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التعابير اإلحصائية 

يقة علمية ، ترجمتها (1  الإحصاء هو دراسة ظاهرة أو معطيات بطر
 و تفسيرها .

ية للتع (2 امل مع هذا المفهوم فهذه اللغة تتمثل لغة الإحصاء ضرور
 في معرفة بعض التعابير و المفردات الإحصائية الأساسية .

 
 

 

 
 

الأفراد الذين تخصهم الدراسة نسمي مجتمعا إحصائيا مجموع  (3
 الإحصائية . 

 

 ى التكرار الكلي للسلسلة عدد عناصر هذه السلسلة . تسم (4

 

نسمي متغيرا إحصائيا أو ميزة إحصائية الشيئ الذي تخصه  (5
يث حالدراسة الإحصائية و الذي يشمل عدة أنواع مختلفة ، 

 يأخذ كل فرد من المجتمع المدروس نوعا واحد فقط منها .

 

لمرفق بنوع معين للمتغير الإحصائي عدد مرات نسمي التكرار ا (6
 .ظهور هذا النوع 

المرفق بنوع معين للمتغير  ﴾التكرار النسبي  ﴿تسمى التواتر  (7
 الإحصائي : حاصل قسمة تكرار هذا النوع على التكرار الكلي 

 نقول عن ميزة أنها كمية عندما تكون ممثلة بعدد .  (8
و نقول عن ميزة غير كمية أنها نوعية : الجنس ، اللون فهذا 

 طبع إحصائي نوعي . 

التكرار المجمع الصاعد لقيمة ) أو لفئة ( هو مجموع تكرار هذه  (9
 القيمة ) أو الفئة ( و تكرارات القيم ) أو الفئات( 

التكرار المجمع النازل : لقيمة ) أو لفئة ( هو مجموع تكرار هذه  (10
 القيمة ) أو الفئة ( و تكرارات القيم ) أو الفئات ( 

 

التواتر المجع الصاعد : لقيمة ) أو فئة ( هو مجموع تواتر هذه  (11
 القيمة ) أو الفئة ( و تواترات القيم ) أو الفئات (  

التواتر المجمع النازل : لقيمة ) أو لفئة ( هو مجموع تواتر هذه  (12
 القيمة ) أو الفئة ( و تواتر القيم ) أو الفئات ( 
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 مالحظات 

عندما يكون عدد القيم كبيرا نلجأ إلى حصرها ضمن مجالات  (1
 تدعى فئات  ) كما ورد في المثال السابق ( 

𝑎+𝑏مركز الفئة : هو العدد  (2

2
 

𝑏طول الفئة : هو العدد الموجب  (3 − 𝑎 
 

نسمي الوسط الحسابي لسلسلة إحصائية حاصل قسمة مجموع  (13
قيم السلسلة المتوازنة بالتكرارات الموافقة لها على الترتيب التكرار 

 الكلي . 

إذا بوبنا العالمات في فئات ، نحصل على السلسلة :  02مثال 
 اإلحصائية اآلتية : 

 العالمات ]10; 7] ]13; 10] ]16; 13] المجموع
 التكرارات 14 5 6 25
 مركز الفئة 8,5 11,5 14,5 

𝑚 =
14 × 8,5 + 5 × 11,5 + 6 × 14,5

25
 

𝑚 = 10,54 

 مالحظات 

عندما يتطلب الأمر بطبع إحصائي مستمر ، نحسب الوسط 
;𝑎]الحسابي بتعويض كل فئة  𝑏[  بحساب مركز فئتهم 

 ثم نحسب الوسط الحسابي .

سبب اإلنتقال من الوسط إلى الوسيط لسلسلة إحصائية ألن 
بعض حاالت سالسل إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا و ان الوسط 
 الحسابي ال يقسم السلسلة إلى جزأين لهما نفس عدد العناصر ، 

 و هذا األمر يمكن تحقيقه بحساب الوسيط

 هي القيمة عندما تكون سلسلة إحصائية مرتبة ، الوسيط (14
 التي تجزئ هذه السلسلة إلى جزأين لهما نفس التكرار . 

 عدد القيم الأصغر من الوسيط يساوي عدد القيم الأكبر منه (15
 . Medو نرمز لوسيط السلسلة الإحصائية بالرمز : 

لحساب الوسيط لسلسة إحصائية نرتبها ترتيبا تصاعديا أو تنازليا  (16
 و زوجية التكرار الكلي . إذا لم تكن مرتبة ثم نراعي فردية أ

𝑁+1التكرار الكلي فرديا فإن قيمة رتبة  Nإذا كان  (17

2
  

 . Médianeتمثل الوسيط 
 التكرار الكلي زوجيا ، فإن نصف مجموع قمتي  Nإذا كان  (18

𝑁ين ترتب

2
𝑁و  

2
+  . Médiane تمثل الوسيط 1

  9,3,4,7,8,7,5,2عين وسيط السلسلة :  02 مثال

  8التكرار الكلي للسلسلة هو عدد زوجي و يساوي 
 نرتب السلسلة ترتيبا تنازليا : 

9,8,7,7,5,4,3,2 

) وسيط هو نصف مجموع القيم التي رتبتها :ومنه 
8

2
 ;

8

2
+ 1 )  

𝑀𝑒𝑑أي ان  =
7+5

2
= 6 
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