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  01المحاضرة رقم 

   :مدخل لإلحصاء الوصفي
كنا بصدد دراسة ظاهرة ما تحتوي على متغیر وصفي أو  إذا :عرض بیانات المتغیر الكیفي في شكل جدول تكراري/ أ

كیفي فانه یمكن عرض بیاناته في شكل جدول تكراري بسیط وهو جدول یتكون من عمودین أحدهما به مستویات 
 . لكل مستوى أو مجموعة) التكرارات(عدد المفردات  المتغیر والثاني به

  : كاآلتيالعب كرة قدم موزعین  40لدیك عینة من  :مثال
. العب وسط. مهاجم .مهاجم. حارس مرمى. مدافع. مدافع .مهاجم. مهاجم. حارس. مدافع. مدافع. حارس مرمى

العب . مهاجم. مدافع. العب وسط. ممهاج. مهاجم. مدافع. العب وسط. حارس مرمى. العب وسط. مهاجم .مدافع
. العب وسط. العب وسط. مدافع. حارس مرمى. العب وسط. مدافع. مهاجم. حارس مرمى. العب وسط. وسط

  .....العب وسط
  ؟ما نوع المتغیر -: المطلوب* 
 .اعرض البیانات في شكل جدول تكراري -
  .كون التوزیع التكراري النسبي -
  .علق على النتائج -
 .وصفي: نوع المتغیر -: حلال* 
 :عرض البیانات في شكل جدول تكراري -

  المجموعة  Fالتكرار  Pالتوزیع التكراري النسبي  %Pالتوزیع التكراري النسبي المئوي
  حارس مرمى  06  0.15  15%

  العب وسط  13  0.325  32.5%
  مهاجم  11  0.275  27.5%
  مدافع  10  0.25  25%
  ∑المجموع   40  1.00  100%

  : Pساب التكرار النسبي لح* 
  P% : P × 100لحساب التكرار النسبي المئوي* 
السابق المتبع في تكوین الجدول  األسلوببنفس  :عرض بیانات المتغیر الكمي في شكل جدول تكراري بسیط/ ب

یحتوي  األولن من عمودین التكراري للمتغیر الكیفي یتم تكوین جدول تكراري للمتغیر الكمي حیث أن هذا الجدول یتكو 
 . على فئات تصاعدیا للمتغیر والثاني یشمل التكرارات أو عدد المفردات

  :الخطوات المتبعة لتبویب بیانات المتغیر الكمي في شكل جدول تكراري* 
       R = max – min                 أصغر قیمة    –أكبر قیمة = المدى : R حساب المدى -1
رأي الباحث والهدف من البحث وحجم البیانات : لتحدید عدد الفئات هناك اعتبارات منها  : Cفئاتحساب عدد ال -2

 .15 إلى 5ویرى كثیرا من الباحثین أن أفضل عدد للفئات یجب أن یتراوح بین 
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 :لحساب طول الفئة نتبع العالقة التالیة :Lحساب طول الفئة  -3
الحد األعلى للفئة األولى هو . الحد األدنى وتنتهي بقیمة تسمى الحد األعلى الفئة تبدأ بقیمة تسمى :تحدید الفئات -4

  .. .الحد األدنى للفئة الثانیة وهكذا
  02المحاضرة رقم 

الهدف الرئیسي من هذه المرحلة هو وصف وتلخیص الخصائص األساسیة : مرحلة التحلیل الوصفي للبیانات/ 2
رة عن كیفیة توزع البیانات ویمكننا مالحظة بعض العالقات بین المتغیرات وبالتالي بناء للبیانات بحیث تتكون لدینا فك

كبیرة  ةأهمیظاهریا إال أنها أیضا ذات  على الرغم من بساطة هذه المرحلة  .تالنظریات عن طریقة تشكل البیانا بعض
القیم التي تتركز فیها البیانات وما   فةة للبیانات ومعرفة سلوكها كمعر حیث أنها تسمح لنا بالحصول على نظرة مرئی

لوصف البیانات والتي یمكن  اإلحصائیةتستعمل الكثیر من الطرق  .الخ... هي القیم الشاذة مدى تشتت البیانات وما
 :تلخیصها في النقاط التالیة

  .مقاییس النزعة المركزیة: أوال
أكثرها استخداما ویمكن حسابه للبیانات المبوبة والغیر یعتبر من أهم مقاییس النزعة المركزیة و  :المتوسط الحسابي -1

  .المبوبة
ویحسب  xوهو مجموع القیم مقسوم على عدد القیم ویرمز له بالرمز  :المتوسط الحسابي للبیانات الغیر المبوبة/ أ

                      :بالعالقة التالیة
  .70. 56. 55. 40 .75 :إلحصاءاطلبة في مقیاس  5فیما یلي درجات : مثال

 x = = 59.2 حساب المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ؟      : المطلوب
 : یمكن حساب المتوسط الحسابي للبیانات المبوبة بالعالقة التالیة :البیانات المبوبة/ ب

 
  :أوزانهمتلمیذ حسب  40الجدول التكراري التالي یعرض توزیع  :مثال

  
 xi xi × fمركز الفئة   Fالتكرار  الفئات 

34- 32  4 33 132 
36- 34  7 35 245 
38- 36  13 37 481 
40- 38  10 39 390 
42- 40  05 41 205 
44- 42  1 43 43 

∑ 40 /  1496 
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  أحسب المتوسط الحسابي ؟: المطلوب

  

 =  =37.4  :الحل

هو القیمة التي تتوسط قیم البیانات بعد ترتیبها تصاعدیا أو تنازلیا و هي القیمة التي یقل عنها نصف : الوسیط -2
 Med: ویرمز له بالرمز . القیم و یزید عنها النصف اآلخر و یمكن حسابه في البیانات المبوبة و الغیر المبوبة 

 : یانات الغیر المبوبة نتبع ما یلينسبة للبلحساب الوسیط بال :بالنسبة للبیانات الغیر المبوبة الوسیط/ أ
 .ترتیب القیم* 
 .تحدید رتبة الوسیط* 
  القیمة التي رتبتها :ان عدد القیم فردي فان الوسیط هوك إذا* 
و من ثم یحسب   التي رتبتها القیمة و   التي رتبتها كان عدد القیم زوجي فان الوسیط یقع بین القیمة إذا* 

           : بالمعادلة التالیة
  : الجدول التالي  إلیك: مثال

1النوع   6 2 13 6 8 9 1 5 4  
2النوع   9 11 14 6 8 3 7 13 10 2 

  ؟أحسب الوسیط :المطلوب
  : األولالنوع 

 13 10 9 8 6 5 4 2 1 القیمة 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرتبة 

6:الوسیط هو        5=             = : و منه       
 :النوع الثاني

2  القیمة    3   6   7   8   9   10   11  13 14 
1  الرتبة    2  3  4  5  6  7  8  9 10 

  = 8.5                               8.5:الوسیط هو     
 : یط للبیانات المبوبة نتبع ما یليلحساب الوس :النسبة للبیانات المبوبةالوسیط ب/ ب
 .التوزیع التكراري المتجمع الصاعدتكوین * 
  2مجموع التكرارات مقسوم على   تحدید رتبة الوسیط  * 

            : و یحسب بالعالقة التالیة
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- A  لفئة الوسیط األدنىالحد  إلىیرمز. 
- F1 ابقتكرار متجمع س. 
-F2   الحقتكرار متجمع. 
- L طول الفئة.  

 : مثال
 التكرار المتجمع الصاعد  التكرار  الفئات 
50.70 8 8 
70.90 15 23 
90.110 28 51 
110.130 20 71 
130.150 15 86 
150.170 8 94 
170.190 6 100 
∑ 100 / 

  أحسب الوسیط؟ : المطلوب
  : الحل

 

 
 =   =   50:تحدید رتبة الوسیط * 

 * 
و . وهو القیمة األكثر شیوعا في البیانات وهو الرقم األكثر تكرارا ویحسب للبیانات المبوبة والغیر المبوبة :المنوال/ 3

 .Modیرمز له بالرمز 
 .القیمة األكثر تكرار :غیر المبوبةالبیانات المنوال في / 1
 : بیانات المبوبة بالعالقة التالیةحالة الیحسب المنوال في  :البیانات المبوبة/ 2

  
- A  منوالیةلفئة الل األدنىالحد  إلىیرمز.  
- D1 الفئة السابقة وهو الفرق بین تكرار فئة المنوال وتكرار. 
- D2 المنوال و تكرار الفئة الموالیة وهو الفرق بین تكرار فئة. 
- L  هو طول فئة المنوالو.  

F1 

F2 
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  :مقاییس التشتت :ثانیا 04المحاضرة 

 : هو أبسط مقاییس التشتت و یحس في حالة البیانات الغیر المبوبة كما یلي  :المدى/ 1
  أصغر قراءة  –أكبر قراءة = المدى 

R = max – min  
  :أما في حالة البیانات المبوبة یحسب كالتالي

  الفئة األول  مركز –مركز الفئة األخیر = المدى 
  : لدیك القیم التالیة: مثال 
5.3      4.63      5.08      5.18      5.29       5.18      5.4      6.21      4.8    

  : لدیك الجدول التكراري التالي 
  الفئة 15-20  20-25  25-30  30-35  35-40  40-45

 F التكرار  3  9  15  18  18  3
  أحسب المدى ؟: المطلوب
  1.58=  4.63 – 6.21: األولالمثال 

   25=  17.5 – 42.5: المثال الثاني
هو احد مقاییس التشتت و أكثرها استخداما في المجاالت التطبیقیة و بعبر عن متوسط مربعات انحرافات : التباین/ 2

 . القیم عن متوسطها الحسابي 
  : و یحسب باستخدام المعادلة التالیة التباین في المجتمع یرمز له بالرمز  :التباین في المجتمع/ أ
 

δ²=   
 
 

  
  

  : و كانت عدد سنوات الخبرة لهؤالء العمال كما یلي اإلحصاءموظف بقسم علم  15یعمل : مثال
10 – 12 – 11 – 6 – 14 – 13 – 10 – 8 – 6 – 9 – 12 – 14 – 7 – 13 – 5   

  مفردات المجتمع فالمطلوب أوجد التباین لعدد سنوات الخبرة؟هذه البیانات تم جمعها عن كل  أنلنفرض 
  : الحل

 : حساب المتوسط الحسابي لعدد سنوات الخبرة - 1

 
  µ=  =   10: و منه 

- µ  ویرمز إلى المتوسط الحسابي 
- X  و یرمز الى القیم 
- N  و یرمز الى مجموع القیم  



  الثانیة لیسانس                              وصفياإلحصاء ال                       بوحاج    . د.أ
 و  ( x - µ)حساب  .1

  
  
 

(x-µ)²  (x- µ )  x 
25  -5  5  
9  3  13  
9  -3  7  

16  4  14  
4  2  12  
1  -1  9  

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

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

130  0  ∑  
یكون التباین في المجتمع غیر معلوم وعندئذ یتم سحب عینة من هذا  نفي الكثیر من األحیا :التباین في العینة/ ب

و یحسب  مز له بالرمز المجتمع و یحسب التباین من بیانات العینة كتقدیر لتباین المجتمع و التباین للعینة یر 
 : بالعالقة التالیة

  = 
x  وهو المتوسط الحسابي 

     5     9:   وسجلت عدد سنوات خبرتهم كما یلي 5تم سحب عینة من الموظفین حجمها  إذافي المثال السابق : مثال
10    13    8  

  خبرة في هذه العینة؟أحسب تباین سنوات ال :المطلوب
 :حساب المتوسط الحسابي للعینة .1
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 ²(x-x)و (x-x)حساب  .2

  
  
 

(x– x)²  (x – x)   x  
0  0  9  

16  -4  5  
1  1  10  

16  4  13  
1  -1  8  

34  0  ∑ 

 
  

  : یحسب التباین في حالة البیانات المبوبة بالعالقة التالیة: التباین بالنسبة للبیانات المبوبة

= S²أو  
  

  : الجدول التكراري االتي یوضح كیفیة حساب التباین بالنسبة للبیانات المبوبة : مثال 
(xi – x)² × 

F  
(xi – x)²  xi - x  xi ×F  xi F  الفئة  

51.84  51.84  -7.2  3.5  3.5  1  2 – 5  
141.12  17.64  -4.2  52  6.5  8  5 – 8   
18.72  1.44  -1.2  123.5  9.5  13  8 – 11   
32.4  3.24  1.8  125  12.5  10  11 – 14   

184.32  23.04  4.8  124  15.5  8  14 – 17   
428.4  97.2  /  428  /  40  ∑  

  :حساب المتوسط الحسابي

  

  = 

  S²=  
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       10.98 =:حساب التباین 

ت عند استخدام التباین كمقیاس من مقاییس التشتت نجد أنه یعتمد على مجموع مربعا: االنحراف المعیاري/ 3
االنحرافات ومن ثمة ال یتماشى هذا المقیاس مع وحدات قیاس المتغیر محل الدراسة ففي المثال السابق نجد أن تباین 

سنة  8.5فلیس من المنطق عند تفسیر هذه النتائج أن نقول تباین سنوات الخبرة هو  8.5سنوات الخبرة في العینة 
رة و لیست عدد سنوات الخبرة تربیع من أجل ذلك لجأ تربیع الن وحدات قیاس المتغیر هي عدد سنوات الخب

بعین االعتبار الجذر التربیعي للتباین لكي یناسب وحدات قیاس المتغیر و هذا  یأخذمقیاس منطقي  إلىاالحصائیون 
  .باالنحراف المعیاريالمقیاس یسمى 

  :  ویحسب بالعالقة التالیة
  :بالنسبة للبیانات الغیر المبوبة

  

              :العینة
  

          : المجتمع
  

             :بالنسبة للبیانات المبوبة

  
  

  .عمقاییس شكل التوز : ثالثا .05المحاضرة رقم 
منحنى )  Kurtosis) وتفرطح (Skewness) تعطي هذه المقاییس لمحة عن شكل توزع البیانات مثل مقدار إلتواء 

 .توزیع البیانات عن المتوسط الحسابي

 
  یوضح مبدأ االلتواءبیان 


