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: مقدمة- 

 كأعػداد فقط، رقمية كبيانات أرقاـ إال ىي ما اإلحصاء، عف الناس بيف الشائعة المفاىيـ مف
 الناس مفيكـ ارتبط ثـ كمف كخالفو، المزارعيف، كأعداد الكفيات، كأعداد المكاليد، كأعداد السكاف،

 لعمـ المحدكد المفيكـ ىك كىذا بأرقاـ، عنيا كالتعبير األشياء حصر أك عد بأنو اإلحصاء عف
 بشكؿ كتمخيصيا كتبكيبيا، البيانات، جمع بطرؽ ييتـ الذم ىك كعمـ، اإلحصاء كلكف اإلحصاء،

 عدـ ظركؼ ظؿ في سميمة قرارات إلى لمكصكؿ كتحميميا البيانات كصؼ في منيا االستفادة يمكف
. التأكد

  :عمم اإلحصاءمفهوم - 
قديما كاف يعرؼ اإلحصاء بأنو ىك العمـ الذم ييتـ بأساليب جمع البيانات كتنظيميا في جداكؿ 

كمع تطكر ىذا العمـ في العصر الحديث يمكف تعريفو تعريفان شامالن  . إحصائية ثـ عرضيا بيانيان 
: بأنو العمـ الذم يبحث في مصطفى الخواجةنقال 
جمع البيانات كالحقائؽ المتعمقة بمختمؼ الظكاىر كتسجيميا في صكرة رقمية كتصنيفيا كعرضيا - 

يجاد المقاييس اإلحصائية المناسبة .  في جداكؿ منظمة كتمثيميا بيانيان، كا 
مقارنة الظكاىر المختمفة كدراسة العالقات كاالتجاىات بينيا كاستخداميا في فيـ حقيقة تمؾ - 

.  الظكاىر كمعرفة القكانيف التي تسير تبعان ليا
. تحميؿ البيانات كاستخراج النتائج منيا ثـ اتخاذ القرارات المناسبة- 
أم أف عمـ اإلحصاء يختص بالطريقة العممية لجمع كتنظيـ كتمخيص كعرض كتحميؿ البيانات "

بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج مقبكلة كقرارات عمى ضكء ىذا التحميؿ أم يمكف القكؿ بأنو عمـ استنباط 
  ".الحقائؽ مف األرقاـ بأسمكب عممي كبطريقة عممية

: كىي العمكـ بقية بيا تمتاز التي األربعة بالمراحؿ يمتاز ألنو العمكـ كبقية عمـ اإلحصاء يعتبر
 يدرسيا أف يكد التي بالمشكمة المتعمقة الحقائؽ كبدكف يحدث، ما يشاىد العالـ: المشاهدة. 
 ذىنو في ما كيصكغ يدرسيا أف العالـ يكد التي بالمشكمة المتعمقة الحقائؽ لتفسير: الفرضية 

 .جمعيا التي البيانات تحتكيو عمى تعبر فرضيات شكؿ عمى
 الحقائؽ بعض فرضياتو مف العالـ يستنتج: التنبؤ. 
 لمتأكد جديدة حقائؽ كباستنتاج جديدة فرضيات كيضع جديدة بيانات بجمع العالـ يقكـ: التحقق 
: كينقسـ عمـ اإلحصاء إلى قسميف أساسييف ىما ،تنبؤه صحة مف
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عبارة مف مجمكعة األساليب اإلحصائية التي تعنى بجمع البيانات كتنظيميا  :اإلحصاء الوصفي- أ
كتصنيفيا كتمخيصيا كعرضيا بطريقة كاضحة في صكرة جداكؿ أك أشكاؿ بيانية كحساب المقاييس 

.  في مجتمع ما أك عينو منو (أك أكثر مف متغير)اإلحصائية المختمفة لكصؼ متغير ما 
عبارة عف مجمكعة مف األساليب اإلحصائية التي تستخدـ بغرض  :اإلحصاء االستداللي- ب

في مجتمع ما عمى أساس بيانات عينة احتمالية تسحب منو  (أك أكثر)تحميؿ بيانات ظاىرة 
 . كتفسيرىا لمتكصؿ إلى التنبؤ كاتخاذ القرارات المناسبة

:  في الخطكات التاليةاألسموب اإلحصائيكيتمخص 
.  جمع البيانات عف طريؽ التجربة كالمشاىدة بكفرة كافية الستخالص النتائج منيا- 1
عرض ىذه البيانات بطريقة تساعد عمى تفيميا كاالستفادة منيا حيث أف البيانات اإلحصائية - 2

في صكرتيا األكلية ال يمكف االستفادة أك استخالص النتائج منيا كذلؾ في حالة كجكد عدد كبير 
.  مف األرقاـ أك الصفات

 :أىـ الكظائؼ التي يؤديو عمـ اإلحصاء ىي  :وظائف عمم اإلحصاء -
 . عرض البيانات كالحقائؽ أك المشاىدات حكؿ الظكاىر بصكرة كاضحة كمحددة - أ

 .  تمخيص البيانات كقيـ المشاىدات حكؿ الظكاىر بقيـ قميمة ذات معنى - ب
 .  يساعد عمـ اإلحصاء في كضع األسس لمقارنة المتغيرات التي تتصؿ بالظاىرة قيد الدراسة - ت
 .  يساعد عمـ اإلحصاء في صياغة كاختبار الفرضيات البحثية كتطكير نظريات جديدة  - ث
 .  يساعد عمـ إلحصاء في الكصكؿ إلى تنبؤات عف اتجاه الظكاىر كما سيحصؿ مف تغيير ليا مستقبال - ج
  يساعد عمـ اإلحصاء في كضع الخطط كاتخاذ القرارات المطمكبة يصددىا كذلؾ لما يكفره مف بيانات  - ح

 .   ذات عالقة
  : في المجال الرياضياإلحصاء أهمية -

 .يستخدـ ككسيمة لجمع كتحميؿ البيانات المتعمقة بالمشكالت الرياضية- 1
عمميما المشترؾ في إليو  كتعريؼ كؿ مف المدرب كالالعب بما كصؿ تأىيؿدكر كبير في - 2

 .(المستكل متابعة تطكير،  تكجي،تقكيـ)عممية التدريب 
 ، سمات، صفات،ظكاىر) الجنس الكاحد أكبياف الفركقات بيف الرياضييف مف الجنسيف - 3

 .(خصائص مقاسو
  .لو المقدرة في كشؼ عف العكامؿ الكامنة كراء االنجاز الرياضي- 4

يعرؼ المجتمع اإلحصائي بأنو مجمكعة مف العناصر أك المفردات التي : المجتمع اإلحصائي- 
ظاىرة معينة كبيذا يمكف أف تككف عناصر المجتمع اإلحصائي أفراد أك عائالت أك   تخص 
 كيمكف ،يتمثؿ المجتمع اإلحصائي بعدد العناصر أك المفردات التي يتضمنيا الخ ك...مكظفيف

:  نكعيفإلىتصنيؼ المجتمعات 
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 عدد أككىك الذم يمكف حساب إعداد إفراده كما في حالة أعداد التالميذ : المجتمع المحدود -أ
. الجزائرمأفراد الشعب 

 عدد أك التجارب العممية أككما في حالة عدد المالحظات : المجتمع غير المحدود -ب
   .المحاضرات التي تمقى في المدارس في كافة أنحاء العالـ

(:  الحصر الشامل)مميزات استخدام المجتمع - 
دقة النتائج المتحصؿ عمييا كالكثكؽ في كفاءتيا نظرا لجمع البيانات مف كؿ فرد شممو البحث - 1 

.   حالةأكمف دكف ترؾ مفردة 
تجنب أخطاء التعميـ التي تنتج مف استخداـ بيانات مأخكذة مف عينة محددة مف المجتمع - 2

.  كتطبيؽ نتائجيا عمى المجتمع كمو
خاصة  (طريقة العينة)تتفادل ىذه الطريقة األخطاء الشائعة كالناجمة في غيرىا مف الطرائؽ - 3

 . خطأ التحيز كخطأ الصدفة
: (الحصر الشامل)عيوب استخدام المجتمع - 

.   إمكانيات طائمةإلى ػ باىظ التكاليؼ كيحتاج 1
.   ػ يستغرؽ كقتا طكيال كتبذؿ فيو جيكد كبيرة في جمع البيانات كتصنيفيا2
.  جياز إدارم كفني ضخـ كمدرب لمقياـ بوإلى ػ يحتاج 3

تعرؼ العينة بأنيا جزء مف مفردات المجتمع اإلحصائي يتـ اختيارىا بطريقة : العينة اإلحصائية- 
عممية صحيحة كتحمؿ نفس خصائص المجتمع اإلحصائي كتستخدـ ألغراض الدراسة في حاؿ 

 .تعذر إجراء الدراسة عمى المجتمع عندما يككف حجمو كبيرا
:   في البحكث اآلتيمميزات استخدام العيناتكمف 

كذلؾ اقتصادا في الجيد كالنفقات   العينات تكتفي بعدد محدكد مف المفردات كليس جميعيا،ـ 1
.   سريعة في إعطاء نتائج البحكث مقارنة بأسمكب الحصر الشامؿأنيا ـ2
.   تتيح لمباحث التعميؽ في مصادر األحكاـ كاتخاذ القراراتـ3
.  قؿ عرضة لألخطاء مع األساليب األخرلأ تستخدـ ألنيا ـ4
.  مف الكسائؿ المعنية بإثراء البحكث العممية الرصينة (العينات) يعد استخداميا ـ5
 .  طريقة مناسبة، حيث إمكانية تحديد مدل الثقة في نتائجيا، ككذا نسبة تمثيميا لممجتمعأنيا ـ6

(: أخطاء المعاينة)عيوب استخدام العينة  -
خذ عينة مف مصدر خاطئ، كأف تستخدـ دليؿ الياتؼ لمحصكؿ عمى عينة تمثؿ الرأم أ- 1

. العاـ
التحيز الشخصي، كيحدث ذلؾ حينما يأخذ الباحث عينتو المختارة مف فئة معينة ليا - 2 

. خصائص مميزة عف المجتمع الكمي
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جمع بيانات ناقصة، فمثال إىماؿ العامؿ الجغرافي عند دراسة المستكل االقتصادم لمسكاف -  3 
  .بتقسيـ األسر المبحكثة حسب دخكليا 

  .خطأ الصدفة، يزداد احتماؿ كركد ىذا الخطأ كمما صغر حجـ العينة- 4
:  أنواع العينات -

كىي تمؾ العينات التي يتـ اختيارىا بطريقة غير عشكائية، أم  :العينات غير االحتمالية  - أوال
التي ال تعتمد عمى نظرية االحتماالت، كمف عيكبيا أنيا ال تمثؿ مجتمع البحث تمثيال دقيقا، كمف 

 .ف نتائجيا ال تصمح لمتعميـ عمى المجتمع كموإثـ ؼ
 تمثؿ المجتمع األصمي الذم يقـك أنيا يختار الباحث عينة يرل أفىذا النكع مف العينات : العمدية   -1

 احرتامها يتطلب حصص أي وجود عدم هي احلصصية وبني بينها االختالف، كبدراستو تمثيال صادقة
 .اختياره يف حرا الباحث ويكون

 احلصص فيها ويشرتط متعمدة بطريقة وإمنا عشوائيا ليس عناصرها خنتار: الحصصية العينة   -2
 إناث 05 من تتكون أن ويشرتط مسابقة إلجراء تالميذ 9 من عينة مدرس خيتار إن: مثال .املطلوبة

 .ذكور 04و
 .اختيار العبني أثناء مقابلة :مثال .بالصدفة مقابلتها يتم عناصر من تتكون: الصدفة عينة   -3

:   العينات االحتمالية - ثانيا
ىي العينة التي تختار كحدتيا مف اإلطار الخاص بيا عمى  :العينة العشوائية البسيطة -  1

. أساس يييئ فرص انتقاء متكافئة لجميع كحدات المجتمع المسحكبة منيا
 طبقات مختمفة أك أقساـ إلىفي ىذه الحالة ينبغي تقسيـ المجتمع :  العينة العشوائية الطبقية- 2 

 يككف حجـ كؿ طبقة في أف طبقة عينة متجانسة بطريقة عشكائية، عمى أكثـ يأخذ مف كؿ قسـ 
 .العينة متناسبة مع حجـ الطبقة المناظرة ليا في المجتمع األصمي

  المدة بيف كؿ كحدة أكيتـ اختيار كحداتيا بحيث تككف المسافة :  العشوائية المنتظمةالعينة- 3 
تختار مف  (عناقيد)كىي عينة تختار عف طريؽ استخداـ تجمعات : العينة العشوائية العنقودية- 4

  المجتمع األصمي بدال مف انتقاء المفردات بصفة مباشرة مف ىذا المجتمع
 أكالبيانات ىي حقائؽ يقكـ بجمعيا باحث ما عف ظاىرة كىي اسـ يعني مجمكعة القياسات 

  الدرجات المتجمعة التي يتـ الحصكؿ عمييا عندما يتـ قياس سمكؾ الفردإلىالمعطيات كىي تشير 
  الحقائؽ تتعمؽ بمفردات المجتمع المبحكثإلىكىي في البحث العممي تشير 

 :الطريقة اإلحصائية في البحث العممي- 
 .تحديد المشكمة ككضع الفرضيات -1
 .جمع البيانات كالمعمكمات ذات العالقة بالبحث -2
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 .تصنيؼ كتبكيب كعرض البيانات -3
 .حساب المؤشرات اإلحصائية -4
 .تحميؿ كتفسير النتائج عمى ضكء فرضية البحث -5
 .تفسير النتائج كاتخاذ القرار -6

 :مصادر جمع البيانات - 
  :مصادر التاريخية- 1
    (الشخصية  المقابمة،استمارة االستبياف)تككف تحت تأثير كسيطرة الباحث : المصادر األولية- أ
  . تعداد السكاني،الكتب كالدكريات كالسجالت :المصادر الثانوية- ب
 أك األكليةالبيانات  ) مرة ألكؿ كىي تجمع األصمية مف المصادر :مصادر الميدانية- 2

 .(الميدانية
 :أساليب جمع البيانات- 
، مفردة)يتـ جمع البيانات ىنا عف طريؽ تسجيؿ مفردات المجتمع : أسموب التسجيل الشامل -1

ف ىذا األسمكب يتطمب كقت كجيد كيفترض عند استخداـ ىذا األسمكب إف يككف إلذلؾ ؼ (مفردة
 كيمتاز ىذا ، حصر عدد العامميف في أجيزة الدكلةأكالمجتمع محدكد مثؿ تعداد السكاف 

 .األسمكب بككنو يتعامؿ مع جميع بيانات مجتمع البحث مما يؤدم لمحصكؿ عمى نتائج دقيقة
كىي عممية جمع البيانات كالمعمكمات عف مجمكعة معينة مف مفردات : أسموب العينات -2

المجتمع مثؿ استفتاء بعض األشخاص عف مكضكع معيف كىذا األسمكب يحتاج إلى كقت كجيد 
نو  مفيد في حالة دراسة المجتمعات غير أ مما يحتاجو األسمكب األكؿ باإلضافة إلى  أقؿكمكارد

 .قؿ ككنو ال يتعامؿ مع جميع المفرداتأمحدكدة كلكف دقة النتائج ىنا تككف اؿ

 :األخطاء الشائعة في جمع البيانات- 
يحدث ىذا الخطأ نتيجة جمع البيانات مف مصادرىا غير الرئيسية أك التحيز : خطأ التحيز- 1

 .لمفردة معينة في المجتمع قيد الدراسة دكف األخرل لسبب أك ألخر
أك جمع  عمى معمكماتو الشخصية يحدث ىذا الخطأ نتيجة اعتماد الباحث:  الصدفةأخط- 2

. البيانات ناقصة
ىي عممية تقسيـ البيانات إلى مجاميع صغيرة أك أصناؼ عمى أساس قاعدة : تصنيف البيانات- 

معينة كاشتراكيا في بعض الصفات أك الخصائص كالمينة أك الحالة االجتماعية كحسب متطمبات 
 .البحث
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 عممية إدخاؿ البيانات المصنفة في جداكؿ خاصة بيدؼ إبراز البيانات كىي: تبويب البيانات- 
كتكضيحيا في أضيؽ نطاؽ ممكف لتككيف فكرة عنيا كيختمؼ أسمكب تبكيب البيانات تبعا لطبيعتيا 

 :كما يأتي
كمعنى ذلؾ فرز البيانات إلى مجمكعات عمى أساس كحدة زمنية معينة : التبويب الزمني- 1

 .كالسنة أك الشير
  كمعنى ذلؾ فرز البيانات إلى مجمكعات عمى أساس كحدة جغرافية معينة : التبويب الجغرافي- 2

 . معينة أك بمد معيفكاليةمثؿ 
كمعنى ذلؾ فرز البيانات إلى مجمكعات عمى أساس كحدات كمية أم األرقاـ  :التبويب الكمي- 3

 .الخ....كالطكؿ كالكزف
كمعنى ذلؾ فرز البيانات إلى مجمكعات عمى أساس صفة معينة مشتركة  :التبويب الوصفي- 4

. الخ....مثؿ الحالة االجتماعية أك لكف العيف 
    .ىي دالة ذات قيمة حقيقية معرفة في فضاء العينة ألم تجربة عشكائية: المتغيرات العشوائية- 

: المتغيرات في العمؿ اإلحصائي بأشكاؿ متعددة منياك
 كىي المتغيرات التي تككف مفرداتيا غير قابمة لمقياس باألرقاـ بؿ :(وصفية)متغيرات كيفية- 1

 : كالتي تنقسـ بدكرىا إلى قسميف،تككف عمى شكؿ صفات مثؿ لكف العيف أك تقديرات الطالب
 .إلخ... مثؿ مستكل التأىيؿ العممي، :متغيرات كيفية قابمة لمترتيب- أ

  إلخ.....مثؿ الجنسية، الجنس، الحالة العائمية، المكف، :متغيرات كيفية غير قابمة لمترتيب- ب
كىي المتغيرات التي تككف مفرداتيا قابمة لمقياس باألرقاـ مثؿ إعداد : (رقمية)المتغيرات الكمية- 2

 :الخ كتقسـ إلى قسميف ىما... العمر ، الطكؿالجزائرية،طمبة الجامعات 
كىي المفردات التي تأخذ قيما متميزة عف بعضيا كتككف قابمة لمعد : المتغيرات المتقطعة -أ

. كالحساب كال تتقبؿ الكسكر مثؿ عدد الطالب في كمية معينة أك عدد العائالت في منطقة معينة
 كىي المفردات التي تأخذ مدل معيف أك مجاؿ معيف كتككف غير قابمة :المتغيرات المستمرة -ب

. لمعد كالحساب ك تتقبؿ الكسكر مثؿ أعمار األفراد أك أطكاليـ أك درجاتيـ
 :اإلحصائية عرض البيانات -
 البيانات الخاـ التي يتـ جمعيا عف ظاىرة معينة ال يمكف كصفيا كتفسيرىا كىي في ىيئتيا إف

 أك الذم يتطمب تمخيص ككضع ىذه البيانات في جداكؿ خاصة األمر( أكليةكبيانات ) األكلى
جراءرسـك بيانية ىندسية بيدؼ تسييؿ دراستيا  . عمييااإلحصائي  التحميؿ كا 

:  كىذه الطريقتاف ىماإحصائيا طريقتاف لعرض البيانات المصنفة يكجد
كىك عبارة عف تمثيؿ ككصؼ البيانات كتنظيميا في جداكؿ خاصة  :  لمبياناتالجدوليالعرض  -

. حسب اشتراكيا في صفة معينة
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المستمرة )عبارة عف ترتيب بيانات المتغير العشكائي الكمي بنكعييا  كىك: التوزيع التكراري- 
حسب اشتراكيا بصفة معينة في جداكؿ خاصة تسمى بجداكؿ التكزيع التكرارم مقسمة  (كالمتقطعة

.  مفتكحة حسب طبيعة البياناتأك فئات كتكرارات كتككف الفئات عمى نكعيف فئات مغمقة إلى
عمى شكؿ بيانات  (المشاىدات) بعد جمع البيانات تصبح ىذه البيانات :تنظيم البيانات وعرضها- 

مفردة أك غير مبكبة كعندما يككف عددىا كبيرا جدا فإننا نصبح في أمس الحاجة إلى تنظيميا حتى 
 .نتمكف مف التعامؿ معيا

 .(مجدكلة)تنظيـ البيانات كيصبح اسميا بيانات مبكبة : الخطوة األولى- 
 :كىنا تتـ تنظيـ المشاىدات في جداكؿ خاصة تسمى بجداكؿ التكزيع التكرارم يأخذ الشكؿ التالي

 ( 20)جدكؿ عالمات طالب في امتحاف مف 
 التكرارات اإلشارات مراكز الفئات الحدود الفعمية لمفئات الفئات

3 – 9 
 ( الحد األدنى3)
 ( الحد األعمى9)
 

2,5 – 9,5 
 (الحد األدنى الفعمي 2,5 )
 (الحد األعمى الفعمي 9,5)

3+9  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2 
2,5 +9,5  

6= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
2 

///// 5 
( 5)هناك 

مشاهدات واقعة 
 (9- 3)ضمن 

 :خطوات وضع البيانات في جدول توزيع تكراري -
 : حسب القانكف التاليتحديد المدى المطمق لمبيانات-  أوال
 
 

 : تحديد عدد الفئات-ثانيا
إف استخداـ عدد قميؿ مف الفئات يؤدم إلى تسييؿ العمميات الحسابية مع انخفاض الدقة، بينما 
يؤدم زيادة عدد الفئات إلى كثرة العمميات الحسابية غير أنيا تزيد مف الدقة، كيجمع الكثير مف 

 . فئة (15)فئات كأف ال يزيد عف  (5)الباحثيف أال يقؿ عدد عف 
 :كلتحديد عدد الفئات يتـ استخداـ المعادلة التالية

 
 
 :ألف  6=إذن عدد الفئات   (n=42)لدينا عدد القيـ / مثال -

                                   K=1+3,322 long(42)=6,36  

 

  أصغس يشبهدح–أكجس يشبهدح = انًدي 

K=1+3,322 long(n). 
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طكؿ الفئة ىك مقدار المدل بيف حدم الفئة، كإليجاد طكؿ الفئة :   طول مدى الفئة تحديد- ثالثا
 :  ىناؾ طرائؽ عدة نذكر منيا الشائع االستخداـ في التطبيقات اإلحصائية

 

           
 

( ك)فيك عدد المفردات أك القيـ التي تقع في مدل تمؾ الفئة كيرمز ليا بػ :  تكرار الفئة   - 
كتكجد عالقة عكسية . (ن)كيجب أف يككف مجمكع التكرارات دائما مساكيا لمعدد الكمي لقيـ الظاىرة 

 . بيف طكؿ الفئة كعدد الفئات أم كمما اتسعت الفئة قؿ عدد الفئات كالعكس صحيح
 .حديد حدود الفئات والحدود الفعمية لمفئات ومراكز الفئاتت- رابعا

 مراكز الفئات الحدود الفعمية لمفئات حدود الفئات رقم الفئة
 
1 

 =الحد األدنى - 
 1+ الحد األعمى السابؽ

 =الحد األعمى - 
 1-طكؿ الفئة +  الحد األدنى

 
 =الحد األدنى الفعمي

 0,5 -الحد األدنى
 =الحد األعمى الفعمي

 0,5 +الحد األعمى

األعمى+ األدنى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

2 
أعمى فعمي+ أدنى فعمي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
2 

 ىك قيمة رقمية يمكف إيجادىا مف خالؿ جمع الحد األدنى لمفئة مع الحد األعمى لنفس :مركز الفئة
(. 2)الفئة مقسكما عمى 

 
  
 

  ىك جدكؿ بيف األىمية النسبية كالمئكية لكؿ فئة :جدول التوزيع التكراري النسبي والمئوي- 
  :كيمكف إيجاد التكرار النسبي كالمئكم ألم فئة مف خالؿ القكانيف اآلتية

 
 

 
 
 
 
 

  انمدي انمطهك        
ــــــــــــــــــــــــــ = طىل انفئة   

  عدد انفئبت           
 

  انحد األعهً نهفئة نفسهب+ انحد األدنً نهفئة                   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مركز انفئة

                 عدد انفئبت                      
 

  تكرار تهك انفئة                         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = انتكرار اننسبٍ نهفئة   

  انمجمىع انكهٍ نهتكرارات                        
 

  100×التكرار النسبي لمفئة = التكرار المئوي لمفئة                   
 

 (.100)كمجمكع التكرار المئكم  (1) يجب أف يككف مجمكع التكرار النسبي:مالحظة 
 

   1 + (الحد األعمى ــ الحد األدنى  )             
 = --------------------طول الفئة 

                        عدد الفئات 
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طالبا ممارسا  (30)الجدكؿ التالي يكضح التكزيع التكرارم كالتكزيع التكرارم النسبي ؿ / مثال -
 .لألنشطة الرياضية كقت الفراغ

 التكرار النسبي المئوي التكرار النسبي العشري عدد الممارسين األنشطة الرياضية

 %33 0,33 10 كرة القدـ

 %30 0,30 9 كرة السمة

 %17 0,17 5 كرة اليد

 %10 0,10 3 ألعاب المضمار

 %7 0,07 2 السباحة

 %3 0,03 1 المالكمة

 %100 1,00 30 المجموع

 : المتجمعأوالتوزيع التكراري التراكمي - خامسا
 تزيد عف قيمة معينة مقابؿ كؿ فئة مف فئات أكييتـ ىذا النكع مف التكزيعات بتحديد القيـ التي تقؿ 

: التكزيع كتككف التكزيعات التكرارية المتجمعة عمى نكعيف ىما
 : التكرار المتجمع الصاعد-أ

 األصمي تراكـ تكرارات الجدكؿ أكيمكف الحصكؿ عمى التكرار المتجمع الصاعد مف خالؿ تجميع 
 نحصؿ عمى مجمكع التكرارات أف إلى منو األخيرة كانتياء بتكرار الفئة األكلىبدءا بتكرار الفئة 

 .األخيرةكتكرار متجمع صاعد لمفئة 
 : التكرار المتجمع النازل-ب

 مف مجمكع األصمييمكف الحصكؿ عمى التكرار المتجمع النازؿ مف خالؿ طرح تكرارات الجدكؿ 
 نحصؿ عمى أف إلى منو األخيرة كانتياء بتكرار الفئة األكلىالتكرارات عمى التكالي بدءا بتكرار الفئة 

 .األخيرة كتكرار متجمع نازؿ لمفئة األخيرالتكرار 
 .  إليؾ الجدكؿ التكرارم التالي بناء عميو ككف جدكؿ التكزيع التكرارم الصاعد كالنازؿ / مثال- 

 18 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 4 الفئات
 10 8 10 5 7 التكرارات
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 /الحل
 جدول التوزيع التكراري النازل جدول التوزيع التكراري الصاعد

 التكرار الصاعد الحدكد الفعمية العميا
 (فئة مضافة) صفر 3,5أقؿ مف 
 7= 7+0 6,5أقؿ مف 
 12= 5+7  9,5أقؿ مف 
 22= 10+12 12,5أقؿ مف 
 30= 8+22 15,5أقؿ مف 
 40= 10+30 18,5أقؿ مف 

التكرار الصاعد لمفئة األخيرة ىك مجمكع 
 التكرارات

 التكرار النازؿ الحدكد الفعمية الدنيا
 (مجمكع التكرارات) 40 3,5أكثر مف 
  33= 7-40 6,5أكثر مف 
 28= 5-33 9,5أكثر مف 
 18= 10-28 12,5أكثر مف 
 10= 8-18 15,5أكثر مف 
 0= 10- 10 18,5أكثر مف 

 0= فئة مضافة بعد األخير تكرارىا 

 
 :الجداول المقفمة والجداول المفتوحة- سادسا
 .ىي الجداكؿ التكرارية التي تككف فييا الفئة األكلى كاألخيرة محدكدة: الجداول المقفمة -
 تنقسـ إلى قسميف: الجداول المفتوحة -

 
 جداول مفتوحة من األعمى

 نياية الفئة األخيرة غير محدكد
 جداول مفتوحة من األسفل

 بداية الفئة األكلى غير محدكد

 التكرار الفئة

4 - 6  

7 - 9  

  9أكثر من 
 

 التكرار الفئة

  7أقل من 

7 - 9  

10 - 12  
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 .كذلؾ حسب طكؿ الفئة: الجداول المنتظمة وغير المنتظمة- سابعا
 الجداول المنتظمة

تككف أطكاؿ جميع الفئات متساكية 
 (طكؿ الفئة ثابت دائما)

 الجداول غير المنتظمة
 .أطكاؿ جميع الفئات متغيرة كلكؿ فئة طكؿ خاص

 التكرار الفئة

4 - 6 7 

7 - 9 5 

10 - 12 10 
 

 التكرار المعدل التكرار الفئة

3         انتكرار   3 5 - 2  

1= ــــ  ــــــ= ـــــ  ـــــــــــ   

3طىل انفئة            

5 - 11 12        12  

2= ـــــ  ـــــــــــ   

    6 

11 - 
15 

8       8  

2= ـــــ  ـــــــــــ   

    4 
 

 

 
 

 .عرض البيانات التمثيؿ البياني لمبيانات: الخطوة الثانية- 
 " تمثيل التوزيعات التكرارية بيانيا "(الجداول)عرض البيانات المبوبة - 
 /مثال- 
طالبا مبكبة في جدكؿ تكرارم كما يمي بناء عميو مثؿ الجدكؿ  (28)الجدكؿ التالي يمثؿ عالمات  

 :  بكؿ مف الطرؽ التالية
   المدرج التكراري                    -1
  المضمع التكراري -2
   (المتجمع الصاعد)المنحنى التكراري التراكمي  -3
   (المتجمع النازل) المنحنى التكراري التراكمي  -4

 63 - 58 57 - 52 51 - 46 45 - 40 39 - 34 الفئات
 6 5 8 6 3 التكرارات

 
 

 انتكرار انفئة

ـــــــــــــــــــــــــــ= انتكرار انمعدل   

            طىل انفئة
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  :المدرج التكراري- أكال/        الحل -

 
 التكرار الحدود الفعمية لمفئات

33,50 - 39,50 3 
39,50 - 45,50 6 
45,50 - 51,50 8 
51,50 - 57,50 5 
57,50 - 63,50 6  

 التكرارات                                        

 
 الحدود الفعمية لمفئات

 :المضمع التكراري- ثانيا
 

 التكرار مراكز الفئات
 صفر 30,50
36,50 3 
42,50 6 
48,50 8 
54,50 5 
60,5 6 
  صفر 66,50

 التكرارات                                        

 
 مراكز الفئات

 :المنحنى التكراري الصاعد- ثالثا
 

 الحدود الفعمية
 العميا

التكرار 
 الصاعد

 صفر 33,50أقل من 
 3 39,50أقل من 
 9 45,50أقل من 
 17  51,50أقل من 
 22 57,50أقل من 
  28 63,50أقل من 

 التكرارات الصاعد                                 

 
 الحدود الفعمية العميا
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 :المنحنى التكراري النازل- رابعا
 

 الحدود الفعمية
  الدنيا

التكرار 
 النازل

 28 33,50أكثر من 
 25 39,50أكثر من 
 19 45,50أكثر من 
 11  51,50أكثر من 
 6 57,50أكثر من 
  0 63,50أكثر من 

 التكرارات الصاعد                                 

 
 الحدود الفعمية الدنيا

 :المقاييس اإلحصائية- 
         :مقاييس النزعة المركزية: أوالً 

معظـ قيـ مفردات أم ظاىرة ليا الرغبة في التجمع أك التمركز حكؿ قيمة معينة تسمى القيمة 
.  المتكسطة، ىذا التجمع عند ىذه القيمة يسمى بالنزعة المركزية لمبيانات

. الُربيعات الكسط الحسابي، الكسيط، المنكاؿ، :أهم مقاييس النزعة المركزية

  :الوسط الحسابي (1) 
الكسط الحسابي لمجمكعة مف القيـ ىك القيمة التي لك أعطيت لكؿ مفردة مف مفردات المجمكعة 

كستخدـ الكسط الحسابي في  حالة . لكاف مجمكع القيـ الجديدة مساكيا لمجمكع القيـ األصمية
 .البيانات الرقمية فقط

: مزايا الوسط الحسابي- 
شائع االستخداـ  - 
 .يأخذ جميع القيـ في االعتبار- 
 .ال يحتاج إلى إلعادة ترتيب البيانات- 
 .يستخدـ لممقارنة بيف حاالت معينة مثؿ األطكاؿ- 
 .المجمكع الجبرم النحرافات القيـ عف كسطيا الحسابي يساكم صفرا- 
 :عيوب الوسط الحسابي- 
. (الكبٌرة والصغٌرة)ٌتأثر بالقٌم المتطرفة - 
. ال ٌستخدم فً البٌانات الوصفٌة- 
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 :(ليست في جداول تكرارية)الوسط الحسابي من البيانات غير المبوبة  -
: كيمكف استخراجو باستخداـ القانكف التالي

. رمز الكسط الحسابي = سَس    :حيث أف 
     .مجمكع القيـ أك البيانات أك األرقاـ = مج س

. عدد ىذه القيـ أك البيانات أك األرقاـ = ن  
 165،سـ170، سـ160) أكجد الكسط الحسابي ألطكاؿ فريؽ كرة السمة الذيف كانت أطكاليـ :مثال
  :(سـ152، سـ185،سـ

  :الحل
        

 
 
 
 

 : (الجداول التكرارية) الوسط الحسابي من البيانات المبوبة- 
 : كيمكف استخراجو باستخداـ القانكف التالي

                                           
 

: حيث أف 
 

 
 :أكجد الكسط الحسابي مف الجدكؿ التكرارم: مثال- 

       :نجد مراكز الفئات/   الحل
 
 
 

 كما نجد مجمكع حاصؿ ضرب مركز كؿ فئة في التكرار المقابؿ لياثـ 
  :يكضحو الجدكؿ التالي

 

  ك × س  س  (ك)التكرارات    (س)  فئاتال

20-25  4  22.5  90  

26-31  3  28.5  85.5  

32-37  5  34.5  172.5  

38-43  2  40.5  81  

    الفئات

  س
 التكرار

ك    
20-25   4 

26-31   3 

32-37   5 

38-43   2 

 14  مج

         ك× مج س            
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= سَس   

 مج  ك            
 

مج س             
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= سَس   

  ن              
 

 الحد األعمى لمفئة  +الحد األدنى لمفئة          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = س 

               2  

 

           152+185+165+170+160          مج س            

   166,4= ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــ ـــــــــــــــــــــ= سَس 

                       5                                    ن   

 

. مجمكع التكرارات = مج ك         .التكرار = ك      .مراكز الفئات = س
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  429   14  مج
 

 
 

 :نجد الكسط الحسابي 
 
 
 
  

: (الموزون)الوسط الحسابي المرجح - 
عند استخراج الكسط الحسابي لمجمكعة مف البيانات فأننا نعطي األىمية أك الكزف نفسو لكؿ مفردة 
مف المفردات التي نحسب متكسطيا كلكف في بعض األحياف قد نجد أف لبعض المفردات أىمية 
تزيد أك تنقص عف المفردات األخرل فإذا أخذنا بنظر االعتبار ىذه األىمية عند حساب المتكسط 

فأننا نعطي المفردات األكثر أىمية كزنا أكبر كتعرؼ ىذه العممية بعممية الترجيح كالمتكسطات التي 
. (المتكسطات المرجحة)نحصؿ عمييا تسمى 

منيا كزنا يتناسب مع " كأعطينا كال نس .......4س، 3س، 2س، 1س :فإذا كانت لدينا المفردات
: فيككف الكسط الحسابي المرجح  نو ..........4و، 3و، 2و، 1و  :أىميتيا ككانت األكزاف 

 
 
 
 

طالب لمعرفة اتجاىاتيـ نحك ممارسة الرياضة ككاف  (100)قاـ باحث بسؤاؿ عينة عددىا : مثال
  غير مكافؽ– إلى حد ما -  ىؿ تحب ممارسة الرياضة ؟    مكافؽ   :السؤاؿ ىك

( غير موافق) كدرجتان2( إلى حد ما) كدرجات3( موافق)كقد كاف تصحيح بدائؿ اإلجابة ىك 
  : كقد أجاب عمى السؤاؿ،درجة واحدة

  غير موافقطالب  (30)كإلى حد ما طالب  (25) كموافقطالب  (45)
  :المطمكب حساب الكسط الحسابي

  /الحل
 
 
 
 

 نو×نس............4و×4س+3و×3س+2و2× س+1و× 1س           

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  = سَس 
 نو............................4و+3و+ 2و+1و       

 

  429          ك   × مج س          

  30,6 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سَس 

  14     مج ك                    
 

     ( 1×30(+)2×25(+)3×45)       3و×3س+2و×2س+1و×1س       

 35,83=ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سَس 

      1+2+3                       3و+ 2و+1        و

 



 

 19  بن سميشة العيد/ د

 

 
: الوسط الفرضي- 

ىك عبارة عف قيمة نظرية أك فرضية لمجمكعة مف البيانات، أك ىك عبارة عف المتكسط النظرم 
لمدل الدرجات عمى مقياس معيف، كيستفاد مف الكسط الفرضي كطريقة مختصرة إليجاد الكسط 

الحسابي أك في الحكـ عمى الكسط الحسابي الفعمي لمجمكعة مف البيانات إف كاف أعمى أك أقؿ مف 
الكسط الفرضي فاف كاف أعمى مف الكسط الحسابي الفعمي دؿ ذلؾ عمى ارتفاع مستكل العينة في 

كيرمز ، صفة أك سمة ما كاف كاف أقؿ مف الكسط الفرضي دؿ ذلؾ عمى انخفاض مستكل العينة
(. و)لمكسط الفرضي بالرمز

لحساب الكسط الفرضي  كتكجد عدة طرؽ: إيجاد الوسط الفرضي في حالة البيانات غير المبوبة- 
: ف ذلؾ يعتمد عمى طريقة القياس كطريقة التصحيح المستخدمة لجمع البيانات كمنياأك
 

 
 
 

طبؽ اختبار القفز العمكدم مف الثبات لقياس القكة االنفجارية لمرجميف عمى عينة قكاميا     /مثال
 (سـ31-سـ48-سـ37-سـ30-سـ45-سـ40) العبيف ككانت نتائجيـ كاآلتي (6)

  المطمكب إيجاد الكسط الفرضي كبياف مستكل أفراد العينة في ىذا االختبار؟ 
  :نجد الكسط الفرضي ك (48-45-40-37-31-30)نرتب النتائج تصاعديا   /الحل

 
 
 
 

        
 

  :نجد الكسط الحسابي
 

 
 

نو أقؿ مف أنجد  (39)بالمتكسط الفرضي البالغ  (38,5)كعند مقارنة الكسط الحسابي لمعينة البالغ 
.  ف مستكل العينة كاف كاطئا في اختبار القفز العمكدم مف الثباتإالمتكسط الفرضي كبذلؾ ؼ

أقل درجة         +أعمى درجة                 
ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الوسط الفرضي 

                          2    

 

         30+48    أقل درجة      +أعمى درجة               

   39 =ــــ ــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=الوسط الفرضي 

                       2                    2       

           48+45+40+37+31+30مج س             

  38,5= ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــ =سَس 

                          6        ن                     

 



 

 20  بن سميشة العيد/ د

 

 
 

:  المبوبةالبياناتفي حالة إيجاد الوسط الفرضي  -

 
 

  :جد الكسط الفرضي  ثـ جد الكسط الحسابي مف الجدكؿ التكرارم التالي /مثال
  الفئات  62-60  65-63  68-66  71-69  74-72  المجموع

  التكرارات  5  8  42  27  8  100

  /الحل
 مركز الفئة المقابمة ألكبر تكرار = الكسط الفرضي

  (68-66)الفئة المقابمة ألكبر تكرار ىي 
 
 
 
    
 

  67=  الكسط الفرضي  إذن
  :ثـ نجد الكسط الحسابي باستخداـ الكسط الفرضي

 
  

 
  ك×ح  (الوسط الفرضي -س)=ح  (س)مركز الفئة   التكرارات   انفئبت

60-62  5  61   -6   -30   

63-65  8  64   -3    -24    

  صفر  صفر  67  42  66-68

69-71  27  70  +3  +81  

72-74  8  73  +6  +48  

. مركز الفئة المقابمة ألكبر التكرارات= الكسط الفرضي 

 

 (ك×ح) مج          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+ و  =سَس 

مجموع التكرارات    

 

              68 + 66الحد األعمى     +    الحد األدنى 

  67=  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=مركز الفئة 

                     2                         2                  

 



 

 21  بن سميشة العيد/ د

 

  75/ /   100  المجموع

 
  : الكسط الحسابي باستخداـ الكسط الفرضيإيجاد

 
 
 
 

  .كنالحظ ىنا أف قيمة الكسط الحسابي قربيو جدا مف قيمة الكسط الفرضي
كفي حالة تطبيؽ اختبارات الكرقة كالقمـ يمكف إيجاد الكسط الفرضي عف طريؽ القكانيف التالية  

 
                 

 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
  فقرة(32)كانت الصكرة النيائية لمقياس الذكاء الميداني لالعبي كرة القدـ مؤلفة مف    /مثال 

 البديؿ ،درجة (1)البديؿ األكؿ ) :بدائؿ تصحح بالشكؿ التالي (4)ككاف عدد بدائؿ كؿ مكقؼ 
  .درجة (4) البديؿ الرابع ،درجة (3) البديؿ الثالث ،درجة (2)الثاني 

"  كما ىك الحكـ عمى مستكل الذكاء الميداني لعينة حققت كسطا،جد الكسط الفرضي لممقياس- 
  درجة ؟ (86)حسابيا قدرة 

  /الحل
 أقؿ درجة نظرية        +                     أعمى درجة نظرية 

 أقل درجة نظرية+ أعمى درجة نظرية                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =الوسط الفرضي 
                                      2 

 

 عدد الفقرات الكمية×مجموع أوزان البدائل                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الوسط الفرضي 
 عدد البدائل                                  

 

 (عدد الفقرات×أدنى قوة في المقياس) +(عدد الفقرات×أعمى قوة في المقياس)                

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الوسط الفرضي 
                                            2 

 

       75                (ك×ح) مج               

  67,75 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + 67 = ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+ و  =سَس 

  100  مجموع التكرارات                        

 



 

 22  بن سميشة العيد/ د

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =الوسط الفرضي
                                    2        
                                   

  128=32×4= عدد فقرات المقياس ×أعمى قكة في المقياس =  نجد أعمى درجة نظرية
  32= 32×1= عدد فقرات المقياس × أقؿ قكة في المقياس = نجد أقؿ درجة نظرية

                      128+32                160  
  80 = ـــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=الوسط الفرضي 

2                     2  

     32×10    عدد الفقرات الكمية      ×مجموع أوزان البدائل                      
    80 =ــــــ ــــــــــــــــــــــــــ= ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =الوسط الفرضي 

          4 عدد البدائل                                                        
ىك عالي ككف كسطيا الحسابي  (86)ف مستكل الذكاء الميداني لمعينة التي كسطيا الحسابي أك

  (.80)أكبر مف الكسط الفرضي البالغة 

يعرؼ الكسيط لمجمكعة مف البيانات بأنو القيمة التي تقع في كسط المجمكعة تمامان  : الوسيط-(2)
بعد ترتبييا تصاعديان أك تنازليان، أم ىك القيمة التي تقسـ مجمكعة البيانات إلى قسميف بحيث يككف 

عدد القيـ األكبر منيا مساكيان عدد القيـ األصغر منيا كيستخدـ الكسيط في  حالة البيانات 
 .الترتيبية

: مميزات الوسيط- 
. غير مبكبة سيؿ في حسابو سكاء كانت البيانات مبكبة أك-  
يمكف حسابو في حاالت كجكد قيـ متطرفة أك شاذة ألننا نعتمد في الحالتيف عمى الفئة الكسطية -  

 .كالتكرار الصاعد كالنازؿ
 مف األسفؿ بعد ترتيب القيـ تصاعديا أك %50 مف األعمى ك %50قيمة الكسيط محددة بػ -  

 .تنازليا
 .الكسيط اقؿ ثباتا مف الكسط الحسابي عند حسابو لعدد مف العينات-  
أم يستخدـ مع يمكف تقدير الكسيط في حالة الصفات الكصفية التي ال تقاس بأعداد مباشرة -  

 .الرتب أيضا
 .ال يتأثر بالقيـ المتطرفة أك الشاذة-      .يمكف حسابو في حالة الجداكؿ التكرارية المفتكحة-  
: عيوب الوسيط- 
 . جزءا منيالال تدخؿ جميع القيـ في حسابو بؿ يعتمد عؿ-  



 

 23  بن سميشة العيد/ د

 

. ليس شائعا كالكسط الحسابي في االستخداـ.        -  يتأثر بعدد القيـ-  
 

 
: إيجاد الوسيط من البيانات غير المبوبة- 
:  فيمكف إيجاد الكسيط مف خالؿ القانكف اآلتي : إذا كان عدد البيانات فرديا/ أ 
 
 
 
 
 
 

  :عب كرة سلة أحرز فً مبارٌات الدوري النقاط التالٌةال  /مثال
  .نقطة (22) المباراة الثانٌة أحرز -       .          نقطة (20)المباراة األولى أحرز  -
  .نقطة (21) المباراة الرابعة أحرز -    .             نقطة (27)المباراة الثالثة أحرز  -
  .نقطة (25) المباراة السادسة أحرز -.              نقطة (26)المباراة الخامسة أحرز  -
  .نقطة (30) المباراة الثامنة أحرز -.               نقطة (29)المباراة السابعة أحرز  -
   .نقطة (28)المباراة التاسعة أحرز  -

 .انىسُط نُقبط انالعت خالل انًجبزَبدانًطهىة إَجبد 
  (30-29-28-27-26-25-22-21-20)   : تصاعديانرتب النقاط ترتٌبا   /الحل

  :ن ترتٌب الوسٌط هوإ ففرديا بما أن عدد البٌانات 
  10       1+ 9       1+                      ن

 ( 26)وَسبوٌ  (5)وهى انعدد ذو انتسهسم   5= ــــــــ = ـــــــــــــ = ـــــــــــــ = ترتيب الوسيط 
2           2        2  

: فٌمكن إٌجاد الوسٌط من خالل القانون اآلتً : إذا كان عدد البيانات زوجيا/ ب
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                      
 

 
 

 ،ثا10,5، ثا10,6، ثا10,9)للرجال كانت نتائج المتسابقون كاآلتً  (م100)فً سباق  /مثال
  . المطلوب إٌجاد الوسٌط لهذه النتائج (ثا11,9 ،ثا10,6 ،ثا11,20  ،ثا11,1  ،ثا10,7

 1+                ن 
. عدد البيانات= ن  : إذ أفـــ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ترتيب الوسيط 

                      2 

 

 ن                                                                                                        ن
  1  +ــــــــــ = الثانيترتيب الوسيط                   ــــــــــ= ترتيب الوسيط األول 

                         2                                                    2 
 

الوسيط الثاني + الوسيط األول               
 .عدد البٌانات = (ن) حٌث أن           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الوسيط    

                          2                                                                                               
 

ن                    1+ ن                                                                 
 1+  ــــــــ          و         ــــــــــ                     يجب أن نفرق بين: مالحظة

                                                            2                            2 



 

 24  بن سميشة العيد/ د

 

  : نرتب البٌانات ترتٌبا تصاعدٌا /لحلا
  (ثا11,9– ثا 11,2– ثا 11,1–  ثا 10,9– ثا 10,7- ثا10,6- ثا10,6– ثا 10,5)
 
 

  . إذن لها وسٌطٌنزوجيا بما أن عدد البٌانات 

 
  8          ن                        

  (10,7)  =إذن الوسٌط األول          4= ــــ ــــــ= ـــــــــــ = نجد ترتٌب الوسٌط األول 

  
                       2           2  
      8            ن                          

  (10,9)= إذن الوسٌط الثانً    5= 1 +4= 1+ ــ ــــــ = 1 +ــ ـــــــ=  نجد ترتٌب الوسٌط الثانً 

                          2            2  
 ( 10,9 + 10,7   )   الوسٌط الثانً    +           الوسٌط األول 

   ثا 10,8=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ = الوسيط نجد 

                        2                                   2     
                    

: إَجبد انىسُط من انبُبنبت  انمبىبة-  

: ٌمكن إٌجاد الوسٌط من البٌانات المبوبة باستعمال القانون التالً
 
 
 
 
 

 :وٌمكن إٌجاد ترتٌب الوسٌط باستعمال القانون التالً
 
 
 

 
 

:  وإلٌجاد الوسٌط البد من إٌجاد الفئة الوسٌطٌة باستعمال القانون التالً
مجموع التكرارات                                                                    

(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ) هٍ انفئخ انتٍ نهب تكساز يتجًع صبعد اكجس أو َسبوٌ :انفئة انىسُطُة- 

                                                                                          2 

  .العب في اختبار السيطرة بكرة القدـ (88)جد الكسيط مف جدكؿ التكزيع التكرارم ألداء  /مثال- 
 - 5 انفئبت

9 

10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45- 

49 

 مج

 88 7 9 11 17 18 10 8 5 3 انتكرارات
 

  88      مجمكع التكرارات                                                          
  44= ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ترتيب الوسيطنجد /           الحل -

                                               2                  2  

 التكرار المتجمع الصاعد السابق لمفئة الوسيطية– ترتيب الوسيط                             
                                                                                                                                                                                                                                 الفئة طولXــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+ الحد األدنى لمفئة الوسيطية = الوسيط 

الفئة الوسيطية تكرار 

مجموع التكرارات                  
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ= ترتُب انىسُط 

                           2 
 



 

 25  بن سميشة العيد/ د

 

  :يجٍُ فٍ انجدول انتبنٍهى وكًب : َجد انتكساز انًتجًع انصبعد انتبنٍ
                                                                                        

يجًىع انتكسازاد ) كجس أو َسبوٌأ هٍ انفئخ انتٍ نهب تكساز يتجًع صبعد انفئة انىسُطُةَجد 

    .(29- 25)إذٌ انفئخ انىسُطُخ هٍ   (44) أٌ أكجس أو َسبوٌ (2قسًخ انعدد 

                                                                                                                                                     

  التكرار المتجمع الصاعد (ك)التكرارات   الفئات
5-9 3 3 
10-14 5 8 
15-19 8 16 
20-24 10 26 

 44 18  الفئة الوسيطية25-29
30-34 17 61 
35-39 11 72 
40-44 9 81 
45-49 7 88 

/  88 المجموع

  (25)= نجد الحد األدنى لمفئة الكسيطية 

  5 = 5 – 10= الحد األدنى لمفئة األكلى  – الحد األدنى لمفئة الثانية  = (ل)نجد طكؿ الفئة 

  18=  نجد تكرار الفئة الكسيطية 

  :نجد الكسيط باستعماؿ القانكف التالي

                                     
 

             
 

 

 التكرار المتجمع الصاعد السابق لمفئة الوسيطية– ترتيب الوسيط                       

   طول الفئة×  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ+الحد األدنى لمفئة الوسيطية =  الوسيط

 تكرار الفئة الوسيطية                                                
 



 

 26  بن سميشة العيد/ د

 

                  

 

 

 

في  (تكراران )يعرؼ المنكاؿ لمجمكعة مف البيانات بأنو القيمة األكثر شيكعان : المنوال- (3)
.  المجمكعة يفضؿ استخداـ المنكاؿ في حالة البيانات الكصفية كالترتيبية

 

: مزايا المنوال- 
. (الكبيرة جدا أك الصغيرة جدا)ال يتأثر بالقيـ المتطرفة أك الشاذة - 
 .عندما يراد لو أف يعبر عف حالة الشيكع,يمكف حسابو مع البيانات الكصفية- 
 .يمكف حساب المنكاؿ في حالة الجداكؿ المفتكحة- 
 . كانت البيانات قميمةإذايسيؿ تقدير المنكاؿ مجرد النظر إليو كخاصة - 
 .يعتبر أكثر المقاييس تكفيقا ألنو يعبر عف القيـ التي تتجمع عندىا البيانات أكثر مف غيرىا- 
 :عيوب المنوال- 
. ال يأخذ جميع القيـ بالحسباف- 
. قد يككف لمبيانات أكثر مف منكاليف كبالتالي فإف القيـ ليس ليا منكاؿ- 
. ال تتغير قيمة المنكاؿ عند حدكث تغير في القيـ األخرل ما داـ التكرار ال يتغير- 
 .ال يمثؿ المنكاؿ ألقيمو الكسطى في تكزيع القيـ كبالتالي فانو أقؿ دقو مف المقاييس األخرل- 
. تتأثر قيمة المنكاؿ عمى عدد الفئات في حالة الجداكؿ التكرارية- 
: إيجاد المنوال من البيانات غير المبوبة- 

/ 1مثال
في اختبار رمي الكرة الطبية لطالب المرحمة الثانية في كمية التربية الرياضية كانت النتائج  

 :كالتالي
، 4,36م، 4,72م،4,83 م، 5,02م،4,26م، 4,08م، 5م، 4,26م، 4,30م، 4,20) 

  (م4,99م، 4,45م، 4,35
  /الحل

 – 4,36- 4,35- 4,30 – 4,26- 4,26- 4,20- 4,08)تصاعديا نرتب البيانات ترتيبا 
4,45 – 4,72 – 4,83 – 4,99 – 5,00  - 5,02)  

 4,26=  المنوال إذف  .مرتانقد تكرر ( 4.26 )نالحظ أف الرقـ

                     44 – 26                                                    

 30 = 5× ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + 25= الوسيط 
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  :جد المنكاؿ مف البيانات التالية   /2مثال
(4 – 3 – 2 – 3 – 5 – 5 -6 – 8 – 7 – 11 -12 - 13)  

/ الحل
  (13- 12- 11 – 8 – 7- 6- 5 – 5 – 4 – 3 - 3- 2)تصاعديا نرتب البيانات ترتيبا  

  .مرتانقد تكرر ( 5 )ككذلؾ نالحظ أف الرقـمرتان،  قد تكرر( 3 )نالحظ أف الرقـ
  (5 ، 3 )ىما منوالين إذف القيـ ليا

:  جد المنكاؿ مف البيانات التالية /3مثال
(4 – 3 – 2 – 4 – 5 – 5 -6 – 8 – 7 – 11 -  11 -12 - 13)  

  /الحل
 (.13- 12- 11-11 –8– 7- 6- 5– 5 – 4 – 4 -3- 2 )نرتب البيانات ترتيبا تصاعديا

   .مرتانقد تكرر ( 4 )نالحظ أف الرقـ
  .مرتانقد تكرر ( 11 )كنالحظ أف الرقـ   .مرتانقد تكرر ( 5 )كنالحظ أف الرقـ

  . منوالإذف القيـ ليس  ليا   . إذف ىناؾ أكثر مف قيمتيف متساكية بالتكرار
/ 4ثالم
   .(9- 8–  8-9 – 1 – 0: )احسب المنكاؿ لمبيانات التالية 

نعتبر أف  إذف (متتاليتان) القيمتان متعاقبتان لكف ىاتاف 9 ك 8 منالحظ أف القيـ األكثر تكراران ق
ىك الكسط الحسابي بيف ىاتيف  المنوال حيث أف منوال واحد، ىذه البيانات فقط تحتكم عمى

. القيمتيف
 

  :إيجاد المنوال من البيانات المبوبة- 
  :يمكف إيجاد المنكاؿ مف البيانات المبكبة باستعماؿ إحدل الطريقتيف اآلتيتيف

    :الفروق لبيرسونطريقة / الطريقة األولى
 
 
 
 
  :ذ أنإ

  .تكرار الفئة السابقة ليا– تكرار الفئة المنكالية = 1∆
  .تكرار الفئة الالحقة ليا– تكرار الفئة المنكالية  = 2∆

  .ىي الفئة المقابمة ألكبر تكرارالفئة المنوالية 

                                           ∆1              

  طول الفئة× ـــــــــــــــــــ  + الحد األدنى للفئة المنوالية = المنوال 

                                              ∆1 ∆ +   2  

 

  .إذا تكررت المشاىدات كميا بنفس العدد إذف ال يكجد منكاؿ: مالحظة
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  :الفركؽ لبيرسكفإيجاد المنكاؿ بطريقة    1/مثال 
 

 39- 35 34- 30 29- 25 24 - 20 19- 15 14- 11 9 - 5 الفئات

 3 8 15 17 10 5 2 التكرارات

 

  .  الفئة المقابمة ألكبر تكرار = نجد الفئة المنكالية    /الحل
   (24-20)إذف الفئة المنكالية ىي     17= كبر تكرار أبما أف 

  (29-25)الفئة الالحقة لمفئة المنكالية ىي    -   (19-15)الفئة السابقة لمفئة المنكالية ىي - 
  (20)الحد األدنى لمفئة المنكالية ىك - 
         7 = 10 – 17=  تكرار الفئة السابقة ليا – تكرار الفئة المنكالية = 1∆
  2 =  15 – 17=    تكرار الفئة الالحقة ليا– تكرار الفئة المنكالية =  2∆
  5 = 5 – 10=    الحد األدنى لمفئة األكلى– الحد األدنى لمفئة الثانية  = (ل)نجد طكؿ الفئة - 

                                                ∆1       
  طول الفئة× ــــــــــــــــــــــــــ  + الحد األدنى للفئة المنوالية = نجد المنوال 

                                                    ∆1∆   +   2  
               7                              

 23,85  = 5× ـــــــ  ـــــــــ+ 20= المنوال 

                    7+ 2  
  : الرافعةإٌجاد المنوال بطرٌقة – 2/ مثال 

 
 
 

   :جد المنوال من الجدول التكراري التالً

 160 150 140 130 120 الفئات

 2 10 14 8 4 التكرارات

 
 

 

 

 

 

  .انفئخ انًُىانُخ هٍ انفئخ انًقبثهخ ألكجس تكساز- 
  .نجد الفئة المنوالٌة هً الفئة المقابلة ألكبر تكرار  /الحل

  (140)الحد األدنى للفئة المنوالٌة هو  (140)إذن الفئة المنوالٌة هً  (14)كبر تكرار هو أ
انحد األدًَ نهفئخ األونً – انحد األدًَ نهفئخ انثبَُخ  = (ل) َجد طىل انفئخ- 

  =130 –120 = 10                
  (10)تكرار الفئة بعد المنوالٌة هو -        (8 )تكساز انفئخ قجم انًُىانُخ هى- 

                                  10                              

  تكرار الفئة بعد المنوالية                                                                          

  (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × طول الفئة ) +الحد األدنى للفئة المنوالية = المنوال 

  تكرار الفئة بعد المنوالية+ مجموع تكرار الفئة قبل المنوالية                                                        

 

 ذراعها × المقاومة = ذراعها ×  القوة :ٌنص قانون الرافعة على أن و
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  145,5 = (ـــــــ ــــــــــــ × 10 +)140= المنوال 

                                8 + 10                  

كىي القيـ التي تقسـ المفردات المرتبة تصاعديا إلى أربعة أقساـ متساكية مف : الربيعيات(- 4)
 .حيث العدد

.  كثالثة أرباع المفردات أكبر منيا،كيككف ربع المفردات اصغر منيا: (1ر)الربيع األكؿ - 
.  كالنصؼ األخر أكبر منيا،كىك قيمة التي يككف نصؼ المفردات  أصغر منيا: (2ر)الربيع الثاني - 
 .كبر منياأكىك القيمة التي يككف ثالثة أرباع القيـ أصغر منيا كالربع اآلخر : (3ر)الربيع الثالث - 
 
 

 :الربيعيات في البيانات غير المبوبة- 
: لحساب الربيعيات نتبع الخطكات التالية

نرتب البيانات تصاعديا -  
: كالتالي (م) نحدد مكقع  الربيع-  

 (1+ن)                                        
           ــــــــــــــــــــــــــــ = 1 م    . موقع الربيع األول: (1م)

                                    4    
 (1+ن)2                                        

          ــــــــــــــــــــــــــــ = 2 م     .الثانيموقع الربيع : (2م)
                                     4 

                                                                                                                                                                                                                   (1+ن3                                  )
        ــــــــــــــــــــــــــــ = 3م     .الثالثموقع الربيع : (3م) 

                                     4 
. نحدد قيمة الربيع المطمكب بحسب مكقعة  -3

 :أحسب الربيعيات لألعداد التالية /مثال- 
(                          100 ، 150 ،200 ، 50 ، 160 ، 300،250 )

: الحل
نتبع الخطكات المذككرة سابقا 

 (300،  250، 200 ، 160، 150، 100 ،50:    )نرتب البيانات تصاعديا-  
                                            فردم  ( 7=ن ): عدد البيانات-  

 1                    (1ر)الربيع األول - 
 2 =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(1+ف)= 1     ـ:مكقع الربيع األكؿ
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                                        4 
      100  =1ر  أم    (2)الربيع األكؿ ىك قيمة العدد الذم مكقعة في الترتيب التصاعدم  

 100 كثالثة أرباع األرقاـ أكثر مف   100ىذا يعني أف ربع األرقاـ  أقؿ مف  ك
 1                 (2ر)الربيع الثاني  -

 4 = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(  1+ف)2=  2     ـ:الثانيمكقع الربيع    
                                          4 

        160= 2ر   أم   4 مالربيع الثاني ىك قيمة العدد الذم مكقعة في الترتيب التصاعد
 160 مف أكثر األرقاـ كنصؼ  160قؿ مفأ األرقاـف نصؼ أكىذا يعني 

 
 1                (3ر)الربيع الثالث   -

 6=  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(  1+ف)3=  3     ـ:الثالثمكقع الربيع      
                                               4 

  250=  3ر   أم   6 م ىك قيمة العدد الذم مكقعة في الترتيب التصاعدالثالثالربيع 
 .  250 مف أكثر األرقاـ كربع  250قؿ مفأ األرقاـ  أرباع ثالثة أفكىذا يعني 

 
: الربيعيات في البيانات المبوبةإيجاد - 

 : الخطوات التالٌةنتبعلحساب الربٌعٌات فً البٌانات المبوبة 
 نشكل حقل التكرار التجمٌعً الصاعد      -1
: نحدد موقع الربٌع حٌث أن      -2

 (مج ك   )                                               
           ــــــــــــــــــــــــــــــ = 1 م         . موقع الربيع األول: (1م)

                                                    4        
 (مج ك )2                                                

          ـــــــــــــــــــــــــــــــــ =  2 م       .موقع الربيع األول: (2م)
                                             4                                                   

 (مج ك) 3                                               
       ــــــــــــــــــــــــــــــ = 3 م         .موقع الربيع األول: (3م)

                                             4    
. كىي الفئة التي تكرارىا الصاعد يساكم مكقع الربيع أك أكبر منة مباشرة : نحدد فئة الربيع      -3
 :نطبؽ القانكف اآلتي     -4

: حيث أف- 
 .  طكؿ الفئة : ل

      1 ص–                   و 

ل× ـــــ ــــــــــــــــــــــ+ ح =(ر)انتربُعبت   

2       ص  
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 . لفئة الربيعاألدنى الحد : ح
 . التكرار المتجمع الصاعد لمفئة السابقة لفئة الربيع :1ص
 . تكرار فئة الربيع: 2ص

 . القيمة التي تحدد مكقع الربيع: م
 
 
 
 
 

لدٌنا جدول ٌحتوي على درجات مجموعة من الطالب عددهم خمسٌن طالبا والدرجة   /مثال- 

 .حسب الربٌعٌات لتلك البٌاناتأ  100القصوى
 

التكرار المتجمع الصاعد التكرار حدود الفئة 
50 -59 3 3 
60 -69 5 8 
70 -79 18 26 
80 -89 16 42 
90 -99 8 50 

 / 50 المجموع
 :لحساب الربيعات نتبع الخطكات المذككرة سابقا/    الحل

. حساب التكرار المتجمع الصاعد-  
 .نحدد مكقع الربيع األكؿ  :الربيع األول

 50          (مج ك)                                       
        12,5= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= (م) القيمة التي تحدد مكقع الربيع- 

                                          4                4 
 (79 - 70 )كفئة الربيع ستككف - 
 70( = ح) الحد األدنى لفئة الربيع -       9(= ل)طكؿ الفئة - 
 8( = 1ص) التكرار المتجمع الصاعد لمفئة السابقة لفئة الربيع  -
 18( = 2ص)  تكرار فئة الربيع-

         12,5 – 8     
 72,25= 9× ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ+ 70( =1ر)
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                        18  

 :نحدد مكقع الربيع الثاني   :الربيع الثاني- 

 100       (مج ك)2                                       
 25= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= (م) القيمة التي تحدد مكقع الربيع- 

                                          4               4 
 (79- 70 )كفئة الربيع ستككف   - 

 70( = ح) الحد األدنى لفئة الربيع -       9(= ل)طكؿ الفئة - 
 8( = 1ص) التكرار المتجمع الصاعد لمفئة السابقة لفئة الربيع  -
 18( = 2ص) تكرار فئة الربيع-

                 25-8 
 78,46= 9× ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ+ 70( =2ر )

                                  18  
 :الثالثنحدد مكقع الربيع    :الثالثالربيع - 

 150          (مج ك)3                                       
        37,5= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= (م) القيمة التي تحدد مكقع الربيع- 

                                          4                4     
 (89- 80 )كفئة الربيع ستككف -  
 80( = ح)  الحد األدنى لفئة الربيع -     9(= ل)طكؿ الفئة - 
 26( = 1ص) التكرار المتجمع الصاعد لمفئة السابقة لفئة الربيع  -
 16( = 2ص) تكرار فئة الربيع-

                 37,5-26 
 86,48= 9× ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ+ 80( =3ر )

                                    16 

 :خصائص واعتبارات مقاييس النزعة المركزية- 
عند حساب الكسط الحسابي نأخذ في الحسباف كؿ البيانات، بينما الكسيط ييتـ فقط باألماكف - 1 

. المركزية، كعند المنكاؿ نركز عمى القيـ األكثر تكراران 
عند كجكد البيانات غير المبكبة، الكسط الحسابي ىك األكثر مالئمة عندما تككف كؿ البيانات - 2

فإف  (حد البيانات أك أكثر بعيدان نسبيان عف الباقيأكجكد )قريبة مف بعضيا، لكف إذا حصؿ العكس 
. الكسيط ىك األكثر مالئمة

 شركط مجتمعة (3)عند كجكد بيانات مبكبة، فالكسط الحسابي ىك المالئـ إذا تكفرت - 3
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. (نعرؼ كؿ حدكد الفئات)التكزيع مغمؽ  - 
.  عمى نفس الطكؿتحتكمكؿ الفئات  - 
. التكزيعات متماثمة - 

. حد ىذه الشركط أك أكثر فالكسيط ىك المالئـأإذا لـ يتكفر 
إذا كؿ الفئات تحتكم عمى نفس الطكؿ يمكننا حساب الكسط الحسابي بالطريقة المباشرة - 4

كالطريقة المختصرة، لكف إذا كجدنا إحدل الفئات بطكؿ مختمؼ يمكف حساب الكسط الحسابي فقط 
. بكاسطة الطريقة المباشرة

إذا جمعنا أك طرحنا أك ضربنا أك قسمنا كمية محددة لمبيانات قيـ المنكاؿ كالكسيط كالكسط - 5
.   الحسابي تتأثر بالجمع أك الطرح أك الضرب أك القسمة بنفس الكمية

المدل، االنحراؼ : مف أىـ مقاييس التشتت المطمؽ : مقاييس التشتت المطمق- ثانيا  -  
. المتكسط، التبايف كاالنحراؼ المعيارم

 مجمكعة مف القيـ بأنو التباعد بيف مفرداتيا، كيككف ميقصد بالتشتت في أ  :تعريف التشتت- 
  . إذا كاف التفاكت بينيما كبيرا، كيككف التشتت صغيرا إذا كاف التفاكت بينيما صغيرااالتشتت كبير

المدل ىك أبسط مقاييس التشتت المطمؽ كُيعرؼ بأنو الفرؽ بيف أكبر كأصغر قيمة  : المدى-(1)
  .في مجمكعة البيانات

: مزايا المدى- 
 أبسط كأسيؿ طريقة لحساب التشتت -  1
  .مقياس سريع لمدل التشتت المفردات أك حينما يككف لممفردات المتطرفة أىمية خاصة -  2

 :عيوب المدى- 
ليس لممدل أىمية كبيرة في البحكث العممية نظرا ألنو ال يأخذ في االعتبار تشتت كؿ - 1

 . المفردات في حسابو
 مقياس تقريبي غير دقيؽ - 2
 يتأثر تأثرا كبيرا بالقيـ المتطرفة -  3
 .يصعب تقدير قيمتو مف الجداكؿ التكرارية المفتكحة -  4
  :البيانات غير المبوبةفي حالة  إيجاد المدى -أ

 
 

  اإلحصاء عمى الدرجات اآلتية في مقياس 9حصؿ مجمكعة مف المفحكصيف عددىـ :  مثال- 
(25 ،15،12 ،9 ،7 ،31 ،26 ،18 ،20)  

  أصغر قيمة– أكبر قيمة = المدى المطمق 
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 كجد المدل؟ أ- 
  24 = 7-31  =أصغر قيمة– أكبر قيمة = المدل المطمؽ     /الحل- 
  :البيانات المبوبةفي حالة  إيجاد المدى -ب
 

 
  :اآلتي أحسب المدل لمتكزيع التكرارم : مثال- 

 الفئات 5 10 15 25 30 35
 التكرار 3 5 11 27 37 15

  30 = 5 - 35= المدل /  الحل •
 :التباين واالنحراف المعياري- (2)

  :تعريفه -
 لمتكسط مجمكع مربعات انحرافات القيـ عف ميعرؼ االنحراؼ المعيارم بأنو الجذر التربيع

  . لمتبايفمكسطيا الحسابي أك بأنو الجذر التربيع
يتضح مف ىذا التعريؼ أف االنحراؼ المعيارم يعتمد عمى إيجاد مربع الفركؽ بدال مف  •

  .إىماؿ اإلشارة كذلؾ لمتخمص مف اإلشارات السالبة
 أك مكيعد االنحراؼ المعيارم أدؽ مقاييس التشتت لمدرجات ذات مستكل القياس الفتر •

 .  كىك أكثر استخداما في البحكث المختمفةمالنسب
 مجمكعتيف مف الدرجات مالدرجات، فإذا تساكل متكسط (تبايف)فيك يكضح مدل تشتت  •

إنما ننظر إلى االنحراؼ المعيارم لمعرفة مدل  ك. فال يدؿ ذلؾ عمى تساكل المجمكعتيف
الدرجات  (تبايف)التجانس أك التبايف فكمما كاف االنحراؼ المعيارم صغيرا كمما قؿ تشتت 
ذا زاد االنحراؼ المعيارم زاد تشتت الدرجات كقؿ تجانسيا  .كزاد تجانسيا كا 

 :مزايا وعيوب االنحراف المعياري- 
 : من مزايا االنحراف المعياري- 

 .أنو أكثر مقاييس التشتت استخداما-  1
 .  يسيؿ التعامؿ معو رياضيا -2
 .   يأخذ كؿ القيـ في االعتبار -3
 .  لو نفس كحدة القياس لمظاىرة محؿ الدراسة -4

 :عيوب االنحراف المعياري- 
 .يتأثر بالقيـ الشاذة-  1

 الحد األدنى ألصغر الفئات– الحد األعمى ألكبر الفئات = المدى 
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 . ال يمكف حسابو لمبيانات الكصفية -2
 :في حالة البيانات غير المبوبة حساب التباين واالنحراف المعياري - أ

  :يتم حساب التباين حسب الخطوات اآلتية •

  . لمدرجاتمحساب المتكسط الحساب- 1
  .محساب انحراؼ كؿ درجة مف الدرجات عف المتكسط الحساب- 2
  .تربيع االنحرافات- 3
  .متجميع مربع الفركؽ لكؿ القيـ فينتج مجمكع مربعات االنحرافات عف المتكسط الحساب- 4
  .نقسـ مجمكع مربعات االنحرافات عمى عدد الدرجات فينتج التبايف- 5
  .لحساب االنحراؼ المعيارم نكجد الجذر التربيعى لمتبايف- 6

 

 
 :أكجد التبايف كاالنحراؼ المعيارم مف الجدكؿ التكرارم التالي: مثال -

س– س   القيم
-

س– س )  
-

)
2

  
22  6,2  38,44  
20  4,2  17,64  
15  0,80-   0,64  
14  1,80-   3,24  
8  7,80-   60,84  

79  / 120,80  

 /الحل -
               79                                     120,80                                        

  24,60  =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= (2ع)التباين      15,80  =ـــــــــــــــــــ= المتوسط الحسابي
               5                                        5 

𝟒,𝟗𝟏=  (ع) االنحراف المعياري - =  𝟐𝟒,𝟔𝟎  

  :حساب االنحراف المعياري من الدرجات العادية- ب
لمتغمب عمى العمميات الحسابية المذككرة في حساب االنحراؼ المعيارم مف الدرجات غير المبكبة 

  :يتـ إتباع الخطكات التالية
o (مج س )نحسب مجمكع الدرجات  

  2 عكيرمز لمتبايف بالرمز ع يرمز لالنحراؼ المعيارم بالرمز
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o (سَس  )نحسب المتكسط الحسابي لمدرجات  
o 2س  نحسب مربع الدرجات  
o 2مج س   مجمكع المربعاتإيجاد  
o  نعدد الدرجات  

  :احسب االنحراؼ المعيارم لمدرجات اآلتية : مثال- 
 س 4 9 5 4 6 8 7 5 48

312 25 49 64 36 16 25 81 a.  س
2

 
 
 

   :       نحسب التباين باستخدام القانون التالي- 
  312مجموع المربعات هو  

  48       مج س

  6 = ـــــــــــــــــــــــــ=   ـــــــــــــــــــــــــ=  سَس 
      8            ن  

  x  48 6- 312      مج سسَس  – 2مج س

  3 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 2ع
      8                                   ن

𝟏,𝟕𝟑=  (ع) االنحراف المعياري =  𝟑   
  :لبيانات المبوبةفي حالة احساب االنحراف المعياري - ج

 :نستخدـ القانكف التالي
 

                                         
 
 
 

 :أحسب المتكسط الحسابي كالتبايف كاالنحراؼ المعيارم مف الجدكؿ التكرارم التالي/ مثال
مركز الفئة  ك × س   ك × 2س

 س 
التكرار 

  ك
فئات 

  الدرجات
2268,75  82,50  27,50  3  25 - 30  

   مج سسَس  – 2مج س       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 2ع

        ن            

 2(مج س ك)                             

  ـــــــــــــــــــــــ                          

مج س       
2

  مج ك -       ك 

ع
2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  

 1-              مج ك 
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1056,25  227,50  32,50  7  30 - 35  

5625  150  37,50  4  35 - 40  

14450  340  42.50  8  40 - 45  

11281,25  237,50  47,50  5  45 - 50  

  المجموع  27 /  1037,5  34681,25

 
 حساب المتكسط الحسابي/ - الحل
 

 :حساب التبايف -
 
 

 
 :حساب االنحراؼ المعيارم -

 

 
 :العالقة بين المتوسطات والتشتت- 
  :(معامل االختالف)االنحراف المعياري النسبي - 1

 في ىك معامؿ نسبي يستخدـ لممقارنة بيف تشتت ظاىرتيف أك أكثر مختمفتيف في كحدة القياس أك
 . كالظاىرة التي معامؿ اختالفيا أكبر تككف أكثر تشتتان مف األخرل،االقيمة المتكسطة ليـ

 :خواص معامل االختالف النسبي- 
 .  يقيس االختالؼ النسبي دكف كحدة تمييز -1
 .  ليس لو معنى إذا كانت المتكسطات الحسابية معدكمة -2
  يستخدـ لمقارنة مجمكعتيف أك أكثر مف البيانات مف حيث التشتت، خاصة إذا اختمفت  -3

 .متكسطاتيا الحسابية

 .كيصمح لمجداكؿ المقفكلة فقط:  معامل االختالف المعياري- أ 
 :كيحسب بالقانكف التالي

 

  1037,50       مج س ك       

  38,42=   ـــــــــــــــــــــ= ــ ـــــــــــــــ=  سَس 

  27         مج ك             
 

                          (1037,50)2 

  ـــــــــــــــــــــــ                          

       34681,25      -  27  

ع
2

  199,44 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  

           27 –1   
 

𝟏𝟒,𝟏𝟐=  (ع) االنحراف المعياري =  𝟏𝟗𝟗,𝟒𝟒 

  االنحراف انمعُبرٌ                                                

  x 100ــ  ــــــــــــــــــــــــ=   انمعُبرٌمعبمم االختالف

  انىسط انحسببٍ                                              
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 . كيصمح لمجداكؿ المفتكحة كالمقفكلة: معامل االختالف الربيعي- ب 

 : كيحسب بالقانكف التالي
 
 
 

في اختبار الكرة الطائرة ك  تخصص كرة السمةفي الجامعة في دراسة لمستكل أداء طالب / مثال- 
 :محؿ الدراسة فكانت النتائج التالية مف المجتمعيف عينيتيف عشكائيتيف خذأتـ البدنية، القدرات 

 ؟ تخصص الكرة الطائرة أـ  تخصص كرة السمةالمطمكب أييما أكثر تشتتا مجتمع طالب
 األنشطة الرياضية  الوسط الحسابي  االنحراف المعياري

 تخصص كرة السمة   65  8

  تخصص الكرة الطائرة  70  15

 .حساب معامؿ االختالؼ لتخصص كرة السمة/   - الحل -4
 
 

 
 .حساب معامؿ االختالؼ لتخصص الكرة الطائرة -5
6-  

 
 

 (كرة السمة كالكرة الطائرة)مف خالؿ نتائج معامؿ االختالؼ المعيارم لمجتمع طالب التخصصيف 
 .نجد مجتمع طالب تخصص الكرة الطائرة أكثر تشتتا مف مجتمع طالب تخصص كرة السمة

 :معامل االلتواء -2

االلتكاء ىك بعد التكزيع عف التماثؿ، كقد يككف ىذا التكزيع متماثالن أك ممتكيان جية   : االلتواء-
 .اليميف أك ممتكيان جية اليسار

 .المنوال= الوسيط = الوسط الحسابي ففي حالة التكزيعات المتماثمة فإف  -
 .المنوال< الوسيط < الوسط الحسابي  :إذا كاف التكزيع ممتكيان جية اليميف فإف -

. كيسمى تكزيع مكجب االلتكاء كفيو يككف الطرؼ األيمف لممنحنى أطكؿ مف األيسر

               انفرق بُن انربُعُن األعهً واألدنً                                

  x 100ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   انربُعٍمعبمم االختالف

             مجمىع انربُعُن األعهً واألدنً                                   
 

  8    االنحراف انمعُبرٌ                                                  

  x100 =12,30%ــــــــ  = x 100ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ=   انمعُبرٌمعبمم االختالف

  65          انىسط انحسببٍ                                                
 

  15    االنحراف انمعُبرٌ                                                  

  x100 =21,42%ــــــــ  = x 100ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ=   انمعُبرٌمعبمم االختالف

  70          انىسط انحسببٍ                                                
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 .المنوال> الوسيط > الوسط الحسابي  :إذا كاف التكزيع ممتكيان جية اليسار فإف -
 .كيسمى تكزيع سالب االلتكاء كفيو يككف الطرؼ األيسر لممنحنى أطكؿ مف األيمف

 
 

: معامل االلتواء- 
كيقصد بالتماثؿ أنو إذا أسقطنا عمكدان مف قمة . ىك درجة ُبعد المنحنى التكرارم عف التماثؿ 

 كالعكس فيككف التكزيع غير. المنحنى التكرارم كقسمو إلى قسميف منطبقيف يكػكف التكزيع متماثالن 
 .متماثؿ أم ممتك إما إلى جية اليميف أك إلى جية اليسار
 :كأبسط الطرؽ لحساب االلتكاء تعتمد عمى الصيغ اآلتية

 
 
 
 

انجدول انتبنٍ َعطٍ ثعض انًقبَُس انىصفُخ وانًطهىة قُبس يعبيم االنتىاء      /1مثبل- 

  .انًُبست نهرِ انجُبَبد

  االنحراف المعياري  المنوال  الوسط الحسابي

152  153 10,43  

                        152 – 153        

 0,09- = ــــــــــــــ  ــــــــــ=  معبمم االنتىاء

                          10,43      

        (انىسُط– انىسط انحسببٍ  )3                   

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معبمم االنتىاء

  االنحراف انمعُبرٌ                                 

 انمنىال       – انىسط انحسببٍ                      

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معبمم االنتىاء

  االنحراف انمعُبرٌ                                 
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كنظرا ألف ىذه القيمة سالبة، فيذا يدؿ عمى أف ىذا التكزيع ممتك، حيث أف قيمة معامؿ االلتكاء   
. سالبة فيككف ذلؾ ممتد أكثر نحك اليسار

( 90,18)كالكسيط  (95,39)   إذا كاف متكسط درجات ذكاء مجمكعة مف األطفاؿ /2مثال- 
. أحسب معامؿ االلتكاء  (19,52)كاالنحراؼ المعيارم 

 / انحم

                       3( 95,39 – 90,18)        

 0,80 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معبمم االنتىاء

                             19,52              

كنظرا ألف ىذه القيمة كبيرة كتقترب مف الكاحد الصحيح، فيذا يدؿ عمى أف ىذا التكزيع ممتك، حيث 
 .أف قيمة معامؿ االلتكاء مكجبة فيككف ذلؾ ممتد أكثر نحك اليميف

كما في حالة البيانات  )أما في حالة عدـ إمكانية حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم - 
. فيمكف حساب معامؿ االلتكاء باستخداـ الكسيط كالرباعيات (الترتيبية

       

 

 

 

-  
  .الربيعي   استخداـ البيانات اآلتية في حساب معامؿ االلتكاء /مثال -

( 5,37=   كالربيع األدنى 8,83=    الربيع األعمى 7= الكسيط )     
 / الحل

                            
 

                   
                           (8,83 -7(  - ) 7 -5,37 )

 0,057= ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل االلتواء الربيعي 
      8,83  -5,37 

: كيختمؼ معامؿ االلتكاء الربيعي عف معامؿ التكاء فيما يمي
يمكف إيجاد معامؿ االلتكاء الربيعي بالرسـ أما معامؿ االلتكاء فال يمكف حسابو بالرسـ العتماد - 1

. عمى المتكسط الحسابي الذم ال يمكف إيجاده بالرسـ
أما معامؿ االلتكاء فتنحصر قيمتو بيف  (1-، 1+) تنحصر قيمة معامؿ االلتكاء الربيعي بيف -2
(+3 ،-3.) 
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              انربُع األول–انربُع انثبنث                                                
 

             (1ر- 2ر- )( 2ر- 3ر)                               

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ٌ االنتىاء انربُعمعبمم 
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ألف )يستخدـ لمجداكؿ المفتكحة كالمقفكلة أما معامؿ االلتكاء فيستخدـ في الجداكؿ المقفكلة فقط - 3
. (المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم غير مكجكداف في الجداكؿ المفتكحة

 
 
 

 
:  يستفاد من معامل االلتواء في أمرين هما- 
معرفة نكعية التكاء التكزيع التكرارم، فإذا كاف معامؿ االلتكاء مكجبان، فمعنى ذلؾ أف المتكسط - 1

. الحسابي أكبر مف الكسيط ، كأف الطرؼ األيمف ممتد أكثر، كبالتالي يككف االلتكاء نحك اليميف
. أما إذا كاف االلتكاء سالبا فيذا يعنى أف االلتكاء نحك اليسار كالطرؼ األيسر ىك الممتد أكثر

مقارنة التكاء تكزيعيف أك مجمكعتيف مف البيانات، فالمجمكعة التي معامؿ االلتكاء ليا أكبر  -2
. يككف تكزيعيا ممتكيا أكثر مف تكزيع المجمكعات األخرل

 :خصائص واعتبارات مقاييس التشتت- 
لنفس )صغر مف االنحراؼ المعيارم أاالنحراؼ المتكسط كاالنحراؼ الربيعي دائمان قيمتيـ - 1

 . (البيانات أك التكزيع
عندما يككف الكسط الحسابي ىك األكثر مالئمة في مقاييس النزعة المركزية، فاالنحراؼ - 2

 كعندما يككف الكسيط ىك المالئـ، فاالنحراؼ الربيعي كمقياس ،المعيارم كمقياس تشتت ىك المالئـ
. تشتت ىك المالئـ

إذا كؿ الفئات تحتكم عمى نفس الطكؿ يمكننا حساب التبايف أك االنحراؼ المعيارم بالطريقة - 3
المباشرة كالطريقة المختصرة، لكف إذا كجدنا إحدل الفئات بطكؿ مختمؼ يمكف حساب التبايف أك 

. االنحراؼ المعيارم فقط بكاسطة الطريقة المباشرة
إذا جمعنا أك طرحنا كمية محددة لمبيانات، فإف قيـ المدل كاالنحراؼ الربيعي كاالنحراؼ - 4

.   المتكسط كالتبايف كاالنحراؼ المعيارم ال تتغير
إذا ضربنا أك قسمنا كمية محددة لمبيانات، فإف قيـ المدل كاالنحراؼ الربيعي كاالنحراؼ - 5

.   المتكسط كالتبايف كاالنحراؼ المعيارم تتغير بنفس ىذه الكمية
.    فإف قيمة معامؿ االختالؼ تنقص كلكف بكمية مختمفة،إذا جمعنا كمية محددة لمبيانات- 6

. تزيد كلكف بكمية مختمفة إذا طرحنا كمية محددة مف البيانات، فإف قيمة معامؿ االختالؼ -7
 .ال تتغير إذا ضربنا أك قسمنا كمية محددة لمبيانات، فإف قيمة معامؿ االختالؼ -8

 أف معامؿ االلتكاء باستخداـ المتكسط الحسابي كالكسيط كاالنحراؼ :مالحظة -

. المعيارم أدؽ مف حسابو مف الرباعيات كالكسيط
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 :المصادر والمراجع- 

  كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية محاضرات في اإلحصاء الوصفي( 2014)بمقكاس زرقة  -
  الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعيةاإلحصاء مع تمارين ومسائل محمولة( 2002)جياللي جالطك  -

 دار المسيرة لمنشر ،المبادئ والتطبيقات – اإلحصاء االجتماعي(. 2009)خمؼ مصطفى عبد الجكد - 
. كالتكزيع كالطباعة

 كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك (1) محاضرات في اإلحصاء( 2013)ساعد بف فرحات  -
 .التسيير

كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية   محاضرات في اإلحصاء الوصفي( 2015)سباغ أحمد رمزم  -
 .كعمـك التسيير، جامعة كرقمة

 مركز البحكث معيد اإلدارة العامة  المممكة العربية اإلحصاء التطبيقي( 2015)سعد بف سعيد القحطاني  -
 .السعكدية

 مطبعة التعميـ العالي مبادئ اإلحصاء في التربية البدنية والرياضية( 1998)شامؿ كامؿ كقيس ناجي  -
 .بغداد

 . ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائراإلحصاء الوصفي( 2005)محمد راتكؿ  -
 دار كائؿ لمنشر كالتكزيع 1 طاإلحصاء التطبيقي( 2008)محمد عبد العالي النعيمي كحسف ياسيف طعمة  -

 .عماف
 .1 طاإلحصاء الوصفي واالستداللي( 2000)مركاف عبد الحفيظ إبراىيـ  -
 دار الفكر االختبارات والقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية( 1998)مركاف عبد المجيد إبراىيـ  -

 .لمطباعة كالنشر عماف
 . عماف دار الحامد1 طاإلحصاء في التربية والعموم اإلنسانية( 2010)نبيؿ جمعة صالح النجار  -

 

 

 
 


