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

 اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستداللي. بين يفرق 2.

 البيانات اإلحصائية.أنواع  بين يميز 3.

 المتغيرات اإلحصائية والتمييز بينها. يعرف 4.

 المتختلفة وفهم مدلوالت األعداد يعرف القياس  5.

 مستويات القياس   المختلفة. بين يميز 6.

 .المختلفة  في اإلحصاء   أهمية يعرف 7.

 .العلمي البحث مراحل يحدد 8.

 االحصاء مستخدمي فيها يقع  التي األخطال يعرف 9.

لهدف من هذه المخطوطة إلى إعطاء فكرة أساسية لطالب كلية إدارة االعمال وغيرهم من المهتمين ا

باتباع أسلوب التحليل الكمي والسيما اإلحصائي، لما لذلك من أهمية في تحليل وتفسير مختلف الظواهر 

ا التطبيق السليم، وقد المراد دراستها وصوالً إلى وضع الخطط ورسم السياسات والتحقق من تطبيقه

راعينا أن يكون العرض مبسطاً وذلك عن طريق األمثلة والتطبيقات المختلفة، ولقد توخينا أيضاً البساطة 

ً ألعمال  وأال نتعرض كثيراً للبراهين واإلثباتات الرياضية للقوانين اإلحصائية التي ستشكل موضوعا

 الحقة.

لطالب ضئيل في تأمين األسس األولية بمبادئ اإلحصاء  وأخيراً نأمل أن نكون قد أسهمنا ولو بقدر

 .كلية إدارة االعمال
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 مدلول كلمة اإلحصاء: 

كانت تهدف في الماضي إلى العد ومصدرها "أحصى" ( Statisticsأو  Statistiqueإن كلمة اإلحصاء )

وتعني  State( وكلمة إحصاء مصدرها Le science du Comptageعدَّ. حتى أطلق عليه بعلم العد )

( في أوربا للداللة على أعمال وحسابات الدولة في شؤون Statisticsالدولة أي كانت تستعمل كلمة )

 وفيات واإلنتاج الزراعي.... الخ ولإلحصاء مدلوالن:الحرب والضرائب والسكان والمواليد وال

أعداد. مثال: عدد الطالب  –أرقام  –المدلول األول: قائم على استعماله كمرادف لكلمة بيانات  -1

 في كلية التجارة. عدد المرضى المصابين بمرض السيدا.

العلمية التي تستخدم في المدلول الثاني: قائم على أنه مجموعة من األساليب الفنية أو الطرق  -2

 معالجة البيانات الرقمية وتعميم النتائج المستخلصة على المجتمعات المدروسة.
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 * تعريف علم اإلحصاء:

*علم اإلحصاء: فرع من فروع المنهجية العلمية, فهو علم النظرية واألسلوب, ويختص 

م نتائج التي تتفسير ال -تحليل -عرض -تلخيص -تنظيم -بالطرق العلمية من: تجميع

الحصول عليها, من المسوحات أو التجارب اإلحصائية. بهدف الوصول إلى استدالالت 

 محّددة عن معالم المجتمع اإلحصائي.
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 . وباختصار اإلحصاء علم وفن.

: ألنه جزء من الرياضيات التطبيقية يعالج سلوك األرقام ويستخلص القوانين إلحصاء علما -

 اإلحصائية.

: بعّده أسلوب وطريقة علمية ألصول جمع الحقائق باألرقام ومعالجتها بمنهجية إلحصاء فن ا -

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

a- :اإلحصاء الوصفيstatistics descriptive 

ويشتمل على الطرق اإلحصائية المستعملة في وصف مجموعة ما من البيانات وتتضمن هذه الطرق أساليب جمع البيانات في 

 صورة قياسات رقمية ثـم ترتيبها وتلخيصها وعرضها, وحساب بعض المؤشرات اإلحصائية.

b- إلحصاء االستنتاجي أو االستداللياinference statistics: اإلحصائية شمل الطرق ي

 الهادفة إلى استنتاجات أو استدالالت حول المصدر الذي جمعت منه البيانات
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 البحث اإلحصائي: 

يعّرف بأنه استقصاء منظم ومضبوط وتجريبي وناقد لالفتراضات حول طبيعة العالقات بين 

ا المتغيّرات لظاهرة ما بهدف اكتشاف المعرفة بطريقة منظمة لجمع الحقائق وتنسيقه

بأسلوب علمي ومنطقي وصوالً للقرار السليم وتعميم النتائج الحاصلة على المجتمع 

 .اإلحصائي
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 خطوات البحث اإلحصائي:

 اختيار الموضوع: -1

 االعتبارات الواجب مراعاتها عند اختيار موضوع البحث: . وفيما يلي أهم

بحث معين والتركيز على ناحية االهتمام الشخصي في اختيار الموضوع بهدف االستمرار في  -1

 معينة يريد الباحث التركيز مثالً على العالقة بين هيكل الشركة وبين الوجهة المهنية فيها.

التركيز على بعض المشكالت االجتماعية والتربوية والنفسية مثالً دراسة التلوث وتأثيراته  -2

 وحماية البيئة.

المشكالت بهدف معرفة مدى مالءمتها وتأثيراتها االهتمام على بعض الجوانب النظرية لبعض  -3

ومدى فائدتها في إيجاد بعض الحلول مثالً دراسة أثر البيروقراطية واإلدارة ونظريات السلوك 

 اإلنساني.

 : تحديد مشكلة البحث: 2-

مشكلة البحث: عبارة عن شكوك لها ما يبررها من أسباب ودوافع تجعل الظاهرة في وضع مخالف 

  مطيتها الطبيعية وما يجب أن تكون عليه.ومغاير لن

 وتتوقف تحديد مشكلة البحث على عوامل عدة منها:

 وضوح الرؤية بالنسبة لحقائق المشكلة ومتغيّراتها. -1

 موضوعية الدراسة وإمكانية تنفيذها. -2

 إمكانية الحصول على البيانات بشكل دقيق وبأقل التكاليف. -3

 توفر اإلمكانيات المادية. -4

 الالزم إلنجازها.التوقيت  -5

 طبيعة الظاهرة المدروسة. -6

 الهدف من البحث. -7

 أنواع المتغيّرات المراد دراستها / كمية / نوعية ... الخ. -8

 التخصص والميل العلمي ونوعيته. -9

 

 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 : وضع الفرضيات "فروض البحث" :3-

تة مشكلة البحث هي عبارة عن تساؤالت فإن الفرضية هي حلول مقترحة وبدائل وتفسيرات مؤق

وتخمين واستنتاج يتطلب إثباته بالطريقة العلمية, أي بمعنى آخر الفرضية هي بدائل حلول مقترحة 

 كما تعرف "تفسير مؤقت أو محتمل للعوامل واألحداث والظروف التي يسعى الباحث إلى تفسيرها".

 

 هذا وتأخذ صياغة الفرضية عدة أشكال أهمها: 

 طريقة اإلثبات الطردية: -1

 طريقة اإلثبات العكسية:  -2

 طريقة صياغة النفي: " ؟ -3

 وفيما يلي أهم االعتبارات الواجب مراعاتها في فروض البحث:

يجب أن تكون الفرضية دقيقة في صياغتها وواضحة في معناها بحيث ال تؤدي المفردات إلى  -1

 ازدواجية في المعنى أو أن تكون قابلة للتأويل.

 لة لالختبار والتجريب وأيضاً قابلة للتحقق واإلثبات.أن تكون منطقية وموضوعية وقاب -2

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

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

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

 وطبيعة المتغيّرات المدروسة.يجب أن تكون فروض البحث محّددة بما ينسجم  -6

 : تصميم البحث "خطة البحث":4-

تصميم البحث عبارة عن مخطط تنظيمي  لخطوات ومراحل البحث في شقيها النظري واإلجرائي.  

يعرف على أنه دليل أو مجموعة من الخطط لجمع المعلومات والبحث ذو التصميم المثالي هو الذي 

 إلنفاق األدنى للوقت والموارد.يجمع أقصى قدر من المعلومات مع ا

 : استمارة البحث:5-

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

البيانات والمعلومات حول الظاهرة المراد دراستها. وتعّد من العوامل الجوهرية في إنجاح عملية 

 البحث

 يان أنواع أهمها:ولالستمارة أنواع / لالستب 

: وتكون فيه اإلجابات على األسئلة محّددة بعدد من الخيارات /نعم/ ال/ موافق/ االستبيان المغلق -1

  غير موافق. ويتميز بالبساطة وسرعة تفريغ البيانات وقلة التكاليف. ومن عيوبه:
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يعطي الفرد حرية لإلجابة على األسئلة الواردة في االستبيان بدالً من حصر  الستبيان المفتوح:ا -2

 إجابته في عدد محّدد من الخيارات.

: عبارة عن استبيان يتضمن خليطاً من األسئلة الواردة في المفتوح –االستبيان المغلق  -4

 المفتوح  -االستبيان المغلق

 

 ستبيان.أهم االعتبارات  الواجب مراعاتها عند تصميم اال

 وضوح وسهولة األسئلة المقّدمة 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

 يفضل وضع األسئلة التي تتطلب إجابات محّددة ومختصرة. -5

 غة األسئلة بلغة واضحة ومفهومة.ضرورة صيا -6

 وجوب اإلحاطة بسرية البيانات وعدم اإلدالء بها. -7

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

 ضرورة وضع تفسيرات وتوضيحات للمصطلحات  -9

a- :فوائد االستبيان 

 يعّد وسيلة أقل كلفة من وسائل جمع المعلومات األخرى. -1

 يتطلب مهارة أقل إلنجازه من تلك التي تتطلبها المقابلة مثالً. -2

 إمكانية توزيعه 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 

 د أو بوسائل أخرى.انخفاض نسبة الحصول على بيانات عند إرساله بالبري -1

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

احتمال اإلجابة بمعلومات خاطئة على األسئلة الواردة في االستبيان نظراً لعدم فهم الفرد  -3

 مضمون األسئلة المقّدمة.
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 : مصادر البيانات :6

عبارة عن البيانات التي يمكن الحصول عليها دون قيام الباحث  :المصدر غير المباشر -1

بالقياس المباشر, أي يعتمد على البيانات المتوافرة في السجالت والدوريات والمجالت والكتب 

 والمخطوطات

وهنا يقوم الباحث بنفسه بالحصول على البيانات الالزمة من خالل إجراء  :المصدر المباشر -2

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

 : أسلوب جمع البيانات:7

 :أسلوب الحصر الشامل -1 

ينطوي هذا األسلوب في الدراسة على أخذ جميع مفردات المجتمع اإلحصائي دون تجاهل أي مفردة, 

 والحيازات الزراعية والصناعية ويعتمد هذا األسلوب في مجال التعدادات السكانية والمساكن

 أسلوب العيّنات: - 2 

العيّنة جزء من المجتمع األصلي المراد دراسته وتحديد خصائصه وهي تمثل نسبة مئوية من حجم 

 .المجتمع اإلحصائي, أي تسمح لنا بدراسة الكل عن طريق الجزء

 وللعينات العديد من الفوائد أهمها:

 توفر الوقت والجهد والتكاليف. -1

 تفيد في دراسة بعض الظواهر التي ال تشترط الحصول على معلومات دقيقة. -2

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

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

 

 sampling proceduresإجرائيات أخذ العينات 

 مناسبة غير بطريقة العينات أخذ العينة الممثلة للمجتمع الذي اختيرت منه، وعمليةالعينة السليمة هي 
ارتكابها. ويمكن تقسيم العينات وفقا ألسلوب اختيارها إلى نوعين هما  الممكن األخطاء أسوأ من واحدة

 العينات االحتمالية والعينات غير االحتمالية.

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

االحتماالت، بمعنى آخر هي التي يتم اختيار عناصرها من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية، بهدف 

 تجنب التحيّز الناتج عن اختيار العناصر، ومن أهم أنواع العينات االحتمالية ما يلي:

: تؤدى هذه الطريقة إلى احتمال اختيار simple random sampleلعينة العشوائية البسيطة ا .1

أي عنصر من أفراد المجتمع كعنصر من عناصر العينة، كما أن لكل عنصر فرصة متساوية 

 الختياره ضمن العينة.
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المبدأ: يتم فيها اختيار الوحدة   systematic random sampleعينة العشوائية المنتظمة ال .1

من العينة بطريقة عشوائية ثم يتم اختيار بقية الحاالت  األولى)  وتسمى بوحدة االبتداء (  

 على مسافات رقمية منتظمة أو متساوية بين الحاالت) وتسمى بفترة السحب(.

 

وبالتالي تكون فترة     N=500مفردة من مجتمع  حجمه  n=50: نريد سحب عينة بحجم  ثالم

السحب  تساوي 

500
10

50
k  

 

 

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

 
1

1
n

n rak   
 

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

المفردة األولى =                   
 

1
5 1 1 10 5k    

       

=               15المفردة  رقم 
 

15
5 15 1 10 145k    

 

في العينة=       50المفردة رقم      
 

50
5 50 1 10 495k    

وهكذا  ....             

 من ميزاتها انها تسمح بمتابعة تغيرات نفس المفردة في الزمان والمكان  خالل فترة او فترات زمنية متسلسلة.

 

ة : يتم في هذه الطريقة تقسيم املجتمع إلى عدstratified random sampleلعينة العشوائية الطبقية ا .1

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

يتم في هذه الطريقة تقسيم املجتمع غير املتجانس  إلى عدة مجموعات ) طبقات( تتسم كل منها بدرجة عالية من 

التجانس الداخلي وتتم املعانية داخل كل طبقة بطريقة املعانية العشوائية البسيطة  نسمي كل منها طبقة تشترك 

 بنفس الخواص )الجنس، العمر، 
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طالب وطالبة  اذا علمت ان عدد طالب  50ترغب إدارة جامعة املنارة اختيار لجنة من طالب الجامعة بحجم    مثال :

 طالب وطالبة  1250     2020-2019الجامعة للعام 

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

 ةالكلي الصيدلة اإلدارة  الهندسة  األداء

 عدد  الطالب 545 280 390 35

 الحل:  

                                                             545                             

 طالب وطالبة وهكذا بالنسبة لباقي الكليات    22=  50*--------------------------عدد الطالب من الصيدلة =

                                                         1250 

 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

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

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

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

الباحث باختيار عناصر العينة بالصورة التي تحقق الهدف من املعاينة، مثل اختيار عينة من املزارع التي تنتج حيث يقوم 

 التمور من النوع السكري، وأهم أنواع العينات غير االحتمالية:

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

 وى مجلة محددة، دراسة متعمقة لبعض حاالت التخلف العقلي.محت

طلب معرفة مسبقة ملجتمع الدراسة من حيث تكوين املجموعات داخله، وعملية : تتquota sample العينة الحصصية

مثيلها تاالختيار في كل مجموعة ال ترتبط بقواعد معينة ولكن لقناعة الباحث بشرط أن تمثل كل مجموعة في العينة حسب 

في مجتمع الدراسة. مثال تحديد الباحث فئات املجتمع )ذكور وإناث( ثم يختار عدد ثابت من كل فئة إذ يقرر اختيار عشرة 

 ذكور وخمس إناث
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