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 الملخص 
هدفت الدراسة إلى إستكشاف العالقة بين المتوسط الحسابي والوسيط في دالة توزيع ذات الحدين عند تساوي نسبة النجاح مع نسبة 

 20إلى  10عن طريق استخدام عشر عينات تتراوح أحجامها من الفشل ، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 
وحساب قيمة الوسط الحسابي الذي يعبر عن قيمة الوسيط في دالة توزيع ذات الحدين ثم تم إكتشاف العالقة التي تربط بين هذين 

ات الحدين عن طريق حساب قيمة المقياسين في دالة توزيع ذات الحدين . وقد إعتمددت هذه الدراسة على أدوات وهي دالة توزيع ذ
المتوسط والقيممتان السابقة والالحقة له ، وكذلك تم اإلعتماد على قانون التوافيق والخصائص التابعه له وأيضا تم إستخدام التوزيع 

 الطبيعي لدالة توزيع ذات الحدين عند تساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل .

توصلت الدراسة الحالية إلى أنه يوجد عالقة بين المتوسط الدراسة إلى النتائج التالية : وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية خلصت 
وكانت العالقة على صورة  100إلى  10والوسيط في نظرية ذات الحدين وذلك عند تجربتها على عشر عينات أحجامها تترواح من 

 الصيغة التالية : 

=  M P(µ) = √𝜇

𝑛 − 
𝑛

10

 

تعبر عن حجم العينة . و عند الحصول على قيمة الوسيط  nتعبر عن الوسيط ، و  Mتعبر عن الوسط الحسابي ، و  µحيث أن 
 بواسطة الصيغة السابق ذكرها في النتيجة األولى فإنه يمكن الحصول على القيمة السابقة والالحقة للوسيط عن طريق الصيغة التالية : 

P(µ - 1) = P(µ + 1) = √𝜇−1

(𝑛− 
𝑛

10
)+1

 

الحصول على قيمة الوسيط تعبر عن حجم العينة . وبعد  nتعبر عن الوسيط ، و  Mتعبر عن الوسط الحسابي ، و  µحيث أن 
عند و  والقيم السابقة والالحقة له فإن ذلك يعطي نتيجة القيمتان الباقيتان على طرفي التوزيع الطبيعي حسب حجم العينة المعطاة .

السابق ذكرها في النتائج السابقة فإنه يمكن من خاللها معرفة قيمة الربيع األعلى والربيع األدنى من خالل رسم الحصول على القيم 
 منحنى التوزيع الطبيعي وذلك في حالة كان حجم العينة صغيرًا .
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 مقدمة :
ة إتخاذ تسااتخدم في قياع عدم التدكد ، فكريرام ما نقابل بعمليتلعب اإلحتماالت دورًا خاصااًا في الحياة اليومية وفي كرير من العلوم ألنها 

 قرارات بناءًا على معلومات ناقصااااااة ونعتمد على اإلحتماالت لتساااااااعدنا على اإلختيارات . فمراًل من المعلوم لدينا أنه إذا تم إلقاء قطعة
لم أي الوجهين سااااايكون سااااايظهر إلى أعلى ألن هذا نقد على طاولة فإنها ساااااتساااااقط على الطاولة ويكون أحد وجهيها لالعلى ولكن ال نع

يعتمد على مبدأ الصدفة ، ولذلك يتم إستخدام مبدأ اإلحتمال في مرل هذه التجارب ألنها تعتبر تجارب عشوائية ال يمكن التنبؤ بنتائجها 
 حتميًا .

ئية، وفي علم الرياضاايات االحتماالت تكون هي نظرّية رياضااية تدرع احتمال وقوا الحوادا العشااوا (2001)رزق هللا ، االحتمال عند 
، وهي التي تحّدد احتمال حصااول حدا معين عشااوائي أو عدم حدوثه، وتسااتمّد النظرّية  1و  0عبارة عن أعداد محصااورة المجال بين 

اب فرت في حسااااالرياضااااّية لالحتماالت جذورها من ألعاب الفرت التي بدأت في القرن السااااادع عشاااار، حيث تّم االسااااتعانة بالنظرّية 
 .ظهور عناصر من بين مجموعة كبيرة من العناصر األخرى 

منها االحتمال المنتظم ويساااااااوي احتماالت عناصاااااار الظاهرة ، مراًل عند إلقاء  (2015)صاااااابري ، وهناك أنواا لإلحتمالت يشااااااير إليها 
حتمال الذي يعتقده خااااخص بناء على ، و االحتمال الضاااامني أو الشااااخصااااي وهو اال 1حجر النرد احتمال الحصااااول على أي عدد هو 

خبرته في الظاهرة محّل الدراسة، ودراسة االحتماالت في هذه الحالة تختلف من خخص آلخر، وأيضًا من أنواا اإلحتماالت االحتماالت 
ة بالحدا ، طالتكرارّية النسااااااابّية ويتّم تحديدها في مرحلتين وهما حسااااااااب نسااااااابة وقوا الحدا على مدى طويل مع ثبات الظروف المحي

 وحساب مرات وقوعه في عدد كبير من المحاوالت .

وهي األحداا المساااااتقلة عن األحداا األخرى ، أو كل  (2010)خااااااهر ، وكذلك هناك أنواا للحوادا في اإلحتماالت كما يشاااااير إليها 
خر. وكذلك األحداا ذات الفرت حدا يحصاال بمع ل عن الحوادا األخرى . و األحداا المتناةية وهي حدثين أحدهما ينفي وجود اآل

 المتساوية. وأيضًا األحداا المعتمدة أي وجود حادا معّين يؤثر في وقوا حادثة أخرى .

بدن خصااائص اإلحتمال تعتمد على ركائ  أساااسااية وهي االحتمال عدد موجب أو معدوم )أي ال يوجد احتمال  (2008)طبيه ،  ويذكر
 .  1و 0ة ما دائمًا يساوي الواحد واالحتمال دائمًا يكون محصور بين بالسالب( و مجموا احتماالت أحداا تجرب

ث الهندسية ... ( التي عندما تكون قيد الدراسة والبح –الصحية  –التربوية  –يوجد العديد من الظواهر في أغلب المجاالت ) التعليمية 
 لفشااااال ، ولكي تتضاااااش الصاااااورة بشاااااكل أفضااااال هذه بع يكون لها نتيجتان حتميتان فقط يمكن أن نعبر عنها بشاااااكل عام النجاح أو ا

 األمرلة للظواهر التالية : 

 نتيجة الطالب في اإلمتحان ) النجاح أو الرسوب ( -
 الجنس لعينة من المتعلمين ) ذكر أو أنرى ( -
 الكشف الطبي للمتقدمين على وظيفة ) مدخن أو غير مدخن (  -
 الكشف على جهاز معين ) صالش أو تالف (  -
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تائج هذه الظواهر تم وضع صياغة ومعالجة النتائج تحت علم يسمى التوزيعات اإلحتمالية ، ومن أهم هذه التوزيعات هو توزيع وطبقا لن
 أو نظرية ذات الحدين . 

واحتماله  successإذا افترضنا أننا نهتم بوقوا حدا معين عند إجراء التجربة فإنه يطلق عليه   ) نجاح ( ( أنه 2000)كنجو ، يذكر 
p  ) وعدم وقوعه يطلق عليه ) فشاااااال ،failure  واحتمالهq = p -1  وإذا تكررت التجربة  1حيث أن مجموا اإلحتمالين يساااااااوي ،n 

يكون متغيرًا عشوائيًا متقطعًا يتبع توزيعًا إحتماليًا يسمى توزيع ذي   Xترم  لعدد مرات وقوا الحدا الناجحة فإن  Xمن المرات وكانت 
 ودالته اإلحتمالية هي  :  pو  nمعالمه  الحدين

f(x) = p(X = x ) =  (𝑛
𝑥

) × 𝑝𝑥 × 𝑞𝑛−𝑥              ; x = 0 , 1 , 2 , 3 , …. , 10 

0<p  ,  q<1                  ;   p + q = 1 

يانات تتوزا حول قيمة الوسااااط الحسااااابي ( فإنه يتم مالحظة أن الب  = Errorp = q!عند تساااااوي إحتمال النجاح مع إحتمال الفشاااال ) 
بشااااكل متساااااوي ، بمعنى أن البيانات التي تساااابق قيمة الوسااااط الحسااااابي تكون متساااااوية في قيمها الدالية مع القيم التي تلي هذا  xلقيم 

لوسااااااط ين لالوسااااااط ، ومن هذه النقطة يتضااااااش أنه يوجد قيمة وساااااايطية والتي هي الوساااااايط تم حسااااااابها عن طريق دالة توزيع ذي الحد
الحسابي وبالتالي وجد الباحث أنه يمكن التنقيب عن عالقة تربط بين هذين المقياسين ) الوسط الحسابي والوسيط ( والتي يمكن تسليط 
الضااوء عليها واكتشاااف ماذا يمكن التوصاال إليه من نتائج بعد إكتشاااف هذه العالقة ، من هذا المنطلق تبلورت مشااكلة أو فكرة الدراسااة 

 ة الحالية . البحري

 نسبة النجاح و نسبة الفشل . –الوسيط  –الوسط الحسابي  –الكلمات المفتاحية : دالة توزيع ذات الحدين 

 مشكلة الدراسة : 
تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في إمكانية وجود عالقة بين المتوسط الحسابي والوسيط لنظرية ذات الحدين في حالة تساوي نسبة 

 النجاح مع نسبة الفشل و التي يتفرا منها اإلجابة على األسئلة التالية : 

 ذات الحدين ؟ توزيع هل هناك عالقة رياضية يمكن إكتشافها بين المتوسط والوسيط في نظرية (1
 ذات الحدين  ؟ دالة توزيعهل حقق قانون العالقة بين المتوسط والوسيط نفس القيمة الوسيطية التي حسبتها  (2
 ؟  ذات الحدين في دالة توزيع ماهي النتائج التي يمكن الحصول عليها بعد إكتشاف العالقة بين المتوسط والوسيط (3

 أهمية الدراسة : 
الحالية تسلط الضوء على نظرية هامة في مجال التوزيعات اإلحتمالية ألنها تحاول إكتشاف عالقة الجانب النظري : الدراسة  (1

بين مقياسين وهما الوسط الحسابي و الوسيط ولذلك فهي تحاول إيجاد قانون أو عالقة رياضية تسهم في تبسيط وحل بع  
 ر من الحسابات المعقدة .القيم الهامة التي تتعلق بمعامالت مفكوك ذات الحدين وتغني عن كري

الجانب التطبيقي : عند إيجاد عالقة تربط بين الوسط الحسابي والوسيط في مفكوك ذات الحدين فإن ذلك يسهم في معرفة  (2
المساحات الموجودة تحت المنحنى للتوزيع الطبيعي بحيث أنها توفر للباحث توزيع النسب تحت المنحنى إلى أج اء متساوية 

 ن القيم التي تتفاوت حول المتوسط أو الوسيط دون اللجوء إلى حساب جميع القيم . تعطي تصور عام ع
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 أهداف الدراسة : 
هذه الدراسة هدفها الوحيد هو إكتشاف وجود عالقة تربط بين المتوسط الحسابي والوسيط في نظرية ذات الحدين والتي يمكن أن يتفرا 

 منها نتائج في حال إكتشاف هذه العالقة . 

 ود الدراسة :حد
إقتصرت الدراسة الحالية على نظرية أو مفكوك ذات الحدين من ناحية قيمة الوسط الحسابي في حالة تساوي نسبة النجاح مع نسبة 

 ( والذي قيمته تعبر عن الوسيط لمجموعة البيانات المعطاة .  = Errorp = q!الفشل ) 

 مصطلحات الدراسة : 
 : The Binomial Distributionدالة توزيع ذات الحدين   -

أنه في كل عملية ) تجربة ( تجري بتكرار تحت نفس الظروف يمكن تسمية المتغير العشوائي فيها بدنه )  (2011يذكر)صالش ، 
و عدد  q( ورم ه  ا الحادا، فشل التجربة ) عدم وقو p متغير ذات الحدين ( ونقصد بالحدين نجاح التجربة ) وقوا الحادا (  ورم ه 

 فإن ذلك يتبع توزيعًا إحتماليًا يسمى توزيع ذات الحدين والذي تعبر عنه الدالة التالية :  nمرات التكرار يرم  له بالرم  

f(x) = p(X = x ) =  (𝑛
𝑥

) × 𝑝𝑥 × 𝑞𝑛−𝑥              ; x = 0 , 1 , 2 , 3 , …. , n 

0<p<1  , q = 1 - p                ;   p + q = 1 

تمرل إحتمال عدم وقوا الحدا "  qتمرل إحتمال وقوا الحدا " إحتمال النجاح " وكانت  pأنه عندما  (2009)مصطفى، ويعرفها 
مرات  تعبر عن عدد xمن المحاوالت ) حيث   nمرة من أصل  x. فإن احتمال وقوا الحدا   q = 1 – pإحتمال الفشل " ، حيث 

 تعبر عن عدد مرات الفشل ( يعطى من العالقة التالية : n – xالنجاح ، 

f(x) = p(X = x ) =  (𝑛
𝑥

) × 𝑝𝑥 × 𝑞𝑛−𝑥              ; x = 0 , 1 , 2 , 3 , …. , n 

 فإن التجربة اإلحصائية في هذه الحالة تسمى بتجربة ذات الحدين تحت خروط معينة . 

 إلى نفس التعريف السابق وأضاف أنه البد أن يكون إحتمال النجاح والفشل ثابتًا في كل مرة . (2015،  )الصياد ، حبيبكما أخار 

 توزيعًا من نوا ذي الحدين إذا كانت دالته اإلحتمالية هي :  Xبدنه بدنه للمتغير العشوائي  (2006)هندي ، سلطان، ويذكر 

𝑓(𝑥) =  {
(

𝑛

𝑥
) ×  𝑝𝑥 ×  𝑞𝑥 ,                  𝑥 = 0 , 1 , 2 , …  , 𝑛

0,                                          𝑜𝑤 ,
 

  من المحاوالت  nتعبر عن عدد مرات النجاح من أصل  x، و  ( p-1 )تمرل إحتمال الفشل  qتمرل إحتمال النجاح ، و  pحيث أن 

إذا  nو  pمتغير ذو الحدين العشااااااااوائي مع المعلمات  Xبدنه يطلق على المتغير العشااااااااوائي  (Sahoo, Prasanna, 2008)ويذكر 
 كانت دالة الكرافة االحتمالية له على الشكل :

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

290 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

𝑓(𝑥) = (𝑛
𝑥

) × 𝑝𝑥 × ( 1 − 𝑝 )𝑥 ,                  𝑥 = 0 , 1 , 2 , …  , 𝑛 
احتمال حدوا حدا في أي تجربة )تساااااااامى احتمالية   pأنه بفرض (Spiegel, Schiller, Alu Srinivasan, , 2013) ويشااااااااير 
 xهو احتمال فشل الحدا في أي تجربة فردية )تسمى احتمالية الفشل( . فإن احتمال أن يحدا الحدا بالضبط مرات  q النجاح(. و 
 يتم بواسطة دالة االحتمال التالية : nفي التجارب 

𝑓(𝑥) = (𝑛
𝑥

) × 𝑝𝑥 × ( 1 − 𝑝 )𝑥 ,                  𝑥 = 0 , 1 , 2 , …  , 𝑛 
بواسااااااااطة  nيتم إعطاءه في عينة من الحجم  xبدنه نموذج إحصااااااااائي عام يصااااااااف احتمال عدد النجاحات  (Peers, 2006)ويتطرق 

 :  ( p -1 )تمرل إحتمال النجاح و إحتمال الفشل  pمعادلة تسمى معادلة ذات الحدين عندما يكون 
𝑓(𝑥) = (𝑛

𝑥
) × 𝑝𝑥 × ( 1 − 𝑝 )𝑥 ,                  𝑥 = 0 , 1 , 2 , …  , 𝑛 

وتعرف إجرائيًا في هذه الدراسة بدنها الدالة التي تحسب قيمة الوسيط بداللة المتوسط الحسابي لمجموعة البيانات المعطاة لعينة حجمها 
n  ( في حالة تساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل!Errorp = q =   . ) 

 : arithmetic mean المتوسط الحسابي  -

(SHAYIB , 2018) ويمكن من خاللها الحكم على بقية قيم المجموعة،  مجموعة هو قيمة تتجمع حولها قيم اإلحصاء في
  :ة  )قيم منفردة( فإنفتكون هذه القيمة هي الوسط الحسابي ، و إذا كانت لدينا بيانات غير مبوب

 
 

  .تمرل عدد القيم  nتمرل قيم المتغير اإلحصائي المتقطع و  iX  حيث

 . n( التي عددها  x 2, x 1x ,3 .… ,بدنه النقطة المرك ية لممجموعة البيانات ) (Ross, 2010)ويشير 

 ( .  = Errorp!النجاح )ويعتبر تعريفه في الدراسة الحالية هو حجم العينة المعطاه مضروبًا في نسبة 

 : Median  الوسيط   -

بدنه الرقم الذي يفصل النصف األعلى من العينة أو المجتمع عن النصف األقل بحيث يتساوى على طرفه  (Rumsey, 2010)يعرفه 
 لرقمين الوسيطيين .عدد القيم بعد ترتيبها تصاعديًا. أما إذا كان عدد القيم زوجيًا فالوسيط هو الوسط الحسابي لمجموا ا

على طرفيها بعد ترتيبها تصاااااااعديًا أو تنازليًا أي أنها تقساااااام  %50بدنه النقطة التي تقساااااام البيانات بنساااااابة  (Howell, 2010)ويعرفه 
 النقاط إلى مجموعتين متساويتين .

 ويعرف إجرائيًا في هذا البحث بدنه القيمة الناتجة من نظرية ذات الحدين والتي تقسم بقية القيم الناتجة إلى قسمين متساويين . 

  : Binomial Distributionالمفهوم النظري لتوزيع أو مفكوك ذات الحدين 

ارامتري رة في مجاالت الحياة المختلفة. وفي اإلحصاااااااااااااااء البيعتبر توزيع ثنائي الحدين أحد التوزيعات المتقطعة ذات أهمية تطبيقية كبي
 يمرل ذات الحدين لإلحتماالت توزيع العينة إلحصاء كل من إختبار اإلخارة وإختبارات أخرى .

http://www.ajsp.net/
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ويمكن إعتبار  1713وتم نشااااار انجازه عام  1700مكتشاااااف هذا التوزيع عام   JamesBernoulli  (1705-1654) ويعتبر العالم 
ع حالة أكرر عمومية لتوزيع برنوللي عندما يكون عدد المحاوالت أكرر من محاولة واحدة ، وقد جاءت تساااااامية التوزيع " ثنائي هذا التوزي

الحدين" بساااااااااااااابب إننا في كل محاولة نتخذ قراراً  ذا حدين ومن النوا "نجاح المحاولة " أو "فشاااااااااااااال المحاولة " ، "جيد" أو "غير جيد" ، 
من المحاوالت المتكررة  n في كرير من األحيان قد تشاااااااااااتمل تجربة ما على . وغيرها من األلفاظ المماثلة "ق"متطابق" أو "غير متطاب

وإحتمال  pنتيجتين إثنتين فقط ، تساااااااااااامى األولى نجاح  واألخري فشاااااااااااال حيث إحتمال النجاح  Pالمسااااااااااااتقلة بحيث يكون لكل محاولة 
ويقال أن تجربة ذي الحدين هي التي تحق  . الشااااااااروط بتجربة ثنائي الحدينو تساااااااامي التجربة التي تحقق هذه  q  p 1 الفشاااااااال 

 الشروط االتية :

 التجربة التي تتكون من n من المحاوالت المتكررة .  
 . نتيجة كل محاولة يمكن تصنيفها إلى نجاح أو فشل  
  إحتمال النجاح و هو p . يبقى ثابت من محاولة الي محاولة  
  مستقلة بعضها عن بع المحاوالت المتكررة . 
بدنه توزيع يختص بالتجارب العشوائية ذات الناتجين صش أو خطد )فشل ونجاح( للمحاوالت المستقلة المتكررة  (Weiss, 2012)يشير 

 :كرمي زهرة النرد فالنتيجة عدد أولي أو غير أولي ، زوجي أو فردي وهو ما يعرف بتجربة ذات الحدين التي تحقق الشروط اآلتية

 .ل محاولة تعطي نتيجة واحدة فقط نجاح أو فشل وهو ناتج ثابت ك (1
 1  ،.  q = 1 – p= (q) احتمال الفشل (p) +  واحتمال النجاح (2
  .مستقلة ةيما بينها  ( n) عددها  المحاوالت (3

يعرف بمتغير ذات   X  ، وأنX – n  وبالتالي يكون عدد مرات الفشااااال هو n  عدد المحاوالت الناجحة من مرات عددها X  ليكن   
عاادد المحاااوالت  x  وأن P(x)= P(X=x) الحاادين وتوزيعااه االحتمااالي يعرف بتوزيع ذات الحاادين وللحصااااااااااااااول على القااانون نفترض

مع مالحظة  1  xP)– (x -nP عدد المحاوالت الفاخاااالة ويكون احتمال الحدا في هذه الحالة هو  n)–  (xالناجحة ، وبالتالي ساااايكون 
كما أن عدد طرق  P(a∩b)= P(a) ×P(b ) ) .مساااااااااتقلة )فاالحتمال يسااااااااااوي حاصااااااااال الضااااااااارب احتماالت النجاحاتأن األحداا 
 :ويكون  مرة x  مدخوذة n  تقرأ توافيق xCn   محاولة هوn  نجاح من x  اختيار

  , x = 0, 1, 2, 3, ... , n  x –n P) –(1  xP xCn P(x) = P(X = x) = 

P(x) = P(X = x ) =  (𝑛
𝑥

) × 𝑝𝑥 × 𝑞𝑛−𝑥              ; x = 0 , 1 , 2 , 3 , …. , n 

 :التالية الشروط تحت المرات من عدد محاولة بيرنوللي تكرار من تتكون  العشوائية التجربة أن لنفرض (2011)صالش ، 

 n=  المحاوالت عدد (1

 األخرى ( المحاوالت بنتائج يتدثر وال يؤثر ال محاولة أي ) نتيجة مستقلة المحاوالت (2

 المحاوالت لجميع ثابت النجاح  P = p(s)احتمال   (3

   .أعاله وفق الشروط بيرنوللي محاولة إجراء تكرار عند النجاح مرات عدد أنه على X العشوائي المتغير ولنعرف

 :هي العشوائي للمتغير االحتمالية الكتلة ودالةX(S)={0,1,…,n} . هي العشوائي المتغير لهذا الممكنة القيم مجموعة إن
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 . X ~ Binomial(n, p) ونكتب    pو  nبالمعالم الحدين ذي بالتوزيع يسمى أعاله العشوائي المتغير توزيع إن

 وبالنسبة للمتوسط واإلنحراف المعياري في نظرية ذات الحدين ةيكمن تلخيصه في الجدول التالي :

 : معالم دالة توزيع ذات الحدين 1 جدول

   Binomial Distribution الحدين اتتوزيع ذمعالم 

𝜇 = 𝑛 𝑝 المتوسط ( التوقع ( 

𝜎2 = 𝑛 ×  𝑝 × 𝑞 التباين 

𝜎 = √𝑛 × 𝑝 ×  𝑞 اإلنحراف المعياري 

 
 دالة تمريل ويمكن p . النجاح واحتمال n ت  المحاوال عدد هما التوزيع هذا معلمتا . الحدين ذي بمتغير العشوائي المتغير ويسمى
 :التالي الجدول في الحدين ذات لتوزيع االحتمالية الكتلة

 : حساب القيم في دالة توزيع ذات الحدين 2جدول

3…….               n 2 1 0 X 

(
𝑛

𝑛
) 𝑝𝑛𝑞𝑛−𝑛 (

𝑛

3
) 𝑝3𝑞𝑛−3 (

𝑛

2
) 𝑝2𝑞𝑛−2 (

𝑛

1
) 𝑝1𝑞𝑛−1 (

𝑛

0
) 𝑝0𝑞𝑛−0 P(x) 

 التوزيع الطبيعي في دالة ذات الحدين : 

عند تساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل يالحظ أنه تتوزا البيانات بشكل متساوي على طرفي محور التوزيع الطبيعي على عكس إذا 
ضيش ذلك على و كانت نسبة النجاح ال تتساوى مع نسبة الفشل فيالحظ أن التوزيع الطبيعي يكون ملتويًا ألحد الجهتين وسوف يتم ت

 كالتالي :  10عينة حجمها 
 بالشكل التالي : يكون التوزيع في هذه الحالة متماثاًل على طرفي المحور كما هو موضش    = Errorp = q!   أ(
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 دالة توزيع ذات الحدين في حالة تساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل :1شكل

 يكون التوزيع ملتويًا جهة اليمين كما هو موضش بالشكل التالي :    = Error, q =  !Errorp! ب(    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أنه كلما زاد حجم العينة تحسن خكل التوزيع الطبيعي أو زاد التفرطش لدالة الكرافة اإلحتمالية في  (2015)الصياد ، حبيب ، يشير 
 معادلة ذات الحدين هو موضش بالرسم التالي وذلك عند تساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل : 
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(  p = q) التوزيع الطبيعي لدالة توزيع ذات الحدين في حالة 
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(p ≠ q) التوزيع الطبيعي لدالة توزيع ذات الحدين في حالة 

 دالة توزيع ذات الحدين في حالة عدم تساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل :2شكل

 الحدين : العالقة بين حجم العينة وشكل التوزيع الطبيعي في دالة توزيع ذات 3شكل
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 خصائص توزيع ذات الحدين : 

 . من المحاوالت المتكررة nتتكون التجربة من عدد  •

كل محاولة لها نتيجتين إما نجاح او فشل ، نعم أو ال ، ولد أو بنت ، مري  أو سليم ، حي أو متوفى ،  •
 سالب أو موجب .

 نتيجة كل محاولة مستقلة عن المحاوالت األخرى ، وال تتدثر بها. •

 qيرم  له با p -1 واحتمال الفشل  pاحتمال النجاح يرم  له با  •

 .  p + q = 1 and q = 1 – p   وحيث أن نتيجة كل محاولة هي اما نجاح أو فشل فإن •

 . nضمن عدد مرات المحاولة x    (number of successes)اهتمامنا يكون بعدد مرات النجاح •

ى أن نتيجة كل محاولة ليس لها عالقة بنتيجة المحاولة األخرى , وإذا وبافتراض أن هذه المحاوالت مستقلة , بمعن
والذي  Xمحاولة , فإن مدى المتغير العشوائي  nيعبر عن عدد حاالت النجاح في ال  Xكان المتغير العشوائي 

 يعبر عن عدد حاالت النجاح هو :

X  : {𝑥 = 0 , 1 , 2 , 3 , … , 𝑛}  : ومن ثم يحسب االحتمال ,P(X = x) = f (x): بتطبيق المعادلة التالية ) 
𝑓(𝑥) = (𝑛

𝑥
) ×  𝑝𝑥 × ( 1 − 𝑝 )𝑥 ,                  𝑥 = 0 , 1 , 2 , …  , 𝑛 

توصلت إلى نتائج من أهمها أن زيادة حجم العينة ي يد من قوة اإلختبار  ( 2018 )إسماعيل و حم ه وفي دراسة 
 اإلحصائي ويقلل من قيمة بيتا التي تتبع توزيع ثنائي الحدين .

تدثير كبير على أفضلية  pأخارت بدنه كان لل يادة في احتمال النجاح ( 2009 )نوئيل و اليوسفوفي دراسة 
الخطي ومن ثم كان له تدثير على مقدر التوقع الشرطي في توزيع ثنائي مطابقة نموذج الدراسة وهو اإلنحدار 

  & Draper smithفي طريقة  2Rالحدين المشروط وكانت هذه النتيجة واضحة بسبب تناقص معامل التحديد 

 . pب يادة  البواقي مربعات معدل ت ايد وكذلك
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 : Combinationالتوافيق 

الحدين لذلك وجب التطرق إليها للتعرف على طريقة حسابها والنظريات بما أن التوافيق ج ء من نظرية ذات 
 المتعلقة بها .

أن التوافيق هي عدد الطرق التي نقسم بها مجموعة من العناصر إلى مجموعتين تحتوي  (2009)ديب ، يذكر 
من  xيار ي تمكننا من إختإحداهما عددًا معينًا من القيم واألخرى تحتوي بقية القيم دون النظر إلى الترتيب وهي الت

 من العناصر . والتي يعبر هنا بالقانون التالي : nأصل 

𝐶𝑥
𝑛 = (

𝑛

𝑥
) =  

𝑛!

𝑥! ( 𝑛 − 𝑥 )!
 

وبدون  nمن مجموعة كبيرة بحجم  xبدنها عملية إختيار عدد من المفردات بحجم  (2011)مضحي ، ويعرفها 
 ترتيب ويتم ذلك من خالل العالقة التالية :

𝐶𝑥
𝑛 = (

𝑛

𝑥
) =  

𝑛!

𝑥! ( 𝑛 − 𝑥 )!
 

 مع مالحظة بع  الخوات التالية :

(
𝑛

𝑛
) = (

𝑛

0
) = 1  , (

𝑛

1
) = 𝑛 

 بدنه ينتج من خالل القانون السابق أن : (2006)يوسف ؛ أبو خنب ، و أخار 
𝐶𝑥

𝑛 = 𝐶𝑛−𝑥 
𝑛    ⇒  (𝑛

𝑥
) =  ( 𝑛

𝑛−𝑥
) 

ي تتوزا حول الت وبذلك عند تطبيق نظرية ذات الحدين في حالة تساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل تصبش القيم
 قيمة الوسط الحسابي متساوية كما هو موضش بالشكل التالي :

 : القيم المتساوية الموزعة حول قيمة الوسط الحسابي في دالة توزيع ذات الحدين 3جدول

x P(x) ناتج القيم 

0 
. 
. 
. 

P(0) 
. 
. 
. 

…….. 

µ - 3 P(µ - 3) …….. 

µ - 2 P(µ - 2) …….. 

µ - 1 P(µ - 1) …….. 

µ P(µ) …….. 
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µ + 1 P(µ + 1) = P(µ - 1) 

µ + 2 P(µ + 2) = P(µ - 2) 

µ + 3 P(µ + 3) = P(µ - 3) 

. 

. 

. 
n 

. 

. 

. 
P(n) 

. 

. 

. 
P(0) = 

 
أخارت أنه من تعريف الوسيط في التوزيعات المتقطعة القيمة التي تجعل مجموا  (2016العوض و عطية و خلف هللا ) وفي دراسة 

 اإلحتماالت يساوي النصف:

∑ 𝐶𝑥
𝑛 𝑝𝑥𝑞𝑛−𝑥

𝑀

𝑥=0

=
1

2
 

والتي يكون مجموا إحتماالتها  Mهي إحدى قيم  x = 0 , 1 , 2 , 3 , … nواعتمدت على حساب القيم ابتداءًا على فرض أن قيم 
iM  0فيتم حساب القيم إلى الوصول لقيمةM . والتي تحقق الوصول إلى النصف أو قيمة تقترب منه 
 

 منهج الدراسة : 
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحث بتحليل نظرية أو توزيع ذات الحدين لعينات يتراوح مختلفة 

شف قيمة الوسط الحسابي بواسطة نظرية ذات الحدين والتي تعطي قيمة الوسيط لمجموعة القيم األحجام بين الصغيرة والكبيرة ثم ك
 الباقية لمعرفة العالقة بين هذين المقياسين . 

 مجتمع الدراسة وعينتها : 
و تم حساب قيمة المتوسط الحسابي    عنصر على التوالي  100إلى  10يتكون مجتمع الدراسة من عشر عينات تترامش أحجامها من 
 ذات الحدين كما هو موضش بالجدول التالي : دالة توزيعلها والذي يعطي ناتج قيمة الوسيط للبيانات إعتمادًا على 

 
 : قيمة الوسيط بداللة المتوسط في دالة توزيع ذات الحدين 4 جدول

 M الوسيط بداللة ذات الحدين nحجم العينة 
10 0.246 

20 0.176 

30 0.144 

40 0.125 

50 0.112 

60 0.103 

70 0.095 

80 0.089 

90 0.084 

100 0.080 
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 وأيضًا تم حساب القيمة التي تسبق الوسيط للعينات العشر إعتمادًا على نظرية ذات الحدين كما هو موضش بالجدول التالي : 
 القيمة التي تسبق الوسيط في دالة توزيع ذات الحدين  5 :جدول

 القيمة التي تسبق الوسيط بداللة ذات الحدين nحجم العينة 
10 0.205 
20 0.160 
30 0.135 
40 0.119 
50 0.108 
60 0.099 
70 0.092 
80 0.087 
90 0.082 

100 0.078 

 
لحساب قيمة الربيع األعلى واألدنى بواسطة دالة توزيع ذات الحدين  ومدى تطابقها مع العالقة  10كما تم اإلعتماد على عينة حجمها 

 التي يمكن إكتشافها بين المتوسط والوسيط في دالة توزيع ذات الحدين كما هو موضش بالجدول التالي : 

 10الة توزيع ذات الحدين لعينة حجمها : قيمة الربيع األعلى و األدنى في د 6 جدول

x P(x)  ناتج القيم في دالة توزيع ذات الحدين 

0 0.001 

1 0.010 

2 0.044 

3 0.117 

4 0.205 

5 0.246 

6 0.205 

7 0.117 

8 0.044 

9 0.010 

10 0.001 
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 أدوات الدراسة : 
نظرية ذات الحدين : وتم تطبيقها لحساب قيمة الوسيط وكذلك القيمتان اللتان تسبقه وتليه وكذلك لحساب قيمة الربيعات  -

عنصر. وكذلك تم استخدام بع  نتائج نظرية ذات الحدين واللتي تنص  100إلى  10لعشر عينات تتراوح أحجامها من 
 ( .  = Errorp = q!نسبة النجاح مع نسبة الفشل ) على تساوي القيم قبل وبعد الوسيط في حالة تساوي 

توزيع ذات الحدين البياني : تم إستخدام التوزيع الطبيعي الذي تؤول إليه نظرية ذات الحدين عند حجم العينة المعطى  -
 لحساب قيمة الربيع األعلى والربيع األدنى للبيانات . 

تم اإلعتماد عليه حسب قانون نظرية ذات الحدين لمعرفة قيمة الوسيط  الوسط الحسابي في نظرية ذات الحدين : والذي -
 ومقارنته مع نتيجة العالقة التي يمكن إكتشافها . 

 األساليب اإلحصائية : 

بما أن الدراسة البحرية الحالية تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي فقد تم حصرها في حساب قيمة الوسط الحسابي لعشر عينات 
والذي ينتج عنه قيمة الوسيط إعتمادًا على دالة توزيع ذات الحدين وذلك في حالة تساوي نسبة  100إلى  10تتراوح أحجامها من 

 ثم تحليل هذه النتيجة لمعرفة مدى إمكانية إكتشاف عالقة بين المتوسط والوسيط للبيانات من عدمها .  النجاح مع نسبة الفشل فقط ،

 نتائج الدراسة وتفسيرها : 

 نتائج التساؤل األول :

 هل هناك عالقة رياضية يمكن إكتشافها بين المتوسط والوسيط في دالة أو مفكوك ذات الحدين ؟

p = 1( وبنسبة نجاح          )   n = 10ساب نظرية ذات الحدين لعينة حجمها ) لإلجابة على هذا التساؤل تم ح

2
( ، ونسبة فشل  

 (q = 1

2
 ( وكانت صورة دالة مفكوك ذات الحدين على الشكل التالي :  

P(x) = (𝑛
𝑥

) × 𝑝𝑥 × 𝑞𝑛−𝑥 = (10
𝑥

) × (1

2
)10  ;  x = 0 , 1 , 2 , 3 , …. , 10 

 المتوسطErrorn × p = 10 ×   =( µ )! 5 =و حيث أن : 

و بعد تطبيق القانون السابق تم الحصول على النتائج وإكتشاف عالقة بين المتوسط والوسيط وكذلك إكتشاف ناتج القيمة التي تسبق 
 الوسيط كما هو موضش بالجدول التالي : 

 10: العالقة الرياضية بين المتوسط والوسيط في دالة توزيع ذات الحدين لعينة حجمها 7 جدول

x P(x)  قيمة الوسيط بداللة المتوسط 

0 0.0010  

1 0.0098 

2 0.0439 

3 0.1172 

4 0.2051 P(4) = 
√𝟒

𝟏𝟎
 = 0.20 
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5 0.2461 P(5) = 
√𝟓

𝟗
 = 0.248 

6 0.2051  

7 0.1172 

8 0.0439 

9 0.0098 

10 0.0010 

 
 ذات الحدين أمكن الحصول على النتائج التالية : دالة توزيعومن خالل الجدول السابق وحسب قيمة المتوسط الناتجة من 

 قيمة الوسيط بداللة المتوسط تكون على الصورة التالية :  -1

P(µ) = 
√𝜇

𝑛 − 
𝑛

10

    ⟹   P(5) =   
√5

9
  =  M 

 ناتج القيمة التي تسبق الوسيط يكون على الصورة التالية :  -2

P(µ - 1) = 
√𝜇−1

(𝑛− 
𝑛

10
)+1

   ⟹  P(4) = 
√4

10
  

 الثاني : لتساؤلانتائج 

 هل هناك إختالف في ناتج قيمة الوسيط بين نظرية ذات الحدين وطريقة حساب الوسيط لذات الحدين  ؟

 100إلى  10لذات الحدين على عشر عينات متتالية أحجامها من  لمتوسط و الوسيطا بينوقانون العالقة ة ذات الحدين دالتم تطبيق 
 فكانت النتائج كما هو موضش بالجدول التالي : 

 : قيمة الوسيط بداللة دالة توزيع ذات وبداللة العالقة المكتشفة بين المتوسط والوسيط 8جدول

 بداللة قانون العالقة بين المتوسط والوسيطالوسيط  الوسيط بداللة ذات الحدين nحجم العينة 

10 0.246 0.248 

20 0.176 0.176 

30 0.144 0.143 

40 0.125 0.124 

50 0.112 0.111 

60 0.103 0.101 

70 0.095 0.094 

80 0.089 0.088 

90 0.084 0.083 

100 0.080 0.079 

 
 ةومن الجدول السابق يتضش أن النواتج متقاربة جدًا وأن الفوارق تكاد تكون معدومة بين الطريقتين . ومنها ينتج أنه كلما زاد حجم العين

 كلما كانت العالقة بين المتوسط والوسيط أكرر دقة بواسطة القانون الذي تم إكتشافه والذي يكون على الصيغة التالية : 
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   =  MP(µ) = 
√𝜇

𝑛 − 
𝑛

10

 

وينتج أيضًا أنه ب يادة قيمة المتوسط تقل قيمة الوسيط  وهذا يعني أنه ب يادة حجم العينة تقل قيمة الوسيط كما هو موضش بالشكل 
 التالي : 

 

 

 

 

 

 

 
 نتائج التساؤل الثالث :

 ماهي النتائج التي يمكن الحصول عليها بعد إكتشاف العالقة بين المتوسط والوسيط لنظرية ذات الحدين ؟ 

( في   = Errorp = q!قبل اإلجابة على هذا السؤال يجب توضيش أنه في حالة تساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل              ) 
ذات الحدين فإنه حسب نتائج نظرية ذات الحدين تكون نتائج القيم التي تسبق الوسيط متساوية مع نتائج القيم التي بعد الوسيط إعتمادًا 

 على خصائص التوافيق أي أن : 

(𝑛
𝑥

) × (
1

2
)𝑛 =  ( 𝑛

𝑛−𝑥
) ×  (

1

2
)𝑛  

 والوسيط في نظرية ذات الحدين كما يلي :  ومما سبق فإن النتائج التي يمكن الحصول عليها من العالقة بين المتوسط

 معرفة مقدار كمية النسبة التي تتوزا على طرفي الوسيط كما هو موضش بالشكل التالي :  -1
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العالقة بين حجم العينة والمتوسط والوسيط 

 عالقة المتوسط والوسيط بحجم العينة في دالة توزيع ذات الحدين :4شكل

 : مقدار النسبة التي تتوزع على طرفي الوسيط في دالة توزيع ذات الحدين 5لشك
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عند حساب النتيجة بواسطة العالقة بين المتوسط والوسيط فإن ذلك يعطينا أيضًا نتيجة القيمة التي تسبق الوسيط وحسب  -2
 نتائج نظرية ذات الحدين وتساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل فإن القيمتان التي على طرفي الوسيط متساويتان أي أن : 

P(µ - 1) = P(µ + 1) = √𝜇−1

(𝑛− 
𝑛

10
)+1

 

لحساب  100إلى  10وتم تطبيق نظرية ذات الحدين وطريقة حساب الوسيط لذات الحدين على عشر عينات متتالية أحجامها من 
 القيمة التي تسبق الوسيط فكانت النتائج كما هو موضش بالجدول التالي : 

 المكتشفة بين المتوسط و الوسيط: القيمة التي تسبق الوسيط بداللة دالة توزيع ذات الحدين وبداللة العالقة 9 جدول

 nحجم العينة 
القيمة التي تسبق الوسيط بداللة ذات 

 الحدين
القيمة التي تسبق الوسيط بداللة العالقة بين المتوسط 

 والوسيط
10 0.205 0.200 

20 0.160 0.158 

30 0.135 0.134 

40 0.119 0.118 

50 0.108 0.106 

60 0.099 0.098 

70 0.092 0.091 

80 0.087 0.086 

90 0.082 0.081 

100 0.078 0.077 

 
 ومن الجدول السابق يتضش أن النواتج متقاربة جدًا وأن الفوارق تكاد تكون معدومة بين الطريقتين . 

عند حساب قيمة الوسيط والقيمة التي تسبقه أو تليه فإن ذلك يفيد في معرفة النسبة المتبقية على طرفي التوزيع كما هو  -3
 موضش بالشكل التالي : 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1 − [𝑃(𝜇) + 𝑃(𝜇 + 1 )]

2
 

1 − [𝑃(𝜇) + 𝑃(𝜇 − 1 )]

2
 

 : مقدار النسبة المتبقية على طرفي الوسيط بداللة القيمة السابقة والالحقة  6لشك

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

302 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

عند حساب قيمة الوسيط والقيم السابقة والالحقة له فإن ذلك يفيد في معرفة قيمة الربيع األعلى واألدنى من خالل التوزيع  – 4
 ( من خالل مايلي :  n = 10الطبيعي ، وتم تطبيق ذلك على عينة حجمها ) 

والقيمة المناظرة أو  P(0)تم تكوين جدول إعتمادًا على قيمة الوسيط والقيمتان السابقة والالحقة له باإلضافة إلى قيمة   (أ
 المساوية لها كما هو موضش بالجدول التالي :

 : حساب قيمة الوسيط والقيمة السابقة والالحقة له بداللة العالقة المكتشفة 10 جدول

x  ( طريقة حساب قيمx ) P(x) 

0 =(
1

2
)10 P(0) 0.001 

4 P(4) = 
√4

10
 0.20 

5 P(5) = 
√5

9
 0.25 

6 P(6) = P(4) 0.20 

10 P(10) = P(0) 0.001 

 

 ( : 2Q 8 =( والربيع األدنى    )  1Q 2 =تم رسم منحنى التوزيع الطبيعي للحصول على قيمتي الربيع األعلى )  (ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 : حساب قيمة الربيع األعلى واألدنى بداللة الوسيط والقيمتان السابقة و الالحقة للوسيط 7شكل 
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ومن الشكل السابق تم الحصول على قيمتي الربيع األعلى والربيع األدنى وهي عبارة عن نقطة التقاطع مع المنحنى المرسوم بحيث 
 تكون القيم على النحو التالي : 

) = P(2) = 0.041P(Q ربيع األدنى= ال 

) = P(8) = 0.042P(Q الربيع األعلى = 

وهي نفس القيم التي أعطتها نظرية ذات الحدين . مع مالحظة أنه في هذه النتيجة يمكن حساب قيمة الربيعات في حالة حجم العينة 
أكرر  العينة صغرت قيمة الربيعاتكان صغيرًا ، وكلما كبر حجم العينة إزدات صعوبة حساب قيمة الربيعات نظرا ألنه كلما زاد حجم 

 بحيث يصبش تمريلها صعبًا بواسطة العالقة المكتشفة .

 نتائج الدراسة : 
توصلت الدراسة الحالية إلى أنه يوجد عالقة بين المتوسط والوسيط في نظرية ذات الحدين وذلك عند تجربتها على عشر  (1

 صورة الصيغة التالية :  وكانت العالقة على 100إلى  10عينات أحجامها تترواح من 

=  M P(µ) = 
√𝜇

𝑛 − 
𝑛

10

 

 تعبر عن حجم العينة . nتعبر عن الوسيط ، و  Mتعبر عن الوسط الحسابي ، و  µحيث أن 

عند الحصول على قيمة الوسيط بواسطة الصيغة السابق ذكرها في النتيجة األولى فإنه يمكن الحصول على القيمة السابقة  (2
 يق الصيغة التالية : والالحقة للوسيط عن طر 

P(µ - 1) = P(µ + 1) = 
√𝜇−1

(𝑛− 
𝑛

10
)+1

 

 تعبر عن حجم العينة . nتعبر عن الوسيط ، و  Mتعبر عن الوسط الحسابي ، و  µحيث أن 

الحصول على قيمة الوسيط والقيم السابقة والالحقة له يعطي نتيجة القيمتان الباقيتان على طرفي التوزيع الطبيعي حسب  (3
 المعطاة . حجم العينة

الحصول على القيم السابق ذكرها في النتائج السابقة يمكن من خالله معرفة قيمة الربيع األعلى والربيع األدنى من خالل  (4
 رسم منحنى التوزيع الطبيعي وذلك في حالة كان حجم العينة صغيرًا .

 التوصيات المقترحة :
  توزيع ذات الحدين عند عدم تساوي نسبة النجاح مع نسبة الفشل البحث عن عالقة بين المتوسط الحسابي والوسيط في دالة

 (p ≠ q . ) 
  ( البحث عن عالقة بين المتوسط الحسابي والوسيط في دالة توزيع ذات الحدين عندما يكون حجم العينة كبيرًاn > 100  )

. 
 . البحث عن عالقات المتوسط الحسابي بالربيعات في دالة توزيع ذات الحدين 
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 دراسة الحالية بإستخدام قانون العالقة بين المتوسط الحسابي والوسيط في حالة وضع تصور عام عن توزا القيم توصي ال
 الباقية على طرفي التوزيع الطبيعي .

  توصي الدراسة الحالية بإستخدام قانون العالقة بين المتوسط الحسابي والوسيط في حالة حجم العينة صغيرًا للكشف عن قيمة
 في منحنى التوزيع الطبيعي لدالة توزيع ذات الحدين .الربيعات 
 المراجع :
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Abstract: 

This study was based on the descriptive analytical method by using ten samples ranging in sizes from 10 to 20 and 

calculating the mean value of the mean that expresses the median value in the binomial distribution function and then 

discovered the relationship between these two scales in the binomial distribution function. . 

After conducting statistical analyzes, the study concludes with the following results: The present study found that there is a 

relationship between the mean and the median in the binomial theory, when tested on ten samples of sizes ranging from 10 

to 100 and the relationship in the form of the following formula: 

= M P(µ) = 
√μ

n - 
n

10

 

Where µ is the mean, M is the mean, and n is the sample size. When the value of the median is obtained by the formula 

mentioned in the first result, the previous and subsequent value of the median can be obtained by the following formula: 

P(µ - 1) = P(µ + 1) = 
√μ-1

(n- 
n

10
)+1

 

Where µ is the mean, M is the mean, and n is the sample size. After obtaining the value of the median and the previous and 

subsequent values, this gives the result of the remaining two values on both ends of the normal distribution according to the 

sample size given. When obtaining the values mentioned in the previous results, it is possible to determine the value of the 

upper spring and the lowest spring by drawing the normal distribution curve, if the sample size is small. 
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