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 البيانات اإلحصائية ومؤشراتها الوصفية
 مقدمة:

لقد أصبح علم اإلحصاء أداة ضرورية لكل العلوم ووسيلة أساسية لجميع البحوث العلمية، ولهذا فإننا سنقدم     

لطالبنا في هذه المحاضرات جرعة بسيطة لمبادئ هذا العلم. آملين أن يستوعبوها وأن يستفيدوا منها في حياتهم 

 العملية وفي دراساتهم العلمية.

لى جمع المعلومات اإلحصائية عن الظواهر المدروسة ثم معالجتها وتحليلها واستخالص يعتمد علم اإلحصاء ع    

 النتائج منها.

 

 : أنواع المعلومات اإلحصائية -1

 يمكننا تصنيف المعلومات اإلحصائية إلى نوعين أساسيين هما:

قياس معينة مثل: العمر،  :  وهي المعلومات التي تكون على شكل أعداد ولها واحداتالمعلومات الكمية -

الطول، المسافة، المساحة، الوزن، الزمن، وكذلك النسبة المئوية، السرعة، حصة الفرد من المساحة، نسبة 

 النجاح،.....الخ.

: وهي المعلومات التي ال يمكن التعبير عنها على شكل أرقام عددية مثل: الجنس، درجة المعلومات النوعية -

 عية، الحالة العملية، اللون، مكان اإلقامة، مكان الوالدة،.....الخ.التعليم، الحالة االجتما

 كما يمكن تصنيف المعلومات الكمية إلى نوعين آخرين هما:

: وهي المعلومات التي تكون على شكل أعداد مطلقة مثل العمر والطول والمساحة المعلومات المطلقة -

 والوزن،.....الخ.

التي تكون على شكل أعداد نسبية) أي أرقام ناتجة عن قسمة عدد على  : وهي المعلوماتالمعلومات النسبية -

 آخر( مثل:

النسبة المئوية =
عدد الجزء

عدد الكل
 ) بدون وحدة قياس(                     100%* 

السرعة = 
المسافة

الزمن
 ) كم/سا( .  

حصة الفرد من المساحة = 
 المساحة

عدد األفراد
 / فرد (.2) م  

 

 

 

 :المتوسط الحسابيحساب  -2

يعتبر حساب المتوسط الحسابي من أهم وأبسط العمليات التي يمكن تطبيقها على المعلومات الكمية المطلقة وهو 

 يعرف بالعالقة اآلتية:

المتوسط الحسابي = 
مجموع البيانات

عددها
 . 

 :(1)مثال

 إلحدى الصيدليات خالل أسبوع كان كما يلي: Xلنفترض أن حجم المبيعات 

X: 5460      6540    4370    7230    3750    4890    5680           

�̅� =
5460 + 6540 + 4370 + 7230 + 3750 + 4890 + 5686

7
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 يساوي: 𝑥ومنها نجد أن المتوسط الحسابي لهذه المبيعات والذي سنرمز له بـ  

 

X̅ =  
37926

7
= 5418     

 

فإنه يمكننا  nولعدد المعلومات بالرمز ixولقيمها العددية بالرموز  Xوإذا رمزنا السم المعلومات اإلحصائية بـ 

 كتابة هذه المعلومات كما يلي:

n,……….. xi ,…….. x3 , x2 , x1 X : x 

 على الشكل التالي: 𝑥وبناًء على ما سبق يمكننا تعريف عالقة رياضية لحساب المتوسط الحساب 

 

x =
∑ 𝑥𝑖

n
i=1

n
                                                (1) 

 

حتى  i=1من   ixوالذي يلفظ ) سيكما( وهو يسري على القيم  ∑حيث رمزنا لمجموعها بالرمز المعروف 

i=n   ويتميز المتوسط الحسابي بأنه تقدير غير متحيز لمتوسط المجتمع اإلحصائي العام، ويتصف بأنه فعال أي

 ألنه يؤمن أقل تباين ممكن.

 

 حساب التباين: -3

يعتبر حساب التباين من ضرورات المعالجة اإلحصائية للبيانات الكمية المطلقة، وهو يستخدم للتعبير عن      

ثم تربيعها )  𝑥عن المتوسط   iX.  ويعتمد على حساب انحرافات القيم 𝑥تشتت المعلومات عن المتوسط الحسابي 

. أي أن التباين يعرف  nحتى ال يذهب السالب مع الموجب(، ثم أخذ مجموع هذه المربعات وتقسيمه على عددها 

 بالعالقة:

التباين = 
مجموع(مربعات االنحرافات  ) 

عددها
 

 فإننا نجد أن التعريف الرياضي له يعطى بالعالقة:𝜎2 وإذا رمزنا للتباين بالرمز 

σ2 =  
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

n
                                                   (2) 

 ( السابق؟1: أحسب التباين لحجم مبيعات إحدى الصيدليات المذكورة في المثال )2)مثال )

xالحل: لقد وجدنا أن متوسط هذه المبيعات  = عن هذا المتوسط ثم  ix. لذلك نقوم بحساب انحرافات القيم  5418

 ونستخدم الجدول المساعد التالي:نربعها 

∑  7 6 5 4 3 2 1 I 

37926 5686 4890 3750 7230 4370 6540 5460 iX 

 0يساوي الصفر

 ً  حتما
+286 -528 -1668 +1812 -1048 +1122 +42 

(𝑥𝑖 −
𝑥)             

8785100 81790 278784 2782224 3283344 1098304 1258884 1764 
(𝑥𝑖 −
𝑥)2             

 

 

https://manara.edu.sy/



  

3 
 

من ، وهكذا يمكننا حساب قيمة التباين 8785100ومن هذا الجدول نجد أن مجموع مربعات االنحرافات يساوي 

 العالقة:

𝜎2 =  
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)27

𝑖=1

7
=  

8785100

7
= 1255014,29 

  حساب االنحراف المعياري: -4

 بأنه الجذر الموجب للتباين أي أن: σيعرف االنحراف المعياري 

 (3-1)                                                               𝜎 = +√𝜎2  

 ( فنجد أن: 1لنحسب قيمة االنحراف المعياري للبيانات المعروضة في المثال ) :(3)مثال 

𝜎 = √1255014 = 1120,27                                                                 

 معامل االختالف: -5

 أي أنه يساوي: 𝑥على  σ وهو نسبة

(4-1)                                                                  𝑐𝑣 =
𝜎

𝑥
=

1120,27

5418
= 0,207 

 . 𝑥إلى المتوسط    σ وهو عبارة عن نسبة االنحراف المعياري 

 

 

 

 حساب مجاالت الثقة: -6
يستفاد من االنحراف المعياري في حساب مجاالت الثقة التي تحدد الحدين األدنى واألعلى للمجال الذي يحوي    

 المعلومات المدروسة باحتمال ثقة معين، وهي ثالثة مجاالت:

xويحسب من العالقة  المجال األول: - ± 𝜎 :كما يلي 

[𝑥 − 𝜎 , 𝑥 + 𝜎] = [5418 − 1120.27 , 5418 + 1120.27]            = [9297.73 , 6538.27] 
 .68%وإن احتمال أن يحتوي هذا المجال جميع قيم المبيعات ال يتجاوز 

𝑥ويحسب من العالقة  المجال الثاني: - ± 2σ :كما يلي 

[𝑥 − 2𝜎 ,  𝑥 + 2𝜎] = [5418 − 2(1120.27) , 5418 + 2(1120.27)]  
                             = [3177.46 , 7658.54] 

 . 95.4%قيم المبيعات يساوي  وإن احتمال أن يشمل هذا المجال جميع

𝑥: ويحسب من العالقة المجال الثالث - ∓ 3σ :كما يلي 

[𝑥 − 3𝜎 , 𝑥 + 3𝜎] = [5418 − 3(1120.27) , 5418 + 3(1120.27)] 
                                = [2057.19 , 8778.91] 

 .99.7%وإن احتمال أن تقع قيم المبيعات ضمن هذا المجال يساوي 

 

 أسرة: (12)لنفترض أنه لدينا المعلومات التالية عن عدد أفراد   (:4مثال )

X : 5,   7,   8,   8,   10,   11,   5,   7,   9,   12,   11,   3 

 والمطلوب: حساب المتوسط الحسابي لها ثم التباين واالنحراف المعياري ومعامل االختالف؟

  فنجد أن: (12)المعلومات ثم نقسمها على عددها: لحساب المتوسط الحسابي نقوم بجمع هذه الحل
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𝑥 =
5 + 7 + 8 + 8 + 10 + 11 + 5 + 7 + 9 + 12 + 11 + 3

12
=

96

12
= 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولحساب التباين نعد الجدول التالي:

 

ix 𝑥iعدد أفراد األسرة  األسـرةرقم  − x = xi − 8 (xi − x)2 

1 5 -3 9 

2 7 -1 1 

3 8 0 0 

4 8 0 0 

5 10 2 4 

6 11 3 9 

7 5 -3 9 

8 7 -1 1 

9 9 1 1 

10 12 4 16 

11 11 3 9 

12 3 -5 25 

 84 صفر 96 المجمـوع

 

 ومن هذا الجدول نستنتج أن التباين يساوي:

𝜎2 =
∑(xi − x)2

n
=

84

12
= 7 

 ر التربيعي فنجد أن:ذولحساب االنحراف المعياري نأخذ الج                                             

σ = √𝜎2 = √7 = 2.65 
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𝑐. 𝑣 =
𝜎

𝑥
=

2.65

8
=  ومنه نجد أن معامل االختالف يساوي:                                            0.33

      

 

 ثم نجد أن مجال الثقة األول هو:

[𝑥 − 𝜎 ,  𝑥 + 𝜎] = [8 − 2.65 , 8 + 2.65] = [5.35 , 10.65]                                         

 وأن مجال الثقة الثاني يساوي:

[𝑥 − 2𝜎 , 𝑥 + 2𝜎] = [8 − 2(2.65) , 8 + 2(2.65)] = [2.7 , 13.3]                                     
          

 وأن مجال الثقة الثالث يساوي:

[𝑥 − 3𝜎 , 𝑥 + 3𝜎] = [8 − 3(2.65) , 8 + 3(2.65)] = [0.05 , 15.95] 
 

 ترتيب المعلومات:  -7
نقصد بالترتيب عملية تفريغ المعلومات اإلحصائية ووضعها في جدول مناسب بحيث تكون مرتبة تصاعدياً     

)أو تنازلياً( حسب قيمها العددية األساسية، ثم استخراج بعض المؤشرات اإلحصائية الالزمة منها. مثل المتوسط 

اري والتوزيع المتجمع المتصاعد ......الخ، والتباين واالنحراف المعياري ومعامل االختالف والتوزيع التكر

ً في إحدى الجامعات ونقرؤها كما  (44)وكمثال على ذلك نأخذ المعلومات االفتراضية التالية عن أعمار  طالبا

 وردت في االستمارات اإلحصائية الخاصة بكل منهم:

20,      22,     21,    24,    25,   22,    24,    23,   21,    20,    22 

23,    24,      23,      25,    22,     21,   20,   21,   25 ,      23,   22 

21,   23,   24,   21,   25,   22,   23,   24,   20,   21,   22 

24,   21,   23,   22,   21,   23,   22,   24,   25,   23,   22 

ومات ثم حساب التباين واالنحراف المعياري لها اعتماداً على يمكننا القيام بحساب المتوسط الحسابي لهذه المعل   

، ولكننا نالحظ أن التعامل مع هذه األرقام بشكلها الوارد أعاله يعتبر عمالً (3)و  (2)و  (1)العالقات السابقة 

 لية:صعباً للغاية، لذلك من األفضل أن نقوم بتجميعها وترتيبها تصاعدياً )أو تنازلياً( حسب الخطوات التا

 

 خطوات الترتيب:
 . /25/كما نحدد أكبر قيمة فيها فنجدها  /20/نبحث عن أصغر قيمة بينها، فنجد أنها هي  - 1

ً ابتداًء من القيمة  - 2 ً تصاعديا ً ونضع في سطره األول القيم العددية األساسية مرتبة ترتيبا نعد جدوالً مناسبا

 المبين أدناه. (1)فنحصل على السطر األول الوارد في الجدول  /25/وانتهاًء بالقيمة الكبرى وهي  /20/الصغرى 

نحسب تكرارات كل قيمة وذلك بإجراء مسح أو قراءة لكل تلك األعداد ونضع إشارة عمودية / أمام كل قيمة  - 3

بقة ترد عند القراءة، ويمكن أن ندمج كل خمس إشارات بإشارة خامسة أفقية ــ . وبتطبيق ذلك على المعلومات السا

 نحصل على السطر الثاني في الجدول التالي:

 

 المجموع 25 24 23 22 21 20 العمر

 IIII إشارات القراءة
 

IIII  
 

IIII 
 

II  
 

التكرارات  4 9 10 9 7 5 44 
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 المطلقة

نثبت تكرارات كل قيمة على شكل أعداد صحيحة، ثم نتأكد من أن مجموع تلك التكرارات يساوي إجمالي عدد  - 4

طالباً. فنحصل على عناصر السطر الثالث في الجدول السابق والتي تسمى  (44)الطالب المدروسين وهو 

 بالتكرارات المطلقة.

هم الصحيحة وحصلنا على جدول مختصر يتضمن جميع وبذلك نكون قد قمنا بعملية ترتيب الطالب حسب أعمار

المعلومات المفردة السابقة، وإن هذا الجدول يفيدنا كثيراً في استخالص العديد من النتائج الهامة. حيث نالحظ أن 

عاماً ) حسب المثال المفروض(. كما نالحظ أن أكثر األعمار تكراراً هو  25و  20أعمار الطالب محصورة بين 

وهو أحد مقاييس النزعة  (Mod)مرات / وتسمى القيمة األكثر تكراراً بالمنوال  10الذي يتكرر/   /22/العمر 

 المركزية.

يمكننا أن نحسب التكرارات النسبية لكل من األعمار السابقة فنحصل على ما يسمى بالتوزيع التكراري  - 5

 /44/ألعمار الطالب، ويتم الحصول عليه بتقسيم كل من التكرارات المقابلة للقيم على مجموع التكرارات 

ناصر التوزيع التكراري يساوي . من الجدوالن نالحظ أن مجموع ع(4فنحصل على السطر الثاني في الجدول )

 الواحد وأن كل منها غير سالب وأصغر من الواحد. 

يمكننا حساب التكرارات التجميعية المتصاعدة والتي تسمى بالتوزيع التجميعي المتصاعد ونحصل عليه  - 6

في الجدول  بإضافة كل تكرار نسبي إلى سابقه وتسجيله أمام القيمة العددية للعمر فنحصل على السطر المبين

 التالي:

 

 العمــر 20 21 22 23 24 25 المجموع

 التوزيع التكراري أو التكرارات النسبية 0.09 0.205 0.23 0.205 0.16 0.11 1

 التوزيع المتجمع المتصاعد 0.09 0.295 0.525 0.730 0.89 1 

أصغر أو تساوي ( ≤ ) التي شكل ويستفاد من التكرارات التجميعية المتصاعدة في حساب االحتماالت التراكمية 

 كما سنرى الحقاً.

وبطريقة مشابهة يمكننا أن نقوم بحساب التكرارات التجميعية المتنازلة، وذلك بأخذ مجموع قيم التوزيع التكراري 

من اليسار إلى اليمين وإضافتها إلى القيم التي تليها قيمة بعد قيمة. كما يستفاد من هذا التوزيع في حساب 

 /أكبر أو يساوي/ ونترك ذلك للطالب على سبيل التمرين. ≤االت التراكمية التي لها شكل االحتم

يمكننا حساب النسب المئوية ألعمار الطالب، وذلك بواسطة تقسيم التكرار المقابل لكل عمر على مجموع  - 7

 ووضع إشارة % بعده، فنحصل على الجدول التالي: 100ثم ضرب النتائج بـ  /44/ التكرارات

 20          21         22         23          24            25 العمـر

    

 المجمـوع

   9        20.5        23        20.5        16            11 النسبة المئوية %

    

100      

 . ـ ـ 100بـوهنا نالحظ أن النسب المئوية ما هي إال قيم التوزيع التكراري مضروبة    

 ويستفاد من النسب المئوية في إظهار حجم أو ثقل كل من األعمار السابقة بين مجموعة األعمار األخرى.

نسبة متناسبة مع  ويمكننا تمثيل أو عرض النسب المئوية ضمن دائرة واحدة وبحيث تكون الزاوية المخصصة لكل

 قيمتها العددية.

جزءاً ونحسب  100لذلك نقوم بحساب الزاوية التي تتناسب مع كل نسبة منها، فنقترض أن محيط الدائرة يقابل 

 مقدار الزاوية المقابلة للنسبة األولى من عملية التناسب التالية:

 جزءاً  100درجة يقابل  360نعتبر كامل محيط الدائرة أي 
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 أجزاء.   9درجة تقابل   𝐴1الزاوية األولى  ولنفترض أن

 ومنها نجد أن:

40.32
100

9*360
1 A 

 وكذلك نجد أن الزاوية المقابلة للنسبة الثانية يجب أن تساوي:

A2 =
360 ∗ 20.5

100
= 73.80° 

 وأن الزاوية المقابلة للنسبة الثالثة تساوي:

𝐴3 =
360 ∗ 23

100
= 82.80° 

 وكذلك نجد أن:

𝐴4 =
360 ∗ 20.5

100
= 73.80° 

𝐴5 =
360 ∗ 16

100
= 57.60° 

𝐴6 =
360∗11

100
= 39.60°       

 ثم نقوم برسم الدائرة بنصف قطر مناسب ونرسم بداخلها القطاعات الزاوية السابقة فنحصل على الشكل التالي:

 
 تمثيل النسب المئوية ألعمار الطالب

يمكننا حساب بعض االحتماالت اعتماداً على التكرارات النسبية ) قيم التوزيع التكراري(، فنجد أنه يمكننا أن  - 8

وللتعبير عن ذلك رياضياً نرمز لعمر  0.16عاماً يساوي  /24/نستنتج أن احتمال أن يكون عمر الطالب مساوياً لـ 

 :نا كتابة ذلك على النحو التاليفنجد أنه يمكن Pولالحتمال بالرمز  Aالطالب بالرمز 

𝑝(𝐴 = 24) = 0.16 

 وهكذا نحسب االحتماالت األخرى فنجد أنها تساوي على الترتيب ما يلي:

32.4

73.8

82.8
73.8

57.6

39.6 A1

A2

A3

A4

A5

A6
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𝑝(𝐴 = 21) = 0.205 

𝑝(𝐴 = 22) = 0.23 

𝑝(𝐴 = 23) = 0.205 

𝑝(𝐴 = 24) = 0.16 

𝑝(𝐴 = 25) = 0.11 

    

 وهنا نالحظ أن مجموع هذه االحتماالت يساوي الواحد.

 يمكننا االستفادة من التكرارات التجميعية المتصاعدة في حساب بعض االحتماالت التراكمية مثل: - 9

 20عاماً يساوي مجموع االحتماالت المقابلة لألعمار  /23/إن احتمال أن يكون عمر الطالب أصغر أو يساوي    

 .ونكتب ذلك على الشكل التالي:  0.730ويساوي  23و  22و  21و 

p(A ≤ 23) = 𝑃(𝐴 = 20) + 𝑃(𝐴 = 21) + 𝑃(𝐴 = 22) + 𝑃(𝐴 = 23) 

                      = 0.09 + 0.205 + 0.23 + 0.205 = 0.730  

ً وموضوعة مقابل العمر  في السطر الثالث الذي يعبر عن التوزيع  /23/وهذه النتيجة األخيرة محسوبة سابقا

 المتجمع المتصاعد.

خالل التوزيع المتجمع المتصاعد، حيث نجد في وهكذا نجد أنه يمكننا حساب جميع االحتماالت التراكمية من 

 مثالنا السابق أن:

𝑝(𝐴 ≤ 20) = 0.09  

 𝑝(𝐴 ≤ 21) = 0.295 

𝑝(𝐴 ≤ 22) = 0.525 

 𝑝(𝐴 ≤ 23) = 0.73  

𝑝(𝐴 ≤ 24) = 0.89 

𝑝(𝐴 ≤ 25) = 1 

 حساب المتوسط الحسابي والتباين للبيانات المرتبة: -8
لنفترض أننا قمنا بترتيب المعلومات اإلحصائية في جدول يتضمن القيم مع تكراراتها كما هو مبين فيما يلي:   

     

𝑥i قيم المؤشر المرتبة 𝑛i التكرارات 𝑛i𝑥i 

1x 𝑛1 𝑛1𝑥1 

2x 𝑛2 𝑛2𝑥2 

3x 𝑛3 𝑛3𝑥3 

…… … … … … 

mx 𝑛m 𝑛m𝑥m 

  N المجمــوع

، ولكننا نالحظ هنا nنعلم أن األصل في حساب المتوسط الحسابي هو أن نجمع القيم ثم نقسم الناتج على عددها      

 in)بدالً من أن نجمعها  inبتكرارها  𝑥iمرة. لذلك نضرب كل قيمة in من تلك القيم تتكرر بمقدار 𝑥iأن كل قيمة 
 .nمرة( ثم نأخذ مجموع النواتج ونقسمه على العدد الكلي 

 وبذلك يمكننا أن نحسب المتوسط الحسابي لهذه المعلومات من العالقة التالية:
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(5)                                   𝑥 =
∑ ni xi

n
𝑖

n
 

 وبطريقة مشابهة يمكننا إيجاد العالقة التي تعطينا التباين وهي:

(6)                𝜎2 =
∑ ni(xi−x)2

n
 

 :وبذلك نجد أن االنحراف المعياري لهذه المعلومات يساوي

𝜎 = +√𝜎2                   (7) 

 بالتالي نجد أن معامل االختالف يساوي:

𝑐𝑣 =
𝜎

𝑥
                           (8) 

 تصاعدياً كما يلي:: لنأخذ معلومات الجدول الذي يتضمن أعمار الطالب ونرتبها 5مثال

 

j 1 2 3 4 5 6 

i  قيم العمرix  التكراراتin ni . xi xi − x (xi − x)2 ni(xi − x)2 

1 20 4 80 -2.48 6.15 24.6 

2 21 9 189 -1.48 2.19 19.71 

3 22 10 220 -0.48 0.23 2.3 

4 23 9 207 +0.52 0.27 2.43 

5 24 7 168 +1.52 2.31 16.17 

6 25 5 125 +2.52 2.52 12.6 

 77.81 - - 989 44 المجموع 

. niفنحصل على العمود الثالث  inبتكراراتها  ix لحساب المتوسط لهذه المعلومات يجب أن نضرب األعمار xi ،

 ، وبذلك نجد أن المتوسط الحسابي ألعمار الطالب يساوي: 989وبأخذ مجموع عناصر ذلك العامود نحصل على 

48.22
44

9891 



n

xn

x

m

i

ii

 

𝑥𝑖)وهو يساوي نفس المتوسط قبل الترتيب ، ولحساب التباين نقوم بحساب الفروقات      − 𝑥)  ثم نأخذ مربعاتها

فنحصل على عناصر العمودين الخامس والسادس. ومن العمود السادس  ، inونضرب كل منها بالتكرار المقابل 

 نجد أن التباين يساوي:

7684.1
44

81.77
)(

1

2

2 







n

xxn
m

i

ii

 

 االنحراف المعياري ألعمار الطالب يساوي:وبذلك نجد أن 

𝜎 = √𝜎2 = √1.7684 = 1.33 

 

                                  .𝑐𝑣 =
1.33

22.48
=  ومنه نجد أن معامل االختالف              0.06

 :  Medainالوسيط   - 9
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التي تقع في منتصف القيم المرتبة وبتعبير آخر : الوسيط  Xتعريف الوسيط : هو القيمة العددية من قيم المتحول 

إلى قسمين متساويين , بحيث يكون عدد القيم التي على يسارها مساوياً  Xهو القيمة التي تقسم السلسلة المرتبة لقيم 

 لعدد القيم على يمينها . وهو ال يأخذ بعين االعتبار قيمة القيم نفسها .

 ((6مثال 

 طالباً : 13 د المرتبة التالية لدرجاتلنأخذ جملة األعدا

 

 iرقم التسلسل  3 2 1 4 5 6 7 8 9 31 33 32 31

 𝑥𝑖القيم المرتبة  32 34 35 37 39 21 11 41 51 61 71 81 91

 

x7)وأن القيمة التي تقع في منتصف القيم المرتبة هي القيمة الوسطى  n = 13نالحظ أن عدد القيم فردي  =
 أي أنها القيمة السابعة التي يكون ترتيبها المتسلسل (30

 
n+1

2
=  

13+1

2
= 7 

 

Me(                             9ونكتب ذلك كما يلي :        ) =  Xn+1

2

=  x7 = 30 

 

 (7)مثال 

 طالب : 8لنأخذ جملة األعداد المرتبة التالية لدرجات 

 iالرقم المتسلسل  3 2 1 4 5 6 7 8

 𝑥𝑖القيم المرتبة  32 35 37 11 71 81 91 311

 

و    𝑥4 = 30 , وهنا يكون لدينا قيمتان تقعان في منتصف القيم المرتبة وهما  n = 8نالحظ أن عدد القيم زوجي 

𝑥5 = 70   فمن الطبيعي أن نعتبر قيمة الوسيط هي متوسط القيمتين اللتين تقعان في منتصف السلسلة المرتبة . أي

 أن :

 

  Me  =  
𝑋𝑛

2
+ 𝑋𝑛

2
+1

2
 =   

x4+ x5

2
 =   

30+70

2
 =   50 

 

 

 :مفردة ومرتبةالوسيط لمعلومات 

 وبناء على ما تقدم يمكننا حساب قيمة الوسيط لمعلومات مفردة وفي كلتا الحالتين من العالقة :

 فردياً :      nإذا كان 

(10) 
Me  =   {

xn+1
2 

    
    Xn

2
+ Xn

2
 +1   

2

 
 زوجياً : nإذا كان 

   

 

 لمعلومات مرتبة مع التكرارات :الوسيط 
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طالباً مع تكراراتها المطلقة التجميعية كما في الجدول  25لنأخذ سلسلة المعلومات المرتبة لدرجات قسم العملي لـ 

 التالي :

 iالرقم المتسلسل  3 2 1 4 5 6 7 8 المجموع

 xiالقيم األساسية المرتبة  34 37 38 39 25 11 15 41 

 niالتكرارات المطلقة  1 4 1 4 5 1 2 3 25

 kiالتكرارات التجميعية المتصاعدة  1 7 31 34 39 22 24 25 ×

 

 12.5  =  قيمة وأن نصفها  25نالحظ أن العدد الكلي للقيم = 
n

2
 . 

 =  حتى نصل إلى عدد أكبر من  kiنتابع األرقام من سطر التكرارات التجميعية    Meوحتى نحدد قيمة الوسيط  

 12.5 ) ( 
n

2
  

  k4 14 = المقابلة لهذا التكرار التجميعي    Xوهذا يعني أن قيمة الوسيط هي قيمة    k4 14 = فنجده العدد  

 ونكتب ذلك كما يلي:   x4= 19 وهي  

Me  =  xki
    :    

n

2
   ≤   ki  <   

n

2
+ ni (11) 

 

 

 :  Modالمنوال   -10
 التي تقابل التكرار األكبر , أي هي األكثر تكراراً وتسمى ) الموضة (.  Xتعريف المنوال : هو القيمة من قيم  

 لحساب المنوال لمعلومات مرتبة نأخذ المثال التالي:

 ( :8مثال )

 طالباً ( : 50لنأخذ المثال التالي عن درجات الطالب في العملي ) لـ 

 iالرقم المتسلسل  1 2 3 4 5 6 المجموع

 xiالمرتبة :  xقيم  2 4 8 16 32 40 ×

 التكرارات المطلقة 3 5 10 15 10 7 50

 

 الرابعة أي أن المنوال هو:  X(  هي قيمة  35نالحظ أن القيمة التي تقابل التكرار األكبر )

Mo =  x4 = 16 
 هي األكثر تكراراً بين درجات الطالب في العملي .  16أي أن الدرجة  
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