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 متغير واحد لمحور الثالث: االساليب االحصائية لوصفا 

 
لك ال يتسنى الى باتباع منهجية  ذ   وتحقيق ،  ة االنسان في شتى المجاالت ايسعى البحث العلمي الى تحسين ظروف الحي

تحليلها وتلخيصها وتفسيرها  ثم    البيانات   في جمعبداية البحث العلمي في جانبها التطبيقي    وتتجلىعلمية في الدراسة،  
الباحثون  وفي األبحاث العلمي  .وعرضها أو  ر  تفسيالتي تساعدهم على المجموعة من األساليب اإلحصائّية  ة يستخدم 

التي تستخدم في وصف متغير    اإلحصائية  األساليب مجموعة من    ضرات االمحفيما تبقى من    نتناولوس.  إيجاد الحلول
تقنيات تحليل البيانات    مقياس  رات ضمحا لهذه النقطة البداية الفعلية    وتعد .  بين المتغيرات   دراسة العالقات واحد، او في  

 الصحفية. 
 . االساليب االحصائية لوصف متغير واحد3

التي تعد الخطوة األولى في عملية تحليل  و  بدراسته، ينتقل الى المرحلة التالية ث جمع البيانات المرتبطةاحتم الببعد أن ي
وصفها   ن تلخيص التي تمكنه م و   في هذه المرحلة يستخدم الباحث االساليب االحصائية لوصف متغير واحد،و   البيانات،

 البياني،العرض الجدولي و/أو  لة أسلوبين احصائيين هما:  المرح  وتفسير البيانات الخام التي جمعها مستخدما في هذه
 مقياس أو أكثر من المقاييس اإلحصائية. و 

 عرض البيانات االحصائية  1.3
وتحليلها إحصائيا بشكل يظهر  يقوم الباحث بحصر وتصنيف البيانات وعرضها بطريقة مختصرة تساعد على فهمها 

ويتم عرض  ى الحقائق المطلوب إبرازها،ت وعلالبيانا على نوع هذه  بيانات تتوقف طريقة عرض الو  العالقات بينها.
مهمة تسبق هذه البد من التطرق الى نقطة بسيطة و البيانات بعدة طرق. لكن قبل التطرق لطرق عرض البيانات، 

 بسيط. تكراري جدول  فيلبيانات الخام تبويب ا هي عملية و  العملية،
في جد  الخام  البيانات  تبويب  تكر يعد  األول  العمليات  من  بسيط  البيانات  ساري  بعد جمع  الباحث  بها  يقوم  التي  اسية 

بالرغم من بساطة هذه الطريقة اال انها تعد أداة مهمة تساعده في االحصاء الدقيق للبيانات المجمعة خاصة في  و  الخام،
 نت هذه البينات ذات حجم كبير. حال كا

 المثال التالي.  كما فيعرض البيانات في صورة جدول تكراري   ويتم
 في شكل جدول تكراري بسيط. التعليمي(بيانات متغير )المستوى  مثال: عرض 

 
 التكرارات  العالمات اإلحصائية المستوى التعليمي 

 5  ابتدائي 
 10  ثانوي 

 13  ليسانس 
 8  ماستر 

 4  دراسات عليا 
 40  المجموع
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 ضوع: عرض البيانات ضمن سير الكتابة للمو  1.1.3

نات إنشائيا، ويستخدم الباحث هذه الطريقة عموما في حال كانت البينات تتألف من عدد طلق عليها طريقة عرض البيا ي
 استخلصها من البيانات.في سبيل توضح النتائج التي و  محدود من األرقام،

 ض البيانات بواسطة الجداول االحصائية: عر  2.1.3
يتم  انات شيوعا في البحوث العلمية، و ائية من أكثر طرق عرض البيول إحصتعد طريقة عرض البيانات في صورة جدا

  :التاليالترتيب  و   لتصنيف يتم ذلك بوجه عام وفقا إلحدى قواعد او   ترتيبها وفقا لبعض خواصها،و   ذلك بتصنيف البيانات 
 ...الخ.كميأو وصفى،   نوعي، جغرافي، هجائي،  زمنيو أ  تاريخي

 ة أمور عدة أهمها: يتطلب إعداد الجدول اإلحصائي مراعا
في  عادة فوق الجدول و   )يوضع  .عنوان الجدول؛ لتسهل اإلشارة إليه أو الوصول إليه أو استخراج البيانات منهم و أ ـ رق

 الوسط(. 
 االعمدة والصفوف بشكل مختصر ودقيق. ب ـ تحديد المتغيرات، وضع عناوين موضوعات 

في و   الجدول  أسفلعادة    )يوضع  ول.البيانات الواردة في الجد   ول؛ لتوضيح الجهة التي استقيت منها جـ ـ مصدر الجد
 يسار الصفحة(. 

 : يؤخذ على هذه الطريقة أنها ال تعطي فكرة سريعة بمجرد القاء نظرة واحدة على الجداول.مالحظة
وضياف  االجتماعية بجامعة محمد بو   نسانيةلجدولي لبينات أعداد الطالب بعض أقسام كلية العلوم االالعرض ا  مثال:

 المسيلة.
 االجتماعيةو  ( يوضح أعداد الطالب بعض أقسام كلية العلوم االنسانية01جدول رقم )

 بجامعة محمد بوضياف المسيلة  
 الفلسفة  س علم النف االتصالو  اإلعالم علم االجتماع  تاريخ  القسم 

 550 350 400 500 650 عدد الطالب

 المصدر )بيانات افتراضية(                                                                            
 عرض البيانات بواسطة التمثيل البياني:  3.1.3

 منه استيعاب خصائص موضوع الدراسة. يعتبر العرض البياني للبيانات اإلحصائية بمثابة تلخيص لها في شكل يسهل
أهدافه بحيث يسهم  و  ب بياناتهاالختيار من بينها ما يناسعلى الباحث و  أنواع،للبيانات عدة  يتضمن العرض البيانيو 

 اكتشاف العالقة بين المتغيرات بمجرد النظر إليها.و  الرسم البياني في توضيح
 ت نتبع الخطوات التالية: بإعداد التمثيل البياني للبيانا للقيام

 العمودي. و  . نرسم المحورين األفقي1
 االقسام(. ) االول األفقي المتغيرالمحور  يمثل .2
 الطالب(. )عدد ر العمودي المتغير الثاني . يمثل المحو 3
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وكذلك    رقم موجود في الجدول  أصغر. يقسم المحور العمودي إلى أقسام متساوية ويراعى أن يمثل على هذا المحور  4

من استنتاج مالمح   نا التمثيل البياني بطريقة تمكنرقم، مع ضرورة حسن اختيار القيم حتى يظهر ل  أكبرحسن اختيار  
  عامه منه.

  . يراعى في تقسيم المحور األفقي إلى أقسام متساوية.5
 . نحدد نقاط التقاطع بين قيم المتغيرين )تختلف الطريقة تبعا لنوع التمثيل البياني(  6
 . نرسم التمثيل البياني. 7
 جوانبه. أحد على . نحدد دليل أو مفتاح التمثيل البياني 8
عادة فوق التمثيل    )يوضع منهيه أو الوصول إليه أو استخراج البيانات  نوان الشكل؛ ليسهل اإلشارة إلعو   رقم. نكتب  9

 في الوسط(.و  البياني
التمثيل    أسفلعادة    )يوضعمنها البيانات الواردة في الشكل.    . نكتب مصدر الشكل؛ لتوضيح الجهة التي استقيت 10

 البياني(.
لبيان طرق التمثيل البياني  و  رجو من التمثيل البياني،الهدف المو  عا لنوع المتغيرات تم التمثيل البياني بعدة طرق تبي

 التالي: لدينا المثال  المختلفة،
االجتماعية بجامعة محمـد بوضـياف و  عض أقسام كلية العلوم االنسانيةالجدول التالي يوضح أعداد الطالب بب  :01مثال

 المسيلة. 
 الفلسفة  علم النفس  االتصالو  اإلعالم علم االجتماع  تاريخ  قسم ال

 550 350 400 500 650 عدد الطالب

 : 01أهم الطرق المستخدمة في التمثيل البياني للبيانات الواردة في المثال   ييل وفيما
 البسيطة:قة األعمدة البيانية ( طري1)

دد ة المقابلـة لقيمـة المتغيـر )عـ( أمـا محـور العمـودي يمثـل القيمـسـمالمتغير)القوفى هذه الطريقة يمثل محـور االفقـي قـيم 
 العمودي.عدد الطلبة( على محور )المتغير يمثل قيمة  القسم( وارتفاعهالمتغير)يتم رسم عمود حول  (،الطلبة

 البسيطة؟ طريقة باستخدام طريقة األعمدة البيانية   باستخدام  01انات المثال عرض بي   تطبيق:
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 البسيط: البياني( طريقة المنحنى 2)

( أمـا محـور العمـودي يمثـل القيمـة المقابلـة لقيمـة المتغيـر )عـدد المتغير)القسـمر االفقـي قـيم وفى هذه الطريقة يمثل محـو 
عــدد )المتغيــر القيمــة المقابلــة لــه علــى محــور علــى محــور العمــودي قيمــة و  (المتغير)القســمنحــدد نقــاط تقــاطع  (،الطلبــة

 باليد. ثم يتم توصيل تلك النقاط بخط منحنىالطلبة(، 
 البسيط. البيانيطريقة بطريقة المنحنى  باستخدام 01المثال عرض بيانات  مثال:

 
 المنكسر: البياني( طريقة الخط 3)

 ( أمـا محـور العمـودي يمثـل القيمـة المقابلـة لقيمـة المتغيـر )عـدد المتغير)القسـميمثل محـور االفقـي قـيم   وفى هذه الطريقة
عــدد )المتغيــر لــه علــى محــور علــى محــور العمــودي قيمــة القيمــة المقابلــة و  ()القســمالمتغيرنحــدد نقــاط تقــاطع  (،الطلبــة

 المسطرة.الطلبة(، يتم توصيل تلك النقاط بخط منكسر باستخدام 
 طريقة الخط البياني المنكسر؟ باستخدام 01عرض بيانات المثال  مثال: 

 

 
 
 
 
 



 قسم علوم االعالم واالتصال، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، المسيلة-جامعة محمد بوضياف

 أستاذ المقياس، د. فيصل نويوة              تحليل البيانات الصحفية  مقياس         السداسي الثالث          لسنة الثانية ليسانسا        2021/ 2020السنة الجامعية 

5 

 ة:البياني( طريقة الدائرة 4)
قيمـة علـى حـدة ونقـوم برسـم تلـك الداويـة داخـل الـدائرة حتـى  ئـرة ثـم نحسـب زاويـة قطـاع كـلوفى هذه الطريقة يـتم رسـم دا

 الدائرة. تنتهي
 التكرار الفعلي للجدء                                                        

 360ــــــــــــــــــــــــــــــ   × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــقطاع الجدء = ـــ زاوية العالقة:ونحسب زاوية قطاع الجدء من 
 مجموع التكرارات                                                              

 
 للجدء لفعلياالتكرار                                                

 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × ـــــــــــــــــــــــــ جدء = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة قطاع ال :العالقةلجدء من ونحسب نسبة قطاع ا
 مجموع التكرارات                                                                 

 طريقة الدائرة البيانية. امد باستخ 01عرض بيانات المثال  :مثال
 2450=  550+350+400+500+650نحسب مجموع التكرارات = 

 95.5= 2450 /( 360*650خ = )زاوية قسم التاري
 %27= 2450 /( 100*650نسبة قسم التاريخ = )

 73.5= 2450 /( 360*500زاوية قسم علم االجتماع = )
 %20= 2450 /( 100*500ماع = )نسبة قسم علم االجت

 58.7= 2450 /( 360*400االتصال= )و  اوية قسم اإلعالمز 
 %16= 2450 /( 100*400االتصال= )و  نسبة قسم اإلعالم

 51.4= 2450 /( 360*350زاوية قسم علم النفس= )
 %14= 2450 /( 100*350نسبة قسم علم النفس= )

 80.8= 2450 /( 360*550زاوية قسم الفلسفة = )
 %23= 2450 / (100*550) نسبة قسم الفلسفة =

  

  



 قسم علوم االعالم واالتصال، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، المسيلة-جامعة محمد بوضياف

 أستاذ المقياس، د. فيصل نويوة              تحليل البيانات الصحفية  مقياس         السداسي الثالث          لسنة الثانية ليسانسا        2021/ 2020السنة الجامعية 

6 

  
 المتالصقة:( طريقة األعمدة البيانية 5)

تشبه طريقة العمدة البيانية البسيطة ولكن يتم رسم عدد  وهية أيضا بطريقة األعمدة البيانية المتجاورة تسمى هذه الطريق
 المتغير.قيم  أحد ثل كل منهم من األعمدة متالصقة يم

االجتماعيـة بجامعـة محمـد بوضـياف و  يوضـح أعـداد طـالب بعـض أقسـام كليـة العلـوم االنسـانية  التـاليجدول  لا  :02مثال
 المتالصقة؟الجنس، المطلوب عرض هذه البيانات باستخدام طريقة األعمدة البيانية و  ة تبعا لمتغيري القسمالمسيل

 الفلسفة  الجغرافيا  إلعالم ا االجتماع  التاريخ  القسم 
 300 250 300 250 300 طالب 
 600 300 500 300 200 طالبة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المجزأة:( طريقة األعمدة البيانية 6)

الطريقة تشبه طريقة األعمدة البيانية البسيطة ولكن يتم رسم عمود يمثل القيمة األولى للمتغير ثـم يليـه عمـود ببـاقي هذه  
 .باأللوانمييد بينهما قيمة المتغير مع الت

  طريقة األعمدة البيانية المجدأة. باستخدام 02ت المثال ياناعرض ب مثال: 
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 لي:التحليل البياني األو  2.3
تناولنــا فــي النقــاط الســابقة أن الباحــث عنــد قيامــه بدراســة أي ظــاهرة دراســة علميــة، فإنــه يتبــع فــي ذلــك الخطــوات العلميــة 

تحديـده لـودوات البحثيـة و  ضـبطه للمتغيـرات المرتبطـة بهـا،و  اسـةدليل العمل. فبعد تحديده لموضـوع الدر التي تعد بمثابة  
، والمالحظـــة، واالختبـــار، ويمكنـــه اختيـــار هـــذه األدوات منفـــردة أو مجتمعـــة، ويتوقـــف المتمثلـــة فـــي: االســـتبانة، والمقابلـــة

ثــل: طبيعــة ، ما بــين المهتمــين بمنهجيــة البحــث العلمــياختيــار األداة المناســبة علــى ضــوء اعتبــارات علميــة متفــق عليهــ
بعــد جمــع و  عــن المبحــوثين. تضــمن هــذه األدوات جمــع بيانــات أوليــةو  البحــث، وتوجهــات الباحــث، واإلمكانــات المتاحــة،

مترتبـة البيانات األولية ينتقل الباحث الى مرحلـة التفسـير اسـتخالال دالالت البيانـات الرقميـة، وبالتـالي اتخـاذ القـرارات ال
 .على هذه الدالالت 

باتهـا، ففـي متطلو  ذلـك تبعـا للدراسـةو  الدراسة يحتاج الباحث الى االسـتعانة بـبعض االسـاليب االحصـائيةاض  لتحقيق أغر 
 الوسـط الحسـابي،و  التي مـن أهمهـا التكـرارو  الدراسات الوصفية يلجأ الباحث الى استخدام األساليب االحصائية الوصفية

لـة الدراسـات االرتباطيـة فيلجـأ الباحـث الـى اسـتخدام أسـاليب حا . أمـا فـيالتبـاينو   االنحراف المعيـاري و   الوسيط،و   المنوالو 
 رتباط بيرسون، كما قد يحتاج الى مقاييس االختالف مثل اختبار "ت".االرتباط مثل معامل اال

 النسبية.و  ل التكراريةيلي العمليات األولية لتحليل البيانات: تبويب البيانات، تكوين الجداو  فيمانتناول 
 انات:لبيتفريغ ا 1.2.3

ملية التفريغ في جدول يعده الباحث بحيث يتضمن تتم عو  تصنيفها يأتي مرحلة التفريغ،و  بعد االنتهاء من جمع البيانات 
قـــد يكـــون هـــذا الجـــدول علـــى الـــورق، أو علـــى الحاســـب مـــن خـــالل برنـــامج إكســـل و  جميـــع البيانـــات المرتبطـــة بالدراســـة،

EXCEL،  يلي مثال لذلك: فيماو  ل نظرا لما يقدمه البرنامج من تسهيالت،اكسعلى برنامج  العمليةنقترح أن تكون و 

 التسلسلي الرقم 
 لمفردات العينة

 السن 

الجنننننننن
 س

لغننننننننننننننننننننننة  االقامة الطور البكلوريا
 درجة  الدراسة

ور المح
1 

 درجة 
المحور 

2 

 درجة 
المحور 

3 

الدرج 
ة  

 الكلية 
 ذ   1 الخ  .... ....

 أ   2
 علمي 1
 ادبي 2

 األول 1
 الثاني 2
 لثالثا 3

 الجامعة 1
السنننننننننننننننننننكن  2

 العائلي

 وطنية 1
 اجنبية 2

01 19 1  1  1   1   2 5 5 5 15    
02 21  2 1   2   2 1  2 3 5 10    
03 21  2 1   2  1  1  1 5 5 11    
04 19  2 1  1    2  2 4 4 6 14    
05 25  2 1    3  2 1  3 3 2 8    
06 20 1  1  1    2  2 4 4 4 12    
07 25 1  1    3  2 1  5 5 2 12    
08 20 1   2 1    2 1  3 3 3 9    
09 20 1   2 1    2 1  4 5 3 12    
10 20  2  2 1   1  1  2 2 5 9    
11 20  2  2 1   1  1  1 1 1 3    
12 21 1   2 1   1  1  2 2 2 6    
                    ن
    121 43 42 36 3 9 7 5 2 2 8 5 7 6 6  المجموع

                    النسبة المئوية
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 مالحظة:
 عليه أن يأخذ بعين االعتبار الترميد المعتمد مثال:و  في حالة اعتماد الباحث فقط على اكسل، يستخدم النموذج أعاله، 

 في خانة مجموع الذكور SOMME (C1:C12)عند جمع عدد األفراد الذكور يستخدم األمر 
مجموع االناث، بحيث يقسم المجمع في خانة  SOMME (C1:C12) /2جمع عدد األفراد االناث يستخدم األمر عند 

 على القيمة المعطاة للمتغير
نـامج ، يسـتخدم النمـوذج التـالي، بحيـث ينجـده فـي اكسـل ثـم ينقلـه الـى بر SPSSبرنـامج في حالة رغبة الباحث اسـتخدام 

SPSS،  مج في برناأو يقوم بذلك مباشرةSPSS. 

 الرقم التسلسلي 
 السن  لمفردات العينة

الجنننننننن
 س

لغننننننننننننننننننننننة  االقامة الطور البكلوريا
 درجة  الدراسة

ور المح
1 

 درجة 
المحور 

2 

 درجة 
المحور 

3 

الدرج 
ة  

 الكلية 
 ذ   1 الخ  .... ....

 أ   2
 علمي 1
 ادبي 2

 األول 1
 الثاني 2
 الثالث 3

 الجامعة 1
السنننننننننننننننننننكن  2

 العائلي

 وطنية 1
 اجنبية 2

01 19 1 1 1 1 2 5 5 5 15    
02 21 2 1 2 2 1 2 3 5 10    
03 21 2 1 2 1 1 1 5 5 11    
04 19 2 1 1 2 2 4 4 6 14    
05 25 2 1 3 2 1 3 3 2 8    
06 20 1 1 1 2 2 4 4 4 12    
07 25 1 1 3 2 1 5 5 2 12    
08 20 1 2 1 2 1 3 3 3 9    
09 20 1 2 1 2 1 4 5 3 12    
10 20 2 2 1 1 1 2 2 5 9    
11 20 2 2 1 1 1 1 1 1 3    
12 21 1 2 1 1 1 2 2 2 6    
           1   ن

 
 النسب(و  التكراراتو  )الفئاتتكوين الجداول االحصائية  2.2.3

لســابقة طريقــة النقــاط القــد تناولنــا فــي و  ين جــداول تكراريــة احصــائية،ان العــرض الجــدولي للبيانــات المفرغــة يتطلــب تكــو 
يلــي طريقــة تكــوين جــدول تكــراري احصــائي للبيانــات  فيمــاســنتناول و  تكــوين جــدول تكــراري احصــائي للبيانــات النوعيــة،

 يتم ذلك تبعا للخطوات التالية:و  الكمية،
 يتم ذلك بعدة طرق منها:و  أ. تحديد طول الفئة:

 :يتم ذلك تبعا لما يليو  (H.A. Sturgesتروجر")طريقة "س •
 أقل قيمةو  الذي يعرف بأنه الفرق بين أكبر قيمةو  Rang(R)المدى  . نحسب 1
 )لغ ن( 3.322+1ذلك تبعا للمعادلة التالية: و  (،k.نوجد عدد الفئات )2
 h=R/k (:H.A. Sturges( بطريقة "ستروجر")h. نحدد طول الفئة )3

 ت الدراسة.على بياناتطبيق تقسيمها للفئات و  ت السابقة المشابهة،بالرجوع الى الدراسا •
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 ب. كيفية كتابة حدود الفئات:
 فق للخطوات التالية:و  تبدأ بقيمة تسمي الحد األدنى، وتنتهي بقيمة تسمي الحد األعلى، يتم تحديد الفئات  الفئة
  األدنى للفئة األولى هو أقل قراءة )درجة(. الحد  االولي:الفئة 

 نى للفئة األولى + طول الفئة = الحد األد الحد األعلى للفئة األولى                
 1األدنى للفئة الثانية هو الحد األعلى للفئة األولى او الحد األعلى للفئة األولى+ الحد  الثانية:الفئة 

 ئة.الفالحد األدنى للفئة الثانية + طول  الثانية =الحد األعلى للفئة                
 ت األخرى.وبنفس الطريقة يتم تكوين حدود الفئا 
 يلي طريقة تحديد حدود الفئات باستخدام المجاالت: فيماو  طريقة المجاالت،تم كتابة حدود الفئات بطرق عديدة أهمها ي

 أي:  المغلق،سط المجال و  المجال مغلق من الطرفين تنتمي اليه جميع القيم الواقعة [:20، 0] •
 ينتمي إلى المجال 20لمجال، ينتمي إلى ا 0

 أي: ،20و 0م الواقعة بين القيمتين ن الطرفين تنتمي اليه جميع القيجال مفتوح مالم ]:20، 0[ •
 ال ينتمي إلى المجال 20ال ينتمي إلى المجال،  0

ســط المجــال باســتثناء أول و  مجــال نصــف مفتــوح مــن الطــرف األول، تنتمــي اليــه جميــع القــيم الواقعــة [:20، 0[ •
 إلى المجالينتمي  20ال ينتمي إلى المجال،  0أي: مة قي

سـط المجـال باسـتثناء أخـر و  ح مـن الطـرف الثـاني، تنتمـي اليـه جميـع القـيم الواقعـةمجال نصف مفتـو   ]:20،  0] •
 ال ينتمي إلى المجال 20إلى المجال،  ينتمي 0أي: قيمة 

 من:أقل و  التي تعنيو  )_( طريقة المطات أو 
 10من  وألقل 5أو             _ 05
 15قل منألو  10_      أو        10
 20ألقل من و  15    _      أو    15

 اقتضت الضرورة ذلك. إذايفضل ان يكون طول الفئات متساويا اال  مالحظة:
 ج. تحديد مراكز الفئات:

 .2األدنى( / الحد  –مركد الفئة في حالة المجال المفتوح = )الحد األعلى 
 .2/  (1+األدنى( الحد  –لة المجال المفتوح = ))الحد األعلى لفئة في حامركد ا

 حساب التكرار النسبي: د.
 مجموع التكرارات.   / (  100يتم حساب التكرار النسبي وفق القاعدة التالية: )عدد تكرارات الفئة* 

 ية:االحصائتكوين الجداول و  حساب التكراراتو  ه. تفريغ البيانات
 ثال التالي:تكوين الجداول االحصائية نصوغ المو  حساب التكرارات و  فريغ البيانات لبيان طريقة ت
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 طالب في اختبار   50لدينا بيانات درجات   مثال: 
10 21 43 46 53 75 55 40 36 47 
30 41 48 52 32 47 35 46 56 66 
62 61 21 63 22 37 15 57 25 27 
50 72 31 45 32 39 49 35 42 54 
42 44 51 32 44 48 23 79 18 65 

 تكوين التوزيع التكراري:  •
ــال  ــات الطـ ــن أن درجـ ــدول  نالحـ ــكل جـ ــي شـ ــب البيانـــات فـ ــتم تبويـ ــتمر، ولكـــي يـ ــي مسـ ــر كمـ ــار متغيـ ــي االختبـ ب فـ
 تكراري، يتم اتباع اآلتي: 

 Range(R)  =  79-10  =69. حساب المدى  1
   7  ≈   6.64= 5.64+ 1= ((  1.69897) 3.322+ ) 1= (  50)لغ    1 +3.322:  (k) . يوجد عدد الفئات 2
 69 /7   =9.86   ≈  10  (: h. نحدد طول الفئة ) 3
 نقوم بعملية العد.  و   ل تفريغ البيانات .نرسم جدو 4

 جدول تفريغ البيانات 
التكرارات( الطالب ) عدد   العالمات اإلحصائية  الفئات   
_10  / / / 3 
_20 /  //// 6 
_30  / / / /   //// 10 
_40  / / / /   //// //// 15 
_50  / / /   //// 8 
_60 /// / 5 

80-70 // / 3 
Σ  50 

التكـرارات، التكـرار النسـبي، التكـرار المتجمـع الصـاعد، التكـرار المتجمـع    الذي يضم و   . نرسم الجدول التكراري، 5
 ذلك تبعا ألغراضه. و   يمكن للباحث االختيار بينها أو حسابها جميعا و   النازل، 

 رجاتهم في االختبار  ب حسب د التكراري للطال   ع ( التوزي 01جدول رقم ) 
 التكرار المتجمع النازل  صاعد التكرار المتجمع ال  التكرار النسبي  التكرار    الدرجة   فئات 

_10 3 %6 3 50 
_20 6 %12 9 47 
_30 10 %20 19 41 
_40 15 %30 34 31 
_50 8 %16 42 16 
_60 5 %10 47 8 

80-70 3 %6 50 3 
Σ 50 %100 / / 

بيانات افتراضية                                                                  المصدر: 
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مــن  % 50( يتضـح ان 1وصـفا دقيقــا للمتغيـر المـدروس، فمــن خـالل الجـدول رقــم ) مباحــث قـد ال بهـذا يكـون 
 .50و 30الطالب تحصلوا على درجات بين 

 ، كما يلي:باحث االستعانة بالتمثيل البيانيوضوح يمكن للو  حتى تكون قراءة الباحث للبيانات المجمعة أكثر دقةو 
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 تفسيرا(و   )تحليالاالشكال و  التعليق على الجداول 3.2.3
 مجموعة من النقاط منها: استنادا الى يتم ذلك من خالل 

 البشرية. و  المكانيةو   المجاالت الدمنيةو  حديد المتغيرات بغية ت المالحظات و  مصدره و  قراءة متأنية للعنوان •

 . لةتحديد الوحدات التحليلية االحصائية المستعم •

 المتوسطات الكلية من خانة أو خانات المجاميع. و  قراءة المعدالت  •

 المقارنة بين المعطيات المختلفة. •

 وى التعليمي....( ، المست)السن كل المؤشرات و  بحث العالقة بين المعدالت أو النسب العامة •

 االمور الغير عادية التي يمكن مالحظتها. و  فارقات االنتباه الى الم •
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 لنزعة المركزية مقاييس ا 3.3

تعتبر مقاييس الندعة المركدية )أو المتوسـطات( مـن أهـم المقـاييس اإلحصـائية التـي يفكـر الباحـث فـي حسـابها، بـل هـي 
هرة ما تعني التعرف على القيمة التي تقع مًا. فمقياس الندعة المركدية لظافيها الباحث عمو أول مقاييس إحصائية يفكر  

 فمتوسط أي ظاهرة يعبر عن المستوى العام لهذه الظاهرة. للقيم. عادة عند مركد التوزيع العددي
 أو المشـاهدات  تمـك زارتكـا تمثـل نقطـة متوسـطة، قيمـة حـول المشـاهدات  معظم تجمع هو :المركدية بالندعة والمقصود 

 .المنوالو  والوسيط الحسابي كالمتوسط ثقلها، ومركد بؤرتها
 الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.  وهي:عة المركدية وسوف نتناول في هذا الفصل أهم مقاييس الند 

 :The Mean(  X)الحسابي الوسط  1.3.3
هم المقاييس اإلحصائية على وأكثرها استخداما، بل لعله من أ  دعة المركدية شهرةمقاييس الن  يعتبر الوسط الحسابي أكثر

يطلـق و  ، ولدخولـه فـي حسـاب الكثيـر مـن المقـاييس اإلحصـائية األخـرى.اإلطالق، وذلك لما يتمتع به من مدايا وخواال 
 .عليه احيانا" الوسط " أو " المتوسط "

 عددها.  يساوي ناتج قسمة مجموع القيم علىموعة من القيم أنه والفكرة األساسية في حساب الوسط الحسابي لمج
 (: X)الحسابي أ. حساب الوسط 

 الوسط الحسابي تبعا للقانون التالي: يتم حساب 

   
Xn  + … + X3 + X2 + X1

  X
n

   تختصر هذه العملية بـ:و =
X

  X
n


=  

  أن:حيث 
1X   ،2X ،3X    ،....... ،nX اهدات هي القيم او المش 

X ي مجموع القيم أ 
X  .يرمد الى الوسط الحسابي 
 صائص الوسط الحسابي: خ ب.

 يشترط ان تكون لدينا بيانات كمية.و  ال يصلح الوسط الحسابي إذا كانت البيانات وصفية أسمية أو ترتيبية، •
 حساب الوسط الحسابي. جميع القيم تدخل في  •

 . يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة •

  The Median (M)الوسيط  2.3.3
 منتصف القيم بعد ترتيبها )تصاعديا أو تنازليا(.  يعرف الوسيط بأنه القيمة التي تقع في

ي الوسيط. أما إذا كان  كان عدد القيم فرديا فإنه توجد قيمة واحدة في المنتصف )بعد الترتيب( تكون ه  مالحظة: إذا
 فنحصل على قيمة الوسيط.   2المنتصف نجمعهما ونقسم على   عدد القيم زوجيا فإنه توجد قيمتان في

 



 قسم علوم االعالم واالتصال، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، المسيلة-جامعة محمد بوضياف

 أستاذ المقياس، د. فيصل نويوة              تحليل البيانات الصحفية  مقياس         السداسي الثالث          لسنة الثانية ليسانسا        2021/ 2020السنة الجامعية 

14 

 
 ب الوسيط: أ. خطوات حسا

 ترتيب البيانات تصاعديا.  – 1
ترتيب الوسيط في حالة عدد المفردات فردي يساوي – 2

2

1 n +  حيثn .هي عدد القيم 
 ا يلي:و يتم تحدده كمة عدد المفردات زوجيترتيب الوسيط في حال     

نحدد رتبة الوسيط من خالل هذه المعادلة                
2

n   

1من خالل هذه المعادلة   ثم نحدد رتبة الوسيط               
2

n 
+ 

تان ترتيبهما  سيط متوسط القيمتين اللوقيمة الو  هي عدد القيم. nحيث       
2

n  1و
2

n 
+. 

د قيمـة واحـدة فـي المنتصـف تكـون هـي قيمـة الوسـيط. وعذا كـان عـدد القـيم إذا كان عدد القيم فرديا فإنه توجـ  –  3
 الوسيط.فنحصل على قيمة  2زوجيا فإنه توجد قيمتان في المنتصف نجمعهما ونقسم على 

  :الوسيطخصائص  ب.
 طرفة. ال يتأثر بالقيم الشاذة أو المت  •
 . Ordinal Dataيمكن إيجاد قيمة الوسيط في بعض حاالت البيانات الترتيبية  •

 The Mode( Moالمنوال ) 3.3.3
 يعرف بأنه القيمة األكثر تكرارا أو شيوعا بين القيم، فهو القيمة التي تتكرر أكثر من غيرها. 

 ه. طة سواء في فكرته أو في إيجاد قيمت المنوال بالسهولة والبساويتميد 
 أ. تحديد المنوال: 

 تكرر. يتم تحديد المنوال من خالل مالحظة القيم التي ت
 ب. خصائص المنوال:

  يمكن إيجاد المنوال لكل انواع البيانات )كمية أو ترتيبية أو أسمية(. •
 بيانات.د ال يوجد منوال لبعض القد ال تتكرر قيمة أكثر من غيرها، وبالتالي ق •
 د للبيانات. قد يوجد أكثر من منوال واح •

 مقاييس التشتت  4.3
دها لوصف البيانات وعجراء المقارنات بين التوزيعات التكرارية، ألنهـا ال تعطينـا إن مقاييس الندعة المركدية ال تكفي لوح

أن يتساوى متوسطهما الحسابي، قارنة بين ظاهرتين يمكن فكرة عن مدى تجانس أو عدم تجانس البيانات، فعند إجراء م
جانسـة، لهـذا وجـدت مقـاييس أخـرى نجد أن انتشار البيانات في الظاهرتين مختلف كثيرا ألن البيانات غيـر متورغم ذلك  

ــا فكــرة عــن مــدى تباعــد البيانــات عــن بعضــها الــبعض، تســمى هــذه المقــاييس بمقــاييس  : المــدى، اهمهــا)التشــتت تعطين
 ن(.نحراف المعياري، التباياال
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 Rangeالمدى  1.4.3
 .الفترات وهو الفرق بين اعلى قيمة وادني قيمة ويمكن استخدامه مع الرتب أو   :المدي 

 : Standard Deviation (Sاالنحراف المعياري )2.4.3
ى جميـع قـيم بيانـات العينـة. هـو يعتمـد فـي اسـتدالالته علـأكثرهـا انتشـارا. فو  االنحراف المعياري مـن أهـم مقـاييس التشـتت 

لـــى انحرافـــات المشـــاهدات عـــن وســـطها الحســـابي. وطريقـــة حســـاب االنحـــراف المعيـــاري تتطلـــب إلمـــام جيـــد وبالتحديـــد ع
 يتم حسابه بتطبيق المعادلة التالية:و  مليات الرياضية.بالع

        
 

                                                                         
 2s(: Variance( التباين 3.4.3

مد له بالرمد هو مقياس الختالف البيانات وتشتتها، وهو متوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، وير     
2S :ويحسب من الصيغة الرياضية اآلتية 

                                                         
 

       
 التالي:االنحراف المعياري نستخدم الجدول و  اينلتسهيل حساب التب
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