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 مقدمت:

ه لخػلم أو دزاطت ش يء ما ال بّد مً حمؼ بُاهاث جخػلم به. وؤلاخصاء 
ّ
أصبذ مً اإلاػسوف في الػالم الُىم أه

الخػلم مً هره البُاهاث. يهخم بالدزحت ألاولى بجمؼ البُاهاث، وجىصُفها، ومً زّم جدلُلها ببظاػت هى فً 

 الطخخالص الىخائج منها. وفي الىاكؼ لِع مً البدًهي جىفُر هره اإلاهام خاصت في ظل غدم الخأهد 
ً
جمهُدا

 والخللباث الحادة التي أصبدذ جدظم بها البُاهاث هره ألاًام.

لهىدطت ًدىاٌو ؤلاخصاء مً هاخُت أهمُخه في كُاض دكت املخسحاث ودزاطت الػىامل التي جؤزس مً هىا فئّن غلم ا

(. فاإلاهىدض مػني أهثر مً غحره بفهم مجمىغت الػىامل الػشىائُت التي جؤزس غلى variabilityفي هره الدكت )

 خىاص وأبػاد ودكت اإلاىخج النهائي الري ٌػمل غلُه. 

م البديهُت إلاهىدض السوبىث هى جصمُم زبىث ذوي ًداوي الظلىن البشسي لخىفُر غلى طبُل اإلاثاٌ مً اإلاها

مهمت مػُىت. إذا هلؼت البداًت جسجىص غىد جىصُف اإلاهمت، جددًد ملاًِع الخىفُر، اكتراح الىمىذج 

 الخخباز حىدة ألاداء. ولىً هىان اخخماٌ هبحر أّن هره الخؼىاث 
ً
ال كد والخصمُم، وجىفُر الخجسبت جمهُدا

  ،بشيل فػاٌ مً اإلاسة ألاولى مجخدل
ً
 ؤلاغادة وبالخالي حمؼ مػلىماث، جمهُدا

ً
لخدلُلها  بل جخؼلب أخُاها

، أو الهدساف ع اإلالُاض 
ً
وجفظحرها، لفهم خصائص السوبىث مً هاخُت خظاب مخىطؽ طسغت الحسهت مثال

 املحدد للخىفُر.

س  مما طبم ًمىً فهم دوز ؤلاخصاء همظاغد في اكتراح جصمُم مىخج حدًد، جدظحن جصمُم خالي، أو جؼٍى

 غملُت ؤلاهخاج.

يهدف ملسز ؤلاخصاء إلى إػالع ػالب الهىدطت غلى اإلافاهُم ؤلاخصائُت التي حظاغد في جىظُف ؤلاخصاء في غلم 

 
ً
، ومؤشساث ؤلاخصاء describing dataالهىدطت. هره اإلافاهُم جخػلم بأهىاع البُاهاث وػسق جمثُلها بُاهُا

 غسض descriptive statisticsي الىصف
ً
، باإلطافت إلى أهم أدواث الخدلُل ؤلاخصائي. ًخظمً اإلالسز أًظا

ؼ ؤلاخخمالي  ػاث  probability distributionمبّظؽ إلافهىم اإلاخغحر الػشىائي والخىَش مؼ شسح ألهم الخىَش

 غل
ّ
ى ذلً، ًدىاٌو اإلالسز مفهىم بالغ ؤلاخخمالُت اإلاىلؼػت واإلاظخمسة والػدًد مً اإلاىاطُؼ ذاث الصلت. غالوة

خُث ٌػسض هُفُت  quality controlألاهمُت في غلىم الهىدطت وخاصت الخؼبُلُت منها وهى مساكبت الجىدة 

 .statistical quality controlؤلاطخفادة مً ألادواث والخلىُاث ؤلاخصائُت في خدمت هرا الغسض وهى ما ٌػسف بـ 

ه ال
ّ
ًىخفي بػسض للمفهىم ؤلاخصائي فلؽ بل ًلىم بػسض الػدًد مً ألامثلت التي جسجبؽ  ما ًّمحز هرا اإلالسز أه

باللظاًا التي جصادف اإلاهىدض في غمله وأبدازه مما ٌظاغد غلى اطدُػاب اإلافاهُم ؤلاخصائُت وجؼبُلها في 

 الىاكؼ.

وهرا  SPSSخدلُل ؤلاخصائي ٌػمل اإلالسز في نهاًخه غلى جؼبُم اإلاىاطُؼ التي جّم الخؼسق إليها غلى بسهامج ال

ت الػالكت بحن غلم ؤلاخصاء مً حهت والبرمجت والحاطىب مً حهت أخسي.  مً غظٍى
ً
 اهؼالكا

 ًمىً جلخُص مخؼؽ اإلالسز بما ًأحي:  
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 غلم ؤلاخصاء، أهىاع البُاهاث وػسق حمػها .1

 statistical inferenceمفهىم الاطخدالٌ ؤلاخصائي  .2

 Describing data methodػسق الىصف ؤلاخصائي  .3

ت والدشدذ  .4    Central tendency and dispersion measuresملاًِع الجزغت اإلاسهٍص

ؼ الاخخمالي  .5  Probability distributionمفهىم الخىَش

a. ػاث ؤلاخخمالُت اإلاىلؼػت   Discrete probability distribution  الخىَش

b. ػاث الاخخمالُت اإلاظخمسةخال   Continuous probability distribution ىَش

 Hypothesis Testingاخخباز الفسطُاث  .6

 Correlation and correspondenceكُاض الػالكت والخىافم بحن اإلاخغحراث  .7

 Traditional regessionمفهىم الاهدداز الخللُدي  .8

 Machine learning: regularized regressionمفهىم الاهدداز اإلاظبىغ وأداة لخػلم آلالت  .9

a. Ridge regression 

b. Lasso regression 

c. Elastic net 

جز ومػامل حُني  .10  The Lorenz curve and Gini indexمفهىم ملاٌع لىٍز

  Quality control and control chartsمساكبت الجىدة وخسائؽ مساكبت الجىدة  .11

  Rبسهامج الحظاباث والسطىم البُاهُت جؼبُم غلى  .12
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 اضيع آلاجيت:ألاولى سيتم التطرق للمو  في املحاضرة

 علم ؤلاحصاء، أنواع البياناث وطرق جمعها .1

 statistical inferenceمفهوم الاستدالل ؤلاحصائي  .2

3.  
 
 أنواع اإلاتغيراث، وطرق جمثيلها بيانيا

 مقاًيس النزعت اإلاركزيت  .4

a.  الوسط الحسابيArithmetic mean  
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 علم ؤلاحصاء: -1

لخص غً ظاهسة مدزوطت. وهى ٌػبر غً إحمالي البُاهاث ؤلاخصاء هى مجمىغت مً الؼسق التي حظاهم في جلدًم م

 غً مجمىغت الؼسق الػلمُت التي حظخخدم لـ
ً
 السكمُت وغحر السكمُت اإلاخػللت بهره الظاهسة. ٌػبر غلم ؤلاخصاء أًظا

 لجمؼ ووصف البُاهاث. [1]

 جسجِب وجصيُف البُاهاث. [2]

 غسض وجمثُل البُاهاث [3]

 ائُت.وجدلُل البُاهاث باطخخدام الادواث ؤلاخص [4]

مً الظسوزي إذا في البداًت الخػسف غلى أهىاع البُاهاث ووطائل حمُؼ البُاهاث، كبل الخػسف غلى ألاطالُب ؤلاخصائُت 

 اإلاظخخدمت لخدلُل هره البُاهاث.

 :Data measuresأنواع البياناث  -2

 مــً البظــُؽ إلــى ألاهثــر 
ً
اث لللُــاض مسجبــت جصــاغدًا  ًىحــد أزأػــت أهــىاع أو مظــخٍى

ً
 و ــى اللُــاض : ؤلاطــ   ، غمىمــا

ً
وطــىخا

مىً اإلالازهت بحن ألاهىاع ألازأػت غلى الىدى آلاحي:   والسجبي ، الفتري ، واليظب  ٍو

 اإلاظخىي 
الػملُاث 

اطُت  الٍس
 أمثلت الخصائص اللُاطُت

الاط   

Nominal 
 الػد

 غدد ال ًدٌ غلى هم أو ملداز ) أغداد مىفصلت (-

 ألازكام جدل مدل ألاطماء، -

 ًمىً جسجِب ألازكام جسجِب جصاغدي او جىاشلي.ال  -

 وطؼ ألاشخاص فى فئاث –ألازكام جمثل فئاث  -

 ال جمثل ألازكام همُاث مً الخصائص التي ًملىها الفسد. -

 جمحز ألازكام بحن املجمىغاث. -

 ال ًمىً إحساء الػملُاث الحظابُت غلى ألازكام -

 اإلاهىت

 الجيع

 الحالت الاحخماغُت

 بهىع الحاطى 

 

 السجب 

Ordinal 

 الترجِب

 الػد

 هم ال ٌشاز إلُه بػدد ) كُم مىفصلت( -

- .
ً
 أو جصاغدًا

ً
 جىاشلُا

ً
 ألازكام مسجبت جسجِبا

يهخم بترجِب ألافساد فى الخاصُت، ولىً ال ٌػبر السكم غً  -

همُت امخالن الفسد مً الخاصُت، بل جدٌ غلى أن السجبت جملً 

 إذا  مً الخاصُت ملداز أهبر أو أصغس
ُ
مً زجبت أخسي. مثال

اإلاظخىي الخػلُ ي، دزحت 

ؤلاصابت بمسض ما، دزحت 

 أداء مدسن الظُازة
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 وان لدًىا اإلالُاض آلاحي

1-  ،ً ً  -2خٍص   -5طػُد،  -4ال بأض  -3غحر خٍص
ً
 طػُد حدا

ًدٌ غلى ملداز ما مً الظػادة أهبر مً  2هىا وػسف أّن السمص 

هى هفظه  2و  3، ولىً ال وػسف إذا وان الفسق بحن 1السمص 

. مً هىا هسي أّن اإلال 5و  4الفسق بحن 
ً
ُاض السجبي ال ٌػبر مثال

 في السجب
ً
ت خظابُا  بالظسوزة غً فسوق مدظاٍو

 ال ًمىً جىفُر الػملُاث الحظابُت غلُه مباشسة. 

الفتري 

Interval 

 الجمؼ

 الظسب

 الؼسح

 غدد ًدٌ غلى هم أو ملداز )كُم مخصلت(. -

ص فى ملُاض مخصل ًخيىن مً مظافاث وطؼ ألاشخا -

ت وله صفس اغخبازي ولِع مؼلم.  مدظاٍو

 الفسق  -
ً
الفسق بحن السجب ٌػبر غً الفسق بحن الدزحاث. مثال

دزحاث وهى  5دزحت خسازة هى كابل لللُاض وهى  65و 60بحن 

  دزحت. 45و  40هفظه الفسق بحن 

ٍت ال مئى  10لِع له ملُاض وظبي بمػن  إّن دزحت الحسازة  -

ت، أي إذا اليظبت   20حػني أّنها طػف دزحت الحسازة  مئٍى

20/10  
ً
ه مثال

ّ
لِع لها مػن  مؼ هره الىىع مً البُاهاث أله

ل هره الدزحاث إلى ملُاض فهسنهاًذ جصبذ   68و  50بخدٍى

 .68/50غلى الترجِب وبيظبتهما ًظهس زكم أخس

غىد جلظُم دزحاث 

اث وول  الؼالب إلى مظخٍى

كُمت  مظخىي ًأخر

مػُىت، ودزحاث الحسازة، 

 كىة املحسن بالحصان

 Ratio اليظب 

حمُؼ 

الػملُاث 

اطُت  الٍس

 غدد ًدٌ غلى هم أو ملداز ) كُم مخصلت ( -

وطؼ ألاشخاص فى ملُاض مخصل ًخيىن مً وخداث  -

ت وله صفس مؼلم  مدظاٍو

 ًمىً اطخخدام اليظب إلالازهت ألازكام. -

 غلُه.ًمىً إحساء الػملُاث الحظابُت 

له ملُاض وظبي، بمػن  إذا وظبىا دخل مىظف والري ًبلغ  -

آالف أي  10ألف غلى دخل مىظف أخس والري ًبلغ  20

فئّن السكم الىاجج له مػن  أي اّن اإلاىظف ألاٌو  2=20/10

 ًملً دخل أهبر مً الثاوي بملداز الظػف.

 ٌ  الؼى

 الىشن

 دزحت ألامبحر

 الفىلذ
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 اث كُاض اإلاخغحراث الت  وظخخدمها حظهل غلُىا اخخُاز ألاداة ؤلاخصائُت  هىد ؤلاشازة إلى أن مػسفخىا بمظخٍى

 اإلاىاطبت لخدلُل البُاهاث اإلادزوطت. 

 أنواع اإلاتغيراث: -3

 ًمىً جمُحز هىغحن زئِظحن مً اإلاخغحراث :

 مخغحراث مظخمسة جأخر كُم مظخمسة طمً مجاٌ مػحن )ملداز زخاهت طلً ملم، (.  [1]

 جأخر كُم صحُدت فلؽ او مخلؼػت )مثل هجاح ججسبت أم ال(. ومخغحراث مىلؼػت  [2]

مىً   في جددًد اهىاع أخسي. ٍو
ً
 دوزا

ً
ولىً باإلطافت لهرًً الىىغحن السئِظُحن، جلػب أهىاع البُاهاث التي ذهسهاها طابلا

 للمخؼؽ الخدفلي آلاحي:
ً
 جلخُص أهىاع اإلاخغحراث وفلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Collecting data Sourcesمصادر جمع البياناث ) -4

خُت ومصادز مُداهُت:  جىلظم مصادز حمؼ البُاهاث إلى هىغحن: مصادز جاٍز

لصد بها السجالث املحفىظت والبُاهاث التي ًخم وشسها مً كبل الشسواث واإلاؤطظاث أو  [1] خُت: ٍو اإلاصادز الخاٍز

 اإلاىظماث الدولت.

لت مبا [2]  لها حمؼ البُاهاث بؼٍس
ً
م:اإلاصادز اإلاُداهُت: ًخم وفلا  شسة مً كبل الباخث وذلً غً ػٍس

a. ( اإلالابلت الصخصُتPersonal interview خُث ًلىم الباخث بملابلت أفساد املجخمؼ او الػُىت اإلاساد :)

 
ّ
لت أّنها حظخغسق حهدا خم جىحُه ألاطئلت ليل فسد وحسجُل إحابخه. ومً غُىب هره الؼٍس دزاطتها، ٍو

 وجيالُف مادًت غالُت.

 كميةمتغيرات 

 )يأخذ أرقام حقيقية(

 وصفيةمتغيرات 

 ()يأخذ أرقام صحيحة
 رمزية(

 بيانات فتروية 

Interval 

 بيانات رتبية

Ordinal 
 اسمية بيانات 

Nominal 

 بيانات نسبية 

Ratio 

  Variable متغيرات
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b. ُالاطخبُان الاطخمازة ؤلاخصائ( تQuestionary خُث ًلىم الباخث بخصمُم اطخمازة حشخمل أطئلت :)

م الح لىم بخىحُه الاطخبُان إما غً ػٍس د، الاهترهذ، غبر ظجخػلم بالبدث، ٍو ىز الصخص ي، البًر

 الهاجف، أو مىاكؼ الخىاصل الاحخماعي.

c. ( الخجسبتExperimentسجل هخائجها ، وذلً للحصٌى غلى (: خُث ًلىم الباخث بئحساء ججسبت َو

 للُاض جأزحر بػع الػىامل في 
ً
بخصمُم الخجسبت  ًخم هظام مُياهُيي مػحنمػلىماث مفُدة. فمثال

 أداء هرا الىظام ومساكبت اإلاؤشساث اإلاخػللت بيىهاجه.للُاض 

 

 (:Collecting data methodsأساليب جمع البياناث ) -5

 ًخم حمؼ البُاهاث بأخد ألاطلىبحن الخالُحن:

ظخخدم في Complete Censusلحصس الشامل )ا [1] (: خُث ًخم حمؼ البُاهاث مً حمُؼ أفساد مجخمؼ الدزاطت، َو

املجخمػاث الصغحرة )مدزطت، شسهت، ..( أو في خاالث جىفُر البدث غلى اإلاظخىي الىػني مثل الخػداد الظياوي. 

ؼ الدزاطت، ومً غُىبه جيالُفه وجىمً كىة هرا ألاطلىب في إغؼاء الباخث صىزة خلُلُت وواملت غً مجخم

 الباهظت وػٌى اإلادة الصمىُت الالشمت إلحسائه.

مىً حػٍسف الػُىت غلى Samplingالػُىاث ) ، ٍو
ً
(: ٌظخخدم أطلىب الػُىاث غىد دزاطت مجخمػاث هبحرة حدا

ىحد مثل حمُؼ خصائص املجخمؼ بصدق. ٍو لت مىاطبت ٍو غدة  اّنها حصء مً مجخمؼ الدزاطت ًخم اخخُازه بؼٍس

  ػسق لسحب الػُىت:

a.  الػُىت الػشىائُت البظُؼت(Simple Random Sample) هىا ًخم سحب الػُىت مً املجخمؼ بشيل :

 مباشس وحظخخدم في الحاالث التي ًيىن فيها املجخمؼ مخجاوع.

 

 

 

 

 

 

b.  الػُىت الػشىائُت الؼبلُت(Stratified Random Sample) لت غىدما ًيىن : حظخخدم هره الؼٍس

املجخمؼ غحر مخجاوع، خُث ًخم جلظُم املجخمؼ إلى ػبلاث ومً زم غُىت غشىائُت بظُؼت مً ول 

ػبلت. مثل جلظُم ػالب الجامػت إلى اخخصاصاث وسحب غُىت غشىائُت بظُؼت مً ول 

 اخخصاص، والاخخصاص هىا ًمثل الؼبلت.

سيطةعينة عشوائية ب  
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c. تالػشىائُت الػىلىدً الػُىت(Cluster Random Sample:)  لت غىدما ًيىن حظخخدم هره الؼٍس

مىً جلظُمت إلى غدد هبحر مً الؼبلاث، هىا ًخم سحب غُىت غشىائُت  املجخمؼ غحر مخجاوع ٍو

، لسحب غُىت 
ً
بظُؼت مً الؼبلاث، ومً زم سحب غُىت غشىائُت بظُؼت مً ول ػبلت. مثال

لشسهت غىغل الػمالكت ، خُث ًخم جلظُم فسوع طسغت الاطخجابت في مخدماث ؤلاهترهذ لدزاطت 

غىغل الىثحرة واإلاىدشسة في الػالم إلى ػبلاث  ومً زم ًخم سحب غُىت غشىائُت بظُؼت مً هره 

 الفسوع )الؼبلاث( جمهُدا لسحب غُىت مً املخدماث مً ول فسع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ( الػُىت الػمدًت او اللصدًتPurposive sampleُخُث ًخم اخخُاز غ :) ،ىت جىاطب هدف البدث

بدُث جىفس في ول غىصس مً الػُىت شسوغ مدددة ًسي الباخث أّنها حظاغده في الحصٌى إلى هخائج 

أفظل في دزاطخه )مثاٌ اخخُاز الؼالب الروىز أو ؤلاهار إلحساء دزاطت غليهم أو اخخُاز مجمىغت مً 

 اإلاصابحن بمسض مػحن لخؼبُم الدزاطت غليهم(.

 وهى ما ٌظ   باالطخدالٌ مً أطلىب حمؼ البُ
ً
م سحب الػُىت ًيشأ مفهىم مهم حدا اهاث غً ػٍس

 (. Statistical Inferenceؤلاخصائي )

طبقية عينة عشوائية  

عينة 

عشوائية 

 بسيطة

عينة 

عشوائية 

 بسيطة

عينة 

عشوائية 

 بسيطة

عينة 

عشوائية 

 بسيطة

عينة 

عشوائية 

 بسيطة

عينة 

عشوائية 

 بسيطة

عينة 

عشوائية 

 بسيطة

 

عينة عشوائية بسيطة من 

 الطبقات

 عينة عشوائية عنقودية
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 مفهوم الاستدالل ؤلاحصائي: -6

م غُىت مأخىذة مً هرا  الاطخدالٌ ؤلاخصائي هى أطلىب أو مىهج غمل ًدٌ غلى دزاطت خصائص مجخمؼ ما غً ػٍس

مُم الخصائص اإلاظخمدة مً غُىت ما غلى املجخمؼ الري أخرث مىه هره الػُىت. وبالخالي املجخمؼ. أو بػبازة أخسي  ي حػ

 كد ًيىن هرا اإلافهىم مسادف إلاصؼلح الخػمُم ؤلاخصائي. 

م  لاض هرا الخؼأ غً ػٍس  مؼ أخؼاء حظ   أخؼاء اللُاض والخلدًس. ٍو
ً
بالخأهُد كد ًيىن الاطخدالٌ ؤلاخصائي مترافلا

اطُت  حظ   إخصائُاث.  أدواث أو صُغ ٍز

، والػُىت اإلاثالُت  ي الػُىت 
ً
لت سحب الػُىت مثالُت وخلُلُت بملداز ما ًيىن خؼأ الخلدًس صغحرا وبملداز ما جيىن ػٍس

التي جمثل املجخمؼ ألام أفظل جمثُل. غلى طبُل اإلاثاٌ، إذا وان لدًىا غُىت جخألف مً مفسداث مأخىذة مً مدزطت واخدة 

مً املحخمل أن جيىن هره الػُىت غحر كابلت للخػمُم غلى مجخمؼ الصف الخامع في اإلادًىت لؼالب الصف الخامع، ف

.
ً
 بأهملها وبالخالي خؼأ الخلدًس كد ًيىن هبحرا

د، مً الظسوزي أن حسحب مفسداث  Grosso modoًلٌى  ُّ مً أحل طمان أن جيىن الػُىت ممثلت للمجخمؼ بشيل ح

ما اك
ّ
ه ول

ّ
ترب غدد مفسداث الػُىت مً غدد مفسداث املجخمؼ ألام، ًيىن خؼأ جلدًس مػالم الػُىت بشيل وافي. خُث أه

.
ً
 املجخمؼ صغحرا

 جبويب، عرض وجمثيل البياناث: -7

م غُىت(، جيىن  خُت أو مُداهُت( أو أطلىب حمػها )خصس شامل، أو غً ػٍس بػد حمؼ البُاهاث مهما وان مصدزها )جاٍز

 لِظذ مسجبت أو مىظمت.
ً
بها  البُاهاث خاما وبالخالي ًصػب دزاطتها أو مػسفت خصائصها وجدلُلها. وبالخالي ال بّد مً جبٍى

 ليي ٌظهل دزاطتها واطخخالص بػع الىخائج منها.
ً
 وجسجُبها، ومً زم غسطها وجمثُلها بُاهُا

 (:Frequency tableالجداول التكراريت ) -7-1

، ًمىً ذهس جصيُف آخس للبُاهاث ًخػلم بالبُاهاث الىصفُت باإلطافت ألهىاع اإلاخغحراث وبُاهاتها التي زأًىاها طابل
ً
ا

لت غسض وجمثُل ول هىع مً هره البُاهاث هما طجري: ت  وظبُت(. خُث جخخلف ػٍس  )اطمُت، زجبُت( و الىمُت )فئٍى

 الجداول التكراريت والتجميعيت للبياناث الوصفيت : -7-1-1

ئِس ي غمىدًً الاٌو ًخظمً ًدخىي الىصفُت والثاوي ًدخىي غلى ًخظمً الجدٌو الخىسازي للبُاهاث الىصفُت بشيل ز 

ؼلم  الخىساز اإلالابل ليل صفت. مىً أن ًخظمً أغمدة أخسي مثل اليظب الخىسازاًت أو الخىساز الخجمُعي الصاغد. ٍو ٍو

ه ًىشع ليل صفت الخىساز اإلالابل لها.
ّ
ؼ الخىسازي أله  غلى الجدٌو الخىسازي اطم الخىَش

 : 1مثال 

اث  لُىً  :مػاحل خاطىأي في أخد املخخبراث 60لدًىا الجدٌو آلاحي الري ًبحن مظخٍى
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 اليظب الخجمُػُت Percentاليظبت  Frequencyالخىساز  اإلاظخىي 

 23,3 23,3 14 ممخاش

  حُد
ً
 46,7 23,3 14 حدا

 66,7 20,0 12 حُد

 ٌ  86,7 20,0 12 ملبى

 100,0 13,3 8 طػُف

Total 60 100,0  

 : Freauency table جداول التكراريت والتجميعيت للبياناث الكميتال -7-1-2

ت للبُاهاث الىمُت غً البُاهاث الىصفُت، ألهىا لى اغخبرها أّن ول كُمت مً كُم  لت إوشاء الجداٌو الخىساٍز جخخلف ػٍس

ؼ جىساز ًدىي غدد هبحر مً الفئاث. لر لً ٌػخبر مً الظسوزي اإلاخغحر الى ي  ي فئت بدد ذاتها لىخج لدًىا حدٌو جىَش

ت الؼٌى وإغؼاء ول فئت غدد  ججمُؼ ول مجمىع مً اللُم طمً فئت، بدُث ًخم جلظُم حمُؼ اللُم إلى فئاث مدظاٍو

خم إوشاء الفئاث باجباع الخؼىاث آلاجُت:   الخىسازاث لللُم اإلاخظمىت في هره الفئت. ٍو

 مً ألاصغس إلى ألاهبر. [1]
ً
 جصاغدًا

ً
 جسجِب البُاهاث جسجِبا

فئت، أو ًمىً اطخخدام كاغدة  15و  5ظاب غدد الفئاث بما بدىاطب مؼ البُاهاث، بدُث ًتراوح بحن خ [2]

 (:n( لبُاهاث غددها )k( لخددًد غدد الفئاث )Sturges rulesطخازحع )

                 

م خظاب اإلادي وهى الفسق بحن أهبر كُمت ) [3] ( وأصغس Xmaxجددًد الفئاث بدظاب ػٌى الفئت، وذلً غً ػٍس

( التي جم خظابها في الخؼىة الظابلت. K، وكظمخه غلى غدد الفئاث )           (، Xminكُمت )

 لـ wوبالخالي ًيىن ػٌى الفئت )
ً
ا  .     ( مظاٍو

خم وطؼ فيها ول اللُم بحن                  ًخم إوشاء خدود أٌو فئت  [4] و      ، ٍو

 ، وهىرا ...                . ومً زم ًخم إوشاء الفئت الثاهُت،     

 .                إلى أن هصل إلى الفئت ألاخحرة، 

 : 2مثاٌ 

 :في ولُت الهىدطت ػالب اإلاخػللت بػالماث أخد اإلالسزاث 30لُىً لدًىا البُاهاث آلاجُت غً 

46 49 48 58 54 50 40 62 37 48 54 75 54 48 59 45 34 58 47 61 49 44 68 39 63 56 43 57 40 45 

ؼ الخىسازي لخمثُل غالماث الؼالب في   فئاث. 7اإلاؼلىب إوشاء حدٌو الخىَش

وبالخالي ال بّد هالخظ أّن هره البُاهاث مً الىىع الى ي خُث إذا اغخبرها أّن ليل كُمت فئت ًيخج لدًىا الىثحر مً الفئاث، 

 مً جلظُم هره اللُم إلى فئاث هما ًأحي:
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 (.sturgesفئاث فال داعي الطخخدام كاغدة طخازدج ) 7ػاإلاا أّن غدد الفئاث ُمػؼى وهى  [1]

غلى غدد                      هلىم بدظاب ػٌى الفئت وذلً بلظمت اإلادي  [2]

 ، k=7الفئاث 

   
 

 
 

  

 
 أي ٌ     

ً
با  دزحاث وهى ػٌى الفئت. 6ظاوي جلٍس

                                     :  هلىم بئوشاء الفئت ألاولى [3]

                                    الفئت الثاهُت :

                                   الفئت الثالثت: 

                                   لفئت السابػت:ا

                                   الفئت الخامظت:

                                   الفئت الظادطت:

                        الفئت الظابػت: 

ؼ الخىسازي هما ًلي:ً [4]  خم إوشاء حدٌو الخىَش

 اليظبت الخجمُػُت     اليظبت     الخىساز الفئاث

        3  

  
         

10% 

        6  

  
         

30% 

        8  

  
         

57% 

        6  

  
         

77% 

        5  

  
         

94% 

        1  

  
        

97% 

        1  

  
        

100% 

  1 30 املجمىع
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 : Graphic representationالعرض البياني للجداول التكراريت -7-2

 (:Frequency Histogramاإلادرج التكراري ) -7-2-1 

فلي )التي جمثل خاالث الصفت اإلادزج الخىسازي ًخيىن مً مجمىغت مً ألاغمدة اإلاخجاوزة التي جخىطؼ غلى املحىز ألا 

اإلادزوطت غىدما جىً البُاهاث وصفُت وفتراث الفئاث غىدما جيىن البُاهاث همُت( بدُث ٌظاوي ازجفاع ول غمىد ملداز 

 الخىساز اإلالابل للفئت. 

 وػىد للمثالحن الظابلحن:

 :1جمثُل بُاهاث اإلاثاٌ 

 
 

  :2مثاٌ 

 
 

 (:Frequency Polygonاإلاضلع التكراري ) -7-2-2

بدأ الخؽ مً الصفس زم ًيخهي  هى غبازة غً خؽ مىىظس ًصل بلؼؼ مظخلُمت الىلاغ التي مظاكؼها مساهص الفئاث، ٍو

 بالصفس، للخىطُذ أهثر لجري الشيل البُاوي آلاحي والري  ًمثل اإلاظلؼ الخىسازي لدزحاث الؼالب:
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 (:Pie Chartsمخطط الدائرة ) -7-2-3

ػت غلى الظاهسة اإلادزوطت. خُث ًخم حػخبر هره الىطُلت مً وط ائل الػسض البُاوي التي جدُذ للمتهم الخػسف بىظسة طَس

 ( إلى مجمىغت مً اللؼاغاث التي جدىاطب كُاطاث شواًاها مؼ جىسازاث الفئاث.360ججصئت الدائسة )

 : 3مثاٌ 

 ػالب إخدي الجامػاث: 100لُىً لدًىا البُاهاث آلاجُت غً ميان إكامت 

 الخىساز امتميان ؤلاك

 35 اإلادًىت الجامػُت

 25 دمشم

 40 ٍزف دمشم

 100 املجمىع
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ت اللؼاع بظسب   باليظبت اإلالابلت ليل فئت: 360خُث ًخم خظاب شاٍو

ت الخىساز ميان ؤلاكامت  الصاٍو

 126=(35/100)*360 35 اإلادًىت الجامػُت

 90=(25/100)*360 25 دمشم

 144=(40/100)*360 40 ٍزف دمشم

 360 100 املجمىع

 (:Scatter diagramشكل الانتشار ) -7-2-4

ًمثل هرا الىىع مً السطىم البُاهُت جىشع كُم مخغحر )مدىز الػامىدي ( باليظبت إلاخغحر آخس )مدىز أفلي(، خُث ًىاطب 

.ً  البُاهاث الىمُت. هرلً ًمىً الاطخفادة مىه في مػسفت مدي وحىد غالكت بحن اإلاخغحًر

 :4مثاٌ 

 أحهصة: 10ً لدًىا البُاهاث آلاجُت غً ؤلاطخؼاغت والػمس )باألًام( لـ لُى

capacity /watt 1000 1500 1300 1200 1800 1500 1600 1400 1300 1200 

Age/day  700 900 800 750 1100 900 700 500 600 800 

 ًمىً اطخخدام شيل الاهدشاز لخمثُل الػالكت:

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0

500

1000

1500

Capacity/watt

A
g

e
/d

a
y

 

ً اإلادوزطحن، وفُما إذا وان اهدشاز كُم ٌظ اغد هرا ألاطلىب مً السطم البُاوي غلى الىشف غً وحىد غالكت بحن اإلاخغحًر

 إلاخغحر آخس  حشيل همىذج )
ً
(  واضح )خؼي أو ال خؼي(.  إطافت لخددًد شيل هره الػالكت فُما إذا patternمخغحر وفلا

 واهذ ػسدًت أو غىظُت.
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 لىىع البُاهاث هما ًأحي:ًمىً جلخُص أهىاع و 
ً
 طائل الػسض البُاوي الظابلت وفلا

لت الػسض البُاوي  Data type  هىع البُاهاث  ػٍس

اإلادزج الخىسازي، اإلاظلؼ الخىسازي،  Qualitativeوصفُت 

 الدائسة

اإلادزج الخىسازي )فئاث(، اإلاظلؼ  Quantitative  همُت

 الخىسازي )فئاث(، شيل الاهدشاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


