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  الباب األول

  المفاهيم األساسية لعلم اإلحصاء
  

  

  ذة عن علم اإلحصاءنب ١-١
  

 أفراد المجتمع حتى تـتمكن كـل        الوسطى الهتمام الدول بتعداد   العصور  ى  نشأ علم اإلحصاء ف   

 وذلـك   ،حال وقوع اعتداء من جانب إحدى الدول      ى  يستطيع الدفاع عنها ف   ى  دولة من تكوين جيش قو    

مـن فـرض   وكذلك اهتمت الدول بحصر ثروات األفـراد حتـى تـتمكن     . التوسع والثروة ى  طمعا ف 

ثم توسـعت عمليـات التعـداد       . الضرائب وتجميع األموال الالزمة لتمويل الجيش وإدارة شئون البالد        

 ثم توسـعت    ،وبذلك نشأت الحاجة  . ستهالكنتاج واال والحصر لتشمل بيانات عن المواليد والوفيات واإل      

وبـذلك نـشأت    . هالكسـت نتاج واال عمليات التعداد والحصر لتشمل بيانات عن المواليد والوفيات واال        

حتى يسهل الرجوع   ى  صورة جداول أو رسم بيان    ى  الحاجة إلى تنظيم وتلخيص هذه البيانات ووضعها ف       

علم الدولة أو علم الملـوك ثـم        "  وقد أطلق على هذة الطرق       ،ستفادة منها بأسرع وقت ممكن    إليها واال 

  ".علم اإلحصاء

ـ  Status مشتقة من كلمة     Statisticsوكلمة    Statisticaولـة بالالتينيـة أو كلمـة        الدى   وتعن

 حيث كـان    ،ذلك الوقت ى  وهذا كل ما كان يعرف عن علم اإلحصاء ف        . الدولة أيضا ى  باإليطالية وتعن 

ـ      اى  يستفاد بها ف  يستخدم للوصول إلى نتائج     ى  التحليل اإلحصائ  لـم  ى  تخاذ القرارات من األشـياء الت

ـ  حتمـاال ها والسيما بعد تطور علم اال     دامستخنه قد ظهرت الحاجة الماسة ال     أتستخدم بعد رغم     ى ت ف

ذلك الوقت بأن علم اإلحـصاء      ى  عتقاد ف هذا وقد ظل اال   . القرنين السابع عشر والثامن عشر الميالديين     

صورة بيانية أو صورة    ى   إما ف  ،يختص بالطرق العلمية لجمع وتنظيم وعرض البيانات      ى  هو العلم الذ  

الوقت الحاضـر يعتقـدون أن      ى  التعليم ف ى  طالع ومحدود االى   حتى أن بعض األشخاص قليل     ،جدولية

ـ            . إال هذه الطرق  ى  اإلحصاء ما ه   ى إال أنه بعد التطور أصبحت الحاجة ملحة إلى تحليل البيانـات الت

جمعت كالتنبؤ بعدد السكان بعد فترة زمنية بنـاء علـى التعـدادات الموجـودة أو التنبـؤ باإلنتـاج                    

ى ت الذ حتماالوقد ساعد على ذلك تطور علم اال      .  وتصميم التجارب   أو طرق أخذ العينات    ،ستهالكواال

  .تخاذ القرارات المناسبة بناء على هذا التحليلتحليل البيانات واى له دور كبير فكان 

ى  وف .)إلخ....-األدب–الزراعة-الطب(إلى مجاالت العلوم المختلفة     ى  حصائوقد امتد التطبيق اإل   

 ،لكترونية وتنوعت أحجامها وقدرتها ودقتهـا      تطورت الحاسبات اإل   من القرن العشرين  ى  النصف الثان 
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 األخيرة الحظنا أن معظم األبحـاث       ةاآلونى  وف. ساعد على تقدم علم اإلحصاء بشكل كبير      ى  األمر الذ 

ى إتمام البحث ذاته او التطبيق العـدد      ى   إما ف  ،علم اإلحصاء استخدم أصحابها الحاسبات    ى  األكاديمية ف 

  .صلوا عليهاحى للنتائج الت

  

  

  تعريف علم اإلحصاء  ٢-١
  

يختص بالطرق العلميـة لجمـع وتنظـيم        ى   علم اإلحصاء بأنه ذلك الفرع من العلوم الذ        يعرف

 وذلك للوصول إلى نتائج مقبوله وقرارات سليمة على ضوء هـذا            ،وتلخيص وعرض وتحليل البيانات   

  .التحليل

  .األمثلة التوضيحيةوبعون اهللا سوف نتناول كل طريقة بالشرح المفصل و

  :ينقسم علم اإلحصاء إلى قسمين أساسين هما

  .Descriptive Statistics ى اإلحصاء الوصف -١

 .Statistical Inference ى لستدالاإلحصاء اال -٢

هو عبارة عن الطرق الخاصة بتنظيم وتلخيص المعلومات والغـرض مـن            : اإلحصاء الوصفي 

الجـداول  (على توزيعات تكرارية    ى  والطرق الوصفية تحتو  . التنظيم هو المساعدة على فهم المعلومات     

ورسوم بيانية وطرق حساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومختلف القياسـات            ) التكرارية

  .األخرى

ل عن معالم المجتمع بناء     ستدالتعمل لال ى   هو عبارة عن الطرق العلمية الت      :ليستدالاإلحصاء اال 

 وذلـك وفـق الطـرق اإلحـصائية         ،الحصول عليها من العينة المأخوذة منه     تم  ى  على المعلومات الت  

 .المعلومة

  

  

  والعينة اإلحصائية ى المجتمع اإلحصائ ٣-١
  

ويقسم  .لها خصائص مشتركة  ى  محل الدراسة والت  نه مجموعة من األفراد     أيعرف المجتمع على    

  :إلى قسمينى المجتمع اإلحصائ

 ،المعمـل ى  محدود من األفراد مثل عدد أجهزة الكمبيوتر ف       يكون فيه عدد    ى  والذ: مجتمع محدود  -١

  .إلخ...كلية ماى عدد طالب الفرقة األولى ف
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ـ            ى   هو المجتمع الذ   :مجتمع غير محدود   -٢ ى يكون فيه عدد األفراد غير منته مثل عـدد النجـوم ف

 .إلخ...مزرعة معينةى السماء، عدد حبات القمح المحصود ف

مالحظة بيانات جميع أفراد المجتمع لما يكلف ذلـك مـن           بعض األحيان يكون من الصعب      ى  ف

وللتغلب . بعض األحيان استحالة ذلك مثل فحص جميع دم المريض        ى   أو قد يكون ف    ،جهد ووقت ومال  

  .ذلك يمكن اختيار جزء من المجتمع يسمى بالعينةى عل

المجتمـع  يتم اختيارها بحيث تمثل جميع صـفات        ى  تل بأنها جزء من المجتمع وا     العينةوتعرف  

وقـد  .  وهو خارج نطاق كتابنا هـذا      ،وينفرد بها فرع خاص من علم اإلحصاء يسمى نظرية العينات         

 مثل أخذ عينـة مـن دم مـريض          ،تكون الحاجة ضرورية ألخذ العينة بديال عن دراسة المجتمع كله         

  .إلى الوفاةى ننا النستطيع فحص كل دم المريض ألن ذلك يؤدإلفحصها حيث 

 وهذا يتطلـب أخـذ عينـة        ،دراسة المجتمع كله إلى فقدان عناصرة أو إتالفها       ى  وكذلك قد يؤد  

فمثال عند فحص سالمة كمية من البيض يتطلب أخذ عينة منها ونقوم بكسرها وذلك للتأكد من               . صغيرة

وكذلك عند فحص عمر اللمبات إلنتاج مصنع معين فإننا نأخذ عينة لقيـاس             . هسالمة البيض من عدم   

 وتفيـد   .تمثل المجتمع أفـضل تمثيـل     ى  تلك الت ى   وأفضل العينات ه   ،ءة حتى تحترق  أعمارها باإلضا 

ومن مميزات العينة   . بمعلومات ومؤشرات عن المجتمع كله    التنبؤ  ى  المعلومات المتوفرة من العينات ف    

وأكثر شموال إلمكانية الحصول علـى اجابـات عـن          )  أقل اتستغرق وقتً (أنها أقل تكلفة وأكثر سرعة      

 وكذلك تكون أكثر    ،ات المطلوبة بشمول أكبر من الحصر الشامل ألفراد المجتمع محل الدراسة          المعلوم

 ألخذ العينات من المجتمع محـل       ينكفاءة عالية ومدرب  ى   أشخاص ذو  استخدامدقة وذلك بسبب إمكانية     

  .الدراسة

  

  

  البيانات ٤-١
  

 وقد تكـون بيانـات      ،ينةتؤخذ أثناء دراسة مع   ى  مجموعة من المشاهدات أو المالحظات الت     ى  ه

مثل أطوال وأوزان مجموعة من الطالب أو دخول مجموعة من األسر أو بيانات غيـر              ) كمية( رقمية  

 .إلخ.. . مثل لون البشرة والجنس) وصفية (رقمية 
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  المعلمة واإلحصائية  ٥-١
  

 أو ،عينةدولة مى لألسر ف ى  دخل الشهر ال وذلك مثل متوسط     ، شيء يميز المجتمع ككل    :المعلمة

اإلنتـاج  ى   أو نسبة المعيب ف    ،مجتمع معين ى   أو نسبة المدخنين ف    ،مدرسة ما ى  متوسط طول الطالب ف   

  ... وهكذا،إلحدى السلع

ـ   ١٠٠لعينة مكونة من    ى  دخل الشهر الشيء يميز العينة مثل متوسط      ى   ه :اإلحصائية ى  أسرة ف

 ... وهكذا،امدرسة مى  طالب ف٥٠أو متوسط الطول لعينة مكونة من دولة ما، 

  

  

  اتلمتغيرا ٦-١
  

خـر  آتتغير قيمته من عنصر إلى      ) وصفية(وغير رقمية   ) كمية(هو مقدار له خصائص رقمية      

دراسة ظاهرة مثل الطول أو الوزن أو لون البشرة         ى  فمثال إذا رغبنا ف   . من عناصر المجتمع أو العينة    

) رقميـة (الذكاء تكـون بيانـات كميـة        أو لون العين فإن قراءة المفردات لمتغير الطول أو اللون أو            

Quantitative غير رقمية( وظاهرة الجنس أو لون الشعر أو لون العين تأخذ قيما وصفية (Qualitative. 

  
 

  مصادر جمع البيانات اإلحصائية ٧-١
  

 وهو ما يؤخذ من السجالت      ،تاريخي:  المصدر األول  :يوجد مصدران لجمع البيانات اإلحصائية    

 ،رسائل الماجـستير والـدكتوراه    ى   كذلك البيانات الواردة ف    ،سجالت المواليد والوفيات  فوظة مثل   حالم

للتعبئـة العامـة    ى  يتم نشرها من خالل المنظمات الدوليـة أو الجهـاز المركـز           ى  أيضا البيانات الت  

وفيه يتم جمـع البيانـات      ى  ميدان: المصدر الثاني . واإلحصاء، كل هذه تعتبر مصادر تاريخية للبيانات      

 هذا ويـتم    ...).-تجربة علمية –هيئة–شخص(ل الباحث بالوحدة محل الدراسة      اتصامباشرة عن طريق    

  :جمع البيانات ميدانيا عن طريق الوسائل التالية

 وبهذا يـستطيع    ،ل المباشر باألشخاص محل الدراسة    تصاحيث يقوم الباحث باال   : المقابلة الشخصية  -١

البيانات، إال أن هذه الطريقة ورغم ما تمتاز به من          جمع  ى  الباحث أن يحقق أعلى درجات الدقة ف      

  .حالة العينات الكبيرة الحجمى  والسيما ف، تكون مكلفةقددقة المعلومات 
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ة تشمل العديد مـن األسـئلة الرئيـسية         استماروفيها يقوم الباحث بتصميم     : ة اإلحصائية ستماراال -٢

ة الـشروط   سـتمار هذه اال ى  راعى ف تحقق جميع األهداف للبحث محل الدراسة، وي      ى  والفرعية الت 

 :التالية

  .يجب أن تكون األسئلة واضحة وسهلة -أ

ة غير طويلة وذلك حتى ال يصاب الـشخص محـل الدراسـة بالملـل               ستماريجب أن تكون اال    -ب

 .والضيق

 . بعيدة عن الواقعهيجب التأكيد على سرية البيانات للشخص محل الدراسة حتى ال تكون إجابات -ج

أكثر من موضـع تحقيقـا لمـصداقية        ى  ة على بعض األسئلة المكررة ف     ستمار تشمل اال  يجب أن  -د

 .الشخص محل الدراسة

 .ة األهداف محل الدراسةستماريجب أن تحقق اال -هـ

 ،اها عن طريق أخذه لعينة صغيرة جـد       اختبارة أن يقوم ب   ستماريجب على الباحث بعد إعداد اال     

  .وذلك للتحقق من جميع الشروط السابقة




