
II  تحضير المعطيات للتحليل اإلحصائي 

: 1اعتمادا على الجدول رقم     

         كمية التساقطات السنوية 

   (1941 - 1970)  

Années 
 

Quantités 
 

Années 
 

Quantités 
 

1941 259,1 1956 262,6 

1942 337 1957 367,3 

1943 416,5 1958 231,5 

1944 430,7 1959 308,1 

1945 320,9 1960 257,9 

1946 336,2 1961 338,6 

1947 376 1962 344,9 

1948 483,9 1963 411 

1949 409,8 1964 331,5 

1950 327,2 1965 359,8 

1951 345,7 1966 325,6 

1952 218 1967 290,1 

1953 432,3 1968 453,5 

1954 375,2 1969 471,7 

1955 307,5 1970 326,5 

1جدول رقم   



Années 
 

Quantités 
 

Années 
 

Quantités 
 

1941 259,1 1956 262,6 

1942 337 1957 367,3 

1943 416,5 1958 231,5 

1944 430,7 1959 308,1 

1945 320,9 1960 257,9 

1946 336,2 1961 338,6 

1947 376 1962 344,9 

1948 483,9 1963 411 

1949 409,8 1964 331,5 

1950 327,2 1965 359,8 

1951 345,7 1966 325,6 

1952 218 1967 290,1 

1953 432,3 1968 453,5 

1954 375,2 1969 471,7 

1955 307,5 1970 326,5 

نالحظ أنه يمثل سلسلة 

إحصائية تتكون من متغايرة 

كمية التساقطات )واحدة

، كل عدد يشكل (السنوية

معطى إحصائي او فرد 

هذه األعداد غير  .إحصائي

ال تزال في حالتها )مرتبة

وغير مهيأة  للتحليل ( الخامة

 .و استخالص النتائج

1جدول رقم   



تحضير المعطيات للتحليل اإلحصائي   II 

 هو  بهأول عمل يجب القيام    

 ترتيب معطيات السلسلة اإلحصائية – 1   

إذا كانت المعطيات كمية، ترتب من األكبر الى األصغر او    

 .العكس

أما إذا كانت معطيات نوعية فترتب حسب الصفة المشتركة    
 بين أفراد السلسلة اإلحصائية



 تحديد فئات السلسلة اإلحصائية – 2 

 

 الفئة هي تجميع المعطيات المتشابهة او المتقاربة على مستوى القيم       

 تتكون كل واحدة من  des classesهذه العملية تشترط تكوين فئات       

   .متشابهين أفراد       
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 .تحديد عدد الفئات – 3

 :العمليات هذا التحديد يتطلب مجموعة من      

 

 .قياس مدى السلسلة االحصائية –أ      

 هي الفرق بين أعلى قيمة و ادنى قيمة مسجلة داخل السلسلة     

 اإلحصائية     
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 .تحديد عدد الفئات -ب    

 الى 5، لكن ال يجب ان يتعدى  إختياريايمكن ان يكون         

 .فئات بالنسبة لكل المتغايرة اإلحصائية 8       

 تحديد عدد الفئات يتحكم فيه ظهور فئات فارغة داخل       

 و لتفادي هذه الفراغات يمكن تقليص .اإلحصائيةالسلسلة        

 .او تمديد عدد الفئات       
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من بين القواعد المعتمدة في تحديد الحد االدنى لعدد الفئات   
   la formule de STURGSنجد معادلة 
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K =     عدد الفئات  

N =              عدد المعطيات  

 



 

  K = 1+ ((10 log(30)) / 3) 

                        K = 5.92  

حسب هذه المعادلة فإن الحد األدنى للفئات التي تمثل الجدول    

 .فئات 6هو  1رقم 

 7يمكن اعتماد  .على اقل من هذا العدد اإلشتغالال يمكن    

 .فئات ليصبح عددها فرديا
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 يمكن اعتماد معادلة اخرى    

    

 

 

 

 .6 الحد األدنى للفئات هو دائما  إذا  
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K = 1+3.322( log (N)) 

K = 1 + 3.322 ( log(N)) = 5.90 



 تحديد مدى الفئة  –ج   

 لضبط عدد أفراد كل الفئة يجب تحديد مدى الفئة حسب       

 العملية التالية       

 

 

 يجب ان يكون مدى الفئة موحدا بين جميع الفئات الممثِّلة     

 .للسلسلة اإلحصائية     
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 (.او الفئات) ضبط حدود الفئة –د  

 [حد أدنى   و    حد أعلى]:      من تتكون الفئة       

 طرقتين لضبط حدود الفئات      

 [الفئة مدى + للفئة الحد االدنى    -  الحد االدنى للفئة ]  1    

    

 [ 1-( مدى الفئة+ للفئة الحد االدنى ) –للفئة الحد االدنى ]  2   
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 [الفئة مدى + للفئة الحد االدنى  -للفئة الحد االدنى ]  1طريقة  

 منالفئة االولى  تتكون    

 الحد األدنى للسلسلة اإلحصائية=  االولى  الحد األدنى للفئة     

 

   =االولى الحد األعلى للفئة     

 (مدى الفئة+   اإلحصائية   الحد األدنى للسلسلة )    
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 الفئة الثانية

 

 الحد األعلى للفئة االولى= الثانية  الحد األدنى للفئة  

 

  =الثانية  الحد األعلى للفئة  

 (مدى الفئة+  األولى  الحد األعلى للفئة )
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 الفئة الثالثة 

 

 الحد األعلى للفئة الثانية= الثالثة  الحد األدنى للفئة  

 

  =الثالثة  الحد األعلى للفئة  

 مدى الفئة+  الثانية  الحد األعلى للفئة 
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 الفئة الرابعة  

 

 الحد األعلى للفئة الثالثة= الرابعة  الحد األدنى للفئة  

 

  =الرابعة  الحد األعلى للفئة 

 مدى الفئة+  الثالثة  الحد األعلى للفئة 
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 الفئة الخامسة 

 

 الحد األعلى للفئة الرابعة= الخامسة  الحد األدنى للفئة  

 

  =الخامسة  الحد األعلى للفئة 

 مدى الفئة+  الرابعة  الحد األعلى للفئة 

 

تحضير المعطيات للتحليل اإلحصائي   II 



 الفئة السادسة  

 

 الحد األعلى للفئة الخامسة= السادسة  الحد األدنى للفئة  

 

  =السادسة  الحد األعلى للفئة 

 مدى الفئة+  الخامسة  الحد األعلى للفئة 
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 الفئة السابعة  

 

 الحد األعلى للفئة السادسة= السابعة  الحد األدنى للفئة  

 

   =السابعة  الحد األعلى للفئة 

 مدى الفئة+  السادسة  الحد األعلى للفئة 
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 2الطريقة  

 [ 1-( مدى الفئة+ للفئة الحد االدنى )   –  الحد االدنى للفئة ]        

 منالفئة االولى  تتكون      

 الحد األدنى للسلسلة اإلحصائية=  االولى  الحد األدنى للفئة       

        

   =االولى الحد األعلى للفئة       

 1-( مدى الفئة+   اإلحصائية   الحد األدنى للسلسلة )     

 
 (1 -)بدون مدى الفئة  + السابقة الحد األعلى للفئة : هو الحد األعلى للفئة : مالحظة 

 هو الذي سيشكل الحد ( 1 -)بدون مدى الفئة + السابقة هذا الحد األعلى للفئة             

 االدنى للفئة الموالية            
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 الفئة الثانية

 

 الحد األعلى للفئة االولى= الثانية  الحد األدنى للفئة    

    

   =الثانية  الحد األعلى للفئة     

   1-( مدى الفئة+  األولى  الحد األعلى للفئة )   

 
    

 

 



 الفئة الثالثة

 

 الحد األعلى للفئة الثانية= للفئة الثالثة  الحد األدنى    

   

  =للفئة الثالثة الحد األعلى    

  1-( مدى الفئة+  للفئة الثانية  الحد األعلى )   
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 الفئة الرابعة

 

 الحد األعلى للفئة الثالثة= للفئة الرابعة  الحد األدنى    

   

   =للفئة الرابعة الحد األعلى    

  1-( مدى الفئة+  للفئة الثالثة  الحد األعلى )   
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 الفئة الخامسة

 

 الحد األعلى للفئة الرابعة= للفئة الخامسة  الحد األدنى    

   =للفئة الخامسة الحد األعلى    

  1-( مدى الفئة+  للفئة الرابعة  الحد األعلى )   
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 الفئة السادسة

 

 الحد األعلى للفئة الخامسة= للفئة السادسة  الحد األدنى    

  =للفئة السادسة الحد األعلى    

   1-( مدى الفئة+  الخامسة  الحد األعلى للفئة )   
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 الفئة السابعة

 

 الحد األعلى للفئة السادسة= للفئة السابعة الحد األدنى    

  =للفئة السابعة الحد األعلى    

 1-( مدى الفئة+  للفئة السادسة الحد األعلى )   

  

و بالتالي يجب ( 483.9) االحصائية السابعة ال تغطي جميع افراد السلسلة  الفئة: مالحظة    

    39الى فئات السلسلة االحصائية او رفع مدى الفئة الى ( 483.9)  إنتماءليتم اضافة فئة ثامنة 
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 الفئة الثامنة

 

 الحد األعلى للفئة السابعة= للفئة الثامنة الحد األدنى    

    

  =للفئة الثامنة الحد األعلى    

  1-( مدى الفئة+  للفئة السابعة الحد األعلى )   

    

 

 



 (تكرار الفئة) تحديد عدد أفراد كل فئة او – 4 

 

   (المعطيات)األفراد الفئة بمعنى عدد  هوعدد   

كل فئة تتكون  .(2الجدول رقم )المنتمية لهذه الفئة   

من مجموعة من األفراد محصورين بين 

 .الحد األدنى للفئة و الحد األعلى للفئة

 

مجموع عدد أفراد الفئات المكونة للسلسلة     

اإلحصائية يساوي  مجموع عدد افراد 
    .اإلحصائيةالسلسلة 
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 الفئات 

 الفئةعدد افراد 

 الفئة تكرار

218 - 255 2 
256 - 293 4 
294 - 331 7 
332 - 369 7 
370 - 407 2 
408 - 445 5 
446 - 483 2 
484 - 521 1 

 30 المجموع

2الجدول رقم   



 تحديد مركز الفئة – 5

 .هو متوسط المعطيات التي تمثلها الفئة

 

 

 

 هو[ 255 – 218]االولى مثال مركز الفئة 

 

 

 

 ملم 236.5بمعنى ان متوسط التساقطات بهذه الفئة هو 
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نفس العملية تطبق على الفئات االخرى    
او يمكن اضافة مدى الفئة الى مركز 
الفئة السابقة لنحصل على مركز الفئة 

 .الموالية

 

 فمركز الفئة الثانية هو          

 274.5  =2  /293 +256   

 او                         

   =الفئة مدى + السابقة مركز الفئة      

 مركز الفئة الموالية       

274.5   =38  +236.5 
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 تكرار الفئة الفئات 

مركز 

 الفئة

218 - 255 2 236,5 

256 - 293 4 274,5 

294 - 331 7 312,5 

332 - 369 7 350,5 

370 - 407 2 388,5 

408 - 445 5 426,5 

446 - 483 2 464,5 

484 - 521 1 502,5 

   30 المجموع

2الجدول رقم   
 



 تردد الفئة  – 6

 هو الحجم الذي تمثله الفئة داخل
 :يكونيمكن ان  .اإلحصائيةالسلسلة  

 تردد عددي او تردد مطلق

 العدد االجمالي/ الفئة عدد افراد 
 للسلسلة االحصائية                        

 2/  30=   0.067الفئة االولى    

 
 تردد نسبي او 

 العدد االجمالي / الفئة عدد افراد      
 100* االحصائية للسلسلة                        

 ( 2/  30* ) 100=   6.67  %الفئة االولى  
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 مركز الفئة ةالفئتكرار  الفئات 

 تردد الفئة

 مطلق نسبي

218 - 255 2 236,5  6.67 0.067 

256 - 293 4 274,5  13.33 0.133 

294 - 331 7 312,5  23.33 0.233 

332 - 369 7 350,5  26.67 0.266 

370 - 407 2 388,5  3.33 0.033 

408 - 445 5 426,5  16.67 0.166 

446 - 483 2 464,5  6.67 0.067 

484 - 521 1 502,5  3.33 0.033. 

 1 100    30 المجموع

2الجدول رقم   
 



 العدد التراكمي للفئات – 7

 إنطالقاهو الجمع بين أعداد الفئات   

 الفئة االولى -أ: من

 +  ......  3 الفئة+    2الفئة +    1الفئة 

 العدد التراكمي الصاعد = االخيرة الفئة 

 الفئة االخيرة –ب       

 +  ......  6 الفئة+    7الفئة +    8الفئة 

 العدد التراكمي النازل = االولى الفئة 
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 ةالفئتكرار  الفئات

مركز 

 الفئة

 العدد التراكمي للفئة تردد الفئة

 الصاعد النازل مطلق نسبي

218 - 255 2 236,5  6.67  0.067   
30 2 

256 - 293 4 274,5  13.33  0.133   

28 6 

294 - 331 7 312,5  23.33  0.233   
24 13 

332 - 369 7 350,5  23.33  0.233 
17 20 

370 - 407 2 388,5  6.67 0.067 
10 22 

408 - 445 5 426,5  16.67  0.167   
8 27 

446 - 483 2 464,5  6.67  0.067   
3 29 

484 - 521 1 502,5  3.33  0.033 
1 30 

   1  100     30 المجموع

2الجدول رقم   
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 التردد التراكمي للفئات – 7

 هو الجمع بين ترددات الفئات  

 الفئة االولى -أ: انطالقا من  

 +  3 الفئة+    2الفئة +    1الفئة   

   =االخيرة الفئة ......  

 الترد التراكمي الصاعد 

 الفئة االخيرة –ب       

 +  6 الفئة+    7الفئة +    8الفئة 

 =االولى الفئة ......

 الترد التراكمي النازل  

 ةالفئتكرار  الفئات

مركز 

 الفئة

 تردد الفئة

التردد التراكمي  العدد التراكمي للفئة

 للفئة

 مطلق نسبي
 الصاعد النازل الصاعد النازل

218 - 255 2 236,5  6.67  0.067   
30 2 100 6.67 

256 - 293 4 274,5  13.33  0.133   
28 6 93.33 20 

294 - 331 7 312,5  23.33  0.233   
24 13 80 43.33 

332 - 369 7 350,5  23.33  0.233 
17 20 56.67 66.66 

370 - 407 2 388,5  6.67 0.067 
10 22 33.34 73.33 

408 - 445 5 426,5  16.67  0.167   
8 27 26.67 90 

446 - 483 2 464,5  6.67  0.067   
3 29 10 96.67 

484 - 521 1 502,5  3.33  0.033.   
1 30 3.33 100 

   1  100     30 المجموع

2الجدول رقم   
 



 :كالتاليتتم قراءة ترددات الفئات  

التردد المطلق او  النسبي التراكمي الصاعد يمثل افرادا لهم قيم 

[  255 – 218] فئة مثال  .للفئةتقل او تساوي الحد االعلى 

، تمثل المعطيات التي تقل اعدادها او تساوي  2عدد أفرادها 
255. 

اما التردد المطلق او  النسبي التراكمي النازل يمثل المعطيات 

 مثال فئة .للفئةالتي لها قيم تزيد او تساوي الحد االدنى 

 .446تمثل افرادا تزيد او تساوي  2عدد افرادها [ 483 – 446] 
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المعطيات  تهييئهي عمليات  7الى  3نالحظ ان العمليات من 

كل هذه  (.2جدول رقم )التحليل االحصائية للدرس و 

العمليات ال تغير بأي شكل من االشكال مضمون المعطيات 

لحد االن هو تلخيص المعطيات الخامة  بهالخامة، كل ما قمنا 
 .دون التقليل من قيمتها
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 التمثيل البياني للفئات – 8 

هو رسٌم او تصويٌر للمعطيات التي تمثلها السلسلة اإلحصائي، 
يعبر عن العالقة الموجودة بين مجموعة من االفراد او 

 .ِمبيانٌ شكٌل او َبياٌن او : مجموعة من المتغايرات يسمى

اختيار نوع  .اإلحصاءتستعمل مجموعة من النماذج البيانية في 
معين من البيانات يجب ان تكون له صلة بنوع المعطيات من 

و بموضوع (معطيات متواصلة او غير متواصلة) جهة 
دراسة االراضي  –السكان دراسة ) اخرى البحث من جهة 

 (.الزراعية

ِف على شكل  مبيانالمنحنى و  مبيانسنركز على  األعمدة للتَّعرُّ
    .اإلحصائيةتوزيع معطيات الفئات الممثلة للسلسلة 
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 منحنى التردد مبيان –أ 

تمثل الفئات بمنحنى 

يتغير ارتفاعه حسب 

القيمة التي تمثلها 

   .الفئة
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 االعمدة  مبيان –ب  

هو التعبير عن قيم افراد 

 .الفئات بعمود لكل فئة

سمك االعمدة موحد بينما 

ارتفاعه يمثل تكرار 
   .الفئة
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التردد  مبيان –ج  
 التراكمي

منحنى  مبيانيشبه 
التردد، له مدخلين 

محور : او محورين
(  االفقي)  االفاصل

  االراتيبو محوى 
   (.العمودي) 

يحمل االول الفئات، 
بينما يحمل الثاني 
تردد الفئات لكن 
هذه المرة بشكل 

 تراكمي 
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الترددات  مبياننموذج 

 التراكمية الصاعدة
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الترددات  مبياننموذج 

 التراكمية النازلة
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الترددات  مبياندمج 

التراكمية الصاعدة و 

الترددات التراكمية  مبيان

 النازلة
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 1تمرين  

  

 يضم هذا الجدول معطيات

 .الزالت في حالتها الخامة

     

 أنجز جميع العمليات    

 التي يتطلبها تحضير

 معطيات هذا الجدول لتسهيل

 .درستها و تحليلها

تحضير المعطيات للتحليل اإلحصائي   II 


