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  : حصاءاإل أصل وتطور علم -1
  :التینیتین مصطلح مشتق من كلمتین La statistique اإلحصاءإن كلمة   
Status    ،تعني الحالة أو الوضع :Statos  .تعني الدولة : 
یعبر عن حالة أو وضع الدولة بلغة األرقام، له ومن ذلك یمكن أن نفهم أن اإلحصاء في تعریف بدائي   

  ال یعبر عن الحقیقة العلمیة لهذا المیدان من المعرفة. بسیطاولكن یبقى هذا المفهوم 
البدائي لما إن المتتبع للبوادر األولى لعلم اإلحصاء یجد أنها ترجع إلى أزمنة قدیمة جدا عند اإلنسان 

تحول من حیاة التنقل إلى حیاة االستقرار. مع هذا االستقرار نتج مفهوم احتالل المجال، أي احتالل قطعة من 
األرض واعتبارها مجاال خاصا. بعد ذلك أصبح یهمه أن یعبر على مساحة هذا المجال، عدد األشجار المثمرة  

عدد الحیوانات التي تمكن من ترویضها. یعبر عن كل ذلك الموجودة في المجال، عدد أفراد الخلیة العائلیة، 
بعدد معین من الحصى. وهذه هي نفسها اهتمامات الدولة الحدیثة ولكن بطریقة متطورة حیث أنشئت الدواوین 
واإلدارات المتخصصة في جمع ونشر اإلحصائیات في مختلف النشاطات االجتماعیة واالقتصادیة لبلد ما. 

الهیئة المكلفة بذلك هي الدیوان الوطني لإلحصائیات. أما البوادر العلمیة لإلحصاء كنظریة فلم فمثال في الجزائر 
و  Gaussم، حیث توجه الباحثون الریاضیون وعلى رأسهم 18تظهر إال بدایة من القرن الثامن عشر 

Laplace  و Bernoulli  نشاء القوانین االحتمالیة. ولم یكتمل ٕ اإلحصاء كعلم لجمع نحو التحلیل اإلحصائي وا
وعرض وتحلیل واستخدام البیانات اإلحصائیة بغرض االستدالل واتخاذ القرارات إال في بدایة القرن العشرون 

  م ( األربعینیات ).20
   :اإلحصاء، مراحله وفروعه تعریف -2
  تعریف اإلحصاء: -2-1

وتحلیلھا  عرضھاالظواھر والخاصة بمختلف  العلم الذي یبحث في طرق جمع البیاناتاإلحصاء هو   

، فاإلحصاء بهذا التعریف هو أسلوب منطقي منتظم موحد للوصول إلى نتائج تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة
  یعالج الموضوعات والخصائص التي یمكن أن یعبر عنها بصورة رقمیة.

والمنظمة ( في جداول أو رسوم بیانیة )  أما اإلحصائیات فهي البیانات العددیة المتعلقة بموضوع ما  
  :حول نشاط أو قطاع معین في الدولة، فمثال نقول

إحصائیات السكان للتعبیر عن مجموعة البیانات الخاصة بالسكان في بلد ما ( العدد اإلجمالي للسكان، توزیع  -
  ؛السكان حسب العمر أو الجنس، التوزیع الجغرافي للسكان حسب الوالیات )

 ؛ائیات التجارة الخارجیةإحص -
     إحصائیات التعلیم العالي. -
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  وبالتالي فإن اإلحصائیات هي المادة األولیة التي تستخدم في علم اإلحصاء.
  البحث اإلحصائي: ( منهج ) مراحل -2-2

أن منهج البحث اإلحصائي یتجسد في عدة مراحل على لإلحصاء یتبین  من خالل التعریف السابق  
   ذه المراحل فیما یلي:. نوجز هیتبعهاالباحث أن 

  :الدقیق للهدف اإلحصائيتحدید ال -2-2-1
رج في وثیقة خاصة تسمى ونعني بذلك تحدید نوع المعلومات المراد جمعها، والتي تترجم إلى أسئلة تد  
الهدف العام الكامل لألسئلة، ویستنبط الهدف اإلحصائي من یشترط في ذلك التنظیم الجید والوضوح استمارة. 

  من الدراسة اإلحصائیة.
  : نرید إجراء دراسة إحصائیة حول مستوى المعیشة لألسرة في الجزائر (الهدف العام ).مثال

  .عدد الغرف –نوع السكن –عدد األفراد في األسرة  –تحدید الهدف اإلحصائي: دخل األسرة 
  جمع البیانات اإلحصائیة: -2-2-2

بطرق مختلفة، وذلك حسب الهدف من الدراسة وأسلوب التحلیل المتبع،  یتم جمع البیانات اإلحصائیة  
  ومن بین الطرق المتبعة في جمع البیانات نذكر ما یلي:

  المباشرة: غیرالمباشرة والطریقة الطریقة  - أ
  الطریقة المباشرة:  -1- أ

األولیة، كأن یقوم یقصد بهذه الطریقة قیام الباحث بجمع المعلومات اإلحصائیة بنفسه، من مصادرها   
  بطرح األسئلة مباشرة على األسر.

  الطریقة غیر المباشرة: -2- أ
وتسمى أیضا طریقة البیانات الثانویة، وهي تشمل جمیع البیانات والمعلومات اإلحصائیة المتوفرة من   

الدولیة ومنظماتها وثائق ومطبوعات ونشرات إحصائیة التي تصدرها الهیئات والدواوین المختلفة، وكذلك الهیئات 
كبیر في وقت الباحث ونفقاته، إال أنها تشكو  اقتصادولهذه الطریقة فوائد متعددة أهمها أنها تؤدي إلى  المختلفة،

  من عدد من العیوب منها:أیضا 
والبیانات التي یرغب الباحث في   التي یوفرها المصدر الثانوي تالبیانافي بعض األحیان بین  تطابقالعدم  -

  ؛الحصول علیها
  ؛الدقةكمیة البیانات ودرجة نقص  -
   قد تكون الوحدة اإلحصائیة المستعملة ال تتطابق وخطة البحث. -
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  طریقة الحصر الشامل وطریقة العینة: -ب
  طریقة الحصر الشامل: -1-ب

ع للدراسة، ومن مزایا حیث یتم حصر جمیع الوحدات اإلحصائیة المكونة للمجتمع اإلحصائي الخاض  
أنه یعطینا صورة كاملة عن المجتمع اإلحصائي، یتمیز بالدقة المطلوبة، غیر أن هذه الطریقة  هذا األسلوب

  التنفیذ وتحتاج إلى تكالیف باهظة وجهاز إحصائي كبیر ومتخصص.صعبة 
  طریقة العینة اإلحصائیة: -2-ب

من المجتمع ودراسة حیث یتم دراسة جزء من المجتمع اإلحصائي فقط، وذلك بأخذ عینة عشوائیة   
  .خواصها واستخالص المعلومات الالزمة منها، ثم تعمیم نتائجها على المجتمع الذي سحبت منه

  :عرض البیانات اإلحصائیة -2-2-3
بعد جمع البیانات اإلحصائیة ال بد من عرضها وتصنیفها بشكل یظهر العالقة بینها، ویتم عرض   

  البیانات بعدة طرق أهمها:
  :الكتابيعرض ال -أ 

 ا لو كانتوهي معقولة فیم هذه الطریقة تعني عرض البیانات اإلحصائیة في سیاق فقرة نثریة،  
، إال أن اإلحصاءات في أغلب األحیان تتألف األرقام المعلومات اإلحصائیة المعروضة تتألف من عدد قلیل من

  .مكتوبالالنص من أعداد كثیرة یصعب ذكرها في مضمون 
  :يعرض الجدولال -ب

وذلك بتصنیف المعلومات وترتیبها وفقا لبعض خواصها، وأهم أسالیب تعرض البیانات في جداول، 
  الترتیب هي:

یشترط في الجدول المعلومات التالیة كي ترتیب الكمي، الترتیب الجغرافي. الترتیب التاریخي، الترتیب األبجدي، ال
  یكون مقبوال علمیا:

ول ( یحدد فیه الموضوع، المكان، الزمان )، ویكون عادة إما في أعلى الجدالعنوان الكامل والواضح للجدول  -
  أو أسفله ویرقم؛

  وتكون في أعلى الجدول إلى الیمین؛وحدة القیاس:  -
  مصدر الجدول: أي تحدید مصدر البیانات الموجودة في الجدول، ویكون في أسفل الجدول.  -

متبع لعرض المعلومات، وما یؤخذ على ي أهم أسلوب وطریقة العرض الجدولي تمتاز بالدقة، ولذلك فه
  هذه الطریقة عدم إعطاء فكرة سریعة بمجرد نظرة واحدة إلى الجدول.

 . 1998 -1992الذي یمثل صادرات دولة معینة خالل الفترة لیكن لدینا الجدول التالي   :مثال
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         .1998 -1992صادرات دولة معینة خالل الفترة ): 1-1الجدول (  دوالر 106الوحدة:  
  1999  1998  1996  1995  1994  1993  1992  السنة

  145  135  140  120  130  110  98   قیمة الصادرات
  .فرضي المصدر:

  عرض البیاني:ال - ج
تیح حسب الزمان، كما ییستعمل التمثیل البیاني بهدف مقارنة قیم ظاهرة ما حسب المكان أو تطورها 

  إن استخدام التمثیل البیاني یجعل المعلومات اإلحصائیة أكثر وضوحا وفهما، مقارنة عدة ظواهر في آن واحد.
 ومن بین أهم طرق  المدروسة أي عكس العرض الجدولي. مما یساعد على أخذ فكرة شاملة وسریعة عن الظاهرة

  :العرض البیاني نذكر
  العدد ( التكرار ).قیمة مع تمثل البیانات بواسطة أعمدة یتناسب فیها طول العمود األعمدة:  -

علوم اقتصادیة بجامعة سطیف حسب فروع  LMDالتالي توزیع طلبة السنة أولى یمثل الجدول : )1-1(مثال
  :2006/2007البكالوریا للسنة الجامعیة 

علوم اقتصادیة بجامعة سطیف حسب فروع البكالوریا للسنة الجامعیة  LMDتوزیع طلبة السنة أولى ): 2-1الجدول (
2006/2007  

  المجموع  فروع اخرى  ریاضیات  اقتصاد وتسییر  علوم طبیعیة  فرع البكالوریا
  100  15  25  40  20  %نسبة الطلبة 

  .مصلحة الدراسات للكلیة: المصدر
  األعمدة؟.: أعرض هذا الجدول بیانیا بواسطة المطلوب

      
  
      

  
  

      
  
  

  2006/2007علوم اقتصادیة بسطیف حسب فرع البكالوریا لسنة  LMDتوزیع طلبة السنة األولى : )1-1(الشكل
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تمثل البیانات في هذه الحالة بواسطة المستطیالت، تكون في غالب األحیان ذات عرض  المستطیالت: -
  موحد، تتناسب فیها قیمة العدد ( التكرار ) مع مساحة المستطیل.

  ) بواسطة المستطیالت؟.2- 1مثل بیانات الجدول (: )2-1(مثال

  
  2006/2007علوم اقتصادیة بسطیف حسب فرع البكالوریا لسنة  LMDتوزیع طلبة السنة األولى : )2-1(الشكل

حیث  بیانات الجدول ( األعداد أو النسب ) إلى زوایا، مبدأ هذه الطریقة مبني على ترجمة طریقة الدوائر: -
نتائج الحسابات إلى شكل بیاني ثالثیة ثم نقل القاعدة الوذلك بتطبیق  یتناسب فیها التكرار مع قیس الزاویة،

  متمثل في دائرة.
  بواسطة الدائرة؟) 2- 1یانات الجدول (: مثل ب)3-1(مثال

°ퟑퟔퟎ                                                القاعدة:      →    ퟏퟎퟎ%  
                                              휶풊

°    →     풇풊%   ⇒  휶풊
° =  풇풊%×ퟑퟔퟎ

ퟏퟎퟎ
  

°ퟑퟔퟎ      التطبیق:                                                    →    ퟏퟎퟎ%  
                                       휶ퟏ

°    →    ퟐퟎ%   ⇒  휶ퟏ
° = ퟐퟎ×ퟑퟔퟎ

ퟏퟎퟎ
= ퟕퟐ°   

  
      ퟑퟔퟎ°   →    ퟏퟎퟎ%  

                                    휶ퟐ
°    →   ퟒퟎ%   ⇒  휶ퟐ

° = ퟒퟎ×ퟑퟔퟎ
ퟏퟎퟎ

= ퟏퟒퟒ°  
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                                ퟗퟎ°    휶ퟑ
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ퟏퟎퟎ
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      ퟑퟔퟎ°   →    ퟏퟎퟎ%  

                                    휶ퟒ
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یافرع البكالور  

بةنسبة الطل  
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  المجموع  فروع اخرى  ریاضیات  اقتصاد وتسییر  علوم طبیعیة  فرع البكالوریا
  100  15  25  40  20  %نسبة الطلبة 

  360  54  90  144  72  الزوایا بالدرجات

 

  
 2006/2007علوم اقتصادیة بسطیف حسب فرع البكالوریا لسنة  LMDتوزیع طلبة السنة األولى : )3-1(الشكل

  
  :تصبح هذه الطریقة غیر صالحةجدا بنود الجدول كثیرا إذا كان عدد مالحظة.  
 تستعمل هذه الطریقة لتمثیل تطور متغیر إحصائي على مدى فترة زمنیة متوسطة طریقة الخطوط المنكسرة: -

  وهناك نوعان من األشكال:سنة بسنة )،  –ثالثي بثالثي  –أو طویلة ( شهر بشهر 
  الخطوط المنكسرة البسیطة: وهي تمثل تطور ظاهرة واحدة أو متغیر واحد. -
الخطوط المنكسرة المركبة: وهي تمثل تطور ظاهرتین أو أكثر على الشكل نفسه، والغرض من هذه الطریقة  -

  هو مقارنة تطور هذه المتغیرات معا.
لجدول التالي تطور عدد الطلبة في كلیة العلوم االقتصادیة حسب الجنس بین سنتي یعطینا ا :)4-1(مثال -

  1989و  1982
  1989و  1982تطور عدد الطلبة في كلیة العلوم االقتصادیة حسب الجنس بین سنتي ): 3-1الجدول (
  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983 1982  السنة
  1500  1200  660  450  400  300  240 200  ذكور
  1000  800  450  300  200  100  60  50  إناث

  2500  2000  1110  750  600  400  300  250  المجموع
  .مصلحة الدراسات للكلیةالمصدر: 
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  ؟1989إلى  1982مثل بیانیا تطور العدد اإلجمالي للطلبة من  - 1 المطلوب:
  .الحظ؟تمثل بیانیا عدد الطلبة في الفترة نفسها حسب الجنس؟ ماذا  - 2

  :1989إلى  1982التمثیل البیاني لتطور العدد اإلجمالي للطلبة من  -1 الحل:
  

  
  1989إلى  1982تطور العدد اإلجمالي للطلبة من  :)4-1(الشكل

  
  عدد الطلبة في الفترة نفسها حسب الجنس:لالتمثیل البیاني  -2

  
  1989إلى  1982تطور عدد للطلبة حسب الجنس من  - )5-1(الشكل  

  
عدد الطلبة في تزاید مستمر للذكور واإلناث، وأن تطور عدد الذكور أكبر من عدد اإلناث في كل نالحظ أن:  -

  سنة.
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       13  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  تحلیل البیانات اإلحصائیة: -2-2-4
ظهار وتتضمن هذه المرحلة دراسة المعلومات اإلحصائیة وترتیبها وتحلیلها إلى    ٕ عناصرها األولیة وا

  العالقة بینها، ویتم تحلیل المعلومات بإجراء الخطوات التالیة:
ترتیب اإلحصاءات وتصنیفها، ویمكن أن یكون الترتیب حسب النوع أو الكمیة، كتصنیف السكان ما بین  -أ

ات جزائر حسب الوالیأعزب ومتزوج ومطلق وأرمل، كما یمكن أن یكون الترتیب جغرافیا، كأن نوزع السكان في ال
  والدوائر والبلدیات؛

  فیها؛ وااللتواءحساب القیم المركزیة لمجموعة البیانات ودراسة التشتت  - ب
  تباط بین عوامل المجتمع اإلحصائي؛دراسة عالقات االر  -ج
  استنباط التقدیرات أو التنبؤات التي تدل علیها الدراسة. - د
  تفسیر البیانات اإلحصائیة: -2-2-5
من المعروف أن الدراسات اإلحصائیة تتخذ أساسا في إعداد السیاسات واتخاذ القرارات المتعلقة    

 بالمواضیع االقتصادیة واالجتماعیة وغیر ذلك، وعلیها تبنى اتجاهات الدولة أو الشركات أو المؤسسات العامة 
رة في فهم مضمون األعداد أن یفسر والخاصة، من هنا كان لزاما على اإلحصائي باعتباره أكثر الناس درایة وخب

  یوضح بصراحة ما تعنیه.النتائج المتوصل إلیها وأن 
  إلى: اإلحصاءینقسم علم  :فروع علم اإلحصاء -2-3
  الوصفي: اإلحصاء - أ

اإلحصائیة إلى عدد محدود من األرقام تسمى  هو ذلك الجزء من اإلحصاء الذي یهتم بتلخیص البیانات  
مقاییس إحصائیة أو في جدول إحصائي یسهل القراءة أو في رسوم بیانیة، والغرض من كل ذلك هو إعطاء 

  للظاهرة المدروسة بدون تحلیل معمق. اأولی اوصف
  : االستداللياإلحصاء  -ب

یتم جزء من المجتمع یسمى العینة،  ) علىإجراء الدراسة اإلحصائیة ( جمع البیانات یستند على فكرة   
یمكن تعمیمها على  بیانات هذه العینة في التوصل إلى نتائج استخدامبطریقة علمیة مناسبة، بغرض  إختیارها

مجتمع الدراسة، فنقول لقد استدللنا على خواص المجتمع على أساس خواص العینة، وهذا عكس االستنباط الذي 
   من خواص الكل.   إنطالقا الجزءخواص یعني استخراج 
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       14  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

     بعض المصطلحات والمفاهیم اإلحصائیة العامة: -3
  الوحدة اإلحصائیة -3-1

تجرى علیه الدراسة اإلحصائیة، أي أن أسئلة االستمارة تدور التي أو الخلیة األساسیة هي الكائن الواحد   
  إنسان، بقرة، سیارة،.....إلخ.، مثل: أو شیئا سواء أكان هذا الكائن إنسانا أو حیواناحوله، 
  أمثلة:

  دراسة إحصائیة حول مستوى المعیشة للسكان في الجزائر، الوحدة اإلحصائیة هي األسرة الواحدة. -
سبر اآلراء حول األوضاع السیاسیة واالجتماعیة في الجزائر، الوحدة اإلحصائیة هي فرد في الجزائر ( رجل  -

  سنة فأكثر. 18أو إمرأة ) عمره 
 2م1ائیة هي دراسة إحصائیة حول إنتشار الدودة البیضاء في األراضي الزراعیة في والیة ما، الوحدة اإلحص -

  .     الوالیة المعنیةفي  من األراضي الزراعیة التي من الممكن أن تصیبها هذه اآلفة
  المجتمع اإلحصائي: -3-2

فیما بینها في الصفة دراستها والمعرفة بشكل دقیق والتي تشترك  المراداإلحصائیة وحدات هو مجموع ال  
  األساسیة محل اهتمام الباحث، مثل: مجتمع من الطلبة، مجتمع من األسر، مجتمع من المؤسسات.

  أمثلة:
دراسة إحصائیة حول مستوى المعیشة للسكان في الجزائر، المجتمع اإلحصائي هو جمیع األسرة الجزائریة في  -

  .لدراسةفترة ا
سبر اآلراء حول األوضاع السیاسیة واالجتماعیة في الجزائر، المجتمع اإلحصائي هو جمیع األفرد في  -

  سنة فأكثر في فترة الدراسة. 18ساء ) أعمارهم الجزائر ( رجال أو ن
هو دراسة إحصائیة حول إنتشار الدودة البیضاء في األراضي الزراعیة في والیة ما، المجتمع اإلحصائي  -

  .     في فترة الدراسة جمیع األراضي الزراعیة التي من الممكن أن تصیبها هذه اآلفة في الوالیة المعنیة
  المتغیر اإلحصائي: -3-3 
  تعریف المتغیر اإلحصائي: -3-3-1

لكل الوحدات اإلحصائیة التي تشكل المجتمع  ةالمشترك ( النوعیة أو الكمیة )الصفة  وأالخاصة هو   
  ، اإلنتاج، ....إلخ.ميیعلتال مستوىالالسن، ثل: الطول، اإلحصائي، م

  أنواع المتغیرات اإلحصائیة: -3-3-2
  تنقسم المتغیرات اإلحصائیة إلى قسمین:  
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       15  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  تنقسم بدورها إلى قسمین:و ، كمیا، إنما تأخذ أوصافا سهاهي تلك المتغیرات التي ال یمكن قیا متغیرات كیفیة: - أ
    ...إلخ. یمي ( إبتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي )،علتالمستوى المثل  قابلة للترتیب: متغیرات كیفیة -1- أ
، الحالة ( ذكور، إناث ) ، الجنس(جزائري، تونسي،...) مثل الجنسیة متغیرات كیفیة غیر قابلة للترتیب: -2- أ

  إلخ.   .. )،...( أسود، أبیض،. ، اللونلق)( أعزب، أرمل، متزوج، مط العائلیة
واستعماال ألن لغة  انتشاراهي تلك المتغیرات التي یمكن قیاسها، وهي أكثر المتغیرات  متغیرات كمیة: -ب

  تنقسم بدورها إلى قسمین:المتغیرات الكمیة اإلحصاء هي لغة األرقام، و 
هي تلك المتغیرات التي تأخذ قیما صحیحة ال یمكن تجزئتها، مثل عدد األطفال  :قطعةمتغیرات كمیة مت -1-ب

  في األسرة الواحدة، عدد قطع الغیار المنتجة....إلخ.
هي تلك المتغیرات التي تأخذ كل القیم الممكنة لمجال الدراسة، ونظرا للعدد غیر  متغیرات كمیة مستمرة: -2-ب

مثال الطول، السن، الوزن،....إلخ، الفئات،  إلى مجاالت جزئیة تسمى یمالقال المتناهي لهذه القیم نقسم مج
أنواع ) یلخص 6-1وللمتغیر الكمي المستمر وحدة قیاس ( متر مربع، سنتمتر، الدینار...إلخ )، والشكل (

 المتغیرات اإلحصائیة.
  

  اإلحصائي المتغیر                                            
  

  كمي   كیفي                            
      

  
  

  قطع                   مستمرتر قابل للترتیب            مقابل للترتیب          غی          
 
  

  مخطط یوضح أنواع المتغیرات اإلحصائیة :)6-1الشكل (

  اإلحصائیة:العینة  -3-4
هي جزء من المجتمع اإلحصائي یتم استخراجها بطرق إحصائیة معینة حتى تكون ممثلة للمجتمع    

  اإلحصائي أحسن تمثیل، ویتم االعتماد علیها في الدراسة بدل المجتمع لألسباب التالیة:

 یمكن قیاسه ال یمكن قیاسه
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       16  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  كبر حجم المجتمع؛ -أ
  والجهد والمال؛ للوقتربحا  - ب
  قد یكون مؤذیا أو متلفا للوحدات؛ الفحص -ج
  قد تكون الدراسة الشاملة مستحیلة في حالة حجم المجتمع غیر محدود. - د

  والعینات أنواع نذكر منها:  
   العینة العشوائیة البسیطة: - أ

، وهذا یعني في االختیارمع المراد بحثه نفس الفرصة هي العینة التي تعطي فیها لجمیع مفردات المجت  
تاحة الفرص المتكافئة أمام كل مفردة للظهور  ٕ في عدم االهتمام ببعض المفردات أكثر من البعض اآلخر وا

 في اللون والوزن والحجم وكل شيء)العینة، ویمكن أن نحقق ذلك بأن نحضر عددا من البطاقات المتشابهة (
دد المطلوب من هذه البطاقات ـــــــع ونسحب العـــــــــــالمجتم ویكتب على كل بطاقة رقما یمثل مفردة من مفردات

  (بعد خلطها جیدا) فنجد أن األرقام المسجلة علیها تعطي لنا المفردات التي تم اختیارها بطریقة عشوائیة.
  العینة الطبقیة:  -ب

وبالتباین بین المجتمع یتكون من مجموعات من المفردات تتصف بالتجانس داخل كل مجموعة إذا كان 
المجموعات المختلفة، ویراد أخذ عینة تكون ممثلة بقدر اإلمكان لهذا المجتمع فالبد أن تكون هذه المجموعات 
ممثلة في العینة، وذلك بتقسیم المجتمع إلى أقسام تعرف بالطبقات، ثم تؤخذ عینة عشوائیة من كل طبقة وبذلك 

  نضمن تمثیل العینة لكل طبقات المجتمع.
  عینة متعددة المراحل: ال - ج

بعض هذه األقسام عشوائیا (كمرحلة أولى) ثم  إذا كان المجتمع یتكون من أقسام متجانسة نبدأ باختیار  
نختار عینة عشوائیة بسیطة من كل قسم من األقسام التي تم اختیارها (كمرحلة ثانیة) وقد یحتاج األمر إلى 
اختیار عینة عشوائیة بسیطة من كل قسم من األقسام التي تم اختیارها في المرحلة الثانیة وهكذا...، والعینة التي 

  ا بهذه الطریقة تعرف بالعینة متعددة المراحل.تم اختیاره
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       17  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  
  تمارین محلولة للفصل األول

  
  :التمرین األول

  یلي: ونوعه فیما اإلحصائي، المتغیر اإلحصائي، المجتمع اإلحصائیةحدد كال من: الوحدة 
  .بوالیة سطیف حسب رقم أعمالها السنوي اقتصادیةمؤسسة  30توزیع عینة من  - 1
  مسكنا ببلدیة سطیف. 50الغرف في المسكن الواحد لعینة من عدد  - 2
  حسب عمر الزوجة. البلدیاتحالة زواج في إحدى  360توزیع  - 3
  .عامال في شركة متوسطة 65نار لـــــــ األجور الشهریة بالدی دراسة إحصائیة حول - 4
  صلي.فرد من الجالیة المغاربیة في فرنسا حسب البلد األ 40توزیع عینة من  - 5
  مي في بلدیة ما.یعلتال المستوىفرد حسب  50توزیع عینة من  - 6

  :ثانيالتمرین ال
بغرض التعرف على احتیاجات سكان والیة سطیف من مادتي السمید والخبز (الجاهز لدى الخبازین)، 

  قررت مؤسسة الصناعات الغذائیة من الحبوب ومشتقاته بسطیف إجراء دراسة إحصائیة حول الموضوع:
  هو الهدف العام من الدراسة؟ما - 1
  لكل نوع من االستهالك (السمید والخبز)؟المدروسة  اإلحصائیةهي المتغیرات ما - 2
  أذكر طبیعة كل متغیر؟ - 3
  في هذه الدراسة؟ اإلحصائيوالمجتمع  اإلحصائیةماهي الوحدة  - 4
  ماهي الطریقة المالئمة لجمع البیانات في مثل هذه الدراسة؟ علل ذلك؟ - 5

  :لثالتمربن الثا
أجریت دراسة الثروة الحیوانیة لألبقار الحلوب في أحد بلدیات والیة سطیف  أهمیةبهدف معرفة مدى   

  مزرعة فكانت النتائج كالتالي: 42على عینة من 
1  3  2  4  10  9  5  3  2  1  0  11  6  6 
8  8  1  1  0  0  5  7  9  7  2  4  5  8  
2  4  5  7  1  0  2  4  6  7  5  8  5  3  

  :المطلوب
ونوعها، أسلوب الدراسة  اإلحصائیة، الخاصة اإلحصائي، المجتمع اإلحصائیةحدد في هذه المسألة: الوحدة  - 1

  بواسطة العینة أو الشاملة، مباشرة أو غیر المباشرة)؟( اإلحصائیة
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       18  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  رتب هذه البیانات تصاعدیا؟ - 2
  رض هذه البیانات في جدول؟أع - 3
  بواسطة األعمدة؟مثل معطیات الجدول في رسم بیاني  - 4
  المطلقة؟ ماهي قیمة المتغیر التي توافقها؟ اشرح معنى هذه التكرارات؟ تللتكراراماهي أكبر وأصغر قیمة  - 5
  بقرات؟ 8ماهي نسبة المزارع التي تملك: بقرة واحدة؟  - 6

  :رابعالتمرین ال
푁مهنیة، حجمه  – اجتماعیةیتكون مجتمع من أربع فئات  =   فئة هو كالتالي:  كل، وحجم 10000

                   푁 = 2000  ,   N = 3000    , N = 4000   ,   N = 1000  
푛نرید سحب عینة حجمها  = 180:  

  ماهي طبیعة المجتمع المدروس؟ - 1
  التي یمكن سحبها من كل فئة؟ اإلحصائیةحدد عدد الوحدات  - 2
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       19  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــلولال

  :التمرین األولحل 
  تحدید كال من: الوحدة اإلحصائیة، المجتمع اإلحصائي، المتغیر اإلحصائي ونوعه:

  نوعه  المتغیر اإلحصائي  الوحدة اإلحصائیة  يالمجتمع اإلحصائ  المثال

  كمي مستمر  رقم األعمال السنوي  المؤسسة الواحدة  جمیع المؤسسات االقتصادیة بوالیة سطیف  01
  كمي متقطع  عدد الغرف  المسكن الواحد  السكنات في بلدیة سطیفجمیع   02
  كمي مستمر  عمر الزوجة  حالة الزواج الواحدة  حالة زواج في البلدیة 360  03
  كمي مستمر  األجر الشهري  العامل الواحد  عامال في شركة متوسطة 65  04
  كیفي غیر قابل للترتیب  األصليالبلد   الفرد الواحد  العدد اإلجمالي للجالیة المغاربیة بفرنسا  05
  كیفي قابل للترتیب  المستوى التعلمي  الفرد الواحد  جمیع سكان البلدیة  06

  :التمرین الثانيحل 
  السمید والخبز.مادتي إحتیاجات سكان والیة سطیف من مدى معرفة : الهدف العام من الدراسة -1
  من االستهالك (السمید والخبز):وع الخاصات أو المتغیرات االحصائیة المدروسة لكل ن -2

  .  ات المشتراة یومیاالمتغیر الثاني: عدد الخبز          المستهلكة یومیا مالمتغیر األول: كمیة السمید بالكیلوغرا
  طبیعة كل متغیر: -3

  الخبز: متغیر كمي متقطع.وحدات عدد ي مستمر               : متغیر كممكمیة السمید بالكیلوغرا
  المجتمع االحصائي في هذه الدراسة:الوحدة االحصائیة و  -4

  .ةالواحد األسرة حصائیة:دة اإلالوح
  .خالل الفترة محل الدراسة والیة سطیف جمیع األسر التي تقطن في المجتمع اإلحصائي:

  نات في مثل هذه الدراسة:الطریقة المالئمة لجمع البیا -5
  .( األسر ) نزول میداني واستجواب بطریقة مباشرة مع وحدات الدراسةالطریقة المباشرة: ألنها تحتاج إلى  -
  الشامل)، وكذلك ربحا للوقت والجهد والمال.ا لكبر حجم المجتمع (صعوبة الحصر طریقة العینة: وهذا نظر  -

  :التمربن الثالثحل 
  الدراسة االحصائیة:تحدید: الوحدة االحصائیة، المجتمع االحصائي، الخاصة االحصائیة ونوعها، أسلوب  -1

  أسلوب الدراسة  نوعه  المتغیر اإلحصائي  الوحدة اإلحصائیة  المجتمع اإلحصائي
جمیع  المزارع 

  بالبلدیة
  الطریقة المباشرة -  كمي متقطع  عدد األبقار الحلوب  الواحدة المزرعة

  طریقة العینة -



متحانات محلولة ٕ  الفصل األول                                                   اإلحصاء1 مدعم بتمارین وا

  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       20  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  یب البیانات تصاعدیا:رتت -2
0  0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2 
3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  6  
6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  10  11  

  رض هذه البیانات في جدول:ع -3
  مزرعة حسب عدد األبقار الحلوب. 42توزیع ): 4-1الجدول(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دراسة میدانیةالمصدر: 

 :األعمدةبیاني بواسطة  ل معطیات الجدول في رسمیمثت -4

 
  مزرعة حسب عدد األبقار الحلوب 42توزیع : )7-1(الشكل

  풏풊عدد المزارع (التكرار)   푿퐢عدد األبقار (قیم المتغیر) 
0  4  
1  5  
2  5  
3  3  
4  4  
5  6  
6  3  
7  4  
8  4  
9  2  
10  1  
11  1  
∑المجموع  풏풊  42  

 عدد األبقار

   
ع 

ار
مز

 ال
دد

ع
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       21  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  :شرح معنى هذه التكرارات ،قیمة المتغیر التي توافقها ،أكبر وأصغر قیمة للتكرارت المطلقة -5
  1: قیمة للتكرارت المطلقة أصغر -                    6: قیمة للتكرارت المطلقة أكبر -
  11و  10القیمة المقابلة ألقل تكرار:  -                      5القیمة المقابلة ألكبر تكرار:  -

  الشرح:
  مزارع. 6هو بقرات  5عدد المزارع التي تحتوي على  :6ذات التكرار  5القیمة  -
  بقرات هو مزرعة واحدة. 10عدد المزارع التي تحتوي على : 1ذات التكرار  10القیمة  -
  بقرة هو مزرعة واحدة. 11عدد المزارع التي تحتوي على : 1ذات التكرار  11القیمة  -
  نسبة المزارع التي تملك: -6
  :بقرة واحدة -

  ퟒퟐ  →    ퟏퟎퟎ%  
                                          ퟓ   →     풇%   ⇒ 풇% = ퟏퟏ, ퟗ%  

  بقرات:  8 -
  ퟒퟐ  →    ퟏퟎퟎ%  

                                           ퟒ   →    풇%   ⇒ 풇% = ퟗ, ퟓퟐ%  
  :التمرین الرابعحل 

  یتكون من فئات اجتماعیة متباینة.غیر متجانس ألنه  طبیعة المجتمع المدروس: -1
  عدد الوحدات اإلحصائیة التي یمكن سحبها من كل فئة: -2

  بتطبیق القاعدة الثالثیة:
                      푵 → 풏  

  풏풊 = 푵풊

푵
× 풏   ⇒     푵풊 → 풏풊  

                                        푛 = × 푛 = × 180 =  36                          
                                             푛 = × 푛 = × 180 =  54  

                                             푛 = × 푛 = × 180 =  72  
                                             푛 = × 푛 = × 180 =  18  
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       22  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  
  تمارین مقترحة  

  
  :التمرین األول

  عرف اإلحصاء، ماهي فروعه، مع توضیح كل فرع؟ - 1
  ما الفرق بین اإلحصاء واإلحصائیات؟  - 2
  ماهي مراحل البحث اإلحصائي؟   - 3
عطاء مثال لكل نوع؟ - 4 ٕ   عرف المتغیرات اإلحصائیة، ماهي أنواعها، مع الشرح وا
هي جزء من المجتمع اإلحصائي یتم :"البیاناتالتالي والذي یمثل طریقة من طرق جمع إلیك التعریف  - 5

  ".استخراجها بطرق إحصائیة معینة حتى تكون ممثلة للمجتمع  اإلحصائي أحسن تمثیل
  ؟هي هذه الطریقةما -أ

  یتم االعتماد علیها في الدراسة بدل طریقة أخرى: - ب
  ماهي هذه الطریقة؟ -
  ماهي أسباب االعتماد علیها؟ -
  الطریقة؟ مع الشرح؟ أذكر بعض أنواع هذه -ج

 التمرین الثاني:
  من خمس فئات طالبیة موزعة كالتالي: -سطیف  –تتكون كلیة االقتصاد بجامعة فرحات عباس 

푁حجم المجتمع   - = 10000،  
  حجم كل فئة هو كالتالي: -
  طالب. 4200هو:  LMDعدد طلبة السنة األولى  -
  طالب. 3100هو:  LMD ثانیةعدد طلبة السنة ال -
  طالب. 2000هو:  LMD ثالثةعدد طلبة السنة ال -
  طالب. 400هو:  1عدد طلبة الماستر  -
  طالب. 300هو:  2عدد طلبة الماستر  -

푛نرید سحب عینة حجمها  = 200: 
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  1كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف       23  عبد الحمید قطوش ،  األستاذ:ساعد بن فرحات  األستاذ الدكتور:
 

  المطلوب:
  ما اسم هذه العینة؟ ماهي طبیعة المجتمع المدروس؟ - 1
  حدد عدد الوحدات اإلحصائیة التي یمكن سحبها من كل فئة؟ - 2

  :التمرین الثالث
األكثر فقرا وبطلب من الحكومة قرر الدیوان الوطني بهدف التعرف على الفئات االجتماعیة   

   لإلحصائیات إجراء بحثا إحصائیا حول الموضوع في الجزائر.
  ما هو الهدف العام من البحث؟ - 1
  ما هو المتغیر اإلحصائي الذي یجب دراسته لتحقیق هذا الهدف؟ - 2
  المتغیر من النوع المنفصل أو المتصل؟هل هذا  - 3
  حدد الوحدة اإلحصائیة والمجتمع اإلحصائي في هذه الدراسة؟ - 4
  ما هي الطریقة المالئمة لجمع البیانات في هذا البحث؟ - 5

  :التمرین الرابع
   2000 -1995  الجدول التالي یبین توزیع الید العاملة حسب قطاعات النشاط في دولة ما خالل الفترة  

  2000 -1995توزیع الید العاملة حسب قطاعات النشاط في دولة ما خالل الفترة  ): 5-1الجدول(

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  القطاعات
  990  960  960  960  963 969  الفالحة
  510  495  475  468  458  431  الصناعة
  170  166  160  152  148  142  النقل

  1670  1621  1595  1580  1569  1542  المجموع
  فرضيالمصدر: 

  المطلوب:
  ؟برر ذلك؟ التمثیل اذه ما نوع ؟العدد االجمالي للعمالتطور  مثل بیانیا - 1
   ؟ ما نوع هذا التمثیل؟ برر ذلك؟حسب قطاع النشاط على نفس الشكل ثل بیانیا تطور عدد للعمالم - 2
  ؟عن طریق األعمدةالقطاعات المذكورة تطور الید العاملة في  مثل - 3
  ؟ةتطور الید العاملة في كل من الفالحة والصناعة والنقل عن طریق األعمد مثل - 4
  ؟2000توزع الید العاملة في مختلف القطاعات عن طریق الدائرة، وذلك خالل سنة  مثل بیانیا - 5


