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 ( 1احملاضرة ) 
 

 Biostatistics -االحصاء الحياتي :

من اهم الركائز التي ترتكز عليها عملية البحث  يعتبر علم االحصاء

العلمي في ميادينه المختلفة ويمكن القول انه ال يوجد مجال من 

مجاالت الفكر والعمل اال واستعمل االحصاء فيه بأساليبه المختلفة  

 ومن اهم المجاالت العلوم الحياتية.

 -(: Statisticsتعريف علم االحصاء  )

 هاوتبويب هاجمع البيانات وتصنيفتب يهتمهو ذلك العلم الذي 

 واستخالص النتائج واالستنتاجات منها . هاوتحليل

 -ويقسم علم االحصاء الى قسمين هما :

 ( Descriptive statisticاالحصاء الوصفي ) -1

الطرق واالساليب المستخدمة لجمع البيانات وتصنيفها  ويشمل

ية نامكانية عرضها في جداول ورسوم بيا باإلضافة الىوتبويبها 

 بعض المؤشرات االحصائية . وتقدير

 ( Inferential statisticاالحصاء االستداللي ) -2

( Estimationيهتم هذا القسم بموضوع التقدير او التخمين )

 واختيار الفرضيات .

 -( :Biostatisticsتعريف االحصاء الحياتي )

المختلفين فهو للعامة  لألشخاصيعني االحصاء الحياتي اشياء مختلفة 

 لإلحصاءجداول واعداد عن البيانات الحياتية اما المعنى االصطالحي 

وتنظيمها وتحليلها  البيولوجيةفهو رياضيات جمع البيانات للظواهر 

وتفسيرها والتعميم من الخاص الى العام عن طريق استدالل خواص 

 خواص العينة . المجتمع من

 -اهمية علم االحصاء :

من أجل واسعة ال هستعماالتال االخرى بين العلوم ة  االحصاء مكانلعلم 

الى قرارات صائبة لوصف او تفسير الظواهر المختلفة في  الوصول

والجماعات المختلفة  لألفرادجميع العلوم وهو المستعمل من قبل 

وسوف نركز مجاالت كثيرة  واستخدم االحصاء في سواء. والدول على حد
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في العلوم  تهاهميعلى  في دراستنا لموضوع االحصاء الحيوي

 البايلوجية والطبية والصحة العامة .

تستخدم الطرق االحصائية في / في علم االحياء )البايلوجي(  -1

دراسة االجناس والفصائل المختلفة للحيوان والنبات ومعرفة خواص كل 

واختالف مفردات الجنس الواحد في اية خاصية جنس بما يتميز عن غيره 

معينة من الناحية االحصائية  ، فمثال  نرى الذكور في الجنس البشري 

اطول قامة من االناث مع ان الذكور فيما بينهم يختلفون في الطول 

الى درجة ما وكذلك االناث  ، كل ذلك يتم عن طريق جمع البيانات 

 .ة والخروج بنتائج من هذه الصفاتوتبويبها ودراستها دراسة احصائي

 كثيرةيستخدم االحصاء لدراسة العالقة بين متغيرات / في الطب  -2

منها على سبيل المثال العالقة بين العمر وضغط الدم وكذلك العالقة 

 بين الوراثة والبيئة وتأثيراتهما على تكوين الفرد .

السارية  يستخدم االحصاء لدراسة االمراض /في الصحة العامة  -3

ونسبة زيادتها ونقصها في المجتمع وكذلك دراسة حالة المعوقين 

 والوفيات ونسبة الزيادة في السكان .

 -بعض المفاهيم االحصائية : 

يقصد به اي صفة او عنصر قابل للتغير  -:  Variableالمتغير   -1

في النوع والكم من فرد الى أخر في نفس المجتمع ويكون المتغير 

 -اما :

  sQualitative Variable متغيرات وصفية او نوعية أوال  :

وهي الصفة التي ال يمكن قياسها مباشرة بأرقام عددية الن الفرق 

بين المفردات تكون في النوع وليس في الكم ومن االمثلة على ذلك 

 )الصحة ، اللون ، الذكاء ، والجنس ، والحالة االجتماعية (

وهي الصفة التي  : sQuantitative Variable كمية  متغيرات ثانيا :

يمكن قياسها مباشرة بأرقام عددية كاالختالف بين االفراد في الطول 

والوزن ومستوى الهيموكلوبين والهرمونات وعدد خاليا الدم الحمراء 

،  Lipid profile (TC  ،TG ،HDL-Cومستوى الدهون في مصل الدم 

LDL-C  ،VLDLت القياس المختلفة كالسنتيمتر ( ويمكن قياسها بوحدا

 -والكيلوغرام وتنقسم المتغيرات الكمية الى :

  Continuous variableمتغيرات متصلة او مستمرة  أ/ 

المتغير المتصل هو المتغير الذي تأخذ كل مفردة قيمة رقمية او   

كسر بين حدي المتغير الكلي فلو فرضنا اطوال الطلبة يتراوح بين 
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ملغم لكل لتر  14 – 12.5سم( ,كمية الهيموكلوبين ) 170و  130.5)

 من الدم(

 

   Discontinuous Variableمتغيرات غير متصلة او مستمرة ب/ 

هي المتغيرات التي تأخذ المشاهدة او المفردة فيها قيم متباعدة 

او متقطعة غير مستمرة اي هو الذي ال تأخذ كل مفردة فيه قيمة 

متغير او تنقص بأقل من واحد فعدد الطالب كسرية بل ال تزيد قيمة ال

 عدد الكتب كلها متغيرات غير متصلة او مستمرة .

 -: Observationالمشاهدة  -2

تعتبر المشاهدة ك بمثابة المواد االولية التي يتعامل معها 

اراد باحث ان يقيس مستوى الكلوكوز في مصل دم احد  الباحث فأذا

 120الجرذان ولنفرض ان مستوى الكلوكوز في مصل دم هذا الجرذ هو )

مل( فأن هذا العدد يمثل المشاهدة ، لذا فأن المشاهة هي 1ملغم/ 

 . Dataسجل رقمي لحادثة وان مجموع المشاهدات تكون البيانات 

 -:  Populationالمجتمع  -3

من الناحية االحصائية يمثل جميع االفراد او العناصر التي  المجتمع

تشترك في صفة متغير واحد او اكثر تميزه تماما  عن بقية المجتمعات 

ويتعلق مفهوم المجتمع بالهدف المحدد للبحث االحصائي فقد يشكل 

مجتمعا  ، والمجتمع هو عبارة عن جميع القيم  تكريتطلبة جامعة 

المتغير  ، فمثال  عند دراسة مستوى  التي يمكن ان يأخذها

الهيموكلوبين في دم طلبة جامعة كربالء وصفة مستوى الهيموكلوبين 

في دم طلبة جامعة كربالء هي متغير تأخذ مدى معين لمجتمع طلبة 

 -جامعة كربالء  ، والمجتمع اما ان يكون :

  Finite Populationمجتمع محدود  أ/

وهو المجتمع الذي يمكن حصر مفرداته كما هو الحال في مستوى 

او عدد ردهات  المرضى في  تكريتالهيموكلوبين في دم طلبة جامعة 

 . تكريت التعليميمستشفى 

 Infinite Populationمجتمع غير محدود  ب /

هو المجتمع الذي من الصعب او المستحيل حصر مفرداته مثل عدد 

 او حقل معين . بكتيريةالبكتريا في مستعمرة 

 -: Sampleالعينة  -4
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العينة هي جزء المجتمع وهي عبارة عن مجموعة من المشاهدات اختير 

بطريقة ما من المجتمع حيث ان دراسة المجتمع ككل قد يكون صعبا  

ويحتاج الى وقت وجهد ومال لذا فقد استعيض عن دراسة المجتمع 

بدراسة العينة ومنها نستطيع ان نستنتج خواص المجتمع الذي اخذت 

تكون العينة انسان او حيوان او نبات او جزء منه العينة  ، فقد 

معلوم من نبات معين تجري عليه التجارب في المختبرات والعينة هي 

 احدى ادوات البحث العلمي .

  Statistical parameter and :المعالم والرموز االحصائية 
notation 

 اكبر او يساوي ≤اكبر     <

 اصغر او يساوي ≥اصغر   >

 ∑  :sigma  تقرأSum وهي داللة للجمع 

�̅� الوسط الحسابي للعينة : 

𝐌 الوسط الحسابي للمجتمع : 

 𝐒𝟐    تباين العينة :S االنحراف المعياري للعينةS
2
 = [ ∑ (x i – X )

2
] / n 

σاالنحراف المعياري للمجتمع  6: تباين المجتمع 𝟔𝟐
2
 = [ ∑ (x i – μ )

2
] / N 

S�̅� االنحراف المعياري لمتوسط العينة او الخطأ القياس : 

 𝐒𝟐𝐩 التباين المشترك : 

Sp االنحراف المعياري المشترك : 

C.V معامل االنحراف : 

d.f درجة الحرية : 

S.S مجموع المربعات : 

H0 فرضية العدم : 

H1 الفرضية البديلة : 

𝛂  مستوى المعنوية : 

M.D االنحراف المتوسط: 
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nPr  تباديلr  منn 

nCr   توافيقr  منn 

r معامل االرتباط = 

B معامل االنحدار = 

Fcal   F  المحسوبة 

Ftabl  F الجدولية 

t cal   t المحسوبة 

t tabl   t الجدولية 

𝐱𝟐 كاي مربع كاي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  Statistical notationالرموز اإلحصائية  

هنا في دراستنا سوف نستعمل الرموز والمعادالت الالتينية كما هي 

 بدون تعريب وذلك:

ية.  1- موز عالم ها ر بالمراجع 2كون ها  ستفادة من سهولة اال  .

 . عدم وجود اتفاق تام إلى اآلن على تعريبها.3األجنبية.

بالرمز  ير  سنرمز للمتغ نا  ما ذكر بالرمز  yوك له  مة  كل قي  yiول

 سنة فنكتب: 20 ,19 ,22 ,18فلو أخذنا أعمار طالب كاآلتي: 

yi = 18, 22, 19, 20 

 أي القيمة األولى للمتغير أو المشاهدة األولى. y1 = 18أي  أن 

 أي القيمة الثانية للمتغير أو المشاهدة الثانية. y2 = 22و   

 وهكذا..... إلى:

yn= 20   ( أي القيمة األخيرةn = 4  للمتغير أو المشاهدة )

 األخيرة. ويرمز لمجموع قيم المتغير بالرمز:
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n

yi∑ 

i=1 

مجموع الـ.... أو  "Sigma"هو حرف إغريقي يسمى  ∑الرمز 

"Summation of"  و  1والرقمانn  هما حدا المجموع. وعليه فالرمز

يقرا
 n

yi∑ كاآلتي                                              

i=1        

 مبتدأ من المشاهدة األولى وحتى األخيرة أي: yمجموع قيم 

∑
n
yi = y1 + y2 + … + yn 

i=1 

سهولة قد يكتب الرمز السابق بدون ذكر حدي المجموع  ولالختصار وال

موع  ∑yiأي )  ناك مج باس. وه من االلت خوف  ناك  كن ه لم ي قط إذا  ( ف

  جزئي مثل
 4

yi∑ 

                                                                                                                                 i=2                                  

 :أي مجموع المشاهدة الثانية والثالثة والرابعة

4

yi =y2 + y3 + y4∑  

 i=2 

الشاهدات بالرمزويرمز لمجموع مربعات 
 n

yi

2
 ويساوي   ∑

         i=1                                                                                                                            

n

yi
2
 = y1

2
 + y2

2
 + … + yn

2
∑ 

i=1 

 ويرمز لمربع مجموع المشاهدات بالرمز:
2

( 
n

yi∑ ) 

                                                                      i=1        
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= ( y1 + y2 + … + yn )

2
  

2
( 

n

yi∑ ) 

   i=1 

 ∑xiyi بالرمز yو  xكما يرمز لمجموع حاصل ضرب متغيرين 

xiyi = x1y1 + x2y2 + … + xnyn∑ 

 ( ∑xi∑  ()yi) ويرمز لحاصل ضرب مجموعين لقيم متغيرين بالرمز

 = ( y1 + y2 + … + yn ) ( x1 + x2 + … + xn )  (xi∑  ()yi∑ ) 

 :  مثال: نفرض بان 

                                                                                   yi = 6, 2, 4, 3 هي yقيم المتغير 

                                                                        xi = 5, 1, 7, 3               هي: xوقيم المتغير 

 اوجد قيمة كل مما يأتي:

yi  )
 2

    (6) ∑xiyi    (7) ( ∑xi ) ( ∑yi )    (8) ∑xiyi
2

∑ ) ∑yi
2
    (4) (3    )

 n

yi∑ (2     )
 3

yi ∑ (1) 

          i=1                     i=1   

 عملية الجمع:قواعد مفيدة في 

 القاعدة األولى:

 

 :أي عدد ثابت فان cإذا كانت   

n

c = nc∑             
             i=1 

       

 القاعدة الثانية:
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 أي عدد ثابت فان: cإذا كانت 

cyi = c∑yi∑        

   
 

 القاعدة الثالثة:

 جمع قيم متغيرين أو أكثر هو مجموع جمعهم أي:

                                                        xi∑  +yi∑=   (xi + yi)∑    

 

 ق بين بعض الرموز اإلحصائية مثل:ويجب التفري

      xi      x1        x2              xn  

∑ ── = ── +  ── + …+ ── 

      yi      y1         y2              yn 

   ∑xi      x1 + x2 +…+ xn  

 ─── = ───────── 

   ∑yi      y1 + y2 +…+ yn 

∑(xi – 3) = ∑ xi –n(3) ≠ ∑xi −3 

 هي كاآلتي: yو  xمثال: إذا كانت قيم كل من المتغيرين 

xi = 1, 3, 6, 2 

yi = 7, 5, 4, 6 

 اوجد قيمة كل مما يأتي:

(1)  ∑(yi – xi)
2
.   (2)  ∑(xi – 2) (yi – 5).  (3) ∑xiyi

2
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          xi + 2              ∑(xi + 2)       

 (4) ∑ ───       (5)     ───── 

             yi                     ∑yi  

Q1:اكتب حدود كل مما يلي // 

∑
5

yi    (a)   (b )∑
6

(yi – 1)
2

             (c )∑
n

c             (d )∑
3

( xi + 2yi – 6 ) 

               i=2                   i=1                                        i=1                       i=3 

 

Q2            :برهن أن // 

∑yi
2
     ( 1 ≠ (

2
 ∑yi       )2 ) ∑xi yi

2
    ≠   ( ∑yi

2
 ) ( ∑xi ) 

∑(axi + byi + czi) = a∑xi + b∑yi + c∑zi    (3  

 هي أعداد ثابتة a, b, cعلما أن:         

∑إذا علمت أن: 4)   
2

 yi
2
 = 10,  ∑

2

 xi = - 4   
i=1                     i=1                                                 

 :احسب كل من         

a) ∑(2xi + 4) 

b) ∑xi(xi – 2) 

c) ∑(xi – 3)2 

 أسئلة  للحل:

Q1 إذا علمت أن :xi = 7, -2, 4      وyi = 5, 8, 2 

 اوجد قيمة كل مما يلي:  
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1. ∑ (xi + yi) (xi – yi) 

                   (∑ xi ) (∑ yi) 

2. ∑ xiyi − ────────  
                         n   

3. ∑(xi – 7) 

4. ∑ xi – 7 

                  (yi
2

 – 10)                     

5. ∑      ─────        
                  2yi         

 ( 2احملاضرة ) 
  Data presentation and Summarizationعرض وتلخيص البيانات 

بعد ان تجمع البيانات وفق االساليب التي ذكرناها تبدأ مرحلة عرض وتلخيص البيانات مستندة على 

طبيعة البيانات والهدف االساسي من جمعها وهناك ثالث طرق اساسية لعرض وتلخيص البيانات وهي 
:- 

 Tabular Presentation الجدوليطريقة العرض  -1
  Graphic Presentationطريقة العرض البياني   -2
 حساب المقاييس االحصائية  -3

 Tabular Presentation الجدوليطريقة العرض  -1

 تعرض البيانات على شكل جداول

A-   ويتألف وهي الجداول التي توزع فيها البيانات حسب صفة واحدة  -: البسيطةالجداول

الجدول من عمودين االول يمثل تقسيمات الصفة او الظاهرة الى فئات او مجموعات والثاني 

طالب( من  100يبين عدد المفردات التابعة لكل فئة او مجموعة ، فالجدول التالي يبين توزيع )

 حسب صفة الوزن . الطب البيطريطلبة كلية 

 الفئات
 الوزن )كغم(

 عدد التكرار
 الطلبة

60 – 62 5 

63 – 65 15 
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66 – 68 45 

69 – 71 27 

72 – 74 8 

 100 

 

B-  وهي الجداول التي توزع فيها البيانات حسب صفتين او ظاهرتين او اكثر  -:الجداول المركبة

في نفس الوقت والجداول لصفتين تتألف من الصفوف وتمثل فئات او مجاميع احد الصفتين 
الصفة االخرى اما المربعات التي تقابل الصفوف واالعمدة واالعمدة تمثل فئات او مجاميع 

 ن( طالب م100فتحوي على المفردات او التكرارات المشتركة ، والجدول التالي يبين توزيع )

 حسب صفة الوزن والطول : يالطب البيطرطالب كلية 

 

 الوزن )كغم(       
 

 الطول)سم(

51-60 61-70 71-80 Total 

121 – 140 20 6 4 30 
141 – 160 2 40 10 52 
161 – 180 2 6 10 18 

Total 24 52 24 100 
 

وهي  Frequency Distributionان هذا النوع من الجداول تسمى بجداول التوزيع التكراري 

عبارة عن تلخيص وترتيب بيانات المتغير التي سبق وان جمعت ووضعت مقسمة الى عدد من 

ً حسب classالمجاميع كل منها تسمى بالفئة ) ً او تنازليا ( وهذه الفئات قد تكون مرتبة تصاعديا

طبيعة البيانات ويسمى توزيع قيم الظاهرة العددية حسب الفئات بالتوزيع التكراري وقد تكون فئات 
 التوزيع التكراري متساوية في الطول اوغير متساوية حسب طبيعة الدراسة ومتطلباتها 

 

 -التكراري :مالحظات على جداول التوزيع 

وهي المجاميع التي قسمت اليها قيم المتغير وكل فئة تأخذ مدى معين  -: Classesالفئات  -1

من قيم المتغير ولكل فئة دائما يكون لدينا حد اعلى وحد ادنى وكذلك حدان حقيقيان حد ادنى حقيقي 

 الفعلية . بالحدودوحد اعلى حقيقي وتدعى 

ي اقل قيمة من قيم المتغير يسمح لها بالدخول في هذه الفئة : ه Lower class limitالحد االدنى 

 (.50( فالحد االدنى للفئة هو )50 -55على سبيل المثال الفئة )
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: وهو اكبر قيمة من قيم المتغير يسمح لها بالدخول في هذه  upper Class limitالحد االعلى 

 Lower( ، ولكل فئة حدان حقيقيان حد ادنى حقيقي 55( فالحد االعلى )50 – 55الفئة مثل )
class boundary  وحد اعلى حقيقيUpper class Boundary ود الحقيقية دوقد تسمى هذه الح

 بالحدود الفعلية حيث يتم تحويل البيانات من بيانات منفصلة الى بيانات مستمرة او متصلة .

 

 Class length or Class widthطول الفئة  -2

ار المدى بين حدي الفئة وهذا يستحسن ان تكون اطوال الفئة متساوية وسنرمز لطول الفئة هو مقد

 ( .Cبالرمز )

 ( yiهو عبارة عن منتصف المدى بين حدي الفئة وسنرمز بالرمز ) : Class markمركز الفئة  -3

:هو عدد مفردات او القيم التي تقع في مدى تلك الفئة  Class frequencyتكرار الفئة  -4

 ( ويكون مجموع التكرارات مساوية للعدد الكلي لقيم الظاهرة .fiوسنرمز له بالرمز )

الطب وسوف نوضح ما سبق شرحه بالتفصيل في الجدول التالي الذي يبين توزيع طلبة كلية 

 حسب صفة الوزن : البيطري

 

 الوزن )كغم(

 classالفئات 
 عدد الطلبة

 (fiالتكرار )

 مركز الفئات

yi 
 التكرار المئوي التكرار النسبي الحدود الحقيقية

60-62 5 61 62.5 – 59.5 0.05 5 

63-65 15 64 65.5 – 62.5 0.15 15 

66-68 45 67 68.5 – 65.5 0.45 45 

69-71 27 70 71.5 – 68.5 0.27 27 

72-74 8 73 74.5 – 71.5 𝟎. 𝟎𝟖 𝟖 

 100   1 100 
 

 1الحد االدنى +  –= الحد االعلى  C   -①طول الفئة :

                        62  – 60   + 1   = 3 

   63 – 60=3 طول الفئة يساوي الفرق بين الحدود الدنيا لفئتين متتاليتين  -②

   65 – 62=3طول الفئة يساوي الفرق بين الحدود العليا لفئتين متتاليتين  -③

   64 – 61=3           طول الفئة يساوي الفرق بين مركز  فئتين متتاليتين -④
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 3 = 59.5- 62.5طول الفئة الفرق بين الحدود الحقيقية الدنيا لفئتين متتاليتين  -⑤

 3 = 62.5- 65.5طول الفئة الفرق بين الحدود الحقيقية العليا لفئتين متتاليتين  -⑥

=  yiمركز الفئة 
 الحد االعلى−الحد ااالدنى

𝟐
                   

yi                  =
𝟎𝟔−𝟔𝟐

𝟐
   = +61 

 الحدود الحقيقية : 

 0.5 –الحد االدنى للفئة  ①الحد االدنى الحقيقي 

 59.5 = 0.5- 60الحد االدنى الحقيقي  

 -الحد االدنى الحقيقي = مركز تلك الفئة 
𝟏

𝟐
 طول تلك الفئة 

  - 61الحد االدنى الحقيقي =
𝟏

𝟐
 × 3  =61 – 1.5  =59.5 

 0.5الحد االعلى الحقيقي = الحد االعلى للفئة +

 62.5=  0.5+ 62الحد االعلى الحقيقي = 

الحد االعلى الحقيقي =مركز تلك الفئة + 
𝟏

𝟐
 طول تلك الفئة 

×+   61الحد االعلى الحقيقي =     
𝟏

𝟐
 3  =61 +1.5  =62.5 

 

  Relative Frequency distributionالتوزيع التكراري النسبي 

 هو توزيع تكراري يبين االهمية النسبية لكل فئة ويحسب التكرار النسبي 

التكرار النسبي ألي فئة = 
تكرار تلك الفئة

المجموع الكلي للتكرارات
       =

𝟓

𝟏𝟎𝟎
   =0.05 

  

 100 ×التكرار المئوي = التكرار النسبي  

 5=  100 × 0.05التكرار المئوي = 

 -: Cumulative Distributionالتوزيعات التكرارية المتجمعة 
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في جدول التوزيع التكراري العادي الذي سبق شرحه يبين توزيع قيم المتغير على الفئات المختلفة 
ولكن بعض االحيان قد يكون هناك حاجة الى معرفة عدد القيم او المفردات التي تقل او تزيد عن قيمة 

التي تحوي مثل هذه المعلومات تدعى بجداول التوزيع التكراري المتجمعة وهي  معينة والجداول
 -نوعان من الجداول :

A-  جداول التوزيع التكراري التجمعي التصاعدي :وهذا التوزيع يعطينا عدد المفردات التي تقل

ولى قيمتها عن الحد االدنى لفئة معينة وهو الذي يبين تراكم التكرارات ابتداء من الفئة اال

وانتهاء بالفئة االخيرة ، يتم احتساب التكرارات المتجمعة على اساس حدود الفئة العليا وتسمى 

less than cumulative distribution . 
B-  جداول التوزيع التكراري التجمعي التنازلي : وهو الجدول الذ يعطينا عدد المفردات التي تزيد

ع الذي يبين تناقص التكرارات ابتداء من الفئة عن الحد االدنى لفئة معينة وكذلك هو التوزي

االولى في التوزيع وانتهاء بالفئة االخيرة ويتم حساب التكرارات على اساس الحدود الدنيا 
 .للفئات 

 

مثال// اوجد التوزيع التكراري التجمعي التصاعدي والتنازلي لجدول التوزيع التكراري الذي يبين 

  More than cumulative distributionتوزيع طلبة كلية طب االسنان حسب صفة الوزن 

 جدول التوزيع التكراري التجمعي التصاعدي                   توزيع الطلبة حسب صفة الوزن

 التكرار المتمجع الصاعد جدول الفئات  fiالتكرارات  Class الفئات

 0 60اقل من  5  62- 60

 5 63اقل من  15 65- 63

 20 66اقل من  45 68- 66

 65 69اقل من 

 92 72اقل من  27 71 - 69

 100 74اقل من  𝟖 74- 72
 100 

 

 -جدول التوزيع التكراري:

 المتجمع النازلالتكرار  جدول الفئات

 100 فاكثر 60

 95 فأكثر 63

 80 فأكثر 66

 35 فأكثر 69

 8 فـأكثر 72
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 0 فأكثر 74

 

 

 

 

 

 -الخطوات العامة لتكوين جدول توزيع تكراري :

 استخراج المدى الكلي   -1

 Rيرمز له بالرمز 

R = y max – y min +1 

 Mتحديد عدد الفئات ويرمز لعدد الفئات   -2

قل عدد الفئات في التوزيع  فإذا 15وال يزيد عن  5يفضل ان ال يقل عدد الفئات في التوزيع عن 

( فئات فأن عملية التبويب قد تؤدي الى عدم كشف الصفات االساسية للمجتمع اي عدم 5عن )
( فئة فأن ذلك فيه 15اعطاء صورة واضحة لصفات المجتمع اما اذا زاد عدد الفئات عن )

اجراء العمليات الحسابية لبعض المؤشرات ويمكن حساب عدد الفئات حسب الصيغ صعوبات في 
 -التالية :

A-   يول       صيغةM = 2.5 √𝒏𝟒
 

 هي عدد المشاهدات nحيث   

  B-  ستيرجس صيغةSteruges :-    M = 1 + 3.3 log (n) 

 ايجاد طول الفئة  -3

طول الفئة = 
المدى

عدد الفئات
 تقرب النتيجة الى اقرب عدد صحيح   

  

 -كتابة حدود الفئات :  -4

بحيث ان جميع قيم المتغير عند كتابة حدود الفئات تضع بين الحد االدنى للفئة االولى والحد 

 االعلى للفئة االخيرة .
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 -استخراج عدد التكرارات لكل فئة : -5

 في مادة االنسجة  الطب البيطريطالب من طلبة كلية  13مثال : البيانات التالية تمثل درجات 

50 , 51 , 53 , 59 , 61 , 61 , 62 , 63 , 68 , 69 , 71 , 74 , 79 

 الحل :

 R = y max – y min +1                 استخراج المدى -1

R= 79 – 50 +1 = 30                                        

 تحديد عدد الفئات  -2

M = 2.5 √𝟏𝟑                                    يول طريقة 
𝟒

 

M= 2.5 × 1.898 = 4.75 ≃ 5                            

 M= 1 + 3.3 log (13)                 طريقة سترج  -3

M = 1 + 3.3 × 1.106 = 4.65 ≃ 5                   

طول الفئة =  -4
𝑹

𝑴
   =

𝟑𝟎

𝟓
  =6 

 (50) الحد االدنى للفئة االولى

 1الحد االدنى + –طول الفئة = الحد االعلى 

 50+1 –= الحد االعلى  6

6  =x – 1+50 

x  =1- 56 =55 

 الحد االعلى للفئة االولى 55الحد االعلى = 

 طول الفئة للحد االدنى والحد االعلى للفئة االولى تحصل الفئات االخرى التالية  بإضافة

مركز  fiالتكرار  الفئات

 yiالفئات 

التكرار  الحقيقية الحدود

 النسبي

التكرار 

 المئوي

50 -55 3 52.5 49.5 – 55.5 0.23 23 

56 -61 3 58.5 55.5 – 61.5 0.23 23 

62 -67 2 64.5 61.5 – 67.5 0.15 15 
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68 -73 3 70.5 67.5 – 73.5 0.23 23 

74 -79 𝟐 76.5 73.5 – 79.5 0.15 15 

 13     

 

 

 

 

مثال : البيانات التالية تمثل تركيز  المونولديهايد في اناث االرنب المزالة من المبايض والتي عددها 

ً ان تركيز المونولديهايد في مصل الدم مقاس  40 اعرض هذه البيانات في  m mol/𝑳انثى علما
 جدول توزيع تكراري:

2.6       2.2         4.1            3.5      2.0        3.2        3.7       3.0 
3.7 3.4    1.6    3.1         3.3       3.8        3.1            2.4 

3.1 2.5      4.3    3.4            3.6        2.9           3.3        3.9 
3.4 3.3 3.1             3.7        4.4       3.2              4.1        1.9 

3.5 2.3 3.8         3.9         2.6       3.2                 3.0        4.2 
 

 -الحل :

 R = y max – y min+ 0.1  استخراج المدى   -1

R = 4.4 – 1.0 + 0.1 = 2.9                      

M= 2.0 √𝟒𝟎                    تحديد عدد الفئات  -2
𝟒

  

M= 2.5 × 2.51 = 6.28 ≃ 6                     

ايجاد طول الفئة =   -3
𝑹

𝑴
  =

𝟐.𝟗

𝟔
  =0.483 ≃ 0.5 

 1.5( للمتغير تأخذ الحد االدنى للفئة االولى 1.6كتابة حدود الفئات بما ان اقل قيمة )   -4

 1.5الحد االدنى للفئة االولى =  .:

 الحد االعلى للفئة االولى 

 0.1الحد االدنى +  –طول الفئة = الحد االعلى 

 0.1+  1.5 –= س  0.5

 0.1 -  2.0س = 

 الحد االعلى للفئة االولى  1.9س = 

 -ثم نضيف طول الفئة للحد االدنى والحد االعلى نحصل على الفئات االخرى :
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 الحقيقية الحدود مركز الفئات fiالتكرار  حدود الفئات

1.5 – 1.9 2 1.7 1.45 – 1.95 

2.0 – 2.4 4 2.2 1.95 – 2.45 

2.5 – 2.9 4 2.7 2.45 – 2.95 

3.0 – 3.4 15 3.2 2.95 – 3.45 

3.5 – 3.9 10 3.7 3.45 – 3.95 

4.0 – 4.4 𝟓 4.2 3.95 – 4.45 

 40   

 

 التمثيل البياني جلدول التوزيع التكراري :

: وهو عبارة عن مستطيالت رأسية تمتد قواعدها على   Histogramالمدرج التكراري   - أ

المحور االفقي لتمثل اطوال الفئات بينما ارتفاعاتها تمثل تكرارات الفئات ، ولرسم مدرج 

 تكراري نتبع الخطوات التالية 

 رسم المحور االفقي والمحور العمودي  -1

بحيث يشمل جميع الحدود الحقيقة تدريج المحور االفقي الى أقسام متساوية بمقياس رسم مناسب  -2

للفئات ويفضل ترك مسافة صغيرة بين نقطة الصفر والحد االدنى للفئة االولى ويقسم المحور العمودي 

 الى أقسام متساوية بحيث يشمل على أكبر التكرارات .

 ئة .يرسم على كل فئة مستطيال راسيا تمثل قاعدته طول تلك الفئة وارتفاعه تمثل تكرار تلك الف -3

: وهوعبارة عن خطوط مستقيمة متكسرة تصل  Frequency polygonالمضلع التكراري  –ب 

 بين نقاط كل منها واقعة فوق مركز فئة على أرتفاع يمثل تكرار تلك الفئة .  

 ولرسم المضلع التكراري نتبع الخطوات التالية : 

 رسم المحور االفقي والمحور العمودي -1

تدريج المحور االفقي الى أقسام متساوية بحيث يشمل على جميع مراكز الفئات المحور العمودي  -2 

 الى أقسام متساوية بحيث تشمل على أكبر التكرارات . 
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 وضع نقطة امام مركز كل فئة ارتفاعها يعادل تكرار تلك الفئة . -3

 توصيل نلك النقاط بخطوط مستقيمة .  -4

: وهو عبارة عن منحني يمر بمعظم النقاط الواقعة  Frequency curveي المنحى التكرار –ج 

على مراكز الفئات والتي أرتفاعها يمثل تكرارات تلك الفئات . وعادة يقفل المنحنى التكراري بان نصل 

 بدايته بالحد االدنى للفئة االولى ونهايته بالحد االعلى للفئة االخيرة .

 

  المقاييس االحصائية                       3)احملاضرة )

 المقاييس االحصائية تمثل 

A-  مقاييس النزعة المركزية او ما تسمى بمقاييس التمركز او التوسطMeasures of central 

tendency  

يشير مفهوم مقاييس النزعة المركزية الى ميل البيانات للتمركز حول قيمة ممثلة او نموذجية في 

النزعة المركزية لغايات المقارنة بين مجموعتين من البيانات ولوصف التوزيع وتستخدم مقاييس 

 -توزيع المشاهدات وتساعد هذه المقاييس في فهم وتفسير سلوك الظواهر وهذه المقاييس :

  Arithmetic Meanالوسط الحسابي  -1

 Median and similar Measuresالوسيط  -2

 Modeالمنوال  -3

 Geometric Meanالوسط الهندسي  -4

 Root Mean Squaresالوسط التربيعي  -5

 Harmonic Meanالوسط التوافقي  -6

 -ومن اهم مقاييس النزعة المركزية التي يمكن ان نستفاد منها في دراستنا هي :

  Arithmetic Mean الوسط احلسابي -1

 هو عبارة عن القيمة التي يحصل عليها من خالل قسمة المجموع الكلي للقيم على عددها 

  مبوبةالوسط الحسابي للبيانات الغير  - أ
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 = الوسط الحسابي  ýحيث 

n         عدد المشاهدات =         

رجال ملغم  6اوجد الوسط الحسابي للبيانات التالية التي تمثل مستوى الهيموغلوبين في دم  -: 1مثال

 / ديسلتر .

yi = 11 ,12 , 13 , 12 , 13 , 11 

                                االعتياديةالطريقة  -1
∑ 𝒚𝒊

𝒏
   =�̅� 

                   12  =
𝟕𝟐

𝟔
   =

𝟏𝟏+𝟏𝟐+𝟏𝟑+𝟏𝟐+𝟏𝟑+𝟏𝟏

𝟔
  =�̅� 

حيث كان  Mg/dL 18اذا كان متوسط مستوى الهرمون المحفز لنمو الحويصالت يساوي  -: 2مثال

 19وفي االنثى الثانية هو  18نب االولى هو مستوى الهرمون المحفز لنمو الحويصالت في انثى االر

 اوجد مستوى الهرمون في انثى االرنب الخامسة : 19واالنثى الرابعة هو  17وفي االنثى الثالثة هو 

 
∑ 𝒚𝒊

𝒏
  =�̅� 
𝒚𝟏+𝒚𝟐+𝒚𝟑+𝒚𝟒+𝒚𝟓

𝒏
  =�̅� 

𝟏𝟖+𝟏𝟗+𝟏𝟕+𝟏𝟗+𝒚𝟓

𝟓
  =18 

90 = 73 + y5 
y 5 = 90 – 73 = 17 

 

   المبوبةالوسط الحسابي في حالة البيانات  –ب 

العلوم ( طالب من طلبة كلية 100مثال // اوجد الوسط الحسابي للبيانات التالية التي تبين توزيع )

 حسب صفة الوزن ، اوجد الوسط الحسابي لوزن طلبة الكلية 

 الفئات

 الوزن كغم

 fiالتكرار 

 عدد الطلبة

yi 

 مركز الفئات

fiyi 

60 – 62 5 61 305 

63- 65 15 64 960 

66 – 68 45 67 3015 

69 – 71 27 70 1890 

∑ 𝒚𝒊

𝒏
   =�̅� 

�̅� =
∑𝒇𝒊𝒚𝒊

∑𝒇𝒊
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∑𝒇𝒊𝒚𝒊

∑𝒇𝒊
                        �̅�= 

67.54=
𝟔𝟕𝟓𝟒

𝟏𝟎𝟎
  �̅� = 

 
∑𝒇𝒊𝒚𝒊

∑𝒇𝒊
  ý= 

  67.54=
𝟔𝟕𝟓𝟒

𝟏𝟎𝟎
  ý= 

 

 

 

 

 

 

مثال // اوجد الوسط الحسابي الموزون للبيانات التالية التي تمثل انتاج معمل االدوية في سامراء من 

 ؟االدوية بالطن وعدد المكائن العاملة وعدد ساعات العمل 

فئات االنتاج 

 بالطن

عدد المكائن 

 fiالعاملة 
عدد ساعات 

 wiالعمل 
yi wifi wifiyi 

2 -  4 4 6 3 24 72 

4 - 6 5 5 5 25 125 

8 – 6 6 6 7 36 252 

10 – 8 3 4 9 12 108 

12 - 10 2 4 11 8 88 

20  105 645 

 

=  6.134 طن 
𝟔𝟒𝟓

𝟏𝟎𝟓
   =�̅�𝒘=

∑𝒘𝒊𝒇𝒊𝒚𝒊

∑𝒘𝒊𝒇𝒊
    

 

72 -74 8 73 584 

100  6754 
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 -خصائص الوسط الحسابي :

 مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي = صفر -1

0 ( =�̅� – yi )∑  

0  =�̅� ∑– yi∑ ∑ =n  بالتعويض 

0  =�̅�n – yi∑ 

0  =
∑𝒚𝒊

𝒏
 n – yi∑ 

�̅� =   
∑𝒚𝒊

𝒏
 

  =
∑𝒇𝒊𝒚𝒊

∑𝒇𝒊
 �̅� 

 0  =(�̅� – yi )fi∑ 

 0  =�̅� f∑– yifi∑ 

 0  =fi 
𝐲𝐢𝐟𝐢∑

∑𝒇𝒊
∑– yifi∑ 

 مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي = اقل ما يمكن  -2

 ∑(�̅� – yi)اقل ما يمكن = 

 يأخذ الوسط الحسابي بعين االعتبار جميع القيم في حسابه  -3

يتأثر الوسط الحسابي بالقيم الشاذة او المتطرفة الن الوسط الحسابي يأخذ بنظر االعتبار جميع  -4

 القيم .

هناك صعوبة في حساب الوسط الحسابي في حالة الفئات المفتوحة ألنه من الصعب تحديد مراكز  -5

 مشكلة تحل بتحديد مراكز الفئات بصورة تقريبية الفئات وهذه ال

 -:Medianالوسيط 
ً او  يعرف الوسيط بأنه القيمة التي تمثل المرتبة الوسطى عندما ترتب القيم قيد الدرس تصاعديا

 تنازلياً وهذا يعني ان نصف القيم تقل عن قيمة الوسيط والنصف االخر يزيد عنها 

  مبوبةايجاد الوسيط لبيانات غير  - أ

1-  ً  يتم ترتيب القيم تصاعدياً او تنازليا

بها ي( فالوسيط يكون القيمة التي ترتnاذا كان عدد القيم فردي ) -2
𝒏+𝟏

𝟐
واذا كان عدد القيم زوجي  

(nفالوس )بهما يط الحسابي للقيمتان اللتان ترتيط هو الوس
𝒏

𝟐
+ 1و    

𝒏

𝟐
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 ( رجال ملغم / ديسلتر7ين في دم )مثال // اوجد الوسيط للبيانات التي تمثل مستوى الهيموغلوب

yi=11 , 12 , 13 , 12 , 13 , 11 , 14  

 14, 13 , 13, 12 , 12 , 11 , 11                ترتب البيانات ترتيب تصاعدي -1 -الحل :

 ايجاد رتبة الوسيط  -3

 ( = فرديnبما ان عدد القيم )

رتبة الوسيط = 
𝒏+𝟏

𝟐
  =

𝟕+𝟏

𝟐
  =

𝟖

𝟐
  =4 

12  =Me 

 

 رجال ملغم/ديلتر 8مثال // اوجد الوسيط للبيانات التي تمثل مستوى الهيموغلوبين في دم 

yi= 11 , 12, 13 ,12 , 13 , 11 , 14 , 10 

ً  -1 -الحل :  14 , 13 , 13 , 12 , 12 ,11 , 11 , 10                 ترتيب البيانات تصاعديا

 ايجاد رتبة الوسيط  -2

 8بما ان عدد القيم زوجي = 

فالوسيط هو الوسط الحسابي للقيمتان التي ترتيبهما 
𝒏

𝟐
  ,1 +

𝒏

𝟐
 

                       4 = 
𝟖

𝟐
 =   

𝒏

𝟐
 

5 = 
𝟖

𝟐
+ 𝟏  =  

𝒏

𝟐
+ 𝟏 

Me = 
𝟏𝟐+𝟏𝟐

𝟐
=  

𝟐𝟒

𝟐
= 𝟏𝟐 

 

 مبوبة :ايجاد الوسيط لبيانات  –ب 

 

 

Li  هي الحد االدنى الحقيقي لفئة الوسيط = 

∑𝒇𝒊

𝟐
 = رتبة الوسيط في حالة مجموع التكرارات عدد زوجي  

 
∑𝒇𝒊+𝟏

𝟐
 = رتبة الوسيط في حالة مجموع التكرارات عدد فردي

Me = Li +[
∑𝒇𝒊

𝟐
 − 𝑭

𝒇𝒊
  ] × C 
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Fالتكرار المتجمع الصاعد عند بداية فئة الوسيط = 

C)طول الفئة )طول فئة الوسيط = 

fi  التكرار المتجمع الصاعد عند بداية فئة  -= التكرار المتجمع الصاعد عند نهاية فئة الوسيط

 الوسيط

حسب  العلومطالب من طلبة كلية  100مثال // اوجد الوسيط للبيانات التالية التي تبين توزيع 

 صفة الوزن

 

 ايجاد التكرار المتجمع الصاعد -1

ايجاد رتبة الوسيط      رتبة الوسيط =    -2
∑𝒇𝒊

𝟐
  =

𝟏𝟎𝟎

𝟐
  =50 

Li  = 66= الحد االدنى لفئة الوسيط 

 65.5الحد االدنى الحقيقي لفئة الوسيط = 

 C   =3طول الفئة 

Me = Li +[
∑𝒇𝒊

𝟐
 − 𝑭

𝒇𝒊
  ] × C 

Me = 65.5 +[
𝟓𝟎 − 𝟐𝟎

𝟒𝟓
  ] × 3 

Me = 65.5 +
𝟑𝟎

𝟒𝟓
   × 3 

Me = 65.5 + 0.67 × 3 
Me = 65.5 + 2.01 
Me = 67.51 

 

 

 المتجمعالتكرار  جدول الفئات
 الصاعد

 0 60اقل من 

 5 63اقل من 

  20 66اقل من     ←الحد االدنى لفئة الوسيط

 50 65 69اقل من  ←الحد االدنى لفئة الوسيط    

 92 72اقل من  

 100 74اقل من 

 fiالتكرار  الفئات

60 – 62 5 

63- 65 15 

66 – 68 45 

69 – 71 27 

72 -74 8 

 100 
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 -: مالحظات عن الوسيط

يستخدم الوسيط كمقياس للنزعة المركزية بدالً عن الوسط الحسابي عندما تكون هناك قيمة  -1

 شاذة في التوزيع .

 يستخدم في حالة الفئات المفتوحة -2

البيانات االصلية ألنه يهتم بالقيم الواقعة الوسيط قليل الحساسية للمتغيرات التي تحدث في قيم  -3

ط الحسابي الذي يعتبر شديد الحساسية ألنه نتصف ويهمل االطراف على عكس الوسفي الم

 يأخذ بعين االعتبار جميع القيم في حسابه .

يمكن استخدامه في حالة المتغيرات الوصفية التي ال تعبر عنها في االرقام كما هو الحال في  -4

 اص وفقاً لخصائصهم .ترتيب االشخ
 

 -:Modeاملنوال  -3
 هي القيمة االكثر شيوعاً او تكراراً في التوزيع وهو ابسط مقاييس النزعة المركزية 

 المنوال في حالة البيانات غير المبوبة  - أ

 4 , 6 , 8 , 4 , 7// اوجد المنوال للبيانات التالية 1مثال 

Mo = 4 

 

  المبوبةالمنوال في حالة البيانات  –ب 

  

 

 

Li  هي الحد االدنى الحقيقي للفئة المنوالية = 

𝒅𝟏  الفرق بين فئة المنوال والفئة السابقة لها في التكرار = 

𝒅𝟐  الفرق بين فئة المنوال والفئة الالحقة لها في التكرار = 

C طول الفئة = 

Mo = Li +[
𝐝𝟏

𝒅𝟏+𝒅𝟐
  ] × C 
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 حسب صفة الوزن العلوممثال // اوجد المنوال للبيانات التالية التي تمثل توزيع طلبة كلية 

 

 

 

 

 

 

 -الحل :

d1 = 45 – 15 = 30 
d2 = 45 – 27 = 18 

Mo = Li +[
𝐝𝐢

𝒅𝟏+𝒅𝟐
  ] × C 

Mo = 65.5 +[
𝟑𝟎

𝟑𝟎+𝟏𝟖
  ] × 3 

Mo = 65.5 +  
𝟑𝟎

𝟒𝟖
   × 3 

Mo = 65.5 + 0.625   × 3 

Mo = 65.5 + 1.88 = 67.38 

 

 

 fiالتكرار  الفئات

60 – 62 5                  

63- 65 15                 

 الفئة المنوالية                45 68 – 66

69 – 71 27                

72 -74 8                 


