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الفصل األول

ملاذا اإلحصاء؟ 
Why statistics? 

Chapter 1

ال ينظر الطلبة اإلى االإح�ساء نظرة اإيجابية -كما ُتبيِّن البحوث. واالأكثر اأهمية   •
هو اأن االأدلة تقترح اأن االتجاه غير الجيد نحو االإح�ساء يوؤدي اإلى تعلُّم �سعيف. 

فثقافة الطالب تميل اإلى تعزيز ما هو �سيء في بيئة تعلُّم االإح�ساء. 

د خبرة الطلبة في نطاق بيئة المدر�سة بخا�سة اتجاهاتهم نحو الريا�سيات,  تحدِّ  •
وتوؤثر بالتالي في توقعاتهم المتعلقة بتعلُّم االإح�ساء. 

يوجد اعتقاد خاطئ بين الطلبة باأن االإح�ساء لي�س جوهريًا لعمل اأخ�سائيي علم   •
للعمل  �سروري  غير  �سيئًا  ندر�س  فلماذا  ال�سلة.  ذات  المهن  من  وغيره  النف�س 
ال�سيكلوجي؟ اإن الحقيقة مختلفة اإلى حٍد ما. فاأخ�سائيو علم النف�س ي�ستخدمون 
في عملهم البحوث ا�ستنادًا اإلى الطرق الكمية واالإح�ساء. وعالوة على ذلك, فاإنه 
ُيتوقع منهم في اأغلب االأحيان اإجراء بحوث �سيكلوجية موائمة كجزء من عملهم 
االإح�ساء  االأخرى  المهن  من  كثير  وي�ستخدم  النف�س.  علم  في  كمتخ�س�سين 
روتينيًا, ولذلك فاإن المعرفة العملية باالإح�ساء تكون ميزة لطلبة علم النف�س في 

�سوق العمل. 

النف�س  علم  اأخ�سائيي  الأن  وذلك  �سعبًا,  اأمرًا  االإح�ساء  تعلُّم  جعل  يمكن   •
هذه  وبع�س  ومتقادمة.  قديمة  اإح�سائية  اأفكارًا  االأحيان  اأغلب  في  ي�ستخدمون 
االأفكار لي�ست غير مفيدة فقط واإنما غير عملية. ويمكن اأن ي�سهم هذا فقط في 
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اإن ال�سيغة لكثير من طلبة علم النف�س ب�سيطة: االإح�ساء=العقاب؛ فاالإح�ساء statistics هو ال�سادية 
يتجنب  �سوف  ومعظمهم  االإح�ساء.  ا�ست�ساغة من  اأقل  مادة  وجود  ت�سوُّر  الطلبة عدم  ويرى   .”sadistic“
عادة  نت�سرف  ونحن  واعدة.  غير  تعلُّم  بيئة  اإلى  ذلك  ويوؤدي جميع  خيار.  له  كان  اإذا  االإح�ساء  بو�سوح 
بدرجة اأف�سل عند درا�سة اأ�سياء مثيرة الهتمامنا ونود درا�ستها. فالتدريب الحديث في علم النف�س يت�سمن 

بال �سك االإح�ساء, وهي المادة التي يود الطلبة تجنُّبها. 

ولي�س م�ستغربًا عندئٍذ اأن تكون مادة االإح�ساء م�سكلة لكثير منهم. وال يوجد بالطبع طالبان مت�سابهان, 
وتوجد قلة من الطلبة لديها اتجاهًا اأكثر اإيجابية نحو تعلُّم االإح�ساء. وال ينبغي اأن نن�سى انخفا�س معنوية 
ممن يكون عملهم تدري�س االإح�ساء ب�سبب مثل اأولئك الطلبة النافرين. وربما يبدو ذلك تحديًا في اأف�سل 
اإلى ذرف  توؤدي  اأن  االإح�ساء يمكن  الطلبة لوحدات  االأحوال. فتقديرات  ا�سواأ  االأحوال, بل م�ستحياًل في 
دموع الجميع با�ستثناء معظم المحا�سرين المهتمين والجادين. وبناًء على ذلك كله, ما الذي يكون اأكثر 

عدم ر�ساًء؟ 

لماذا ال نتخّلى عن هذه الق�سية ون�ستبعد االإح�ساء من الدرجات العلمية في علم النف�س؟ ما الذي 
يمكن اأن يكون؟ اإنه توجد اأ�سباب كثيرة جيدة لعدم اإمكانية ذلك و�سوف ال يحدث. فاالإح�ساء تقوم بدور 
اإح�ساء. فاالإح�ساء  ال�سيكلوجية بدون  البحوث  النف�س, وال يمكن ت�سوُّر كثير من  جوهري مهم في علم 
اأخ�سائيي علم  بالتاأكيد كثير من  ال�سيكلوجية, ولكن يوجد  البحوث  ربما يكون �سروريًا الأنواع كثيرة من 
في  كذلك  كان  الحال  الأن  وربما  االإطالق.  على  بحوثًا  يُجر  لم  ولكنه  كبيرة  معاونة  النا�س  يعاون  النف�س 
الما�سي ولكن لم يعد كذلك االآن. فمعظم مهن علم النف�س الحديث يرتبط بدرجة اأ�سا�سية بالبحوث ب�سكل 

مقدمة1.1
Introduction

االرتباك المحيط باالإح�ساء الذي يخبُره كثير من الطلبة. واللوم في اأغلب االأحيان يقع 
على موؤلفي الكتب الذين يداومون على هذه االأفكار غير المثمرة. 

ع الطلبة على اإغفال االإ�سهامات  يوجد تاأكيد كبير على التحقق من الداللة. وهذا ي�سجِّ  •
البحوث.  في  المت�سمنة  الم�سكالت  مع  بالتعامل  المتعلقة  لالإح�ساء  االأخرى  الرئي�سة 

ومن المهم فهم الطبيعة المت�سعة لالإح�ساء في علم النف�س وتنوعه. 

اإن المهارات الريا�سية المطلوبة لتنمية معرفة عملية جيدة باالإح�ساء عددها قليل وفي   •
متناول اإمكانات معظم الطلبة. وحتى اإذا ن�سيت هذه المهارات, فاإنه يمكن اأن يتعلمها 

الطالب الذي لديه دافعية ب�سرعة. 
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ما. وربما كان يعني ذلك في وقت ما اأن اأخ�سائيي علم النف�س الذين يعملون في مجاالت, مثل: التربية, 
اآخرون -اأي, فكرة  اأجراها  وال�سحة العقلية, كان عليهم مجرد متابعة البحوث المن�سورة الموائمة التي 
الممار�سات التي ت�ستند اإلى اأدلة. والمواقف في وقتنا الحا�سر اأكثر �سعوبة وتعقيدًا بدرجة اأكبر. اإذ ُيتوقع 
اأن ُيجرى كثير من اأخ�سائيي علم النف�س الممار�سين بحوثًا كمظهر من اأدائهم مهامهم. اأي اأن اأخ�سائيي 
علم النف�س الذين يعملون في مجال الخدمات الق�سائية لل�سجون ي�سهمون ببحوث كثيرة في هذا المجال. 
ولم تكن البحوث -لمدة طويلة- قا�سرة على ما يفعله كل م�ستغل بعلم النف�س. وهذا يكون �سحيحًا اأي�سًا 
بالن�سبة لكثير من المهن االأخرى التي ربما يلتحق بها خريجو علم النف�س. فنحن نعي�س في مجتمع يعتمد 
م البحوث قدرًا كبيرًا من تلك المعلومات في العالم الحديث. والخط القاعدي لكل  على المعلومات, وتقدِّ

ذلك هو اأن المهارات االإح�سائية االأ�سا�سية وكذلك المهارات البحثية تعد بعامة ميزة في �سوق العمل. 

 Students and Statistics الطلبة واإلحصاء    

على العك�س من معظم االأنظمة االأخرى, يقيَّم االإح�ساء )وكذلك الريا�سيات( بعامة تقييمًا �سلبيًا 
في ثقافتنا. وال�سخ�س العادي في ال�سارع ربما يكون لديه اتجاه نحو االإح�ساء دون معرفة اأي �سيء كثير 
عما يت�سمنه علم االإح�ساء. وال يحتمل اأن ي�سير هذا االتجاه اإلى اأن االإح�ساء م�سهمًا, وله فائدة, وجزءًا 
جوهريًا من الحياة المعا�سرة. وبداًل من ذلك, فاإنه كثيرًا �سوف يئن عند مجرد �سماع كلمة “اإح�صاء”. 
والعبارات القديمة التي ذكرها Hackneyed, مثل: “يمكنك اإثبات اأي �صيء بالإح�صاء”, “الكذب, والكذب 
البغي�س, والإح�صاء”, اقترح تجنُّبها. وبالطبع, فاإن الت�سليل باالإح�ساء يكون ممكنًا, ولكن هذا لي�س هدف 
معظم خبراء االإح�ساء. فالتعديالت الب�سيطة القليلة ب�سكل بياني معين يمكن اأن توؤدي اإلى انطباع كبير 
وخلل فيما يتعلق ب�سكتة دماغية. واالرتفاع اأو االنخفا�س المتو�سط في �سكل بياني معين ربما يكون قد تغير 
تغيرًا كبيرًا لكي يبدو رائعًا اأو هادئًا. ولكن مثل ذلك الجزء المهم للحياة المعا�سرة مثل االإح�ساء ي�ستحق 

احترامًا اأكبر من ذلك. 

وكلمة الإح�صاء ترجع اإلى الكلمة الالتينية State )اأي الوالية(. وكان االإح�ساء Statistics في االأ�سل 
هو جمع معلوماتي بو�ساطة الوالية لمعاونة الحكومات في اتخاذ قراراتها. وميل الحكومة لمثل تلك االأ�سكال 
هائاًل, وجميعنا يتاأثر بها بطريقة ما. فاالأجور, والمعا�سات, وال�سرائب تتحدد جميعها جزئيًا بالبيانات 
االإح�سائية, وكذلك اأين ُتبنى المدار�س والكليات. وبالطبع, فاإننا جميعًا نكون جزءًا من االإح�ساء. وعدد 
قليل من المهن ال ت�ستخدم االإح�ساء ب�سكل ما؛ فالمتاجر الكبرى ت�ستخدم االإح�ساء, والموؤ�س�سات الخيرية 
ت�ستخدمه, والخدمات ال�سحية ت�ستخدمه, ويحتمل اأن ت�ستخدم البحوث التي ت�ستند اإلى االإح�ساء. وبدون 

بع�س المعرفة االإح�سائية, يكون اإجراء وفهم البحوث اأمرًا �سعبًا للغاية, ومهنة م�سكوكًا فيها. 

غير اأن الطلبة -على الم�ستوى ال�سخ�سي- يدر�سون علم النف�س من اأجل درا�سة علم النف�س ولي�س 
في علم  التعمق  وعند  اإح�ساء.  بدون  النف�س  علم  درا�سة  ا�سطناعيًا-   - الممكن  ومن  االإح�ساء.  درا�سة 
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النف�س فاإن بع�س المعرفة باالإح�ساء ي�سبح متزايد ال�سرورة. وهذا ال ُينكر االهتمام المتزايد بالبحوث 
مة ُتجرى بو�ساطة الباحثين  النوعية التي ال تت�سمن االإح�ساء وذلك بُحكم تعريفها. وكثير من البحوث القيِّ
البحوث  على  �سيطرت  قد  االإح�سائية  الكمية  الطرائق  اأن  يعني  ال  هذا  ولكن   .)Howitt, 2013( النوعيين 
النف�س. ويبدو  اأنها تزدهر في علم  النوعية والكمية يبدو  ال�سيكلوجية بدرجة جوهرية. فكل من البحوث 
االإح�ساء  باأن  يتعلق  فيما  جادين  ل�سنا  اأننا  فالحقيقة  لالأبد.  معًا  من�سوجين  النف�س  وعلم  االإح�ساء  اأن 
يتم تدري�سه لمجرد عقاب الطلبة - مهما ربما ن�سعر بذلك في بع�س االأحيان. وربما تحاول نظرة بديلة 
لالإح�ساء على اأنها نوع من ال�سديق الوفي الذي �سوف يعاونك ب�ستى الطرق, وهنا نكون جادين. والنقد 
المتعلق ب�سيطرة االإح�ساء في علم النف�س يعد بالطبع نقدًا �سائعًا. ونحن -مثل اأي �سخ�س اآخر- نعار�س 
التطبيق غير الذكي لالإح�ساء في علم النف�س في حد ذاته. وربما يبدو علم النف�س اأنه قد اأُتخم بعدد قليل 
محدود من المو�سوعات االإح�سائية, مثل: التحقق من الداللة, ولكن هذا يغفل المزايا االإيجابية البعيدة 
م االإح�ساء و�سائل لمعرفة التنظيم  التي ُتكت�سب من التطبيق المنا�سب لالأفكار االإح�سائية الحديثة. ويقدِّ

في مجموعات اأخرى وا�سعة للبيانات المركبة. ويو�سح �سكل 1.1 بع�س هذه االأنواع من اال�ستخدامات. 

الأ�صياء التي ميكن اأن يجريها الإح�صاء الثابت�سكل 1.1

 ¢ù«d …òdG áæ«©dG ºéM ôjó≤J
 ºéM …CG .ájÉ¨∏d kGÒ¨°U hCG kGÒÑc
 ÖÑ°ùH OQGƒŸG Qó¡J ’ »àdG áæ«©dG
 GPEG áYõf ∞°ûµJ É¡æµdh ÉgÈc

.äóLoh

 Ée …CG - á«FÉ°üME’G ád’ódG øe ≥≤ëàdG
 ±ƒ°S äÉfÉ«ÑdG »`a áYõædG âfÉc GPEG

 »àdG áaó°ü∏d áé«àf ¿ƒµJ ¿CG πªàëoj’
.äÉæjÉ©ŸG ≈dEG …õ©oJ

 º°SQh ∫hGóL øjƒµJ »`a áfhÉ©ŸG
 á≤jô£H äÉfÉ«ÑdG πã“ ∫Éµ°TCG

.áeƒ¡Øe

 º°SQh ∫hGóL øjƒµJ »`a áfhÉ©ŸG
 á≤jô£H äÉfÉ«ÑdG πã“ ∫Éµ°TCG

.áeƒ¡Øe

 QÉÑàNG ¥ó°U º««≤àd ™FGQP Ëó≤J
 kÉàHÉK ¢SÉ«≤ŸG ¿Éc GPEG Ú©e

.áeÉJ áLQóH

 »àdG ä’É◊G ™e πeÉ©àdG »`a áfhÉ©ŸG
 á«FGƒ°û©dG äÉæjÉ©ŸG É¡«a ¿ƒµJ ’
 ÉÃQ ä’É◊G √òg »`ah .áæµ‡

 .ΩÉ¶àf’G áØ∏àfl áYƒªéŸG ¿ƒµJ
¥hôØdG √òg §Ñ°V ºàj ÉÃQh

 »àdG AÉ«°TC’G ¢†©H
.AÉ°üME’G É¡jôéj

 π°Uƒà∏d ≥FGôW ôjƒ£J »`a áfhÉ©ŸG
 ÈcCG áLQóH á∏ªàfi äGƒÄÑæJ ≈dEG
.äÉÄÑæŸG øe áYƒª› ΩGóîà°SÉH
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لي�س من الم�ستغرب في �سوء النظرة الثقافية ال�سلبية لالإح�ساء, اأن يقراأ الطلبة البحوث في علم 
كلمتين:  في  تلخي�سها  يمكن  لالإح�ساء  الطلبة  ثقافة  وا�ستجابة  متوترة.  قراءًة  بعامة  واالإح�ساء  النف�س 
عر والتوتر. فمثاًل, اأْجرى ) Gorden )2004 م�سحًا لعدد كبير من الطلبة االأ�ستراليين فيما يتعلق بخبرتهم  الذُّ
في االإح�ساء في مقررات علم النف�س. فقد ذكر ثالثة اأرباع منهم اأنهم �سوف ال يدر�سون االإح�ساء, ولكن 
االإح�ساء من المقررات االإلزامية. وراأى اأغلبهم اأن االإح�ساء من المقررات المملة وال�سعبة. و�سعر هوؤالء 
نف�سي.  كاأخ�سائي  لالإعداد  اأو  النف�س  لعلم  لي�س �سروريًا  اأنه  االإح�ساء  الراغبين في درا�سة  الطلبة غير 
اإلى  الحاجة  دون  تطبق  التي  االآلية  االإجراءات  من  قليل  عدد  كان مجرد  لو  كما  االإح�ساء  مع  ويتعاملون 

فهمها. وقد اأ�سار ) Gorden )1995 اإلى ما ذكره اأحد الطلبة: 

اأعطيتهم ما يريدون... واأحب بالفعل المعرفة من اأجل  لديَّ نظرة براجماتية للغاية للجامعة, فقد 
المعرفة, ولكن دافعيتي هي اأن اأنجح في المقرر. 

لديه  تكون  اأنه ربما  اإال  االإح�ساء,  اإتقان طرائق ومفاهيم  الطلبة يحاول  اأن بع�س  الرغم من  وعلى 
�سعوبة في فهم اأهمية االإح�ساء. فالطلبة الذين يرون اأن االإح�ساء له مغزى بالن�سبة لهم في درا�ساتهم 
 .) Garden, 1995( ”سوف يقولون �سيئًا مثل “�سوف يحتمل اأن يكون االإح�ساء مفيدًا في اأي عمل اأقوم به�
وكما ربما ُيتوقع, فاإن هوؤالء الطلبة االأكثر توجهًا اإيجابيًا كان اأداوؤهم اأف�سل قلياًل في اختبارات االإح�ساء 
واالمتحانات من المجموعة االأكثر �سلبية. وهذه المجموعة لم تكن بعامة من الطلبة االأقل قدرة, وذلك الأن 
اأداءهم كان جيدًا مثل الطلبة االآخرين في مقرراتهم االأخرى في علم النف�س. ولكن عدم معرفتهم اأهمية 
االإح�ساء كان له تاأثير �سلبي في درا�ساتهم. ويقدم �سكل 2.1 ت�سنيفًا مت�سعًا للطلبة من حيث كيفية روؤيتهم 

مواءمة االإح�ساء, وتقييمهم ال�سخ�سي لالإح�ساء. 

البحوث	في	تعّلُّم	اإلحصاء2.1
 Research on learning statistics
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القلق,  مثل:  م�سكالت,  مع  التعامل  يت�سمن  االإح�ساء  تدري�س  اأن  عادة  الجامعات  اأ�ساتذة  يدرك 
واالعتقادات واالتجاهات ال�سلبية فيما يتعلق باالإح�ساء )Schau,2003(. والحقيقة اأن هذه الم�سكالت ربما 
تكون من االأمور االأكثر اأهمية في عملية التعلم, وبالتالي يكون لها تاأثير على تدري�س االإح�ساء. فالجامعة 
يكون ذلك �سحيحًا  وربما  االإح�ساء.  تدري�س  في  يوؤثر  واالنفعال  باالنفعال,  زاخرة  تكون خبرة  اأن  يمكن 
لجوردون  الطلبة  اأحد  ذكر  فقد  ُتذرف.  الحقيقية  فالدموع  االإح�ساء؛  مثل  لمادة  بالن�سبة  اأكبر  بدرجة 
)1995(, “اإنني اأغرق في االإح�ساء” - وهي كلمات انفعالية ومتطرفة بالطبع. فْكون الطالب في الجامعة 
وتعد  العمل(.  في  الحال  )كما  الدرا�سة  لمدة طويلة من خالل  �سخ�سيًا  نموًا  يت�سمن  االإح�ساء  ويدر�س 
هذه الخلفية للطلبة و�سيلة الإدراك عملية تعلُّمهم ال�سخ�سي وتعليمهم بعامة. فما يرون اأنهم يعرفونه عن 
في  يوؤثر  الفن”  على  المتطفل  النوع  من  �سخ�س  “اإنني  اأو  الريا�سيات”,  في  جيد  اإنني  )مثاًل,  اأنف�سهم 
ا�ستجابتهم لالإح�ساء. فالتاأريخات ال�سخ�سية, والخبرات الذاتية, والحاجات واالأهداف الفردية تنعك�س 

 .)Gordon, 2004( في ا�ستراتيجيات التعامل مع االإح�ساء

وبعبارة اأخرى, فاإن الطلبة ي�ستهلون تعلُّم االإح�ساء ولديهم معتقدات ربما تتداخل تداخاًل كبيرًا في 
تعلُّمهم. واأكثر العوامل المدخلية اأهمية في القائمة هو الخبرة ال�سخ�سية للطالب في الريا�سيات. ويوجد 
ز ذلك من  اعتقاد قوي اأن الم�ستوى المرتفع في القدرة الريا�سية يكون جوهريًا في تعلُّم االإح�ساء. وُيعزَّ
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ا�ستجابات الطلبة لالإح�ساء وفقًا لـ ) Gorden )1995�سكل 2.1

	ما	الذي	يجعل	تعلُّم	اإلحصاء	صعباً؟	3.1
What makes learning statistics difficult?
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ويفتر�س  النف�س.  علم  ق�سم  في  للقبول  الريا�سيات  في  جيدًا  تاأهياًل  تتطلب  التي  الجامعات  تلك  جانب 
بع�س الطلبة )عن طريق الخطاأ( اأن االإح�ساء يتخطى قدرته الريا�سية. ومع وجود مطالب كثيرة اأخرى 
�ساغطة على وقت الطلبة في الجامعة, فاإنه بداًل من التركيز في درا�سة االإح�ساء, ربما يلجاأون اإلى اأ�ساليب 
يتميز  االإح�ساء  فاإن كل �سف درا�سي في  المحا�سرة. وعالوة على ذلك,  للتجنُّب, مثل: االن�سراف عن 
بثقافته الخا�سة حيث يوؤثر كل طالب في غيره من الطلبة من حيث اتجاهه نحو تعلُّم االإح�ساء. فال�سف 
الدرا�سي الذي ي�سود فيه طلبة ينفرون من االإح�ساء مثاًل ال يعد بيئة تعلُّم جيدة. والم�سكلة هي اأن كثيرًا من 
ف بغباء, اأو التحدث اأثناء محا�سرات االإح�ساء, اأو انتحال  اال�ستجابات المختارة لالإح�ساء, مثل: الت�سرُّ
اأهمية القدرة الريا�سية في ا�ستخدام االإح�ساء بفاعلية  اأن  اأعمال الطلبة االآخرين, لي�س له فائدة. غير 

تكون مو�سع �سك من جانب الكثيرين, بما في ذلك نحن اأنف�سنا- كما �سوف نرى. 

  But I’ve always struggled with mathematics لكنني عانيت دائماً في الرياضيات    

نة في تعلُّم  تبيِّن البحوث بقوة اأن ثالثة عوامل هي: القلق, واالتجاهات, والقدرة )انظر �سكل 3.1( تكون مت�سمَّ
 .)1993 ,Gardner and londe La( االإح�ساء, وغيره من االأن�سطة غير ال�سائعة اإلى حٍد ما, مثل: تعلُّم اللغات الثانية
واالتجاهات ال�سالبة نحو االإح�ساء تقترن باأداء اأقل في االإح�ساء اإلى حٍد ما, ولكن العوامل االأخرى لها نف�س القدر 
من االأهمية على االأقل. فالقلق يلعب دورًا اأوليًا من خالل �سكل معين من اأ�سكال القلق ُيعرف باأنه قلق الريا�سيات. 
وهذا اأكثر اأهمية من ال�سمة اأو القلق العام, كما عندما يكون لدى الفرد �سخ�سية قلقة بعامة في جميع اأنواع المواقف. 
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وقلق الريا�سيات �سائع بين طلبة علم النف�س. ويميل اأولئك الذين لديهم م�ستويات مرتفعة من قلق 
الريا�سيات اأن يكون اأداوؤهم اأ�سواأ في االإح�ساء. وتاأكيدًا لذلك, فاإن القدرة الريا�سية تقترن بنتائج اأف�سل 
في االختبارات واالمتحانات, ولكن لي�س اإلى حد كبير. فالقدرة الريا�سية المنخف�سة لها تاأثيرها الكبير 
اأن القدرة الريا�سية االأكثر انخفا�سًا  الأنها تقترن بم�ستويات متزايدة من قلق الريا�سيات. وذلك ب�سبب 

توؤدي اإلى م�ستويات اأكثر ارتفاعًا في قلق الريا�سيات مما يوؤدي اإلى ا�ستراتيجيات تعلُّم منخف�سة. 

�سيغة االأداء اجليد في االإح�ساء ا�ستنادًا اإلى نتائج البحوث �سكل 3.1
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االإح�ساء  يحتاج  فهل  كذلك,  االأمر  كان  واإذا  بخا�سة,  الريا�سيات  على  يعتمد  االإح�ساء  هل  ولكن 
م�ستوى  باأن   - االآخرين  مثل   - نجادل  ربما  ونحن  قليلة؟  اأ�سا�سيات  اأكثر من مجرد  يكون  اأن  اإلى  عندئٍذ 
الحقيقة  اإنه في  بل  لي�س كبيرًا -  الريا�سي لالإح�ساء  الجزء  التعامل مع  يتطلب  الذي  الريا�سية  القدرة 
اأقل ما يمكن. ويمكننا بثقة تْرك م�سكلة القدرة الريا�سية المطلوبة الإجراء العمليات الح�سابية االإح�سائية 
جانبًا, حيث اإنه يوجد كثير من برامج الحا�سوب, مثل SPSS وبرامج applets اأخرى على ال�صبكة العنقودية 
الح�سابية  العمليات  اإجراء  لي�ست هناك منطقية في  اأنه  والحقيقة  الح�سابية.  العمليات  ُتجرى لك  �سوف 
ب االأخطاء. فما ُدمت ُتدخل البيانات في برامج الحا�سوب بطريقة منا�سبة  االإح�سائية يدويًا الأن ذلك ي�سبِّ
وتجعلها ُتجرى ال�سيء ال�سحيح, فاإنها �سوف ُتجرى العمليات الح�سابية دون اأخطاء. غير اأننا ال نعتقد اأنه 
من الممكن تعلُّم االإح�ساء بدون ا�ستخدام قدر قليل من الريا�سيات. كما اأنه لي�س من ال�سروري التعمق 
وكيفية  االأ�سلوب  هذا  اإعداد  اأ�سباب  فهم  اأجل  من  االإح�سائي  لالأ�سلوب  الريا�سية  التفا�سيل  جميع  في 
ا�ستخدامه. و�سوف تجد كتب اإح�ساء للم�ستغلين بعلم النف�س تقع بين هذين الطرفين. وفكرة االإح�ساء 
م الفهم ال�سروري لوجهة نظرنا, وذلك الأن بع�س  بدون ريا�سيات اأو اإح�ساء بدون دموع ال يمكن اأن تقدِّ
لغة االإح�ساء تكون ريا�سية بطبيعتها. وفي الوقت نف�سه, فاإن الكتب التي تنغم�س في التعقيدات الريا�سية 
لالأ�ساليب االإح�سائية �سوف تفقد كثيرًا من قرائها الذين لي�س لديهم مهارات ريا�سية على هذا الم�ستوى. 
اأحيانًا تفا�سيل  تتناول  بالفكاهات �سوف  للطالب وتذخر  تبدو �سديقة  التي  االإح�ساء مبيعًا  ُكتب  فاأف�سل 
اأكثر تعقيدًا تتعلق باالأ�ساليب االإح�سائية التي تفوق قدرتنا. ويبدو ذلك لنا اأنه غير مفيد بنف�س قدر عدم 

ت�سمين اأي ريا�سيات بالمرة. 

اإذا فهمت  اإنك  ولكن ما المعرفة الريا�سية التي تحتاجها الكت�ساب ا�ستب�سار عملي في االإح�ساء؟ 
اإجابات  وربما تح�سل على  االأ�سا�سيات.  يكون لديك  فاإنه  والق�سمة,  وال�سرب,  والطرح,  الجمع,  مفاهيم 
خاطئة - ويكون ال�سوؤال هو: هل تفهم ما تفعل؟ وما الذي تحتاجه اأكثر من ذلك؟ اإننا ربما نقول اأنك ال 

تحتاج اأكثر من االآتي: 

• تحتاج اإلى فهم مفهوم التربيع )اأي �سرب العدد في نف�سه(. •

• رب في نف�سه ُيعطى العدد االأ�سلي(. • تحتاج اإلى فهم مفهوم الجذر التربيعي )اأي العدد الذي اإذا �سُ

• من المفيد اأي�سًا اإذا فهمت االأعداد ال�سالبة - كما عندما ت�سرب عددين �سالبين فاإنك تح�سل على •
عدد موجب, ولكن عندما ت�سرب عددًا موجبًا في عدد �سالب فاإن النتيجة عندئٍذ تكون عددًا �سالبًا. 
يعد  فاإنه هذا  الحا�سبة  االآلة  وال�سالبة على  الموجبة  االأعداد  لعدة دقائق على ح�سابات  بت  تدرَّ واإذا 

طريقة جيدة الإنعا�س ذاكرتك فيما يتعلق باالأ�سا�سيات. 

• ُيف�سل اأن تفهم المبادئ اأو القواعد التي تحكم ال�سيغ الريا�سية الأنها ُت�ستخدم في ال�سيغ االإح�سائية. •
واإذا لم تفهمها فاإن الحا�سوب ُيجريها لك. 
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ولي�س هناك ما هو �سروري اأكثر من ذلك - واإذا عرفت معنى اللوغاريتم ف�سوف تكون في م�ستوى 
م. ولذلك, فاإننا نرى اأن قدر الريا�سيات المطلوب لجعل طالب االإح�ساء جيدًا, وم�ستخدم االأ�ساليب  متقدِّ
االإح�سائية في البحوث ماهرًا, يكون قلياًل للغاية. واأي �سيء تم ن�سيانه اأو لم يكن قد تم تعلُّمه مطلقًا �سوف 
ُي�سترجع ب�سرعة بو�ساطة الطالب الذي لديه دافعية. وربما ال يوافق جميع المحا�سرين على هذا الراأي, 
ولكن معظمهم يعلم اأنه يمكن اأن يعاني الطلبة من الإح�صاء, ويحاول تقديم تدري�س يلبي احتياجات جميع 

الطلبة الملتحقين ببرنامج علم النف�س ولي�س الطلبة الذين لديهم قدرة مرتفعة في الريا�سيات. 

واإذا كانت هناك حاجة لمزيد من االأدلة البحثية, فاإنه با�ستخدام مقيا�س ر�سمي ُيعرف با�سم “م�صح 
االتجاهات نحو االإح�ساء” ا�صتطاع  )Zimprich )2012  تبيان اأن هذه االتجاهات نحو االإح�ساء ت�سمل اأربعة 

مكونات, هي: 

• الوجدان: درجة اإيجابية اأو �سلبية طالب معين نحو االإح�ساء )مثل »�سوف اأحب االإح�ساء«(. •

• في • اأقع  “�سوف  االإح�ساء )مثل:  لدرا�سة  وكفاءته  الطالب عن قدرته  اعتقادات  المعرفية:  الكفاءة 
اأخطاء ريا�سية كثيرة في االإح�ساء”(. 

• القيمة: االتجاه المتعلق بمواءمة االإح�ساء وفائدتها )مثل: “اإنني اأ�ستخدم االإح�ساء في حياتي اليومية”(. •

• ال�سعوبة: وجهات نظر الطالب فيما يتعلق بمدى �سعوبة االإح�ساء اأو �سهولتها )مثل: “الإح�صاء مادة •
معقدة”(. 

الفعلي  باالأداء  االتجاهات  هذه  ترتبط  وعندما  نتوقع.  ربما  كما   - مترابطة  المكونات  هذه  وجميع 
اأداء الطلبة  الفعلية في  الريا�سية  اأهمية من القدرة  اأكثر  اأن االتجاهات  الوا�سح  في االإح�ساء, كان من 
اأدائه  في  ملمو�س  تاأثير  له  االإح�ساء  تجاه  معين  طالب  �سعور  كيفية  فاإن  اأخرى,  وبعبارة  االإح�ساء.  في 

االختبارات واالمتحانات االإح�سائية اأكثر من تاأثير القدرة الريا�سية. 

متفردة  طريقة  هو  االإح�ساء  باأن  نعترف  اأن  ينبغي  الريا�سي,  االإح�ساء  ماهية  عن  النظر  وبغ�س 
 .)Ben-Zvi & Garfield, 2004; Ruggeri, Dempster & Hanna, 2011( ومتمايزة للتفكير

الخطاأ  من  اأنه  غير  متمايزة.  ومفاهيم  لغة  ا�ستخدام  في  الريا�سيات  مثل  الريا�سي  فاالإح�ساء 
االعتقاد باأن هذه اللغة االإح�سائية, وهذه المفاهيم م�ستركة بدرجة كبيرة مع الريا�سيات. وهذا يعني اأن 
ن. واالإح�ساء  المت�سمَّ  curriculum “مختلفة” بغ�س النظر عن المنهج  الإح�صاء �صوف يكون دائمًا مادة 
بدرجة اأ�سا�سية يتعلق با�ستخدام المهارات البحثية الكمية من اأجل محاولة االإجابة على م�سكالت بحثية 
واقعية. وبدون اأن يكون لديك مهارة في طرائق البحث الكمي, فاإنه يمكنك جزئيًا فقط فهم االإح�ساء. 
وعلى الرغم من اأن مهارات البحث ي�ستغرق تعلُّمها وقتًا وجهدًا كبيرين, اإال اأنها ال تتعلق كثيرًا بالريا�سيات؛ 
البحث,  الفهم لطرائق  ولالإح�ساء �سلة م�ستركة مع هذا  المنطقي.  بالتفكر  اأ�سا�سية  تتعلق بدرجة  فهي 

ر وا�سترجاع �سيغ اإح�سائية واأفكار قليلة عند الحاجة اإليها.  يختلف عن مجرد التذكُّ

“
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كيف اإذن يكون لدى الطالب اتجاهًا اأكثر اإيجابية نحو االإح�ساء؟ اإن االإجابة تكمن في اأن يكون لديه 
االإح�ساء, مثل: بحوث  �س في محا�سرات  ُتدرَّ التي  للتفا�سيل  يتعر�س  اأن  االإح�ساء قبل  يفعله  لما  تقدير 
االإح�ساء المعروفة جيدًا - الم�سوح ال�سكانية القومية التي �سوف نناق�سها في الف�سل الثاني. وهذه الم�سوح 
باالأ�سا�س هي ا�ستبيانات تتعلق بجميع اأنواع االأ�سياء التي تهتم بها الحكومة واتخاذها القرارات, على الرغم 
اأهمية بالن�سبة لنا. وُيطلب من عائل االأ�سرة االإجابة على ا�ستبيان تف�سيلي  اأقل  اأن تكون  اأنه ُيحتمل  من 
ليوم معين مرة كل ع�سرة اأعوام عادة. وكان ُيجرى ذلك في المملكة المتحدة طوال ما يزيد عن 200 عام. 
ومن ال�سعب عدم التفكير - عندما ي�سل مظروف الخطاب الذي يحتوي على الم�سح ال�سكاني - في »اأن 
ذلك م�سيعة للوقت«. ومن ثم »فاإن ذلك يعد هدرًا للمال«. وربما يرجع ذلك اإلى اأننا جميعًا لدينا اإدراك 
باأن الباحثين ي�ستخدمون العينات. واإذا كانت البحوث �ساملة دائمًا بحيث ت�ستمل على كل �سخ�س, فاإنه 
�سوف ال ُيجرى اإال عدد قليل من البحوث ب�سبب ما تتطلبه من وقت وكلفة. وهذا اأمر وا�سح, يتما�سى مع 
الحياة المعا�سرة؛ فالنا�س ينبغي اأن تعتمد على معاينات تحل محل الم�سوح ال�سكانية. ويرجع اأ�سل ذلك 

 .William Gossett في االإح�ساء اإلى جهود

واأحد االأ�ساليب االإح�سائية االأكثر �ُسهرة التي توؤثر في علم النف�س هو اختبار الن�سبة التائية )انظر 
Wil- هي ا�سم م�ستعار للباحث Student وكلمة .Student t-test 13, 14(, اأو ما ُيعرف اأي�صًا بال�صم  الف�صلين

 Guinness Brewery الذي در�س الكيمياء والريا�سيات في الجامعة. وقد عمل في �سركة نبيذ liam Gosset

الحديثة.  التطورات  لت�ساير  اأفكار جديدة  بتطوير  ال�سركة  اهتمت  وبعد ذلك   .1980 اأعوام  في  ُدبلين  في 
وكانت اإحدى الق�سايا الموائمة هي �سبط الجودة. وكانت توجد بالطبع م�سكالت عملية عما اإذا كان ينبغي 
في  مت�سقة  الكحوليات  كثافة  كانت  اإذا  ما  لمعرفة  وذلك  مثاًل,  النبيذ  من  برميل  اأو  زجاجة  كل  فح�س 
جميع البراميل. وما فعله Gosset هو التو�سل اإلى طريقة ريا�سية لتقدير مدى احتمال الخطاأ )المخاطرة 
الخاطئة( اإذا ا�ستخدم عينات بداًل من اختبار الُمخرج باأكمله. فما درجة احتمال الخطاأ اإذا اأُخذ مجرد 
المحتمل على  الخطاأ  تعرف مطلقًا من عينة معينة قدر  �سوف ال  وبالطبع,  مثاًل؟  عينة -ع�سر زجاجات 
وجه الدقة, ولكن ا�صتطاع Gosset تقدير القدر المحتمل للخطاأ الذي �سوف يحدث. وهذه هي فكرة الخطاأ 
المعياري الذي يزعج كثيرًا من الطلبة الذين يدر�سون مقررات مدخلية في االإح�ساء. وتطويرًا لذلك و�سع 
ل  م الإجراء البحوث على عينات بداًل من المجتمعات. ولوال هذا االبتكار الذي تو�سَّ Gosset االأ�سا�س المنظَّ

اإليه Gosset, لربما تق�سي حياتك كلها في اإجراء بحثك االأول, الأنك �سوف تحتاج اإلى اختبار كل فرد اأو كل 
�سيء )اأي, المجتمع(. ولذلك, فاإنه بداًل من اعتبار William Gosset �صخ�صًا غريبًا عنك, ربما يكون من 

االأف�سل اعتباره اأحد اأ�سدقائك المخل�سين - كما ذكرنا �سابقًا. 

إيجابيات	عن	اإلحصاء 4.1
 Positive about statistics
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Is it statistically significant? هل النتائج دالة إحصائياً؟   

م هذه  اأنه بداًل من ذلك, ُتقدَّ Gosset الثورية ي�سهل فهمها اإذا �ُسرحت بهذا ال�سكل. غير  لعل اأفكار 
االأفكار ب�سيغ معقدة اإلى حد ما بالن�سبة للطلبة, وال�سوؤال »هل نتائجك دالة اإح�سائيًا؟ » اأو ال�سوؤال »هل 
ال�سوؤال  هذا  يبدو  اأن  ويحتمل  النف�س.  علم  في  المتخ�س�سين  تر�سيخات  اأحد  يعد  اإح�سائيًا؟«  دالة  هي 
وكاأنه ُلغزًا بالن�سبة للطلبة عند بدئهم درا�سة علم النف�س اأول مرة. ويكون هذا ال�سوؤال اقتحامي بالن�سبة 
اأي  وفي  يطّبق  الذي  االإح�سائية  الداللة  اختبار  ما  بمعرفة  يتعلق  النف�س  علم  في  فاالإح�ساء  لمعظمهم, 
م نطاقًا كاماًل من  يقدِّ االإح�ساء  اإن  االإح�ساء, حيث  يعد جزءًا �سغيرًا فقط في  اأن هذا  المواقف. غير 
اأن تكون معقدة  للبحوث. ويمكن  العملية  الم�سكالت  تناول  الباحثين )والطلبة( في  ت�ساعد  التي  االأدوات 
االإح�سائية  الداللة  والتحقق من  بياناتك.  في  التاأكد  وعدم  التعّقد  فهم  في  ي�ساعدك  واالإح�ساء  للغاية. 
اإذا كانت النزعة في بياناتك كان من الممكن الح�سول عليها باختيار عينة  هو مجرد و�سائل لتقييم ما 
ريا�سي  النزعة مثاًل: العب  تكون  نزعة؟ )ربما  فيها وجود  يبدو  بال�سدفة  نتيجة الختيار عينة  ع�سوائية 
مقيا�س  بين  العالقة  اأو  ريا�سي,  غير  اأعلى من العب  ال�سخ�سي  الطموح  مقيا�س  في  درجة  على  يح�سل 

القدرة على التحدث بلغات اأجنبية ومقيا�س ُح�سن العالقات االجتماعية(. 

What sample size do I need? ما حجم العينة التي أحتاجها؟   

اإذا كان هناك  اأنه ينبغي عليك معرفة ما  ينبغي اأن يو�سع التحقق من الداللة في �سياق. والحقيقة 
اأي تاأييد لالأفكار التي ينطوي عليها �سوؤالك البحثي, ومدى كبر حجم النزعات في بياناتك, اأي هل توجد 
نزعة �سغيرة اأم غير موجودة؟ ولذلك اإذا اعتمدنا على التفكير ولي�س على »هل النتائج دالة؟«, فاإننا �سوف 
نطرح اأ�سئلة اأكثر تعقيدًا اإلى حد ما. واأحد هذه االأ�سئلة هو ما اإذا كانت توجد بالفعل نزعة في بياناتنا. اأي, 
هل ح�سلنا على حجم عينة كبيرًا بدرجة تكفي لتبيان داللة اإح�سائية لتلك النزعة؟ ويمكن اأن ي�ساعدنا 
االإح�ساء في اإجابة هذا ال�سوؤال بمعاونتنا في اتخاذ قرار يتعلق باأقل حجم للعينة ُيظهر تلك النزعة لكي 

تكون دالة اإح�سائيًا اإذا كانت توجد نزعة ذات حجم معين في الواقع ولي�س في بياناتنا فقط. 

وربما يوجد �سيء معاك�س فيما يتعلق بتخطيط البحوث, ويت�سمن حجم العينة ال�سغير جدًا بحيث ال 
تكون نتائجنا دالة اإح�سائيًا مطلقًا. ولكن يحدث ذلك في جميع االأحيان, وذلك الأن الباحثين )وبخا�سة 
م  الطلبة( ال ُيبرزون بطريقة منا�سبة ال�سوؤال المتعلق بالحجم االأقل ما يمكن للعينة. والن�سحية التي تقدَّ
في اأغلب االأحيان لمن ي�ساألون عن مقدار حجم العينة التي ينبغي اأن ي�ستخدمونها هي اأنه ينبغي عليهم 
ا�ستخدام اأكبر حجم ممكن للعينة. فماذا يعني ذلك؟ وربما يعني ذلك اأكبر حجم للعينة التي تتوافر لديك 
الموارد لجمعها. ولكن توافر الموارد ال يعد اأ�سا�سًا كافيًا تعتمد عليه في �سياغة البحث ؛ فهذا ربما ي�سبه 
المهمة  للبحوث  وبالن�سبة  ما هو �سروري.  ل�سراء  ولي�س  النقود فح�سب  اإنفاق  بهدف  الت�سوُّق  ما  اإلى حٍد 
اجتماعيًا, ربما يكون التمويل متوافرًا بالفعل كما في حالة عالج ال�سرطان. فهل هذا يعني اأن جميع الموارد 
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ينبغي اأن ُتنفق في م�سروع بحثي معين؟ اإن هذا لي�س �سحيحًا, الأن ذلك ربما يكون هدرًا كاماًل للمال عندما 
يمكن التعامل مع ال�سوؤال البحثي بطريقة ُمر�سية با�ستخدام حجم عينة �سغير اإلى حد ما. 

ي�ساأل كثير  اأن  فاإنه من الطبيعي  البحوث ت�ستغرق وقتًا طوياًل وجهدًا وتنظيمًا كبيرين. ولذلك,  اإن 
من الطلبة ال�سوؤال المنطقي االآتي: »ما حجم العينة التي اأحتاجها؟«, ولكنهم �سوف ال يح�سلون في اأغلب 
االأحيان على اإجابة ُمر�سية. ويرجع ذلك جزئيًا اإلى اأن كثيرًا من المتخ�س�سين في علم النف�س يعتبرون 
اإليه في النهاية. وال�سوؤال الذي يطرحه الطلبة يعد  »الداللة االإح�سائية« هي ما يعنيه البحث وما يهدف 
بالفعل اأكثر تعقيدًا من االإجابات التي يح�سلون عليها. وتكون عاقبة اإخبار الطلبة ب�سرورة الح�سول على 
اأكبر عينة ممكنة, اأو �سرورة الح�سول على عينة ال تقل عن 50, اأو 100, اأو غير ذلك, هي اإرباك الطلبة 
قرارات  باتخاذ  يهتم  فاالإح�ساء  كفايتها.  تف�سير عدم  ي�ستطيعون  ال  ولكن  االإجابات  يعرفون هذه  الذين 
معقدة تتعلق بما يمكن اأن ُيقال ا�ستنادًا اإلى البحوث, ولكنه يتعلق اأي�سًا بما اإذا كان ينبغي اإجراء المزيد 
من البحوث في م�سار معين. ويلعب التحقق من الداللة دورًا في اتخاذ القرارات, ولكنه ال يعني اأن نتائج 
اأو ربما ال  اأو ال يكون لها داللة عملية,  النتائج غير مهمة,  اإذ ربما تكون  اأخرى؛  البحث دالة في �سياقات 
تتناول اأية م�سكالت نظرية مهمة, ومع ذلك فاإنها  تكون دالة اإح�سائيًا. ومن االأف�سل بدرجة كبيرة اأن يفهم 
الطلبة اأنه توجد ق�سايا كثيرة يحتاج الباحث التعامل معها في بحوثهم تتخطى حدود الداللة االإح�سائية, 
على الرغم من االعتراف باأهمية الداللة االإح�سائية في حد ذاتها. ويناق�س كثير من ف�سول هذا الكتاب 
)مثل: الف�سلين 11, 18( الداللة االإح�سائية, ولكن تمت مناق�سة ال�سوؤال المهم المتعلق بحجم العينة في 

الف�سل 40 فقط. 

Is there a trend in my data? هل توجد نزعة في بياناتي؟   

اإن ما يود الطالب معرفته هو الحجم االأمثل للعينة اإذا كانت توجد نزعة في البيانات بالفعل )ولي�ست 
اأو  اأكبر عينة ممكنة ربما ينتج عنه عينة �سغيرة  نزعة ناتجة عن تذبذب المعاينات(. ومجرد ا�ستخدام 
كبيرة للغاية. وكل من العينتين ال يكون ُمر�سيًا. فالعينة ال�سغيرة للغاية ربما تعني اأن بياناتك لم ت�سل 
اإلى الداللة االإح�سائية حتى لو كانت توجد في الحقيقة نزعة في الحياة الواقعية. وهذا البحث �سوف يكون 
هدرًا للمال والموارد االأخرى الأنه ال ي�ستطيع االإجابة الُمر�سية على ال�سوؤال. والعينة الكبيرة للغاية ربما 
تعني اأن نزعات �سغيرة للغاية وغير مهمة في البيانات تكون دالة اإح�سائيًا. وحتى عندما توجد نزعة كبيرة 
ال�سوؤال المطروح يمكن  ُتهدر المال والموارد االأخرى, الأن  للغاية �سوف  البيانات, فاإن العينة الكبيرة  في 
االإجابة عليه اإجابًة ُمر�سية با�ستخدام عينة اأ�سغر اإلى حد ما. ولنت�سّور تجربة طبية. اإذ ُيحتمل اأن تكون 
مكلفة, حيث ُيكلَّف كل �سخ�س اإ�سافي في عينة البحث قدرًا كبيرًا من المال, وربما يكون ذلك هدرًا غير 
ل البحوث الطبية تتوقع اأن ي�ستطيع الباحث اأن يذكر قدر  �سروري. ولهذا ال�سبب, فاإن الموؤ�س�سات التي تموِّ
اإذا كانت توجد نزعة معينة في الحقيقة ولكن  اإلى داللة اإح�سائية  ِكَبر حجم العينة الذي يكفي للتو�سل 

لي�ست كبيرة بحيث يمكن الك�سف عن نزعة �سغيرة غير مهمة. 
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اأو غير  اأو تجارية,  اأن تكون كبيرة بدرجة كافية وتكون اقت�سادية,  وما يجعل نزعة معينة مهمة هو 
من   %  10 في  ال�سرطان  يمنع  الذي  فالعقار  اعتبار.  مو�سع  هو  ما  على  مهمة  نزعة  حجم  ويعتمد  ذلك. 
َم باحث  االأ�سخا�س �سوف يكون اأكثر اأهمية من عقار يمنع امتالء االإمعاء بالغازات مثاًل. ولذلك, اإذا �سمَّ
درا�سة حجم عينتها �سغيرًا للغاية بما يوؤ�س�س لنزعة دالة اإح�سائيًا, فاإن هذا �سوف ي�سبب مزيدًا من القلق 
في حالة عالج ال�سرطان منه في حالة عالج امتالء االإمعاء بالغازات. وبدون االإح�ساء المنا�سب )كما هو 

ح في الف�سل 40(, فاإن الباحث �سوف يجد �سعوبة عندئٍذ في معرفة ما يفعله ب�ساأن حجم العينة.  مو�سَّ

وهذا لي�س المو�سع المنا�سب لعر�س نظرة عامة كاملة عن دور االإح�ساء في البحوث ال�سيكلوجية. 
ومع ذلك, فمن المهم تاأكيد اأن االإح�ساء يمكن اأن ي�ساعدك في فعل كثير من االأ�سياء المتعلقة بالبحوث. 
الباحثون  يواجهها  التي  الم�سكالت  كثير من  تناول  اإلى  ي�سعون  االإح�ساء  الأن خبراء  لي�س م�ستغربًا  وهذا 
في بحوثهم الكمية. والداللة االإح�سائية تعد جزءًا �سغيرًا من ذلك. واالآن, فاإن هذا الكتاب يعد مرجعًا 

اإح�سائيًا �ساماًل وي�سهل فهمه, ولكنه ال يعر�س كل �سيء يمكن اأن يفعله االإح�ساء. 

غير اأنك �سوف تجد قدرًا كبيرًا يتخطى حدود م�سكلة الداللة االإح�سائية. فمثاًل, التحليل العاملي 
في  االأ�سا�سية  االأبعاد  تحديد  اأو  اإلى  ل  للتو�سُّ واإنما  االإح�سائية,  بالداللة  بالمرة  يتعلق  ال   ,)31 )الف�سل 
من  انبثقت  مثاًل,  الذكاء-  ونظريات  لل�سخ�سية  المعروفة  النظريات  من  كثيرًا  فاإن  ولذلك,  بياناتك. 
ل اإلى اأن االنب�ساطية,  التحليل العاملي, مثلما اقترح هانز اأيزنك )Eysenck & Eysenck, 1976( الذي تو�سَّ
هانية هي االأبعاد اأو المكونات الرئي�سة التي تنطوي عليها ال�سخ�سية والتي يختلف فيها  والُع�سابية, والذُّ

النا�س. 

ر  وال توجد طريقة يمكن اأن ينظر بها الباحث فقط اإلى بياناته التي يمكن اأن تكون معقدة للغاية ويقرِّ
هانية بمجرد النظر اإلى البيانات  البنية التي تنطوي عليها. اإذ ال يمكن تحديد االنب�ساطية, والُع�سابية, والذُّ
االإح�ساء  ولكن خبراء  االأفراد.  2000 من  عليه  اأجاب  ا�صتبيان  50 مفردة من مفردات  ت�ستمل على  التي 
)وعلماء النف�س الذين لديهم اهتمام كبير باالإح�ساء( قد ا�ستطاعوا تطوير طرائق لفعل ذلك, وقد جعلت 

الحوا�سيب اإجراء ذلك اأب�سط ما يمكن. 

ومن االأدوار المهمة اأي�سّا لالإح�ساء بناء النماذج. ويبدو ذلك اأمرًا معقدًا ولكنه لي�س �سعبًا للغاية. 
فالنموذج هو مجموعة مقترحة من العالقات بين المتغيرات. ولذلك فاإن العالقات المو�سحة في �سكل 3.1 
-مثاًل- بين خ�سائ�س متنوعة للطلبة الذين يدر�سون االإح�ساء وتح�سيلهم في االختبارات واالمتحانات 
يعد نوعًا من النماذج. ودرجة جودة مطابقة النموذج للبيانات يعد �سوؤااًل يمكن لالإح�ساء االإجابة عليه, 
وربما توجد خ�سائ�س اأخرى للطالب تحتاج اإلى مراعاة باالإ�سافة اإلى الخ�سائ�س المو�سحة في �سكل 3.1 
لتف�سير درجة جودة اأداء الطلبة في االإح�ساء. وربما يقترح الباحث نموذجًا, ولكن االإح�ساء اأي�سًا ي�ساعد 

في تحديد النماذج المحتملة. 
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اإن االأعوام الكثيرة من الخبرة التي ق�سيناها في تدري�س االإح�ساء يعني بالطبع اأننا اأطباء االإح�ساء 
الذين يعاني طلبتهم من م�سكالت في تحليل بياناتهم �سواء الحظناها اأو اأُر�سلت اإلينا. ويتباين ذلك تباينًا 
كبيرًا. فبع�س الطلبة لي�س لديه اأية فكرة عن االإح�ساء وال ي�ستطيع رْبط ما تعلَّمه في محا�سرات االإح�ساء 
ببحوثه. وبع�س اآخر يبدو اأنه يحتاج اإلى عْون ولكنه في الحقيقة ي�سعى اإلى تاأكيد اأفكاره اأو �سحة تحليله اأو 
م بحثه ت�سميمًا �سيئًا بحيث ي�سعب تحليل بياناته  فهمه ال�سحيح لبياناته. في حين اأن بع�سًا اآخر ي�سمِّ

بالمرة, اأو ي�سعب التحليل با�ستخدام االإح�ساء الذي يعرفه حتى وقتها. 

وال ينبغي اأن ُتلقى اللوم على افتقارك للمعرفة االإح�سائية عندما ال ي�سمح بحثك باالإجابة على ال�سوؤال 
ُيحققه ت�سميم بحثك قبل جمع  التفكير جيدًا فيما  ال�سروري  البحث. ومن  المتعلق بخطة  الذي حّددته 
اأ�سئلة بحثك با�ستخدام  اأن ت�ساأل نف�سك مبكرًا عن الكيفية التي �سوف ُتجيب بها على  البيانات. وتحتاج 
اأكثر  باأ�سئلة بحثك, كلما كان فعل ذلك  يتعلق  اأقل و�سوحًا فيما  التي تقوم بجمعها. وكلما كنت  البيانات 

�سعوبة. وافتقارك اإلى المعرفة االإح�سائية �سوف يندر اأن يكون بمثابة م�سكلة. 

اإن عدد الطلبة الذين يتعثَّرون مبكرًا في عملية البحث اأمرًا م�ستغربًا. فالموعد االأخير لتقديم خطة 
البحث يمكن اأن يوؤدي اإلى كتابة خطة بحث لي�ست جيدة اأو وا�سحة كما ينبغي اأن تكون. وينبغي اأن تكون 
اإن هذا يت�سمن  بياناتك. فكيف �ستجري تحليلك؟  ي�سمح لك بت�سميم خطة تحليلك قبل جمع  في و�سع 
اأنه يمكنك اإدخال اأعداد ع�سوائية ب�سكل اأو اآخر,... اإلخ في تحليلك, ومن ثم ُتجرى التحليل اعتمادًا على 
هذه االأعداد قبل جمع بياناتك الفعلية. ما الجداول التي تحتاجها؟ وما االأ�ساليب االإح�سائية التي �سوف 
ت�ستخدمها؟ فمثل هذه االأ�سئلة ينبغي التفكير فيها مبكرًا عند تخطيط بحثك. وهذا يعد اأمرًا �سعبًا كباحث 
من  بموجة  ت�سطدم  اأن  اإذن  تتوقع  فلماذا  مبكرًا,  تحليلك  تفا�سيل  كتابة  ت�ستطع  لم  اإذا  ولكن  مبتدئ, 

ال�صتب�صارات بعد اأن تكون قد جمعت بياناتك؟ 

لذلك فاإن بع�س الطلبة ال يكون لديه فهم وا�سح للبحوث التي يقترح اإجراءها. ويمكن اأن يرجع ذلك 
اإلى اأنهم يحاولون تحقيق الكثير من درا�سة واحدة, ولكن يرجع في اأغلب االأحيان اإلى اأنهم ال يخ�س�سون 
وقتًا وجهدًا كافيين لت�سميم خطة بحوثهم. فمن ال�سعب على اأيٍّ منا اأن تكون اأفكاره وا�سحة دون كتابة 
تلك االأفكار. وال يعد ذلك اأمرًا يتطلب مجرد المزيد من القراءة. وينبغي اأن تتحدث مع اأي �سخ�س لديه 
ف الم�سكالت المتعلقة بخطط بحوثك من اأن تجد نف�سك  ا�ستعداد لال�ستماع. وال توجد طريقة اأ�سرع لتعرُّ
غير قادر على اأن تو�سح ل�سخ�س اآخر ما تود فعله اأو كيف اأن بياناتك التي جمعتها �سوف ت�ساعد في اإجابة 
اإلى �سوء فهمك  ُتلقي اللوم على االإح�ساء لم�سكالت ترجع  اأن  اأنه ال ينبغي  ال�سوؤال البحثي. والفكرة هي 

وتخطيطك غير الجيد لبحثك. 

ما	الذي	ال	يفعله	اإلحصاء؟5.1
What statistics doesn't do?


