
دورة إعداد التقارير اإلدارية اإلحصائية

إعداد	

أ.	أحمد راشد الصبر

(ماجستير وباحث دكتوراه في علم اإلحصاء)

التعريف بالبرنامج:

تـمتاز هـذه الـدورة بـأنـها الـفريـدة مـن نـوعـها فـي مـنطقة الخـليج الـعربـي مـن نـاحـية تـوظـيف عـلم اإلحـصاء فـي تحـليل الـبيانـات الـخاصـة 

لـلباحـث وتـوجـيهه إلـى االتـجاه السـليم والـذي يـتماشـى مـع املـتطلبات الحـديـثة املـهنية لـدى مـعظم املـجالت الـوظـيفية. وتـتميز هـذه الـدورة 

بــاســتخدام الــعديــد مــن الــبرامــج اإلحــصائــية والــتي تــوظــف الــنتائــج حســب مــعايــير الــعرض اإلحــصائــي املــهني. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، 

يكتسب املتدرب املهارة في كتابة التقارير اإلحصائية واالستفادة من توظيف النتائج في صياغة التوصيات واملقترحات.

الهدف الرئيسي للدورة:

تطوير مهارة املتدرب للقيام بإعداد التقرير اإلداري اإلحصائي وفق الضوابط والشروط األساسية للتقارير اإلحصائية.

البرامج املستخدمة اثناء الدورة:	

برنامج مايكروسوفت إكسيل1.

برنامج مايكروسوفت وورد2.

.3XLSTAT برنامج

محتويات الدورة:

التعرف على املكونات األساسية للتقرير اإلداري اإلحصائي.1.

التعرف على البرامج األساسية لجمع املعلومات والبيانات.2.

التعرف على اهم أوامر برنامج اإلكسيل إلنشاء جداول تكرارية ووصفية للبيانات.3.



التعرف على آلية الربط بني امللفات (وورد او اكسيل).4.

التعرف على مهارة كيفية كتابة التفسير اإلحصائي.5.

إجراء عدة تطبيقات ألمثلة واقعية.6.

نبذة عن املحاضر:

مــــدرب هــــذه الــــدورة هــــو األســــتاذ أحــــمد راشــــد الــــصبر، كــــويــــتي الــــجنسية مــــن مــــوالــــيد ١٩٨٠. حــــاصــــل عــــلى اإلجــــازة الــــجامــــعية فــــي 

تـخصص الـريـاضـيات (٢٠٠٢) و حـاصـل عـلى درجـة املـاجسـتير فـي اإلحـصاء و بـحوث الـعمليات (٢٠٠٧)، بـاإلضـافـة إلـى حـصولـة 

 SAS, RStudio, R, Python, عـــــلى عـــــدة دورات مـــــعتمدة فـــــي املـــــجال نـــــفسة، و خـــــبرة مـــــتقدمـــــة فـــــي الـــــبرامـــــج اإلحـــــصائـــــية مـــــثل

STATA, SPSS, Excel, XLSTAT, JMP, STATISTICA, Matlab, Mathlab, Graph-Pad Prism  و لـــــــــه أيـــــــــضا 

عـدة مـشاركـات بـحثية مـنها ٥٥ بـحث داخـل الـكويـت عـن طـريـق مـشاريـع حـكومـية او خـاصـة، و خـمسة بـحوث خـارج الـكويـت عـن طـريـق 

مـؤسـسة الـكويـت لـلتقدم الـعلمي. حـيث قـام املـدرب بـتدريـب نـحو اكـثر مـن ٥٠٠ مـتدرب خـالل الـفترة مـن ٢٠٠٧ إلـى ٢٠٢٠. و يـمتاز 

 .LaTeX, Mendeley, EndNote, Screviner, Nisus  املـــدرب بـــإســـتخدامـــة الـــبرامـــج الـــخاصـــة فـــي الـــكتابـــة األكـــاديـــمية مـــثل

بــاإلضــافــة إلــى األعــمال االســتشاريــة لــدى عــدة جــهات فــي دولــة الــكويــت مــن اهــمها ديــوان الخــدمــة املــدنــية (إدارة التخــطيط - مشــروع 

قــــياس الــــرضــــا والــــوالء الــــوظــــيفي ٢٠١٦) والــــهيئة الــــعامــــة لــــلصناعــــة (إدارة التخــــطيط الــــصناعــــي مشــــروع املــــسح الــــصناعــــي ٢٠١٥ و 

٢٠١٨) واألمـانـة الـعامـة لـألوقـاف (إدارة املـكتب الـفني – مشـروع قـياس الـصورة الـذهـنية ٢٠١٧) وحـيث أن املـحاضـر يـعمل مسـتشار 

دراسـات إحـصائـية لـدى األمـانـة الـعامـة لـألوقـاف و مسـتشار دراسـات إحـصائـية لـدى جـمعية الـرومـاتـيزم الـكويـتية و مسـتشار إعـداد 

قـواعـد بـيانـات و تحـليل إحـصائـي لـدى جـامـعة الخـليج لـلعلوم و الـتكنولـوجـيا. حـيث أنجـر املـحاضـر بـتدريـب أكـثر مـن ٣٠ دورة تـدريـبية 

مـنها التحـليل اإلحـصائـي بـاسـتخدام بـرنـامـج ال SPSS، وعـدد واألسـالـيب الحـديـثة فـي التحـليل اإلحـصائـي لـلباحـثني. وأسـاسـيات 

  .STATA وبرنامج R وعدة دورات لبرنامج ال SEM البحث العلمي، والتحليل اإلحصائي باستخدام النمذجة البنائية

مالحظات مهمة قبل التسجيل في الدورة:

- الــبرنــامــج الــتدريــبي يــتطلب مــن املــتدرب الــرغــبة فــي إعــداد الــبحوث املــيدانــية الــتي تــتطلب عــلم اإلحــصاء كــمحور رئــيسي فــي إتــخاذ 

القرار.

- املتدرب يجب أن يكون ملم بموضوع الدراسة.

- خبرة بسيطة في اإلحصاء.

MS-Office. خبرة بسيطة في استخدام -

- جاهزية قاعدة البيانات الخاصة بموضوع الدراسة (استبيانات، بيانات قياسية، …، إلخ)

-	على الباحث إحظار جهاز الالب توب الخاص به وذلك لتحميل البرامج الخاصة في التحليل.

لغة التدريب:

تــعتمد عــلى لــغة الــبحث نــفسه، إن كــان الــبحث بــالــعربــي، فــسوف تســتخدم املــصطلحات الــعربــية الــعلمية فــي النشــر الــعلمي والــعكس 

صحيح.



املحاور من منظور تحليل البيانات:

- املـــحور األول: الـــــتعرف عـــــلى خـــــطة التحـــــليل اإلحـــــصائـــــي واالخـــــتبارات الـــــالزم تـــــطبيقها بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى الـــــتعرف عـــــلى الـــــبرامـــــج 

اإلحصائية الالزمة في التحليل وكيفية استخدامها 

- املـحور الـثانـي: مـعالـجة الـبيانـات وكـيفية الـتعامـل مـعها وتـهيئة قـاعـدة الـبيانـات حـتى تـتناسـب مـع تـوظـيفها فـي الـبرامـج اإلحـصائـية 

باإلضافة إلى تكويد املتغيرات وتكويد اإلجابات. 

- املــحور الــثالــث: الــــوصــــف اإلحــــصائــــي ومــــقايــــيس اإلحــــصاء الــــوصــــفي وإدراج الــــرســــوم الــــبيانــــية لــــلمتغيرات االســــمية والــــكمية. 

باإلضافة إلى اختبارات الصدق والثبات واختبارات تحديد ثبات البيانات واالتساق الداخلي لها.

- املــحور الــرابـــع: تحــــليل بــــيانــــات املــــتغيرات بــــاســــتخدام االخــــتبارات اإلحــــصائــــية (املــــعلمية، والــــالمــــعلمية) املــــختلفة والــــتعرف عــــلى 

خـــطوات التحـــليل الـــخاصـــة فـــي اخـــتبارات االرتـــباط والـــفروقـــات وقـــياس مـــعادالت خـــط االنحـــدار املـــتعدد أو املـــعادالت األخـــرى الـــتي 

تستخدم في قياس التنبؤ أو تفسير أثر املتغيرات. 

- املـحور الـخامـس: الـتعرف عـلى األسـالـيب الحـديـثة فـي الـعرض اإلحـصائـي وكـيفية كـتابـة الـنتائـج عـلى اسـلوب APA بـاإلضـافـة 

إلى التعرف على كيفية تفسير النتائج حسب القواعد العلمية.


