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 علم اإلحصاء

من المفاهيم الشائعة عن االحصاء، ما هي اال ارقام وبيانات رقمية فقط، كأعداد السكان    

واعداد المواليد والوفيات، واعداد المزارع والمزارعين، واعداد الجيش واسلحته...الخ. 

ذا نه العد والحصر لالشياء والتعبير عنها بارقام وهأارتبط مفهوم االحصاء بومن ثم 

 .. ولكن االحصاء كعلم يمكن تعريفه كالآلتيالمفهوم المحدود لعلم االحصاء

 تعریف علم اإلحصاء

هو ذلك العلم الذي يعمل على استخدام األسلوب العلمي في طرق جمع البيانات وتبويبها 

 وتحليلها بهدف الوصول منها على استنتاجات وقرارات مناسبة.وتلخيصها وعرضها 

 مما سبق یمكن تصنيف علم االحصاء الى قسمين رئيسين هما:

 (Descriptive Statistics) :االحصاء الوصفي .1

 وهو ذلك الفرع من االحصاء الذي يتناول جمع وتنظيم وتلخيص وتبويب وعرض البيانات

 المختلفة لها.وحساب بعض المقاييس اإلحصائية 

 (Statistical inference) :االحصاء االستنتاجي او االستدالالي -2

ويشمل الطرق االحصائية التي تهدف إلى عمل استنتاجات او استدالالت حول المصدر 

 .المجتمع الذي جمعت منه البيانات والتوقعات عن المجتمع من خالل دراسة عينة من ذلك

 تعریف المتغير

عند دراسة صفة معينة مثل عدد الثمار في شجرة البرتقال لمجموعة معينة من اشجار 

البرتقال فسنجد اختالفات في عدد الثمار من شجرة األخرى، وفي هذه الحالة يطلق على 

عند دراسة صفة حاصل البذور  عدد الثمار بالشجرة بمصطلح المتغير. وكذلك صفة

دونم( لمجموعة من المزارع، فسنجد اختالفات  لمحصول الرز في وحدة المساحة )كغم/

في كمية حاصل البذور في وحدة المساحة من مزرعة ألخرى، وفي هذه الحالة نطلق على 

 المتغير. صفة الحاصل بمصطلح

 

 

 أنواع المتغيرات

 تنقسم المتغيرات إلى نوعين: 

 (Qualitative Variable) :متغيرات نوعية او وصفية -１

هي بيانات غير رقمية، أو بيانات رقمية مرتبة في شكل مستويات أو في شكل فئات رقمية، 

 ومن ثم تقاس البيانات الوصفية بمعيارين هما:

 (Variable) :المتغيرتعریف 

 هو اي ظاهرة تظهر اختالفات بين مفرداتها
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 Nominal Scale :بيانات وصفية مقاسة بمعيار اسمي -أ

خصائص تميزها  متنافية، كل مجموعة لهاوهي بيانات غير رقمية تتكون من مجموعات: 

عن المجموعة األخرى، كما أن هذه المجموعات ال يمكن المفاضلة بينها، ومن األمثلة 

 على ذلك:

 "انثي. -اناته بمعيار اسمي "ذكر : متغير وصفي تقاس بيالجنس -

، ر وصفي تقاس بياناته بمعيار اسمي" متزوج ، اعزب ارملمتغي الحالة االجتماعية: -

 " مطلق

خستاوي، زهدي،  متغير وصفي يقاس بياناته بمعيار اسمي " برحي، اصناف التمور: -

 مكتوم".

متغير وصفي يقاس بياناته بمعيار اسمي" عراقي غير عراقي" وهذا النوع  الجنسية: -

الجنسية يمكن إعطاء الجنسية  من البيانات يمكن اعطاء مجموعاته رموز او ارقام، فمثالا 

 ( 2(، والجنسية " غير العراقي " الرمز )1عراقي"الرمز )

  Ordinal Scales :بيانات وصفية مقاسة بمعيار ترتيبي -ب

 ، ومن األمثلة على ذلك:أو تنازلياا  تتكون من مستويات، أو فئات يمكن ترتيبها تصاعدياا 

متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار ترتيبي )مقبول، متوسط،  تقدیرات النجاح للطالب: -

 جيد جدا، امتياز(  جيد،

متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار ترتيبي" أمي، يقرا ويكتب،  المستوى التعليمي: -

 متوسطة، ثانوية، جامعية، أعلى من جامعية"  ابتدائية،

 ترتيبي:" غني، متوسط ، فقير"متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار  المستوى االقتصادي: -

  Quantitative Variables :متغيرات كمية )عددیة( -2

 وهي تلك الظواهر او الصفات التي يمكن قياسها مباشرة بارقام عددية وتنقسم إلى: 

 Discrete Variable :متغير متقطع )غير مستمرة( -أ

متغير يمثل عدد أفراد األسرة،  Xإذا كان  وهو المتغير الذي يأخذ أعداد صحيحة، فمثالا 

 5.17، 3.25، 1.5القيم  X... وال يمكن أن يأخذ  5، 4، 3، 2فإنه يمكن أن يأخذ القيم 

ار على النباتات، عدد الطلبة في ثملى المتغيرات المتقطعة هي عدد الاخرى ع وكأمثلة

من طريقة  صورة عامة البيانات المستحصلهب ،ة مامدارس، عدد اشجار النخيل في محافال

 .مستمر غيراو  ( فهي بيانات لمتغير منقطعcountingالعد )

 Continuous Variableا: (مستمرصل )تر متغيم -ب 

يتين، وكامثلة عن المتغيرات نن معي يمكن ان ياخذ أي قيمة بين قيمتالذي ال المتغيروهو 

هو متغير  Xالمتصلة كمية الحاصل، الطول، الوزن، الزمن، السرعة...الخ، فإذا كان 
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 Xمتر، أي أن المتغير  14٫75متر،  11٫3متر، 15يمكن أن تأخذ القيم  X الا مثالطول ف

يمكن أن ناخذ اي قيمة في فترة زمنية معينة. وبصورة عامة البيانات المستحصلة من 

 .تعتبر المتغير مستمر أو متصل( Measurementطريقة القياس )

 تعریف المجتمع والعينة

 (Population) المجتمع:

المجتمع من الناحية االحصائية يمثل جميع األفراد )او العناصر التي تشترك في صفة    

 عن بقية المجتمعات. متغيرة واحدة أو أكثر تميزه تمييزا تاماا 

 

 

 

اذا كان هدف البحث  فمثالا  االحصائي.ويتعلق مفهوم المجتمع بالهدف المحدد للبحث    

حساب عدد النخيل في العراق فعندها يكون المجتمع هو جميع مزارع النخيل في العراق 

بدون استثناء. وتختلف المجتمعات في احجامها )عدد مفرداتها( فبعضها صغير الحجم 

 :وبعضها كبيرة والبعض االخر غير معروف الحجم .لذا فان المجتمعات تقسم الى

فاذا كان عدد افراد المجتمع محدود كما هي  :Finite population :مجتمع محدود -أ

 عدد اشجار النخيل في مزرعة ما، أو عدد الطلبة في كلية الزراعة.  الحال في

اذا كان حجم المجتمع كبير جدا وال : Infinite Population :مجتمع غير محدود -ب

عدد األسماك في الخليج العربي، عدد الحشرات على اشجار الحمضيات  حصره مثالا  يمكن

 معينة.في محافظة 

 (sample) :العينة

، لذا عن المجتع السباب مادية أو فنية في حالة عدم امكانية الحصول على قيم او بيانات   

تعرف تلجأ الى اخذ عينة معينة من المجتمع بطريقة ما بحيث تمثله تمثيال حقيقيا ، لذا 

 العينة كاالتي:

 

 

 

يعتمد اسلوب العينات على معاينة جزء من المجتمع محل الدراسة، يتم اختياره بطريقة 

 علمية سليمة، ودراسته ثم تعميم نتائج العينة على المجتمع، ويتميز هذا األسلوب باآلتي: 

 تقليل الوقت والجهد. -1

 تقليل التكلفة. -2

 (Population) :تعریف المجتمع

 هو جميع القيم لمتغير ما

 

 (Sample) :تعریف العينة

 هي جزء من المجتمع مأخوذة منه بطريقة عشوائية وتكون ممثال له تمثيال حقيقياا 

 



 
4 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN              PRINCIPLES OF STATISTICS 

خالل استمارة ، وخاصة اذا جمعت البيانات من الحصول على بيانات أكثر تفصيالا  -3

 استبيان.

كما أن اسلوب المعاينة يفضل في بعض الحاالت التي يصعب فيها أجراء حصر شامل  -4

 ، اعداد االسماك في البحر.معاينة دم المريض مثل

ولكن يعاب على هذا األسلوب بان النتائج المستحصلة بهذا االسلوب تكون اقل دقة من 

 العينة المختارة ال تمثل المجتمع تمثيالا  نتائج اسلوب الحصر الشامل وخاصة اذا كانت

 .جيداا 

 (Parameters and Statistics) :واالحصاءات (الثوابت )او المعالم

يطلق على المقاييس التي تحسب من المجتمع نفسه )أي من جميع القيم( مصطلح الثوابت    

االحصاءات او التقديرات ، اما المقاييس المناظرة المحسوبة من العينة فتسمى او المعالم

النها ال تمثل سوى تقديرات المعالم المجتمع الذي اخذت منه العينة. وتجدر االشارة الى 

 ة.ان معالم المجتمع محددة القيم )ثابتة( بينما االحصاءات المناظرة تتغير بتغير العين

 Statistical Notation :الرموز االحصائية

لو اشتملت الدراسة على متغير واحد فعادة ما يرمز لهذا المتغير بحرف هجائي كبير    

أما اذا تناولت الدراسة متغيرين او اكثر فيخصص حرف ( X)وعادة ما يكون الحرف 

وعادة ما يرمز لقيمة المتغير بحرفه ( الخ , ....  X  ,Y  ,W)هجائي كبير لكل منها اي 

فلو رمزنا على . العنصر الذي تقود له تلك القيمة ي لتمييزالهجائي الكبير مع رمز دليل

هي رموز احصائية تدل ,  ,    فأن :   Yارتفاع نبات الحنطة بالرمز )سبيل المثال للمتغير 

فلو كان ارتفاع . الخ ....  1,2,3لكل من النباتات رقم ( اي ارتفاع النبات)على قيمة المتغير 

 :ك يعني انسم فأن ذل 115النبات االول هو 

=CM115=Y1 

 (i) وعليه فأن الرمز الدليلي . 1 للعنصر رقم Y المتغير لقيمة Yi وعادة ما يشير الرمز

، فأنه حرف يوناني او اغريقي يعني الجمع ∑ اما الرمز، يمثل رقم التسلسل لذلك العنصر

 :فأن   y1,y2,y3,y4,y5 هي Y فلو كان لدينا خمسة عناصر وان قيمتها للمتغير

∑ 𝒚𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

 هما حدا المجموع  nو  1يعني الجمع والرقمان ∑ حيث ان 
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∑ 𝐲𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

= 𝐘𝟏 + 𝐘𝟐 + 𝐘𝟑+. . . +𝐘𝐧 

 .مبتدأ من المشاهدة األولى وحتى األخيرة Yمجموع قيم  -:وعليه فأن هذا الرمز يقرأ كاآلتي

  -:فأن مجموع المشاهدات الخمسة تكتب كما يلي

∑ 𝒚𝒊

𝒏=𝟓

𝒊=𝟏

= 𝒀𝟏 + 𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 + 𝒀𝟒 + 𝒀𝟓 

∑)ولالختصار والسهولة قد يكتب الرمز السابق بدون ذكر حدي المجموع اي  yi ) فقط

 .اذا لم يكن هنالك خوف من االلتباس

 :وهنالك مجموع جزئي مثل

𝟓, 𝟒, ∑ اي مجموع المشاهدة 𝟑 𝒚𝒊

𝟓

𝒊=𝟑

 

∑ 𝒚𝒊

𝟓

𝒊=𝟑

= 𝒀𝟑 + 𝒀𝟒 + 𝒀𝟓 

∑ وان مجموع مربعات جميع المشاهدات 𝐲𝐢𝟐

𝐧=𝟓

𝐢=𝟏

= 𝐘𝟏𝟐 + 𝐘𝟐𝟐 + 𝐘𝟑𝟐 + 𝐘𝟒𝟐 + 𝐘𝟓𝟐 

∑) ويرمز لمربع مجموع المشاهدات 𝒚𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

)

𝟐

= (𝒀𝟏 + 𝒀𝟐 + 𝒀𝟑+. . . +𝒀𝒏)𝟐 

 y,xويرمز لمجموع حاصل ضرب قيم متغيرين 

∑ 𝒙𝒊𝒚𝒊 = 𝑿𝟏𝒀𝟏 + 𝑿𝟐𝒀𝟐 + 𝑿𝟑𝒀𝟑+. . . +𝑿𝒏𝒀𝒏  

 ويرمز لحاصل ضرب مجموعتين لقيم متغيرين:

(∑ 𝒙𝒊) (∑ 𝒚𝒊) = (𝑿𝟏 + 𝑿𝟐+. . . +𝑿𝒏)(𝒀𝟏 + 𝒀𝟐+. . . +𝒀𝒏) 
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∑(𝒚𝒊 − 𝒄)𝟐

𝟓

𝒊=𝟏

= (𝒀𝟏 − 𝑪)𝟐 + (𝒀𝟐 − 𝑪)𝟐+. . . +(𝒀𝟓 − 𝑪)𝟐 وان   

 تمثل قيمة ثابتة Cحيث 

 :لو كانت ارتفاعات خمسة نباتات من الحنطة هي :مثال

 سم فأن 102,  120,  98,  115,  110

Y1+110, Y2=115, Y3=98, Y4=120, Y5=102 

 :التالية هيفأن قيمة المقادير 

∑ 𝒚𝒊

𝟓

𝒊=𝟏

= 𝐘𝟏 + 𝐘𝟐+. . . +𝐘𝐧 

= 110 + 115 + 98 + 120 + 102 = 545cm 

∑ 𝒚𝒊𝟐

𝟓

𝒊=𝟏

= 𝒀𝟏𝟐 + 𝒀𝟐𝟐+. . . +𝒀𝟓𝟐 

= (110)2 + (115)2 + (98)2 + (120)2 + (102)2 = 59733 

(∑ 𝒚𝒊

𝟓

𝒊=𝟏

)

𝟐

= (𝒀𝟏 + 𝒀𝟐+. . . +𝒀𝟓)𝟐 

= (110 + 115 + 98 + 120 + 102)2 = (545)2 = 297025 

∑(𝒚𝒊
𝟐 − 𝟏𝟎)

𝟓

𝒊=𝟏

= (𝒚𝟏
𝟐 − 𝟏𝟎) + (𝒚𝟐

𝟐 − 𝟏𝟎)+. . . +(𝒚𝟓
𝟐 − 𝟏𝟎)      

= (𝟏𝟏𝟎𝟐 − 𝟏𝟎) + (𝟏𝟏𝟓𝟐 − 𝟏𝟎)+. . . +(𝟏𝟎𝟐𝟐 − 𝟏𝟎) 

= (12100-10) +(13225-10) +(9604-10) +(14400-10) +(10404-10) 

=12090+13215+9594+14390+10394=59683 
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∑(𝒚𝒊 − 𝟓𝟎)𝟐

𝟓

𝒊=𝟏

= (𝒚𝟏 − 𝟓𝟎)𝟐 + (𝒚𝟐 − 𝟓𝟎)𝟐 + ⋯ + (𝒚𝟓 − 𝟓𝟎)𝟐      

= (𝟔𝟎)𝟐 + (𝟔𝟓)𝟐 + (𝟒𝟖)𝟐 + (𝟕𝟎)𝟐 + (𝟓𝟐)𝟐 

= 𝟏𝟓𝟒𝟐𝟗 

  Yi=3,9,6,2 هي كاالتي Y نفترض بأن قيمة المتغير مثال:

 Xi=4,2,3,7هي كاالتي         Xوان قيمة المتغير 

 :اوجد قيمة كل مما يأتي

∑ 𝒚𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

= 𝒀𝟏 + 𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 + 𝒀𝟒 = 𝟑 + 𝟗 + 𝟔 + 𝟐 = 𝟐𝟎 

∑ 𝒚𝒊 = 𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 = 𝟗 + 𝟔 = 𝟏𝟓

𝟑

𝒊=𝟐

 

∑ 𝒀𝒊𝟐 = 𝒀𝟏𝟐+. . . +𝒀𝟒𝟐 = 𝟑𝟐 + 𝟗𝟐 + 𝟔𝟐 + 𝟐𝟐 = 𝟏𝟑𝟎 

(∑ 𝒀𝒊)
𝟐

= (𝒀𝟏 + 𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 + 𝒀𝟒)𝟐 = (𝟑 + 𝟗 + 𝟔 + 𝟐)𝟐

= (𝟐𝟎)𝟐 = 𝟒𝟎𝟎 

∑ 𝑿𝒊𝒀𝒊 = 𝑿𝟏𝒀𝟏 + 𝑿𝟐𝒀𝟐+. . . +𝑿𝟒𝒀𝟒

= (𝟑 × 𝟒) + (𝟗 × 𝟐) + (𝟔 × 𝟑) + (𝟐 × 𝟕) = 𝟔𝟐 

(∑ 𝒀𝒊) (∑ 𝑿𝒊) = (𝑿𝟏 + 𝑿𝟐+. . . +𝑿𝟒)(𝒀𝟏+. . . +𝒀𝟒)

= (𝟏𝟔)(𝟐𝟎) = 𝟑𝟐𝟎 

 : مثلويجب التفريق بين بعض الرموز االحصائية 

∑
𝑿𝒊

𝒀𝒊
=

𝑿𝟏

𝒀𝟏
+

𝑿𝟐

𝒀𝟐
+. . . +

𝑿𝒏

𝒀𝒏
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∑ 𝑿𝒊

∑ 𝒀𝒊
=

𝑿𝟏 + 𝑿𝟐+. . . +𝑿𝒏

𝒀𝟏 + 𝒀𝟐+. . . +𝒀𝒏
 

 -:اذا كانت لديك القيم كما يلي: اوجد قيمة كل من المقادير التالية  :تمرین*

8  ,9  ,12  ,6  ,5  ,11 yi= 

xi= 10, 7, 4, 12, 13, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑ 𝑦𝑖  , ∑ 𝑥𝑖  , ∑ 𝑦𝑖2  , ∑ 𝑥𝑖2  , (∑ 𝑦𝑖)
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 العرض الجدولي والتمثيل البياني
 

 عند جمع بيانات حول ظاهرة معينة تبوب في جداول أو يعبر عنها برسوم بيانية إلعطاء

 الفكرة التي تتضمنها البيانات بأسلوب سريع وبسيط. 

 العرض الجدولي: 

 هو جدول بسيط يتكون من عمودين:جدول التوزیع التكراري: 

او مجموعات تدعى الفئات  يحتوي على قيم متغير أو تقسم فيه قيم المتغير الى اقسام األول:

Classes  

يبين عدد مشاهدات كل قيمة من قيم المتغير او عدد المشاهدات التي تنتمي الى  الثاني:

 Frequencyالفئة ويسمى التكرار 

جدول توزيع تكراري يتكون من عمود للقيم وعمود للتكرارات، لمصنع تعليب ينتج  :مثال

 كغم  6و  5و  4و  3علب باألوزان التالية: 

 yi القيم )اوزان العلب بالكيلوغرام(  fi التكرارات )عدد العلب المنتجة في یوم( 

120 3 

155 4 

145 5 

100 6 

 علبة. 120كغم هو  3المنتجة في اليوم بوزن على سبيل المثال ان عدد العلب 

توزيع تكراري يتكون من عمود للفئات وعمود للتكرارات لدرجات الطلبة  جدول :مثال

 في مادة اإلحصاء.

 Classes فئات درجات الطلبة  fi عدد الطلبة، التكرار

3 41-45 

7 46-50 

10 51-55 

10 56-60 

8 61-65 

5 66-70 

4 71-75 

1 76-80 

 8هو  65الى  61على سبيل المثال عدد الطلبة الذين حصلوا على درجات ضمن المدى 

 طالب.
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 تبویب البيانات )انشاء جدول توزیع تكراري(

 وهي البيانات األولية او االصلية التي جمعت ولم تبوب في جدول.البيانات غير المبوبة: 

 جدول توزيع تكراري.وهي البيانات التي بوبت ونظمت في  البيانات المبوبة:

نباتا من نباتات الذرة الصفراء، المطلوب تبويب هذه  80البيانات التالية تمثل اطوال 

 البيانات في جدول توزيع تكراري.

80, 87, 98, 81, 74, 48, 79, 80, 78, 82, 93, 91, 70, 90, 80, 84, 73, 74, 

81, 56, 65, 92, 70, 71, 86, 83, 93, 65, 51, 85, 68, 72, 68, 86, 43, 74, 

, 61, 72, 97, 91, 88, 81, 93, 92, 76, 71, 90, 72, 67, 75, 35, 90, 83, 73

, 60, 63, 83, 82, 60, 67, 89, 63, 74, 70, 99, 95, 80, 59, 71, 77, 91, 80

75, 79, 88, 66, 70, 88, 76, 63 

 وهذه البيانات غير مبوبة، نتبع الخطوات التالية لتبويبها في جدول توزيع تكراري

 The Range :استخراج المدى .1

 اقل قيمة –المدى = اعلى قيمة 

         =99 – 35 

         =64 

  Number of classes :اختيار وتحدید عدد الفئات .2

 وهناك عدة طرق حسابية تقريبية اليجاد عدد الفئات أهمها:

  Sturgesطریقة  -أ

Number of classes = 1+ (3.3 ٭ log n) 

n: عدد المفردات 

 Yuleطریقة  -ب

Number of classes = 2.5 ٭ √𝑛
4

 

ولكل من الطريقتين ميزات وعيوب ولن نستعمل أيا منها هنا بل سنختار عدد الفئات 

فئة وذلك تبعا لطبيعة البيانات وعدد  15وال تزيد عن  5اختيارا على ان ال تقل عن 

 مفرداتها ومدى التغير فيها.

 فئات. 7ولنفرض اننا اخترنا 

 Class length :إیجاد طول الفئة .3

يجب ان ال يقل طول الفئة عن 
مدى التغير

عدد الفئات
 مقربة الى اقرب عدد صحيح اكبر 

طول الفئة = 
المدى

عدد الفئات
 

              =
64

7 
 

              =9.14 

 10لذا يستحسن ان يكون طول الفئة = 

 ويفضل ان تكون اطوال الفئات متساوية.
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  Class limits :كتابة حدود الفئات .4

يجب كتابة حدود الفئات بحيث ان جميع قيم المتغير تقع بين الحد األدنى للفئة األولى والحد 

األخيرة. يمكن ان يكون الحد األدنى هو قيمة اقل مفردة او اقل منها بقليل، لذا األعلى للفئة 

لذا فان الحد  10 وبما ان طول الفئة = 31من الممكن ان يكون الحد األدنى للفئة األولى 

الى  41والفئة الثانية من  40الى  31، اذآ الفئة األولى هي من 40االعلى للفئة األولى هو 

يجب ان يكون الحد األدنى للفئة األولى  100الى  91بعة )األخيرة( من والفئة السا 50

 والحد األعلى للفئة األخيرة يحوي كافة قيم المتغير.

 Class frequency :استخراج عدد التكرارات لكل فئة .5

يتم ذلك بتسجيل القيم االصلية واحدة تلو األخرى في الفئة الخاصة بها على شكل     

 رجمتها الى ارقام كما مبين في الجدول ادناه:عالمات أوال ثم ت

التكرار بالعالمات   fi التكرار رقمآ fi   الفئات Classes 

1 I 31-40 

2 II 41-50 

5 IIIII 51-60 

15 IIIII IIIII IIIII 61-70 

25 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 71-80 

20 IIIII IIIII IIIII IIIII 81-90 

12 IIIII IIIII II 91-100 

 المجموع  80

 (.80ويجب ان يكون المجموع الكلي للتكرارات يساوي العدد الكلي لقيم المتغير )

وهي المجاميع التي قسمت اليها قيم المتغير، وهي عبارة عن مدى : Classes :الفئات

 معين من قيم المتغير. 

لكل فئة حدان حد ادنى وحد اعلى، فمثال في الجدول  :Class Limits :حدود الفئة

 .40وحدها األعلى هو  31السابق الفئة األولى حدها األدنى هو 

وهو عبارة عن منتصف المدى بين حدي الفئة، ويمكن حسابه عن طريق  مركز الفئة:

 العالقة االتية:

=  مركز الفئة
الحد االدنى+الحد االعلى

𝟐
 

 الحدود الحقيقية: 

 -= مركز الفئة  األدنى الحقيقي للفئةالحد 
1

2
 طول الفئة 

= مركز الفئة +  الحد األعلى الحقيقي للفئة
1

2
 طول الفئة 

 الحد الحقيقي األدنى للفئة –= الحد الحقيقي األعلى للفئة  طول الفئة

 أكمل الجدول التالي :مثال
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 Classesالفئات  fiالتكرار  مركز الفئة  الحدود الحقيقية

  1 31-40 

  2 41-50 

  5 51-60 

  15 61-70 

  25 71-80 

  20 81-90 

  12 91-100 

 

 :لحلا

=  مركز الفئة
الحد االدنى+الحد االعلى

𝟐
 

مركز الفئة األولى = 
40+31

2
 

                         =35.5 

مركز الفئة الثانية = 
50+41

2
 

                                       =45.5 

 وهكذا لبقية الفئات.

 الحدود الحقيقية:

 -= مركز الفئة االولى  الحد األدنى الحقيقي للفئة االولى
1

2
 طول الفئة 

                           =35.5- 
1

2
 (10) 

                           =30.5 

= مركز الفئة االولى +  الحد االعلى الحقيقي للفئة االولى
1

2
 طول الفئة 

                            =35.5  +
1

2
 (10) 

                            =40.5 

 -= مركز الفئة الثانية  الحد األدنى الحقيقي للفئة الثانية
1

2
 طول الفئة 

                           =45.5- 
1

2
 (10) 

                           =40.5 

= مركز الفئة الثانية +  الحد االعلى الحقيقي للفئة الثانية
1

2
 طول الفئة 
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                            =45.5  +
1

2
 (10) 

                            =50.5 

 وهكذا لبقية الفئات.

 الكمال الجدول كاآلتي 

 Classesالفئات  fiالتكرار  مركز الفئة الحدود الحقيقية

30.5-40.5 35.5 1 31-40 

40.5-50.5 45.5 2 41-50 

50.5-60-5 55.5 5 51-60 

60.5-70.5 65.5 15 61-70 

70.5-80.5 75.5 25 71-80 

80.5-90.5 85.5 20 81-90 

90.5-100.5 95.5 12 91-100 

 جدول التوزیع التكراري النسبي

 هو جدول يبين األهمية النسبية لكل فئة ويحسب:

التكرار النسبي ألي فئة = 
تكرار تلك الفئة

 مجموع التكرارات
  =

𝒇𝒊

∑ 𝒇𝒊
 

 100وقد يعبر عن التكرار النسبي كنسبة مئوية بالضرب في 

التكرار النسبي المئوي ألي فئة = 
تكرار تلك الفئة

 مجموع التكرارات
  ×100 

 أكمل الجدول :مثال

 Classesالفئات  fiالتكرار  التكرار النسبي التكرار النسبي المئوي

  1 31-40 

  2 41-50 

  5 51-60 

  15 61-70 

  25 71-80 

  20 81-90 

  12 91-100 

 

 

=  التكرار النسبي للفئة االولى
تكرار  الفئة

 مجموع التكرارات
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                                    =
1

80
 

                                    =0.0125 

 100× 0.0125التكرار النسبي المئوي للفئة األولى = 

                                             =1.25 

 وهكذا لبقية الفئات

 Classesالفئات  fiالتكرار  التكرار النسبي التكرار النسبي المئوي

1.25 0.0125 1 31-40 

2.50 0.0250 2 41-50 

6.25 0.0625 5 51-60 

18.75 0.1875 15 61-70 

31.25 0.3125 25 71-80 

25.00 0.2500 20 81-90 

15.00 0.1500 12 91-100 

 المجموع 80 1 100

 

 

 التوزیعات المتجمعة

 UCFالتكرار التجميعي التصاعدي: ویرمز له  .1

 = تكرار الفئة األولى :  التكرار التجميعي التصاعدي للفئة األولى

UCF 1=f1 

 = تكرار الفئة الثانية + تكرار الفئة األولى:  التكرار التجميعي التصاعدي للفئة الثانية

UCF 2=f2+f1 

= تكرار الفئة الثالثة +تكرار الفئة الثانية  التكرار التجميعي التصاعدي للفئة الثالثة

 +تكرار الفئة األولى: 

UCF 3=f3+f2+f1 

قبلها وهكذا، أي ان التكرار التجميعي التصاعدي الي فئة = تكرار تلك الفئة + تكرار ما 

 من الفئات.

 LCFالتكرار التجميعي التنازلي: ویرمز له  .2

 = مجموع التكرارات :  التكرار التجميعي التنازلي للفئة األولى

LCF 1=∑fi 

 تكرار الفئة األولى: –= مجموع التكرارات  التكرار التجميعي التنازلي للفئة الثانية

LCF 2=∑fi-f1 
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 -تكرار الفئة الثانية  –= مجموع التكرارات  الثالثةالتكرار التجميعي التنازلي للفئة 

 تكرار الفئة األولى:

LCF 3=∑fi-f2-f2-f1 

 اكمل الجدول :مثال

LCF  التجميعي التكرار

 التنازلي

UCF  التجميعي التكرار

 التصاعدي

fi 

 التكرار

Classes 

 الفئات

  1 31-40 

  2 41-50 

  5 51-60 

  15 61-70 

  25 71-80 

  20 81-90 

  12 91-100 

 :الحل

 التكرار التجميعي التصاعدي للفئة األولى = تكرار الفئة األولى 

 =1 

 التكرار التجميعي التصاعدي للفئة الثانية = تكرار الفئة الثانية + تكرار الفئة األولى

      =2+1 

=3 

الفئة الثانية التكرار التجميعي التصاعدي للفئة الثالثة= تكرار الفئة الثالثة +تكرار 

 +تكرار الفئة األولى

      =5+2+1 

                                                   =8 

 التكرار التجميعي التصاعدي للفئة الرابعة

 =15+5+2+1 

 =23 

 وهكذا.

 التكرار التجميعي التنازلي للفئة األولى = مجموع التكرارات: 

=80 

 تكرار الفئة األولى: –للفئة الثانية = مجموع التكرارات التكرار التجميعي التنازلي 

                                                =80-1 

                                                =79 
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تكرار  -تكرار الفئة الثانية  –التكرار التجميعي التنازلي للفئة الثالثة = مجموع التكرارات 

 ولى:الفئة األ

=80-2-1 

                                                =77 

 وهكذا

 ليكتمل الجدول كما يلي

LCF  التكرار

 التجميعي التنازلي

UCF  التكرار

 التجميعي التصاعدي

fi 

 التكرار

Classes 

 الفئات

80 1 1 31-40 

79 3 2 41-50 

77 8 5 51-60 

72 23 15 61-70 

57 48 25 71-80 

32 68 20 81-90 

12 80 12 91-100 

 

 

 التمثيل البياني لجدول التوزیع التكراري

 لتمثيل الجدول التالي بيانيا بالمدرج التكراري والمضلع التكراري والمنحنى التكراري.

fi  التكرار Classes  الفئات 

1 31-40 

2 41-50 

5 51-60 

15 61-70 

25 71-80 

20 81-90 

12 91-100 
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  Histogram :المدرج التكراري .1

 إيجاد الحدود الحقيقية للفئات.

 الفئات Classes التكرار fi الحدود الحقيقية

30.5-40.5 1 31-40 

40.5-50.5 2 41-50 

50.5-60-5 5 51-60 

60.5-70.5 15 61-70 

70.5-80.5 25 71-80 

80.5-90.5 20 81-90 

90.5-100.5 12 91-100 

  رسم المحورين االفقيx  والعموديy 

  تدريج المحور االفقي الى اقسام متساوية بمقياس رسم مناسب بحيث يشمل جميع

 .الحدود الحقيقية للفئات

 .يقسم المحور العمودي الى اقسام متساوية بحيث يشمل اعلى تكرار 

 .يرسم لكل فئة مستطيل تمثل قاعدته طول الفئة وارتفاعه يمثل تكرار الفئة 
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 Frequency Polygon :المضلع التكراري .2

 .إيجاد مراكز الفئات 

 الفئات Classes التكرار fi مركز الفئة

35.5 1 31-40 

45.5 2 41-50 

55.5 5 51-60 

65.5 15 61-70 

75.5 25 71-80 

85.5 20 81-90 

95.5 12 91-100 

  رسم المحورين االفقيx  والعموديy 

 الى اقسام متساوية بمقياس رسم مناسب تدريج المحور االفقي 

 .مراكز الفئاتبحيث يشمل جميع 

 .يقسم المحور العمودي الى اقسام متساوية بحيث يشمل اعلى تكرار 

  يرسم فوق مركز كل فئة نقطة ارتفاعها بقدر تكرار تلك الفئة )نقاط التقاء مركز الفئة

 مع تكرارها(

 .توصيل النقاط بخطوط مستقيمة 
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  Frequency Curve:المنحنى التكراري .3

وهو عبارة عن منحني يمر بمعظم النقاط الواقعة على مراكز الفئات والتي ارتفاعها 

 يمثل تكرار تلك الفئة )نقاط التقاء مركز الفئة مع تكرارها(
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 مقایيس التمركز او التوسط

Measures of Central Tendency 

هي تلك المقاييس التي تبحث في تقدير قيمة تتمركز حولها اغلبية البيانات، وان هذه    

 القيمة المتوسطة أو المتمركزة تعبر عن او تمثل جميع بيانات المجموعة.

 ومن أهم مقاييس التوسط هي:

 The Arithmetic Meanالوسط الحسابي )المتوسط(                      .1

   The Median               الوسيط                                          .2

     The modeالمنوال                                                         .3

 وسيتم شرح كيفية حساب هذه المقاييس في حالتين:

 حالة البيانات غير المبوبة .1

 حالة البيانات المبوبة .2

 

 The Arithmetic Meanالوسط الحسابي )المتوسط(: 

 Arithmeticهو من اكثر مقاييس النزعة المركزية شيوعا واستخداما ويطلق عليه احيانا 

average 

 في حالة البيانات غير المبوبة: .1

الوسط الحسابي = 
مجموع القيم

عدد القيم
 

μللمجتمع:                    =  
∑ Xi

N
 

X̅ للعينة:                      =  
∑ xi

n
 

 :مثال

اذا علمت ان كمية المطر الساقطة سنويا على مدينة الرمادي خالل خمسة سنوات هي 

ملم، فما هو متوسط سقوط المطر خالل هذه السنوات  400، 450، 350، 520، 380

 الخمس؟

 

        :الحل

X̅ =  
∑ xi

n
 

=  
𝟑𝟖𝟎+𝟓𝟐𝟎+𝟑𝟓𝟎+𝟒𝟓𝟎+𝟒𝟎𝟎

𝟓
 

=420 mm 
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 في حالة البيانات المبوبة:  .2

𝐗 =  
∑ 𝐟𝐢𝐱𝐢

∑𝐟𝐢
 

 التكرارات fiحيث: 

Xi القيم في حالة كون الجدول يتكون من قيم وتكراراتها و  تمثلXi الفئات  تمثل مراكز

 في حالة كون الجدول يتكون من فئات وتكراراتها.

الوسط الحسابي =أي ان  
مجموع حاصل ضرب القيم في تكراراتها

مجموع التكرارات 
 في حالة جدول القيم وتكراراتها    

 =والوسط الحسابي
مجموع حاصل ضرب مراكز الفئات في تكراراتها

مجموع التكرارات 
في حالة جدول الفئات  

 وتكراراتها

الجدول ادناه يمثل التوزيع التكراري ألوزان العلب التي ينتجها مصنع تعليب في  :مثال

 الحسابياليوم، جد الوسط 

 Xi القيم )اوزان العلب بالكيلوغرام(   fi التكرارات )عدد العلب المنتجة في يوم( 

120 3 

155 4 

145 5 

100 6 

 :الحل

X̅ =  
∑ fixi

∑fi
 

∑نقوم بإيجاد  fixi  بإنشاء عمود لحاصل ضرب القيم في تكراراتها ثم جمعها، ثم قسمة

 (fi∑الناتج على مجموع التكرارات )

fi xi fi  Xi 

360 120 3 

620 155 4 

725 145 5 

600 100 6 

2305 520  

X̅ =  
2305

520
 

= 4.43 kg 
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 جد الوسط الحسابي ألطوال نباتات الذرة الصفراء في الجدول التالي. :مثال

 Classesفئات الطول  fiالتكرارات 

1 31-40 

2 41-50 

5 51-60 

15 61-70 

25 71-80 

20 81-90 

12 91-100 

 
 :الحل

 

X̅ =  
∑ fixi

∑fi
 

  إيجاد مراكز الفئات 

 التكرارات في مراكز الفئات وإيجاد المجموع ضرب 

 قسمة الناتج على مجموع التكرارات 

fi xi  مركز الفئةxi  التكرارfi  الفئاتClasses 

35.5 35.5 1 31-40 

91.0 45.5 2 41-50 

277.5 55.5 5 51-60 

982.5 65.5 15 61-70 

1887.5 75.5 25 71-80 

1710.0 85.5 20 81-90 

1146.0 95.5 12 91-100 

∑fixi= 6130  ∑ fi = 80  

X̅ =  
6130

80
 

= 76.62 
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 The Median: الوسيط

  Meهو القيمة التي تتوسط القيم بعد ترتيبها تصاعديا او تنازليا ويرمز له بالرمز 

 في حالة البيانات غير المبوبة .1

  = في حالة كون عدد القيم فرديا فان مرتبة الوسيط
n+1

2
 هو عدد القيم  nحيث  

 جد مرتبة وقيمة الوسيط لمجموعة القيم التالية: مثال:

10 ،9 ،8 ،11 ،12 ،16 ،9 

 تي: نرتب البيانات تصاعديا كاأل

8 ،9 ،9 ،10 ،11 ،12 ،16 

 وهو فردي 7عدد القيم 

اذاً مرتبة الوسيط = 
𝐧+𝟏

𝟐
 

                      =
𝟕+𝟏

𝟐
 

                     = 4  

 مرتبة الوسيط هي الرابعة 

 ألنها تحتل المرتبة الرابعة في ترتيب القيم. 10قيمة الوسيط هي 

  :في حالة كون عدد القيم زوجيا ففي هذه الحالة توجد مرتبتان للوسيط وتحسبان كاالتي 

المرتبة االولى = 
𝐧

𝟐
 1+الوسطية الثانية =المرتبة و  

𝐧

𝟐
، اما كيفية استخراج قيمة الوسيط 

 تي: كون عدد البيانات زوجيا فهي كاأل في حالة

الوسيط = 
القيمة االولى+القيمة الثانية 

𝟐
 

 ما هو الوسيط لمجموعة البيانات التالية:  مثال:

(10 ،14 ،7 ،5 ،20 ،7،22 ،12) 

 الحل:

 نرتب القيم تصاعديا كاالتي:

5 ،7 ،7 ،10 ،12 ،14 ،20 ،22 

المرتبة الوسطية االولى = 
n

2
   

                               =
8

2
 

                               =4 

  =1+المرتبة الوسطية الثانية
n

2
 

                             =+1 
8

2
 

                              =5 
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  10=  4القيمة عند المرتبة 

 12=  5عند المرتبة القيمة 

الوسيط = 
القيمة االولى+القيمة الثانية 

𝟐
 

                                             =
𝟏𝟎+𝟏𝟐

𝟐
 

 قيمة الوسيط 11=     

 في حالة البيانات المبوبة  .2

 اذا كانت مبوبة حسب القيم وتكراراتها 

 :مثال

 جد قيمة الوسيط لجدول التوزیع التكراري االتي:

Fi التكرارات Xi القيم 

2 3 

5 4 

4 5 

8 6 

19  

 نجد التكرار التجميعي التصاعدي  :الحل

 fi Xi التكرار التجميعي التصاعدي

2 2 3 

7 5 4 

11 4 5 

19 8 6 

 19  

 نجد مرتبة الوسيط

=  مرتبة الوسيط
𝐧+𝟏

𝟐
 

                   =
𝟏𝟗+𝟏

𝟐
 

                   =10 

هي القيمة التي تكرارها التجميعي التصاعدي يشمل مرتبة الوسيط، فنجد ان قيمة الوسيط 

وهو اول او اقل تكرار تجميعي تصاعدي يشمل  11تكرارها التجميعي التصاعدي  5

 (10مرتبة الوسيط )

 5اذاا قيمة الوسيط = 
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 التالية:اذا كانت البيانات مبوبة حسب الفئة وتكرارها فان قيمة الوسيط تحدد حسب المعادلة 

𝐌𝐞 = 𝐋 +  
(𝐔 − 𝐋)

𝐊
× (𝐧𝐦 − 𝐀) 

 حيث ان: 

L قيمة الحد االدنى لفئة الوسيط = 

U الحد االعلى لفئة الوسيط = 

K تكرار فئة الوسيط = 

nmمرتبة الوسيط = 

A التكرار التجميعي التصاعدي للفئة السابقة لفئة الوسيط = 

 جد الوسيط لجدول التوزیع التكراري اآلتي: :مثال

fi التكرار   Classes الفئات   

1 31-40 

2 41-50 

5 51-60 

15 61-70 

25 71-80 

20 81-90 

12 91-100 

 نجد التكرار التجميعي التصاعدي:الحل

UCF التجميعي التصاعديالتكرار    fi التكرار   Classes الفئات   

1 1 31-40 

3 2 41-50 

8 5 51-60 

23 15 61-70 

48 25 71-80 

68 20 81-90 

80 12 91-100 

 ( زوجي، اذاا توجد مرتبتان للوسيط، وإليجادهما:80نجد مرتبة الوسيط: بما عدد القيم )

مرتبة الوسيط األولى = 
80

2
 

                           =40 

  1+مرتبة الوسيط الثانية =
80

2
 

                          =41 
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نحدد فئة الوسيط، وهي الفئة التي تكرارها التجميعي التصاعدي يشمل مرتبتي الوسيط 

 ( 41و 40)

يشمل مرتبتي  48فنجد ان الفئة الخامسة هي فئة الوسيط الن تكرارها التجميعي التصاعدي 

 الوسيط، يعني انه اقل تكرار تجميعي تصاعدي يشمل مرتبتي الوسيط.

 41و 40نجد الوسيط عند المرتبتين 

Me = 71 +  
(80 − 71)

25
× (40 − 23) 

       = 71 + 0.36 × 17 

       = 77.12 

Me = 71 +  
(80 − 71)

25
× (41 − 23) 

       = 71 + 0.36 × 18 

       = 77.48 

 قيمة الوسيط هو الوسط الحسابي لقيمتي الوسيط

Me = 
77.12+77.48

2
 

       = 77.3 

 The Mode :المنـــوال

 .Moهو القيمة االكثر شيوعا او تكرار بين مجموعة القيم ويرمز له 

 :في حالة البيانات غير المبوبة .1

 اشجار  10جد قيمة المنوال للبيانات التالية والتي تمثل اطوال  مثال:

(15 ،14 ،14 ،15 ،12 ،12 ،14 ،16 ،14 ،13) 

 الحل//

 14المنوال هي هو االكثر شيوعا لذا فان قيمة  14يبدو ان الطول 

 :في حالة البيانات المبوبة .2

 :في حالة كون البيانات مبوبة حسب القيمة وتكرارها 

 حمال عند الوالدة 20جد قيمة المنوال للبيانات التالية التي تمثل أوزان  مثال:

(عدد الحمالت )التكرارات  kgالوزن  

3 2 

7 2.5 

7 4 

3 4.5 
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تكرارا ومتساويتان في التكرار لذا فأن كل منهما تمثل كغم هما األعلى  4و 2.5القيمتان 

وهذا يعني ان االوزان الشائعة  4و 2.5قيمة مستقلة للمنوال وعليه فأن قيمتي المنوال هي 

 .4و 2.5للحمالن قيد الدراسة هي 

  أما اذا كانت البيانات مبوبة حسب الفئات وتكرارها فان قيمه المنوال تحدد وفق المعادلة

 التالية:

Mo = L +  
K2 − K1

(K2 − K1) + (K2 − K3)
× (U − L) 

 حيث ان:

Lالحد االدنى للفئة المنوالية = 

K1 تكرار الفئة السابقة للفئة المنوالية = 

K2 تكرار الفئة المنوالية = 

K3 تكرار الفئة الالحقة للفئة المنوالية = 

Uيمة الحد االعلى للفئة المنوالية= ق 

 :مثال

 التالي:جد المنوال لجدول التوزيع التكراري 

 Classes  الفئات fi  التكرار

1 31-40 

2 41-50 

5 51-60 

15 61-70 

25 71-80 

20 81-90 

12 91-100 

 تحديد الفئة المنوالية، وهي الفئة األعلى تكراراا. :الحل

 (.25الفئة الخامسة هي الفئة المنوالية النها األعلى تكراراا )

 نطبق القانون 

Mo = L +  
K2 − K1

(K2 − K1) + (K2 − K3)
× (U − L) 

 

𝑀𝑜 = 71 +  
25 − 15

(25 − 15) + (25 − 20)
× (80 − 71) 
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𝑀𝑜 = 71 +  
10

(10) + (5)
× (9) 

= 77 

 الحظ ان الناتج يقع ضمن الفئة المنوالية
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 مقایيس التشتت أو االختالف

Measures of Dispersion or Variation 

مقاييس التشتت او االختالف هي مؤشرات لمدى التباعد او التقارب بين قيم مشاهدات    

 متغير ما، وتضم مقاييس التشتت:

 التشتت المطلق:أوال: مقایيس 

 وهي التي تكون وحداتها نفس وحدات القيم االصلية وأهمها:

 The Range :المدى .1

 The Mean Deviation :االنحراف المتوسط .2

 The Variance and The Standard Deviation :التباين واالنحراف القياسي .3

 ثانيا: مقایيس التشتت النسبي:

 وأهمها:وهي المقاييس الخالية من وحدات القياس 

  Coefficient of Variation:معامل االختالف

 
 The Range :المدى

  Rالمدى هو الفرق بين اعلى قيمة واقل قيمة ويرمز له 

miny -maxR= y 

 جد المدى لكل من المجموعات التالية: :مثال

a = 5,7,2,1, 9, 6 

b= 98, 104, 102, 100, 103, 99 

 c = 3, 2,6,4,5,210   

 الحل:

(a) R = 9-1= 8 

(B) R= 104 -98 = 6 

(c) R = 210 -2 = 208 

وال يعطي فكرة واضحة عن طبيعة البيانات ألنه يعتمد على  ان المدى أحيانا يكون مضلالا 

 ما تكون شاذة. القيمتين الصغرى والكبرى اللتين كثيراا 

 The Mean Deviation :االنحراف المتوسط

يعرف االنحراف المتوسط بانه معدل االنحرافات المطلقة عن وسطها الحسابي، ويرمز 

 . اذا هو يمثل معدل تشتت القيم عن وسطها الحسابي ويحسب:.M.Dله 
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.M  للعينة D. =  
∑|𝐱𝐢−�̅�|

𝐧
 

 حيث ان: 

X̅متوسط القيم = 

Xiالقيم = 

nعدد القيم = 

=  |xi − x̅|  مجموع االنحرافات المطلقة عن المتوسط الحسابي، اي دون االخذ بنظر 

االعتبار االشارة السالبة اوالموجبة وانما تكون جميع القيم موجبة ويسمى بالفرق المطلق. 

دائماا، لذلك تؤخذ  0وتجدر االشارة الى ان مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي = 

 راف المتوسط.القيمة المطلقة لحساب االنح

 

.𝐌 للمجتمع  𝐃. =  
∑|𝐱𝐢−�̅�|

𝐍
  

 

 مثال: جد االنحراف المتوسط للبيانات التالية، والذي يمثل أوزان 5 دجاجات.

Xi= 2, 1, 2.5, 1.5, 3 kg   

  

 للقيمX̅  ج المتوسط الحسابياأستخر -1

 

X ̅= 
∑xi

n
 

                        = 
𝟐+𝟏+𝟐+𝟐.𝟓+𝟏.𝟓+𝟑

𝟓
 

  = 
𝟏𝟎

𝟓
 

 = 2 

 

تسلسل 

 القيم
Xi 

الفرق بين القيمة والمتوسط الحسابي 

Xi - 𝐗 

 الفرق المطلق

 |𝐱𝐢 − �̅�| 
1 3 3-2 =1 1 

2 1.5 1.5 -2 = -0.5 0.5 

3 2.5 2.5-2 = 0.5 0.5 

4 1 1-2 = -1 1 

5 2 2-2 = 0 0 

 3 0 10 المجموع
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M. D. =  
∑  |xi − u̅|

N
 

 = 
3

5
 

= 0.6 kg                                                                       

 كغم 0.6وهذا يعني ان معدل انحراف الوزن عن المتوسط = 

 

  Variance :التباین

هو من اهم مقاييس التشتت و يعبر عن مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها 

 ( للعينة 2S( للمجتمع و ) δ2الحسابي ويرمز له )

𝛅𝟐 =  
∑(𝐱𝐢 − �̅�)𝟐

𝐍
 

μ المتوسط الحسابي للمجتمع = 

N حجم المجتمع = 

 ويمكن كتابة القانون اعاله بصيغة اخرى:

𝛅𝟐 =  
∑ 𝐱𝐢𝟐 −

(∑ 𝐱𝐢)𝟐

𝐍
𝐍

 

   أما تباين العينة

𝐒𝟐 =  
∑(𝐱𝐢 − �̅�)𝟐

𝐧 − 𝟏
 

 = x̅المتوسط الحسابي للعينة 

n  حجم العينة = 

 التالية:ويمكن ان تكتب المعادلة بالصيغة 

𝐒𝟐 =  
∑ 𝐱𝐢𝟐 −

(∑ 𝐱𝐢)𝟐

𝐧
𝐧 − 𝟏

 

جد قيمة التباين للقيم التالية التي تمثل وزن اللحم الصافي لعينة من ستة رؤوس  مثال:

 من الغنم.

35, 34, 40, 38, 37, 32 kg  

 الحل:

 إيجاد مجموع القيم 

 إيجاد مجموع مربعات القيم 
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Xi Xi2 

35 1225 

34 1156 

40 1600 

38 1444 

37 1369 

32 1024 

∑Xi = 216 ∑Xi2 = 7818 

      

s2 =  
∑ xi2 −

(∑ xi)2

n
n − 1

 

       =  
7818 −

(216)2
6

6 − 1
 

      =  
7818 −

46656
6

6 − 1
 

                                          =  
42

5
= 

                                          = 8.4 Kg2  

وبما  2كغم 8.4وهذا يعني ان متوسط تباين كل قيمة عن المتوسط الحسابي للمجتمع هو 

( لهذا يمكن التعبير 2ان هذه الوحدات غير متداولة في الحياة العامة او غير مألوفة )كغم

عن التشتت بوحدات قياس اعتيادية وذلك عن طريق استخدام مقياس تشتت يطلق علية 

 معياري.باالنحراف القياسي او ال

Standard Deviation:االنحراف القياسي 

( وعلية فان االنحراف 2S( هو عبارة عن الجذر التربيعي للتباين )Sاالنحراف القياسي )

 القياسي يمكن حسابة من المعادالت اآلتية بالنسبة للمجتمع او العينة:

 

𝛅 للمجتمع  =  √∑ 𝐱𝟐−
(∑ 𝐱𝐢)

𝟐

𝐍

𝐍
 

للعينة  𝐒 =  √∑ 𝐱𝟐−
(∑ 𝐱𝐢)

𝟐

𝐧

𝐧−𝟏
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 مثال: جد قيمة االنحراف المعياري للبيانات المعطاة في المثال السابق؟

S =  √∑ x2−
(∑ xi)

2

n

n−1
=  √7818−

(216)2

6

5
=  √8.4 = 2.89 kg  

ويبدو واضحا ان االنحراف المعياري يأخذ بنظر االعتبار جميع القيم دون استثناء ويعطي 

بوحدات قياس متداولة ومتعارف عليها. ولهذه االسباب وغيرها فان  التشتت مقاساا 

سواء بصيغته المباشرة او عن  االنحراف المعياري يعتبر أكثر مقاييس التشتت شيوعاا 

 طريق المقاييس المشتقة منه كمعامل االختالف.

 Coefficient of Variation: معامل االختالف

د تختلف عن درجة تشتت مجموعة أخرى، وقد أن درجة تشتت مفردات مجموعة معينة ق

. وبناء على ذلك، يستخدم معامل االختالف كوسيلة او صغيراا  يكون هذا االختالف كبيراا 

 لمقارنة درجات التشتت بين مجموعات مختلفة. 

 ويحسب وفق المعادلة االتية:  .C. Vويرمز لمعامل االختالف بالرمز

𝐂. 𝐕. =
𝐒𝐱

�̅�
× 𝟏𝟎𝟎 

xS هو االنحراف القياسي 

هو الوسط الحسابي  x̅ 

 

أجريت تجربة لدراسة طول النبات )سم( والحاصل )كغم دونم( لمحصول الذرة  :مثال

 الصفراء، وتم الحصول على النتائج المبينة في الجدول ادناه:

 )كغم( كمية الحاصل )سم( الطول 

 800 200 الوسط الحسابي

 36 16 االنحراف القياسي

 

 بين تشتت الطول والحاصل )ايهما أكثر تشتتاا(قارن 

 الحل:

C. V. =
Sx

x̅
× 100 

                   C. V. =
16

200̅̅ ̅̅ ̅
×  بالنسبة للطول100

= 8 % 

.Cبالنسبة للحاصل  V. =
36

800
× 100 

= 4.5 % 
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 نستنتج ان الطول كان أكثر تشتتاا 

 الحاصل.نالحظ انه لو قارنا التشتت بمقياس االنحراف القياسي لكان التشتت أكبر في 
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  Correlationاالرتباط 

  Simple Correlation :االرتباط البسيط

، وتسمى yو   xوهو مقياس لتحديد طبيعة العالقة وقوتها بين متغيرين مستقلين مثل    

المتغيرين يصحبها زيادة قيم المتغير العالقة طردية او موجبة اذا كانت زيادة قيم أحد 

  .االخر، واذا اخذت القيم اتجاهين متعاكسين تسمى العالقة عكسية او سالبة

  Correlation Coefficient Estimation of :تقدیر معامل االرتباط 

 (yو xلمتغيرين ) nلعينة عشوائية حجمها  rان معامل االرتباط والذي يرمز له بالرمز 

)ny ,n),….(x2, y2x(), 1, y1(x 

 يحسب من المعادلة التالية 

r =  
∑xiyi −

(∑xi)(∑yi)
n

√(∑xi
2 −

(∑xi )
2

n
)(∑yi

2 −
(∑yi )

2

n
)

 

تين اوه (،r ≥ -1 ≤ 1أو أي قيمة بينهما ) 1-و  1( بين +rتتراوح قيمة معامل االرتباط )

وتجدر ، (1-) ( والعكسي التام1القيمتين هما درجتا االرتباط التام، الطردي التام )+

اإلشارة الى ان معامل االرتباط بين متغيرين هو مقياس وصفي للترابط الخطي بينهما، 

فان ذلك يعني عدم وجود ترابط خطي بينهما وليس بالضرورة عدم  r= 0وعندما تكون 

 وجود عالقة بينهما. 
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 لنبات ما.احسب معامل االرتباط للبيانات التالية والتي تمثل طول وعرض الورقة  :مثال

 13 19 13 18 14 17 14 17 15 16 (xعرض الورقة )

 15 22 13 20 13 20 15 19 15 18 (yطول الورقة )

 

 ( حسب المعادلة السابقة نرتب البيانات في جدول كما يلي:rيجاد معامل االرتباط )أل الحل:
2

iy 2
ix iyix iy ix 

225 169 195 15 13 

484 361 418 22 19 

169 169 169 13 13 

400 324 360 20 18 

169 196 182 13 14 

400 289 340 20 17 

225 196 210 15 14 

361 289 323 19 17 

225 225 225 15 15 

324 256 288 18 16 

∑yi
2= 2982 ∑xi

2= 2474 ∑xiyi= 2710 ∑yi= 170 = 156ix∑ 

 

r =  
∑xiyi −

(∑xi)(∑yi)
n

√(∑xi
2 −

(∑xi )
2

n
)(∑yi

2 −
(∑yi )

2

n
)

 

r =  
2710 −

(156)(170)
10

√(2474 −
(156)2

10
)(2982 −

(170)2

10
)

 

= 0.95 

 نوع العالقة: طردية )موجبة(
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 اختبار معنویة االرتباط:

ان الحكم على المعنوية اإلحصائية لمعامل االرتباط يعتمد على اختبارات إحصائية    

 الجدولية عند درجة حرية  rالمحسوبة مع قيمة  rالمطلقة لـ  محددة، وذلك بمقارنة القيمة

n-2 حيث ،n  عدد ازواج المشاهدات، وعند مستوى االحتمالية المطلوب، فاذا كانت =

الجدولية فان هذا يعني ان االرتباط معنوي اما اذا  rالمحسوبة اكبر من او تساوي  rقيمة 

ففي  الجدولية فان هذا يعني ان االرتباط غير معنوي rالمحسوبة اقل من  rكانت قيمة 

ومستوى احتمالية  8عند درجة حرية  rالجدولية من جدول  rالمثال السابق نستخرج قيمة 

 0.63فنجدها تساوي  0.05

( نستنتج 0.63الجدولية ) rهي اكبر من قيمة   (0.95المحسوبة ) rبما أن قيمة  االستنتاج:

 ان االرتباط معنوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (rجدول )

α: مستوى االحتمالية 

df :درجات الحرية 
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جد قيمة معامل االرتباط وبين نوع االرتباط مع اختبار معنوية االرتباط للمتغيرين  :مثال

x وy 

X 6 1 8 10 2 

y 5 7 4 3 9 

 

 ( نرتب البيانات في جدول كما يلي:rإليجاد معامل االرتباط ) :الحل

yi
2 xi

2 xiyi yi xi 

25 36 30 5 6 

49 1 7 7 1 

16 64 32 4 8 

9 100 30 3 10 

81 4 18 9 2 

∑yi
2=180 ∑xi

2=205 ∑xiyi=117 ∑yi=28 =27ix∑ 

 

r =  
∑xiyi −

(∑xi)(∑yi)
n

√(∑xi
2 −

(∑xi )
2

n
)(∑yi

2 −
(∑yi )

2

n
)

 

r =  
117 −

(27)(28)
5

√(205 −
(27)2

5
)(180 −

(28)2

5
)

 

r =
−34.2

√(59.2)(23.2)
 

r =
−34.2

37.05
  

r = -0.92 

 العالقة عكسية )سالبة(

( n-2) 3عند درجة حرية  rالجدولية من جدول  rالختبار معنوية االرتباط نستخرج قيمة 

  0.87فنجدها تساوي  0.05ومستوى احتمال 
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( 0.87الجدولية ) rأكبر من قيمة   )0.92) ( قيمتها المطلقة0.92-المحسوبة ) rبما أن قيمة 

 0.01ى مستوى احتمال اما عل .0.05نستنتج ان االرتباط معنوي على مستوى احتمال 

 ( قيمتها المطلقة0.92-المحسوبة ) rبما أن قيمة ، 0.95الجدولية تساوي  rنجد ان قيمة 

( نستنتج ان االرتباط غير معنوي على مستوى 0.95الجدولية ) rاقل من قيمة ) 0.92)

 .0.01احتمال 
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 Regressionاالنحدار 

  Simple Linear Regression :االنحدار الخطي البسيط

كان اهتمامنا في في المحاضرات السابقه منصب حول قضايا االحصاء االستنتاجي    

 (yلهذا المتغير بالرمز )التي تعود الى توزيع ذو متغير واحد ورمزنا 

اما االن فتحول اهتمامنا الى قضايا تخص توزيع ذو متغيرين وسنرمز لهذين المتغيرين    

 ،هو عدد نباتات القطن في وحده المساحه( x)قد يكون المتغير  ( فمثالا y( و)xبالرمز )

بينما  الحرارة،( هو درجات x)كميه المحصول الناتج او قد يكون ( هو y)بينما المتغير 

غرام من الماء من ماده كيميائيه معينه او قد يكون  100في  ةكميه المذابهو ال (yالمتغير )

(x هو )بينما  للطلبة، المعدل الفصلي(yهو الدرجات النهائيه لهم لمادة )  االحصاء ومن

للمتغير واالخر ( x)متغير ان ان احدهما للن كل فرد من افراد العينه له قياسذلك يتضح بأ

(y )هما المعدل الفصلي كل طالب درجتان فمثالا ل(xودرجته النهائية ) (x ) 

 ذو متغيرين هي:الرئيسيه من دراسه توزيع  الغاية ان

ووضعهما بشكل معادله بحيث يمكن التنبؤ منها  (y)و( x)لتحديد العالقه الحقيقيه بين  .أ

 ( Regressionوهذا ما يسمى باالنحدار ((x)بدالله  (y)عن 

نى اخر قياس او بمع correlation يسمىوهذا مالقياس درجة العالقة بين المتغيرين ) .ب

 مدى التالزم والقرابةبين متغيرين مستقلين.

إن الغرض من استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط، هو دراسة وتحليل اثر 

 يلي: أخر، ومن األمثلة على ذلك مامتغير کمي على متغير کمي 

 مية السماد على إنتاجية الدونمدراسة أثر ك 

 دراسة أثر اإلنتاج على التكلفة 

 األبقار على الزيادة في الوزن دراسة أثر كمية البروتين التي يتناولها 

 أثر الدخل على اإلنفاق االستهالكي 

 وهكذا هناك أمثلة في كثير من النواحي االقتصادية، والزراعية، والتجارية.

االنحدار البسيط، نجد أن الباحث يهتم بدراسة أثر أحد المتغيرين ويسمى بالمتغير في تحليل 

المستقل او المتنبا منه، على المتغير الثاني ويسمى بالمتغير التابع أو المتنبأ به، ومن ثم 

يمكن عرض نموذج االنحدار الخطي في شكل معادلة خطية من الدرجة األولى، تعكس 

 في المتغير المستقل كما يلي:المتغير التابع كدالة 

�̅�𝑥 = α + βx 

 حيث أن:

y    يتأثر هو المتغير التابع الذي 

x    هو المتغير المستقل الذي يؤثر 
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α    الجزء المقطوع من المحور الصادي  هوy  وهو يعكس قيمة المتغير التابع في حالة ،

 (.x=  0، أي في حالة ) x انعدام قيمة المتغير المستقل

β     ويعكس مقدار التغير في خط المستقيمميل ،y  اذا تغيرتx بوحدة واحدة 

 هي ثوابت βو  αان المعادلة اعاله تسمى معادلة خط االنحدار للمجتمع وان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبذلك نمثل معادلة خط االنحدار للعينة بالمعادلة التالية

y = a + bx 

 bو  aعند معرفة الثوابت  xمن قيم  yومن المعادلة اعاله يمكن التنبؤ بقيمة 

 

 

D

C
= ميل خط االنحدار = b 

Y الجزء المقطوع من محور = a 

 

 

 

 

 bكيفية حساب معامل االنحدار 

 :بالمعادلة التالية bيحسب معامل االنحدار او ما يسمى ايضا ميل خط االنحدار

 𝐛 =
∑(𝐗𝐢 − 𝐗 )(𝐘𝐢 − 𝐘 )

∑(𝐗𝐢 − 𝐗 )𝟐
   

وتسمى نقطة تقاطع خط  تساوي صفر xعندما  yبانه معدل قيمة  α يعرف الثابت

 (y- Interceptاالنحدار مع المحور الصادي )

نه أب x على yبميل خط االنحدار للمجتمع )ويسمى معامل انحدار  β الثابتيعرف 

قيمة واحدة وعند تقدير الميل من العينة يرمز  xعندما تتغير قيمة  yالتغيير في  معدل

 bله 

  
 

 

a 

C 

 االنحدارخط 

 
 

 

 

x 

D 

 

 

 

 

Y 
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 او يمكن استعمال المعادلة المختصرة التالية

𝐛 =  
∑𝐱𝐢𝐲𝐢 −

(∑𝐱𝐢)(∑𝐲𝐢)
𝐧

∑𝐗𝐢
𝟐 −

(∑𝐱𝐢)
𝟐

𝐧

  

 :aكيفية حساب معامل تقاطع خط االنحدار مع المحور الصادي 

 :بالمعادلة التالية a يمكن حساب معامل تقاطع خط االنحدار مع المحور الصادي

a = Y̅ − bX̅ 

 :استخدامات تحليل االنحدار

 :يل االنحدار في المجاالت التاليةيستخدم تحل

 التابع والمتغير المستقل. وصف العالقة الكمية بين المتغير .1

 مستويات محددة للمتغير المستقل. بقيم المتغير التابع عند التنبؤ .2

بمستوى المتغير المستقل الذي يؤثر السيطرة على المتغير التابع عن طريق التحكم  .3

 فيه.

 x الفصليةالدرجة  yالدرجة النهائية 

85 65 

74 50 

76 55 

90 65 

85 55 

87 70 

94 65 

98 70 

81 55 

91 70 

76 50 

74 55 
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iyix 2
iy 2

ix iy ix 

5525 7225 4225 85 65 

3700 5476 2500 74 50 

4180 5776 3025 76 55 

5850 8100 4225 90 65 

4675 7225 3025 85 55 

6090 7569 4900 87 70 

6110 8836 4225 94 65 

6860 9604 4900 98 70 

4455 6561 3025 81 55 

6370 8281 4900 91 70 

3800 5776 2500 76 50 

4070 5476 3025 74 55 
∑xiyi= 61685 ∑yi

2= 85905 ∑xi
2= 44475 ∑yi= 1011 725= ix∑ 

 

𝐛 =  
∑𝐱𝐢𝐲𝐢 −

(∑𝐱𝐢)(∑𝐲𝐢)
𝐧

∑𝐗𝐢
𝟐 −

(∑𝐱𝐢)
𝟐

𝐧

  

b =  
61685 −

(725)(1011)
12

4475 −
(725)2

12

= 0.897 

a = Y̅ − bX̅ 

     30.056= (60.417( )0.897 )- 84.250 =     

�̅�𝑥 = α + bx 

 وبالتعويض بمعادلة خط االنحدار نحصل على:

�̅�𝑥 = 30.05 + 0.897x 

 فأن  70و  50المعطاة بالسؤال ولتكونا  xواالن لو عوضنا عن اي قيمتين من قيم 
�̅�50 = 30.05 + 0.897(50) = 74.9 

�̅�70 = 30.056 + 0.897(70) = 92.8 
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 والخط المستقيم الذي يمر بهاتين النقطتين هو خط االنحدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فأنة يمكن حساب القيم التقديرية لـ  xهذا بالتعويض في هذه المعادلة عن كل قيمة من قيم 

y  اي�̅�x  ( اوŷ ) والتي تقع جميعها على خط االنحدار البسيط وهذه القيم موضحة في

 الجدول التالي:

 
�̅�𝐱  ( او�̂�) iy ix 

88.4 85 65 

74.9 74 50 

79.4 76 55 

88.4 90 65 

79.4 85 55 

92.8 87 70 

88.4 94 65 

92.8 98 70 

79.4 81 55 

92.8 91 70 

74.4 76 50 

79.4 74 55 

 معادلة االنحدار الخطي البسيط هو:هذا ومن خواص 

,�̅�1ان قيمة النقطة ) .1 x̅ .تقع على خط االنحدار ) 

,xiان خط االنحدار يمر من جميع قيم ) .2 yi…..) 

Xi)∑ = 0 مجموع االنحرافات عن خط االنحدار يساوي صفراا اي ان .3 − X̅x )2  

 وان مجموع مربعات االنحرافات عن خط االنحدار هي اقل ما يمكن اي .4

minimum  =∑(Xi − X̅x )2  

غير موجودة  xلقيمة معينة من  yهذا ويمكن استخدام معادلة خط االنحدار للتنبؤ عن قيمة 

 في العينة 
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 هي  73فمثالا الدرجة النهائية المتوقعة لطالب معدلة الفصلي 

�̅�50 = 30.05 + 0.897(73) = 95.5 
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  Elementary probability theoryمبادئ نظریة االحتمال: 

ونظرية  اإلحصاء، وتطبيقات علمان نظرية االحتمال تلعب دورا هاما في نظريات    

 االحتمال تعنى بدراسة التجارب العشوائية.

 مصطلحات وتعاريف:

 : The random experimentالعشوائية:  التجربة-1

هي التجربة التي ال يمكن معرفة نتيجتها لخضوعها لقوانين االحتمال، أن رمي زار 

تجربة عشوائية، الن النتائج الممكنة لهذه التجربة تخضع لقوانين االحتمال،  الطاولة هي

ن العينة التي سيبني تقديره عليها اراد كيمياوي ان يقدر كمية الزيت في بذور القطن فا وإذا

 عشوائية.والنتائج التي سيحصل عليها ستخضع لقوانين االحتمال ولهذا فان هذه التجربة 

  :Sample spaceالعينة  فضاء-2

أن كل  حيث ،ع النتائج الممكنة لتجربة مافضاء العينة هو مجموعة من النقاط تمثل جمي

في فضاء العينة، فعند رمي  Elementعنصر  او Pointتمثل بنقطة  Out comeنتيجة 

 H ممكنتان:ولمرة واحدة فان فضاء العينة يكون من نتيجتين  قطعة نقود متزنة عشوائياا 

 . كتابةواي صورة  Tو

 :The event الحدث() الحادث-3

( من H(، فالحصول على الصورة )E)هو نقطة او عدة نقاط في فضاء العينة ويرمز له 

رمي قطعة نقود مرة واحدة يسمى حدثا وهو يتكون من نقطة واحدة من مجموعة نقاط 

  [H, T] العينةفضاء 

 :events (Mutually exclusive )المستبعدة(:المتنافية  الحوادث-4

استبعد  إذا االخر(يبعد  أحدهماانهما متنافيان )مستبعدان أي ان  1E2Eالحدثين، يقال عن 

عند رمي قطعة نقود فمن المستحيل الحصول على صورة وكتابة في  فمثالا  معنا،حدوثهما 

 الوقت. نفس

 :Independent events :المستقلة الحوادث-5

عند  او يؤثر على وقوع االحداث االخرى فمثالا  عال يمن أحدهاوقع  إذاهي الحوادث التي 

رمي قطعتي نقود فالحصول على الصورة من القطعة األولى اليؤثر في نتيجة القطعة 

 الثانية.

  :Non independent events :غير المستقلة الحوادث-6

في حالة صندوق  فمثالا  األخرى.يؤثر في وقوع األحداث  أحدهاوقع  إذاهي الحوادث التي 

الكرة األولى فان  دال تعاکرات بيضاء وسوداء فعند سحب كرتان على التوالي بحيث  به

 مستقلين.االولى لذا فالحادثان غير  ةنتيجة السحبة الثانية تتاثر بنتيجة السحب

 :Possible cases :الممكنة الحاالت-7



 
47 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN              PRINCIPLES OF STATISTICS 

فعند رمي قطعة النقود فعدد  معينة،هي الحاالت المختلفة التي يمكن أن تظهر في تجربة 

وعند رمي زهرة النرد فعدد الحاالت هي  كتابة(او  )صورةالممكنة هنا حالتين  الحاالت

 حاالت.( 6)

  :المواتية الحاالت-8

 ت التي تحقق ظهور الحادث المراد دراسته وتسمى ايضا بحاالت النجاح، فمثالا االهي الح

عند رمي زهر الطاولة فاذا كان الحادث هوالحصول على عدد زوجي فالحاالت التي 

فهذه الحاالت الثالثة تسمى الحاالت  (2،4،6تتحقق ظهور هذا الحادث هي الحصول على )

 المواتية.

  :المتماثلة الحاالت-9

الظروف  هي الحاالت المتكافئة والمتساوية في اماكنية حدوثها عند رمي قطعة النقود فان

 تكون متكافئة فيقال بان الحالتين اللتان (كتابة صورة،المهيئة للحصول على أي وجه )

 تنتج عن تجربة رمي قطعة النقود حالتان متماثلتان.

 (n Factorial) n مضروب- 10

 بانه:( ويعرف n له!)ويرمز  nمضروب 

n! = n (n-1) (n-2) ...1 

 هو. 5فمثال مضروب!

n! = 5 (4) (3) (2) (1) = 120 

 Permutation التبادیل:-11

بأنها عدد طرق االختيار المرتب التي يمكن تكوينها من عدد أشياء بأخذها  ويقصد بالتباديل

 وقانونه هو nمن  r أي تباديل nprب  ويرمز لهاكلها أو بعضها 

npr =
n!

(n − r)!
 

ونريد ان نعمل تشكيلة مكونة من حرفين  (ABCD)كان لدينا اربعة حروف هي  إذا مثال:

 الحرفين؟فما هو عدد الطرق التي يمكن اختيارها لهذين  اعاله،فقط من االربعة حروف 

 الحل:

4P2 =
4!

(4 − 2)!
=

4 × 3 × 2 × 1

2 × 1
= 12 

 وهي: 12=  أي أن عدد الطرق

AB, AC, AD, BC, BD, CD, BA, CA, DA, CB, DB, DC 
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 ABفهنا مثال ترتيب الحرفين بطريقة  للحروف،حيث إن كال منهما يمثل ترتيبا مختلفة 

 الحروف.وهكذا في ترتيب بقية  BAيختلف عن طريقة الترتيب 

 المتشابهة:حالة وجود المجموعات 

قد تبدو ألول  )باب(س االن عدد الطرق المختلفة التي يمكننا فيها ترتيب حروف كلمة ندرل

اال ان تكرار الحرف )ب( مرتين يمنع استعمال هذه  3=! 6وهلة ان عدد هذه الطرق هو 

القاعدة النه ال يمكن التميز بين )ب( الموجودة في أول الكلمة و)ب( الموجودة في اخر 

. 1ب ب  ،اب ب  ،ب  ا ( وهي ب6( وليس )3وفي الحقيقة أن عدد الطرق هو ) الكلمة،

اثنان منها متشابهة لذا فان عدد الطرق الممكن بها ترتيب حروف كلمة  ،3ف فعدد الحرو

 هو: )باب(

3!

2! 1!
= 3 

متشابهة فان عدد طرق ترتيب  mومنهما  االشياء،من  كانت لدينا إذابانه  ويمكن القول

 هي: هذه االشياء على خط 
n!

m!
 

من االشياء المتشابهة االخرى فان عدد الطرق  2mمن االشياء و 1mفاذا كانت هناك 

 هو:الترتيب هذه االشياء على خط  الممكنة
n!

m1!m2!
 

 )السلسلة( هو:عدد الطرق الممكنة لترتيب حروف كلمة  فمثالا 

7!

2! 3! 1! 1!
= 420 

في حالة وجود مجموعات متشابهة  إن التباديلاالن تعميم هذه القاعدة فنقول  وباإلمكان

 هي:

n!

m1! m2! m3!
 

  n......+3m+ 2m+ 1m =بان:    علماا 

 

  (.Statistics)ما هو عدد الترتيبات التي يمكن تكوينها من أحرف كلمة  مثال:

 الحل:

  10عدد األحرف الكلية = 

 مرات  3تكرر sوان الحرف 

 مرات  3تكرر  tوان الحرف 
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 تكرر مرة واحدة  aوان الحرف 

 وان الحرف ز تكرر مرتان 

 تكرر مرة واحدة cوان الحرف 

 لذا فان:

n!

m1! m2! m3! m4! m5
=

10!

3! 3! 1! 2! 1!
= 50400 

 Combinations: التوافيق-12

طرق االختبار غير المرتب التي يمكن تكوينها من عدة أشياء  دبانها عديقصد بالتوافيق 

 بأخذها

n) ( اوnCr) ـكلها أو بعضها ويرمز له ب
r
) 

 هو:وقانونه 

(
n

r
) =

n!

r! (n − r)!
 

على العكس من التباديل، ففي المثال السابق  مهم،أي أن الترتيب في حالة التوافيق غير 

( كان يهمنا أي حرف ياتي اوال وايهما ياتي ثانية حيث A,B,C,D)عن ترتيب الحروف 

كل حالة تعتبر صورة مغايرة لالخرى، اما في التوافيق فال يهم أي حرف ياتي اوال وايهما 

 ن تعتبر نتيجة واحدة.ثانية فكال الحالتي

 بأن:الحظ 

(
n

r
) = (

n

n − r
) 

اشخاص  5ماعدد طرق االختيار التي يمكن الحصول عليها الختيار لجنة مؤلفة من  مثال:

  اشخاص؟ 9من مجموع 

الحظ بان ترتيب األشخاص هنا غير ضروري الن اختيار عمر قبل حيدر او العكس  الحل:

 واحدة.هي نتيجة 

(
9

5
) =

9!

5! (9 − 5)!
=

9!

5! 4!
= 126 
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  Probability :االحتمال

بأنها العملية التي تجرى  المحاولة، وتعرفمن المفاهيم االساسية في األحتماالت مفهوم 

النجاح، السحبة،  نقود،قطعة  مولود، رميويتوقع أن ينتج عنها شيء، ومثال ذلك والدة 

 نوعان:والمحاوالت  ..خ ...لأ الفشل،

 :ینتج عنه نتيجتين فقط ال ثالث بينهما وتسمى محاوالت برنولي نوع-أ

ومن شروط محوالت برنولي ان تكون النتيجة واضحة  النقود،ومثال ذلك رمي قطعة 

  الحدث.ومستقلة وتنفي الحدث االخر وان يكون هناك احتمال بحصول 

  اثنين:من  أكثراخرى تكون نتائجها  محاوالت-ب 

 )وتسمىمن الحاالت  n( يمكن أن يتحقق )او يحدث او ينجح في E) لنفرض ان حدثا معينا

 Allمن الحاالت الممكنة  N( من مجموعة favorable casesالحاالت المواتية 

possible cases  وعلى فرض ان جميع الحاالت المكنة هذه متساوية الحدوثEqually 

likely cases  فان درجة احتمال ظهور الحدثiE ( ويرمز لهiP(E :هي 

P(Ei) =
عدد الحاالت المؤاتية للحدث

عدد الحاالت الممكنة
=

n

N
 

 P(Ɇ) ـويرمز له ب فشله( )أيهذا وان احتمال عدم ظهور هذا الحدث 

 هو:

P(Ɇ( = 1- P(E) 

 باحتمال الحادث المكمل او االحتمال العكسي. P(Ɇويسمى )

فما هو احتمال لو رميت قطعة نقود متزنة بصورة عشوائية مرة واحدة فقط  :1مثال

  الصورة؟( أي Hحصول الحدث )

 الحل:

P(H)=n/N =1/2 

 الكتابة.وهي اما الصورة او  N) )= 2الت الممكنة االن الح

مرات وبصورة عشوائية فما هو احتمال الحصول على  3رميت قطعة نقود متزنة  :2مثال

 مرتين.الصورة 

 وهي: (8=  2×2×2 )االنحاالت  8عدد الحاالت الممكنة =  الحل:

HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT 

 وهي:حاالت  3اما الحاالت المواتية = 

(HHT, HTH, THH) 
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 هما:لذا فاحتمال الحصول على الصورة مرتين 

P(2H)  =
3

8
 

 االحتماالت:بعض خواص 

واحتمال عدم حدوث هذا الحادث بالرمز  p(E)بالرمز رمزنا الحتمال حدوث حادث  إذا( 1

(P(E (2= )1                      ن: إف + P(E2P(E  

 إذاأي انه  P (E> 0)< 1أن درجة احتمال أي حادث تتراوح بين الصفر والواحد اي 

( بانه اكيد، وذا لم يظهر Eوعندها يسمى الحدث ) 1ظهر الحدث المطلوب فان احتماله = 

 ( بانه مستحيل.Eفاحتماله = صفر وعندها يسمى الحدث )

 كانت( اذا 3

n,…..E2E1E = أي  1هي عناصر او نقاط فضاء العينة فان مجموع درجات احتماالتها

 أن:

P(E1) + P(E2) +...+ P(En) = 1 

∑P(Ei) =1 

( صفراء فاذا سحبت منه 5( بيضاء و)4)( كرات حمراء و6صندوق يحتوي على ) مثال:

 صفراء.( 3( بيضاء )2( حمراء )1كرة عشوائية فاحتمال أن تكون )

  الحل:

P(R) حمراء:  =
6

15
  

P(𝑤)                               بيضاء:  =
4

15
 

P(Y) صفراء :  =
5

15
 

P(R) + P(W) + P(Y) =1 
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   Tests of Hypotheses:الفرضيات اختبار
 يعد اختبار الفرضيات اإلحصائية من أهم المواضيع في مجال اتخاذ القرارات 

 مصطلحات ضروریة:
هي عبارة عن أدعاء أو تصريح قد يكون صائبا أو خاطئا حول معلمة أو الفرضية االحصائية:  .1

 أكثر لمجتمع أو لمجموعة من المجتمعات. 

تؤخذ العينة من المجتمع وتدرس وتستخدم جميع المعلومات المتحصل عليها للوصول الى قرار بقبول 

أن الفرضية تقبل، أما أذا أو رفض الفرضية االحصائية. في حالة كون بيانات العينة تساند النظرية ف

كانت البينات تناقض النظرية ففي هذه الحالة ترفض الفرضية. تجدر االشارة هنا الى ان قبولنا الفرضية 

االحصائية هو ناتج عن عدم وجود أدلة كافيه لرفضها من بيانات العينة ولذلك فأن قبولنا لهذه الفرضية 

ا الفرضية بناءا على المعلومات الموجودة في بيانات ال يعني بالضرورة كونها صحيحه أما أذا رفضن

العينة فأن ذلك يعني بأن الفرضية خاطئة. لذلك فأن الباحث أو االحصائي يحاول دائما أن يضع الفرضية 

بشكل يأمل أن يرفضها، فمثال أذا أراد الباحث أن يقارن صنفا جديدا من الحنطة مع الصنف المحلي 

 نه ال يوجد فرق معنوي بين الصنفين.فأنه يضع فرضية مفادها بأ

 Null Hypothesisأن الفرضية التي يضعها الباحث على امل أن يرفضها تدعى بفرضية العدم 

لفرضية العدم يقودنا الى قبول فرضية بديلة عنها هذه الفرضية تدعى  ورفضنا ،0Hويرمز لها بـ

  1Hالفرضية البديلة ويرمز لها بـ 

   الباحثاالخطاء التي یقع فيها  .2
 أن طريقة اتخاذنا القرارات قد يقودنا الى الوقوع في نوعين من الخطأ هما 

  خطأ من النوع االول: يقع الباحث في الخطأ من النوع االول أذا رفض فرضية العدم عندما تكون

 هي الفرضية الصحيحة.

  العدم عندما تكون هي خطأ من النوع الثاني: يقع الباحث في الخطأ من النوع الثاني أذا قبل فرضية

 الفرضية الخاطئة

 كما هو موضح في الجدول التالي:

 الحالة الحقيقية          

 

 القرار

0H 

 صحيحه
1H 

 خاطئة

 خطاء من النوع الثاني قرار صائب 0Hقبول 

 قرار صائب خطاء من النوع االول  0Hرفض 

 Level of Significant :مستوى المعنویة .3
 Probability levelأو مستوى االحتمال 

  Size of the testأو حجم االختبار 

عندما تكون هي  0Hبأنه درجة االحتمال الذي نرفض به فرضية العدم  مستوى المعنویةيعرف 

 أي: αالصحيحة أو بعبارة أخرى هو احتمال الوقوع في الخطاء من النوع االول ويرمز لها بـ 

α = P (Type I error) 

= P(Reject H0 ǀ H0 is true) 

نقول بأن هناك فرق معنوي، أما أذا  0Hورفضنا فرضية العدم  %5أستخدمنا مستوى معنوية  فاذا

% فيقال بأن هناك فرق معنوي جدا وفي الحالة االولى فهذا 1رفضت فرضية العدم بمستوى معنوية 

تطابق فرضية ال  95منها تؤيد صحة فرضية العدم و  5مره فأن  100يعني بأنه لو تكررت التجربة 

 العدم.
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هي تلك المنطقة التي أذا وقعت قيمة المختبر اإلحصائي داخلها تسبب في رفض  منطقة الرفض:

 . 0Hفرضية العدم 

 وتحدد منطقة الرفض بعد تعيين مستوى المعنوية

تسمى المنطقة تحت المنحني غير منطقة الرفض بمنطقة القبول التي أذا وقعت قيمة المختبر االحصائي 

 .0Hفيها يسبب في قبول فرضية العدم 

هو عبارة عن متغير عشوائي له توزيع احتمالي معلوم ويصف المختبر االحصائي  المختبر اإلحصائي:

المعلومة أو القيم المحسوبة في المجتمع وعادة تقارن قيمة  العالقة بين القيم النظرية في المجتمع والقيم

المختبر االحصائي المحسوب من العينة مع قيمته المستخرجة من توزيعه االحتمالي )الموجود في 

 .0Hجداول خاصة( ومنها تتخذ القرارات برفض أو قبول فرضية العدم 

 خطوات اختبار الفرضية:
هو توزيع طبيعي أو نوع من التوزيعات االخرى أو توزيع تحديد نوع توزيع المجتمع أي هل  -1

معتدل. أن البحث يوضح التوزيع حول المتغير العشوائي هل هو توزيع طبيعي أو توزيع ذي 

 حدين علما بأن معظم الظواهر يكون توزيعها مشابه للتوزيع الطبيعي.

مثال عندما يكون االختبار صياغة فرضية العدم والبديلة، تصاغ الفرضيات بلغة معالم المجتمع ف -2

إذن فرضية  70عن المتوسط الحسابي بأنه يساوي قيمة معينة، فرضا ا أن معدل درجات الطلبة 

   µ ≠ 70 والفرضية البديلة  µ=700H :العدم 

اختبار مستوى المعنوية، يكون اختيار مستوى المعنوية مسبقاا من قبل الباحث وفي البحوث العلمية  -3

 % )معنوي جداا( وبعد ذلك تحدد منطقة القبول 1% )معنوي( أو 5يأخذ مستوى المعنوية 

المختبر اإلحصائي، حيث يتم اختيار المختبر اإلحصائي الذي سيكون قاعدة الختبار الفرضيات،  -4

 .Fأو اختبار  2Xأو  Tاو  Zمختبرات اإلحصائية منها وال

 جمع البيانات من العينة وحساب المختبر االحصائي بحسب صيغة حساب معينه نذكرها الحقاا. -5

اتخاذ القرارات أذا وقعت قيمة المختبر اإلحصائي في منطقة الرفض ترفض فرضية العدم وتقبل  -6

يم النظرية للمجتمع والقيم المحسوبة من العينة وإذا البديلة ويقال بأن هنالك فرق معنوي بين الق

وقعت قيمة المختبر في منطقة القبول تقبل فرضية العدم ويقال بأنه ال يوجد فرق معنوي بين نتائج 

 العينة والقيم النظرية للمجتمع.

 

 :µاختبار الفرضيات الخاصة بالمتوسط الحسابي الحقيقي للمجتمع 

 : Zاختبار  -1
 شروط استخدامه 

  30حجم العينة العشوائية يجب أن يكون اكبر من (n≥ 30  ) 

 توزيع المجتمع يجب أن يكون طبيعيا أو مقارب منه 

  2تباين المجتمعσ معلوم 

من  Zوهو من االختبارات التي تستخدم في حالة متوسط حسابي واحد ويحسب المختبر االحصائي 

 =Z       المعادلة:
Ȳ−𝜇0

σ

√𝑛

 

 حيث:

Ȳللعينة : الوسط الحسابي 

0μالوسط الحسابي للمجتمع : 

σ( االنحراف القياسي للمجتمع، ويمكن أن يستعاض عنه باالنحراف القياسي للعينة :S) 



 
54 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN              PRINCIPLES OF STATISTICS 

nحجم العينة : 

 بعد اختيار مستوى المعنوية فأن منطقة الرفض ومنطقة القبول ستحدد 

1Y ~ N (µ                          أي: 2σوتباين  µيتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط  Yلنفرض بأن 

)2σ 

 وكانت الرغبة باختبار فرضية العدم ضد الفرضية البديلة

                                                                              0µ = µ      0H 

                                                                              0µ ≠ µ       1H 

كمستوى معنوية فمنطقة الرفض ستكون في هذه الحالة عن يمين ويسار القيمة  α. =05فاذا أخترنا 

0µ،  0أي ذات طرفين ألن الفرضية البديلةµ ≠ µ   : 1H  يعني بأنه في حالة رفض فرضية العدم فأن

µ  0قد تكون أقل أو أكثر منµ  

 ومنطقة الرفض هي 

                                                                Ȳσ α/2± Z 0µ 

في كال الطرفين من التوزيع الطبيعي  α/2هو المتغير القياسي الذي يقطع المنحني بـ  α/2Zحيث أن : 

   اا أذ α =0.05        وبما أن

                                = 1.96 .025Z=  α/2Z    

 

 

 

 

 

 وان: 1Hضد ثالث حاالت من الفرضية البدیلة  0μ=μ:  0Hجدول مناطق الرفض عند اختبار
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)y
2σ 1Y ~ N (µ  2عندما یكون حجم العينة كبير وσ :معلوم 

 حاالت اتخاذ القرارات

 α=0.05                              α=0.01 االختبار 

 اذا 0Hترفض                اذا     0Hترفض 

 كانت قيمة                كانت قيمة       

α=α 

 إذا 0Hترفض 

 كانت قيمة 

Z ≥ 1.96                            Z ≥ 2.58 

and                                   and 

Z ≤ -1.96                         Z ≤ -2.58 

or │Z│≥ 1.96                  or │Z│≥ 

2.58 

 α/2Z ≥ Z 

and  

α/2Z-Z ≤  

α/2or │Z│≥ Z 

0: μ=μ 0H 

0: μ≠μ1H 

Z ≥ 1.65                          Z ≥ 2.33 αZ ≥ Z 0: μ = μ 0H 

0: μ ˃ μ 1H 

Z ≤ -1.65                      Z ≤ -2.33 αZ ≤ Z 0: μ = μ 0H 

0: μ < μ 1H 

  في هذه الحالة هو Zعلما ان 

Z= 
Ȳ−𝝁𝟎

𝛔

√𝒏

 

كغم، أجري اختبار  0.5كغم بانحراف قياسي  15ينتج معمل لتعليب الزيت علبا متوسط وزنها  مثال:

علبة ووجد أن  50للتأكد من أن المعمل الزال ينتج عند المستوى المطلوب وبذلك أخذت عينة من 

كغم فاذا كان وزن العلب متغير عشوائي يتوزع توزيعا طبيعيا فهل تدل العينة  14.8متوسط وزنها 

 .α = 0.01كغم، على مستوى معنوية  15على أن أنتاج المعمل الزال 

H0: µ=15 

H1: µ≠15  

 Z ˃ 2.58                     الرفض:  منطقة 

                                        Z < - 2.58 

μ0=15 

Ȳ= 14.8 

σ= 0.5 

n= 50 

Z= 
Ȳ−𝜇0

σ

√𝑛

 

Z =
14.8 − 15

0.5

√50

 

Z = -2.83 

المحسوبة تقع في منطقة  Zأي أن قيمة  2.58 –هي أقل من  2.83 –المحسوبة  Zبما أن قيمة  القرار:

 .كغم 15الرفض لذا نرفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة أي أن المعمل ال ينتج علبا أوزانها 
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في منطقة  المحسوبة تقع Zأي أن قيمة  2.58 من  كبرهي أ 2.83  المطلقة المحسوبة Zبما أن قيمة او 

 .كغم 15الرفض لذا نرفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة أي أن المعمل ال ينتج علبا أوزانها 

 
الباحثين انه استنبط  أحد. وادعى 1-كغم هـ 1600اذا كان معدل انتاج احد أصناف الحنطة هو  :مثال

اخذت عينة عشوائية مؤلفة . والختبار صحة ادعاء الباحث أكبرساللة من هذا الصنف يعطي انتاجا 

كغم. هل نتائج العينة تؤيد  15بانحراف قياسي = 1-كغم هـ 1630نباتا ووجد ان متوسط انتاجها  81من 

 ؟0.01ادعاء الباحث عند مستوى معنوية = 

 الحل:

 H0: μ=1600فرضية العدم                                       

 H1: μ>1600الفرضية البديلة                                    

 α= 0.01   مستوى المعنوية                                      

 Z ≥ 2.33منطقة الرفض                                           

                          n=81                          1630=المختبر االحصائي                     

σ=S=15 Ȳ  

Z= 
Ȳ−𝜇0

σ

√𝑛

 

Z= 
1630−1600

15

√81

 

= 18    

( لذا نرفض فرضية العدم 2.33الجدولية ) Z( هي اكبر من قيمة 18المحسوبة ) Zالقرار: بما ان قيمة 

0H  1ونقبل الفرضية البديلةH 

 أي ان ادعاء الباحث كان صحيحا.

 لمتوسطين حسابيين  Zاختبار  -
 0H وضع فرضية العدم  -1

= d 2µ - 1: µ 0H 

 تمثل الفرق االفتراضي بين المتوسطين  dعلما أن 

 تحديد الفرضية البديلة وتكون الفرضية البديلة أحد االشكال الثالثة االتية  -2

≠ d 2µ - 1: µ1H 

> d 2µ - 1: µ1H 

< d 2µ - 1: µ1H 

 % 1% او 5أما ان يكون  αتحديد مستوى المعنوية  -3

 تحديد منطقة الرفض:  -4

 ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة كما يلي 

 في حالة كون الفرضية البديلة 

≠ d 2µ - 1: µ1H 

 المحسوبة( Z)القيمة المطلقة لـ  |α/2Z≥  |Z تكون منطقة الرفض

 ترفض فرضية العدم وتقبل البديلة 

 في حالة كون الفرضية البديلة 



 
57 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN              PRINCIPLES OF STATISTICS 

H1: µ1 - µ2 > d 

 المحسوبة أكبر من الجدولية  Zترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة عندما تكون قيمه 

 في حالة كون الفرضية البديلة 

H1: µ1 - µ2 < d 

 المحسوبة أقل من الجدولية Zترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة عندما تكون قيمه 

      :الرياضيةعلما أن قيمة المختبر االحصائي يحسب بالصيغة 

 𝑍 =  
Ȳ1− Ȳ2−𝑑

√𝑆1 2

𝑛1
+ 

𝑆2 2

𝑛2

 

طالبة متوسط  50االولى من  ، المجموعةفي امتحان لمادة االحصاء لمجموعتين من الطلبة :مثال

متوسط  كانطالب  75الثانية من المجموعة و، 8( Sبانحراف قياسي ) 82في االمتحان  هندرجات

في  البوالطالطالبات فهل يوجد فرق معنوي بين مستوى  ، 6( Sبانحراف قياسي ) 76 همدرجات

 %5مستوى معنوية 

 الحل:

 2µ - 1: µ 0H  =0                          فرضية العدم

 2µ - 1: µ 1H  ≠0                     الفرضية البديلة  

 |α/2Z≥  |Z           منطقة الرفض هي اذاا % 5مستوى المعنوية 

       1.96≥  |Z|    

𝑍 =  
82 −  76 − 0

√64
50

+  
36
75

 

𝑍 =  
6

√1.28 +  0.48
 

= 4.52 
لذا ترفض فرضية  (1.96) الجدولية Zأكبر من  (4.52) المطلقة المحسوبة Zبما أن قيمة القرار: 

والطالبات تحت مستوى أي يوجد فرق معنوي بين درجات الطالب  (H1) وتقبل البديلة( H0)العدم 

 %.5احتمال 

 

  t-Distribution :المعتدل tاختبار توزیع  -2
 30وهو من التوزيعات االحتمالية المستمرة المهمة والمستخدمة مع العينات صغيرة الحجم )أقل من 

  n-1الجدولية بدرجات حرية  tالمحسوبة وفق المعادلة التالية ونقارنها مع  t( وتحدد قيمة 4وأكبر من 

t= 
Ȳ−𝜇

𝑆

√𝑛

 

دجاج على أساس اللمجتمع معين من  الدجاجةلو أريد تقدير المتوسط الحسابي الحقيقي لوزن  :مثال

 هي:اختيار عينة عشوائية ممثلة لهذا المجتمع مكون من عشر دجاجات وكانت أوزان الدجاجات 

، 0.16=  (Sبانحراف قياسي )  ،كغم 1.2 ,0.8 ,0.9 ,1.1 ,1.2 0.9 ,1.0 ,1.2 ,0.8 ,1.1 
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دجاجة لمجتمع معين من الاختبار فرضية العدم القائلة بأن المتوسط الحسابي الحقيقي لوزن  فان

  يتم كما يلي:كغم  1.25الدجاج هو 

         = 1.25 x: µ 0H 

         ≠ 1.25 x: µ 1H 
 كغم 1.02=  للعينة المتوسط الحسابي

t= 
Ȳ−𝜇

𝑆

√𝑛

 

t= 
1.02−1.25

0.16

√10

 

= - 4.510 

بمستوى  (2.821الجدولية ) t( تزيد على قيمة 4.510المحسوبة المطلقة ) tبما أن قيمة  القرار:

 %.1لذا فأننا نرفض فرضية العدم بمستوى معنوية    9ودرجات حرية    %1معنوية 
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