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 :مفاهٌم أساسٌة 

وهو عمل إحصائً منظم مبنً على أسس علمٌة ،ٌهدف الى توفٌر بٌانات  :المسح اإلحصائً  -1

إحصائٌة حول خصائص معٌنة لمجتمع إحصائً ، وٌقوم على مبدأ شمول جمٌع وحدات المجتمع او جزء 

منها بحٌث نختار عٌنة من وحدات المجتمع باعتماد احد أسالٌب المعاٌنة االحتمالٌة او شمول جمٌع 

 . وحدات المجتمع وإخضاعها للمشاهدة من خالل المسح الشامل 

 

وحدات المجتمع موضوع )وهو أسلوب جمع البٌانات من جمٌع الوحدات اإلحصائٌة :  الحصر الشامل  -2

 وفً – التعداد العام الزراعً –التعداد العام للسكان : دون استثناء ومن أمثلة الحصر الشامل  (الدراسة 

 .مجاالت أخرى كالصناعة والتجارة 

وٌهدف الحصر الشامل الى الحصول على بٌانات ومعلومات شاملة عن كل وحدة من وحدات المجتمع 

 .سواء  كانت هذه الوحدة شخصا او أسرة او مؤسسة او اي وحدة أخرى 

 :وٌستخدم هذا النوع من األسالٌب عندما 

  نرغب فً الحصول على بٌانات تفصٌلٌة عن جمٌع وحدات المجتمع 

  كذلك عندما ٌجهل الباحث طبٌعة المجتمع خاصة اذا لم تنفذ عنه بحوث فً السابق. 

  عندما ال نستطٌع اخذ عٌنة عشوائٌة تمثل المجتمع. 

 :مزاٌا الحصر الشامل 

  الحصول على بٌانات عن جمٌع الوحدات اإلحصائٌة وٌساعد ذلك على دراسة الظاهرة بشكل

 .شامل 

 .الخ...مثال دراسة خصائص السكان حسب الجنس والعمر والحالة االجتماعٌة والتعلٌمٌة  -

  التً تستخدم التحلٌل اإلحصائً  (المتوسط ، والتباٌن)استخراج أهم معالم المجتمع. 

  ٌساعد على إعداد إطار شامل لجمٌع وحدات المجتمع وٌمكن استخدامه فً أغراض بحوث أخرى 

  إمكانٌة استخدام الحصر الشامل فً حالة عدم توافر معلومات مسبة عن الظاهرة التً ندرسها. 

 :عٌوب الحصر الشامل 

  َعدم إمكانٌة استخدامه اذا كان حجم المجتمع كبٌرا اوال متناهٌا. 

 .مثال رؤوس األغنام الموجودة فً البادٌة  -

  ٌتطلب إمكانٌة مادٌة وبشرٌة ضخمه ال ٌمكن توفرها باستمرار لذا ٌفضل استخدامه فً فترات

 .متباعدة 

  التصمٌم وجمع البٌانات والتبوٌب والوصف والتحلٌل )ٌتطلب وقتا طوٌال فً جمٌع مراحله

 (والطباعة 

  دم المرٌض ، )استحالة استخدامه فً بعض الحاالت التً تؤدي الى تلف الوحدات اإلحصائٌة

 .(فحص علب الحلٌب 
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  الوقوع فً بعض األخطاء نتٌجة للتصمٌم الخاطئ للبحث او لإلرهاق الذي ٌصٌب جامعً البٌانات

 .بسبب ضخامة الوحدات المطلوب حصرها بصورة شاملة 

  : (شبه الحصر)أسلوب الحصر الجزئً 

  ًٌستخدم فً مجاالت متعددة خاصة لحصر المؤسسات والمصانع الصغٌرة والعاملٌن ف

مثل صناعة  )الصناعات الحرفٌة التً ٌكون عدد وحداتها كبٌرا ومساهمتها باإلنتاج قلٌلة 

 .(الخ..... السجاد والنسٌج واألحذٌة والصباغٌن 

  عند استخدام هذا األسلوب نقوم بتقسٌم الوحدات اإلحصائٌة الى: 

غالبا ما ٌكون عددها )وحدات تتركز فٌها الظاهرة المدروسة نقوم بحصرها حصرا شامال  - أ

 .وتسمى بالوحدات المحصورة  (قلٌل 

 (رغم ضخامة عددها  )إما بقٌة الوحدات فإنها قلٌلة األهمٌة لصغر مساهمتها فً الظاهرة - ب

لذلك نستغنً عنها وال ندخلها فً البحث ونقوم بتقدٌر مساهمتها باستخدام احدي طرق 

 .التقدٌر وتسمى هذه الوحدات بالوحدات المبتورة

 :مزاٌا الحصر الجزئً 

  من مزاٌاه توفٌر الوقت والجهد والنفقات المالٌة نظرا القتصار البحث على عدد قلٌل من الوحدات

 ".الوحدات المحصورة " اإلحصائٌة 

 :عٌوب الحصر الجزئً

  اعتماده على نسب ودراسات سابقة قد تتغٌر من فترة الى أخرى. 

  :العٌنة -3

تعرف العٌنة على أنها مجموعة جزئٌة من مجتمع الدراسة ٌتم اختٌارها بطرٌقة مناسبة وإجراء الدراسة 

علٌها ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعمٌمها على كامل الدراسة األصلً ، فالعٌنة تمثل جزءا من مجتمع 

الدراسة من حٌث الخصائص والصفات وٌتم اللجوء إلٌها عندما تغنً الباحث عن دراسة كافة وحدات 

 .المجتمع 

 :الفكرة األساسٌة للمعاٌنة والتقدٌر  -4

  :samplingأسلوب المعاٌنة 

  اذا كانت طبٌعة المجتمع اإلحصائً الذي نقوم بدراسته وطبٌعة البٌانات المطلوبة تفرض على

الباحث استخدام أسلوب الحصر الشامل او شبه الحصر فانه العتبارات مادٌة وفنٌة وبشرٌة ٌرى 

 .الباحثون تنفٌذ كثٌر من البحوث بأسلوب المعاٌنة 

  وأسلوب المعاٌنة هو اختٌار عٌنة من الوحدات اإلحصائٌة لتحلٌل نتائجها والوصول الى

 .خصائص المجتمع باعتبار ان هذه العٌنة تمثل المجتمع 
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 :مزاٌا أسلوب المعاٌنة  - أ

  ٌتطلب إمكانٌة بشرٌة وفنٌة قلٌلة. 

  (ٌأخذ وقتا اقل )السرعة 

  خاصة التً  )إمكانٌة استخدامه فً الحاالت التً ال ٌمكن فٌها استخدام أسلوب الحصر الشامل

 (تؤدي الى تلف الوحدات اإلحصائٌة

  اختبار دقة أسلوب الحصر الشامل. 

  (تركز الجهود على قلٌل من الوحدات اإلحصائٌة)الدقة وذلك بسبب إمكانٌة تقلٌل األخطاء. 

  مثال زٌادة عدد األسئلة فً االستمارة تخصٌص وقت –إمكانٌة الحصول على بٌانات أكثر تفصٌال 

 .أطول لكل وحدة 

 

 :التقدٌر اإلحصائً 

     بعد إجراءات جمع وتدقٌق وترمٌز ومعالجة البٌانات ٌأتً إجراء التقدٌر اإلحصائً بناءا على بٌانات 

 (وهً مؤشرات إحصائٌة)المسح والتقدٌر اإلحصائً هو عبارة عن طرٌقة لبناء المقدرات اإلحصائٌة 

بناء على نتائج البٌانات بحٌث تستخدم هذه المقدرات لتعمٌم النتائج على المجتمع بشكل عام والمقدرات 

 .اإلحصائٌة عدة أنواع كالمتوسط ، المعدل ، النسبة ، المجموع 
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