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 يةغرافجعمم اإلحصاء في الدراسات ال أهمية
 د. كامل أبوضاهر                                                           

حوث المختمفة، وقد أصبحت باإلحصاء ىو األساس في البحث العممي في كافة فروع العموم 
واتساع مجاليا، وبالتالي  ىا، مما ساعد عمى تطور تعتمد عمى التحميل اإلحصائي بشكل متسارع جغرافيةال

 الميارات اإلحصائية لتطوير أبحاثيم.تزايدت رغبة الباحثين في معرفة 
 أواًل/ اإلحصاء وأهميته لمعمم:

يعرف بأنو العمم الذي يختص بالطرق العممية لجمع البيانات و اإلحصاء في المغة يعني العد الشامل 
جراء المقارنات واستنتاج العالقات بيدف  وتنظيميا وتمخيصيا وعرضيا بيانيًا ثم تحميميا وتفسرىا وا 

 في اتخاذ القرارات المناسبة. استخداميا
يقوم عمم اإلحصاء عمى إجراء دراسات ميدانية وتحميمية وتجارب ومالحظات ومقابالت، والحصول 
منيا عمى بيانات مختمفة، يتم معالجتيا إحصائيًا ثم يتم استخالص نتائج موضوعية يسيل منيا وصف 

 ؤثرة فييا. الظاىرة قيد الدراسة وتفسير أسباب الظاىرة والعوامل الم
نما تحميل  فاإلحصاء ليس عرض بيانات رقمية في جداول أو أشكال بيانية ورسوم ىندسية، وا 
متعمق ليذه البيانات وتفسيرىا وبناء نماذج رياضية تفسر ىذه الظواىر، والتنبؤ المستقبمي بمسارىا واتخاذ 

 القرارات السميمة في التعامل معيا. 
 

 اإلحصاء عمم تطبيق مجاالتثانيًا/ 
 البيانات تحميل في االستفادة منيا يمكن ووسائل وقوانين وطرق مجموعة أسس اإلحصاء عمم
 بحوثو  ،النفسية والتربوية البحوثو  ،الصناعية البحوثو  ،الزراعيةلعموم التطبيقية في البحوث او  ،الجغرافية
 .اليندسية البحوثو  ،اإلدارية البحوثو  ،االقتصادية البحوثو  ،الطبية البحوثو  ،والشباب الرياضة

 :منها الخصائص من بمجموعة اإلحصاء يتميز
 ربط أي والمكان، الزمان في محددة ظروف وفي الكيف مع وثيق بارتباط الكمية الناحية يدرس أنو  -1

 ما. كانم في السير حوادث عدد: مثال والزمان، المكان في وأرقاميا المدروسة الظاىرة قيم
 كبيرة وحداتو عدد مجتمع " العدد كثيرة واالجتماعية االقتصادية لمظواىر الكمية الناحية يدرس أنو  -2

 .منطقة ما في السكان عدد مثل الظواىر، تمك قياس أي " جداً 
 كالسكان احتماالت، عدة ليا مؤشرات حسب فئات إلى المقسمة لمظواىر الكمية الناحية يدرس  -3

أمي(  ويقرأ، يكتب يكتب، وال )يقرأ التعميمي المستوى أو حسب" إناث -ذكور "والنوع العمر حسب
 .) الخ .... أرمل مطمق، متزوج، )أعزب، الزواجية الحالة حسب أو
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 فترات خالل الترفييية أو الثقافية الكتب أسعار تغير مثل الزمن، خالل الظواىر تطور يدرس  -4
 أم تنافسية أسعار (ىذه األسعار ارتفاع وراء الكامنة األسباب معرفة يتطمب وىذا ،مختمف زمنية
 المختمفة. الزمنية الفترات خالل) أم التضخم نتيجة

 إلى يؤدي المطر تساقط مثل واالجتماعية، االقتصادية الظواىر بين المتبادل التأثير يدرس  -5
 بيئية ظاىرة أي عقود الزواج، عدد وزيادة الدخل زيادة إلى يؤدي بدوره وىذا جيد زراعي محصول

 .الزواج(  أخرى اجتماعية بظاىرة وارتبطت(الدخل ك اقتصادية بظاىرة ارتبطت جوية( أحوال)
 

 أم أكانت جغرافية سواءً  الكونية الحياة مجاالت مختمف في اإلحصاء يستعمل ذلك، مىع وبناءً   
 عمى عاتق الممقاة المسؤوليات تزايد ومع ،إعالمية أم غيرىا أم فمكية أم طبية  أم زراعية أم اقتصادية

 بالتالي استعماالت تزايدت اإلنتاج، أساليب وتطور والتقني العممي التقدم نتيجة والمؤسسات الدول
 عممية أسس عمى ورسم السياسات القرارات اتخاذ في أساسيا ركنا اإلحصائية األساليب غدت إذ اإلحصاء،
 . صحيحة

 
 :  جغرافيةال بحوثالصاء في اإلح

الخمفية الرياضية  صعوبةنظرًا ل جغرافياعممي اإلحصاء والربط بين إلى التبة العربية تفتقر المك
التي تعتمد في مفاىيميا القياسية  االجتماعيةالعموم  نم حغرافية، فإذا اعتبرنا أن الين الجغرافيينثلمباح

والتحميمية عمى األساليب واألدوات اإلحصائية سواء أكان ذلك ييدف إلى جمع البيانات والمعمومات التي 
ة ، أو كان ذلك ألغراض تحميمية متعمقفي الظاىرة الجغرافية مجال البحثالرشيد تمكن من اتخاذ القرار 

عممية أو الكتشاف طبيعة العالقة بين المتغيرات المتداخمة في ال عناصر الظاىرة وتفسيرىا، بتحميل
صائية لممشتغمين في مجال ، كان من األمور الضرورية اإللمام الكامل والمعرفة بالطرق اإلحجغرافيةال
القدرات العممية واإلحصائية في عالج كثير من المشكالت السكانية  مكونيم نيمأ، حيث بحث الجغرافيال

التوصل إلى نتائج موضوعية  يدفأو مستخدمون لإلحصاء ب والطبيعية واألنشطة البسرية المحتمفة،
 .تمفة في كافة المجاالت الجغرافيةخالستبيانات المالمظواىر أو المشكالت التي يدرسونيا من خالل 

االحصاء بطريقة رقمية دون ربطيا بأىداف الباحثين تكمن في التعامل مع التي تواجو  المشكمة
ذ اخذ البعض يضع االحصاء والرسوم إتو واثبات صحة فرضياتو من عدميا البحث واالجابة عمى تساؤال

و بحث التخرج وحتى بحث الترقية بال تحديد مسبق أو االطروحة أانية كأنيا مكمل لديكور الرسالة البي
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حصائي دون ان يوضح لإلحصائي إلى عض يرسل البيانات المغاية من استخدام االحصاء بل اخذ الب
ومن  ،ىمية الدراسة ميما كان نوعياأصائية وىذه الطريقة تفقد عممية و الغاية من تطبيق المعالجات االح

 ية.لجغرافبحوث اال الحصاء فيىمية األكل الباحثين والميتمين صورة عن ىنا اقدم 
 

 : جغرافيةمجال الفي  أهداف عمم اإلحصاء
 ية المختمفة والتي تيم الباحث بطرق عممية محددة تحديدًا دقيقًا.جغرافجمع البيانات عن الظواىر ال (1
 تبويب البيانات طبقًا ألساليب التصنيف العممية المعروفة. (2
 ل واألشكال البيانية والرسوم البيانية.او عرض البيانات باستخدام الجد (3
ة ليا، والتي يمكن التعبير عنيا بمقاييس وصف البيانات عن طريق إبراز الخصائص األساسي (4

معينة ومحددة مثل )مقاييس النزعة المركزية والتشتت ومقاييس اإللتواء واالعتدال( وىذه المقاييس 
تزود الباحث بتقديرات و التماثل أو االعتدال، كما تبين مدى ميل البيانات إلى التركز أو التشتت أ

 وك الفرد بشكل مستقل.بحث( كمجموعة وليس عن سمعن سموك المجتمع اإلحصائي )موضوع ال
تحميل البيانات المبوبة: عن طريق استعمال خصائصيا األساسية التي تم إبرازىا لموصول إلى  (5

 األرقام ذات العالقة بالمشكمة والتي ييم الباحث الحصول عمييا لموصول إلى نتائج محددة.
عة المشكمة التي يبحثيا، حتى يتسنى لمباحث االستفادة قيًا لطبياستخدام النتائج وتفسيرىا تفسيرًا منط (6

 منيا وتطبيقيا.
 

 أقسام عمم اإلحصاء :
بدأ عمم اإلحصاء كعمم وصفي ولكنو تطور إلى أداة التخاذ القرارات مع نمو فرع االستدالل فيو وأصبح 

 عمم اإلحصاء ينطوي عمى فرعين رئيسيين يكمل كل منيا اآلخر.
يتضمن عممية جمع البيانات وترتيبيا في جداول وتمثيميا في رسوم بيانية  :اإلحصاء الوصفي (1

ومنحنيات وأشكال توضيحية تساعد في توضيح النتائج الكمية، كما يتضمن الكشف عن مدى 
تجمع البيانات العددية وتشتتيا واالرتباطات بينيا. واإلحصاء الوصفي ىو اإلحصاء الذي يشتمل 

إلحصائية التي تساعد عمى فيم الظاىرة المدروسة مثل المتوسطات عمى مجموعة من المبادئ ا
 واالنحرافات المعيارية.

 ويسمى اإلحصاء التحميمي أو االستنباطي :  اإلحصاء االستداللي: (2
تستخدم لموصول إلى قرارات وأحكام واستنتاجات عن المجتمع  يشتمل عمى الطرق اإلحصائية التي
وذلك من خالل دراسة الفروق بين المتوسطات وتحميل وبة منو، المدروس باستخدام العينة المسح

 التباين ومعامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة.
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 ية :جغرافعمم اإلحصاء في الدراسات ال أهمية
أحد الوسائل الميمة في البحث العممي من خالل استخدام قواعده وقوانينو وطرقو يعتبر عمم اإلحصاء      

والمعمومات الالزمة في البحث العممي وتحميل ىذه المعمومات لغرض الوصول إلى  في جمع البيانات
ي وضع الخطط المستقبمية عن طريق التنبؤ ، كما أن لإلحصاء دورًا بارزًا فالنتائج التي ييدف ليا البحث

 بالنتائج لكافة القطاعات حيث يمكن تطبيق عمم اإلحصاء في مجاالت العموم المختمفة.
 تعتبر عممية جمع البيانات أول فيانات عن الظاىرة اإلعالمية، من اإلحصاء في جمع الب االستفادة

وأىم خطوة من خطوات الطريقة اإلحصائية؛ ألنو إذا حدثت أخطاء في ىذه العممية فإن عمميات 
 .التحميل والتفسير واالستنتاج ستكون خاطئة ميما بذل الباحث من عناية وجيد أثناء ىذه العممية

  يب)تنظيم( البيانات اإلحصائية، حيث يمجأ الباحث إلى تبويب البيانات طبقًا ألسموب تصنيف تبو
محدد مسبقًا ومن ثم عرضيا بطرق مناسبة كالجداول واألشكال البيانية، واليندسية إذ تعطي 

 .الباحث فكرة سريعة عن الظاىرة مدار البحث
 بعد عممية تبويب البيانات وعرضيا، حيث  ستفادة من اإلحصاء في تحميل البيانات اإلحصائيةاال

أن الباحث يعالج ىذه البيانات اإلحصائية باستخدام القوانين اإلحصائية الستخراج بعض القيم التي 
 .تعبر عن طبيعة الظاىرة

 .تعتبر األساليب اإلحصائية أساليبًا آمنة لموصول إلى األىداف المنشودة من تنفيذ أي دراسة 
 أسموب ذي كفاءة في حل دراسة أو مشكمة عند توافر االعتماد عمى األسموب اإلحصائي ك يمكن

 والمؤشرات اإلخصائية.البيانات والمعمومات 
  تعطي الباحث القدرة عمى التحقق من صحة أو عدم صحة فرضية ما من خالل جمع حقائق جديدة

 .ليتحقق من مدى صحة تنبؤه السابق
  ف عمى مصداقية وثبات أدوات البحث من حيث إمكانية جمع البيانات استخدام اإلحصاء في التعر

والمعمومات من الظاىرة اإلعالمية بطمأنينة، وأن تمك البيانات والمعمومات صادقة وتعبر عن الظاىرة 
 المراد دراستيا أم ال، فيمجأ الباحث إلى استخدام العديد من العمميات الحسابية لمتأكد من ذلك.

 حصاء في التماس حاجات األشخاص في بيئة معينة.يساعد عمم اإل 
 .يوفر لمدول معمومات إحصائية دقيقة وشاممة في حال اتخذت أساليب التخطيط التنموي وسيمة ليا 

 

 : في الدراسات اإلعالميةوظائف اإلحصاء 
 .، وذلك لتسييل فيميا وتحميمياعرضيا في جداول أو رسومات بيانيةبسيط البيانات اإلحصائية بت (1
 بصورة عددية واضحة ودقيقة بداًل من عرضيا  والتعبير عنيا بطريقة إنشائية ظواىر التعبير عن ال (2

 .أي بناء عمى نتائج كمية
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يجاد العالقات القائمة بينيا (3  . مقارنة المجموعات المختمفة وا 
معرفة شدة ىذا ايجاد العالقة بين المتغيرات المؤثرة في الظاىرة ومحاولة اثباتيا إحصائيًا بالقانون، و  (4

 العالقة ونوعيا.
، وذلك بعد قيام الباحث بتحميل رات المناسبة بقدر كبير من الصحةاستخالص النتائج واتخاد القرا (5

 . البيانات المتوفرة لديو
ية ومحاولة اختبارىا واثبات مدى جغرافيا بما يتناسب مع الدراسة الوضع الفروض وصياغت (6

 الباحث نفسو والباحثين اآلخرين من بعده.صحتيا، مما يفضي الى نتائج تيم 
 وضع الخطط المستقبمية عن طريق التنبؤ لجغرافية،ن خالل توظيفو في مجاالت اكما ويمكن م (7

 . بالظاىرة من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا، مما يساعد في عممية التخطيط
رتبط مباشرة بقوة عممية االقناع التي ُتولدىا، واألرقام ي جغرافي ن المعروف أن أىمية أي عملم (8

لممواضيع ىي من أىم عوامل االقناع، لذا فإن الرياضيات واإلحصاءات تشكل مادة دعم ظاىرة 
فكاره بتوفيرىا األرقام والشواىد الرقمية افي عمى تثبيت حججو وتدعيم أجغر حافية حين تساعد الالص

 المستندة إلى دراسات عممية ونشرات موثوق بيا.
راز موضوعات يًا" حين تساىم في إبجغرافلحسابية واالحصاءات "مجيرًا يمكن أن تشكل العمميات ا (9

 ية لم يسمط عمييا الضوء من قبل.جغرافصحافية  وظواىر 
 .من أىم وظائف عمم اإلحصاءالعد والحصر وتعتبر و  اإلحصاء وظيفة (11
استقطاب البيانات وجمعيا من مصادرىا حتى يتم دراسة المجتمع وفقًا لممعمومات المتوفرة حولو  (11

 ومعطيات المشكمة التي تواجيو.
 التي تم الحصول عمييا.مبيانات والمعمومات الكمي ل تحميل (12
 .تحديد الفرضيات ووضعيا (13
الظاىرة في الماضي ومعرفة ما يمكن أن يحدث في : التي تدل عمى سموك التنبؤ االستداللي (14

 المستقبل والحاضر.
 

 مفاهيم إحصائية: 
: ىو عبارة عن جميع عناصر موضوع الدراسة والتي نرغب في معرفة حقائق عنيا  يالمجتمع اإلحصائ

سواء كانت ىذه المجتمعات ألشخاص أو مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية أو أحزاب سياسية أو أي ظاىرة 
 يمكن دراستيا ومكونة من عدد من المفردات اإلحصائية. 

ويفترض أن تمثل المجتمع اإلحصائي تمثياًل ىي جزء من المجتمع اإلحصائي  العينة اإلحصائية:
وتستخدم في حال عدم إمكانية جمع البيانات بأسموب الحصر الشامل، وتم المجوء إلى أسموب صحيحًا، 
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أخذ العينات عند إجراء الدراسات والبحوث اإلحصائية ألن تكاليفو أقل ويمكن بواسطتو الحصول عمى 
امل الذي يتم فيو جمع البيانات من كل مفردات المجتمع نتائج سريعة، مقارنة بأسموب الحصر الش

 اإلحصائي .
 

 Dataالبيانات : 
ىي مجموعة من األرقام أو الرموز أو الصور الخام المتعمقة بموضوع معين مثل بيانات الطالب :       

 األسماء، األرقام الجامعية، التخصص، النوع ( بدون ترتيب 
 

 ىي بيانات إحصائية تم جدولتيا وترتيبيا وتبويبيا لغرض التحميل اإلحصائي  :Information المعمومات
 

  Qualitative Data :البيانات النوعية (1
تقيس صفة ما لظاىرة معينة دون أن تأخذ قيمًا عددية ، وتنقسم إلى نوعين عما البيانات اإلسمية 

 والبيانات الترتيبية :
مد عمى التصنيف النوعي لموحدات بغض النظر : تعت Nominal Dataالبيانات اإلسمية :  ( أ

ناث (   عن أىمية الترتيب ، مثل الجنس ) ذكور وا 
، لذلك يمعب الترتيب  : تعتمد عمى التصنيف والترتيب معاً Ordinal Dataبية : البيانات الترات  ( ب

  ، ثانوي(المستوى التعميمي ) ابتدائي، إعدادي دورًا أساسيًا في تحديد معالم الظاىرة مثل
تأخذ قيمًا عددية صحيحة أو كسرية حسب  Quantitative Data :البيانات الرقمية أو الكمية (2

 ظروف الظاىرة المدروسة وتنقسم إلى نوعين البيانات الفترية والبيانات النسبية : 
ىي بيانات رقمية تقاس بمقدار بعدىا عن الصفر ، أي أن لمصفر داللة عمى  البيانات الفترية: ( أ

وجود الظاىرة ومن أمثمة ذلك : درجة الحرارة : متغير كمي تقاس بياناتو بمعيار بعدي ، حيث 
 ال تعني انعدام الظاىرة . ودرجة الطالب في االختبار. )صفر(أن درجة الحرارة 

ىي متغيرات كمية تدل قيمة الصفر عمى عدم وجود الظاىرة مثل انتاجية  :بيانات نسبية  ( ب
 الدونم ، المساحة المزروعة ، المسافة .

 المتغيرات من منظور إحصائي : 
بالمعنى البحثي واإلحصائي ىو الخاصية أو السموك أو الصفة محل  Variableإن المتغير        

 دد أنماط المتغيرات وفق عدة معايير أىميا:الدراسة، ومن منظور القياس اإلحصائي تتع
ىي المتغيرات التي تعبر عن  Qualitative Variableفالمتغيرات النوعية  :النوعيةالمتغيرات  -أ 

خاصية معينة من حيث وجودىا أو عدم وجودىا كالجنس )ذكر، أنثى(، أو التخصص العممي 
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 يمكن ترتيب األفراد من األصغر إلى األكبر  ( أي أنو ال إدارةجغرافية، عالقات عامة، )صحافة، 
نما يتم التصنيف فقط.أو العكس   حسب ىذه الخاصية، وا 

ىي المتغيرات التي تقاس بمقدار عددي أو كمية بحيث ترتيب األفراد من  المتغيرات الكمية: -ب 
الطمبة ، الوقت الذي يستغرقو الطائرات كس مثل: عدد أفراد األسرة، عدداألصغر إلى األكبر أو الع

الشيري عمى اإلنترنت أو شراء ، حجم اإلنفاق المياجرينية، عدد في تحميل الخريطة الطبوغراف
 الصحف والمجالت .....إلخ. 

المتغيرات الكمية المتصمة وىي التي تأخذ قيمة صحيحة أو كسرية مثل: الوقت المقدر  -1
 بالساعة مثاًل ، وىو قابل لمتجزئة 

لطمبة االمتغيرات الكمية المنفصمة: ىي المتغيرات التي تأخذ قيمًا صحيحة فقط مثل: عدد  -2
 فيذه المتغيرات تأخذ قيمًا صحيحة فقط.، سفن المغادرة ، عدد الحصاءفي مساق اإل

 والمتغيرات التابعة:  المتغيرات المستقمة-ج
 ىو متغير يؤثر أو يحتمل أن يؤثر في متغير أخر   Independent Variableالمتغير المستقل 
ىو المتغير الذي يحدث فيو التغير أو يقع عميو التأثير  Dependent Variableالمتغير التابع 

 بسبب المتغير المستقل، وىو يتأثر بالمتغير المستقل وال يؤثر فيو.  
 

 مستويات القياس: 
 تنقسم مستويات القياس إلى أربعة مستويات : االسمي والرتبي والفئوي والنسبي:

نما تستخدم األرقام كبديل  :Nominal المستوى االسمي  -أ  ال معنى كمي لألرقام المستخدمة، وا 
، ونعطي لإلناث رقمًا أخر 1لألسماء، فمثاًل عند ترميز متغير الجنس، نعطي الذكور رقمًا وليكن 

و ليس لو مدلول كمي، فيو بديل عن االسم فيو ال يدل عمى كمية معينة أ 1، ىنا الرقم 2وليكن 
مقدار محدد، ونظرًا لعدم وجود قيمة كمية لألرقام ىنا فإن أفضل مقياس لمنزعة المركزية ىو 

 المنوال، كما أنو ال عمميات حسابية يمكن أن تستخدم في ىذا المستوى. 
األرقام ىنا ليا معنى كمي، ولكنو معنى يفيد الترتيب فقط، فمثاًل  :Ordinal المستوى الرتبي  -ب 

تعميمي من أمي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعي، إذن ىذا المستوى يفيد الترتيب ترتيب المستوى ال
فقط والمسافات بين الرتب قد ال تكون متساوية. وأفضل مقاييس النزعة المركزية ىنا ىو الوسيط، 

 والعمميات الحسابية المستخدمة ىنا ىي فقط ما يتعمق منيا بالترتيب كأكبر من أو أصغر من.     
تأخذ األرقام ىنا معنى كمي كما أن ىذا المستوى يحفظ الترتيب،  :Interval ستوى الفئويالم  -ج 

وتدل المسافات المتساوية فيو عمى كميات متساوية من السمة المقاسة، فدرجات الحرارة 
تدل عمى كمية حرارة  15و 11ليا معنى كمي، وفييا ترتيب، كما أن المسافة بين  11،15،21
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، ولكن ما يميز ىذا المستوى أن الصفر فيو ليس صفرًا حقيقيًا، أي  21و  15بين مساوية لممسافة 
أنو ال يعني عدم وجود الصفة المقاسة، فدرجة الحرارة صفر ال يعني عدم وجود الحرارة، ولكنيا 

 تعني أن الحرارة موجودة ولكن قياسيا صفر، فالصفر ىنا ليس مطمقًا.
توى جميع خصائص المستويات السابقة، فاألرقام ىنا ليا تتوفر في ىذا المس مستوى النسبي:  -د 

مدلول كمي، وتفيد الترتيب، والمسافات المتساوية تدل عمى كميات متساوية من السمة المقاسة، إال 
$ لو مدلول 1111أن الصفر ىنا مطمق ويعني انعدام السمة المقاسة، مثل الدخل الشيري : فالرقم 

، يمكن ترتيبيا تصاعديًا أو تنازليًا، كما أن  1511و  1111و  511كمي محدد، والدخول 
المسافات المتساوية في ىذا المقياس تدل عمى كميات متساوية، أما الصفر في الدخل الشيري فيو 
صفر حقيقي، ويعني عدم وجود دخل. ويسمى ىذا المستوى بالنسبي ألنو يمكن نسبة كمية إلى 

$ ىو ضعف دخل الشخص الذي 1111بو الشيري كمية أخرى، فمثاًل دخل الشخص الذي رات
.وأفضل مقياس لمنزعة المركزية ىنا ىو الوسط الحسابي ويمكن  1:  2$ أي بنسبة 511راتبو 

 تطبيق جميع العمميات الحسابية عمى ىذا المستوى.
 مالحظات عمى مستويات القياس : 

 ي، بحيث يشمل مستوى ما جميع تتدرج مستويات القياس من االسمي إلى الرتبي ثم الفئوي ثم النسب
 خصائص المستوى السابق لو وصواًل لقمة المستويات وىو المستوى النسبي.

 رتبي، أو تحويل  يجوز التحويل من مستوى ما إلى المستوى السابق لو )مثاًل تحويل الفئوي إلى
 ( وال يجوز العكس.الرتبي إلى إسمي

  في بناء المقاييس واالستبيانات المستخدمة في يعتبر مقياس ليكرت المشيور الشائع االستخدام
 البحوث والدراسات التربوية واإلنسانية واالقتصادية مقاسًا عمى المستوى الفئوي.

 
 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي: 

ىو كل المقاييس اإلحصائية التي تعتمد عمى البيانات  :Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي 
في وصف الظاىرة أو السموك أو الموضوع أيًا كانت طبيعة ىذا الوصف،  Sampleالعينة  المستمدة من

مثاًل يقوم بجمع البيانات وتحميميا وتنظيميا وجدولتيا،  المفحوصيني يدرس عالقة عينة من لباحث الذفا
في صورة تكرارات بحيث تتضمن المعطيات اإلحصائية التي تصف ىذه العالقة، قد تكون ىذه المعطيات 

 تنا اظير .إلخ، أي أن المعطيات اإلحصائية ىونسب مئوية أو متوسطات وانحرافات معيارية ومقارنات ...
 مجال البحث.ة عينة الدراسة بخصائص عالق
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: فيعني التعميم من الجزء عمى الكل بمعنى استخدام Inferential Statistics اإلحصاء االستداللي
النتائج المستمدة من دراسة العينة في التعميم عمى المجتمع، مثال ذلك أن يقوم الباحث بدراسة عمى عينة 

، وبناء عمى ىذه النسبة أراء الطمبة في مشكمة التغير المناخي تقييم، لعشوائية من طمبة الجامعات
االستداللي ىو تقدير في المجتمع ككل، فاإلحصاء   نسبة أراء م الباحث بتقدير)المأخوذة من العينة(، يقو 

 الظاىرة في المجتمع بناء عمى نتائج العينة.
 

 اإلحصاء البارامتري واإلحصاء الالبارامتري :
يشمل كل الطرق  :Parametric Statisticsاإلحصاء البارامتري أو اإلحصاء المعممي   -1

الخصائص اإلحصائية التي تعتمد عمى معرفة خصائص المجتمع الذي سحبت منو العينة، ومن ىذه 
أن يكون توزيع الظاىرة في المجتمع الذي سحبت منو العينة توزيعًا اعتداليًا "طبيعيًا"، وتشترط الطرق 

سب المتغيرات المعممية االختيار العشوائي لمعينة، كما تشترط توفر معمومات عن توزيع المجتمع ح
مة األساليب اإلحصائية المعممية: معامل االرتباط الثنائي واألساليب اإلحصائية التي ندرسيا. ومن أمث

 وتحميل التباين. Tالتي تعتمد عمى استخدام الوسط الحسابي مثل اختبارات الفرضيات كاختبار 
 
ال يشترط خصائص معينة في المجتمع  : Non-Parametric Statisticsاإلحصاء الالبارامتري   -2

لعينة، وال يشترط اعتدالية توزيع الظاىرة في المجتمع، كما ال يشترط االختيار الذي سحبت منو ا
العشوائي لمعينة. وتصمح الطرق الالبارامترية غالبًا لمعينات الصغيرة وتناسب البيانات االسمية والرتبية، 

ب التي تستخدم والكمية التي توزيعيا غير معتدل، ومن أمثمة األساليب اإلحصائية الالبارامترية األسالي
لمتحقق من الفروض االرتباطية مثل معامل ارتباط سبيرمان، معامل ارتباط كندال، معامل التوافق، 
معامل فاي، وغيرىا( واختبارات الفرضيات مثل اختبار كولمجروف، واختبار مان وتني، واختبار 

 كروسكال واليس.
 

 :تحميل البيانات اإلحصائية
برازىا عمى شكل        تعرف عممية تحميل البيانات بأنيا تنظيم وترتيب البيانات من أجل إخراجيا وا 

معمومات يتم استخداميا بيدف اإلجابة عمى أسئمة معينة . وتكون مرحمة تحميل البيانات بعد جمع 
ضيا وتحميميا، لعر المعمومات وتنظيميا بشكل مرتب لتسييل تحميميا مثل : ووضع اإلجابات في جداول 

 :يانات لعدة أسباب منياويتم تحميل الب
اختيار األسموب التحميمي المناسب يزيد من قدرة الباحث عمى تفسير المتغيرات التي تؤثر في ظاىرة  (1

 الدراسة.
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 .وىر تأثير المتغيرات عمى الظاىرةتسمح بالوقوف عمى مدى ج (2
  .لمجتمعية من واقع البياناتتمكن طرق تحميل البيانات الباحث من تقدير البيانات ا (3
 

 مشكالت التحميل اإلحصائي:
قد يواجو الباحث عدد من المشكالت أثناء قيامو بالتحميل اإلحصائي، ويرجع سبب ىذه المشكالت إلى 

متالك الباحث الخبرة والميارة في مجال التحميل اإلحصائي. ومن أىم المشكالت التي يواجيا الباحث اعدم 
 خالل إجرائو لمتحميل اإلحصائي ما يمي: 

تظير ىذه المشكمة عندما يقوم الباحث بدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة  مشكمة الحصر الشامل: (1
ام المنيج االستداللي بداًل من المنيج الوصفي المالئم دون أن يستثني أحدًا، والخطأ ىنا في استخد
 لدراسة المجتمعات في حالة الحصر الشامل.

ويقع بعض الباحثين في ىذا الخطأ لعدم  الوقوع في الخطأ أثناء اختيار المقياس اإلحصائي: (2
 اطالعو ومعرفتو بكافة المقاييس اإلحصائية.

لعينة التي يجب عمى الباحث استعماليا، كما يحدد تحدد نوعية الدراسة نوعية ا عينة الدراسة : (3
 حجم العينة المناسبة ليذه الدراسة.

تعد االستبانة من أبرز أدوات البحث العممي نظرًا لسيولة استخداميا ولقمة تكمفتيا،  االستبانة: (4
 وتظير أخطاء االستبانة عندما تخضع الختبار الصدق والثبات.

 
 
 


