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     لجغرافي للدراسةاالمجال 

كم من عاصمة   2تقع بلدیة الدبیلة في الشمال الشرقي والیة الوادي على بعد حوالي        

تحدھا شماال بلدیتي حاسي خلیفة والمقرن ومن   ،كم مربع 78الوالیة وتتربع على مساحة 

اوي      ة والطریف ي خلیف رق حاس ن الش ریم وم د ال اني عب اوي وحس وب الطریف ن الجن وم

  الغرب حساني عبد الكریم وسیدي عون 

ر              اني عش رن الث ي الق ھ ف الل رحالت الى خ ھ اهللا تع ن خزان رحم ي ب أسسھا الشیخ عل

ھـ ،وذلك أن الشیخ رحل الى بالد المغرب واستوطن بھا  1100و  1090الھجري حوالي 

ي بل        ،ورحل إلى بالد الجرید بتونس  ا ف ر بھ الد سوف وعم ى ب ة  ثم منھا رحل إل دة البھیم

ا                زال بھ ى من زقم وبن الد ال ة شرقي ب ة الجنوبی الد الدبیل ى ب م خرج إل ـالزقم ـ  ث ة ـ  ،القدیم

با   را تعص ین نف م أربع زقم وھ الد ال ن ب ة م ھ جماع دى علی ل فاعت ة النخی ي خدم رع ف وش

وحمیة فعقروا ناقتھ وافسدوا حرثھ فانتقل إلى ارض حاسي خلیفة وعمر بھا وبنى موضعا 

شرع في خدمة النخیل ثم قصد الخروج من ارض سوف بالمرة وغادرھا متوجھا للعبادة و

ودي أن ارجع        ة فن ة بشرقي حاسي خلیف إلى الشرق حتى وصل إلى صحن بري المعروف

العمارة إلى عمار ورجع إلى جھة الغرب مسافة من السیر ونزل في الدبیلة العامرة وھناك 

ن خزان اآلن   حفر بئر وبنى الجامع وبیتھ المعروف بزاوی ي    ،ة الشیخ على ب واستمرت ف

د         د محم ین القای أمر تعی د الفرنسي ب ا القائ االستعمار تابعة الى بالد سوف إلى أن بعث إلیھ

ومن ھذا التاریخ أصبحت تابعة إلى ، 1870كقائد عربي تابع للحكومة الفرنسیة وذلك سنة 

ادت     قرر السكان بناء أول مدرسة رسمیة   1952حكم فرنسا وفي سنة  یم الصغار وك لتعل

در یمین  كان ال ة وس كان الدبیل ین س دیدة ب ارك ش ع مع یخ  يان تق م الش ا إال أن اهللا ألھ علیھ

ذه المدرسة    ،الطاھر عالل إلى حل سلمي وھو بناؤھا بین القریتین بنفس المسافة وظلت ھ

دو ھتؤدي دورھا تحت إشراف معلم ومعلمة فرنسیین إلى أن حول ى   ا القائد الفرنسي بری إل

ة  ي جویلی كري ف ز عس دة   ،1954مرك تھ وش ھ وفضاض ا بغلظت ذا معروف دو ھ ان بری وك

تعذیبھ للمواطنین وقد قتل الكثیر من المواطنین ومن المشاھیر المعروفین بالعلم والصالح  

ریین ال        ةومن أھم ھؤالء احمد خزا زن ھ الجزائ ره من إخوان وبما ان الشعب السوفي كغی

ھ  یرضى الظلم فقد ثار عل یھ وأراه أعظم ھزیمة عرفھا االستعمار في المنطقة وھو ما أكدت
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لجزائریة المسلحة في توسع احینما أكدت ان الثورة  1955اوت  20التقاریر الفرنسیة في 

دائم عن الحركة التي قام بھا المجاھدون في ھود شیكة بالدبیلة الوادي في أوائل شھر أوت 

دود الشرقیة أل    1955 دي       انطالقا من الح داد ج د لخضر ومق ادة محم وراس النمامشة بقی

ى     نطیني ال وب القس ن الجن ورة م داد الث د المت ي تأكی ك ف دین ،وذل رة المجاھ ن خی ة م وثل

ان     ،الحدود الشرقیة الى الحدود اللیبیة  ة المدرسة ك ى حرم ولما علم بریدوا ان اعتداءه عل

ي مح   واطنین وف ھ لتطویر عملی    ةاول بمثابة القطرة التي أفاضت علیھ كاس غضب الم  ةمن

ز   ،مركز تعذیب خاص   ءقمعھ للمجاھدین وامتصاص غضب الرأي العام قام ببنا ھو مرك

ي      ھ ف ل إلی ة وانتق ام          1958البلدیة القدیم ذا الع ي ھ ا وف ى عملھ دریمیني ال د مدرسة ال لیعی

ب        اص غض ھ المتص ة من ي محاول دو ف زل بری یة وع ة الفرنس ول الجمھوری رأس دیغ ت

ت       وھي ا،الشعب  ة وعین ى المنطق دوء ال ذا رجع الھ لسیاسة العامة الستعمار الفرنسي وبھ

ى ان استقلت            وادي ال ة ال اطق الشمال الشرقي لوالی ع من ة ام تضم جمی بلدیة الدبیلة كبلدی

وفي ظل الثورة الزراعیة نظام االشتراكي   ، 1974البالد وبقیت على ھذه الحالة الى سنة 

ة فالحی    ة        تة سمی استفادت البلدیة من قری یس الجمھوری ارة من رئ ادوا وحضیت بزی اكف

اء التقسیم اإلداري         ى أن ج ة ال ل الجھ ا لك ة أم ت البلدی دین وبقی ث  1984ھواري بوم حی

حساني عبد الكریم نحاسي خلیفة ، المقرن ، سیدي عون   : انفصلت عنھا ست بلدیات ھي 

  :تضم  ، الطالب العربي ، بن قشة ، فبقیت البلدیة كما ھي علیھ اآلن

  مقاطعة  14تجمع حضري رئیسي الدبیلة وبھ   

  مقاطعات  8تجمع حضري ثانوي الجدیدة وبھ 

  مقاطعات  3تجمع حضري وبھ 

  منطقة مبعثرة وبھا مقاطعتین 
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  :العدد التالي  1998وبلغ عدد سكانھا في إحصاء  

 1998یبین عدد سكان البلدیة في إحصاء   13جدول رقم 

  10121  ذكور 

  9938  اثإن

  20059  المجموع

  فقد بلغ عدد سكانھا كالتالي  2008أما في إحصاء افریل  

  2008یبین  عدد سكان البلدیة في احصاء 14جدول رقم 

  المجموع  إناث  ذكور   المنطقة

  12034  6396  5638  الدبیلة

  7308  3606  3702  الجدیدة

  3512  1732  1780  الدریمیني

  1267  593  674  المناطق المبعثرة 

  25121  12372  12764  المجموع
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ن خزان            :  أصل سكان المنطقة ي ب اء الشیخ عل ن أبن م م ة األصلیون ھ د سكان المنطق یع

س        ن إدری ى إدریس األصغر ب الذي ھو الشیخ علي بن خزان بن عمر بن إلى أن یصل إل

ھ و          ت رسول اهللا صلى اهللا علی ة الزھراء بن ن فاطم د اهللا ب ن عب لم األكبر ب ا    ،س د ذكرن وق

ن     ھ م ھ ان ض عن ا یق و كم ایع وھ رش الرب اورھم ع ة ویج ى المنطق یھم إل يء أب ة مج قص

اء          ب الكأل والم بھم طل یمن جل ة الساكنة شمال ال أصول یمنیة ترجع إلى قبیلة ربیعة الیمنی

ى            وجھین ال ة وخرجوا مت م مع عرش الھمام ة الظل م حادث دثت لھ الى ارض تونس أین ح

اك     الغرب إلى ان وصل ة المسیلة وھن رب مدین ا     أصابھم وا عین ملح بق اء الطاعون مم وب

أجبرھم على الرجوع شرقا الى ان استقروا في ھذه المنطقة ویرجع النساب ان جد الربایع 

لھ صلة قرابة كبیرة مع الشیخ علي بن خزان مما ساعد على االئتالف بین العرشین ویمثل 

ن  احقة م ة الس ابقان األغلبی ان الس اعبة    العرش ض المص ى بع افة إل ة باإلض كان المنطق س

والفرجان الذین یأتون في المرتبة الثانیة بعدھما أما في المرتبة الثالثة فیأتي بعض الشاویة  

  كما یسمیھم السوافة الذین سكنوا المنطقة بحثا عن العمل ) سكان الظھرة(واللمامشة 
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ارة   منذ ان أسس ا التعلیم الرسمي في الدبیلة  ة ومن لشیخ علي بن خزان مسجده كان زاوی

ي       ،تخرج منھا العدید من رجاالت العلم في المنطقة  د من المساجد ف ھ العدی ان بجانب كما ك

دریمیني   المنطقة الى ان تقرر بناء مدرسة رسمیة وكان وقتئذ یوجد تجمعان سكنیان ھما ال

ى احتضان المدرسة و      ا عل زاع بینھم دخل   والدبیلة الشرقیة فوقع ن دھا ت لشیخ الطاھر   اعن

ا          ة حالی ة المركزی ة الدبیل ي منطق ا ف افة بینھم ف المس ي منتص ا ف رر بناءھ ان ق الل ب ع

ك سنة      ، دریمیني وذل ري      1952وسماھا مدرسة ال ي فیف ا اال ف دأ عملھ م تب ى  1954ول ال

ا سبق         1955جوان  ى مركز عسكري كم دوا إل ا بری ى    و حیث حولھ ى ان بن ا ال ان ذكرن

یم    ارجعت  1958وفي أكتوبر  1958في أوت مركز خاص  ي التعل ا ف لمدرسة إلى مھمتھ

دة       ، ي الجدی ي ف دم عل اء مدرسة لمق وكانت ھذه المدرسة تضم كل أبناء الجھة إلى ان تم بن

ة      دیر مدرس ة م ة خلیف ابع إلدارة ھزل دریمیني ت ي ال ة ف ابع للمدرس رع ت ة كف اء ملحق وبن

في العام الموالي انفصلت بإدارتھا تحت إشراف و 1973/1974الدریمیني في الدبیلة سنة 

ة     1976/1977علي شیخة مبروك وفي سنة  ع ھیئ ة بجم قام المدیر الجدید عبد المالك ھبل

انوا         ذین ك ذ ال ل عن التالمی اء التنق ف عن من الشعب وحثھم على بناء أقسام متوسطة لتخفی

ف ع  ك وكل ھ ذل م ل طة وت ي المتوس ة ف وادي للدراس ى ال ون ال و یتوجھ ابع ھ تاذ مت ا أس لیھ

ي نفس السنة وعین          ك ف ھ ذل م  ل عشیري عبد اهللا وحثھم كذلك على بناء معھد إسالمي وت

ت               اتبین وكان ادي ك ة ولخضر ب ین بی ل من لم ھ ك دین عباسي وعین ل ھ عز ال ى إدارت عل

ھ    دریس فی ى الت رف عل ان یش لیة وك ة األص ھادة األھلی وج بش د تت ذا المعھ ي ھ ة ف الدراس

ریین وفل طینییمص ي          نس ھ وف یة فی تاذ فرنس د أس مي محم تاذ قاس ان األس وریین وك وس

ویج           ار وتت یم الكب ي تعل زاول دروسھ ف ان ی ذي ك ي  ال المتوسطة وفي مركز الدروس اللیل

ى    دراستھم بشھادة تضمن لھم الدخول في امتحان األھلیة األصلیة الذي تقیمھ المتوسطة إل

  1981/1982لي والمعھد اإلسالمي  في سنة ان جاء األمر بإغالق كل من المركز اللی

  

ام     ي ع ت     1980/1981وف ا تح تقلت بإدارتھ ة واس ن االبتدائی طة ع لت المتوس انفص

انوي عام    ،إشراف الساسي مناني في مبنى الثانویة الحالي  رع ث ولما استفادت البلدیة من ف
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د اإلسالمي سابقا وشغلت ال      1984/1985 ا   نقلت المتوسطة الى مبنى المعھ ة مكانھ ثانوی

  .الحالي وفي العام الموالي استقلت بإدارتھا 

ابتدائیة ،  15:وھكذا تطور التعلیم الرسمي في البلدیة إلى أن وصل في العھد الحالي إلى   

  .متوسطات وثانویة ومتقنة  4في الدبیلة و 10في الجدیدة و 2في الدریمیني و 3
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   :وخصائصھ مجتمع الدراسة

ع الدراسة من         ا الن یكون مجتم وھم كل خریجي الجامعة في بلدیة الدبیلة وكان احتیارن

  :خریجي الجامعة ألسباب نذكر منھا 

حیفة        - م ص تقدم لھ ن س ع م الي فجمی ة ،وبالت تھا االجتماعی ت دراس ي أكمل ة الت م الفئ أنھ

  .االستبیان مروا بمعظم مراحل التعلیم 

  .إعطاء آراء دقیقة أنھم الفئة األقدر على   -

  .إنھم یشغلون مراكز في المجتمع وموزعون على كل طبقات المجتمع  -

ة      - ز االجتماعی د من األدوار والمراك أن اغلبھم قد مروا أثناء تحركاتھم االجتماعیة بالعدی

  .مما یعطیھم المیزة عن غیرھم في الخبرة والتجربة 

ت  - رھم من المتمدرسین       أنھم األقل عددا من غیرھم بحیث تكون تغطی ة من غی ر دق ھم أكث

  .الذین یعدون باآلالف محلیا 

  حجم العینة وكیفیة اختیارھا 

ل           70حجم العینة  ى ك ة رجاال ونساء موزعین عل وا دراستھم الجامعی ا أتم خریجا جامعی

  مناطق البلدیة وعلى كل فئات المجتمع 

الرغم   بما ان عدد الخریجین في المنطقة من الص كیفیة اختیارھم  ة ب عب معرفة عدھم بدق

وذلك لعدم وجود جھة معنیة بإحصائھم فإنني اعتمدت ،أنھم األقل عددا في الفئات المتعلمة 

دي ألول خطوة    ،في اختیارھم طریقة العینة العنقودیة  ین عم وھذه الطریقة تعتمد على تعی

ى        اطق ال م تقسیم المن اطق ث ى ثالث من ار     في اختیار العینة بتقسیم البلدیة إل م اخت ات ث جھ

اثنان او ثالثة من أبناء الجھة ممن تنطبق علیھم شروط العینة التي سأقوم بإجراء الدراسة  

علیھا وبدورھم كل واحد یعرفني على عدد من الخریجین حتى انتھیت الى عدد الخریجین 

  :وقد اعتمدت على ھذه الطریقة لعدد من األسباب اذكر منھا  70وھو 

  محاولة تغطیة وتوزیع عدد الخریجین على كل مناطق البلدیة  )1

تسھیل عملیة االتصال باإلناث فان المنطقة محافظة وأكثر الخریجات یتواجدن في   )2

 المنازل وبھذا یصعب علینا االتصال بھن 
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 عدم معرفتنا لكل الخریجین كما أسلفنا لعدم وجود جھة تحصیھم  )3

  ت العینة على مناطق البلدیة یبین توزیع مفردا    15جدول رقم 

 

  عدد مفردات العینة  المنطقة

  39  منطقة التجمع الحضري الرئیسي 

  30  منطقة التجمع الحضري الثانوي

  1  منطقة التشتت 

  70  المجموع

  

  یبین جنس أفراد العینة 16جدول رقم

  مراة  رجل  الجنس

  30  40  العدد

  یبین أعمار أفراد العینة 17جدول رقم

  عددال  العمر

  30  25ـــــ 22

  30  29ـــــ  26

  10  فما أكثر  30

  

  یبین نوعیة تكوین أفراد العینة 18جدول رقم 

  العدد  نوعیة التكوین 

  29  أدبي

  27  علمي

  14  تكنولوجي
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  المنھج المستخدم 4
  المنھج 

ل أو   méthodeیعني طریقة أو نظام كما تعني كلمة منھج  لغویا كیفیة أو طریقة أو فع

  .لیم شئ معین وفقا لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة تع

أما اصطالحا فھو فن للتنظیم الصحیح لسلسلة من األفكار العدیدة إما من اجل الكشف   

    1عن حقیقة نكون بھا جاھلین أو من اجل البرھنة علیھا حین نكون بھا عارفین

ة من   ویھدف إلى وصف موقف أو مجال معین المنھج الوصفي التحلیلي   بصدق ودق

  2أمثلتھ الدراسات اإلحصائیة للسكان ،مسح الرأي العام 

  :وتتمیز الدراسات الوصفیة بأنھا 

ى    ) أ  دف التعرف عل وصفیة كمیة او وصفیة كیفیة إلحدى الظواھر المختلفة وذلك بھ

  .خصائصھا وتركیبھا 

تتضمن فروضا  أنھا تھتم بالتدقیق بالعوامل المختلفة المؤثرة ي الظاھرة ویمكن ان) ب

  3.مبدئیة تربط بین بعض المتغیرات 

  كیفیة استخدام المنھج على الدراسة 

ین خریج          وق الثالث ا یف ع م وفر جم ث ت وقد بدأت ھذه الدراسة بدراسة استطالعیة حی

اطق      ،جامعي ومحاولة معرفة أحوالھم ومستوى معیشتھم     ل من ى ك م موزعون عل وھ

وم    ى  ا5ومقاطعات البلدیة وتم ذلك من ی ل   13ل ي      2008افری م ف ك بالتنسیق معھ وذل

ة من       ة التالی ي المرحل ة ف مساعدتنا على توزیع وجمع االستمارات على كل أفراد العین

داني  ة المی ات    4الدراس ض المعلوم ع بع ة جم ام بمحاول م القی ة ت ة الثانی ي المرحل ، وف

ة        ي محاول ة عیشھم وأصولھم ف م   التاریخیة عن المنطقة وعدد سكانھا وطریق ا لرس من

ع     ات المجتم دریجي لفئ فكرة وجیزة عن طریقة حراكھم االجتماعي من خالل السلم الت

                                                
عمار عوابدي ، مناھج الحث العلمي وتطبیقاتھا في میدان العلوم لقانونیة واإلداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،افریل  1

  139ص.1987
  .45،ص 1982عبد الھ عصار ، محاضرات في منھجیة البحث االجتماعي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،  2
  .42نفس المرجع ،ص  3
 .15/04/2008-5وكان ذلك في فترة تكوینیة إلجراء عملیة اإلحصاء السكاني للبلدیة الدبیلة  4
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ا وھي         ین فیھ رة عن المتعلم ة وفك اعي للمنطق وبعد أن تبلورت فكرة عن البناء االجتم

ین   مرحلة استطالعیة من مراحل الوصف تم القیام بإجراء دراسة أولیة لربط العالقة ب

وقد ذكر ذلك في ،تماعي والتحرك في سلم الفئات باستمارة تجریبیة التعلیم والبناء االج

ض          ى بع ة وعرضھا عل ذه االستمارات التجریبی ع ھ د جم كیفیة تصمیم االستمارة وبع

ین  اتذة المحكم م  األس امت ا      القی ة وتوزیعھ ححة ومنقح ة مص یاغتھا بطریق ادة ص بإع

ا    ا بجمعھ ا     بالطریقة التي اخترنا بھا العینة وبعد شھر قمن دولتھا وترمیزھ ا وج وتبویبھ

ي توصلنا         ائج الت ذه النت م  تفسیر ھ ذا ت او ما یسمى بعملیة الوصف اإلحصائي ، بعد ھ

ا          ى واقعھ ائج إل ائج للدراسات السابقة و إرجاع النت بعض النت إلیھا مستعینین في ذلك ب

  .االجتماعي 

  أدوات جمع البیانات   5

وي الباحث أن    وھي مجموعة من األسئلة التي: االستمارة تتعلق بموضوع البحث الذي ین

ا         ب عنھ ي یجی ا المفتوحة الت یقوم بھ ،وتشمل ورقة االستبیان عادة أنواعا من األسئلة منھ

لھ  تالمسئول بحریة ،ومنھا المغلقة التي تقید الشخص المبحوث متبعا االحتماالت المعطیا

ات    ،وتعد االستمارة من أھم الطرق وأكثرھا انتشارا في جمع  ات واستقصاء المعلوم البیان

در ،وان      من مصادرھا ، فھي تساعد على جمع معلومات جدیدة مستمدة مبشرة من المص

  الھدف من االستمارة في ھا لبحث ھو استكمال المرحلة األخیرة من البحث 

  كیفیة تصمیم االستمارة 

ت   من المعلوم ان االستمارة تصمم بناء على الفرضیات المطروحة التي ھي ف ي نفس الوق

د     ذه المسلمة ق إجابة عن التساؤالت المطروحة في الدراسة النظریة للبحث وانطالقا من ھ

ذین       تم القیام بتفریع كل من الفرضیتین اللتان قد صیغتا كإجابتین افتراضیتین للسؤالین الل

  :ھما 

  ھل ھناك عالقة بین التعلیم والحراك االقتصادي ؟ 

  والحراك الثقافي؟ھل ھناك عالقة بین التعلیم 
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یم الرسمي والحراك       :وقد تم تقسیم الفرضیة األولى التي ھي          ین التعل ة ب اك عالق ھن

رات ھي      د من المؤش ى العدی ر ،   : االقتصادي ال ة الفق ي ،البطال دخل ،المستوى المعیش ال

ت         ة ، وحاول ي المھن ة ف ل ،الترقی وق العم تھالك ،س ید االس ادیة ، ترش ة االقتص الرفاھی

یم            ى التعل د ركزت عل التعلیم الجامعي ، وق ذه المؤشرات ب ة ھ ة بعالق صیاغة أسئلة متعلق

الجامعي بصفتھ خالصة التعلیم وھو المرحلة التي یكون فیھا التخصص المھني وھو كذلك 

  مرحلة الربط بین الحیاة التعلیمیة والحیاة العملیة االجتماعیة 

ھناك عالقة بین التعلیم الرسمي والحراك   : ي ھي و كذلك قسمت الفرضیة الثانیة الت       

اع   ین أوض ؤولیة ،تحس عور بالمس ي الش ت ف ي تمثل رات الت ن المؤش د م ى العدی افي ال الثق

ت        ارج البی رأة داخل وخ ل الم اء ، تكامل عم ل النس الم عم ى الع ع عل تح المجتم رأة تف الم

، والتحضر وتغیر القیم وسن  ،المجتمع المدني وعالقتھ بالتغییر ، العنف ، النزوح الریفي 

  –الزواج 

ذا             ي ھ ز ف ان التركی یم وك ذه المؤشرات والتعل وقد تم صیاغة أسئلة تمس العالقة بین ھ

ة وھي     ،المحور من األسئلة على المرأة لكونھا العمود الفقري للمجتمع  ق الثقاف وھي منطل

  الركیزة األساسیة للتغییر 

ي       10القیام بتوزیع  وبعد أن تمت صیاغة ھذه األسئلة تم  ة ق ا  كاستمارة تجریبی نسخ منھ

ا            2008شھر ابریل  ان فیھ ي ك ص األسئلة الت ر یخ ا وتغی ام بجمعھ م القی وبعد أسبوعین ت

بعض الغموض وبعد ذلك طرحھا على العدید من األساتذة المحكمین والذین بدورھم قاموا 

م المبحوث          ق فھ ي یمكن ان تعی اط الغموض الت ض نق ي ستطرح    بتصحیح بع لألسئلة الت

  علیھ مما یصعب علیھ اإلجابة عنھا بكل صراحة 

ى أواخر جوان           حیح ال تن        2008وقد دام ھذه التص ة لم ام بصیاغة نھائی م القی ث ت حی

نسخة عنھا وتنظیمھا  وترتیبھا وتقسیمھا على عدد المقاطعات وفي  100االستمارة ونسخ 

دأ جمعھ    2008أوت  ا وب ام بتوزیعھ م القی د    ت ین موع ون ب ا ان یك ھر مراعی ي آخر الش ا ف

ا       ع منھ د رج ھ ق د ان تمارات وج ع االس د جم ھر وبع دة ش تالم م د االس لیم وموع  70التس

  .استمارة 
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  األسالیب اإلحصائیة)6
  المتوسط الحسابي

   :تعریف الوسط الحسابي  

ذه ا            ان مجموع ھ ي المجموعة لك ردة ف ل مف ة ك ل قیم ت محل ك یم  ھو القیمة التي لو حل لق
 .مساویة لمجموع القیم األصلیة 

  1وبلغة بسیطة ھو مجموع القیم مقسومًا علي عدد تلك القیم

  
   وع القیمممج=     الوسط الحسابي 

  عددھــا                              
ھ    :خواص

  
ھ       -1 دھا عن اوي بع ط یس ن المتوس ة ع راف الدرج   .انح
  
در       -2 ات ال ري النحراف وع الجب فرا   المجم اوي ص ابي یس طھا الحس ن متوس   اجات ع
  
ا          -3 ھ مم ھ أو قسمتھا علی إضافة قیمة ثابتة إلى الدرجات أو طرحھا منھا أو ضربھا فی

ة     ة ثابت ل بقیم زداد أو یق ابي ی ط الحس ل المتوس   .یجع
  
درجات              -4 أثر بال ا یت یال ، بینم أثرا قل ھ ت ة من درجات القریب المتوسط الحسابي یتأثر بال

را    البع أثرا كبی ھ ت دة عن   .ی
  
دد               -5 ذا الع ان ھ ا ك ى االستقرار كلم ل إل درجات ویمی دد ال یتأثر المتوسط الحسابي بع

را    .كبی
  

ا  ابي فیھ ط الحس لح المتوس ي ال یص االت الت   :الح
  
ر                -1 رف األخ ن الط ر م د أكث رف واح ي ط ة ف ع متجمع یم التوزی ون ق دما تك   .عن
  
یم ش       -2 اك ق ت ھن ع  إذا كان ل التوزی   .اذة تتخ
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ع         -3 ان التوزی ات وك ي فئ ة ف ات مبوب ت البیان ھ   إذا كان د طرفی ي أح ا ف   .مفتوح
  

  1.إذا كانت الفئات متباعدة نسبیا     -4
راءات      االنحراف المعیاري ارب الق د أو تق دى تباع اإلنحراف المعیاري ھو مقیاس یحدد م

  .عن وسطھا الحسابي 

ـیس التشتت اس      ر مقایـ و أكث ة    .تخدامًا ھ ر المبوب ات غی راءات و    :  لبیان ن الق دینا ن م ان ل إذا ك
، سن ووسطھا الحسابي تكون ھذه القراءات متقاربة مع بعضھا ...... ،  2، س 1س:  ھي

ھ     الي فإن إذا كانت قریبة من وسطھا الحسابي ، آي إذا كانت انحرافاتھا عن صغیرة ، وبالت
راءات عن و     ات الق ذ     یمكن استخدام انحراف اس للتشتت ، ویمكن أخ سطھا الحسابي كمقی

متوسط ھذه اإلنحرافات ، وبما أن مجموع انحرافات القراءات آلى بیانات یساوي صفرًا ، 
ذه     یم ھ ي ق البًا ، فتتالش ون س ر یك بعض اآلخ ا ، و ال ون موجب ات یك ض اإلنحراف آلن بع

ع اإلن       ذ مرب اري یأخ بعض ، واإلنحراف المعی دُال من    اإلنحرافات مع بعضھا ال ات ب حراف
 : اإلنحرافات ذاتھا أى أن اإلنحراف المعیاري

  .وھذ یسمي بالتباین ، والتباین ھو مربع اإلنحراف المعیاري 

ات      9–تعریف  ات انحراف اإلنحراف المعیاري ھو الجذر التربیعي للوسط الحسابي لمربع
  .القراءات عن وسطھا الحسابي 

  sx 2 ع وعادة یرمز لالنحراف المعیاري بالرمز 
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