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   عمل التوزيعات التكرارية و حساب مقاييس الرتعة املركزية ومقاييس التشتت باستعمال              7
  برنامج امليكروسفت إكسل

   
من املؤكد، أنك قد الحظت عزيزي القارئ ، أن عمل التوزيع التكراري لعملية إنتاجية أو خدمية ما                 

) مقاييس الرتعة املركزية و التـشتت     ( التوزيع   و حساب مجيع املعامالت اإلحصائية اليت نستعملها لتحليل هذا        
تتطلب منا إجراء عمليات حسابية متكررة و طويلة خاصة إذا كان عدد البيانات اجملمعة من العملية كـبريا، و         

هلذا فإن معظم   . هذا ما قد يؤدي إىل الوقوع يف أخطاء حسابية قد تؤثر على التحليل الصحيح للعملية حبد ذاهتا                
 ,SPSS, Minitab(م باستعمال برامج متخصصة يف رسم التوزيعات التكرارية و حتليلها مثـل  املنظمات تقو

SAS(                     و لكن هذه الربامج عادة ما تكون غالية الثمن و غري متاحة للجميع خاصة الطلبـة يف اجلامعـات و ،
 كما أشرنا إليه سابقا     و. الكليات و كذلك لبعض العاملني و املهتمني باجلودة يف املنشآت اإلنتاجية و اخلدمية            

املتوفر يف كل احلواسيب املعاصرة يوفر سلسلة مـن  )  Microsoft Excel(فإن برنامج امليكروسوفت إكسل 
األدوات اإلحصائية اليت تسمح بعمل التوزيعات التكرارية و كذلك حساب مقاييس الرتعة املركزية والتشتت              

ذه الفقرة من خالل أمثلة من واقع العمليات اإلنتاجية         بكل سهولة و يسر و هذا ما سوف نراه مع بعض يف ه            
  .و اخلدمية

  
      مثال لعمل التوزيع التكراري على برنامج اإلكسل7-1

  
، قامت إدارات معظم املطارات الدولية بتطبيق إجراءات أمنية مـشددة           2001 سبتمرب   11بعد أحداث   

ي بفلوريدا قام مدير جودة اخلدمات بـسحب        أثرت على جودة اخلدمات املقدمة للمسافرين، ففي مطار ميام        
الذي استغرقه  ) بالثانية( مسافرا و سجل الوقت      72عينة عشوائية لبطاقات املسافرين خالل أسبوع تتكون من         

و )  12-3(املسافر إلمتام اإلجراءات األمنية قبل ركوبه الطائرة و حتصل على النتائج املسجلة علـى اجلـدول                 
  .ل هذه البيانات يود مدير اجلودة عمل التوزيع التكراري هلامن خال. املرتبة تصاعديا
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35 339 650 864 1025 1261 
38 340 655 883 1028 1280 
48 395 669 883 1036 1290 
53 457 703 890 1044 1312 
70 478 730 934 1087 1341 
99 501 763 951 1091 1355 
138 521 788 969 1126 1357 
164 556 789 985 1176 1360 
220 583 789 993 1199 1414 
265 595 802 997 1199 1436 
272 596 822 999 1237 1479 
312 604 851 1018 1242 1492 

       الوقت املستغرق إلمتام اإلجراءات األمنية يف املطار12-3اجلدول 
  

 احلسابية الضرورية لعمل    نظرا لكثرة البيانات سوف نقوم باستعمال برنامج األكسل إلجراء العمليات         
مـع  ) A(التوزيع التكراري حبيث نبدأ بفتح ورقة إكسل جديدة و نقوم بإدخال البيانات يف خانات العمـود                 

سوف نتبـع اخلطـوات   ). 17-3(إدخال العبارات التوضيحية املناسبة هلذا املثال كما هو موضح على الشكل   
من جدول  ) XS(و أصغر قيمة    ) XL(، حبيث حندد أكرب قيمة      من هذا الفصل  ) 2-5(اليت قمنا بعرضها يف الفقرة      

  :من قائمة الدوال بالشكل التايل) Min(و ) Max(البيانات و هذا باستعمال شريط الصيغ احلسابية و الدالتني 
    :  D6(=Max(A5:A76)(     حنسب يف اخلانة 

    :  D8(=Min(A5:A76)(     و يف اخلانة 
-D6=(حسب الصيغة احلـسابية     ) D10(و نضع النتيجة يف اخلانة      ) R=XL-XS ( و منه حنسب مدى البيانات    

D8 (        و مبا أن حجم العينة املدروسة هو)n=72 (          فإن عدد الفئات يف املدرج التكراري ميكن أن تكون)k=7 (
حـسب  ) h=R/k(نقوم بعد ذلك حبساب فترة الفئـات        ). 5-3(حسب توصيات إيشيكاوا املبينة يف اجلدول       

الحظ عزيزي القارئ أنه    ). 208.14(و تكون النتيجة املتحصل عليها هي       ) D16=D10/D14(ة احلسابية   الصيغ
مثال حلساب حدود الفئات و اليت حنصل علـى قيمهـا           ) 225(من األحسن تقريب هذه القيمة و أخذ قيمة         

  .) 13-3(املسجلة على اجلدول 
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 إىل أصغر من من الفئة

1 0 225 
2 225 450 
3 450 675 
4 675 900 
5 900 1125 
6 1125 1350 
7 1350 1575 

    حدود الفئات للتوزيع التكراري13-3اجلدول 
  
  

  
  )XL(  إدخال البيانات و عملية حتديد القيمة الكربى يف البيانات 22-3الشكل 

  
صل علـى  و حن" Histogram"مث " Data Analysis"و خنتار " أدوات"من خالل شريط القوائم، نفتح قائمة 

و حـدود  ) Input Range(أين ندخل نطاق البيانات يف مربع احلوار ) 18-3(مربع احلوار املبني على الشكل 
  ) .Bin Range(الفئات الكربى يف املربع 
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    حلساب التكرار يف كل فئةHistogram   مربع حوار 18-3الشكل 

  
  ).14-3(هو موضح على اجلدول و بالضغط على موافق حنصل على نتائج التكرارات لكل فئة كما 

  
Bin Frequency 

0<225 9 
225<450 6 
450<675 12 
675<900 13 
900<1125 14 
1125<1350 11 
1350<1575 7 

More 0 

     نتائج حساب تكرار الفئات املتحصل عليها من اإلكسل14-3دول اجل
  

 ميكن لنـا    اتو باستعمال معاجل التخطيط   ) 15-3(ميكن إعادة كتابة هذه النتائج بطريقة أوضح على اجلدول          
  ). 19-3(رسم التوزيع التكراري و هذا بإتباع اخلطوات اليت يطلبها منا كما هو موضح على الشكل 
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 الفئة حدود الفئة التكرار

9 0<225 1 
6 225<450 2 
12 450<675 3 
13 675<900 4 
14 900<1125 5  
11 1125<1350 6 
7 1350<1575 7 

       التوزيع التكراري ملدة اإلجراءات األمنية يف املطار15-3اجلدول 
  

  
     استعمال معاجل التخطيطات لرسم املدرج التكراري19-3الشكل 

  
و بعد االنتهاء من كل اخلطوات حنصل على املدرج التكراري لعملية اإلجراءات األمنية يف مطار ميامي املوضح                 

ارئ متابعة حل هذا املثال على برنامج اإلكسل من خالل امللـف            ميكنك عزيزي الق  ، و   )20-3(على الشكل   
histogram_airport.xlsاملوجود على القرص املضغوط املصاحب هلذا الكتاب .  
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المدرج التكراري لوقت اإلجراءات األمنية في المطار الدولي
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    التوزيع التكراري لزمن اإلجراءات األمنية يف مطار ميامي الدويل20-3الشكل 
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  ج امليكروسفت األكسل    حساب مقاييس الرتعة املركزية و التشتت على برنام7-2

  
قام مدير أحد الفنادق السياحية جبمع بيانات حول عدد الغرف اليت حجزت يف عطلة هناية األسـبوع           

  .)16-3( أسابيع األخرية و سجل النتائج على اجلدول 8خالل 
  

 األسبوع عدد الغرف احملجوزة  ر س-العائد   الرتالءعدد الشكاوي
0 13090 22 1 
2 11130 13 2 
1 12320 10 3 
0 16415 16 4 
2 31941 23 5 
1 11410 13 6 
0 15092 11 7 
0 12292 13 8 

  الفندق السياحيمن خدمة      بيانات 16-3اجلدول 
  

، سوف نوضـح اآلن     )1-7(بعد أن رأينا كيفية عمل التوزيع التكراري باستعمال برنامج األكسل يف الفقرة             
  . مالت اإلحصائية اليت قمنا بعرضها يف الفقرات السابقةطريقة استعمال الربنامج حلساب املعا

و ) A(نقوم أوال بفتح ورقة إكسل جديدة، مث ندخل بيانات العملية حبيث نسجل رقم األسبوع يف العمـود                  
ننصح هنـا   ). D(و عدد الشكاوي يف العمود      ) C(و العائد يف العمود     ) B(عدد الغرف احملجوزة يف العمود      

و هذا حىت يتسىن لنا ) 26-3(ثال و بعض التنسيقات التوضيحية كما هو موضح على الشكل بإضافة عنوان للم  
الحظ عزيزي القارئ أن لديك أكثر مـن طريقـة حلـساب املعـامالت               .الرجوع إليه بسهولة يف املستقبل    

ة، فيمكن لنـا    اإلحصائية، فمثال إذا أردنا حساب القيمة املتوسطة لعدد الغرف احملجوزة خالل األسابيع الثماني            
أين سنضع نتيجة املتوسط، و     ) B14(حبيث نضغط بالفأرة على اخلانة      ) fx(أن نستعمل شريط الصيغ احلسابية      

اليت متثل املتوسط جملموع البيانـات      ) AVERAGE(دالة  " إدراج دالة "و من مث خنتار من مربع حوار        = نكتب  
و بنفس الطريقة ميكن لنا     )). 21-3(الشكل  (ق الفأرة   عن طري ) B5:B12(اليت سنقوم بتحديد جماهلا املتمثل يف       

  .حساب بقية مقاييس الرتعة املركزية و مقاييس التشتت كاالحنراف املعياري أو املدى
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   و حساب القيمة املتوسطةإدخال بيانات الفندق  21-3الشكل 

  
  

مهتم بعلـم اجلـودة بـإجراء       لربنامج اإلكسل إمكانيات جيدة يف عملية التحليل اإلحصائي و اليت تسمح لل           
فمن شـريط   . عمليات حسابية جلميع املعامالت و املقاييس اليت مت التطرق إليها سابقا بطريقة سهلة و سريعة              

بعـدها خنتـار   ) 22-3الشكل " (Data Analysis" و خنتار ) Tools" (أدوات"األدوات نضغط على قائمة 
"Descriptive Statistics "أين نقوم بتحديد جمـال البيانـات   ) 23-3(بني على الشكل فيظهر مربع احلوار امل

مث موافق و حنـصل  ) Summary Statistics(وإختيار ) B4:B12(اخلاصة بعدد الغرف و املتواجدة يف اخلاليا 
  " .إحصائيات الغرف"يف الورقة ) 17-3(على النتائج املبينة على اجلدول 
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  22-3الشكل 

  

  
  23-3الشكل 
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  الغرف احملجوزةعدد

Mean 15.125 
Standard Error 1.726 

Median 13 
Mode 13 

Standard Deviation 4.883 
Sample Variance 23.839 

Kurtosis -0.604 
Skewness 0.950 

Range 13 
Minimum 10 
Maximum 23 

Sum 121 
Count 8 

  جوزة يف الفندق    املعامالت اإلحصائية لعدد الغرف احمل17-3اجلدول 
  

ميكن لنا إعادة نفس اخلطوات حلساب القيم اإلحصائية للعائد و عدد شكاوي الرتالء و حنصل على النتـائج                  
 املوجـود علـى     hotel_stats.xlsميكنك متابعة حل هذا املثال من خالل امللف         ). 18-3(املسجلة يف اجلدول    
  .القرص املضغوط
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عدد الغرف   املعامالت اإلحصائية
  جوزةاحمل

 الشكاوي )ر س(العائد 

 Mean 15.125 15461.25 0.75  املتوسط

االحنراف 
  املعياري

Standard 
Error 1.726 2439.756 0.313 

 Median 13 12705 0.5  الوسيط

 Mode 13 ----- 0  املنوال

 Sample  التباين
Variance 23.839 47619274.5 0.786 

 Kurtosis معامل التفرطح 
Factor -0.604 6.381 -1.481 

 Skewness  معامل اإللتواء
Factor 0.950 2.465 0.615 

 Range 13 20811 2  املدى
 

 Minimum 10 11130 0  أصغر قيمة

 Maximum 23 31941 2  أكرب قيمة

 Sum 121 123690 6  جمموع القيم

 Count 8 8 8  عدد القيم

  
  مية يف الفندق    املعامالت اإلحصائية لكامل العملية اخلد18-3اجلدول 


