
 مدخل الى علم االحصاءالمحور االول: 

 نشأة علم االحصاء .1

 وتعريف. 2

 اقسامو. 3

 مفاىيم بعض المصطلحات االحصائية. 4

 خطوات اعداد البحث االحصائي. 5

 انواع العينات وطرق اختيارىا. 6

 تمارين مقترحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021 - 10 -11                      مدخل الى علم االحصاء  المحور االول:           

   

يعتبر علم االحصاء من العلوم الضرورية والهامة التي يستخدمها الباحثون في شتى     
مجاالت المعرفة بهدف الوصول الى نتائج تعتمد على الموضوعية وتتسم بالمصداقية، 
وتكمن اىميتو في شتى الميادين كونو وسيلة يستخدمها معظم الناس في اعمالهم 

، خاصة متخذي القرار في المؤسسات واالدارات، حيث يزودىم االحصاء اليومية
ليل المعطيات بشكل علمي دقيق، ومن ثم استخراج حباألدوات التي تساعدىم على ت

 .ليها يتم اتخاذ القرارات الهامة عالنتائج والتي بناء 

 نشاة علم االحصاء: .1

م الدول بتعداد افراد المجتمع نشا علم االحصاء في العصور الوسطى نتيجة الىتما   
حتى تتمكن كل دولة من تكوين جيش قوي يستطيع الدفاع عنها في حال وقوع اعتداء 
من قبل احدى الدول طمعا في التوسع والثروة، وكذا نتيجة الىتمام الدول بحصر 
ثروات االفراد لغرض الضرائب وتجميع االموال الالزمة لتمويل الجيش وادارة شؤون 

ثم توسعت عمليات التعداد والحصر لتشمل بيانات عن المواليد والوفيات  البالد،
واالنتاج واالستهالك...الخ، ومن ثم تولدت الحاجة الى تنظيم وتلخيص البيانات 
المتحصل علها ووضعها في جداول حتى يسهل الرجوع اليها واالستفادة منها، وقد 

 اطلق على ىذه الطرق علم الدولة ثم علم االحصاء

او الكلمة االيطالية  statusمشتقة من كلمة يونانية  statistiqueوكلمة 
statistica  والتي تعني الدولة وىذا كل ما كان يعرف عن علم االحصاء في ذلك

 الوقت 



تطور علم االحصاء عبر سنوات طويلة، وتم ذلك بفضل جهول الكثير من العلماء    
ما للتطور في نظرية االحتماالت، فقد من تخصصات مختلفة، وكان ىذا التطور مالز 

اوضح عالم الفلك االجتماعي البلجيكي كيتليو امكانية استخدام االحتماالت 
واالحصاء في وصف وتفسير الظواىر االجتماعية واالقتصادية، وساىم العالم 

دراسة موضوع  بدااالنجليزي جالتون في تطبيق الطرق االحصائية في علم النفس و 
نحدار، الذي اىتم بو وطوره بعد ذلك عالم االحصاء االنجليزي كارل االرتباط واال

 بيرسون.

ومنذ مطلع القرن العشرين اصبح االىتمام منصبا على تطبيق االحصاء على مشاكل    
علوم الحياة، الطب، الزراعة، العلوم االجتماعية، االقتصادية، كما ان العمل في ىذه 

تحليل االحصائي واساسو المنطقي، وتمخض عن المرحلة كان مكثفا ومركزا على ال
ذلك مساىمات عظيمة قدمها عالم االحصاء االنجليزي فيشر ومن العلماء الذين 
ساىموا كثيرا في نظرية التقديرات واختبارات الفروض كال من بيرسون ونيمان، ويعد 

على  الذي يعتمد منهج االستقراء االحصائي واالثالثي فيشر، بيرسون، نيمان مؤسيس
 المعلومات المتاحة من العينة فقط.

ا عمال مكثفا كان فيو االىتمام منصبا على صنع القرارات، مما ضوشهدت ىذه الفترة أي
ادى الى نشوء وظيفة حديثة لإلحصاء تحت اسم نظرية القرارات، وقد صاحب ىذا 

اف التطور الكبير بداية ظهور مجموعة من التخصصات المختلفة تهتم بمجاالت واىد
 خاصة منها االقتصاد القياسي وبحوث العمليات .

 

 



 علم االحصاء :  تعريف. 2

انو عبارة عن ارقام وبيانات كأعداد  من المفاىيم الشائعة بين الناس عن االحصاء
السكان، واعداد المواليد والوفيات وغير ذلك، ومن ثم فقد ارتبط مفهوم الناس عن 

عبير عنها بأرقام، وىذا ىو المفهوم المحدود لعلم االحصاء بانو عد وحصر االشياء والت
 االحصاء

 ولقد وردت عدة تعاريف لعلم االحصاء نتطرق الى البعض منها فيما يلي:

الحصاء ىو العلم الذي يبحث في االساليب والطرق العلمية المناسبة لجمع    
المعرفة او اتخاذ  البيانات، وتبويبها وتنظيمها بهدف الوصول الى النتائج الالزمة لزيادة

 القرارات المناسبة وتعميمها وتحليلها وتفسيرىا

ويعرف االحصاء بانو العلم الذي يبحث في طرق جمع البيانات وعرضها وتحليلها    
وتفسيرىا، فاإلحصاء بهذا التعريف ىو اسلوب منطقي منتظم موحد يعالج الموضوعات 

 والخصائص التي يمكن ان يعبر عنها بصورة رقمية.

كما يعرف االحصاء ايضا بانو فرع من فروع الرياضيات يشمل النظريات والطرق    
الموجهة نحو جمع البيانات، وصف البيانات، االستقراء، صنع القرارات، ويتميز 

 باستخدام االرقام والرموز والدوال الرياضية والمقاييس والجداول والرسومات البيانية.

يدرس مختلف طرق ووسائل جمع البيانات الكمية  ويعرف ايضا بكونو العلم الذي   
عن مختلف الظواىر االقتصادية االجتماعية ..، وترتيب ىذه البيانات وتبويبها وتحليلها 

سهيل اتخاذ القرار على اساس وتفسيرىا وتقديمها بأشكال وصور مالئمة بهدف ت
 .سليم



يمكن ان  مونة التييعد استخدام االسلوب االحصائي في اي دراسة الوسيلة المأ   
رجوة من وراء تنفيذىا سواء كان الهدف المقصود من تضمن تحقيق االىداف الم

احي معينة لبعض الظواىر، كالظواىر االقتصادية مثال او لدراسة و الدراسة التعرف على ن
 مشكلة معينة قائمة او متوقعة ووضع الحلول المناسبة لها.

المتعلقة بموضوع ما والمنظمة في جداول او  اما االحصائيات فهي البيانات العددية
 رسوم بيانية حول نشاط او قطاع معين في الدولة، فمثال نقول:

احصائيات السكان للتعبير عن مجموعة البيانات الخاصة بالسكان في بلد ما  -
)العدد االجمالي للسكان، توزيع السكان حسب العمر او الجنس، التوزيع الجغرافي 

 اليات(للسكان حسب الو 

 احصائيات التجارة الخارجية  -

 احصائيات التعليم العالي-

 وبالتالي فان االحصائيات ىي المادة االولية التي تستخدم في علم االحصاء.

 تقسيم علم االحصاء:.3

 يمكن تصنيف االحصاء كعلم الى قسمين رئيسيين ىما: 

 . االحصاء الوصفي:1.3

ول طرق جمع البيانات وتلخيصها في شكل وىو ذلك الفرع من االحصاء الذي يتنا 
ارقام، وتنظيم وترتيب وعرض ىذه البيانات في صور مبسطة في شكل جداول او 
رسومات بيانية، مع حساب بعض المقاييس االحصائية من اجل اعطاء وصف اولي 
حول الظاىرة المدروسة فهو يشتمل على مجموعة من المبادئ االحصائية التي تساعد 



واىر االنسانية واالجتماعية، اي المقاييس الوصفية مما يساعد الباحث في وصف الظ
على وضع البيانات في صورة يسهل فهمها وتفسيرىا ومعرفة درجة توفرىا في المجتمع 

 االصلي.

 :. االحصاء االستداللي2.3

وىو ذلك الفرع من االحصاء الذي يهتم بتحليل واستنتاج واتخاذ القرارات للوصول    
نة او توقعات ما عن المجتمع من خالل اجراء دراسة احصائية عن جزء يائج معالى نت

( فنقول استدللنا على خواص المجتمع على اساس خواص العينةمن ذلك المجتمع )
 العينة 

، عينةاختيار جزء من المجتمع يسمى  رةويستند االستدالل االحصائي على فك   
ىذه العينة في التوصل الى نتائج، يمكن  بطرقة علمية مناسبة بغرض استخدام بيانات

تعميمها على مجتمع الدراسة، ومن ثم يهتم االستدالل االحصائي بموضوعين ىما : 
 .التقدير، واختبار الفروض

وبالتالي يمكن القول ان علم االحصاء ىو مجموعة النظريات والطرق العلمية التي    
يسمى االحصاء الوصفي، ومن ثم  تبحث في جمع البيانات عرضها وتنظيمها وىذا ما

وىذا يا يسمى  القرار تحليل ىذه البيانات واستخدام النتائج ففي عملية اتخاذ
 باإلحصاء االستداللي 

 

 

 



 مفاىيم بعض المصلحات االحصائية: . 4

 . الوحدة االخصائية:1.4

اينة  وتسمى ايضا بالعنصر او المفردة التي تجرى عليها الدراسة االحصائية او المع  
والتي نتحصل منها على المعلومات او البيانات، وىي عنصر فعال في عملية التحليل 
فيشترط في الوحدة ان تكون خاضعة لتعريف دقيق وواضح فهي قد تكون شيئا حيويا 

قد تكون شيئا ماديا مثل مؤسسة، سيارة، علبة،  و مثل شخص، طالب، موظف...، 
 فكرة ...كما قد تكون شيئا معنويا مثل ،  كرة..

 دراسة احصائية حول المستوى التعليمي لطلبة جامعة محمد خيذر ببسكرة مثال: 

 الطالب في جامعة محمد خيذر ببسكرة الوحدة االحصائية : 

 . المجتمع االحصائي:2.4

وىو عبارة عن مجموعة الوحدات االحصائية المراد دراستها، والتي تشترك فيما بينها   
ويشترط في المجتمع االحصائي ان يكون معرفا  ،راد تحليلهافي الصفة االساسية الم

 تعريفا جيدا

 مثال:

 دراسة احصائية حول المستوى المعيشي للسكان في والية بسكرة 

 جميع االسر بوالية بسكرة في فترة الدراسةالمجتمع االحصائي: 

 

 



 :. المتغير االحصائي3.4

ىو القاسم المشترك بين عناصر  ىو الخاصية التي يرغب الباحث في دراستها او   
من مشاىدة الى اخرى، فهي التي  المجتمع، وتكون قابلة للتغيير من فرد الى اخر

تسمح بالتفريق بين وحدات المجتمع، فبواسطتها يمكن للباحث ان يفرق بين 
فمثال مجموعة من  شابهة امامو،الوحدات االحصائية، الن في البداية كل الوحدات مت

ختالف بينهم طالما لم يكن ىناك متغير او خاصية تفرقهم عن بعضهم الطالب ال ا
 البعض فصفة العمر او طول القامة تمكن الباحث من التفريق بينهم 

 ويمكن تقسيم المتغيرات االحصائية الى قسمين:

 ا. متغيرات كيفية:

ىي تلك المتغيرات التي ال يمكن تقسيمها كما، اي غير قابلة للقياس بل يقاس 
 رارىا فقط وىي عبارة عن صفات وتنقسم بدورىا الى قسمين:تك

وىي تلك المتغيرات الوصفية التي يمكن ترتيبها حسب متغيرات كيفية قابلة للترتيب: *
 رتبة ما، اما تصاعديا او تنازليا مثل مستوى التأىيل العلمي

يمكن ترتيبها : وىي تلك المتغيرات الوصفية التي ال *متغيرات كيفية غير قابلة للترتيب
 مثل الجنسية، الجنس، الحالة العائلية، اللون..

 متغيرات كمية: ب. 

ون معبر عنها في شكل ارقام فهي كىي عبارة عن متغيرات تأخذ طابع عددي اي ي   
تلك المتغيرات التي يمكن قياسها وىي اكثر المتغيرات انتشارا واستعماال الن لغة 

 نتاج، االستهالك، عدد القطع المنتجة...االحصاء ىي لغة االرقام  مثل اال



 المتغيرات الكمية بدورىا الى قسمين:تنقسم  و

عنها في  التعبير ىي تللك المتغيرات التي يتم: *متغيرات كمية منقطعة )منفصلة( 
شكل ارقام صحيحة ال يمكن تجزئتها، مثل عدد االطفال في االسرة، عدد الطالب 

 في الدفعة...

ىي تلك المتغيرات التي تأخذ كل القيم الممكنة  تمرة )متصلة(*متغيرات كمية مس
لمجال الدراسة، ونظرا للعدد الغير منتهي لهذه القيم نقسم مجال الدراسة الى 

 مجاالت جزئية تسمى الفئات، مثل الطول، الوزن، السن..

 . العينة:4.4

ن ممثلة تمثيال يد الدراسة تؤخذ بطريقة معينة بحيث تكو قىي جزء من مجتمع الظاىرة  
 صحيحا للمجتمع، بقصد التعرف على خصائص ىذا المجتمع

 . خطوات اعداد البحث االحصائي:5

صائي عادة مجموعة من الخطوات يمكن تلخيصها كما حتتطلب عملية اعداد بحث ا
 يلي:

 . تحديد ىدف الدراسة:1

ئج يتم تحديد ىدف الدراسة او مشكلة البحث بشكل واضح ودقيق للخروج بنتا 
 البيانات المراد تجميعها ونوعها.  دقيقة للدراسة ولكي نتمكن من تحديد ماىية

 

 



 . جمع البيانات االحصائية :2

البيانات ىي كل ما يتم تجميعو نتيجة المراقبة لحدث او ظاىرة ما، مثل اجابات    
مجموعة من االشخاص على سؤال او عدة اسئلة، وىذه البيانات قد تكون رقمية او 

ر رقمية، تعتبر عملية جمع البيانات من اىم المراحل التي يعتمد عليها البحث غي
االحصائي، فاذا تم جمع البيانات بطريقة غير صحيحة او دقيقة او جمعها من مصادر 
غير موثوق بها فال محالة سنتحصل على نتائج مظللة وغير صحيحة، وبالتالي تفقد 

  قد تؤدي الى نتائج سلبية فتتخذ قرارات بناءالدراسة االحصائية اىميتها العلمية، و 
 .على ىذه الدراسة وتكون لو نتائج عكس التي كنا نريد الوصول اليها

البيانات  )الباحث( ىي المنابع التي يأخذ منها االخصائيمصادر البيانات االحصائية 
موضع الدراسة، حيث يعتمد الباحثون على مصدرين اساسيين للحصول على 

 ة بطاىرة معينة وىما:صاالحصائية الخا المعلومات

 ا. المصادر المباشرة:

ر التي نحصل منها على البيانات بشكل مباشر، حيث يقوم الباحث دوىي المصا  
محل الدراسة مباشرة، فعندما يهتم  )المفردات( نفسو بجمع البيانات من المفردة

ب االسرة، ويتم الحصول الباحث بجمع البيانات عن االسرة، يقوم بإجراء مقابلة مع ر 
لها )المنطقة التي  منو مباشرة على بيانات خاصة بأسرتو، مثل بيانات المنطقة التابع

، والحي الذي يسكن فيو، والجنسية والمهنة والدخل الشهري وعدد افراد يقطن بها(
 االسرة والمستوى التعليمي..



الن الباحث ىو الذي يقوم ويتميز ىا النوع من المصادر بالدقة والثقة في البيانات، 
بنفسو بجمع البيانات من المفردة محل البحث مباشرة، ولكن اىم ما يعاب عليها انها 

  .تحتاج الى وقت ومجهود كبيرين كما انها مكلفة من الناحية المادية

 ب. المصادر الغير مباشرة: 

 سابقةيتحصل الباحث على المعلومات االحصائية من الدراسات والتحقيقات ال   
صنفة من طرف ، حيث تكون ىذه البيانات مبوبة وم)تسمى ايضا المصادر التاريخية(

او غير رسمية وتم نشرىا في رسمية   ىيئاتباحثين سابقين )دراسات سابقة مثال( او 
 فوظة في االرشيف التقليدي او االلي.حنشرات خاصة او دوريات او تكون م

 لوب الحصر الشامل، واسلوب المعاينة.وىناك اسلوبين لجمع البيانات ىما، اس

 ا. اسلوب الحصر الشامل:

)في حال  يستخدم ىذا االسلوب اذا كان الغرض ىو حصر جميع مفردات المجتمع   
، حيث يتم جمع كان عدد مفردات المجتمع صغير او اذا توفر الوقت الكافي ..(
ج نوع معين من بيانات عن كل مفردة بال استثناء، كحصر جميع المزارع التي تنت

الشمول وعدم التحيز، ودقة النتائج، بالمحاصيل في منطقة ما، ويتميز ىذا االسلوب 
 .ولكن يعاب عليو انو يحتاج الى الوقت والجهد، والتكلفة العالية

 ب. طريقة المعاينة:

تستخدم ىذه الطريقة اذا كان ىناك صعوبة في اجراء الدراسة على كافة افراد     
مع غير محدود، او عدده كبير جدا او في حال لم يتوفر الوقت او )مجت المجتمع

، حيث يتم االكتفاء بمعلومات عن الجزء بدال من الكل، الحاجة الى النتائج بسرعة (



بطريقة معينة بحيث تكون ممثلة تمثيال  العينةويتم اختيار جزء من المفردات تسمى 
تمع ويتم تعميم نتائج بيانات صحيحا للمجتمع بقصد التعرف على خصائص ىذا المج

ة من طريقة قالعينة على المجتمع الكلي، ىذه الطريقة تعطي معلومات ونتائج اقل د
المسح الشامل، حيث ان ىناك بعض االخطاء التي يمكن الوقوع فيها وتؤثر على 

منها التحيز والصدفة، اال انها اقل تكلفة وجهدا وتوفر الكثير  المتحصل عبهاالنتائج 
 الوقت.من 

 . تنظيم وعرض البيانات:3

تعتمد عملية وصف البيانات على جمعها، وتبويبها وتلخيصها، اذا ال يمكن    
االستفادة من البيانات الخام ووصف الظواىر المختلفة محل االىتمام، اال اذا تم وضع 

ىذا من ناحية، وحساب بعض المؤشرات  البيانات وعرضها في شكل جدولي او بياني
 .ائية البسيطة التي توضح طبيعة البيانات من ناحية اخرىاالحص

 . تحليل البيانات واتخاذ القرار:4

وذلك لغرض االجابة  ئييانات مرحلة مهمة في اي بحث احصاتعتبر عملية تحليل الب
على اشكالية البحث، لذا فان الباحث يسعى الى التحليل االحصائي لجوانب الظاىرة 

ام االدوات االحصائية المناسبة لتحليل البيانات من اجل المدروسة عن طريق استخد
الحصول على نتائج الدراسة واستقراء واستخالص مدلولها واتخاذ القرارات على 

 اساس النتائج المتوصل اليها.
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 نة:. طرق اختيار العي6

 يمكن تقسيم العينة وفقا لطرق اختيارىا الى نوعين ىما 

 . العينات غير االحتمالية: 1

يتم اختيار مفرداتها بطريقة غير عشوائية، حيث يقوم الباحث باختيار مفردات العينة 
بالصورة التي تحقق الهدف من المعاينة، فمبدا اختيارىا ال يخضع لقوانين موضوعية، 

التي يراد منها الحصول على تقديرات تقريبية لتكوين فكرة  تستخدم في الحاالت
 سريعة عن مشكلة معينة ومن انواعها:

يقوم الباحث في ىذا النوع من العينات بتقسيم المجتمع الى ا. العينة الحصصية: 
مجموعات او فئات، ويختار من كل فئة مجموعة من االفراد ولكنو يختارىا حسب ما 

الطلبة المتفوقين المثال فبعد تحديد حجم العينة يقوم باختيار  يراه مناسبا على سبيل
من كل دفعة في معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية لدراسة توجهاتهم نحو 

 ممارسة النشاط الرياضي.

 ب. العينة القصدية:

يقوم الباحث باختيار افراد العينة حسب ما يراه مناسب لتحقيق ىدف معين حسب 
من البحث المدروس، فمثال اذا اراد الباحث دراسة الراي العام حول قضية  الغرض

 سياسية معينة فانو يختار من رجال السياسة عدد معين إلجراء دراستو



او في حال اراد دراسة اثر النشاط الحركي على القدرات الحركية للطفل المسعف 
 فيختار من االطفال م من يمكنهم ممارسة النشاط الحركي 

يتم الحصول على افراد العينة )بعد تحديد حجمها(في ىذا  العينة بالمصادفة:. ج
النوع عن طريق الصدفة فمثال في دراسة الراي العام لمشجعي فريق معين عن اداء 

 الفريق  يقوم الباحث باستجواب من يصادفو على مدرجات الملعب. 

 . العينات االحتمالية: 2

فرداتها وفق قواعد االحتماالت، بمعنى اخر ىي التي يتم ىي العينات التي يتم اختيار م
اختيار مفرداتها من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية، بهدف تجنب التحيز الناتج عن 

 اختيار المفردات ومن اىم انواع العينات االحتمالية ما يلي:

حيث ىي تلك العينة التي تسحب من مجتمع الدراسة با. العينة العشوائية البسيطة: 
يكون احتمال )فرصة( ظهور اية مفردة من مفردات المجتمع االحصائي في العينة 
متساويا، بمعنى اخر تعني اعطاء كل فرد من المجتمع نفس الفرصة للظهور في العينة، 
ومن شروطها تجانس وحدات المجتمع، تسحب مفردات العينة بعد تحديد حجمها 

ت الورقية( او من خالل االعتماد على في ىذه الحالة من خالل القرعة )القصاصا
جداول االرقام العشوائية )جداول تتكون من اعمدة وسطور توجد عليها ارقام، يختار 
الباحث احد االعمدة ىذه ثم الرقم االول بالعمود يقوم بعدىا  بانتقاء المفردة التي 

 طلوب(يناسب رقمها الرقم الموجود في العمود في كل مرة حتى يستوفى العدد الم

 مثال:

 مفردة.  600مجتمع يتكون من 



 . 15نختار حجم العينة وليكن 

 . 600الى  1نرقم مفردات المجتمع من 

نستخدم جدول االرقام العشوائية )عبارة عن اسطر واعمدة(، نختار احد االعمدة، 
مقارنة بأرقام مفردات المجتمع )تتكون  11860الرقم االول مثال في العمود ىو الرقم 

ثالث ارقام فقط( يتم االعتماد على االرقام الثالثة االولى للرقم المأخوذ من   من 
  11860بدال من  118الجدول اي 

لتكون احدى مفردات عينة  118على ىذا النحو يتم اختيار المفردة التي تحمل الرقم 
الدراسة، في حال لم يكن للرقم ما يناسبو بالنسبة لمفردات المجتمع )مثال الرقم 

( يتم النظر الى الرقم الموالي، تتواصل العملية الى ان يستوفى العدد 91002
 مفردة في ىذه الحالة( 15المطلوب )

تستعمل العينات الطبقية في حالة المجتمعات غير ب. العينة العشوائية الطبقية: 
المتجانسة  اي في حالة وجود تفاوت كبير بين الوحدات االحصائية المدروسة، وفي 

لحالة يقسم المجتمع الى فئات )طبقات( متجانسة حيث تحدد نسبة او اىمية  ىذه ا
على التوالي  N1,N2 …., Niكل فئة بالنسبة للمجتمع، ليصبح حجم كل منها 

ىي عدد الفئات التي يتكون منها المجتمع، وألجل سحب عينة طبقية نتبع  iحيث 
 الخطوات التالية:

  nد سحبها نحدد )نختار( حجم العينة التي نري -

حسب العالقة  niنحدد عدد الوحدات االحصائية التي يجب سحبها من كل فئة  -
 االحصائية: 



   
    

  
   

 

niعدد الوحدات االحصائية التي سيجري سحبها من الفئة : 

n حجم العينة : 

Ni)حجم الفئة )الطبقة : 

Nحجم المجتمع : 

البسيطة، وبعد االنتهاء من العملية يتم  بالطريقة العشوائية Niمن  niنقوم بسحب 
 ضم كل الوحدات االحصائية المسحوبة الى بعضها البعض لتكون عينة عشوائية طبقية 

 مثال:

 مستويات  4تلميذ تتكون من  1000تكون من ت متوسطة

 تلميذ 400المستوى االول:

 تلميذ 300المستوى الثاني: 

 تلميذ 200المستوى الثالث:  

 تلميذ 100ابع: المستوى الر  

  20نختار حجم العينة وليكن 

 نقوم بحساب عدد افراد عينة الطبقة )المستوى(



عدد افراد العينة   
عدد افراد الطبقة

عدد افراد المجتمع
 عدد افراد عينة الطبقة 

         
      

       
 افراد عدد عينة المستوى  االول  

  

         
      

       
 عددافراد عينة المستوى  الثاني  

  

         
      

       
 عددافراد عينة المستوى  الثالث  

  

         
      

       
 عددافراد عينة المستوى  الرابع  

 20=  2+  4+  6+  8عينة الدراسة =  

نالحظ انها تحتوي العشوائية واالنتظام، من التسمية  العينة العشوائية المنتظمة: ج.
حيث نختار مفردة البداية بطريقة عشوائية ثم نجد باقي عناصر العينة بزيادة منتظمة 
بحيث يكون الفرق بين اي اختيارين متتاليين يساوي مقدار ثابت والختيار العينة 

 العشوائية المنتظمة نقوم باتباع الخطوات التالية:

 الى حجم المجتمع قيد الدراسة 01ع من نرقم مفردات المجتم

 نختار حجم العينة

  09-01نختار عشوائيا مفردة البداية للعينة من االرقام 

نحدد مقدار الزيادة المنتظمة من العالقة الزيادة المنتظمة = حجم المجتمع/حجم 
 العينة



نة نظيف مقدار الزيادة المنتظمة بالتتابع الى ان نحصل على جميع مفردات العي
 المطلوبة

 مثال:

 مفردة  600مجتمع يتكون من 

 20نختار حجم العينة ولتكن 

  600الى  1نرقم مفردات المجتمع من 

 انحسب المسافة الثابتة )او مقدار الزيادة المنتظمة(

 المسافة الثابتة =  حجم المجتمع/ حجم العينة 

600/20 =30  

 30، ثم نظيف المسافة الثابتة 8نحتار المفردة االولى بشكل عشوائي ولتكن الرقم 
 لتحديد المفردة الثانية وىكذا ..

 على ىذا النحو تكون المفردات المختارة من المجتمع ىي:

8 ،38 ،68 ،98 ،128 ،158 ........ 

  العينة العشوائية العنقوديةد. 

في بعض الحاالت نجد أن وحدات بعض المجتمعات تشكل تجمعات عادة ما تكون  
حد كبير للخاصية المدروسة مثل المدن، الشوارع، المناطق، مشابهة إلى 

الجامعات...، ىذه التجمعات تسمى العناقيد ويتم اللجوء إلى ىذه الطريقة إذا كان 
 .المجتمع كبيرا جدا



يعتمد ىذا النوع من العينات على تجزئة مجتمع الدراسة إلى مجموعات )عناقيد( 
في العينة الطبقية، بعدىا يتم االختيار  وذلك وفقا لخاصية معينة كما ىو الحال

كعينة عشوائية بسيطة ثم   في بعض من ىذه العناقيد العشوائي لعينة الدراسة والمتمثلة
أما إذا عنقودية من مرحلة واحدة، ندرس أفراد كل منها، وفي ىذه الحالة تسمى عينة 

ناه في المرحلة اختر  قمنا باختيار عينة عشوائية بسيطة من األفراد داخل كل عنقود
عندىا تسمى العناقيد بوحدات معاينة اولية  االولى فتسمى عينة عنقودية من مرحلتين،

 .والمفردات داخل العناقيد تسمى وحدات معاينة ثانوية

يمكن أن تكون العينة العنقودية مكونة من عدة مراحل وتسمى في ىذه الحالة عينة 
يجب مراعاتها عند استخدام العينة  وتوجد عدة عوامل، عنقودية متعددة المراحل
 العنقودية من بينها ما يلي

يجب أن تكون العناقيد معرفة بدقة وكل مفردة من مجتمع الدراسة يجب أن تنتمي  -
 .لمجموعة أو عنقود واحد فقط

 .يجب أن يكون عدد المفردات في العنقود معروفا - 

 .يجب اختيار العناقيد عشوائيا لتقليل خطأ العينة - 

 . يجب مراعاة التوازن في حجم العناقيد لتقليل خطأ العينة - 

 مثال:

أحدى  فيمدرس  3000، ولنفترض أن لدينا المجتمعتحديد وتعريف خصائص  -
  المناطق التعليمية المراد إجراء بحثو عليها

 .مدرس 300تحديد حجم العينة المرغوب فيو، وليكن  -



  .ىذا المثال ىو المدرسة في تعريف وتحديد العنقود والعنقود ىنا -

يتكون منها المجتمع، وىو أن يحصل  التيعمل قائمة بالعناقيد )التجمعات(  -
المنطقة التعليمية المراد إجراء بحثو  فيالباحث على قائمة بأسماء جميع المدارس 

  عليها

كل عنقود، وبما أن كل مدرسة يختلف فيها عدد   فيتقدير عدد أفراد المجتمع  -
)متوسط عدد  مدرسا 50رسين، إال أن متوسط عدد المدرسين بالمدرسة الواحدة المد

 " "المتوسط في ىذه الحالة تقديري فقط.المدرسين بالمدرسة الواحدة(

عدد العلى  300تحديد عدد العناقيد المطلوبة بقسمة عدد أفراد العينة وىم  -
 50ى المدرسة ىو كل العنقود ) متوسط عدد المدرسين ف  فيلألفراد  يالتقدير 

 .وسيكون ذلك عدد المدارس المطلوبة 6=50÷ 300مدرس(، 

 اختيار عدد العناقيد المطلوبة عشوائيا من جدول األعداد العشوائية -

 6العناقيد )المدارس( المختارة عشوائيا وىم  فيعدد أفراد العينة ىم جميع االفراد  -
  مدارس

 

 

 

 

 



 تمارين مقترحة :

 التمرين االول

المجتمع االحصائي، الوحدة االحصائية، المتغير االحصائي ونوعو من واقع  حدد
 العبارات التالية:

 .  مدة حياة المصابيح الكهربائية المنتجة في مصنع1

 . تصنيف السيارات بوكالة حسب لونها2

مسكن في  100. دراسة احصائية حول عدد الغرف في المسكن الواحد لعينة من 3
 والية بسكرة 

 عامل حسب االجور الشهرية بالدينار في شركة  50وزيع عينة من . ت4

 . تصنيف االحزاب السياسية حسب عدد االصوات المكتسبة في االنتخابات 5

 مؤسسة اقتصادية   40. دراسة احصائية حول رقم االعمال السنوي لـ 6

 حسب مستواىم التعليمي  بإدارة. تصنيف العمال 7

 السنة االولى علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية . اطوال الطلبة في دفعة 8

 

 

 

 



 حل التمرين االول

 نوعو المتغير االحصائي الوحدة االحصائية  المجتمع االحصائي المثال
المصباح  المصابيح الكهربائية 1

 الكهربائي
 كمي مستمر مدة الحياة

ير قابل كيفي غ لون السيارة السيارة الواحدة  السيارات بالوكالة 2
 للترتيب

مسكن في والية  100 3
 بسكرة 

 كمي منفصل عدد الغرف المسكن الواحد

 الواحد العامل عامل بالشركة 50 4
 بالشركة

 كمي مستمر االجر الشهري

 كمي منفصل عدد االصوات الحزب الواحد االحزاب السياسية 5
رقم االعمال  المؤسسة الواحدة مؤسسة اقتصادية 40 6

 السنوي
 مستمر كمي

كيفي قابل  المستوى التعليمي العامل الواحد عمال االدارة 7
 للترتيب

الطلبة دفعة السنة االولى  8
 علوم ت ا ب ر

الطالب الواحد من 
 الدفعة

 كمي مستمر اطوال الطلبة

 

 التمرين الثاني:

قام بنك القرض الشعبي الوطني بإجراء دراسة احصائية بغرض التعرف على مدى رضا 
 املين معو حول جودة الخدمات االلكترونية المقدمة من طرف البنك المتع

 ما ىو الهدف العام من الدراسة  -



 ما ىي الوحدة االحصائية والمجتمع االحصائي في ىذه الدراسة  -

 ؟ اذكر نوعو ؟ما ىو المتغير االحصائي المدروس  -

يانات في مثل ىذه ما ىو االسلوب المستخدم وما ىي المصادر المعتمدة لجمع الب -
 ؟علل ذلك  ؟الدراسة

 حل التمرين الثاني:

 الهدف العام من الدراسة:

جودة الخدمات االلكترونية المقدمة من  تجاهمعرفة مدى رضا الزبائن المتعاملون  
 طرف البنك 

 الوحدة االحصائية والمجتمع االحصائي: 

 الوطنيالوحدة االحصائية: الزبون المتعامل مع بنك القرض الشعبي 

 المجتمع االحصائي: الزبائن المتعاملون مع بنك القرض الشعبي الوطني 

 المتغير االحصائي ونوعو: 

 رضا الزبون حول جودة الخدمات االلكترونية.  المتغير االحصائي: 

 نوعو : كيفي قابل للترتيب 

 اسلوب الدراسة: 

جميع المتعاملين مع اسلوب الدراسة: طريقة المعاينة وذلك لصعوبة الحصر الشامل ل
 البنك وربحا للوقت و الجهد والتكاليف



مصادر جمع البيانات: وىي المصادر المباشرة عن طريق استجواب مباشر لوحدات 
 الدراسة )المتعاملون مع البنك( او عن طريق االستبيان  

 التمرين الثالث:

 حدد نوع المتغيرات )كمية او كيفية( في العبارات التالية: 

عدد الزبائن  -الحالة االجتماعية -نوع الشاحنات -مكان الميالد -الحرارةدرجات 
الدخل  -عدد الحوادث في طريق معين -الحالة المدنية لإلداريين -الحد المحالت
عدد ايام  -جنس الطلبة -عدد افراد االسرة -المستوى التعليمي -الشهري للعمال

 شخاص. اوزان مجموعة من اال -جنسية المغتربين -الحضور

 حل التمرين الثالث:

 متغير كيفي متغير كمي
 مكان الميالد درجات الحرارة

 نوع الشاحنات عدد الزبائن الحد المحالت
 الحالة االجتماعية عدد الحوادث في طريق معين

 الحالة المدنية لإلداريين الدخل الشهري للعمال
 المستوى التعليمي عدد افراد االسرة
 جنس الطلبة عدد ايام الحضور

 جنسية المغتربين اوزان مجموعة من االشخاص
  

  
 

 



 يةئالمحور الثاني: عرض البيانات االحصا

 . عرض البيانات االحصائية في حالة متغير كمي منفصل1

 . عرض البيانات االحصائية في حالة متغير كمي متصل2

 . عرض البيانات االحصائية في حالة متغير كيفي قابل للترتيب3

 عرض البيانات االحصائية في حالة متغير كيفي غير قابل للترتيب .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021 - 11 – 08                عرض البيانات االحصائيةالمحور الثاني:                  

 

بعد تحديد موضوع البحث والمنهج المتبع في الدراسة، وبعد االنتهاء من جمع    
الباحث بعملية تفريغ ىذه البيانات التي نجد الكثير منها في  البيانات والمعلومات يقوم

صورة غير معبرة وغير منظمة مما يصعب استيعابها والمقارنة بين مفرداتها واستنتاج 
المعلومات منها، لذلك وجب تنظيمها وترتيبها وعرضها بطرق مناسبة تسهل دراستها 

 طرق نذكر منها:واالستفادة منها، ويتم عرض ىذه البيانات وفق عدة 

 العرض الجدولي للبيانات: *

بو وضع البيانات االولية الخاصة بالظاىرة المدروسة بعد جمعها في جداول ويقصد    
وترتب وتصنف وفقا لبعض خواصها مثل الترتيب االبجدي، الترتيب التاريخي، الترتيب 
الكمي...، تمتاز طريقة العرض الجدولي بالدقة والسهولة فهي تمكن من اعطاء فكرة 

 الجدول. سريعة عن الظاىرة بمجرد نظرة واحدة الى

 يلي: وعند استعمال ىذه الطريقة يجب مراعاة ذكر ما

 عنوان الجدول -

 الوحدات المستعملة -

 المصادر التي اخذت منها البيانات  -

 

 



 العرض البياني للبيانات:*

وذلك بوضع البيانات في شكل رسومات بيانية تمكن من اعطاء صورة وفكرة سريعة    
ح بمقارنة عدة متغيرات ببعضها البعض، من اىمها: عن الظاىرة المدروسة، كما تسم

 االعمدة، المستطيالت، الدوائر، المدرج، المضلع...

 . عرض البيانات في حالة متغير كمي منفصل: 1

 . التوزيع التكراري المطلق:1.1

نقل المعلومات دون االنقاص منها، من حالتها االولى الى حالة لعبارة عن صورة 
يم والترتيب والسهولة والوضوح، فهو جدول يضم قيم المتغير جديدة تتسم بالتنظ

اىرة ظالتي تتعلق ب ستخدم ىذا التوزيع لوصف البياناتوالتكرارات المقابلة لو، وي
 واحدة فقط، ويحتوي ىذا الجدول في صورتو البسيطة على عمودين:

 .قيم المتغير االحصائي:1.1.1

ل وتتمثل في مختلف القيم التي يأخذىا تظهر ىذه القيم في العمود االول من الجدو 
، يرمز لالمتغير االحصائي في الدراسة، وتكون مرتبة ترتيبا تصاعديا في اسطر الجدو 

 ( i=1,2,…kيمثل عدد االسطر في الجدول ) iحيث  xiلها بالرمز 

 . التكرار المطلق:2.1.1

ويرمز لو بالرمز تكرر فيها كل قيمة للمتغير االحصائي تويتمثل في عدد المرات التي 
ni  حيثi ( يمثل عدد االسطر في الجدولi=1,2,…k) 

 



 : يمثل الشكل العام لجدول التوزيع التكراري المطلق (1)الجدول رقم 

 
يمثل الجدول الشكل العام والبسيط للتوزيع التكراري الذي يحتوي على المتغير     

جدول بحيث يصبح يحتوي االحصائي والتكرار المطلق فقط، كما يمكن توسيع ىذا ال
 على معلومات اضافية مهمة في الدراسة تتمثل في تكرارات اخرى سنتطرق لها الحقا.

 مثال:

لدراسة متوسط عدد االفراد في االسرة ببلدية بسكرة سحبت عينة عشوائية بسيطة من 
 اسرة فكانت النتائج كما يلي: 20ىذا المجتمع حجمها 

4     2     2     3     2     4     3     2     4     5  

2     4     2     3     4     2     4     5     5     3  

 n2  ،n4انشئ جدول التوزيع التكراري المطلق واشرح كل من 



 الحل:

حسب عدد االفراد اسرة  20(: يمثل التوزيع التكراري المطلق لـ 2الجدول رقم)
 ببلدية بسكرة

 niعدد االسر  xiحجم االسرة )عدد االفراد( 
02 07 
03 04 
04 06 
05 03 

 20  المجموع
n2 : 03اسرة عدد افرادىا يساوي  20اسر من بين  04ىناك 

n4 : 05اسرة عدد افرادىا يساوي  20اسر من بين  03ىناك 

 التوزيع التكراري النسبي والنسبي المئوي:. 2.1

، للتعبير عن االىمية ري بنسبةيستحسن في اغلب االحيان التعبير عن التوزيع التكرا   
النسبية لتكرار كل متغير بالنسبة إلجمالي التكرارات، والذي نحصل عليو بقسمة 
التكرار المطلق على مجموع التكرارات، استخدام النسب يؤدي الى مزيد من الوضوح 

 fiخاصة ألغراض المقارنات في حالة اختالف في التكرار المطلق ويرمز لو بالرمز 
      حيث:  

 

ويمكن تحويل التكرار النسبي الى تكرار نسبي مئوي 
 %𝒇𝒊ويرمز لو بالرمز:  100وذلك بضربو في 



 مثال: 

باالعتماد على معطيات المثال السابق احسب التكرارات النسبية والتكرارات النسبية 
  f 1%، f 3المئوية، ثم اشرح 

 الحل:

اسرة حسب  20ي والنسبي المئوي لــ (: يمثل التوزيع التكراري النسب3الجدول رقم)
 عدد االفراد ببلدية بسكرة:

 %n i  f i f i عدد االسر x i حجم االسرة 
02 07 0.35 %35 
03 04 0.20 %20 
04 06 0.30 %30 
05 03 0.15 %15 

 100% 01 20 المجموع
f 3 :04من االسر عدد افرادىا يساوي  30% ىناك  

f 1% 02افرادىا يساوي من االسر عدد 35%: ىناك 

 . التوزيع التكراري المتجمع:3.1

قد نحتاج الى معرفة المفردات التي تقل قيمتها او تزيد عن حد معين، وىذه    
المعلومات نحصل عليها من خالل ايجاد التكرارات المختلفة الصاعدة والنازلة، 

 وذلك بتجميع التكرارات سواء كانت مطلقة او نسبية.

 



 طلق:مالمتجمع الصاعد ال. التكرار 1.3.1

يم او المشاىدات التي تقل قيمهم قيمثل التكرار المتجمع الصاعد مجموع ال  
 ففي حساب التكرار المتجمع الصاعد ↑Niلو بــ يرمز  المقابلةاالحصائية عن القيمة 

  نبدأ من اعلى الجدول الى اسفلو ونقوم بجمع التكرارات

 

N1↑= n1 

N2↑=n1 + n2 = N1↑+ n2 

N3↑=n1 + n2 + n3 = N2↑+ n3 

. 

. 

Ni↑=n1 + n2 +  . . . + ni = Ni÷1↑+ ni 

 

  

 

 . التكرار المتجمع النازل المطلق:2.3.1

، وفي حساب بلةاالمقيمثل مجموع القيم او المشاىدات التي تزبد قيمهم عن القيمة 
 التكرار المتجمع النازل نبدأ من اسفل الجدول ونجمع التكرارات

 

 

N1↓= n  

N2↓=n – n1 = N1↓- n1 

N3↓=n  - n1 + n2 = N2↓- n3 

. 

. 

Ni↓=n1 + n2 +  . . . + ni = Ni÷1↓- ni 

 

  



 مثال: 

باالعتماد على معطيات المثال السابق احسب التكرارات المتجمعة المطلقة الصاعدة 
 ↓N2↑  ،N3والنازلة واشرح 

 الحل:

اسرة حسب  20لــ  والنازل الصاعدالتوزيع التكراري المتجمع  (: يمثل4الجدول رقم )
 عدد االفراد ببلدية بسكرة

   xi   ni   Ni↑  Ni↓ 
02 07   07 20 
03 04 07+04=11 20-07=13 
04 06 11+06=17 13-04=09 
05 03 17+03=20 09-06=03 

 /         /         20 المجموع
N2↑=11  افراد 03اسرة عدد افرادىا اقل او يساوي  20اسرة من بين  11ىناك 

N3↓=09  افراد  04اسرة عدد افرادىا اكثر او يساوي  20بين  مناسر  09ىناك 

 . التكرار المتجمع الصاعد النسبي والنسبي المئوي:3.3.1

يحسب التكرار المتجمع الصاعد النسبي بنفس الطريقة المعتمدة في حساب التكرار 
سبي بدال من التكرار المتجمع الصاعد المطلق ولكن باالعتماد على التكرار الن

    المطلق                               
    

   𝒊
  

Fi↑= Fi - 1↑+ fi  



اما التكرار المتجمع الصاعد النسبي المئوي فهو التكرار المتجمع الصاعد النسبي 
                             100مضروب في 

               

 ازل النسبي والنسبي المئوي:. التكرار المتجمع الن4.3.1

 يحسب التكرار المتجمع النازل النسبي بالعالقة التالية:

 

 

اما التكرار المتجمع النازل النسبي المئوي فهو التكرار المتجمع النازل النسبي 
                                                                      011 مضروب في

 

 مثال:

د على معطيات المثال السابق احسب التكرارات المتجمعة النسبية والنسبية باالعتما
  %↓f 2↑%  ،f 3المئوية واشرح: 

 

 

 

 



  الحل:

اسرة حسب  20: يمثل التوزيع التكراري المتجمع النسبي والمئوي لــ (5)الجدول رقم
 عدد االفراد ببلدية بسكرة

        
02 07 0.35 %35 0.35 10 53 011 

03 04 0.20 %20 0.55 16.3 33 .3 

04 06 0.30 %30 0.85 16.3 53 .3 

05 03 0.15 %15 01 1603 011 03 

 / / / /   100% 01 20 المجموع

F2↑%  =33 ، افراد 04من االسر عدد افرادىا اقل او يساوي  55%هناك 

F3↓% =54 افراد 04من االسر عدد افرادىا اكثر او يساوي  45%، هناك 
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 . التمثيل البياني للتوزيع التكراري المطلق والنسبي للمتغير الكمي المنفصل:4.1

يتم تمثيل التوزيع التكراري المطلق او النسبي في حالة المتغير الكمي المنفصل    
ألعمدة وذلك بتعيين النقاط المطلوبة على المحور االفقي واقامة )المتقطع( بطريقة ا

 )المقابلة( من تلك النقط بما يتناسب اطوالها مع التكرارات المناظرة خطوط)رسم( 
 على المحور العمودي.



 مثال: 

 مثل بيانيا التوزيع التكراري باستخدام معطيات المثال السابق

 الحل:

اسرة حسب عدد اقرادىا ببلدية  20البياني لتوزيع : يوضح التمثيل (1)الشكل رقم  
 بسكرة باستخدام االعمدة البسيطة 

 

 

 

في حين يشير المحور العمودي الى عدد ، حجم االسرة )عدد االفراد( األفقييشكل المحور 
 .التكرارات

 



 البياني للتوزيع التكراري المتجمع والنسبي:ثيل مالت. 5.1

اعد المطلق او النسبي عن طريق قطع مستقيمة يمثل التكرار المتجمع الص   
متصاعدة حسب تصاعد التكرارات التجميعية الصاعدة المقابلة لكل قيمة من قيم 

 المتغير االحصائي المدروس

اما التكرار المتجمع النازل فيمثل عن طريق قطع مستقيمة متنازلة حسب تنازل     
مستقيمة االولى تقابل مجموع التكرارات المتجمعة النازلة، حيث ان القطعة ال

عة الثانية تقابل مجموع التكرارات طالتكرارات واصغر قيمة للمتغير المدروس والق
 ناقص التكرار البسيط االول مع القيمة الثانية للمتغير االحصائي وىكذا.

 مثال:

  باستخدام معطيات المثال السابق مثل بيانيا التوزيع التكراري المتجمع الصاعد والنازل

 الحل

اسرة  20(: يمثل التمثيل البياني للتكرار المتجمع الصاعد لتوزيع 2الشكل رقم )
 حسب عدد افرادىا ببلدية بسكرة

 



اسرة حسب  20( : التمثيل البياني للتكرار المتجمع النازل لتوزيع 3الشكل رقم )
 عدد افرادىا ببلدية بسكرة

 
 . عرض البيانات في حالة متغير كمي متصل:2

تعتبر المتغيرات الكمية المتصلة او المستمرة اكثر المتغيرات استخداما، يمكن ان    
  .تأخذ مفرداتها ارقام صحيحة وكسرية فهي تأخذ كل القيم الممكنة

 . التوزيع التكراري المطلق:1.2

كما راينا سابقا فان المتغير الكمي المتصل يقبل عدد غير متناىي من القيم، ولتعذر      
ىذه القيم في جدول وصعوبة قراءتها في شكل قيم فردية كما ىو الحال وضع كل 

بالنسبة للمتغير الكمي المنفصل، نلجأ في ىذه الحالة الى تجميع ىذه البيانات في 
، ولتكوين جدول التوزيع التكراري نتبع شكل مجموعات جزئية تسمى الفئات

 الخطوات التالية:



 . تحديد عدد الفئات:1.1.2

خدام عدد قليل من الفئات يؤدي الى تسهيل العمليات الحسابية مع ان است   
انخفاض الدقة، بينما يؤدي زيادة عدد الفئات الى كثرة العمليات الحسابية غير انها 
تزيد من الدقة، ويتحدد عدد الفئات حسب ظروف الظاىرة المدروسة ووجهة نظر 

نما يشترط ان ال يكون عدد  فليس ىناك قاعدة نظرية لتحديد عدد الفئات وا الباحث
فئة فيصبح الجدول ضخما يصعب تحليلو وقراءتو او يكون عدد  15كثيرا جدا يفوق 
 يفقد حينها دقة وتفاصيل البيانات.فيصبح الجدول مبسط جدا اين  5الفئات اقل من 

ض العلماء في وضع معادالت متفق عليها تمكن من تحديد عدد الفئات عاجتهد ب   
يتحدد عدد الفئات حسب قاعدة حيث   staurgesتورجس مثل معادلة س

 ستورجس بالعالقة التالية : 

K = 1 + 3.322 log(n) 

K  عدد الفئات : 

nعدد القيم : 

logاللوغاريتم العشري : 

 (:yuleمعادلة يول )

 يتحدد عدد الفئات حسب قاعدة يول بالعالقة التالية:

       √ 
                                                                  

K عدد الفئات : 

n عدد القيم : 



 .طول الفئة: 2.1.2

يتم تحديد طول الفئة بقسمة المدى العام لقيم المتغير وىو المجال الذي تنتشر فيو    
 البيانات اي الفرق بين اكبر قيمة واصغير قيمة على عدد الفئات الذي تم تحديده

  
  

  
                                                          

   املدى   
 عدد الفئات

 طول الفئة 

                                                                          

 R = X max - Xminاصغر قيمة                        –المدى = اكبر قيمة 

المتساوية الطول، اال انو في بعض الحاالت يمكن ان يستخدم فضل استخدام الفئات ي
 الفئات غير المتساوية، من ىذه االحاالت ما يلي:

اذا كان الغرض من الدراسة ىو االىتمام ببعض الفئات والتركيز عليها واىمال باقي  -
 الفئات فيمكن عندىا دمج الفئات التي ال تهم الباحث في واحدة.

لبعض الفئات صغير جدا مقارنة بباقي الفئات يمكن دمج ىذه اذا كان التكرار  -
 الفئات معا

اذا كان التوزيع التكراري الذي اطوال فئاتو متساوية فهو توزيع تكراري منتظم، اما اذا  
 كانت فئاتو غير متساوية الطول فيسمى توزيع تكراري غير منتظم.

 

 

 



 تحديد حدود الفئة:.3.1.2

غلب االحيان الحد االعلى ال يكون فعليا احد اعلى، في تتميز كل فئة بحد ادنى و 
فان ب ال يعتبر حدا فعليا أي ب ال  ]ب -أ]فمثال اذا كانت لدينا الفئة التالية 

 ينتمي الى الفئة

يتم تحديد الفئات وفق عددىا على ان تكون بداية الفئة االولى ىي اصغر 
   Xmax من والحد االقصى للفئة االخيرة اكبر Xminأ =  قيمة أي

 مراكز الفئات : .4.1.2

ويحسب  Cكل فئة لها مركز اي القيمة التي تقع في المنتصف الفئة، يرمز لو بالرمز 
 بالعالقة :

   احلد االدىن للفئة   احلد االعلى للفئة 
   

 مركز الفئة 

 تحديد عدد التكرارات او عدد القيم في كل فئة:.5.1.2

حيث  niالتي تقع في كل فئة وىذا ما يسمى بالتكرار  يتم تحديد عدد قيم المتغير
 عند تفريغ البيانات فانو يجب ان تنتمي كل مفردة الى فئة واحدة فقط 

 مثال:

 محل تجاري  50تمثل البينات التالية كمية المبيعات بأالف الدينار لــ  

32    48    26    29    32    41    28    31    45    36   

45    35    40    30    31    40    27    33    28    30  



30    41    39    38    33    35    31    36     37    32 

23    45    37    39    38    36    33    35     42    38 

34     2     37    43     50   32    35    30     46    36 

                       

   

 

وباستخدام   Sturgesحدد عدد الفئات باستخدام معادلة ستورجس  المطلوب: 
 ثم انشئ جدول التوزيع التكراري Yuleمعادلة يول 

 

 الحل:

 : Sturgesتحديد عدد الفئات باستخدام معادلة ستورجس  *

K = 1 + 3.322 log(n) 

K = 1 + 3.322 log50 = 6,4 ≈ 07 

 

 : Yule  ادلة يولتحديد عدد الفئات باستخدام مع *

     √ 
 

 

     √   
 

  

   K≈ 07 

22 49 

Xmin Xmax 

 



 

 حساب طول الفئة : *

  
  

  
                                                     

   املدى   
 عدد الفئات

 طول الفئة 

     
      

   
    

 انشاء جدول التوزيع التكراري: *  

 محل تجاري حسب كمية المبيعات بآالف الدينار 50(: يمثل توزيع 6قم )الجدول ر 

 𝒊  𝒊  𝒊 

[ 22 - 26 [ 02 24 
[ 26 - 30 [ 04 28 
[ 30 - 34 [ 14 32 
[ 34 - 38 [ 12 36 
[ 38 - 42 [ 09 40 
[ 42 - 46 [ 05 44 
[ 46 - 50 [ 3 48 

Σ 50 / 
 الف دينار 38و 34عدد مبيعاتو تتراوح ما بين  محل تجاري 12: ىناك   "

 

 



 . التوزيع النسبي والمتجمع:2.2

يتم حساب التكرار النسبي والنسبي المئوي والتكرار المتجمع الصاعد والنازل    
والتكرار المتجمع النسبي بنفس الطريقة المذكورة في التوزيع التكراري للمتغير الكمي 

 المنفصل.

 مثال: 

بقرة باللتر في اليوم الواحد بأحد  50الي يمثل كمية االلبان التي تنتجها الجدول الت
 المزارع.

بقرة باللتر في اليوم  50(: يمثل توزيع كمية االلبان التي تنتحها 7الجدول رقم )
 الواحد

 المجموع ] 26 - 22 ] ] 26 - 22 ] ] 26 - 22 ] ] 26 - 22 ] ] 26 - 22 ] كمية االلبان
 50 02 10 20 15 03 عدد االبقار

 

 المطلوب :

. احسب التكرارات النسبية والنسبية المئوية والتكرارات المتجمعة المطلقة 1
 والتكرارات المتجمعة النسبية والنسبية المئوية 

 %↓f2% ،N3↑  ،   N4↓،   F2↑%،    F5اشرح  . 2

 

 



 

 2021 - 12 – 06                عرض البيانات االحصائيةالمحور الثاني:                  

 

 الحل:

(: يمثل التوزيع التكراري المطلق والمتجمع لكمية االلبان المنتجة لــ 8الجدول رقم )
 بقرة في اليوم الواحد 50

          
[ 0 - 4[ 03 0,06 06 03 50 0,06 1 6 100 
[ 4 - 8 [ 15 0,3 30 18 47 0,36 0,94 36 94 
[ 8 - 12 [ 20 0,4 40 38 32 0,76 0,64 76 64 
[ 12-16 [ 10 0,2 20 48 12 0,96 0,24 96 24 
[ 16 -20[ 02 0,04 04 50 2 1 0,04 100 4 

 / / / / / / 100 1 50 المجموع

 

f2% : لتر في اليوم 8الى 4من االبقار التي كمية انتاجها من االلبان تتراوح ما بين  %30ىناك 

N3↑ : لتر في اليوم 12بقرة كمية انتاجها من االلبان اقل تماما من  50بقرة من بين  38ىناك 

N4↓: لتر في اليوم  12بقرة كمية انتاجها من االلبان اكثر او تساوي  50بقرة من بين  12ىناك 

F2↑%لتر  8من االبقار التي كمية انتاجها من االلبان اقل تماما من %63ناك :ه 

F5↓% لتر في اليوم  1تاجها اكبر او تساوي من االبقار التي كمية ان %4: ىناك 



 . التمثيل البياني للتوزيع التكراري في حالة متغير كمي متصل:3.2

يمثل التوزيع التكراري المطلق والنسبي للمتغير  الكمي المتصل عن طريق المدرج    
التكراري وىو عبارة عن مستطيالت متجاورة، يخصص كل مستطيل إلحدى الفئات 

ساحة المستطيالت مع تكرارات الفئات، يخصص المحور االفقي بحيث تتناسب م
 للفئات اما المحور العمودي فيخصص للتكرارات المقابلة لها

واذا ربطنا مراكز الفئات بواسطة خطوط مستقيمة مع بعضها البعض نتحصل على 
المضلع التكراري، وىو مضلع مغلق نحصل عليو برصد نقاط مركز الفئة على المحور 

ي والتكرار على المحور العمودي لتكون نقاط تمثل رؤوس المضلع نصل بين ىذه االفق
 النقاط بخطوط مستقيمة.

 مثال:

 باالعتماد على معطيات المثال السابق، مثل بيانيا التوزيع التكراري المقدم. 

 

 

 

 

 

 

 



 الحل:

قرة في ب 50(: يوضح التمثيل البياني لتوزيع كمية االلبان المنتجة لــ 4الشكل رقم )
 اليوم الواحد باستخدام المدرج والمضلع التكراري

 
 . التمثيل البياني للتوزيع التكراري المتجمع:4.2

يمثل التكرار المتجمع الصاعد عن طريق منحنى يرسم بايصال مجموعة من النقاط     
 ذات االحداثيات التالية:

 للفئة.الحدود العليا للفئات مع التكرار المتجمع الصاعد المقابل 

اما التكرار المتجمع النازل فيمثل ايضا بمنحنى يرسم بإيصال مجموعة من النقاط 
 ذات االحداثيات التالية:

 الحدود الدنيا للفئات مع التكرار المتجمع النازل المقابل للفئات 

 



 مثال:

باالعتماد على معطيات المثال السابق مثل بيانيا التوزيع التكراري المتجمع الصاعد  
 لنازلوا

 الحل:

لتوزيع كمية االلبان المنتجة لــ (: يوضح التمثيل البياني للتكرار المتجمع 5الشكل رقم )
 بقرة في اليوم الواحد 50

 
 

 

 



 . عرض البيانات في حالة متغير كيفي قابل للترتيب:3

كما ذكرنا سابقا فان المتغيرات الكيفية القابلة للترتيب ىي التي ال تأخذ قيما عددية   
 وانما تكون في شكل صفات او انواع قابلة للترتيب.

 . التوزيع التكراري للمتغير الكيفي القابل للترتيب:1.3

لتكوين جدول توزيع تكراري للبيانات الكيفية القابلة للترتيب نحتاج الى اعداد جدول 
مكون من العمود االول الذي يخصص ألنواع المتغير بعد ترتيبها والعمود الثاني 

للتكرار المطلق، وكذلك التكرار النسبي والنسبي المئوي، اضافة الى التكرار  يخصص
 المتجمع الصاعد والنازل المطلق والنسبي.

 مثال: 

 زبون الحد المحالت التجارية حول منتج معين 100البيانات التالية تمثل درجة رضا 

 منخفضة جدا    متوسطة متوسطة   منخفضة جدا   عالية جدا   متوسطة   عالية جدا   منخفضة 

 عالية      متوسطة      عالية       منخفضة جدا     منخفضة    متوسطة     عالية       متوسطة  

 منخفضة جدا     متوسطة      منخفضة     عالية جدا    عالية     عالية     منخفضة       عالية 

 سطة     منخفضة     متوسطة      متوسطة عالية      عالية      متوسطة     منخفضة جدا     متو 

 متوسطة     عالية جدا      منخفضة جدا      عالية   متوسطة    متوسطة     عالية جدا    عالية  

 عالية جدا     متوسطة     متوسطة     متوسطة     عالية       متوسطة      عالية      عالية جدا 

 منخفضة جدا     عالية     عالية جدا    عالية       عالية جدا     عالية جدا      عالية      عالية 

 متوسطة     عالية      متوسطة      متوسطة      عالية      منخفضة جدا    نتوسطة      منخفضة 



 عالية      متوسطة       عالية       متوسطة      عالية جدا       عالية       متوسطة      متوسطة 

 منخفضة جدا     طة    عالية      عالية        عالية       منخفضة     منخفضة        عالية متوس

 عالية جدا جدا    متوسطة    عاليةتوسطة    عالية جدا     عالية   منخفضة جدا    منخفضة     م

 ة    متوسطة عاليمتوسطة    متوسطة    متوسطة    متوسطة     متوسطة      منخفضة      عالية   

 عالية     متوسطة      عالية حدا      عالية 

 المطلوب:

ي المئوي والمتجمع نسباعداد جدول التوزيع التكراري باستخدام التكرار  المطلق والنسبي وال 
 ي المئوي نسبي والبالمطلق والنس

 الحل:

 زبون لدرجة الرضا عن منتج معين بأحد المحالت 100(:توزيع 9) الجدول رقم
 التجارية 

          
 100 15 1 15, 0 100 15 15 0,15 15 عالية جدا

 85 45 0,85 0,45 85 45 30 0,3 30 عالية
 55 80 0,55 0,8 55 80 35 0,35 35 متوسطة
 20 90 0,2 0,9 20 90 10 0,1 10 منخفضة
منخفضة 

 جدا
10 0,1 10 100 10 1 0,1 100 10 

 / / / / / / 100 1 100 المجموع

 

 



 . التمثيل البياني للمتغير الكيفي القابل للترتيب:2.3

تغير الكيفي القابل للترتيب باستخدام العمود المجزأ وىو عبارة عن مستطيل ميمثل ال
مقسم الى عدة اجزاء، حيث ان كل جزء منو يقابل تكرار معين للخاصية المدروسة، 

النسب المئوية المقابلة لكل تكرار استعمال  أومن االفضل عند رسم العمود المجز 
 %100حيث طول المستطيل ىو 

 مثال:

 باالعتماد على معطيات المثال السابق مثل بيانيا التوزيع التكراري المعطى  

 الحل:

بما ان المتغير االحصائي المدروس ىو متغير كيفي قابل للترتيب فيمثل عن طريق 
 :العمود المجزأ كما ىو موضح في الشكل التالي

زبون حسب درجة الرضا عن  100(: يوضح التمثيل البياني لتوزيع 6الشكل رقم)
 منتج معين بأحد المحالت التجارية عن طريق العمود المجزأ.

 



 . عرض البيانات للمتغير االحصائي الكيفي غير القابل للترتيب:4

 . التوزيع التكراري:1.4

ب فان جدول التوزيع التكراري يحتوي اذا كان المتغير المدروس كيفيا غير قابل للترتي
لك التكرار المطلق والتكرار النسبي والنسبي واع المتغير في العمود االول وكذعلى ان

المئوي في االعمدة الموالية، اما التكرار المتجمع الصاعد والنازل المطلق والنسبي 
 فليس لو معنى.

 مثال:

ن الجالية المغاربية في فرنسا حسب فرد م 40تمثل البيانات التالية توزيع عينة من  
 البلد االصلي:

 تونس    المغرب    الجزائر   المغرب   المغرب   تونس   المغرب   المغرب   المغرب   المغرب

 ليبيا   المغرب    المغرب     الجزائر   المغرب    الجزائر    الجزائر    الجزائر    تونس   تونس

 المغرب     تونس    الجزائر     ليبيا      تونس    المغرب    تونس   الجزائر   المغرب   الجزائر

 تونس     المغرب     ليبيا      الجزائر    الجزائر   تونس   الجزائر   المغرب   المغرب   الجزائر

 المطلوب:

 اعداد جدول التوزيع التكراري باستخدام التكرار المطلق والنسبي والنسبي المئوي

 

 

 



 الحل:

فرد من الجالية  40(: يمثل التوزيع التكراري المطلق والنسبي لــ 10جدول رقم )ال
 المغاربية في فرنسا حسب البلد االصلي

    
 30 0,3 12 الجزائر
 40 0,4 16 المغرب
 22,5 0,225 09 تونس
 7,5 0,075 03 ليبيا

 100 01 40 المجموع
 

 ر قابل للترتيب:. التمثيل البياني للمتغير الكيفي الغي2.4

يمثل المتغير الكيفي الغير قابل للترتيب باستخدام الدائرة البيانية او االعمدة 
 المستطيلة

 . الدائرة البيانية:1.2.4

ىي عبارة عن دائرة مقسمة الى عدة اجزاء، ويتم ذلك بتقسيم مساحة ىذه الدائرة 
ناسب درجات كل زاوية درجة الى عدد من الزوايا المركزية بحيث تت 360والتي قدرىا 

مع التكرارات المقابلة لكل خاصية من الخصائص المدروسة، يتم حساب الزوايا 
 المركزية باستخدام العالقة التالية:

 



ثم نقوم بإضافة عمود الى جدول المعطيات يحتوي على الزوايا المركزية المقابلة لكل 
 تكرار.

 . االعمدة المستطيلة:2.2.4

ت متباعدة بمسافات ثابتة ولها قواعد متساوية تتناسب اطوالها ىي عبارة عن مستطيال
 مع التكرارات المقابلة لمكونات الخاصية المدروسة.

 مثال: 

 باالعتماد على معطيات المثال السابق مثل بيانيا التوزيع التكراري المعطى

 الحل:

مثل عن طريق بما ان المتغير االحصائي المدروس ىو متغير كيفي غير قابل للترتيب في 
 الدائرة البيانية او عن طريق االعمدة البسيطة

 * عن طريق االئرة البيانية: 

 نقوم اوال بحساب الزوايا المركزية:

            
     

     
 الزاوية املركزية الفراد اجلزائر  

            
     

     
 الزاوية املركزية الفراد املغرب  

           
     

     
 الزاوية املركزية الفراد تونس  

           
     

     
 الزاوية املركزية الفراد ليبيا     

  



فرد من الجالية المغاربية في فرنسا  40(: يوضح التمثيل البياني لتوزيع 7الشكل رقم )
 حسب البلد االصلي باستخدام الدائرة البيانية 

 

 عن طريق االعمدة المستطيلة:

فرد من الجالية المغاربية في فرنسا  40(: يوضح التمثيل البياني لتوزيع 8الشكل رقم )
 حسب البلد االصلي باستخدام االعمدة المستطيلة

 



 تمارين مقترحة:

 التمرين االول:

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 حل التمرين:

 

 



 التمرين الثاني:

 
  الحل:

 
 

 



 

 لث:التمرين الثا

طالب حسب التخصص في كلية العلوم االقتصادية بجامعة ابن  150ليكن لدينا توزيع 
 خلدون بتيارت

 
 



 الحل: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحور الثالث: مقاييس النزعة المركزية 

 المتوسط الحسابي .1

 الوسيط. 2

 المنوال. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022 - 01 – 03                            كزية المحور الثالث: مقاييس النزعة المر       

 

 

 



 
 

 مثال

 

 االحصائي المدروس متغير كمي منفصل، فان المتوسط الحسابي يكون وفق العالقة التالية: 



 
ويمكن حساب المتوسط الحسابي باستخدام التكرار النسبي وذلك حسب العالقة 

 التالية:

                                                               

 

 مثال:

الستخدام معطيات المثال السابق احسب المتوسط الحسابي للتوزيع المعطى 
 باستخدام التكرار المطلق ثم باستخدام التكرار النسبي

 الحل:

 اسرة حسب عدد اطفالها 20(: يمثل توزيع 1الجدول رقم )

fi.xi fi ni . xi ni xi 

0.7 0.35 14 07 02 

0.6 0.20 12 04 03 

1.2 0.30 24 06 04 

0.75 0.15 15 03 05 

3.25 01 65 20 Σ 

 



 

 
 

                                       
 اما اذا استخدمنا التكرار النسبي فيكون المتوسط الحسابي حسب العالقة التالية:

                                                                    
 مثال:

 باالعتماد على معطيات المثال السابق احسب المتوسط الحسابي 

 



 الحل: 

بقرة في اليوم  50لتكراري لكمية االلبان المنتجة لــ (: يمثل التوزيع ا2الجدول رقم )
 الواحد

 

 
 

 

 

  



 . المنوال:2

 في حالة البيانات االولية )بيانات غير مبوبة(:. 1.2

 وىو قيمة او صفة المتغير االحصائي االكثر تكرارا في السلسلة االحصائية

 مثال:

 اوجد قيمة المنوال في السالسل االحصائية التالية:

 .08 – 13 – 03 – 12 – 10 – 05 – 11 – 12 :السلسلة االولى 

ضعيف  –متوسط  –جيد جدا  –متوسط  –جيد  –ضعيف  –السلسلة الثانية: ممتاز 
 متوسط.  –جدا 

 .03 – 10 – 05 – 12 – 11 – 05 – 15 – 11السلسلة الثالثة: 

 .09 – 08 – 03 – 13 – 12 – 11 – 05 – 10السلسلة الرابعة: 

 الحل:

 
 ليس لها منوال :السلسلة الرابعة 



 . في حالة توزيع تكراري )بيانات مبوبة(:2.2

 . بالنسبة لمتغير كمي منفصل:1.2.2

 
 مثال:

 باالعتماد على معطيات المثال السابق حاول ايجاد المنوال

 الحل:

  اسرة حسب عدد  اطفالها 20(: يمثل توزيع 3الجدول رقم )

 

 
 كمي متصل  . بالنسبة لمتغير2.2.2

 



                                   

 
 باالعتماد على معطيات المثال السابق حاول ايجاد المنوال مثال:

 الحل: 

بقرة في اليوم  50(: يمثل التوزيع التكراري لكمية االلبان المنتجة لــ 4الجدول رقم )
 الواحد

 

 



 
 :. الوسيط3

 
 ي )بيانات مبوبة(:. في حالة توزيع تكرار 1.3

 . بالنسبة لمتغير كمي منفصل:1.1.3

 
 مثال: 

 باالعتماد على معطيات المثال السابق حاول ايجاد قيمة الوسيط

 



 الحل:

 اسرة حسب عدد اطفالها  20(: يمثل توزيع 5الجدول رقم )

 

 
 

 

 

 

 



 . بالنسبة لمتغير كمي متصل:2.2.3

 

                                      

 

 
 مثال:

 باالعتماد على معطيات المثال السابق حاوا ايجاد الوسيط 

 



 الحل:

بقرة في اليوم  50(: يمثل التوزيع التكراري لكمية االلبان المنتجة لــ 6الجدول رقم )
 الواحد

 
  

 

 



 . الوسيط بيانيا:3.3

 ىو نقطة تقاطع بين المنحنى المتجمع الصاعد والنازل

 مثال:

 عتماد على معطيات المثال السابق حدد قيمة الوسيط بيانياباال

 الحل:

 عمل حسب الدخل اليومي للفرد 100(: يوضح توزيع 1الشكل رقم )

 
 

 

 

 



 تمارين مقترحة:

 التمرين االول:

 
 المطلوب:

 مثل التوزيع التكراري باستخدام األعمدة البيانية .1

 اوجد المتوسط الحسابي. 2

 لوسيط مع شرح النتيجةاوجد المنوال وا. 3

 حل التمرين االول: 

 



 تمثيل التوزيع باستخدام االعمدة البيانية: .1

 
 

 حساب المتوسط الحسابي:. 2

                                        
 . حساب المنوال والوسيط مع شرح النتيجة:3

 المنوال:

 
 الوسيط:



 

 



 

 



 

 



 


