
 مقدمة عامة في علم اإلحصاء 

توحي كلمة إحصاء عند عامة الناس بجداول من المعطيات الخامة 

   .السكنىباإلحصاء العام للسكان و المتعلقة 

 (الجدول) ( غير معالجة) المعطيات الخامة

 ال تكتسب أهمية علمية إال اذا

  أَنتجتو ُحللت و  ُدرست 

 يسهل  معطيات جديدة

   تفسيرها،تأويلها و 

 و هذا عمل علم اإلحصاء 

   .الصحيحفي مفهومه 
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علم اإلحصاء هو مجموعة من 
المناهج العلمية التي من خاللها 

 يتم

مثال )اإلحصائية المعطيات تنظيم  
تنظيمها من األكبر الى األصغر او 

  (.العكس

تحويل المعطيات الخامة الى ) تلخيص
   (فئات

تحديد معطيات النزعة ) تحليل
المركزية و التشتت و التباين و 

 و منها( اإلرتباط

و بالتالي اتخاذ استخالص النتائج  
 .القرارات على ضوء هذه النتائج
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تعتمد عليه مجموعة من التخصصات ( outil)اإلحصاء إذاً هو أداة  
 :مثل في مناهجها و ابحاثها العلمية 

 علم السكان                           

 علم األحياء                           

 علم الجينات                           

 علم النفس                           

 علم االجتماع                           

 علم الفلك                           

 .علم االقتصاد                           
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، بالنسبة لعلم الجغرافية، هو معالجة المعطيات اإلحصاء

اإلحصائية بطريقة رياضية صحيحة واختصارها في مبيانات 

ألنه وسيلة أساسي في البحث الجغرافي فهو  .جغرافياً معبرة 

نتائج التحليل التي توصل إليها الباحث تأكيد او نفي و  لتدعيم

مضبوطة إحصائيا و معبرة إمكانية إنجاز خرائط و بالتالي 

 .عن الواقع
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اإلحصاء إذاً هو ضبط المعطيات المتعددة لتسهيل قراءتها 

   .وبإحترافيةبموضوعية 

لكن إذاَ كان اإلحصاء يساعد و يعمق عملية التحليل فانه لن 

يعطي الحلول الن هذه االخيرة تأتي نتيجة الشرح و التأويل 
 و هذا دور الباحث
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  :اإلحصاء هناك نوعان من 

 

يعتمد على  la statistique inductive اإلستقرائياإلحصاء 
 .للوصول الى الخالصات les probabilités اإلحتماالت

 

يهتم بقياس  la statistique descriptiveاإلحصاء الوصفي 
او عن  ومبياناتالمعطيات اإلحصائية عن طريق جداول 

   des indices statistiquesطريق مؤشرات إحصائية 

 –التباين  –المعياري  اإلنحراف –المتوسط  –الوسيط  –المنوال ) 
 (الخ... اإلرتباط
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  :الجغرافيةُيطبق اإلحصاء الوصفي في اغلب التخصصات 

  مناخ                                      

  بيوجغرافيا                                      

  هيدرلوجيا                                      

 جغرافية السكان                                       

   الفالحة                                      

  السياحة .ج                                      

   االقتصادية .ج                                      

   المدن  .ج                                      

 التجارة  .ج                                      

   ,النقل .ج                                      


