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 المحاضرة األولى 
 

 مفاهيم أساسية في علم اإلحصاء 
Fundamental Concepts in Statistic 

 
       Statistics تعريف علم اإلحصاء: -1-1

 
علم ظهرت صوره البسيطة األولى في حياة اإلنسان منذ قديم الزمان، فتمثلت في   اإلحصاء     

أو لغرض فرض  عمليات العد التي تجريها القبائل والشعوب من تعداد ألفراد األسرة أو العشيرة   

وغيرها من األمور التي كانت    الضرائب أو لتوزيع األراضي الزراعية على السكان بطريقة عادلة

 ك العصور. تجري في تل

في الوقت الحالي يعتبر علم اإلحصاء من أهم العلوم الحديثة التي تلعب دورًا حيويًا في كثير       

من العلوم والدراسات المختلفة. حيث أنه في النصف الثاني من القرن العشرين ومع التطور الهائل  

ودقتها، األمر الذي ساعد في العلوم كافة تطورت الحاسبات األلكترونية وتنوعت أحجامها وقدرتها  

على تقدم علم اإلحصاء بشكل كبير، وقد انعكس ذلك على معظم األبحاث األكاديمية من خالل  

 استخدامهم للحاسبات في علوم اإلحصاء المختلفة، مما جعله العلم األكثر تدخاًل مع العلوم األخرى 
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سواء  العلوم ووسيلة أساسية لجميع البحوث العلمية افةعلم اإلحصاء أداة ضرورية لكحيث أصبح 

التجارية منها أوالهندسية أو الطبية أو الزراعية أو الصناعية أواألدبية... وغيرها من مجاالت اإلدارة  

 واألعمال والعلم بشكل عام.

لحديث في إبراز أهمية تفعيل عملية التعامل  كما ساهم عصر المعلومات واالنفتاح العالمي ا     

مع البيانات بأسلوب يضمن السيطرة عليها وقراءتها، مما كان له األثر الواضح على تطور علم  

 اإلحصاء كونه العلم الذي يحقق تلك الغاية. 

 وعرض   تنظيمو   العلم الذي يبحث في طرق جمعبأنه    اإلحصاءمما سبق يمكن تعريف علم       

وتفسيرها   وتحليلها  واالقتصادية  واالجتماعية  الطبيعية  الظواهر  عن  والنوعية  الكمية  المعلومات 

 ودراسة تطورها للوصول إلى نتائج تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.    

  أهمية علم اإلحصاء: -2- 1

األبحاث        خاصة في  أهمية  ويحتل  العلمي  البحث  أدوات  أحد  العلمية يعتبر علم اإلحصاء 

علم   استخدام  إلى  التطبيقية  سيما  وال  البحثية  والدراسات  العلوم  من  كثير  اتجهت  فقد  الحديثة، 

اإلحصاء من خالل بيانات مشكلة البحث والتعامل معها إحصائيًا للوصول إلى فهم أفضل وحلول 

 موضوية. 
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 علم اإلحصاء: ينقسم إلى فرعين:أقسام  -3- 1

 Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي) النوعي(:  -1- 3- 1

يتضمن هذا الفرع الطرق واألساليب المستخدمة في وصف طبيعة وسلوك الظاهرة المدروسة       

تنظيمها  والمعلومات عن ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهر وكيفية  البيانات    جمعمن خالل  

 يفها  وتوص

المؤشرات   بعض  واستخدام  بيانية  ورسوم  جداول  في  عرضها  إمكانية  ومع  وتلخيصها  وتبويبها 

 اإلحصائية كالنزعة المركزية والتشتت لعرض وتوضيح سلوك الظاهرة. 

  Interential Statisticsاإلحصاء االستنتاجي )االستداللي(:  -2- 3- 1

بدراسة معطيات المجتمع من خالل العينة، ويتخذ من تحليل  من علم اإلحصاء يهتم   فرعهو      

المعطيات المتوفرة من العينة أساسًا في تحليل بيانات المجتمع ) يتم الحصول عليها من عينة  

إحصائية مأخوذة وفق طرق إحصائية معينة(. لذا يكون أساس التحليل في اإلحصاء االستقرائي  

دير معالم ومؤشرات المجتمع من خالل مؤشرات العينة واختبار الفرضيات والتنبؤ  قائمًا على تق

 المناسبة وتعميم النتائج.  بتحليل البيانات واتخاذ القرارات واالستدالل  

 وظائف علم اإلحصاء: -4- 1

، وذلك على درجة كبيرة من الكفاءةفي وضع الخطط واتخاذ القرارات    علم اإلحصاءيساعد   -أ

 لتوافر البيانات عن الظواهر والمعلومات ذات العالقة. 
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المدروسة  -ب  الظواهر  حول  الواقعية  أوالمشاهدات  الحقائق  عن  والتعبير  المعطيات  عرض 

 وبصورة واضحة ومحددة.

المدروسة وباستخدام قيم تلخصية قليلية  تلخيص المعطيات وقيم المشاهدات حول الظواهر   - ج

 ذات معنى.

 يساعد علم اإلحصاء في وضع األسس لمقارنة المتغيرات التي تتصل بالظاهرة المدروسة. - ه

يساعد علم اإلحصاء في صياغة واختبار صحة الفرضيات البحثية من عدمها وتطوير   -و

 .نظريات جديدة

عام  يمك   - ز اتجاه  إلى  التوصل  من  بما سيحدث في ن علم اإلحصاء  والتنبؤ  الظواهر  عن 

 المستقبل للمتغيرات التي تتحكم في ظاهرة ما. 

 مراحل)عمليات( البحث العلمي: -5- 1

 خطوات مرحلة التنظيم: -1- 5- 1

فيها يقوم المسؤولون بتحديد القضايا  إن مرحلة التنظيم هي أولى عمليات البحث اإلحصائي و 

   التالية:

 لمدروس. . تحديد المجتمع اإلحصائي ا1

 حدة اإلحصائية.ا. تعريف الو 2

 .البحث . تحديد الهدف من 3

 . تحديد المعلومات الالزمة ومصادرها. 4
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 . . تحديد واحدة القياس5

 ة. جداول الالزمالو .تصميم االستمارة 6

 من خالل:  جمع المعلومات أو أسلوب . تحديد طريقة 7

 الشامل. اإلحصاءطريقة  ✓

 طريقة العينات. ✓

 . تحديد زمان البحث. 8

 القيام باالعالن  والدعاية. . 9

 .المشاركة وتأمين اللوازمالكوادر تدريب . 10

 . عداد الوثائق واألدوات الالزمة. إ 11

 . القيام بإجراء اختبار سريع.12

 . تحديد حجم العينة. 13

 المعلومات:مرحلة جمع   -2- 5- 1

بجمع    الباحثون يبدأ    ،بعد االنتهاء من مرحلة التنظيم وعند حلول الزمن المحدد لجمع المعلومات 

وفق التعليمات النهائية المعتمدة في   ةجداول الالزماللومات من مصادرها وتعبئة االستمارات و المع

 التالية:   مرحلة التنظيم السابق . أما مصادر المعلومات فهي متعددة وتشمل األمور

 المصادر المباشرة.  .1

 المصادر الرسمية. .2
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 المصادر التاريخية.  .3

 ونذكر فيما يلي بعض األخطاء التي قد تقع في مرحلة جمع المعلومات:

 أخطاء التسجيل.  .1

 أخطاء اإلجابة.  .2

 أخطاء االنتقاء أو السحب.  .3

 

 التحليل واستخالص النتائج والتنبؤ:و الدراسة التصنيف والتبويب ومرحلة   3- 5- 1

الستخالص النتائج ودراسة عالقات  ، لبيانات هذه المرحلة تتضمن عمليات الجمع والتحليل ل

 االرتباط واالنحدار بين الظواهر للوصول إلى نماذج رياضية معينة واستخدامها الستخالص 

 التنبؤ، وهذه العمليات تتم باستخدام مؤشرات ومقاييس عديدة. وفي عمليات  النتائج

 

 

 

 

 

 

 



 

 110 من 8 الصفحة  
 

 الشام الخاصة جامعة
 

 

Alsham Private university 

 

 

الرجاء إضافة المعلومات المتممة التي سيقدمها المدرس أثناء    :الطلبة األعزاء ▪

 المحاضرة. 
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 المحاضرة الثانية 

 ئية اإلحصاتجميع وعرض المعلومات                                    

Collecting and displaying statistical information                
 

يقصد بها عملية ترتيبها وتبويبها في جداول مناسبة، وطرائق   ئيةاإلحصاإن تجميع المعلومات  
 عرضها بواسطة الرسوم البيانية أو األشكال الهندسية.  

المعلومات   تجميع  كيفية  في  البحث  عملية  المعلومات س   ئيةاإلحصاوقبل  أنواع  إلى  نتعرض 
 اإلحصائية:  

 Types of statistical information أنواع المعلومات اإلحصائية: -2-1

 تقسم المعلومات اإلحصائية إلى نوعين رئيسيين هما: المعلومات المطلقة والمعلومات النسبية 
 المعلومات المطلقة:  -1- 1- 2

أعداد          شكل  على  تكون  التي  المعلومات  قياسات  هي  قياس    مطلقةأو  بواحدات  ومرفقة 
 .....الخ.عدد األوالد  العمر والطول والمساحة والوزن،وكمثال على ذلك، التعداد،  معينة.

 يمكننا تصنيف المعلومات اإلحصائية المطلقة إلى نوعين أساسيين هما: و 
 مكانية: الالمعلومات المطلقة  -أ

ة تتغير مكانيًا حسب مختلف عناصر الموضوع  وهي التي تتألف من عدد من القياسات الخاص 
المدروس، وذلك في لحظة أو فترة زمنية ثابتة. مثل: معلومات تعداد سكان بلد ما )مقاسة بالنسمة(  

ة  2أو مساحات محافظات القطر )مقاسة بالكم  ( في سنة معينة، أي أننا ندرس هنا تغير القيم الخاص 
 المدروسة عبر المكان في لحظة معينة . 

 مثال:
 لحظة الوالدة: أطفال في 8ال أطو المعلومات االفتراضية التالية عن 

 46, 54, 53, 50, 51, 47, 49, 48  
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 زمانية: الالمعلومات المطلقة  -ب 

ة تتغير حسب اللحظات المتتابعة أو   هي المعلومات التي تتألف من عدد من القياسات الخاص 
 خالل الفترات المتالحقة. 

وحتى عام    2011ويدل على ذلك المثال التالي: تطور عدد طالب جامعة الشام الخاصة منذ عام  
2021 . 

حيث أننا ندرس هنا تغي ر  .  2021وحتى عام    2011من عام  سكان محافظة حلب  تطور عدد   
ة المدروسة عبر الزمن في مكان ثابت، ويطلق عليها تسمية ا  لسالسل الزمنية. قيم الخاص 

  النسبية: المعلومات -2-1-2

هي المعلومات التي تنتج من تقسيم قيمتين مطلقتين، تدعى بالمتغيرات اإلحصائية ولها واحدات      
 قابلة للقياس.

 يمكننا أن نمي ز عدة أنواع من المعلومات النسبية هي: 
المطلقة على المجموع الكلي  النسب المئوية: هي القيم التي نحصل عليها من قسمة القيم  -أ

 ووضع إشارة النسبة %.   100ثم ضرب الناتج بــ 

النسبة المئوية = 
عدد الجزء 
عدد الكل

   *100 %                           

نسب المقارنة: نحصل على قيم نسبة المقارنة من قسمة جزء من المجتمع اإلحصائي على   -ب 
 جزء آخر منه.   

  =نسبة المتعلمين إلى غير المتعلمين 
متعلمين ال  

غير  المتعلمين 
 *100 % 

  = جنسنسبة ال
عددالذكور  
عدداالناث

  *100 % 

النسب المتوسطة: نحصل عليها من قسمة قيم مجتمع إحصائي على قيم مجتمع إحصائي   - ج
 آخر. 

  =متوسط حصة الفرد من المساحة السكنية 
 إجمالي  المساحةالسكنية

سكان ال عدد   
 (فرد  /2بــ م)مقاسة    
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المعدالت من قسمة جزء من المجتمع على إجمالي نسب المعدالت: نحصل على نسبة   -د 
 وفقًا لنوع المعدل المحسوب. 100أو  1000المجتمع مضروبة بـــ 

 

 معدل الوالدة في عام معين = 
 عدد الوالدات خالل عام معين  

 ×1000 
 عدد السكان في منتصف العام 

 )والدة لكل ألف نسمة(         

 =  صافي الهجرةمعدل 
 خالل عام معين   الهجرةصافي 

 ×1000 
 في منتصف العام  صافي الهجرة

          
( يساوي  ما  مدينة  في  األحياء  المواليد  عدد  كان  إذا  السكان 2000مثال:  عدد  وكان  طفل   )

 ( نسمة. المطلوب: احسب معدل الوالدة الخام. 800000)
 الحل:

 معدل الوالدة الخام = 
2000   

 ×1000 
800000 

 ( )والدة لكل ألف نسمة(2.5= )                        
 

في سن    نساء( طفل وكان عدد ال2000ما يساوي )سنة  مثال: إذا كان عدد المواليد األحياء في  
 امرأة. (20000) الحمل في منتصف العام يساوي 

 . الخصوبةالمطلوب: احسب معدل 

 =  الخصوبةمعدل 
2000   

 ×100 
20000 

 )لكل ألف(  (10)=                         
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( طفل وكان عدد النساء المتزوجات 6000مثال: إذا كان عدد المواليد األحياء في سنة ما يساوي )

 ( امرأة.60000في منتصف العام يساوي )
 المتزوجات. المطلوب: احسب معدل الخصوبة للنساء 

 الحل:
 

 معدل الخصوبة = 
6000   

 ×1000 
60000 

 ( )لكل ألف(100= )                        
عدد النساء و ( طفل  3000)  في مدينة ما  يساوي   2003عام  مثال: إذا كان عدد المواليد األحياء  

 . ماليين 3العام يساوي  نفسفي في سن الحمل 
 .  2003عام 1000العام لكل المطلوب: احسب معدل الخصوبة 

 الحل:
 

 =  2003عام  معدل الخصوبة
3000   

 ×1000 
3000000 

 لكل ألف طفل.  1=    2003معدل الخصوبة عام        
 

عام   المدن  احدى  األحياء في  المواليد  عدد  كان  إذا  )  2003مثال:  وعدد  10000هو  ( طفل 
 ( وكان عدد سكان هذه المدينة مليون نسمة. 2000العام يساوي )الوفيات في نفس 

 المطلوب: احسب معدل الزيادة الطبيعية لهذه المدينة لكل ألف طفل.
 الحل:

 = الزيادة الطبيعية معدل 
 عدد الوفيات  -عدد المواليد 

 ×1000 
 عدد السكان 
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 = الزيادة الطبيعية معدل 
10000-2000   

 ×1000 
1000000 

 . طفل لكل ألف  8 = الزيادة الطبيعية معدل       
 

معدل النمو =   
   حجم الزيادة  في الناتج  القومي  في خالل العام

  إجمالي  الناتج  القومي  في العام  الماضي 
 )لكل مائة(      100×  

 نسب األرقام القياسية:  - ه

نحصل عليها من قسمة المعلومات الزمنية على أحدها ويسمى األساس، فإذا كان األساس ثابتًا  
 فإننا نحصل على نسب األرقام القياسية ذات األساس الثابت.

األساس  ذات  القياسية  األرقام  نسب  على  نحصل  فإننا  متحركًا  أو  متغيرًا  األساس  كان  إذا  أما 
 المتحرك.

ففي الحالة األولى يكون مقدار التغير مقرونًا بسنة األساس، في حين في حالة األساس المتحرك 
 يكون مقدار التغير في كل سنة مقرونًا بالنسبة التي تسبقها. 

 المعلومات المنقطعة والمستمرة:   -2-1-3

تكون:   المعلومات المنقطعة: هي المعلومات التي نعب ر عنها بأرقام صحيحة، يمكن أن -أ
 عدد العاملين.  -عدد السيارات    -األطوال -األعمار  -عدد أفراد األسرة 

أو غير   -ب  حقيقية )صحيحة  بأرقام  نعب ر عنها  التي  المعلومات  هي  المستمرة:  المعلومات 
 مقدار الدخل.  –درجة الحرارة  -صحيحة( مثل: عمر اإلنسان 

فة، بينما يعب ر عن المعلومات الكمية  ولسهولة التوضيح والفهم يعب ر عن المعلومات النوعية بص
 وحدة قياس. أو برقم 

 ترتيب المعلومات:  -2-2

يقصد بترتيب المعلومات عملية تفريغ المعلومات اإلحصائية فى جداول بحيث تكون مرتبة      
األساسية المرتبة. وكلما كان عدد المعلومات    قيممقدار التكرارات للب  ا حسو تصاعديًا )أو تنازليًا(  

 كثيرًا كان الجدول متوازنًا. 
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 أسرة من المجتمع:  42الجدول التالي والتي تعبر عن عدد أفراد معلومات  نأخذ  ،مثال على ذلك
1 3 2 4 10 5 

9 5 3 2 1 3 

0 11 6 6 8 4 

8 1 1 0 0 6 

5 7 9 7 2 7 

4 5 8 2 4 5 

5 7 1 0 2 8 

 خطوات الترتيب:
   /11/هي  قيمالأكبر    أن  كما نجد   ،/0/، فنجد أنها    من )عدد أفراد األسرة(  نبحث عن أصغر قيمة

مرتبة ترتيبًا تصاعديًا ابتداًء من    ونضع في سطره األول القيم العددية األساسية  بذلك  نعد جدوالً ثم  
 .  /11/وانتهاًء بالقيمة الكبرى  /0/القيمة الصغرى 

من    قراءة لكل تلك األعداد ونضع إشارة عموديةنحسب تكرارات كل قيمة وذلك بإجراء مسح أو  
نربط االشارات العمودية خمس إشارات    وكلما حصلنا على/ أمام كل قيمة ترد عند القراءة،    الشكل

. وذلك لتجميع التكرارات على شكل مجموعات مؤلفة من خمس تكرارات   ــ  ــبإشارة خامسة أفقية  
 : لمعلومات السابقةاكيفية إجراء ترتيب  (1ويبين الجدول رقم )
 (: ترتيب المعلومات اإلحصائية السابقة 1الجدول رقم )                   

 عدد التكرارات  إشارات القراءة الدرجات )القيم(
0 IIII 4 
1  5 
2       5 
3 III 3 
4 IIII 4 
5  I 6 
6 III 3 
7  IIII 4 
8  IIII 4 
9 II 2 
10 I 1 
11 I  1 

 42 المجموع
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تم ترتيب المعلومات بالطريقة السابقة يدويًا ويتم استخدمها عندما يكون المجتمع اإلحصائي قلياًل 

 .  20ال تتجاوز قيم الترتيب ال يتطلب عمليات كثيرة وعديدة، أي 
أما في حال كانت الوحدات اإلحصائية كبيرة ومتنوعة، فإننا نستخدم التبويب الذي يتم باستخدام  

البسيط ، مع مالحظة أن الترتيب يستخدم للمعلومات المنقطعة والتبويب يستخدم   الجدول التكراري 
 للمعلومات المستمرة والمنقطعة. 
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الرجاء إضافة المعلومات المتممة التي سيقدمها المدرس أثناء    :الطلبة األعزاء ▪

 المحاضرة. 

 .........................................................................................
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 قسم الموارد البشرية –مبـادئ اإلحصـاء مقرر 
 السنة األولى  – كلية العلوم اإلدارية

 
 

 ة لثالثاالمحاضرة 
 

 ئية اإلحصاتجميع وعرض المعلومات                     
 
 

 2021-2020 العام الدراسي

 
 
 
 

 مدرس المقرر 
 الدكتور يوسف وقاف
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 المعلومات: تبويب -2-3

ناتجة عن متحوالت مستمرة أو عندما يكون عدد المعلومات اإلحصائية  إذا كانت         الكمية 
 المنقطعة كبيرة، يفضل أن نلجأ إلى عملية التبويب بداًل من الترتيب.المعلومات 

نوعية  فئات  جزئيًة أو  ضمن مجاالت    معين    حسب مؤشر  ها  يقصد بتبويب المعلومات عملية تجميعو 
وضعها  ااًل حسب هدف البحث وحجم المعلومات وطبيعتها ثم يتم  مج  15و    5ويتراوح عددها بين  

 حساب التكرارات المقابلة لكل منها.   و  مناسب   في جدول  
فقط، أو قد تكون    واحد   متغير  ل  اً وهي تتضمن عرض   بسيطةً   قد تكون مفردةً   ةوجداول التوزيع التكراري 

 .  اثنين متغيرينل اً مزدوجة وتتضمن عرض
 : صنيف()الت أنواع التبويب

 التبويب حسب مؤشر نوعي واحد:  -أ

أو  فئات  حسب  المدروس  الموضوع  عناصر  من  المتوفرة  اإلحصائية  المعلومات  تجميع  هو 
 مجموعات تتميز كل منها بصفة مميزة عن األخرى ومرفقة بتكراراتها. 

 .أو حسب الجنس....الخ اللون تبويب حسب ال أو الحالة الصحية  تبويب حسب الك

  واحد:  كميالتبويب حسب مؤشر  - ب

هو تجميع المعلومات اإلحصائية  )القياسات العددية( ضمن مجاالت  متالصقة  وغير  متقاطعة   
 )تصاعديًا أو تنازليًا( وذلك حسب قيم مؤشر  كمي  معي ن  مرفقة بتكراراتها.  

 ....الخوتبويب األطفال حسب وزنهم درجاتهمكتبويب األسر حسب دخلها وتبويب الطالب حسب 
 ن أو كميين أو نوعي وكمي(: ي) نوعيين التبويب حسب مؤشر  -ج 

 أو أكثر يتفرع عنها مؤشرات فرعية أخرى.  مؤشر تجميع المعلومات اإلحصائية  حسب هو  
ات  يمكننا أن نورد مثااًل على هذا النوع من التصنيف وهو السكان في سورية وتوزعها لعدد المحافظ

 أو أطوال وأوزان مجموعة من الذكور البالغين.بحسب النوع وحسب الريف والحضر.
 
 



 

 110 من 20 الصفحة  
 

 الشام الخاصة جامعة
 

 

Alsham Private university 

 

 
 :العنقوديالتبويب  -د 

، نذكر كأمثلة على هذا التبويب  مؤشرين بآن واحد هو تجميع المعلومات اإلحصائية  حسب     
 مايلي:  

 تقدير الطالب.حسب لون العين و حسب التبويب  -
  .حسب نوع التربة وحسب نوع المحصول المزروعالتبويب  -
 . حسب النوع و حسب مشاهدة البرامج التعليميةالتبويب  -

 .حسب الجنسو تبويب السكان حسب العمر  -
 . حسب التخصصات و عدد الكتب التبويب حسب  -
 .حسب دخلهاو األسر  يب حسب عدد التبو  -

 ويتم ذلك ضمن جدول مزدوج ومناسب. 
 
 خطوات عملية التبويب: -2-3-2

 يتم تبويب المعلومات باتباع الخطوات التالية:

 تحديد نوع التبويب المناسب للظاهرة المدروسة والذي يخدم هدف البحث.  .1

 أعمدته وأسطره. تصميم جدول مناسب لعملية التبويب وتحديد عنوانه وأسماء  .2

قاعدة  .3 من  االستفادة  ويمكن  التبويب  في  المستخدمة  المجاالت  أو  الفئات  عدد  تحديد 
s Rule,Struge  [    :التاليةn 10Log 3.322  +1 ]m=          

mتمثل عدد المجاالت : 

n) حجم العينة )عدد المشاهدات : 

]   [: القوس يمثل العدد الصـحيح الناتج عن تقريب ما بداخله)الخانة العشـرية المسـتخدمة( 
 إلى أقرب عدد صحيح. 
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 nمن مســـــــــــاوس العالقة الســـــــــــابقة: أنها تفرض علينا عددًا كبيرًا من المجاالت عندما يكون  
 صغيرًا. nكبيرًا جدًا أو عددًا صغيرًا عندما يكون 

يمكننا أن نجزس أو ندمج هذه الفئات حســـــــب مقتضـــــــيات الدراســـــــة، وينصـــــــح أال يقل عدد 
 مجااًل. 20وال يزيد عن  3مجاالت التبويب عن 

: ويتم من خالل قســــــــمة المدى على  dيد أطوال المجاالت الجزئية  حســــــــاب أو تحد .4
 .mعدد المجاالت 

 : ى صغر ال ى من القيمةكبر يحسب بطرح القيمة الات، و معلوملالمدى يقيس انتشار حيث ا

minX  – maxR = X   

ولكن من مســــاوس المدى أنه يتأثر بالقيم المتطرفة ألنه يســــتخدم القيمتين اللتان تقعان في الطرف  

𝐗 𝐦𝐚𝐱 – 𝐗 𝐦𝐢𝐧  فقط.           

[𝟏+𝟑.𝟑𝟐𝟐 𝐋𝐨𝐠 𝐧 ]
   =𝐗 𝐦𝐚𝐱 – 𝐗 𝐦𝐢𝐧

 𝒎  
=  d  طول المجال 

 حساب التكرارات المقابلة لكل مجال. .5

ــتقل ثم أخذ مجموعها والتأكد من أنه  .6 ــعها في عمود أو ســــطر مســ ــاب التكرارات ووضــ حســ
 .nيساوي عدد المعلومات اإلحصائية 

 (:1)مثال

 طالبًا كما يلي: 30لتكن لدينا أطوال عينة مؤلفة من 

169 172 191 188 171 165 177 151 168 181 

163 172 174 162 199 178 165 166 175 155 

172 184 164 170 178 162 187 158 173 176 

 طول كل فئة.ما هو و  )المجاالت(الفئات   عدد  احسب والمطلوب:  
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 الحل:

 مجاالت، وفقا لآلتي:حسب صيغة ستورجز يمكن حساب عدد ال -1

 6  [ ≈907  5.]1+4.907=  [ =Log 30  3.322  +1  [ = ]Log n  3.322  +1  ]      m= 

أي مدى البيانات الذي تنحصــــر فيه جميع قيم المتغير وتســــاوي الفرق بين   Rنوجد قيمة   -2
 أكبر وأصغر مفردة في البيانات وهي:

R=Xmax - Xmin=199-151=48 

=   8                                           طول المجال يكون ومنه  -3
48

 6    =
𝑅

 𝑀  
=  d   

 (:2مثال)

 طالبًا في مادة اإلحصاء: 50 اختبارحول درجات  التالية: معلومات ال ليكن لدينا 

70 55 51 42 57 

45 60 47 63 53 

33 65 39 82 55 

64 58 61 65 42 

50 52 53 45 55 

25 36 59 63 39 

65 45 49 54 64 

75 42 41 52 78 

30 35 25 48 26 

20 40 55 46 88 

 .احسب عدد الفئات  -1المطلوب:  

  .فئةالطول كل احسب  -2

 .مجاالت التبويب مقرونة بتكراراتهامعلومات  مناسب يوضح جدول ضع -3
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 الحل:

 مجاالت جزئية متساوية، وفقا لآلتي:نقوم بعملية التبويب حسب 

 =m      [ Log 50 3.322 +1 [  =  ]Log n 3.322 +1= ]   [.66≈ ]  7 مجاالت   

 7حيث تم تقريب عدد الفئات ألقرب رقم صحيح فأصبح عدد الفئات = 

=   9.71  ≈10:   وكذلك
68

 7    =
88– 20

 7  
=  d  طول المجال 

    10تم تقريب طول الفئة ألقرب رقم صحيح فأصبح طول الفئة =  كما

 طالبًا المبوبة كما في الجدول التالي :  50اختبار  درجات  حولالمعلومات (: 2الجدول رقم )

∑ [90 -80 ]  [𝟕𝟎 − 𝟖𝟎[ [𝟔𝟎 − 𝟕𝟎[ [𝟓𝟎 − 𝟔𝟎[ [𝟒𝟎 − 𝟓𝟎[ [𝟑𝟎 − 𝟒𝟎[ [𝟐𝟎 − 𝟑𝟎[ 

مجاالت  
التبويب  
[xi , xi+1[ 

 التكرار  4 6 12 14 9 3 2 50

ونشــير هنا إلى ضــرورة أن تكون المجاالت متالصــقة ومرتبة تصــاعديًا أو تنازليًا وغير متقاطعة.  
وتبدأ من أصـــــغر قيمة إلى أكبر قيمة، وتكتب على شـــــكل مجاالت نصـــــف مفتوحة بحيث تشـــــمل  
طرفها األيمن وال تشـمل طرفها األيسـر أو العكس في حين يكون المجال األخير مغلقًا من الطرف 

واأليســـــر. وكمثال على ذلك عندما تكون المعلومات عبارة عن أعداد طبيعية عندها نجعل األيمن  
 المجاالت الجزئية مغلقة من الطرفين. 

 سالسل التوزيع التكرارية وطرائق تمثيلها:  -2-4
ــل ــلســـــ ــلالهي    يةالتكرار   التوزيع  ةإن ســـــ ــلســـــ ة التي تصـــــــف لنا كيفية توزع المعلومات)المعطيات(  ســـــ

ــل  يز بين  يمالت  يمكنو مجاالت التبويب.  على قيم الترتيب أو  االحصــــائية على   نوعين من ســــالســ
 التوزيع التكرارية:
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  :)الوصفية( سالسل التوزيع النوعية -2-4-1

ــل   ــالســـــ ــائية كت النوعي    التكرارية التي تظهر في التبويب هي الســـــ زيع العمال و للمعلومات اإلحصـــــ
 حسب الحالة التعليمية. وتأخذ شكلين:

 .سالسل التوزيع المطلقة -
 .سالسل التوزيع النسبية -

ــلوب الدوائر ــلوب األعمدة أو بأسـ ــل بأسـ  والقطاعات الدائرية  يمكن عرض أو تمثيل هذه الســـالسـ

 ن األسلوبين:وفيما يلي توضيح لهذي

 :أسلوب األعمدة .1

ــلة التكرارات المطلقة على شــــــــكل أعمدة متجاورة فوق المحور األفقي، بحيث   ــلســــــ يمكن عرض ســــــ
 يكون طول كل منها متناسبًا مع قيمة التكرار المطلق الموافق لما يمثله ذلك العمود.

 يوضح توزع أعداد الطالب ببعض أقسام كلية االقتصاد. (3رقم )جدول  (:3رقم) مثال

 السياحة  المحاسبة  اإلقتصاد  اإلدارة اإلحصاء  القسم 

 650 450 500 600 750 عدد الطالب

ت على أن العــدد األكبر هو لتوزع طالب قســــــــــــــم اإلحصـــــــــــــــاء و العــدد  معطيــاالتـدل  
توضيح لتوزع أعداد   اآلتي هو (  1األصغر هو لتوزع طالب قسم المحاسبة. والشكل رقم)

 لهذه المعطيات. على شكل أعمدة متجاورة فوق المحور األفقي  الطالب 

 

 



 

 110 من 25 الصفحة  
 

 الشام الخاصة جامعة
 

 

Alsham Private university 

 

  

 
 (: يوضح توزع أعداد الطالب ببعض أقسام كلية االقتصاد.1الشكل رقم )

 الدائرية:أسلوب الدوائر وقياسات القطاعات  .2
ونقوم برســــــــم تلك الزاوية   الزاوية  ات قطاعال  قياسثم يتم    )فطيرة(في هذا األســــــــلوب يتم رســــــــم دائرة

 داخل الدائرة حتى تنتهي الدائرة. ونحسب زاوية قطاع الجزء من العالقة: 

  التكرارالفعلي  للجزءزاوية قطاع الجزء=   

 مجموع التكرارات 
 )يقاس بالدرجة(  360*  

 2950=   650+450+ 500+600+750=   التكراراتع  و نحسب مجم

𝟕𝟓𝟎∗𝟑𝟔𝟎حصاء = إلزواية قطاع ا

 𝟐𝟗𝟓𝟎  
= 91.5  ° 

𝟔𝟎𝟎∗𝟑𝟔𝟎=  اإلدارةزواية قطاع 

 𝟐𝟗𝟓𝟎  
= 73.2  ° 

==  االقتصادزواية قطاع 
𝟑𝟔𝟎∗𝟓𝟎𝟎

 𝟐𝟗𝟓𝟎  
 °𝟔𝟏 
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𝟒𝟓𝟎∗𝟑𝟔𝟎=   المحاسبةزواية قطاع 

 𝟐𝟗𝟓𝟎  
= 54.9  ° 

𝟔𝟓𝟎∗𝟑𝟔𝟎=   السياحةزواية قطاع 

 𝟐𝟗𝟓𝟎  
= 79.3  ° 

 جزءا    100درجة أي يقابل    360نعتبر كامل محيط الدائرة 

أن المساحة األكبر هو  توزع أعداد الطالب حيث  وتدل معطيات زوايا القطاع أعاله على 
لنســـــبة طالب اإلحصـــــاء والمســـــاحة األصـــــغر هو لنســـــبة طالب المحاســـــبة. والشـــــكل 

 ( اآلتي يدل على مخطط الدائرة لهذه المعطيات.2رقم)

 
 (: دائرة توضح توزع أعداد الطالب ببعض أقسام كلية االقتصاد.2الشكل رقم )

 

 

عدد الطالب

اإلحصاء اإلدارة اإلقتصاد المحاسبة السياحة
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  ية:كمالتوزيع السالسل  -2-4-2

عدد أفراد األســــــــرة، كما في تنتج ســــــــالســــــــل التوزيع الكمية عن الترتيب أو التبويب الكمي كتوزيع  
 أو كتوزيع المدن والقرى حسب عدد سكانها. وتقسم إلى نوعين  رئيسيين هما: الجدول السابق 

ــتمرة ، كتوزع العمال حســــب مقدار الدخل، أو حســــب  -1 درجة ســــالســــل التوزيع الكمية المســ
 .الحرارة

عدد ســـــالســـــل التوزيع الكمية المنقطعة ، كتوزع الســـــكان حســـــب عدد العمال، أو حســـــب  -2
 .السيارات 

 يضاف لهذين النوعين من السالسل )المستمرة والمنقطعة( نوعين آخرين هما:

 مطلقة : وهي سالسل التكرارات المطلقة.سالسل التوزيع الكمية ال -1

 سالسل التوزيع الكمية النسبية: وهي  سالسل التكرارات النسبية. -2

ــتخرج   ــبية( بأنه يمكننا أن نســ ــتمرة، المطلقة، النســ تتميز ســــالســــل التوزيع الكمية ) المنقطعة، المســ
 منها نوعين آخرين من السالسل التكرارية:

 دة: هي السلسلة التي تنتج عن سلسلة التكرارات سلسلة التكرارات التجميعية الصاع -1

 )المطلقة، النسبية( بواسطة جمع كل تكرار إلى سابقه. ويتم حسابها من أصغر القيم إلى أكبرها.

 سلسلة التكرارات التجميعية الهابطة: هي السلسلة التي تنتج عن سلسلة التكرارات  -2

 سابقه. ويتم حسابها من أكبر قيمة إلى أصغرها.)المطلقة، النسبية( بواسطة جمع كل تكرار إلى 

نأخذ مثال على سـالسـل التوزيع التكرارية الصـاعدة والهابطة وهو نفس المثال السـابق ونطب ق عليه  
 ( التالي.4التعاريف السابقة فنحصل على الجدول رقم)
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طالبًا المبوبة    50اختبار   درجات ســــالســــل التوزيع التكرارية الصــــاعدة والهابطة ل(: 4الجدول رقم )
 لي:وفقًا لما ي

∑ [90 -80 ]  [𝟕𝟎 − 𝟖𝟎[ [𝟔𝟎 − 𝟕𝟎[ [𝟓𝟎 − 𝟔𝟎[ [𝟒𝟎 − 𝟓𝟎[ [𝟑𝟎 − 𝟒𝟎[ [𝟐𝟎 − 𝟑𝟎[ 

مجاالت  
التبويب  
[xi , xi+1[ 

 التكرار  4 6 12 14 9 3 2 50

 50 48 45 36 22 10 4 
التكرار 
التجميعي  
 الصاعد 

 2 5 14 28 40 46 50 
التكرار 
التجميعي  
 الهابط 

 

ــلوب األعمدة والدائرة أ ــتخدام أســ ــل التوزيع الكمية يمكن اســ ــالســ ــات القطاعات  ولتمثيل ســ وقياســ
 وعرض المحاور اإلحداثية العادية....... وغيرها. الدائرية

وبنفس األســلوب يمكن تمثيل ما تم عرضــه واســتخدامه في ســالســل التوزيع النوعية ونضــيف إليها 
المنحنيــات البيــانيــة التي تــأخــذ أشــــــــــــــكــاالً  مختلفــًة )منحنيــات متنــاظرة، منحنيــات مــائلــة، منحنيـات  

 تكراراية تجميعية ( وفقًا لطبيعة الظاهرة المدروسة. 
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الرجاء إضافة المعلومات المتممة التي سيقدمها المدرس أثناء    :الطلبة األعزاء ▪

 المحاضرة. 

 .........................................................................................
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 قسم الموارد البشرية –مبـادئ اإلحصـاء مقرر 
 السنة األولى  – كلية العلوم اإلدارية

 
 

  الرابعةالمحاضرة 
     

 قاييس النزعة المركزية م                   

Measures of central tendency    

 
 

 2021-2020 العام الدراسي

 
 
 

 مدرس المقرر 
 الدكتور يوسف وقاف
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 الرابعة المحاضرة 
 قاييس النزعة المركزية م                             

Measures of central tendency    

 
وعرض المعلومات اإلحصائية وتلخيصها في جداول   كنا قد تناولنا في المبحث السابق كيفية تجميع

تكرارية أو رسوم بيانية، بهدف الحصول على بعض خصائص المجتمع اإلحصائي محل الدراسة   

وحده ال يكفي، لذا سوف ننتقل إلى البحث عن القيمة    وحيث أن االعتماد على العرض البياني

أكثر   معلومات تعطينا قيمة  والتي  ،  أو المتوسطات التي تتمحور حولها هذه المعلومات المركزية  

أو التجمع في تتمركز حول هذه القيمة ليت كذلك ألن جميع البيانات تنزع باقي القيم، وسم  لل يتمث 

 الوسط. 

عدة مقاييس للتعبير عن    ولها،  ةمن أدوات التحليل اإلحصائي الهام  مقاييس النزعة المركزية    تعتبر

 : أهمهاتختلف من خالل الدقة والمدلول اإلحصائي ، نذكر وهي   ما ظاهرة

 (Arithmetic Average or Mean)الوسط الحسابى )المتوسط( :  -1- 3

ويطلق    وأكثرها استخداما في النواحي التطبيقيةالوسط الحسابي هو أحد أهم مقاييس النزعة المركزية  
جميع قيم  عليه اسم المعدل ويفضل على جميع مقاييس النزعة المركزية، لسهولته ولكونه يستعمل  

يتميزباستخدامه  (، كما  فإن قيمته تتغير إذا حذفنا أو غيرنا في أي من مفردات البيانات البيانات )
  للصيغ الرياضية. ويعطى بالعالقة اآلتية:
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  = المتوسط الحسابي
 مجموع  القيم 

عددها 
  

 : أشكال مختلفة حسب نوع البيانات المتوفرة، وفقًا للحاالت اآلتيةيحسب بو 

 الحالة التي تكون فيها البيانات مفردة:  -1

   x =
∑ 𝑥𝑖

n
i=1

n
   

 الحالة التي تكون فيها البيانات مرتبة: -2

   x =
∑ n𝑖𝑥𝑖

m
i=1

n
  

 الحالة التي تكون فيها البيانات مبوبة:  -3

x =
∑ 𝑥′𝑖

m
i=1 ni

n
 

 والذي يلفظ ) سيكما(   ∑رمزنا لمجموعها بالرمز  ، كما x بالرمزللوسط الحسابي  رمزنا حيث 

 : عدد القيم األساسية المرتبة. mتمثل  كما ix: على عدد التكرارت المقابلة للقيمة  inوتدل  

𝑥′𝑖   .هي مراكز المجاالت : 

 والمثال التالي يوضح الحالة التي تكون فيها المعلومات مفردة: 

 بفرض لدينا البيانات المرتبة التالية:  :(1) مثال

20 10 6 4 Xi 
2 8 10 5 Ni 
 . الوسط الحسابي المطلوب حساب 
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 الحل: 

 ع القيم مقسومًا على عددها، ومنه نجد: و يساوي مجم الوسط الحسابيإن 

x =
∑ 𝑥𝑖

n
i=1

n
=

40

4
= 10 

   :(2) مثال

السورية   ات موظف والذين رواتبهم باللير  50أنت مدير قسم تجاري بكادر يصل تعداده إلى 

 معطاة بجدول التكرار التالي :

 )ل س( في أحد األقسام التجارية لحالة معلومات مفردة موظف 50رواتب (: 1الجدول رقم )
 80000  70000  60000 50000  45000 40000   30000  الراتب الشهري  

 عدد الموظفين  10 9 3 8 12 7 1

 

 متوسط الراتب الذي يكسبه الموظف في قسمك ؟ ما هو 

 لنجد معدل الراتب نحتاج أواًل إليجاد مجموع الرواتب التي يقبضها كل الموظفين: الحل:

 (10)(30000)=300000وبالتالي  30000 موظفين يقبضون  10

 (9)(40000)=360000وبالتالي   40000 موظفين يقبضون   9

 (3)(45000)=135000لي وبالتا  45000موظفين يقبضون   3

 (8)(50000)=400000وبالتالي  50000  موظفين يقبضون   8

 (12)(60000)=720000وبالتالي   60000موظفين يقبضون  12
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 (7)(70000)=490000وبالتالي   70000 موظفين يقبضون   7

 (1)(80000)=80000وبالتالي  80000  موظفين يقبضون   1
                                                                                                                         

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2485000المجموع                                                

 : هو بالليرات السورية ويكون معدل الراتب الشهري  

x =
∑ 𝑥𝑖

n
i=1

n
 

x =
𝟐𝟒𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎 

𝟓𝟎
=   49700  

 
تكون فيها المعلومات مرتبة وفقًا للجدول  نأخذ نفس معطيات المثال السابق لتوضيح الحالة التي  

 اآلتي: 
 في أحد األقسام التجارية لحالة معلومات مرتبة  موظف 50رواتب (: 2الجدول رقم )

   Xi  الراتب الشهري)ألف ل س(  30 40 45  50  60  70  80 ∑

  Ni   التكرارات                  10 9 3 8 12 7 1 50

2485 
80 

 Xi iN الجداءات             300 360 135 400 720 490

49.7 =     x =
2485

50
=    x =

∑ n𝑖𝑥𝑖
m
i=1

n
  

 وهو نفس الجواب السابق.  ،)ألف ليرة سورية(  49.7  وبالتالي يكون معدل الراتب الشهري يساوي
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في أحد األقسام  موظف    50حول رواتب  بالتطبيق على المثال السابق لحالة المعلومات المبوبة  

 التجارية، ينتج لدينا الجدول اآلتي: 

 في أحد األقسام التجارية  معلومات مبوبةل موظف 50لرواتب  حساب المتوسط (:3الجدول رقم )

∑ [80 -70 ]  [𝟔𝟎 − 𝟕𝟎[ [𝟓𝟎 − 𝟔𝟎[ [𝟒𝟎 − 𝟓𝟎[ [𝟑𝟎 −  مجاالت التبويب  ]𝟒𝟎

 ni  ات المقابلةالتكرار  10 12 8 12 8 50

  i′xمراكز المجاالت   35 45 55 65 75 × 
              i′x in   الجداءات         350 540 440 780 600 2710

ووضعها في السطر األخير نقوم بحساب مجموعها، يكون المتوسط      i′x in  الجداءات وبعد حساب  

 لهذه المعلومات المبوبة يساوي:

    54.2 =   
𝟐𝟕𝟏𝟎

𝟓𝟎
= 𝐱′ =

∑ 𝒙′𝒊
𝐦
𝐢=𝟏 𝐧𝐢

𝐧
  

 )ألف ليرة سورية(. 54.2 وبالتالي يكون معدل الراتب الشهري للمعلومات المبوبة يساوي

 وذلك بسبب التبويب وإحالل مراكز المجاالت.  49.7السابق   نجد أن هذا المعدل يختلف قلياًل عن  

 :خواص المتوسط الحسابى

 إن قيمة المتوسط الحسابي للمعلومات المرتبة تتساوي مع قيمة المعلومات المفردة المحسوبة .1

 قبل ترتيبها. إال أن قيمة المتوسط الحسابي للمعلومات المبوبة تختلف عنها قلياًل.

 عن متوسطها الحسابي يساوي الصفر، أي أنه : ixإن مجموع انحرافات القيم   .2
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 في حالة المعلومات األولية :

∑ (𝑥𝑖 − x) = 0𝑛
𝑖=1                  

   : المعلومات المرتبةفي حالة 

∑ 𝑛𝑖(𝑥𝑖 − x) = 0𝑚
𝑖=1    

: ة المعلومات المبوبفي حالة                 

 

∑ 𝑛𝑖(𝑥′𝑖 − 𝑥) = 0𝑚
𝑖=1     

 

 إن مجموع مربعات انحرافات القياسات عن متوسطها الحسابي أقل ما يمكن، أي أقل من  .3

 ز الحاالت التالية : مجموع مربعات انحرافات القياسات عن أية قيمة غير الوسط الحسابي، ونمي  

 حالة المعلومات األولية : -
 

                               ∑ (𝑥𝑖 − x)2 <  ∑ (𝑥𝑖 − 𝑏)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 

 

 المعلومات المرتبة : حالة  -

∑ 𝑛𝑖(𝑥𝑖 − x)2 <  ∑ 𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑏)2

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

 المعلومات المبوبة :  حالة  -

∑ 𝑛𝑖(𝑥′𝑖 − x)2 <  ∑ 𝑛𝑖(𝑥′𝑖 − 𝑏)2

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

 .xهي أي قيمة أخرى غير     bحيث  
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 xفإن قيمة الوسط الحسابي   ixمن جميع القياسات   0xإذا جمعنا أو طرحنا عددًا ثابتًا   .4

 . 0x ±  xوتصبح قيمة الوسط الحسابي   0xتزداد أو تنقص بمقدار العدد 

فإن قيمة الوسط الحسابي تزداد أو  kبعدد ثابت   ixإذا ضربنا أو قسمنا جميع القياسات  .5

x  1 )أو  k xمرة وتصبح قيمة الوسط الحسابي  kتنقص بمقدار

𝑘
). 

إن مجاالت استخدام المتوسط الحسابي كثيرة وهو يطبق على البيانات المطلقة المكانية   .6

نسبية، فإنه يمكننا تطبيق الوسط الحسابي الهندسي أو وفي حال وجود بيانات زمانية أو 

 التوافقي.

 Geometric Meanالوسط الهندسي:   -2- 3

 هو الجذر النوني  لحاصل ضرب هذه القيم ،  x1x, 2x .....,nالوسط الهندسي لمجموعة قيم   

G  = √𝑥ₗ. 𝑥₂. . 𝑥ₙ𝑛       

 التالية: ويحسب الوسط الهندسي من العالقات الرياضية 

 حالة المعلومات المفردة )األولية( : -

xg  = √𝑥ₗ. 𝑥₂. . 𝑥ₙ𝑛       0حيث أن   < ix 

 حالة المعلومات المرتبة  : -

 

   xg = √𝑥
1

𝑛1 . 𝑥
2

𝑛2
… 𝑥𝑛

𝑛𝑚𝑛

 

∑هو عدد المجاالت وإن    mحيث   𝑛𝑖m
i=1 n=  .هو مجموع التكرارات المطلقة 
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 حالة المعلومات المبوبة  : -

 

xg = √𝑥′1

𝑛1 . 𝑥′
2

𝑛2
… 𝑥𝑛

′𝑛𝑚
𝑛

 

∑هو عدد المجاالت وإن    mحيث   𝑛𝑖m
i=1 n=  وإنi′x هو مركز المجال . 

ونظرًا لصعوبة إجراء العمليات الحسابية للعالقات السابقة، لذلك يتم االعتماد على اآللة الحاسبة  

 حيث نحصل على العالقات اللوغاريتمية التالية:، تحويل على شكل لوغاريتمالالعلمية أو 

     حالة المعلومات المفردة )األولية( : -

                                            

𝐺 = √𝑥ₗ. 𝑥₂. 𝑥₃. 𝑥ₙ𝑛 = (𝑥ₗ + 𝑥₂ + 𝑥₃ + 𝑥ₙ)
1

𝑛⁄  

1 

𝑛
+...+Xn)3+X2+X1log(X     =∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1log 
1 

𝑛
 = G    

 المعلومات المرتبة : حالة  -

∑ 𝑛𝑖. 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖m
i=1  

1

n
  =xg  Log 

 ة : وبالمعلومات المبحالة  -

∑ 𝑛𝑖. 𝑙𝑜𝑔𝑥′𝑖m
i=1  

1

n
  =xg   Log 

 مثال: 

 : التالية ليكن لدينا سلسلة البيانات (: 4الجدول رقم )

,  الفئات  0-10 20- 10 30- 20 40- 30 ∑ xᵢ  xi+1 
 التكرارات  5 8 3 4 20

 المطلوب أوجد الوسط الهندسي 
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   الحل:

 نضع الجدول المساعد التالي:

ni.log x′i Log xi  الفئات مركز x′i لتكرارات ا ni  الفئات  , xᵢ  xi+1 

03.408 0.699 5 5 10 -0 

9.408 1.176 15 8 20 -10 

4.191 1.397 25 3 30 -20 

6.176 1.544 35 4 40 -30 

23.27  ×  × 20 ∑ 

 ونطبق العالقة فنجد أن: 

1.16 =
𝟐𝟑.𝟐𝟕

𝟐𝟎
 =  

𝐧𝐢.𝐥𝐨𝐠 𝐱′𝐢

𝒏𝒊
=gx  Log 
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 خامسةالمحاضرة ال
 

 Median &Quartilesالوسيط والُربيعات:             

 Median &Quartilesالوسيط والُربيعات:  -3- 3

 : Medianالوسيط 

التي تقسم مفردات العينة إلى قسمين متساويين وذلك للقيم    Xهو القيمة العددية من قيم المتحول  

 المرتبة أو المبوبة، بحيث يكون عدد المفردات التي على يسارها مساويًا لعدد المفردات على يمينها. 

على معلومات السلسلة المرتبة والمبوبة، وهو يتعلق    يتضح من التعريف أن الوسيط ال ُيعر ف إال  

 بعدد المفردات وليس بمقدارها، لذلك فهو ال يتأثر بالقيم المتطرفة. 

 يتم حساب الوسيط لمعلومات مفردة وفقًا لما يلي:حالة الوسيط لمعلومات مرتبة:

 فرديًا :       عدداً  nإذا كان 

 زوجيًا : عدداً  nإذا كان 
Me  =   {

xn+1
2 

    
    Xn

2
+ Xn

2
 +1   

2

 

 

 . n/2كبيرًا ، عندها يمكن اعتبار الوسيط هو القيمة التي ترتيبها  nوإذا كان عدد القيم المرتبة  
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 :  (1)مثال     

 ليكن لدينا سلسلة البيانات المرتبة التالية: 

 iالرقم المتسلسل  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 𝑥𝑖القيم المرتبة   2 3 4 5 6 8 20 21 23
 والمطلوب إيجاد الوسيط. 

 الحل: 

فردي   ة الحظبم القيم  عدد  قيمة   ، n = 9  اً أن  لدينا  للوسيط  يكون  القيمة    واحدة  وهي 

x5)وهذا يعني أن   xiالمقابلة لها من الرقم المتسلسل من القيم المرتبة   = 6)     : 

n + 1

2
=  

9 + 1

2
= 5 

Me =  Xn+1
2

=  x5 = 6 
 :  (2) مثال

 ليكن لدينا سلسلة البيانات المرتبة التالية: 

 : افتراضية( يبين سلسلة بيانات مرتبة 5الجدول رقم )

 iالرقم المتسلسل  1 2 3 4 5 6 7

 𝑥𝑖القيم المرتبة   2 3 4 5 6 8 20
 . والمطلوب إيجاد الوسيط
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 الحل: 

لها   وهي القيمة المقابلة واحدة للوسيط  يكون لدينا قيمة ، n = 7 اً أن عدد القيم فردي ةالحظبم

x4)وهذا يعني أن   ixمن الرقم المتسلسل من القيم المرتبة  = 5)  : 

 n+1

2
=  

7+1

2
= 4 

                                Me =  Xn+1

2

=  x4 = 5 

 : ليكن لدينا سلسلة البيانات المرتبة التالية: (3) مثال

 سلسلة بيانات مرتبة افتراضية (: يبين 6الجدول رقم )
 iالرقم المتسلسل  1 2 3 4 5 6

 𝑥𝑖القيم المرتبة   2 3 4 5 18 21
 .والمطلوب إيجاد الوسيط       

 الحل: 
  يكون لدينا قيمتان تقعان في منتصف القيم المرتبة وهما  ، n = 6 اً أن عدد القيم زوجي  ةالحظبم

𝑥3 = 𝑥4و      4 =  أي أن : .5

  Me  = 

𝑋𝑛
2

+ 𝑋𝑛
2+1

2
 =   

x3+ x4

2
 =   

4+5

2
 =  4.5 

أما في حال كانت المعلومات مرتبة وذات تكرارات غير أحادية، فإن عملية إيجاد الوسيط تختلف  

 ز بين حالتين اثنتين هما:  قلياًل عن السابق ونمي  

(  تصاعديا أو تنازلياً ) يانات المرتبة للبلنا في بداية المحاضرة أن الوسيط ال يحسب إال قمالحظة: 

 ومتابعة حساب الوسيط. البيانات غير المرتبة فيجب ترتيبها حاالت وفي أو المبوبة 
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 الحالة األولى: حساب الوسيط لمعلومات مرتبة: 

ل التكرار التجميعي الصاعد ونبحث فيه عن   لحساب الوسيط من المعلومات المرتبة      نشك 

nأول قيمة تساوي أو تتجاوز 

2
  ixوعند هذا التكرار تكون القيمة المقابلة لها من قيم الترتيب     

 هي قيمة الوسيط المطلوبة. 

   :(4) مثال
طالبًا مع تكراراتها المطلقة التجميعية كما    22سلسلة المعلومات المرتبة لدرجات  لنفترض أنه لدينا  

 :في الجدول التالي

 طالبًا مع تكراراتها المطلقة التجميعية  22سلسلة معلومات مرتبة لدرجات (: 7الجدول رقم )

 الحل: 
n  =11هو وأن نصفها  = in ∑n= 22الحظ أن العدد الكلي للقيم  ي

2
    

 

 

 xi  حولقيم المت 20 25 40 45 55 70 75 80 ∑

 niالتكرارات المطلقة   2 4 3 1 5 3 2 2 22

 kiالتكرار التجميعي الصاعد  2 6 9 10 15 18 20 22 × 
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n  =11ي )وطالما أنه ال يوجد قيمة تساو 

2
التكرار فنبحث عن أول قيمة أكبر منها في   ( 

k5المقابلة لهذا التكرار التجميعي  Xقيمة الوسيط هي قيمة  فنجد أن  ،الصاعد  التجميعي =

x5   القيمة وهي 15  = . أي أن الوسيط يساوي  ،  55  Me = 55  

 الحالة الثانية: حساب الوسيط لمعلومات مبوبة: 

نتبع نفس الخطوات السابقة ولكننا هنا أمام مجال   لحساب الوسيط من المعلومات المبوبة     

 ي هذا المجال بالمجال الوسيطي، ولحساب الوسيط نطبق القانون التالي:وليس قيمة ونسم  

Me  =  xm  +  d𝑚  

n

2
 −  km−1

n𝑚
                        

 ن: أحيث 
  xm للمجال الوسيطي. : الحد األدنى 

d𝑚    .طول المجال الوسيطي : 
km−1  :الصاعد للمجال الذي يسبق المجال الوسيطي. التكرار التجميعي 
 :n𝑚 .التكرار المطلق للمجال الوسيطي 

 : (5) مثال

 مبوبة مع تكراراتها المطلقة والتجميعية معلومات  لنأخذ سلسلة(: 8الجدول رقم)

,مجاالت التبويب  20- 25 25- 30 30- 35 35- 40 40- 50 50- 60 ×  xᵢ xi+1 

 niالتكرارات المطلقة   10 20 15 10 5 2 62
 kiالتكرارات التجميعية   10 30 45 55 60 62 × 
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 الحل: 

nوأن نصفها هو     n = 62أن عدد القيم بما 

2
= أي أن الوسيط يقع في المجال الثالث  ، 31

المجال  بويسمى هذا المجال    Me  ≤   35  ≥   30    في المجال التالي:وإن قيمته محصورة 

 الوسيطي.

Me  =  xm  +  d𝑚  

n

2
 −  km−1

n𝑚
                          

 نجد أن : 

Me  =30 +  (35 − 30)   
31 −  30

15
  = 30 + 5 

1

15
  = 30.333 

 المجال الوسيطي وقريبة جدًا من طرفه األيسر ضمن قيمة واقعة  قيمة الوسيط الناتجة هي

 خواص الوسيط:

بالقيمة المطلقة هو أصغر من مجموع   Meعن وسيطها   xiإن مجموع انحرافات القيم   -1

   انحرافاتها عن أية قيمة أخرى.

     |xi-A|  ∑˂  |xi-Me|∑  ومهما تكنA  ( حيثA≠ Meتخص المعلومات األولية ) . 

     |xi-A|ni  ∑˂  |xi-Me|ni∑   ومهما تكنA   ( حيثA≠ Me تخص المعلومات المرتبة ) . 

     |x′i-A|ni  ∑ ˂ |x′i-Me|ni∑   ومهما تكنA ( حيثA≠ Me تخص المعلومات المبوبة ) . 

وهو يتعلق بعدد أو بالقيم الكبيرة أو الصغيرة )القيم الشاذة(  بالقيم المتطرفةال يتأثر   -2

 المفردات وليس بمقدارها. 
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االقتصادية والهندسية مثل تحديد مواقع محطات يستفاد منه في حل كثير من المسائل  -3

 الوقود، تحديد مواقف حافالت النقل، تحديد مراكز االسعاف والمستشفيات.

 Quartiles: ات الُربيع

لوقمنا بترتيب البيانات حسب قيمتها تصاعديًا أو تنازليًا فإن القراءة التي تكون في المنتصف         

و تقسم المساحة تحت أوالتي تقسم العينة إلى مجموعتين متساويتين في العدد تكون هي الوسيط  

 المنحنى التكراري إلى قسمين متساويين. 

ية أو تقسم المساحة تحت المنحنى إلى أربعة أقسام  قسام متساو أات تقسم البيانات إلى أربعة الُربيع

 متساوية.    

  %(25) أي يقل عن  عدد القيم    ربع هو القيمة التي يقل عنها    )األدنى(:  األول   الُربيع - 

 . 1Qويزيد عنها ثالثة أرباع عدد القيم. ويرمز له ب  

𝒏يمكن حسابه للبيانات المرتبة بنفس طريقة حساب الوسيط ولكن بدل 

𝟐
𝒏نضع    

𝟒
ب   Meوكل   

1Q  ي األول وفقًا للعالقة الرياضية التالية:  الُربيعويحسب من البيانات المبوبة بعد تحديد المجال 

         

n

4
 −  kq1−1 

nq1 

  q1 +  d q1=  X  1Q  

 حيث أن:  

q1X  األول. الُربيع: الحد األدنى لفئة 

q1 d األول.     الُربيع: طول فئة 
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  𝑛

4
 األول.       الُربيع: ترتيب  

kq1−1   األول.  الُربيع: التكرار التجميعي الصاعد السابق لفئة 

  nq1  األول.        الُربيع: التكرار المطلق المقابل لفئة 

 ...,i: 1,2,3حيث: 

% من القيم(  50)  قل عن  أي ي  عدد القيم  نصفهو القيمة التي يقل عنها    الثاني:  الُربيع - 

 وهو الوسيط. 2Qويرمز له ب  

القيم    الثالث )األعلى(:  الُربيع -  يقل عنها ثالثة أرباع عدد  التي  القيمة  يقل عن  هو  أي 

 .3Q% من القيم( ويزيد عنها ربع عدد القيم. ويرمز له ب  75)

𝒏يمكن حسابه للبيانات المرتبة بنفس طريقة حساب الوسيط ولكن بدل  

𝟐
𝟑𝒏نضع     

𝟒
ب     Meوكل     

3Q  وفقًا للعالقة التالية:         الُربيعي الثالث ويحسب من البيانات المبوبة بعد تحديد المجال 

     

3n

4
 −  kq3−1 

nq3 

  q3 +  d q3=  X  3Q 

 حيث أن:  

q3X  الثالث. الُربيع: الحد األدنى لفئة 

q3 d الثالث.      الُربيع: طول فئة 

  3𝑛

4
 الثالث.       الُربيع: ترتيب  
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kq3−1   الثالث.  الُربيع: التكرار التجميعي الصاعد السابق لفئة 

  nq3  الثالث.        الُربيع: التكرار المطلق المقابل لفئة 

 ...,i: 1,2,3حيث: 

   مثال:

 البيانات المرتبة التالية:(: ليكن لدينا 9) الجدول رقم     
 Xi حولقيم المت 4 6 8 10 12 ∑
 niالتكرارات المطلقة   14 8 12 06 10 50

 ki  الصاعد  التجميعي التكرار 14 22 34 40 50 × 
 األول والثالث؟   الُربيعالمطلوب: حساب      
   الحل:

 األول:  الُربيعحساب 

50=   12.5األول:  الُربيع من الجدول نحدد رتبة 

4
 = 𝑛

4
 

التكرار  في عمود    12.5نبحث عن أول قيمة تساوي أو تجاوز هذه الرتبة فنجد أن أول قيمة تجاوز  

  الُربيع مما يعني أن    4التي تساوي    xiوهي تقابل قيمة    14هي القيمة    ki  الصاعد   التجميعي

 . 1Q= 4األول 

 الثالث:  الُربيعحساب 
50∗3=   37.5الثالث:  الُربيع من الجدول نحدد رتبة 

4
 = 3𝑛

4
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وهي تقابل    40هي القيمة    ki  الصاعد   التكرار التجميعيفي عمود    37.5تجاوز  قيمة    نجد أن أول

 . 3Q= 10الثالث  الُربيعمما يعني أن  10التي تساوي   xiقيمة 

   مثال:

 (: ليكن لدينا بيانات التبويب التالية: 10) الجدول رقم

∑ [20-16 ]  [𝟏𝟐 − 𝟏𝟔[ [𝟖 − 𝟏𝟐[ [𝟒 − 𝟖[ [𝟎 − , xi]مجاالت التبويب   ]𝟒 xi+1[ 
 niالتكرارات المطلقة   3 15 20 10 02 50
 ki الصاعد  التكرار التجميعي 3 18 38 48 50 × 

 األول والثالث؟ الُربيعالمطلوب: حساب 
 الحل:  

 األول:  الُربيعحساب 

ل الُربيع األول  السابقة لحساب  الطريقة  المرتبة  بنفس  يتم لبيانات  الُربيع األول،  تحديد رتبة  وبعد 

نحدد فمن الجدول  حساب قيمته، إنما يختلف لدينا هنا حساب فئة أو مجال التبويب، حيث نبدأ  

50=   12.5: كما يلي األول الُربيعرتبة 

4
 = 𝑛

4
 

4]مجال التبويب الثاني  نجد أن −  .ي األولالُربيعهو المجال و    ]8

=6.53  

50

4
 −  3

15
 4= 4 +  1Q⇒  

n

4
 −  kq1−1 

nq1 

  q1 d + q1X  = 1Q 
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 الثالث:  الُربيعحساب 

الثالث:  الُربيعنحدد رتبة و الجدول  ننظر إلى نتبع نفس خطوات حساب الُربيع األول، بعدها 

37.5   =3(50)

4
 = 3𝑛

4
 

8]مجال التبويب الثالث يكون إذا  −  . ي الثالث الُربيعهو المجال    ]12

=8+3.9=11.9  
37.5 −  18

20
= 8+4  

3n

4
 −  kq3−1 

nq3 

  q3 d + q3X  = 3Q 
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 المحاضرة السادسة 

 Modالمنوال 

 : Modالمنوال   -4- 3

 رارًا  أي هو القيمة األكثر تك ،التي تقابل التكرار األكبر  Xهو القيمة من قيم   تعريف المنوال:

)يشترط أن   المعلومات فيه مرتبة ومبوبةوال يمكن حساب قيمته إال إذا كانت بين القيم   شيوعاً أو  

 .Mo تكون أطول المجاالت متساوية( ويرمز له بالرمز

 : (1) مثال

 التالية:  غير المبوبةه لدينا البيانات نفترض أن

35  ،40  ،27  ،35   ،30  ،25  ،37  ،36  ،35  : Xi    

 Mo=    35القيمة   ي فإن المنوال هو القيمة التي تكررت أكثر من غيرها وه

 .واحد وهي بيانات ذات منوال 

 : (2) مثال
 :  التالية غير المبوبة كان لدينا البيانات إذا 

13  ،15 ،17  ،15   ،11  ،13 ،10  ،8  ،13   ،15 : Xi 

   Mo=   13،15  هما القيمتينالحظ في هذا المثال وجود منواالن اثنان ن
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   :(3) مثال

 :  التالية غير المبوبة البيانات كان لدينا إذا 

43  ،40  ،37  ،36  ،32 : Xi    

 في هذه البيانات. منوالأي ال يوجد نالحظ أنه  

   :(4) مثال

 :  التالية غير المبوبة كان لدينا البيانات إذا 

11  ،11  ،11  ،11  ،11 : Xi    

 للقيم المذكورة أعاله.  ال يوجد منوالفإنه أيضًا 

 مالحظة: 

 يوجد أي منوال وقد يوجد أكثر من منوال واحد.قد ال 

  البيانات المرتبة: : المنوال في حالة -1- 4- 3

 مرتبة نأخذ المثال التالي:الات بيانلا في حالة لحساب المنوال
 : (5) مثال

 مرتبة: الات بيانلا(: ليكن لدينا 11) الجدول رقم 

 المجموع 30 25 20 15 مركز الفئة
 40 17 8 7 8 التكرار 

 .قيمة المنوال التقريبي في التوزيعالمطلوب: احسب 
  الحل: 
 ، أيمركز الفئة الرابعة  x   المرتبة قيمةالهي  (17يمة التي تقابل التكرار األكبر ) الحظ أن الق ن

Mo   أن المنوال هو: =  x4 = 30 
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 : (6) مثال
 : طالباً  57  درجات لمرتبة الات بيانلا(: ليكن لدينا 12) الجدول رقم 

 xi  مرتبة :قيم  1 3 7 14 28 38 ∑

 ni  التكرارات المطلقة 4 6 11 16 12 8 57
 الحل: 

   x  المرتبة قيمةالهي  بين درجات الطالب  (16يمة التي تقابل التكرار األكبر ) الحظ أن الق ن
 أن المنوال هو:  أي ،الرابعة

       Mo =  x4 = 14  
 : (7) مثال

 :  في اإلحصاء اً طالب 23رجات لد  أوجد منوال هذه السلسلة(: 13) الجدول رقم 

 xi :الفئات  10- 20 20- 30 30- 40 40- 50 50- 60 60- 70 ∑

 niالتكرارات  3 1 8 2 4 5 23
 مركز الفئة 15 25 35 14 55 65 - 

 
 الحل: 

أن المنوال  أي ،35مركزها  و  (40- 30)  ًا تكرار  األكثر )المجال( التقريبي لمركز الفئةمنوال الإن 
 هو: 

Mo = 35 

  : ةوبالبيانات المب: المنوال في حالة -2- 4- 3

 : التالي من القانون  للبيانات المبوبةيحسب المنوال 
Mo  =  xm  +  d𝑚

∆1

∆1+∆2
 

 : أن يث ح
: xm ( اً كبر تكرار األلفئة ذات لالحد األدنى لفئة المنوال) . 
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𝑑𝑚المنوال . مجال() : طول فئة 
 هو الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار الفئة السابقة لها. الفرق األول = :  1∆
 الفئة الالحقة لها. هو الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار =   ثانيالفرق ال:  2∆

:nm  المنواليةتكرار الفئة . 

:nm−1 السابقة  تكرار الفئة المنوالية. 

:nm+1 الالحقة  تكرار الفئة المنوالية. 

 : (8) مثال
 المبوبة كما في الجدول التالي :ات بيانلا(: ليكن لدينا 14) الجدول رقم 

[𝟖𝟎 − 𝟗𝟎] [𝟕𝟎 − 𝟖𝟎[ [𝟔𝟎 − 𝟕𝟎[ [𝟓𝟎 − 𝟔𝟎[ [𝟒𝟎 − 𝟓𝟎[ [𝟑𝟎 − 𝟒𝟎[ [𝟐𝟎 −  مجاالت ال ]𝟑𝟎

 niالتكرارات   16 20 22 30 18 6 2

𝟓𝟎](  وهو يقابل المجال الرابع   30نالحظ أن التكرار األكبر هو  ) − مى بالمجال  ويس  ]𝟔𝟎
 نالحظ أن طوله: ضمن المجال المنوالي  Moولحساب قيمة   .المنوالي 

 = 60 – 50 = 10  d𝑚 22إن التكرار الذي يسبقه  و = nm−1 :وإن التكرار الذي يليه    
18  =nm+1. 

 :يمكننا حساب قيمة المنوال من العالقة
Mo  =  xm  +  d𝑚  

n𝑚−  nm−1

(nm−  nm−1) +  (n𝑚−  nm+1)
  

 : تساوي قيمة المنوال وبتطبيق المعطيات السابقة نجد أن 

Mo  =  50  +  10  
30−  22

(30−  22) +  (30−  18)
  = 50 + 10  

8

20
  = 50 + 4 =  

Mo  = 54 
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 )معرفة اتجاه التواءالبيانات(: توزيع البيانات استخدام مقاييس النزعة المركزية في تحديد شكل

والذي  ،التكراري يمكن استخدام الوسط الحسابي والوسيط والمنوال في وصف المنحنى  -
 قد تكون مختلفة أو متقاربة أو متساويةف ،هاقيم من خالل رعن شكل توزيع البيانات يعب  

 لحاالت التالية:ل وفقاً 
�̅�                     الحالة األولى: -  <  Me  <  Mo 

في كما  ،ملتويًا نحو اليسار ) أي أنه يمتد نحو اليسار(غير متماثل حيث يكون التوزيع التكراري 
 :الشكل التالي

 
 
 

                                                
 Mo    Me       X̅ 

Mo                      الحالة الثانية: -  <  Me  <  �̅� 

في  كما  ،ن ) أي أنه يمتد نحو اليمين (يكون ملتويًا نحو اليميغير متماثل حيث التوزيع التكراري 
 :الشكل التالي

 
 
 

 
 
                                                 X̅      Me     Mo 

  
x̅                    : الحالة الثالثة - =  M𝑜 =  Me  

 
يظهر في الشكل كما   ( أي يكون التوزيع طبيعيًا منتظمًا،متناظرًا تماماً المتماثل ) التوزيع التكراري 

 : التالي
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                                               X̅   
Mo  

                                                                     Me        
  Meن قيمة الوسيط  أ كما، ن قيمة المنوال ال تتغير ألنها تعبر عن القيم األكثر تكراراً أنالحظ 

 .أو تنطبق عليهما Moوالمنوال   X̅تقع دائمًا بين المتوسط الحسابي   
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 بعةساالمحاضرة ال
 

 مقاييس التشتت 
Measures of Dispersion 

 

التشتت هو درجة تبعثر البيانات أو انتشارها حول قيمة وسطى وهناك العديد من مقاييس التشتت  

االنحراف   المدى،  هو  األكثر شيوعا  كان  وإن  استخدامها،  يمكن  التي  البيانات  تجانس  مدى  أو 

   المتوسط، االنحراف الربيعي، التباين وغيرها. 

زعة المركزية، التي تدل على تجمع البيانات حول  تلعب مقاييس التباين دور المكمل لمقاييس الن 

 .قيمة متوسطة لها

ة وحدها لوصف البيانات يففي كثير من الحاالت ال يعتبر كافيًا االعتماد على مقاييس النزعة المركز 

بدقة لخصائص مجموعتين من القيم، فقد يتساوى الوسط الحسابي لمجموعتين من البيانات رغم 

مما يدعو إلى االستعانة بمقاييس التباين لتحقيق    .في أعداد كل مجموعةوجود اختالفات واضحة  

 هذا الغرض. 

قد ال تفي بوصف البيانات بشكل كامل، فهي ال تدلنا على    مقاييس النزعة المركزيةإن  مالحظة:  

 تعطينا  ولكنها   كيفية توزيع هذه المشاهدات أو على درجة انتشارها وتباعدها عن بعضها البعض،
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التشتت تعطينا فكرة عن مدى  ،  فكرة عن مكان تمركز قيم المشاهدات  بينما نالحظ أن مقاييس 

 تجانس أو تباين هذه المالحظات حول مركزها أي درجة انتشارها. 

التقارب عن هذه النقطة  اتفق بعض المختصين على أن يكون هنالك نقطة ثابتة لقياس التباعد أو  

ووجد أن القيمة الوسيطية كالوسط الحسابي هي خير من يمثل هذه النقطة. إذ أن غالبية النقاط  

 تكون قريبة منها، وعلى هذا قد يكون البعد :

 كبيرًا مما يعب ر عن تبعثر البيانات )التباعد بين القيم واسعًا(، عندئذ ال يمكن االعتماد  -

 مفرداته. على المتوسط في تمثيل

 .قلياًل مما يعّبر عن عدم تبعثر البيانات وانتظامها )القيم متقاربة وقريبة من متوسطها( -

نتيجة أن مقياس التشتت يساوي )صفرًا(، فمعنى هذا أن القيمة الوسيطية تساوي كل مفردة من 

 المفردات )القيم( في المجموعة. 

 . اختالفمتساو  مما يشير إلى عدم وجود تشتت أو  -

 لنفترض أنه كان هدف الدراسة هو مقارنة درجات مجموعتين من الطالب في مادة االحصاء: 

 .90، 80، 65، 65، 55، 50، 45،  30المجموعة األولى: 

 .85، 85، 60، 60، 35، 35المجموعة الثانية:  

تباعد درجات درجة. ولكن    60ي أن قيمة الوسط الحسابي هي نفسها في المجموعتين وتساوي  أ

  ه الطالب عن الوسط الحسابي يختلف بين مجموعة وأخرى، لذلك يتعين استخدام مقاييس إحصائي 

 إضافية للوصول إلى وصف دقيق لدرجات الطالب في المجموعتين. وبما أن تباعد القيم عن  
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المحسوب منها يسمى في اإلحصاء بالتباين، فإن المقاييس التي تقيس هذا  مقياس النزعة المركزية  

 التباعد تسمى بمقاييس التباين.

 :  range  المدى  -1- 4

 هو عبارة عن الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لمجموعة البيانات قيد التحليل.    تعريف المدى:

      minX  – maxR = Xويعطى بالعالقة التالية، ويسمى المدى المطلق:    

وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن الحصول على المدى المطلق للبيانات المبوبة بطرح الحد األدنى 

  = min L – maxUR   للفئة العظمى، أي أن  :    للفئة الصغرى من الحد األعلى

 من عيوب هذا المقياس ما يلي:

 الداخلية، لذلك فإنه في القيمباقي تأثير ل  وإهمالهالقيمتين الكبرى والصغرى  اعتماده على -1

 .كثير من الحاالت يكون مضلالً 

 لمجموعتين من قيم لظاهرتين أو  rإن شكله العام ال يفرق بين قيمتين متساويتين للمدى  -2

 المشاهدات.

 يصعب حسابه من الجداول التكرارية المفتوحة.  -3

ًا  خطر إن ذلك يشكل  درجات ف  4فإذا كان الفرق بين درجات حرارة اإلنسان عن معدلها العام يساوي  

الفرق في درجة حرارة فرن    كبيرًا على حياة اإلنسان، الوفاة، ولكن  إلى  يؤدي  الحديد لصهر  قد 

  درجات ال يعتبر ذا أهمية. 4بمقدار 

 ، والذي يحسب من العالقة:x النسبي للمدى المنسوب إلى المتوسط  رلذلك تم تعريف المؤش
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  %100 *  X max – X min 

 x
=   100 *R  

x 
=  r    

ويفضل عند   والمرتبة والمبوبة.  ةإن هاتين العالقتين تستخدمان لقياس المدى من المعلومات المفرد 

 . استخدامه االعتماد على شكله النسبي المنسوب إلى الوسط الحسابي

 : (1)مثال

 أحسب المدى المطلق والنسبي لدرجات مجموع عينة من طالب كلية الحقوق اآلتية: 

180-167-188-181-155-160-185-170-184-154 

162-153-163-159-  167-168-179-181-185-170  

 الحل: 

 نحسب المدى المطلق وفق العالقة :

35 =153- 188  =minX  – maxR = X  

 ط الحسابي فنجد أن:ولحساب المدى النسبي، نحسب الوس

170.55 x =
∑ 𝑥𝑖

n
i=1

n
=

3411

20
= 

%20.52   % =100 *   =  
35

170.55
 100 *  r =  

R  

x 
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 الثامنة المحاضرة 
 مقاييس التشتت                       

Measures of Dispersion 

 

 :  Quartile Deviation االنحراف الربيعي  -4-2

من أهم عيوب المدى هو اعتماده على قيمتين فقط، التي غالبًا ما تكون شاذة )متطرفة( وبهدف  

، ثم نقوم بإهمال الربع  ترتيب قيم المجموعة ترتيبًا تصاعديًا أو تنازلياً نقوم بعيب  هذا اللتغلب على  ا

القيم ونكتفي بالنصف األوسط منها وبالتالي نحصل على مقياس تشتت  األول واألخير من هذه  

بيعين األول والثالث.   أفضل من المدى، يعتمد في حسابه على الر 

ويعرف االنحراف الربيعي بأنه متوسط الفرق بين الربيع الثالث والربيع األول لمجموعة من البيانات  

    و للربيع الثالث )األعلى(.Q₁ (رمزنا للربيع األول )األدنىسواء كانت مبوبة أو غير مبوبة. فإذا  

Q₃   ولالنحراف الربيعيQ . 

 وعليه فإن االنحراف الربيعي أو نصف المدى الربيعي ويعطى بالعالقة التالية: 

Q = 
Q₃−Q₁

2
      

 أما الشكل النسبي لالنحراف الربيعي فيحسب من العالقة التالية:  

                                                   %100* Q = 
Q₃−Q₁

2𝑀𝑒
 

 وعندما يكون توزيع البيانات متناظرًا‘ فإن شكله النسبي يمكن أن يحسب من العالقة التالية: 

                                           %100* Q = 
Q₃−Q₁

Q₃+Q₁
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   :(2)مثال

 ليكن لدينا البيانات التالية: 

160-155-150-145-140-135-130-125-120-115-110 

 األول والثالث كما يلي: من هذه القياسات المرتبة نحسب الوسيط والربيع  الحل:

 ترتيب الربيع األول:  
𝑛+1

4
  = 

11+1

4
 وبالتالي فإن الربيع األول يساوي:  3=  

Q₁= 120 . 

 ترتيب الربيع الثاني )الوسيط(: 
𝑛+1

2
  = 

11+1

2
 وبالتالي فإن الربيع الثاني يساوي: 6=  

Q₂=135 . 

 :  ترتيب الربيع الثالث 
3(𝑛+1)

4
 = 

3(11+1)

4
 وبالتالي فإن الربيع الثالث يساوي: 9=  

Q₃= 150 . 

 وبذلك نجد أن االنحراف الربيعي يساوي:

 15  =30

2
 =150−120

2
   =Q = 

Q₃−Q₁

2
 

 أما شكله النسبي فيساوي:  

11.11  =100*  30

270
  % =100*  =  

150−120

2(135)
  %100*  Q = 

Q₃−Q₁

2𝑀𝑒
  

 11.11=100 *30

270
  % =100* = 

150−120

150+120
  %100* Q = 

Q₃−Q₁

Q₃+Q₁
 

 وبما أن قيمتي االنحراف الربيعي النسبي متساويتين، هذا يعني أن توزيع البيانات منتظم. 
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 التاسعةالمحاضرة 
 مقاييس التشتت                              

Measures of Dispersion 
 

 :Mean Deviation  االنحراف المتوسط -4-3

إن االنحراف المتوسط بالقيمة المطلقة هو مقياس يدرس انحرافات جميع القياسات عن 

 مركزها)الوسط الحسابي أو الوسيط(.  

عن   بعدها  أو  مفرداتها  لقرب  تبعًا  القيم  من  مجموعة  أي  تشتت  درجة  دراسة  يمكن 

المتوسط العام للمجموعة. فإذا استخدمنا الوسط الحسابي نظرًا ألنه أكثر المتوسطات  

المجموع الجبري النحرافات حساسية للتغيرات في أية قيمة من قيم المجموعة. نجد أن  

صفرًا مهما كانت درجة التشتت. والسبب هو وجود  وسطها الحسابي يساوي    القيم عن

أي أخذنا    ،انحرافات موجبة وأخرى سالبة تلغي بعضها بعضًا. فلو استبعدنا اإلشارات

القيم   انتشار  زاد  كلما  تكبر  نجدها  االنحرافات،  لهذه  المطلقة  عن   )لتباعدهاالقيمة 

. لذلك يمكننا أن نأخذ  تشتت القيم   كلما قل    قيمة االنحرافات  ، وتقل( متوسط المجموعة

 عن وسطها الحسابي كمقياس تشتت وهذا   ix متوسط القيمة المطلقة النحرافات القيم
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ويعر ف بأنه متوسط االنحرافات المطلقة للبيانات   عرف باالنحراف المتوسط.المقياس يُ 

 .  𝛥xعن وسطها الحسابي  ويرمز له  

 ويعر ف االنحراف المتوسط على البيانات المفردة والمرتبة والمبوبة على الشكل التالي:

 بالنسبة للوسط الحسابي: 

 حالة  بيانات أولية:    -
∑|𝑥𝑖−x|

𝑛
   =𝛥x 

 حالة  بيانات مرتبة:    -
∑ 𝑛𝑖|𝑥𝑖−x|

𝑛
  =𝛥x 

 حالة  بيانات مبوبة:    -
∑ 𝑛𝑖|𝑥′𝑖−x|

𝑛
   =𝛥x 

 بالنسبة للوسيط: 

 حالة  بيانات مرتبة:    -
∑ 𝑛𝑖|𝑥𝑖−𝑀𝑒|

𝑛
  =𝛥𝑀𝑒 

 حالة  بيانات مبوبة:  -
∑ 𝑛𝑖|𝑥′𝑖−𝑀𝑒|

𝑛
  =𝛥𝑀𝑒 
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 الشكل النسبي لالنحراف المتوسط، فيعطى بإحدى العالقتين التاليتين: أما 

 بالنسبة للوسط الحسابي:  -

 %100*  ᵟx =
𝛥x

𝑥
 

 بالنسبة للوسيط:  -

 %100 *
𝛥𝑀𝑒

𝑀𝑒
   =ᵟMe 

 : (3)مثال

تسويقية   بدراسة  األدوية  شركات  أحدى  )أشكال  لمجموعة  قامت  الدواء  من  أصناف 
وقد اختارت    2020،واحد من شهر حزيران لعام    يوم صلبة وسائلة( التي تنتجها خالل  

هؤالء الوكالء بحسب عدد  لمن وكالئها بمدينة دمشق وفيما يلي توزيع    وكيالً   20لذلك  
 األدوية المباعة لألصناف المذكورة لدى كل منهم: 

 أصناف األدوية وأعداد الوكالء في مدينة دمشق (: بيانات مبوبة لعدد 1الجدول رقم ) 
∑ 

[50 -40 ]   [30 − 40[ [20 − 30[ [10 −  عدد أصناف األدوية   ]20

عدد وكالء األدوية   4 6 8 2 20

 في مدينة دمشق 

احسب كاًل من االنحراف المتوسط بشكله المطلق والنسبي بالنسبة للوسط الحسابي  
 والوسيط لألدوية المباعة لهذه الشركات.
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 الحل:  

 المعطيات ونضعها في الجدول المساعد اآلتي:  نأخذ
 :مبوبةبيانات حالة  (2الجدول رقم ) 

𝑛𝑖|𝑥′𝑖 − x| |𝑥′𝑖 − x|       i′x  𝑛𝑖 i′x 𝑛𝑖  المجاالت  

56 14 60 15 4 [10 − 20[ 

24 4 150 25 6 [20 − 30[ 

48 6 280 35 8 [30 − 40[ 

32 16 90 45 2 [50 -40 ]   

 ∑ 20 ـ ـ ـ ـ 580 ـ ـ ـ ـ 160

 للبيانات المبوبة يساوي:  نجد أن الوسط الحسابيوبعد حساب الجداءات وحساب مجموعها، 

x′ =
∑ 𝑥′𝑖

m
i=1 𝑛𝑖

∑n
= 

580

20
29=  

      ض في العالقة التالية:و  لنحصل على االنحراف المتوسط بالنسبة للوسط الحسابي، نع

     8=   160

20
   =∑ 𝑛𝑖|𝑥′𝑖−x|

𝑛
  =𝛥x 

ض في العالقة نحصل على قيمة االنحراف المتوسط النسبي بالنسبة للوسط ي بعد التعو 

 الحسابي :  
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 %  27.59 = %100* 8

29
   % =100* ᵟx =

𝛥x

𝑥
 

بالنسبة للوسيط بشكله المطلق والنسبي على  ونترك للطالب إيجاد االنحراف المتوسط  

 سبيل التمرين. 

يجعل   موجبة  االنحرافات  جميع  واعتبار  االنحرافات  إشارة  إهمال  أن  أخيرًا،  نالحظ 

متوسط االنحرافات المطلقة كمقياس للتشتت فيه بعض أوجه القصور، مما ال يمكن  

لك نلجأ الستخدام مقياس  االستفادة منه في عملية التحليل االحصائي بصورة ُمرضية لذ

 آخر أكثر أهمية هو التباين. 
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 العاشرة المحاضرة 
 مقاييس التشتت                              

Measures of Dispersion 

 

 :  Variation التباين -4-4

لذلك دعت الحاجة    ، )تحليليًا( مع االنحراف المتوسط  نظرًا لصعوبة التعامل رياضياً 

للتشتت بنفس االنحراف المتوسط ولكي يكون من السهل التعامل    اً إلى استخدام مقياس

معه تحليليًا وبما أن الفكرة هي التخلص من اإلشارات لالنحرافات فإن تربيع االنحرافات 

يخلصنا من اإلشارة. ولهذا فإن االنحراف المعياري يعرف عن طريق التباين والذي 

القيمعر  يُ  انحرافات  مربعات  أنه متوسط  الحسابي   𝑥𝑖  ف على  وسطها    x  عن طريق 

والجذر التربيعي للتباين ينتج عن مقياس من  )يلفظ سيجما(    𝜎2 للتباين بالرمز  ويرمز  

 . 𝜎 يرمز له بالرمزو أهم وأدق مقاييس التشتت وهو ما يسمى االنحراف المعياري 

 بالعالقات التالية:يعطى  وهو ُيعرف رياضيًا حسب نوع البيانات المتوفرة ألي متحول و 

 للبيانات األولية:   -

𝜎2 =  
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 للبيانات المرتبة:   -

𝜎2 =  
∑ 𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑚

𝑖=1

𝑛
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 للبيانات المبوبة:   -

𝜎2 =  
∑  𝑛𝑖(𝑥′𝑖 − 𝑥)2𝑚

𝑖=1

𝑛
 

 خواص التباين:  -

 المتساوية يساوي الصفرأي:التباين للقياسات  .1

0=𝜎2
𝑐 =

∑(𝑐−𝑐)2

𝑛
 

فإن قيمة التباين ال    ixإلى كل قياس من القياسات    0xإذا جمعنا أو طرحنا عددًا ثابتًا   .2
 تتغير.

فإن قيمة التباين تساوي   kبعدد ثابت    ixإذا قسمنا أو ضربنا كل قياس من  القياسات   .3
 . 𝑘2قيمة التباين األصلي مقسومًا على أو مضروبًا  ب  

القياسات   .4 انحرافات  أية قيمة أخرى    ixالتباين هو أصغر من متوسط  مربعات    bعن 

 ، ونميز الحاالت التالية : x تختلف عن المتوسط  

 حالة البيانات األولية :  -

𝜎2 <  
∑ (𝑥𝑖 − 𝑏)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

 حالة البيانات المرتبة:   -

𝜎2 <  
∑ 𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑏)2𝑚

𝑖=1

𝑛
 

 حالة البيانات المبوبة :   -

𝜎2 <  
∑  𝑛𝑖(𝑥′𝑖 − 𝑏)2𝑚

𝑖=1

𝑛
 

 .xهي أي قيمة أخرى غير     bحيث  
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 :  Standard Deviation ري لمعياا افرالنحا -4-5

لمجموعة من القيم هو الجذر التربيعي الموجب لحاصل قسمة مجموع مربع   ري لمعیاا اف النحرا

 انحرافات القيم عن وسطها الحسابي على عددها. وهو الجذر التربيعي الموجب للتباين أي أن: 

√
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛

1

𝑛
 =√𝜎2  = 𝜎 

فيسمى    ري لمعیاا  افالنحراأما   االختالف    –النسبي    Coefficient of Variationمعامل 

 ويحسب على الشكل التالي:    C.Vواختصاراً يرمز له ب  

∁𝑉 =
𝜎

𝑥
∗ 100% 

جميع القيم، وهو يعطي خالصة واضحة عن مدى تباعد القيم، كما أنه   ريلمعیاا افالنحرايضم 

يعب ر عن التشتت النسبي للظاهرة المدروسة، فكلما كانت قيمته صغيرة دًل ذلك على أن القيم ليست  

 متباعدة عن الوسط الحسابي وبالتالي هي أقل تشتتاً ووسطها الحسابي يمثلها تمثيالً جيداً.  

 ياري:خواص االنحراف المع -

 للقياسات المتساوية يساوي الصفر.  ري لمعیاا افالنحرا -1

 افالنحرافإن قيمة    ixإلى كل قياس من القياسات    0xإذا جمعنا أو طرحنا عددًا ثابتًا   -2

 ال تتغير. ري لمعیاا

  ري لمعیا ا  اف النحرافإن قيمة    kبعدد ثابت    ixإذا قسمنا أو ضربنا كل قياس من  القياسات   -3

 .𝑘2األصلي مقسومًا على أو مضروبًا ب    ريلمعیاا افالنحراتساوي قيمة 

 : (4)مثال

 إذا كانت االنحرافات المعيارية لعينتين هما كما يلي: 

= 10 𝑺𝟏    𝑺𝟐 =12,  :فأي العينتين تشتت بيانات أكبر 

 الحل:

 إن العينة الثانية تشتت بيانات أكبر من العينة األولى. 
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 : (5)مثال

االنحراف . والمطلوب حساب كاًل من التباين و لنأخذ نفس معطيات المثال السابق
ومعامل االختالف بشكله المطلق والنسبي بالنسبة للوسط الحسابي والوسيط   المعياري 

 لألدوية المباعة لهذه الشركات.

 األدوية وأعداد الوكالء في مدينة دمشق ألصناف  مبوبةبيانات حالة  (3الجدول رقم ) 

𝑛𝑖(𝑥′𝑖 − x)² ²(𝑥′𝑖 − x )  (𝑥′𝑖 − x)  i′x  𝑛𝑖 i′x   عدد وكالء

𝑛𝑖 

عدد أصناف 

 األدوية  

784 196 14 - 60 15 4 
[10 − 20[ 

96 16 4 - 150 25 6 
[20 − 30[ 

288 36 6 280 35 8 [30 − 40[ 

512 256 16 90 45 2 [50  -40  ]  

 ∑ 20  580 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1680

 للبيانات المبوبة يساوي:  نجد أن الوسط الحسابيوبعد حساب الجداءات وحساب مجموعها، 

  29  =580

20
 ==

∑ 𝑥′𝑖
m
i=1 𝑛𝑖

∑n
 x′ 

       التباين يساوي:

                  
1680

20
= 84 𝜎2 =  

∑  𝑛𝑖(𝑥′
𝑖−𝑥)

2𝑚
𝑖=1

𝑛
= 
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 االنحراف المعياري يساوي:   

                                  9.17 =   √84 =√𝜎2  = 𝜎 

 معامل االختالف يساوي:       

∁𝑉 =
𝜎

𝑥′
∗ 100% =  

9.17

29
∗ 100 = 31.6% 

بالنسبة للوسيط  ومعامل االختالف    المعياري االنحراف  التباين و ونترك للطالب إيجاد  

 التمرين. بشكله المطلق والنسبي على سبيل 

مقارنة    :  (6)مثال وبهدف  الشركة  أن  ولنفترض  السابق.  المثال  معطيات  نفس  لنأخذ 

وكياًل في مدينة    20تشتت المبيعات في كلتا المدينتين قامت بتجهيز توزيعًا جديدًا ل  

حلب حسب عدد األدوية المباعة في هذه المدينة وفي اليوم نفسه من شهر حزيران  

يلي  2020لعام   وفيما  األدوية  وزيع  ت .  عدد  بحسب  حلب  الوكالء في مدينة  ألعداد 

 .لألصناف المذكورةالمباعة 

بشكله المطلق    التباين واالنحراف المعياري ومعامل االختالفوالمطلوب: حساب كاًل من  

 والنسبي بالنسبة للوسط الحسابي لألدوية المباعة لهذه الشركات.
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 الحل: 

 لعدد من أصناف األدوية وأعداد الوكالء بمدينة حلب. مبوبةبيانات حالة  (4الجدول رقم )

𝑛𝑖(𝑥′𝑖 − x)² ²(𝑥′𝑖 − x )  (𝑥′𝑖 − x) i′x 𝑛𝑖 i′x   عدد وكالء

𝑛𝑖 

عدد من أصناف  

 األدوية 

264.5 132.25 11.5 - 10 5 2 
[0 − 10[ 

31.5 2.25 1.5 - 210 15 14 
[10 − 20[ 

216.75 .2572 8.5 75 25 3 [20 − 30[ 

342.25 342.25 18.5 35 35 1 [30 − 40[ 

0 812.25 28.5 0 45 0 [50  -40  ]   

 ∑ 20  330 ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ ـ 855

  للبيانات المبوبة يساوي:  نجد أن الوسط الحسابيوبعد حساب الجداءات وحساب مجموعها، 

𝑥′ =
∑ 𝑥′𝑖

m
i=1 𝑛𝑖

∑n
=

330

20
=16.5 

𝜎2 42.75                 :                     التباين يساوي  =  
∑  𝑛𝑖(𝑥′

𝑖−𝑥)
2𝑚

𝑖=1

𝑛
=

855

20
= 

 𝜎2  = 𝜎√=  42.75√ = 6.54                           االنحراف المعياري يساوي:     

 معامل االختالف يساوي:       

∁𝑉 =
𝜎

𝑥′
∗ 100% =  

6.54

16.5
∗ 100 = 39.63% 
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 الشكل التالي: يمكننا تلخيص نتائج الدراسة في كل من مدينتي دمشق وحلب على 

 مدينة حلب  مدينة دمشق المقياس 

 16.5 29 الوسط الحسابي 

 6.54 9.17 االنحراف المعياري 

 39.63% 31.6% معامل االختالف 

عند التدقيق في نتائج الدراسة لكل من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري بين مدينتي دمشق  

وحلب، قد يتبادر إلى الذهن  أن تشتت األدوية المباعة في مدينة دمشق أكبر من تشتت مدينة حلب  

مل  لكن ذلك االستنتاج غير دقيق، فعند حساب نسبة االنحراف المعياري إلى الوسط الحسابي )معا

االختالف( لكال المدينتين. نجد أن معامل االختالف لمدينة حلب أكبر من مدينة دمشق لذلك نستنتج  

 أن تشتت األدوية المباعة في مدينة حلب هو أكبر من تشتت األدوية المباعة في مدينة دمشق.  

 يساوي: فإن معامل االختالف  49وتباينها هو  60إذا كان الوسط الحسابي لدرجات عدد من الطالب هو 

∁𝑉 =
𝜎

𝑥
∗ 100% =  

7

60
∗ 100 = 11.67% 
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 ة حادية عشر المحاضرة ال
 

 العزوم ومقاييس االلتواء والتطاول 
Moment, Skewness and kurtosis 

 

 : Moment المركزية العزوم -1- 5

إن للعزوم أهمية كبيرة في دراسة منحنيات التوزيعات التكرارية من حيث درجة التوائها وتفلطحها  

 ومساهمتها في توليد بعض مقاييس النزعة المركزية وبعض مقاييس التشتت. 

 وُتعر ف على إحدى 𝑀𝑘تحسب العزوم المركزية منسوبة إلى الوسط الحسابي ويرمز لها بالرمز 

 العالقات التالية: 

 للبيانات األولية:   K المعادلة من المرتبة   -

𝑀𝑘 =  
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)𝑘

𝑛
 

 للبيانات المرتبة:   K المعادلة من المرتبة   -

𝑀𝑘 =  
∑𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)𝑘

𝑛
 

 للبيانات المبوبة:   K المعادلة من المرتبة   -

𝑀𝑘 =  
∑𝑛𝑖(𝑥′𝑖 − 𝑥)𝑘

𝑛
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 العزوم المركزية: خواص  -

 سوف نستعرض هذه الخواص لحالة البيانات المفردة على الشكل التالي:

 يساوي الواحد. ، فإن العزم المركزي من المرتبة صفر k=0 إذا كان  -1

   1   =𝑛

𝑛
   =𝑀0 =  

∑(𝑥𝑖−𝑥)0

𝑛
 

 ، فإن العزم المركزي من المرتبة األولى يساوي الصفر. =k  1إذا كان   -2

 0 =  0

𝑛
   =𝑀1 =  

∑(𝑥𝑖−𝑥)1

𝑛
 

 ، نجد أن العزم المركزي من المرتبة الثانية يساوي التباين. =k  2إذا كان   -3

𝑀2 =  
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛
= 𝜎2 

 ، نجد أن العزم المركزي من المرتبة الثالثة يساوي إلى:=k  3إذا كان   -4

𝑀3 =  
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)3

𝑛
 

يتميز هذا العزم بأن قيمته يمكن أن تكون موجبة أو سالبة أو صفر، ويستفاد منه في تعريف 

 التناظر وقياس مقدار االلتواء)الميالن( وقياس تطاول التوزيع التكراري.

 أن العزم المركزي من المرتبة الرابعة يساوي إلى: ، نجد =k  4إذا كان   -5

𝑀4 =  
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)4

𝑛
 

 ويأخذ قيمة موجبة دائمًا ويستخدم في قياس تطاول التوزيعات التكرارية للمتحوالت العشوائية. 
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 مثال: 

 : التالية للقيمما هو العزم األول حول الوسط الحسابي 

10, 8, 6, 4, 2 

 الحل: 

 من المرتبة صفر يساوي الواحد.دومًا. العزم المركزي  ، فإنالعزم المركزي  لخاصيةوفقًا 

 مثال: 

 ليكن لدينا القياسات المرت بة التالية: 

𝒙𝒊 6 8 10 12 14 ∑ 
𝒏𝒊 1 4 3 2 1 11 

 الرابعة. المطلوب حساب العزوم المركزية المتتالية حتى الدرجة 

 لحساب العزوم المركزية ننشئ الجدول المساعد التالي: الحل:

𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)𝟒 𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)𝟑 𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)𝟐 (𝑥𝑖 − 𝑥)𝟐 (𝑥𝑖 − 𝑥) 𝑛𝑖𝑥𝑖 𝑛𝑖 𝑥𝑖 

167.9616 46.656 - 12.96 12.96 3.6 - 6 1 6 

26.2144 16.384 - 10.24 2.56 1.6 - 32 4 8 

0.0768 0.192 0.48 0.16 0.4 30 3 10 

66.3552 27.648 11.52 5.76 2.4 24 2 12 

374.8096 85.184 19.36 19.36 4.4 14 1 14 
635.4176 49.984 54.56 40.8  106 11 ∑ 

106 =9.6    من الجدول السابق نجد الوسط الحسابي يساوي:

11
   

∑ 𝑥𝑖
m
i=1 ni

n
==x 
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  حساب العزوم المركزية:

𝑀0    يساوي الواحد                                   العزم المركزي من المرتبة صفر  = 1                                                    

𝑀1                                       يساوي صفرالعزم المركزي من المرتبة األولى  = 0  

=  964.العزم المركزي من المرتبة الثانية              
∑𝑛𝑖(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛
 =

54.56

11
= 𝑀2 

                           𝜎2  =𝜎√=   4.96√=     2.23االنحراف المعياري:                                        
 العزم المركزي من المرتبة الثالثة:  

𝑀3 =  
∑𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)3

𝑛
 =

49.984

11
= 4.54 

 العزم المركزي من المرتبة الرابعة: 

𝑀4 =  
∑𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)4

𝑛
 =

635.417

11
= 57.76 

 : Skewness )الميالن( مقاييس االلتواء  -2- 5

، إن مقاييس االلتواء هي المقاييس التي  االنحراف عن التماثلهو  االلتواء هو درجة عدم التماثل أو  

شكلت يتحدد   حدد  ذلك  على  وبناء  الحسابي  الوسط  من  المنوال  موقع  باستخدام  البيانات  توزيع 

 ية: تااللتواء ويعر ف وفقًا للعالقة اآل

                                          𝐾𝑎 =  𝑥−𝑀0
𝜎

 

 :  يةت اآلونمي ز هنا الحاالت 
 

�̅�الحالة األولى ) -  <  Mo:) 
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ملتويًا نحو  غير متماثل  أي هو    التوزيع التكراري يكون  ،     k  >  0إذا كانت قيمة هذا المقياس  

تتراكم فيه قيم المتغير حول النهاية  سالبًا  والتوزيع الملتوي التواًء  (  اليسار ) أي أنه يمتد نحو اليسار

 . العليا للتوزيع

 :( التالي1في الشكل رقم )كما 
 

 
 
 

                                                                               
 Mo                 X̅ 

 ( يبي ن جهة التواء البيانات نحو اليسار)التواء سالب(1الشكل رقم )                      
 (: Mo <   �̅�)  الحالة الثانية -

أي هو ملتويًا نحو    غير متماثل  التوزيع التكراري    يكون ،    k  <   0إذا كانت قيمة هذا المقياس  

الياليمين   يمتد نحو  أنه  المتغير حول  مين(.  ) أي  قيم  فيه  تتراكم  التواًء موجبًا  الملتوي  والتوزيع 

 كبيرة.  kوتكون قيمة  النهاية الدنيا للتوزيع 

 :( التالي2في الشكل رقم )كما 
 
 

 
 
 
 

                                        X̅               Mo 
 ( يبي ن جهة التواء البيانات نحو اليمين )التواء موجب( 2الشكل رقم )    
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x̅  الحالة الثالثة ) - =  M𝑜  :) 

   . أي يكون التوزيع طبيعيًا منتظماً ،  أو كانت قريبة من الصفر   k  =   0إذا كانت قيمة هذا المقياس  

  أو شبه متناظر حوله. 𝑥فإن هذا يعني أن التوزيع التكراري يكون متناظرًا حول المتوسط   

 :  ( التالي3يظهر في الشكل رقم )كما 
 

 
 
 
 

 X̅   
Mo  

 ( يبي ن حالة تماثل البيانات وتناظرها 3الشكل رقم )  
متساوية وأن المنحنى إذا    Moوالمنوال      X̅المتوسط الحسابي   كل من مقاييس  ن قيمة  أنالحظ  

 قسمناه إلى نصفين اثنين، تطابق وتساوى هذان النصفان على بعضهما البعض تمامًا.

وهناك مقياس آخر لاللتواء هو العزم المركزي الثالث ويعتبر من المقاييس األكثر استخدامًا وله 

 الصيغة التالية: 

Ka =  
𝑀3

𝜎3
=  

( 
1
n

∑ (𝑥𝑖 −  x)³)m
i=1

𝜎3
 

موجبة فهذا يعني أن التوزيع يكون ملتويًا نحو اليمين، أما كانت قيمتها سالبة    kفإذا كانت قيمة 

فهذا يعني أن التوزيع يكون ملتويًا نحو اليسار. وفي حالة القيمة المعدومة يكون التوزيع طبيعيًا  

 منتظمًا أي متناظرًا حول الوسط الحسابي.  
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إن الهدف من دراسة االلتواء هو تكوين فكرة عن شكل وهيئة منحنى التوزيع التكراري واتجاه  أخيرًا،  

 تركز التكرارات. 

 يساوي:  Kaااللتواء   أو معامل  بالعودة الى المثال السابق نجد أن مقياس 

Ka =  
𝑀3

𝜎3
=

4.54

(2.23)3
=

4.54

11.06
= 0.41  

 

 وهي قيمة موجبة وقريبة من الصفر، أي أن التوزيع ملتو  قلياًل نحو اليمين. ،  k <   0 وبما أن 

 مثال: 
𝑀3إذا كان لدينا المعطيات اآلتية لتوزيع تكراري:     = −970   18.7  =𝜎   أوجد قيمة معامل

 االلتواء:

                             الحل:  

                                     Ka =  
𝑀3

𝜎3 =
−970

(18.7)3 =
−970

6539.2
= −0.1483 

 

 : Kurtosisمقاييس التطاول  -3- 5

ن تشتت قيم توزيع تكراري معين له أثر كبير على شكل وهيئة المنحنى التكراري لذلك التوزيع  إ

في حين كلما كان تشتت القيم   ،فكلما كان تشتت القيم كبيرًا فإن ذلك يعني )تسطح المنحنى(

 .قلياًل فذلك يعني )تحدب المنحنى التكراري(

التفلطح : هو مقدار تسطح أو تحدب المنحنى التكراري لتوزيع معين أو هو انحراف قيمة منحنى  

       التوزيع التكراري عن قيمة التوزيع الطبيعي .
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)مربع التباين( وتعر ف   𝜎4وتبرز أهمية مقياس التطاول باعتمادها على العزم المركزي منسوبًا إلى   

L      :      بالعالقة التالية =  
𝑀4

(𝜎)4 − 3 

 ، يكون تطاول التوزيع قريبًا من التوزيع الطبيعي. L = 3فإذا كانت 

 )كثير التطاول(.  ، يكون التوزيع مدبباً  L < 3أما إذا كانت 

 ، يكون التوزيع قليل التطاول.  L > 3وإذا كانت 

 بالعودة الى المثال السابق نجد أن التطاول يساوي:

L =  
𝑀4

(𝜎)4
− 3 =

57.76

(2.23)4
− 3 =

57.76

24.66
− 3 =  2.34 − 3 = −0.66 

 ، فهذا يدل على أن  للبيانات توزيع قليل التطاول. L  > 3وبما أن المقدار سالب، حيث أن 

يعتبر مفرطحًا أم  هل   فإن التوزيع 3.6إذا كان معامل التفرطح لتوزيع تكراري يساوي  مثال:

وهذا يعني أن   L  =3  ˂ 3.6إن معامل التفرطح يساوي  الحل:متماثاًل أم معتدال أم مدببًا ؟ 

 مدببًا.  )كثير التطاول( التوزيع يعتبر
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 عشرة  ةثانيالمحاضرة ال
 

 دراسة وتحليل االرتباط 
Correlation study and analysis 

 

 

 مفاهيم االرتباط:  -1- 6
 

إمكانية    دراسة (. وهوx, yمتفاعلين )  ينحولدراسة العالقة االرتباطية بين مت االرتباط هو        

تحديد   وبالتالي  والطبية  والديمغرافية  واالجتماعية  االقتصادية  الظواهر  مختلف  بين  عالقة  وجود 

 ر عن تلك العالقة. يجاد الصيغ الرياضية التي تعبً إها و قوتو  نوعها

فإذا تغير أحد المتغيرين في اتجاه معين )زيادًة أو نقصانًا( فإن المتغير اآلخر يميل إلى التغي ر في  

تجاه معي ن أيضًا. والمتغيران إما أن يتغيرا في نفس االتجاه )زيادًة أو نقصانًا( فيسمى االرتباط  ا

طرديًا، وإما أن يتغيرا في اتجاهين مختلفين، فإذا اتجه أحدهما نحو الزيادة اتجه اآلخر نحو النقص 

 غير ظاهرة أخرى.  وفي هذه الحالة يسمى االرتباط عكسيًا. أي أن  تغي ر ظاهرة معينة يرتبط بت

y:   ل على المحور العمودي هو المتغير التابع )الذي يتأثر( والذي يمث 

 ل على المحور االفقي هو المتغير المستقل )الذي يؤثر( والذي يمث   :

 من األمثلة على االرتباط بين الظواهر: 

x



 

 110 من 99 الصفحة  
 

 الشام الخاصة جامعة
 

 

Alsham Private university 

 

 

فاء من مرض معي ن وكمية الجرعة من الدواء المخصص للمريض.   العالقة بين نسبة الش 

العالقة بين  وعدد السكان فيها،  والدخل، العالقة بين الناتج المحلي للدولة   العالقة بين االستهالك

 ... الخ.  واألالت المتوفرة أرباح المصنع وعدد العمال

إلى صنفين أساسيين  عند دراستها تقسيم العالقات اإلرتباطية بين الظواهر وبصورة عامة يمكننا  
 هما :

، يرمز لها هي جملة العوامل التي يمكن أن تؤثر على الظواهر المستهدفة بالدراسة  ظواهر مسببة :
, 𝑥1 ويرمز لمشاهداتها ب  Xبالرمز  𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 … 𝑥𝑖 … … … 𝑥𝑛 

، يرمز لها بالرمز  هي جملة الظواهر المستهدفة بالدراسة والمتأثرة بالعوامل السابقة  ظواهر ناتجة :
Y   ويرمز لمشاهداتها ب𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 , 𝑦4 … 𝑦𝑖 … … … 𝑦𝑛 

 العالقة االرتباطية بين ظاهرتين أو أكثر: يجب أن تتوفر فيويمكن ذكر مجموعة شروط 

واضحة مثل: عالقة حوادث المرور وتجاوز     ن جدلية وسببيةعالقة بين الظاهرتيالأن تكون   -1
 للسرعة.  ىالحد األقص

 أن تكون إحدى الظاهرتين مسببة واألخرى ناتجة.   -2

للقياس حسب واحدة قياس معينة أو قابلتين للتصنيف أو    -3 أن تكون الظاهرتان قابلتين 
 ن.ر معي  الترتيب أو التبويب حسب مؤث  

 المأخوذة متقابلة من حيث المكان أو الزمان أو كالهما معًا .أن تكون القياسات  -4

ر في الظاهرة المستقلة  خذ التغي  أي   فهو  يستعمل للتنبؤ والتخطيط  في كونه    ن أهمية االرتباط مكت

 . ر في الظاهرة التابعةدلياًل على التغي  
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 االرتباط:أنواع  -2- 6

 االرتباط الموجب أو السالب:  -أ

 االرتباط الموجب )الطردي(: الظاهرتان تسيران في االتجاه نفسه سواء بالزيادة أو بالنقصان. 

 االرتباط السالب )العكسي(: الظاهرتان تسيران في اتجاهين متعاكسين.

 االرتباط الخطي أو الغير خطي: -ب 

 .على شكل مستقيماالرتباط الخطي: عندما يمكن تمثيل العالقة بين المتغيرين 

المستقيم   غير  أخرى  بأشكال   المتغيرين  بين  العالقة  تمثيل  يمكن  عندما  الخطي:  غير  االرتباط 
 وغيرها....(. لوغاريتمية أو  أسيةعالقة من الدرجة الثانية أو )منحنى 

 االرتباط البسيط أو المتعدد:  - ج

االرتباط البسيط: هو العالقة بين ظاهرتين فقط )أحداهما مسببة واألخرى ناتجة( كعالقة الدخل 
 باإلنفاق، أي يؤث ر في المتغير التابع متغير واحد فقط. 

واإلنفاق   كالدخل  مسببة،  والباقي  ناتجة  ظاهرتين  من  أكثر  بين  العالقة  هو  المتعدد:  االرتباط 

 اإلدخار، أي يؤث ر في المتغير التابع عدة متغيرات في آن واحد.و 

 (: المتحوالتأنواع العالقات بين الظواهر) -3- 6

 إلى نوعين أساسيين هما:  هافيتصن يمكن  

مثل : مساحة المستطيل    ،هي العالقات التي تكون محددة بقوانين رياضية دقيقة  العالقات التابعية:
 العرض. x= الطول 

  ومن األمثلة على ذلك ، ً تقريبية  رياضيةً   يتم التعبير عنها بواسطة معادالت   العالقات االرتباطية:
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 .  وكميات المبيعات منهتكاليف الدعاية لمنتج ه، طول الشخص ووزن، نفاقواإل عدد أفراد األسرة

     :Liner correlation Coefficient Pearsonمعامل االرتباط الخطي بيرسون  -4- 6

يعتبر معامل االرتباط الخطي بيرسون من أهم المقاييس المستخدمة لحساب العالقة بين المتغير  

وهو عبارة عن مقياس لقوة العالقة الخطية بين    Rالمستقل والمتغير التابع، ويرمز له بالرمز

  وهي عبارة عن قيمة  -r ≥ 1 ≤+ 1متغيرين في حالة البيانات الكمية، وتنحصر قيمته بين  

 مطلقة.

من  )قيمًة(  قياسًا     nحصلنا على   و .  ( x , y )نريد دراسة العالقة بين متحولين كميين  إذا كنا  
  كما يلي : القياسات  قيم كانت و  ،القياسات المتقابلة عنها

 قيم              

                                         
 قيم    

X =  𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑖 … … … 𝑥𝑛 

Y =  𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑖 … … … 𝑦𝑛 
تكون لمعامل االرتباط بيرسون عدة صيغ متكافأة، فإذا فرضنا أزواج المشاهدات لمتغيرين هي: و   

 (𝑥1, 𝑦ₗ),  (𝑥2, 𝑦2),  . . . . . . . , (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛) 

.𝑦 قيمة من مشاهدات يقابلها    𝑥 فتكون كل قيمة من مشاهدات 

بالسلسلة االرتباطية جملة  نسمي   القياسات المتقابلة  بين هذه  العالقة  باالرتباط الخطي  ، ويقصد 
متغيرين فقط، أحدهما المتغير المستقل واآلخر هو المتغير التابع، إذ يمكن تمثيل العالقة بينهما  

وكلما كان شكل االنتشار قريبًا من شكل المستقيم أو من أي منحنى   االنتشار(.بمستقيم )شكل  
ولقياس متانة االرتباط )قوته( نستخدم    .yو     xانسيابي، كلما كان االرتباط متينًا بين المتغيرين  
 مقياسًا خاصًا لذلك يسم ى معامل ارتباط بيرسون. 
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   :من العالقات التالية المتغيرين فرض أننا قمنا بحساب المتوسط الحسابي والتباين لكال وب

�̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                               �̅� =  

1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1                       

𝜎𝑥
2 =  

1

𝑛
 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1              𝜎𝑦
2 =  

1

𝑛
 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1         

الحسابات   األسهل تطبيقًا فينتوصل بعدها إلى عدة صيغ  لمعامل االرتباط بيرسون ولكن العالقة   
 هي اآلتية:  العملية

𝑟𝑝 =  
𝑛 ∑  (𝑥𝑖.𝑦𝑖)−(∑ 𝑥𝑖) (∑ 𝑦𝑖)𝑛

𝑖=1

√𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2−(∑ 𝑥𝑖)2 .  √𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2−(∑ 𝑦𝑖)2
                               

 المتغيرين من الجدول التالى :تتحدد نوعية أو عالقة االرتباط بين 

 نوع االرتباط )العالقة(  قيمة معامل االرتباط

 ارتباط طردى تام 1+

 ارتباط طردي قوى جداً  1إلى أقل من + 0.9من 

 ارتباط طردي قوي  0.9إلى أقل من  0.8من 

 ارتباط طردي مقبول 0.8إلى أقل من  0.7من 

 ضعيف ارتباط طردي  0.7من صفر إلى أقل من 

 االرتباط منعدم صفر 

 ارتباط عكسي تام 1-

 ارتباط عكسي قوى جداً  1-إلى أقل من  0.9-من 

 ارتباط عكسي قوى  0.9-إلى أقل من  0.8-من 

 ارتباط عكسي مقبول  0.8-إلى أقل من  0.7-من 

 ارتباط عكسي ضعيف  0.7-من صفر إلى أقل من 
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ال يعني بالضرورة عدم وجود ارتباط بين المتغيرين  فهذا  إذا كانت قيمة معامل بيرسون تساوي صفرا  

 و لكن قد يوجد ارتباط غير خطي.

يكون   باسم    االرتباط  وأخيرًا  تعرف  اإلحصاءات  من  مجموعة  استخدام  خالل  من  متغيرين  بين 

هو رقم يلخص التحسن في تخمين القيم على متغير واحد ألي    االرتباطومعامل    االرتباطمعامالت  

، ومن ثم تحسنت  االرتباط  حالة على أساس معرفة قيم المتغير الثاني، فكلما ارتفع المعامل قوي  

 سيرية.  تنا التنبؤية أو التفر قد 

 طريقة شكل االنتشار : 

إن إحدى الطرق االحصائية المهمة التي تساعدنا على التعرف على درجة العالقة ونوعها       

بين متغيرين هي شكل االنتشار،الذيُ يظهر وجودعالقة من عدمها، حيث نرسم إحداثيًا أفقيًا، كما 

ابع   والمتحول الت   xعلى المحور األفقي     xضع المتحول المستقل  نرسم إحداثيًا عموديًا. حيث ن

y   على المحور الشاقوليy.  

أي   مستقيم(  هيئة خطي )على  ال  هي من النوع  xو      yيمكن  أن تكون العالقة بين المتحولين   

من  إمكانية رسم خط مستقيم تكون معظم النقاط واقعة عليه أو قريبه منه، ويمكن أن تكون العالقة  

ويمكن أن تكون العالقة على هيئة    قطع مكافئ أو جزء منه   منحنيعلى هيئة فرع  الدرجة الثانية  

على هيئة فرع    لوغاريتمي أو  منحني على هيئة فرع ل  أومتناقص أو جزء منه  أو     فرع لقطع زائد 

البيانية توضح    األشكال و   وقد تكون طردية أو عكسية. أو منحنى طبيعي وغيرها.  منحني أسيل

 ذلك: 
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y                                                                       y 

                                      ao  

  

     

ao   
                                                x                      x   

ة      عالقة طرديشكل خطي متزايد و  عكسيةوعالقة  شكل خطي متناقص                                         

            𝒚 =  𝒂𝒐 + 𝒂𝟏𝑿        𝒂 > 𝑜                                   𝒚 =  𝒂𝒐 +  𝒂𝟏𝑿 + 𝒂𝟐𝒙𝟐       𝒂 < 𝑜 

y                                                                                   y 

 

 

 

 

                                                

                                          x                                                                                  x 

أسية منحنية  عالقةشكل متزايد و     منحنية عكسية عالقةشكل متناقص و                                           

            𝒚 = 𝒂𝒐 𝒆𝒂𝟏
𝒙
                                                                      𝒚 = 𝒂𝟎 +  

𝒂𝟏

𝒙
  

                                        y 

                                                                                                 

 

                                                                                              

                                                                                     

                                                                                          x  

  بينهما )غير مرتبطين( عالقة  الشكل انتشار لمتغيرين 

 



 

 110 من 105 الصفحة  
 

 جامعة الشام الخاصة 
 

 

Alsham Private university 

 

 

قويًا كلما  يكون  االرتباط    ، نستنتج أن xو     yين  غير المتبعد أن تم استعراض العالقات الممكنة بين  
عشوائيًا أوعدم    االرتباط ضعيفًا كلما كانت النقاط مبعثرة  يكون ، و كانت النقاط متجمعة باتجاه معين

 . على شكل االنتشار  وقوعها على خط مستقيم

 : مزايا معامل ارتباط بيرسون 

 . يحدد نوع العالقة طردية أو عكسية من خالل إشارة المعامل موجبة أو سالبة -1
 . يحدد قوة العالقة بين المتغيرين -2
 . قيمة معامل االرتباط مجردة من وحدات القياس -3

 :مساوئ معامل ارتباط بيرسون 

عندما   بشكل صحيح   هار عنال يعب  ، و خطيةالالعالقة    في حالةعن متانة العالقة    يعب ر -1
 .تكون العالقة منحنية

ال يمكن استخدام معامل بيرسون في حالة المتغيرات النوعية ويتم عندئذ استخدام مقاييس   -2
 أخرى. 

 Sperman's Rank correlation Coefficient :سبيرمان  الرتباط الرتب   معامل -5- 6

الرتباط الخطي  إن معامل االرتباط الخطي بيرسون الذي سبق ذكره يمكن أن يستخدم لقياس ا       
مقادير كمية. فال   𝑦𝑖وهي    yو  𝑥𝑖 وهي    xبين متغيرين كميين، عندما تكون مشاهدات كل من  

الحاجة إليجاد   لذلك دعت  المشاهدات غير كمية )اسمية أو رتبية(،  إذا كانت  يمكن استخدامه 
مقياس لالرتباط في حال كانت قيم أحد المتغيرين أو كليهما غير كمية. ومن هذه المقاييس معامل  

المتغير  بين  لقياس االرتباط  الذي يمكن استخدامه  الرتب  التي يمكن ترتيب  سبيرمان الرتباط  ات 
 قيمها، فيما إذا كانت المتغيرات رتبيه أو فئوية. 

 من األزواج المرتبة لمشاهدات العينة:  nليكن لدينا مجموعة مكونة من 

 (𝑥1, 𝑦ₗ),  (𝑥2, 𝑦2),  . . . . , (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛)،  ( ولنرمز ب𝑥𝑖 )r   لرتبة المشاهدة𝑥𝑖  في العينة 
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𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑖 … … … 𝑥𝑛   ( وب )أي ترتيبها في العينة بعد ترتيب العينة تصاعديًا(𝑦𝑖  )r 
, 𝑦1في العينة   𝑦𝑖لرتبة المشاهدة   𝑦2 , … , 𝑦𝑖 … … … 𝑦𝑛 . 

بشكل تصاعدي أو تنازلي معًا بشرط تطبيق    yورتب قيم المتغير    xيتم استخدام رتب قيم المتغير  
في حال تكرار صفة من الصفات فإن الرتبة التي تعتمد هي متوسط  و   نفس الطريقة لكال المتغيرين. 

 التسلسل لهذه الصفة )أي مجموع التسلسل للصفة المتكررة على تكرارها(. 

ي واآلخر ترتيبي ويحسب  يستخدم هذا المعامل عندما يكون كال المتغيرين ترتيبيين أو أحدهم كم
 : اآلتيةاألساسية من 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑(𝑘𝑖− 𝑝𝑖)2

𝑛 (𝑛2− 1)
=  1 − 

6 ∑(𝑑)2

𝑛 (𝑛2− 1)
                                                          

 . ixر  غيالمت ةرتب يمثل  ik  :حيث أن

            ip  ر غيالمت ةرتب  يمثلiy . 

            n  يمثل عدد القيم أو الرتب( i, y ix )   

               (𝑝𝑖- 𝑘𝑖 = )d    0وهي تساوي الفرق بين رتب المتغيرين، كما أن  =d ∑ 

 :معامل االرتباط سبيرمانمزايا 

 . يمكن حسابه سواء كانت البيانات كمية أو وصفية -1

 البيانات غير مرتبة. يتميز معامل سبيرمان الرتباط الرتب بسهولته حتى لو كانت  -2
 مساوئ االرتباط معامل سبيرمان:

 همل فروق األعداد عند حساب الرتب وبالتالي فهو أقل دقة. ي -1
 وأخيرًا يمكن تحديد أسلوب قياس االرتباط المناسب وفقًا لنوع البيانات: 

 كمية  ــــــــــــــــــــــــــــ معامل ارتباط بيرسون  -كمية 
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 رتبية ــــــــــــــــــــــــــــ معامل سبيرمان  -رتبية  

 رتبية ــــــــــــــــــــــــــــ معامل سبيرمان  -كمية 

 أمثلة: 

   .)كمي( عدد أفراد األسرةومتوسط  العالقة بين المستوى التعليمي )نوعي(  

 )نوعي(.  كمي( و درجة استيعاب الطالب عدد ساعات الدراسة )  العالقة بين

 ، دراسات عليا. جامعية، ثانوية، إعداديةأمي، ابتدائية، المستوى التعليمي: 

 درجة االستيعاب: ممتازة، جيدة، متوسطة، ضعيفة. 

 :  ن طبيعة العالقة بين المتغيرينوبي   rاحسب معامل االرتباط الخطي  :(1) مثال

6 7 4 8 9 X 
3 2 8 7 10 Y 

 الحل:

 المساعد التالي :لحساب معامل االرتباط الخطي نعد الجدول 
2yi 2xi xi yi yi Xi I 

100 81 90 10 9 1 
49 64 56 7 8 2 
64 16 32 8 4 3 
4 49 14 2 7 4 
9 36 18 3 6 5 

226 246 210 30 34 Σ 

 العالقة نجد أن :وبتعويض البيانات النهائية لهذا الجدول في 

𝑟𝑝 =  
𝑛 ∑  (𝑥𝑖 . 𝑦𝑖) − (∑ 𝑥𝑖) (∑ 𝑦𝑖)𝑛

𝑖=1

√𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2  .  √𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2 − (∑ 𝑦𝑖)2

 

𝑟𝑝 =
5∗(210)−(34)(30)

√5∗246−(34)² .√5∗226−(30)²
=  

1050−1020

√1230−1156 .√1130−900
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0.23 = 
30

130.43
 =30

8.6∗15.2
 =  

30

√74 .√230
= 

 . وهو ارتباط طردي )موجب(    xو      yين   ضعيف جدًا برتباط  اال  أنوتدل على    صغيرةوهي قيمة  

 رض أنه لدينا المعلومات التالية عن عدد أفراد األسرة والمستوى التعليمي:ت(: لنف 2) مثال

   ix يتعليمالمستوى ال إعدادي  ابتدائي  أمي ثانوي  جامعي  متوسطمعهد 

 yi عدد أفراد األسرة 5 7 6 8 4 2

 يرين.   غ المطلوب: حساب معامل االرتباط وما هي طبيعة العالقة بين المت

 الحل يكون نقوم بإعداد جدول رتب سبيرمان: 

 الرقم المتسلسل  1 2 3 4 5 6

 ki ي تعليمال مستوى  الرتب حاالت  3 2 1 4 5 6

  𝑝𝑖 عدد أفراد األسرة رتب حاالت  3 5 4 6 2 1
 

25 9 4 9 9 0 (𝑝𝑖 − 𝑘𝑖) 2 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑(𝑘𝑖 − 𝑝𝑖)2

𝑛 (𝑛2 −  1)
 

𝑟𝑠 = 1 −  
6∗(56)

6 (36− 1)
=  1 −  

336

210
= −0.60                                                          

 عدد أفراد األسرة والمستوى التعليمي. عكسي بين ضعيف و  وهذا يعني أن االرتباط 

 : آلتيل وفقاً  لمجموعة من األفراد  عينة لدينا  نقترض أنهل :(3مثال ) 

  سحب بعد أن تم    ،ي وعدد أفراد األسرةتعليمالمستوى  تحقق من وجود ارتباط بين الالوالمطلوب  
  . srمعامل االرتباط الرتبي ، باستخدام   = 10nبحجم     منها عينة عشوائية
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 رقم األسرة  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 xiالمستوى التعليمي أمي ابتدائي  ثانوي  ثانوي  جامعي ابتدائي  ابتدائي  جامعي جامعي إعدادي

 yiعدد أفراد األسرة  5 4 4 2 1 3 5 3 3 2

 الحل : 

ب  ي رتت  توجب عليناي   فإنه   ،لمتحوالت الكميةلمعامل االرتباط الخطي    حساب من أجل  ه  نالحظ أن 
 تي: فنحصل على الجدول اآل ،المتصاعدة  ,x yحاالت  ل وفقاً معلومات الحاالت المتقابلة  

𝞢 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  رقم األسرة 

 المرتبة xحاالت   أمي ابتدائي  ثانوي  ثانوي  جامعي ابتدائي  ابتدائي  جامعي جامعي إعدادي -

 المقابلة  yحاالت  5 4 4 2 1 3 5 3 3 2 -

 x (Ki )رتب حاالت  1 3 6.5 6.5 9 3 3 9 9 5 -

 y (Pi )رتب حاالت  9.5 7.5 7.5 2.5 1 5 9.5 5 5 2.5 -

- 2.5 4 4 -6.5 2- 8 4 -1 -4.5 -8.5 (ki - pi) 

258 6.25 16 16 42.25 4 64 16 1 20.25 72.25 (ki −  pi)2 

 وبذلك نجد أن قيمة معامل االرتباط الرتبي تساوي : 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑(𝑘𝑖 − 𝑝𝑖)2

𝑛 (𝑛2 −  1)
 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∗ (258)

10 (100 −  1)
=  1 −  

1548

990
= −0.563 

وتدل    مقبولة  يةعكس عالقة    يه  عدد أفراد األسرةوهذا يعني أن عالقة االرتباط بين مستوي التعليم و 
  على أنه كلما ازداد المستوى التعليمي كلما انخفض عدد أفراد األسرة.
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الرجاء إضافة المعلومات المتممة التي سيقدمها المدرس أثناء    :الطلبة األعزاء ▪
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