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 المحاضرة الثالثة

 تمثيل التوزيعات بيانيا

 مقدمة:

الخصائص فً اغلب االحٌان ٌفضل رسم التوزٌعات االحصائٌة بٌانٌا إلظهار 

المهمة لها, حٌث تبرز االخٌرة اكثر منها فً الجداول, وهنالك اربع طرق لتمثٌل 

 التوزٌعات االحصائٌة بٌانٌا وهً :

 (histogramالمدرج ) .0

 (polygonالمضلع ) .3

 (frequency and probability curvesمنحنٌات التكرار واالحتمال )  .2

 cumulative frequency andمنحنٌات التكرار واالحتمال المتراكم )  .2

probability curves) 

 (histogram)   المدرج 2-0

تكرار ٌستخدم المدرج اما لوصف التوزٌع التكراري فٌطلق علٌه مدرج ال

(frequency histogram ًاو ٌستخدم لوصف التوزٌع االحتمال ) وحٌنئذ ٌكون

( f(x)) ( وبذلك ٌوضح نمط تغٌر probability histogramمدرج االحتمال )

 (: xi( مع قٌم المتغٌر اإلحصائً المحدد )P(x)التكرار , او االحتمال )

لألصناف, او مراكز  والذي ٌمكن ان ٌكون ) االصناف, او النهاٌات الحقٌقٌة
االصناف(. ولهذا الغرض ٌمثل كل صنف بمستطٌل قاعدته على المحور السٌنً 

(x-axis( وتساوي طول الصنف )L ( وارتفاعه على المحور الصادي , )y – 
axis.وٌساوي اما التكرار او االحتمال حسب المدرج المطلوب ) 

 

 



 

 مدرج التكرار( كمثال لرسم 0-3شكل )

 ( polygon)  المضلع 2-3

( xiٌوضح المضلع نمط تغٌر التكرار او االحتمال مع قٌم متغٌر محدد و الممثل بمركز الصنف )

وٌتكون المضلع من الخطوط  وٌطلق  علٌه مضلع التكرار او مضلع االحتمال على الترتٌب.

وحسب  المستقٌمة الواصلة بٌن النقاط ذات االحداثٌات ) مركز الصنف و التكرار او االحتمال(

 وكمثال على المضلع. المضلع المطلوب.

  

 ( مثال على المضلع3-3شكل )



 (frequency and probability curves)  منحنٌات التكرار واالحتمال 

ٌمكن االستعاضة عن مضلعً التكرار واالحتمال بإٌصال النقاط بمنحنً بدل الخطوط المستقٌمة 

تٌب والجدٌر بالذكر ان المساحة تحت المضلع لتكوٌن منحنً التكرار واالحتمال على التر

 والمدرج والمنحنً تكون متساوٌة تقرٌبا. والشكل التالً مثال لمنحنً التكرار.

 

  : منحنً تكرار (  3-2شكل )

 ( cumulative frequency and probability) منحنٌات التكرار واالحتمال المتراكم  2-2

تستخدم منحنٌات التكرار واالحتمال المتراكم لتوضح توزٌعً التكرار و االحتمال المتراكم 

شكل التالً ٌمثل (. والogiveباستطالة ملحوظة. وٌطلق علٌها ) (s)بٌانٌا. وتأخذ شكل حرف 

 منحنً تكرار متراكم صاعد.

 

 (: ٌمثل منحنً تكرار متراكم صاعد.3-2الشكل )


