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 Biostatistics -االحصاء الحياتي :

  Introduction -مقدمة :

ان علم االحصاء يعتبر من اهم الركائز التي ترتكز عليها عملية البحث العلمي في ميادينه المختلفة ويمكن 

القول انه ال يوجد مجال من مجاالت الفكر والعمل اال واستعمل االحصاء فيه بأساليبه المختلفة  ومن اهم 

 االت العلوم الحياتية.المج
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 -ويقسم علم االحصاء الى قسمين هما :

 ( Descriptive statisticاالحصاء الوصفي ) -1

يتضمن هذا القسم الطرق واالساليب المستخدمة لجمع البيانات وتصنيفها وتبويبها مع امكانية عرضها في 

 جداول ورسوم بياتية وحساب بعض المؤشرات االحصائية .

 ( Inferential statisticحصاء االستداللي )اال -2

 ( واختيار الفرضيات .Estimationيهتم هذا القسم بموضوع التقدير او التخمين )

 

 -( :Biostatisticsتعريف االحصاء الحياتي )

يعني االحصاء الحياتي اشياء مختلفة لالشخاص المختلفين فهو للعامة جداول واعداد عن البيانات الحياتية 

ا المعنى االصطالحي لالحصاء فهو رياضيات جمع البيانات للظواهر البايلوجية وتنظيمها وتحليلها ام

 وتفسيرها والتعميم من الخاص الى العام عن طريق استدالل خواص المجتمع من خواص العينة .

 

 -اهمية علم االحصاء :

ل الى قرارات صائبة لوصف او يحتل االحصاء مكاناً بين العلوم لما له من استعماالت واسعة للوصو

تفسير الظواهر المختلفة في جميع العلوم وهو المستعمل من قبل لالفراد والجماعات المختلفة والدول على 

حد السواء وفي الحقيقة ان االنتصار العظيم في نزول االنسان على القمر ماكان يحدث لوال مساعدة علم 

يرة ونركز على اهمية علم االحصاء في العلوم البايلوجية االحصاء  ، واستخدم االحصاء في مجاالت كث

 والطبية والصحة العامة والكيمياء .

تستخدم الطرق االحصائية في دراسة االجناس والفصائل المختلفة -في علم االحياء )البايلوجي( : -1

د في اية للحيوان والنبات ومعرفة خواص كل جنس بما يتميز عن غيره واختالف مفردات الجنس الواح
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خاصية معينة من الناحية االحصائية  ، فمثالً 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 

 صفات .وتبويبها ودراستها دراسة احصائية والخروج بنتائج من هذه ال

في الطب يستخدم االحصاء لدراسة العالقة بين متغيرات كثيررة منها على سبيل المثال العالقة بين  -2

 العمر وضغط الدم وكذلك العالقة بين الوراثة والبيئة وتأثيراتهما على تكوين الفرد .

 -بعض المفاهيم االحصائية :

لتغير في النوع والكم من فرد الى أخر في يقصد به اي صفة او عنصر قابل ل -:  Variableالمتغير  -1

 -نفس المجتمع ويكون المتغير اما :

A-  متغيرات وصفية او نوعية Qualitative Variable   

وهي الصفة التي ال يمكن قياسها مباشرة بأرقام عددية الن الفرق بين المفردات تكون في النوع وليس في 

 الذكاء ، والجنس ، والحالة االجتماعية (الكم ومن االمثلة على ذلك )الصحة ، اللون ، 

B-   صفة كميةQuantitative Variable  :  وهي الصفة التي يمكن قياسها مباشرة بأرقام عددية

كاالختالف بين االفراد في الطول والوزن ومستوى الهيموكلوبين والهرمونات وعدد خاليا الدم 

،  Lipid profile (TC  ،TG ،HDL-C  ،LDL-Cالحمراء ومستوى الدهون في مصل الدم 

VLDL( ويمكن قياسها بوحدات القياس المختلفة كالسنتيمتر والكيلوغرام )mg , pg ,g وتنقسم )

 -المتغيرات الكمية الى :

   Continuous variableمتغيرات متصلة او مستمرة   -1

تغير الكلي فلو فرضنا المتغير المتصل هو المتغير الذي تأخذ كل مفردة قيمة رقمية او كسر بين حدي الم  

 ملغم لكل لتر من الدم( 14 – 12.5سم( ،كمية الهيموكلوبين ) 170و  130.5اطوال الطلبة يتراوح بين )

   Discontinuous Variableمتغيرات غير متصلة او مستمرة  -2

ذي ال هي المتغيرات التي تأخذ المشاهدة او المفردة فيها قيم متباعدة او متقطعة غير مستمرة اي هو ال

تأخذ كل مفردة فيه قيمة كسرية بل ال تزيد قيمة المتغير او تنقص بأقل من واحد فعدد الطالب عدد 

 الكتب كلها متغيرات غير متصلة او مستمرة .

 -: Observationالمشاهدة 

لوكوز تعتبر المشاهدة ك بمثابة المواد االولية التي يتعامل معها الباحث فأذا اراد باحث ان يقيس مستوى الك

مل( فأن 1ملغم/  120في مصل دم احد الجرذان ولنفرض ان مستوى الكلوكوز في مصل دم هذا الجرذ هو )

هذا العدد يمثل المشاهدة ، لذا فأن المشاهة هي سجل رقمي لحادثة وان مجموع المشاهدات تكون البيانات 

Data . 

 

 -:  Populationالمجتمع 

جميع االفراد او العناصر التي تشترك في صفة متغير واحد او اكثر المجتمع من الناحية االحصائية يمثل 

تميزه تماماً عن بقية المجتمعات ويتعلق مفهوم المجتمع بالهدف المحدد للبحث االحصائي فقد يشكل طلبة 

جامعة كربالء مجتمعاً ، والمجتمع هو عبارة عن جميع القيم التي يمكن ان يأخذها المتغير  ، فمثالً عند 

سة مستوى الهيموكلوبين في دم طلبة جامعة كربالء وصفة مستوى الهيموكلوبين في دم طلبة جامعة درا

 -كربالء هي متغير تأخذ مدى معين لمجتمع طلبة جامعة كربالء  ، والمجتمع اما ان يكون :
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A-  مجتمع محدودFinite Population  

الهيموكلوبين في دم طلبة جامعة وهو المجتمع الذي يمكن حصر مفرداته كما هو الحال في مستوى 

 كربالء او عدد ردهات  المرضى في مستشفى الحسين .

B-  مجتمع غير محدودInfinite Population 

هو المجتمع الذي من الصعب او المستحيل حصر مفرداته مثل عدد البكتريا في مستعمرة بكترية او 

 حقل معين .

 -: Sampleالعينة 

ارة عن مجموعة من المشاهدات اختير بطريقة ما من المجتمع حيث العينة هي جزء المجتمع وهي عب

ان دراسة المجتمع ككل قد يكون صعباً ويحتاج الى وقت وجهد ومال لذا فقد استعيض عن دراسة 

المجتمع بدراسة العينة ومنها نستطيع ان نستنتج خواص المجتمع الذي اخذت منه العينة  ، فقد تكون 

و نبات او جزء معلوم من نبات معين تجري عليه التجارب في المختبرات العينة انسان او حيوان ا

 والعينة هي احدى ادوات البحث العلمي .

 -ومن اهم انواع العينات :

  Sample Simple Randomالعينة العشوائية البسيطة  -1

ردات وهي تلك العينة التي تسحب من مجتمع الدراسة بحيث يكون احتمال فرض ظهور اية مفردة من مف

المجتمع االحصائي في العينة متساوياً وبمعنى اخر تعني اعطاء كل فرد من المجتمع نفس الفرصة للظهور 

 في العينة ويتم اختيارها كما يلي :

 مثل استخدام طريقة البطاقات او القرعة 

يضين ( مرضى واردنا اختيار مريضين عشوائياً فما عدد الطرق الممكنة ألختيار مر5اذا كان لدينا )

 الجراء بعض الفحوصات .

ان عدد الطرق الممكنة         
n!

r!(n−r)!
  =n Cr 

                               
5 !

2!(5−2)!
  =5 C2   توافيق 

=  10طرق مختلفة          
5 ×4×3×2×1

2×1 (3×2×1)
  =5 C2 

 

 بطاقة من العشرة بطاقات عشوائياً . بمعنى انه يوجد عشر بطاقات يكتب عليها اسم مريضين ويتم اختيار

 , de, ce ,cd , be ,bdفأن العشر بطاقات يكون مكتوب عليها  c,e,d,b,aفأذا كانت اسماء المرضى 

bc , ae , ad , ac , ab . ويتم سحب اي بطاقة من العشرة 

رها من خالل ترقيم وهي اختيار العينات بشكل منتظم من قائمة المجتمع حيث يتم اختيا -العينة المنتظمة : -2

عناصر المجتمع االحصائي بحيث يتم تحديد قاعدة لالختيار تستند على تحديد اختيار العنصر االول 

مرضى( ألجراء بعض  10مريض( وتريد اختيار ) 100ولتبسيط الشرح  لو كان مجتمع االصل )

لسحب ، فمثالً حصلنا على الفحوصات عليهم فمثالً تأخذ االرقام العشرة االولى وتوضع في صندوق ويتم ا
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( فيكون العينات العشرة المرضى هي كاآلتي ، وتكون المسافة =3الرقم )
 مجموع المرضى

مجموع العينة
 10 =

100

10
+  

93, 83,73, 63, 53 , 43, 33, 23 , 13,3 ,       

  

 Systematicبين مريض و آخر وتسمى هذه العينة المختارة )عينة منتظمة  10حيث ان الفاصلة = 

Sample . ) 

  Stratified Sampleالعينة الطبقية  -3

يتم في هذا النوع من العينة تقسيم المجتمع االحصائي اوالً الى مجموعات فرعية تسمى كل منها )طبقة 

Strate ومن ثم تتم عملية المعاينة من كل طبقة ، وعادة تكون جميع عناصر الطبقة الواحدة متجانسة فيما )

ئص موضوع الدراسة فعلى سبيل المثال لو اريد اجراء دراسة معينة على مجتمع كلية طب يتعلق بالخصا

عنصراً( علما ان مجتمع كلية طب  20االسنان ونحتاج اخذ عينة من مجتمع كلية طب االسنان عددها )

 فرد( حيث كان مجتمع كلية الطب مقسم الى الطبقات التالية  1000االسنان عدده )

 عدد افراد الطبقة الطبقةاسم  رقم الطبقة

 150 اساتذة 1

 250 موظفين 2

 600 طلبة 3

 -الحل :

 يتم االختيار عدد مفردات كل طبقة حسب العالقة 

عدد افراد كل طبقة =  
حجم الطبقة

 حجم المجتمع
 حجم العينة × 

عدد افراد  العينة  

 الطبقة 

 رقم الطبقة

3عدد افراد طبقة االساتذة  =  = 20 ×
150

1000
 اساتذة  1 150 3 

5عدد افراد طبقة الموظفين =  = 20 ×
250

1000
 موظفين 2 250 5 

=عدد افراد طبقة الطالب  =  20 ×
600

1000
 12

20
 

600

1000
 

 طلبة  3

  Multi-stage cluster sampleالعينة العنقودية متعددة المراحل  -4

تخدامها الختيار العينات من خالل تقسيم المجتمع الى تعتبر المعاينة العنقودية احد اآلليات التي يمكن اس

كليات  5مجموعات او عناقيد على سبيل المثال نريد التعرف على مستوى التعليم الطبي في العراق فنختار 

 طالب 5طب ومن كل كلية فرعين ومن كل فرع 

 

 

 

 

كلية طب 

 البصرة

كلية طب 

 بغداد

كلية طب 

 كربالء

كلية طب 

 نينوى

كلية طب 

 االنبار

فرع 
 االطفال

فرع 
 الجراحة

 

فرع 
 االطفال

 

فرع 
 الجراحة

 

فرع 
 الاالطف

 

فرع 
 الجراحة

 

فرع 
 االطفال

 

فرع 
 الجراحة

 

فرع 
 االطفال

 

فرع 
 الجراحة

 

5  

 طالب

5  

 طالب

5  

 طالب

5  

 طالب

5  

 طالب

5  

 طالب

5  

 طالب

5  

 طالب

5  

 طالب

5  

 طالب
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 -:جداول التوزيع التكراري 

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

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

 حقيقي وتدعى بالحدود الفعلية .

ة من قيم المتغير يسمح لها بالدخول في هذه الفئة على : هي اقل قيم Lower class limitالحد االدنى 

 (.50( فالحد االدنى للفئة هو )50 -55سبيل المثال الفئة )

: وهو اكبر قيمة من قيم المتغير يسمح لها بالدخول في هذه الفئة مثل  upper Class limitالحد االعلى 

 Lower class boundary( ، ولكل فئة حدان حقيقيان حد ادنى حقيقي 55( فالحد االعلى )55 – 50)

وقد تسمى هذه الحود الحقيقية بالحدود الفعلية حيث يتم  Upper class Boundaryوحد اعلى حقيقي 

 تحويل البيانات من بيانات منفصلة الى بيانات مستمرة او متصلة .

 Class length or Class widthطول الفئة  -2

هو مقدار المدى بين حدي الفئة وهذا يستحسن ان تكون اطوال الفئة متساوية وسنرمز لطول الفئة بالرمز 

(C. ) 

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

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

(fi. ويكون مجموع التكرارات مساوية للعدد الكلي لقيم الظاهرة ) 

وسوف نوضح ما سبق شرحه بالتفصيل في الجدول التالي الذي يبين توزيع طلبة كلية طب االسنان حسب 

 صفة الوزن :

 

 الوزن )كغم(

 classالفئات 

 عدد الطلبة

 (fiالتكرار )

 تمركز الفئا

Yi 

التكرار  التكرار النسبي الحدود الحقيقية

 المئوي

62 – 60 5 61 62.5 – 59.5 0.05 5 

65 – 63 15 64 65.5 – 62.5 0.15 15 

68 – 66 45 67 68.5 – 65.5 0.45 45 

71 – 69 27 70 71.5 – 68.5 0.27 27 

74 - 72 8 73 74.5 – 71.5 𝟎. 𝟎𝟖 𝟖 

 100   1 100 

 

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

                          =62 – 60  +1  =3 

 3= 60 – 63طول الفئة يساوي الفرق بين الحدود الدنيا لفئتين متتاليتين =  -①

 3= 62 – 65طول الفئة يساوي الفرق بين الحدود العليا لفئتين متتاليتين =  -①

 3= 61 – 64كز  فئتين متتاليتين = طول الفئة يساوي الفرق بين مر -①
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 3= 59.5 – 62.5طول الفئة الفرق بين الحدود الحقيقية الدنيا لفئتين متتاليتين =  -①

 3. =62 – 65.5طول الفئة الفرق بين الحدود الحقيقية العليا لفئتين متتاليتين =  -①

=  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 
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  Relative Frequency distributionي النسبي التوزيع التكرار

 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 × 0.05=  التكرار المئوي

 -: Cumulative Distributionالتوزيعات التكرارية المتجمعة 

في جدول التوزيع التكراري العادي الذي سبق شرحه يبين توزيع قيم المتغير على الفئات المختلفة ولكن 

عينة بعض االحيان قد يكون هناك حاجة الى معرفة عدد القيم او المفردات التي تقل او تزيد عن قيمة م

والجداول التي تحوي مثل هذه المعلومات تدعى بجداول التوزيع التكراري المتجمعة وهي نوعان من 

 -الجداول :

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

من الفئة االولى وانتهاء بالفئة االخيرة ، يتم  عن الحد االدنى لفئة معينة وهو الذي يبين تراكم التكرارات ابتداء
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 less than cumulative distributionاحتساب التكرارات المتجمعة على اساس حدود الفئة العليا وتسمى 

. 

B-  جداول التوزيع التكراري التجمعي التنازلي : وهو الجدول الذ يعطينا عدد المفردات التي تزيد عن

ذلك هو التوزيع الذي يبين تناقص التكرارات ابتداء من الفئة االولى في التوزيع الحد االدنى لفئة معينة وك

 وانتهاء بالفئة االخيرة ويتم حساب التكرارات على اساس الحدود الدنيا للفئات 

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

  More than cumulative distributionاالسنان حسب صفة الوزن  طلبة كلية طب

 جدول التوزيع التكراري التجمعي التصاعدي                    توزيع الطلبة حسب صفة الوزن

 التكرار المتمجع الصاعد جدول الفئات  fiالتكرارات  Classالفئات 

 0 60اقل من  5 60 – 62

 5 63اقل من  15 63 – 65

 20 66اقل من  45 66 – 68

 65 69اقل من 

 92 72اقل من  27 69 – 71

 100 74اقل من  𝟖 72 - 74

 100 

 

 -جدول التوزيع التكراري:

 التكرار المتجمع النازل جدول الفئات

 100 فاكثر 60

 95 فأكثر 63

 80 فأكثر 66

 35 فأكثر 69

 8 فـأكثر 72

 0 فأكثر 74

 

 -مة لتكوين جدول توزيع تكراري :الخطوات العا

 استخراج المدى الكلي   -1

 Rيرمز له بالرمز 

R = y max – y min +1 
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 Mتحديد عدد الفئات ويرمز لعدد الفئات   -2

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

الى عدم كشف الصفات االساسية للمجتمع اي عدم اعطاء صورة ( فئات فأن عملية التبويب قد تؤدي 5)

( فئة فأن ذلك فيه صعوبات في اجراء 15واضحة لصفات المجتمع اما اذا زاد عدد الفئات عن )

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

A-         صيغة يولM = 2.5 √𝒏
𝟒

 

 دد المشاهداتهي ع nحيث   

  B-  صيغة ستيرجسSteruges :-    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

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

 للفئة االخيرة .

 -استخراج عدد التكرارات لكل فئة : -5

 طالب من طلبة كلية الصيدلة في مادة االنسجة  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                                    طريقة يول 
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 

 (50الحد االدنى للفئة االولى )

 1الحد االدنى + –طول الفئة = الحد االعلى 
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 1+ 50 –= الحد االعلى  6

 1+ 50 –= س  6

 55=  1 – 56س = 

 الحد االعلى للفئة االولى 55الحد االعلى = 

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

مركز  fiالتكرار  الفئات

 yiالفئات 

التكرار  احدود الحقيقية

 النسبي

التكرار 

 المئوي

55 – 50 3 52.5 49.5 – 55.5 0.23 23 

61 – 56 3 58.5 55.5 – 61.5 0.23 23 

67 – 62 2 64.5 61.5 – 67.5 0.15 15 

73 – 68 3 70.5 67.5 – 73.5 0.23 23 

79 - 74 𝟐 76.5 73.5 – 79.5 0.15 15 

 13     

 

 40مثال : البيانات التالية تمثل تركيز  المونولديهايد في في اناث االرنب المزالة من المبايض والتي عددها 

انات في جدول توزيع اعرض هذه البي m mol/𝑳انثى علماً ان تركيز المونولديهايد في مصل الدم مقاس 

 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                    يد عدد الفئاتتحد  -2
𝟒

  

M= 2.5 × 2.51 = 6.28 ≃ 6                     

ايجاد طول الفئة =   -3
𝑹

𝑴
  =

𝟐.𝟗

𝟔
  =0.483 ① 0.5 

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

 1.5الولى = الحد االدنى للفئة ا .:

 الحد االعلى للفئة االولى 

 0.1الحد االدنى +  –طول الفئة = الحد االعلى 

 0.1+  1.5 –= س  0.5
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 0.1 -  2.0س = 

 الحد االعلى للفئة االولى  1.9س = 

 -ثم نضيف طول الفئة للحد االدنى والحد االعلى نحصل على الفئات االخرى :

 حدود الحقيقيةا 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   
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كبيرة ويصعب التعامل  مفردات العينة اعداد: تستخدم هذه الطريقة عندما تكون قيم  طريقة الوسط الفرضي

 معها وخصوصاً عند عدم توفر الحاسبة تفي هذه الطريقة بالغرض 

 

 

 

 الوسط الفرضي  aحيث 

∑ di  مجموع االنحرافات عن الوسط الفرضي 

nعدد المشاهدات = 

 

  -مثال // اذا كانت اوزان ستة طالب من طلبة كلية الصيدلة كاآلتي :

yi= 85 , 67 , 80 , 75 , 60 , 55 

 اوجد الوسط الحسابي؟

 الحل :

 75نختار وسط فرضي وليكن = 

 

    di =yi -a  yi 

   10 85 

  �̅� =a+∑di    -8 67 

  �̅�= 75 - 
𝟐𝟖

𝟔
   5 80 

    �̅�= 75-4.67 =70.33     0 75 

      15  60 

  
−𝟐𝟎

−𝟐𝟖  
      55 

 مالحظة// ال يتغير الوسط الحسابي بتغير الوسط الفرضي

   المبوبةالوسط الحسابي في حالة البيانات  –ب 

 

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

 ، اوجد الوسط الحسابي لوزن طلبة الكلية صفة الوزن 

�̅�= a + 
∑ 𝒅𝒊

𝒏
 

 

�̅� =
∑𝒇𝒊𝒚𝒊

∑𝒇𝒊
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∑𝒇𝒊𝒚𝒊

∑𝒇𝒊
                        �̅�= 

67.54=
𝟔𝟕𝟓𝟒

𝟏𝟎𝟎
  �̅� = 

 
∑𝒇𝒊𝒚𝒊

∑𝒇𝒊
  ý= 

  67.54=
𝟔𝟕𝟓𝟒

𝟏𝟎𝟎
  ý= 

 

 

 

 Weighted Meanالوسط الحسابي المرجح أو الموزون  -جـ 

الناحية العملية هناك الكثير من الحاالت تكون بعض المفردات اكثر اهمية من االخرى مما يتوجب من 

االمر اخذ ذلك بنظر االعتبار لدى حساب الوسط الحسابي ، فمثال عند حساب معدل درجات الطالب فأن 

ني ترجيح االمر يستوجب االخذ بنظر االعتبار عدد الساعات االسبوعية المخصصة لكل درس وهذا يع

المفردات بأوزان معينة تمثل اهمية كل منها وعنده ادخال اهمية المفردات في حساب الوسط الحسابي فأن 

( وزن خاص يتناسب مع yiعندئذ يسمى الوسط الحسابي المرجح وبتعبير آخر لكل قيمة من المشاهدات )

 -( فالوسط الحسابي لهذه القيم يحسب كما يلي:wiاهميتها )

  

 

 الوسط الحسابي الموزون  �̅�𝒘حيث ان 

wi  المفردة(همية أواوزان( 

yi  قيمة المشاهدة 

 

 

 

اذا كانت درجات احد الطلبة في الصف االول في كلية الصيدلة في الدروس المقررة في هذه مثال // 

 المرحلة حسب الساعات االسبوعية المحدد لكل درس ، المطلوب حساب معدل الطالب ؟

 عدد الساعات الدرجة

 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 

72 - 74 8 73 584 

100  6754 

∑𝒘𝒊𝒚𝒊

∑𝒘𝒊
  �̅�𝒘= 
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62 2 

80 2 

75 2 

88 3 

84 3 

84 3 

86 3 

90 3 

 حل //لا

 wi wiyiاالهمية  yiالدرجة 

62 2 124 

80 2 160 

75 2 150 

88 3 264 

84 3 252 

84 3 258 

86 3 270 

18 1478 

 

80.714   =
𝟏𝟒𝟕𝟖

𝟏𝟖
  =

∑𝒘𝒊𝒚𝒊

∑𝒘𝒊
   

 -: المبوبةسط الحسابي الموزون في حالة البيانات وال

 
∑𝒘𝒊𝒇𝒊𝒚𝒊

∑𝒘𝒊𝒇𝒊
  �̅�𝒘= 

yiمركز الفئة = 

Fiالتكرار = 

wi االهمية = 

 

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 

 fiملة العا

عدد ساعات 

 wiالعمل 

yi wifi wifiyi 

4 – 2 4 6 3 24 72 
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6 – 4 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
    

 

 -خصائص الوسط الحسابي :

 انحرافات القيم عن وسطها الحسابي = صفرمجموع  -1

 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 الشاذه او المتطرفة الن الوسط الحسابي يأخذ بنظر االعتبار جميع القيم . -4

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

 لمشكلة تحل بتحديد مراكز الفئات الفئات وهذه ا

 -:Medianالوسيط 

يعرف الوسيط بأنه القيمة التي تمثل المرتبة الوسطى عندما ترتب القيم قيد الدرس تصاعدياً او تنازلياً وهذا 

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

  مبوبةايجاد الوسيط لبيانات غير  - أ

 ترتيب القيم تصاعدياً او تنازلياً يتم  -1

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

𝟐
( nواذا كان عدد القيم زوجي ) 

بهما يط الحسابي للقيمتان اللتان ترتيط هو الوسفالوس
𝒏

𝟐
+ 1و    

𝒏

𝟐
  

 ملغم / ديسلتر( رجال 7مثال // اوجد الوسيط للبيانات التي تمثل مستوى الهيموغلوبين في دم )

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 
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12  =Me 

 

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

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

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

 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

Fالتكرار المتجمع الصاعد عند بداية فئة الوسيط = 

C الوسيط(= طول الفئة )طول فئة 

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

 

 طالب من طلبة كلية اصيدلة حسب صفة الوزن 100مثال // اوجد الوسيط للبيانات التالية التي تبين توزيع 

 fiالتكرار  الفئات

62 – 60 5 

65 – 63 15 

68 – 66 45 

71 – 69 27 

Me = Li +[
∑𝒇𝒊

𝟐
 − 𝑭

𝒇𝒊
  ] × C 
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التكرار المتمجع  جدول الفئات

 الصاعد

 0 60اقل من 

 5 63اقل من 

  20 66اقل من     ←الحد االدنى لفئة الوسيط

 65 69اقل من  ←الحد االدنى لفئة الوسيط  50

 92 72اقل من  

 100 74اقل من 

 

 ايجاد التكرار المتجمع الصاعد -1

ايجاد رتبة الوسيط      رتبة الوسيط =    -2
∑𝒇𝒊

𝟐
  =

𝟏𝟎𝟎

𝟐
  =2 

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 

 

 -: مالحظات عن الوسيط

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

 التوزيع .

 يستخدم في حالة الفئات المفتوحة -2

74 - 72 8 

 100 
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البيانات االصلية النه يهتم بالقيم الواقعة في للمتغيرات التي تحدث في قيم الوسيط قليل الحساسية  -3

ط الحسابي الذي يعتبر شديد الحساسية النه يأخذ بعين االعتبار نتصف ويهمل االطراف على عكس الوسالم

 جميع القيم في حسابه .

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

 اص وفقاً لخصائصهم .االشخ

 

 

 

 

 


