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الشكر والتقدـير
أول من ل يشكر الن اس ل يشكر الله ث م
نحمد الله تع الو ي ونشكره علو ي أن وفقنو ي الو ي
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اتم ام هذا البحث المتنواضع  ،وكذا الشكر
منوصنول الو ي كل من رس اه م ولنو بكلمة واحد أو
أبدي راي أو أبدي ملحظة  ،علو ي معلنوم اته م
وملحظ اته م القتيمة  ،كم ا أخص ب الشكر
الجزيل لل ب والمربو ي والمشرف علو ي هذا
البحث الدكتنور /ع ادل منورسو ي ينونس علو ي
معلنوم اته القتيمة وتنوجتيه اته الرشتيدة لو ي حتو ي
تمكنت من انج از هذا العمل  ،والشكر منوصنول
الو ي العلمة البروفستير /عبتيد محمنود محسن
الزوبعو ي وجمتيع الرس اتذة  ،ول يفنوتنو ي ان
أشكر زمليئو ي وارس اتذتو ي وطلبو ي وكل
الصدق اء  ،مع خ الص الشكر والتقدير .
الـهــــــــداء

الو ي  ....أمو ي  ....الحبتيبة
الو ي  ...أبو ي  ....الحبتيب
الو ي  ...إخنوانو ي  ...الشق اء
الو ي إخنوانـو ي الخرين
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الو ي رفتيقــــة دربو ي
أهدي هذا الجهد المتنواضع
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المستخلص
يتن اول هذا البحث تحلتيل البتي ان ات المبتنورة وأثر التب اين علو ي البتي ان ات
المنولدة عشنوايئتي ا حتيث ت م جمع البتي ان ات عن طريق تنولتيده ا عشنوايئتي ا وت م إختتي ار
 300مفردة كعتينة عشنوايئتي ا لن البتي ان ات فو ي الصل منولدة عشنوايئتي ا )ت م تنولتيد
البتي ان ات بنوارسطة برن امج  Spssعن طريق ق ايئمة  ( Computeلذلك ل تنوجد
طريقة معتينة يمكن إختتي ار حج م العتينة منه ا  ،ث م طبقن ا بتر البتي ان ات بأننواعه
المختلفة حتيث أنن ا ارستخدمن ا بتر البتي ان ات كأعداد ولتيس كقتي م لهذه البتي ان ات
وطبقن ا البتر من ن احتية التيس ار والبتر من ن احتية التيمتين والبتر من الجهتتين ث م
حسبن ا مق ايس النزعة المركزية ) النورسط الحس ابو ي و النورستيط والمننوال (
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ومق ايس التشتت ) النحراف المعتي اري( لكل طرق البتر الس ابقة و تحصلن ا علو ي
أن هن الك علقة طردية فم ا يخص البتي ان ات المنولدة عشنوايئتي ا إعتم ادا علو ي قتيمة
تب اين معتين ،وقتيمة المننوال بعد إجرا عملتية البتر وجدن ا أنه كلم ا زادت قتيمة
التب اين عن تنولتيد البتي ان ات فإن قتيمة المننوال بعد عملتية البتر تقل ول تت اثر بننوع
أو طريقة البتر المستخدمة مع العل م أن البتر هن ا كأعداد ولتيس كقتي م  ،كم ا قمن ا
أيض ا بعمل البتي ان ات المنولدة عشنوايئتي ا فو ي شكل فئ ات لمعرفة أثر البتر علو ي
البتي ان ات المجمعة حتيث وجدن ا أنه كلم ا زدن ا قتيمة التب اين عند تنولتيد البتي ان ات
عشنوايئتي ا زاد عدد الفئ ات للبتي ان ات التو ي رسنوف نقنوم ببتره ا حتيث وجدن ا أن هن الك
تأثتير علو ي البتي ان ات المبتنورة من ن احتية التيس ار و التو ي له ا أقل ورسط حس ابو ي و
أقل تب اين كلم ا زدن ا قتيمة التب اين عند تنولتيد البتي ان ات  ،وقد ت م فحص تج انس
التب اين علو ي قتي م المتنورسط ات التو ي تحصلن ا علتيه ا بعد إجرا عملتية البتر ووجدن ا
أن المتنورسط ات التو ي تنتج من البتي ان ات المبتنورة من ن احتية التيمتين تكنون ذات
دللة معننوية أي أنه ا غتير متج انسة أكثر من المتنورسط ات للبتي ان ات التو ي تكنون
مبتنورة من ن احتية التيس ار وهذا يعنو ي أن هذه المتنورسط ات حقتيقتية  ،كم ا تنوصلن ا
الو ي أن المتنورسط ات الن اتجة من بتر البتي ان ات خ اصة من جهة التيمتين تتبع التنوزيع
الطبتيعو ي المبتنور .

Abstract
In this research, it has been used the truncated analysis data and the
impact of variance on the data generated randomly, (simulations), the have
been collected by generating them randomly. A random sample of size 300
has been selected, because the data, in the origin, had been randomly
generated. (The data have been generated by the SPSS program through the
list of compute) so there is no specific way to select a particular sample size
of it, and then we applied the truncated data of its various types. We used the
truncated data as a numbers and as values of these data. We applied the
truncated of the left-hand and truncated of the right-hand and truncated of
both sides, then we calculated measures of central tendency (mean, median,
mode) and the measures of dispersion (standard deviation) for the previous
methods of truncated, by which we got that there is a direct relationship
regarding the data generated randomly depending on the value of specific
variance, and the value of mode. After the proceeding of truncation we
found that whatever , in the generation of data, the value of variance
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increased , the value of the mode , after the proceeding of truncation ,
decreased , and does not affected by the type or method truncation used ,
with the knowledge that the truncation here is as numbers and not as
values .We have also put the data generated randomly in the form of
classes to know the impact of truncation on the data collected , where we
found that , in the generating of data randomly , whatever we increased the
value of the variance , the number of the groups of data, which we are going
to truncate, is increased . We found that, whatever we increased the value of
the variance, there is impact on the data which have been truncated on the
left-hand and have minimum mean and minimum variance. Also we have
tested the homogeneity of variance on the values of averages which we got
after the truncation, we found that the values of the means, that resulted from
the data which had been truncated on the right-hand, are significant i.e. they
are more homogeneous than the values of the means of the data that are
truncated from the left-hand, and this means that these averages are real,
.especially from the right-hand, follow the normal truncated distribution
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