
صحااييةاإلدورة تدريبية بعنوان تحليل البيانات 
:الجزء الثالث

الوصفيةاالحصاءات 



االحصاء الوصفي

فرداتمبجمعتعنىالتياألساليبمجموعةمنالوصفياإلحصاءتكون
بطريقةعرضهاثمومنوتلخيصها،وتنظيمهااإلحصائيةالدراسة
.بيانيةأشكالأوجداولشكلعلىتكونماعادةواضحة



الوصفياإلحصاء استخدامات 

.I والميدانيةيستخدم هذا النوع من اإلحصاء في الدراسات التجريبية.

.IIنها وصف يستخدم اإلحصاء الوصفي في حساب بعض المقاييس التي من شأ
.جمعهاطبيعة البيانات التي تم 

.III ثيةالبحتستخدم نتائج تلك المقاييس في قراءة و تقييم الدراسات.



اإلحصاءالوصفية في المقاييس 

:هناك نوعان من المقاييس الوصفية

Measures)المركزيةالنزعةمقاييس1. of Central Tendency):ومن
(المنوالو–الوسيط–الحسابيالوسط)مقاييسه

Measuresالتشتتمقاييس2. of Dispersion):):المدى)مقاييسهومن–
(المعياريواالنحراف



مقاييس النزعة المركزية
هنذ  وفني زينة تميل البيانات عادة إلى التمركز حول قيمة معينة يمكنن تسنميتها بالقيمنة المرك
ومنن أهنم . اتالحالة، تستخدم المقاييس في التعنرف علنى هنذ  القيمنة المركزينة لتمثينل البيانن

:مقاييس النزعة المركزية

. عددهاعليه بقسمة مجموع البيانات على يحصل : (Mean)الوسط الحسابي 1.

.N(/S)مجموع = القانون 

( 1،2،3،4،5)الحسابي لألعداد اآلتية فمثالً الوسط 

3=15/5= 5(/5+4+3+2+1: )هو



مقاييس النزعة المركزية
عادةاستخدامهيتم.البياناتلمجموعةالمركزيةالقيمةوهو:(Median)الوسيط.2

البيانات،منلمجموعةالتقريبيالمتوسطلتحديد

.تنازليًاأوتصاعديًاالبياناتقيمةبترتيبعليهالحصولويتم

.الوسطىالقيمةهوالوسيطفيكون:فرديًاالمشاهداتعددكانإذا

فيلتينالللقيمتينالحسابيالوسطهوالوسيطفيكون:زوجيًاالمشاهداتعددكانوإذا
المنتصف



مقاييس النزعة المركزية
(Median)الوسيط.2

،88،90،52،68،99،80:يليكماالصفوفإحدىفيطالبثمانيةمعدلتبلغ:مثال
92،66

ً األعدادترتيبأوالً يجب:الحل ،52،66،68،80،88:لتصبحتنازلياً،أوتصاعديا
لتحديدفيجبزوجي،وهوثمانيةهوالمثالهذافياألرقامعددأنوبما.90،92،99

عددةقسمطريقعنإليجاد لهاالمتوسطحسابيجبالتيالقيمتحديدأوالً الوسيط
رابعةالللقيمتينالحسابيالمتوسطهوهناالوسيطأنلينتجاثنين،علىالمشاهدات
.84(=80+88/)2=الوسيطالراتب:وهوالترتيب،فيوالخامسة



مقاييس النزعة المركزية
.  داتالمشاهالقيمة الشائعة أو األكثر تكراًرا بين البيانات أو وهو :(Mode)المنوال. 3

:كاآلتيتقدم تسع طالب ألداء أحد االمتحانات، وكانت نتائجهم : لمثال الثاني

وعليه فهي تعتبر المنوال؛ أي أن أكثر الطالب قد ، (9)النتيجة األكثر تكراراً هي : الحل
.حصلوا على هذ  النتيجة

عدد الطالبالنتيجة

01

52

96



فعالية مقاييس النزعة المركزية

نة من مع أنواع معيكل مقياس من مقاييس النزعة المركزية يكون أكثر فعالية 
:البيانات

 Nominal)يكون أكثر فائدة عند استخدامه مع البيانات االسمية : المنوال
Data)

(Ordinal Data)الترتبيةيكون أكثر فائدة عند استخدامه مع البيانات : الوسيط

ية و بيانات يكون أكثر فائدة عند استخدامه مع البيانات النسب: الوسط الحسابي
(Interval Data and Ratio Data)الفترة 



(Measures of Dispersion)مقاييس التشتت 
.حولهاأوسعمدىفيمنتشرةتكونوأحيانًاالمركزيةالقيمةمنقريبةالبياناتتكوناألحيانبعضفي

أشهروهمأومن.التشتتمقاييستستخدمالمركزيةالقيمةتلكعنالبياناتبعدأوقربمدىولقياس
:التشتتمقاييس

.قيمةوأصغرالبياناتفيقيمةأكبربينالفرقوهو((Rangeالمدى1.

:آلتيةاالعالماتتتضمنوالتيما،صففيالطالبعالماتتخصبياناتلمجموعةالمدىحساب:مثال

75،66،91،98،72،62،87،95.

الصغرىالقيمةبطرحبينهما،الفرقأخذثم،62وهيعالمةوأدنى،98وهيعالمةأعلىتحديدفيتم
،الكبرىمن

98-62=36

.مئويةدرجة36هيالطالبلعالماتالبياناتنطاقيعدوبذلك



(Measures of Dispersion)مقاييس التشتت 
Standard)المعيارياالنحراف..2 Deviation):فهو.انتشاًراوأكثرهاالتشتتمقاييسأهممنوهو

وسطهانعالمشاهداتانحرافاتعلىوبالتحديد.العينةبياناتقيمجميععلىاستدالالتهفييعتمد
معقدةصبحتلكنهاالرياضية،بالعملياتجيدإلمامتتطلبالمعيارياالنحرافحسابوطريقة.الحسابي

مندقةأكثرةجاهزحسابيةداالتطريقعنإلكترونيًاحسابهإلىفاللجوءلذا.كبيرالعينةحجمكانكلما
.يدويًاحسابه



عرض البيانات االحصائية

فبهدجدولفيمنظمبشكلالبياناتمنمجموعةتوضعحيث:التكراريةالجداولطريقة.1
فئاتالمنعددعلىيشملوالجدولمابإجراءالقراراتخاذبسهولةللوصولالبياناتتلكتلخيص

والمعروفجدولالفيالبياناتكلحصريتمحيثالبياناتمنالمناسبالتكرارمنهاكليقابلالمتساوية
.التكراريالتوزيعبجدول

:مثال
التكرارالعالماتفئات

40-505

51-616

61-708

71-807

81-904

91-1002



عرض البيانات االحصائية
المختلفةقيمالبينالمقارناتوعقدالبياناتقراءةالمتلقيعلىالطريقةهذ تسّهل:االعمدةطريقة.2

ً يسهلمّماجداً،سهلةبطريقة هذ فيمه،أمايرا ماعلىاعتماداً المختلفةالقراراتاتخاذعمليةأيضا
األطوللعمودايكونبحيثعنها،تعبرالتيالقيمةمعمتناسبطولهابأعمدةاألرقامتمثيليتمالطريقة

فمنعنها،ريعبالتيالقيمعددمعيتناسبفهواألعمدةعددأّماصحيح،والعكساألعلىالقيمةذوللرقم
.واحدعاملكلمختلفةقيمخمسةبحواليالتعبيريتمأنالممكن

:مثال



عرض البيانات االحصائية
غالبا ما هناك نوع من الرسوم البيانية مختلف تماما وهو الرسم البياني الخطي الذي: طريقة المنحنى. 3

مة لكل نقطة عند إنشاء رسم بياني خطي نضع أوال عال. يستخدم في عرض األشياء التي تتغير مع الزمن
.ثم نرسم خطوط بين هذ  النقاط التي تأتي كل منها تلو األخرى في تسلسل زمني

:مثال



عرض البيانات االحصائية
سيمتقيتمالطريقةهذ استعماالتوأهماإلحصائية،البياناتعرضطرقمنطريقةأخروهذ :الدائرةطريقة

ساوييزاويتهقياسيكوندائريبقطاعجزءكلويمثل،كاملةبدائرةالكليالمجموعفيمثلأجزاءإلىالكل

˚360× (المجموع الكلي / عدد التكرارات )

:  مثال


