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 لمقدمةا

 للبيانات ومزودي  مسممىمدمي  م  المجىمع فئات كافة لد  اإلحصممائي ال عي مسممى   رفع على العمل إطار ضممم 

 الى جيهات هذه اعداد يأتي المجىمع افراد لد  االحصممائي النضمم  مسممى   لرفع الدائم السممعي وضممم  اإلحصممائية 

 العمل إطار ضممم  وتأتي. الحياة ن احي كافة في اإلحصمما  واهمية دور اظهار في تسمماهم ان تسممىعيع مادة لىقدم

 ه بفئات المجىمع في اإلحصممائية المعرفة مسممى   وتحسممي  رفع وأسممالي  طرق تسممىعر  فنية وثيقة اعداد على

   تفصيلي بشكل وتهدف

 المىكامل االحصممائي النضمم  مرحلة الى لل صمم   المجىمع مسممى   على االحصممائي المعرفة مسممى   رفع 

 .  والمزودي  المنىجي  او لإلحصا ات المسىمدمي  مسى   على س ا 

 إلمارة االحصائي النظام بنا  م  كجز  المعرفة ال عي م  الجان  بهذا اب ظبي– اإلحصما  مركز اهىمام اظهار 

 .  اب ظبي

 والمعرفة الكفا ة رفع وطرق وأسمممالي  محاور ح   فنية ت جيهات فيىضممممم  ال ثيقة لهذه الرئيسممممي الممرج اما

 ابعاد  اإلحصممائية المعرفة لمفه م تفصمميا على األو  الفصممل فيحى ي. المجىمع في الممىلفة الفئات لد  اإلحصممائية

 فصمملال ويقدم. مصممادرها واهم اإلحصممائية البيانات وأن اع ريفتع الثاني الفصممل يىضممم  حي  في اإلحصممائية  المعرفة

 واألسممالي  للعرق وصممفا الرابع الفصممل يىضممم  واخير. اإلحصممائية المقاييس واسممىمدامات أن اع الهم وصممفا الثالث

 .اإلحصائية البيانات لعر  البسيعة
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 االحصائية المعرفة وابعاد مفهوم: األول فصلال

 مقدمة .0

 ليس الم ض ع هذا ويعىبر. اإلحصا ات وتفسمير فهم على المجم عة او الفرد قدرة اإلحصمائية المعرفة مصمعل  يصمف

 كثرأ منذ االجىماعية والعل م واالحصمما  الرياضمميات مجاالت في باحثي  قبل م  فيه والبحث مناقشممىه تم انما جديدا 

 اإلحصائية االمية مح  الى تؤدي الىي اإلحصائية المعرفة مسمى   رفع ان حقيقة على البحث وتركز هذا. عام 33 م 

  للىمك صحي  بشمكل األرقام فهم على القدرة الى إضمافة. واحصمائية رياضمية وقدرات مهارات تىعل  المجىمع  لد 

 .  المظللة والبيانات المبح ثة الظاهرة واقع ع  المعبرة البيانات بي  ما الىمييز م 

 تلك منها المسمممىمدة البيانات ج دة على باالعىماد المعل مات تقييم م  االفراد تمك  االحصمممائية المعرفة وان كما

 .   المجىمع وظ اهر قضايا ممىلف ح   البيانات عنه تكشف ما فهم م  تمك  انها وأخيرا المعل مات 

 االحصائية المعرفة مفهوم .7

 شرن م ضم ع واإلقليمية الدولية الهيئات تناولت والمجىمعات  لألفراد المعرفي المسمى   رفع على العمل إطار ضمم 

 عدة عاتق على تقع مشىركة هي المسؤولية هذه ان واعىبرت. االهىمام م  بشمي اإلحصمائية االمية ومح  المعرفة

 والمعرفة الفكر صمماحبة هي المؤسممسممات هذه ان باعىبار وذلك الدو   في اإلحصممائية المؤسممسممات واهمها أطراف

 لمجىمعا افراد فهي بالىثقيف والمعنية اإلحصممائية للمعرفة المىلقية الجهات اما. واألرقام اإلحصمما  مجا  في قةالمىعم

 .األخر  الممىلفة بم اقعهم واالفراد والعاملي  العاب فيهم بما ودرجاتهم  م اقعهم بممىلف

 نيةالبيا والرسمم م األرقام) اإلحصممائية البيانات وتفسممير قرا ة على القدرة ح   يىمح ر اإلحصممائية المعرفة مفه م ان

 والىلفزي ن واإلذاعة الصممحف) اإلعام وسممائل شممىى في ي مي بشممكل تعر  الىي( والدراسممات والمسمم   والجداو 

 (.الخ.... االجىماعي الى اصل وشبكات اإلنىرنت  وم اقع

 قرا ة على القدرة ليشمممل الرياضممية  الحسممابات واجرا  األرقام مع الىعامل حد يىجاوز اإلحصممائية المعرفة ومفه م

 مع لالى اصمم عملية في اإلحصممائية والبيانات األرقام مع والصمم ر الكلمات إضممافة ان اذ. بينها ما والربط والبيانات األرقام

 هنا م . البيانات تىضمنه ما فهم عملية القرا  على سىسهل بالىأكيد أن اعها بشىى االعام وسمائل خا  م  القرا 

 القرا  مع الناج  الى اصمممل في مفيدة مسممماهمة( البيانية الرسممم مات) وإضمممافية اسممماسمممية معل مات تقديم يعد

 والرسممم م والجداو  النص فهم على القدرة لديهم تك ن أن المسمممىمدمي  على يى ج  هنا م . والمسمممىمدم ن

 حجم ادةزي مع البيانية والرس م الجداو  تبسيط م  بد ال أصب  المىزايد النح  وعلى. اإلحصمائي المحى   مع البيانية

 .الممىلفة االعام وسائل عبر نشرها يىم الىي الكمية المعل مات

 ذلك تىجاوز وانما. البيانات وفهم بقرا ة المسممىمدمي  معرفة حد عند تى قف ال اإلحصممائية المعرفة ان اخر جان  م 

 حىاجي حيث ضممروريا  امرا المنشمم رة البيانات ج دة ح   المعرفة فىعد البيانات  تلك ح   ممىلفة تفاصمميل معرفة الى

 معاهد قبل م  نشممرها يىم الىي اإلحصمما ات مع ومقارنىها الرسمممية اإلحصمما ات مصممدر معرفة إلى المسممىمدم ن

 حصا اتاإل إلى ال ص   بكيفية المسىمدمي  معرفة زادت كلما حيث بالثقة  الجديري  غير البيانات مقدمي أو األبحاث

 .المنش رة البيانات ج دة تقييم القارئ على أسهل أصب  كلما صحي   بشكل وقرا تها الرسمية

 االحصائية المعرفة توجيهات في المستهدفين االفراد .3

 قد اوانم عملها  اخىصاص م  واإلحصا ات البيانات ليست غالبا الىي والفئات االفراد تحديدا الى جيهات هذه تسمىهدف

 فنيي  م  االفراد مثل. هامشمممي بشمممكل إحصمممائية معل مات او بيانات تسمممىمدم ان مثا عملها طبيعة في تحىاج

 المعرفة مسى   رفع الى يحىاج ن قد اإلحصا   عملها صل  م  ليس حك مية وغير حك مية مؤسسات في واداريي 

 صائيةاإلح المعرفة مسى   تع ير في يساهم مما اإلحصمائية والىقارير النىائ  بقرا ة الماصمة الج ان  في اإلحصمائية

 .لديهم

 لرقميةا والمعل مات اإلحصا  م ض ع في تعنى والعلمية اإلدارية المسى يات بممىلف االفراد م  كبيرة فئة هناك بينما

 م  درجة وعلى بيانيا مثقفة تك ن بالغال  الفئة وهذه والىحليل والدراسمممة البحث مجا  في عملها طبيعة بحكم
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 ومسمى   البيانات تلك بمصمادر أيضما اطاع وعلى واإلحصما ات األرقام ح له تدور ما فهم م  تمكنها والمعرفة االطاع

 هذه تسممىهدفها ال االفراد م  الفئة هذه فان وبالىالي ومعالجىها  جمعها وأسممالي  وطرق فيها والدقة المصممداقية

 . وتفسيرها البيانات مع  الىعامل م  يمكنها الذي االحصائي النض ج مسى   وصلت انها  باعىبار الى جيهات

 اإلحصائية المعرفة مستويات .4

 مسى يات الى اإلحصا ات أجله م  يسىمدم ن الذي والغر  معرفىهم مسى   حس  المسىمدمي  تقسميم يمك 

 المسممىمدمي   مجم عات على تعبيقها يمك  الىي اإلحصممائية المعرفة م  واسممعة مسممى يات ثاثة هناك. ممىلفة

 الىي واالسىراتيجيات اإلحصما ات هذه م  احىياجاتهم مسمى   حيث م  تماما ممىلفة المجم عات هذه م  كل وان

 .لهم الفائدة تقدم أن شأنها م 

 مانلض لجه دها األول ية وإععا  الفعلية االحىياجات تلبية على ال طنية اإلحصمائية المراكز المسمى يات هذه وتسماعد

  وم اإلحصممائية  االمية ومح  للى عية الازمة البرام  وضممع خا  م  وذلك. الع يل لمد ا على أفضممل نىائ  تحقيق

 ةالمعرف م  مىقدمة مسممى يات الى البيانات بمسممىمدمي لل صمم   اإلحصممائية المعرفة مسممى   رفع في الىدرج ثم

 .االحصائي والنض 

 لن ع والىقدير الفهم على القدرة لديه أن أي وبسمميط  أسمماسممي إحصممائي وعي لديه الذي الفرد :األول المستتتوى

 على العث ر على والقدرة(. اإلدارية البيانات مجم عة أو الىعداد المسمم  ) المسممىمدمة البيانات مصممدر أو الدراسممة

 .للبيانات البيانية والرس م األساسية اإلحصائية الىدابير وفهم اإلحصائية؛ المصعلحات تعاريف

 المفروضممة الحدود اسممىيعاب على القدرة لديه أن أي مى سممط  إحصممائي وعي لديه الذي الفرد :الثاني المستتتوى

 معد  المثا  سممبيل على) شممي عا األكثر اإلحصممائية والمصممعلحات المفاهيم وفهم المسممىمدمة األسممالي  على

 .العينة بىقديرات المرتبعة البيانات تفسير على قادر ويك ن الىباي ؛ وفهم ؛(العاملة الق ة في المشاركة

 اإلحصممائية المصممعلحات فهم على القدرة لديه ان أي مىقدم  احصممائي وعي لديه الذي الفرد :الثالث المستتتوى

 اسىنىاجات وإجرا  صمحيحة؛ إحصمائية دراسمة يشمكل ما وفهم العينية؛ غير وأخعا  العينية أخعا  وفهم تعقيدا؛ األكثر

 .المس  تنفيذ قبل البيانات ح   إجراؤها يىم الىي للمىعلبات نقدي تقييم وإجرا  صحيحة؛ إحصائية

 ةاإلحصائي المعرفة مسى   رفع في تسماهم ان شمأنها م  الىي الفنية اإلحصمائية االبعاد م  عدد الدليل هذا يىناو 

 يدعى ما أحيانا أو اإلحصممائية  المعرفة م  األو  المسممى   الى لل صمم   معرفىهم مسممى   رفع بهدف االفراد  لد 

 .اإلحصائية االمية بمح 

 اإلحصائية المعرفة من األول المستوى أبعاد .5

 :  للبيانات الىالية بالج ان  المسىمدمي  ومعرفة احاطة خا  م  بالبيانات ال عي :األول البعد

 وان اعها اإلحصائية البيانات مفه م تعريف. 

 االحصائية البيانات مصادر 

 االحصائية البيانات جمع طرق 

 عل ماتم الى البيانات وتح يل تلميص خالها م  يىم الىي اإلحصائية بالمقاييس واالحاطة المعرفة :الثاني البعد
 : الىالية الج ان  على وتركز إحصائية  مؤشرات ضم  تىمركز

 اإلحصائية المقاييس تعريف  

 واسىمداماتها اإلحصائية المقاييس أن اع. 

 (. اسىمداما األكثر) الشائعة اإلحصائية المقاييس حساب طرق 
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 لىع الحص   لىسهيل البيانات تلميص يىم خالها م  الىي البيانية بالرس م واالحاطة المعرفة :الثالث البعد

 : البعد هذا ويىناو  النىائ  

 البيانية والىمثيات الرس م أن اع . 

 البيانية والىمثيات الرس م اعداد طرق 

  البيانية والىمثيات والرس م اإلحصائية المقاييس وتفسير قرا ة بكيفية واالطاع المعرفة :الرابع البعد

 اإلحصائية المقاييس وتفسير قرا ة . 

 البيانية والىمثيات الرس م وتفسير قرا ة 

 لبعدي ا والرابع الثالث الفصان يىناو  بينما والثاني  األو  للبعدي  تفصيا الدليل هذا م  الثاني الفصل يىناو 

 .اإلحصائية المعرفة م  األو  المسى   ابعاد م  االخري 
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 االحصائية البيانات: الثاني فصلال

 

 الظ اهر تفسمممير على القدرة م  تمك  أدوات لبنا  المسمممىمدمة األسممماسمممية ال حدة هي اإلحصمممائية البيانات نإ

 االحصممائية ومسمممياتها األدوات تلك ماهية على سممنىعرف والحقا الممىلفة  واالزمان االحداث عبر وتىبعها الممىلفة

 اإلحصممائية  البيانات تعريف او مفه م معرفة ه  للذه  يىبادر اهم ما ان. والرسمم م والمؤشممرات كالمقاييس الممىلفة

 .اإلحصائية ياناتللب أساسي ممرج تعىبر الىي والمعل مات اإلحصائية  غير والبيانات اإلحصائية  البيانات بي  الفرق وما

 الصممما  البيانات هذه اسممناد تم ما فاذا الصمم ر  او الرم ز  او الحروف  او القيم  م  مجم عة ع  عبارة هي :البيانات

 إلى رتشممي اإلحصممائية البيانات ان هنا م . إحصممائية البيانات هذه فىصممب  وظ اهر حياتية حقائق تعكس مىغيرات الى

 ام ظاهرة أو فكرة ع  تعبر بحيث مسبقا تعرف مىغيرات الى المسندة واإلشارات والكلمات والحروف واألرقام الحقائق

 محدد م قف أو

 البيانات هذه ربط تم ما فاذا. صممما  ارقام ع  عبارة هي.....   1  1 6 6 1 1 6 6 1 1 1 6 1  6  1 األرقام ان :مثال

 ن عه فرد( 6) والرمز ذكر  االجىماعي ن عه فرد يعني( 1) الرمز نق   كأن االجىمماعي  الن ع مثمل معي  بمىغير

 ةمعين معل مات اسممىمراج يمك  بحيث لمعالجات تمضممع الن وقابلة إحصممائية البيانات هذه تصممب . انثى االجىماعي

  .منها

 وتحليل معالجة نىائ  خاصمممة ع  عبارة وهي القرارات  اتماذ في مباشمممرة تفيد منظمة حقائق هي :المعلومات

  .المسىفيدة للجهات معنى له شكل في وإخراجها البيانات

 :  الىالي الجدو  ضم  بالنقاط تلميصه فيمك  والمعل مات البيانات بي  األساسي للفرق بالنسبة اما

 

 المعلومات البيانات

 عصن في مباشر بشكل تفيد ال منظمة غير حقائق 

 .القرارات اتماذ أو

 اتماذ أو صنع في مباشرة تفيد منظمة حقائق 

 .القرارات

 المعل مات نظام في( المام المادة) المدخات تمثل  المعل مات نظام في( المنى ) الممرجات تمثل. 

 ضالبع ببعضها مرتبعة وغير مسىقلة حقائق تمثل 

 بحيث معالجىها تمت الىي البيانات تمثل 

 بسياق مرتبعة وباتت معنى ذات أصبحت
 معي 

 

 اإلحصائية البيانات أنواع .0

 مياتك او عددية قيم ع  تعبر كمية مىغيرات فهناك عنه  تعبر الذي المىغير لن ع تبعا اإلحصمممائية البيانات تصمممنف

 المجىمع وحدة ماهية او ن ع ع  تعبر ن عية مىغيرات وهناك. الخ... الع   ال زن  االنفاق  كالدخل  المجىمع ل حدات

 .  الخ.  االسرة برب العاقة االجىماعية  الحالة االجىماعي  الن ع مثل

 لها بعتى الىي البيانات تصممنف ان يمك  المىغيرات  سممل ك وبحسمم  أعاه الىصممنيف وضممم  تفصمميلي مسممى   وعلى

 :  يلي ما الى ن عية او كمية كانت س ا 

   Discrete Data المنفصلة البيانات

 األرقام بمجم عة عنها يعبر والىي بعضممممها ع  والممىلفة المىباعدة البيانات مجم عة هي المنفصمممملة البيانات

   معي   لعبي  المراجع ن المرضى عدد ذلك على االمثلة وم ...(.  1,6,3) عدها يمك  اخر بمعنى اي الصحيحة 

   Continuous Data المتصلة البيانات

 ك يم البيانات هذه قيم فأن وبالىالي والكسممرية  الصممحيحة االعداد مجم عة قيمها تمثل الىي البيانات مجم عة هي

 قيم بكمية تعنى وهي الحرارة  درجة واالشممهر  بالسممن ات العمر الدخل  االنفاق  بيانات ومنها فئات  ضممم  ها حصمر

 .  بالن ع وليس المىغير
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    Nominal Data :االسمية البيانات

 االخذ عم الممىلفة  الىصنيف مسى يات م  مسمى   قيمها م  قيمة كل تمثل بحيث تصمنيفية  لمىغيرات بيانات هي

 نيفتص مسى يات حس  الحاالت فصمل م  تمك  عددية قيم هي انما معنى لها ليس الىصمنيف قيم ان الى باالعىبار

 للمىزوج( 6) لألعزب ( 1) الرمز تأخذ للفرد الزواجية الحالة تصنيف يمك  المثا  سبيل على ترتيبها  يمك  وال ممىلفة

 .  لألنثى( 1) و للذكر( 3) يك ن كأن الجنس مثل او. الخ... 

   Ordinal Data البيانات الترتيبية

 بحيث Ordinal Data الىرتيبي المقياس وصف أحيانا   عليها يعلق والىي بالىرتي   تعنى لمىغيرات وصمفية بيانات هي

 معينة ةخدم ع  الجمه ر رضا بمسى   المىعلقة األسئلة جميع المثا  سمبيل على. تنازليا   أو تصماعديا   ترتيبها يمك 

 .  الخ. را  غير( 3) را  ( 4) جدا  را  يعني مثا( 5) الرضا مسى   كان فاذا ترتيبية  بيانات هي

   Interval Data الفئوية البيانات 

 :   يلي ما البيانات تلك قيم تحقق بحيث معي   لمىغير مىصلة بيانات هي

 كمي معنى األرقام تأخذ 

 مىساوية ال حدات تك ن   

 المقيسة للسمة النسبية والكمية الىرتي  م  كل ح   بمعل مات تزود البيانات قيم ان. 

 صحيحة اعداد البيانات قيم تك ن. 

  1777  6333  1333 السن ات الحرارة  درجة: المقياس هذا امثلة م    

 Ratio Data النسبية البيانات

 صلحا الى إضمافة مجم عهما  او قيمىي  بي  االخىاف في مد  هناك يك ن بحيث معي   لمىغير مىصملة بيانات هي

  م الن ع هذا قيم ان الى إضممافة. القيم تلك بي  الىمييز م  يمك  معنى ذو االخىاف هذا يك ن بحيث قسمممىهما

 ج وي هذا.  نسبية هي األسعار  االنفاق  الدخل  بيانات المثا  سبيل على فقط  صمحيحة اعداد تىضمم  ال البيانات

 .صحيحا ليس ولعكس الفئ ية  البيانات خصائص تحقق نسبية بيانات كل ان ماحظة

 اإلحصائية البيانات مصادر .7

 :المصادر هذه اهم وم  معينة  ظاهرة ح   إحصائية بيانات على الحص   خالها م  يمك  مصادر عدة هنالك

 المباني تعداد ذلك على مثا  المجىمع  عناصممر او وحدات كافة بيانات حصممر تىضممم  عملية ه  :التعداد 

 هذا يميز ما اهم ان. الزراعي والىعداد االقىصممادية  المنشممات تعداد الى إضممافة واالفراد  واالسممر والمسمماك 

 اسىمدام محددات وم    النسبية الدقة الى إضمافة.  المجىمع وحدات لكافة والىغعية الشمم   ه  المصمدر

 .كبيرة بشرية وم ارد جهد أط    وقت عالية  تكلفة: الى تنفيذه احىياج ه  المصدر هذه

  بحيث( عينة) دراسممىه المراد المجىمع م  لجز  ميداني مسمم  خالها م  يىم عملية ه  :بالعينة المست 

 لباغا بالعينة المسممم   تمىاز. دقيقة علمية بأسمممالي  اخىيارها ويىم المجىمع  لكامل ممثلة العينة تك ن

   ب ض المس  اهداف تحديد عند الشمديد الحذر م  البد الىنفيذ عند ولك  كلفة  أقل وهي الىنفيذ بسمرعة

 .خعأ نسبة وبأقل للمجىمع ممثلة تك ن بحيث العينة واخىيار تصميم الى إضافة ودقة 

 أو المسممىهدف المجىمع م  مجم عة آرا  خاصممة وهي: الرأي اسممىعاعات تندرج بالعينة المسمم  وضممم 

 اجىماعية  تك ن قد قضممية أو م ضمم ع أو ظاهرة أو ما أمر تجاه السممكان فئات لد  السممائد أو الغال  الرأي

 ينةع خا  وم  محددة زمنية فىرة في تىم إحصائية عملية خا  م  وذلك الخ  سياسية اقىصادية  ثقافية 

 .ممىارة عش ائية

 دائرة اله ية  مثل وال زارات  والهيئات المؤسمسات جميع في الم ج دة السمجات هي :اإلدارية المصتادر 

 المؤسسات قبل م  أصا بنا ها تم السمجات هذه ان ماحظة يج  ولك  والمعرفة  الىعليم دائرة الصمحة 

 لألغرا  السجات هذه بيانات تع يع عملية يجعل مما اإلحصائية لألغرا  وليس اإلدارية الماصة ألغراضمها

   .خاصة ومعالجات خبرات الى تحىاج اإلحصائية
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 عليها  الازمة اإلحصمممائية المعالجات اجرا  وتم بعناية البيانات تسمممجيل تم ما إذا انه ماحظة يج  ولك 

 .نسبيا عالية وبدقة ممكنة كلفة وأقل وقت بأسرع المؤشرات على الحص   الى تؤدي فس ف

 ث رة الى واالتصمماالت  المعل مات تكن ل جيا مجا  في حاليا ويشممهده مؤخرا العالم شممهده الذي السممريع الىقدم أد 

 .البيانات مصادر م  رئيسيا مصدرا تعىبر أصبحت. كبيرة بيانات ق اعد عنها نجم هائلة معل ماتية

 أن  ويمك. كمثيرة ممىلفمة بعممرق رقميممة صمميغة في ومممسىمر تلقممائي بممشكل حاليمما   الكبيرة البيانممات وتنى  هذا

 بعض قياس أجل م  الرسمية اإلحممممصا ات في اسىمدامها لغر  اهىمام محل للبيانات الممىلفة المصادر هذه تك ن

 يادةلز األهم والسب . الى قيمت وحمس  الدقة ممم  بمزيممد االقىممصادية أو الماليممة أو البيئية أو االجىماعية االتجاهات

 معظم أن واألهم ومصممادر  أجهزة ةعد خا  م  السممابق م  بكثير أكبر بشممكل بالى لد تسممىمر أنها ه  البيانات حجم

 ما يرها وغ ب ك فيس على الحالة وتحديثات ي تي ب على والفيدي هات ت يىر كىغريدات منظمة  ليسممت البيانات تلك

 وفق تليس ببساطة ألنها البيانات هذه مع الىقليدية وتحليلها البيانات ق اعد إدارة أدوات اسمىمدام يمك  ال أنه يعني

 م  المصممدر هذ مع للىعامل خاصممة إحصممائية وأسممالي  منهجيات مؤخرا أتا  مما. كجداو  معه تىعامل الذي الهيكل

 .إحصائية ألغرا  لىع يعه البيانات

 عامة مفاهيم – اإلحصائية المعاينة .3

 اخىيار بذلك ويقصد اإلحصائية  البيانات على للحص   الرئيسمية المصمادر أحد ه  بالعينة المسم  ان سمابقا ذكرنا كما

 المىغيرات بيانات جمع يىم بحيث المبح ث  المجىمع لمصممممائص ممثلمة تك ن( عينمة) المجىمع وحمدات م  جز 

 ااسممىعراضمم يلي وفيما. المجىمع على تعميمها ثم وم  النىائ  واسممىماص العينة تلك م  الدراسممة قيد اإلحصممائية

 :اإلحصائية بالمعاينة الماصة األساسية المفاهيم ألهم

  االحصائي المس 

 وتمىار االحصممائي المجىمع م  جز  شممم   مبدأ على ويق م علمية أسممس على مبني منظم احصممائي عمل ه 

 واخضمممماعها المجىمع وحدات جميع شممممم   او االحىمالية  المعاينة أسممممالي  أحد باعىماد الغال  في المفردات

 .الشامل المس  خا  م  للمشاهدة

 عينةال 

 أي المعاينة  عملية او العد لعملية يمضممع الذي االحصممائي المجىمع في عنصممرا تشممكل الىي ال حدة او المفردة هي

 .  المعل بة اإلحصائية المعل مات او البيانات عنها تجمع الىي ال حدة هي

 

 المعاينة وحدة   

 أي المعاينة  عملية او العد لعملية يمضممع الذي االحصممائي المجىمع في عنصممرا تشممكل الىي ال حدة او المفردة هي

 .  المعل بة اإلحصائية المعل مات او البيانات عنها تجمع الىي ال حدة هي

 العشوائي االختيار 

 يأ اسىبعاد او اخىيار في للىدخل شمصي تحكم أي تبعد بعريقة االحصمائي المجىمع م  مفردات اخىيار عملية هي

 .المنىقاة العينة في تظهر ألن كافة للمفردات مىساوية فرصة إععا  ضمان مع المجىمع  مفردات م  مفردة

 االحتمالية المعاينة   

 يف معاينة وحدة لكل يك ن بحيث المعاينة وحدات اخىيار عند االحىماالت ق اني  يسممىمدم الذي المعاينة اسممل ب ه 

 .العينة في ظه ر احىما  المجىمع

 حسمماب خا  م  المجىمع وحدات كافة على العينة نىائ  تعميم يمك  انه ه  العينات م  الن ع هذا يميز ما اهم ان

 أيضمما. المجىمع م  ال حدة تلك سممح  احىما  على العينة ل حدة ال زن مقدار يعىمد بحيث اوزان  او رفع معامات

 قدارم وتععي عنها الناتجة الىقديرات في المعأ نسمممبة وحسممماب العينة نىائ  تحليل م  االحىمالية العينات تمكننا

 على نىائجها ترفع احىمالية عينات تصاميم على تعىمد الرسمية اإلحصا ات مؤشرات ان هنا م . الىقديرات في الثقة

 .   فيها األخعا  ونس  قيم وتقدر ككل المجىمع مسى  
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  االحتمالية غير المعاينة 

 الحكم يعىمد األحيان بعض وفي المعاينة  وحدات سمممح  عند االحىماالت ق اني  فيه يسمممىمدم ال اسمممل ب اي

( كرهف اخذ) معي  م قف لبنا  يسىمدم العينات م  الن ع وهذا العمدية  العينة ويسمى العينات اخىيار عند الشمصي

 .المجىمع على النىائ  تعميم يمك  وال

 العينة خطأ   

 خعا قل كلما جيدا العينة اخىيار كان وكلما الحقيقية  المجىمع ومعلمات العينة تقديرات قيم بي  الفرق مقدار ه 

 .للمجىمع تمثيل أكثر وأصبحت العينة

 ينةلمعاا أسلوب   

  صلالى يىم الىي النىائ  تك ن بحيث االحصائي  للعمل واخضاعها المجىمع م  مفردات الخىيار يسمىمدم أسمل ب ه 

 :واهمها للمعاينة ممىلفة أسالي  هناك. تقديرها المراد المجىمع مؤشرات تمثل العينة مععيات على بنا  اليها

 بحيث ما  مجىمع م  عش ائية عينة سح  في المسمىمدمة األسمالي  أحد ه : البستيطة العشتوائية المعاينة

 .  العينة في للظه ر فرصة المجىمع وحدات م  وحدة لكل يك ن

 ويىم المجىمع وحدات كافة لقيم تسمملسممل اجرا  بعد عينة سممح  خاله م  يىم أسممل ب ه  :المنتظمة المعاينة

 الىرتي  او الىسلسل ذات وحدة كل تسح  ثم وم . عشم ائية اخىيار بداية ونقعة  (k) السمح  فىرة م  كل تحديد

(K )على العينة انىشار يضم  انه الى إضافة الىعبيق  في والبساطة بالسه لة األسل ب هذا يمىاز. تدريجي بشكل 

 .مىسلسل انىظام وفق يىم السح  أسل ب ان بسب  المجىمع م  مساحة أكبر

 كوذل طبقات تسمى مىداخلة غير أجزا  الى الدراسة مجىمع تقسيم خاله م  يىم أسمل ب ه : الطبقية المعاينة

 عينة راخىيا يىم ثم وم . العبقة لنفس تنىمي المىشابهة الصمفة ذات المجىمع وحدات تك ن بحيث معينة صمفة وفق

   .العبقية العينة لىشكل معا العينات جميع تدم  وأخيرا العبقات  م  طبقة كل م  منىظمة او بسيعة عش ائية

 او العمرية  الفئة تك ن ان ويمك ( . انثى ذكر ) للفرد االجىماعي الن ع العبقات  تك ن ان يمك  المثا  سممبيل على

 .الدراسة قيد الصفة بحس  ذلك غير او اإلقليم

 ىمي بحيث عناقيد  تدعى( مجم عات أو) أقسام إلى المجىمع تقسيم األسل ب هذا ضمم  يىم: العنقودية المعاينة

 م  عدد سح  تم الثانية والمرحلة وفي العناقيد او المجم عات تلك م  عشم ائية عينة سمح  األولى المرحلة في

 .العنق دية بالعينة تدعى العناقيد جميع م  المسح بة العينة وحدات وجميع. عنق د كل م  المجىمع وحدات
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 االحصائية المقاييس: الثالث فصلال

 يةاإلحصممائ البيانات جمع مرحلة وتنفيذ العملية  واهداف مصممادر تحديد وبعد اإلحصممائية  العملية تنفيذ مراحل ضممم 

 نا المعل م فم . وعرضمممها البيانات تلميص مرحلة تأتي. وتحليلها النىائ  اسمممىمراج وألغرا  ومعالجىها  وتدقيقها

 المجىمع ل حدات الفردية البيانات على االطاع منهم يحىاج ال سممياسممات وراسمممي قرار مىمذي م  المسممىمدمي 

 كبذل.  والسممياسممات القرارات بنا  في تمدم نىائ  اسممىماص م  تمك  ال حيث كبير  حجم ذات تك ن ما غالبا والىي

 المقاييس حساب وعرضها البيانات ل صف الممكنة األسمالي  أحد هي اإلحصمائية البيانات وعر  وصمف مرحلة تعىبر

 .  الممىلفة اإلحصائية والمؤشرات

 تمركز على للىعرف تسممىمدم خاصممة مقاييس فهناك. لها تسممىمدم الىي واالغرا  أن اعها في المؤشممرات تىباي 

 مقاييس وهناك. ممىلفة أن اع ولها المركزية  النزعة بمقاييس تدعى وهي اليه  تنىمي الذي المد  ضممم  البيانات

 بمقاييس تدعى وهي اليه تنىمي الذي المد  ضممم  وتبعثرها البيانات انىشممار مسممى   على للىعرف تسممىمدم

 .  الىشىت

 سيروتف قرا ة على الىركيز مع اإلحصائية  الىقارير في االسىمدام الشائعة المؤشرات أهم نسىعر  الفصمل هذا في

 .حسابه طريقة م  أكبر بدرجة المقياس او المؤشر ومدل   معنى

   والمؤشرات المقاييس أهم

 النسبة    

   نق عندما فمثا مئة  م  بنسبة الجز  هذا قيمة ع  يعبر بحيث كل  م  جز  انها هي للنسبة الشمائع المفه م ان

 عمره طفل مائة كل م  ان يعني هذا  %6 هي بالشلل سمن ات 5 م  اقل أعمارهم الذي  األطفا  إصمابة نسمبة ان

 .  بالمر  مصابي  اثني  طفلي  هناك سن ات 5 م  أقل

 فاذا مىشابهة لهما القياس وحدة ان مراعاة مع الكل  قيمة على الجز  قيمة قسمة خا  م  النسمبة تحسم  طبعا

 . الحقا عليه سنأتي المعد  يدعى اخر مؤشر النسبة تصب  الكل قياس وحدة ع  الجز  قياس وحدة اخىلفت

 

 حاصل فان القياس وحدة نفس ولهما    B م  جزئية مجم عة هي  A بحيث   B و A قيمىي  لدينا كان اذا سبق مما

  :ه  133 في مضروبا القيمىي  قسمة

 =  (%) المئ ية النسبة
  𝐴قيمة   

𝐵قيمة 
×133 

 النسبي التغير 

 في الىغير كان سمم ا  كميىي  او قيمىي  في الىغير حجم ع  يعبر وه  النسممبة لمؤشممر امىداد ه  النسممبي الىغير ان

 ودخله درهم  63333 ه  الماضممي العام الفرد دخل كان إذا فمثا.  النسممبي بالىغير ذلك ويدعى النقصممان او الزيادة

   المعلقة الزيادة قسمنا فاذا درهم  6333 هي السعر في المعلقة الزيادة فأن درهم  66333 ه  العام هذا خا 

 .%13 وه  السعر في النسبي الىغير على نحصل السابق األصلي السعر على

= الىغير النسبي
22000 − 20000

20000
× 100 

 يمق في النقصممان او الزيادة حجم ع  الىعبير في اسممىمدامه إلمكانية اإلحصممائية الىقارير في شممائع المؤشممر هذا ان

 .  الزمان او المكان في لاخىاف نىيجة معينة ظاهرة

 فأن   الحالي الشممهر درهم 36633 الى الماضممي الشممهر درهم 35533 م  بقالة إيرادات انمفضممت اذا: (0)مثال 

 الشمممهر في اإليرادات على مقسممم مة درهم 3333 وهي المعلقة االنمفا  قيمة ع  عبارة ه  النسمممبي الىغير

 :  الماضي

= الىغير النسبي
32200 − 35500

35500
× 100 =  −9.3% 

 .% 7.3بنسبة االنمفا  في كان الىغير ان أي
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 المعدل 

بحيث يك ن ن ع  Bعلى القيمة  Aه  عبارة ع  مؤشممر يقيس الىغير في ظاهرة معينة  وه  حاصممل قسمممة القيمة  

   بماف مؤشر النسبة الذي تم تعريفه سابقا. ممىلف Bو Aوحدات القياس للقيمىي  

ان حجم البعالة في مجىمع ما يىم قياسمممه م  خا  معد  البعالة  وه  عبارة ع  حاصمممل قسممممة عدد  (:7مثال)

االفراد المىععلي   مقسمم ما على عدد االفراد النشمميعي  اقىصمماديا  الحا هنا ان وحدة القياس لقيمة البسممط هي 

 ا. الفرد المىععل  بينما وحدة القياس لقيمة المقام هي الفرد النشيط اقىصادي

 .13.1  فنق   ان معد  البعالة ه  %16333وكان عدد النشيعي  اقىصاديا ه   1333فاذا كان عدد المىععلي  

  البسيط الحسابي الوسط   

 هذه وتلميص وصممف لغاية المشمماهدات  م  مجم عة لدينا كان فاذا البيانات  تمركز م قع يبي  مؤشممر ع  عبارة ه 

 .  البيانات قيمىها تى سط الىي المشاهدة وه  الحسابي ال سط نسىمدم واحدة بقيمة المشاهدات

 ال سمممط نقدم ان الممك  م  ما  مجىمع في االسمممرة لدخل وصمممفا القرار لمىمذ نقدم ان أردنا إذا فمثا 

 . االسر جميع دخ   مشاهدات قيم م قعها في تى سط الىي الدخل قيمة وه  الحسابي

. 34 35 33 31 37 36 35 أسمممب ع خا  الي مية الحرارة درجات تمثل الىالية المشممماهدات لديك كان إذا (:3) مثال

 األسب ع خا  الحرارة لدرجات الحسابي ال سط ان وتق   األسب ع خا  الحرارة درجات وضع ت صف ان الممك  فم 

 .  عددها على والقسمة المشاهدات قيم جمع خا  م  ويحس . 33.7 ه 

 القيم بعض هناك كان إذا المشاهدات  قيم ع  ومعبرا جيدا مؤشرا يك ن ال الحسمابي ال سمط ان اإلشمارة  م  والبد

 ان  35  14 13 11 16: الىالية المشمماهدات في فمثا المشمماهدات  باقي   تمركز منعقة ع  البعيدة او المىعرفة

 هذه في. البيانات اغلبية تمركز منعقة خارج وقعت 35 القيمة ان وناحا  11 و 13 بي  ما هي البيانات تمركز منعقة

 الحالة وبهذه. مظلل مؤشر سىنى  الحسمابي ال سمط حسماب عملية الى إدخالها وان مىعرفة  قيمة 35 تعىبر الحالة

  م المىعرفة القيم معالجة تىم ان قبل المشمماهدات قيم ع  للىعبير الحسممابي ال سممط مؤشممر باسممىمدام ينصمم  ال

 .األخر  المشاهدات مع منسجمة بقيمة عنها الىع يض او اسىبعادها او تصحيحها خا 

 الموزون او المرج  الحسابي الوسط   

 م  مجم عة هناك كان اذا فمثا ال زن  او األهمية نفس المشمماهدات قيم لجميع تك ن ال قد األحيان م  كثير في

 لدخل الحسممابي ال سممط حسمماب عند يج ز ال هنا االسممرة  في االفراد عدد بحسمم  يىباي  االسممر دخل فأن االسممر

 نععي ان يج  انما  (بسمميط حسممابي وسمط) االسممر عدد على النات  ونقسمم االسممر جميع دخ   نجمع ان االسمرة

 المى سط ويك ن. الىرجي  او ال زن ه  االسرة حجم يعىبر هنا. الدخل مى سط حساب في االسرة لحجم دور او أهمية

 :  كالىالي الم زون او المرج  الحسابي

�̅� =  
∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑤𝑖

 

 i المشاهدة  وزن ه :   wi حيث

 أفراد عدد وكان  43  55  35  43  75: كالىالي درهم باألف منها كل دخل وكان أسمممر  5 لدينا كان إذا (:4)مثال 

 :كالىالي يحس  االسرة لدخل المرج  الحسابي ال سط فان  1  4  16  1  5 الىرتي  على االسر

 األسرة
دخل ) قيمة المشاهدة

 (درهم باأللفاالسرة 

عدد افراد ) الوزن

 (االسرة
 قيمة المشاهدة× الوزن 

A 75 5 375 

B 40 8 320 

C 35 12 420 

D 55 4 220 

E 40 6 240 

 1575 35   المجموع
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   يك ن الجدو  بيانات وم  أعاه المعادلة باسىمدام

�̅� =  
∑ 1575

∑ 35
= 45 

 لوسيطا   

 ولك  الحسابي  ال سط في الحا  ه  كما القيم او المشماهدات م  مجم عة ل صمف يسمىمدم مؤشمر ع  عبارة ه 

 الىي المجم عة ضممم  المشمماهدات ترتي  على يعىمد انما المشمماهدات  قيم على حسممابه في يعىمد ال ال سمميط

 بعيدة او مىعرفة قيم تىضم  الىي البيانات ل صف كمؤشر ال سيط اسىمدام م  تمك  الماصمية هذه ان. اليها تنىمي

 .  الىرتي  على يعىمد ما بقدر القيم على يعىمد ال بنائه ان باعىبار

 فرديا المشمماهدات عدد كان اذا تصمماعديا  المشمماهدات قيم بىرتي  تبدأ ومباشممرة سممهلة ال سمميط حسمماب طريقة ان

  ه ال سمميط فأن زوجيا المشمماهدات عدد كان واذا الىرتي   حيث م  البيانات تى سممط الىي القيمة ه  ال سمميط يك ن

 .  البيانات تى سعان اللىي  للمشاهدتي  الحسابي ال سط

 :  الىالي النح  على ما مجىمع في االسرة حجم تمثل الىي المشاهدات م  عدد لدينا كانت اذا: (5)مثال

 ال سط مؤشر اخىرنا ما إذا. 61  66 مىعرفىان قيمىان هناك ان المشاهدات م  واضم .  61  1 66  7 4 5 6 4 1 3 5

 لبياناتا بىرتي  نق م ولحسابه ال سيط  اخىيار األنس  م  بينما. مظلل مؤشر لنا سمينى  البيانات ل صمف الحسمابي

 القيمة يسمماوي ال سمميط فأن مشمماهدة  11 المشمماهدات عدد ان وبما. 61  66  7  1  1  5  5  4 4  3  6: كالىالي

 ( .  5) المقدار ذات

 المدى   

 ي صفو البيانات  ضممنه تىراو  الذي المجا  ع  يعبر   وه  البيانات انىشمار او تباي  مسمى   يقيس البيانات مد  ان

 أقل ان ذلك فيعني  Y والقيمة X القيمة بي  ما تىراو  البيانات ان نق   فعندما مشاهدة  واقل مشاهدة بأكبر المد 

 مجم عة في قيمة أصممغر م  قيمة اكبر طر  بحاصممل رياضمميا المد  ع  ويعبر هذا.   Y هي قيمة واكبر X هي قيمة

 .  بينها فيما تقاربا او تجانسا اكثر البيانات كانت كلما قليل المد  مقدار كان وكلما. البيانات

 قيمة اصممغر وماحظة   الماضممية سممن ات العشممر خا (   A) دولة في البعالة معدالت  الى النظر عند:  (6)مثال

 مد  ان  %14.7و %1.5 بي  ما تراوحت سن ات العشمر فىرة خا  البعالة معدالت فأن.  %14.7 قيمة واكبر   1.5%

 .  %1.6 ويساوي القيمىي  تلك طر  حاصل ه  البيانات

 مقارنة خا  م   %16.1 فيها البيانات مد  وكان  (B) دولة في البعالة معدالت الى نظرنا ما إذا اخر جان  م 

 (.A) الدولة في منها انىشارا او تباينا اكثر( B) الدو  في البعالة معدالت ان نق   الدولىي  بي  البعالة معدالت مد 

 التباين   

 نا أسمملفنا كما البيانات  مجم عة في الىباي  او االنىشممار حجم تقيس الىي اإلحصممائية المؤشممرات أحد ه  الىباي 

 ىمدمفيسمم البيانات مجم عة في( صممغيرة او كبيرة) مىعرفة قيم هناك كان إذا ولك  االنىشممار او الىباي  يقيس المد 

 . االنىشار او الىباي  حجم ع  دقيق بشكل يعبر ال ألنه المد  ع  ع ضا الىباي  مؤشر

 بالمعادلة رياضمميا عنه ويعبر. الحسممابي ال سممط ع  المشمماهدات قيم انحرافات مربعات مى سممط ع  عبارة ه  الىباي 

 :الىالية

𝜎2 =
∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2

𝑁 − 1
 

 :  ان حيث

      Xi, i=1, 2, 3… المشاهدات قيم هي 

 μ :المشاهدات لقيم الحسابي ال سط قيمة هي 

  N :المشاهدات عدد 

  17.3  13.1   15.4  13.3  16.6   17.5:  كالىالي منشممات( 13)  في بالملي ن اإليرادات حجم كان اذا  (:2)مثال

 :كالىالي يحس  الىباي  حساب فأن.  7.3  11.5  14.4  63.5
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 (xقيم المشاهدات )
االنحراف عن الوسط 

 الحسابي
 مربع االنحراف عن الوسط الحسابي

9 -5.09 25.9 

10.3 -3.79 14.4 

10.8 -3.29 10.8 

11.5 -2.59 6.7 

12.2 -1.89 3.6 

14.4 0.31 0.1 

15.4 1.31 1.7 

17.5 3.41 11.6 

19.3 5.21 27.1 

20.5 6.41 41.1 

 143.0 ت المجموع

 

 كل انحراف او فرق نحسممم  أعاه الجدو  في وكما  14.37 وه  للمشممماهدات الحسمممابي ال سمممط قيمة نحسممم 

 مجم ع قسمة حاصمل ه  الىباي  يك ن ذلك على بنا .  الفروقات قيم نربع ثم وم  الحسمابي  ال سمط ع  مشماهدة

 .المشاهدات عدد على االنحرافات مربعات

𝜎2 =
143.0

9
= 15.9 

 المشمماهدات انىشممار حجم ع  يعبر عددي مؤشممر ه  الىباي  بينما بالدرهم  هي اإليرادات وحدة ان أعاه المثا  في

   ال حدات م  ذلك بغير او بالدرهم يقاس ال أي قياس  وحدة له ليس

 القياسي الرقم 

 او فىرةال بحيث ممىلفي   مكاني  او زمنيىي  فىرتي  بي  معينة ظاهرة في الىغير معد  يقيس مؤشممر ع  عبارة ه 

 .  المقارنة مكان/فىرة يدعى الثاني والمكان والفىرة األساس  مكان/ فىرة يدعى األو  المكان

 قيمة في رالىغي حجم يقيس النسبي الىغير. واض  سابقا ذكرناه الذي النسبي والىغير القياسي الرقم بي  الفرق ان

 .  غيرالى بمعد  عليه ويعلق مشاهدات عدة قيم في الىغير حجم يقيس القياسي الرقم بينما معينة  واحدة مشاهدة

 :الىالي الجدو  في كما 6317 وعام 6313 عام في أسعارها وكانت اسىهاكية سلع خمسة لدينا كان اذا(: 8)مثال

اسم 

 السلعة
 0202السعر 

السعر 

0202 
 الوزن

نسبة 

 التغير
 التغير النسبي× الوزن 

A 12.5 15.3 30 122.4 3672.0 

B 25.3 27.2 10 107.5 1075.1 

C 40.5 40.5 5 100.0 500.0 

D 62 58.3 15 94.0 1410.5 

E 30 34 40 113.3 4533.3 

 11190.9  100   المجموع

 وسط حساب اما المامس  العم د ي ضحها كما الىغير نسمبة ع  عبارة ه  السملع م  سملعة كل سمعر في الىغير ان

 .القياسي بالرقم عنه يعبر ما فه  النس  هذه معد  او

 :   أعاه الجدو  فم  األسعار  في الىغير لنس  الم زون او المرج  الحسابي ال سط ه  القياسي الرقم

𝑃 =
11190.9

100
= 111.9 
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 القياسي الرقم بينما  133 ه    6313 األسماس فىرة او المرجعية للفىرة القياسمي الرقم أن دائما عليه المىعارف م 

 ع  6317 عام في ارتفعت اعاه الجدو  في السمملع سمملة أسممعار بأن نق   هنا م . 111.7 ه  6317 المقارنة لفىرة

 :  أي النسبي بالىغير الزيادة هذه ع  الىعبير يمك  او. نقعة 11.7 بمقدار 6313 عام

111.9 − 100

100
= 11.9% 

 التضخم معدل   

 م و. ممىلفي  مكاني  او زمنيىي  فىرتي  خا  معينة ظاهرة قيم في الىغير لمعد  نسمممبي قياس ع  عبارة ه 

 العام هذا في المسىهلك أسعار ان نق   فعندما. المسمىهلك أسمعار في الىضممم هي للىضممم  الشمائعة المفاهيم

 %3.6 مقداره ارتفاعا شمهدت العام هذا في المسمىهلك سمملة أسممعار معد  ان يعني  %3.6 مقداره تضمممم شمهدت

 . أخر  فىرة أي او الماضي العام تك ن كأن مسبقا محددة زمنية بفىرة مقارنة

 .  شهري حىى او سن ي  ربع بشكل يك ن ان ويمك  سن يا الىضمم معد  يك ن ان يمك  الغال  وفي

 النمو معدل   

 النم  هذا مقدار ع  الىعبير ويىم هذا. الزم  مرور مع الظاهرة تلك قيمة في الزيادة ع  معينة ظاهرة في النم  يعبر

 احقىي مى زمنيىي  فىرتي  لدينا كان اذا حا  في. الزمنية بالفىرة مباشممر بشممكل مرتبط وه  النم   بمعد  يعرف بما

 معينة  فىرة في للظاهرة(  Initial value))  االبىدائية القيمة لدينا وكان. الخ او شمممهري  او مثا سمممنىي  تك ن كأن

 في كما تماما ه  النم  معد  حساب فان   تليها الىي الفىرة في الظاهرة لىلك(  Final value) النهائية القيمة ولدينا

 :أي    سابقا شرحه تم الذي النسبي الىغير

𝐺 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
× 100 

 :كالىالي يحس  النم  معد  فأن( الخ او أشهر او سن ات عدة) زمنية فىرات عدة هناك كان إذا اما 

𝐺 = [(
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
)

1

𝑛

− 1] × 100 

 عام في أي سمممن ات 7 وبعد درهم  ملي ن 363 ح الي 6313 عام في معينة منشمممأة عائدات كانت اذا (:9)مثال

 : ه  السبعة السن ات خا  السن ي النم  معد  فأن ملي ن 513 أصبحت 6317

𝐺 = [(
560

320
)

1

7

− 1] × 100 = 8.3% 

 والتذبذب العكسي والتغير الطردي التغير 

 او افرادها  وعدد االسمممرة دخل او واالنفاق  الدخل مثل معا  ترتبط العملية الحياة في المىغيرات م  العديد هناك

 قيم بىزايد تىزايد أحدهم قيم وكانت مىغيري   هناك كان إذا الحاالت  جميع في. معي  بمر  واالصممممابة الىدخي 

 إذا اما.  االسممرة إنفاق مقدار زاد االسممرة في االفراد عدد زاد كلما مثا طردي  الىغير اتجاه ان فنق   االخر المىغير

 مر   م ال قاية زادت كلما فمثا عكسممي  الىغير ان فنق   االخر المىغير زيادة عند تىناقص المىغيرات أحد قيم كانت

 .  المر  بهذا اإلصابة نسبة قلت ما

 ذهه في بالثبات  يىسم ال تغيرها اتجاه أي أخر   لحظة في ومىناقصمة ما لحظة في مىزايدة تك ن قد مىغيرات هناك

 درجات تك ن الج   حالة في اسممىقرار عدم يشممهد أسممب ع خا  فمثا المىغير  قيم في تذبذب هناك نق   الحالة

 .واالنمفا  االرتفاع بي  تىذبذب او تىراو  األسب ع أيام خا  الحرارة
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 االحصائية البيانات عرض: الرابع فصلال

 

 هيئىها في هي كما وتفسمميرها وصممفها يمك  ال معينة ظاهرة ع  جمعها يىم الىي المام البيانات ان المعل م م 

 هندسممية بيانية رسمم م او خاصممة جداو  في البيانات هذه ووضممع تلميص يىعل  الذي االمر( اولية كبيانات) االولى

 وهاتان احصممائيا المصممنفة البيانات لعر  طريقىان ي جد. عليها االحصممائي الىحليل واجرا  دراسممىها تسممهيل بهدف

 :هما العريقىان

 

 للبيانات الجدولي العرض: االولى الطريقة

 معينة صمفة في اشمىراكها حسم  خاصمة جداو  في وتنظيمها البيانات ووصمف تمثيل ع  عبارة ه  الجدولي العر 

 .  المىغيرات م  عدد او معي  مىغير وفق

 يلي وفيما. تىضممممنها الىي البيانات وأن اع المىغيرات عدد بحسممم  مصمممنفة البيانات  جداو  م  أن اع عدة هناك

 .اإلحصائية والىحليات الىقارير ضم  الشائعة   الجداو  ألهم اسىعراضا

 البسيطة الجداول 

 هرتظ بحيث معينة بصممفة اشممىراكها حسمم  الكمي العشمم ائي المىغير بيانات ترتي  ع  عبارة ه  البسمميط الجدو  

 صفاو الجدو  هذا تضم  فاذا فقط  واحد مىغير بمقىضى البيانات تصمف الىي الجداو  وهي. المىغير ذلك قيم تكرارات

 .  بسيط تكراري جدو  يسمى واحد لمىغير

 :الىالية المعل مات على احى ائه م  بد ال الجدو  تك ي  عند

 الجداو  م  كبير عدد يىضم  الىحليلي الىقرير كان إذا خاصة. للجدو  تسلسلي رقم. 

 الجدو  مضم ن ي ض  للجدو  ممىصر عن ان. 

  المىغير قيم هي بالىصنيفات هنا ويقصد. المىغير لىصنيفات عم د إنشا. 

 القيمة هذه حدوث او تكرار مرات عدد المىغير قيم م  قيمة كل مقابل ت ض  الىي للىكرار  عم د. 

 على ال احدة المشمماهدة تكرارات عدد قسمممة خا  م  حسممابها يىم الىي والىي. المئ ية للنسمم  عم د 

 .  الكلية المشاهدات او البيانات عدد

 م ضحا البعض بعضها مع الفئات م  فئة لكل المئ ية النس  او/  و الىكرارات بمقارنة فيىم البسميط الجدو  تحليل اما

 .ذلك تفسير محاولة مع األخر  الفئات م  أدنى أو مساويا  م   أعلى كانت إذا ما

. هاب يقيم ن الىي المدينة حسمم  نسمممة باأللف السممكان ت زيع يبي  الىالي البسمميط الىكراري الجدو  (:01)مثال

 عدد نسمبة يبي  اخر عم د إضممافة وعند. مدينة كل في السممكان عدد واسممىنىاج معرفة نسمىعيع الجدو  الى وبالنظر

 حيث م  المدن بي  المقارنة النظر خا  وم  بسه لة نسىعيع للسكان الكلي المجم ع م  مدينة كل في السمكان

 .السكان عدد

 أسم المدينة عدد السكان )باأللف( نسبة السكان %

 Aالمدينة  125 41.7

 Bالمدينة   65 21.7

 Cالمدينة   30 10.0

 Dالمدينة   60 20.0

 Eالمدينة   20 6.7

 المجموع 300 100.0

 



 

 

 

 

 

   

17   

 يأتي يتكرار جدو  ضم  البيانات تلك تصمنيف فأن نسمبية  او فئ ية بيانات سم ا  كمية هي المىغير قيم كانت إذا اما

 م  عدد فئة كل تىضممممم  بحيث. اعلى وحد أدني بحد تحديدها يىم فئة كل. مىداخلة غير فئات شممممكل على

 .  الفئة تلك في المحص رة القيم ذات المشاهدات

 وقيم.  االسمرة حجم ومى سمط الدخل  هما مىغيري  يىضمم  حيث مرك  جدو  ه  الىالي الىكراري الجدو (: 1)مثا 

 الجدو  الى النظر خا  فم . الدخل مسممى يات او فئات حسمم  االسممر ت زيع ي ضمم  فه . فئات ضممم  تأتي المىغير

 :  النىائ  هذه وم  ومباشرة  كثيرة نىائ  اسىنباط نسىعيع

 درهم 53333 م  اقل منها كل دخل المجم ع  م  %43.5 وبنسبة االسر م  األكبر العدد ان . 

 درهم 633333 يىجاوز منها كل دخل أسرة 6133 أصل م  أسرة 13 هناك فقط . 

 عدد على تسىح ذ المنمفضة الدخل فئات ان أي االسر  عدد قل الدخل فئة مسى   زاد كلما 

 . أكبر أسر

 العكس على غيرها م  أكثر افراد عدد مى سممط تىضممم  المنمفض الدخل فئات ذات االسممر ان 

 .قليل أسرة حجم مى سط ذات المرتفع الدخل فئات م 

 

 فئة الدخل عدد االسر متوسط حجم االسرة نسبة االسر %

40.5 7 850 (0 - 49999) 

30.5 5 640 (50000 - 99999) 

19.0 1 400 (100000 - 149999) 

7.1 4 150 150000 - 199999) 

 فأكثر 633333 60 5 2.9

 المجموع 2100 3 100.0

 

  الجداول المزدوجة 

وعادة ما تسمممممى بالجداو  الىقاطعية  حيث تىقاطع م   اثني  بمقىضممممى مىغير  البياناتهي الجداو  الىي تصممممف 

خالهما تكرارات قيم المىغير األو  مع قيم المىغير الثاني. م  جان  اخر إذا كان عدد قيم كل م  المىغير األو  المىغير 

 الثاني قيمىان فقط فىسمى عادة بالجداو  الى افقية 

 (:  07مثال)

زيع افراد مجىمع ما حسم  حالة االصابة بمر  معي  وحالة الىدخي  لديهم  الجدو  الىالي ه  جدو  ت افقي يبي  ت 

يىضممم  م  الجدو  ان عدد قيم المىغير األو  وه  حالة اإلصمممابة بالمر  هما قيمىان )مصممماب  غير مصممماب(   وقيم 

 ذه الحاالت. المىغير الثاني وه  حالة الىدخي  هما ) مدخ   غير مدخ ( . وتى زع مشاهدات افراد المجىمع بي  ه

م  الجدو  يىضمممم  بأن مشمممماهدات المايا الداخلية تمثل تقاطع المىغيرات فمثا المصممممابي  بالمر  م  المدخني  

 5. كذلك الحا  غير المصممممابي  م  المدخني  عددهم 63  بينما المصممممابي  م  غير المدخني  عددهم 153عمددهم 

 .  175بينما غير المصابي  م  غير المدخني  عددهم 

ما مشممماهدات المايا في العم د األخير والسمممعر األخير فىمثل المجاميع لقيم كل مىغير. فمثا مجم ع المصمممابي  ا

 .  155  ومجم ع المدخني  173بالمر  ه  
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 اإلصابة وحالة التدخين مدخن  غير مدخن المجموع

 مصاب  150 20 170

 غير مصاب  5 195 200

 المجموع 155 215 370

 

 (:  03مثال)

الجدو  الىالي يعىبر جدو  مزدوج ل صفه قيم مىغيري  اثني . ولكنه ليس ت افقيا باعىبار ان المىغير ال احد يىضم  أكثر 

 م  قيمىي . فمثا الحالة االجىماعية تىضم  اربع قيم ) أعزب  مىزوج  معلق  أرمل(.

 أعزب متزوج مطلق أرمل المجموع
 التتعتتبقتتة بتتقتتوة التتعتتمتتل

 والحالة االجتماعية

 طال  180 20 2 0 202

 ربة بيت 80 260 15 4 359

 مىقاعد 2 55 1 1 59

 عاجز/مريض 5 3 0 2 10

 يعمل 220 260 14 6 500

 المجموع 487 598 32 13 1130

 

 الجداول المركبة 

  حيث تىقاطع م  خالها تكرارات قيم المىغير األو   ثاثة مىغيرات او اكثربمقىضممى  البياناتهي الجداو  الىي تصممف 

 مع قيم المىغير الثاني فالمىغير الثالث   وهكذا. 

مثا  الجدو  الىالي ه  جدو  مرك  يصمممف البيانات ألربعة مىغيرات  وهي اإلقليم  الجنسمممية  اإلقامة  ون ع الجنس. 

ركة بي  األربعة مىغيرات  فأثنا  وصف البيانات نق   ان ان كل خلية م  المايا الداخلية للجدو  تىضمم  تكرارات مشمى

فردا   بينما عدد االفراد م  االناث غير الم اطني  الزوار  53عمدد االفراد الم اطني  الذك ر المقيمي  في إقليم اب ظبي 

 فرد.  15إلقليم الظفرة  ه  

ي  اثني  فمثا عدد االفراد الم اطني  م  امما كمل م  سممممعر المجاميع وعم د المجاميع فيلمص البيانات وفق مىغير 

   وهكذا.147إقليم العي  ه  

 المجموع
 مقيم زائر

 اإلقليم/الجنسية/اإلقامة/الجنس
 ذكر  انثى  ذكر  انثى

 م اط  50 57 8 9 124
 أب ظبي

 غير م اط  60 42 40 32 174

 م اط  70 55 12 10 147
 العي 

 غير م اط  85 85 55 62 287

 م اط  65 70 6 2 143
 الظفرة 

 غير م اط  50 42 45 15 152

 المجموع 380 351 166 130 1027
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 الهندسي للبيانات الثانية: العرضالطريقة 

وه  عبارة ع  تمثيل ووصممف البيانات الىي يىم جمعها ع  ظاهرة معينة ب اسممعة أشممكا  بيانية أو رسمم م هندسممية 

ع  بيانات الظاهرة المدروسمة ويمك  اسىمدام الرس م البيانية للبيانات  بهدف إععا  فكرة واضمحة وسمهلة وسمريعة

 االعىيادية والبيانات المب بة على حد س ا .

 أوال: العرض الهندسي للبيانات االعتيادية

 مجمع في فئات  وانما تك ن إن البيانات االعىيادية تعني البيانات الىي ال تك ن معروضمممة بشمممكل جدو  ت زيع تكراري

 تمثيلها بيانيا باألشكا  الىالية: م او رم ز منفصلة لمىغيرات اسمية او ترتيبية  ويىمقي

 Rectangle Chart المستطيل البياني .1

تىلمص فكرة هذا الشمكل باخىيار مسمىعيل ذو قاعدة مناسمبة يىم افىراضمها ثم يقسمم المسمىعيل الى مسىعيات 

 الىالية:جزئية تمثل بيانات الصفة المدروسة وفق الصيغة 

 )البيانات الجزئية/ البيانات الكلية( * طول قاعدة المستطيل الكلي = طول قاعدة المستطيل الجزئي 

 ( دوالر كما م ضحة بالجدو  الىالي:300الىكاليف اإلنىاجية إلنىاج سلعة معينة ) مثا : بلغت

 التكاليف/دوالر مستلزمات اإلنتاج

 120 أج ر

 60 م اد خام

 90 مصاريف مباشرة

 30 مصاريف غير مباشرة

 يمك  تمثيل بيانات الجدو  أعاه باسىمدام المسىعيل البياني على النح  الىالي:

 10نفر  أن ط   قاعدة المسىعيل الكلي =   

 طول قاعدة المستطيل الجزئي =)البيانات الجزئية/ البيانات الكلية( * طول قاعدة المستطيل الكلي 

  4= 10( *120/300 (ط   قاعدة المسىعيل األو  )األج ر( = 

 2= 10( *60/300 (ط   قاعدة المسىعيل الثاني) الم اد المام( =

 3= 10( *300/( 90 ط   قاعدة المسىعيل الثالث )المصاريف المباشرة (= 

 1= 10( *300/(30ط   قاعدة المسىعيل الرابع )المصاريف غير المباشرة (= 

 المصاريف المباشرة المواد الخام األجور
المصتتتاريف غير 

 المباشرة

 

الممعط أعاه المىضممممم  مسممممىعيات حيث يعكس ط   قاعدة المسممممىعيل ال احد مقدار المىغير الذي بالنظر الى 

يىض  م  خا  الىحليل ان حصة األج ر قد اسىح ذت على النصي  األكبر م  تكلفة السلعة  يمثله ذلك المسىعيل. 

دوالر  تلى ذلك المصممماريف المباشمممرة  وم  ثم كل م  المصممماريف غير المباشمممرة و الم اد المام على  163غت اذ بل

 الىرتي 

 Bar-Chartsاالشرطة البيانية  .7

وهي عبمارة ع  مجم عة م  المسممممىعيات االفقية او العم دية ق اعدها مىسمممماوية وتمثل الصممممفة الىي تم على 

وهكذا( وارتفاعاتها تمثل البيانات المقابلة لىلك الصممفة واالشممرطة البيانية على  السممنة  االقليم اسمماسممها الىب ي  )

 ن عي  هما:

 االشرطة البيانية المفردة 

حس  الىعداد  دولة ماوهي اشمرطة بيانية تمص صمنف واحد للبيانات مثل عدد العلبة المقب لي  او تع ر عدد سكان 

 السكاني
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  الىالي تمثل عدد البح ث العلمية المنجزة م  قبل اعضمما  هيئة الىدريس في البيانات ال اردة في الجدو :(04)مثال

 كلياتهم.م زعي  حس  ما جامعة 

 عدد البحوث الكليات

 20 الع 

 70 ط  االسنان

 15 االدارة واالقىصاد

 80 الهندسة

 10 العل م

 12 اآلداب

 

والذي يمثل الكليات في هذا المثا  والمح ر  Xيىم رسممممم االشممممرطة البيانية بعد وضممممع المح ر االفقي)السمممميني( 

 ( كما يأتي :Yوالذي يمثل عدد البح ث بعد ان يؤخذ تقسيم مناس  للمح ر ) Yالعم دي )الصادي(

 

 

اثنا  الىحليل وبالنظر الى الرسم البياني بسه لة نسىعيع الق   ان كلية الهندسة قدمت أكبر عدد م  البح ث خا  

بحثا.  15االسممممنان  وم  ثم كلية الع   بينما لم يىجاوز العدد في كل كلية م  باقي الكليات العمام تاهما كلية ط  

 هذا وسجلت كلية العل م اقل مساهمة في عدد األبحاث خا  العام. 

 االشرطة البيانية المركبة 

مصمممنفة حسممم  للبيانات مثل عدد الكى  الم ج دة في احد  المكىبات  أكثراو  مىغيري هي اشمممرطة بيانية تمص 

ان اعهما الى كىم  علميمة وادبيمة وتماريمية وغيرها او عدد الم ظفي  في احد  الدوائر مصممممنفي  حسمممم  درجاتهم 

 ال ظيفية.

 مثا : البيانات الىالية تمثل عدد الندوات والمؤتمرات العلمية الىي عقدتها كليات جامعة معينة:

السنة  السنوات

 االولى

السنة  السنة الرابعة السن الثالثة السنة الثانية

 18 15 23 14 9 عدد الندوات الخامسة

 16 12 9 1 2 عدد المؤتمرات

 23 02 20 01 00 المجموع

 

والذي يمثل السمممن ات في هذا المثا  والمح ر  Xيىم رسمممم االشمممرطة البيانية بعد وضمممع المح ر االفقي)السممميني( 

( وم  ثم يرسممم شممريط ضمممم Yوالذي يمثل المجم ع بعد ان يؤخذ تقسمميم مناسمم  للمح ر ) Yالعم دي )الصممادي(

 لعدد الندوات واالخر لعدد المؤتمرات كما يأتي: أحدهماقاعدته السنة وارتفاعه المجم ع وبداخله شريعي  صغيري  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

الع  ط  االسنان االدارة واالقىصاد الهندسة العل م االداب

عدد البح ث خا  سنة معينة
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  Pie-chartالدائرة البيانية  .3

لك  يىم هنا تمثيل البيانات بقعاعات داخل دائرة بحيث ان وهي عبارة ع  شمكل هندسي مثل المسىعيل البياني و

 مجم ع هذه القعاعات تمثل مساحة الدائرة الكلية ويىم تحديد زاوية القعاع وفق الصيغة الىالية:

 313°زاوية القعاع = )البيانات الجزئية/ البيانات الكلية( * 

 

البيانية  يىعل  مسبقا تحديد رسمم الدائرة السمابق ان  ( المسمىعيل البياني14)ثا م: بالع دة الى بيانات (05)مثال

 زوايا القعاعات  على النح  الىالي: 

 71= °313(* °333/13زاوية قعاع االج ر = )

 76= ° 313(* °333/13زاوية قعاع الم اد المام = )

 131=°  313(* °333/73زاوية قعاع المصاريف المباشرة = )

 14= ° 313(* °333/73رة = )زاوية قعاع المصاريف غير المباش

 

  

 Line-chartالخط البياني  .4

اجرا   يفيد فيعبارة ع  شكل بياني ي ض  الىغيرات الحاصلة في ظاهرة معينة عبرة فىرة محددة م  الزم  وه  ه  

مقاسممة بنفس وحدات القياس على سممبيل المثا  مقارنة الىغيرات الحاصمملة بي  كميات  أكثرمقارنة بي  ظاهرتي  او 

2 1

9

12

16

9

14

23

15

18

11

15

32

27

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5

مؤتمرات ندوات المجم ع

27%

20%30%

23%

أج ر

م اد خام

مصاريف مباشرة

مصاريف غير مباشرة



 

 

 

 

 

   

22   

النفط المنىجة والمصمممدرة او مقارنة تكاليف انىاج سممملعة معينة واالربا  المىحققة م  مبيعاتها خا  مدة زمنية معينة 

 وغيرها م  االمثلة االخر .

يأتي على النح   رسممممم المط البيانيالبياني السممممابق  ان (المسممممىعيل 14)بالع دة الى بيانات مثا   :(06)مثتال

 الىالي:

والذي يمثل مسىلزمات اإلنىاج في هذا المثا  والمح ر  Xيىم رسمم المط البياني بعد وضمع المح ر االفقي)السيني( 

 (Yوالذي يمثل الىكاليف بعد ان يؤخذ تقسيم مناس  للمح ر ) Yالعم دي )الصادي(

 

 المط البياني في اسىماص الكثير م  النىائ  بعريقة سهلة وسريعة.  مما سبق   يساعد رسم

 

ما ك البيانات  وذلك بهدف تىبع الىغيرات الىي تعرأ    او اكثر م   لمىغيري المط البياني  م  جمانم  اخر يمك  رسممممم

 يأتي:

 الى البيانات في المثا  السابق بالع دة 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 18 15 23 14 9 الندواتعدد 

 16 12 9 1 2 عدد المؤتمرات

 

 يك ن المط البياني كالىالي:

 

 

 ثانيا: العرض الهندسي للبيانات المبوبة

مجمع ضممم  فئات. على سمممبيل  إن البيانات المب بة تعني البيانات الىي تك ن معروضممة بشممكل جدو  ت زيع تكراري

االف درهم (   13 – 3المثما  اذا مما تم تب ي  دخ   افراد المجىمع ضممممم  فئات دخل ممىلفة مثا : الفئة األولى ) 

120

60

90

30

أج ر م اد خام مصاريف مباشرة مصاريف غير مباشرة
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الف درهم  133الف درهم(   الفئة الرابع )  133 –الف  53الف درهم(   الفئة الثالثة )  53 –االف  13الفئمة الثمانيمة ) 

ثيمل بيمانمات دخمل المجىمع بيمانيما بماالعىمماد على همذه الفئمات واعداد االفراد في كل فئة   وفق فمأكثر(   فيمك  تم

 ألشكا  الىالية:ا

 Histogramلمدرج التكراري ا .0

وه  عبمارة ع  مجم عمة م  المسممممىعيات قماعمدة كمل منهما تمثمل ط   الفئة في الى زيع الىكراري وارتفاعها يمثل 

الىكرارات. ( تسممىقر فيه Y(تسممىقر فيه الفئات والمح ر الصممادي )Xان المح ر السمميني ) الىكرار المقابل لىلك الفئة أي

بعضها اذا كان المىغير الذي تمثله ه  مىغير منفصل يأخذ ع   في المدرج الىكراري تك ن المسمىعيات منفصملة الحا

بينما تك ن المسىعيات مىصلة فقط اعداد صمحيحة  مثل عدد األشمجار   عدد االسر   عدد المدن في دولة ما   الخ. 

إذا كان المىغير الذي يمثله المدرج ه  مىغير مىصل أي قد تأخذ قيمه اعدادا  وحس  تسلسل فئات الى زيعمع بعضها 

 صحيحة وكس ر  مثل الدخل  االنفاق  االسىهاك  الخ.

 ما يلي:ذو البيانات المنفصلة  يك ن ك للى زيع الىكراريرسم المدرج الىكراري  (02مثال )

 عدد األشجار التكرار

4 53– 45 

5 62– 54 

6 71–  63 

3 80– 72 

2 89– 81 

 

االسر ( تسىقر فيه الىكرارات )عدد Yالصادي ) النميل( والمح ر( تسمىقر فيه الفئات )عدد اشمجار Xالمح ر السميني )

 الىي تملكها(.

 

 

ي ض  هذا المثا  الجدو  الىكراري عندما تك ن قيم المىغير مصنفة ضم  فئات  فالرسم ادناه يبي  ت زيع  ( :08مثال)

 3عدد المشممماركي    (10-0) االفراد المشممماركي  في فعالية معينة حسممم  فئات االعمار .  فمثا في الفئة العمرية  

 افراد   وهكذا لبقية الفئات.  1عدد المشاركي  ح الي   (20- 10)افراد   وفي الفئة العمرية 

ي ض  هذا المثا  الجدو  الىكراري عندما تك ن قيم المىغير مصنفة ضم  فئات  فالرسم ادناه يبي  ت زيع  ( :08مثال)

 3عدد المشممماركي    (10-0) االفراد المشممماركي  في فعالية معينة حسممم  فئات االعمار .  فمثا في الفئة العمرية  

 افراد   وهكذا لبقية الفئات.  1عدد المشاركي  ح الي   (20- 10)افراد   وفي الفئة العمرية 
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  Polygonالمضلع التكراري  .7

ه  عبارة ع  عدد م  المسممىقيمات الىي تىصممل ببعضممها ب اسممعة نقاط هذه النقاط تمثل مراكز الفئات أي ان المح ر 

المقص د هنا بمركز الفئة ه  عبارة  الىكرارات.( تسىقر فيه Yاكز الفئات والمح ر الصادي )( تسىقر فيه مرXالسميني )

 .  7.5ه    (10-5 )ع  المى سط الحسابي للحدي  األدنى واالعلى للفئة  فمثا مركز الفئة 

مراكز الفئات  (تسممىقر فيهXالمح ر السمميني )(السممابق  فان 17للمثا  ) المضمملع الىكراري اذا اردنا رسممم (09مثال )

 .( تسىقر فيه الىكراراتYوالمح ر الصادي )

 عدد األشجار التكرار مراكز الفئات

47 4 53– 45 

51 5 62– 54 

17 1 71–  63 

71 3 80– 72 

15 6 89– 81 

 

 المضلع بالشكل الىالي:بعد تعيي  النقاط على المسى   يك ن 

 

 

 Curveالمنحنى التكراري  .3
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ان فكرة رسمم المنحنى الىكراري ال تمىلف ع  رسمم المضملع الىكراري اال انه يىم ايصا  النقاط بمط منحنى بدال م  

 داعي لغلقه. وال ي جدالمع ط المسىقيمة 

 ( ارسم المضلع الىكراري17للى زيع الىكراري في مثا  ):  (03مثال )

 ( تسىقر فيه الىكراراتYح ر الصادي )( تسىقر فيه مراكز الفئات والمXالحل: المح ر السيني )

 عدد األشجار التكرار مراكز الفئات

44 4 53– 45 

55 5 62– 54 

66 6 71–  63 

66 3 80– 72 

55 2 89– 81 

 

 فيك ن المنحنى بالشكل الىالي:
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 اجعرالم

 

• Making Data Meaningful , part 4: A guide to improving statistical literacy, UN, 2012 

 6337 المغربي  جبر محمد الدكى ر ال صفي  اإلحصا  •

 . 6317 اب ظبي– اإلحصا  مركز االحصائيي   لغير اإلحصا  لدورة الىدريبية المادة •

 .6315 زراك  ععية غازي االخىصاص  لغير الىعبيقي اإلحصا  علم مبادئ كىاب •

 . 6311 اب ظبي – اإلحصا  مركز اإلحصائية  المس   تنفيذ دليل •

 .6311 أب ظبي – اإلحصا  مركز اإلحصائية  البيانات تحليل دليل •

 

 

 

 

 

 


