
الفصل األول 

 مدخل إلى عمم اإلحصاء
 

  Introduction: مقدمة 
ن تعدو نعمة اهلل ال تحصوها" الكريم في مواقع عدة  أنورد ذكر اإلحصاء في القر   لقد "، " وا 

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويمتنا " . " أحصاهم وعدهم عدا
وقد . وغيرىا من اآليات الكريمة " .... وال كبيرة إال أحصاهامال هذا الكتاب ال يغادر صغيرة 

، وأول من استخدمو الفراعنة  الحصر والعدظير اإلحصاء في العصور القديمة مبنيًا عمى فكرة 
كما استخدمت ىذه الفكرة في ، حيث ساعدىم حصر وعد السكان والثروات في بناء األىرامات 

.  فة المأمون لتحديد نسبة الزكاة عمى المسممينظل الدولة اإلسالمية من قبل الخمي
فمن أبسط األمور ، وقد نشأت النظم اإلحصائية مع نشوء الدولة ووجودىا عمى وجو األرض    

وعدد السكان القادرين ، أن أي حكومة تحتاج إلى معرفة القادرين عمى حمل السالح من السكان 
وكذلك تيتم الدول . عمى دفع الضرائب التي تفرض عمييم وذلك لكي تتمكن من إدارة دفة البالد 

ليتم من خالل ىذا ، شعبيا أفراد دمة بمعرفة خريطة توزيع القدرات العقمية والذىنية بين المتق
ة والعمل ووضع كل فرد في المين، المسح العام توزيع الطالب عمى التعميم المناسب ليم 

ويتم تجنيد الشباب البالغين كل منيم في السالح المناسب لقدراتو ،  المناسب لتفكيره وميولو
 . ومواىبو

وقد تطورت النظم اإلحصائية من مفيوم الحصر والعد ولغة األرقام إلى مفيوم اإلحصاء  
حيث ييتم بالدراسة الكمية ، والذي أصبح يعد اآلن من أىم أدوات البحث العممي، وبمعناه العممي

. لمظواىر المختمفة من اجل وصفيا وتحميميا وتفسيرىا والتنبؤ بيا ثم التحكم فييا
 

 Definition of Statistics    :حصاء تعريف اإل
ولذلك فإن كممة  ، والذي يعني الدولة" ستاتو"يشير معنى كممة إحصاء إلى لفظ التيني يدعى  

، وىي الدولة STATEوالمشتقة من كممة  STATISTICSإحصاء في المغة االنكميزية تعني 
مجموعة الحقائق الخاصة : " فإن من أوائل التعريفات التي وضعت لإلحصاء ىو أنو  وعميو

فشيئًا حتى غدا من أىم أدوات البحث العممي كما  ئاً ثم تطور ىذا المفيوم شي، "  بشؤون الدولة
كما أنو  ،  وأساليبوفإن اإلحصاء أصبح عممًا قائمًا بحد ذاتو لو طرقو وأدواتو  وبالتاليأسمفنا ، 

 
 



 
الصناعية والتجارية واليندسية والزراعية أصبح من العموم الضرورية لمعموم األخرى كالعموم 

. واإلنسانية واالقتصادية وغيرىا
:  ويعرف اإلحصاء كعمم بأنو

, مجموعة الطرائق واألدوات العممية التي تتبع في الحصول عمى البيانات الكمية والنوعية " 
". وتصنيفها وتبويبها وعرضها وتحميمها و استخالص النتائج منها

 
 Types of statistics :أنواع اإلحصاء 

 : وىما : لإلحصاء نوعان أو وظيفتان أساسيتان 
  Descriptive statistics: اإلحصاء الوصفي -1

فيو يعني .  األمر في الحقيقة عميووىو ذلك الجزء من اإلحصاء الذي يصف الواقع كما ىو 
جمع البيانات ب اإلحصائية المتبعة في يلاعرض حقيقة الظاىرة المدروسة بشكل ممخص باألس

. وتبويبيا وعرضيا وتحميميا
 

 Inferential or Inductive statistics: االستداللي أو االستقرائي اإلحصاء -2
وىو ذلك الجزء من اإلحصاء الذي ييدف لمتوصل إلى صورة لممجتمع اإلحصائي عن طريق   

ند عمى عينات مأخوذة حول المجتمعات األصمية تست تدراسة العينة ، فيو ييتم بالقيام باستدالال
ومن أىميا توفير ، فغالبًا يتم المجوء إلى العينات في الكثير من الدراسات ألسباب عديدة . منيا

المال والجيد والوقت المطموب عند إجراء الدراسة عن طريق الحصر الشامل لوحدات المجتمع 
عن طريق الحصر  باإلضافة إلى استحالة إجراء الكثير من الدراسات اإلحصائية، المدروس

الشامل كحالة دراسة نسبة مموحة بحيرة أو نسبة التموث الجوي فوق إحدى المدن بدخان عوادم 
السيارات أو عدم إمكانية فتح كل زجاجات الدواء المنتجة لمعرفة إن كان الدواء فييا محقق 

. لشروط محددة أم ال
 
 
 
 
 



 
 : مراحل البحث اإلحصائي

ن ميزة التعريف السابق لعمم اإلحصاء أنو يعرف عمم اإلحصاء بطريقة استخدامو و بمراحمو إ  
فإذا أردنا القيام ببحث ما مستخدمين  ، األساسية التي البد منيا عند إجراء أي بحث إحصائي

جل أبعادىا من أننا و بعد التفكير العميق في المشكمة المدروسة لفيم إاألدوات اإلحصائية ف
:  التاليةسنقوم بالخطوات وتحديد اليدف ،  تحديد إطار الدراسة والبحث

 
 collecting dataجمع البيانات اإلحصائية  -1
 classifying data تصنيف وتبويب البيانات -2
 showing dataعرض البيانات  -3
دراسة ىذه البيانات وتحميميا باستخدام الطرق اإلحصائية كمقاييس النزعة المركزية و  -4

 Analyzing data و االرتباط وغيرىا التشتت
  Resultsاستخالص النتائج  -5

ل مرحمة تبدأ من ك وتعتبر المراحل المذكورة سابقًا مرتبطة ومتعمقة ببعضيا البعض إذ أن   
لذلك فأن أي خطأ في أي مرحمة  ، وعمى صحة نتائجيا عمييانياية المرحمة السابقة ليا وتعتمد 

 .من المراحل سوف يؤثر عمى المراحل التي تمييا وعمى صحة النتائج المستخمصة
  .وقبل الدخول في تفاصيل ىذه المراحل ال بد لنا أن نتعرف عمى بعض أىم المفاىيم اإلحصائية

 
 Statistical concepts : مفاهيم إحصائية

اإلحصائية التي ال بد من التعرف عمى مضمونيا لكل دارس نستعرض فيما يمي بعض المفاىيم 
:  وىذه المفاىيم ىي،  لعمم اإلحصاء

 
 Variable :المتغير أو المتحول

وىو تمك الخاصية أو الكمية أو الصفة التي تتغير قيمتيا من عنصر آلخر أو من مشاىدة إلى   
وفي ، أخرر إلى عنصر الطول متغير حيث تختمف ىذه الخاصية من عنص:  مثالً  ، أخرى

السحوبات ، إيداعات عمالء مصرف، دخل األفراد: العموم االقتصادية ىناك متغيرات مثل 
والثوابت ،  Constant والمتغير يقابل مع الثابت. الخ..... الشيرية لمجموعة من المودعين

الكتمة الذرية ، 1مثل العدد الذري لميدروجين ، ىي السمات أو الخواص التي ال تتغير قيمتيا أبدا



π،  16أو الجزيئية لألوكسجين = أو ( الطول ) والمتغير سواء أكان كميًا .  الخ...  3.14
  .فإما أن يكون متصاًل أو منفصالً ، يظير عمى نوعين( لون العيون)  نوعياً 

 
 Continuous variable: المتغير المتصل أو المستمر -1

فالعمر مثال ىو متغير ، بمقادير صغيرة صغرًا ال نيائياً ىو ذلك المتغير الذي تختمف قيمو   
متصل ألنو ال يمكن أن نمر من عمر إلى عمر أخر ميما كان قريبا منو إال إذا مررنا بعدد ال 

ونحصل عمى قيمة ىذا المتغير بالقياس ال بالعد ، كما أن الزمن متغير ، نيائي من األعمار
تقريبي وعمى درجة معينة من الدقة قد تصل إلى  متصل ونحن نقيسو بواسطة الساعة وبشكل

، درجات الحرارة ، أجورعمال، األوزان، األطوال : ومنيا،  من الثانية أو أكثر من ذلك 0.0.1
. الخ....درجات االختبارات

 
 Discrete variable: المتغير المنفصل أو المتقطع أو الوثاب -2

وغالبًا ما تكون القيم التي يأخذىا ذلك ، تختمف قيمو بمقادير محددة  ذيىو ذلك المتغير ال  
الخ فالمتغير المنفصل .....عدد سكان مدينة ،  المتغير أعداًد صحيحة كعدد أطفال عائمة

وىنا تقفز قيم المتغير من عدد صحيح إلى أخر متجاوزة ما بين ، نحصل عمى قيمو بالعد 
أو  22,5ال يعقل أن يكون عدد البنين في فصل دراسي ىو  العددين من أعداد كسرية ، فمثالً 

كما ، ، فالمتغير المنفصل يتميز عن المتصل بأنو يمكن عد عناصر مجال ىذا المتغير  28,9
. توجد قفزات بين عناصره 

 
والتي تجمع ، ىي األرقام أو القياسات التي يأخذىا المتغير  ( : data) البيانات أو المعطيات 

. نتيجة لما نقوم بو من مالحظات 
 

 Population : المجتمع اإلحصائي
 ، فراد أو األشياء أو القياسات ليا صفة مميزة عامة قابمة لممالحظةألىو مجموعة كاممة من ا  

فسوف يتألف المجتمع . لمعمل بعد تخرجيننساء كمية الطب ى ممارسة فإذا أردنا أن ندرس مد
 . اإلحصائي من مجموع خريجات كمية الطب

 
 
 
 



 
 Sample :العينة

وىي منظومة فرعية من المجتمع اإلحصائي مثل خريجات كمية الطب في جامعة دمشق أو 

  . الفرات فقط

 
ىو أي صفة من صفات المجتمع  ( : parameter)  اس الثابتيالثابت أو المعممة أو المق

األصمي تكون قابمة لمقياس وتتحدد قيمتيا من جميع المشاىدات عمى كامل أفراد المجتمع ، مثل 
 . الجامعات السورية  خريجات كمية الطب في متوسط أعمار

 
، وىو متغير تتحدد قيمتو من العينة  (  : statistic) المقياس اإلحصائي أو اإلحصاء 

قياس اإلحصائي المحسوب من عينة لكي نقدر المقياس الثابت لممجتمع األصمي ، ويستخدم الم
 . جامعة دمشق أو الفرات خريجات كمية الطب في أعمارمثل متوسط 

 
 : مثال لمعرفة الفرق بين المصطمحات اإلحصائية السابقة 

 ولكي نحقق، شركة تنتج براغي مكنات أو آالت ضمن ثخن معين يجب المحافظة عميو 
ونضبط ىذا الثخن فواجب عمينا أن نختار عدد من البراغي المنتجة خالل اليوم ونقيسيا 

 .بعناية ودقة 
 . ثخن البرغيالذي نيتم بقياسو ىو  المتغير
 .كل البراغي التي اختيرت في العينة  قياساتىي  البيانات

المنتجة من الشركة خالل يوم  كل البراغيالذي نيتم بالتعميم عميو ىو  المجتمع األصمي
 .كامل 
 . البراغي المختارةىي  العينة

 رويسمى معممة أو بارا مت، المنتجة لميوم كاماًل  معدل ثخن كل البراغيىو المقياس الثابت 
parameter .  

 .أو إحصاء  statistic ويسمى،  معدل ثخن البراغي في العينةىو  المقياس اإلحصائي



وذلك ، حظ أنو من غير المحتمل أن ُتعرف المعممة عمى اإلطالق ومن ىذا المثال نال
ولكن يمكن أن ُيستدل عمييا من ، لصعوبة إجراء ذلك ألسباب اقتصادية وغير اقتصادية 

 .المقاييس اإلحصائية لمعينة 
 

:  البحث الميداني أساليب
:  وىما ،يوجد أسموبان 

 : أسموب الحصر الشامل -1
أيضا  إليوكما يتم المجوء ، يستخدم عندما يكون المجتمع اإلحصائي غير كبير نسبياً 

وىذا السموك تقوم بو ، عمى الرغم من ضخامة حجم المجتمع اإلحصائي عند الضرورات
واىم ، من خالل جيازىا اإلحصائي المؤىل والمتخصص في جمع البيانات ةالدولة عاد

.  الشاممة ىو التعدادات السكانية عميومثال 

كما ، ويتميز ىذا األسموب بعدم إىمالو ألي جزء من المجتمع اإلحصائي المدروس
ة الكبيرة والجيد البالغ يلامساوئو فيي تتجسد في التكمفة الم أما. يتميز بدقة نتائج الدراسة
ىذا الزمن الطويل الذي قد يفقد البيانات أىميتيا بسبب أنيا ، والزمن الطويل إلجرائو

. المجتمع اإلحصائي لسنوات عدة مضت وليس الوقت الحاضر عميوا كان تصف م

 
 :  أسموب العينة أو المعاينة -2

: ةيلالألسباب الت إليوويتم المجوء 
. توفير الوقت والجيد والمال  - أ
. عدم توفر الجياز اإلحصائي القادر عمى القيام بالدراسة في كافة مراحميا -ب
المسح الشامل بسبب ال محدودية المجتمع  استحالة القيام بالدراسة عن طريق - ب

اإلحصائي المدروس مثل عدم إمكانية إجراء المسح الشامل في حال دراسة نسبة 
. المموحة في نير الخابور

استحالة القيام بالدراسة عن طريق المسح الشامل بسبب عدم ىدر أو إتالف جميع  - ت
وحدات المجتمع اإلحصائي المدروس مثل عدم إمكانية إجراء المسح الشامل في 

. نتاج مدجنةإ لياإجمحال دراسة نسبة البيض التالف من 



مساوئو فتنحصر في االنحرافات  أما، ويتميز ىذا األسموب بتوفير الوقت والجيد والمال  
وىذا ال يبرر في كثير من الحاالت المجوء ،  البسيطة عن النتائج والخصائص الحقيقية لممجتمع

. إلى أسموب الحصر الشامل 
 

النسبة المئوية  ,   proportion     النسبة,  frequencyالتكرار 
Percentage 

الطالبات تكرار  فإن، طالب وطالبة  1200طالبة في صف مؤلف من  300إذا كان لدينا   
وىذا ما     0,25=   1=  300ونسبة الطالبات إلى المجموع الكمي ىو    ،  300ىو 

             4   1200،                                    (  النسبة)   نسميو
وأخيرًا إذا عبرنا عن ىذه النسبة كنسبة مئوية فإننا ، شري أي يكون التعبير عنيا بكسر ع

 % . 25أي نقول  100بكل بساطة نضرب بـ 
 .    100× الجزء  =  النسبة المئوية

 الكل                        
 

 roundingالتدوير   
لمرقم الثالث ثم ننظر ، في األعداد الدورية نأخذ رقمين بعد الفاصمة و, ىو التقريب  : التدوير

ذا كان أصغر من ، لمرقم الثاني بعد الفاصمة ( 1)نضيف ( 5)إذا كان أكبر من  نبقي ( 5)وا 
 .الرقم كما ىو 

  0,33                      0,6666  0,67 0,3333:  مثال
فإذا كان ىناك باقي ولو ( 5)ي تمي الرقم ننظر لألرقام الت( 5)أما إذا كان الرقم الثالث ىو 

أما إذا كان ىناك أصفار ، لمرقم في المرتبة العشرية الثانية ( 1)فإننا نضيف ، طفيف جدًا 
، فننظر لمرقم في المرتبة العشرية الثانية  فإذا كان رقم زوجي نبقيو عمى حالو ( 5)بعد الرقم 

ذا كان رقم فردي نضيف لو   .ليصبح زوجيًا ( 1)وا 
      0,67     ،6,545001  6,55      ،6,545000  6,54 0,665676:  مثال

6,535000  6,54 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
الفصل الثاني 

جمع البيانات اإلحصائية 
نتعرف أوال عمى أنواع  أنندخل ببعض التفاصيل الخاصة بعممية جمع البيانات ال بد  أنقبل 

. البيانات اإلحصائية
 

: أنواع البيانات اإلحصائية
:  ثالثة أنواع وىي  إلىتقسم البيانات اإلحصائية 

 Quantitive data :البيانات الكمية القابمة لمقياس -1
 ،ساعة)تيجة القياس بوحدة قياس معينة كالوقت بن عميياوىي البيانات التي يتم الحصول 

 الخ(....طن، كيموغرام ،غرام)الوزن ، (يوم ،دقيقة
 Qualitative data :البيانات النوعية -2

 ،بني ،اسود)وىي البيانات التي تصف العناصر اإلحصائية وصفًا مثل لون العيون 
 الخ ( ...أنثى،ذكر)أو الجنس ( O.B,AB)أو زمرة الدم ( ازرق

 Ordinal data :البيانات الترتيبية -3
، الثاني، األول: وىي التي تقدم ترتيبًا لألشياء أو العناصر تصاعديًا أو تنازليًا مثل

 .الخ...،ج،ب ،أ: أو ترتيبًا ىجائياً ، الخ...الثالث
خط  إلىيبين وصول مجموعة من الطالب المتسابقين  مثاالً  لمتمييز بين األنواع السابقة نأخذو  
 .ايةالنو

خط النياية بحسب طول الفترة الزمنية التي قضاىا كل  إلىفإذا تم تسجيل الواصمين  -
 .منيم في السباق فنحن نستخدم بيانات كمية تقاس بطول الفترة الزمنية

ذا تم تسجيل الواصمين بحسب جنسيم  -  .فنحن نستخدم بيانات نوعية( إناث، ذكور)وا 
 .تم التسجيل حسب األول والثاني و الثالث فنحن نستخدم بيانات ترتيبية إذا أما -

 
 
 



 
 

 
: جمع البيانات اإلحصائية

دراسة  أردنا إذافمثاًل ، يحدد موضوع الدراسة دائما نوع البيانات المطموبة ومصدر ىذه البيانات  
بضرورة جمع البيانات فيذا يشير لنا . الجدد في مدينة الحسكة المواليدالمتوسط الحسابي لوزن 

. وسيكون مصدر ىذه البيانات دور التوليد ومشافييا في المدينة، الجدد المواليدالمتعمقة بأوزان 
: وىي ، نحصل منيا عمى البيانات أنيمكن  ثالث مصادرويوجد ىناك 

وتتمثل عمومًا في سجالت األحوال المدنية ومكاتب : المصادر التاريخية أو الرسمية -1
 .الرسمية المتخصصةاإلحصاء 

وتتمثل في مختمف وزارات الدولة والييئات واالتحادات والنقابات : ةالمصادر الداخمي -2
والجمعيات و اإلدارات الرسمية وغير الرسمية التي تجمع عادة البيانات و المعمومات 

 .الخاصة بأمورىا الداخمية 
عدم توفر المصدر الذي يمكن  في حال إليياويتم المجوء :  المصادر المباشرة أو الميدانية -3

جمع البيانات  إلىفإننا سنضطر ، نحصل منو عمى البيانات الالزمة لخصوصيتيا  أن
 .بأنفسنا ميدانياً 

 
:  جمع البيانات  أو وسائل أدوات

 :وسائل جمع البيانات فيما يمي  وأيمكن حصر أدوات 

االستبيان   -2المصادر والوثائق             -1    

المالحظة   -4المقابمة                          -3    

  : المتبع في البحث كما يمي بطبيعة المنيج ويمكن أن تتحدد أدوات جمع البيانات    

 :المنيج التاريخي
. يحتاج إلى المصادر والوثائق المكتوبة والمطبوعة أو اإللكترونية في جمع البيانات   

 



 
 :الوصفيلمنيج المسحي أو ا
. يحتاج إلى االستبيان في جمع البيانات وقد يستعين بالمقابمة كأداة لجمع البيانات   
 
 المنيج التجريبي أما
فيو يحتاج إلى المالحظة المقصودة وليست المجردة أساسا في جمع البيانات المطموبة  

............ وىكذا

   

 Sources and documents:  المصادر والوثائق

: أىميا  مراعاة عدة أمورالبد لمباحث ،عند استخدام المصادر والوثائق كأداة لجمع البيانات 

االعتماد عمى المصادر األولية في جمع البيانات قبل المجوء إلى المصادر الثانوية في  : أواًل 
.  حالة صعوبة الحصول عمى المصادر األولية

  Primary sources :المصادر األولية 
المصادر التي سجمت معموماتيا بشكل مباشر بواسطة الشخص أو الجية التي تجمع ىي     

نتائج البحوث    )وتكون تمك المصادر أقرب إلى الصحة والدقة مثل،  تمك البيانات ونشرىا
( القومي أو العالمي  المحمي أو ىوالتجارب العممية المنشورة سواء عمى المستو

 ، نتائج البحوث والرسائل العممية ، المذكرات الشخصية ، سميةالوثائق والتقارير الر  :أمثمة 
.  براءات االختراع

 Secondary sources: المصادر الثانوية 

ىي المصادر التي سجمت معموماتيا عن المصادر األولية بشكل مباشر أو غير مباشر وتكون 
:  بسبب يتمك المصادر أقل دقة عن المصدر األول

. الخطأ من نقل األرقام والبيانات أو ترجمتيا -1   



.                    إضافة أو حذف بعض البيانات اليامة -2   

.                                                 احتماالت التحريف المتعمد لممعمومات -3   

 .المترجمات –الكتب المتخصصة  -الدوريات  –الموسوعات   :أمثمة 

. ويجب فحص وتدقيق ونقد المصادر قبل استخداميا 

في البحث أم أنيا أداة   عميياالتأكد من أن المصادر والوثائق ىي األداة الوحيدة المعتمد  : ثانياً 
. مثل  االستبيان  أو المقابمة أو المالحظة  أخرىألدوات ( ثانوية )مكممة 

 –بحوث  -كتب ) الباحث  عميياالتأكد من طبيعة مصادر البيانات التي سيعتمد  : ثالثاً  
مواد  -مواد مسموعة وبصرية ومطبوعة –وثائق تاريخية  -تقارير  –مقاالت  –دوريات 
. ألن لكل مادة شكميا وطبيعتيا في التعامل مع البيانات التي يحتاجيا الباحث ( إلكترونية 

 

 Questionnaire:  اإلحصائية أو االستمارة االستبيان

 إليووىو مجموعة من األسئمة المتنوعة والمرتبطة مع بعضيا بشكل يحقق اليدف الذي يسعى   
  .ويتوقف عدد األسئمة في االستبيان عمى حجم البيانات المراد جمعيا وتحميميا ، الباحث

 : لتحقيق استبيان جيد يجب

 . تحديد األىداف بشكل جيد -

   .ترجمة األىداف إلى مجموعة من األسئمة المتنوعة والمرتبطة مع بعضيا  -

 . الفعمياختبار أسئمة االستبيان وعمل الدراسة االستطالعية وتعديميا قبل البحث  -

.  توزيع أسئمة االستبيان ومتابعتيا بكل وسائل المتابعة -

.  ةمن العين% 75جمع  نسخ االستبيان والتأكد من جمع نسبة  -

 



 :مميزات االستبيان

.  تشجيع اإلجابات الحرة والصريحة. 1

.  األسئمة موحدة لجميع أفراد العينة .2

.  يمكن ألفراد العينة اإلجابة عمى  االستبيان في الوقت المناسب ليم. 3

  .إمكانية جمع معمومات أكثر بتكمفة أقل. 4

 :عيوب االستبيان 

.  األسئمةتفاوت قدرة األفراد عمى فيم . 1

.  فقد أو ضياع بعض نسخ االستبيان. 2

.   الحصول عمى إجابات غير كاممة. 3

.  شعور األفراد بالممل من اإلجابة عمى  االستبيان. 4

 :مواصفات االستبيان الجيد

.   المغة المفيومة والبعد عن العبارات الغامضة. 1

.   البعد عن اإلطالة والغموض في األسئمة. 2

.  مرونة كافية في اإلجابة والخيارات المطروحةإعطاء . 3

.  استخدام الكممات الرقيقة والعبارات الواضحة.  4

 . الترابط والتسمسل المنطقي والتصاعدي لألسئمة. 5

.  واألسئمة المركبة االبتعاد عن األسئمة المحرجة. 6

بيان مع تزويد عنوان الباحث لتسييل استرجاع االست عميوإرسال االستبيان في مظروف . 7
.  األفراد ببعض المالحظات لتوضيح اإلجابة



. كتابة األسئمة بطريقة تسيل اختيار اإلجابة وتحميل البيانات . 8 

    Interview   : المقابمة

ىي محادثة أو حوار بين الباحث وشخص أو عدة أشخاص من جية أخرى، سواء باستخدام 
.  األسئمة المغمقة أو المفتوحة أو كالىما

 :أنواع المقابمة

  ةالمقابمة باستخدام وسائل التكنولوجيا المختمف/  المقابمة التميفونية  /  مقابمة شخصية  

 :خطوات إجراء المقابمة

إرسال األسئمة قبل إجراء  -الجيات المشمولة بالمقابمة :  تحديد اليدف والغرض من المقابمة. 1
. التكذيب والتشكيكتجنب  -ترك الفرصة لإلجابة  –المقابمة 

مراعاة  -أيجاد الجو المناسب  -تحديد الموعد المناسب:  اإلعداد المسبق لممقابمة. 2
.  الخصوصية

جراء المقابمة في الموعد المناسب. 3 . تنفيذ وا 

.  تسجيل البيانات ثم مراجعتيا مع المبحوثين. 4

  :مميزات المقابمة 

 . الستبيانمعموماتيا وفيرة وشاممة وأكثر دقة من ا -1

 . مفيدة في التعرف عمى الصفات الشخصية لمجتمع الدراسة -2

 . وسيمة لالتصال بالمجتمعات األمية ، أو كبار السن والمعاقين -3

 . نسبة ردودىا أعمى من االستبيان -4

. يشعر األفراد بأىميتيم  -4
 



 

 :عيوب المقابمة 

 . مكمفة من ناحية الوقت والجيد -1

 . وارد في تسجيل البياناتاحتمال الخطأ  -2

صعوبة وصول الباحث لبعض الشخصيات موضوع البحث ، أو عدم إعطاؤه الوقت أو  -3
.   االىتمام الكافي

 

 Observation: المالحظة 

 و ،ىي المشاىدة والمالحظة الدقيقة لسموك أو ظاىرة معينة وتسجيل المالحظات أوال بأول   
الدراسة المناسبة لطبيعة ذلك السموك أو تمك الظاىرة بيدف تحقيق أفضل  بأساليباالستعانة 

.  النتائج والحصول عمى أدق البيانات

  :مزايا المالحظة 

. معموماتيا أعمق، وأكثر شمولية وتفصيال ودقة  -1

 . العدد المطموب بحثو من العينات أقل مقارنة بالوسائل واألدوات األخرى -2

  .جيل النشاط أو السموك ساعة حدوثوتسمح بمعرفة وتس -3

 : عيوب المالحظة

ظيار ردود أفعال مغايرة لمواقع -1 .  قيام بعض الناس بالتصنع وا 

. وجود بعض العوامل التي تعيق المالحظة مثل الطقس والعوامل الشخصية -2

. محدودة بالوقت الذي تقع فيو األحداث -3



  .أو التي يصعب مالحظتيا  المالحظة ،ىنالك بعض الحاالت التي ال تصمح فييا -4

اختيارنا لجمع البيانات فالبد أوال من تحديد أسموب  عميياىذا وميما كانت الوسيمة التي يقع   
إجراء البحث الميداني سواء كان عن طريق الحصر الشامل لكل بيانات المجتمع اإلحصائي أو 

دام العينة فال بد لنا من تحديد نوع العينة إذا ما تقرر إجراء الدراسة باستخ، ف عن طريق العينة
. المناسب وكيفية إجراءىا

 

 Samples: العينات 

العينة ىي نموذج يشمل جزء من فئات المجتمع األصمي يكون ممثال لو تمثيال جيدا، بحيث   
الباحث عن دراسة كل فئات ومفردات  يوىذا النموذج أو الجزء يغن،  يحمل صفاتو المشتركة

ويتم اختيار العينة .  المجتمع األصمي خاصة في حالة صعوبة واستحالة دراسة كل تمك الفئات
  . عميياب عممية متعارف يلاوفقا ألسس وأس

 :خطوات اختيار عينات البحث 

 .تحديد مجتمع البحث األصمي تحديدا واضحا ودقيقا  -1

. أي إعداد قوائم بأسماء جميع األفراد في  المجتمع األصمي لمدراسة تشخيص أفراد المجتمع  -2

منتظمة أو عينة عشوائية  ةعين اختيار وتحديد نوع العينة كأن تكون عينة طبقية تناسبية أو -3
 وأساس تحديد نوع العينة. تعطى الفرصة لكل أفراد المجتمع  األصمي أن يكون ضمن العينة  

ىو أن العينة الجيدة والسميمة ىي العينة التي تعكس خصائص المجتمع األصمي وتمثمو تمثيال  
. صحيحا ودقيقا 

ويقصد بو تحديد حجم العينة ، تحديد العدد المطموب من األفراد أو الوحدات في العينة -4
.  المختارة

 
 



 : ويتأثر تحديد حجم العينة بعدة عوامل من أهمها 

. التجانس أو التباين في خصائص المجتمع  ىمد( أ  

مكاناتو العممية والمادية ( ب   . مقدار الوقت المتوفر لدى الباحث وا 

.  درجة الدقة المطموبة في البحث ومستوى الثقة (  ج  

 :أنواع العينات 

 :يمكن تحديد األنواع المختمفة لمعينات وفقآ لدرجة دقتيا وتمثيميا لممجتمع األصمي كاآلتي

العينة الطبقية التناسبية    -2العينة الطبقية                  -1

العينة العشوائية المنتظمة               -4العينة العشوائية البسيطة    -3 

العينة العمدية أو الغرضية                -5 

العينة العرضية أو عينة الصدفة   -6 

: وسنوضح كل عينة من ىذه العينات فيما يمي 

 Stratified Random Sample :الطبقيةالعشوائية العينة  -1

ومثال ذلك إذا كان مجتمع ،  عميياالشرائح أو الطبقات التي يشتمل  إلىوفييا يقسم المجتمع    
طالبة ، فيمكن أن  400البحث يتكون من طالبات كمية اآلداب وحجم العينة المطموبة لمبحث ىو

، قسم التاريخ، قسم الجغرافيا) تكون شرائح المجتمع وطبقاتو مشكمة من األقسام العممية لمكمية 
ن عدد األقسام خمسة يتم أخذ عدد فإذا كا.  (الخ---، قسم اآلثارـ قسم الفمسفة ،قسم اإلعالم 

ذا زاد عدد األقسام عن الخمسة يقسم مجموع العينة المطموبة ( طالبة 80) من كل شريحة ، وا 
( 50)يؤخذ ، ثم يؤخذ عدد متساوي من كل منيا ، فمثال إذا كان عدد األقسام ثمانية  عمييا

. وىكذا(  8÷ 400)طالبة من كل قسم 

 

 



 

 Quota Sample :التناسبية أو العينة الحصصيةالعينة الطبقية  -2

إال أنو بدال من ، شرائح أو فئات أو طبقات  إلىوفييا يتم تقسيم المجتمع األصمي لمبحث    
نقوم بتحديد  فإننا، أساس متساوي من كل شريحة من شرائح المجتمع ىتحديد حجم العينة عل

المجموع  إلىالمجتمع ونسبتيا لحجم والتعداد األصمي لكل شريحة داخل ل وفقاً عدد أفراد العينة 
. الكمي لمجتمع البحث 

أن العدد  التناسبيةوتعني ، أفراد المجتمع إليياالشريحة أو الشرائح التي ينقسم  الطبقية وتعني 
كما ، ومع تمثيميا داخل المجتمع  الفعميالمختار من كل شريحة يجب أن يتناسب مع  حجميا 

:  التاليالمثال في 

 :مشاىد وكان تمثيميم كما يمي ( 20000)المجتمع األصمي ىو إذا كان حجم 

المين +  3000ربات البيوت +   6000الطمبة +  2500المتقاعدون +  4500الموظفون )
ذا كان حجم العينة المراد اختيارىا ىو  ،مشاىد  20000(= 4000الحرة  ، مشاىد( 400)وا 

: كاألتي فإن تمثيميم في العينة الطبقية التناسبية سيكون 

وستكون العينة ، ( الرقم أساس التقييم ) 50={ حجم العينة  400÷حجم المجتمع  20000}
: التناسبية كما يمي 

 90(  = 50÷   4500= )الموظفون -أ   
 50(=50÷2500= )المتقاعدون  -ب  
  120(    =   50÷ 6000=  )الطمبة       -ج  
  60( = 50÷ 3000= )ربات البيوت   -د  
 80(   =   50÷ 4000=   )مين حرة  -ـ ه 

 

 



 

 Simple Random Sample   :العينة العشوائية البسيطة   -3

في ىدا النوع من العينات يعطي الباحث فرصة متساوية لكل فرد من أفراد المجتمع بأن يكون   
ويكون ىذا النوع من العينات مفيد ومؤثر في حالة وجود تجانس وصفات . ضمن العينة المختارة 

ويتم اختيار العينة العشوائية ، مشتركة بين جميع أفراد المجتمع األصمي المعني بالدراسة 
 :يطة بإحدى الطريقتين البس

  القرعة -أ  

  استخدام جداول األرقام العشوائية -ب  
 ىويمكن استخدام الحاسب اإللكتروني في اختيار األرقام العشوائية بغرض سرعة الوصول إل   

. النماذج المطموبة ودقة اختيارىا 

 Systematic Random Sample  :العينة العشوائية المنتظمة  -4

حجم  ىأساس  تقسيم العدد الكمي لممجتمع عل ىنتظمة عليكون اختيار الوحدات في العينة الم  
الرقم  ىومن ثم توزيع وحدات المجتمع األصمي وبشكل متساوي ومنتظم عل ، العينة المطموبة

. الناتج من ذلك التقسيم 

( 150)طالبة وكانت العينة المطموبة ىي ( 3000)إذا كان العدد الكمي لممجتمع ىو : مثال
: كما يميطالبة فقط فيكون توزيع الوحدات الكمية األصمية لممجتمع 

 ىىذا األساس فإنو يتحدد الرقم األول لمعينة أي اسم الطالبة األول ىوعل20 (=150÷3000)
بقية األسماء  عمىثم يبدأ الباحث بتوزيع العينة ( 3)ولتكن الطالبة رقم ( 20)يكون أقل من الرقم 

ثم  ،( 43)والرقم الثالث ىو ( 23= 20+3)والرقم الثاني سيكون  ( -3)أول رقم :  كما يمي 
أي الذي يكون ( 2983)نصل لمرقم  ىوىكذا حت، الخ000(123)و( 103)و( 83)و ،(63)

  . (150)تسمسمو

 



 

 Judgmental Sample   :العينة العمدية أو الغرضية   -5

أساس حر من  قبل الباحث وحسب طبيعة  ىيكون االختيار في ىذا النوع من العينات عل  
مثال ذلك اختيار الطمبة . أو أىداف الدراسة المطموبة  بحيث يحقق ىذا االختيار ىدف، حثوب

ألن ىدف الدراسة ىو معرفة ،  الذين تكون معدالتيم في االمتحان النيائي جيد جدا فما فوق
  .العوامل التي تؤدي لمتفوق مثال 

 Chance Sample  :عينة الصدفةالعينة العرضية أو  -6
اختيار عدد من األفراد  ىمد الباحث إلعو يكون االختيار في ىذا النوع من العينات سيال إذ ي  

أي عن طريق  وبشكل عرضي في مكان ما وفي فترة زمنية معينة عمييمالذين يستطيع العثور 
مدرسة أو كمية أو مكتبة من المكتبات التي يتعمق البحث بيا  ىكأن يذىب الباحث إل ، الصدفة

. من يراىم موجودين أمامو  ىثم يوزع االستبيان عل

تمثيال صادقا خاصة إذا  ومن عيوب ىذا النوع من العينات أنيا قد ال تمثل المجتمع األصمي  
. ألصمي في المجتمع ا جانس في الخواص المطموب دراستياتباين أو عدم ت  كان ىناك

بقية القراء ل ممثمونختاره الباحث لزيارة المكتبة االذي  اليومقد ال يكون القراء في  :مثال
. والمستفيدين الذين يستخدمون المكتبة 


