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رمحن الرحيمبسم اهللا ال

املقدمة

وقد استعمل علم اإلحصاء الدولة." بمعنى Status–اشتقت كلمة اإلحصاء من اللفظ الالتیني " ستاتوس 

قدیما استعماالت مبكرة تضمنت تجمیع البیانات والتخطیط ووصف مظاھرة متعددة للدولة.

ثم تلي عمل والوفیات،الموالید قام العالم " جون جرونت " بنشر معلومات إحصائیة حول1662في عام 

البطالة.جرونت بكثیر من الدراسات حول الوفیات ونسب ومعدالت األمراض وأحجام السكان والدخول ونسب 

أو مرشد في عملیات الدراسة وأخذ ھتعتمد المجتمعات الكبیرة والحكومات على الدراسات اإلحصائیة كموج

تقدیر حجم البطالة وتقدیر ،المثالسبیلالمشاكل علىاصة ببعض قرارات مستقبلیة معینة وإصدار توجیھات خ

والعلمیة حجم التضخم ومعدالت الموالید والوفیات وأسباب الضعف في العملیة التعلیمیة واالقتصادیة

.والزراعیةوالصناعیةوالھندسیة 

د فيباحث ألياإلحصاء ال غنى عنھ  ة إذ اعتم االت المختلف يشتى المج ىف ھ عل لوب بحث ياألس . أي أن العلم

واھر التياألداة وھيتقوده إلى الطریق الصحیح، التياإلحصاء ھو عصا الباحث  یر الظ يتساعده على تفس الت

علیھا.یحصل التيیحصل علیھا ودالالت البیانات واألرقام التيیدرسھا وتوضیح النتائج 

یدرسون كتابا منھجیا لجمیع الطلبة الذینالعربیة،نتمنى ان یكون ھذا الكتاب إضافة متواضعة الى المكتبة 

اإلحصاء.مادة 

وهللا ولي التوفیق .

املؤلفني
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مفھوم علم االحصاء-1

المقــــــــــدمة.1-1

، الیوم، من اھم العلوم التي تتوقف علیھا التنمیة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة (statistics)یعد علم االحصاء

اعیة، والمنظمات السیاسیة واالقتصادیة واالجتموالمؤسساتحصة اساسیة من عمل الدول ولإلحصاءالخ...، 

عالمیا ودولیا ومحلیا، وكثیرا ما یرتھن مصیر مشاریع او قرارات كبرى بالنتائج التي یقدمھا االحصاء في مجال 

.معین

وتحصیل الضمان في التأكدوبصورة عامة، فان افتقاد الجھد االحصائي، في مجال من المجاالت، یمنع من 

جاحھ او اخفاقھ، ویجعل في االقدام علیھ شیئا من استجابة اي مشروع للواقع، كما یحول دون تحدید مدى ن

.المخاطرة

مجموعة الوقائع التي یودي الیھا اجتماع البشر انھةجوھریمن الناحیة الحول االحصاءلالندجاء في موسوعة 

العلم الذي یكون باإلحصاءفي مجتمعات سیاسیة... لكن الكلمة عندنا سترتدي مفھوما اوسع، فنحن نعني 

جمع وتنسیق وقائع كثیرة في كل صنف، بحیث یمكن الحصول على نسب عددیة مستقلة استقالال موضوعھ 

علم جمع وتصنیف وتعلیل الوقائع یعرف بانھ وفي موسوعة المورد العربیة ملموسا عن المصادفة واستثناءاتھا،

االجتماعیة وفي المشروعات او المعطیات الرقمیة او العددیة، یتخذ طریقة للتحلیل في العلوم الدقیقة والعلوم

االقتصادیة على اختالفھا. وھو یعنى، في آن معا، بوصف الوقائع وبالتنبؤ باحتماالت حدوث امر بعینھ او حالة 

بعینھا. وعلم االحصاء علم حدیث نشا في مطالع القرن العشرین، وتطور تطورا كبیرا بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

بیر الى استحداث الحاسبات االلكترونیة التي تتعامل مع كمیات من االرقام ضخمة وانما یعزى ھذا التطور الك

تعریف علم االحصاء انھ منھج یتعاطى بالدرجة االولى مع ظواھر رقمیة وعددیة معینة، ثم . ومنتعامال سریعا

كثر دقة للواقع، یقوم بتصنیفھا وتحویلھا الى نسب عددیة خاصة، فیستطیع بالتالي تقدیم وصف میداني مرقم وا

.ویرفق ذلك الوصف بتقدیم تصور علمي للعلل واالسباب التي ولدت الظاھرة المدروسة

الھدف من دراسة مادة االحصاء :. 1-2

الى:تھدف دراسة مادة االحصاء 

استخدامھ.تعریف الطالب بطبیعة علم االحصاء وأھمیتھ ومجاالت )1

ذ العینات ومن ثم طرق عرضھا بالطرق البیانیة.تعریف الطالب بأسالیب جمع البیانات وطرق اخ)2

كلفة.تعریف الطالب باتباع االسالیب االحصائیة لغرض الوصول الى النتائج الدقیقة بأقصر طریقة واقل )3
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دور مھم واساسي في التخطیط للمشاریع سواء اكانت مشاریع فردیة ام مشاریع تخص المجتمع لإلحصاء)4

ساعد الطالب مستقبال على اتخاذ قراراتھ سواء اكانت قرارات تجاریة استخدام االسالیب االحصائیة ت

.ام كانت قرارات صناعیة او زراعیة وغیرھا .خاصة بالشراء وبیع المنتجات او تحدید اجور عمال 

توضیح للطالب كیف ان االحصاء تغیر من صورتھ القدیمة الموجودة في اذھان الناس على انھ علم العد )5

وعرضھا الى اعتباره االن علم یعمل على استخدام االسلوب العلمي في طرق جمع وجمع البیانات 

البیانات وتبویبھا وتحلیلھا وعرضھا الستخالص النتائج واتخاذ القرار المناسب على ضوء ذلك .

Nature Of Statisticsحصاء.    طبیعة علم اال.1-3

لعدااالحصاء بعلمسميحتىالماضي كانت تھدف الى العد والحصر كلمة (االحصاء) في

 )The Science of canting( . اما االحصاء األن فقد تطور كثیرا وخاصة في القرن العشرین واصبح علما

مستقال لھ اھمیتھ كوسیلة واداة في البحث العلمي لجمیع العلوم .

: ـتعریف علم الحصاء. 1- 1-3

ا العلم تطویر ھذالشمول باختالف مراحل اختلفت وتباینت من حیث المضمون ودة لإلحصاءھناك تعاریف عدی

منھ .المتوخاةوالفوائد 

فقد عرف بأنھ الطریقة  العلمیة التي تختص بجمع البیانات والحقائق بشكل یسھل عملیة تحلیلھا وتفسیرھا ومن ثم 

ي یعمل على استخدام االسلوب رفھ بانھ العلم الذمن عوھناك، لكرار على ضوء ذواتخاذ القاستخالص النتائج 

العلمي في طرق جمع البیانات وتبویبھا وتلخیصھا وعرضھا وتحلیلھا بھدف الوصول منھا الى استنتاجات 

وقرارات مناسبة.

:ھماویمكن تقسیم علم االحصاء الى قسمین

ق االحصائیة المستخدمة في جمع البیانات ویتضمن الطر- : Descriptive statisticsاالحصاء الوصفي ـ1

ه البیانات مع امكانیة یم وتصنیف وتبویب ھذوالمعلومات عن ظاھرة معینة او مجموعة ظواھر وكیفیة تنظ

عرضھا في جداول ورسوم بیانیة وحساب بعض المؤشرات االحصائیة.

طر االخر من علم االحصاء الذي ھو الش-:Statistical inferenceـ االحصاء االستنتاجي او االستداللي2

.یھتم بموضوع التقدیرات واختیار الفرضیات
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اھمیة علم االحصاء وعالقتھ بالعلوم االخرى ومجاالت تطبیقھ.  4- 1

من خالل استخدام قواعده وقوانینھ وطرقھ في جمع یعتبر علم االحصاء احد الوسائل المھمة في البحث العلمي 

الوصول الى النتائج التي مة للبحث العلمي وتحلیل ھذه البیانات والمعلومات بھدف المعلومات والبیانات الالز

ووضع الخطط المستقبلیة عن طریق التنبؤ التخطیط دورا بارزا في ولإلحصاءیھا البحث العلمي . یھدف ال

اك سنوات عجاف بالنتائج ففي قصة سیدنا یوسف علیھ السالم مثال عظیم لدور االحصاء في التخطیط فیبین ان ھن

من یقل فیھا المحصول وسنوات سمان یزید فیھا المحصول  ویبین انھ یجب االحتفاظ لسني القحط بادخار جزء

یبرز دور االحصاء في بحوث السكان متمثال في تعدادات االقتصاد واالجتماعوفي مجال انتاج سني الرخاء .

سات االحصائیة للسكان یتم بدون الدراأنیمكن والینفصلالالسلیم لتنمیة اقتصادیة واجتماعیة السكان فالتخطیط

المتوافرة والتي ستتوفر خالل فترة مقبلة وعلى اي ، فكیف نقرر  اقامة مصانع ونحن النعرف حجم قوة العمل

ونحن النعرف حجم قوة العمل المتوافرة والتي ستتوفر خالل فترة مقبلة وعلى اي لإلسكاناساس نقیم سیاسة 

یأتي دور الزراعة نقیم سیاسة للسكان ونحن النعرف معدالت الزواج والطالق ..... وھكذا وفي مجال اساس 

االحصاء في ان العلوم الزراعیة تبدأ بالمالحظة وجمع بیانات عن الطبیعة في الحقل او المزرعة ثم یلي ذلك 

اھدة وجمع البیانات وتحلیلھا مالحظة والمشالحصاء في تنظیم وترتیب عملیة الالدراسات العملیة ویفید ا

ایضا اھمیة في ولإلحصاء.حصاءاالبأسالیبیر دراسة كاملة یكون ذلك بغأنیمكن واستخالص النتائج وال

من خالل استخدام النظریة االحصائیة في االنتاج الحربي وفي مجاالت صناعات الفحم والحدید الصناعةمجال 

في معرفة  عدد الموالید مجال الطب والصحة العامةدور فعال في حصاءلإلوالغزل والمواد الكھربائیة كما ان 

لإلحصاء وأصبحوعدد الوفیات حیث تعتبر مؤشرات للمستوى الصحي العام ومؤشر لمدى تقدم البلد او تخلفھ 

حلیل العالقات بین االمراض المختلفة وطرق العالج واستخدام نظریات العروض أھمیة كبرى في دراسة وت

تھ وسیلة ولیس ذاحد ر واالدویة . وعلیھ فأن االحصاء بقیاالساس في عمل شركات انتاج العقاائیة اصبحاالحص

.تخدامھ اینما وجد في البحث العلمياك یعني امكانیة اسغایة فذ

.الطریقة االحصائیة في البحث العلمي. 1-5

ستھا والمعلومات عن الظاھرة المطلوب درااستخدام االسلوب االحصائي في البحث العلمي یعني توفیر البیانات 

ه الظاھرة أو تلك بإمكانیة التعبیر عن ھذا یعني ان امكانیة تطبیق الطریقة االحصائیة مرھونا وھذالبحث في ذلك 

تعبیرا كمیا ( رقمیا ) .وتمتاز الطریقة االحصائیة بكونھا تھیئ اسلوبا موضوعیا محایدا للبحث لھ قواعده واصولھ 

یلتزم بھا الباحث حتى یتجنب التحیز الشخصي والوقوع في بعض االخطاء . كما یساعد استخدام أنالتي یجب 

ل كلفة .ى النتائج الدقیقة بأقصر طریق وأقالى وصول الباحث الاإلحصائیةالطریقة 
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المراحل الرئیسیة للطریقة االحصائیة. 1-6

تحدید مشكلة البحث-1

ـ جمع البیانات والمعلومات2

ـ تصنیف البیانات وتبویبھا3

ـ عرض البیانات4

ـ حساب المؤشرات أو المعالم للبیانات5

ـ التفسیر والتنبؤ6

تصنیف وتبویب البیانات ، تكوین الجداول التكراریة البسیطة والمزدوجة. 1-7

طبیعة البیانات االحصائیة. 1- 1-7

او اي رمز اخر وكل مفردة او مشاھدة ترمز لھا xاو yھرة بالرمزظاھرة ما نرمز للظاحولعند جمع البیانات

iyاوix الجامعات فأننا نرمز لصفة الطول ( الظاھرة )ألحدىاطوال الطلبة فمثال عند دراسةy ولطول اي

variablesمتغیر yقد تختلف من طالب الى اخر لھذا نقول ان iy. ھذا وان قیمة iyطالب ( المفردة ) بالرمز 

او اي رمز اخر . وتنقسم yھ فان المتغیر : ھو اي ظاھرة تظھر اختالفات بین مفرداتھا ویرمز لھ بالرمز وعلی

المتغیرات الى قسمین  :ـ

العددیة مثل باألرقامقیاسھا مباشرة ال یمكن:ـ ھي الظواھر او الصفات التي متغیرات وصفیة او نوعیةـ 1

،متوسط الحال ، فقیر ) او الجنسو الحالة االجتماعیة ( غني صفة لون العین ( ازرق ،اسود ،بني ) ا

.(ذكر ،انثى )......الخ

عددیة مثل صفة الطول ، الوزن ، بأرقام: ـ ھي الظواھر او الصفات التي یمكن قیاسھا مباشرة متغیرات كمیة ـ 2

العمر ، كمیة المحصول .

ا  : ـوتنقسم المتغیرات الكمیة الى قسمین ھم

المشاھدة او المفردة فیھ ایة قیمة رقمیة تأخذ: المتغیر المستمر ھو المتغیر الذي ـ متغیرات متصلة ( مستمرة )أ 

یمكن yسم اي ان المتغیر170سم و130,5في مدى معین ، فلو فرضنا ان اطوال طلبة جامعة ما تتراوح بین 
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صورة عامة ارة ، وبالحراتوزن وكمیة المحصول ودرجثال ذلك السم وم170و130,5ان یاخذ اي قیمة بین 

.)القیم عدد صحیح او كسرتأخذكل البیانات التي تقاس تعتبر بیانات لمتغیر مستمر (

المشاھدة او المفردة فیھا قیما متباعدة او منقطعة مثال ذلك عدد تأخذ) : ـ متغیرات غیر مستمرة ( منفصلةب ـ

تاجیة او عدد الطلبة في الصفوف االولى لجامعة  ما ، فھي في الغالب تكون اعداد الثمار او عدد الوحدات االن

صحیحة . وبصورة عامة كل البیانات التي نحصل علیھا من العد تعتبر بیانات لمتغیر منفصل .

:المجتمع والعینة. 1-8

اطوال فلو كانت دراستنا حول المتغیر ،یأخذھا: ـ عبارة عن جمیع القیم او المفردات التي یمكن ان المجتمع 

مجتمعا والمجتمع اما ان یكون في ھذه الحالة ھو اطوال جمیع الطلبة في تلك الجامعة .طلبة جامعة ما فان المجتمع 

وھو المجتمع الذي من الصعب حصر عدد مجتمعا غیر محدودااي ممكن حصر عدد مفرداتھ . او یكون محدودا

في نھر دجلة او عدد البكتریا في حقل ما .مفرداتھ مثل مجتمع نوع سمك معین

: فھي جزء من المجتمع . فالعینة عبارة عن مجموعة من المشاھدات اختیرت بطریقة ما من المجتمع العینة اما 

دراسة ففي بعض االحیان دراسة المجتمع ككل قد یكون صعبا او یحتاج الى وقت وجھد ومال فیستعاض عن

ص المجتمع االصلي الذي اخذت منھ العینة .ااتھا ومنھا یستنتج خوالمجتمع بدراسة العینة وصف

اسلوب تصمیم البحوث. 1-9

بنظر االعتبار مسالة الحصول على یأخذالبحث وعلى الباحث ان ھناك اعتبارات  كثیرة یتوقف علیھا تصمیم

ند تصمیم البحثوقت واقل جھد واوطئ كلفة وعلیھ یجب مراعاة مایلي عبأقصرالبیانات والمعلومات 

معروفة اھدافھ واوجھ كون الھدف محددا بشكل واضح ودقیق : من الضروري ان یتحدید الغرض من البحثـ 1

االستفادة من نتائجھ.

البحث كالموارد تطلبات التي تلتزمھا عملیة تنفیذ : ـ من الضروري تحدید المالعملي للبحثالتنفیذامكانیة ـ2

من مدى توفر البیانات التأكدلك البحث وكذفقراتفي تحقیق بعضمكانیات البشریة المتاحةالمالیة المطلوبة واال

والمعلومات الدقیقة عن مشكلة البحث.

: ـ من المھم ان یحدد الباحث نوع وطبیعة مجال البحث او المجتمع االحصائي والمجتمع تحدید اطار البحثـ 3

ا كان البحث یتعلق ات ذات صفة او صفات مشتركة فمثال اذارة عن مجموعة وحدات او مفرداالحصائي عب

جامعة بغداد والمفردة الطالب او الطالبة الطلبة فيطلبة جامعة بغداد فان المجتمع االحصائي ھو جمیع بأطوال

ة كان البحث حول دخل العائلة الفالحیة في العراق فالمجتمع االحصائي ھو العوائل الفالحیا. واذا المجتمعفي ھذ
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وھو مجتمع محددالساكنة في العراق والوحدة االحصائیة او المفردة ھي العائلة الواحدة والمجتمع یكون اما 

مثل كریات غیر محددي یمكن الوصول الى كل مفردة فیھ مثل مجتمع جامعة بغداد او یكون مجتمع المجتمع الذ

الدم البیضاء في دم االنسان ومجتمع االسماك في نھر دجلة.

ك اسلوبان یمكن من خاللھما : ـ للوصول الى البیانات والمعلومات ھنااسلوب جمع البیانات والمعلومات. 1-10

ان االسلوب ھما : ـت  كل منھما لھ میزاتھ وعیوبھ وھذه البیانات والمعلوماجمع ھذ

مجتمع مجال البحث منھا المن جمیع المفردات التي یتكون: ـ ھو جمع البیانات اسلوب التسجیل الشاملـ 1

عنھا التي یتم البحث عطي بیانات كاملة حول الظواھرا االسلوب یھذمیزاتالتعداد العام للسكان من لك ومثال ذ

ا االسلوب في المجتمعات غیر استخدام ھذال یمكنمال كما ا االسلوب یحتاج الى وقت وجھد وفان ھذعیوبھاما 

المحددة.

العینة ان والغرض من اخذsampleوحدات من المجتمع االحصائي تسمى العینة : ـ ھو اخذاسلوب العیناتـ 2

الباحث ان یصف خواص المجتمع بتعمیم النتائج تكون بدیال عن المجتمع االحصائي وعن طریق صفاتھا یتمكن 

:االتیةلألسبابه الطریقة عن طریقة التسجیل الشامل علیھا من دراسة العینة . تفضل ھذالتي حصل

.البحثإلجراءـ توفر المال والجھد والوقت الالزم 1

عیوبجدا. ومنـ صعوبة اجراء التسجیل الشامل بسبب طبیعة المجتمع فقد یكون المجتمع غیر محدد او كبیر 2

ا االسلوب فان محاولة التعرف على خواص المجتمع عن طریق دراسة جزء منھ ینطوي علیھ التضحیة في دقة ھذ

تستخرجھا .النتائج التي 

:وتنقسم العینات الى قسمین رئیسیین ھما

العینات العشوائیة والعینات الغیر عشوائیة. 1-11

: ھي مجموعة المفردات المختارة من مجتمع الدراسة ولیس للباحث دخل في العینات العشوائیةـ . 1-11-1

اختیارھا . وللعینات العشوائیة انواع عدیدة منھا

Simple random sampleائیة البسیطةالعینة العشوأ ـ 

ھي اختیار عینة عشوائیة من مجتمع الدراسة بطریقة تعطي المفردات نفس الفرصة في الظھور .ویشترط ھنا ان 

تمع یكون المجتمع متجانس( مشترك في الصفات )فمثال دراسة اسباب التدخین لدى االناث نالحظ ان المج

ناث والصفة المشتركة ھي التدخین.ھم من االمجتمع ا المتجانس حیث ان كافة مفردات ھذ
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)1(مثال

موظف، كیف یتم 50أشخاص من بین مجموعة موظفین عددھم 5أراد مدیر شركة اختیار لجنة مكونة من 

االختیار بطریقة العینة العشوائیة البسیطة؟

الحل:

طاقة ثم یعمل على خلط البطاقات ووضعھا یقوم المدیر بكتابة أسماء جمیع الموظفین على بطاقات كل اسم على ب

بطاقات بحیث یسحب بطاقة في كل مرة.5في صندوق ثم یسحب 

Systematic sampleالعینة المنتظمة (األسلوبیة) -ب

وھي العینة التي یتم اختیارھا من مجتمع یكون موزعا على أساس معین، كأن یكون تصاعدیاً أو تنازلیاً.

دد من الصكوك المدفوعة من دفتر الصكوك المتسلسل أو اختیار عدد من المنازل المرقمة ومن أمثلتھا اختیار ع

في محافظة ما.

، ومن ثم یتم (k)ثم تحدید مفردة البدایة التي تكون عادة أقل من (k)وتتم عملیة االختیار بتحدید الزیادة المنتظمة 

إضافة ھذه الزیادة المنتظمة بشكل متسلسل.

بالقانون(k)المنتظمة وتعطى الزیادة

k = N/n

: حجم العینةn: حجم المجتمع Nحیث 

: 2مثال 

ة 100مفردة ویراد اختیار عینة حجمھا  1000إذا كان حجم مجتمع ما ھو  مفردة ، أوجد الزیادة المنتظم

k.

الحل:

k = N/n

= 10= 1000 / 100
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:3مثال 

أوجد مقدار الزیادة المنتظمة.1260من مجتمع عدد أفراده 100یراد اختیار عینة حجمھا 

الحل:

k = N/n

= 12.6= 1260 / 100

.13ویتم التقریب لألسفل فیكون الجواب ھو 

:4مثال

مفردة ، كیف یتم ذلك بطریقة العینة المنتظمة؟4000مفردة من مجتمع حجمھ 200یراد اختیار عینة حجمھا 

الحل:

:k) نجد مقدار الزیادة المنتظمة 1

k = N/n

= 4000 / 200 = 20

.8ولتكن 20) نختار مفردة البدایة وتكون أقل من 2

بشكل متسلسلk) نضیف 3

8 , 8 +20 , 8 + 20 + 20 , 8 + 20 + 20 + 20 + ...

8 , 28 , 48 , 68 , ... , 388.

:5مثال 

م الط ة دائرة المحاسبة في شركة تود اجراء دراسة لعمالء الشركة من حیث طرق السداد وحج ات وكیفی لب

جلین  ان عدد العمالء المس ة وك ة المنتظم ة العین ات بطریق ار العین م 12500الشحن، إذا تم اختی ار حج م اختی ؛ وت

أوجد العینة المطلوبة.350العینة لیكون 

الحل:

k = N/n

= 12500 / 350
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= 35.7

≈ 35

:18فتكون عینة العمالء المختارة ھي كاآلتي؛ إذا اعتبرنا أن مفردة البدایة ھي 

18 , 53 , 88 , 123 , ...

مع الى طبقات ن المجتمع غیر متجانس ،یقسم المجتا یكو: ـ یتم اختیار العینة عندمالعینة الطبقیة العشوائیةـ ج

ب حجمھا مع حجم الطبقة كل طبقة تعتبر مجتمع متجانس ومن كل مجتمع یتم اختیار عینة عشوائیة بسیطة یتناس

ه العینات ونحصل على الطبقة العشوائیة.ثم تجمع ھذ

ا المجتمع غیر متجانس من حیث ي نینوى  ھذالمعھد التقنطلبة إلحدىى العلمي مثال لو كنا بصدد دراسة للمستو

مالیة ومصرفیة انونیة واختصاص محاسبة واختصاص تقنیات تصاص ادارة قالتخصص العلمي فھناك اخ

واختصاص سیاحة وھكذا.

: حجم المجتمع الطبقيNحیث أن 

iN حجم الطبقة :)i(.

in حجم العینة من الطبقة :(i) .

n.حجم العینة المطلوبة :

أي أن 

N = N1 + N2 + N3 + ... + Nk

n = n1 + n2 + n3 + ... + nk

بالصیغة (i)ونجد حجم العینة من الطبقة 
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ni = Ni × n

N

:6مثال 

:طبقات حجم كل طبقة على التوالي4مفردة ومكون من 10000مجتمع حجمھ 

مفردة من ھذا المجتمع،  كیف یتم ذلك بحیث 400سحب عینة حجمھا . یراد 1000 , 3500 , 4000 , 1500

تمثل ھذه العینة تمثیالً سلیماً.

الحل:

N = 10000n = 400

= 10001N35002 =N= 40003N= 15004N

n1 = N1 × n  =  1000 × 400 = 40

N               10000

n2 = N2 × n  =  3500 × 400 = 140

N               10000

n3 = N3 × n  =  4000 × 400 = 160

N               10000

n4 = N4 × n  =  1500 × 400 = 60

N               10000

n = 40 + 140 + 160 + 60نالحظ أن 

= 400

وھو حجم العینة المطلوبة.

:7مثال 

أرادت مجلة متخصصة بحث مقدار األرباح التي تحققھا المنشآت التجاریة كِلٌ◌ حسب نشاطھا التجاري. فعملت 

منشأة. كیف یتم االختیار بطریقة سلیمة؟100منشأة. فإذا تم اختیار عینة مكونة من 1000بحث الدراسة على 
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عدد ونوع كل منشأة في مجتمع الدراسة.الجدول التالي یبین 

No. Of companiesGroup

300

200

200

100

100

100

Financial

Diversified

Commercial banking

Retailing

Transportation

Utilities

1000Total

الحل:

N = 10000n = 100

= 3001N2002 =N= 2003N= 1004N= 1005N00= 16N

n1 = N1 × n  =   300 × 100 = 30

N               1000

n2 = N2 × n  =   200 × 100 = 20

N               1000

n3 = N3 × n  =   200 × 100 = 20

N               1000

n4 = N4 × n  =   100 × 100 = 10

N 1000

n5 = N5 × n  =   100 × 100 = 10

N               1000

n6 = N6 × n  =   100 × 100 = 10

N               1000

نالحظ أن 

n = 30 + 20 + 20 + 10 + 10 + 10 = 100
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ه الوحدة ثم یتم اختیار عینة عشوائیة من ھذ: یتم تقسیم المجتمع الى وحدات اولیة العینة المتعددة المراحلـ د

ت داعینة كمرحلة ثانیة ثم تقسم الى وحتؤخذاالولیة ثم تقسم كل وحدة من الوحدات االولیة الى وحدات ثانویة ثم 

الى ان نصل الى المفردة التي یتم جمع البیانات منھا والتي تؤلف عینة البحثعینة منھا ونأخذاصغر 

:8مثال 

یراد قیاس المستوى التحصیلي لطالب جامعة عمان األھلیة في سنة ما. كیف تتم عملیة االختیار بطریقة سلیمة؟

الحل: 

على عدة كلیات؛ ثم أن ھذه الكلیات مقسمة لعدة أقسام وھذه موزع أنھننظر على مجتمع الطالب بالجامعة على 

األقسام بدورھا تحتوي على عدة شعب دراسیة. وبأخذ ھذه المراحل بعین االعتبار یتم اختیار العینة المطلوبة.

الجامعة             كلیات              أقسام               شعب دراسیة

: ـ یقصد بھا مجموعة من المفردات المختارة من مجتمع الدراسة بطریقة یكون ئیةالعینات غیر العشوا. 1-11-2

ه العینات  .خل في اختیارھا ومن ھذللباحث د

: تقسیم مجتمع الدراسة الى طبقات استنادا الى معاییر تقسیم معینة تتعلق بطبیعة الدراسة ثم ـالمعاینة الحصصیةأ 

طبقة بشكل شخصي ( غیر عشوائي) بحیث ان عدد مفردات ھذه العینات كل یتم اختیار عدد من المفردات من

لدراسة .فلو كنا بصدد استطالع راي الجمھور ببرامج التلفزیون فانھ یمكن تقسیم تلك ایشكل حجم العینة المطلوبة ل

ع عدد ث ثم یتم اختیار عینة من الذكور واخرى من االناث تتناسب كل منھما مامجتمع الدراسة الى ذكور وان

تین تؤلفان حجم العینة المطلوب الذكور وعدد االناث في مجتمع ھذا االستطالع ومجموع مفردات ھاتین العین

لالستطالع .

: اختیار العینة بشكل متعمد یعتقد الباحث مسبقا بان مفردات ھذه العینة ھي خیر من یمثل العمدیةةالمعاینب ـ 

مجتمع الدراسة .

انات :مصادر جمع البی. 1-12

:اآلتیینیتم الحصول على البیانات و المعلومات من احد المصدرین 

: ھي البیانات المحفوظة لدى اجھزة الدولة المختلفة نتیجة االستقصاءات او مسوحات المصادر التاریخیةـ 1

جمعة عن البیانات المتخاصة بھا او تجمعت لدیھا بحكم وظائفھا . مثال ذلك ألغراضقامت بھا ھذه الجھات 

.او احصاءات التجارة الداخلیة والخارجیةتعدادات السكان ،احصاءات الطلبة المتخرجین من الجامعات
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: بیانات ومعلومات یمكن الحصول علیھا من مصادرھا االصلیة بطریقة المراسالت (بالبرید) مصادر المیدان-2

وسیلة اتصال أخرى.أو المواجھة (المقابلة الشخصیة ) أو عن طریق الھاتف أو اي 

تصنیف وتبویب البیانات. 1-13

الحظنا ان عملیة جمع البیانات تتم من خالل المصادر التاریخیة او المیدانیة باستخدام اسلوب التسجیل الشامل او 

حسب ما تتطلبھ الدراسة ،  ان البیانات المستحصل علیھا بخصوص الظاھرة المعنیة تسمى اسلوب العینات 

ولیة او البیانات غیر المصنفة ،ان البیانات بشكلھا االولي تكون غیر منظمة مما یتعذر على الباحث البیانات اال

تكوین فكرة عن ھذه الظاھرة او تلك التي جمعت البیانات ، كذلك یتعذر االعتماد علیھا بشكلھا الغیر المنظم 

لى الخطوات الھامة بعد عملیة جمع التحلیل االحصائي للوصول الى النتائج المطلوبة ، لذلك ان اوألغراض

البیانات ھي عملیة تصنیف وتبویب البیانات .

بعد اتمام عملیة جمع البیانات وفق الوسیلة المناسبة لذلك البحث یتوجب االمر مراجعة :البیاناتمراجعة-1

من مطابقتھا وتكاملھا لمتطلبات الدراسة.التأكدوتدقیق البیانات لغرض 

من دقة البیانات التي تم الحصول علیھا یتم عملیة تصنیف البیانات على التأكدعد: بتصنیف البیانات-2

اساس الظواھر التي جمعت منھا البیانات حیث یتم فرز بیانات كل ظاھرة على ھیئة مجموعة فقد یكون 

.الجنسالطول،المھنة،الوزن،العمر،التصنیف على ظاھرة 

، ویقصد بالتبویب عملیة تفریغ نیف البیانات تبدأ عملیة التبویب : بعد اتمام عملیة تصتبویب البیانات-3

البیانات المصنفة في جداول خاصة بحیث ان كل جزء من البیانات المصنفة عن الظاھرة المعنیة یعود الى 

حیز مستوى معین لتلك الظاھرة ، الھدف من عملیة التبویب ھو ابراز البیانات وتوضیحھا في أضیق

عنھا ویختلف اسلوب تبویب البیانات تبعا لطبیعتھا . وفیما یلي من تكوین فكرةالباحث ممكن كي یتمكن

عرض موجز لكل شكل من ھذه االشكال

: عبارة عن تجمیع البیانات المصنفة وترتیبھا في جداول على اساس ان كل مجموعة التبویب الزمني-أ

ة . والجدول التالي یوضح عدد الطلبة منھا تعود لوحدة زمنیة كالیوم ، االسبوع ، الشھر ، السن

الخرجین لعدد من السنوات

عدد الخریجینالسنوات

2000150

2001180

2002200

2003250

780مجموع
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: ـ تقسیم البیانات الى مجموعات كل منھا خاص بوحدة جغرافیة  معینة او تقسیم اداري التبویب الجغرافيب ـ 

.ة والمحافظات والبلدان، القارات ، عدد الطلبة الخریجین حسب الجامعات العراقیة معین كالنواحي واالقضی

العدداسم الجامعة

2500جامعة بغداد

2000جامعة الموصل

2200جامعة البصرة

1800جامعة تكریت

8500المجموع

الوزن والطول ، المساحة تقسیم البیانات الى مجموعات خاصة بوحدة معینة كوحدات : ج ـ التبویب الكمي 

،الحجم .....الخ

الجدول التالي یوضح توزیع االجور الیومیة لعمال احد المصانع

عدد العمالاالجرة الیومیة بالدینار

185دینار3000اقل من 

350095اقل من

500070اقل من

20فاكثر5000من  

370مجموع

البیانات وترتیبھا في جداول على مجموعة منھا یشترك بصفة معینة : ـ تجمیعالتبویب على اساس صفة معینة دـ 

كالجنس ، الحالة االجتماعیة ، عنوان الوظیفة  والجدول التالي یوضح عدد الطلبة حسب الجنس.

العددالجنس

123ذكور

77اناث

200مجموع
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Frequency Distributionالتوزیع التكراري       . 1-14

خیص وترتیب البیانات التي سبق ان جمعت وصنفت مقسمة الى عدد من المجامیع كل منھا تسمى عبارة عن تل

حسب xھذه الفئات قد تكون مرتبة تصاعدیا او تنازلیا حسب طبیعة البیانات ویسمى توزیع عدد قیم (class)الفئة 

طول ام غیر متساویة وذلك یعتمد . وقد تكون فئات التوزیع التكراري متساویة في الالفئات بالتوزیع التكراري 

.وفیما یلي توضیح لبعض المصطلحاتعلى طبیعة الدراسة ومتطلباتھا. 

: ھي البیانات االولیة التي جمعت ولم تبوب في جدول توزیع تكراري .البیانات غیر المبوبة

: ھي البیانات التي جمعت وبوبت ونظمت في جدول توزیع تكراري .البیانات المبوبة

یطلق : تقسیم البیانات او القیم الخاصة بظاھرة من الظواھر االحصائیة الى اصناف او فئات وزیع التكراريالت

.علیھا بالتوزیع التكراري

: ھي المجامیع التي قسمت الیھا قیم المتغیر ، وكل فئة لھا حدان ، حد ادنى ،وحد اعلى .الفئة 

1:ھو الفرق بین اكبر قیمة واصغر قیمة +المدى 

: ھي القیمة الواقعة عند منتصف الفئة .مركز الفئة

یجب التكراراتھذا وان مجموع if: عدد المفردات او القیم التي تقع في مدى تلك الفئة ویرمز لھ بـ تكرار الفئة

ساوي للعدد الكلي لقیم الظاھرة .ان یكون دائما م

.: ھو مقدار المدى بین حدي الفئة طول الفئة

ویستخرج طول الفئة بـاستخدام احد القوانین االتیة :Lیرمز لھ بـ طول الفئةو

یمكن إیجاد طول الفئة من العالقة التالیة-1

xsxLL 

أن :حیث 

Lطول الفئة : 

xLالحد االعلى للفئة : 

xsالحد االدنى للفئة : 

كذلك یمكن إیجاد طول الفئة من العالقة التالیة-2
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m

RT
L

.


m =عدد الفئات                      ،R.T =المدى

الفرق بین الحدین االدنى (او الحدین االعلى ) لفئتین متتالیتینطول الفئة =-3

طول الفئة : الفرق بین مركزي فئتین متتالیتین-4

T.R: یرمز لھ المدى

1.  XSXLRT

حیث ان:

LXمة األكبر في العینة= القی

SXالقیمة األصغر في العینة =

Xیرمز لھ :  مركز الفئة

2
.. LULL

X




حیث ان :

L.Lالحد االعلى للفئة

U.Lالحد االدنى للفئة

عدد الفئات اھمھا :إلیجادھناك عدة طرق تقریبیة mیرمز لھ بـ :  عدد الفئات

nm log322.31

او

45.2 nm 

= حجم العینnحیث ان :      
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. الجداول االحصائیة1-15

ھناك نوعان رئیسیان من الجداول االحصائیة

: ھو الجدول الذي توزع فیھ البیانات حسب صفة واحدة ویتألف عادة من عمودین . االول الجدول البسیط-1

مجموعات والثاني یبن عدد المفردات التابعة كل فئة او یمثل تقسیمات صفة الظاھرة الى فئات او

مجموعة

الجدول التالي یمثل عدد من الطلبة حسب اوزانھم: مثال

عدد الطلبةفئات الوزن

60-625

63-6515

66-6845

69-7127

72-748

100المجموع

اكثر في ظاھرتین او حسب صفتین او : ھو الجدول الذي توزع فیھ البیانات )المزدوج المركب(الجدول-2

من :ویتألفنفس الوقت 

الصفوف : تمثل فئات او مجامیع احدى الصفتین .

االعمدة :  تمثل فئات او مجامیع الصفة االخرى.

الجدول التالي یبین توزیع عدد من الطلبة حسب صفتي الطول والوزنمثال: 

لوزنا

الطول

المجموع51-6061-7071-80

121-140206430

141-1602401052

161-180261018

245224100المجموع
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)1مثال (

التقني المعھد طالبا في االتیة التي تمثل الوزن بالكیلو غرامات لعشرینلألعدادلو اردنا عمل توزیع تكراري 

)(,67,55,65.70,75,60,89,83,65,56,49,65,49,48,69,62,72,45,56,74نینوى

نتبع الخطوات التالیة

وذلك للتوصل الى المدى الكلي( 89-45)ھمانبحث عن اكبر قیمة واصغر قیمة في المجموعة و-1
نجد عدد الفئات-2
نجد طول الفئة-3
لكل فئةالتكراراتنكتب حدود الفئات ونستخرج عدد -4

المدى-1

1اقل قیمة +–اكبر قیمة المدى الكلي =

45145891.  XSXLRT

الفئاتعدد -2

532.520log322.31log322.31  nm

القانون التالي:او نستخدم

528.5114.25.2205.25.2 44  nm5

طول الفئة- 3

9
9

45.


m

RT
L

واستخراج عدد التكرارات لكل فئةكتابة حدود الفئات 

ififclass
4││││40-49

3│││50-59

7│││││││60-69

4││││70-79

2││80-89
2020Total
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: ھناك عدة طرق لكتابة حدود الفئات :مالحظة 

اما ان تكون االعداد لمتغیرات منفصلة كما في المثال السابق-1
تكون االعداد لمتغیرات متصلة وھو الذي یمثل بعدد صحیح او كسر مثل االوزان واالطوال وتكتب او-2

الفئات كاالتي :

50الى اقل من 40من 

60الى اقل من 50من 

70الى اقل من 60من 

بالصیغة االتیة :ولالختصار تكتب

40-

50-

60-

70 -

التي تمثل متغیرات متصلةإلعدادھذه الطریقة بالوضوح وتستخدم غالبا تمتاز 

وقد تكتب الفئات حسب الصیغة التالیة :-3

50واقل من 40اكبر من 

60واقل من 50اكبر من 

70واقل من 60اكبر من 

ولالختصار تكتب

40-

50-

60-

70-
قد یكون التوزیع في الجدول التكراري البسیط توزیعا منتظما كما في المثال السابق وذلك لتساوي طول الفئة ، 

نى دجدول مغلقا اذا كان الحد االاو یكون التوزیع غیر منتظم اذا كان طول الفئة غیر متساوي ،او یكون ال
والحد االعلى للفئة معروف ، او یكون الجدول مفتوحا في الحاالت االتیة :

یكون مفتوحا من الطرف االدنى فقط-أ
یكون مفتوحا من الطرف االعلى فقط-ب
یكون مفتوحا من الطرفین (اذا كان الحد االنى والحد االعلى للفئة غیر معلوم )-ت
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راریة المزدوجةالجداول التك. 1-16

المطلوب تفریغھا في جدول تكراري مزدوجyوx: البیانات االتیة لظاھرتین ) 2(مثال

X 2   ,  10   ,  11   , 4   , 20   ,  15  , 15   ,  3

Y 3   ,   2  , 5   ,   6   , 8   , 10 , 2   , 10

X 25  , 25   ,  20   , 22   , 15   , 20   , 30   , 30   ,

Y 2   , 6    , 5   , 9    , 15   , 12   , 3   , 9

X 35  ,   30   , 35   , 31

Y 10   , 12     , 11    , 4

: نستخرج معلومات لكل ظاھرة على حدىالحل 

Xالمتغیر -1

: المدى

3412351.  XSXLRT

:عدد الفئات

528.5114.25.2205.25.2 44  nm

طول الفئة :

78.6
5

34.


m

RT
L

Yالمتغیر -2

: المدى-3

1412151.  XSXLRT

:عدد الفئات-4

531.520log322.31log322.31  nm

طول الفئة :-5

38.2
5

14.


m

RT
L
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YifiXfYfXf

6││││││3│││2-42-8
4││││5│││││5-79-15
6││││││4││││8-1016-22
3│││2││11-1323-29
1│6││││││14-1630-36

2020Total

بعد ذلك نضع المعلومات في جدول مزدوج وكاالتي :

Total30-3623-2916-229-152-8X
Y

6││││││2-4
4││││5-7
6││││││8-10
3│││11-13
1│14-16

2062453Total

التوزیع التكراري المتجمع. 1-17

التوزیع التكراري البسیط یعطینا عن عدد المفردات في كل فئة لكن في بعض االحیان نرغب في معرفة عدد 
المتجمع: بانھثر من قیمة معینة في التوزیع التكراري . ویعرف التوزیع التكراري المفردات التي قیمتھا أقل او أك

نوعان من الجداول العشوائي. وھناكالتوزیع الذي یبین كمیة التكرار المتجمع عند قیمة معینة من قیم المتغیر 
Fiالتكراریة المتجمعة . ویرمز لھ ب 

من الفئة االولى وانتھاء بالفئة التكراراتة عن تجمیع : وھو عبارالتوزیع التكراري المتجمع الصاعد-أ
.االخیرة منھ ویتم حساب التكرارات المتجمعة على اساس الحدود العلیا للفئات 

االتیة التي تمثل الوزن بالكیلو لألعدادجدول التوزیع التكراري المتجمع الصاعد لو اردنا عمل : )3مثال (

لتقني نینوى غرامات لعشرین طالبا في المعھد ا

67,55,65.70,75,60,89,83,65,56,49,65,49,48,69,62,72,45,56,74,)(

یكون كاالتي:فالحل

من الفئة الدنیا الى الفئة العلیا التكراراتنجمع 
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الفئاتifالتكراراتالحدود العلیا للفئاتFالمتجمع الصاعد 

49-49440اقل من 4

59-59350اقل من 7

69-69760من اقل 14

79-79470اقل من 18

89-89280اقل من 20

المجموع20

ابتداء من الفئات العلیا وانتھاء بالفئات الدنیا التكرارات: عبارة عن تجمیع النازلجدول التوزیع المتجمع -ب

خیرة منھ . ویتم حساب ابتداء بالفئة االولى في التوزیع وانتھاء بالفئة االالتكرارات،بعبارة اخرى تناقص 

التكرارات المتجمعة النازلة على اساس الحدود الدنیا للفئات .

) فان التوزیع التكراري المتجمع النازل یكون كاالتي :3فلو رجعنا الى المثال رقم (

الفئاتfiالتكراراتللفئاتالحدود الدنیاFالمتجمع النازل
49-440فاكثر2040

59-350فاكثر1650

69-760فاكثر1360

79-470فاكثر670

89-280فاكثر280

المجموع20

األسئلة

ما ھو الھدف من دراسة مادة اإلحصاء ؟/1س

/ عرف علم اإلحصاء وما ھي اقسامھ ؟2س

/ ما ھي أھمیة علم اإلحصاء وما ھي عالقتھ بالعلوم األخرى ؟3س

المستمرة وغیر المستمرة ؟/ ما المقصود بالمتغیرات 4س

/ ما المقصود بالعینة والمجتمع ؟5س

/ ما ھو أسلوب تصمیم البحث ؟6س
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/ ما ھي أسالیب جمع البیانات والمعلومات وضحھا بالتفصیل ؟7س

/ عدد أنواع العینات ؟8س

/ ما ھي مصادر جمع البیانات ؟9س

/ عرف كال مما یأتي :10س

، ات ، تبویب البیانات ، التبویب الزمني للبیانات ، التبویب الجغرافي للبیانات مراجعة البیانات ، تصنیف البیان
.التبویب الكمي ، التبویب على أساس صفة معینة

/ ما المقصود بما یلي :11س

التوزیع التكراري ، البیانات غیر المبوبة ، البیانات المبوبة ، طول الفئة ، المدى ، مركز الفئة ، تكرار الفئة .

/ ما ھي أنواع الجداول اإلحصائیة مع توضیح كل نوع ؟12س
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لثانياالفصل 

العرض البیاني للبیانات المبوبة
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العرض البیاني للبیانات المبوبة. 2

یقة جذابة تعبیر وتوضیح للبیانات بطرالرسوم واالشكال الھندسیة ما ھي االالمبوبة: انالعرض البیاني للبیانات 

على فھم واستیعاب الظاھرة ومقارنتھا مع بعضھا . ووسائل التمثیل البیاني كثیرة القارئوسھلة وفعالة تساعد 

ومتنوعة وسنكتفي بشرح العرض البیاني للتوزیعات التكراریة فقط . وعادة نخصص المحور االفقي او االحداثي 

ثل تكرارات ھذا محور العمودي او االحداثي الصادي لتمالسیني لتمثیل قیم او فئات المتغیر بینما نخصص ال

بتدریجھ من ال نبدأتدریج المحور العمودي من الصفر اما تدریج المحور االفقي فقد ا ان یبدأالمتغیر ویجب دائم

.اشكال العرض البیاني نذكرالصفر. ومن

المدرج التكراري . 2-1

المحور االفقي لتمثل اطوال الفئات بینما ارتفاعاتھا تمثل تكرارات علىعبارة عن مستطیالت رأسیة تمتد قواعدھا 

:مدرج تكراري نتبع الخطوات االتیةالفئات. ولرسم

رسم المحور االفقي والمحور العمودي -1

تدریج المحور االفقي الى اقسام متساویة بحیث یشمل جمیع حدود الفئات ویفضل ترك مسافة صغیرة بین -2

االدنى للفئة االولى، ونقسم المحور العمودي الى اقسام متساویة بحیث تشمل اكبر نقطة الصفر والحد 

التكرارات 

یرسم على كل فئة مستطیال رأسیا تمثل قاعدتھ طول تلك الفئة وارتفاعھ یمثل تكرارھا-3

ري ل التوزیع التكرانباتات القطن /المطلوب : تمثیألطوالالجدول االتي یمثل توزیع تكراري :)1مثال (

بمدرج تكراري

المجموع100-9090-8080-7070-6060-5050-4040-30الفئات

1251525201280التكرارات
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الحل:

اذا كانت الفئات غیر متساویة عند رسم المدرج التكراري یتم استخراج التكرار المعدل حیث ان التكرار : مالحظة

.ى طول الفئة ویتم اعتماده في المحور العموديالمعدل یساوي تكرار الفئة مقسوم عل

توزیع تكراري لفئات غیر متساویة المطلوب رسم مدرج تكراري ؟التالي :)2(مثال

التكرار المعدل
/  Li= f*

if
طول الفئة

L
التكرارات

if
الفئات

15510-14
0.615915-29
2.5102530-39
1.5203040-59
1151560-74

0.8252075-100
104Total

قانون التكرار المعدل یكتب بالصیغة التالیة: 

*=L/if:              التكرار المعدل
if
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:المضلع التكراري. 2-2

طریقتین اولھما :اذا كان المدرج التكراريبإحدىھو وسیلة اخرى لتمثیل التوزیع التكراري بیانیا ویمكن رسمھ 

معلوم . ویتم ذلك بتصنیف القواعد العلیا لمستطیالت المدرج ثم نصل بین ھذه النقط بمستقیمات ورسم فئة قبل 

االولى تكرارھا صفر وفئة بعد االخیرة تكرارھا صفر وبتصنیف ھاتین الفئتین وتوصیل بقیة الخط نحصل على 

.بالمضلع التكراري ما یسمى

التالیة :ما یلي للبیاناتارسم : )3(مثال 

المضلع التكراري بطریقتین-1

المنحني التكراري-2

المجموع100-9090-8080-7070-6060-5050-4040-30الفئات

1251525201280التكرارات
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الطریقة األولى:

ي اوال : رسم المضلع التكراري على مراكز الفئات مباشرة دون ضرورة لرسم المدرج التكرارالطریقة الثانیة

وعلیھ فان المحور االفقي یمثل مراكز الفئات والمحور العمودي یمثل التكرارات ثم نصل النقاط بعضھا ببعض 

وعلیھ فان خطوات رسم المضلع التكراري كما یأتي :

یجاد مراكز الفئات على المحور االفقي -1

تحدید النقطة التي تقابل مركز كل فئة على المحور الرأسي-2

مستقیمات بین النقط  التي حددناھا بعضھا ببعض وصل–3

وعلیھ فان المضلع التكراري یكون بالشكل التالي 
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:المنحنى التكراري. 2-3

ھو طریقة شائعة في الرسم البیاني وھو عبارة عن منحنى یمر بمعظم النقاط الواقعة على مراكز الفئات والتي 

اعھا یمثل تكرارات تلك الفئة ارتف

التكراري المنحنىخطوات رسم 

نجد مراكز الفئات-1

نرسم االحداثیین االفقي ( الفئات) والعمودي ( التكرارات) ثم نعین النقاط فوق مراكز الفئات ونصل بینھا -2

بمنحنى مستمر  

:ولرسم منحنى تكراري للمثال یكون كاالتي

ري المتجمع الصاعد:المنحنى التكرا. 2-4

:لرسم  ھذا المنحنى نتبع الخطوات االتیة 

نكون جدوال تكراریا متجمعا صاعدا من الجدول التكراري البسیط-1

التكرار المتجمع الصاعد ونصل نرصد نقطا احداثیاتھا االفقیة الحدود العلیا للفئات واحداثیاتھا العمودیة -2

ون ھو المنحنى المتجمع الصاعد وتسري ھذه الخطوات على الجداول الغیر ھذه النقاط ببعضھا بخط منحني یك
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مة بدون ان نعدل التكرارات وذلك الن رسم المنحنى المتجمع الصاعد او النازل لتوزیع فئات غیر منتظ

تعدیل التكرارات .ال یستدعيمتساویة 

سنویا . المطلوب/ رسم منحنى متجمع لإلیجارعائلة فالحیة 150: التوزیع االتي یمثل ما تدفعھ )4(مثال

صاعد لھذا التوزیع 

المجموع400-350350-300300-250250-200200-150150-100100-50الفئات
3235252017138150التكرارات

الحل:

نكون جدول التكرار المتجمع الصاعد وكما یلي :

الحدود العلیا للفئاتالتكرار المتجمع الصاعد
100اقل من 32
150افل من67
200اقل من 92
250اقل من 112
300اقل من 129
350افل من 142
400اقل من 150

نرسم منحني التكرار المتجمع الصاعد

المنحنى التكراري المتجمع الصاعد
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:المنحنى التكراري المتجمع النازل. 2-5

غیر المنتظم نتبع الخطوات االتیة :لرسم المنحنى من الجدول البسیط المنتظم و

نكون جدوال تكراریا متجمعا نازال من الجدول التكراري البسیط-1

نرصد نقاطا احداثیاتھا االفقیة الحدود الدنیا للفئات واحداثیاتھا العمودیة التكرارات المتجمعة النازلة ثم -2

المتجمع النازل .فیكون ھو المنحنى التكراري بخط منحنيضنصل ھذه النقاط بعضھا ببع

سنویا . المطلوب/ رسم منحنى متجمع لإلیجارعائلة فالحیة 150: التوزیع االتي یمثل ما تدفعھ )5(مثال

صاعد لھذا التوزیع 

المجموع400-350350-300300-250250-200200-150150-100100-50الفئات
3235252017138150التكرارات

الحل :

التكرار المتجمع النازل وكما یلي :نكون جدول 

الحدود الدنیا للفئاتالتكرار المتجمع النازل
50اكثر من 150
100اكثر من 118
150اكثر من 83
200اكثر من 58
250اكثر من38
300اكثر من 21
350اكثر من 8

نرسم منحني التكرار المتجمع النازل

ازلالمنحنى التكراري المتجمع الن
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:النازلوالصاعد المنحنى التكراري المتجمع. 2-6

لرسم المنحنى من الجدول البسیط المنتظم وغیر المنتظم نتبع الخطوات االتیة :

نكون جدوال تكراریا متجمعا نازال من الجدول التكراري البسیط-3
التكرارات المتجمعة النازلة ثم نرصد نقاطا احداثیاتھا االفقیة الحدود الدنیا للفئات واحداثیاتھا العمودیة-4

نصل ھذه النقاط بعضھا ببعض بخط منحني فیكون ھو المنحنى التكراري المتجمع النازل .

نرصد نقطا احداثیاتھا االفقیة الحدود العلیا للفئات واحداثیاتھا العمودیة  التكرار المتجمع الصاعد ونصل -3

المتجمع الصاعد وتسري ھذه الخطوات على الجداول الغیر ھذه النقاط ببعضھا بخط منحني یكون ھو المنحنى

منتظمة بدون ان نعدل التكرارات وذلك الن رسم المنحنى المتجمع الصاعد او النازل لتوزیع فئات غیر 

تعدیل التكرارات .ال یستدعيمتساویة 

رسم منحنى متجمع ،طلوبسنویا . الملإلیجارعائلة فالحیة 150: التوزیع االتي یمثل ما تدفعھ )6(مثال

لھذا التوزیع ونازل صاعد
المجموع400-350350-300300-250250-200200-150150-100100-50الفئات

3235252017138150التكرارات

الحل :

النازل وكما یلي :الصاعد نكون جدول التكرار المتجمع 

الحدود الدنیا للفئاتالحدود العلیا للفئاتالتكرار المتجمع النازل
50اكثر من 100اقل من 150
100اكثر من 150افل من118
150اكثر من 200اقل من 83
200اكثر من 250اقل من 58
250اكثر من300اقل من 38
300اكثر من 350افل من 21
350اكثر من 400اقل من 8

عا وكما یلينرسم منحني التكرار المتجمع الصاعد و النازل م
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التكراري المتجمع النازل والصاعدالمنحنى

االسئلة

اكتب ما تعرفھ عن ما یلي :/ 1س

المدرج التكراري ، المضلع التكراري ، المنحني التكراري ، المنحني التكراري المتجمع الصاعد ، المنحني 
التكراري المتجمع النازل .

بسیطفرغ البیانات ادناه في جدول تكراري/2س

48 , 38 , 51 , 45 , 56 , 39 , 50 , 71 , 65 , 34 , 51 , 66 , 27 , 73 , 69 , 34 , 43 , 34 , 53 , 54 , 71 ,
91 , 44 , 53 , 36 , 49 , 56 , 45 , 64 , 59 , 41 , 58 , 76 , 52 , 57 , 69 , 81 , 46 , 34 , 41 , 62 , 49 ,
43 , 55 , 79 , 66 , 87 , 81 , 70 , 67 , 55 , 53 , 84 , 52 , 56 , 44 , 51 , 65 , 76 , 52 , 54 , 33 , 95 ,
54 , 61 , 52 , 95 , 40 , 57 , 35 , 53 , 60 , 55 , 64 , 42 , 69 , 57 , 47 , 53 , 52 , 61 , 36 , 61 , 54 ,

57 ,   80 , 46 , 61 , 54 , 94 , 55 , 85, 73 , 60 , 27 , 44 , 67 , 65 , 62 , 32 ,  54

في تجربة لقیاس السرع االتیة للمركبات على طریق خارجي اعطیت الیك البیانات كما في الجدول االتي : /3س
المطلوب عمل جدول توزیع متجمع صاعد وجدول توزیع متجمع نازل 

-30الفئات
39

40-
49

50-
59

60-
69

70-
79

80-
89

90-
99

100-
109

110-
119

120-
129

المجموع

362464502914631200التكرارات
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االتي توزیع تكراري ألوزان عینة  من طلبة احدى الكلیات قوامھا مئة طالب المطلوب رسم مدرج/4س

تكراري لھذا التوزیع

المجموع102-9595-8888-8181-7474-6767-6060-5353-46الفئات
715272114853100التكرارات

یوم 70إلحدى الشركات التجاریة في الـدوالراتانات التالیة تمثل قیمة المنتجات المباعة بآالف الالبی/ 5س

األولى من العام الحالي.

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

:ما یلي والمطلوب

كون التوزیع التكراري لقیمة المبیعات-1

رسم المدرج التكراري-2

رسم المضلع التكراري-3

رسم المنحني التكراري-4

رسم المنحني التكراري المتجمع الصاعد-5

لنازل .رسم المنحني التكراري المتجمع ا-6
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لثالفصل الثا

مقاییس النزعة المركزیة
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مقاییس النزعة المركزیة . 3

بغیة تلخیصھا رأینا في المحاضرات السابقة كیفیة تمثیل البیانات بجداول ورسوم مقاییس النزعة المركزیة : 

متوسط اي ان ھذه البیانات تمیل ان تقع في وتوضیحھا كذلك یمكن تمثیل البیانات بقیمة واحدة ھي الوسط او ال

مركز البیانات المرتبة حسب الكبر لذلك تسمى مقاییس النزعة المركزیة . واالوساط االحصائیة ھي من اھم 

المقاییس االحصائیة الوصفیة واكثرھا استعماال لدراسة البیانات ومقارنتھا ، وھناك عدة انواع من المتوسطات 

ماال ھي :واكثرھا شیوعا واستع

Arithmetic meanالوسط الحسابي 

Medianالوسیط 

Modeالمنوال      

Geometric meanالوسط الھندسي

Harmonic meanالوسط التوافقي
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:الوسط الحسابي. 1- 3

زیة على یسمى في بعض االحیان الوسط او المتوسط او المعدل الحسابي وھو من اھم مقاییس النزعة المرك
االطالق لما یمتاز بھ من سھولة في استخراجھ من جھة ولخضوعھ للعملیات الحسابیة من جھة اخرى . وھناك 

عدة طرق الستخراجھ وھي كاالتي :

غیر المبوبة :للبیاناتالوسط الحسابي .3-1-1

ھناك طریقتین لحساب الوسط الحسابي 

لطریقة یمثل مجموع قیاسات مفردات العینة مقسوما : الوسط الحسابي بموجب ھذه ااوال : الطریقة المباشرة 
وعلیھ فان الوسط الحسابي بموجب ھذه الطریقة Ẍبالرمز . یرمز للوسط الحسابي على عددھا 

n

x
X

n

i
i

 1

، المطلوب ایجاد متوسط وزن الطالب طالب 15: البیانات االتیة تمثل اوزان عینة من الطلبة قوامھا )1مثال (
ھذه العینة (متغیرات مستمرة )في

50.2 ,  60.9 ,  68.3 ,  59.2 ,  58.1 ,  62.3 ,  65.3 ,  52.9 ,  61.5 ,  63.2 ,  59.1 ,  69.3 ,  64.2
,  65.2 ,  56.6

الحل :

kg

n

x
X

n

i
i

087.61
15

3.916
15

6.56...9.523.653.621.582.599.601.501









تصاعدیا لحصلنا على السلسلة التالیة :لو قمنا بترتیب ھذه البیانات 

61.9 ,  62.3 ,  63.2 ,  64.2 ,  65.2 ,  68.3,60.9,50.2 ,  52.9 ,  56.6 ,  58.1 ,  59.1 ,  59.2
,  69.3

بمقاییس النزعة المركزیة .ما نقصدهوسط ھذه المجموعة ھذا Ẍة نالحظ تمركز قیم

ثانیا : الطریقة المختصرة ( طریقة االنحرافات )

تستخدم ھذه الطریقة في حالة كون قیاسات العینة اعداد كبیرة یصعب التعامل معھا عند ایجاد الوسط الحسابي 

ال ھذه االعداد الى اعداد اصغر یسھل التعامل خصوصا عند عدم توفر حاسبات تفي بالغرض مما یفضل اختز
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ثم نجد Aمعھا . نختار وسط فرضي یكون قریب من الوسط الحسابي  من نفس البیانات او خارج عنھا  ویرمز لھ 

كاالتي :وعلیھ فان الوسط الحسابي یكونdiانحرافات القیم عن الوسط الفرضي ویرمز لھ 

n

d
AX i

:حیث ان

A=تمثل الوسط الفرضي 

di=تمثل انحرافات القیم عن الوسط الفرضي 

Axdوان  ii 

قیمة ثابتة نختارھا من ضمن القیم ، نعتقد انھا تمثل وسط القیم او مركزھا اي تكون قریبة من Aمالحظة قیمة 

الوسط الحسابي 

طالب ، المطلوب ایجاد متوسط وزن الطالب في 15: البیانات االتیة تمثل اوزان عینة من الطلبة قوامھا )2ل (مثا

االنحرافات ؟بطریقة ھذه العینة (متغیرات مستمرة )

50.2 ,  60.9 ,  68.3 ,  59.2 ,  58.1 ,  62.3 ,  65.3 ,  52.9 ,  61.5 ,  63.2 ,  59.1 ,  69.3 ,  64.2

,  65.2 ,  56.6

او اي قیمة اخرى نختارھا61.5تمثل Aتكون قریبة من الوسط الحسابي وفي قیمة بحیث Aنحدد قیمة -1

للبیاناتdiوعلیھ فان Xi-Aوالتي تساوي diنجد قیمة -2

diΣنجمع -3

A-i= xid

61.5 = 0-61.5=9d

761.5 = 1.–63.2=10d

2.4-61.5 =–59.1=11d

.8761.5 =–69.3=12d

61.5 = 2.7–64.2=13d

0.3-65.5 =–65.2=14d

4.9-61.5 =–56.6=15d

11.3-61.5 =–= 50.21d

0.6-61.5 =–=  60.92d

61.5 = 6.8–= 68.33d

2.3-61.5 =–= 59.24d

3.4-61.5 =–= 58.15d

61.5 = 0.8–= 62.36d

61.5 = 3.8–3= 65.7d

8.6-61.5 =–= 52.98d

di  = - 5Σ
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نطبق القانون -4

n

d
AX i

833.61333.05.61
15

55.61 

 

n

d
AX i

:لبیانات مبوبة الحسابيالوسط .3-1-2

اوال : الطریقة المباشرة 




i

ii

f

xf
X

:حیث أن 

Ẍالوسط الحسابي =

if=التكرارات

iX=مراكز الفئات

لبیانات مبوبة :خطوات ایجاد الوسط الحسابي 

تعیین مراكز الفئات -1

ضرب مركز كل فئة في التكرار المقابل لھ-2

التكراراتعلى مجموع تكرارھا)قسمة مجموع (حاصل ضرب مركز كل فئة * -3

عامل في احدى الشركات 63الجدول االتي یبین توزیع االجور االسبوعیة لـ )3مثال (

المجموع110-100100-9090-8080-7070-6060-50الفئات
810161410563التكرارات
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الحل :

iXif مراكز الفئات)i(Xالتكرارات)i(fالفئات
44055850-60
650651060-70
1200751670-80
1190851480-90
950951090-100
5251055100-110
المجموع495563

نطبق القانون 




i

ii

f

xf
X

65.78
63

4950





i

ii

f

xf
X

ثانیا : الطریقة المختصرة 

حیث ان :نحتاج الى اختیار الوسط الفرضي ثم ایجاد انحرافات القیمة عن الوسط الفرضي 

A-iX=id

تمثل مركز الفئة ثم نستخدم القانون االتي :iXوان




i

ii

f

df
AX

انات مبوبة بالطریقة المختصرة :خطوات ایجاد الوسط الحسابي لبی

iXنجد مراكز الفئات-1

Aنحدد وسطا فرضیا-2

idنجد انحرافات المراكز عن الوسط الفرضي-3

ifidكل انحراف في التكرار المقابل لھ نضرب -4

نجمع حاصل الضرب (االنحرافات * التكرارات)-5

نطبق القانون -6
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لعملیات الحسابیة ویكون اختیاره حسب القواعد االتیة : : اختیار الوسط الفرضي یؤدي الى تبسیط امالحظة 

الفئات ألحدىان یكون الوسط الفرضي مركز -1
ان یكون قریبا من الوسط الحسابي -2
المثال :ان یكون امام اكبر تكرار -3

، اوجد الوسط الحسابيعامل في احدى الشركات 63الجدول االتي یبین توزیع االجور االسبوعیة لـ )4مثال (

المجموع110-100100-9090-8080-7070-6060-50الفئات
810161410563التكرارات

الحل

idifA-iX=idمركز الفئات)i(X التكراراتifالفئات

-16055 – 75 = - 2055850-60
-10065 – 75 = -10651060-70

075 – 75 = 0751670-80
14085 – 75 = 10851480-90
20095 – 75 = 20951090-100
175105 – 75 = 301055100-110
المجموع23063

نطبق القانون

65.78
63

23075 



i

ii

f

df
AX

ریقابل اكبر تكراألنھكوسط فرضي 75لقد تم اختیار :مالحظة

مزایا وعیوب الوسط الحسابي  . 3- 1- 3

لتالیة :بالمزایا ايیتمیز الوسط الحساب
أنھ سھل الحساب ..1
االعتبار كل القیم .يیأخذ ف.2
.أنھ أكثر المقاییس استخداما وفھما.3

ومن عیوبھ .
أنھ یتأثر بالقیم الشاذة والمتطرفة ..1
حالة البیانات الوصفیة .يیصعب حسابھ ف.2
حالة الجداول التكراریة المفتوحةيیصعب حسابھ ف.3
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Medianالوسیط. 3-2

ة من القیم ھو القیمة التي یقع ترتیبھا وسط المجموعة عند ترتیب ھذه القیم تصاعدیا او تنازلیا الوسیط لمجموع

تقسم المجموعة الى قسمین متساویین ، بحیث یساوي عدد الحدود التي اصغر من الوسیط عدد الحدود . اي 

وسیط لھذه المجموعة فإننا نرتب واردنا ایجاد ال2 , 5 ,9 , 6  ,17االكبر منھ ، فمثال لو كانت لدینا القیم 

ھي 6فتكون القیمة التي تقع في الوسط ھي الوسیط اي ان 17 , 9 , 6 , 5 , 2القیم تصاعدیا فتصبح 

الوسیط 

الوسیط لبیانات غیر مبوبة .3-2-1

:اذا كان عدد القیم فردیا فیكون ترتیب الوسیط كما في الصیغة االتیة-أ

2
1


n

T

حیث ان :

T = الوسیط   وان ترتیب تمثلn تمثل عدد القیم

خطوات ایجاد الوسیط 

ترتیب القیم اما تصاعدیا او تنازلیا -1

نجد ترتیب الوسیط حسب الصیغة االتیة :  -2

2
1


n

T

)2(تكون قیمة الوسیط ھي القیمة الموجودة امام الترتیب الناتج في الخطوة -3

لوسیط للبیانات التالیة اوجد ا-)5مثال (

134 ,  78 ,  204 ,  63 ,  12 ,  189 ,  152 .

الحل : 

نرتب القیم اما تصاعدیا او تنازلیا 

78  , 63  , 2134,12  , 189  , 152  ,04ترتیب تصاعدي 

152  , 189  , 12134,204  , 63  , 78  ,او ترتیب تنازلي 
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ترتیب الوسیط

4
2

17
2

1








n
T

:الوسیط ھو الترتیب الرابع اي ان

Me = 134

تسلسلھما ذینزوجي فیكون الوسیط ھو الوسط الحسابي لقیمتي الترتیبین الل(n)اذا كانت عدد القیم  -ب

على التوالي 

1
2

;
2


n

T
n

T

االتیة :لألعداداد الوسیط المطلوب ایج-)6مثال (

152 , 189 , 12 , 63 , 204 , 78 , 134 , 7

الحل : نرتب القیم اما تصاعدیا او تنازلیا 

. 204  , 189  , 152  , 134  , 78  , 63  , 12  ,7الترتیب التصاعدي 

4
2
8

2


n
T

78ي ترتیبھ الرابع ھو العدد الذ

51
2
81

2


n
T

134الذي ترتیبھ الخامس ھو العدد

:الوسیط یمثل الوسط الحسابي لھاتین القیمتین اي ان 

106
2

212
2
13478




Me

7  , 12  , 63  , 78  , 134  , 152  , 189  , 204اما لو كان الترتیب تنازلي :

4
2
8

2


n
T
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134دد الذي ترتیبھ الرابع ھو الع

51
2
81

2


n
T

78الذي ترتیبھ الخامس ھو العدد

:الوسیط یمثل الوسط الحسابي لھاتین القیمتین اي ان 

106
2

212
2

78134



Me

الوسیط لبیانات مبوبة : .3-2-2

(متغیر متقطع ) الوسیط لبیانات مبوبة -أ

:المتغیرات المنفصلة او المتقطعة (Discrete Variables) قیما تأخذوھي المتغیرات الكمیة التي

تحتوي علي قیم كسریة مثل : عدد المصانع في كل مدینة من مدن دولة ما ، عددیة محددة صحیحة وال

مناطق مختلفة ، وعدد المدرسین 5عدد حوادث السیارات التي وقعت في الربع االول من ھذه السنة في 

.خالل ھذه السنة ، ....الخالموصلارس الثانویة في مدینة في كل مدرسة من المد

جداول تكراریة صاعدة او نازلة .یمكننا ایجاد الوسیط من الجداول التكراریة البسیطة بتحویلھا الى و

الوسیط في حالة التكرار المتجمع الصاعد 

خطوات ایجاد الوسیط لبیانات مبوبة لمتغیر متقطع 

المتجمع الصاعد نجد التكرار -1

نجد ترتیب الوسیط والذي یساوي 
2
 if

T

ولیس التكرار المتجمع الصاعدھنا التكرارات االصلیة if: مالحظة

نحدد قیمة الوسیط وھي التي تقع بین التكرارین (یعني ترتیب الوسیط بین التكرارین )-2

ط نحدد فئة الوسیط مركز ھذه الفئة یمثل الوسی-3
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حساب الوسیط لعدد افراد االسرة، المطلوب عدد افراد االسر ة حسب :االتي توزیع لعینة من االسر )7مثال (

المجموع22-1920-1617-1314-1011-78-45-2الفئات

6912201411880التكرارات

الحل:

الفئات(fi)التكراراتالحدود العلیا للفئات(Fi)التكرار المتجمع الصاعد 

4-62فأقل64

7-95فأقل157

10-128فأقل2710

13-2011فأقل4713

16-1414فأقل6116

19-1117فأقل7219

22-820فأقل8022

المجموع80

40ترتیب الوسیط :   
2

80
2

  if
T

47و27اي الوسیط یقع بین التكرارات

ألنھا(13-11)وعلیھ فان فئة الوسیط ھي الفئة 

وان الوسیط یمثل مركز ھذه الفئة47االقرب الى 

:وكاالتي 12وعلیھ فالوسیط   یساوي

12
2

1311



Me

مستمر الوسیط لبیانات مبوبة لمتغیر-ب

:المتغیرات الكمیة المتصلة (Continuous Variables) قیما تأخذوھي المتغیرات الكمیة التي

بالدینار ) لعینة من االشخاص ، (تكون عددا صحیحا وكسرا من وحدة القیاس مثل : متغیر الدخل الیومي 
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)قاسا بالسنواتمقاسا بالكیلو جرام ) ، العمر (م(الطول (مقاسا بالسنتمترات ) ، الوزن 

.) وغیرھابالمتر المربعدرجة حرارة الجو (مقاسة بالدرجات ) ، المساحة (مقاسة 

:قانون االتي لنستخدم ا

K
KK

K
i

K h
FF

F
f

LMe 










1

12

حیث ان :

Meالوسیط = 

kLالحد االدنى لفئة الوسیط = 

i∑fاالصلیة =التكراراتمجموع 

kF-1=سابقصاعد متجمع تكـــــرار 

kF= الحقصاعد تكرار متجمع 

khطول فئة الوسیط = 

خطوات الحل :

نجد اما التكرار المتجمع الصاعد او التكرار المتجمع النازل -1

نجد ترتیب الوسیط من الصیغة -2

2
 if

T

نحدد فئة الوسیط والتي تقع بین التكرارین -3

نطبق صیغة القانون -4

K
KK

K
i

K h
FF

F
f

LMe 










1

12
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اوجد الوسیط من التوزیع التكراري االتي :-)8مثال (

الفئات(fi)التكراراتالحدود العلیا للفئات(Fi)الصاعد التكرار المتجمع

60-850فأقل860

70-1060فاقل1870

80-1670فاقل3480

90-1480فاقل4890

100-1090فاقل58100

110-5100لفاق63110

120-2110فاقل65110

المجموع65

الحل:

ترتیب الوسیط :

5.32
2

65
2

  if
T

18الوسیط یقع بین التكرارات ←و ( ( 70اي ان فئة الوسیط ھي 34 – 80 )(

:نطبق صیغة القانون االتیة

K
KK

K
i

K h
FF

F
f

LMe 










1

12

10;18;34;65;70 1   KKKiK hFFfL

63.79
16

1457010
1834

18
2

65

702
1

1

















K
KK

K
i

K h
FF

F
f

LMe

: في حالة التكرار المتجمع الصاعد نختار الفئة الوسطیة المقابلة للتكرار االقرب )1(مالحظة
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المقابلة للتكرار االبعد الوسطیةوفي حالة التكرار المتجمع النازل نختار الفئة 

النازل نطبق الصیغة االتیة :) : في حالة المتجمع2(مالحظة

: یمكن ایجاد الوسیط من بیانات مفتوحة كما یمكن ایجاده اذا كانت اطوال الفئات غیر متساویة دون )3مالحظة (

الحاجة الى تعدیل التكرارات .

حساب الوسیط باستخدام الرسم .  3-2-3

أو الهابط أو عن طریق رسم المنحنى المتجمع الصاعد يآخر یمكن حساب الوسیط للبیانات المبوبة بطریقة 

كلیهما .

وٕاذا قمنا باستخدام إحدى الطریقتین األولى والثانیة فإننا :

2نوجد ترتیب الوسیط .-1
 if

T

قطـة  تقابلـه مـع نحددها على المحور الصـادي ثـم نرسـم مـن هـذه النقطـة مسـتقیم یـوازى المحـور السـیني ومـن ن-2

المنحنى نسقط  عمود فتكون نقطة التقائه مع المحور السیني هي قیمة الوسیط.

أمــا إذا اســتخدمنا الطریقــة الثالثــة (المنحنیــان معــا) فنقــوم برســم المنحنــین المتجمعــین الصــاعد والهــابط معــا فیتقابــل 

ي في نقطة هي تمثل قیمة الوسیط .المنحنیان معا في نقطة واحدة ، نسقط منها عمود یالقى المحور السین

إیجاد الوسیط بیانیًا باستخدام التكرار المتجمع الصاعد .

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 104036322824201612

الوسیط 

تقریبا 25.6

K
KK

K
K h

FF

TF
LMe 









1

1
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یجاد الوسیط بیانیًا باستخدام التكرار المتجمع الهابط .أ

استخدام المنحنى الصاعد والمنحنى الهابط

مزایا وعیوب الوسیط.3- 2- 3

من مزایا الوسیط 
.لشاذة أو المتطرفة ال یتأثر بالقیم ا- 1

الحساب .يكما أنھ سھل ف- 2

مجموع قیم االنحرافات المطلقة عن الوسیط أقل من مجموع االنحرافات المطلقة  عن أي قیم - 3

MedaaxMedxأخرى . أي أن :   ,||||

الوسیطومن عیوب
فقط .مة أو قیمتیناالعتبار، فھو یعتمد على قیيأنھ ال یأخذ عند حسابھ كل القیم ف- 1

nominalيحالة البیانات الوصفیة المقاسة بمعیار اسميیصعب حسابھ ف- 2

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 104036322824201612

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 104036322824201612

الوسیط 

تقریبا 25.6
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Modeالمنوال. 3-3

المنوال ، مفھومھ ،حسابھ للبیانات غیر المبوبة والبیانات المبوبة (طریقة بیرسون حسابیا وبیانیا )

سمى ، ویعرف المنوال بأنھ القیمة األكثر شیوعاً أو ھو أحد مقاییس النزعة المركزیة المناسبة لمستویات القیاس األ

تتكرر أكثر من غیرھا .التيالقیمة 

unimodalیوصف التوزیع بأنھ وحید المنوال.1

Bimodalوقد یكون للتوزیع منوا لین .2

-multiوأحیانا یكون لھ عدة منا ویل .3 modal

لقیم ال یوجد منوال.وفى مجموعة البیانات الصغیرة حیث ال تتكرر ا

ر  ة األكث وعندما یكون للبیانات أكثر من منوال فال یجوز حساب متوسطھا الن ذلك یتنافى مع معنى المنوال (القیم

تكراراً) ، كما أنھ إذا حسب متوسط المنوالین مثال فقد یكون لقیمة أقل تكراراً.

حساب المنوال من بیانات غیر مبوبة .3-3-1

في البیانات االتیة اوجد المنوال: ) 9مثال (

3,  4 ,  5 ,  6 ,  2 ,  3

نرتب ترتیب تصاعدي 

, 4 , 5 , 63,32 , 3 ,

تكرر اكثر من غیره من بین مفردات المجموعة .ألنھ3المنوال ھو الرقم :الحل

اك اكثر من : بعض القیم تكون عدیمة المنوال اذا لم یوجد رقم متكرر اكثر من غیره كما قد یكون ھنمالحظة
منوال في المجموعة في حالة اكثر من رقم .

: احسب المنوال للبیانات التالیة )10مثال (

2 ,  4 ,  6 ,  8 ,  10 ,  12 ,  14 ,  19

رقم متكرر ال یوجدألنھمنوال لھذه البیانات ال یوجد

جد المنوال للبیانات التالیة : )11مثال (

2 ,  4 ,  8 ,  10 ,  12 ,  2 ,  5 ,  4 ,  6

نرتب ترتیب تصاعدي 
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, 5 , 6 , 8 , 10 , 124,4,2,2

منوال النھما تكررا بنفس المقدار 2منوال و 4المنوال ھنا 

المنوال لبیانات مبوبة .3-3-2

توي على یمكن ایجاد المنوال بعدة طرق بعد ایجاد الفئة المنوالیة ، وتعرف الفئة المنوالیة بانھا : الفئة التي تح

اكبر تكرار، وذلك الن المنوال حسب التعریف ھو القیمة التي تتكرر اكثر من غیرھا . ومن ھذه الطرق 

طریقة بیرسون  وتسمى ایضا طریقة الفروق 

ملخص ھذه الطریقة  (الخطوات )

) khوالفئة التي تقابلھ ھي الفئة المنوالیة (طولھا kfنختار اكبر تكرار نفرضھ -1

kf-1رار الذي قبلھ ویرمز لھ نحدد التك-2

k+1fنحدد التكرار الذي بعده ویرمز لھ -3

kLنحدد الحد االدنى للفئة المنوالیة (بدایة الفئة المنوالیة ) ویرمز لھا -4

:نحسب قیمة المنوال بتطبیق صیغة القانون االتي -5
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ff
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ونرمز للفرق بین تكرار الفئة ∆1نوالیة والفئة التي قبلھا بـولتسھیل االمر نرمز لـ الفرق بین تكرار الفئة الم

كاالتي :فیصبح القانون ∆2المنوالیة والفئة التي بعدھا بـ

   11211 ;   KKkKKK ffffff

KK hLMo 
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1

حیث ان :

Moالمنوال = 

kLبدایة الفئة المنوالیة = 

kfتكرار الفئة المنوالیة = 

kf-1السابق للفئة المنوالیة = التكرار 
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k+1f= التكرار الالحق للفئة المنوالیة 

khطول الفئة المنوالیة = 

:  من الجدول االتي اوجد المنوال  بطریقة بیرسون )12مثال (

المجموع120-110110-100100-9090-8080-7070-6060-50الفئات

8101614105265التكرارات

:الحل 

1-kF

kfالفئة المنوالیة تقابل اكبر تكرار 

1k+F

وعلیھ فان الفئة المنوالیة ھي16ھو kfالتكراراتاكبر -1

(70-80 )

2-1-kF 10(التكرار السابق للفئة المنوالیة ھو

3-k+1F 14(التكرار الالحق للفئة المنوالیة ھو

4-kL 70بدایة الفئة المنوالیة  ھو

5-kh10ة ھو طول الفئة المنوالی

نطبق القانون -6
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  5.77
8

607010
1416)1016(

101670 



Mo

: یمكن ایجاد المنوال من بیانات مفتوحة وھذه احد مزایاه)1مالحظة (

الفئاتi(f(التكرارات

850-60

1060-70

1670-80

1480-90

1090-100

5100-110

2110-120

المجموع65
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: اذا كانت اطوال الفئات غیر متساویة یستلزم تعدیل التكرارات . والتكرار المعدل ھو تكرار الفئة )2مالحظة (

fi*ل الفئة ویرمز للتكرار المعدل بـ االصلي مقسوم على طو

: من التوزیع االتي اوجد المنوال)13(مثال

التكرار المعدل

*
if

طول الفئة

L

التكرار

ifالفئات

2 / 5 = 0.4525-10

6 / 5 =1.25610-15

10 / 10 = 1101015-25

22 / 10 = 2.2102225-35

27 / 15 = 1.8152735-50

11 / 10 = 1.1101150-60

68Total
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  5.32
6.1

1225
4.02.1

102.12510
8.12.2)12.2(

12.225 







Mo

الرسمقأیجاد المنوال عن طری.3-3-3

یمكن تقدیر المنوال بطریقة الرسم البیاني للمدرج التكراري وذلك باستعمال مستطیل الفئة المنوالیة (وھو اعلى 

.ن المجاوران لھال) والمستطیالتكراراتیمثل اكثر ألنھمستطیل 

ومن نقطة تالقیھما ننزل عمودا على dمع النقطة  bوالنقطةcمع النقطة aوصل النقطة فان المنوال یتحدد ب

المحور السیني یقطعھ في نقطة ھي قیمة المنوال . 
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یقة الرسم ؟ب ایجاد ا لمنوال بطرالمطلو،نباتات القطن ألطوال:الجدول االتي یمثل توزیع تكراري )14مثال (

المجموع100-9090-8080-7070-6060-5050-4040-30الفئات
1251525201280التكرارات

الحل:

ممیزات وعیوب المنوال.3-3-4

ممیزات المنوال :

مقیاس سھل حسابھ وال یتأثر بالقیم الشاذة.-1

یمكن ایجاده للقیم الوصفیة والتوزیعات التكراریة المفتوحة .-2

منوال :عیوب ال

جمیع قیم البیانات في االعتبار .ال تؤخذعند حساب المنوال -1

تحدید قیمة وحیدة المنوال .ال یمكنقد یكون لبعض البیانات اكثر من منوال وبذلك -2

العالقة بین الوسط الحسابي والوسیط والمنوال . 5- 3-3

المنوال ) وذلك في حلة التوزیعات –ط الوسی–توجد عالقة تجریبیة بین المقاییس الثالثة ( الوسط الحسابي 

التكراریة أحادیة المنوال وغیر المتماثلة والمتماثلة وذات االلتواء البسیط ، وتعطى ھذه العالقة من خالل المعادلة 

التالیة :

الوسیط )-( الوسط الحسابي 3المنوال = -الوسط الحسابي 
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ع قیمتھ بین قیمتي الوسط الحسابي والمنوال .وقد وجد ان الوسیط تق

وفي حالة التوزیعات التكراریة المتماثلة الوحید المنوال فان قیمة الوسط الحسابي تكون مساویة لقیمة الوسیط 

تكون مساویة لقیمة المنوال أي ان :

المنوال–الوسط الحسابي = الوسیط 

توزیع البیاناتحدید شكلتياستخدام مقاییس النزعة المركزیة ف. 6- 3- 3

، والذي یعبر عن يوصف المنحنى التكراريوالوسیط والمنوال فيیمكن استخدام الوسط الحساب

:يشكل توزیع البیانات ، كما یل

: یكون المنحنى متماثل إذا كان

الوسط = الوسیط = المنوال .

جھة الیمین ) إذا كانيیكون المنحنى موجب االلتواء (ملتو:

الوسط > الوسیط > المنوال

جھة الیسار) إذا كانيیكون المنحنى سالب االلتواء (ملتو:

الوسط < الوسیط < المنوال
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امثلة  محلولة 

)15(مثال 

لتر ،  5المعبأة للشرب ، ذات الحجم ه عبوات من المیا10قام مدیر مراقبة اإلنتاج بسحب عینة من 

:يكات تعبئة المیاه لفحص كمیة األمالح الذائبة، وكانت كالتالوالمنتجة بواسطة إحدى شر

115    123      119    123     124   119    123    121    123      121

ه البیانات . ذ، والوسیط، والمنوال، ثم حدد شكل االلتواء لھيوالمطلوب : حساب الوسط الحساب

الحل 

:  يحساب الوسط الحساب- 1

1.121
10

1211



n

xx

حساب الوسیط : - 2

)1(/2)110(/5.52رتبة الوسیط :   n

ترتیب القیم تصاعدیا

( 5 , 6)للقیمتین رقم ي، وھو عدد زوجي.   الوسیط = الوسط الحساب10عدد القیم = 

122
2

244

2

123121



Med

حساب المنوال : - 3

تكررت أكثر من غیرھا ، إذا 123رارا:  القیمة المنوال یساوى القیمة األكثر تك

123Mod

وبمقارنة الوسط والوسیط و المنوال نجد أن :
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نجد أن   : الوسط < الوسیط < المنوال ، إذا توزیع بیانات كمیة األمالح سالبة االلتواء.

)16(مثال 

. لدوالربايمزرعة  حسب األجر الیوميعامل ف100یعرض توزیع يالتاليالجدول التكرار

170المجموع – 190150-170130-150110-13090-11070-9050- األجر  70

10068152028158
عدد العمال 

والمطلوب : 

حساب الوسط والوسیط والمنوال .- 1

ھذه المزرعة .يبیان شكل توزیع األجور ف- 2

الحل 

منوال .حساب الوسط والوسیط وال- 1

xيأوال : الوسط الحساب

f . x
مراكز الفئات 

x
التكرارات 

f
فئات األجر

48060850 – 70
1200801570 – 90
28001002890 – 110
240012020110 - 130
210014015130 - 150
12801608150 – 170
10801806170 - 190
المجموع11340100

SR
f

fxx .4.113
100

11340
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Medثانیا : الوسیط  

(n/2 =100/2 =50)رتبة الوسیط :  

المتجمع الصاعد .يتكوین التوزیع التكرار

تكرار متجمع 

صاعد 
أقل من 

50أقل من 0
70أقل من 8

90أقل من 50231f)رتبة الوسیط    (
511f 110أقل من

130أقل من 71
150أقل من 86
170أقل من 94

190أقل من 100
من الجدول أعاله نجد أن :

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

:ھيإذا الوسیط قیمتھ 

SR

L
ff

f
n

AMed

.

902

3.109286.1990
28

540
9020

28

27
90

20
2351

2350

12

1














Modثالثا : المنوال 

الفئة المناظرة ألكبر تكرار ھيالفئة المنوالیة ، 

90)، وھو یناظر الفئة التقریبیة   28أكبر تكرار = - 110)  .

13152882028حساب الفروق :            12 ,  dd

2090110طول الفئة : 90Aالحد األدنى للفئة :  L

إذا المنوال یحسب بتطبیق المعادلة التالیة :

SRL
dd

d
AMod .4.102

21

260
9020

813

13
90

21

1 
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بیان شكل التوزیع ..7- 3- 3

من النتائج السابقة ، نجد أن :

1024Modالمنوال :3.109Medالوسیط :4.113x: يالوسط الحساب

أن :   الوسط  >  الوسیط  >  المنوال    إذا توزیع بیانات األجور موجب االلتواء. كما ھو مبین في أي

الشكل التالي:

:harmonic mean (H)والمتوسط التوافقي geometric mean (G)المتوسط الھندسي . 3-4

جبة، وإن استخداماتھما األساسیة تنحصر في حساب قیم نسبیة یفید استخدام ھذین المتوسطین في حالة األرقام المو

مثل 

indexesاألدلة -1

ratiosالنسب -2

ratesالمَعدَّالت -3

ویمكن حسابھما بالمعادلتین اآلتیتین: -4

GGeeoommeettrriiccوسط الھندسيال. 1- 3-4 MMeeaann

-:حالة البیانات المبوبةفي: أوال 

ھي(x)المتغیرإذا كانت قیم
n

, … , x
2

, x
1

xحیث(n) الھندسيیمثل حجم المجموعة ؛ فإن الوسط

التاليیمكن التعبیر عنھ على النحو 
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  n
n

n
n XXXXXXXXG

1

321321 ),...,(... 





n

i
in XLog

n
XXXXLog

n
G

1
321

1),...,(1

350إلى 1995ألف دینار عراقي عام 200: ازدادت أرباح مبیعات شركة إنتاج المالبس من )17(مثال

، ومن ثم فإن المتوسط الھندسي في ھذه الفترة ھو:2000ینار عراقي عام ألف د

264575350000200000...2211  n
nn FXFXFXG

-:حالة البیانات المبوبةفيثانیا : 

لمراكز الفئاتالھندسيالوسط 
n

,… ,X
2

, X
1

X3یكون والمرجح بالتكرارات المناظرة, F2, F1F

 






F

LogXF
LogG

FXFXFXG n
nn...2211

اوجد الوسط الھندسي للبیانات التالیة)18(مثال 

المجموع40-3030-2020-1010-0الفئات

583420التكرارات
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الحل

F . Log XLog Xمراكز الفئات

iX

التكرارات

F

الفئات

5 x 0.699 = 3.495Log 5 = 0.699550 – 10

15 x 1.176 = 9.408Log 15 = 1.17615810 – 20

25 x 1.397 = 4.191Log 25 = 1.39725320 – 30

35 x 1.544 = 6.176Log 35 = 1.54435430 – 40

23.2720Total

 

58.14

16.1
20

27.23








G

F

LogXF
LogG

Harmonic meanالوسط التوافقي. 2- 4- 3

ھو مقلوب الوسط الحسابي لمقلوب القیم و یتم حسابھ وفق الصیغة التالیة:

مبوبة الحالة البیانات غیر فيالوسط التوافقي اب حسأوال: 


 




n

i
n

i i

XnH
or

X

n
H

1

1

111
1

8 , 8 , 7 , 4 , 3 , 5 , 2أوجد الوسط التوافقي للبیانات التالیة::) 19(مثال

17.4
68.1
7

8
1

8
1

7
1

4
1

3
1

5
1

2
1

7
1

1









n

i iX

n
H

، ھو:3، 5، 6، 6، 7، 10، 12المتوسط التوافقي للقیم: :) 20(مثال
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H= 5.28

مبوبةالحالة البیانات فيالوسط التوافقي حساب ثانیا: 

والمرجح بالتكرارات المناظرةn,… ,X2, X1Xالوسط التوافقي  لمراكز الفئات

n,…,f2,f1fیكون




i

i

i

X

f

f
H

متسابق100لسر عات التكراريیوضح التوزیع والذىالتاليمن الجدول التوافقياحسب الوسط )21(مثال 

السرعات بالكیلو 

متر / الساعة

2.5 – 7.57.5 – 12.512.5 – 17.517.5 – المجموع22.5

20502010100عدد المتسابقین

الحل

f * 1 / X1 / Xمراكز الفئات

iX

التكرارات

f

الفئات

20 * 0.2 = 41 / 5 = 0.25202.5 – 7.5

50 * 0.1 = 51 / 10 = 0.110507.5 – 12.5

20 * 0.067 = 1.341 / 15 = 0.0.67152012.5 – 17.5

10 * 0.05 = 0.51 / 20 = 0.05201017.5 – 22.5

10.84100Total

hKm /25.9
84.10

100

iX
if

Σ

iΣf
H 
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األسئلة

؟موضحا فیھ اھم مقاییس النزعة المركزیة/ ارسم مخطط/1س

لوسط الحسابي ؟/ ماھي مزایا وعیوب ا2س

/ ماھي مزایا وعیوب الوسیط ؟3س

/ ماھي مزایا وعیوب المنوال ؟4س

ط الھندسي والوسط التوافقي ؟/ اكتب ما تعرفھ عن الوس5س

الوسط الحسابي والوسیط والمنوال ؟العالقة بین/ ماھي6س

؟توزیع البیاناتید شكلتحدياستخدام مقاییس النزعة المركزیة ف/ وضح بالرسم طریقة 7س

ایجاد متوسط عدد افراد االسرة ، المطلوباسرة 12البیانات التالیة تمثل عدد افراد عینة من االسر قوامھا / 8س
، الوسیط ، المنوال(بالطریقة المختصرة والطریقة المباشرة )

البیانات :

3 ,  4 ,  7 ,  8 ,  10 ,  9 ,  2 ,  5 ,  6 ,  9 ,  7 ,  5 .

حساب المطلوباالسرة،اسرة حسب عدد افراد 75االتي توزیع تكراري لعینة من االسر قوامھا /9س

ثم ، الوسیط والمنوالمتوسط عدد افراد االسرة في ھذه العینة (بالطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة ) 

ه البیاناتذحدد شكل االلتواء لھ

المجموع22-1920-1617-1314-1011-78-45-2الفئات 

8122013108475التكرارات

طالب في امتحان معین  9لدرجات عینة من الطلبة قوامھا والمنوال الوسیط الوسط الحسابي ، اوجد/  10س

الدرجات :

63 , 55 , 62 , 53 , 70 , 68 , 65 , 79 , 80

لعمر الفرد في ھذه الوسط الحسابي ، الوسیط والمنوالفرد جد12االتي اعمار عینة من االفراد قوامھا / 11س

العینة

20 ,  22 ,  19.5 ,  26 ,  24 .5 ,  27 ,  28 ,  29 ,  18 ,  20 ,  23 ,  25
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الوسط الحسابي ، د، المطلوب ایجااسرة 80امھا االتي توزیع تكراري للدخل الشھري لعینة من االسر قو/ 12س
في ھذه العینة  (للمتجمع الصاعد و للمتجمع النازل )لألسرةللدخل الشھري الوسیط والمنوال

المجموع240-220220-200200-180180-160160-140140-120120-100الفئات
3714201812680التكرارات

الوسط حساب، المطلوبشخص 50عینة من االشخاص البالغین قوامھا ألطوالكراري االتي توزیع ت/ 13س

المنوال لطول الشخص في ھذه العینة بطریقة بیرسون والحسابي ، الوسیط 

المجموع200-190190-180180-170170-160160-150الفئات

812159650التكرارات

حدد شكل االلتواء ، ثم ري التالي اوجد الوسط الحسابي والوسیط والمنوال  إذا كان لدینا التوزیع التكرا/ 14س

ه البیانات؟ذلھ

المجموع32-2930-2627-2324-2021-1718-15الفئات
5913118450التكرار

التالیةاحسب الوسط الھندسي و الوسط التوافقي للقیم/15س

2 , 12 , 5 , 10 , 4 , 3 , 7

التالیةالوسط الھندسي و الوسط التوافقي للقیماحسب /16س

المجموع50- 4444- 3838- 3232- 2626- 2020- 14الفئات
793107440التكرار
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رابعالفصل ال

مقاییس التشتت
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مقاییس التشتت-4

البعض او عن قیمة معینة ثابتة ھي تباعد او انتشار قیم مجموعة من المفردات عن بعضھا - : مقاییس التشتت

( مثل الوسط الحسابي)وتستخدم لغرض اجراء المقارنة بین مجموعتین او اكثر من البیانات عن ظاھرة معینة.

9الوسط الحسابي للمجموعات الثالثة التالیة یساوي)1مثال(

.11 , 10 , 9 , 8 ,7المجموعة االولى :القیم 

سابيالوسط الح

9
5

45
5

1110987



 

n

x
X

15 ,12 ,9 ,6 ,3المجموعة الثانیة : القیم       

9
5

45
5

1110983



 

n

x
X

17 , 13 , 9 , 5 , 1المجموعة الثالثة : القیم    

9
5

45
5

1713951



 

n

x
X

كما مبین بالرسمعند المقارنة بین ھذه القیم نالحظ ان المجموعة االولى اكثر تجانسا من المجامیع االخرى و

المجموعة االولى

المجموعة الثانیة

ˣ234ˣ678ˣ101112ˣ141516ˣ18المجموعة الرابعة 

12ˣ45ˣ78ˣ1011ˣ1314ˣ161718 IIIIIIIIIIIIIIIIIII
123456789101112131415161718

IIIIIIIIIIIIIIIIIII
123456789101112131415161718

IIIIIIIIIIIIIIIIII
123456789101112131415161718

123456ˣˣˣˣˣ12131415161718
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مقاییس التشتت. 4-1

وھناك نوعین من مقاییس التشتت وھي : ـ

مقاییس التشتت المطلقة-1

مقاییس التشتت النسبیة-2

یانات بشكل مطلق وتكون : ـ ھي مقاییس تبین درجة تجانس قیم مجموعة من البمقاییس التشتت المطلقة. 1- 4-1

.وزن، عدد....الخ) طول،مقاسة بنفس وحدات قیاس المتغیر العشوائي ( وحدات ،

إذا كنا بصدد إجراء مقارنة بین توزیعات تكراریة لیست لھا نفس وحدة القیاس مقاییس التشتت النسبیة: . 2- 4-1

تت النسبیة .أو لیس لھما نفس المتوسط، فمن الضروري ھنا استخدام مقاییس التش

اھم مقاییس التشتت. 4-2

Rangeالمدى- ا

Quartile Deviationاالنحراف الربیعي –2

Varianceالتباین –3

Standard Deviationاالنحراف المعیاري  –4

Coefficient of Variationمعامل االختالف-5

المــــــدى :. 1- 4-2

ر وھو من ابسط مقاییس التشتت المطلق ویعرف بأنھ الفرق بین اعلى قیمة واقل قیمة من یسمى احیانا بمجال التغی

ادنى قیمة فان المدى یحسب وفق تمثل sxتمثل اعلى قیمة وان Lx. فإذا كانت غیر المبوبةمجموعة البیانات 

:الصیغة التالیة

أصغر قیمة–المدى المطلق = أكبر قیمة 

SL XXR 

: عبارة عن الفرق بین الحد االدنى للفئة االولى والحد االعلى للفئة البیانات المبوبة فان المدىاما في حالة 

فان المدىLوالحد االدنى Uاالخیرة فاذا كان الحد االعلى 

الحد األدنى ألصغر الفئات–المدى = الحد االعلى ألكبر الفئات 

LUR 
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المطلوب ایجاد المدى لھذه البیانات ،تي بیانات غیر مبوبة اال(1)مثال 

2  ,  5 ,  3  ,  8  ,  7  ,  10  ,  9  ,  12  ,  15

13215  SL XXR

بیانات مبوبة (2)مثال 

من خالل جدول التوزیع التكراري التالي اوجد المدى

المجموع48-4040-3232-2424-1616-8الفئات
202586362راتالتكرا

الحل

40848  LUR

ال یستخدم المدى كثیرا  ألنھ یستند الى قیمتین االولى واالخیرة ویھمل باقي القیم وھذا یعني انھ مقیاس حساس جدا 

حسابھ في حالة الجداول التكراریة ال یمكنیحصل في قیاس احدى ھاتین القیمتین او كلیھما كما خطأ قدألي

.المفتوحة

مزایا وعیوب المدى . 4-2-1-1

مزایا المدى-أوال:

أبسط وأسهل طریقة لحساب التشتت -1
صة.مقیاس سریع لمدى التشتت المفردات أو حینما یكون للمفردات المتطرفة أهمیة خا-2

ثانیا :عیوب المدى :
بـار تشـتت كـل المفـردات فـي حسـابه. لیس للمدى أهمیة كبیرة في البحوث العلمیة نظرا ألنـه ال یأخـذ فـي االعت-1
مقیاس تقریبي غیر دقیق -2

یتأثر تأثرا كبیرا بالقیم المتطرفة -3
من الجداول التكراریة المفتوحة.یصعب تقدیر قیمته-4

االنحراف الربیعي . 4-3

من اھم عیوب المدى ھو  اعتماده على القیمتین  االولى واالخیرة التي غالبا ما تكون شاذة    ( متطرفة) وبھدف 

التغلب على ھذا العیب نقوم بحذف بعض القیم الشاذة فاذا اھملنا الربع االول والربع االخیر من ھذه القیم فانھ یمكن 
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بر افضل من المدى ویعتمد في حسابھ على كل من الربعین االدنى ( االول) الحصول على مقیاس تشتت یعت

.واالعلى ( الثالث ) ویسمى باالنحراف الربیعي ( نصف المدى الربیعي ) 

بانھ متوسط الفرق بین الربیع الثالث والربیع االول لمجموعة من البیانات سواء كانت االنحراف الربیعي ویعرف 

D.Qولالنحراف الربیعي3Qوللربیع الثالث بالرمز1Qفإذا رمزنا للربیع االول( االدنى ) مبوبة او غیر مبوبة .

:وعلیھ فان االنحراف الربیعي

2
. 13 QQ
DQ




وطریقة حساب الربیعین االدنى واالعلى ھي تماما كطریقة حساب الوسیط

حساب الربیعین من بیانات غیر مبوبة . 1- 4-3

بیع االعلى والربیع االدنى یجب تحدید ترتیب (موقع ) كل منھما مسبقا مثلما فعلنا عند حساب لحساب قیمة الر

قیمة الوسیط .

4عدد القیم / ترتیب ( موقع ) الربیع االدنى   =  

4:  وعلیھ فان 
. 1

n
QT 

ھي عدد القیم nتمثل ترتیب الربیع االول وان 1T.Qحیث ان 

3) * 4وترتیب الربیع الثالث ( االعلى ) =   (عدد القیم / 

3
4

. 3 
n

QT

من بدایة البیانات ویجب ھنا ایضا ان یعاد ترتیب %75اي على بعد 

ترتیب الربیعینمجموعة القیم تصاعدیا او تنازلیا قبل حساب موقع او

احسب الربیعین االعلى واالدنى واالنحراف الربیعي لمجموعة البیانات االتیة :)1مثال (

15  ,  10  , 12  ,  8  ,  2  ,  5  ,  ,7  ,   3

الحل :
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نرتب القیم ترتیبا تصاعدیا او ترتیبا تنازلیا-1

ترتیب تصاعدي 

, 12 , 1510,5 , 7 , 8 ,32 ,

نجد ترتیب الربیع االدنى (االول)-2

أي ان ترتیب الربیع االول ھو الترتیب 

2
4
8

4
. 1 

n
QT

) اي ان (3الثاني من بین البیانات ویساوي 

31 Q

نحدد ترتیب الربیع االعلى (الثالث )-3

63
4
83

4
. 3 

n
QT

اي ان 10السادس من البیانات ویساوي ن موقع الربیع الثالث ھو الترتیببمعنى ا

103 Q

اف الربیعي والذي یمثل متوسط الفرق بین الربیع االعلى والربیع االدنى نجد االنحر-4

5.3
2

310
2

. 13 






QQ

DQ

االنحراف الربیعي للبیانات المبوبة حسابیا وبیانیا. 2- 4-3

طریقة حساب الربیع االعلى واالدنى من بیانات مبوبة (جدول تكراري ) تماثل تماما طریقة حساب 

ا . الوسیط السابق شرحھ

خطوات ایجاد الربیعین لبیانات مبوبة كاالتي:

اعداد جدول تكراري تجمعي صاعد او نازل . 1

تحدید ترتیب الربیع االدنى وذلك بتطبیق الصیغة االتیة :. 2

4
. 1

 if
QT حیث ان∑fiھي مجموع التكرارات
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تحدید ترتیب الربیع االعلى بالصیغة االتیة : . 3

3)
4

(. 3   if
QT

:االتيالقانون حساب قیمة كل من الربیعین من جدول تكراري متجمع صاعد او متجمع نازل  وباستخدام .4

قیمة الربیع االدنى-أ

k
K

K h
f

fQT
LQ 


  11

11
.

حیث ان 

1Qالربیع االدنى    

1Lبدایة فئة الربیع االدنى 

ویساوي  1T.Qترتیب الربیع االدنى  
4

. 1
 if

QT

kf-1التكرار المتجمع السابق االدنى 

الربیع االدنى وھو نفسھ التكرار االصلي لفئةkfالفرق بین التكرارین الصاعد السابق والالحق 

khطول فئة الربیع االدنى 

قیمة الربیع االعلى-ب

والقانون یكون بالصیغة االتیة :

k
K

K h
f

fQT
LQ 


  13

33
.

حیث ان 

3Qالربیع االعلى          

3Lبدایة فئة الربیع االعلى 

3ویساوي 3T.Qترتیب الربیع االعلى  
4

. 3   if
QT

kf-1التكرار المتجمع السابق االعلى  

(السابق والالحق)على األویعتبر التكرار االصلي لفئة الربیع kfالفرق بین التكرارین الصاعد    

khطول فئة الربیع االعلى  

حساب االنحراف الربیعي وبالصیغة االتیة :.5

2
. 13 QQ
DQ
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من الطلبة في احدى السنوات 50مثال : احسب االنحراف الربیعي للتوزیع التكراري االتي  لدرجات 

المجموع50-4040-3030-2020-1010-0الفئات
581516650راراتالتك
الحل :

لحساب قیمتي الربیع االعلى واالدنى یلزم اعداد جدول متجمع صاعد او متجمع نازل

نفرض اننا نعد جدول متجمع صاعد 

1-kF

1T.Q

3T.Q

نجد ترتیب الربیع االدنى 

5.12
4

50
4

. 1   if
QT

األدنىنجد قیمة الربیع -1

13,10;5;5.12.;10 111   kkk fhfQTL

k
K

K h
f

fQT
LQ 


  11

11
.

375.19
8

105.71010
513

55.12101 






Q

ربیع االعلىثم نجد ترتیب ال-2

5.373
4

503
4

. 3   if
QT

األعلىایجاد قیمة الربع 

k
K

K h
f

fQT
LQ 


  13

33
.

التكرار المتجمع 
الصاعد

الفئاتالتكراراتالحدود العلیا للفئات

10-1050اقل من 5
20-20810اقل من 13
30-301520اقل من 28
40-401630اقل من 44
50-50640اقل من 50

المجموع50
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937.35
16

105.93010
2844

285.37303 






Q

ایجاد االنحراف الربیعي 

2812.8
2

375.19937.35
2

. 13 






QQ

DQ

الرسم البیانياستخراج االنحراف الربیعي االدنى واالعلى ب. 3- 4-3

من الممكن ایجاد قیمة االنحراف الربیعي بالرسم وذلك باستخراج قیمتي الربیعین بیانیا وكاالتي:

نازالنستخرج من الجدول االصلي جدوال تكراریا متجمعا صاعدا او.1

نرسم المنحنى التكراري للمتجمع الصاعد او النازل.2

والربیع االعلى على المحور العمودي ترتیب كل من الربیع االدنىنقطتينعین .3

نرسم من كل من ھاتین النقطتین مستقیما موازیا للمحور االفقي ثم نسقط من نقطتي التقائھما مع المنحنى . 4

عمودین على المحور االفقي فتكون نقطتا تالقي ھذین العمودین مع المحور االفقي مساویتین لقیمتي الربیع 

ى التوالي االدنى والربیع االعلى عل

مثال :
المطلوب : ایجاد االنحراف الربیعي بالرسم البیاني، الجدول االتي یبین توزیع االجور في احد المصانع

المجموع1000-800800-600600-400400-200200-0الفئات
187215411145400التكرارات

الحل :

عدانعمل جدوال تكراریا متجمعا صا

نرسم المنحنى المتجمع الصاعد بأخذ الحدود العلیا والتكرارات المتجمعة

التكرار المتجمع الصاعدالحدود العلیا للفئات
1000اقل من 
20018اقل من 
40090اقل من 
600244اقل من 
800355اقل من 
1000400اقل من 
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700وان قیمة الربیع االعلى ( الثالث) ھو ، 410تقریبا( االول) ھومن الرسم  نالحظ ان قیمة الربیع االدنى
وان االنحراف الربیعي

145
2

410700
2

. 13 
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یساوي نصف المدى بین الربیع الثالث والربیع االول ألنھواالنحراف الربیعي یسمى ایضا بنصف المدى الربیعي 

یتأثریم التوزیع ھما قیمتین الربیعین االول والثالث ولھذا فانھ وكذلك ھذا المقیاس یتوقف على قیمتین فقط من ق

بالقیم المتطرفة ویمكن استخراجھ من الجداول المفتوحة عندما یتأثرالألنھبتغیر العینة ولكنھ افضل من المدى 

یراد معرفة درجة تركز القیم حول الوسیط.

مزایا وعیوب االنحراف الربیعي. 4- 3- 4

اف الربیعي، یفضل استخدامھ كمقیاس للتشتت في حالة وجود قیم شاذة ، كما أنھ بسیط من مزایا االنحر

.وسھل في الحساب . ومن عیوبھ ، أنھ ال یأخذ كل القیم في االعتبار

Varianceالتباین . 4-4

ة ،  واحي التطبیقی ي الن تخداما ف ات القوھو أحد مقاییس التشتت ، وأكثرھا اس ات انحراف وع مربع و مجم یم ھ

.2Sبالرمز والذي یرمز لھ، عن وسطھا الحسابي مقسوما على عددھا 

)2التباین في المجتمع (.1- 4- 4

تكن: ع ، ول ردات المجتم ل مف ن ك راءات ع دینا ق Nإذا توافر ل
xxx ,...,, ع ، 21 ي المجتم این ف إن التب ، ف

ما) یحسب باستخدام المعادلة التالیة :ك(سی2ویرمز لھ بالرمز 



83

 
N

x 


2
2 



.Nxأن :أيھو الوسط الحسابي في المجتمع ، حیث أن 

)1مثـال(

العمال كما یلي :عامل ، وكانت عدد سنوات  الخبرة لھؤالء15مصنع لتعبئة المواد الغذائیة ، یعمل بھ 

101211614131086912147135

بفرض أن ھذه البیانات تم جمعھا عن كل مفردات المجتمع ، فأوجد التباین لعدد سنوات الخبرة .

الحـل 

لحساب تباین سنوات الخبرة في المجتمع ، یتم استخدام المعادلة 

 
N

x 


2
2 



المجتمع الوسط الحسابي في

10)150(
15
1)1012...7135(

15
1

1



 x
N



 حساب مربعات االنحرافات  2)( x
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2)( x)( x
سنوات الخبرة

x

255-10 = -55

9313

9-37

16414

4212

1-19

16-46

4-28

0010

9313

16414

16-46

1111

4212

0010

1300150

)(1302بما أن:      x

ات الخبرة للعمال في المصنع ھو :إذا تباین سنو

  67.8
15

13022  
N

ux

)2sالتباین في العینة (. 2- 4- 4

ع  این المجتم ون تب ع ، 2في كثیر من الحاالت یك ذا المجتم ن ھ ة م حب عین تم س ذ ی وم، وعندئ ر معل غی

ا  وائیة حجمھ ة عش ي nویحسب التباین من بیانات العینة كتقدیر لتباین المجتمع ، فإذا كانت قراءات عین ھ

 ،nxxx ,...,, ھو: 2s، فإن تباین العینة ویرمز لھ بالرمز21
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1

2
2




 
n

xx
S

nxxھو الوسط الحسابي لقراءات العینة ، أي أن :  xحیث أن   ة ین بالمعادل ة المب این العین ، وتب

ھو التقدیر غیر المتحیز لتباین المجتمع . اعاله

)2مثـال(

عمال ، وسجل عدد سنوات الخبرة ، وكانت كالتالي . 5إذا تم سحب عینة من عمال مصنع حجمھا 

9510138

احسب تباین سنوات الخبرة في العینة .

الحــل

لحساب التباین في العینة یتم تطبیق المعادلة ویتبع اآلتي :

 
1

2
2




 
n

xx
S

: الوسط الحسابي في العینة

9)45(
5
1)9510138(

5
11

 x
n

x

 حساب مربعات االنحرافات   2xx

459510138
سنوات 

xالخبرة

00-414-1 xx 

340161161 2xx 

أي أن :    342   xx ،

خبرة في العینة قیمتھ ھي :إذا تباین سنوات ال

  5.8
4

34
)15(

342

1
2 





 

n
xxs

 ة این العین أن تب ول ب ن الق ة یمك ذه الحال ي ھ این 8.5ف ز لتب ر متحی دیر غی ت تق س الوق ي نف و ف ، وھ

المجتمع .
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Standard Deviationاالنحراف المعیاري  . 4-5

د عل ن ىعند استخدام التباین كمقیاس من مقاییس التشتت، نجد أنھ یعتم ات، وم ات االنحراف وع مربع مجم

این  د أن تب ابق ، نج ال الس ي المث ة ، فف ل الدراس ر مح اس المتغی دات قی ع وح اس م ذا المقی ى ھ م ال یتمش ث

رة 8.5سنوات الخبرة في العینة  نوات الخب این س ، فلیس من المنطق عند تفسیر ھذه النتیجة أن نقول ، " تب

اس ال8.5ھو  ى سنة تربیع "، ألن وحدات قی ائیین إل أ اإلحص ك لج ل ذل ن أج نوات،  م دد الس و ع ر ھ متغی

ذا  ر، وھ اس المتغی دات قی ب وح ي یناس این ،  لك ي للتب ذر التربیع ار الج ي االعتب ذ ف ي یأخ اس منطق مقی

المقیاس ھو االنحراف المعیاري.

إذا االنحراف المعیاري ، ھو الجذر التربیعي الموجب للتباین ، أي أن:

VarianceDeviationdardS tan
)1مثـال(

عامل ، وكانت عدد سنوات  الخبرة لھؤالء العمال كما یلي :15مصنع لتعبئة المواد الغذائیة ، یعمل بھ 

101211614131086912147135

د  ع ، فأوج ردات المجتم اريبفرض أن ھذه البیانات تم جمعھا عن كل مف راف المعی رة االنح نوات الخب لس

) ھو :لعمال المصنع (المجتمع) ، ویرمز لھ بالرمز (

94.267.82101630
15
1

221



  x
N

سنة .2.94في ھذه الحالة ، یكون االنحراف المعیاري لسنوات الخبرة في المجتمع ھو 

راف المعیاري ) مقاسا بنفس وحدات ان یكون مقیاس التشتت (االنحألجلوالسبب في اخذ الجذر التربیعي ھو 

الجذر نأخذالقیم االصلیة فقد قمنا بتربیع االنحرافات ولكي نرجع الى الوحدات االصلیة بعد التربیع البد ان 

.التربیعي 
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ھناك طرقیتین :-:االنحراف المعیاري لبیانات غیر مبوبة. 1- 4-5

ط الحسابي وحسب الصیغة االتیة :باستخدام االنحرافات عن الوسالطریقة المطولة-أ 

 
n

XX
S

2


: )1مثال (

المطلوب  حساب قیمة االنحراف المعیاري ، طالب 10اوزان عینة من الطلبة قوامھا تمثل البیانات التالیة 

,56  ,62  ,69  ,71  ,68  ,65  ,63  ,72  ,68  ,56: بالطریقة المطولة البیانات 

الحل : 

نحسب الوسط الحسابي لھذه البیانات-1

65
10

566971686563726856



X

نجد انحرافات القیم عن الوسط الحسابي ثم نجد مجموع مربعات االنحرافات-2

 2XX  XX X

8156 – 65 = -956

968 – 65 = 368

4972 – 65 = 772

463 – 65 = -263

065 – 65 = 065

968 – 65 = 368

3671 – 65 = 671

1669 – 65 = 469

962 – 65 = -362

8156 – 65 = -956

294Total
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نطبق صیغة القانون- 3

 
n

XX
S

2


  422.54.29
10

2942





n

XX
S



استخدام الصیغة االتیة :(بدون استخدام الوسط الحسابي ) وذلك بالطریقة المختصرة–ب 

 

n
n

X
X

S
 



2
2

:)2مثال (

المطلوب  حساب قیمة االنحراف المعیاري ، طالب 10اوزان عینة من الطلبة قوامھا تمثلالبیانات التالیة

,56  ,62  ,69  ,71  ,68  ,65  ,63  ,72  ,68  ,56: بالطریقة المختصرة  

نطبق صیغة القانون -3، نجد مجموع مربعات القیم   -2، القیم  نجد مجموع-1خطوات الحل : 

2XX

313656

462468

518472

396963

422565

462468

504171

476169

384462

313656

  425442X  650X
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422.54.29

10
294

10
10

65042544
22

2








 

n
n

X
X

S

حساب االنحراف المعیاري لبیانات مبوبة . 2- 4-5

: (حساب انحرافات مراكز الفئات عن الوسط الحسابي ) باستخدام الصیغة الطریقة المطولة-1

االتیة 

 


 


i

ii

f

XXf
S

2

تعني مجموع التكراراتfi∑حیث ان 

(Xi-Ẍ) انحرافات القیم عن الوسط الحسابي

:خطوات الحل

Xiنجد مراكز الفئات-1

نجد الوسط الحسابي باستخدام الصیغة -2


i

ii

f

Xf
X

نجد انحرافات مراكز الفئات عن الوسط الحسابي-3 XX i


نربع انحرافات مراكز الفئات عن الوسط الحسابي-2

رافنضرب التكرارات في مربعات االنح-3

نجمع حاصل الضرب-4

صیغة القانوننطبق -5

)1مثال (
المطلوب  ایجاد االنحراف ،االتي جدول توزیع تكراري لدرجات مجموعة من الطلبة في امتحان فصلي 

المعیاري بالطریقة المطولة

المجموع10-88-66-44-22-0الفئات
5102010550التكرارات

الحل :

) نجد الوسط الحسابي ویساوي2الخطوة (
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5
50

250





i

ii

f

Xf
X

الخامسةنطبق الخطوات السابقة  عدا الخطوة 

2)Ẍ-Fi(Xi2)Ẍ-(Xi(Xi -Ẍ)Fi XiXiFiالفئات
5*16=80=16241 -5= - 45*1=5150 -2

404-2303102 -4
0001005204 -6

4042707106 -8
8016445958 -10
2404025050∑

)5الخطوة (

 
19.28.4

50
240

2








i

ii

f

XXf
S



:نستخدم الصیغة االتیةالطریقة المختصرة -ب 

 
 



 











i

i

ii
ii

i

ii

i

ii

f

f

Xf
Xf

f

Xf

f

Xf
S

2
2

22

بة (الطریقة المختصرة ) اال اننا ادخلنا التكراراتیالحظ ان ھذه الصیغة ھي نفس الصیغة لبیانات غیر مبو

)2مثال (
المطلوب  ایجاد االنحراف ،االتي جدول توزیع تكراري لدرجات مجموعة من الطلبة في امتحان فصلي 

مختصرةالمعیاري بالطریقة ال
المجموع10-88-66-44-22-0الفئات

5102010550التكرارات

الحل : 

نجد مراكز الفئات -1
ضرب مركز كل فئة بالتكرار المقابل لھ -2
تربیع مراكز الفئات-3
ضرب التكرار في مربع مركز الفئة المقابل لھ-4
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تطبیق صیغة القانون -5

الحل:        الخطـــــــــــــــوات 

)4       ()3        ()2()1(
2

iXif2
iXXiifXifiالفئات

5*1=5=1215*1=5150 -2
10*9=909303102-4

500251005204 -6

49049707106 -8
4058145958 -10
149025050∑

)5الخطوة (

   

19.28.4
50

240
50

12501490

50
50

2501490
2

2
2













 



i

i

ii
ii

f

f

Xf
Xf

S

االنحراف المعیاريوعیوب ممیزات . 3- 4-5

حراف المعیاريممیزات االن-1

إن حسابھ یعتمد على كافة البیانات المتاحة-1

انھ مقیاس سھل الفھم والحساب-2

خضوعھ للعملیات الجبریة-3

قابلیتھ للتجزئة واالندماج-4

عیوب االنحراف المعیاري-2

ال یمكن حساب قیمتھ في حالة التوزیعات التكراریة المفتوحة من طرف واحد او طرفین-1

ال یمكن حسابھ في حالة البیانات الوصفیة-2

.یتأثر وعلى نحو كبیر بأخطاء المعاینوكذلك تتأثر قیمتھ في حالة وجود قیم شاذة أو متطرفة-3
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Coefficient of Variationالمعیارياالختالفمعامل . 4-6

، ویتم حسابھ على أساسلتوزیعات المختلفة، لذلك فھو یصلح للمقارنة بین اوھو من أدق مقاییس التشتت النسبیة

)C .Vویرمز لھ بالرمز (100)×الحسابيعلى الوسط المعیارياالنحراف( قسمة 

:ھو مقیاس ال یعتمد على الوحدات ویعطى بالعالقة التالیةو

X

S
VC


.

او

13

13.
QQ

QQ
VC






مثال

آلتيالجدولفيالموضحةالطالبلدرجاتبطریقتینتالفاالخمعاملاحسب

المجموع99-8990-7980-6970-5960-4950-40الفئات
2915112140التكرارات

:لحلا

الطریقة األولى

X

S
VC


.

167.0
75.65
67.10.

75.65;67.10





X

S
VC

XS





الطریقة الثانیة

13

13.
QQ

QQ
VC
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111.0
39.5814.73
39.5814.73.

14.73;39.58

13

13

31













QQ

QQ
VC

QQ

Measures of  Shapeمقاییس الشكل. 4-7

ومن أھم ھذه المقاییس ما یلى:

Skewnessااللتواء. 1- 4-7

االلتواءأو Symmetricوھو مقیاس تشتت نسبى، ویحدد طبیعة البیانات من حیث التماثل 

لتواءس اال" في قیاPersonطریقة "بیرسون . 4-7-1-1

ه الطریقة في االعتبار العالقة بین الوسط والوسیط والمنوال، في حالة ما إذا كان التوزیع قریب تأخذ ھذ

من التماثل ولیس شدید االلتواء ، وھذه العالقة ھي:   

الوسیط )–( الوسط الحسابي 3–المنوال = الوسط الحسابي 

لة التالیة.ومن ثم فإن طریقة "بیرسون" في قیاس االلتواء ، تتحدد بالمعاد

   
S

MedX

DeviationdardS

MedianMean 





3
tan

3


ھو Sھو الوسیط، Medالوسط الحسابي، xھو معامل االلتواء "لبیرسون"، (ألفا)حیث أن

ا ھذا المعامل الحكم على شكل االلتواء، كما االنحراف المعیاري، ویمكن من خالل اإلشارة التي یأخذھ

یلي : 

)0(إذا كان (الوسط الحسابي = الوسیط ) كان قیمة المعامل - 1  ویدل ذلك على أن منحنى التوزیع ،

التكراري متماثل.

)0(إذا كان (الوسط الحسابي > الوسیط ) كان قیمة المعامل- 2 ل ذلك على أن منحنى التوزیع ، وید

التكراري ملتوي جھة الیمین .

)0(إذا كان (الوسط الحسابي < الوسیط ) كان قیمة المعامل - 3  ویدل ذلك على أن منحنى التوزیع ،

التكراري ملتوي جھة الیسار.
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أشكال التواء البیانات

اءلتواالسقیاطریقة "المئین" في . 4-7-1-2

جزء، یفصل بینھا قیم تسمى 100المئین ینتج من ترتیب البیانات تصاعدیا، ثم تقسیمھا البیانات إلى 

) على أنھ القیمة التي یقل عنھا 15vویرمز لھ بالرمز (15المئین، وعلى سبیل المثال یعرف المئین 

)(، ونرمز لھ بالرمز pمن القیم، ولحساب قیمة المئین15% pv یتبع نفس الفكرة المستخدمة في حساب ،

الربیع كما یلي:

)1()2()(ترتب القیم تصاعدیا:             .1 ... nxxx 

رتبة المئین:       .2






100

)1( p
nR.

15)((عدد صحیح فإن Rإذا كانت الرتبة .3 Rxv .(

)(عدد كسري فإن قیمة المئین Rأما إذا كانت الرتبة .4 pv:تحسب بالمعادلة التالیة

  lulp xxlRx 

ین  رب المئ دى ق ى م واء عل اس االلت ي قی ین ف رة المئ د فك ین ، والمpvوتعتم pvئ 100ین ن المئ ، 50v، م

ین  تخدام المئ واء باس اس االلت د قی ك ، عن ى ذل ال عل ین 20وكمث الي 80، والمئ م الت ى الرس ظ عل ، یالح

حاالت االلتواء :

ومن الشكل أعاله یالحظ اآلتي :

ین  .1 د المئ ان بع )(إذا ك 80vن ال ین ع )(مئ 50v ین د المئ اوي بع )(یس 20v ین ن المئ )(ع 50v ان ك
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التوزیع متماثال .

ین .2 د المئ ان بع )(إذا ك 80vین ن المئ )(ع 50v ین د المئ ن  بع ر م )(أكب 20vین ن المئ )(ع 50v ان ك

التوزیع موجب االلتواء .

ین .3 د المئ )(إذا كان بع 80v ین ن المئ )(ع 50v ین د المئ ن  بع ل م )(أق 20v ین ن المئ )(ع 50v ان ك

التوزیع سالب االلتواء .

لى شكل التوزیع باستخدام معامل االلتواء المئیني، ویأخذ المعادلة التالیة.وبشكل عام یمكن الحكم ع

   
pp

pp
pp 














100

5050100
100,

ppحیث أن :   vvv  اذة ، 10050 یم ش ى ق وي عل ویفضل استخدام ھذا المعامل في حالة البیانات التي تحت

تخ دما نس دد، وعن ع مح ا توزی رف لھ ي ال نع ات الت ا البیان ین وأیض 125(25دم المئ Qv  ین 75)، المئ

)375 Qv : نحصل على معامل االلتواء الربیعي ، وھو (

   
13

1223

QQ

QQQQ
q 




مثـال 

، كالتالي.اءإحصمادةطالب في االختبار النھائي في 8كانت درجات 

5874918078528566

حساب معامل االلتواء بطریقة " بیرسون " .- 1والمطلوب : 

حساب معامل االلتواء الربیعي . - 2

الحــل

.حساب معامل االلتواء بطریقة "بیرسون"- 1

كما یلي: ) 2- 5(في ھذه الحالة یتم تطبیق المعادلة رقم

حساب الوسط الحسابي ، واالنحراف المعیاري :- 1



96

   438902584 , xx

ویكون :

73
8

584 
n
xx

 

406.1371428.179
7

1258
18

82)584(43890
1

22












n
nxxs

2x
الدرجة

x

435666

722585

270452

608478

640080

828191

547674

336458

43890584

:حساب الوسیط- 2

2=(8+1)/2=4.5/(n+1)موقع الوسیط  : 

9185807874665852

87654321

6.754.52.25

76)7478(5.074 Med

معامل االلتواء "بیرسون"- 3

67.0
406.13

)7673(3)(3. 



S
Medxcs

إذا منحنى توزیع درجات الطالب ملتوي جھة الیسار .

معامل االلتواء الربیعي .- 2

التي :، یتم تطبیق التواء الربیعيلحساب معامل اال

حساب الربیع األدنى .- 1

4=(8+1)(1/4)=2.25/(n+1)موقع الرباعي :
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إذا 

60)5866)(225.2(581 Q

حساب الرباعي األعلى.- 2

6.75=(3/4) (8+1)=(3/4)/(n+1)موقع الرباعي :

إذا 

75.83)8085)(675.6(803 Q

لوسیط (الربیع الثاني)ا- 3

76)( 2 QMed

إذا معامل االلتواء الربیعي ھو :  

35.0
75.23
25.8

)6075.83(
)6076()7675.83(

)(
(

13

)12()23












QQ
QQQQ

q

إذا توزیع درجات الطالب ملتوي جھة الیسار.

Kurtosisالتفرطح . 2- 4-7

.وھو مقیاس یصف ارتفاع قمة المنحنى من حیث االعتدال أو التدبب أو التفرطح

دما عند تمثی دبب ، فعن ط ، أو م ل التوزیع التكراري في شكل منحنى تكراري ، قد یكون ھذا المنحنى منبس

دما  دببا ، وعن ى م ون المنحن ھ، یك ي طرفی ل ف یتركز عدد أكبر من القیم بالقرب من منتصف المنحنى، ویق

ا ، ى مفرطح ون المنحن طا، یتركز عدد أكبر على طرفي المنحنى ، ویقل بالقرب من المنتصف یك أو منبس

ویظھر ذلك من الشكل التالي :  

منحنى مدبب                                 منحنى مفرطح 

ویمكن قیاس التفرطح  باستخدام عدد من الطرق، ومنھا طریقة العزوم ، حیث یحسب معامل التفرطح 
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(K): بتطبیق المعادلة التالیة

 
4

41

S

xx
nK
 



nxxحیث أن المقدار   ط ، )(4 ول الوس ع ح زم الراب ل sھو الع اري . ومعام راف المعی و االنح ھ

اوي  ي یس ع الطبیع ي التوزی رطح ف رطح ، 3التف ث التف ن حی ع م ى التوزی ف منحن ن وص م یمك ن ث ، وم

والتدبب كما یلي :

نحنى التوزیع معتدال .كان مk=3إذا كان .1

كان منحنى التوزیع مدببا .k>3إذا كان .2

كان منحنى التوزیع منبسطا (مفرطحا) .k<3إذا كان .3

مثـال 

، كالتالي.الریاضیاتمادةطالب في االختبار النھائي في 8كانت درجات 

5874918078528566

؟إیجاد شكل التفرطحوالمطلوب : 

73x) نجد أن:1- 5على بیانات المثال رقم (وبالتطبیق

5845874918078528566x

0-1511875-2112-7)( xx 

125822513244925441144492)( xx 

37624650625110497624016251944812073624014)( xx 

ومن البیانات أعاله نجد أن:

75.47030)376246(
8
1)(1

406.13
7

1258
1

)(

2

2









 xx
n

n

xx
s

إذا معامل التفرطح ھو:

456.1
)58.32299(

75.47030
)406.13(
75.47030

4 K

إذا شكل توزیع بیانات الدرجات مفرطح. 
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األسئلة
/ عرف مقاییس التشتت واذكر اھم أنواعھا |؟1س

:ما یلي/ عرف 2س

ى ، االنحراف الربیعي ، التباین ، االنحراف المعیاري ، االختالف .المد

/ ماھي مزایا وعیوب المدى ؟3س

/ ماھي مزایا وعیوب االنحراف الربیعي ؟4س

؟للبینات المبوبة وغیر المبوبة مع ذكر العالقات الریاضیةالتبایناذكر طرق حساب/ 5س

/ ماھي مزایا واالنحراف المعیاري؟6س

االختالف؟وعیوب ھي مزایا / ما7س

االتي درجات الحرارة ألحدى المدن خالل یومین ، المطلوب اوجد المدى لدرجات الحرارة ثم قارن ایھما / 8س

اكثر تجانسا خالل یومین

6 , 5 , 3 , 4 ,  10  , 11 , 8 , 7الیوم االول        

7 , 5 , 4 ,8 , 16 ,  12 , 9 , 7الیوم الثاني

طالب ، المطلوب حساب المدى لھذا التوزیع 50یبین اوزان اليلجدول التكراري التا/ 9س

المجموع85-8080-7575-7070-6565-6060-5555-50فئات الوزن

85111644250التكرارات

/ جد االنحراف الربیعي للقیم التالیة؟10س

2 ,  7,  9 ,  3,  10 ,  12 ,  22 ,  4 ,  8 ,  20 ,  19 ,  18 ,  17 ,  5 ,  21 ,  23

احسب االنحراف الربیعي للتوزیع التكراري االتي/ 11س

مجموع110-100100-9090-6565-5050-3030-1010-0الفئات
361315129260التكرارات

؟بالطریقة المختصرة اوجد االنحراف المعیاري للقیم االتیة بالطریقة المطولة (االنحرافات ) و / 12س

9  , 10  , 12  , 15  , 13  , 19القیم 
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المطلوب  ایجاد درجة التشتت ، الجدول االتي یبین عدد المعامل وعد العمال الذین یشتغلون في كل معمل / 13س

رة في عدد العمال الذین یشتغلون في كل معمل باستخدام الطریقة المطولة والطریقة المختص

المجموع80-7070-6060-5050-4040-3030-2020-10عدد المعامل

25304268853515300عدد العمال

:يما یلأوجد / 14س

المدى -1

االنحراف الربیعي -2

التباین -3

االنحراف المعیاري-4

للجدول التكراري اآلتياالختالف-5

المجموع39-3333-2727-2121-1515-99-3الفئات
1012863140التكرار
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خامسالفصل ال

االرتباط
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Correlationاالرتباط -5

ھو العالقة بین ظاھرتین مثل العالقة بین طول الشخص (سم) ووزنھ (كغم) او العالقة بین نسبة الشفاء من مرض 

او العالقة بین الدخل واالستھالك والعالقة جرعة من الدواء المخصص للمریض وعمر المریض ،معین وكمیة ال

.بین درجات الطلبة وعدد ساعات الدراسة 

تحدید أسلوب قیاس االرتباط المناسب وفقا لنوع البیانات:. 5-1

كمیة ـــــــــــــــــ  معامل ارتباط بیرسون-كمیة

ـــ معامل سبیرمانــــــــــــرتبیھ-رتبیھ

ــــــــــــــــ معامل سبیرمانرتبیھ-كمیة

:ھو المقیاس الذي نقیس بھ درجة االرتباط . معامل االرتباط الخطي البسیط. 5-2

قوة االرتباط ، فقوة االرتباط تكون محصورة ال یعكسواالرتباط بین الظواھر اما ان یكون موجب او سالب وھذا 

اذا أما كلما اقترب من الصفر یكون ضعیفا وكلما اقترب من الواحد یكون االرتباط قویا و1- او 1بین الصفر  و +

یعني ارتباط (موجب او سالب )یساوي واحدصفر یعني ال یوجد ارتباط واذا كان االرتباط یساوي كان االرتباط 

yrتام  . ویرمز لالرتباط بالرمز  .

بیانات غیر مبوبة االرتباط ل. 1- 5-2

:الطریقة المختصرة (طریقة انحرافات القیم عن الوسط الحسابي )وذلك باستخدام الصیغة االتیة. 1

   
   22 .

.

yyXX

yyXX
yr

i

i












yrحیث ان   تعني االرتباط بینYX 

Xiقیم مشاھدات المجموعة االولى وyiجموعة الثانیة قیم مشاھدات الم

Ẍ الوسط الحسابي للمجموعة االولى  وانÿالوسط الحسابي للمجموعة الثانیة

(Y)و(X)احسب معامل االرتباط بین المتغیرین : مثال 

, X2,  2 ,  5قیم  4 ,  5 ,  6 ,  3 ,  5 ,  4 ,

, Y3,  5 ,  7 ,  8 ,  9 ,  11 ,  6 ,  8قیم  6 ,
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الحل :

Yبي لقیماوالوسط الحسXنجد الوسط الحسابي لقیم–1

Ϋللمتغیرو Ẍللمتغیرنجد انحرافات القیم عن الوسط الحسابي –2

Yلمتغیر ولXللمتغیر نربع انحرافات القیم عن الوسط الحسابي –3

7
9
63;4

9
36

 
n

Y
Y

n

X
X ii 

Ϋ )-i( Y.)Ẍ-i( X2Ϋ )-i( YΫ )-i( YiY2)Ẍ-i( X)Ẍ-i( XiX

- 2  . - 4 = 816-4342 – 4 = -22

44-254-22

0007115

0118004

2429115

816411426

11-161-13

1118115

01-16004

24446316036

   
   

905.0
4416

24

.

.
22












YYXX

YYXX
yr

i

i





االرتباط موجب

باستخدام القیم االصلیة وحسب الصیغة االتیة :الطریقة المطولة  . 2
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yynXXn

yXyXn
r

دخل المطلوب  حساب العالقة بین ال، ینار العراقي بالد(y)واالستھالك (X): البیانات االتیة تمثل الدخل مثال 

واالستھالك 

X        200 ,  300 ,  400 ,  600 ,  900

Y       180 ,  270 ,  320 ,  480 ,  700

:   الحل

Xنجد مجموع -1

yجد مجموع ن- 2

yفيXنضرب -3

2yومجموع 2xنجد مجموع -4

2
iy2

iXiyiXiyiX

324004000036000180200

729009000081000720300

102400160000128000320400

230400360000288000480600

490000810000630000700900

9281001460000116300019502400

    
  






].[.])(.[

.
2222

iiii

iiii

yynXXn

yXyXn
r
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     22 19509281005.240014600005

1950240011630005




r

  38025004640500.57600007300000
46800005815000




r

   999.0
5.1136010

1135000
838000.1540000

1135000
r

العالقة بین الدخل واالستھالك عالیة جدا وقویة موجبة وقریبة من الواحد

ارتباط الرتب (سبیرمان وسبیرمان المعدل ). 5-3

ة لحساب معامل االرتباط البسیط تستند بالحقیقة على اعتبار ان المتغیرات المعتمدة في ان الصیغ السابقة الخاص

الحساب ھي متغیرات من النوع الكمي . اال انھ من الناحیة العملیة ھناك الكثیر من الحاالت التي تكون فیھا 

جتماعیة ، تقدیرات درجات المتغیرات من النوع الوصفي ( اي متغیرات غیر قابلة للقیاس كالمھنة ، الحالة اال

استخدام الصیغ السابقة مباشرة لھذا ال یمكنوغیرھا). وبھدف حساب االرتباط بین متغیرات من ھذا النوع فانھ 

الغرض بل اجراء بعض التحویرات علیھا بالشكل الذي یجعلھا ممكنة االستخدام . ان المعامل الذي یقیس درجة 

.ارتباط الرتب لسبیرمانالترابط ما بین صفتین یدعى بمعامل

: ھو الذي یمثل درجات االرتباط بین المتغیرات من النوع الوصفي ( متغیرات معامل ارتباط الرتب . 1- 5-3

وصفیة) 

 1.
.6

1 2

2


 

nn

d
yr i

:حیث ان 

Di = Xi-yi اي انحراف قیم الرتبXi عن قیم الرتبyiیساويویعني ھذا ان معامل االرتباط البسیط

 
 1.

.6
1 2

2




 
nn

yX
yr ii
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المطلوب  حساب العالقة بین تقدیرات المادتین ، ة في امتحان الریاضیات واالحصاء طلب6: االتي تقدیرات مثال

ضعیف ، امتیاز ، جید ، متوسط ، مقبول ، جید جدا Xتقدیرات 

زمقبول ، جید جدا ، جید ، ضعیف ، متوسط ، امتیاyتقدیرات 

:      الخطواتالحل

لتحویل التقدیرات الى ارقام نعطي لھذه التقدیرات ارقام متسلسلة  ونرتبھا اما تصاعدیا او تنازلیا وكما -1
یلي :

امتیازجید جدا      جید        متوسط       مقبول       ضعیف  

123456

ترتیبا تصاعدیا او ترتیبا تنازلیاyوتقدیرات Xنرتب تقدیرات -1

Xi)من العالقة diنجد -2 – yi )

Xi)من العالقة diنجد -3 – yi )

2diثم نجمع diنجد تربیع -4

.نطبق صیغة القانون-5

2
id)iy–i= (Xid  ترتیبyترتیبXترتیب التقدیراتتسلسل الرتب

ضعیف1-1211

مقبول11562

متوسط00443

جید42134

جید جدا1-1325

امتیاز1-1656

8Total

    772.0228.01
210
481

136.6
861

1.
.6

1 2

2








 
nn

d
yr i
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ارتباط سبیرمان المعدل . 2- 5-3

استخدام صیغة معامل ارتباط الرتب لسبیرمان ال یمكنتكرار بعض قیم  احد المتغیرین او كلیھما عندئذ في حالة 

بل یستوجب اجراء بعض التعدیالت علیھا وعلى النحو التالي : 

بعد ترتیب قیم المتغیر (الصفات) على نحو تصاعدي او تنازلي یتم تخصیص قیم سلسلة االعداد الطبیعیة كرتب 

صفات ، ومن ثم یتم حساب معدل القیم المخصصة واعادة تخصیصھ لتلك الصفات المكررة ، بعد ذلك یتم لھذه ال

تمثل عدد مرات تكرار الصفة ،ھذه الكمیة m،حیث di∑2الى 2m(m-(1\12التعدیل من خالل اضافة الكمیة 

.yوXمقابل كل صفة مكررة .ھذا االجراء یتم لكال المتغیرین di∑2تضاف الى 

: االتي تقدیرات لكفاءة عشرة من العاملین في احد المصانع من حیث ادارتھم في تشغیل نوعین من المكائن مثال

المطلوب حساب معامل االرتباط البسیط ، الحدیثة 

مقبول  ، جدا  ،  متوسط  ،  امتیاز  ،  ضعیف ، جید  ،  متوسط  ،  جیدمن المكائن :Xتقدیرات نوع  

متوسط   ،  جید ،   جید.

ضعیف  ، متوسط  ، من المكائن : متوسط  ،  جید  ،  جید  ،  مقبول  ،  جید جدا  ،  مقبول  ،yتقدیرات نوع 

متوسط  ،  امتیاز .

:الحل

تصاعدیا او تنازلیا ، ثم نضع لھا ارقام متسلسلة Xنرتب تقدیرات المتغیر . 1

) Xنجد معدل الرتب (رتب . 2

اما تصاعدیا او تنازلیا ونضع لھا ارقام متسلسلة yنرتب تقدیرات المتغیر االخر . 3

yنجد معدل رتب . 4

Xiمن العالقة diد نج. 5 – yi )  (

2diثم نجد مجموع diنربع . 6

من خالل احتساب التعدیالت وذلك yوXللتقدیرات المتكررة لكل متغیر التكراراتنحسب عدد . 7

2m(m-(1\12الكمیة بإضافة

نجمع التعدیالت الكلیة للمتغیرین معا. 1

دل من الصیغة االتیة :نحسب معامل ارتباط الرتب لسبیرمان المع. 2
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 1.
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2
ididمعدل رتب

y

yترتیب 
تصاعدي

تقدیرات

y

معدل رتب

X

Xترتیب 
تصاعدي

تقدیرات

X

جیدضعیف71متوسطضعیف4251

متوسطمقبول42جیدمقبول12.25-3.57.52

جید جدامتوسط93جیدمقبول2.251.57.53

متوسطمتوسط44مقبولمتوسط2.251.52.54

امتیازمتوسط105جید جدامتوسط1195

ضعیفجید16مقبولمتوسط2.25-1.52.56

مقبولجید27ضعیفجید1117

متوسطجید48متوسطجید1-158

جیدجید جدا79متوسطجید جدا4259

جیدامتیاز710امتیازامتیاز9-31010

المجموع39

وكاالتي :التكراراتنحسب عدد 

mمرات فیعني ان 3: لقد تكرر التقدیر المتوسط Xالمتغیر تكرارات وعلیھ3 =

2=12\24=12\1)-23(3=12\1)-2m(m

فأذن3التقدیر جید ھو تكراراتعدد 

2=12\24=12\1)-3(9=12\1)-2m(m

m: التقدیر مقبول تكر مرتین وعلیھ فان yالمتغیر تكرارات = 2

0.5=12\6=12\1)-2(4=12\1)-22(2=12\1)-2(mm
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mفإذنمرات 3تكرر المتوسط  = 3

2=12\24=12\3*8=12\1)-23(3

mالتقدیر جید تكرر مرتین فان  = 2

0.5=12\12  =  6\2*3=12\1)-22(2

یساويوعلیھ فان التعدیل الكلي 

2 + 2 + 0.5 + 2 + 0.5 = 7

كاالتي:وبذلك معامل ارتباط الرتب لسبیرمان المعدل یكون 

 
 
  721.02787.01

990
4661

110.10
739.61

1.
)(.6

1 22

2
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ارتباط البیانات المبوبة (للصفات). 5-4

عمدتھ (فئات المتغیر وعدد اKافرض وجود توزیع تكراري مزدوج عدد صفوفھ (فئات المتغیر االول )ویرمز لھ 

تمثل تكرار الخلیة المقابلة لفئة المتغیر fi.وان Km، وھذا یعني ان عدد خالیا ھذا التوزیع mالثاني ) ویرمز لھ 

وافرض ایضا ما یلي :(y)یمثل تكرار الخلیة المقابلة للمتغیر الثاني fjوان (X)االول 

Xi مراكز فئات المتغیرX(الصفوف)

Yiت المتغیر مراكز فئاy(االعمدة)

fi المقابلة لفئات التكراراتمجامیعX

fj المقابلة لفئات التكراراتمجامیعy

Li طول كل فئة من فئاتX

Lj طول كل فئة من فئاتy

A یمثل وسط فرضي اختیر من بین مراكز فئاتX

B یمثل وسط فرضي اختیر من بین مراكز فئاتy
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وان 

i

i
i L

AX
U




وان

j

j
j L

By
U




fiفي Uiھي حاصل ضرب Ui fiوان 

fjفي Ujھي حاصل ضرب Uj fjوان 

fiفي Uiھي حاصل ضرب مربع fi2Uiوان 

fjفي Ujھي حاصل ضرب مربع fj2Ujوان 

yمن jوللفئة Xمن iفي تكرار الخلیة المقابلة للفئة Vjفي Uiھي حاصل ضرب Ui Vj fijوان 

= nفي التوزیع المزدوج وان للتكراراتتمثل المجموع الكلي nوان  ∑fj =∑fi عندئذ وفق ھذه المعطیات

وفق الصیغة االتیة :yوXیمكن حساب معامل االرتباط بین 

   
    

 



 




  

  
m m

jjjj

k k

iiii

k m

jjiiijji

fVfVnfUfUn

fVfUfVUn
yr

2222 .

.

مثال : 

المطلوب  حساب ، yت والریاضیاXطالب في مادتي االحصاء  100االتي توزیع تكراري مزدوج لدرجات 
yوXما بینمعامل االرتباط البسیط 
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if70-8060-7050-6040-5030- 40
y

X

1264240-50

17176350-60

1914103160-70

25985370-80

18115280-90

953190-100

100262131166jf

خطوات الحل :

Xنجد مركز فئة. 1

حیث ان Uiنجد. 2
i

i
i L

AX
U




ثم نجمع حاصل الضربUi fiنجد حاصل ضرب . 3

ثم نجمع حاصل الضربfiفيUiنجد حاصل ضرب مربع . 4

yد مركز فئةنج. 5

حیث ان jVنجد. 6
j

j
i L

BY
V




نجمع حاصل الضربثمjfjVنجد حاصل ضرب . 7

ونجمع حاصل الضربifفيjVنجد حاصل ضرب مربع . 8

ijjiنجد حاصل ضرب . 9 fVU ..

ijiiنجد حاصل ضرب. 10 fUV انون ثم نطبق صیغة الق..
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UiVjfijfi2UiUifiUiXifi70-8060-7050-6040-5030-40Y
X

ـــــــــ1648-24-24512
0

6
0

4
8

2
840-50

1ـــــ111717-15517
-1

7
0

6
6

3
6

50-60

000065191
0

4
0

10
0

3
0

1
0

60-70

232525175259
18

8
8

5
0

3
-3

ــــ
0

70-80

5472362851811
44

5
10

2
0

ــــ
0

ــــ
0

80-90

39812739595
30

3
9

1
0

ــــ
0

ــــ
0

90-100

∑143∑234∑47100262131166fj

7565554535Yjـــــ

2Vj-1-210ـــــ

∑4525210-16-12Vjfj

∑1561042101624fj2Vj

∑143922601114VjUifij

   
    

 



 




  

  
m m

jjjj

k k

iiii

k m

jjiiijji

fVfVnfUfUn

fVfUfVUn
yr

2222 .

.

     
          657.0

45156100.47243100

45.47143100
22





 yr

88 0 0 0
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Coefficientمعامل االقتران . 5-5 of Association

بانھ :مقیاس لقیاس العالقة بین متغیرین وصفیین مفرغة بیاناتھما في جدول توافق ذو معامل االقترانیعرف 

متغیرین من النوع الوصفي وعلیھ یمكن iyو iXاخضاعھما للقیاس الكمي . افرض ان ال یمكن2*2مرتبة 

وبالشكل التالي :2*2تصور جدول التوافق ذو المرتبة 

2Y1Yyمجموع
X

1f12f11f1X

2f22f21f2X

n2f.1f.مجموع

یستخرج وفق الصیغة االتیة :yو Xن بین المتغیرین وعلیھ فان معامل االقترا

21122211

21122211.
ffff

ffff
AC






حاصل ضرب العناصر الثانویة–القطریة  الرئیسیة حاصل ضرب العناصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمعنى ان معامل االقتران = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاصل ضرب العناصر القطریة الرئیسیة + حاصل ضرب العناصر الثانویة

1-و1+وان قیمة معامل االقتران تتراوح بین 

)1مثال (

المطلوب  ایجاد العالقة بین الحالة ، حة العامة للفرد را سیئا على الصمن المعلوم ان عادة التدخین تؤثر تأثی
الصحیة وعادة التدخین .
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الحل : 

یدخنال یدخنالمجموع
عادة التدخین

الحالة الصحیة

90
12f

50
11f

جیدة40

110
22f

60
21f

غیر جیدة50

المجموع20011090

       
       

02.0
4900

100
25002400
25002400

50.5060.40
50.5060.40.

21122211

21122211


















ffff

ffff
AC

قة عكسیةالعال

)2مثال (

وزعة حسب الجدول التالي یبین عدد الحوادث التي تعرضت لھا شاحنات لنقل البضائع خالل فترة زمنیة معینة م
المطلوب  ایجاد معامل االقتران لھذا التوزیع ، نوع الحادث وحالة الجو 

YXدھساصطداممجموع

صحو371225

ممطر605010

976935
مجموع
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الحل : 

       
       

824.0
1370
1130

1201250
1201250

10.1250.25
10.1250.25.

21122211

21122211















ffff

ffff
AC

العالقة قویة جدا 



116

Coefficient of contingencyمعامل التوافق . 5-6

اما اذا درسنا في الفقرة السابقة ان استخدام معامل االقتران مقصورا على الظواھر التي تنقسم  الى مجموعتین ، 

كانت احد الظاھرتین اللتین نبحث العالقة بینھما او كلتیھما تنقسم الى اكثر من نوعین ، فان معامل االقتران ال 

یساعدنا في ھذه الحالة وعندئذ نستخدم معامل التوافق الذي وضعھ بیرسون لقیاس العالقة بین الصفات غیر 

.ومعامل التوافق حسب الصیغة اآلتیة ال یقاسوبعضھاباألرقامسة او بین صفات بعضھا تقاس االمق

r

r
C

1


iT

f

TmTT

mf

TT

f

TT

f

TT

f
r 

2
11

11

2
1

31

2
13

21

2
12

11

2
11

1 .1
.....

iT

f

TmTT

mf

TT

f

TT

f

TT

f
r 

2
21

22

2
1

32

2
23

22

2
22

12

2
12

2 .1
.....

لجمیع الصفوف اي ان 4rو3rوھكذا 

321 rrrr 

وزعة ترة زمنیة مالجدول االتي یبین عدد حوادث الطرق التي تعرضت لھا شاحنات لنقل البضائع خالل ف: مثال
جاد معامل التوافق لھذا التوزیع المطلوب : ای،حسب نوع الحادث وحالة الجو 

نوع الحادثدھساصطدامانقالبالمجموع
حالة الجو

صحو4691225

ممطر95355010

ضباب105404520

المجموع2468410755

الحل :

من الصیغة االتیة :1rنجد . 1
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iT

f

TmTT

mf

TT

f

TT

f

TT

f
r 

2
11

11

2
1

31

2
13

21

2
12

11

2
11

1 .1
.....

           

296.002.002.0247.0

3864
81

4922
144

2530
625

84.46
9

107.46
12

55.46
25 222

1





r

iT

f

TmTT

mf

TT

f

TT

f

TT

f
r 

2
21

22

2
1

32

2
23

22

2
22

12

2
12

2 .1
.....

            419.0
84.95

35
107.95

50
55.95

10 222

2 r

            431.0
84.105

40
107.105

45
55.105

20 222

3 r

143.1431.0419.0296.0321  rrrr

354.0125.0
143.1
143.0

143.1
1143.11








r

r
C

العالق إیجابیة ضعیفة
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األسئلة

للبیانات االتیة :Xوy/  احسب معامل االرتباط البسیط بین 1س

,  X2  ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7قیم 

,  y0  ,  3  ,  4  ,  4  ,  6  ,  11قیم 

باستخدام الطریقة المطولة Xوy/ احسب معامل االرتباط للمتغرین 2س

X         2 ,  2 ,  5 ,  4 ,  5 ,  6 ,  3 ,  5 ,  4 ,

y 3 ,  5 ,  7 ,  8 ,  9 ,  11 ,  6 ,  8 ,  6 ,

اضیات واالحصاء ، المطلوب  ایجاد معامل االرتباط بین تقدیرات طلبة في مادتي الری6/ االتي تقدیرات 3س
الطلبة 

جید جدا امتیاز  ضعیف  مقبول    جید   متوسط   Xالریاضیات   

امتیازجید جدا   مقبول ضعیف  متوسط   جید    yاالحصاء     

/ افرض ان اثناء وباء التیفوئید مثال اجرى احد االطباء تجربة مصل جدید على عینة من االفراد حجمھا 4س
المطلوب  حساب معامل االقتران بین حالة التلقیح بالمصل كما في الجدول التالي ، وكانت النتائج(343)

واالصابة بالمرض 

التلقیحلقح بالمصللم یلقح بالمصلالمجموع
االصابة

لم یصب بالمرض305113192

اصیب بالمرض38434

المجموع343117226
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في دراسة لمعرفة العالقة بین عدد حقول النفط المكتشفة و طول األنابیب بالكیلومتر الناقلة للنفط خالل عدة / 5س

االرتباط طردي قوي )0.886( الحل : الرتباط.قراءات . و المطلوب ایجاد معامل ا6سنوات ، سجلت  

Xعدد حقول النفط 636261565455

Yطول االنابیب236002320323203231002230021906

المطلوب  تقدیر العالقة بین النھائیة كما في الجدول التالي ، كانت نتائج مجموعة من الطلبة في االمتحانات/6س
والمواظبة على حضور المحاضرات تحصیل الطالب

جیدمتوسطرديءالمجموع
المواظبة

التحصیل
الدراسي

الناجحین10552080

المكملین110404030

الراسبین135854010

المجموع350130100120

دینا النتائج التالیة :زھرة كانت ل30عند دراسة العالقة بین رائحة ولون الزھرة لعینة مكونة من / 7س

عالقة ضعیفة)0.22بین اللون ورائحة الزھور ؟ (الحل : Cاحسب معامل التوافق

بدون رائحةلھ رائحةالمجموع
Yرائحةال

Xاللون  
اصفر1046

ابیض927

احمر1156

المجموع031119
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سادسالفصل ال

یةالسالسل الزمن
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Time Senesالسالسل الزمنیة   -6

: ھي مجموعة من القیم المشاھدة لظاھرة معینة لمدة من الزمن (عدة سنوات ) في فترات السلسلة الزمنیة. 6-1

ھي 1970ـــ1924زمنیة متساویة . ان مجموعة القیم الدالة على صادرات العراق السنویة من التمور من سنة 

. وان المبالغ الدالة على مقدار ما یبیعھ احد المخازن في الیوم ولمدة اسبوع ھي سلسلة زمنیة ایضا ، سلة زمنیة لس

وكذلك اعتبار الجدول الذي یشیر الى درجات الحرارة في بغداد في نھایة كل ساعة ولمدة یوم كامل ھو سلسلة 

ن ھما قیمة الظاھرة والزمن .زمنیة وھكذا . لذلك یمكن اعتبار السلسلة الزمنیة عالقة بین متغیری

تھتم كثیر من الدراسات والسیما االقتصادیة واالجتماعیة بدراسة السلسلة الزمنیة وذلك الن كثیرا من الظواھر 

االقتصادیة كالصادرات السنویة مثال استعرضت وبحثت لعدد من السنین فانھ یمكن معرفة طبیعة التغیرات التي 

من وتحدید االسباب والنتائج وتفسیر العالقات المشاھدة بینھا والتنبؤ بما سیحدث من تطرأ على قیم الظاھرة مع الز

.قیم الظاھرة في المستقبل على ضوء ما حدث لھا في الماضيتغیر على

المطلوب تمثیل ھذه ، الحبوب خالل ثمانیة سنوات بالطن : البیانات التالیة تمثل الكمیات المستوردة من مثال

ا السلسة بیانی

19901991199219931994199519961997السنوات
120160130150180140170190الكمیات

الرسم البیاني

تبین بان رغم التذبذبات فان المنحنى الى ارتفاع بمرور الزمنیمن الرسم البیاني 



122

لى العوامل المؤثرة فیھا وقد وجد ان : ان دراسة السلسلة الزمنیة یقتضي تحلیلھا اتحلیل السلسلة الزمنیة. 6-2

بالعوامل االتیة :تتأثرالسلسلة الزمنیة 

االتجاه العام . 1

التغیرات الموسمیة. 2

التغیرات الدوریة. 3

التغیرات العرضیة. 4

على القیم الظاھرة في المدى الطویل فمثال عدد سكان العراق خالل تأثیراھو العامل االكثر االتجاه العام :-1

بدرجة كبیرة باالتجاه العام . نظرا لمیل جمیع االعداد متأثرةاالربعین سنة الماضیة یمثل سلسلة زمنیة 

المكونة لھذه السلسلة الى التزاید بصورة عامة . یكون االتجاه العام موجب عندما تتزاید قیمة الظاھرة على 

موجب .مرور الزمن فمثال نمو السكان یمثل سلسلة زمنیة اتجاھھا العام 

ویكون التجاه العام سالبا عندما تتناقص قیم الظاھرة على مرور الزمن فمثال الوفیات الناتجة عن االصابة 

بمرض الجدري تكون سلسلة زمنیة اتجاھھا سالب .

واالتجاه العام یكون مستقیما اذا كان التغیر في قیم الظاھرة كمیة ثابتة موجبة او سالبة ویكون التجاه العام غیر 

.اآلتیینمستقیم ( منحني ) اذا كان التغیر في قیم الظاھرة غیر ثابت خالل المدة ویمكن توضیح ذلك بالشكلین 

حالة النمو المستمر حالة االنكماش(النقص)                           
االتجاه العام موجبم سالب                                 االتجاه العا

: تشیر التغیرات الموسمیة الى متوسط التغیر المنظم الذي یحدث خالل سنة واحدة او التغیرات الموسمیة-2

مة تتكون نتیجة اختالف المناخ فصل واحد او شھر واحد .... الخ ان التغیرات الموسمیة تتكرر خالل فترات منتظ

التغیرات الموسمیة في زیادة االستھالك من وقود ذلك. فمثالما شابھاو عادات اجتماعیة او مناسبات دینیة او 
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التدفئة في فصل الشتاء وزیادة الطلب على المراوح في فصل الصیف لذلك یمكن التنبؤ بمقدار الظاھرة في 

.ةالمستقبل حسب فصول او اشھر السن

:ھي التغیرات التي تتكرر خالل فترة زمنیة تزید عن سنة مثل تعاقب الدورات االقتصادیة التغیرات الدوریة–3

( الرخاء واالنكماش ) وتسمى بالتذبذبات الدوریة وانھا اقل انتظاما من التغیرات الموسمیة.

ثل الحروب والكوارث الطبیعیة  ، غیر متوقعة مألسباب: ھي التغیرات التي تحدث التغیرات العرضیة–4

ویصعب التنبؤ بالفترات التي یمكن ان تحدث فیھا ھذه التغیرات .

طرق ایجاد خط االتجاه العام . 1- 6-2

طریقة متوسطي نصفي السلسلة . 1

طریقة المتوسطات المتحركة. 2

طریقة المربعات الصغرى. 3

طریقة متوسطي نصفي السلسلة . 2- 6-2

طریقة تقسم السلسلة الى قسمین یفضل ان یكونا متساویین ثم نوجد الوسط الحسابي للقیم في كل قسم بموجب ھذه ال

فنحصل على نقطتین على خط السلسلة الزمنیة . ثم نرسم مستقیما بین النقطتین فیكون ھو خط االتجاه العام . ان 

كذلك فان العمل بھذه الطریقة یقتصر على ھذه الطریقة بسیطة ولكن النتائج التي نحصل علیھا قد ال تكون دقیقة 

تجاه العام مستقیما او قریبا من االستقامةالحاالت التي یكون فیھا اال

مثال :

اوجد خط التجاه العام للسلسلة الزمنیة االتیة باستخدام طریقة متوسطي نصفي السلسلة 

1957 , 1958 , 1959 , 1960 , 1961 , 1962 , 1963 ,  1964السنوات : 1956 , 1955

5.93 , 6.09, 6.26 , 6.45 ,   6.67 , 6.89 , 7.13 ,   7.37 , 7.62 ,   7.88:السكان

(بالمالیین)

الحل :

1959)نقسم السلسلة الى قسمین متساویین االول من سنة  – والقسم 1957والسنة الوسطى فیھ ھي سنة (1955

-1964)لة من سنة الثاني من السلس ومن ثم نجد الوسط الحسابي 1962والسنة الوسطى فیھ ھي سنة ( 1960

لكل قسم وكاالتي :
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الوسط الحسابي للقسم االول یساوي

28.6
5

67.645.626.609.693.5





n

X
X i

الوسط الحسابي للقسم الثاني 

38.7
5

88.762.737.713.789.6



 

n

X
X i

ویمثل عدد واالحداثي الصادي (المحور العمودي)نرسم االحداثي السیني (المحور االفقي) ویمثل السنوات 

السكان بالمالیین ونحدد النقطتین (الوسط الحسابي لكل قسم) ثم نرسم خط مستقیم یصل بین النقطتین فنحصل على 

خط االتجاه العام 

:  طریقة المتوسطات المتحركة . 3- 6-2

او خمس سنوات ونحسب متوسط قیم الظاھرة بموجب ھذه الطریقة نختار عدد من السنین ولتكن ثالثة سنوات

بدلھا القیمة التالیة للمجموعة السابق اخذھا فنحصل ونأخذلھذه السنین ثم نترك القیمة االولى من القیم التي اخذناھا 

متوسطھا ثم نترك القیمة االولى من المجموعة الجدیدة وناخذ بدلھا القیمة ونأخذعلى قیم بنفس عدد القیم السابقة 

لتالیة للمجموعة ثم نستخرج متوسطھا وھكذا نحصل على المتوسطات المتحركة لقیم الظاھرة ثم نضع المتوسط ا

لكل مجموعة امام القیمة الوسطى من قیمھا ان كان عددھا فردیا وامام احدى القیمتین الوسطیتین ان كان عددا 

فیكون خط االتجاه العام .زوجیا ثم نثبت ھذا المتوسط على شكل نقاط ونصل بینھا بخط مستقیم
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المطلوب، 1998ـ1990الحد مصانع السمنت وللسنوات من yiالجدول االتي یبین قیم المبیعات الفعلیة مثال : 

رسم خط االتجاه العام باستخدام طریقة المتوسطات المتحركة .

1998السنوات :  , 1997 , 1996 , 1995 , 1994 , 1993 , 1992 , 1991 , 1990

280المبیعات بالمالیین :  , 220 , 230 , 250 , 260 , 220 , 230 , 240 , 210

نفرض ان عدد السنین المناسب ھو ثالث سنوات :الحل 

السنوات
المبیعات بالمالین

iy
مجموع ثالث سنوات

متوسط ثالث سنوات

( المتوسطات المتحركة )

1990210

1991240680226.67

1992230690230

1993220710236.67

1994260730243.33

1995250740246.67

1996230700233.33

1997220730243.33

1998280
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طریقة المربعات الصغرى . 4- 6-2

تعتبر ھذه الطریقة من ادق طرق تعیین خط االتجاه العام 

EbaYi .

قیمتان ثابتتان bو aحیث ان 

تمثلbوان 







 22 EnE

EYnEy
b ii





تمثلaو

n

y
Y

n

Ei
E

EbYa

i 



;





127

تیة:وللمواسم اال96-98: الجدول االتي یبین قیم المبیعات الفعلیة (بالمالیین ) ألحد المصانع وللسنوات مثال

yi280 , 220 , 230 , 250 , 260 , 220 , 230 , 240 , 210المبیعات 

Ei9      ,  8     , 7المواسم  , 6      , 5      ,4    , 3 , 2 ,   1 ,

1999صغرى ثم قدر قیمة المبیعات للسنوات المطلوب : استخراج معادلة خط االتجاه العام بطریقة المربعات ال

2000و

2
iEii EyiyiE

12102101

44802402

96902303

168802204

2513002605

3615002506

4916102307

6417602208

8125202809

28510950214045

iEوللمواسمiyاي الوسط الحسابي للمبیعات ĒوȲثم نجد

78.237
9

2140

5
9

45









n

y
Y

n

Ei
E

i
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17.4
60

350
59285

78.2375910950
222 












EnE

EYnEy
b ii





    93.21685.2078.2375.17.478.237  EbYa 

EEbaYi 17.493.216. 

وذلك 2000و1999من عام ل ثالثة اشھرویمكن االستفادة من معادلة خط االتجاه العام للتنبؤ بقیم المبیعات لك

في معادلة خط االتجاه العام وكما یلي :iEبالتعویض عن قیمة 

63.2581017.493.216.
101999

1999 


EbaY

E

8.2621117.493.216.
112000

2000 


EbaY

E

أیارولشھر4200مثال لسنة ،او بالسنوات باألشھرIEعن ، لتعویضوھكذا لبقیة المواسم كما یمكن ا

22.281417.1517.493.216.
417.152005/5

2000 


EbaY

E

األسئلة

،بالمیون بیضة2000ـ1991الجدول التالي یبین انتاج البیض في احدى محطات الدواجن عن الفترة من /1س

طریقة المتوسطات المتحركة بالمطلوب : رسم خط االتجاه العام 

16.2, 15.2 , 15.1 16.9 ,16.8 ,12.9 ,13.8 , 16.1 , 20.4 , 17.8االنتاج السنوي :

1991 1992 1993  1994  1995 1996 1997  1998  1999  2000السنوات       :   

المطلوب/ اوجد معادلة خط االتجاه ،البیانات التالیة تمثل االدخارات في احد المصارف مقدرة بالمالیین  /2س
1990لعام العام باستخدام طریقة المربعات الصغرى ثم قدر

Iy3146556077697881المدخرات
E19821983198419851986198719881989السنوات 
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سابعالفصل ال

األرقام القیاسیة
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Index  numberاالرقام القیاسیة -7

ر من االھمیة لجمیع الباحثین في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة ان دراسة االرقام القیاسیة على جانب كبی

الظاھرة موضوعة البحث وبواسطة یطرأ علىوالتجاریة فالرقم القیاسي یشیر الى االنخفاض واالرتفاع الذي 

ار الرقم القیاسي یتمكن الباحث االقتصادي ان یعطي رأیھ في ارتفاع وانخفاض مستوى المعیشة في قطر من االقط

او مدینة من المدن خالل فترة معینة من الزمن . كذلك یتمكن ھذا الباحث عند وقوفھ على التغیر الحقیقي في الحالة 

االقتصادیة ان یضع سیاسة اقتصادیة انمائیة مرنة من واقع التغیرات التي توصفھا ھذه االرقام .

ن ان یقف على الظروف االجتماعیة  مثال یتمكن الباحث ملألجوروعن طریق دراسة االرقام القیاسیة 

واالقتصادیة للعمال في الصناعات المختلفة في السنوات المختلفة واثر التحسینات في وسائل االنتاج وتخفیض 

ومستواھا.باألجورساعات العمل وغیر ذلك مما یتعلق 

الظواھر ذات العالقة ھو قیاس احصائي یبین التغیر في قیمة ظاھرة معینة او مجموعة من الرقم القیاسي :

بالنسبة الى قیمتھا في زمان او مكان معین .

ھي الفترة التي تنسب الیھا عادة اسعار وكمیات الفترات االخرى وھذه الفترة قد تكون شھرا او :فترة االساس

خالیة سنة او غیرھا ولكن الشائع ان تكون سنة واحدة وتسمى ( سنة االساس ) كما یشترط ان تكون سنة طبیعیة 

من الشذوذ كالحروب واالزمات او الكوارث.

تنسب اسعارھا او كمیاتھا الى اسعار او كمیات فترة االساس .ھي الفترة التيفترة المقارنة :

انواع االرقام القیاسیة المستخدمة في التحلیل االحصائي :. 7-1

Simple index numberاوال : االرقام القیاسیة البسیطة 

Weightedرقام القیاسیة المرجحة ثانیا : اال index number

ظاھرة لغرض مقارنة قیمتھا بین فترة واخرى . فمثال ألیةتكوین االرقام القیاسیة  : من الممكن ایجاد ارقام قیاسیة 

وكذلك للصادرات والواردات واالجور وغیر ذلك ولكن من االرقام القیاسیة لإلنتاجنستطیع عمل رقم قیاسي 

.لألسعارشیوعا المھمة واالكثر شیوعا ھي االرقام القیاسیة االكثر

Simple indexالبسیطة القیاسیةاالرقام . 1- 7-1 number

خالل سنتي االساس لألسعارالوسط الحسابي بإیجادبموجب ھذه الطریقة لألسعاریحسب الرقم القیاسي البسیط 

مقارنة الى الوسط الحسابي لسنة االساس ونضرب الناتج لسنة اللألسعاروالمقارنة ثم ننسب الوسط الحسابي 

للحصول على نسبة مئویة .100*
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مجموع االسعار في سنة المقارنة
---------------------------------- في سنة المقارنة  =لألسعارالوسط الحسابي 

عدد االسعار 

n

P
P i

i


ھي اسعار سنة المقارنة  iPحیث ان 

مجموع االسعار في سنة االساس
االساس = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي سنة لألسعاراما الوسط الحسابي 

األسعارعدد 

n

P
P  



ھي اسعار سنة االساس OPحیث ان 

في سنة المقارنةلألسعارالوسط الحسابي  
100* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعلیھ فان الرقم القیاسي = %

األساسفي سنة لألسعارالوسط الحسابي 

%100. 




n

P
n

P

IP

i



یاخذ الصیغة االتیة :لألسعارسي وعلیھ فان الرقم القیا

%100. 



i

i

P

P
IP

:مثال

المطلوب  ایجاد الرقم القیاسي البسیط ، ( 1993)(1969)الجدول االتي یبین اسعار بعض السلع في سنتي 
االساس ھي سنة1969علما بان 1993لسنة لألسعار
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السعرالسلعة

19691993

6004000قمح

30700سكر

32320لحم

6624390المجموع

%663%100
662

4390%100. 



i

i

P

P
IP

1969دینار عما كانت علیھ في سنة االساس 663اي ان االسعار ارتفعت بمقدار 

استخدام الرقم القیاسي البسیط للمقارنة بین كمیات السلع وقیمتھا . 1-1- 7-1

qiت السلع وذلك بقسمة كمیة السلعة في سنة المقارنة یستخدم الرقم القیاسي البسیط في حالة المقارنة بین كمیا

100وضرب الناتج *qoعلى كمیة السلعة في سنة االساس 

اي ان الرقم القیاسي البسیط للكمیة یاخذ الصیغة االتیة :

100. 
q

q
IQ i

والمقارنة فیمكننا استخراج اما اذا توفرت بیانات عن سعر السلعة والكمیة المباعة او المنتجة في سنتي االساس

الرقم القیاسي لقیمة االنتاج وذلك بقسمة قیمة السلعة في سنة المقارنة على قیمتھا في سنة االساس وضرب

100*الناتج 

pqVوعلیھ فان     Vالسعر ویرمز للقیمة بـ *: القیمة = الكمیةمالحظة 

لقیمة یاخذ الصیغة االتیة :وعلیھ فان الرقم القیاسي ل

 qp

qp
IQ ii.
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iqip القیمة في سنة المقارنة

oqop ھي القیمة في سنة االساس

مثال :

دینار للوحدة ، وقد ارتفعت (20)وحدة بسعر (150)1991اذا كانت الكمیة المباعة من احدى السلع في سنة 

دینار للوحدة . (22)وحدة وبسعر (250)الى 1997نة الكمیة المباعة من ھذه السلعة في س

ھي   سنة االساس    1991باعتبار ان سنة 1997الرقم القیاسي البسیط لسعر السلعة عام -المطلوب : احسب أ

ھي سنة االساس1991باعتبار ان سنة 1997الرقم القیاسي البسیط لكمیة االنتاج لعام –ب 

1997الرقم القیاسي البسیط للقیمة لعام –ج 

الحل : 

1991لعام لألسعارنحسب الرقم القیاسي البسیط -أ

%110%100
20
22%100.

1991

1997 
P

P
IP i

مقارنة بسنة االساس1997لعام %10بمعنى ان السعر ارتفع بنسبة 

الرقم القیاسي البسیط لكمیة االنتاج -ب

%67.166%100
150
250%100.

1991

1997 
q

q
IQ i

1997لعام %66.67ى ان الكمیة المنتجة ارتفعت بنسبة  بمعن

البسیط للقیمةالقیاسيالرقم -ث

%3.183%100
100

67.166110%100
100

.1.. 






IQP

IV

كما یمكن استخراج نفس النتیجة بقسمة حاصل ضرب الرقمین القیاسیین للسعر والكمیة المستخرجة سابقا على

%3.183%100
100

67.166110%100
100

.1.. 






IQP

IV
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:االرقام القیاسیة المرجحة  . 7-2

االرقام القیاسیة البسیطة كونھا تعطي اھمیة متساویة للسلع المختلفة لدى استخراج ارقامھا القیاسیة یبیعان ما

.اي انھا تعطي صورة غیر دقیقة للتغیرات الحاصلة  في مستویات االسعار او الكمیات وغیرھا .

وذلك بأھمیتھال سلعة الوزن الحقیقي الخاص لذلك نلجأ الى استخدام االرقام القیاسیة المرجحة اي التي تعطي لك

من خالل ترجیح االسعار وحیث یوجد لدینا نوعیة من االسعار ( اسعار سنة االساس واسعار سنة المقارنة ) كذلك 

نوعین من الكمیات  ( كمیات سنة االساس وكمیات سنة المقارنة ) لذلك یمكن ان نحصل  على ثالثة انواع من 

العلماء الذین توصلوا لیھا وھي : ـبأسماءالمرجحة تعرف االرقام القیاسیة 

Laspeyers Indexرقم السبیر  -1

Paascheرقم باش -2

( االمثل)Fisherرقم فیشر  -3

:  یعتمد على الترجیح بكمیات سنة االساسرقم السبیر .7-2-1

سنة االساسمجموع اسعار سنة المقارنة *كمیات
100*----------------------------------------------------- رقم السبیر =   

مجموع اسعار سنة االساس *كمیات سنة االساس

یساوياي ان رقم السبیر  

%100.)(. 







qP

qP
LasIP i

19391957الجدول االتي یبین كمیات السلع واسعارھا في سنتین :مثال المطلوب : ایجاد الرقم القیاسي ، ,

ھي سنة االساس بطریقة السبیر 1939ان سنة اعتبارب1957في سنة لألسعار

الكمیةالسعرنوع السلعة
1939195719391957

241824قمح
49612باقالء
132032ذرة
13250400رز

الحل :
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كمیات سنة االساس ثم نجمع حاصل الضرب*سنة المقارنة نضرب اسعار

كمیات سنة األساس ثم نجمع حاصل الضرب*نضرب أسعار سنة األساس 

  )1939(1939 .  qp)1939()1957( . qp i

36182 72184 

2464 5469 

20201 60203 

2502501 7503250 

330936

  %284%100
330
936%100.. 








qP

qP
LasIP i

یعتمد ألنھاسي یمكن استخراجھ في حالة عدم توفر البیانات الخاصة بكمیات سنة المقارنة (یالحظ ان ھذا الرقم القی
على كمیات سنة االساس )

رقم باش (الترجیح بكمیات سنة المقارنة).7-2-2

مجموع اسعار سنة المقارنة * كمیات سنة المقارنة
100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *ـــــالرقم القیاسي لباش =

مجموع اسعار سنة االساس * كمیات سنة المقارنة            

الرقم القیاسي لباش الصیغة االتیة:ویأخذ

  %100.. 



i

ii

qP

qP
PaaIP



المطلوب : ایجاد الرقم القیاسي ، 1939،1957یبین كمیات السلع واسعارھا في سنتین الجدول االتي:مثال 

ھي سنة االساس بطریقة باش1939باعتبار ان سنة 1957في سنة لألسعار

الكمیةالسعرنوع السلعة
1939195719391957

241824قمح
49612باقالء
132032ذرة
13250400رز

الحل:
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كمیات سنة المقارنة ونجمع حاصل الضرب *نضرب االسعار في سنة المقارنة . 1

كمیات سنة المقارنة ونجمع حاصل الضرب *نضرب اسعار سنة االساس . 2

  )1957(1939 . iqp )1957()1957( . ii qp

48242 96424 

48412 108912 

32132 96332 

4001400 12003400 

5281500

  %284%100
528

1500%100.. 



i

ii

qP

qP
PaaIP



الرقم القیاسي االمثل .7-2-3

ویسمى بمعادلة فیشر وبموجب ھذه المعادلة یمكن احتساب الرقم القیاسي لالسعار من الجذر التربیعي لحاصل 

ضرب الناتج من معادلة باش * الرقم القیاسي الناتج من معادلة السبیر    

یساويوعلیھ فان الرقم القیاسي االمثل 

  %100... 



























i

iii

qp

qp

qp

qp
FisIP





وبالرجوع الى المثال السابق لالسبیر وباش فان الرقم القیاسي لفیشر یساوي

 

%284%10084.284.2%100
528

1500.
330
936

%100...













































i

iii

qp

qp

qp

qp
FisIP





الجدول االتي یبین االسعار والكمیات المقابلة لھا :مثال 
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البیانات
السلعة

oP
اسعار اساس

iP
اسعار مقارنة

oq
كمیات اساس

iq
كمیات مقارنة

14102025
2254030
3691520
48151015

المطلوب :

رقم السبیر القیاسي -أ

رقم باش القیاسي -ب

رقم فیشر القیاسي (االمثل)-ج

الحل :

رقم السبیر      -أ

 qp .qp i .

80204 2002010 

80402 200405 

90156 135159 

80108 1501015 

330685

  %207%100
330
685%100.. 








qP

qP
LasIP i
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رقم باش      -ب

iqp .ii qp .

100254 2502510 

60302 150305 

120206 180209 

120158 2251515 

400805

  %201%100
400
805%100.. 




i

ii

qP

qP
PaaIP



رقم فیشر -ج

 

%202%10001.207.2%100
400
805.

330
685

%100...












































i

iii

qp

qp

qp

qp
FisIP
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األسئلة

:2009و  2000البیانات التالیة توضح الكمیات المصدرة من مجموعة من السلع في عامي / 1س


2009 2000 الوحدة السلعة

200 70 طن اسماك

80 20 طن لحوم

900 400 الف برمیل مواد بترولیة

یبین الجدول التالي األسعار والكمیات لثالث منتجات :/   2س

السنوات2000سنة 2010سنة 

المنتجات الكمیةالسعرالكمیةالسعر

9

10

8

6000

8000

7500

10

15

20

2000

3000

5000

األول

الثاني

الثالث

الرقم القیاسي التجمیعي البسیط لألسعار-1المطلوب : 

الرقم القیاسي التجمیعي (رقم السبیر)-2

الرقم القیاسي التجمیعي (رقم باش)-3

الرقم القیاسي التجمیعي (رقم فیشر)- 4

.2013، 2005في عامي A ،B ،Cالجدول اآلتي یبین أسعار وكمیات السلع / 3س

السلعة
الكمیةالسعر

2005)0P(2013)1P(2005)0Q(2013)1Q(

A1318814

B1621612

C22281018

) رقم فیشر لألسعار2) رقم السبیر للكمیات                    (1: (المطلوب تقدیر كل من
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ثامنالفصل ال

بعض المواضیع التطبیقیة



141

بعض المواضیع التطبیقیة-8

الساسیة أعتقد ان من الضروري ان نطلع بعد دراستنا لمراحل الطریقة االحصائیة والمام الطالب ببعض المراحل ا

التطبیقیةعلى بعض المواضیع التطبیقیة التي تعالج بعض النواحي االقتصادیة واالجتماعیة وغیرھا ، والمواد 

والصناعیة والزراعیة واحصاءات الدخل القومي والھندسیةاالحصاءات الحیویة والتجاریةاك نكثیرة ومتشعبة فھ

والخ .... 

: الحصاءات الحیویةا.  8-1

االحصاءات الحیویة ھي االحصاءات التي تبحث وتحلل المظاھر المختلفة لحیاة االنسان منذ والدتھ الى وفاتھ . 

فھي تھتم بالوالدات والوفیات والزواج والطالق واالمراض والعاھات والحرف والصناعات والھجرة . وھكذا 

قتصادي واالجتماعي  . للباحث االنرى أھمیة ھذا النوع من الدراسة 

تعداد السكان . 8-2

وكانت اھتمت الدول قدیما بمعرفة عدد السكان وذلك لتقدیر قوتھا البشریة في الحروب وكذلك لجبایة الضرائب .

عملیة العد نجري بطرق غیر علمیة وبتواریخ غیر محددة . وفي الوقت الحاضر تطور اسلوب تعداد السكان 

تظمة ویشمل عد جمیع سكان البلد في فترة معینة وبأسالیب  احصائیة حدیثة . وترمي واصبح یجري بفترات من

عملیة التعداد في الوقت الحاضر الى التعرف على الصفات المختلفة للسكان وتوزیع السكان جغرافیا ،توزیع 

وغیر ذلك من السكان حسب العمر والنوع ، الحالة المدنیة والعلمیة والدینیة ،توزیع السكان حسب الحرف 

صورة واضحة عن احوال السكان االجتماعیة واالقتصادیة وھذه الصورة االوصاف التي تساعد على اعطاء 

احصاء السكان لبرامج التخطیط ، فقد فكرت ألھمیةتساعد المسؤولین على وضع تخطیط سلیم شامل . ونظرا 

مس سنوات مثال ) اال ان العمل المرھق بعض الدول في جعل عملیة تعداد السكان تجري بفترات قصیرة (كل خ

التعداد تحول دون تقصیر فترة التعداد .إلجراءوالوقت والمال الالزم 

تسجیل عام لسكان العراق بإجراءوفي العراق یجري التعداد كل عشر سنوات ، فقد قامت الحكومة العراقیة 

اقیة بعدة تسجیالت عامة قبل ھذا التسجیل وقد سبق ان قامت الحكومة العر1977الة السكان في سنة لمعرفة ح

فلم یكن سوى 1927. أما تعداد 1965-1957-1947–1934–1927االخیر . وذلك في السنوات 

فقد اتبع نظام 1934حتى تبین للحكومة فشل العملیة فألغتھا . اما تسجیل محاولة فاشلة فلم تمضي بضعة شھور 

بالبیانات المطلوبة وقد شمل لألدالءعلى ان یستدعي المختار رؤساء العائالت تعیین لجان استقرت في االماكن

ھذا التسجیل جمیع انحاء العراق وكان الغرض منھ مركزا لخدمة أغراض التجنید واالنتخابات ، وقد استعمل 

. أما تسجیل عام كمستند رسمي الستعمالھااساسا لمنح ( دفتر الجنسیة ) التي استبدلت فیما بعد بدفاتر النفوس 

فیعتبر اول تسجیل جرى بواسطة العدادین والھیئات حیث قاموا بزیارة المساكن الستقاء المعلومات 1947
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في المدن والقصبات في یوم واحد . اما في القرى المطلوبة . وقد شملت عملیة التسجیل جمیع انحاء العراق 

یوم التسجیل . ولم تنجح العملیة في القرى واالریاف قبل یوم التسجیل وانتھت في نفس بدأتواالریاف فقد 

. حیث كان 1957نجاحھا في المدن والقصبات . وقد تخلف عدد كبیر من السكان عن التسجیل وقد تبین ذلك عام 

1967فقد كان من المفروض ان یجري عام 1965اكثر دقة وشموال . اما التسجیل في عام 1957عام التسجیل

عداد لالنتخابات فقد قدم موعد التعداد . وامتاز ھذا التعداد عن التعدادات السابقة بكون االستمارة لكن لضرورة اال

الى االستمارة اسئلة تتعلق بالحرف والقومیة والخدمة العسكریة وغیرھا . اضیففقداحتوت على اسئلة اكثر 

وھناك طریقتان للتعداد .

التعداد الفعلي .8-2-1

ولة منع التجول ویحصر السكان كما ھم في الواقع وقت التعداد ، ففي كل محل (بیت ، تعلن الدوفي ھذه الطریقة 

فندق ...الخ ) یعتبر جمیع االشخاص الموجودین فیھ ساعة التعداد من سكان البلدة سواء أكانوا زائرین أو من أصل 

لتھ بل یعد مع سكان المدینة التي ھو السكان . كما ان أحد أفراد العائلة المتغیب عنھا في یوم التعداد ال یعد من عائ

الى عد كل شخص في أي مكان یوجد فیھ اال ان ال یحتاجفیھا . وھذه الطریقة سھلة وقلیلة االخطاء . اذ ان العداد 

التعداد بھذه الطریقة ال یصور االشیاء على حقیقتھا ویعطي معلومات غیر صحیحة اذا كانت الدولة واسعة 

الدول التي تستخدم ھذه الطریقة .والعراق من المساحة . 

التعداد النظري .8-2-2

العائلة المتغیبون عن البیت یحسبون مع عائالتھم وال یعدون مع فأفرادوھو حصر السكان حسب اقامتھم المعتادة . 

سكان المدن االخرى التي ھم فیھا وقت التعداد . وھذه الطریقة صعبة من الناحیة العملیة اذ تتطلب وضع أسئلة 

فیة في استمارة التعداد لمعرفة محل االقامة الحقیقیة لكل شخص فیحصل االلتباس الذي یؤدي الى تسرب اضا

ان یكون التعداد دقیقا یجب تھیئة جھاز منظم من العدادین والفنیین كما ان درجة ثقافة الشعب وألجلأخطاء كبیرة 

.تحدة والمانیا تؤثر في ذلك . ومن الدول التي تطبق ھذه الطریقة الوالیات الم

والتعداد یجري عن طریق طبع استمارات وتوزیعھا على العائالت والمحالت لملئھا من قبلھم أو بواسطة العدادین 

. وتعتبر البیانات الموجودة  في االستمارات سریة یعاقب من یشي بھا ویستعملھا لغیر أغراضھا االحصائیة .

تقدیر عدد السكان :  . 8-3

تخطیط للدولة الى معرفة عدد السكان سنویا وال یمكن معرفتھ بواسطة التعداد العام الذي الذي تحتاج برامج ال

یجري مرة واحدة كل عشر سنوات بسبب صعوبة العمل والتكالیف الكثیرة لذلك تلجأ الى عمل تقدیرات سنویة 

) المتوالیة 3المتوالیة العددیة () 2) الزیادة الطبیعیة (1وھناك ثالث طرق لتقدیر عدد السكان وھي (بعدد السكان 

الھندسیة .
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الزیادة الطبیعیة . 1- 8-3

مثال وأرید معرفة عدد السكان التقدیري للسنة 1957وھذه الطریقة مبنیة على اساس أنھ اذا عرف التعداد لسنة 

حتى 1957یة فیجب ان تعرف عدد كل من الموالید والوفیات والداخلین والراحلین عنھ في الفترة من نھا1958

. 1958نھایة 

(عدد الوفیات +عدد المھاجرین للخارج )–والزیادة الطبیعیة للسكان = عدد الموالید + عدد المھاجرین للداخل 

ویمكن  استخدام ھذا المقیاس لتقدیر السكان في أي وقت اذا ضبطت احصاءات الھجرة وكان تسجیل الموالید 

والوفیات دقیقا .

یة العددیة المتوال. 2- 8-3

سابقان للتقدیر وذلك الستخراج تعددانفي حالة التقدیر بطریقة المتوالیة العددیة یجب أن یكون معروفا لدینا 

Lاي اننا نطبق صیغة الحد االخیر dاالساس 

L = A+ (n-1) d

ة االولى یكون تطبق ھذه الصیغة مرتین في المر

1L التعداد االخیر قبل سنة التقدیر =

A التعداد السابق لھ

1N ا ) +العدادین= ( عدد السنین بین

d الزیادة السنویة للسكان . وفي المرة الثانیة یكون =

2L عدد النفوس في سنة التقدیر للتعداد االخیر

N1ر += ( عدد السنین بین سنة التقدیر والتعداد االخی (

2A. التعداد االخیر

المتوالیة الھندسیة . 3- 8-3

في حالة التقدیر بطریقة المتوالیة الھندسیة نطبق القانون 

1-nL = A *R
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كعدادینA1L ,1للسكان معدل الزیادة السنویة Rیطبق ھذا القانون مرتین في المرة االولى الستخراج قیمة 

)، ویطبق القانون مرة ثانیة الستخراج عدد السكان في 1+التعددین( عدد السنین بین 1n، االخیر والذي قبلھ 

سنة التقدیر حیث 

2L عدد السكان في سنة التقدیر

2A التعداد االخیر

2Nن سنة التقدیر والتعداد االخیر .عدد السنین بی

مثال :

والمطلوب تقدیر 6339960كان التعداد 1957وفي سنة 1947نسمة سنة 4816185سكان العراق  تعدادكان 

باستخدام :1964عدد السكان سنة 

أوال : المتوالیة العددیة 

ثانیا : المتوالیة الھندسیة 

بطریقة المتوالیة العددیة الحل : 

1)d-= A +(n1L

6339960= 486185 + (11-1) d

d= 633990-4816185 /10 = 152378الزیادة السنویة

1)* 152378-= 6339960+(82L

L= 6339960 +1066346 = 7406306 1964نسمة عدد السكان سنة

الحل : بطریقة المتوالیة الھندسیة 

1-n1= A *R1L

11*16339960= 4816185 * R

101/R= (6339960 / 4816185 )

R= 1/10 ( Log 6339960- Log 4816185)Log
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Log R =1/10 (6.8021- 6.6826 )

LogR = 0.01195

في الخطوة التالیة Rنحتاج لو ألنناونقف الى ھذه المرحلة بدون ان نجد العدد المقابل 

2L= 1964واالن نفرض ان عدد السكان في سنة 

1-8= 6339960 * R2L

+7* Log R= Log 63399602Log L

= 6.8021 + 0.011952Log L

من السابق Log R = 0.01195حیث 

= 6.8021+0.08365 = 6.885752Log L

= 76880002LogL 1964عدد نفوس العراق سنة.
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يةاجلداول اإلحصائ

2كاجدول 

درجة الحریة
مستوى الداللة أو الثقة

0.05 0.01 0.001
1 3.84 6.64 10.83
2 5.99 9.21 13.82
3 7.82 11.35 16.27
4 9.49 13.28 18.47
5 11.07 15.09 20.52
6 12.59 16.81 22.46
7 14.07 18.48 24.32
8 15.51 20.09 26.13
9 16.92 21.67 27.88
10 18.31 23.21 29.59
11 19.68 24.73 31.26
12 21.03 26.22 32.91
13 22.36 27.69 34.53
14 23.69 29.14 36.12
15 25.00 30.58 37.70
16 26.30 32.00 39.25
17 27.59 33.41 40.79
18 28.87 34.81 42.31
19 30.14 36.19 43.82
20 31.41 37.57 45.32
21 32.67 38.93 46.80
22 33.92 40.29 48.27
23 35.17 41.64 49.73
24 36.42 42.98 51.18
25 37.65 44.31 52.62
26 38.89 45.64 54.05
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27 40.11 46.96 55.48
28 41.34 48.28 56.89
29 42.56 49.59 58.30
30 43.77 50.89 59.70
31 44.99 52.19 61.10
32 46.19 53.49 62.49
33 47.40 54.78 63.87
34 48.60 56.06 65.25
35 49.80 57.34 66.62
36 51.00 58.62 67.99
37 52.19 59.89 69.35
38 53.38 61.16 70.71
39 54.57 62.43 72.06
40 55.76 63.69 73.41
41 56.94 64.95 74.75
42 58.12 66.21 76.09
43 59.30 67.46 77.42
44 60.48 68.71 78.75
45 61.66 69.96 80.08
46 62.83 71.20 81.40
47 64.00 72.44 82.72
48 65.17 73.68 84.03
49 66.34 74.92 85.35
50 67.51 76.15 86.66
51 68.67 77.39 87.97
52 69.83 78.62 89.27
53 70.99 79.84 90.57
54 72.15 81.07 91.88
55 73.31 82.29 93.17
56 74.47 83.52 94.47
57 75.62 84.73 95.75
58 76.78 85.95 97.03
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59 77.93 87.17 98.34
60 79.08 88.38 99.62
61 80.23 89.59 100.88
62 81.38 90.80 102.15
63 82.53 92.01 103.46
64 83.68 93.22 104.72
65 84.82 94.42 105.97
66 85.97 95.63 107.26
67 87.11 96.83 108.54
68 88.25 98.03 109.79
69 89.39 99.23 111.06
70 90.53 100.42 112.31
71 91.67 101.62 113.56
72 92.81 102.82 114.84
73 93.95 104.01 116.08
74 95.08 105.20 117.35
75 96.22 106.39 118.60
76 97.35 107.58 119.85
77 98.49 108.77 121.11
78 99.62 109.96 122.36
79 100.75 111.15 123.60
80 101.88 112.33 124.84
81 103.01 113.51 126.09
82 104.14 114.70 127.33
83 105.27 115.88 128.57
84 106.40 117.06 129.80
85 107.52 118.24 131.04
86 108.65 119.41 132.28
87 109.77 120.59 133.51
88 110.90 121.77 134.74
89 112.02 122.94 135.96
90 113.15 124.12 137.19
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جدول ت
درجة الحریة مستوى الداللة

طرف واحد 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 0.0001 0.00005

طرفین 0.2 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 0.0001

2 1.89 2.92 4.30 9.92 14.09 31.60 44.70 100.14

3 1.64 2.35 3.18 5.84 7.45 12.92 16.33 28.01

4 1.53 2.13 2.78 4.60 5.60 8.61 10.31 15.53

5 1.48 2.02 2.57 4.03 4.77 6.87 7.98 11.18

6 1.44 1.94 2.45 3.71 4.32 5.96 6.79 9.08

7 1.41 1.89 2.36 3.50 4.03 5.41 6.08 7.89

8 1.40 1.86 2.31 3.36 3.83 5.04 5.62 7.12

9 1.38 1.83 2.26 3.25 3.69 4.78 5.29 6.59

10 1.37 1.81 2.23 3.17 3.58 4.59 5.05 6.21

11 1.36 1.80 2.20 3.11 3.50 4.44 4.86 5.92

12 1.36 1.78 2.18 3.05 3.43 4.32 4.72 5.70

13 1.35 1.77 2.16 3.01 3.37 4.22 4.60 5.51

14 1.35 1.76 2.14 2.98 3.33 4.14 4.50 5.36

15 1.34 1.75 2.13 2.95 3.29 4.07 4.42 5.24

16 1.34 1.75 2.12 2.92 3.25 4.01 4.35 5.13

17 1.33 1.74 2.11 2.90 3.22 3.97 4.29 5.04

91 114.27 125.29 138.45
92 115.39 126.46 139.66
93 116.51 127.63 140.90
94 117.63 128.80 142.12
95 118.75 129.97 143.32
96 119.87 131.14 144.55
97 120.99 132.31 145.78
98 122.11 133.47 146.99
99 123.23 134.64 148.21
100 124.34 135.81 149
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18 1.33 1.73 2.10 2.88 3.20 3.92 4.23 4.97

19 1.33 1.73 2.09 2.86 3.17 3.88 4.19 4.90

20 1.33 1.72 2.09 2.85 3.15 3.85 4.15 4.84

21 1.32 1.72 2.08 2.83 3.14 3.82 4.11 4.78

22 1.32 1.72 2.07 2.82 3.12 3.79 4.08 4.74

23 1.32 1.71 2.07 2.81 3.10 3.77 4.05 4.69

24 1.32 1.71 2.06 2.80 3.09 3.75 4.02 4.65

25 1.32 1.71 2.06 2.79 3.08 3.73 4.00 4.62

26 1.31 1.71 2.06 2.78 3.07 3.71 3.97 4.59

27 1.31 1.70 2.05 2.77 3.06 3.69 3.95 4.56

28 1.31 1.70 2.05 2.76 3.05 3.67 3.93 4.53

29 1.31 1.70 2.05 2.76 3.04 3.66 3.92 4.51

30 1.31 1.70 2.04 2.75 3.03 3.65 3.90 4.48

35 1.31 1.69 2.03 2.72 3.00 3.59 3.84 4.39

40 1.30 1.68 2.02 2.70 2.97 3.55 3.79 4.32

45 1.30 1.68 2.01 2.69 2.95 3.52 3.75 4.27

50 1.30 1.68 2.01 2.68 2.94 3.50 3.72 4.23

55 1.30 1.67 2.00 2.67 2.92 3.48 3.70 4.20

60 1.30 1.67 2.00 2.66 2.91 3.46 3.68 4.17

65 1.29 1.67 2.00 2.65 2.91 3.45 3.66 4.15

70 1.29 1.67 1.99 2.65 2.90 3.43 3.65 4.13

75 1.29 1.67 1.99 2.64 2.89 3.42 3.64 4.11

80 1.29 1.66 1.99 2.64 2.89 3.42 3.63 4.10

85 1.29 1.66 1.99 2.63 2.88 3.41 3.62 4.08

90 1.29 1.66 1.99 2.63 2.88 3.40 3.61 4.07

95 1.29 1.66 1.99 2.63 2.87 3.40 3.60 4.06

100 1.29 1.66 1.98 2.63 2.87 3.39 3.60 4.05

200 1.29 1.65 1.97 2.60 2.84 3.34 3.54 3.97

500 1.28 1.65 1.96 2.59 2.82 3.31 3.50 3.92

1000 1.28 1.65 1.96 2.58 2.81 3.30 3.49 3.91

∞ 1.28 1.64 1.96 2.58 2.81 3.29 3.48 3.89
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جدول ف
درجة 
حریة 
التباین 
الصغیر

التباین الكبیردرجة حریة 

1 2 3 4 5 6 8 12 

1 161 200 216 225 230 234 239 244 254

2 18.5 19.0 19.2 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.5

3 10.1 9.6 9.3 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.5

4 7.7 6.9 6.6 6.4 6.3 6.2 6.0 5.9 5.6

5 6.6 5.8 5.4 5.2 5.1 5.0 4.8 4.7 4.4

6 6.0 5.1 4.8 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 3.7

7 5.6 4.7 4.4 4.1 4.0 3.9 3.7 3.6 3.2

8 5.3 4.5 4.1 3.8 3.7 3.6 3.4 3.3 2.9

9 5.1 4.3 3.9 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 2.7

10 5.0 4.1 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.5

11 4.8 4.0 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8 2.4

12 4.8 3.9 3.5 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.3

13 4.7 3.8 3.4 3.2 3.0 2.9 2.8 2.6 2.2

14 4.6 3.7 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.5 2.1

15 4.5 3,7 3.3 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.1

16 4.5 3.6 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 2.4 2.0

17 4.5 3.6 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.0

18 4.4 3.6 3.2 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 1.9

19 4.4 3.5 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.3 1.9

20 4.4 3.5 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.3 1.8

21 4.3 3.5 3.1 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 1.8

22 4.3 3.4 3.1 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2 1.8

23 4.3 3.4 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 1.8

24 4.3 3.4 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 1.7

25 4.2 3.4 3.0 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 1.7

26 4.2 3.4 3.0 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 1.7

27 4.2 3.4 3.0 2.7 2.6 2.5 2.3 2.1 1.7

28 4.2 3.3 3.0 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 1.7

29 4.2 3.3 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.1 1.6
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30 4.2 3.3 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.1 1.6

40 4.1 3.2 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.5

60 4.0 3.2 2.8 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.4

120 3.9 3.1 2.7 2.5 2.3 2.2 2.0 1.8 1.3

 3.8 3.0 2.6 2.4 2.2 2.1 1.9 1.8 1.0

\
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