
      Quartiles :الربیعي وبعض المقاییس األخرى
م�ن ھ�ذه    .الحظ ھنا أن�ھ یمك�ن تعری�ف مق�اییس وض�عیة أخ�رى م�شابھة تمام�ًا لطریق�ة تعری�ف الوس�یط                

وال�ذي یرم�ز ل�ھ      والربیعي األعل�ى Q1  والذي یرمز لھ بـLower Quartileالمقاییس الربیعي األدنى 
   .Percentileالمئوي  و  Decile والعشري  "”Q3  Upper Quartile ـب

فالربیعي األول أو األدنى ھو القیمة التي ترتیبھا یكون    
4

1n
 إذا كان الن�اتج ص�حیحًا وإذا ل�م یك�ن ن�اتج     

 وذل�ك بع�د ترتی�ب     ال�ذي یق�ع عل�ى طرف�ي ھ�ذه الن�سبة        فیحسب متوس�ط الع�دد  صحیحًاعددًا   ھذه النسبة   
الربیع�ي الث�اني ھ�و الوس�یط نف�سھ      . من  ھذه البیانات المرتب�ة ت�صاعدیًا   %25أو أنھ . البیانات تصاعدیًا  

Q2      قًا وھ�و القیم�ة الت�ي یك�ون ترتیبھ�ا          وقد تحدثنا عنھ س�اب
2

1n
 فردی�ًا وھ�و متوس�ط    nع�دد   إذا ك�ان ال 

 أم�ا الربیع�ي الثال�ث فھ�و     . م�ن البیان�ات  %50 وھو بالت�الي   جیا  عددا زوn اذا كان طیتینیالقیمتین الوس 

القیمة التي ترتیبھا    
4

)1(3 n
 ع�ددًا   الن�سبة  ع�ددًا ص�حیحًا، أم�ا إذا ل�م یك�ن ن�اتج       ھذه الن�سبة ناتجإذا كان   

وذل�ك بع�د ترتی�ب البیان�ات ت�صاعدیًا      د ال�ذي یق�ع عل�ى طرف�ي ھ�ذه الن�سبة        فیحسب متوسط الع�د   صحیحًا
كما یمكن اعتبار الربیعي األعلى أنھ الربیع�ي األدن�ى ولك�ن یح�سب     .  من ھذه البیانات  %75وأنھ یحدد   

م�دى  "و یسمى الف�رق ب�ین الربیع�ي األعل�ى والربیع�ي األدن�ى        .االتجاه المعاكس أي نبدأ من الیمین    من  
  . I = Q3 - Q1: ویحسب بالشكل ) (Interquartile range" لربیعیینما بین ا

الحظ أن الربیعي األول تسبقھ ربع القیم وتلیھ ثالثة أرباع القیم األخرى أما الربیعي الثال�ث فھ�ي القیم�ة         
  .التي تسبقھا ثالثة أرباع القیم وتلیھا ربع القیم األخرى 

البیان�ات إل�ى ع�شرة أج�زاء مت�ساویة وی�سمى الج�زء األول         أنھ یمكن وبنفس الطریقة تق�سیم       أیضا الحظ

الع��شري األول وال��ذي ترتیب��ھ   
10

n
 والع��شري الث��اني وال��ذي ترتیب��ھ    

10

2n
وأخی��رًا الع��شري التاس��ع     ... 

والذي ترتیبھ 
10

9n
.   

إل�ى مائ�ة ق�سم مت�ساو وذل�ك بع�د ترتیبھ��ا       ) ا كان�ت كبی�رة طبع��ًا   إذ(  كم�ا و یمك�ن أی�ضًا  تق�سیم البیان�ات      

تصاعدیًا بحیث یكون الق�سم األول ، المئ�وي األول وال�ذي ترتیب�ھ       
100

n
 والمئ�وي الث�اني  وال�ذي ترتیب�ھ     

100

2n
 وھك�ذا حت��ى المئ��وي األخی��ر وال��ذي ترتیب��ھ  

100

99n
 م��ن البیان��ات %1 أن المئ��وي األول یح��صر  أو

  . من البیانات %99أما المئوي األخیر فیحصر .  من البیانات %2والثاني  یحصر 
 مث��ل ربیع��ي و ع��شري  طریق��ة عام��ة إلیج��اد بع��ض المق��اییس الوض��عیة  ن��رى م��ن المفی��د ھن��ا أن ن��ذكر  

) أو تنازلی�ا (تب�ة ترتیب�ا ت�صاعدیا    ومئوي مع العل�م أن�ھ إذا ك�ان ع�دد البیان�ات كبی�را و كان�ت البیان�ات مر            
  :فیمكن عندھا استخدام الطریقة العامة التالیة

) البیان��ات(عل��ى األق��ل م�ن الم��شاھدات   %P 100 وھ��ي القیم�ة الت��ي عن��دھا   Pلح�ساب المئ��وي رق��م  
أكب��ر م��ن ھ��ذه ) البیان��ات( عل��ى األق��ل م��ن ھ��ذه الم��شاھدات   %(P-1)100أص��غر م��ن ھ��ذه القیم��ة و 

 أص�غر م�ن   ن�ات ا م�ن البی   %50 نج�د أن    P=50%سبیل المثال إلیجاد الوسیط حیث فیھ فعلى . القیمة
   %25 نج�د أن    P=25%وإلیج�اد الربیع�ي األدن�ى    .  أكب�ر م�ن الوس�یط    من البیانات  %50الوسیط و

وإلی�ك  . من البیانات أكب�ر م�ن ھ�ذه القیم�ة      %75 أي  %(0.25-1)100من البیانات أقل من الربیعي و 
  ) كبیرةn) nمبسطا لحساب مئویات عینة حجمھا دلیال 

  )من األصغر لألكبر( رتب البیانات تصاعدیا ) 1(



  : المئوي المطلوب ثم أجر الخطوات التالیةP  حیث   n.P)حاصل الضرب(أوجد قیمة الجداء ) 2(
    إذا لم یك�نnP       وأوج�د   ول�یس ألق�رب ع�دد    ع�ددا ص�حیحا قرب�ھ لألعل�ى لل�رقم ال�صحیح الت�الي 

  . المرتبة الموافقةالقیمة
   إذا  ك�انnP    ع�ددا ص�حیحا ول�یكن k    اح�سب متوس�ط الم�شاھدتین    ،م�ثالkth  و (k+1)-st  

  .الموافقتین
ومعل��وم أن الربیع��ي األدن��ى یواف��ق المئ��وي الخ��امس و الع��شرین و الربیع��ي األعل��ى یواف��ق  المئ��وي          

  وھكذا .. الخامس و السبعین 
  :مثال

  :للبیانات المرتبة التالیة)  %80(الثمانون احسب الربیعي األدنى و المئوي 
  

18.0  18.1 18.1 18.4 18.5 18.7 19.0 19.1 19.2 19.3 
19.4 19.4 20.0 20.1 20.1 20.4 20.5 20.8 20.9 21.4 
21.6 21.9 22.2 22.4 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.5 

  :الحل
   أي  n=30 و لدینا     P=25%الربیعي األدنى یوافق  

8  (0.25)(30)=7.5  
    .Q1= 19.1 و الربیعي األدنى ھو القراءة الثامنة و ھو   

  نجد 25  و 24لقراءتین اوسط مت و بأخذ    24=(30)(0.80)أما المئوي الثمانون فھو 

5.22
2

6.224.22



  

  :أمثلة 
a ( یوم وھي كالتالي 23 في  النقالة الھاتف في خدم الجددالبیانات التالیة توضح عدد المشتركین :  

84 , 52 , 41 , 57 , 61 , 65 , 77 , 64 , 62 , 32 ,  
 82 , 58 , 50 ,78 , 105 , 71 , 75 , 41 , 60 , 96 ,   

53 , 49 , 89  
   .Q3 والربیعي األعلى Q1أوجد وسیط ھذه البیانات ثم أوجد الربیعي األدنى 

  :الحل 
ال�ساق واألوراق ی�وفر   ) stem-and -leaf-display(إن مخط�ط  .  ت�صاعدیًا   ھذه البیان�ات  أوًالرتیبن

لنا عرضًا جیدًا لھذه البیانات من ناحیة ، وم�ن ناحی�ة أخ�رى یرت�ب البیان�ات ت�صاعدیًا كم�ا ھ�و مطل�وب            
  :أي

3 2     
4 1 1 9   
5 0 2  3 7 8 

6 0 1 2 4 5 
7 1 5 7 8   

8 2 4 9   
9 6     

10 5     
  



وبما أن الوسیط ھو القیمة التي یكون ترتیبھا       
23 1

2
12


   ف�الربیعي األدن�ى ھ�و     . 62 فإن الوس�یط ھ�و

23 1

4
6


    أو القیم�ة  78  وأخیرًا یكون الربیعي األعل�ى القیم�ة ال�سادسة م�ن األخی�ر وھ�ي       52 أي أنھ 

  : التالي 3-1انظر الشكل . 78 وھو نفسھا 18یبھا التي ترت
  
b (   البیان��ات التالی��ة تمث��ل ال��زمن )ال��ذي یق��ضیھ ش��خص بانتظ��ار الحافل��ة یومی��ًا قب��ل ال��ذھاب   ) بالدقیق��ة

  .10 , 1 , 13 , 9 , 5 , 9 , 2 , 10 , 6 , 8 , 3 , 17 , 2 , 10: یوم عمل 14للعمل خالل مدة 
  .األعلى  الربیعي دنى وأوجد الوسیط والربیعي األ

  
  :الحل 

 , 13 , 10 , 10 , 10 , 9 , 9 , 8 , 6 , 5 , 3 , 2 , 2 , 1ت�صبح بع�د ترتی�ب ھ�ذه البیان�ات ت�صاعدیًا      
17       

 ف��ي ھ�ذه الحال��ة وبالت��الي ف�إن  موق��ع الوس��یط یح�سب كالت��الي    n = 14وحی�ث   
14 1

2
7 5


   ب��ین أي.

 نج�د أن�ھ    بأخ�ذ متوس�ط ھ�اتین الق�راءتین    . الثامن�ة   الق�راءة الق�راءة ال�سابعة و  
8 9

2
8 5


 وك�ذلك ف�إن    . .

75.3ترتی��ب الربیع��ي األول   
4

114



 دق��ائق وب���نفس  3+2) 2.5=2/( وبالت��الي ف���الربیعي األول ھ��و   

 ع�شر وھ�ذه   متوس�ط الع�ددین العاش�ر والح�ادي    الطریقة یكون الربیعي األعلى العدد ال�ذي یك�ون ترتیب�ھ     
  . دقائق 10  أن قیمة الربیعي الثالثأي 11.25القیمة 

  
c (      ش��خص ع��ن أج��رھم األس��بوعي وكان��ت النتیج��ة موض��حة ف���ي        200ف��ي دراس��ة إح��صائیة س��ئل 

  : الموضح أدناه والمطلوب ogiveالمنحني التكراري التجمیعي الصاعد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . دینارًا 350 كم شخص كان دخلھ األسبوعي أقل أو یساوي - 1  
  . دینارًا 200 كم شخص كان دخلھ األسبوعي أكثر أو یساوي - 2  
  . أوجد الوسیط لھذه البیانات- 3  
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   Inter quartile range أوجد الربیعي األدنى والربیعي األعلى ومدى ما بین الربیعیین - 4  
  :الحل

 دین�ارًا وم�ن ث�م وعن�د نقط�ة التالق�ي م�ع        350الشكل أنھ عند رسم خط عمودي من نقطة  واضح من    -1
 و المطل�وب ھ�و   170المنحني نرسم خط أفقي فیقطع محور التكرار ، ال�رقم الن�اتج ھ�و المطل�وب وھ�و           

  . شخص 170
 200 دین��ارًا وبم��ا أن 200 أق��ل م��ن ال��دخل االس��بوعي لك��ل م��نھم شخ��صًا ف��ي اإلح��صائیة 40 ھن��اك -2

 شخ��صًا دخلھ��م األس��بوعي  160=40-200ش��خص ف��ي اإلح��صائیة فیك��ون ع��دد األش��خاص المطل��وب   
  . دینارًا 200أكثر من 

 ش��خص وبرس��م خ��ط أفق��ي م��ن التك��رار عن��د ال��رقم    100 م��ن البیان��ات أي %50 إن الوس��یط یح��دد - 3
  .  دینارًا 300 وإسقاط عمود عند نقطة التالقي نجد أن الوسیط ھو 100

  : (I Q R) ، فیكون المدى المطلوب 325 والربیعي األعلى فھو 225 الربیعي األدنى فھو  أما- 4
 I = 325-225 = 100 

 


