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 الفصل األول 

 املقدمة   
 

ل  و صداره ال إن يقدم دليل توجيهات رفع املعرفة اإلحصائية في  أ  والتنافسيةعجمان لإلحصاء  يسر مركز  

الوعي واملعرفة اإلحصائية  ل  حصائيةلوضع توجيهات وتوضيح املفاهيم اإل جهود املركز    ضمنوذلك   زيادة 

 .في شتى املجاالت لفراد املجتمع

العامة وكيفية عرض   أهمية اإلحصاء ومفاهيمه  لتوضيح  الدليل  البيانات اإلحصائية وفهمها  يهدف هذا 

في  مساهمة كبيرة    وللمعرفة اإلحصائية  ،لقاعدة الجمهور ومستخدمين بيانات املركز ولكل أفراد املجتمع

  صحة وفهم  أكثرساليب لجمع وتحليل البيانات بطريقة فعالة وذلك يساعد في استخالص نتائج  تقديم ال 

يؤدي  أوضح   الال إ  إلىوهذا  القرارات  بشكل  تخاذ  على حسب  أزمة  والتنبؤ  البيانات  تحليل  طريق  دق عن 

   ،حصائيات املتوفرةاإل 

 :التالية فصول الويحتوي الدليل على  

 منهجية الدليل. الول:الفصل 

 . اإلحصائية أنواع ومصادر البياناتالفصل الثاني: 

   .املعرفة اإلحصائية وأبعادها ومفهومها :الثالثالفصل 

 املقاييس اإلحصائية  :الرابعالفصل 

 . اإلحصائيةعرض البيانات  :الخامسالفصل 

 أهداف الدليل  1.1

 . ةحصائياملناسبة لتحسين املعرفة اإل  واملنهجياتتوفير الدلة   •

 تقديم الشرح الكافي للمفاهيم اإلحصائية  •
ا
 بين مستخدمين البيانات.  الكثر تداوال

 أهمية الدليل 2.1

 تقديم توجيهات حول التعاريف والساليب اإلحصائية.  رفع مستوى الفهم لألفراد عن طريق  •

   دليلنطاق ال 3.1

املهام   إمارة عجمان ومن  في  الرسمية  املرجع الول لإلحصاءات  والتنافسية  يعتبر مركز عجمان لإلحصاء 

 املنوط بها املركز تعزيز املعرفة اإلحصائية لدى أفراد  
ا
توجيهات    ليلمن هذا الدور يأتي د  املجتمع وانطالقا

ل  املجتمع وليكون لدى أفراد  رفع املعرفة اإلحصائية لرفع النضج اإلحصائي   إدارات واقسام    جميعاملرجع 

 . بالبيانات اإلحصائية  الحكومية واملهتمينالجهات 
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 مفاهيم أساسية  4.1

أو االرقام والتي تكون مواد    ،أو الحقائق الولية، أو التعليمات  ،هي مجموعة من املعطيات  البيانات: •

 . معنى وال تحمل أي غرض محدد  اتتكون ذ خام وال

  ويمكن  فائدة وأهميةوموضوعة بطريقة ذات  التي خضعت للمعالجة والتنقيح  بيانات  الهي    املعلومات: •

 .  تعتمد املعلومات على البياناتو  تخاذ القرارات والتنبؤات وما إلى ذلكأن يتم استخدامها ال

 ال يتم تصنيفها كأرقام  البيانات النوعية: •
ا
بل    ،وهي التي تصف البيانات التي تندرج لتصنيفات وغالبا

 تصنف بالنصوص. 

وحدات منفصلة وتستخدم لتسمية املتغيرات التي املمثلة ك  القيم االسميةهي البيانات األسمية:  •

 . ليس لها قيمة كمية

  االسمية،البيانات وهي تشبه نفصلة واملرتبة موحدات الترتيبية املمثلة كالقيم  هيالبيانات الترتيبية:  •

 ويمكن أن يكون لها تدرج   باستثناء أن المر يتعلق بالترتيب
ا
 أو تنازليا

ا
ويمكن أن يتم ترتيبها تصاعديا

 وتصنيف.

 بالعداد. بصور خاصة هي البيانات التي تهتم البيانات الكمية: •

ا معينة.  و قيمها مميزة ومنفصلة  هي البيانات التي تكون  :املنفصلةالبيانات  •  يمكن أن تأخذ فقط قيما

 وهي تتسم بأنها غير محدودة وغير معدودة.    قياسها هي البيانات التي يمكن :املتصلةالبيانات  •

هي بيانات بصورة عددية مرتبطة بمتغير ما ويتم تمثيلها على شكل فترات وعلى  البيانات الفئوية:  •

 الفترات أن تكون مقسمة بشكل متساوي.  

هي بيانات مرتبطة بمتغير ما، يمكن القيام بكل العمليات الحسابية حتى الضرب  :  النسبية  البيانات •

 والقسمة لنها تنتج معلومات مفيدة لهذا النوع من البيانات.  

بد التعداد:  • يقوم  إجراء  عن  عبارة  كافة  راهو  بيانات  بتحليل  املصدر  هذا  ويقوم  ككل  املجتمع  سة 

 الوقت والجهد واملال.   املجتمع لذلك يعتبر دقيق ويكلف الكثير من

هي عملية يتم من خاللها مسح ميداني لجزء من املجتمع املراد دراسته بحيث تكون   املسح بالعينة: •

 ة.  العينة ممثلة لكامل املجتمع ويتم اختيارها بأساليب علمية دقيق

الرأي: • امل  استطالعات  أو أفكار تخص مجموعة من  آراء  بالعينة وهو عن  أنواع املسح  جتمع  هو من 

 تجاه موضوع معين أو الفكرة املعروفة واملنتشرة لدى فئة من السكان.

اإلدارية:   • سجالت  املصادر  في  وضعها  يتم  البيانات  من  مجموعة  الوزارات    ويتمهي  في  استخدامها 

 .الحكومية واملراكز واملؤسسات
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ختيار جزء  اساليب العلمية وتستند إلى حصائية منسقة تعتمد على ال إعملية  هواملسح اإلحصائي:   •

عبر املسح    ليتم مراقبتهااملجتمع وحدات  كافة نيتضمن أومن املمكن  من املجتمع اإلحصائي،

 الشامل.

هي جزء من مجتمع البحث تمتلك نفس خصائصه النوعية والكمية، ويجري عليها الباحث   العينة: •

 . ثم يعمم النتائج التي توصل إليها على املجتمع ككل ومن  دراسته 

هي الوحدة التي تمثل مكون من مكونات املجتمع اإلحصائي، وهي الوحدة التي يتم وحدة املعاينة:  •

.
ا
 جمع البيانات عنها لتحليلها واالستفادة منها إحصائيا

ن املجتمع اإلحصائي مع ضمان  هي العملية التي يتم فيها إنتقاء مفردات معينة ماإلختيار العشوائي:  •

 من املفردات املختارة واملحافظة على وجود فرص  
ا
عدم وجود تحيز أو تدخل في إختيار أو ابعاد أيا

 متساوية بين جميع املفردات.

  من خالل وضعسلوب يعتمد على قواعد اإلحتماالت بطريقة عشوائية  أ هو  :املعاينة االحتمالية •

يعطي لكل بطريقة أكثر دقة، كما أنه أخذ العينات  حيث أنه يساعد في ،بعض املعايير لإلختيار

 املجتمع. ولتمثيلنه يصلح للتعميم أكما وبدون تحيز في العينة  فرصة متساوية للظهور العينات 

ال يوجد فرص  و حتماالت اي قواعد أستخدام فيه ا ال يتم  هو أسلوباملعاينة غير االحتمالية:  •

ختيار العينة املرغوبة  إالتحيز عند  حيث أنها قائمة علىالعينة للظهور في  تلجميع الوحدا اويةمتس 

 . ختيار الوحداتإعلى قدرة الباحث على و 

 هو مقدار الفرق بين وحدات تقديرات العينة ووحدات املجتمع الحقيقية.خطأ العينة:   •

املجتمع واستخدامها للعمل  مفردات من   علمية تعتمد على تحديد  طريقة هو أسلوب املعاينة:  •

تكون مؤشرات املجتمع   تصلح بأنستخالصها من العينة ا النتائج التي يتم  ويجب أن تكون اإلحصائي 

 . الذي تمثله العينة

البسيطة:   • العشوائية  ال املعاينة  طريقة  من  هي  بشكل عشوائي  عينة  متجانس ختيار    حيث   مجتمع 

 . ختيارها كعينة لتمثيل املجتمعاليتم ة تملك جميع العينات فرص متساوي
 

هو أسلوب معاينة يستخدم نمط منظم ومتسلسل ويساهم في إنتشار العينة على  املعاينة املنتظمة:   •

 مناطق واسعة في املجتمع. 

 متداخلة تسمى الطبقات.هو أسلوب قائم على تقسيم املجتمع إلى أقسام غير املعاينة الطبقية:  •

 هو أسلوب يقوم بتقسيم املجتمع إلى أقسام ووحدات صغيرة تسمى العناقيد. املعاينة العنقودية:  •
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 ثاني  الفصل ال 

 البيانات اإلحصائية أنواع ومصادر 
 

تحتوي البيانات اإلحصائية املرتبطة بحدث معين على أنواع مختلفة من البيانات، كما أن لها مصادر معينة  

شرح  هذا الفصل تم إدراج    وفيفي املركز،    ومستخدمةللبحث عنها واستخراجها بأساليب إحصائية معتمدة  

  للمفاهيم
ا
 لتوضيحها للقارئ. وذلك االحصائية الكثر تداوال

 البيانات واملعلومات  1.2

 البيانات   •

هذه  حيث أنها ال تحمل مغزى أو معنى ملستخدمها،    خاموالتي تتوفر بصورتها الرقام  أ  حقائق أولية أو  تعتبر

الخيرة    اآلونةوفي    .لذلك يتطلب معالجتها لجعلها ذات مغزى   تخاذ القرارالبيانات الخام وحدها غير كافية ال

 الحجم.بيانات الضخمة التي لها أصول معلوماتية كبيرة ظهر مفهوم ال 

  املقصود بهذين الرقمين،هو    فمن املمكن أن ال يتم فهم ما   999أو    80070الرقمين  عند رؤية    (:  1.2.1مثال )

 .غةال معنى له في هذا الصيا  والذي   32الرقم  وهوخر  آ ومثال

 املعلومات 

معالجتها ووضعها في سياق منظم    حيث أنه يتمبيانات ال من  واملطلوبتساعد املعلومات في توضيح املغزى  

ستعمل  وفائدةمعنى    لها   وعندها يصبح
ُ
، كما  تخاذ القرارات والتنبؤاتا  في الغراض العلمية أو في عملية   وت

 .  لمعلوماتل أن البيانات تعد املصدر الفعلي

( ت(:  1.2.2مثال  يتم  أن رقم  يوضعندما  بالشرطةالاهو رقم    999ح  السريع     هو رقم   80070  ورقم  تصال 

يمثل درجة    32ي املثال الثاني الرقم  فو  ،فإن ذلك يعطي معنى للرقم وفائدة كبيرة  تصالمركز عجمان لإل

 .أكبر يجعل للموضوع وضوح وهذاالحرارة في إمارة عجمان 

 البيانات اإلحصائية  أنواع 2.2

 معرفة نوع البيانات التي تحتاجها 
ا
فكل    للحصول على النتائج حسب الغرض من جمع البيان   من املهم جدا

من   وله حدوده  استخداماته  له  نوع  وكل  البيانات  من   
ا
نوعا البيانات ستعطيك  لجمع  مستخدمة  طريقة 

 للبيانات اإلحصائية نوعان:  ناحية التحليل واستخراج النتائج منه.

كالنوع   تصنيفها بالنصوص  يتموالتي  هذا النوع على تصنيفات للبيانات    يحتوي و   النوعيةالبيانات   .1

 ، أنثى( أو الحالة اإلجتماعية وينقسم إلى نوعين: )ذكر

 البيانات األسمية   1.1

ال  القيم  البيانات، السمية  تمثل  من  النوع  هذا  في  للترتيب  أهمية  وال  والنواع،  بالتصنيف  تتعلق  بيانات 

متزوج (،  -1عازب،    -0)  مثل     ،وضع أرقام لها لتصنيفها  ويمكن على هذا النوع هو الحالة اإلجتماعية    ومثال
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عن ما هو أفضل هاتف ذكي؟ وهنا يتم ذكر أسماء شركات الهواتف    ستفساريمكن اإل وفي حالة السؤال  

 املفضلة. 

 البيانات الترتيبية   2.1

    ولكنهاتعبر عن نفس مفهوم البيانات االسمية 
ا
تختلف في أنها تهتم بالترتيب حيث أنه يمكن ترتيبها تصاعديا

 
ا
   –)ممتاز    كمثال وهوويمكن إعطاء تقييم أحد املطاعم    تصنيفات،كما أنها تملك    أو تنازليا

ا
 - جيد   -جيد جدا

(. -س يء
ا
 س يء جدا

وهذا   الحديقة،بالعداد كأعداد الطالب في صف معين أو عدد زوار    هذا النوع  : يختصالكميةالبيانات   3

 النوع من البيانات يمكن تمثيله بالرقام ومن أنواعه: 

  البيانات املنفصلة 1.3

كانت قيمها مميزة ومنفصلة  مالبيانات    تعتبر إذا  إذا    بمعنى آخرو نفصلة  املنفصلة  البيانات  نتحدث عن 

ا معينة. ال يمكن قياس هذا النوع من البيانات ولكن يمكن عده كانت البيانات يمكن أن تأخذ     فقط قيما

املوظفين  إنها تمثل بشكل أساس ي املعلومات التي يمكن تصنيفها في تصنيف مثال على ذلك هو عدد    حيث

يمكنك التحقق من خالل طرح السؤالين التاليين ما إذا كنت تتعامل مع بيانات منفصلة أم  ،  مؤسسه مافي  

 . ل يمكنك حسابها وهل يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر وأصغرال: ه

  البيانات املتصلة 2.3

فهي نوع من أنواع    ولكن يمكن قياسها  ،قيمهاتمثل البيانات املستمرة القياسات وبالتالي ال يمكن حساب  

 من الرقام الصحيحة    زتتميالبيانات التي  
ا
بكونها غير محدودة وغير معدودة، ويمكن أن يتم التعبير عنها بكال

الوزن والطول والعمر النوع  يتم تصنيفها كفئات، وكمثال على هذا  أن  الكسرية ويمكن  والذي    والرقام 

 .يمكنك وصفه باستخدام الفواصل الزمنية على خط العداد الحقيقي

 البيانات الفئوية   .3.3

فترات مقسمة بشكل متساوي، عند القيام    تكون بصورةبمتغير ما و   العددية و املتصلةبيانات  ال  ر عن  تعب

بالعمليات الحسابية مثل املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وعمليات أخرى فإن ذلك يعطي فهم و 

فائدة لنه يمكن حساب الفرق و مقارنة الفترات ببعضها البعض، أما القسمة و الضرب فإنه ال فائدة من  

كما أن من الضروري استخدام العداد الصحيحة )العداد املوجبة    استخدامهم في هذا النوع من البيانات،

و السالبة، والصفر( في هذا النوع من البيانات ، حيث أن الصفر الحقيقي  ال يوجد له قيمة، فعندما نقول  

أن درجة الحرارة صفر فإن ذلك ال يعني عدم وجود معنى للقيمة أو انعدام الحرارة  بل أن الصفر يعتبر  

 حرارية. درجة 

 النسبية   البيانات  4.3

أو    ،معينبمتغير  التي ترتبط  بيانات  ال  تعبر عن   بالقسمة  أنها تحمل فائدة كبيرة عندما يتم حسابها  كما 

معلومات    الضرب تنتج  لذلك  نافعةلنها  النوع  هذا  في  قيمة  الحقيقي  للصفر  التحليل  ،  تطبيق  يمكن 
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وعند وجود الصفر فذلك يعني انعدام الحدث فعندما نقول    املتغيراتستنتاجي والتحليل الوصفي على  اإل 

  و ذلك يساعد   دقة أكثر  ن سرعة السيارة هي صفر فذلك يعني أن السيارة متوقفة، كما أنه يقدم معلومات  إ

و حساب عمليات  حساب النزعة املركزية  على حساب مختلف العمليات الحسابية ك  نين واإلحصائييالباحث

النسبية، كما أن حساب عدد املستهلكين أو سعر املنتج  الوزن والطول    أخرى، يعتبر البيانات  مثال على 

 .
ا
 يعتبران أمثلة أيضا

  

 البيانات اإلحصائية جمع   مصادر  2.2

  يه ال توجد أفضلبأنه  الهم من ذلك القول  ، و من مجموعة متنوعة من املصادر  البياناتجمع    يتميمكن أن  

حيث املبدأ تعتمد كيفية جمع البيانات على طبيعة البحث أو الظواهر قيد    البيانات، فمن جمع  في طرق  

 هذه املصادر:  ومن، الدراسة

سة  را دحيث يتم تنظيم عملية  يعد مصدر مهم من مصادر البيانات اإلحصائية   والذي  التعداد  •

وواقعي إلى حد    يعتبر دقيقاملجتمع لذلك   عمومهذا املصدر بيانات    يحلل،  بطريقة شاملةاملجتمع  

وقت وجهد ويحتاج إلى موارد بشرية أكبر، ومن المثلة عليه التعداد    يكلفشامل فإنه    ولنهكبير،  

خمس سنوات وهنا يقوم التعداد بحساب جميع الوحدات    والذي ينفذ كلالسكاني إلمارة عجمان  

 بدون اإلنحياز أو إستبعاد أي فئة. 

  بالدراسة   املقصودمن املجتمع    معين  ميداني لجزء  القيام بمسح  فيه  يتم  والذي    ةاملسح بالعين •

ة ويمتاز  علمية دقيق  بمناهج  انتقاؤهاويتم    كافة  لمجتمعل  ممثلة ومن الضروري أن تكون العينة  

وقت  نه يأخذ  التنفيذ ل   ، وسريع يحتاج إلى إمكانية بشرية ومادية كبيرةاسلوب املسح بالعينة بأنه ال 

 إال أنه قد يكون هناك تحيز من الباحث. خطاءالدقة وذلك لقلة ال ، باإلضافة إلى أقل

يحتوي على مجموعة  و   ،تعتبر من الطرق املعروفة املستخدمة في مسح العينة    الرأياستطالعات   •

املفاهيم التي تخص  من  يمكن   مجموعةلدى    أفكار معينة  الشائعة  النوع  السكان، وفي هذا  من 

 اإلستطالع لفترة معينة. ويكون إختيار عينة عشوائية مختارة 

الحكومية مثل    واملراكز  واملؤسساتفي الوزارات    املستخدمة سجالت  ال  تعبر عن     املصادر اإلدارية •

التعليم، تقوم هذه املؤسسات ببناء هذه السجالت لغراضها اإلدارية الخاصة  وزارة  وزارة الصحة و 

  ليست للمواضيع اإلحصائية، لذا لكي يتم استخدام هذه السجالت للمواضيع اإلحصائية فإن   وهي

تأخذ    والللحصول على مؤشرات ذات دقة عالية    كبيرة ومعالجة خاصة،  ذلك يستلزم وجود خبرات

  وتحليلها كبيرين    واهتمامبيرة، ومن البداية يجب أن نسجل البيانات بعناية  وقت طويل أو تكلفة ك

 بالشكل الصحيح. 
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في جميع املجاالت بشكل سريع     تكنولوجيا املعلومات واال  وخاصة تتقدم الحياة  أن  مجال  تصاالت، كما 

تعتبر مصدر مهم من    والتيدى إلى الحاجة إلى قواعد بيانات كبيرة  يؤ نتاجها بإستمرارية مما  االبيانات يتم  

 مصادر البيانات. 

دى إلى توليد البيانات الكبيرة والتي  أ خرى بشكل يومي فإن ذلك  أ  وتقنيات ستخدام انترنت الشياء  ا بسبب  

اإلحصاءات  ها في  استخدامتعتبر هذه البيانات مصادر مهمة لكي يتم    ،نتاجها بشكل مستمر ومتواصلايتم  

 .  أفضلخرى بدقة جاالت ال املتجاهات البيئية أو اإلجتماعية و إلالرسمية وقياس ا 

نواع فمنها البيانات املنظمة والبيانات الغير منظمة والتي أن للبيانات الكبيرة  أنه من الضروري معرفة  أكما  

ال النصيب  ل   كبرتملك  الكبيرة  البيانات  منظمأن  من  غير  ال   ،غلبها  اليوتيوب،  من  في  املقاطع  عليها  مثلة 

نها  إستفادة من هذه البيانات الكبيرة فولإل   ،نستقرام، التغريدات في تويتر و الكثير غيرهاالصور في برنامج اإل

ن الطرق التقليدية لم تعد ذات فائدة مع هذه البيانات الكبيرة التي  تحتاج إلى املعالجة و التخزين املقبول ل 

ها في ستخدامساليب معينة لذلك تم تطوير آليات خاصة لهذه البيانات ال أ  إستخدامب   إالليلها  ال يمكن تح

 غراض اإلحصائية.ال 

 

 املعاينة اإلحصائية   3.2

 أخذ العينات اإلحصائية رسميعتبر  
ا
في كثير من  و  املجتمع  جموعة من املالحظات بشكل عشوائي من توزيعمل  ا

 ال    الحيان
ُ
توزيع  ت طبيعة  تقديرات  املجتمع  عرف  لتوليد  القياسية  الصيغ  استخدام  يمكن  ال  لذلك 

، فيمكن إعادة  املجتمعفتراض أن توزيع العينة يعكس بشكل كاف توزيع  إذا كنا على استعداد إل ،  إلحصائيةا

 . العينة من توزيع العينة للحصول على تقديرات وصفية مثل الوسيط والخطأ املعياري وما شابه

يتم تحليل هذه العينة املختارة وجمع البيانات  حيث    مصادر البيانات اإلحصائية املهمةمن  املسح بالعينة  ف

ثم كتمثيل  ا يتم    اإلحصائية  النتائج  املفاهيم    شاملستخراج  شرح  سيتم  الجزئية  هذه  وفي  للمجتمع. 

 اإلحصائية.   في املعاينةالرئيسية املستخدمة 

 املسح اإلحصائي  •

بتقوم   املسح اإلحصائي    إعملية 
ا
وفقا تمثيله كعينة  ليتم  املجتمع  من    ،دقيقة  ساليب علميةل نتقاء جزء 

املفردات  او  املإ يعتمد  و ختيار  املمكن    صائيةحاإل   عاينةحدى طرق  املجتمع  ن يشمل جميع وحدات  أومن 

 .للمراقبة عبر املسح الشامل ويعرضها

 العينة  •

دراجها في عملية  إيتم    اإلحصاء،هم املفاهيم في  أمن    وتعتبر  املجتمع وخصائصهالجزء الذي يمثل    تعبر عن  

 املجتمع.  التي تمثلالنتائج  واستخالصاإلحصائية املهمة  أو املعلوماتاملعاينة ليتم جمع البيانات 

 وحدة املعاينة  •

 منها.   نتفاعواإل تحليلها  ليتم  البيانات عنها يتم تجميع  حيث أنه املجتمع اإلحصائي عناصر ل يتمث تساعد في
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 اإلختيار العشوائي  •

أو    انتقاء  عندتدخل  ال تحيز أو  المن املجتمع اإلحصائي، من املهم ضمان عدم    محددةمفردات    اختياريتم  

املفردات    إقصاء   من 
ا
أناملطلوبةأيا ذاتها  وجود    مراعاة   ه يجب، كما  لضمان    املفردات بين جميع  الفرصة 

ختارة. ولتظهر اإلختيار الصحيح  
ُ
 املفردات في املجموعة امل

 حتمالية  املعاينة اإل  •

خالل  عشوائي    بنمطاإلحتماالت    أسسعلى    قائمسلوب  أ  يعتبر ويتم    ،لإلختيار  معينة  معايير  اتباعمن 

لظهور في العينة وتمتاز  متساوية ل  وبفرص  بطريقة أكثر دقة العينات    اختيار سلوب لكي يتم  ستخدام هذا ال ا

 . بكونها تحقق العدالة وكونها غير متحيزة

 حتمالية  املعاينة غير اإل  •

يتم  بأي أسس اإل   ال  يوجد فرص  لإل   ستعانة  ولذلك ال  املعاينات  من  النوع  هذا  في  لجميع    عادلة حتماالت 

العينة  إهذه الطريقة على التحيز عند    وتعتمدالعينة    من  لكي تكون جزء   تالوحدا على  و   املطلوبة ختيار 

 .الوحدات تحديدالباحث على  اعة استط

 خطأ العينة   •

يفرق    املقياس  يعتبر إختيار  الذي  كان  وكلما  الحقيقية،  املجتمع  ووحدات  العينة  تقديرات  وحدات  بين 

وذلك سيزيد الثقة في إختيار    العينة مبني على أسس علمية صحيحة فإن ذلك يجعل نسبة الخطاء قليلة

 العينة كتمثيل للمجتمع ككل.

 أسلوب املعاينة  •

املجتمع    ختيارإل   الة وفع    عملية  طريقة   أنها   املعاينة   تعتبر من  من  و   اإلحصائي،للعمل    وتشغيلهامفردات 

 ساليب املعاينة املعروفة: أ
 

  وبهذهعشوائي  بشكل    من املجتمع  عينة  تحديد  والتي يتم من خاللها    املعاينة العشوائية البسيطة .1

ومن الضروري أن   ،ختيارها كعينة لتمثيل املجتمعاليتم ة الطريقة تملك جميع العينات فرص متساوي

 يكون للمجتمع صفات متجانسة. 

هذا السلوب    أن  وبسببالتنفيذ،    ةسهل  اعرف بأنهالتي ت  عاينة  املب  الي أس  وهي من    املعاينة املنتظمة .2

 إنتشار العينة في املجتمع. يسهلفإن ذلك  ومتسلسل منسقيستخدم أسلوب  من املعاينة 

تسمى   يقوم    الطبقيةاملعاينة   .3 متداخلة  غير  أقسام  إلى  املجتمع  بتقسيم  املعاينات  من  النوع  هذا 

الطبقات، وفي كل طبقة يجب أن تكون الصفات متشابهة وعلى هذا الساس يتم تقسيم املفردات في 

البعض   في كل طبقة ومن ثم جمعها مع بعضها  الطبقات، بعد ذلك يتم سحب عينة عشوائية  هذه 

 وتسمى بالعينة الطبقية. 
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في تقسيم املجتمع إلى أقسام تسمى العناقيد، وعلى  هذا النوع من املعاينات    عتمدي  املعاينة العنقودية .4

  إختيارتم  يوفي املرحلة الثانية    للمعاينة  عينة عشوائية من تلك املجموعات  إختيار  يتم  املرحلة الولى

ثم    ومن عنقود في املرحلة الولى ويتم تقسيمها إلى وحدات صغيرة،  من كل    مع تعدد من وحدات املج

وجميع وحدات العينة املسحوبة    تكرر العملية في املرحلة التالية ويتم تقسيم الوحدات لوحدات أصغر

 . من جميع العناقيد تدعى بالعينة العنقودية
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 لث الفصل الثا

 ومفهومها وأبعادها  اإلحصائيةاملعرفة  
 

د منها هي قابلية الفراد واملجموعات  و املقصو تعتبر املعرفة اإلحصائية مهمة في النواحي الحياتية املختلفة،   

زيادة املستوى املعرفي    إلىن هذا الدليل يهدف  أكما    ،على فهم املفاهيم اإلحصائية والقدرة على التعامل معها

ككل للمجتمع  الهدف  لو   ،اإلحصائي  هذا  التوجهتحقيق  إل   يجب  الفراد  مساعدة  إلى  أن  بداية  ستيعاب 

 لإلحصاء مقاييس ومفاهيم وطرق لعرض البيانات وهذا سيساعدهم في معرفة البيانات املفيدة واملضللة  

املستخرجة والقدرة على فهم وتقييم البيانات  ت  وبذلك ترتفع جودة البيانا نوع البيانات التي يحتاجونها  و 

 .اإلحصائية بالشكل الصحيح 

 

 مفهوم املعرفة اإلحصائية 1.3

هتمام بحل مشاكل نقص  في إطار تحسين املعرفة اإلحصائية للمجتمعات، قامت املؤسسات الدولية باإل 

نها ترى أن هذه املسؤولية مشتركة  أكما    ،املعرفة وبدأت في السعي إلى نشر املعرفة ومحو المية اإلحصائية

ؤسسات هي التي تملك فهم عميق املأهمها الجهزة اإلحصائية للدول جميعها، لن هذه    عديدة،بين جهات  

أما بالنسبة للمؤسسات التي تتلقى املعرفة اإلحصائية فهم أعضاء في    ،في املجال اإلحصائي وفي عالم الرقام

 .من طالب وعاملين وأفراد في مراكز مختلفة  والدرجات،املجتمع في مختلف املناصب  

اإل  حول  اإلحصائية  املعرفة  مفهوم  )يدور  اإلحصائية  البيانات  وتحليل  فهم  على  رسوم    أرقام،ستطاعة 

جداول،   و ابيانية،  التلفزيون،    دراسات( ستطالعات،  )اإلذاعة،  املختلفة  اإلعالم  وسائل  على  تقدم  والتي 

 .املواقع اإللكترونية، والشبكات اإلجتماعية( بشكل مستمر

البعض ببعضها  البيانات  وربط  فهم  على  صاحبها  تساعد  فهي  عظيمة  فوائد  اإلحصائية  من    ،للمعرفة 

ستخدام الرسوم والكلمات مع البيانات  اي  الوسائل التي تساعد في تبسيط عملية فهم البيانات لألفراد ه

  ، البياناتتصال الناجح مع قارئ  ولذلك من املهم وضع الرسومات البيانية لتحقيق اإل ،رقام اإلحصائيةوال 

ن يكون على دراية بطريقة فهم الرسوم  أ  يجبئ  و فهم لإلحصاء لن يفيد لن القار أولكن عدم وجود معرفة  

 .والنصوص اإلحصائية

  ل المر يتجاوز ب  وفهمها،ال تتوقف املعرفة اإلحصائية عند معرفة الفراد بقراءة البيانات    أخرى،   من ناحية 

   ،ويتطور إلى فهم التفاصيل املختلفة للبيانات  ذلك
ا
بالغ الهمية    تعتبر املعرفة بجودة البيانات املنشورة أمرا

الرسمية ومعرفة الفروقات بينها وبين   لن املستخدمين بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بمصدر اإلحصاءات 

أو موفر  البحثية  املؤسسات  تنشرها  التي  املعرفة    يناإلحصاءات  تعتبر  ولذلك  بهم،  املوثوق  غير  البيانات 

مر سهولة عليه في تقييم مدى جودة البيانات  اإلحصائية مهمة للفرد فكلما زادت هذه املعرفة سيزداد ال 

 .املنشورة
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 األفراد املستهدفين في توجيهات املعرفة اإلحصائية 2.3

ال يصب اإلحصاء ضمن  عة من الفراد والفئات  رغم أهمية اإلحصاء في الحياة اليومية إال أن هناك مجمو 

وذلك إلحتمالية    الفئة،ستهدف هذه  ليرفع املعرفة اإلحصائية    دليل توجيهاتجاء  لذلك  اختصاص عملهم،  

 اإلحصائية. واملعلوماتستخدام البيانات جة هذه الفئة إل اح

 
ا
املستهدفين  ال ذلك  على    مثاال الذين    واإلداريينالفنيين    منفراد  والغير حكومية  الحكومية  في املؤسسات 

قد يكون من الحاجة بأن يتم رفع مستوى املعرفة اإلحصائية    ولكنختصاص عملهم اإلحصاء،  اليس من  

النتائج   قراءة  طريق  عن  الخاصة  الجوانب  املعرفة    والتقاريرفي  تطوير  في  يساهم  وهذا  اإلحصائية، 

 .وعيهم اإلحصائي  وزيادةاإلحصائية لدى الفراد املستهدفين 

هناك أفراد بفئة كبيرة يختلفون باملستويات اإلدارية والعلمية والتي تخص موضوع اإلحصاء و املعلومات  

 مثقفين   أغلبهمليل الرقمية، لن طبيعة عمل هؤالء الفراد في مجال البحث والدراسة والتح
ا
وعلى   إحصائيا

 
ا
على دراية بمستوى    درجة من اإلطالع و املعرفة، يمكنهم فهم الرقام واإلحصاءات و ما يدور حولها، وأيضا

البيانات و مصداقيتها و دقتها و الطرق و الساليب التي تساعد في جمعها و معالجتها، و هذه الفئة تكون قد  

هات ال  يلذا هذه التوج  وتفسيرها    البيانات  مع  التعاملمن  يمكنها    الذي ائي  اإلحص  وجوصلت إلى نسبة النض

 .تكون موجهة لهذه الفئة

 مستويات املعرفة اإلحصائية 3.3

حيث    توجيهات لهم  إعطاء إي من الضروري معرفة مستويات الفراد فيما يخص املعرفة اإلحصائية قبل  

عرفة الفئات املستهدفة  ملدراية بدرجات املعرفة بين املستخدمين  التقسيم املستخدمين والفراد إلى  يساعد  

مستوى معرفتهم    وتحسينللوصول إلى جميع املستخدمين    وذلك  ،وكيفية عالج مشاكل المية اإلحصائية

 . استفادة منهايستفيدون أقص ى  وجعلهماإلحصائية  

ما يعرفونه هو   وكلهذا املستوى لألفراد الذين ال يملكون املعرفة اإلحصائية الكبيرة  يعتبر  األول املستوى 

فهم    ولن  ،البسيطة  والمور الساسيات   قادر على  املستوى  في هذا  فالفرد  أساسية    ومعرفة لديه معرفة 

كما أن لديه القدرة على إيجاد شرح    ،مصدر البيانات إن كانت البيانات املستخرجة عبر املسح أو التعداد

 عن املفاهيم اإلحصائية والرسوم البيانية وغيرها. 

وفي هذا املستوى يكون    ،املعرفة اإلحصائية املتوسطة  ي لفراد ذو عن اهذا املستوى   ويعبر    املستوى الثاني

،إمكانية تفسير واستيعاب أهم املفاهيم اإلحصائية الكثر استخدام  ولديهة  الفرد على دراي
ا
كما أنه يفهم    ا

 كيفية ارتباط البيانات بالعينات وما إلى ذلك. ويستوعبالتباين 
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  والفهم لن الفرد لديه القدرة    ،معرفة متقدمة  ي نهم ذو أفي هذا املستوى، يعتبر الفراد    املستوى الثالث 

 كما أنه يستطيع فهم أكثر املفاهيم اإلحصائية تعقيد ،اإلحصائي الكبير
ا
ومعرفة ما إذا كانت هناك أخطاء   ا

ستنتاج والتنبؤ وفهم الدراسات اإلحصائية بشكل  ولن الفرد لديه معرفة شاملة فإنه يستطيع اإل   ،وفهمها

 ات قبل القيام بأي مسح.نه يستطيع تقييم املتطلبأكما  سهل،

 بعاد املستوى األول من املعرفة اإلحصائيةأ .34

 :بواسطةإدراك املستخدمين بأهمية البيانات والذي يتم فيه  البعد األول 

 . أنواع البيانات اإلحصائية ومفاهيمها •

 . مصادر البيانات اإلحصائية •

 .اإلحصائية تجميع البيانات ةكيفي •

من  التي يتم التلخيص والتحويل للبيانات  و معرفة وإحاطة املقاييس اإلحصائية  يتم من خالله    البعد الثاني

 :اآلتيةإلى معلومات تتمركز ضمن املؤشرات اإلحصائية التي تركز على جوانبها خاللها 

 .مفاهيم املقاييس اإلحصائيةمعرفة   •

 .اإلحصائية وأنواعها واملؤشرات   ستخدامات املقاييسا •

 اكيفية حساب املقياس الكثر  •
ا
  ستخداما

ا
 . وشيوعا

 وتلخيصها: طرق معرفية للحصول على نتائج البيانات    البعد الثالث

 الرسومات.  وتعدد البيانات تمثيل •

 الرسوم.  إعداد وطرق  البيانات تمثيل •

 اإلحصائية: الشمول بمعرفة وتفسير وتمثيل البيانات   البعد الرابع

 اإلحصائية.   للمقاييس والقراءة  التفسير •

 . ل البيانات وقراءتها وتفسير رسوماتهاتمثي •

 

والثاني،   الول  للبعدين  تفصيل  عن  عبارة  الثاني  حول  أالفصل  فيتمحوران  والرابع  الثالث  الفصلين  ما 

 .اإلحصائيةخرين للمعرفة البعدين اآل 
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 رابع الفصل ال 

 اإلحصائية املقاييس  
 

  تفهي ليس  همية عن املفاهيم وطرق عرض البياناتأ دور فعال وال يقل  لها    اإلحصائيةاملؤشرات  املقاييس و 

 أبل    ،فقطداة لوصف البيانات  أ
ا
عمليات حسابية تساعد مستخدم البيانات  هي  و   وتلخيصها،تحليلها  ل   يضا

 دوات التي تساهم في جمع البيانات.القرارات وتحتوي على الكثير من ال  واتخاذستنتاج  في اإل 

ستساهم في رفع املعرفة    والتيبالتفصيل    وشرحهاوفي هذا الفصل سيتم طرح العديد من املقاييس املهمة  

ل ألكل    اإلحصائية املجتمع  مكان  فراد  كل  في  تتواجد  املقاييس  هذه  لإل   وفهمها ن  ستنتاج  ضروري 

 . واإلستيعاب

 

  واملؤشراتأهم املقاييس  .41

 النسبة  •

 استخدام   اإلحصائيةاملقاييس    أكثرتعتبر من   
ا
تمثل القيمة    مختلفة، وهيفي الحياة اليومية وفي جوانب    ا

 يمكن حسابها عن طريق املعادلة الحسابية  ،عنها بالرمز )%( ويعبر القيمة الكلية  الجزئية من

100 ×
الجزء 

الكل 
 ، النفط  ضنخفا إ  أوزيادة    والنقصان كنسبةللزيادة   متشابهالقياس    ن تكون وحدةأيجب    ،

القياس    اصحاب املشاريع يستخدمون هذأن  أوكما    ،%50طفال بنسبة  ن هناك تخفيضات في محل ال أ  أو

 رباح. نسبة ال  أوملعرفة نسبة النجاح 

 

 التغير النسبي   •

عن طريق التغير   يمكن معرفة الفرق بين قيمتين في مكانين أو زمنين مختلفين ونسبة لظروف معينة

ف للنسبة  النسبي  كتكملة  يعمل  إحصائي  مؤشر  املقارنات.    ويتمهو  لعمل   
ا
كثيرا هذا   وفياستخدامه 

املقياس تستخدم عملية حسابية ملعرفة مقدار التغير بين قيمتين. تكون نسبة التغير في حالة زيادة أو  

 .نقصان

الجديد والقيمة  الكل  بأنها  الولى  أو  القديمة  القيمة  الجزء    ةتعتبر  هذا    ومنبأنها  في  القيم  تعويض  ثم 

 الصلية:لحساب الفرق عن الكمية  القانون 

 

، حيث  19-حدثت بسبب كوفيد  والتيالزمة العاملية    وبعد  2019عند مقارنة راتب موظف في    (:  1.4.1مثال ) 

درهم ولذلك عند حساب نسبة التغير كما في العملية    7000بعد االزمة أصبح    ولكن  ،درهم  10000كان راتبه  

 أدناه: الحسابية 

 100 ×
القيمة القديمة − القيمة الجديدة

القيمة القديمة
 

% − 30 = 100 ×
10000 − 7000

10000
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 %.30نقص بنسبة   الراتب فقدلوحظ التغير في 

العملية   استخدام درهم يتم 60 وأصبحدرهم   50  كان سعر منتج ماعند مقارنة آخر ( 1.4.2وفي مثال ) 

 :الحسابية أدناه ملعرفة نسبة التغير

 

 %. 20نسبة التغير في زيادة بنسبة فإن  بالتالي

 

 املعدل  •

بهدف قياس التغير في حدث ما، تكون وحدات القياس مختلفة وليست متشابهة مثل    املعدل  يتم استخدام  

 النسبة، ويتم 
ا
 عن طريق هذا القانون:       حسابه رياضيا

 

ويكون بقسمة عدد    البطالة،ة حجم البطالة في مجتمع ما يتم قياسه من خالل معدل  ملعرف     (:  1.4.3مثال )

 إجمالي القوى العاملة. الفراد املتعطلين على 

 % 810.فإن معدل البطالة يكون  12000إجمالي القوى العاملة وكان  1300فإذا كان عدد املتعطلين 

 

 

 الوسط الحسابي البسيط  •

ها في الحياة العملية  ستخداماالتي يتم    اإلحصائيةاملقاييس    أهماملتوسط الحسابي من    أويعتبر الوسط  

ويلخصها في رقم    ةيصف الوسط الحسابي جميع البيانات املوجود  الحساب،نه سهل  التطبيقية ل   والنواحي

من يستخدم الوسط الحسابي هم املدرسين ويستعملونه ملعرفة املتوسط ملستوى الطالب في   أكثر  ،واحد

 (:1.4.4املثال )نشاط معين كما في  أوامتحان 

ملعرفة املتوسط الحسابي   ،(19،18،14،20،15،20،17تة وتم تجميعها )و احصل الطالب على درجات متف

 وتقسيمها على عددها(. رقام  )جمع ال  القانون:هذا  استخدام يجب

 

 

 17.6املتوسط الحسابي هو:   ،لذا

 

نها ستؤدي  حذفها ل  أو ن يتم تعديلها  ة متطرفة في مجموعة من البيانات أن كان هناك قيمإالضروري    ومن

والقيمة املتطرفة هي   املتوسط الحسابي مناسب في هذه الحالة  استخداميكون    ولنظهور مؤشر مضلل    إلى

   متناسقة مع بقية البيانات   الغيرالقيمة  
ا
 إ،  في املجموعة وتظهر اختالف شديدا

ا
و  أ  ما أن تكون صغيرة جدا

.كبيرة 
ا
 جدا

17.6 =
17 + 20 + 15 + 20 + 14 + 18 + 19

7
 

 

100 ×
𝐴

𝐵
 

10.8 = 100 ×
1300

12000 
 

%20 = 100 ×
50 − 60

50
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 املوزون   أو الوسط الحسابي املرجح  •

في   ،ولكن  ،عددهايمها على  الوسط الحسابي البسيط بعملية بسيطة وهي جمع القيم وتقس  يتم حساب

ن هذه الطريقة التقليدية لن  إن يتم حسابه في الوسط الحسابي فأ  ويجب  آخر  متغير مهمحالة أن هناك  

 
ا
 دقة. أكثرالوسط الحسابي املرجح وهو يوفر نتائج  ستخداما ولهذا يمكن   ،تجدي نفعا

    وهو:يعمل الوسط الحسابي املرجح في قانون رياض ي بسيط  

 

متحان  ا درجاتهم وعدد ساعات الدراسة في  تم جمع البيانات عن مجموعة من خمسة طالب و     (:  1.4.5مثال )

ق على  يطبيتم التل خطوة نبدأ بضرب كل قيمة في وزنها وبعد ذلك  أو و   ،(.41.1كما في الجدول )  اإلحصاء

 القانون. 

 

 

 في املعادلة ملعرفة الوسط الحسابي املوزون:   ةالقيم الظاهر  ثم تعويض ومن

 

 

 

 16.95لهذه املجموعة من البيانات تساوي املوزون قيمة املتوسط الحسابي  

 

 الوسيط   •

القيم املتطرفة.   وخاصةبالقيم  ال تتأثرعملية حسابية فهو   والبساطةإن قياس الوسيط في غاية السهولة  

في   تقع  التي  املتوسطة  القيمة  فهي  البيانات  من  مجموعة  تتوسط  التي  البيانات  بوصف  الوسيط  يقوم 

بية فأن أول خطوة هي  منتصف البيانات بعد ترتيبها بشكل تصاعدي أو تنازلي. ولفهم هذه العملية الحسا

، بعد ذلك يتم عد  
ا
كر سابقا

ُ
ترتيب القيم املوجودة في مجموعة البيانات بترتيب تصاعدي أو تنازلي كما ذ

في   يقع  الذي  العدد  اختيار  يتم  للبيانات عدد فردي  الكلي  العدد  كان  إن  الكلي،  العدد  البيانات ومعرفة 

طالبال القيمة )الدرجة في االمتحان(  الوزن )عدد ساعات الدراسة(  القيمة xالوزن   

120 6 20 1 

54 3 18 2 

60 4 15 3 

85 5 17 4 

20 2 10 5 

 املجموع - 20 339

�̅� = 
∑𝑤𝑖𝑥𝑖

∑𝑤𝑖
 

16.95 =
339

20
=

120 + 54 + 60 + 85 + 20

6 + 3 + 4 + 5 + 2
 

(: الطالب وعدد ساعات  1.1.4)  جدول 

 الدراسة

  iX=القيمة

 iw= الوزن
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الكلي العدد  كان  إن  حالة  في  أما  كوسيط.  في    املنتصف  يقعان  اللذان  العددين  جمع  يتم  زوجي،  عدد 

 الطريقة يمكن إيجاد الوسيط لكل العداد. وبهذهاملنتصف ومن ثم تقسيمهما على إثنين 

عند ترتيب هذه املجموعة التي تحتوي على بيانات تخص عدد الكتب التي يتم استعارتها    (، 1.4.6وكمثال )

 }5،1،6،4،3،3،2{                       قبل كل طالب              املكتبة من من 

 . 3قيم لذا الوسيط هو  7والن عدد البيانات هو  1،2،3،3،4،5،6 لتصبح:يتم ترتيبها بشكل تصاعدي 

 }5،1،6،4،40،3،3،2{حالة اضافة رقم متطرف فأن العملية لن تتأثر به على االطالق.    وفي

، عدد القيم في املجموعة بعد إضافة الرقم  وهنا  1،2،3،3،4،5،6،40  تصبح:وعند ترتيبها بشكل تصاعدي  

ولكن يجب القيام بالعملية لكي    3و4لذا سيكون الوسيط من رقمين هما:    عدد زوجي  وهو   8املتطرف أصبح  

 يكون الوسيط متكون من رقم واحد فقط:

 

 

 . 3.5لهذه املجموعة من البيانات هو العدد  والوسيط

 املدى  •

  ملجموعة القيم من   دنيااملدى هو مقياس سهل الحساب وُيعرف بأنه الفرق بين القيمة القصوى والقيمة ال

ن ال يتم  أوُيفضل    ،نه ال يستخدم جميع القيم في مجموعة البياناتأالبيانات والذي يسهل حسابه كما  

ن  أن ذلك يعني  إاملدى كبير ف  كان  إذاو   ،نه يتأثر بشكل كبير بهمفة ل وجود قيم متطر ه في حالة  ستخداما

   ،التشتت )التباعد( كبير وبين املدى والتشتت عالقة طردية
ا
قيمة    أكبرأنه الفرق بين  ــ ب  ويعبر عنه رياضيا

 .قيمة وأقل

  اإلحصاءعمار الطالب في مادة أعلى املدى يمكن وضع مجموعة من البيانات التي تخص ( 1.4.7وكمثال )

                                          17،19،21،20،18،19                                                         بهذا الشكل

عملية الطرح بينهما لقياس املدى وتحديد درجة  يتم لذا  17قيمة هي  وأصغر 21قيمة هي  أكبر يالحظ أنو 

 التشتت قليل في هذا املثال.  لك لذ 4= 17-21 ،التشتت ملجموعة البيانات أو التباين 

 تي عمار مرتبة كالحدى الجامعات وال إعمار املدرسين في أيحتوي هذه املرة على  (1.4.8ومع مثال آخر )

                                                                    58،63،60،53،55،25 

ثبات  إن الفرق بين الرقمين كبير ويمكن  أمن الواضح  ،  25صغر هي  ال و   63قيمة هي    أكبر  كانتوفي هذا املثال  

   وتم الذكر  38=25-63  املدى،ذلك عن طريق حساب  
ا
بسبب وجود قيمة متطرفة وهو  ن الفرق كبير  أ  سابقا

وهو    10=53-63ن املدى سيكون  إوالذي تسبب في زيادة التشتت وفي حالة تم حذف هذه القيمة ف  25الرقم  

 تشتت من وجود القيمة املتطرفة.  أقل

 

 

3.5 =
7

2
=

4 + 3

2
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 املنوال •

 حصائي يستخدم ملعرفة القيمة  إهو مقياس  
ا
   ولكن  ،القيمفي مجموعة    الكثر تكرارا

ا
وفي    وجودها ليس دائما

 .املنوال متعدد  متكررة يكون وجود قيم    وفي حالة   ،حالة عدم وجود قيم متكررة للبيانات يسمى عديم املنوال 

البسيط   يمكن استنتاج   املثال  في هذا  أكوابعن  التالية  البيانات    تتوفر  ،(.941.)  رقم  املنوال  املاء    عدد 

   الشخاص:من قبل مجموعة من  املشروب 

   كثرال  8الرقم    املالحظ أن  ( من2،8،4،8،1،5،8،7)
ا
املنوال    اعتبارهوقد تكرر ثالثة مرات لذا يمكن    تكرارا

 لهذه املجموعة من البيانات.

 التباين   •

ن هذا  ألى سيبدو  و في الوهلة ال ،  التشتت االحصائي ملجموعة من القيم يستخدم التباين كمقياس  لقياس

دقة من    أكثرنه يوفر نتيجة  في حالة وجود قيم متطرفة ل   ستخداملال   أفضلولكن التباين    ،املدى تعريف  

  ،وبين املتوسط الحسابيقياس مدى التشتت بين البيانات بين بعضها البعض  بالتباين    املدى، ويقوممؤشر  

ن القيم متباعدة عن بعضها وعن الوسط الحسابي والعكس  أفإن كانت قيمة التباين كبيرة فإن ذلك يعني  

 إن للتباين عدد أومن املهم معرفة  ،صحيح
ا
 نحراف املعياري.  نه يمثل مربع اإل وذلك ل   يجابي دائما

  ويتم
 
 بهذه املعادلة:  التعبير عنه رياضيا

 

 

 

،  44،51،  31،  20م القيوين:  أما هو التباين للعينة اآلتية التي تمثل أطوال الشجار باملتر في  (:  1.4.10مثال )

 ؟69، 17

   هو:الوسط الحسابي لهذا املثال  القيوين حيثفي أم  أطوال الشجار باملتر (.42.1الجدول ) ويبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2

𝑁 − 1
 

Xi:  القيم 

µاملتوسط الحسابي :  

N:  عدد القيم 

 

38.7 =
17 + 20 + 31 + 44 + 51 + 69

6
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 أطوال األشجار  في أم القيوين  ( 2.1.4الجدول ) 

 

 

  القانون:البيانات ونستخدمها في هذا ب ثم نعوض  ومن

 

 

 395.48وتكون قيمة التباين هي  

 

 معدل التضخم   •

العام لسعار الخدمات  املستمر و ن مفهوم التضخم االقتصادي يعبر عن اإلرتفاع  إ في املستوى  امللموس 

 مما يؤدي إلى إنخفاض القوة الشرائية الخاصة بالعملة. والسلع

 ألسعار املستهلكالرقم القياس ي   •

تدخل ضمن سلة اإلنفاق  هو مؤشر إحصائي يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي   

في  اال  التغير  إلى فترة الساس، حيث يعكس هذا   
ا
في فترة زمنية تسمى فترة املقارنة منسوبا ستهالكي لألسر 

 أو  االسعار العباء التي يتحملها املستهلك وأوضاع تكاليف املعيشة وما إذا كانت تسجل  
ا
  إنرتفاعا

ا
خفاضا

 ب
ا
 املعيشة.  وأعباءجاهات السعار وظروف السواق اتلى ، ومن ثم التعرف عالربع السابقمقارنة

 :بطريقة )السبير( املعدلة ذات الصيغة الرياضية التالية اإلمارةيتم احتساب الرقام القياسية لألسعار في 

  =الرقم القياس ي

 
 

 قيم املشاهدات 
 االنحراف عن الوسط الحسابي

 الوسط الحسابي( -)القيمة
 مربع االنحراف عن الوسط الحسابي

17 21.7 - 470.9 

20 18.7- 349.7 

31 7.7 - 59.3 

44 5.3 28.1 

51 12.3 151.3 

69 30.3 918.1 

 1977.4 - املجموع

395.48 =
(1977.4)

5
 = 

(470.9+349.7+59.3+28.1+151.3+918.1)

6−1
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 :حيث

 

 .سعر السلعة في الفترة الحالية = 

  

 .=سعر السلعة في الفترة السابقة

 

 = الوزن الترجيحي بالسعار السابقة.  

 معدل النمو   •

حصائي ومعدل يقيس النسبة املئوية للتغير الذي يحدث لقيمة في فترة زمنية معينة من املمكن  إهو مقياس  

يجب  فترة زمنية قصيرة ومتالحقة    أومعدل النمو في سنتين    أسبوعية، ولحساب  أوشهرية    ،ن تكون سنويةأ

تتوفر ال إقيمة    ان  القيمة  السنتين  بتدائية وهي  في    أوصلية وبعد  القيمة  تتغير  الزمنية املوضوعه  الفترة 

  والقانون  ،النهائيةبالقيمة  وتسمىياد  داز 
ا
 . الحسابي مشابه للتغير النسبي الذي تم طرحه سابقا

 

 

 

 :كاآلتي وهون هناك قانون مختلف ملعدل النمو  إما في حالة وجود فترات زمنية طويلة ف أ

 

 

 

  4  وبعدمليون    102  إلىوصلت    2017رباحها لعام  أن  إف   معينة،رباح شركة  أعند حساب    ، (.1141.)  مثال

 النمو: مليون فيمكن قياس معدل  322وصلت لـ  2021سنوات في عام 

 

 

 

 

 والتذبذب العكس ي   والتغير التغير الطردي  •

   ،للمتغيرات عالقات كثيرة تجعلهم مرتبطين فيما بينهم
ا
  أو عالقة بين عدد السيارات واالزدحام    فهناك دائما

عدد   ال أبين  واحتياجاتهمفراد  املهمة  ،سرة  املفاهيم  بعض  توجد  العالقات  هذه  يتم  عندما  و   ،لتوضيح 

 أحداهما تزداد قيمه و املتغير الثاني تزداد قيمه  أبين متغيرين    املقارنةل و يحلالت
ا
فهذا مثال على التغير    يضا

ال   ،الطردي  فاملتغير  بالنقصان  متغير  بدأ  فإذا  النقصان  حالة  في  كذلككذلك  بالنقصان  و    ،خر سيبدأ 

100 ×
−  القيمة االبتدائية   القيمة النهائية 

القيمة االبتدائية 
 

100 × [
القيمة النهائية 

القيمة االبتدائية 

1
𝑛

− 1]  

%33.3 =  100 × [
322

102

1
4

− 1] 
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داد  كلما زاد البيع ستز   أو كسجين يزداد كذلك  شجار فإن الكمثال على التغير الطردي هو عندما تزداد ال

و    ،العكس  أول وفي املقابل يتناقص املتغير الثاني  و ما التغير العكس ي فهو عندما يزداد املتغير ال ،أرباحال 

 ميين. قلت نسبة ال  ،نه كلما زادت نسبة املتعلمينأمثال على التغير العكس ي هو 

   أون الزيادة  أمفهوم ثالث وهو التذبذب ويقصد به    وهناك 
ا
لذا هناك    النقصان ملتغير ما ليست ثابتة دائما

في تحديد ماهيته في اإل   ،صعوبة  في حالة    لكرتفاع والنزول لذكتغير درجات الحرارة املستمر  هذا املتغير 

 تذبذب.
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 خامس الفصل ال

 عرض البيانات اإلحصائية 
 

تم تحليل البيانات  ين  أ يكون من الصعب فهم املغزى ورائها ولذلك يجب    ،عند جمع البيانات عن موضوع ما

   أكثرالرسوم البيانية لجعلها    أول  و اما بالجدإ سلوب مناسب  أ الخام ومعالجتها ومن ثم عرضها ب
ا
  ،وضوحا

سيؤدي  ل  خاطئة  بطريقة  البيانات  عرض  عرض   إلىن  لذا  البيانات  لهذه  الفهم  وعدم  التعقيد    ها زيادة 

الفصل  وهذا ،كفاءة أكثرالنتائج  الفهم واستخالصجعل عملية تسخطوة مهمة والتي سلوب الصحيح بال 

و   يوضح البيانات  أطرق  لعرض  مختلفة  طريقتين    ،اإلحصائيةساليب  البيانات  أتوجد  لعرض  ساسيتان 

 : اوهم

 العرض الجدولي للبيانات  لىو الطريقة األ  1.5

البيانات    اول الجد لعرض  طريقة  ومفهوم  اإلحصائيةهي  مبسط  املعلومات  و   ،بشكل  لعرض  النسب  هي 

كدرجات الطالب في املواد    مفيدة لتلخيص ومقارنة املعلومات الكمية للمتغيرات املختلفةوتعتبر  الفردية  

 الجدول.نواعها لفهم طريقة عمل أ شرح بعض  وسيتمنواع كثيرة أتوجد نه أكما  ،الدراسية
 

 البسيطة   اول الجد •

الجد من  النوع  بسيط  اول هذا  تكراري  ويسمى جدول  فقط  واحد  متغير  قيم  تحليل    ،يصف  يتم  عندما 

 النسب املئوية للمتغيرات. أون ذلك يحدث عن طريق مقارنة التكرارات إالجدول البسيط ف

 : وهيي جدول أمور يجب التأكد من وجودها في أهناك عدة 

 من جدول واحد.  أكثرن يكون للجدول رقم لكي يتم تميزه بسهولة في حالة وجود أيجب  •

 . ومحتواه الجدول فكرة عن مضمون  إلعطاء القارئ كتابة عنوان للجدول   •

 جزاء في الجدول. ال  أهمعمدة وصفوف ويعتبر من أ يحتوي على والذي هيكل الجدول   •

 .عنوان املتغير وقيمه لىكل متغير له عمود يحتوي ع  •

ضافي للنسب املئوية التي ستساعد القارئ على املقارنة وتمييز القيم بسهولة  إمن املهم وجود عمود   •

 .أكبر

 ضافي للتكرارات ويحتوي على كل قيمة وعدد تكراراتها. إخرى للمقارنة هي وضع عمود أوطريقة  •

 

من الواضح من  و  ،عن القارات وعدد الدول بها  اإلحصائيةالبيانات  يحتوي املثال على  (: 1.5.1مثال )

 قلمن الدول وقارة أمريكا الجنوبية هي ال كبرفريقيا تحتوي على العدد الأن قارة أ (1.1.5) خالل الجدول 

 الفرق بين املتغيرات.  تتم معرفةالجدول البسيط  استخدامعدد لذا ب
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 املزدوجة   اول الجد •

ن املتغيرين يحتويان على قيمتين  أفي حالة    ،ثنين فقطإالتي تصف البيانات التي تتعلق بمتغيرين    اول هي الجد

ف الجدإفقط  من  النوع  هذا  التوافقي  اول ن  بالجدول  للجدأكما    ،يسمى  و آسم  ااملزدوجة    اول ن  هو  خر 

 . التقاطعية وذلك بسبب تقاطع قيم املتغيرين ببعضهما البعض اول الجد

في هذا املثال يوجد متغيرين وكل متغير  يحتوي على قيمتين لذا يسمى هذا الجدول بالجدول      (:  1.5.2مثال )

ذا  إ تم عمل إحصائية في مستشفى ملعرفة عدد املصابين بالسمنة وما    ،(2.1.5واملمثل في الجدول )  التوافقي

لتوضيح الجدول فإن املصابين  و  ،لذا تم رسم هذا الجدول لتوضيح ذلك  ،م الأ كانو مصابين بمرض القلب  

في نفس الوقت يمثل عددهم  أب القلب ويعانون من السمنة  بأ  25مراض  الغير مصابين  القلب  أما  مراض 

يعانون من باوعدد    ،مرض ى  10السمنة هم    ولكن  السمنة  أملصابين  يعانون من  والذين ال  القلب  مراض 

 مريض.   105أي منهم يمثل عددهم  ني ما بقية املرض ى والذين ال يعاأ  45وعددهم 

 

 

 املركبة  اول الجد •

في نفس الوقت وكل خلية   أكثر  أوصفات )متغيرات(  3بيانات تصنف حسب املركبة على  اول تحتوي الجد

 . من خاليا الجدول تمثل التكرار املشترك بين ظاهرتين

 الطالب،سم إتم ترتيب بيانات الطالب املهمة وهي  ،(3.1.5جدول ) هذا الجدول املركبفي    (: 1.5.3مثال )

 رقم هاتفه   ،رقمه الجامعي
ا
 تم وضع هذه البيانات على شكل جدول لتسهيل قراءة البيانات.  ،املعدل وأخيرا

 

 

 القارة  عدد الدول 

 آسيا  48

 أوروبا  44

 أفريقيا  54

 أمريكا الجنوبية 14

 أمريكا الشمالية 23

 اإلصابة بمرض القلب املصابين بالسمنة الغير مصابين بالسمنة 

 مصاب 25 45

 غير مصاب  10 105

(: القارات وعدد الدول فيها1.1.5) جدول   

   (: إحصائية ملعرفة عدد املصابين بأمراض القلب أو السمنة أو كليهما2.1.5) جدول 
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 العرض الهندس ي للبيانات    الطريقة الثانية 2.5

 إ  أكثرخرى التي تساعد على عرض البيانات بشكل ملفت و الطريقة ال 
ا
هي عن طريق الرسوم الهندسية    متاعا

هذشكال  وال  القار   االبيانية،  على  يوفر  العرض  طرق  من  الفهم  وي  ئ النوع  ويسهل  بسرعة  الفكرة  عطيه 

 املقاييس التي تم شرحها مسبّقا كمعدل النمو وغيره. يمكن للقارىء تطبيق و 
 

 عتيادية  العرض الهندس ي للبيانات اإل  1.2.5

قيم للتعبير   أو مرتبة بل تكون متفرقة على شكل رموز  اول عتيادية هي التي ال يتم وضعها في جدالبيانات اإل 

هذه الرسومات لتمثيل هذا النوع من البيانات:  استخداميمكن و  املتغيرات،عن   
 

ا1 البياني  مل.  البياني  ستطيل  املستطيل  شكل  يتم    ،في  على  البيانات  مجموعة  في  املتغيرات  تمثيل 

مستطيل  ،مستطيالت يمثل  متغير  الرسم    ستخداموال   ،كل  الحسابي  استخدام  يجبهذا  القانون    هذا 

 :لحساب طول قاعدة املستطيل الجزئي

طول  قاعدة  املستطيل  الكلي ∗
البيانات  الجزئية

البيانات  الكلية
 =  طول  قاعدة  املستطيل  الجزئي

  إلىيدي العاملة لهم مصاريف خاصة  عند القيام بمشروع ما فإن الدوات املستخدمة واإل   (:2.5.1مثال )

املستلزمات لبدأ مشروع صغير لصنع مطعم   أهم  تم ذكر  (1.1.2.5الجدول )جانب كلفة املشروع لذا في هذا  

 متنقل:

  

 

 

 

 

 

 اسم الطالب  رقم الطالب  رقم الهاتف املعدل

1طالب 1 0501111111 3.8  

2طالب 2 0522222222 3.5  

3طالب 3 0553333333 3.2  

4طالب 4 0564444444 3.0  

 مستلزمات املشروع  التكاليف بالدرهم 

 تأجير حافلة صغيرة  1500

 مستلزمات الطعام 3000

 املوظفين 2500

 املجموع 7000

(: الطالب ومعلوماتهم 3.1.5) جدول 

 الشخصية 

(: مستلزمات املشروع  1.1.2.5) جدول 

 والتكاليف 



 

29 
 

على  املتغيرات  هذه  تمثيل  يتم  البياني  ولكي  املستطيل  ونعوض  اإل   يتم   ،شكل  الحسابي  بالقانون  ستعانة 

الكلي يساوي    يكون و ،  البيانات فيه يتناسب مع طول املستطيل   10طول املستطيل  بما  القيم    لذا تقسم 

 . الذي تم اختياره

 2.1= 10*( 1500/ 7000ل الخاص بتأجير الحافلة: )و املستطيل ال 

 4.5=10*( 3000/ 7000املستطيل الثاني الخاص بمستلزمات الطعام: )

 3.6= 10*( 2500/ 7000املستطيل الثالث الخاص باملوظفين: )

  وتقسيم 10رسم مستطيل بطول يتم ذلك  وبعد
ا
 منهم.  القيم على حسب قياس كال

 ( 1.1.2.5موضح ذلك في الشكل رقم ) 

 

 املوظفين  مستلزمات الطعام  حافلة صغيرة  تأجير 

 

  البيانيةشرطة اال  5

  استخدام في رسم ب  تنظيم املعلوماتيتم  البيانات في شكل أعمدة/ أشرطة مستطيلة،رسم بياني تتمثل فيه  

  أوالتكرارات  أوها ملقارنة الرقام استخداميتم و  أشرطة بأطوال مختلفة تتناسب على حسب قيم كل متغير

البيانات    وتجعلمن الجدول    أفضلنه يوضح اتجاه البيانات بشكل  أاملقاييس الخرى لفئات البيانات كما  

 يمكن تنظيم الشرطة على الرسم البياني بأي ترتيب.  ،تبدو جذابة

 

   شرطة البيانية املفردةاأل .3

  وتقسيم عدد طالب الجامعة    أونتاجات القطن  إعمدة بيانية تخص قيم متغير واحد مثل عدد  أعبارة عن  

 الطالب على الكليات املتاحة.

 

 : (2.1.2.5) املوضحة في الجدول قسام املستشفى أبوضع أسماء  وذلكعمدة يتم رسم ال  (: 2.5.2مثال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقسام املستشفى عدد االطباء 

 قسم الطفال  5

سنانقسم ال  4  

الوالدةقسم  7  

 قسم الطوارئ  10

(: أقسام املستشفى وعدد األطباء في كل قسم 2.1.2.5)  جدول   

(: املستطيل البياني ملستلزمات  .51.1.2شكل ) 

 املشروع  
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 ،(2.1.2.5كما موضح في الشكل )  في محور السينات وعدد الطباء في محور الصاداتعمدة  رسم ال بيتم  و 

في قسم الطوارئ والعدد من ال   أكبر  كما هو مالحظ أنو  سنان لذا املقارنة  في قسم ال   قلطباء يعملون 

 . الرسوماتسهلة في هذا النوع من 

 

 األطباء  وعددأقسام املستشفى  :( 2.1.2.5شكل ) 

 

 شرطة البيانية املركبة أل ا .1

متعدد    متغيرين    العمدة،مخطط  تمثيل  ب  أكثر  أويتم  املترابطة  البيانات  حجم  من  مع  يتناسب  طول 

 من حدث واحد.  أكثرنه يبسط املقارنة بين أكما  ،الخصائص

مثال )2.5.3(: في هذا املثال تم جمع عدد الرحالت التي ذهب لها طالب السنوات الثالث ال و لى لكلية  

(.53.1.2كما يوضح الجدول ) تكنولوجيا املعلومات  

 

 

الثالثة   السنوات  السينات  يمثل محور  املثال  اأ في هذا  الصادات فيمثل  الرحالت  ما محور  ملجموع وعدد 

 ( 3.1.2.5، موضح في الشكل )العلميةالترفيهية و 

لىو السنة األ  السنة الثانية السنة الثالثة  السنوات  

 رحالت ترفيهية 5 8 10

 رحالت علمية 4 6 12

 املجموع 9 14 22

(: أنواع الرحالت وعدد الطالب  3.1.2.5) جدول 

 الحاضرين 

5
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قسم األطفال قسم االسنان  قسم الوالدة قسم الطوارئ 
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قي
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أقسام املستشفى
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الطالب الحاضرين  وعددأنواع الرحالت   ( 5.1.2.3) شكل   

 

 
 

 . الدائرة البيانية  5

قطاعات وكل جزء يمثل قيمة املتغير املوجود    أوجزاء  أ  إلى عبارة عن رسم بياني على شكل دائري ومقسم  

الفهم الكل كما    ،وهو سهل  النوع من الرسومات يمثل الجزء من  نه يسهل  أولتبسيط املوضوع فإن هذا 

هذا النوع في مجاالت عديدة    استخداميتم    ،حجام القطاعات في الرسم الواحدأختالف  عملية املقارنة إل 

 خره. أ إلىنتاج و كالتجارة واإل 

ن العملية بسيطة للغاية وهي تقسيم الجزء املطلوب على العدد  إكيفية رسم كل جزء من الدائرة ف  وملعرفة

 لية العملية.آن املثال التالي يوضح أالكلي للقيم املوجودة كما 

 

 يتم استخدام  هذه املعادلة الحسابية ملعرفة حجم الجزء املطلوب:                                 وملعرفة الزوايا 

 الخاصة بكل جزء، يتم احتساب هذه املعادلة الحسابية: 
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السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى
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رحالت ترفيهية رحالت علمية

 100 ×
الجزء

الكل 
 

 

 360° ×
الجزء

الكل 
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م  الذين يبلغ عددهفي مدينة ما و  لألفرادفي حالة تم عمل مسح يخص الحالة االجتماعية  (:2.5.4مثال )

أفضل الساليب التي يمكنها تمثيل النتائج بصورة واضحة و  ، فإن الدائرة البيانية تعتبر من فرد 1000

 وتساعد في مالحظة النسبة الكبر بطريقة أسرع. مفهومة 

  

 فرد  470 العزاب:  الفراد عدد 

%47 = 100 ×
470

1000
= 100 ×

الجزء

الكل
 

 

   فرد 360املتزوجين:  الفراد عدد 

%36 = 100 ×
360

1000
= 100 ×

الجزء 

الكل 
 

 

فرد  150طلقين: امل الفراد عدد   

%15 = 100 ×
150

1000
= 100 ×

الجزء 

الكل 
 

 

فرد  20رامل: ال عدد   

%2 = 100 ×
20

1000
= 100 ×

الجزء 

الكل 
 

 

  
ا
   .(4.1.2.5) الشكلكما في ويتم تمثيله بيانيا
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االجتماعيةالحالة   : (5.1.2.4شكل )

 
 . الخط البياني  6

ستخدم الرسوم البيانية الخطية ملتابعة التغييرات على مدى ف
ُ
شياء  ترات زمنية قصيرة وطويلة وعرض ال ت

نقاط متصلة من البيانات ببعضها البعض بخط  يقوم هذا النوع من الرسوم بربط    ،التي تتغير مع الوقت

الصادات ومحور  السينات  محور  وهما  محورين  من  الخطي  البياني  الرسم  ويتكون  سهلة    ،مستقيم  هي 

ه  استخدامعدم    فضلقراءة الرسم البياني ولكن من ال سية لتعلم املهارات السا  نها تسهلأكما    ستخداماال 

املتغيرات من  الكثير  سيكون    استخدامن  ل   ،مع  الشريطي  الفر   أفضلاملخطط  توضيح  على  وق  لقدرته 

اإل ولتحديد  ال   ،تجاهاتملقارنتها  ال من  املناسبة  معرف   (2.5.5)كمثال  ه  ستخداممثلة  نريد  سعر  عندما  ة 

 لتمثيل البيانات في الجدول ) الرطوبة. أودرجات  هطول المطار  أوسهم ،ال 
ا
 ( كالتالي: 4.1.2.5مثال

 

 

 . املتغيراتهذه  (5.1.2.5في الشكل ) البيانييمثل الخط 

 

 

 

 

 

%47

%36

%15

%2

عازب متزوج مطلق ارمل

 السنوات 2017 2018 2019 2020

 رحالت ترفيهية 5 8 15 9

 رحالت علمية 4 6 12 8

(: أنواع الرحالت وعدد الطالب الحاضرين في كل سنة  4.1.2.5) جدول 

    دراسية
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 العرض الهندس ي للبيانات املبوبة 2.2.5

في جدول   يتم وضعها  والتي  املرتبة  البيانات  النوع من  لهذا  ومناسبة  بيانية معينة  املبوبة رسوم  للبيانات 

حجام في مالبس  عندما يتم تقسيم العمار على حسب ال  (  2.5.6وكمثال )  ،ددةفئات مح  وضمن تكراري  

 ال 
ا
الثالثة من    والفئة  4-3من عمار ل فئة والفئة الثانية ا  سنة في  2-1طفال من عمر  يتم وضع ال   طفال فمثال

 مثلة. أ عطاء اتوضيح الرسوم الهندس ي و  وسيتم. 8-7عمار والفئة الرابعة من ال  6-5العمار 

 

 . املدرج التكراري  1

عن   عبارة  بياني  رسم  معينأهو  ملتغير  تكراري  توزيع  على  وتحتوي  البعض  ببعضها  متصلة  تمثل    ،عمدة 

رتفاع العمود )محور الصادات( يمثل قيمة تكرار كل فئة.  إما  أ   ،السينات( الفئاتمحور  ) العمود  قاعدة  

 تخاذ القرارات.إاملالحظة مما يساهم ي يوفر شكل رائع يسهل من الفهم و املدرج التكرار 

الفئات العمرية وعدد التكرارات لكل فئة عند  (  5.2.2.1في الشكل )هذا املدرج التكراري    يمثل  :(.7.52)  مثال

في  جم )  عمارهم حصائية ل إ إجراء  يام و حد ال أع عدد زوار متحف عجمان    ،(1.2.2.5كما يوضح الجدول 

 زائر.  35وكان عدد الزوار 

 

 

 

 

 

 

 

أنواع الرحالت وعدد الطالب الحاضرين في كل سنة دراسية  ( 5.1.2.5) شكل   

5

8

15

94

6

12

8

0

5

10

15

20
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30

2017 2018 2019 2020

رحالت ترفيهية رحالت علمية
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 العمرية  وفئاتهم(: عدد زوار متحف عجمان 1.2.2.5جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمرية  وفئاتهمزوار متحف عجمان  ( عدد5.2.2.1شكل )   

 املضلع التكراري  .2

تتصل هذه النقاط ببعضها البعض مكونه خط. يتواجد   ،رسم بياني يتكون من نقاط تسمى مراكز الفئات

دنى  أاملتوسط الحسابي لكل حد    حساب يجادها عن طريقة  إفي املحور السيني مراكز الفئات والتي يمكن  

 الفئات العمرية  التكرار 

4 0-9 

9 10 -19 

4 20 -29 

6 30 -39 

5 40 -49 

4 50 -59 

2 60 -69 

1 70 -79 

4 80 + 

4

9

4

6

5

4

2

1

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+

رار
تك

ال

الفئات العمرية
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وفي املحور الصادي   2/العلى( دنى + الحد تية )الحد ال على لكل فئة عن طريق املعادلة الحسابية الأوحد 

 التكرار.يتواجد به 

يمكن رسمه عن طريق حساب    ( .52.2.2لعمار الطالب في الجدول )  ي لتمثيل املضلع التكرار   :(.8.52)  مثال 

العلياعدد مرات غياب طالب املدارس و  لذا محور السينات سيحوي على    ،عمارهمأ  إلىنسبة    الدراسات 

 ما التكرار فسيكون في محور الصادات. أ( 2.2.2.5في الشكل )مراكز الفئات كما هو موضح 

 

يا بحسب الفئات العمرية لالع والدراساتطالب املدارس  (: أعمار .52.2.2) جدول   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 ( املضلع التكراري 2.2.2.5شكل )

 

 

 

 الفئات العمرية  التكرار  مراكز الفئات

8 10 6-10 

13 6 11 -15 

16 8 14 -18 

21 4 19 -23 

26 2 24 -28 

10

6

8

4

2

8 13 16 21 26
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 املنحنى التكراري  .3

 هو  رسم بياني يتكون من نقاط و  
ا
من    مشابه للمضلع التكراري ولكن يتم رسم الخط على شكل منحنى بدال

 كما في الشكل أدناة.   (3.2.2.5الشكل )في   كما  ، رسمه كخط مستقيم

 

 

 التكراري  املنحنى( 3.2.2.5شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

6

8

4

2

8 13 16 21 26
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 املراجع 
 

مركز اإلحصاء  -(  18)رقم  دليل    -والجودة_أدلة املنهجية  توجيهات عامة حول رفع املعرفة اإلحصائية .1

 .أبوظبي

https://2u.pw/hD0Tm 

2. The Importance of Statistics -  أهمية اإلحصاء 

statistics-https://statisticsbyjim.com/basics/importance/ 

 2015يونيو  – موضوع -تطرق عرض البيانا  .3

https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%

A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA 

4. Making Data Meaningful   - 2009جنيف  –  المم املتحدة - البيانات ذات معنى علج 

-data-making-UNECE-3https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/3

78aa7c12ab62-a2b5-469b-b110-EN.pdf/d5b954e2-Part2-meaningful 

5. Pie chart – BYJU-2020 

chart-https://byjus.com/maths/pie / 

 .مركز اإلحصاء أبوظبي -( 10)رقم دليل  -والجودة_أدلة املنهجية  مبادىء التحليل اإلحصائي دليل .6

https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/GPSA%20AR%202017MAR13.pdf 

 . جامعة القادسية -االجتماعي محاضرات اإلحصاء  .7

-http://qu.edu.iq/art/wp

D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8content/uploads/2016/03/%

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%AA

D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf% 

 . مصدق الشيخ - املقاييس النسبية واالسمية والترتيبية ومقاييس الفترات مع المثلة .8

https://2u.pw/ePsHE 

 . مركز اإلحصاء أبوظبي -( 1)رقم دليل  -والجودةدليل املعاينة اإلحصائية_أدلة املنهجية   .9

4%D9%8Ahttps://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/%D8%AF%D9%8

%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%

8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DD

9%8A%D8%A9.pdf 

 

https://2u.pw/hD0Tm
https://statisticsbyjim.com/basics/importance-statistics/
https://statisticsbyjim.com/basics/importance-statistics/
https://statisticsbyjim.com/basics/importance-statistics/
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/33-UNECE-making-data-meaningful-Part2-EN.pdf/d5b954e2-b110-469b-a2b5-78aa7c12ab62
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/33-UNECE-making-data-meaningful-Part2-EN.pdf/d5b954e2-b110-469b-a2b5-78aa7c12ab62
https://byjus.com/maths/pie-chart/
https://byjus.com/maths/pie-chart/
https://byjus.com/maths/pie-chart/
https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/GPSA%20AR%202017MAR13.pdf
http://qu.edu.iq/art/wp-content/uploads/2016/03/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf
http://qu.edu.iq/art/wp-content/uploads/2016/03/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf
http://qu.edu.iq/art/wp-content/uploads/2016/03/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf
http://qu.edu.iq/art/wp-content/uploads/2016/03/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf
https://2u.pw/ePsHE
https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
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 -عجمان لإلحصاء والتنافسية 
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