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  متهيد 
ـــيلة املأمونة اليت ميكن أن   التطبيقية الوســ ــات والبحوث  ــائية يف كثري من الدراســـ ـــتخدام األســـــاليب اإلحصـــ يعد اســ
التعرف على وصــــــف   تضـــــمن حتقيق األهداف املرجوة من وراء تنفيذها ســـــواء كان اهلدف املقصـــــود من الدراســـــة 

االت، أو دراسـة   مشـكلة معينة قائمة أو متوقعة ووضـع احللول واالقرتاحات  سـلوكيات بعض املتغريات يف كافة ا
املناسبة هلا.    والتوصيات 

ا على     ألعمال واملهام والواجبات املنوطة  العام أو اخلاص القيام  ــواء التابع منها للقطاع  ـــ ـــــآت ســـــ ـــ متكني املنشــ
ــائية وعلى  ــرات اإلحصــــ ت واملؤشــــ ــمول،    الوجه املطلوب إذا ما توافرت هلا املعلومات والبيا ـــ درجة من الدقة والشـ

املوجــه   احمللي  اإلنتــاج  تمع من  ا احتيــاجــات  تقــدير  اخلــدمــات  قطــاع  للقــائمني على  ميكن  املثــال  ــبيــل  ـــــ ســـــــــ فعلى 
ت ومعلومات مفصـــــلة ودقيقة   لالســـــتهالك لرفع نســـــبة االكتفاء الذايت، وحتقيق األمن الغذائي يف ضـــــوء توفر بيا

العمري والنوع  من الغذاء. عن عدد السكان، وتوزيعهم    ي، وكمية الصادرات والواردات 
الدجاج   ( إنتاجية أو خدمية)، كمشروعات إنتاج اللنب، ومشروعات  كما أن التخطيط إلقامة مشاريع اقتصادية 
ت عن   ــرورة توفر بيا ــ لضــــ ــتلزم  الالحم، ومشــــــــروعات إنشــــــــاء مزارع مسكية، وغريها من املشــــــــاريع األخرى، تســــــ

  يع إلجراء دراسات اجلدوى االقتصادية واملالية والفنية املأمولة من وراء إنشائها.  مقومات قيام مثل هذه املشار 
ــــتخدام األســـــاليب اإلحصـــــائية أحد األعمدة األســـــاســـــية اليت يلجأ إليها للتوصـــــل إىل حلول مناســـــبة   إذا يعترب اسـ

ــــحة والتعليم والزراعة والصــــــــنا  ــــا الصــــ تمع كقضــــ م ا اليت  ــــا  وفق رؤية    عة والتجارة لكثري من املشــــــــاكل والقضــــ
  .  م 2030اململكة  

  
ته موضـع التطبيق   االت اسـتطاعوا أن يضـعوا أسـاليب علم اإلحصـاء ونظر مما سـبق يتضـح أن الباحثني يف شـىت ا
ــتخدامه   ــاء واســـــ ــعة ، ويعكس ذلك االجتاه احلديث لإلحصـــــ الواســـــ التطبيقية  النظرية وفوائده  ــافة إىل أمهيته  إلضـــــ

ـــطة املنشـــــــآت على   ـــــول إىل قرارات حكيمة وحبيث أصـــــــبح من  بواســــ اختالف أنواعها وأنشـــــــطتها يف ســـــــبيل الوصــ
ن األسـاليب اإلحصـائية تسـتخدم غالبًا يف كل الدراسـات والبحوث العلمية . ففي قطاع التجارة   املمكن القول 

ال يف مج  ــياســـــة املنشـــــآت العاملة يف هذا ا لرســـــم ســـ ســـــتخدام األســـــاليب اإلحصـــــائية  ا  زاد االهتمام  يع عمليا
ــم   ــــ ا التجارية ورسـ الســـــــليمة على أســـــــس علمية ومراقبة عمليا ا التجارية  املختلفة بشـــــــكل ميكنها من اختاذ قرارا
ا املسـتقبلية ، وبشـكل عام يعتمد االقتصـاديون يف وقتنا احلاضـر اعتماداً كبرياً يف رسـم السـياسـات   اخلطط لعمليا

القتصــــاد  االقتصــــادية على األســــاليب اإلحصــــائية من   خالل دراســــتهم لعدد من املواضــــيع ذات العالقة الوطيدة 
والزراعي   ــــــناعي  الصــــ الداخلية واخلارجية واإلنتاج  والتجارة  ــــــتهالكي  ـــــاءات الدخل القومي واإلنفاق االســــ كإحصـــــ
لبنوك   املتعلقة  ــــــاءات  ـــــة واإلحصــــ ــــــلع مجلة وجتزئة، واخلدمات وتكاليف املعيشـــــ ــــــعار الســــ ـــــية ألســــ القياســـــ واألرقام 

السكانية واحليوية. واال    ستثمارات واملدخرات وإحصاءات القوى العاملة واإلحصاءات 
  

  حصاء اإل مىت جنتاج  
يف الوقت احلديث ألننا حنتاج لقدر معني يســـــاعد  ملحة    ة حصـــــاء ضـــــرور اإل أصـــــبح حقيقة االملام ببعض مفاهيم  

  على 
 وصف وفهم العالقات بني الظواهر.  - 1

 التأكد. اختاذ أفضل القرارات يف ظل غدم   - 2
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  التعامل بنجاح مع التغريات.  - 3
  

  - اهلدف من املقرر :  
  . يف جمال ختصصه   الكمية تطبيق األساليب    مهارة الطالب  اهلدف العام : إكساب              

  
  األهداف التفصيلية : 

 ووظائفه.   ، االحصاء التعريف بعلم    القدرة على  الطالب    إكساب  - 1

ت.   مجع إكساب الطالب القدرة على   - 2  البيا

ت الطالب    إكساب  - 3   . القدرة على عرض البيا
  . استخراج املؤشرات اإلحصائية املناسبة تدريب الطالب على   - 4
 . يف التنبؤ   استخدام النماذج اإلحصائية متكني الطالب من   - 5

  
  
  
  

  الفصـــل األول 

  التعريف بعلم اإلحصاء 
  األهداف 

ت، وكذلك املفاهيم األساسية.   تعريف الطالب    مبصادر ووسائل وأساليب مجع البيا
  متطلبات اجلدارة 

ت    . أن يكون الطالب قادرا على حتديد واختيار اي من الوسائل تكون مناسبة جلمع البيا
  اجلدارة ومستوى األداء املطلوب 

ت    أن يتقن الطالب عملية مجع البيا
  الوفت املتوقع للتدريب 

  ساعات   4
  التطبيقات 

  التطبيقات مرفقة يف أخر الفصل 

  مقدمــة   1/ 1
ت رقمية ف    ما هي إال أرقام وبيا   قط، كأعداد السـكان، من املفاهيم الشـائعة بني الناس عن اإلحصـاء، 

الوفيــات،   وأعــداد  املواليــد،  عن  وأعــداد  النــاس  مفهوم  ومن مث ارتبط  وخالفــه،  املزارع،  وأعــداد  املزارعني،  وأعــداد 
رقام، وهذا    نه عد أو حصــر اإلحصــاء   وذلك ســوف  هو املفهوم احملدود لعلم اإلحصــاء،  األشــياء والتعبري عنها 

اليت تساعد على املفهوم الصحيح لعلم   ا أصبحت ضرورية  اإلحصاء نعرض بعض املفاهيم االحصائية  ، حيث أ
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    القرارات. يف الوقت احلديث، لوصف وفهم العالقات بني الظواهر، واختاذ أفضل  
  : اإلحصاء علم  

إىل   ــول  ــفها وحتليلها للوصــــ ت حول ظاهرة معينة وعرضــــــها ووصــــ لطرق العلمية جلمع البيا الذي يهتم  هو العلم 
لوصف أو املقارنة أو التنبؤ ومن مث اختاذ القرارات املناسبة.     نتائج يتم استعماهلا يف تفسري مشكلة الدراسة 

  
تمع اإلحصائي:     ا

تمع ميثـل جمموعـة من األفراد        ــتهـا ، فقـد يكون ا ـــــ ـــــ اليت نرغـب يف دراســــ ــائيـة  ــــ ـــــ ـــ أو  ميثـل مجيع الوحـدات اإلحصــ
ت  ت يف بنك أو غري حمدود مثل عدد النجوم يف    احليوا ــــا ً مثل عدد احلســـــ تمع حمدودا أو البنوك، وقد يكون ا
  السماء. 

  :  الوحدة اإلحصائية 
هي وحـــدة       للمجتمع  املكونـــة  الوحـــدات  هـــذه  من  وكـــل وحـــدة  ت،  البيـــا منـــه  جنمع  الـــذي  اجلزء  هو 

ـــــة فقد تكون طالباً يف جامعة أو قطعة أرض يف قرية أو   ختالف الظاهرة املدروســـــــ معاينة، وهذه الوحدة ختتلف 
تمع.     مسكناً من املساكن أو أسرة من أسر ا

  
  

  العينة واملعاينة:  
ا لتكون ممثلة للمجتمع كله، أما املعاينة  العين       ــــــــائي يتم اختيار وحدا تمع اإلحصــــ ة هي جزء من ا

تمع من خالل تعميم النتائج اليت   فتمثل عملية أو أســـلوب اختيار وحدات تلك العينة للحصـــول على خواص ا
  استخلصت من هذه العينة. 

  
  اإلطار:  

اليت حتتوي على مجيع وحــدات        القــائمــة  أو عنــاوي هي  تمع من أمســاء  ــة،     ن ا ــــــــائي للوحــدات اإلحصـــــــــ
  ويعترب حتديد اإلطار ذا أمهية يف حتديد أسلوب املعاينة املناسب للمجتمع املراد دراسته.  

  
العينة:   تمع وإحصائية    معامل ا

ــبة       كمله كمتوســــط الدخل الشــــهري لألســــر يف بلد ما أو نســ تمع  املعلمة هو مقياس ميثل (مييز) ا
  .  الطالب بني    املتزوجني 

ــهري لعينة   ـــ ــائية فهي مؤشــــــر يعتمد يف حســــــابه على وحدات العينة، كمتوســــــط الدخل الشـ أما اإلحصــــ
  . طالب    100من عينة مكونة من    املتزوجني أسرة أو نسبة    50مكونة من  
  

  :  مثال 
  :وضح كالً مما يلي حبالة من عندك  
    .جمتمع حمدود 
 .جمتمع غري حمدود 
  .معلمة جمتمع 
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 .إحصائية العينة 
 .اإلطار 

  
  :احلل 

  اإلحصاء جمتمع حمدود:  عدد الدارسني يف مقرر.  
 .جمتمع غري حمدود: عدد حبات الشعري احملصود من مزرعة ما 
 .تمع:  متوسط إنفاق األسرة يف اململكة  معلمة ا
   أسرة خمتارة من اململكة.  100إحصائية العينة:  متوسط إنفاق 
   :هذا العام ـ.  السنة الدراسية األوىلسجل الطالب املقبولني يف  اإلطار  

  

  :1 مترين 
لبنك معني من البنوك، متت مقابلة   ) 1 ململكة العربية الســـــــعودية    1700لدراســـــــة مســـــــتوى تفضـــــــيل القاطنني 

م يفضلون هذا البنك أجب عما يلي:    1300فرد، قرر     منهم أ
 ما هي العينة؟  
 تمع؟  ما هو ا
  تمع حمدود؟هل  ا
 تمع؟  ما هي معلمة ا
 ما هي إحصائية العينة؟  

 
ض   ا مودع   100إلجراء دراسة على حجم اإليداعات يف بنك ما قابل الباحث   ) 2 لر   ،  حدد:  من القاطنني 

 .العينة  
  .تمع  ا
  تمع حمدود؟  هل ا
  تمع؟  ما هي معامل ا
  ما هي إحصائية العينة؟ 

  اإلحصاء وظائف علم    2/ 1
    

ت    - 1    Data Descriptionوصف البيا
 Statistical Inferenceاالستدالل اإلحصائي   - 2

   Forecastingالتنبؤ   - 3
 

ت أوال:     وصف البيا
ت وتبويبها وتلخيصــــها    تعترب    إذ ال ميكن االســــتفادة  أهم وظائف علم اإلحصــــاء،  من  طريقة مجع البيا

املختلفة حمل االهتمام، إال إذا مت   ت اخلام، ووصــف الظواهر  ت وعرضــها يف  شــكل جد من البيا يل،  و مجع البيا
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ــائية   حية، وحســــــــاب بعض املؤشــــــــرات اإلحصــــــ ت أو بياين من  ــيطة اليت تدلنا على طبيعة البيا حية    البســــــ من 
  أخرى. 

  
  االستدالل اإلحصائي نيا:  

املســتخدمة يف جمال البحث العلمي، ويســتند االســتدالل اإلحصــائي على  وهو أ    يضــا من أهم الوظائف 
ت هذه العينة يف التوصــل  فكرة   تمع يســمى عينة بطريقة علمية مناســبة، بغرض اســتخدام بيا اختيار جزء من ا

  وضوعني مها: إىل نتائج، ميكن تعميمها على جمتمع الدراسة، ومن مث يهتم االستدالل اإلحصائي مب 
ت العينة تسمى إحصاء  :  Estimateالتقدير   - 1 تستخدم    Statisticsوفيه يتم حساب مؤشرات من بيا

تمع وتســـــمى معامل   ــائية احملســـــوبة من  Parametersكتقدير ملؤشـــــرات ا ــ ، ويطلق على املقاييس اإلحصـ
لتقدير بنقطة   ت العينة يف هذه احلالة  ــتخدام املقاييس  Point Estimateبيا ــ ــا اســـــ ــ ، كما ميكن أيضـــــ

حتمال   تمع  ت العينة يف تقدير املدى الذي ميكن أن يقع داخله معلمة ا ــوبة من بيا ــ احملســـــ ــائية  ــ اإلحصـــــ
 . Interval Estimateة  معني، ويسمى ذلك التقدير بفرت 

الفروض   - 2 ت العينة للوصــــــــــول إىل قرار   Tests of Hypothesesاختبارات  ــتخدام بيا : وفيه يتم اســــــــ
تمع.   علمي سليم خبصوص الفروض احملددة حول معامل ا

  
  التنبؤ لثا:  

ــائي، واليت تدلنا على ســـلوك الظاهرة يف     ــتدالل اإلحصـ ــي يف معرفة  وفيه يتم اســـتخدام نتائج االسـ املاضـ
اليت تســـتخدم يف   ما ميكن أن حيدث هلا يف احلاضـــر واملســـتقبل. وهناك العديد من األســـاليب اإلحصـــائية املعروفة 
ت العينة، مث   سـتخدام بيا ا  ضـية يتم تقدير معامال التنبؤ، ومن أبسـطها أسـلوب االجتاه العام، وهي معادلة ر

  التنبؤ مبا ميكن أن حيدث للظاهرة يف املستقبل.   بعد ذلك استخدام املعادلة املقدرة يف 
  
ت وطرق قياسها   3/ 1   أنواع البيا

ـــاء، يالحظ أنـه    ـــــــــ اإلحصـــــ لعلم  ــــــــابق  ـــــ الســــ ت    من التعريف  الـذي يهتم جبمع البيـا نوع  ، و Dataالعلم 
ت  ــها من  البيا ــياء اليت  ، وطريقة قياســ ــائي حتدد  أهم األشــ ــتخدم   التحليل اإلحصــ ت    ، املســ ختتلف يف    أنواع وللبيا

ت النوع (ذكور طريقة قياســــــــها، ومن األمثلة على ذلك:   ث    –     Maleبيا ت تقدير     Femaleإ )، وبيا
ت عن درجة احلرارة الالزمة حلفظ  A, A, +B, B, +C, C, +D, (D+الطالب (  فرتة زمنية    الدجاج ، وبيا

ل   معينة،   أللف ر ت عن حجم اإلنفاق العائلي  ــــــــهر. ا خالل    وبيا ت النوع  و   لشــــ من هذه األمثلة جند أن بيا
ت كل من   ت أو فئات، أما بيا ت رقمية موضوعة يف شكل مستو ت تقدير الطالب بيا غري رقمية، بينما بيا

ت رقمية، ومن مث   ت إىل جمموعتني مها: درجة احلرارة، وحجم اإلنفاق العائلي فهي بيا   ميكن تقسيم البيا
ت  - 1     Qualitative Dataالوصفية    البيا
الكمية   - 2 ت     Quantitative Dataالبيا
 

ت الوصفية      أوال: البيا
أو     ت  ت رقمية مرتبة يف شـــــكل مســـــتو ت غري رقمية، أو بيا ، ومن مث  رقمية   فئات يف شـــــكل  هي بيا

ت الوصفية مبعيارين مها: تقا  البيا   س 
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ــة مبعيار امسي   - أ  ــفية مقاســـــــ ــ ت وصـــــ ت   Nominal Scaleبيا تتكون من جمموعات    غري رقمية : وهي بيا
ــــــلة   موعات ال ميكن املفاضـــ موعة األخرى، كما أن هذه ا ــــائص متيزها عن ا متنافية، كل جمموعة هلا خصـــــ

 بينها، ومن األمثلة على ذلك: 

ته مبعيار امسي " ذكر    :  النوع   -    أنثى " .   – متغري وصفي تقاس بيا
ته مبعيار امسي " متزوج ـ أعزب ـ أرمل ـ مطلق    : احلالة االجتماعية   -    . " متغري وصفي تقاس بيا
التمور   -  ته مبعيار امسي " برحي ـ خالص ـ سكري ـ ....   :  أصناف    . " متغري وصفي يقاس بيا
ته مبعيار امسي " سعودي ـ غري سعودي"  اجلنسية   -    : متغري وصفي يقاس بيا

ت ميكن تكويد جم  رقام، فمثال اجلنسية ميكن إعطاء اجلنسية "سعودي" الكود  وهذا النوع من البيا موعاته 
    ) 2)، واجلنسية "غري سعودي" الكود ( 1( 

ت    - ب  ــة مبعيار ترتييب  بيا ــفية مقاسـ أو فئات ميكن ترتيبها  Ordinal Scalesوصـ ت،  ــتو : وتتكون من مسـ
 تصاعد أو تنازليا، ومن األمثلة على ذلك: 

ته مبعيار ترتييب تقدير الطالب: متغري و  -    A, A, +B, B, +C, C,+D,(D+(   صفي تقاس بيا
التعليمي:  -  ته مبعيار ترتييب   املستوى  ـ ابتدائي ـ متوسط    ـ "أمي    متغري وصفي تقاس بيا يقرأ ويكتب 

ـ جامعي ـ "  نوي   ـ 

ل "   -  لر العائلي يف الشــــهر  ،    15000-10000،    10000-5000،    5000>فئات الدخل 
15000-20000  ،>20000   ." 

  

ت الكمية    نيا: البيا
للظاهرة، وتنقسم إىل قسمني مها:    رقام عددية متثل القيمة الفعلية  ت يعرب عنها    هي بيا

ت فرتة    - أ  ت رقمية، Interval Dataبيا ــــــفر، أي أن  : وهي بيا تقاس مبقدار بعدها عن الصـــــــــ
 ذلك: للصفر داللة على وجود الظاهرة، ومن أمثلة  

تــه مبعيــار   -  ــا بي ليس معنــاه  "  o0حيــث أن درجــة احلرارة " (فرتي)،  درجــة احلرارة: متغري كمي تقــاس 
  دل على وجود الظاهرة. انعدام الظاهرة، ولكنه ي 

ته مبعيار بعدي  -  ، حيث حصول الطالب  (فرتي)   درجة الطالب يف االختبار: متغري كمي يقاس بيا
  " ال يعين انعدم مستوى الطالب.  0على الدرجة " 

ــــبية    - ب  ــ ت نســـــ عدم وجود الظاهرة  " على  0هي متغريات كمية، تدل القيمة "   : Ratio Dataبيا
 ن األمثلة على ذلك: وم 

  لطن/هكتار.    أرض زراعية إنتاجية   - 
 يف اليوم.   املزرعة نتجها  ي كمية األلبان اليت   - 

 عدد املودعني يف بنك ما.  - 

 . مصنع معني عدد الوحدات املعيبة من إنتاج   - 

ت الفرتة ال ميكن إخضـاعها للعمليات احلسـابية مثل عمليات الضـرب والقسـمة،   ويالحظ أن بيا
ت    النسبية.   بينما ميكن فعل ذلك مع البيا
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ت   4/ 1   طرق مجع البيا
ت من أهم املراحـل اليت يعتمـد عليهـا البحـث     البيـا ـــــــــــائي، كمـا أن  تعترب طريقـة مجع  اإلحصـــــ

سلوب علمي صحيح، يرتتب عليه الوصول إىل نتائج دقيقة يف التحليل، ولدراسة طرق   ت  مجع البيا
التالية:  لنقاط  ت، جيب اإلملام    مجع البيا

ت.      - 1 البيا ت.   - 2               مصادر   وسائل مجع البيا

ت.  - 3  العينات أنواع    - 4             أسلوب مجع البيا
 
ت    1/ 4/ 1   مصادر مجع البيا

ت مها:  منها على البيا   هناك مصدرين للحصول 
الثانوية.   - 2املصادر األولية.                          - 1   املصادر 
  

  أوال: املصادر األولية 
ت بشــكل مباشــر، حيث يقوم الباحث نفســه جبمع   ت  وهي املصــادر اليت حنصــل منها على البيا البيا

ــرة،    من املفردة حمل البحث  جراء مقابلة  فعند   مباشــــ ــرة، يقوم  ت عن األســــ ما يهتم الباحث جبمع بيا
التابع هلا،   ت املنطقة  ســرته، مثل بيا ت خاصــة  مع رب األســرة، ويتم احلصــول منه مباشــرة على بيا

التعليمي،  د األسر واحلي الذي يسكن فيه، واحلنسية، واملهنة، والدخل الشهري، وعدد أفرا  ة، واملستوى 
  ... وهكذا. 

ت، ألن الباحث     لدقة والثقة يف البيا ـــــادر  هو الذي يقوم  ويتميز هذا النوع من املصـــــ
ا حتتاج إىل وقت   ت من املفردة حمل البحث مباشـــــرة، ولكن أهم ما يعاب عليها أ بنفســـــه جبمع البيا

ا مكلفة من الن  حية أخرى أ     احية املادية.  وجمهود كبري، ومن 
  

    نيا: املصادر الثانوية 
ت بشـكل غري مباشـر، مبعىن آخر يتم احلصـول عليها بواسـطة  وهي املصـادر اليت حنصـل م  نها على البيا

ــلحة   مثل نشـــرات وزارة الزراعة، ونشـــرات مصـ أشـــخاص آخرين، أو أجهزة، وهيئات رمسية متخصـــصـــة، 
  "....وهكذا. أو اهليئات املتخصصة يف الدولة اإلحصاء،  

هـــذ    مزا  ــادر،  ومن  ــــــ ــــــ املصــــ من  النوع  واملـــا ا  واجلهـــد  الوقـــت  ثقـــة  توفري  درجـــة  إال أن  ل، 
  األولية. ها ليست بنفس الدرجة يف حالة املصادر  الباحث في 

   2مترين 
  
ا ، الدخل الشــــهري،  1 ت عن موظفي مؤســــســــة ما مثل الدورات اليت التحق  حث يف احلصــــول على بيا )  يرغب 

ت ؟املؤهل العلمي، العمر، سنوات اخلربة ، احلالة االجتماعية ، حدد املصادر اليت    ميكن احلصول منها على هذه البيا
املختلفة،    املناطقوتصـنيفها  حسـب   السـعودية)  يرغب فريق من الباحثني يف إجراء دراسـة عن املؤشـرات الصـحية يف  2

ت ؟   حدد املصادر اليت ميكن احلصول منها على هذه البيا
حث إىل تقدير قيمة استهالك اململكة من املياه، ما هي م3 ت احملتملة لتقدير ذلك ؟)  يسعى    صادر البيا

  



 

8 
 

 

ت   2/ 4/ 1   وسائل مجع البيا
  

ت اإلحصائية ضمن األدوات التالية:     ميكن تصنيف وسائل مجع البيا
  ) املقابلة.  1
 ) املراسلة. 2
 ) استخدام وسائل االتصاالت احلديثة.  3
 ) املالحظة. 4

  
  (أو االتصال املباشر):    الشخصية  املقابلة

ت وهي عبارة عن حمادثة تتم بني الباحث وا        ــائعة جلمع البيا ــائل الشـــــ ملبحوثني  تعترب املقابلة من أهم الوســـــ
ــة ــ ــتمارة على املبحوث ومن مث تدوين إجابة  بغرض حتقيق هدف الدراســ ــئلة املكتوبة يف اســــ ، حيث يقوم الباحث بطرح األســــ
  رة. املبحوث على تلك االستما

ــح وحتـديـد األفراد الـذين       ــ ـــــ ــكـل واضـــــ ــ ـــــ وال بـد من إعـداد جيـد للمقـابلـة عن طريق حتـديـد أهـداف املقـابلـة بشـــــ
يئة اجلو املالئم مما يدعو  إلضـافة إىل حتديد األسـئلة والرتتيب املسـبق للمقابلة والظهور مبظهر مناسـب و سـيقابلهم الباحث 

  إىل ارتياح املبحوث وإزالة أي توتر لديه.  
وكذلك ال بد من تنفيذ املقابلة وفق اخلطة احملددة من حيث الوصــــــــــــول يف الوقت احملدد إلجراء املقابلة واللباقة     

ت خبط واضح واالنصراف بلباقة مع تقدمي الشكر على تعاون املبحوث.         يف الدخول إىل املبحوث وتدوين اإلجا
  

  أهم مزا املقابلة: 
ت دقيقة.   . 1   احلصول على بيا
ت عن كل األسئلة.  . 2  ضمان احلصول على إجا
 إمكانية توضيح األسئلة للمبحوثني يف حالة وجود أسئلة غري مفهومة.   . 3

  أهم  عيوب املقابلة: 
ت بشرية ضخمة. . 1   حتتاج إىل وقت ونفقات مالية وإمكا
حلالة النفسية لكل من الباحث واملبحوث.   . 2  تتأثر 
 تسبب يف بعض األحيان حرجاً للمبحوثني خاصة إذا كانت األسئلة شخصية.   . 3

  
  جماالت استخدام املقابلة: 

ـــائي،  ـــــــتوى الثقايف والوعي اإلحصـــــــــ ـــ ـــــــبب تدين املســ ــتخدم كثرياً يف البحوث امليدانية يف كثري من الدول بســـــ ــــــ   تســــ
ألخص يف حالة عدم إمل لقراءة والكتابة واحتياجهم إىل تفسري وتوضيح ألسئلة الباحث.و   ام املبحوثني 

  
  املراسلة (أو الربيد): 
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ت إىل املبحوث      ــتبا ـــ لييتم إرســـــــال االســ لربيد أو تســـــــلم هلم  حيث يقومون بقراءة األســـــــئلة واإلجابة    دني إما 
ا إىل الباحث.   نفسهم دون وجود الباحث  ومن مث إعاد   عليها 

  
  أهم مزا املراسلة: 

ت مالية وبشرية   . 1  قل من طريقة املقابلة.أتتطلب إمكا
  توفري الوقت إذا كان عدد املبحوثني كبرياً ومن مناطق متباعدة. . 2
 تتم اإلجابة على األسئلة بكل موضوعية.ال تسبب حرجاً للمبحوث حيث  . 3

   
  أهم عيوب املراسلة:   

ت. . 1  خر وصول بعض اإلجا
  عدم اإلجابة على بعض األسئلة لعدم وضوحها أو احتياجها إىل تفسري.   . 2
  ملراسلة.       ل اإمهااخنفاض نسبة املردود بسبب عدم وضوح عنوان املبحوث أو ا . 3

   
  جماالت استخدام املراسلة: 

  تستخدم كثرياً يف بعض البحوث اليت تنفذها املؤسسات احلكومية.   . 1
 تستخدم عندما يكون املستوى الثقايف والوعي اإلحصائي مرتفعاً. . 2

  
  استخدام وسائل االتصاالت احلديثة: 

ت سـريعة   يف هذه الطريقة يتم اسـتخدام وسـائل االتصـاالت (هاتف وفاكس وإنرتنت) وذلك للحصـول على إجا
ت.     مثل استطالعات الرأي العام، وتعترب هذه الطريقة من أسرع وسائل مجع البيا

  
  : أهم مزا استخدام وسائل االتصاالت احلديثة

  تعد أسرع الطرق وأسهلها.   . 1
 ارنة مع غريها من الوسائل.  اخنفاض تكاليفها مق . 2

  
  أهم عيوب استخدام وسائل االتصاالت احلديثة: 

  تعتمد على مدى توافر هذه الوسائل لدى املبحوثني.   . 1
 عدم إمكانية التعرف على مالمح املبحوث أثناء إجابته على األسئلة. . 2

 
  جماالت استخدام وسائل االتصاالت احلديثة:

ا املؤســـســـات احلكومية و املؤســـســـات  ايف  واســـع    أصـــبحت هذه الطريقة تســـتخدم على جمال لبحوث اليت تقوم 
  .  واألفرادالكبرية يف القطاع اخلاص  

  



 

10 
 

 

  
  : املالحظة أو املشاهدة

ألشـــــخاص أو   ــرة  هي عملية مشـــــاهدة ومراقبة  ســـــلوك ظاهرة ما أو مشـــــكلة ما وذلك عن طريق اتصـــــاله مباشـــ
لسـجالت اليت أعدها اآلخرون، مثالً تدوين نوع مادة بناء املسـكن دون احلاجة  األشـياء اليت يدرسـها أو من خالل اتصـاله 

م ملباراة لكرة القدم. إىل طرح األسئلة،  تدوين كميات سقوط األمطار ،ودراسة تصرف   ات األفراد أثناء مشاهد
  

  : مزا وسيلة املالحظة
ت .  . 1 لبيا   عدم إحراج املديل 
ت دقيقة .   . 2 ت إعطاء بيا لبيا  إمكانية استخدامها يف حاالت معينة ال يستطيع فيها املديل 
 ال تتطلب عدداً كبرياً من األفراد ليقوموا مبالحظة الظاهرة.    . 3

  
  عيوب وسيلة املالحظة:  

  عدم الدقة يف بعض األحيان نتيجة التخمني اخلاطئ للباحث.   . 1
رتة طويلة ملالحظة وقوع ظاهرة معينة ، مما يرتتب عليه إنفاق وقت وجهد وكلفة قد يضــــطر الباحث إىل االنتظار ف . 2

ت .    مرتفعة من الباحث وخاصة يف مالحظة الظواهر الكونية كالزالزل وسلوك احليوا
  

  جماالت استخدام وسيلة املالحظة:
إلضـافة   االت العلمية كمالحظة الظواهر الطبيعية  االت االجتماعية واإلدارية  تسـتخدم هذه الطريقة يف ا إيل ا

  اليت تستخدم فيها املالحظة لدراسة سلوك الناس حول  مواقف معينة.  

  3مترين  
  

ت لكل من احلاالت التالية:   . 1   وضح الوسيلة املناسبة جلمع البيا
لزكام يف فصل الشتاء بني   . 2 حث إجراء دراسة لتقدير نسبة املصابني    عهد. طالب املأراد 
حث إجراء دراسة لتقدير معدل اإلنفاق الشهري  . 3  يف املعهد.  للطالبأراد 
  دراسة مدى صالحية البيض الذي تنتجه مزرعة ما.   . 4
 .   مادة االحصاءحول    الطالباستطالع رأي  . 5
اية كل شهر قمري.   متابعة ظهور األهلة يف . 6  بداية و
 إعداد تقرير عن عدد القوى العاملة يف اململكة.   . 7
 . أحد املستشفياتمعرفة عدد املراجعني يف  . 8
 السعوديني.   املوظفنيحتديد احتياجات قطاع الفنادق من   . 9

  
ت   3/ 4/ 1   أسلوب مجع البيا

ــــــب اهلدف من البحث، وحجم     ت، حســـــ ــتخدم يف مجع البيا ـــــ ــــــلوب املســــ ـــ يتحدد األســ
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ت مها:  تمع حمل البحث، وهناك أسلوبني جلمع البيا   ا
 أسلوب املعاينة.   - 2                     أسلوب احلصر الشامل.   - 1

  
  أسلوب احلصر الشامل   : أوال 

تمع،       ــلوب إذا كان الغرض من البحث هو حصــــر مجيع مفردات ا ــتخدم هذا األســ يســ
ــتثناء، كحصــــــــر مجيع املزارع   ــ تمع بال اســــ ت عن كل مفردة من مفردات ا ويف هذه احلالة يتم مجع بيا

البنوك يف اململكة،   لشـمول وعدم التحيز،  اليت تنتج التمور، أو حصـر  ويتميز أسـلوب احلصـر الشـامل 
العالية.   ودقة  هود، والتكلفة    النتائج، ولكن يعاب عليه أنه حيتاج إىل الوقت وا

  
  ة نيا: أسلوب املعاين 

ـــــلوب  هذا ا   د يعتم    ــــــة، يتم اختياره  ألســـــ تمع حمل الدراســــ بطريقة  على معاينة جزء من ا
تمع، ومن مث يتميز هذا   العينة على ا   آليت:   األسلوب علمية سليمة، ودراسته مث تعميم نتائج 

  واجلهد.   الوقت تقليل   - 1
 . تقليل التكلفة    - 2

ت من خالل استمارة استبيان  - 3 ت أكثر تفصيال، وخاصة إذا مجعت البيا  . احلصول على بيا

كما أن أســـــلوب املعاينة يفضـــــل يف بعض احلاالت اليت يصـــــعب فيها إجراء حصـــــر شـــــامل، مثل   - 4
ئية. معاينة دم املريض، أو إجراء تعداد لعدد    األمساك يف البحر، أو معاينة اللمبات الكهر

ــــــــــــ ولكن يعـاب عل  نتـائج  وب املعـاينـة: ل ى أســــ دقـة من  ــــــلوب أقـل  ــــــ النتـائج اليت تعتمـد على هـذا األســــ أن 
تمع متثيال جيدا. أسلوب احلصر الشامل، وخاصة إذا     كانت العينة املختارة ال متثل ا

  

  : 4مترين  
  

  ما أسباب تفضيل أسلوب العينة يف بعض الدراسات على أسلوب احلصر الشامل   - 1
األحب  - 2 إجراء  عند  الباحث  تواجه  أن  ميكن  اليت  ت  الصعو احلصر  وضح  سلوب  التالية  اث 

  ، وهل ميكن استخدام األساليب األخرى  ؟ الشامل 
  

    األلبان. صالحية منتجات شركة    . أ 
تمع.    . ب    الدخل الشهري ألفراد ا
  .  بني اخلرجييني   البطالة مشكلة    . ت 
  مبيعات مؤسسة ما لإلطارات .    . ث 
تمع.   . ج    استخدام اإلنرتنت يف ا

  
  أنواع العينات   4/ 4/ 1

  يتوقف جناح استخدام أسلوب املعاينة على عدة عوامل هي: 
 نوع العينة املختارة.   - 3       طريقة اختيار مفردات العينة   - 2       كيفية حتديد حجم العينة.  - 1
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  العينات وفقا ألسلوب اختيارها إىل نوعني مها: وميكن تقسيم    
 العينات غري االحتمالية   - العينات االحتمالية              ب   - أ 

  أوال: العينات االحتمالية 
ا وفقا لقواعد  هي العينات اليت     االحتماالت، مبعىن آخر هي اليت يتم اختيار  يتم اختيار مفردا

ا من جمتمع الدراسة بطريقة   دف جتنب التحيز الناتج عن اختيار املفردات مفردا ، ومن أهم أنواع  عشوائية، 
  العينات االحتمالية، ما يلي: 

  . Simple Random Sampleالعينة العشوائية البسيطة    - أ 
 . Stratified Random Sampleالعينة العشوائية الطبقية    - ب 
 . Systematic Random Sampleالعينة العشوائية املنتظمة    - ت 
 . Cluster Sampleقودية أو املتعددة املراحل  العينة العن   - ث 

  
  نيا: العينات غري االحتمالية 

ختيار مفردات العينة     ا بطريقة غري عشوائية، حيث يقوم الباحث  هي اليت يتم اختيار مفردا
السكري، وأهم  لصورة اليت حتقق اهلدف من املعاينة، مثل اختيار عينة من املزارع اليت تنتج التمور من النوع  

  أنواع العينات غري االحتمالية: 
  Judgmental Sampleالعينة العمدية    - أ 

 Quota Sampleالعينة احلصصية    - ب 
  

          
  متارين :   

  وضح كًال مما يلي حبالة من عندك:    -   1
    .جمتمع حمدود 
  .جمتمع غري حمدود 
    .معلمة جمتمع 
  .العينة  إحصائية 
  .اإلطار 

ملنتج  معني من منتجات األلبان، متت مقابلة    - 2 ــعودية  ململكة العربية الســ ــيل القاطنني  ــتوى تفضــ لدراســــة مســ
م يفضلون هذا املنتج أجب عما يلي:    1300فرد، قرر    1700   منهم أ
  ما هي العينة؟  
  تمع؟  ما هو ا
  تمع حمدود؟  هل ا
  تمع؟  ما هي معلمة ا
  العينة؟   ما هي إحصائية 

 
  مندوب،  حدد:    11جراء دراسة على حجم املبيعات ملندويب مؤسسة ما قابل الباحث  إل   - 3
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  .العينة  
    .تمع  ا
    تمع حمدود؟  هل ا
    تمع؟  ما هي معامل ا
    العينة؟  ما هي إحصائية 

       
  

ت املفقودة  - 4 للون األمحر( أكمل البيا   )حملول 
ــا ملعـــايري    -أ ت وفقـ البيـــا ــيم  ــ ــــــ ت.ميكن تقســــ ــا ــا البيـ ــا إىل نوعني مهـ ــهـ ـــــــ ــةقيـــاســـــ مالكميـ ــات اليومي،   ..  ثـــل كميـــة املبيعـ

ت...   احلالة االجتماعية...    –اجلنسية   –.اجلنس  ..   مثل.......الوصفية...والبيا
ــنعاً من كل   -ب ــانع األغذية يف اململكة، فاختار من القائمة رابع مصــ مساء مصــ حث على قائمة  ــل  ــانع    10حصــ مصــ

  .........املنتظمة..ة عليها، بذلك يكون استخدم الباحث أسلوب املعاينة..إلجراء دراس
  –ت
  
  
  

ـــــــــهري،  ــــــــكين، اإلنفاق الشــــ ت عن، احلي الســـــ ض، ومجع بيا ــــــــر يف منطقة الر حث مبقابلة جمموعة من األســـــ قام 
ته هو..... ــــــي)أويل(  والدخل العائلي الشـــــــهري، وعدد أفراد األســـــــرة، ومن مث يكون مصـــــــدر بيا ..، ويســـــــمى رئيسـ

ت   ....  ..العينة....  أسلوب مجع البيا
العينــــات إىل عينــــات......    -ث ــم  ـــ ـــــ ــاليــــة.تنقســــ ــــات..غري احتمــ العمــــديــــة، وعين العينــــة  ــاليــــة.. ، مثــــل  ...... مثــــل احتمــ

  .العشوائية البسيطة أو الطبقية أو املنتظمة أو العنقودية....العينة....
  
ت التاليةاختار اإلجابة  -  5   الصحيحة من بني اإلجا
  

ت الوصفية املقاسة مبعيار امسي    - 1     (Nominal)من البيا
  اجلنسيـة   (د)   (ج) مقياس ضغط الدم    (ب) كمية املبيعات   ( أ ) عدد أفراد األسرة   
          
لكيلوجرام متغري    - 2   يعترب وزن اجلسم 
  (د) كمي منفصل   (ج) وصفي ترتييب    (ب) وصفي امسي   (أ) كمي متصل   
          
  عدد مرات تناول األسرة للحوم احلمراء خالل الشهر متغري    - 3
  (د) كمي متصل   (ج) وصفي امسي   (ب) كمي متقطع    (أ) وصفي ترتييب   
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  لثاين  الفصـــل ا 
ت     طرق عرض البيا

  األهداف 

ت جدوليا وبيانيا.   تعريف الطالب    بطرق عرض البيا
  متطلبات اجلدارة 

ت( ظاهرة أو    الطرق أن يكون الطالب قادرا على حتديد واختيار اي من   تكون مناسبة لنوع البيا
ت كمية أو وصفية).    أكثر، بيا

   املطلوب اجلدارة ومستوى األداء 

ت   عرض أن يتقن الطالب     بكفاءة.   البيا
  الوفت املتوقع للتدريب 

  ساعات   6
  التطبيقات 

  التطبيقات مرفقة يف أخر الفصل 

  
    مقدمـــة   1/ 2

ت يف جمال اإلحصـاء الوصـفي، هو تالية  اخلطوة ال    بصـورة مي   بعد مجع البيا ت وعرضـها  البيا كن  تبويب 
ت، ودرجة جتانســـها االســـتفادة منها يف وصـــف   وأيضـــا كي يســـهل    . الظاهرة حمل الدراســـة، من حيث متركز البيا

ا  ت مها:   فهمها واالملام    وهناك طريقتني لعرض البيا
ت جدوليا.  - 1   عرض البيا
بيانيا.  - 2 ت   عرض البيا

    
ت جدوليا    2/ 2   عرض البيا

ــــــميم مث   ـــــ ـــــائية مبراحل متعددة تبدأ مبرحلة التصــــ ـــــ ت ومراجعتها    تليها مرحلة متر العملية اإلحصـــــ مجع البيا
ت إىل احلاسب . ميدانيا  البيا   ، وأخريا مرحلة التجهيز مبا تشمله من مراجعة مكتبية وترميز وإدخال 

ة تسـمى فئات   ت إىل جمموعات متشـا ت يف جداول إحصـائية جيب أوًال تقسـيم البيا ولكي نضـع البيا
ـــــع يف كل فئة املفردات اليت تنتمي إلي  ـــــ ــــــع هذه  ونضـــــ ـــــ ها ( أو مبعىن آخر نوجد عدد مرات تكرار الفئات ) مث نضــــ

) وكــل جــدول حيتوي على عــدد من   ــة  التكراري ــات  لفظ ( الفئ ــات  الفئ وتكرارهــا يف جــداول ويطلق على  ــات  الفئ
ـــمى  " جدوال تكرار "  ــــب عدد  ،  هذه الفئات التكرارية يســـــ ت، وحســــ وخيتلف شــــــــكل اجلدول طبقا لنوع البيا

ت املتغريات، و    يف شكل جدول تكراري بسيط. متغري ( وصفي أو كمي )    فيما يلي عرض بيا

  
  

ت   1/ 2/ 2   يف شكل جدول تكراري بسيط  املتغري الوصفي    عرض بيا
ته يف شــــكل  وصــــفي    إذا كنا بصــــدد دراســــة ظاهرة ما حتتوي على متغري     واحد، فإنه ميكن عرض بيا



2 
 

ـــــيط، وهو جدول    جدول تكراري  ت يتكون من عمودين، أحدمها به  بســـــــ ـــــــتو ــــ به  (جمموعات)    مسـ املتغري، والثاين 
  . (جمموعة)   عدد املفردات (التكرارات) لكل مستوى 

  
ت الوصفية اخلام يف شكل     . جدول تكراري واملثال التايل يبني  لنا كيف ميكن تبويب البيا

  
  ) 1- 2مثال ( 

ت عينة من  في      التمر الذي تنتجه املزرعة. نوع  مزرعة عن    40ما يلي بيا
  

  خالص   صقعي   خالص   برحي   خالص   برحي   خالص   سكري 
  برحي   نبوت سيف   برحي   خالص   صقعي   برحي   سكري   برحي 

  خالص   صقعي   برحي   برحي   خالص   سكري   برحي   صقعي 
  صقعي   نبوت سيف   صقعي   نبوت سيف   سكري   برحي   خالص   برحي 

  خالص   صقعي   برحي   سكري   نبوت سيف   صقعي   برحي   خالص 
  

  واملطلوب: 
ت؟.  - 1 البيا   ما هو نوع املتغري؟، وما هو املعيار املستخدم يف قياس 
ت يف شكل جدول تكراري.  - 2  اعرض البيا

النسيب  - 3  . كون التوزيع التكراري 

 علق على النتائج.  - 4

  
  احلـل 

ـــــقعي    – برحي    – خالص    – نوع التمر (ســــــــكري   - 1 ته مبعيار    – صـــ تقاس بيا ــــفي،  ــــيف ) متغري وصــــ نبوت ســــ
  امسي. 

ت يف شكل جدول تكراري ، يتم إتباع اآليت:  - 2 البيا  لعرض 

  :ت البيا  تكوين جدول تفريغ 

إليهـا  وهو جـدول   اليت ينتمي  ـــائيـة، كـل عالمـة تعرب عن تكرار للمجموعـة  ـــ ـــــ حيتوي على عالمـات إحصـــــ
الـذي تنتجـه املزرعـة، وكـل مخس عالمـا  جلـدول  نوع التمر  ـــــــائيـة، كمـا هو مبني  ـــــ ت تكون حزمـة إحصـــــ

  التايل: 
ت    جدول تفريغ البيا

  نوع التمر   العالمات اإلحصائية   عدد املزارع (التكرارات) 
  سكري   5

  خالص    10

  برحي    13

  صقعي    8
  نبوت سيف    4

موع    40   ا
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  .تكوين اجلدول التكراري 

خذ الصورة التالية:  الثاين، و ستثناء العود    وهو نفس اجلدول السابق، 
  
  ) 1- 2جدول رقم ( 

  مزرعة حسب نوع التمر الذي تنتجه   40التوزيع التكراري لعينة حجمها  
النسيب    التوزيع التكراري 
  املئوي 

  التوزيع التكراري النسيب  
عدد املزارع  

  (f)(التكرارات)  
  نوع التمر 

5.12100*
40

5







  125.0

40

5







   سكري  5 

25100*
40

10







  25.0

40

10







   خالص  10 

5.32100*
40

13







  325.0

40

13







   برحي  13 

20100*
40

8







  20.0

40

8







   صقعي  8 

10100*
40

4







  10.0

40

4







   نبوت سيف  4 

موع  40 1.00 100   ا
ت افرتاضية.               املصدر: بيا

 التوزيع التكراري النسيب:  - 3

موعة على جمموع     التكرارات، أي أن: حيسب التكرار النسيب بقسمة تكرار ا
  

  
  

الثالث يف اجلدول رقم (      ) يعرض التكرار النسيب للمزارعني حسب نوع التمر.  1- 2والعمود 
اليت تنتج النوع "برحي" يف العينة هي  1- 2: من اجلدول رقم ( التعليق  - 4 ــبة املزارع    %32.5) يالحظ أن نســـــ

ــبة املزارع   ــائع يف إنتاج التمور هو ذلك النوع، بينما جند أن نسـ ــبة مما يدل على أن النمط الشـ وهي أكرب نسـ
 وهي أقل نسبة.   %10.0اليت تنتج النوع "نبوت سيف" حوايل  

  
  ) 2- 2مثال ( 

التعليمي لعينة من     ت عن املستوى    فرد.   50فيما يلي بيا
  

  ابتدائي   متوسط   أعلى من جامعي   نوي   متوسط   نوي   يقرأ ويكتب    متوسط 
  متوسط   ابتدائي   نوي   متوسط   نوي   نوي   متوسط   يقرا ويكتب 

  نوي   يقرا ويكتب   ابتدائي   نوي   جامعي   يقرا ويكتب   نوي   ابتدائي 
  متوسط   جامعي   متوسط   ابتدائي   نوي   متوسط   ابتدائي   متوسط 
  ابتدائي   نوي   ابتدائي   يقرا ويكتب   نوي   ابتدائي   متوسط   نوي 

  نوي   نوي   أعلى من جامعي   جامعي   ابتدائي   جامعي   نوي   جامعي 
                يقرا ويكتب   متوسط 
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ت يف شكل جدول تكراري.   - 1      واملطلوب:   اعرض البيا

النسيب كون   - 2  علق على النتائج. ، مث  التوزيع التكراري 
 
  احلـل 

ت يف شكل جدول تكراري:   - 1  عرض البيا

التعليمي (يقرأ ويكتب  ــــتوى  ــــــ ــــط   - املســــ ــــــ أعلى من جامعي) متغري    - جامعي   - نوي   - ابتدائي_ متوســــ
تباع اآليت:   ترتييب   وصفي  ت أعاله يف شكل جدول تكراري   ، وميكن عرض البيا

  :ت البيا  تكوين جدول تفريغ 

ت   جدول تفريغ البيا
  املستوى التعليمي   عدد األفراد (التكرارات) 

  يقرأ ويكتب  6
  ابتدائي  10
  متوسط  12
  نوي  15
  جامعي  5
  أعلى من جامعي  2

موع  50  ا

   التكراري: تكوين اجلدول 
  ) 2- 2جدول رقم ( 

  فرد حسب املستوى التعليمي   50حجمها  التوزيع التكراري لعينة  
  النسيب  التوزيع التكراري 
  املئوي 

  املستوى التعليمي   (f)عدد األفراد (التكرارات)    التوزيع التكراري النسيب  

  يقرأ ويكتب  6 0.12 12
  ابتدائي  10 0.20 20
  متوسط  12 0.24 24
  نوي  15 0.30 30
  جامعي  5 0.10 10
  أعلى من جامعي  2 0.04 4

موع  50 1.00 100   ا
ت عينة              املصدر: بيا

  
 التوزيع التكراري النسيب.   تكوين  - 2

الثالث يف اجلدول رقم ( 1- 2بتطبيق املعادلة رقم (  )  2- 2) ميكن حساب التكرارات النسبية، والعمود 
  ينب هذا التوزيع،  

ــــــيب يالحظ أن حوايل   النســــــــــ بينمـا    %30ومن التوزيع  نوي،  العينـة ممن لـديهم مؤهـل  يكون  من أفراد 
ابتدائي، يقرأ ويكتب) أكثر من   ــبة األفراد ممن لديهم مؤهل اقل من الثانوي (متوســـــــــــط،  ــــ ــبة  %5نســـــ ــــ ، أما نســـــ

  وهي أقل نسبة.   %4األفراد احلاصلني على مؤهل أعلى من جامعي حوايل  
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  مالحظات على اجلدول 
ت، جيب مراعاة اآليت:      عند تكوين جدول ما لعرض البيا

  للجدول. كتابة رقم   - 1
 كتابة عنوان للجدول.  - 2

 لكل عمود من أعمدة اجلدول عنوان يدل على حمتواه.  - 3

ت يف اجلدول.  - 4  جيب كتابة مصدر البيا
       
ت املتغري الكمي يف شكل جدول تكراري بسيط   2/ 2/ 2   عرض بيا

ت املتغري الكمي يف      بنفس األســـــلوب الســـــابق املتبع يف تكوين جدول تكراري، ميكن أيضـــــا عرض بيا
شـــــــكل جدول تكراري بســـــــيط، ويتكون هذا اجلدول من عمودين، األول حيتوي على فئات تصـــــــاعدية للقراءات  

للفئة املنا  ا  ــــــمل التكرارات أو عدد املفردات اليت تنتمي قراءا خذها املتغري، والثاين يشـــــــــ ـــــبة  اليت  ـــ هلا، واملثال  ســـــــ
ت الكمية.    التايل يبني كيف ميكن عرض البيا

  
  ) 3- 2مثال ( 

ت درجات       طالب يف االختبار النهائي ملقرر مادة اإلحصاء.   70فيما يلي بيا
      

56 75 70 66 60 55 65 70 65 56 
66 71 62 67 71 61 67 61 70 60 
75 69 71 57 69 72 68 57 72 68 
65 63 73 66 63 58 73 67 62 72 
58 74 60 81 80 74 76 74 73 58 
72 94 78 91 85 77 83 77 82 76 
62 78 88 64 87 55 79 57 64 79   

  واملطلوب: 
  كون التوزيع التكراري لدرجات الطالب.  - 1
 كون التوزيع التكراري النسيب.  - 2

 ؟ 80إىل أقل من   70ما هو نسبة الطالب احلاصلني على درجة ما بني   - 3

 درجة؟   70ما هو نسبة الطالب احلاصلني على درجة أقل من   - 4

 ؟ أو أكثر    80ما هو نسبة الطالب احلاصلني على درجة   - 5
  

  احلـل 
التوزيع التكراري:  - 1  تكوين 

ت يف شـــــــكل جدول تكراري،    درجة الطالب يف االختبار متغري كمي  البيا ــــــتمر، ولكي يتم تبويب  مسـ
  يتم اتباع اآليت: 

   حساب املدىRange(R)    
Range = Maximum – Minimum 

                                       R = 94 -  55  =   39   
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  حتديد عدد الفئات  Classes(C) : 

ت، ويرى   منهـا: رأي البـاحث، واهلدف من البحـث، وحجم البيـا تتحـدد عدد الفئـات وفقـا العتبـارات 
ــــــــل عدد للفئات جيب أن يرتاوح بني   ، بفرض أن عدد الفئات    15إىل     5كثريا من الباحثني أن أفضـــــ

    . (C=8)فئات، أي أن:    8هو   
  حساب طول الفئة  Length(L)  : 

5875.4
8

39


C

R

Classes

Range
L 

  :حتديد الفئات 

  : الفئة تبدأ بقيمة تسمي احلد األدىن، وتنتهي بقيمة تسمي احلد األعلى، ومن مث جند أن  
    55احلد األدىن للفئة األوىل هو أقل قراءة (درجة) أي أن احلد األدىن للفئة األوىل =    - 

   L      =60=55+5 + 55احلد األعلى للفئة األوىل = احلد األدىن + طول الفئة =      
  "   60إىل أقل من    55وتقرأ  " من     "to les than 60 55 "إذا الفئة األوىل هي:        

  60_ احلد األدىن للفئة الثانية = احلد األعلى للفئة األوىل =  
الثانية = احلد األدىن للفئة + طول الفئة =           5 + 60 = 65احلد األعلى للفئة 
  " 65إىل أقل من    60وتقرأ "من     "to les than 65 60"إذا الفئة الثانية هي:     

يتم تكوين حدود الفئات األخرى، وهي:   -         وبنفس الطريقة 
     to les than 75 70الفئة الرابعة :       to les than 70 65الفئة الثالثة :       
    to les than 85 80الفئة السادسة:         to les than 80 75الفئة اخلامسة:    
 to les than 95 90الفئة الثامنة:       to les than 90 85الفئة السابعة:    

ت:  شكال خمتلفة كما هو مبني جبدول تفريغ البيا   وميكن كتابة الفئات 
   ت: تكوين البيا  جدول تفريغ 

ت    جدول تفريغ البيا
عدد الطالب   

  (التكرارات) 
  الدرجة 

  فئات   فئات   فئات 
10 55- 55 – 60  55 to les than  60 
12 60- 60 – 65 60 to les than 65 
13 65- 65 – 70 65 to les than 70 
16 70- 70 – 75 70 to les than 75 
10 75- 75 – 80  75 to les than 80 
4 80- 80 – 85  80 to les than 85 
3 85- 85 – 90  85 to les than 90 
2 90-95 90 - 95 90 to les than 95 

موع    70   ا
  

  :تكوين اجلدول التكراري 
  ) 3- 2جدول رقم ( 

م يف اختبار مقرر اإلحصاء   70التوزيع التكراري لعدد     طالب حسب درجا



7 
 

  عدد الطالب (التكرارات)   التكرار النسيب 
(f) 

  فئات الدرجة 

0.143 10 55 – 60  
0.171 12 60 – 65 
0.186 13 65 – 70  
0.229 16 70 – 75 
0.143 10 75 – 80  
0.057 4 80 – 85  
0.043 3 85 – 90  
0.028 2 90 – 95  
موع  70 1.00  ا

ت نتيجة العام             هـ 1426املصدر: بيا
  
 التوزيع التكراري النسيب:  - 2

n

f
   التكرار النسيب  

  ) يبني التكرار النسيب. 3- 2والعمود الثالث يف اجلدول رقم (   
  
ــــــبة  - 3 ـــــــلني على درجات ما بني    نســـــ ــــــبيني    80إىل أقل من    70الطالب احلاصــــ هو جمموع التكرارين النســـــ

الرابعة واخلامسة:   للفئتني 

372.0143.0229.0    ( 70 , 80)احلاصلني على درجات ما بني    = نسبة الطالب  
  .   ( 70 , 80)من الطالب حصلوا على درجات ما بني    %37.2أي حوايل    

ــبة  - 4 ــــ ــلني على درجات أقل من    نســـــ ـــــ ــبية للفئات األوىل    ، 70الطالب احلاصــــ ـــــ هو جمموع التكرارات النســــ
والثالثة:   والثانية، 

5.0186.0171.0143.0     70= نسبة الطالب احلاصلني على درجة أقل من    
 درجة    70من الطالب حصلو على درجة أقل من    %50أي أن حوايل    

ــــــبة   - 5 ــــــلني على درجة    نســـــ الثالث    80الطالب احلاصـــــ ــــــبية للفئات  ــــ النسـ أو أكثر، هو جمموع التكرارات 
 األخرية: 

128.0028.0043.0057.0     أو أكثر 80= نسبة الطالب احلاصلني على درجات  
  أو أكثر.   80من الطالب حصلوا على درجة    %12.8أي أن حوايل    

  

ت الوصفية   3/ 2   العرض البياين للبيا
ت اخلاصة مبتغري وصفي يف شكل دائرة بيانية أو أعمدة بيانية، ميكن من خالله     ميكن عرض البيا

ت هذا املتغري.     وصف ومقارنة جمموعات أو مستو
  
  الدائرة البيانية   1/ 3/ 2

ها املركزية تتناسب مع القراءات   ت املتغري الوصفي هي عبارة عن دائرة تقسم اىل قطاعات زوا يتم  و ،  لعرض بيا
موعات املتغري، حيث حتدد مقدار الزاوية اخلاصة   o360توزيع الـ   بتطبيق  موعة  درجة حسب التكرار النسيب 
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  املعادلة التالية: 
 التكرار النسيب للمجموعة   ×       360o   =  مقدار زاوية   القطاع             

  ) 4- 2مثال ( 
  أسرة حسب املنطقة اليت تنتمي إليها.   500اجلدول التكراري التايل يبني توزيع عينة حجمها    

  
موع  ض  الشرقية  القصيم  الغربية  ا   املنطقة  الر

  عدد األسر  150 130 50 170 500
  

ت أعاله يف شكل دائرة     بيانية. مثل البيا
  

  احلل: 
 حتديد مقدار الزاوية املخصصة لكل منطقة، بتطبيق املعادلة:  - 1

 التكرار النسيب للمنطقة   ×   360o   =  مقدار الزاوية املخصص للمنطقة           
 
 
 

  املنطقة   عدد األسر   التكرار النسيب   مقدار الزاوية 
360  ×  0.30 = 108o 0.30 150   ض   الر
360  ×  0.26 = 93.6o 0.26 130   الشرقية  
360  ×  0.10 = 36o 0.10 50  القصيم  
360  ×  0.30 = 122.4o 0.34 170  الغربية  

360o 1.00 500  موع  ا

 
 رسم الدائرة  - 2

يتم رسم دائرة وتقسيمها إىل أربع أجزاء لكل منطقة جزء يتناسب مع مقدار الزاوية املخصصة له،  
  كما هو مبني يف الشكل التايل: 

  

    

30%

26%10%

34%

 عدد األ

اض    ال

ة  ق   ال

م   القص

ة   الغ
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  أسرة موزعة حسب املنطقة    500الدائرة البيانية لعينة حجمها     ) 1- 2رقم ( شكل  
  

وهي أكرب نسـبة    %34ومن الشـكل أعاله يالحظ أن نسـبة األسـر اليت تنتمي للمنطقة الغربية حوايل  
  وهي أقل نسبة يف العينة.   %10يف العينة، بينما يكون نسبة األسر يف منطقة القصيم حوايل  

  األعمدة البيانية   2/ 3/ 2
تفاعها مع  هي عبارة عن جمموعة من األعمدة الرأسية أو املستطيالت املتساوية القاعدة واليت يتناسب ار 

ت اليت متثلها،  خذ احملور    البيا     الفئة الرأسي لتمثيل قيم الظاهرة، واحملور األفقي لتمثيل  وعادة 
  

  ) 5- 2مثال ( 

التالية تبني التقديرات اليت حصل عليها (   ت    االحصاء. ) طالبا يف اختبار مادة    25البيا
  

  التكرار   التقدير 

 9  جيد 
 5  جيد جدا 
 2  راسب 
 6  مقبول 
 3  ممتاز 

موع   25  ا
  

البيانية. املطلوب متثيل   ألعمدة  ت    البيا
  احلل: 

جلدول  ، واحملور األفقي لتمثيل  التكرار احملور الرأسي لتمثيل  نستخدم   ت املوجودة  التقدير ومن خالل البيا
  السابق حنصل على الشكل التايل: 

  
  االحصاء ) طالبا يف اختبار مادة    25لتقديرات اليت حصل عليها (  ل البيانية    األعمدة    ) 2- 2شكل رقم ( 

9
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2

6

3
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  املزدوجة   األعمدة البيانية   3/ 3/ 2
ــنوات أو اذا    املزدوجة   األعمدة البيانية تســـــــــتخدم   اذا كان اهلدف هو مقارنة ظاهرتني أو أكثر لعدة ســـــــ

ـــــقني ميثالن قيم الظاهرتينمحل   ت مزدوجة خلواص خمتلفة. وحنصـــــــــل عليها برســـــــــم عمودين متالصــــ كان لدينا بيا
ــــب طول العمود مع العدد الذي ميثله  ـــة يف كل ســــــــنة حييث يتناســــ ــ أللوان املختلفة،    الدراســـ ونفرق بني األعمدة 

  الضروري أن تكون قواعد املستطيالت متساوية وعلى أبعاد متساوية. ومن  
  

  ) 6- 2مثال ( 

التالية متثل الكميات املباعة لسلعتني خالل الفرتة من  ا ت    هـ   1440حىت    1436لبيا

  هـ1440  هـ 1439  هـ 1438  هـ 1437 هـ 1436  السنة المالية
ــمــــيــــة   كــ

  المبيعات
 45  42  40  39 36  1سلعة 
 35 30 27  24  20  2سلعة 

  
ت حنصل على الشكل التايل:  البيا   وبتمثيل 

  

  
  

  األعمدة البيانية املزدوجة   ) 3- 2شكل رقم ( 
  

زأة   األعمدة البيانية   4/ 3/ 2   ا
ـــــــتخــدم   ــــ البيــانيــة تســـــ زأة   األعمــدة  مقــارنــة    ا اهلــدف هو  أو أكثر اذا كــان  لظــاهرتني  لكــل  يتم  و   اجلزء 

ته  عليها برســــم عمود واحد ميثل  ل  و صــــ احل  مجلة الظواهر حمل الدراســــة يف كل ســــنة، مث نقســــم كل عمود اىل مكو
أللوان املختلفة.    حبيث يتناسب كل جزء مع العدد الذي ميثله، ومنيز هذه األجزاء 

  

   ) 7- 2مثال ( 
ت     : ومتثيلها حنصل على الشكل التايل   ) 6- 2مثال ( ستخدام بيا
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زأة   ) 4- 2شكل رقم (    األعمدة البيانية ا

  
  

ت   4/ 2        الكمية   العرض البياين للبيا
ت، هو أحد طرق اليت ميكن اســـــــتخدامها يف وصـــــــف     البياين للبيا ت، من حيث شـــــــكل  العرض  البيا

ت،   ـــــــف  التوزيع ومدى متركز البيا ـــــــرع يف وصـــــ ـــــــهل وأســـــ ويف كثري من النواحي التطبيقية يكون العرض البياين أســـــ
املبوبة يف شـــكل جدول تكراري،   ت  ت بيانيا حســـب نوع البيا الظاهرة حمل الدراســـة، وختتلف طرق عرض البيا

  املختلفة. البيانية  لألشكال    عرض   وفيما يلي 
  
     Histogramاملدرج التكراري    1/ 4/ 2

ــلة،     الكمية املتصـــ ت  لبيا ــيط اخلاص  البســـ وهو  املدرج التكراري هو التمثيل البياين للجدول التكراري 
ـــــــــــقـة،   بيـانيـة متالصـــــ ـــــــي، بينمـا متثـل قيم املتغري ( حـدود  عبـارة عن أعمـدة  حيـث متثـل التكرارات على احملور الرأســـــــــ

الفئة، وطول قاعدته هو طول الفئة متثيل كل فئة بعمود، ارتفاعه هو    الفئات) على احملور األفقي، ويتم    . تكرار 
  

  ) 8- 2مثال ( 
جلرام، حجمهــا   ــدواجن  ال ــة من  التكراري ألوزان عين التوزيع  املزارع   100فيمــا يلي  من أحــد    اختريت 

  . يوم    45بعد  
  

موع   الوزن  -600 -620 -640 -660 -680 720-700 ا
 عدد الدجاج  10 15 20 25 20 10 100

  واملطلوب: 
  طول الفئة؟ ما هو   - 1
 ارسم املدرج التكراري.  - 2

 . ، مث علق على الرسم ارسم املدرج التكراري النسيب  - 3
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  احلـل 
   (L)طول الفئة   - 1

  
20700720...620640600620 L  

 20إذا طول الفئة =    

 املدرج التكراري.   رسم  - 2

  لرسم املدرج التكراري يتم إتباع اخلطوات التالية: 
   .األفقي وميثل األوزان الرأسي وميثل التكرارات،   رسم حموران متعامدان، 

  .كل فئة متثل بعمود ارتفاعه هو تكرار الفئة، وطول قاعدته هو طول الفئة 

  .كل عمود يبدأ من حيث انتهى به عمود الفئة السابقة 

  ) يبني املدرج التكراري ألوزان الدجاج. 5- 2والشكل ( 
  

  
  دجاجة   100املدرج التكراري ألوزان عينة من الدجاج حجمها   ) 5- 2شكل رقم ( 

  
  إجراء اآليت:   يتم   لرسم املدرج التكراري النسيب :  رسم املدرج التكراري النسيب  - 3

  حساب التكرارات النسبية . 
Sum 700-720 680- 660- 640- 620- 600-  الوزن 
 عدد الدجاج  10 15 20 25 20 10 100
 التكرار النسيب  0.10 0.15 0.20 0.25 0.20 0.10 1.00

  
   رسم املدرج التكراري النسيب،    تباع نفس اخلطوات السابقة عند رسم املدرج التكراري، يتم

ــبية حمل التكرارات املطلقة   ــ ــــ النســـــ كما هو مبني يف  على احملور الرأســـــــــــــي،    حالل التكرارات 
  الشكل التايل: 
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  دجاجة   100ألوزان عينة من الدجاج حجمها    النسيب   املدرج التكراري  ) 6- 2شكل رقم ( 

  
  ومن الشكل أعاله يالحظ اآليت: 

   جرام وهي أكرب نسبة.   680،    660يرتاوح وزنه بني  من الدجاج      %25أن 

   .أن الشكل ملتوي جهة اليسار، مما يدل على أن توزيع أوزان الدجاج سالب  االلتواء 

  مالحظات على شكل املدرج التكراري 
  . (n)أن املساحة أسفل املدرج التكراري تساوي جمموع التكرارات    - أ 

ــبية، وهي    - ب  ــــ ــفل املدرج التكراري النســــــــــيب، فهي تعرب عن جمموع التكرارات النســــ ـــ ـــــاحة أســـــ أما املســـــ
 تساوي الواحد الصحيح. 

تقدير القيم الشائعة، وهي القيم اليت يناظرها أكرب ارتفاع، ففي الشكلني السابقني، جند أن  ميكن    - ت 
 ويطلق عليه املنوال.    (680-660)الوزن الشائع يقع يف الفئة  

ألشكال الثالث التالية:     - ث  ت، كما هو مبني   ميكن معرفة شكل توزيع البيا

  

  
ت   ميثل  ) 7- 2شكل (   توزيع البيا

  املضلع التكراري    2/ 4/ 2
ـــي، ومراكز  هو مت    ــــ ــيط، حيث متثل التكرارات على احملور الرأسـ ـــا للجدول التكراري البســــــ ثيل بياين أيضـــــ

الفئات على احملور األفقي، مث التوصـــــيل بني اإلحداثيات خبطوط منكســـــرة، وبعد ذلك يتم توصـــــيل طريف املضـــــلع  
  حملور األفقي. 
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الفئة، وحتسب    التالية:   ومركز الفئة هي القيمة اليت تقع يف منتصف    بتطبيق املعادلة 
  

      
القيم الفعلية لتكرار كل فئة، يعترب مركز الفئة هو التقدير املناســــــب لقيمة كل مفردة   ونظرا لعدم معرفة 

الفئة.    من مفردات 
  

  ) 9- 2مثال ( 
ت اجلدول التكراري يف املثال (      لرسم املضلع التكراري.   ) 8- 2استخدم بيا

  
  احلـل 

  يتبع اآليت:   رسم املضلع التكراري ل 
  3- 2بتطبيق املعادلة رقم (   حساب مراكز الفئات ( 

 الوزن   عدد الدجاج (التكرار)  (x)مركز الفئة  
(600+620)/2= 610 10 600- 
(620+640)/2=630 15 620- 

650 20 640- 
670 25 660- 
690 20 680- 

(700+720)/710 10 700-720 
 100 Sum 

 
  هي :   نقط اإلحداثيات 
 

 (x)مركز الفئة   590 610 630 650 670 690 710 730

 (y)التكرار     0 10 15 20 25 20 10 0

 
  البياين لنقط اإلحداثيات وتوصيلها خبطوط مستقيمة لشكل ( ، كما  التمثيل   ) 8- 2هو مبني 
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  دجاجة   100) املضلع التكراري ألوزان عينة من الدجاج حجمها  8- 2شكل ( 

  

  املنحىن التكراري    3/ 4/ 2
تباع نفس اخلطوات الســــابقة يف رســــم املضــــلع ميكن رســــم املنحىن التكراري، ولكن يتم متهيد اخلطوط    

كثر عدد من النقاط، ويف املثال الســــــــابق ميكن رســــــــم املنح  ـــرة يف شــــــــكل منحىن حبيث مير  ىن التكراري،  املنكســـــ
  ) يبني هذا الشكل. 9- 2والشكل ( 

  

    
  دجاجة   100املنحىن التكراري ألوزان عينة من الدجاج حجمها    ) 9- 2شكل ( 

  
ــــــي بدال من     ــبية على احملور الرأســـــ النســـــــــ ــــــيب بتمثيل التكرارات  ــم املنحىن التكراري النســـــ ــ كما ميكن رســـــــ

خذ هذا املنحىن الشكل رقم   التايل: 10- 2( التكرارات املطلقة، ومن مث   (  
  

  



16 
 

  
  دجاجة   100املنحىن التكراري النسيب ألوزان عينة من الدجاج حجمها    ) 10- 2شكل ( 

النسـبية،    واملنحىن التكراري أعاله موجب االلتواء،  كما أن املسـاحة أسـفل هذا املنحىن تعرب عن جمموع التكرارات 
ا تســـــــاوي الواحد الصـــــــحيح،  ، تدل على أشـــــــكال توزيع  النســـــــيب   وهناك أشـــــــكل خمتلفة للمنحىن التكراري   أي أ

ت، ومن أمهها ما يلي:    البيا
  

  
  

  لتوزيعات التكرارية املتجمعة ا   5/ 2
ــاهـدات اليت تقـل عن قيمـة معينـة أو تزيـد  يف كثري من األحيـان قـد حيتـاج البـا    ــــ ــــــ حـث إىل معرفـة عـدد املشــــ

يلي بيـان كيفيـة   ــــــاعـدة أو هـابطـة، وفيمـا  ــــــ إىل تكوين جـداول جتميعيـة صــــ البـاحـث  عن قيمـة معينـة، ومن مث يلجـأ 
  تكوين كل نوع من هذين النوعني على حدة: 

  
  التوزيع التكراري املتجمع الصاعد   1/ 5/ 2

ــاب جمموع التكرارات لتكوين اجلدول       يتم حســـــــ ــاعد،  ــ   تقل    اليت    ) (عدد القيم   التكراري املتجمع الصـــــ
  . عن كل حد من حدود الفئات 

  
  ) 10- 2مثال ( 

التايل يبني توزيع   البقرة يف اليوم   40اجلدول التكراري    بقرة يف مزرعة حســــــب كمية األلبان اليت تنتجها 
  .  للرت 

موع   كمية األلبان  -18 -22 -26 -30 38-34 ا
 عدد األبقار  4 9 15 8 4 40

  واملطلوب: 
  كون جدول التوزيع التكراري املتجمع الصاعد.  - 1
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التوزيع التكراري املتجمع الصاعد النسيب.  - 2  كون جدول 

 . ي املتجمع الصاعد ر املنحىن التكرا ارسم   - 3

 ارسم املنحىن التكراري املتجمع الصاعد النسيب.  - 4

  احلل 
 التوزيع التكراري املتجمع الصاعد.  - 1

 توزيع تكراري متجمع صاعد                          التوزيع التكراري               

تكرار متجمع  
  صاعد نسيب 

تكرار متجمع  
  صاعد 

  عدد األبقار     أقل من 
كمية اإلنتاج  

  للرت 
 -18 4  18أقل من   0 0.00
 -22 9  22أقل من   4 0.10

 -26 15  26أقل من   13 0.325
 -30 8  30أقل من   28 0.70
 38-34 4  34أقل من   36 0.90
موع  40  38أقل من   40 1.00  ا

  
النســــيب  - 2 النســــيب بقســــمة التكرار  :  التوزيع التكراري املتجمع الصــــاعد  املتجمع الصــــاعد  حيســــب التكرار 

التكراري   التوزيع  لعمود األخري يف جـدول  ـــــــاعـد على جمموع التكرارات، كمـا هو مبني  ـــــ املتجمع الصـــــ
 املتجمع الصاعد.  

البياين للتوزيع    اري املتجمع الصــاعد: رســم املنحىن التكر  - 3 املنحىن التكراري املتجمع الصــاعد هو التمثيل 
املتجمع الصـــــاعد  التكرا  ــاعد ، حيث متثل حدود الفئات على احملور األفقي، والتكرار  ري املتجمع الصـــ

إلحداثيات، كما هو مبني  التايل:   على احملور الرأسي، ويتم متهيد املنحىن ليمر   يف الشكل 

  
  املنحىن التكراري املتجمع الصاعد   ) 11- 2شكل ( 

املتجمع الصــاعد  - 4 املتجمع الصــاعد    : النســيب   رســم املنحىن التكراري  هو التمثيل    النســيب املنحىن التكراري 
ــاعد   ـــــ ــــ ــــــيب البياين للتوزيع التكراري املتجمع الصـــــ ـــــ ، حيث متثل حدود الفئات على احملور األفقي،    النســـــ

ــاعد   املتجمع الصــ ــيب والتكرار  إلحداثيات، كما هو    النســ ــي، ويتم متهيد املنحىن ليمر  على احملور الرأســ
 التايل: مبني يف الشكل  
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 النسيب   املنحىن التكراري املتجمع الصاعد   ) 12- 2شكل ( 

  
  

  التوزيع التكراري املتجمع اهلابط (النازل)   2/ 5/ 2
تســــــاوي  يتم حســــــاب جمموع التكرارات (عدد القيم) اليت    النازل،    لتكوين اجلدول التكراري املتجمع     

  أو تزيد عن كل حد من حدود الفئات. 
    

  ) 11- 2مثال ( 
ت     )، وأوجد اآليت: 10- 2يف مثال (   اجلدول التكراري استخدم بيا

املتجمع النازل  - 1   . ، والنازل النسيب كون التوزيع التكراري 
 التكراري املتجمع النازل. ارسم املنحىن   - 2

النازل النسيب.  - 3  ارسم املنحىن التكراري املتجمع 

  احلل: 
التوزيع التكراري املتجمع النازل.  - 1  تكوين 

زل                           التوزيع التكراري                 توزيع تكراري متجمع 

تكرار متجمع  
  نسيب   زل 

تكرار متجمع  
  زل 

  عدد األبقار     أكثر من أو يساوي  
كمية اإلنتاج  

  للرت 

 -18 4  18أكثر من أو يساوي    40 1.00
 -22 9  22أكثر من أو يساوي    36 0.90

 -26 15  26أكثر من أو يساوي    27 0.675
 -30 8  30أكثر من أو يساوي    12 0.30
 38-34 4  34أكثر من أو يساوي    4 0.10
موع  40   38أكثر من أو يساوي    0 0.00  ا

0
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  التكراري املتجمع النازل.   املنحىن   رسم  - 2

  
    النازل املنحىن التكراري املتجمع    ) 13- 2شكل ( 

النازل رسم املنحىن   - 3   . النسيب   التكراري املتجمع 
  

  
  النسيب   النازل املنحىن التكراري املتجمع    ) 14- 2شكل ( 

  
  مالحظات: 

ما يتقاطعان عند نقطة تسمى الوسيط.  - 1   ميكن رسم املنحنيان يف شكل بياين واحد، ويالحظ أ
 التطبيقية. يكون استخدامنا للمنحىن املتجمع الصاعد أكثر وأوقع من الناحية   - 2
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  رين: ا مت 
ض مت   - 1 ا مبيعات يف أسواق مدينة الر ا أحد الباحثني ملعرفة أكثر أنواع األلبان ومنتجا يف دراسة قام 

    مركز جتاري ومت احلصول على النتائج اآلتية:   50اختيار  
  حليب   زبادي   لبنة   قشطه   زبادي   قشطه   لبن   زبادي 

  زبادي   حليب   قشطه   زبادي   قشطه   قشطه   زبادي   لبن 
  قشطه   لبن   حليب   قشطه   لبنة   لبن   قشطه   حليب 
  زبادي   لبنة   زبادي   حليب   قشطه   زبادي   حليب   زبادي 
  حليب   قشطه   حليب   لبن   قشطه   حليب   زبادي   قشطه 
  قشطه   قشطه   لبنة   لبنة   حليب   لبنة   قشطه   لبنة 

                لبن   زبادي 
ب:   ل   وال

ت؟. ما هو نوع املتغري؟، وما هو املعيار املستخدم يف    - أ    قياس البيا
ت يف شكل جدول تكراري.     - ب   اعرض البيا

  كون التوزيع التكراري النسيب، مث علق على النتائج.   - ت 
  
  

ت التالية واليت متثل سعر الدوالر أمام عملة ما يف مدة زمنية قدرها   -2   .يوم   150لديك البيا

184 180 127 192 180 140 173 119 139 178 
171 157 155 166 151 177 143 150 139 119 
136 191 191 119 172 110 194 165 140 150 
119 162 155 143 151 127 129 177 172 165 
118 116 146 133 145 174 158 183 113 165 
141 138 136 144 194 171 186 173 127 177 
171 133 173 144 187 176 139 147 174 183 
136 146 173 143 133 176 180 194 157 173 
118 135 153 163 169 147 151 111 184 150 
159 118 150 119 151 167 119 174 146 182 
191 158 122 113 145 161 159 154 162 116 
154 156 172 137 120 163 139 183 140 123 
133 191 155 186 151 176 140 165 174 122 
155 172 153 139 191 137 172 137 111 133 
159 127 144 174 154 161 113 174 138 157 

  
  واملطلوب: 

  . لسعر الدوالر كون التوزيع التكراري   - 1
 كون التوزيع التكراري النسيب.  - 2

 ارسم املدرج التكراري  - 3

  كون جدول التوزيع التكراري املتجمع الصاعد.  - 4
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التوزيع التكراري املتجمع الصاعد النسيب.  - 5  كون جدول 

 التكراري املتجمع الصاعد. ارسم املنحىن   - 6

 ارسم املنحىن التكراري املتجمع الصاعد النسيب.  - 7

  



  
  
  

ــل الثالث    الفصـ

  مقاييس النزعة املركزية  
Central Tendency  

  األهداف 

  . على كيفية استخدام مقاييس النزعة املركزية يف جمال عمله   الطالب تدريب  
  متطلبات اجلدارة 

  . ستخدام أي من هذه املقاييس أن يقارن بني الظواهر حمل الدراسة الطالب    يستطيع أن  
   األداء املطلوب اجلدارة ومستوى 

  بكفاءة. املقارنة بني الظواهر  أن يتقن الطالب  
  الوفت املتوقع للتدريب 

  ساعات   6
  التطبيقات 

  التطبيقات مرفقة يف أخر الفصل 
  

    مقدمة   3/1
الباحث يف   ي كثري من النواح   يف  عليها    االعتماد ميكن    املؤشرات اليت حساب بعض    حاجة إىل   التطبيقية يكون 

تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم ، ومن حيث التعرف على مدى جتانس القيم    ليت ا   ة وصف الظاهرة من حيث القيم   يف 
أم ال أيضا  ، و املتغري   خذها    اليت  قيم شاذة  إذا كان هناك  البياين ما  العرض  واالعتماد على  يكفى   .  ، ولذا  وحدة ال 

ميكن من خالهلا التعرف على خصائص الظاهرة    حصائية اليت عرض بعض املقاييس اإل ، والذي يليه  هذا الفصل يتناول  
  . مقاييس النزعة املركزية والتشتت   ، أو أكثر، ومن أهم هذه املقاييس   إمكانية مقارنة ظاهرتني حمل البحث، وكذلك  

  
  مقاييس النزعة املركزية   3/2

أهم هذه  ، و القيم حوهلا ترتكز  ، وهى القيم الىت  زية مبقاييس املوضع أو املتوسطات النزعة املرك   مقاييس   تسمى   
ه وعيوبه وهذا يعتمد على   هذه املقاييس ، ولكل من واملنوال   ، والوسيط ،  ، الوسط احلسايب املقاييس وأكثرها شيوعاً  مزا

ت واهلدف من دراستها.      . ذه املقاييس هل عرض    ي يل وفيما  البيا
  
  Arithmetic Meanالوسط احلسايب     3/2/1

املركزية   أهم من     النزعة  استخداما يف مقاييس  وأكثرها  وميكن حساب التطبيقية   ي النواح   ،  املبوبة  ،  ت  للبيا ه 
  :   ي ، كما يل وغري املبوبة 

  
ت غري املبوبة   أوال: الوسط احلسايب للبيا

احلس    الوسط  أ   ايب  يعرف  عددها بشكل عام على  على  مقسوما  القيم  لدينا   نه جمموع  فإذا كان   . n    من



  
  
  
  

لرمز :  n  القيم ، ويرمز هلا 
xxx ,,

2
,1 ...   .  

لرمز    احلسايب فإن الوسط   ملعادلة التالية   xهلذه القيم ، ونرمز له    :   حيسب 
  

  
موع .      حيث يدل الرمز    على ا

  
  ) 1- 3ال ( ـ مث 

  حصاء. اإل   قرر م   طالب يف   8درجات    ي فيما يل   
  

34    32    42    37    35     40    36     40     
  ب. ات الطال لدرج   واملطلوب إجياد الوسط احلسايب   

  
  ل  ـ احل 

  للدرجات تطبق املعادلة كما يلي:   الوسط احلسايب إلجياد  
  

37
8

296
8

4036403537423234

...21






n

xxx
x n

  

  
  درجة   37  يساوي    لدرجات الطالب   أن الوسط احلسايب   ي أ 

  
ت املبوبة    نيا: الوسط احلسايب للبيا

، حيث أن هذه القيم موضوعة    ي من املعلوم أن القيم األصلية ، ال ميكن معرفتها من جدول التوزيع التكرار   
  يف من مث يؤخذ  ، و الفئة   هذه   تقع داخل حدود الفئة مبركز   القيم اليت كل قيمة من    ، ولذا يتم التعبري عن شكل فئات   يف 

    . أن مركز الفئة هو القيمة التقديرية لكل مفردة تقع يف هذه الفئة   االعتبار 
الفئات   ي ه   k  كانت فإذا   kxxx  ، وكانت عدد  ,,, kfffالفئات،    هذه   مراكز   هي   21... ,,, ...21  

ملعادلة التالية:   التكرارات ، فإن الوسط احلسايب   ي ه    حيسب 
    



  
  
  
  

  
 
 

  ) 2- 3ال ( ـ مث 
ل.   40اجلدول التايل يعرض توزيع     ملليون ر   . عميل حسب قيمة ودائعهم 

  
 44-42 42-40 40-38 38-36 36-34 34-32 فئات قيمة الودائع
 1 5 10 13 7 4 عدد العمالء 

  
  واملطلوب إجياد الوسط احلسايب.  

  ل ــ احل 
  اخلطوات التالية :   إتباع يتم    حلساب الوسط احلسايب 

إجياد جمموع التكرارات   - 1 f    .               2 -    حساب مراكز الفئاتx     .  
)(التكرار املناظر له    ضرب مركز الفئة يف  - 3 fx موع      xf  ، وحساب ا

 .   لقانون بتطبيق ا   حساب الوسط احلسايب  - 4
  

fx  مراكز الفئات   
x  

 التكرارات  
f  

 فئات قيمة الودائع 
(C ) 

433=132 (32+34) 2=33 4 32-34 
735=245 35 7 34-36 

1337=481 37 13 36-38 
1039=390 39 10 38-40 
541=205 41 5 40-42 
143=43 43 1 42-44 

موع  40  1496  ا
  

  :   لقيمة الودائع هو :   إذا الوسط احلسايب 

4.37
40

1496
6

1

6

1 









i
i

i
ii

f

fx
x  

ل   37.4  ي أن متوسط قيمة الودائع للعمالء يساوي   أ      .مليون ر
  



  
  
  
  

  خصائص الوسط احلسايب 
  :   ي ، ومن هذه اخلصائص ما يل ائص خلص بعدد من ا   يتصف الوسط احلسايب 

aaax   :   ي ه  xه إذا كانت قيم  أن   ي ، أ الثابت يساوى الثابت نفسه لمقدار ل  الوسط احلسايب  - 1 ,...,,:     
 هو:   لوسط احلسايب ا   فإن ،  

  
، فإن متوسط    جرام كيلو      63وزنه    طالب ، ووجد أن كل طالب   5جمموعة من    ومثال على ذلك ، لو اخرت 

موعة هو :   وزن الطالب يف      هذه ا
  

gkx .63
5

315
5

6363636363   
  

ملعادلة   جمموع احنرافات القيم عن وسطها احلسايب  - 2  .   يساوى صفرا ، ويعرب عن هذه اخلاصية 

  
 

ت مثال (  ستخدام بيا  ,34 :   ي درجات الطالب ه   جند أن   ،  )  1- 3وميكن التحقق من هذه اخلاصية 

  ، إذا :   37xللدرجة هو     والوسط احلسايب ،      32, 42, 37, 35, 40, 36, 40
  

296  40  36  40  35  37  42  32  34  x  

0  
40-37  36-37  40-37  35-37  37-37  42-37  32-37  34-37  )( xx   

)37( x  3  -1  3  -2  0  5  -5  -3  
  

     أن :    ي أ   0)37(x  
  
بت إىل كل قيمة من القيم ، فإن الوسط احلسايب  - 3 للقيم املعدلة (بعد اإلضافة) يساوى الوسط    إذا أضيف مقدار 

nxxx  :  ي الثابت . فإذا كانت القيم ه املقدار   ) مضافا إليها هذا ضافة للقيم األصلية (قبل اإل   احلسايب  ,,, ...21  
بت   لرمز  من القيم    إىل كل قيمة    (a)، ومت إضافة مقدار  axyأن      ي ، أ    y، ونرمز للقيم اجلديدة    
 : (القيم بعد اإلضافة) هو   yلقيم   ، فإن : الوسط احلسايب 

 
ت مثال  ، وميكن التحقق من هذه  يم اجلديدة للق   هو الوسط احلسايب   yحيث أن       ستخدام بيا اخلاصية 

  ) . 1- 3رقم ( 
إضافة    املصحح  قرر  احلسايب    5إذا  الوسط  فإن  طالب،  لكل  قيمته   درجات  يصبح  املعدلة     للدرجات 



  
  
  
  

  يبني ذلك .   ، واجلدول التايل   {42=(37+5)}
  

296  40  36  40  35  37  42  32  34  x  

336  
40+5  36+5  40+5  35+5  37+5  42+5  32+5  34+5  )5(  xy  

  45  41  45  40  42  47  37  39  

  
جند أن جمموع القيم اجلديدة هو :    336y     للقيم اجلديدة هو :    ، ومن مث يكون الوسط احلسايب    

)425375(42
8

336
  x

y
y n  

  
بت  - 4 للقيم املعدلة (القيم الناجتة بعد الضرب)    كل قيمة من القيم ، فإن الوسط احلسايب   يف    (a) إذا ضرب مقدار 

التعديل)    يساوى الوسط احلسايب  بعد  (القيم  إذا كان :   مضرو يف للقيم األصلية  الثابت . أى أنه  املقدار    هذا 
xay    للقيم اجلديدة    ، ويكون الوسط احلسايبy    : هو 

 
 

  . السابق  املثال  ت  بيا نفس  ستخدام  اخلاصية  هذه  من  يتحقق  أن  للطالب  تصحيح  ف وميكن  إذا كان 
التصحيح من     50الدرجة من     درجة ، مبعىن أنه سوف يضرب كل درجة يف   100، وقرر املصحح أن جيعل 

2)37(74اجلديد هو :    الوسط احلسايب ويصبح  ،    (a=2)   بتة قيمة    xay     
    

  مزا وعيوب الوسط احلسايب   
  :   ملزا التالية   يتميز الوسط احلسايب   

  . أنه سهل احلساب 

  االعتبار كل القيم .   خذ يف 

  . أنه أكثر املقاييس استخداما وفهما 

  ومن عيوبه . 
  . لقيم الشاذة واملتطرفة  أنه يتأثر 

  ت الوصفية .   يصعب حسابه يف  حالة البيا

  لذا نلجأ اىل استخدام الوسيط بدال منه حالة اجلداول التكرارية املفتوحة    يصعب حسابه يف . 
  
  Median الوسيط    2/ 2/ 3



  
  
  
  

خذ يف االعتبار  هو أحد مقاييس النزعة املركزية،   نه القيمة القيم،    رتب والذي  يقل  اليت    ويعرف الوســــيط 

ــــــــف عدد القيم   ــــــــف اآلخر   n)2(عنها نصـــــ من القيم أقل منه،    %50، أي أن    n)2(، ويزيد عنها النصـــــ
ت املبوبة.   كيفية حساب الوسيط يف   ي وفيما يل من القيم أعلى منه.    50% ت غري مبوبة، والبيا البيا   حالة 

  
ت غري املبوبة    أوال: الوسيط للبيا

ت غري املبوبة، نتبع اخلطوات التالية:      لبيان كيف ميكن حساب الوسيط للبيا
  القيم تصاعد .   ترتب 

    = حتديد رتبة الوسيط، وهي :   رتبة الوسيط





 

2

1n
 

  إذا كان عدد القيم  (n)   :فردي فإن الوسيط هو 
 

    
   إذا كان عدد القيم)(n   يقع بني القيمة رقم    الوســــيط ي، فإن  زوج)2/(n  والقيمة رقم ،)2(1/(( n

التايل:   ، ومن مث حيسب الوسيط بتطبيق املعادلة 
     

   
     ) 3- 3مثـال ( 

العينة   خمتلفني،  بنكني  يف  املودعني  ت  حسا من  عينتني  أخذ  األول،     7وهي    (a)مت  البنك  من  مودعني 
ل لكل منهما فكان على النحو التايل:   10وهي    (b)والعينة   ملليون ر   مودعني من البنك الثاين، مت تسجيل الرصيد 

  
    (a)  العينة   1.2  2.75  3.25  2  3  2.3  1.5      
 (b)  العينة   4.5  1.8  3.5  3.75  2  2.5  1.5  4  2.5  3

  
  واملطلوب حساب وسيط الرصيد لكل بنك، مث قارن بينها. 

  
  احلـل   

   أوال : حساب وسيط الرصيد للبنك األول(a)    
  : ترتيب القيم تصاعد 



  
  
  
  

  
   7(عدد القيم فردى( n   

   رتبة الوسيط هي:  إذا 42/)17(2/)1( n   . 

   الرصيد للبنك  ، أي أن    4ويكون الوسيط هو القيمة رقمa   :هو  

ل                                                3.2aMedمليون ر
  

  :   (b)  الثاين الرصيد للبنك  : حساب وسيط    نيا  
  . ترتيب القيم تصاعد 

    
  10(  ي عدد القيم زوج( n    إذا 

     : رتبة الوسيط هي 5.52/)110(2/)1( n . 

   6،   5(رقم  املنتصف    للقيمتني الواقعتني يف   احلسايب = الوسط  الوسيط   ( .  

   ل 75.2مليون ر
2

35.2



bMed  

  : ،  أي أن )   (bأقل من وسيط رصيد البنك )   (aومبقارنة العينتني ، جند أن وسيط رصيد البنك 

ab MedMed    .  
  

ت املبوبة    نيا: الوسيط للبيا
ت       اخلطوات التالية .   إتباع ، يتم    ي جدول توزيع تكرار   مبوبة يف حلساب الوسيط من بيا
  املتجمع الصاعد .   ي تكوين اجلدول التكرار 

   : حتديد رتبة الوسيط
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  الشكل التايل   حتديد فئة الوسيط كما يف   : 

 



  
  
  
  

  A)(احلد األدىن لفئة الوسيط   1fتكرار متجمع صاعد سابق   
 Medالوسيط    n)2(رتبة الوسيط  

  احلد األعلى لفئة الوسيط   2fتكرار متجمع صاعد الحق   
 
  . وحيسب الوسيط ، بتطبيق املعادلة 
  

     
  حيث أن :  

      L   التالية: طول فئة الوسيط   ي ه ملعادلة    ، وحتسب 
  احلد األدىن    –     احلد األعلى طول الفئة =                      

                                     L = Upper - Lower   
  )  4- 3( مثال  

لطن اليومية من    مبيعاتة حسب  حمل    50توزيع    ي فيما يل       اللحوم احلمراء 
  

  اليومية   املبيعات فئات     - 1.5   - 4.5   - 7.5   - 10.5  16.5 – 13.5
 f  احملالت عدد    4  12  19  10  5

  
  بيانيا    - ب          حسابيا      - واملطلوب : حساب الوسيط  :     أ  

  
  ل ـ احل 

    حساب الوسيط حسابيا أوال :    

  : 25                رتبة الوسيط
2

50
22

 fn    

  الصاعد : املتجمع    ي اجلدول التكرار 



  
  
  
  

   
  2(الوسيط ، وهي قيمة أقل منها   تشمل قيمة   حتديد فئة الوسيط : وهى الفئة اليت( /n  وميكن  من القيم ،

الذ  الصاعدين  املتجمعني  التكرارين  بتحديد  بينهما  ين  معرفتها  الوسيط  يقع  )2(رتبة  /n    اجلدول وىف   ،
الوسيط   رتبة  أن  جند  املتجمعني    (25)أعاله  التكرارين  بني  لفئة    (16 , 35)تقع  األدىن  احلد  ويكون   ،

، واحلد األعلى لفئة الوسيط هو املناظر للتكرار     7.5  الوسيط هو املناظر للتكرار املتجمع الصاعد السابق 
 .   (10.5-7.5)        :   ي . أى أن فئة الوسيط ه     10.5املتجمع الصاعد الالحق  

   معادلة الوسيط على هذا املثال جند أن : وبتطبيق 

35.75.10,35,16,5.7 21  LffA  
  :    ي إذا الوسيط قيمته ه 

921.8421.15.7
19

27
5.73

19

9
5.7

3
1635

1625
5.72

12

1











 L

ff

fn

AMed
  

  
  :حساب الوسيط بيانيا    لثا 

   املتجمع الصاعد بيانيا .   ي التكرار متثيل جدول التوزيع 



  
  
  
  

  
  
   الصاعد . مث رسم خط مستقيم أفق   ي على املنحىن التكرار   (25)حتديد رتبة الوسيط حىت    ي املتجمع 

 .   (a)النقطة    يلقى املنحىن يف 

  من النقطة    ي إسقاط عمود رأس(a)   فقي على احملور األ   . 

  تعطى قيمة الوسيط . فقي  مع احملور األ   ي نقطة تقاطع اخلط الرأس 

  الشكل      الوسيط كما هو مبني يفMed = 8.6    . 
  

  مزا وعيوب الوسيط 
  من مزا الوسيط  

لقيم الشاذة أو املتطرفة   - 1   . ال يتأثر 
 احلساب .   كما أنه سهل يف    - 2

               أن :    ي قيم أخرى . أ   ي عن أ   املطلقة    جمموع قيم االحنرافات املطلقة عن الوسيط أقل من جمموع االحنرافات  - 3
MedaaxMedx   ,|||| 

  الوسيط   ومن عيوب 
خذ  - 1   فقط .   فهو يعتمد على قيمة أو قيمتني ،  االعتبار   كل القيم يف عند حسابه    أنه ال 
ت الوصفية املقاسة مبعيار امس   يصعب حسابه يف  - 2  nominal  ي حالة البيا

  
 

       Modeاملنوال    3/ 2/ 3



  
  
  
  

نه القيمة     ت الوصفية ،    األكثر شيوعا أو تكرارا ، ويكثر استخدامه يف يعرف املنوال  ملعرفة  حالة البيا
ت املبوبة وغري املبوبة كما يلي:      النمط ( املستوى ) الشائع، وميكن حسابة للبيا

 
ت غري   حساب املنوال يف أوال:     بوبة  مل ا   حالة البيا

  

   
  
  ) 5- 3ال ( ـ مث 

م ألحد املنتجات   10مبيعات أربعة مندوبني ملدة  اختريت عينات عشوائية من     عدد الوحدات  ، وكانت  أ
  : كالتايل املباعة  

  املندوب األول  80  77  75  77  77  77  65  70 58  67
 الثاين املندوب    88  68  60  75  93  65  77  85 95  90
 الثالث املندوب    80  65  69  80  65  88  76  65 86  80
 الرابع املندوب    85  73  69  85  73  69  69  73 72  85

  :   مندوب لكل    املبيعات واملطلوب حساب منوال  
  

  احلـل  
ت غري مبوبة ، لذا فإن    :   هذه البيا

  املنوال = القيمة األكثر تكرارا 
  .   املبيعات لكل مندوب يبني منوال ا التايل    واجلدول 

  
  القسم  القيمة األكثر تكرار   القيمة املنوالية  

  املندوب األول   مرات    4تكررت    77  القيمة       77املنوال  =   
 املندوب الثاين   مجيع القيم ليس هلا تكرار   ال يوجد منوال 

  مها :   ن يوجد منواال 
 65املنوال األول =               

 80=    املنوال الثاين              

  مرات    3تكررت      65القيمة  
  مرات    3تكررت     80القيمة  

 املندوب الثالث 

  :    هي يوجد ثالث منوال  
 69املنوال األول =               

 73املنوال الثاين =               

 85املنوال الثالث =              

  مرات     3تكررت      69القيمة  
 مرات    3تكررت     73القيمة  

 مرات    3تكررت     85القيمة  

 املندوب الرابع 

  
ت املبوبة   نيا: حساب املنوال يف      حالة البيا



  
  
  
  

ستخدام طريقة الفروق ( من  هنا حنتاج اجياد املنوال حسابيا     كالتايل:   ) طريقة بريسون الفئة األكرب تكرارا 
  

  
  

  حيث أن  :  
A   :   . (الفئة املناظرة ألكرب تكرار) احلد األدىن لفئة املنوال 

1d    تكرار سابق)   – : الفرق األول = (تكرار فئة املنوال  
2d    تكرار الحق)   – : الفرق الثاين = ( تكرار فئة املنوال  

L   . طول فئة املنوال :  
ـة املنوال = الفئة املناظرة ألكرب تكرار      فئـ

  
  ) 6- 3( مثال  

ل    ي الشهر   ي االستهالك أسرة حسب اإلنفاق    30توزيع    ي فيما يل  أللف ر   . هلا 
  

  فئات اإلنفاق     - 2   - 5   - 8   - 11  17 - 14
 fعدد األسر    4 7  10  5  4

  
ستخدام طريقة الفروق .   ي منوال اإلنفاق الشهر واملطلوب حساب     لألسرة، 

  
  

  احلل  
ت    املنوال حلساب     ، ويتم إتباع اآليت : السابقة املعادلة  يتم استخدام  هلذه البيا

  املنوالية   حتديد الفئة 

     (11-8)الفئة املناظرة ألكرب تكرار :    ي  ملنوالية ه ا الفئة  

  
   حساب الفروقd   : حيث أن ، 

5)510(3)710( 21  dd  



  
  
  
  

   8(حتديد احلد األدىن للفئة املنوالية( A    3811(، وكذلك طول الفئة( L   

  : ت املبوبة . جند أن  وبتطبيق املعادلة اخلاصة حبساب املنوال ىف حالة البيا

125.9125.183
53

38

21

1
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dd

d
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  بيانيا    املنوال لثا :حساب  
  ) 7- 3مثال ( 

اإلحصاء واملطلوب حساب   طالب يف مادة   50جدول التوزيع التكراري اآليت يبني درجات  

  . بيانيا   املنوال 
  33 – 30  -26  -23  -19  -16  -12 الفئات 

  2  5  7  15  10  11  التكرار 

  
  احلل: 

ختاذ   ،  16)، ( 11،  13مراكز الفئات كممثلة للتكرار أي نعني النقاط ( برسم املنحىن التكراري 

10 )  ،  ...  ، التكراري كما  2،  28)  املنحين  ليد فنحصل على  بينها  املستوى مث نصل  ) يف 

لشكل.    مبني 

  
قيمة   احملور متثل  مع  تقاطعه  ونقطة  احملور األفقي  على   ً املنحىن نسقط عمودا أعلى نقطة يف  من 

لشكل. املنوال كما مبني     



  
  
  
  

لشكل حيث م نقطة تقاطع املستقيان الواصالن من بداية    أو  من اجلدول التكراري كما مبني 

اية الفئة املنوالية لنهاية الفئة السابقة، ومسقط م  و ،  املنوالية لبداية الفئة الالحقة   الفئة  من 

  على احملور األفقي يعطي قيمة املنوال 

  
  املنوال    وعيوب   مزا 

    املنوال: من مزا  

  املنوال مقياس سهل الفهم واحلساب.  . 1

 ميكن تقدير املنوال عن طريق التخمني والتأمل.     . 2

ت متغري وصفي(نوعي) فعلى سبيل املثال مثًال لو كانت تقديرات   . 3 ميكن إجياد املنوال لبيا

ت هي (متوسط، متوسط، مقبول، متوسط، جيد، متوسط،   طالب معني يف جمموعة امتحا

عتباره قد تكرر أكثر من غريه. جي   د) فإن املنوال يف هذه احلالة هو التقدير متوسط 

لقيم الشاذة واملتطرفة.     . 4 ا   ال يتأثر املنوال إطالًق

 ميكن إجياد املنوال يف حالة التوزيعات التكرارية املفتوحة من طرف واحد أو طرفني.   . 5

ا  . 6  .إمكانية تعيني املنوال هندسًي

  املنوال   ومن عيوب 

ت املتاحة، حيث أنه مبجرد مالحظة أكرب تكرار   . 1 ال تستند عملية إجياد املنوال إىل كافة البيا

مل كافة القيم األخرى أو الفئات األخرى.     يتم معرفة املنوال أو فئته وعندئذ 

 املنوال ال خيضع للعمليات اجلربية  . 2

  



  
  
  
  

    ت البيا   توزيع   حتديد شكل   استخدام مقاييس النزعة املركزية يف   3/3
يعرب عن شكل توزيع  والذي    ، ي ملنحىن التكرار ا وصف    والوسيط واملنوال يف   ميكن استخدام الوسط احلسايب   

ت ، كما يل    :   ي البيا
  

   جهة اليمني ) إذا كان   ي (ملتو   االلتواء يكون املنحىن موجب : 

  الوسط > الوسيط > املنوال 
  

 
   جهة اليسار) إذا كان   ي (ملتو   االلتواء يكون املنحىن سالب   : 

  الوسط < الوسيط < املنوال 
  

  
  

  : يكون املنحىن متماثل إذا كان 

  الوسط = الوسيط = املنوال. 
  

 



  
  
  
  

  )  8- 3( مثال  
واملنتجة    لرت،     5، ذات احلجم  املعبأة للشرب ه  عبوات من امليا     10قام مدير مراقبة اإلنتاج بسحب عينة من 

  :   ، وكانت كالتايل فحص كمية األمالح الذائبة ل تعبئة املياه    بواسطة إحدى شركات 
115    123      119    123     124   119    123    121    123      121           

ت .  ذ هل   االلتواء واملنوال، مث حدد شكل    ، والوسيط، : حساب الوسط احلسايب   واملطلوب    ه البيا
    

  احلل  
 :         حساب الوسط احلسايب 

1.121
10

1211



n

xx  

   : حساب الوسيط 

)1(/2)110(/5.52رتبة الوسيط :    n  
  ترتيب القيم تصاعد 

    
  ( 5 , 6)للقيمتني رقم    الوسيط = الوسط احلسايب ي.    ، وهو عدد زوج   10عدد القيم =    

  

122
2

244

2

123121



Med  

   : حساب املنوال 

 تكررت أكثر من غريها ، إذا    123القيمة  :   املنوال يساوى القيمة األكثر تكرارا 

123Mod  
  

  املنوال جند أن :   ومبقارنة الوسط والوسيط و 

  



  
  
  
    

ت    ، إذا توزيع   الوسط < الوسيط < املنوال جند أن   :     . االلتواء كمية األمالح سالبة  بيا
  

    )  9- 3مثال ( 
ل .    ي حسب األجر اليوم   مصنع   عامل يف   100يعرض توزيع    التايل   ي اجلدول التكرار      لر

  
  األجر      - 50   - 70   - 90   - 110   - 130   - 150  190 - 170

  عدد العمال    8  15  28 20  15  8  6
  

  واملطلوب :  
   واملنوال . حساب الوسط والوسيط 

  املصنع   ا هذ   بيان شكل توزيع األجور يف   . 
  

  احلل  
  . حساب الوسط والوسيط واملنوال 

  x  الوسط احلسايب أوال :  
  

f x   مراكز الفئات(x )    التكرارات( f )  فئات األجر  
480 60 8    50  –  70  

1200 80 15    70  –  90   
2800 100 28    90  –  110  
2400 120 20  110 - 130   
2100 140 15  130 - 150  
1280 160 8  150 –  170  
1080 180 6  170 - 190  

موع   100    11340   ا

SR
f

fxx .4.113
100

11340





  

    Med  الوسيط  نيا :  
 (n/2 =100/2 =50)رتبة الوسيط :     

  املتجمع الصاعد .   ي تكوين التوزيع التكرار 
    

    أقل من   تكرار متجمع صاعد     

  50أقل من       0    

  70أقل من        8    

  
 ( 50)      رتبة الوسيط 

231f       90أقل من  

  511f       110أقل من  

  130أقل من        71    



  
  
  
  

  150أقل من        86    

 170أقل من         94    

 190أقل من         100    
    
  من اجلدول أعاله جند أن :   

2090110,90,51,23,50
2 21  LAff
n

  

  إذا الوسيط قيمته هى :   
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L
ff

f
n

AMed
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28

540
9020

28

27
90

20
2351

2350

12

1














 

  
  Mod  املنوال لثا :  

  ، هى الفئة املناظرة ألكرب تكرار    ية نوال امل الفئة  
     .   (110 - 90)، وهو يناظر الفئة التقريبية       28أكرب تكرار =    

13152882028حساب الفروق :             12 ,  dd  

2090110طول الفئة :       90Aاحلد األدىن للفئة :   L  
  إذا املنوال حيسب بتطبيق املعادلة التالية : 

SRL
dd

d
AMod .4.102

21

260
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813

13
90
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   التوزيع . بيان شكل 

  :   من النتائج السابقة ، جند أن        
  1024Modاملنوال :          3.109Medالوسيط :         4.113x:    الوسط احلسايب         

ت األجور   يف الشكل  . كما هو مبني  االلتواء موجب  أى أن :   الوسط  >  الوسيط  >  املنوال    إذا توزيع بيا
  التايل: 



  
  
  
  

    
  تطبيقات الفصل الثالث 

ت األربعة :   ختيار اإلجابة الصحيحة من بني اإلجا التالية ، مث أجب عما هو مطلوب  ت  البيا أوال : استخدم 
أللف كيلومرت مكعب يوميا فيما يلى     حمطات حتلية .    10،  لـعدد     x)(  الطاقة التصديرية من املياه 

165 90  216    021  216     107   291     510   216     42 3    :x  
ت من النوع :   - 1   هذه البيا
  (a)      الكمى املنفصل  (b)    الكمى املتصل  (c)     الوصفى  (d)    الوصفى الرتتيىب  
            
2 -     x    :قيمتها  
  (a)   1000     (b)   1958    (c )    195.8    (d)   216 

            
     :   من القيم تسمى    %50قيمة الطاقة التصديرية  الىت أقل منها    - 3
  (a)    الوسيط     (b)    الوسط  (c)    لتباين   املدى     (d)  ا
            
    :   القيمة األكثر تكرارا تسمى   - 4
  (a)      الوسيط  (b)    الوسط  (c)    املنوال    (d)      االحنراف  
            
  التصديرية قيمته : الوسط احلساىب للطاقة      - 5
  (a)    216 (b)   1958  (c)   195.8  (d)   213 

          
  املنوال قيمته    - 6
  (a)    216 (b)   1958  (c)   195.8  (d)  347  
            
  الوسيط قيمته    - 7
  (a)    213 (b)   1958  (c)   195.8  (d)  216  
            
ت الطاقة التصديرية أعاله هلا توزيع     - 8   تعترب بيا

  (a)     متماثل (b)    سالب االلتواء  
(c)     موجب

  االلتواء 
(d)   . غري معروف  

            
دة الطاقة التصديرية لكل حمطة      - 9 ألف كيلو مرت مكعب ،      50إذا مت إدخال تعديل على هذه احملطات لز

  يكون الوسط احلساىب  للطاقة التصديرية بعد التطوير هو .  



  
  
  
  

  (a)    216 (b)   1958  (c)   195.8  d)(  245.8  
        

xy  إذا كانت    - 10 5.0      خذها املتغري اجلديد   هو :    yفإن الوسط احلساىب للقيم الىت 
  (a)    216 (b)   97.9 (c)   195.8  (d)  245.8  

ل أللف    الدخل الشهري حسب    أسرة    50نيا : فيما يلى التوزيع التكرارى لـعدد     .   ر
  

  الدخل الشهري    – 4.5   – 7.5   - 10.5   - 13.5  -16.5  22.5 – 19.5
    األسر عدد    3  8  12  15  10  2

  
ت اجل       )  20  - 11دول أعاله لإلجابة على األسئلة من ( استخدم بيا
  

  طول الفئة قيمته    - 11
  (a)     1 (b)   2   (c)     3    (d)   5   
            

  احلد األدىن للفئة الرابعة هو      - 12
  (a)      14.5     (b)   16    (c )    15  (d)   13.5 

            
  مركز الفئة الثانية قيمته    - 13
  (a)     9 (b)   8  (c)     10  (d)   3  
            

  النسىب للفئات يساوى  : التكرار  جمموع      - 14
  (a)     0.30 (b)   0.20  (c)   1  (d)   1.50  
            

هو تكرار الفئة فإن      fهى مركز الفئة ،     xإذا كانت     - 15 fx*     قيمته تساوى  
  (a)    225 (b)   225  (c)   50  (d)   681  

    الوسط احلساىب قيمته تساوى    - 16
  (a)    8.33 (b)   13.5  (c)   13.62  (d)  681  
            

    الوسيط هى :  قيمة    الىت يقع فيها     الفئة   - 17

  (a)     –13.5 
16.5 

(b)   16.5- 19.5  (c)   14 – 
17  (d)   10.5 – 13.5  

            
  رتبة الوسيط هى :    - 18
  (a)    50 (b)   10  (c)    25  (d)  1    
            

  الوسيط قيمته تساوى .        - 19
  (a)    13.9 (b)   13.5  (c)   15  (d)  12.5  
        



  
  
  
  

  : املنوال قيمته تساوى    - 20
  (a)      14 (b)   15 (c)   13.5    (d)    14.625  
        

  يكون شكل التوزيع .   20،    19،    16من اإلجابة     - 21

  
(a)       ملتوى جهة

  اليمني  
(b)    متماثل 

(c)     سالب
    اإللتواء 

(d)    غري حمدد    

  
ت التالية : لثا :     قم بتسجيل البيا

  اإلسم  
ا مربعني مظللني  )   21  –   1الصحيح من (   االختيار قم بتظليل     :     ، وال ينظر لإلجابة الىت 

  
رقم  
  (d)  (c)  (b) (a)  السؤال 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          

  



  
  
  
  

  ع ــل الرابـ ــــــالفص
    Dispersion Measurements مقاييس التشتت 

  األهداف 
  يف جمال عمله. مقاييس التشتت  تدريب الطالب على كيفية استخدام  

  متطلبات اجلدارة 
ستخدام أي من هذه املقاييس أن يقارن بني الظواهر حمل الدراسة.    أن يستطيع الطالب 

   املطلوب اجلدارة ومستوى األداء 
  أن يتقن الطالب املقارنة بني الظواهر بكفاءة. 

  الوفت املتوقع للتدريب 
  ساعات     4

  التطبيقات 
  التطبيقات مرفقة يف أخر الفصل 

 

    مقدمة   4/1
متثل مقاييس التشتت اجلانب اآلخر من املقاييس اإلحصائية األساسية جبانب مقاييس النزعة املركزية، حيث  
ت والتعرف على خصائصها. كما تعمل مقاييس التشتت كجزئية   البيا تستخدم تلك املقاييس يف وصف 

اإلحصائ  االستدالل  عمليات  يف  املركزية  النزعة  مقاييس  جبانب  جدا  ومهمة  عملية  مكملة  على  املبنية  ي 
ت. وينصب االهتمام عند التعامل مع مقاييس التشتت حول قياس درجة االختالف بني   التعامل مع البيا
القيم املختلفة للمتغري الكمي املدروس، ويتم ذلك من خالل عدة مقاييس خمتلفة يهتم كل واحد منها بقياس  

  درجة االختالف من زاوية خمتلفة.  
التكراري،  ف  التوزيع  استخدام شكل  ت، ميكن  البيا من  مقارنة جمموعتني  التكراري أ عند  ، وكذلك  واملنحىن 

بعض مقاييس النزعة املركزية، مثل الوسط احلسايب والوسيط، واملنوال، ولكن استخدام هذه الطرق وحدها  
متسا ي ال   للمجموعتني  املركزية  النزعة  مقياس  يكون  فقد  املقارنة،  اختالف كبري  كفي عند  يوجد  ورمبا  وي، 

ت من بعضها البعض، أو مدى تباعد أو تقارب القيم   موعتني من حيث مدى تقارب وتباعد البيا بني ا
  . عن مقياس النزعة املركزية 

موعتني كالتايل:    ومثال على ذلك، إذا كان لدينا جمموعتني من الطالب، وكان درجات ا
  

موعة األوىل  63 70 78 81 85 67 88   ا
موعة الثانية   73 78 77 78 75 74 77   ا

  



  
  
  
  

2 
 

موعتني  موعة    76يساوي ل منهما  ، جند أن الوسط احلسايب لك للمقارنة بني ا درجة ، ومع ذلك درجات ا
موعة األوىل. من أجل ذلك جلأ اإلحصائيون إىل استخدام مقاييس أخرى   الثانية أكثر جتانسا من درجات ا

ت،  ت حول مقياس النزعة املركزية، وميكن    لقياس مدى جتانس البيا استخدامها يف  أو مدى انتشار البيا
من   أكثر  أو  جمموعتني  التشتت املقارنة بني  مقاييس  املقاييس،  هذه  ومن  ت،  هذا    ، البيا نركز يف  وسوف 

  . وهي املدى، والتباين واالحنراف املعياري ومعامل االختالف   املقاييس   بعض هذه الفصل على  
    

 Rangاملدى    4/1
ت غري املبوبة بتطبيق املعادلة التالية .  حيسب  هو أبسط مقاييس التشتت، و      املدى يف حالة البيا

  

  
  

ت املبوبة له أكثر من صيغة، ومن      : التالية ها املعادلة  وأما املدى يف حالة البيا
  

    
  ) 1- 4مثــال ( 

  . طالب يف مادة االحصاء   7درجات  يما يلي  ف   
  

88 67 85 81 78 70 63 
    

  واملطلوب حساب املدى . 
  

  احلـل 
  أقل قراءة    – املدى = أكرب قراءة    
  63أقل قراءة =      88 أكرب قراءة =      

    إذا املدى هو : 
2563-88=Min-Max=Rang  

  درجة    25املدى يساوي  
  
  ) 2- 4مثـال (   

ل يوميا أللف     كمية املبيعات حسب    حمل لألدوات الكهربية   60توزيع    التكراري التايل يبني دول  اجل      . ر
  

  كمية املبيعات  15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45
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  احملالت عدد   3 9 15 18 12 3
      

  .   لكمية املبيعات واملطلوب حساب املدى    
  

  احلـل 
  مركز الفئة األوىل    – املدى = مركز الفئة األخرية  

)4540(/5.422/852مركز الفئة األخرية:         
)2015(/5.172/352مركز الفئة األوىل:      

255.175.42                        إذا     Rang  
    25أن املدى قيمته تساوي     ي أ 

    
 مزا وعيوب املدى  

 من مزا املدى 
 أنه بسيط وسهل احلساب   - 1
ــــــتخـدامـه   - 2 احلرارة، والرطوبـة،    درجـات حـاالت الطقس، واملنـاخ اجلوي، مثـل    اإلعالن عن عنـد  يكثر اســــــــــ

   والضغط اجلوي. 
 يستخدم يف مراقبة اجلودة .  - 3
  ومن عيوبه  
  . خذ مجيع القيم يف احلسبان  أنه يعتمد على قيمتني فقط، وال 
  . لقيم الشاذة  يتأثر 

  
   االحنراف املعياريو التباين   4/2

ضية قوية،   يعترب االحنراف املعياري والتباين من أهم مقاييس التشتت اإلحصائية. ويرتبط املقياسني بعالقة ر
لرمز   يف حال    2حيث ميكن دوما احلصول على املقياس اآلخر يف حال معرفة قيمة احدمها. يرمز للتباين 

جمتم  تغطية  خالل  من  قيمته  على  الرمز  احلصول  استخدام  يتم  بينما  الدراسة،  مقدر    2Sع  على  للداللة 
خذ اجلذر الرتبيعي للتباين   ت عينة عشوائية مسحوبة من جمتمع الدراسة. و التباين احملصل من خالل بيا

تمع وحالة العين    ة، يتم احلصول على قيمة االحنراف املعياري وذلك يف احلالتني، حالة ا
2 2        or            S S    

تمع واالحنراف املعياري  التباين  أوال:   ت غري مبوبة   يف ا   )   2(   من بيا
تمع ، ولتكن    قراءات عن كـل مفردات ا لـدينـا  N: إذا توافر 

xxx ,...,,
تمع ،     21 التبـاين يف ا ، فـإن 

لرمز   التالية : 2ويرمز له  ستخدام املعادلة    (سيجما) حيسب 
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N

x 


2
2

)( 
  

  
تمع ، أى أن :   حيث أن       .   Nxهو الوسط احلسايب يف ا

  
  ) 3- 4ال( مثـ 

  اخلربة هلؤالء العمال كما يلي :   عامل ، وكانت عدد سنوات    15ه  لتعبئة املواد الغذائية ، يعمل ب مصنع    
  

10 12 11 6 14 13 10 8 6 9 12 14 7 13 5 
  

ت   تمع ، فأوجد التباين بفرض أن هذه البيا   لعدد سنوات اخلربة .   واالحنراف املعياري   مت مجعها عن كل مفردات ا
  

    احلـل 
تمع،  حلساب     التايل تباين سنوات اخلربة يف ا     . نتبع 

   تمع  الوسط احلسايب يف ا

10)150(
15

1
)1012...7135(

15

1

1



 x
N


  

  
   حساب مربعات االحنرافات  2)( x   
 

)(1302مبا أن:           x  
  

  إذا تباين سنوات اخلربة للعمال يف املصنع هو : 
  
  

67.8
15

130)( 2
2 


 

N

x 
  

  
    

   لرمز ( ومن مث تمع) ، ويرمز له   ) هو : جند أن االحنراف املعياري لسنوات اخلربة لعمال املصنع (ا
94.267.8   
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2)( x  )( x  
  سنوات اخلربة 

x  
25 5-10  = -5 5 
9 3 13 
9 -3 7 

16 4 14 
4 2 12 
1 -1 9 

16 -4 6 
4 -2 8 
0 0 10 
9 3 13 

16 4 14 
16 -4 6 
1 1 11 
4 2 12 
0 0 10 

130 0 150 

  
  يف صورة أخرى كما يلي :   السابقة   تبسيط املعادلة وميكن    

  
تمع على  من مث  و  التالية يكتب تباين ا   :   الصورة 
 .  

  

  
لتطبيق على املثال (  موعني :  ) ، جند أن  3- 4و أننا حنتاج إىل ا 2, xx   : ويتم عمل اآليت ،  

 
  

1630150 2,  xx  

  
2x  

سنوات  
  اخلربة 

x  
 25 5 
 169 13 
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       10)150(
15

11
 x

N
  

  إذا التباين هو 

67.810067.1082101630
15

1

2212



  x
N

   

ستخدام الصيغة وهي نفس النتيجة اليت مت    .   األوىل    احلصول عليها 

 49 7 
 196 14 
 144 12 
 81 9 
 36 6 
 64 8 
 100 10 
 169 13 
 196 14 
 36 6 
 121 11 
 144 12 
 100 10 

 1630 150 

  
    ) 2sيف العينة ( واالحنراف املعياري  التباين  نيا:  

تمع  ا تبـاين  تمع ،  عنـدئـذ  غري معلوم، و   2  يف كثري من احلـاالت يكون  يتم ســــــــــــــــحـب عينـة من هـذا ا
التبـاين حي و  ـــــــب  ـــــ ت    ســـــ تمع من بيـا ا لتبـاين  ــــــوائيـة حجمهـا  العينـة كتقـدير  ـــــ قراءات عينـة عشـــــ فـإذا كـانـت   ،n    ، هي

nxxx ,...,, لرمز   21   هو:    2s، فإن تباين العينة ويرمز له 
  

    
العينة   xحيث أن     nxxأن :     ي ، أ هو الوسط احلسايب لقراءات      

  
  ) 4- 4مثـال( 

عمال ، وســـجل عدد ســـنوات    5) الســـابق، إذا مت ســـحب عينة من عمال املصـــنع حجمها  3- 4يف املثال (   
  اخلربة ، وكانت كالتايل .  

  
9 5 10 13 8 

    
  يف العينة .   لعدد سنوات اخلربة واالحنراف املعياري    التباين احسب  

  
  احلــل 
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  تبع اآليت : ن حلساب التباين يف العينة    
  : الوسط احلسايب يف العينة 

9)45(
5

1
)9510138(

5

11
 x

n
x  

  
   حساب مربعات االحنرافات   2xx   
 

  xسنوات اخلربة  8 13 10 5 9 45=
=0 0 -4 1 4 -1  xx  

=34 0 16 1 16 1  2xx  
  

أن :   ي  أ     342   xx    ،  
   سنوات اخلربة يف العينة قيمته هي : إذا تباين 

 
5.8

4

34

)15(

342

1
2 





 

n
xxs  

  لرمز  ياري لسنوات اخلربة لعمال العينة جند أن االحنراف املع   ومن مث  ، هو :   s، ويرمز له 
92.25.8 s  

  سنة .    2.92أي أن االحنراف املعياري لسنوات اخلربة يف العينة هو    
    

ت   لتباين العينة إىل صــــيغة ســــهلة ميكن التعامل معها، وخاصــــة إذا كانت البيا ــية  ضــ ميكن تبســــيط الصــــيغة الر
  وهي:   حتتوي على قيم كسرية 

      

    
ت املثال السابق و    ، جند أن : لتطبيق على بيا
  

  xسنوات اخلربة  8 13 10 5 9 45= 
 =439 81 25 100 169 64 2x 

  
   : تباين العينة هو 
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    5.834
4

1
405439
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1

5
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1
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  لرمز  ياري لسنوات اخلربة لعمال العينة جند أن االحنراف املع   ومن مث  ، هو : s، ويرمز له 
92.25.8 s  

 

ت املبوبة التباين و    االحنراف املعياري يف حالة البيا
ت الظاهرة، مبوبة يف جدول توزيع تكرار      بتطبيق املعادلة التالية.   حيسب   التباين ، فإن  إذا كانت بيا

  

1

)( 2
2

2





 

n
n

xf
fx

s  

 التباين هو جذر    االحنراف املعياري وكما نعرف أن  
  

هي جمموع التكرارات    nهو مركز الفئة ،    x،  هو تكرار الفئة   fحيث أن    fn .  
  

  ) 5- 4مثـال( 
التايل توزيع  ل.    40يبني اجلدول التكراري  أللف ر   أسرة حسب اإلنفاق الشهري 

  اإلنفاق  5 - 2 8 - 5 11 - 8  14 – 11  17 – 14
  عدد األسرة  1 8 13 10 8

  
  االحنراف املعياري لإلنفاق الشهري لألسرة  التباين و احسب    

  
ـــل  ـ   احلـ

  نكون اجلدول التايل: االحنراف املعياري لإلنفاق الشهري  التباين و حلساب    
  

  
  

  40fn  
  fx 2

  xf  
مركز الفئة  
x  

عدد  
  األسر 
f  

  اإلنفاق 
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  428xf  

50082  fx  
  
  

 12.25 3.5 3.5 1 2-5 
 338 52 6.5 8 5-8 
 1173.25 123.5 9.5 13 8-11 
 1562.5 125 12.5 10 11-14 
 1922 124 15.5 8 14-17 
 5008 428  40 sum 

    
  قيمته هي :   التباين وبتطبيق املعادلة ، جند أن  

  

 

98.10

1
2

39140
6.4579500840

)428(
5008

2

2
2




 








n
n
xffx

s 

  
     10.98=    لإلنفاق الشهري   التباين أن  ي  أ 
الشهري  و  ل   3.314االحنراف املعياري لإلنفاق              . ألف ر

       
  خصائص االحنراف املعياري   

  ، ما يلي :  من خصائص االحنراف املعياري   
   : الثابت يساوي صفرا ، أ أوال التالية:   ي االحنراف املعياري للمقدار   أنه إذا كان لدينا القراءات 
    x: a,  a, a, …,a     حيث أنa    : بت فإن تعرب عن االحنراف املعياري    xs، حيث أن    0xsمقدار 

 .   xلقيم  
 
   : بت إىل كل قيمة من قيم املفردات ، فإن االحنراف املعياري للقيم اجلديدة (القيم بعد  نيا إذا أضــيف مقدار 

ــلية (القيم   ـــ ــافة) تســــــــــاوي االحنراف املعياري للقيم األصـــــ ــلية هي     قبل اإلضــــــــ ــافة) ، فإذا كانت القيم األصــــــــ ـــ اإلضـــــ

nxxx ,...,, بــت    21 مقــدار  ــافــة  ـــــ للقيم    xإىل كــل قيمــة من قيم    a، ومت إضــــــــــ ــاري  املعي ، فــإن االحنراف 
aaaaاجلديدة :    nxxxxy  ,...,,)( xyهي :    :21 ss    : 

  
  ) 6- 4مثـال( 

ت ل   االحنراف املعياري علمت أن  إذا    3.74هو    .     11,13 , 9  , 7  , 5  , 3: ة التالي   العينة   بيا
  أوجد   

ت ل االحنراف املعياري   . 1    لكل قيمة.   3السابقة اذا أضفنا   لبيا
ت السابقة  ل االحنراف املعياري   . 2  . كل قيمة من    2بعد طرح  لبيا
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ـــل     احلــ
ت السابقة حنصل على نفس    لكل قيمة   3ا  اذا أضفن يف حالة   . 1  . (3.74) ي  االحنراف املعيار من البيا
ت السابقة   كل قيمة من    2يف حالة طرح  االحنراف املعياري  على نفس  كذلك حنصل   . 2   . (3.74)  من البيا
  

  بت ، فإن االحنراف املعياري   لثا ـــرب كل قيمة من قيم املفردات يف مقدار  ـــاوي    : إذا ضـــــ للقيم اجلديدة ، يســـــ
هي القيم األصـــــلية، وكانت القيم    xاالحنراف املعياري للقيم األصـــــلية مضـــــرو يف الثابت، أى أن إذا كان قيم  

xyاجلديدة هي :   a     حيث أن ،a    : بت ، فإن xyمقدار  ss a   . 
درجات، وإذا كان التصـــــــــــحيح    4ومثال على ذلك ، إذا كان االحنراف املعياري لدرجات عينة من الطالب هي  

كل درجة من  يتم ضــرب  ذلك أنه  معىن  و درجة،    100درجة، ويراد تعديل الدرجة ليكون التصــحيح من    50من  
  كالتايل .  ، ومن مث حيسب االحنراف املعياري للدرجات املعدلة    2الدرجات األصلية يف  

8)4(22

2




xy ss
xy

  

  درجات .   8إذا االحنراف املعياري للدرجات املعدلة      
    

  مزا وعيوب االحنراف املعياري 
  من مزا االحنراف املعياري    

  أنه أكثر مقاييس التشتت استخداما. - 1
ضيا.  - 2  يسهل التعامل معه ر
 خذ كل القيم يف االعتبار.  - 3

لقيم الشاذة.   ومن عيوبه    ، أنه يتأثر 
  

  Coefficient of Variation (CV) معامل االختالف النسيب  4/3
ال   لتايل  و القياس،  يف  املستخدمة  الوحدات  على  مجيعها  السابقة  التشتت  مقاييس  تعتمد 
مقارنة   مثل  خمتلفة،  قياس  بوحدات  مقاسة  أكثر  أو  جمموعتني  بني  املقارنة  يف  استخدمها  ميكن 

الطلبة، لذلك وجدت مقاييس أخرى ال تعتمد على الوحدات    األطوال  موعة من  مع األوزان 
القياس  يف  املقاييس    املستخدمة  أهم هذه  من  متييز،  وحدة  النسيب دون  االختالف  تقيس  حيث 

النسيب  االختالف  احلسايب،  و   معامل  املتوسط  من  مئوية  املعياري كنسبة  االحنراف  عن  عبارة  هو 
ت يف مدى ضيق ويستدل منه  وكلما كان هذا   البيا انتشار  املعامل صغريا كلما دل ذلك على 

ت أكثر جتانسا، وحيسب هذا املعامل بتطبيق املعادلة التالية.     على أن البيا
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100
X

S
CV  

  ) 7- 4مثـال( 
ت التالية واليت متثل أوزان جمموعة من الطالب    : من البيا

  
  الوسط احلسايب   املعياري االحنراف    
  كجم   60  كجم   10  طالب االدارة 

  كجم   70 كجم   10  طالب احملاسبة 
  احسب قيمة معامل االختالف 

  هنا قيمة االحنراف املعياري متساوية فكيف نتخلص من أثر االختالف يف الوسط احلسايب؟ 
  من خالل حساب قيمة معامل االختالفألوزان الطالب جند أن: 

*7.16100%  =         االدارة طالب  
60

10
  

*14100%طالب احملاسبة=        
70

10
 

  . االدارة ومن ذلك يتضح أن التشتت يف األوزان أكرب بني طالب  

  
  الرابع تطبيقات الفصل  

  
a.  مندويب مبيعات يف شركة ما  8فيما يلي أعمار عينة مكونة من . 

34    32    42    37    35     40    36     40   
    املطلوب 

  حساب الوسط احلسايب، والوسيط، واملنوال، لعمر املندوب يف العينة.  . 1
 االحنراف املعياري لعمر املندوب يف العينة. التباين و   حساب  . 2
ت العمر يف العينة، وعالم يدل؟  . 3  معامل االختالف النسيب لبيا
 سنوات.   5بعد    املعياري لعمر املندوب يف العينة االحنراف  حساب   . 4
 سنوات.   3قبل    االحنراف املعياري لعمر املندوب يف العينة حساب   . 5

 
b .   الت يف اليوم    املبيعات حسب كمية    مندوب يف شركة ما    40اجلدول التكراري التايل يبني توزيع  .  الف الر
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موع    املبيعات كمية    -18  -22  -26  -30  38-34  ا
  املناديب عدد    4  9  15  8  4  40

  واملطلوب: 
  . حساب الوسط احلسايب  . 1
  . الوسيط حساب   . 2
  املنوال حساب   . 3
  التباين.   حساب  . 4
  . االحنراف املعياري   حساب  . 5
   . عامل االختالف النسيب م   حساب  . 6

 
c.   املستغرقة لوصول  يعتمد مصنع كبري على مواد خام يتم استريادها من مصادر خمتلفة وكثرية. وختتلف املصادر يف كل من املدة

انتظار   املهدر يف  الوقت  السعودي. وحيث أن  ل  لر ا  يتم حسا اليت  الشحن  ليوم وتكاليف  ا  يتم حسا واليت  الطلبيات 
دة تكاليف الشحن، فان إدارة املخزون يف املصنع ترغب يف دراسة ومعرفة   الطلبيات ال يقل أمهية عن اخلسائر املادية الناجتة عن ز

حية التكلفة هل هو مدة وصول الطلبيات أم تكاليف الشحنالعامل ا   .ألهم من 
دف الوصول إىل إجابة على التساؤل السابق مت حساب كل من الوسط احلسايب والتباين ملدة وصول الطلبيات   ليوم     Xو

ل لعينة عشوائية من طلبيات سابقة فتم احلصول على اإلحصائيات التالية   Yوتكلفة شحن الطلبية     لر
2

2

7.8       &     10.5

3200     &     250000

X

Y

X S

Y S

 

 
  

  املطلوب:
  ملدة وصول الطلبيات.  حساب معامل االختالف النسيب .1
   تكلفة شحن الطلبية. لحساب معامل االختالف النسيب   .2
ة أم تكلفة الشحن، ليتم حماولة تقليل التكلفة بشكل عام،  يالطلبإىل أي عامل جيب أن يوجه االهتمام، مدة وصول   .3

  وملاذا؟



  

  

  

  

ـــ الفص      اخلامس ل  ـ

  االرتباط واالحندار اخلطي البسيط 

  األهداف 
  : تدريب الطالب على 

  . العالقة بينهما   وقوة   كيفية استخدام مقاييس االرتباط لدراسة العالقة بني متغريين وحتديد نوع  
متغري كمي يسمى (متغري مستقل) على  أثر  دراسة  استخدام االحندار اخلطي البسيط ل كيفية   

بع)   متغري كمي آخر    . والتنبؤ بقيم املتغري التابع بداللة املتغري املستقل   . يسمى (متغري 
ت السلسلة الزمنية يف    االجتاه  معادلة  ستخدام  هلا    املستقبلية إجياد القيمة  كيفية استخدام بيا

  . العام 
  متطلبات اجلدارة 

ا   من خالل أن يستطيع الطالب   استخدام مقاييس االرتباط أن حيدد العالقة بني متغريين ونوعه وقو
ومن خالل    . وكذلك من خالل استخدام االحندار اخلطي البسيط حتديد معادلة االحندار بني املتغريين 

لقيم املستقبلية السالسل الزمنية     للسلسلة.   التبؤ 
   املطلوب اجلدارة ومستوى األداء 

، ومعادلة  استنتاج معادلة االحندار ، وأن يتقن الطالب  ات ضعف العالقة بني املتغري   وة أو ق معرفة واستنتاج  
  . االجتاه العام للسلسلة 

  ت املتوقع للتدريب ق الو 
  ساعات   6

  التطبيقات 
  التطبيقات مرفقة يف أخر الفصل 

    دمة ـــ مق   1/ 5

السابقة  يف الفص  املقاييس الوصفية، مثل    مت عرض ول  املركزية، والتشتت، بعض  النزعة  واليت ميكن من    مقاييس 
ت اليت مت مجعها عن  وننتقل من التعامل مع متغري واحد إىل التعامل مع  متغري واحد،    خالهلا وصف شكل توزيع البيا

أكثر،   أو  وذلك  ويتناول  متغريين  متغريين،  بني  العالقة  وحتليل  دراسة  الفصل  التحليل  هذا  طرق  بعض  ستخدام 
حتليل االرتباط  مثل  البسيط، ،  اإلحصائي  متغريين    واالحندار اخلطي  العالقة بني  الباحث هو دراسة  اهتمام  فإذا كان 
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حتليل االرتباط، وإذا كان اهتمامه بدراسة أثر أحد املتغريين على اآلخر استخدم لذلك أسلوب  استخدم لذلك أسلوب 
  ثلة على ذلك: حتليل االحندار، ومن األم 

  اإلنفاق، والدخل العائلي.  - 1

 سعر السلعة، والكمية املطلوبة منها.  - 2

ضيات.  - 3 م يف مقرر الر  تقديرات الطالب يف مقرر اإلحصاء، وتقديرا

ضة البدنية، ومستوى الكلسرتول يف الدم.  - 4  عدد مرات ممارسة نوع معني من الر

 وزن اجلسم، وضغط الدم.  - 5

ال التطبيقي كثرية،   )(فإذا كان لدينا املتغريين  واألمثلة على ذلك يف ا , xy    ت عن أزواج ، ومت مجع بيا
خذ أشكاال خمتلفة على النحو   قيم هذين املتغريين، ومت متثيلها بيانيا فيما يسمى بشكل االنتشار، فإن العالقة بينها 

  التايل : 

  
    , x   y) ميثل شكل  االنتشار لبيان نوع العالقة بني  1- 5شكل( 

  
  Simple Correlationاالرتباط اخلطى البسيط    2/ 5

حتديد     هو  التحليل  من  الغرض  متغريين إذا كان  بني  العالقة  وقوة  إذا  نوع  وأما  االرتباط،  حتليل  يستخدم   ،
عرض أسلوب   يتم  البند يف هذا ، يستخدم حتليل االحندار، و اآلخر ليل أثر أحد املتغريين على  كان الغرض هو دراسة وحت 

خذ الشكل اخلطي، وسوف جير ، أي  اخلطي البسيط   االرتباط حتليل   ى حسابه  يف حالة افرتاض أن العالقة بني املتغريين 
ت الكمية  ت الوصفية املقاسة مبعيار ترتييب.  يف حالة البيا   ، والبيا
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  رتباط اخلطى البسيط الغرض من حتليل اال   1/ 2/ 5

تمع  حتديد    االرتباط اخلطي البسيط هو الغرض من حتليل     نوع وقوة العالقة بني متغريين، ويرمز له يف حالة ا
لرمز     لرمز  ت عينة مسحوبة  كثري من النواحي التطبيقية    يف   ، وحيث أننا r  (رو)، ويف حالة العينة  نتعامل مع بيا

تمع، سوف  تمع،    rتم حبساب معامل االرتباط يف العينة   من ا حديد السابق  ومن الت كتقدير ملعامل االرتباط يف ا
  للغرض من معامل االرتباط، جند أنه يركز على نقطتني مها: 

  

   خذ ثالث أنواع حسب إشارة معامل االرتباط كما يلي:   :ـ العالقة نوع  و

دة أحد    ( r < 0)معامل االرتباط سالبة  إذا كانت إشارة   - 1 توجد عالقة عكسية بني املتغريين، مبعىن أن ز
  والعكس.  ،  اخنفاض يف املتغري الثاين يصاحبه  املتغريين  

دة أحد    عالقة طردية   د توج  ( r > 0)إذا كانت إشارة معامل االرتباط موجبة  - 2 بني املتغريين، مبعىن أن ز
دة يف املتغري الثاين، والعكس .  صاحبه  املتغريين ي    ز

 دل ذلك على انعدام العالقة بني املتغريين.    ( r = 0 )إذا كان معامل االرتباط قيمته صفرا   - 3
  

  ا أو بعدها عن   قوة العالقة:ـ ، حيث أن قيمة معامل  )1(  وميكن احلكم على قوة العالقة من حيث درجة قر

متثيلها  ( r < 1 > 1- )االرتباط تقع يف املدى  ، وقد صنف بعض اإلحصائيني درجات لقوة العالقة ميكن 
 على الشكل التايل:  

 

  
 درجات قوة معامل االرتباط    ) 2- 5شكل ( 

         Pearsonلبريسون"  البسيط "معامل االرتباط اخلطى  5/2/2
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متغريين كميني    عن  ت  بيا مجع  حالة  )(  يف  , xy  طريقة ستخدام  بينهما،  االرتباط  قياس  ميكن   ،
ذلك: Pearson"بريسون"   على  األمثلة  ومن  والطول   ،  الوزن  بني  العالقة  و قياس  والتكلفة ،  اإلنتاج  بني  ،  العالقة 

،  العالقة بن الدرجة اليت حصل عليها الطالب وعدد ساعات االستذكار ، و العالقة بني اإلنفاق االستهالكي والدخل و 
    ذلك كثرية.   مثلة على وهكذا األ 

  وحلساب معامل االرتباط يف العينة ، تستخدم صيغة " بريسون" التالية : 

  
  

  ) 1- 5(   مثــال 

ت التالية توضح العالقة بني قيمة االستهالك     xوالدخل      yالبيا

 

 )   yاالستهالك (   2 3 4 5 6 10

  )   xالدخل (   3 5 6 8 9 11

  ، وما هو مدلوله ؟  االستهالك والدخل واملطلوب: حساب معامل االرتباط بني  

  احلــل 
  

اميع:   حساب ا
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  3042 , yx  

3362 x  

1902  y  

249xy  

  xy  
2y  

2x y x 

6 4 9 2  3 

15 9 25 3 5 

24 16 36 4 6 

40 25 64 5 8 

54 36 81 6  9 

110 100 121 10  11 

249 190 336 30 42 

  

  االرتباط:   حساب معامل   

اميع السابقة، جند أن معامل     االرتباط قيمته هي: ستخدام ا
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  قوي بني االستهالك والدخل.   طردي يوجد ارتباط  •  

 

          Spearman معامل ارتباط الرتب (اسبريمان) 5/2/3
قياس     ذلك  ومثال على  ترتيبني،  وصفيني  متغريين  على  حتتوي  الدراسة  الظاهرة حمل  بني  العال إذا كانت  قة 

، ومستوى الدخل، فإنه ميكن استخدام  لسلعة معينة العالقة بني درجة تفضيل املستهلك    ، أو تقديرات الطلبة يف مادتني 
ت طريقة "بريسون" السابقة يف حساب معامل ارتباط يعتمد على رت  ، ويطلق  كبديل للقيم األصلية املتغريين    ب مستو

ملعادلة التالية :     Spearmanعلى هذا املعامل  " معامل ارتباط اسبريمان "     ، ويعرب عنه 

)1(

6
1 2

2


 

nn

d
rs 

  
  

ت   dحيث أن   ت xاملتغري األول   هي الفرق بني رتب مستو أن :    ي ، أ yالثاين املتغري    ، ورتب مستو

yx RRd     .  
  



  

  

  

  

7 

 

  ) 2- 5مثـــال ( 

  واالقتصاد: ،  طالب يف ماديت اإلحصاء   10فيما يلي تقديرات    

  

  تقديرات إحصاء   أ   + جـ   د   + د   + ب   + جـ   + أ   ب   + ب   + ب 

  تقديرات اقتصاد   + أ   د   جـ   جـ   أ   ب   + ب   ب   جـ   ب 

  واملطلوب: 

  احسب معامل االرتباط بني تقديرات الطلبة يف املقررين.  - 1

 وما هو مدلوله ؟  - 2
  

ــل    احلـ

ــــــاء،    xبفرض أن   - 1 ــــــاب معامل االرتباط بينهما    yهي تقديرات اإلحصـــــ ــــــاد، ميكن حســـــ هي تقديرات االقتصـــــ
تباع اآليت:   وذلك 

 

  

   :موع إذا ميكن حساب ا 2d   :كما يلي 

 

5.442 d    2d  d   رتبy     رتبx    y  x  

 أ  أ +  2 1 1 1 
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  :معامل االرتباط هو 

7303.02697.01

990
2671

)110(10

)5.44(6
1

6

2

2

2

)1(
1










nn
dr

    

 جـ +  د  7.5 10 2.5- 6.25 

 د  جـ  10 8 2 4 

 د +  جـ  9 8 1 1 

 ب +  أ  4 2 2 1 

 جـ +  ب  7.5 5 2.5 6.25 

 أ +  ب +  1 3 2- 4 

 ب  ب  6 5 1 1 

 ب +  جـ  4 8 4- 16 

 ب +  ب  4 5 1- 1 

 44.5      

 
 مدلول معامل االرتباط :  - 2

أن   مــــادة     703.0rمبــــا  يف  الطــــالــــب  تقــــديرات  بني  قوي  طردي  ارتبــــاط  وجود  على  ذلــــك  ويــــدل   ،
  اإلحصاء، ومادة االقتصاد . 

ــاب االرتباط بني متغريين كميني، حيث يتم    - ملحوظة:  ميكن اســــــتخدام صــــــيغة معامل ارتباط "اســــــبريمان" يف حســــ
ــاب معامل  القيام حبسـ خذها املتغري، ونرتك للطالب    االســـتهالك والدخل ارتباط الرتب بني    اســـتخدام رتب القيم اليت 

النتيجة 1- 5يف مثال (    . ) السابق، وعليه أن يقوم بتفسري 

  

       Simple Regression  االحندار اخلطى البسيط   5/3

ــيط، هو دراســــــة وحتليل أثر متغري كمي على     ــتخدام أســــــلوب حتليل االحندار اخلطي البســــ إن الغرض من اســــ
  األمثلة على ذلك ما يلي: متغري كمي آخر، ومن  
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  .دراسة أثر اإلنتاج على التكلفة 

  املزرعة   دراسة أثر كمية السماد على إنتاجية . 

   دة يف الوزن.   الشخص دراسة أثر كمية الربوتني اليت يتناوهلا  على الز

  .أثر الدخل على اإلنفاق االستهالكي 

االت   والعلوم السلوكية، وغريها من ا والزراعية، والتجارية،  وهكذا هناك أمثلة يف كثري من النواحي االقتصادية، 
  األخرى.  

    منوذج االحندار اخلطي  5/3/1

ملتغري املستقل أو املتنبأ  الباحث يهتم بدراسة أثر أحد املتغريين    ، جند أن البسيط   حتليل االحندار يف     ويسمى 
ملتغري التابع أو املتنبأ به، ومن مث ميكن عرض منوذج االحندار اخلطي يف شكل معادلة  على املتغري الثاين    منه،  ويسمى 

  خطية من الدرجة األوىل، تعكس املتغري التابع كدالة يف املتغري املستقل كما يلي: 

exy  10  

  حيث أن: 

y
 :  

  املتغري التابع (الذي يتأثر) هو  

x
 :  

  هو املتغري املستقل ( الذي يؤثر ) 

0

 :  
، وهو يعكس قيمة املتغري التابع يف حالة انعدام قيمة املتغري  yهو اجلزء املقطوع من احملور الرأسي 

  0xيف حالة    ي ، أ xاملستقل 

1
 :  

)(ميل اخلط املستقيم  10 x  التغري يف   ، ويعكس مقدارy    إذا تغريتx   .بوحدة واحدة  

e :   ــة الفـعـلـيــــــ ـــة  القـيـمـــــ بني  الفـرق  عن  يعـرب  ـــذي  والـــــ ــــــوائي،  العشــــــــــ ـــأ  اخلطـــــ ـــدرة  yهو  املقـــــ ــة  والقـيـمــــــ  ،
xy 10ˆ   أ :    ي ،  )(أن  10 xye      على اخلطــــأ  هــــذا  ــــــيح  ـــــ توضـــــ وميكن   ،
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  الشكل التايل لنقط االنتشار. 

  
  

  تقدير منوذج االحندار اخلطي البسيط  5/3/2

),(ميكن تقـدير معـامالت االحنـدار     01     ــــــغرى، وهـذا    املعـادلـة يف ـــــ املربعـات الصـــــ ــــــتخـدام طريقـة  ســــــــــ

ـــوائية   التقدير هو الذي جيعل جمموع مربعات األخطاء العشـــــ    22 )(
10
xye     ،أقل ما ميكن

  ملعادلة التالية:   التقدير حيسب هذا  و 
  

  
  

ــــط احلســـــــــايب لقيم    xحيث أن   ــــايب لقيم   x  ،yهو الوســـــ ــــط احلســـــ تكون القيمة املقدرة  ، و yهو الوســـــ
xyهو:  للمتغري التابع   10

ˆˆˆ   ويطلق على هذا التقدير " تقدير معادلة احندار ،y   علىx   .  
  

  ) 3- 5مثـال ( 

ت عن كمية     ــــــــانع اليومي    االنتاج فيما يلي بيا الت ، ومقدار  ألحد املصـــــ الف الر وذلك لعينة    ،  التكلفة 
م   10حجمها     . أ
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  االنتاج كمية   10 11 14 15 20 25 46 50 59 70

الت  10 10 12 12 13 13 19 15 16 20 الف الر   التكلفة 

    
  واملطلوب :  

 ارسم نقط االنتشار، وما هو توقعاتك لشكل العالقة ؟  - 1

الت  قدر معادلة احندار   - 2 الف الر   . االنتاج على كمية  التكلفة 

 فسر معادلة االحندار.  - 3

دة يف   - 4  ؟ وما هو مقدار اخلطأ العشوائي؟  وحدة   50ما يكون كمية االنتاج  عند التكلفة  ما هو مقدار الز

 ) . 1ارسم معادلة االحندار على نقط االنتشار يف املطلوب (  - 5
  

  احلــل 

دة            رسم نقط االنتشار:                                  - 1    yمقدار الز

  

  

    

  

        

الربوتني                   xكمية 
  

الت على مقدار    (إجيايب)   أثر طردي االنتاج  من املتوقع أن يكون لكمية   الف الر   .  التكلفة 
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 تقدير معادلة االحندار.  - 2

الت هي    y،  االنتـاج  هي كميـة    xبفرض أن   الف الر التكلفـة  ،  ) 6- 6يف (   ، ميكن تطبيق املعـادلتني مقـدار 
اميع التالية: ومن مث     يتم حساب ا

    

اميع املطلوبة  2x  ا  
yx  

الت   الف الر التكلفة 

y  
x  كمية االنتاج  

320x  

 140y  

5111xy  

146642  x  

  

  إذا الوسط احلسايب: 

32
10
320 

n
xx  

14
10

140 
n

y y 

 100 100 10 10 

 121 110 10 11 

 196 168 12 14 

 225 180 12 15 

 400 260 13 20 

 625 325 13 25 

 2116 874 19 46 

 2500 750 15 50 

 3481 944 16 59 

 4900 1400 20 70 

 14664 5111 140 320 

  

  1حساب    ويكون̂   :كما يلي 
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1426.0
44240
6310

)320()14664)(10(

)140)(320()5111)(10(
222

ˆ

)(
1








xxn

yxxyn


  

 

  0ميكن حساب  و̂   :كما يلي 

 

8436.9)32)(1426.0(1410
ˆˆ  xy   

   :إذا معادلة االحندار املقدرة، هي 

xy 143.044.9ˆ   
 

 تفسري املعادلة:  - 3

   ــابــت 44.90الث
ˆ   عــدم أنــه يف حــالــة  ألف    9.44  التكلفــة تكون ، فــإن  انتــاج  وجود  : يــدل على 

ل   . ر

   143.01معـامـل االحنـدار
ˆ   دة  ة واحـد   وحـدة االنتـاج  : يـدل على أنـه كلمـا زادت كميـة ، حـدث ز

دة مقدارها    0.143مبقدار    التكلفة يف   ل     143، أى ز  . ر

 

  هو:   50xعند    التكلفة مقدار   - 4

59.16)50(143.044.9ˆ y  

  وأما ومقدار اخلطأ العشوائي هو:   

59.159.1615505050 ˆˆ   xxx yye     
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 رسم معادلة االحندار على نقط االنتشار.  - 5

  املستقيم. ميكن رسم معادلة خط مستقيم إذا علم نقطتني على اخلط  

  

10 50 x  
10.87 16.59 ŷ  

  إذا معادلة االحندار هي:  

                                                                                 y 

  

  

  

  

  

         x          

  السالسل الزمنية  5/4

م أو أية  السلسلة الزمنية هي  جمموعة من املشاهدات مرتبة وفق حدوثها يف الزمن كالسنني أو الفصول أو األشهر أو األ
رخيي يتم اعتماده لبناء التوقعات املستقبلية .    وحدة زمنية . فهي بذلك عبارة عن سجل 

  
ت السلسلة الزمنية :    مكو

  التغريات يطلق عليها عناصر السلسلة .. ة زمنية لنوعني من التغريات وهذهتتعرض أي سلسل
  

 أوالً : التغريات املنتظمة :  
هي التغريات اليت يتكرر ظهورها يف الســــــلســــــلة يف مواضــــــع ذات صــــــفات حمددة وتشــــــمل االجتاه العام والتغريات املومسية 

  .ت الدوريةوالتغريا
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إن االجتاه    : وهو العنصــــر الذي يقصــــد به احلركة املنتظمة للســــلســــلة عرب فرتة زمنية طويلة نســــبياً . ويقال  االجتاه العام .1
ــالب إذا اجتهت حنو التناقص   ــلة موجٌب إذا كان االجتاه حنو التزايد مبرور الزمن ويقال إن االجتاه العام ســـ ــلســـ العام للســـ

 مبرور الزمن .
ــرية األجل واليت حتدث خالل الفرتة الزمنـية الواحدة اليت ال    التغريات املومسـية .2 ــ : هي الىت متـثل التغريات املنتظمـة القصــــــــــ

 يزيد طوهلا عن السنة ، فقد تكون أسبوعية أو شهرية أو فصلية .
السـنة .   : هي الىت متثل التغريات اليت تطرأ على قيم السـلسـلة الزمنية بصـورة منتظمة ويزيد أمدها عن  التغريات الدورية .3

طوال وسعات خمتلفةوتتكون من دوال تشبه دوال اجليب وجيب ا  .لتمام ولكن 
 

  ملنتظمة ( العرضية ) :انياً : التغريات غري 
اتشـمل التغريات العرضـية أو الفجائية اليت حتدث فجائي . ومن أمثلتها ما حيدث للنشـاط االقتصـادي يف بلد ما  ة ال ميكن التنبؤ 

  الزالزل أو احلروب غري املتوقعة .بسبب  
 

  حتليل االجتاه العام
  

ـال هي طريقـة املربعـات   ــتخـدمهـا يف هـذا ا يتم حتـديـد االجتـاه العـام ألي ظـاهرة بطرق كثرية ، ومن أهم الطرق اليت نســــــــــــ
  الصغرى :

وقيم  xالزمن كمتغري مســـــتقل، حبيث نســـــتخدم  لصـــــغرىميكن تقدير االجتاه العام للســـــلســـــلة الزمنية بطريقة املربعات ا
بع ، وميكن استخدام معادلة االحندار للتنبؤ عن قيم مستقبلية هلذه السلسلة .    yالسلسلة  كمتغري 

    .االجتاه العام اخلطيسنقتصر على معادلة  وهناك أنواع عديدة من معادالت االجتاه العام 
   

 االجتاه العام اخلطي  
ــورة خط   ــ بــت كــل فرتة زمنيــة فــإن معــادلــة االجتــاه العــام تكون على صــــــــــ إذا كــانــت الظــاهرة تزيــد أو ( تنقص ) مبقــدار 

  مستقيم أي أن معادلته هي  

xy 10
ˆˆˆ  

  

  هو اجلزء املقطوع من احملور الرأسي   0̂حيث  

           1̂  ميل خط االجتاه  
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    ŷ  قيمة الظاهرة االجتاهية  
             x   (.......... لواحد  ألول فرتة مث اثنني للفرتة الثانية وهكذا   دليل الزمن ( تبدأ 

  ) 4- 5مثـال ( 

أللف) يف احدى الشركات العاملية ال  التالية متثل عدد العاملني ( ت    بيا

 السنة  2016 2017 2018 2019 2020

 عدد العاملني  7 8 10 11 13

  واملطلوب: 

 العام   االجتاه اجياد معادلة   - 1
 2026تقدير عدد العاملني عام   - 2

  : احلل 

من    2016ميكن اختصار أرقام السنوات بطرح السنة األوىل من كل سنة أي نطرح    لسهولة العمليات احلسابية 
 x  0   1     2   3    4وبذلك تصبح قيم    xكل سنة لتمثل  

التالية   االجتاه العام والجياد معادلة   اميع    حنسب ا

اميع املطلوبة  2x  ا  
yx  

الت   الف الر التكلفة 

y  
x  كمية االنتاج  

10x  

  49y  

113xy  

302  x  

  إذا الوسط احلسايب: 

0 0 7 0 
 1 8 8 1 

 4 20 10 2 

 9 33 11 3 

 16 52 13 4 

 30 113 49 10 
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2
5

10 
n
xx  

8.9
5

49 
n

y y 
    

  

  1حساب    ويكون̂   :كما يلي 

5.1

)10()30)(5(

)49)(10()113)(5(

50

75

222
ˆ

)(
1








xxn

yxxyn


  

 

  0ميكن حساب  و̂   :كما يلي 

8.6)2)(5.1(8.910
ˆˆ  xy   

   االجتاه العام هي إذا معادلة  : 

xy 5.18.6ˆ   
 

  اذن     10xأي أن    2026  لتقدير عدد العاملني 

8.21)10(*5.18.6ˆ y  

  . عامل   21800هو     2026أي أن عدد العاملني املتنبأ به عام  

  
  اخلامس تطبيقات الفصل  
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a.   ت لـ  التالية  البيا اليومية  اليومي لكل    عمال يف أحد املصانع  10توضح ساعات العمل  وكذلك اإلنتاج 
  منهم. 

  

 ساعات العمل اإلنتاج 

11 10 
10 7 
12 10 
6 5 

10 8 
7 8 
9 6 

10 7 
11 9 
10 10 

 
ت، ما نوع العالقة بني املتغريين؟  شكل االنتشارقم برسم  -1  للبيا
 ؟ ، هل تبدو العالقة خطيةشكل االنتشارمن  -2
 أحسب قوة العالقة بني املتغريين (معامل بريسون).   -3
 . بني أثر ساعات العمل علي االنتاج (قم بتقدير منوذج  االحندار اخلطي) -4
 ساعات.  9قدر انتاج عامل عدد ساعات عمله   -5
 

b. ) مجايل اإلنفاق االستهالكي ه ختتص  الت وإمجايل الدخل املتاح  )  yاملعلومات أد الت    )  x(  مباليني الر مباليني الر
 القتصاد منطقة معينة لفرتة عشر سنوات.

 اإلنفاق  
 7 6.5 9 9.5 11 11.5 12 14 16 15  (y)  االستهالكي

 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (x) الدخل المتاح 

  

  املطلوب : 

  أوجد االرتباط بني املتغريين.   .1
  ارسم شكل االنتشار.  .2
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ا ؟  .3   هل يوجد عالقة بني املتغريين ؟ وان وجدت ما نوعها وقو
ستخدام طريقة املربعات الصغرى.  .4   أوجد معادلة االحندار اخلطي البسيط 
  ما هو تفسريك لقيمة القاطع وميل خط االحندار .5
ل.  14 اذا كان الدخل املتاح  اإلنفاق االستهالكي مجايل قدر  .6   مليون ر

  
c.  ت التالية أللف ) للفرتة من  البيا   .  2019 - 2010متثل إنتاج أحد أنواع السيارات ( 

  
 السنة  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 اإلنتاج  17 22 18 26 16 27 19 31 28 37
  واملطلوب: 

 . معادلة االجتاهالعام اجياد   - 1
  2026تقدير عدد العاملني عام   -2

d.  :الت الف الر ح إحدى الشركات    اجلدول التايل ميثل أر
  

  2013  2012  2011  2010  2009  السنة 

  13.53  13.29  12.82  12.12  11.87  األرباح 

  2018  2017  2016  2015  2014  السنة 

  14.86  14.84  14.22  14.48  14.07  األرباح 

  واملطلوب: 

 العام.   اجياد معادلة االجتاه  - 1
ح تقدير   -2   2021عام    األر
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  السادس الفصـــل  

    INDEX NUMBER األرقام القياسية 

  األهداف 

لدراسة نسبة التغري يف متغري ما أو جمموعة من املتغريات لكل من  األرقام القياسية  تدريب الطالب على استخدام  
  كميات وأسعار املبيعات (السلع) 

  متطلبات اجلدارة 

ستخدام   مثل  قياس التغري الذي يطرأ على العديد من الظواهر االقتصادية    األرقام القياسية أن يستطيع الطالب 
  واملبيعات. ألسعار والدخل القومي  تغريات ا 

  اجلدارة ومستوى األداء املطلوب 

  االسرتشاد بنسبة التغري وماذا تعين هذه النسبة   الطالب   يستطيع أن  
   للتدريب الوفت املتوقع 

  ساعات   4
  التطبيقات 

  التطبيقات مرفقة يف أخر الفصل 
  

    مقدمة   6/1
االحوال  على  خالهلا التعرف  من  حيث ميكن    االقتصادية   تستخدم األرقام القياسية يف التطبيقات االحصائية يف جمال الدراسات 

للمساعدة  كما ميكن استخدامها  ،  املختلفة و البلدان  أ االقتصادية للدول املختلفة من خالل دراسة التغريات االقتصادية يف البلد  
ية  تستخدم لقياس ظواهر متعددة مثل مقارنة اسعار السلع الغذائ و .  للمتغريات املختلفة يف املستقبل   التنبؤ مبا ميكن ان حيدث يف  

انتاج قطاع اقتصادي معني يف دولة ما بنظريه يف دولة اخرى، للوقوف على التطور  و ،  يف سنة حمددة بسنة اخرى سابقة  مقارنة 
  عرب الزمن .   الذي طرأ على انتاج هذا القطاع 

ميادين خمتلفة  كما   قياسية يف  ارقام  التغريات. وهناك  ت وقياس  املقار لعمل  واالدارية والزراعية  االجتماعية  العلوم  تستخدم يف 
الرقم القياسي السعار اجلملة والرقم القياسي للصادرت والرقم القياسي لالستريدات، كما تؤخذ ارقام قياسية لالنتاج الزراعي    مثل 
  نتاج الصناعي وتكاليف املعيشة. واال 
  

 تعريف الرقم القياسي :  

هو رقم نسىب يستخدم  لقياس التغري النسيب يف أسعار أو كميات أو قيم ظاهرة ما أو عدة ظواهر من فرتة زمنية  الرقم القياسي  
  ألخرى أو من مكان ألخر . 
 استخدامات الرقم القياسي: 

الصادرات    – الكميات املستهلكة منها    – الظواهر االقتصادية مثل ( أسعار السلع  يستخدم الرقم القياسي يف دراسة   . 1
  الواردات  اخل..................)   – 

  يف دراسة الظواهر االجتماعية والرتبوية.   يستخدم  . 2
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رقام  ، مبقارنة األرقام القياسية لألسعار بغريها من األ ة للتعرف على األحوال االقتصادية تستخدم األرقام القياسي  . 3
  وهكذا.  القياسية مثل الرقم القياسي لنفقة املعيشة 

مثل : سلسلة أرقام الصادرات  زمنية  ستخدام األرقام القياسية للتعرف على االجتاه العام والتغريات املومسية لسالسل  ت  . 4
  والواردات لسلع خمتلفة. 

 

    أنواع األرقام القياسية   6/2

 الرقم القياسي البسيط لألسعار   . أ 

نه رقم نسىب يقيس التغري يف أسعار سلعة واحدة أو أكثر بني سنيت األساس واملقارنة. يعرف   فاذا كانت    الرقم القياسي لألسعار 
  هلذه السلعة يعرف كالتايل:   I  الرقم القياسي البسيط فان    0pوسعرها يف سنة األساس     1pسعر سلعة ما يف سنة املقارنة هو   

  

100*
0

1

p

P
I  

 

  ): 1- 6مثال ( 

ل وأصبح سعرها    70هـ هو    1440  سنة اذا كان سعر سلعة ما فس   ل يف    120ر   هـ    1441  سنة ر
  هي سنة األساس   1440عتبار أن    1441أوجد الرقم القياسي للسعر يف عام  

  احلل: 

*150100%     الرفم القياسي = 
80

120
100*

0

1 
p

P
I  

  مالحظات: 
   سنة املقارنة   هـ   1440األساس وسنة    هـ   1440  سنة دائمًا يعرف الرقم القياسي كنسبة مئوية، وتسمى  
  عما كان عليه يف سنة األساس 50املقارنة مبقدار    يتضح من الرقم القياسي أن سعر السلعة زاد يف سنة %  
   أليت: جيب اختيار سنة األساس حبيث تكون   متميزة 
  االستقرار والبعد عن أي ظروف شاذة  مثل : األزمات االقتصادية، واحلروب ، واألوبئة..........  - 1
القياسي   - 2 الرقم  لتايل يفقد  و واملقارنة  فرتيت أساس  بني  الظروف  املقارنة حىت ال ختتلف  فرتة  نسبيا من  قريبة  أن تكون 

  أمهيته يف التعبري عن التغري يف الظاهرة.  

 sI  لألسعار البسيط  التجميعي  الرقم القياسي      . ب 

هو جمموع أسعار السلع يف سنة املقارنة مقسوما على جمموع أسعار السلع يف سنة األساس وضرب نتيجة القسمة يف  
  أي أن    100
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100*
0

1




p

p
I s 

 

  ): 2- 6مثال ( 

ت التالية    اذا كان لدينا البيا

  السلعة   ه   1440أسعار    هـ   1441أسعار  

45 30 x 
80 50 y 
20 10  z  

145 90 Sum 

 لألسعار البسيط  التجميعي  الرقم القياسي  أوجد  

  : احلل . 

*1.161100  لألسعار البسيط  التجميعي  الرقم القياسي  
90

145
100*

0

1 



p

p
I s 

  املرجحة األرقام القياسية  ج.  

.  معني   معامل   ستخدام   سلعة   كل   كميات   أو   أسعار   برتجيح   نقوم   البسيطة،   التجميعية   الطريقة   عيوب   مشكلة   على   للتغلب 
  من   عدد   متوسط   تكون   قد (   منوذجية   سنة   أو   املقارنة   فرتة   أو   األساس   فرتة   خالل   سعرها   أو   املباعة   السلعة   كمية   عادة   ويستخدم 
  كنا   إذا   ما   على   تعتمد   املرجحة   القياسية   لألرقام   صيغ   ثالث   وهناك .  للسلعة   النسبية   األمهية   إىل   تشري   األوزان   وهذه ).  السنوات 

 . املقارنة   أو   األساس   سنة   كميات   سنستخدم 

 rIالرقم القياسي التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة األساس (رقم السبري)   - 1

100*
00

01




Qp

Qp
I r 

 

 كمية السلعة يف سنة األساس      0Qحيث  
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ش)      - 2   pI  الرقم القياسي التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة املقارنة (رقم 

100*
10

11




Qp

Qp
I p 

 

  املقارنة          كمية السلعة يف سنة  1Qحيث  

 fIالرقم القياسي األمثل لألسعار (رقم فيشر)   - 3

ش يف رقم السبري      وهو يساوي اجلذر الرتبيعي حلاصل ضرب رقم 

prf III .  

  ): 3- 6مثال ( 

الت و الكميات حسب املستهلكة من أربعة سلع استهالكية للعامني  لر  ه    1440   ه،   1435  يبني اجلدول التايل األسعار 

  1440عام   1435عام  
  السلع 

  0Pالسعر     0Qالكمية       1Pالسعر      1Qالكمية    

100  10  150  5  A  

220  8  200  8  B  

100  15  80  6  C  

90  21  60  7  D  

 املطلوب حساب ما يلي : 

  الرقم القياسي التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة األساس رقم السبري.  - 1
ش . الرقم   - 2   القياسي التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة املقارنة رقم 
  الرقم القياسي األمثل لألسعار رقم فيشر.  - 3

  احلل 

  : حلساب األرقام املطلوبة يتم تكوين اجلدول التايل 
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  ه 1440، وسنة املقارنة هي سنة  ه   1435  عتبار أن سنة األساس هي سنة  

P1Q1 P1Q0  P0Q1  P0Q0  Q1  P1  Q0  P0   السلع  

1000  1500  500  750  100  10  150  5  A  

1760  1600  1760  1600  220  8  200  8  B  

1500  1200  600  480  100  15  80  6  C  

1890  1260  630  420  90  21  60  7  D  

6150  5560  3490  3250  -  54  -  26  Sum  

  

  : الرقم القياسي التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة األساس (رقم السبري)  - 1

%1.171100*
3250

5560
100*

00

01 



Qp

Qp
I r  

سعار سنة   71.1بنسبة    ه 1440و هذا يدل أن املستوى العام ألسعار السلع األربعة قد ارتفع يف سنة   % و ذلك مقارنة 
  ه.   1435

  

ش)  - 2   :الرقم القياسي التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة املقارنة (رقم 

%2.176100*
3490

6150
100*

10

11 



Qp

Qp
I p  

سعار سنة   76.2ه بنسبة  1440املستوى العام ألسعار السلع األربعة قد ارتفع يف سنة  وهذا يدل أن   % و ذلك مقارنة 
  ه.   1435

   الرقم القياسي األمثل لألسعار (رقم فيشر)  -3

%6.1732.176*1.171.  prf III  

سعار    % و ذلك 73.6ه بنسبة  1440و هذا يدل أن املستوى العام ألسعار السلع األربعة قد ارتفع يف سنة   سنة   مقارنة 
  ه.   1435
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  مالحظة هامة: 

   100ولكن لو كانت األرقام أقل من  ،  % 100الحظنا أن مستوى األسعار قد زاد الن األرقام مجيعها اكرب من   %
  . سوف يكون هناك اخنفاض يف األسعار 

   و  100الفرق بني  % أي مبقدار  25% معىن ذلك أن األسعار اخنفضت مبعدل  75مثًال لو كان الرقم القياس%
75% .  

   لرقم القياسي األمثل ألنه يتغلب على عيوب األرقام القياسية األخرى كما أنه حيقق اختبارات مسى رقم فيشر 
 األرقام القياسية من حيث االنعكاس يف الزمن،  واالنعكاس يف املعامل. 

  

  السادس تطبيقات الفصل  
الت و  لر ت األسعار    كميات ثالث سلع يف احدى البلدان. اجلدول التايل يبني بيا

  األسعار   الكميات 
  السلع 

 ه   1438  ه 1441 ه   1438  ه 1441

  قمح  6 12 9 10
  أرز  5 11 10 12
  شعري  4 9 3 5
  املطلوب حساب ما يلي : 

  كل سلعة على حدة.   لسعر أوجد الرقم القياسي   - 1
 . الرقم القياسي التجميعي البسيط لألسعار  - 2

  التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة األساس رقم السبري. الرقم القياسي   - 3
ش .  - 4   الرقم القياسي التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة املقارنة رقم 
  الرقم القياسي األمثل لألسعار رقم فيشر.  - 5
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مج اكسل   يف االحصاء  استخدام بر

    مقدمة:

مج اكسل يف حساب  تقدير معادلة  االرتباط و النزعة املركزية ومقاييس التشتت، ومعامل مقاييس من السهل استخدام بر
مج اكسل يف بعض األجهزة مل   Data Analysisمن قوائم اكسل مث خنتار   Data، وذلك من خالل قائمة  االحندار ولكن بر

  موجودة، وعليه فيجب اضافتها كالتايل:  Data Analysisتكون وظيفة  

  Analysis Toolpakمن خالل أمر   تثبيت الوظائف االضافية يتم

مج اكسل مث نضغط على ولتأكد من ذلك     فتظهر القائمةfile نفتح بر

  
  فيظهر لنا   عليها  وننقريف األسفل  Options تار  خن
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  فيظهر    Add-Insخنتار 
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 OKوننقر  Analysis Toolpakوتظهر الشاشة التالية ونضع عالمة صح على  Goى  ننقر عل Manage ومن 

  
مج د ظهرت حسب االختيار  ني الشاشة أن األوامر قيف ميو  Data  جند يف قائمة  Excel  وعند العودة إىل شريط االطار يف بر

هالذي    . حدد

    

  
مج يف جهازك واليت منها ميكن حساب املقاييس االحصائية   Data Analysisوبذلك يكون قد أضفت وظيفة   اىل الرب

  واالرتباط واالحندار. 

مج اكسل   ) أ    حلساب مقاييس النزعة املركزية والتشتتاستخدام بر
  1تطبيق: 

  مقرر اإلحصاء.   طالب يف   8درجات    ي فيما يل   
  

34    32    42    37    35     40    36     40     
  لدرجات الطالب.   ، والوسيط، واملنوال، واملدى، والتباين، واالحنراف املعياري واملطلوب إجياد الوسط احلسايب   
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  احلل: 
لشكل:  - 1 ت يف ورقة اكسل كما    ندخل البيا

  
 فيظهر املربع  Data Analysisومن مث انقر على   Dataانقر على قائمة  - 2

 

  
 فيظهر املربع  Okوانقر   Statistics   Descriptiveاختار  - 3
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ت املطلوب إجياد  - 4 وليكن   وحندد أيضًا مكان املخرجاتA1:A9 من   اإلحصائية هلل  املقاييسحندد نطاق البيا

E9   مث ننقر أمامlabels in the first row  وننقر أمام  لنوضح الكسل أن أول خانة عنوان
Summary Statistics    لشكل   :  كما 

  
  

  فتظهر املخرجات كاآليت  OKمث ننقر   - 5
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  وتكون ترمجة املخرجات هي: 

  
  
  

مج اكسل ب)    حلساب معامل االرتباطاستخدام بر
  2تطبيق: 

ت التالية توضح العالقة بني قيمة االستهالك     xوالدخل      yالبيا

 

 )   yاالستهالك (   2 3 4 5 6 10

  )   xالدخل (   3 5 6 8 9 11

    ستخدام اكسل   االستهالك والدخل واملطلوب: حساب معامل االرتباط بني  

  احلــل 

لشكل التايل:   -ا ت كما    ندخل البيا
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  التاايل:   فيظهر املربع Data Analysisومن مث انقر على    Dataانقر على قائمة  - 2

  
  فيظهر املربع التايل:  OKمث ننقر  Correlation خنتار  - 3
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ت لكل من  - 4 ت مث   Input Rangeوذلك بوضع املؤشر يف مستطيل      Yو    Xنضع البيا ونظلل على البيا
لشكل.  أي خانة وحندد   Output Rangeنضع املؤشر يف مستطيل    مكان املخرجات كما هو مبني 

  
ت ومكان املخرجات كما سبق تتقر  - 5 لشكل التايل:   فيظهر الناتج  Ok بعد ختديد البيا   كما 

  
  

  0.9515  االستهالك والدخل قيمته هي بني  االرتباط  أي أن معامل 

مج اكسل لتقدير منوذج االحندار اخلطي البسيطج)    استخدام بر
  

  3تطبيق: 

رغب احد البنوك معرفة العالقة بني عدد ساعات العمل ملوظفيها ومستوى اإلنتاجية هلم ،فقاموا جبمع معلومات عن هذا  
  موظفني وحصلوا على النتائج التالية.  10املوضوع وذلك بسحب عينة من  

  
 Xساعات العمل    6  4  6  13  11  15  5  8 2 8
      yمستوى اإلنتاجية    5  4  4  9  12  14  3  6 1 3

  واملطلوب:
مج اكسل قدر معادلة احندار مستوى اإلنتاجية على ساعات العمل   . ستخدام بر
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  احلل :
ت على إحدى صفحات اكسل  – 1   كالتايل:   ندخل البيا
  

  
  
  التاايل: فيظهر املربع Data Analysisومن مث انقر على    Dataانقر على قائمة   -2

  
  
  فيظهر املربع التايل:  OKمث ننقر Regression خنتار  - 3
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ت  – 4 لشكلوحندد مكان املخرجات   Y و   Xمن   لكل نضع مدى البيا   كما هو مبني 
  

  
  

لشكل.  Ok  ننقر - 5   فيظهر الناتج كما هو مبني 
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  :إذا معادلة االحندار املقدرة، هي 

xy 0.938-1.216ˆ   

    0.91ومعامل االرتباط يساوي 

مج اكسل لتقدير د)    لسلسلة زمنية. معادلة االجتاه العاماستخدام بر

أللف) يف احدى الشركات العاملية  التالية متثل عدد العاملني ( ت    البيا

 السنة  2016 2017 2018 2019 2020

 عدد العاملني  7 8 10 11 13

  واملطلوب: 

مج اكسل  اجياد معادلة االجتاه العام    ستخدام بر
  : احلل 

ــل  –  1 ــفحات اكســ ت على إحدى صــ ــنوات بعد أن   xمتثل عدد العاملني ، و  yحبيث      ندخل البيا نطرح  متثل الســ
لشكل   x 0  1    2  3   4من كل سنة لتصبح قيم  2016   التايل: كما 
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  التاايل: فيظهر املربع Data Analysisومن مث انقر على    Dataانقر على قائمة   -2
  

  
  فيظهر املربع التايل:  OKمث ننقر Regression خنتار  - 3
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ت  – 4 لشكلوحندد مكان املخرجات   Y و   Xمن   لكل نضع مدى البيا   كما هو مبني 
  

  
  

لشكل.  Okننقر   - 5  فيظهر الناتج كما هو مبني 

  
  

   االجتاه العام هي إذا معادلة  : 

xy 5.18.6ˆ   

 



    
  3  -  1أجب على األسئلة من   متسوق يف احدى احملالت التجارية  50اجلدول التايل يوضح فئات أعمار **
 

 التكرار النسبي التكرار المتجمع التكرار   فئات العمر
10 - 15 4 - - 
16 - 21 8 y - 
22 - 32 z - 0.32 
33 - 43 - - - 
44 - 60 10 x - 

  

  هي   x قيمة  - 1

(D) 10  (C) 28  (B) 50  (A) 22  

  هي   y قيمة  - 2
(D) 14  (C) 50  (B) 8  (A) 12  

  هي  zقيمة   - 3
(D) 16 (C) 50  (B) 12  (A) 14  

  
 
 

  8 – 4أجب على األسئلة كالتايل. طالب هو    10**اذا كان وزن                   
  

78  90 102 92 100 90 96 80 79 110 
 

 

  المنوال هو:   - 4

(D)32 kg  (C) 110 kg  (B) 90 kg  (A) 78 kg  

    الوسيط هو:  - 5

(D) 91 kg (C) 92 kg                (B) 100 kg              (A) 90 kg  
  المتوسط هو:    - 6

(D) 110 kg (C) 92.5 kg       91.7 kgB) (   (A) 91.6 kg        
  :االنحراف المعياري هو - 7

(D) 115 kg (C) 10.56 kg  B) 11.5 kg      (   (A) 10.65 kg        
 : هوف معامل االختال - 8

(D)61%  (C) 116%  (B) 11.6%  (A) 6.11%  
 

  11  - 9أجب على األسئلة من  .طالب  10لعينة من  (in mg/dl)** اجلدول التايل ميثل مستوى اجلولوكوز يف الدم 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مستوى  
 الجولوكوز

60 - 64 65 -69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 

 1 2 3 2 2 التكرار



  متوسط مستوى الجلوكوز يساوي : - 9

(D) 72 mg/dl             (C) 71 mg/dl             (B) 70 mg/dl        (A) 69 mg/dl  

  فئة المنوال هي:  - 10
 (D) 60 – 64 (C) 80 – 84  (B) 70 – 74                (A) 75 – 79  

  قيمة المنوال هي:  - 11
(D) 84 mg/dl           (C) 72 mg/dl       (B) 67 mg/dl  (A)  62 mg/dl  

 
          

    14 -   12أجب على األسئلة من  .طفل  12** اجلدول التايل ميثل أطوال عينة من  
  
  
  
  
  

  متوسط الطول يساوي :  - 12

(D) 57.3  (C) 58.9  (B) 61.2  (A) 59.7  
  المنوال هو: - 13

(D) 63 (C) 61  (B) 60  (A) 59  
  الوسيط هو:  - 14

(D) 55 (C) 63  (B) 61  (A)  62  
  

 
 

لبوصة) للطالبات الالئي شاركن يف الدراسة هو    19 -  15أجب على األسئلة من  . 63 , 68,68 ,66, 61**اذا كان الطول (
  

  متوسط الطول يساوي :  - 15

(D) 65.0  (C) 58.9  (B) 65.2  (A) 62.5  

  المنوال هو: - 16

(D) 63 (C) 61  (B) 68  (A) 66  
  الوسيط هو:  - 17

(D) 63 (C) 68  (B) 61  (A)  66  
 تباين العينة يساوي - 18

(D) 7.9 (C) 2.16  (B) 9.7  (A)  13  
 : معامل االختالف يساوي - 19

(D) 4.78 (C) 8.395  (B) 7.161  (A)  2.15  
 المدى يساوي - 20

(D) 5.6 (C) 7.0  (B) 6.5  (A)  6  

  24-  21أجب على األسئلة من  الذين يذهبون إىل العيادة. املعهد  طالبفيما يلي فصائل الدم لعينة من  ** 

A, B, O, AB, B, A, O, O, AB,  B 

B, B, A, O, O, AB,  B, O,  B,  A 

AB, A, O, A, A,  B,  O, A,  A,  B 

  حتديد نوع املتغري وجمتمع الدراسة.  -21

 63 61 59 57 55  الطول
 3 4 2 1 2 التكرار



ت ارسم جدول  -22  التكراري للبيا
 ما هو حجم العينة؟  -23
 ماهو املنوال  -24

ضالذين حيضرون  شخص 75يوضح اجلدول التايل توزيع أعمار **  لر   40-  25أجب على األسئلة من  . ملطعم ما 

 

  

  

  

  حتديد نوع املتغري.  -25
 ما هو حجم العينة؟  -26
 Aقيمة   يماه -27
 Bقيمة  يماه -28
 Cقيمة  يماه -29
 Dقيمة   يماه -30
 ماهي فئة املنوال؟  -31
 احسب املتوسط.  -32
 احسب التباين.  -33
 احسب االحنراف املعياري.  -34
 احسب معامل االختالف.  -35
 ارسم املدرج التكراري. -36
 ارسم املنحىن التكراري. -37
 التكرار املتجمع الصاعد.أوجد جدول  -38
 ماهي فئة الوسيط؟  -39
 ارسم منحىن التكرار املتجمع الصاعد.  -40

  

  43 -  41  أجب على األسئلة من موعات األرقام التالية.  الوسط والوسيط واملنوال اوجد**

41 - 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 8              
42 - 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7, 4, 6, 5, 8              
43 -     3, 9, 10, 7, 11, 8, 21, 12, 9, 9 

ل   أللف ر   49  -   44  أجب على األسئلة من  : Sوحجم األسرة     ،y**فيما يلي اإلنفاق الشهري 
  

 التكرار النسبي التكرار العمر
05 - 14 6 0.08 
15 - 24 9 B 
25 - 34 A 0.24 
35 - 44 24 0.32 
45 - 54 15 C 
55 - 64 D E 



y  2  3 5 4 6 6 5 7  

S  1 2 4 3 5 4 4 7 

ستخدام شكل االنتشارحتديد نوع  -44   . بني االنفاق وحجم األسرة 
 . وحدد نوعه وقوته أوجد معامل االرتباط لبريسون -45
 لسبريمان. أوجد معامل االرتباط  -46
 .االنفاق وحجم األسرةماهي نوع العالقة وفوة العالقة بني  -47
 .االحندار اخلطي لإلنفاق على حجم األسرةأوجد معادلة  -48
 . 8أسرة الشهري عدد أفرادها قدر انفاق  -49

الت كالتايل:   (Y)) و اإلنفاق  Xأسر لتقدير معامل االرتباط بني الدخل (   7سحبت عينة مكونة من  ** الف الر ت  أجب    و البيا
  54  - 50 على األسئلة من

  

20  15  13  12  12  10  8  X 

19  13  10  10  12  9  8  Y 

  ارسم شكل االنتشار.  -50
 . وحدد نوعه وقوته لبريسون االرتباطأوجد معامل  -51
  أوجد معامل االرتباط لسبريمان.  -52
 ) . Xعلى الدخل ( (Y)اوجد معادلة احندار اإلنفاق  -53
ل.  14 ألسرة دخلهانفاق الشهري  االقدر  -54   ألف ر

  
ت التالية متثل درجات عينة من  ** ء).  ملاديت طالب يف املرحلة الثانوية يف إحدى املدارس  10البيا ضيات, فيز أجب على األسئلة    (ر
  57 -  55 من
  

ات    x  90  87  88  77  88  72  69  65 راض

اء    y  92  89  91  79  90  74  70  67  ف

  ارسم شكل االنتشار.  -55
 . لبريسون وحدد نوعه وقوته أوجد معامل االرتباط -56
  أوجد معامل االرتباط لسبريمان.  -57

  
  



  
أللف مبيعات كمية  فيما يلي  **   58أجب على األسئلة من   . يف منطقة ما  ه 1440حىت عام    1434خالل فرتة منالسيارات 
- 60      

  السنة  1434 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440

  المباعة الكمية    592  603  662  607  635  699  719  747
  

 لمبيعات. الزمنية لسلسلة الارسم  -58
 االجتاهالعام. اجياد معادلة  -59
 ه.   1445تقدير عدد العاملني عام   -60

ح  الت:مخس سنوات إل **اجلدول التايل ميثل أر الف الر   62 -  61 أجب على األسئلة من  حدى الشركات 
  

 1439 1438 1437 1436 1435  السنة 

 19  17  16  16  14  األرباح 

 اجياد معادلة االجتاهالعام.  -61
ح عام  -62  . ه  1443تقدير األر

الت وكميات ثالث سلع** لر ت األسعار    - 63 أجب على األسئلة من.  يف احدى البلدان من الفواكه  اجلدول التايل يبني بيا
67  .  

  
 

  األسعار   الكميات 
  السلع 

 ه   1439  ه 1441 ه   1439  ه 1441

  برتقال  5 7 10 20
  تفاح  6 8 12 15
  موز  4  9 15 20

  كل سلعة على حدة.  الرقم القياسي لسعرأوجد  -63
 .الرقم القياسي التجميعي البسيط لألسعار -64
  الرقم القياسي التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة األساس رقم السبري.  -65
ش .  -66   الرقم القياسي التجميعي لألسعار املرجح بكميات سنة املقارنة رقم 
  الرقم القياسي األمثل لألسعار رقم فيشر. -67
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