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 انًحبضرة األونً 

 اإلعالميةأهمية علم اإلحصاء في الدراسات 
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 نهعهىاإلحصبء وأهًُته / أولا 
 ٌختص الذي العلم بأنه وٌعرف الشامل العد ٌعنً اللغة فً اإلحصاء•

 ثم بٌانٌا   وعرضها وتلخٌصها وتنظٌمها البٌانات لجمع العلمٌة بالطرق
 بهدف العالقات واستنتاج المقارنات وإجراء وتفسٌرها تحلٌلها

 .المناسبة القرارات اتخاذ فً استخدامها

 وتجارب وتحلٌلٌة مٌدانٌة دراسات إجراء على اإلحصاء علم ٌقوم•
 ٌتم مختلفة، بٌانات على منها والحصول ومقابالت، ومالحظات
 منها ٌسهل موضوعٌة نتائج استخالص ٌتم ثم إحصائٌا   معالجتها
 المؤثرة والعوامل الظاهرة أسباب وتفسٌر الدراسة قٌد الظاهرة وصف

   .فٌها

 بٌانٌة أشكال أو جداول فً رقمٌة بٌانات عرض لٌس فاإلحصاء•
 وبناء وتفسٌرها البٌانات لهذه متعمق تحلٌل وإنما هندسٌة، ورسوم
 واتخاذ بمسارها المستقبلً والتنبؤ الظواهر، هذه تفسر رٌاضٌة نماذج

 .معها التعامل فً السلٌمة القرارات
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 يجبلث تطبُق عهى اإلحصبء/ ثبنُبا 

 االستفادة ٌمكن وقوانٌن ووسائل وطرق أسس مجموعة اإلحصاء علم•

 الزراعٌة، البحوث فً التطبٌقٌة للعلوم البٌانات تحلٌل فً منها

 الرٌاضة وبحوث والتربوٌة، النفسٌة والبحوث الصناعٌة، والبحوث

 اإلدارٌة، والبحوث االقتصادٌة، والبحوث الطبٌة، والبحوث والشباب،

 .الهندسٌة والبحوث

 أكانت سواء   الكونٌة الحٌاة مجاالت مختلف فً اإلحصاء ٌستعمل •

 أم إعالمٌة أم فلكٌة أم  طبٌة أم زراعٌة أم اقتصادٌة أم جغرافٌة

 والمؤسسات الدول عاتق على الملقاة المسؤولٌات تزاٌد ومع غٌرها،

 بالتالً تزاٌدت اإلنتاج، أسالٌب وتطور والتقنً العلمً التقدم نتٌجة

 فً أساسٌا ركنا اإلحصائٌة األسالٌب غدت إذ اإلحصاء، استعماالت

 . صحٌحة علمٌة أسس على السٌاسات ورسم القرارات اتخاذ
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 َتًُز اإلحصبء بًجًىعت ين انخصبئص ينهب
 الزمان فً محددة ظروف وفً الكٌف مع وثٌق بارتباط الكمٌة الناحٌة ٌدرس•

 :مثال والزمان، المكان فً وأرقامها المدروسة الظاهرة قٌم ربط أي والمكان،
 .ما مكان فً السٌر حوادث عدد

 مجتمع " العدد كثٌرة واالجتماعٌة االقتصادٌة للظواهر الكمٌة الناحٌة ٌدرس أنه •
 .ما منطقة فً السكان عدد مثل الظواهر، تلك قٌاس أي " جدا كبٌرة وحداته عدد

 عدة لها مؤشرات حسب فئات إلى المقسمة للظواهر الكمٌة الناحٌة ٌدرس •
 المستوى حسب أو" إناث -ذكور "والنوع العمر حسب كالسكان احتماالت،
 أعزب،) الزواجٌة الحالة حسب أو (أمً وٌقرأ، ٌكتب ٌكتب، وال ٌقرأ) التعلٌمً
 (أرمل مطلق، متزوج،

 أو الثقافٌة الكتب أسعار تغٌر مثل الزمن، خالل الظواهر تطور ٌدرس •
 الكامنة األسباب معرفة ٌتطلب وهذا ، مختلفة زمنٌة فترات خالل الترفٌهٌة

 الفترات خالل) أم التضخم نتٌجة أم تنافسٌة أسعار (األسعار هذه ارتفاع وراء
 .المختلفة الزمنٌة

 تساقط مثل واالجتماعٌة، االقتصادٌة الظواهر بٌن المتبادل التأثٌر ٌدرس •
 الدخل زٌادة إلى ٌؤدي بدوره وهذا جٌد زراعً محصول إلى ٌؤدي المطر
 بظاهرة ارتبطت ( جوٌة أحوال) بٌئٌة ظاهرة أي الزواج، عقود عدد وزٌادة

 4 .(الزواج  أخرى اجتماعٌة بظاهرة وارتبطت( كالدخل اقتصادٌة



 اإلحصبء فٍ بحىث انرأٌ انعبو واإلعالو 
 نظرا   واإلعالم اإلحصاء علمً بٌن الربط إلى العربٌة المكتبة تفتقر•

 .حداثتهما لشبه

 مفاهٌمها فً تعتمد التً االجتماعٌة العلوم من اإلعالم أن اعتبرنا فإذا•
  ذلك أكان سواء اإلحصائٌة واألدوات األسالٌب على والتحلٌلٌة القٌاسٌة
 : إلى ٌهدف

 استطالعات فً الرشٌد القرار اتخاذ من تمكن التً والمعلومات البٌانات جمع –
 العام الرأي

  اإلعالمٌة الرسالة محتوى بتحلٌل متعلقة تحلٌلٌة ألغراض ذلك كان أو –

 االتصالٌة العملٌة فً المتداخلة المتغٌرات بٌن العالقة طبٌعة الكتشاف أو–

 اإلحصائٌة بالطرق والمعرفة الكامل اإللمام الضروري من كان •
   :إما أنهم حٌث اإلعالم، مجال فً للمشتغلٌن

  (وتلفزٌون إذاعة) القطاعٌة اإلحصاءات من لكثٌر منتجون –

 أو للظواهر موضوعٌة نتائج إلى التوصل بهدف لإلحصاء مستخدمون أو–
 المحتوى تحلٌل أو العام الرأي استطالعات خالل من ٌدرسونها التً المشكالت
 . اإلعالمٌة للرسالة
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 المشكلة التي تواجه الباحثين

 االحصاء مع التعامل فً تكمن الباحثٌن تواجه التً المشكلة•

 تساؤالته على واالجابة البحث بأهداف ربطها دون رقمٌة بطرٌقة

   عدمها من فرضٌاته صحة واثبات

 مكمل كأنها البٌانٌة والرسوم االحصاء ٌضع البعض اخذ إذ•

 الترقٌة بحث وحتى التخرج بحث أو االطروحة أو الرسالة لدٌكور

   االحصاء استخدام من للغاٌة مسبق تحدٌد بال

 ٌوضح ان دون إحصائً الى البٌانات ٌرسل البعض اخذ بل•

 الطرٌقة وهذه االحصائٌة المعالجات تطبٌق من الغاٌة لإلحصائً

 لكل اقدم هنا ومن نوعها، كان مهما الدراسة وأهمٌة علمٌة تفقد

 البحوث فً االحصاء اهمٌة عن صورة والمهتمٌن الباحثٌن
 .االعالمٌة
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 أهداف عهى اإلحصبء فٍ يجبل اإلعالو 
 الباحث تهم والتً المختلفة اإلعالمٌة الظواهر عن البٌانات جمع1)

 .دقٌقا   تحدٌدا   محددة علمٌة بطرق
 .المعروفة العلمٌة التصنٌف ألسالٌب طبقا   البٌانات تبوٌب2)
 .البٌانٌة والرسوم البٌانٌة واألشكال الجداول باستخدام البٌانات عرض3)
 والتً لها، األساسٌة الخصائص إبراز طرٌق عن البٌانات وصف4)

 النزعة مقاٌٌس) مثل ومحددة معٌنة بمقاٌٌس عنها التعبٌر ٌمكن
 تبٌن المقاٌٌس وهذه (واالعتدال االلتواء ومقاٌٌس والتشتت المركزٌة

 كما االعتدال، أو التماثل أو التشتت أو التركز إلى البٌانات مٌل مدى
 موضوع) اإلحصائً المجتمع سلوك عن بتقدٌرات الباحث تزود أنها

 .مستقل بشكل الفرد سلوك عن ولٌس كمجموعة (البحث
 التً األساسٌة خصائصها استعمال طرٌق عن :المبوبة البٌانات تحلٌل5)

 ٌهم والتً بالمشكلة العالقة ذات األرقام إلى للوصول إبرازها تم
 .محددة نتائج إلى للوصول علٌها الحصول الباحث

 ٌبحثها، التً المشكلة لطبٌعة منطقٌا   تفسٌرا   وتفسٌرها النتائج استخدام6)
 7 .وتطبٌقها منها االستفادة للباحث ٌتسنى حتى



 أقسبو عهى اإلحصبء 
 القرارات التخاذ أداة إلى تطور ولكنو وصفي كعمم اإلحصاء عمم بدأ•

 فرعين عمى ينطوي اإلحصاء عمم وأصبح فيو االستدالل فرع نمو مع
 .اآلخر منيا كل يكمل رئيسيين

 جداول في وترتيبيا البيانات جمع عممية يتضمن :الوصفي اإلحصاء•
 في تساعد توضيحية وأشكال ومنحنيات بيانية رسوم في وتمثيميا
 البيانات تجمع مدى عن الكشف يتضمن كما الكمية، النتائج توضيح
 اإلحصاء ىو الوصفي واإلحصاء .بينيا واالرتباطات وتشتتيا العددية
 عمى تساعد التي اإلحصائية المبادئ من مجموعة عمى يشتمل الذي
 .المعيارية واالنحرافات المتوسطات مثل المدروسة الظاىرة فيم

 
   : االستنباطي أو التحميمي اإلحصاء ويسمى :االستداللي اإلحصاء•
 قرارات إلى لموصول تستخدم التي اإلحصائية الطرق عمى يشتمل•

 المسحوبة العينة باستخدام المدروس المجتمع عن واستنتاجات وأحكام
 التباين وتحميل المتوسطات بين الفروق دراسة خالل من وذلك منو،

 .الدراسة متغيرات بين االرتباط ومعامالت
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 أهًُت عهى اإلحصبء فٍ اندراسبث اإلعاليُت 

  من العلمً البحث فً المهمة الوسائل أحد اإلحصاء علم ٌعتبر •

 :خالل

 والمعلومات البٌانات جمع فً وطرقه وقوانٌنه قواعده استخدام •

   العلمً البحث فً الالزمة

 ٌهدف التً النتائج إلى الوصول لغرض المعلومات هذه وتحلٌل•

 البحث لها

 عن المستقبلٌة الخطط وضع فً بارزا   دورا   لإلحصاء أن كما•

 علم تطبٌق ٌمكن حٌث القطاعات لكافة بالنتائج التنبؤ طرٌق
 .المختلفة العلوم مجاالت فً اإلحصاء
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 أهًُت عهى اإلحصبء فٍ اندراسبث اإلعاليُت 
 حٌث اإلعالمٌة، الظاهرة عن البٌانات جمع فً اإلحصاء من االستفادة•

 الطرٌقة خطوات من خطوة وأهم أول البٌانات جمع عملٌة تعتبر
 التحلٌل عملٌات فإن العملٌة هذه فً أخطاء حدثت إذا ألنه اإلحصائٌة؛
 وجهد عناٌة من الباحث بذل مهما خاطئة ستكون واالستنتاج والتفسٌر

 .العملٌة هذه أثناء
 تبوٌب إلى الباحث ٌلجأ حٌث اإلحصائٌة، البٌانات (تنظٌم)تبوٌب•

 بطرق عرضها ثم ومن مسبقا   محدد تصنٌف ألسلوب طبقا   البٌانات
 فكرة الباحث تعطً إذ والهندسٌة البٌانٌة، واألشكال كالجداول مناسبة
 .البحث مدار الظاهرة عن سرٌعة

 تبوٌب عملٌة بعد اإلحصائٌة البٌانات تحلٌل فً اإلحصاء من االستفادة•
 اإلحصائٌة البٌانات هذه ٌعالج الباحث أن حٌث وعرضها، البٌانات
 عن تعبر التً القٌم بعض الستخراج اإلحصائٌة القوانٌن باستخدام
 .الظاهرة طبٌعة

 المنشودة األهداف إلى للوصول آمنة أسالٌبا   اإلحصائٌة األسالٌب تعتبر•
 10 .دراسة أي تنفٌذ من



 أهًُت عهى اإلحصبء فٍ اندراسبث اإلعاليُت 
 حل فً كفاءة ذي كأسلوب اإلحصائً األسلوب على االعتماد ٌمكن•

 والمؤشرات والمعلومات البٌانات توافر عند مشكلة أو دراسة
 .اإلحصائٌة

 ما فرضٌة صحة عدم أو صحة من التحقق على القدرة الباحث تعطً•
 .السابق تنبؤه صحة مدى من لٌتحقق جدٌدة حقائق جمع خالل من

 من البحث أدوات وثبات مصداقٌة على التعرف فً اإلحصاء استخدام•
 اإلعالمٌة الظاهرة من والمعلومات البٌانات جمع إمكانٌة حٌث

 الظاهرة عن وتعبر صادقة والمعلومات البٌانات تلك وأن بطمأنٌنة،
 العملٌات من العدٌد استخدام إلى الباحث فٌلجأ ال، أم دراستها المراد

 .ذلك من للتأكد الحسابٌة

 .معٌنة بٌئة فً األشخاص حاجات التماس فً اإلحصاء علم ٌساعد•

 أسالٌب اتخذت حال فً وشاملة دقٌقة إحصائٌة معلومات للدول ٌوفر•
 .لها وسٌلة التنموي التخطٌط
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 اإلعاليُتوظبئف اإلحصبء فٍ اندراسبث 
 وذلك بيانية، رسومات أو جداول في بعرضيا اإلحصائية البيانات تبسيط1)

 .وتحميميا فيميا لتسييل
  عرضيا من بدالً  ودقيقة واضحة عددية بصورة  الظواىر عن التعبير2)

 .كمية نتائج عمى بناء أي إنشائية بطريقة عنيا والتعبير
يجاد المختمفة المجموعات مقارنة3)  . بينيا القائمة العالقات وا 
 إحصائياً  اثباتيا ومحاولة الظاىرة في المؤثرة المتغيرات بين العالقة ايجاد4)

 .ونوعيا العالقة ىذا شدة ومعرفة بالقانون،
 وذلك ، الصحة من كبير بقدر المناسبة القرارات واتخاد النتائج استخالص5)

 . لديو المتوفرة البيانات بتحميل الباحث قيام بعد
 ومحاولة اإلعالمية الدراسة مع يتناسب بما وصياغتيا الفروض وضع6)

 نفسو الباحث تيم نتائج الى يفضي مما صحتيا، مدى واثبات اختبارىا
 .بعده من اآلخرين والباحثين

 المستقبمية الخطط وضع اإلعالم مجاالت في توظيفو خالل من ويمكن كما7)
 مما إلييا، التوصل تم التي النتائج خالل من بالظاىرة التنبؤ طريق عن

 . التخطيط عممية في يساعد
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 تداخل نسب دراسة أو محتممين قراء نسب واستشفاف القراء عدد لقياس يستخدم (8
 .التسويق عمميات في اإلعالن

 التي االقناع عممية بقوة مباشرة ترتبط إعالمي عمل أي أىمية أن المعروف من (9
 واإلحصاءات الرياضيات فإن لذا االقناع، عوامل أىم من ىي واألرقام ُتولدىا،
 تثبيت عمى الصحافي تساعد حين الصحافية لممواضيع ظاىرة دعم مادة تشكل
 عممية دراسات إلى المستندة الرقمية والشواىد األرقام بتوفيرىا أفكاره وتدعيم حججو
 .بيا موثوق ونشرات

 تساىم حين "إعالمياً  مجيراً " واالحصاءات الحسابية العمميات تشكل أن يمكن (10
 .قبل من الضوء عمييا يسمط لم إعالمية وظواىر  صحافية موضوعات إبراز في
 . اإلحصاء عمم وظائف أىم من وتعتبر والحصر والعد اإلحصاء وظيفة (11
 وفقاً  المجتمع دراسة يتم حتى مصادرىا من وجمعيا البيانات استقطاب (12

 .تواجيو التي المشكمة ومعطيات حولو المتوفرة لممعمومات
 .عمييا الحصول تم التي والمعمومات لمبيانات الكمي تحميل (13
 .ووضعيا الفرضيات تحديد (14
 يمكن ما ومعرفة الماضي في الظاىرة سموك عمى تدل التي :االستداللي التنبؤ (15
 13 .والحاضر المستقبل في يحدث أن



 إحصبئُتيفبهُى 
 الدراسة موضوع عناصر جمٌع عن عبارة هو : اإلحصائي المجتمع•

 المجتمعات هذه كانت سواء عنها حقائق معرفة فً نرغب والتً
 أي أو سٌاسٌة أحزاب أو اجتماعٌة أو اقتصادٌة مؤسسات أو ألشخاص
   .اإلحصائٌة المفردات من عدد من ومكونة دراستها ٌمكن ظاهرة

 تمثل أن وٌفترض اإلحصائً المجتمع من جزء هً :اإلحصائية العينة•
 إمكانٌة عدم حال فً وتستخدم صحٌحا ، تمثٌال   اإلحصائً المجتمع

 أخذ أسلوب إلى اللجوء وتم الشامل، الحصر بأسلوب البٌانات جمع
 أقل تكالٌفه ألن اإلحصائٌة والبحوث الدراسات إجراء عند العٌنات
 الحصر بأسلوب مقارنة سرٌعة، نتائج على الحصول بواسطته وٌمكن
 .اإلحصائً المجتمع مفردات كل من البٌانات جمع فٌه ٌتم الذي الشامل

 الصور أو الرموز أو األرقام من مجموعة هً  Data : البيانات•
 األرقام األسماء، : الطالب بٌانات مثل معٌن بموضوع المتعلقة الخام

   ترتٌب بدون ( النوع التخصص، الجامعٌة،
 وترتٌبها جدولتها تم إحصائٌة بٌانات هً :Information المعلومات•

   اإلحصائً التحلٌل لغرض وتبوٌبها
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 أنىاع انبُبنبث 
  Qualitative Data :النوعية البيانات•
 عما نوعٌن إلى وتنقسم ، عددٌة قٌما   تأخذ أن دون معٌنة لظاهرة ما صفة تقٌس•

 : الترتٌبٌة والبٌانات اإلسمٌة البٌانات
 بغض للوحدات النوعً التصنٌف على تعتمد : Nominal Data : اإلسمٌة البٌانات•

   ( وإناث ذكور ) الجنس مثل ، الترتٌب أهمٌة عن النظر
 لذلك ، معا   والترتٌب التصنٌف على تعتمد :Ordinal Data : التراتبٌة البٌانات •

 ،ابتدائً) التعلٌمً المستوى مثل الظاهرة معالم تحدٌد فً أساسٌا   دورا   الترتٌب ٌلعب
   (ثانوي إعدادي،

 أو صحٌحة عددٌة قٌما   تأخذ Quantitative Data :الكمية أو الرقمية البيانات•
 الفترٌة البٌانات نوعٌن إلى وتنقسم المدروسة الظاهرة ظروف حسب كسرٌة

  : النسبٌة والبٌانات
 للصفر أن أي ، الصفر عن بعدها بمقدار تقاس رقمٌة بٌانات هً :الفترية البيانات•

 بٌاناته تقاس كمً متغٌر : الحرارة درجة : ذلك أمثلة ومن الظاهرة وجود على داللة
 الطالب ودرجة . الظاهرة انعدام تعنً ال 0 الحرارة درجة أن حٌث ، بعدي بمعٌار

 .االختبار فً
 مثل الظاهرة وجود عدم على الصفر قٌمة تدل كمٌة متغٌرات هً :نسبية بيانات •

 . المسافة ، المزروعة المساحة ، الدونم انتاجٌة
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 انًتغُراث ين ينظىر إحصبئٍ 
 أو السلوك أو الخاصٌة هو واإلحصائً البحثً بالمعنى Variable المتغٌر إن •

 المتغٌرات أنماط تتعدد اإلحصائً القٌاس منظور ومن الدراسة، محل الصفة
 :أهمها معاٌٌر عدة وفق

 هً Qualitative Variable النوعٌة فالمتغٌرات :النوعية المتغيرات•
 وجودها عدم أو وجودها حٌث من معٌنة خاصٌة عن تعبر التً المتغٌرات
 وتلفزٌون، إذاعة صحافة،) العلمً التخصص أو ،(أنثى ذكر،) كالجنس
  األكبر إلى األصغر من األفراد ترتٌب ٌمكن ال أنه أي ( تسوٌق عامة، عالقات

 .فقط التصنٌف ٌتم وإنما الخاصٌة، هذه حسب العكس أو

   :التابعة والمتغيرات المستقلة المتغيرات•

 أن ٌحتمل أو ٌؤثر متغٌر هو  Independent Variable المستقل المتغٌر•
   أخر متغٌر فً ٌؤثر

 أو التغٌر فٌه ٌحدث الذي المتغٌر هو Dependent Variable التابع المتغٌر•
 ٌؤثر وال المستقل بالمتغٌر ٌتأثر وهو المستقل، المتغٌر بسبب التأثٌر علٌه ٌقع
    .فٌه
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 انًتغُراث ين ينظىر إحصبئٍ 

 أو عددي بمقدار تقاس التً المتغٌرات هً :الكمية المتغيرات•

 :مثل العكس أو األكبر إلى األصغر من األفراد ترتٌب بحٌث كمٌة

 الفرد، ٌشاهدها التً التلفزٌون برامج عدد األسرة، أفراد عدد

 التلفزٌون، مشاهدة أو الصحٌفة قراءة فً ٌستغرقه الذي الوقت

 على الشهري اإلنفاق حجم المنزل، فً التلفزٌون أجهزة عدد
   .إلخ..... والمجالت الصحف شراء أو اإلنترنت

 كسرٌة أو صحٌحة قٌمة تأخذ التً وهً :المتصلة الكمية المتغيرات–
   للتجزئة قابل وهو ، مثال   بالساعة المقدر الوقت :مثل

 فقط صحٌحة قٌما   تأخذ التً المتغٌرات هً :المنفصلة الكمية المتغيرات–

 التً الٌومٌة الصحف عدد المنزل، فً التلفزٌون أجهزة عدد :مثل

 تأخذ المتغٌرات فهذه السٌنما، على التردد مرات عدد الفرد، فٌها ٌشترك
 .فقط صحٌحة قٌما  
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 انقُبسيستىَبث 
 لألرقام كمي معنى ال :Nominal االسمي المستوى •

نما المستخدمة،  عند فمثالً  لألسماء، كبديل األرقام تستخدم وا 
 ونعطي ،1 وليكن رقماً  الذكور نعطي الجنس، متغير ترميز
 كمي، مدلول لو ليس 1 الرقم ىنا ،2 وليكن أخر رقماً  لإلناث
 مقدار أو معينة كمية عمى يدل ال فيو االسم عن بديل فيو

 أفضل فإن ىنا لألرقام كمية قيمة وجود لعدم ونظراً  محدد،
 عمميات ال أنو كما المنوال، ىو المركزية لمنزعة مقياس
   .المستوى ىذا في تستخدم أن يمكن حسابية
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 Ordinalانًستىي انرتبٍ  

 كمً معنى لها هنا األرقام•

 التعلٌمً المستوى ترتٌب فمثال   فقط، الترتٌب ٌفٌد معنى لكنه•

 جامعً ثانوي، إعدادي، ابتدائً، أمً، من

 قد الرتب بٌن والمسافات فقط الترتٌب ٌفٌد المستوى هذا إذن•

   .متساوٌة تكون ال

 الوسٌط هو هنا المركزٌة النزعة مقاٌٌس أفضل•

 منها ٌتعلق ما فقط هً هنا المستخدمة الحسابٌة العملٌات•
   .من أصغر أو من كأكبر بالترتٌب
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 Intervalانًستىي انفئىٌ  

  كمً معنى هنا األرقام تأخذ•

 الترتٌب ٌحفظ المستوى هذا أن كما•

 السمة من متساوٌة كمٌات على فٌه المتساوٌة المسافات تدل•
 :المقاسة

 ترتٌب وفٌها كمً، معنى لها 10،15،20 الحرارة فدرجات –

 مساوٌة حرارة كمٌة على تدل 15و 10 بٌن المسافة أن كما –
   20 و 15 بٌن للمسافة

 حقٌقٌا ، صفرا   لٌس فٌه الصفر أن المستوى هذا ٌمٌز ما لكن•
 الحرارة فدرجة المقاسة، الصفة وجود عدم ٌعنً ال أنه أي

 الحرارة أن تعنً ولكنها الحرارة، وجود عدم ٌعنً ال صفر
 .مطلقا   لٌس هنا فالصفر صفر، قٌاسها ولكن موجودة
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 اننسبٍيستىي 
 :السابقة المستوٌات خصائص جمٌع المستوى هذا فً تتوفر•

 كمً مدلول لها هنا فاألرقام  •

 الترتٌب تفٌد•

 المقاسة السمة من متساوٌة كمٌات على تدل المتساوٌة المسافات•

 : الشهري الدخل مثل المقاسة، السمة انعدام وٌعنً مطلق هنا الصفر•
 محدد كمً مدلول له $1000 فالرقم

 تنازلٌا ، أو تصاعدٌا   ترتٌبها ٌمكن ، 1500 و 1000 و 500 الدخول•
 .متساوٌة كمٌات على تدل المقٌاس هذا فً المتساوٌة المسافات أن كما

 أخرى، كمٌة إلى كمٌة نسبة ٌمكن ألنه بالنسبً المستوى هذا ٌسمى•
 دخل ضعف هو $1000 الشهري راتبه الذي الشخص دخل فمثال  

 . 1 : 2 بنسبة أي $500 راتبه الذي الشخص

 تطبٌق وٌمكن الحسابً الوسط هو هنا المركزٌة للنزعة مقٌاس أفضل•
 .المستوى هذا على الحسابٌة العملٌات جمٌع
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 يالحظبث عهً يستىَبث انقُبس 

 ثم الفئوي ثم الرتبً إلى االسمً من القٌاس مستوٌات تتدرج•

 المستوى خصائص جمٌع ما مستوى ٌشمل بحٌث النسبً،
 .النسبً المستوى وهو المستوٌات لقمة وصوال   له السابق

 مثال  ) له السابق المستوى إلى ما مستوى من التحوٌل ٌجوز•

 وال (إسمً إلى الرتبً تحوٌل أو رتبً، إلى الفئوي تحوٌل
 .العكس ٌجوز

 بناء فً االستخدام الشائع المشهور لٌكرت مقٌاس ٌعتبر•

 والدراسات البحوث فً المستخدمة واالستبٌانات المقاٌٌس

 المستوى على مقاسا   واالقتصادٌة واإلنسانٌة التربوٌة
 .الفئوي
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 Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي 

 المستمدة البٌانات على تعتمد التً اإلحصائٌة المقاٌٌس كل هو•
 أو السلوك أو الظاهرة وصف فً Sample العٌنة من

 .الوصف هذا طبٌعة كانت أٌا   الموضوع

 بالفضائٌات المفحوصٌن من عٌنة عالقة ٌدرس الذي فالباحث•

 بحٌث وجدولتها، وتنظٌمها وتحلٌلها البٌانات بجمع ٌقوم مثال  

 .العالقة هذه تصف التً اإلحصائٌة المعطٌات تتضمن

 أو مئوٌة ونسب تكرارات صورة فً المعطٌات هذه تكون قد•

 إلخ.... ومقارنات معٌارٌة وانحرافات متوسطات

 عٌنة عالقة خصائص اظهر عنا اإلحصائٌة المعطٌات أن أي•
 .البحث مجال الفضائٌة بالقنوات الدراسة
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 Parametric Statistics انًعهًٍأو اإلحصبء  انببرايترٌاإلحصبء 

 خصائص معرفة على تعتمد التً اإلحصائٌة الطرق كل ٌشمل•

 .العٌنة منه سحبت الذي المجتمع

 الذي المجتمع فً الظاهرة توزٌع ٌكون أن الخصائص هذه ومن•

 .(طبٌعٌا  )  اعتدالٌا   توزٌعا   العٌنة منه سحبت

 .للعٌنة العشوائً االختٌار المعلمٌة الطرق تشترط•

 المتغٌرات حسب المجتمع توزٌع عن معلومات توفر تشترط كما•

 .ندرسها التً

 الثنائً االرتباط معامل :المعلمٌة اإلحصائٌة األسالٌب أمثلة من•

 الحسابً الوسط استخدام على تعتمد التً اإلحصائٌة واألسالٌب
 .التباٌن وتحلٌل T كاختبار الفرضٌات اختبارات مثل
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 Non-Parametric Statistics انالببرايترٌاإلحصبء 

 .العٌنة منه سحبت الذي المجتمع فً معٌنة خصائص ٌشترط ال •

 .المجتمع فً الظاهرة توزٌع اعتدالٌة ٌشترط ال•

   .للعٌنة العشوائً االختٌار ٌشترط ال كما•

 .الصغٌرة للعٌنات غالبا   الالبارامترٌة الطرق تصلح•

 غٌر توزٌعها التً والكمٌة ،والرتبٌة االسمٌة البٌانات وتناسب•
 .معتدل

 تستخدم التً األسالٌب الالبارامترٌة اإلحصائٌة األسالٌب أمثلة من•
 ،سبٌرمان ارتباط معامل مثل االرتباطٌة الفروض من للتحقق
 (وغٌرها ،فاي معامل التوافق، معامل ،كندال ارتباط معامل

 مان واختبار ،كولمجروف اختبار مثل الفرضٌات واختبارات
 .والٌس كروسكال واختبار وتنً،
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 اإلحصبئُتتحهُم انبُبنبث 

 أجل من البٌانات وترتٌب تنظٌم بأنها البٌانات تحلٌل عملٌة تعرف•

 بهدف استخدامها ٌتم معلومات شكل على وإبرازها إخراجها

 جمع بعد البٌانات تحلٌل مرحلة وتكون . معٌنة أسئلة على اإلجابة

 ووضع : مثل تحلٌلها لتسهٌل مرتب بشكل وتنظٌمها المعلومات

 .وتحلٌلها لعرضها جداول فً اإلجابات

 :منها أسباب لعدة البيانات تحليل يتم•

 على الباحث قدرة من ٌزٌد المناسب التحلٌلً األسلوب اختٌار•
 .الدراسة ظاهرة فً تؤثر التً المتغٌرات تفسٌر

 .الظاهرة على المتغٌرات تأثٌر جوهر مدى على بالوقوف تسمح•

 المجتمعٌة البٌانات تقدٌر من الباحث البٌانات تحلٌل طرق تمكن•
 26   .البٌانات واقع من



 اإلحصبئٍيشكالث انتحهُم 
 الباحث ٌقوم عندما المشكلة هذه تظهر :الشامل الحصر مشكلة•

 والخطأ أحدا ، ٌستثنً أن دون الدراسة مجتمع أفراد جمٌع بدراسة
 المالئم الوصفً المنهج من بدال   االستداللً المنهج استخدام فً هنا

 .الشامل الحصر حالة فً المجتمعات لدراسة

 بعض وٌقع :اإلحصائي المقياس اختيار أثناء الخطأ في الوقوع•
 المقاٌٌس بكافة ومعرفته اطالعه لعدم الخطأ هذا فً الباحثٌن

 .اإلحصائٌة

 على ٌجب التً العٌنة نوعٌة الدراسة نوعٌة تحدد : الدراسة عينة•
 .الدراسة لهذه المناسبة العٌنة حجم ٌحدد كما استعمالها، الباحث

 نظرا   العلمً البحث أدوات أبرز من االستبانة تعد :االستبانة•
 عندما االستبانة أخطاء وتظهر تكلفتها، ولقلة استخدامها لسهولة
 .والثبات الصدق الختبار تخضع
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