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اإلحصاءتعريف1-1

صائيةاإلحالمعطياتوتفسيروتحليلوعرضجمعطرقفييبحثعلمالوصفياإلحصاء•
العلومخاصةشتىميادينعدةفييستعملحيثخاصةمناهجعلىيعتمدعلموهو

والطبيعيةواالقتصاديةاالجتماعية

قةالدمنبنوعالظواهرشتىبتحليليهتمالذيالعلميالمنهاجذلكهوأيضااإلحصاء•
الوصفيباإلحصاءعليهاصطلحماوهوالتحيزوعدم

متوالتيالرقميةوالمعطياتالبياناتمنمجموعةفهيالجمعبصيغةاإلحصائياتأما•
الوصفياإلحصائيالمنهاجتطبيقمنانطالقااستنباطهاتمأوخاصةبطرقجمعها

فيالوصاإلحصاء:هماقسمينإلى-المتوفرةالمعطياتطبيعةحسب-اإلحصاءينقسم•
اهيمالمفعلىيعتمدوالثانيالعدديةالمعطياتعلىيعتمدفاألولالرياضي،واإلحصاء
.االحتماالتقوانينوخاصةالرياضيةوالقوانين
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وظائف اإلحصاء1-2

علىاالعتمادالضروريمنأصبحالرقميةالمعطياتفيغزارةلوجودنظرا:المعلوماتتلخيص•
استخراجيفتساعدرياضيةمؤشراتشكلعلىوتقديمهااإلحصائيةالبياناتوتلخيصاالختزالوظيفة
.القراراتاتخادتسهيلوفيالصائبةالنتائج

يرتكبهاأنيمكنالتياألخطاءتجاوزعلىالميدانيةاإلحصائيةالبحوثوفرةتساعد:المعلوماتتصحيح•
يهلدازدادتكلماواألحداثالوقائععلىحكمهاإلنسانيغيرأنالبديهيفمن.القرارصاحبأوالباحث

.سابقوقتفيالمتداولةاألرقامتصحيحأوتجاوزيتمبحيثالمعلومات

وأماكنةأزمنتهمالتيالظواهربمقارنةالقياماإلحصائيةوالتحاليلالمعطياتأهدافمن:المقارنةوظيفة•
بعدالإظهارأخرىوبصيغةبينهامافيالممكنةاالختالفاتوتحديدتطورهاعلىالحكمقصدمختلفة

لتغيرهاالديناميكي
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ةالمفاهيم والمصطلحات األساسي1-3
laاإلحصائيالمجتمع• population statistique:تدورالتيالعناصرمجموعةأوالمالحظةوحداتمجموعةوهو

المجتمعفيويشترط.اإلحصائيةخصائصهانعرفأننريدالتيالعناصرمجموعةأيضاهوو.المعاينةأوالدراسةعليها
.جيداتعريفامعرفايكونأناإلحصائي

l’individuاإلحصائيالفردأواإلحصائيةالوحدة• statistique:الدراسةعليهتجريالذيالجزءأوالعنصرهي
قدفهيح،وواضدقيقلتعريفخاضعةتكونأنالوحدةفيويشترط.البحثعنصرإذنيمثلفهوالمعاينة،أواإلحصائية

شيئانتكووقدكما...علبة،سيارة،مؤسسة،مثلمادياشيئاتكونوقد،...موظفطالب،شخص،مثلحيوياشيئاتكون
منتألفتمركبةتكونوقدواحدشيءمنتتكونبسيطةالوحدةتكونقدهذا،كلإلىباإلضافة...مذهبفكرة،مثلمعنويا
.الزمنمعالقدرةيعطيناالذيساعة،/الكيلواطمثلأكثرأوشيئين

l’échantillonالعينة• statistique:خصائصفيتشتركولكنهامختلفةعناصرعلىتشتملالمجتمعمنجزءوهي
.الماديةاإلمكاناتفيواالقتصادالوقتربحهومامجتمعمنبالعينةاالكتفاءسببويبقىمعينة،

caractèreاإلحصائيةالخاصية• statistique:المجتمعتكونالتياإلحصائيةالوحداتكلبينالمشتركالشيءهي
جداولاخلدتعالجأنيمكناإلحصائيةوالخاصية.اإلحصائيةالوحداتبينيفرقأنللباحثيمكنوبواسطتهااإلحصائي،

.كميةصفةذاتجداولأونوعيةصفةذات

lesاإلحصائيةالمواصفات• modalités:فمثال.محدداعنصراوتلزممعينةخاصيةتهمالتيالقيمأوالحاالتوهي–
،األسرةفياألطفالعدد.أحمرأسود،أبيض،:مواصفاتهااللونوخاصية–.وأنثىذكر:مواصفتهاالجنسخاصية
.....،1،2،3:هيمواصفتهاخاصية
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أنواع الخاصيات والصفات اإلحصائية1-4

Caractèreالكميةالخاصية quantitatif

يالكميةالخاصية يه   
ييمكنوحداتهايأنأيالقياس،تقبلالت  المساحة،الوزن،الطول،العمر،مثل.بأعدادعنهايالتعبي 

:نوعانالكميةوالخاصية،.الحالماليةاألرقامالرسعة،المسافة،

Caractèreالمنعزلةالكميةالخاصية-أ quantitatif discontinu

ي يالصفةه   
يومنفردةثابتةقيمايتأخذيالت   

 
يالقياسوحدةأنكماطبيعيةأعداديشكلف  

 
الالمنفصلةالكميةالصفةف

ياألطفالعدديمثلالتجزئة،تقبل  
 
يالسياراتعددي...األرسةف  

 
...المرآبف

Caractèreالمتصلةالكميةالخاصية-ب quantitatif continu

ي يالصفةه   
يبلطبيعية،ومنفردةثابتةقيمايتأخذياليولكنالقياستقبلالت   

 
يمجالف  

ي.حقيق  يالصفةأيضايوه   
الت 

يالقياسوحداتمثلالتجزئة،تقبلقياسهايوحدات  
 
يالطولف ،الميل،:ه  ،الكيلومي  يالمي  الوزنوكذلك...السنتمي 

يالقياسوحداتحيث عددايتأخذيأنلهاييمكنصفةكلإن.التجزئةتقبل...الغرامالكيلوغرام،القنطار،الطن،:ه 

اي يالممكنةالقيممنكبي  يطبيعيةكانتوإنحت  .إلخ...األعمالرقمالمال،رأساألجر،مثلمتصلةكميةصفةتعتي 

Caractèreالنوعيةالخاصية qualitatif

ي يالصفةه   
يألنهايالقياس،تقبلاليوحداتهايالت   

 
ءبذاتعالقةف  

النوع،ون،اللالجنسية،مثلالمدروس،الش 

إلخ...المدنيةالحالةالجنس،
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مصادر المعطيات اإلحصائية وطرق الحصول عليها 1-5

:التاريخيةالمصادر

هذهوتهم.حكوميةالغيروالمؤسساتالحكوميةالدوائربجمعهاتقوموالتيمنشورةالغيرأوالجاهزةوالمعلوماتالبياناتعلىتشتمل

.االجتماعيةاإلحصاءاتومختلفالخارجيةوالتجارةالعموميةوالماليةكاالقتصادشتىمجاالتالمعطيات

:الميدانيةالمصادر

عتبريالجاهزةالبياناتغيابففي.المباشرةالمالحظةأواالستمارةطريقعنالميدانمنمباشرةاستقاؤهايتمالتيالمعلوماتهي

.المعطياتوتحيينالواقعمنالتقربأجلمنالمفضلةاألداةالميدانيالبحث

اقتصاداهادراستالمرادالمجتمعاتمنانطالقاإحصائيةعيناتتشكيلعلىالميدانيةالدراساتخاللاإلحصائيةالبحوثأغلبوتعتمد

.الماديةواإلمكاناتللوسائل

:بينهامنشروطلعدةاإلحصائيةالعيناتاإلطارهذافيوتخضع

المعاينةقاعدةويسمىدراستهالمراداإلحصائيالمجتمعتحديد-

العينةالختيارطريقتينالسياقهذافييعتمد-

الوحدةإرجاعوبدونالقرعةبطريقةالمجتمعمنوحداتسحبعلىتعتمدبسيطةطريقةوهي:العشوائيةالطريقة-1

.خصائصوالالصفاتفيالقدربنفسوتشتركمتجانسةالمجتمععناصرتكونعندماالطريقةهذهتستعمل.المجتمعمنالمسحوبة
داخليةفوارقعلىيتوفراألخيرهذا.اإلحصائيالمجتمعتجانسعدمحالةفيالطريقةهذهتعمد:الطبقيةالطريقة–2

يتماألساسهذاوعلى.العينةسحبعنداالعتباربعينأخذهايجبولذلك.الخصائصمنعددفيالمجتمعوحداتتتفاوتحيثمهمة
.المجتمعداخلحجمهامعتناسبفيطبقةكلمستوىعلىالعشوائيالسحبويتمطبقاتعدةإلىالمجتمعتقسيم
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شروط االستمارة والعمل الميداني1-6

ملةجومن.اإلحصائيالبحثموضوعالمجتمعوحداتعلىستطرحالتياألسئلةمجموعاالستمارةتمثل•
:يليمانذكرالجانبهذافيمراعاتهايجبالتيالشروط
جداكثيرةأسئلةطرحعدم-
المستجوبينلألشخاصوالثقافيالفكريالمستوىمراعاة-
.البحثمناطقفيومتداولةوواضحةسهلةأسئلةطرح-
.يةقانونغيرأنشطةتهمأوشخصيةبمواضيعاألمريتعلقعندمااألسئلةفياإلحراجتجنب-
مليةعفيبعدفيمااستغاللهالصعوبةنظرااإلمكانقدرالمفتوحةاألجوبةذاتاألسئلةتفادي-

الجداولداخلالتبويب

شروط االستمارة في البحث اإلحصائي 

اإلحصائيالبحثفيالميدانيالعمل

يجندكزيمرطاقمالحكوميالمستوىعلىبهويقوم.األسئلةصالحيةمنالتأكدبعدالميدانيالعمليبدأ

لمواطنينامنيتلقونهاالتياألجوبةمختلفيدونونوظيفيةقطاعاتلعدةينتمونباحثينأشخاصعدة

أخرهربالمغفيسنواتعشركلإنجازهيتمالذيوالسكنىللسكانالعاماإلحصاءفترةخالليتمماوهذا
مألجبتستوميدانيةأعماالتتطلبواالقتصاديةواالجتماعيةالجغرافيةالبحوثأنكما.2014سنةكان

.إليهاتتطرقالتيالظواهرلمختلفواقعيتشخيصأجلمناستمارات
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تصنيف وتبويب المعطيات اإلحصائية1-6

فهمعلىدتساعخاصةجداولفيواالختزالالتركيبعمليةتبدأالميدانيالبحثتنفيذبعد•
.ممكنحيزأضيقفيالمعلوماتمنقدرأكبروضعفيالتصنيفهذاويهدفمدلولها
.البياناتنوعيةحسبالتبويبعمليةوتختلف

:أشكالثالثةعلىالتبويبعمليةتنقسم•

ظاهرةيشملالجدوليكونأنيعنيالمداخيلالمتعددأوالمدخلاألحاديالتبويب-
.الوقتنفسفيظاهرتينأوواحدة

(متصلةأوكانتمنفصلة)الكميةأوالنوعيةبالظواهرالخاصالتبويب-

بحسالفالحياإلنتاجمثالالزمنيةأوالجغرافيةبالتوزيعاتالخاصالتبويب-
وحداتحسبقيمتبويبهناكحيثخاصاكمياتوزيعافيعتبرالزمنيالتوزيعأما.الجهات
.زمنية
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التبويب اليدوي وطريقة التفريغ1-7

أعمدةثالثةعلىيحتويلجدولهيكلوضعفيالطريقةهذهتتمثل•

الكميةأوالنوعيةالمواصفاتبهتوضعاألولالعمود-

عمودويسمىقيمةلكلأومواصفةلكلالممثلةالحاالتعددعلىتدلأشرطةبهتوضعمؤقتالثانيالعمود-
التفريغ

تكراراتتدعىطبيعيةأرقامإلىالحزملمجموعاتترجمةفهوالثالثالعمود-

12

المطلقةالتكرارات عمود التفريغ مواصفات 

5 //// أ

9 ////  //// ب

13 /// //// //// ج

10 //// //// د

7 // //// ه

4 //// م

2 // ل

1 / ن



المحور الثاني

ةتكوين وتمثيل الجداول الترددية ذات الصفة الواحد•
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وترتيبتصنيفدوريأتيالدراسة،بهذهالخاصةوالبياناتالمعلوماتجمعوبعدالدراسة،فيالمتبعوالمنهجالبحثموضوعتحديدبعد

.اإلحصائيةبالجداولتسمىجداولفيالمعطياتهذه

والسهولةوالترتيببالتنظيمتتسمجديدةحالةإلىاألولىحالتهامنمنها،اإلنقاصدونالمعلومات،تنقلصورةعنعبارةاإلحصائيوالجدول

الجداولتختلفكما.الدراسةفيالمتبعوالمنهجالمستخدماألسلوبباختالفإحصائية،جداولفيالمعلوماتترتيبطرقوتختلف.والوضوح

.مركبةأوبسيطةكيفية،أوكميةتكونكأنالمعطيات،وتنوعباختالفاإلحصائية

:التاليالنحوعلىتكوناإلحصائيللجدولالنظريةفالكتابةالعموموعلى

ni التكرار المطلق mi مواصفات الخاصية

F1    n1

F2    n2
.
.
.
.
.
.
.

FK    Nk

.

.

.

.

.
.
.

Mk

N المجموع

Fi  = ni / N 

Fi  =  fréquence 

d'une modalité

تكرار مواصفة مدروسة

ni = nombre 

correspondant à 

une modalité

عدد موافق لمواصفة معينة

N = Nombre total 

des individus de 

l'échantillon

العدد اإلجمالي ألفراد العينة
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خصائص الجدول اإلحصائي2-1

=  التكرار الجزئي 
ni

N
Fi  =

= التكرار النسبي    =
ni

N
100 x

ا

ل

خ

ا

ص

ية

الخاصية اإلحصائية



نوعيةتكوين وتمثيل الجداول الترددية المنتمية للخاصية ال2-2

Construction de tableaux à caractères 
statistiques qualitatifs

معطيات عينة تنطلق  من تصنيف حسب النوعتبويب

جنسية داخل فندق سياحي60هذه عينة تمثل :  المثال 

15

إسبانية إنجليزية إنجليزية إسبانية فرنسية تركية

سويسرية إسبانية فرنسية إيطالية روسية فرنسية

إسبانية فرنسية إسبانية إسبانية إسبانية إسبانية

فرنسية فرنسية فرنسية فرنسية فرنسية فرنسية

إنجليزية إنجليزية إنجليزية إنجليزية إنجليزية إنجليزية

إيطالية إيطالية روسية إيطالية إسبانية إيطالية

إنجليزية إسبانية إنجليزية سويسرية إيطالية فرنسية

فرنسية إسبانية فرنسية روسية فرنسية بلجيكية

تركية إيطالية فرنسية سويسرية إيطالية إسبانية

إسبانية فرنسية إسبانية فرنسية فرنسية إسبانية

التكرارات عمود التفريغ مواصفات الجنسية

2 // تركية

3 /// روسية

15 //// ////  //// إسبانية

18 /// //// ////  //// فرنسية

10 ////  //// إنجليزية

8 /// //// إيطالية

3 /// سويسرية

1 / بلجيكية

تكرارات نسبية تكرارات جزئية تكرارات مطلقة مواصفات الجنسية

3,3 0,03 2 تركية

5,0 0,05 3 روسية

25,0 0,25 15 إسبانية

30,0 0,30 18 فرنسية

16,7 0,17 10 إنجليزية

13,3 0,13 8 إيطالية

5,0 0,05 3 سويسرية

1,7 0,02 1 بلجيكية
100 1,00 60 المجموع
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0

2
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8

10

12

14

16

18

التكرارات عمود التفريغ مواصفات الجنسية

2 // تركية

3 /// روسية

15 ////////// إسبانية

18 /////////////////// فرنسية

10 ////////// إنجليزية

8 //////// إيطالية

3 //// سويسرية

1 / بلجيكية

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

ي التكرار النسب التكرار الجزئي التكرارات مواصفات الجنسية

3,3 0,03 2 تركية

5,0 0,05 3 روسية

25,0 0,25 15 إسبانية

30,0 0,30 18 فرنسية

16,7 0,17 10 إنجليزية

13,3 0,13 8 إيطالية

5,0 0,05 3 سويسرية

1,7 0,02 1 بلجيكية

100,0 1,00 60

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

تركية

روسية

إسبانية

فرنسية

إنجليزية

إيطالية

سويسرية

بلجيكية

التكرار الجزئي النسبي

3,33
5,00

25,00

30,00

16,67

13,33

5,00
1,67

التكرار الجزئي النسبي

تركية روسية إسبانية
فرنسية إنجليزية إيطالية

يةالمالئم للخاصية النوعالمبيانيالتمثيل 



التكرار الجزئيعدد القطع الفالحيةأنواع الحبوب

التكرار الجزئي

الزاويةالنسبي

15قمح لين

12قمح صلب

9شعير

7ذرة

5حمص

48

استخراج التكرار الجزئي والنسبي ألنواع الحبوب

17

التكرار الجزئيعدد القطع الفالحيةأنواع الحبوب

التكرار الجزئي

الزاويةالنسبي

150,3131,3112,5قمح لين

120,2525,090قمح صلب

90,1918,867,5شعير

70,1514,652,5ذرة

50,1010,437,5حمص

481,00100,0360

أمثلة أخرى للخاصية النوعية



نسبة القطع الفالحية المزروعةأنواع الحبوب

31,3قمح لين

25,0قمح صلب

18,8شعير

14,6ذرة

10,4حمص

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

قمح لين قمح صلب شعير ذرة حمص

نسبة القطع الفالحية المزروعة

31,3

25

18,8

14,6

10,4

عدد القطع الفالحية

قمح لين

قمح صلب

شعير

ذرة

حمص

18

استخراج التكرار الجزئي والنسبي ألنواع الحبوب



بيالتكرار الجزئي النسأنواع الحوامض

Clémentine

Navel

Salustiana

Sanguines

Ortanique

Maroc-Late

Nour

Autres variétés

0

5

10

15

20

25

30

  Clémentine   Navel   Salustiana   Sanguines   Ortanique   Maroc-Late   Nour   Autres
variétés

التكرار الجزئي النسبي

2009-2008مساحة الحوامض بالمغرب حسب أنواعها في سنة 

التكرار الجزئيالمساحة المخصصةأنواع الحوامض

Clémentine232870,25

Navel17 7310,19

Salustiana1 2850,01

Sanguines3 2830,04

Ortanique7230,01

Maroc-Late23 1200,25

Nour5 5390,06

Autres variétés17 2510,19

92219 

19



Caractère statistique discontinue

مركب صيد حسب عدد العمال56توزيع  

6 4 6 3 5 6 3 5

4 5 3 5 1 3 6 4

3 3 2 3 7 4 8 3

5 4 1 6 8 7 3 7

5 3 4 8 2 4 2 4

4 6 5 2 4 3 1 2

4 7 5 4 4 5 4 3
20

كميةتكوين وتمثيل الجداول الترددية المنتمية للخاصية ال2-3

الكمية المنعزلةدراسة الخاصية 



21

عدد المراكبعدد العمال

التكرار الجزئي
التكرار الجزئي

المتراكم

التكرار الجزئي

النازل
التكرار النسبي

التكرار النسبي

المتراكم

التكرار النسبي 

النازل

130,050,0515,45,4100

250,090,140,958,914,394,6

3120,210,350,8621,435,785,7

4140,250,600,6525,36164,3

590,160,760,4016,177,139

660,100,860,2410,787,222,9

740,070,930,147,194,312,2

830,050,990,065,499,75,1

561100المجموع

عدد المراكبعدد العمال

التكرار الجزئي
التكرار الجزئي

المتراكم

التكرار الجزئي

النازل
التكرار النسبي

التكرار النسبي

المتراكم

التكرار النسبي 

النازل

13

25

312

414

59

66

74

83

56المجموع



التكرار الجزئي المتراكمالتكرار الجزئيعدد المراكبعدد العمال
التكرار الجزئي 

النازل
يالتكرار النسب

التكرار النسبي 

المتراكم
لالتكرار النسبي الناز

130,050,051,005,45,4100

250,090,140,958,914,394,6

3120,210,350,8621,435,785,7

4140,250,600,6525,36164,3

590,160,760,4016,177,139

660,110,870,2410,787,222,9

740,070,940,137,194,312,2

830,051,000,065,499,75,1

561,00100

22

تمثيل الجداول ذات الخاصية الكمية المنعزلة

تمثيل التكرار الصاعد والنازل للخاصية الكمية المنعزلةتمثيل التكرار الجزئي للخاصية الكمية المنعزلة التكرار الجزئي

عدد العمال



الكمية المتصلةدراسة الخاصية 

3216745517959416243

136235877445385652

3115526437339544163

56321868283938323848

48583411572925226939

66464836177116642527

44654674331942554249

بئرا حسب العمق بالمتر في منطقة فالحية70توزيع 

23

Caractère quantitatif continu



فئات 

العمق

عدد 

اآلبار

التكرار 

الجزئي

التكرار الجزئي 

المتراكم

التكرار الجزئي 

النازل

التكرار 

النسبي

التكرار النسبي 

المتراكم

التكرار النسبي 

النازل

0 - 104

10 - 207

20 - 309

30 - 4011

40 - 5015

50 - 6011

60 - 708

70 - 805

توزيع عمق اآلبار حسب التكرارات الجزئية والنسبية

24
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فئات 

العمق

عدد 

اآلبار

التكرار 

الجزئي

التكرار الجزئي 

المتراكم

التكرار الجزئي 

النازل

التكرار 

النسبي

التكرار النسبي 

المتراكم

التكرار النسبي 

النازل

0 - 1040,060,061,005,75,7100

10 - 2070,100,160,9410,015,794,3

20 - 3090,130,290,8412,928,684,3

30 - 40110,160,450,7115,744,371,4

40 - 50150,210,660,5621,465,755,7

50 - 60110,160,820,3415,781,434,3

60 - 7080,110,930,1911,492,818,6

70 - 8050,071,000,077,1100,07,1

توزيع عمق اآلبار حسب التكرارات الجزئية والنسبية



بئرا حسب العمق بالمتر في منطقة فالحية70تمثيل توزيع 

26

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80

Fi % c

بئرا في منطقة فالحية70تمثيل التكرار النسبي المتراكم لعمق 



5,7

15,7

28,6

44,3

65,7

81,4

92,8

100,0100

94,3

84,3

71,4

55,7

34,3

18,6

7,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80

Fi % c

Fi % c d

27

تمثيل التكرار التراكمي الصاعد والنازل



846346331823574353

418279545531953867

716988274544534841

895878495139522959

916475313653254486

597362325561567766

3278113312254999

وزن بضاعة بالكيلوغرام تم تخزينها في محل تجاريتوزيع

مبيانيااستخراج التكرار الجزئي والنسبي وتمثيله 

استخراج التكرار الجزئي والنسبي التراكمي

للتكرار الجزئي والنسبي التراكميالمبيانيالتمثيل 
28

تمرين يتعلق بالخاصية الكمية المتصلة
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العدد المصحح

معامل 

التصحيح

عدد 

المنخرطين

مقدار 

المساهمة

89 1 89 0  - 100

62,5 2 125 100 - 300

100 1 100 300 - 400

26,6 3 80 400 - 700

22,3 3 67 700 - 1000

9 5 45 1000 - 1500

6,3 6 38 1500 - 2100

الكثافة الفارق الفئوي عدد المنخرطين

مقدار 

المساهمة

18,9 10 189 0  - 10

56,3 20 1125 10 - 30

100,3 10 1000 30- 40

26,7 30 800 40 - 70

22,3 30 670 70 - 100

9,3 50 450 100 - 150

6,3 60 380 150 - 210

(عدد المنخرطين أقل من الفارق الفئوي) طريقة معامل التصحيح 

(عدد المنخرطين أعلى من الفارق الفئوي) طريقة الكثافة 

تمثيل جدول تكراري يتوفر على فئات غير متساوية
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