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  األهداف

 ومفهوم اإلحصاءات. االحصاء علم  بين ويميز الحديث اإلحصاء  علم يعرف 1.

 اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستداللي. بين يفرق  2.

 أنواع البيانات اإلحصائية. بين يميز 3.

 املتغيرات اإلحصائية والتمييز بينها. يعرف 4.

 املتختلفة وفهم مدلوالت األعداد القياس يعرف  5.

 مستويات القياس   املختلفة. بين يميز 6.

 .املختلفة  في اإلحصاء   أهمية يعرف 7.

 .العلمي البحث مراحل يحدد 8.

 االحصاء خدميتمس فيها يقع  التي األخطال يعرف 9.

اع وغيرهم من املهتمين باتبالهدف من هذه املخطوطة إلى إعطاء فكرة أساسية لطالب كلية إدارة االعمال 

أسلوب التحليل الكمي والسيما اإلحصائي، ملا لذلك من أهمية في تحليل وتفسير مختلف الظواهر املراد 

 إلى وضع الخطط ورسم السياسات والتحقق من تطبيقها التطبيق السليم، وقد راعينا أن 
ً
دراستها وصوال

 وذلك عن طريق األمثلة والتطب
ً
 البساطة وأال نتعرضيكون العرض مبسطا

ً
 يقات املختلفة، ولقد توخينا أيضا

 ألعمال الحقة
ً
 للبراهين واإلثباتات الرياضية للقوانين اإلحصائية التي ستشكل موضوعا

ً
 .كثيرا

 نأمل أن نكون قد أســــهمنا ولو بقدر ضــــأيل في تأمين األســــس األولية بمباد  اإلحصــــاء 
ً
ب كلية لطال وأخيرا

 إدارة االعمال.
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 مدلول كلمة اإلحصاء: 

. "أحصـــــــا كانت تهدف في املاضـــــــاي إلى العد ومصـــــــدرها ( Statisticsأو  Statistiqueإن كلمة اإلحصـــــــاء   " عدَّ

وتعني الدولة أي  Stateوكلمة إحصـــــــاء مصـــــــدرها  (Le science du Comptageحت  أطلق عليه بعلم العد  

أعمال وحسابات الدولة في شؤون الحرب والضرائب ( في أوربا للداللة على Statisticsكانت تستعمل كلمة  

 والسكان واملواليد والوفيات واإلنتاج الزراعي.... الخ ولإلحصاء مدلوالن:

أعداد. مثال: عدد الطالب في  –أرقام  –قائم على اســـتعماله كمرادف لكلمة بيانات : املدلول األول  -1

 كلية التجارة. عدد املرضا  املصابين بمرض السيدا.

قائم على أنه مجموعة من األســـــــــــاليب الفنية أو الطرق العلمية التي تســـــــــــتخدم في : املدلول الثاني -2

 .معالجة البيانات الرقمية وتعميم النتائج املستخلصة على املجتمعات املدروسة

 

 



  

6 
 

 

 * تعريف علم اإلحصاء:

: فرع من فروع املنهجية العلمية, فهو علم النظرية واألســــــــلوب, ويخت  بالطرق العلمية علم اإلحصــــــــاء*

تي تم الحصــــــــول عليها, من املســــــــوحات أو تفســــــــير النتائج ال -تحليل -عرض -تلخي  -تنظيم -تجميعمن: 

 استدالالت محّددة عن معالم املجتمع اإلحصائي.إلى هدف الوصول التجارب اإلحصائية. ب
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 وباختصار اإلحصاء علم وفن.. 

: ألنه جزء من الرياضـــــــــيات التطبيقية يعالر ســـــــــلول األرقام و ســـــــــتخل  القوانين اإلحصـــــــــاء علم -

 اإلحصائية.

: بعّده أســـــــــــلوب وطريقة علمية ألصـــــــــــول جمع الحقائق باألرقام ومعالجتها بمنهجية اإلحصـــــــــــاء فن  -

 علمية.

 :إلى قسمين هما ومما تقدم نستطيع تقسيم علم اإلحصاء بشكل عام

a- :اإلحصاء الوصفيstatistics descriptive 

و شـــــــــــتمل على الطرق اإلحصـــــــــــائية املســـــــــــتعملة في وصـــــــــــف مجموعة ما من البيانات وتتضـــــــــــمن هذه الطرق 

ـــــــــــــم ترتيحها وتلخيصـــها وعرضـــها, وحســـاب بع  املؤشـــرات  أســـاليب جمع البيانات في صـــورة قياســـات رقمية ثـ

 اإلحصائية.

b-  االســـــــــــتستاالي أو االســـــــــــتداللياإلحصـــــــــــاءinference statistics: شـــــــــــمل الطرق اإلحصـــــــــــائية الهادفة إلى ي

 استستاجات أو استدالالت حول املصدر الذي جمعت منه البيانات
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 البحث اإلحصائي: 

تغّيرات امليعّرف بأنه اســـــــــتقصـــــــــاء منظم ومضـــــــــبوط وتجريةي وناقد لالفنراضـــــــــات حول طبيعة العالقات بين 

 
ً
لظاهرة ما بهدف اكتشــاف املعرفة بطريقة منظمة لجمع الحقائق وتسســيقها بأســلوب علمي ومنطقي وصــوال

 للقرار السليم وتعميم النتائج الحاصلة على املجتمع اإلحصائي.
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 خطوات البحث اإلحصائي:

 اختيار املوضوع: -1

 :عند اختيار موضوع البحثاالعتبارات الواجب مراعاتها  . وفيما يلي أهم

االهتمام الشـــــخصـــــاي في اختيار املوضـــــوع بهدف االســـــتمرار في بحث معين والنركيز على ناحية معينة  -1

 على العالقة بين هيكل الشركة وبين الوجهة املهنية فيها.
ً
 يريد الباحث النركيز مثال

 دراســــة -2
ً
ته وحماية التلوث وتأثيرا النركيز على بع  املشــــكالت االجتماعية والنربوية والنفســــية مثال

 البيئة.

االهتمــام على بع  الجوانــب النظريــة لبع  املشـــــــــــكالت بهــدف معرفــة مــد  مالءمتهــا وتــأثيراتهــا  -3

 دراســــــــــــة أثر البيروقراطيـة واإلدارة ونظريـات الســـــــــــلول 
ً
ومـد  فـائـدتهـا في إيجـاد بع  الحلول مثال

 اإلنساني.

 : تحديد مشكلة البحث: 2-

افع تجعل الظاهرة في وضـــع مخالف ومغاير  عبارة عنمشـــكلة البحث:  شـــكول لها ما يبررها من أســـباب ودو

  لنمطيتها الطبيعية وما يجب أن تكون عليه.

 وتتوقف تحديد مشكلة البحث على عوامل عدة منها:

 وضوح الرؤية بالسسبة لحقائق املشكلة ومتغّيراتها. -1

 موضوعية الدراسة وإمكانية تنفيذها. -2

 البيانات بشكل دقيق وبأقل التكاليف.إمكانية الحصول على  -3

 توفر اإلمكانيات املادية. -4

 التوقيت الالزم إلنجازها. -5

 طبيعة الظاهرة املدروسة. -6

 الهدف من البحث. -7

 أنواع املتغّيرات املراد دراستها / كمية / نوعية ... الخ. -8

 التخص  وامليل العلمي ونوعيته. -9

 : وضع الفرضيات "فروض البحث" :3-

حلول مقنرحة وبدائل وتفســــــيرات مؤقتة وتخمين  ي  لفرضــــــيةفإن اي عبارة عن تســــــاؤالت مشــــــكلة البحث  

واســـــــــــتستاج يتطلب إثباته بالطريقة العلمية, أي بمعن   خر الفرضـــــــــــية  ي بدائل حلول مقنرحة كما تعرف 

 "تفسير مؤقت أو محتمل للعوامل واألحداث والظروف التي يسعى الباحث إلى تفسيرها".
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 وتأخذ صياغة الفرضية عدة أشكال أهمها:هذا  

 :طريقة اإلثبات الطردية -1

 طريقة اإلثبات العكسية:  -2

 : " ؟طريقة صياغة النفي -3

 وفيما يلي أهم االعتبارات الواجب مراعاتها في فروض البحث:

يجـب أن تكون الفرضـــــــــــيـة دقيقـة في صـــــــــــيـاغتهـا وواملـــــــــــحـة في معنـاهـا بحيـث ال تؤدي املفردات إلى  -1

 املعن  أو أن تكون قابلة للتأويل.ازدواجية في 

 قابلة للتحقق واإلثبات. -2
ً
 أن تكون منطقية وموضوعية وقابلة لالختبار والتجريب وأيضا

 يجب أن تصاغ فروض البحث على شكل جمل استفهامية. -3

 يجب أن تربط فروض البحث بين متغّيرين أو أكثر. -4

 قياس املتغّيرات.يجب ان تتضمن فروض البحث على مفهوم ضمني مؤداه إمكانية  -5

 يجب أن تكون فروض البحث محّددة بما يسسجم وطبيعة املتغّيرات املدروسة. -6

 : تصميم البحث "خطة البحث":4-

رف يع. تصــــــــــميم البحث عبارة عن مخطط تنظيمي  لخطوات ومراحل البحث في شــــــــــقيها النظري واإلجرائي 

ذو التصـــــــميم املثالي هو الذي يجمع أقصـــــــا  على أنه دليل أو مجموعة من الخطط لجمع املعلومات والبحث 

 .قدر من املعلومات مع اإلنفاق األدنى للوقت واملوارد

 : استمارة البحث:5-

عبارة عن كشف يتضمن األسئلة املراد تقديمها من قبل الباحث بهدف جمع البيانات :  االستمارة بالتعريف

 ل الجوهرية في إنجاح عملية البحثواملعلومات حول الظاهرة املراد دراستها. وتعّد من العوام

 ولالستمارة أنواع / لالستبيان أنواع أهمها: 

افق/ غير االســــــــــتبيان املغلق -1 : وتكون فيه اإلجابات على األســــــــــئلة محّددة بعدد من الخيارات /نعم/ ال/ مو

افق. ويتميز بالبساطة وسرعة تفر غ البيانات وقلة التكاليف. ومن عيوبه:   مو

 من حصـــر إجابته في االســـتبيان املفتوح:  -2
ً
يعطي الفرد حرية لإلجابة على األســـئلة الواردة في االســـتبيان بدال

 عدد محّدد من الخيارات.

 من األســـئلة الواردة في االســـتبيان املفتوح:  –االســـتبيان املغلق  -4
ً
عبارة عن اســـتبيان يتضـــمن خليطا

 املفتوح  -املغلق
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 الواجب مراعاتها عند تصميم االستبيان.أهم االعتبارات  

 وضوح وسهولة األسئلة املقّدمة و ال تتطلب الرجوع بالذاكرة. -1

 وضع أقل عدد ممكن من األسئلة  -2

 االبتعاد عن األسئلة الحرجة والحساسة. -3

 عدم تقديم األسئلة التي تحتاج إلى قيام الفرد بالعمليات الحسابية. -4

 إجابات محّددة ومختصرة.يفضل وضع األسئلة التي تتطلب  -5

 ضرورة صياغة األسئلة بلغة واملحة ومفهومة. -6

 وجوب اإلحاطة بسرية البيانات وعدم اإلدالء بها. -7

 ضرورة تحديد واحدات القياس. وتحديد املفاهيم بشكل جيد. -8

 ضرورة وضع تفسيرات وتوضيحات للمصطلحات  -9

a- فوائد االستبيان: 

 املعلومات األخر .عّد وسيلة أقل كلفة من وسائل جمع ي -1

2- .
ً
 يتطلب مهارة أقل إلنجازه من تلك التي تتطلحها املقابلة مثال

 إمكانية توز عه على أكبر عدد من اإلفراد في الوقت نفسه. -3

 إعطاء ثقة للفرد في اإلجابة على األسئلة دون خوف وكذلك منحه الوقت الكافي.. -4

b - سلبيات االستبيان: 

 عند إرساله بالبريد أو بوسائل أخر . انخفاض نسبة الحصول على بيانات -1

 عدم إمكانية استخدامه في املجتمعات التي ما تزال نسبة األمية فيها مرتفعة . -2

 لعـــدم فهم الفرد  -3
ً
احتمـــال اإلجـــابـــة بمعلومـــات خـــاطئـــة على األســـــــــــئلـــة الواردة في االســـــــــــتبيـــان نظرا

 مضمون األسئلة املقّدمة.

 : مصادر البيانات :6

عبارة عن البيانات التي يمكن الحصــــول عليها دون قيام الباحث بالقياس املباشـــر,  :املصــــدر غير املباشــــر -1

افرة في السجالت والدوريات واملجالت والكتب واملخطوطات  أي يعتمد على البيانات املتو

وهنا يقوم الباحث بنفســـه بالحصـــول على البيانات الالزمة من خالل إجراء القياســـات  املصـــدر املباشـــر: -2

  القوة الشرائية وعالقتها باألسعار... الخ. –املخبرية مثال: اإلنتاجية  أو التجارب

 

 :: أسلوب جمع البيانات7

 أسلوب الحصر الشامل: -1 

ينطوي هذا األســـــــــــلوب في الدراســــــــــــة على أخذ جميع مفردات املجتمع اإلحصــــــــــــائي دون تجاهل أي 

 واملساكن والحيازات الزراعية والصناعيةمفردة, و عتمد هذا األسلوب في مجال التعدادات السكانية 
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 أسلوب العّينات: - 2 

العّينة جزء من املجتمع األصـــلي املراد دراســـته وتحديد خصـــائصـــه و ي تمثل نســـبة مئوية من  جم املجتمع 

 .اإلحصائي, أي تسمح لنا بدراسة الكل عن طريق الجزء

 وللعينات العديد من الفوائد أهمها:

 والتكاليف.توفر الوقت والجهد  -1

 تفيد في دراسة بع  الظواهر التي ال تشنرط الحصول على معلومات دقيقة. -2

 يعّد األسلوب الوحيد لدراسة بع  الظواهر مثال / تعداد كريات الدم/. -3

 تفيد في التأكد من بع  األخطاء الواردة في أسلوب الحصر الشامل. -4

 املحاضرة االولىنهاية 
 تتمة

 الثانيةاملحاضرة 

 الحيوي  اإلحصاءالبحث العلمي مباد  

 10/3/2021 واألربعاء   14/3االحد 

 sampling proceduresإجرائيات أخذ العينات 

 مناسبة غير بطريقة العينات أخذ مة هي العينة املمثلة للمجتمع الذي اختيرت منه، وعمليةالعينة السلي

ارتكابها. ويمكن تقسيم العينات وفقا ألسلوب اختيارها إلى نوعين هما العينات  املمكن األخطاء أسوأ من واحدة

 االحتمالية والعينات غير االحتمالية.

: هي العينات التي يتم اختيار عناصرها وفقا لقواعد االحتماالت، probability samplingالعينات االحتمالية 

بمعنى آخر هي التي يتم اختيار عناصرها من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية، بهدف تجنب التحّيز الناتج عن 

 اختيار العناصر، ومن أهم أنواع العينات االحتمالية ما يلي:

: تؤدى هذه الطريقة إلى احتمال اختيار أي عنصر simple random sample لعينة العشوائية البسيطةا .1

 من أفراد املجتمع كعنصر من عناصر العينة، كما أن لكل عنصر فرصة متساوية الختياره ضمن العينة.

يتم فيها اختيار الحالة األولى من العينة  :systematic random sampleالعينة العشوائية املنتظمة  .2

 م يتم اختيار بقية الحاالت على أبعاد رقمية منتظمة أو متساوية بين الحاالت.بطريقة عشوائية ث
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الوحدة  األولى   يتم فيها اختيار املبدأ:  systematic random sampleالعينة العشوائية املنتظمة  .1

ثم يتم اختيار بقية الحاالت على مسافات بطريقة عشوائية من العينة وتسم  بوحدة االبتداء (   

   وتسم  بفنرة السحب(.رقمية منتظمة أو متساوية بين الحاالت

 

 وبالتالي تكون فنرة السحب     N=500 مفردة من مجتمع   جمه n=50مثال : نريد سحب عينة بحجم 

تساوي 
500

10
50

k    

 

سحب  أي تسحب مفردة كل عشرة مفردات  ويمكن تطبيق المتوالية العددية في   
                              المفردات

 
1

1
n

n rak    

أساس المتوالية) فترة السحب(   الحد األول ) وحدة االبتداء(      

المفردة األولى =                     
1

5 1 1 10 5k            

المفردة  رقم 15 =                
15

5 15 1 10 145k      
    المفردة رقم 50 في العينة=       

50
5 50 1 10 495k                 وهكذا  ....

 من ميزاتها انها تسمح بمتابعة تغيرات نفس املفردة في الزمان واملكان  خالل فنرة او فنرات زمنية متسلسلة.

 

تقسيم املجتمع إلى : يتم في هذه الطريقة stratified random sampleالعينة العشوائية الطبقية  .1

 عدة مجموعات نسمي كل منها طبقة تشترك بنفس الخواص )الجنس، العمر، ...(.

كل  تسمت مجموعات   طبقات(إلى عدة غير املتجانس  يتم في هذه الطريقة تقسيم املجتمع 

طبقة بطريقة املعانية وتتم املعانية داخل كل عالية من التجانس الداخلي منها بدرجة 

  ،نسمي كل منها طبقة تشنرل بنفس الخواص  الجسس، العمر  البسيطةالعشوائية 
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طالب  50مثال : ترغب إدارة جامعة المنارة اختيار لجنة من طالب الجامعة بحجم   
 طالب وطالبة  1250     2020-2019وطالبة  اذا علمت ان عدد طالب الجامعة للعام 

 الطالب في الكليات وفق الجدول االتي:حدد عدد الطالب من كل كلية اذا  ان عدد 

 الكلية الصيدلة اإلدارة  الهندسة  األداء

 عدد  الطالب 545 280 390 35

 الحل:  

                                 545                             

طالب وطالبة وهكذا بالنسبة  22=  50*----------عدد الطالب من الصيدلة =
 1250                       الكلياتلباقي 

 وفق الجدول االتي:

 الكلية عدد طالب الكلية عدد الطالب من كل كلية

 الصيدلة 545 22

 إدارة االعمال 280 11

 الهندسة 390 16

 األداء 35 2
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 المجموع 1250 نتيجة تقريب األرقام    51
يتم في هذه الطريقة تقسيم املجتمع إلى مقاطع، : cluster random sampleالعينة العشوائية العنقودية  .2

 ومن ثم نختار جميع العناصر من تلك املقاطع.
ً
 بعدها يتم اختيار بعض هذه املقاطع عشوائيا

: هي العينات التي يتم اختيار عناصرها بطريقة غير non probability samplingالعينات غير االحتمالية 

عناصر العينة بالصورة التي تحقق الهدف من املعاينة، مثل اختيار عشوائية، حيث يقوم الباحث باختيار 

 عينة من املزارع التي تنتج التمور من النوع السكري، وأهم أنواع العينات غير االحتمالية:

: يتم اختيار الحاالت بناء على هدف خاص لدى الباحث. مثال تحليل purposive sampleالعينة العمدية  .1

 دراسة متعمقة لبعض حاالت التخلف العقلي.محتوى مجلة محددة، 

: تتطلب معرفة مسبقة ملجتمع الدراسة من حيث تكوين املجموعات داخله، quota sample العينة الحصصية

وعملية االختيار في كل مجموعة ال ترتبط بقواعد معينة ولكن لقناعة الباحث بشررررررررررررررم أن تمثل كل مجموعة في 

لدراسرررة. مثال تحديد الباحث ف ات املجتمع )ركور وثناث( ثم يختار عدد ثاب  العينة حسرررب تمثيلها في مجتمع ا

 من كل ف ة إر يقرر اختيار عشرة ركور وخمس إناث

 ترتيب وتبويب البيانات:- 8-

عبارة عن تنظيم البيانات بعد تفر غها من االســــــــــتبيان في صــــــــــورة جداول رقمية بحســــــــــب املتغّيرات املراد  ي 

 وتفسير النتائج أو  دراستها بصورة تسهل
ً
عملية التحليل الرياضاي و اإلحصائي وفق املنهجية املحّددة مسبقا

 .استسباط جداول أخر  وفق مقاييس زمانية ومكانية أو بحسب فروض جديدة

عبارة عن تنظيم البيانات في صــــورة أســــطر أو أعمدة ضــــمن مجاالت متجانســـة والتبويب والنرتيب بالتعريف 

 باملنهر مقرونة بمفرداتها ا
ً
 وثيقا

ً
إلحصــــائية التي تشــــنرل بصــــفة معينة أو أكثر. وعادة التبويب يرتبط ارتباطا

افرة وطبيعة الظاهرة والبيانات والهدف املرجو من البحث.  املتبع وطرق التحليل واإلمكانيات التقنية املتو

 : تحليل البيانات اإلحصائية :9

 أو يرتبط التحليل اإلحصـــــــائي بالهدف وطبيعة 
ً
البيانات وخصـــــــائصـــــــها والوصـــــــف اإلحصـــــــائي للبيانات رقميا

 للتحليل اإلحصائي املعمق واملناسب ألنه يوملح الخصائ  اإلحصائية للظاهرة. 
ً
 سليما

ً
, يمهد تمهيدا

ً
بيانيا

وبقدر ما يشــــعر الباحث أنه كلما غالى في اختيار الطرق اإلحصــــائية املتناهية الدقة أمكنه الوصــــول إلى نتائج 

 ة.دقيق

 : تفسير نتائج التحليل:10

أفضـــل تفســـير تلك املعبر عنه بصـــفة  تعّد عملية تفســـير النتائج اإلحصـــائية بالغة األهمية في علم اإلحصـــاء و

رياضــــية ويجب أال يتجاوز التفســــير حدوده, وعلى الباحث أن يلنزم حدود نتائجه العلمية دون مبالغة أو زيادة 

 للمشـــــكلة حت  ال يضـــــل القار  في فهم نتائجه و 
ً
 وصـــــريحا

ً
 دقيقا

ً
بصـــــورة عامة يجب أن يكون التفســـــير جوابا

 لدقة الفروض املقّدمة في بداية التحليل اإلحصائي.
ً
 دقيقا

ً
 املقّدمة واختبارا
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 : القرار اإلحصائي:

يبدأ التقرير اإلحصــــــــــائي من حيث بدأت املشــــــــــكلة باختيارها وصــــــــــياغتها ويست ي إلى حيث انتهت بالتحليل 

النهـــائي, أي أنـــه يســـــــــــجـــل خطوات البحـــث في تطورهـــا خطوة تلو الخطوة ليكون بـــذلـــك أقرب إلى والتفســـــــــــير 

املوضوعية العلمية والتنظيم املنطقي و شنرط في القرار اإلحصائي الوضوح واإليجاز واملوضوعية مراحل أو 

 خطوات البحث اإلحصائي باملخطط التالي:

 
 مخطط خطوات البحث اإلحصائي.: 
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 : أهمية علم اإلحصاء4-

 وفي ظروف محّددة في الزمان واملكان يدرس اإلحصاء الناحية الكمية بارتباط وثيق مع الكيف  -1

 يدرس اإلحصاء الناحية الكمية للظواهر املختلفة التي تتألف من عدد كبير من الوحدات  -2

 يدرس اإلحصاء النواحي الكمية للظواهر املقسمة إلى فئات أو مجموعات حسب مؤشرات  -3

 يدرس اإلحصاء تطور الظاهرة مع الزمن, بمعن  تحديد االتجاه العام لتطور هذه الظاهرة  -4

 يدرس اإلحصاء التأثير املتبادل بين الظواهر االقتصادية واالجتماعية والطبيعية.  -5

-5  :  

 لعلم اإلحصاء ثالث وظائف  ي:

تعني اختصــــــــــــار مجموعــة كبيرة من األرقــام في مجموعــة  ( :Fonction Déscriptiveظيفــة وصـــــــــــفيــة  و  -1

 بسيطة بهدف تركيز كمية املعلومات عن األفراد أو األشياء 

افرة :  (Fonction Analytiqueوظيفة تحليلية   -2 تعني معرفة فيما إذا كانت مجموعة من البيانات املتو

 في توز عها.
ً
 خاصا

ً
 عن ظاهرة معينة في مجتمع معين تتبع نظاما

يســـــــاعد علم اإلحصـــــــاء من خالل نتائج التحليل على اتخاذ :  (Fonction Inféréncieleوظيفة تسبؤية   -3

 محاولة تعميم النتائج القرار الصحيح, و 

 

 : اإلحصاء والعلوم األخر :6

 ليــدرل مــد  تجمعهــا وتشـــــــــــتتهــا 
ً
 ريــاضـــــــــــيــا

ً
يلجــأ البــاحــث العلمي في املجــاالت ـكـافــة إلى تحليــل نتــائجــه تحليال

 وارتباطها, وهو بهذا يهدف إلى فهم العوامل األساسية التي تؤثر على الظاهرة املدروسة, 

 : طبيعة البيانات اإلحصائية:7-

a-   متغّيرات وصـــــــــــفية أو نوعيةQualitative variables:)  و ي تلك الظواهر أو الصـــــــــــفات التي ال يمكن

 قياسها مباشرة باألرقام العددية, مثل: صفة لون العيون, الحالة االجتماعية, الجسس...الخ.

b-   متغّيرات كميةQuantitative variable:)  بأرقام و ي تلك الصـــــــــــفات التي يمكن قياســـــــــــها مباشـــــــــــرة

 عددية, مثال: صفة الطول, الوزن, العمر, كمية املحصول, إنتاج شركة أو سلعة ما.

 وتنقسم املتغّيرات الكمية بدورها إلى قسمين هما:

و ي تلك املتغّيرات التي تأخذها املشــــــــــاهدة أو  (:Continuous variableمتغّيرات مســــــــــتمرة أو متصــــــــــلة  -1

 املفردة فيها أية قيمة رقمية في مد  معين, 

: املتغّير املنفصل هو املتغّير الذي تأخذ املشاهدة أو  Discrete variableمتغّيرات غير متصلة  منفصلة( -2

 متباعدة, 
ً
 املفردة قيه قيما
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 (:population et sampleاملجتمع والعّينة  

a-  :عن جميع القيم أو املفردات التي يمكن أن يــأخــذهــا املتغّير, مثــال: أطوال جميع طلبـة عبــارة املجتمع

 :كلية االقتصاد, واملجتمع ينقسم بدروه إلى

 : أي ممكن حصر عدد مفرداته مجتمع محدود -1

 هو املجتمع الذي من الصعب واملستحيل حصر عدد مفرداته, : مجتمع غير محدود -3

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 العينة
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b-  :عبارة عن جزء من املجتمع اإلحصائي, وتمثل مجموعة من املشاهدات اختيرت بطريقة ما  ي العّينة

املجتمع األصـــلي، أي دراســـة الكل  من املجتمع. من دراســـة العّينة وصـــفاتها نســـتطيع أن نســـتستج خواص

 عن طريق الجزء.

C- :ف ي السمات والخواص التي ال تتغير, و ي تصف ماهية املواد في ظروف معينة, الثوابت 

d- معلمـــة املجتمعpopulation parameter:  ي الثـــابـــت الـــذي يصـــــــــــف املجتمع, وهو عبـــارة عن مقيـــاس 

 سمة, مثل: معدل املجتمع.

e- اإلحصاءاتstatistic   متغّير تتحّدد قيمته من العّينة أي أنه مقياس سمة تجد قيمته ألفراد العّينة : هو

 فقط, مثال: عمر املصباح.

 المجتمع االحصائي
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 المجتمع

 العينة

 المعانية

معالم 

 المجتمع
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a- لتدريج االســــــمي  اNominal scale :) لتحديد هوية األفراد, أو يســــــتعمل التدريج االســــــمي كمقياس

املمكن أن  ومن. العناصـــر, بالتالي فهو يصـــنف عناصـــر الظاهرة التي تختلف بالنوعية, ال في الكمية

تكون التصـــــــــــسيفـــــات حســــــــــــــــب الفئـــــات أو املســـــــــــميـــــات, فئـــــات املوظفين, فنقول معلمين, أطبـــــاء, 

 مهندسين,... أو حسب لون العيون,....
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b-   التدريج النرتيةيordinal scale:)  

  -جيد-مثال: التقديرات  مقبول , التدريج النرتيةي يســــمح باملفاضــــلة.
ً
ن عدة ممتاز...(, أو املقارنة بي-جيد جدا

 .أشخاص من حيث الطول, فنقول: أن شخ  ما أطول من الشخ  اآلخر

c- التدريج الفنريinterval scale 
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لق اصـــــطالحي, وليس الصـــــفر املطوحدات القياس في تدريج الفنرة متســـــاوية وأن الصـــــفر في هذا التدريج رمز  

 الذي يعني العدم, ومثال ذلك: التدريج على ميزان الحرارة, فالصفر 

d- التدريج السســةيratio scale :وأهم فرق بينه, هذا التدريج في أعلى مســتو  من مســتويات التدريج يقع 

 وبين تدريج الفنرة أن التدريج السسةي يعطي معن  للصفر املطلق, أي أن الصفر على هذا التدريج يعني العدم, 
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       الثانيةنهاية املحاضرة
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