
01-5-4 االفواج              اولى سنة احصاء مقياس           زرقي االستاذة  

  المحور األول: مدخل إلى عمم االحصاء 

 

 

 المحاضرة األولى: مفاىيم اساسية في عمم اإلحصاء

 مفيوم عمم االحصاء 

وذلك  statusبانو عمم الدولة وىو لفظ اشتق من الكممة الالتينية   statistiquesعرف عمم االحصاء  
 ورصدىا في شكل رسوم وجداول. ألن االحصاء كان يعني جمع البيانات الخاصة بالدولة مع تمخيصيا

من سورة ابراىيم  34وقد جاء ذكر كممة احصى في القرءان الكريم في مواضع عديدة، من بينيا االية 
ن تعدوا نعمة اهلل التحصوىا(في قولو تعالى )  أحصاه من سورة المجادلة في قولو تعالى )  6، واالية وا 

 (وأحاط بما لدييم وأحصى كل شيء عدداتعالى )  من سورة الجن في قولو 28، واالية اهلل ونسوه(

، وأن  جامعة 35بمغ  2015كما يعني االحصاء تعداد األشياء مثال: عدد الجامعات في الجزائر سنة 
عداد  10000ىو  2015و 2005( بين سنة AMCكمية انتاج مصنع أجيزة المراقبة والقياس)

 مستشفى. 100ىو  2016حتى سنة كيربائي، وأن عدد المستشفيات الجامعية بالجزائر 

أما إذا جئنا إلى التعريف االصطالحي لإلحصاء فيو يعرف بإنو ذلك العمم الذي يختص بجمع البيانات 
وتنظيميا وعرضيا وتحميميا وتفسيرىا بيدف الوصول إلى نتائج وقوانين تحكميا، وكذا اتخاذ القرارات 

 المناسبة.
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 statistique descriptiveمن االحصاء ىما: االحصاء الوصفي وانطالقا من ىذا التعريف نميز نوعين 

 statistique inférentielleواالحصاء االستداللي 

ييتم بتنظيم البيانات وعرضيا في شكل جداول وأشكال بيانية وحساب مقاييس  فاإلحصاء الوصفي
راف المعياري، التباين، النزعة المركزية )المتوسط، الوسيط، المنوال( ومقاييس التشتت )المدى، االنح

 الميئينيات، الربيعيات، العشيريات( وغير لك من المقاييس.

فييتم بتعميم النتائج انطالقا من عينة. أو بمعنى اخر: الباحث يستدل عمى  االحصاء االستدالليأما 
ة نجاح المجتمع انطالقا مما توفر لديو من بيانات خاصة بالعينة المأخوذة منو. كقولنا مثال: أن نسب

وىذا  %40ستكون  2017طمبة عمم النفس العمل والتنظيم في جامعة مسيمة في مسابقة الدوكتوراه سنة 
أن انتاج مصنع حضنة لمحميب من الياوورت سيكون   بعد أخذ عينة واستبارىا لعدة سنوات. أو كقولنا:

نا أن نسبة النجاح في مميون وحدة في اليوم انطالقا من اخذ عينة لعدة سنوات. أو كقول 2018سنة 
 من التالميذ وىذا بعد أخذ عينة وفحصيا لعدة سنوات %50البكالوريا ليذه السنة ستكون 

 :تقديمه سابقا مجدول يلخص  ما ت
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: عبارة عن عنصر من عناصر المجتمع المدروس يحمل unité statistiqueالوحدة اإلحصائية 
عني كائنا متحركا أو جامدا قابال لمقياس والعد. صفة أو عدة صفات. فالوحدة في لغة االحصاء ت

: العامل في ، مثال ذلكUكالعامل في مجتمع العمال، أو الطالب في مجتمع الطمبة، ويرمز ليا بالرمز
 الطمبة مجتمع العمال، الطالب في مجتمع

يضم ىو كل الكائنات أو األشياء التي تتوفر فييا خصائص الدراسة والذي : populationالمجتمع 
 Nعددا الحصر لو من العينات التي تضم بدورىا مجموعة من األفراد ، ويرمز لو بالرمز

 من المجتمع العام. صغيرة نسبيامجموعة  ىي: العينة

 شروط تكوين العينة: - 

  المجتمع العام. صفاتأن تعكس كل 
 الفقياء عمى يا حنى يتم يأن يعطى لكل فرد من أفراد المجتمع العام نفس الفرصة لالنتماء إل

 عامل التحيز.
 المجتمع العام. صفاتن تكون كبيرة نسبيا بحيث نعكس كل أ 

  يتال المجتمع ي تحتوي عمى جميع وحداتتىو القائمة أو الخريطة ال :لممجتمع اإلطار العام
 وجمعالوحدات، إلى ىذه  الوصولي تمكننا من توكذلك عمى السبل ال بينيامفردات العينة من  أخذسيتم 

 (28: 2002نيزل. موالعنيا'' )عدس  معموماتال

 لكن قبل، عمى مستوى لتالميذ في المغة الفرنسية بالمدارس الثانوية عمينا اختيار عينةمثال: لو أردنا 
مخططا يحتوي عمى عدد التالميذ وعمى أماكن وجودىم، وكذلك عمى كيفية  نحضرذلك عمينا أن 
 العينة.ء في ضاعأفي حالة اختيارىم  االتصال بيم

 .لمجتمعاتيء ىذه العينات ممثمة جن تأودقيق فينذر صحيح  إذا لم يكن اختيار العينة مستند إلى إطار

 
 وانواع مختمفة عينةطرق مختمفة الختيار الىناك  يجدر االشارة انو 
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ممالحظة من ىو الخاصية أو الصفة المقاسة بمقياس معين والقابمة ل : variableالمتغير  -
وكمثال عمى ذلك متغير الطول، الوزن، الجنس، لون  xiطرف الباحث، ويرمز ليا بالرمز

 .الشعر
 تقسم المتغيرات إلى قسمين رئيسيين:اقسام المتغيرات:  -

ىذه المتغيرات وصفية و ال : variables qualitativesالمتغيرات الكيفية )النوعية( -1
مغة، الجنس، الوظيفة. نالحظ في ىذا النوع من تأخذ فييا األعداد معنى كمي مثل: ال

 المتغيرات أن النصنيف يكون عمى أساس امتالك الفرد لمخاصية أو السمة أو عدم امتالكو.

ىذا النوع من المتغيرات يمكن أن يكون في مستوى قياس اسمي/ تصنيفي مثل: الديانة، المون، 
ل(. كما يمكن أن يكون لو ترتيب أو الجنس، الحالة االجتماعية )أعزب، متزوج، مطمق، أرم

تصنيف معين فيكون في مستوى ترتيبي مثل دخل الفرد ) مرتفع، متوسط، منخفض( أودرجة 
 مشاركة الطمبة في مقياس االحصاء ) كبيرة، متوسطة، ضعيفة(

ىي متغيرات نقاس بمقدار مثل: الوزن، : variables qualitativesالمتغيرات الكمية   -2
 ويقسم ىذا النوع من المتغيرات إلى قسمين:الطول، السعة. 

: وىي تمك المتغيرات التي variables continuesمتغيرات كمية متصمة) مستمرة(  -3
يمكن أن تأخذ قيميا ألرقاما صحيحة أوكسرية مثل: درجة الحرارة، الوزن، الطول، العمر، 

حدات قياسو إلى وحدات األجر. ونالحظ ىنا في ىذا النوع من المتغيرات أنو يمكن تقسيم و 
 جزئية بحيث تكون ىناك استمرارية في القياس.

وىي متغيرات نعبر عنيا  :variables discrètesمتغيرات كمية منفصمو) متقطعة(  -2-2
بأرقام عددية صحيحة مثل: عدد العمال، عدد المؤسسات االقتصادية الخاصة، عدد الوفيات، 

 عدد المساكن في حي من األحياء...

ىذه المتغيرات يمكن أن تندرج تحت مقياس المسافات المتساوية مثل: درجة الحرارة، درجة إن 
غميان الماء، عدد الوفيات، عدد العمال. كما يمكن أن تندرج تحت مقاييس النسبة مثل: الطول، 

 الوزن...

 والشكل التالي يوضح أنواع المتغيرات والمقاييس المناسبة ليذه المتغيرات
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 مستويات القياس

ارات، لذا يجب أن إن النتائج التي يتوصل إلييا أي باحث غالبا ما يترتب عمييا اتخاذ قر  :مدخل
المتبعة مناسبة لطبيعة ونوعية البيانات التي يعطييا االختبار المستخدم في تكون األساليب 
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ر المناسبة لمستوى البحث. ونرى أن فقدان قيمة أي بحث يعود إلى األساليب االحصائية غي
، ويتم القياس لممتغيرات وفق االحصاءمن أىم االمور التي يعتمد عمييا  القياسالقياس، ويعتبر 

 المستويات التالية:
لمقياس ويستخدم  وىو أدنى مستوى: données nominales المقاييس/ البيانات االسمية -

التصنيف طبقا لخصائص نوعية  في معظم األحوال مع المتغيرات النوعية )الكيفية(، حيث يتم
 مثل: الجنس )ذكر، أنثى(، منطقة السكن )ريف، مدينة(، الجنسية )جزائرية، فرنسية(.

ليدل عمى أن المفحوص أنثى،  2ليدل عمى أن المفحوص ذكر والرقم  1فإذا حدد الباحث رقم 
ن رقم ىنا ليس أل 1أكبر من  2واألمر نفسو بالنسبة لمنطقة السكن والجنسية. فيذا اليعني أن 

نما يؤدي وظيفة التصنيف فقط.  لو معنى كمي، وا 
وىو يمي في المستوى المتغير االسمي،  :données ordinales المقاييس/ البيانات الرتبية -

وىو باالضافة إلى تصنيف األفراد في مجموعات متمايزة  يظير ترتيبيم تصاعديا أو تنازليا في 
 صفة أو خاصية.

 1ألكثرىم نشاطا و 5طمبة حسب فعاليتيم في مادة االحصاء واعطاء  5تيب وكمثال عمى ذلك تر 
ألقميم نشاطا. فإن الفرق بين الطالب االول والثاني في درجة الفعالية اليشترط أن يكون مساويا 

 5أمثال الطالب رقم 5لمفرق بين الثالث والرابع....الخ. كما اليشنرط أن يكون الطالب األول 

ىنا تكون الفروق  :données intervalles égaux المسافات المتساويةمقاييس/ بيانات  -
بين المستويات المتتالية متساوية، حيث يسمح بتحديد الفرق بين كل مستويين، وىذا يعني أن 

نقطة البداية اختيارية ) افتراضية( أي التعني غياب الظاىرة  0لمممتغير ىنا وحدة قياس إال أن 
ي ىذا المستوى يمكن اجراء العمميات الحسابية التقميدية مثل: الجمع أو أو الخاصية المقاسة. ف

 الطرح.
يتميز بجميع الخصائص السابقة اضافة إلى  :données de ratio مقاييس/ بيانات النسبة

وجود الصفر المطمق الذي يعني غياب الخاصية مثل: الطول، الوزن. تجدر االشارة إلى أن 
يتعدى قياسيا مستوى المسافات المتساوية والتصل إلى مستوى المتغيرات في عمم النفس ال

 النسبة.

ىذه المستويات، طبيعة المتغيرات التابعة ليا مع إعطاء أمثمة عن بعض  Stevensىذا وقد لخص 
 1استعماالتيا في الجدول الموالي. )

 نسبة مسافة  ترتيبي إسمي المستوى
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 العمميات
 القاعدية

تحديد فقط المساواة 
عدميا من 

(x1=x2) 
 تحديد الرتبة

تحديد تساوي 
المسافات والفروق      

(x1-x2=x3-x4) 

تحديد تساوي النسب 
(x1/x2=x3/x4) 

 التحويالت الممكنة
استبدال قيمة بقيمة 

 (f(x)=y)أخرى 

الترتيب التصاعدي 
أو التنازلي لمقيم 

(f(x)=y) 

وظيفة التقريب 
(y=ax+b) 

وظيفة الضرب 
(y=ax) 

 متصمة متصمة منفصمة منفصمة غيراتطبيعة المت
مقاييس النزعة 

 المركزية الممكنة
 المتوسط الحسابي الوسيط المنوال

المتوسط اليندسي 
 والتوافقي

مقاييس التشتت 
 المتاحة

entropie percentiles  التباين واالنحراف
 المعياري

 تحميل التباين

العالقات بين 
 المتغيرات

X² 
معامالت ارتباط 

 الرتب
امالت االرتباط مع

 واالنحدار
معامالت االرتباط 

 واالنحدار

 التمثيالت البيانية
المدرج التكراري 

 وجداول العرض
التمثيالت البيانية 

 األخرى
 المنحنيات الرياضية المنحنيات الرياضية

 أمثمة
االستبيانات والساللم 

 Pougeon)الكيفية 
1990) 

 مثال Borgسمم  Lickertساللم 
و  Stevensمقاييس 

Thurstone 

 ممخص عن مستويات القياس. (:1جدول )

يمكن تحويل البيانات المحصل عمييا في القياس من المستوى االكثر دقة  تجدر االشارة إلى أنو
 )مستوى المسافات والنسبة( إلى المستوى االقل دقة )المستوى االسمي( والعكس غير ممكن. 
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 غير ممايمي::  حدد نوع وصفة المت 1التمرين

 تقديرات الطمبة في مذكرة الميسانس -1
 احتماالت االجابة عمى استبيان: متوسطة   ضعيفة    جيدة -2
 رتب االساتذة في الجامعة : استاذ   استاذ محاضر  استاذ مساعد  -3
 2015عدد حوادث المرور سنة  -4
 لون عيون طمبة السنة اولى ماستر عمم النفس. -5
 لسنة اولى ماستر في مقياس االحصاء.العالمة التي يحصل عمييا طالب ا -6
 اوزان مجموعة من االطفال عند دخوليم السنة االولى ابتدائي -7
 2015كمية المطر المتساقطة في فصل الخريف سنة  -8

 :2التمرين
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 ماىو المعيار الذي يميز المعطيات الترتيبية عمى المعطيات االسمية؟ - أ
 المسافات المتساوية؟ ماىو المعيار الذي يميز بيانات النبسة عمى بيانات  - ب

 

 

 انتهى

fayrouzepsy@gmail.com                                          لتواصل مع االستاذة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات عرض طرق

 

 

 مدخل
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 الجداول التكرارية بناء آلية بيان خالل من وذلك البيانات عرض آلية إلى الدرس ىذا في التعرض سيتم

 عرض عممية إلى التعرض سيتم كما .التراكمية والتكرارات النسبية التكرارات عمى الحصول قر وط

 البيانات بطريقة قديم ىو العممية ىذه من يدفال يبقى حيث، فييا المختمفة واألساليب بيانيا البيانات

 .األولية النتائج بعمل اجواستنت فيميا ليسيل وىذاتصرة ومخ مبسطة

 جدوليا البيانات عرض .1
تكراري عند توفر عدد كبير من البيانات يتطمب األمر في كثير من األحيان وضع القيم في جدول 

 أعمى. وكفاءة بقدرةخاللو التعامل مع البيانات  المدروسة بشكل يمكن من اإلحصائيةالبيانات يمخص 
 إجراء إمكانيةاإلحصائية ب إلضافة إلى  البياناتوذلك يتيح لمباحث الفن رث عمى التعمق في فيم 

 تحميل إحصائي استداللي.

 لذلكأخرى  ناحية من راسةالد منغرض وال ناحية من البيانات نوع باختالف اإلحصائية الجداول تمفوتخ
 :الموالية الحاالت بين تمييزال يتم

 البسيطة التكرارية الجداول .1.1

 كيفية كانت سواء فقط واحدة بظاىرة نتعمق التي البيانات وتمخيص لوصف الجداول من النوع ىذا يستخدم

 عمودين عمى منيا كل يحتوي نيائية جداول في تفريغيا خالل من البيانات تبويب يتم حيث، كمية أو

 أو قيم نقطية شكل عمى القيم ىذه كونتو ، المدروس المتغير أو ةىر االظ قيم األول العمود يبين .(سطرين)

 تضمين يمكن كما. 1المجاالت أو القيم ىذه عمى تكرارات فيحتوي يثانال العمود أما، مجاالت شكل

 .التراكمي التوزيع أو النسبي التوزيع بيان مثل الحاجة عند تفصيمية معمومات تحتوي إضافية أعمدة

 شكل في( كمي أو )وصفي متغير بيانات عرض يمي وفيما، البيانات لنوع طبقا الجدول شكل يختمفو 

 .بسيط تكراري جدول
 

                                                           
 .11: ، ص2001جياللي جالطو، مرجع سبق ذكره،   1
 



 

 عرض بيانات المتغير الوصفي في الجداول التكرارية البسيطة  2-1-1

إذا كنا بصدد دراسة ظاىرة ما يحتوي عمى متغير وصفي واحد، فإنو يمكن عرض بياناتو في شكل 
تكراري بسيط، وىو جدول يتكون من ثالث أعمدة، يخصص العمود األول لمصفات بعد ترتيبيا إن جدول 

كانت قابمة لمترتيب والعمود الثاني يخصص لتفريغ البيانات فيما يخصص العمود الثالث لمتكرارات، 
 والمثال اآلتي يوضح ذلك.

 

 فرد. 50(: فيا يمي بيانات عن المستوى التعميمي لعينة من 1-2مثال )

 متوسط ثانوي متوسط ثانوي دراسات عميا متوسط ابتدائي متوسط ثانوي 

 ثانوي متوسط ثانوي ابتدائي متوسط ابتدائي ثانوي جامعي ثانوي ابتدائي

 ثانوي متوسط متوسط ابتدائي متوسط ثانوي ابتدائي متوسط جامعي ثانوي

 عي متوسطثانوي ابتدائي ثانوي ابتدائي جامعي ثانوي جام متوسط ابتدائي

 جامعي ثانوي متوسط ثانوي متوسط ابتدائي متوسط ابتدائي ابتدائي دراسات عميا

 المطموب: عرض البيانات في شكل جدول تكراري.

 الحل:

دراسات عميا( متغير وصفي ترتيبي، ويمكن  –جامعي  –ثانوي  –متوسط  –المستوى التعميمي )ابتدائي 
 كاآلتي: عرض البيانات أعاله في شكل جدول تكراري

 

 (: توزيع األفراد حسب المستوى التعميمي )متغيرة كيفية(1-2الجدول رقم )

 

 niالتكرارات  العالمات المستوى التعميمي

 13 ///// ///// /// ابتدائي

 15 ///// ///// ///// متوسط



 

 15 ///// ///// ///// ثانوي

 5 ///// جامعي

 2 // دراسات عميا

 50 50 ∑المجموع 

 

 عرض بيانات المتغير الكمي المنفصل في ثكل جدول تكراري بسيط-1-1-2

عرض بيانات المتغير الكمي في ا أيض كن، يمتكراريبنفس األسموب السابق المتبع في تكوين جدول 
ئات تصاعدية ، األول يحتوي عمى فأعمدةكون ىذا الجدول من ثالثة تبسيط. وي تكراريشكل جدول 

 مل العمود األخير التكراراتشلتفريغ البيانات، في حين ي يخصصا المتغير، والثاني التي يأخذىلمقراءات 
عرض البيانات  يمكنوالمثال التالي يبين كيف  .التي تنتمي قراءاتيا لمفئة المناسبة لياالمفردات  أو عدد

 .االكمية جدولي

 عائمة 42ن (: يبين الجدول اآلتي عدد األطفال في العائمة لعينة مكونة م2-2ل )مثا
1 4 6 2 5 4 1 
6 1 2 3 2 6 2 
2 4 1 3 3 3 3 
4 2 6 1 5 5 4 
5 6 2 3 1 2 2 
5 2 3 5 5 1 1 

  
 الطفال في العائمة.١كون جدول التوزيع التكراري لعدد  :المطموب

 الحل:

 صب عدد األطفال متغير كمي منفصل((: توزيع األسر 2-2جدول رقم )ال
 عدد األسر العالمات عدد األطفال

1 /// ///// 8 
2 ///// ///// 10 
3 // ///// 7 
4 ///// 5 



 

5 // ///// 7 
6 ///// 5 

 42 / ∑المجموع 
  

 عرض بيانات المتغير الكمي المتصل في شكل جدول تكراري بسيط
 لقيم،يضم ماال نياية من ا الدراسةإليو، في المتغير الكمي المستمر يكون مجال ارة كما سبق اإلش

سة إلى مجاالت جزئية تسمى الفئات، حيث يحدد عدد ىذه رام مجال الدسر وضع كل نمك القيم، يقذولتع
 عزيولتكوين جدول التو  .مجال الدراسة عمىالفئات حسب حجم العينة وحسب توزيع الوحدات اإلحصائية 

 التكراري ليذا النوع من المتغيرات نتبع الخطوات اآلتية:

 دىحساب الم-1

 من خالل العالقة الموالية: Rيمكن تحديد المدى 

 

 

 

 

 

 حساب عدد الفئات -2-

عدد  تجريبية لتحديدقاعد  (Sturges)ستورجس  االحصائيفي ىذا المجال وقصد شييد العممية وضع 
ل ، يتم حساب عدد الفئات من خالوعميو مجال الدراسة وحجم المجتمع. عمىة داعقىذه الوتعتمد الفئات 
 اآلتية: العالقة

 

 

 

 R=Xmax -Xmin             أصغر قيمة –أكبر قيمة = المدى

K=1+ 3,322log(n) 



 

 

 

ختيار طول الفئة ابل عمى الباحث  إجباريةليست  Sturgesستورجس  قاعدةىنا إلى أن  اإلشارةوينبغي 
 البياناترأي الباحث، اليدف من البحث، وحجم  منيا االعتباراتالعديد من  عمىالمناسب والمبنى 

 
 الفئات طولحساب  -1-1-3-3

 العالقة الموالية: لخاليتم حساب طول الفئة من 

  =RL                        دى ــــــــــلما =طول الفئة 

 K                          عدد الفئات                
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 وبعد حساب طول الفئة يجب مراعاة تحقق المتباينة التالية:

 

 

 

صغر من أو أوعمى أساس ما سبق من خطوات يتم تحديد حدود الفئات، حيث تكون بداية الفئة األولى 
يتم  خيرأكبر من أكبر قيمة في البيانات. وفي األ األخيرةلفئة ونياية تساوي أصغر قيمة في البيانات 

إلييا،  تحديد عدد القيم أو المشاىدات التي تقع في كل فئة عمى أن تكون لكل قيمة فئة واحدة فقط تنتمي
 في جدول التوزيع التكراري. إدراجياالكمية المتصمة قصد انات والمثال التالي يبين كيفية التعامل مع البي

 :يوم في إحدى المؤسسات الصناعية 030ة : يبين الجدول اآلتي كمية اإلنتاج اليومي لمدمثال

35 34 44 33 45 36 34 33 33 35 
45 44 33 37 34 40 41 43 35 34 
39 33 41 42 41 40 37 34 38 36 

 

 

 .(Sturges) جسر المطموب: تبويب البيانات في جدول نماني حسب معادلة ستو 

 لحل:ا

اتباع  البيانات في شكل جدول تكراري، يتميتم تبويب  يمستمر، ولك كميمتغير  اليومي اإلنتاجكمية 
 اآلتي:

 أصغر قيمة -قيمة  أكبر= المدى حساب المدى: -

 

 المدى ≤عدد الفئات  × طول الفئة 
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R=Xmax -Xmin = 45 - 33 = 12 

 

 

 (Sturges) حساب عدد الفئات حسب معادلة ستورجس -

 العالقة اآلتية: خاللوذلك من 

K= 1+ 3,322log(n) 

K = 1+ 3,322log(30) = 5,906 ≈ 6 

 

 الفئة ساب طولح -

 الموالية: العالقة خاللوذلك من 

              L= R  L=12   = 2المــــــــــدى                          =طول الفئة            

  K                             6عدد الفئات                                                     

 

 2وعميو فإن طول الفئة ىو 

 

 المتباينة التالية: ةطول الفئة يجب مراعاد تحديد عن

 

 طول الفئة× عدد الفئات  ≤المدى                  
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                         12 ≥ 6  ×2  

 

 ومنو صار باإلمكان تحديد الفئات، وذلك كما يمي:

 

جد أن بداية الفئة نالحد األعمى، ومن ثم  تسمىتبدأ الفئة بقيمة تسمى الحد األدنى، وتنتيي بقيمة 
 .33بداية الفئة األولى ىي البيانات. وعميو تكون أصغر من أو تساوي أصغر قيمة في  تمثلاألولى 

 

إلى  33األولى ىي من  الفئة، إذا 35=2 33= الفئةدنى   طول الحد األألولى = لمفئة األعمى الحد  -
 .[33-35[ أي 35

 

. وبالتالي، الفئة الثانية 37=  2الفئة طول    35ألولى لمفئة ا الحد األعمى=  لمفئة الثانيةألعمى الحد  -
 .[35-37[ أي  37إلى  35من ىي 

  

ونستمر بنفس الطريقة حتى يتم تكوين حدود الفئات األخرى. وفي األخير نقوم بتفريغ البيانات حسب 
 توزيعيا التكراري، مع التأكد من أن مجموع التكرارات يساوي عدد القيم.

 

 : توزيع المؤسسات حسب كمية االنتاج اليومي )متغير كمي متصل(2رقم ) الجدول
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 عدد المؤسسات العالمات كمية االنتاج
]35-33] ///// ///// 10 
]37-35] ///// 5 
]39-37] /// 3 
]41-39] /// 3 
]43-41] //// 4 
]45-43] ///// 5 
 30 / ∑المجموع 

 

التمييز بين ثالثة أنواع  يمكنند تكوين أي جدول لمتوزيع التكراري، فإنو ارة إلى أنو عشىذا، وتجدر ا إل
 يمي:وذلك كما التكرارات  من

 

 وىو التكرار العادي. قالتكرار المطم -

مالي ، الذي يستعمل لمتعبير عن األىمية النسبية لتكرار كل متغير أو فئة بالنسبة إلجالتكرار النسبي -
 :ة الموالية، وىو يحسب بالصيغالتكرارات

 

 

 

 

 

 ةــــــرار الصفــــتك = التكرار النسبي

 مجموع التكرارات                    
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األفراد  مجموع يمثل، الذي الصاعدتنقسم إلى قسمين التكرار المتجمع األخيرة ، وىذه التكرارات التجميعية
مجموع  يمثل، الذي النازلالذين تقل قيمتيم اإلحصائية عن الحد األعمى لمفئة المقابمة، والتكرار المتجمع 

 الحد األدنى لمفئة المقابمة. االحصائية عن األفراد الذين تزبد قيمتيم

 

 الجداول التكرارية المزدوجة -

 

في آن واحد لمجتمع ما، حيث توضع  خاصيتين دراسةالتكراري المزدوج عند  التوزيعيستعمل جدول 
 ليا فيما بعد. سنتعرضاألشكال التي  عمىىذه الجداول  مثلالبيانات اإلحصائية في 

 

 عرض البيانات بيانيا -2

اليندسية، إذ تمكن البيانية واألشكال  ن وصف وتمخيص البيانات اإلحصائية باستخدام الرسوماتاإلمكاب
وتستخدم أنواع مختمفة لمعرض البياني حسب نوع سريع لمظاىرة المدروسة، حمي تمن القيام ب ةىذه األخير 

 .المتغير المدروس

 

 العرض البياني في حالة متغير كيفي -2-1

 بسيطة تتناسب أطواليا مع التكرارة ىو عبارة عن أعمدلمتكرارات البسيطة:  العرض البياني -2-1-1
 المقابل لقيمة معينة لممتغير المدروس وتسمى األعمدة البسيطة.

 مثال: الجدول التالي يمثل تفريغ لبيانات معينة:
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F العالمات عدد الطمبة c الرمز التقدير 
 A ممتاز // 2
 B جيد جدا ///// 5

11 
/////  /////
 C جيد /

 D مقبول  //// 4
 E ضعيف /// 3
25  ∑  

 

 المطموب: ما ىي أفضل طريقة لعرض ىذه البيانات. -

 الحل:

 يمكن عرض ىذه البيانات باألعمدة البيانية كما ىو موضح أدناه:

 

 

 

 كما يمكن عرض نفس البيانات في الدائرة النسبية، وذلك كما يمي:

 طول القوس( كما يمي :حيث نستخرج نسب كل درجة )

0

2

4

6

8

10

12

 مقبول  جيد جيد جدا ممتاز
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 28.8=360(×2/25ممتاز = ) -

  72=360(×5/25جيد جدا = ) -

 158.4=360(×11/25جيد = ) -

 57.6=360(×4/25مقبول = ) -

 43.2=360(×3/25ضعيف = ) -

 نرسم الدائرة النسبية:

 

 

 

 

 العرض البياني في حالة متغير كمي منفصل -2-2

2 

5 

11 

4 

3 

 عدد الطلبة

 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا ممتاز
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 وذلك كما فى المثالالتكراري،  المنحنىالبيانية،  طريق األعمدةيمكن عرض ىذا النوع من البيانات عن 
 :التالي

 

 مثال: الجدول التالي يمثل تفريغ لبيانات معينة

 

 ×عدد األطفال  العالمات F عدد األسر
12 // ///// ///// 0 
6 / ///// 1 
7 // ///// 2 
3 /// 3 
2 // 4 
30  ∑ 

 

 ياني وأعمدة بيانية.المطموب: عرض البيانات في منحنى ب
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 الحل: المنحنى البياني يكون بالشكل اآلتي:

 

 

 

 أما األعمدة البيانية فتأخذ الشكل الموالي:

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5

 عدد األسر

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5

 عدد األسر
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 العرض البياني في حالة المتغير الكمي المتصل -3-

 :إن العروض البيانية لممتغير الكي المتصل من أكتر العروض البيانية استعماال ومن أىميا

  درج التكراريالم -1-

 ة من الفئات، حيث أن طول كلفئأو قيم  تكراراتمتالصقة تمثل  (أعمدة)وىو عبارة عن مستطيالت 
عمى  الفئاتطول الفئة المقابمة، حيث توضع منيا تساوي كل  وقاعدةيتناسب مع التكرار المقابل،  منيا
 .العيناتمحور  عمى، بينما توضع التكرارات السينات محور

 مضمع التكراري ال -2

 والتكراراتكز الفئات ر بم إحداثياتياتتحدد بنقاط  رةىو مجموعة من القطع المستقيمة المتصمة والمنكس
 المقابمة ليا.

 :الجدول التالي يمثل تفريغ لبيانات معينة :مثال

 

F العالمات  التكرار c )الفئات( 
3 /// 20-10 
6 / ///// 30-20 
10 ///// ///// 40-30 

15 
 ///// /////

///// 
50-40 

8 /// ///// 60-50 
5 ///// 70-60 
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 المطموب: عرض البيانات ضمن منحنى تكراري، مدرج تكراري.

 

 

 

 

 

 تمارين

 البيانات التالية تبين عدد الغيابات التي سجميا عمال مؤسسة ما خالل الثالثي األول من السنة.

3 5 2 6 2 3 7 5 3 4 6 1 4 5 9 
0 5 2 1 5 0 0 4 5 5 9 4 3 3 2 
4 1 2 3 2 0 3 5 1 1 1 2 2 2 1 

 المطموب:

 .حدد المجتمع االحصائي والمتغير االحصائي ونوعو -

3 /// 80-70 
50  ∑ 

 المدرج التكراري

 التكراري المضلع

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

20-10 30-20 40-30 50-40 60-50 70-60 80-70 

 التكرار 
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 .خص ىذه البيانات في جدول إحصائيل -

 شكل جدول التكرار النسبي، النسبي المئوي. -

 ، جدول التكرار المتجمع الصاعد  جدول التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازلشكل  -

 ونتائج مبينة في الجدول عسكرية بثكنةاجريت دراسة عمى اطوال جنود االحتياط   التمرين الثاني -

-  
حصةالمال في عقدم االتانتيى         

 

 


