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: هوووى ريقسَاوووم ريالتُوووم ريجوووٍ بيوووجض   تووو  ري ُ  ووو    𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞  ػلمممإلحصاء ممم  

ري ُ  و   وريحاو ئق  ب ىَو  هور   و بظوةُ ظوىرهس ماُةوم وبةموُ  و م تىعوموريحا ئق عن ظو هس  وو 

 علً ػىء ذيك.   رظجيالص ريةج ئج وربي ذ رياسرزَعهل عتلُم بحلُله  وبفعُسه  ومن ث  قسَام
 

 ن هت :ُفسعُن زئُعَُجؼتن عل  رالحظ ء -1 

 (Descriptive statistics) صاء   حصلوصفي-و 

فٍ جت  ري ُ     وريتالىم   عون ظو هس  ماُةوم  ريتعجيدممَجؼتن هرر ريفسع ريقسرئق ورألظ يُ  

 ري ُ  و   وعسػوه  فوٍ جودرور و زظوى  وو م تىعم ظوىرهس ويُفُوم بةموُ  وبظوةُ  وب ىَو  هور   

   . اغ ريتؤشسر  رإلحظ ئُم وحع ب ُ  ُم 

 (Inferential statistics)  حصالستدالليصاء  -ب 

ورخج وو ز ريفسػووُ    مؤشووسر  ريت جتوو  رالحظوو ئٍ  𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧  جاوودَس َهووج  وهوورر ريفووسع 

 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐲𝐩𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞𝐬  . 
 

 :مج الثحتطبيقحػلإلحصالء   -2 

 

 

 

 

 

 : مرصءلحصلطريقتحصاء  ئيتحفيحصلبحثحصلؼلمي-3 

 بحدَد مشكلم وو فسػُم ري حث وو ريدزرظم.-1 

 جت  ري ُ     وريتالىم   عن ريم هس  وو ريمىرهس ذر  رياالقم   ي حث وو ريدزرظم.-2 

 بظةُ  ري ُ     وب ىَ ه  وعسػه .-3 

 حع ب ريتؤشسر  رإلحظ ئُم يجادَسر  يتا ي  م جت  ري حث وو ريدزرظم.-4 

 بحلُل ماقُ   ريدزرظم وريجىطل يلةج ئج علً ػىء فسػُم ري حث وو ريدزرظم.-5 

 بفعُس ريةج ئج وعتلُم ربي ذ رياسرز  شأن فسػُ   ري حث.-6 

 .البحوث الصناعية -4.   البحوث الزراعية -3.     البحوث الهندسية -2.     البحوث الطبية -1

 االجتماعية.البحوث النفسية و  -7.     البحوث االدارية -6.     البحوث االقتصادية -5

 .بحوث الرياضة والشباب -8
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هوووى جتُووو  مفوووسرر  ريمووو هس  مىػوووىع :ح 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 صلمجتممممغحصاء ممم ئيح

قوود بكووىن بلووك ري حووث رو ريدزرظووم وبلووك ريتفووسرر  َفجووسع رن بشووجسا  ظووفم رو طووف   ماُةووم و

 ريتفسرر  ي ئن حٍ رو رٌ شٍء رخس ، وريت جت  رالحظ ئٍ قد َكىن محدر رو غُس محدر.

   فٍ ريت جت  رالحظ ئٍ.رطغس وحد:ح 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐭 صلمفردةحصالء  ئيتح

 جمع وتصنيف وتبويب البيانات

 : 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐭𝐡𝐨𝐝𝐬  أساليب جمع البيانات -4 

ون وٌ  حووث علتووٍ َعووجةد فووٍ بحلُلوور  ريووً ريقسَاووم رالحظوو ئُم َحجوو م ريووً  ُ  وو   ومالىموو   حووىر 

 : ُ     وريتالىم   من مظدزَن هت ري مىػىع ري حث قُد ريدزرظم ، وَتكن ريحظىر علً هر   

 : 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 المصادر التأريخية -أ 

وهووٍ ري ُ  وو   وريتالىموو   ريتحفىظووم وريتج تاووم يوودي وجهووص  ومؤظعوو   و رورئووس ريدويووم ريتيجلفووم 

ري ه   وو هُئ   ماُةم الغسرع خ طم  هو  وو ب تاوت يودَه   حكو   تعىح   ق مت  ه  هر   ي جُ م 

ري ُ  وو   ريتج تاووم عوون باوودررر  ريعووك ن فووٍ رياووسر  ،  ،مثوو ر علووً ذيووك .وظ ئفهوو  رالررزَووم وريفةُووم

ال ج م ريصزرعٍ وريظة عٍ ، رحظ ءر  ريج  ز  ريدرخلُم وريي زجُم ، رحظ ءر  ريقل م رحظ ءر  ر

 ريتجيسجُن من ري  ما   رياسرقُم وغُسه  من رألمثلم رالخسي.

 :  𝐅𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 يةيدانمصادر المال- ب 

تظو رز ريجأزَيُوم  ل وأ ريوً ريتُودرن يلحظوىر علوً بلوك ريريحظىر علً ري ُ     مون فٍ ح يم بارز 

 :رِبُُنن وَج  ذيك   ب  ع رحد رالظلى ُ ،من مظ رزه  رالطلُم  علً ري ُ    ريحظىر  ري ُ     رٌ

 : 𝐂𝐞𝐧𝐬𝐮𝐬 اسلوب التسجيل الشامل (1 

ريت جت  رالحظ ئٍ وفوٍ ريتالىم   عن ي فم مفسرر  جت  ري ُ     و  تىج  هرر رالظلىب َج 

. مثو ر علوً فُور  محدررً ، وٌ َتكن مالحموم يول مفوسر   رالحظ ئٍ ريح يم َ   ون َكىن ريت جت  هر   

وَاج ووس رظوولىب  . ؽ   ريىحوودر  ريظووة عُم فووٍ رياووسر ، رو حظووس  شووريجاوودرر رياوو   يلعووك ن  ،ذيووك

َ هص ري  حث   ُ     ي ملم عن ي فوم مفوسرر   فٍ جت  ري ُ     يى ر   رظلىب ريجع ُل ريش مل رفؼل
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 شوسَم ي ُوس  فووٍ ر  و ش مهتوم جتوو  ، حجو م ريوً وقووت وجهود موىرزر م رَووم َ م جتو  ريدزرظوم رال ر وور  

ت جت  رالحظو ئٍ  شوكل ريري ُ     ، فؼالً عن رحجت ر ريىقىع فٍ رخق ء  جُ م ريجا مل م  مفسرر  

 .ي مل

  : 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬 اسلوب العينات (2 

 رالحظو ئٍت جتو  ريعتلُوم جتو  ري ُ  و   وريتالىمو   عون م تىعوم ماُةوم مون مفوسرر    ر  اظد و 

حُووث َووج  رخجُ زهوو   قسَاووم بؼووتن " ،   Sample"   ياُةووم ريت تىعووم موون ريتفووسرر   هوور   بوودعً 

 َلٍ:  ت  وَتج ش وظلىب رياُة    شكل رقُق ، بتثُله  يلت جت  رالحظ ئٍ 

  شسَم ي ُس .، مىرزر م رَم جهد ال بحج م ريً وقت و -1 

 يدرمر  فٍ ح يم ريت جتا   ريغُس محدور .َتكن رظج-2 

 إمك  ُم ريحظىر علً  ُ     حىر طف   ريثس مت  يى رظجيد  رظلىب ريحظس ريش مل.-3 

  ز رقم ريةج ئج.إمك  ُم رخج -4 

 انواع العينات

ل رقووم متكةووم يلةجوو ئج فوو ن ذيووك َعووجىج  رخجُوو ز وظوولىب ريتا َةووم  هوودا ريحظووىر علووً وفؼوو

 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞   ريتالئوو  ريوورٌ َكفوول ون بكووىن رياُةووم ريتيجوو ز  بتثوول ريت جتوو  قُوود

 ريدزرظووم وفؼوول بتثُوول   الػوو فم إيووً ون ح وو  رياُةووم َ وو  ون َكووىن ػووتن حوودور مااىيووم  حُووث ال

ا وقوت وجهود وموىرزر م رَوم ي ُوس  وال َكوىن طوغُس  حُوث َكىن ي ُس  حُث َؤرٌ ذيك إيوً طوس

َكىن ذيك علً حع ب ريدقم فٍ ريةج ئج . وَاظود  و) )ريتا َةوم( وظولىب الخجُو ز مفوسرر  مون م جتو  

وػينم ثحييمرح ػين ثحػشموصئيتُن ُريدزرظم بؤي  رياُةم. وبةاع  رياُة    شكل ع   إيً قعتُن زئُع

 .. وفُت  َلٍ رظجاسرع يكل قع ػشوصئيت

  𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬 أوالً : العينات العشوائية 

 ريت جتوو  رالحظوو ئٍ هوو  بلووك ريت تىعووم موون ريتفووسرر  ريتيجوو ز  موون  أ  ياُةووم رياشووىرئُم اظوود  

 تاةً ون يكل مفسر   فط ريفسطم فٍ ريمهوىز فوٍ  خجُ زرال عتلُم دخل فٍب حُث يُط يل  حث وٌ 

 رياُة   رياشىرئُم م  َلٍ:من ر ىرع . ورياُةم
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   𝐒𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠 العشوائية البسيطة  العينة-1 

جوو ز   شووكل عشووىرئٍ َؼووتن الن بتجلووك رَووم مفووسر  موون مفووسرر  ريت جتوو  وهووٍ بلووك رياُةووم ريتي

رالحظو ئٍ  فووط ريفسطوم فووٍ ريمهووىز ػوتن مفووسرر  رياُةووم وَسرعوً عةوود رظووجيدر  هورر ريةووىع موون 

رياُة   رن َكىن ريت جت  رالحظ ئٍ مج   ط مون حُوث ريظوفم رو ريظوف   ذر  رياالقوم   ي حوث رو 

 :ةم رياشىرئُم ري عُقموفُت  َلٍ وط  ألظلىب ريتا َ،  ريدزرظم

  وود رن يوول .   𝐍  َعوو وٌ مج وو  ط ومحوودور وون عوودر مفسرربوور   رالحظوو ئٍت جتوو  ريون   وو فجسرع

(
 

 
)    حجتو ر هوى رال ىز فوٍ رياُةوم وهوررمفسر  فٍ هرر ريت جت  رالحظ ئٍ يه   فط رالحجت ر فٍ ريمه

مون  مفوسر ومون ريتالحوا رن يول  .  𝐧 من هرر ريت جت  قىرمه   عشىرئُم  عُقم رخجُ ز عُةم فاةد ،

 رياُةو   رياشوىرئُم ري عوُقممون ريتوسر  فوٍ يول   اودر مجعو وٌريت جت  رالحظ ئٍ ظجمهس  مفسرر 

[    
   ] ريجوٍ  رياشىرئُم ري عوُقم عدر رياُة   رم ،  ريتسر  َحع    ظجيدر  ريجىرفُق ورن عدر هر   

  ]   مون هورر ريت جتو  هوى َتكن رخجُ زه  
 ] رَؼو ً  رذ َتكون حعو  ه    ظوجيدر  قو  ىن ريجىرفُوق  

(
 

 
)     جُ ز رٌ عُةم هىوون رحجت ر رخ

عدد العينات العشوائية البسيطة      
  

  

        
  

    
 رياُة  فٍ يل  ماُةمعدر مسر  ظهىز مفسر  =     

N  N N − 1  N − 2 …3.2.1 

6  6.5.4.3.2.1  720 

1  1 

0  1 
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، َووسرر رخجُوو ز  [𝐀,𝐁,𝐂,𝐃]( هووٍ 4(: م جتوو  رحظوو ئٍ مج وو  ط عوودر مفسرربوور  َعوو وٌ )1مثوو ر )

 ( مفسرر .3عُةم عشىرئُم  عُقم قىرمه  )

مو  .2،  م  هى عدر رياُة   رياشوىرئُم ري عوُقم ريجوٍ َتكون رخجُ زهو  مون هورر ريت جتو .. 1 ريتقلىب:

م  هى عدر مسر  ظهىز ريتفوسر  ،  م  هى رحجت ر ظح  رٌ عُةم.. 3. ، مفسر رخجُ ز رٌ هى رحجت ر 

B  رياُة  فٍ يل. 

𝐧  رالج  م:  𝟑   ، 𝐍  𝟒  

يطةالبس عدد العينات العشوائية       
  

  

    −    
 

  

عدد العينات العشوائية البسيطة      
  

  

    −    
 

 .  .  .  

  .  .      
   

= 
 

 
 

 

 
 مفردةاحتمال سحب أي  

= 
 

 
 

 

 
 احتمال سحب أي عينة 

[    
   ]  [  

 ]  
  

     
 رياُة  فٍ يل  Bعدر مسر  ظهىز ريتفسر   =ح  

 العينات العشوائية البسيطة
[𝐀,𝐁,𝐂  ]
[𝐀,𝐁,𝐃  ]
[𝐀,𝐂,𝐃  ]
[𝐁,𝐂,𝐃  ]

 

، َووسرر  [𝐀,𝐁,𝐂,𝐃,𝐄]( هووٍ 5(: م جتوو  رحظوو ئٍ مج وو  ط عوودر مفسرربوور  َعوو وٌ )H.Wمثوو ر )

 مفسرر .( 3) (بفرعح)ح،تفسرر من ري( 2) فرعح)أ( : رخجُ ز عُةم عشىرئُم  عُقم قىرمه 

 م  هى عدر رياُة   رياشىرئُم ري عُقم ريجٍ َتكن رخجُ زه  من هرر ريت جت .-1 

 فٍ يل عُةم. Bم  هى عدر مسر  ظهىز ريتفسر  -2 

 .   رخجُ ز رٌ مفسر م  هى رحجت ر -3 

 م  هى رحجت ر ظح  رٌ عُةم.-4 
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   𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝  𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠 الطبقية العشوائية العينة -2 

 وفؼووول و وووىرع رياُةووو   وويثسهووو  رقوووم فوووٍ بتثُووول ريت جتووو ريق اُوووم رياشوووىرئُم رياُةوووم باج وووس 

مفوسرر  ريت جتو  رالحظو ئٍ غُوس  رالحوىرر بكوىنمن فٍ يثُس  ر  و  رالحظ ئٍ ريغُس مج   ط ، حُث

ريتدزوظوم. ففوٍ ح يوم يوىن ريت جتو  رالحظو ئٍ ذو مفوسرر  مج   عم مون حُوث ريظوفم وو ريظوف   

رذر رزَود  فالوً ظو ُل ريتثو ربتثول هورر ريت جتو . ال َ ىش ظح  عُةم عشوىرئُم  عوُقم غُس مج   عم 

رظس ذر  رخوىر ع يُوم ورخوسي ذر  رخوىر مجىظوقم ورخوسي رزرظم رخل رالظس  فأ ة    د رن هة ا 

، إذرً ريت جتوو  رالحظوو ئٍ هةوو  غُووس مج وو  ط موون حُووث ريظووفم ريتدزوظووم وال ذر  رخووىر مةيفؼووم 

َ ىش ظح  عُةم عشىرئُم  عُقم أل ةو  ظةحظول علوً باودَس يتجىظوؾ ريودخل َكوىن مةحو شرً الحودي 

ٍ ريووً ثووالق ؽ اوو   )فئوو   ، م تىعوو  ( ، ، وعلُوور  َ وو  باعووُ  ريت جتوو  رالحظوو ئ ريفئوو   ريثالثووم

بؼ  رالظوس ذر  ريودخىر ريتجىظوقم  ريق ام رالويً بؼ  رالظس ذر  ريدخىر ريتسبفام وريق ام ريث  ُم

وريق ام ريث يثم بؼ  رالظس ذر  ريدخىر ريتةيفؼم ، و اد ذيك َج  ظوح  عُةوم عشوىرئُم  عوُقم مون 

ورن م توىع ح وى  رياُةو   رياشوىرئُم ريثالثوم يل ؽ ام َجة ظ  ح ته  وح   ريق ام فوٍ ريت جتو  ، 

 بؤي  )بكىن( رياُةم رياشىرئُم ريق اُم.

مؤيو  مون  الحظو ئٍرت جتو  ريون  عرسج ف و، ريق اُوم رياشىرئُم وفُت  َلٍ وط  ألظلىب ريتا َةم 

 𝐍  َ ٌريً  تكن ب صئجر  من ريتفسرر  ورير[𝐋]    ح ته  من ريق ا[𝐍𝟏,𝐍𝟐, … ,𝐍𝐋] :حُث رن ، 

∑  

 

   

        …       

 

موون ريق اوو   َووج  علووً رظوو ض رشووجسرا مفووسرر  يوول ؽ اووم  [𝐋]باعووُ  ريت جتوو  رالحظوو ئٍ ريووً ورن 

ف ن هةو ا عود     𝐧  ظفم رو عد  طف   مشجسيم، فئذر وٌزَد رخجُ ز عُةم ؽ اُم عشىرئُم ذر  ح   

 ؽسرئوووووووووق الخجُووووووووو ز هووووووووور   رياُةوووووووووم مةهووووووووو  مووووووووو  بعوووووووووتً  قسَاوووووووووم ريجىشَووووووووو  ريتجة ظووووووووو 

 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧   و تىج  هر   ريقسَاوم َوج  ظوح  عُةوم عشوىرئُم  عوُقم مون يول

ؽ اووم َجة ظوو  ح تهوو  وح وو  ريق اووم فووٍ ريت جتوو  ، فووئذر ي  ووت  عوو م يوول ؽ اووم فووٍ ريت جتوو  )وشن 

 َع وٌ:ريق ام( 

   
  

 
    ,    ,  ,… ,   

      :أن حيث

 Wh .وزن الطبقة : 

 h قة . لتسلسل الطب )مؤشر( : يمثل دليل 

∑  

 

   

              



 ليث فاضل سيد حسين مبادئ االحصاء قسم االحصاء

 7 

𝐧𝟏]وون ح   رياُةم رياشىرئُم ري عوُقم ريتعوحى م مون ريق اوم رالويوً بعو وٌ   𝐖𝟏  𝐧] ،  وون

𝐧𝟐]ح   رياُةم رياشىرئُم ري عُقم ريتعحى م من ريق ام ريث  ُم بعو وٌ   𝐖𝟐  𝐧] ،…  ، وهكورر

𝐧𝐋]بعو وٌ  [𝐋]فأن ح   رياُةم رياشىرئُم ري عُقم ريتعحى م من ريق ام  ألخس ؽ ام  𝐖𝐋  𝐧] 

 َع وٌ: و ريك فأن ح   رياُةم رياشىرئُم ريق اُم

∑  

 

   

        …       

*مت  ظ ق  الحا رن   
𝐧𝐡

𝐧
 

𝐍𝐡

𝐍
فوٍ رياُةوم بعو وٌ  عو م معو هتم  h، رٌ رن  ع م مع هتم ريق ام  +

 .ريت جت فٍ  hريق ام 

علتو ً رن  ،رزرظم مجىظؾ ريدخل يألظوس ، َسرر  رظس ( 2200) مؤي  من: م جت  رحظ ئٍ (2)مث ر 

رخوىر مةيفؼوم  هرر ريت جت  رالحظ ئٍ َؼ  رظس ذر  رخىر مسبفاوم وذر  رخوىر مجىظوقم وذر 

( وعووودر رالظوووس ذر  ريووودخىر 700، فوووئذر علتوووت رن عووودر رألظوووس ذر  ريووودخىر ريتسبفاوووم َعووو وٌ )

َووسرر ظووح  عُةووم  (.600( وعوودر رالظووس ذر  ريوودخىر ريتةيفؼووم َعوو وٌ )900ريتجىظووقم َعوو وٌ )

( ، ريتقلىب: م  هى ح ى  عُة   ريق ا     عجتو ر ؽسَاوم ريجىشَو  110عشىرئُم ؽ اُم ذر  ح   )

 ريتجة ظ .

 ،  ،  ،                     N=2200  ،n=110رالج  م: 

   
  

 
    ,    ,  ,… ,   

   
   

    
 

 

  
        𝐧𝟏  𝐖𝟏     𝐧 𝐧𝟏  

𝟕

𝟐𝟐
  

   

  
    𝟏𝟏𝟎

   
   

    
 

 

  
         𝐧𝟐  𝐖𝟐     𝐧 𝐧𝟐  

𝟗

𝟐𝟐
  

   

  
    𝟏𝟏𝟎

   
   

    
 

 

  
         𝐧𝟑  𝐖𝟑     𝐧 𝐧𝟑  

𝟔

𝟐𝟐
  

   

  
    𝟏𝟏𝟎

  الحا رن:

∑  

 

   

        …                              
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∑  

 

   

        …                          

∑  

 

   

                   
 

  
 

 

  
 

 

  
 

  

  
   

[
  

 
 

  

 
]        

  

   
 

   

    
    , 

  

   
 

   

    
     , 

  

   
 

   

    
     

 

ح وى  عُةو   ( ، ريتقلوىب: مو  هوى 75َسرر ظح  عُةم عشىرئُم ؽ اُم ذر  ح و  ) (:H.Wمث ر )

 ريق ا     عجت ر ؽسَام ريجىشَ  ريتجة ظ . إذر علتت رالبٍ:

    ريق ام

1 500 

2 800 

3 1200 

 

 

   𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜  𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠  المنتظمةشوائية العينة الع-3 

( ريً عودر N تىج  هرر ريةىع من ريتا َةم َج  باعُ  مفسرر  ريت جت  رالحظ ئٍ ري  يغ عدره  )

𝐤( من ريتفسرر  حُث رن  Kمن ريت  مُ  يل م تىعم بحجىٌ علً )  
𝐍

𝐧
، علت ً  وأن مفوسرر   

دوز ريعوكةُم ريت جت  مسب م فق  م   ماُن يأن َكىن بسبُ  ً بظ عدَ ً رو بة شيُو ً وو موثالً بسبُو  ريو

حعوو  بعلعووله  فووٍ شوو زع ماووُن. وعةوود رخجُوو ز مفووسرر  رياُةووم ريتةجمتووم َووج  روالً رخجُوو ز مفووسر  

ورحووود   ظوووىز  عشوووىرئُم مووون ريت تىعوووم رالويوووً وعلوووً ػوووىء بعلعووول ريتفوووسر  ريتيجووو ز  مووون 

( علووً بعلعوول Kريت تىعووم رالويووً َووج  رخجُوو ز مفووسر  موون ريت تىعووم ريث  ُووم  اوود رػوو فم رياوودر )

لعل ريتفسر  ريث  ُم يةحظول علوً ريتفوسر  ريث يثوم ( علً بعKَؼ ا ريادر )يً وهكرر ريتفسر  رالو

وهكرر وطىالً ألخس مفسر .  تاةً رخس َج  رخجُ ز مفسر  من ريت تىعم رالويوً  قسَاوم عشوىرئُم 

 رم   اُم ريتفسرر  َج  رخجُ زه  علً ر ا ر مجع وَم من ريتفسر  رالويً.
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( ؽ يو  حعو  بعلعول رزجو به  بة شيُو ً ، َوسرر رخجُو ز عُةوم عشوىرئُم 24ب  بسبُو  )(: 3مث ر )

( ؽالب يلجاسا علً رظ  ب ر يفو ع معوجىره  فوٍ رالمجحو ن. ريتقلوىب بحدَود 6مةجمتم  ح   )

 بعلعل هؤالء ريقل م.

 N=24  ،n=6    ،k=4 رالج  م:  

 ب ويت َلٍ:( م  مُ  يل مةه  بحجىٌ علً رز ام ؽال6َج  باعُ  ريقل م ريً )-و 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

 

( يور  رعلوً رزجوم 1. ريسق  َشُس ريً بعلعل ريق ي  ويُط رزججر  حُث رن ريق يو  زقو  )1: مالحمم

 فٍ رالمجح ن.

2  
 

 
 

  

 
 .. ب  بحدَد عدر ريقل م فٍ يل م تىعم ي ِبٍ:      

َج  رخجُو ز ؽ يو   ظوىز  عشوىرئُم مون ريت تىعوم رالويوً ويوُكن موثالً ريق يو  ذو بعلعول زقو   -ب

(3  .) 

( يةحظل علوً ريق يو  ريثو  ٍ فوٍ 3ريجعلعل )( ريً k=4رم   اُم ريقل م فةحظل علُه   ئػ فم ) -م

 .(23وطىالً ألخس ؽ ي  فٍ رياُةم وهى ريجعلعل )… ( وهكرر 7رياُةم وهى ريجعلعل )

ريتةجمتم بكىن علً رظ ض رن ريق يو  ريورٌ بو  رخجُو ز  عشوىرئُ ً مون ريت تىعوم  إذرً رياُةم رياشىرئُم

 (:3رالويً وريرٌ َحتل ريجعلعل )

[𝟑   𝟕   𝟏𝟏   𝟏𝟓   𝟏𝟗   𝟐𝟑] 

عدر رياُة   رياشىرئُم ريتةجمتم ريجٍ َتكن رخجُ زه  من ريت جت  رالحظ ئٍ َع وٌ عدر  ت:مالءظ

  (.Kمفسرر  يل م تىعم )
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   𝐂𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫  𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐠  المراحل متعددةالعينة  -4 

ثو    تىج  رظلىب ريتا َةم ريتجادر  ريتسرحل َج  باعُ  ريت جت  رالحظ ئٍ ريً وحدر  رويُوم

ثو  َوج  باعوُ  ريىحودر  رالويُوم  ،ريىحودر  يتسحلوم رويوً  عُةوم عشوىرئُم  عوُقم مون هور    رخجُ زَج  

حدر  ريتيج ز  ريً وحدر  رطغس بدعً   يىحدر  ريث  ىَم وَج  رخجُ ز عُةم عشىرئُم  عُقم من ريى

ريىحودر  ريث  ىَوم ريتيجو ز  ريوً وحودر  رطوغس َوج  ث  باعو  ، ريث  ىَم يكل وحد  رويُم يتسحلم ث  ُم 

حلم ث يثم وبعجتس عتلُم ريجاعُ  ورالخجُ ز يحُن ريىطوىر ريوً رخجُ ز عُةم عشىرئُم  عُقم مةه  يتس

سممتكالاحصلؼ ئلممتحلتقممديرحمتوسمم حص جممرص حدسصسممتإػنممدح فممم الاح. سرر  ريجووٍ َووج  جتوو  ري ُ  وو   مةهوو ريتفوو

ن ريىحوود  رالحظو ئُم ريجووٍ َتكون ريحظوىر علووً ري ُ  و   مةهوو  هوٍ ريا ئلووم ئفو صلؼرصقيمتحلمم دةحصلرمم ر

ريووً مح فموو   يىحوودر  رويُووم  يجوو ز مةهوو   صلؼممرص اىرَووم َووج  باعووُ  رياسرقُووم فاةوود رخجُوو ز عُةووم عة

يتسحلم رويوً ثو   اعو  ريتح فمو   ريتيجو ز  فوٍ ريتسحلوم رالويوً ريوً  صلمح فظ ثعشىرئُ ً عُةم من 

ر  ريث  ىَوم حودىمةه  يتسحلم ث  ُم ث  باع  ري  عُقم يىحدر  ث  ىَم َج  رخجُ ز عُةم عشىرئُم صقضيت

ثو  باعو   مةه  يتسحلوم ث يثوم  عُقم ز عُةم عشىرئُمَج  رخجُ  نوصءيريتيج ز  فٍ ريتسحلم ريث  ُم ريً 

مةهوو    عووُقم ز عُةووم عشووىرئُمَووج  رخجُوو  محممالثحسمم نيتريتيجوو ز  فووٍ ريتسحلووم ريث يثووم ريووً  ةووىرحٍري

  عوُقم َوج  رخجُو ز عُةوم عشوىرئُم ومةهو  صزقتريتيج ز  ريً  عكةُمريتحال  ري ث  باع  يتسحلم زر ام

ريجٍ َج  رخجُ ز عُةم عشىرئُم  عُقم مةه  و هرر َوج  ريىطوىر  صلدوسحصلر نيتوريجٍ باع   دوزه  ريً 

 ريً ريا ئلم ريجٍ مةه  َج  جت  ري ُ    .

𝐍𝐨𝐧 ثانياً : العينات غير العشوائية  − 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬  

وهٍ بلك ريت تىعم من ريتفسرر  ريتيج ز  من ريت جت  رالحظ ئٍ  قسَاوم َكوىن يل  حوث رخول فوٍ 

  ُام ري حث وو ريدزرظم ، وهر   رياُة    ىعُن هت :رخجُ ز بلك ريتفسرر  وذيك العج  زر  بجالق  ق

رياُةم رياتدَم: وهٍ رياُةم ريتيج ز   شوكل مجاتود  اجاود معو ا ً رن مفوسرر  هور   رياُةوم هوٍ خُوس -1 

ريكفُلووم يالزباوو ء  سَ ػووم يووس  رياوود  فتوون  موون َتثوول م جتوو  ريدزرظووم. فتووثالً عةوود رزرظووم ريعوو ل

رالفؼل رخجُ ز عُةم من ريتيجظوُن  سَ ػوم يوس  رياود  و شوكل عتودٌ )ماظوىر( يوىن ون هور   

 رياُةم هٍ ذر  خ س   شؤون هر   ريسَ ػم. 
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  𝐓𝐡𝐞 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 ريحظظُم:  رياُةم-2 

 تىجوو  هوورر ريةووىع موون ريتا َةووم َووج  باعووُ  ريت جتوو  رالحظوو ئٍ ريووً عوود  ؽ اوو     الظووجة ر ريووً 

ثوو  َووج  رخجُوو ز عُةووم عتدَووم موون يوول ؽ اووم ) شووكل غُووس عشووىرئٍ( اووم ريدزرظووم ماوو َُس بجالووق  ق ُ

َوم َتثول ح و  رياُةوم َجة ظ  ح ته  وح   ريق ام فٍ ريت جت  وم تىع ح ى  هر   رياُةو   رياتد

 ريحظظُم.

 


