
 

 

 علم االحصاء 

مصادر  هو العلم الدي ٌهتم بالطرائق العلمٌة المتعلقة بتحدٌد

البٌانات وجمعها وتنظٌمها وتلخٌصها وعرضها، وتحدٌد األسالٌب 

المناسبة الستخراج وتحلٌل المقاٌٌس والنتائج المساعدة فً اتخاد 

 القرارات المالئمة.

 

 االحصاء الوصفي

الخاصة بجمع وتنظٌم وتلخٌص وعرض البٌانات ٌتضمن الطرائق 

علً شكل جداول احصائٌة أو رسوم بٌانٌة أو أشكال هندسٌة، 

باإلضافة الً حساب المقاٌٌس االحصائٌة كمقاٌٌس النزعة 

والتشتت واالرتباط والتً تعتمد مباشرة علً البٌانات المركزٌة 

 المتاحة. 

 

 تسدلاللياال اإلحصاء

 معالم علً لالستدالل تستخدم التً العلمٌة الطرائق مجموعة هو

 من علٌها الحصول تم إحصائٌة بٌانات خالل من إحصائً مجتمع

 .المختلفة اإلحصائٌة لألسالٌب وفقا نفسه المجتمع من سحبت عٌنة

 

 



 

 المجدمع االحصائي 

ات خصائص مشتركة تدور الدراسة ذهو مجموعة المفردات 

 االحصائٌة حولها.

 

 المحلولالمجدمع 

هو الذي ٌحتوي علً عدد محدود من الوحدات أو العناصر أو 

 المفردات 

 أو هو المجتمع الذي من الممكن عد وحصر جمٌع وحداته

 

 المجدمع غير المحلول

 .أو عناصره هو الذي ال ٌمكن عد وحصر جمٌع وحداته

 

 العينة االحصائية

 هً مجموعة من المفردات المسحوبة من مجتمع احصائً حسب

 معاٌٌر محدد

 

 

 

 



 

 من العينات العشوائية

 تسحب من المجتمعات المتجانسة العٌنة العشوائٌة البسٌطة :

  ممكنة لحجم معٌن متساووٌكون احتمال اختٌار كل عٌنة 

 تسحب من المجتمعات غٌر  العٌنة العشوائٌة الطبقٌة

)مجموعات(  حٌث ٌقسم المجتمع الً طبقات المتجانسة

وٌؤخذ من كل  للخصائص المطلوب دراستهابالنسبة متجانسة 

 .منها عٌنة عشوائٌة بسٌطة

 وتختلف ٌقسم المجتمع لعناقٌد :العٌنة العشوائٌة العنقودٌة ،

وكبر  عن الطبقٌة فً صغر حجم التفاوت بٌن المجموعات 

  حجم التفاوت داخل كل مجموعة.

  :تتم سحب العٌنة من خالل إعطاء العٌنة العشوائٌة المنتظمة

اما متسلسلة لمفردات المجتمع ثم القٌام بعد ذلك باختٌار أرق

 تبعد عن بعضها البعض بمقدار متساوالمفردات التً 

 

  طرائق جمع البيانات االحصائية

ٌتم جمع البٌانات االحصائٌة حسب الهدف من الدراسة وأسلوب 

)سجالت  صصةإما من خالل مصادر رسمٌة متخ التحلٌل

أو من  رسمٌة وتقارٌر ونشرات دورٌة تصدرها جهات رسمٌة( 

قائمة علً تجربة أو قائمة علً ) مصادر مٌدانٌة مباشرة

 .مشاهدة(

 

 



 

  أتساليب جمع البيانات الميلانية

وٌحتاج  أسلوب الحصر الشامل أكثر دقة وٌتسم بالصعوبة -

 وزمن طوٌل وجهود مكثفة لفرٌق احصائً. لتكالٌف باهظة

 حٌث ٌؤخذ عٌنة عشوائٌةوهً  ٌنة االحصائٌةاأسلوب المع -

)والعٌنة وسٌلة مختصرة لجمع البٌانات وأداة مبسطة وقلٌلة 

وتحلٌل واستخالص النتائج الدراسة علٌها ٌتم عمل التكالٌف(، و

 .م النتائجٌتعم، وٌتم علٌها

 وتسائل جمع البيانات

 االستمارة االحصائٌة -

 المقابلة الشخصٌة -

 الحصائيةاأنواع البيانات 

تقٌس صفة ما لظاهرة  ترتٌبٌة( –)اسمٌة  بيانات نوعية -

 معٌنة دون أن تأخذ قٌما عددٌة

تعتمد علً التصنٌف النوعً للوحدات بغض النظر عن  التسمية:ا

  أهمٌة الترتٌب

تعتمد علً التصنٌف والترتٌب معا، لذلك ٌلعب الترتٌب  الدرديبية:

 معالم الظاهرة.دورا أساسٌا فً تحدٌد 

تأخذ قٌما عددٌة صحٌحة  مستمرة( –)منقطعة  بيانات كمية -

  أو كسرٌة حسب ظروف الحالة المدروسة

 تأخذ قٌما عددٌة صحٌحةالمنقطعة: 

 ٌمكن أن تأخذ أي قٌمة فً مجال تغٌراتهاالمتسدمرة: 



 

لكون البٌانات تكون غٌر قابلة للدراسة : دبويب البيانات االحصائية

وحتً  لوجود أرقام متباٌنة وكثٌرة وغٌر متسقةبشكلها البدائً 

تكون قابلة للدراسة والتحلٌل البد من تجمٌع البٌانات المتشابهة 

 متجانسة وتصنٌفها ضمن مجموعات

: وتعتمد عً طرٌقتٌن هما المراجعة األولٌة للبٌانات -

 .مراقبة الحسابٌةالمراقبة المنطقٌة، وال

: إحالل الرموز أو الدالئل محل استخدام الرموز أو الدالئل -

 الكلمات والصفات واألسماء 

 

: بعد الجمع والترمٌز تبد أعملٌة تفرٌغ دفريغ البيانات االحصائية

كل استمارة ضمن جدول ٌحتوي علً عدة أعمدة، ٌخصص 

ان  -الئلها العامود األول للصفات المدروسة، والعامود الثانً لد

   ثم عمود أخٌر لعدد وحدات كل صفة –وجد 

 

 العرض الجلولي للبيانات

: من خالل عامودٌن األول ٌمثل الصفة البٌانات النوعٌة -

 المدروسة والثانً القٌمة القابلة للصفة المدروسة

ٌتم ترتٌب البٌانات تصاعدٌا أو تنازلٌا، ثم  البٌانات الكمٌة: -

 ضمن جدول توزٌع تكراري ضمن فئات متجانسةتبوٌبها 

ة لداها، وفٌما ٌلً معادوذلك من خالل تحدٌد الفئات وم

 ستورجٌز

 



 الملي

R = 
   

            
 

 :حٌث

Rالمدي = 

Mالقٌمة القصوى = 

mالقٌمة الدنٌا = 

nًعدد عناصر المجتمع االحصائ = 

 علل الفئات

  
   

 
 

 حٌث:

Kعدد الفئات = 

Rالمدي = 

Mالقٌمة القصوى = 

mالقٌمة الدنٌا = 

  باستخدام مفهوم المجاالتوٌتم تحدٌد حدود الفئات 

حد ، الالفئات ما عدا األخٌرة تكون نصف مغلقة أو نصف مفتوحة

مغلق والحد األكبر مفتوح والفئة األخٌرة تكون مغلقة بمعنً  األدنى

 أن الحدٌن األصغر واألكبر ٌونان مغلقٌن



 

 العالي والنتسبيجلول الدوزيع الدكراري الدجميعي 

ٌعطً فكرة عن عد الوحدات التً هً أقل من قٌمة معٌنة أو أكبر

  

 % الدكرارات النتسبية الدكرارات المطلقة الفئات

دجميعية  عالية
 صاعلة
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 هابطة
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   022,2   02 المجموع

 

 للبيانات النوعيةرق الدمثيل البياني ط

 باستخدام األعمدة البٌانٌة -1

األعمدة البٌانٌة عبارة عن مستطٌالت ترسم بعرض واحد ولكن 

بأطوال مختلفة حٌث ٌدل الطول علً البٌانات االحصائٌة المراد 

 مقارنتها، وتستخدم فً الحاالت التالٌة:

 نة بٌن ظاهرة واحدة حسب المكان المقار -

 حسب الزمنتطور ظاهرة  -

 المقارنة بٌن صفتٌن أو أكثر من صفات الظاهرة المدروسة -

 



 باستخدام الدائرة -2

إلظهار نسب التوزٌع أو التركٌب الهٌكلً لمقومات ظاهرة 

من الظواهر االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو السكانٌة أو المالٌة، 

وتقسم الدائرة الواحدة الً قطاعات تتناسب وحجم الوحدات 

 التالٌة:المدروسة وفق الخطوات 

 تحوٌل قٌم الظاهرة الً نسب مئوٌة -

حساب المساحة المقابلة لكل قٌمة من قٌم الظاهرة المدروسة  -

 :من خالل عالقة التناسب التالٌة

 Pقٌم الظاهرة تساوي النسبة المئوٌة لكل قٌمة من بفرض أن 

 Sهً  Pالمقابلة للقٌمة وأن قٌمة الزاوٌة المركزٌة 

 درجة 363هً وأن قٌمة الزاوٌة المركزٌة للدائرة 

     
      

   
 

  

 الوصول
 المجموع جوا بحرا برا

 العام

1438 234 42 216 762 

1414 118 43 839 997 

 الحـــــــــــــــل

 الوصول
 المجموع جوا بحرا برا

 العام

1438 
P 2668 565 6766 133 

S 9665 1968 243 363 

1414 
P 1168 4.3 8462 133 

S 4265 1464 33361 363 

 



 باستخدام الخطوط البٌانٌة -3

بافتراض أحدهما مستقل ٌمثل  من خالل تمثٌل العالقة بٌن متغٌرٌن

 ، الرأسً لمحورا علً المحور األفقً واآلخر تابع ٌمثل علً

 وسٌتم تناول ذلك فً موضع االنحدار االرتباط

 

 والتفرطح وااللتواءمقاٌٌس التشتت 

 مقاييس التشتت

 

 مقاييس التشتت المطلقة

 

 مقاييس التشتت النسبية

 

االنحراف  المدي

 الربيعي

االنحراف 

 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

المدي 

 النسبي

االنحراف 

 الربيعي النسبي

االنحراف 

 المتوسط النسبي

االنحراف 

المعياري 

 النسبي
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