
 محاضرة تمييدية 
 .. محاضرة تمييديةاليوم سنبدأ ب

مبادئ اإلحصاء وقد تم تقسيم المقرر إلى ستة فصول محاضرة تعريفية عن مقرر وىي 
مرتبة بتسمسل منطقي لتسييل فيم المقرر بشكل أفضل وسنشرح عن محتويات كل فصل 

 وأىميتو في ىذه المحاضرة 
 

 اإلحصاءلى علم إالمدخل  :الفصل األول

 مفيوم اإلحصاء وتعريفو: 

 أىمية اإلحصاء واستخداماتو: 

 مفيوم اإلحصاء وتعريفو : 

ببساطة يمكن القول إن اإلحصاء ىو عبارة عن تصوير رقمي لحاالت وظواىر موجودة 

 في المجتمعات المدروسة.

 وذلك لتسييل التعامل معيا التخاذ قرار سريع ودقيق. أىميتو:و 

 عديدة في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية.لو استخدامات  استخداماتو:و 

 يستخدم في التحميل االقتصادي -مثال: 

 في إدارة األعمال  -      

 في مجاالت التأمين ودراسة أسواق المال  -      

 وفي الدراسات السكانية  -      

 وفي مجاالت أخرى   -      
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نبدأ بدراسة تسمسمية منطقية ومنو يجب  من الطبيعي قبل دراسة أي شيء مقرر, المفروض أن

أن نبدأ بتحديد مفيوم اإلحصاء, يساعد ىذا الفصل عمى تحديد المفيوم الحقيقي لإلحصاء, فيل 

 يعتبر عدد الطالب بالقاعة إحصاًء.

فيل برأيكم ىذا ىو اإلحصاء الطالبات إذا طمبت من أحدكم أن يحصي عدد الطالب أو  :فمثال

غمق عمى ومنعن باقي العموم ر لإلحصاء, وىل عمم اإلحصاء مستقل أم أن ىناك مفيوم أخ

 ذاتو, أم لو عالقات وارتباطات مع العموم األخرى؟؟ الفصل األول سيجيبنا عن ىذه األسئمة.

 مراحل العمل اإلحصائي :الفصل الثاني

 مراحل: 6وقد تم تقسيميا في ىذا الفصل إلى 

النتائج وضمن ىذه المراحل سنتعرف عمى تبدأ بتحديد المشكمة وتنتيي بتفسير 

 المصطمحات اإلحصائية التي ستتكرر معنا خالل محاضرات المقرر.

الفئات  -الجداول التكرارية  -المتغيرات  –المتغير  –العينة  –"المجتمع اإلحصائي 

 بيانات مبوبة...". –بيانات غير المبوبة  -

ائي وىو الركيزة والبنى التحتية ل اإلحصن ىذا الفصل يبين لنا أبجديات العم* إ

يتم تكثيف الجيود من خالل خطوات واضحة ومتفق  يثح ,لمدراسة اإلحصائية

عمييا دون أن يكون ىناك جيد ضائع وتشتيت وتكرار لعمميات تؤخر الوصول إلى 

 نتائج صحيحة أو تعطي نتائج مزدوجة.
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مقاييس النزعة المركزية :الفصل الثالث

 مفيوم مقاييس النزعة المركزية -: الفصل عنسنتحدث في ىذا 

.ماىي مقاييس النزعة المركزية األكثر شيوعا -     

من أىم ىذه المقاييس: 

طريقة حسابو -2مفيومو-1  :ط الحسابيالوس* 

طريقة حسابو  -2مفيومو    -1 الوسيط :*

طريقة حسابو -2مفيومو    -1 المنوال:*

*

انات.  وسنتحدث �ن مفهوم �ذه المقاییس المذ�ورة وطرق حسابها للب�

بشكل عام یوجد لدینا �ما ذ�رنا سا�قا من خالل المص�لحات اإلحصائ�ة أن �ناك 

نوعان من الب�انات: 1- ب�انات �یر مبو�ة       2 - ب�انات مبو�ة 

انات  و�التالي خالل دراسة الم�رر سیتم حساب جم�ع المقاییس حسب نوع الب�
المدروسة.  من خالل مراحل ال�مل اإلحصائي السا�قة �هر لنا مفهوم مقاییس النزعة 

المر�ز�ة وتبین لنا أن �ذه المقاییس هي المن�لق والر�یزة األساس�ة وهي دلیل مرشد 

ألي دراسة إحصائية.

مثال: دمشق مركز سورية 

 المدروسة.خالل دراسة المقرر سيتم حساب جميع المقاييس حسب نوع البيانات 

* الشيء الطبيعي أن تبدأ أي دراسة إحصائية من دراسة المركز ودراسة نزعة الظواىر أو 

البيانات باتجاه ىذا المركز ومن ىنا خصصنا ىذا الفصل لدراسة المقاييس.
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 مقاييس التشتت :الفصل الرابع

 وىنا سنتحدث عن: * مفيوم مقاييس التشتت 

 : * ماىي مقاييس التشتت األكثر شيوعا 

 االنحراف الربيعي  -المدى  -  من أىميا:

 المعياري  افر االنح -المتوسط  افر االنح -

 , بناء عمى نوع البيانات المستخدمةسنعرض مفيوم ىذه المقاييس وطرق حسابيا وذلك 

لكنيا غير كافية التخاذ قرار دقيق  اوكما ذكرنا سابقا؛ إن دراسة الفصل الثالث رغم أىميتي

فكان ال بد من البحث عن مقاييس تساعد عمى التأكد من مصداقية النتائج التي توصمنا 

 إلييا من خالل دراسة مقاييس النزعة المركزية.

 التوزيع الطبيعي :الفصل الخامس

  تعريف التوزيع الطبيعي 

  أىميتو 

  خواصو 

ألن معظم الحاالت والظواىر ن سبب تخصيص فصل كامل ليذا النوع من التوزيع ا  و 

 الموجودة في الواقع المدروس في حياتنا تخضع لمتوزيع الطبيعي.
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 تحميل االرتباط واالنحدار :الفصل السادس

 سيتم شرح كل من:

 مفيومو * تحميل االرتباط            

 أىميتو 

 حسابو  )بيرسون(           حساب معامل االرتباط        

 تفسيره  

 مفيومو * تحميل االنحدار           

 أىميتو  

 أقسامو 

 إيجاد معامل االنحدار  حساب معامل االنحدار           

 إيجاد معادلة االنحدار       

إن عمم اإلحصاء مبني عمى فكرة ال يوجد ظاىرة تخمق من العدم وتفنى من العدم, 

و نيايتيا ولتحميل ىذه لوجود ىذه الظاىرة واستمراريتيا أال بد من مسببات أو أسباب 

األسباب فكان ال بد من دراسة العالقات بين الظواىر بشكل عممي مبني عمى أرقام 

حصائيات ت لييا في الفصول إأشرنا م استخراجيا باالعتماد عمى المقاييس التي وا 

 السابقة .
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 الفصل األول

 المدخل إلى عمم اإلحصاء  

 : الفصلمحاور 

 * مفيوم اإلحصاء 

 اإلحصاء وأنواعو عمم * تعريف 

 * أىميتو 

 * أنواع عمم اإلحصاء 

 * استخداماتو 

  :مفيوم اإلحصاء 

العمميات اليومية المتكررة عمى صعيد الفرد والمنشآت إن اتخاذ القرار من أخطر 

 وحتى االقتصاد ككل.

 من ىنا يجب بذل قصارى جيدنا لموصول إلى الركائز األساسية التخاذ القرار.

أي تحويل الرقم إلى توصية ) قرار ( أي إلى حالة واقعية محسوسة وممموسة, بمعنى 

م ليسيل دراستيا والتعامل معيا بأسموب انتقمنا من تحويل الظاىرة المدروسة إلى أرقا

 عممي رقمي وذلك لموصول إلى نتائج من خالل تحميل البيانات واستخداميا.

  اإلحصاء: عمم تعريف 

ىو العمم الذي يدرس حالة أو ظاىرة ما من خالل تحديد مشكمة الظاىرة وجمع 

 ب.البيانات وعرضيا وتبويبيا وتحميميا وتفسيرىا التخاذ القرار المناس
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  :أىمية عمم اإلحصاء 
إن عممية رصد الوعي اإلنساني أساس يومي في حياة اإلنسان حيث ال يستطيع 

العيش دون متابعة األمور حولو وتحويل التعبير عنيا إلى مقاييس كمية محسوبة, 

 الراتب الشيري.. وغيره. –درجات المواد  –االستيقاظ باكرا  –مثل شراء جوال 

اليومية تدعوه لجمع المعمومات عما حولو ومعالجتيا بطريقة ما وىذه المتابعات 

 لمحصول عمى نتيجة مفيدة.

لعمم اإلحصاء عندما تضاعفت وتزايدت أحجام المالحظات  اجةحمن ىنا نشأت ال

واالحتياجات المحيطة بحياة اإلنسان, فإن عمم اإلحصاء قد دخل في حياتنا اليومية 

 وفي جميع مجاالت الحياة.

 أو ظاىرة نريد دراستيا نحتاج إلى عمم اإلحصاء.الة ح فأي

  :أنواع عمم اإلحصاء 

 اإلحصاء الذي يتضمن جمع وتنظيم ووصف البيانات.ىو :صفي )النوعي(الو اإلحصاء *

 :ىو الذي يتضمن اتخاذ القرارات وتعميم النتائج.االستدالي )االستقرائي( اإلحصاء* 
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  اإلحصاء: عمم استخدامات 

 1 ) :استخدام عمم اإلحصاء في التحميل االقتصادي 

يستخدم عمم اإلحصاء في معظم الدراسات االقتصادية التي تيدف عادة إلى التنبؤ 

 والتخطيط, عمى مستوى مشروع صناعي, زراعي, أو عمى مستوى االقتصاد الكمي.

ي حتى أصحبت المؤشرات والمقاييس اإلحصائية من أىم الوسائل العممية الالزمة ف

 التحميل االقتصادي.

فدراسة األسعار , األجور, االستثمار , االدخار, وأي متغير أخر من المتغيرات 

 االقتصادية تعتمد عمى أساليب التحميل االقتصادي.

 وىناك نوعان:

حيث يستخدم المعمومات العددية والمعطيات اإلحصائية في األسموب الكمي:  1-

 الدراسات االقتصادية.

سيتم شرحو في مقرر اإلحصاء األسموب االستقرائي أو االستداللي اإلحصائي:  2-

 التطبيقي.

لدراسة ظاىرة ارتفاع سعر الصرف: إذا أردنا معرفة سبب قرار البنك المركزي مثال: 

بالقطع األجنبي عن طريقو فال بد من دراسة السوق السوري بحصر التعامل 

 ذا قرار.ومؤشراتو التي دفعت البنك التخاذ ىك
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 2 ) :استخدام عمم اإلحصاء في إدارة األعمال 

يمعب عمم اإلحصاء دورا ىاما في مختمف النواحي الخاصة إدارة األعمال حيث 

 :يساىم اإلحصاء

الموسمية والدورية ليا بيدف إعداد  اآلثار في دراسة اتجاىات المبيعات وبيان -1

 الخطط المستقبمية لممؤسسات والشركات المدروسة.

 في دراسة احتياجات المستيمكين ورغباتيم وأذواقيم وبالتالي دراسة حالة األسواق. -2

ويساىم اإلحصاء أيضا في تحديد الجودة والكمية والرقابة عمييا وبالتالي تقدير  -3

 المبيعات المستقبمية 

 في إعداد الموازنات الخاصة باإلنتاج والتكاليف والمخزون. -4

 ا في منطقة ما.مثال: قرار إنشاء مصنع م

 3 ) :استخدام عمم اإلحصاء في الدراسات المحاسبية 

 يستخدم عمم اإلحصاء بشكل واسع في مجال األعمال والدراسات المحاسبية.

 تحميل القوائم المالية. - مثل:

 البحث عن مؤشرات ومعايير محاسبية. -

 التنبؤ باألرباح التجارية أو الصناعية. -

 تحديد القيمة المضافة. -
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: يساعد اإلحصاء عمى التنبؤ باألرباح التجارية من خالل تحميل قوائم مالية مثال

 لسنوات سابقة إلحدى الشركات وتوقعات المبيعات والتكاليف.

 4 ) :استخدام عمم اإلحصاء في مجاالت التأمين ودراسات أسواق المال 

لإلحصاء أىمية كبيرة في مجال العموم المالية والمصرفية ألن الظواىر والعمميات الخاصة 

 يجعل التنبؤ بيا يتطمب أساليب إحصائية متطورة.مما بيذه العموم تتميز بالتغير الدائم 

 .فمثال دراسة األسواق المالية والتغيرات التي تتعرض ليا

وفي فترة أو خالل دراسة القروض المصرفية التي تمنحيا المصارف في دولة ما 

 زمنية معينة تبعا لفئات آجاليا ولألغراض التي منحت من أجميا.

 وىناك العديد من الظواىر يمكننا دراستيا إحصائيا:

أسعار الفائدة  –القروض  –الودائع  –المخزون  –المبيعات  –: النقد المتداول مثل

 الواردات. –الصادرات  –سعار الصرف أ –

أسعار السندات  –أسعار األسيم  –وفي أسواق البورصة: مثل حركة األوراق المالية 

 جم األموال المستثمرة في المحافظح –معدل االستثمار في محفظة االستثمار  –

 المالية.. 

حيث تحتاج كل ظاىرة إلى بيانات وتحميل باستخدام األساليب اإلحصائية 

 والرياضيات االكتوارية في دراسات التأمين.
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العموم االكتوراية بشكل عام ىي عبارة عن مزيج من الرياضيات واإلحصاء واالحتماالت 

والديمغرافية واالقتصاد وغيرىا من العموم التي تستخدم ألغراض خاصة بقياس أخطار 

 التأمين وحساب األقساط والتعويضات واالحتياطيات وما شابو.

 5 ) :) استخدام عمم اإلحصاء في الدراسات السكانية ) الديمغرافية 

والدراسات السكانية يستخدم عمم اإلحصاء بشكل أساسي في مجاالت عمم السكان 

وتطورىا مع  –اليجرة  –الوفيات  –الوالدات  –المؤشرات السكانية بيدف: دراسة 

من حيث الموارد  اليجرة الداخمية تتطمب دراسة إحصائية المكان مثالالزمن, 

 ومستوصفات(.الطبيعية والخدمات )الكيرباء , المواصالت , وجود مدارس 

تحميل التعدادات السكانية والواقعات التي تحدث خالل حياة اإلنسان حيث  -

تيدف إلى دراسة العناصر التي تتألف منيا المجتمعات السكانية والتعرف 

عمى خصائصيا من حيث توزيع السكان حسب العمر والجنس والحالة 

 العائمية ومكان الوالدة ودرجة التعميم.. 

فئة العمر لكل لعبة من خالل معرفة فئات  ألعاب األطفال وتحديد :مثال

 المجتمع المدروس وطبيعتو.

دراسة آلية تجديد ىذه المجتمعات السكانية عن طريق التحميل اإلحصائي  -

 ىجرة..  –طالق  –وفاة  –والدة  –لمعالقات القائمة بين حوادث 
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عددي يل المإن القياس اإلحصائي يساعد في فيم الظواىر السكانية وتحضيرىا لمتح

 والبحث عن العالقات السببية وتحديد العوامل التي تؤثر فييا وتتأثر بيا.

وتعتبر المقاييس والمؤشرات اإلحصائية أساس األبحاث السكانية ليذا نرى أن 

الديمغرافي يسعى باستخدام الطرائق اإلحصائية إلى دراسة الحوادث السكانية من 

 متغير أساس.والدات , وفيات.. أخذا باالعتبار الزمن ك

 يسمى عمم اإلحصاء في الدراسات الديمغرافية باإلحصاء الديمغرافي )السكاني(. 

 :ىي مصادر اإلحصاء الديمغرافيومن أىم 

 بيانات تعداد السكان 

 منذ  اإلنسانالتي تتعمق بحياة  اإلحصاءاتىي جميع : )اإلحصاءات الحيوية

 .والدتو(

  إحصاءات اليجرة. 
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 6 ) :استخدام عمم اإلحصاء في العموم اإلنسانية المختمفة 

نظرا لالستخدامات الكثيرة واليامة لعمم اإلحصاء في مجال العموم اإلنسانية أصبح 

 فرعا من فروع ىذه العموم.

 باإلحصاء االجتماعي  فيسمى في عمم االجتماع              

 بالتحميل الكمي  وفي عمم الجغرافيا                  

 باإلحصاء السكاني )الديمغرافي(  وفي عمم السكان                    

 باإلحصاء التطبيقي   في عمم المكتبات واإلعالن         

 باإلحصاء التطبيقي أو الال معممي   في عمم التربية وعمم النفس        

 اىر الالمعممي : ىو مؤشر ) متغير ( يصف الحاالت أو الظو 

 7 ) :استخدام عمم اإلحصاء في فروع العموم األخرى 

يستخدم اإلحصاء بشكل واسع في فروع العمم المتصمة بالعموم البيولوجية مثل الطب 

البشري والصيدلة والوراثة, وفي العموم الطبيعية واليندسات الزراعية وغيرىا, لدرجة 

يستخدم فييا عمم  يصعب معيا وجود أي مجال من مجاالت البحث والدراسة ال

 اإلحصاء.
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 الفصل الثاني

 مراحل العمل اإلحصائي 

 :  الفصلمحاور 

 تحديد المشكمة المدروسة )الظاىرة(.1-
 جمع البيانات اإلحصائية.  2-
 عرض البيانات اإلحصائية.  3-
 . اإلحصائيةتبويب البيانات  4-
 تحميل البيانات. 5-
 تفسير البيانات )تفسير النتائج(.  6-

 مراحل لمعمل اإلحصائي : 6ىناك 

 :تحديد المشكمة المدروسة  المرحمة األولى 

ال بد من تحديد المشكمة المدروسة تحديدا دقيقا, وقد يجيل الباحث لموىمة األولى 

 جزئيات المشكمة المدروسة لذلك يتوجب عميو إجراء دراسة تحضيرية.

 تتكشف لو جزئيات المشكمة المدروسة -1:عندئذ
 يع المصطمحات التقنية الواجب اتخاذىاجمتتضح -2
 وكيفية الشروع بالعمل.-3

 وأىمية ذلك تنبع من األسباب التالية:

  تحديد فيما إذا كان البحث مدروسا من قبل باحثين آخرين وما النتائج التي

 توصموا إلييا؟ 

  معرفة آخر الدراسات ليذه الظاىرة واالنطالق منيا لممتابعة والتعمق في

 المدروسة.  الظاىرة
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  تحديد المشكمة الرئيسية فقد ال تكون المشكمة الظاىرة ىي المشكمة الرئيسية

 التي تحتاج إلى دراسة.

: ظاىرة انخفاض المبيعات في شركة ما, فقد تم التركيز عمى دراسة الدخل مثال

نما مرتبط بمتغير  ةلممستيمك ولكن أثناء الدراسة تبين أن المشكمة ال ترتبط بالدخل وا 

آخر متعمق بتكمفة المنتج التي ارتفعت وظيور منتج تقني جديد في شركة أخرى 

 منافسة. 

  جمع البيانات اإلحصائية { المرحمة الثانية { : 

 محاور المرحمة الثانية: 

 :المصطمحات اإلحصائية  1-

 

المصطلحات 
 اإلحصائية 

  المتغيرات

 أنواع المتغيرات 
تعريف 

 المتغيرات 

 المجتمع اإلحصائي  الوحدة اإلحصائية 
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 ( الميدانية البيانات األولية ) المباشرة  مصادر جمع البيانات:              2-

 البيانات الثانوية ) الوثائقية (    

 

 أساليب جمع البيانات:  3-

 
 مرحمة جمع البيانات اإلحصائية تتضمن 

 مصادر البيانات  1-

 أسموب جمع البيانات  2-

 أساليب جمع البيانات -3

 أساليب جمع البيانات 

أسلوب الحصر 
 الشامل 

حاالت 
   مفهومه استخدامه 

 أسلوب العينات 

أخطاء 
 العينة 

 خطأ التحيز 
خطأ الحظ 
 والمصادفة 

أنواع 
 العينات 

العينات غير 
 العشوائية 

 تعريفها   أنواعها 

العينات 
 العشوائية 

   أنواعها

طرق 
سحب 
 العينة 

جداول األرقام 
 العشوائية 

دواليب 
 الحظ 

 القرعة 

الشروط 
الواجب 
 توفرها  

 تعريفها 

 ختيارشروط ا
 العينة 

مبررات 
 استخدامه 

 تعريفه 
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ولكن قبل المباشرة بالمصادر وأسموب جمع البيانات ال بد من التطرق إلى مجموعة 

 من المفاىيم والمصطمحات ذات العالقة بالعمل اإلحصائي: 

  المجتمع اإلحصائي 

  الوحدة اإلحصائية 

  المتغيرات 

 :ع المفردات التي تشكل ىدف الدراسة والتي تتمتع يىو جمالمجتمع اإلحصائي

خاصة ما ويتحدد المجتمع اإلحصائي بتحديد المكان والزمان بصفة ما أو 

 .معا

 2018طالب جامعة دمشق عام  - مثال: 

 2018أعضاء الييئة التدريسية في كمية االقتصاد والثالثة بالقنيطرة عام  -        

 أنواع المجتمع اإلحصائي:  

 لممجتمع اإلحصائي نوعان:

وىو المجتمع الذي نستطيع تعداد مفرداتو  المجتمع اإلحصائي المحدود: - أ

 وتحديدىا بشكل دقيق.

وىو المجتمع الذي ال نستطيع حصر  المجتمع اإلحصائي غير المحدود: - ب

 مفرداتو بدقة ونعتمد عمى تقديرىا. 

 كمية األسماك في البحر األبيض المتوسط  –النجوم في السماء  مثال:
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قابمة لمدراسة في المجتمع اإلحصائي  ىي أصغر وحدة أو مفردة الوحدة اإلحصائية:

 المدروس أو العينة المختارة.. طالب , شجرة , قناة... 

 :المتغيرات 

ة التي يمكن أن تتغير من مفردة إلى يالصفة أو الخاص: ىو تعريف المتغير

أخرى سواء كان التغير كميا أو نوعيا, والمفردات يمكن أن تشترك بصفة ما أو 

 ولكن تختمف ىذه الصفات من مفردة إلى أخرى. عدة صفات بالوقت نفسو

 من حيث طبيعة المتغير ) نوعي وكمي (             * أنواع المتغيرات:

 من حيث صفة المتغير بسيط ومركب   

 أوال: أنواع المتغيرات من حيث طبيعة المتغير: 

 وليا نوعان:

وىي تمك المتغيرات التي تتمتع بيا المفردة بصفة  :متغيرات نوعية أو وصفية -أ

 معينة وليس ليا درجات. 

 جامعة ...  –طاولة  –الجنسية  –مثال: الجنس 

وىي المتغيرات التي تتمتع بيا المفردات بدرجات مختمفة أو  متغيرات كمية: - ب

 متفاوتة )تقاس بوحدات القياس(.

 المون  –الزمن  –الطول  –مثال: الوزن 
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 المتغيرات الكمية:

 منقطعة  2- -  مستمرة1-ليا نوعان:

 يأخذ المتغير أي قيمة ضمن مجال معين.متغيرات مستمرة:1-

 ( سم  211 – 151مثال: طول اإلنسان ) 

 عندما يأخذ المتغير قيما صحيحة. متغيرات منقطعة:2-

 مثال: عدد الطالب , العاممين ,.. أي أعداد صحيحة دون فواصل.

أما  لمتغيرات النوعية يعبر عنيا بصفةامالحظة ىامة لتسييل االستخدام والفيم:

 المتغيرات الكمية يعبر عنيا برقم )وحدة قياس(.

 ثانيا: أنواع المتغيرات من حيث صفة المتغير:  

 أيضا ليا نوعان:

 نعبر عنيا بصفة واحدة. متغيرات بسيطة: -أ

 الوحدات النقدية.  –وحدات القياس  –تستخدم الوحدات التالية: وحدات العد 

 نعبر عنيا بأكثر من صفة. متغيرات مركبة: -ب

أول . مثال: سرعة السيارة في وحدة الزمن , استيالك السيارة في وحدة المسافة.

خالل زمن معين, وىناك أمثمة  قطعت سؤال عند شراء سيارة مستعممة: كم كيمومتر 

 في مجال الرياضة والسباحة والجري.
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 جمع البيانات اإلحصائية

  : ىناك نوعان من المصادر: مصادر البيانات:أواًل 

  :) ىي مصادر تجمع من الميدان مباشرة وتمتاز البيانات األولية ) األساسية

مكانية المراجعة والتحقق منيا.  بالدقة والثقة وا 

 ولكن يؤخذ عمييا الجيد الكبير والتكاليف المرتفعة. 

 خاصة بالدخل واإلنفاق مباشرة من األسر.مثال: جمع بيانات 

 المتغيرات 

 من حيث

 صفة المتغير  

متغيرات مركبة 
,  أكثر من صفة

 سرعة بالزمن 

:  متغيرات بسيطة
 , صفة واحدة

 وحدة قياس  

 من حيث 

 طبيعة المتغير 

 رقم , كمية 

 منقطعة 

 عامل  , عدد طالب

 مستمرة 

 طول اإلنسان 

وصفية ,  نوعية
 نوع , جنس



21 
 

  :) ىي مصادر غير مباشرة ويمكن القول إن كل البيانات الثانوية ) الوثائقية

ما يمكن الحصول عميو من البيانات التي جمعت من قبل الباحثين حول 

 ظواىر مختمفة وتم تبويبيا في جداول عامة.

 دنية, سجالت اليجرة والجوازات.مثال من المجموعة اإلحصائية: سجالت األحوال الم

 ليذه البيانات فوائد أىميا: االقتصار بالجيد والوقت والمال.

 محاذيرىا:

 صحتيا.  ىليس عند الباحث الدليل والقدرة عمى الفصل بمد -1

قد تختمف وحدات القياس في ىذه البيانات عن وحدات القياس التي  -2

 يعتمدىا الباحث.

من قبل الحكومات والشركات, عندئذ ال تخدم ىدفيا قد تكون بيانات موجية -3

 من الدراسة واستخداميا يعطي نتائج مضممة.

 تختمف مصداقية البيانات الثانوية تبعا لمجيات الناشرة والغرض منيا. -4

مصادر ىذه البيانات من المجموعات اإلحصائية الدورية والمجموعات -5

الدورية, وأيضا التقارير السنوية  اإلحصائية لممنظمات الدولية الدورية وغير

 لمشركات الكبرى عن نشاطاتيا االقتصادية واالجتماعية. 
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  :أسموب الحصر الشامل          أساليب جمع البيانات:ثانيًا 

 أسموب العينات 

يقوم ىذا األسموب عمى جمع البيانات العددية لجميع أسموب الحصر الشامل:  1-

 دون استثناء.مفردات المجتمع اإلحصائي 

ويستخدم ىذا األسموب في التعدادات السكانية, ويفضل استخدامو في حاالت 

 المجتمع اإلحصائي المحدود.

 ويمتاز بتوفير دراسة شاممة عن جميع وحدات المجتمع المدروس.. 

 :لكن يؤخذ عميو 

 يحتاج إلى إمكانيات بشرية ومادية كبيرة نسبيا.1-

يحتاج إلى وقت كبير وبالتالي قد تتأخر النتائج األمر الذي يفقدىا أىميتيا  -2

 لتعرضيا لمتقادم.

 ضرورة فرض رقابة شديدة عمى جمع البيانات لمتأكد من شموليا ومصداقيتيا. -3

 أسموب العينة:  2-
مع المدروس, ازداد عدد وحدات المجتمع محل الدراسة, تكمما ازداد حجم المجمقدمة:

 كمما ازدادت عممية جمع البيانات تعقيدا.

وخصوصا إذا كانت وحدات المجتمع منتشرة في مساحات جغرافية متباعدة يصعب 

الوصول إلييا, إضافة إلى التكاليف الباىظة التي تترتب عمى الدراسة وتدريب الكادر 

 والزمن الكبير لمرحمتي التحضير والتنفيذ.
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 يمكن إجراؤىا بيذا األسموب كدراسات الجودة كما أن ىناك بعض الدراسات التي ال

ومطابقة المواصفات والدراسات الطبية, كل ذلك أدى إلى التفكير بأسموب عممي أخر 

 .عينةالنتائج وىذا األسموب يدعى أسموب ال إلىأكثر جدوى في الوصول 

ىو األسموب الذي يتم بموجبو الحكم عمى المجتمع الكمي عن  تعريف أسموب العينة:

 ريق دراسة جزء منو.ط

ىي صورة مصغرة عن المجتمع اإلحصائي المدروس ويفترض أن تمثل إذا العينة: 

العينة المجتمع اإلحصائي المأخوذة منو تمثيال جيدا وأن يتطابق الشكل التكراري 

 لمعينة مع التوزيع التكراري لممجتمع اإلحصائي الكمي.

 :مبررات استخدام العينة في الدراسة 

يتعذر دراسة المجتمع عن طريق المسح الشامل نمجأ إلى دراسة العينة التي عندما 

 تمثل ذلك المجتمع:

 سبب اىتالك المجتمع ل تحالة دراسة المجتمع اإلحصائي بالحصر الشام

كأن ندرس العمر المتوقع إلطارات السيارات عن طريق  :1مثال المدروس,

الكامل في المنشأة الحصر الشامل وىذا يؤدي إلى استيالك اإلنتاج ب

 االقتصادية. 

 : تحميل دم المريض .2مثال 
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  صعوبة الوصول إلى جميع وحدات عناصر المجتمع اإلحصائي الستيفاء

 البيانات الالزمة وذلك عائد ألسباب البعد أو التكمفة الباىظة.

  توفير الوقت نظرا لحاجتنا لنتائج سريعة عن البحث, فإذا حصمنا عمييا بوقت

 نسبة لمبحث المدروس.التفقد قيمتيا بمتأخر 

  وجود المجتمعات اإلحصائية غير القابمة لمعد, وحتى إذا كان قابال لمعد فيذا

يتطمب زمن كبير إضافة إلى كادر كبير جدا, مثال )إحصاء عدد سكان 

 الصين أو اليند خالل أسبوع واحد( استحالة. 

  عممية الجمع مقارنة زيادة دقة النتائج نظرا إلمكان فرض الرقابة عمى

 بالحصر الشامل.

  :شروط اختيار العينة الممثمة لممجتمع اإلحصائي المدروس 

حتى تكون العينة ممثمة تمثيال جيدا لممجتمع اإلحصائي ال بد من توفر الشروط 

 التالية:

 ع مفردات المجتمع نفس إمكانية الظيور في العينة. يأن يكون لجم -أ

العينة من المجتمع اإلحصائي بشكل عشوائي حتى أن يكون سحب مفردات  - ت

 تكون العينة عشوائية وغير متحيزة.
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 أنواع العينات:  

 
 أوال: العينة العشوائية:

وىي العينات التي تم سحبيا وفق األصول العممية لقواعد السحب اعتمادا عمى 

 نظرية االحتماالت.

عند سحب العينة تراعى  الشروط الواجب توفرىا عند سحب العينة العشوائية:

 الشروط التالية: 

  أن تكون وحدات المجتمع اإلحصائي متجانسة من حيث طبيعتيا ونوعية

 الدراسة المراد إجراؤىا عمى ىذه الوحدات.

 أنواع العينات 

عينات غير 
 العشوائية 

 ةعين
 الحصص

 العينة المنتقاة 

العينة كبيرة 
 الحجم 

 عينات عشوائية 

 متعددة المراحل 

 العنقودية 

 الطبقية 

 المنتظمة 

 البسيطة  عينةال
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  أن تكون وحدات المجتمع اإلحصائي مستقمة عن بعضيا البعض, أي أن ال

أي ارتباط سحب أو عدم سحب أي وحدة من وحدات المجتمع  ىناك  يكون

 بوحدة أخرى منو.

  احتمال اختيار أي وحدة من وحدات المجتمع متكافئة ومحسوبة من قبل

 الباحث.

  تتم عممية السحب واالنتقاء لمفردات العينة من المجتمع اإلحصائي الكمي

 العشوائي.بدون تحيز وبشكل عشوائي وذلك باستخدام إحدى طرق السحب 

 :طرق سحب العينات العشوائية 

 . جداول األرقام العشوائية. –دواليب الحظ  –أسموب القرعة 

 :نقوم بترقيم مفردات المجتمع  أسموب القرعةN1  حيث أنN .حجم المجتمع 

بعدىا نقوم بكتابة ىذه األرقام أو أسماء المفردات عمى قصاصات الورق وتوضع في 

 كبسوالت متماثمة, كل ورقة بكبسولة. 

األخرى وكل مرة نكرر  ىقبل البدء بالسحب تخمط الكبسوالت ونبدأ بالسحب واحدة تمو 

 nالخمط قبل السحب حتى نحصل عمى عدد من الكبسوالت ممثمة لعدد مفردات العينة

 مثال: اختيار لجنة تحكيم ما.

يمكن استخدام ىذا األسموب بنجاح إن كان المجتمع اإلحصائي صغيرا,  مالحظة:

 أما عندما يكون المجتمع اإلحصائي كبيرا فمن الصعوبة تطبيق ىذا األسموب.
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 :نقوم بترقيم مفردات المجتمع  دواليب الحظN1  ونبدأ بالسحب بتدوير

الدواليب, وعندما تتوقف نقرأ الرقم فتكون الوحدة في المجتمع اإلحصائي التي 

تحمل ذلك الرقم ىي من ستدخل في العينة, وتكرر العممية حتى نحصل عمى 

 .nالعينة المطموبة 

 :مرتبة عشوائيا  9…,1,1,2وىي عبارة عن األعداد  جداول األرقام العشوائية

 دة وسطور بحيث نستطيع تشكيل أي رقم بأخذ عدد منيا. عمى شكل أعم

 أنواع العينات العشوائية:  

 العينة العشوائية البسيطة:

ىي عبارة عن العينة التي يتم اختيار وحداتيا  * تعريف العينة العشوائية البسيطة:

 من المجتمع اإلحصائي باستخدام إحدى طرق السحب العشوائي. 

 المجتمع المدروس محدودا ومعموما كل مفرداتو.ويشترط أن يكون حجم 

في  نفسيافي بعض األحيان ال نحصل عمى نفس الصفات الموجودة  مساوئيا:

. فقد تعطي العينة البسيطة العشوائية نسب تختمف عن النسب الحقيقية المجتمع.

 لممجتمع المدروس. 
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 العينة العشوائية المنتظمة:  -2

 حصل عمييا من خالل تقسيم مفردات المجتمع المرتبة نىي العينة التي 

 إلى مجموعات تسمى كل مجموعة بفترة السحب.  N - 1والمرقمة 

ثم نختار بشكل عشوائي من المفردات لتكون أول مفردة في العينة ثم نضيف إلييا 

 عمى التتالي فترة السحب لمحصول عمى باقي مفردات العينة.

  ة: فترة السحب تعطى بالعالق
 

 
 حجم المجتمع اإلحصائي     

 حجم العينة المنتظمة       

مشاىدات فان  5وحدة ومطموب اختيار عينة  50فإذا كان لدينا مجتمع مكون من 

   فترة المعاينة أو السحب ىي 
  

 
 

 

 
  وبعد ذلك نختار رقما عشوائيا بين 

 فتكون وحدات العينة ىي التالية:  3وليكن الرقم  (1-10)

3 – 13 – 23 – 33 – 43  
5 – 15 – 25 – 35 – 45  
4 – 14 – 24 – 34 – 44  

 العينة الطبقية العشوائية: -3
يتم الحصول عمييا من خالل تقسيم المجتمع اإلحصائي المؤلف من مفردات غير 

متجانسة إلى مجموعات مؤلفة من مفردات متجانسة تدعى كل مجموعة طبقة, ثم نأخذ 

 عشوائية وتدعى مجموعة ىذه العينات المأخوذة بالعينة الطبقية.من كل طبقة عينة 

 تمثل الطبقة بالعينة حسب نسبة الطبقة في المجتمع

 يمكن أن تمثل الطبقة بالعينة كما يأتي: و 



28 
 

  N , N , Nطبقات عدد مفرداتيا  3حجم المجتمع مؤلف من  Nإذا كان 

 N +N +N = Nومنو العينة 

n +n +n = n 
 حجم كل عينة من كل طبقة   n ,n ,nحيث 

 نطبق نسب الطبقات في المجتمع   n ,n ,nولمحصول عمى قيم 
 

 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
  

نود سحب عينة من طالب الجامعة لمعرفة رأييم بدراسة وتدريس المغة  مثال:

 طالب موزعين عمى الشكل التالي:  /20000/األجنبية فإذا عممنا أن عدد الطالب 

طالب لغتيم الفرنسية والباقي لغات مختمفة,  7000طالب لغتيم االنكميزية,  10000

 طالب, فما عدد الطالب في كل طبقة ؟. 100ونود سحب عينة بحجم 

 

 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

   

     
 

  

     
 

  

    
 

  

    
 

 n =50        -      n =35       -        n =15ومنيا نحسب:  

طالب من  n=1000مثال آخر: إذا كان المطموب اختيار عينة عشوائية مكونة من 

جراء بحث يخص العممية التعميمية وكان معموما عدد طالب الكمية إلكمية االقتصاد 

N=10000  :موزعين 
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 مجموع  مصارف  إحصاء  اقتصاد  محاسبة  إدارة 

N1 2000 N2 6000 N3 1000 N4 700 N5 300 N= 10000 

 توزيع العينة

N1 200 N2 600 N3 100 N4 70 N5 30 N 1000 

 تحدد نسبة العينة في المجتمع ككل عمى النحو التالي: 

حجم العينة
حجم المجتمع

 
 

 
 

    

     
      

 ونستنتج أن توزيع العينة عمى التخصصات المختمفة سيكون عمى النحو التالي: 

0.1 x N  = n = 200  -  n = 600   -   n = 100    -  n₄= 70   -   n₅= 30 

 العينة العنقودية: -4
ىي العينة التي نحصل عمييا عن طريق تقسيم المجتمع إلى مجموعات أو أجزاء حسب 

خاصة أو صفة ما وتعد ىذه األجزاء وحدات المجتمع وتدعى كل منيا عنقودا ثم نختار 

 بشكل عشوائي عددا من ىذه العناقيد لنجمع البيانات منيا.

مجموعة طالب من الجامعات السورية الحكومية: تشرين, البعث, دمشق, حمب, مثال: 

 طرطوس, الفرات.

 العينة المتعددة المراحل: -5
ىي العينة التي يتم سحب مفرداتيا عمى عدة مراحل وبشكل عشوائي وىي تستخدم في 

 الحاالت التي: 

  .ال تتوافر قائمة لدينا فييا عن مفردات المجتمع 

 ت المتاح لمدراسة قصير.الوق 
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  .اإلمكانات المادية قميمة 

 يتم حسب ىذه الطريقة سحب العينة عمى عدة مراحل. 

 مثال: دراسة متوسط إنفاق األسرة في الجميورية العربية السورية: 

نختار عدة محافظات بشكل عشوائي )مرحمة أولى( ثم ضمن المحافظات المختارة من 

ناطق ) المرحمة الثانية( ثم نختار عدة قرى وأحياء من المرحمة األولى نختار عدة م

المناطق المختارة )المرحمة الثالثة( وأخيرا )كمرحمة رابعة( نختار عددا من األسر من القرى 

 واألحياء المختارة في المرحمة الثالثة. 

 الجامعات السورية الحكومية: تشرين, البعث, دمشق, حمب, طرطوس, الفرات. :مثال آخر

 –حمب  –حمة األولى: يتم اختيار عدد عشوائي منيا, أي عدد من الجامعات : دمشق المر 

 البعث .

 الكميات في ىذه الجامعات.عدد من المرحمة الثانية يتم اختيار 

 األقسام ضمن الكميات المختارة.عدد من المرحمة الثالثة يتم اختيار 

 .المختارةفي األقسام المرحمة الرابعة: المتفوقين من الطالب 
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 العينات غير العشوائية: 
ىي العينات التي ال تخضع قواعد السحب فييا إلى نظرية االحتماالت, أي  تعريفيا:

 اختيار العينة بشكل عمدي مقصود غير عشوائي.

 أنواع العينات غير العشوائية:
 :العينة التي يسحبيا الباحث بناء عمى تقدير عدد من  ىي عينة الحصص

 المفردات لكل صفة داخمة في الدراسة, أي أخذ حصة من كل صفة لممفردة. 

  :ىي العينة التي يعتمد فييا الباحث عمى ميارتو في اختيار العينة المنتقاة

 المفردات التي ستدخل في العينة. 

 , السكر , الوقود.مثال الرقم القياسي لألسعار: سعر الخبز 

 .العينات كبيرة الحجم 

وىي عينات تحوي عددا كبيرا من المفردات مختارة بشكل غير عشوائي, ويدعي مؤيدو 

ىذا النوع من العينات أنو كمما كبر حجم العينة كانت أكثر تمثيال لممجتمع ولكن ىذا غير 

شوائية فان التحيز صحيح إال إذا كانت العينة عشوائية, أما في حال العينات غير الع

 سوف يبقى أو يمكن أن يزداد مادام سحبيا يتم بشكل غير عشوائي.

 أخطاء العينة:  
 ىناك نوعان من األخطاء:

 خطأ الحظ والمصادفة )الخطأ العشوائي( 1-

يتبع ىذا الخطأ بسبب طريقة السحب العشوائية ذاتيا, حيث تختمف نتائج العينة عن 

 المجتمع.القيم الحقيقية الموجودة في 
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 ويمكن تقميل قيمة الخطأ بزيادة حجم العينة.

فإذا اعتبرنا  60,66,72,78أوزانيم عمى التوالي  A,B,C,Dمثال: لدينا أربعة طالب 

 ب يؤلفون مجتمعا متوسط الوزن فيو:أن ىؤالء الطال

           متوسط األوزان = 

 
 كغ  69=  

 لمجتمع, وىذا خطأ الحظ والمصادفة. نالحظ أن وجود فارق بين متوسط العينة ومتوسط ا

وىي تمغي بعضيا  0البعض موجب والبعض سالب أي باالتجاىين ومجموعيم 

 Ōعندما نكبر العينة 

 العينة مفردات العينة مجموع أوزان العينة متوسط الوزن الخطأ
66-69=-3 66 60+66+72=198 A    B    C 1 
68-69=-1 68 60+66+78=204 A    B    D 2 

70-69=1 70 60+78+72=210 A    D    C 3 
72-69=3 72 60+72+78=216 A    C    D 4 

وأخيرا نقول إن ىذا الخطأ ال بد وأن يقع ألنو ناتج عن العشوائية, ونستطيع تقميل 

 قيمتو بزيادة حجم العينة كما نستطيع حساب احتمال الوقوع بو الحقا.  

 ىو الحصول عمى عينة كل أو أغمب مفرداتيا تحمل الصفة ذاتيا. التحيز خطأ التحيز:2- 

يمكن وصف التحيز بأنو الحصول عمى عينة كل مفرداتيا أو أغمبيا )أسباب التحيز:

 .(تحمل الصفة نفسيا

 عدم السحب العشوائي لمعينة. -1

 إىمال بعض وحدات العينة. -2

 العينة.االستعاضة بوحدات مكان وحدات أخرى عند سحب  -3
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 1974قرية أخذت منيا عينة لدراسة مصير محو األمية عام  مثال:

يمكن تصحيح خطأ التحيز بإدخال بعض التعديالت عمى مفردات العينة  التصحيح:

 اتجاه التحيز وحجمو. عندما يكون معموماً 

نما وسيمة وخطة لالنتقال  إن اليدف من عممية جمع البيانات ىو ليس غاية بحد ذاتو وا 

 المراحل األخرى: عرض البيانات, تحميميا, تفسيرىا, اتخاذ القرار المناسب.إلى 

إن نتيجة مرحمة جمع البيانات ىي الحصول عمى عدد كبير من البيانات ندعوىا 

 بشكميا ىذا دون أي إجراءات عمييا.. ) بيانات خام (.

ذا ما عرضت بيذا الشكل لن تقدم أي فائدة لمباحث أو لمقارئ.  وا 

 المرحمة الثالثة: عرض البيانات ) النوعية والكمية (  
 محاور المحاضرة: 

  أىمية عرض البيانات 

  طرق عرض البيانات          عرض البيانات النوعية 

 عرض البيانات الكمية                                      

 أساليب عرض البيانات النوعية: 

 جداول عامة -أ:    العرض الجدولي -1

 جداول خاصة   -ب

 األعمدة البيانية  * :العرض البياني - 2

 المنحنى البياني * 
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 الرسوم الدائرية  * 

 أساليب عرض البيانات الكمية:

 

 لمضمع التكراري    المنحنى التكراري االمدرج التكراري    

  :أىمية عرض البيانات 

مراحل العمل اإلحصائي؛ ففي ىذه المرحمة تعد ىذه المرحمة من المراحل اليامة في 

يتم تحويل البيانات التي تم جمعيا في المراحل السابقة إلى أشكال ومنحنيات بيانية 

 ليسيل عمى الباحث المقارنة والتعامل مع المعطيات والبيانات بسرعة ووضوح أكثر.

 * طريقة عرض البيانات:
 أوال: عرض البيانات النوعية: 

معينة وليس ليا  بصفةنوعية ىي البيانات التي تتمتع بيا المفردة إن البيانات ال

 الجنسية ... ( كما ذكرنا سابقا بتعريف المتغير النوعي.  –درجات ) الجنس 

 

  :أساليب عرض البيانات النوعية 

 ن: اىناك نوع

 : لممتغيرات النوعية العرض الجدولي - أ

بشكل منتظم عن طريق  وىو عرض البيانات العددية والتي يتم الحصول عمييا

 تبويبيا في جداول إحصائية.
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 * أنواع الجداول اإلحصائية المستخدمة في عرض البيانات النوعية:

 جداول عامة    1-تقسم الجداول اإلحصائية إلى: 

 جداول خاصة  2-

يدف االختصار, وعادة ما تنشئ من لىي الجداول التي تعد الجداول العامة:  1-

. لتوفير البيانات الالزمة عن النشاطات والفعاليات المختمفة في البمد.قبل الحكومات 

 بيانات ثانوية ) وثائقية (. كوتستخدم ىذه البيانات في األبحاث 

وىي الجداول التي يضعيا الباحث بنفسو عند دراسة مشكمة ما الجداول الخاصة:  2-

 ويمكن تقسيميا حسب عدد الصفات.

 أنواعيا:

  :رض فييا البيانات حسب صفة واحدة. تعجداول بسيطة 

  :تعرض فييا البيانات حسب صفتين فقط. جداول مزدوجة 

  :تعرض فييا البيانات ألكثر من صفتين.جداول مركبة 

 :لممتغيرات النوعية العرض البياني-ب
 وىو أسموب من أساليب عرض البيانات النوعية.

يقصد بالعرض البياني استخدام الرسوم لمتعبير عن البيانات  تعريف العرض البياني:

العددية وتفيد ىذه الطريقة في إظيار البيانات ومالحظة المتغيرات فييا بشكل يجذب 

االنتباه, ويساعد عمى تذكرىا, كما تبين ىذه الطريقة العالقة بين الظواىر والمتغيرات 

 التي ندرسيا. 
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 رات النوعية بيانيا أىميا: وىناك عدة أساليب لعرض المتغي

 الرسوم الدائرية  3-المنحنى البياني           2-األعمدة البيانية          1-

 األعمدة البيانية:-1
ة, قواعد ىي التعبير عن البيانات العددية بمستطيالت عمى المحاور اإلحداثي تعريفيا:

 لمظاىرة المدروسة.  قيمينات وارتفاعاتيا تتناسب مع الالمستطيالت عمى محور الس

 .تستخدم األعمدة البيانية لعرض ظاىرتين أو أكثر ولفترة زمنية نفسيا

, أو لعرض 2018مثال مقارنة عدد طالب كمية االقتصاد وعدد طالب الحقوق لعام 

بيانات لظاىرة واحدة ولفترات زمنية مختمفة, مثال عدد طالب كمية االقتصاد لعدة 

 أعوام.

 األسموب:الفائدة من ىذا 

 خالل فترة زمنية واحدة.مقارنة عدة ظواىر مع بعضيا 1-

 مالحظة تطور ظاىرة أو عدة ظواىر خالل فترات زمنية.  2-

 مثال لعرض عدد زبائن كل من الشركات التالية:       

 
 المنحنى البياني: -2

0

20000

40000

60000

80000

100000

ASE DES BW

 عدد الزبائن شركةاسم ال
ASE 25000 
DES 85000 
BW 95000 
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الباحثين المنحنيات البيانية لعرض البيانات النوعية بدال من األعمدة يستخدم بعض 

 ة فقط. ر في حالة السالسل الزمنية والمتغيرات الكمية المستم

 الرسوم الدائرية: -3

شكل كل جزء نسبة مئوية تمثل ية أىي التعبير عن الظواىر بمساحات دائرية مجز 

 مدروس. البيانات الموجودة في العينات أو المجتمع ال

 مثال: من المثال السابق, كيف يتم حساب النسب؟ 

 2500+85000+95000 = 205000إجمالي عدد الزبائن= 

 من إجمالي الزبائن ىي:  ASEشركةنسبة زبائن ال
     

      
*100= 12% 

 من إجمالي الزبائن ىي:  DESشركةنسبة زبائن ال
     

      
*100= 42% 

 من إجمالي الزبائن ىي:  BWكةر شنسبة زبائن ال
     

      
*100= 46% 

 ال يمكن تمثيل قيم سالبة أو قيم صفرية مالحظة:

 ال يمكن تمثيل أكثر من ظاىرة عمى دائرة واحدة,

 أي ال يمكن إيضاح إال ظاىرة واحدة بالدائرة. 

 يعتبر التمثيل بالرسوم الدائرية أفضل طريقة

 في حال االىتمام بالظاىرة إضافة إلى تركيبيا الجزئي )البنية النوعية(. 

 

46% 

12% 

42% 
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 ثانيا: عرض البيانات الكمية: 

إن البيانات الكمية ىي البيانات التي تتمتع مفرداتيا بدرجات مختمفة أو  تعريفيا:

 متفاوتة.

 درجة ذكاء الطالب  –أوزان الطالب  –مثال: أطوال الطالب 

 ىناك ثالثة أساليب:الكمية:  أساليب عرض البيانات

  المدرج التكراري 

  المضمع التكراري 

  المنحنى التكراري 

 ال يمكن عرض البيانات الكمية قبل تبويبيا في جداول تكرارية.مالحظة: 

 المدرج التكراري:   - أ

ىو عرض بيانات الجدول التكراري عمى المحاور اإلحداثية حيث تمثل الفئات عمى 

عمى محور العينات, ونعبر عن تكرار كل فئة بمستطيل  Fوالتكرارات  يناتسمحور ال

 عمودي قاعدتو مساوية إلى طول الفئة وارتفاعو يشير إلى عدد التكرارات.

 وبذلك نحصل عمى مجموعة مستطيالت متالصقة تشبو الدرج.

 

 

 فئات الطول سم لتكراراتا
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 لدينا البيانات المبوبة التالية:  مثال:

 
 نصل إلى المضمع التكراري في إحدى الطريقتين اآلتيتين:المضمع التكراري:  -ب

 اإلحداثية,  المحاوروفئات الجدول التكراري عمى  نمثل أوساط الفئات,الطريقة األولى: 

 لكل فئة̅ يناتسحيث نضع أوساط الفئات عمى محور ال

 لكل فئة Fiونضع قيم التكرارات عمى محور العينات 

 كما في الشكل التالي: 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2 3 4 5 6 7 8 

 عنوان المخطط

 الفئات

2 150-156 

5 156-162 
9 162-168 

15 168-174 
9 174-180 
7 180-186 

3 186-192 

 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

 الطريقة األولى
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لمحصول عمى المضمع, نرسم المدرج التكراري الذي تحدثنا عنو سابقا ثم الطريقة الثانية:  2-

 نصل بين نقاط أعمى ومنتصف المستطيالت. 

نالحظ أنو في كمتا الطريقتين قمنا بإضافة فئتين وىميتين تكرار كل منيا تساوي الصفر, إحداىما 

 ل الناتج. قبل الفئة األولى واألخرى في نياية الفئة األخيرة وذلك إلغالق الشك

 

ة المدرج وتساوي أن مساحة المضمع )الشكل الناتج( تساوي تماما مساح مالحظة:

ضميا إلى المدرج تساوي مساحة تم ألن مساحة المناطق التي مجموع التكرارات, 

 المناطق التي تم حذفيا. 

نحصل عمى المنحنى التكراري بعد رسم المضمع التكراري المنحنى التكراري:  -ج

 حيث نقوم بتمييد الخط المنكسر ليصبح منحني الشكل. 

 ثانية الطريقة ال



41 
 

 
 

ا قصيرا )أي تكراراتيا أقل( اقترب يكمما كان عدد الفئات كبيرا وطول -1مالحظة:

 المضمع التكراري من المنحنى التكراري.

عند النظر إلى المنحنى التكراري يجب االنتباه إلى أن ارتفاعو يشير إلى التكرار  2-

دوما, فابتعاد المنحنى عن محور العينات يدل عمى تكرارات أكثر واقترابو من محور 

 يدل عمى تكرارات أقل.  سيناتال
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 تبويب البيانات: الرابعةرحمة مال
 التعريف  -محاورىا: 

 خطوات إنشاء الجداول التكرارية  -          

ىو تحويل البيانات ذات الصفات المشتركة التي تم الحصول عمييا  تعريف التبويب:

 إلى جداول تكرارية.

ىو تنظيم المفردات في فئات متسمسمة بحيث تظير أمام كل فئة  الجداول التكرارية:

 روس.المجتمع المدأو في عدد مرات تكرارىا في العينة 

  :خطوات إنشاء الجداول التكرارية 
 : تصاعديا أو تنازليا الخام ترتيب البيانات الخطوة األولى:

ويفيد ذلك في تسييل التعرف عمى أكبر مفردة وأصغر مفردة وبالتالي حساب المدى 

 .Rأصغر مفردة ويرمز لممدى بـ  –حيث المدى = أكبر مفردة 

 حساب طول كل فئة وعدد الفئات.  الخطوة الثانية:

حيث نقوم بتقسيم المدى الذي أوجدناه أعاله إلى فئات, ليس ىناك قاعدة ثابتة لتحديد 

قانون  عمىنعتمد إليجاد طول الفئة سطول الفئة, إذ يوجد أكثر من طريقة, لكننا 

 )سترجس( ألنيا تعتبر أفضل عالقة تأخذ المدى وعدد المفردات بعين االعتبار.  

 التالية: باستخدام معادلة سترجس ب طول الفئة احس

  
 

       (      )
 

 حيث طول الفئة =Cحيث :   
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R (   ىو الفرق بين أصغر مفردة بالبيانات وأكبر مفردة فييا= المدى) . 
 Rأصغر مفردة =  –أكبر مفردة 

n المفردات الخام الواجب تبويبيا( وليس حجم المجتمع اإلحصائي. = حجم العينة( 
 = ) عدد الفئات إن عدد الفئات يتعمق بطول الفئة. 

 
 ) 

 حساب حدود الفئات:  الخطوة الثالثة:

 لكل فئة حد أعمى وحد أدنى, حيث الحد األعمى يساوي الحد األدنى + طول الفئة. 
 Cالحد األعمى يساوي الحد األدنى + 

M2 = m1 + C                                          
 = طول الفئة Cحيث:

M      الحد األعمى لمفئة = 
m  الحد األدنى لمفئة = 

 الحالية الحد األدنى ينتمي لمفئة  :مالحظة
 أما الحد األعمى ينتمي لمفئة التالية ويعتبر الحد األدنى ليذه الفئة.

 التكرارات  Fالتفريغ  الخطوة الرابعة:
 إيجاد عدد مرات تكرار المفردات في كل فئة. 

 مثال عام عن إنشاء الجدول التكراري: 
لمتعرف  facebookمتقدم لموقع التواصل االجتماعي  60أخذت عينة عشوائية من 

 عمى عدد أصدقائيم, وقد جمعت البيانات في الجدول التالي: 
858 846 851 861 862 858 856 851 858 852 853 

859 852 855 855 861 858 858 861 859 858 856 

854 861 855 856 858 862 859 858 851 848 861 

863 862 861 854 852 856 861 858 854 858 859 

863 866 865 875 862 867 865 868 878 873 866 

868 866 864 868 871       

 :نتبع مراحل إنشاء الجدول التكراري:  الحل 
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 ترتيب المفردات تصاعديا:  1-
451 451 451 451 454 454 451 451 451 411 411 

451 858 856 856 856 856 855 855 855 854 854 

411 859 859 859 859 858 858 858 858 858 858 

411 862 862 862 868 861 861 861 861 861 861 

411 867 866 866 866 865 865 864 863 863 862 

      875 873 878 871 868 

 Rنوجد المدى ) طول التوزيع (  2-

 R= 175-146=29أصغر مفردة    –: أكبر مفردة المدى

 Stureg,sنحسب طول الفئة باستخدام عالقة سترجس:  3-

  
 

       (     )
 

  

       (     )
        

كتابة حدود الفئات: نختار أصغر مفردة ونجمع ليا طول الفئة, فنحصل عمى  4-

 = الفئة األولى  Cأصغر مفردة +    مىعالحد األعمى لمفئة األ

 (150 - 146)الفئة األولى   146+4 =150نطبق: 

 (154 - 150)الفئة الثانية            4+150 =154

 مفردة من المفردات لدينا.وىكذا حتى نحصل عمى أخر فئة تضم أكبر 

 التكرارات لكل فئة, نرسم الجدول التالي:  Fالتفريغ: حساب  5-

 العمود األول نكتب حدود الفئات 

 العمود الثاني نضع التكرارات بعد تفريغيا 

ال تنتمي  150تحتوي عمى مفردتين مع االنتباه إلى أن  [150-146[أي الفئة األولى 

 األدنى لمفئة الثانية.  إلى ىذه الفئة بل ىي الحد
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 تحتوي عمى المفردات التالية:  [154-150[الفئة الثانية 

 (مفردات 8أي )  150-150-150-151-151-152-152-158

 لم تأتي بالفئة األولىبل كانت بالفئة الثانية. 150 الحظنا أن المفردة 

 الفئات (Fالتكرار ) 

 150-146 2 150وأقل من  -146من 

 154-150 8 154وأقل من   150

 158-154 10 158وأقل من  145

 20 158-162 

 10 162-166 

 6 166-170 

 3 170-174 

 1 174-178 

 المجموع 60 

 المرحمة الخامسة: تحميل البيانات 

 وىي أىم المراحل حيث تعد الجانب العممي لمقرر اإلحصاء.

 يتم في ىذه المرحمة استخدام:

A-  مقاييس النزعة المركزية 

-B مقاييس التشتت 

-C  عالقات االرتباط واالنحدار 

 وسيتم شرح ىذه المرحمة في الفصل التالي )الثالث(. 

 المرحمة السادسة: تفسير البيانات 

ىي تحويل النتائج التي تم الحصول عمييا في المرحمة السابقة إلى قرارات وىو 

 اليدف األساسي لمعمل اإلحصائي.
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 الفصل الثالث
 مقاييس النزعة المركزية

 : الفصلمحاور 
 * مفاىيم إضافية في البيانات المبوبة 

 * أنواع مقاييس النزعة المركزية 

 مفاىيم إضافية في البيانات المبوبة )الجداول التكرارية( 

 يتكرار النسبال -مركز الفئة  -

 التكرار التجميعي الصاعد النسبي  -      عي الصاعد يالتكرار التجم -

 ي.بالتكرار التجميعي اليابط النس -التكرار التجميعي اليابط          -

 يرمز لو  : مركز الفئةXi 

 ويحسب وفق القانون التالي: 
ألعهىا الحد األدنى انحد 

 
Xi 

 
   

 
Xi 

 الحد األدنى لمفئة mالحد األعمى لمفئة  و  Mحيث 

  يرمز لو  :النسبي المئويالتكرارF% 

=%F×100ويحسب وفق القانون التالي: 
  

   
 

فيو  100×أي نحصل عميو بتقسيم تكرار كل فئة عمى مجموع التكرارات الكمي  الشرح:

 يعطي نسبة المفردات التي قيمتيا تنتمي لكل فئة.
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مجموع وبالتالي نالحظ أن التكرار النسبي: ىو عبارة عن تقسيم تكرار كل فئة عمى 

 التكرارات الكمي.

 عي الصاعد يرمز لو يالتكرار التجمF↑ 

وىو عدد المفردات في التوزيع التي تقل عن الحد األعمى لكل فئة ونحصل عميو 

 بإضافة تكرار الفئة إلى تكرار الفئة التالية وعمى التتالي حتى آخر فئة.

األولى وينتيي بمجموع التكرار التجميعي الصاعد بتكرار الفئة عمود يبدأ  مالحظة:

 التكرارات.

  التكرار التجميعي اليابط يرمز لو بـF↓ 

 وىو عدد المفردات في التوزيع التي قيمتيا أكبر أو تساوي الحد األدنى لكل فئة.

 من تكرار الفئة األولى. ءونحصل عميو بطرح تكرار كل فئة من المجموع الكمي بد

يبدأ عمود التكرار التجميعي اليابط بـ مجموع التكرارات وينتيي بتكرار الفئة  مالحظة:

 األخيرة.

  التكرار التجميعي الصاعد النسبي المئوي يرمز لوFi↑% 

   ×  100نحصل عميو بالقانون التالي: 

   
  =Fi↑% 

 100×أي ىو حاصل قسمة التكرار التجميعي الصاعد عمى المجموع الكمي لمتكرارات

  التكرار التجميعي اليابط النسبي المئوي يرمز لو بـFi↓% 

   ×  100نحصل عميو بالقانون التالي: 

   
Fi↓% = 
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 100×أي ىو حاصل قسمة التكرار التجميعي اليابط عمى المجموع التكرارات

 

 

 

 

 مثال تطبيقي عمى ما سبق: 

طالبا في مقرر  60ليكن لدينا الجدول التكراري التالي والذي يمثل عالمات 

 اإلحصاء. 

 إنشاء عمود مركز الفئات. 1-المطموب: 

 إنشاء عمود التكرار التجميعي الصاعد. 2-

 إنشاء عمود التكرار التجميعي اليابط. 3-

 التكرار النسبي المئوي. 4-

 التكرار التجميعي الصاعد النسبي المئوي.  5-

 التكرار التجميعي اليابط النسبي المئوي.  6-

Fi% Fi% Fi% Fi Fi Xi Fi الفئات 

100% 13% 13% 60 8 30 8 20-40 

86% 55% 42% 52 33 50 25 40-60 

45% 88% 33% 27 53 70 20 60-80 

11% 100% 11% 7 60 90 7 80-100 
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  100%    60 ∑ 

 

30  =     

 
=     

 
Xi=Xi =1مركز الفئة-   

2- F1↑ = F1F1↑ = 8  

     F2↑ = F1↑ + F2 F2↑ = 8+25=33 

     F3↑ =  F2↑ + F3 F3↑ = 33+20=53 

     F4↑ =   F3↑ + F4F4↑ = 53+7=60 

3- F1↓ =∑ FiF1↓ = 60  

     F2↓ =F1↓- F2F2↓ = 60-8=52 

     F3↓ = F2↓ - F3F3↓ =  52-25=27 

     F4↓ = F3↓ - F4F4↓ = 27-20=7 

100 = 13%  × 

  
100 = ×  

   
 4- F1% = 

100 = 55% ×     F2 = 
  

  
 

     F3 = 33% 

     F4 = 11% 

100 = 13%  × 

  
100 = ×   

   
F1↑% =100 = ×   

   
5- Fi↑% = 
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100 = 55% ×     F2↑% = 
  

  
 

     F3↑% = 88% 

     F4↑% = 100% 

100 = 100%  ×  

  
100 = ×   

   
F1↓% =100 = ×   

  
 6- Fi↓% = 

86%     F2↓% =  

     F3↓% = 45% 

F4↓% = 11% 

 ؟80ة أقل من مما ىو عدد الطالب الحاصمين عمى عال -7

 ؟ 40  ة أكثر من مما ىو عدد الطالب الحاصمين عمى عال -8

 60[ أكثر من 80-60ة بين [مما ىي النسبة المئوية لمطالب الحاصمين عمى عال -9

 ؟ 80وأقل من 

 ؟80ة أقل من ملمطالب الحاصمين عمى عال المئوية ماىي النسبة -10

 ؟60ة أكثر من ملمطالب الحاصمين عمى عالالمئوية ماىي النسبة  -11

  :الحل 

إن جممة )أقل من( تدل عمى التكرار التجميعي الصاعد وبالتالي يجب أن نتوجو إلى  -7

وذلك حسب  80عمود التكرار التجميعي الصاعد المقابل إلى الفئة التي حدىا األعمى 

 .  53الطمب, فنجد أن عدد الطالب ىو 
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إن جممة )أكثر من( في الطمب تدل عمى التكرار التجميعي اليابط وبالتالي يجب أن  8-

, فنجد  40نتوجو إلى عمود التكرار التجميعي اليابط المقابل إلى الفئة التي حدىا األدنى 

 .  52أن عدد الطالب ىو 

وحدىا  60النسبي المئوي المقبل لمفئة التي حدىا األدنى نتوجو إلى عمود التكرار  -9

 .  %33فنجد أن النسبة المئوية لمطالب ىي  80األعمى 

, نتوجو إلى عمود التكرار إن جممة )أقل من( تدل عمى التكرار التجميعي الصاعد -10

ونحصل عمى  80التجميعي الصاعد النسبي المئوي المقابل لمفئة التي حدىا األعمى 

 .  %88جواب ال

نتوجو إلى عمود التكرار  ,جممة )أكثر من( تدل عمى التكرار التجميعي اليابط -11

فنحصل عمى الجواب  60التجميعي اليابط النسبي المئوي المقابل لمفئة التي حدىا األدنى 

45%  . 

مقابل الفئة التي  40ة أكثر من مالنسبة المئوية لمطالب الحاصمين عمى عالأيضا أن * 

من عمود التكرار التجميعي اليابط النسبي المئوي فنحصل عمى الجواب  40حدىا األدنى 

86%  . 

 أنواع مقاييس النزعة المركزية

 الوسط الحسابي  -1

 تعريفو  –محاور الوسط الحسابي

 مبوبةالبيانات غير لم      طريقة حساب الوسط الحسابي -

 مبوبة البيانات لم
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 ىو القيمة الناتجة عن قسمة مجموع تمك القيم عمى عددىا.  تعريف الوسط الحسابي:

في حال تساوت قيمة  ةتأخذىا كل مفردة من مفردات العين ي)ىو القيمة التأي 

 المفردات(. 

  بيانات غير المبوبةلم"طريقة حساب الوسط الحسابي" 

 مفردات العينة عمى عددىاىو مجموع إن الوسط الحسابي لمبيانات غير المبوبة 

 
   

 
 ̅ 

بفرض أن أحد طالب كمية ما في جامعة دمشق رغب بحساب معدل درجاتو  مثال:

)أي الوسط الحسابي( في امتحان الفصل األول وبفرض كانت درجات مواده عمى 

 الشكل التالي:

 المادة 1 2 3 4 5 6

 الدرجة 48 53 57 55 65 74

 

 لحساب المتوسط نجمع الدرجات ونقسم عمى عددىا 

 Xi والمجموع الناتج يمثل قيمة 352=48+53+57+55+65+74

 ̅=
   

 
 

   

 
       

6=n  أي عدد المواد 

  بيانات المبوبة" لم"طريقة حساب الوسط الحسابي 
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كل تكرار في مركز الفئة عمى مجموع التكرارات  داءجحاصل قسمة مجموع  ىو

=̅ ويحسب بالقانون التالي:       
     

   
 

 خطوات حساب الوسط الحسابي لمبيانات المبوبة: 
 طبعا كما تحدثنا سابقا: 

=Xiنحسب عمود مركز الفئات      1-
الحد األدنى الحد األعمى

 
 

Xi=
    

 
 

 فئة بمركز ىذه الفئة. كل وذلك بضرب تكرار FiXiنحسب عمود:  2-

 Fi عمى FiXi وىو يمثل تقسيم مجموع حاصل جداء  :نطبق القانون 3-

من أجل دراسة توزع األجور األسبوعية لمعمال في إحدى الصناعات في دولة :1مثال

 عامل فأعطت الجدول التكراري اآلتي: 50ما سحبت عينة من 

Fi Xi Xi  عدد العمالFi )فئات األجور )بالمئات 
525 105 5 100–110 

1380 115 12 110–120 

2500 125 20 120–130 

1350 135 10 130–140 

435 145 3 140–150 

= Fi Xi 6190  50   
 

      مئات الوحدات النقدية :القانوننطبق 

  
       = ̅=

     

   
 

لو تساوت أجور العمال في الصناعة لكان أجر كل عامل مساويا لـ  التفسير:

 وحدة نقدية.123.80

 في مادة اإلحصاءطالب  300عالمات يمثل لجدول التالي ا: 2مثال
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 : الحسابيوالمطموب حساب الوسط 

X.F  وسطي الفئةX فئات الطالب عدد الطالب 

700 35 20 30-40 

1800 45 40 40-50 

3300 55 60 50-60 

6500 65 100 60-70 

3000 75 40 70-80 

2550 85 30 80-90 

950 95 10 90-100 

18800     

 

 ̅   
      
    

  
     

   
 عالمة        
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. . 

 

 الوسيط  -2
 تعريف الوسيط  -محاور المحاضرة: 

 بيانات غير مبوبة   -حساب الوسيط   أ -                   

 بيانات مبوبة  –ب   

ىو القيمة التي تقسم مفردات العينة إلى قسمين متساويين وذلك بعد  تعريف الوسيط:

 ترتيب المفردات تصاعديا أو تنازليا.

 القسم اآلخر أصغر من الوسيط و أي أن القسم األول أكبر من الوسيط 

 Medونرمز لو بـ 

 أكبر              الوسيط              أصغر         
 

 موقع المتوسط                          
 

  "طريقة حساب الوسيط "بيانات غير مبوبة 

 خطوات حسابو: 

 ترتيب البيانات تصاعديا  1-
=Kحيث  (Kونرمز لو) نحسب ترتيب الوسط "موقع الوسيط" 2-

   

 
 

 إيجاد الوسيط  3-
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 Kعدد فردي فان الوسيط ىو القيمة التي تقابل الترتيب  nفي حال كان  مالحظة:

 Kعدد زوجي فان الوسيط يساوي مجموع المفردتين قبل وبعد  nأما إذا كان مباشرة, 

 . 2ونقسميا عمى 

 12-1500-3-7-15-2-9-5ليكن لدينا البيانات التالية: مثال: 

 1500-15-12-9-7-5-3-2نرتب البيانات تصاعديا 1-طريقة الحساب: 

 ( عدد البيانات)n=8حيث 

   = 4.5 أي موقعو وليس ىو الوسيط  Kنحسب ترتيب الوسيط  2-

 
  =K =

   

 
 

أي أن الوسيط يقع بين المفردتين الرابعة والخامسة, K=4.5نالحظ أن ترتيب الوسيط 

 2فنأخذ الوسط الحسابي لممفردتين أي نجمعيما ونقسم عمى 

 = Med..           9والخامسة 7المفردة الرابعة 
   

 
 = 8 

 8أكبر من  %50و  8أقل من  %50تفسير النتيجة لموسيط: إن 

 إلى األرقام  50ضفنا إلى مثالنا السابق مفردة ألو 

 5 =  

 
  =K =

   

 
 

 Med = 9بيذه الحالة قيمة الوسيط ىي المفردة الخامسة أي 

  :حساب الوسيط لبيانات مبوبة 

 حساب عمود )جدول( التكرار التجميعي الصاعد لمبيانات. -1الخطوات:

 ↑Fiويرمز لو . ونحصل عميو من خالل إضافة كل تكرار إلى التكرار الذي يميو.
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=K إيجاد ترتيب أو موقع الوسيط =  2-
   

 
 

وفي حال  Kعن القيمة التي ىي  ↑Fiنبحث في عمود التكرار التجميعي الصاعد  3-

عدم وجود القيمة نأخذ القيمة التي تمييا مباشرة والفئة التي تقابميا ىي الفئة 

 طية. يالوس

 Medنطبق القانون التالي لحساب الوسيط  4-

{
   
 

         

  
}   . CmMed = Lm + 

   حيث أن  

 
التكراراتمجموع= 

 
 ( Kىي موقع الوسيط )

F↑m-1 =جميعي الصاعد لمفئة التي تسبق الفئة الوسيطةتالتكرار ال 

Cm  =طول الفئة الوسطية 

Fm =تكرار الفئة الوسطية 

Lm =الوسطية  الحد األدنى لمفئة 

       = ̅ نفس المثال السابق/ مثال متوسط األجر لمعامل حيث كان 

 لنوجد قيمة الوسيط : التكرار التجميعي التصاعدي 

Fi  عدد العمالF )فئات األجور )بالمئات 
5 5 100-110 

17 12 110-120 

 فئة وسيطية[ 120-130]       20 [37]
47 10 130-140 

50 3 140-150 

 50   
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  :الحل 

تمثل مراكز الفئات في جداول التوزيع التكراري مع تكراراتيا  X ,X ,X إذا كانت 

 F ,F ,F  :عمى التوالي فان قيمة الوسيط ليذه البيانات ىي 

{
   
 

        

  

}Cm Med=Lm+ 

   موقع الوسيط 1-

 
K= =  

 
  =25 

عندىا ونبحث عنيا في التكرار  25طية ىي التي تقع المفردة يأي الفئة الوس

 ونأخذ القيمة التي تمييا.  ↑Fiالتجميعي الصاعد 

 : وفييا 130 – 120حددنا الفئة الوسطية ىي 

120 = Lm الوسيطيةالحد األدنى لمفئة 

10 = Cmطيةيطول الفئة الوس 

17 = Fm-1↑طيةيمن التكرار التجميعي الصاعد لمفئة التي تسبق الوس 

20 = Fmطيةيتكرار مقابل الفئة الوس 

}نطبق القانون:
   
 

        

  
}  . CmMed = Lm+ 

10 = 124 *Med = 120 + (
     

  
) 
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مئات الوحدات  124من العمال يزيد أجرىم عن  %50يفسر الوسيط كما يمي إن 

 .124من العمال يقل أجرىم عن  %50النقدية و 

 طالب في مادة اإلحصاء 300الجدول أدناه مثل عالمات  مثال:

   100-90 90-80 80-70 70-60 60-50 50-40 40-30 فئات الدرجات

Fi 20 40 60 100 40 30 10 300 

 والمطموب حساب الوسيط لذلك الجدول التكراري؟   

 الحل: 

 درجاتفئات ال F Xi Fi↑التكرار التجميعي الصاعد  F↓التكرار التجميعي الهابط 

300 20 35 20 30-40 

280 60 45 40 40-50 

240 120 55 60 50-60 

180 220 65 100 60-70 

80 260 75 40 70-80 

40 290 85 30 80-90 

10 300 95 10 90-100 

   300   

 

 من تدقيق التكرار التجميعي الصاعد نجد أن المفردة : 

150
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 )الفئة الوسيطية( وبالتالي:   70-60وىي الفئة 65تقع في الفئة التي مركزىا 

60  =Lm10=Cm 

120 =↑Fm-1100  =Fm 

}فالوسيط يساوي: 
   
 

        

  
}   . CmMed = Lm + 

,
       

   
-   . 1060 + = 

 = 63 = 3 + 60عالمة
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 المنوال -3

 تعريف المنوال  -أ المحاور: 

 طريقة حسابو -ب

 بيانات مبوبة  2-بيانات غير مبوبة  1-

ىو عبارة عن القيمة األكثر تكرارا أو أكثر شيوعا وانتشارا في  :تعريف المنوال

 Modويرمز لو ( n)العينةمفردات 

 طريقة حساب المنوال لمبيانات غير المبوبة: 

  3-2-7-2-5-9-10-4-2مثال: لدينا البيانات التالية: 

  Mod = 2(    2المنوال ىو القيمة )

 وىي بيانات ذات منوال واحد. 

 ويمكن أن يكون لمبيانات أكثر من منوال: 

 21-6-5-7-5-4-6-2مثال:  

  = Mod(6 و 5 )نالحظ أن المنوال ىو 

 وىناك بيانات ليس ليا منوال: أي ال يوجد تكرار ألي مفردة. 

 15-4-5-3-9-7-6-2مثال: 

 7-2-9-6-9-7-6-2مثال آخر: 
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 أيضا ىنا ال يوجد لو منوال لعدم وجود مفردة أكثر تكرارا. 

 

 حساب المنوال لمبيانات المبوبة: 

 الخطوات: 

 ) وىي الفئة المقابمة ألكبر التكرارات (.  إيجاد الفئة المنوالية 1-

 نطبق القانون التالي: 2-

Mod = Lo +  *
  

     
+ .Co 

 طول الفئة المنوالية        Coحيث أن

Lo لمفئة المنوالية الحد األدنى 

 سبقياتالتي تكرار الفئة الفرق بين تكرار الفئة المنوالية و      

 المنوالية وتكرار الفئة التي تميياالفرق بين تكرار الفئة          

O  ىو رمز الفئة المنوالية = 

 حساب الخطوات: 

 Fiفئة المنوال: المقابمة ألكبر التكرارات 1-
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Lo  الحد األدنى لفئة المنوال = 

 = هي عببرة عن حبصم انفرق بين تكرار فئت انمنوال وتكرار انفئت انسببقت:    ∆ 

   = Fo – Fo-1 

 = هي عببرة عن حبصم انفرق بين تكرار فئت انمنوال وتكرار انفئت انالحقت:  ∆ 

   = Fo – Fo+1∆ 

Co طول الفئة المنوالية = 

 ( لامتوسط أجور العم )من المثال السابق 

 [ أكثر التكرارات 130 - 120الفئة المنوالية ىي ]نجد أن 

∆  = 20-10=10   -   ∆  = 20-12=8    -   Co=10   -     Lo = 120  

Mod = Lo +  *
  

     
+  - Co         Mod = 120+(

 

    
)     = 120 + 4.44 

Mod = 124.44   

 ,ة دراسة توزع عالمات الطالب الناجحين في إحدى الموادبغيمثال:

 طالبا وطالبة, فأعطت الجدول التكراري اآلتي:  150سحبنا عينة عشوائية من 

 فئات العالمات Fiعدد الطالب 
19 48–54 

26 54–60 

 الفئة المنوالية[60-66] 50

35 66–72 

20 72-78 

150   
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 المطموب إيجاد قيمة المنوال: 

 ( تحوي أكبر تكرار.66-60نحدد أوال الفئة المنوالية وىي ) الحل:

*  + Mod = Loنطبق المعادلة:
  

     
+  . Co 

6 = Co          60 = Lo 

 ∆  24 = 50-26= ∆  + ∆ 39 = 

 ∆         15 = 50-35= 

Mod = 60 + (
  

     
)             

 × عند عدم وجود أقواس في معادلة وتحوي و  مالحظة:

 ومن ثم الجمع. × العممية األولى ىي 

 طالب نجد:  300بالعودة إلى الجدول التكراري عن عالمات 

 فئات الطالب عدد الطالب

20 30–40 

40 40–50 

60 50–60 

 الفئة المنوالية   (60-70) ((100

40 70–80 

30 80–90 

10 90–100 

 

Mod = Lo +  *
  

     
+  . Co 

 Lo = 60      Co = 10            
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∆  = 100 – 60 = 40 ∆   = 100 – 40 = 60  

∆  + ∆  = 100   

Mod = 60 + 
  

     
 . 10    = 60 + 4 = 64  

 عالمة.  64إن العالمة األكثر ترددا واألكثر تكرارا وشيوعا ىي 

 

أسرة من  140الجدول اآلتي يتضمن الدخل الشيري بمئات الميرات السورية لـ  :مثال

 أسر مدينة دمشق. 

 : المتوسطات الثالثةحساب المطموب:

 الوسط الحسابي والوسيط والمنوال 

 ==155= الوسط الحسابي
     

   
 ̅  

     

   
 

 ب ترتيب الوسيط الفئة الوسطية: نحسالوسيط = 

Fi Xi Fi Xi Fi فئات الدخل عدد األسر 
20 1900 95 20 80-110 

50 3750 125 30 110-140 

[90] 6200 155 40 [140-170] 
120 5550 185 30 170-200 

140 4300 215 20 200-230 

 21700  140   
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70 = 
   

 
 = 

   

 
Tmطيترتيب الوس 

 عندما ال نجد القيمة نأخذ القيمة التي تمييا في محور التكرار التجميعي الصاعد 

Med = Lm+

  

 
        

  
 . Cm = 140 +(

     

  
)     

Med = 155    

[ المقابل أكبر 170-140المنوال: إيجاد الفئة المنوالية المقابمة ألكبر تكرار وىي ]

 .40تكرار 

                             Lo = 140                                Co = 30  

 ( تكرار الذي يسبقو  –تكرار الفئة )  = 30 – 40 = 10∆ 

 ( تكرار الذي يميو  –تكرار الفئة )  = 30 – 40 = 10∆ 

  Mod = Lo + 
  

     
    

Mod = 140 + 
  

  
          

ىذا يدل عمى أن التوزيع متماثل تماما والتوزيع طبيعي ̅ = Med = Modنالحظ أن

 وىو يمثل المجتمع اإلحصائي الذي سحبت منو العينة أفضل تمثيل. 
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  :العالقة التقريبية بين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال 

 ترتبط مقاييس النزعة المركزية بعالقة تدعى عالقة بيرسون وىي: 

̅ عالقة بيرسون        ( ̅      ) 

 ويفضل استخداميا: 

  في حال كانت الفئات المستخدمة مفتوحة 

  .في حال كان لدينا فئتين منواليتين أو أكثر 

̅ إذا كانت   1-           

فان التوزيع التكراري ىو توزيع طبيعي وىو يمثل المجتمع اإلحصائي الذي سحبت 

 منو العينة أفضل تمثيل. 

̅ إذا كانت  2-            

 فان التوزيع التكراري ممتوي نحو اليمين ) موجب االلتواء ( 

̅ أما إذا كانت             

 فان التوزيع التكراري ممتوي نحو اليسار ) سالب االلتواء ( 
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 ̅               ̅            /    ̅           

 توزيع طبيعي ممتوي نحو اليمين ممتوي نحو اليسار
 

 نالحظ أن قيمة المنوال ال تتغير ألنيا تعبر عن القيم األكثر تكرارا. 

نأخذ مثال عمى ما سبق وذلك إذا عدنا إلى المثال السابق وأضفنا فئتين جديدتين 

 عمى نياية التوزيع: 

Fi Xi Fi Xi F فئات الدخل عدد األسر 
20 1900 95 20 80-110 

50 3750 125 30 110-140 

[90] 6200 155 40 [140-170] 
120 5550 185 30 170-200 

140 4300 215 20 200-230 

156 3920 245 16 230-260 

163 1925 275 7 260-290 

 27545  163   

95=Xi =
الحد األدنى الحد األعمى

 
=

      

 
 

 ̅  
     

   
             

 = k= 81.5الوسيط = نحدد الفئة 
   

 
 

Med = 140 + (
       

  
)            
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) + Mod = 140  155 =المنوال:
  

     
)     

 ̅   Med  Mod:نالحظ أن

 

 لنعد إلى المثال السابق ونضع الفئتين الجديدتين في بداية التوزيع بدال من نيايتو: 

F  Xi Fi Xi Fi فئات الدخل عدد األسر 
8 280 35 8 20-50 

18 650 65 10 50-80 

38 1900 95 20 80-110 

68 3750 125 30 110-140 

108 6200 155 40 [140-170] 
138 5550 185 30 170-200 

158 4300 215 20 200-230 

 22630  158   

  :الوسط الحسابي ̅  
     

   
          

 =   الوسيط: 
   

 
                  

   

 
 

Med = 140 + 
     

  
            

  المنوال: نحدد الفئة 

Mod = 140 + 
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 ̅   Med   Modنالحظ أن

يمتيا إلى البداية لمتوزيع قوىنا نجد أن كال من الوسيط والوسط الحسابي قد انحرفت 

أما المنوال لم تتغير قيمتو وبالتالي يكون التوزيع مائال إلى اليسار والمنحني المائل 

 إلى اليسار يدعى سالب االلتواء. 

 

 الفصل الرابع

 مقاييس التشتت

 محاور المحاضرة:  تعريف مقاييس التشتت 

 أصناف مقاييس التشتت:  

 الصنف األول        المدى  1-

 االنحراف الربيعي                           

 االنحراف المتوسط   الصنف الثاني  -2

 االنحراف المعياري  التباين و 

 أنواع مقاييس التشتت 
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-A  مقاييس التشتت المطمقة 

-B  مقاييس التشتت النسبية 

ىي المقاييس التي تدرس تباعد المفردات والقيم عن  تعريف مقاييس التشتت:

 بعضيا البعض أو عن أحد مقاييس النزعة المركزية. 

 أصناف مقاييس التشتت: 

الصنف األول: ىي المقاييس التي توضح مدى وكيفية اختالف القيم عن بعضيا 

 البعض : المدى , االنحراف الربيعي . 

مدى تناثر أو تجمع القيم حول أحد  الصنف الثاني: ىي المقاييس التي توضح

 مقاييس النزعة المركزية : االنحراف المتوسط  , االنحراف المعياري 

 ىناك نوعان لكل صنف من أصناف مقاييس التشتت أنواع مقاييس التشتت: 

 مقاييس التشتت المطمقة: وتكون وحداتيا ىي وحدات القيم األصمية نفسيا. 1-

وتكون خالية من وحدات القياس ألنيا تعطي قيمة  مقاييس التشتت النسبية: 2-

 نسبية مئوية. 

 أىمية استخدام مقاييس التشتت النسبية:  

تستخدم مقاييس التشتت النسبية في حاالت المقارنة بين عينات إحصائية مأخوذة من 

 مختمفة من حيث وحدات القياس. إحصائية مجتمعات 

 أوزان وأطوال الطالب  مثال:
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 ىو المدى , االنحراف الربيعي. الصنف األول:

  :أوال: المدى 

ىو عبارة عن الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة من مفردات العينة  تعريف المدى:

 المدروسة. 

 ولو نوعان المدى المطمق والمدى النسبي 

  :حساب المدى المطمق لمبيانات غير المبوبة 

  R =           
 R = 10 – 2 = 8                 5,10,2,3لدينا البيانات التالي: مثال: 

  :حساب المدى المطمق لمبيانات المبوبة 

 ىو عبارة عن الفرق بين الحد األعمى لمفئة األخيرة والحد األدنى لمفئة األولى. 

R = M  – m  
  R = 150 – 100 = 50أجور العمال :      سابق مثال 

 ىو نسبة المدى المطمق إلى الوسط الحسابي لبيانات العينة.  النسبي:تعريف المدى 

  :حساب المدى النسبي لمبيانات غير المبوبة 

 = %Rالقانون:            
 

 ̅
 X 100 

   3 – 2 – 10 – 5من مثالنا السابق لمفردات البيانات:

  =  5:    نحسب المتوسط الحسابي لمبيانات 1-

 
  =        

 
 = ̅ 

 R% = 
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  :حساب المدى النسبي لمبيانات المبوبة 

 = %R:القانون  
 

 ̅
 * 100    

̅ عمما أن  =   
     

   
 

 ̅ 124   123.8 =أجور العمال: سابق مثال 

 = %R :نطبق القانون
  

   
            

   R% = 40%تقريبا  

  ثانيا: االنحراف الربيعي 

 ىو نصف المدى الربيعي.  تعريف االنحراف الربيعي:

 Qوالمدى الربيعي ىو الفرق بين الربيع الثالث والربيع األول  ويرمز لو 

من البيانات المرتبة تصاعديًا أقل منيـا و  25ىو القيمة التي تكون %: الربيع األول

 من البيانات أكبر منيا. %75

  Qويرمز لو بـ 

من  25و % امن البيانات المرتبة تصاعدياً أقل منه 75هو القيمة التي تكون % :الربيع الثالث

 . االبيانات أكبر منه

 Q3ويرمز له بـ 

  

                            Q1        Q   Q3      

25%                      50%                   75%              
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  :حساب االنحراف الربيعي ) نصف المدى الربيعي ( لمبيانات غير المبوبة 

 ترتيب البيانات ترتيبا تصاعديا. 1-الخطوات:

nوىي القيمة التي تقابل الترتيب أو الموقع Q1حساب  2-
 

 
 = 

 
  =KQ1 

 nوىي القيمة التي تقابل الترتيب أو الموقع Q3حساب  3-
 

 
 =  

 
  =KQ3 

 نطبق قانون االنحراف الربيعي )نصف المدى الربيعي(  4-
     

 
 =   Q 

( من طالب السنة A.Bالجدول التالي يبين عالمات ست مواد لطالبتين ): مثال

 األولى في كمية االقتصاد والمطموب حساب االنحراف الربيعي: 

 المادة        1 2 3 4 5 6  
 الطالبة    

318 48 59 56 49 56 50 A 

318 67 41 49 47 46 68 B 

 نرتب البيانات ترتيبا تصاعديا:     1-

6 5 4 3 2 1  
59 56 56 50 49 48 A 
68 67 49 47 46 41 B 

 

  الطالبة : A 

 يساوي:  Aـموقع الربيع األول ل* 

 =  Q1     =1.5موقع 

 
 = 

 
 =KQ1 
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-48يقع بين القيمتين األولى والثانية ) Aأي أن موقع الربيع األول لعالمات الطالبة 

 ( وبالتالي قيمة الربيع األول تساوي: 49

Q1        =48.5  =     

 
 

 يساوي:  Aموقع الربيع الثالث لـ * 

( )( )=  Q3  =4.5موقع 

 
 =  

 
 =KQ3 

 وبالتالي قيمة الربيع الثالث تساوي: 

Q3    =56  =     

 
 

 الربيع الثالث يقع بين القيمتين الرابعة والخامسة 

  الطالبةB  : 

 يساوي:  Bموقع الربيع األول لمطالبة * 

 = Q1  =1.5موقع 

 
 = 

 
 =KQ1 

 وقيمة ىذا الربيع تساوي: 

Q1=43.5  =     

 
 

 يساوي:  Bموقع الربيع الثالث لمطالبة * 

( )( )= Q3 =4.5موقع 

 
 =  

 
 =KQ3 

 وقيمة ىذا الربيع تساوي: 

Q3 =58 =     
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  فاالنحراف الربيعي لمطالبةA  :ىو 
     

 
 

       

 
  3.75 =   QA 

  واالنحراف الربيعي لمطالبةB  :يساوي 
     

 
 

       

 
  7.25 =   QB 

 .  Bىو أقل من تشتت عالمات الطالبة  Aنستنتج أن تشتت عالمات الطالبة 

أقرب إلى قيمة الوسط الحسابي وبالتالي فان الوسط  Aن عالمات الطالبة فالتفسير باو 

 .  Bعالمات أفضل من تمثيل الوسط الحسابي لعالمات الطالبة الالحسابي ليا يمثل 

 حساب االنحراف الربيعي )نصف المدى الربيعي( لمبيانات المبوبة:  

 لحساب االنحراف الربيعي:  الخطوات

 إنشاء عمود التكرار التجميعي الصاعد  1-

 وفق الخطوات التالية:    حساب  2-

  تحديد موقع  -أ
   

 
 

 

 
     =  K 

   تحديد فئة الربيع األول   -ب

مع القيم الموجودة في عمود التكرار  K  وذلك من خالل مقارنة موقع الربيع األول 

 التجميعي الصاعد. 

نأخذ القيمة التي تمييا مباشرة في عمود التكرار  K  ) وفي حال عدم وجود القيمة 

 التجميعي الصاعد (.
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 نطبق القانون التالي:  -ج

  CQ1Q1 = LQ1 + {
   
 

         

   
} 

   ,            = الحد األدنى لفئة  LQ1حيث أن: 

 
  =KQ1  موقع(Q1 ) 

 = FQ1 تكرار فئةQ1              ,CQ1 طول فئة =Q1 

 =FQ    فئة التي تسبق فئة التكرار التجميعي الصاعد لم قيمةQ1 

 وفق الخطوات التالية:  Q3حساب  3-

Q3تحديد موقع  -
 

 
     =  K 

 تحديد فئة الربيع الثالث  -

مع القيم الموجودة في عمود التكرار  K  وذلك من خالل مقارنة موقع الربيع الثالث 

 التجميعي الصاعد. 

) وفي حال عدم وجود القيمة نأخذ القيمة التي تمييا مباشرة في عمود التكرار 

 التجميعي الصاعد (. 

 نطبق القانون:   -

Q3 = LQ3 + {
    

 
 –       

   
}X CQ3 

    ,            = الحد األدنى لفئة  LQ3حيث: 

 
  =KQ3  موقع(Q3) 

 = FQ3 تكرار فئة                     ,CQ3 طول فئة =Q  
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 =FQ     قيمة التكرار التجميعي الصاعد لمفئة التي تسبق فئةQ  

 حساب االنحراف الربيعي ) نصف المدى الربيعي ( المطمق  4-
     

 
=   Q 

  : حساب االنحراف الربيعي النسبي المئوي 

 وىو نسبة االنحراف الربيعي إلى الوسيط ويعبر عنو كنسبة مئوية 
 

   
 * 100 = %   Q 

 بالطريقة المباشرة.  Medو  Qبالنسبة لمبيانات غير المبوبة يتم حساب  مالحظة:

 المبوبة مبوبة تستخدم قوانين البيانات الولمبيانات 

 ولمتذكير:

Cm Med = Lm + {
   

 
 –      

  
} 

أسرة  200الجدول التالي يبين النفقات اليومية لعينة عشوائية مكونة من مثال: 

 المطمق , والمطموب حساب االنحراف الربيعيعمالية تعمل في القطاع العام

 واالنحراف الربيعي النسبي المئوي. 

 فئات النفقات ) وحدة نقدية ( عدد األسر العمالية F التكرار التجميعي الصاعد ↑

18 18 100–120 

62 44 120-150 

162 100 150-200 

186 24 200–240 

 240فما فوق  14 200

 200 ∑ 
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 الطمب األول: االنحراف الربيعي المطمق
 حساب الربيع األول:

 موقع الربيع األول:
   

 
 

   

 
    

 )فئة الربيع األول(. 150-120ومن التكرار التجميعي الصاعد نحدد الفئة الربيعية 

 فقيمة الربيع األول تساوي : 

Q1 = LQ1 + {
  

 
         

   
    } 

= 120 +(
     

  
)                                     

     141.82 = 21.82 + 120 =وحدة نقدية

LQ1  الحد األدنى لمفئة المقابمة =KQ1,   

 
 KQ1موقع الربيع األول =  

 =FQ1       ,    تكرار فئة الربيع األولCQ1 الربيع األول= طول فئة 

 =FQ     التكرار التجميعي الصاعد السابق لتكرار فئة الربيع األول 

 حساب الربيع الثالث: * 

(   )( )موقع الربيع الثالث : 

 
     =KQ3 =
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)فئة الربيع 200-150 ومن التكرار التجميعي الصاعد نحدد الفئة الربيعية وىي 
 الثالث(. 

 فقيمة الربيع الثالث تساوي : 

    Q3 = LQ3 +
   

 
 –       

   
 

= 150 + (
      

   
)                       

   194 = 44 + 150 =وحدة نقدية 

LQ  الحد األدنى لمفئة المقابمة =KQ3,   

 
 KQ3موقع الربيع الثالث =  

 = FQ3     ,    تكرار فئة الربيع الثالثCQ3  الربيع الثالث= طول فئة 

 = FQ     التكرار التجميعي الصاعد لمفئة السابقة لفئة الربيع الثالث 

 فاالنحراف الربيعي ) نصف المدى الربيعي ( يساوي : 
     

 
  =   Q 

Q = 
          

 
 نقديةوحدة          

 : المئوي االنحراف الربيعي النسبيالطمب الثاني: 
 

   
 . 100=   Q% 

 ولحساب الوسيط لبيانات الجدول السابق نجد أن موقع الوسيط يساوي : 

 100 =   

 
 =   

 
 =Kmed 
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عندىا  100ومن التكرار التجميعي الصاعد نحدد الفئة الوسيطية في حال عدم وجود 

 200-150نأخذ التكرار التجميعي الصاعد الذي يمييا مباشرة فنجدىا تقابل الفئة 

 فقيمة الوسيط تساوي : 

 = Lm + {
  

 
         

  
}. CmMed 

 Med = 150 +
      

   
 . 50  

  169 = 19 + 150 =حدة نقدية  و 

 عامل من عمال القطاع العام يساوي :  200واالنحراف الربيعي النسبي إلنفاق 
     

   
 . 100=  15.44%          =   Q% 

 االنحراف المعياري التباين و –لصنف الثاني: االنحراف المتوسط ا 

 أوال: االنحراف المتوسط

 Dmونرمز لو  ىو المقياس الذي يدرس تباعد بيانات العينة عن وسطيا الحسابيتعريفو:

  : حساب االنحراف المتوسط لمبيانات غير المبوبة 

   نحسب الوسط الحسابي   1-:الخطوات

 
  = ̅ 

 ⎪̅  - Xi⎪إنشاء عمود                2-

= Dmنطبق قانون االنحراف المتوسط :                 3-
 ⎪      ̅ ⎪

 
 

 ( في المثال التالي: A-Bاحسب االنحراف المتوسط لعالمات الطالبتين )مثال: 
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⎪XBi -  ̅B⎪ ⎪XAi -  ̅A⎪  عالمات الطالبةB  عالمات الطالبةA المادة 
15 3 68 50 1 

7 3 46 56 2 

6 4 47 49 3 

4 3 49 56 4 

12 6 41 59 5 

14 5 67 48 6 

58 24 318 318   

             ⎪XAi -  ̅A⎪ االنحرافات المطمقة عن الوسط الحسابي لمطالبةA 

⎪XBi -  ̅B⎪ االنحرافات المطمقة عن الوسط الحسابي لمطالبةB 

 ̅A = 
   

 
 عالمة    

 ̅B = 
   

 
 عالمة    

 يساوي :  Aواالنحراف المتوسط لعالمات الطالبة 

 Dm =
 ⎪      ̅  ⎪

 
 

  

 
 =  عالمات   

 يساوي :  Bواالنحراف المتوسط لعالمات الطالبة 

Dm =
 ⎪      ̅  ⎪

 
 

  

 
 =عالمة      

عن الوسط الحسابي لعالماتيا  Aإن متوسط انحرافات عالمات الطالبة التفسير: 

ن متوسط انحرافات عالمات الطالبة  ,عالمات 4يعادل  عن الوسط الحسابي  Bوا 

ىو  Aوبالتالي فان الوسط الحسابي لعالمات الطالبة  ,عالمة 9.67لعالماتيا يعادل 
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رغم تساوي مجموع Bن الوسط الحسابي لعالمات الطالبة لعالماتيامأكثر تمثيال 

 عالمات الطالبتين.

  : حساب االنحراف المتوسط لمبيانات المبوبة 

   )ىي مركز الفئات(     Xiحساب عمود 1-الخطوات:

 
  =Xi 

 Fi Xiحساب عمود  2-

̅ حساب الوسط الحسابي   3-
      

   
 ̅    

 ⎪̅  - Xi⎪حساب عمود  4-

  - Fi⎪Xi⎪̅ حساب عمود  5-

 نطبق قانون االنحراف المتوسط لمبيانات المبوبة   6-

Dm = 
    ⎪    ̅⎪

   
 

 

Fi⎪Xi - ̅⎪ ⎪ i- ̅⎪ Fi Xi Xi Fi الفئات 

    ⎪    ̅⎪    Fi Xi    Fi   

 لحساب الوسط الحسابي /              ستخدامه في القانون ال

لدينا الجدول التالي المتضمن توزيع النفقات األسبوعية لعينتين عشوائيتين من مثال:

 طاع العام والقطاع الخاص ) بمئات الليرات (.قاألسر العمالية والتي تعمل في ال

 فئات النفقات )بمئات الليرات( F1عدد عمال القطاع العام  F2عدد عمال القطاع الخاص 

34 18 15-25 

38 42 25-35 

62 80 35-45 

36 46 45-55 

20 10 55-65 

10 4 65-75 

200 200   
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احسب الوسط الحسابي لمنفقات األسبوعية لياتين العينتين في كل قطاع المطموب: 

عمى حدة ومن ثم أوجد االنحراف المتوسط لنفقات عمال القطاع العام والقطاع 

 الخاص لياتين العينتين ماذا تستنتج؟ 

  :الحل 

الجدول اآلتي ىو جدول مساعد لحساب كل من الوسط الحسابي واالنحراف 

 المتوسط: 

  ⎪    ̅⎪   ⎪ i- ̅⎪ ⎪ i- ̅⎪ F X  F X  
 іXوسطي الفئة 

 )بمئات الميرات(
F  F  

فئات النفقات 
 )بمئات الميرات(

680 360 20 680 360 20 34 18 15-25 

380 420 10 11400 1260 30 38 42 25-35 

0 0 0 2480 3200 40 62 80 35-45 

360 460 10 1800 2300 50 36 46 45-55 

400 200 20 1200 600 60 20 10 55-65 

300 120 30 700 280 70 10 4 65-75 

2120 1560  8000 8000 ∑ 200 200   

 

 

     

   
 

    

   
                  ̅    

     

   
 

    

   
                   ̅    

 ̅   ̅    ̅      
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ىذا يعني أن متوسط اإلنفاق لكل من أسر القطاع العام وأسر القطاع الخاص يساوي 

 ليرة لياتين العينتين. 4000

 أما االنحراف المتوسط لنفقات أسر عمال القطاع العام يساوي : 

Dm = 
   ⎪(   ̅⎪

   
    

    

   
     

بمعنى أن متوسط انحرافات نفقات أسر عمال القطاع العام عن الوسط الحسابي 

 ليرة ليذه العينة. 7.8 لنفقاتيا يساوي

 االنحراف المتوسط لنفقات أسر عمال القطاع الخاص: 

Dm = 
   ⎪(   ̅⎪

   
      

   
                         

أي انحرافات نفقات أسر عمال القطاع الخاص عن الوسط الحسابي لنفقاتيا يساوي 

ليرة ليذه العينة وبالتالي فان نفقات أسر عمال القطاع الخاص تظير تشتتا  1060

أكبر من تشتت نفقات أسر عمال القطاع العام, بمعنى آخر فالوسط الحسابي لنفقات 

أسر عمال القطاع العام يمثل متوسط نفقاتيم بشكل أفضل من تمثيل متوسط نفقات 

أدى ذلك إلى تمثيل مقياس النزعة أسر القطاع الخاص, فكمما قل مقياس التشتت 

 المركزية لبياناتو بشكل أدق.
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  : حساب االنحراف المتوسط النسبي المئوي 

المتوسط إلى الوسط الحسابي ويعبر عنو  وىو عبارة عن نسبة االنحراف تعريفو:

 كنسبة مئوية. 

Dm%= 
  

 ̅
 * 100                           

 من المثال السابق نجد : * 

Dm%= 
  

 ̅
 * 100                           

 إن انحراف المتوسط النسبي لنفقات أسر عمال القطاع العام في ىذه العينة يساوي: 

Dm %= 
   

  
 * 100 = 19.5%                          

واالنحراف المتوسط النسبي لنفقات أسر عمال القطاع الخاص في ىذه العينة 

 =% Dmيساوي:
    

  
 * 100 = 26.5%                          

تت نفقات أسر عمال القطاع العام شوبالتالي ت % Dm % Dmنجد أن: التفسير

أصغر من تشتت نفقات أسر عمال القطاع الخاص في ىاتين العينتين, بمعنى أن 

نسبة انتشار النفقات ألسر عمال القطاع العام حول الوسط الحسابي لنفقاتيا يعادل 

ن نسبة انتشار النفقات ألسر عمال القطاع , من قيمة وسطي إنفاقيا 19.5% وا 

 من قيمة وسطي إنفاقيا. %26.5الخاص حول الوسط الحسابي لنفقاتيا يعادل 

وبالتالي إن الوسط الحسابي لبيانات عينة عمال القطاع العام أكثر تمثيال لبياناتيا 

 من الوسط الحسابي لبيانات عينة القطاع الخاص. 
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 : التباين واالنحراف المعياري ثانياً 

يا : ىو عبارة عن الوسط الحسابي لمربع انحراف البيانات عن وسطتعريف التباين

 S2الحسابي ونرمز لو 

 Sر التربيعي لمتباين ونرمز لو ذ: ىو الجتعريف االنحراف المعياري

  حساب التباين واالنحراف المعياري لمبيانات غير المبوبة 

 خطوات حساب التباين:  -1

̅ حساب                        1-
    

 
 ̅   

 (̅ - Xiنحسب عمود  )                       2-

 (̅ - Xi)2نحسب عمود                         3-

 نطبق قانون التباين :                        4-

   S2 = 
 (      ̅)²

 
 

 حساب االنحراف المعياري : وىو عبارة عن الجذر التربيعي لمتباين -2

 S = √   √ (      ̅)²
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لدينا المعمومات اآلتية والتي تمثل عدد الساعات األسبوعية لدراسة أحد  مثال:

الطالب خالل سبعة أسابيع: احسب االنحراف المعياري لتشتت ساعات الدراسة ليذا 

 الطالب. 

 األسبوع (Xعدد الساعات )
15 1 
9 2 

14 3 

6 4 

23 5 

19 6 

33 7 

119 ∑ 

 

   =  17ساعة           

 
  =    

 
 ̅   

 متوسط الدراسة األسبوعية لمطالب.         

 جدول مساعد لحساب االنحراف المعياري 

(Xi –  ̅)² Xi -  ̅ Xi 

4 -2 15 

64 -8 9 

9 -3 14 

121 -11 6 

36 6 23 
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4 2 19 

256 16 33 

494 0 119 

S =√
 (      ̅)²

 
 √

   

 
 = 8.4          

 S = 8.4ساعة                

 حساب التباين واالنحراف المعياري لمبيانات المبوبة  

  :حساب التباين لمبيانات المبوبة 

 الخطوات: 

= Xiنحسب عمود                1-
   

 
Xi 

 Fi Xiنحسب عمود                  2-

      الوسط الحسابي          ̅ نحسب عمود                   3- 

   
 ̅   

 (̅      )نحسب عمود                    4-

 ²(̅      )نحسب عمود                    5-

 ²Fi(̅      )نحسب عمود                  6-

 نطبق القانون التالي :                    7-
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S² = 
   (      ̅)²

   
 

  : حساب االنحراف المعياري لمبيانات المبوبة 

 وىو عبارة عن الجذر التربيعي لمتباين 

S = √    √
   (      ̅)²

   
 

 

 

 مثال: 

 مدة الخدمة بالسنوات عدد العمال
6 0.5-5.5 

25 5.5-10.5 

29 10.5-15.5 

20 15.5-20.5 

10 20.5-25.5 

5 25.5-30.5 

3 30.5-35.5 

2 35.5-40.5 

100 ∑ 
 عياري لمدة الخدمة ليؤالء العمال احسب االنحراف الم
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 ننشئ الجدول المساعد اآلتي: 

 جدول مساعد إليجاد قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  (    ̅)  (     ̅)² (     ̅) Xi .Fi  وسطي الفئةX  عدد العمالFi 

864 144 12- 18 3 6 

1225 49 7- 200 8 25 

116 4 2- 377 13 29 

180 9 3+ 360 18 20 

640 64 8+ 230 23 10 

845 169 13+ 140 28 5 

972 324 18+ 99 33 3 

1058 529 23+ 76 38 2 

5900   1500  100∑ 

 نوجد أوال الوسط الحسابي لمدة الخدمة ليؤالء العمال: 

    =  15سنة 

   
 =     

   
 ̅   

 ومن ثم نوجد االنحراف المعياري : 

S =√
 (    ̅)   

   
 سنة     

 حساب االنحراف المعياري النسبي المئوي لمبيانات المبوبة )معامل االختالف(  

 يستخدم ىذا المقياس لممقارنة بين بيانات عينتين مختمفتين بوحدة القياس,  
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 أوزان ...(  –أي عند االختالف بوحدات القياس )طول 

 C.Vحراف المعياري إلى الوسط الحسابي ويرمز لو النالمئوية لنسبة الوىو 

 ويعطى بالقانون التالي: 

100                           *C.V = S% =
 

 ̅
 

أفراد من الدولتين توجد فييا عدالة اجتماعية أكثر في توزيع الدخل عمى  أوجد أي

 مجتمعيا 

 الدولة ̅ متوسط الدخل  االنحراف المعياري نوعية العممة
 A 8000 360 ليرة

 B 2000 160 دوالر

100 = 4.5% *C.VA = 
   

    
100  *C.V = S% = 

 

 ̅
 

100 = 8%  *C.VB = 
   

    
 

 Bىو أقل من الدولة  Aنالحظ أن مقدار التشتت النسبي في توزيع الدخل لمدولة 

 .Bىي أكثر عدالة في توزيع الدخول عمى أفرادىا من الدولة  Aوبذلك فان الدولة 

ونالحظ أنو لو تمت المقارنة بمقاييس االنحراف المعياري لكان التشتت أكبر في 

 .  Bعنو في الدولة  Aالدولة 
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 شركة  42البيانات التالية تمثل أرباح شركات التجزئة والتكرارات المناظرة لـ مثال: 

 أرباح الشركات )باألالف( عدد الشركات
5 20-30 

11 30-40 

15 40-50 

8 50-60 

3 60-70 

42 ∑ 

 

 المطموب: مقاييس التشتت ومقاييس النزعة المركزية 

 احسب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لألرباح  1-

 احسب المدى واالنحراف الربيعي واالنحراف المتوسط والتباين واالنحراف المعياري 2-

 .احسب معامل االختالف  3-
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 الفصل الخامس

 المنحنى الطبيعي (التوزيع الطبيعي )  

 * تعريف التوزيع   محاور المحاضرة

 * أىمية التوزيع الطبيعي                    

 * خواص منحنى التوزيع الطبيعي                    

 * تحويل المنحنى الطبيعي إلى منحنى طبيعي معياري                    

ىو توزيع يمثل ظاىرة تتمركز بياناتيا حول المتوسط  تعريف التوزيع الطبيعي:

 .بشكل متناظر الحسابي وتتشتت في األطراف

سمي ىذا التوزيع بـ)التوزيع الطبيعي( ألن معظم الظواىر والحاالت في  مالحظة:

 الطبيعة تخضع إلى ىذا النوع من التوزيع.

 أىمية التوزيع الطبيعي : 

توزيعات االحتمالية وأكثرىا استعماال عمى يعد التوزيع الطبيعي من أىم ال 1-

 اإلطالق.

الحوادث الطبيعية والقياسات الفيزيائية  عظميستخدم التوزيع الطبيعي في قياس م 2-

 ألن توزيعاتيا االحتمالية تقارب ىذا التوزيع.

 : الطول , الوزن , القياس الكمي لمظواىر مثال

 يستخدم في دراسة وتحميل الظواىر اإلحصائية. 3-
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يستخدم في إيجاد احتمال تحقق حادثة وفي إيجاد نسب وعدد المفردات التي  4-

 تنطبق عمييا قيم معينة لممتغير المدروس.

 

 خواص منحنى التوزيع الطبيعي: 

إن منحنى التوزيع الطبيعي متماثل )متناظر( حول خط رأسي )عمودي( يمر 1- 

 الحسابي الذي يساوي بسبب التناظر كل من الوسط والمنوال. بالوسط 

 

 

= Med = Mod ̅ 

 

إن البيانات أو المفردات تميل إلى التمركز أو التجمع حول قيمة الوسط الحسابي  2-

 وتتناقص تدريجيا حولو بشكل منتظم.

 االنحراف المعياري والوسط الحسابي يحددان شكل المنحنى الطبيعي. 3-

  الوسط الحسابي : يحدد موقع المنحنى الطبيعي 

= 50()2̅ =30 ()1̅ =15)ثالث توزيعات بأوساط مختمفةيمثل  الشكل التالي: مثال:

 . S= S1 = S2 = S3وانحراف معياري متساوي.(3̅ 



96 
 

S1S2S3 

 

 

S= S1 = S2 = S3,         ̅1< ̅2< ̅3 

نالحظ من الشكل أن موقع المنحنى الطبيعي يتغير مع تغير قيمة الوسط الحسابي 

 طبعا ىي نفسيا قيمة المنوال والوسيط.و 

 . Sوكان االنحراف المعياري  1كان موقع المنحني رقم 1̅ =15فعندما كانت قيمة 

مع المحافظة عمى  2انتقل المنحنى الطبيعي رقم  2̅ =  30وعندما أصبحت قيمة 

 لم يتغير.  Sشكمو وحجمو ألن االنحراف المعياري 

 Sمع المحافظة عمى قيمة  3انتقل المنحنى إلى الموقع  3̅ =  50وعندما كانت 

 االنحراف المعياري والتي حافظت عمى شكمو. 

 ثابتة  Sمتغير و  ̅ أي أن :                

  االنحراف المعياري: يحدد حجم المنحنى الطبيعي 

يمثل الشكل التالي ثالثة توزيعات مثال:

 = S1طبيعية بانحرافات معيارية مختمفة)

 

X1                                                                    X2                                             X3        
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20()S2 = 30()S3 = 40وبأوساط حسابية متساوية) 

نالحظ من الشكل أن حجم المنحنى الطبيعي يتغير مع تغير قيمة االنحراف 

 1كان حجم المنحنى الطبيعي الشكل رقم  S1 = 20المعياريفعندما كانت 

نفسيا أصبح حجم  ̅ مع بقاء قيمة  S2(S2 = 30)إلى  S1وعندما زادت قيمة 

 S3(S3 = 40)إلى  S2وعندما زادت قيمة , 2كما في الشكل رقم .المنحنى الطبيعي

 3نفسيا أصبح حجم المنحنى الطبيعي كما في الشكل رقم ̅ مع بقاء قيمة 

ذا كان قصير وسمين  التفسير: إذا كان المنحنى طويل ونحيف فيو أقل تشتت وا 

 )عريض( فيو أكثر تشتت.

  تحويل المنحنى الطبيعي إلى منحنى طبيعي معياري 

يقودنا إلى توزيع طبيعي  Zإلى متغير  Xإن عممية تحويل المتغير العشوائي 

 حيث يتم من خاللو حساب احتمال تحقق ظاىرة ما ,وعدد مفرداتيامعياري.

 Zمتغيراتو العشوائية ىي الدرجات المعيارية 

 )ألنو مركز إحداثيات المنحني(  0ووسطو الحسابي يساوي 

 1وانحرافو المعياري 
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 ي : ونحسب الدرجات المعيارية وفق القانون التال

  Z = 
    ̅

 
 بالنسبة لمعينات 

Z = 
     

 
 لممجتمع اإلحصائيبالنسبة 

 الجدول التالي يبين تفسير الرموز:  

 

 ومن أىم خواص المنحنى الطبيعي المعياري 

   إلى   -تتراوح نظريا من  Xiإن قيمة المتغير  1-

 انحراف معياري.  +3إلى  -3ومعياريا من 

 1المساحة تحت المنحنى الطبيعي المعياري تساوي  2-

 (  0 – 1أي أن االحتمال يجب أن يكون بين ) 

 انحراف معياري.  -3  +3من الحاالت احتمال أن تقع بين  %99.73إن  3-

 انحراف معياري.  -2  +2من الحاالت احتمال أن تقع بين            95.44%

 انحراف معياري. -1  +1أن تقع بين  من الحاالت احتمال           68.26%

 تفسير الرموز



99 
 

 

 ̅ =  170cmأي  cm 170بفرض أن الوسط الحسابي لطول اإلنسان الطبيعي  مثال:

 وأن طول اإلنسان يأخذ شكل المنحنى الطبيعي S=10cmبانحراف معياري:

 ؟180cmو   160cmماىي نسبة األشخاص الذين طوليم بين 1-

 ؟ 190cmو   150cmاألشخاص الذين طوليم بين ماىي نسبة  -2

 ؟ 200cmو   170cmاألشخاص الذين طوليم بين ما ىي نسبة  -3

 . 200cmما ىي نسبة األشخاص اكبر من  -4

 
 الحل :

 الطمب االول : 
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 م القانون التالي:استخدى الطبيعي إلى الطبيعي المعياري باالمنحن نحول
   ̅

 
Z =   

Z المتغير العشوائي المعياري ىو وحدة القياس باالنحراف المعياري: 

X        ,       المتغير العشوائي:Sاالنحراف المعياري: 

 إلى انحراف معياري: 180cmعند تحويل القيمة 

Z=
       

  
 

  

  
 = +1S 

 : إلى انحراف معياري cm 160عند تحويل القيمة و 

Z=
       

  
 

   

  
 = - 1S 

عمى منحنى التوزيع الطبيعي المعياري الدرجة المعيارية التي تم الحصول عمييا نمثل 

 نسبة االشخاص  إليجاد

 
 

 : ىي ( انحراف معياري 1S)  ما بين الوسط الحسابي و  والمساحة المحصورة 



111 
 

[  ̅   1S ] =  68.27%       مالحظة : ىذه قيمة شييرة يجب حفظيا 

 :ونستنتج ايضا ما يمي 160و  180الذي طوليم بين  وىي تمثل نسبة االشخاص

   ̅+1S]= 
      

 
 نسبة األشخاص طوليم بين 34.135% = 

180cm,170cm 1+ويساويS 

 ̅-1S]= 
      

 
 نسبة األشخاص طوليم بين [34.135% = 

 170cm,160cm 1-ويساويS 

 الطمب الثاني :

Z=
       

  
 

  

  
 = +2S 

Z=
       

  
 

   

  
 = -2S 

[  ̅   2S ] = 95.45%  )قيمة شييرة يجب حفظيا( 

 

 190)و  (170نسبة األشخاص الذين طوليم بين ذا أردنا حساب ا  و 
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 يمي : افيي تحسب كم. (170و  (150أو بين 

 [ ̅ + 2S ] = 
      

 
 ىي نسبة األشخاص الذين طوليم بين 47.725% = 

 190و  170

 [ ̅ - 2S ] = 
      

 
 الذين طوليم بين ىي نسبة األشخاص47.725% = 

 170و  150

 الطمب الثالث : 

Z=
       

  
 

  

  
 = +3S 

 مشيورة : مساحةومن خالل التوزيع الطبيعي المعياري ىي تمثل نصف 

= 
      

 
= 49.865% [ ̅ + 3S ]  200و  170نسبة األشخاص الذين طوليم بين 

 170و  140نسبة األشخاص الذين طوليم بين واذا اردنا حساب 
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= 
      

 
 = 49.865% [ ̅ - 3S ]  170و  140الذين طوليم بين  األشخاصنسبة 

 ؟ 140و  200ما ىي نسبة األشخاص الذي طوليم بين 

 فيي تمثل مساحة مشيورة%99.73بحسب القانون السابق نسبتيم : 

 ؟190ماىي نسبة األشخاص الذين طوليم أكبر من 

 190و نحن نريد أكبر من %47.725نسبتيم ىي 190 , 170نعمم أن بين 

 فينتج %50النسبة السابقة من  بالتالي نطرح

 190شخاص الذين طوليم أكبر من وىي نسبة األ2.275% = 47.725% - 50%

 :cm 200نسبة األشخاص الذين طوليم أكبر من  :  الطمب الرابع

 200و نحن نريد أكبر من %49.865نسبتيم ىي 200 , 170نعمم أن بين 

 فينتج %50النسبة السابقة من  نطرحبالتالي 

 200شخاص الذين طوليم أكبر من وىي نسبة األ0.13% = 49.865% - 50%

 %50: الجواب 170cmماىي نسبة األشخاص الذين طوليم أكبر من -

 %50: الجواب 170cmماىي نسبة األشخاص الذين طوليم أقل من -
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 مثال شامل :

وأن الدخل يأخذ  5000بانحراف معياري قدره  25000spبفرض أن متوسط الدخل 

 شكل المنحنى الطبيعي المتناظر 

 شخص احسب ما يمي: n=250سحبت عينة من حجم 

 35000و  20000شخاص الذين يتراوح دخميم بين نسبة األ -1

 15000عدد األشخاص الذين يتقاضون دخاًل أكبر من  -2

 40000من  ما ىو احتمال سحب شخص بشكل عشوائي أن يكون دخمو أقل -3

 15000و   20000أوجد نسبة األشخاص الذين يتراوح دخميم بين  -4

 S=5000و   sp 25000=̅ و    n=250الحل: لدينا 

 

1-   
   ̅

 
 

           

    
ومنو المساحة اليمنى حسب     

 %47.725القيم السابقة تساوي 
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ومنو المساحة اليسرى حسب القيم السابقة    

 %34.135تساوي 

                         نجمع المساحتين تنتج المساحة المطموبة 

 

تشمل المجال في المنحني من  15000األشخاص الذين يتقاضون دخال أكبر من  -2

عمى قيمة أي ما قبل المتوسط الحسابي والذي يشكل مساحة ألى إ15000القيمة 

مجموع ليا قيمة المساحة التي بعد المتوسط الحسابي  %47.725أي 2Sقدرىا 

 %97.725تساوي ومنو المساحة المطموبة %50والتي تشكل 

47.725% + 50% = 97.725% 

 

العددولمعرفة العدد حسب القانون:    النسبة    
 حجم العينة 

   
 

       العدد = 
   

   
 15000شخص دخميم أكثر من  245=  

 :40000تشمل المجال كمو ماعدا فوق ال  40000الدخل أقل من 3-

50% + 49.865% = 99.865% 
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 ولمعرفة االحتمال حسب القانون التالي:

االحتمال النسبة 
   

         االحتمال =         

   
 =0.998 

 15000و  20000نسبة األشخاص الذين دخميم بين 4-

 
ألنو منحنى طبيعي يتحدد بوسط  2S – 1S= 1Sن ال نستطيع قول إ

عن  1Sعن الوسط الحسابي ونحسب  2Sحسابي وانحراف معياري نحسب 

 الوسط الحسابي.

    ]            ]               

 :15000ماىي نسبة األشخاص الذين رواتبيم أقل من 5- 

  2S = 50% - 47.725% = 2.275 - %50أي
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 مثال شامل :

  200بفرض أن ىناك آلة لتعبئة عمب الشامبو ضبطت لتعبئ بمتوسط مقداره 

ممغ وأن ىذا المتوسط يأخذ شكل المنحنى الطبيعي 10ممغ بانحراف معياري 

. 

  1000سحبت عينة من إنتاج ىذا المعمل من حجم عبوة  =n  

200   = ̅             ,10S = 

 ممغ.220ممغ و  200أحسب نسبة وعدد العبوات التي يوجد فييا شامبو بين  -1

 ممغ. 200ممغ و 190أحسب نسبة وعدد العبوات التي يوجد فييا شامبو بين  -2

 ممغ. 190ممغ و 180أحسب نسبة وعدد العبوات التي يوجد فييا شامبو بين  -3

 ممغ. 220ممغ و 190أحسب نسبة وعدد العبوات التي يوجد فييا شامبو بين  -4

 ممغ. 210أحسب نسبة وعدد العبوات التي يوجد فييا شامبو أقل من  -5

 ممغ. 180أحسب نسبة وعدد العبوات التي يوجد فييا شامبو أكثر من  -6

 : الحـــــل

 . ممغ220 -200بين العبوات نسبة%47.75=  2%(/95.5)( = النسبة) المساحة -8

 نفس والنسبة فاالحتمال النسبة عن لؤاس كأنو االحتمال عن لالسؤا عند: مالحظة

 .المبدأ

 : التالي القانون نستخدم العدد بلحسا



118 
 

 100(/النسبة× حجم العينة=   ) العدد )عبوة(
          

   
 478 

النسبة    ذا طمب: احسب احتمال سحب العبوة :إ
   

 االحتمال 
 

     

   
        

  0]– [1االحتمال دائما عدد موجب ومحصور بين 

 

  

 

 

      المساحة )النسبة( =  -2

 
  

 ممغ. 200-190نسبة العبوات بين  34.135%= 

           = العدد 

   
 عبوة 341 

نسبة العبوات بين  %13.61=  %47.75 – %34.135المساحة )النسبة( = 

 ممغ. 180-190

    عبوة
          

   
 العدد 
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نسبة العبوات  %81.88=  47.75 %+ %34.135المساحة )النسبة( =  -3

 ممغ . 220-190بين 

          = العدد 

   
 عبوة. 819

 

 

 

نسبة العبوات  %84.135=  %34.135 + %50المساحة )النسبة( =  -4

 ممغ.  210أقل من 

           =  العدد

   
 عبوة 841

نسبة العبوات أكثر  97.75%=  %50+  %47.75المساحة )النسبة( =  -5

 ممغ. 180من 

          =  العدد

   
 عبوة 978
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 السادس الفصل 

 تحميل االرتباط واالنحدار

 : * تعريف االرتباط الفصل محاور

 * حساب معامل االرتباط 

 * الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط 

من خالل محاضراتنا السابقة تم التعرف عمى مقاييس النزعة المركزية ومقاييس 

 عشوائي واحد )ظاىرة واحدة(.التشتت بالنسبة لمتغير 

أما في ىذا الفصل )تحميل االرتباط واالنحدار( سيتم دراسة العالقة بين متغيرين 

 عشوائيين عمى األقل.

 عالقة دخل األسرة مع إنفاقيا  -:  مثال

 عالقة الغمة الزراعية )المحاصيل الزراعية مع كميات األمطار(  -       

 عي مع كمية ونوعية السماد المستخدم عالقة اإلنتاج الزرا -       

: ىو دراسة العالقة بين متغيرين أحدىما يسمى المتغير تعريف تحميل االرتباط

 المستقل واألخر المتغير التابع وتحديد قوة العالقة وجيتيا ) طردية , عكسية ( 

 ويتم ذلك من خالل حساب معامل االرتباط. 
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 بيرسون: من خالل معادلة معامل االرتباط حساب معامل االرتباط

 ( ويحسب من العالقة : rنرمز لو بالرمز )

r =
 (   ̅)(    ̅ )

       
 

 .  yوالمتغير التابع  Xأوساط حسابية لممتغير المستقل  - ̅  و  ̅ حيث : 

Sx وSy -  االنحرافات المعيارية لممتغير المستقل والمتغير التابع 

n  -  حجم العينة أو عدد المفردات 

 خطوات حساب معامل االرتباط )بيرسون( 

 ̅    ̅ حساب   1-

 (  ̅     حساب عمود  ) 2-

 ( ̅     )حساب عمود   3-

 (  ̅     ) ( ̅     )حساب عمود   4-

 (        لحساب االنحراف المعياري ̅     )2حساب عمود   5-

 Sx    Sy(                 ̅      )2حساب عمود  6-

 Sx  ,  Syحساب االنحراف المعياري لـ  7-

 حيث: 

 √
 (   ̅) 

 
 √    Sx 
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√     √
 (     ̅) 

 
 Sy 

  :تفسير نتائج معامل االرتباط 

 y , xيحدد معامل ارتباط بيرسون متانة العالقة وطبيعيا بين المتغيرين 

 لتحديد قوة العالقة بين المتغيرين  1-

 ال يوجد عالقة بين المتغيرين r = 0إذا كان     

0.5  r < العالقة ضعيفة 

r≥ 0.5 العالقة قوية 

r = 1 العالقة تامة ومتينة 

 لتحديد اتجاه العالقة بين المتغيرين في معامل االرتباط بيرسون:  2-

 ( العالقة عكسية -rسالبة ) rإذا كانت إشارة 

 ( العالقة طردية +rموجبة ) rإذا كانت إشارة 

سوف نوضح كيفية حساب معامل االرتباط من خالل المثال المذكور أعاله مثال:

 جدوال مساعدا ألجل ذلك: ئحيث ننش

X  y  2(      ̅) 2(     ̅) (     ̅ )(     ̅ (     ̅ ) (     ̅) y  Xi 

15 4 25 10 -2 -5 3 5 

35 0 9 0 0 -3 5 7 

50 0 0 0 0 0 5 10 

140 4 100 20 +2 +10 7 20 

40 0 4 0 0 -2 5 8 
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196 8 138 30   25 50  ∑ 

10           ,               ̅ = 
  

 
 = 5             =  

 
  = ̅ 

= 5.25√     =√
 (   ̅) 

 
 = √

   

 
 Sx 

√     = 1.26        =√
 (     ̅) 

 
 = √

 

 
 Sy 

r =
 (   ̅)(    ̅ )

       
   

  

 (    )(    )
 

  

      
              

 األىمية والداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط  

ىل قيمة معامل االرتباط التي حصمنا عمييا من خالل دراسة العينة فعال تمثل 

 المجتمع اإلحصائي الذي سحبت منو العينة؟.

( مشاىدة )من األزواج( ونحسب معامل nعندما نقوم بسحب عينة من حجم )

ا كانت قيمة معامل االرتباط ىي فعال موجودة االرتباط ليا, فاننا نرغب بمعرفة ما إذ

 في المجتمع اإلحصائي الذي سحبت منو العينة أم ال؟. 

 ( Srولمعرفة ذلك نعمد إلى حساب الخطأ المعياري لمعامل االرتباط )

 √
     

   
Sr الخطأ المعياري لمعامل االرتباط 

 ( أكبر من ثالثة أمثال الخطأ المعياري rفإذا كانت قيمة معامل االرتباط )

 .%99.73يكون لمعامل االرتباط أىمية وداللة إحصائية وذلك باحتمال  r > 3Srأي



114 
 

يكون معامل االرتباط ليس لو أىمية إحصائية والعينة ال تمثل  r < 3 Srأما إذا كانت 

تساوي مجتمعيا اإلحصائي, وقيمة معامل ارتباط المجتمع الذي سحبت منو العينة 

 صفر. 

 وبالعودة إلى المثال السابق:

ه المعياري يكون لمعامل أمن ثالثة أمثال خطأكبر (rإذا كانت قيمة معامل االرتباط )

. القانون ولتوضيح ذلك نطبق %99.73االرتباط أىمية إحصائية وذلك باحتمال 

 √
     

   
Sr 

0.239 =√      =√
      

 
 =√

  (    ) 

   
 Sr 

ذا ما ضربنا لـ  3Sr = (3) 0.239          3Sr = 0.717( سنجد : 3) وا 

  3Sr< rوبالتالي :  

0.717<0.91  

وعميو نقول إن معامل اإلرتباط لو أىمية إحصائية والعينة تمثل مجتمعيا وقيمة 

 . 0.91معامل ارتباط المجتمع الذي سحبت منو العينة تساوي 
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 تحميل االنحدار 

 تعريف تحميل االنحدار:  -1

 ىو تقدير قيمة المتغير التابع عند قيمة محددة لممتغير المستقل 

 .ومقدار التغير في المتغير التابع عندما تزداد قيمة المتغير المستقل وحدة واحدة 

 أقسام االنحدار:-2

 يقسم االنحدار إلى قسمين: 

 خر تابع. يدرس العالقة بين متغيرين فقط أحدىما مستقل واآل االنحدار البسيط:

 يدرس العالقة بين عدة متغيرات مستقمة ومتغير واحد تابع.  االنحدار المتعدد:

  :قسم إلى قسمين:يأوال: االنحدار البسيط 

االنحدار الخطي البسيط: حيث يتم تمثيل العالقة بـ خط مستقيم وىي عبارة عن 

 معادلة من الدرجة األولى. 

االنحدار غير الخطي البسيط: تمثل العالقة فيو بين المتغيرين بعالقة من الدرجة 

 سية أو لوغارتيمية. آالثانية أو الثالثة أو 

  :يقسم إلى قسمين:ثانيا: االنحدار المتعدد 

 االنحدار المتعدد الخطي: يمثل بمعادلة المستقيم )معادلة من الدرجة األولى(. 

 ي: يمثل بمعادلة من الدرجة الثانية أو الثالثة... االنحدار المتعدد الالخط
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 :البسيط دراسة االنحدار الخطي-3

 إيجاد معادلة االنحدار الخطي البسيط: 

 ة بينيما بخط مستقيم قتبدأ بتمثيل العال X , yإن دراسة االنحدار بين متغيرين 

 يدعى مستقيم االنحدار 

 وىي عمى الشكل التالي:  معادلة االنحداروالمعادلة الممثمة ليذا المستقيم تسمى 

 yi = a + b xiالقيمة المقدرة أو المحسوبة لممتغير التابع   yحيث: 

a  ىي ثابت االنحدار وىي نقطة تقاطع مستقيم االنحدار مع محورy 

 Xi  =0عندما تكون  yiأي ىي قيمة 

b  ) معامل االنحدار ) تحدد زاوية االنحدار 

 االنحدار الخطي البسيط  ملإيجاد معا

b :معامل االنحدار ويعطى بالعالقة التالية : 
 (     )  ̅    

        ̅    
b =  

 خطوات حساب معامل االنحدار: 

 ̅ حساب  1-

 ( Xi  yi حساب عمود  ) 2-

 ²Xiحساب عمود 3-

 وبعدىا نطبق عمى المعادلة  4-
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قطعة  12أدناه كمية السماد المستخدم وغمة القطعة من القمح لـ جدول يبين ال: مثال

أرض استخدمت في تجربة قام بيا أحد الباحثين لمعرفة مدى تأثير السماد عمى الغمة 

 فكانت النتائج: 

X2 X y  كيمو غرام  10الغمةy  كيمو غرام  1كمية السمادX رقم قطعة أرض 

0 0 19 0 1 

0 0 20 0 2 

0 0 21 0 3 

1 21 21 1 4 

1 22 22 1 5 

1 23 23 1 6 

4 46 23 2 7 

4 48 24 2 8 

4 50 25 2 9 

9 75 25 3 10 

9 78 26 3 11 

9 81 27 3 12 

 المجموع 18 276 444 42

 

إليجاد معادلة مستقيم االنحدار الممثمة لمعالقة بين كمية السماد والغمة يجب تحديد 

 : b  و   aقيمة الثوابت 
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         ̅    

      ̅   
b =  

   

   
 = 2                  =            

          
 = 

 ̅b -   ̅a =  

23 – 2 * 1.5 = 20                 = 

ŷ  = 20 + 2 xi 

إن القيمة التي تعطييا ىذه المعادلة تتضح من خالل بيانات الجدول السابق, فعندما 

كغ( وكذلك يكون  200وحدة ) 20كغ يكون متوسط الغمة  0تكون كمية السماد 

.. فإذا عوضنا في كغ سماد لمغمة وىكذا 1وحدة عند استخدام  22متوسط الغمة 

 كغ فانيا تأخذ الشكل األتي: 2ولتكن  ةبقيمة محدد Xالمعادلة المتحول المستقل 

ŷ  = 20 + 2 * 2 = 24 

وىي تعبر عن  24كغ سماد لمقطعة فان تمك الغمة سوف تكون  2 أي عند استخدام 

 كغ من السماد.  2متوسط الغمة عند استخدام 

وىكذا فان معادلة مستقيم االنحدار تعطي دوما قيمة التابع بالمتوسط حيث تبقى ىذه 

النتيجة نفسيا دون تغيير حتى لو كانت البيانات موضع الدراسة ال تحتوي عمى قيمة 

 األوساط الحسابية لمتابع كما ىو الحال في مثالنا.

 


