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.....تعريف علم اإلحصاء-1

وتحليلهاالبياناتوعرضتبويبوجمعفييبحثالذيالعلمهو
.القراراتاتخاذعمليةومساندةلدعمالنتائجاستقراءو



اتوالدراسالمعرفةمجاالتمنكثيرِ فيحيوِيبدورِ اإلحصاءعلميقوم
.العلميةواألبحاث

جوانبفيبةالمناسالتحليالتإجراءفيالمختلفةاالحصائيةاألساليبتستخدم
:المثالسبيلعلىمنهامختلفة،
الصناعة
الزراعة
السكانيةالدراسات
واالداريةاالقتصاديةالدراسات
الطبيعيةوالعلومالطبيةالدراسات

أهمية علم اإلحصاء– 2



خطوات التحليل اإلحصائي-3
جمع البيانات-1

لوباألسبإستخدامإحصائياِ معالجتهاالمرادالظاهرةعنالبياناتعلىالحصول
البياناتلجمعالمناسب

تنظيم وعرض البيانات-2
رسوميفإبرازهاأوجداولفيوا عدادهاالظاهرةعنجمعهاتمالتيالبياناتترتيب
الحقةمرحلةفيلتحليلهاوتمهدالظاهرةطبيعةفهمعليتساعدبيانية

تحليل البيانات-3
بعضاليالوصولبهدفالظاهرةحولجمعهاتمالتياالحصائيةالبياناتمعالجة

هرةالظاحولمناسبةقراراتاليالوصولفيتساعدالتيوالمؤشراتالمقاييس
تخاذ القرارات-4 اإلستقراء وا 

مناليهلالتوصتمماعليبناءاِ الظاهرةحولوالتعميماتاالستنتاجاتاليالوصول
.المناسبةالقراراتواتخاذنتائج



تقسيمات علم اإلحصاء4-

:ينقسم علم اإلحصاء إلى نوعين

اإلحصاء 
اإلستداللي

اإلحصاء 
الوصفي



اإلحصاء الوصفي: أولا 
ورسومتكراريةجداولبصورةالبياناتتلخيصإلىيهدف

قاييسممثلاإلحصائيةالمقاييساستخراجوكذلكبيانية،
.التشتتومقاييسالمركزيةعهنِزال

تقسيمات علم اإلحصاء4-



اإلحصاء اإلستدللي: ثانياا 
علىاالستداللإلىاإلحصائيةاألساليبمنالنوعهذايسعى

العيناتعنالمتوفرةالمعلوماتخاللمنالدراسةمجتمع
.المختارة

وبناءالفروضإختباراتاالستداللياالحصاءأساليبأمثلةمن
ونظريةاالحتماالتنظريةعلىتستندالتياالحصائيةالنماذج
.العينات

تقسيمات علم اإلحصاء4-



تعريف المتغير الحصائي     1-

مصطلحات ومفاهيم أساسية

:معينةظاهرةحولوالمشاهداتالقيممجموعةهو
610مقررفيالطالبدرجاتSTA
الرياضمدينةفياالسرمنلمجموعةالشهريةالمداخيل.
معةبجااالعمالإدارةبكليةللموظفينالتعليميالمستوِي

المجمعة



المجتمع2-
لهاوالتياألشياءأوالمفرداتمنالكليةالمجموعةهو

جراءهابدراستالباحثاهتماميهتموالتيمشتركةخصائص وا 
.المجموعةهذهحولالمناسباإلحصائيالتحليل

ريقةبطاختيارهميتمالمجتمعأفرادمنجزئيةمجموعةهي
اتمثيالِ المجتمعتمثلبحيثمناسبة صفاتراسةلدوذلكجيد 
.المجتمع

مصطلحات ومفاهيم أساسية

العينة3-
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أنواع البيانات اإلحصائية  5-



أنواع البيانات اإلحصائية  6-

معينةةخاصيتصفالتيالرقميةغيرالبيانات
توِىومساالجتماعيةالحالةمثلالدراسة،لحاالت
.التعليم

(الوصفية)البيانات النوعية 



أنواع المتغيرات اإلحصائية  6-

تيِهيِالمشاهداتِالرقميةِال
فِيتمِالحصولِعليهاِلوص
خاصيةِما،ِمثلِالوزن،ِ
.الدخل،ِالمعدلِالتراكمي



أنواع البيانات الكمية  6-

قيمأخذتالتيالمتغيراتتلكهيالمنفصلةالبيانات
غرفعددمثل،(فجواتوجود)معينمدىداخلمحددة
.المنزل

:نوعينتصنف البيانات الكمية إلى 

جميعأخذتالتيالمتغيراتتلكهيالمتصلةالبيانات
.الطالبوزنمثلمعين،مدىداخلالقيم



مقاييس البيانات  6-

مقاييسِالبيانات

المقياس 
النسبي

(النسبة)

مقياس الفترة

(الفئوي )

المقياس 
الترتيبي

(التفضيلي)

المقياس 
اإلسمي

(التصنيفي)



مقاييس البيانات 6-

  وفقا  اتالبيانتصنيفيمكنفإنهالمقياس،لهذوفقا

.االجتماعيةوالحالةالجنسيةمثلمعينةلخاصية

سابيةحعملياتأيإجراءأوالبياناتترتيبيمكنال
.عليها



مقاييس البيانات 6-

  وترتيبهااتالبيانتصنيفيمكنفإنهالمقياس،لهذوفقا

تقديراتالتعليمي،المستوىمثلمعينةلخاصيةوفقا  

.الطالب

ملياتعأيإجراءيمكنوالمعنىلهالبياناتترتيب
.عليهاحسابية



مقاييس البيانات 5-

عكستكميةقيمتأخذالبياناتفإنالمقياس،لهذاوفقا
أوأكبرمفهومفيرياضيمعنىولهاالصفةمدلول
مثلي،حقيقمعنىلهاوالفروقات(ترتيبهايمكن)أصغر
.الحرارةدرجة

فال(فةالصانعداميعنيال)حقيقيمعنىلهليسالصفر
.ختياريةاأوافتراضيةتكوِنبلحقيقيةبدايةنقطةتوجد



مقاييس البيانات 6-

عكستكميةقيمتأخذالبياناتفإنالمقياس،لهذاوفقا
أوأكبرمفهومفيرياضيمعنىولهاالصفةمدلول
والنسبةي،حقيقمعنىلهاوالفروقات(ترتيبهايمكن)أصغر

.المسافةالوزن،مثلمعنى،لها

توجدثحي(الصفةانعداميعني)حقيقيمعنىلهالصفر
.حقيقيةبدايةنقطة



أنواع البيانات اإلحصائية  6-

البياناتمقاييس
البيانات النسبية بيانات الفترة البيانات الترتيبية البيانات السمية

المسافة
عدد الطفال
 الوزن
الصفر يعكس عدم )

(توافر الصفه

درجات الحرارة
م الصفر ل يعني عد)

(توافر الصفه

وصف حجم نسبي
لشئ ما
A= كبير 
B= وسط 
C= صغير 

مستوى الدخل
فقير، متوسط،

غني

متغير الجنس
(انثى-ذكر)

الحالة اإلجتماعية
أعزب  
متزوج
مطلق
أرمل



أساليب جمع البيانات  7-

أساليب جمع البيانات

األسلوبِالتجريبي

أسلوبِالمسح



أساليب جمع البيانات  7-

األسلوب التجريبي

ائجلنتالمشاهدةطريقعنالبياناتعلىالحصوليتم
اربوالتجالزراعيةالتجاربمثلتصميمها،تمتجربة
.الطبية



أساليب جمع البيانات  7-

أسلوب 
المسح

المسح بالعينة 
العشوائية

العنقودية المنتظمة الطبقية البسيطة

المسح 
الشامل

جمع البيانات 
من جميع أفراد 

المجتمع



تعريف العينة  8-

.وخصائصهصفاتهوتحملالدراسةمجتمعمنجزءهيالعينة
.بالمعاينةللعينةاالختيارعمليةوتسمى



العينات  8-

العينةاستخدامإلىاللجوءاسبابأهم
المجتمعأفرادجميعإلىالوصولتعذر.
المشاهداتأخذنتيجةالمجتمععناصرتلف.
خصصالمالجهدوالزمنوتكاليفمنمحددبمقدارالدراسةتقييد

.إلنجازها
المجتمععلىلالستداللكافيةتكوِنالعينةنتائج.



أنواع العينات  8-

:العشوائيةالعينة
الوحداتللكالفرصتكافؤتمنحبطريقةالمفرداتاختيارعمليةهي

.الدراسةمحلللمجتمعالمكونة(المفردات)
العشوائيةنةالعي،البسيطةالعشوائيةالعينة:العشوائيةالعينةأنواعمن

.يةالعنقودالعشوائيةوالعينة،المنتظمةالعينةالعينة،الطبقية
التحكميةالعينة
وفقاِ فرداتهاماختياريتمالتيالعيناتتلكالتحكميةبالعيناتيقصد

عينةعليالحصولإلىستؤدىانهاويعتقدالباحثيحددهالمعايير
.الدراسةأهدافتحقق



العينات  8-

العينة العشوائية البسيطة

متساويةصةفِرفردلكليكوِنبحيثالعينةعناصراختياريتم
0العينةضمنلالختيار



العينات  8-

تميزتمجتمعاتوجودحالةفيالطريقةهذهإلىنلجأ
شوائيةععينةاختيارويتم.مفرداتهانوعياتبتباين
أومجموعاتإلىالدراسةمجتمعتقسيمبعدبسيطة
منهاطبقةأومجموعةلكل(متداخلةغير)طبقات

بقيةعنبهاتتميزمعينةمميزاتأوخصائص
.األخرِىالطبقات

العينة العشوائية الطبقية(2)



العينات  8-

مناألولىالحالةاختيارفيهايتمالتيالعينةهي
اختيارفىالباحثيمضىثمعشوائيةبطريقةالعينة
بينيةمتساِوأومنتظمةرقميةأبعادعلىالحاالتبقية

بين(العدديالفاصل)المسافةتكوِنبحيث،الحاالت
تالحاالجميعفىثابتةمتتاليتينوحدتيناى

العينة العشوائية المنتظمة(3)



العينات  8-

قائمة(دعناقي)مجموعاتإلىالبحثمجتمعتقسيمأوالِ فيهايتم
.ئياِ عشوا(العناقيد)المجموعاتهذهمنعدداختيارثمبذاتها،

المجموعةهواالختياروعنصرعشوائياِ االختيارالعينةهذهفييتم
للعينةخدامهاستعندفالباحثالسابقة،العيناتفيكماالفردوليس

ئيةعشواعينةاختياريتمثم.كاملةمجموعةيختارالعنقودية
.عنقودكلمنبسيطة

العينة العشوائية العنقودية(4)





عرض البيانات  9-

عجمعمليةمناالنتهاءبعدالبياناتعرضمرحلةتأتي
:همابطريقتينذلكويتمالبيانات،

ِالجدوليالعرض.
العرضِالبياني.
العرضِالعددي.



الجدوليالعرض   9-

فيةالوصللبياناتتكراريةجداولفيالبياناتتبويب.
للبيانات(راراتوتكفئات)تكراريةتوزيعاتفيالبياناتتبويب

.الكمية
(تقاطعية)مزدوجةجداولفيالبياناتتبويب.



(طرق عرض البيانات)عرض البيانات  9-

جدول تكراري للبيانات الوصفية
:(1)مثال

يوضحالتاليالجدول
شعب6فيالطالبأعداد
إدارةبكليةاإلحصاءلمقرر

.المجمعةبجامعةاالعمال،

أعداد الطالب الشعبة
22 الشعبةِاالولي
18 الشعبةِالثانية
14 الشعبةِالثالثة
19 الشعبةِالرابعة
25 الشعبةِالخامسة
18 الشعبةِالسادسة



(طرق عرض البيانات)عرض البيانات  9-

جدول توزيع تكراري للبيانات الكمية
:(1)مثال

يوضحالتاليالجدول
شعب6فيالطالبأعداد

إدارةبكليةلمقرراالحصاء
.المجمعةبجامعةاالعمال،

أعداد الطالب الدرجاتفئة
22 0-20
18
14
19
25
18



(طرق عرض البيانات)عرض البيانات  9-

(تقاطعي)جدول مزدوج 
:(1)مثال

يوضحالتاليالجدول
شعب6فيالطالبأعداد
إدارةبكليةاإلحصاءلمقرر

.المجمعةبجامعةاالعمال،

أعداد الطالب الشعبة
22 الشعبةِاالولي
18 الشعبةِالثانية
14 الشعبةِالثالثة
19 الشعبةِالرابعة
25 الشعبةِالخامسة
18 الشعبةِالسادسة



العرض البياني  9-

(دوائرأعمدة،)التكراريةللجداولالبيانيالعرض.
لع،والمضالمدرج،)التكراريةللتوزيعاتالبيانيالعرض

.(المنحنى
(أعمدة).(التقاطعية)المزدوجةللجداولالبيانيالعرض



(طرق عرض البيانات)عرض البيانات  9-

(العمدة البيانية)العرض البياني للبيانات 
:(2)مثال

حيوضالتاليالشكل
6درجاتمتوسطتوزيع
مقررفيشعب

أحدفياالحصاء
ةبكليالدراسيةاألعوام
بجامعةاالعمالإدارة

المجمعة
الالمثبياناتفيكما)

(1)رقم



(طرق عرض البيانات)عرض البيانات  9-

(رسمة الدائرة)العرض البياني للبيانات 

:(3)مثال
يوضحالتاليالشكل
سالتدريهيئةألعضاءالرتب
بجامعةاألعمالإدارةبكلية

المجمعة



(طرق عرض البيانات)عرض البيانات  9-

العرض البياني للبيانات 
:(4)مثال

يوضحالتاليالشكل
ثالثالالمستوِيطالبتوزيع
االعمالإدارةبكلية
التخصصمتغيرحسب
أحدفيالطالبونوع

إدارةبكليةالدراسيةاألعوام
حائلبجامعةاالعمال



(طرق عرض البيانات)عرض البيانات  9-

العرض البياني للبيانات 

:(5)مثال
يوضحالتاليالشكل
المقبولينالطالبتوزيع
جامعةكلياتبإحدي
خاللسعودالملك
ه1433-1420الفترة


