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تعريفات 

Statistics  علم اإلحصاء:

جمع وعرض وتلخيص وتحليل هو مجموعة أساليب تستخدم في عمليات 
البيانات بهدف الوصول الى اتخاذ قرارات سليمة تتعلق بتفسير الظاهرة

ن والوقوف على سلوك تطورها وإمكانية التنبؤ الدقيق بما ستكومحل البحث 
عليه فى المستقبل 

البحث العلمي 

عن الحقائق العلمية لظاهرة معينة أو دراسة خواص تلك عملية التقصي 
في مجتمع معين بإستخدام أساليب ومناهج علمية محددة للحصول الظاهرة

على نتائج تعكس واقع المجتمع ككل من خواص وظروف وعوامل مؤثرة 
فيه  من خالل معلومات ذات عالقات جديدة أو مكملة لمعلومات متوفرة أو 

.مصوبة لمعلومات خاطئة 



أساليب البحث العلمي

اإلسلوب اإلستنتاجي

وهي البحوث يقوم بها الباحث أساساً من أجل الحصول على 
وتشتق عادتا من المشاكل ( التعرف واإلدراك ) المعرفة بحد ذاتها 

الفكرية أو البدائية لتطبيق نتائجها على مشاكل قائمة أي أن هذا 
ق اإلسلوب يعتمد على اإلطالع والتفكير والمنطق للتوصل الى حقائ

المعارف

األسلوب االستداللي

بحوث علمية محددة األهداف بشكل أدق من البحوث النظرية وتكون 
موجهة لدراسة ظاهرة معينة أو إلكتشاف معارف جديدة يمكن 

تسخيرها لحل مشكلة ما



العلميةالمناهج المستخدمة في البحوث

البحوث الوثائقية. 1

إلدارية فيها معتمدة على السجالت اأدوات جمع البيانات وهي البحوث التي تكون 
.والبيانات التاريخية والوثائق المطبوعة 

البحوث الميدانية. -2

ته سوا وهي البحوث التي تسلك طريقة جمع البيانات فيها من مجتمع البحث ذا
.أكان زراعي أو سكاني أو أفراد مؤسسات

البحوث التجريبية . 3

ربة يتم فعن طريق التج” بالتجربة العلمية“يقوم هذا المنهج على إجراء ما يسمى 
العامل اختبار أثر عامل متغير  لمعرفة أثره وذلك قبل تعميم استخدامه ويسمى

مطلوب المتغير المطلوب دراسة أثره بالمتغير التجريبي وهو يمثل الفرض ال
مة التجربة تُثبت ولسال. وتتم التجربة وفق شروط معينة يُتحكم فيها. اختبار صحته

.رالعوامل األخرى المتعلقة بالتجربة حتى يمكن معرفة أثر العامل المتغي



وظائف علم االحصاء في البحث العلمي

ت لبيانااصف و. 1

االستدالل االحصائي . 2

التنبؤ. 3

وبطريقة شرح أخرى 

يستطيع االحصاء أن يحدد النقطة المركزية التي تتجمع حولها البيانات عن -1
طريق استخدام مقاييس النزعة المركزية

يشير االحصاء إلى كيفية انتشار البيانات عن طريق حساب التشتت-2
يوضح االحصاء العالقة التي ترتبط بين نوع ما من البيانات وبيانات أخرى-3

كما هو الحال في قياس االرتباط بين المتغيرات
يساعد االحصاء على توفير بعض االجراءات االحصائية الختيار الدرجة التي-4

ما تتطابق أو تبعد عن تلك القيم المتوقعة أو مدى قربها من المقاييس المتوقعة ك
هو الحال عند استخدام المقاييس االستداللية



مراحل تحليل البيانات
Pre-Processingالتمهيديةالمعالجةمرحلة1.
Descriptiveللبياناتالوصفيالتحليلمرحلة2. analysis

Measuresالمركزيةالنزعةمقاييس• of Central tendency(والمنوالوالوسيطالوسط)

Variationالتشتتمقاييس• measure(المعيارياالنحراف–التباين–الربعيالمدى–
(االختالفمعامل

Distributionالتوزعشكلمقاييس• Shape
Dependenceاالستقالليةمقاييس•

Exploratoryاالستكشافيالتحليلمرحلة.3 data analysis
المدرجاتالتشتت،مخطط،الفقاعات،مخططالصندوقيةالرسوممثلالمرئيةالتقنيات•

.التكرارية
عنوالبحثاالنحدارتحليلوعمليةKolmogorov–Smirnovاختبارمثلالكميةالتقنيات•

مجموعات

Inferentialاالستدالليالتحليلمرحلة.4 Data Analysisالتقديروالفرضياتاختبارطريقعن
(مجاالت–نقطي)االحصائي

Predictiveالتنبؤيالتحليلمرحلة.5 Data Analysis
Causalالسببيالتحليلمرحلة.6 data Analysis
Mechanisticالميكانيكيالتحليلمرحلة.7 data Analysis



أهم البرامج ولغات البرمجة في التحليل االحصائي

SPSS
Statistical Package for the Social Sciences

R Language ACASTAT

Easy Fit

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:SPSS_An_IBM_Company_logo.svg


أهم البرامج ولغات البرمجة في التحليل االحصائي

MATLAB
Regression analysis on time series

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Matlab_Logo.png


أهم البرامج ولغات البرمجة في التحليل االحصائي

SAS University Edition

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Python_logo_and_wordmark.svg


http://www.predictiveanalyticstoday.com



شكرا لكم

أسئلة واستفسارات


