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 االحصائي 

لد ٌتساءل البعض عن عاللة اإلحصاء بمجال العلوم المانونٌة خصوصا و العلوم االجتماعٌة 

عموما، إال أن الجواب هو أهمٌة استخدام اإلحصاء فً هذه المجاالت، فمد بدأ ٌتسع مجال 

ً أحد المناهج المهمة فً مجال العلوم االجتماعٌة، وإن استخدامه، حٌث أصبح المنهج اإلحصائ

استخدام المنهج اإلحصائً فً مجال العلوم االجتماعٌة؛ أضفى الصبغة العلمٌة على الدراسات 

و األبحاث االجتماعٌة وأعطاها الدلة و المصدالٌة و الموضوعٌة و الحمٌمة أن العاللة بٌن 

ضٌة عموما و اإلحصاء خصوصا ٌرجع إلى العهد العلوم االجتماعٌة و بٌن العلوم الرٌا

اإلغرٌمً، حٌث كان الفٌثاغورٌٌن ٌستخدمون اإلحصاء فً بحوثهم، ولد استخدمه عالم 

االجتماع " إمٌل دوركاٌم" فً دراساته على ظاهرة االنتحار، كما استخدمه "روسو" فً أبحاثه 

فاء الدلة على البحوث و االجتماعٌة. التً أصبحت تعتبر المنهج اإلحصائً وسٌلة إلض

الدراسات و بالتحدٌد فً مجال عملٌات االنتخابات، فإن عملٌة اإلحصاء تعتبر هً الوسٌلة 

األولى التً ال ٌمكن التخلً علٌها فً إضفاء طابع الدلة على عملٌة االنتخابات و ذلن بوضع 

د األصوات الممبولة جداول و أعمدة بٌانٌة و دوائر نسبٌة من أجل معرفة عدد المشاركٌن و عد

 و عدد األصوات الملغاة و من أجل معرفة المترشح الفائز فً العملٌة االنتخابٌة

التعرٌف: وهو عبارة عن استخدام الطرق الرلمٌة والرٌاضٌة فً معالجة وتحلٌل البٌانات 

واعطاء التفسٌرات المنطمٌة المناسبة لها، وٌتكون المنهج اإلحصائً من كلمتٌن: المنهج و 

 اإلحصاء أما المنهج فمد تطرلنا له، وأما اإلحصاء فله تعرٌف لغوي و تعرٌف اصطالحً.

أما التعرٌف اللغوي، فإن كلمة إحصاء مشتمة من كلمة "أحصى"، فنمول أحصى الشًء أي عده 

و ضبطه، أما التعرٌف االصطالحً، فهو علم ٌتركز على تجمٌع الظواهر و الولائع و األشٌاء 

نحو ٌؤدي إلى عاللات عددٌة ثابتة تمكن الباحث من التكهن بالمستمبل، وعلم  و تنسٌمها على

اإلحصاء هو علم و فرع من فروع الرٌاضٌات، وهو ٌعتمد على الجداول و البٌانات و عرضها 

و تحلٌلها رٌاضٌا، و إذا كان هذا هو علم اإلحصاء، فإن المنهج االحصائً هو تلن الطرٌمة 

ى الكم، و التً ٌتبعها الباحث معتمدا فً ذلن على خطوات معٌنة تموم العلمٌة التً تعتمد عل



على جمع المعلومات و البٌانات التً تتعلك بظاهرة معٌنة و تحلٌل رٌاضً من أجل الوصول 

 إلى نتائج دلٌمة و علمٌة بشأن الظاهرة المدروسة.

 : سمات المنهج اإلحصائي 

هر اإلجتماعٌة، و ٌعتمد على لغة األرلام، وٌعتمد وٌتمٌز بأنه ٌعتمد على الكم فً تفسٌر الظوا

على اإلستمراء فً تحلٌل الظاهرة االجتماعٌة حٌث ٌنطلك من الجزء نحو الكل، و ٌظهر ذلن 

على طرٌمة سبر اآلراء، فهو عبارة عن استخدام الطرق الرلمٌة والرٌاضٌة فً معالجة وتحلٌل 

 لها. البٌانات واعطاء التفسٌرات المنطمٌة المناسبة

 خطوات المنهج االحصائي 

تحدٌد الظاهرة االجتماعٌة محل الدراسة: و هذه هً الخطوة األولى التً ٌبدأ بها الباحث  -(1

 دراسته و تعتبر الخطوة األولى فً جمٌع مناهج البحث العلمً.

اهرة بعد أن ٌموم الباحث بتحدٌد الظ المٌام بجمع البٌانات و المعلومات المتعلمة بالظاهرة: -(2

االجتماعٌة، ٌشرع فً جمع البٌانات المتعلمة بموضوع البحث و الدراسة و ٌعتمد فً ذلن على 

 بعض أدوات البحث العلمً كالممابالت و سبر اآلراء و االستبٌان.

ترجمة هذه البٌانات و المعلومات فً شكل جداول أو منحنٌات بٌانٌة: حٌث ٌموم الباحث فً  -(3

بٌانٌة انطاللا من المعلومات و البٌانات التً بحوزته و لد تكون هذه هذه الحالة بوضع رسوم 

 الرسوم فً شكل جداول أو منحنٌات أو مدرجات تكرارٌة أو دوائر نسبٌة....الخ

 تصنٌف البٌانات: حٌث ٌموم الباحث بتنظٌمها و تبوٌبها.  -(4

 و المنحنٌات البٌانٌة.المٌام بتحلٌل هذه البٌانات و المعلومات انطاللا من الجداول أ -(5

الوصول إلى نتائج لابلة للتعمٌم: و هذه هً الخطوة األخٌرة التً تشكل هدفا منشودا  -(6

للباحث، و هدف الباحث من استعماله للمنهج اإلحصائً هو الوصول إلى نتائج دلٌمة حول 

 الظاهرة المدروسة.

 أنواع المنهج االحصائي 

وٌركز على وصف وتلخٌص االرلام المجمعة حول موضوع  المنهج االحصائي الوصفي: -أ

 معٌن وتفسٌرها فً صورة نتائج .

عٌنة من مجتمع اكبر وتحلٌل وتفسٌر البٌانات  المنهج االحصائي االستداللي أو االستقرائي:-ب

الرلمٌة المجمعة عنها والوصول إلى تعمٌمات واستدالالت على ما هو اوسع واكبر من المجتمع 

 ٌعتمد على اختٌار أوسع واكبر من المجتمع محل البحث . ،ثمحل البح

 المقاييس االحصائية  : 



 -الحسابً  هنان عدة مماٌٌس االحصائٌة التً ٌتم استخدامها فً إطار هذا المنهج منها المتوسط

 ،والنسب المئوٌة والمعدالت والجداول التكرارٌةواالنحراف المعٌاري، المنوال  –الوسٌط 

 وٌمكن للباحث استخدام اكثر من طرٌمة فً تحلٌل وتفسٌر البٌانات.

 :مالحظات اساسية عن المنهج االحصائي 

خرٌن ال ٌدخلونه وان كان آفً حٌن ٌدخله بعض الكتاب ضمن مناهج البحث العلمً فان  -أ

 الجمٌع ٌمرون بوجود طرق احصائٌة ٌمكن اتباعها فً التعامل مع البٌانات البحثٌة.

ستخدم المنهج االحصائً الوسائل الرٌاضٌة والحسابٌة لمعالجة البٌانات وتمدٌم التفسٌرات ٌ -ب

 المنطمٌة لها.

ومن خالل ذلن ٌستطٌع الباحث التعرف على تحدٌد نماط التوازن أو الوسط فً الموضوع  -ج

 محل البحث. وتحدٌد الحدود الدنٌا والعلٌا لألمور المطلوب بحثها .

الستخدام المنهج االحصائً _كما سبك ذكره: المنهج االحصائً الوصفً هنان طرٌمتان  -د

 والمنهج االحصائً االستداللً.

ٌمكن استخدام الحاسوب فً تحلٌل االرلام االحصائٌة المجمعة من اجل تأمٌن السرعة  -هـ

 والدلة المطلوبة.

الجمع بٌن اكثر من ٌتم جمع البٌانات عن طرٌك المصادر االستبٌانات و الممابالت، وٌمكن  -و

 طرٌمة.

ٌمكن استخدام عدداً من المماٌٌس االحصائٌة كما سبمت االشارة وٌمكن الجمع بٌن اكثر من  -ز

 ممٌاس.

 


