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مصطلحات في اإلحصاء

هو فرع من فروع علم الرياضيات، والذي يهتم جبمع البيانات، : اإلحصاء

.وتنظيمها، وحتليلها، وعرضها، الستخالص النتائج

هو جمموعة املفردات أو املوضوعات أو وحدات الدراسة اليت تقع ضمن : املجتمع

.اهتمام الباحث

.املجموعة اجلزئية اليت متثل املجتمع: العينة

:مثال

.طالب الدراسات العليا جبامعة امللك سعود هلذا العام: املجتمع

.ثالث مائة طالب من أصل ألف طالب مسجل يف اجلامعة: العينة



العينات

أنواع العينات العشوائية

العنقودية الطبقية املنتظمة البسيطة

أنواع العينات غري العشوائية

الُصدفية كرة الثلج احلصصية القصدية



العينات اإلجرائية

يةعينة استطالع

عينة التقنين

عينة البحث



حجم العينة
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التعيين والتعميم

العشوائية أو 

االحتمالية

غري االحتمالية



أنواع اإلحصاء

الوصفياإلحصاء
Descriptive Statistics

اإلحصاء االستداليل
Inferential Statistics

البيانات ويعرضها يف جداول ينظم

.ورسوم وأشكال

معيهتم بأساليب وطرق الكشف عن املجت

.جاعتماًدا على العينات، مث تعميم النتائ

حساب التكرارات والنسب املئوية، 

ومقاييس الزنعة املركزية، 

.ومقاييس التشتت

الداللة اإلحصائية حساب

باستخدام االختبارات اإلحصائية 

(.عالقات/ فروق)



رئيسسؤال 

ضبط العمليات ميكننا كيف 

العلمية؟األحباث اإلحصائية يف 



تلميحات للحصول على نتائج دقيقة

.استخدام أدوات البحث الدقيقة واملوثوقة•
.قالتحقق من جدية املستجيب أو املفحوص أو الرصد الدقي•
.حةاختيار العينات اإلحصائية وفق الطرق الرياضية الصحي•
.ناتاستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة البيا•



أسئلة وفرضيات البحث

؟فرضيات
أسئلة أم



أنواع الفرضيات

الَفرضية 

(العدم)الصفرية 

لةالَفرضية البدي

(البحث)



فحص الفرضيات



تمثيل البيانات

م البيانية يمكننا تمثيل البيانات الرقمية دائًما بالرسو •
.لتسهيل قراءة البيانات

ي املدرجات التكرارية أحد أشهر طرق عرض البيانات ف•
.األبحاث العلمية

.بياناته بعمقفهمالباحثعلىيجب•



تمثيل البيانات

التكرارالتخصص
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8علم نفس

6تربية خاصة

5تقنيات تعليم

6إدارة تربوية

30املجموع



تمثيل البيانات
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تمثيل البيانات

ماذا لو رمسنا 

منحىن يصل بني 

القيم األعلى من 

كل شريط؟



تصنيف توزيع البيانات



تصنيف توزيع البيانات



البياناتتوزيع 

علىالباحثيتعرفأناملهممن
هتوزيع البيانات الخاصة ببحث



اختبارات تصنيف البيانات

– Shapiro)يعد اختبار شابريو وويلك  Wilks ) من أشهر

الداللة اإلحصائية االختبارات املستخدمة يف حتديد 

.لتصنيف توزيع البيانات

اختبارات فحص التوزيع



اختبارات تصنيف البيانات

من أشهر االختبارات ( Leven’s Test)يعد اختبار ليفني 

للتحقق من الداللة اإلحصائية املستخدمة يف حتديد 

.جتانس البيانات

اختبارات فحص التجانس



األساليب اإلحصائية

إحصاء استداليل

اختبارات عالقات اختبارات فروق

اختبارات األثر

املقارنات البعدية

إحصاء وصفي

الزنعة املركزية

املتوسط

الوسيط

املنوال

مقاييس التشتت

التباين

االحنراف املعياري

املدى



تعّرف عن كثب

Tukey’s testKolmogorov-Smirnov testOne-Sample T Test

Scheffe’s testPerson CorrelationPaired-Samples T Test

Gabriel testSpearman CorrelationIndependent-Samples T Test

Waller-Duncan testKendall’s CorrelationOne-Way ANOVA

Kramer CorrelationMcNemar testMultiple-Way ANCOVA

Moses testMann Whitney UOne-way RANOVA

Wald-WolfowitzFriedmanChi-Square Test

Jonckheere-Terpstra testKruskal-WallisWilcoxon



اإلحصائيةالعمليات 

إحصاءات وصفية 

مقاييس نزعة )

(مركزية

إحصاءات وصفية 

(مقاييس تشتت)

إحصاءات

(فحص البيانات)

تطبيق االختبار 

اإلحصائي

(عالقة، فرق )

القرار اإلحصائيةقيمة مستوى الداللقيمة االختبار
إعداد التقرير 

اإلحصائي



أخطاء إحصائية في أبحاث تعليم العلوم والرياضيات 

1

2

األخطاء في تحديد نوع العينة 
.أو أسلوب سحبها

أخطاء في فحص األدوات والتحقق من 
.خصائصها القياسية

الخلط بين أساليب عرض البيانات 
.وتمثيلها

.ةاختيار أساليب إحصائية غير مناسب

3

4



نهاية العرض


