
رة التي يقوم  اإلحصاء
ّ
هو علم من علوم الرياضيات املهمة، يعتمد اإلحصاء على مجموعة من البيانات املتوف

 
ً
بتلخيصها وتمثيلها واستنتاج نتائجها بغرض التنبؤ واالستنتاج وعمل نماذج، علم اإلحصاء علم قديم جدا

ل وعدد األفراد ومع مرور الوقت تمثل في العديد من املجاالت كإحصاء عدد الجنود واألسلحة واملال واملحاصي

تطور اإلحصاء وظهرت العديد من الطرق له، يستخدم اإلحصاء في العدد من املجاالت السياسية 

 .واالجتماعية واالقتصادية فهو مهم للشركات والحكومات ورجال األعمال

 

 جمع البيانات اإلحصائية

 أهّم مرحلة في العملية اإلحصائية هي مرحلة جمع الب 
ّ

 أّي خطأ في عملية جمع البيانات إن
ّ

يانات، إن

 :سينتج عنه إحصاء خاطئ، يجب تتبع النقاط اآلتية لجمع البيانات

 

 صادر البياناتم

 يجب أن يكون املصدر صحيح ودقيق، وهناك نوعان من مصادر البيانات: 

املصادر األولية، وهي البيانات التي يجمعها الباحث بنفسه من عينات البحث، كإجراء بحث عن األسرة  

وجمع املعلومات من رب األسرة، وهو أكثر دقة من املصدر اآلخر ولكنها تستهلك الكثير من الوقت والجهد 

 واملال.

شكل غير مباشر من جهات معينة أو املصادر الثانوية، وفي هذه العملية يتم الحصول على البيانات ب 

 ولكنه يوفر الوقت والجهد واملال على 
ً
أجهزة كاستخدام النشرات والدراسات، وهو مصدر غير دقيق تماما

 .عكس املصدر األخر

 

  



 أسلوب جمع البيانات 

تعتمد هذه العملية على الهدف من البحث وحجم عدد األشخاص املشمولين بالبحث، ومن أساليب 

 يانات:جمع الب

أسلوب الحصر الشامل، في هذا األسلوب يتم دراسة كل فرد أو عينة خاضعة للبحث من دون استثناءات  

 وواقعي غير متحّيز ولكنه يحتاج للكثير من الوقت والجهد واملال.
ً
 جدا

ً
 مّما يجعله دقيقا

على املجتمع ككل أسلوب املعاينة، يتم دراسة مجموعة صغيرة مختارة بأسس علمية تم تعميم النتائج  

 وهو أفضل للحاالت 
ً
ر الوقت والجهد واملال ويكون أكثر تفصيال

ّ
مّما يجعلها طريقة غير دقيقة ولكنه يوف

 التي يصعب حصره

 

 

 

 نوع العينات

 يتّم تحديد الفرق بين العينة واملجتمع ككل املأخوذة منه، أسلوب املعاينة يتوقف على عدة عوامل منها:  

 اختيار مفردات العينة   نوع العينة.    تحديد حجم العينة. 

 

 أقسام العينات 

 العينات االحتمالية،وهي عينات تختار عشوائية من املجتمع لضمان عدم التحيز، ومن أنواعها؛ 

 العينة العشوائية البسيطة، والعشوائية الطبقية، والعشوائية املنتظمة، والعشوائية متعددة املراحل.

العينات غير االحتمالية، يتم اختيار العينات بطرق مدروسة غير عشوائية بما يحقق الهدف من اإلحصاء، 

 .ومن أنواعها؛ العينة العمدية، والعينة الحصصية















ير المبوبةالتمثيل البياني للبيانات المبوبة وغ



العرض البياني للبيانات الكمية

يانات،البوصففياستخدامهايمكنالتيطرقأحدهوللبياناتالبيانيالعرض•

يقيةالتطبالنواحيمنكثيروفيالبيانات،تمركزومدىالتوزيعشكلحيثمن

وتختلفالدراسة،محلالظاهرةوصففيوأسرعأسهلالبيانيالعرضيكون

راري،تكجدولشكلفيالمبوبةالبياناتنوعحسببيانياالبياناتعرضطرق

.المختلفةالبيانيةلألشكالعرضيليوفيما

•



HISTOGRAMالتكراريالمدرج -1

بيانيةعمدةأعنعبارةوهوالمتصلة،الكميةبالبياناتالخاصالبسيطالتكراريللجدولالبيانيالتمثيلهوالتكراريالمدرج

تمثيلويتم،األفقيالمحورعلى(الفئاتحدود)المتغيرقيمتمثلبينماالرأسي،المحورعلىالتكراراتتمثلحيثمتالصقة،

.الفئةطولهوقاعدتهوطولالفئة،تكرارهوارتفاعهبعمود،فئةكل



فيما يلي التوزيع التكراري ألوزان عينة من الدواجن بالغرام، (: 1)مثال
.يوم45اختيرت من أحد المزارع بعد 100حجمها 

:المطلوب

الفئة؟طولهوما-1

.التكراريالمدرجارسم-2

علىعلقثمالنسبي،التكراريالمدرجارسم-3

.الرسم



الحل

(L )طول الفئة-1

L = 620 - 600 = 640 - 620 = ... = 720 - 700 = 20

20= إذا طول الفئة 

.سم المدرج التكرارير-2

:لرسم المدرج التكراري يتم إتباع الخطوات التالية

.رسم محوران متعامدان، الرأسي ويمثل التكرارات، األفقي ويمثل األوزان•

.كل فئة تمثل بعمود ارتفاعه هو تكرار الفئة، وطول قاعدته هو طول الفئة•

.كل عمود يبدأ من حيث انتهى به عمود الفئة السابقة•

.يبين المدرج التكراري ألوزان الدجاج( 1–2) والشكل 

.دجاجة100المدرج التكراري ألوزان عينة من الدجاج حجمها ( 1–2) شكل 





ثماألفقي،رالمحوعلىالفئاتومراكزالرأسي،المحورعلىالتكراراتتمثلحيثالبسيط،التكراريللجدولأيضابيانيتمثيلهو:التكراريالمضلع-

.األفقيبالمحورالمضلعطرفيتوصيليتمذلكوبعدمنكسرة،بخطوطاإلحداثياتبينالتوصيل

:التاليةالمعادلةبتطبيقوتحسبالفئة،منتصففيتقعالتيالقيمةهيالفئةومركز

ل ونظرا لعدم معرفة القيم الفعلية لتكرار كل فئة، يعتبر مركز الفئة هو التقدير المناسب لقيمة ك

.مفردة من مفردات الفئة

مثال (2) لرسم المضلع التكراري( 4–2) استخدم بيانات الجدول التكراري في المثال  .

:الحل :لرسم المضلع التكراري يتبع اآلتي



:نقط اإلحداثيات هي

ن بالشكل التمثيل البياني لنقط اإلحداثيات وتوصيلها بخطوط مستقيمة، كما هو مبي•

دجاجة100المضلع التكراري ألوزان عينة من الدجاج حجمها (4-2)شكل



دجاجة100المنحنى التكراري ألوزان عينة من الدجاج حجمها ( 5-2) شكل 



قسم المحاسبة/ كلية مدينة العلم الجامعة 

مبادئ االحصاء

الدراسة الصباحية–المرحلة االولى 

بشير فيصل محمد.د.م

1.45-1.00:الوقت 

7مقاييس النزعة المركزية المحاضرة رقم 
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الدينار العراقي

























المجتمع والعينات

Populations and Samples



العـيـنـاتالمجتمع و 

جمعأوالقياسأداةتحديدوقبلوفرضياتهالبحثلمشكلةالباحثتحديدبعد•
Populationالدراسةمجتمعتحديدمنلهبدالالمعلومات، Study،ألن

ماتسعلىتدلمتغيراتمنتتكونعبارةشكلعلىتكونالفرضيةصياغة

أواألفرادجميعبأنهيعرفوالذياإلحصائيالمجتمعتشكلأشياءأوفراد

.البحثمشكلةموضوعيكونونالذيناألشياءأواألشخاص

كونتدراستهفإنالمجتمع،أفرادجميععلىدراستهإجراءالباحثاستطاعوإذا•

معتعاملالفيصعوبةيجدقدالباحثولكندقة،وأكثرللواقعأقربنتائجذات

الدراسةإلجراءسيضطرهمماأسباب،لعدةالمجتمعمشاهداتمنمشاهدةكل
.الدراسةعينةنسميهاالمجموعةوهذهالدراسة،مجتمعمنجزئيةمجموعةعلى



المجتمع و العـيـنـات

:وبذلك نصوغ التعريفات التالية •

كامل األفراد أو األحداث أو المشاهدات موضوع البحث أو : مجتمع الدراسة •
.الدراسة

.مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة: العينة •



المجتمع و العـيـنـات

للنتائجيركبحدإلىمشابهةنتائجيعطيومناسبدقيقبشكلالعينةاختيارإن•

.الدراسةمجتمعكاملدراسةعندعليهالحصوليمكنالتي

تمعالمجلخصائصتمثيلهازادكلمااكبرالعينةحجمكانكلماعامبشكل•

.الدراسةموضوع

علىنةالعيدراسةخاللمنإليهاالتوصليتمالتيالنتائجتعميميمكنلذلك•

.األصليالدراسةمجتمع

جتمعملسماتالعينةتمثيلإمكانيةمنتزيدالعينةأفرادزيادةاننعلمحيث•
.السماتهذهمعتتفقالالتيالفرضيةرفضفييساعدمماالدراسة



أسباب اللجوء إلى استخدام العينات

غرافيةجمساحةعلىيقعالدراسةمجتمعيكونفقد:الوقتوطولوالجهدالتكلفة•

ممامع،المجتعناصرلفحصطويلةمسافاتللتنقلالباحثيضطرمماكبيرة

ةالعالقالدراسة؛موضوعكانلوالحالهوكماطويال،ووقتاوجهدامااليكلف

املكعلىالدراسةإجراءفإناألسرة،لربالتعليمومستوىاألسرةدخلبين

الدراسةانتكإذاخاصةالبيانات،لجمعكبيرينوجهًداعاليةتكلفةيتطلباألسر

إجراءيمكنلذلكوسريع،مناسبقراراتخاذعلىالقرارمتخذيلمساعدة
.النتائجتعميمثمومنممثلةعينةعلىالدراسة

النتائجفسنفإنتامبشكلمتجانسةالمجتمععناصرتكونفعندما:التامالتجانس•

ءأجزاعلىأوالمجتمعكاملعلىالدراسةأجريتسواءعليهاالحصوليمكن

ةوزارلمختبراتمعينبتركيزكيماويةمادةعلىالدراسةإجراءفعندمنه،

.متجانسةالمادةألنالمادةمنجزءعلىالتجربةإجراءيكفيالتربية



أسباب اللجوء إلى استخدام العينات

ألدويةامننوعصالحيةمدىلمعرفة:عليهاالمشاهداتاخذنتيجةالعناصرتلف•
.والمعاينةللفحصاألدويةجميعفتحيعقلال

ةفعالياختبارالدارسةموضوعكانفإذا:الدراسةمجتمعحصرإمكانيةعدم•

نوالذيالمصابينجميعحصريمكنفالالسرطانلمرضجديدمعينعالج
.مستقبالبالمرضسيصابون

فال،مامبحثلتعليمجديدةطريقةالدراسةموضوعكانإذا:التجربةحساسية•

ومنتها،فعاليمنالتأكدقبلالطلبةجميععلىالجديدةالطريقةتطبيقيعقل

اتخاذميتالنتائجضوءوفيالطلبة،منعينةعلىالتجربةتجرىإنالمنطقي
.بشأنهاالمناسبالقرار



 Samples  Typesأنواع العينات  

Simpleالبسيطةالعشوائيةالعينة• Random Sample

أحدلتكونالمجتمععناصرلجميعالفرصتكافؤيعنيالعيناتمنالنوعهذا
Lotteryالقرعةباستخدامإمااختيارهاويتمالعينة،مفردات method،جداولأو

Randomالعشوائيةاألرقام number table،الطريقةهذهاستخدامويتطلب

كوبذلالدراسة،مجتمعمنهايتكونالتيالعناصركاملومعرفةحصرضرورة

.مسبقاومحددةمعروفةعنصرلكلالظهورفرصةتكون



Samples  Typesأنواع العينات  

Systematicالمنتظمةالعينة• Sample

لكلمتسلسلةأرقاموإعطاءالمجتمععناصرحصريتمالعيناتمنالنوعهذافي

طولناتجالليكونللعينةالمطلوبالعددعلىالمجتمععناصرعددقسمةثمعنصر،

هويكونواالختيار،فترةطولمناصغرعشوائيرقماختيارويتماالختيار،فترة

لينتجألولاالعنصرتسلسلعلىالفترةطولونضيفالعينة،عناصرأولتسلسل

ذلكلىعمثالالمفردات،جميعاختيارينتهيحتىوهكذاالثاني،العنصرتسلسل

خطعلىتسيرعلبة100كلمنعلبةاخذفيهيتموالذيالجودةفحصاختبار
.اإلنتاج



 Samples  Typesأنواع العينات  

 Striated Sampleالعينة الطبقية •

يفواضح(تجانسعدم)تباينهناكيكونعندماالعيناتمنالنوعهذانستخدم

ناًءابطبقاتأومجموعاتإلىالدراسةمجتمعتقسيميمكنبحيثالدراسة،مجتمع

انهدنجالتطوعي،العملنحوماجامعةطلبةاتجاهاتدراسةفعندالتباين،هذاعلى

رابعة،ثالثة،ثانية،أولى،الدراسيةالسنةحسبطبقاتإلىالطلبةتقسيماألفضلمن

.عليادراسات



 Samples  Typesأنواع العينات  

Clusterالعنقوديةالعينة• Sample

نيمكشريحةوكلشرائحعدةإلىتقسيمهيمكنالدراسةمجتمعأنتعنيوهذه

بيلسوعلى،ضخمعنبعنقودعننتحدثوكأنناأخرىشرائحعدةإلىتقسيمها

مجموعةلتمثمديريةوكلمديرياتمجموعةتمثلوالتعليمالتربيةوزارةفإنالمثال

وبذلكطلبة،مجموعةيمثلصفوكلصفوفمجموعةتمثلمدرسةوكلمدارس

فيدائياالبتالسادسوالصفمامدرسةفياالبتدائيالسادسالصفاختياريمكن

،الدولةأنحاءجميعفيالسادسالصفطلبةعنعنقوديةكعينةأخرىمدرسة

وعدمروسة،المدالعينةبأفرادااللتقاءلتسهيلأهمهاأسبابلعدةالعينةهذهوتستخدم

.التجاربراءإلجالصفوفمنالعينةاخذبسببالمدارسفيالتربويةالعمليةتعطيل



 Samples  Typesأنواع العينات  



 Samples  Typesأنواع العينات  

nonrandomالعشوائيةغيرالعينات• Samples

قيق،دبشكلالدراسةمجتمعتحديدعلىالقدرةعدمحالةفيالعيناتهذهتستخدم

راسةالدمجتمعأفرادلجميعالفرصةنفستعطيالبأنهاالعيناتهذهوتتصف

:يليماالعيناتهذهأنواعومن.العينةفيبالظهور

Accidental(العرضية)الصدفةالعينة• Sample

العامالرأيةمعينصحيفةتستطلعمثلمابالصدفةاختيارهيتمالعينةمنالنوعوهذا

لمجتمعممثالغيرالعيناتمنالنوعهذايكونماوغالبا،معينةقضيةحول

.الدراسة



Samples  Typesأنواع العينات  

Purposiveالقصديةالعينة• Sample

يكونأنندومعرفتهعلىوبناءادراستهأهدافيخدمبماعينتهأفرادالباحثينتقي

ميالعلالمؤهلأوالكفاءةحيثمنمناسبةهويراهاالتيغيرشروطأوقيودهناك

تبرتعولكنهاالنظروجهاتلكافةممثلةغيرعينةوهذهغيرها،أواالختصاصأو

للباحثاسبةمنقاعدةتشكلالتيللمعلوماتثريومصدرالعلميللتحليلمتينأساس

.الدراسةموضوعحول

Volunteerالتطوععينة• Sample

حولاختصاصيمعالتحدثمثلإلجرائهامتطوعينإلىالدراساتبعضتحتاج

لعينةاهذهتمثلالغالباوالنفسية،أوالتربويةالتجاربإلجراءأومحدد،موضوع

رعةوسالعينةأفرادقبلمنالتعاونالباحثعلىتسهلولكنهاالدراسة،مجتمع
.اإلنجاز


