
        الممدمه 

   )  statstical inferntiolه االحصائٌه  ممكن ان تمسم الى الى نوعٌن فمط هما االحصاء االستداللً ) جٌالمنه

( وذلن حسب طبٌعه البٌانات المستخدمه    وتضم االحصاءات الوصفٌه  descriptive statisticsواالحصاء الوصفً )

الرسوم للبٌانات وكٌفٌه  تصمٌم جداول تكرارٌه وكذلن حساب  المماٌسس المركزٌه لها وكذلن مماٌٌس التشتت لكً تعطً 
 وصفا شامال لتلن البٌانات لمتخذي المرار .

اتٌه او الطبٌه او الصحٌه ٌسمى بالحصاء الطبً او االحصاء احد فروع علم االحصاء الذي ٌهتم بالبٌانات الحٌ

( واهم ماٌمٌز هذا العلم بانه ٌعطً وصفا حمٌمٌا لمختلف الظواهر الحٌاتٌه او العاللات التً تربط  bıostatıstıcالحٌاتً)

اض تصٌب االنسان او بعض المتغٌرات الحٌاتٌه كالجنس والعمر والطول ولون البشره ولون العٌن .........الخ  مع  امر
                                                                                                              الحٌوان على حد سواء ومن خالل دراسه هذه  العاللات وغٌرها التً تندرج ضمن هذا العلم تنبثك بعض المرارات الصائبه                  

تبر علم اإلحصاء علماً لائماً بذاته، وٌعتبر أداة لتحلٌل  بٌانات الظواهر المختلفة على أسس رٌاضٌة خاصة به. وٌستخدم ٌع
على نطاق واسع فً دراسة مختلف العلوم الصرفه واالنسانٌه ، ، لرسم سٌاساتها وخططها المستمبلٌة، للتخطٌط تخطٌطاً 

ٌة التً جمعت باالستمصاء اإلحصائً العلمً للظواهر المختلفة. وٌهدف هذا الكتاب، علمٌاً سلٌماً، تؤٌده البٌانات اإلحصائ
بشكل خاص، إلى تمكٌن الطالب  من: التعرف على مفهوم اإلحصاء الحٌوي ، ومجاالته،والتعرف على مفهوم ومبادئ 

اء الحٌوي، التً تعتبر ضرورٌة، ومماٌٌس اإلحصاءات الحٌوٌة، لذا، ٌمدم هذا الكتاب المفاهٌم والمبادئ األساسٌة لإلحص

 .وجوهرٌة، لبناء خلفٌة إحصائٌة أكادٌمٌة متماسكة لدى غٌر المتخصصٌن، وذوي المدرات الرٌاضٌة المحدودة.
٣ؾزَ االؽظبء ٌٓبٗبً ث٤ٖ اُؼِّٞ ُٔب ُٚ ٖٓ اعزؼٔبالد ٝاعؼخ ُِٞطٍٞ ا٠ُ هشاساد طبئجخ ُٞطق اٝ رلغ٤ش اُظٞاٛش أُخزِلخ 

ٝٛٞ أُغزؼَٔ ٖٓ هجَ ُالكشاد ٝاُغٔبػبد أُخزِلخ ٝاُذٍٝ ػ٠ِ ؽذ اُغٞاء ٝك٢ اُؾو٤وخ إ االٗزظبس ك٢ ع٤ٔغ اُؼِّٞ 

اُؼظ٤ْ ك٢ ٗضٍٝ االٗغبٕ ػ٠ِ اُؤش ٓبًبٕ ٣ؾذس ُٞال ٓغبػذح ػِْ االؽظبء  ، ٝاعزخذّ االؽظبء ك٢ ٓغبالد ًض٤شح ٝٗشًض 

 ؾخ اُؼبٓخ ٝا٤ٔ٤ٌُبء .ػ٠ِ ا٤ٔٛخ ػِْ االؽظبء ك٢ اُؼِّٞ اُجب٣ِٞع٤خ ٝاُطج٤خ ٝاُظ

ٌُِبئ٘بد ٝاُلظبئَ أُخزِلخ االٗٞاعذساعخ ُ اُؾٍِٞ أُ٘بعجٚاُطشم االؽظبئ٤خ روذّ -ك٢ ػِْ االؽ٤بء )اُجب٣ِٞع٢( : -1

اُٞاؽذ ك٢ ا٣خ خبط٤خ ٓؼ٤٘خ  اُ٘ٞعؿ٤شٙ ٝاخزالف ٓلشداد  ثٚ ػٖثٔب ٣ز٤ٔض  ٗٞع ٝٓؼشكخ خٞاص ًَ اُؾ٤ٚ)اُ٘جبد ٝاُؾ٤ٞإ(

، ًَ رُي ٣زْ ػٖ ؽش٣ن عٔغ اُج٤بٗبد ٝرج٣ٞجٜب ٝدساعزٜب  اُزًٞس ٖٓ ػٔشا اؽٍٞ ك٢ اُغ٘ظ اُجشش١ الٗبسا، كٔضالً ٗشٟ 

 دساعخ اؽظبئ٤خ ٝاُخشٝط ث٘زبئظ.

اُغ٘ظ ٝاالٓشاع ك٢ اُطت ٣غزخذّ االؽظبء ُذساعخ اُؼالهخ ث٤ٖ ٓزـ٤شاد ًض٤شسح ٜٓ٘ب ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ اُؼالهخ ث٤ٖ  -2

 اُلشد . طؾٚ ٝاُج٤ئخ ٝرأص٤شارٜٔب ػ٠ِ ػذٙ ٓزـ٤شاد  ًٖٝزُي اُؼالهخ ث٤ أُضٓ٘ٚ

ٝٗغجخ ص٣بدرٜب ٝٗوظٜب ك٢ أُغزٔغ  أُ٘زششٙ  ُذساعخ االٓشاع ئ٤ٚاالؽظباُطشم  ٣غزخذّ  -ك٢ اُظؾخ اُؼبٓخ : -3

 ٝاُٞك٤بد ٝٗغجخ اُض٣بدح ك٢ اُغٌبٕ .

ًٝزُي دساعخ اُؼ٘بطش  ٝٓؼشكخ ٗغجخ ٌٓٞٗبرٚ  ٔبءثب٤ٌُ ِج٤بٗبد أُزؼِوخ ُ اُزؾ٤َِ االؽظبئ٢ ٣غزخذّ  -ك٢ ا٤ٔ٤ٌُبء : -4

ٖٓ ٗبؽ٤خ رؾ٤َِ اُج٤بٗبد أُزؼِوخ ثٜب ًٝزُي اُزغبسة ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ ك٢ اػذاد ثؾٞس  أُٞاد ا٤ٌُٔبص٣ٚ أُخزِلٚ اُؼالهخ ث٤ٖ 

بد أُزؼِوخ ثٜب أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ االخشٟ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُزغبسة ك٢ ٓغبٍ اُ٘لؾ ٝأُؼبدٕ ٝعٔغ اُج٤بٗ

 . ٝدساعزٜب دساعخ اؽظبئ٤خ ُـشع االعزلبدح ٜٓ٘ب ك٢ اػذاد خطؾ اُز٤ٔ٘خ اُظ٘بػ٤خ ٝاُجزش٤ٔ٤ًٝب٣ٝخ
 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل االول

 Data presentation and Summarizationعرض وتلخٌص البٌانات 

هشاس  ارخبر  ٝثبُزب٢ُ اُٞطٍٞ ٖٓ خالٍ ٛزٙ اُج٤بٗبد إ٠ُ الثذ ٖٓ رؾ٤َِ ٛزٙ اُج٤بٗبدًبك٤خ ػٖ ظبٛشح ٓؼ٤٘خ  ث٤بٗبدثؼذ عٔغ 

 ع٤ِْ ؽُٜٞب . ٌُٖٝ ال ٣ٌٔ٘٘ب رؾ٤َِ ٛزٙ أُؼِٞٓبد ٓب ُْ ٣زْ رلش٣ـٜب ٝرج٣ٞجٜب ٝث٤بٕ ٤ٓضارٜب .

٣ٌٔ٘٘ب ٖٓ اُزؼبَٓ ثغُٜٞخ ٓغ اٌُْ اٌُج٤ش ٖٓ األسهبّ ٝرُي ٖٓ خالٍ ٗظشح عش٣ؼخ . ٣ٝشاػ٠ ك٢ ٛزا اُجبٗبد إٕ رج٣ٞت ا 

 ُزلش٣ؾ اإلشبسح إ٠ُ األسهبّ أُِلزخ ُِ٘ظش ثٌجشٛب أٝ ثظـشٛب .ا

ٝٛ٘بى أٓٞس أخشٟ ٣ٌٖٔ ٓالؽظزٜب ٖٓ خالٍ اُزج٣ٞت ًزغٔغ األسهبّ ؽٍٞ ه٤ٔخ ٓؼ٤٘خ ، ٗغجخ ٓغٔٞػخ إ٠ُ ٓغٔٞػخ أخشٟ أٝ 

شخظبً ٖٓ سًبة ؽبئشح ٓزغٚ إ٠ُ   190ٓغٔٞػخ ثبُ٘غجخ ُِٔغٔٞع ا٢ٌُِ أٝ ٓب شبثٚ، رُي ٝػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ُٞ عأُ٘ب 

اُخ٤ِظ اُؼشث٢ ػٖ ع٘غ٤برْٜ الخزِلذ اإلعبثبد ثبخزالف األشخبص ٝثبُزب٢ُ كئٕ االعزٔبساد أُٞصػخ ػ٤ِْٜ عٞف رؾَٔ 

( ثؾ٤ش ٣ؾ١ٞ  Data -ػذح إعبثبد ٝرٌٕٞ اُخطٞح األ٠ُٝ ٢ٛ إػذاد عذٍٝ ) أٝ عذاٍٝ ( ُزلش٣ؾ ٛزٙ أُؼِٞٓبد ) اإلعبثبد 

ك٢ اُؼٔٞد أُ٘بعت ٝأٌُبٕ   ( tally )إشبسح  ثٞػغ ٝرُي ؽوٍٞ ثؼذد ع٘غ٤بد اُشًبة . ٝٗجذأ ثلشص اإلعبثبداُغذٍٝ ػذح 

 ,أُ٘بعت

 -ٝٛ٘بى صالس ؽشم اعبع٤خ ُؼشع ٝرِخ٤ض اُج٤بٗبد ٢ٛٝ :

 Tabular Presentationؽش٣وخ اُؼشع اُغذ٢ُٝ -1

  Graphic Presentationؽش٣وخ اُؼشع اُج٤ب٢ٗ  -2

 ؽظبئ٤خؽغبة أُوب٤٣ظ اال -3

 Frequency  Distributionsعذاٍٝ اُزٞص٣ؼبد اُزٌشاس٣خ :    1-1

رأخز اُظٞاٛش اإلؽظبئ٤خ أُذسٝعخ ه٤ٔبً ػذد٣خ ًض٤شح ٝٓزٌشسح ٝك٢ ثؼغ األؽ٤بٕ رٌٕٞ اُ٘زبئظ أُالؽظخ ؿ٤ش ػذد٣خ ، 

 ك٤ٌٖٔ ك٢ ٛزٙ اُؾبالد رؾ٣ِٜٞب إ٠ُ ه٤ْ ػذد٣خ ، ٓضالً ٣ٌٖٔ رؾ٣َٞ 

 إ٠ُ .....اُخ أٝ " طؼ " أٝ " خطأ " " ٗؼْ " أٝ " ال " 

 ثزش٤ٌَ عذاٍٝ رٌشاس٣خ ،. ٣ز٤ؼ " أٝ " طلش " . ٓٔب  1" 

ً ٓٔب ٣غٔؼ ُ٘ب اعزخالص  أُشبٛذاد  ع٤ٔغإٕ رظ٤٘ق ٝرج٣ٞت  ٣ؼ٢٘ ثبُؼشٝسح رشر٤ت ٛزٙ اُج٤بٗبد رظبػذ٣ب أٝ ر٘بص٤ُب

" ٓؼزجش٣ٖ ٛزٙ اُلئبد Classesٖٓ اُلئبد "" اُز١ رزشاٝػ ك٤ٚ اُج٤بٗبد ػ٠ِ ػذد Rangeطٞسح ٝاػؾخ ػٖ أُذٟ "

ٝعٞٛب ُِظبٛشح أُذسٝعخ ؽ٤ش ٣زْ رلش٣ؾ أُؼِٞٓبد ػ٠ِ أعبط ٛزٙ اُلئبد، ٖٝٓ صْ ٗؾذد اُؼذد أُوبثَ ٌَُ كئخ ٖٓ ٛزٙ 

اُزٞص٣غ اُلئبد ُ٘غز٘زظ رٌشاساد اُو٤ْ اُؼذد٣خ ػٖٔ كئبرٜب . ٝٗغ٢ٔ اُغذٍٝ اُز١ ٣ؼْ اُلئبد ٝاُزٌشاساد أُوبثِخ ُٜب عذٍٝ 

 . Frequency  Distribution Tableاُزٌشاس١ 

كئخ ، كئٗ٘ب ٗغ٢ٔ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٗغجخ رٌشاس ًَ  kهشاءح إ٠ُ  nُ٘لشع أٗ٘ب هٔ٘ب ثزوغ٤ْ هشاءاد ظبٛشح ٓؼ٤٘خ ٝاُجبُؾ ػذدٛب 

 كئخ ػ٠ِ أُغٔٞع ا٢ٌُِ ُِزٌشاساد ثبُزٌشاس اُ٘غج٢ .

 غذ إٔ :كئٗ٘ب ٗ fiثبُشٓض   iإرا سٓضٗب ُزٌشاس اُلئخ
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 ٣ٝشٓض ٛ٘ب ًٔب ٣شٓض دٝٓبً ُِٔغٔٞع . segma)   (ٛٞ ؽشف ٣ٞٗب٢ٗ ٣ٝوشأ ع٤ٌٔب ؽ٤ش إ

 ٓشاؽَ إٗشبء اُغذاٍٝ اُزٌشاس٣خ ُٔغٔٞػخ ٖٓ اُج٤بٗبد ثبُشٌَ اُزب٢ُ :

 ٓب ٣أر٢ : رشاػ٢  ٣ٝغت إٔ أُٞعٞدٙاخز٤بس ػذد اُلئبد ٝؽٍٞ ًَ كئخ ٝٛزا ٣ؼزٔذ ػ٠ِ شٌَ اُج٤بٗبد  -1

 كئخ. 15ٝ  5ٗخزبس ػذد اُلئبد ث٤ٖ 

 .ؾروغ ك٢ كئخ ٝاؽذح كو ادٔشبٛذا٤ُبٗبد أٝ ٖٓ اُج ػذد ٓٞعٞد إٔ ًَ  -2

ثزُي إٔ اُوشاءاد اُؾذ٣خ ٝاُٞاهؼخ ث٤ٖ كئز٤ٖ ٓززب٤ُز٤ٖ إٔ ر٘ز٢ٔ إ٠ُ أؽذ اُلئز٤ٖ ٤ُٝظ ٤ٌُِٜٔب، ٝثبُزب٢ُ ال رؾ١ٞ  ٣ؼ٢٘ 

ٝٗطشػ ٗظق اُلئبد أُززب٤ُخ ث٤بٗبد أٝ أسهبّ ٓشزشًخ ُٜٝزا اُـشع ٗوّٞ ثئػبكخ ٗظق ٝاؽذح دهٚ إ٠ُ اُؾذ األػ٠ِ ُِلئخ 



"  ، ك٢ ؽبُخ األػذاد اُظؾ٤ؾخ  ”Class boundariesٝاؽذح دهٚ ٖٓ اُؾذ األد٠ٗ ُِلئخ ٝٛزا ٓب ٗغ٤ٔٚ ؽذٝد اُلئخ اُلؼ٤ِخ 

 ؽغت ػذد خبٗبد اُؼذد . 005.0أٝ   0.05أٝ اُج٤بٗبد أُزوطؼخ, ث٤٘ٔب ٗؼ٤ق ٝٗطشػ 

خ . ٓغ اُؼِْ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ اُلئبد راد أؽٞاٍ ٓخزِلخ ٗغؼَ اُلئبد راد أؽٍٞ ٓزغب٣ٝخ ٝثبُزب٢ُ رـط٢ ٓغبالد ٓزغب٣ٝ -3

 ٌُٖٝ ُٖ ٗزؼشع ُذساعخ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُغذاٍٝ اُزٌشاس٣خ ك٢ ٛزا اٌُزبة.

 ٝرُي ُزغ٤َٜ اُذساعخ . 520،100،1000  ,  10 , ٖٝٓ األعَٜ إٔ رخزبس أؽٞاٍ اُلئبد ٖٓ اُشٌَ 

 

)ٗظق ٓلزٞؽخ ٝرُي ثبخز٤بس أهَ ٖٓ أٝ أهَ أٝ ٣غب١ٝ رٌٕٞ  ٗظق ٓـِوخ أٝ  رٌٕٞ  رٌٕٞ ٓـِوخ أٝاؽٞاٍ اُلئبد  آب إ 
ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ػذد ًج٤ش ٖٓ اُلئبد أطـش ثٌض٤ش أٝ أًجش ثٌض٤ش ٖٓ ثبه٢ اُلئبد، ٝٓغ رُي  اهَ  ػذد اُلئبد أُطِٞثخ  ُغؼَ ٝرُي (

 اُؾغبثبد اُ٘برغخ ػٖ رُي .٣غت االٓز٘بع ػٖ رُي إٕ أٌٖٓ ٝرُي ُظؼٞثخ 
 

 ٓضبٍ : اُزب٢ُ  ٣ٔضَ دسعبد اُطالة  ك٢ آزؾبٕ

 

16 23 16 20 12 17 28 22 15 24 

29 16 30 17 21 11 18 23 15 22 

24 29 18 28 20 14 18 19 39 19 

18 20 23 17 25 29 12 34 22 20 

16 17 19 15 21 18 27 32 14 24 

22 25 15 23 13 24 26 23 19 21 
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31 27 21 20 19 21 20 17 26 15 

 

 

 كون جدول تكراراي لهذا الجدول؟

 الحل 

وهً المجامٌع التً لسمت الٌها لٌم المتغٌر وكل فئة تأخذ مدى معٌن من لٌم المتغٌر ولكل فئة دائما  -:Classesالفئات  -1

 حمٌمٌان حد ادنى حمٌمً وحد اعلى حمٌمً وتدعى بالحدود الفعلٌة .ٌكون لدٌنا حد اعلى وحد ادنى وكذلن حدان 
: هً الل لٌمة من لٌم المتغٌر ٌسمح لها بالدخول فً هذه الفئة على سبٌل المثال Lower class limitالحد االدنى 

 ( 10( فالحد االدنى للفئة هو)10 -39الفئة ).

( 39 – 10لٌم المتغٌر ٌسمح لها بالدخول فً هذه الفئة مثل ) : وهو اكبر لٌمة من upper Class limitالحد االعلى 

 Upperوحد اعلى حمٌمً  Lower class boundary( ، ولكل فئة حدان حمٌمٌان حد ادنى حمٌمً 39فالحد االعلى )
class Boundary ى ولد تسمى هذه الحود الحمٌمٌة بالحدود الفعلٌة حٌث ٌتم تحوٌل البٌانات من بٌانات منفصلة ال

 بٌانات مستمرة او متصلة .

هو ممدار المدى بٌن حدود الفئات العلٌا والدنٌاوهذا ٌستحسن ان Class length or Class widthطول الفئة  -2

 ( .Mتكون اطوال الفئة متساوٌة وسنرمز لطول الفئة بالرمز )

 ( C.C:هو عبارة عن منتصف المدى بٌن حدي الفئة وسنرمز بالرمز ) Class markمركز الفئة  -3



( وٌكون fr:هو عدد المشاهدات  التً تمع فً مدى تلن الفئة وسنرمز له بالرمز ) Class frequencyتكرار الفئة  -4

 مجموع التكرارات مساوٌة للعدد الكلً لمٌم الظاهرة .
 طلبة كلٌة طب االسنان فً ماده وسوف نوضح ما سبك شرحه بالتفصٌل فً الجدول التالً الذي ٌبٌن توزٌع درجات 

                                                                                                                       االحصاء

 =ك٤ٌٖٔ ؽغبة أُذٟ ٝٛٞ اُلشم ث٤ٖ أًجش هشاءح ٝأطـش هشاءح ٝٛٞ  39ٝأًجش هشاءح  10ثٔب إٔ أطـش هشاءح ٢ٛ  

39-10=29                                                   R=. 

  29÷  5 ~ 4.833 = ٣6ٌٖٔ إٔ ٗؾغت ؽٍٞ اُلئخ ٢ٛٝ ٛ٘ب  6ثبخز٤بس ػذد اُلئبد 

     ٢ٛ اُلئبد ؽذٝدٝك٢ ٓضَ ٛزٙ اُؾبالد ٣وشة اُ٘برظ ُألػ٠ِ دٝٓبً ، أ١ ألهشة ػذد طؾ٤ؼ رب٢ُ. ٝثبُزب٢ُ كئٕ 

10-14 , 15-19 , 20-24 , 25-29 , 30-34  and 35-39 

 ٓضالً كئٕ أؽٞاٍ اُلئبد ع٤ٌٕٞ  8الؽع أٗٚ ٣ٌٖٔ اخز٤بس ػذد آخش ُِلئبد كئرا اخزشٗب اُؼذد 

 ٝعٞف رٌٕٞ اُلئبد اُضٔبٕ ًبُزب٢ُ:  29÷ 4 ~ 3.625 = 8   

  10-13 , 14-17 , 18-21 , 22-25 , 26-29 , 30-33  , 34-37 , 38-41 

 /ٓالؽظٚ

ؿ٤ش ٓٞعٞد ك٢ اُج٤بٗبد أطالً ٝٝعٞدٙ ٛ٘ب ال ٣ؤصش ػ٠ِ اُج٤بٗبد األط٤ِخ ٝإٗٔب ٝػؼ٘بٙ ٢ٌُ  41ٝٛ٘ب ٣ٌٖٔ إٔ ٗزًش ثإٔ اُشهْ 

اُز١ ٛٞ أطـش هشاءح ٓٞعٞدح ُٝن٘لظ اُغنجت . ُونذ  10رٌٕٞ أؽٞاٍ اُلئبد ٓزغب٣ٝخ ًٔب ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗجذأ ثؼذد أطـش ٖٓ اُشهْ 

ؾ ٝع٘زبثغ ششػ أُضبٍ ػ٠ِ عذ كئبد ٝاُغجت ك٢ رُي اُزلبطن٤َ اُزن٢ رًنشد عنبثوبً ٝٛن٢ إٔ رًشٗب ٛ٘ب إٌٓب٤ٗز٤ٖ ُِزٞػ٤ؼ كو

 ، صْ ٗظ٘ق ٛزٙ اُج٤بٗبد ٝكن اُلئبد اُغذ ًٔب ٣أر٢:   5 , 10 , 100 .…أؽٞاٍ اُلئبد ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ 

  

    Frequency tally  الفئاتCLASS  

8 IIII    III 10-14 

28 IIII  IIII  IIII  IIII  IIII  III 15-19 

27 IIII IIII IIII IIII IIII II 20-24 

12 IIII IIII II 25-29 

4 IIII 30-34 

1 I 35-39 

 

 ..... ٌٝٛزا. 19.5-14.5ُِٝلئخ اُضب٤ٗخ  14.5-9.5الؽع ك٢ اُغذٍٝ إٔ اُؾذٝد اُلؼ٤ِخ ُِلئخ األ٠ُٝ 

 

 دهخ ُِؾذ االد٠ٗ ٝاُؾذ االػ٠ِ ػ٠ِ اُزشر٤ت .ٝٗؾظَ ػ٠ِ ٛزٙ اُؾذٝد ثطشػ ٝ عٔغ ٗظق ٝاؽذح 



( ارا ًبٗذ اُج٤بٗبد رؾز١ٞ ػ٠ِ ػذد ػشش١ 0.05( ارا ًبٗذ اُج٤بٗبد طؾ٤ؾخ ٝ)0.5ٝأُوظٞد ث٘ظق ٝاؽذح اُذهخ ٛٞ )

 ( ارا ًبٗذ اُج٤بٗبد رؾز١ٞ ػ٠ِ ػذد٣ٖ ػشش٤٣ٖ ثؼذ اُلبطِخ .0.005ٝاؽذ ثؼذ اُلبطِخ ٝ)

ك٢ اُلئبد أُالئٔخ   أُشبٛذاد( ػذد ٓشاد ٝهٞع  Frequencyك٢ أهظ٠ ا٤ٔ٤ُٖ  اُزٌشاس) ٝك٢ اُغذٍٝ أػالٙ ٣ٔضَ اُؼٔٞد

 . Class Frequencyٝٛٞ ٓب ٗذػٞٙ رشدد اُلئخ أٝ اُزٌشاس 

 إٕ أطـش سهْ ٝأًجش سهْ ك٢ ػٔٞد  أهظ٠ ا٤ُغبس ٣ؼجش ػ٘ٚ ثؾذٝد اُلئبد 

 Class limits ّكبألسهب  

35 30 25 20 15 10 

                         اُذ٤ٗب ُِلئبد ث٤٘ٔب٢ٛ اُؾذٝد 

33 34 23 24 13 14 

 . ػ٠ِ اُزشر٤ت Lower class limits and Upper class limitsزغ٠ٔ اُؾذٝد اُؼ٤ِب ُِلئبد ك

Class boundaries”  " ٝأ"Real class limits . ًإٕ ؽذٝد اُلئبد ٢ٛ األًضش اعزؼٔبالً أٝ ش٤ٞػب ،" 

إؽذٟ ػ٘بطش اُزٞص٣ؼبد اُزٌشاس٣خ اُٜبٓخ ٢ٛٝ ثبُزؼش٣ق ٓ٘زظق ؽٍٞ اُلئخ ٝٗؾظَ  Class marksرؼزجش ٓشاًض اُلئبد 

 أ١ 2ػ٤ِٚ ثئػبكخ اُؾذ األد٠ٗ ُِلئخ ُؾذٛب األػ٠ِ ٝهغٔخ اُ٘برظ ػ٠ِ 

 ( a+b )/ 2  ؽ٤شa  اُؾذ األد٠ٗb   اُؾذ األػ٠ِ . أٓب ؽٍٞ اُلئخClass interval   ث٤ٖ اُؾذ األػ٠ِ اُلؼ٢ِ ٝ  كٜٞ اُلشم

اُؾذ األد٠ٗ اُلؼ٢ِ ٝؿبُجبً ٓب ٣غ٠ٔ ٓذٟ اُلئخ . ٗؾظَ ػ٠ِ ٓشاًض اُلئبد ثؾغبة ٓشًض اُلئخ األ٠ُٝ ٖٝٓ صْ ٗؼ٤ق ُٚ ؽٍٞ 

ٌٝٛزا . ٝثبُؼٌظ كئٕ  …اُلئخ ك٘ؾظَ ػ٠ِ ٓشًض اُلئخ اُضب٤ٗخ ، ٗؼ٤ق ؽٍٞ اُلئخ ُِ٘برظ ك٘ؾظَ ػ٠ِ ٓشًض اُلئخ اُزب٢ُ

 . ٓشًض١ كئز٤ٖ ٓززب٤ُز٤ٖ ٣ؼط٢ ؽٍٞ اُلئخاُلشم ث٤ٖ 
 
 

 ٓضبٍ :

 أٝعذ ٓشاًض اُلئبد ٝأؽٞاٍ اُلئبد ك٢ أُضبٍ اُغبثن .

 ( 39+35)... ٌٝٛزا ٝأخ٤شاً   17= 2/( 19+15)صْ   12= 2/(14+10)٢ٛ ػ٠ِ اُزشر٤ت Class mark إٕ ٓشاًض اُلئبد 

 . 5=12-17. ُٝؾغبة ؽٍٞ اُلئخ الؽع ٛ٘ب إٔ     37= 2/

 

٣ٝؾغت ثوغٔخ   Percentage-distributionهذ ٌٕٗٞ ثؾبعخ إ٠ُ ٓؼ٤بس آخش ٣ٝذػ٠ ثزٌشاس اُزٞص٣غ اُ٘غج٢  أُئ١ٞ 

. أٝ ٓؼ٤بسا آخش ٝ ٣ذػ٠ اُزٌشاس اُ٘غج٢ ٝاُز١ ٣ؾغت ثوغٔخ 100رٌشاس ًَ كئخ  ػ٠ِ أُغٔٞع اُؼبّ ٝػشة اُ٘برظ ثـ 

 (. (Relative frequency اُزٌشاس ٌَُ كئخ ػ٠ِ أُغٔٞع اُؼبّ 

 

 

 ٓضبٍ :

ؽبُجبً ك٢ أٌُزجخ خالٍ  80 ُِلزشاد اُض٤٘ٓخ اُز٢ هؼبٛب   percentage  distributionاؽغت رٌشاس اُزٞص٣غ اُ٘غج٢ 

 . 3-2ٝأُلشؿخ ك٢ اُغذٍٝ  أعجٞع ٓب

 اُؾَ :

أ١  100ة اُ٘برظ ثـــ اُزشدد ٌَُ كئخ ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٖٔ هغٔخ رشدد ًَ كئخ ػ٠ِ أُغٔٞع ا٢ٌُِ ٝػش 2-3ُوذ شبٛذٗب ك٢ اُغذٍٝ 

10100%إٔ اُلئخ األ٠ُٝ رؾ١ٞ 
80

8
  35100%ٖٓ اُج٤بٗبد ٝثبُ٘غجخ ُِلئخ اُضب٤ٗخ كزؾ١ٞ

80

28
  ٝ اُج٤بٗبد ٖٓ

25.1100%ٌٛزا، ٝأخ٤شاً اُلئخ األخ٤شح رؾ١ٞ 
80

1
  ٍٝاُج٤بٗبد . ٌٝٛزا ٣ٌٖٔ رِخ٤ض رُي ثغذٍٝ ػ٠ِ ؿشاس اُغذ ٖٓ

 : اُغبثن ٣ؾز١ٞ ٗزبئظ أُضبٍ اُؾب٢ُ ٝاُغبثن ثبُشٌَ ا٥ر٢
 

 

    



Class marks  Percentage Frequency Class limits 

(10+14) 2=12 (880)100=10% 8 10-14 

(15+19) 2=17 (2880)100=35% 28 15-19 

22 33.75 % 27 20-24 

27 15 % 12 25-29 

32 5 % 4 30-34 

37 1.25 % 1 35-39 

 100% 80 TOTEL 

 

 ٛزا ٣ٌٖٝٔ رؼذ٣َ عذٍٝ اُزٞص٣غ ٝرؾ٣ِٞٚ إ٠ُ عذٍٝ ٖٓ اُشٌَ " أهَ ٖٓ أٝ ٣غب١ٝ " أٝ

 " أهَ ٖٓ " أٝ "أًضش ٖٓ " ٝٛزا ٓب ٣ذػ٠ ثــ " اُزٞص٣ؼبد اُزٌشاس٣خ أُزغٔؼخ "

 Cumulative frequency distribution   ، ٝٗؾظَ ػ٠ِ رُي ثغٔغ رٌشاس اُلئبد ثذا٣خ ٖٓ اُلئخ األ٠ُٝ إ٠ُ اُضب٤ٗخ.

 .  اُ٘برظ إ٠ُ اُضبُضخ اُ٘برظ ا٠ُ اُشاثؼخ ...ٌٝٛزا
 ٓضبٍ:

  2-3( ُِج٤بٗبد اُٞاسدح ك٢ أُضبٍ األٍٝ أػالٙ ٝأُلشؿخ ك٢ اُغذٍٝ  (Less thanشٌَ عذٍٝ رٞص٣غ ٓزغٔغ " أهَ ٖٓ "

 اُؾَ :

..... ٌٝٛنزا .كن٤ٌٖٔ  ثبُزنب٢ُ رشر٤نت اُ٘زنبئظ كن٢ 20  ه٤ٔنخ أهنَ ٓنٖ  15 , 36=28+8هن٤ْ أهنَ ٓنٖ  10 , 8رٞعذ ه٤ْ أهَ ٖٓ ال 

 : عذٍٝ رغ٤ٔؼ٢ " طبػذ " ًٔب ٢ِ٣

 التكرار الهابط 

Reverse Cumulative 

Freq. 

 التكرار التجمٌعً الصاعد

cumulative Frequency 

راالتكر  

Frequency 

 الفئات 

 

80 0 0 ≤10 

80-8=72 0+8=8 8  ≤ 15 

72-28=44 8+28=36 28 ≤20 

44-27=17 36+27=63 27   ≤25 

17-12=5 63+12=75 12 ≤ 30 

5-4=1 75+4=79 4  ≤  35 

1-1=0 79+1=80 1  ≤ 40 

 



وهاً جاداول تكزارٌاة تناةصاٍة و مةاالجة نهجادول   هناك جداول تكزارٌة معاكسة نهجدول انتكزاري انصاادد 

وانئةاة  72=8-80فتكا.ج انئةاة انناةٍاة  80أداله ونكنجا تتنااة  ماا انمجما.إ  مج مجما.إ انااٍا انساالاة ها. 

الحا  فاً انعما.ال االخٍاز هنااك    0  وٌك.ج انتكزار انمتناة  نهئةة األخٍاز  …وهكذا  44 = 28-72انناننة 

   01ةازاء  أكباز ماا  27ونكاا  01ةزاءات  أةام ماا  0،  08ةزاء  اةم ما   8نكا  08ةزاء  أكبز ما    08

 وهكذا     وهذا ٌنطبق دهى لاٍة انئئ

 اُزٔض٤َ اُج٤ب٢ٗ ُِجبٗبد

ثؼنذ  اُج٤ب٢ٗ ٛنٞ ؽش٣ونخ ُزٞػن٤ؼ ٗزنبئظ اُذساعنخ اإلؽظنبئ٤خ ث٤ب٤ٗنب. ٛ٘نبى اُؼذ٣نذ ٓنٖ أٗنٞاع اُشعنّٞ اُج٤ب٤ٗنخ أُخزِلنخ, اُزٔض٤َ

ٖٓ رش٤ٌَ عذٍٝ اُزٞص٣غ اُزٌشاس١ ثؼـؾ اُؼذد اٌُج٤ش ُِٔؼِٞٓبد ٝػشػٜب ثشٌَ ٣غنَٜ اُزؼبٓنَ ٓؼنٚ كن٢ ث٤نبٕ اُون٤ْ االٗزٜبء 

هاو أحاد طارق التاً  لعرض البٌانً للبٌانااتوا .األًضش رٌشاساً ، األهَ رٌشاساً ، األًضش رطشكبً .... اُخ  ٣ٌٖٔ ػشع اُ٘زبئظ ث٤ب٤ٗبً 

من حٌث شكل التوزٌع ومدى تمركز البٌانات، وفً كثٌار مان الناواحً التطبٌمٌاة ٌكاون  ٌمكن استخدامها فً وصف البٌانات،

العرض البٌانً أسهل وأسرع فً وصف الظاهرة محل الدراساة، وتختلاف طارق عارض البٌاناات بٌانٌاا حساب ناوع البٌاناات 

 .المبوبة فً شكل جدول تكراري، وفٌما ٌلً عرض لألشكال البٌانٌة المختلفة

أُذسط اُزٌشاس١ ٛٞ اُزٔض٤َ اُج٤ب٢ٗ ُِغنذٍٝ اُزٌنشاس١ اُجغن٤ؾ اُخنبص ثبُج٤بٗنبد ا٤ٌُٔنخ Histogram : اُزٌشاس١أُذسط -1

أُزظِخ، ٝٛٞ ػجبسح ػٖ أػٔذح ث٤ب٤ٗخ ٓزالطوخ، ؽ٤ش رٔضَ اُزٌشاساد ػ٠ِ أُؾٞس اُشأع٢، ث٤٘ٔب رٔضنَ هن٤ْ أُزـ٤نش ) ؽنذٝد 

  . كئخ ثؼٔٞد، اسرلبػٚ ٛٞ رٌشاس اُلئخ، ٝؽٍٞ هبػذرٚ ٛٞ ؽٍٞ اُلئخاُلئبد( ػ٠ِ أُؾٞس األكو٢، ٣ٝزْ رٔض٤َ ًَ 

راد ػشع ٝاؽذ ٌُٜٝ٘ب ثأؽٞاٍ ٓخزِلخ ؽ٤ش ٣ز٘بعت ؽٍٞ ًنَ  أُزالطوخ رزٔضَ ٛزٙ اُطش٣وخ ثشعْ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُغزط٤الد

زط٤َ ( ٓ٘طجونخ ػِن٠ ) ػنشع أُغناُؼنشع  ٔزالطنوخ أُزغنب٣ٝخآُغزط٤َ ٓغ رٌشاس اُلئنخ اُزن٢ ٣ٔضِٜنب ٝرٌنٕٞ أُغنزط٤الد 

ٛننزٙ  أُؾنٞس األكونن٢ ٝٓشاًننض ٛننزٙ اُوٞاػننذ ٓ٘طجوننخ ػِنن٠ ٓشاًننض اُلئنبد ث٤٘ٔننب ٣شننبس إُنن٠ أؽننٞاٍ ٛننزٙ أُغننزط٤الد ) اسرلبػننبد

 ( ثزٌشاس ًَ كئخ ػ٠ِ أُؾٞس اُشأع٢ . أُغزط٤الد

 

  

إٔ أُذسط اُزٌشاس١ ال ٣ٌٖٔ اعزخذآٚ ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُلئبد ٓلزٞؽخ ، ًٝنزُي ػ٘نذٓب رٌنٕٞ اُلئنبد ؿ٤نش  ٓغ ٓالؽظٚ  

ٓزغنب٣ٝخ كلن٢ ٛنزٙ اُؾبُنخ ٣لؼنَ اعننزخذاّ ٓغنبؽخ أُغنزط٤الد ُِذالُنخ ػِن٠ اُزٌننشاس ػٞػنبً ػنٖ اسرلبػنبد أُغنزط٤الد كنن٢ 

 .اُلئبد أُزغب٣ٝخ

 



التى تم عرضها فً جدول توزٌع تكرارى، وفٌه ٌمثل كل مستطٌل فئه من فئات وٌستخدم المدرج التكرارى لتمثٌل البٌانات 
 التوزٌع التكرارى. 
فى المدرج التكرارى حسب التكرار )فمد نستخدم التكرار األصلى فً حالة تمثٌل التوزٌع  العموديٌتم تمسٌم المحور 

 التكرارى، وكذلن ٌمكن أن نستخدم التكرار النسبى فً حالة تمثٌل التوزٌع التكرارى النسبى(.

 

 : Poligonالمنحى التكـرارى

على المنحنى التكراري، وٌالحظ أنه  ٌنبيهً  المضلع التكراري منحنى بدال من خطوط منكسرة فإننا نحصل اإذا جعلن

عدم رسم المنحنى التكراري إال إذا كانت الفئات كثٌرة العدد، وذات طول صيٌر وكان عدد البٌانات كبٌرا وكانت هذه البٌانهات 

 والوزن.  الولتمن النوع المتصل مثال

 خطوات رسم المنحنى التكراري:

 التكرارات. العموديور األفمً الفئات والمحوربحٌث ٌمثل المح عمودينرسم محورٌن أفمً و •
فئهه  سههابم  عنههد النمطهه  األولههى فههً التوزٌههع التكههرارأ ٌمابلاهها تكههرار أصههلى ٌسههاوأ  تكههوٌن نمههوم ب •

 الصفر.
 نموم بإنشاء فئ  الحم  للفئ  األخٌرة فً التوزٌع التكرارأ ٌمابلاا تكرار أصلى ٌساوأ الصفر أٌضاً. •

 
 
 

 
 
 

 المتجمعه: التوزٌعات التكرارٌة

تستخدم المنحنٌات المتجمع  لتمثٌل التوزٌعات التكرارٌ  المتجمع  بٌانٌاً بما ٌتالئم مع نوع التوزٌع التكراري المتجمع، 
ونحصل على المنحنى المتجمع برصد التكرار المتجمع ألي فئة ممابل الحد األعلى أو الحد األدنى الفعلً لاا ثم نوصل هذه 

 طوط ممادة.النماط فٌما بٌناا بخ

 
 :(الصاعد)التوزٌعات التكرارٌة المتجمعه 

ٌستخدم المنحنى المتجمع لتمثٌل التوزٌع التكرارى المتجمع الصاعد، سواء أكان بالمٌم المطلمه للتكرارات, أو بالتكرار 

فئه، ألنه ٌعبر  النسبً. وٌراعً وضع النماط الخاصه بالتكرارات فً حالة المنحنى المتجمع الصاعد عند الحد األعلى لكل

 عن العدد االجمالى ألوجه الظاهرة الوالع أسفل الحد األعلى للفئه. 
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 -(:المنحنى المتجمع الهابط )النازل

وٌستخدم المنحنى المتجمع الهابط )النازل( لتمثٌل التوزٌع التكرارى المتجمع الهابط )النازل( أٌضاً بالمٌم المطلمه للتكرارات 

وٌراعى وضع النماط الخاصه بالتكرارات المتجمعه الهابطه )النازلة( عند الحد األدنً لكل فئه، ألنه أو بالتكرار النسبى، 

 ٌعبر عن العدد االجمالى ألوجه الظاهرة الوالع أعلً الحد األدنى للفئه.

     التوزٌعات التكرارٌة المتجمعه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pie chartالتمثٌل الدائري: 

 

كل لطاع مع تكرار الفئة التً  )زاوٌة( ٌمكن أن نرسم دائرة ونمسمها إلى لطاعات دائرٌة تتناسب مساحةوفً هذه الحالة 
والفئة األلل تكراراً تمابل المطاع األصغر مساحة . وتحسب  )زاوٌة( ٌمثلها . فالفئة األكثر تكراراً تمابل المطاع األكبر مساحة

 مساحات المطاعات الدائرٌة كما ٌأتً : 

وهً درجات الدائرة حول مركزها ، فالزاوٌة الناتجة تمثل  360التكرار النسبً لكل فئة ثم ٌضرب فً  ٌحسب 

 مساحة المطاع الممابل للفئة .
 مثال :

 ً  . 2-3البٌانات الواردة فً الجدول وبطرٌمة الدائرة  مثل بٌانٌا

 الحل :
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. إن تكرار الفئة األولى   2-4 نحتاج إلتمام الحل إٌجاد التردد النسبً لكل فئة ولمد تم احتسابه كما هو موضح فً الجدول  

فنحصل  360فنحصل على التردد النسبً نضرب الناتج بـ  100مجموع البٌانات ثم ٌضرب الناتج بـ  80ٌمسم على  8هو 

األولى أي على زاوٌة المطاع األول الممابل للفئة 
8

80
100 10% 360 36   o o   وبصورة مشابهة نحصل على زواٌا

%35المطاعات ) تكرار الفئات ( األخرى وهً على الترتٌب  360 126 o o ، للفئة الثانٌة

3375% 360 1215. . o o ،   15للفئة الثالثة% 360 54 o o   ،5للفئة  الرابعة% 360 18 o o    للفئة

ooالخامسة وأخٌراً  5.4360%25.1   للفئة السادسة . ترسم المطاعات ثم تلون بأشكال مختلفة للتمٌٌز بٌنها . الحظ

 360أٌضاً أن مجموع زواٌا  المطاعات الزاوٌة ٌساوي 
 
 
 

 

  

 تمارين 

طالباً من طالب لسم وهً معطاة بالسنتٌمتر  15تمثل البٌانات التالٌة أطوال - 1 

 وهً 
 

-a ًمثل هذه البٌانات بطرٌمة المخطط النمط 
 -b   بطرٌمة الساق والورلة مستخدما للساق االرلام:مثل هذه البٌانات 
 

13 14 15 16 17 18 

 

 . حكومٌةمستشفٌات الالتمثل البٌانات التالٌة التمرٌر األسبوعً فً لسم اإلسعاف فً إحدى  - 2

 24كسور            

 12رضوض          

 4عٌون              
 3   موت

 3غٌبوبة             
 2أعراض أخرى    

 . اختر تمثٌالً بٌانٌاً آخر لهذه البٌانات ونفذه . Bar-Chartمثل هذه البٌانات بٌانٌاً بطرٌمة األعمدة 

171 153 136 166 141 

158 183 145 155 161 

150 175 160 138 149 

1

2
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4

5

6



 

 : طالبا لماده علم الطفٌلٌات 66التالً درجات – 3

 

36.9 24.6 34.1 25.4 20.6 29.5 33.7 27.3 21.2 28.3 
32.5 15.2 27.1 35.5 29.4 21.8 27.5 28.9 24.8 29.6 
28.1 22.2 33.5 29.3 32.7 28.4 21.3 25.0 21.9 37.5 
25.4 22.7 29.6 17.3 29.5 26.9 34.6 30.2 29.0 26.8 
23.0 24.5 29.3 23.9 36.8 28.7 33.2 23.6 34.5 31.3 
29.2 34.8 37.0 38.4 31.0 24.0 28.3 18.6 23.5 26.4 

 

صْ أٗشئ اُغذٍٝ اُزٌشاس١ ٝ ٓضَ رُي  39.9 -35.0....,24.9-20.0 ,19.9-15.0ٝصع ٛزٙ اُج٤بٗبد ٝكن اُلئبد اُزب٤ُخ :

 . Pie chart، صْ ثطش٣وخ اُذائشح  histogramث٤ب٤ٗبً ثطش٣وخ أُغزط٤الد 

 أٝعذ اُزٌشاس اُزغ٤ٔؼ٢ اُظبػذ ُِج٤بٗبد اُٞاسدح ك٢ أُغأُخ اُغبثوخ  - 4

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثانً 

 

 ٓوب٤٣ظ اُ٘ضػٚ أُشًض٣ٚ ٝاُزشزذ

اإلحصائٌة من عدة خطوات ٌمثل فٌها الوصف البٌانً الخطوة األولى بٌنما تأتى عملٌة وصف البٌانات كمٌاً تتكون العملٌة 
كخطوة ثانٌة مهمة ومكملة للوصول إلى فهم أعمك ورؤٌة أوضح للمعلومة المحتواة فً المٌم الكمٌة محل الدراسة. 

من التفصٌل إلى توجهات المتغٌرات الكمٌة.  ءتشٌر بشًكمٌاً فً محاولة الحصول على لٌم  توتتلخص عملٌة وصف البٌانا
وفً الوالع تتنوع المماٌٌس الكمٌة اإلحصائٌة التً ٌمكن تطبٌمها على المتغٌرات الكمٌة بٌد انه ٌمكن تمسٌمها إلى نوعٌن 

 رئٌسٌٌن هما مماٌٌس نزعة مركزٌة ومماٌٌس تشتت.
المرتبطة بالظاهرة المدروسة. وٌتطلب ذلن بالطبع حصر جمٌع تسعى الدراسات اإلحصائٌة إلى كشف معالم المجتمعات 

الكمٌة المتصلة بمشكلة الدراسة والمتوفرة فً المجتمع. وفً حال حصر جمٌع لٌم المجتمع فانه ٌتم الحصول على  تالبٌانا
ٌر جدا لدرجة تعذر عملٌة المعالم المطلوبة والتً تكون بالطبع لٌم ثابتة. فً الممابل عندما ٌكون المجتمع غٌر محدود أو كب

حصر جمٌع المٌم الموجودة فٌه فان األسلوب اإلحصائً األمثل هنا ٌكمن فً استخدام عٌنة عشوائٌة ممثلة للمجتمع ومن 
ثم الحصول على تمدٌرات للمعالم المطلوبة. وبحكم كون العٌنة عشوائٌة فان جمٌع المؤشرات اإلحصائٌة التً ٌتم الحصول 

عٌنة العشوائٌة والتً ٌطلك علٌها بإحصائٌات العٌنة تعتبر متغٌرات عشوائٌة تختلف لٌمها تبعا الختالف علٌها من خالل ال
العٌنة العشوائٌة المستخدمة. لذا فان عملٌة حساب المؤشرات اإلحصائٌة سواء المتعلمة بالنزعة المركزٌة أو بالتشتت 

 جتمع أم عٌنة عشوائٌة.ستختلف تبعا لنوع وعاء البٌانات اإلحصائٌة المستخدم، م

 

 مماٌٌس النزعة المركزٌة

تهتم مماٌٌس النزعة المركزٌة بتوفٌر مؤشرات كمٌة تمثل التوجه العام لمٌم المتغٌر الكمً المدروس، حٌث ٌتم الحصول 
مماٌٌس النزعة على مؤشر ٌفٌد عن توجه المٌم، دون الحاجة إلى التعامل مع جمٌع المٌم المختلفة للمتغٌر الكمً. لذا فان 

المركزٌة تنتج فً النهاٌة أرلام محدودة تمثل التمدٌرات لتلن المماٌٌس وذلن بغض النظر عن عدد المٌم األصلً، سواء كان 
صغٌراً أم كبٌراً. كما أن االستعاضة عن المٌم كلها برلم واحد ٌفمدنا كثٌر من المعلومات حول البٌانات، إال أنه ال ٌمكن حجب 

ٌرة والدور الهام لمماٌٌس النزعة المركزٌة فً مجال االستدالل اإلحصائً، حٌث تعتبر هذه المماٌٌس حجر األهمٌة الكب
األساس ونمطة البداٌة ألي دراسة تحلٌلٌة إحصائٌة، كما ٌتم االنطالق منها إلى مستوٌات متمدمة فً عملٌات التحلٌل ومن 

متغٌرات الكمٌة التابعة لها. تتنوع استخدامات مماٌٌس النزعة ثم االستدالل حول توجه البٌانات والصفات الممٌزة لل
المركزٌة فً عملٌات االستدالل اإلحصائً مما ٌنتج عنه تنوع فً طبٌعة تلن المماٌٌس المختلفة، لذا سٌتم التطرق فً هذا 

 ً والوسٌط والمنوالالفصل إلى ثالث أنواع من مماٌٌس النزعة المركزٌة والتً تمثل األهم، وهً كل من الوسط الحساب
 
 

 
 اُٞعؾ اُؾغبث٢:

 

ٓو٤بط اُ٘ضػخ أُشًض٣خ األًضش شٜشح ٝاألًضش  (Arithmetic Average or Mean)٣ٔضَ اُٞعؾ اُؾغبث٢ أٝ أُزٞعؾ 

أ٤ٔٛخ ك٢ أُوب٤٣ظ أُخزِلخ. ٝرٔضَ ه٤ٔخ اُٞعؾ اُؾغبث٢ اُو٤ٔخ اُز٢ رزٔشًض ؽُٜٞب ع٤ٔغ اُو٤ْ أُخزِلخ ُِٔزـ٤ش ا٢ٌُٔ. 

ُٔغزٔغ. ك٢ ٣ٌٖٔ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُو٤ٔخ اُؾو٤و٤خ ُٔزٞعؾ ٓزـ٤ش ػشٞائ٢ ك٢ ٓغزٔغ ٓؾذٝد إرا رْ اُزؼبَٓ ٓغ ًبكخ اُو٤ْ ك٢ ا

ٝاُز٢ رٔضَ ٓؼِٔخ أُغزٔغ. ٝثبكزشاع اُزؼبَٓ ٓغ ٓزـ٤ش  ٛزٙ اُؾبُخ ٣شٓض ُو٤ٔخ اُٞعؾ اُؾغبث٢ أُؾظَ ثبُشٓض 

كبٗٚ ٣ٌٖٔ ؽغبة ه٤ٔخ اُٞعؾ اُؾغبث٢ ٖٓ خالٍ اُذاُخ اُزب٤ُخ )ُج٤بٗبد خبّ أٝ ؿ٤ش  Nُٔغزٔغ ٓؾذٝد ؽغٔٚ  Xػشٞائ٢ 
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هشاءح، كبٕ ٓؼبدُخ روذ٣ش ه٤ٔخ  n أٓب ك٢ ؽبٍ اُزؼبَٓ ٓغ ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ ٓٔضِخ ُٔغزٔغ اُذساعخ ؽغٜٔب

 اُٞعؾ اُؾغبث٢ ٣زْ ٖٓ خالٍ اُذاُخ،
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ؽ٤ش رْ اإلشبسح س٣بػ٤ب ُو٤ٔخ اُٞعؾ اُؾغبث٢ ثبعزخذاّ اُششؽخ ػ٠ِ سٓض أُزـ٤ش ا٢ٌُٔ. ٝثبُطجغ رؼزجش 

 .إؽظبئ٤خ ػ٤٘خ رٔضَ روذ٣ش ٓوجٍٞ إؽظبئ٤ب ُو٤ٔخ ٓؼِٔخ أُغزٔغ أُغُٜٞخ  Xاُو٤ٔخ 

 

nxxx ُٔغٔٞػخ اُج٤بٗبدإٕ اُٞعؾ اُؾغبث٢) أُؼذٍ (  ,..., ٛٞ ٓغٔٞع ٛزٙ اُج٤بٗبد ٓوغٞٓبً ػ٠ِ  21

 ٣ٝؼط٠ ثبُؼالهخ اُزب٤ُخ :  xػذدٛب ٣ٝشٓض ُزُي ثبُشٓض 
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 كئخ كئٕ اُٞعؾ اُؾغبث٢ ٣ؼط٢ ثبُؼالهخ : kأٓب إرا ًبٗذ اُج٤بٗبد ٓؼطبح ثغذٍٝ رٞص٣غ رٌشاس١ رٝ 
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ٝٓشًضٛب ػ٠ِ اُزشر٤ت ًٝزُي   iُزٌشاس اُلئخ  if  ،ixؽ٤ش سٓضٗب ثــ 
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 أٓضِخ :

a :  ػذد اُشعبئَ ا٤ٓٞ٤ُخ اُز٢ رِوبٛب ٌٓزت رغبس١ خالٍ صٔب٤ٗخ أ٣بّ ػَٔ ٢ٛ ًب٥ر٠ ) 

2 , 0 , 3 , 15 , 4 , 13 , 5 , 6   

 إٕ ٓزٞعؾ ػذد اُشعبئَ ا٤ٓٞ٤ُخ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٛٞ :

x          
1

8
2 0 3 15 4 13 5 6

48

8
6[ ] 

b : إٕ اُٞعؾ اُؾغبث٢ أٝ أُزٞعؾ ُِج٤بٗبد ك٢ عذٍٝ اُزٞص٣غ اُزٌشاس١ ، ٣ؾغت ًبُزب٢ُ ) 
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ٓغٔٞع اٗؾشاكبد ه٤ْ  اإلشبسح ٛ٘ب إ٠ُ إٔ اُٞعؾ اُؾغبث٢ ٣زٔزغ ثؼذح خٞاص ٜٓ٘ب إٔرغذس                   

 ٓغٔٞػخ ث٤بٗبد ػٖ ٝعطٜب اُؾغبث٢ ٣غب١ٝ اُظلش أ١ :
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 ٝرُي ثبُ٘غجخ ُِو٤ْ االكشاد٣خ. أٓب ثبُ٘غجخ ُِو٤ْ أُؼطبح ك٢ عذٍٝ رٞص٣غ رٌشاس١ ك٢ٜ :
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  Medianالوسٌط:   2

 
 تصاعدٌاً أو تنازلٌاً ٌمكننا أن نعٌن وضعٌة إحدى هذه المٌم ولتكنعند ترتٌبنا لمٌم ظاهرة إحصائٌة ما 

jx ولولنا أن ربع لٌم المجتمع هً أعلى من هذه المٌمة وثالثة أرباع المٌم ألل منها أو أن ثلثها ألل من هذه المٌمة ,jx 

وثلثٌها أكبر منها . نسمً مثل هذه المماٌٌس مماٌٌس وضعٌة ، حٌث ٌعتبر الوسٌط أحد أهم هذه المماٌٌس . وبالتعرٌف :  
ً بحٌث تكون كل لٌمة من المٌم التً تسبمه  الوسٌط هو المٌمة التً ٌتساوى على طرفٌها عدد المٌم بعد ترتٌبها تصاعدٌا

إذا كانت المٌم مرتبة تنازلٌاً فتكون المٌم التً تسبمه أكبر والتً تلٌه  . أماأكبر منه أصغر منه وكل لٌمة من المٌم التً تلٌه

ً  عددها  فالوسٌط هو المٌمة النصفٌة التً تمسم هذه المٌم  عدد فردي(  n )حٌث   nأصغر. فإذا كان عدد هذه المٌم فردٌا

ً فالوسٌط هو الوسط الحسابً لمجموع وهو  ~xالمٌمتٌن الوسٌطٌتٌن وٌرمز للوسٌط بالرمز  ,أما إذا كان عدد المٌم زوجٌا

المراءة التً ترتٌبها    
2

1n
 عدد فردي. nفً حالة  

عدداً زوجٌاً فالوسٌط هو متوسط المراءتٌن   nأما إذا كان  
2

n
 1+و   

2

n
 

 أمثلة :

a  أوجد الوسٌط لهذه البٌانات . 2,1,2,3,5,6,10-والتً تصبح بعد ترتٌبها تصاعدٌاً   2,5,6,1,2,10-,3( المٌم 

والوسٌط هو المٌمة النصفٌة وبالتالً :  n = 7بما أن  الحل :
7 1

2
4


 

~3أي أن المٌمة المطلوبة هً الرابعة وبالتالً فإن  x 

b  أوجد وسٌط هذه البٌانات  1,3,4,6,810,11-,5-والتً تصبح بعد ترتٌبها تصاعدٌاً  1,3,8,10,11-,5,6-,4( لتكن المٌم

. 
 الحل :

5.4وعددها زوجٌاً فإن الوسٌط هو متوسط المٌمتٌن الوسٌطٌتٌن,  أي  n = 8بما أن 
2

18



وبالتالً فهو الوسط  

 والخامسةالحسابً للمٌمتٌن الرابعة 

5
2

64~ 


x 

و تستخدم هذه الطرٌمة إذا كان عدد البٌانات صغٌرا . أما إذا كان عدد البٌانات كبٌرا و غٌر مرتب فً جدول  تكراري فان 
 هنان طرٌمة عامة سنذكرها فً الفمرة المادمة.

من فئات متساوٌة الطول فإن الفئة الوسٌطٌة أما إذا كانت المٌم معطاة فً جدول توزٌع تكراري وموزعة توزٌعاً عادالً ض

هً أول فئة ٌزٌد تكرارها المتجمع الصاعد عن
2

n
فً هذه  ~xمجموع التكرارات وٌعطى الوسٌط  nأو ٌساوٌه حٌث    

 الحالة بالعاللة التالٌة :

                                                                                               



 .2~

j

k
n

ax     

                                                                     



فهو j  أما  aمجموع تكرارات الفئات التً تسبك   kطول الفئة ،  للحد األدنى الفعلً للفئة الوسٌطٌة ،  a بـ حٌث نرمز

kfffnتكرار الفئة الوسٌطٌة وأخٌراً   . الحظ هنا أن العاللة السابمة هً عاللة عامة حٌث الوسٌط انما 21...

 وبالتالً فٌمكن حساب أي مئوي بنفس الطرٌمة.  50Pهو 

c  أوجد الوسٌط لمجموعة المٌم المعطاة بالجدول ) 

 
 التالً : 

التكرار التجمٌعً 
 الصاعد 

 الفئات  حدود الفئات  fiالتكرار  xi مركز الفئات

3 10 3 5-14 1 

8 20 5 15-24 2 

20 30 12 25-34 3 

45 40 25 35-44 4 

80 50 35 45-54 5 

93 60 13 55-64 6 

100 70 7 65-75 7 
 

 الحظ عمود التكرار التجمٌعً الصاعد تجد أن : 

50
2

100

2


n
 

 

بتطبٌك العاللة ف. 5544وبالتالً فان حدها االدنى الفعلً هو   54وبالتالً فالفئة الخامسة تحتوي على الوسٌط وحدها األدنى 

 نجد أن وسٌط البٌانات هو  (3-3)السابمة 

9.4510
35

4550
5.44~ 


x

 
 
 

 المنوال
 

اُو٤ٔخ األًضش ش٤ٞػب ٖٓ ث٤ٖ اُو٤ْ أُخزِلخ ُِٔزـ٤ش اُؼشٞائ٢ ٓؾَ اُذساعخ. ٣ٝزْ رؾذ٣ذ ه٤ٔخ أُ٘ٞاٍ  (Mode)٣ٔضَ أُ٘ٞاٍ 

ٖٓ خالٍ رؾذ٣ذ رٌشاس ع٤ٔغ اُو٤ْ أُخزِلخ ُِٔزـ٤ش اُؼشٞائ٢ ٓؾَ اُذساعخ إرا ًبٗذ اُج٤بٗبد ؿ٤ش ٓجٞثخ )ث٤بٗبد خبّ(، ث٤٘ٔب 

 بػ٤خ إرا ًبٗذ ه٤ْ أُزـ٤ش اُؼشٞائ٢ ٓزٞكشح ك٢ عذٍٝ رٌشاس١ )ث٤بٗبد ٓجٞثخ(٣زْ االعزؼبٗخ ثوبػذح س٣

ثبُ٘غجخ ُِج٤بٗبد اُخبّ، ٣زْ رؾذ٣ذ ه٤ٔخ ٝؽ٤ذح ُِٔ٘ٞاٍ إرا ٝعذد ه٤ٔخ ٝاؽذح رٌشسد أًضش ٖٓ ثبه٢ اُو٤ْ أُخزِلخ ُِٔزـ٤ش 

أًضش ٖٓ ه٤ٔخ ٝاؽذح ُٜب ٗلظ اُزٌشاس األًضش ٖٓ  اُؼشٞائ٢. ًزُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أُ٘ٞاٍ ٓزٔضَ ثأًضش ٖٓ ه٤ٔخ إرا ًبٕ ٛ٘بُي

ث٤ٖ ع٤ٔغ اُزٌشاساد أُزٞكشح. ٝك٢ ؽبٍ ػذّ رٌشس أ١ ه٤ٔخ ٖٓ ه٤ْ أُزـ٤ش اُؼشٞائ٢ أُخزِلخ كبٗٚ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ال ٣ٌٕٞ 

 ٛ٘بُي ٓ٘ٞاٍ ث٤ٖ ه٤ْ أُزـ٤ش اُؼشٞائ٢.
 

 المنهال: بيانات خام )غيخ مبهبة(
 المٌمة أو المٌم األكثر شٌوعا أو تكرارا.المنوال لبٌانات خام هو 

 



ً أو تكراراً ونرمز له بالرمز  فمثالً للمٌم  xٌعرف المنوال على أنه هو المٌمة األكثر تردداً أو األكثر شٌوعا

  x = 5منواال  واحدا وهو  1,1,2,3,3,4,5,5,5,6,7

ولد ٌكون لمجموعة من المٌم أكثر من منوال  1,2,3,4,5,6,7لد ال ٌكون لمجموعة من المٌم منوال كما هو الحال فً المٌم 

 . 1,1,1,2,2,2,3,4,5,5,6واحد كما هو الحال فً المٌم 

و إذا  كانت البٌانات غٌر عددٌة )أي نوعٌة ( كأن نسأل مثال ستة أشخاص عن أي األلوان المحببة لهم ، لد تكون إجاباتهم 
 كالتالً:

 ق   فسٌكون المنوال فً هذه الحالة هو اللون "األزرق" .أزرق, أصفر, أبٌض,  أزرق, أبٌض أو أزر
أما إذا كانت البٌانات مبوبة فً جدول توزٌع تكراري فنحسب المنوال كما ٌلً : نعٌن الفئة المنوالٌة وهً 
 الفئة التً تمابل أكبر لٌمة للتكرارات ثم نحسب الفرق بٌن تكرار الفئة المنوالٌة وتكرار الفئة التً لبلها

1  ثم نحسب الفرق بٌن تكرار الفئة المنوالٌة وتكرار الفئة التً بعدها ولٌكن2  ًنرمز للحد األدنى الفعل

 فنحصل على المنوال كما ٌلً : ولطول الفئة بالرمز  aللفئة المنوالٌة بالرمز 





 .

21

1ax  

 
 اله هوأع 3-1وكتطبٌك مباشر على ذلن ، المنوال للمٌم المعطاة بالجدول 

63.4710
2210

2535
5.44 




x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وذلن وفماً لما ٌلً :
 .تلٌها الفئة التًالتً لبلها والفئة المنوالٌة ونرسم المدرج التكراري موضحاً الفئة  -1

 . AC  ,  BDنوصل بٌن رأس الفئة المنوالٌة والزاوٌتٌن المجاورتٌن للفئة المنوالٌة أي  -2

 xعموداً على محور السٌنات تمثل لٌمة المنوال وهنا ٌمكن تعٌٌن النمطة  Mنسمط من نمطة االلتماء  -3
 بشكل تمرٌبً وبصورة هندسٌة.

C 

D 

10 

20 

30 

40 

10 20 30 40 x 60 70 

M 

 مراكز الفئات 

 التكرار

A B 



بحٌث تؤمن معرفتنا  من أجل التوزٌعات المتناظرة نسبٌا ~xوالوسٌط  xوالوسط  xهنان عاللة تمرٌبٌة بٌن المنوال 

 لنمطتٌن النمطة الثالثة وذلن من العاللة التالٌة :

)~(3 xxxx  

 

~حٌث وجدنا أن  ،3-1لنحسب مثالً منوال البٌانات الواردة فً الجدول  .x  459 . 
   1.45xنجد أن                           ( 3-2 )أما الوسط الحسابً فمن العاللة 

31.45)1.459.45(5.47وبتطبٌك العاللة السابمة نجد                   x 

 

 ا لتذتت مقاييس
تمثل مماٌٌس التشتت الجانب اآلخر من المماٌٌس اإلحصائٌة األساسٌة بجانب مماٌٌس النزعة المركزٌة، حٌث تستخدم تلن 
المماٌٌس فً وصف البٌانات والتعرف على خصائصها. كما تعمل مماٌٌس التشتت كجزئٌة مكملة ومهمة جدا بجانب 

ستدالل اإلحصائً المبنٌة على عملٌة التعامل مع البٌانات. وٌنصب االهتمام عند مماٌٌس النزعة المركزٌة فً عملٌات اال
التعامل مع مماٌٌس التشتت حول لٌاس درجة االختالف بٌن المٌم المختلفة للمتغٌر الكمً المدروس، وٌتم ذلن من خالل 

مثل التباٌن واالنحراف المعٌاري عدة مماٌٌس مختلفة ٌهتم كل واحد منها بمٌاس درجة االختالف من زاوٌة مختلفة. ٌ
 واالنحراف المتوسط واالنحراف الربٌعً باإلضافة إلى المدى مماٌٌس مختلفة لمٌاس تشتت المتغٌرات الكمٌة. 

ٌتم الحصول على تصور دلٌك عن خصائص المتغٌر الكمً فً حال توفر كل من ممٌاس النزعة المركزٌة وممٌاس التشتت، 
المركزٌة تصور عن تمركز المٌم بٌنما تعطً مماٌٌس التشتت تصور عن درجة اختالف تلن حٌث تعطً مماٌٌس النزعة 

المٌم عن بعضها البعض. لذا ٌمكن المول بأن االعتماد على ممٌاس واحد لد ال ٌغنً عن اآلخر فً عملٌة االستدالل 
رة على لراءة البٌانات إحصائٌا بشكل اإلحصائً، حٌث ٌنتج عنه دوما لصور فً المعلومة المعتمد علٌها ومن ثم عدم المد

 سلٌم.
ٌستخدم المدى الممثل للفرق بٌن اكبر لٌمة واصغر لٌمة كممٌاس بسٌط وسطحً عن درجة تشتت لٌم المتغٌر الكمً. ولكن 
 ال ٌجب األخذ بهذا الممٌاس واالعتماد علٌه فً العملٌات االستداللٌة اإلحصائٌة حٌث انه ٌتأثر بشدة بالمٌم المتطرفة
باإلضافة إلى عدم استخدامه لبالً لٌم المتغٌر الكمً. وكممٌاس أدق ٌعمل فً حال وجود لٌم متطرفة، ٌمكن استخدام 
االنحراف الربٌعً والذي ٌعتمد على ترتٌب المٌم كما هو معمول به فً عملٌة حساب الوسٌط. فً الممابل عندما ال تكون 

ام االنحراف المتوسط أو االنحراف المعٌاري كممٌاس للتشتت، حٌث ٌتم مشكلة المٌم المتطرفة حاضرة فانه ٌمكن استخد
 استخدام كافة المٌم فً عملٌة حساب المماٌٌس السابمة.

ٌتم فً الوالع حساب مماٌٌس التشتت للبٌانات الكمٌة بصٌغتٌها الخام والمبوبة، ولكن الطرٌمة المتبعة فً عملٌات الحساب 
المدروسة. وبالطبع، كما تم اإلشارة إلٌه سابما، تمثل التمدٌرات المحصلة من البٌانات الخام تختلف باختالف طبٌعة البٌانات 

معلومة أدق وأكثر صحة من المعلومة المحصلة من البٌانات المبوبة، لذا فانه ٌجب االعتماد على البٌانات الخام فً حال 
ى البٌانات المبوبة لٌتم فمط فً حالة عدم توفر توفرها فً عملٌة حساب مماٌٌس التشتت، كما ٌجب لصر االعتماد عل

الصٌغة الخام للبٌانات حٌث أنها تعطً لٌم تمرٌبٌة ال ترلى إلى دلة التمدٌرات المحصلة من خالل استخدام البٌانات الغٌر 
 مبوبة.

وكانت الدراسة موجهة عند التعامل مع بٌانات خام فانه ٌمكن أن ٌتم تغطٌة مجتمع الدراسة إذا كان المجتمع محدود الحجم 
للتعامل مع المجتمع كامال مع ما ٌصاحب تلن العملٌة من جهد وولت وتكالٌف مادٌة عالٌة. وإذا كان مجتمع الدراسة غٌر 

العالٌة المطلوبة لتغطٌة مجتمع الدراسة، فانه ٌمكن محدود أو كانت الدراسة ال تستطٌع تحمل الولت أو الجهد أو التكلفة 
نة عشوائٌة مسحوبة من المجتمع وممثلة له للحصول على تمدٌرات لمماٌٌس التشتت المطلوبة. تختلف طرٌمة حساب االعتماد على عٌ

التباٌن واالنحراف المعٌاري جوهرٌا عند التعامل مع مجتمع كامل عنها عند التعامل مع عٌنة عشوائٌة. لذلن فسٌتم إٌضاح الفرق فً 
النحراف المعٌاري والتباٌن الحما. تجدر اإلشارة إلى أن جمٌع مماٌٌس التشتت هً لٌم موجبة، طرٌمة التمدٌر عند التطرق إلى كل من ا

وذلن شرط أساسً ٌجب توفره فً جمٌع مماٌٌس التشتت. لذا فان مماٌٌس التشتت ال تأخذ لٌم سالبة أبدا بل تكون لٌمها موجبة دوما 
 لكمً محل الدراسة متساوٌة، أي انه ال ٌوجد تباٌن أو تشتت أصال.أو مساوٌة للصفر فمط وذلن إذا كانت جمٌع لٌم المتغٌر ا

 

 



 Standard Deviationاإلٗؾشاف أُؼ٤بس١:  
 

٣ؼزجش االٗؾشاف أُؼ٤بس١ ٝاُزجب٣ٖ ٖٓ أْٛ ٓوب٤٣ظ اُزشزذ اإلؽظبئ٤خ. ٣ٝشرجؾ أُو٤بع٤ٖ ثؼالهخ س٣بػ٤خ ه٣ٞخ، ؽ٤ش ٣ٌٖٔ دٝٓب 

ك٢ ؽبٍ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ه٤ٔزٚ ٖٓ خالٍ رـط٤خ ٓغزٔغ  2ه٤ٔخ اؽذٛٔب. ٣شٓض ُِزجب٣ٖ ثبُشٓض  اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُو٤بط ا٥خش ك٢ ؽبٍ ٓؼشكخ

ُِذالُخ ػ٠ِ ٓوذس اُزجب٣ٖ أُؾظَ ٖٓ خالٍ ث٤بٗبد ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ ٓغؾٞثخ ٖٓ ٓغزٔغ اُذساعخ.  2Sاُذساعخ، ث٤٘ٔب ٣زْ اعزخذاّ اُشٓض 

 ٝثأخز اُغزس اُزشث٤ؼ٢ ُِزجب٣ٖ ٣زْ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ه٤ٔخ االٗؾشاف أُؼ٤بس١ ٝرُي ك٢ اُؾبُز٤ٖ، ؽبُخ أُغزٔغ ٝؽبُخ اُؼ٤٘خ
 

مسحوبة من مجتمع ما بأنه الجذر التربٌعً لتباٌن هذه البٌانات وبالتالً فإن االنحراف  nنعرف االنحراف المعٌاري لعٌنة حجمها 

 هو : xوالتً وسطها الحسابً  x1 , x2 , ... xnالمعٌاري للبٌانات 
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 ٌعطى بالشكل: sفئة فإن اإلنحراف المعٌاري   kأما فً حال المٌم المبوبة فً جدول توزٌع تكراري ذو 
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. وعلى سبٌل المثال فاإلنحراف المعٌاري وبشكل عام فإن االنحراف المعٌاري هو الجذر التربٌعً للتباٌن إن كان للعٌنة أو المجتمع 

67.18.4هو    5,8,2,4,7,4,للبٌانات المعطاة فً المثال السابك s وٌجب أن نذكر هنا أن االنحراف المعٌاري للمجتمع ٌرمز

 وتمرأ  له بالرمز 
 . s( أما اإلنحراف المعٌاري للعٌنة فهو segma) سكما ـ 

 مالحظات هامة : 

ً عن  ( n-1 )إن السبب فً المسمة  على -((1 ً مستمالً من الشكل  (n-1ألن هنان  nعوضا xxi( إنحرافا  وألن مجموع هذه  .

ً فإن أٌا منها ٌساوي  مجموع كل البمٌة بإشارة سالبة و أي منها ٌعطى بداللة مجموع المٌم األخرى  االنحرافات ٌساوي الصفر دوما

)(ولدٌنا   x1 , x2 , x3اكسة . ولتوضٌح هذه الفكرة تصور أن لدٌنا ثالث بٌانات وبإشارة مع
3

1
321 xxxx   . 

)()()(0نعلم أن  321  xxxxxx                                                                   

)]()[(وبالتالً ٌمكن التعبٌر عن أي منهم ولٌكن األول بـ         321 xxxxxx  

)]()[(        أو    312 xxxxxx    

)]()[(                         أو    213 xxxxxx    

 

 . 2=1-3فسنمسم على  n = 3أي ٌمكن تمثٌل أي انحراف بداللة االثنٌن اآلخرٌن وحٌث لدٌنا 

 

 , ٌمكن استخدام عاللة بدٌلة عن عاللتً التباٌنعندما تكون البٌانات كبٌرة وغالباً ما تكون كذلن, -(2) 
 وتسمى العاللتان البدٌلتان بالعاللتٌن الحسابٌتٌن حٌث ٌمكن حساب التباٌن   ) التشتت( منهما بسهولة .
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 فئة . kوبالطبع العاللة األولى للمٌم المفردة أما العاللة الثانٌة فهً للبٌانات المبوبة فً جداول توزٌع تكرارٌة ذو 



ٌمٌس  االنحراف المعٌاري والتباٌن كمٌة التباعد الحاصلة فً مجموعة بٌانات وهذا التباعد ٌعتمد فً الدرجة األولى على 
 . وحدة المٌاس

 relative variationفلممارنة التباٌن فً عدة مجموعات من البٌانات غالباً ماٌستخدم التباٌن النسبً 

 الذي ٌعطً اإلنحراف المعٌاري كنسبة مئوٌة  coefficient of variationلهذا الغرض أو معامل التباٌن 

 للمتوسط أي :

                                                              %100
x

s
v       

 اإلنحراف المعٌاري على الترتٌب لمجموعة من البٌانات المراد دراستها . و المتوسط هما x  ، , sحٌث 

 مثال :

 .3سب متوسط لٌاسات أطول مجموعة من المسامٌر أنتجت فً مصنع معٌن باستخدام لٌاس معٌن فكان هذا المتوسط ح  
92mm  0.015و بإنحراف معٌاريmm . 

وحسبت أطول مجموعة أخرى من البراغً أنتجت فً مصنع آخر وذلن باستخدام ممٌاس مختلف فكان المتوسط واإلنحراف 

 والمطلوب: 0.008cm,1.54cmالمعٌاري لهذه المجموعة 

 أي من الممٌاسٌن أكثر دلة نسبٌاً ؟ . 
 الحل :

          % v = ( 0.015 / 3.92) .100% =  0.38بالنسبة للممٌاس األول 

          % v =  ( 0.008 / 1.54 )  .100% =  0.52 بالنسبة للممٌاس األخر

 دلة نسبٌاً .  إذن المٌاسات التً أجرٌت بالنسبة للممٌاس األول أكثر
 

 Rangeُٔذٟ : ا

 . 10 = 5 - 15أُذٟ ٛٞ اُلشم ث٤ٖ أًجش ه٤ٔخ ٝأطـش ه٤ٔخ ك٢ ٓغٔٞػخ ٓب، كٔذٟ أُغٔٞػخ األ٠ُٝ 

الؽع إٔ أُغٔٞػخ اُضب٤ٗخ أًضش رشززبً ٖٓ أُغٔٞػخ األ٠ُٝ .أٓب أُذٟ ُو٤ْ ٓؼطبح  18 = 1-19ث٤٘ٔب ٓذٟ أُغٔٞػخ اُضب٤ٗخ  

 ( 3-5 )ك٢ عذٍٝ رٞص٣غ رٌشاس١ ك٤ؾغت ٖٓ اُلشم ث٤ٖ اُؾذ األػ٠ِ ُِلئخ اُؼ٤ِب ٝاُؾذ األد٠ٗ ُِلئخ اُذ٤ٗب . كل٢ اُغذٍٝ 

 . 70 = 5 - 75أُذٟ ٛٞ 

 Mean  deviationاالٗؾشاف أُزٞعؾ:     7-3

 ٣ؼزجش االٗؾشاف ػٖ أُزٞعؾ أٝ ) االٗؾشاف أُزٞعؾ ( أؽذ ٓوب٤٣ظ اُزشزذ . 

٣ٝؼشف االٗؾشاف أُزٞعؾ ثأٗٚ ٓزٞعؾ اُلشٝم ُِج٤بٗبد ػٖ ٝعطٜب اُؾغبث٢ ثو٤ٜٔب أُطِوخ كئرا ًبٗذ ُذ٣٘ب ٓغٔٞػخ 

 اُج٤بٗبد 

nxxx ,...,, 21 

 كئٗٚ ٣ٌٖٔ ؽغبة االٗؾشاف أُزٞعؾ ثبُؼالهخ اُزب٤ُخ : xٝعطٜب اُؾغبث٢ 
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 أٓب ٖٓ أعَ ه٤ْ ٓؼطبح ك٢ عذٍٝ رٞص٣غ رٌشاس١ كئٕ اإلٗؾشاف أُزٞعؾ ٣ؼط٠ ثبُؼالهخ اُزب٤ُخ:

i

k

i

iD fxx
n

M 



1

1
 

 ؽ٤ش :

fi  ٝ ، رٌشاس اُلئخi

k
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 ُ٘ٞعذ ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ االٗؾشاف أُزٞعؾ ُٔغٔٞػخ اُج٤بٗبد اُزب٤ُخ :

5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15                                                        

 ك٤ٌٕٞ االٗؾشاف أُزٞعؾ  10xإٕ أُزٞعؾ ُٜزٙ اُو٤ْ 
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 ٝث٘لظ اُطش٣وخ ٗغذ إٔ االٗؾشاف أُزٞعؾ ُِٔغٔٞػخ األخشٟ

1,2,5,10,15,18,19   ٞٛ44/7 

الؽع ٖٓ ٛز٣ٖ أُضب٤ُٖ أٗٚ ًِٔب ًبٕ االٗؾشاف أُزٞعؾ ًج٤شاً ًِٔب ًبٕ اُزجبػذ ث٤ٖ اُو٤ْ ًج٤شاً ًِٝٔب ًبٕ طـ٤شاً ًبٗذ اُو٤ْ 

 ٓزوبسثخ .

  Variance(: اُزجب٣ٖ ) اُزشزذ   8-3

٣ؼشف اُزجب٣ٖ ثأٗٚ اُٞعؾ اُؾغبث٢ ُٔشثؼبد كشٝهبد اُج٤بٗبد ػٖ ٝعطٜب اُؾغبث٢ . كل٢ ٓغزٔغ ٓب إرا ًبٕ ٛزا أُغزٔغ 

 كئٕ اُزجب٣ٖ  xػ٘ظش ًٝبٕ ٝعطٚ اُؾغبث٢ ٓؼط٠ ٝٛٞ ٣غب١ٝ  ٣nزأُق ٖٓ 

 ) اُزشزذ ( 
2

 ) ٣ٝوشأ  
2

 ثبُشٌَ اُزب٢ُ :  ٣ؼط٠ عٌٔب ٓشثغ ( ُِٔغزٔغ 
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ثخ ٝعطٜب اُؾغبث٢  ّٞ أ١ ٓؼطبح ك٢ عذٍٝ رٞص٣غ   xإرا ًبٗذ اُو٤ْ ٓؼطبح ثشٌَ ٓلشد ) ؿ٤ش ٓغذٍٝ ( . أٓب إرا ًبٗذ اُو٤ْ ٓج

2ٓؼِٞٓخ كئٕ   xكئخ ُٝذ٣٘ب   kرٌشاس١ رٝ 
 ٣ؼط٠ ثبُشٌَ :  

                      i

k

i

i fxx
n




1

22 )(
1

 

ػ٠ِ اُزشر٤ت ًٝزُي i ُٔشًض ٝرٌشاس اُلئخ  xi  ،fiؽ٤ش سٓضٗب ثـ 
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 أٓب رجب٣ٖ اُؼ٤٘خ كئٗٚ ٣ؼط٠ ٝثظٞسح ٓشبثٜخ رٔبٓبً ُِطش٣وخ أػالٙ ثبُشٌَ اُزب٢ُ :

ٓؼط٠ كئٕ رجب٣ٖ اُؼ٤٘خ اُز١ ٣شٓض ُٚ  xٓغؾٞثخ ٖٓ ٓغزٔغ ٓب ثؾ٤ش إٔ ٓزٞعؾ اُؼ٤٘خ  nإرا ًبٗذ ُذ٣٘ب ػ٤٘خ ؽغٜٔب 

sثبُشٓض 
2

 ٣ؼط٠ ثبُشٌَ : 
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 ٓؼطبح ثشٌَ ؿ٤ش ٓغذٍٝ ) ٓلشد ( . xiإرا ًبٗذ اُو٤ْ 

                                       



k

ii fxx
n

s
1

22 )(
1

1
 

 ٛٔب ٓشًض اُلئخ ٝرٌشاسٛب ػ٠ِ اُزشر٤ت . xi  ،fiؽ٤ش 

 ٓضبٍ :

  5,8,4,7,4,2أٝعذ رجب٣ٖ اُؼ٤٘خ أُٔضِخ ثبُج٤بٗبد  

 ٣ٌٕٝٞ اُزجب٣ٖ :  5xاُؾَ : إٕ اُٞعؾ اُؾغبث٢ ُٜزٙ اُج٤بٗبد ٛٞ 

8.4
5

24
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 :(c.v)ٓؼبَٓ االخزالف

 

٣زْ ٓوبسٗخ رشزذ ٓغٔٞػز٤ٖ إرا ًبٗنذ ٝؽنذح اُو٤نبط ٝاؽنذح، ؽ٤نش ٣ٔضنَ رُني شنشؽ أعبعن٢ ُِؾٌنْ ػِن٠ رشنزذ أُغٔنٞػز٤ٖ 

ٓوبسٗخ رشزذ دسعنبد اُطنالة ٓنغ رشنزذ دسعنبد  ٓجبششح ٖٓ خالٍ ٓوبسٗخ ه٤ْ ٓوب٤٣ظ اُزشزذ أُؾغٞثخ ُِٔغٔٞػز٤ٖ. كٔضال

اُطبُجبد ُالعزذالٍ دٝٓب ػِن٠ أُغٔٞػنخ األًضنش اخزالكنب ٝرشنززب. أٓنب إرا اخزِلنذ ٝؽنذح اُو٤نبط كن٢ أُغٔنٞػز٤ٖ، ًنإٔ رٌنٕٞ 

ٖٓ األؽٍٞ أُغٔٞػخ األ٠ُٝ ٓٔضِخ ُغبػبد ٝهذ اُؼَٔ ث٤٘ٔب أُغٔٞػخ اُضب٤ٗخ ٓٔضِخ ُؼٔش اُؼٔبٍ ثبُغ٘خ، كبٗٚ ال ٣ٌٖٔ ثؾبٍ 

 ٓوبسٗخ ٓؤشش إؽظبئ٢ رْ ؽغبثٚ ٖٓ عبػبد ثٔؤشش إؽظبئ٢ آخش رْ ؽغبثٚ ثغ٘ٞاد. 

ػ٘ذٓب رٌٕٞ ٝؽذح اُو٤نبط ٓخزِلنخ كن٢ أُغزٔؼن٤ٖ أُذسٝعن٤ٖ، كنبٕ أعنِٞة ٓوبسٗنخ اُزشنزذ ٣ٌٔنٖ إٔ رنزْ ٓنٖ خنالٍ ٓو٤نبط 

رشززب ٖٓ ث٤ٖ أُغٔٞػبد اُز٢ رٌٕٞ ٝؽذح رشزذ ٣غ٠ٔ ٓؼبَٓ االخزالف. ٣ٜذف ٓؼبَٓ االخزالف إ٠ُ ًشق أُغٔٞػخ األًضش 



ه٤بعٜب ٓخزِلخ، ؽ٤نش رؼزجنش أُغٔٞػنخ اُزن٢ ُٜنب ٓؼبٓنَ اخنزالف اًجنش كن٢ اُو٤ٔنخ ٛن٢ أُغٔٞػنخ األًضنش رشنززب، ٣ٝنزْ ؽغنبة 

 ٓؼبَٓ االخزالف ٖٓ خالٍ ه٤ْ ًَ ٖٓ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ٝاالٗؾشاف أُؼ٤بس١ ًٔب ٢ِ٣:

                                                                       100X
p

X

CV



  

ؽ٤ش ٣ٔضَ اُو٤ٔخ اُؾو٤وخ ُٔؼبَٓ االخزالف أُج٢٘ ػ٠ِ ه٤ْ ٓؼبُْ أُغزٔغ. أٓب إرا ُْ رزنٞكش هن٤ْ ٓؼنبُْ أُغزٔنغ ٝرنْ اُؾظنٍٞ 

روننذ٣ش ه٤ٔنخ ٓؼبٓننَ االخنزالف ٓننٖ خننالٍ ػِن٠ روننذ٣شاد ُٜنب ثٞاعننطخ هن٤ْ ػ٤٘ننخ ػشنٞائ٤خ ٓٔضِننخ ُٔغزٔننغ اُذساعنخ، كبٗننٚ ٣ٌٔنٖ 

 اُؼالهخ،

                                                                   100XS
CV

X
  

 ٓغ اإلشبسح إ٠ُ إٔ ٓؼبَٓ االخزالف ٣ٌٕٞ ثذٕٝ ر٤٤ٔض )ٝؽذح ه٤بط( ؽ٤ش اٗٚ ٗغجخ ٓئ٣ٞخ.
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اُضبُش َاُلظ
 
 االؽزٔبٍ ٗظش٣خ

 

 االحتمال نظخية
 لالحتمال والحظ الصدفة والناجمةعن المؤكدة الغير المختمفة األحداث احتمال تحديد في االحتمال نظرية تبحث

 والمنهج المهضهعي والمنهج الشخصي المنهج االحتمال، لتقدير المناهج هذه وأهم .الحدث طبيعة عمى كمها تعتمد مناهج عدة
 .التجريبي

 لالحتمال الذخري المنهج ١
 وقهع الحتماالت الذخري التفكيخ أو درجةاالعتقاد يعكس أنه حيث مهضهعي غيخ بأنه لالحتمال الذخري المنهج يهصف

 وقج سابقة معمهمات تهفخ لعجم الطمب حجم تقجيخ يرعب ججيج، منتهج تدهيق احتماالت تقجيخ عجد فمثال .معين حجث
 في بكثخة المنهج هحا يدتعمل .الباحث خبخة أو مهارة حدب التهقعات تختمف
 فهه الحمخاء اإلشارة قطع الديارة يقخرسائق ما عنج فمثال اليهمية، حياتنا وفي االجتماع وعمم واالقتراد الدياسة مجال

 وحياة بحياته يؤدي مخوري  حادث يدبب أن في صغيخ احتمال له المتههر هحاالترخف أن المحظة تمك في مقجًما يفتخض
 بذكل شخري شعهر عن تعبيخ إذا هه الذخري االحتمال .اآلخخين
 من الكثيخ في الحجيثة واالتجاهات نظخيةالقخارات تقهم فعميه المنهج هحا عيهب رغم .مهضهعي غيخ بالطبع وهحا شخري
 .الهاقع من قخيبة المتهقعة االحتماالت كانت كمما الباحث عنج المهحبة والخوح والتجريب الخبخة زادت وكمما المجاالت

 

ًَ إعشاء ٗوّٞ ثٚ ٗؼِْ ٌٓٞٗبرٚ دٕٝ ٓؼشكخ أ١ ٜٓ٘ب ع٤وغ، ٝرؼشف  :(RANDOM SAMPLING) اُزغشثخ اُؼشٞائ٤خ

 .ك٢ ػِْ إؽظبء ثبُزغشثخ اإلؽظبئ٤خ ٢ٛٝ ًَ ػ٤ِٔخ رؼط٢ ه٤بعبً ُظبٛشح ٓب

خ اُ٘وٞد اُز٢ ػ٘بطشٛب أُغٔٞػخ }طٞسح ، ًزبثخ{ ٝهذ ٣وغ أ١ ْٜٓ٘ اُزغشثخ اُؼشٞائ٤خ ثئُوبء هطؼ                         

 .ٝرؼشف اُظٞسح ٝاٌُزبثخ ثؼ٘بطش اُؼ٤٘خ

{ ٝهذ ٣وغ أ١ ْٜٓ٘، 6، 5، 4، 3، 2، 1اُزغشثخ اُؼشٞائ٤خ ثئُوبء ؽغش اُ٘شد اُز١ ػ٘بطشٙ أُغٔٞػخ }                         

 ... ٌٝٛزا

 

 

  ) Space):Sample كؼبء اُ٘ٞارظ 

{ ك٢ ٓضبُ٘ب اُغبثن ُِزغشثخ اُؼشٞائ٤خ ثلؼبء اُ٘ٞارظ أٝ هؼبء 6، 5، 4، 3، 2، 1رؼشف أُغٔٞػخ }                    

 (Sample Space) اإلٌٓب٤ٗبد أٝ كؼبء اُؼ٤٘خ

أٝ دائشح ثبُذاخَ  أٝ رٔضَ ثشٌَ كٖ ٓغزط٤َ {T ، H } كؼبء اُؼ٤٘خ ُزغشثخ إُوبء هطؼخ ٗوٞد ٓشح ٝاؽذح                    

 اُؼ٘بطش اُخبطخ ثبُزغشثخ اُؼشٞائ٤خ



 
 : Events األحداث

مجموعة جزئٌة من فضاء العٌنة وعدد  الحدث هو    

حٌث ن عدد عناصر فضاء  ن2األحداث تخضع للصٌغة 

عدد حاالت  هو نسبة A العٌنة واحتمال ولوع الحدث

أي ولوعه بالفعل بالنسبة لكل الحاالت الممكنة لولوعه 

بالفعل  A عدد حاالت ولوع M حٌث P(A) = M ÷ N :أن

، N  عدد الحاالت الممكنة فاحتمال ظهور عدد فردي عند

ألن األعداد الفردٌة  6.5إلماء حجر النرد مرة واحدة هو 

، 5، 4، 3، 2، 1تحمك المطلوب )عدد فردي( وكل األعداد ستة ) ( والت5ً، 3، 1ثالثة )

 ، الشكل الممابل لحجر النرد أو الزار أو الزهرة 6.5=  6÷  3( فاالحتمال 6

  

 .فً تجربة إلماء حجر النرد {1وهو الحدث المكون من عنصر واحد مثل } :( Simple event ) الحدث البسٌط

{ حدث العدد زوجً فً تجربة 6، 4، 2الحدث المكون من أكثر من عنصر مثل } :( Compound event ) الحدث المركب

 .ردإلماء حجر الن

 .فً تجربة إلماء حجر النرد 7الحدث الذي ال ٌحوي أي عنصر كحدث ظهور العدد  :الحدث المستحٌل

 .فً تجربة إلماء حجر النرد 7الحدث الذي ٌضم كافة عناصر الفضاء كحدث ظهور عدد ألل من  :الحدث المؤكد

ٌشتركا فً أي عنصر وتماطعهم المجموعة الحدثان اللذان ال  :( Mutually Exclusive events ) الحدثان المتنافٌان

 .{، وتعرف باألحداث غٌر المتصلة3{، }2مثل } A ∩ B = f الخالٌة أي

المتساوٌة فً احتماالتها. ففً تجربة إلماء حجر النرد مرة واحدة  :(dependent events) األحداث المنتظمة

 P(1) = P(2) = P(3) =P(4) = P(5) = P(6) = 1:6  :ٌكون

الشروط  شاملة إذا تحمك A, B, C فضاء عٌنة ما فإن األحداث S إذا كان :( Exhaustive events ) الشاملة األحداث

 :الثالثة اآلتٌة

 C ∩ B = f  و A ∩ C = f  و A ∩ B = f  :متنافٌة فٌما بٌنها أي (1                                

 C ≠ f   و B ≠ f   و A ≠ f  ت خالٌة أيأٌاً منها لٌس (2                                

 A υ B υ C = S أي S إتحادها ٌساوي (3                                

 :(Complementary events)األؽذاس أٌُِٔخ

  S = υ`A Aالحدث المكمل حٌث `Aحدث فإن Aالحدثان اللذان اتحادهم ٌساوي فضاء العٌنة بمعنى  



اللذان ال ٌتأثر أي منهم باآلخر )ولع أحدهم ال ٌؤثر أو ٌتأثر بولوع أو  :( Independent events ) الحدثان المستمالن

 .عدم ولوع اآلخر

P(A ∩ B) = P(B) × P(A) لاعدة الضرب لالحتماالت لإلحداث المستملة 
 ٌمكن تعمٌم هذه الماعدة ألكثر من حدثٌن

P(A ∩ B ∩ C ∩ ... ∩ Z) = P(A) × P(B) × P(C)×... × P(Z) 
 
 

حدثان ولوع أحدهما ٌؤثر فً ولوع اآلخر مثل سحب ورلة من أوراق اللعب دون إرجاع مما ٌؤدي لتأثٌر سحب ورلة     

 (51إلى   52جدٌدة لنمص الفرصة بنمص عدد األوراق )من 
 :وٌكون A / B بالصورة B بشرط ولوع A نكتب حدث ولوع A, B فالحدثان    

  
( )

( )
( / )

p A B
p B

P A B
 

OR 
P(A ∩ B) = P(B) × P(A / B) 

 
 لٌست عالمة المسمة بل عالمة شرط ولوع ما ٌلٌها من أحداث ( / ) الحظ أن العالمة

P(A / B)s  وهو احتمال ولوع الحدث A بشرط ولوع الحدث B لد ترد عبارة أخرى تفٌد الشرط كالمول علماً بأن ، , ... 
 ( when A and B are independent events ) ولوع أحدهما على اآلخروفً حالة الحدثان مستمالن أي ال ٌؤثر 

 :ٌصبح المانون
P(A ∩ B) = P(B) × P(A) 

 
زرلاء سحبت كرتان )عشوائٌاً( من الصندوق الواحدة وراء األخرى دون  6حمراء ،  8كرة منها  14صندوق ٌحوي  مثال:

كرتان حمراء وزرلاء أحسب احتمال أن تكون ال ( .إرجاع ) أو سحب كرتان معاً 

 .()األولى زرلاء والثانٌة حمراء(. )أنظر الشكل
 :الحل

 حدث سحب كرة حمراء اللون = A لٌكن    
 حدث سحب كرة زرلاء اللون = B ولٌكن    

 .السحبة األولى B السحبة الثانٌة ، A حٌث P(A / B)sفالمطلوب هو
                                        P(A ∩ B) = P(B) × P(A / B) 

  
         

 
 
 

8 6 24
( ) 0.26

14 13 91
p A B     

 
 

                                                                  
  

   6.4725( = 13÷5(×)14÷6( + )13÷7(×)14÷8الحظ سحب كرتان نفس اللون = = )
 6.5274=  6.2637+  6.2637الحظ سحب كرتان مختلفتان فً اللون = = 



  1= 6.9999=  6.5274+  6.4725الحظ مجموع االحتماالن السابمان 
 

 
 
 

 
 

 :أشكال فن( تبٌن ما سبك من أحداث بصورة مبسطة) األشكال التالٌة
  

 
  

             هٞاػذ االؽزٔبٍ

ٕ   S ؽذس ٖٓ A إرا ًبٕ (1      :كئٕ S ٓغٔٞػخ عضئ٤خ ٖٓ A أ١ أ

  A ٖاؽزٔبٍ ٝهٞع اُؾذس ٣ؼجش ػ P(A) اُشٓض 

  

            Number of events classifiable as A        M 

P(A) = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  —— 

              Total number of possible events           N 

  

  

       M         اُؾذسػذد ؽبالد ٝهٞع  A َثبُلؼ                                                                

P(A) = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = —— 



               y.اُؾبالد اُز٢ ٣ٌٖٔ ٝهٞػٜب ًَ          N 

  

 0 < P(A) < 1  , P(S) = 1  ,   

A υ  (أُزٌبٓالٕ )أُززبٓبُٕؾذصبٕ  (2       ٌٕٞ٣ P( A ) + P( A )=1 . 

 

 S ٓغٔٞع اؽزٔبالد األؽذاس اُشبِٓخ ٣غب١ٝ اُٞاؽذ اُظؾ٤ؼ ألٕ ارؾبدٛب ٣غب١ٝ (3    

 :كئٕ أ١ روبؽؼْٜ A, B اُؾذصبٕ أُز٘بك٤بٕ (4    

P(A υ B) = P(A) + P(B)    ,     P(A ∩ B) = 0 

 :ؽذصبٕ ؿ٤ش ٓز٘بك٤٤ٖ )ٓزظ٤ِٖ( أٝ اؽزٔبٍ ٝهٞع أؽذْٛ ػ٠ِ األهَ كئٕ A, B إرا ًبٕ (5    

P(A υ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) 

ؽ٤ش ٣ؾغت   A, B ُزٌشاسٙ ٓشر٤ٖ ػ٘ذ ؽغبة االؽزٔبٍ ُِغضء أُشزشى ث٤ٖ P(A ∩ B)sػ٤ِٔخ اُطشػ ٛ٘ب ُالؽزٔبٍ        

 B ٝأخشٟ ٓغ A ٓشح ٓغ

 :ٖ رؼ٤ْٔ اُوبػذح اُغبثوخ ألًضش ٖٓ ؽذص٤ٖ ٓزظ٤ِٖ ًبُزب٣٢ٌُٔ        

P(A υ B υ C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(A ∩ B) – P(A ∩ C) – P(B ∩ C) 

s2 ُِزغشثخ اُؼشٞائ٤خ ٛٞ (S)ػذد األؽذاس ك٢ كؼبء اُ٘ٞارظ (6    
n

كؼذد أؽذاس رغشثخ  (S) ػذد ػ٘بطش اُلؼبء n ؽ٤ش

 S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ٝأُؤًذ  ф  ك٤ْٜ اُؾذصبٕ أُغزؾ٤َ ؽذصبً ثٔب64 = (2) إُوبء ؽغش اُ٘شد ٓشح ٝاؽذح ٛٞ

 
  أٓضِــخ

 .S ك٢ رغشثخ إُوبء هطؼخ ٗوٞد ٝؽغش اُ٘شد ُٝٔشح ٝاؽذح أًزت كؼبء اُ٘ٞارظ (1)

ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ ػذد  6إ٠ُ  1ػ٘بطش ٢ٛ اُؼذاد ٖٓ  6طٞسح ًٝزبثخ ، ٝؽغش اُ٘شد ُٚ  H, T هطؼخ اُ٘وٞد ُٜب ػ٘ظشإ :اُؾَ    

 :٢ٛ 12=  2×  3ػ٘بطش كؼبء اُزغشثخ = 

 S = {(H,1), (H, 2), (H, 3), (H, 4), (H, 5), (H, 6), T,1), (T, 2), (T, 3), (T, 4), (T, 5), (T, 6) } 

 : ٣ٌٖٝٔ ًزبثزٜب اخزظبساً ثبُظٞسح

 S = {(H,1), (H, 2), ... , (T, 6) } 

طلشاء كٔب اؽزٔبٍ إٔ  5عٞداء ،  2ؽٔشاء ،  3ًشاد ٓزٔبصِخ رٔبٓبً أُٞاٜٗب  10عؾجذ ًشح ٝاؽذح كوؾ ٖٓ ٤ًظ ٣ؾ١ٞ  (2)

 رٌٕٞ اٌُشح أُغؾٞثخ ؽٔشاء

ٝثبكزشاع  10ٝػذد اٌُشاد اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رغؾت ٣غب١ٝ  3اُؾَ: ػذد اٌُشاد اُز٢ رؾون أُطِٞة )ؽٔشاء إُِٞ( ٛٞ     

 :ٛٞ ؽذس اٌُشح ؽٔشاء ك٤ٌٕٞ أُطِٞة A إٔ

P(A) = M ÷ N = 3 ÷ 10 = 0.3 

 كٔب اؽزٔبٍ إٔ ٣ؼ٤ش؟ 0.05إرا ًبٕ اؽزٔبٍ ٝكبح شخض ٛٞ  (3)

اُؾَ: ٝاػؼ إٔ االؽزٔبٍ أُطِٞة ٛٞ اُؾذس أُزْٔ ُالؽزٔبٍ أُؼط٠ أ١ إٔ ٓغٔٞػْٜ ٣غب١ٝ اُٞاؽذ اُظؾ٤ؼ ٝثلشع     

 :إٔ

            A : َؽذس إٔ ٣ؼ٤ش اُشع 

= 1 – 0.05 = 0.95 

 ٓغ اُؼِْ ثأٜٗب ٓز٘بك٤خ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب 0.6، 0.3، 0.1س ا٥ر٤خ شبِٓخ )داُخ اؽزٔبٍ( ؽ٤ش اؽزٔبالرٜب ث٤ٖ إٕ ًبٗذ األؽذا (4)

 1=  0.6+  0.3+  0.1اُؾَ: ؽز٠ رٌٕٞ شبِٓخ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٓغٔٞػٜب ٣غب١ٝ اُٞاؽذ اُظؾ٤ؼ ٝثغٔؼٜب ٗغذ إٔ:     

 .كبألؽذاس شبِٓخ

 0.6، 0.3، 0.1، 0.0ُخ اؽزٔبٍ( ؽ٤ش اؽزٔبالرٜب ث٤ٖ إٕ ًبٗذ األؽذاس األسثغ ا٥ر٤خ شبِٓخ )دا (5)

 ٌُٖٝ ٝعٞد االؽزٔبٍ أُغب١ٝ ُِظلش ٣ؼ٢٘ اُؾذس  اُؾَ: ؽز٠ رٌٕٞ شبِٓخ ٣غت إٔ ال ٣ٌٕٞ أ٣بً ٜٓ٘ب ال ٣غب١ٝ    

 .كبألؽذاس ؿ٤ش شبِٓخ =

ٝاؽزٔبٍ اُ٘غبػ ك٢ i0.65 ٞٝاؽزٔبٍ اُ٘غبػ ك٢ ٓبدح اإلؽظبء i0.45ٛ إرا ًبٕ اؽزٔبٍ اُ٘غبػ ك٢ ٓبدح اُش٣بػ٤بد ٛٞ (6)

 اؽزٔبٍ اُ٘غبػ ك٢ أؽذ أٝعذi0.37 أُبدر٤ٖ ٓؼبً ٛٞ

 .أُبدر٤ٖ ػ٠ِ األهَ      

ٕ    اُؾَ: ثزطج٤ن ط٤ـخ االؽزٔبالد ُِؾٞادس أُزظِخ       :ثلشع أ

     A : اؽزٔبٍ اُ٘غبػ ك٢ ٓبدح اُش٣بػ٤بد 

     B : اؽزٔبٍ اُ٘غبػ ك٢ ٓبدح اإلؽظبء 



    A ∩ B :  ًاؽزٔبٍ اُ٘غبػ ك٢ أُبدر٤ٖ ٓؼب 

      ٕ  :كأ

                P(A υ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) 

                       = 0.45 + 0.65 – 0.37 

= 0.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخابع لالفر 

 اختبار الفخضيات
ك٢ ػ٤ِٔبد اخزجبس اُلشػ٤بد ٣ٌٕٞ ٛ٘بُي ادػبء أٝ اكزشاع ٣شاد اخزجبسٙ، ٣ٝزْ ك٢ اُجذا٣خ اكزشاع ػذّ طؾخ االدػبء ٖٝٓ 

صْ اعزخذاّ ث٤بٗبد اُذساعخ إلصجبد اُؼٌظ، أ١ إصجبد طؾخ االدػبء. ٝرِي ا٤ُ٥خ رؼط٢ اخزجبس اُلشػ٤بد هٞح ٗبثؼخ ٖٓ رالك٢ 

ك٢ أداء اُذساعخ ٝعٔغ اُج٤بٗبد ٣ظت ك٢ ٓظِؾخ ػٌظ االدػبء ٖٝٓ صْ ال ٣ٌٖٔ هجٍٞ اُزؾ٤ض ٝػذّ اُذهخ، ؽ٤ش إٔ اُؼؼق 

ادػبء إال إرا ًبٕ ٛ٘بُي ٓؤشش إؽظبئ٢ ه١ٞ ػ٠ِ رُي. ٝرؾب٢ً رِي اُغ٤بعخ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ اُلشػ٤بد آ٤ُخ اُزؾو٤ن ك٢ 

ذ إداٗزٚ. ٝػ٤ِٚ كبٕ االدػبء ثبٕ أُزْٜ اُوؼب٣ب اُغ٘بئ٤خ، ؽ٤ش روّٞ ػ٠ِ هبػذح أعبع٤خ كؾٞاٛب إٔ أُزْٜ ثش٣ئب ؽز٠ رضج

ٓزٗت ٣ٞػغ عبٗجب ٣ٝزْ رج٢٘ اُؼٌظ. ٝرزٔضَ هٞح رِي ا٤ُ٥خ ك٢ اٗٚ ال ٣ٌٖٔ هجٍٞ اُلشع ثبٕ أُزْٜ ٓزٗت إال ك٢ ؽبٍ ًبٕ 

ء أٝ ثبألؽشٟ ٛ٘بُي أدُخ ه٣ٞخ رش٤ش إ٠ُ رُي، أٓب ك٢ ؽبٍ ًٕٞ األدُخ ػؼ٤لخ أٝ إٔ ٣ٌٕٞ أُزْٜ ثش٣ئب كبٗٚ ال ٣زْ هجٍٞ االدػب

ال ٣زْ سكغ االكزشاع ثبٕ أُزْٜ ثش١ء ك٢ األطَ. رؾزٟٞ رِي ا٤ُ٥خ أ٣ؼب ٛذف عٞٛش١ ٣زٔضَ ك٢ رلؼ٤َ ػذّ سكغ 

 اكزشاع ثبٕ ٓزْٜ ثش١ء ٝٛٞ ٓزٗت ػ٠ِ إٔ ٣زْ سكغ االكزشاع ثأٗٚ ثش١ء ٖٝٓ صْ أداٗزٚ ٝٛٞ ثش١ء ك٢ األطَ. 

٤خ ٝاُج٤بٗبد أُغزخِظخ ٜٓ٘ب دٝس األدُخ أُغزخذٓخ إلصجبد إداٗخ أُزْٜ ك٢ ك٢ ػ٤ِٔخ اخزجبس اُلشػ٤بد رٔضَ اُؼ٤٘خ اُؼشٞائ

اُوؼب٣ب اُغ٘بئ٤خ. ُزا كبٗٚ ٣ٌٖٔ اعزخذاّ ث٤بٗبد ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ ٝث٤بٗبرٜب إلصجبد طؾخ ادػبء ٖٓ ػذٓٚ. ٝثبُطجغ ٣زْ هجٍٞ 

وٞح إ٠ُ طؾخ االدػبء، أٓب إرا ًبٗذ اُج٤بٗبد ال االدػبء ك٢ ؽبٍ ًٕٞ األدُخ أُزٔضِخ ك٢ اُؼ٤٘خ اُؼشٞائ٤خ ٝث٤بٗبرٜب رش٤ش ث

 رذػْ االدػبء ثوٞح أٝ إٔ ٣ٌٕٞ االدػبء ؿ٤ش طؾ٤ؼ ك٢ األطَ كئٗ٘ب ال ٗشكغ االكزشاع ثبٕ االدػبء ؿ٤ش طؾ٤ؼ.

 ٓلب٤ْٛ ٜٓٔخ :

 

 ٛ٘بى ثؼغ أُلب٤ْٛ أُزؼِوخ ثبخزجبساد اُلشٝع الثذ ٖٓ ٓؼشكزٜب:

 

  statistical hypothesisاُلشع االؽظبئ٢ 

 

ٛٞ ػجبسح ػٖ إدػبء اٝ رخ٤ٖٔ ٓؼ٤ٖ ؽٍٞ ٓؼِٔخ ٖٓ ٓؼبُْ أُغزٔغ ٣ٌٕٝٞ أُطِٞة اخزجبس طؾخ ٛزا االدػبء أٝ اُزخ٤ٖٔ   

 ...ٛ٘بى ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُلشٝع :

ػذّ  ٣ٝظبؽ ك٢ طٞسح ػذّ ٝعٞد كشم أٝ ػذّ ٝعٞد ػالهخ أٝ  Ho( ٣ٝشٓض ُٚ ثبُشٓض  null hypothesisكشع اُؼذّ )

 ٓضبٍ : ك٢ ٓضبٍ أػٔبس اُطالة ٝؽبُجبد اُغبٓؼخ كئٕ كشع اُؼذّ ٛٞ  –ٝعٞد رـ٤ش 

Ho  ٗلزشع ػذّ ٝعٞد اخزالف ث٤ٖ ٓزٞعط٢ اػٔبس اُطالة ٝاُطبُجبد : 

ٝٛٞ اُلشع اُز١ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ طؾ٤ؾب ارا ًبٕ   H1( ٣ٝشٓض ُٚ ثبُشٓض  alternative hypothesisاُلشع اُجذ٣َ )

 ٓضبٍ : ك٢ ٓضبٍ أػٔبس اُطالة ٝؽبُجبد اُغبٓؼخ كئٕ اُلشع اُجذ٣َ ٛٞ  –ؾ٤ؼ كشع اُؼذّ ؿ٤ش ط

H1. ٣ٞعذ اخزالف ؽو٤و٢ ٤ُٝظ ظبٛش١ ث٤ٖ ٓزٞعؾ اػٔبس اُطالة ٝاُطبُجبد : 

 

 

 (: α – 1ٝدسعخ اُضوخ ) αٓغزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ 

 

كٜ٘بى ٓوذاس ٖٓ اُخطأ ألٕ  % 100إٕ اُوشاس اُز١ عٞف ٗزخزٙ ث٘بء ػ٠ِ االخزجبس اإلؽظبئ٢ ال ٣ٌٖٔ اػزجبسٙ طؾ٤ؼ 

 أُؼِٞٓبد اُز٢ ٗزخز هشاسٗب ث٘بء ػ٤ِٜب ث٤بٗبد ٓأخٞرح ٖٓ ػ٤٘خ ٤ُٝظ ٖٓ أُغزٔغ األط٢ِ 

 α – (1) ك٢ اخزجبس كشع ٓؼ٤ٖ، كئٕ ٓوذاس صوز٘ب ك٢ اُوشاس أُزخز ثبُشكغ أٝ اُوجٍٞ ٣غ٠ٔ ثذسعخ اُضوخ ٣ٝشٓض ُٚ ثبُشٓض

  αاس اُخطأ   ٣غ٠ٔ ثٔغزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ ٣ٝشٓض ُٚ ثبُشٓض ًٔب ٝإٔ ٓوذاس ػذّ اُضوخ أٝ ٓوذ

  

  ٝػبدح ٣ؾذد اُجبؽش ٓغزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ أٝ دسعخ اُضوخ هجَ اُجذء ك٢ ػ٤ِٔخ االخزجبس. 

 أخطاء اختبار الفرضٌات وأنواعها



حٌحة تماما. عندما ٌرتبط االستدالل اإلحصائً بالتعامل مع المجاهٌل، ومن ثم ال ٌمكن الجزم أبدا بان النتائج المحصلة ص

توجد فرضٌة لائمة على ادعاء فان المرار النهائً ٌكون أما لبول الفرضٌة أو رفضها. وبحكم احتواء عملٌة اختبار 

الفرضٌات على فرضٌتان شاملتان ومتضادتان )فرضٌة العدم والفرضٌة البدٌلة( لذا فان المرار المتعلك بإحداها ٌمثل المرار 

 ى. فمبول فرضٌة العدم ٌعنً رفض الفرضٌة البدٌلة، والعكس صحٌح.المعاكس للفرضٌة األخر

ٌوجد نوعان من األخطاء التً ٌحتمل حدوثها فً عملٌة اختبار الفرضٌات. لتوضٌح هذٌن النوعٌن نفترض أننا على علم 
االختبار دون استخدام  بالوضع الحمٌمً أو المٌمة الحمٌمٌة لمعلمة المجتمع الوالع علٌها االختبار، وأننا نرغب فً إجراء

تلن المعلومة، أي على افتراض أننا نجهل لٌمة المعلمة الحمٌمٌة. فً هذه الحالة نصبح أمام إحدى خٌارٌن إما أن نفشل فً 
 رفض فرضٌة العدم )لكون اختبار الفرضٌات لائم فً األصل على تبنً

 


