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 األولى

 الساعات األسبوعية
 النظري

1 
 العملي

1 
 المجموع 

2 
 لغة التدريس:

 العربية
 الكتاب المنهجي المعتمد

 1999عبيد محسن،  –اإلحصائي 
 -ف المادة:اهدأ

ع وتنظدديم فددى جمدد حصددائية واسددت دام اللددرم العلميددةسدداليب اإلتعريددف اللالددب باأل  -الهدددف العددام:-
 حصائية الم تلفة.إلوعرض وتعريف البيانات ا

المفداهيم واللدرم  اسدت داماحدة تحليل البياندات المتالتعامل مع  تمكين اللالب من -الهدف ال اص:-
 . تحليل واستنبال النتائجفي الاإلحصائية 

 المفردات النظرية 
 اتالمفردتفاصيل   االسبوع

تعريف الطريقة االحصائية  statisticsاهميته, عالقته بالعلوم االخرى  علم االحصاء, تعريفه , االول
 , مراجعة الطريقة االحصائية .

 تصنيف وتبويب البيانات , تكوين الجداول التكرارية البسيطة والمزدوجة . والثالث الثاني
Classification and Tabulation of data 

 -المبوبة :العرض البياني للبيانات  الرابع والخامس
 المنحني التكراري . –ج    المضلع التكراري . –ب    المدرج التكراري . –أ 
 المنحني التكراري للمتجمع الصاعد والنازل . –د 

مقاييس النزعة المركزية , مفهومها واستخداماتها , الوسط الحسابي في البيانات غير المبوبة  السادس
 ريقة مختصرة .ولة ( ططم والبيانات المبوبة )طريقة

Averages or Measures of Central Tendency  
الوسيط , تعريفه , طرق حسابه للبيانات غير المبوبة والمبوبة حسابيا وبيانيا . المنوال ,  السابع والثامن

 The         مفهومه ,حسابه للبيانات غير المبوبة والمبوبة)طريقة بيرسون حسابيا وبيانيا ( .

Median  

المدى للبيانات غير المبوبة والمبوبة   Disperison, مفهومها واستخداماتها , تشتتمقاييس ال تاسعال
 , االنحراف الربيعي للبيانات غير المبوبة .

  Semi-Inter –Quartile – Rangeاالنحراف الربيعي للبيانات المبوبة حسابيا وبيانيا . العاشر 
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 الحادي عشر

 ـــــــــــــــــــــــــ

 الثاني عشر 

 عشر لثالثاو 

 0االنحراف المتوسط  , مفهومه وأهميته  ,  طرق حسابه للبيانات غير المبوبة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمبوبة مفهومه واهميته , طرق حسابه للبيانات غير المبوبة ,(  المعياري القياسي ) االنحراف

Standard – Deviation . 
 رالرابع عش

 
 ـــــــــ

 لخامس عشر

) طريقة مطولة وطريقة مختصرة (. طرق حسابه للبيانات غير المبوبة,االرتباط البسيط ,مفهومه
Simple Correlation Coefficient . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0للبيانات المبوبة      personمعامل ارتباط    

 س  عشرالساد
 السابع عشر

ارتباط ,       sparmans  rankللرتبسبيرمان ط  , ارتبا  Rank  Correlationالرتب   ارتباط
 sparman correlation coeff سبيرمان المعدل 

 الثامن عشر
 والتاسع عشر 

                             .correlation between attributes تصفالا ارتباط البيانات
  Coefficent  of  Associationمل االقتران . معا

 Coefficent of Centingencyمعامل التوافق .
  Time Seriesمفهومها . استخداماتها  –السالسل الزمنية  العشرون

الحادي والعشرون 
 والثاني والعشرون

  Secular treandهيجادإطرق  ‘مفهومه ‘  االتجاه العام
 ة.سلتوسطي نصفي السلمطريقة  0ب    ركة .طريقة المتوسطات المتح 0ا 
 طريقة المربعات الصغرى .  0ج  

 index numbers  استخداماتها ,و االرقام القياسية , مفهومها ,  الثالث والعشرين 

الرابع والعشرين 
والعشرين  والخامس

 والسادس والعشرين

 .     simple index numbers    رقام القياسية البسيطة حساب األ
  weighted index number    ةالمرجححساب األرقام القياسية 

 سبيررقم إل -
 باشرقم  -
 (مثلاألرقم فيشر ) -

السابع والعشرون 
والثامن والعشرون 
والتاسع والعشرون 

 والثالثون

 .مراقبة جودة اإلنتاج 
 ـ  طرق المراقبة    
 ـ  المخططـات   
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 المفردات العملية                                           
 اتالمفردتفاصيل   سبوعاأل
 البيانات(.  مثلة عملية على جمعأخرى)حصاء وعالقته بالعلوم األمثلةعملية على استخدامات علم اإلأ ول  األ

 البسيطة والمزدوجة.                  التكرارية  الجداول عملعلى كيفية امثلة حلول  والثالث الثاني
أمثلة عملية على كيفية رسم المدرج والمضلع التكراري والمنحني التكراري والمنحني المتجمع الصاعد  لرابع و الخامس ا

 0والنازل
 للبيانات المبوبة وغير المبوبة. الوسيط والمنوالو  امثلة عملية على حساب الوسط 8/    7/    6

يجاد بة وغير المبوبة حاالت عملية على حساب المدى للبيانات المبو  التاسع االنحراف الربيعي للبيانات غير وا 
 المبوبة.

 حاالت عملية على حساب االنحراف الربيعي للبيانات المبوبة. العاشر
 الحادي عشر 

 
 للبيانات غير المبوبة والمبوبة. المتوسط امثلة عملية على حساب االنحراف

 للبيانات غير المبوبة والمبوبة. امثلة عملية على حساب االنحراف المعياري 13/  12
 للبيانات غير المبوبة. ( personإيجاد االرتباط البسيط )معامل االرتباط عملية على أمثلة  الرابع عشر

 عشرخامس ال
 

 للبيانات المبوبة. ( personإيجاد االرتباط البسيط )معامل االرتباط عملية على أمثلة 

 0حساب معامل االرتباط سبيرمان للرتب حول كيفية حاالت عملية  17/    16
 0التوافق و حاالت عملية على معامل االقتران 19/    18
  

أمثلة متنوعة إليجاد معادلة خط االتجاه  بطرق االوساط المتحركة ومتوسطي نصفي السلسلة وطريقة  22/  21/   20
 0المربعات الصغرى 

. الرقم القياسي المناسب  1والمرجحة وتشمل :  ام القياسية البسيطةاالرقة حول إيجاد يتطبيقحاالت  23/24/25/26
 0. رقم فيشر  5. رقم باش   4. رقم السبير   3. الوسط الحسابي لالسعار   2 لألسعار 

 أمثلة تطبيقية في طرق مراقبة  جودة االنتاج . 27/28/29/30
  

 ادرــــــــــالمص
 .1990ء, جامعة البصرة حصاد. جعفر سلمان يوسف, مبادئ اإل -
 .1989ي, الجامعة الفرنسية, دارهمان للنشر حصاء الوصفزيتون, اإلعايش محمود  د. -

- Dikinfon,j,p.statistical analysis in accountin ,and tiaadl.new your kuebier,r.r .and 

h.smith.statistics.john willey,1989 kazmier,leonard.basic statisticu for business 

and econaies m.new 1990 
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          اناتـالبيه فقد كانت تعني جمع ليست حديث   STATISTICS  اإلحصاء كلمة إن : حصاءإلا    
 في  ولكن الجديد   ألدولهبشؤون   المتعلقةوالحقائق   Information المعلوماتو  Dataـــــــ      

 

  و  على التحليل المنطقي والقواعد والقوانين المبنية طرق  والوسائلهو مجموعه ال اءـــاإلحصموضوع علم  

 

  مناسبةواستخالص النتائج ووضعها بصوره واهر ــــــــــــــل الظـتحلي لقياس و  كأفضل وسيلهالتي تستخدم 

 

 بينهما . القائمة العالقةلتوضيح 
 

 مراحل باختالف والشمول   يث المفهوم  والدقةن ححصاء تتباين و تختلف ملعلم اإل كثيرة  تعاريف كلهنا    

 

 . غراض استخدامهتطوره وأ

 

 كان يعرف بالحساب السياسي أو حساب  ات المتعلقة بشؤون الدولةـــفعندما كان يستخدم لجمع المعلوم        

 

 دم من األرقام  يتداول ويستخ ثرة ماــــــــوذلك لك (science of counting   The) سمي بعلم العدوي دولةـال

 

 ها .وساط والمعدالت للمعلومات التي يبحثنظرا الهتمامه باأل وساط كما دعي بعلم األ عداد .واأل

 

 . ألعداد الكبيرةاعلم اإلحصاء أنه علم  هب  اشتهر ومما       

     

 غلب  تستخدم على األما أنه طريقه علميه ده وقوانينه كــــــــحصاء في الوقت الحاضر علم له قواعواإل       

 

 لقياس وتفسير تلك الظاهر. ا ثم تجد النتائج الرقمية الالزمةلتحليل الصفات والظواهر للبيانات التي يراد بحثه

 

 ات  يو هدفا فهو في هذا المجال كالرياضغرضا أ حصاء وسيله وليسمن هذه النظرة يمكن اعتبار علم اإل      

 

 على تفهم وانجاز جتماعية منها والطبيعيةخرى  االالمختصين في العلوم األالباحثين وتساعد  يستخدم كوسيلة

 

 البحث بأيسر طريقه واقل كلفه واقصر مده . ودراسة

 

      مختلف  يقة اإلحصائية لدراسةحصاء وتستخدم الطرإلامن العلوم الكثيرة التي تهتم ب وعلم االقتصاد        

 

 جور .سعار ومستويات األكزيادة السكان وتقلبات األ الظواهر

 

      ظهار أداة مهمة جدا  في تسهيل واحتساب وإ  computer Electronic  ةرونيوأصبحت الحاسبة االلكت     

 

 بل وبوقت قياسي ولذا فأصبح الحصول على  رتبه ومنظمه )مبرمجه(وبصوره سريعة محصائيات النتائج كإ

 

 .باستخدام الحاسبة االلكترونية الكبيرة أمرا ميسوراعداد  نتائج سريعة لأل
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 Statistical  Method:     ةحصائيالطريقة اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )األرقام(  ولهذا فأن إمكانيات للتحليل الكمي القياسي النواحي الخاضعة لجه هي الطريقة العلمية الخاصة بمعا

 

 قة اإلحصائية از الطريـــــالتعبير عن الظواهر تعبيرا رقميا.وتمت انيةتطبيق الطريقة اإلحصائية مرهون بإمك

 

 حتى يتجنب الباحث  بها  يلتزم نوضوعيا محايدا للبحث له قواعده وأصوله التي يجب أسلوبا مأ يأ بكونها  ته

 

  النتشار فيا و االهتمام  من  تالقي هذه الطريقة  وطبيعي أن  بعض األخطاء والواقع في  صي التحيز الشخ

 

 والعملية المشــاكل العلمية  وحل يريدون الوصول إلى النتائج  الدقيقة احثين ـفكل الب مجاالت البحث  لف مخت

 

 ويمكن كتابه المراحل    يةحصائاإل الطريقة لهم أتباع  هذا ما يهيأبأقصر طريق وأقل  كلفه ويواجهونها  التي 

 

 يلي :  كما الرئيسية لهذه الطريقة

    

   العينات (        طريقة‘  ) طريقة التسجيل الشامل   Collection Of dataات جمع البيانمرحلة ـ  1

                                                                                                                       

Population  Method  )                                                        ،  ( Sample Method   

 

 Classification and Tabulation of data  البيانات وتبويبها.تصنيف مرحلة   - 2      

 

 Of Data   Presentation عرض البيانات.مرحلة  – 3

 

  0(  المؤشرات أو المعالم للبيانات حساب)  Analysisمرحلة التحليل  – 4

                                                                                                                                 

(Calculate  Measure And Parameter  )                                                          

 

      Interpretation And Forecasting ( Expectation ) قع( والتنبؤ ) التو التفسيرمرحلة  – 5
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                              تصنيف وتبويب البيانات                                                 

                   Classification And Tabulation Of Data                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

  Ungrouped ة غير المبوبةــــــــشيئا من البيانـات بصورتها األوليالباحث أن يستنتج يصعب على           

 

    Raw Data  ةـــــالبيانات األوليفأن  كميه كبيره من البيانات ولهذا  (وغالبا ما تكون ) والسيما عندما  تكون

 

 حويه هذه البيانات من أغراض وضيحها حتى يمكن التعرف على ما توت هاــــذه  تمر بمراحل بقصد تلخيصه

 

 هم المراحل ما يلي :          ومن أ

 

 اجعة وفي ت تأتي مرحلة المربعد االنتهاء من جمع االستمارا  :Review Data مراجعة البيانات  –أ         

 

ات ـــــــمارات ذات  اإلجابفنقبل االست اراتــــــاالستم بفحص نقوم  هذه المرحلةـــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 ارات  ــــــــاالستمونستبعد   الصحيحة الكاملة

 

 . ت ذات اإلجابات غير الصحيحةاستمارو اال الناقصة

 

 لى مجاميع صغيره أو لبيانـــات التي جمعت وروجعت وقبلت إعمليه فرز اتصنيف البيانات : هي  –ب        

 ـــــــــــــــــــــــــ             

  الخصائص كالمهنة أو الجنس أو الحالة ات أوالصفــــــشتراكها في بعض أصناف على أساس قاعدة معينه كا

 

 و الوزن وذلك حسب ما يتطلب البحث.المدنية أو السن أ

 

 والتي تسمى فيما بعد بالبيانات البيانات المفروزة بالجدول  ةب الذي توضع بالجدول : يسمى الترتي –ج        

 

 االت ــــيصلح كل نوع منها لالستخدام في حمختلفة  كثيرة  نواع، والجداول على أGrouped Data المبوبة 

 

 ضيق حيز واصغر حجم .أي ف  حهاات وتوضينها جميعها تهدف إلى إبراز البيانلك معينه .و

 

 :  Types Of  Tabulation  نواع التبويبأ –د     

 ـــــــــــــــــــــ         

 ةــأسلوب التبويب تبعا الختالف طبيعويختلف  في جداول ، و تصنيف وتفريغ البياناتــه تعريف التبويب :  

 ــــــــــــــــــــــــ       

 سس التي من األانات بعد تبويبهـا وا البيــــفيهالتي سوف تستخدم  ةـبويبها وبحسب الكيفيلمراد تانات اـــــــالبي

 

 يلي شرحا موجزا لكل منها: وفيما والجغرافي والكمي والوصفي للبيانات لزمانيالتقويم أالتبويب عليها  يعتمد

 

  اس إن كلــــــــسوعات على أو فرز البيانات إلى مجمه( :  Time Tabulation)   التبويب الزمني  – 1  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لذي يبين مبالغ صادرات ا دول التالي ــكما موضح بالج زمنيه كالشهر أو السنة لى وحدهمجموعه منها تعود إ

 

 سنوات 5بالماليين(خاللالنفط )
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 يين(مبلغ الصادرات)بالمال              السنة                       

 ـــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     
1970 7500 

1971 7800 

1972 9400 

1973 32000 

1974 42900 

 

 إلى مجموعات كل : أساسه تقسيم البيانات (   Geographical Tabulation) التبويب الجغرافي  -1

 

 ك الجدول التالي الذي يوضح كميه مثال ذل جغرافيه معينه ةمنها خاص بوحدــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 شهر :جميع مخازن االنحصار خالل احد األلتبوغ في ا

 التبغ ) بالطن (                المنطقة                               

 ــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــ                      
 505           داد                         ـــبغ                                 

 41الء                                      ـكرب                        

 35                             ةالبصر                                

 172                                  ةالسليماني                                

                                         2بيل                                        رإ                                

 ــــــــــــــــــــــــــــ                   ـــــــــــــــــــــــــــــ                          

 755المجموع                                                                  

 

 وعات تضم كل لى مجم:  وهنا تقسيم البيانات إ(  Quantitative Tabulation ) يب الكمي التبو – 3      

 

 في الجدول الذي يدل على كما موضح معينه اهرة لظ  م لقيمنها مدى محدودا من اـــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 جور في احد المصانع :توزيع األ

 )بالدينار(         عدد العمال األجور اليومية                        

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 185                                        15000اقل من                             

 90                       17500لى اقل من   إ   15000                        

 24                      20000لى اقل من    إ   17500                        

 15                 فأكثر                              20000                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــ                        

 314                           المجموع                                                 

 حدىإتباع إو و استخدام الحاسبة االلكترونيةتبوب البيانات باستخدام اليد أ : وسائل تبويب البيانات  -  ـه      

             

 دها صغيرا فأننا دــــــــذا كان عقتين يتوقف على عدد االستمارات فإالطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 . نا نستخدم الحاسبة االلكترونيةعددها كبيرا فأندوي  أما  أذا كان ـــالي نستخدم  التبويب
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 :  يتم حسب الخطوات اآلتية : Manual Tabulation    والتبويب اليدوي          

 ــــــــــــــــــــــــ          

 رى .خفرز الحاالت الواحدة تلو األت  - 1      

 أمام كل حاله لتمثيل كل مفرده تضمنها .   شارة    ا توضع إ  - 2      

 عداد . تجمع اإلشارات و تترجم إلى أ  - 3      

 

 سهال ويسيرا.  نات الكثيرةارونية  فيساعد على جعل تبويب البيااللكت ويب باستخدام الحاسبةما التبأ      

 

   قها يحصل الباحث تمام البيانات وتدقي:  بعد إ(  Frequency Distribution)   التوزيع التكراري  –و      

 

    حصائي ) أعداد تمثل متغير إ  اهره من ظواهر الوحدات اإلحصائيةظ تمثلعداد التي على مجموعه من اإل

 

Variable Statistics   ). جب   ي تالت  اد ((د)) اإلع لهذه يكون جل إن وأل التي غالبا ما تكون غير مرتبه 

 

 مميزه ويسمى كل قسم صناف بحسب صفه أو صفات أو تقسم إلى  أ 0ترتيب  تصاعديا أو تنازليا أن  ترتب 

 

 ويسمى التوزيع حسب الفئات بالتوزيع التكراري . أو صنف بالفئة

 

 ل فيئات المتساوية بسبب كونها أسهوالفئات قد تكون متساوية أو غير متساوية لكن الشائع باالستعمال الف

 

 متساوية لى استخدام فئات غير ال في التوزيع فهناك حاالت تضطر إالعمل الحسابي لكن لظروف البيانات دخ

 

(  2م 2500ــ الدونم   و توزيع المالكين بحسب الملكيات الزراعية  ) عدد الدونماتمثال توزيع دخل الفرد أ

. 

 لى بعض المصطلحات :لتعريف  إوا فيما يلي نتطرق بالشرح    :  (Classes)تعين الفئات    
   ـــــــــــــــــــــــــــ  

 لكل    :(   Upper Class Limit)  ةعلى للفئوالحد األ(  Lower Class limitللفئة ) الحد األدنى  – 1   

 

 مى الحد األعلى لقيمة التي في نهاية الفئة تسوا . األدنىفي بداية الفئة تسمى الحد  التي فئة بداية ونهاية فالقيمة

 

ة تسمى عند منتصف الفئ يمة الواقعة: إن القClass Mark or Class Mid-Point  ))  مركز الفئة  – 2   

 . مركز الفئة

      على للفئةحد األدنى للفئة  +  الحد األال                                                   

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    مركز الفئة                    

                                                                    2 

 .ذلك ال يوجد فرق بين الفئة الواحدة( ول فردات في الفئة الواحدة متساوية ) تساوي مركز الفئةتعتبر جميع الم

 

دنى مضاف له واحد الفرق بين الحد األعلى والحد األ هو(:(Class Length or Width  فئةطول ال -3

. 

 :  ةتيإيجاد طول الفئة بالعالقة اآل وعدد الفئات وبالعكس . ويمكن عالقة بين طول الفئةوهناك           

   1ر قيمه  +  واصغ ةالفرق بين اكبر قيمه في المجموع                                       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    طول الفئة                    

                                                           دد الفئاتع                                                              
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 Tables  Frequency  ةالجداول التكراري                 

               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 يسمى  و القيم على هذه الفئات فيتكون ماد الفئات توزع األعداد  أوعد ما ننتهي من اختيار طول الفئةعند    

 

 عداد في هذا الجدول فهو كما يأتي  :التوزيع التكراري أما كيفية تفريغ األ

 

  بوضع إشارة وذلك  البيانات األصلية واحدا تلو األخر في الفئة الخاصة به  عداد التي لدينا مننرصد األ      

 

 دها عند االنتهاء منـــع وبةعبير عن كل عدد ومنعا الختالط اإلشارات بعضها البعض وتفاديا  لصع) ا ( للت 

 

 وعه  تتألف من خمســـــكل  مجم تفريغها  ) وضعها في الجدول (  نكتبها على شكل مجموعات خماسيه  ) 

 

 يسمى  خر بسيط أ دول ــــعداد في جفئة  ) خانه (  إلى أ شارات في كل اإل تترجم هذه  ثم  شارات    اااا  ( إ

 

                             0عداد بعمليه التفريغ تسمى عمليه نقل اإلشارات إلى أالتكراري كما  بجدول التوزيع

 

 حد المعامل  :ف الدنانير ( لعشرين عامل في أال) بآ  األعداد اآلتية التي تمثل األجور األسبوعيةضع ال : مث

 ـــــــ

                 67     55    65    70    75    60    90    83    65    56    

 

                 46     65    49     48   69     62    72   45    56     74 

 

 تي  :ته خمسه فأن ناتج العمل يكون كاآلفي جدول توزيع تكراري عدد فئا      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 التكرار          جوراأل شارت                       فئاتباإل التكرار جور       األ فئات                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 4                   - 40ا ا ا ا                                                     - 40                    

 3                    - 50ا ا ا                                                      - 50                    

      7                   - 60ا ا ا ا    ا ا                                              - 60                    

 4                   - 70ا ا ا ا                                                    -  70                    

  2             90 – 80ا ا                                                   90 – 80                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

            20المجموع                                                  20 المجموع                                  

 

  ويسمى التوزيع في الجدول السابق توزيعا ‘ ثانيا جدول توزيع تكراري بسيط   المرحلة ييسمى الجدول ف 

 

 ير منتظم .فأنه يسمى توزيعا غ اوي أطوال فئاته وإذا كانت أطوال الفئات غير متساويةوذلك لتس ظمامنت

 

 العليا معروف  مقفال  أي  إن الحد األدنى للفئة الدنيا معروف والحد األعلى للفئة كذلك يسمى  هذا الجدول    

 

 دينار . لفإ   90إلف دينار و ينتهي  في      40. فهو يبدأ من     ايضا
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 فيكون بثالث حاالت  : إما الجداول المفتوحة      

 

  العليا  ير معلوم وكذلك الحد األعلى للفئةالدنيا غ لطرفين إذا كان الحد األدنى للفئةح من ايكون مفتو – 1       

 

 كثر  .ألف دينار فأ  80‘...... ‘       لف دينارأ  50علوم أيضا كأن يكون أقل من  غير م

 

      دنى من  فئته  الدنيا األ حد األدنى فقط  وإذا كان الحددنى فقط  إذا كان اليكون مفتوحا من طرفه األ – 2       

 

 لف دينار .أ   50غير معلوم مثل أقل من   

 

 فأكثر.ألف دينار    80العليا غير معلوم مثل    األعلى إذا كان الحد األعلى للفئةيكون مفتوحا من  – 3       

 

 

      Dual Frequency Distribution Table  جداول التوزيع التكراري المزدوج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 لخاتهم .......ادخل العمال و ادخار ن بينهما عالقة مثلعداد تقيس ظاهرتيإإذا كانت لدينا مجموعتان من     

 

 دات القياس يحتم وضع قيم  كل ظاهره في جدول توزيع تكراري بسيط ولكن من الصعب ـــــف وحالختفأن ا

 

 زيع تكراري بسيط منفرد . ذا ما وضعنا كال من مجموعتي البيانات في جدول توعمل مقارنه إ

 

 ذي دولــــوقد تكون الظاهرتين ذات وحدات قياس واحده ولعمل جدول تكراري مزدوج نضع البيانات في ج

 

  اهرةـــظتجاه الراسي فئات الفقي فئات إحدى الظاهرتين ويمثل االأفقي وراسي حيث يمثل االتجاه األ اتجاهين

 

 خرى.األ
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 ف الدنانير  البا ل  ) ص (ـالدنانير والدخ باالف  ) س (ار  ـاالدخ تمثل األعداد المتناظرة اآلتية  :مثال       

 

 عامال  . المطلوب وضع هذه البيانات في جدول توزيع تكراري مزدوج؟ 20يضا لعينه من العمال حجمها  أ

 

     56      65      83      90      60      75      70      65      55     60االدخار ) س (     

 

  160    173   175    180    165    175    170     175    160  159الدخل   ) ص(    

 

  74      56      45      72      60       69      48      49     65     46االدخار ) س (     

 

  154   170   154     170    165   170   165     157    170   159الدخل  ) ص (     

 

 وال  فنجد أن اكبر قيمه تكراري مزدوج نالحظ قيم  ) س (  أالحل  :  لوضع هذه البيانات في  جدول      

 

 لى خمسقسمته إ نه من المناسبونرى أ  46فيكون المدى     45واصغر قيمه لها هي    90ل ) س ( هي  

 

 ( . 10فئات مثال وطول كل منها  ) 

 

 ذافإ  27فيكون المدى    154مه لها  وأصغر قي  180أن اكبر قيمه للدخل   كذلك نالحظ قيم  ) ص( نرى    

 

 فئات  .  3لى  (  ينقسم هذا المدى إ  10أبقينا الفرض أن طول الفئة  )  

 

 (  وتوزع على هذه الخانات 15=    5×   3خانه   )    15ى  تي بحيث يحتوي علثم نعمل جدوال كاأل    

 

 تي  :ويكون الجواب كما في الجدول اآل  .    ل كل زوج  إشارة  ) ا ( في الخانةزواج  القيم حيث يمثأ

                                 

 

 مزدوجتكراري  توزيع  جدول                                                   

             

 المجموع 90 – 80 - 70 - 60 - 50       - 40 ص /  س           

 ااا   - 150

       3 

 

 

 ا

       1 

 ا

       1  

 5 

 ا - 160

       1 

 اا

       2 

 اا

       2  

  5 

   ا       180 – 170

      1               

 اااا

      4 

 ااا

       3 

 اا

         2 

10 

 

 المجموع

               

4    

    

3 

 

7   

  

 

4 

 

2   

 

 

20 
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 () التوزيعات التكرارية  البياني للبيانات المبوبةالعرض                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 
  كل  ن مجموعه من المستطيالت المتالصقة قاعدةع ة:  هو عبار Histogram راري المدرج التك –أ       

 

 تتم على أساس  رارت ـالتك  يساوي  تكرارها  والمقارنة بين  تفاعهها  وارـالتي  يمثل طول الفئة تساوي منها 

 

 . معبرا عن التكرار الكلي للتوزيعطيالت تحيث مجموع المس‘ المستطيالت   مقارنه مساحه

 

 ورسم   ا في  حالة الفئات غير المتساويةعنه درج  التكراري  للفئات  المتساويةوتختلف طريقه رسم الم       

 

 تي :لمتساوية يمكن إيضاحه بالمثال اآلالمدرج التكراري للفئات ا

 

 تخدام المدرجست . ا لعشرين عامل من احد المنشأ جور األسبوعيةزيع األتي تويبين الجدول اآلمثال  :       

 

 التكراري في تمثيل هذه البيانات  :                

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ف الدنانير(           عدد العمال) باآل جوراأل                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

                                            40 -                                 4  

                                            50 -                                 3  

                                            60 -                                 7  

                                            70 -                                 4  

                                            80 – 90                           2  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 20                             المجموع                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 العمل  :

   ويمثل غالبا الفئات    Abscissa امدين ، األفقي يسمى المحور األفقيــــــنرسم مستقيمين متع – 1         

 

 ويمثل غالبا التكرارات  ) عدد العمال ( .    Ordinate والرأسي يسمى المحور الرأسي  جور() األ           

 

              خر  بحيثأفقي مقياس رسم يكفي لجميع الفئات وللمحور الرأسي مقياس  رسم  نختار للمحور األ – 2        

 

 ضع اكبر تكرار بالجدول .يكفي لو             

 

 وارتفاعه  تكرارها  فنحصل على المدرج التكراري     نمثل كل فئة بمستطيل  قاعدته  طول  الفئة – 3       

 

 تي  :شكل اآلالمرسوم في ال             
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   ) التكرار( عدد العمال                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 _________________________________   ةسبوعياإل جوراأل فئات                 

 ا         ا         ا         ا         ا         ا                          (ف الدنانير)باآل                    

 

  

 بالمثال التالي أيضا  : مكن إيضاحهرج التكراري للفئات غير المتساوية يورسم المد         

 

 تي  :مثال : المطلوب رسم مدرج تكراري للتوزيع اآل        

                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 التكرار                      الفئات                                              

                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

                                           10 -                            15 

                                           20 -                            20 

                                           40 -                            60 

                                           60 -                            40  

                                           70 - 100                    15   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

  150المجموع                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 

 بيمكن رسمها فـوق الفئات ال تتناس فاعات المستطيالت التيفأن ارت ةبما أن الفئات غير متساوي – العمل: أ  

 

 :    تكرارت حسب الطريقة السهلة اآلتيةمع التكرارت ولذلك نعدل ال               

                                                        

 التكرار في كل فئة                                                               

 المعدل  =  ــــــــــــــــــــــــــــــ التكرار                                    

 طول الفئة                                                                    
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                                                                                  15 

 1,5=        ولى  =   ـــــــــــــــــاأل ةالتكرار المعدل للفئوعلى ذلك يكون               

                                                                                  10  

                                                                                  20  

 1=           ـــــــــــــــــ=      الثانية    =        =     =                                    

                                                                                  20  

                                                                                 60 

             3 =          ــــــــــــــــــ   =  الثالثة =        =     =                                       

                                                                                 20 

                                                                                 40 

 4       =    ـــــــــــــــــ =    الرابعة   =       = =                                        

                                                                                 10 

                                                                                 15 

 0,5    =      =  ــــــــــــــــــ  الخامسة   =    =        =                                   

                                                                                30 

 تي  :المدرج في حاله الفئات المتساوية لنحصل على الشكل اآل لرسم نتبع نفس الطريقة -ب        

 

 المعدل التكرار                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                       

 الفئات          _____________________________                                

 ا    ا    ا    ا    ا    ا    ا    ا    ا    ا    ا                                                           

 

 للفئات  له  المستقيمات تصل النقط الممثلة:  سلس   Frequency Polygonالمضلع التكراري  – 2         

 

 يلي : وتكون خطوات رسم المضلع التكراري كما وتكراراتها 

 . ئات على المحور األفقيإيجاد مراكز الف –أ         

 . ة على المحور الرأسيالتي تقابل مركز كل فئ تحديد النقطة –ب        

 خر .قط التي حددناها بعضها بالبعض اآلوصل مستقيمات بين الن –ج        

 

 وذلك بتنصيف القواعدهذا ويمكن رسم المضلع التكراري عندما يكون المدرج التكراري للتوزيع معلوما      

 

 العليا لمستطيالت المدرج ثم نصل بين هذه النقط بمستقيمات .

 

 ولىاألفقي وذلك  بافتراض مركز فئة يسبق مركز الفئة  األ حداثيالالمضلع التكراري مع ا يفضل إقفال     

 

 وإن تكرار كل من هذين المركزين صفرا . خيرةوآخر يلي مركز الفئة الال
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 لع التكراري للتوزيع االتي  :مثال  :  المطلوب رسم المض     

 

                                  ___________________________________ 

 التكرار)عدد العمال(             جور( فئات )اإل                                        

                                  ___________________________________ 

                                             40 -                                  4 

                                             50 -                                  3 

                                             60 -                                  7 

                                             70 -                                  4 

                                             80 – 90                            2 

                                 ___________________________________ 

 20المجموع                                                                          

                                 ___________________________________ 

      

 لها  : ةنجد مراكز الفئات ونكتب أمامها التكرارات المناظر – 1الحل :        

 

 85     75      65      55      45(  :   فقياأل ات ) اإلحداثىمراكز الفئ            

 

  2       4        7         3       4التكرارات  ) االحداثي الرأسي(  :                 

 

  الحداثياخر يمثل عامدين أحداهما يمثل االحداثي األفقي ) مراكز الفئات ( واآلمستقيمين مترسم ن -2

 

 االولى  ونصل بينهما بمستقيمات لنحصل طه لكل زوج من القيم في الخطوةنق الرأسي ) التكرارات ( ثم نعين

 

 على الرسم التالي :

 التكرار)عدد العمال(                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات  ) االجور (    ________________________________فئ            

          ا    ا    ا    ا    ا    ا    ا    ا    ا                                                     
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 ع تكراري ولكن عوضا عن إن نصل بين  ــــــ:  هو مضل Frequency Curveمنحني التكراري ال -3

    رسم منحني ــــــــولمنحنيا مستمرا يمر بجميع هذه النقط   النقط بمستقيمات نصل                                   

 يكون العمل كاالتي  : مضلع التكراري ()في موضوع ال المثال تكراري لجدول                                    

            رت المناظره لها  :نجد مراكز الفئات ونكتب أمامها التكرا –أ      

 

      85          75          65         55        45مراكز الفئات   :                      

  2             4            7           3           4التكرارت     :                         

 

 والرأسي  ) التكرارات ( ثم نعين النقط ونصل بينها بمنحني  ت (نرسم االحداثيين االفقي  ) الفئا –ب      

 مستمر ممهد كما في الشكل التالي :

 

 ) عدد العمال (  التكرار                                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

                                         ____________________________   

   ا     ا     ا     ا     ا     ا     ا     ا     ا            الفئات                              

 

 

                                                               كما   -نقوم  بضلع أو منحني تكراري  تكرارية ذات الفئات غير المتساويةوفي حالة تمثيل التوزيعات ال      

 

 سبق شرحها في رسم المضلع  أو بتعديل التكرارت ثم نتبع نفس الخطوات التي  -مدرج التكراري في حالة ال

 

  مة أي في حاله الفئات المتساويةالمنتظ المنحني للجداول التكرارية

 

 : ’’Curve   Less Then  Cumulative Frequency المنحني التكراري المتجمع الصاعد –4

 

 : هذا المنحني نقوم بالخطوات اآلتيةلرسم              

 

 من ‘‘  Cumulative Frequency Table   ‘‘Less Thenنكون جدوال تكراريا متجمعا صاعدا  – 1

 

 .Simple Frequency Tableالجدول التكراري البسيط       

 

 ل ــونص  المتجمع الصاعد التكرار حداثياتها الرأسيةلعليا للفئات وإالحدود ا ها األفقيةحداثياتنرصد نقطا إ  –2

 

 وات ــــــالخطهذا وتسري هذة الصاعد.ع المتجمبخط منحني فيكون هو المنحني ببعض هذه النقط بعضها      

 

  بدون أن نعدل التكرارت وذلك الن رسم المنحني  المتجمع   ةالجداول غير المنتظم على     

 

 فئات غير متساوية ال يستدعي تعديل التكرارات  و النازل لتوزيعأالصاعد            
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                                               0يجار سنويا لإل موظف    150ما يدفعه      تي:   يبين التوزيع اآل  1مثال    

 

 التوزيع ؟متجمع صاعد لهذا والمطلوب رسم منحني                  

                                        __________________________________ 

 (يجار(              التكرار)عدد الموظفينفئات )اإل                                           

                          ___________________________________ 

                                   50  -                                32     

                                  100 -                                35  

                                  150 -                                25 

                                  200 -                                20 

                                  250 -                                17 

                                  300 -                                13 

                                  350 -  400                        8    

                           __________________________________ 

 150المجموع                                                               

                           __________________________________ 

 تي :جدوال تكراريا متجمعا صاعدا كاآل نكون :   إوال  الحل  : 

 

 مع الصاعدجالمت الحدود العليا للفئات          التكرار                             

                           __________________________________ 

 32                          100اقل من                                 

         67                          150اقل من                                 

 92                          200اقل من                                 

 112                          250اقل من                                 

 129                          300اقل من                                 

 142                          350اقل من                                 

 150                          400اقل من                                 

                           _________________________________ 

      

 ( . ثانيا  :  نرسم هذا الجدول كما في الشكل  ) أ       

 

 

  :   ‘‘   Or More  Cumulative Frequency Curveالمنحني التكراري المتجمع  النازل  –5

 لرسم  هذا  الجدول  التكراري البسيط المنتظم أو غير

 

  : المنتظم نقوم بالخطوات التالية

 ‘‘  Cumulative Frequency Table   ‘‘Or Moreاوال : نكون جدوال تكراريا متجمعا نازال           

 

 Frequency Table Simpleمن الجدول التكراري البسيط 

 

 ةت المتجمعدنيا للفئات و إحداثياتها  الرأسية التكرا راالحدود ال  ثانيا : نرصد نقطا إحداثياتها األفقية           

 

 لنازل .ثم نصل هذه النقط بعضها ببعض بخط منحني فيكون هو المنحني التكراري المتجمع ا،  النازلة
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 بق( السا1في الجدول البسيط في المثال  ) المطلوب رسم المنحني المتجمع النازل للتوزيع  :  2مثال         

                               تي :                                    جدوال تكراريا متجمعا نازال كاآل الحل :  اوال :  نكون       

                                الحدود الدنيا للفئات             التكرار المتجمع النازل                                           

   150فأكثر                              50                                               

  118أكثر                           ف  100                                              

 83فأكثر                             150                                              

    58فأكثر                             200                                              

 38فأكثر                             250                                              

 21فأكثر                             300                                              

 8فأكثر                             350                                              

 انيا  :  نرسم هذا الجدول كما في الشكل ) ب ( .ث                                           

 محورين وبنفس مقياس الرسم على ال والنازل في شكل واحد   المنحنيين المتجمعين الصاعد هذا وعند رسم 

 )) الوسيط ((  كما  اإلحصائية الهامة وساط األ فقي لها أحداأل حداثىفأنهما يتقاطعان في نقطه تكون قيمه اإل

 حداثيها ( الرأسي يساوي نصف مجموع التكرارات كلها كما في الشكلإا بعد ويكون بعدها )يلي شرحه فيم

                                      التكرار المتجمع                                        التكرار المتجمع                                         . ) ج (   

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________           ________________________       الفئات   

                                    ا     ا     ا     ا     ا     ا     ا     ا                      ا     ا     ا     ا     ا     ا     ا     ا                    

 

 ص(0م0ك0)م) أ ( منحني تكراري متجمع صاعد        ن(0م0ك0)م منحني تكراري متجمع نازل    ب( )

 التكرار المتجمع                                                                                               

 

 

                                               

 

                                    

 

 

 

 

 

 الفئات                 __________________________                        

                                                                                         ا     ا     ا     ا     ا     ا     ا     ا                                                                     

 

 المتجمع الصاعد والمنحني المتجمع النازل التكراري ) ج ( رسم المنحني                       
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 تمارين                                         
 ص في أحد المدن :اخأشية التي تمثل الدخل السنوي )بمالين الدنانير( لعشرة اآلتاألول :  األعداد التمرين 

 ـــــــــــــــــــــــ    

                         18    12      70       93       6        2     560       65      62      45                       

     بسيط  ؟ ل جدول توزيع تكراري لمطلوب  عما                       

 األعداد اآلتية التي تمثل الدخل األسبوعي ) بالدنانير ( لعشر عمال :التمرين الثاني : 

 ـــــــــــــــــــــــ

                       145    84   94      9      120      88       99     78        135      120 

  جدول توزيع تكراري بسيط وأرسم منحني تكراري متجمع صاعد ونلزل في شكل واحد المطلوب  :  كون   

 ف الدنانير والدخل  ) ص (  بإالف الدنانير اآلتية تمثل االدخار  ) س (  بإالاألعداد المتناظرة :التمرين الثالث

 ــــــــــــــــــــــ

 في جدول توزيع تكراري مزدوج؟ مطلوب وضع هذه البيانات0عامل10لعينه من العمال حجمها   

     56      65      83      90      60      75      70      65      55     60االدخار ) س (     

 195    160    173   175    180   1849    170     175    160  159الدخل   ) ص(    

  

 ـ المضلع التكراري  2ـ المدرج التكراري   1الي : رسم ما يلي للتوزيع التكراري التالتمرين الرابع :أ

 ـــــــــــــــــــــ

  ـ  المنحني التكراري 5    ـ المنحني التكراري المتجمع النازل 4  المنحني التكراري التجمع الصاعد  ـ  3 

 

        0المتجمع الصاعد والمنحني التكراري المتجمع النازل 

       ____________________ __________________________________________ 

                   120 -110     -100     -90      - 80     -70    - 60    - 50جور )بألف الدنانير(    فئات اإل         

      _______________________________________________________________ 

 2              5        10        14       16      10        8العاملين (          التكرار  )عدد           

       _______________________________________________________________ 

 التمرين الخامس : أرسم منحني تكراري متجمع للتوزيع التكراري التالي :

 ــــــــــــــــــــــــ

 فأكثر             -110     -100     -90      - 80     -70    - 60    - 50جور )بألف الدنانير(    ئات اإلف         

      _______________________________________________________________ 

 2              5      15        14       16      10       3التكرار  )عدد العاملين (                    

       _______________________________________________________________ 

  ـ المضلع التكراري 2ـ المدرج التكراري   1أرسم ما يلي للتوزيع التكراري التالي :  التمرين السادس :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــ

 الفئات                      التكرار                                              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    

                                           10 -                            25 

                                           20 -                            20 

 50                          ـ    50                                           

                                           60 -                            40  

                                           70 - 100                    15   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

  150المجموع                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   
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   ةالمركزي ةالمتوسطات أو مقاييس النزع                      

         Measures Of Central Tendency  ( Averages)  
 

 في المواضيع السابقة بينا كيفية تمثيل البيانات بجداول أو بالرسم بغية تلخيصها وتوضيحها كذلك يمكن        

 

 تقع في ى أنلتميل إ ةتمثيل البيانات بقيمه واحدة هي الوسط أو المتوسط لقيم هذه البيانات وحيث أن هذه القيم

  

 لذلك يسمى أيضا مقياس النزعة المركزية. ة حسب الكبرمركز البيانات المرتب

 

 لى أن قيمة المتوسط قد تكون ضمن قيم البيانات أو خارجه عنها . كما أن المتوسط إهذا ويجب االنتباه         

 

 التي يلخصها . ةعن وحدات المجموع ةالجيد هو الذي يعطي فكره قريبه من الحقيق

  

 وأكثرها استعماال لدراسة البيانات ومقارنتها  ةالوصفي ةحصائيإلا سيحصائية هي من أهم المقايإلساط األووا

 

 يلي بعض المتوسطات التي هي  وهناك عدة أنواع من المتوسطات لكل منها عيوب ومزايا ونذكر فيما        

 

 0شيوعا واستعماال  كثرألا

 

 Arithmetic Mean :  وال : الوسط الحسابيأ         
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                  

 

كثر المتوسطات تداوال وذلك نظرا لسهولة استخراجه من جهة ولخضوعه للعمليات أهو من           

 الحسابية

 

 خرى . وهناك عدة طرق الستخراجه وهي كاألتي :أمن جهة 

 

 قيم وقسمةن القيم بجمع هذه الفي حالة البيانات غير المبوبة : نستخرج الوسط الحسابي لمجموعة م –أ         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

                                                                           الناتج على عددها .                                                  

 

 هو  :     9،        8،       5،       6يم    فالوسط الحسابي للق        

    

                       6  +  5    +8    +9  

     حيث   س   ترمز  للوسط الحسابي    7=      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس     =       

                                   4  

 سابيعدد القيم فأن وسطها الحن    حيث  ن    س   0000   3،   س  2س،    1القيم  سذا كانت أوعلى هذا      

 

 ن+ س 000+  2+  س  1س =   سجـ  )  مجـ  س ( فأن : م ع القيم يمكن التعبير عنه بالرمزوبما أن مجمو

 

 مجـ س                                    

 ( 1)   000000     ـــــــــــــــولذلك فأن  س  =  

 ن                              
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 4،    10،    12،    5،    3،    8عداد   مثال  :  أوجد الوسط الحسابي لأل       

 

 42                 4+    10+    12+    5+    3+    8 مجـ  س                                       

     7=      ـــــــــــ=       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=        ـــــــــ = الحل  :  س         

   6                                           6                                     ن                       

 مجـ س                                                                                                        

 (    ـــــــــــــــــعداد كبيرة وعددها كثير يصبح العمل بالصيغة السابقة   ] ) س = ألاعندما تكون و       

 ن                                                                                                                  

 [ صعبا لذلك فأننا نستعيض عنها بالطريقة المختصرة التي صيغتها كما يلي : المطولة العامة وهي الطريقة 

 مجـ  د                                      

 (  2)   00000  ـــــــــــــــس  =  أ  +                      

 ن                                           

 أ  -فأن  د  =  س   أن   أ   هو الوسط الفرضي  ،  د  االنحرافات عن الوسط الفرضي وعلى هذا  حيث      

 

 (هي: 2) الفرق بين الوسط الفرضي وكل قيمة من قيم  س ( ، ن عدد القيم . وخطوات العمل بهذه الصيغة )

 

 وسط فرضي للمجموعة  ) ويجوز أن يكون الوسط الفرضي من غير القيم  ( حدى القيم كنختار إ – 1         

 ونعتبره يمثل  ) أ ( ويستحسن أن تكون هذه القيمة قريبه من الوسط .               

 0ت القيم عن الوسط الفرضي ولنفرض انه  ) د ( نجد انحرافا – 2          

 

 0(  2بتطبيق الصيغة  )  نحصل على الوسط الحسابي  ) س ( – 3         

 

                                               تية :                                                               ألعداد اآليجاد الوسط الحسابي لل  :  استخدم الطريقة المختصرة إلمثا        

 

                                  84     ،91    ،72    ،68    ،78    ،87 

                                          

 الحل :              

 بالمعادلةكوسط فرضي ثم نعمل جدوال كما مذكور أدناه ونعوض النتائج   78نعتبر القيمة            

 

 د = س  ـــ  أ  نحرافات  )  د  (القيم  )  س  (                 اال                                   

                             __________________________________________ 

84 6  

91                             13    

72 -6  

68 -10  

 (أ                          صفر78)

87 9 

                             _________________________________________ 

                                12المجموع                                                                      

                             _________________________________________ 

                                

 12مجـ  د                                                                                                     

  80+  ـــــــــــــ  =    78س  =  أ  +  ــــــــــــــــــ                       س  =                                 

  6                                             ن                                                               
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 ة :في حالة البيانات المبوب –ب       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 تي :مطولة ( حسب القانون اآليستخرج الوسط الحسابي بالطريقة العامة  ) ال – 1          

 

 ك (× مجـ ) س                                                     

 ( 3) 00000    ــــــــــــــــــــــــــــــــــس  =                                     

 مجـ ) ك (                                                       

  0حيث  س  تمثل مراكز الفئات  ،  ك  تمثل التكرار             

 

  0مستخدم في احدى الشركات     65ل  :  الجدول االتي يبين توزيع االجور االسبوعية  لـ     مثا      

 

 120 -110      -100    -90     - 80    -70    - 60    - 50الفئات ) االجور(                      

 

  2                5       10      14       16     10         8التكرار) عدد المستخدمين(           

 :  والمطلوب ايجاد الوسط الحسابي لهذا التوزيع بالطريقة المطولة       

 

 الحل : نقوم بالخطوات االتية :       

 

 0نجد مراكز الفئات  ) س(  – 1       

 

     0ك (× نضرب مركز كل فئة في تكرارها  ) س  - 2       

 

 0ك ( × ( أي  مجـ ) س  2وة  ) نجد حاصل جمع الخط – 3       

          

 ( لنجد الوسط الحسابي  س  : 3نعوض في القانون )  – 3

 

 وتتلخص الخطوات الثالث االولى بالجدول االتي :        

 

 ك      × فئات )االجور(         مركز الفئة )س(           عدد المستخدمين)ك(          س         

        50 –                           55                               8                       440 

        60 –                           65                              10                      650    

        70 -                           75                              16                      1200  

            80 –                           85                             14                      1190 

            90 –                           95                             10                      950 

            100 –                        105                            5                        525  

            110 - 120                 115                            2                        230      

______________________________________________________________  

 5185                     65                                                       المجموع         

 

 5185    (          ك× س )  مجـ                                    

 79,77    =   ـــــــــــــــــ   =   ـــــــــــــــــــــــــــــ وبالتعويض  س  =             

 65مجـ ك                                                                    
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 تي :استخدام القانون االالمختصرة ب ةيستخرج الوسط الحسابي بالطريق  - 2      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 ك (× مجـ ) د                                                

 ( 4) 0000000       --------------------س  =  أ  +                             

 مجـ ك                                                   

            0الوسط الفرضي ، ك  التكرارت حيث  أ  الوسط الفرضي  ،  د  االنحرافات عن        

 

 0ول المثال السابق في الفقرة السابقة بالطريقة المختصرة دمثال  :  استخرج الوسط الحسابي في ج        

 

 : هنقوم بالخطوات االتيالحل  :         

 

 0نجد مراكز الفئات  )  س  ( – 1        

 

              0مام تكرار كبير(ان يكون مركزا إلحدى الفئات وقريبا من الوسط وأ) و) أ ( نختار وسط فرضيا – 2        

 

 أ -المراكز عن الوسط الفرضي  )  د  (  أي  أن   د  =  س نجد انحرافات  – 3        

 

 0ك (× نضرب كل انحراف في التكرار المقابل له  )  د  –4    

 

 0ك (× )  د  ( لنحصل على مجـ  4نجمع نتائج الخطوة  )  – 4

 

  0ك ( على  مجـ ك × نقسم مجـ ) د  – 5

 

 ( لنحصل على الوسط الحسابي )  س (. 4نعوض بالقانون رقم )  – 6

 

 0الخطوات السابقة والجدول االتي يلخص اغلب   

          ________________________________________________________ 

 راكز الفئات      التكرار        االنحراف عن    م                                   

 ك×  د            75المركز    س              ك                )االجور(   الفئات              

 =س ــ أ_______________________________د_____         

              50-                       55             8                 - 20              - 160 

              60 -                      65             10               - 10               - 100 

 صفر                صفر                16   (         75)   أ                - 70              

              80 -                     85              14                 10                 140   

              90 -                     95              10                 20                 200 

              100 -                  105             5                   30                 150 

              110 – 120          115             2                   40                 80       

            _______________________________________________________ 

           310                                      65المجموع                                                

 

 310ك (                             × مجـ ) د                            

 79،77=  4,77+   75=    ــــــــــــــ+  75س =         ـــــــــــــــــــــــــــس =  أ +            

 65مجـ ) ك (                                                              
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 Medianثانيا  : الوسيط         
 ــــــــــــــــــ                   

 تيبا تصاعديا  الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة التي ترتيبها  وسط المجموعة عند ترتيب هذه  القيم  تر     

 

 لى قسمين متساوين ، بحيث يساوي عدد الحدود التي أصغر من الوسيطأي التي يقسم المجموعة إ 0تنازلياأو 

 

 0كبر منه عدد الحدود األ

 

 يجاد الوسيط لهذه المجموعة فأننا نرتب القيم ترتيباإوأردنا  17   6   9   5   2كانت لدينا القيم  فمثال لو      

 

 هي الوسيط. 6ن هي الوسيط  أي إفتكون القيمة التي تقع في الوسط  17   9    6    5   2فتصبح  تصاعديا 

 

 الوسيط للقيم غير المبوبة  :       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 تية :ن ترتيب الوسيط كما في الصيغة اآلذا كان عدد القيم فرديا فيكوإ  -أ            

 1ن  +                                                             

 حيث  ن  عدد  القيم   ترتيب الوسيط  =  ـــــــــــــــــــــ                               

                                                               2 

 تية :لخطوات اآلوإليجاد الوسيط نقوم با          

 

 0ترتيب القيم ترتيبا تصاعديا  أو تنازليا  – 1          

 1ن  +                                                                 

 ــــــــــــــــــــنجد ترتيب الوسيط حسب الصيغة   – 2          

                                                                   2  

 0( 2تكون قيمة الوسيط هي القيمة الموجودة أمام الترتيب الناتج في الخطوة  )  – 3          

        

 152،    189،    12،    63،    204،    78،    134تية  :   مثال : أوجد الوسيط للقيم اآل   

 

 0) تصاعديا (204،    189،    152،    134،    78 ،   63،    12  أما: تيةنرتب األعداد اآل :الحل    

 

 0) تنازليــــا ( 12،    63،    78،    134،    152،    189،    204أو                                       

 1+    7               1ن  +                                                                      

     4=   ـــــــــــــــــــ=       الوسيط  =    ــــــــــــــــــترتيب                                         

                                                                        2                       2 

 134ي الترتيب   أي    ذن الوسيط هو القيمة الرابعة فإ                

 

 ن      ن                                                                                                                 

 (1+  ــــــ(،)ــــالوسط الحسابي لقيمتي الترتيبين) كان عدد القيم زوجيا فيكون الوسيط هو ذاإ  -ب             

                                                                                                                 2      2 

 0حيث  ن  عدد القيم                   
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 152 ،  189،    12،    63،    204،    78،    134،    7تية : مثال : المطلوب إيجاد الوسيط لإلعداد اآل

 

 ) تصاعديا (  204،    189،    152،    134،    78،    63،    12،    7الحل :  ترتيب القيم   :           

 8          ن                   

 0في الترتيب التصاعدي    78هو    4فالعدد الذي ترتيبه     4=     ـــــــــ=  ــــــــ                 

                  2           2                       

     8ن                                    

 في الترتيب التصاعدي     134هو  5والعدد الذي ترتيبه    5(  =   1+    ــــــــ=  )  1+  ـــــــــ              

                 2                   2                   

                                         78    +134 

                                                                                                                            106=     ــــــــــــــــــــــــالوسيط   =                        

                                                2 

 الوسيط  للقيم المبوبة :        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 لى جداول تكرارية متجمعة صاعدة أو نازلة .من الجداول التكرارية بتحويلها إ يمكننا استخراج قيمة الوسيط 

 

                                                        الصاعد :الوسيط في حالة التوزيع التكراري المتجمع  –أ            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 تية :حيث يستخرج حسب الصيغة اآل           

 

 التكرار المتجمع الصاعد السابق   -ترتيب الوسيط                                                            

  (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)+ =  بداية الفئة الوسيطية الوسيط 
 الصاعد السابق التكرار المتجمع –حق التكرار المتجمع الصاعد الال                                               

 

 ةيطول الفئة الوسيط×                                                                                   

 

 تية : ويكون العمل بحسب الخطوات اآل           

 

  0مع الصاعد جنحسب التكرار المت – 1           

 مجـ  ك                                                                 

      0أي  نصف التكرار الكلي     ـــــــــــــنوجد ترتيب الوسيط حسب الصيغة     – 2           

                                                                     2 

  0ترتيب الوسيط مباشرة الصاعد الذي  يلي   للتكرار المتجمع المقابلة الفئة الوسيطية هي الفئة – 3           
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 يجاد الوسيط  في حالة التكرار المتجمع الصاعد ؟        نات في الجدول التكراري التالي إلمثال : استخدم البيا

 

        ______________________________________________________________ 

                   120 -110     -100     -90      - 80     -70    - 60    - 50لدنانير(    فئات االجور )بألف ا         

      _______________________________________________________________ 

 2              5        10        14       16      10        8التكرار  )عدد العاملين (                    

       _______________________________________________________________ 

 

 يتتوزيع تكراري متجمع صاعد كاآلالحل  : نعمل جدول         

              ____________________________________________________ 

   الحدود العليا          التكرار المتجمع                           فئات االجور                                   

  التكرار                  للفئات                   الصاعد    )بأالف الدنانير(                     

             ____________________________________________________ 

  8                   60أقل من                     8               - 50                        

 18                   70أقل من                   10                -60                        

   34                   80أقل من                   16               -70                        

  48                   90أقل من                    14              -80                        

   58                 100أقل من                    10              -90                        

     63                 110من أقل                      5            -100                        

 65                 120أقل من                      2      110-120                        

        ____________________________________________________ 

 

 65مجـ  ك                                                  

   32،5=   ــــــــــ=    ـــــــــــــترتيب الوسيط  =                 

                                              2              2     

 

 ألف دينار  10(   وطولها  =    80لى  أقل  من  إ  70الفئة الوسيطية  )         

 

 التكرار المتجمع الصاعد السابق  -ترتيب الوسيط                                                          

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)بداية الفئة الوسيطية + الوسيط  =  
 عد السابقالتكرار المتجمع الصا –حق الالتكرار المتجمع الصاعد ال                                               

 

 ةطول الفئة الوسيطي×                                                                              

                                                      32،5   -    18 

 10×  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ)+    70الوسيط  =                         

                                                     34   -    18 

 

                                                        14،5     ×10 

         9،063+      70=     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+    70=                                    

                                                                 16 

 

 ألف دينار      79،063الوسيط  =                         
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 :  حساب الوسيط للتوزيع التكراري المتجمع النازل   -ب          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 تستخدم الصيغة التالية في حالة التوزيع التكراري المتجمع النازل  :        

 ترتيب الوسيط    –التكرار المتجمع النازل السابق                                                          

   (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ)الوسيط  =  بداية الفئة الوسيطية  + 

 التكرار المتجمع النازل الالحق –التكرار المتجمع النازل السابق                                                 

 

  ة الوسيطيةطول الفئ×                                                                                     

         في حالة التكرار المتجمع النازل ؟  الوسيطيجاد إلالسابق استخدم البيانات في الجدول التكراري للمثال مثال: 

 الحل  :      

 0نحسب التكرار المتجمع النازل  – 1       

 مجـ ك                                                            

          0أي نصف التكرار الكلي   ــــــــــــ حسب الصيغة  وجد ترتيب الوسيط  ن – 2       

                                                               2  

  0يسبق ترتيب الوسيط مباشرة  ىللمقابلة للتكرار المتجمع النازل إنعين الفئة الوسيطية وهي الفئة ا – 3       

 

         0نعوض في صيغة الوسيط للتكرار المتجمع النازل لنجد قيمة الوسيط  – 4      

              ____________________________________________________ 

  الدنيا          التكرار المتجمع              الحدود                                                                 

 النازلالفئات            التكرار                  للفئات                                         

             ____________________________________________________ 

  65          فأكثر      50                      8                -50                       

    57               فأكثر   60                    10               - 60                      

 47               فأكثر   70                    16               - 70                      

  31كثر              فأ   80                    14               - 80                      

    17فأكثر                  90                    10               - 90                      

 7فأكثر                100                      5             - 100                      

 2فأكثر                110                      2     120 – 110                      

             ____________________________________________________ 

                                               65 

 5،32=      ــــــــــــ ترتيب الوسيط  =                     

                                               2 

 ألف  دينار 10(  وطولها  =   80لى  إ  70يطية  =  ) الفئة الوس                   

 ترتيب الوسيط  -التكرار المتجمع النازل السابق                                                           

                                                                                                                                                                     (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ) الوسيطية +الفئة  وسيط  =  بدايةال 

 التكرار المتجمع النازل الالحق     –كرار المتجمع النازل السابق لتا                                                ا

 طول الفئة الوسيطية    ×                                                                                           

                                  47  -  32،5                              

  10×   (ــــــــــــــــــــــــــــــ  )+   70الوسيط  =     

                                    47  -   31                                  

                                   14،5   

 ألف دينار   79,063 =     9،063+     70=      10×    ــــــــــــــــ+     70=                 

                                   16  
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 استخراج الوسيط بطريقة الرسم البياني : –ج          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 مجـ ك                                                                                        

 خطا هذا البعد من ورسمنا  ــــــــــــ ( ) لو أخذنا على المحور الرأسي بعدا بقدر نصف مجموع التكرارات    

                                                                                           2 

 فقي في نقطةلنا من  د  عمودا يقطع المحور األنزنقطة مثل  د  ثم أ اري المتجمع فيالمنحني التكر يقطعأفقيا 

 

 0لمنحني المتجمع صاعدا  أو نازال نقطة  هـ  تمثل قيمة الوسيط سواء  أكان فإن ال  مثل  هـ 

 

 من  نقطة  ا ـفي شكل واحد  وأنزلن  النازل ( وإذا رسمنا المنحنين التكراريين المتجمعين  ) الصاعد و      

 

 0فقي عند نقطة  الوسيط  فأن هذا العمود  سيقطع المحور األفقي )  و  (  عمودا على المحور األ   تقاطعهما

 

  0والرسوم الثالثة التالية  توضح طريقة استخراج الوسيط بواسطة الرسم 

 

 تكرار متجمع                        تكرار متجمع                                                                            

 

 منحني متجمع                                            منحني متجمع                                 

 نازل                                                         صاعد                                   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________           ___________________________ الفئات

 ا           ا       ا       ا       ا       ا       ا       ا                   ا       ا       ا       ا       ا       ا           

 

 

 تكرار متجمع                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________                      الفئات                    

 ا       ا        ا       ا       ا       ا       ا                                                          

 

  المنحنيان المتجمعان الصاعد والنازل يتقاطعان في النقطة  )  و  (               
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     Properties Of the Median أهم خواص الوسيط  :        

 

 فضل عند ذة أو المتطرفة  ولهذا السبب فاألثر بوجود بعض القيم الشاال تتأ ز الوسيط بأن قيمتهيتمي –أ         

 

  0وجود القيم الشاذة أن تمثل بالوسيط             

 

  0يجاد الوسيط في حالة الجداول التكرارية المفتوحة يمكن إ –ب        

 

  0يخضع للعمليات الجبرية على عكس الوسط الحسابي  ال –ج        

 

  0يستخدم في حالة القيم غير الرقمية  –د         
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 The Mode   ثالثا  :  المنوال        
 ــــــــــــــــــ                    

  0كثر من غيرها من مفردات المجموعة المنوال  هو القيمة التي تتكرر أ                   

 

 للقيم غير المبوبة  : المنوال  -أ             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 خرىلأل ياذا كانت كل قيمة من هذه القيم تتكرر عددا من هذه المرات مساوجموعة القيم إيوجد منوال لم ال    

 

  0ها متكررة مرة واحدة فقط نوال الن كل واحدة منــعديمة الم   49،    41،    30،    25،    20عداد  فاإل

 

 عداد حدى القيم أكثر من غيرها فأنها ستكون هي المنوال فمثال األأما  أذا تكررت إ     

 

  0مرات    3نها تكررت  أل   20يكون منوالها      20،    29،    30،    20،    14،    20،    15    

 

 المنوال للقيم المبوبة  :  -ب          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ               

 :                          ت التكرارية  ) القيم المبوبة ( منها يجاد المنوال للتوزيعاهناك عدة طرق إل        

وهي الفئة التي تقابل أكبر تكرار  Modal Class Interval إلى الجدول ونعين الفئة المنوالية ننظر   أوال : 

ا لقيمة المنوال ــمساويونعتبر مركز هذه الفئة     Modal Class Frequencyتكرار الفئة المنوالية    ــــــــ

 مثال  :  المطلوب إيجاد قيمة المنوال للتوزيع التالي :             0

 فئات االجور  

 بألف الدنانير   

50-     

 

60-     

 

70-     

 

80-     

 

90-     

 

100-   

 

110 - 120  

 

 التكــــــــــرار          

 عدد العاملين  

8     

 

 10   

 

16   

 

14   

 

10   

 

5    

 

2        

 

   80لى  أقل  من  إ  70نبدأ  من    16ر تكرار وهو  كبالمقابلة أل هلحل : الفئة المنواليا      

                         70    +80 

 ألف دينار   75ـــــــــــ  =   المنوال  =  ـــــــــــــــــ      

                               2                          

 0مالحظة  :  إذا كانت الفئات مختلفة في الطول فيجب أن نعدل التكرارات قبل تعيين الفئة المنوالية        

 بيرسون (: طريقة الفروق )ثانيــــا : 

 ـــــــــ

 ات هذه الطريقة بما يلي : وتتلخص خطو        

 

  0لى جدول التوزيع التكراري ونعين الفئة المنوالية وهي التي تقابل اكبر تكرار ننظر إ – 1        

 

  0نجد الفرق بين تكرار الفئة المنوالية والتكرار السابق لها  – 2        

 

  0ق لها والتكرار الالح رق بين تكرار الفئة المنواليةنجد الف – 3        

 

  0فالفئة المنوالية تنقسم بنسبة هذين الفرقين  – 4        

 

 للفئة المنوالية بمقدار  س  وعليه فأن نقطة التقسيم ستبعد  أن نقطة التقسيم تبعد عن الحد األدنىلنفرض         

  0على للفئة المنوالية بمقدار  )طول الفئة المنوالية ( عن الحد األ



 32 

 يجاد قيمة المنوال للتوزيع التكراري التالي بطريقة الفروق )بيرسون( ؟لوب إمثال : المط     

 فئات االجور  

 بألف الدنانير   

50-     

 

60-     

  

70-     

 

80-     

 

90-     

 

100-   

 

110 – 120  

 

 التكــــــــــرار          

 عدد العاملين  

8     

 

 10   

 

16   

 

14   

 

10   

 

5    

 

2        

 

                                                                                               : الحل   

  80الى أقل من    70أن الفئة المنوالية وهي التي تقابل أكبر تكرار وهي من   -1      

 0(  6=   10  -  16)   أن الفرق بين تكرار الفئة المنوالية والتكرار السابق لها  – 2      

  0(   2=   14  -  16أن الفرق بين تكرار الفئة المنوالية والتكرار الالحق لها  )  – 3      

 دنى للفئة عن الحد األفالفئة المنوالية تنقسم بنسبة هذين الفرقين فلنفرض أن نقطة التقسيم تبعد  – 4      

 س    -  10على للفئة المنوالية بمقدار قطة التقسيم ستبعد عن الحد األن نبمقدار  س  وعليه فأالمنوالية           

  0(    10الفئة     )طول

                                 6                   2 

 ـــــــــ    =    ــــــــــــــــــــــ                             

 س                                – 10        س                                       

 س2س  =   6  -  60                       

  60س   =   8                                

 الف دينار  7،5س   =                                      

 +  س ةاليدنى للفئة المنوال  =   الحد األالمنو                              

 ألف دينار        77،5      =5،7+    70=                                            

 بطريقة المدرج التكراري :   خطوات العمل :         :  و يجاد المنوال بطريقة الرسم  إ  ثالثا  :

    التي تليها  والفئة السابقة لها والفئةوالية الفئة المن الذي يبين تكرارالمدرج التكراري الجزء من نرسم ذلك  –1

 ،  ج د   فيلتقيان في النقطة  و   ب والرأسين   جـ  ،  د   بالمستقيمين   أ   نصل الرأسين  أ  ،  ب – 2

     0فقي فتعطى نقطة  هـ  قيمة المنوال ل العمود   و هـ   على المحور األننز – 3

  0القيمة المستخرجة بطريقة الفروق  ) بيرسون (  يذه الطريقة تساوأن قيمة المنوال المستخرجة به         

 التكرار                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________  الفئات                                            

         ا       ا       ا       ا                                                                      

                                                                    90   80    70    60 
 المنوال                                                                               

 0ألف دينار تقريبا   77من الرسم فأن قيمة المنوال  =  

 وطريقة أن قيمة المنوال المستخرجة بكافة الطرق تقريبية وتعتبر طريقة الفروق ) بيرسون (  مالحظة :      

  0ستخدام المدرج التكراري من أدق هذه الطرق الرسم با                  
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 خواص المنوال :          

  ـــــــــــــــــــــــــــ              

 0يجاده قصيرة سواء كان ذلك بالرسم أو بالحساب اب وعملية إيمتاز المنوال بأنه سهل الحس – 1       

 

 0على السواء   اول التكرارية المفتوحة و المقفلةيجاد المنوال في حالة الجديمكن إ – 2       

 

 0بالقيم الشاذة ) المتطرفة ( فال يعيبه وجود مثل هذه القيم بالتوزيع التكراري  ال تتأثر قيمته – 3      

 

 0ال يخضع للعمليات الجبرية  – 4      

 

 : والمنوال قليل االستعمال وذلك ألنة          

 

 0نفا ال يخضع للعمليات الجبرية كما ذكرنا أ – 1       

 

 0خر قيمتان أو أكثرة لها قيمة واحدة بينما للبعض اآليعات التكراريبعض التوز – 2       

 

 0ال أذا كان عدد مفردات المجموعة كبيراال يمكن االعتماد على قيمته إ – 3       

 

 يتأثر المنوال كثيرا بطريقة اختيار الفئات التكرارية ولذلك فأننا نحصل على قيم مختلفة  للمنوال أذا  – 4      

 

 0أذا اخترنا فئات مختلفة لنفس التوزيع            

 

     حصائية  ) الوسط الحسابي والوسيط و المنوال (إلا وساط بين األالعالقة          

 

                 Relation Among Averages  (  Mean  ,  Median  ,  Mode  ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 

 تكون        أوال : أذا كان التوزيع التكراري متماثال  فأن قيم كل من الوسط الحسابي والوسيط والمنوال           

 0متساوية                  

                          

 ثانيا : أذا كان التوزيع قريبا من التماثل كانت المتوسطات الثالث متقاربة وكلما ابتعد التوزيع عن           

 

 التماثل كلما تباعدت المتوسطات عن بعضها البعض وقد وجد في حالة التوزيعات التكرارية                  

 

 قريبية اآلتية تكون صحيحة :القريبة من التماثل أن العالقة الت                

 

 الوسيط  (  -) الوسط الحسابي   3المنوال  =    -الوسط الحسابي                

 
 وهذه العالقة تعطينا طريقة أخرى لحساب المنوال لتوزيع تكراري قريب التماثل بعد معرفة كل من الوسط  

 

 ة الوسط الحسابي من الجدول مفتوح بعد معرفة كما يمكننا الحصول على قيم0الحسابي والوسيط لهذا التوزيع

 

 0كل من الوسيط والمنوال له 
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 تمارين                                                         

 

 إيجاد الوسط الحسابي للتوزيع التكراري التالي : ول : المطلوباألالتمرين  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                   فأكثر -110     -100     -90      - 80     -70    - 60    - 50جور )بألف الدنانير(    فئات اإل        

   ________________________________________________________________ 

 2              5        10        14       16      10        8التكرار  )عدد العاملين (                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 تي  :     للبيانات في الجدول التكراري اآل يجاد الوسط الحسابيإ التمرين الثاني : 

        ______________________________________________________________ 

                   120 -110     -100     -90      - 80     -70    - 60 60جور)بألف الدنانير(أقل من  فئات اآل         

   ________________________________________________________________ 

 2              5        10        14       16      10        8التكرار  )عدد العاملين (                    

           

 ين الثالث : المطلوب إيجاد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال للتوزيع التكراري التالي :التمر

        ______________________________________________________________ 

                  120 -110     -100     -90      - 80     -70    - 60    - 50فئات االجور )بألف الدنانير(             

   ________________________________________________________________ 

 8              5        10        14       10      10        8التكرار  )عدد العاملين (                    

 لوسيط  ،  المنوال  (  لألرقام  التاليـة:أوجد مقاييس النزعة المركزية ) الوسط الحسابي  ،  االتمرين الرابع : 

                    

                          13    36    19    20     44     7849      20      51       37 

      

 ثم  أي  مقياس  من هذه المقاييس أفضل  ؟                  

 

 يجاد الوسيط  والمنوال بطريقة الرسم ؟التكراري التالي إلنات في الجدول استخدم البيا التمرين الخامس :

 

        ______________________________________________________________ 

                   120 -110     -100     -90      - 80     -70    - 60    - 50فئات االجور )بألف الدنانير(             

      _______________________________________________________________ 

 2              5        16        14       10      10        8التكرار  )عدد العاملين (                    

       _______________________________________________________________ 
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 التشتت مقاييس                                           

                                      Scatter Measures  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             

 حصائيةة أولية عن طبيعة المجموعات اإلتعطينا فكرسبق وعرفنا المتوسطات بأنها القيم الوصفية التي        

  0تعطي وصفا كامال عن طبيعة البيانات التي تمثلها  ولكن هذه المتوسطات ال

 يلي : عامل  وكما    15جرة اليومية  لـ   ألية التي تمثل اآلتالثالث ا فمثال لو كانت لدينا المجموعات      

 

 ألف  دينار         100،     25،     21،     21،    18      ولى عة األالمجمو                 

 

 ألف دينار    44،       46،      37،    30،   28المجموعة الثانية                         

 

 ألف دينار     37،        37،     37،    37،   37المجموعة الثالثة                         

 

 الواضح إن وصف كل مجموعة بقيمة الوسط  ومن  ألف دينار  37الحسابي لكل مجموعة هو  سطلوا فأن     

 

 بين المجموعات هذهولذلك فأن المقارنة  0صادقا عن التشابه الحقيقي داخلها تعبر تعبيراألف دينار( ال  37) 

 

 0ا فقط هتإذا استندت على متوسطاوخاطئة تكون ناقصة 

 

 ة  فال بد أن نجد  باإلضافة إلى ــــموعة والمقارنة بين مفرداتـــها أقرب إلى الدقولكي نجعل وصف المج      

  

 اعد (  يعطيـــومقياس التشتت ) درجة التبالمتوسطات مدى التباعد ، ) التشتت بين قيم مفردات المجموعة ( 

  

 قياس كبيرة كان التباعدفكره واضحة عن صالحية المتوسطات لتمثيل مفردات المجموعة فإذا كانت نتيجة الم

 

 0بين قيم المجموعة واسعا وعليه فال يمكن االعتماد على المتوسطات في تمثيل المفردات 

 

  وعليه  فمن  0يستنتج من ذلك أن الوسط  يساوي كل المفردة في المجموعة  أما إذا كانت النتيجة صفرا       

 

  0فردات القريبة من المتوسط فقط البديهي أن نعتمد على المتوسطات للمجموعات ذات الم

 : مقاييس التشتت     

 ــــــــــــــــــــــــــــــ    

 مقاييس التشتت كثيرة وتختلف عن بعضها من حيث دقتها وطرق حسابها ويمكن تقسيمها إلى مقاييس          

 

 المطلقة وهي كما يلي  : مطلقة ومقاييس نسبيه وهنا بصدد المقاييس

  The Range 0المدى  – 1       

 

                                                      Quartile Deviation 0االنحراف الربيعي  – 2       

 

     Mean Deviation  0  االنحراف المتوسطـ  3       

 

  Standard Deviation0 االنحراف المعياري  – 4      
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    :المدى   – 1        

 ـــــــــ                
 ط أنواع مقاييس التشتت وأقلها دقة من حيث أيجاد قيمة معبرة عن ويسمى أيضا المدى المطلق وهو أبس     

 

 وصف  المجموعة  وألجل  المقارنة بين المجموعات  اإلحصائية  ،  وهو عبارة عن الفرق بين اكبر القيم   

 

 هو عبارة عن الفرق بين الحد األدنى للفئة الدنيا والحد األعلى وأصغرها  في حالة المفردات غير المبوبة و

 

 0للفئة العليا  في حالة البيانات المبوبة 

 

 آلتي الذي يمثل أرقاما مبوبة :فلو فرضنا أن لدينا الجدول ا      

 

 مال (فئات األجور) اليومية (                 التكرار ) عدد الع                                

                            _________________________________________ 

                                         8 -                                         20 

 

                                        16-                                         25 

 

                                       24 -                                         8 

 

                                       32 -                                         6 

 

                                       40 – 48                                   3  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

  62المجموع                                                                          

   40=     8  -  48أذن  المدى المطلق   =                     

 

   عندما يستعمل المدى للمقارنة  بين مجموعتين فإن المجموعة التي قيمة مداها  ) مقدار تشتتها (   أقل                       

 

 0تكون أكثر تجانسا من المجموعة األخرى  

 

 اآلتيتين  :) بيانات غير مبوبة ( فمثال لمقارنة توزيع مفردات المجموعتين                 

 

               5      ،9      ،14     ،18 

 

               2      ،5      ،17     ،25 

 

 13=       5  -  18فالمدى المطلق للمجموعة األولى  =                  

 

         23=       2  -  25والمدى المطلق للمجموعة الثانية   =                 

 

 0أكثر تجانسا من المجموعة الثانية  ولى ن المجموعة األوعليه فإ              

 



 37 

 مزايا وعيوب المدى :          

 ـــــــــــــــــــــــــــــ          

    0هو مقياس بسيط وسهل الحساب للتشتت  –أ          

 0ال يمكن استخدامه في التوزيعات التكرارية المفتوحة  –ب          

   ن ــألنه يتأثر بالقيمتي طرفيها على حدود شاذة عند حتوي ت كانت القيم إذا  فكرة خاطئــة يعطي  –ج          

 0والكبرى دون سائر القيم األخرى  الصغرى               

 

 لنفرض أن لدينا المجموعة اآلتية التي تمثل أوزان عشرة أكياس  من الطحين بالكيلو غرام وهي :        

 

           108      ،81     ، 79       ،78        ،77        ،74       ،73        ،72        ،70  

 

 0   38=      70   -   108فإن المدى   =           

 

 ومعنى هذا أن النتيجة الثانية ستكون  11=    70  -  81فإن المدى سيكون   ولو أهملنا الوزن األول         

 

 0مع العلم أن النتيجتين كانت لمجموعة واحدة   38التي مقدار تشتتها   لمجموعة أكثر تجانسا من المجموعة 

 

  0وهذا يفسر عدم االعتماد على المدى في حالة وجود قيم شاذة في المجموعة 

 

 فأنه شائــع االستـعمال كمقياس للتشتت في العينات الصغيرة دى ــم مما ذكرنا عن عيوب المـوبالرغ        

 

                                                                                        0ضبط جودة اإلنتاج  والسيما  في بحث 

 

  االنحراف الربيعي  -  2 

 Semi-Inter –Quartile – Range ) نصف المدى الربيعي ( :أو      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 من جانبي مجموعة القيم المرتبــةاذة التي تعيب المدى نقوم باستبعاد هذه القيم ــللتخلص من القيم الش        

  

 اختلف اإلحصائيين في مقدار ما يستبعد من وقد   ( وأصغر القيم  المفردات التي لها اكبراستبعاد  تصاعديا ) 

 

 بعض المقترحات : المفردات من كال الجانبين وفيما يلي 

 

      0أهمل القيمتين الكبيرة والصغيرة وجد المدى للقيم الباقية  -أ           

                           1 

   0م من كل جانب وجد المدى للقيم الباقية من القي   ـــــــــ ل همأ –ب          

                         100                2 

 ا وتسمى القيمة التي تجعل   ـــــــــــ    من القيم الصغرى إلى جانب  ) إلى يسارها (  وباقي القيم إلىهذ      

                                             100                                                                              1 

 ئين األول والقيمة التي تجعل ـــــــــــــ  من القيم الكبرى إلى جانب ) إلى يمينهاجانب آخر ) إلى يمينها ( بالم

                                                                            100 

 ين كما يسمى الفرق بين هذين المئين  0وباقي القيم إلى جانب آخر  ) يسارها ( بالمئين التاسع والتسعين  

 

 0المدى المئيني   
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                       1                                                        1 

 ـــــــــــ القيم الصغرى إلى يسارها وباقي القيمـل ـــــــــــ  القيم من كل جانب فالقيمة التي تجعل اهمج ـ إ      

                      10                                             1      10 

 قيمة التي تحجزـــــــ القيم الكبرى إلى يمينها وباقي القيم إلى يسارهااألول وتسمى اليمينها تسمى بالعشيرإلى 

                                                                      10  

 0بالعشير التاسع بالمدى العشيري 

                         1 

  0همال  ــــــــــــ  القيم من كل جانب ثم جد المدى للقيم الباقية إ –د       

                        4 

 القيم  –القيم إلى يسارها بالربيع األول  أو  األدنى وتسمى القيمة التي تجعل  -تسمى القيمة التي تجعل          

 

 كما يتضح من الرسم اآلتي كما يسمى الفرق بين الربيعين األول والثالث0لثالث أو األعلىإلى يمينها بالربيع ا

 

 0بالمدى الربيعي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 

                                  

 الربيعين : األدنى واألعلى    ،   والمدى الربيعي                                         

 

 االنحراف الربيعي  )  نصف المدى الربيعي  ( :            

 وهو عند قسمة المدى الربيعي على اثنين نحصل على نصف المــــدى الربيعي أو االنحراف الربيعي          

  0أكثر شيوعا من األنواع  األخرى للمدى 

 

 أثر بما ـــقيمتين من قيم المجموعة مما يجعل هذا المقياس غير مت وهو غير دقيق ألنه يعتمد أيضا على       

 

 بما تكون عليه المفردات ) القيم ( األخرى من تباعد أو تقارب ،  كما يتضح من مقارنة المجموعتين اآلتيتين:

 

 90        71        50        47        42       40        8       5) أ (            

 60         55       50         48        45       40      39     38) ب (         

 

         0(  وواضح أن التشتت في المجموعة األولى  )  أ  (  أكبر من التشتت في المجموعة الثانية  )  ب        

                                                                50  -  40 

   5ولكن االنحراف الربيعي لكل منهما هو   :      ـــــــــــــــــــــــــــــــ    =    

                                                                      2 
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 يجاد االنحراف الربيعي  ) نصف المدى الربيعي ( :إ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 بوبة  :  نقوم بالخطوات اآلتية  :: عندما تكون القيم غير م أوال      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
  0نرتب القيم تصاعديا أو تنازليا  – 1                 

 

 0نجد الربيعين األدنى واألعلى بمعرفة ترتيبيهما  – 2                 

 1عدد القيم  +                                                       

   ـــــ ترتيب الربيع األدنى  =  ـــــــــــــــــــــ                     
                                                              4 

          1عدد القيم  +                                                              

 )  ــــــــــــــــــــــــــ  ( 3ترتيب الربيع األعلى  =                       

                                                                     4 

 قيمة الربيع األدنى                                                                           –قيمة الربيع األعلى                                                                                    

 يعي ) نصف المدى الربيعي (  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنحراف الرب -3                

                                                                                                           2 

 

 د االنحراف الربيعي  للقيم اآلتية )التي تمثل األجور اليومية لمجموعة من العمالالمطلوب أيجا: مثال         

 

 36،9      36،9      28،8      28،7      23،2        23      34،5و باإلف الدنانير (  :                   

 

23،2       25،2      28،1      29،2        16،9       27،3      29،7      34،1      25      25،4       

 

32،9      54،1      33،8        

 

 :  نرتب القيم ترتيبا تصاعديا مثال   : الحل          

16،9     23          23،2       23،2        25      25،2      25،4       27،3      28،1        28،7                                       

 

28،8       29،2     29،7      32،9       33،5      33،8     34،1      34،5       36،9       54،1 

 20عدد القيم    =              

                                                     20      +1                1     

   5ـــــــــــــــــــــــــــ    =   ـــــــــ   ترتيب الربيع األدنى   =    ـــ            

                                                            4                     4 

                                                                                  1 

 : رق بين القيمة الخامسة والسادسة الفتصاعديا + ــــــ  ن القيم المرتبة القيمة الخامسة مألدنى = قيمة الربيع ا

                                                                                  4 

                                                 1                                

                  25،05=     0،2×   +    ـــــــ      25=                             

                                                4 

                                                   20    +1                       1                   3  

  15ــــــــ      =     5ــــــ  ×    3) ـــــــــــــــــ (   =    3=   ترتيب الربيع األعلى               

                                                          4                          4                   4 
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                                                                                       3 

 ــــــــ   الفرق بين القيمة الخامسة عشرةقيمة الربيع األعلى  =    القيمة الخامسة عشرة من القيم المرتبة  +  

                                                                                      4   

 3                        0 ةوالسادسة عشر

    ألف دينار 33،725=      0،3×  +  ـــــــــ      33،5   =                        

                                              4 

 25،05  – 33،725قيمة الربيع األدنى           -قيمة الربيع األعلى                                             

 ــحراف الربيعي   =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = ــــــــــــــــــــــــــــــــاالن         

                                                                    2                                             2 

                                           8،675 

 ألف دينار تقريبا  4،338=   ـــــــــــــــــــ   =                                      

                                              2 

 تكراريانستخرج من الجدول التكراري األصلي جدوال  -ثانيا : عندما تكون القيم مبوبة :  أ         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

               0متجمعا صاعدا  أو نازال   ثم نعين ترتيب الربيعين                                                                 

               

 مجموع التكرارات                                                      

 ترتيب الربيع األدنى  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –ب           

                                                                4 

 اراتمجموع التكر                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×      3ترتيب الربيع األعلى  =                   

                                                                            4 

 قيمة الربيعين  ) باستخدام  التكرار المتجمع الصاعد مثال ( –ج           

 

 قيمة الربيع األدنى  =  الحد األدنى للفئة التي يقع فيها الربيع األدنى   +                 

 

                                                        ةاعد للفئة قبل الربيعيترتيب الربيع األدنى  ـ التكرار المتجمع الص                 

 طول فئة الربيع األدنى× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ                

                                التكرار األصلي لفئة الربيع األدنى                                      

 

 دنى للفئة التي يقع فيها الربيع األعلى  +          قيمة الربيع األعلى  =  الحد األ               

 

 التكرار المتجمع الصاعد للفئة قبل الربيعية   –ترتيب الربيع األعلى                  

 طول فئة الربيع األعلى   × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 التكرار األصلي لفئة الربيع األعلى                                    

 

 التكرار المتجمع     -مالحظة  :  التكرار األصلي لفئة الربيع   =   التكرار المتجمع الصاعد لفئة الربيع         

 

 0الصاعد للفئة السابقة                                                                                                   

 

 قيمة الربيع األدنى    –قيمة الربيع األعلى                                                

 ــــــاالنحراف الربيعي   =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –د          

                                                                       2                                                                             
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 د في أحد المصانع يطلب إيجا  (انيرنف الدأال) بمثال  :  الجدول اآلتي يبين توزيع األجور الشهرية          

 

         0)نصف المدى الربيعي( لهذا التوزيع عي ـاالنحراف الربي

 المجموع 1000-800 - 600 - 400 - 200 -صفر   فئات)األجور( 

 400 45       111     154     72    18     التكرار)عدد العمال(

  

 الحل  :  نعمل جدوال تكراريا متجمعا صاعدا كاآلتي :           

 التكرار المتجمع الصاعد الحدود العليا للفئات    عدد العمال          ت )األجور(فئا     

  –صفر 

200 - 

400 – 

600 – 

800 – 1000                                                             

              18  

             72  

             154 

             111 

             45     

         200أقل من       

  400أقل من       

  600أقل من       

  800أقل من       

 1000أقل من       

        18 

       90  

       244  

       355  

       400  

  

 400مجـموع التكرارات                                                                 

        عامل   100ترتيب الربيع األدنى  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   =  ــــــــــــــــــ  =               

                                                            4                           4                                                                                                                                       

 400مجموع التكرارت                                                                                

                      عامل 300  ـــــــــــــــــ   = ×     3  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   =×    3ترتيب الربيع األعلى  =                

                                                                   4                                    4 

 قيمة الربيع األدنى  =  الحد األدنى للفئة التي يقع فيها الربيع األدنى   +        

 

 ترتيب الربيع األدنى  ـ التكرار المتجمع الصاعد للفئة قبل الربيعية                                                                        

 فئة الربيع األدنى طول× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 التكرار األصلي لفئة الربيع األدنى                                                                     

                                                    100 -  90 

 ألف  دينار  413(   =     200×  +  ) ــــــــــــــــــــــــــــ    400قيمة الربيع األدنى  =       

                                                          154  

 قيمة الربيع األعلى  =  الحد األدنى للفئة التي يقع فيها الربيع األعلى  +                                  

 

 اعد للفئة قبل الربيعية  التكرار المتجمع الص –ترتيب الربيع األعلى                  

 طول فئة الربيع األعلى   × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 التكرار األصلي لفئة الربيع األعلى                                    

 

  244ـ    300                                                    

 الف دينار  700,9(  =   200× +  )  ــــــــــــــــــــــــــــ   600قيمة الربيع األعلى  =      

                                                          111 

   قيمة الربيع األدنى  –يمة الربيع األعلى ق                                               

 االنحراف الربيعي   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

                                                                       2 

 413ـ       700,9                                                 

 ألف دينار تقريبا    144=        االنحراف الربيعي   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

                                                              2 
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 بالرسم  : (واألعلى الربيعين األدنىاالنحراف الربيعي )استخراج          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 ف المدى الربيعي بالرسم  وذلك باستخراج قيمتي الربيعين بيانيا كاآلتي :من الممكن إيجاد قيمة نص      

 

  0راريا متجمعا صاعدا نستخرج من الجدول األصلي جدوال تك –أ          

 

  0المتجمع الصاعد   نرسم المنحني التكراري –ب         

 

 دنى  والربيع األعلى على المحور الرأسي .نعين نقطتي ترتيب كل من الربيع األ –ج         

 

 ئهما  مـعنرسم من كل من هاتين النقطتين مستقيما موازيا للمحور األفقي ثم نسقط من نقطتي  التقا –د         

 

 فتكون نقطتا تالقي هذين العمودين مع المحور األفقي  مساويتين لقيمتيالمنحني عمودين على المحور األفقي 

 

 0الربيع األدنى والربيع األعلى على التوالي  

 

 بطريقة الرسم   ة تشتت األجور ( ) درج  ( أينصف المدى الربيعياالنحراف الربيعي )مثال : يطلب إيجاد   

 

 متجمعا صاعدا ثم  نرسم  المنحني الحل  :  نعمل جدوال تكراريا          

 المجموع 1000-800 - 600 - 400 - 200 -صفر   فئات)األجور( بالدينار

 400 45       111     154     72    18     التكرار)عدد العمال(

 

 المتجمع الصاعد  بأخذ الحدود العليا

 

  0اعدة الص و التكرارت المتجمعة

 الحدود العليا للفئات                      التكرار المتجمع الصاعد                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

  18                                     200من   أقل                            

  

    90                                     400أقل من                             

 

  244                                     600أقل من                             

 

 355                                     800أقل من                             

 

  400                                   1000أقل من                             

 

 400مجـ   ك                                                                           

 عامل          100ــــــــــــــــــ   =  ــــــــــــــــــ  = ترتيب الربيع األدنى  =  ــــــــــــــ              

                                                            4                         4                                                                                                                                       

 400مجــ    ك                                                                                           

                    عامل   300ـــــــــــــــــ   =   ×     3ـــــــــــــــــــــــــــــــ   =  ×    3ترتيب الربيع األعلى  =                
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                                                                   4                                    4 

 

 

 رالتكرا                                                                                                                          

 المتجمع                                                                                                                          

 صاعدال                                                                                                                          

 

 ترتيب                                                                                                                          

 الربيع                                                                                                                          

 االعلى                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 ترتيب                                                                                                                         

 الربيع                                                                                                                         

 االدنى                                                                                                                         

 

                                     _____________________________________ 

              ا              ا              ا              ا              ا                                      

 200          400        600        800       1000فئات )االجور بالدنانير(      

 إيجاد الربيعين األدنى واألعلى بالرسم                                                

                                                   

 تقريبا  دينار   410من الرسم نالحظ أن قيمة الربيع األدنى  =             

  

 دينار   700وأن قيمة الربيع األعلى   =                               

 

 قيمة الربيع األدنى    –قيمة الربيع األعلى                                                

 االنحراف الربيعي   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

                                                                       2 

 

                                                                  700  -  410           290 

        ينارد  145  ــــــــــــ   = الربيعي المستخرج بطريقة الرسم  =  ـــــــــــــــــــــــــ  =    االنحراف    

                                                                          2                    2             

 

 مالحظة :  تكتب عالمة يساوي تقريبا  هكذا 
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 ـ االنحراف المتوسط : 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــ    
 ويعتبر هذا 0هو عبارة عن متوسط  انحرافات قيم المجموعة عن وسطها الحسابي مع إهمال اإلشارة          

 

 المقياس أدق وأوضح من كل من المدى المطلق واالنحراف الربيعي فبينما يعتمد المدى المطلق على القيمتين

 

 ربيعيتين نجد أن االنحــــــراف المتوسط يهتم بكل المتطرفتين وبينما يعتمد االنحراف الربيعي على القيمتين ال

 مجـــ  ا  ح  ا                                                                  

 حراف المتوسط  =  ـــــــــــــــــــــــــــ   حيث  ح  هي االنحراف عن المتوسطقيمة من قيم المجموعة و االن

 ن                                                                      

 (   Value Absolute ــــذ بدون إشارة ) أي قيم مطلقةإلى  أن  االنحرافات تؤخوالخطين الرأسيين يرمزان 

 

 وطريقة حساب االنحراف المتوسط  تكون حسب كون البيانات غير مبوبة ومبوبة كاآلتي :

 

 المبوبة : أوال : في حالة البيانات غير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 أ ـ نجد الوسط الحسابي للمجموعة .     

 

 ب ـ نجد الفرق بين الوسط الحسابي وبين كل قيمة من قيم المجموعة .       

 

 م المطلقة للفروق.ج ـ  نهمل إشارات الفروق السالبة ونجد مجموع الفروق ) االنحرافات( أي نجمع القي       

 

 مجموع الفروق            مجـ  ا  ح  ا                                            

 د ـ  االنحراف المتوسط  =  ــــــــــــــــــــــــــــ   =  ــــــــــــــــــــــ       

 ن             عدد القيم                                                         

 

 مثال :  المطلوب استخراج االنحراف المتوسط لقيم المجموعة اآلتية :         

 

                          27    ،20    ،18    ،12    ،10    ،9 

 الحل :       

 9+    10+    12+    18+    20+    27      مجـ  س                              

  16=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =      س  =  ـــــــــــــــ               

 6                                       ن                             

 

 7،  ــ  6، ــ  4، ــ 2، +  4، + 11انحرافات القيم عن الوسط الحسابي  +  

 

 34 =    7+   6+  4+  2+  4+  11=   =  ا ح ا مجموع االنحرافات بعد إهمال اإلشارة  

 

  34            مجـ ا ح  ا                                              

 تقريبا  5،34ـــــــــــــــــــــ   =    =    ـــــــــــــــــ  نحراف المتوسط  =اال              

 6       ن                                                              
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 ثانيا : في حالة البيانات المبوبة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 0أ ـ  نجد مراكز الفئات س        

         

 .ت المناظرة لها اب ـ نجد حاصل ضرب مراكز الفئات في التكرار        

 ك  (× مجـ  )  س                                                      

    عتبار س  مراكز للفئات ،  ك  التكراراتـــــــــــــــــــــــــــ   باط الحسابي أي  ـــــج ـ نستخرج الوس        
     مجـ  ك                                         

 حراف كل مركز  من مراكز الفئات عن الوسط الحسابي مع إهمال اإلشارات  ا ح ا حيثد ـ نحسب ان      

 

  0ح  مقدار االنحراف  ،   ا ح ا  االنحراف المطلق             

 

 ك×  هـ  ـ  نضرب االنحرافات المطلقة في التكرارات المقابلة لها  أي   ا ح ا          

 

 ك×    ت         مجـ ا ح ااالتكرار ×حرافات المطلقة اصل االنمجموع ح                                         

 ـــــــــــ=  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــو ـ االنحراف المتوسط = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 ارات                                   مجـ  كمجموع  التكر                                                          

   جورهم  ) للساعة الواحد (  بالدنانير                                                          ي يبين توزيع عمال أحد  المعامل أمثال : الجدول اآلت     

 ـ4000 ـ3000 ـ2000 ـ1400 ـ1200 ـ   1000 فئات االجور

5000 

 مجـ

 100 20         20    15    20    15    10    عدد العمال

 
      0المطلوب حساب درجة التشتت في أجور عمال هذا المعمل باستخدام طريقة االنحراف المتوسط    
 الحل :   

 تالفئا      

 بالدينــــــار   

 التكرارات  

 )  ك  (  

 مراكز الفئات

 )  س  (   

     ك ×س 

   

 )ح ( انحرافات   

 الوسط عنالمراكز 

 )س ـ س(الحسابي 

 المطلقة اح ا   االنحرافات

 ) ك ( التكرارات×   

 ـ 1000

 ـ 1200

 ـ 1400

 ـ 2000

 ـ 3000

  5000ـ   4000

   10 

   15 

   20 

   15 

   20 

   20 

   1100 

   1300 

   1700 

   2500 

   3500 

   4500 

  11000 

  19500 

  34000 

  37500 

  70000 

  90000 

 1520 ــ       

 1320ــ        

 920ــ        

 120ــ        

      + 880 

       +1880 

   15200 

   19800 

   18400 

   1800 

   17600 

   37600 

 110400   ــــــــــــــ          262000 ــــــــــ     100   المجموع    

 262000ك         ×  مجـ  س                                           

 دينار  2620ـ  =   =  ـــــــــــــــــ  ـــــــــالوسط الحسابي  ) س (  =  ـــــــــــــــــــ   

 100مجـ  ك                                                  

 110400ك         × مجـ  ا ح ا                                       

 دينار  1104=  ـــــــــــــــــــــــــــ  =   ــــــــــــــــــــ    =    االنحراف المتوسط    

   

                                                                                                                               100مجـ  ك                                                           
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  االنحراف المعياري : – 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 

                     بين مقاييس الموضع ونظرا لدقته فإنه      هو أهم مقاييس التشتت ومركزه بينها كمركز الوسط الحسابي         

 

 0أكثر مقاييس التشتت استعماال وانتشار 

 

  بإيجاد  وسيلة أخرى للتخلص من اإلشارات بسبب التفكير   المعياري استنتجت االنحراف  إن صيغة          

 

 بعض المتوسطات بطريقة  جديدة السالبة لالنحرافات غير طريقة إهمال اإلشارات كما حصل عند استخراج 

 

 0ي بتربيع هذه االنحرافات ه

 

 ، س ن   وكان وسطها الحسابي   س000000،    2،  س 1فإذا فرضنا أن لدينا   ن   من القيم  س        

 

 فأن انحرافات هذه القيم عن الوسط  س  ستكون  :

 

 س ( ويكون متوسط مربعاتها  : –،   ) س ن  00000س (  ،   – 2س (  ،  )س – 1) س

 

 0الذي يعرف بالتباين [   2بالحرف  ع ] ولنرمز له 

                1    

 [ 2س ( –+ ) س ن  000000+  2س ( – 2+ ) س  2س ( – 1=  ـــــــــــ ] ) س  2ع

 ن              

 2س ( –مجـ  )  س ن                    

  The Variance =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ويدعى  بالتباين  2أي  ع

 ن                                                                                                                                    

  2س ( – نس مجـ )                  

  Square Root اري وهو الجذر التربيعيويدعى باالنحراف المعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      أو ع  =  

 ن                            

 

 االنحراف اس التشتت  ) ــــــــــي  هو ألجل أن يكون مقيإن السبب في أخذ الجذر التربيعف موجب للتباين لذاال

 

 كي  نرجع إلى الوحدات ات ولـــــــــبنفس وحدات القيم األصلية  فقد قمنا  بتربيع االنحراف المعياري (  مقاسـا

 

 0الجذر التربيعي أن نأخذ  األصلية بعد التربيع البد
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 إيجاد االنحراف المعياري من بيانات غير مبوبة  :                
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 النحرافات عن الوسط الحسابي بحسب الصيغة اآلتية :استخدام باأ ـ الطريقة األولى  :         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 2مجـ  ح                                       

 ع  =    ــــــــــــــــــــ    حيث   ح  االنحراف عن الوسط الحقيقي                             

 ن                                          

 ويكون ذلك بحسب الصيغة اآلتية : دام القيم األصلية:  باستخالطريقة الثانية  –ب        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 مجـ  س                2مجـ  س                                      

                                               2ع  =    ـــــــــــــــــــ    ـ   ) ــــــــــــــــــ (                       

 ن                      ن                                          

 0الحاسبة االلكترونية  الصيغة هي في  حالة وجود ذهوأكثر ما تستعمل ه         

 

 م االنحرافات عن الوسط الحسابي(ولى )باستخدااألللقيم اآلتية بالطريقة  مثال  :  أوجد االنحراف المعياري  

  

                                 9     ،10    ،12     ،15       ،13     ،19 

 الحل  :  أوال  :  نجد الوسط الحسابي :          

 

                                                 9    +10    +12    +15    +13     +19             78 

          13=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ـــــــــــ  =      الوسط الحسابي  س             

                                                                            6                                       6                                          

 عمود القيم  ،  عمود  انحراف كل قيمة عن الوسط الحسابي  ح  ،الثة أعمدة  :  عمل جدوال يحتوي على ثن

 

 0  2عمود مربع االنحراف  ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

           (          مربع االنحراف  ) ح (س -= س االنحراف ) ح              ) س (القيمة                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      9                                         -  4                                  16 

                      10                                       -  3                                  9 

                      12                                       -  1                                  1 

                      15                                          2                                  4 

                      13                                          0                                  0 

                      19                                         6                                   36 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 66                                                                              78        مجـ         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 78مجـ  س                                                                   

 13الوسط الحسابي   س   =  ــــــــــــــــــ   =  ــــــــــــــــــ   =                   

    6ن                                                                           

                    66            مجـ ح                                                   

 تقريبا          3،31=            11ـــــــــــــ     =    ــــــــــــ   ==    ) ع (االنحراف المعياري             

 6               ن                                                      
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 صلية ( :           ريقة الثانية  ) باستخدام القيم األأوجد االنحراف المعياري للقيم اآلتية بالطمثال :          

                                 9      ،10      ،12      ،15      ،13      ،19  

 ( 2قيمة  ) س (                مربع القيمة  ) سال                      الحل  :            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

                                                 9                                   81 

                                                 10                                 100 

                                                 12                                 144 

                                                 15                                 225 

                                                 13                                 169 

                                                 19                                 361 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

                                                                                                                     1080                                78مجـ                                             

 78               1080                  مجـ س      2مجـ س                     

 3،31=      11 =       2ـــــــــــــ   ـ  ) ـــــــــــــــــ (=        2ــــــــــــــ  ـ )  ــــــــــــــ (   ع   =        

 6                     6      ن                                 ن                        

 الطريقة المختصرة إليجاد االنحراف المعياري للقيم غير المبوبة  :          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

        تصعب ور فإن االنحرافات عنه تكون أعداد كسريةعندما يكون الوسط الحسابي عددا يحتوي على كس      

  عملياتها  الحسابية ولذا  نلجأ  إلى فرض وسط  مناسب  ) إحدى القيم الوسطى في  المجموعة مثال (  ثم نجد

 نحرافات عن الوسط الفرضي الذي اخترناه وبعد ذلك نطبق العالقة اآلتية :اال

 مجـ  د              2مجـ  د                         

 د   تمثل االنحرافات عن الوسط الفرضي   حيث    2( ع  =      ــــــــــــــــــ   ـ  ) ـــــــــــــــــــ          

 ن                     ن                            

 أوجد االنحراف المعياري بالطريقة المختصرة للقيم اآلتية :  :  مثال          

                            9       ،10        ،12          ،15           ،13           ،19 

 0مثال    12الحل : أوال : نأخذ إحدى القيم كوسط فرضي             

 نحرافات  :ثم  نربع هذه اال  12ثانيا : نعمل جدوال باالنحرافات عن الوسط الفرضي                     

 2د   = س ــ  أ   د     ) س (  القيمة                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

 9                  3ـ                 9                              

 4                  2ـ               10                              

                             (12              )0                  0 

                              15               3                   9 

                              13               1                   1 

                              19               7                   49 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

    72                   6               78مجـ                        

 مجـ  د              2مجـ  د                         

 حيث   د   تمثل االنحرافات عن الوسط الفرضي    2ع  =      ــــــــــــــــــ   ـ  ) ـــــــــــــــــــ (          

 ن                    ن                             

                          72                   6 

  3،31=        11=         1    ـــ   12=      2(  ) ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ـع  =            

                          6                     6                                     
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 إيجاد االنحراف المعياري  للقيم المبوبة  : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 تباع الخطوات اآلتية :ويتم ذلك بإ         

 

 0نجد مراكز الفئات  –أ                   

                 

 0كز فئة في التكرار المقابل له بالجدول نضرب كل مر –ب                   

 ك (×  مجـ )  س                                                                                       

 نستخرج الوسط الحسابي حسب هذا القانون    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –ج                   

 مجـ  ك                                                                                           

 0نجد انحرافات المراكز عن الوسط الحسابي  –د                   

 

 0نجد مربعات االنحرافات  -هـ                  

 

 0ر المقابل له نستخرج حاصل ضرب مربع  كل انحراف في التكرا  –و                  

 

 نعوض  في العالقة اآلتية :                                   -ز                  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            

 ك×  2مجـ  ح                                                                          

 االنحراف المعياري  =    ــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

 مجـ  ك                                                                                
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  عامل    100الدنانير( ل  ب )االجور اليومية  الجدول اآلتي يبين:   مثال                  

 

االجور 

 اليومية 

 المجموع  100-90 -80 -70  -60 -50 ـ  40

            100  4 16 12 40 20 8 عدد العمال

    

 : يطلب إيجاد االنحراف المعياري لهذا التوزيع              

 

 :  نعمل جدوال ونمال الحقول األربعة األولى له : الحل               

 

فئات 

 االجور)بالدنانير(

عدد العمال 

 التكرارت 

     

           ك        

مراكز 

 الفئات   

 

  س          

    

 ك   

   × 

 س   

االنحرافات 

  عن مراكز 

      الفئات  

 = س ــ  سح

مربع 

  االنحرافات

       

         2ح     

بع مر

 االنحرافات

 التكرار× 

 ك       ×  2ح 

 40-           

50-          

60- 

70- 

80- 

90- 100 

8 

20 

40 

12 

16 

4 

45 

55 

65 

75 

85 

95 

 

360 

1100 

2600 

900 

1360 

380 

 

-22 

-12 

-2 

8 

18 

28 

 

484 

144 

4 

64 

324 

784 

 

3872 

2880 

160 

768 

5184 

3136 

 

 

 

 16000   6700  100 المجموع  

  

 6700ك           ×مجـ  س                                                 

  دينار  67ــــــــــــــــــــــ   =  ــــــــــــــ  =     نجد الوسط الحسابي   س  =            

 100مجـ ك                                                                    

 

  في اصل ضرب مربع االنحرافات نحرافات ومربعاتها وحيجاد االثم نكمل كتابة بقية الحقول بإ           

 

 في التكرارات المقابلة كذلك نجد مجموع حقل مربع االنحرافات في التكرار المقابل  كما  في  االنحرافات

 

 0الجدول السابق 

 ـــــ           ـــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

      16000    (                 ك×    2ح )مجـ                          

 ناردي   12،7=       160ع  =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =      ــــــــــــــــــــــــ      =              

 100      مجـ   ك                                                     
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 االرتبال                                             
                                          Correlation  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                                         
 

ذا كان أن يعرف إكثريا بين ظاهرتين أو أكثر باالرتباط ، ويهم الباحث   Relation تسمى العالقة      

اهرتين بحيث يمكن ـــــــــأ من وجود عالقة سببية بين ظينش يط الذواالرتبا 0أم غير ذلك   اط سببياــاالرتب

 0 التميز بين ما هوسبب وما هو نتيجة
 

 درجة  هرتباط البسيط ويسمى المقيـاس الذي نقيس بوتسمى العالقة الخطيــة بين ظاهرتين باال     

 

 0( Correlation Coefficient  ) معامل االرتباط بـ   االرتباط
 

 وتختلف رتباط وووت  بين الووارر حتتا  إل  بع  اسأسالي  والقوادد احإتااييةولقياس درجة اال     
 

 أن العالوة بين واررتين فترضحا اذا بسيطة فإ رغي وآذا كاحت العالوة بسيطة قوادد واسأسالي  فيما إرذه ال
 

             االرتباط البسيط يقيس مثل هذه العالقة يسمى معامل ) خطية ( فأن المقياس الذي بسيطة

 

 Simple Correlation Coefficient 
 
       

 االرتباط  :ستخراج صيغة معامل ا         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 أوال : معامل االرتباط للبيانات غير المبوبة :  

 
 الطريقة المطولة : ـ 1  

 ــــــــــــــــــــــــــ       
 اهرة وبفرض إن لدينا ـــلنقيس تغير الظاهرة  منها هي الــــــوسط الحسابي لقيم تلك الظفضل قيمة أإن      

 

 زواج المتناظرة منظنا   ن    من االذا كانت بينهما عالقة وأننا الحإس  ،  ص  ونريد إن نرى    الظاهرتين

 

 قيم الظاهرتين أي  :

 ،   س ن   00000،   3،  س  2،  س  1س                                 

                                  

 ،    ص ن00000،   3،  ص 2،  ص  1ص                                

 

 أن  س  هو الوسط الحسابي لهذه القيم هو : فأن تغير الظاهرة  س  على اعتبار        

 

 ، ) س ن ـ س (00000ـ س ( ،  2ـ  س (  ،  ) س 1) س                     
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 س  على اعتبار   ص   هو الوسط الحسابي لقيم  ص  وأن تغير الظاهرة  ص  المناظرة  لتغير الظاهرة      

 

 ص ن ـ ص (  فلسهولة المقارنة ،  ) 00000ـ ص ( ،  3ـ ص (  ،  )  ص 2ـ ص (  ،  ) ص 1هو  ) ص

 

 0بين التغيرين المتناظرين نجردهما من الوحدات 

 

عياري لكل منهما أي إن أفضل طريقة لجعل التغيرين بدون وحدات هي بقسمتها على االنحراف الم        

 على

   

   على التناظر فنحصل على نسب خالية من كل تمييز   ع س ، ع ص

 

 س ن ـ  س           ص ن ـ ص                             ـ  ص  1ص ـ  س             1س                      

 ــــــــــــــــــــ×   +  ــــــــــــــــــــ     000000+      ــــــــــــــــــــــ×   ر   =   ـــــــــــــــــــــ            

 ع ص                                  ع س                    ع ص                    ع س                           

 

  ص ن ـ ص ( × )مجـ ) س ن  ـ  س (                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   =   ـــ        

               ع ص×    سع ×  ن                                 

 

 أي أن  قيم     ر    1يمة له  هي  ـوأصغر ق  1من الممكن بيان إن أكبر قيمة لمعامل االرتباط  )  ر (  هي  + 

 

   كان االرتباط عكسياموجبة كان االرتباط طرديا  وإذا كانت سالبة  فإذا كانت ر  1ـــ   و  1محصورة بين +

 

 Uncorrelated تاما لتان عن بعضهمااهرتين مستقظذا يعني انعدام االرتباط  بين الصفرا فه=  وأن كانت ر

 

 0فأن االرتباط  بين الظاهرتين تام وطردي   1إما اذا كانت    ر  =  +        

 

   Perfect And Positive ( Direct ) Correlation                                                               

 

 0فأن  االرتباط بين الظاهرتين تام وعكسي   1وإذا كانـــت    ر  =  ـ         

 

                                                             Perfect And Negative ( Inverse)  Correlation   

 

 العمــــــوم  أي أن القيمة على و 0،5أو أصغر من  ـ  0،5ويعتبر االرتباط قويا إذا كانت  ر  اكبر من          

 

 فهخ0 ةا وإذا كانت الظواهر األخرى  ثابت 0،5المطلقة  لـ  ر  اكبر من  ا 
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 ين  هما  س  ) االدخار ( بأالف الدنانير  ،  ص ) الدخل (  بأالف مثال  :  أخذت عينة لدراسة ظاهرت       

 

                                                                                                                       ية :وحصلت على القيم التاله  الدنانير في سبع فترات زمنيـــ

 

  19       17        16       15      12       10       9قيم ) س ( :                                          

  

                                                                                86       82        79       77      74      69     65قيم ) ص (:                                          
 ثم بين ماذا تعحي الحتيجة؟ أوجد معامل االرتباط البسيط بالطريقة المطولة  بين الواررة  س  والواررة  ص

        التل :حعمل جدوال كما يلي :
 )س ـ س( ) ص ـ ص(    2ص( )ص ـ   2(س      ص        )س ـ  س(    )ص ـ ص(    )س ـ ٍس        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ   ـــــــــ     ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ  ــــــ   

 55                      121            25           11ـ               5ـ             65        9      

 28                        49            16             7ـ               4ـ              69     10      

 4                          4              4             2ـ               2ـ              74      12     

     15      77              1                1              1              1                          1 

     16      79              2                3              4              9                          6 

     17      82              3                6              9             36                         18 

     19      86              5                10            25          100                       50 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    98      532                                               84          320                       162  

 98                   مجــ   س                  

 الف دينار 14ــــــــــــــــ   =    ـــــــــــــــــــــ     =    س  =     

 7 ن                                             

  532                  مجــ   ص                

 الف دينار  76=      ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ      =   ص =     

  7 ن                                             

 84                   2مجـ ) س ـ س (                        

 ع س  =    ــــــــــــــــــــــــــــــ       =     ــــــــــــــــــ     

 7ن                                                              

  320               2مج ) ص ـ ص (                        

 =     ـــــــــــــــــ    ع ص =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 7ن                                                             

 مجـ ) س ـ س ( ) ص ـ ص (                     

 ر    =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 ع ص×   ع س  ×  ن                          

                                    162                           162                  162            162    

      0،98=  ر   =     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =   ـــــــــــــــــــــــ   =   ــــــــــــــــ   = ــــــــــــــ       

                              84          320             84    ×320          26880        163،59   

 ـــــــــ  ×   ـــــــــ   ×    7                   

                              7              7 

 موعة طردي وقوي جدا  أذا كانت وهذه النتيجة تدل على أن االرتباط بين الظاهرتين  س  ،  ص  لهذه المج

 0العوامل االخرى ثابتة 
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 الطريقة المختصرة :   ـ2  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ        
 عن   أ   أي  ) د = س ـ أ ( نحرافات القيم   س  تغير  س   ونرمز له   أ    ونجد انختار أحد قيم الم      

 

    ب أي ) و = ص ـ ب (    نحرافات القيم   ص  عنونرمز له   ب  ونجد اص  ونختار أحد قيم المتغير      

   

 ثم نطبق القانون التالي :      

 

 مجـ  د             2مجـ د                             

 2ـــــــــــــ   ـ   ) ــــــــــــــــ (   ع س =               

 ن                 ن                                 

 

 مجـ  و           2مجـ  و                            

    2ــــــــــــ  ـ    ) ـــــــــــــ (  =   ع ص             

 ن                  ن                              

 

           ـ و ( و )×  ـ د (د  )مجـ                                    

   ــــــــــــــــــ=       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر               

 ع ص×  ع س × ن                                     

 

 الف الدنانير   يداع ( بآالف الدنانير  ،  ص  ) اإلآحب ( بمثال  :  أخذت عينة لظاهرتين هما  س  ) الس        

   

 أثنى عشر فترة زمنية وحصلت على القيم التالية                   

 71  69   67   68   66   70   62   68   64   67   63   65   س   

 70  68   67   71   65   68   66   69   65   68   66   68   ص  

             

  

 ن الواررة  س  والواررة  صأوجد معامل االرتباط البسيط بالطريقة المختارة  بي          
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        التل :حعمل جدوال كما يلي :
 

      د ـ د          و ـ و          ) د ـ د ( ) و ـ و (         2و         2س         ص         د         و         د    

 )س ـ أ( )ص ـ ب(                          

 ـــــ ــــــــ     ـــــــــ    ــــــــ    ـــــــــ     ــــــــــ     ـــــــــ        ـــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ  

 0،70ـ           0،42        1،67ـ          4           4         2        2ـ          68        65   

 5،80         1،58ـ       3،67صفر      ـ         16      صفر       4 ـ     ( 66 ) ب   63   

 0،14            0،42       0،33           4صفر                2صفر             68(     67 )أ 

 6،89          2،58ـ        2،67ـ         1           9        1ـ         3ـ          65       64   

   68       69          1         3          1          9          1،33         1،42           1،89  

    7،38          1،58ـ        4،67صفر     ـ         25صفر             5ـ          66       62   

   70       68          3        2           9          4          3،33         0،42           1،4  

  1،73          2،58ـ        0،67ـ         1          1          1ـ        1ـ          65       66   

   68      71          1          5           1         25        1،33        3،42           4،55  

 0،91ـ          0،58ـ        0،33          1صفر                1صفر                67      67   

   69      68          2         2            4          4         2،33        0،42            0،98 

   71      70          4         4           16       16        4،33        2،42           10،49  

 ـــــــــــ    ــــــــــ    ـــــــــــ    ــــــــــ                                     ــــــــــــــــ                       

                          39،64                                         69        86         19          4مجـ                    ـ 

 19                        مجـ  و                                4ـ                مجـ د               

 1،58   و  =   ــــــــــــــ   =            و =  ــــــــــ     0،33 ـ  =  ــــــــــــ  = د               د = ـــــــ 

              12                    ن                                         12                           ن        

 

 مجـ  د               2مجـ د                             

 2ــــــــــــــ    ـ    ) ـــــــــــــــ (    ع س  =            

 ن                    ن                                                

 

   4ـ                    86                               

 2،66=         7،06=           2ـــــــــــــ     ـ    )  ـــــــــــــ (    ع س  =            

                               12                   12 

 

 مجـ  و              2مجـ  و                             

 2(ـــــــــــــــ  )ـ         ــــــــــــــ   ع ص =             

 ن                     ن                                

 

                              69                   19  

 1،80=      3،25=            2ع ص =     ــــــــــــــ    ـ     ) ـــــــــــــ (          

                              12                   12 

 

 39،64                39،64مجـ ) د  ـ  د ( ) و  ـ  و (                                                

 0،69ـــــ    =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =  ــــــــــــــ  =    =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر               

   57،46         1،80×  2،66×  12ع ص                  ن  ع س                                 
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 )س( وظاهرة التوفير )ص(  جيدة تباط  بين ظاهرة السحبأن حالة االر      

 :  أخذت عينة لدراسة ظاهرتين  هما  س  ) االدخار ( بأالف الدنانير  ،  ص ) الدخل (  بأالف سؤال    

 

 الدنانير في سبع فترات زمنيـــه         

 

 وحصلت على القيم التالية :

  19       17        16       15      12       10       9قيم ) س ( :                                          

  

                                                                                 86       82        79       77      74      69     65قيم ) ص (:                                          
 

 ؟المختارة  بين الواررة  س  والواررة  ص المطولة وبالطريقة البسيط بالطريقة أوجد معامل االرتباط
 ثم بين ماذا تعني نتيجة معامل االرتباط  ؟              
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 :  معامل االرتباط ) بيرسون ( للبيانات المبوبة  :  ثانيا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 تتوقف دقة النتائج التي تصل اليها عند دراستنـــا آلي  ظاهرة ) في أي حال ( على مقدار المشاهدات          

 

 ا أقرب ) مثال (  كانت النتيجة التي  تصل اليه  ةالتي أثبتت أرقامها  ،  بمعنى أنه كلما زادت األرقام  الجدولي

 

 ولقد الحظنا عند قياس االرتباط  ،  أن العمليات الحسابية تستغرق جهدا وهذا الجهـــد سيزيد مع زيادة          

 

 لى سبيل لتخفيفلذلك يقتضي األمر  الوصول إ 0حده فإذا بلغ العدد بضع مئات كان الجهد بالغا  0عدد القيم  

 

 لى فئات تتجمع في كل منها الوحدات جـــــــاء إلى تقسيم األرقام  إتالعبء الحسابي وهذا الطريق  هو االلهذا 

 

 فإذا كانت األرقام  تمثل ظــــاهرتين درستا معا  ،  كان لدينا  0المتقاربة ،  ثم تحسب التكرارات في كل فئة  

 

 ت جدوال مزدوجا ئذ توزيعين تكرارين متشابكين وكان الجـــــــدول الذي ترصد فيه هذه الفئات والتكراراعند

 

 0يطلق عليه ) الجدول التكراري المزدوج ( 

 

 وأن مقاييس االرتباط في حالة الجدول التكراري المزدوج هي نفس المقاييس في حالة الجداول المقررة        

 

 ــاطارات( التي تؤخذ في االعتبار عند التطبيق الحسابي لقياس االرتبوالفارق الوحيد الذي يستجد هو  ) التكر

 

 0ألنه في حالة الجداول المقررة كان تكرار الظــاهرة هو واحد في كل قياس ، فلم تتضمنه العمليات الحسابية

 

 مثال :          

 ــــــــــ              

 االدخار و)  ص ( الدخل حيث تمثل )  س (    )س ، ص( و فرضنا أننا قمنا بدراسة ظاهرتين هماــــــــــــول

 

       وحصلنا على جدول التوزيع التكراري المزدوج التالي :عامل    200لــــــــ    الدنانيرباألف 

 س           

 ص

 المجموع 60ــــ      50   ـــــ   40   ــــ   30     ــــ         20     ـــ  10     

 11        4        7        صفر  ــــ

 34      2       6        14        12        ـــــ    4 

 60     6         12       20        16        6        ــــــ    8 

 60     10         17       18        13       2        ــــــ  12

 35     7          9        15        3                  1        20ـــــ   16

 200    23          40       59       50      28       المجموع
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 وماذا تعني النتيجة أي هل يوجد ارتباط  أم  ال وما هي قوته؟  ؟ ل االرتباط ) ر ( بطريقة بيرسونوجد معامأ

 الستخراج االنحرافات ع س ، ع ص  ح حل المثال المدرج في الجداول الثالثة اآلتية يوضالتيبين  مالحظه   

 0ومعامل االرتباط ) ر ( وهو للتوضيح فقط    ـــــــــــــ  

 على  التوالي وأن  المتوسط    18،    14،    10،    6،    2نظرا الن مراكز  فئات قيم  ص  هي           

        5،48ــ     9،48فأن االنحرافات عن المتوسط الحسابي سيكون  ــ    11،48الحسابي  )  ص  (  هو  

األول من على التوالي ومعنى ذلك أن كل قيمة تقع على السطر األفقي    6،52ــ     2،52ــ    1،48ــ  

 وأن كل قيمة   9،48(   انحرافهما عن المتوسط الحسابي  لـ   ص  هو  ــ    4،     7الجدول  )  وهما هنا  

 0وهكذا   5،48(  انحرافهما   ــ    2 ،   6،    14،    12تقع على السطر الثاني  )   وهما هنا   

      

على التوالي وأن المتوسط     55     45     35    25   15ونظرا الن مراكز فئات قيم  س  هي          

  11      1    9ــ      19فأن االنحرافات عن المتوسط الحسابي ستكون   ــ    34الحسابي  )  س  (   هو  

،     7ومعنى ذلك أن كل قيمة تقع في العمود الرأسي األول من الجدول  )  وهي هنا   0على التوالي    21

وأن كل قيمة تقــــع في     19(  انحرافهما عن المتوسط  الحسابي  لـ   س  هو   ــ    1،    2،    6،     12

 0وهكذا     9  (  انحرافها   ــ  3،    13،    16،    14،    4العمود الثاني  )   وهي هنا  

 

يقع على محوري   7فالرقم األول     0وبذلك تقع كل قيمة من قيم الجـــــدول على محورين لالنحراف        

                       وبذلك يكون  ) س  ــ  س  ( )  ص  ــ  ص  (  بالنسبة له هو    19ــ       9،48االنحراف  ــ  

  9ــ      9،48على  محوري االنحراف  ــ    4كما يقع الرقم    1260،48أي      19ــ  ×    9،48×    7

 0  341،28أي     9ــ  ×    9،48ــ  ×    4وبذلك يكون  ) س  ــ  س  (  ) ص  ــ  ص (  بالنسبة له هو  

      

 وعليه تكون االنحرافات بالنسبة للسطر االفقي االول  :       

 

 1602،12=     341،28 +   1260،84ــ              

 تقع على محاور االنحرافات     2    6   14  12الثـــــاني فأن األرقام    وفيما يختص بالسطر األفقي         

 على التناظر وتكــون  11،    5،48،  ــ    1،    5،48،  ــ    9،  ــ    5،48،  ــ ×   19،  ــ    5،48ــ   

 لها هي :  س  (  بالنسبة  قيم ) س ــ

 11×    5،48×  2،    1×  5،48ــ ×  6،    9ــ ×  5،48ــ ×  14،   19×  5،48ــ ×  12

 1786،48على التناظر ومجموعها      120،56،  ــ   32،88،  ــ   690،48،      1249،44أي  

   

 والسطر الخـامس  655،20والسطر الرابع    29،60كما تكون جملة  أنحرافات السطر الثالث هي  ــ        

 5416ويكون  مجموع االنحرافات     1401،80

 

 ك×  مجــ  ) س ــ  س ( ) ص ــ  ص (                                                           

 ــــــــولما كان معامل االرتباط  )  ر  (   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 ع ص× ع س × مجـ  ك                                                                    

   

 فبالتعويض رقميا  ينتج  أن  :ــ     

 

                                             5416                                     5416   

 0،5=  0،5005ــــــــ   =   ـــــــــــــــــــــــــــ  =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر      =  ـــــــ           

                            200  × 12،083    ×4،4776                10820،56  

 

 ــوزيع التكراري على النسق التالي ولتسهيل الحل الحسابي فأن العمليات السابقة تظهر في جدول التــــــ       
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 من خانات الجدول حاصل ضرب اإلنحرافين كما أوردنا بالزاوية األخرى حاصلوقد أوضحنا بالزوايا العليا 

 ك  × التكرار   أي  ) س ــ س ( ) ص ـ ص ( × النحرافين ضرب ا

ح =     ك × س   س           ك   )  س  (  الفئات    

 س ــ  س

 ك×   2ح   2ح   

 10108   361   19ــ     420   15    28     ــ 10    

 4050   81    9ــ    1250  25   50    ــ 20    

 59    1    1       2065  35   59    ــ 30    

 4840   121     11     1800  45   40    ــ 40    

 10143   441    21     1265  55   23    60   ــ 50    

 29200     6800     200    مجـــ     

 

 6800                      ك × مجـ  س                       

 34ــــــــــــــــــ  =   س  =           ـــــــــس  =  ـــــــــــــــ          

  200  مجـ  ك                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــ                                

 ــــــــــ             29200ك               ×  2مجـ  ح                       

 12،083=      146ــــــــــــــــــــــ   =     =   ــــــــــــــــــــــــــ   =     سع         

 200مجــ  ك                                                

 

 حيث  ح  =  )  س  ــ  س  (         

=  ح     ك × ص   ص           ك   )  ص  (  الفئات    

 ص ـ ص

 ك×   2ح   2ح   

 988،57  89،87  9،48ــ    22     2     11     ــ  0     

 1021،02 30،03   5،48ــ    204    6     34     ــ   4     

   131،40 2،19      1،48ــ   600    10     60     ــ  8     

 381،00   6،35     2،52    840      14    60     ــ  12     

 1487،85 42،51   6،52    630    18    35     20   ــ  16     

 4009،84   2296       200    مجـــ     

 

 2296          ك   × مجـ  ص                        

 11،48ـــــــــــــــ   =    ــــــــــــــــــــــــــ   =  ص   =           

 200                مجــ  ك                            

 ـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــ                     

 ــــــــــــــــــــ            4009،84ك             ×  2مجـ  ح                       

 4،4776=     20،0492ع ص =   ــــــــــــــــــــــــــ   =   ــــــــــــــــــــــــ   =           
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   200مجــ   ك                                               

 حيث   ح  =  )  ص  ــ  ص (       

)س ـ  

 س(

   21      11      1        9ــ      19ــ    

)ص ــ 

 ص(

س    

 ص 

    ــ  50  ــ  40    ــ  30   ــ 20   ــ   10  

60 

 ×  )س ــ س( مجـ

  )ص ــ ص(

 ك× 

 

 9،48ـ 

 

      ــ0 

   

180،12         

    7 

1260،84 

 

85،32 

    4 

 341،28 

     

11 

 

 

1602،12 

 

 5،48ـ 

 

 ــ 4

104،12 

   12  

1249،44 

49،32 

   14 

 690،48 

 5،48ــ 

        6 

 32،88ــ  

 60،28ــ 

    2       

 120،56ــ

  

34 

 

 

1786،48 

 

 1،48ـ 

 

 ــ  8

28،12 

   6 

 168،72  

13،32 

   16 

213،12 

 1،48ــ 

    20 

  29،60 

 16،28ــ 

    12 

 195،36ــ

 31،08ـ 

    6 

ـ 

186،48 

 

60 

 

 29،60ــ 

 

 2،52 

 

 ــ12

 47،88ــ 

    2 

   95،76ــ 

 22،68ــ 

  13 

 594،84ــ 

2،52 

   18 

  49،36 

27،72 

  17 

 471،24 

52،92 

   10 

529،2 

 

60 

 

655،20 

 

6،52 

 

 

 ــ16

 123،88ــ 

    1 

 123،88ــ 

 58،68ــ 

     3 

 176،04ــ 

6،52 

   15 

  97،80 

21،72 

   9 

 645،48  

136،92 

     7  

958،44 

 

35 

 

1401،80 

    

 

 5416   200 23    40     59    50    28      مجـ 

 

 ك × مجــ ) س  ــ  س ( ) ص  ــ  ص (                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــمعامل االرتباط ) ر (  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 ع ص×  ع س  ×  مجــ  ك                                                 

 

                                                      5416  

   =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

                                         200   ×12،083    ×4،4776 

                                                     5416 

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

                                            200    ×54،1028 

                                           5416 

 =  ـــــــــــــــــــــــــــــ                               

                                       10820،56 

 

                                   =0،5005 
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 االرتباط  طردي ومتوسط            0،5=                                  

 

 ارتباط الرتب                                          

                                     Rank Correlation 

  

 
       Coefficient Of Rank Correlation  رتباط  الرتب(ارمان ) يسب  اليجاد معامل االرتباط بطريقة 

                                                                                                                                                                                 

  ( Spearman) :  نتبع الخطوات التالية 

 0ورة تصاعدية ـ نرتب القيم لكل ظاهره ) س (  أو  ) ص (  بص 1       

 ـ نعطي تسلسل لقيم كل ظاهره وفي حالة تساوي بعض القيم المتسلسلة نجمع أرقام التسلسل ونقسمها 2       

 0كل قيمة نفس أرقام التسلسل بصوره متساويهعلى عددها ونكتب أمام            

 0صلية لكل ظاهرةألرقام األـ نضع تسلسل القيم الجديدة أمام ا 3       

 0ـ نجد الفرق  ) ف ( بين ترتيبي الظاهرتين  )س( ، )ص( في الخطوة الثالثة  4       

 0ـ نربع الفرق ) ف (  5       

 ثم نطبق القانون التالي :            

    2مجـ  ف 6                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ  1تباط الرتب )سبيرمان (    ر  =  رمعامل ا            

 (        1 ــ 2ن ) ن                                                                              

 القيم أزواج حيث  ن    تمثل عدد                            
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وما هي  (ص )،  (س  )رتباط الرتب ( بين الظاهرتين رتباط بطريقة سبيرمان ) امعامل االمثال : أوجد    

 النتيجة ؟

 16 15 17 14 17 14 18 13 19          13 س                                 

 18 15 19 15 20 13 20 13 22 15 ص          

    الحل :   

ترتيب   ص                          س     

 س

تصاعد

     يا

تسلسل 

 س

ترتيب 

  ص

 تصاعديا

تسلسل     

 ص

تسلسل   س 
صلي  مع األ

 ترتيب    س

تسلسل  ص 
صلي  مع األ

 ترتيب   ص

ف  =  

 س ـ ص

 2ف  

  13        

  19 

  13 

  18 

  14 

  17 

  14 

  17 

  15 

  16 

   15 

   22 

   13 

   20 

   13 

   20 

   15 

   19 

   15 

   18 

  13 

  13 

  14 

  14 

  15 

  16 

  17 

  17 

  18 

 19               

  1،5 

  1،5 

  3،5 

  3،5 

   5 

   6 

  7،5 

  7،5 

   9 

   10  

   

  13 

  13 

  15 

  15 

  15 

  18 

  19 

  20 

  20 

  22  

  1،5 

  1،5 

   4 

   4 

   4 

   6 

   7 

  8،5 

  8،5 

   10 

 

  1،5 

   10 

  1،5 

   9 

  3,5 

  7،5 

  3،5 

  7،5 

   5 

   6 

 

   4 

   10 

  1،5 

  8،5 

  1،5 

   8،5 

   4 

   7 

   4 

   6 

 2،5ـ   

 صفر  

 صفر  

   0،5 

   2 

 1ـ   

 0،5ـ 

  0،5 

   1 

 صفر    

   

 6،25 

 صفر 

  صفر 

 0،25 

   4 

    1 

 0،25 

 0،25 

   1 

 صفر 

 

 13           مجـ 

 2مجـ  ف  6                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــ   ــ  1رتباط الرتب ) سبيرمان(  ر  =   معامل ا           

 ( 1 ــ 2ن  )  ن                                                                        

                                        6       ×13                           78 

 0،95=     0،05   ــ  1ــــــــــــــــــ   =      ــ  1ــــــــــــــــــــــــــــــ   =       ــ  1=                       
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 االرتباط طردي وقوي جدا             990           (            1 ــ 100)  10                                    

   Attributes )  للصفات  (ارتباط البيانات المبوبة                             

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

 : Coefficient Of Association  أوال  :  معامل االقتران     

 ـــــــــــــــــــــــ                  

 مامه مشكلة  دراسة العالقة بين صفات غير قابله  للقياس العدديفي كثير من األحيان يجد الباحث أن إ      

 0نتاج أو  بين تسميد البذور وكمية اإل  كالعالقة بين درجة التعليم وشراء  وثائق التأمين على الحياة

 لى قسمين  ،  فينتج لدينا إ موضوع البحثظاهرتين   كال يم وضع بول معامال لالقتران يقضي بتقس وقد      

 0أربعة أقسام توزع عليها الحاالت 

 عة  خانات من أرب  بالرمز   أ  ،  ب  ،  ج  ،  د     ووضعت في شكل جدول  ربعةفلو رمزنا لألقسام األ     

 الظاهرة الثانية                   كما يلي  :                      

  2قسم              1قسم                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                

 ب            أ              1قسم                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ولى     الظاهرة األ      

 ج                  د        2قسم                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

                                               

 أ   د      ـ      ب   ج                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    معامل االقتران    =                

 ب   ج أ    د     +                                                     

 كانت سالبه أو موجبه الن الهدف ن إشارة معامل االقتران بصرف النظر عن اإلحتساب ويراعى بعد ا        

 لى نتيجة تفصح عن وجود أو عدم وجود عالقة هو الوصول إ ايسةلمتغيرات غير المقـمن قياس العالقة بين ا

 0انشارة السالبة في الحسباهرتين فيما لو أخذنا اإلبين الظ وليس الفرض  قياس التنافر 
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 شخص تس  درجة التعليم   100مثال : أوجد معامل االوتران  للجدول التالي الذي يبين توزيع         

 ول  ( وشراء وثيقة التأمين دل  التياة  ) الواررة الثاحية (  ؟) الواررة اسأ 

 التل  :        

 الواررة الثاحية                                           

 مجـ      له وثيقة تأمين       ليس له وثيقة تأمين                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

    60               10                        50           متعلم                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى  الظاهرة األ

 40                25                       15غير متعلم                              

 

      100               35                        65مجـ                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 :الحـــــــل  

 

 أ  د     ـ     ب  ج                                        

 معامل االقتران    =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 ب  ج    +أ  د                                            

 15×        10ـ         25×    50                                      

 معامل االقتران   =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

                                     50    ×25   +      10     ×15 

 1100                         150ـ         1250                                      

 0،79=    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      =    ـــــــــــــــــــــــ   =                                

                                     1250        +150                         1400   

 0عليم  وشراء ووثيقة التأمين على الحياة قويه بين درجة التطردية  و وهذا يعني وجود عالقة          
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 :  Coefficient Of Contingency  ثانيا :  معامل التوافق       

     ـــــــــــــــــــــــ             

الجدول سيابح ل  أكثر من أربعة  ن حودين فأنم كثرمة سأالوافية التي لديحا مقس أذا كانت  البيانات  
مل ولتسا  معا 0خدم مقياس أخر رو معامل التوافق ستخدام معامل االوتران ويستن اوبهذا ال يمكخاحات 

 تية :التوافق حقوم بعمل الخطوات اآل

 0أوال : حربع التكرار الموجود بكل خاح       

 الاف ومجموع حهاية ثاحيا : حقسم مربع كل تكرار دل  تاال ضر  مجموع التكرار الموجود ب     

 0الخاح  العمود الذي توجد في حهاية الموجود ب ركراالت            

 0تية لتسا  معامل التوافق لعالوة اآلثالثا : حستخدم ا     

 1ـ    جـ                                       

   ــــــــمعامل التوافق   =     ــــــــــ          
       جــ                                             

       0شخص حسب درجة التعليم وشراء وثيقة التأمين على الحياة  200مثال : الجدول التالي  يبين توزيع         

 

 درجة التعليم                له وثيقة تأمين      ليس له وثيقة تأمين         مجـ                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

         75                  15                    60الثانوية فأكثر                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 80                  50                   30               متعلم أقل من الثانوية                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 45                   40                    5غير متعلم                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 200                105                   95مجـ                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

              (60  )2           (30  )2           (5  )2             (15 )2           (50 )2           (40 )2 

 +  ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  +  ـــــــــــــــــ=   ـــــــــــــــــ  +   ــــــــــــــــــ  +  ـــــــــــــــــــ  +   ــ  جـ

            75  ×95         80  ×95         45  ×95         75  ×105     80   ×105      45 ×105 

 

          =0،505  + 0،118   +0،005  +0،028  +0،312  +0،355    =1،323 

 

 1ـ  1،323             1ـ    جــ                                  

   0،49=      0،244ـــــــــــــــــ    =   ــــــــــــــــــ    =    معامل التوافق  =           

   1،323                  جــ                                      

 قبال على شراء وثائق التأمين بين درجة التعليم واإل متوسطة طردية و  هذا المعامل يدل على وجود عالقة
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                  0القة متوسطة وطردي ودرجة الع0على الحياة

 السالسل الزمنية                                      

                             Time Series                                            

 مفهومها  ـ  استخداماتها                                              

 هي مجموعه من القيم الشاهدة  لظاهره معينة لمدة من الزمن  )  عدة سنوات سلة الزمنية   :  السل       

 0ـــــــــــــــــــــــــــــــــ       مثال  ( في فترات زمنيه متساوية      

 هي    1980الى  سنة    1960إن مجموعة القيم الدالة على صادرات العراق السنوية من التمور من سنه     

 أو أسعار العمالت في  تغير أسعار الذهب  كذلك يمكن اعتبار  الجدول الذي يشير الى  0سلسله زمنيه أيضا  

 0نهاية كل ساعة ولمدة يوم كامل أو خالل فترة التداول هو سلسلة زمنية وهكذا 

 الزمن على شكل السلسلة الزمنية عالقة دالية بين متغيرين هما قيمة الظاهرة ويمكن اعتبار و       

 0حيث ترمز  ص  الى قيمة الظاهرة  ،  ن  الفترة الزمنية   ص   =   د )  ن (                                    

 ومن الفوائد المهمة في دراسة السالسل الزمنية هي عملية التنبؤ  ) التوقع ( بما سيحدث من تغير على         

 0وء  ما حدث لها في الماضي قيم الظاهرة  في المستقبل على ض

 وأن دراسة السلسلة  الزمنية  يقتضي  تحليلها الى العوامل المؤثرة فيها  وقد  وجد  أن السلسلة الزمنية         

 تتأثر بالعوامل االتيه  :

 Secular Variation  ( Trend )        0ـ  االتجاه العام    1       

 ـ  العرضية    Variation Cyclical  ـ  الدورية   Variation Seasonal  وسمية ـ  التغيرات الم  2       

   في المدة  الطويلة فمثال  قيمة الصادرات الظاهرة   هو العامل االكثر تأثرا على قيم   العام :االتجاه         

 رة باالتجاه العام  ،يمثل سلسلة زمنية متأثرة بدرجة كبي  1990الى     1960خالل الفترة    لعراقالنفطية ل

 0نظر لميل جميع االعداد أو المكونة لهذه السلسلة الى التزايد بصورة عامة 

 ويكون االتجاه العام  موجبا عندما  تتزايد قيمة الظاهرة على مرور الزمن فمثال  نمو صادرات النفط         

 0يمثل سلسلة زمنية اتجاهها العام موجب

 أنخفاض أقساط  القرض على مرور الزمن فمثال سالبا عندما  تتناقض قيم الظاهرة   العام االتجاه  يكون      

 0)الدين( الناتجه عن التسديد للقرض تكون سسلسله زمنية أتجاهها العام سالب 

 موجبة أو سالبة خالل المدة  0ثابتة  كمية   الظاهرة قيم  في كان التغير  أذاالعام يكون مستقيما  واالتجاه       
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 0االتجاه العام غير مستقيم أذا كان التغير في قيم الظاهرة غير ثلبت خالل المدة ويكون 

 طرق تعين خط االتجاه العام         

 توجد طرق كثيرة لتعين خط االتجاه العام من أهمها ما يلي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

       

 توسطات المتحركة :أ   ـ طريقة الم       

 فضليقة نختار عددا من السنين ومن األبموجب هذه الطر ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  0قتصادية أن يمثل اختيارنا دورة ا

 خذناها ونأخذ بدال منها       ولى من القيم التي أبهذه السنين ثم نترك القيمة  األ ونحسب متوسط قيم الظاهرة        

 فنحصل على قيم بنفس عدد القيم السابقة ونأخذ متوسطيها ثم  نستخرجالقيمة التالية للمجموعة السابق أخذها  

 متوسطها وهكذا نحصل على المتوسطات المتحركة لقيم الظاهرة ثم نضع المتوسط لكل  مجموعة أمام القيمة

 0أو أمام أحدى القيمتين الوسطيتين أن كان عددها زوجيا  الوسطى من قيمتها أن عددها فرديا

 التخلص من التغيرات الصاعدة والنازلة نتيجة تأثير التغيرات الموسمية والدورية هوهذه الطريقة  وفكرة     

 لى لتغيرات المتضادة االتجاه  تميل إوالعرضية ولذلك عند  أخذنا  متوسط  قيم  الظاهرة  في عدة  سنين فأن ا

 التالشي  فاالنحرافات  السالبة  تتعادل مع  االنحرافات الموجبة عن  هذا  المتوسط  الذي  يعتبر ممثال للقيمة 

 0للظاهرة االتجاهية 

 تي :ويؤخذ على هذه الطريقة ما يأ       

 0للظاهرة  لقيمة األولى  واألخيرةـ فقدان بعض البيانات أي ا 1       

 0ات بالقيم المتطرفة ـ تتأثر المتوسط 2       

 0ـ تتطلب استنتاج طول الدورة قبل البدء في العمل وهذه مسألة تقديرية  3       

 ما وعندما يكون الغرض هو مجرد دراسة حركة السلسلةوتستخدم هذه الطريقة إذا لم يكن االتجاه مستقي       

 0 لغرض التنبؤنفسها وليس 

 1961لى   سنة   إ   1953من سنة    ديرات الدخل القومي في العراققتي يبين تمثال  :  الجدول اآل       

 خط االتجاه المطلوب رسم  0  ) بالمالين ( حسب أحدى تقديرات الدخل  1956بأسعار سنة                   

 : المتوسطات المتحركة طريقة ستخدام العام با                

    1961    1960    1959    1958    1957   1956     1955    1954   1953     السنة           
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   469      424      373      367      352     337       302     323      264      الدخل         

 سنوات  :   3تي بفرض أن عدد السنين المناسب هو  الحل  :  نعمل جدول كاآل       

 سنوات  3متوسط  سنوات            3الدخل         مجموع           السنة                     

 ــــــــــــ       ــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــ                

 ـــــــــــــ                      ــــــــــ                       264         1953                 

                1954          323                    888                          296 

                1955         302                     963                         321 

               1956          337                    990                          320  

               1957          352                    1056                        352 

               1958          367                    1092                        364  

               1959          373                    1164                        388  

               1960          424                    1266                        422  

 ـــــــــــ                     ـــــــــــ                            469          1961               

   أقيام  الدخل القومي للسنوات المثبتة  أمامها ثم نرسم خط  االتجاه العام نثبت  هذه المتوسطات  باعتبارها  

 الدخل القومي )بماليين الدنانير(                                   بحيث يمر من هذه النقاط كما في الشكل التالي :

 440        ـ                                                                                                           ثم  

 420        ـ                                                                                                                

 400        ـ                                                                                                                

 380       ـ                                                                                                                 

      360        ـ                                                                                                                

 340        ـ                                                                                                                

 320        ـ                                                                                                                

 300        ـ                                                                                                                

 280        ـ                                                                                                                

 السنوات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا            
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 : سلسلةب ـ طريقة متوسطي نصف ال     

 لى قسمين يفضل أنقة تقسم السلسلة إبموجب هذه الطري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 0للقيم في كل قسم فنحصل على نقطتين على خط السلسلة الزمنية  بيمتساويين ثم نوجد الوسط الحسا يكونا

 0ستقيما  بين النقطتين فيكون هو خط االتجاه العام ثم نرسم م

 كذلك فأن العمل  0تكون دقيقة لتي  نحصل عليها باستخدامها قد الأن هذه الطريقة بسيطة  ولكن النتائج ا       

 0ستخدام طريقة متوسطي نصف السلسلةبا  آلتية: أوجد معادلة خط االتجاه العام للسلسلة الزمنية امثال        

 0دخارات في أحد البنوك بمليارات الدنانير سنوات تظهر فيها االعشر ل

  1964   1963    1962     1961    1960    1959     1958    1957     1956    1955    لسنةا

 7،88     7،62     7،37      7،13    6،89     6،67      6،45     6،26      6،09    5،93 راالدخا

 (  والسنة  الوسطى  فيه 1959ـ    1955ول  )  تساوين  األلى  قسمين مإ:نقسم  السلسلة  الزمنية  الحل    

 1962(   والسنة الوسطى فيه    1964ـ     1960والثاني  )    1957

                                          5،93  +6،9  +6،26  +6،45  +6،67 

 دينار  مليار  6،28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =     ول  = للقسم األ س           

                                                                 5                                                   

                                           6،89  +7،13 +7،37  +7،62  +7،8 

 دينار  مليار  7،38 =    ـ   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاني س   للقسم          

                                                                 5                                                 

 فقي يمثل السنيناأل دخارات بمليارات الدنانير والمحورسي يمثل اإلالرأنرصد النقطتين باعتبار أن المحورثم 

 ثم نرسم مستقيما بين النقطتين فنحصل على خط االتجاه العام كما موضح في الشكل التالي :
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 االدخارات                                                                                                            

 بمليارات الدنانير                                                                                                                

 

 7،6        ـ                                                                                                                   

 7،2        ـ                                                                                                                   

 6،8ـ                                                                                                                           

 6،4ـ                                                                                                                           

  6ـ                                                                                                                              

 السنوات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 

       1962،      1957لعام الذي وجدناه وذلك بالتعويض عن سنتي   ويمكن أيجاد معادلة خط االتجاه ا       

 تي ص  =  جـ  +  ب س      كاآل    بالمعادلة 

 ( 1)  00000000    ب  1957=  جـ  +     6،28                   

 ( 2)  00000000    ب  1962=  حـ  +     7،38                   

 ( 1) 00000000  ب 1957ـ    6،28تكون قيمة  جـ  =    ولىبحل المعادلة األ      

     نعوض قيمة جـ في المعادلة الثانية نحصل على قيمة  ب       

 (  2)   000000000           ب 1962ب  +   1957ـ    6،28=     7،38      

 1،1ب  =   5        

                        1،1  

 0،22ــــــ  =    ب  =  ــــــ            

                         5 

 ولى  نحصل على قيمة  حـفي المعادلة األنعوض قيمة  ب             

 ( 0،22×   1957=  جـ  + )    6،28           

  424،26 ــ =     6،28 + 430،54 ــ  جـ  =          

  424،26ـ    س 0،22فتكون معادلة خط االتجاه العام       ص  =            
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 لى   السنوات ص  إلى  االدخارات    و    س   إ حيث  ترمز               

 ج ـ طريقة المربعات الصغرى  :     

 تعين خط االتجاه العام وتثبيت تعتبر هذه الطريقة أدق طرق ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 قيم الظاهرة في الفترات المناظرة وتعتمد هذه الطريقة على الفكرة القائلة أن الخط  خط مستقيم أو منحني يمثل

 يه شرط كون ذلك الخط الذي يتوفر ف في الفترات المناظرة أحسن تمثيل هوالذي يمثل نقط قيم الظــــــــــاهرة 

 ـــام مستقيم فأن معادلته عاالتجاه ال فتراض أن خطوعلى ا0ما يمكن  أبعاد النقاط عنه أصغرمربعات  مجموع

 :العامة هي

 ص  =  جـ  +  ب س                                

 0حيث  س   تمثل الزمن    ،    ص   تمثل قيم الظاهرة مثل)الدخل(  ،   حـ  ،  ب  ثابتتان           

 لتمثيل الجيد للنقاط نستخرج الخاصة لخط االتجاه الذي يتوفر فيه شرط ا  ادلةـــــــــجل الحصول على المعوآل

 ات الصغرى وذلك بحل المعادلتين االنيتين التاليتين واللتان تسميان ـــــــب ، جـ  بتطبيق طريقة المربع قيمتي

    ادلتين الطبيعيتين  وهما معادلتان أنيتان نتجتا  من تطبيق  نظرية  المربعات  الصغرى  بأستخدام  ـــــــــــبالمع

 ة أو تفاضلية  والمعادلتان هما :  طريقة  جبري

 ( 1)  00000000         مجـ  ص  =  ن جـ  +  ب مجـ  س                                   

 ( 2)  00000000 2مجـ س ص   =  حـ مجـ س +  ب  مجـ س                              

 حداثيقطة تقاطع خط االتجاه مع االه  ،  جـ  بعد  ن،  ب   ميل خط االتجاحيث  ن  عدد  قيم الظاهرة           

 0صل الرأسي عن نقطة األ
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مثال :أوجد معادلة خط االتجاه العام  ) مستخدما طريقة المربعات الصغرى(  للدخل القومي )بماليين       

 1961ـ       1953الدنانير( في العراق  للفترة   

 1961    1960      1959     1958    1957     1956    1955    1954    1953السنة   :          

 486      450         396       379      355       328      291      286      246الدخل  :           

 ص (،  مجـ   س   2يجاد  مجـ  ص  ،  مجـ  س  ،  مجـ سنعمل جدوال كما مبين أدناه  )  إلالحل  :       

                2س                    السنة )س(                الدخل )ص(                  س  ص              

 ــــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــ                

              1953                     246                      480438                 3814209     

             1954                      286                     558844                  3818116 

             1955                      291                     568905                  3822025  

             1956                      338                     661128                  3825936  

             1957                      355                     694735                  3829849  

             1958                      379                     742082                  3833764 

             1959                      396                     775764                  3837681   

             1960                      450                     882000                  3841600 

             1961                      486                     953046                  3845521 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

                 34468701                6316942                    3227                    17613مجـ      

 ( 1)   00000000      جـ×  مجـ  ص   =   ب مجـ  س   +   ن          

 ( 1)   00000000         حـ  9ب   +     17613=        3227        

 ( 2)   00000000  +    جـ  مجـ  س 2مجـ س ص   =   ب  مجـ  س    

 ( 2)   00000000   جـ 17613+    ب   34468701=      6316942   

 ب  17613ـ     3227                                                          

 ولى تكون قيمة  حـ  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحل المعادلة األ     

                                                                    9 
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 نعوض قيمة  جـ  في المعادلة الثانية نحصل على قيمة  ب      

 ب 17613ـ    3227                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــ  ()  ــــــــــــ  17613ب  +     34468701=    6316942    

                                                                                  9 

  1703ب  =    60        

   28،38ب    =                  

 نعوض قيمة  ب  في المعادلة االولى  نحصل على قيمة  جـ       

 جـ               17613(  +    28،38×    34468701=  )    6316942      

 55181جـ  =                    

 ولذلك فأن معادلة خط االتجاه العام للدخل القومي ستكون  :    

                                   55181   ـس    ـ   28،383ص   =             

 كما يلي :  1967فمثال يكون قيمة الدخل القومي في عام      

 55181ــ      1967×     28،383ص    =       

 مليون دينار     648،36ص     =       

 ؟   1965ولمعرفة توقع مقدار الدخل في عام       

 نحصل على قيمة  ص   1965نعوض بدل بــ       

 55181   ـــ  1965×    28,383ص  =     

 55181ـــ     55772،595=            

 مليون دينار تقريبا   591،6=             

 ؟  2000ولمعرفة توقع مقدار الدخل في عام      

  55181ـــ     2000×    28,383ص  =     

 55181 ـــ    56766=            

 مليون دينار  1585=            
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 األرقام القياسية                                                  

                            Index numbers  )    ) 

 ــــــــــــــــــــــــ                                  

 مفهومها ـ  استخداماتها                                                  

 المجاالت االقتصادية لباحثين في لجميع ا  على جانب كبير من األهميةأن دراسة األرقـــــام القياسية          

 واالجتماعية والتجارية  فالرقم  القياسي يشير الى  االنخفاض  واالرتفاع  الذي يطرأ على الظاهرة موضعه 

 مستوىرتفاع  وانخفاض ه في ارأي  الباحث االقتصادي أن يعطي ياسي يتمكن وبواسطة الرقم الق   0البحث 

 كذلك يتمكن هذا الباحث عنـــد 0دينة من المدن خالل فترة معينة من الزمن المعيشة في دولة من الدول  أو م

 نمائيه مرنة من واقع التغيرات اوقوفه على التغير الحقيقي في الحــــالة االقتصادية أن يضع سياسة اقتصادية 

 0التي توضحها هذه األرقام 

 مكن البــــاحث أن يقف على الفوارق االجتماعية وعن طريق دراسة  األرقام  القياسية لألجور مثال  يت        

 التحسينات في وسائل اإلنتاج وتخفيض المختلفة في السنوات المختلفة وأثرواالقتصاديةللعمال في الصناعات 

 0وتخفيض ساعات العمل وغير ذلك مما يتعلق باألجور ومستواها 

                                                                                               تعاريف :       

 ــــــــــــــ    

 مقياس أحصائي  وضع لتبيان التغير في قيمة ظاهرة معينة ) أو مجموعة منالرقم القياسي :  ـ   1   

 أورافي جغن معين أو مكان بالنسبة الى قيمتها في زما ـــــــــــــــــــــــــــ   الظواهر ذات العالقة (             

 0أية صفة أخرى كالدخل والمهنة وما شابه 

 هي الفترة التي تنسب أليها عادة أسعار أو كميات الفترات األخرى  وهذه الفترة  ساس :ـ فترة األ 2      

 ة سنة واحدة  وتسمىد تكون شهرا أو سنة  أو غيرها ولكن الشائع  أن تكون مدـــــــــــــــــــــــــــ  ق           

 وعندما تنسب  الى) سنة األساس ( كما يشترط  أن تكون سنة طبيعية خالية من الشذوذ كالحروب واألزمات 

 0أسعار السنة السابقة أسعار هذه السنة  والى أسعار السنة القادمة يدعى األساس عندئذ األساس المتحرك 

   0أسعارها أو كمياتها الى أسعار أو كميات فترة األساس وهي الفترة التي تنسبـ فترة المقارنة :  3     
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   ــــــــــــــــــــــــــــ         

 األرقام القياسية لألسعار  :       

 ___________________      يمكن عمل أرقام قياسية ألية ظاهرة يراد مقارنة القيم التي تتخذها       

 ن مثال عمل رقم قياسي لإلنتاج و رقم  قياسي للصادرات ورقم  قياسيفيمك 0بين وقت وأخر أو مكان وأخر 

 ام  القياسية  لألسعار نظر ألنها أهم األرقام القياسية األرق  تركيب بشرح طرق  لألجور غير أننا سنكتفي هنا 

 أي رقـــم وأكثرها استعماال  على أن تعتبر هذه الطرق بمثابة نماذج يمكن أن نستنتج على منوالها في تركيب

 0قياسي أخر 

 0،   ع ق ن    أسعار السلع في السنة المقارنة 0000،   2،    ع ق    1ع ق    فلو فرضنا  أن 

 0،   ع س ن   أسعار السلع في السنة األساس 0000،   2،   ع س   1ع س     ولو فرضنا  أن

 مستهلكة من السلع في السنة المقارنة،   ك ق ن الكميات ال0000،  2،     ك ق   1ولو فرضنا  أن    ك ق 

 في السنة األساس ،   ك س ن الكميات المستهلكة من السلع 0000، 2،    ك س  1ك س    ولو فرضنا  أن 

 فأنه يمكن إيجاد األرقام  القياسية بحسب الصيغ التالية والتي تنقسم الى أرقام  بسيطة تعتمد على أوساط      

 0غير مرجحة وأرقام مرجحة 

 ) الوسط الحسابي البسيط لألسعار( :(  simple)أوال : األرقام القياسية البسيطة       

 نحسب الرقـــــم القيـــاسي بموجب هذه الطريقة بإيجاد الوســط الحسـابي لألسعار خالل سنتي األساس       

 ابي لألسعار في سنة األساسثم ننسب الوسط الحسابي لألسعار في سنة المقارنة الى الوسط الحس والمقارنة ،

 للحصول على نسبة مئوية ويمكن توضيح ذلك بالرموز كاألتي  :  100×  وتضرب النتيجة  

  نمجـ ع ق + ع ق ن        00000+ 2+ ع ق  1ع ق                                                                

 =  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـالوسط الحسابي لألسعار في سنة المقارنة = 1

 ن                                       ن                                                                                    

 + ع س ن       مجـ ع س ن0000+ 2+ ع س  1ع س                                                               

 ــــــــــــــــــ =    ــالوسط الحسابي لألسعار في سنة األساس=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2

 ن                                        ن                                                                                  

 مجـ  ع  ق ن                                                            

   100×   فالرقم القياسي بموجب هذا األساس   =   ــــــــــــــــــــــــــــــــ        
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 مجـ  ع  س ن                                                           

 يطلب أيجاد الرقم القياسي   2001،       1991الجدول األتي يبين أسعار بعض السلع في سنتي  مثال :      

 ( 100= 1991هي  سنة  األساس ) 1991باعتبار أن  سنة   2001بطريقة الوسط الحسابي لألسعار لسنة  

 السعر ) بالدينار (                    ة            الوحدة القياسية السلع                            

                                                                               1991                 2001  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 4000                   600القمح                   وزنه                                                

      70                     30السكر                  كغم                                                  

  320                     32اللحم                    كغم                                                 

 الحل :                              مجـ  ع ق ن         

                        100×  الرقم القياسي  =  ــــــــــــــــــــــــ                       

 مجـ ع س ن                                             

                                            4000    +70    +320                     

     100×  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

                                             600     +30   +32   

                                            4390 

 %663=        100×  =   ـــــــــــــــ                                      

                                           662 

 ( weighted index number)  ية المرجحة :س:  األرقام القيا ثانيا        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 طرق احتساب الرقم القياسي السابق ال تأخذ بنظر االعتبـــــــار األهمية النسبية لكل سلعه من السلع إن         

 هر النتائج بشكل عام متأثرة بمقدار أو بنسبة الزيادة في األسعاروهي تظ 0الداخلة في احتساب الرقم القياسي 

 فال يمكن أن تكون أهمية التغيرات التي   0ض النظر عن أهميـــــة كل سلعة من هذه السلع  بشكل مطلق وبغ

 خبز تحدث في أسعـــــار أصباغ التلوين والعطور الخاصة بالمرأة  ) كبرت هذه التغيرات أم قلت (  كأهمية ال

 0والضروريات األخرى 



 78 

  لذلك نلجأ الى ترجيح هذه األسعار ونوجد عدة طرق إليجاد الرقم القياسي لألسعاراستناد الى أسلوب ترجيحها

 laspeyers equation:   أ ـ الترجيح بكميات سنة األساس  ) معادلة السبير (       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 يحسب الرقم القياسي بهذه الطريقة باستخدام قانون السبير اآلتي  :         

 ك س× مجـ  ع ق                                         

 100×  معادلة السبير  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــ                

 ك س× مجـ  ع س                                        

ضرب أسعار سنة المقارنة في كميات الترجيح لسنة األساس ومقسومة على أي مجموع حواصل              

 كميات سنة األساس          ×  مجموع حواصل ضرب األسعار في سنة األساس  

يطلب أيجادالرقم   19 90،     1980سعارها في سنتي   مثال  :  الجدول  اآلتي  يبين  كميات السلع و أ  

 0سنة أساس بطريقة السبير  1980باعتبار سنة     1990القياسي لألسعار في سنة   

              الكميـــــة                                                 نوع السلعة                 السعـــــر                                  

              1990سنة      1980سنة        1990سنة      1980سنة                                          

 ع س            ع ق               ك س           ك ق                                              

                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ـ                   ـــــــــــــــــــــ

               24             18                    4                  2                 قمــح                     

 12               6                    9                  4                  ءباقال                   

 32             20                    3                  1ذرة                                       

 400           250                    3                  1      رز                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 

 ك س×   ق  مجـ  ع                                                 

 100×  الحل :      معادلة السبير  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 ك س     ×  مجـ  ع س                                                 

                                             4    ×18  +9  ×6  +3  ×20  +3  ×250                                             

 %284=  100×   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      
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                                             2    ×18  +4  ×6  +1  ×20  +1  ×250 

 

 Equation paasch  ب  ـ الترجيح بكميات سنة المقارنة  ) معادلة باش (  :       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 باستخدام قانون باش التالي :  بحسب الرقم القياسي لهذه الطريقة          

 ك ق×  مجـ  ع ق                                         

                                                                                                                                                                                         %   100×   معادلة باش  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 ك ق×  مجـ  ع س                                       

           أي مجموع أسعار سنة المقـارنة مضروبة في كميات سنة المقــارنة وتقسم على مجموع أسعار سنة           

  0األساس مضروبة في كميات سنة المقارنة 

                  للجدول السابق    1980 سعار السلع  حيث أن سنة األساس بطريقة باش اللقياسي لألسعارال:أحسب الرقم امث 

 نوع السلعة                 السعـــــر                            الكميـــــة                        

                                            1990سنة      1980سنة        1990 سنة     1980سنة                                           

 ع س          ع ق               ك س            ك ق                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ـ                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               24             18                    4                  2قمح                                        

 12               6                    9                  4                 ءباقال                    

 32             20                    3                  1ذرة                                       

  400           250                    3                  1رز                                       

 

 ك ق×  ع ق   مجـ                                      

 100×   معادلة باش  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 ك ق× مجـ ع س                                      

                                   4  ×24    +9  ×12  +3  ×32  +3  ×400 

 %284=       100× = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معادلة باش               
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                                  2  ×24    +4  ×12  +1  ×32  +1  ×400 

 Equation fisher   ثالثا : الرقم القياسي األمثل  ) معادلة فيشر ( :        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

  يمكن احتساب الرقم القياسي لألسعار من الجذر التربيعي لحاصل ضرب الرقمبموجب هذه المعادلة         
  

 الرقم القياسي الناتج من معادلة السبير ×  القياسي الناتج من معادلة  باش  

 

 مجـ  ع ق ك  س        مجـ  ع ق ك ق                                                  

 100×  ــــــــــــــــــــــــــ   ×     ــــــــــــــــــــــــــ  الرقم القياسي معادلة فيشر  =          

 مجـ  ع س ك س        مجـ  ع س ك ق                                                  

 

 1980باعتبار سنة    1990السابق المطلوب أيجاد الرقم القياسي لألسعار في سنة  مثال : الجدول          

 

          سنة أساس بطريقة فيشر                  

 نوع السلعة                 السعـــــر                            الكميـــــة                        

                                            1990سنة      1980سنة        1990سنة      1980سنة                                           

 ع س            ع ق               ك س           ك ق                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ـ                   ــــــــــــــ

               24             18                    4                  2قمح                                        

 12               6                    9                  4باقالء                                     

 32             20                    3                  1ذرة                                       

 400           250                    3                  1رز                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
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 الحل :          

 

 ك س ×  مجـ  ع ق                                                  

 100×  معادلة السبير  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 ك س     ×  مجـ  ع س                                                 

                                             4    ×18  +9  ×6  +3  ×20  +3  ×250                                             

 %284=  100× =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        

                                             2    ×18  +4  ×6  +1  ×20  +1  ×250 

 ك ق×  مجـ ع ق                                             

 100×   معادلة باش  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

 ك ق× مجـ ع س                                            

                                          4  ×24    +9  ×12  +3  ×32  +3  ×400 

 %284=       100× معادلة باش  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

                                         2  ×24    +4  ×12  +1  ×32  +1  ×400 

 

 مجـ  ع ق ك  س        مجـ  ع ق ك ق                                                  

           100×   ــــــــــــــــــــــــــ   ×  الرقم القياسي معادلة فيشر  =    ــــــــــــــــــــــــــ          

 مجـ  ع س ك س        مجـ  ع س ك ق                                                  

 

                                             =2,84    ×2,84     ×100         =284 % 
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 مراقبة جودة اإلنتاج                                              

                      Production quality control ) ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

 وقد تنتج بعض األجزاء  أو المنتجات غير ه فقط بل بنوعيته أيضا  ، ـــــإن أهمية اإلنتاج ليس بكميت        

 0وقد تكون عوامل ضعف النوعية راجع الى طريقة اإلنتاج   مقبولة  بسبب ضعف النوعية ،

 الجيد والرديء من وعية والفحص  ، حيث ينتهي الفحص بتحديدنــوهنا يجب أن نميز بين السيطرة ال         

 المنتجات وال يهتم بما حدث في الماضي أهداف السيطرة النوعية ) مراقبة جــــــــــودة اإلنتاج (  فتكون نحو 

 المستقبل وهي من جانب أخر محاولة لترتيب وسائل اإلنتـــــــــــاج لكي تكون المنتجات بصورة جيدة في كل 

 0الفحص كأداة للوصول الى أهداف السيطرة النوعية ستخدام ااألوقات تقريبا ويتم 

 يحتاج الى أدوات لجمعومراقبة جودة اإلنتاج أو السيطرة على النوعية  المواد والخدمات المنتجة عمل         

  0التفسيرات لتعديل نظام اإلنتاج للحصول على النوعية الدالئل وتفسيرها  ،  ثم العمل على أساس هذه 

 والغرض من مراقبة جودة اإلنتــــــاج  في أي عملية هو التعرف على العملية إذا كانت في حالة مراقبة        

 فأن هناك أسباب أخرى ترجع الى عوامل   الإ قة اإلحصائية (  ، ول الطريــــوالتي تتضمن مراح إحصائية )

 الى عوامل اإلنتاج تسبب في تدني الجودة تتطلب البحث عنها وأزالتها ،  وتكون الفكرة األساس فيها  بفحص 

 0عينات صغيرة باستمرار من اإلنتاج ودراسة االختالفات الناتجة 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 (  control  charts)   خرائط المراقبة   

                                                                                     :   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وهي مخططات بسيطة تتكـــون من ثالث خطوط                                                                         

 ان اآلخران الحدينـــــــالمطلوب من العملية اإلنتاجية ويمثل الخطالمستوى  أفـقـــية يمثل الخط األوسط منها

 النقاط التي تقع بينهما تدل على أن اإلنتاج يسير حسب المواصفات  إن األعلى واألدنى للجودة المتوقعة حيث 

 دل ـــــأما أذا وقعت نقطة أو أكثر خارج الحــــدين األعلى و األدنى  فأنها ت عة للعملية اإلنتـــــــاجية الموضو

 ون وسيلة إحصائية ـــحدود المواصفات الموضوعة لها ، وهي بذلك تك على أن العملية اإلنتاجية خرجت عن

 ح ــــــمواصفات القياسية والشكل التالي يوضبين اإلنتاج والختالف اتبين بنظرة سريعة وجود أو عدم وجود  

 0المخطط البياني لخرائط المراقبة 

 

   max limit  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        الحد األعلى                            

 

   mid limit  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الحد األوسطـــــــــــــــــــــ                            

   

  min limit   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الحد األدنى                             

 

 :  ينيرجع إلى أحد العاملين االثنيبين الوحدات المنتجة أن االختالفات والبد من اإلشارة الى          

 دم إمكانية الحصول على إنتاج متشابه تماماـــــ  االختالف العشوائي أو عامل الصدفة  :  بالنظر لع 1        

 ــذا ) أي  فأن االختالف بين الوحدات المنتجة  البد  منه  مهما حاولنـــــا و اجتهدنا  الزالته والتغلب عليه وهــ

 0االختالف العشوائي ( ال تتم معالجته بأساليب مراقبة جودة اإلنتاج 

 الخ  وهذه كلها0000ـ  عيب في أحد عوامل اإلنتاج مثال عدم  كفاية المكائن و االالت والمواد الخام  2       

 0يمكن التغلب عليها وهنا  تبرز  أهمية عمل خرائط المراقبة 
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 (    طرة النوعيةيأساليب الس  )                                                

 Variables  Control Charts Of     خرائط المراقبة للمتغيرات    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  عندما تكون وحدات اإلنتاج ذات مواصفات قابله للقياس الكمي كالطول    

 الحاالت يثبت المستوى اإلنتاجي المطلوب ، والحدودالخ ففي مثل هذه  00000درجة الحرارة  أو الوزن أو 

 المسموح بهآ  دون أو فوق ذلك المستوى ويجري اإلنتاج بموجبها وعنــــــــد تجاوز أي من الحدين ) األعلى 

 لى المستوى المطلوب وأنواعها :واألدنى ( ينبغي دراسة األسباب وتحديدها وبالتالي إزالتها إلرجاع اإلنتاج إ

 0أ   ـ  خريطة المتوسط عندما يقاس االختالف بالمدى        

 0ب ـ   خريطة المدى       

                                                      أ  ـ  خريطة المتوسط عندما يقاس االختالف بالمدى :      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك س 0000000000،   3،   س    2،    س   1 س   أذا كان لدينا            

 متوسطات العينات على التوالي فأن خريطة المتوسط تكون بحسب الخطوات اآلتية :    

 ـ  نجد المتوسط العام   س   حيث  :  1    

                                       +  س ك00000+   2+  س  1س                                            

 ــس   =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 ك                                                            

 ك   عدد العينات          =                                      يمثل الخط األوسط  =   س    إذ         

 ى    حيث :ـ  نجد المدى لكل من العينات وكذلك متوسط المدى    2   

 +  ى ك 00000+  2+ ى  1ى                                           

                                                                                                                                                                                 =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ى                          

 ك                                                        

 عدد العينات  =   ك  ،  ى ك       000000،   2،  ى   1ى المدى للعينات على التوالي   =    إذ      

 ى 2نعوض بالعالقة                 س   +   أـ  ثم  3    

            خرائط مراقبة الجودة  ثابت يعتمد على حجم العينة الفرعية ويستخرج من جدول ثوابت 2حيث  أ    

 والحدين األعلى واألدنى نؤشر النقاط  لكل عينة ) متوسطها ( ونالحظ بعد تحديد مقدار الحد األوسط ـ  4

 0فيما أذا كانت تحت المراقبة اإلحصائية  أم   ال     
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 ب ـ  خريطة  المـــــــدى  :    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـ  نستخرج متوسط المدى للعينات   ى   حيث  1    

 +  ى ك 00000+  2+ ى  1ى                                           

 ى     =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 ك                                                                                                               

 ـ  نحسب  الحدين األعلى  واألدنى  كما يلي :  2   

 ى   =  الحد األعلى  3د       

 ى   =  الحد األدنى 4د       

 0ثابتان يستخرجان من جداول خاصة   4،  د  3حيث  د       

 

  0ة  ) المدى لكل عينة ( ونالحظ فيما أذا كانت تحت المراقبة اإلحصائية  أم  ال ـ  نؤشر النقاط لكل عين  3   
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 وأن أدارة  سم 100طول كل وحدة   وك ( ـــــــنتج  وحدات من األلواح اإلسمنتية )بليأحد المصانع مثال  :  

 وحدات  4ساعات وإن كل عينة من   10 اج كل ساعة لمدة ــــــالمصنع  رأت أن تأخذ عينات من أنت    ــــــ 

  0ويبين الجدول اآلتي  )  على سبيل المثال  (  مقدار الزيادة بالمليمترات للعينات           

 دنى األعلى للمدى  ؟المطلوب إيجاد الحد األدنى واألعلى للمتوسط  س   والحـــــــد األ          

 ثم رسم خريطة المراقبة للمتوسط  ورسم خريطة المراقبة للمدى ؟                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10        9        8        7        6        5        4        3        2        1رقم العينــــــــــة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1صفر              1        3        1        3        2        2        1        2                                 

 ر   صفر       صفرصف     3ـــ      1ـــ     3ـــ        1      1صفر    ـــ     1الزيـــــــــادة           ـــ      

 1ـــ         1      1ـــ        2         2       2       2ـــ       2         1أو النقصان           صفر          

 2         1ـــ       2      1صفر     ـــ       1صفر           1ـــ        1       1بالمليمترات                 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                من جدول ثوابت خرائط مراقبة الجودة            4،   د   3،   د   2حيث نحصل على قيمة   آ

الحل                          2,28=    4د     =  صفر 3د           0,73=    2آ                                     

: 

 كل عينة   س      ومدى  كل عينة   ى ــــــــ     نحسب متوسط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10        9        8        7        6        5        4        3        2        1رقم العينــــــــــة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1صفر              1        3        1        3        2        2        1        2          مقــــــدار           

 صفر   صفر       صفر     3ـــ      1ـــ     3ـــ        1      1صفر    ـــ     1يـــــــــادة           ـــ الز     

 1ـــ         1      1ـــ        2         2       2       2ـــ       2         1أو النقصان           صفر          

 2         1ـــ       2      1صفر     ـــ       1صفر           1ـــ        1       1بالمليمترات                 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0،5صفر           0،5    0،25    0،5  0،75   0،25   0،5   0،75     0،5    )س(     المتوسط    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3           2        3          6       3        6         4       3        1        3المدى      ى               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فأن المتوسط العام الذي سنستخدمه لتمثيل الخط األوسط  في خريطة المراقبة للمتوسط نحصل علية من 

 

 + س ك00000+  2+  س   1س                       

 ـس  =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 ك                                          

 0،5+  صفر  +  0،5+  0،25+ 0،5 + 0،75+  0،25+  0،5+  0،75+  0،5                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

                                                                            10 

                           4،5 

 مام   0،45س  =   ـــــــــــــــــــــــــــ   =            

                            10       
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 المدى نحصل علية من  :وتقدير متوسط     

 +  ى ك00000+   2+  ى  1ى                       

 ى  =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 ك                                        

                    3    +1    +3    +4    +6     +3    +6      +3     +2       +3   

 ى =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

                                                               10 

                         34 

 ملم  3،4=  ـــــــــــــــــــــــــ  =  ى          

                         10 

 

 والحد األعلى والحد األدنى لخريطة المتوسط  )  س  (   نحسبهم كما يلي :  

 

                                                                                                       ى   2س  +   أ                        

                             

 الحد  األعلى للمتوسط  ملم    2،93=        3،4×     0،73+    0،45                  

           

 الحد  األدنى  للمتوسط ملم   2، 03ـ  =    ـ   3،4×     0،73ــ    0،45                  

 

 على والحد األدنى لخريطة المدى   )  ى  (   نحسبهم كما يلي :والحد األ         

 

 للمدى ى   =  الحد األعلى  4د          

 للمدى الحد األعلى  ملم    7،75=    3،4×    2،28          

 للمدى ى   =  الحد األدنى 3د          

 الحد األدنى  للمدى  ملم    صفر   =   3،4×   صفر           
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 لخريطة المراقبة للمتوسط ويمكن رسم الحدين األعلى واألدنى        

 

 حد الرقابة األعلى           ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

                                                                                              

                                                                                                        

                                                                                                   

 

 حد الرقابة اإلدنى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العينات  

 

 

 ويمكن رسم الحدين األعلى واألدنى  لخريطة المراقبة للمدى :          

  

 حد الرقابة األعلى       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 

  

 

 متوسط المدى       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ                 

 

 

                      

 لرقابة اإلدنىحد ا      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   العينات    
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                                     المدى للمتوسط  وجدول ثوابت  خرائط المراقبة                                    

 المتوسط                        المـــــــــــــدى                                                    

             2قيمة  أ      حجم العينة ) ن ( 

 لمخطط الوسـط

 3د        

 لحدالرقابةاالدنى          

 4د        

 لحدالرقابةاالدنى          

 3،27       صفر         188        2           

     2،57       صفر        1،02        3           

 2،28       صفر        0،73        4           

 2،11       صفر        0،58         5           

 2،00       صفر        0،48          6           

           7        0،42        0،01         1،92  

           8        0،37        0،14          1،86 

           9        0،34         0،18       1،82 

           10        0،31         0،22        1،78 

           11        0،29         0،26       1،74 

          12        0،27         0،28       1،72 

          13        0،25        0،31       1،69 

         14        0،24        0،33       1،67 

         15        0،22        0،35       1،65 

         16        0،21        0،36       1،64 

         17        0،20        0،38         1،62 

         18        0،19        0،39       1،61 

         19        0،19        0،40       1،60 

         20        0،18        0،41       1،59 
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 تمــــــــــــــــــارين                                                  

 سم   90دة  ــوحدات من األلواح اإلسمنتية )بلـــــــوك (  طول كل وح ج ــالتمرين األول  :  أحد المصانع ينت

 ساعات وإن كل   7  دة ــــــــــــــــــــــــ   وأن أدارة المصنع  رأت أن تأخذ عينات من أنتــــــاج كل ساعة لم

  0مقدار الزيادة بالمليمترات للعينات  ن الجدول اآلتي وحدات  ويبي      5عينة من   

 إيجاد الحد األدنى واألعلى للمتوسط  س   والحـــــــد األدنى األعلى للمدى  ؟:   المطلوب           

 ثم رسم خريطة المراقبة للمتوسط  ورسم خريطة المراقبة للمدى ؟                      

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

                                    7        6        5        4        3        2        1رقم العينــــــــــة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

         3        1        3        2        2        1        2                مقدار          

      3ـــ      1ـــ     3ـــ        1      1صفر    ـــ     1الزيـــــــــادة           ـــ      

        2         2       2       2ـــ       2         1أو النقصان           صفر          

       1صفر     ـــ       1صفر           1ـــ        1       1بالمليمترات                 

 1ـــ      2ـ  ــ     2صفر            1        1ــ       3                                

                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  

                      المرفقة طيالجودة  من جدول ثوابت خرائط مراقبة ا    4،   د   3،   د   2حيث نحصل على قيمة   آ    

 سم   75التمرين الثاني  :  أحد المصانع ينتــج  وحدات من األلواح اإلسمنتية )بلـــــــوك (  طول كل وحــدة  

 ساعات وإن كل   5ـــــــــــــــــــــ   وأن أدارة المصنع  رأت أن تأخذ عينات من أنتــــــاج كل ساعة لمـــدة   

  0وحدات  ويبين الجدول اآلتي  مقدار الزيادة بالمليمترات للعينات       3عينة من                       

 األعلى للمدى  ؟وإيجاد الحد األدنى واألعلى للمتوسط  س   والحـــــــد األدنى :   المطلوب           

 سم خريطة المراقبة للمدى ؟ثم رسم خريطة المراقبة للمتوسط  ور                         

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

                                           5        4        3        2        1     رقم العينــــــــــة                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

  5        3         4       2        3          لزيـــــــــادة   مقدار ا                      

 4      3ـــ      1ـــ       2       3ـــ   أو النقصان                                        

                                 6       6   صفر         2صفر         بالمليمترات                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 

 من جدول ثوابت خرائط مراقبة الجودة      4،   د   3،   د   2حيث نحصل على قيمة   آ           

 

                               2,57=   4د    =  صفر    3د     1,02=    2آ                                
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