
 الباب  األول
  

  مدخل إلى علم اإلحصــــــــاء
  

INTRODUCTION TO THE STATISTICS SCIENCE 
 

ا في الصحف والمجالت                  اإلحصاء آلمة آثيرًا ما نسمعها في وسائل اإلعالم ونقرؤه
ين     ال مع ي مج ا ف ور م ن تط ر ع راد التعبي دما ي اس أن   . عن ن الن ر م صور آثي ويت

ي ة الت ات أو الرسومات البياني ام أو المنحني ارة عن مجموعة من األرق  اإلحصاء عب
  . تمثل تطور ظاهرة معينة

  

 :Statistics Scienceعلم اإلحصاء 
ا                     ات وتنظيمه اليب جمع البيان تم بأس ذي يه م ال قديما آان يعرف اإلحصاء بأنه هو العل

 ومع تطور هذا العلم في العصر الحديث يمكن          .في جداول إحصائية ثم عرضها بيانياً     
  :العلم الذي يبحث فيتعريفه تعريفًا شامًال بأنه 

ة       - ورة رقمي ي ص سجيلها ف واهر وت ف الظ ة بمختل ائق المتعلق ات والحق ع البيان  جم
اً         وعرضها   وتصنيفها   ا بياني ة وتمثيله اييس اإلحصائية       في جداول منظم اد المق ، وإيج
  . المناسبة

م                  - ا واستخدامها في فه ات واالتجاهات بينه  مقارنة الظواهر المختلفة ودراسة العالق
  . رفة القوانين التي تسير تبعًا لهاحقيقة تلك الظواهر ومع

  .  تحليل البيانات واستخراج النتائج منها ثم اتخاذ القرارات المناسبة-
 :وينقسم علم اإلحصاء إلى قسمين أساسيين هما

  
  
  

  :Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي 
ا       ات وتنظيمه ع البيان ى بجم ي تعن صائية الت اليب اإلح ة األس ن مجموع ارة م عب

ة                   و ة واضحة في صورة جداول أو أشكال بياني تصنيفها وتلخيصها وعرضها بطريق
ا    ر م ة لوصف متغي صائية المختلف اييس اإلح ساب المق ر(وح ن متغي ر م ي ) أو أآث ف

  . مجتمع ما أو عينه منه
  

  : Statistics  Inferential) التحليلي(اإلحصاء االستداللي 



صائية ا   اليب اإلح ن األس ة م ن مجموع ارة ع ات   عب ل بيان ستخدم بغرض تحلي ي ت لت
اهرة   ر(ظ ه         ) أو أآث سحب من ة ت ة احتمالي ات عين اس بيان ى أس ا عل ع م ي مجتم ف

  . وتفسيرها للتوصل إلى التنبؤ واتخاذ القرارات المناسبة
  :أهمية علم اإلحصاء

  : وتظهر أهمية علم اإلحصاء واألساليب المتبعة فيه باستعراض األمثلة التالية
  . اإلصابة بضغط الدم زيادة الوزن على  دراسة تأثير-
  .  تحديد الجرعة المناسبة من الدم لعالج مرض معين-
  .  دراسة تأثير التدخين في زيادة احتمال اإلصابة بمرض السرطان-
  .  دراسة العوامل المؤثرة في الفشل الكلوي-
ة        - ادة آمي ا لزي ضل منه ار األف مدة الختي ن األس واع م دة أن ين ع ة ب اج  المقارن  إنت

  . محصول معين
  .  تحديد عدد القذائف التي يمكن إطالقها من سالح ما حتى يمكن اختبار فاعليته-
  .  تحديد العوامل المؤثرة في درجة تحصيل الطالب-
  .  معرفة اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو استخدام الوسائل التعليمية-

ة     وم التجريبي ن العل ر م ي آثي ه ف رى أن ذلك ن م   آ ك، عل اء، الفل اء، الكيمي ل الفيزي مث
ة                  ائج عن طريق ى النت ستطيع الوصول إل وم األخرى، ال ت نفس والعل االجتماع، علم ال

  . المنطق وحده، بل ال بد من إجراء مشاهدات عديدة للظواهر المراد دراستها
دم  صيلة  ال ل ف ر مث ة " O"اإلحصاء يعتب ة واألدبي حيث أن مختلف المجاالت العلمي

تها              والت تم دراس ات الظواهر التي ي ل بيان ربوية تستخدم األساليب اإلحصائية في تحلي
وم األخرى  م اإلحصاء والعل ين عل ة ب ة قوي اك عالق ى عن . فهن وم ال غن وأصبح الي

  . اإلحصاء لجميع التخصصات العلمية والتربوية واألدبية على حد سواء
دة أ     ة واح اء بمالحظ دم االآتف ستوجب ع سليم ي ث ال ل   البح دة ب ة واح ة تجرب و نتيج

للوصول إلى نتائج دقيقة ال بد من إجراء التجربة الواحدة عددًا من المرات للحصول                 
  . على عدد آبير من النتائج وهى ما تسمى بالبيانات اإلحصائية

  

  :ويتلخص األسلوب اإلحصائي في الخطوات التالية
  .  الستخالص النتائج منها جمع البيانات عن طريق التجربة والمشاهدة بوفرة آافية-1
ات      -2 ا حيث أن البيان تفادة منه  عرض هذه البيانات بطريقة تساعد على تفهمها واالس

اإلحصائية في صورتها األولية ال يمكن االستفادة أو استخالص النتائج منها وذلك في             
  . حالة وجود عدد آبير من األرقام أو الصفات

  

  : ويتم ذلك العرض بإحدى الصورتين
  .  العرض البياني وذلك من خالل رسوم بيانية.أ
  .العرض الجدولي وذلك بتلخيص البيانات في جداول خاصة. ب



ا  ا تناولهم صبح ممكن ا لي صورتين أو آليهم اتين ال ات بإحدى ه م عرض البيان ومن ث
  . بالتحليل اإلحصائي وآذلك استخالص المقاييس اإلحصائية الهامة منها

  . ض المفاهيم الضرورية التي سوف نحتاج إليها فيما بعدوفيا يلي نذآر باختصار بع
  

ردات                     ع المف د جمي ا أوال تحدي ه يجب علين ا فإن وعند إجراء دراسة إحصائية لمشكلة م
ذه    ن ه ا م ات عنه ع البيان وم بجم ى نق شكلة حت ذه الم ق به ي تتعل دات الت أو الوح

  . المفردات
  

  :Populationالمجتمع 
ة أو              هو مجموع آل المفردات الممك     ياء أو وحدات تجريبي رادًا أو أش نة سواء آانت أف

ن      دود م دد مح ن ع ع م ون المجتم د يتك ة، وق ي الدراس ام ف ات موضوع االهتم قياس
ا أو      ون حقيقي د يك ع ق ا أن المجتم ائي، آم ه ال نه دد مفردات ون ع ردات أو أن يك المف

  .افتراضيا
  

  :Censusالحصر الشامل 
  .المراد دراستهالمجتمع جمع البيانات من جميع مفردات هو 

وفي بعض الحاالت ال نتمكن من حصر آل مفردات المجتمع مثل مجتمعات األسماك       
ا         ى إهالآه ردات المجتمع إل أو النباتات أو تؤدى عملية الحصول على البيانات من مف
ة جمع              اج عملي د تحت ردات أو ق أو إتالفها وبالتالي ال يمكن جمع البيانات من آل المف

ذه     البيانات   ل ه من جميع المفردات إلى وقت طويل أو جهد أو تكاليف باهظة، وفي مث
  . الحاالت يتم جمع البيانات بأخذ جزء فقط من مفردات المجتمع وهو ما يسمى بالعينة

  
  

  :Sampleالعينة 
آخر               هي جزء محدود من مفردات المجتمع يتم اختيارها بطريقة احتمالية بأسلوب أو ب

ستخدم المعلومات التي             أو بطريقة غير احتمال    ة للمجتمع آكل وت ية بحيث تكون ممثل
ائع  . تستنتج من ذلك الجزء لدراسة المجتمع التي سحبت من العينة      وأسلوب العينات ش

طتها    ل وبواس ا أق ات والبحوث اإلحصائية ألن تكاليفه راء الدراس د إج تعمال عن االس
شا          ه جمع         يمكن الحصول على نتائج سريعة مقارنة بأسلوب الحصر ال تم في ذي ي مل ال

  . البيانات من آل مفردات المجتمع
  

  :Dataالبيانات 
ا و   ا وتنظيمه تم جمعه ي ي ات الت سمى المعلوم ها وت ا عرض صائيًا تحليله طة إح بواس

صائية األداة  بة اإلح شاهداتالمناس ات أو الم سب   و.بالبيان ات ح صنيف البيان ن ت يمك
   :أنواعها إلى ثالثة أنواع هي

  :Quantitative Dataلكمية  البيانات ا-أ
ى سبيل        وهي البيانات التي تكون في صورة عددية أي يمكن قياسها ومنها عل

وزن،  ال الطول، ال ر، المث رارة، العم ة الح دخل، درج رة، ال راد األس دد أف ع



ا          و رق طرق م د مفت ال      عدد الحوادث األسبوعية عن ى سبيل المث ات   .عل  البيان
  .Interval Dataوية الكمية تسمى آذلك بالبيانات الفئ

  
 :Qualitative Data البيانات الوصفية -ب
ها  ة أي ال يمكن قياس ر عددي ي صورة غي ون ف ي تك ات الت ا  وهي البيان وله

صنيف    ن ت ثًال يمك ات، فم ذه الفئ ن دون أي وزن له ات م ن الفئ ين م دد مع ع
ى األخرى            ة   .  أفراد المجتمع إلى هذه الفئات دون أهمية إلحداها عل  ومن أمثل

ك  ين،  ذل ون العين نس ل وع(الج سية  ، )الن ة، الجن دم، الديان صيلة ال الحالة ،وف
ات، مع           . االجتماعية على سبيل المثال    ذه الفئ وعادة نعطي أرقامًا لنميز بين ه

ذآور      . العلم بأن هذه األرقام ال تعطي المعنى الحقيقي للرقم         ا لل فمثًال إذا رمزن
ا         فإن الرق ) 2(واإلناث بالرقم   ) 1(بالرقم   ى الحقيقي لهم ان المعن . مين ال يعطي

ات           ات  . وال يمكن إجراء العمليات الحسابية على مثل هذا النوع من البيان البيان
  . Nominal Dataالوصفية تسمى آذلك بالبيانات االسمية 

  :Ordinal Data الترتيبية  البيانات -ج
ا عدد   و وهي البيانات التي تكون في صورة غير عددية أي ال يمكن قياسها   له

روق   د الف ن دون تحدي ًا م صاعديًا أو تنازلي ا ت ن ترتيبه ات يمك ن الفئ ين م مع
بدقة بين قيم التصنيفات المختلفة، مثًال يمكن تصنيف مستوى الدخل إلى ثالثة            

ي ستويات ه دخل   : م ستوى ال ول أن م ن الق نخفض، ويمك ط، وم اٍل، متوس ع
الي      العالي أآبر من الدخل المتوسط ولكن ال نستطيع تحد         يد آم يزيد الدخل الع

ط ن المتوس ة  .  ع ات الترتيبي ة البيان ن أمثل ب  وم ة، الرت ب األآاديمي الرت
  . العسكرية، وتقديرات الطلبة في مساق معين

  

ة                 رات المتعلق ى بعض الظواهر أو المتغي يترآز اهتمامنا في الدراسات اإلحصائية عل
غيرات تختلف من مفردة ألخرى،  بالمجتمع محل الدراسة، والقيم التي تأخذها هذه المت       

ذه                         ة ه ؤ بقيم ه من الصعب التنب ذلك فإن ى عوامل عشوائية ول هذا االختالف راجع إل
  .المتغيرات، مثل هذه المتغيرات تسمى متغيرات عشوائية

  

  :Random Variableالمتغير العشوائي 
ة ت د تجرب ى عائ اء عل ه بن دد قيمت ذي تح ر ال ك المتغي شوائي هو ذل ر الع خضع المتغي

  . نتائجها للصدفة
الي فإن       ة   هفإذا اخترت سلعة من إنتاج مصنع فإنها قد تكون جيدة أو تالفة وبالت  في حال

ة  أو   X = 0تأخذ نتيجتين فقط وهما إما ) X(السلعة  سلعة تالف  إذا X = 1 إذا آانت ال
سلعة        . آانت السلعة جيدة   ة ال إن حال ذنا طالب        ) X(وبالتالي ف ر عشوائي، وإذا أخ ًا متغي

ين    ) Y(من بين طالب آلية التجارة فان طول هذا الطالب            200 سم و     160يتراوح ب
ث    ثًال حي م م ب و     160س ول الطال ى لط د األدن ل الح م يمث د   200 س ل الح م يمث  س

ر                  ة، ويمكن أن يأخذ المتغي رة       ) Y(األقصى لطول الطالب في الكلي ة في الفت أي قيم



ب  )160,200( ول الطال إن ط الي ف ن  ) Y(، وبالت ان م اك نوع شوائي، وهن ر ع متغي
  . المتغيرات العشوائية

 :Discrete Random Variable) المنفصل(المتغير العشوائي المتقطع 
ا     ) المنفصل ( المتغير العشوائي المتقطع     ذي يأخذ قيم ر ال دودة  هو المتغي د   مع ع عن تق

سلعة       ة ال ل حال ه، مث  في  X = 0,1نقاط منفصلة أو هو المتغير الذي يمكن حصر قيم
راد األسرة       سابق أو عدد أف ال ال  أو عدد الحوادث األسبوعية    …,X = 1,2,3,4المث

 مع مالحظة أن  . وهكذا…,Y = 0,1,2,3عند مفترق طرق معين خالل أسبوع مثًال 
  .البيانات الوصفية والبيانات القابلة للعد تعتبر متغيرات عشوائية متقطعة

  

 :Continuous Random Variableالمتغير العشوائي المتصل 
و    ين، أو ه دى مع ي م ة ف ذ أي قيم ذي يأخ ر ال و المتغي صل ه شوائي المت ر الع المتغي
سنوي           دخل ال المتغير الذي ال يمكن حصر جميع قيمه، مثل الطول والعمر والوزن وال
سيارة          رعة ال لعة أو س ر س رارة أو عم ة الح خاص أو درج ن األش ة م لمجموع

ذا      ساعة، وهك رات             ال .بالكيلومتر في ال ر متغي اس تعتب ة للقي شوائية والقابل رات الع متغي
  .عشوائية متصلة

ذه                     د ه شوائية وتعتم رات الع ر من المتغي را أو أآث وتتناول الدراسات اإلحصائية متغي
ا،               ة الوصفية في طبيعته اييس العددي المتغيرات العشوائية على بعض الثوابت أو المق

ردات المجتمع   مثال ذلك متوسط المتغير محسوبا من آل مفردا  ت المجتمع أو نسبة مف
  .    التي تتوفر فيها صفة معينة وتسمى هذه المقاييس بمعالم المجتمع

  

 
 

 :Parameterالمعلمة 
ة وسطًا                 ذه القيم هي قيمة عددية تصف ظاهرة ما في المجتمع اإلحصائي وقد تكون ه

ابتة للظاهرة الواحدة في       تكون هذه القيمة ث   . الخ.. .حسابيًا أو وسيطًا أو نسبًة أو تبايناً      
ة واستخدامها      ذه القيم المجتمع وتختلف من مجتمع آلخر حيث يمكن تمييز المجتمع به

ة ات إحصائية مختلف دة مجتمع ة ع ي مقارن شوائي . ف ر الع ق المتغي الم تراف ذه المع وه
ع        ل مجتم ثال أن لك م م ن نعل بعض ونح ضها ال ن بع ات ع ز المجتمع ي تمي ي الت وه

ة                متوسطا وعلى ذلك     ه ويتحدد المجتمع بمعرف ة من معالم فإن متوسط المجتمع معلم
  . هذه المعلمة

يم                  إن ق ذلك ف في معظم التطبيقات العملية ال نقوم عادة بدراسة آل مفردات المجتمع ول
الم                    ة لمع يم الحقيقي الي تكون الق ة، وبالت ردات المجتمع تكون مجهول المتغير لجميع مف

ب أن نح    ا يج ة، وهن ع مجهول ى المجتم دير صل عل الم    تق ذه المع ة له ة الحقيقي للقيم
سمى       ا ي ستخدم م ك يجب أن ت تم ذل ي ي ة، ولك ن العين وفرة م ات المت تخدام البيان باس

  . باإلحصاءات
  



 Statistic: ئيةاإلحصا
عبارة عن آل قيمة تحسب من العينة أو هي عبارة عن متغير قيمته تعتمد على 

  .ن عينة إلى أخرى داخل المجتمع الواحدالعينة، وهي قيمة متغيرة ألنها تختلف م
ه                      ة وتتحدد قيمت اس لوصف خاصية من خصائص العين وبذلك فإن اإلحصاء هو مقي
ات      ن بيان سوب م ر مح ط المتغي صاءات متوس ذه اإلح ال ه ة، ومث ردات العين ن مف م

ا صفة           ) أو اختصارًا متوسط العينة   (العينة   وفر فيه وآذلك نسبة مفردات العينة التي تت
ا من               معينة ، وتفيدنا اإلحصاءات في أنها مقاييس تصف العينة نفسها وأنها أيضا تمكنن

  . عمل االستدالل حول معالم المجتمع الذي تم اختيار العينة منه
  

   :Sampling  المعاينة
تعرف المعاينة بأنها األسلوب الذي من خالله نستطيع الحصول على بيانات معينة 

باستخدام جزء محدد من هذه المجموعة يسمى ) مجتمع(من مجموعة من المفردات 
فمثًال لو أردنا دراسة ظاهرة الدخل في مدينة غزة مثًال عن طريقة العينات فإنه . عينة

طرق اختيار (يمكن اختيار عينة من مجتمع األشخاص القادرين على الكسب في غزة 
نة ثم نعممها على ثم نحصل على النتائج المطلوبة من العي) العينات سيتم شرحه الحقًا

  .الكل وهو مجتمع غزة في هذه الحالة
  

ديره اإلحصائي من                    :أخطاء المعاينة  ة في المجتمع وتق ة المعلم ين قيم روق ب  هي الف
  .العينة

  

  Sample and Reasons for Samplingمعناها وأسباب اختيارها : العينة
ى جمع                     اج إل ة أو سياسية تحت ة أو اجتماعي شكلة علمي ة م ق      دراسة أي ا يتعل آل م

شكلة  ك الم ة بتل سمى مجموعة العناصر المتعلق ات،  وت شكلة من معلوم ك الم بتل
المجتمع اإلحصائي ام   . ب ات الخ صائية بالبيان ة اإلح دأ الدراس ا تب ن هن  Rawم

Dataالمتوفرة عن الدراسة المطلوبة والتي يتم جمعها بإحدى الطرق التالية :  
  
 Censusطريقة المسح الشامل  .1

ثًال إذا          في هذه ا   راد المجتمع اإلحصائي فم ع أف ات من جمي لطريقة يتم جمع البيان
ائالت                     ع الع راد جمي د أف وم بع سبيًا، نق أردنا القيام بتعداد عام للسكان في بلد قليل ن

وم                . في المجتمع  ا في اإلحصاء نق ة م وإذا أردنا التعرف على مستوى طلبة جامع
ي اإلحصاء   ة ف ؤالء الطلب ع ه ات جمي ام  برصد درج سجل الع دى الم وفرة ل المت

  .مثًال
  

  Sampling Methodطريقة العينة  .2
هناك عدة حاالت يتعذر فيها المسح الشامل وعندها نلجأ إلى دراسة جزء من المجتمع              

ة   Sampleاإلحصائي يسمى العينة  هو عدد عناصرها    Sample Size  وحجم العين
  :من األمثلة على هذه الحاالت. أو مفرداتها



قد تحتاج عملية جمع البيانات من جميع       جم المجتمع آبيرّا فبالتالي     أن يكون ح    -أ 
د   ل أو جه ت طوي ى وق ردات إل رالمف ة آبي اليف باهظ ى   أو تك أ إل ذلك نلج  ل

ة   ة معين شوائية بطريق ة ع ار عين اً (اختي ك الحق رح ذل يتم ش ل ) س ث تمث بحي
 .المجتمع المراد دراسته تمثيًال تامّا

  

ع نتيجة أ  -ب  ساد عناصر المجتم ك العناصرف شاهدات من تل ذ الم ي بعض . خ ف
الحاالت ال نتمكن من حصر آل مفردات المجتمع مثل مجتمعات األسماك أو             
ى    ع إل ردات المجتم ن مف ات م ى البيان ة الحصول عل ؤدى عملي ات أو ت النبات

ثًال إذا    .إهالآها أو إتالفها وبالتالي ال يمكن جمع البيانات من آل المفردات            فم
د    ا لألآل             أردنا معرفة م ذي تنتجه مزرعة م وع من البيض ال . ى صالحية ن

ذا                 فإنه ال يمكن أن نقوم بتكسير آل إنتاج المزرعة للتأآد من صالحيته، وهك
م              وم بفحصه، ومن ث ذا البيض أمر ضروري آي نق نجد أن أخذ جزء من ه

 .نعمم النتيجة على المجتمع اإلحصائي، وهو هنا إنتاج المزرعة من البيض
  

م ا  -ج  زمن      أن معظ اليف وال ن التك دار م دة بمق ون مقي صائية تك ات اإلح لدراس
شامل،                إجراء المسح ال والجهد المحدد النجازها، لهذا قد ال تسمح هذه القيود ب

 . وعندها نضطر إلى أخذ عينة من المجتمع اإلحصائي
ات،                     -د  ام جمع البيان ر من األشخاص إلتم قد يحتاج المسح الشامل إلى عدد آبي

ات        وهذا ينتج عنه أ    ى جمع البيان املين عل خطاء أهمها الفروق الفردية بين الع
ببًا                    ل من المختصين س ة بواسطة عدد أف اإلحصائية، ومن هنا يكون أخذ عين
ة من إجراء المسح                      ر دق ائج أآث ى نت ؤدي إل في تقليل تلك األخطاء وبالتالي ي

 .الشامل
ـ رار مع  -  ه اذ ق ريعة التخ ائج س ى نت اج إل ان نحت ي بعض األحي ين أن ف ي ح ين، ف

سبياً             ل ن ى وقت طوي ثًال إذا أرادت شرآة      . إجراء المسح الشامل قد يحتاج إل فم
ذير  ع تح شرة م د األمراض المنت ًا ضد أح ًا معين ي األسواق عالج أن تطرح ف
ستطيع                      ذا العالج، فال ت اول ه د ترافق تن يبين نسبة وأنواع المضاعفات التي ق

ذا العالج          الشرآة االنتظار حتى يقوم جميع أفراد      اول ه  المجتمع اإلحصائي بتن
ة                     ى عين ى إجراء دراسة عل شرآة إل أ ال ذلك تلج سبها، ل لترصد المضاعفات ون
ة تصدر                      ك العين ائج تل ذا المرض ومن خالل نت من المرضى الذين أصيبوا به

  .الشرآة تحذيرها مع العالج الذي تطرحه في األسواق
  

صًال    -و  صائي مت ع اإلح ون المجتم د يك ون Continuousق دما تك  أي عن
رول                ا من البت د م . مجموعة عناصره مجموعة غير قابلة للعد مثل مخزون بل

ذا                      د وه ذا البل ة له ع األراضي التابع ذا المخزون يجب تنقيب جمي ولمعرفة ه
ن   ة م ي عين ب ف راء التنقي و إج ن ه ن الممك ًا، ولك ن عملي ر ممك ر غي أم

 .ذا البلد من البترولاألراضي في ذلك البلد ومن خالل ذلك نقدر مخزون ه



  

صًال     -ز  صائي منف ع اإلح ان المجتم ى إذا آ ون Discreteوحت دما تك  أي عن
شامل    سح ال راء الم ن إج د ال يمك د، فق ة للع ة قابل ة عناصره مجموع مجموع
ة                       اء عملي ر أثن ك الحجم من تغي د يرافق ذل لكبر حجم ذلك المجتمع وإلى ما ق

د          المسح الشامل آما في تعداد سكان الصين مثالً        داد ق ة التع ، وفي خالل عملي
ى          أ إل ا نلج ًا، ومن هن تحدث عمليات والدة ووفيات آثيرة تجعل التعداد تقريبي

 .دراسة عينة من السكان نستعملها لتقدير عدد السكان اإلجمالي
ا                      ذا م ة من مجتمع إحصائي؟ وه ار عين والسؤال الذي يطرح نفسه هو آيف نخت

  :سنتعرف عليه في البند التالي
  :Sampling Methods اختيار العينات طرق

ذه              ل ه يجب أن تكون العينة ممثلة للمجتمع اإلحصائي موضع الدراسة، وأخذ مث
  :العينة يتطلب أمرين هما

 :Stating the Purposeتحديد هدف الدراسة اإلحصائية  -1
ة            ستويات تحصيل الطلب ين م روق ب ى وجود ف قد يكون الهدف عامًا، مثل التعرف عل

ة التي             نتيجة است  ة العين خدام أساليب تعليمية مختلفة، فتحديد هذا الهدف يشير إلى ماهي
ستجرى عليها الدراسة التربوية وهي الطلبة، ولكن عمومية هذا الهدف لم تحدد ُعمر               
دف     ون اله د يك ة، وق اليب التعليمي ة األس دد طبيع م تح ا ل ا أنه ستواهم آم ة أو م الطلب

 جامعة ما الذين رسبوا في مادة واحدة خالل سنوات          محددًا جدًا، مثل تقدير نسبة طلبة     
  .دراستهم الجامعية

 :Defining the Populationتحديد المجتمع اإلحصائي  -2
ر             ى مجتمع أآب ا عل ستخلص منه اك  . الهدف من أخذ العينة هو تعميم النتائج التي ن هن

  :نوعان من المجتمعات اإلحصائية هما



  :Sampled Populationتمع العينة  ومجTarget Populationمجتمع الهدف 
و   ة ه ع العين ا ومجتم د م ي بل ات ف ة الجامع ع طلب ع الهدف جمي ون مجتم د يك ثًال ق فم
المجتمع الذي تؤخذ منه العينة فعًال، فبالنسبة للمثال السابق قد يكون مجتمع العينة هو               
صل الدراسي   ي الف ساق اإلحصاء ف وا م ذين درس د ال ي البل ات ف ة الجامع ع طلب  جمي

امعي  ام الج ن الع ت  . م2005/2006األول م رب آان ان أق ذان المجتمع ان ه ا آ وآلم
روق التي           . نتائج الدراسة أآثر دقة    ى الف لهذا يجب التعرف على هذين المجتمعين وعل

نفس مجتمع الهدف                 ة ل ة مختلف دير       . قد تنشأ عن أخذ مجتمعات عين ا تق ثًال إذا أردن فم
وفرة في          متوسط دخل الفرد في بلد ما، وقمنا         باختيار أفراد العينة من أدلة الهاتف المت

ديهم                        ذين ل د ال ة هو سكان البل د، ومجتمع العين البلد، فإن مجتمع الهدف هو سكان البل
ين وأن               هواتف وظهرت أسماؤهم في أدلة الهاتف، هنا يوجد فرق واضح بين المجتمع

ع سكان الب           ر عن جمي اتف ال تعب ة اله يس    العينة التي ستختار من أدل ذين ل د، ألن ال ل
دهم    ذين عن ك ال م عن أولئ دل دخله ف مع ريحة خاصة تختل ون ش ديهم هواتف يمثل ل

دة طرق                      . هواتف اك ع ة للمجتمع اإلحصائي وهن ة الممثل ار العين دأ باختي ك نب د ذل بع
د          بعض معق سيط وال دة طرق ال        . الختيار العينات بعضها ب ي ع ا يل ات    خفيم ار العين تي

  :أهمها
 :Simple Random Samplingالعشوائية البسيطة  طريقة العينة -1

العينة العشوائية البسيطة هي مجموعة جزئية من المجتمع اإلحصائي ذات حجم معين            
ة     ع وحدات العين  في المجتمع اإلحصائي نفس     Sampling unitsبحيث يكون لجمي
  .الفرصة أو االحتمال في االختيار

إن احتم    Nفإذا آان عدد عناصر المجتمع هو         ه هو            ف ار أي عنصر من . N1ال اختي
  :ومن الجدير بالذآر أن العينات العشوائية يمكن أن تختار بأحد أسلوبين هما

ة   . Sampling with replacementلسحب بإرجاع ا  - أ أي إرجاع وحدة العين
  .المسحوبة قبل سحب الوحدة التي تليها

اع -ب دون إرج سحب ب دون . Sampling without replacementال أي ب
  .إرجاع وحدة العينة المسحوبة قبل سحب الوحدة التي تليها

ا    شوائية حجمه ة ع ار عين واع اختي سط أن ذا وأن أب سجل  nه أن ت ي ب  ه
م                    ًا ث شابهة تمام ات مت ى بطاق ع المجتمع اإلحصائي عل ة لجمي وحدة العين

ات عددها     د آل سحبة      nنسحب عددًا من البطاق وراق بع ذه ال ط ه  . وتخل
وإذا آانت وحدات العينة للمجتمع اإلحصائي آبيرة جدًا فيفضل استعمال            

  .جدول األعداد العشوائية
ار       ومن الجدير بالذآر أنه يجب مالحظة الفروق بين احتماالت األحداث التي تخت
ون         دما يك داث عن س األح االت نف ن احتم اع ع ع اإلرج سحب م ون ال دما يك عن

ك ال   رح ذل يتم ش اع وس سحب دون إرج ة   ال ي نظري ة ف الل مقدم ن خ ًا م حق
  . االحتماالت

  



  :مزايا وعيوب طريقة العينة العشوائية البسيطة
شاذة أو       ة ال ار وأن القيم سهولة االختي سيطة ب شوائية الب ة الع ة العين ز طريق تتمي

ة   ى أن     ) (Outliers or Extreme Pointsالمتطرف ل إل رة تمي صغيرة أو آبي
  :ولكن يعاب عليها ما يلي. م العينةتتوازن في األثر خاصة مع آبر حج

سة من حيث الظاهرة                 -  إذا آان المجتمع اإلحصائي مكونًا من طبقات غير متجان
ات              ذه الطبق محل الدراسة فإن العينة العشوائية البسيطة قد ال تمثل آل طبقة من ه
ذلك تصبح                     ا في المجتمع اإلحصائي األصلي وب سبتها أو وزنه في العينة بنفس ن

ة غ اً العين يًال تام ع تمث ة للمجتم ر ممثل ذآور  . ي ن ال ع م دينا مجتم ان ل ثًال إذا آ فم
سيطة لدراسة          2 :3واإلناث  مكون بنسبة       من الجنسين واختيرت عينة عشوائية ب

ثالً                    شريعي م رأة في المجلس الت ل الم تكن تمثي ة ول . عالقة الجنسين بظاهرة معين
ين في ال               سين ممثل سبة في المجتمع          فإنه قد ال يحدث أال يكون الجن نفس الن ة ب عين

تج   2 :3وهي نسبة   ا ين  مما يؤدي إلى التحيز لجنس على حساب الجنس اآلخر مم
  .عنة عدم دقة النتائج المستخلصة من العينة المسحوبة

ردات                 - شار مف ا أن انت ر، آم  يصعب اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع آبي
ال     عًا واحتم شارًا واس صائي انت ع اإلح ردات    المجتم ذه المف ض ه ار بع  اختي

ذلك                  اليف البحث وآ ادة تك ى زي المتطرفة في العينة العشوائية البسيطة قد يؤدي إل
  .الجهد والوقت

  

  :Systematic Sampling طريقة العينة المنتظمة -2
ة  ة المرقم دة العين ار وح ة اختي ذه الطريق ي ه تم ف ة Uي دة العين سمى وح ي ت  والت

ين            وهي حجم المجتمع اإلحصائي      م عشوائي ب  و  1إلى حجم العينة، ثم اختيار رق
U     افة م إض ة ث ي العين صر األول ف م العن ون رق م   U ليك ى رق ضاعفاتها عل  وم

  .العنصر األول في العينة إلى أن نحصل على حجم العينة المطلوب
سًا          رًا ومتجان صائي آبي ع اإلح ان المجتم ة إذا آ ة المنتظم ة العين ستخدم طريق ت

  .ت محل الدراسةبالنسبة للمتغيرا
ة        100000فمثًال إذا آان المجتمع اإلحصائي مكون من              عنصر وأن حجم العين

   تساوي U فإن وحدة العينة 500المطلوب هو 
100000 200

500
U = =  

م العنصر        150 وليكن مثًال    200 و   1ثم نختار رقمًا عشوائيًا بين       ، فهذا يكون رق
ضيف  م ن ة ث ي العين صر األول لنحصل  ومضاعفات200األول ف م العن ى رق ها إل

ى     1150،  950،  750،  550،  350،  150على أرقام العناصر وهي       ذا حت ، وهك
  . عنصر500نحصل على حجم العينة المؤلفة من 
  :مزايا وعيوب طريقة العينة المنتظمة



ة   ة العين ن طريق ة م ر العين ار عناص ي اختي هل ف ة أس ذه الطريق ر ه تعتب
ة          العشوائية البسيطة ألنه يت    م اختيار جميع مفردات العينة بمجرد تحديد وحدة العين

شوائيا    صائي ع ع اإلح ن المجتم صر األول م ار العن ع  ً.واختي ا أن المجتم  آم
  .اإلحصائي ُيمثل في العينة المنتظمة بطريقة متساوية

  :ولكن ُيعاب على أتباع طريقة العينة العشوائية المنتظمة ما يلي
ان             إذا آانت الظاهرة موضع الد       - ة للظاهرة وآ راسة تعكس اتجاهات دوري

ر               Uطول وحدة العينة     ة غي ار عين ى اختي ؤدي إل ك ي  مساويًا لطول الدورة فإن ذل
  . ممثلة للمجتمع ومن ثم عدم دقة التقديرات

  



  :Stratified Random Sampling طريقة العينة الطبقية -3
سام م  ى أق صائي إل ع اإلح سيم المجتم ة تق ذه الطريق ي ه تم ف رف ي سة تع تجان

سابقتين            Strataبالطبقات    ثم اختيار عينة فرعية من آل طبقة بإحدى الطريقتين ال
ة      ة منتظم شوائيًا أو بطريق ة ع ل طبق ن آ ار م تم االختي ات  . أي أن ي ذه العين وه

ى            ة عل ات الفرعي الفرعية مجتمعة تكون العينة الطبقية، ويعتمد حجم آل من العين
ؤدي           . ائينسبة صفتها في المجتمع اإلحص     ذا األسلوب ي اع ه ومن الواضح أن إتب

ة    . إلى تمثيل جميع طبقات المجتمع في العينة بطريقة مناسبة         وتستخدم هذه الطريق
ا      ي نحصل عليه ديرات الت ن التق ل م ة أق ضل وبتكلف ديرات أف ى تق للحصول عل

  . باستخدام العينة العشوائية البسيطة
ة بك    ذه الطريق تخدام ه ه الس ضح أن ك يت ن ذل وافر   م ضروري ت ن ال ه م اءة فإن ف

  :الشرطيين اآلتيين
سة ولكن تختلف                   - ة متجان ات فرعي ى طبق سهولة تقسيم المجتمع اإلحصائي إل

  .آل طبقة عن األخرى من حيث توزيع الظاهرة موضع الدراسة
ة             - دير حجم العين دخل في تق د ي ه ق ًا إذ أن حجم آل طبقة يجب أن يكون معروف

 تقديرات ونتائج آل طبقة سيتم تعميمها على        التي تسحب من آل طبقة آما أن      
ى حجم المجتمع للوصول                 ة إل المجتمع اإلحصائي آكل بنسبة حجم تلك الطبق

 :  وذلك باستخدام المعادلةإلى تقدير شامل للظاهرة موضع الدراسة
,  1,2,i

i
Nn n i
N

= × = K 

  . حجم المجتمعi،N حجم الطبقةi ،iN حجم العينة في الطبقة inحيث أن 
  :مزايا طريقة العينة الطبقية

  :توجد عدة مزايا للعينة الطبقية منها
  . تؤدي إلى زيادة دقة التقديرات وتقليل آمية األخطاء-
 . مهتمين ببيانات عن آل طبقة باإلضافة إلى تقدير معالم المجتمع قد نكون-

 2000 من مجموعة مكونة من     200فإذا أردنا مثًال أن نختار عينة طبقية حجمها         
سبة          اث بن ى    2شخص، ينقسمون إلى ذآور وإن ذآور          3 إل ار من ال ا نخت  80، فإنن

اث     ن اإلن ار م سيطة، ونخت شوائية الب ة الع ة العين ة  بط120بطريق ة العين ريق
شمل                وعتين مجموعة واحدة ت  200العشوائية البسيطة، ثم نكون من هاتين المجم

  .شخص، وتسمى العينة الناتجة عينة طبقية
ين                - ر ب إذا آان المجتمع اإلحصائي غير متجانس، أي يكون هناك اختالف آبي

ة         ى الدق يؤثر عل ك س إن ذل ات ف ات الطبق ين تباين ذلك ب ات وآ ام الطبق أحج
  .لعينة الطبقية أآثر آفاءة من العينة العشوائية البسيطةوتكون ا

  

  :)أو العينة المتعددة المراحل(ية طريقة العينة العنقود -4
Or Multi-Stage Random Sampling  Cluster Sampling  



م   C عددها Clusterيتم في هذه الطريقة تقسيم المجتمع اإلحصائي إلى عناقيد       ثًال ث  م
دارها         نختار عينة عشوائية   د مق ذه العناقي ذا األسلوب باسم        R من ه ود ويعرف ه  عنق

ى  ة األول ة ذات المرحل ة العنقودي ل   . المعاين ن آ ة م ة الثاني دات المرحل ار وح م نخت ث
سيطة أو           شوائية الب ة الع لوب العين ا بأس ى أم ة األول دات المرحل ن وح ود أي م عنق

دارها   ة ومق 1المنتظم 2, , , Rn n nK  م صبح حج و    لي ة ه ة العنقودي العين
1 2 Rn n n n= + + +K .         وقد تتعدد المراحل ما بين اختيار الوحدات األولية والوحدات

ددة المراحل  ة متع ون العين ذلك تك ة وب ات الدراس ة حسب متطلب رة . النهائي شرح فك ل
الرمز       ا ب العينة العنقودية نفرض أن لدينا عشرة شعب في مساق اإلحصاء وسنرمز له

Cافت الب ، ب دد ط دد        راض أن ع ذا الع نرمز له ًا وس ًا تقريب انون طالب عبة ثم ل ش آ
بالرمز

in والختيار عينة عنقودية من هذه الشعب نجري التالي:  
نختار عدد معين من هذه الشعب وليكن أربعة شعب مثًال ثم نختار عينة عشوائية من                 

الرموز   ات ب ام العين نرمز ألحج عبة وس ل ش 1آ 2 3 4, , ,n n n n ة م العين ون حج  ويك
1العنقودية هو  2 3 4n n n n n= + + +.  

ة              . سنعرض مثاًال آخر للعينة العنقودية     ام بدراسة حول حجم العائل ا القي فمثًال إذا أردن
سكن المحافظة،              ،في محافظة خانيونس    قد ال تتوفر لدينا قائمة بأسماء العائالت التي ت
ى م سمها إل ذا نق يم له انيونس، مخ ة خ ل مدين ة مث دة معين ى قاع اء عل كانية بن اطق س ن

ى       ة إل خانيونس، المنطقة الشرقية، القرارة، أو أية قاعدة أخرى، وربما تقسم آل منطق
ي       اء الت ن األحي ات م ة بمجموع دينا قائم صبح ل سكنية، في اء ال ن األحي ات م مجموع

 المجتمع اإلحصائي،     تغطي محافظة خانيونس، وتعتبر هذه المجموعات هي عناصر         
ك            ن تل ة م ار عين وم باختي م نق ودًا، ث سمى عنق ات ت ذه المجموع ن ه دة م ل وح وآ

  . المجموعات من األحياء وتجرى الدراسة عليها
  :مزايا وعيوب طريقة العينة العنقودية

سًا              ر متجان سًا أو غي تستخدم طريقة العينة العنقودية إذا آان المجتمع اإلحصائي متجان
ى شتمل عل اض  وي ة بانخف ة العنقودي ز أسلوب المعاين ن العناصر و يتمي ر م دد آبي  ع

  .التكاليف
  :ولكن ُيعاب على أتباع طريقة العينة العنقودية ما يلي

ى   - ة األول دة المعاين ي وح اورة ف دات المتج اء أو (الوح ي األحي ساآن ف الم
د ال            ) التجمعات السكانية مثالً   ذلك ق  عادة ما تكون متشابهة في الخصائص وب

  . تقدم معلومات إضافية تفيد الدراسة
دات    - ن الوح دد م دد مح ار ع ع   –اختي ل المجتم ا لتمثي سن اختياره م يح  إذا ل

   فقد يؤدي ذلك إلى استنتاجات غير دقيقة ومتحيزة–تمثيًال تامًا 
  :يجب أن يحقق أسلوب اختيار أي طريقة من طرق العينة ما يلي

ختيار عينة ممثلة للمجتمع اإلحصائي       اختيار طريقة المعاينة التي تؤدي إلى ا       -
  .موضع الدراسة تمثيًال تامًا



ى                    - ذلك إل ؤدي ب الزم وي ر من ال اختيار حجم مناسب للعينة بحيث ال يكون أآب
تكاليف باهظة وال أن يكون أقل من الالزم فال يحقق الهدف المطلوب وتكون              

ة أق           ذه العين ل ه ا   التقديرات واالستنتاجات التي نحصل عليها من مث ة عم ل دق
 .نرغب

  :ويحدد حجم العينة في ضوء االعتبارات التالية
ة    - اهرة أو مجموع ث الظ ن حي سه م ة تجان لي ودرج ع األص م المجتم حج

ن          بح م ا أص انس آلم ة التج ضت درج ا انخف ة وآلم ل الدراس واهر مح الظ
  .الضروري زيادة حجم العينة

ث   - صة للبح ة المخص م الميزاني ات الما . حج ت اإلمكاني ا قل ا  فكلم ة آلم دي
 .استوجب ذلك تخفيض حجم العينة

  

  :خصائص مجتمع متوسطات العينات
ع،      nولنتصور اآلن أن لدينا مجتمعًا وبفرض أننا اخترنا عينة حجمها            ذا المجتم  من ه

نفس          ،1xوحسبنا من هذه العينة الوسط الحسابي مثًال فوجدناه          ة ب ة ثاني ا عين  ثم اخترن
دناه           حجم العينة  ة         2x األولى، ثم تم حساب وسطها الحسابي فوج ة ثالث ا عين م اخترن  ث

دناه       ات التي يمكن             3xوُحسب منها الوسط الحسابي فوج ع العين سبة لجمي ذا بالن ، وهك
يم للوسط الحسابي                    ر من الق ، اختيارها من هذا المجتمع، وبذلك سيتوفر لدينا عدد آبي

ات                   ا من العين يم الوسط الحسابي والتي حصلنا عليه ع ق ومن الطبيعي أال تكون جمي
ساوية ارة مت دد  . المخت ر من ع ر بكثي ه أآب دد مفردات ًا آخر ع وِّن مجتمع يم تك ذه الق ه

ر عشوائي            . مفردات المجتمع األصلي   ل متغي وفي هذه الحالة فإن الوسط الحسابي يمث
سمى     يأخذ قيمًا مختلفة ويتبع توزيعاً    ع المجتمع األصلي، وي  معينًا قد يختلف عن توزي

اري             ة أو االنحراف المعي ذه الحال ة للوسط الحسابي في ه هذا التوزيع بتوزيع المعاين
  .للعينة أو نسبة مفردات العينة أو غيره من المقاييس اإلحصائية
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