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 :تمهيد 

السكان واعداد الطلبة   كأعداديشير مفهوم الاحصاء عند عامة الناس الى مجموعة من الاقام والبيانات فقط 

الاحصاء بهذا املعنى يقتصر على اعتباره عد او حساب الاشياء ،ومن هنا واعداد املواليد وغيرها من الاعداد ،مفهوم 

اما عند املتخصصين فيدل مفهوم الاحصاء كعلم ،على امليدان الذي يهتم .هذا املنظور مفهوم محدود فهو من 

بوصف وتلخيص وتفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية والنفسية والتربوية التي تعتبر التغير ميزتها الاساسية ،انه 

رامة ،عناصر التقدير الالزمة لتفسير هذه ما يمكن من الدقة والص بأقص ىذلك الفرع من الرياضيات الذي يقدم 

 .الظواهر والتنبؤ بما قد يطرا عليها من تغيرات 

مختلفة  بأشكالاضافة الى ذلك يقدم الاحصاء اساليب محددة ومنظمة لجمع البيانات وتبويبها وتلخيصها 

يلها للوصول الى استخالص والرسوم البيانية التي تساعد على وصف البيانات ومعالجتها وتحلكالجداول التكرارية 

نتائج تساعد على اتخاذ قرارات سليمة بخصوص الظواهر التي يدرسها الباحثون او بخصوص فرضيات البحوث 

 .العلمية التي يطرحونها 

من هنا يعد الاحصاء الركيزة الاساسية في مجال البحث العلمي باعتبار الادوار الكثيرة التي يقدمها في هذا املجال 

 :فة الى ما سبق ذكره ،فهو اضا

  يساعد على تطوير وتقدم البحث العلمي. 

  احكام على الظواهر بشكل موضوعي  بإصدار يسمح. 

 يكشف عن مستويات العالقات بين الظواهر وداللتها. 

  يكشف عن الفروق بين املجموعات وداللتها الاحصائية. 

رحلة ألاولى من الطريقة إلاحصائية التي تتممن نتطرق في هذا املقياس إلى إلاحصاء الوصفي الذي يعالج املسوف 

 :ثالث مراحل

 املرحلة الوصفية. 

 املرحلة التنبؤية. 

 مرحلة اتخاذ القرار. 

التشتت  العرض الجدولي والبياني، خصائص النزعة املركزية، خصائص: حاور سساسية مههاامل على اقتصرنا 

او  إن الهدف من اختيار هذه املحاور، هو تمكين القارئ .   الانحدار الخطي البسيط والارتباطواخيرا ، والشكل

هذه الدراسة التي يحتاج اليها كل طالب . من التكيف والتعامل مع الدراسة   إلاحصائية بسهولة وبساطة الطالب 

 .مهما كان تخصصه
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تي قد قدمت نهاية كل فصل الى عرض مجموعة من التمارين التطبيقية مرفقة بحلول مختصرة، وال ي لقد عمدت ف

، واملعهد الوطني (3جامعة الجزائر)  لتربية البدنية والرياضية ملعهد ا( ليسانسال) طور  عظمهما في امتحانات م

 . بالجزائر  ط و إلاحصاءللتخطي

إن موضوع إلاحصاء هو جمع وترتيب وتنسيق وتنظيم مجموعة من حوادث متجانسة سو من نفس الصنف، يمكن 

عالقات عددية مستقلة عن انحرافات الصدفة والتي تبين وجود سسباب منتظمة بتأثيرات  من خاللها الحصول على

 .منظمة

سما إلاحصاء فهو علم جمع وترتيب معلومات خاصة بظاهرة معينة وقياس الوقائع كأساس لإلستقراء، فأما 

دروسة مستقبال وفق الوظيفة الاساسية  لإلحصاء هي جمع وعرض وتحليل املعطيات والتنبؤ بقيم  الظاهرة امل

 .شروط معينة ثم اتخاذ القرار املناسب

في العلوم الاجتماعية والعلوم الدقيقة والعلوم  تخصصات يقة إلاحصائية في كل املجاالت وتستعمل الطر 

 Jean-Jacquesيقول . إذا تعلق ألامر بالظواهر القابلة للقياس خاصةالخ ...ة والتجارية وعلوم التسييرالاقتصادي

Droesberke   "إن ألارقام ال تحكم العالم فقط بل تبين كيف نتحكم فيه." 

العرض الجدولي ) تمكن الدراسة إلاحصائية  من تبسيط ظاهرة معينة حالل فترة زمنية محدودة على شكل جدول 

 (.العرض العددي ) سو على شكل عدد ( العرض البياني) سو على شكل بياني ( 

إلى دراسة معطيات ظواهر معينة في فترات سابقة إليجاد حلول مناسبة ملشاكل  تهدف   الطريقة إلاحصائية 

 .بقت نفس الظروف على حالها سو وفق فرضيات معينةذا والتنبؤ بقيمها في املستقبل، إ الحاضر 
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 مدخل الى علم الاحصاء الوصفي:املحاضرة الاولى 

 

 تحديد املفاهيم واملصطلحات الاساسية 

 الاحصائية الوحدة -

 املجتمع الاحصائي -

 الظاهرة الاحصائية -

 العينة الاحصائية -

 انواع املتغيرات الاحصائية 

 متغيرات كيفية -

 متغيرات كمية -

 مصادر املعلومات الاحصائية 

 واملطلوبة للمقياس الهدف منها  ترسيخ املعارف املسبقة                       
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 ئيةعرض البيانات الاحصا: الفصل ألاول 

 (02،ص5002جالطو جياللي،) بعض املفاهيم ألاساسية -7

 .هي الوحدة ألاساسية لتكوين املجتمع إلاحصائي  :( Unité statistique ) الوحدة إلاحصائيـــة  -

هو مجموعة املشاهدات والقياسات الخاصة بمجموعة من   (Population ) : املجتمع الاحصائــي -

مجتمع من الطلبة، مجتمع من ألاسر، مجتمع : من الظواهر القابلة للقياس الوحدات إلاحصائية والتي تخص ظاهرة

 .إلخ...من املؤسسات 

: هي الخاصية املدروسة في املجتمع إلاحصائي مثال  (Phénomène statistique ) :الظاهرة إلاحصائيــــــة -

إلادخار، إلاستثمار،  طول القامة ، السن، الوزن، العالمة املتحصل عليها في إمتحان معين، إلانتاج،

 .إلخ...،الاستهالك

هي جزء من املجتمع إلاحصائي ، ولكن ليس سي جزء، إنه الجزء الذي يمثل   (Echantillon ) :العينــــة -

يختلف  حجم العينة حسب سهمية الدراسة وحسب إلامكانيات املادية و البشرية املتاحة . املجتمع سحسن تمثيل

على سسلوب العينة متبع في سغلب الدراسات امليدانية و هذا إلستحالة جمع   عتمادالا إن . للقيام بهذه الدراسة

 .املعلومات إلاحصائية من كل الوحدات والتي تشكل املجتمع املدروس سو بما يسمى بالحصر الشامل

 : تنقسم العينة العشوائية  حسب طريقة سحبها الى نوعين  :أنواع العينات -

  الذي يعني اتاحة فرص متساوية لكل مفردات املجتمع للظهور  املبدسعشوائية يقصد بال: عينة عشوائية

في العينة ؛فاختيار العشوائي اذن هو الاختيار الذي يتحقق وفق مبدا العشوائية ،بينما الاختبار املتحيز هو 

املجتمع  الاختبار الذي ال يتحقق فيه مبدا العشوائية ؛سي ال تعطي فيه فرص متساوية امام جميع مفردات

ويستخدم في " الكيس املثالي "وعادة ما تتحقق العشوائية باستعمال ما يسمى .لكي تكون ممثلة في العينة 

حالة صغر حجم العينة  حيث  يكتب رقم  لكل مفردة من مفردات في اوراق صغيرة متماثلة تم توضع في 

د مفردات العينة  املطلوبة سحبه صندوق و تخلط جيدا  وبعدها تسحب عدد من الاوراق يكون مطابقا لعد

من املجتمع سي اتاحة الفرصة نفسها  لجميع  مفردات املجتمع لكي تكون ممثلة في العينة اما اذا كان 

املجتمع كبيرا فعادة ما تستخدم جداول الارقام العشوائية ،وهي جداول احصائية تم تكويهها ليتسنى 

 . شوائية للباحثين استخدامها عند اختيار العينات الع

تعتبر العينة العشوائية من سكثر العينات إستعماال،   (Echantillon Aléatoire ):البسيطة  العينة العشوائية -7

وهي جزء ال على التعيين من املجتمع املدروس، وتخص العينة العشوائية املجتمعات املتجانسة سي تلك التي لها 

طارات املتوسطة يشكل مجتمع متجانس من حيث املداخيل مجتمع من إلا : خصائص متشابهة سو  متقاربة مثال

إذن تسحب العينة العشوائية ... املتحصل عليها، مجتمع من الطلبة يشكل مجتمعا متجانسا من حيث السن وهكذا

 .من مجتمع متجانس

يمع القرعة ،حيث يعطي الباحث ارقاما للقائمة التي حصل عليها و  بإجراءيتم الحصول على العينة البسيطة 

الارقام في صندوق او كيس ويسحب الارقام تلو الاخر ،حتى يستكمل الحجم املناسب للعينة ؛فاذا كان عدد افراد 



  زاوي عقيلة :ةألاستاذ                                       الاحصاء الوصفي محاضرات مقياس    

 

 الجزائر-دالي إبراهيم 74061شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

5 

 

الباحث  يأخذمجتمع البحث محدودا فانه يمكن كتابة اسمائهم على بطاقة ،ثم وضعها في صندوق وخلطها وبعد 

ارقام الاختبار العشوائي "م اللجوء او الاستعانة بجداول العدد املراد من البطاقات ،اما اذا كانت الاعداد ضخمة فيت

 .التي وضعها علماء الاحصاء لهذا الغرض " 

املتكونة من عدة  املجتمعات تخص املجتمعات غير املتجانسة س ي (Echantillon Stratifié ) :العينة الطبقية -2

تنوعا او ينتمي افراده الى طبقات اي عندما  يكون مجتمع البحث موزعا توزيعا جغرافيا م فئات إجتماعية

بعين الاعتبار هذه الخصائص لنممن  نأخذاجتماعية مختلفة او الى مستويات تعليمية متفاوتة ال بد من ان 

يمكن ان نتوخى الدقة في تحديد هذه الخصائص والصفات .حمورها في العينة بنسب حقيقة حتى تكون ممثلة 

وبعد ذلك تنتقي عينة مطابقة احصائيا لنسبة تلك الخصائص فاختيار بحساب ما تمثله احصائيا في املجتمع ،

عينة طبقية ينبغي تقسيم املجتمع الاحصائي الى طبقات حسب متغير من املتغيرات املدروسة ثم يستخرج من كل 

 .طبقة عينة عشوائية وبعدها تدمج العينات الجزئية في عينة واحدة  

يتم اختيار ها عندما تكون مفردات املجتمع على شكل تجمعات  :(ودية العنق) العينة ذات املراحل املتعددة -3

والتسمية هنا جاءت من .او مجموعات او عناقيد ،بحيث يحتوي كل عنقود على الكثير من مفردات املجتمع 

حيث توجد املفردات على شكل عناقيد وكل عنقود يحتوي على العديد من حبات او "عناقيد العنب او التمر "

ت ،ففي العينة العنقودية يتم اختيار عدد من العناقيد بطريقة عشوائية بسيطة تم نقوم بدراسة كل مفردا

 ".او معظمها"داخل  هذه العناقيد التي تم اختيارها   املفردات

 مثال لدراسة املستوى التعليمي للمرحلة الههائية: هذه العينات عند دراسة املستوى التعليمي في بلد ماستعمل مثال ن

 :للتعليم الثانوي نتبع الخطوات التالية

 .نسحب والية بطريقة عشوائية من سصل مجموع الواليات - أ

 .نسحب دائرة من سصل الدوائر التي تتكون مهها الوالية املسحوبة - ب

 ).نسحب ثانوي من سصل الثانويات املتواجدة في الدائرة املختارة -ج

 .انوية املسحوبة لتجرى عليه الدراسةيسحب قسم من ألاقسام الههائية على مستوى الث -د

ال يتم اختيار افراد هذا النوع الا في حالة تجانس املجتمع الاحصائي ،ويمكن ان   :عينة عشوائية منتظمة ـ 6 

طالبا ،ويريد الباحث  000لنفترض ان املجتمع الاحصائي متكون :نسوق مثاال يوضح كيف يتم اختيار عينة منتظمة 

 :طالب ،يجب عليه في هذه الحالة تحقيق املراحل  التالية  00ة منه يكون حجمها اختيار عينة عشوائي

 .الحصول على قائمة مرقمة للطلبة  .1

 .000/00قيام بعملية تقسيم حجم املجتمع على حجم العينة سي  .5

 .10جعل املسافة بين الرقم الاول الذي يختاره والرقم الذي يليه  حاصل العملية السابقة سي  .3

 يأخذون بهذه العملية تكون العينة مكونة من الطلبة  الذين . 02رقم الاول عشوائيا وليكن رقم يختار ال .0

 ........(.،02،12،52،32)الارقام  التالية 
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 هي التي اختيار مفرداتها بطريقة غير عشوائية حيث يقوم الباحث باختبار مفردات : عينة غير عشوائية

عاينة ،مثل اختبار عينة من الطلبة املتفوقين من عدة كليات واهم العينة بالصورة التي تحقق الهدف من امل

 .انواع العينات غير الاحتمالية 

وتعني ان اساس الاختبار هو خبرة الباحث ومعرفته بان هذه املفردة او تلك تمثل مجتمع  :عينة قصدية  .7

وينصح .س يعد اختبار عمديا البحث ،فالباحث مثال عندما يختار املدارس التي يعرفها لتمثيل جميع املدار 

 الباحث عندما يمطر الى تطبيق هذا الاسلوب ان يبرره تبريرا علميا حتى ال يتهم بالحيز 

طبقا لصفاته (حصص)وسميت بالحصصية الن مجتمع الدراسة يقسم الى فئات  :عينة حصصية  .2

مجتمع البحث طلبة كلية  الرئيسية ،وتمثل كل فئة في العينة بنسبة وجودها في املجتمع ؛فمثال اذا كان

فينبغي اوال تصنيفهم طبقا لتخصصاتهم ،ثم يقرر الباحث النسبة املئوية املطلوب سحبها من كل تخصص 

ويبدا بحسب النسب وبهذا  يتدرج حجم  العينة طبقا  لعدد الطالب في كل تخصص ،فالتخصصات ذات 

 .خصصات ذات الاعداد الصغيرةالاعداد الكبيرة يكون تمثيلها في العينة اكبر من تمثيل الت

توجد انواع اخرى من العينات لها عالقة بفرضيات الباحثين وهي العينات املستقلة والعينات غير املستقلة 

 .؛فقبل اية معالجة احصائية يجب على الباحث ان يجيب على السؤال 

تلفة  او صفات قيما مخ ويأخذيتممن مصطلح متغير شيئا يتغير ، :أنواع الخصائص أو املتغيرات -2

 .متعددة فهو مفهوم يعبر عن الاختالفات بين عناصر فئة معينة مثل الجنس ، التحصيل ، الحالة العائلية 

 :( 52-53ص  ،5012محمد خير سليم ابوزيد ، ) حصائية إلى قسمينتنقسم املتغيرات ا

كن قياسها سو غير قابلة للقياس مثل هي تلك املتغيرات التي ال يم(variables qualitatives )  : متغيرات كيفية-7

 .إلخ...الجنسية، الحالة العائلية، الحالة املدنية

هي تلك الخصائص التي يمكن قياسها وهي سكثر املتغيرات إنتشارا  (Variables Quantitative ):متغيرات كمية-2

وتنقسم . إلخ...ستثمار، الوزنإلانتاج، ألاستهالك، إلا : وإستعماال ألن لغة إلاحصاء هي لغة ألارقام، مثال لذلك

 .متغيرات منقطعة ومتغيرات مستمرة: إلى قسمين  املتغيرات الكمية 

وهي تلك املتغيرات التي تأخذ قيما صحيحة ال يمكن تجزئتها مثال  (variables discrètes ) :متغيرات منقطعة - س

 .إلخ...عدد ألاطفال في العائلة، عدد قطع الغيار املنتجة

وهي تلك املتغيرات التي تأخذ كل القيم املمكنة في مجال الدراسة،  variables continues ) :مرةمتغيرات مست - ب

 .ونظرا للعدد الغير املناهي لهذه القيم نقسم مجال الدراسة إلى مجاالت جزئية تسمى الفئات

 

 : (2، ص5002جالطو جياللي ،)  املعلومات إلاحصائية مصادر  -3

للحصول على املعلومات إلاحصائية الخاصة بظاهرة معينة، ألاول مباشر والثاني غير يعتمد الباحثون على مصدرين 

 .مباشر
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 :يمكن الحصول على املعطيات إلاحصائية بواسطة طريقتين، :املصدر املباشر -7

بوسائله الخاصة بإجراء دراسة ميدانية على كل الوحدات التي تشكل  يقوم الباحث  :الطريقة املباشرة - أ

 .وس سو بما يسمى الحصر الشامل، ولكن هذه الطريقة تصبح مستحيلة في كثير من الحاالتاملجتمع املدر 

وعند استحالة تطبيق الطريقة املباشرة، يقوم الباحث بإنتقاء سو إختيار عينة من  :الطريقة غير املباشرة - ب

طرق وسساليب إحصائية املجتمع املدروس سو بما يسمى باملعاينة ثم يعمم نتائج الدراسة على املجتمع ككل وفق 

 .معينة

يتحصل الباحث على املعلومات إلاحصائية من الدراسات والتحقيقات املنشورة على  :املصدر غير املباشر -2

إلخ، ولكن هدف الباحث يختلف بصفة عامة عن هدف ...والوثائق والتقارير الخاصة صفحات الجرائد، الكتب ، 

البيانات املتحصل عليها من املصدر غير املباشر تكون في بعض ألاحيان الهيئات التي قامت بهذه الدراسات، ولذلك ف

 .غير هامة

 :املرحلة القبلية لعرض املعلومات إلاحصائية -3

تأتي عملية عرض املعلومات في مرحلة تالية ملرحلة تحديد الظاهرة املدروسة واملجتمع ونوع املتغير وطبيعة السحب 

ان وعملية الفرز ثم تفريغ املعطيات ألاولية في جداول سولية وسخيرا توضع وعملية تحمير الاستبي( سحب العينة) 

املعطيات ألاولية في جداول نهائية تسمى بجداول املعطيات واملخطط التالي يبين مختلف املراحل الهامة القبلية 

 :لعملية العرض الجدولي
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 طبيعة الدراسة

 غير متجانس

 عينة طبقية

 مستمر

 تحديد الظاهرة املدروسة

 تحديد املجتمع املدروس

لقياس كيفي غير قابل ل  

 طبيعة املتغير املدروس

 اختيار العينة الحصر الشامل

 طبيعة املجتمع

 متجانس

 عينة عشوائية

 العرض البياني

 العرض الجدولي

 فرز إلاستمارات

استمارة تحتوي على سسئلة واضحة وغير محرجة: وضع إلاستبيان   

 

 منقطع

 كمي قابل للقياس



  زاوي عقيلة :ةألاستاذ                                       الاحصاء الوصفي محاضرات مقياس    

 

 الجزائر-دالي إبراهيم 74061شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

9 

 

 

 

 

 

 رض الجدوليالع: املحاضرة  الثانية 

 

  تعريف العرض الجدولي 

  العرض الجدولي في حالة خاصية واحدة 

 جدول التكرارت لخاصية كمية منقطعة  -

 جدول التكرارات لخاصية كمية مستمرة  -

 جدول التكرارات لخاصية كيفية  -

   املزدوج" العرض الجدولي في حالة خاصيتين فاكثر " 

 

 الجداول وكيفية تصنيف وتبويب املعلومات  املتحصل عليها  التعرف على انواع: الهدف منها            
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 (82-02ص ،5000نجيب حسن محمد ،) :العرض الجدولي  -4

يقوم الباحث بتفريغ النتائج املتحصل عليها في جداول سولية بعد الانتهاء من عملية فرز إلاستمارات ثم يلخصها في 

 .جداول نهائية تسمى جداول املعطيات

يبين ( سطرين) هو عبارة عن وضع املعلومات إلاحصائية في جداول نهائية، يحتوي كل مهها عمودين  :فهتعري-

ألاول قيم الظاهرة  سو املتغير املدروس، وتكون هذه القيم على شكل قيم نقطية  سو على شكل ( السطر) العمود 

 .( 04،ص5000نجيب حسن  محمد ،)   سو املجاالت الثاني فيحتوي على تكرارات هذه القيم( السطر) مجاالت، سما العمود 

 :العرض الجدولي في حالة خاصية واحدة -7

الخاصية الكمية املنقطعة سو املتغير الكمي املنقطع هو ذلك : جدول التكرارات لخاصية  كمية متقطعة - أ

 .املتغير الذي ال يمكن تجزئة قيمه، حيث يأخذ قيما صحيحة

، فكانت النتائج n=100فال في العائلة في مجتمع ما، سخذت عينة عشوائية حجمها لدراسة متوسط عدد ألاط: مثال 

 :كالتالي

 7.7:دول رقمجال

 عدد الاطفال 0 1 5 3 0 2 8 2 ∑

 عدد العائالت 10 15 18 12 12 10 2 2 100

 

 تكرارات هذه القيم:   niقيم املتغير إلاحصائي  ، :  Xiحيث سن 

 :حالة متغير كمي مستمر  - ب

دراسة متغير كمي مستمر، يمم مجال الدراسة ماال نهاية من القيم، ولتعذر وضع كل هذه القيم ، نقسم هذا عند 

املجال إلى مجاالت جزئية تسمى الفئات ، حيث يحدد  عدد هذه الفئات حسب حجم العينة وحسب توزيع 

قاعدة  (Sturge )ستورج  الوحدات إلاحصائية على مجال الدراسة، ولكن قصد تسهيل العملية وضع إلاحصائي

 :تجريبية لتحديد طول الفئات وتعتمد هذه القاعدة على مجال الدراسة وحجم املجتمع سو العينة

 

                  

 

N  ،حجم العينة سو املجتمعE املدى العام وهو الفرق بين سكبر قيمة وسصغر قيمة :E = Xn – X1 ،K  ، طول الفئة 



  زاوي عقيلة :ةألاستاذ                                       الاحصاء الوصفي محاضرات مقياس    

 

 الجزائر-دالي إبراهيم 74061شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

11 

 

( 1+ 3.32  .عدد الفئات (

تعتبر الفئة جزء من مجال الدراسة، حيث ال يوجد طول متفق عليه لهذه الفئة، كما سنه ال يوجد عدد    :مالحظة

متفق عليه من الفئات لتوزيع إحصائي معين، ولكن يتحدد عدد الفئات وطولها حسب سهمية الدراسة وطول مجال 

 4حفاظ على توازن جدول التكرارات  من ألافمل سن يتراوح عدد الفئات من لاالتعريف وحجم العينة سو املجتمع، و 

 .كما يستحسن سن تكون سطوال الفئات متساوية حتى يمكن مقارنة الظاهرة من مجال إلى مجال سخر. فئة 52إلى 

 .ليست إجبارية بل على الباحث إختيار طول الفئة املناسب  (Stuege )وكما سن قاعدة 

عامال التحقوا  22ة ظاهرة تأخر العمال عن إلالتحاق بعملهم في بداية الفترة الصباحية، لوحظ سن لدراس: مثال

 :يبين ذلك الاتيمتأخرين عن العمل في مؤسسة ما وفي يوم معين، والجدول التكراري 

 7.2:دول رقمجال

 الفئات التكرار

0 0-5 

2 5-10 

10 10 -15 

12 15 -20 

12 20 – 25 

15 25 – 30 

6 30 -35 

3 35 – 40 

75 ∑ 

 K = 5 نالحظ سن طول الفئة يساوي 

 

 Tableau des fréquences cumulées :جدول التكرارات التجميعية-

 :يمكن سن نميز بين ثالثة سنواع من التكرارات 

 .التكرار املطلق وهو التكرار العادي -1

 .التكرار النسبي وهو عبارة عن نسبة مئوية -5

 :عية، وهذه ألاخيرة تنقسم إلى قسمينالتكرارات التجمي -3
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التكرار التجميعي الصاعد ألي فئة هو عبارة عن تكرار هذه الفئة ممافا : التكرارات التجميعية الصاعدة - س

 .إليه مجموع تكرارات الفئات السابقة

(  ∑Ni) التكرار التجميعي النازل ألي فئة هو عبارة عن مجموع التكرارت : التكرارات التجميعية النازلة - ب

 .مطروحا منه تكرارات الفئات السابقة

 .فس املثال السابق ، املطلوب وضع التكرار التجميعي الصاعد والنازل ن: مثال

 7.3: دول رقمجال

 الفئات ni ص.ت.ت ن.ت.ت

75 4 4 0 - 5 

71 11 7 5 – 10 

64 21 10 10 – 15 

54 36 15 15 – 20 

39 54 18 20 – 25 

21 66 12 25 – 30 

9 72 6 30 – 35 

3 75 3 35 – 40 

/ / 75 ni∑ 

 

 :القواعد الواجب اتباعها عند تشكيل الجدول إلاحصائي هي كما يلي :املالحظة  ألاولى

 .عنوان واضح في سعلى الجدول ، يعطي فكرة عن البيانات التي يحتويها هذا الجدول  -1

: إلى املصدر ألاصلي للمعلومات مثال ذكر مصدر البيانات في سسفل الجدول ، حتى يتمكن القارئ من الرجوع -5

 .52صفحة ال، 1448ج، الجزائر .م.التقرير السنوي للدوان الوطني لإلحصائيات، د

 .ذكر وحدة القياس املستعملة -3

 .ذكر عنوان كل عمود -0

 .وضع رقما للجدول  -2
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 نستعمل نفس الطريقة، :املالحظة الثانية

 .التكرارات التجميعية الصاعدة والنازلةفي حالة الفئات غير املتساوية ، عند حساب وتحديد 

 :العرض الجدولي في حالة خاصية كيفية - ج

يحتوي العمود ألاول على رموز كتابية للخاصية املدروسة، سما الثاني ( سطرين) يتكون جدول املعطيات من عمودين 

 .فيحتوي على تكرارات كل رمز كتابي

سستاذ ، حيث سن الخاصية املدروسة هي   100، متكونة من  سخذت عينة عشوائية من سساتذة جامعة الجزائر : مثال

 :رتبة ألاستاذ ، فكانت النتائج كالتالي

 7.6: دول رقم جال

 معيد ∑
سستاذ 

 مساعد
 رتبة سستاذ سستاذ سستاذ محاضر مكلف بالدروس

100 10 30 32 12 8 ni 

 (Tableau de contingence )  :الجدول املزدوج-2

ما، و توضع املعلومات إلاحصائية   مجتمعوج عند دراسة خاصيتين في نفس الوقت في يستعمل الجدول املزد

 .نمع سفقيا الخاصية ألاولى ، ونمع عموديا الخاصية الثانية: بالشكل التالي 

يأخذ  iلقيم الخاصية الثانية ، حيث  Xi، وبالرمز  mإلى  1تتراوح من   jحيث Yjنرمز لقيم الخاصية ألاولى بالرمز 

خاصيتين، مهنة رب العائلة و  ىلدراسة مستوى معيشة العائالت يمكن سن نتطرق إل: مثال ذلك. nإلى  1يم من الق

 (.كمية ) إلانفاق إلاستهالكي، نالحظ سن الخاصية ألاولى كيفية سما الخاصية الثانية فإنها قابلة للقياس 

 :يمكن وضع الجدول املزدوج بأبعاد سربعة حسب الشكل التالي

 7.1:ول رقمدجال

ni y 4 y 3 y 2 y 1  

n 1 n 14 n 13 n 12 n 11 X6 

n 2 n 24 n 23 n 22 n 21 X2 

n 3 n 34 n 33 n 32 n 31 X3 

n 4 n 44 N43 n 32 n 31 X3 

n.j = ∑ ni.∑ n.4 n.3 n.2 n.1 n.j 
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مهنة رب ألاسرة و  سسرة قصد دراسة خاصيتين هما 123سحبت عينة عشوائية من مجتمع ما ، تتكون من  :مثال

 :التركبة ألاسرية من حيث عدد ألاطفال ، فكانت النتائج كالتالي

 7.4:  دول رقمجال

ni 6 5 4 3 2 1 0  

 إطار متوسط 10 8 6 4 3 1 0 32

 مهنة حرة 15 7 3 2 1 0 0 28

 عامل متخصص 3 5 8 10 15 9 7 57

 عامل بسيط 2 4 9 11 13 17 10 66

183 17 27 32 27 26 24 30 n.j 

 

 .yالتكرارات الحدية لـــ : n.j، والتكرارات   Xالتكرارات الحدية لـــ:  .niتسمى التكرارات 
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 العرض البياني: املحاضرة الثالثة 

 

  العرض البياني في حالة متغير  كمي منقطع 

 العرض البياني للتكرارات البسيطة  -

 عية الصاعدة العرض البياني للتكرارات التجمي -

 العرض البياني للتكرارات التجميعية النازلة  -

  العرض البياني  في حالة متغير كيفي 

 العرض الدائري  -

  املجزأالعمود  -

 الاعمدة البسيطة  -

 

 كيفية استعمال العروض البيانية وفق املتغيرات املحددة  سابقا : الهدف منها                      
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 : ( 22-38،ص،5011سن لطفي احمد ،مح)  ياني العرض الب-1

سنتطرق . يبين العرض البياني تطور الظاهرة املدروسة في الزمان سو في املكان وبمجرد املالحظة ألاولى

 :إلاحصائية للحاالت التالية  البياناتإلى عرض 

 .متغير كمي منقطع -1

 .متغير كيفي -5

 متغير كمي مستمر -3

 :من العروض البيانية بنوعيننكتفي في هذه الحالة  :ي متقطعالعرض البياني في حالة متغير كم -7

هو عبارة عن سعمدة بسيطة تتناسب سطوالها مع التكرار املقابل لقيمة  :العرض البياني للتكرارات البسيطة-أ

 .(diagrammes en batons )". ألاعمدة البسيطة" معينة للمتغير املدروس، وتسمى 

 سسرة 152: دد ألاطفال في العائلة لـــيبين الجدول التالي ع :مثال 

 :العرض البياني للتكرارات البسيطة: املطلوب 

 7.1: دول رقمجال

 Ni Xi ص.ت.ت ن.ت.ت

125 6 6 0 

119 15 9 1 

110 25 10 2 

100 39 14 3 

86 55 16 4 

70 75 20 5 

50 100 25 6 

25 115 15 7 

10 125 10 8 

/ / 125 ni∑ 
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ni                                                                                  

                                                      

 

 

                           

0      1     2       3     4       5      6    7     8                          Xi                                   

 1.1:كل رقم شال                                                                           

هو سطولهم  8من بين ألاعمدة التي تشكل العرض البياني السابق ، سن العمود الذي يقابل القيمة  ظنالح :مالحظـــــة

 .سطفال 8، معنى ذلك سن سغلبية العائالت لها  52وتكراره يساوي 

 :العرض البياني للتكرارات التجميعية الصاعدة والنازلة-ب 

 Effectifs cumulés croissants:للتكرارات التجميعية الصاعدة  العرض البياني  -7-ب

هو عبارة عن قطع مستقيمة متصاعدة حسب تصاعد التكرارات التجميعية الصاعدة املقابلة لكل قيمة من قيم 

 (.عدد ألاطفال في العائلة ) املتغير إلاحصائي املدروس 

 1، نمع قطعة مستقيمة طولها  52ي يساوي تكرارها الصاعد والذ 5مثال لرسم القطعة املستقيمة املقابلة للقيمة 

 . 1لتنتهي عند مستوى القيمة  5، تبدس من مستوى القيمة (  52، 5) سم عند إحداثيات النقطة 

يحتوي على التكرارات التجميعية ( العمود الثالث ) نفس املثال السابق مع إضافة عمودا إلى الجدول السابق  :مثال

       :ث سن العرض البياني لهذه التكرارات هو كالتالي الصاعدة ، حي
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                                             2         2          8          2         0        3        5        1       0 

 7.2:الشكل رقم

 Effectifs cumulés décoissants  :العرض البياني  للتكرارات التجميعية النازلة --2-ب

حسب تنازل التكرارات التجميعية النازلة، حيث سن القطعة املستقيمة الاولى  ةمستقيمة متنازلهو عبارة عن قطع 

تقابل مجموع التكرارات و سصغر قيمة للمتغير املدروس والقطعة الثانية تقابل مجموع التكرارات ناقص التكرار 

           ...الثانية للمتغير إلاحصائي وهكذاالبسيط ألاول مع القيمة  

 

 ن.ت.ت                                          

              

 

 

                                    

                                Xi             2       2        8          2       0       3         5         1        0  

 7.3:الشكل رقم
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 :سنتعرض إلى سهم العروض البيانية  :العرض البياني في حالة متغير كيفي -2

يتمثل في دائرة مقسمة إلى عدة سجزاء كل جزء يقابل زاوية  (Diagramme Circulaire ): العرض الدائري  - أ

خاصية من الخصائص املدروسة ، ولتحقيق ذلك نميف عمودا إلى  مركزية تتناسب مع التكرارات املقابلة لكل 

 .املعطيات يحتوي على الزوايا املركزية  املقابلة لكل تكرار جدول 

 :يبين الجدول التالي إلانتاج العالمي للذهب حسب القرات في سنة ما: مثال

 7.1:الجدول رقم 

 الزوايا املركزية
 2كمية الذهب 

 (طن) 
 القارات

 سوروبا 128 22.8

 آسيا 22 52.02

 إفريقيا 031 101.02

 سمريكا 320 110.20

 سستراليا 28 12.35

 املجموع 1100 /

 

 .يمكن إستعمال النسب املئوية لوضع العرض الدائري  :مالحظة

 

 7.6: الشكل رقم
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 و هو عبارة عن مستطيل مقسم إلى عدة سجزاء، كل جزء  (Diagramme en Barres ):العمود املجزأ - ب

 .يقابل تكرار معين للخاصية املدروسة

، لوضع العمود املجزس ، نستعمل النسب املئوية املقابلة لكل ( إلانتاج العالمي للذهب) نفس املثال السابق : مثال

 .%100تكرار، حيث سن طول املستطيل يساوي 

 

 7.1:الشكل رقم
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عبارة عن مستطيالت متباعدة بمسافات ثابتة، و هو   (Diagramme en Colonnes ): ألاعمدة املستطيلة - ج

 .ولها قواعد متساوية، وتتناسب سطوالها مع التكرارات املقابلة ملكونات الخاصية املدروسة

 :يبين الجدول التكراري التالي مكونات عينة عشوائية من املتغيرين في فرنسا: مثال

 1.4:الجدول رقم

ni الجنسية 

 املغرب 00

 تونس 30

 ائرالجز  22

 ايطاليا 52

 إسبانيا 10

 البرتغال 2

 الشرق ألاوسط 32

500 ∑ni 

 

 

 7.4:الشكل رقم
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 تابع  العرض البياني: املحاضرة الرابعة 

 

  العرض البياني في حالة متغير كمي مستمر 

 املدرج التكراري  -

 املضلع التكراري  -

 العرض البياني للتكرارات التجميعية الصاعدة  -

  ي للتكرارات التجميعية النازلةالعرض البيان -

 

 كيفية استعمال العروض  البيانية وفق املتغيرات املحددة سابقا : الهدف منها                     
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إن العروض البيانية للمتغير  : ( 22-20ص ،5000نجيب حسن محمد ،) العرض البياني في حالة متغير كمي مستمرـ 3

 :ثر العروض البيانية ، ومن سهمها ما يليإلاحصائي املستمر هي سك

يكون على شكل مستطيالت متالصقة، طول كل مستطيل مهها يتناسب مع  ( Histogramme ):املدرج التكراري  -3-7

التكرار املقابل ، وقاعدة كل مهها تساوي طول الفئة املقابلة ، حيث توضع الفئات على محور السينات وتوضع 

 :لعينات، ويمكن سن نميز بين حالتين عند وضع املدرج التكراري التكرارات على محور ا

عندما تكون الفئات متساوية ، نالحظ في هذه الحالة سن قاعدة املقارنة ثابتة ومتساوية ومن ثمة ال  :الحالة ألاولى 

 .نجري سي تعديل على جدول املعطيات

 :عامل في إحدى املؤسسات 22يبين الجدول التالي توزيع ظاهرة التأخر عن العمل على  :مثال

 7.70: الجدول رقم 

ni∑ 35-40 30-35 25-30 20-25 15-20 10-15 5-10 0-5 الفئات 

22 3 8 15 12 12 10 2 0 ni 

 

 7.1:الشكل رقم

رات ، ألن قاعدة املقارنة إذا كانت غير متساوية ، نقوم بتعديل التكرا :حالة الفئات غير املتساوية : ةالحالة الثاني

غير ثابتة ، حتى يكون هناك تناسب بين طول الفئة والتكرار املقابل لها، سي إيجاد عدد الوحدات إلاحصائية املوزعة 

 .على وحدة قياس معينة
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 .هو عبارة عن النسبة بين التكرار البسيط وطول الفئة املقابلة : التكرار املعدل

 :عامال حسب ألاجر اليومي 100ي التالي توزيع يبين التوزيع التكرار : مثال

 7.77:الجدول رقم 

 فئات ألاجور  التكرار البسيط طول الفئة التكرار املعدل

1 2 2 20 -25 

1.2 10 12 25 -35 

0 2 50 35-40 

1.88 12 52 40-55 

1.2 50 30 55-75 

1 2 2 75-80 

 مجموع التكرارات 100 / /

 

 املعدل.ت                       

 الفئات

 7.1:الشكل رقم
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 :في حالتين ( في حالة فئات غير متساوية ) نقوم بتعديل التكرارات : مالحظة 

 .التكراري  جاملدر عند رسم  - س

 .عند تحديد الفئة املنوالية وحساب املنوال - ب

مستقيمة متصلة ومنكسرة ،  هو مجموعة من قطع  ( Polygone de Fréquence ) :التكراري  املضلع -1

 .مراكز الفئات والتكرارات املقابلة لها: تتحدد بنقاط إحداثياتها 

 .ليكن التوزيع التكراري التالي ، املطلوب وضع العرض البياني املناسب واململع التكراري : مثال

 7.72:الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

                                   

 معدل.ت                                                                                                                                      

Xi

0

2

4

6

8

10

12

                                                                         

   

 7.1:الشكل رقم                                                                   

 الفئات Ki ni التكرار املعدل

3 2 3 2-4 

5 4 10 4 – 8 

7 2 7 8 – 10 

10 2 10 10 – 12 

7 6 21 12 -18 

6 2 6 18 – 20 

 املجموع 59 / /
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الخط املنكسر يمثل اململع التكراري ، حيث سن املساحة التي تقع تحت اململع التكراري تساوي املساحة  :حظةمال 

التي تقع تحت املدرج التكراري، وحتى نحافظ على املساحة التي تقع  تحت هذا اململع ، نفرض سن لهذا التوزيع 

ا يساوي الصفر ، بحيث ننطلق من مركز الفئة إلافتراضية فئتان إحداهما في بدايته و ألاخرى في نهايته، تكرار كل مهه

 ..ألاولى وننتهي عند مركز الفئة إلافتراضية ألاخيرة

 :العرض البياني للتكرار التجميعي في حالة متغير مستمر -5

يسمى باملنحنى التجميعي الصاعد، يرسم هذا املنحنى عن   :العرض البياني للتكرار التجميعي الصاعد -

الحدود العليا للفئات والتكرارات التجميعية : مجموعة النقاط ذات إلاحداثيات التاليةطريق إيصال 

 .الصاعدة املقابلة لها

وهو عبارة عن املنحنى التجميعي النازل، يتم رسمه بإيصال  :العرض البياني للتكرار التجميعي النازل  -

 .التكرارات التجميعية النازلة املقابلة لها الحدود الدنيا للفئات و : مجموعة النقاط ذات إلاحداثيات التالية 

 :ليكن التوزيع التكراري التالي: مثال

 7.73:الجدول رقم

 الفئات ni ص.ت .ت ≤  ن.ت .ت 

48 2 2 10 -20 

41 10 4 20 – 30 

25 52 13 30 – 40 

84 05 12 40 – 60 

20 85 50 60 -80 

30 24 12 80 – 90 

12 40 11 90 – 100 

8 48 8 100 – 120 

 املجموع 48 / /
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 1.10:كل رقمشال

يبين كل من املنحنى التجميعي الصاعد والنازل شدة  سو ضعف تطور الظاهرة املدروسة عند مستوى  :مالحظة

 La  "الوسيط " معين من مجال الدراسة ، إن فاصلة نقطة تقاطع املنحنى التجميعي الصاعد مع النازل يسمى 

Mediane سما ترتيبها فهو ،(∑ni / 2). 
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 :تمارين محلولة للفصل ألاول 

جديد  رياض ي  مستهلك ملعرفة رسيهم حول منتوج  500سجريت دراسة حول إستطالع للرسي على  :التمرين ألاول 

 :يما يلاملطلوب " . موافق سو غير موافق " عرض في السوق ، إلاجابة املطلوبة من املستهلك هي 

 :من  املجتمعيتكون  -1

 .نلكيكل املسته .س 

 .من املستهلكين الجزائريين .ب 

 .من املستهلكين املستجوبين .ج 

 .من املجتمع الذي سحبت منه العينة .د 

 ؟املتغير املدروس  ما هو  -5

 :الاجابة

 .نالحظ سن املجتمع املدروس يتكون من املستهلكين املستجوبين  -1

 ..غير قابل للقياس و يتمثل في عبارتين موافق سو غير موافق، ألنه كيفي املتغير املدروس هو متغير  -5

 = N1 : وحجم كل فئة هو كتالي N = 5000مهنية حجمه  –فئات إجتماعية  0يتكون مجتمع من  :التمرين الثالث 

1000  ،N2 = 1800  ،N3 = 1600  ،N4 = 600. 

 :يما يلاملطلوب :  n =180نريد سحب عينة حجمها 

 .مع املدروس؟ماهي طبيعة املجت -1

 حدد عدد الوحدات إلاحصائية التي يمكن سحبها من كل فئة؟ -2

 .بإستعمال جدول ألاعداد العشوائية ، حدد رقم الوحدات إلاحصائية املسحوبة من كل فئة؟ -3

 :الاجابة

 .املجتمع املدروس غير متجانس، ألنه يتكون من فئات إجتماعية متباينة -1

 :ها من كل فئة هو كما يلي عدد الوحدات إلاحصائية التي يمكن سحب -5

n1= N1 /N ×n = 1000/5000×180 =36 

n2= N2 /N ×n = 1800/5000×180 =65 

 n3 = 58 ، n4 = 22:وبنفس الطريقة نجد سن 

عند إستعمال جدول ألاعداد العشوائية ، كل شخص يتحصل على سرقام تختلف عن ألارقام التي تحصل  -3

 .إلاختيار في إتجاه ألارقامعليها شخص سخر اللهما إذا استعمال نفس 
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 النزعة املركزية خصائص  :الخامسة  املحاضرة

  مفهوم النزعة املركزية 

  قياس النزعة املركزية 

 حساب الوسط الحسابي   -

 خصائص الوسط الحسابي  -

 حساب الوسط الهندس ي  -

 مجاالت تطبيق الوسط الهندس ي  -

 الوسط  التوافقي حساب  -

 

 كيفية حساب وتطبيق مقاييس النزعة املركزية في حالة توفر املعلومات الاحصائية :  الهدف منها              
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        (22 -02ص ،5012محمد صبحي ابو صالح ،) خصائص النزعة املركزية: الفصل الثاني 

يع رسينا في الفصل السابق كيف يتم عرض البيانات إلاحصائية جدوليا وبيانيا من سجل نقل وصف عام وسر 

غير سن لهذه الطريقة حدود . للظاهرة املدروسة ومن سجل وضع ترتيب معين وضروري لهذه املعلومات إلاحصائية 

 :من بيهها 

 .ال يمكن إستخدامها في ألاسلوب الشفهي -1

 .ال يمكن إستخدامها لتحليل املعطيات  -5

 (.رارات التنبؤ و إتخاذ الق) اليمكن  إلاستفادة مهها في مجال إلاستقراء إلاحصائي  -3

ولهذه ألاسباب وضعت مقاييس عددية وصفية يمكن إستخدامها في مجاالت عديدة مهها التحليل والتنبؤ و إتخاذ 

 .ومن بين هذه املقاييس ، مقاييس النزعة املركزية سو مقاييس الوضع. القرار 

كلما ابتعدنا عن هذه تميل البيانات إلاحصائية إلى التمركز حول قيمة معينة ، و  :مفهوم النزعة املركزية -

 .القيمة فإن عدد املعلومات يبدس في التناقص ، نسمي هذه الظاهرة بالنزعة املركزية

يعبر قياس النزعة املركزية عن مركز التوزيع إلاحصائي ، ولقياس هذه النزعة   :قياس النزعة املركزية  -7

 :نستعمل عدة مقاييس من بيهها

وهو عبارة عن مجموع القياسات الخاصة بظاهرة معينة  ( Moyenne arithmétique )  :الوسط الحسابي -7-7

 .على عدد هذه القياسات

يستعمل الوسط الحسابي البسيط في   (Moyenne airithmétique simple ) :الوسط الحسابي البسيط - أ

دما يكون حالة بيانات غير مبوبة ، سي عندما يكون لقياسات املتغير املدروس نفس املستوى من ألاهمية ، مثال عن

 .فإننا نستعمل الوسط الحسابي البسيط لحساب املعدل( نفس ألاهمية ) مواد لها نفس املعامل   0لديك 

، حسب التعريف السابق فإن عالقة الوسط  X1 ; X2 ; X3 ; ………………………………Xn:نفرض سن القياسات هي 

 :الحسابي  هي 

 عمال في مؤسسة ما ، املطلوب حساب الوسط الحسابي 2جور تبين السلسلة إلاحصائية التالية س: مثال 

700 ; 1800 ; 1300 ;1500 ; 900 ; 800 ; 1100 ; 1000 

 

 

                                     = 1137.8 
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لتحديد  (Moyenne peovisoire )تستعمل في هذه الحالة وسط فرض ي  :العالقة الثانية للوسط الحسابي - أ

سابي حيث سن هذا ألاخير ، هو عبارة عن الوسط الفرض ي ممافا إليه الوسط الحسابي عالقة الوسط الح

هو الوسط  Xoو  (Xi – Xo ) علما سن هذه إلانحرافات هي . لإلنحرافات  قيم املتغير إلاحصائي عن الوسط الفرض ي 

 الفرض ي ، إذن تعطى عالقة الوسط الحسابي بإستعمال وسط فرض ي بالشكل التالي

 

 :الوسط الحسابي هو  فإن،   Xo = 1000نفس املثال السابق  ، ونفرض سن : مثال

 

 (Moyenne Arithmétique Pondérée ) : الوسط الحسابي املرجح - ب

تختلف سهمية قياسات املتغير إلاحصائي من قيمة إلى سخرى في سغلب ألاحيان ، و لهذا الغرض سدخل الترجيح في 

مثال سمتحن طالب . زن قياس معين من قياسات املتغير إلاحصائي و و و سهمية سعالقة الوسط الحسابي ، والترجيح ه

سهميتها سو ) ومعامالتها  2، 15، 10إلاحصاء ، الرياضيات ، إلاقتصاد الجزئي فكانت العالمات على التوالي : مواد  3في 

 .3،3،0هي على التوالي ( وزنها 

 :عليه  املطلوب تحديد الوسط الحسابي سو املعدل املتحصل

 

 :Xo = 10ويمكن إستعمال الوسط الفرض ي لحساب الوسط الحسابي ، نفرض سن 

 

 (distribution de fréquence)  :الوسط الحسابي في حالة توزيع تكراري  - ج

نستعمل نفس عالقة الوسط الحسابي املرجح في حالة توزيع تكراري، غير سن الذي ينقصنا هي القيم النقطية 

 .هو عبارة عن مركز الفئة  (Xi ) للمتغير إلاحصائي 

 :ليكن الجدول التكراري التالي : مثال 
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 2.7:  الجدول رقم

 
ni(Xi-Xo) Xi-Xo ni.Xi Xi ni الفئات 

-9 -18 -6 3 1 3 0 -2 

-12 -24 -4 18 3 6 2 - 4 

-9 -18 -2 45 5 9 4 – 6 

0 0 0 70 7 10 6 – 8 

8 16 2 72 9 8 8 – 10 

14 28 4 77 11 7 10 – 12 

6 12 6 26 13 2 12 – 14 

 املجموع 45  311  4- 2-

 .حساب الوسط الحسابي بإستعمال عالقة التعريف وعالقة الوسط الفرض ي ؟: املطلوب 

 :إلاجابة

 : نطبق عالقة التعريف  -1

للوسط  2لقيمة ، ملاذا سخترنا ا   Xo = 7نفرض سن : نطبق عالقة الوسط الحسابي بإستعمال وسط فرض ي  -5

إختيار القيمة الوسطى للوسط الفرض ي يسهل  ، وهذا ال يمنعنا من  Xiالفرض ي ؟ ألنها تقع في منتصف قيم 

 .العمليات الحسابية

 
 :يمكن تطبيق عالقة ثالثة تسمى العالقة املختصرة للوسط الحسابي -3

في )على قاسم مشترك , س( ل الفئة ثابت في حالة طو )   kعلى طول الفئة  (Xi – X0 )نقسم إلانحرافات سو الفروق 

 (.حالة طول الفئة غير ثابت
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للوسط الحسابي عدة خصائص     (Propriétés de la moyenne arithmétique ) :خصائص الوسط الحسابي -د

 :من بيهها

 ( :القيم التي تقم في طرفي مجال الدراسة) يتأثر الوسط الحسابي بالقيم املتطرفة سو الشاذة  -1

 

 .10،  11،  13،  04،  22: سفراد ، تبلغ سعمارهم كما يلي  2تتكون سسرة من : ثال م

 
قيمة من قيم املتغير إلاحصائي هو عبارة  nالوسط الهندس ي لــ  (Moyenne géométrique ) :الوسط الهندس ي  -2.7

 .عن الجذر النوني لجداء هذه القيم

قيم املمكنة للمتغير إلاحصائي ، حيث سن صيغة الوسط ال X1 ; X2 ; X3 ; …………………………………….Xn: لتكن 

 :الهندس ي البسيط تعطى بالشكل التالي

 

 .، املطلوب حساب الوسط الهندس ي  9; 7; 16; 14; 10: لتكن السلسلة إلاحصائية التالية: مثال 

 

 :كل التاليلتسهيل العمليات الحسابية ، نقوم بإدخال اللوغاريتم على الصيغة السابقة ، لتصبح بالش

 

 

=  

 :نقوم بتطبيق الصيغة ألاخيرة على املثال السابق

 

 G=  = 10.71: إذن قيمة الوسط الهندس ي هي 

 :مجاالت تطبيق الوسط الهندس ي

 :تعتبر مجاالت تطبيق الوسط الهندس ي قليلة مقارنة بالوسط الحسابي، ومن سهم هذه املجاالت هي كالتالي

ستعمل في حساب ألارقام القياسية ، حيث يعتبر من سحسن املتوسطات في هذا املجال ألنه يحقق كل ي -1

 .الخصائص الرياضية لألرقام القياسية

ج .د 1000نفرض سن :  ، مثال(إلخ...معدل الفائدة، معدل نمو السكان، ) يستعمل في حساب املعدالت  -5

سنوات  0في % 2: بمعدل فائدة وزع بالشكل التالي  نوات س 4دة لالعب رياض ي م لالدخارصندوق ا وضعت في 
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 4سنوات ألاخيرة ، املطلوب تحديد معدل سعر الفائدة املتوسط خالل  3في % 0في السنتين التاليتين ، % 3ألاولى ، 

 سنوات؟

 :إلاجابة

 :ائي بالعالقة التالية سو يحدد الرسس املال الهه كالتالي،ألولى الرياض ي  سنوات سيصبح رسس املال ا 4عند نهاية 

 =  ( 

 )  = : 1000نقسم الطرفين على  

 :ندخل اللوغاريتم على الطرفين 

 

 

 

 ( Moyenne géométrique pondérée )  :الوسط الهندس ي املرجح - أ

عتبار سهمية وترجيحات قيم  املرجح، مع ألاخذ بعين ا ى عالقة الوسط الهندس يتستعمل نفس الطريقة للحصول عل

  ni حيث سن : املتغير إلاحصائي املدروس ، وتعطى هذه العالقة بالشكل التالي

 .هي تلك القيم xiهي ترجيحات سو سهمية قيم املتغير إلاحصائي ، و 

مقلوب : يمكن تعريف الوسط التوافقي بالشكل التالي ( Moyenne Harmonique ) :الوسط التوافقي  -3.7

 .الوسط التوافقي هو عبارة عن الوسط الحسابي ملقلوب قيم املتغير إلاحصائي

قيم املتغير إلاحصائي ، حيث نرمز للوسط  X1 ;X2 ;…………………………………Xn: لتكن  :الوسط التوافقي البسيط -أ

 :خير فإن، وحسب تعريف هذا ألا Hالتوافقي بالرمز 

∑ 

تستعمل نفس الطريقة لوضع عالقة  ( Moyenne Harmonique pondérée ) :الوسط التوافقي املرجح -ب

  :: الوسط التوافقي املرجح ، مع إدخال سهمية وترجيحات قيم املتغير إلاحصائي 

اهرة  مقارنة مع املقاييس واملتوسطات ألاخرى، واملثال التالي إن مفهوم ومدلول الوسط التوافقي غير ظ :مالحظة

ج من السهل سن نقول سن .د  20. 82. 32: ألارقام التالية تبين سسعار مادة معينة خالل ثالث فترات : يبين ذلك 

غير سن هذه النتيجة غير صحيحة ألن سهمية هذه السلعة سو املادة   متوسط السعر هو 

ج ، فيمكن ست .د 000املخصصة لشراء املادة تساوي  امليزانيةف من فترة إلى فترة زمنية سخرى، فإذا كانت تختل

ة ، فعلى ضوء ثوحدات في الفترة الثال 2وحدة في الفترة الثانية، وسخيرا  8.12وحدة في الفترة ألاولى و  11.05نقتني 

 يصبح السعر املتوسط كالتالي لوماتهذه املع
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: 

ومن هنا يتضح سنه ال يمكن ( مع الترجيح) تختلف عن النتيجة الثانية ( بدون ترجيح) نالحظ سن النتيجة ألاولى 

إستعمال الوسط الحسابي في مثل هذه الحاالت  ، بينما عند إستعمال الصيغة البسيطة للوسط التوافقي 

ابي، سي سن نتيجة الوسط التوافقي بدون ترجيح سنالحظ سن نتيجتها تساوي النتيجة الثانية لصيغة الوسط الحس

تساوي نتيجة الوسط الحسابي مع الترجيح، ماذا نستنج من هذه الحالة؟ قبل سن نجيب على هذا التساؤل ، نحدد 

 :قيمة الوسط التوافقي البسيط 

، فكلما ارتفع السعر كلما  افقي هنا، مرتبط بالقدرة الشرائيةو ن هذه الحالة سن مفهوم الوسط التنستنتج م

 .انخفمت القدرة الشرائية والعكس صحيح

 .عند استعمال صيغة الوسط الحسابي املرجح، سنجد نفس نتيجة الوسط التوافقي البسط

 .نستعمل الوسط التوافقي في حالة وجود عالقة عكسية بين ظاهرتين:إذن حسب ما سبق نمع النتيجة التالية 

 .هو الجذر التربيعي ملتوسط مربعات قيم املتغير إلاحصائي :  (Moyenne quadratique ) :الوسط التربيعي -6.7

 : طالوسط التربيعي البسي -س

 :الوسط التربيعي املرجح-ب

نستعمل سحد املتوسطات املذكورة سابقا حسب نوع العالقة املوجودة بين الخصائص املدروسة ، وهذا  :مالحظة

فالعالقة تكون خطية بين الخصائص  ، مثال عندما تكون : ق العالقة العامة التالية وف

فالعالقة املوجودة بين  وعندما تكون . املدروسة ، ونستعمل في هذه الحالة الوسط الحسابي 

 .الخصائص تكون عكسية، ونستعمل الوسط التوافقي

 2.2:الجدول رقم 

5 1 0 -1 α 

Q  G H نوع الوسيط 

 H < G <   < Q: من الجدول السابق، نمع العالقة التالية

ليكن التوزيع التكراري التالي، املطلوب تحديد كل من الوسط الحسابي ، الوسط الهندس ي ، الوسط : مثال 

 :التوافقي، والوسط التربيعي ، ثم تحديد العالقة بيههم
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 2.3:قمالجدول ر 

ni log xi 
 

ni ni (xi-xo) Xi –xo Xi ni الفئات 

1.34 0.0 20 -50 -25 5 2 0 -10 

5.48 0.4 781.25 -87.5 -17.5 12.5 5 10 -15 

16.91 0.65 5200 -130 -10 20 13 15 -25 

22.15 0.5 13500 0 0 30 15 25 -35 

25.18 0.42 22500 120 7.5 37.5 16 35 -40 

36.37 0.48 44550 330 15 45 22 40 -50 

24.36 0.25 42350 350 25 55 14 50 -60 

10.87 0.09 25350 210 35 65 6 60 -70 

142.75 3.212 154281.25 742.5 / / 93 ni∑ 

 

 :الحل

، ( مراكز الفئات )  Xiيتم إختيار الوسط الفرض ي من قيم : تحديد الوسط الحسابي بإستعمال وسط فرض ي  -1

 X0حيث سن سحسن قيمة للوسط الفرض ي في هذا املثال هي ،  Xiسن تقع هذه القيمة في متصف قيم  ألافمل ومن

 :إذن ( الجدول السابق يبين مختلف العمليات الحسابية ) 30 =

 

=: تحديد الوسط التربيعي -5    

   = :التوافقي  تحديد الوسط -3

 : تحديد الوسط الهندس ي -6

= 34.27 

   H < G <  < Q :إذن > 37.27> 34.27  >  28.95       00.23: من النتائج املتحصل عليها نالحظ سن 
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 تابع مقاييس النزعة املركزي :  السادسة املحاضرة 

 

  حساب الوسيط 

 في حالة البيانات غير مبوبة  -

 في حالة البيانات مبوبة  -

 خصائص الوسيط  -

  حساب الربيعيات 

  حساب العشريات 

  حساب امليئينيات 

  حساب املنوال 

  العالقة بين الوسط الحسابي والوسيط واملنوال 

 

 الاحصائية كيفية حساب وتطبيق مقاييس النزعة  في حالة توفر املعلومات : الهدف منها          
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هي تلك القيمة التي تقسم املجتمع إلاحصائي إلى قسمين متساويين ، بحيث تكون قيم  ( Médiane  ) :لوسيط 6ـ 7

 .(01،ص5002جالطو جياللي ،) املتغير إلاحصائي مرتبة ترتيبا تصاعديا سو تنازليا

جرا من العمال يتقاضون س%  20دج ، معنى ذلك سن  1000إذا كان وسيط سجور عمال مؤسسة ما يساوي : مثال

 .ج.د 10000آلاخرون لهم سجرا سكبر من % 20ج و .د 10000سقل من 

 :حديد الوسيط في حالة بيانات غير مبوبة حسب الخطوات التاليةتيتم :  الوسيط في حالة بيانات غير مبوبة  - أ

 .نرتب قيم السلسلة إلاحصائية ترتيبا تصاعديا سو تنازليا -1

 :حالتيننحدد ترتيب الوسيط، وهنا البد سن نميز بين  -5

 . :  فردي، في هذه الحالة ترتيب الوسيط هو عبارة عن  Nعندما يكون عدد القيم  -

، وفي هذه الحالة فإن قيمة الوسيط هي عبارة  وسيطيه زوجي ، فال توجد قيمة  Nسما عندما يكون عدد القيم   -

 .على التوالي + 1و   ن ذات الترتيب تيعن الوسط الحسابي للقيم

 . Meنمع قيمة الوسيط ، ونرمز له بالرمز  -3

طلبة في مقياس إلاحصاء ، املطلوب تحديد  4تبين السلسلة إلاحصائية التالية عالمات : فردي Nفي حالة : مثال

 .13 ;  14 ;  7 ;  17 ;  15 ;  9 ;  8 ;  11 ;  10الوسيط ، 

 . 17 ; 15 , 14 , 13 ; 11 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 :نرتب العالمات ترتيبا تصاعديا : سوال

 .Me = 11: مرتبة الوسيط هي املرتبة الخامسة إذن :  5 =نحدد ترتيب الوسيط : ثانيا 

 ; 9 ; 7 ; 6طلبة في مقياس الرياضيات ،  10تبين السلسلة إلاحصائية التالية عالمات : زوجي  Nفي حالة : مثال 

10 ;11 ; 12 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16. 

 . ،   :مرتبة القيم التي تدخل في حساب الوسيط : سوال 

 .Me =  = 11.5: تحديد قيمة الوسيط : ثانيا

 :الوسيط في حالة بيانات مبوبة أو في حالة توزيع تكراري  - ب

 :ولى وهذا حسب الخطوات التاليةتختلف طريقة حساب الوسيط في هذه الحالة عن الحالة ألا 

 .تحديد التكرار التجميعي الصاعد سو النازل  -1

 .  تحديد ترتيب الوسيط وهو عبارة عن نصف مجموع التكرارت سي  -5

( النازل ) تحديد فئة الوسيط سي الفئة التي يقع فيها الوسيط ، وهي الفئة التي تقابل التكرار التجميعي الصاعد  -3

 .منه مباشرة( ألاصغر) ي ترتيب الوسيط سو ألاكبر الذي يساو 

 .تحديد وحساب الوسيط بتطبيق العالقة إلاحصائية للوسيط -0
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 :عائداتها حسب قيمة فريق رياض ي  20يبين التوزيع التكراري التالي توزيع : مثال

 2.6:الجدول رقم

 الفئات Ni ص.ت.ت

5 5 90 – 100 

14 9 100 – 110 

30 16 110 – 120 

55 25 120 – 130 

68 13 130 -140 

75 7 140 – 150 

78 3 150 – 160 

80 2 160 – 170 

/ 80 ni∑ 

 تحديد الوسيط؟: املطلوب 

 :الحل

 .تحديد التكرار التجميعي الصاعد في العمود الثالث من الجدول  -1

 .: ترتيب الوسيط  -5

 00سو سكبر من  00التجميعي الصاعد الذي يساوي تحديد الفئة الوسيطية هي الفئة التي تقابل التكرار  -3

إذن الفئة التي  22ص ولكن العدد ألاكبر منه مباشرة هو .ت.غير موجود من بين ت 00مباشرة ، نالحظ سن العدد 

 [.150 -130] هي الفئة الوسيطية  22ص .ت.تقابل ت

ال طريقة ميل معادلة رسم املنحنى التجميعي الصاعد لتحديد العالقة إلاحصائية للوسيط بإستعم -0

] مستقيم ، ولتحقيق ذلك، نفرض سن املنحنى التجميعي الصاعد هو عبارة عن خط مستقيم في املجال سو الفئة 

 :ة التالية ، وبالتالي فإن امليل يكون ثابتا ، ثم نستخرج عالقة الوسيط من النسب املتساوي[ 150- 130
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 2.7:الشكل رقم 

 :مادام سن هذه املقادير متساوية ، نختار مقدارين يحتويان على مجهول واحد سال وهو الوسيط

 :من املقدارين من ألاول والثاني نستخرج قيمة الوسيط

إنطالقا من هذه العالقة نمع  =

 :الشكل الههائي للعالقة إلاحصائية للوسيط

Me=A+ 

التكرار التجميعي الصاعد السابق   Mn-1 طول الفئة الوسيطية ،  Kالحد ألادنى للفئة الوسيطية ،  A: :حيث سن 

 .التكرار ألاصلي للفئة الوسيطية  ESmeللفئة الوسيطية ، 

 :إن قيمة الوسيط هي قيمة تقريبية  وتكون كذلك عند توفر الشروط التالية :مالحظة

 .الفئة كبيرا بشكل ملحوظيجب سال يكون طول  -1

 .يجب سن يكون حجم املجتمع سو العينة هاما -5

 .ناظرتري املدروس سقرب إلى التوزيع املمن ألافمل سن يكون التوزيع التكرا -3

 :خصائص الوسيط - ج

 .يعتبر الوسيط كلما غيرنا سطوال الفئات بالنسبة لنفس التوزيع التكراري إذن يتميز الوسيط بعدم الثبات -1

 .وسيط بالقيم املتطرفة سو الشاذةال يتأثر ال -5
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 .يقسم املدرج التكراري إلى مساحتين متساويتين -3

دراسة الاجور و ألاسعار ، في نظرية سخطاء :يستعمل الوسيط في عدة مجاالت مهها على وجه الخصوص  -0

 .إلخ...القياس ، في دراسة الوفيات ، في دراسة املدة املتوسطة للحياة

نستعمل نفس الطريقة املتبعة إليجاد الوسيط، غير سن الذي يتغير هو الترتيب وما :   Les Quartiles :الربيعيات.1

 .(103،ص5000نجيب حسن محمد ،) يترتب عنه

 .، الربيعي الثالث( الوسيط) الربيعي ألاول ، الربيعي الثاني : تنقسم الربيعيات إلى ثالثة سقسام 

ملتغير إلاحصائي التي تقسم املجتمع إلاحصائي إلى قسمين، هي قيمة ا ( Premier quantile ) :الربيعي ألاول  - أ

. من هذه الوحدات % 22من الوحدات إلاحصائية، سما القسم الثاني فيحتوي على % 52يحتوي القسم ألاول على 

 سو% 52تقع قيمة الربيعي ألاول في نهاية الربع ألاول من التوزيع إلاحصائي ، وفي هذا املوضع تكون مرتبته تساوي 

 . Q1صاعدي لقيم املتغير إلاحصائي ، ويرمز له بالرمز تحسب الترتيب ال 

 

 : العالقة إلاحصائية للربيعي ألاول 

 .له نفس خصائص الوسيط :خصائص الربيعي ألاول 

سو  50ي تقابل املرتبة  ، فئته هي الفئة الت : نفس املثال السابق ، مرتبة الربيعي ألاول هي : مثال 

 :، سما قيمته ، فتعطى بالعالقة السابقة [ 110 – 150: ] ص وهي .ت.سكبر مهها مباشرة ضمن ت

 

هو عبارة عن قيمة املتغير إلاحصائي التي تقسم املجتمع  إلى قيمين ،  ( Troisième quantile ) :الربيعي الثالث-ب

املتبقية منه حسب %  52دروس ، سما القسم الثاني فيحتوي على من املجتمع امل% 22يحتوي القسم ألاول على 

 .سو % 22، ومرتبته  Q3 الترتيب التصاعدي للمتغير املدروس، ويرمز له بالرمز

هي نفس عالقة الوسيط، طبعا مع تغيير في الفئة والتكرار التجميعي الصاعد السابق وكذلك  :عالقته إلاحصائية

 .Q3لفئته  التكرار ألاصلي

 

 .له نفس خصائص الوسيط: خصائصه
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 :نفس املثال السابق الخاص بالوسيط:مثال 

 .:  Q3 ترتيب -7

 Q3  [100 – 130 .] فئة -2

 .:  Q3 قيمة  -3

، D1 ; D2 ; D3 ; D4 ;…….D9.D10: عشريات هي  4يوجد على طول مجال الدراسة : ( les Déciles ):العشريات.4

 سو  %100.……………… . %30 . %20 . %10:بة كل مهها هي على التواليمرت

 :نستعمل نفس فكرة الوسيط هذه العالقة وهي كالتالي  :العالقة إلاحصائية العامة للعشريات 

 

 :ليكن  التوزيع التكراري التالي : مثال 

 2.1:الجدول رقم

ni( xi-xo) xi-xo Xi ص .ت.ت< Ni الفئات 

-36 -12 2 3 3 0 -4 

-48 -8 6 9 6 4 -8 

-35 -5 9 16 7 8 -10 

-27 -3 11 25 9 10 -12 

0 0 14 41 16 12 -16 

52 4 18 54 13 16 -20 

72 9 23 62 8 20 -26 

70 14 28 67 5 26 -30 

63 21 35 70 3 30 – 40 

111 / / / 70 ni∑ 
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 :يلي املطلوب ما

 لفرض ي؟حدد الوسيط الحسابي بطريقة الوسط ا -1

 حدد قيمة املتغير إلاحصائي التي تقسم املجتمع إلاحصائي إلى قسمين متساويين؟ -5

 حدد الربيعي ألاول ز الثالث؟ -3

 الرابع والسادس؟ الشعيري حدد  -0

 :الحل

إنطالقا من العمليات الحسابية املوجودة في الجدول : تحديد الوسط الحسابي بواسطة الوسط الفرض ي  -1

 .ط الحسابي السابق، نقوم بتحديد الوس

 

 :قيمة املتغير إلاحصائي التي تقسم املجتمع إلى قسمين متساويين هي الوسيط -5

، سما [  15-18: ] هي  Me، إذن فئة   35 =  =:هو  Me، حيث سن ترتيب  

 .: فهي  Meقيمة 

 :تحديد الربيعي ألاول والربيعي الثالث -3

 Q1، و فئة   هو   Q1  ترتيب:  Q1ساب  ح

قيم املتغير  مراتبيمكن تعميم طريقة حساب الوسيط والعشريات إلى بقية : (les Percentiles ): ات يينئامل-1

إلاحصائي، حيث يمكن تحديد وحساب قيمة املتغير إلاحصائي إذا عرفت مرتبته، ومن بين هذه القيم املتينات ، 

 : (123،ص5000نجيب حسن محمد ،) ، سما العالقة العامة لها فهي:%100………; %3 ; %2 ; %1 ا على التواليومراتبه

 .هة مرتبة املتغير إلاحصائي iحيث سن 

 .Moهو قيمة املتغير إلاحصائي ألاكثر إنتشارا سو تكرارا، ويرمز له بالرمز : (le Mode ): املنوال . 1

 :(02،ص5004محمد بوعالق ،) مختلف الحاالت املمكنة لقيم املنوال تبينألاشكال التالية : الحاالت املمكنة لقيم املنوال

 .توزيع تكراري وحيد املنوال، سي التوزيع الذي يحتوي على قيمة شائعة واحدة :الحالة ألاولى

                                                                                                                                ni          
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Xi 

 2.2:الشكل رقم

 

 

 

    (.سكثر تكرارا) توزيع تكراري ثنائي املنوال، سي التوزيع الذي يحتوي على قيمتين شائعتين  :الحالة الثانية

 

                                                                           

          ni                                           

xi 

 2.3:الشكل رقم                                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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توزيع تكراري متعدد املنوال، سي التوزيع الذي يمم على سكثر من منوالين، في هذه الحالة ال يكون  :الحالة الثالثة

عند :  في حالة إستننائية مثالكزية إال إحصائي ، وال يستعمل كمقياس من مقاييس النزعة املر للمنوال سي مدلول 

 .تحديد مختلف ألاغلبيات والتكتالت في البرملنات املنتخبة

ni 

 
xi 

 2.6: الشكل رقم                                  

م املنوال، في هذه الحالة كل قيم املتغير إلاحصائي لها نفس املستوى من ألاهمية توزيع تكراري عدي :الحالة الرابعة

 .سي نفس التكرار، وهذه الحالة  ال تحدث في الواقع إال نادرا

ni                                                                               

xi 

 2.1: الشكل رقم                                  
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 :املنوال  في حالة بيانات غير مبوبة -1

 6; 16 ; 15 ; 10 ; 9 ; 11; 10 ; 9 ; 10 ; 7طلبة في إلاقتصاد  الجزئي  10السلسلة إلاحصائية التالية تبين عالمات : مثال

 .هي سلسلة وحيدة املنوال، و Mo=10: إذن  10نالحظ  سن القيمة ألاكثر تكرارا و إنتشارا هي القيمة 

 :املنوال  في حالة بيانات مبوبة -5

 :إن طريقة حساب املنوال في هذه الحالة تختلف عن الحالة ألاولى ، ولحسابه نتبع الخطوات التالية 

، سو الفئة التي (K= consrante )وهي  التي تقابل سكبر تكرارا عندما يكون طول الفئة ثابت : تحديد الفئة املنوالية  -س 

 .تقابل سكبر تكرارا معدل عندما تكون  سطوال الفئات غير متساوية

وضع  املدرج التكراري قصد تحديد عالقة املنوال ، والعالقة ألاكثر إنتشارا هي عالقة الفروق سو  -ب 

 . (Pearson)عالقة

 ل؟نوااملطلوب تحديد امل: عامال في مؤسسة ما  20يبين الجدول التالي توزيع مداخيل : مثال 

 :إنطالقا من املدرج التكراري التالي (Pearson)د عالقة املنوال حسب طريقة نحد

 2.4:الجدول رقم 

ni∑ 90 -100 80 -90 70-80 60-70 50 – 60 40- 50 30- 40 الفئات 

20 0 2 4 15 2 8 0 ni 

ni                           

xi 

 2.4:الشكل رقم                                                             

سكتفينا بالفئة الثالثة والخامسة لتحديد املنوال ، ألن هذا ألاخير يعتمد سساسا على الفئة املنوالية والفئة  :مالحظة 

 .السابقة والالحقة لها
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] سطول الفئات متساوية، وهذه الفئة هي ن أل ( سكبر تكرار)  15ابل التكرار وهي الفئة التي تق: تحديد الفئة املنوالية -

هو الفرق بين تكرار الفئة   هو الفرق بين تكرار الفئة املنوالية  وتكرار السابقة لها،  ، نفرض سن [ 20-80

طول الفئة  Kة ، هو الفرق بين قيمة املنوال والحد ألادنى للفئة املنوالي  Xاملنوالية وتكرار الفئة الالحقة لها، 

 :من الشكل السابق ، نالحظ سن املقادرين التاليين متساويين. املنوالية 

 :حسب العالقة السابقة  Xنعوض بقيمة  Mo = A+Xعلما سن 

 :ويمكن تعميم هذه العالقة بالشكل التالي 

ة املركزية بطبيعة يرتبط إختيار مقياس من مقاييس النزع  :كيفية إختيار خاصية من خصائص النزعة املركزية -3

 وهدف الدراسة وبنوع العالقة املوجودة بين الخصائص املدروسة، فاألمثلة التالية تبين بعض هذه الحاالت 

 :(20،ص5002جالطو جياللي ،) 

في هذه الحالة نبحث الوسط الحسابي لتحديد الكمية املستوردة، فهذه : مادة إستهالكية سساسية  استرادحالة  -س 

 .عن الوسط الحسابي في حجم املجتمع الكمية هي عبارة

يتطلع املهتمون إلى معرفة الكتلة الرملانية ذات ألاغلبية املطلقة سو النسبية عند دراسة نتائج إلانتخابات البرملانية  -ب 

وم بإنتاج وذلك بإستعمال املنوال سي القيمة ألاكثر إنتشارا، سو عند إنتاج نوع من املالبس وألاحذية ، فاملنتج يق

 (.املنوال) القياسات ألاكثر إستعماال 

نبحث عن ألاجر سو الدخل الذي يقسم املجتمع إلى قسمين متساويين سو غير متساويين ، عند دراسة ألاجور  -ج 

 (.الربيعيات الوسيط سو) واملداخيل 

وحة ألنه ال يتأثر يستعمل الوسيط كمقياس من مقاييس النزعة املركزية في حالة التوزيعات التكرارية املفت -د 

 .إلخ... بالقيم املتطرفة 

يقع الوسيط في كل الحاالت بين الوسط الحسابي واملنوال،   :العالقة بين الوسط الحسابي ، الوسيط، املنوال -0

 :وذلك حسب الحاالت التالية

زيع التكراري ، في هذه الحالة يكون التو تكون قيم املقاييس الثالثة متساوية   :الحالة ألاولى

 .املدروس متماثل سو متناظر

عندما يكون التوزيع التكراري املدروس غير متناظر  من اليمين تكون قيم املقاييس الثالثة بالشكل  :الحالة  الثانية 

 . : التالي

: ييس الثالثة بالشكل التاليعندما يكون التوزيع التكراري غير متناظر  من اليسار، فتصبح قيم املقا :الحالة  الثالثة 

 . 
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 :تمارين محلولة خاصة بالفصل الثاني 

 :مختلفتين الرياضيين في فريقين يببن الجدول التكراري التالي توزيع سجور  : التمرين ألاول 

 2.1: الجدول رقم

 الفئات Pi .Xi (2) Pi .Xi (1) Xi Pi (2) Pi(1) ص..ت.ن.ت

0.0524 0.80 0.488 53 0.0524 0.005 18 -28 

0.3629 10.72 11.42 32 0.335 0.57 28-36 

0.5859 9.36 15.87 42 0.223 0.378 36-48 

0.7525 8.18 6.174 49 0.167 0.126 48-50 

0.8646 6.47 2.32 58 0.1117 0.04 50-66 

0.9426 5.61 2.088 72 0.078 0.029 66-78 

0.9756 2.739 1.394 83 0.033 0.0168 78-88 

1 2.07 0.781 93 0.0223 0.0084 88-98 

  41.023  1 1 Pi∑ 

 :املطلوب

 ، ماذا تالحظ؟فريقين  حدد الوسط الحسابي بإستعمال عالقة التعريف في ال -1

 ؟فريق الثاني يني  ألاربعين في الئ، وامل(D3) الثالث   يرالعشحدد كل من الوسيط،  -5

 

 :تبين السلسلة إلاحصائية التالية مراكز الفئات لتوزيع تكراري  : التمرين الثاني

3.21  ;  3.24  ; 3.27  ; 3.33 ; 3.36 ; 3.39 ; 3.42 . 

 : يما يلاملطلوب  تحديد  

 حدود الفئة؟ -3    املدى العام؟-5       طول الفئة ؟ -1
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. 

 لعينة من(  الدينارانبآالف ) الشهرية    الاستهالكيةيبين التوزيع التكراري التالي توزيع النفقات    : ثالثتمرين الال

 :ة من مجتمع معينسحبت بطريقة عشوائي الرياضيين 

 2.1:الجدول  رقم

Er  Xi ni الفئات 

2 4 9 4 8 -10 

3 26-n5 11 n5 10 -12 

4 38-n5 13.5 12 12 -15 

5 53-n5 16.5 15 15 – 18 

8 53 19 n5 18 -20 

7 81 22 28 20 – 24 

6 105 26 24 24 – B 

5 115 29 10 B – 30 

4 127 31.5 12 30 – 33 

3 136 34.5 9 33 – 36 

1 140 38 4 36 – 40 

/ / / 140 / 

 :يما يلاملطلوب 

 ؟D3 = 18.625لثالث ا علما سن العشير  n5،5 nسوجد قيم  -1

 ؟سوجد الحد ألادنى للفئة السابعة علما سن الوسط الحسابي هو  -5

 ما هو العرض البياني املناسب؟ -3

 ؟% 22ذات املرتبة للرياضيين حدد إلانفاق إلاستهالكي  -0

 سدرس شكل هذا التوزيع بإستعمال املقاييس الثالثة للنزعة املركزية؟ -2
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عة من سوراق إمتحان إحدى املسابقات فكانت و قام مصححان بتصحيح ، كل مههما ، مجم :  الرابع  التمرين

 :النتائج كالتالي

 2.1: الجدول  رقم

n2i n1i الفئات 

50 12 0 – 3 

52 32 3 – 8 

00 02 8 -10 

32 52 10 -12 

12 50 12 -14 

3 15 14- 16 

2 4 16 -20 

143 159 ni∑ 

 

 : يما يلتحديد  :املطلوب 

 العرض البياني املناسب؟ -1

 الوسط الحسابي بطريقة الوسط الفرض ي للتوزيعين؟ -5

 املعدل العام للطلبة؟ -3

 العالمة املتحصل عليها من طرف سغلبية الطلبة لكل توزيع؟ -0

 ص الثالثة للنزعة املركزية ؟شكل التوزيعين بإستعمال الخصائ -2

 ؟% 50عالمة الطالب ذو املرتبة  -8

 إذا لوحظ وجود فرق بين عالمات املصححين ، كيف يتم تقليص هذا الفرق؟ -2

ليسانس  ملعهد التربية البدنية يبين التوزيع التكراري التالي تطور عدد الطلبة في السنة الثالثة  :  الخامس التمرين 

 :سنوات  10ت التالية خالل لتخصصاحسب ا والرياضية 
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 2.70: الجدول  رقم

 التخصصات 28/22 48/42

 كرة السلة  300 020

 كرة اليد  180 300

 كرة القدم  20 100

 السباحة  00 40

 الجمباز  20 20

 الالعاب القوى   00 80

1020 880 ni∑ 

 : يما يل :املطلوب 

 ضع العرض البياني املناسب؟ -1

 املتوسط لتطور عدد الطلبة في كل فرع؟ حدد املعدل السنوي  -5

 حدد الوسط الحسابي لتطور عدد الطلبة في كل فرع؟ -3

 ؟( 28/22ترجيحات سنة  الاعتبار نأخذ بعين ) حدد الوسط الحسابي املرجح للمعدالت السنوية املتوسطة  -0

 حدد املعدل السنوي املتوسط ملجموع الطلبة في الفترتين؟ -2

 الخامس؟ الرابع وماذا تالحظ من نتيجة السؤال  -8

 

 :بين صحة العالقة التالية ، علما سن  :  سادس التمرين ال
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 :حل تمارين الفصل الثاني 

 :التمرين ألاول 

 :تحديد الوسط الحسابي  -1

ن التكرارات املعطاة أل  نفرض سن :  الفريق الاول في  -س 

 .هي تكرارات نسبية 

 الفريق الثاني نالحظ سن متوسط ألاجر في : الفريق الثاني في  -ب 

 .سي نفس املدى العام ألاولى رغم وجود نفس مجال الدراسة الفريق سكبر من متوسط ألاجر في 

 :الفريق الثاني ألاربعين في  وملئينيالثالث  والعشير تحديد الوسيط  -5

يط هنا هو سترتيب الو  نأل [  38 – 02] من العمود السابع لجدول املعطيات فإن الفئة الوسيطية هي  انطالقا -س 

 .سننا في حالة تكرارات نسبية، إذن قيمة الوسيط هي % 20

ي إذن قيمته ه[ 52-38] ، والفئة التي ينتمي إليها هي % 30مرتبته هي :   (D3)الثالث  العشير حساب  -ب 

. 

 إذن تعطى قيمته بالشكل التالي[ 38-02] وفئته هي %  00مرتبته هي ( :  C40)ألاربعين  املئينحساب   -ج 
. 

 :التمرين الثاني

نالحظ سن الفرق بين مراكز الفئات ثابت، معنى ذلك س، طول الفئات متساو وثابت إذن طول : تحديد طول الفئة -س 

 .K= 0.03 الفئة 

نصف الفئة سي سن  –مركز الفئة ألاولى = سوال نحدد الحد ألادنى للمجال، الحد ألادنى : حديد املدى العام ت -ب 

A=3.21-0.03/2=3.195 ، بنفس الطريقة نحدد الحد ألاعلى للمجال، ونرمز له بالرمزB  حيث

B=3.42+0.03/2=3.435،  طول الفئة =  ، سو سن املدى العام 3.032-3.142=0.50إذن املدى العام هوx  عدد الفئات

 =2 x 0.03  =0.50. 

لتحديد حدود الفئات نميف طول الفئة إلى الحد ألادنى للمجال للحصول على الفئة ألاولى، ثم نميف طول  -ج 

: ] الفئة للحد ألاعلى للفئة ألاولى للحصول على الفئة الثانية وهكذا حتى تنتهي العملية، إذن الفئات على التوالي هي

 -3.002]؛ [3.3223.302]؛ [3.312-3.302]؛  [ 3.522-3.312]؛ [ 3.552-3.522]؛ [  3.552-3.522]؛ [ 3.552-3.142

 [3.002-3.032]؛ [ 3.322
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 :ثالث التمرين ال

 لتحديد هذه  القيم نمع املعادلتين التاليتين n5.n2تحديد قيم كل من  -1

 

 

                                                   n2=22-n2……………………………….(1)                                                                               

 :، ثم نحدد فئتهD3لوضع العالمة كاملة ، نبحث سوال عن ترتيب  D3= 18.62  ولدينا كذلك

 D3عي الصاعد ، بالتعويض في عالقة حسب التكرار التجمي[ 12-50] ، سما فئته فهي 0.3x 100=  05: الترتيب هو 

 :، سي سن املعادلة الثانية تعطى بالشكل التالي  : نتحصل على مايلي

n2= 11-0.32=125 n5……………………………(2) 

 .n5= 16 ; n2=6: هما كالتالي   n5 ; n2على املعادلتين ألاولى والثانية فإن قيم كل من   هبناءاإذن 

، بالتعويض في املعادلة  22.757 =: للفئة السابعة علما سن الوسط الحسابي يساوي تحديد الحد ألاعلى  -5

 :يما يلنتحصل على 

 

 
 .العرض البياني املناسب هو املدرج التكراري بعد تعديل التكرارات ألن سطوال الفئات غير متساوية -3

% 22إن قيمة املتغير إلاحصائي الذي تبلغ مرتبته %: 22رتبته تحديد قيمة إلانفاق إلاستهالكي الذي تبلغ م -0

هو الربيعي الثالث، ولحسابه، نحدد سوال التكرار التجميعي الصاعد ، ونالحظ من جدول املعطيات سن فئة الربيعي 

ستهالكي وفي هذه الحالة نستنتج مباشرة سن قيمة إلانفاق إلا  Q3وحدها ألاعلى يساوي مرتبته [ 50-52: ]الثالث هي

 .سنجد نفس القيمة ونفس النتيجة Q3، وعند تطبيق عالقة   Q3=28تساوي الحد ألاعلى سي القيمة 

سوال نقوم بتحديد قيم هذه املقاييس ثم نقارن بيهها علما :  Me ; Mo ;دراسة شكل التوزيع باستعمال  -2

 :سن الوسط الحسابي معطى ، سما القيم ألاخرى فهي كالتالي

الفئة املنوالية هي الفئة التي تقابل سكبر تكرار معدل، ومن الجدول نالحظ سن هذه الفئة هي :  Moساب ح - س

 .19.5=: سما املنوال فيساوي [ 50-12]

 :قيمته فهي   سما[ 50-50]، وفئته هي 100×0.2=  20ترتيبه هو :  Meحساب  - ب

 =22.428. 



  زاوي عقيلة :ةألاستاذ                                       الاحصاء الوصفي محاضرات مقياس    

 

 الجزائر-دالي إبراهيم 74061شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

54 

 

ثة للنزعة املركزية ، نستنتج سن التوزيع املدروس غير متناظر من اليسار ألن حسب قيم الخصائص الثال

. 

 :يحتوي الجدول التالي الحسابات المرورية لإلجابة على ألاسئلة املطروحة: الرابع التمرين 

 2.72: الجدول  رقم

 ni2(xi-xo) Ni1(xi-xo) Xi Ei2r Ei1r ص.ت.ت ن.ت.ت

20 15 -190 -142.5 1.5 6.66 5 

45 50 -137.5 -192.5 5.5 5 7 

85 95 -80 -90 9 20 22.5 

120 123 0 0 11 17.5 14 

138 143 36 40 13 9 10 

141 155 12 48 15 1.5 6 

143 159 14 28 18 .5 1 

/ / -345.5 -309 / / / 

 .ل التكراراتالعرض البياني املناسب  في كال الحالتين هو املدرج التكراري ، وذلك بعد تعدي -1

 .X0 11 =:الوسط الفرض ي في كال الحالتين : تحديد الوسط الحسابي بطريقة الوسط الفرض ي -5

 :الوسط الحسابي للتوزيع ألاول  - س

 

 :الوسط الحسابي للتوزيع الثاني  - ب

 

 : حساب املعدل العام -3

 :تحديد العالمة املتحصل عليها من طرف سغلبية الطلبة  -0

 :لنسبة للتوزيع ألاول با - أ

، مع العلم سننا نستعمل التكرار [2-10] وهي ( سكبر تكرار معدل)  55.2التي تقابل التكرار  الفئةالفئة املنوالية هي 

 :كالتالي  هاملعدل لحساب املنوال، وقيمت

 : بالنسبة للتوزيع ألاول  - ب
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 :  ، سما قيمة املنوال فهي[2-10] الفئة املنوالية هي 

 :تحديد شكل التوزيع بإستعمال املقاييس الثالثة للنزعة املركزية -2

 :لقد تم حساب كل من الوسط الحسابي واملنوال للتوزيعين، ونقوم بحساب الوسيط: حساب هذه املقاييس  - س

: تالي إذن قيمة الوسيط هي كال[ 2-10] سما فئته فهي  5/124= 24.2مرتبته هي : وسيط التوزيع ألاول  -1

. 

 إذن قيمته هي[ 2-10] سما فئته فهي  5/103= 21.2مرتبته هي : وسيط التوزيع الثاني  -5

 : 

معنى ذلك  : إن شكل التوزيع ألاول حسب قيم الوسط الحسابي والوسيط واملنوال هو كالتالي 

 .سن التوزيع غير متماثل من اليمين

 . وزيع الثاني فهو كذلك غير متماثل من اليمين ألن سما شكل الت

نكتفي بحساب هذه العالمة بالنسبة للتوزيع ألاول ، فمرتبته هي % : 50تحديد عالمة الطالب ذو املرتبة  -8

 :سما قيمته فهي [ 3-2] الثاني هي  وحسب هذه املرتبة فإن فئة العشير ،  124×0.5=31.2

. 

ظ سن هناك فرق بين املعدلين ، ولتوحيد عالمات التوزيعين نستعمل النسبة بين املعدل العام  والوسط نالح -2

 :الحسابي

، لتوحيد عالمات التوزيع ألاول يجب ضرب عالمات املصحح  4.028/2.235=  0.422: بالنسبة للتوزيع ألاول  - س

 .0.422× ألاول 

، حتة نتحصل 1.054×، يجب ضرب عالمات املصحح الثاني  2.235/  2.223= 1.054: بالنسبة للتوزيع الثاني  - ب

 .عل عالمات منسجمة

 :الخامس التمرين 

العرض البياني املناسب هو ألاعمدة املتالصقة ، ألن توزيع الطلبة في السنة الثالثة يتم حسب الفروع  -1

 .وحسب الزمن

 :لإلجابة على بقية ألاسئلة نمع الجدول التالي
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 2.73:الجدول  رقم

 
متوسط 

 Xiسنوي 

معدل سنوي 

 متوسط

املعدل خالل 

 سنة 11
 الفروع 28/22 48/42

 كرة السلة  300 450 0.5 0.037 0.0454 13.62

 كرة اليد 160 300 0.875 0.058 0.0795 12.72

 كرة القدم  40 90 1.25 0.076 0.1136 4.54

 السباحة 70 100 0.4281 0.0329 0.0389 2.723

 الجمباز 50 80 0.6 0.0436 0.0454 2.725

 الالعاب القوى  40 60 0.5 0.037 0.0454 1.816

38.148 0.0578 0.0457 / 1080 660 
 

 

 :تحديد املعدل السنوي املتوسط لكل فرع -5

  : فرع العلوم املالية - س

 .ونتبع نفس الطريقة بالنسبة للفروع ألاخرى ، كما هو مبين في الجدول السابق         

 :تحديد الوسط الحسابي لتطور الطلبة في كل الفروع -3

 .0.0454=0.5/11 =: بالنسبة لفرع العلوم املالية       

 .من الجدول السابق ونفس الش يء يمكن فعله بالنسبة لبقية الفروع، كما هو مبين في العمود السادس

 ( :28/22ترجيحات  الاعتبار نأخذ بعين ) تحديد الوسط الحسابي املرجح  -0

 
 :تحديد املعدل السنوي العام املتوسط  -2

 
على ترجيحات سنة  اعتمدنا( 0)كبيرا، ألننا في  إختالفسنهما مختلفين  2و  0نالحظ من نتيجة السؤالين  -8

كل سنة ، سي البد سن نفرق ونميز بين نتيجة الوسط الحسابي والوسط  يبين تطور الظاهرة في( 2)، بينما 28/22

 .الهندس ي
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 :لسادس التمرين ا

سي سن التوزيع متناظر ،    علما سن  نبين صحة العالقة 

 :نالحظ من صيغة العالقة السابقة سن ألامر يتعلق بالوسط الحسابي واملنوال، سي سن 

ألن التوزيع متناظر ، ووفق  : ، حيث سن   ni∑، نمرب الطرفين في  

 5ثم نمرب الطرفين في   : هذه املعلومات تصبح العالقة بالشكل التالي

 .لنتحصل على املطلوب
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 مقاييس التشتت: املحاضرة السادسة 

 

  املدى العام 

 عي املدى الربي 

 نصف املدى الربيعي  -

 عالقة بين املدى الربيعي واملدى العام  -

  الانحراف املتوسط 

  التباين 

  الانحراف املعياري 

  معامل الاختالف 

 تعرف على مقاييس التشتت وكيفية تطبيقها : الهدف منها                         
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 (102 -131ص ،5011محسن لطفي احمد، )مقاييس التشتت : صل الثالث الف

قيم  وانتشار كيفية توزيع  بين زية للتوزيع إلاحصائي دون سن تمقاييس النزعة املركزية القيمة املرك ظهر ت  :تمهيد  

نالحظ مثال سن التوزيعين التاليين لهما نفس القيمة املركزية ، غير سنهما يختلفان . املتغير إلاحصائي حول هذه القيمة

 :شار وتوزيع قيمهما على مجال الدراسةكبيرا من حيث انت اختالفا

 .82،84،20،20،20،21،21،25:  التوزيع ألاول 

 .20،20،20،20،40،40،110، 30،20: التوزيع الثاني

، غير سن طول مجال الدراسة في   الخصائص الثالثة للنزعة املركزية متساوية في التوزيعين 

 :كما سنه يمكن سن نبين هذه الظاهرة بيانيا. لتوزيع ألاول إلى التوزيع الثانييختلف من ا( املدى العام) التوزيعين 

 

 2.1:الشكل رقم

إن مجال التوزيع الثاني سكبر من مجال التوزيع ألاول، معنى ذلك سن التوزيع الثاني سكثر تشتتا من التوزيع ألاول 

ذا التشتت ، وحتى تستكمل دراسة التوزيع إلاحصائي، نتطرق في هذا الفصل إلى ولقياس ه. بالنسبة للقيمة املركزية

قيم املتغير إلاحصائي حول القيمة املركزية، وسنكتفي باملقاييس ألاكثر  وانتشار مقاييس عددية تبين لنا كيفية توزيع 

حصائي بالنسبة للقيمة املركزية كما سنتطرق إلى مقاييس سخرى، تبين لنا تناظر سو عدم تناظر التوزيع إلا . ستعماالإ

 (.مقاييس الشكل) 

 .سنتطرق إلى مقاييس التشتت حسب درجة سهميتها، فمن ألاقل سهمية إلى ألاكثر سهمية:  مقاييس التشتت
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هو الفرق بين سكبر وسصغر قيمة للتوزيع إلاحصائي سو هو عبارة عن  (Etendue ou Range ) :املدى العام -1

ين حسب تعريف هذا املقياس، فإنه ال يأخذ بعو   .يرة والحد ألادنى للفئة ألاولىللفئة ألاخ الفرق بين الحد ألاعلى

يتميز املدى العام بأنه يستعمل . ، وبالتالي فإنه يتأثر بالقيم املتطرفة( ألاولى وألاخيرة) عتبار إال القيميتين املتطرفتين ا

 .ل الوحدات إلاحصائية التي تشكل املجتمع إلاحصائيفي املقارنة بين توزيعين إحصائيين سو سكثر وسنه يمم ك

تبين السلستان إلاحصائيتان التاليتان توزيع مجموعتين من العمال في مؤسستين مختلفتين حسب سجورهم : مثال

 :اليومية

 :التوزيع ألاول 

 3.7:الجدول  رقم

 رقم العامل 1 5 3 0 2

  ألاجر اليومي 150 132 100 120 182

 :يالتوزيع الثان

 3.2:الجدول  رقم

 رقم العامل 1 5 3 0 2

 ألاجر اليومي 20 100 100 120 500

 

يعني سنهما متشابهان ، سنرى ذلك من  فهذا ال نالحظ سن الوسط الحسابي للتوزيعين متساوي 

 سما  : ث سن يح: Eخالل املدى العام ونرمز له بالرمز 

، إذن التوزيع الثاني سكثر تشتتا من التوزيع ألاول ، معنى ذلك سن سجور املجموعة الثانية   فإن  وبالتالي

سكثر تباعدا فيما بيهها مقارنة مع املجموعة ألاولى، ونستنتج هنا سن املجموعة ألاولى سكثر تجانسا وسكثر عدالة في توزيع 

 .ألاجور من املجموعة الثانية

، ويرمز  (Q3-Q1)وهو الفرق بين الربيعي الثالث والربيعي ألاول  (Intervalle interquartile) :بيعياملدى الر  -5

 :ويتميز املدى الربيعي بالخصائص التالية .  IQله بالرمز

 .من املجتمع مهما كان التوزيع إلاحصائي% 20يمم  -س 

 .يتغير طوله مقارنة باملدى العام حسب طبيعة التوزيع -ب 

 .دودة نظرا لبساطته، غير سنه سحسن من املدى العاممح استعماالته -ج 
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 .يستعمل في املقارنة بين توزيعين إحصائيين سو سكثر  -د 

، إن الذي يهمنا في هذا  وهو عبارة عن   (Le Semi-interquartile ) :نصف املدى الربيعي -3

 :املقياس هو مدلوله إلاحصائي ن حيث نبينه من خالل املثال

 :وحدة إحصائية ، املطلوب حساب املدى الربيعي 11سلسلة إلاحصائية التالية تبين مداخيل ال: مثال

200،200،400،400،1000،1100،1100،1500،1300،1300،1000. 

: ، ولحساب هذه القيمة ، نحدد مرتبتها، نالحظ سن عدد القيم فردي إذن املرتبة هي  نحدد قيمة : سوال

وبنفس الطريقة نجد سن .   وبعد ترتيب القيم ترتيبا تصاعديا نجد سن  .   

مدلول هذه القيمة؟ يمكن سن  و ما ه: السؤال املطروح آلان .  ومن ثمة فإن  

 .500من املداخيل تبعد في املتوسط عن الوسيط  بأقل من % 20نقول سن 

سي ) من الوحدات إلاحصائية املركزية %  20يبين هذا املقياس تشتت   :الربيعي واملدى العام النسبة بين املدى -0

 :وتكتب عالقة هذا املقياس بالشكل التالي. حول الوسيط مقارنة باملدى العام( التي تقع في مركز التوزيع

 :يما يل، ومن مميزاته 

 .التي تقع حول القيمة املركزية بالنسبة لنفس التوزيعمن الوحدات إلاحصائية % 20يستعمل لقياس  - س

فإن التوزيع % 20يكون التوزيع إلاحصائي متماثل سو متناظر، سما إذا كان هذا املقياس سكبر من  %50=إذا كان  - ب

لنسبة للقيمة با تالتشتيكون قوي التشتت بالنسبة للقيمة املركزية ، و إذا كان عكس ذلك فإن التوزيع يكون قليل 

 (.الوسيط)املركزية 

 وحدة إحصائية ؟ 11نفس املثال السابق ، ماهي درجة تشتت مداخيل : مثال

% 20من املدى العام ويحتوي على % 22.10، نالحظ سن املدى الربيعي يمثل 

 .من الوحدات إلاحصائية إذن يوجد تشتت نسبي و سقرب إلى التماثل

الوسط ) هو البعد املتوسط لقيم املتغير إلاحصائي عن قيمة مركزية : (Ecart moyen )  :إلانحراف املتوسط  -2

ويمكن كتابته  بالشكل ( )إلانحراف هو الفرق بين قيم املتغير إلاحصائي والقيمة املركزية  ، و( الحسابي

  التالي

ذه الفروق، وحسب خاصية من خصائص الوسط الحسابي املتوسط هو عبارة عن الوسط الحساب له والانحراف

فإن مجموع هذه الفروق يساوي الصفر، وحتى نتفادى هذا إلاشكال ، نستعمل هذه الفروق بالقيم املطلقة ، إذن 

وهي العالقة البسيطة، سما العالقة املرجحة  : تكتب عالقة إلانحراف املتوسط بالشكل التالي

 :يع تكراري فهي سو في حالة توز 

 :لتكن السلسلة إلاحصائية التالية :املثال ألاول 
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 املطلوب  تحديد إلانحراف املتوسط؟ ،13; 11; 10; 9; 8; 7; 5; 4; 2; 1

 :ثم نحدد الفروق :سوال يتم تحديد الوسيط الحسابي 

 . : ، إذن 

 كن التوزيع التكراري آلاتي، املطلوب تحديد إلانحراف املتوسط؟لي :املثال الثاني

 3.3: الجدول  رقم

ni     Xi ni الفئات 

147 29.4 -150 -30 94.5 5 89.5 - 99.5 

174.6 19.4 -80 -20 104.5 9 99.5 - 109.5 

150.4 9.4 -160 -10 114.5 16 109.5 - 119.5 

15 0.6 0 0 124.5 25 119.5 - 129.5 

137.8 10.6 130 10 134.5 13 129.5 - 139.5 

144.2 20.6 140 20 144.5 7 139.5 - 149.5 

91.8 30.6 90 30 154.5 3 149.5 - 159.5 

81.2 40.6 80 40 164.5 2 159.5 - 169.5 

942 / -50 / / 80 
 

 

 :الحل

 .Xo=124.5نفرض سن : تحديد الوسط الحسابي  -1

 

 

=: اف املتوسط حساب إلانحر  -5 =11.8 . 



  زاوي عقيلة :ةألاستاذ                                       الاحصاء الوصفي محاضرات مقياس    

 

 الجزائر-دالي إبراهيم 74061شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

63 

 

، غير سنه ال يستعمل بشكل واسع ( املدى العام، الدى الربيعي) يعتبر إلانحراف املتوسط سحسن من سابقيه : مالحظة

 .نظرا لوجود القيمة املطلقة

 (la variance et l’ecart-type )  :التباين و إلانحراف املعياري  -8

ويرمز له . رة عن الوسط الحسابي ملربعات الفروق بين قيم املتغير إلاحصائي و الوسط الحسابيهو عبا :التباين - أ

 :، ومن خالل هذا التعريف يمكن سن نستخرج عالقتينV(X)بالرمز  

 :عالقة التعريف -7

 .: في حالة بيانات غير مبوبة -

 .: في حالة توزيع تكراري  -

 :إنطالقا من عالقة التعريف، نتحصل على العالقة التالية :تباينالعالقة الثانية لل -5

 

 

 : في حالة توزيع بيانات غير مبوبة  -

 : في حالة توزيع تكراري  -

 

من ألافمل إستعمال العالقة الثانية للتباين لسهولة العمليات الحسابية، وهي عبارة عن الفرق بين مربع  :مالحظة 

 .وسط التربيعي ومربع الوسط الحسابيال

 .SDوهو الجذر التربيعي للتباين ، ويرمز له بالرمز  :إلانحراف املعياري  - ب

 :في حالة بيانات غير مبوبة -

 
 في حالة توزيع تكراري  -

 
 (Peopriétés de lécart-type )   :خصائص إلانحراف املعياري  -2

نه يستعمل في حساب عدة مؤشرات نذكر مهها على وجه يعتبر إلانحراف املعياري من سهم مقاييس التشتت أل  -س 

 .إلخ... والاحتماليةمعامل إلارتباط ، في تحديد سشكال التوزيعات إلاحصائية : الخصوص

ويستعمل في تحديد نسب عدد الوحدات إلاحصائية بالنسبة لتوزيع إحصائي معين بكون قريب إلى التماثل سو 

 :التناظر حسب الحاالت التالية



  زاوي عقيلة :ةألاستاذ                                       الاحصاء الوصفي محاضرات مقياس    

 

 الجزائر-دالي إبراهيم 74061شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

64 

 

 []   من املجتمع% 20ال ألاول يحتوي على املج

 []من املجتمع% 82املجال الثاني يحتوي على 

 []من املجتمع% 42املجال الثالث يحتوي على 

 []من املجتمع% 44املجال الرابع يحتوي على 

 .ا هو الحال بالنسبة للوسط الحسابي يتأثر إلانحراف املعياري بالقيم املتطرفة كم -ب 

 . 0 V=(a)إلانحراف املعياري لقيمة ثابتة يساوي الصفر -ج 

 . -د 

 . -ه 

 :العالقة بين إلانحراف املعياري ، إلانحراف املتوسط واملدى الربيعي  -و 

سو التناظر بالنسبة للقيمة لتحديد هذه العالقة نفرض سن التوزيع إلاحصائي املدروس يكون قريب إلى التماثل 

 .املركزية

بين هاذين املقياسيين إنطالقا من  ةنستخرج العالق :ربيعيلالعالقة بين إلانحراف املعياري واملدى ا -2

من الوحدات إلاحصائية املركزية، % 20الذي يمم كل مههما على [ Q1; Q2] املجالين التاليين 

ال ألاول يساوي الحد ألادنى للمجال الثاني، الحد ألاعلى للمجال ألاول يساوي الحد وبالتالي فإن الحد ألادنى للمج

و من هاتين العالقتين نستنتج ، و  ألاعلى للمجال الثاني؟، إذن 

 .Q3-Q1=1.34.SDسن 

فكلما كان التوزيع  تعتبر هذه العالقة تجريبية :املتوسط والانحرافالعالقة بين إلانحراف املعياري  -4

 .  إلاحصائي سقرب إلى التناظر والتماثل كلما كانت العالقة بين املقاييس صحيحة

هو عبارة النسبة بين إلانحراف املعياري والوسط الحسابي ،  (Coéfficie,t de variation ) :الاختالفمعامل  -10

وحدات ) قارنة بين توزيعات إحصائية غير متجانسة يستعمل خاصة في امل .قاييس التشتت النسبيةمويعتبر من 

 .:، ونكتب عالقته بالشكل التالي CV، ويرمز لهذا املقياس بالرمز (قياس مختلفة
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 مقاييس الشكل: املحاضرة  السابعة 

 

 

  العزوم  البسيطة 

  العزوم املركزية 

  العالقة بين العزوم املركزية والبسيطة 

  تحديد شكل التوزيع 

  مقاييس تحديد شكل التوزيع الاحصائي 

 معامل فيشر  -

 معامل بارسون  -

 معامل بول وكاندال -

 

 التعرف على مقاييس الشكل وكيفية التعامل معها وفق املعطيات املتوفرة : الهدف منها 
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 (:102 -132ص ،5002محمد صبحي ابو صالح،)  مقاييس الشكل

إلالتواء، ) يس الوضع ومقاييس التشتت ، سنتطرق إلى مقاييس تبين شكل التوزيع إلاحصائي إضافة إلى مقاي

والتوزيع الطبيعي بالنسبة للتطاول   التوزيع املتناظر بالنسبة لإللتواء) مقارنة بتوزيع مرجعي ( التطاول و التقاطع

 .العزوم البسيطة والعزوم املركزيةتعتمد هذه ألاخيرة على . ، تسمى هذه املقاييس مقاييس الشكل(والتفلطح

 (Les Moments simples )         :العزوم البسيطة -1

هو عبارة عن  K، العزم البسيط من املرتبة  لتكن 

 .Kالوسط الحسابي لقيم املتغير إلاحصائي مرفوعة إلى القوة 

 :ويكتب بالشكل التالي

  :في حالة بيانات غير مبوبة -

   :في حالة بيانات مبوبة سو توزيع تكراري  -

 :، وهذه بعض الحاالت الخاصة K إلى 0إن مراتب العزوم البسيطة تتراوح من 

 

 (Les Moments centrés )         :العزوم املركزية -5

 :تكتب العالقة العامة للعزوم بالشكل التالي

فهذه الحالة تنطبق على العزوم املركزية ،  في حالة عزوم بسيطة، سما عندما  فإننا نكون  عندما

 : µويرمز لها بالرمز

  :في حالة بيانات غير مبوبة -

 :في حالة بيانات مبوبة سو توزيع تكراري  -

  :الخاصةت ، وهذه بعض الحاال   Kإلى  0تتراوح مراتب العزوم املركزية كم 

 :العالقة بين العزوم املركزية و البسيطة -3

  إليجاد العالقة بين العزوم املركزية والعزوم البسيطة نقوم بنشر ثنائي نيوتن للمقدار

 
 :بالعزوم املركزية الخمسة ألاولى بداللة العزوم البسيطة
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الوسط الحسابي سو ) يع التكراري بالنسبة للقيمة املركزية يحدد شكل التوز   :تحديد شكل التوزيع -0

 :، ويمكن سن نميز بين نوعين من سشكال التوزيعات إلاحصائية(الوسيط

 dissymétrie)ع من ألاشكال التوزيعات إلاحصائية غير املتناظرة من اليسار سو من اليمينيخص هذا النو  :النوع ألاول 

à gauche ou à droite) وزيع متناظر بالنسبة للقيمة املركزيةمقارنة بت: 

 :عدم تناظر من اليسار -س 

 

                ni                                                                                                                 

xi 

 3.2:الشكل رقم
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 :يمينعدم تناظر من ال -ب 

                                                                                                                                              ni 

 
                                                 Xi     

 3.3::الشكل رقم

 

 ع متناظرتوزي -ج 

ni                                                             

 
 Xi                    

 3.0::الشكل رقم                              

 )الوقت متطاولة ع من ألاشكال التوزيعات إلاحصائية املتناظرة والتي تكون في نفس يخص هذا النو  :النوع الثاني

Leptocurtique)  سو متفلطحة(platicurtique) مقارنة بالشكل الجرس ي سو بما يسمى بالتوزيع الطبيعي 

(mésocurtique)  وذلك حسب ألاشكال التالية ،: 
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 (:ذو تشتت ضعيف) توزيع متطاول  - س

 

                              ni              

. xi 

 3.2:الشكل رقم

 (:ذو تشتت قوي ) توزيع متفلطح  - ب

ni                                                                                            

 

xi                                                

 3.8:الشكل رقم

وزيعات يتمثل في درجة قوة التشتت، ففي التوزيع املتقاطع يكون التشتت قوي سن الفرق ألاساس ي بين هذه الت

، سما بالنسبة للتوزيع املتطاول فالتشتت يكون ضعيفا بالنسبة للوسط (الوسط الحسابي) بالنسبة للقيمة املركزية 

 .الحسابي

 :مقاييس تحديد شكل التوزيع إلاحصائي  -2

 :النوع ألاول  - س

 England)-lmer Fisher ( 1890( Ronald Ay ,(1962  :معامل فيشر -1

شكل التوزيع إلاحصائي، ونعتمد في ذلك على قيمة العزم املركزي من املرتبة الثالثة،  إلواءيقيس هذا املعامل درجة 

 .وحدة القياس، نقسمه على إلانحراف املعياري من نفس املرتبة والستبعاد

 : F1يرمز ملعامل فير للنوع ألاول بالرمز 

 نعتمد على العزم املركزي من املرتبة الثالث؟ املاذ
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 :على هذه القيمة، نمع الحاالت املمكنة التالية بناءهألن قيمته في حالة توزيع متناظر تساوي إلى الصفر ، إذن 

 . توزيع إحصائي متناظر :الحالة ألاولى 

يكون عندها سكبر عدد من  التي تكون سكبر من  Xi، قيم  عدم تناظر من اليمين :الحالة الثانية 

 ، معنى ذلك سن العالقة بين املقاييس الثالثة للنزعة املركزية تكون بالشكل التاليالقيم التي تكون سصغر من 

. 

تكون سقل من عدد القيم التي  التي تتجاوز  Xiقيم ، سي سن  عدم تناظر من اليسار :الحالة الثالثة 

 .تكون سصغر من الوسط الحسابي

 :مالحظة

 الالتواء، غير ألنه من سجل توزيع إحصائي ضعيف  حد سدنى سو سعلى بقيم دال يوج -

 تكون 

  وذلك ألن   الالتواءقياس ل يستعمل في بعض الحاالت العالقة سو املقدار -

 .الالتواءفي حالة توزيع ضعيف  تكون العالقة التالية صحيحة  -

وهو عبارة عن النسبة (: في بريطانيا 1450و  1240ظهرت سعماله بين سنة  Kari Pearson)  :معامل بارسون  -5

م املركزي من املرتبة الثانية، ويرمز له بالرمز بين مربع العزم املركزي من املرتبة الثالثة ومكعب العز 

ألن قيمته تساوي الصفر في حالة  الالتواء، ولقد تم إختيار العزم املركزي من املرتبة الثالثة لقياس 

 .ة للحاالت املمكنة لهذا املعامل فإنها نفس الحاالت الثالثة ملعامل فيشربتوزيع متناظر، سما بالنس

 (Yule & kendall)  :ل وكاندالمعامل بو  -3

واملدى الربيعي، ويرمز  [(Q2 - Q1 ) - ( Q3 - Q2  )]مل هذا املعامل في حالة جداول مفتوحة، وهو عبارة عن النسبة

 :ويكتب بالشكل التاليCyk له بالرمز 

 
 : الحاالت املمكنة

 . توزيع متناظر -1

 سالب التواء -5

 لتواء موجبا -3

يستعمل هذه املقاييس في حالة توزيعات متناظرة، وذلك لتحديد  :مقاييس تحديد شكل النوع الثاني - ب

مدى تطاولها سو تفلطحها مقارنة مع التوزيع الطبيعي، حيث يعتمد كل من فيشر وبارسون على املركزي من املرتبة 

 .الرابعة

نسبة بين العزم املركزي من املرتبة الرابعة ومربع العزم وهو عبارة عن ال(: Karl Pearson) :معامل بارسون  -1

ملاذا يعتمد كل من فيشر وبارسون على العزم املركزي من املرتبة الرابعة؟ ألن العزم  املركزي من املرتبة الثانية،
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ل بالرمز في حالة توزيع طبيعي سي توزيع على شكل جرس ي، ويرمز لهذا املعام 3املركزي من املرتبة الرابعة يساوي 

 :، والعالقة إلاحصائية له هي كالتالي

 :ت التاليةويمكن دراسة هذا املعامل حسب الحاال 

 .توزيع طبيعي سو على شكل جرس ي :الحالة ألاولى 

 . (تشتت ضعيف) توزيع متطاول  :الحالة الثانية 

 .( تشتت قوي بالنسبة ملركز التوزيع) فلطح توزيع مت:الحالة الثالثة 

وتكتب عالقته  ، ويرمز له بالرمز ،3مطروحا منه   Pearsonوهو عبارة عن معامل :   Fisherمعامل -5

 .، حيث يدرس حسب الحاالت السابقة: بالشكل التالي

 

 :تمارين تطبيقية محلولة للفصل الثالث 

 : الاستعمالحسب  وحدة  20على عينة حجمها ما يبين التوزيع التكراري التالي نتائج الدراسة : مرين ألاول الت

 3.0 :الجدول رقم

XI Ni الفئات 

300 2 100 -500 

650 4 500 – 800 

850 6 800 -900 

950 18 900 -1000 

1050 15 1000 -1100 

1300 5 1100 -1500 

/ 50 ni∑ 

 :   يلما ياملطلوب 

 حدد شكل التوزيع بإستعمال مقاييس النزعة املركزية الثالثة؟ـ  

 سحسب إلانحراف املتوسط واملعياري؟ـ                      

 ؟[]حدد النسبة التي يحتويها املجال ـ       
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ديها إلاختيار بين ثالثة سنواع، ، وسن لآلاالت الرياضية نوعا معينا من  استرادسرادت مؤسسة ما : التمرين الثاني 

 .معتمدة في ذلك على الجودة

 (الاستعمالمدة = الفئات : ) المرورية على عينة من كل نوع، تحصلت على النتائج التالية  الاختباراتوبعد إجراء 

 :النوع ألاول 

 3.2:الجدول رقم

 الفئات 3- 0 6 – 3 9- 6 12- 9 15 – 12 18- 15 21- 18

1 6 17 12 8 4 2 ni 

 :النوع الثاني 

 3.8:الجدول رقم

 الفئات 0- 3 3 – 2 2 – 10 10- 12 18- 15 21- 18

2 12 50 2 5 1 ni 

 :النوع الثالث 

 3.2:الجدول رقم

 الفئات 0 – 2 2 – 10 10 – 15 15 – 18 18 – 12 12 – 51

3 10 53 8 2 3 Ni 

 :يما يلاملطلوب 

 ، لكا نوع من ألانواع الثالثة؟18ال سقل منالتي لديها مدة إستعم آلاالتعدد  و ما ه -1

 ألاكثر تكرارا لكل نوع من ألانواع الثالثة؟ الاستعمالماهي مدة  -5

 الوسيطية ، لكل نوع من ألانواع الثالثة؟ الاستعمالماهي مدة  -3

 مقياس من مقاييس التشتت؟ باستخدام، استرادةما هو النوع الذي يجب  -0

 

 

 



  زاوي عقيلة :ةألاستاذ                                       الاحصاء الوصفي محاضرات مقياس    

 

 الجزائر-دالي إبراهيم 74061شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

73 

 

 .للرياضيين  في فترة ما التكراري التالي املداخيل النسبية  يبين التوزيع: التمرين الثالث 

 3.2:الجدول رقم

 الفئات %

12.5  

11.2 50 -  10 

15.1 30 – 50 

10.2 00 – 30 

12.4 20 – 00 

11.4 80 – 20 

2 20 – 80 

0 20 – 20 

3.2 40 – 20 

3.8  

 :يما يلاملطلوب 

 ؟لهذا التوزيع وملاذا SDهل يمكن تحديد  -1

 ما هو مقياس التشتت املناسب؟ سحسبه؟ -5

 ؟[] :حدد حدود املجال التالي -3

 ؟[]حدد حدود ونسبة املجال التالي  -0

 سدرس شكل هذا التوزيع بإستعمال مقياس فيشر؟ -2

 : A ;Bلتكن السلسلتان إلاحصائيتان التاليتان : التمرين الرابع 

A : 5 ;   18 ; 10 ; 15 ; 3 ; 7 ; 6 ; 12 

B : 18 ; 9 ; 8 ; 8 ; 3 ; 9 

 :يما يلاملطلوب 
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 ؟حدد الوسيط واملنوال لهاتين السلسلتين -1

 مهل يمكن إستعمال املدى العام للمقارنة بين السلسلتين؟ -5

 ما هو مقياس التشتت املناسب في املقارنة بين السلستين؟ -3

 

 اتهم في مقياس إلاحصاء واملنهجيةلب حسب عالمطا 100يبين الجدول التكراري التالي توزيع : التمرين الخامس 

ni∑ 16 15 14 13 11 10 9 7 5 4 2 Xi 

100 1 2 2 18 25 20 14 8 6 3 1 ni 

100 1 5 10 22 20 15 10 7 5 3 2 ni2 

 :يما يلاملطلوب 

 ؟في الحالتين ماذا تالحظ الاختالفسحسب معامل  -1

 سحسب معامل التغير الربيعي في الحالتين؟ -5

 ؟5و  1على السؤالين  بناءاهت العالمات في الحالتين قارن تشت -3

 ؟قارن شكل التوزيعين بإستعمال معامل بارسون  -0

 

 :باختصارسجب على ألاسئلة النظرية التالية  : السادس التمرين 

 متى تستخدم مقاييس التشتت املطلقة والنسبية؟ـ   

 ما هو الفرق بين املدى العام واملدى الربيعي؟ـ   

 هذا يعني سنهما متشابهان بين ذلكلتوزيعين تكراريين فهل   كانإذا ـ    

 متى يستعمل كل من الوسط الحسابي، الوسط الهندس ي والوسط التوافقي؟ـ    

 هو دور كل من مقاييس النزعة املركزية والتشتت والشكل ، وما هو الفرق بيههم؟ ماـ    
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 :يما يلاملطلوب : حسب سجورهم اليوميةرياض ي  82دول التكراري التالي توزيع يبين الج  :السابع  التمرين 

 ما هو ألاجر املتوسط؟ـ   

 قس تشتت هذا التوزيع بإستعمال املقياس املناسب؟ـ                    

 هذا التوزيع بإستعمال مقياس مالئم؟ التواءقس ـ    

 ا مالئما للتشتت؟وضح ملاذا ال يعد إلانحراف املعياري مقياسـ   

%  20 – 80 20 – 20 40 – 20 100 – 40 110 – 100  

 3.02 2.84 12.32 51.23 50.81 12.32 15.3 الفئات

 

فقارن بين النسبة النظرية والنسبة التجريبية للمجال  10إذا فرضنا سن طول كل من الفئة ألاولى و ألاخيرة يساوي ـ  

 ؟[]التالي 

 :الفصل الثالث  حل تمارين

 :التمرين ألاول 

نستعمل مقاييس النزعة املركزية الثالثة لتحديد شكل التوزيع إلاحصائي املركزية ونحدد سوال هذه املقاييس  -1

 :إنطالقا من جدول الحسابات التالي

 3.11:الجدول رقم

 ص.ت.ت      

1308 823 12 40 -26 0/5 5 

1515 303 184 422.5 -24 4/3 6 

618 103 433.5 722.5 -12 6 12 

54 3 1624.5 902.5 0 18 30 

1455 97 1653.75 1102.5 30 15 45 

1735 347 845 1690 35 5/4 50 

6380 / 4743.75 3 / / / 

 :تحديد الوسط الحسابي بإستعمال الوسط الفرض ي -س 
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 :لحساب املنوال ، نعدل التكرارات ألن الفئات غير متساوية : تحديد املنوال  -ب 

 
 :يما يلبإتباع خطوات حساب الوسيط نتحصل على : تحديد الوسيط -ج 

 
 .سالب  إلتواء:  نالحظ سن 

 :تحديد إلانحراف املتوسط -5

 :تحديد إلانحراف املعياري  -3

 

 

 [:] تحديد النسبة التي يحتويها ملجال   -0

[ 953 -201.34   ;   953+201.34 ] = [752 ; 1154] 

، ونالحظ سنه  200و 200تقع بين  225لتحديد النسبة التي يحتويها هذا املجال، ننطلق من الفئة الثانية حيث سن 

بإستعمال القاعدة الثالثية ونفرض سن  Xفيوجد  200إلى  225سما من  0لدينا تكرار يساوي  200لى إ 200من 

 080تساوي إلى  200و  225ن عدد التكرارات بين القيميتين التكرارات تتوزع بشكل منتظم داخل املجال، نجد س

، سما تكرارات الفئات الثالثة والرابعة والخامسة فتقع كلها في املجال املدروس  ، سما 1حيث نقرب هذه القيمة إلى 

نية، و املجال الجزئي من الفئة السادسة، نطبق عليه القاعدة الثالثية بنفس  طريقة املجال الجزئي للفئة الثا

( 20/01)100=  25: %، سما النسبة فهي  1+ 8+ 12+  12+  1=  01: نتحصل على التكرارات التالية للمجال املدروس 

، نستنتج سن التوزيع غير  82%، نالحظ سن هذه النسبة بعيدة بشكل كبير عن النسبة النظرية والتي تساوي 

 .متناظر

 :التمرين الثاني

 :وحدة زمنية 18إستعمال سقل من التي لها مدة  آلاالت عدد  -1

                ، وهذا بإستعمال  18و  12عدد الوحدات املحصورة بين + تكرارات الفئات الخمسة ألاولى : النوع ألاول  -

 :هو  آلاالت ق، وبالتالي فإن عدد هذه القاعدة الثالثية كما رسينا في التمرين الساب

02  =5  +12  +15 +2  +0  +5 
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 .1+5+2+50+  2=  32هو  آلاالتلطريقة ، نجد سن عدد هذه بنفس ا: ثاني النوع ال -

 .3+2+8+53=  32هو  آلاالت عدد : النوع الثالث -

 .هي املنوال: ألاكثر إنتشارا  وتكرارا الاستعمالمدة  -5

 : ، واملنوال  هو[15-12: ]فإن الفئة املنوالية  النوع ألاول نالحظ سن سطوال الفئات متساوية، وبالتالي -

 
 :نالحظ سن سطوال الفئات غير متساوية ، إذن يجب تعديل التكرارات من سجل حساب املنوال: النوع الثاني  -

 3.15: الجدول رقم

3 3 2 2 5 3 Ki 

3/2 2 0 1.0 1 3/1 Er 

 :بعد تعديل التكرارات ، سصبحت الفئة املنوالية للفئة الخامسة بدال من الفئة الرابعة 

 نوال هو ، وامل[  12 – 12] 

 :نالحظ سن سطوال الفئات غير متساوية كذلك، إذن نعدل التكرارت: النوع الثالث -

 3.13: الجدول رقم

3 5 0 5 2 2 Ki 

1 2 2.22 3 1 2/3 Er 

 

 :، إذن قيمة املنوال هي كالتالي( سي الفئة التي تقابل سكبر تكرار معدل[ )  15 – 18: ] الفئة املنوالية هي 

 
 :يتعلق ألامر هذا بتحديد الوسيط: الوسيطية  الاستعمالدة م -3

 :نحدد التكرار التجميعي الصاعد -سوال: النوع ألاول  -

 3.10: الجدول رقم

 ص.ت.ت 5 8 10 58 03 04 20

   :ترتيب الوسيط: ثانيا

يساوي ترتيب الوسيط سو ألاكبر منه هي الفئة التي تقابل التكرار التجميعي الصاعد الذي : الفئة الوسيطية: ثالثا

 [. 4 – 15] مباشرة، وهي الفئة الرابعة 

   :قيمة الوسيط : رابعا
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 :بنفس الطريقة نحدد قيمة الوسيط للنوع الثاني والثالث

 :النوع الثاني

 النوع الثالث               

 :بالنسبة لكل فرع[ 11 – 14]املجال التي تقع في آلاالت تحديد عدد  -0

لتحديد هذا العدد ، نحدد موضع طرفي املجال املدروس بين فئات التوزيع التكراري، : النوع ألاول  -

فالفئات التي تقع بكاملها داخل املجال تحسب تكراراتها كاملة سما الفئات التي يقع جزء مهها داخل هذا املجال، 

 :في املجال السابق هي كالتاليآلاالت  إذن عدد ( لتمرين السابقكما رسينا في ا) نطبق عليها القاعدة الثالثية 

 .12+ 8+ 0=  52: النوع ألاول  -

 . :   هو آلاالت نفس الطريقة نجد سن عدد ب: النوع الثاني  -

 .53+10+1+ 3=  32:هو آلاالت عدد : النوع الثالث  -

املؤسسة هي تلك التي يكون تشتتها ضعيفا مقارنة بالقيمة  من طرف سأترادهاالتي يجب آلاالت نوع  -2

مثال، ثم مقارنته بالنسبة لكل فرع،  الاختالف، ولتحديد ذلك نستعمل معامل (الوسط الحسابي)             املركزية 

ما فأصغر معامل إختالف يقابل سحسن نوع، سي كلما كان إلانحراف املعياري صغيرا بالنسبة للوسط الحسابي كل

 .سترادهكان النوع جيدا ، وهو النوع الذي يجب 

 :لكل نوع  الاختالفإذن نقوم بتحديد معامل 

هو عبارة عن النسبة بين إلانحراف املعياري والوسط الحسابي، وجدول  الاختالفمعامل : النوع ألاول  -

 : الحسابيةالحسابات التالي يحتوي على مختلف العمليات 

 3.12: الجدول رقم

     

4.5 2.25 -6 -3 1.5 

81 20.25 -8 -2 4.5 

450 56.25 -8 -1 7.5 

1323 110.25 0 0 10.5 

3098.25 182.25 17 1 13.5 

1633.5 272.25 12 2 16.5 

380.5 380.5 3 3 19.5 

6970.5 / 10 / / 

الفئة  على طول   (Xi-Xo )نستعمل الطريقة املختصرة، حيث نقسم الفروق : تحديد الوسط الحسابي -س 

 :إذن  10.2ونفرض سن الوسط الفرض ي يساوي 
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  :إلانحراف املعياري  -ب 

 

  : الاختالفتحديد معامل  -ج 

على جدول  اعتمادابنفس الطريقة السابقة نحدد هذا املعامل ، : للنوع الثاني  الاختالفتحديد معامل  -

 :الحسابات التالي 

 3.18:الجدول رقم

  )   

2.25 2.25 -11 -11 1.5 

32 16 -17 -8.5 4 

393.75 56.25 -35 -5 7.5 

3125 156.25 0 0 12.5 

4083.75 272.25 60 4 16.5 

1901.25 380.25 35 7 19.5 

9538 / 32 / / 

 

 

 

 :حسب الجدول التالي  الختالفبنفس الطريقة ، نحدد معامل ا : النوع الثالث
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 3.18:رقمالجدول 

  )   

18.75 6.25 -34.5 -11.5 2.5 

281.25 56.25 32.5 -6.5 7.5 

726 121 -18 -3 11 

4508 196 0 0 14 

2890 289 30 3 17 

1140.75 380.25 16.5 5.5 19.5 

9564.75  -38.5   

 
: معامل الاختالف  -

 

 
 :الاختالفن معامالت نقارن بي: استرادةالنوع الواجب 

للنوع الثالث، وبالتالي فالنوع  الاختالفإذن نالحظ سن سصغر معامل إختالف هو معامل 

 .سترادهالثالث هو الذي يجب 

 :التمرين الرابع

 . A & Bتحديد الوسيط واملنوال للسلسلتين  -1

 :تحديد الوسيط - س

 .تيبا تصاعدياسوال ترتيب قيم املتغير إلاحصائي تر :   Aالسلسلة  -

3  ;  5  ; 6  ; 7 ; 10   12  ; 15  ; 18 

 :الوسيط هو عبارة عن الوسط الحسابي للقيمة الرابعة والخامسة

MeA=17/2=8.5 

 :بنفس الطريقة السابقة، يحدد الوسيط لهذه السلسلة :  Bالسلسلة  -
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MeB=17/2=8.5 

 :تحديد املنوال  - ب

 ها نفس التكرارال يوجد منوال ألن كل القيم ل:   Aالسلسلة  -

 .، ألن القيمتين مكررتين بنفس التكرار: سلسلة ثنائية املنوال:  Bالسلسلة  -

ة بين السلسلتين، ويمكن إستعمال املدى الربيعي مثال ، ألن املدى ال املدى العام للمقارناليمكن إستعم -5

 . Bيساوي املدى العام للسلسة  Aالعام للسلسلة 

 :ناسب هو املدى الربيعي مقياس التشتت امل -3

 A :Q3-Q1=12-5=7املدى الربيعي لــ -

 .Bسكثر تشتتا من التوزيع  Aالتوزيع  نالحظ سن .   B : Q3-Q1=9-8=1املدى الربيعي لـ -

 

 :التمرين الخامس

 : الاختالفحساب معامل  -1

 :مليات الحسابيةالجدول التالي يبين مختلف الع( : إلاحصاء واملنهجية) حساب الوسط الحسابي للتوزيعين  -س 

 

 

 3.12:الجدول رقم

    
-16 -8 -8 2 

-18 -18 -6 4 

-25 -30 -5 5 

-21 -24 -3 7 

-10 -14 -1 9 

0 0 0 10 

20 25 1 11 

66 54 3 13 

40 8 4 14 

25 10 5 15 

6 6 6 16 

67 9 / ∑ 
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 :حساب إلانحراف  املعياري للتوزيعين -ب 

 

 
 :زيعينللتو  الاختالفحساب معامل  -ج 

                                 

 .التوزيع ألاول سقل تشتتا من الثاني                

 :لحساب ذلك نمع التكرار التجميعي الصاعد للتوزيعين: حساب معامل التغير الربيعي -5

 3.14: الجدول رقم

 ص.ت.ت 1 0 10 12 35 25 22 42 42 44 100

 ص.ت.ت 5 2 10 12 52 05 85 20 40 44 100

عن النسبة بين املدى الربيعي والربيعي الثاني، نحدد كل من الربيعي هو عبارة : معامل التغير الربيعي ألاول  - س

 :ألاول والثاني والثالث

Q1=9 ; Q2=10 ; Q3=13  إذن ،: 

( Q3-Q1)/Q2=4/10=0.4 

 :معامل التغير الربيعي للتوزيع الثاني - ب

 
عمال معامل إلاختالف عند إست:  على نتائج السؤال ألاول والثاني  مقارنة تشتت العالمات في التوزيعين بناء -3

سما عند قياس التشتت بالنسبة ملركز التوزيع فقط سي . وجدنا سن التوزيع ألاول سقل تشتتا من التوزيع الثاني

 .املركزية من الوحدات إلاحصائية وجدنا سن التوزيع الثاني سقل تشتتا من التوزيع ألاول % 20: بالنسبة لـــ

 :رسون يب مقارنة شكل التوزيعين بإستعمال معامل -0

 .إلتواء موجب  :التوزيع ألاول  الاتواءقياس  -س 

  :التوزيع الثاني الاتواءقياس  -ب 

 :قياس تطاول التوزيع ألاول  -ج 

P2 < 3  : وجود تفلطح في التوزيع ألاول 

 
 :قياس تطاول التوزيع الثاني -د 
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=18603.25-63545.82+184109.29-38884.716=100282.0039       

ع الثاني ذو تطاول شديدالتوزي .                       

 :ادس التمرين الس

 : إلاجابة عن ألاسئلة النظرية

نستخدم مقاييس التشتت املطلقة في املقارنة بين عدة توزيعات إحصائية بوحدات قياس متماثلة، كما  -1

سما مقاييس التشتت النسبية ، فتستخدم . تستخدم في تحديد التوزيعات النظرية املوافقة لتوزيعات تجريبية معينة

ستخدم في تحديد جودة التوزيعات في مقارنة تشتت عدة توزيعات إحصائية بوحدات قياس مختلفة، كما ت

 .إلاحصائية

 :الفرق بين املدى العام واملدى الربيعي -5

ويحتوي املدى العام على كل الوحدات إلاحصائية التي تشكل العينة سو . املدى الربيعي هو جزء من املدى العام

 .من املجتمع سو العينة% 20املجتمع ، بينما يحتوي املدى الربيعي على 

من املدى العام في حالة توزيع متماثل، ويمثل سقل من هذه النسبة في حالة توزيع ذو %  20الربيعي  يمثل املدى

 .تشتت ضعيف ، كما يمثل سكثر من النسبة السابقة في املدى العام في حالة تشتت قوي نسبيا

فهذا ال  لتوزيعين تكراريين،  إذا كانت الخصائص الثالثة للنزعة املركزية متساوية -3

وهذا حسب قيمة مقياس الشكل يعني سنهما متشابهان ، فيمكن سن يكون إحداهما متطاول وآلاخر متفلطح، 

 .عملاملست

يستعمل الوسط الحسابي في حالة وجود عالقة طردية بين خاصيتين وفي كل الحاالت ألاخرى ماعدا  -0

 .الخاصة بالوسط الهندس ي والوسط التوافقي الاستعماالت

) في حساب متوسط ألارقام القياسية وفي حساب املعدالت : الوسط الهندس ي في حاالت خاصة مهها ويستعمل 

 (.خإل...املعدل املتوسط لسعر الفائدة، املعدل املتوسط للنمو 

عالقة ) السعر املتوسط) سما الوسط التوافقي فيستعمل في حاالت إستننائية ، كوجود عالقة عكسية بين خاصيتين 

 (.إلخ...، ( الزمن والسرعة ة عالقة عكسية بين)، السرعة املتوسطة (السعر والقدرة الشرائيةعكسية بين 

 :السابع  التمرين

متساوية فإن التوزيع ( الوسط الحسابي، الوسيط، املنوال) عندما تكون الخصائص الثالثة للنزعة املركزية 

يرة في مركز الفئة املنوالية سو الوسيطية، وبالتالي التكراري يكون متناظر بالنسبة لهذه الخصائص، وتقع هذه ألاخ

 :يلي ، إذن حسب العالقة املعطاة في السؤال، يمكن كتابة ما:  يما يلفإن هذه الخصائص تساوي 
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 الخطي البسيط الانحدار :  املحاضرة  الثامنة 

 

  نوع العالقات  املوجودة بين املتغير التابع واملستقل 

 وجودة بين املتغير التابع واملستقل شكل العالقة امل -

 طريقة تحديد نوع العالقة بين املتغيرين  -

 شروط دراسة العالقة بين متغيرين  -

 

 التعرف على الادوات الضرورية لدراسة العالقة بين متغيرين : الهدف منها             
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             Regression & Coeeelation:   والارتباط الانحدار: الفصل الرابع 

يحتوي هذا لفصل على مدخل في الانحدار والارتباط الخطي البسيط، ويتممن سساسا على ألادوات المرورية 

لدراسة العالقة بين متغيرين إحداهما تابع وآلاخر مستقل، مع إمكانية التنبؤ بقيم املتغير التابع وفق قيم املتغير 

 :ظهرت سول دراسة في مجال الانحدار الخطي من طرف ( . اإذا بقت نفس الظروف على حاله) املستقل 

( Sir Francis Galton : 1822-1911) ثم ( العالقة بين طول قامة آلاباء و ألابناء ) ، وكانت تخص العالقات الوراثية ،

 ..في نفس امليدان (Karl Pearson : 1857-1936 )من طرف 

 : (312  -581، ص5004مة،حسن ياسين طع)الخطي البسيط  الانحدار : أوال 

الخطي البسيط على العالقة الخطية بين متغيرين فقط، إن كلمة خطي تعني سن نسبة  الانحدار تقتصر دراسة 

بفتح : املفسر) تساوي بالتقريب نسبة الزيادة في املتغير التابع ( بكسر السين: املفسر) الزيادة في املتغير املستقل 

 .غيرين فقطتبها العالقة بين م مة بسيط فيقصد، سما كل( السين

إن . ، في مكان سو زمن معين(إلخ...اقتصادية ، اجتماعية ، بيولوجية ) تعتبر هذه العالقة عن تطور ظاهرة معينة 

دراسة هذه العالقة تؤدي إلى صياغة إحصائية على شكل نموذج لهذه الظاهرة ، وهذا قصد التنبؤ بقيمها مستقبال 

إلخ، ال تتطور بصفة عفوية ...لى حالها، بحيث سن الظواهر الاقتصادية والاجتماعية إذا بقيت نفس الظروف ع

إن لدراسة سي . وعشوائية بل هناك مسببات تؤدي بها إلى التغير عبر مراحل سوضاع مختلفة وهذا حسب قوة التأثير

 :ظاهرة من الظواهر مراحل محددة ، تلخص بالشكل التالي

 .وس تحديد املتغير التابع املدر  -

 .ثيرأتحديد العوامل التي لها عالقة بهذه الظاهرة وترتيبها حسب درجة الت -

 .اختيار العامل ألاكثر تأثيرا وتفسيرا -

 .تحديد نوع العالقة املوجودة بين املتغيرين -

 (.خطية سو غير خطية) وضع الصياغة الرياضية لشكل العالقة  -

 .ياضية املعروفةوضع الشكل الههائي للنموذج  بناءا على النماذج الر  -

 :حددت النظرية الاقتصادية العوامل املؤثرة في عدة ظواهر نذكر مهها

الدخل هو العامل الرئيس ي في تحديد  استهالك ألافراد وألاسر ، ووضعت الصياغة إلاحصائية بالشكل  - س

لي نسبة معلمات يمكن تقدريها وهي تمثل على التوا α ; βالاستهالك  C، حيث سن : التالي

 الاستهالكفيمثل بقية العوامل الثانوية املؤثرة في  uالدخل املخصصة لالستهالك و الحد ألادنى لالستهالك ، سما 

العادات والسلوك الاستهالكي : املتغيرات الكيفية ) و العوامل غير القابلة للقياس ( إلخ....ألاسعار ، حجم ألاسرة )

 (.إلخ...
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 .معدل الفائدة  i، يمثل : رئيس ي في تحديد حجم الاستثمار معدل الفائدة هو العامل ال - ب

مجهولة ، هدفنا هو تحديدها اعتمادا على معطيات سابقة للظاهرة املدروسة   تعتبر قيم املعلمات

: ن لتحديد هذه املعلماتسنكتفي باستعمال طريقتي(. املتغير التابع و املتغير املستقل) والعامل الرئيس ي املؤثر فيها 

وقبل التطرق إلى هاتين . الطريقة البيانية والطريقة التحليلية وسنركز  على هذه ألاخيرة ألنها سكثر عملية من ألاولى

الظواهر وسنركز على . الطريقتين ، نحاول سن نبين نوع العالقات التي يمكن سن تكون بين املتغيرين املدروسين 

 .درجة ألاولىل الاجتماعية-إلاقتصادية

 :نوع العالقات املوجودة بين املتغير التابع واملستقل -7

إن العالقة التي يمكن سن تكون بين املتغير التابع واملستقل هي إما عالقة خطية سو غير خطية، سنكتفي في هذا 

العالقة من بعض العالقات غير الخطية إلى  نتقالالا ية فقط، ونحاول عن طريق سمثلة الفصل بالعالقة الخط

ويقصد بالعالقة الخطية سن نسبة تغير املتغير التابع تساوي بالتقريب نسبة تغير املتغير املستقل، سي سن . الخطية

 .سحابة النقاط املمثلة للمتغيرين تتبع خط مستقيم بالتقريب

 :يمكن سن نميز بين ثالثة حاالت :شكل العالقة املوجودة بين املتغير التابع واملستقل -س 

 .ير املستقل تؤدي إلى زيادة في املتغير التابع والعكس صحيحغالزيادة في املت: قة خطية طرديةعال :ألاولى الحالة -

 
 1.7:الشكل رقم 

في املتغير التابع والعكس  الانخفاضالزيادة في املتغير املستقل تؤدي إلى : عالقة خطية عكسية:  الحالة الثانية -

 .صحيح
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 0.5:الجدول رقم

 .ال توجد عالقة بين املتغيرين، ألن النقاط مبعثرة وال يوجد اتجاه واضح لها :الحالة الثالثة -

 
 0.3:الجدول رقم

 .يمكن سن نحدد نوع وشكل العالقة بين متغيرين انطالقا من العرض البياني: مالحظة 

 :قة تحديد نوع العالقة بين املتغيرينطري -ب 

  :نفرض سن قيم املتغير التابع و ، قيم املتغير املستقل

 

 
 :نستعمل النسب التالية لتحديد نوع العالقة بين املتغيرين

 
، سما إذا كانت غير ( طردية سو عكسية) كانت هذه النسب متساوية سو متقاربة، نقول سن العالقة بين املتغيرين خطية

 .ذلك سي متباعدة فنقول سن العالقة بيهها غير خطية

 :شروط دراسة العالقة بين متغيرين -ج 

 :لدراسة العالقة بين متغيرين يجب توفر الشروط التالية

 .سن تكوت بين الظاهرتين املدروستين عالقة جدلية واضحة -

 .سن تكون إحداهما ناتجة وألاخرى مسببة -

 .سن تكون الظاهرتان قابلتان للقياس -

 .ن تكوت كل القياسات املتحصل عليها متقابلة بالنسبة للزمن واملكان سو كالهما معاس -
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 والارتباط  تابع  الانحدار : املحاضرة التاسعة 

   تحديد العالقة الخطية البسيطة طرق 

 الطريقة  البيانية  -

 الطريقة التحليلية  -

  اهم خصوصيات معامل الارتباط 

  معامل الارتباط الرتبي 

 الارتباط الرتبي  قياس -

 دراسة صالحية النموذج  -

 التعرف على الادوات الضرورية لدراسة العالقة بين متغيرين :    الهدف منها                               
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 : (328 -352ص  ،5004طعمة ، حسن ياسين )     Regressionإلانحدار  -2

سو التراجع  الانحدار ملتغيرات ألاخرى، تسمى الدالة التي تربط بيههم بدالة وهو إيجاد عالقة سو ترابط سحد املتغيرات با

نكتفي في هذا الفصل بدراسة الشكل الخطي البسيط لهذه . (Regression Lineaire Simple ) الخطي البسيط 

 .العالقة

عندما يكون طول قامة  وجيون ، عند دراسة طول قامة آلاباء وألاوالد سنهلالحظ البيو : الانحدارمثال عن مفهوم 

تكون سقل بقليل من املتوسط، معناه وجود نزعة من طرف ألابناء على  نبالا ألاب سكبر من املتوسط، فإن طول قامة 

 .عن طول قامة آلاباء سو التراجع سو النزول إلى متوسط سقل الابتعاد

الههائية بين متغيرين، تتعلق ألاولى نتبع خطوتين هامتين لصياغة العالقة  :طرق تحديد العالقة الخطية البسيطة - س

إذا سرادت : مثال) بوصف وتحديد نوع املتغيرات التي تدخل في النموذج، وهذا باستعمال إلاحصائيات املتوفرة لدينا

منتوجها، تحدد املتغير ألاكثر تأثيرا على سلوكهم و  قتناءاإحدى املؤسسات دراسة العوامل التي تدفع املستهلكين إلى 

في تحديد فيما إذا كان التغير في املتغير املستقل يؤدي إلى التغير في املتغير التابع  ، وتتمثل الخطوة الثانية( سذواقهم

ثم ننتقل إلى وضع شكل النموذج مع تقدير معلماته، وفي هذا الصدد نكتفي . املعاكس باالتجاهسو  الاتجاهوبنفس 

 .البيانية والتحليلية: بطريقتين 

نقوم بتمثيل وعرض البيانات إلاحصائية املتعلقة باملتغيرات املدروسة  ( Méthode graphique ) :يةالطريقة البيان -

، فنالحظ في ألاخير سننا تحصلنا على كوكبة سو سحابة من النقاط، فشكل هذه ألاخيرة هو الذي يمكننا من ابياني

نتحصل في (. ث باألشكال والنماذج الرياضيةعلى معرفة الباح بناء) شكال الرياضية املعروفة تقريبه إلى سحد ألا 

، (طردية سو عكسية) تعني وجود عالقة خطية  الاستطالةسغلب ألاحيان على كوكبة مستطيلة من النقاط، إن هذه 

 .ونتحصل في حاالت سخرى على سشكال مختلفة سخرى 

، ةلحالواحدة ففي هذه ا ةاستقاميهمنا في هذه الفصل الشكل املستطيل من النقاط والذي يقع بالتقريب على 

 :نالحظ سن الشكل الرياض ي املناسب هو الخط املستقيم، ولوضع هذا الخط البد من توفر شرطان سساسيان

 . يجب سن يمر هذا املستقيم على النقطة املركزي : سوال

 .سصغر ما يمكنيجب سن تكون املسافات التي تفصل بين نقاط الكوكبة ونقاط الخط املستقيم : ثانيا 

تتطلب الطريقة البيانية دقة كبيرة يصعب علينا بلوغها، لتحديد املسافات السابقة و لتقدير معلمات النموذج، 

 .وبالتالي ننتقل إلى طريقة عملية تسمى بالطريقة التحليلية

 Lé méthode )  :تسمى هذه الطريقة بطريقة املربعات الصغرى  (  Méthode Analytique ) :ة يالطريقة التحليل -

des moindes carrés)   نتبع نفس خطوات وشروط الطريقة البيانية، لنصل إلى الشرط املتعلق باملسافات التي

تفصل بين نقاط الكوكبة والنقاط التي تقع على الخط املستقيم، فمجموع هذه املسافات سو الفروق يكون في بعض 

 .يجة ، نستعمل مربعات هذه املسافات سو الفروقألاحيان مساويا إلى الصفر ، وتفاديا لهذه النت
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تنص طريقة املربعات الصغرى بأن يكون مجموع مربعات هذه الفروق سصغر ما يمكن، ومن هنا جاءت تسمية هذه 

 .الطريقة ، وتكون هذه الطريقة صالحة في حالة النماذج الخطية البسيطة

  :نفرض سن النموذج الخطي البسيط يكون بالشكل التالي

 .قيم املتغير التابع سو القيم الحقيقة للظاهرة املدروسة:  

 .قيم املتغير املفسر سو املستقل

a  مقدر ثابت  . b   الانحدارمعامل. 

الخط املستقيم،  مقدار الخطأ سو الفرق بين القيم الحقيقة التي تشكل نقاط الكوكبة والقيم التي تقع على

ويسمى هذا املتغير باملتغير العشوائي والذي يمثل جميع العوامل ألاخرى التي تؤثر في املتغير التابع والتي لم تؤخذ 

 .سو التي ال يمكن قياسها الاعتبار بعين 

 . لرمزالتي تسمى بالقيم املقدرة باالتابع و  ماملستقينرمز لقيم املتغير التابع التي تقع على الخط 

 :ويمكن كتابة الفرق بين القيم الحقيقية والقيم املقدرة بالشكل التالي

بشرط سن يكون مجموع مربعات الفروق    a  ;  b يتمثل مبدس طريقة املربعات الصغرى البسيطة في تقدير املعلمات

  :سصغر ما يمكن ، ويكتب هذا الشرط بالشكل التالي

إلى  a ; bبههايته الصغرى عند تساوي املشتقتان الجزئيتان لهذا التابع بالنسبة للمعلمتين  f ( a  ; b )يمر التابع 

                                                  الصفر

 

  :نشتق املقدارين ألاول والثاني بالشكل التالي

                                         

                                                                                   

                                                                                                                             

                                          ,                                                                 

 : a ; bمن هاتين املعادلتين نستخرج قيمة كل من 

  : bبداللة  aمن املعادلة ألاولى نستخرج قيمة  -

 :bلة بدال aلنجد  nنقسم  الطرفين على   

   

 : b الانحدارسما من املعادلة الثانية نستخرج معامل 

في هذه   a، نعوض بقيمة 

                        :املعادلة
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البد سن يمر من ( القيم الحقيقة للمتغيرين ) تبين املعادلة الثالثة سن املستقيم الذي يمثل كوكبة النقاط   :مالحظة 

  :حسب الشكل التاليالنقطة 

 

 

         

Yi        

  

                                                                            

 

                                                                                                                  

               

                                                                                                                           

 

         

                                                                                        

 6.6:  الشكل رقم                                              

 :النموذج الخطي البسيطبعض فرضيات 

 .يجب سن يكون قياس املتغيرين بدقة وبدون خطأ -1

 .متوسط الخطأ يساوي إلى الصفر  -5

 )سو بما يسمى بتجانس تباين الخطأ  تباين الخطأ مستقل عن الزمن  -3

Homoscédasticité). 

  .ناه سن التبيان املشترك بين ألاخطاء معدومبين ألاخطاء، مع (Autocorrélation )ذاتي  ارتباطم وجود دع -0

 

خالل  مالعب  10في  (Y) الرياض ي ومردودية  (X)الكهرباء  استهالكيبين التوزيع التكراري التالي العالقة بين   :مثال 

 :سنة معينة
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 6.7:الجدول رقم 

X Y  الرياض ي رقم 

8 5 1 

8.1 3 5 

8.2 8 3 

2.5 0 0 

2.0 5 2 

2.4 3 8 

2.5 0 2 

2.2 2 2 

2.4 8 4 

4.1 2 10 

 :املطلوب ما يلي

 الكهرباء؟ استهالكو  الرياض ي ما هو شكل العالقة بين مردودية  -1

 قدر معلمات النموذج الخطي البسيط ؟: نفرض سن العالقة خطية بين املتغيرين -5

 وحدة؟ 11الكهرباء  استهالكما هي قيمة املردودية عندما يبلغ  -3

 :الحل

 :الكهرباء، نقوم بوضع العرض البياني املناسب  واستهالك الرياض ي لتحديد العالقة بين مردودية  -1
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 0.2:الشكل رقم  

إلى نالحظ سن كوكبة النقاط تأخذ مسار خطي متزايد، بناءا على هذا املسار، يمكن تقريب العالقة بين املتغيرين 

 .عالقة خطية وطردية

 :تقدير معلمات النموذج فرضا سن العالقة خطية بين املتغيرين -5

 
 

 :نحدد الوسط الحسابي للمتغيرين: سوال -

 

 
 :الانحدارتحديد معامل : ثانيا  -

 
   a تحديد الثابت: ثالثا -

: 

  : الانحداركتابة معادلة : رابعا -

وحدة  11الكهرباء  استهالكبلغ مستوى املردودية عندما ي -3

: 
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يستعمل النموذج الخطي البسيط املتحصل عليه في عملية التنبؤ بقيم املتغير التابع، بشرط سن تبقى  :مالحظة

 .الكهرباء استهالكعند سي مستوى من  الرياض ي إذن يمكن سن نحدد مردودية . الظروف على حالها 

وحدة، إذن كلما  1.1822يزداد بـــ Yبوحدة واحدة فإن  Xكلما سزداد : ذا النموذج هو كالتالي له الاقتصاديالتشفير 

 .كبيرا كلما سصبحت العالقة بين املتغيرين قوية الانحدار كان معامل 

الكهرباء بل عند مستويات محدودة ، ألن  استهالكعند سي مستوى من  الرياض ي ال يمكن تحديد مردودية  :توضيح

الكهرباء إلى مستوى معين فإن املردودية ال  استهالكيود تحد من ذلك، مثال قيد إلاشباع، فعندما يصل هناك ق

إن إختيار املتغير املستقل ألاكثر سهمية له دور كبير في تحديد و إعطاء قيم . الاستهالك  ارتفعيمكن سن تزداد مهما 

 .سكثر دقة للتنبؤات

 :(122، ص5002جالطو جياللي،) الخطي  الانحدار الخطية إلى غير  الانحدار من  الانتقال: ثانيا 

من العالقة غير الخطية إلى العالقة  تقالنالا رى على النماذج غير الخطية بعد يمكن تطبيق طريقة املربعات الصغ

 :الخطية بين املتغيرين بواسطة النماذج اللوغاريتمية سو نصف اللوغاريتمية، وسنتطرق إلى بعض الحاالت

 النموذج نصف اللوغاريتمي لة ألاولىالحا

ننتقل في هذه الحالة من سحد ألاشكال ألاسية إلى الشكل النصف اللوغاريتمي ، ولكن  مثال لتقدير معلمات هذا 

  :النموذج ننتقل سوال غلى الشكل الخطي بمرب الطرفين في اللوغاريتم 

املعلمات، وبعد إلانتهاء من هذه  تمي غاريتمية قصد تقدير لوغارينالحظ سن املعطيات ألاصلية تتحول إلى قيم  لو 

 .العملية ، نعود إلى النموذج ألاصلي بوضع القيم ألاصلية للمعلمات املقدرة

 

 :تين في الجدول التاليا معينا معرفة بالخاصيتين املبينالوحدات إلاحصائية التي تشكل مجتمع :مثال

 6.2:الجدول رقم 

4 2 2 8 0 3 1 X 

51.5 18.3 15.3 4.2 2.0 0.8 5.8 Y 

 :يما يلاملطلوب 

 ؟ Y و Xتحديد شكل العالقة املوجودة بين  -1

 تقدير معلمات النموذج املتحصل عليه؟ -5
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 :الحل

 : تحديد شكل العالقة بين املتغيرين من خالل العرض البياني -1

 
 0.8:الشكل رقم  

 :اني سن الشكل الرياض ي يمكن إعطاؤه للعالقة املوجودة بين املتغيرين هو كالتالي نالحظ من خالل العرض البي

 .وهو عبارة عن نموذج سس ي يمكن تحويله إلى نموذج نصف لوغاريتمي  

 : βو  αتقدير  -5

 

 

 :ويكتب الشكل الههائي لعالقة معامل إلارتباط بالشكل التالي

          

وهو عبارة عن النسبة بين التباين املشترك وجداء : القة ألاخيرة يمكن إعطاء تعريف آخر ملعامل إلارتباط من الع

 .إلانحراف املعياري لكل من املتغير ألاول والثاني 
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 :أهم خصوصيات معامل إلارتباط 

 :تالية، حسب الحاالت ال الانحدار نرتكز في قياس وتفسير معامل إلارتباط على معادلتي خطي 

متعامدين ، فإن سحابة النقاط املمثلة للقيم الحقيقة تكون  f(x) ; f(y) الانحدارعندما يكون خطي  :الحالة ألاولى  -

 rمعدوم  ارتباطمبعثرة جدا وال يوجد سي إتجاه لها، ففي هذه الحالة ال توجد سيه عالقة بين املتغيرين، معناه وجود 

                                                                            :ليوذلك وفق العرض البياني التا ،  0 =

 

                     f(y) 

 

                                                                              f(x)     

 

 

  

X                                              

 0.2:الشكل رقم                                                                           

 

 f(x) ; f(y)في هذه الحالة تكون النقاط الحقيقية لقيم  الانحدار وجود تطابق بين خطي معادلتي  :الحالة الثانية  -

 .بين املتغيرين( تام ارتباط_ واحدة ، معناه توجد عالقة قوية  استقامةعلى 

                                                                                                                                      Y 

 

                                                                                                         f(x) 

                                                                                                                         f(y) 

                                                   

                                                                   

 

                                                  

 X  

 0.4: الشكل رقم  

زاوية حادة، وتقع هذه الحالة بين الحاليتين  f(x) ; f(y) الانحدارخطي معادلتي  يكون تقاطع :الحالة الثالثة  -

،    ] r ] 1- ; +1: رتباط إلى املجال و تنتمي قيم معامل إلا . السابقتين ، وتعتبر من الحاالت العادية و ألاكثر واقعية

 :وذلك حسب الشكل التالي
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                                                                                                                                      Y 

 

                                                                                                          

                                                                                                    f(y)                                                             

                                                                                                             f(x)          

                                                                   

 

                                                  

              X  

 0.10:الشكل رقم  

 :نتيجةال

 (.وجود عالقة بين املتغيرين ) معدوم  ارتباط:  r= 0عندما يكون  -

 (.وجود عالقة نسبية عكسية سو طردية) نسبي  ارتباطوجود :     ] r ] 1- ; +1عندما يكون  -

 (. وجود عالقة تامة عكسية سو طردية) تام  ارتباطوجود :  r= ±  1 عندما يكون   -

 :يبين الجدول التالي قيمة ألاصول وألارباح السنوية لخمسة مؤسسات بماليين الدينارات: مثال 

 6.4:الجدول رقم 

 املؤسسات 1 5 3 0 2

 Xألاصول  10 50 30 00 20

 Yألارباح  1 3 5 2 0

 

 : يما يلاملطلوب 

 حدد معلمات النموذج الخطي البسيط ؟ -1

 حدد معامل إلارتباط؟ ماذا تالحظ؟ -5

 :الحل

  :ج الخطي البسيط تحديد معلمات النموذ -1
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 :تحديد معامل إلارتباط  -5

 .متعلقة باألصول نسبيا نالحظ سن العالقة بين ألاصول و ألارباح سي سن ألارباح 

 :و العالقة إلارتباطالبد نميز بين العالقة الانحدار   :مالحظة

هي  ، نقول سن العالقة بين   رض سن لدينا العالقة التاليةنف:  الانحدارالعالقة  -

إذا كان املتغير املستقل يفسر املتغير التابع  سو إذا كان تغير قيم املتغير املفسر يؤدي إلى تغير قيم  انحداريهعالقة 

 . (Problème de regression )املتغير التابع 

في  لكنه غير التابع واملتغير املستقل ن نميز بين متغيرين وال يمكن تحديد بصفة واضحة املتسما عندما ال يمكن س -

 . (Problème de corrélation ) ارتباطيةحالة مسألة 

يمكن إستعمال القيم املعيارية للمتغيرات املدروسة لقياس إلارتباط الخطي، والقيمة املعيارية هي عبارة  :توضيح

( إلانحراف املعياري ) ا الفرق فرق لقيم املتغير إلاحصائي بالنسبة للوسط الحسابي ومتوسط هذعن النسبة بين سي 

 .،ولقياس درجة إلارتباط بيههما نستعمل متوسط جداء هذه القيم : تب بالشكل التالي كوت

 
 (Coefficient de Corrélation de range )  :معامل إلارتباط الرتبي: النوع الثاني 

يستخدم معامل إلارتباط الرتبي لدراسة إلارتباط في حالة متغيرات كيفية، حيث تستعمل رتبا تصاعديا سو تنازلية 

 ترتيبفإذا كان الترتيب التصاعدي للمتغير املستقل يرافقه . عوضا عن القيم العددية للمتغيرات املدروسة

، سما إذا كان الترتيب التصاعدي للمتغير املستقل (طرديةعالقة ) تصاعدي للمتغير التابع نقول سن إلارتباط موجب 

 (.عالقة عكسية) يرافقه ترتيب تنازلي للمتغير التابع نقول سن إلارتباط بين املتغيرين سالب

لقياس إلارتباط الرتبي بين مفردات املتغير التابع و املستقل نرتب كاليهما حسب سهمية  :قياس إلارتباط الرتبي  -

حسب مجموع مربعات الفروق بين كل الرتب املتقابلة، لتصبح قياسات املتغيرين عبارة عن خصائصهما ثم ن

العالقة إلاحصائية ملعامل إلارتباط الرتبي نعوض في عالقة إلارتباط الخطي البسيط  والستخراج. متوالية حسابية

 :بقيم هاتين املتواليتين حسب التغيرات التالية

  :اعديا هو عددا مرتبا ترتيبا تص nمجموع  -1

 :مجموع مربعات هذه ألاعداد هو  -5

  :عددا مرتبا ترتيبا تصاعديا هو   nمتوسط  -3

 :سما تباين هذه القيم فهو  -0
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  :مجموع مربعات الفروق بين رتب املتغيرين هو  -2

 :بالشكل التالي حسب هذه املعطيات تصبح عالقة معامل إلارتباط الرتبي

 

 

 Spearman: ، تسمى العالقة بعالقة : إذن 

 .إلاحصاء و إلاقتصاد  امتحانييبين الجدول التالي الدرجة التقديرية لستة طلبة في  :مثال

 املطلوب حساب معامل إلارتباط بين الدرجات التقديرية؟

 6.1:الجدول رقم 

 رقم الطالب 1 5 3 0 2 8

 ضعيف ممتاز جيد ضعيف جدا قبول م جيد جدا
الدرجة التقديرية 

 في إلاقتصاد

 مقبول  جيد جدا جيد ضعيف ضعيف جدا ممتاز
الدرجة التقديرية 

 في إلاحصاء

 

 

 :الحل 

 .نرتب الدرجات التقديرية ترتيبا تصاعديا :أوال

 :نحسب مربع الفروق بين الدرجات التقديرية للمقياسين حسب الجدول التالي :ثانيا 
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 6.1: الجدول رقم

 رتب إلاقتصاد رتب إلاحصاء  
الدرجة التقديرية في 

 إلاحصاء

الدرجة التقديرية في 

 إلاقتصاد

 ضعيف مقبول  2 0 1 1

 ممتاز جيد جدا 1 5- 1 1

 جيد جيد 3 3 0 0

 ضعيف جدا ضعيف 8 2 1 1

 مقبول  ضعيف جدا 0 8- 5 0

 جيد جدا ممتاز 5 1 1 1

2 / / / / / 

 

 .نالحظ سن العالقة قوية نسبيا بين الدرجات التقديرية للمقاييس 

 ( Etude de la qualité du modèle )  :دراسة صالحية النموذج: رابعا 

تعتمد دراسة صالحية النموذج الخطي البسيط على إختيار املتغير املستقل الذي يعطي تفسيرا معتبرا مقارنة 

رية، ويرتكز هذا إلاختيار على النظريات املوجودة في تخصص معين سو وفق دراسات مع بقية املتغيرات التفسي

وتعتمد الدراسات إلاحصائية على معامل إلارتباط و إلانحرافات املعيارية للمعلمات املقدرة، . تجريبية معينة

 .سحسن والعكس صحيحفكلما كانت قيم هذه ألاخيرة صغيرة مقارنة مع قيم املعلمات املقدرة كلما كان النموذج 

 :يتممن الشكل الههائي لهذا النموذج على العناصر التالية : الشكل الههائي للنموذج الخطي البسيط - س

 .تقدير معلماته -1

 .تحديد معامل إلارتباط الخطي البسيط -5

 .تحديد إلانحرافات املعيارية للمعلمات املقدرة -3

 .سما الفقرة التالية فسنخصصها للعنصر الثالث تطرقنا في الفقرات السابقة إلى العنصر ألاول والثاني ،

 :تحديد إلانحرافات املعيارية للمعلمات املقدرة - ب

يعتمد سساسا على الفروق بين القيم الحقيقة والقيم املقدرة للمتغير التابع : الانحدارإلانحراف املعياري ملعامل  -1

ة عن النسبة بين إلانحراف املعياري للمتغير وهو عبار . وعلى فروق قيم املتغير املستقل بالنسبة لوسطه الحسابي
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والجذر التربيعي ملجموع مربعات فروق قيم ( الفرق بين القيم الحقيقة والقيم املقدرة للمتغير التابع) العشوائي 

  :املتغير املستقل لوسطه الحسابي ، وتكتب عالقته بالشكل التالي

t.q 

                                                                                                           

 :يعطى شكل العالقة إلاحصائية كما يلي :  aإلانحراف املعياري للمعامل  -5

 
 

 

 :تمارين تطبيقية محلولة للفصل الرابع

 

م عند  100زين على ميدالية ذهبية في سباق  يبين الجدول التالي الوقت املحقق من طرف الحائ: التمرين ألاول 

 .1422إلى سنة  1248الرجال و النساء في ألالعاب ألاوملبية من سنة  

 6.1 :الجدول رقم 

 السنة الرجال: زمن  النساء: من ز 

 -15 1248 

 -11 1400 

 -11 1400 

 -10.2 1402 

 -10.2 1415 

 -10.2 1450 

 -10.8 1450 

15.5 10.2 1452 

11.4 10.3 1435 

11.2 10.3 1438 
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11.4 10.3 1402 

11.2 10.0 1425 

11.2 10.2 1428 

11 10.5 1480 

11.0 10 1480 

11 4.42 1482 

11.02 10.10 1425 

11.02 10.08 1428 

11.08 10.52 1420 

10.42 4.44 1420 

10.20 4.45 142 

Source : the Canadian World Almanac and Book of Facts; 1990, Toronto , Global Press , Canada. 

 :يما يلاملطلوب 

 ؟الانحدار طالرجال والنساء بواسطة معادلة خ حدد إتجاه هذه الظاهرة عند -1

 100تفكرون في املقولة التي تقول سيتحصل النساء في يوم ما على نتائج سحسن من الرجال في سباق  ماذا  -5

 .متر

 م سو السجب بنع:  التمرين الثاني 

 ؟استقالليةإذا كانت توجد بيههما    يكون معامل إلارتباط بين متغيرين -1

 ضعيف؟ ارتباطعندما يكون معامل إلارتباط الخطي سالبا معناه يوجد  -5

 إذا كان متغيران مرتبطان خطيا معنى ذلك سن تغير سحدهما هو نتيجة تغير آلاخر؟ -3

، فإن معامل نقطة كل مهها يساوي  mوسضفنا لهما  زوج من النقاط  nإذا كان لدينا  -0

 ؟ n+m: زوج من النقاط هو نفسه لــــــــ   n: إلارتباط لــ

لألساتذة   التربية البدنية والرياضية  في  الشهري  والاستهالكيبين الجدول التالي تطور الدخل :  التمرين الثالث 

 :زمن معين 
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 0.10: الجدول رقم

t5 t4 t3 t2 t1 t0 الزمن 

130 150 100 102 40 100 
الرقم القياس ي ألسعار 

 )%( الاستهالك

 الدخل الشهري  20 40 20 42 100 102

 .د .د10كلغ وثمن كلغ ويساوي  12هي  t0إذا كانت الكمية املستهلكة في فترة ألاساس 

 :يما يلاملطلوب 

 خل إن وجدت؟والد الاستهالكسدرس العالقة بين الدخل و  -1

 ؟لالستهالكماهي نسبة تفسر الدخل الشهري  -5

 ج؟.د 110إذا توقعنا سن الدخل الشهري سيصبح   t7الفترة  استهالكقدر قيمة  -3

 

 :قياس إلاحصاء الوصفيمل نامتحانيطلبة في  10يبين التوزيع التكراري التالي عالمات :  التمرين الرابع 

 0.11: الجدول رقم

 البيان 1 5 3 0 2 8 2 2 4 10

2 4 0 10 8 2 2 2 2 8 X (ألاول  الامتحان) 

8 2 8 10 2 2 10 2 2 2 Y  (الثاني  الامتحان) 

 

 :يما يلاملطلوب 

 ؟ الانتشار ضع شكل  -1

 ؟f(x) ; f( y):  الانحدارسوجد معادلة خط  -5

 ؟ ماذا تالحظ؟ الانحدار سرسم خطي  -3

 قس قوة إلارتباط؟ -0

 حدد الشكل الههائي للنموذج؟ -2

 :العب إلثني عشرة (Y )وضغط الدم  (X )تظهر البيانات التالية العالقة املوجودة بين السن:  خامس التمرين ال
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 0.15:الجدول رقم

ضغط 

الدم 

Y 

102 152 180 112 105 152 120 102 152 100 125 122 

السن 

X 
28 05 25 38 83 02 22 04 32 05 82 80 

 

 :يما يلاملطلوب 

 طريقة املربعات الصغرى؟ باستخدام f(X) نحدارالا سوجد معادلة خط  -1

 قس قوة إلارتباط الخطي بين املتغيرين؟ -5

 سنة؟ 02 عمرهالعب و قدر ضغط الدم ل -3
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 :حل تمارين للفصل الرابع

 

 :التمرين الثاني 

 .نعم -0ال،  -3ال ،  -5نعم ،  -1

 

 :التمرين الثالث  

 :الشهري لكل الفترات  الاستهالكتتطلب إلاجابة عن السؤال ألاول تحديد 

 0.10:ج

t5 t4 t3 t2 t1 t0 t0 

195 180 150 157.5 135 150 Ct 

 :لدراسة العالقة بين املتغيرين، نحدد سوال شكل العالقة بيههما بيانيا

 

 6.77:الشكل رقم 

تغيرين ، ألن إتجاه كوكبة النقاط هو إتجاه سن العالقة طردية خطية بين امل اعتبار من العرض البياني ، يمكن ـ    

 :خطي 

Ct = a +  bRt + Ut 

 :وذج متحديد معلمات النـ    
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 :معامل الانحدار: سوال 

 :  aالثابت : ثانيا

 :  معادلة خط الانحدار: ثالثا

 جاد معامل إلارتباط، إي لالستهالكتحديد نسبة تفسير الدخل الشهري ـ    

 
 : t7للفترة  الاستهالكتحديد سو تقدير قيمة ـ                    ـ  

 
 :التمرين الرابع  

 :تحديد شكل كوكبة النقاط -1

 

 6.72:الشكل رقم 

ة النقاط موازيا ضعيفة نسبيا ألن شكل كوكب الامتحانيننالحظ من العرض البياني سن العالقة بين عالمات 

 .تقريبا ملحور السينات

 : f(x) ; f( y)تحديد معادلتي خطي  -5

 :  f(x) الانحدارمعادلة خط : سوال 
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 : f( y) الانحدارمعادلة خط : ثانيا

 

 
 :الانحداررسم خطي  -3

 :  f(x) الانحدارخط ـ   

 

 
 0.13: الشكل رقم

 : f( y) الانحدارخط  -

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

 
 0.10: الشكل رقم
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  :تحديد معامل إلارتباط  -0

 : f( y)تحديد الشكل الههائي للنموذج  -2

، وحساب الفرق بين القيم الحقيقية والقيم  الثاني الامتحانلعالمات  تحديد قيمة املقدرة -س 

 :املقدرة

 6.71: الجدول رقم 

    

1 1 1 -2 

0 0.52 0.2 -8.2 

1 1 1 2 

1 0 5 -2 

0 8.52 5.2 2.2 

1 1 1 -2 

4 1 1 -2 

4 0 0 8 

0 0.52 0.2 2.2 

0 5.52 1.2 2.2 

30 12  ∑ 

 

 :  Uاملعياري للمتغير العشوائي  لالنحرافقيمة املقدرة تحديد ال -ب 

 
 :الانحداراملعياري ملعامل  لالنحرافتحديد القيمة املقدرة  -ج 

 



  زاوي عقيلة :ةألاستاذ                                       الاحصاء الوصفي محاضرات مقياس    

 

 الجزائر-دالي إبراهيم 74061شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـــة 

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع الالكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد الالكتروني

119 

 

 a  : املعياري للمعامل لالنحرافتحديد القيمة املقدرة  -د 

 
  :إذن الشكل الههائي للنموذج هو 

                                                                                                  

ا راجع لوجود عوامل 1ألاول ضعيف نسبيا، وه الامتحانالثاني و  الامتحانإن معامل إلارتباط بين درجات  : مالحظة

 .الثاني الامتحانسخرى تؤثر في عالمات 

ـــ   Xرة نسبيا مقارنة مع قيم هذه املعامالت إذن يعتبر تفسير كما سن إلانحرافات املعيارية للمعلمات املقدرة كبي  Yلــ

 .تفسيرا ضعيفا نسبيا

 :التمرين الخامس 

 :f(X)  الانحدارإيجاد معادلة خط  -1

   

                                                                                        

 :الانحدارمعامل  تحديد -5

 
 :سنة 02 عمرهالعب تقدير ضغط الدم  -3

 
 .نستعمل نفس طريقة التمرين السابق: تحديد الشكل الههائي للنموذج -0

 

                                               

                                                                                               

 :يفسر املتغير التابع بشكل مقبول لألسباب التالية : مالحظة

 .إلارتباط قوي نسبيا -

 .إلانحرافات املعيارية للمعلمات املقدرة صغيرة مقارنة مع قيم املعلمات نفسها  -
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 :املصادر واملراجع 

،دار الامل 5حث في التربية والعلوم الانسانية ،طالاحصاء للبا: احمد سليمان عودة وخليل يوسف الخليلي  -1

 .5000،الاردن ، 

 .1420الاحصاء ،املكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية ،:  احمد فاروق عبد العظيم    -5

 .5011الاحصاء الوصفي والحيوي ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،الاردن ،: اسماعيل محمد بن قانة     -3

 .1420ق تطبيقه في ميادين البحث العلمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الاحصاء وطر : انيس كانجو     -0

 .5004املوجه في الاحصاء الوصفي والاستداللي ،دار الامل للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،:  بوعالق محمد    -2

 .5002،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2الاحصاء مع تمارين ومسائل محلولة ،ط:  جالطو جياللي    -8

 .5004طرق الاحصاء الوصفي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الاردن ،: حسن ياسين طعمة واخرون     -2

 .5002،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،5مدخل الى الاحصاء ،ط: عبد القادر حلمي    -2

 .5010والطباعة ،الاردن ،، دار امليسرة للنشر والتوزيع 0الاحصاء التربوي ،ط: عبد هللا فالح املنيزل  واخرون     -4

 .5011مقدمة في الاحصاء الاجتماعي ،النشر العلمي واملطابع ، اململكة العربية السعودية ،: محسن لطفي احمد  -10

التحليل الاحصائي للبيانات باستخدام برمجة ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عمان : محمد خير و سليم ابوزيد -11

،5012. 

 .5002،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،الاردن ،2ئ الاحصاء ،طمباد: محمد صبحي ابو صالح    -15

، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الاردن 4مقدمة في الاحصاء ،ط: مـحمد صبحي ابو صالح واخرون   -13

،5012. 

 1442الاحصاء ووصف البيانات  ،دار الكتب ،مصر ،: مصطفى زايد   -10

خل الى علم الاحصاء ،دار شموع الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ،ليبيا املد: نجيب حسن محمد واخرون   -12

،5000. 

 

 

 

 

 

 

 


