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 مقدمة

ه الفاارر  بادئ ذى بدء نحمد هللا سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ، نحمده على نعمائ

نعيش اآلن فاى عرار المعلوتااي  ياب  لباب الساباك بايا دافاب الادوو فاى العلاو  ءه الزارر  ، وبعد ، وآال

 والتكنولوجيا باي ترهوناً بقدر المعلوتاي المتا ب.

ولما دانت سرعب الحراوو علاى المعلوتااي تقتساى سارعب اتلااذ القاراراي فاى دافاب الم ااالي 

اي ال سيما فى الم االي الت ارياب واالتترااديب والرياةايب  تى ال تسيع الفرصب أتا  تتلذى هذه القرار

عاتب لذا فإن األساليب اإل راائيب تسااعدنا دائمااً فاى اتلااذ القاراراي االدارياب ،  ياب بلاذه األسااليب يات  

تحليااو وتفسااير البياناااي فساايً عااا تقيااي  نتااائل االرتباااراي والمقاااييو الملتلفااب فااى العلااو  االتتراااديب 

وتااا  اا  بزهاات أهميااب األساااليب اإل رااائيب فااى دافااب الم اااالي ،  واالجتماعيااب واالنسااانيبلت اريااب وا

 االتتراديب والت اريب.

ال اازء تااا رمسااب فرااوو الفرااو األوو تنلااا أنرااب علااى دراسااب التعريفاااي هااذا  يتكااونفااى و

على ديفياب جماع البيانااي األساسيب لألساليب اإل رائيب ، أتا الفرو الثانى اهت  بتعريف الدارس وتدريبه 

والفراو  وتبويبلا وعرةلا جدولياً وبيانياً بينما الفرو الثالاب تعارل لدراساب تقااييو النزعاب المردزياب

 .تقاييو التشتت  الرابع يدرس

نرجو تا هللا تعالى أن نكون تد وفقنا فاى تقديماه باليريقاب المبسايب والتاى  العمووإننا إذ نقد  هذا 

الماد  العلميب لكى تتحقق الفائد  التى نتوراها وهى تقريب وتبسيط المفاهي  األساسيب رعيناها أ ناء عرل 

 .واالتتراديب االداريب والماليبرسى العلو  لألساليب اإل رائيب لدا

الحمد هلل الذى هدانا لهذا ووهللا نسأل أن يوفقنا جميعا الى مافية الخير ألمتنا العربية واإلسالمية 

 .لوال أن هدانا هللاوما كنا لنهتدى 

 المؤلف

Dr. Ali Abo Elsooud 
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 مقدمة ▀

ات كانت تستخدم من قديم األزل ألغراض حربية وضريبية وفلكية والتى زادت اإلحصاءرغم أن 

لام يههار بموهومال الثادي  إال فاى اللارن الثاامن  اإلحصااءأهميتها بعد نشوب الثورة الصناعية إال أن علم 

 Quetelet (1796-1874.)ن أول من أرسى قواعده العالم كواتيلل عشر حي  كا

بموهومل الثدي  يخدم كل الباحثين ومتخذى اللرار فاى كافاة المالااالت العلمياة . فعلاى  اإلحصاءو

كماا  اإلحصائيةسبيل المثال الباح  فى مالال االقتصاد يمكنل اختبار سلوك المستهلك عن طريق األساليب 

الطب يمكنل قياس كواءة دواء جديد عن طريق ذات األساليب . فضالً عن ذلك الباح   أن الباح  فى مالال

فااى المالااال الرياضااى يمكناال قياااس العالقااة بااين طااول الواارد )المتاادرب( ووزناال وأدائاال الرياضااى )لياقتاال 

 الرياضية(.

ى تام أيضاً الباح  فى المالال الزراعى يمكنل معرفاة ثااار األسامدة علاى المثصاول الزراعاى الاذ

 تسميده بهذه األسمدة.

يتغلغل فى كافة المالاالت والعلوم حي  ال يوجد ميدان  اإلحصاءومن ام فإنل يمكن اللول بأن علم 

ولعب دوراً كبيراً فى تطوره لدرجة أن  اإلحصاءأو مالال من مالاالت البث  العلمى إال وطرقل علم 

فى دراستهم  اإلحصائيةغناء عن األساليب متخذى اللرار فى أية مالال من المالاالت ال يمكنهم االست

 لللرارات البديلة قبل اتخاذ قراراتهم حي  هذه األساليب هى الصانعة لهذه اللرارات

من أهم العلوم لذكره فى كتاب هللا العهيم اللارثن الكاريم فاى ثيتاين هماا قاول  اإلحصاءويعتبر علم 

"وأحااط بماا لاديهم وأحصاى كال  ا   تعاالىل هللا "وإن تعادوا نعمات هللا ال تثصاوها" كاذلك قاو تعالىهللا 

 عددا"  صدق هللا العهيم.

ومن ام تتضح أهمية هذا العلم للعلوم األخرى حي  يستخدم فى كافة المالاالت والعلاوم )االقتصااد 

 التربية الرياضية ....... الخ(.  -علم النوس  -الزراعة  -التأمين  -اإلدارة  -

، فماان  اإلحصاااءات وكلمااة اإلحصاااءعلياال عاادم الخلااك بااين كلمااة ن اللااارا العزيااز يالااب لااذا فااإ

ات مالموعاة البياناات العددياة التاى توصار  ااهرة اإلحصااءالضرورى التمييز بينهماا حيا  تعناى كلماة 

 -ات الوفياااات إحصااااء -ات الموالياااد إحصااااء -ات الااازوا  إحصااااء -ات الساااكانية اإلحصااااءمعينااال مثااال 

فتعنى مالموعة األدوات التى تكون فى متناول الباح   اإلحصاءأما كلمة  ات الزراعية ..... الخ .اإلحصاء

 .اإلحصائيةأو األساليب  اإلحصائيةأو متخذ اللرار يطلق عليها الطرق 
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      ؟اإلحصاءمن هنا نتساءل ما هو تعرير علم 

األسااليب التاى تساتخدم فاى تلخاين وتصانير وتثليال  يعار  بأنال  اإلحصااءنرد ونلول إن علم 

 البيانات العددية لهاهرة )أو عدة  واهر( عن طريق 

جمع وتنهيم وعرض البيانات الخاصة بهذه الهاهرة )أو عدة  واهر( بطرق تساعد اللاارا علاى  -1

 أ كال بيانيل. -رسوم  -فهمها فى  كل جداول

 تثليل البيانات الخاصة بهذه الهاهرة )أو عدة  واهر( واستخالص نتائج منها. -2

 معامالت االرتباط. -بين الهواهر المختلوة )مثل حساب المتوسطات واالنثرافات  إيالاد العالقات -3

 توسير نتائج التثليل بغرض استخدامها فى اتخاذ اللرارات. -4

ات تعتبار بمثاباة اإلحصااءالسالوين يتبين لناا أن  اإلحصاءات وعلم اإلحصاءومن تعريونا لكل من 

لتصابح  اإلحصاءلعلم  اإلحصائيةباستخدام أسلوب من األساليب المادة الخام التى يمكن معالالتها وتشكيلها 

 قابلة لالستخدام.

 

 اإلحصائيةاألساليب  ▀

 االاة أقسام رئيسية وهى  إلىيمكن تلسيمها  اإلحصائيةمن الالدير بالذكر أن األساليب 

  Descriptive Statisticsوصفية      ال اإلحصائيةأوالً: األساليب 

ن من مالموعة طرق تعنى بالمع البيانات لهاهرة معينة وتنهيمهاا وتلخيصاها وهذه األساليب تتكو

بمعناى مختلواة(  إحصاائيةحسااب ملااييس  -أ كال بيانيال  -وعرضها بطريلة واضثة فى صورة )جداول 

الوصوية تختن بوصر خصائن البيانات لهاهرة معينة وذلاك عان طرياق  اإلحصائيةأن األساليب  ثخر

يانات وما إذا كانت تتمركز حول قيمة معينة أم أنهاا متبايناة فضاالً عان ذلاك فاإن هاذه معرفة توزيع هذه الب

 األساليب تختن بإيالاد العالقة بين أى  اهرة و اهرة أخرى وقوة العالقة بينهما.

تسااتخدم فااى جمااع  إحصااائيةالوصااوية مااا هااى إال طاارق  اإلحصااائيةوباختصااار فااإن األساااليب 

األ اكال البيانياة( ووصار  -أو المالتمعات المختلوة )باستخدام الالداول وتلخين وعرض بيانات العينات 

الالوانب المختلوة للبيانات )مثل الوسك الثسابى والمدى( بغرض استنباط الخواص األساسية التى تتسم بها 

 هذه البيانات.
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 ً   Analytical Statistics  التحليلية  اإلحصائية : األساليب ثانيا

كون من الطرق الخاصة باستخالص النتائج عان المالتماع مان بياناات تام جمعهاا وهذه األساليب تت

 من عينة ام اختيارها من هذا المالتمع.

( تخااتن باساتخالص نتااائج االساتداللى اإلحصااءالتثليليااة ) اإلحصاائيةثخار أن األساااليب  بمعناى

( اإلحصااائيةنااة عامااة ماان بعااا المشاااهدات تاام جمعهااا ماان عينااة بمالتمااع مااا )عاان طريااق أساالوب المعاي

 وتعميمها على هذا المالتمع بأسره.

( الاو صاوى اإلحصااءالوصاوية ) اإلحصاائيةمن هنا يمكن اللول بأن هناك فارق ماا باين األسااليب 

األخير يختن بتلدير  اإلحصاء( وهو أن االستداللىالتثليلى أو  اإلحصاءالتثليلية ) اإلحصائيةواألساليب 

الموعة بيانات لعينة أو أكثر تام ساثبها مان هاذا المالتماع حيا  يبناى خواص المالتمع من واقع دراسات لم

 هذا التلدير على أساس مالموعة من االفتراضات عن العالقة بين العينة والمالتمع الذى سثبت منل.

مثال لذلك "عند أخذ عينة من األفدنال الزراعياة المزروعاة بمثصاول األرز فاى مثافهاة الغربياة 

ال تمتاد خاواص العيناة  الاو صاوى اإلحصاءأما فى ،  من األرز بتلك المثافهة" نلتلدير متوسك إنتا  الودا

 والملاييس المستخلصة من بياناتها على المالتمع الذى سثبت منل.

التثليلاى يعتماد علاى التثليال الاذى يساتند بصاوة رئيساية علاى نهرياة  اإلحصااءوجدير بالذكر أن 

 اإلحصاءلمالتمع من واقع خواص العينة وباختصار فان بتلدير خواص ا اإلحصائىاالحتماالت حي  يلوم 

تساتخدم فاى تعمايم النتاائج علاى المالتماع اعتمااداً علاى بياناات العيناات  إحصاائيةالتثليلى ما هو إال طارق 

 المأخوذة من هذا المالتمع.

 ملحوظة هامة

إنل يالدر على الباحا  أحياناً ال تمثل العينة المستخدمة المالتمع الذى سثبت منل تمثيالً حليلياً لذا ف

أن ينهر ألى معلومة تستنتج من العينة على أنها معلومة تلتارب مان المعلوماة الوعلياة التاى كاان سيثصال 

( حيا  االساتداللى اإلحصااءالتثليلاى ) اإلحصاءعليها إذا قام بدراسة المالتمع بأسره ...... وهنا تنبع فائدة 

 الخطأ.يمكن الباح  من تثديد الخطأ المتوقع أو نسبة 

 التثليلى تتبلور أهدافل فى  اإلحصاءوخالصة ما سلر أن 

تلدير معالم غير معلومة عن المالتمع من خالل مشاهدة بعا الملاييس المثسوبة من  -1

 عينات من داخل المالتمع.

 اختبار فروض معينة. -2
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 Inferential Prediction      االستداللىثالثاً: التنبؤ 

م المشاهدات الماضية لالستدالل بها لما يثاد  للهااهرة نوساها فاى وهذا األسلوب يلصد بل استخدا

 المستلبل )فترة مستلبلل(.

 ممثلة فى الدالة  X , Yعلى سبيل المثال  إذا كان لدينا عالقة خطية بين متغيرين 

Y = A +  B X        

 هى كمية المبيعات من سلعة معينة  Y حي  أن  

  X  الزمن بالسنوات 

  A , B  ادير اابتةمل 

وبورض أننا نريد التنبؤ بمبيعات السلعة فى فترة زمنية مستلبلل . فإن التنبؤ هنا يلوم على استخدام 

 إلااى)كميااة المبيعااات( فااى فتاارة مسااتلبلل اسااتناداً  Yالعالقااة بااين المتغياارين لالسااتدالل علااى قيمااة المتغياار 

 ليل العالقة بين نوس المتغيرين فى الماضى.استمرار العالقة بين المتغيرين فى المستلبل على ما كانت ع

 

 المجتمع والعينة ▀

ينصب على تعميم نتاائج العيناة علاى المالتماع  االستداللىالتثليلى أو  اإلحصاءسلر أن ذكرنا أن 

 الورق بين العينة والمالتمع؟  ما هوالذى سثبت منل لذا نتساءل 

 نرد ونلول أن 

  Populationالمجتمع  أوآل: 

تتكاون مان كال المواردات أو المشااهدات مثال الدراساة لهااهرة معيناة  setو مالموعاة المالتمع ه

والتى نرغب فى معرفة حلائق أو خصائن عنها فعلى سبيل المثال عندما نرغب فى جمع بيانات خاصاية 

أوزان الطالب( فإننا نالمع البيانات من جميع وحادات  -)أطوال الطالب  ام اللرىمعينة عن طالب جامعة 

 Completeالتمع )طالب الالامعة( المطلوب إجراء الدراساة بشاأنل وهاذا ماا يسامى بالثصار الشاامل الم

Census  وتسمى مالموعة الطالب المطلوب إجراء الدراسة عليهاPopulation or inverse  أما الليمة

 .Parameterالتى تثسب لوصر الخاصية المعينة تسمى معلمل 

 -األسااماك  -الطيااور  -العااائالت  -مااع هااو مساااكن الالامعااة باانوس المنااوال يمكاان أن يكااون المالت

، فااالمالتمع مااا هااو إال  إحصااائىالشااركات الصااناعية ..... فكاال منهااا يعتباار مالتمااع  -الشااركات التالاريااة 
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قااد يكاون حليلااى  اإلحصاائيةمالموعاة موااردات تالمعهاا خصااائن معيناة . لهااذا فاإن المالتمااع مان الناحيااة 

Real  ًأو افتراضياHypothetical  كما قد يكون مثدودDeterminant  أى يمكن حصر جميع مورداتال

عدد العائالت فى مثافهة الغربياة ...... الاخ ، أو مالتماع غيار مثادود  -مثل مالتمع الطالب فى الالامعات 

Non-Determinant  ال يمكن عد أو حصر جميع مورداتل مثل مالتمع األسماك أو مالتمع النباتات )امار

 عنب ..... الخ(.المانالو أو ال

 

 Sampleالعينة ثانيا: 

العينة هى جزء من موردات المالتمع يتم اختبارها بثي  تكون ممثلة للمالتمع ككال مثال عيناة مان 

عيناة مان أطاوال  - اإلحصااءعينة من درجات امتثانات الطالب فاى ماادة معيناة ولاتكن  - ام اللرىسكان 

لتاى تثساب لوصار الخاصاية المعيناة لوحادات العيناة تلاديراً طالب كلية التالارة ...... الخ وتسمى الليمة ا

Estimator or Statistic. 

المثساوب منهاا مان  Statisticومن ام كلما زاد حالم العينة )عدد مورداتهاا( كلماا اقتارب التلادير 

 المطلوب تلديرها. Parameterقيمة المعلمة 

بدالً من الثصار الشاامل ألن األخيار قاد  العينات إلىفى دراستل  اإلحصائىوغالباً يلالأ الباح  أو 

 تكون تكلوتل باههة أو يثتا  لوقت طويل ...... الخ.

 Samplingوجاادير بالااذكر أن طريلااة اختيااار وحاادات العينااة يطلااق عليهااا "طريلااة المعاينااة" 

Method .حي  ينبغى اختيار العينة بثي  تكون ممثلة للمالتمع 

ستخدمون العينات بدالً من الثصر الشامل عند إجاراء بثاواهم تالدر اإل ارة بأن الباحثين غالباً يو

الالزمة لالماع  وهذا يعزى ألسباب كثيرة أهمها توفير وقت وجهد الباح  فضالً عن االقتصاد فى التكالير

 ومن ام نتساءل هل هناك عدة أنواع للعينات؟،  البيانات وتلخيصها

 بإيالاز فيما يلى  نرد ونلول بال ريب هناك عدة أنواع للعينات تنثصر

 Quota Sampleالعينة بالثصة  -أ

 Probability Sampleالعينة االحتمالية  -ب

 Simple Randomالعينة العشوائية البسيطة  - ال

 Systematic Random Sampleالعينة العشوائية المنتهمة  -د
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 Stratified Sampleالعينة الطبلية  - ه

 Multi-Stages Sampleالعينة ذات المراحل المتعددة  -و

 

هناك عدة  روط وقواعد ينبغى اتباعها حتى ال تكون العينة متثيزة أو صغيرة وال تمثل مالتماع و

 البث  ، هذه اللواعد تتلخن فى اآلتى 

الماراد دراساتل بالثصاول علاى بياناات مان  اإلحصائىأن تكون العينة صادقة ما أمكن فى تمثيل المالتمع  -أ

المراد معرفاة كمياة حدياد التساليح التاى تبااع خاالل  اهر معاين فيالاب عادم اختياار أفراده . فمثالً إذا كان 

 متاجر األسمنت ضمن أفراد العينة )ألن العينة تشمل متاجر حديد التسليح وليس متاجر األسمنت(.

ضرورة توافر قائمة بموردات المالتمع المراد معاينتل )اختيار العينة منال( حيا  تسااعد هاذه اللائماة علاى  -ب

متعاددة المراحال ......  -طبلياة  -منتهماة  -ثديد نوع العينة الممكن سثبها من المالتمع )عيناة عشاوائية ت

 الخ(.

 استخدام العينة ينبغى أن ينالم عنل ضآلة التكالير ملارنة بالثصر الشامل. - 

 إمكانية قياس دقة نتائج العينة وتلدير حدود الخطأ فيها. -د

ة المعاينة قبل إجراء المعاينة ذاتها ...... هل وحدة المعاينة هاى فضالً عما سلر ينبغى اختيار وحد

( ، 3-3-1) التاالىالورد أم األسرة ...... الخ ، كذلك يالب تثديد حالم العينة ونوعها كما يتبين لناا فاى البناد 

تاى تكاون بما يتواءم مع الميزانيات المالية الملررة لالمع بيانات العيناة ... الاخ كماا ينبغاى تالناب التثياز ح

 الدقة. إلىالعينة ممثلة للمالتمع تمثيالً حليلياً أقرب ما يكون 
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 Dataالبيانات  ▀

ويلصااد بالبيانااات تلااك المعلومااات أو المشاااهدات التااى يااتم جمعهااا وتنهيمهااا وتثليلهااا بواسااطة 

 الباحثين أو اإلحصائيين. ويوجد نوعان من هذه البيانات هى 

 Qualitative Dataالبيانات الوصفية أوال: 

 -لون الشعر  -الديانة  -وتعنى البيانات التى تكون فى صورة غير كمية )غير عددية( مثل الالنس 

 تلديرات الطالب فى الالامعة. -الثالة االجتماعية  -فصيلة الدم 

  Quantitative Dataالبيانات الكمية ثانيا : 

 -قايم الادخل  -عادد الثاواد   - وتعنى البيانات التى تكون فى صورة عددية مثل درجات الثارارة

عاادد  -عاادد سااكان الماادن واللاارى  -درجااات الطااالب  -األوزان  -األطااوال  -عاادد أفااراد األساارة 

 العمال بالمصنع ...... الخ.

وجادير بالاذكر أن البياناات بنوعيهاا قااد يالمعهاا الباحا  مان مصااادرها المبا ارة وفاى هاذه الثالااة 

ها من تلارير أو سالالت دورية وهى ما يطلق عليهاا "بياناات اانوياة" يطلق عليها "بيانات أولية" أو يالمع

 .اإلحصاءكما هو الثال فى سالالت أو نشرات الالهاز المركزى للتعبئة و

 

 Variables and its Typesالمتغيرات وأنواعها ثالثا: 

 هما  يةالعشوائ اتالمتغير يوجد نوعان من 

 Discrete Randomالمتغير العشوائى المتقطع  -1

يلصد بالمتغير العشوائى المتلطع المتغير الذى يأخذ قيم فى  كل قوازات بمعناى أنال يأخاذ قايم تلاع 

عند نلاط منوصلة وليست قيم بين اللوزات أى أن هذا المتغير ينالم من عملية العد مثل حالة السلعة جيادة أم 

 X = 20 , 21 , 22عمال فى مصنع أو عدد ال .... X = 1 , 2 , 3أو عدد أفراد األسرة  X = 0, 1معيبة 

 , X = 8000 , 10000أو عدد طالب كلياة  X = 1 , 2 , 3 , 4أو عدد الزوجات فى عصمة رجل  .....

، لهذا فإن المتغير العشاوائى المتلطاع   ...... X = 0 , 1 , 2 , 3أو عدد حواد  السيارات   ...... 15000

..... الاخ ، فماثالً ال يمكان أن يلاال أن عادد أفاراد  3 , 2 , 1ين أو با 1 , 0ال يمكنل أن يأخذ قيم كسرية بين 

حادااة ......  3.5طالب ..... الاخ أو عادد حاواد  السايارات  8000.5فرد أو عدد طالب كلية  2.5األسرة 

 الخ.
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 Continuous Random Variableالمتغير العشوائى المتصل أو المستمر  -2

ئى مان اللايم العددياة باين قيمة ممكنل فى مدى معاين )عادد ال نهااالذى يأخذ أى يلصد بهذا المتغير 

 75.45مثال لذلك وزن الطالب الذى يريد االلتثاق بكلية التربية الرياضية بالكيلوجرام قد يكاون ، نلطتين(

 175.8سااانتيمتر أو  175.5كاااذلك طااول الطالاااب بالسااانتيمتر قااد يكاااون  -كيلاااوجرام  75.5كيلااوجرام أو 

...... الخ . لذا فإن المتغير العشوائى المتصل دائماً  -سرعة السيارة بالكيلومتر  -الثرارة  درجة -سنتيمتر 

 ينالم من عملية قياس.

 

  معالم المجتمع والعينة ▀

تتناول دراسة المتغيرات العشاوائية لاذا فاإن هاذه المتغيارات تعتماد  اإلحصائيةلما كانت الدراسات 

مثااال متوساااك المتغيااار العشاااوائى المثساااوب مااان كااال مواااردات  علااى بعاااا الملااااييس العددياااة الوصاااوية

)مشاهدات( المالتمع أو نسبة موردات المالتمع التى تتاوفر فيهاا صاوة معيناة وتسامى هاذه الملااييس بمعاالم 

 .  Population Parametersالمالتمع 

مااا هااى إال ملياااس يصاار خاصااية ماان  Population Parameterلااذا فااإن معلمااة المالتمااع 

التمع وهى ترافق دائماً المتغير العشوائى وتميز المالتمع عن غيره من المالتمعات حي  لكل خصائن الم

 مالتمع متوسك يطلق عليل معلمل بملتضاها يمكن تثديد المالتمع.

ولما كان من الصعب دراسة كل موردات المالتمع لذا فإن غالبية الدراسات تلتصر علاى عيناة مان 

وهو ملياس يصر خاصية مان  Estimator or Statisticو التلدير أ باإلحصاءما يسمى  إليالادالمالتمع 

أو التلاادير هااو بالوعاال متوسااك العينااة  اإلحصاااءخصااائن العينااة وتتثاادد قيمتاال ماان موااردات العينااة . هااذا 

 )معلمة العينة( أو نسبة موردات العينة التى تتوافر فيها صوة معينة.

لتلدير أو متوسك العينة( تويدنا بأنها ملاييس تصر أو ا اإلحصاءبأن معلمة العينة ) اإل ارةوتالدر 

 العينة ذاتها فضالً عن أنها تمكننا من عمل االستدالل حول معالم المالتمع التى تم اختيار العينة منل.

 

 اإلحصائىالبحث العلمى ومراحل البحث  ▀

نبغاى أن يكاون إن البث  العلمى ليس عملية روتينية بل هو ابتكار وتلادم فكارى لاذا فاإن الباحا  ي

وقادر على اختيار وتثديد مشكلة البث  التى قد تروق لل . حي  يبدأ البث  العلمى عاادة بالمشااهدة  حاذق

التى يلوم بها الباح  وتثير فى نوسيتل إحساساً بمشكلة معينة خاصة بهاهرة  Observationأو المالحهة 
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كلة ااام مثاولتال الثصاول علاى البيانااات معيناة يترتاب عليال وضاع فاارض علماى توسايراً للهااهرة أو المشا

صاثة هاذا الواارض أو تونياده . ومان خااالل  إابااتوالمعلوماات التاى تسااعده بعااد اساتلرائها وتثليلهاا علااى 

اط نهرية عامة أو خاصة لها فعاليتها يمكان تعميمهاا بعاد ذلاك تائج يمكن للباح  الخرو  أو استنبتثليل الن

 ة.طالما أن هذه النهرية ذات صوة علمي

إلحاادا  أى تطااور أو تلاادم  الوعالااةفضااالً عاان ذلااك فااإن طاارق البثاا  العلمااى تعتباار هااى الوساايلة 

معلوماات ونتاائج  إلاىمنشود فى كافة مالااالت العلام والمعرفاة فعان طرياق البثا  العلماى يمكان التوصال 

ة للمشااكل جديدة وأسااليب ونهرياات حديثاة تسااهم فاى اساتكمال البنااء المعرفاى للعلام وتلاديم حلاول عمليا

 التطبيلية التى تواجل العاملين فى نطاق هذا العلم.

فرض عين على كل باح  يريد أن يلتزم بأصول البث  العلماى فيماا  اإلحصائيةوتعتبر األساليب 

من أبثا  يستوى فى ذلك أن يكون الباح  )صاحب المشكلة( فى مثراب العلم أو فى مالال  إجراؤهيبغى 

 ثخر.

أو بمعنى ثخر هناك سلسالة مان المراحال ينبغاى أن  إحصائىر بها أى بث  وهناك عدة مراحل يم

 . هذه المراحل تتلخن فى اآلتى  اإلحصائىيسلكها البث  

 Statement of the problemتحديد المشكلة موضع البحث أوال: 

وهذه المرحلة هى فى الواقع أول خطاوة ينبغاى أن يخطوهاا الباحا  فالشاعور بالمشاكلة وتثديادها 

هو نلطة البداية وأول الطريق فى البث  العلمى على وجل العموم فبدون ذلاك ال يساتطيع الباحا  أن يثادد 

جمعهاا ومان اام ال تبادأ المرحلاة  إلاىلنوسل فكرة واضثة و املة عن نوعية البيانات التى ال بد وأن يسعى 

ه الخطاوة و ان أنال يعار  المشاكلة أهمل الباح  هاذ إذاالتالية لهذه المرحلة )مرحلة جمع البيانات( ، لهذا 

جيااداً فااى حااين أناال فااى الواقااع ال يعرفهااا بالتثديااد فإناال ال يسااتطيع أن يخطااو الخطااوات التاليااة فااى البثاا  

 .اإلحصائى

 جمع البيانات الخاصة بالبحثثانيا : 

غير أنل  بعد تثديد الباح  لمشكلة البث  تثديداً دقيلاً ينبغى عليل الليام بالمع البيانات الخاصة بها

يالب عليل معرفاة ماهياة البياناات التاى سالر أن جمعات فاى نواس الموضاع الاذى بداخلال المشاكلة حتاى ال 

 جمع هذه البيانات مرة أخرى. إعادةيضيع الوقت والمالهود فى 

بأن جمع البيانات تبدأ بمشاهدة أو مالحهة الهواهر التى يبثثها الباح  وتسااليلها  اإل ارةوتالدر 

واستنباط اللوانين التى تسير تبعاً لها هذه الهاواهر . وكال ماا علاى الباحا  أن  إليهالرجوع بطريلة يسهل ا
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يسالل الثلائق التى يالمعها عن الهواهر فى صيغة رقمية وهى ما يطلق عليهاا البياناات األولياة )البياناات 

 الخام(.

ً ثالثا:   تصنيف البيانات وعرضها جدولياً وبيانيا

جماع البياناات ينبغاى علاى الباحا  اللياام بتصانير البياناات وذلاك بوضاع بعد االنتهاء من مرحلاة 

المشاااهدات المتماالااة فااى مالموعااات بثياا  تشااترك المشاااهدات الكائنااة بكاال مالموعااة فااى خاصااية معينااة 

 تميزها عن غيرها من المشاهدات فى المالموعات األخرى.

كيوية عرضها هل وضعها فى  كل  وعند االنتهاء من تصنير البيانات يبدأ الباح  فى التوكير فى

ذهنل عدة أسئلة حول طرق عرض  إلىبيانيل ...... الخ وأيهما أفضل لذا فيتبادر  رسوماجداول أم فى  كل 

 البيانات ... وعموماً فإن الرسوم البيانية ليست بدائل لالداول البيانات ولكنها تعتبر طريلة لتثليلها.

 للبيانات اإلحصائىالتثليل رابعا   

أنها ال تصل  إالحياناً يكتوى الباح  )أو متخذ اللرار( بالالداول أو الرسوم البيانية لتثليل البيانات أ

قادر كبيار  إلاىالنتائج المرغوبة التى يزمعها ...... لهذا فإن الباح  عندما يرى أنال فاى حاجاة  إلىبالباح  

 اإلحصاائىواختيار األسلوب  حصائيةاإلفال بد لل أن يتغلغل ويغوص فى األساليب  اإلحصائىمن التثليل 

 الذى يتوافق مع مشكلتل والبيانات التى قام بتالميعها وتصنيوها لهذه المشكلة.

... وهى األساليب التى  اإلحصائىالمختلوة فى عمل البث   اإلحصائيةمن ام تنبع أهمية األساليب 

بملتضى هذه األساليب يتمكن الباح  من سنلوم بدراستها معاً أيها اللارا العزيز فى متن هذا الكتاب حي  

اول الباحاا  وصااوها باللغااة مااا حاا إذاالتااى قااد تكااون ماان التعليااد بمكااان  Deductionsاسااتخالص النتااائج 

 Testing ofتعاين الباحا  علاى اختباار الواروض  اإلحصائيةفضالً عن ذلك فإن هذه األساليب ،  العادية

Hypotheses  البث .وتعميم نتائج البث  على مالتمع 

 

 واإلنسانيةفى العلوم االجتماعية  اإلحصائيةأهمية دراسة األساليب  ▀

كثيااارون مااانهم المثاسااابون  واإلنساااانيةباااال رياااب أن العااااملين فاااى مالاااال العلاااوم االجتماعياااة 

الااذين يعملااون فااى الماادارس أو الالامعااات أو الشااركات والهيئااات كااذلك  اإلدارةواالقتصاااديون ورجااال 

تولون التدريس فى الالامعاات ألجياال متتالياة مان الشاباب والشاابات ...... كلهام فاى حاجاة الباحثين الذين ي

نتائج كمية تسااعدهم علاى اتخااذ  إلىلمساعدتهم فى تثليل دراساتهم والوصول  اإلحصائيةماسة لألساليب 
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لتاى تعتماد علاى وتنويذ البثاو  العلمياة ا اإلطالعاللرارات . فال يمكن ألى منهم رفع مستواه العلمى بدون 

 .اإلحصائيةاألساليب 

باتت ذات أهمية بالغة لكافة العاملين فى المالاالت المختلواة فضاالً  اإلحصائيةمن ام فإن األساليب 

 العلمية ومراكز البثو  كما يتضح لنا من النلاط التالية. والمعاهدعن الباحثين فى الالامعات 

 .ثليل وتوسير البياناتفى معالالة وت اإلحصائيةأهمية األساليب أوآل  

لما كانت األساليب اإلحصائية مهتمة بطرق جمع ومعالالة البيانات وتثليلهاا وتوساير النتاائج التاى 

يتم الثصول عليها من تثليل البياناات لاذا فاإن لهاذه األسااليب أهمياة خاصاة لكافاة البااحثين فاى المالااالت 

لوصول إلاى قارارات هاماة فعلاى سابيل المثاال ماا المختلوة )الالامعات أو غيرها( حي  بملتضاها يمكنهم ا

باالطبع  فهل هذا الرقم يادل علاى  ا  ؟درجة فى مادة اإلحصاء  50معنى أن يثصل طالب بالالامعة على 

تتمثل فى جمع ومعالج وتثليل البيانات المرتبطاة  إحصائية بإجراءاتال يدل على    إطالقاً إال بعد الليام 

( حي  منها يساتطيع الباحا  أن يثادد مساتوى الطالاب هال ممتااز أم إلحصاءابهذه الهاهرة )درجات مادة 

هذا الطالب مثل بلياة المالموعاات األخارى أم تختلار عنهاا  إليهاضعير هل مالموعة الطالب التى ينتمى 

 ...... وماهية حدود هذا االختال  ...... الخ.

ات التثليلياة أو اإلحصااءوية أو ات الوصااإلحصاءأما مرحلة توسير البيانات فبال ريب تعتمد على 

 كالهما معاً ...... وهذا سو  يتضح لنا داخل متن هذا الكتاب.

 فى تفسير وفهم نتائج البحث العلمى اإلحصائيةأهمية األساليب ثانيا: 

لهااذا حتااى  - اإلحصااائيةكمااا ذكرنااا سااالواً أن البثاا  العلمااى يعتمااد بدرجااة كبياارة علااى األساااليب 

 إلاىعلى كافة البثو  ونتائالها وفهمها وفهم نتائالها وتطبيلهاا فإنال يثتاا  دائمااً  العاإلطيستطيع الباح  

علاى مثال  اإلطاالعالتى توياده فاى  اإلحصائيةالمزيد من المهارات األساسية وعلى رأسها دراسة األساليب 

 هذه البثو  وتطبيق نتائالها.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانىالفصل 

 جمع البيانات وعرضها 
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 جمع البيانات  ▀

 :إلى "البحث الميدانى"طرق جمع البيانات اإلحصائية فى حالة  تنقسم

 ) المالحظة ( طريقة المشاهدة -1

وبمقتضى هذه الطريقة يمكن للباحث جمع بياناته عن طريق تدوين مشاهداته عنن مرنرتات النيننة 

الحال عند تراسة مشكلة المرور وهى الدراسة التى تنطى المنلومات الالزمة لتخطيط  التى حدتها كما هو

الطرق . فى هذه الدراسة يقوم الباحث بتدوين عدت السيارات التى تمر عند نقطنة منيننة والن من النذر تمنر 

السنيارات  فيه من هذه النقطة . كما يمكن للباحنث اسنتخدام بننأل ازج ن ت ااتوماتيكينة لتسن ية عملينة عند

 عند نقطة مرور السيارات.

بأن هذه الطريقة تقتضى من الباحث أن يكون على تراسة وخبره عالية بموضنو   اإلشارتوتجدر 

 البحث فضالً عن حسن التصرف وسرعة البدي ة عند تسجية مالحظاته ومشاهداته زفرات النينة.

 طريقة األسئلة -2

على البيانات التى يريدها من خنالل أسنةلة يوج  نا  وبمقتضى هذه الطريقة يمكن للباحث الحصول

 لمررتات النينة إما عن طريق:

 الخطابات التى ترسة زفرات النينة وانتظار الرت على ازسةلة. -

ازسنةلة مباشنرت منن م  إجاباتالتليرون وذلك بااتصال التليرونى المباشر بأفرات النينة ومنرفة  -

 عن طريق التليرون.

 .إجابات مة وذلك بلقاء كة أفرات النينة شخصياً وتدوين المقابلة الشخصي -

 استطال  الرأر باستخدام شبكة اانترنت -

والجدير بالذكر أن أفضة طريقة من الطنرق السنابقة هنى التنى تضنمن الحصنول علنى المنلومنات 

أو فنى كشني يطلنق علينه ةنحيرة استقصناء  ااسنةلة عاتت ما توضع، و المطلوبة وبأقة تكلرة ووقت ممكن

  Questionnaireاستمارت استقصاء 

 

 تبويب البيانات جدوليا  ▀ 

ذكرنا سنلراً أن البياننات التنى يجمن نا الباحنث قند تكنون مرنرتات مجتمنع البحنث بالكامنة  الحصنر 

الشامة( أو مررتات عينة ينتم اختيارهنا منن هنذا المجتمنع إا أن هنذه البياننات فنى ةنورت ا ازولينة تسنمى 
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. ولما كانت هذه البياننات الخنام الخاةنة بنالظواهر التنى تنترضننا فنى أبحا ننا  Raw Dataالبيانات الخام 

وتراسننتنا ا توضننه هننذه الظننواهر ولمننا كننان علننم اإلحصنناء  ازسنناليأل اإلحصننائية( هدفننه ازساسننى هننو 

ير التنرف على خصائص هذه الظواهر الخاةة بالبيانات ازولية  الخام( التى تم جمن ا بشكة مباشر أو غ

مباشر . لذا فإن التنرف على هذه الخصائص يقتضى تبويأل البياننات ازولينة  الخنام( وتصننير ا فنى شنكة 

 جداول لتس ية ترسيرها وتحليل ا.

 مثال لذلك

طالننأل يرينندون االتحنناق بكليننة التربيننة الرياضننية ...... فمننا قيمننة هننذه ازرقننام  100عينننة زوزان 

س ل ننا مننننى أو تالننة علميننة أو إحصننائية حيننث ا يمكننننا تحليل ننا بصننورت ا الحاليننة  بيانننات خننام( فلنني

 والحصول من ا على نتائج مريدت.

ل ذا يكون من الضرورر تلخيص هذه البيانات ووضن ا فنى ةنورت تسن ة عملينة ااسنتراتت من نا 

ثون وذلننك بتبويب ننا لر م ننا والتوةننة من ننا إلننى نتننائج ذات مننننى وتالننة إحصننائية وعلميننة تسنناعد البنناح

 ومتخذر القرار على اتخاذ القرارات الرشيدت السليمة.

لنذا  Quantitativeوبياننات كمينة  Qualitativeولما كاننت البياننات تنقسنم إلنى بياننات وةنرية 

ف ننا  عندت طنرق لتبوينأل هننذه البياننات بنوعي نا وعرضن ا جندولياً والتننى تتضنمن إعندات جنداول تكراريننة 

 لى نوعين:بصورها المختلرة والتى تنقسم إ

 الجداول التكرارية الم توجة. -2الجداول التكرارية البسيطة.                            -1

 

 Qualitative Dataأوال: تبويب البيانات الوصفية 

يقصنند بالبيانننات الوةننرية البيانننات غيننر الكميننة أر البيانننات التننى تتسننم بصننرات منينننة مثننال لننذلك 

ممتناز( أو تقسنيم  -جيند جنداً  -جيند  -كلينات الجامننة التنى تقسنم إلنى  مقبنول تقديرات امتحان الطالب فى 

 مت وج وينول( ...... الخ. -مت وج  -متنلم( أو تقسيم الحالة ااجتماعية إلى  أع ب  -المجتمع إلى  أمى 

 وتجدر اإلشارت بأن البيانات الوةرية يتم تبويب ا فى شكة جنداول تكرارينة كمنا هنو مبنين لننا فيمنا

 يلى:

 الجداول التكرارية البسيطة للبيانات الوصفية -1

ويقصد ب ذه الجداول تلك الجداول التى تلخنص وتبنوب البياننات الوةنرية لصنرة واحندت فنى أبسنط 

 ةورت كما هو مبين فى المثال التالى:
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 1مثال 

 طالباً من كلية التجارت فى ماتت المحاسبة: 44فيما يلى تقديرات 

A B C D D E B C A E 

C C C B A B C B B C 

C E D C C D B E A B 

D C C C B C B C C C 

B D C D 

 راسأل Eمقبول ،  Dجيد ،  Cجيد جداً ،  Bممتاز ،  Aعلماً بأن 

 المطلوب: إعدات جدول التوزيع التكرارر لبيانات هذه التقديرات؟

 الحة

ت يطلنق علينه جندول لكى نند جدول توزيع تكنرارر ينبىنى عمنة جندول لخنر لتبوينأل هنذه البياننا

 طالباً هذا الجدول يقسم إلى  ال ة أعمدت هى: 44ترريغ لتقديرات الـ 

الثنانى ف نو خنا   تأمنا الننامو (A, B, C, D, E)ازول تندون قيمنة تقنديرات الطالنأل  تالننامو

النث الث تبالنالمات التى بمقتضاها يمكن منرفة عدت الطالب فى كة تقدير من التقديرات الخمس أما الننامو

 ف و خا  بندت الطالب فى كة تقدير.

 م نضنع عالمنة أمنام  (A)فى جدول الترريغ نقرأ أول تقدير وهو  44ولترريغ تقديرات الطالب الـ 

 القراءت تتم  (C)وعاتت فإن هذه النالمة تكتأل على شكة خط مائة   / (  م نقرأ التقدير الثانى  (A)التقدير 

...... وهكنذا . وعنندما تبلنغ عندت النالمنات خمسنة فتكتنأل النالمنة  (C) ( فنضع عالمة أمام التقندير تعامو

الخامسة فى مية عكس النالمات ازربنة ازولى ليتقاطع من ا ويطلق علي ا "ح مة خماسنية" ...... وذلنك 

 لتس ية عملية عد النالمات كما هو مبين فى جدول الترريغ التالى:
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 ماتت المحاسبة بكلية التجارتطالباً فى  44( ترريغ تقديرات 1جدول  

 

وبند انت اء  من الترريغ يجأل عليك أن تبدأ الند لكة فةة من الرةات مع التأكد بأن المجمو  الكلنى 

طالباً ومن جندول التررينغ السنالي يمكنن اشنتقاق جندول التوزينع  44يساور المجمو  الرنلى لتقديرات  الـ 

النالمنات  تازول والثالنث وحنذف عنامو نكترناء بالنناموتيالتكرارر البسيط المننارر وذلنك عنن طرينق اا

 طالأل هو: 44المائلة ومن  م فإن جدول الترريغ التكرارر البسيط لتقديرات 

 طالأل فى المحاسبة بكلية التجارت 44(  توزيع تكرارر لتقديرات 2جدول  

 التكرار النسبى عدت الطالب التقدير

A 4 0.091 

B 11 0.250 

C 18 0.409 

D 7 0.159 

E 4 0.091 

 1.00 44 المجمو 

 ملحوظة هامة

 الكلى للطالب. ت( يمثة نسبة تكرار كة تقدير إلى النامو2ازخير فى جدول   تالنامو  

على سبية المثال التكرار النسبى للتقدير 
44

11
 ...... وهكذا 250.0
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 جدول تكرارى مزدوج للبيانات الوصفية -2

الجداول تلك الجداول التى تلخص وتبوب البياننات الوةنرية لصنرتين فنى وقنت واحند ويقصد ب ذه 

 كما هو مبين فى المثال التالى:

 2مثال 

طالأل فى ماتتى اإلحصاء وااقتصات من طالب الررقة الثانية بكلية التجارت  36فيما يلى تقديرات 

 جامنة كرر الشيخ -

 اإلحصاء ااقتصات اإلحصاء اتااقتص اإلحصاء ااقتصات اإلحصاء ااقتصات

D D C D C C C C 

D C C C A D C C 

C D D B D C D D 

C C C D C B B B 

B B B C B D C B 

B D C A A A A A 

D C B C C D D D 

C B C C B B C C 

A D B C A B B B 

 المطلوب: إعدات جدول توزيع تكرارر م توج؟

 الحة

ج ينبىنى كمنا ذكرننا أنرنا عمنة جندول تررينغ حينث يشنمة هنذا إلعدات جدول توزيع تكرارر من تو

الجدول تقديرات ماتت اإلحصاء رأسياً وتقديرات ماتت ااقتصات أفقياً  م إضافة ةني أخينر إليجنات مجمنو  

 لخر إليجات مجمو  ماتت ااقتصات. تماتت اإلحصاء كذلك إضافة عامو

فننى  (D)طالننأل الننذر حصننة علننى تقنندير وبننند ذلننك يننتم اسننتقراء تقننديرات الطالننأل ازول وهننو ال

ااقتصنات  (D)الخامس تحنت  تفى اإلحصاء وبالتالى توضع عالمة مائلة   / ( فى النامو (D)ااقتصات و 

فى اإلحصاء وبالمثة بالنسبة للطالنأل الثنانى توضنع عالمنة   / ( مائلنة فنى  (D)وفى الصي الخامس أمام 

فنى اإلحصناء ...... وهكنذا إلنى أن  (C)لصني الرابنع أمنام فى ااقتصات وفنى ا (D)الخامس تحت  تالنامو

بشرط أن يكون المجمو  الكلى مساوياً عدت  تطالأل  م نوجد المجمو  لكة ةي ولكة عامو 36ننت ى من 

 كما هو مبين فى جدول الترريغ التالى: 36الطالب وهو 
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 ت بكلية التجارتطالأل فى ماتتى اإلحصاء وااقتصا 36( ترريغ م توج لتقديرات 3جدول  

ااقتصات

 اإلحصاء 
A B C D  المجمو 

A //  /  3 

B / //// /// / 9 

C  /// //// // /// 13 

D // // //// /// 11 

 36 7 15 9 5 المجمو 

ومن جدول الترريغ السالي يمكن اشتقاق جدول التوزينع التكنرارر المن توج عنن طرينق اسنتبدال 

 ( التالى:4ا كما هو مبين فى جدول  النالمات بازرقام الممثلة ل 

 طالأل فى ماتتى اإلحصاء و ااقتصات  36(  توزيع تكرارر م توج لتقديرات 4جدول  

ااقتصات

 اإلحصاء 
A B C D  المجمو 

A 2  1  3 

B 1 4 3 1 9 

C  3 7 3 13 

D 2 2 4 3 11 

 36 7 15 9 5 المجمو 

 

 Quantitative Dataثانيا: تبويب البيانات الكمية 

تقسم البيانات الكمينة إلنى بياننات متقطننة وأخنرر مسنتمرت . وسنلي أن نوهننا أن البياننات ازولنى 

 المتقطنة( تختص بقياس المتىيرات المتقطنة وهى التى تأخذ قيم منينة فقط فى شكة قر ات وا تأخنذ أر 

عندت حنواتا السنيارات .. النخ  -عندت الكتنأل الدراسنية -قيمة بين هذه القيم مثة عدت الطالب فى كلية منينة 

ف ى أعدات ةحيحة ا يمكن تج ئت ا أما البيانات المستمرت تختص بقياس المتىينرات المسنتمرت وهنى التنى 

ترجنات  -ترجات امتحان الطنالب -أوزان الطالب -يمكن أن تأخذ أر قيمة بين قيمتين مثة أطوال الطالب

 ة:وتبوب البيانات الكمية فى شك،  الحرارت .. الخ

 جداول تكرارية م توجة -2                  جداول تكرارية بسيطة -1
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 الجداول التكرارية البسيطة للبيانات الكمية  -1

وهى الجداول التى تأخذ ةور عديدت تتوقي على حجم البيانات والىرض منن تبويب نا حينث تأخنذ 

 هذه الجداول عدت ةور من ا:

 جدول تكرارر بسيط بحسأل ازعدات. -أ

 دول تكرارر بسيط بحسأل الرةات المتساوية.ج -ب

 جدول تكرارر بسيط بحسأل الرةات غير المتساوية. -ج

 ويمكن عرض هذه الجداول من خالل أمثلة عملية كما هو مبين فيما يلى:

 

 جدول تكرارى بسيط بحسب األعداد )البيانات المتقطعة( -أ

 3مثال 

ؤمن علي ا لدر شركة مصر للتأمين تبين أن و يقة من و ائق تأمين السيارات الم 30فى عينة من 

 عدت الحواتا التى وقنت ل ذه السيارات كاآلتى:

3 5 2 2 3 2 4 3 2 1 

3 2 3 1 2 1 4 2 3 2 

0 2 0 3 0 5 1 3 4 2 

 المطلوب: إعدات جدول توزيع تكرارر بسيط ل ذه الحواتا؟

 الحة

دات جدول ترريغ للبيانات وذلك بتحديند إلعدات جدول توزيع تكرارر بسيط ينبىى كما ذكرنا أنرا إع

( لنذلك 5 = 0 - 5المدر وهو الررق بين أكبر قيمة وأةنىر قيمنة ، وفنى مثالننا هنذا يكنون المندر مسناوياً  

ازول يخصنص لنندت الحنواتا ويحتنور  تنكون جدول ترريغ لندت الحواتا يتكون من  ال ة أعمندت الننامو

الثالننث فيخصننص لننندت  تيخصننص للنالمننات المائلننة أمننا النننامووالننناموت الثننانى  5إلننى  0علننى القننيم مننن 

 السيارات كما هو مبين فى الجدول التالى:
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 و يقة تأمين سيارات 30( ترريغ لندت حواتا السيارات فى 6جدول  

 

 30ومن جدول الترريغ السابق يمكن إيجات جدول توزيع تكرارر بسيط لندت حواتا السيارات فى 

 ازول والثالث كما هو مبين فى الجدول التالى: نمين السيارات وذلك بااكتراء بالناموتيو يقة من و ائق تأ

 و يقة تأمين سيارات 30(  توزيع تكرارر بسيط لندت حواتا السيارات فى 7جدول  

 التكرار النسبى عدت السيارات عدت الحواتا

0 3 0.10 

1 4 0.14 

2 10 0.33 

3 8 0.26 

4 3 0.10 

5 2 0.07 

 1.00 30 المجمو 

 ملحورة

ازخيننر عبننارت عننن نسننبة تكننرار عنندت الحننواتا إلننى الننندت الكلننى  تالنننامو 

 لحواتا السيارات.
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 جدول تكرارى بسيط بحسب الفئات المتساوية -ب 

فى المثال السابق كان المدر يتمثة فى قيم ةىيرت أما إذا كان المدر الممثة للررق بين أقة قيمة 

قيم الظاهرت محة الدراسة كبيراً فإنه من الصنأل إعدات جدول تكرارر بسيط بحسأل  وأكبر قيمة من

ازعدات لمثة هذه البيانات ولكن ازمر يقتضى إعدات جدول تكرارر بسيط بحسأل الرةات كما يتبين لنا من 

 المثال التالى:

 4مثال 

 طالأل  80فيما يلى أطوال عينة من 

165 170 180 170 165 185 187 161 187 191 180 190 

185 180 175 182 181 175 174 186 170 180 196 171 

175 171 184 172 175 182 186 182 172 176 190 176 

200 180 173 181 176 188 173 188 178 182 191 195 

179 172 197 187 205 184 174 194 197 174 184 179 

180 182 173 193 191 182 171 181 192 182 196 174 

179 179 185 186 172 196 195 196     

 المطلوب: إعدات جدول تكرارر بسيط ل ذه البيانات؟

 الحة

مننن الجنندير بالننذكر إذا اتبننننا الطريقننة السننالرة وهننى إعنندات جنندول تكننرارر بسننيط بحسننأل ازعنندات 

 205أكبنر طنول و 165للبيانات السابقة فإننا نضطر إلى إعدات جدول ذو أعدات كثينرت حينث أن أقنة طنول 

قيمنة وتكرارات نا ......  40( وهنذا ينؤتر إلنى أن الجندول سنيحتور علنى 165 - 205  40فيكنون المندر 

 وهذا بال ريأل عدت كبير من القيم ا يمكننا من التحلية واستخال  النتائج.

وحسناب  Classesل ذا يجأل ةياغة البياننات بطريقنة سن لة ومبسنطة وذلنك بتقسنيم ا إلنى فةنات 

لطالب فى كة فةة أر حساب التكرار لكة فةة ، غير أنه ينبىى أن تضع فى ذهنك أي ا القارئ الن ي  عدت ا

أن عنندت الرةننات يجننأل أا يكننون ةننىيراً حتننى ا ينمحننى منننه منننالم التوزيننع  أر يرقنند التوزيننع كثيننر مننن 

ويرقنند تلخننيص  تراةننيله أو منالمننه( وا يكننون عنندت الرةننات كبيننراً حتننى ا تصنننأل النمليننات اإلحصننائية



 

 
28 

فةنة ......  20فةات وأا ي يد عن  5البيانات أهميته . وعموماً يمكن القول أنه يجأل أا يقة عدت الرةات عن 

 وعلى قدر اإلمكان أن تكون الرةات متساوية.

 وتجدر اإلشارت أن هنا  ةيىة تستخدم لتحديد الندت التقريبى لندت الرةات وهى:  

 النينة( مررتات عدت هى n  حيث n log 3.3 + 1 = الرةات عدت 

 وإلعدات جدول تكرارر فى مثالنا هذا يجأل مراعات اآلتى:

 (40 = 165 - 205)تحديد المدر وهو  -1

 تحديد عدت الرةات ويتحدت بالصيىة السابقة: -2

 log 80  =7.280 3.3 + 1عدت الرةات = 

وفنى مثالننا  7أو  8 وحيث أن عدت الرةات ا يمكن أن يكون عدت كسرر لذا فيجنأل تقريبنه إلنى -3

 (.7فةات  من الممكن أن نقرب إلى  8هذا سنرترض أن عدت الرةات = 

تحدينند طننول الرةننة ويتحنندت علننى أسنناس المنندر مقسننوماً علننى عنندت الرةننات أر طننول الرةننة =  -4

8

40
5   5، ل ذا فإن طول الرةة فى مثالنا سيكون. 

كنذلك الرةنة الثانينة تبندأ  170إلنى أقنة منن  165ل وهو ونبدأ بالرةة ازولى بحيث تشمة أقة طو

 ...... وهكذا ، أر أن حدوت الرةات تكتأل هكذا 175إلى أقة من  170من 

(165-, 170-, 175-, 180-, 185-, 190-, 195-, 200-205) 

ازول يحتنور علنى الرةنات للسنالي  تنند جدول ترريغ للبيانات مكون منن  نالا أعمندت الننامو -5

ناموت الثانى يخصص لترريغ البيانات عن طريقة قراءت ازرقنام رقمناً رقمناً ووضنع ذكرها وال

عالمة مائلة لكة رقم فى الرةة التى تشمله وعند اكتمال خمسة عالمات تكتأل على هيةة ح منة 

والناموت الثالث فيخصص لندت الطالب وهو عدت التكنرارات الموجنوت أمنام كنة فةنة حينث أن 

ى تمثة التوزيع التكرارر مع مالحظنة أن عندت التكنرارات الكلينة يجنأل هذه التكرارات هى الت

أن يتساور مع عدت مررتات الظاهرت موضو  الدراسة وهو عدت الطالب وذلك كما هنو مبنين 

 فى الجدول التالى:
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 طالأل يرغبون االتحاق بكلية التربية الرياضية 80( ترريغ أطوال 8جدول   

 

 مكن تكوين جدول التوزيع التكرارر البسيط كاآلتى:ومن جدول الترريغ السالي ي

 طالأل يرغبون االتحاق بكلية التربية الرياضية 80( توزيع تكرارات زطوال 9جدول  

 التكرار النسبى عدت الطالب  التكرارات( الرةات

165- 3 0.0375 

170- 13 0.1625 

175- 16 0.2000 

180- 18 0.2250 

185- 12 0.1500 

190- 8 0.1000 

195- 8 0.1000 

200-205 2 0.0250 

 1.000 80 المجمو 
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 عرض البيانات بيانيا ▀

يناتل الرسم البيانى الواحد لظاهرت ما ألي كلمة أو عدت ةنرحات عنن هنذه الظناهرت ، ممنا أعطنى 

ك تلنك أهمية كبيرت للرسم البينانى لنيس فقنط فنى ازبحناا النلمينة ولكنن فنى الحينات النلمينة وأكبنر مثنال لنذل

التقارير ااقتصاتية اليومية المصحوبة برسوم بيانية التى يراها مستمع النشرات ااقتصاتية فى التلير يون 

 يومياً حيث يمكنه من مالحقة الخبر من نظرت واحدت.

والجدير بالذكر أن الرسوم البيانية ليست بديالً للجنداول وإنمنا تسناندها فنى سنرعة عنرض ازرقنام 

 ا يجأل قبة البدء فى أر رسم بيانى تحديد ال دف منه ونوعه وحجمه وعنوانه.وتبسيط ا ، ل ذ

وسوف نستنرض هننا أهنم طنرق عنرض البياننات باسنتخدام الرسنوم البيانينة سنواء للبياننات غينر 

 المبوبة  البيانات الخام( أو البيانات المبوبة  التوزينات التكرارية( كما هو مبين فيما يلى:

 

 انية فى حالة البيانات غير المبوبة )البيانات الخام(أوال: الرسوم البي

 وتتمثة أهم الرسوم البيانية فى حالة البيانات غير المبوبة فى  ال ة أنوا  وهى:

  Pie Chartالدائرة البيانية   -1

عبارت عن شكة هندسى يتم تمثية البيانات بقطاعات تاخل ا بحيث ان مجمو  هذه  الدائرة

 .ة الدائرت الكلية ويتم تحديد زاوية أر قطا  وفقا للقاعدت التاليةالقطاعات تمثة مساح

زاوية القطا  = 
N

f i       × 360  

 تمثة عدت التكرارات الخاةة بكة قطا .       ifحيث     

           N   .تمثة عدت التكرارات الكلية 

 7مثال 

خنالل فتنرت ااعندات للمشناركة على المنتخبات الرياضنية المختلرنة ول إحدر الدإذا علمت أن إنراق 

 كما هو مبين فى الجدول اآلتى: فى الدورت ااوليمبية جاء

 

 



 

  
31 

 المشاركة فى الدورت ااوليمبية           مليون توار (( بيان اإلنراق الحكومى على المنتخبات 16جدول  

 اسم المنتخأل
منتخأل كرت 

 القدم

منتخأل 

 لسلةكرت ا

منتخأل كرت 

 الطائرت
 المجمو 

 10 3 2 5 اانراق

 ؟الدائرت البيانيةالمطلوب: عرض هذه البيانات باستخدام 

 الحة

ونظرا ان مجمو  ال وايا تاخة الدائرت تساور 
o

المنطى فى ترجة ومن واقع الجدول   360

  منتخأل كرت السلةوالثانى يمثة   منتخأل كرت القدميجأل تقسيم الدائرت الى  ال ة قطاعات ااول يمثة المثال 

 على الوجه التالى.     منتخأل كرت الطائرتوالثالث يمثة 

زاوية منتخأل كرت القدم  = 
10

5     ×360      =180
o
 

=  منتخأل كرت السلةزاوية 
10

2     ×360    =72 
o
 

=  كرت الطائرتمنتخأل زاوية 
10

3
     ×360     =90 

o
 

 وبتقسيم الدائرت التالية وفقا لدرجات ال وايا المحسوبة لكة قطا  نجدها على الشكة التالى.

 ( اإلنراق على المنتخبات الرياضية بالمليون توار2شكة  

 



 

 
32 

 Bar Chartsاألعمدة البيانية  -2

فنإن  Discreteالجدير بالذكر أنه إذا كنان لندر الباحنث متىينر وةنرى أو متىينر كمنى متقطنع  من

أنسأل رسم بيانى لتمثية هذا المتىير هو ازعمدت البيانية ، حيث أن ا طريقة س لة بمقتضاها يتم رسم أعمدت 

تكنون ل نا قواعند متسناوية بيانية تتواءم أطوال ا مع الصرات أو القنيم التنى تمثل نا ، هنذه ازعمندت ينبىنى أن 

فضالً عن المسنافات بين نا يجنأل أن تكنون متسناوية . ويجنأل أن تكنون ازعمندت مرتبنة ترتيبناً تنازليناً حتنى 

 يس ة إجراء المقارنة بين ا وحتى يكون الرسم أكثر إيضاحا.

 وتجدر اإلشارت أن ازعمدت يمكن عرض ا متباعدت ولكن يرضة أن يبدأ مقياس الرسم على المحور

الرأسى من الصرر حتنى ا تنطنى ازطنوال النسنبية لةعمندت انطباعناً خطةنا عنند مقارننة ازعمندت ببنضن ا 

 البنأل  إذا بدأنا بقيمة غير الصرر(.

عننالوت علننى ذلننك تسننتخدم ازعمنندت البيانيننة عننند مقارنننة رنناهرتين أو أكثننر وذلننك برسننم ازعمنندت 

 ما يتضه لنا من ازمثلة اآلتية:متالةقة حتى تس ة عملية المقارنة بين الظواهر ك

 مثال 

 ؟ازعمدت البيانيةباستخدام الوارتت فى المثال السابق عرض البيانات أ

 الحة 

ازعمدت البيانية عبارت عن اشرطة بيانية لنرض متىير واحد ويخصص عموت لكة قطا  يحدت 

والشكة باستخدام ااعمدت،  قنرض هنا بيانات المثال السابارتراعه طبقا لندت التكرارت الخاةة به، ون

 التالى يوضه هذا.

 ( اإلنراق على المنتخبات الرياضية بالمليون توار2شكة  
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 Chart Linesية  البيان وطالخط -3

تنتبر الخطوط البيانية من أس ة الطرق لتمثية البيانات حيث تستخدم لتمثية النالقة بنين متىينرين 

يرات هو الن من والنذر يمكنن تمثيلنة علنى المحنور ازفقنى  كمنا هنو أو أكثر بشرط أن يكون أحد هذه المتى

الحال فى بيانات السالسة ال منية( أما المتىيرات ازخرر فتمثنة علنى المحنور الرأسنى كمنا يتبنين لننا منن 

 المثال التالى:

 مثال 

حصاء  يوضه الجدول التالى اعدات الطالب والطالبات الذين اجتازوا بنجاح أختبار مقرر مباتئ اا

 على مدار الخمس سنوات ااخيرت.

 ( اعدات الطالب والطالبات الذين اجتازوا بنجاح أختبار مقرر مباتئ ااحصاء  55جدول  

 طالبات طالب السنه

1433 108 120 

1434 132 138 

1435 114 144 

1436 120 126 

1437 138 120 

 ؟لخطوط البيانيةاباستخدام الوارتت فى الجدول السابق عرض البيانات أ

 الحة

حيث أن السنوات تمثة متىير ال من لذلك فيتم تمثيل ا على المحور ازفقى أما عندت الطنالب وعندت 

 الطالبات فيتم تمثيل ا على المحور الرأسى كما هو مبين لنا فى الشكة البيانى التالى:

 ياز أختبار مقرر مبادئ االحصاء  الخاصة بإجت التجاه النام للطالب والطالباتل( الخطوط البيانية 6شكة  
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 ثانيا: الرسوم البيانية فى حالة البيانات المبوبة 

يقصد بالبيانات المبوبة تلك البيانات التى تنم تصننير ا وتبويب نا فنى شنكة جنداول تكرارينة تحتنور 

تمثينة ، وهنا  أربنة أنوا  رئيسية من الرسوم البيانينة ل FrequEnciesوتكرارات  Classesعلى فةات 

 هذه البيانات المبوبة تتمثة فى:

 Histogramالمدرج التكرارى  -1

يتم استخدام المدرج التكرارر فى حالة إذا كان لدينا بيانات تمثنة متىينر كمنى متصنة والتنى تقسنم 

، ل ذا فإنه يتم اللجوء إلى المدرج التكرارر فنى حالنة التوزيننات التكرارينة  Classesقيَّمة عاتت إلى فةات 

ت الرةات حيث تندرج فكرت المدرج التكرارر فى تمثية التوزيع التكرارر بمستطيالت تتواءم مسناحات ا ذا

 مع قيم التكرارات بحيث تكون قاعدت كة مستطية هى طول الرةة.

وتجدر اإلشارت أن ارتراعات المستطيالت تساور تكرارات الرةات التى ترسم فوق ا ل ذا بند رسنم 

ثلنة للتكنرارات للرةنات المختلرنة فنى التوزينع التكنرارر نحصنة علنى منا يطلنق علينه كافة المستطيالت المم

 . Histogramالمدرج التكرارر 

 مثال 

شخص ، والمطلوب عرض ا  باستخدام المدرج  20عينة من  أعمارالجدول التالى يوضه توزيع 

 التكرارر ؟

 الندت فةات السن

30- 1 

40- 2 

50- 5 

60- 6 

70- 4 

80-90 2 

 20 المجمو 

 الحة

 حيث أن الرةات متساوية لذا فيمكن رسم المدرج التكرارر بإتبا  الخطوات اآلتية:

يقسم المحور ازفقى إلى أج اء متساوية وتمثة عليه الرةات حيث نبدأ بالحد ازتنى لرةة أةىر  -1

حند ازعلنى للرةنة الحدوت الندنيا لبناقى الرةنات وينت نى تمثينة الرةنات بال ةمن الرةة ازولى  م تالي

 ازخيرت.
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يرسم على كة فةة مستطيالً رأسياً قاعدته هى طول الرةنة وارتراعنه قيمنة التكنرارات الخاةنة  -2

 بالرةة وذلك كما هو مبين بالشكة التالى.

 شخص  20 ( المدرج التكرارر زعمار 7شكة  

 

 Frequency PolYgonالمضلع التكرارى  -2

ضلع التكرارر على نرس المدرج التكرارر عنن طرينق توةنية تجدر اإلشارت بأنة يمكن رسم الم

منتصي القاعدت النليا لكة مستطية من مستطيالت المدرج التكرارر بخطنوط مسنتقيمة كمنا هنو مبنين فنى 

 الشكة التالى.

 شخص 20 ( المدرج التكرارر والمضلع التكرارر زعمار 8شكة  
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 Frequency Curveالمنحنى التكرارى  -3

ة المضلع التكرارر أكثر فأكثر من شكة المنحننى  إذا قمنت بتم يند الخطنوط المنكسنرت يقترب شك

للمضلع التكرارر باليد فيتحول المضلع التكرارر فى الن اينة إلنى منحننى تكنرارر مكنا يتضنه منن الشنكة 

 التالى. 

 شخص 20 ( المدرج والمضلع والمنحنى التكرارر زعمار 9شكة  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث

 مقاييس النزعة المركزية
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 مقدمة ▀

كما نوهنا سالفاً أن البياناا  ممياإ ىلال الع ما  أت العمحكا  ياو  عيما   لينا  ن لاها لاين هاه  ال يما  

يمكن اسعخدا ها لعمثيإ هه  الم موع   ن البياناا  ن تالم ااييا المخاعخد   لال العلاح  عهال هاه  ال يما  

أت المعوسااطا       Measures of Central Tendency  يطهااع عهيهااا   اااييا الن عاا  المحك ياا  المحك ياا  

Averages :ن تهه  الم اييا ينبغل أن يعوالح لل كإ  نها عدة صفا  لكل يكون   ياس جيد تهل 

 أن يعم يخاب الم ياس باسعخدام كإ المشاهدا  )البيانا (. -أ

 لفهم.أن يكون الم ياس سهإ الحخاب تا -ب

 أن ال يعأثح الم ياس بوجود ال يم المعطحل  تالشاذة )األرعام الكبيحة جداً أت الصغيحة جداً(. -ج          

 أن معولح لل الم اييا ال ابهي  لهعلا إ ال بحى. -د

 ت ن أهم   اييا الن ع  المحك ي  )المعوسطا ( العل سيعم دراسعها:

  المعوسط الحخابلArithmetic Mean 

 سط الحخابل المحجح المعوWeighted Arithmetic Mean 

  الوسيطMedian 

   المنواMode 

  المعوسط الهندسلGeometric Mean 

  المعوسط العوال لHarmonic Mean 

تم در اإلشارة بأن الصفا  الخالف ذكحهاا عاد ال معاولح كههاا لال   يااس تاياد تلكان كاإ   يااس 

 يفضإ اسعخدا ه لل ياال  دتن ياال  أخحى.

ماام جماا  بيانامااه  اان  (X)الً عاان ذلاان ليننااا نفعااحا لاال كااإ الم اااييا أن هنااا   عغيااح تايااد لضاا

مخاعخدم  n..... x 3, x2, x1x  فحدة تيح ا  لهاا باالح و  (n)  موع   ن المفحدا  أت المشاهدا  عددها 

 لحخاب   اييا الن ع  المحك ي  كما هو  بين ليما يهل:
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  Arithmetic Meanالمتوسط الحسابى  أوال:

يلعبااح المعوسااط الحخااابل أت  ااا يطهااع عهيااه أيياناااً الوسااط الحخااابل أكثااح اسااعخدا اً بالم ارناا  

 بالمعوسطا  األخحى )الوسيط ن المنوا  ..... الخ( نعي   لخهول  يخابه.

لها يمكن له ارئ الل ي   لحل  كيفي  يخابه لل يالعل البيانا  غيح المبوب  تالبيانا  المبوبا  كماا 

 لنا ليما يهل: يعضح

 يخاب الوسط الحخابل لل يال  البيانا  غيح المبوب : -أ

المشااهدا ( لال صاورمها  - ن الملحت  أن البيانا  غيح المبوب  هل البياناا  الخاام )المفاحدا  

 األتلي  لهها يمكن يخاب الوسط الحخابل بصورة رياضي  كاآلمل:

المفاحدا  أت المشااهدا  أت ال ايم الخاصا   تكانا  عادد (x)بفحا أننا جملناا بياناا  عان  عغياح 

تأن الوسط الحخابل لهه  المفحدا  يح   له بالح  ) n... x 3, x2, x1xبهها المعغيح 


x ليننا نحصإ عهال )

 (n)الوسط الحخابل لهه  ال يم )المفحدا ( عن طحيع عخام    ماوه هاه  ال ايم )المشااهدا ( عهال عاددها 

    كاآلمل:

الوسط الحخابل )


x = )
عددها

ال يم  موه
  =

n

x 

 أى أن:

n

xxxx
X n


 ........321
 






Xi
n

Xi
n

X
n

i

11

1
  (1) 

 ( مح   ىلل   موه المفحدا  أت المشاهدا  xييث: )
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 1 ثا  

 طالباً أطوالهم عند االلعحاق بكهي  الشحط  كاآلمل: 15بفحا أن هنا  عين   ن 

170 169 191 195 182 183 186 190 

172 181 179 175 175 185 184  

 المطهوب: يخاب الوسط الحخابل لطو  الطالب لل هه  اللين ؟

 الحإ




Xi
n

X
1

          

)(الوسط الحخابل 
15

184185............195191164170 




X 

   )(
15

2715
133.181



 X سنعيمعح 

 2 ثا  

طالب لل ا عحان  ادة الحاسب اآللل ن ىذا عهم  أن  100أتجد الوسط الحخابل لعو ي  درجا  

 العو ي  العكحارى لهؤالء الطالب عهل الوجه اآلمل:

 الم موه 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85-90 (Xلئا  الدرجا )

 2 8 18 19 27 14 6 3 2 1 100 (f)الطالب  عدد

 

 الحإ

إلي اد الوسط الحخابل )


X  طالب نخعخدم ال انون العالل: 100( لدرجا 







m

1i
iixf

n

1
X  

 ثم نعب  الخطوا  العالي :

الفئ  أى لل  باععبار أن العكحارا  لل أى لئ  م   لل  نعصف هه  i(X(نوجد  حاك  الفئا  تهل  -1

  حك ها ييث يمكن ىي اد  حك  الفئ  بالملادل  اآلمي :
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  حك  الفئ  =
 الحد االدنل لهفئ  + الحد االعهل لهفئ 

2 

 تهكها .. لب ي  الفئا  42.5هو  45  -40لمثالً:  حك  الفئ   

 (.ixifمكحار نفا الفئ  لنحصإ عهل )× نضحب  حك  كإ لئ   -2

( الخاب   لنحصإ عهل )2عهيها لل الخطوة )ن م  كإ ال يم العل يصهنا  -3 iifx.) 

( الخاب   تهو )3ن خم الم موه الكهل لهعو ي  العكحارى الهى يصهنا عهيه لل الخطوة ) -4 iifx )

لنحصاإ عهال الوساط الحخاابل ) (n)عهل   موه العكحارا  


Xناا  ان ال ادت  ( كماا هاو  باين ل

 العالل:

 

 طالب لل  ادة الحاسب اآللل 100جدت  يخاب الوسط الحخابل لعو ي  درجا  

 Fx (x) حاك  الفئا   (f)العكحارا   الفئا 

40- 2 42.5 85 

45- 8 47.5 380 

50- 18 52.5 945 

55- 19 57.5 1092.5 

60- 27 62.5 1687.5 

65- 14 67.5 945 

70- 6 72.5 435 

75- 3 77.5 232.5 

80- 2 82.5 165 

85- 1 87.5 87.5 

 6055  100 الم موه

( الوسط الحخابل


X = )
n

xf
m

i
ii

 1

100

6055
 درج  55.60
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 ملحوظة هامة

لهوسط الحخابل خصائص شعل أهمها الم موه ال بحى النححالا  ال يم عن تسطها 

 الم ايا تهل: الحخابل=صفح كما أنه يعمع  باللديد  ن

 سهول  الحخاب  -1

 أنه يأخه لل االععبار جمي  ال يم أت المفحدا  عند يخابه. -2

 ىال أنه له عيوب تهل:

 يعأثح بال يم الشاذة أت المعطحل . -1

ال يمكن يخابه لل يال  العو يلا  العكحاريا  المفعويا   ان أياد طحليهاا أت  ان  -2

 الطحلين  لاً.

الوسااط الحخااابل لاال يالاا  تجااود  ثااإ هااه  ال اايم المعطحلاا  لهااها يفضااإ اسااعخدام الوساايط باادالً  اان 

Outliers Values. 

 



  
43 

 Medianالوسيط  ثانيا:

يلح  الوسيط بأنه ال يم  )أت المفحدة أت المشاهدة( العل م خام عايم المعغياح )عادد المشااهدا ( ىلال 

 ج ءين بحيث يكون عدد ال يم العل أعإ  نها يخاتى عدد ال يم العل أكبح  نها.

لهاها المشااهدا  تي اإ عنهاا النصاف اآلخاحن نل آخح الوسيط هو ال يم  العل ي يد عنها نصاف بمل

يعبين لنا أن عيم  الوسيط معحدد بموضله تال معحدد عهل أسااس ىضاال  ال ايم لبلضاها لضاالً عان ذلان لاين 

ل البياناا  تيمكن يخااب الوسايط لال ياالععهيه   عطحل  ن الوسيط ال يلطل عيم  ضهه  لل يال  تجود عيم 

 غيح المبوب  تالبيانا  المبوب  كما يعضح لنا ليما يهل:

 

 حساب الوسيط فى حالة البيانات غير المبوبة -1

( ليناه إلي ااد أت يخااب الوسايط n, x3, ....... x2, x1xبفاحا أن عادد  شااهدا  المعغياح هال )

مصااعدياً أت منا ليااً  ا  العفحعا  باين ينبغل أتالً محميب البيانا  )المشاهدا (  (M)تالهى يح   له بالح   

 عدد المشاهدا  أت ال يم هإ هل لحدى أم  تجل 

 

 عدد ال يم )المفحدا ( لحدى لين :فإذا كان

رمب  الوسيط )أى  وعله( = 
2

1n
تعيم  الوسيط =                     








 

2

1nX=M   

 لمفحدا (  تجل لينعدد ال يم )ا :أما إذا كان

1=  رمب  الوسيط ) وعله(
2

n
,

2

n
               = تعيم  الوسيط

2

1
XXM

1
2

n

2

n 















 

 3 ثا  

بفحا أن صايب أيد  حال  األيهي  أخه عين   ن أعمار عمالئه سواء اإلناث أت الهكور 

 تكان  أعمارهم بالخنوا  هل:

 (y)أعمار الهكور  (X)اإلناث  أعمار

12 40 32 42 18 50 35 31 18 35 25 70 38 
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المطهوب: يخاب الوسيط ألعمار عمالء هها المحإ  ن اإلناث تالهكور ألخهها لل االععبار عند 

 جديدة؟  هبياطشحاء 

 الحإ

 يط كاآلمل:نحمب بيانا  األعمار )عيم األعمار( مصاعدياً أت منا لياً لكل يمكن ىي اد الوس -1

 (y)أعمار الهكور  (X)أعمار اإلناث 

12 18 31 32 35 40 42 50 18 25 35 38 70 

 X4 - X5الوسيط =   Y3الوسيط=    

 محدد  وع  الوسيط )رمب  الوسيط( لكإ  ن الهكور تاإلناث كالعالل: -2

    =وع  الوسيط )محميب الوسيط( بالنخب  لههكور 
2

1n
  = 

2

15 
 =3 

 (n=5)ألن عدد ال يم أت المفحدا  لحدى ييث 

      عيم  الوسيط بالنخب  لههكور هل ال يمY3  =35 . سن  تهل ال يم  الثالث  بلد محميب المشاهدا 

  = )1أ ا  وع  الوسيط )محميب الوسيط بالنخب  لإلناث
2

,
2


nn

    =1
2

8
,

2

8
  =4 , 5 

 (n = 8)ألن عدد ال يم أت المفحدا   تجل ييث 

 (  عيم  الوسيط هل  عوسط ال يمعين الحابل  تالخا خY4, X5.ًبلد محميب المشاهدا  مصاعديا ) 

أى أن عيم  الوسيط بالنخب  لإلناث = 
2

3532
5.33


  سن 

 

 يعات التكرارية(حساب الوسيط فى حالة البيانات المبوبة )التوز -2

 لحخاب الوسيط لل يال  العو يلا  العكحاري  ينبغل ىمباه الخطوا  اآلمي :

 نكون ال دت  العكحارى المع م  الصاعد )أت النا  ( لهمفحدا  أت المشاهدا . -1

أى أن  وعا  الوسايط  2نحدد  وع  الوسيط )محميب الوسيط( تذلن ب خم    ماوه العكاحارا  عهال  -2

يط( = )محميب الوس
z

f

2

n i
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 نحدد الفئ  الوسيط  تهل الفئ  العل م   ليها الوسيط. -3

 

 بعطبيع ال انون العالل (M)نحخب الوسيط  -4

h*
CC

C
2

n

LM
12

1













  (5) 

 ييث أن:

L  هل الحد األدنل لهفئ  الوسيط 

h   هل طو  الفئ  الوسيط 

C1 ع  الوسيط )الخابع لهفئ  الوسيط (هل العكحار المع م  الصاعد الخابع لمو 

C2 ) هل العكحار المع م  الصاعد الاليع لموع  الوسيط )الاليع لهفئ  الوسيط 

 

 4 ثا  

طالب لل ا عحان  ادة الحاسب اآللل  100ايخب الوسيط لهعو ي  العكحارى لدرجا  

 . (2المبين لل المثا  )

 الحإ

 لحخاب الوسيط يعب  الخطوا  الخالف  كاآلمل:

 نكون ال دت  العكحارى المع م  الصاعد كما يهل: -1
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 طالب لل  ادة الحاسب اآللل 100جدت  لبيان يخاب الوسيط لدرجا   

 الحدود العليا التكرارات الفئات

 للفئات

التكرار 

المتجمع 

 الصاعد

 الحدود الدنيا التكرارات الفئات 

 للفئات

التكرار 

المتجمع 

 النازل

 100 40 فأكثر 2 -40  0 أقل من-40 2 -40

45- 8 45- أقل من   98 45 فأكثر 8 -45  2 

50- 18 50- أقل من   90 50 فأكثر 18 -50  10 

55- 19 55- أقل من   72 55 فأكثر 19 -55  28 

60- 27 60- أقل من   n 53 60 فأكثر 27 -60  47 

65- 14 65- أقل من   2 26 65 فأكثر 14 -65  74 

70- 6 70- أقل من   12 70 فأكثر 6 -70  88 

75- 3 75- أقل من   6 75 فأكثر 3 -75  94 

80- 2 80- أقل من   3 80 فأكثر 2 -80  97 

85-90 1 85- أقل من   1 85 فأكثر 1 85-90  99 

 0 90 فأكثر    100 أقل من 90  

 100     100   

نحدد  وع  الوسيط )محميب الوسيط( =  -2
2

100
50  

( يعضاح  ان ال ادت  المع ما  الصااعد تال ادت  المع ما  الناا   أن لئا  3لخابع جدت  ) ن ال دت  ا -3

 تبالعالل لين: (65-60)الوسيط )الفئ  الوسيط ( هل 

L = 60 , h = 5 

 ت ن ال دت  المع م  الصاعد ن د أن:

C1 = 47 , C2 = 74 

  عيم  الوسيط(M)   =hX
CC

C
n

L
12

1
2













 

    =
 

5
4774

4750
6055.60 X
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hX=  (M)تبالعالل لين عيم  الوسيط 
CC

C
n

L
12

1
2













 

     =
 

5
5326

5350
6055.60 X
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 Modeالمنوال  ثالثا: 

ال ريب عند اسع حائنا لكهم  الوسط الحخابل أت الوسيط لم موع   ن األرعاام يعطاحق ىلال أذهانناا 

بخحع  أن هنا  رعم  ن بين هه  األرعام يمثهها ى ا  عوسط األرعام ذامها )الوسط الحخابل( أت رعم ي ا  لال 

لاها نعخااء   اا  لنال كهما  أتسطها )الوسيط( أ ا كهم   نوا  عد مكون صلب  اإلدرا   ناه الهحةا  األتلال 

  نوا ؟

نحد تن و  أن كهم  المنوا  ملنل عند اسع حائها اإلجابا  أت األرعام األكثح شيوعاً تللإ خيح  ثا  

ىذا سااأل    موعاا   اان طااالب كهياا   ليناا  عاان:  ااا هااو الاادكعور )المحاضااح( األكثااح الع ا اااً لاال  واعيااد 

األكثاح شايوعاً )أت عادداً( عان دكعاور  لاين يطهاع عهيهاا   حاضحامه تاألكثح شحياً تلهماً؟ لاين اإلجاباا 

 المنوا .

 ن ثم لكهم  المنوا  ملنل ىجابا  كثيحة  ن نفا األشخاص عن ساؤا   لاين  ثاإ  اا هال ألضاإ 

 سيارة لدى المصحيين أت  اهي  األرعام العل معكحر أكثح  ن غيحها  ن األرعام.

 .. 3 ,11 ,9 ,3 ,3 ,7 ,5 ,3 حا  لل األرعام  3يعكحر  3 ثا  لهلن الحعم 

كاحاراً  ان باين ال ايم )المشااهدا ( ن  ما سهف يمكن ملحيف المنوا  بأنه ال يم  األكثح شايوعاً أت م

تيمكن يخااب المناوا  لال ياالعل البياناا  غياح المبوبا  ال يم  العل معكحر أكثح  ن غيحها ن تبملنل آخح 

 تالبيانا  المبوب  كما هو  بين لنا ليما يهل:

 حساب المنوال فى حالة البيانات غير المبوبة -1

ىذا كااان لاادينا عاادة ياااال  لاابل  ال اايم أت المشاااهدا  )بيانااا  أت أرعااام غيااح  بوباا ( لااأى  نهااا 

 المنوا ؟

 3 ,9 ,8 ,7 ,7 ,6 ,5 الحال  األتلل:

 4 ,7 ,9 ,8 ,6 ,4 ,4 ,13 ,11 ,3 الحال  الثاني :

 15 ,11 ,9 ,8 الحال  الثالث :

 15 ,7 ,7 ,5 ,6 ,3 ,3 ,9 ,10 ,11 الحابل : الحال 

 لإلجاب  عهل الخؤا  الخابع نحد تن و :

   هال عيما  المناوا  ألنهاا األكثاح مكاحاراً يياث مكاحر  هاه  ال يما   7لل الحال  األتلل ملعبح ال يما

  حمين.
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   ثالث  حا .هل عيم  المنوا  ألنها األكثح مكحاراً ييث مكحر 4أ ا لل الحال  الثاني  لين ال يم   

 .بينما لل الحال  الثالث  ال يوجد  نوا  ألن ليا هنا  عيم  معكحر 

   ييث يعكحران أكثح  ن  حة. 7تال يم   3تلل الحال  الحابل  هنا  عيمعان لهمنوا  تهما ال يم 

أى لهعو ي   نواالن ألن هنا  عيمعان  Bimodalلها يطهع عهل مو ي  ال يم لل هه  الحال  الحابل  

ألن هنا   Uni-modalحر  بنفا اللدد بين   موع  كبيحة  ن ال يم بلكا الحال  األتلل يطهع عهيها مك

 عيم  تايدة لهمنوا .

 

 حساب المنوال فى حالة البيانات المبوبة )التوزيعات التكرارية( -2

ا عايم  نواليا  ال ديح بالهكح أنه لل يال  البيانا  المبوب  مهتب ال يم داخإ الفئاا  لاها ال يكاون لادين

 تلكن يكون لدينا لئ   نوالي  ....... لها نعخاء   اهي  الفئ  المنوالي ؟

الفئ  المنوالي  هل "الفئ  العل مناظح أكباح مكاحار أت بملنال آخاح الفئا  ذا  األكباح  نحد تن و  أن:

 مكحار".

لحسام( اال أنناا طحي ا  ا -طحي ا  الفاحتق  -تيعم يخاب المنوا  بأكثح  ن طحي   )طحي ا  الحتالا  

 سنخعخدم الطحي عين األكثح شيوعاً تهما طحي   الفحتق تطحي   الحسم تذلن كاآلمل:

 بطحي   الفحتق )طحي   المنوا  الخام( Modeىي اد المنوا   -1

م در االشارة بأن هه  الطحي   يطهع عهيها )طحي   الفحتق( ألنها ملعمد عهال الفاحتق باين مكاحار 

عكحارا  الخاب   تالالي   ن تماعهخص الخطاوا  الال  ا  لحخااب المناوا  بهاه  الطحي ا  الفئ  المنوالي  تال

 لل خطومين هما:

 نحدد الفئ  المنوالي  تهل الفئ  العل مناظح أكبح مكحار.-1

 (D)نطبع ال انون العالل لحخاب المنوا  تالهى يح   له بالح   -2

h*LD
21

1




  (7) 

 ييث أن:

L ألدنل لهفئ  المنوالي  )بداي  الفئ  المنوالي (هل الحد ا 
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h  هل طو  لئ  المنوا 

1  هل الفحق بين أكبح مكحارF.  1تالعكحار الخابع لهF 

 العكحار الخابع له -= مكحار الفئ  المنوالي   1أى أن  

2 مكحار  هل الفحق بين أكبحF.  2تالعكحار الاليع لهF 

 العكحار الاليع له -= مكحار الفئ  المنوالي   2أى أن  

 5 ثا  

طالب لال  اادة الحاساب  100ايخب عيم  المنوا  بطحي   الفحتق لل العو ي  العكحارى لدرجا  

 (؟2اآللل لل المثا  )

 الحإ

 (-60)( يعباين لناا أن الفئا  المنواليا  هال الفئا  2ن لال المثاا  )بالنةح ىلل العو ي  العكحارى المبي

 .27تهل الفئ  العل مناظح أكبح مكحار تهو 

h*LD
21

1




  

 ( يمكن محديد كإ  ن:2لها لينه بالنةح لهعو ي  العكحارى المبين لل المثا  )

1  =27 - 19 = 8 

2  =27 - 14 = 13 

L = 60 , h = 5 

904.615*
138

8
60D 


  درج 

 

 ملحوظة هامة

بلد دراسعنا لهمنوا  ت لحل  طحق يخابه ينبغل أن يض  ال اارئ الل يا  لال ذهناه أن المناوا  لاه 

   ايا  تعيوبه لل نفا الوع  كما يهل:
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 :  ن أهم   ايا المنوا  اآلمل:  ايا المنوا 

الوييااد  اان   اااييا الن عاا  المحك ياا  الااهى يخااعخدم لاال يالاا   أنااه الم ياااس اإليصااائل -1

جناحا  اليكعاح ( أت  -البيانا  الوصفي   ثإ نوه الغخال  المفضه  لحب  المن   ) انوسال 

 - معاا ( أت الناوه )ذكاح  -جياد جادا  -جياد  -م ديحا  الن اح لهطاالب لال الكهيا  )  باو  

 أنثل( ...... الخ.

عطحلاا  كالوسااط الحخااابل  ااثالً لضااالً عاان انااه ال يعااأثح بالفئااا  انااه ال يعااأثح بااال يم الم -2

 المفعوي .

 سهإ الحخاب تالفهم تال يحعاج ىلل خهفي  رياضي   ع د  . -3

أيياناً يكون المنوا  ألضإ الم اييا اإليصائي  جميلهاا ألناه أكثاح  نط يا  عنهاا )الوساط  -4

راس  جدتى الععاح لحه جدياد الوسيط(  ثا  لهلن الدراس  العل بم عضاها يعم د -الحخابل 

 اااثالً( الغاااحا  نهاااا العحكيااا  عهااال أكثاااح  Addidasلمحاااإ بيااا  أيهيااا  بمدينااا  طنطاااا )

الم اسا  طهبااً  ان جمهاور المخاعههكين  ان خاال  اساع حاء  بيلاا  المحاال  الكائنا  لال 

طنطا لل هها المثا  يلعبح المنوا  بال ريب ألضإ الم اييا اإليصائي  عهل اإلطالق ألنه 

يمكننااا  اان  لحلاا  الم اسااا  األكثااح طهباااً  اان غيحهااا  اان خااال  اسااع حاء أرعااام  بيلااا  

 المحال  المخعهف .

 

 ترغم هه  الم ايا العل يعخم بها المنوا  لانه يشوبه بل  الليوب أهمها:

 له طحق كثيحة لحخابه جميلها ملعبح بمثاب  طحق م حيبي  غالباً ال معخاتى نعائ ها. -1

ل ط عهل الفئ  المنواليا  تهال جا ء  ان العو يا  العكاحارى لاها لهناا  أن يخابه يلعمد  -2

جاا ء كبيااح  اان العو ياا  يااعم ىهمالااه لضااالً عاان انااه ىذا كاناا  الفئاا  المنوالياا  هاال الفئاا  

 األتلل أت األخيحة لل العو ي  لين عيم  المنوا  مصبح غيح  نط ي  بإ  ضهه .

الوسايط  -  األخاحى )الوساط الحخاابل يلعبح أعإ أهمي  بالم ارنا  بالم ااييا اإليصاائي -3

 ...... الخ( ييث  ن النادر اسعخدا ه لل الم اال  اللهمي .

أيياناً يوجد أكثح  ن  نوا  لل المفحدا  أت المشاهدا  كهلن عد ال يوجد أطالعا  نوا   -4

 ال سيما ىذا مكحر  كإ  شاهدة  ن  شاهدا  البيانا   حة تايدة ل ط.  
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 الخالصة

 المنوال( -الوسيط  -لمقاييس النزعة المركزية )الوسط الحسابى تقييم مقارن 

 -الوسايط  -بلد دراسعنا لكإ  ن   اييا المعوسطا  )الن ع  المحك ي ( الثالث  )الوساط الحخاابل 

طالاب لال  اادة الحاساب اآللال  100المنوا ( تيخابها  ن مو ي  تايد تهو العو يا  العكاحارى لادرجا  

ه  المعوسطا  ألضإ عن اآلخح ت اهي  اللالعا  بينهما تهإ يمكن ىي اد أيدهما نعخاء  أى  عوسط  ن ه

  ن اآلخح ...... الخ ......  ن األسئه  العل عد مدتر لل ذهن الكثيح  ن الدارسين تالبايثين؟

نحد تن و  بالنةح ىلل عيم المعوسطا  الثالث  المحخوب  لنفا العو ي  العكحارى سالف الهكح ن اد 

 أن:

 61.90ن المنوا  =  60.55ن الوسيط =  60.55سط الحخابل = الو

أى أن عيمعل الوسط الحخابل تالوسيط  عخاتيعان أ ا عيم  المنوا  لهل أكبح  نهما ىلال ياد  اا اال 

أن هه  ال يم عد ال مكون كهلن لل كإ األ ثه  ييث معوعف عيم  كإ  نهما بناًء عهل شكإ العو ي  العكاحارى 

 ن بملنل أنه:

  Normal Distributionذا كان العو ي  العكحارى مو يلاً  عماثالً ى -1

 لين عيم المعوسطا  الثالث  مهعحم    بلضها أى معخاتى    بلضها بملنل أن:

M=D=المعوسط الحخابل=الوسيط=المنوا  أى )


X( أنةح شكإ )أ(3-4 

 ين لين الوسط الحخابل يكون أكبح  ن المنوا .ىذا كان العو ي  العكحارى  هعوياً جه  اليم -2

 D <أى أن 


X ( 3-4أنةح شكإ.)ب 

 ىذا كان العو ي  العكحارى  هعوياً جه  اليخار لين الوسط الحخابل يكون أعإ  ن المنوا . -3

 D <أى أن 


X ( 3-4أنةح شكإ.)جـ 

  هحوظ  ها  

      ( م اا  بااين M)ب ن جااـ( دائماااً الوساايط ي اا  بااين الوسااط الحخااابل تالمنااوا  أى أن )لاال الحااالعين 

(, D 


X.) 
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  نحنل  هعوى جه  اليمين  نحنل  عماثإ
 نحنل  هعوى جه  

 اليخار

   

= M = D


X 

 أ(4-3شكإ )



X D < M < 

 ب(4-3شكإ )

< M < D


X 

 جـ(4-3شكإ )

M , D ,( اللالع  بين الوسط الحخابل تالوسيط تالمنوا  )3-4شكإ )


X) 

تىذا العوى المنحنل يمينااً  ( يعضح أن عيم  المنوا  م ابإ دائماً عم  المنحل4-3 ن الشكإ الخالف )

أت يخاااراً انع هاا  عيماا  المنااوا  هاال األخااحى يميناااً أت يخاااراً ن أ ااا الوسااط الحخااابل لاادائماً يأخااه  كانااه لاال 

ال انب الملاكا لهمنوا  . تعمو اً عد لويظ أنه كهما كان العو ي  عحيبااً  ان العماثاإ أت  هعويااً العاواء غياح 

MX(3DX(شديد لين  


 ت نها ن د أن: 

 ضلف الوسط الحخابل. -المنوا  = ثالث  أ ثا  الوسيط 

أ اا اإلجابا  عهال الخاؤا  أى هاه  المعوساطا  ألضاإ تأجادى  ان األخاحى لعمثياإ الةااهحة  حااإ 

 الدراس ؟ 

 نحد تن و : "أن ذلن يعوعف عهل طبيل  العو ي  العكحارى" بملنل أن:

المناوا ( لهاا نفاا  -الوسايط  -ا  )الوسط الحخاابل ىذا كان العو ي   عماثإ لكإ المعوسط -1

 األهمي .

ىذا كان  العو ي   هعوياً ليفضإ الوسيط أت المنوا  عن الوسط الحخاابل ال سايما ىذا كانا   -2

 هنا  عيم  عطحل .

ىذا كان العو ي  العكحارى  فعوح  ن أيد طحلياه أت كهيهماا يياث ال يمكان يخااب الوساط  -3

الفئاا  المفعويا  لاين الوسايط أت المناوا  يكوناا ألضاإ  ان  الحخابل لعلهر يخاب  حاكا 

 الوسط الحخابل.
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ىذا كان المنوا  ي   لال بدايا  العو يا  أت نهايعاه كماا هاو الحاا  لال العو يلاا  العكحاريا   -4

العل يطهع عهي  نحنيامها بلد رسامها بالمنحنياا  الال يا  أت الال يا  الم هوبا  ليناه يفضاإ 

 ط عن المنوا  ييث ال يلبح المنوا  عن العو ي  العكحارى.الوسط الحخابل أت الوسي

 

 خالصة القول

المناوا (   اياا  تعيوباه لاها ىذا كاان  -الوسايط  -أن لكإ  ن المعوسطا  الثالث  )الوسط الحخابل 

هنا  شن أت ريب  لل  دى االععماد عهل أيدهما دتن اآلخح ليفضاإ يخااب اثناين  نهاا أت الثالثا   لااً ثام 

اخعبااار أياادهما لعمثياإ الةاااهحة  حااإ الدراساا  ال سايما بلااد  لحلاا  شاكإ العو ياا  العكااحارى لهااه    حاتلا 

 الةاهحة  ن رسم المنحنل العكحارى لها.

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 رابعالفصل ال

 مقاييس التشتت
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 مقدمة  ▀

بعد  راستدا ل قايدل ال سق  ادم سقاة   دم وسقاا(تدعلفن  اة  دل ال قديي سقايدل ال يصدل   ي  دا  

سقا دد(س  ....... سقدد ن  -سق(تددا   -سقبالنددلف وسقيدداىن  ددو ادددى  سعدد   ع ددو ا ااددل سقاا(تدد  وسق(تدد  سقص ددلبو 

ياال قيي سقبالنلف وسقياىن نص( داام معا م ي او سقاا(ت  . د   ثلا تؤس   ايالس  صف قيي سقبالنلف عاث 

  ق( قل سقاا(ت  سقيى عص  ل ا اه قاجا(ام من سقبالنلف وسقياىن  ل و ق(صف قيي سقبالنلف؟

سإلجلبددم بددلقعبأل   ذل قدديس سقاا(تدد   اددة  ددل و قاص  دد  صدد لف   ددبل سقا(  ددأل سقدديى يابعدده قدديي 

 بان  ي  م ى ياة   سقبالنلف ع(قه  قبدن   نعدةم م ده قدل قديي سقبالندلف دة بدم مدن  سقبالنلف وسقياىن ذنه

بعضال سقبعض ام بعا ة ان بعضال سقبعض عاث ق لك بالنلف دة بم من قديس سقاا(تد   اىدةى بعاد ي ا ده 

 سقاا(ت . ...... قيس  ال ب  ال  ب(ل ق لك ميالس آىة   لن ي  بان م ى سقا لم سقبالنلف ا  بعثةيال ع(  قيس

 قبو  اضح قك ا ال سقيلائ سقع    بأل سقاا(تد  قاجا(ادم مدن سقبالندلف  ادة  دل و ق(صدف قديي 

 سقبالنلف يعل  مع ل ن(ضح قك قيس بلقاثل  سقا(ضاصو سقالقو:

 ي(ضاصو قبالل ما(ت  مجا(ام من سقبالنلف  اة  ل و ق(ص ال  مثل 

م   دة سقيدا   دل اا دم مب(نده مدن ايدةة جلمعد -ب ةض ال ق   ل اا الل من طالب   ادم سقاجدلاة 

طالب  تأق ل  ل  سع  م اى ادن سق اجدم سقادو عصدل ا اادل  دو مدلرة سقاصلتدبم   لندم كجلبدلياى  ادل قدو 

 مبا ه  و سقج    سقالقو:

  و ملرة سقاصلتبم ج     بالل راجلف اا اان من طالب سقاجلاة

 من سقعالب سقعا م سقثلنام سقبالل سقعا م سذ قو من سقعالب سقبالل

 54 62 67 58 42 سق اجلف 77 75 71 73 65 سق اجلف

 77 77 67 70 68  77 98 85 100 77 

 سق(ت  سقص لبو

 سق(تا 

  سقا (س



X =72 

M=72 

D=77 

 سق(ت  سقص لبو

 سق(تا 

 سقا (س 



X =72 

M=72 

D=77 

  اضح ق ل مل   و:ن سق لقف 6 بلتايةسئ ل سقج    و

اندده مددن سق اددةة سذ قددو ال راجددلف مجادد(ااو سقعددالب ماالم ددم ذل ددداى  ددل مددن سقاا(تدد  سقص ددلبو  -1

72=و


X  ن  سق(تا(M = 72)   سقا (س (D=77) .ما ل  م ق اجا(ااان 
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ان راجدلف كذس ناةنل مةة اىةى ناةة ملدبم قد اجلف مجاد(ااو سقعدالب  اضدح ق دل ال ق دلك  دة  بد -2

 (100-42)سقاجا(ااان عاث ي اية راجدلف سقاجا(ادم سقثلنادم مدن سقعدالب  دو مد ى ا تدأل اى مدن 

با ال راجلف سقاجا(ام سذ قدو ييادةب مدن بعضدال سقدبعض عادث سقاد ى سقديى ي ايدة  اده قدال  بادة 

ا ثة  من مى ن ا اج ال راجلف مجا(ام سقعالب سقثلنام ا ثة بع سً من بعضال سقبعض اىن ،  77-65و

 يياالً.

سقا د(س ن ا  باع دو آىدة ميدل ال سق  ادم  -سق(تدا   - من مى  دنل سقاا(تدعلف وسق(تد  سقص دلبو  

سقاة   م   يااة قيس سقايام ا  سقاغاة بان سقبالندلف وسقايدلق سف ا  سقا دةرسفن  بلقادلقو   يب دو  عد قل 

 Measuresة من ميل ال سقايدام ق(صف مجا(ام من سقبالنلف وسقياىن بل   بغو ال  صلعبال ميالس آى

of Dispersion. 

 ن ا    مال ت ف انه   بد  ا د  راستدم ي(  دأل مجا(ادم مدن سقبالندلف وسقيداىن ذى  دلقةة مدن 

سقا(سقة س  يياصة راستا ل  و  صف قيي سقالقةة ا و اعد  سقاا(تدعلف  ص دل بدل   بغدو ا ضدلً دادلس 

 بادديس  صددبح سق(صددف  Kurtosis سقا ددةطح  Skewnessسقايددام ،  ضددالً اددن داددلس  ددل مددن س قادد(س  

 .ق القةة  ص لً يلملً    ي(به  ئ 

  اىاةسً نا ل   مل ق( سقايام؟  ملقام اقى ميل ال سقايام؟

 نةر  ني( : سقايام ق(: "سنصةسم سقياى وسقبالنلفن ا  بع قل ان بعضال سقبعض"

 امل ميل ال سقايام  او ي صصة  اال   و:

  سقا ىThe Range 

  نصةسم سقةباعو سQuartile Deviation 

   س نصةسم سقاا(تThe Average Deviation 

  س نصةسم سقاعالاى  سقابل نThe Standard Deviation and Variance 

  معلمل س ىاالمThe Coefficient of Variations 

  ت(م نا ل   ميل ال سقايام  ال ق( مبان ق ل  اال   و:
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 The Rangeالمدى  اوال:

  ابدن  (R) عابة سقا ى من اب   ميدل ال سقايدام  اتدا ال  دو سقص دلب عادث  ةمد  قده بدلقةم  

 ع لبه  و علقاو سقبالنلف  اة سقاب(بم  سقبالنلف سقاب(بم  ال  ابان ق ل  اال   و:

 المدى فى حالة البيانات غير المبوبة -1

 داام اى ال:  عةم سقا ى بأنه سق ة  بان ا بة داام وميلق ة ا  م ةرةن  اصغة

 اصغة ميلق ة -سقا ى = ا بة ميلق ة 

Range=The Largest Observation - The Smallest Observation (12) 

 ق اجلف مجا(ااو سقعالب ق(: (R)ا و تبال سقاثل  نج  ال سقا ى 

 ق اجلف مجا(ام سقعالب سذ قو: (R)سقا ى 

R1 = 77 - 65 = 12 راجم 

 عالب سقثلنام:ق اجلف مجا(ام سق (R)سقا ى 

R2 = 100 - 42 = 58 راجم 

 قدديس  ع ددو ال ميددلق سف سقاجا(اددم سقثلناددم وراجددلف سقعددالبن ا ثددة  R2R<1 ق لقددك  اضددح ال 

يياالً من مثااليال  و سقاجا(ام سذ قو باع و آىة ال راجلف سقاجا(ام سذ قو وميلق سفن ا ثة يجلن لً 

 من مثااليال ق اجا(ام سقثلنام.

 الة البيانات المبوبة )التوزيعات التكرارية(المدى فى ح -2

  عةم سقا ى بأنه سق ة  بان سقص  سذا و ق  ئم سذىاةة  سقص  سذرنو ق  ئم سذ قو اى ال:

 سقص  سذرنو ق  ئم سذ قو  -سقا ى = سقص  سذا و ق  ئم سذىاةة 

 ددو سماصددلل مددلرة طلقددل  100ا ددو تددبال سقاثددل : بلتددا  سم بالنددلف سقا(  ددأل سقابددةساى قدد اجلف 

 ن  ابن ع لب سقا ى  لآليو:2سقص لب سآلقو واناة مثل  

 راجم R  =90 - 40  =50سقا ى = 

 م س ل سقا ى: ق ا ى ا ة م س ل  ا ى بال  قو:

 انه ميالس تال  ب ا   و سقص لب. -1
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 عابة ميالس جا  ق ايام  ي  كذس  لنم ا ر سقايلق سف صغاة قايس   ا  م  ثاةسً  -2

 اعبايلف سقعا ام سقاو يا ى بصغة ا ر ميلق سيال. تاال  و سق

مثل  قيقك: اا الف سقةدلبم سإلعصلئام ا و ج(رة سإلنالج  سقيى  اال  ص ر م ى سقيب(  قا(سص لف 

سإلناددلج مددن ىددال   صدد  اا ددلف   يةبدد(س اددن اابعددم ا  ىا ددم ميددلق سف ،  دديقك   ددا  م سقادد ى  ددو 

(  قبا ام ارس  سقج ى ق( لئ ه سقا ا  دم مثدل اد ر نبضدلف سقي دل ا  سقاعبايلف سقعبام مثل  قيقك سقا ى سقايب

 راجم سقصةساة ا  ضغ  سق م  سقيى  عابة سقي   مة ضلً كذس يع ى قيس سقا ى.

  و ذسف سق(دم ق لك بعض سقعا(ب سقاو يي(ب سقا ى ياب (ا  اال   و:

 ىدةى انه  ااى  ي  بلقايلق يان سذ قو  سذىاةة ر ل بيام سقايلق سف سذ

 قايس  اأمة بلقياى سقيلذة وسقايلق سف سقصغاة ج سً ا  سقبباة ج سًن.

   ج(  ستا  سمه قايلانم ييام مجاد(ااان مدن سقايدلق سف وسقيداىن س   

كذس  لنددم ادد ر سقايددلق سف  ددو  ددل مجا(اددم ما ددل ى مددأل سقاجا(اددم 

 سذىةى ذنه   رسر ب  لرة ا ر سقايلق سف.

 ىددل ن ددل سقاجااددأل بعبددل سقايددل ال ي ا ددف دااادده مددن اا ددم ذىددةى رس

 سذىةى.

 .صعل يي  ة داااه من سقج س   سقابةسا م سقا ا(عم  
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 Semi-Interquartile Range    االنحراف الربيعى أو نصف المدى الربيعى ثانيا:

قال  لل من اا(ب سقا ى انه  اأمة بلقياى سقيلذة ا  سقااعة م قيس  نل ا ضل طة يم ق ا    من قيس 

قو عيم اا و ج   من سقايلق سف وسقةبدأل سذىادةن  اصدغة جد   مدن سقايدلق سف وسقةبدأل سذ  ن سقعال 

بع  يةيابال يصلا  لً ا  ي ل قالً مدى نص دل سق دة  بدان داادم سقةبادأل سذ    سقةبادأل سقثلقدث   صصدل ا دو مدل 

 قيس نا ل   مل ق( نصف سقا ى سقةباعو؟ -  او بلقا ى سقةباعو 

 " Q1 سقةباأل سذ    Q3سق ة  بان سقةباأل سقثلقث نةر  ني(  "ق( ما(ت  

 ق(: Q بلقالقو  نل نصف سقا ى سقةباعو  سقيى  ةم  قه بلقةم  

2

QQ
Q 13    (13) 

  ابن ع لب نصف سقا ى سقةباعو  و علقاو سقبالنلف  اة سقاب(بدم  سقبالندلف سقاب(بدم  ادل  ابدان 

 ق ل  اال   و:

 بيعى فى حالة البيانات غير المبوبةحساب نصف المدى الر -1

 1مثل  

 سإلعصل : ميةا مبلرئ  و سىابلاطلقل  15اا م د اقل   اال   و راجلف

7.25 8.5 9.5 10 10.25 11 12.5 12.75 

13.25 14 15 16.5 16.75 18 19.5  

 سقاع (ب: ع لب  ل من:

  سقا ى.-ا

 الب.نصف سقا ى سقةباعو  ايالس ق ايام ق اجلف قؤ   سقع-ب

 سقصل

 ً  نةيل سق اجلف كذس قى يبن مةيبم يةيابلً يصلا  ل

 12.25 = 19.5 - 7.25=  (R)سقا ى  -ا
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قبو نص ل نصف سقا ى سقةباعو  ال ب  ا  ً مدن يص  د  ايبدم سقةبادأل سذرندو  سقةبادأل سذا دو  -ب

  لقالقو:

يةيال ا  م(دأل سقةباأل سذرنو = 
4

)115(1
4


  وسقةدى سقةسبألن 

 وسقةدى سقةسبألن    Q =10)1(داام سقةباأل سذرنو 

يةيال ا  م(دأل سقةباأل سذا و = 
4

)115(3
12


 وسقةدى سقثلنو ايةن 

 وسقةدى سقثلنو ايةن  16.5= (Q3)داام سقةباأل سذرنو 

=  (Q)نصف سقا ى سقةباعو 
2

QQ 13   

     =
2

105.16
25.3


 

م سقا ى ب صف سقا ى سقةباعو نالعظ ال ق لك  ة   لتأل با اال  و دالس سقايدام  ادل ال بايلان

نصف سقا ى سقةباعو مل  س   عاا  ا   ع لبه ا دو م دةريان  يد   ادل قد( سقصدل   دو سقاد ى ا دى انده يدى 

 عيم بعض سقا ةرسف ا  سقايلق سف وسقةبأل سذ    سقةبأل سذىاةن من سقايلق سف.

 

 مدى الربيعى فى حالة البيانات المبوبة )التوزيعات التكرارية(حساب نصف ال -2

 2مثل  

  لل ي(  أل  ميةا سق غم س نج ا  م   ادم سجلبم سىابلا 72ب ةض انه يى سىاالا اا م د اقل 

 راجلياى  ال ق( مبان  و سقا(  أل سقابةساى سقالقو:

 سقاجا(ع 10-9 -8 -7 -6 -5 -4  ئلف سق اجلف

 72 8 17 20 14 8 5 ا ر سقعالب

 سقاع (ب: ع لب نصف سقا ى سقةباعو  ايالس ق ايام ق اجلف قؤ   سقعالب؟

 سقصل

 سقةباددأل  Q)1(قبددو  ابددن ع ددلب نصددف سقادد ى سقةباعددو   بدد  مددن ع ددلب  ددل مددن سقةباددأل سذ   

  ذقك باب( ن سقج    سقابةساى سقااجاأل سقصلا  سقالقو: Q)3(سقثلقث 
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 سقااجاأل سقصلا  قص لب سقةباأل سذرنو  سقةباأل سذا وج    قبالل سقج    سقابةساى 

 سقابةسا سقااجاأل سقصلا  سقص  ر سقع ال ق  ئلف سقابةساسف سق ئلف

 0 ادل من 4 5 -4

 5 ادل من  5 8 -5

 n 13 ادل من  6 14 -6

 4 27 ادل من  7 20 -7

 3n 47 ادل من  8 17 -8

 4 64 ادل من  9 8 9-10

 72 ادل من  10  

وسذرنون =  1Qم(دأل ا  يةيال سقةباأل سذ   
44

72
18

in
 

 داام سقةباأل سذ  

h
CC

C
n

LQ x

12

1

1
4













  

357.61
)1327(

)1318(
61 




 xQ  

=  (Q3)م(دأل سقةباأل سقثلقث 
4

3

4

723
54

nx
 

 داام سقةباأل سقثلقث

h
CC

C
n

LQ x

12

1

3
4

3
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412.81
)4764(

)4754(
81 




 xQ 

  ال   و: (A)نج  ال نصف سقا ى سقةباعو   بلقالقو

0275.1
2

357.6412.8

2

13 






QQ

Q  

مال ت ف ن دا    انده ا دى ال نصدف سقاد ى سقةباعدو    صد ل مدن بعدض سقعاد(ب سقادو ييد(ب 

سقا ى عاث    اأمة بلقياى سقااعة م  ضالً ان كمبلنام ع لبه  و علقدم سقا(  عدلف سقابةسا دم سقا ا(عدم س  

 ض سقعا(ب من اقاال:انه مل  س   ي(به بع

  انه  و علقم سقبالنلف  اة سقاب(بم  عاا  ا و م ةريان  ي   عا لب داااه قيس  اد( ميادلس

  اة ع لس ق ايام.

   يياضو اا ام ع لبه جا   باة ا و  جه سق ص(ص  و علقم سقبالنلف سقاب(بم عاث   ب

 ب دم  ل ام عاث  عاا  ا اال  و ع لبه. Q1(Q ,3(من ع لب 
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 The Average Deviationاالنحراف المتوسط  ا:ثالث

نصف سقا ى سقةباعون يبان ق ل ال سقا ى  عاا   -بع  راستا ل قايالتان من ميل ال سقايام وسقا ى 

 و ع لبه ا و داااان  ي  من داى سقايلق سف وسقا دةرسفن  قادل ا بدة ميدلق ي  اصدغة ميدلق ي  دو عدان 

ن  عاا  ق( سآلىة ا و  ل من داام سقةباأل سذ    سقةباأل سقثلقدث نصف سقا ى سقةباعو وس نصةسم سقةباعو

ق ايلق سف ...... ر ل بيام سقايلق سف . قديس اضدصو مدن سذقاادم  جد(ر ميدل ال اىدةى ق ايدام يعااد   دو 

 ع لبال ا و جااأل سقايلق سف ا  سقياى من اقى قيي سقايل ال س نصةسم سقاا(ت   سقيى  اب (ا يعة  ه  و:

 سقاا(ت  ق( س نصةسم 

 سق(تا ن". -"ما(ت  سنصةس لف سقياى ان اع  سقاا(تعلف وسق(ت  سقص لبو 

 باع و آىة ق( 

 سق(تا ن بغض سق اة ان س  لاة". -"ما(ت  مجا(ع سنصةس لف سقياى ان وسق(ت  سقص لبو 

يج ا س  دلاة بدأل س نصدةسم سقاا(تد   أىدي  دو سقص دبلل عجدى س نصدةسم  يد  ادن سقيداى بغدض 

ان ك لايال ،   ع ى سق بل  و كقال  س  لاة كقو ال مجا(ع س نصةس لف  ال ا ا ل م بيلً   ل ى  سق اة

 ص ة.

قايس كذس قى ياال س  لاة  نل داام س نصةسم سقاا(ت  تا ل ى ص ة بلتااةسا ،  بلقالقو    ابن 

 سي لذ قيي س نصةس لف  ايالس ق ايام.

قل قيي س نصةس لف قو سنصةس لف سقياى وسقايلق سفن ادن   سق ؤس  سقيى    ا  و سقيقن سآلل ق(:

 سق(ت  سقص لبو ام سق(تا ؟

نددةر  نيدد(  قا ددم ماددم ميددب م كذس ع ددبم سنصةس ددلف سقيدداى اددن سق(تدد  سقص ددلبو ا  سق(تددا  س  ال 

  و ض(  ذقدك  ابدن ع دلب س نصدةسم سقاا(تد   دو   سقص لبو ا ثة  ا(الً من سق(تا  ، ستا  سم سق(ت

 بالنلف  اة سقاب(بم  سقبالنلف سقاب(بم  ال  ابان ق ل  اال   و؟علقاو سق

 حساب االنحراف المتوسط فى حالة البيانات غير المبوبة-1

قال  لل من ىصلئ  سق(ت  سقص لبو ال مجا(ع سنصةس دلف سقيداى ادن  تدعال سقص دلبو = صد ة 

اى ال  


0)xx( جبدم)سقدبعض سآلىدة تدلقبم قديس  دال بد  مدن  نااجم ق(جد(ر بعدض س نصةس دلف سقا 

ك جلر طة يم يا أل س نصةس لف سقا(جبدم  س نصةس دلف سق دلقبم مدن ال يصديم بعضدال سقدبعض  باع دو آىدة 
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ك جلر طة يم باياضلقل  اى ع لب س نصةسم بغض سق اة ان ك لايه   ص ث ذقك بنقال  س  لاة سق دلقبم 

 يعةم بلقاعلرقم سقالقام:اى ك جلر سقياام سقاع يم قالنصةس لف سقاو 














0

0

XX

XX
X  

X2, X1X ,3  ب دةض ال سقبالندلف وسقايدلق سفن سقاع د(ب ع دلب س نصدةسم سقاا(تد  قادل قدو 

n........... X ما(ت  قيي سقبالنلف وسقايلق سفن قد( و 


X ن  دنل داادم س نصدةسم سقاا(تد  سقديى  ةمد  قده

 ن ع لبه من سقاعلرقم سقالقام: اب (AD)بلقةم  

n

XX

AD

 





 (14) 

عاث ال: 


XX قو سنصةس لف سقبالنلف وسقياىن ان سق(ت  سقص لبو و


X ن 

قايس   بغو ع لب سق(ت  سقص لبو ا  ً مى ك جلر سنصةس لف سقياى ان سق(ت  سقص لبو مى يعباو 

 سق لبو. سقيلن(ل

 3مثل  

  اال   و راجلف مالنام طالب  و ملرة ا لضالف سذاال  :

56, 83, 67, 49, 80, 60, 90, 75 

 سقاع (ب ك جلر س نصةسم سقاا(ت  قايي سق اجلف

 سقصل

70
8

7590608049678356







X  

  قبو  ابن ك جلر س نصةس لف  سقياى سقاع يم  جل يب( ن سقج    سقالقو:
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 طالب  و ملرة ا لضالف سذاال   8نصةسم سقاا(ت  ق اجلف ج      جلر س 

X 56 83 67 49 80 60 90 75 سقاجا(ع 



 XX  -14 +13 -3 -21 +10 -10 +20 +5 0 



 XX
 

14 13 3 21 10 10 20 5 96 

12
8

96

)(



 





AD

n

XX

AD  

 حساب االنحراف المتوسط فى حالة البيانات المبوبة )التوزيعات التكرارية(-ب

قبو  ابن ع لب س نصةسم سقاا(ت   و علقم سقبالنلف سقاب(بم وج س   سقا(  أل سقابةساىن   بغدو 

 كيبلع سق ع(سف سقالقام:

 يص    مةس   سق ئلف. -1

ك جلر سق(ت  سقص لبو و -2


Xة  سقاعة  م ت  لً.ن بنع ى سقع 

XXك جلر س نصةس لف ان سقا(ت  سقص لبو و -3


 ن.

ك جلر س نصةس لف سقاع يم  -4


 XX. 

 نضةب س نصةس لف سقاع يم  و سقابةسا سقا ل ة مى ن(ج  مجا(ع علصل سقضةب. -5

 نعبو سقاعلرقم سقالقام قص لب س نصةسم سقاا(ت . -6



 











m

i

mi

i
i

F

XXF

AD

1

1

)(
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 عاث ال:

iF  قو سقابةساسف 






mi

i

F
1

 قو مجا(ع سقابةساسف   

 15مثل  

ن 2طلقل  و ملرة سقصلتل سآلقو سقابان  و سقاثل  و 100بلتا  سم سقا(  أل سقابةساى ق اجلف 

 سع ل س نصةسم سقاا(ت  مأل ي  اة مع لي؟

 سقصل

 لب س نصةسم سقاا(ت   ذقك بع  يب( ن سقج    سقالقو:بن ع ابلتا  سم سق ع(سف تلق م سقي ة  

 سق ئلف
سقابةساسف 

(F) 

مةس   

 (x)سق ئلف 
و



 XXن 


 XX F


 XX  

40- 2 42.5 -18.05 18.05 36.10 

45- 8 47.5 -13.05 13.05 104.40 

50- 18 52.5 -8.05 8.05 144.90 

55- 19 57.5 -3.05 3.05 57.95 

60- 27 62.5 1.95 1.95 52.65 

65- 14 67.5 6.95 6.95 97.30 

70- 6 72.5 11.95 11.95 71.7 

75- 3 77.5 16.95 16.95 50.85 

80- 2 82.5 21.95 21.95 43.90 

85-90 1 87.5 26.95 26.95 26.95 

 686.7    100 سقاجا(ع
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60.55=سق ع(سف سق لبيم مأل مالعام ال سق(ت  سقص لبو ون يعباو 8  (ضح سقج    و


X  ن د

 ن ،  باعباو سقيلن(ل سقالقو  ابن ع لب س نصةسم سقاا(ت :3يى ع لبه  و مثل  و



 











m

i

mi

i
i

F

XXF

AD

1

1

)(

 

867.6
100

7.686
AD  راجم 

 لف سقعدددددددالب  قددددددديس  ع دددددددو ال س نصدددددددةسم سقاا(تددددددد  ادددددددن سق(تددددددد  سقص دددددددلبو قددددددد اج

60.55=و


X راجدددم باع دددو آىدددة ال ما(تددد  سقبعددد  وسقايدددامن بدددان راجدددلف سقعدددالب  6.567ن   دددل ى

 راجم. 6.867 سقاا(ت  سقص لبو   ل ى 

  من سقاثل  سق لبو  اب  ل ستا الج اقى م س ل س نصةسم سقاا(ت   قو:

لق سفن سق لصم بلقالقةة م(ض(ع انه ميالس ق ايام  اى ع لبه باياضو سقياى وسقاي -1

 سق استم.

 تا(قم ع لبه  ي  اةي ا و سقبالنلف. -2

  ا ى م س ل س نصةسم سقاا(ت  س  انه  علنو من بعض سقيص(ا اقاال:

 كقال  س  لاة قالنصةس لف ر ل س تا لر ا و م عو ا او ا لضو  بة  ذقك. -1

    ابن ع لبه  و علقم سقا(  علف سقابةسا م سقا ا(عم. -2

ىالصم سقي(  ال س نصةسم سقاا(ت   ايالس ق ايام د ال س تا  سم  ي ادل   دا  م  دو اا ادلف  

سقاص ادل سإلعصدلئو ذنده اددل ردددم بلقايلاندم مدأل بعدض سقايدل ال سذىددةى ق ايدام  سقادو اقاادل س نصددةسم 

 سقاعالاى  ال تااضح ق ل  اال بع .
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    The Standard Deviation and Varianceاالنحراف المعيارى والتباين  رابعا:

ذ ةنددل تددلق لً ال س نصددةسم سقاا(تدد   أعدد  ميددل ال سقايددام قدد( ما(تدد  مجادد(ع سنصةس ددلف سقيدداى 

وسقايلق سفن ان  تعال سقص لبو بغض سق اة ان سإل لاسف سق لقبم قالنصةس لف س  ال كقال  ك لاة قديي 

من   ج(ر ميادلس آىدة ق ايدام  دا    مدن  س نصةس لف     ا   كقو مبةا م عيو ا لضو قيس  بلل   ب 

سإل لاسف سق لقبم قالنصةس لف وسق ة   بان سقياى  سقاا(ت  سقص لبون بعة يم ا لضدام قديس سقايادلس  ع دو 

 .. قيس نا ل   مل ق( سقابل ن؟ Varianceا اه سقابل ن 

اى سقدا    مدن نةر  ني(  ال سقابل ن  عابة مدن اقدى ميدل ال سقايدام  ا ثةقدل سنايدلاسً باياضدلي  د

 سإل لاسف سق لقبم  و س نصةس لف ان طة و يةباأل جااأل س نصةس لف مى ك جلر  تعال سقص لبو.

 باع و آىة سقابل ن ق( "ما(ت  مجا(ع مةبأل سنصةس لف سقياى ان  تعال سقص لبو".

 دلف  مال ت ف  ابان ال سقابل ن  عاا   و ع لبه ا و  ل سقياى وسقايلق سفن  بلقاص    ا دو سنصةس

 سقياى وسقايلق سفن ان  تعال سقص لبو ،  لذس  لنم سنصةس لف سقياى ان  تعال سقص لبو قو:

(X1-


X ), (X2-


X ), (X3-


X ) ............. (Xn-


X ) 

 بو ق(: مةبعلف قيي س نصةس لف ان سق(ت  سقص ل

(X1-


X )2, (X2-


X )2, (X3-


X )2 ............. (Xn-


X )2 

 Variance ددنل ما(تدد  مجادد(ع مةبعددلف سنصةس ددلف سقيدداى اددن  تددعال سقص ددلبو   دداو سقابددل ن 

 ن اى ال:2  ةم  قه بلقةم  و












2
n

2
2

2
1

2
)XX(..........)XX()XX(

n

1
 

 


22 )(
1

XX
n

i  (16) 

 عاث ال:

n قو ا ر سقايلق سف 

iX قو سقايلق سف وسقياىن 



X سق(ت  سقص لبو 
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ن  بن جلر سقجيا سقاةباأل ق ابل ن نصصل ا و مل   او س نصةسم سقاعادلاى   ةمد  قده بدلقةم  و

 اى ال

n

XX i 



2)(

                                       (17) 

  عابة س نصةسم سقاعالاى اقى ميل ال سقايام بل ا ثةقل ستا  سملً  قيس  عد   ق دا(قم ع دلبه ، 

  ضالً ان ذقك  ا(  ااا  ان سقابل ن بأنه  بد(ل مدن ن دل ند(ع سق(عد سف سقا(جد(رة  دو مجا(ادم سقبالندلف

 ن  ال.

  ابن ع لب سقابل ن  س نصةسم سقاعالاى  و علقم سقبالندلف سقاب(بدم  سقبالندلف  ادة سقاب(بدم  ادل 

  ابان ق ل  اال   و.

 حساب التباين واالنحراف المعيارى فى حالة البيانات غير المبوبة -1

 بلتا  سم سقيلن(ل سذتلتو ق ابل ن

 ال سق(تد  سقص دلبو قاديس سقااغادة  n........... X 3, X2, X1X أىي سقيداى  (X)ب ةض ال سقااغاة 

ق( و


X:ن  لنه   يلً قاعة ف سقابل ن سق لقف سقي ة  ابن ك جلر داااه من سقاعلرقم سقالقام 

 


22 )(
1

XX
n

  

 4مثل 

ب اددم ب ددةض اندده يددى سىااددلا اا ددم ايدد(سئام مب(نددم مددن ايددةة طددالب مددن طددالب سق ةدددم سذ قددو ب

ن 20جلمعم   ة سقيا   تؤسقاى ان راجلياى  و س ماصلل سقعا و قادلرة سإلعصدل  وسق اجدم مدن  -سقاجلاة 

  بلنم كجلبلياى  لقالقو:

15, 13, 9, 10, 12, 14, 16, 8, 13, 20 

 سقاع (ب: ع لب  ل من سقابل ن  س نصةسم سقاعالاى؟

 سقصل

 ع سق ع(سف سآليام:  جلر سقابل ن  س نصةسم سقاعالاى   بغو كيبل

 ك جلر سق(ت  سقص لبو ق  اجلف. -1
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ك جلر سنصةس لف سقياى وسق اجلفن ان  تعال سقص لبو اىو -2


X - Xن 

يةباأل  ل سنصةسم من س نصةس لف سق لبيم مى ك جلر مجا(اال اى  -3 


2)XX( 

نعبو سقيلن(ل  -4 


22
)XX(

n

1
 بل ن.  جلر سقا 

 ن(ج  سقجيا سقاةباأل ق ابل ن   صصل ا و س نصةسم سقاعالاى  ال   و: -5

سق(ت  سقص لبو و


X = ن
10

201381614121091315

10

130
13


 

   جلر سنصةس لف سقياى ان  تعال سقص لبو  يةباعال  مجا(ع يةباعال نب(ل سقج    سقالقو:

طالب  و ملرة سإلعصل  باعباو سقيلن(ل  10جلف ن ج    قبالل ك جلر سقابل ن ق ا9ج    و

 سذتلتو ق ابل ن

X 15 13 9 10 12 14 16 8 13 20 130     سقاجا(ع 

X-


X  
 سقاجا(ع         0 7+ 0 5- 3+ 1+ 1- 3- 4- 0 2+

(X-


X  سقاجا(ع     114 49 0 25 9 1 1 9 16 0 4 2(

 سقيلن(ل نج  ال سقابل ن: باعباو 

 


22 )(
1

XX
n

  

4.11
10

1142   

 س نصةسم سقاعالاى ق(:

376.34.11   

 5مثل  

ن 2طلقدل  دو مدلرة سقصلتدل سآلقدو سقابدان  دو سقاثدل  و 100بلتا  سم سقا(  أل سقابةساى قد اجلف 

 سع ل  ل من سقابل ن  س نصةسم سقاعالاى؟
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 سقصل

 جلر سقابل ن  س نصةسم سقاعالاى ق ا(  أل سقابةساى   بغو كيبلع سق ع(سف سآليام:  

 .(X)يص    مةس   سق ئلف  -1

ن(ج  سق(ت  سقص لبو و -2


Xن 

ن(ج  س نصةس لف ان سق(تد  سقص دلبو اى و -3


X - iX ن مدى نةبدأل قديي س نصةس دلف اى

و2


X - iX.ن 

و2نضدددةب مةبعدددلف س نصةس دددلف  دددو سقابدددةساسف سقا دددل ةة اى -4


X-iXنF   مدددى ن(جددد

 سقاجا(ع.

 نعبو سقيلن(ل سق لبو. -5

 

 سقابل ن  س نصةسم سقاعالاى  ع لبج    

 سق ئلف
سقابةساسف 

(F) 

مةس   

 (x)سق ئلف 
و



 XX i2 ن)XX(


 F 2)XX(


  

40- 2 42.5 -18.05 325.80 651.6 

45- 8 47.5 -13.05 170.30 1362.4 

50- 18 52.5 -8.05 64.80 1166.4 

55- 19 57.5 -3.05 9.30 176.7 

60- 27 62.5 1.45 3.80 102.6 

65- 14 67.5 6.95 48.30 676.2 

70- 6 72.5 11.95 142.80 856.8 

75- 3 77.5 16.95 287.30 861.9 

80- 2 82.5 21.95 481.80 963.6 

85-90 1 87.5 26.95 726.30 726.30 

 7544.5    100 سقاجا(ع
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 عاث ال سق(ت  سقص لبو و


X = ن قديس  ابدن ك جدلر 2ت ف ع لبه  ال ق( مبدان باثدل  و 60.55ن

 ن  لآليو:2سقابل ن و

 


22 )(
1

XX
n

i  

445.75)5.7544(
100

12   

 س نصةسم سقاعالاى ق(

 686.8445.752    راجم   

 ملحوظة هامة

   ابن ع لب س نصةسم سقاعادلاى  دو علقدم سقا(  عدلف سقابةسا دم ذسف سق ئدلف سقا ا(عدم  -2

 قصع(بم ك جلر مةس   سق ئلف.

عالاى قعا دم مدن سقبالندلف وسقايدلق سفن   بغدو ستداب س  ا   ع لب سقابل ن ا  س نصةسم سقا -3

(n - 1)  ب  ً من(n)  سقبالنلف سقاب(بم ا   اة سقاب(بم. و  ل سقي(سنان تلق م سقي ة ت(س   و علقم 

 

 الخالصة

ال س نصةسم سقاعالاى  عابة ا ثة ميل ال سقايام ستا  سملً قال  ا ى بده مدن ىصدلئ  اقاادل ال 

ل م سقيداى وسقايدلق سفن قاديس ندةى مدن سذ ضدل ق بدلعثان  سق ساتدان ستدا  سمه كذس  دلل ع لبه  عاا  ا و  

 ق  اى يص االف كعصلئام اىةى يعاا  ا اه.
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 مقاييس التشتت النسبية ▀

كذس  ددلل قدد   ل بالنددلف قادد(  عان يبددةسا ان قاددلقةيان م ا  اددان ا  ا ثددة ا  كذس  ددلل قدد   ل بالنددلف 

سع ة ا و  اةيان من سق من ا  ا ثة نا ل   قل  ابن ميلانم سقايام قبالنلف قا(  عان يبةسا ان قالقةة  

 قي ن سقا(  عان سقابةسا ان بأع  ميل ال سقايام سق لقف ذ ةقل؟

 نةر  ني(  بلقعبأل   ذل ق لك ايبلف   بغو سقا    م ال  قو:

 ادلقةة سق(سعد ة  دو سىاالم سذ تلط سقص دلبام قاجا(ادلف سقبالندلف ق ادلقةيان سقا ا  ادان وا  ق -ا

  اةيان  م ااان م ا  اانن.

سىاالم  ع سف سقيالس قاجا(الف سقبالنلف سقا ا  م باع و ال سقبالنلف د  يب(ل ميا دم ب(عد سف  -ب

م ا  م ق اجا(الف سقا ا  م  أل يبد(ل سقاجا(ادم سذ قدو ميا دم بلق د ااااة  سقاجا(ادم سقثلنادم 

  م بلق  م ......  قبيس.ميا م بلقبا (جةسم  سقاجا(ام سقثلقثم ميا

 6مثل 

ا دد  ميلانددم ييددام اطدد(س  مجا(اددم مددن سقعددالب  ة بدد(ل  ددو س قاصددل  بب اددلف سقاجددلاة بايددام 

ا  سناى ......  اليان مجا(ااان من سقياى وسقبالنلفن سذ قو ميا دم بلق د ااااة  سقثلنادم ميا دم بدلقبا (جةسم 

ا  سم ميدل ال سقايدام سق دلقف ذ ةقدل ......  عادو كذس  لندم ...... قايس    ابن اجةس  سقايلانم با اادل بلتد

 ع سف سقيالس  سع ة  قبن  دلل ق دلك سىداالم بدان سقاا(تد  سقص دلبو ق اجا(ادم سذ قدو  مثا دم بلق  دبم 

ق اجا(اددم سقثلناددم ا   ددلل ق ددلك سىدداالم  ددو عجددى سقبالنددلف  ددال  اب  ددل ستددا  سم ميددل ال سقايددام سق ددلبو 

 .راستاال  و سقايلانم

ق ايلانم با اى  سقاو  Coefficient of variation ( C.V )قيس  جل ستا  سم معلمل س ىاالم 

 .  ص ل  لقالقو  ب(ل معلمل سىاال ال ا بة يب(ل سذ ثة يياال

C.V = 
x

s
× 100 

 7مثل  

 و  ى يى عصة س  سناى  سط(سقا،      130 من س   لص ا رقل هب ةض ال ق لك مجا(ا

 -:سقا(  عان سقابةسا ان سقالقاان  و 

 

 



 

  
75 

 (X) سقا(  أل سقابةساى قأل  سل 

 سقاجا(ع 90-85 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50  ئلف سذ  سل

 130 5 15 20 24 30 16 14 6 ا ر سقعالب

 (X) سقا(  أل سقابةساى قألط(س  

 اجا(عسق 190-185 -180 -175 -170 -165 -160 -155 -150  ئلف سذط(س 

 130 8 12 18 26 28 18 13 7 ا ر سقعالب

 ام س ط(س .ل س  س  ليياا ع ر سى سقا(  عان ا ثةسقاع (ب: 

 سقصل

×
x

s
=  C.V       100 

قايس  جل ع ل  ل من س نصةسم سقاعالاى  سق(ت  سقص لبو قاجا(ااو سذ  سل  سذط(س  بعد  

  ن سقج  قان سآلياان:يب(

 ييام س   سلع لب  ج   

سقابةساسف  سق ئلف

(F) 

مةس   سق ئلف 

 نXو

FX 2FX 

50- 6 52.5 315 16537.5 

55- 14 57.5 805 46287.5 

60- 16 62.5 1000 62500.0 

65- 30 67.5 2025 136687.5 

70- 24 72.5 1740 126150.0 

75- 20 77.5 1550 120125.0 

80- 15 82.5 1237.5 102093.75 

85-90 5 87.5 437.5 38281.25 

 648662.5 9110  130 سقاجا(ع
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077.70
130

9110







n

XF
X ii   ا (جةسم    

936.78
130

)9110(
5.648662

130

1

)(1

2
2

2
22





























 





n

FX
FX

n
 

885.8936.782     ا (جةسم    

 ن:CVمعلمل س ىاالم و

%678.12100x
077.70

885.8

X

V.C 





 

 

 ييام س ط(س ع لب  ج   

 سق ئلف
ساسف سقابة 

(F) 

مةس   سق ئلف 

 نXو
FX FX

2
 

150- 7 152.5 1067.5 162793.8 

155- 13 157.5 2047.5 322481.3 

160- 18 162.5 2925 475312.5 

165- 28 167.5 4690 785575 

170- 26 172.5 4485 773662.5 

175- 18 177.5 3195 567112.5 

180- 12 182.5 2190 399675 

185-190 8 187.5 1500 281250 

 3767863 22100  130 سقاجا(ع
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170
130

2210







n

XF
X ii  ت ااااة       

557.83
130

)22100(
3767863

130

1

)(1

2
2

2
22





























 





n

FX
FX

n
 

140.9557.832    ت ااااة   

 ن:CVمعلمل س ىاالم و

%377.5100
170

140.9
. 


x

X

VC


 

نصدةسم  بايلانم راجم سقايام سقاع و بان سقع(   سقد( ل  ااب  دل مدن ا    ق دم بدلق اة كقدو س 

سقاعالاى سقي(  بأل راجم سقايام  و سقع(  ا بة من مثااليال  و سق( ل  قب  دل كذس اىدينل  دو س اابدلا ال 

راجم سقايام قيي ميلته بلق  بم قاا(تعان م ا  ان  ضالً ان ال  ع سف سقيالس قو سذىةى م ا  م  نل 

قايددام سق  ددبو  قدد( معلمددل س ىدداالم سق ااجددم ددد  يبدد(ل م ا  ددم ......  قدديس بلق عددل مددل امبادده مياددلس س

Coefficient of Variation  باعلمددل س ىدداالم  (12.678)عاددث بايلانددم معلمددل س ىدداالم ق دد( ل

نجدد  ال سقايددام سق  ددبو ق دد( ل ا بددة مددن سقايددام سق  ددبو ق عدد(  ا ددى ال س نصددةسم  (5.377)ق عدد(  

 سقاعالاى ق ( ل ادل من س نصةسم سقاعالاى ق ع( .

 

 


