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 Arithmetic Meanالمتوسط الحسابى )الوسط( 

يعتبر الوسط الحسابى بحق من أىم مقاييس النزعة المركزية وأكثرىا 
استخداما فى الحياة العممية ، وذلك لبساطتو وسيولة فيمو ووضوح معناه ، 

 المتوسطوىو الذى ُيشار إليو فى لغة التخاطب العادى باسم 

 )المعياري(االنحراف 

مقياس من مقاييس التشتت )االختالف( وهو يقيس االختالف في صورة وحدات  
بنفس وحدات قياس الصفة المتغيرة ويرمز لالنحراف القياسي لمعشيرة بالرمز  

 SDأو  Sواالنحراف القياسي لمعينة بالرمز 

وهو تقدير غير متحيز  Statisticهو إحصاء لمعينة  (S)واالنحراف القياسي لمعينة 
واالنحراف المعياري هو أفضل المقاييس التي ُتستخدم لقياس مدى .لالنحراف القياسي 

ق أو تناغم البيانات عن متوسطها الحسابي؛ حيُث ُيحَسب االنحرف المعياري من  َتفرُّ
خالل إدخال جميع القيم وحسابها وليس من خالل قيمتين أو ثالثة فقط، ومن ُهنا 

 .ته عن باقي مقاييس التشتتتكمن دق  

. 

 المئينيات  واالعشاريات 

المئينيات هى التى تقسم التوزيع التكرارى الى اجزاء مئوية واالعشاريات 

هى التى تقسم التوزيع التكرارى الى اجزاء عشرية   ويقدم الطالب مثاال 

 مما تم دراسته 

 

 



 

 معامل االرتباط  فيانواع العالقات 

 

فيما إذا كانت سالبة أو موجبة،  أيأما اتجاه العالقة، 
فإنيا تدل عمى أن التغير في احد المتغيرين يرافقو تغير في 
المتغير اآلخر. فإذا كانت قيم المتغير )س( يقابميا تغير في 

أن الزيادة في قيم  أيقيم المتغير )ص( وباالتجاه نفسو، 
ير )ص( أو النقصان المتغير )س( يقارب الزيادة في قيم المتغ

في قيم احد المتغيرين يقابمو نقصان في المتغير اآلخر فان 
اإلشارة تكون موجبة والعالقة )طردية(، أما إذا قابمت الزيادة 
في المتغير )س( نقصان في المتغير )ص( أو بالعكس فإن 

 اإلشارة تكون سالبة، والعالقة )عكسية(.  
 

 : أشكال معامالت االرتباط
في اإلحصاء الوصفي، ىنالك من المقاييس، يدعى )  

مقاييس العالقة ما بين الظواىر اإلحصائية أو البحثية(، ففي 
الوقت الذي نجد فيو أن المقاييس المستخدمة في اإلحصاء 

ومنيا : طرق إيجاد المتوسطات ومقاييس  -الوصفي 



التشتت، وكذلك كيفية استخدام كل منيا عند معالجة بيانات 
ير معين واحد، يضاف إلييا أساليب جدولة ىذه البيانات متغ

قد ال تفي بالغرض  -وعرضيا بأشكال ونماذج متعددة 
المطموب وبخاصة مع البيانات المعنية بالظواىر التي تتأتى 

 من خالل وجود عالقة ما بين متغيرين أو أكثر .
وبما أن المتغيرات المبحوثة، يمكن أن تكون منفصمة أو 

ستمرة( أو ناتجة عن قياس كمي )رقمي( أو نوعي متصمة )م
عميو، وعند وصف التوزيعات المرتبطة البد وأن نأخذ بنظر 

االعتبار بعض المحددات األساسية في ىذا الوصف ، ومنيا 
مستويات القياس، وحتى نكون أكثر وضوحًا في ىذا 

الموضوع ، نجد أن ىنالك حقيقة ال خالف فييا إاّل وىي : أن 
لعالقة بين توزيعات ظاىرتين أو أكثر ميما كان نوع طبيعة ا

ىذه العالقة، يمكن حسابو رياضيًا بطرائق وأساليب مختمفة، 
 مختلفة   وىذه األساليب يمكن مالحظتيا بأشكال

 

 

 



 


