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مفاھيم أساسية في البحث العلمي

العربي العالم في العلمي البحث واقع•
والمعرفة العلم•
بالبحث المقصود•
العلمي البحث تعريف•
البحث في العلمية الطريقة مفھوم•
بالبحوث المدير ع قة•
البحثي المستشار أو بالباحث المدير ع قة•
للباحث العلمية ا(تجاھات•
العلمي البحث خصائص•
.العلمي البحث أھمية•
.الجيد الباحث صفات•
النامية الدول في العلمي البحث صعوبات•
وا0نسانية ا(جتماعية العلوم في الباحث تواجه التي الصعوبات•
العلمية ا2بحاث سرقة مشك ت•

٣

واقع البحث العلمي في العالم العربي مقارنة مع الدول ا�خرى
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الدولة
مستخدمي النت 

نسمة  ١٠٠٠لكل 
)٢٠٠٥(

براءات اختراع 
ممنوحة للمقيمين 
لكل مليون نسمة 

)٢٠٠٥- ٢٠٠٠(

على البحث ا)نفاق 
والتطوير كنسبة من 
الناتج المحلي 

)٢٠٠٥- ٢٠٠٠(

العاملون في 
والتطوير ا�بحاث 

لكل مليون نسمة 
)٢٠٠٥- ١٩٩٠(

الناتج المحلي 
بالمليار ا)جمالي 
)٢٠٠٥(دو/ر 

على ا)نفاق 
البحث والتطوير 
بالمليار دو/ر

٤٦٠٥١٢,٤١٦.٥٣٣٥.٢٥%٦٣٠٢٤٤٢.٧أمريكا
٢٩٦٨٢,١٢٦.٦٠٤٨.٩١%٤٨٦٩٢٢.٣فرنسا
٢٧٠٦٢,١٩٨.٨٠٤١.٧٨%٤٧٣٦٢١.٩بريطانيا
٣٢٦١٢,٧٩٤.٩٠٦٩.٨٧%٤٥٥١٥٨٢.٥ألمانيا
٥٤١٦٣٥٧.٧١٣.٢٣%٧٦٤١٦٦٣.٧السويد
٣٧٥٩٧٣٢.٥١٢.٤٥%٦٩٨٣١١.٧استراليا
١٢١٣١,٧٦٢.٥٠١٩.٣٩%٤٧٠٧١١.١ايطاليا
١٢٣.٤٥.٥٥  %٤٧٠٤٨٤.٥إسرائيل
٨٠.٨١.٦١  %٠.٢  ٢٧٦الكويت
  ١٢٩.٧      ٣٠٨ا)مارات
٠.١٨ ٨٩.٤ ٤٩٣%٠.٢  ٦٨١مصر

  ٣٠٩.٨      ٧٠السعودية
  ٣٦١٣٨.٨    ٣٦ليبيا
  ١٩٢٧١٢.٧    ١١٨ا�ردن
١٠١٣٢٨.٧٠.١٧%٠.٦  ٩٥تونس
٢٠٠٨ - ٢٠٠٧، تقرير التنمية البشرية UNDPبرنامج ا�مم المتحدة ا)نمائي  :المصدر
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أسباب ضعف النشاط العلمي في العالم العربي
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ا,تجاھات العلمية للباحث
من ابرز السمات المميزة للباحث تمسكه با(تجاھات العلمية حيث ( يستطيع استخدام 

:الطريقة العلمية إ( إذا كانت اتجاھاته العلمية قوية وھذه ا(تجاھات ھي

الثقة بالعلم والبحث العلمي -١

ا0يمان بقيمة التعلم المستمر -٢

ا(نفتاح العقلي -٣

البعد عن الجدل -٤

تقبل الحقائق -٥

ا2مانة والدقة -٦

التأني وا(بتعاد عن التسرع وا(دعاء  -٧

أي أن لكل نتيجة سبب ولكل ظاھرة مجموعة من العوامل : ا(عتقاد بقانون العلّية -٨
وا2سباب أدت إلى حدوثھا، وھذا يعني ا(بتعاد عن التفسيرات الغيبية وربط 

.الظواھر بأسبابھا المباشرة وعدم ا0يمان بالصدفة في تفسير الظواھر

٨
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صفات الباحث الجيد
الرغبة الجادة في البحث -١

الصبر وتحمل مصاعب البحث -٢

وضوح التفكير وصفاء الذھن -٣

الصدق وا2مانة في تقصي الحقائق وجمع البيانات -٤

المعرفة الجيدة بمشكلة البحث وأھدافه -٥

عد ا0كثار من ا(قتباس والحشو -٦

عدم الطعن والتشھير في الباحثين اMخرين -٧

الموضوعية والبعد عن ا2ھواء الشخصية -٨

البعد عن التعميم وإصدار النتائج مسبقا -٩

القدرة اللغوية للباحث واستخدام ا2لفاظ والعبارات بشكل سليم - ١٠

عدم حذف ا2دلة التي تتعارض مع وجھة نظره - ١١

عدم إخفاء أوجه القصور في البحث الذي يقوم به - ١٢

القدرة على التحليل واستخدام البرامج الحديثة والمناسبة في مجال التحليل  - ١٣
٩ا0حصائي والكمي لQبحاث

خصائص البحث العلمي
The Hallmarks Of Scientific Research

وجود ھدف -١
الدقة -٢
إمكانية ا(ختبار -٣
إمكانية تكرار النتائج -٤
الموضوعية -١
القابلية للتعميم -٤
التبسيط وا(ختصار -٥
القدرة على التنبؤ -٦
المرونة -٧
 causalityعدم ا(عتراف بالصدفة وان لكل ظاھرة أسباب  -٨

١٠
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الصعوبات التي تواجه الباحث في العلوم 
ا,جتماعية وا7نسانية

صعوبة الظواھر ا(جتماعية وا0نسانية (رتباطھا با0نسان  - ١
والذي يتأثر بالظروف ا(قتصادية والسياسية وا(جتماعية

التأثر بالميول وا2ھواء والعواطف وعدم المقدرة على  - ٢
التجرد من تأثيرات البيئة المحيطة

صعوبة استخدام الطرق المخبرية لدراسة الظواھر  - ٣
ا(جتماعية وا0نسانية 

صعوبة إمكانية تعميم النتائج حيث أن العينة المدروسة قد (  - ٤
تمثل المجتمع تمثي  دقيقا 

١١

مشك:ت سرقة ا�بحاث العلمية

:العلمية البحوث سرقة وطرق صور

  كامل بحث سرقة - ١

فيه شكلية أشياء وتعديل الخارج في طبع كتاب سرقة - ٢

 المشرف قبل من والدكتوراه الماجستير طلبة أبحاث نتائج سرقة - ٣

البحثية مساھمتھم إلى ا0شارة دون

 نتائج تجميع خ ل من ا(نترنت من كتاب أو بحث سرقة - ٤

خاص بحث في وتلفيقھا مختلفة أبحاث من وتجارب وتفاصيل

ا2صلي المؤلف إلى ا0شارة دون ا2بحاث أو الكتب احد ترجمة - ٥

١٢
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     :العلم تعريف
 الع قات إيجاد خ ل من المختلفة الظواھر فھم إلى يھدف إنساني نشاط ھو

 وإيجاد وا2حداث بالظواھر والتنبؤ الظواھر ھذه تحكم التي والقوانين
.بھا والتحكم لضبطھا المناسبة الطرق

:العلم أھداف
  :الفھم -١
 وقوعھا إلى أدت التي ا2خرى بالظواھر الظاھرة ع قة على التعرف ھو
.عنھا ستنتج التي الظواھر وفھم
  :التنبؤ -٢
 بظاھرة السابقة معرفته على بناء الباحث بھا يقوم التي ا(ستنتاج عملية ھو

تجريبياً  صحته إثبات استطاع إذا إ( صحيحا يعتبر ( ا(ستنتاج وھذا معينة
 :والتحكم الضبط -٣
 وتقليل المدروسة الظاھرة في المؤثرة العوامل على السيطرة عن عبارة ھو

الباحث ھدف بحسب زيادتھا أو آثارھا

١٣

المعرفة
 والموجودات ا2شياء بين للع قات ا0نسانية الخبرات تراكم ھي

 خ ل من يفھمھا عندما حقائق إلى تتحول وھي ا0نسان حياة في

.المختلفة ا2ساليب

:المعرفة أنواع

 والمشاھدة الم حظة نتيجة تتم التي :الحسية المعرفة - ١

.المختلفة الحقائق مع والمعايشة

العقلي التحليل أو التأمل خ ل من تتم التي :الفلسفية المعرفة - ٢

  العلمي والمنھج التجريب خ ل من تتم التي :العلمية المعرفة - ٣

١٤
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مصادر المعرفة العلمية

الخبرة - ١

)وا(ستقرائي ا(ستنباطي( ا(ستد(ل - ٢

deductive )ا(ستنباطي( القياسي التفكير�

methodology: الجزء إلى الكل من ا(نتقال

inductive ا(ستقرائي التفكير� methodology: 

للكل الجزء من ا(نتقال

 للبحث حديثة كطريقة )العلمية الطريقة( العلمي  التساؤل - ٣

والتفكير

١٥

ما المقصود بالبحث ؟
what is research ?

 للمتغيرات المتعمقة الدراسة بعد للمشاكل حلول إيجاد ببساطة تعني :بحوث كلمة•
.بھا المحيطة والظروف

:البحث روح•

:التالية ا�سئلة على بنعم يجيبوا أن المديرين من يتطلب الجيدة القرارات اتخاذ

؟ بدقة المشكلة فيه توجد الذي المجال بتحديد المديرون يقوم ھل١.

؟ البحث إجراء فيھا يتم التي البيئة في الموجودة العوامل بدقة يحددون ھل٢.

 وعلى تجميعھا يتم التي المعلومات من ا/ستفادة على قادرون ھم ھل٣.

؟ السليمة القرارات اتخاذ في واستخدامھا منھا النتائج استخLص

؟ المشاكل لحل السابقة الخطوات تنفيذ على قادرون ھم ھل٤.

١٦ .البحث روح يمثل السابقة ا�سئلة على بنعم ا)جابة إن
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:ھو العلمي البحث فإن الباحثين بعض تعريفات حسب

 المشك ت لمختلف حلول إلى للتوصل وناقدة ومنظمة دقيقة محاولة•
ا0نسان وحيرة قلق وتثير ا0نسانية تواجھھا التي

 عن صحتھا من والتأكد معارف اكتشاف إلى يھدف منظم استقصاء•
العلمي ا(ختبار طريق

 ا2سلوب مستخدما ا0نسان بھا يقوم التي المنظمة الجھود مجموعة•
 بيئته على سيطرته لزيادة سعيه في العلمية الطريقة وقواعد العلمي

.الظواھر ھذه بين الع قات وتحديد ظواھرھا واكتشاف

 مشكلة حول جمعت بيانات على مؤسسة منتظمة متتالية خطوات•
.المشكلة تلك حل بھدف والتدقيق للفحص وتعرضت محددة

تعريف البحث العلمي
Definition of Scientific Research

١٧

:أن يتضح العلمي للبحث السابقة التعريفات خLل من

 منھجا أو أسلوبا تتبع أنھا أي منظمة محاولة العلمي البحث - ١

 والسلطة الخبرة مثل العلمية غير الطرق على تعتمد و( معينا

  ا0نسان يعرفھا التي الحقائق زيادة إلى يھدف العلمي البحث - ٢

 إليھا يتوصل التي والع قات المعارف يختبر العلمي البحث - ٣

تجريبياً  منھا والتأكد وتثبيتھا فحصھا بعد إ( يعلنھا و(

١٨
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البحث العلمي–تابع 

البحث العلمي إذن ھو عبارة عن نظام 

مدخLت                     عمليات                     مخرجات
تقرير البحث -منھجية جمع البيانات          -الباحث ومعرفته      -
وأھدافه وفروضياته         وتحليلھا                     ونتائجه -

وتوصياته

١٩

ع:قة المديرين بالبحوث 
Managers And Research 

 ويراقبوا يفھموا أن عليھم ينبغي ولكن البحوث بأنفسھم المديرون ينفذ أن بالضرورة ليس•
 البحث وطرق بالبحوث معرفتھم ضرورة يعني وھذا .منظماتھم في العادية غير ا2حداث
:التالية لRسباب

منظماتھم في الصغيرة المشاكل وحل تحديد١.

والرديئة الجيدة البحوث بين التمييز٢.

 ا(عتقاد تجنب ثم ومن يواجھونھا التي بالمشكلة المرتبطة العديدة العوامل آثار وتقدير فھم٣.
المشكلة حدوث في السبب ھو واحدا عام  بان المناسب وغير البسيط

 وفشل نجاح احتما(ت ومعرفة المخاطر وحساب بالذكاء تتصف مدروسة قرارات اتخاذ٤.
 للبيانات تجميعا وليس القرارات اتخاذ في مفيدة أداة البحوث تصبح وبالتالي قراراتھم

 المفھومة غير ا0حصائية والمعلومات

 استغ ل من )مث  الشركة على السيطرة محاولة( الخفية ا(ھتمامات ذات الجماعات منع٥.
 معينة ظروف في نفوذھم

 وفھم مشك تھا حل في المنظمة بھم تستعين الذين والمستشارين الباحثين مع بكفاءة التعامل٦.
 وإجراءاتھا البحوث مجال في المستخدمة المصطلحات وفھم يطلبونھا التي المعلومات
 برامج مثل البحوث يستخدمھا ما عادة التي الحديثة والبرامج التقنية فھم إلى با0ضافة
النظم وبناء المحاكاة

قراراتھم اتخاذ عند العلمية المعرفة مع الخبرة دمج٧.
٢٠
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ع:قة المدير بمستشار البحوث
The Manager & the Consultant / Researcher 

 ومستھلكة معقدة مشكلة لحل للبحوث مستشار مع التعامل إلى المدير يحتاج قد�

:معرفة المدير من يتطلب وھذا شركته، في للوقت

.المشكلة لع ج يختاره الذي البحوث مستشار أو الباحث يحدد كيف١.

.معه يتعامل كيف٢.

.المستشار أو والباحث المدير بين يسود أن يجب الذي الع قة نمط٣.

 بموجبھا يعمل التي والقيم الشركة فلسفة عليھا تقوم التي القيم توافق مدى معرفة٤.

المكلف البحثي الفريق أو الباحث

 وفرق الشركة في الداخلية البحث فرق من كل استخدام وعيوب مزايا معرفة٥.

.الشركة خارج من البحث

 مشاكل حل في المساعدة ھو بالباحثين ا/ستعانة من للمدير ا�ساسي الھدف إن•
 أفكار وتطوير تنمية أو الشخصية المدير /ھتمامات الترويج وليس الشركة
.الخاصة ومشروعاته المدير

٢١

ا�مور التي يجب على المدير أن يتأكد منھا عند التعاقد مع 
الفريق البحثي أو ا,ستشاري

البحث وفريق ا0دارة من كل وتوقعات دور وضوح١.

 والباحثين للمستشارين الشركة وفلسفة قيم توضيح٢.

 على تأثير ولھا الشركة تفرضھا خاصة قيود أية توضيح٣.

البحث

 الباحثين وبين الباحثين، مع جيدة ع قة وجود ضرورة٤.

 تعاون يضمن بما المؤسسة أو الشركة في والعاملين

ً  ولذلك .الباحثين مع العاملين  من البحث فريق يطلب ما غالبا

 البحث بأھداف الموظفين إع م المؤسسة او الشركة إدارة

.البحث بشأن تساورھم قد شكوك أية وإبعاد
٢٢
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المقارنة بين استخدام الباحثين الداخليين والخارجيين
Internal Versus External Consultants & Researchers

 بأحد البحوث إجراء خ ل من يمكن الشركة أو المؤسسة مشاكل حل إن
:أسلوبين

  الشركة أو المؤسسة داخل من ا(ستشاريين أو البحث بفرق ا(ستعانة  - ١

 بالبحوث خاصة أقسام فيھا يوجد والمؤسسات الشركات بعض أن حيث
 قسم ا0دارية، الخدمات قسم :مث  منھا متعددة تسميات عليھا يطلق

الخ.... والتنمية البحوث

 أو المؤسسة خارج من ا(ستشاريين أو البحث بفرق ا(ستعانة  - ٢
  الشركة

 الباحثين، من النوعين ھذين من أياً  باستخدام قرارا يتخذ أن المدير وعلى
منھما ك  وعيوب بمزايا التامة الدراية منه يتطلب وھذا

٢٣

مزايا استخدام باحثين من داخل الشركة : أو,
Advantages of Internal Consultants & Researchers 

.المؤسسة في العاملين من اكبر قبول بفرصة الداخلي البحث فريق تمتع١.

 ومناخ وفلسفتھا المؤسسة ھيكل لفھم اقل وقت إلى الداخلي البحث فريق يحتاج٢.

.فيھا التشغيل ونظم العمل

 بعد البحث نتائج استخدام مرحلة في المؤسسة في الداخلي البحث فريق وجود٣.

 يمكن التطبيق في انحراف أي (ن نظرا مھما أمرا يعتبر عليھا ا0دارة موافقة

 . بمساعدتھم آثاره على والتغلب إزالته

.الخارجي البحثي الفريق تكلفة من كثيرا اقل الداخلي البحث فريق تكلفة٤.

 المشاكل حالة في مفضLً  يكون الداخلي البحث فريق إن القول يمكن إذن•
 او التعقيد متوسطة المشاكل حل في أساسيا عامL الوقت عامل كان أو السھلة
 مشاكلھا لحل وإجراءات نظام لوضع المنظمة في عامة حاجة ھناك كان

 المتكررة

٢٤
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عيوب استخدام باحثين من داخل المؤسسة: ثانياً 
Disadvantages of Internal Consultants & Researchers 

 في معينة وطريقة محددة 2فكار أسير يكون قد الداخلي البحث فريق١.
 ا2فكار من الشركة سيحرم وھذا .الشركة لمشاكل النظر عند التفكير
.المعقدة المشاكل في خاصة المشكلة حل في الجديدة

 الداخلي البحث فريق على الشركة في القوى مجموعات بعض تأثير٢.
 تقرير في الحقائق بعض تزييف أو تعديل أو البحث أسرار وكشف
.النھائي البحث

 مما المدراء قبل من الداخليين الخبراء شأن تقليل من احتمال ھناك٣.
 عدم وبالتالي إليھا يتوصلون التي النتائج احترام عدم عليه يترتب
.تطبيقھا

 النتائج يجعل قد النظر وجھات لبعض الداخلي البحث فريق تحيز٤.
  دقيقة وغير موضوعية غير إليھا يتوصل التي

٢٥

 ً مزايا استخدام باحثين من خارج المؤسسة: ثالثا
Advantages of External Consultants & Researchers 

 من العديد مع عمله نتيجة واسعة بخبرة يتمتع الخارجي البحث فريق١.
 بطرق التفكير يكسبھم الخبرة من الواسع المدى وھذا المؤسسات،

.المشكلة لع ج متنوعة

 الطرق عن اكبر معلومات لھا يتوفر قد الخارجية البحث فرق٢.
 الشركة تواجھھا التي المشاكل حل في حاليا المستخدمة المتطورة

 فرق تستطيع ( قد التي الدورية التدريب برامج خ ل من وذلك
.عليھا الحصول الداخلية البحث

 حالة في مفضLً  يكون الداخلي البحث فريق إن القول يمكن إذن•
 المسيطرة الجماعات تأثير من خوف ھناك كان أو المعقدة المشاكل
 بسبب خطر في نفسھا المؤسسة وجود كان أو الشركة داخل

 من بالرغم الخارجية البحث فرق استخدام المفضل فمن المشكلة
.العالية تكلفتھا

٢٦
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عيوب استخدام باحثين من خارج المؤسسة: رابعاً 
Disadvantages of External Consultants & Researchers 

  مرتفعة الخارجية البحث فرق تكلفة١.

 المؤسسة لفھم طويل لوقت تحتاج الخارجية البحث فرق٢.

  معھا سيعملون التي

 قبل من عادة بھا مرحب غير الخارجية البحث فرق٣.

  معھم التعاون عدم إلى يؤدي قد وھذا المؤسسة في العاملين

 كبيرة أتعابا المؤسسات الخارجية البحث فرق تحمل ما غالبا٤.

.وتقويمھا الحلول استخدام في للمعاونة

٢٧

أنواع البحوث العلمية
types of scientific researches

تصنيف البحوث حسب الغرض: أو/
:Basic Researchالبحث ا�ساسي  -١

أو  Theoretical researchيسمى أيضا البحث النظري 
، أو البحث ا2صلي Pure researchالبحث المجرد 

Fundamental research 

Applied Researchالبحث التطبيقي  -٢

٢٨
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Applied Researchالبحث التطبيقي 

يھدف إلى حل مشكلة حالية قائمة فع   تواجھھا الشركة او •
المدير

.)مبيعات احد منتجات الشركة متدنية: (المشكلة ھي :مثال

يقوم المدير أو من يكلفه بإجراء بحث لمعرفة أسباب : ا)جراء
.انخفاض مبيعات ذلك المنتج

بناء على نتائج البحث يتم اتخاذ القرارات : التنفيذ أو التطبيق
.المناسبة لمعالجة ھذه المشكلة

٢٩

Basic researchالبحث ا,ساسي 

 النظريات  وبناء ا2ساسية والحقائق المبادئ عن الكشف إلى يھدف�
. الميدان في بتطبيقاتھا ا(ھتمام دون صدقھا من والتأكد

 التي المشاكل بعض ع ج طرق لفھم معلومات قاعدة بناء إلى يھدف�
  .الشركات تواجھھا

 في منتشرة معينة مشكلة او معين لموضوع فھمنا تحسين إلى يھدف�
 تلك تستخدم ما وعادة .حلھا طرق على والتعرف المنظمات
  .الشركات في المشاكل حل في (حقا المعلومات

.التطبيقية البحوث تنشيط إلى يؤدي�

 فيه التعمق في ورغبته للباحث الموضوع أھمية بسبب إجراؤه يتم�
 بدراسة الجامعات أساتذة اھتمام مثل .المدروسة الظاھرة أسباب وفھم

 معين موضوع بدراسة العليا الدراسات طلبة اھتمام متعددة، مشك ت
.الخ...... رسائلھم في

٣٠
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مثال على البحث ا,ساسي
.اھتمام احد اساتذة الجامعات بدراسة اسباب غياب الموظفين

).اسباب غياب الموظفين(      :المشكلة المراد دراستھا ھي

.ھو اھتمام اكاديمي لفھم اسباب ھذه المشكلة                     :غرض الباحث

جمع بيانات من عدة شركات ومن ثم تحليلھا                 :كيفية تنفيذ البحث
ا/سباب الرئيسية للمشكلة والتي توصل اليھا الباحث (النتائج التي تم التوصل اليھا 

:ا/كاديمي من واقع تحليل البيانات التي جمعھا من الشركات ھي

عدم مرونة ساعات العمل ١.

عدم كفاية برامج التدريب المقدمة للموظفين٢.

انخفاض معنويات الموظفين ٣.
  :كيفية دعم اجراء البحث التطبيقي في مرحلة /حقة

احد المديرين الذي يواجه في شركته مشكلة غياب الموظفين قد يقوم بإجراء بحث 
بحيث يستخدم تلك ) يھدف لع ج مشكلة موجودة فع  ا(ن في الشركة(تطبيقي 

المعلومات والنتائج التي توصل اليھا البحث ا(ساسي السابق للتأكد مما اذا كانت 
.تلك ا(سباب ھي فع  المؤثرة في ظاھرة الغياب ام (

٣١

تصنيف البحوث حسب المناھج المستخدمة: ثانياً 

:تنقسم البحوث حسب المناھج المستخدمة في انجازھا الى•

البحوث التاريخية١.

البحوث الوصفية٢.

البحوث التجريبية٣.
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 ً البحوث ا�كاديمية: ثالثا

:تنقسم إلى ث ث أنواع

.البحوث القصيرة المنشورة في مج ت علمية محكمة١.

بحوث الماجستير ٢.

بحوث الدكتوراه٣.

 ً  تعتبر / ولكنھا محكمة والدكتوراه الماجستير رسائل بأن علما
 أو الباحث قبل من سواء فعL نشرھا يتم لم ما منشورة

.الرسالة لھا قدمت التي الجامعة قبل من

٣٣

المحاضرة الثانية
الفصل الرابع
خطوات البحث

الخطوات الثLث ا�ولى
التحديد العام للمشكلة-
حجم البيانات ا�ولية-
تحديد المشكلة-
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٣٥

إعداد خطة البحث
 إذ للبحث، المبدئي العام التخطيط( :عن عبارة البحث خطة�

 أطره ويضع معالمه، ويحدد له، العام الھيكل الباحث يرسم
.)بسواء سواء البناء كخارطة وھو .الخارجية

 وعيه مدى واختبار الطالب لمناقشة سيمنار إجراء يتم�

.البحث انجاز على وقدرته وفھمه

 صورتھا في النھائية الخطة إعداد يتم التعدي ت إجراء بعد�

 الباحث أو الطالب بين التزام أو عقد بمثابة وتعتبر النھائية

.البحث لھا سيقدم التي العلمية والمؤسسة

 البحث إجراء فترة خ ل الخطة في يعدل أن للباحث يجوز�

 إجراءات وفق إ( تعديله يجوز ف  البحث عنوان باستثناء
٣٥.الجامعة من خاصة

٣٦

محتويات خطة البحث
)research title(عنوان البحث                            ١.
)introduction(مقدمة                                    ٢.
)research problem(مشكلة البحث                           ٣.
)hypotheses(فرضيات البحث                         ٤.
)objectives(أھداف البحث                           ٥.
)importance(أھمية البحث                            ٦.
)methodology(منھجية البحث                          ٧.
)population and sample(مجتمع وعينة البحث                  ٨.
)limitations(حدود البحث                           ٩.

)assumptions(مسلمات أو افتراضات البحث        ٠١.

)previous studies(الدراسات السابقة                     ١١.

)glossary of terms(تعريف بالمصطلحات                 ٢١.

)structure of the study(ھيكل البحث                           ٣١.

)references(المراجع                                ٤١.
٣٦
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مفھوم الطريقة العلمية في البحث
Scientific Method

 عملية ھي بل للمدير الداخلي وا0حساس والخبرة التخمين على تقوم ( العلمية الطريقة -
:يلي كما المتتابعة الخطوات من عددا تضم ومنتظمة وصارمة ھادفة

للظاھرة المبدئية المLحظة١.

.المشكلة تحديد٢.

)المتغيرات بين ا/رتباطات شبكة أو النظري ا)طار تكوين( المشكلة تحليل٣.

.الفروض تكوين٤.

)ا)جرائية( العملية والتعاريف المفاھيم وضع٥.

البحث تصميم٦.

البيانات تجميع٧.

البيانات تحليل٨.

النتائج شرح٩.
لمشكلته وحل البحث أسئلة على ا)جابة يتضمن والذي للبحث النھائي التقرير كتابة٠١.

  أھمية العلمية الطريقة خطوات أكثر من المشكلة تحديد ويعتبر
٣٧

ھل دائماً تتبع منظمات ا�عمال الطريقة العلمية ؟

/ :الجواب
:ا�سباب

 علمية لبحوث تحتاج و( جدا بسيطة المشاكل تكون أحيانا١.

.المشاكل لھذه الحلول أفضل تقدم الخبرة أن بل

 كبيرة مبالغ إنفاق في المنظمة ترغب ( ا2حيان بعض في٢.

 عن مشك تھا حل إلى يدفعھا مما العلمية البحوث (نجاز
.للشركة كبيرة خسائر عليه يترتب قد وھذا التخمين طريق
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مثال على تطبيق الطريقة العلمية
 نظام أن /حظ :ما شركة في المعلومات قسم رئيس مشكلة•

 موظفي قبل من جيد بشكل يستخدم / الجديد ا)داري المعلومات
.الوسطى ا)دارة

:المLحظة عناصر -١
 أمر تنفيذ طلب أو ل ستفسار المعلومات قسم لرئيس المديرون لجوء�

المعلومات نظام على معين
 طلب أو ل ستفسار الكمبيوتر قسم موظفي 2حد المديرون بعض لجوء�

.المعلومات نظام على معين أمر تنفيذ
 ا0داري النظام يوفرھا التي الحقائق إلى ا(ستناد دون القرارات اتخاذ�

.الجديد

 بعض مع الحديث خ ل من رسمية غير مبدئية معلومات جمع - ٢
 نظام عن معرفة لديه ليس منھم الكثير أن له تبين حيث المدراء

.يوفرھا أن يمكن التي والمعلومات استخدامه وكيفية المعلومات
٣٩

 إضافية أسباب لمعرفة السابقة الدراسات بمراجعة المعلومات قسم رئيس قام - ٣
 والتي .الشركات في المعلومات نظم استخدام قصور أسباب عن ومعمقة
  :أن أظھرت

 استخدام حول معرفة لديھم ليس السن كبار خاصة المدراء من كثير�
  الكمبيوتر

.استخدامه وكيفية الجديد النظام عن لھم المتوافرة المعلومات قلة�

 كل تضم نظرية بتكوين قام السابقة المعلومات على بناء :النظرية تكوين -٤
 لنظم المدراء استخدام عدم( المشكلة وجود في تسھم التي العوامل

.)الشركة في ا0دارية المعلومات

 الفروض ھذه على وكمثال . النظرية صياغة على بناء :الفروض تكوين -٥
 تفعيل في تسھم المعلومات نظم بفوائد المديرين معرفة  :التالي الفرض

.أفضل بكفاءة النظم لھذه استخدامھم
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 للمشكلة المسببة المختلفة العوامل يضم استبيان بتصميم قام حيث :البيانات جمع - ٦
:وھي النظرية صياغة على بناء

  المعلومات نظم عن المتوفر المعلومات حجم�

 النظم تقدمھا التي المعلومات أنواع�

المعلومات تلك على الحصول يمكن كيف�
 الكمبيوتر استخدام بعد المدراء بھا يشعر التي الراحة مستوى�

 ا2شھر خ ل مث  المعلومات نظم المدير فيھا استخدم التي المرات عدد�
الماضية الث ثة

المشكلة ظھور في تسھم التي الحقيقية العوامل معرفة اجل من :البيانات تحليل - ٧

 نظم أن المعلومات قسم رئيس استنتج التحليل نتائج على بناء :ا/ستنتاج - ٨
  . معينة عوامل بسبب  تستخدم ( المعلومات

 لكيفية تدريبية دورة عقد مث  المشكلة بع ج الكفيلة ا0جراءات اتخاذ تم عليه وبناء
 والفوائد الشركة في المعلومات نظم استخدام كيفية وتعلم الكمبيوتر استخدام
النظم ھذه تقدمھا التي

٤١

The Research Process
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 �����L� ��Q� )������ +�������5�.
The Research Process

٤٣

٤٤

 %&' :����� ����� �
(�

� ���
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Problem Definition

٤٤



١٠/١١/١٤٣٤

٢٣

The Research Process

 "�	� �) *����� �
+�,� �# ���� ������ "������ -��� ��.�/� 0�
"����:

�  ���3��� "�9 ��9 1�@O� ��U F����� X��� "#.
� ����� � +������ �
# +����� $�
 "#.
� )���� )���2� ���� "������ +��� 
� ����� ��&�� "#.
�  YA�# MG� M��> +������� $�Q� "���.� � � "������ "#

$5� ��@��
.
� 1�@O� ��U "��.�� ��� )��3�� "#.

�1� ������ =��N�� =�2� %9�A�� )���� S�&�� �@9#  ����
� ��� 
P�� T�� +������ )���I R�G� "� =��2 +6����� )�&.A� �# 

)���� 	�
�� )��� �.
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٤٦

 %����. :�������  �2 "���� *����

الخبرة العملية للباحث�

القراءة وا(ط ع �

الدراسات وا2بحاث السابقة�

رسائل الماجستير والدكتوراه�

مناقشة ا(ساتذة والباحثين الكبار �

المؤتمرات العلمية المتخصصة وورش العمل�

٤٦
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 %�.��. :����� ����� *���3� *�����

معايير ذاتية -١
تتعلق ھذه المعايير  بشخصية الباحث وخبرته وإمكانياته وميوله 

:وتتضمن ھذه المعايير العناصر التالية

اھتمام الباحث�
قدرة الباحث�
توفر ا0مكانيات المادية�
توفر المعلومات�
المساعدة ا0دارية�

٤٧

٤٨

معايير اختيار المشكلة–تابع 

:وعلمية اجتماعية معايير -٢

 الباحث يختارھا التي المشكلة أھمية بمدى المعايير ھذه تتعلق

 تقدم في ومساھمتھا المجتمع على وانعكاسھا العملية وفائدتھا

:المعايير ھذه ومن علمية، انجازات وتحقيق العلم

للبحث العملية الفائدة�

المعرفة تقدم في البحث مساھمة مدى�

الدراسة نتائج تعميم�

.أخرى بحوث تنمية في مساھمته مدى�

٤٨
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٤٩

اختيار مشكلة البحث–تابع 

با0ضافة الى الخصائص او المعايير السابقة (ختيار مشكلة •
البحث ينبغي ان تكون مشكلة البحث اساساً قابلة للبحث حيث 

ان بعض المشاكل ا(خ قية والدينية والفلسفية غير قابلة 
.للبحث اص ً 

ان اختيار مشكلة البحث يعتبر من اصعب واھم خطوة تواجه •
الباحث خاصة بالنسبة لط ب الدراسات العليا ولذلك يفضل 

ان يتم اختيار مشكلة البحث في ضوء تخصص الطالب 
.ومعرفته العلمية الجيدة في مجال مشكلة البحث الذي يختاره

٤٩

٥٠

نموذج تقييم مشكلة البحث
)معايير تقييم جودة المشكلة(

ھناك عدد من المعايير التي يمكن ان تساعد الطالب في تحديد 
:مدى جودة المشكلة التي يختارھا ومن ھذه المعايير

ھل تعالج المشكلة موضوعا حديثا ام موضوعا مكررا ؟�

ھل سيسھم ھذا الموضوع في اضافة علمية معينة ؟�

ھل تمت صياغة المشكلة بعبارات محددة وواضحة ؟�

ما ھو المتغير او المتغيرات التابعة لمشكلة بحثك ؟�

ما ھو المتغير او المتغيرات المستقلة لمشكلة بحثك ؟�

ما ھو نوع وطبيعة الع قة المتوقعة بين متغيرات مشكلة �
٥٠بحثك ؟
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٥١

معايير تقييم المشكلة–تابع 

ما ھي حدود مشكلة بحثك ؟ �

ھل المشكلة صالحة للدراسة والبحث ؟ �

ھل تتوفر لديك المراجع ا(ساسية حول مشكلة بحثك ؟ �

ھل تتوفر بيانات المتغيرات المدروسة في مشكلة بحثك ؟ �

ھل انت لديك فھم كافي والقدرات والمھارات العلمية ال زمة  �
لدراسة مشكلة بحثك ؟

ھل تتوقع انجاز ھذه المشكلة في وقت مناسب ؟ �

٥١

4� ���/� 5������� 6�	
Preliminary Data Collection

�
��	 7	� ���� 5������� ����8
Nature of Data to Be Gathered

0�5� )���� P�� +������ ���
�� )�9A� 	
�� )���2� ?=�# "��9��� 
)��Q�� S�N��� %���� ��� �@O� ?�5�! "9��� 0��&� +������ ��� 
H��
� �5��' 	
��� =��
�� GL T�4� +
� "������ )@6@� )��Z:

� )�,��� %���� �# )�Q��� \���� "� +������.
� )9�A� +� �� � 1��> )� �!.
�  )�Q��� D�N�I )�9�� � +����� �� +�L����� R��>

 ���9�� R�G "�9 ���9 D6����.

The Research Process
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The Research Process

9��: 0�2� 0� 5������� ���� ��� �
��	:

- 5����� ����.: �L� +������ ��� � H��
� 	
��� $����� �5����.

0� �:*���� ��;����: +6� � ?)�,�&
> +����2�� ?)���9
� 
+������� )���2�� ��U� )���2�� 1������ %.� )�Q��� �# 
?�5���. +����� ?+����� +6�  +���9��.

� 5����� ���': �L� +������ ��� %&
� �5��� 	
��� "� %6. 
	�
�� ��' "������ �# 1�L�A� 	�
I �# ��5��� �# D��AI �# "� 
=��2 +������ �.

٥٣

مراجعة البحوث السابقة
Literature Survey

�&%�-	
 W3��	
 ��+
,� X��)Y
Reasons for the Literature Survey

�D�-� 6
,+R ��+
,� <� + W3���	 �&%�-	
 Z�D:
� ������ �	 
�� ������ ������ � � ������ �� ��� !" #$%��.
� '��( '��)	 �$*�+ ,- ./	 ������ 0�� ��� !�1 #$%�� 2�%3	+ 

����4	 ��5��+ 6$) 78/ ������ ����� ���4�9� � � ������ 
:;*+	 �8� ,�< =�>�� �?	 �-�9" � ,1��" �1�@��� �� �"+ A+�5��.

� B9C �'�� #��%�� D�-  �E��� ����� #$%�� �1FG ,� ����� 
H�*���+.

� ��-�9�� � B9C ���E�� IJ��K #$%�� L�M� '�%�NO� '������+.
� P�- 
�!" Q��R #��%�� � S����� TUV W =�X��� Y��Z  [�>E�3.

The Research Process
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The Research Process

�1��<�� 5�<�*��� ��	�*�� ���1�� ��(��
Conducting The Literature Survey

D��' )���� 	�
�� )��� � $��  �D��� ��� %���� ��� $� �5!�A�9 
%6. D��' +6����� P� "���O �� �! )�Q���  �D���� ��� )�N�� 
��� �5Q� "# "������ "���5� ?�5�  ���!�� +�2.�� )�����:

=83��  �/�: ���
� +������ )���2�� ��U� )���2�� )
���� ���� 
M��
� ��� +����� )�5� �9:��� "� �!�� )���2 %�&
�� �5���.

=83�� ����.��: P�� +������� +G )�&� 	
����.

=83�� �.��.��: )���9 X,��� )����� +� ���� )��� �.

٥٥

The Research Process

��<����� *������ �����
Identifying the relevant Sources

>��� ������ �.,. ?��' ��<�;* 0� �2�# 5�������:

.١���3 +������ )�!������� )Bibliographic Data Bases( �L� 
$��� +������ )��&� "� P��� 	
�� %@� $  0�O�� "���� 

J�N��� �A���� \����� �A�� $3�� ����� $�3�#� +�
�&�.

.٢���3 +������ M��
� ��� +�&.�� +���N��� )Abstract
Data Bases( $����  ��&�.�� +������ )!�N>�� ��' +������� 

)��&�� )��� �.

.٣���3 +������ M��
� ��� K�&�� )���9� )full text data
bases(.
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@� ������� �A���
الصياغة الجيدة للمشكلة تبين بصفة عامة المتغيرات التي تثير اھتمام •

.الباحث والع قة المحددة بين ھذه المتغيرات التي ستقوم ببحثھا

:بشكل عام ھناك طريقتين لصياغة المشكلة•

: الصياغة اللفظية أو التقريرية ومن أمثلتھا: الطريقة ا�ولى

تتلخص مشكلة الدراسة في تحليل أثر الحصار ا0سرائيلي على   �
.معد(ت البطالة في قطاع غزة خ ل انتفاضة ا2قصى

تتركز مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على العوامل المؤثرة   �
.على ربحية البنوك التجارية الوطنية في النظام المصرفي الفلسطيني

٥٧

٥٨

الصياغة ا/ستفھامية: الطريقة الثانية
أي أن تصاغ مشكلة البحث على شكل سؤال أو عدة أسئلة، على 

:سبيل المثال

ما ھو أثر النشاط التدريبي على إنتاجية العاملين في   �
المصارف العاملة في قطاع غزة ؟

ما ھي طبيعة الع قة بين صافي التدفقات النقدية والقيمة   �
السوقية 2سھم الشركات المدرجة في سوق فلسطين لQوراق 

المالية ؟

٥٨
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وظائف التحديد الدقيق للمشكلة

.توحيد فھم القارئ والباحث والمشرف للمشكلة المراد دراستھا١.

اشتقاق أسئلة الدراسة٢.

تحديد عدد ونوع الفروض، وليس بالضرورة أن يتساوى عدد ٣.
.الفروض مع عدد ا2سئلة دائماً 

اختيار منھج البحث٤.

.بيان حدود البحث أو الجوانب المراد دراستھا بدقة٥.

تحديد ا2ساليب ا0حصائية٦.

٥٩

The Research Process
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� ��' 1����� )��6�> )�� �� +�# %L.
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�]%��2� %�I �! �L��� HG��� ��� )9�A� $�
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The Research Process

����� ���/� "��*��� �) ��#,3' ���B#
Ethical Issue in the preliminary Stages of investigation

�"� F��� ��2.' "������ )&�. "� "�9��A�  �! +6����� 
)���.�� ��� $��  �LO��' ��� $���� +6������� )�,���� ) ����� 

��� $��  �LO��' R�G� 0�5� "��N $5����� P� 	
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"� %���
 ��5Q +`���� ��U F�U�� �5�! D��@# 	
��.

�"� $5�� ��9:�� "������� ��:� $��  Q��
� ��� )��  $5�����' 
��#� "� S� � �
I �! )�Q��� J62>�� ��� +����> )����� 

"�������.
�"� F��� $�� %�&
� ��� +������ =�2� )���.�  ��Q� "I 

R�G �A�� $�� )�@� 0�.�� �! )�Q��� M�O�� $��� "���� 
"������ P� 	
��.

٦١

المحاضرة الثالثة
الفصل الخامس
خطوات البحث

الخطوتان الرابعة والخامسة
ا)طار النظري-
تنمية الفروض-
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����� C*+��� *�8�� 6B  )5�#,��� ���� ����((((

• C*+��� *�8��Theoretical FrameworkTheoretical FrameworkTheoretical FrameworkTheoretical Framework:
� HG��� ��LG )����( )���9� "���� +�36�� )������� "�� %���� 

1�@O�� �! )�9A�� ) �����  ��' )���� +� ��� )��� �(.
���2> M�Q�� ����� a� I MG� ���� ���� %9 	
��.
�)���� ��2' M�Q� M�3 2����� �����  ���#  ���5� K
�� )�9A�� %
� 

	
��. ��I ����� )��@�� a� # ��2�� ��� R�
�� "� ��6. 	
��� 
��' +�2. 	
�� )�����.

� ��2> M�Q�� �� �L �' 0�&�� �# ���
� )9�A +�36�� "��  
5�*�E���� ��� �5� )��L# )� ���� )��
�� ��
� 	
��.

0�� �F�� ��1� 5�*�E����� ����8 �
�' G�</� �) ���� *�8�� C*+��� H

٦٣

"
, :��	
 VariablesVariablesVariablesVariables
•C' �� 0��� 0' 0�� I� ��# �(��3� ' 5�(� =�����. 0��� 0' 

0�� *�E���� ��# �(��3� �) 5�#' �(��3� ' �) 5# ���.

"�.� : K����� 5���Production UnitsProduction UnitsProduction UnitsProduction Units
 �) 5# ��� 
•0� 0����� 0' L��� "����� =�� =��� �) M�1�#��� �1� "��2 

*3N K���O� 0���� �) �1�#���.
�) 5�#� �(��3�
•0� 0����� 0' L��� G(� "����� =�� =��� �) �1�#��� M �/� 

G�3 5��� �) �1�#��� �������.
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5�*�E���� ?��' :Types of VariablesTypes of VariablesTypes of VariablesTypes of Variables

• �������	 
� �����	 �	����	 �������	 
� �����	 �	����	 �������	 
� �����	 �	����	 �������	 
� �����	 �	����	  :  :  :  :Independent Variables

�������	 
Dependent Variables:  :  :  :  	����ـ�	� 	��ــ���� �
 	�������	����ـ�	� 	��ــ���� �
 	�������	����ـ�	� 	��ــ���� �
 	�������	����ـ�	� 	��ــ���� �

 �������	 
� �����	 �	����	 �������	 
� �����	 �	����	 �������	 
� �����	 �	����	 �������	 
� �����	 �	����	  :  :  :  :Independent Variables

������	 �	����	������	 �	����	������	 �	����	������	 �	����	  :  :  :  :Moderating Variables

�����	 �	����	�����	 �	����	�����	 �	����	�����	 �	����	 : : : :Intervening Variables
٦٥

������	 
� ��� �!	 �"  �	����	������	 
� ��� �!	 �"  �	����	������	 
� ��� �!	 �"  �	����	������	 
� ��� �!	 �"  �	����	  :  :  :  :Extraneous Variables

 ]O�Y :��%��	
 "
, :��	

Dependent or criterion variableDependent or criterion variableDependent or criterion variableDependent or criterion variable

��L +��4��� ��� �Q
� $���L�� ���9 "� 	
��� PN.�� 
K
��� ) ����. �������� "�! 0�L 	
��� �L b�A 
+��4�� �! +��4��� )����� �# O���� �5�.

� ��4��� P���� �L MG� $��� � �� )�N�9 )���3 	
��� 
) ����

� ��4��� P���� �L MG� FU�� 	
��� �! 0A9� "� ��@:� 
��4��� �# +��4��� )��� �� �5���.  

•P�� 0��� ��	�! "� ������� H
•"9�� ����' %
 )�9A��� "� %6. %��
� +��4��� )����� ) ��� 

+��4��� ��� �@O� �5���.
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أمثلة
يريد أحد الباحثين في مجال البحوث التطبيقية أن يزيد •

.معد(ت أداء العاملين في أحد البنوك

يرغب مدير التسويق في إحدى الشركات التعرف على •
أسباب إخفاق ا0ستراتيجية ا0ع نية التي اتبعتھا الشركة 

.حديثا في تحقيق أھدافھا

يرغب احد الباحثين في مجال البحوث ا2ساسية في دراسة •
نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركات الصناعية العاملة 

.في قطاع غزة
٦٧
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 Moderating or interaction  VariablesModerating or interaction  VariablesModerating or interaction  VariablesModerating or interaction  Variables 
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:يلي ما يتضح السابق المثال خLل من•

  :وھي الحالتين في موجودة نفسھا الث ثة المتغيرات�

.جديدة أداء طرق تعلم في العاملين رغبة١.

  .التدريبية البرامج جودة٢.

.والتطور للنمو العاملين حاجة٣.

 طرق تعلم في العاملين رغبة( وھو واحد الحالتين في التابع المتغير�
.)جديدة أداء

 البرامج جودة( :ھي ا�ولى الحالة في المستقلة المتغيرات�
.)والتطور للنمو العاملين حاجة التدريبية،

 مستق  متغيرا التدريبية البرامج جودة بقي :الثانية الحالة في أما�
 متغيرا أصبح )والتطور للنمو العاملين الحاجة شدة( متغير أن إلى

 للتطور شديدة حاجة لديھم الذين العاملين أولئك أن أي وسيطا،
 جديدة أداء طرق تعلم في الرغبة لديھم ستزداد من  فقط ھم والنمو
.التدريبية البرامج جودة تزداد عندما
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المتغيرات ا�خرى غير الجوھرية أو العرضية 
Extraneous variables

ھي المتغيرات ا2خرى التي من المحتمل أن يكون لھا تأثير •
على الع قة ا2صلية بين التابع والمستقل ولكن غالبيتھا ليس 
لھا تأثير، ونحتاج إلى التأكد من أن نتائجنا ( تتأثر بوجود 
مثل ھذه المتغيرات ولذلك يتم التعامل معھا كمتغيرات تحكم 

)control variable .(
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Hypotheses DevelopmentHypotheses DevelopmentHypotheses DevelopmentHypotheses Development
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الخصائص ا�ساسية للفرضيات
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متى يتم صياغة الفروضيات؟
 حيث السابقة، والدراسات البحث أدبيات قراءة بعد الفرضيات صياغة يتم

 الفرضيات صياغة في السابقة والدراسات النظري ا0طار يسھم
:اتجاھين خ ل من العلمية

 الخاصة التفصيلية الحقائق من العديد مع التعامل ھو :ا�ول ا/تجاه
 من يمكن تفصيلية أو فرعية قضايا وھي مشكلته أو البحث بموضوع

 إلى الوصول الحقائق ھذه بين ع قات بناء ومحاولة بينھا الربط خ ل
 عملية جوھر ھو وھذا .الع قات ھذه على تقوم أولية تفسيرات
.induction ا(ستقراء

 إطار في الحقائق بين للع قات المؤقت التفسير ھو :الثاني ا/تجاه•
 أو كلية قضايا من ا(نتقال أي شمولية، طبيعة ذات عامة نظريات
 وھذا .النظريات ھذه إلى مستندة جزئية تفسيرات أو قضايا إلى عامة
.deduction ا(ستد(ل أو ا(ستنباط جوھر ھو
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أھمية الفرضيات العلمية
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statement of hypotheses: formatsstatement of hypotheses: formatsstatement of hypotheses: formatsstatement of hypotheses: formats

....١   ��8*��� "�	��If If If If –––– Then StatementThen StatementThen StatementThen Statement         

....٢ ��:�	�&� *�A ��:�	�&� -*(��directional and non 

directional hypotheses

....٣5��.�� -*) �(��� -*) / ������� -*(��Null &Null &Null &Null &

Alternate Hypotheses Alternate Hypotheses Alternate Hypotheses Alternate Hypotheses 
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��:�	�&� *�A ��:�	�&� 5��B*(��:
 Directional and Non directional Hypotheses Directional and Non directional Hypotheses Directional and Non directional Hypotheses Directional and Non directional Hypotheses 

�5��B*(�� ��:�	�&�: DirectionalDirectionalDirectionalDirectional HypothesesHypothesesHypothesesHypotheses

  الع قة ھذه اتجاه وكذلك المتغيرات بين ع قة وجود على تنص التي وھي
 _ ( .)الخ... تتزايد أعلى، أكثر، أقل،(' + / < ' >(. 
��.�':

....١���� 5��V 8EB "���� ���� -*��� �
� 0������ ���� "# U�<� 
�B*�� �(�+�� �
���. 

....٢�	� _*) 5�F ��&� ��;���! 0�� 5�8<�� "3� ��*)' ������ 
UV�� G�	�� `���� *�F��

....٣��<��� *.�' ���	�<� V)���� 0� "�	*��. 
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� ��:�	�&� *�A 5��B*(��
Non directional HypothesesNon directional HypothesesNon directional HypothesesNon directional Hypotheses 

 تحدد ( ولكن المتغيرات بين ع قة وجود على تنص التي وھي

.فروق وجود أو الع قة ھذه اتجاه

  :أمثلة

....١o�(c �4�D ' % ,�D \���	
 ' %� a3�-� �2,	
 �J h3	
.  

....٢o�(c �4�D ' % a3�-� \ U��	
 ����	
 6�%q	 G�D� GO�!
.   

....٣�+30 �̂,; "
E �	OG � ��U�R ' % "�V)3�� �3QG G
,;Y �( �	
 
ak�0 r(��	
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 5��.�� �(��� 5��B*)Null &Null &Null &Null & Alternate HypothesesAlternate HypothesesAlternate HypothesesAlternate Hypotheses 

�s   �(��� 5��B*)null hypothesisnull hypothesisnull hypothesisnull hypothesis

وھي التي تنفي وجود الع قة بين المتغيرات، أو تنفي وجود فروق بين 
.متوسطي مجموعتين

��.�':

العاملين ورضا العمل ضغوط بين ع قة توجد (١.

 وطالبات ط ب درجات متوسطي بين إحصائية د(لة ذات فروق يوجد (٢.
.العلمي البحث ومناھج ا0حصاء مساق في ا0دارة ماجستير

 جوھرياً  يختلف ( غزة قطاع في العاملة المصانع في العمال أجور متوسط٣.
  .الغربية الضفة في أجورھم متوسط عن

٩٣

4 �  ������� ' ��*(��� *�A 5��B*(��alternative hypothesisalternative hypothesisalternative hypothesisalternative hypothesis

+��4��� "�� )36� ���� P3��� ��� �L.

 )���&� ��U T���� $ ����))����� ( "���� ��':

directional hypothesisالفروض الموجھة ١.

non directional hypothesisالفروض غير الموجھة ٢.

٩٤
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 ا�ساس ھي )موجه غير أو موجه( البديلة الفرضية وتعتبر•
 الفرضية إلى نلجأ و/ العلمية الفرضيات صياغة في

 ا)طار كفاية عدم أو البيانات ندرة حا/ت في إ/ الصفرية
:الصفري الفرض /ن .للبحث النظري

 أو ا(ستقراء حيث من وقوي سليم بناء على يقوم ( �

.ا(ستنباط

 وناقدة ثاقبة رؤية على بناء جاء  الع قة وجود عدم أن أو �

 سريع مؤقت كإجراء جاءت وإنما للبحث النظري لaطار

 قوية بديلة فرضيات لبناء والجھد لوقت الباحث به يتجاوز

 وبناء والتركيب التحليل على وقدرة علمية أسس على بناء

.الع قات

٩٥

أنواع الفرضيات بحسب صياغتھا

• ������� ��	
���descriptive hypothesis

• �������� ��	
���relational hypothesis

• ����� ��	
���explanatory or causal hypothesis

٩٦
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Descriptive Hypothesisالفرضية الوصفية 

.تشير إلى وجود أو حجم أو توزيع متغير ما

: ١مثال 

.السلطة الفلسطينية تعاني من مشك ت في الموازنة العامة السنوية�

ھل تواجه السلطة الفلسطينية مشك ت في الموازنة السنوية ؟�

: ٢مثال 

%٥٠حصة البنك العربي من السوق المصرفي الفلسطيني تبلغ �

ما ھي الحصة السوقية للبنك العربي في السوق المصرفي الفلسطيني ؟�

الباحثون غالباً ما يستخدمون صيغة السؤال في ھذه الحالة أكثر من 
.استخدام الفرضية الوصفية

٩٧

Relational Hypothesisالفرضية ا,رتباطية 

الفرضية ا(رتباطية تصف الع قة بين متغيرين يتعلقان بحالة •
أو معينة، أي أن المتغيرات تحدث معا وفق حالة معينة دون 

.أن تتضمن أن احدھما سببا في حدوث اMخر

:أمثلة

النساء الموظفات يشترون كميات اكبر من منتجات الشركة مقارنة •
.بمشتريات النساء ال تي ( يعملن

مبيعات الشركة من م بس ا2طفال تتغير طرديا مع مستوى النشاط •
.ا(قتصادي في قطاع غزة

المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية أكثر استخداما لعملة الدينار •
.من المواطنون في قطاع غزة

٩٨
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Explanatory Or Causal Hypothesisالفرضية السببية 

 المتغيرين احد أن إلى تشير التي تلك ھي السببية الفرضية•

.اMخر المتغير في التغيرات يسبب أو إلى يؤدي

:أمثلة

ا(دخار نسبة ارتفاع إلى أدت ا2سرة دخل متوسط في الزيادة�

 غزة قطاع في البطون مصانع إغ ق إلى أدى المعابر إغ ق�

 العاملة المصارف في الدو(ر عملة من النقدية السيولة نقص�

 مقابل الدو(ر صرف سعر ارتفاع إلى أدى غزة قطاع في

.الشيكل

 السبب كانت جوال شركة في وا0ع ن الدعاية نفقات زيادة�

٩٩.المشتركين عدد ارتفاع في

Research Titleعنوان البحث 

العنوان يؤدي وظيفة إع مية عن موضوع البحث ومجاله •
.ولذلك ينبغي أن يكون واضحاً ومختصراً 

يشير العنوان في صياغته أو بنائه إلى المشكلة العلمية •
وعناصرھا ومتغيراتھا والع قات بين ھذه العناصر أو 
المتغيرات ومجا(ت التطبيق أو التجريب، في صياغة 

موجزة قد تتفق في تكوينھا مع صياغة تحديد المشكلة أو 
.  تعتبر اختصارا لھا

١٠٠
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مميزات العنوان الجيد
•V�	��� : %N��� ?f����#� 	
�� F���� )���A )�O� �2�� 	�
�

 "� ���� �# T���(/ )��9.

•"���� :)����� �&���� "���� "�N�� "# ���� )�&� fGL�  :
 �!�4�� ��2> ?�5��� )36��� �5@
� $�� ��� )�9A�� +��4��

 ����� ��2> ?	
�� =��2� "�9� �# "��� SN�� MG�� 	
���
	
���.

• )��9 %@� �5� $��� � 1�,� +���9 ��� "���� M��
� �# : ” �#
“)����
� ) �� ” fG5� ����N ��A� ��� %9A� "���� )U��& "�

$�L����.

• )��9 %@� )� � I +���9� "�9� "# %N��“ +69A�– $����–
 1�@O�� %����.... ”"���� %�# �!.

١٠١

مراحل صياغة العنوان
مثال

تقييم السياسات ا0دارية المتبعة في (مثل : مرحلة العمومية الكاملة١.
).القطاع الصناعي الفلسطيني

تقييم السياسات (يصبح العنوان أكثر تحجيماً : مرحلة العمومية٢.
).بقطاع غزةا0دارية المتبعة في القطاع الصناعي 

تقييم السياسات ا0دارية المتبعة في : (مرحلة العمومية المحدودة٣.
).بقطاع غزة صناعة الم بس والنسيج

المتبعة في  التسويقيةتقييم السياسات : (مرحلة العنوان المحدد٤.
).بقطاع غزة صناعة الم بس والنسيج

المتبعة في  السعريةتقييم السياسات : (مرحلة العنوان ا2كثر تحديداً ٥.
).بقطاع غزة صناعة الم بس والنسيج

١٠٢
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المحاضرة الرابعة
الفصل السادس

“����� ����� *���2”
Research Design

The Research Process
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H ����� ������ ��1��� ��
What Is Research Design ?

 يوجد ( ولكن البحث لتصميم التعريفات من العديد ھناك

 ومن .البحث لتصميم المھمة الجوانب لجميع شامل تعريف

:التعريفات ھذه

 وتحليل وقياس لجمع مخطط عن عبارة ھو البحث تصميم•

.البيانات

 وبنية لخطة تصور وضع عن عبارة ھو البحث تصميم•
 تساؤ(ت على لaجابة ال زمة )investigation( التحليل

 برنامج أو شامل مخطط عن عبارة ھي الخطة وھذه .البحث

 من الباحث سيفعله ما حول عريضة خطوط وتتضمن للبحث،

  .للبيانات النھائي التحليل وحتى الفرضيات كتابة لحظة

.١ �<�*��� P��:')purpose of  the study(

.٢ �<�*��� ?�)types of  investigation(

.٣ �<�*��� ��*	! �) ������ "3�� U��)extent of  researcher interference(

.٤ �<�*��� 8�83���)study setting(

.٥ G���1��� G��1�� : 5�*�E���� G��#)measurement and measures(

.٦ "������ =��)�<�*��� 6��	�) (unit of  analysis: population to be 

studied(

.٧ ������ �����)sampling design(

.٨ �<�*��� =��)time horizon (

.٩ 5������� 6�	 _*8)data collection method(

.٠١ -*(�� *���3� �) �
���3�<� 5������� "���� ��(��)data analysis(

عناصر تصميم البحوث
Elements of research design
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:ھدف الدراسة قد يكون

Explorationاستكشاف �

 Descriptionوصف �

Hypotheses Testingاختبار فروض �

����� ����8 �<�*���  �2 C�� *8� _�2 5������� ���8��� �) 
_�8� M����� ��� `��� *�*1�� Z�3�� ������ ����� *.�' =# ���� 
���1�*� 0� ���*� ����� ��)����<&�  �! ���*� ����� ��(��� 0� 

�.  �! ���*� *���3� -*(��.

 �<�*��� P��:')purpose of  the study(

$�� D���� 	�
��� )�!�A9� � �����:
�� �!��� ��� ��@9 "� +������� "� 1�L�Q� �# )�9A�� ��� 

�5 ���.
��# ����� � �!��� ��� +������ "� )���9 %
 ���N�� �# %9�A�� 

)5��A�� �! �N���.
�%�&
�� ��� $5! %N!# )�9A�� 	
�� �Q� )��� ��� 	�
�� �! 

%��� )�9A��.

�! fGL +��
� "�9� F��2�� D��' ���# 0@9� "� %� $5! G�� 
	�
 �# 0�9 +@�
 1�L�Q� %�3 PN� HG��� �# $��&� ���� D��> 
%��
� %��A 1�L�Q��. M# "# F��2�� �L "# S�&� �@9# )!��� )�9A���� 
)���9� �5@��
 %�3 %�.�� �! =�� %��
� )�9A�� %����� )�� �� �5�.

Exploratory Studyالبحوث ا/ستكشافية : أو/ً 
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مزايا البحوث ا,ستكشافية
 R�G S�N�� "9��� ����� "� ����� =�
� "# "9�� )�!�A9� � 	�
��

��� �� %6. "�:
•<�.# 	�
�� )�, # �# +��N�! ���2�  .
•�
�N� �@9# %9A� $�L��� ���2�
•+�����I ���
�
• )�,��> 0������ ���2�)operational definitions(
• 	
��� �,�5�� $��&�� "� 
�
•%���� +3�� ��.�
• ���� "�9� �3 =�
��� ����.� ��! <���  MG� =�2�� �# %����

 T�� )!���� 0�A9� �� $���� 	
��� "� $��� � GL� SN� ��U �#
 ��U "�9� �3 +��4��� T��! ?�5 ��� ��� 1�L�Q� "� D��AI
 ����.� D��> )����� 1���� <�� "� 	
��� �9:�� "� ?)!����

SN�� ��U � $5��� %���� GL �! =��
���.

طرق تحقيق عملية ا,ستكشاف

أھداف ا(ستكشاف من الممكن انجازھا باستخدام أدوات أو تقنيات •
:مختلفة

)  Qualitative techniques(التقنيات الكيفية �

 quantitative techniques)(أو الكمية �

 التقنيات على اكبر بشكل تعتمد ا/ستكشاف عملية أن إ/
.النوعية أو الكيفية
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 من العديد ھناك فان الكيفي البحث مجال ا/عتبار بعين ا�خذ عند
 وھذه ا)دارية لRسئلة ا/ستكشافي التحليل )جراء الممكنة الطرق
:ھي الطرق

.منظمة أو مھيكلة كونھا من أكثر محادثة تكون ما عادة معمقة فردية مقاب ت�

.التجربة مكان في مباشرة المشاركين م حظة�

 الجوانب (دارك الفيديو أشرطة أو الفوتوغرافية الصور أو ا2ف م مشاھدة�

.الدراسة محل المجموعة لحياة المختلفة

projective( ا(سقاطية ا2ساليب استخدام� techniques( ختبارات)النفسية وا

case( الدراسية الحا(ت استخدام� study(

.تفاعلھا وطرق المختلفة الثقافات لمعرفة العرقية ا(نقسامات دراسة�

 والنخبة الخبراء مقابلة�

 والتقارير والحكومية العامة والسج ت الوثائق تقييم اجل من الوثائق تحليل�

الخ... المختلفة

  Exploratory Techniquesتقنيات ا,ستكشاف 

عند جمع وتوحيد ا2ساليب والطرق السابقة ينتج لدينا أربعة 
تقنيات أساسية ل ستكشاف وھي واسعة ا(نتشار والتطبيق 

:لدى الباحثون في مجال ا0دارة، وھي

Secondary Data Analysisتحليل البيانات الثانوية ١.

Experience SurveysاستطLع آراء الخبراء ٢.

 Focus Groupsمجموعات التركيز ٣.

– Twoالتصميم على مرحلتين ٤. Stage Designs
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"�.��: <��# M��L H������ +6���� P� "������ 0����� 
��� )���2 $5��� D���� ��� %��
� +������ ��� $� �5��� 
$�3 )����� +���Q�� )&�.� ���I�� ��� �5���� "������ �! 

+��Q��� R��� )&�.� )2A�I�� )���>.
�3� +N��� fGL +���Q��  +����� T���� ����.� �! ��@9 
"� +��Q��� $�.� �� +6����� +������ ��.
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� �!�A9�  0����� ��� $�5�� 1��� 1��
 
%��� ��� P���� �5� %����.
$�� D��' GL 	
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�R�G9 "9�� D��' 	�
�� )��&�� 0����� ��� K,�&. +��Q��� 
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Descriptive Studiesالبحوث الوصفية : ثانياً 
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  معقدة أو )simple( بسيطة تكون أن يمكن الوصفية الدراسة•
)complex(. واحد بسؤال تعلق التي تلك الوصفية الدراسات ابسط 
univariate( البحث جوھر ھي واحدة بفرضية أو question or

hypothesis(، الشكل أو بالحجم السؤال أو الفرضية ھذه تتعلق وقد 

  الخ،.... معين متغير وجود عن إخبارنا أو ما متغير توزيع أو

 نطاق في يعيشون الذين المدخرين نسبة ھي ما :ذلك على مثال•
؟ البنوك احد فرع من متر كيلو ٢ قطرھا نصف دائرة

 نريد التي الفرضية تكون السابق للسؤال فرضية صيغة وباستخدام•
:ھي اختبارھا

 كيلو ٢ قطرھا نصف دائرة في يعيشون المدخرين من أكثر أو %٦٠
البنك فرع حول متر

وربما نكون أيضا مھتمين بالحصول على معلومات عن •
متغيرات أخرى مثل الحجم النسبي للحسابات، عدد حسابات 

شھور، حجم  ٦القصر، عدد الحسابات التي فتحت في آخر 
)  عدد مرات ا0يداع والسحب خ ل السنة(نشاط الحسابات 

الخ، ھذه البيانات أيضا لھا قيمة كبيرة عند اتخاذ .....
 bivariate(القرارات ا0دارية لذلك فان الع قات الثنائية 

relationships ( بين ھذه المتغيرات تحظى باھتمام اكبر
.من الباحث في الدراسات الوصفية
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P�: 5�<�*��� ��(���: 
0&� F���� )���.�� 1�L�Q�� PN�� $���L 	
��� �# )�Q��� �# 
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أمثلة على البحوث الوصفية
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 D��� R���� �! 0���� ��� K,�&. D6��� 
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�;��3 
���� �
�*
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F�� # )last in first out: LIFO( �! �5����&.
GL ���� "# 0&�� �3 %�A� +������ "� ��� ?)�Q��� ?�5�3�� 

?�53� # <�� � ?�5����' $�
 ?�5��&# ?�5������ <�� � ?�5���.� 
?"������ ....\�.  
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 إستراتيجية تطور أن المنظمات إحدى في التسويق مديرة تريد :٣ مثال
 التي للمنتجات وا)عLنات والتوزيع والمبيعات با�سعار خاصة
.تسوقھا

 على الحصول بغرض وصفية دراسة إجراء يستلزم الھدف ھذا تحقيق
:مث  منھا معلومات

.الصناعة بمعيار مقارنة أسعارھم ومستوى المنافسين نسبة١.

قناة كل استخدام ونسبة المستخدمة التوزيع قنوات أنواع٢.

 تنفقه بما مقارنة وا0ع ن الدعاية على المنافسين ينفقه ما حجم٣.
.الشركة

البيع عمليات في ا(نترنت تستخدم التي الشركات نسبة٤.

 تستعين التي بتلك مقارنة للبيع موظفين تعين التي الشركات نسبة٥.
.منتجاتھا لبيع خارجيين بوك ء

5�<�*��� ��;�1��  �2 *���3� 5��B*(�� =��2 �� "���:
.١b�A )���2 )36� )����
.٢SN�� =���� "�� +������ 
.٣)!��� <�� )��6��  "���4�� �# �@9# �! )��
 ��.
.٤b�A 06�.� ������ �! ��4��� P���� �# O���� D�:� 

+��Q���.  

 %�.��. :5��B*(�� *���3� 5�<�*�
)Hypotheses Testing(
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أمثلة على دراسات اختبار الفروض
 إذا ما على التعرف في الشركات إحدى في التسويق مدير يرغب :١مثال

 ا0ع ن نفقات مضاعفة تم ما إذا تزداد سوف الشركة مبيعات كانت
؟ ( أم

 نفقات بين العLقة طبيعة معرفة في يرغب المدير :المثال ھذا في
:التالية الفرضية اختبار خLل من والمبيعات ا)عLن

أيضا ستزداد المبيعات فان ا)عLن زاد إذا

 التغيرات على المؤثرة العوامل دراسة في الباحثين احد يرغب :٢مثال
.الشيكل مقابل الدو(ر صرف سعر في الحادثة

 المتغير في الحادثة التغيرات شرح في يرغب الباحث :المثال ھذا في
 أو سابقة دراسات على بناء محددة مستقلة متغيرات بواسطة التابع

.استكشافية دراسات

يرغب احد الباحثين في معرفة ما إذا كان ھناك فرق : ٣مثال
بين متوسط دخل الذكور ومتوسط دخل ا0ناث في صناعة 

.ما

.ھذا المثال يوضح مدى الفروق بين المجموعات

 من انتقل الباحث أن يLحظ السابقة ا�مثلة خLل من :الخLصة
 تقدما أكثر حالة إلى المدروسة المتغيرات وصف مرحلة
 العLقة كانت سواء المتغيرات ھذه بين العLقة لفھم

.سببية أو ارتباطية
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١٢٦

case studyدراسة الحالة 
:المفھوم

 ما، مؤسسة أو ما جماعة أو فرد حالة بدراسة البحث في ا2سلوب ھذا يھتم
 والمعلومات البيانات جمع طريق عن المصنع أو المدرسة أو كا2سرة

 التي العوامل ومعرفة المدروسة للحالة والسابق الحالي الوضع عن
 أن باعتبار الحالة، ھذه جذور لفھم لھا الماضية والخبرات عليھا أثرت

 الوضع على واضحة آثار تركت الحالة على مرت التي الحوادث
.لھا الراھن

 والشاملة والمركزة المتعمقة الدراسة على يقوم الحالة دراسة ومنھج
 يمكن التي الوحدات أو المفردات من محدود عدد أو واحدة لمفردة
     ..المنھج بھذا وخصائصھا عناصرھا مع التعامل



١٠/١١/١٤٣٤

٦٤

١٢٧

 كل ھي المفردات من المحدود العدد أو الواحدة المفردة وتعتبر•
 ممثل محدود كعدد المختارة العينة وليس الدراسة مجتمع
.للمجتمع

:الحالة دراسة خطوات
  دراستھا المراد الحالة تحديد١.

 وا2دوات ا2ساليب تبين الحالة لدراسة خطة عمل٢.

.الدراسة إجراء في والمشاركين

 لوضع دقيقة صورة ترسم التي التفصيلية المعلومات جمع٣.

 الحالة بسلوك يتعلق فيما الفروض لوضع أو وتفسيرھا الحالة

.السلوك ھذا وأسباب

.الفرضيات (ختبار المطلوبة والمعلومات البيانات جمع٤.

.الدراسة ھدف وتحقيق للنتائج التوصل٥.

١٢٨

:المزايا•

  المدروسة الحالة عن شاملة تفصيلية معلومات يعطي�

 الدراسة إجراء أن حيث المسحي لQسلوب مكم  أسلوبا يعتبر�
.المسح نتائج صدق مدى يوضح الحا(ت من محدود لعدد المعمقة

:العيوب•

 كانت إذا إ( واحدة، حالة على يقتصر التحليل (ن التعميم صعوبة�
  المدروسة للحالة مشابھة ا2خرى الحا(ت

.كثيرة وإجراءات أطول ووقت كبير جھد إلى يحتاج�

 أكثر تعتبر الحالة دراسة :الحالة ودراسة المسحية الدراسة بين الفرق
 فھي المسحية الدراسة أما محدود، ضيق نطاق في تتم ولكنھا عمقا
.الحالة دراسة من عمقا واقل نطاقا وأوسع مجالھا في شمو( أكثر

مزايا وعيوب منھج دراسة الحالة
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B��� �������� �) "�� ��<�< I��) �# 7�8� 0� ������ 0' ���� 
"����� ��
��� �8��*��� �������� & ����� 02 �#,��� ����<��.

����� ?��' :��8���*&� ������ ��*�1� ����<�� �����
Type of investigation: causal versus correlational

?� �<�*���: 
� � ����� ���� 	
��� "# 0���� ��� +��� � )�9A�� ���! _�8�  �2 

�<�*��� �<�*� ����<?

�k ��# G' ��# "# 0���� ��� %���� )�5�� ��� �5� 2���� )�9A���� ���!  
_�8�  �2 �<�*��� �
�' �<�*� ��8���*�.

������ ���
� �� G' +��9 ) ��� )���  �# ��2���� ��� J�� %O  	
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<�� %.�� 	
��� �! F�� �� ����2� %���� )�Q����� �� ��@:� �A��� 
��� ����� �� G' +��9 ) ��� ��� $��  $���� �5� )���  $# ��2����.

�<�*��� ��8���*&�:  
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F�� � %��� )�Q�����.

"�.�: G' ��# 	
��� ) �� +��4��� 1�@O�� ��� )����! F����� %9! �� 
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 �<�*��� �) ������ "3�� U��
Extent of researcher interference with the study

5�<�*��� ����<��:
	
��� M��� +6���� ��� T�� +��4��� 0����� ��� ��@:� GL 
��4�� ��� ��4��� P���� %
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I �! 
)�Q���.
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��: *�# *��� 0� "3�� ������ �) �;�� "���� �����8��.
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 أسعار بين السببية الع قة على التعرف في البنك مدير رغب ما إذا :مثال
 ثم للتجربة فروع أربعة باختيار قام حيث .البنك في وا0يداع الفائدة
 ،%٨ ا2ول الفرع في :مختلفة فائدة بمعد(ت إيداع شھادات عن أعلن
 الفائدة فبقيت الرابع الفرع ،%١٠ الثالث الفرع ،%٩ الثاني الفرع
.%٥ مستوى عند ھي كما

 ومعد(ت الفائدة أسعار بين الع قة ودرس البيانات جمع أسبوع وبعد
 يكون ( حتى الفروع جميع في الظروف تشابه افتراض مع ا0يداع
 أسعار تغيرات بخ ف الدراسة في أثرت أخرى متغيرات ھناك
.الفائدة

•"�.�: G' ��# ���� R��� "# �9:�� "� )36�� )��� � "�� ��� # 
1�,��� f����� �
� ��.��. R�G� $�3 ����c� ),�� )����2& ����.� 
fGL )36�� 	�
 ���. �* F��2 ����� )�  )��� "� )��9 1����� 
"� a�� K&.�� $@ $5� 3 )���I ?+������ �2�#� %9 �
� 
$5�� (*** ���� ��9�� �53���' ��� �������
 �# �L��.� �! 

%��� �� �# =���' D�� ��.�� ?�3��� �3� $�3 $5� �!�
 ��.�6� "� 
%6. T�� ��� # 1�,�! )�����: )������� ���I "�9 E%? )���@�� 
"�9 8%? )@��@�� "�9 l%? )����� "�9 (%.

�. 6�	 5������� G*� �#,��� 0�� =�;�(�� *�3�&�.   
��,3��:

• ��*	� �883� *�A ' �883� �;�� ���3�<& ������ *���3� P#��
����<�� �#,��� �	 5��.! ���:' U�� ��2 ����� . 0O) 9�F ��2

����� ������ ��<���� ��
� ��B# `��� ����� �;�� *���3� .
*��� *�' ���8�� �;�� �) ��*��&� ����� ��*	� ���2.
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 مرة تجمع بيانات على تجرى التي ھي :المقطعية الدراسات :أو/ً 
 بھدف وذلك شھور أو أسابيع أو أيام عدة تكون قد فترة في واحدة
.البحث سؤال عن ا0جابة

  –٢٠٠٧الفترة خ ل ا2سھم سماسرة عن بيانات جمع :١مثال

.المالي السوق في مشاكلھم لدراسة .٢٠٠٩

 العقبات لدراسة غزة قطاع في الجملة تجار لفئة استبيان توزيع :٢مثال
.المفروض الحصار ظل في يواجھونھا التي

 يتم ثم واحدة لمرة تجمعان السابقتين الحالتين في البيانات ان ي حظ
.مقطعية دراسات تسمى ولذلك المطلوبة للنتائج التوصل

الدراسات المقطعية مقارنة مع الدراسات التي تستمر : المدى الزمني للبحث
لفترات طويلة

  Time Horizon: Cross Sectional Versus Longitudinal Studies

 يكون قد :متعاقبة زمنية لفترات تمتد التي الدراسات :ثانياً 

 على خصائصھم بعض أو البشر دراسة إلى بحاجة الباحث

.البحث سؤال على لaجابة زمنية فترات عدة مدار

 أو مختلفتين زمنيتين نقطتين عند جمعھا يتم البيانات أن أي

  .أكثر

 وبعد قبل العاملين سلوك بدراسة مھتم الباحث يكون قد :١مثال

 على التغيير أثر يعرف حتى العليا ا0دارة في تغيير إحداث

.العاملين سلوك

 وفي معينة فترات خ ل تسويقية سياسات عدة تطبيق :٢مثال

 حجم على وأثرھا سياسة كل مفعول دراسة يتم فترة كل
 .المختلفة السياسات بين المقارنة ثم ومن المبيعات
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 �2 ������ 0' ���� 5�*�*1�� ��<����� "��� ������� �;,��� 
�<�*��� ����  �2:

����
� )�9A� 	
��
��!�L#
�<�� )3�� )��U��� �! ��,���
�����9�

�1) *�	� P������� ������  �! "�# ����� "#' 0� ������� ���.��� 
M�����
,.�:
�D��' ) �� )��2��  ���� "� ) �� 1���� +���� )�3����
�$���� ) ��� )�����  ���� "� D��' )���� )�����
�����. )��� 1��4& ��� "� )��� 1���9
 �2 ������ F�3�� *�*1�� 0�� �#� مجال على بناء ونفقاته البحث 

.وأسبابھا الدراسة

����� 0��� ����� *���3�� *�*1�� F�3��

 7*�	��� ����� "�	� �) ��#,3' ���B#
Ethical Issues In Experimental Design Research

0� 5�<*����� *�E�� ��#,3':
.١24N� ��� ��!I )9��A��� �! )����� D�  "�9 GL 24N�  ������ �# 

 ��������.
.٢F�2 $���� %���:� ��U )�,� �# ����� )�, I ��� %��� $��
 R��A�� 

� ���.
.٣J�. "�9��A�� "� =��2 %��N�� ��&��� R�G� D��.c� T�U 

	
�� ����
�.
.٤T���� "�9��A�� 2�4N� )���� � �# )����.
.٥$�� b�� � "�9��A��� F�
 ���� "� 	
�� ����� "�����.
.٦$�.�  X,��� 	
�� ��Nh� "�9��A���� ��! �# 0�LI � "��U�� 

�5�!.
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.٧$�� b�A +D��' )����� "�9��A��� �5�!.

.٨T���� "�9��A�� ��2.I �# ),�� ��U )��m.

.٩$�� D�2�' "�9��A�� �! )����� +������ )���9 )��3�� 
"� )����� ��� �5,�5��.

.٠١$�� Q��
� ��� +��&�&. "�9��A�� �! )�����.

.١١$�� D�2�' )����� )�3��� a�� ����� ��� +�&
 
�5��� )������ )�������.

١٤١

الفصل الثامنالفصل الثامن

قياس المتغيراتقياس المتغيرات
””””””””التعريف ا/جرائي والمقاييسالتعريف ا/جرائي والمقاييس““““““““

Measurement of Variables Measurement of Variables Measurement of Variables Measurement of Variables Measurement of Variables Measurement of Variables Measurement of Variables Measurement of Variables 

Operational Definitions & Scales Operational Definitions & Scales Operational Definitions & Scales Operational Definitions & Scales Operational Definitions & Scales Operational Definitions & Scales Operational Definitions & Scales Operational Definitions & Scales 

١٤٢
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:يوجد نوعان من المتغيرات

:متغيرات يمكن قياسھا بمقاييس موضوعية دقيقة مثل -١

حيث يمكن قياسھا بآ(ت ومقاييس تمت معايرتھا : المتغيرات الطبيعية�
الطول ، العرض، المساحة، الوزن، الكثافة، درجة : ( بدقة مثل
).  الخ...الحرارة، 

غياب العاملين، عدد وحدات : (بعض المعلومات في الشركات مثل�
).الخ.....ا(نتاج، عدد سنوات العمل، 

:متغيرات / يمكن قياسھا بمقاييس دقيقة -٢

حيث أنھا ( تتصف بالدقة  والوضوح 2نھا مرتبطة با(شخاص •
المشاعر، ا(دراك، ا(تجاھات، الرضا الوظيفي، .( وطبيعتھم

وھناك أساليب لقياس شعور ). الخ........ا(ستجابة للحوافز، 
الشخصي وإدراك ا2فراد منھا تحويل المفاھيم المجردة إلى سلوك 

:  مشاھد كما يلي

كيف تقاس المتغيرات؟؟

١٤٣

نحن ( نستطيع مشاھدة خاصية العطش :  على سبيل المثال•
(نھا خاصية مجردة وغير محددة، ولكننا نتوقع أن يشرب 
الظمآن كمية كبيرة من السوائل فيمكن حينئٍذ قياس مستوى 

ظمأ مجموعة معينة من الناس عن طريق قياس كمية السوائل 
.التي يشربھا كل منھم في وقت محدد

يطلق على تبسيط  وتحويل المفاھيم المجردة الى صفات •
تحويل المفاھيم ” سلوكية مشاھدة يمكن قياسھا مصطلح
.”المجردة الى أوضاع عملية أو إجرائية

١٤٤
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 Scalesالمقاييس 
•R��L P��# =�2 $�.� � $�3�I �! )���� a���� %9� )���2 �5� �� �5� ��� 

"� F��� I )�,�&
> �5�� ���
 )���� "� 	�
 =��2� +������ )��� 
� 
)�,�&
>� fGL� =�2� �# J��I ��9 �5� 3 �����  )stevens, 1951( 

�L:
.١a����� �� � nominal scale

.٢a����� ����� ordinal scale

.٣a����� M���� interval scale

.٤a����� �� �� ratio scale

•���V� �	*� �#��� *8��� �) G��1��� ���� ���*�� 0� G���1��� ���<&� 
 �! G���1��� ���<���. ���� 5���V� =# G��1��� ���� ����� 0� ���3�<� 

7���<' ��;���! *.�'  %�*8� "����  �2 5���	! "�� *.�' �#� ������� 
6B� �����.

*���� �
) TF: G���1��� 0� �:' 5�83�� ������ 0& ����2 "������ �;����� 
*���3� 5�*���3&� ��;����� I�� �����  �2 ��2� G��1��� CF�� I��3�<� 
������ ���3 �) ����� ���� ��3�<� 5������<&�. ���) ��� >*� "�(� 
TF
� G���1���

. ١٤٥

المقاييس ا,سمية -١
 )nominal or categorical  measurement scales(

$�3�I �! fGL a������  $�.� � 2�! )����� ��� +�,�� ��� ����� 
�5��' ��!I �# D��AI "� �5��@�# 6@�: $�3�� D�N�# =��! 1�9 ?$��� 
�# $�3�# ?+���5� �# $�3�# "����� .... $3���! ��L a�� �� K,�&. 

1��
� �5! 2�! ��A� ��' K.A� �# D�A� MG� K&. ��.

"�� )�@�# fGL a������ ?a��� ?)����� )��N� ?F�
I ..... $�3�I�! 
� a9�� ���� �N��� �� a9�� F���� "��� 6@�! "9�� D�2�' 

�9G� $3� ( �@�I� $3�� � ��9 �� ���� �N�# a9� $�3�I �5! 
2�! ���� 1��A' 0��&�.

١٤٦
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•TF: G���1��� & �	� &! ��2 "��# 0� 5,������ ��;����� ���� 
0��� �
���3�<�. 	
����! ��L 6@� � P�2� � ���
� 2 ���� 

��� 
� )� ���� D�A f���� 2 ��� a��� �# 2 ��� )�����(. 
"9�� ����2� �� ��L $�.�  F �� )��,�� )percentage( 

+��9��� )frequencies( 6@� "9�� ���
� )� � ��9G� 	��>�.
• *���� "����� )mode( : G��1��� ����� �2V��� ��V�*���  

)central tendency( CF�� 0��� I��<� �) ���� TF: G���1��� 
*���  �! ���1�� *.�/� �*�*��.

•��� 0' TF: G���1��� & 0��� ��*	! 5������� ����<��� �
��2  
)6�	�� >*8�� 7*B�� ��<1��( G' � ���� ���� "� P��� $3� 

��9G� P� $3� 	��> 6@�. ��9 ������ fGL a������ �! ���# $�  
a������ �52 ��.

•_�8� 5�*���3&� ������,��  �2 �F: ?��� 0� G���1��� & V	� 
�1�8� ���3�<� 5�*���3&� ��������

١٤٧

امثلة على المقياس اسمي
:الديانة -١

التخصص العلمي - ٢

:ا�سئلة التي تكون ا)جابة عليھا بنعم أو /   -٣

 أو كمي معنى أي لھا وليس للترميز فقط ھنا ا�رقام أن يLحظ
 رقم أي وضع ويمكننا التصنيف �غراض فقط وھي ترتيبي
  نشاء وكما صفة و�ي

اخرىيھوديمسيحيمسلم

١٢٣٤

اخرىادارة اعمالمحاسبةاقتصاد

١٢٣٤

(نعم

١٢

١٤٨
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مقاييس الترتيب   - ٢
)Ordinal Measurement Scales(

�� �&��� )��Q� $�3�I ��L 2�! ��� ���� 0��&�� ��9 �L �! 
a������ )�� � %� 0�N� D�A ���� ��� �L� ?F����� �������� "�! 
$�3�I )��.� �� �! fGL a������ "9�� �5����� ����� "9�� %��� "# 
D�A �@9# �# %3 "� D�A �.m )� ���� )�&�.� )����.

�a����� ������� $�.� � P� +��4��� ��� $9
� �5��,! H��� �! 
<�� �� 6@� "� �4&I ���d� %@� )���� )���Q�� )?0Q�� 
a�,� ?$ 3 ?���� ���� $��(.

�a������ ������� SN�� �# a9�� ���� =��! "�� +�,�� "9�� � 
SN�� ��� ���� fGL =����.

١٤٩

"�.�: U�<��� C����#&�: -(3�� – 8<�� – 6(�*�
G5! ��4��� ������ a9� ��� f��� F����� <�� �� M��&�3� �' �� $� ����.� "� 

���� =��� �! GL <�� �� "�� "��,�� )?T�.�� 2 ����( 6@� �# "�� 
)2 ��� P�����(

 ��9 � ���9�� "# X��� � "� a����� ����� "# =��� "�� <�� �� T�.��� 
<�� ��� 2 ���� �L a�� =��� "�� <�� �� 2 ���� <�� ��� P�����. M# 

"# GL a����� %9 �� ����� �� �L "# <�� �� M��&�3� 2 ���� ��� "� 
<�� �� M��&�3� T�.��� "� <�� �� P����� ��� "� <�� �� 2 ���� 

"�� )!��� �# ���
� ���� =���� "�� +�,��. fGL� )�9A�� �# )��� � �5����� 
��� a����� 	��@� �@9I D���� �L� a����� M����.

�a������ ����� ��:A ":A a����� �� � � P�2� � $�.�  
+������ )��� 
� ���. $�.� �� 2� �� )median( )!�N>�� ��' 
%���� )mode( +�AO�9 )����� )��9��� �! a����� )���� �� 
$�.� � 2 �� ��� 
�.

���9 =�2� ���� +����.� )�����6�.

١٥٠
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•0� ��.�' G��1��� ����*��� �� ���:
(k $��3 F���� =�� �� F����� P� � ��� �53� � F 
� %�N�� 

R�5� �� �5� .
�k F���� ��!I F 
� $5�6LO� )�����: ))����@ %3�! – $���� – 

a������9� – ��� ��� – f���9�(.
7k a����� +�L����: %@� a���� +�9�� � ��.� )=!�� 1�A�  

=!��  ���
�  ��U =!��   ��U =!�� 1�A�(
�k a������ <�.I ��� ��� 2�� +�9�� %@�: ))���� 1���9 ��  

)���� 1���9  )���� )2 ���  )���� )���N   )���� )���N ��( 
G9L�
�Q�� )��LI a���� +�9�� 1�@9� ���.�  �! 	�
�� )������� ���! 
��� 1�Q� 1���� "� PN� GL a�����:

١٥١

مقياس ليكرت الخماسي
•�� # %��9� Rensis Likert .  
•�L� $��� J���� �9���#. 
•��� �! )���� Cheyenne )���� Wyoming �! / a2 U# $�� (l*7  
•�!��� �! )���� Ann Arbor )���� Michigan �! 7 �����  $�� (l8(  
•%&�
 ��� )��� a������9�� �! $�� J����� ��&�3�� "� )���� "�4A��� 

$�� (l�E$.  
•%&�
 ��� )��� f���9�� �! $�� a��� "� )���� �������9 $�� (l7�$.  
•a O� �5�� 	�
�� )������� P���� )����� "�4A��� : 
•University of Michigan's Institute for Social Research�! $��  

(l�E $ "�9� a#�� �5��� G�� �,�A�' ��
 $�� (l;*$ �L��� ����� "� 
)�����. 

•��� f����� "� )����� a # )9�A )&�. �� Rensis Likert Associates 
$����� +��A� � 0��.�� +�9�A�. 

•���� a���� +�9�� � ��.� )( k/( %��� �@9I 1�5A ����� +�9�� MG�� "�9 
����� �@
�� �! )�� � f���9�� "���� "F�� # a���� 03��� )+�L����(

" A Technique For The Measurement of Attitudes 
١٥٢
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Interval Scaleالمقياس الفتري  -٣
 تحديد في فش  الرتبي والمقياس ا(سمي المقياس من ك  أن سبق مما يتضح كما•

 ھذه على يتغلب الفتري والمقياس .ا2شخاص أو ا2شياء فئات بين المسافة مقدار
 أيضا بل الرتبة فقط ليس لنا توضح المقياس ھذا في ا2رقام أن حيث الخاصية
.الفروق ھذه بين المقارنة يمكننا وبالتالي الفئات بين الفروق مقدار

 بين الفرق أن حيث الحرارة درجات مقياس ھو الفتري المقياس على مثال وابرز•
 ٨٠و ٧٠ بين الحرارة درجة بين الفرق نفس ھو ٥٠و ٤٠ الحرارة درجة

 .ثابتة القياس وحدات (ن درجات ١٠ ويساوي

 تطبق / انه إ/ وا/سمي الرتبي مع مقارنة الفتري المقياس ارتقاء من وبالرغم•
 والطرح الجمع عمليات سوى عليه يطبق / إذ الحسابية العمليات جميع عليه
 صفر ھو الفتري المقياس في الصفر /ن فيه القسمة عملية استخدام يمكن و/

 درجة مثال فبحسب .الخاصية انعدام يعني الذي المطلق الصفر وليس اعتباري
 انعدام يعني ( صفر تساوي الحرارة درجة تكون عندما فانه السابق الحرارة
 درجة إلى لaشارة اعتباري ھنا والصفر تبقى الحرارة درجة بل الحرارة درجة
 والدرجة جدا منخفضة لكنھا موجودة (زالت الحرارة فخاصية المياه تجمد حرارة
.صفر تساوي أنھا على اصطلح الماء عندھا يتجمد التي

١٥٣

��) ���� G��1��� C*�(�� 0��� ���3�<� 8<�� ���<��� P�*��&� 
C*������ ���8 �)�B���  �! ������! ���3�<� G���1� �2V��� 
��V�*��� ���3�<��� �) G���1��� �1��<�� ���<&� ����*�� ".� 
"����� *�*���� 8�<��.

���� 0��� ���3�<� 5�*���3&� �������� �) TF: ������ �)�B��� 
�B�'  �! ������! ���3�<� 5�*���3&� ������,�� �B�' �) P*+ 
�����

١٥٤
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Ratio Scaleالمقياس النسبي  -٤

 خصائص بجميع ويتصف المقاييس ارقي من المقياس ھذا يعتبر•
 ھذا في الصفر أن وھي أخرى ميزة إلى با0ضافة السابقة المقاييس
.الخاصية انعدام يعني مطلق صفر ھو المقياس

 عندما فالوزن وا2طوال ا2وزان متغيرات المقياس ھذا أمثلة ومن•
  تماما الوزن خاصية انعدام يعني صفر يساوي

 وحجم المباعة، أو المنتجة والكمية الدخل، مثل متغيرات كذلك•
 تعتبر كلھا الخ.... المال رأس حجم الدعاية، ومصاريف التكاليف،
  نسبية كمية مقاييس

 يمكن لذلك مطلق صفر ھو النسبي المقياس في الصفر (ن ونظرا•
 سمي ولذلك( القسمة إلى با)ضافة الحسابية العمليات جميع استخدام
.)القسمة خاصية يعكس 2نه نسبي

 المركزية النزعة مقاييس جميع فيه تستخدم المقياس ھذا أن كما •
 المعلمية ا/ختبارات من النوعين كL تطبيق يمكن كما والتشتت

.والLمعلمية
١٥٥

المحاضرة السادسة
الفصل التاسع

G���1���
 G��1��� L;��� 5��. MG��1��)�1.��(���,��� M

Measurement: Scaling, Reliability, Validity
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اختيار المقياس المناسب
 Selecting A Measurement Scale

 )�
6& ��� �@O� %��� 1�� �� f����� F�2�� a������ D���� ����.
�L %���� fGL� a����� +��@�:

.١ 	
��� 0�L#Researcher Objectives 

.٢ +����� � J��#Response Types

.٣ +������ K,�&.Data Properties

.٤ a����� "��� $�� �# "���Balanced Or Unbalanced

.٥ )�����> ��U� )�����> +���.�Forced Or Unforced Choices

.٦ X����� �# a����� 2��� ���Number Of Scale Points

.٧ "������ �# "�@�
��� D�2.#Rater Errors

١٥٧

��  ������ P��:'Researcher Objectives 

0�5� 	
��� ��� $�.�  M# a���� ��' �
 "���#:
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4�  5���	�<&� ?��'Response Types

:تنقسم المقاييس بشكل عام إلى ث ثة أقسام

Rating التقييم مقاييس• Scales:

 ا(ستجابات من عدد على باشتمالھا وتتميز قيما، تعطي التي المقاييس ھي
 خصائص آو أشياء على المبحوثين إجابات على الحصول بھدف
  .نفسه المقياس في أكثر أو شيئين بين مباشرة مقارنة عمل دون معينة

Ranking الترتيب مقاييس• Scales: 

 ا(ختيارات على للتعرف وا2شخاص وا2حداث ا2شياء بين تقارن
.التفضي ت تلك بترتيب تقوم ثم استقصاؤھم، يتم لمن المفضلة

Categorization التصنيف مقاييس Scales:

 معينة خاصية تصنيف أو أنفسھم تصنيف المبحوثين من يطلب  حيث
 ھذه تستخدم ما وغالبا .المقياس يحددھا التي الفئات من فئة ضمن

أنثى    ذكر :الجنس مثل .الديموغرافية المتغيرات حالة في المقاييس
١٥٩

@ �  5������� Z;��3Data Properties

����. a����� F ���� 2���� )���2� +������ ���� �5��� "� 
?a����� 0�&�� )���2 +������ "�N )���# a����� �L�:

.١G���1��� ���<&� Nominal Scale

.٢G���1��� ����*�� Ordinal Scale

.٣G���1��� ��*�(�� Interval Scale

.٤G���1��� ���<��� Ratio Scale

���V� =# G���1��� ���� ��
	�� 0� G���1��� ���<&� �� G���1��� 
���<���. �F: G����  �2 ��2� 5�*���3&� ��;����� ���� 

��3�<�< �) "���� 5���	�<� 0�.�����M
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d� G��1��� 0V�� ��2 ' 0V��
 balanced or unbalanced

A المتوازن التقييم مقياس  -١ Balanced Rating Scale:
 نقطة وأسفل أعلى الخيارات من متساوي عدد يتضمن الذي المقياس ھو

 تساوي التفضيل خيارات عدد يكون أن بمعنى المقياس، في الوسط
.التفضيل عدم خيارات عدد
 لم أو )حياد( وسط نقطة وجدت سواء متوازن المقياس يكون أن ويمكن
.توجد

جدا ضعيف    ضعيف    متوسط    جيد    جدا جيد   :مثال

Unbalanced المتوازن غير التقييم مقياس  -٢ Rating Scale:
.التفضيل وعدم التفضيل خيارات فيه تتساوى ( الذي المقياس ھو

ضعيف     معتدل     جيد     جدا جيد     ممتاز    :مثال
١٦١

:حالتين في المتوازن غير المقياس يستخدم
 غالبية أن مسبقا فيھا الباحث يعرف التي الدراسات في١.

 المقياس، من واحد اتجاه في ستميل المبحوثين استجابات

 فا2فضل يستخدم لن التدريج جانبي احد أن طالما ولذلك

 الذي الجانب خيارات عدد في الدقة زيادة على التركيز

.المبحوثين استجابات غالبية فيه ستتركز

 في متطرفين سيكونون المبحوثين أن في الباحث يشك عندما٢.
Easy جدا متساھلين( ا0جابة Raters جدا متشددين أو  

Hard Raters(، المتوازن غير المقياس استخدام فان ولذلك 

Error( ا0جابة في التساھل ھذا عن الناجم الخطأ يخفف Of

Leniency(. 

١٦٢
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W� ��*��	�� *�A ��*��	�� 5�*��3��
 Forced Or Unforced Choices

Unforced ا)جباري غير المقياس -١ – Choice Rating Scale:

No( ا0جابة عدم خيار للمبحوثين يتيح الذي المقياس ھو Opinion( إذا 

 المقياس يتيحھا التي الخيارات من أي اختيار في راغبين غير كانوا
.لھم

Forced ا)جباري المقياس -٢ – Choice Rating Scale:

.المقياس يتيحھا التي الخيارات احد اختيار على المبحوثين يجبر

no رأي /( :خيار عادة الباحث يستثني opinion، على قادر غير 
do اعرف / ،undecided التقرير not know، متأكد غير  

uncertain( حول اتجاه لديھم المبحوثين غالبية إن يعلم عندما 

 على المبحوثين إجبار المنطقي من ولذلك المدروس، الموضوع
 التكاسل من بد( لھم المتاحة الخيارات احد في بعناية والتفكير التركيز

١٦٣.مث  )اعرف (( ا0جابة اختيار خ ل من ا0جابة في

 حقيقة يعرفون ( المبحوثين من العديد ھناك يكون عندما ولكن

 ا0جباري المقياس استخدام فان ا0جابة على قادرين وغير

 عندما يظھر قد التحيز وھذا متحيزة، نتائج إلى سيؤدي

 احد تجاه معينا اتجاھا يبدون الذين نسبة إن الباحث ي حظ

 التي السابقة الدراسات في موجود ھو مما أكثر المواضيع

 سيعطي المبحوثين بعض أن حيث الموضوع، نفس تناولت

 ا0حصائية المقاييس على بعد فيما ستؤثر عشوائية إجابات

.والوسيط الوسط مثل

. للباحث كبير تحدي يعتبر )neutral الحياد( إجابات فھم إن -

١٦٤
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e�  0���1��� ' 0�.����� ��83'Rater Errors

 أحكام إعطاء في يترددون ا(ستبيان على إجاباتھم عند المبحوثين بعض•
  يعرف ما إلى يؤدي وھذا المقياس منتصف في لaجابة ويميلون متشددة
Error المركزية النزعة بخطأ Of Central Tendency

Easy( ا0جابة في متساھلين يكونون مبحوثين ھناك المقابل في•

Raters( أو )Hard Raters( التساھل بخطأ يعرف ما إلى يؤدي وھذا  
)Error Of Leniency(.

 بالموضوع كافية دراية له ليس المبحوث (ن نتيجة تحدث السابقة ا2خطاء
:يلي ما يقترح ا2خطاء ھذه ولمعالجة .المدروس

.المقياس على الخيارات وصف وتعديل ضبط١.

ا�طراف مع مقارنة تميزا أكثر المقياس وسط في الذي الخيار اجعل٢.

المقياس في الخيارات من اكبر عدد استخدم٣.

١٦٥

Halo( الھالة تأثير Effect(:  

 على انطباعھم بتعميم المبحوثين قيام بسبب ينتج منتظم تحيز ھو

.تليھا التي ا2خرى العبارات على معينة عبارة

:يلي ما يقترح المشكلة ھذه ولتجنب

 دون حده على سؤال كل على با0جابة للمبحوث يسمح أن١.

 على ا(ستبيانات في الحال ھو كما ا2خرى ا2سئلة يرى أن

.النت

 مدلول ذات عبارات( المعنى متعاكسة عبارات استخدام٢.

 مدلول ذات وعبارات المدروس الموضوع عن ايجابي

.)الموضوع حول سلبي

١٦٦
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Rating ScalesRating ScalesRating ScalesRating Scalesمقاييس القيم  : أو,

• "��� ��<����� =*���� ��� �) ��3�<� ���� ���1��� G���1� 0� ������ 9��:
��� ��� ���1��� G���1� �<1�� ��2: :

.١G��1� P������ 8�<��� )Simple – Category Scale(:

multiple )واحدة إجابة( الخيارات متعدد مقياس٢. – choice, single –
response

multiple )إجابة من أكثر( الخيارات متعدد مقياس٣. – choice, multiple –
response

.٤ 5*��� G��1�Likert Scale.

.٥ +�(�/� 5&&� G��1�Semantic Differential Scale .

.٦  ��#*�� G��1���Numerical Scale

.٧ "�(��� ���1��� G��1�Itemized Rating Scale  

.٨ 5��.�� *��1��� F G��1���Fixed Or Constant Sum Scale 

.٩  5��.�� V�*��� F G��1���Staple Scale

.٠١  ������� "�.���� G��1�Graphic Rating Scale
١٦٧

� � G��1� P������ 8�<��� )Simple – Category Scale(:
�L� ��� "�9�� "� "��,! 2�! �� �� +��4�� )�,��@  
)Dichotomous Scale( 
"�.�:          a���:                   k �9G         k �@�#

               %L R���� ]1���        k $��      k �
multiple )مطلوبة واحدة إجابة( الخيارات متعدد المقياس -٢ –

choice, single – response:  أيضا ويسمى )check list(  
. فقط واحدة إجابة اختيار منه ومطلوب خيارات عدة للباحث يتاح حيث

:ا/قتصادية ا�خبار لمعرفة لديك المفضلة الجريدة ھي ما :مثال
القدس جريدة�
الحياة جريدة�
فلسطين جريدة�
ا�يام جريدة�
١٦٨)............... حدد( أخرى�
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)  يمكن اختيار أكثر من إجابة(المقياس متعدد الخيارات  -٣
multiple – choice, multiple – response  : ويسمى

) check list(أيضا 

حدد نوعية التسھيLت ا/ئتمانية التي حصلت عليھا من : مثال
):يمكن اختيار أكثر من إجابة(المصارف 

قروض �
جاري مدين�
كفا/ت�
اعتمادات مستندية�
.................)حدد (أخرى �

١٦٩

 Likert Scale Likert Scale Likert Scale Likert Scale:مقياس ليكرت -٤

صمم ھذا المقياس للتعرف على قوة موافقة أو عدم موافقة المستقصى •
منه على جمل معينة، وذلك باستخدام مقياس مكون من خمس فئات 

:كما في المثال التالي

يعتبر ا/نترنت أفضل من المكتبات التقليدية للحصول على المعلومات •
:بشكل عام 

غير موافق 

بشدة

Strongl

y 

disagre

e

غير موافق

disagree

محايد

Neither disagree nor 

agree

موافق

agree

موافق بشدة

Strongl

y agree

١٢٣٤٥
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يتم تجميع ا0جابات الخاصة بكل مستقصي منه عن عدد •
ويعتبر . من العناصر التي تقيس مفھوما أو متغيراً معيناً 

كما  أن الفرق بين كل  مقياس ليكرت مقياسا فئويا،
نقطتين على المقياس يبقى كما ھو متساوياً 

•��[� : �Y y�&;
3� a�� 123�	 g%�-	
 ",� 	 u� &� ��F�)

� 0z
 \��	
 '� ���+ \A Z�D y�&;
3� ��D:

....١١١١ ]
�+ \-� ���D     ��.5H

....٢٢٢٢ �3 	
 �37 ���D �; y�L#Y O��.5H

....٣٣٣٣���D x��% ���� �0� � x3��)��.5H

١٧١

 ٩ أو ٧ من مكون تدريج على تكون أن يمكن ليكرت مقاييس•
a( باسم تعرف الحالة ھذه وفي نقاط likert – type scale( 

 لمنحنى أفضل تقديرات تعطي بأنھا تتميز المقاييس وھذه

 بشكل المبحوثين آراء في التباينات وتعكس طبيعي استجابات

. أفضل

 في العبارات أمام ا2رقام توضع ( ليكرت مقاييس في•

.ا(ستبيان

 بالسھولة ويتميز استخداما ا2كثر ليكرت مقياس ويعتبر•

التركيب في والسرعة

١٧٢
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W � +�(�/� 5&&� G���1�:Semantic Differential Scale  

يتم ھنا تحديد عدد من الخصائص ثنائية القطب على جانبي المقياس، •
ويطلب من المستقصي منه تحديد اتجاھه نحو شخص أو حدث أو 
شيء على المسافة الموجودة بين اللفظين الموجودين على جانبي 

.  المقياس

ضعيف، / سيء، قوي/ يستخدم في ھذا المقياس ألفاظ مثل حسن•
.بارد/ حار

يستخدم ھذا المقياس لتقييم اتجاھات العم ء نحو ماركة تجارية •
.معينة، أو إع ن محدد

من الممكن تمثيل ھذه ا0جابات باستخدام الرسوم البيانية للحصول •
.على فكرة جيدة عن قوة إدراك العم ء

.يعامل ھذا المقياس على انه مقياس فئوي•

غير حساس..................................................................  حساس 

قبيح....................................................................  جميل 

١٧٣جبان...................................................................  شجاع 

e �  ��#*�� G��1���Numerical Scale 

ھذا المقياس يشبه المقياس السابق مع فارق واحد وھو وضع •
وقد يتكون . أرقام على المسافة الموجودة بين طرفي التوزيع

.نقاط د((ت ا2لفاظ ٧أو  ٥المقياس من 

منتھى                                                                      منتھى    

الحزن       ١       ٢       ٣       ٤       ٥       ٦       ٧السرور         

١٧٤



١٠/١١/١٤٣٤

٨٨

f �  "�(��� ���1��� G��1�Itemized Rating Scale 

����� 	�
��� ��� a����� "�9� "� / �# ; 2��� )� ���� %9� 
)��� "� ?%��� ��� "# $��� �&�� �� ��� ����.�� $3�� MG� 
%@�� )5�� f�Q� ��N�� $��# %9 1����.

���@9 �� $�.� � GL a����� �! 	�
� ?1��>  ��Q� 1����� 
)&�.� $�.� �� M# ��� "� 2����. R�G9� "�9�' ��9�� �# 
)�� � M# ��� "� D�� I 1��
�� ��� $�.� � �! GL a����� 
���9 "�9 R�G  �◌������N D�!��� +�����
�� 	
��� )&�.� a���� 
�
# +��4���.

١٧٥

أجب على كل فقرة مستخدماً المقياس الموجود أدناه، ضع الرقم : ١مثال 
:الذي يمثل وجھة نظرك أمام كل جملة

, يتوقع    , يتوقع     , استطيع أن أقرر ما إذا كان      متوقع         متوقع بدرجة عالية 

ا7ط:ق                   ا�مر متوقعا أو غير متوقع

 )٥)                (  ٤)                          (  ٣)                (  ٢)         (  ١ (

.سأغير وظيفتي خ:ل ا,ثني عشر شھرا القادمة١.

.سوف احصل على وظيفة جديدة في المستقبل القريب٢.

.من المحتمل ان اترك ھذه المنظمة خ:ل ا,ثني عشر سھراً القادمة٣.

�F: G��1��� *���� G��1� 0V��� )Balanced Rating Scale( 
��� 0' ��2 5�*��3��  �2 0�)*8�� C�<��.

١٧٦



١٠/١١/١٤٣٤

٨٩

•"�.�4: 6B =*;�� "� �#*�� 7*#/�  �! 9*�� "� ���	�� 
=*�F��� T���':

•�F: G��1� *�A 0V��� )Unbalanced Rating Scale(M ��� 
0' ��2 5�*��3��  �2 �)*8 G��1��� *�A ���<��.

 %��	 ��
�         ����:� C��         �! ��
�         %���
� 5<�
           8<��            �� ��                %�#,8!

 )� )                   (4  )             (@  )             (d (
  H ������� ����+���� 5�<��<�� *��E�� 9����:� ��1� P���     4     @      d

١٧٧

g � 5��.�� *��1��� F G��1���Fixed or Constant Sum Scale 

F�2� "� "�@�
��� �! GL a����� P���� ��� "��� ��� ��� "� 
�&���� :

"�.�: ��2 9*���3� 0��� ������ ��� U�� ���:' Z;��3�� 
������� 02 _�*8 ��82! 0V ���#* "�� �
��  �2 &' ��V� 
?�	� 0�V/� 02 �XX:

���;�*��
�0��� 
�"����
��	���  
�=A*��

����	! 8�1���  = �XX         
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i�  5��.�� V�*��� F G��1���Staple Scale 

•a��� GL a����� �! a�� +3�� f���Direction 1�3� 
+�L��� Attitude��!I �
� �&�� "� �&��� ) ���.

•$�� PN� �&��� MG� $�5� �� ) ��� �! �9�� a���� ��3� 
b���� ��� %��  %�@�� "�� +7 �– 7 ��� ����� )���� 
1����� "� ?�&��� R�G�� �2�� 1�9! "� F�3 �&�� �� 
��� �# f��� "� ��
��.

• ��Q� "� GL a����� � %��A� ��� ��& ?����
 ��c! ����� 
 �� ����  ����,!

١٧٩

•"�.�:

 عن أدناه المذكورة الخصائص من خاصية لكل بالنسبة رئيسك قدرة قيم

  :المناسب الرقم على دائرة وضع طريق

            +٣+                 ٣+                   ٣ 

            +٢+                 ٢+                   ٢ 

            +١+                 ١+                   ١

المھارات                  ابتكار             تبني التقنية      

الشخصية                المنتجات             الحديثة     

          - ١ -                 ١ -                     ١

          - ٢ -                 ٢ -                     ٢

          - ٣ -                 ٣ -                     ٣

١٨٠
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١٨١

�X�  ������� "�.���� G��1�Graphic Rating Scale

•��� � GL a����� �&�� �� $5�� ��� S�N�� $5�����' ��� %O  
"��� $�.� �� $ �� ������ ������.  

•����� GL a����� )��5 � ���.�  )2 �� "�@�
���.
•0&�� �&�.�� )?����� ?2 ���� D� �  ���(��A�> "�@�
��� 

��� ���
� )���> � ���
�� +������ 1����� )3�� "� �5N�� 
T���.

ممتاز ١٠:                                                                           مثال•

١٠إلى  ١على المقياس المدرج من 

وضح تقييمك لرئيسك                                                          

, بأس به ٥                                                                                     

سيء جداً  ١                                                                                   

 %����. : �����*��� G���1���Ranking Scale 

• a���� +6�N�� D6��� "�,�A� �# ��� "� D��AI �# T�� 
�&���� ) +G )���2 )���3 F������(.

•"�.�"�.�:: U�� ��*� ���*' 883 MK���! *����� �� 0' "���  �2 
5����� T�2�<�  �2 F�3�� *�*# 0R�� �
�' _��<� "����  �2 

*��' *�# 0� I���2*. -*(� 0' @W% 0�� �� ���1�<� �
;�*N 
�*��3� "' ML��� 4W% �*��3� L����� M���.�� 4X% �*��3� 

0�	����� ���.�� 6��*��.
�& 6�8�<� *����� 0' "1� 0' L����� "/� : �:' M5�	����� 

 %�*+� I�/ �� 0��  %��
� ��2 eW% 0�� �� �:Q��1�<�. 
�9�F� 0��� ���3�<� _*8 ����� ".� ��*�1� MK�V/� *���3&� 

MC*��	�� G��1� 5��*�1���.
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� �  ��;��.�� 5��*�1��� G��#Paired Comparison Scale:
• "��@ "�� "� �
� ����. $5�� �&�� �� "� F�2� ����� $�.� �

D��AI "� 1��4& )����� ���� )��
 �!.
• %�I X���� "��N�� "��&�� �� "# =�� � %�@�� �! �5Q Gc!

 )�@ %9� ����� "c! �L��� ?P���� 	��@�� ���@� +������ ���
$���L� "� ��3 ��9# =
� � +������ "� ��# ���� "# P�2� �  .

• "c! ?H��# %9A �! �5��� )������ F��2�� D��AI ��� �� ���9�
 $5��� �� ���9� ���@9 ���� +������� ���  .

• )����� +��
�� �# D��AI ��� "�9 G' ���� "�9� a����� GL
 ���4& $5�� �&�� ���.

"�.� :�
�B(� 0��(����� C' ��� M������� P���� 0� KV "� �):
 a���                    a���            $��I       . 
  $��I                    1��
�            1��
�        .

١٨٣

4 � C*��	�� *���3&� G��1�Forced Choice Scale

•"9�� GL F�� I "�@�
��� "� F���� D��AI )�������� "�� 
%9 �&�� �&���� �.Z "� "�� D��AI �# �&���� 

)����� $5�. GL� %5 # "�@�
���� )&�. G' "�9 ��� 
+����.� F��2�� �5�����  ����
�.

•"�.�:
رتب المج:ت اqتية التي ترغب في الحصول على اشتراك فيھا وفقاً 

..وھكذا ) ٢(وأقلھا الرقم ) ١(أعط أفضلھا الرقم . لدرجة تفضيلك لھا

القدس �

ا�يام�

فلسطين�

الحياة�

الرسالة�
١٨٤
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@ �  ���<��� 5��*�1��� G��1�Comparative Scale

يقddدم ھddذا المقيddاس ع مddات أو نقاطddاً مرجعيddة لتقيddيم ا(تجاھddات نحddو •
.ا2شياء أو ا2حداث أو الظروف التي تھتم بھا الدراسة

:مثال

مdا مdدى حكمdة أو  -بالمقارنdة بأسdعار ا2سdھم -في ظل بيئdة ماليdة متقلبdة 
فائدة اتخdاذك قdراراً با(سdتثمار فdي سdندات الخزانdة؟ مdن فضdلك ضdع 

:دائرة حول ا0جابة التي تمثل رأيك

أكثر فائدة                           , فرق                               أقل فائدة

)٥)               (٤)               (٣)               (٢)               (١(

١٨٥

�����<&� 5��. _��
Validity And Reliability 

١٨٦
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&': _���� Validity
*���3&� _����� : CF�� G�1� �� 6B *���3&� I<��1�.

9�F� 0�) _�� �����<&� ��1� I�: 0' 0�� I����<� �<�*��� =*��# 
 �2 V�	�� G��# �� 5�B I�	/ ��� _1�� P��:' �<�*��� 

7�	�  �2 �
��;<' �
���B*).

:رئيسية أنواع ثLث ضمن وھي للصدق مختلفة أنواع وھناك
Content المضمون أو المحتوى صدق١. Validity أيضا ويسمى 

Logical المنطقي الصدق Validity المحكمين صدق يسمى وكذلك  
Experts Validity

Criterion المعايير أو المحك صدق٢. – Related Validity

Construct البنائي الصدق٣. Validity

١٨٧

جودة 
البيانات

Goodnes

s of data

الثبات 
reliability

)دقة القياس( 

الصدق أو 
الص4حية 
validity:

استقرار

stabili

ty

اتساق

 

consistency

اختبار وإعادة اختبار

Test – retest 

reliability 

استخدام نموذجين بالتوازي

Parallel – form 

reliability
اتساق بين الفقرات

Inter item 

consistency 

reliability 
اتساق بين نصفي المقياس

Split – half 

reliability

صدق المحتوى

Content 

validity

صدق المحك أو المعايير

Criterion – related 

validity

الصدق البنائي

Construct validity

ص4حية التزامن

Concurrent 

validity

الص4حية التنبؤية

Predictive 

validity 

ص4حية المظھر

Face 

validity

ص4حية التقارب

Convergent 

validity

الصدق التمييزي

Discriminant

validity
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:Content Validityصدق المحتوى أو المضمون  -١
��&�� �� <�� a��3 <��
� %���� 0�5� �� � ��3. ������ ��� K
! <��
� 

)���� � %��
�� �5��, # )!���� <�� �5��@�� )�&�� �# R�� � �# D�A� ���� 
� ��3 �9:��� "� "# )�, I �24� P��� F��� fGL )�&� �# R�� � �# D�A�. 
1������ <�.# �� U�� G��# �����<&� Z;��3� ����� G*����.

������� GL F�� I ��� <�� %�@�� ���� +�����   6�@�� ��� %����� ���� 
�� �� 	�
� "�9� "� )��2���( "# "�9� <��
� "���� �  ��3��& ����2 ��# 
%�A� P��� �&��� J�N��� F��2�� � ��3 �5�@���. R�G�� "c! %�&
�   ��� 
=�& )���� � "� %6. GL F�� I 03��� ��� ���
� %���� ���� � ��3 
���
� ��� $@ D��� )����� "� +����� �24� GL %����.  

�"' =�& <��
�� ��
�� ��� a� # D�m $�9
#� D��.� �� ���� )����� $�� ��� 
�5 � # ?��� 
 	�
 $�� %O  D��.� �! %���� MG� � ��� ����.� F�2�� 
$5�� "# ����� =�& <��
�� 	�
 "����� )����� )��3� +D��h� ��� +��� 
�! PN� ����.� f���2�� R�G9� ����.� � �� "�� $@ "���&� $5��9
# ��� 
<�� 1��� %�@�� ���� )���� � <��
�� %���� ���� �� �� ?� ��3� $���� GL 
$9
� ��� �� G' +��9 )���� � %�A� P��� +����� )����� $# ?� R�G9� 

)������ "�� �� �4��� "# ���N�� ����.� �# )���� � D��� ��� 0�L# ) ��� 
��� ���N�� )���� � 6�!.

١٨٩

Face Validityالصدق الظاھري أو السطحي  -٢
�GL J��� "� =�&� $��� ��� 1�9! <�� )� ��� "���� � ��� � ��� "��� 

=�2�  ?$5��� : I	 ' *�Q� 0� 5�*�Q� _�� U�����.  
�1������ <�.# �&�� =�&��� M�L�Q� a������ ��' M# )��� ���� a����� 

 ����L�Q a��� �� $�& "� ���#.
� �����U� �� ���� R�G T��� "���� � ��� )����� "� "��9
�� "� M�G 

K�&�.� 1��.�� $����� ?���9
�� R�G� ��� "# P�2� D�OL "��9
�� 
��� "��� ?) ��� ?�5��O� �� ?�5!�L#� M���! "��9
�� $5,�m 

$5��Q
6�� %�
 "���� � ����!� "� 	�
 <�� )�D6� +���� J�N��� 
?) ��� �53�&� �! 0A9� "� +������� )��U��� ?) ���� R�G9� "� 
	�
 2��� %9 1��! ��
���� )������ ?��
� <��� b�N� 1���� )�6 � 

?�5�U��& b��3� =�2 �5�� 
� 1��A>�� 0G
��� �# ?D���� �# %���� 
+����� �Q��� �! H��� ?a����� <��� ���D6� ��U� R�G ��� f�� 
 ��� ���.

�D���� ��� D�m "��9
�� $5��Q
6�� %&��� 	
��� ��' =�&� �! 
?)���� � "�9�� )
��& =��2��� ��� "# S�&� �! �5�9A �,�5��.

�9�F�  �<� �F: _���� �B�' _��� 0�������.  
١٩٠
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-Criterionالمحك صدق  -٣ Related Validity  

 الحصول أجل من الباحث يتخذھا التي وا0جراءات العملية ھو المحك صدق
 التي النتائج به يدعم المبحوثين وتصرفات سلوك من عملي دليل على

 صدق اعتبار يمكن ا)حصاء وبلغة  .ل ستبانة باستخدامه عليھا يحصل
 أو ومحك ا/ستبانة على الدرجات بين يوجد الذي ا/رتباط بأنه المحك
  .خارجي معيار

:نوعان المحك صدق تحت ويندرج

Concurrent( التLزمي الصدق ھو :ا�ول Validity(  

Predictive( التنبؤي الصدق ھو :والثاني Validity(.

 التنبؤي والصدق الت زمي الصدق بين ا2مريكية النفس علم جمعية وتميز
 الدليل على والحصول ا(ختبار تطبيق بين الفاصلة الزمنية الفترة على بناء
.المحك من

١٩١

'  � _���� ��V,��� Concurrent validity 
2����� MG� ���� "�� X,��� )���� � "��� R
� �# ����� ����.�  
))����  �# a���� �.m +�@ �3�&( ��� "#  e$�� P�� +������ 

$�.� �� )���� � R
��� �! a�� +3�� �# �! +�3�# )������.
����� _���� ��V,��� 0��1�*8�:  

� � ����� �#,��� ' 8���*&�  0�� 0�<��1�
 4 � =*�1��  �2 V������.  

�1�*8 5��.! �#,���: 
F�2�� +��@' )36�� "�� +����� )���� � +������ )����  �# a���� 

�.m +�@ �3�& �# R
� ����. %�� � =��&. �) TF: ������ 
6��� 5�83�� �������:

.١_�8� �����<&� =���	�� )��*��� *���3� �
#��(  �2 �2�	� 
=���� 0� ��*)/�.

.٢_�8� G��1��� 5�.��� I#��.

.٣7<�� "���� 8���*&� 0�� 5�	*� 0�<��1���.١٩٢
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 ل ختبار الت زمي الصدق على يدل ھنا الصدق ارتباط معامل إن
 صادق يكون ا(ختبار فان مرتفعا ا(رتباط معامل كان فإذا الجديد
.ت زميا صدقا

 ما تحديد فتتطلب الت زمي للصدق التوصل في :التمييز طريقة أما
 ا2شخاص بين للتمييز المقياس تقديرات استخدام يمكن كان إذا

 الذين أو الصفة، ھذه يملكون ( والذين معينة بصفة يتصفون الذين
.اقل بدرجة يملكونھا والذين كبيرة بدرجة يملكونھا

 .متفوقين غير وعمال  مصنع في متفوقون عمال لدينا :١مثال
 العمال حصل فإذا العمل على القدرة لقياس اختبار عليھم نطبق

 على ا]خرون العمال وحصل عالية درجات على المتفوقون
 ا/ختبار أن القول نستطيع فإننا ا/ختبار ھذا في منخفضة درجات
.صادق

١٩٣

 "�.�4:
� ���.��  $��� ? %���� $��
�� )&�.� $��� a���� a���� PN� $� G'

 a�������� "c���! ?)�����2� +�������� ������ "�����&
� "�G���� "���� )�������� P����
 %���� )��&�! ����� $5���&
� "���
��� "�G��� %����� "���� ������ "# ��4���
 �� +����������� "����N�� "�G���� "������ ?)�����2�� +�������� "���� $5,��4���� �

$5��� T�� ��� ��
 %��� �! "��U��.
� ����! "�����U�� � )������� )����3 %������ =6���.# "���2�� "���� "# S���N�� "���

 %��&
� ���� "����
�� � ?)���2� +�����' ���� %�&
� �! ���� �
$5��� �,�� ��� p���� %�� ���.

� �����! "�������� � �������� $5�:����! ?)����N�.�� )������3 %������� "�����2�� "�G����� ������#
 F�� � ?)��9�� 1��� ��&3I )���2� )����' ���� %�&
� )&�! %64� 
 a���� ����� "���������� ����!' %��&
 Gc��! ?�������  %����� "# $L�������
 a����3 ���! ��3����& "���9� � a������� "c��! ? a������� $�.��� �� +�������

�.m ����5�� a��� ��' %� ?%��� =6.#
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 Predictive Validityالصدق التنبؤي -ب
 بما التنبؤ أجل من المقياس أو ا(ختبار بھا يتمتع التي القدرة يعني التنبؤي الصدق�

 سيطبق ولذا المستقبل، في الخصائص من خاصية أو صفة في الفرد عليه سيكون

 فيه يطبق الذي الوقت نفس في ليس ا(ختبار صدق على به يستدل الذي المحك

.سنين أو أشھر يكون وقد عنه متأخر وقت في بل ا(ختبار

 وضع يتضح حتى ا(نتظار الباحث من يحتاج المحك حول البيانات جمع إن �

  .ا(ختبار باستخدام بھا التنبؤ تمّ  التي الخاصية أو الصفة في الفرد

 ا2فراد تصنيف في تستخدم التي ا(ختبارات في ا2ھمية بالغ التنبؤي والصدق�

.واختيارھم

  العليا الدراسات طLب اختبار لLختبارات التنبؤي الصدق على ا�مثلة أبرز ومن�
GRE ب ورسوب بنجاح التنبؤ أجل من يستخدم والذيLالذين العليا الدراسات ط 

 بينما المتنبئ ھو فا/ختبار الجامعات، في العليا الدراسات برامج في قبولھم يتم
 جمع يمكن / الحالة ھذه في المحك، ھو البرنامج في الطLب ورسوب نجاح
 في الطLب يلتحق حين سنوات إلى تصل طويلة فترة بعد إ/ حوله بيانات

 وإما الدرجة على يحصلون ثم ومن البرنامج ويكملوا ينجحوا أن وإما البرنامج
.البرنامج من وينسحبوا يخفقوا أن

١٩٥

 الدرجات بين الع قة بتحديد يتحدد ما لمقياس التنبؤي والصدق�
 بما يتعلق موقف في النجاح مقياس ودرجات تطبيقه عن الناجمة
 المتنبئ يسمى بالنجاح للتنبؤ يستخدم الذي والمقياس .المقياس يقيسه

المحك اسم عليه يطلق به المتنبأ والسلوك
 من ا(ختبارات تستخدم حينما التنبؤي الصدق مؤشرات من أيضا �

 مجموعة اختبار يتم قد إذ العمل في الفشل أو النجاح في التنبؤ أجل
 اختبار أو الشخصية اختبارات من اختبار على بناء الموظفين من
 ثمّ  ومن العمل فرصة يعطون اختبارھم وبعد العقلية، ا(ختبارات من

 للتمييز يحدد معيار محك وفق فشل ومن العمل في نجح من يعرف
 درجات بين المقارنة تتم ذلك وبعد العمل في والفاشلين الناجحين بين

 في وفشلھم بنجاحھم التنبؤ تم عليھا بناء والتي ا(ختبار في ا2فراد
.المحك في حولھم جمعت التي البيانات وبين الوظيفة

 ا(ختبار على الدرجات بين الع قة ھو التنبؤي الصدق مؤشر إن�
 ا(رتباط معامل ارتفع فكلما ولذا المحك، في البيانات أو والدرجات

 أو الصفة نفس يقيسان والمحك ا(ختبار أن على ذلك دل كلما بينھما
 على د(لة ذلك فإن بينھما ا(رتباط معامل انخفض إذا أما الخاصية

  .اMخر يقيسه عما يختلف شيئا يقيس منھما ك  أن
١٩٦
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0� "	' _�1�� _�� 9���� CQ����� *���3& 0� 5�*���3&� ��& 0� 
?���! -�� 5�83�� =�2�*� -�� *�/� �
��:  

 ا(ختبار يقيسه الذي للموضوع مناسب محك واختيار تحديد من (بد١.
 من ا(ستد(ل يمكن سلوكية مؤشرات شكل على يكون المحك وھذا
 أن فلو .للقياس مجال ھو فيما وواقعه الفرد مستوى على خ لھا
 الكفاءة لقياس اختبار له المحك صدق نحقق أن نود الذي ا(ختبار
 مجموعة يكون أن من (بد الحالة ھذه في فالمحك ا2فراد لدى القيادية

 مما الفرد وع قات وأفراد تصرفات على تتضح سلوكية مؤشرات
  .للفرد القيادي المستوى على خ لھا من يستدل

 .المحك قياس بھا سيتم التي الطريقة اختيار من (بد المحك تحديد وبعد
  :منھا خصائص مجموعة المحك في تتوفر أن من و(بد

.التكلفة معتدل يكون أنأ-
.حوله البيانات لجمع طويل لوقت يحتاج /ب-
.ا/ستخدام وميسر سھل يكون أنت-
 ھذه يفتقد الذي المحك أن ذلك والثبات الصدق بخصائص اتصافهث-

  .عليه يعتمد أن يمكن / الخصائص
١٩٧.ا�حوال من حال بأي به متأثر وغير ا/ختبار عن مستقL يكون أنج-

 سيستخدم الذي ا2صلي المجتمع يمثلون المبحوثين من عينة تحديد - ٢

  .أجله من ا(ختبار

 عليھم بتطبيقه الباحث يقوم الشروط حسب واختيارھا العينة تحديد بعد - ٣
.مبحوث لكل بالنتائج يحتفظ ثم ومن

 ا2فراد ووضع المحك حول البيانات بجمع الباحث يقوم ذلك بعد  - ٤
 من بالمحك المرتبط سلوكھم بقياس وذلك المحك في ومستواھم

 من لسكرتير المحك قياس يتم قد فمث  عليه الدالة المؤشرات خ ل
 فيھا وقع التي وا2خطاء صفحات من طبعه ما مقدار خ ل

.إنجازه عليه يجب الذي والتنظيم الترتيب ومستوى

 الباحث يقوم والمحك ا(ختبار في المبحوثين حول البيانات جمع بعد  - ٤
 ا2فراد وأداء ا(ختبار على الدرجات بين ا(رتباط معامل بحساب
.المحك على

١٩٨
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 الت زمي للصدق التوصل إجراءات أن يتضح سبق ما خ ل من•
 قياس توقيت ھو ا2ساسي والفرق متشابھة التنبؤي والصدق
:المحك

 تطبيق وقت نفس في القياس ھذا يتم :التLزمي الصدق ففي�
 من قصيرة فترة بعد أو لصدقه التوصل يراد الذي ا(ختبار
.تطبيقه

 زمنيا أطول فترة ننتظر أن علينا فان :التنبؤي الصدق في أما�
 .المحك عن البيانات جمع قبل

 على يعتمدان  التنبؤي والصدق التLزمي الصدق من كLً  آن وحيث
Empirical التجريبي الصدق عليھما  يطلق لذلك التجريب

Validity

١٩٩

Construct Validityالصدق البنائي أو صدق المفھوم  -٤
 مع المقياس باستخدام عليھا الحصول تم التي النتائج تطابق مدى يختبر

::باستخدامباستخدام  ذلكذلك  منمن  التأكدالتأكد  ويمكنويمكن حولھا، بني التي النظريات

Convergent التقاربي الصدق١. Validity: ارتباط وجد إذا منه التأكد يتم 
 نفس يقيسان مقياسين باستخدام عليھا الحصول تم التي النتائج بين عال

.المفھوم

 في المتقاطعة الوظيفية الفرق بين الثقة تأثير قياس بصدد كنا إذا :مثال
 نقوم للثقة معروف مقياس لدينا وكان لذلك، مقياس بناء وتم الشركة،
 كان فإذا بينھما ا/رتباط معامل حساب ثم ومن المقياسين كL بتطبيق
.للمقياس التقاربي الصدق على ذلك دل مرتفعا

Discriminant: التمييزي أو التباعدي الصدق١. Validity منه التأكد يتم 
 متغيرين بين ارتباط وجود عدم المعملية أو الميدانية النتائج أكدت إذا

.معينة نظرية على بناء بينھما ارتباط وجود عدم افترض

 مفھوم أو تركيب يقيس مقياس تطبيق يتم السابق المثال بحسب :مثال٢.
 وعدم ا/رتباط معامل أيجاد يتم ثم ومن )التعاطف( مثل الثقة غير آخر

 المقاييس مع تداخله وعدم الثقة مقياس صدق على يدل ارتباط وجود
  النظرية في له المشابھة
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 Internal Consistency Validityصدق ا/تساق الداخلي  -٥

ويحسب عن طريق حساب معامل ا(رتباط بين كل فقرة وبين ا(ختبار 
ككل وكذلك بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة 

كذلك يتم إيجاد . وتكون الفقرة صادقة إذا كان معامل ا(رتباط عاليا
معامل ا(رتباط بين درجة كل مجال مع الدرجة الكلية ل ستبانة ككل 

وذلك للتحقق من الصدق البنائي ل ستبانة أيضا

٢٠١

 reliabilityثبات ا,ستبانة :  ثانياً 
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طرق تقدير ثبات أداة الدراسة

– Testطريقة إعادة ا/ختبار ١. Retest Method

- Parallelطريقة النماذج المتكافئة ٢. Form Reliability 

Internal Consistencyطريقة ثبات ا/تساق الداخلي ٣.

وتعتمد جميع طرق حساب ثبات نتائج ا/ختبارات اعتمادا 
مباشرا على فكرة معامLت ا/رتباط 

٢٠٣

Test ا/ختبار إعادة طريقة -١ – Retest Method

 على ا(ستبانة أو ا(ختبار تطبيق على الطريقة ھذه فكرة تقوم

 المجموعة نفس على تطبيقھا إعادة ثم المبحوثين من مجموعة

 ،)شھور ٦ أقصى وبحد أسبوعين من( الزمن من فترة بعد
 ودرجة ا2ول ا(ختبار في درجة على فرد كل يحصل وھكذا

 بين ا(رتباط معامل إيجاد يتم ثم ومن الثاني ا(ختبار في

.الثاني ا(ختبار ودرجات ا2ول ا(ختبار درجات

 أو ا/ختبار ثبات على ذلك دل مرتفع ا/رتباط معامل كان فإذا 
.ا/ستبانة

٢٠٤
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4 � �1�*8 KF����� �;)������ Parallel - Form Reliability
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Internal الداخلي ا/تساق ثبات -٣ Consistency

 للمقاييس بالنسبة الثبات معدل لقياس عادة الطريقة ھذه تستخدم
Summated المجمعة Scale والتي ليكرت مقياس مثل 
 للحصول قيمھا جمع يتم التي العبارات من عدد من تتكون
 المقاييس من النوع ھذا مثل وفي للمقياس الكلية القيمة على
 2جلھا صمم التي الخاصية من جانب بقياس عبارة كل تقوم

 كل تتفق أن يجب الحالة تلك وفي القياس أداة أو ا(ستبيان
 لقيمة بالنسبة تقاس التي بالخاصية يتعلق فيما العبارات
 طرق بعدة الداخلي ا(تساق ثبات ويقاس واتجاھه ا(رتباط

:منھا

-Split النصفية التجزئة طريقة� Half Reliability

Cronbach,s باخ كرون ألفا طريقة� Alpha

٢٠٦
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Split النصفية التجزئة طريقة  – Half Method

 العينة على واحدة مرة ا(ستبانة أو المقياس تطبيق يتم وفيھا•
 خاصة درجات إلى البنود أو العبارات على الدرجات تقسم ثم

.الفردية با2سئلة خاصة ودرجات الزوجية با2سئلة

 ذلك بعد الثبات معامل على للتعرف الطرق من العديد وتوجد•
 ثم الجزأين درجات بين ا(رتباط معامل حساب أبسطھا
 وبراون لسبيرمان التنبؤ معادلة من الثبات معامل حساب
: التالية الصورة تتخذ والتي

  ا/رتباط معامل × ٢                              

  ا/رتباط معامل + ١            = الثبات معامل•

٢٠٧

Cronbach,s Alphaطريقة ألفا كرون باخ 

ألفا كرون باخ ھو مؤشر لثبات ا(ستبانة ويقاس بالصيغة 
:التالية

٢٠٨



١٠/١١/١٤٣٤

١٠٥

 لمعام ت متوسط انه على باخ كرون ألفا مقياس فھم يمكن انه كما•
 ألفا معامل ويسمى التالية بالصيغة حسابه ويتم الفقرات بين ا(رتباط
:المعياري باخ كرون

:في دالة المعياري باخ كرون ألفا معامل أن يتضح السابقة الصيغة ومن

Average الفقرات بين ا(رتباط معام ت متوسط� Inter – Item
Correlation

 ألفا معامل زيادة إلى سيؤدي الفقرات عدد زيادة أن حيث الفقرات عدد�
  باخ كرون

٢٠٩

الع:قة بين ثبات وصدق ا,ستبانة

كافياً  شرطا ليس ولكن الصدق لتوافر ضروري شرط يعتبر الثبات•

 أن القول يمكن وبالتالي أيضا، ثابت بالتبعية فھو تماما صادقا المقياس كان إذا•
.التام الثبات يعني التام الصدق أو الصLحية

 يعني الثبات عدم فان وبالتالي صادقا، يكون أن يمكن فL ثابت غير المقياس كان إذا•
.الصدق عدم بالتبعية

  .يكون / وقد صادقا يكون قد فانه تماما ثابت المقياس كان إذا أما•

 توافر فان الوقت نفس وفي للصدق سلبيا مؤشرا للثبات القياس أداة افتقاد فان وبالتالي•
 كاف بمفرده يعتبر / أھميته رغم فالثبات صادقة ا�داة أن بالضرورة يعني / الثبات
.الدراسة أداة لصدق

٢١٠
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المحاضرة السابعة
الفصل العاشر

5������� 6�	 _*8
Data Collection MethodsData Collection MethodsData Collection MethodsData Collection Methods

  5������� *����Sources of Data
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�.Z.  

��;���� 5������ m�<�:
  +6����� ��� 1�@9 "� ���4��� �� "� � 
 �
�&� �3 D�N�I

P������ )�@�� ��U )���� S�&� R�G�� ?$5�� $�� ���.
 R�G�� ?)���.� F�� I �.Z +3� "� �5��9��� �3 )���� ��!# T��

��
�� )�9A�� )���� T���� "# "9��
44X
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@ . ����/� *�.N 6���: 
• ��!# ��� %��A� � ��� )���I +������ ���&� "� �����.

"�.�:  1�5A ���� ��� ?)������ +���9�� �! 0
&� =���
D��� "� ���9 ��� M��# "�� �5���� �# )��
&� . "c! R�G9

 J�� %9 "� )����� =����& �! 1����� +����A�� j��! ���
�5965�  <�� � ��� %�� +����A�� J��# "�.

���/� 5������� ��.�' 0� : 0� �
��2 "��� ���� 5�������
 6��	� �) =�)��  K�V��  ������� 5,	< ��	�*�

0�������� . 5������� 0� ������ P��� ��*��� 5,	< ��	�*�
 0� 9�F *�A ��*��� =��(� U�<� 0�������� ���3��

 5������� .Z 7����� �) R83@4X.

44�

Data Collection Methodsطرق تجميع البيانات 

9��: =�2 _*8 6��	�� 5������� "�� �
�� �:���V� �
��2 �:' 
_*8 6�	 5������� �) 5�<�*��� ���� �
�) I�	� ��;<' 

5��*(�� ������:  
.١5,��1��� ���3��� Interview

.٢5����1�<&� Questionnaire

.٣�+�,� ��*)/� ' ����/� Observation
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&':  5,��1���Interviewing

�L <�
' =�2 P�� +������ )���I "� ���N�� ��� $5� 	
���. 
"�� "9��� "# "�9� )������ )�9�5� �# ��U )�9�5�. ��9 "9�� "# 
$�� �5�� ���� �# $�.� ��     0��5� �# �������9�.  
?��' 5,��1���:
�� 5,��1��� *�A ����
��� Unstructured Interviews

�: 5,��1��� ���� �1� �
� Z3��� 0� ����2&�  �2 ��;<' 
=���� ���*�  %�1�<�.

 4� 5,��1��� ����
��� Structured Interviews:
�: 9�� 5,��1��� ���� ��� �:Q�*	! �8<�� Z3� ���� �#�� �� 

5������� M���8��� I��� ��;�# =���� �1�<� ��;</�� ���� 
P< �

	� 7�	�<��� ���3� ' 02 _�*8 0(����� ' 02 
_�*8 7<���� ��c�.

44@

��  ����
��� *�A 5,��1���Unstructured Interviews 
�0�5� GL J��� "� +6����� ��' b�N��  T�� ���N�� )���5��� 

��
 "9��� 	
��� "� )���� )U��&� ���
�� +��4��� ��� H��
� ��' 
	
� =���� �! )�
�� )���� "� %
�� 	
��.  

��!� )�
��� ���I $��� 	
��� ������ )�, # )
���� )���� 2�!. "�� 
+����' fGL )�, I X��� � 	
��� )5�� �Q� $5!� "������ %9�A��� 
��� $��� �5@
��.

�0��.� )���2 )�, I )5���� K�.Ad� F 
 <�� � )��Q�� J��� 
%���.  

���� D��' ��� 0�9 "� +6����� ��U )�9�5�� P� ��� "� "��Q��� 
�! 0��.� ?+���� �� "�9� ! "�9�c� 	
��� %�&
� ��� 1�9! 1��� 
"� +��4��� ��� H��
� ��' ��9�� ?�@9# "�� "�9� %�&
� ��� 

+������� )��3�� )������ S�&�� 	
��� ������� �L�� %����6� ��' 
)�
�� +6����� )�9�5��.

��5�,��� $�.� � T���9 ����.6� + ��� X,���9 )�,�5�.44d
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 4�  ����
��� 5,��1���Structured Interviews :
��! fGL +6����� �9�� )�, I ����U ��� +��4��� %����� ��� +�5Q 

D��@# +6����� ��U )�9�5�� "���� "# �5� )36� )�9A�� 	
��. 
�%� � 	
��� +����' "�@�
��� �! %���� 1���� R�G�.
����� a�� )�, I a���� )���2� P���� K�.AI. �!� T�� "��
I 

�3 P���� 	
��� T�� 2��.� ��� �L�9G� ?F��� �� ����� �� )�, # 
��U 1����� �! )�,�3 )�, I %�&
�� ������� ��� $5! =��# 

J�N����.
�$�.� � +������� )��&�� %@� ��&� $� ��� )�2.� +�3�2��� ����� 

<�.I �! D��' +6����� )&�. �! 	�
� =�� �� "� %� 0���� 
��� �� ��
� ��� � ��
� R�5� �� "� 	�
 0��4�� ��&�� )��6�>  
....\�. ����� +��I )�,��� 1��� �� �! 0��Q� ��� F�&� �5�! 

������ "� T�� ���A�� ��9!I� F�� :� SN� )&�. G' +��9 
)���� "� %��2I.

44W

5,��1��� ",3 �
2���! 0��� ���� 5����*�� -��
some tips to follow in interviewing 

��3 F�2�� 	
�� "# � $��� K.A �
� D��c� P��� +6����� G� 
F�� "# "�9� R��L =��! "� "������� "������.

�F�� "# "�9� +������� ��� $� %�&
� �5��� "� +6����� )���. 
"� ��
�� ���� ?"�9�> �0��� 0' ���� V����� 0� 7��	 "��1��� 
' ������ ' P#��� I��F ��� ���:

' � V����� 0� 7��	 "��1���:
.١ �3 F� �� %����� �! ��
�� G' $� ���� )�@� P� 	�
���.
.٢����� D� � �� �� )���I �# �5!�
�.
.٣ �# ����� P�A� �# 2�@� 	�
��� "��� �&3 D�2�> )���' )���� 

"� %6. +�
����� +������ ����.
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7 � V����� 0� 7��	 ������:
.١F� �� 	�
��� �! ��
� +������ ����� � �2�� ��#� S��&� %� 

�2�� +������ ����� "# 	
��� %����� FU�� �! �5���  �# 
�5�3���

.٢��
�� �3 	�
� )���� $��� $5! 	�
��� )�, d� f���A� H�
� 
����� "� b�N��  ���� ?)�, I G� ��c! F��� "� )�, I "�� 
)!��� �� ����� %O � )3��.

K� V����� 0� 7��	 P#��� I<(� ��� ���:
Z�3�/� *�A 0��*�����.
 F� �� $�� )9��A� T�� K�.AI �! +6����� F� � $�� 

1���� �# )�U�� �! ��
� ?+������ "�! "9��� "# "�9� +����> 
��� $� %�&
� �5��� 1��
�� �� %@�� P����� MG� +G.# ��� 
)����.

44f

5���<� �1.�� ����� ��;�1��  
"9�� "# 	�
� ��
�� ����� $��� ��� "� "������� "��9�� +���� � 

)���.� "� )�@� )�&�� P� "� $�� $5������ 	�
� $�� %�&
� ��� 
+����' )������ �! �53�& �5�
�&�.

�;���� �������� ��*	� ����1���:
�3 F� �� ),��� )���9�� ��� $�� D��' )������ �5�! �! ��
� +������. ��! 

��A� T�� K�.AI $��� b����� ����� $�� D��' )������ �! P3�� 
%��� G�� � "����� +����' )
��& )3��&� .

�_�*8 02 ���� �# CF�� V����� "�1� 0' "��1��� 0���O�:
 )�, I D���' �! �
�� 2�� J���'.
 �5��� %&
 ��� +������� �! %.��� $��.
 	�
��� ��� ��@:�� $��.
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.١���	n� ��*)/� V�(�� �1.�� ��#������ 0� *�# �����.

.٢��;</� �) K*����

.٣=V������ *�A ��;</� ��1�!

.٤���B1�� -�� >�B��<�

.٥��;</� �
)  �2 ������ =�2�<�

.٦5�+�,��� 0���

44i

V����� U�<� "��1�  �2 �2�<� 5��	���*�<�:

 "��� F��� �! a�� ��# "�9��A��� 	
��� SN�� "# F��
"��Q��� DG�' %�# "� a�� f���� "#�.

 ?� � 
� �3��&� ���2� "�9 G' +�36� "��9� 	
��� P�2� �
"��.Z ��� $�9
I ��&> � ��� "���� =�2� ��.

  M# ),�5� )���
�� F��� �� +����c� �����
 �����L D��'
 F��� �� ��� � )������ %6. 	�
� ���� �# 0�. �# =�3

 b������� ���A� ���.
 "�!�2� "�� %�&�� " 
� ) ��� 0�5� F��� �� ���.'.

4@X

� � ���	n� ��*)/� V�(�� �1.�� ��#������ 0� *�# �����
Establishing Credibility And Rapport, And Motivating 

Individuals To Respond  
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4�  ��;</� �) K*����Funneling

�K*���� 0� ��;</� ������  �! ��;</� =������
��) ����� ����1��� *�A ����
��� I�O) 0� 0<��<��� >*8 

��;<' ���(� "����  �2 5�2��8�� ���2.
�0� ��*�� 0��� ������ >*8 ��;<' ��)�B! =V�*� �
	���<� 

0� ",3 5���	! 0���	�<��� ���� 0� �
�,3 -�� 
���B1�� ��
��� �8��*��� P#���� .

4@�

 Unbiased Questionsا�سئلة غير المتحيزة  -٣

•V��� �	 0�B�� & ��;<' >*8.
"�.�:

 “9��2 G*��� P�� �� *�F�”.
 9�# 0� "B)' %&�Q< *����:

 “ �1� CF�� "����  0' �1�2' ...HI�2 9*�� 6�<' ��2�”

 �@O�� %��� "� %������ )�&.A� +����2���� "�
A� ��.I %O ��!
F��� �� �5���� ��� +����> ���.

 *��E� ' 5������ -��  �2 ���R��� ",3 0� V����� ���� 0' 0���
��;,��� *�A 5���*�#&� -�� ' 5��� =*��.

4@4



١٠/١١/١٤٣٤

١١٧

:Clarifying Issuesاستيضاح بعض القضايا  - ٤

• "�! ?F��� �� �5���� ��9 ���N�� $5�� ��# 	
��� �9:�� �9�
 �5� ���� ��� )�5�� +������� )U��& 1���c� $��� "# " 
� ��

F��� �� . ���! )
N� +�9G ��� 2���� T�� "9� $� Gٕ�
�5
�N�� � �� � 	
���.

"�.�: 0' 7�	�<��� �2V �F!:
  �) ����#/� F3Q� & ��� M����2 *�A ��+���� �) ��#*��� �<��<

M%�#,8! 0��<���  
 "1��� "3��� 0' 6�8�<� ������ 0O) :

 "�# ��#*���  �2 %��;�� 0���� ��	�� 0�(+��� 0' 9�F� ���� ":
H��(�/�  ���1�� 0�(+���  

 �3 	�
��� "�9 G' �� b�N��  ��� %O � )U��& 1���' ��� ��
� $# $���L "� ��
� � �� 1D��9� )�N3 �2�#.

4@@

W � "�Q<�� �
)  �2 7�	�<��� =�2�<�:
Helping The Respondent To Think Through Issues

•G' $� P2� � F��� �� ������ "� ?������2� �# F��# 6� 0��# 
���! 	
��� "# b�2� %O � )���2� 2 �# �# ���� %O �.
"�.�"�.�::  �F!�F!  "R<"R<  ������������  "�Q<��"�Q<��  ������������::  

 “H9��2 �) �
:*�� ���� 7��	�� �: ��  ”

V	2V	2  ������������  0202  ����������  7��	��7��	��  ��������  �
:*���
:*��  �)�)  I��2I��2  0�)0�)  ������������  
6�8�<�6�8�<�  0'0'  >*8�>*8�  "�Q<��"�Q<��  �E����E���  �8<���8<��  ,.�,.�::

“ "��2' -�� ' �,���� ���3 M�
��Q� 0' "B(� ���� "��2/� ��
H5�(���� ��+��” 

P�2� � 	
��� ��� R�G $�.�  F��� �.m "� %�� 	�
��� ��9�� 
F�� I =�� � �! PN� +���.�.4@d
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e�  5�+�,��� 0���Taking Notes

"� $5�� "# $��� 	
��� "����� +�Q
6�� �L� M��� )������ �# 
��� �5���5� 1�A���.
 �4��� ��� %����� �# ����� ��� 1�9G� "I +������� )���� �� 

"� 1�9G� � "�9� )��3�  ���@9� � "�9� )
�
&.
 G' $� D��' �@9# "� )����� �! $��� "c! $�
 +������� ���� 

���&�� :2.� J���� ��� J����  +������� "� 1�9G� ����� 
��
��.
"9�� %�� � )������ ��� 2,�A )���& G' $� T���� F��� ��. 
�4���� %�3 J��A� �! %�� � )������ +�&��� �# 1��&��� �9:�� "� 

"# fGL )���2� "� F� �� �! ��
� +������� ��� $�� %�&
� 
�5���.

4@W

المقاب:ت الشخصية والھاتفية
 Face-to-face and Telephone Interviews

0��5� $�.� �� �# ���� �5�� ��' +6����� D��' "9��.
  )���Q��� 	�
���� )&�.� )�9�5�� ��U +6����� $Q��

 "� $�� "# "9�� )�9�5�� +6����� "# �' ���� ��5�� $��
0��5� =��2 . �2 9�F �����:

 )
��2�� ���N�� ���� <�� �
 )������ �3�4� � MG� "���
 )������ 0�2I �5��D6� <���
 ) ��� �5�24� ��� )�!�4�� )
� ��.

4@e



١٠/١١/١٤٣٤

١١٩

- Face -toالمقاب:ت الشخصية  -١ face Interviews  
����V���:  

 �&���� S�N��� 1���N� ��� )�, I %���� ��� 	
��� 1��3
�5�! R�9A��.

 1���' �# ��9� %6. "� "�@�
��� +����' $5! �3 	
��� "# "��N
)�, I )U��&.

 )�Q��� ��U +��A�>� +�
����� T�� 2���� "# 	
��� P�2� �
 ��5�� %6. "� F��� �� ��� ����� MG� �5�� �# %9�A�� ��A� ��

�&3 "�� �5Q� ��� )�Q��� +������� ���3�.
�m�<���:

 ���� �5�I )�&.A� +6����� i�� � $L# "� )�!�4�� ����� �����
 D��> )��
 R��L +��9 G' 1���9 +���� F�2��� ?+D�&�� � $�


������ �# ��2�� <�� �� ��� +6�����.
)QL�� ����� $L��
� $�
 "� ����� �9� "������� F���� 0���9�.
���� ��5�� )������ "�9� ����� b����� $��� "����� �� ���A.4@f

Telephone Interviews المقاب:ت الھاتفية

����V���: 
�0��� "���  �! ��2 *��� 0� G���� 0�*������ �) ����' ����� ' ������ �) 5# 

*��#  %���<�.
�"�	� ������ *.�'  %�����*� ��� � 0�� "��1�  %�
	 I	�
���2 *�� 0�.����� K*���� ��2 P��  *�.��� 0� 5������� ���3���  �2 P��
�� 

��*�1� ����1���� ���3���.
�m�<���:
�=*�# ������  �2 ��
�! ����1��� 0� I���	 _,AO� P��
�� 0� *�F�� ' *�<(�.
���2 =*�# ������  �2 ��Q* 7�	�<��� �+�,� 5�*�E��� *�A ��+(��� ���� 0��� 0' 

`B�  %�*�.� 0� 5�������.
����2 %��	 ��<��� ��(��
�� 5,��1��� *����:

 �2*<� 0�.����� 0� *��� ��2 5���	!  �2 "���� �
��� 0� 0��.
 =*��# ���	��  �2 "���� =�� 0�� ����2 '.
 =�2���� ��)�*E	 _8��� �) 0��	�<��� *���� ����2 '.
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����.����. : :5������<&�5������<&�  QuestionnairesQuestionnaires

• ���  1��� )�, # )������ )U��& "� 1���� "���� �
 �
# ����.�� 1��� �5��� ������' %�� �� F��� �� $���

1��
�� %,���  .
• "�9� ����� +������ P��� )���! )�� � "���� � �����

 a��3 )���9�� ?F��2���� )��3� )!��� ��� 	
���
�5� �� F��2�� +��4���.

•�����9�> ������� �# ��&.A +������ � P���� "9��.

4@i

طرق توزيع ا,ستبيانات
(k 6�V��� ��3��� 0� ������ I<(� ' �����<&�� _�*(� ������ 

6�V�� 5������<&� I� =�2 ���V�:
������ %N!# )�� �  P��� +������ ����� "�9� S �� ��&�� 

��� )�2�� )����.
�"9�� 	
��� "� P�� +����> �! 1��! 1��&3.
�"� "9��� S�N�� M# �� ��  �# )��' M# RA =���� )�, I�� 

�&�� ��� ��!.
��!��� <�� 	
��� )&�! $���� J�N�� 	
�� ��' ?"����� �� 

)&�!� $L���
� D��h� +����>�� )3��&�.
4 � 6�V��� ��*����: 1���� )� � I +������ 6� )������ �L )���9�' 

)�24� )
� � )�!�4� ?)� � F���� ���� T��.� )� � ?����� 
$��� 1���� ��� S�N�� M# T��U �# RA M���� F���� ��� 

D�&�� �.
@ � 6�V��� ���*���� 0� ",3 *�������4dX
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 +������ � $��&� +������ � $��&�
•• 5&�	� �.,.  �2 =��	�� 5������<&� ����� m���� V�*� 5&�	� �.,.  �2 =��	�� 5������<&� ����� m���� V�*�

�:�:::
.صياغة ألفاظ ا�سئلة ١.

تصنيف المتغيرات وقياسھا وترميزھا بعد الحصول على ٢.
.إجابات من تم استقصاؤھم 

.الشكل العام لLستبيان ٣.

والمجا/ت الثLثة مھمة بالنسبة لLستبيانات �نھا تؤدي إلى 
.تخفيض التحيز في البحوث 

4d�

5������<&� ����� m���� `B� ��2 "��5������<&� ����� m���� `B� ��2 "��
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 %&' %&' : : +�(�/� �A��� m���� +�(�/� �A��� m����Principle Of WordingPrinciple Of Wording

�������� "�����  �! �A����� m���� *���:
.١ )�, I +����
� )�,6�.
.٢)��.� �� )4�� �! ������ <�� �� )�, I )U��& )���9.
.٣ )�, I J��– )��4� $# )
����–)
��2�� )�, I %9A�.
.٤"���� � �! )�, I P����.
.٥F��� �� "� �5��� %�&
� F��2�� )�&.A� +������ .

4d@

 ��;</� P��:' 5����� ��;</� P��:' 5�����content and purpose of the questionscontent and purpose of the questions

��
� )���2 ��4��� ���� � ��3 J�� )�, I ��� $��  
?�55���� Gc! +��9 +��4��� +G )���2 ?)�&.A ) �N�� 
)9��A��� )������ 6@�( 	�
 $�� a��3 ����� "������ 
?$5��L���� "c! )�, I )
��2�� F�� "# �9�� ��� ����# 
�&���� fGL +��4���.

 ���� a��3 +��4�� )���N�� %@� ?���� <�� �� ?$����� 
��! "�9� "� F ���� ����� %O  �A��� �
�. "#� M��
� 

%O � ��� a���� ������ +�,�� ��4��� MG� $�� � ��3 .
 R�G� F�� "# G.O� 0�L %9 %O  �! ������ 	�
� "9�� 

a��3 +��4��� )���2� )�,6� 	�
� � b�2� )�, I ��U 
)����N� .
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١٢٣

0����<&� +�(�' �E�0����<&� +�(�' �E�
  Language And Wording Of The QuestionnaireLanguage And Wording Of The Questionnaire

F�� "# ���� )4� D�&�� � <�� � $5! "�@�
���.
 "# ����� ����. Q���I ��� <�� � $���� ��!# ?)���� 

���� %��� +������ )�
62&� �! ?$5�!��@ ���� $5��3 
$5�������. )� ���� a���� $5��L��� $59�� � $5�����2��.  
)U��& )�, I )4���� ��� �5�5�� "�@�
���.  
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 ��;</� o�� ?��'Type And Form Of Questions

�*��� ?� "�Q<��  �! I�� ���(� ' M�1�E� ��� 8��*� �E�� "�Q<�� 0�� 
��;</� 5�F +�(�' ����	�! ' ����<.

���;</� ���(��� "��1� ��;</� �1�E��� :
�� ��;</� ���(��� Open – Ended Questions:

`�<� ��;</� ���(��� 7�	�<��� 0' 7�	� 02 ��;</� CR� �1�*8 ���. 
0� ��.�' 9�F "�Q< 7�	�<��� 02 ����/� ���� �
��� �) I<�;* ' �) �;�� 
I��2.

��� ��;</� �1�E��� Closed Questions

 "�� ����.� %6. "� P��  ��3 G�.� ��� F��� �� )��4�� )�, I ��� �
)���� )���� +���.� "# "� �9:�� F��� )
��2� %,�� 1��.

 +6��
�� %��� +������� ����� �! 	
��� )�, I "� J��� GL ��� �
 )�
6�  .

 �
��+�,� ����!  �! 0���	�<��� 2�� ���(� ��;<R� =��2 �����<&� �
���
 0� �;,� 7�<R� 8E� �� 6�B��  �! ' M�
� _*8�� �� 6�B��  �2

�1�& �
����� ��;</� 9�� ".� 5���	! ��	�*� 7	���.4de



١٠/١١/١٤٣٤

١٢٤

 ����<�� ����	��� ��;</�:
Positively And Negatively Worded Questions

"� " 
� �� )!�N' T�� )�, I +G Q���I )��� � %����� %�� �&�� �� 
��' )���> ��� )�, I "�� ?��9�� �# ����.� $,�� )���> 1�
� ��� 

a����� "�� "��� �! <��
� %O �.
"�.�: �F! ��# 7�	�<��� *���3�� �#*�� )W( =*� U*3' ���	O� 02 "�Q< 

p��� +(�� ���	�! ".�:
  "���2 �) �(��3��� ��
��� 0� ��2 V�	�! 5�8�<� ���R� *��'���2 �) �(��3��� ��
��� 0� ��2 V�	�! 5�8�<� ���R� *��'  ""  
I�O) 0� 6�8�<� *���3� �#*�� )W( =*� U*3'  �2 "�Q< p��� +(�� ���< ".�:

 " " ���2 �) "��) ��R� *��' & ���2 �) "��) ��R� *��' &""..  
6)��< �F: 7�</� 7�	�<���  �! 0����� �) ��;</� T���� 02 ���	�� 

�1�*8� ���N. �) ���� �� �F! ��� �F: 0O) ������ 0��< I��� ��*) 
P����� ".� �F: V�����. �F� 0����<&�) ��	�� 7	� 0' C���  �2 ��;</� 
�A����� +�(�R� ����	�! ����<. 

4df

 �(2�B��� ����<�� 5�*����� ���3�<� C��(� 7	�– �(��� �(�–
 ".� 5����� *�.��� ���3�<&� "G��  "  "81)  " ��;</� �)

 7�	�<��� ����*! 7�<� �# �
�/ ����< +�(�R� �A����� .
"�.�� :"# "B)/� 0�:

 "����� G�� "����  �! ��	���   "
"# 0� &��:
 "I��! ��	��� 0� 6��' "����  �! ��	��� ��2 . "

"�.�4 :"# "B)/� 0�:
)5�������)  �! 0	���� & G���� 0� ����/�(

"1�� 0� &�� :
)5�������) �8�� & 0' 7	� G���� 0� ����/� 81)(
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١٠/١١/١٤٣٤

١٢٥

– Double: ا�سئلة المركبة  Barreled Questions

• �4���� )
�
& +����' 1�� �5� "�9� "# "9�� ��� )�, I �L�
�@9# �# "��&��� "��O  �! �5�U��& 1���c� )�, I fGL %@� M����.

"�.�"�.��� :
 "=��	 =*�� ?��� P< I�' L����� =��	 �#< 9��: 0' �1��� ":=��	 =*�� ?��� P< I�' L����� =��	 �#< 9��: 0' �1��� ":   "
 

 0���Q< 0<��<��� 0�) ������ TF: �):

..١١ H L����� =��	 �#< 9��: 0' �1��� ": H L����� =��	 �#< 9��: 0' �1��� ":

..٢٢H =��	 =*�� ?��� P< L����� 0' �1��� ":H =��	 =*�� ?��� P< L����� 0' �1��� ":  

 F��� �� R���  ���c! F9�� �
� %O  �! ��� "��O � ����� Gc!
 )N��U +����' ��� %&
� � .

4di

 �B��E�� ��;</� �B��E�� ��;</� : :Ambiguous QuestionsAmbiguous Questions

•�3 � "�9� )�, I )�9�� �5�9�� )U�&� F�� :� T��U. 
����� R�G "# 	�
��� ��U �9:�� ��� ����� R�� )�, I.  

••"�.�"�.�::
  "���< 9�' "1� 0' 0��� U�� C'  �!   "

���*) & P*�� 7�	�<��� �������� ": ��1� ";�<�� �
����< 
�) "���� ' �) "V���� ' =*�� ���2 .

• R�G� "c! +����> "� )�, I )N��4� %�
� �! �5���2 
��
� ���� 06�.� ������ "�� "�@�
��� �! �� �� %@� 
R�� )�, I. "�9�� )����� �2��. "� +����> )N��4� ��� 
� a9�� )3�� )���> )
�
&� %O �� .

4WX
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١٢٦

*�F���  �2 =*�1��  �2 ����� ���� ��;</�*�F���  �2 =*�1��  �2 ����� ���� ��;</�   :
Recall – Dependent Questions

•���� F�2�� T�� )�, I "� "����� �� �9G� F���� )�N�� 
�3 � "�9� )��3� �! $5��9G. R�G�� "c! +����> "� %@� R�� 

)�, I �3 "�9� 1��
�� .
•"�.�"�.�:: �� "# ��Q�� %�� <�
c� +��Q��� 1��� "�@6@ )�  

b�2� ���� "�Q<: 0R�� ����� "���� �) �<# 0� ��<#' 
��+���� =�� I��2 I�).

• ��c! �3 � P�2� � "# �2�� )���' )
�
& R�G� %O � ����� 
"�9� )���> )
�
&� 1���� %9 ���� "� )���> ��� �5��3. 

•9�F� 0�� 5,	< 0�(+��� �*��� "B)' "����  �2 9�� 
5������� .

4W�

 ����� ���	!  �! �1� ���� ��;</� :Leading Questions

� 7	� &' p��� ��;</� 7���<R� I	� 7�	�<��� ��82� ���	! 
����� �# 7A*� ������ �) "���� M�
��2 ' �
(� �
�� I�' 7A*� 

"���� �
��2.
"�.�"�.�::
  " =���V ������� P����� �
�) ���V� ���� ���/� TF: ".� I�' �1��� &'

HT*	' �) =��	 =���V  �2 "��� 0' 7	� P+��� 0' M=*��� ”
 ���	n� 7�	�<��� I	� "�Q<�� �F: ".�“����”

��� ��� %=����� *.�' "��� "�Q<�� �A��� =��2! 0��� 9�F�:
)  �! C' U��  �2 _)�� 0' 7	� 0�(+��� �8�� 0' �) =���V*	/�(

4W4



١٠/١١/١٤٣٤

١٢٧

P8����� ������� ��;</�: Loaded Questions

�7	� &' p��� ��;</� 7�<R� 0��� P8����� . 
"�.�"�.�::
  " **# �F! 0������� 0� ��1��&� "��� =*���� 0' �1��� U�� C'  �!

H 7�*BO� ���1�� "����� �����  "
)��9 )7�*B! �1���( 1���� "� Q���# )��
A� 02����� F2�� � 1��> 

��
�� %����. G� "c! b�2 %O  %@� GL 0�  M�O� ��' )���' 
)��2�� 1��
��.  

R�G�� �4��� b�2 "��O  "���
� %�&
�� ��� )���> )���2�� G' "�9 
0�5� "� %O �:

.١ �)*�� U�� "�B(� 0�(+��� 7�*Bn� 

.٢U�� �
)3 0� �* "�) =*���� �) ���� 7�*B�� 02 "����. 
���* *
+� ���	 0' 0�(+��� & 0�B(� 7�*B�� �*�.�. ��� �
�' & 

0�1��� 0' =*���� P< �1��� �
�� �) ���� 7�*B��. 
4W@

 ��2���	� ���1� 5��A*� =*.R���� ��;</�Social Desirability

���2���	� ��A*� 5���	O� ��� ���� ��;</� p��� &' 7	�.
"�.�"�.�:

 "0<�� *��� `�*<� 7	� I�' �1��� ": H “
�P< ��� ���	��� �(���� 0/ 6��	��� P< �1��  �2 0� U*� 

0' *����� 7	� 0' ��*<� 0� �
��2  �� � ���� 0�*��#  �2 
I;��'. 

�G' "�9 0�5� "� %O � �L a��3 ���A� ":� +��Q��� )����� 
D���>�� ��� "��Q��� "�G� ������ $L����# E/ ���� ��c! "9�� b�2 
%O � )4�&� <�.# 0.# 1:2� %3#� �@:� )�U���� )�������.

�".�: )�� �: 0<��� m�<� ��1���  �2 *��� 0<�� 0�B =1�� 
������� H '  �! C' U�� �1��� 0'  �2 ��*��� +�(��&� *���� 0<�� 
0�B �
�(+� H(

4Wd
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 ��;</� "r8 ��;</� "r8Length Of QuestionsLength Of Questions

��8�<� =*��# ���1�<&� ��;<' 0�� 0' "B(��� 0�  .
 �) ���	�� ' "�Q<�� U���� &' 7	� ���2 =�2�1�

 %,��� s�*8< ' M���� 0�*�2 0����<&�.

4WW

 ��;</� 6���� ��;</� 6���� : :Sequencing Of QuestionsSequencing Of Questions
 7	� 0' ��� 7��*� ��;</� �) 0����<&� =*�� �1� 7�	�<��� 0�:
���;</� ������  �! ��;</� 5�F 6��8�� Z�3��.
�0� ��;</� ��
<��  �! ��;</� �	*����� �) ������.

 �<� �F: : L
���� C*Q��� Funnel Approach *)� �F: L
���� 
��
<�� ��1��� G�<�� ������.

 t#��� ����	�! +�(�R� �A����� ��;</� 6���� ��2 0<��<��� 0�
�
(��� G(� t#��� ����< ��;<R� ����� ��
(�  .

"�.� :R83 *���� ��� ��� 0�������� 0����	 6B:
.١"���� 5�2�< ",3 �;,�V 6� "2�(��� =��	 ��*) C��2.
.٢"���� 5�2�< ",3 �;,�V 6� "2�(��� =���� ��*) C��2.

4We
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١٢٩

 ���3��� 5������� ' P������ 5����� ���3��� 5������� ' P������ 5�����::
Classification Data Or Personal InformationClassification Data Or Personal Information

M��
� +������ )�&.A� �# +������ )�!�U����� ��� +����� 
"� ���� <�� �� $����� PN��� ������� %.��� .... \� 
Gٕ� +��9 R��L 1���N ��' 0���� ��� +����� ?F��� �� 
"�! "9��� D�2�' +������ � ���3�# )��  P� Q���
� 

D�� :� "� $� $LO�&��  �! )��@� )��  )�&��� Q��
� �5� 
	
��� �� P�2� �5��� �
#. F��� "# SN�� R�� +D��> 
"�� $� $LO�&�� . SN��� $5� R�G9 "# F�  $�3��� �L 
�9:�� "� D��.' $  F��� �� G' P3� "���� � �! �� M# 

K.A �.m.

4Wf

 %����. %����. : : ���3��� 5������� ' P������ 5����� ���3��� 5������� ' P������ 5�����
Classification Data Or Personal InformationClassification Data Or Personal Information

 ���� )9���� )�����. )�: � D�&�� � �! )�&.A� +������ P3��
	
���  .

 M# �# %.�� "� )�&�� +������ F�2�� ��� )�, I PN� %N��
+�,! %9A ��� 	
��� )����N <�.# ) � 
 +������.

"�.� :: 9�3� U�<�:
0� "#�      :�WXX      "����eXX�@XXX      @�XX�dWXX    0� _)dWXX

 +��4��� "� +����� 	
��� P��� "# )���Q��� 	�
�� �! S&���
)��� K,�&. 0&� �! �5���LI ?)�!�U�����.

4Wg
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١٣٠

 0����<&� "�� ' ����� *
+��� 0����<&� "�� ' ����� *
+���
General Appearance Or (Getup) Of The QuestionnaireGeneral Appearance Or (Getup) Of The Questionnaire

� ������� *������ 5�� 0� 0����<&� *
+�  �! T����&� 7	�:
.١"���� � )����.
تنظيم ا2سئلة وإعطاء ا0رشادات والتوجيھات والتنسيق الجيد٢.
..٣٣)�&.A� +������)�&.A� +������..
..٤٤<�.I )�&.A� +������� %.���� )&�.� +�������<�.I )�&.A� +������� %.���� )&�.� +�������..
..٥٥"���� � )��5� �! )
����� )�, I"���� � )��5� �! )
����� )�, I

4Wi

 =��	�� ���1��� =��	�� ���1���A Good IntroductionA Good Introduction
"�.�"�.�::
CV�V2 9*�����:                                            l�*����l�*����   :   :////

%��� "�9� �! 1��
� �L�Q� ) ��� D�&�� � GL $�& . ����� � 0� �
%��� "�9� �! 1���� <�� �� ���5! "� 
� ��� . MG� +�# R�I ��Q��

 ���# ���c! R��� "�9� �! R����� "� )
�
& 1��& ��D�2�' P�2� �
)
�&� )���:� D�&�� � )�, # "� F��� "#.

 =���� D�N�# ��U "� �
I b��� "�� R�����> )���� )�� � ��� Q!�
� 
�5���� ��� +������� ��' %�&�� . �9O� �9��R�  ��! )���� )�&�&.�

 �! 2�! $3�� GL $�.� � 0� � R��A� %9� $3� K�&.�� ���3
 % �� 0� � )������ +D��'R�  %��
� ��� X,����� ��&.�� �������

+������.
 ����> �5���3 ��� 1��� �� =��� ��3#� ?R������ R�3� ��� ���@9 R�9A#

	
�� GL.
                                                                  ������

4eX
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١٣١

تنظيم ا�سئلة وإعطاء ا7رشادات والتوجيھات والتنسيق الجيد
Organizing Questions Giving Instructions And 

Guidance, And Good Alignment 

� �2�<� ��+�� ��;</� �) ��V	' ��<��� �
����� �#��R� 
�
���*� �1�*8� ��18�� ���1� 5������ 02 ��(�� ���	�� 

 �2 "� �<# 7�	�<���  �2 ���	! ��;</� 0� C' 
����.  

� 0� 7	��� 7��*� ��;</� �1�*8� �2�<� 7�	�<���  �2 
���	�� �
��2 0� "F� �
	 5# 0�*��� 0� _�:*! 
I�����.

4e�

"�.�"�.�::

غير موافق بشدةغير موافقغير موافق قليLمحايدأوافق قليLموافقأوفق بشدة

١٢٣٤٥٦٧

"���� 0��� �) 9����� 9�<*��� ��(��� %�(� ������� ��;</� ��1� . 0� *�)
 9� ��<����� ���	�� �#* 7��� �. M"���� �) TV	�� �� M������ 9��*	� _�8��

��c� G��1���� %�����<� ���	 "� ���
� �) �	��� 0����� �):

ــــــأقوم بأداء عملي بأفضل صورة عندما تكون المھام صعبة إلى حد ما-١

ــــــأسعى للحصول على دور ريادي في فريق العمل-٢

4e4ــــــأھتم جيداً بشعور ا]خرين في العمل-٣



١٠/١١/١٤٣٤

١٣٢

 ���3��� 5������� ���3��� 5�������Personal DataPersonal Data
��c� "�.���� `B� : ��� ���3��� 5������� ��+�� 0�����c� "�.���� `B� : ��� ���3��� 5������� ��+�� 0���::

 �) =�	��� 5�;(�� �) 9�.�� CF�� �#*�� "� =*;�� 6B  	*� �) =�	��� 5�;(�� �) 9�.�� CF�� �#*�� "� =*;�� 6B  	*�
���c� 5�*�E�������c� 5�*�E����::

����  *����*����44��  ��2���	&� ��������2���	&� ������@@��  ��(�+�� ���*�����(�+�� ���*���
   ( . �� +
��*    ( .H����    ( .����� 1��>
�  .�*–7/    � .F��#    � .�2 �� 1��>
7  .7E–/*    7 .%��#    7 .%�I �!�A> <�� ��
�  ./(–E/    � .=�2�    � .)���' ��U 0,�Q�
   / . =�!E/

4e@

U*3/� ���3��� 5������� "3���� ���3�� 5�������U*3/� ���3��� 5������� "3���� ���3�� 5�������
Information On Income And Other Information On Income And Other SensetiveSensetive

Personal Data Personal Data 

�  �! �5��L� � ���� "���� )�, I b�2 ����� F��� "�
 ����� � ��
 F��� ��� 	
��� �55��� ��� )�9A�� %


6�2� R�G.
�  %���� ��� "���� � )��5� �! )�, I fGL b�2 ��� ��

 ���� MG� ���� � "� X���� F��� �� ��
� <�� �
 �&.A� P��2� +G )�, I ��� �.
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"�.�"�.�
 %�*+� %�*+�  0/0/  *�.���*�.���  0�0�  0�.�����0�.�����  �1����1���  0'0'  "3���"3���  "��2"��2  �
��
�  �)�)  >*�>*�  5�*�*1��5�*�*1��  

��������  �:F3���:F3��  M��*)/�M��*)/�  "�Q<��"�Q<��  ������������  �
��
�  �F
��F
�  ����������..  ���<���<  �+)������+)�����  
 �2 �2  ��*<��*<  ���	�����	��  ��
��2��
��2  ".�".�  �#���#��  5�����5�����  ���1�<&����1�<&�..  0�0�  9�B)9�B)  
6B6B  =*;��=*;��   �2 �2  �#*���#*��  CF��CF��  ".��".��  9�B9�B::

� ����	�� C�<�� "3���:
U*3/� 5���(2�� ���*B�� ��3 "�#

� . 0� "#'36,000  $
4 .36,000 $ � 50,000 $
@ .$50,001  � 70,000 $
d .70,001  $� 90,000 $
W . 0�  �2'90,000 $

4eW

 0����<&� ���
� �) ���(��� ��;</� 0����<&� ���
� �) ���(��� ��;</�::
Open Open –– Ended Question At The EndEnded Question At The End

�fGL PN�� 1��� %O  b���� �! )��5� "���� � "� %� 
+������ "�@�
��� "� M# �� �! "���� � �# "� D��A# 

���� $� �5������ "���� �.
"�.�"�.�::
���*���*  ����  98��98��  ��;<'��;<'  ���1�<&����1�<&�  ��*)��*)  *������*������  0202  9�'*9�'*  �)�)  

����'����'  =*�.�=*�.�  5�F5�F  ������  9�9�  ''  9�(�+�9�(�+�  ''  ��+�������+�����  ��������  "���"���  
�
�)�
�)  MM  0�0�  9�B)9�B)  7���7���  C'C'  _����_����  *��*��  9��3�9��3�  �)�)  ���<������<���  

����3������3��  ���c����c�  ::

4ee
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5������<&� ����� 02 �����3 ����:
•����� +D�&�� � "� �@9# =�2 P�� +������ ����A �L�@9#� 1�,�! 

)&�. G' +��9 )���� 1���9 1�A����  ���!�4�.
•"9�� +D�&�� � "�@
��� "� P�� +������ �L������ � �� )��5 �.
•D�&�� � MG� $� �9:�� "� ���3�&� =�
� +�!�N' a� d� M�Q�� 

MG� $�3 ���� 	
�� �Q� ��I "� "9��� ��9� ) ���.
•"� "9��� "# $��� 	
��� P���  +������ � ��� �# )������ ?"��.m 

"�� "9��� �53�
�' <�
c� +6��� �# +������ �# 0
&� ? "�� 
"9��� �5�� �' ������� �# ������� �����9�>.  

•R��L X��� ������9 )
��� ���� �&�� �� ��' %O � MG� �4��� 
�����' D��� ��� )�, I �# %O � =�� �.

• "�� "9��� $�.�  P3�� +�9�A� )�����9�> %�&
�� ��� +����' 
+D�&�� 6� %@� R�� )&�.� +���.� D6���.  4ef

�.��.�.��. : : �+�,��� �+�,���Observation Observation 

••P��P��  +������+������  "�"�  =��2=��2  )Q
6��)Q
6��  ::
••P�2� �P�2� �  %�&
�%�&
�  ������  +������+������  "��"��  ����������  M#M#  )�, #)�, #  �!�!  )��
)��
  )Q
6��)Q
6��    

M#M#  "#"#  )��2� ��)��2� ��  	
���	
���  "#"#  Q
6�Q
6�  R�� R��   "������"������  �#�#  $5�2A�#$5�2A�#  �#�#  M#M#  
D�AD�A  �.m�.m  $�5�$�5�  ����  �!�!  ),��),��  %���%���  �#�#  ),��),��  �2� ��2� �  �5����5���  $�9
c�$�9
c�  %@�%@�  

%�����%�����  $@$@  $���$���  %�� ��%�� ��  +������+������  )&�.�)&�.�  R�G�R�G�  ..
••��������  Q
6�Q
6�  	
���	
���  +�9�
�+�9�
�  "�"�  $��$��  $5�Q
6�$5�Q
6�  $5�����$5�����  �!�!  %���%���  

$5@���
#�$5@���
#�  +6������+6������  ������  �5�������5������  +������+������  b���b���  FN4��FN4��  ��U���U�  R�GR�G  
"�"�  )4�)4�  $ ��$ ��  ����Aٕ�����Aٕ�  ������  "9��"9��  �5�Q
6��5�Q
6�..  "��"��  %����%����  )�,���)�,���  ������  

"9��"9��  "#"#  $��$��  �5�Q
6��5�Q
6�  +��4��+��4��  %@�%@�  S�� �S�� �  "������"������  HG����HG����  $5��9�
�$5��9�
�  
<���<���  F�3F�3  ������������  "�"�  �5N���5N��  D��@#D��@#  $�Q��$�Q��  +����
�+����
�  �L��U��L��U�..
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�+�,��� ?��'�+�,��� ?��'
�<1���<1��  ?��'?��'  �+�,����+�,���  7<��7<��  *����*����  P������P������  ������  ������::

0�0�  ������  ��*�������*�����  0�0�  �
��2�
��2  �	��	�  0�2�0�2�  0�0�  �+�,����+�,���::
..١١+�,���+�,���  *�A*�A 9*�����9*�����  Nonparticipant – Observer

.٢+�,��� 9*����� Participant - Observer

�+�,��� 0�� 0' 0��� 0��1��<�� 0������� ���� �):
..١١����
�����
�Structured Observation Structured Observation   
..٢٢ ����
� *�A ' ����
� *�A 'Unstructured ObservationUnstructured Observation

4ei

 %&' :*�A +�,���*�A +�,���  9*����� 9*�����Nonparticipant – Observer 

�1� ������ �+�,���� 0� 0' `��� ��V	 0� _*) "���� ��+�����.

 �2 �2  "��<"��<  "�.���"�.���::   "�9�c� 	
��� "# a��� �! �
# "�9�# F�9�� 
�L�A�� %� �� 0�9 �N�� ����� ��3�. S� �� )Q
6� R��  
"������ 	
���� 1���� )�!�9 %6. ��� "� $��I ":� ��&� T�� 

+������� )&�.� )���9� D�N3 ����� M���� ��3� D��@# %���. 
"9���� 	
��� "� %6. %�� � R�� +�Q
6�� $@ �5����� "# 

K�.� � T�� X,����.  
0�� �F: 7�8�� �	�� +�,��� )������( �) 0��� "���� =�� ���8 
�F� 0O) 5�<�*��� ���� �1�  �2 �+�,��� _*E�<� ��# ,�8.

4fX
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 %����. %����. : :9*����� +�,���9*����� +�,���Participant - Observer ::

•�
�) ������ "3�� ��+���� B�� 0� _*) "����.
• �2 "��< "�.��� G' FU� 	
��� �! ) �� )�9������ 

)����� �! +��Q�� %���I ��c! $N�� ��' )�Q��� 
S�&�� �
# "������ �5� $@ $��� )Q
6�� )�9������ 

+������ %6. �,�# %���� .  

4f�

 ����
��� *�A ����
��� �+�,��� ����
��� *�A ����
��� �+�,���
Structured Versus Unstructured Observational StudiesStructured Versus Unstructured Observational Studies

����   ����
��� �+�,���  �2 ��;�1�� 5�<�*��� ����
��� �+�,���  �2 ��;�1�� 5�<�*���structured observational structured observational 

study  study    ::
•�5�!� "�9� +�,! )2A�I �L�Q�� ��� FU�� 	
��� �! �5� �� 1��
�. 

$��� �! fGL )��
� $��&� HG��� F ��� 0�L# %9 	
� %�� �� 
+�Q
6��.

 ا2حداث تتابع ومدى الم حظة مدة مثل المھمة ا2شياء بعض تسجيل يتم عادة•

.م حظتھا تتم التي ا2شياء بعد تأتي أو تسبق التي وا2نشطة
•%�� � 0��Q� )�,��� �# M# ���4� �! "�9� %��� G' "�9 R�G� ��@:� ��� 

X,��� )Q
6�� .
•%�� � 0��.� J��# R�� � )2����� )2A�:� "������ R�G9� $5������ 

$5���&�� )�Q��� ��U� )�Q��� G' ���� 	
��� "# �5� 
 �◌ �◌ �◌ �◌ �◌ �◌ �◌ �◌ r◌ �◌ �◌���@:�.  

•$�� %��
� +�Q
6�� ��� $� �5��� � P� )Q
6� %.�� 	
��� �! R�G �# 
K���� ��.�� ��' ���# �
 "9��. $��� �! %��
�� 0��&� +�Q
6�� �! 

+������ D��> ���� "� %��
�� �5��� ���! ���.
4f4
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�� k k   )�9�5� ��U +�Q
6� =��2 "� $��� ��� +� ��� )�9�5� ��U +�Q
6� =��2 "� $��� ��� +� ���
Unstructured Observational StudiesUnstructured Observational Studies

� "�9� <�� 	
��� ��9!# )��3� "� T�� K,�&.� ��� 
=
� � K
�� �! )��� ) ���.
%� � 	
��� %9 D�A �Q
6�.

)Q
6� 	�
I �3 "�9�  �D�� "� ) ���.
����� fGL +� ��� %&# +� ��� )��&��. G' $�.� � %���9 
��� � ��� ���
� "� MG� Q
6�  ���� "�#� 0�9� $��  
R�G.  

4f@

�+�,���  �2 �1� ���� 5�<�*��� 7�2 ���V�
advantages and disadvantages of observational studies

����������  ::
<�� � )3�� �! +������ ��� $� �5��� "� =��2 )Q
6� 	�
I 
��9 M��� �! 0��Q� )����2� ��9# �5�I � T���� ��
�� "����� ��  
.

"� %5 � 0���� ��� ��@:� ),��� ��� T�� X,���� 1��
�� +G 
��@:�� ��� 1�L�Q� PN�� )Q
6�� %@� +����� �
# +������ %6. 
$��# J�� I �# +���� F��4�. �3� ��� � R�� +������ 	
��� ��� 

0�A�9 HG��� +G ����.
"� %5 � $�.�  )Q
6�� %�&
�� ��� +������ ��� H��
� �5��' 

	
�� )�������� =�2��� ��� ����� ��� ����� )�, # ?"����� ��� G' 
F�&� %�&
� ��� +����' 1���� "� %��2I �# ���9 "������ 

"���4A�� ��,�.  4fd
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7�2 �+�,���:
F�2�� $�.�  )Q
6�� ��5Q )Q
6�� 1���� )���2 �� $� $�� 
$�.�  +�Z $����� )Q
6���� .. +����9� 6@�.
����� fGL )���2� �5�:� ),�2� )���� )��9�� .
�Q� %�2� 1��� "c! ��N� %���� �3 "�@O� ��� )3� Q
6�� 
���� )3� +������ ��� ?�5�� � ��� ���� ���� ��
�� �! ��Q
6�  

.
"� "9��� "# �@:�� )Q
6�� H����� �&.A� Q
6��� ���L������ 

f���A�� f��� �� �Q
6�.
�3 ����� Q
6�� ��� "��.�� �! �� �� +����� ��� 	�
��� MG� 
$�� ��Q
6� +������� ��U )��4��.
"� ��U "9��� $�.�  )Q
6�� �! P�� +����� "� ��9�� 

	�
��� �������� .
"� F��� F���� Q
6�� ��� ���
� �� �Q
6� 0�9� Q
6� ���� 
$��� R�G� 0�9� $��� %�� �� �� ?�Q
6� ���� =�2� )���.�� ��� 
����� ��� M���� J�3�� �! ��
��.

4fW

�+�,���  �2 ����� ���� 5�<�*��� �) V�����
Baises In Observational Studies 

�3 T���� +������ ��� ����� �5�! 	
��� ��� ��Q
6� )�&.A� 
��
��� )���� R83 �) "�	<��� ' R83 �) *�F��� ' �) *�<(� ������ 
��� I+�,�. 
��9 F�� ��� 	
��� "# �9:�� "� �!�� =� �� �! $5! "�Q
6�� 

R�� �� MG� ���Q
6� ��
 "9�� %��3 +������ �5��.� � �! 	
��.
�3 M�O� %�2 1��! )Q
6�� �5����ٕ� �! +��! )�2��� ��' ��5�' 

Q
6�� ����&ٕ� %����� ��� M�O� ��' f��
� �! %�� � ���Q
6� . 
F����� R�G F�� F���� Q
6�� ��� )���9 $���� )Q
6���� )
�
&� 
%�� ��� =�3�� ��� �Q
6� . 
+� ��� 1���� $�� �5�! �9:�� "� �!�� )�@� �! +����� "�Q
6�� "� 
=��2 F� 
 %���� )�@� . $�� )� 3 ��� +�� =���� "�� "�Q
6�� 
��� �����' ��� +��� )D�  =���� �# 06�.�( ? P*�� �#*�� 
L����� 0� ��<1�� "����� �1.��.

4fe
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$�� T���� "������� ��' T�� +�@O�� $@ %�� � ��@m R�G ��� 
2��A ����! �� ��� 0����� ��� ���&� ��
�� <�� "������� 

$5���� �� ��� K�.�� �5��.
�	 V����� ��
� ���,���: R�G� ����� ��4� "� $�� ��Q
6� �9��  
f���A� ��:� +
� )Q
6��. ����� 1�3 ��
�� ����� $�� )Q
6�� 1���� 
1��&3. "� Q
6�� $��� )Q
6�� %�� �� R��  ��U R�� � 

F��2�� ��Q
6�.
��# �! )Q
6�� ��� ���� 1���� )���2 "c! "������ "�G� $�� $5�Q
6� 

S�&� $59��  ?����� �!���� �! )Q
6�� ������� 2�A )�
6&�. G� 
�4��� ��� 	
��� MG� $�.� � )Q
6�� P��� +����� �@
� "# 

K�.�� "� ��� +�Q
6�� ��� +�� %6. $��I )����� ���I G' 
�5Q �5�# 0��.� ��@9 "� ���Q
6� %6. �3�� 1��! )Q
6�� .

4ff

5������� 6�	 �) ����������� �+�,��� ���3�<�
Data Collection Through Mechanical Observation

•"9�� $�.�  +�Z %�� �� 	�
I ��9 P�� "�� M# ���� 	
����. 
	�
 $�.� � +�m ���&�� �,���� � +����9� ������ %�� �� 

+������. ������ +�Q
6�� )�9���9��� �L��.� "� D�2.I.
•��.�'  �2 9�F:

.١+����� M�L�A� X��� "�������.  

.٢+������ ��� $�� �5����� "� +������ )2 �� ���9 > �! ������ 
+�����&��.

.٣$Q� )������ ��� ��
� ��� ��� P3�� "���.

.٤%�� � ��� ���.� � +6�5 � )���� %@� 0�&� ��Z.
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 %����* : I���3� �*(�� 6)�� �1�1� 02 P���� 5�*���3�
)��8�1<&� 7���</� (Projection Methods

�:��� 	
��� fG5� F��� I �! 	
�� ����� ����� � P�2� � 	�
�� 
	
��� ������ "� ��#� f���A�� �2�.�� ��9!I� �! ���� ��2���. 
�!� fGL )��
� �G��� $�.�  F��� # )������ �# "���� � �# 

)Q
6��.
�$�.� � F��� # 2�� > 1�@9� �! 	�
� =�� �� +6�N��� 

"�9�5� �� $59�� � �,�A� �!� ���2� ?+������ �!� H�.�  
���2�� ��9!# D6���.

���9 $�.� � $� �� )�2�2.�� +��&���� ��&�� ����9���9�� �L��U� 
"� %� )!��� 0�9 2��� D6��� "�� +������ +��6�>� )���.��.  

�1�9�� ��� $��� �5��� 	�
� ���
�� �L "# +�2����� )��2��� "�� 
+������ �# +���.� D6���� �L ��� �5���� )�
 �! ?=� � 	�
 

����� 02���  ���
�  ����3 R�� ��  

 
4fi

 _,3/� ������ _,3/� ������Ethics And The ResearcherEthics And The Researcher

.١)Q!�
�� ��� )��  )�&�&.� +����� "�@�
���.

.٢$�� J�.� �! b�A )���2 ) ��� "����� ���.

.٣� �4��� P�� +������� )�&.A� �' G' +��9 )����N �� ?	
��� 
F��� "# $��� )3�� F�� I ��� f���� ��� R�G.

.٤� F�� ����' M# K.A ��� )���> ��� D�&�� �.

.٥� �4��� Q
6��� ��U R��A�� �! %��� "# %.��� ��!.

 عرضة فيھا يكونون لظروف الدراسة في المشاركين تعريض يجب (٦.
 يتحمل أن الباحث وعلى . النفسية أو العقلية أو البدنية لQضرار
.ا2ضرار ھذه من حمايتھم مسؤولية

 تقديم عند تشويھھا أو البيانات شرح يسيء أن إط قا للباحث يجوز (٧.
. جمعھا تم التي البيانات عن تقرير

4gX



١٠/١١/١٤٣٤

١٤١

المحاضرة الثامنة
الفصل الحادي عشر

العينات وأنواعھا 
Sampling

٢٨٢

مفاھيم أساسية
Population البحث مجتمع يعرف Research :

 موضوع يكونون الذين ا2شياء أو ا2شخاص أو ا2فراد جميع بأنه 
 بحيث المشتركة الصفات من مجموعة أو صفة ويجمعھا البحث مشكلة
 .غيرھا عن المجتمع مفردات أو وحدات الصفات أو الصفة تلك تميز

Statistical ا)حصائي بالمجتمع أيضا ويسمى Population

 علمية أسس على المبني المنظم ا0حصائي العمل ھو :Census التعداد
 ا0حصائي المجتمع وحدات أو مفردات كل شمول مبدأ على يقوم والذي
.ا0حصائية للمشاھدة وإخضاعھا البيانات جمع بعملية

 علمية، أسس على المبني المنظم ا0حصائي العمل ھو :Survey المسح
 من عدد( ا)حصائي المجتمع من جزء شمول مبدأ على يقوم والذي
 احد باستخدام الغالب في المفردات ھذه وتختار .)وحداته أو مفرداته
 المجتمع على المسح نتائج تعميم يمكن بحيث ا(حتمالية، المعاينة أساليب

.الدقة من معين بمستوى ا0حصائي
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Questioned المستجَوب• Person: با0د(ء المكلف الشخص ھو 
 عند أو التعداد بعملية شموله عند المطلوبة المعلومات أو بالبيانات
.يستجيب لم أو استجاب سواء العينة، وحدات ضمن شموله

 أو بالبيانات يدلي الذي الشخص ھو :Respondent المستجيب•
.المطلوبة المعلومات

Random العشوائي ا/ختيار• Selection: عدد (نتقاء عملية ھي 
 شخصي تحكم أي تبعد بطريقة ا0حصائي المجتمع من المفردات من

 مع المجتمع مفردات من مفردة أي استبعاد أو اختيار في للتدخل
 مفردات لجميع متساوية فرص إعطاء وضمان المنتقاة، المجموعة
.المختارة العينة ضمن للظھور المجتمع

 بمقابلة يقوم الذي الشخص ھو :Enumerator )العداد( المستجوب•
 أو ا(ستبانة تعبئة لغرض المسح آو بالتعداد المشمولين ا2فراد

 التعداد في المعتمدة البيانات جمع لصيغة وفقا البيانات على الحصول
  .المسح او

٢٨٤

أصناف المجتمعات ا7حصائية
����  ��' +���N��� ��� �5�24� b� �� )�,�&
> "9�� ����� 
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أسس تعريف المجتمع ا7حصائي

)����� a d� ���!� ����3� ������� P����� 0��� "# F�� :
.١U�����
.٢5�����
.٣U����
.٤���V�� 6	*���

 �3� P����� $�5��� ���� �! ��&3 ����� a I fGL "� M# F��U�
	
�� P���� ��U �.m P����� P����� %��� � "# ��' M�O�.

 D��� ��� )���� ��
 ����� ���
� ���
�� P����� ���
� "�! R�G��
 "�9 D�  P����� R�G "� +������ P�� ��� M�2�� %�� M:�

 )������ F�� :� �# %��A� ����� F�� I

٢٨٦

مثال 
 معين لمنتج الصالحة العبوات لمسح ا0حصائي المجتمع تحديد أردنا إذا

 المجتمع ھذا تحديد يمكن فإننا معينة لشركة التابعة المصانع احد في
:يلي كما

المنتج من الصالحة العبوات :المحتوى

 ذلك يشمل و( ،١ رقم المصنع في المنتج من الصالحة العبوات :الوحدات
.ا2خرى المصانع في الصالحة العبوات

والخارجية المحلية ١ رقم المصنع فروع جميع :المدى

. مث  ١٥/٩/٢٠٠٩ بتاريخ المنتجة العبوات :الزمني المرجع

 ١ رقم المصنع في المحدد المنتج من الصالحة العبوات جميع فان وعليه
 تمثل ١٥/٩/٢٠٠٨ بتاريخ والخارجية المحلية فروعه جميع في

.ا0حصائي المجتمع وحدات
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تقسيم المجتمعات من حيث الثبات
:قسمين إلى الثبات حيث من المجتمعات تنقسم

.والمدن كالشوارع قصيرة فترة خ ل تتغير ( ثابتة مجتمعات١.

 2خرى فترة من سريع بشكل تتغير )حركية( ثابتة غير مجتمعات٢.
  .ما شارع في تمر التي السيارات عدد مثل

:إلى فتنقسم العدد حيث من أما

Finite محددة مجتمعات١. Population: يمكن الذي المجتمع وھو 
.محدد بشكل وحداته عدد تحديد

Infinite محددة  غير مجتمعات٢. Population: الذي المجتمع وھو 
.وحداته عدد وتحديد معرفة يمكن و( القيم من (نھائي عدد يشمل

٢٨٨

Sampling  المعاينة وحدة أو العد وحدة Unit:
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العينة والمعاينة
������ Sample:
�L D��� "� P����� MG� $�� f����. )���2� )���� 1��
� $�.� �� �! 

$9
� ��� %9�.   �<� ����2 *���3&� ��������� Sampling. 
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 )����  
. %9� �&�� "� �&��� )���� �� � Subject:

7�<' �������� Sampling Technique: 
�L تحديد بھدف م ئمة عينة اختيار بھا يتم التي العلمية تقنية أو الطريقة 

. المجتمعات عن باستنتاجات الخروج أو معينة مواصفات أو خصائص
*�8! �������� Sampling Frame:

 �L 1���� "� ��2' M��
� ��� +�
� )������ ��
 "9�� ����. )����. 
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٢٩٠

أسباب اختيار العينات

التكلفة والجھد وطول الوقت ١.

ضعف الرقابة وا0شراف والدقة٢.

التجانس التام وبالتالي فان فحص الجزء يكفي٣.

تلف العناصر مث  ( يمكن فحص جميع المعلبات (ن ذلك يؤدي ٤.
لتلفھا كما ( يمكن فحص جميع دم المريض 

عدم امكانية حصر مجتمع الدراسة في بعض ا(حيان ٥.

حساسية التجربة مث  ليس منطقيا اعادة تغليف عبوات منتج معين ٦.
.بطريقة جديدة قبل اجراء التجربة على عينة واختبار ص حيتھا

تساعد العينات في اختبار مدى دقة نتائج الحصر الشامل٧.
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Sample Typesأنواع العينات 
:رئيسيين قسمين إلى العينات تنقسم

Probabilistic )العشوائية( ا/حتمالية العينات -١ Samples: وھي 
 بحيث تجري ا(ختيار عملية أن أي ا(حتما(ت، نظرية على تعتمد التي
 ظھور احتمال وان معلوم احتمال المجتمع مفردات من مفردة لكل يكون
 يكون أن يمكن ا(حتمال وھذا .صفر يساوي / العينة في المفردة تلك

  البسيطة العشوائية العينات في الحال ھو كما المفردات لجميع متساويا
 ا2نواع في كما متساوي غير يكون أو ،)ا(حتمالية العينات أنواع احد(

 العينات وفي .الخ... والعنقودية كالطبقية ا(حتمالية العينات من ا2خرى
  .دقيق بشكل ومعروف محدد البحث مجتمع يكون ا(حتمالية

Non ا/حتمالية غير العينات -٢ Probabilistic Samples:  

 عدد معرفة تتطلب و( مفرداتھا اختيار في الباحث يتحكم التي وھي
 المجتمع 2فراد الفرصة تتساوى ف  ولھذا البحث، مجتمع مفردات
 غير العينة في الظھور في مفردة كل واحتمال  .العينة في للدخول
 ( العينات ھذه وفي .الحصصية والعينة القصدية العينة مثل .معلوم
.المجتمع مفردات جميع ومعرفة تحديد يمكن

العينات ا/حتمالية: أو/
إلى  Probabilistic Samples) العشوائية(تنقسم العينات ا/حتمالية •

:نوعين وھما

Unrestricted المقيدة غير العشوائية العينات - أ Probability
Sampling

 واحد نوع فقط وتشمل المجتمع من مباشرة اختيارھا يتم التي العينات وھي
Simple البسيطة العشوائية العينة وھو Random Sample

Restricted المقيدة أو المعقدة العشوائية العينات - ب Or Complex
Probability Sampling، تحسين إلى يؤدي العينات من النوع وھذا 

:أنواع أربعة وتشمل ، المعاينة كفاءة

Systematic Samplingالعينة المنتظمة ١.

Stratified Samplingالعينة الطبقية ٢.

Cluster Samplingالعينة العنقودية ٣.

Double Samplingالعينة المضاعفة ٤.
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العينات العشوائية غير المقيدة : أو,ً 
 Unrestricted Probability Sampling 

 �8�<��� ��;����� ������Simple Random Sample:
�L� )���� 1��
�� �! +����� )�����
� ��U 1����� Unrestricted
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٢٩٤

العينات العشوائية المعقدة أو المقيدة: ثانياً 
  Restricted Or Complex Probability Sampling 

:Systematic Sampleالعينة المنتظمة أو النظامية  - ١

 دون العينة مفردات (ختيار منتظم أسلوب إتباع يتم العينات من النوع لھذا وفقا
 يتم التي ھي البداية نقطة وإنما القرعة، أو العشوائية ا2رقام جداول إلى الرجوع
.عشوائيا تحديدھا

 القائمة في عشوائيا مرتبين وكانوا الدراسة مجتمع أفراد بأسماء قائمة توافر إذا مث 
  الدورة طول بتحديد البداية في يقوم حيث دوري بشكل عينته يختار الباحث فان

)Skip Interval( فإذا المطلوب العينة حجم على المجتمع حجم قسمة طريق عن 
 يتم ثم ،١٠ ھو الدورة طول فان ١٠٠٠ المجتمع وحجم ١٠٠ ھو العينة حجم كان
 ثم ومن عشوائي بشكل )١٠ من اقل عدد( ا2ولى المجموعة من البدء نقطة تحديد
 والثالثة ١٥ رقم تكون الثانية المفردة ٥ كانت البدء نقطة مث  وھكذا عشرة إضافة
.وھكذا ٢٥ رقم

Skip Interval = Population Size \ Sample Size

 سھولة أكثر المنتظمة العينة استخدام يكون والمتجانسة الكبيرة المجتمعات حالة في
.البسيطة العشوائية بالعينة مقارنة العملية الناحية من

 ا2صغر من مث  معينة بطريقة مرتب المعاينة إطار كان إذا تحيز تسبب قد أنھا إ(
 بشكل المعاينة إطار ترتيب خ ل من ع جه يمكن وھذا العكس أو لQكبر
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:Stratified Random Sampleالعينة الطبقية العشوائية  -٢
 أو طبقات إلى تقسيمه يتم متجانس غير الدراسة مجتمع يكون عندما

 المستوى أو كالجنس الدراسة متغيرات احد حسب فرعية مجموعات
 يقوم ثم ومن الخ،.... العلمي التخصص أو ا(جتماعي أو ا(قتصادي،

 بالعينة سواء( الطبقات ھذه من عشوائيا العينة أفراد باختيار الباحث
.)المنتظمة العينة أو البسيطة العشوائية

  فرعية مجتمعات كأنھا الطبقات مع التعامل يتم انه أي 
)Subpopulations( بحجم منھا عشوائية عينات اختيار ويتم مستقلة 

 الطبقات كل من الجزئية العشوائية العينات مجموع يكون بحيث معين،
   .الكلية العينة مفردات لعدد مساويا
.الفرعية المجموعة الدراسة في التحليل وحدة وتكون
:الطبقات على العينة مفردات توزيع
 مفردات عدد توزيع كيفية ھي الطبقية العشوائية العينة تصميم في المشكلة
 العينة حجم تحديد أي للمجتمع، المكونة الطبقات على الكلية العينة

 ث ث يوجد وھنا طبقة، كل من سحبھا سيتم التي الجزئية العشوائية
: لذلك طرق

٢٩٦

Proportional المتناسب التوزيع -١ Allocation:  

 من طبقة كل نسبة بحسب الطبقات على الكلية العينة توزيع يتم وھنا
  التناسبية الطبقية العشوائية بالعينة تسمى وھذه .الكلي المجتمع

Proportionate Stratified Random Sampling ا�كثر وھي 
:التالية لRسباب شيوعاً 

البسيطة العشوائية العينة من إحصائية كفاءة أكثر•
ا2خرى الطبقية بالعينات مقارنةً  التنفيذ حيث من سھولة أكثر •
Self( ذاتياً  مرجحة أو موزونة عينة تعتبر• – Weighting

Sample( العينة عناصر من مباشرة الوسط حساب يمكن حيث.
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مثال على العينة الطبقية التناسبية وغير التناسبية

اختيار عينة تناسبية عدد العناصرالمستوى الوظيفي 
من العناصر% ٢٠

عينة غير تناسبية

١٠٢٧المستوى ا)داري ا�على

٣٠٦١٥المستوى ا)داري المتوسط

٥٠١٠٢٠المستوى ا)داري ا�دنى

١٠٠٢٠٣٠المشرفون

٥٠٠١٠٠٦٠الموظفون ا)داريون

٢٠٤١٠السكرتارية

٧١٠١٤٢١٤٢ا)جمالي

٢٩٧

Disproportional المتناسب غير التوزيع -٢ Allocation: ويشمل 
 أنماط عدة وھناك .السابق التناسبي النمط غير ا2خرى ا2نماط جميع

Disproportionate( التناسبية غير العشوائية الطبقية للعينات
Stratified Random Sampling(،  

:التالية الحا/ت في النوع ھذا ويستخدم

  جدا كبير أو جدا صغير الطبقات بعض أعضاء عدد يكون عندما�

-Intra( للطبقات الداخلية التباينات في كبيرة فروق ھناك يكون عندما�
stratum Variances( في المختار العدد زيادة يستلزم وھذا 

 ا2كثر ا2خرى الطبقات مع مقارنة الكبير التباين ذات الطبقات
.تجانس

 من تكلفة وأقل أيسر الطبقات بعض من البيانات جمع يكون عندما�
.الطبقات باقي من جمعھا

٢٩٨
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:يلي ما التناسبي غير التوزيع أنماط بين ومن

Equal المتساوي التوزيع -١ Allocation: 

 عن النظر بغض المجتمع طبقات على بالتساوي الكلية العينة توزع وھنا
.الطبقة ھذه داخل والتباين المجتمع في الطبقة حجم

التوزيع المبني على أساس تحكمي من قبل الباحث -٢
 )Judgmentally Determined Disproportionate (

Optimum ا�مثل التوزيع -٣ Allocation: 

 المجتمع طبقات على الكلية العينة حجم توزيع على ا2سلوب ھذا يعتمد
 وھذا .المجتمع طبقات من طبقة كل في الداخلي التباين مقدار بحسب
 التقدير وھذا تقريبية، بصورة ولو طبقة كل في التباين معرفة يستلزم

 الحقيقي المسح قبل تجرى التي التجريبية المسوح من عليه الحصول يتم
.الحالي المسح موضوع لنفس السابقة المسوح من ا(ستفادة تتم أو

 حجم على بناء سيحدد طبقة كل من الجزئية العينة حجم فان وبالتالي
 الكلي التباين مجموع إلى منسوبا مفرداتھا وعدد الطبقة داخل التباين
٢٩٩الكلي المجتمع مفردات وحجم الطبقات لجميع

:العشوائية الطبقية المعاينة تصميم خطوات
  الطبقي التقسيم إجراء سيتم عليه بناء الذي المتغير تحديد١.

)Stratification(  

 المستويات أو الطبقات تحديد٢.

  الطبقات من العينة اختيار في التناسبي غير أو التناسبي ا2ساس اختيار٣.

Sampling( المعاينة إطار تقسيم٤. Frame( فرعية معاينات اطر إلى 

  معينة طبقة يخص إطار كل

عشوائي بشكل طبقة كل داخل )Elements( العناصر ترتيب٥.

 اختيار عند المنتظمة العينة أو البسيطة العشوائية العينة استخدام٦.
طبقة كل من ال زمة المفردات

٣٠٠
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٣٠١

Cluster( العنقودية العينة -٣ Sample(

  أولية عناقيد أو وحدات إلى المجتمع تقسيم يتم العينات من النوع ھذا وفق
)Clusters( المرحلة عينة ھذه وتكون بسيطة عشوائية عينة منھا نختار 

 الفرعية العناقيد أو الوحدات من عدد يشمل مختار عنقود وكل .ا2ولى
 العناقيد أو الوحدات ھذه من  بسيطة عشوائية عينة اختيار يتم ثم ومن

.وھكذا ا2ولى العينة وحدات من وحدة لكل الفرعية

 تسمى المفردات من ومجموعة مفردة تسمى المجتمع في وحدة واصغر
 تشكل مث  فالمدارس )مشتركة خصائص ذات طبقة وليس( عنقودا
 يكون ( وھكذا عناقيد، تشكل الواحدة المدرسة قي والصفوف عناقيد
 ا2خرى العناقيد عن تميزه الواحد العنقود ضمن مشتركة خصائص ھناك
 حيث الطبقية العينة بعكس .متشابھة غير العناقيد تكون أن يجب انه أي

  .الطبقات بين وتباين مجموعة أو طبقة كل داخل تجانس ھناك يكون

مثال على العينة العنقودية
 مستوى على ا(بتدائية المرحلة ت ميذ من عشوائية عينة اختيار المطلوب كان إذا•

 يقسم حيث مرحلة من أكثر على العينة اختيار يتم الحالة ھذه في غزة، قطاع

 خانيونس، الوسطى، غزة، غزة، شمال( محافظات خمس إلى مث ً  غزة قطاع

  .)أولى كمرحلة( المناطق ھذه من بسيطة عشوائية عينة باختيار ونقوم )رفح

  مث ً  تعليمية إدارات إلى ا2ولى المرحلة في المختارة المحافظات تقسيم يتم ثم•

  .)ثانية كمرحلة( ا0دارات ھذه من بسيطة عشوائية عينة اختيار ويتم

 المدارس من عدد إلى الثانية المرحلة في اختيارھا تم التي ا0دارات تقسيم يتم ثم•

.)ثالثة كمرحلة المدارس( المدارس ھذه من بسيطة عشوائية عينة اختيار ويتم

 عشوائية بطريقة  المختارة المدارس ھذه ت ميذ من عدد اختيار يتم وأخيراً  •
.)رابعة كمرحلة(

:مرحلة كل في )المفردة أو( المعاينة وحدة اختLف ھنا ويLحظ•

 وحدة الثانية المرحلة وفي المحافظة، ھي المعاينة وحدة ا2ولى المرحلة ففي•

 المدرسة، ھي المعاينة وحدة الثالثة المرحلة وفي .التعليمية ا0دارة ھي المعاينة

 الدراسة ستجرى حيث التلميذ، ھي المعاينة وحدة وا2خيرة الرابعة المرحلة وفي
٣٠٢.الت ميذ على
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:أسباب استخدام العينة العنقودية

 مجموعات مفردات أو أعضاء تجانس عدم حالة في تستخدم١.
 البسيطة العشوائية العينات عن يميزھا ما وھذا الدراسة،
.والطبقية والمنتظمة

 العشوائية العينة مع مقارنة ا(قتصادية الناحية من تكلفة أقل٢.
.الطبقية أو المنتظمة أو البسيطة

 للمجتمع المكونة للمفردات كامل معاينة إطار توافر عدم٣.
.بالمجموعات بيان أو إطار فقط يتوافر قد حيث

 في عليه ھو مما اكبر العينات من النوع ھذا في المعاينة خطأ
 التمثيل دقة فان وبالتالي .البسيطة العشوائية العينة حالة

 النوع ھذا أن كما .متماثلة العناقيد كانت كلما تزداد للمجتمع
٣٠٣المنظمات بھا تقوم التي البحوث في شائع غير

أنواع العينة العنقودية
 :منھا العنقودية للعينة الفرعية ا�نواع بعض ھناك•

Single الواحدة المرحلة ذات العنقودية العينة -١ – Stage Cluster

Sampling:  

 تلك من عدد اختيار ثم مجموعات إلى المجتمع تقسيم فيھا يتم التي وھي
 أعضاء جميع من البيانات جمع ثم ومن عشوائياً  المجموعات
.اختيارھا يتم التي المجموعات

Multistage المتعددة المراحل ذات العنقودية العينة -٢ Cluster

Sampling:  

 عينة اختيار يتم حيث .مرحلة من أكثر على المجموعات اختيار فيھا ويتم
 يتم الثانية المرحلة في ذلك وبعد ا2ساسي المعاينة إطار من عشوائية
 الوحدات يشمل الذي الثاني المعاينة إطار من عشوائية عينة اختيار
.وھكذا ا2ولى المرحلة في اختيرت التي ا2ساسية للوحدات الفرعية

٣٠٤
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٣٠٨

أنواع العينات غير ا,حتمالية: ثانياً 
Non Probabilistic Samples

تستخدم ھذه العينات عندما ( يكون الباحث مھتما بتعميم �
النتائج على المجتمع بقدر اھتمامه بالحصول على بعض 

.المعلومات ا2ساسية بسرعة وبأقل تكلفة

في بعض ا2حيان قد تكون ھذه العينات ھي الخيار الوحيد �
.أمام الباحث للحصول على بيانات

:ھناك نوعان أساسيان للمعاينات غير ا/حتمالية وھما�

Convenience Samplingالمعاينة الميسرة ١.

Purposive Samplingالمعاينة الھادفة أو الغرضية ٢.
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Convenience Samplingالمعاينة الميسرة  -١

Unrestricted  مقيدة غير عينات تعتبر� Samples

 من البيانات جمع للباحث يتيح المعاينات من النوع ھذا�

 للباحث مريحة ظروف ظل في الموجودين المجتمع أعضاء

  .المعلومات لجمع

 ا(ستكشافية المراحل خ ل عادة الميسرة المعاينة تستخدم�

 الباحث لحصول طريقة أفضل وتعتبر .البحوث لمشروعات

.منخفضة وتكلفة بسرعة ا2ساسية المعلومات على

 تعميم إمكانية حيث من مصداقية المعاينات تصميمات أقل�

نتائجھا
٣٠٩

Accidental Sampleعينة الصدفة 

 ا2فراد من العينة ھذه وتتكون ميسرة عينة العينة ھذه تعتبر�

 له يتوافر الذين أو الصدفة، بمحض الباحث يقابلھم الذين

.ويسر بسھولة مقابلتھم

 وضع قضية حول الجمھور رأي قياس باحث أراد لو :مثال�
 سيجري فانه غزة في الضرورية لRصناف حكومية تسعيرة

.بالصدفة يقابلھم من مع المقابLت

 سوى تمثل و( صادقا تمثي  المجتمع تمثل ( العينة ھذه�

 .المجتمع على نتائجھا تعميم يصعب ولذلك نفسھا

 اتجاھات عن أولية فكرة وتعطي مفيدة تبقى العينة ھذه�

.المدروسة القضية تجاه الجمھور
٣١٠
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Purposive Sampleالمعاينة الھادفة أو الغرضية  -٢

 من المعلومات على الحصول إلى الظروف بعض في الباحث يضطر قد
 أو له الميسرة المجموعة من عليھا الحصول من بد( معينة مجموعة
 المجموعة تلك أفراد يكون كأن له، بالنسبة سھولة أو تعاونا ا2كثر
 تتوفر 2نه أو البحث، يحتاجھا التي المعلومات لديھم تتوفر الذين ھم
 مھمة أنھا ورأى الباحث حددھا التي الخصائص بعض فقط فيھم

.دقيقة نتائج على للحصول

 أيام مث  سائدة كانت التي ا(قتصادية الحياة دراسة باحث أراد لو :مثال
 تلك عايشوا الذين ا2فراد مقابلة يستلزم ذلك فان البريطاني ا(نتداب
 وعن ومحدد مدروس بشكل العينة أفراد يختار الباحث أن أي .الفترة
.قصد

:وھما الھادفة للمعاينة أساسيين شكلين وھناك

Judgmental ا(جتھادية المعاينة١. Sampling

Quota الحصصية المعاينة٢. Sampling
٣١١

٣١٢
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 Quota Sampleالعينة الحصصية 
 ثم الطبقية العينة في كما تماما طبقات أو فئات إلى المجتمع بتقسيم الباحث فيھا يقوم

 .المجتمع في الطبقة حجم مع يتناسب بحيث فئة كل في ا2فراد من عدد يختار

المدروس للمجتمع العينة تمثيل تحسين أجل من وذلك

 يستعمل ( إذ طبقة، كل أفراد اختيار أسلوب ھو الطبقية العينة وبين بينھا الفارق

 أسلوب استعمال يتم بل الحصصية، العينة في ا(ختيار في العشوائي ا2سلوب

 وفي العام الرأي دراسة في العينات من النوع ھذا ويستخدم .القصد أو الصدفة

.وا(جتماعية التربوية الدراسات

 اتجاھات عن كثيرا تختلف المنظمة في العمل نحو العمال اتجاھات أن يظن قد :مثال

 وعدد ،%٦٠ العمال عدد كان فإذا .أيضا بالمنظمة العمل نحو الموظفين

 والموظفين العمال من ث ثين مقابلة بصدد الباحث كان وإذا ،% ٤٠ الموظفين

 اتجاھات بين ا(خت ف بمدى الخاص البحث لسؤال إجابة على ليحصل

 ١٢ الموظفين وحصة عام  ١٨ العينة ھذه في العمال حصة فإن المجموعتين،

 ذلك بعد وسيتم العينة، من %٤٠و %٦٠ تشكل ا2رقام ھذه 2ن وذلك موظفا،

 بيانات تكون قد مقابلتھم، للباحث يتيسر موظفا ١٢و عام  ١٨ أول آراء أخذ
.للتعميم قابلة غير تكون البحث نتائج فإن وبالتالي ، للمجتمع ممثلة غير العينة
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الدقة والثقة في تحديد حجم العينة
Precision And Confidence In Determining Sample Size

 مع المجتمع لمعلمات جيدا تقديرا العينة إحصاءات تعطي أن المفترض من•

.محدود خطأ بھامش السماح

 إحصاءات تكون أن احتمال زيادة ھو ا/حتمالي المعاينة لتصميم الرئيسي السبب•
 ( قد بدقة الوسط تقدير أن ورغم المجتمع معلمات من قريبة ا)مكان بقدر العينة
 مستوى أو معين باحتمال فيھا يقع أن يمكن فترة أو مدى تقدير أن إ( ممكنا يكون

.ممكن الثقة من

:Precision الدقة•

 المجتمع معلمات من العينة من المحسوبة التقديرات قرب مدى بالدقة يقصد•

 .الحقيقية

 واقع من تقديراتنا أن من تأكدنا مدى إلى تشير فھي :Confidence الثقة أما•

 إ( %١٠٠ و %٠ بين الثقة مستوى ويتراوح صحيحة تكون سوف العينة بيانات

  بنسبة ثقة مستوى قبول على الباحثين بين توافق ھناك ا(جتماعية العلوم في انه

 صحيحا سيكون العينة بيانات واقع من المجتمع لمعلمات تقديرنا أن أي %٩٥

٣١٥%٩٥ بنسبة

أي انه كلما زادت درجة العLقة بين درجة الدقة ومستوى الثقة عLقة عكسية •
.كلما انخفضت درجة الثقة) ضاق المدى(الدقة 

عامل من مجتمع حجمه  ٥٠على فرض أننا أخذنا عينة عشوائية بسيطة عددھا : مثال
عامل في إحدى الورش الصناعية وقد تبين أن متوسط إنتاج العامل اليومي  ٣٠٠
.وحدة ٥٠ھو 

)  ١٠   + ٥٠(مث   ٦٠و ٤٠إذن يمكن القول أن المتوسط الحقيقي لaنتاج يتراوح بين 

وكلما ضاق ھذا المدى كلما زادت دقة التقدير وانخفضت درجة الثقة فلو كان 
)   ٥   + ٥٠(أي  ٥٥و  ٤٥باستطاعتنا تقدير متوسط ا0نتاج في مدى يتراوح بين 

إ( أن المدى . فإننا نكون حصلنا على تقدير أكثر دقة لمتوسط ا0نتاج في المجتمع
ا2ول أكثر ثقة من المدى الثاني، أي أن ثقتنا في أن المتوسط سيقع في المدى ا2ول 

.اكبر من ثقتنا في أن المتوسط سيقع في المدى الثاني

أن المتوسط سيقع بين صفر وما % ١٠٠حيث يستطيع أي شخص أن يدعي بنسبة 
./نھاية

٣١٦
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Statistical Estimationالتقدير ا7حصائي 

Inferential( ا0حصائي ل ستد(ل أسلوب ھو• Statistics( يتم 

 في لھا المناظرة ا0حصائيات خ ل من المجتمع معالم تقدير بموجبه
:نوعين ا)حصائي التقديرو .العينة

Point بنقطة التقدير١. Estimation

Interval بفترة التقدير٢. Estimation

.مجھولة معلمة تقدير إيجاد طرق ابسط من يعتبر النقطي والتقدير•

 التقدير يكون أن احتمال حساب يمكن بأنه فيتميز بفترة التقدير أما•
 فترات فإن لذا .التقديرات دقة مدى معرفة يمكن وبالتالي صحيحاً،
Confidence  " الثقة فترات " أيضاً  تسمى التقدير intervals 2ن 

 ثقة مستويات أو درجات على ا0حصائي تكوينھا في تعتمد الفترات ھذه
Confidence معينة Levels  99 أو %95 مثل  بمعنى وغيرھا، %
  0.99 أو 0.95 ھو صحيحة التقدير فترة تكون أن احتمال أن

...وھكذا
٣١٧

Parameter وا)حصائي المعلمة• And Statistic

 يتم التي البيانات على جوھرية بصورة ا0حصائي ا(ستد(ل يستند
 العناصر أو ا2شياء أو ا2فراد من محدود عدد من عليھا الحصول
 صياغة يتم البيانات ھذه خ ل ومن Sample بالعينة تسمى والتي

 ا2شياء أو ا2فراد جميع حول ا0حصائية ا(ستنتاجات أو التعميمات
 وتسمى العينة عناصر أو أشياء أو أفراد يماثلون والذين العناصر أو
 بالمجتمع أفرادھا على التعميم يجرى التي الشاملة المجموعة ھذه

.شرحه سبق كما ا0حصائي

 ا)حصائي اسم العينة في البيانات خLل من المستخرج القياس ويسمى
 على العينة أفراد أداء فمتوسط )Statistic( العينة إحصائي أو

 ا(نحراف أن كما )    (له ويرمز إحصائي يسمى معين اختبار
 )S( له ويرمز إحصائي يسمى العينة نفس من المستخرج المعياري

 من استخراجه عند إحصائي يسمى متغيرين أي بين ا(رتباط ومعامل
الخ......... )R( له ويرمز الدراسة عينة أفراد خ ل
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:Parameter المعلمة•

 فتسمى منه المستخرجة القياسات أو ا0حصائي المجتمع خصائص أما
  .)المجتمع إحصائي( Parameters بالمعالم

:أمثلة

.)µ(له ويرمز معلما يسمى المجتمع متوسط١.

.)σ( له يرمز للمجتمع المعياري ا(نحراف٢.

.)ρ( له ويرمز أيضا معلما يسمى للمجتمع ا(رتباط معامل٣.

 المجتمع في معلمة يناظره العينة في إحصائي كل فان عامة وبصورة 
  المعلمة لتلك Estimate تقديرا ا0حصائي ھذا ويعتبر

 عينة من قيمته فتتغير ا)حصائي أما ثابتة قيمة المجتمع لمعلمة ويكون
.�خرى

٣٢٠

sample sizeحجم العينة 

:العينة لحجم المحددة المعايير

 التجانس درجة زادت فكلما الدراسة مجتمع تباين أو تجانس مدى١.
. اقل )العينة( المجتمع لتمثيل ال زم العدد كان كلما

.البحث مجتمع حجم٢.

 عدد اكبر إلى تحتاج المسحية فالدراسات :المستخدم البحث أسلوب٣.
 أفراد عدد فيعتمد  التجريبية الدراسات أما المجتمع، لتمثيل ممكن
.الدراسة في والضابطة التجريبية المجموعات عدد على العينة

 على المعتمد القرار كان فكلما :النتائج في المطلوبة الدقة درجة٤.
 وبالتالي المطلوبة الدقة درجة زادت كلما مھما الدراسة نتائج
.النتائج لتعميم ال زمة الثقة لتعطي اكبر عينة إلى الحاجة

 المسح تنفيذ عند المتوقعة ا(ستجابة عدم نسب ا(عتبار بعين ا2خذ٥.
  ميدانيا
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٣٢١

:بعض نقاط ا,سترشاد في تحديد حجم العينة المطلوب

 والدراسات البحوث لمعظم م ئم يعتبر مفردة ٥٠٠-٣٠•

 في مفردة ٣٠ عن طبقة كل مفردات عدد يقل أ( يجب•
.الطبقية العينات

 عدد أضعاف عشرة عن العينة مفردات عدد يقل أ( يفضل•
.الدراسة متغيرات

 البحث كان إذا مقبول مفردة ٢٠-١٠ من العينة حجم يكون قد•
  عالية والرقابة الضبط ودرجة تجريبيا

٣٢٢

  الخطوات ا�ساسية لتصميم المسوح باستخدام أساليب المعاينة

 عند ا/عتبار بعين أخذھا يجب التي ا�ساسية الخطوات بعض ھناك
:أھمھا معاينة إجراء

 المناسب التصميم عن البحث ثم ومن دراستھا المراد المشكلة تحديد١.
 عبر لھا إجابات إيجاد المراد ا2سئلة تحديد ثم ومن لمواجھتھا،

.تنفيذه المزمع المسح
 العناصر ومعرفة بدقة معاينته المراد المجتمع وتحديد تعريف٢.

 من المجتمع إلى ما عنصر انتماء على الحكم يمكن بحيث فيه الداخلة
  .المجتمع تجانس درجة تحديد وكذلك بسھولة عدمه

 وفرضياته البحث أھداف ضوء في جمعھا المطلوب البيانات تحديد٣.
 والمجتمع، الوحدات وطبيعة إتباعھا سيتم التي التحليل وطرق

  .عددھا ومعرفة الدراسة متغيرات تحديد إلى با0ضافة
 تؤثر ( مقبولة خطأ بنسبة تسمح والتي المطلوبة الدقة درجة تحديد٤.

  البحث أھداف على
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 غير كا(تصال متعددة وھي البيانات وقياس جمع طريقة تحديد٤.
 ا(تصال أو ا(يميل أو البريد أو الفاكس أو كالتلفون المباشر
.كالمقابلة المباشر

 اجل من المجتمع وحدات جميع يشمل بحيث المعاينة إطار تكوين٥.
  .المعاينة وحدة وتحديد العينة، اختيار

.تكاليفھا ومعرفة وحجمھا العينة نوع تحديد٦.

 المعلومات جمع في المساعدين وتدريب للتنفيذ خطة وضع٧.
.ا(ستبيان في الضعف نقاط ضبط اجل من للمراجعة آلية وتحديد

 طباعة وقبل لھا النھائي ا(ستخدام قبل ل ستمارة اختبار إجراء٨.
 اجل من ا(ستط عية بالعينة يسمى ما وھذا .منھا ال زم العدد

 قبل عليه تعدي ت وإجراء ا(ستبيان في أخطاء أية اكتشاف
  .النھائي ا(ستخدام

 لمعالم تقديرات إلى والوصول وتحليلھا وتبويبھا البيانات جمع٩.
.دقتھا وقياس المجتمع

المحاضرة التاسعة
الفصل الثاني عشر

تحليل البيانات وشرحھا
Data Analysis and Interpretation
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ا)حصاء الوصفي
Descriptive Statistics

مقاييس النزعة المركزية والتشتت
Measures Of Central Tendency & Dispersion

خطوات تحليل البيانات
:تجھيز البيانات للتحليل: أو/ً 

مراجعة البيانات�
معالجة ا2سئلة التي تركت دون إجابة�
الترميز�
التصنيف�
إدخال البيانات إلى الحاسب�

تحليل البيانات: ثانياً 
التعرف على البيانات١.
اختبار جودة البيانات٢.
اختبار الفروض٣.
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مراجعة البيانات -١

 0مكانية فيه جمعت الذي اليوم في البيانات تراجع أن يفضل
. لذلك حاجة ظھور حال في البيانات منھم جمعت بمن ا(تصال

 فيه كتبت الذي عن مختلف بلون المراجعة البيانات كتابة يفضل
. ا2صلية البيانات

.لھا الرجوع 0مكانية ا2صلية بالبيانات ا(حتفاظ الواجب من

معالجة ا�سئلة التي تركت دون إجابة -٢
• $���5! $������ )������� D����&�� � )�,��� # %���9 "���� "�@����
��� F������ � ����3

R�G �! )�U�� $�� �# )���> )!��� $�� �# ?%O �.

• )������' "�� D����&�� � "���� ������9 D����� R����� G')�/ %�@9:���! ( $����� ?
D�&�� � GL 2�� '.

• K�.���� $��� ������ 1������� ����U +D���&�� � ����� ���9G %��N��� "���
 �,�5�� ������ �! �5��.

•":A� ��3 G�.� 	
��� ��� %��3 )9����� )�, I ��� "�9 G'



١٠/١١/١٤٣٤

١٦٥

��*���� ��;</� �	���� _*8
.١D�2�' +����> )���.� )���� )2 ���� �! a�����.
.٢����� ������9� %��L> +����> ?)���.� $��� �5�� �
 ��� %��
��.
.٣�5����  )���� 2 ���� ��� 
� )���> ��!# )���� ��� %9 ��4�� 

"� R�� +��4���.
.٤�5����  2 ������ ��� 
� )���> F
�& "���� � � �� ��� %9 

)�, I ��� a��� GL ��4��� )MG� ���� ��! )���� 1������(.

 ��*���� ��;</� �	����� _*8�� *
�':
� a����� ��� )2 ���� )������ )9����� )�, I %��� )7  ���

 � ��.� a�����. (
� )���� $�
 "�9� ����� )&�. %��
�� D��@# )9����� )�, I %��L'

 ��9# )�
6& <�� � �2�� R�G "I ? ����9.

@ �  V��*���coding

 )���� � +��4��� "��� ����� D�2�')$�3�# (��4�� %9 +�,! F 
�.
d �  P������categorization:

�	
�� +��4�� 0��&�� )2. PN� F�� .
� %�.�' %�3 ���� )���� �L�Q a��� ��� +��4��� P���� F��

������9� ��' +������.
� ��� 1��& �! �5�U��& +�� ��� )�, I T�� +�L��� ���4�

))������ +������ )��� � +�����.(
W �  5������� "�3�! �� 7<����



١٠/١١/١٤٣٤

١٦٦

تحليل وتفسير بيانات إحدى الشركات

:خصائص الشركة

شركة متوسطة الحجم–

تصنع وتبيع المعدات الصحية –

ورديات ٣عام ً في  ٣٦٠يعمل في الشركة –

يعتبر أداء الشركة جيداً –

يمكن أن يتحسن أداء الشركة لو تخلصت الشركة من المشاكل التي –
.  تؤدي إلى ارتفاع معدل دوران العمال 

دراسة المشكلة ومقترحات حلھا

•%��� �9�� "� ��' %�&�� )���&� ��Q�  .
• +������� ��� D���� ?)���
� )������� %�&�� 	
�� =��! b��3

 ��� "�!����  $5�c! ? )��� � +� ���� ?$5�� �5��� "��&
�  ���
 R�� �# ?)9�A� �! D���� �! "������ <�� )�U�� ���� ��� %����

 �5� %���.
• ��� �AO� %��� R�� )�� "# ��' +��A# )��� � 	�
�� "I ��Q�

 	
�� =��! b��3 ��� )9�A� a�,� =!� ? )��.� R�� %����.
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المقاب:ت غير المھيكلة -١
•$�3 =��! 	
�� D��c� +6���� ��U )�9�5� P� /* %��� "� $� 3# 
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متغيرات البحث
• ��1�<��� 5�*�E����:

–)��Q�� K,�&.
– )���� $�� �# $�Q��� ���A�
–R�5�>�� ���A�
–���Q�� �N��

• 6����� *�E���� :%��� R�� ��� $���
:المتغيرات الديموغرافية •

العمر والتعليم والنوع ومدة العمل بالشركة ومسمى الوظيفة والقسم –
.ووردية العمل 

 وقد ، عامLً  ١٧٤ عددھا طبقية عشوائية عينة على ا/ستقصاء وزع
 صحة /ختبار واستخدامھا وتحليلھا للحاسب البيانات إدخال تم

: التالية الفروض

فروض البحث

.١���� R��' %���� $��� )���� "� R��' D� ��.

.٢2���� ���A "������ �N���� ���Q�� )������� ��� "����� �5�.

.٣0��.� $�� "������ ��� R�� %��� 06�.�� �� � )��Q�� 
��� �5���4A�.

.٤R��L )36� )��3 "�� )����� ��� %��� �5� %���� ))�
��&k
)�,� �k)����(? "��� %���  ���3�  �6��9 �# D�� "� +3��.
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١٦٩

نتائج التحليل وشرحھا

الحصول على معامل الفا كرونباخ الخاص بالمقياس١.

التوزيع التكراري للمتغيرات٢.

ا0حصاءات الوصفية مثل المتوسط الحسابي وا(نحراف ٣.
المعياري

مصفوفة معامل ارتباط بيرسون٤.

نتائج اختبارات فروض البحث٥.

المحاضرة العاشرة

 Hypothesis Testingاختبار الفرضيات 

ا,ختبارات المعلمية وال:معلمية
 Parametric and Non-Parametric 

Tests
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اختبار الفرضيات 
Hypothesis Testing

 الفرضية كانت إذا ما حول قرار اتخاذ إلى إحصائيا الفرضية اختبار يھدف•
Null الصفرية Hypothesis اختبار دالة باستخدام ذلك ويتم مرفوضة أم مقبولة 

 .مناسبة إحصائية

•.

 كافية أدلة يوجد ( وإنما صحيحة أنھا بالضرورة يعني ( الصفرية الفرضية وقبول

 بل خاطئة أنھا بالضرورة يعني ( رفضھا أن كما لرفضھا، العينة بيانات من

 في له المناظرة المعلمة عن بعيدا كان العينة من المحسوب ا0حصائي أن يعني

 تكون عندما البعد بھذا متطرفة قيمته تكون أن احتمال أن لدرجة المجتمع

 الفرضية ھذه رفض إلى يدفعنا مما الحدوث نادر أمر صحيحة الصفرية الفرضية

.الصفرية

٣٣٩

Hypothesis Testingاختبار الفرضيات 

 كانت إذا ما حول قرار اتخاذ إلى إحصائيا الفرضية اختبار يھدف•
Null الصفرية الفرضية Hypothesis ذلك ويتم مرفوضة أم مقبولة 

  .مناسبة إحصائية اختبار دالة باستخدام

 وھما الفرضيات اختبار في يستخدمان الفرضيات من نوعان يوجد•
Null( العدمية أو الصفرية الفرضية Hypothesis( لھا ويرمز:

H0: ( برئ المتھم )

alternative( البديلة والفرضية Hypothesis ( لھا ويرمز:

H1: ( مذنب المتھم )

 المتھم أن على كافي دليل ھناك أن أي )H0( رفض تعني المتھم إدانة•
 كافي دليل يوجد ( انه فيعني )H0( الفرضية رفض عدم أما مذنب،

 (ن الصفرية الفرضية قبلنا بأننا نقل لم أننا ن حظ وھنا .المتھم 0دانة
  .برئ المتھم أن أثبتت النتائج أن يعني ھذا

٣٤٠
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:بناء على ما سبق تكون الفرضيات كالتالي•

):Null Hypothesis )H0الفرضية الصفرية •

.تتضمن القيمة المفترضة لمعلمة المجتمع١.

(=).يجب أن تتضمن إشارة التساوي ٢.

.ا(ختبار يجري للفرضية الصفرية مباشرة٣.

نتيجة ا(ختبار ھي رفض الفرضية الصفرية أو عدم القدرة على ٤.
.رفضھا

):alternative Hypothesis )H1الفرضية البديلة •

وھي النقيض المنطقي للفرضية الصفرية ) H1 or Ha(يرمز لھا •
:ويكون لھا ثLث حا/ت 

�H1:   ≠

�H1:   >

�H1: <٣٤١

)H1و  H0(كيفية تحديد ك:ً من 
 تمھيدا الرموز باستخدام البديلة والفرضية الصفرية الفرضية لتحديد•

:التالية بالخطوات ا(لتزام ينبغي ا0حصائي ا(ختبار 0جراء

.الرموز باستخدام وذلك اختباره المراد ا(دعاء أو الفرضية حدد١.

 صحيحة تكون أن ينبغي التي المقابلة الفرضية الرموز باستخدام حدد٢.
 الخطوة في اختباره المراد ا(دعاء أو ا2صلية الفرضية كانت ما إذا

.خاطئ سابقة

 إشارة تتضمن ( التي الفرضية اجعل السابقتين الخطوتين على بناء٣.
 احد تتضمن أن ينبغي والتي البديلة الفرضية ھي (=) التساوي
 إشارة تتضمن التي الفرضية اجعل .)> ،< ، ≠( التالية ا0شارات
  الصفرية الفرضية ھي التساوي

٣٤٢
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)  H1و  H0(أمثلة على كيفية تحديد ك:ً من 

  البديلة والفرضية )H0( الصفرية الفرضية من كLً  حدد•
)H1(  ًثة الخطوات على بناءLمن كلٍ  في وذلك السابقة الث 

 يراد ادعاءات أو فرضيات تمثل التي التالية الحا/ت
:اختبارھا

٠.٥ من أكبر المحلية السوق في الشركة مبيعات نسبة١.

 ٣ يتجاوز / فلسطين في العاملة المصارف أرباح متوسط٢.
.٢٠٠٨ عام في دو/ر مليون

 الوطنية المصارف في العمLء لودائع المعياري ا/نحراف٣.
.دو/ر مليون ٢٠ يساوي

٣٤٣

٠.٥نسبة مبيعات الشركة في السوق المحلية أكبر من  -١

P( :ھو بالرموز اختباره المراد ا(دعاء أو الفرضية• > 0.5(

 فان خاطئة السابقة الفرضية كانت إذا الثانية الخطوة حسب•

 )لھا المنطقي النقيض( صحيحة ستكون التالية الفرضية
p ( :يلي كما ستكون الرموز وباستخدام ≤ 0.5(.

 إشارة تتضمن / التي الفرضية فان الثالثة الخطوة حسب•
 تتضمن التي والفرضية البديلة الفرضية ستكون التساوي
:يلي كما الصفرية الفرضية ستكون التساوي إشارة

• H0: p ≤ 0.5

• H1: P > 0.5

٣٤٤
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 ٣متوسط أرباح المصارف العاملة في فلسطين , يتجاوز  -٢
.٢٠٠٨مليون دو,ر في عام 

 باستخدام ھنا البحث في اختباره المراد ا/دعاء أو الفرضية•
μ ( :ھو الرموز ≤ 3(.

μ ( :ھو السابقة للفرضية المنطقي النقيض• > 3(.

 الفرضية ھي التساوي إشارة تتضمن التي الفرضية•
μ ( :الصفرية ≤ 3( H0:

 الفرضية ھي التساوي إشارة تتضمن / التي والفرضية
μ ( :البديلة > 3( H1:

٣٤٥

ا,نحراف المعياري لودائع العم:ء في المصارف الوطنية  -٣
.مليون دو,ر ٢٠يساوي 

 باستخدام ھنا البحث في اختباره المراد ا/دعاء أو الفرضية•
σ( :ھو الرموز = 20(.

σ( :ھو السابقة للفرضية المنطقي النقيض• ≠ 20(.

 الفرضية ھي التساوي إشارة تتضمن التي الفرضية•
σ( :الصفرية = 20( H0:

 الفرضية ھي التساوي إشارة تتضمن / التي والفرضية
σ( :البديلة ≠ 20( H1:

٣٤٦
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)Test Statistic(احصاءة ا/ختبار 
•=����� *���3&� )Test Statistic(: �L )��3 )�� 
� "� +����� 

)���� $�.� �� �� 0��� )��� ?����.� ������ ��� 1D�&
 ����.� 
$�� G�.� ���� %���� �# $�� %��3 )�N��� )���&�. $��� )������ "�� 
)��3 )�� ����.� )�,�&
> )�� 
�� "� )���� P� ����3 )��.� �� 
"� ������ �����
� )���� %��� )&�. %9� P����( �� �� )������ 

)������ D���� ���� $�� G�.� ���� ��9 ���:
( – G' +��9 )���� )�� 
�� ��9 "� )���� )������ $�� T!� )�N��� 

)���&�.
�k G' +��9 )���� )�� 
�� %3 "� )���� )������ $�� %��3 )�N��� 

)���&�.

٣٤٧

the level of significanceمفھوم مستوى المعنوية 

•"9�� S�N�� <�� � )������ "� %6. %�@�� �����:
•��*� L��� ?� 0��� 0� 5�*��<�� 52�� 0' �
��*��< *)� �*�.� �) 

���� �#�� 0� 8<�� �)�<��� ���� �
�81� =*��<�� ���� eX "�� 
"�� 0��	 0�V�� P�*���� C*���� �X"�� "�� 0��	. ��# 0.����� 

*���3�� 6��	 5�*��<�� �	����� ��� ��	 0' 8<�� �)�<��� o�� e� 
"��/0��	 ": �F: _*(�� C��� )�1�1�( ��*�1� 8<����� CF�� 

I���� ��*��� H
•���	�� ��� 6�8���.
•�F���: "� =��� ���� ��� D�&
> %��A� P���� +��� � �� ���� 

D�2.# )����� "9�� "# <��� �5� GL ?=��� GL� ��A� %9A� SN� "# 
2 ��� P����� ��4� "� E* %�� ��' E( %��.
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المعنوية ا7حصائية والمعنوية العملية 
practical & statistical significance

": �F: _*(�� C��� 0� ������� ������� )practical significance( H
�F! **# ��*�3 5�*��<�� 0' "�� ��� _*) �)�<��� G�� I� ���:' ��1�1� 

"1� 0' �F: _*(�� 5�F ����� ��;���! 0�� *�A C��� 0� ������� 
�������.

٣٤٩

 أنتجتھا التي السيارات من سيارة ٢٥ عشوائية عينة أخذنا لو ماذا•
 الفرق ھذا ھل جالون|ميل ٦٤ = المسافة متوسط ووجدنا الشركة
؟ إحصائيا معنوي

 احتمالين لدينا /ن التقرير نستطيع و/ واضح غير ا�مر :الجواب•
:وھما

 متوسط بان ل عتقاد جوھري سبب ھناك كان إذا معنوي الفرق أن١.
.جالون | ميل ٦٠ من 2على تغير المجتمع

 المعاينة 2خطاء يعزى الفرق ھذا وان معنوي غير الفرق أن٢.
random( العشوائية sampling error(.

 انه أم معنوي الفرق ھذا كان إذا ما معرفة ھي ھنا الباحث مھمة إذن
 من يتم المھمة ھذه وانجاز .أكثر ليس المعاينة أخطاء عن ناجم فرق
.الفرضيات اختبار خطوات خLل
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): the level of significance(ومفھوم مستوى المعنوية 

مرتبط بمفھوم الخطأ من النوع ا2ول والخطأ من النوع الثاني 
:كما يلي

) : a type I error(الخطأ من النوع ا�ول  -١

يحدث عند رفض الفرضية الصفرية وھي في الحقيقة صحيحة 
).إدانة الشخص وھو بريء(

): a type II error(الخطأ من النوع الثاني  -٢

تبرئة (يحدث عند قبول الفرضية الصفرية وھي في الحقيقة خاطئة 
) .  المتھم وھو في الحقيقة مذنب

الجدول التالي يوضح النوعين من الخطأ 

٣٥١

 :)α  الفا( ا�ول النوع من للخطأ ويرمز

 يشار التي نفسھا وھي الخطأ ھذا ارتكاب (حتمال القصوى القيمة وتمثل
the( ا0حصائية الد(لة بمستوى إليھا level of significance( 

 المجتمع لمعلمة النظرية القيمة بين الفرق أن )الد(لة( كلمة وتعني
 وكبير حقيقي فرق العينة من المناظر لaحصائي المحسوبة والقيمة
  .العشوائية المعاينة 2خطاء يعزى ( بحيث

القرار
 الفرضية الصفرية

صحيحة
الفرضية الصفرية خاطئة 

القرار 
رفض

خطأ من النوع ا�ول
(significance level 

probability = α)

القرار صائب
(power of test 

probability = 1- β)

القرار 
قبول

القرار صائب
(power of test 

probability = 1-α)

الثاني  خطأ من النوع
(power of test 

probability = β)
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 ا(جتماعية الدراسات في الشائع ولكن الباحث يحددھا الد(لة مستوى وقيمة•
 إذا انه )٠.٠٥ =α( الد(لة مستوى ويعني )٠.٠٥ ،٠.٠١( القيم تأخذ أن

 الفرضية نرفض أن المحتمل فمن المرات من جدا كبير لعدد التجربة تكررت

 أن أي مرة ١٠٠ كل من مرات خمس صحيحة الواقع في وھي الصفرية

  بثقة سليما يكون استنتاجنا وان %٥ ھو ھذا استنتاجنا خطأ في الوقوع احتمال

٩٥%.

):βبيتا (أما الخطأ من النوع الثاني فيرمز له بالرمز 

وھذا ا(حتمال ( يحدده . وھي عبارة عن القيمة القصوى (حتمال ارتكابه 
:الباحث بل يتم حسابه ويعتمد على خمسة عوامل وھي

.القيمة الحقيقية لمعلمة المجتمع١.

المختارة ) α(قيمة ٢.

).ذات ذيلين أو ذيل واحد(نوع ا/ختبار ٣.

.ا/نحراف المعياري للعينة٤.

.حجم العينة٥.
٣٥٣

�#,��� 0�� 0�2��� 0� R83�� )αM β( �#,2 ��<�2 6� F3/� 0��� 
*���2&� �� ���:

.١MI )��3 )���� 1��
� ���I )α( "�! 1���� $�
 )���� M�O� ��' 
"�&�� :2.� "� J��� ���@� )β(.

.٢��� +��@ $�
 )���� ��� <�� � "��� "�! T��.� )��3 )α( M�O� 
��' 1���� )��3 )β( a9��� S�
&.

.٣T��.� 69 "����� "� :2.� "9�� "# $�� "� %6. 1���� $�
 
)����. )!�N>�� ��' =��2� +D��' )���  )������� $�.� � =�2 

)
�
& )��3�� P��� +������ "� R�G %��� "� D�2.# +������ 
D�2.I� )�,�A��.
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=# *���3&� Power Of The Test:
�1�3 ����.� �L 1���� "� 1��3 ����.� ��� T!� )�N��� 

)���&� ����� "�9� �! )���
� ),2�. M�� ��:
 power of test = (1 – β)

 أكثر )برئ وھو المتھم إدانة( ا�ول النوع من والخطأ�
. )المذنب تبرئة( الثاني النوع من الخطأ من خطورة

 في المستخدمة المصطلحات من بيانه سبق ما على وبناءً �
 اختبار خطوات حصر ا]ن يمكننا الفرضيات اختبار

:يلي كما الفرضيات
٣٥٥

:خطوات اختبار الفرضيات

:يتم اختبار الفرضية الصفرية بإتباع عدة خطوات كما يلي

.تحديد الفرضية الصفرية والبديلة -١

 appropriate statistical(اختيار ا/ختبار ا)حصائي المLئم  - ٢

test:(  ختبارات ا0حصائية ولكن اختيار)ويوجد العديد من ا
ا(ختبار المناسب يتم بناء على عدة معايير بحسب طبيعة البحث من 

:ھذه المعايير مث ً 

)عشوائي أو غير عشوائي(طبيعة سحب العينة •

)يتبع التوزيع الطبيعي أو ((طبيعة المجتمع •

)اسمي، رتبي، فتري، نسبي(نوع القياس •

تحديد مستوى الد/لة ا)حصائية المناسب بحسب مدى المخاطرة  -٣
.بالنسبة للباحث) ا�ول والثاني(النسبية للخطأين 

٣٥٦



١٠/١١/١٤٣٤

١٧٩

d � 7�<� ���# ���� *���3&� �;����� *���3& ��B*(�� ��*(��� ��� 
P�� +������ "� )��� ) ��� . T��!��� "# fGL )�N��� )
�
& 
��
� %���
 %�&
� ��� =�! "�� )���� 1�L�A�� )������ "� %6. 
)���� )����� )N����� �5� "� %6. )�N��� ?)���&� $��� F� 
 GL 

%���
� "� %6. K,�&. P���� )������ M�Q�� )��� ����.� 
)�,�&
> )��.� ��.

����� ��1�� �	*��� )critical test value(: ���� D��� �5��� $�� ���
� 
)�2�� T!�� )region of rejection( )�2��� %���� )region of

acceptance( )�N���� )���&� .
/k F�3�� *�*1��: "� %6. )����� )���� )�� 
�� )calculated value(  

"� )�� ����.� �,�&
> P� )���� )������ �# )��
� )critical

value( ��� <�� � )���� ��
�� ��� �. Gc! +��9 )���� )�� 
�� 
��9 "� )���� )������ $�� T!� )�N��� )���&� ��# G' +��9 %3 
$��! �5���3 ��9 +��  1��A> ���'. P� G.I "��� ������ %L ����.� 
"� 0�2 �
� �# "� "�!�2 F 
� )�N��� )����� )H1(.٣٥٧

•�18�� -)*�� rejection region ' �18���� �	*��� critical

region: �: 9�� �18���� CF�� �F! 5�# �
�) ���# ���� *���3&� 
�;����� I��) ��� -)* ��B*(�� ��*(���.

•��1�� �	*��� Critical Value: ��� �:����� ����  �2 ���# )α(  �2 
?� 6�V� �������� ����� *���3&� )the sampling distribution( 
�: ���� ����  %,� 0� �18�� -)* ��B*(�� ��*(��� �18�� �
��#.

).  >، <، ≠ (كما سبقت ا)شارة إليه فان الفرضية البديلة لھا ثLث حا/ت •

:وبحسب ھذه الحا/ت ھناك ثLث أنواع اختبارات وھي

1. Two-tailed test:                اختبار ذات الذيلين أو الطرفين
2. Right (upper) -tailed test:  اختبار ذات الذيل ا�على أو ا�يمن
3. Left (lower) -tailed test:    اختبار ذات الذيل ا�سفل أو ا�يسر

•"���/� ������� `B� ��(�� ����� TF: 5�*���3&�:
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p-valueتفسير قيمة 
p-value( قيمة تفسير يمكن• or sig-value( يلي كما:

p-value( قيمة كانت إذا١. <  صحة على كاسح دليل ھناك فان )0.01

 معنوية النتيجة أن يقال وھنا الصفرية الفرضية وخطأ البديلة الفرضية
highly ( مرتفعة بدرجة significance(.

0.01 ( قيمة كانت إذا٢. < p-value <  على قوي دليل ھناك فان )0.05

  معنوية النتيجة أن يقال وھنا الصفرية الفرضية وخطأ البديلة الفرضية صحة
)significance(.

0.05 ( قيمة كانت إذا٣. < p-value <  على ضعيف دليل ھناك فان )0.10

 غير النتيجة أن يقال وھنا الصفرية الفرضية وخطأ البديلة الفرضية صحة
.)insignificance( معنوية

p-value( قيمة كانت إذا٤. >  الفرضية صحة على دليل يوجد ( فانه )0.10

 .الصفرية الفرضية وخطأ البديلة

٣٥٩

مثال 
right( :كونه حيث من التالية الحا/ت في ا/ختبار نوع حدد• – tailed

test، left – tailed test، two– tailed test(  

 الفرضية اختبار حول استنتاجك حدد ثم ومن )p-value( قيمة اوجد ثم•
.)H0( الصفرية

 نسبة بأن ا/دعاء /ختبار )α = ٠.٠٥ ( الد/لة مستوى استخدم١.
P( %٢٥ من اكبر ا)نتاج في التالف >  عينة نتائج بينت وقد .)0.25
Z)١.١٨( ا/ختبار احصاءة  أن ا)نتاج من أخذت = .

 نسبة بأن ا/دعاء /ختبار )α = ٠.٠٥ ( الد/لة مستوى استخدم٢.
P( %٢٥ يساوي / ا)نتاج في التالف ≠  عينة نتائج بينت وقد .)0.25
Z)٢.٣٤( ا/ختبار احصاءة  أن ا)نتاج من أخذت = .
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 )α = ٠.٠٥ ( الد,لة مستوى استخدم :ا�ولى الحالة حل

P( %٢٥ من اكبر ا7نتاج في التالف نسبة بأن ا,دعاء ,ختبار

>  احصاءة  أن ا7نتاج من أخذت عينة نتائج بينت وقد .)0.25

Z)١.١٨( ا,ختبار =.

P( الفرضية أن حيث• >  ھنا ا/ختبار إذن بديلة فرضية تعتبر )0.25
right( ا�يمن أو ا�على الذيل اختبار ھو – tailed test(.  ًووفقا 

 التي المساحة تساوي )p-value( قيمة فان )٦-٧( السابق للشكل
Z)١.١٨( ا/ختبار احصاءة قيمة يمين على  المساحة وھذه ،=

 والتي المعياري الطبيعي التوزيع جدول من استخراجھا نستطيع
 مستوى بقيمة القيمة ھذه نقارن عليه وبناء .)0.1190( تساوي
 نستطيع / وبالتالي منھا اكبر أنھا نLحظ )α = ٠.٠٥ ( الد/لة
.الصفرية الفرضية رفض

٣٦١

 )α = ٠.٠٥ ( الد,لة مستوى استخدم :الثانية الحالة حل

  %٢٥ يساوي , ا7نتاج في التالف نسبة بأن ا,دعاء ,ختبار

)P ≠   أن ا7نتاج من أخذت عينة نتائج بينت وقد .)0.25

Z)٢.٣٤( ا,ختبار احصاءة = .

P( الفرضية أن حيث• ≠  ھو ھنا ا/ختبار إذن بديلة فرضية تعتبر )0.25
–two( الذيلين اختبار tailed test(. ا/ختبار احصاءة قيمة ان وحيث 

)٢.٣٤(Z  للشكل ووفقاً   )التوزيع متوسط( المركز يمين على تقع =
 على التي المساحة ضعف  تساوي )p-value( قيمة فان )٦-٧( السابق
 التوزيع جدول من استخراجھا نستطيع المساحة وھذه ،z قيمة يمين

-p( قيمة فان عليه وبناء .)0.0096( تساوي والتي المعياري الطبيعي

value( تساوي )0.0096 = 0.0192 2 x( بقيمة القيمة ھذه نقارن 
 نرفض وبالتالي منھا اقل أنھا نLحظ )α = ٠.٠٥ ( الد/لة مستوى
.الصفرية الفرضية
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صيغة نتيجة اختبار الفرضية الصفرية

 اختبار لنتائج والرسائل البحوث في تستخدم صياغات عدة ھناك•
:الصياغات ھذه من الصفرية الفرضيات

accept :الصفرية الفرضية نقبل(١. the null hypothesis(

we :الصفرية الفرضية إثبات نستطيع ((٢. are not proving

the null hypothesis(.

 الفرضية لرفض وقوي كافي دليل تعطي ( العينة بيانات(٣.
the :الصفرية sample evidence is not strong

enough to warrant rejection(

٣٦٣

ا,ستد,ل ا7حصائي للعينات 
)مستويات اختبار الفرضيات(

.١ 6��	�  P��)���2 (=���

.٢0����	�  ��*�1��

.٣0����	� 0� *.�' ��*�1��

.٤0�*�E��  0�� �#,��� "�����

.٥0�*�E�� 0� *.�' 0�� �#,��� "�����
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Parametric Testsا,ختبارات المعلمية : أو,

عينة واحدة وعينتين وأكثر من عينتين: ا/ختبارات حول

٣٦٥

مقارنة الطرق المعلمية بالطرق غير المعلمية

•F��� I )�,�&
> )����� � 0�&� ��' +����. )������� 
parametric tests +����.� )������ nonparametric tests.

•5�*���3&� ��������: �: 9�� 7���</� ���� 7�8�� ��(��<&� 
5�B�*�)�� ' 8*� ����� "� 6��	��� CF�� 7�<� I�� ���2 

����� �:� TF: 8*��� �:: 8*� ������2� 6�V��� normality 
8*� G��	� 0������.

•5�*���3&� ������,��: �
) & 6B� ��' 5�B�*�)� "� 6��	��� 
CF�� 7�<� 0� ������.

���) ��� "�	 `B� ��*�1� _*8�� �������� _*8��� ������,��:
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�#*���������� _*8��
  parametric tests

 ������,�� _*8��
nonparametric tests

(� �  %9A� 1���9� +������ S�&�
 1��4&�� 1���9� +������ S�&�) "�9 G 6@�

 )���� $�
E  $�.�  "� %��� 6! %3 �
)�����6� +����.�

�P�����  P���� "� +������ �!�� 2��A� P���� %�
 +������ � +�N��! 2��A� �
P�����

7)�������� 1����� +������� �! $�.� �1����� ��U 1�
� +������� )��
 �! $�.� �

� )����� +������ F ���interval  )�� ���
ratio

 )�� � +������ F ���nominal   )������
ordinal  )��
 �! �5��.�  "9�� ��9

)�� ��� )����� +������

/ ��� +������� �! "����� a���� 2��A�
+����� �5�� F
 � "����� a���� 2��A� �

;
تعتبر أكثر قوة في رفض الفرضية الصفرية 

عندما تكون خاطئة عند توافر الشروط 
المطلوبة ل ختبارات المعلمية

تعتبر اقل قوة وتزداد قوة ا(ختبار ال معلمي 
بزيادة حجم العينة 

تستخدم جميع المعلومات في العينة٨
( تستخدم جميع المعلومات في العينة حيث أن 

أو  ranksالدرجات الخام يتم تحويلھا إلى رتب 
signsإشارات 

٣٦٧

اختبار الفرضيات المتعلقة بمجتمع واحد
 المجتمع، لمعلمة تقدير عن عبارة ھي الحالة ھذه في الصفرية الفرضية إن•

 المناظرة ا(حصاءة مقارنة خ ل من الفرضية ھذه اختبار يتم ثم ومن
 تمثيل مدى حول تساؤل يطرح وھنا العينة، من حسابھا يتم والتي للمعلمة
 منه سحبت الذي للمجتمع العينة انتماء مدى أي منه المسحوبة للمجتمع العينة
 معلمة يساوي أن بالضرورة ليس العينة إحصائي أن المعروف ومن العينة،
 والمعلمة ا0حصائي بين فرق ھناك يكون قد إحصائيا انه حيث المجتمع
 فرقا كان إذا إحصائيا تجاھله يمكن الفرق وھذا النقصان أو بالزيادة سواء

 تمثيل مدى على خطورة له ليس وبالتالي جوھريا أو حقيقيا وليس ظاھريا
 يختلف ( العينة متوسط اعتبار يمكن الحالة ھذه وفي .للمجتمع العينة

 وفي المجتمع تمثل فع  المسحوبة العينة وان المجتمع متوسط عن إحصائيا
.)µ= x(نعتبر الحالة ھذه

 أو حقيقي فرق ونعتبره الفرق ھذا نتجاھل أن يمكن ( الحا(ت بعض وفي•
 معنوي غير أو معنوي الفرق كان إذا ما تحديد ومسالة )معنوي(  جوھري
 الخصائص على اعتمادا تبنى ولكن للباحث الشخصي للتقدير متروكة ليست

للمتوسطات العيني للتوزيع ا2ساسية
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:اختبار الفرضية المتعلقة بالوسط الحسابي•

:فرضيات اختبار الوسط الحسابي تكون كما يلي

H0: µ = µ0

H1: µ   ≠ µ0  or,

H1: µ   > µ0   or.

H1: µ < µ0

ثم يتم تحديد نوع ا(ختبار المناسب، وفي حالة اختبار وسط واحد نكون 
والذي  z-testواختبار .  t-test، و z-test: اما اختبارين وھما

:يحسب من خ ل الصيغة التالية له شروط وھي

)1,0(
/

N
n

XZ ≈
−

=
σ

µ

٣٦٩

.معلومة للمجتمع المعياري ا(نحراف قيمة١.

 اكبر العينة حجم أن أو الطبيعي التوزيع يتبع المجتمع توزيع٢.

 .مشاھدة ٣٠ من

 التوزيع يتبع المجتمع توزيع كان إذا ما حالة وفي�

 فان أيضا معلوم له المعياري وا(نحراف الطبيعي
exact( الحالة ھذه في يسمى ا(ختبار Z-test(

 وكان الطبيعي التوزيع يتبع ( المجتمع أن حالة في أما�

 ھذه في يسمى ا(ختبار فان ٣٠ من اكبر العينة حجم
approximate( التقريبي Z اختبار الحالة Z-test(.  
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:مجھولة للمجتمع σ حالة في الوسط حول الفرضيات اختبار

 z اختبار من بد( t اختبار استخدام يتم المجتمع تباين معلومية عدم حالة في
student's باختبار أيضا ويسمى t test جوست وليام وضعه والذي 

 للمجتمع المعياري ا(نحراف تقدير في الدقة نقصان أن إلى تنبه والذي
 ھذا يكون حيث العينة حجم صغر مع للعينة المعياري ا(نحراف باستخدام
 يستخدم حين وبالتالي للمجتمع المعياري ا(نحراف من بكثير اقل التقدير

 ھذا فان للمتوسط المعياري الخطأ تقدير في للعينة المعياري ا(نحراف
 باب من يكون وعندئذ لQصل المعياري الخطأ من اقل أيضا يكون التقدير
  الطبيعي التوزيع لمنحنى ا(حتمالية القيم استخدام ا0حصائية الدقة عدم

 في وكذلك )٣٠ من اقل( الصغيرة العينات حالة في ا(ختبار ھذا ويستخدم
  .الكبيرة العينات حالة

:يلي كما ھي الحالة ھذه في ا(ختبار ودالة

  من اكبر التي الحرية درجات لجميع الجدولية t قيمة اعتبار يمكن :مLحظة
٣٧١.عام بشكل ٢ تساوي ٨

SPSSعملي بالتطبيق على  ١مثال

 ٢٠ من عينة درجات تمثل )١ رقم ملف( التالية البيانات•
 ا)سLمية بالجامعة التجارة بكلية ا)حصاء مساق في طالب

 الطLب درجات متوسط كان إذا ما اختبار ھو والمطلوب
.)٠.٠٥ =α( د/لة مستوى عند / أم درجة ٦٥ تساوي

H0: µ = 65

H1: µ  ≠ 65

 فھي إذن ٠.٠٥< )٠.٠٢( المحسوبة sig قيمة أن حيث النتيجة

 بان الصفرية الفرضية رفض ونستنتج إحصائيا معنوية

.درجة ٦٥ يساوي المتوسط
٣٧٢
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٣٧٣

اختبار الفرضيات حول الفرق بين وسطين 
hypothesis testing  regarding the difference between 

two means

 بين مقارنة بإجراء فيھا نرغب التي المواقف من الكثير ھناك•

  .ا0ناث وأداء الذكور أداء بين المقارنة مث  .مجتمعين

 البيانات وھما :الحالة ھذه في البيانات من نوعين ھناك•
 غير أو المرتبطة والبيانات independent المستقلة

 الخاص أسلوبه منھما لكل أن حيث dependent المستقلة

.ا0حصائي التحليل في

٣٧٤
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اختبار الفرضيات حول الفرق بين وسطين لعينتين مستقلتين: أو,ً 
two independent samples t-test

 ا2مثلة ومن ارتباط بينھا فيما يوجد ( التي البيانات تلك المستقلة بالبيانات يقصد•

:ذلك على

 .ا0ناث من مجموعة وأداء الذكور من مجموعة أداء ١.

.صناعية لمؤسسة الثاني الفرع في ا0نتاج وحجم ا2ول الفرع في ا0نتاج حجم٢.

 حجم ووسط الذكور، وسط( السابقين المثالين في ا2ولى العينة وسط فان وبالتالي

 ووسط ا0ناث، وسط( الثانية العينة وسط عن مستقل )ا2ول الفرع في ا0نتاج

.)الثاني الفرع  في ا(نتھاج

:التالي الشكل على تكون والفرضيات

• Ho: μ1= μ2

• H1: μ1≠μ2 or,

• H1: μ1< μ2 or,

• H1: μ1> μ2

و•
٣٧٥

 لفروق المعاينة توزيع فان صحيحة الصفرية الفرضية تكون وعندما•
n1+n2( حرية بدرجات t توزيع شكل يتخذ ا2وساط   n1 :أن حيث )2-
 وسط ويكون .الثانية العينة حجم )n2( و ا2ولى العينة حجم تمثل

 المناسب ا(ختبار ھو t اختبار فان وبالتالي .صفر مساويا التوزيع
:وھي ا(فتراضات من عدد توفر إلى ا(ختبار ھذا ويستند

 العينة أن يفترض ا(فتراض وھذا :Normality الطبيعي التوزيع -١
 الطبيعي التوزيع يتبع ا2ول المجتمع من مسحوبة عشوائية عينة ا2ولى
,N(µ1 :معياري وانحراف بوسط σ1)، عينة الثانية العينة كذلك 

 بوسط الطبيعي التوزيع يتبع الثاني المجتمع من مسحوبة عشوائية
,N(µ2 :يلي كما معياري وانحراف σ2).

 ا(فتراض ھذا :homogeneity المجتمعين في التباين تجانس -٢
  σ22=σ21 :أن أي المجتمعين  ك  في التباين تساوي يفترض

 مشاھدات أن يفترض ا(فتراض وھذا :independence ا/ستقLلية -٣
 بشكل ا2ول المجتمع من عشوائيا عليھا الحصول تم قد ا2ولى العينة
 .الثاني المجتمع من المسحوبة الثانية العينة مشاھدات عن مستقل
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SPSSعملي بالتطبيق على  ٢مثال

تمثل درجات مجموعتين من الطلبة في  ٢البيانات المرفقة في ملف •
 ٢٨طالب والثانية مكونة من  ٥٩مساق ا0حصاء ا2ولى مكونة من 

.طالبة

ھل تعتقد بوجود فرق معنوي بين مستوى الطلبة في المجموعتين عند •
.؟) ٠.٠٥(مستوى د(لة 

• Ho: μ1= μ2

• H1: μ1≠μ2

 )٠.٧٦٧( الوسطين بين للفرق المحسوبة sig قيمة أن حيث النتيجة•
 الفرضية رفض عدم ونستنتج إحصائيا معنوية غير فھي إذن٠.٠٥>

 درجات متوسط يساوي الط ب درجات متوسط بان الصفرية
.الطالبات

٣٧٧
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اختبار الفرضيات حول الفرق بين وسطين للعينات المرتبطة: ثانياً 
two paired sample t-test

 ارتباط بينھا فيما يوجد التي تلك :المرتبطة بالبيانات يقصد•

 المجموعة على ا(ختبار يجرى عندما ا(رتباط ھذا وينشأ

 البيانات أن أي بعدي واختبار قبلي كاختبار مرتين نفسھا

 حجم يتساوى أن /بد وبالتالي أزواج شكل على تكون
.المرتبطة العينات في n1=n2 :أن أي العينتين

٣٧٩

SPSSعملي بالتطبيق على  ٣مثال
 ٢٠ على أجريت تجربة نتائج تمثل ٣ الملف في المرفقة البيانات•

 حيث الوزن لتخفيف خاص غذائي نظام فعالية مدى (ختبار شخص
 وقياس النظام ھذا بتطبيق البدء قبل ا2شخاص ھؤ(ء أوزان قياس تم

.النظام تطبيق بدء من شھور ٣ مرور بعد أوزانھم

 الوزن تخفيف في فعا(ً  كان الغذاء نظام أن تستنتج أن تستطيع ھل•
.؟)٠.٠٥( د(لة مستوى عند

• Ho: μbefore = μafter

• H1: μbefore > μafter

p-value( قيمة أن يتضح النتائج خLل من or sig( تساوي sig/2 في 
 نرفض وبالتالي )٠.٠٥( من اقل وھي صفر وتساوي الحالة ھذه

.فعا/ً  كان الغذائي النظام أن ونستنتج الصفرية الفرضية
٣٨٠



١٠/١١/١٤٣٤

١٩١

٣٨١

 C���/� 0������ "����)����� T�	�&� F(

OnekWay Analysis of Variance

٣٨٢
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 له واحد عامل تأثير دراسة على يركز ا2حادي التباين تحليل•

 من عدد التجربة تكرر مستوى كل وعند مستويات عدة

 .المرات

 أساليب ث ثة بين فروق ھناك كان إذا ما اختبار :مثال•

 ا2ساليب ھذه كانت إذا ما معرفة ھو المطلوب ويكون لaنتاج

.( أم ا0نتاج حجم على متساوية تأثيرات لھا الث ثة

:لمركبتين ينقسم المشاھد الكلي فا/نحراف وبالتالي•

factor( العامل تأثير عن ناتجة ا�ولى١. or treatment( 

)ا)نتاج أسلوب(

.التجريبي الخطأ عن ناتجة الثانية٢.

٣٨٣

SPSSعملي بالتطبيق على  ٤مثال
 تدريسھم تم الطلبة من مجموعة درجات عن عبارة ٤ البيانات ملف•

 ھل ،M1، M2، M3 :وھي مختلفة طرق بث ثة الرياضيات مساق

 عند ؟ الط ب تحصيل في الث ثة التدريس الطرق بين فرق ھناك
  )٠.٠٥( د(لة مستوى

• H0: μ1= μ2= μ3

• H1: At least one mean is different

sig( إحصائيا معنوية F قيمة أن ي حظ النتائج خ ل من• = 0.014( 

 أي ولمعرفة الصفرية الفرضية نرفض وبالتالي ٠.٠٥ من اقل وھي
 شيفيه او بنفروني اختبار استخدام يتم أفضل كانت التي التدريس طرق
:يلي كما post-hoc من

 Sig قيمة أن حيث والثالثة الثانية الطريقة بين كان الفرق أن ي حظ•

 التدريس في الثالثة الطريقة أن ويتضح معنوية وھي ٠.٠١٨ بلغت
٣٨٤) لماذا وضح( ا2فضل ھي



١٠/١١/١٤٣٤

١٩٣

٣٨٥

٣٨٦
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TwokWay Analysis of Variance

٣٨٧

 تابع متغير على )متغيرين( عاملين تأثير بدراسة يھتم :الثنائي التباين تحليل•
:مثLً  معين

 وتأثير )دكتوراه ماجستير، بكالوريوس، فادني، دبلوم( العلمي المؤھل تأثير•
.الوظيفي الرضا درجة على )أنثى ذكر،( الجنس

  تفاعل لوجود إمكانية ھناك يصبح إذن متغيرين ھناك أن وطالما•
interaction المؤھ ت بحسب الوظيفي الرضا درجة أن أي المتغيرين بين 

.)أنثى أم ذكر( الشخص طبيعة باخت ف تختلف العلمية

:احتمالين ھناك عليه وبناء•

 ينقسم المشاھد الكلي ا(خت ف فان بعضھما عن مستقLن المتغيران كان إذا•
 ا2ول، المتغير عن ناشئة ا2ولى :)components( مركبات ث ث إلى

.العشوائي الخطأ عن ناشئة والثالثة ، الثاني المتغير عن ناشئة والثانية

 ينقسم الكلي ا(خت ف فان )مستق ن غير( متفاعLن المتغيران كان إذا أما•
 عن الناشئة المركبة تضاف السابقة الث ثة إلى با0ضافة مركبات ٤ إلى

٣٨٨المتغيرين بين التفاعل
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SPSSعملي بالتطبيق على  ٥مثال

يتضمن عدد الوحدات المنتجة في ا2سبوع لعشرة عمال  ٥ملف البيانات •
.باستخدام ث ثة أنواع مختلفة من الماكينات

:اختبر ما يلي•

ھل العمال متساوون في ا0نتاج ؟•

ھل الماكينات الث ثة متساوية في ا0نتاج ؟•

• H0: μ1= μ2= μ3= μ4= μ5= μ6= μ7= μ8= μ9= μ10

• H1: At least one mean is different

 ٠.٥٦٢لتاثير الفروق بين العمال بلغت  Fمن النتائج ن حظ ان قيمة •

وھي غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بان العمال متساوون 
.من حيث ا(نتاجية

٣٨٩

 نختبر الماكينات إنتاجية في الفروق باختبار يتعلق فيما•
:التالية الفرضية

• H0: μ1= μ2= μ3

• H1: At least one mean is different

لتأثير الفروق بين الماكينات  Fمن النتائج ن حظ أن قيمة •
وھي غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية  ١.٠٤بلغت 

.الصفرية بان الماكينات متساوية من حيث ا0نتاجية

٣٩٠
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٣٩١

مثال على تأثير التفاعل بين العاملين
يمثل بيانات الزيادة في وزن ا2طفال مقدراً  ٦ملف البيانات •

بالكيلوجرام باستخدام ث ث أنواع مختلفة من الفيتامينات وأربعة أنواع 
.شھور ٦من الغذاء الخاص خ ل 

ھل ھناك فروق في تأثير الفيتامينات على الوزن ؟١.

ھل ھناك فروق في تأثير نوع الغذاء على الوزن ؟٢.

ھل ھناك تأثير لتفاعل الفيتامينات مع الغذاء على وزن ا2طفال ؟٣.

:لدراسة الفروق بين الفيتامينات نختبر الفرضية التالية: ١الحل•

• H0: μ1= μ2= μ3

• H1: At least one mean is different

لتأثير الفيتامينات وھي  sig = 0.883من خ ل النتائج ن حظ أن قيمة •
غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بان الفيتامينات ( فروق 

٣٩٢.  جوھرية بينھا
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:لدراسة الفروق بين أنواع الغذاء ا�ربعة نختبر الفرضية التالية: ٢الحل•

• H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ٤
• H1: At least one mean is different

لتأثير أنواع الغذاء وھي  sig = 0.634من خ ل النتائج ن حظ أن قيمة •
غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بان أنواع الغذاء ( فروق 

.جوھرية بينھا

لدراسة تأثير التفاعل بين أنواع الغذاء والفيتامينات نختبر : ٣الحل•
:الفرضية التالية

• H0: there are no interaction effects

• H1: there are interaction effects

لتأثير التفاعل بين أنواع  sig = 0.627من خ ل النتائج ن حظ أن قيمة •
الغذاء والفيتامينات وھي غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بأنه 

.( يوجد تفاعل بينھما
٣٩٣

٣٩٤
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المحاضرة الحادية عشر

ا,ختبارات ال:معلمية 
Non-parametric Tests

nonparametric testsا,ختبارات ال:معلمية  

• �� ��� ���3�<� 5�*���3&� ������,�� H
.١G' "�9 P���� P����� MG� +�
  ��� )���� ��U 0���� FU��� 
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' %�
 $���� ?P����� ��! %@� 
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distribution R�G�� �� � fGL +����.� �N�# $ �� +����.� 
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 P����� distribution free methods
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 استخدام نستطيع ( ال معلمية ا(ختبارات في أننا وحيث•

 خصائص نختبر لذلك الرتبية البيانات حالة في المتوسط

 لھذه معينة معلمات تحديد أو ا(ھتمام دون المجتمعات

 من وبد( .ال معلمية با(ختبارات سميت ولذلك المجتمعات

 مواقع اخت ف مدى نختبر فإننا بالمعلمات ا(ھتمام
test( المجتمعات to determine whether the

populations locations differ(.

ما ھي الطريقة الLمعلمية المناسبة للتحليل ؟•
لaجابة على ھذا السؤال يجب علينا أن نضع في ا(عتبار أربع 

:نقاط أساسية وھي

أم دراسة ) ارتباط(ھل ھو دراسة ع قة : ھدف البحث١.
أم الكشف عن اثر ) اخت فات(فروق 

ھل عينة واحدة أو عينتين أو ث ث عينات فأكثر: العينات٢.

نفس العينة أم عينات : ا/ستقLلية أو الترابط في العينات٣.
مرتبطة أم عينات مستقلة

أو  ordinalأو رتبية  nominalاسمية : نوع البيانات٤.
ratioأو نسبية  intervalفترية 
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:  ا/ختبار ا)حصائي يمكن أن يتعلق بـ

عينة واحدة١.

عينتان مستقلتان٢.

عينتان مرتبطتان٣.

عينات مستقلة٤.

عينات مرتبطة٥.

ا,ختبارات ا7حصائية ال:معلمية لعينة واحدة
:التالية التساؤ/ت على ا)جابة يستطيع واحدة بعينة الخاص ا/ختبار•

 بين )المركزية النزعة( LOCATION الموقع في دالة فروق يوجد ھل١.
؟ والمجتمع العينة

؟ المتوقعة والتكرارات الم حظة التكرارات بين دالة فروق يوجد ھل٢.

؟ والمتوقعة الم حظة النسب بين دالة فروق يوجد ھل٣.

 له مجتمع من اشتقت قد المدروسة العينة بان ا(عتقاد المنطق من ھل٤.
؟ normality ا(عتدالية مث  معروف معين شكل

  اختبار كان المعلمي أو البارامتري ا2سلوب فان الواحدة العينة حالة وفي
)one sample t-test( المجتمع ومتوسط العينة متوسط بين للفروق.

 بديلة أخرى اختبارات أربعة فھناك ال معلمي ا2سلوب حالة في أما
رتبية أو اسمية ھي ھل البيانات طبيعة على منھا أي اختيار ويتوقف
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ا,ختبارات ال:معلمية لعينة واحدة
the الحدين ذات اختبار١. binomial test

the تربيع كاي اختبار٢. Chi-square one sample

test

the سميرنوف – كولومجروف اختبار٣. kolmogrov-

smirnnov one sample test

runs اختبار٤. test

 او ا(سمية البيانات حالة في يستخدمان ٢و ١ وا(ختبارين
nominal الرتبية or ordinal ا2خيرين ا(ختبارين أما  

فقط ordinal الرتبية البيانات مع يستخدمان ٤و ٣

the binomial testاختبار ذات الحدين  - ١

 اختبار في الحدين ذي باختبار  المرتبطة Assumptions ا/فتراضات
: الصفرية الفروض

 وابيض، اسود مثل( التصنيف ثنائية اسمية البيانات تكون عندما يستخدم١.
.)الخ.......... ارغب و( ارغب وخطأ، صح و(، نعم

 عندھا نستطيع ( حيث جدا صغير العينة حجم يكون عندما يستخدم٢.
chi-square واحدة لعينة تربيع كاي استخدام one sample

 ھل ا(ھتمام محل المجتمع في اختباره يتم الذي Hypothesis الفرض٣.

.محددة؟ قيمة تساوي الفئتين إحدى في المشاھدات نسبة

والفرض البديل  (Null Hypothesis)وعليه تتم صياغة فرض العدم •
(Alternative ) كالتالي:

 Н0 : p1 = π1:              فرض العدم•

)النسبة الفعلية للفئة ا2ولى تساوي قيمة محددة: (ويعني
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5&�� �,. I� "����� -*(��:
 Нa : p1 # π1 …………………. (1) 

�����) :$��� T�! �! 1��
�� )���� M�� � � ���I ),��� )����� )� ��.(
Нa : p1 > π1 …………………. (2)

�����) :$��� T�! �! 1��
�� )���� "� ��9# ���I ),��� )����� )� ��.(
Нa : p1 < π1 …………………. (3)

�����) :$��� T�! �! 1��
�� )���� "� �4&# ���I ),��� )����� )� ��.(

 )�9��� +��
� "� 2�! 1�
� )��
 ������ �! �G.# ����.� D�� ' $���
  % ��,!�9� "�9� $��� T�! "# ��9 %���� T����)p1 ≤ π1 ( )��
� �!

 � %���� T���� )���@�)p1 ≥ π1 ()@��@� )��
� �!

لعينة واحدة binomial testعلى اختبار ذات الحدين ): ١ملف البيانات (المثال ا�ول 

 إجاباتھم  فكانت معين لمنتج تفضيلھم مدى حول أشخاص ١٠ سؤال تم•
:كالتالي

 ا2فضلية يعطوا لم أشخاص ٤و  غيره على المنتج فضلوا أشخاص ٦•
 تختلف ( للمنتج المؤيدين نسبة كانت إذا ما اختبر الدراسة محل للمنتج

 نسبة بين جوھري فرق وجود عدم آخر بمعنى( %٥٠ عن إحصائيا
.)للمنتج المؤيدين غير ونسبة المؤيدين

: اختبارھا يتم التي الصفرية الفرضية•

• Н0 : p1 = 0.50

• Н1 : p1 # 0.50

 نستطيع ( إذن )sig>0.05( أن ي حظ السابقة ا(ختبار نتيجة خ ل من•

  عن للمنتج المؤيدين نسبة تختلف ( وبالتالي الصفرية الفرضية رفض
 عينة قبل من المنتج لصالح واضح اتجاه يوجد ( انه أي %٥٠

.المستھلكين
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the Chi-square one sample testاختبار كاي تربيع  -٢

•$�.� � ����. M�9 P���� %��
�� +������ ��� P�� �! +����&� 1�����  
)"����&� �@9:!(  �� �� ����. M�9 P���� �! fGL )��
� ����. 1��� 

)���2�� Chi-squared goodness-of-fit test ��I $�.� � �! 
0A9� "� ���� =��! )�� "�� ��9�� �L�A�� observed

frequency "� D��AI �# +����� � )�3�� �! %9 0��&� ��9��� 
P3���� expected frequency ������ ��� T��� M��&�.

•�!� ��@9 "� "��
I FU�� 	
��� �! 0���� ��� <�� %�@�� )���� 
P������ G' "�9 "�9�>�� ��� �� ��' +�,! ��U ) ����� GL� $�� "� 
%6. )����� +��9�� )Q
6�� "� )���� P� +��9�� )�3���� ))��Q��( 

P������. Gc! +��9 )���� )�@�� P������ �! �5���9� )���2��� ��� "�! 
)��3 M�9 P���� = ��& ����� fGL )���� ���9 "�9 R��L =�! "�� ��9�� 

P3���� ��9��� �L�A��.
•1��&�� )��� "�! ����. M�9 P���� $�.� � 0A9�� "� " 
 )���2�� 

"�� F �� )��Q�� F ��� 1�L�A��.
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 Chi-squared goodness-of-fit test

 زيادة اجل من المنافسة شديدة إع نية بحم ت قامتا B و A شركتين•

 إجراء قبل منھما كل حصة كانت فإذا .السوقية لحصتھا منھما كل
  و B للشركة %٤٠ و A للشركة %٤٥ :ھي ا0ع نية الحم ت

 حدث إذا ما و(ختبار .السوق في الصغيرة ا2خرى للشركات %١٥
 الباحث قام ا0ع نية الحم ت بعد السوقية الحصص في تحسن
 فضلوا منھم ١٠٢ :أن تبين وقد زبون ٢٠٠ من مكونة عينة باختيار
 المتبقين ١٦ و B الشركة منتج فضلوا منھم ٨٢و A الشركة منتج

.أخرى شركات منتج فضلوا

 الحم ت بعد اختلفت الزبائن تفضي ت أن ا(ستنتاج نستطيع ھل•
 عند ا0ع نية الحم ت إجراء قبل تفضي تھم مع مقارنة ا0ع نية
. %5 د(لة مستوى

الحل
(ن أفراد العينة   nominalواضح أن البيانات ھي بيانات اسمية •

:سيختارون احد ث ث خيارات وھي

Aتفضل منتج الشركة �

Bنفضل منتج الشركة �

تفضل منتج شركة أخرى�

:الفرضية الصفرية المراد اختبارھا ھي•

• H0: P1 =0.45, P2 = 0.40. P3 = 0.15

• H1: at least one pi is not equal to its specific value

فإننا نتوقع عدد من يفضلون منتجات كل ) H0(إذا كنا نتوقع صحة الفرضية •
:شركة كما يلي

• e1 = 200(0.45) = 90

• e2 = 200(0.40) = 80

• e3 = 200(0.15) = 30
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expected( المتوقعة التكرارات كانت إذا اMن• frequencies( 

 واقع من الفعلية أو المشاھدة التكرارات عن واضح بشكل تختلف
observed( العينة frequencies( سنرفض فإننا )H0( لم إذا أما 

 يتحدد وھذا .الفرضية ھذه سنقبل فإننا بينھما واضح فرق ھناك يكن
.شرحه سبق كما ا(ختبار احصاءة خ ل من

 ٨.١٨٣ بلغت المحسوبة تربيع كاي قيمة أن يتضح النتائج خ ل من•
٠.٠٥ > )٠.٠١٧( المحسوبة sig أن حيث إحصائيا معنوية وھي

 ھناك أن يعني وھذا. )H0( الصفرية الفرضية نرفض عليه وبناء•

.ا0ع نية الحم ت بعد حدثت الزبائن تفضي ت في اخت فات
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)٣ملف البيانات : (٢مثال 
 أن الطالب أراد الماجستير ط ب احد وزعھا التي ا(ستبيانات احد في•

 فادني،  عامة ثانوية(  :العلمية المؤھ ت جميع كانت إذا ما يختبر
 عينة في متساوية بنسب ممثلة )عليا دراسات بكالوريوس، دبلوم،
( أم بحثه

:الصفرية الفرضية•

• H0: P1 = P2 = P3 = P4

• H1: At least one proportion is different

 معنوية فھي وبالتالي )sig<0.05( أن يتضح ا(ختبار نتيجة خ ل•

 الفرضية نرفض وبالتالي )٠.٠٥( د(لة مستوى عند إحصائيا
 كما حيث متساوية، بنسب ممثلة العلمية المؤھ ت جميع بان الصفرية

  البكالوريوس حملة من العينة معظم وان واضح تحيز ھناك أن نرى
.)٥٧ عددھم(

المؤھل العلمي

2 18.3 -16.3

3 18.3 -15.3

57 18.3 38.8

11 18.3 -7.3

73

ثانوية عامة فادنى

دبلوم

بكالوريوس

دراسات عليا

Total

Observed N Expected N Residual

Test Statistics

112.370

3

.000

Chi-Squarea

df

Asymp. Sig.

المؤھل العلمي

0 cells (.0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 18.3.

a. 
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ا,ختبارات ال:معلمية للمقارنة بين عينتين مستقلتين

لعينتين  tسبق أن بينا انه في حالة ا(ختبارات المعلمية يستخدم اختبار •
مستقلتين أما في حالة عدم تحقق شروط ھذا ا(ختبار فھناك بدائل ( 

:  معلمية له منھا

 fisher exact testاختبار فشر ١.

 the Chi-square twoاختبار مربع كاي للمقارنة بين مجموعتين ٢.

– samples test

median testاختبار الوسيط ٣.

Mann-Whitney rank-sum U testاختبار مان وتني ٤.

وسنكتفي ھنا باختبار مان وتني �ھميته وقوته ا)حصائية وكثيرة 
.استخدامه في تحليل ا/ستبيانات

اختبار مان وتني
Mann-Whitney rank-sum U test

المعلمي للفروق بين عينتين مستقلتين tيعتبر ھذا ا(ختبار بديل (ختبار •

على ا2قل و(  ordinalيستخدم ھذا ا(ختبار عندما يكون القياس رتبي •
.يستخدم ھذا ا(ختبار مع المقاييس ا(سمية

.يعتبر اختبار مان وتني من اقوي ا(ختبارات ال معلمية •

يستند ھذا ا(ختبار على انه إذا كانت درجات مجموعتين دمجتا معا •
كأنھما مجموعة واحدة ثم ترتيبھما فانه سيكون ھناك تمازج بين رتب 

المجموعتين ولكن إذا تفوقت إحدى المجموعتين على المجموعة 
ا2خرى فان معظم الرتب للمجموعة المتفوقة ستكون أعلى من رتب 

تحسب بعد دمج رتب ) U(ولذا فان قيمة . المجموعة ا2خرى
المجموعتين معا ثم يحسب عدد الرتب الخاصة بالمجموعة العليا والتي 

.تقع تحت رتب المجموعة الدنيا
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:فرضية العدم والفرضية البديلة

:فرض العدم

Н0 : M1 = M2

)وسيط المجتمع ا2ول يساوي وسيط المجتمع الثاني(

ونظرا 2ن ا(ختبار قائم على رتب البيانات لذا فإنه عند أخذ بيانات •
متوسط :(العينة في ا(عتبار يمكن التعبير عن الفرضية بالشكل التالي 
)رتب المجموعة ا2ولى يساوي متوسط رتب المجموعة الثانية

:الفرض البديل•

Нa : M1 # M2 …………………. (1)

Нa : M1 > M2 …………………. (2)

Нa : M1 < M2 …………………. (3)

ويتم إجراء ا(ختبار أخذاً في ا(عتبار حالة واحدة فقط من الحا(ت 
M1 ≤ M2الممكنة للفرض البديل كما أن فرض العدم يكون مكافًئا ل 

)٣(في الحالة  M1 ≥ M2و  ) ٢(في الحالة  

اختبار مان وتني: على) ٥ملف البيانات (مثال 
   Mann-Whitney rank-sum U test

قامت إحدى الشركات بشراء ماكينات جديدة وأرادت تدريب عمالھا عليھا •
)  عامل ١٢((كتساب مھارة التشغيل فقسمت العمال لعينتين ا2ولى شملت 

واتبعت برنامج تدريبي للعينة ا2ولى يقوم على ) عامل ١٣(والثانية شملت 
إعطائھم محاضرات نظرية لمدة أسبوعين وبعد ذلك تدريبھم على 

الماكينات ميدانيا، أما العينة الثانية فقد اتبعت معھا برنامج تدريبي آخر 
يقوم على إعطائھم المحاضرة النظرية ومباشرة بعدھا التطبيق العملي في 

من اجل ) العمال(ثم حسب الزمن ال زم با2يام  للمتدربين .  نفس اليوم
.اكتساب المھارة المطلوبة

ھل نستطيع أن نستنتج عدم وجود فروق جوھرية بين العينتين من حيث •
زمن اكتساب المھارة ؟
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=  وسيط زمن اكتساب المھارة للعينة ا2ولى : (الفرضية الصفرية•
)وسيط زمن اكتساب المھارة للعينة الثانية

• Н0   : M ١  = M2

• Н1 : M1 # M2

 Asymp. Sig(وقيمة    Z=-2.972من خ ل النتائج ي حظ أن قيمة •

(2-tailed ( وبالتالي فھي معنوية  ٠.٠٥وھي اقل من  ٠.٠٠٣تساوي
إحصائيا ولذلك نرفض الفرضية الصفرية ونستنتج أن ھناك فرق 

.معنوي إحصائيا بين فاعلية البرنامجين التدريبين

وھو  ١٧.٥٤وي حظ من خ ل متوسط الرتب كان للبرنامج ا2ول  •
وبالتالي نستنتج أن  ٨.٨١أكبر من متوسط الرتب للبرنامج الثاني 

البرنامج الثاني كان أكثر فاعلية (ن متوسط زمن اكتساب المھارة فيه 
.كان اقل

Ranks

12 17.54 210.50

13 8.81 114.50

25

FACTOR
first

second

Total

TIME
N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsb

23.500

114.500

-2.972

.003

.002
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

TIME

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: FACTORb. 
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عينة مستقلة  Kواليس ل  -اختبار كروسكال 
Kruskal-Wallis Test for K independent Samples

 واحد باتجاه التباين لتحليل واليس كروسكال اختبار ويسمى•

 بيانات تحليلھا يتم التي البيانات وتكون الرتب على المبني
Ordinal) رتبية Data)ا2قل على.

 ا(ختبارات من لنظيره بدي ً  واليس كروسكال اختبار ويعد•
One( واحد باتجاه التباين تحليل المعلمية Way Analysis

of Variance( فتراضات تحقق عدم حال في)ال زمة ا 

واحد، باتجاه التباين تحليل 0جراء

عينة مستقلة  Kل واليس-كروسكالاختبار :  على) ٦ملف البيانات (مثال 
Kruskal-Wallis Test for K independent Samples

 )طرق ث ث( مختلفة بطرق الط ب من مجموعات ث ث تدريس تم•
 في درجاتھم على الحصول تم ثم معينة بطريقة درست مجموعة كل

الث ثة الطرق بين معنوي فرق ھناك أن النتائج توضح ھل ا(ختبار

 بالطريقة درسوا الذين الط ب درجات وسيط( :الصفرية الفرضية•
 = الثانية بالطريقة درسوا الذين الط ب درجات وسيط = ا2ولى
)الثالثة بالطريقة درسوا الذين الط ب درجات وسيط

• H0: m1 = m2 = m3 

• H1: At least one median is different
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-Chi( ا(ختبار دالة قيمة أن ي حظ السابقة النتائج خ ل من•

square sig لھا ا0حصائية والمعنوية )7.968= = 0.019 

 ونرفض إحصائيا معنوية فھي وبالتالي ٠.٠٥ من اقل وھي

 التدريس طرق بين فروق ھناك أن أي الصفرية الفرضية

.الث ثة

 (ن ا2فضل كانت ا2ولى التدريس طريقة أن وي حظ•

 وأخيرا الثانية الطريقة ويليھا اكبر كان لھا الرتب متوسط

 بين الفروق وجود مدى من التأكد ويمكن الثالثة الطريقة

 مقارنات إجراء خ ل من فاعلية أكثر أيھا لمعرفة الطرق

.السابق وتني مان اختبار باستخدام طريقتين كل بين ثنائية

 خ ل من أفضل الطرق أي معرفة يمكن عام وبشكل•
  .)الدرجات متوسط على الحصول( الوصفية ا0حصاءات

Ranks

8 15.06

5 7.70

7 7.29

20

FACTOR
Method_1

Method_2

Method_3

Total

MARK
N Mean Rank

Test Statisticsa,b

7.968

2

.019

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

MARK

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: FACTORb. 
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ا,ختبارات ال:معلمية لعينتين مرتبطيتن 

•�! )��
 "����� "��2���� +��9� +������ )��  �# )����
nominal or ordinal +��4���� )�,��@ dichotomous

variable  $�.� � ����. ����9� McNemar test 
)&�. ��� )����� +� ��3 )���� 1��
� %�3 ���� D��' 
"���. ":9 %: � )����� "� K�.AI "� <�� $5��N��  

)"��N�� �# � "��N��( D�A� "��� %�3 =��2� ) ��  
)�,��� )���� �# ��� �5���2�.

•��# �! )��
 "# "�9� +������ )���� ��� %3I )��&�� �! 
�@9# "� "��,! $�.� � ����. " 9�9�� "������ "��2���� �# 

����. 1��A>.

اختبار ولكوكسن لعينتين مرتبطتين
Wilcoxon- matched pairs signed- ranks test

 حالة في مرتبطتين لعينتين المعلمي t (ختبار بديل ا(ختبار ھذا يعتبر•
.t اختبار شروط توفر عدم

 من أزواج بشكل تكون أن يجب البيانات فان ا(ختبار ھذا (ستخدام•
 الدرجات ھذه وان العينة أفراد احد يخص منھا زوج وكل الدرجات
interval( فترية بيانات عن عبارة data( ولكنھا ا2قل على ) تتبع 

.الطبيعي التوزيع

 حسابه في يعتمد 2نه نظرا المتطرفة بالقيم كثيرا يتأثر ( ا(ختبار ھذا•
.ذاتھا القيم على وليس القيم بين الفروق رتب على

 بين الفرق( المرتبة ا2زواج قيم بين الفرق إيجاد على يقوم ا(ختبار ھذا•
 إذا وبالتالي تنازليا أو تصاعديا القيم ترتيب ثم ومن )بعد والقيم قبل القيم
 أو منتظم بشكل سالبة أو موجبة الفروق فستكون معنوي فرق ھناك كان
 المحسوبة الفروق فستكون حقيقي فرق ھناك يكن لم إذا أما نسبي بثبات

.آخر اتجاه على غالب اتجاه لھا يبدو و( متمازجة
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اختبار ولكوكسن لعينتين مرتبطتين: على ) ٧ملف البيانات (مثال 
Wilcoxon- matched pairs signed- ranks test

 جمع تم طرق مفترق ١٢ في ضوئية إشارة تركيب تأثير مدى لمعرفة•
 ا0شارة تركيب قبل أسابيع أربعة خ ل مفترق كل على الحوادث عدد
 خ ل أيضا ا0شارة تركيب بعد مفترق كل في الحوادث عدد جمع ثم

  .أسابيع أربعة

؟ الحوادث عدد تخفيض في فعال الضوئية ا0شارة تركيب كان ھل•

 = ا0شارة تركيب قبل الحوادث عدد وسيط( :الصفرية الفرضية•
ا0شارة تركيب  بعد الحوادث عدد وسيط

• H0: M1 = M2

• Н1 : M1 > M2

-=z( ا(ختبار دالة قيمة أن ي حظ السابقة النتائج خ ل من•

sig( إحصائيا معنوية )2.266 =   من اقل 2نھا )0.023

٠.٠٥ .

 ا0شارة أن نستنتج وبالتالي الصفرية الفرضية نرفض :القرار •

 أن حيث( الحوادث عدد تخفيض في فعال اثر لھا كان الضوئية

  معرفة خ ل من اقل كان ا0شارة تركيب بعد الحوادث عدد
negative ranks =  تعني والتي ا2ول الجدول في كما 10

 تركيب بعد الحوادث عدد( الجدول أسفل موضح ھو كما
 ا0شارة تركيب قبل الحوادث عدد من < after ا0شارة

before(.
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Ranks

10a 6.75 67.50

2b 5.25 10.50

0c

12

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

AFTER - BEFORE
N Mean Rank Sum of Ranks

AFTER < BEFOREa. 

AFTER > BEFOREb. 

AFTER = BEFOREc. 

Test Statistics b

-2.266a

.023

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

AFTER -

BEFORE

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 

the sign testاختبار ا7شارة لعينتين مرتبطتين 

•��  ����.�� 1��A> ��I $�.� � ����A' +) ?  k(.
•$�.� � GL ����.� �! ����. =���� "�� "����� "��2���� �L� ���� 

��� f��� =���� a��� ��� ���� R�� =���� R�G�� "�! GL ����.� 
����� %3 1�3 "� ����. " 9�9�� =�� �.

•��3�<� �F: *���3&� �) ���� 5������� ����*�� )ordinal data( "��� 
�<�<' ��' �F! 5��� 5������� ��*�) ' ���<� )interval or ratio

data( & 6��� 6�V��� ����8�� )& _1�� 8*���( V	� �B�' ��: 
I���3�<� ����� "B(� ���3�<� *���3� 0<��� 0������ 0��8��*�  

)Wilcoxon matched pairs test( 2نه الحالة ھذه في السابق ) 
 الفروق مقدار ا(عتبار في يأخذ بل فقط )- ،(+ الفروق اتجاه على يعتمد
 أما والنسبية الفترية البيانات حالة في حقيقي معنى لھا الفروق (ن أيضا
 والمثال دقة أكثر يعتبر وھذا معنى أي لھا فليس الرتبية البيانات حالة في

:ذلك يوضح التالي
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 دقة أكثر أيھما مندوبين مبيعات بين نقارن أننا فرض على•
:للباحث وأھمية

  وحدة ٢٥ مث  المندوبين مبيعات بين الفرق مقدار يعرف أن•

 ٢٥ بمقدار الثاني المندوب من أكثر يبيع ا2ول المندوب(

.)وحدة

 المندوب من أكثر يبيع ا2ول المندوب أن فقط يعرف أن أم•

.فقط +) الفرق اتجاه( الثاني

 فقط وليس الفرق مقدار نعلم أن وفائدة دقة ا2كثر أن واضح•

.الفرق اتجاه

ا)شارة اختبار من قوة أكثر يعتبر ولكوكسن اختبار ولذلك

احصاءة ا,ختبار وتوزيع المعاينة ,ختبار ا7شارة
Test Statistic And Sampling Distribution

 كل بين الفرق إيجاد يتم حيث الحساب سھل يعتبر ا0شارة اختبار•
 في يناظرھا وما ا2ولى العينة في المفردة قيمة( البيانات من زوج
.الثانية العينة

 التي الفروق وعدد (+) إشارتھا كانت التي الفروق عدد حساب ثم•
 يتم ٠ = الفرق أن أي القيمتين تساوي حالة وفي )-( إشارتھا كانت
 وعدد الموجبة ا0شارات بعدد فقط نھتم أننا أي الفرق ھذا تجاھل

.السالبة ا0شارات

 (+) ا0شارات عدد يكون أن نتوقع فإننا صحيحة )H0( كانت إذا•

 وكبير واضح فرق ھناك كان إذا أما .تقريبا )-( ا0شارات عدد يساوي
 في الصغر أو الكبر ومسألة )H0( نرفض فإننا ا0شارات عدد بين

  .ا(ختبار (حصاءة المعاينة توزيع يحددھا الفرق ھذا مقدار
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Test( ا(ختبار احصاءة أن فرض على• Statistic( عدد بأنھا تحددت 
the( الموجبة ا0شارات number of positive differences( 
 ھي )X( ا(ختبار احصاءة أن ن حظ وھنا )X( بالرمز لھا وسنرمز
binomial( الحدين ذات توزيع يتبع متغير random variable( 
P( ستكون )H0( الصفرية الفرضية فان عليه وبناء = 0.05(.

 انه حيث Z الطبيعي التوزيع يتبع الحالة ھذه في ا0شارة واختبار•
: بمتوسط تقريبا الطبيعي التوزيع تتبع x فان n للعينة معين لحجم

)µ = np  (

:معياري وبانحراف•

:عليه وبناء

:ھي المعيارية ا(ختبار احصاءة فان 

:ھي ا)شارة اختبار يختبرھا التي الفرضيات•

• H0: p = 0.5

• H1: P ≠ 0.5

.)المجتمعين بين فرق يوجد (( أن تعني الصفرية والفرضية•

 للتوزيع الحدين ذات اختبار احصاءة توزيع تقريب :١مLحظة•
np يكون بان مشروط الطبيعي ≥  يكون أن يشترط انه يعني وھذا 5

 ص حية وتزداد الشرط ھذا يتحقق حتى ١٠ = أدنى حد العينة حجم
.العينة حجم بزيادة التقريب ودقة

 فقط فاھتمامنا )٠( نتيجتھا التي الفروق نستثني أننا حيث :٢ مLحظة•
 به المقصود n العينة حجم فان الموجبة وا0شارات السالبة با0شارات

.فقط والسالبة الموجبة ا0شارات عدد ھو السابقة الم حظة 2غراض
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على اختبار ا7شارة) ٨ملف البيانات (مثال 
شخص لتحديد مدى شعورھم  ٢٥أجريت دراسة على عينة مكونة من •

حيث طلب من كل ) yو  x(بالراحة عند ركوبھم نوعين من السيارات 
نقاط  ٥شخص تقييم مدى شعوره بالراحة بناء على مقياس مكون من 

)5-point scale (كما يلي:

غير مريح على ا0ط ق : ١•

غير مريح نسبيا: ٢•

حياد: ٣•

مريحة: ٤•

مريحة جدا: ٥•

وكانت نتائج الدراسة كما ھو مرفق في الملف الخاص با(ختبار •

أكثر راحة  Xأن السيارة % ٥ھل يمكن ا(ستنتاج عند مستوى د(لة •
؟ yمن السيارة 

الحل
  رتبية بيانات ك ھما مجتمعين بين بالمقارنة تتعلق ھنا الباحث مشكلة•

ordinal data

  مرتبطتين العينتين ك  فان للتقييم نتيجتين أعطى شخص كل أن حيث•
)matched pairs( ختبار فان وبالتالي)ا0شارة اختبار ھو المناسب ا  

sign test التالية الصفرية الفرضية يختبر والذي:

• H0: M1= M2

• H1: M1 > M2

 درجات وسيط = ا�ول المجتمع درجات وسيط( أن تعني الصفرية والفرضية•
.)الثاني المجتمع

right-tailed( ا/ختبار أن وحيث النتائج خLل من• test( والنتيجة 
sig قيمة إذن البديلة الفرضية صياغة مع متسقة المحسوبة = 0.011/2 =

 البديلة ونقبل الصفرية الفرضية نرفض إذن ٠.٠٥ من اقل وھي 0.005
 أفراد نظر وجھة من y السيارة من راحة أكثر x السيارة أن على تنص والتي

.العينة
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اختبار لعدة عينات مرتبطة

 المنقسمة الرتبية أو nominal ا(سمية المتغيرات حالة في•

dichotomous ثنائيا variables كوكران اختبار يستخدم  

Cochran Q test السابق مكنمار (ختبار تعميم يعتبر وھو 

 عينتين من أكثر حالة في

at رتبية ا2قل على البيانات تكون عندما أما• least ordinal

.فريدمان اختبار يستخدم فئتين من أكثر في وموزعة 
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اختبار فريدمان لعدة عينات مرتبطة
Friedman Test for K dependent Samples

 ھناك كان إذا ما يعرف أن الباحث يريد عندما ا(ختبار ھذا يستخدم•
 أكثر في موزعة والبيانات فأكثر مجتمعين( مجتمعات عدة بين فروق
.)فئتين من

 ھناك تكون كان ا2شياء بعض ترتيب المبحوثين من يطلب قد مث  •
 بأفضلية رأيه يبدي أن العينة في فرد كل من ويطلب مختلفة مھن أربع
  .وھكذا أكثر يفضلھا التي للمھنة ا2ول الترتيب يعطي أن أي مھنة كل

.( أم ا2فراد تقييمات في فروق ھناك كان إذا ما معرفة الباحث ويريد

Ordinal رتبية بيانات تحليلھا يتم التي البيانات• Data يمكن كما 
 وذلك )Ratio والنسبية Interval الفترية( الكمية البيانات تحليل

  .رتبية بيانات إلى بتحويلھا

:ھي فريدمان اختبار يختبرھا التي الصفرية الفرضية•

• H0: M1= M2=M3= ……….=MK

• H1: At least one median is different

  ا�ول المجتمع درجات وسيط( أن تعني الصفرية والفرضية•
  الثالث المجتمع وسيط = الثاني المجتمع درجات وسيط =

.)الخ........
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:يلي كما تحسب ا(ختبار احصاءة•

:blocks( )صف( قطاع كل في المشاھدات ترتيب• b( الرتبة بإعطاء وذلك  
 الرتب تساوي حالة وفي مشاھدة 2كبر k والرتبة الصف في مشاھدة 2قل ١

.الرتب متوسط إيجاد يتم

 مجموع حساب أي )treatments( للمعالجات الرتب مجموع حساب•
.Ti بالرمز له ويرمز عمود لكل الرتب

.)k( العينات عدد تحديد•

:التالية المعادلة في بالتعويض ا(ختبار احصاءة اختبار حساب يتم ثم•

  )k-1( حرية بدرجات تربيع كاي توزيع تتبع لفريدمان ا(ختبار وإحصاء•

,0.05 ( :قيمة كانت إذا )H0( الفرضية رفض يتم عليه وبناء• K(F>�2

على اختبار فريدمان) ٩ملف البيانات (مثال 
 ٨ للوظيفة تقدم وقد موظفين طلب بإع ن قامت الشركات احد•

 حيث الشركة في مدراء ٤ من مكونة مقاب ت لجنة عقد وتم مرشحين
 ا2كاديمي، ا2داء(  جوانب عدة من مرشح كل بتقييم مدير كل قام

 نقاط ٥ من مكون مقياس باستخدام )الخ... الشخصية العملية، الخبرة
 اقل بدرجة أفضلية ٢و للموظف الكبيرة ا2فضلية إلى تشير ١ بحيث
 المدير وأراد ضعيف الموظف أن تعني والتي ٥ الدرجة حتى وھكذا
 عن تختلف ( ا2ربعة المدراء تقييمات كانت إذا ما يختبر أن العام

.كبير بشكل مختلفة تقييماتھم أن أم البعض بعضھا

.التالي الجدول في البيانات•

:ھي اختبارھا المراد الفرضية•

• H0: M1=M2=M3=M4

• H1: at least one Mi is different
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 ١٢.٨٦من خ ل النتائج يتضح أن قيمة  كاي تربيع بلغت •

% .٥وھي معنوية إحصائيا عند مستوى د(لة 

بناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية ونستنتج أن تقييمات •
.  المدراء ا2ربعة ليست متشابھة

المحاضرة الثانية عشر

 Correlationا,رتباط 



١٠/١١/١٤٣٤

٢٢٢

 Correlationا,رتباط 
0��� 2����� ��:� )36� "�� "���4�� �# ?�@9# ��
�� D���� ��� ��� 

+��4��� ��� %.�� �! F� 
 2����� "�! J��# 2����� �L ��9 
���:

� � 8���*&� �;��.�� Bivariate Correlation I� 0�2�:
�'8���*&� 8�<��� Simple Correlation: 	
��� �! )36�� 

"�� "���4�� 0�&� �Q�� "� �@I X���� "� M# ��4�� �.m 
��� M# ��5�� �# ��� ��5��9

�78���*&� �;V	�� Partial Correlation: 	
��� �! )36�� 
"�� "���4�� P� G.I "��� ������ �@I X���� "� ��52���� 

��4��� �# +��4�� <�.# . 2 �� J��# 2����� �L 2����� 
�,��� "� )���� ���I First Order Part Or Partial

Correlation �L� 2����� "�� "���4�� ��� )��' �@ ��4�� 
	��@ "� "���4���.

4 �  ������� 8���*&�Multiple Correlation :
 "� )������ )5� "� ��4�� "�� )36�� �! 	
�� MG� 2����� �L�

 +��4���)�@9# �# "��@ ( "�� 2����� �L �52 �� <�.# )5� "�
 ���' ��A� �� �L� <�.# )5� "� ��� "���4��� )5� "� �� ��4��

���I )���� "� ������ 2�������.
8���*&� 5�*�Q�:

��L� "�� �,� "�AO� ���� "���4�� "�� 2����� )��� "� 0A9��:
.١ *����&� "��Scatter Diagram

.٢ 8���*&� "����Correlation Coefficient

 "�� )�2.� )36�� f���� 1�3 ��
� ��I 2����� %���� �L %N!I�
 "���4���The Strength And Direction Of A Linear 

Relationship Between Two Variables
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Scatter Diagramشكل ا,نتشار 

معامل ارتباط بيرسون
 Pearson's Correlation Coefficient   

يعتبر من أشھر معام ت ا(رتباط وأھمھا وأكثرھا استخداما•

interval or ratioيستخدم في حالة ما إذا كان ك  المتغيرين من النوع •

.ويعتبر من ا/ختبارات المعلمية•

:وھناك عدة طرق لحسابه ابسطھا وأكثرھا استخداماً الصيغة التالية
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تفسير معامل ارتباط بيرسون
0��� *�<(� "���� 8���*&� 0� �,. ���V ��� ���:
� � 0� ��� ���1��:  

b���� $�3 %���� 2����� "�� +( ?  ��& ? ) k(( �� ���� �
 "��� 
%���� "# %����� ���9 �# ��4& 03���� R�G ��� 0�L 	
�� )3�� 
)����� )���2��. $U����� "� R�G PN� T�� "�@
��� ������ <��� 1�3 
%���� 2����� "�� fGL ������� �� ���& )Hinkle and others,
1979( ��9 ���:

�;(��*�<(���
  *(��  0� "#�X.@X ��	 -(3��)*(��� 02 P��3� & �#(
X.@X– 0� "#�X.WX-(3��
X.WX– 0� "#�X.fX8<��
X.fX– 0� "#�X.iX"�2
X.iX–�.XX��	 "�2

� k *�<(� 7<� ����<�� Causation

��5� "�9 %���� 2����� M�3 %9! �� "9�� ���3 �L "# ��4�� 
�! �
 "���4��� M�O� ��' ��4� �! $�3 ��4��� �.Z 

1������� �# ?"�&��� �� P�2� � %��� "�� ��4�� �! ��L�
 
"�9 F� � �! ��4�� �! �.Z �# "# "����� �! �
 

"���4��� ���  "����� �! $�3 ��4��� �.Z.
 
C' 0' �#,��� & *<(�  �2 �
�' ����< �A*��� 0� �
�! 0��� 

0' 0�� 9�F� ��18��. GL� ���  �� ���� "�9� R��L ��4�� 
	��@ �# �@9# ���� F�  ���� )36�� "�� "���4���.
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7 k *�<(��� 7<� "���� ������� Determination

Coefficient "���� 7�*�A&� Alienation

Coefficient:
�&�� %����� ���
�� P��� %���� 2����� � ��� ��,�&
' ��:� 

)� � "����� R��A�� "�� "���4���. Gc! "�9 %���� 
2����� "�� "���4��� *.8* G5! ���� "# *.E� "� 
"����� �! $�3 �
 "���4��� y 6@� 2���� P� "����� �! $�3 
��4��� �.Z x 6@� M# "# "����� R��A�� �# b��A�� 
M�� � *.E� �L� �� �� � %����� ���
��. ��<��� 
��1����� )X.@e( *���� 0���� *�A >*�� 5�F ��� 
5�*�E��� U*3' TF: ��<���  �<� "���� 7�*�A&� 

اختبار كاي تربيع ل:ستق:لية
 Test Of Independence Chi – Square Χ2  

$�.� � ����. M�9 P���� ����.� �� G' +��9 R��L )36� 2���� "�� 
"���4�� "���&� nominal or categorical variables %@� )36�� 

�� G' +��9 D�m ��!# )���� �! %O  "��� 0��.� 06�.�� )�# 2���� 
P� ( ��4�� �.m a����9 �# %LO�� ����� ......\�. ���� $�.�  

����. M�9 P���� )��6�� 6� "�9� %��� =!��� contingency table

8*� ���3�<� *���3� C�� 6��*� )Assumptions(:
.١�! %���� "� J��� �*� F�� �# %�� ��9�� P3���� expected

values "� / �! M# )��. "� ��6. %���� )���I.
.٢�! )��
 %���� ��9I "� �*� F�� �# "�9� ��9�� P3���� �! 

M# )��. %3 "� �
� �/� � "�9� R��L �@9# "� �*% "� ��6. 
%���� %�� �5�! +��9�� )�3���� "� /.



١٠/١١/١٤٣٤

٢٢٦

• 6��*� C�� *���3� �:*��3� ���� 5��B*(��Hypotheses:
.١H0 :0�*�E���� 0�� �#,2 �	� &
.٢H1 :0�*�E���� 0�� �#,2 �	�

I��<� �1�*8: ����� "������� P���� M�9 1D�&
 )��3 F 
�:

• X2 = the test statistic that asymptotically approaches a 

χ2 distribution. 

• Oi = an observed frequency; 

• Ei = an expected (theoretical) frequency, 

• n = the number of possible outcomes of each event

 لLستقLلية تربيع كاي اختبار فان إليه ا0شارة سبقت وكما•
 / أم عLقة ھناك كانت إذا ما يحدد الوصفية المتغيرات بين
 ذلك فان وبالتالي العLقة ھذه قوة قياس إلى يشير أن دون

 معام ت من معينة أنواع خ ل من الع قة قوة قياس يستلزم

.يلي كما ا(رتباط
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معام:ت ا,رتباط الثنائية حسب نوع المتغيرات
•%���� 2���� "� ��� =�� � SN�� )36�� "�� "���4�� "� J��� M���� 

�# �� � �' "# R��L ����� "� +��4��� ��� P�� ��� )��� %3 )���� 
�# �� (. 	�
� "# R��L )���# +���� � �# J��# a������� )?��  

?���� ?M��! �� �( "G' R��L 8 H��# "� +��4��� F 
� �5�36� P� 
�5N�� "�� ?� 0� TF: K�V/� 9��: 5,���� 8���*� ���3 I� 
I<��1� �: ��B� �) "�	�� ������:

•�� *������ 02 ��2� G���1��� ��#*/�� ��� ���:
•�#*�� �: "��  �2 G��1� ��<� ����8 nominal

•�#*�� 4: "��  �2 G��1� ��<� "�� )C' 0' *�E���� �) "�/� 
*�E�� "��� �. "�  �! *�E�� "�(��(

•�#*�� @: "��  �2 G��1��� ���*�� ordinal

•�#*�� d: "��  �2 G��1��� C*�(�� ' ��<��� ratio or interval

 ?�
0�*�E����7<����� 8���*&� "����

��
- Ø  معامل ارتباط فايphi  عندما يكون ك: المتغيرين منفصل ثنائي.
�  8���*� "�����<�	���� contingency �  : _)���� "�����  �<� ��

 0�*�E�� 0�� 8���*&� "������:���� � 5�;(�� ����� "�(�� ��:,�
�4 ������ "���� 0�� P*�� *�A��
�@ ���*�� x�<��� "����rank biserial 

�d x�<��� 5���point biserial

44 9*��*��tetrachoric

@4 ������ "���� 0�� P*�� *�A�@
d4 x�<���piserial

@@ 0��*��<sperman Rho �  �� "����Kendall's Tau: a, b, C

@d >*�1� 0�� P*�� *�A0�  G��1���  �2 6#��� *�E���� "��d  ��  *�E��
 G��1���  �2 61�@  ������ "���� �. 0�@@

dd 0<*�� "����pearson r ��83 �#,2 0�*�E���� 0�� �#,��� 0�� ����2.
 ���� "����Eta-η �F� ��83 5<�� ��;����� 0�*�E���� 0�� �#,��� 5���
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:phi فاي ارتباط معامل -١

  ثنائي منفصل منھما كل متغيرين بين ا(رتباط معامل بأنه يعرف
dichotomous ذكر( الجنس مثل اسمي مقياس على يقع وك ھما 

  .)( أو نعم( سؤال على ا0جابة )وأنثى

.بيرسون ارتباط في الحال ھو كما ١- صفر  ١+ بين ما قيمته وتتراوح

contingency  التوافق معامل -٢ coefficient:

 بالضرورة ليس ولكن منفصل ك ھما متغيرين بين ا(رتباط معامل وھو
 حالة فاي معامل أن يعني وھذا ثنائي منفصل منھما أي يكون أن

  تربيع كاي إحصائية حسابه في ويستخدم .التوافق معامل من خاصة
Chi-square الواقعة المتغيرات ويناسب (معلمي ا0حصائي وھذا 

.الرتبي أو ا(سمي المقياس على

@ � "���� 8���*� 5��� x�<��� The point biserial

correlation coefficient (rpb)

%���� 2���� +���� %��� ��� $�.� � a���� )36� 2����� "�� ��4�� 
��9 )"� J��� M�,�� �# M����( ��4��� ��  MG "���� �  

dichotomous ))���>�9 $��� �# ?� ?a����...\�(? GL� 
%����� X��� � "� %���� 2���� "� ��� R�G�� "9�� ��� 
 "� 
X����� SPSS "� %6. F� 
 %���� "� ��� �N�#. b����� ����3 

�� "�� ( �k(.

d � "���� x�<��� ���*�� rank biserial

0��� ���� %���� 2����� "�� "���4�� ��L�
 ��4�� �,��@ %&��� 
�.Z� ��4�� ����. %@� )36�� "�� b���� %A��� �! )����� 
��4��9 �,��@ %&��� ��4��� <�� �� M��&�3� ��4��9 ����.
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W � "���� 8���*� 0��*��< Spearman's rank correlation
coefficient

�L� %���� 2����� "�� "���4�� ��L69 ����.
"9�� $U���� "� R�G "9�� �N�# ���.�  �! )��
 +��4��� )��9� 

 فانه الكمية البيانات في outliers متطرفة قيم وجود حالة في .�&(

 مثل في ينصح ولذلك بيرسون، ارتباط معامل قيمة على ستؤثر بالتأكيد
the للرتب سبيرمان ارتباط معامل استخدام الحالة ھذه spearman

rank correlation الحقيقية القيم وليس الرتب مع يتعامل \نه 
 القيم تأثير حدة من التخفيف إلى سيؤدي ذلك فان وبالتالي للبيانات
 .ارتباط معامل على المتطرفة

�B�' 9��: "���� *3N �#,��� 0�� 5�*�E���� ����*�� ::
 e � "���� "���� �� the Kendall's tau (τ): 

1D�&
 %��9 �5� 1�� J��# ��A� �5� ������� )a, b, c( =���� �5��� 
�L +6���� )���2 )���� G.I �! "�� 
� ��� $��� )��� ��� �! 

+������ �������� ��� F��� )��� ���.

������� � "�9� R��L F�� )��� �� "�! %���� %��9 ��� )4�&��� a? 
%����� %��9 )4�&��� b "���� ��.

� ��9 "# %���� %��9 ��� b $�.� � �! )��
 "�9 %���� P2����� ��� 
%9A P��� )"�������� "����� �� "� 	�
 ��� F���(.

� ��# %���� %��9 ��� )4�&��� c �5! $�&� "� %� ���.�  F� 
� 
a���� 2����� ����� "�9� R��L "������� "� F��� ��U ����� �� 
���� %���� P2����� ��� %9A %�2� �.

��# "���� 8���*� "����:
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e� 9*��*�� tetrachoric

 منفصل منھما كل متغيرين بين ا(رتباط معامل بأنه ويعرف
 التوزيع ويتبع متصل المتغير ان يفترض أي بالتحويل
 قسم فاذا .الباحث يحدده معيار حسب يقسم انه إ( الطبيعي

  اقتران جداول تكوين يمكن فانه فقط فئتين إلى متغير كل
 ھو الحالة ھذه في ل رتباط المناسب المعامل ولكن ٢*٢

  .تتراشورك

٧- "���� ���� Eta-η 
0��� ���� %���� 2����� "�� "���4�� ��L69 %&�� )M�,! 
�# �� �( "9�� )36�� ��5��� )�,��
� + ��� )�2.

المحاضرة الثالثة عشر

تحليل ا,نحدار
 Regression Analysis
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منھج البحث في ا,قتصاد القياسي 
Econometrics Model

:أي بحيث يستخدم ا�سلوب القياسي يمر بأربعة مراحل وھي

 construction and specification ofمرحلة بناء وتوصيف النموذج  -١

the model

estimation of the modelتقدير معلمات النموذج  -٢

evaluation of the estimatesتقويم المعلمات المقدرة بالنموذج  -٣

تقويم مقدرة النموذج على التنبؤ  -٤

مرحلة بناء وتوصيف النموذج -١
 construction and specification of the model: 

:وتشمل الخطوات التالية

تحديد متغيرات النموذج�

تحديد الشكل الرياضي للنموذج�

0شارة وحجم ) صياغة الفرضيات(تحديد التوقعات القبلية �
معلمات ا(نحدار المقدرة
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:estimation of the modelتقدير معلمات النموذج  -٢

TF: ���*��� "��� ��2 "��� 5�83�� �������:
� �4 6��	� 5�������: ��: 7	� T����&�  �! ?��' 5������� ��� 0' 9��: 

���*' ?��' 5������� �::
� +����� )� �  )���� time series data 
� +����� )��2�� cross sectional data 
� +����� )� �  )���� )��2�� pooled time series and cross

sectional data 
�+����� <�.# others data %@� )+����� ?)� ��L  +����� "� "����� 6@� 

%��� ?)���N� R�G9 R��L +��4�� �@O� ��� 1�L�Q� ) ����� "9�� 
��U )���3 a����� �� �� +��4����� )����� %@� )����� a���� ? F�4���� 
��� fGL )�9A�� $�� $�.�  �� 0��� +��4����� )���&� �# )��L��  

dummy variables  �L� +��4�� T���� 	
��� �5� ���3 )��9
 6@� 
��& � �
� )%@� ��& ?	��h� ( ��9G��  G9L�(

4 �4 "� "���� 6��	���
@ �4 *���3� 7���</� ��;����� ��<����� *��1���

evaluation of the estimatesتقويم المعلمات المقدرة بالنموذج  - ٣

 #��� ���! )��3� +����� %6. "� HG���� +����� ������ 	
��� $��� "# ���
1����� $��� �! )�@� <�� $���� �! . �L 1����� +������ $����� ��&����

 )�
��� "� ���� �# %���� �5� +������ fGL $�3 +��9 G' �� ���
�
 )�
��� "� )����� +������ fGL +��9 G' �� R�G9� )��2��� �# )���&�3�

)�,�&
>.
 �: KF���� 5����� ��1�� �
��2 ����<&� 0��� *����� =�2 �	�:
� � @  ������#&� ��*+��� �:���� ��� ������#&� *�������economic 

criteria

4 � @  ��;����� ��*+��� �:���� ��� ��;����� *�������statistical 
criteria 0�2�  �! 5�*���3&� TF: �<1��:

� _�)��� =�	 5�*���3�the test of the goodness of fit  ��3�<�
KF���� ��*�<(��� =*�1���  �2 �����.

� ������� 5�*���3�tests of significance :",3 0�:
� ����.t – test

� 1����� $������ )�@ +��! �����confidence intervals(
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Econometric القياسية النظرية تحددھا كما القياسية المعايير ٣ -٣
Criteria

 المعايير عليھا تقوم التي ا(فتراضات أن من للتأكد المعايير ھذه وتھدف
 متحققة ا(فتراضات ھذه كانت فإذا .( أم الواقع في متحققة ا0حصائية

 وا(تساق، التحيز عدم أھمھا معينة صفات المقدرة المعالم يكسب ھذا فان
 عدم إلى ويؤدي الصفات ھذه يفقدھا ذلك فان متحققة تكن لم إذا أما

 المقدرة المعالم في الثقة مدى لقياس نفسھا ا0حصائية المعايير ص حية
  .المعياري الخطأ خاصة

.نفسھا ا0حصائية المعايير اختبار في تستخدم القياسية المعايير أن يعني وھذا

  القياسية المشاكل وجود مدى من التحقق إلى القياسية المعايير وتھدف 
Econometric Problems التالية:

  Autocorrelation الذاتي ا(رتباط مشكلة�

Multicollinearity المتعدد الخطي ا(رتباط مشكلة�

Heteroscadasticity الخطأ حد تباين تجانس عدم مشكلة�

تقويم مقدرة النموذج على التنبؤ  -٤
 ا(قتصادية المتغيرات بقيم التنبؤ القياسي للنموذج ا2ساسية ا2ھداف من

 مسبقا ذلك على النموذج قدرة مدى اختبار يتعين ولذلك المستقبل في
 في يفشل انه إ( السابقة ا(ختبارات كل المقدر النموذج يجتاز قد إذ

 القريب المستقبل أن افتراض على قائم التنبؤ (ن .التنبؤ على القدرة
 في سريعة ھيكلية تغيرات حدثت إذا ولكن القريب للماضي امتداد
 .للتنبؤ يصلح ( ھنا ربما النموذج فان للمجتمع ا(قتصادية الحياة
 كبيرة تكون قد التنبؤ على النموذج مقدرة فان ذلك من العكس وعلى
 المقدرة المعلمات وبعض منخفض التحديد معامل كون من بالرغم
  إحصائيا معنوية غير

  :من التأكد من (بد التنبؤ على النموذج قدرة مدى و(ختبار

.الزمن عبر المقدرة المعالم استقرار مدى�

.العينة حجم في للتغير التقديرات ھذه حساسية مدى اختبار�
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ا,نحدار الخطي 
 Linear Regression 

 قياس في تستخدم التي ا0حصائية ا2ساليب احد ا(نحدار يعتبر�
  .المستقلة المتغيرات من أكثر أو ومتغير التابع المتغير بين الع قة

 ا/نحدار ليس مستقل أو تابع أيھا المتغيرات طبيعة يحدد ومن�
 أو بالنظرية مستعينا الباحث يحددھا وإنما قياس كأسلوب
.المLحظة أو السابقة الدراسات

 العLقة حيث من فمثL أنواع عدة إلى ا/نحدار نماذج وتنقسم�
:نوعين إلى النماذج ھذه تنقسم الخطية

Linear الخطي ا(نحدار١. Regression

Non الخطي غير ا(نحدار٢. Linear Regression

  

أما من حيث عدد المتغيرات المستقلة في النموذج فينقسم ا/نحدار إلى 
:قسمين أيضا

وھو يقتصر على متغير  Simple Regressionا(نحدار البسيط ١.
مستقل واحد 

والذي يشمل متغيرين  Multiple Regressionا(نحدار المتعدد ٢.
مستقلين فأكثر في نموذج ا(نحدار

بناء على ما سبق يمكننا التمييز بين أربعة أنواع نماذج من ا/نحدار 
:وھي

نموذج ا(نحدار الخطي البسيط١.

نموذج ا(نحدار الخطي المتعدد٢.

نموذج ا(نحدار غير خطي بسيط٣.

نموذج انحدار غير خطي متعدد٤.

ويعتبر ا/نحدار الخطي البسيط ابسط أنواع نماذج ا/نحدار 



١٠/١١/١٤٣٤

٢٣٥

ا,نحدار الخطي البسيط
Simple linear regression 

:متغيرين بين الع قة البسيط الخطي ا(نحدار يقيس•

dependent تابع متغير variable واحد مستقل ومتغير 

independent variable تغير في المتسبب وھو ُمفِسر أو 

  .التابع المتغير

 العوامل ثبات مع ( بالدخل ا/ستھLك ظاھرة تفسير : مثال•
 مرتبط الفرد استھLك أن تقول ا/قتصادية فالنظرية )ا�خرى
  .بالدخل

  : البسيط الخطي ا(نحدار لمعادلة العام الشكل

εββ ++= XY 10

:يلي كما المقدرة للمعادلة يرمز

:أن حيث

)ا(ستھ ك( التابع للمتغير المقدرة القيمة تمثل :  

)الدخل( المستقل المتغير قيم تمثل :    

e : العشوائي الخطأ متغير( البواقي تمثل random variable( 

وتساوي

β0: القاطع الحد تمثل ) Y - intercept ( الراسي المحور من  

y المتغير قيمة تكون عندما التابع المتغير قيمة تمثل وھي 

صفر المستقل

Β: الميل تمثل slope ا(نحدار معامل أو the regression

coefficient

 

eXY ++= 10
ˆˆˆ ββ

Ŷ

X

YYe ˆ−=



١٠/١١/١٤٣٤

٢٣٦

%��
��� )!���� )36�� "�� ��4��� P���� y ��4���� %�� �� x "
�! 
)��
� ��' ����� )��3 69 "� (B0, B R�G� "� P3� +����� )��� 
)����
 $�.� ��� =�2 F��� #� )� ��3 $�.� � �������.
*�<(�  ��� B0 ����  �<� ������� ��#����: 

)�5�I "9�� "# %��� 2. ��
�� P� +��@ %���( "9��� "# "�9� �5� 
�� �� �! )��Q�� 6@�! fGL )����� %@�� )��3 R65� � �,����� �! 
)36�� "�� R65� � %.��� )M# )��3 R65� � ����� "�9� 
%.�� = * (. ��9 %@�� )��3 0���9�� )���@� �! )36�� "�� $�
 
H���> )��4��� %�� ��( �����ٕ� 0���9�� ��4��9 P��� )�L� 1���� 
"� $�
 0���9�� ����� "�9� H���> = *( G9L� �5� +�� �� 

1�����. %9A�� $�� �5! a9�� )��3 ��4��� P���� ����� "�9� )��3 
��4��� %�� �� = *? M# ��
� )2�� P2��� 2. ��
�� P� ��
�� 
� �� )y( R�G�� �� � y-intercept.

):  B1(المعلمة ا/نحدارية •

خط ا(نحدار، وتشير إلى معدل التغير في المتغير ) SLOPE(تمثل ميل 
بحسب وحدة قياس (التابع عندما يتغير المتغير المستقل بوحدة واحدة 

).بيانات المتغير المستقل والتي دخلت في حساب ا(نحدار

X

Y
B

∂

∂
=1
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e( error( العشوائي الخطأ حد• term :

 والمستقل التابع بين الخطية الع قة يجعل )e( العشوائي الخطأ حد إضافة عدم إن•
deterministic مضبوطة ع قة model بين الحقيقية الع قة عن تعبر ( وھي 

 يعني ذلك (ن الحقيقية، الع قة في deviations انحرافات وجود بسبب المتغيرين
 المتغير قيمة في للتغير بكاملھا ترجع التابع المتغير في الحادثة التغيرات جميع أن

 تغير فان معينة بقيمة )المستقل( الدخل في تغير ھناك كان لو انه أي المستقل
 ينطبق الحالة ھذه في ا(نتشار وشكل )B1( مقدارھا ثابتة بقيمة سيكون ا(ستھ ك

 الخطأ حد إضافة يتم ولذلك  . xو y بين للع قة الممثل المستقيم الخط على تماما
error :أسماء عدة له والذي العشوائي term, or random variable, or

disturbance term إلى محددة رياضية ع قة من الع قة تحويل اجل من وذلك 
probabilistic احتمالية  ع قة model.

:لجزأين تنقسم                                     والمعادلة•

explained التابع المتغير في المفسرة التغيرات يمثل الجزء وھذا  )            (  -١
variation 

unexplained المشروحة غير التغيرات أو البواقي فيمثل )e( الجزء أما -٢
variation المدروس النموذج في مشمولة غير أخرى متغيرات تفسرھا وإنما 

    التابع للمتغير الحقيقية القيم عن المقدرة القيم انحراف تمثل ا(نحرافات وھذه

eY ++= Xβ̂β̂ˆ
10

X10
ˆˆ ββ +

ما ھي العوامل التي تحدد حجم حد الخطأ العشوائي 
error term في الدالة المقدرة ؟

السؤال السابق يمكن صياغته بشكل آخر ما ھي العوامل التي تؤدي •
:(نحراف القيم المشاھدة عن خط ا(نحدار المقدر ؟ ھذه العوامل ھي

left-out المتغيرات بعض حذف -١ variables from function

 في أھميتھا رغم النموذج من معينة متغيرات يحذف قد الباحث أن حيث
 للقياس قابلة غير المتغيرات بعض فمث  .المدروسة الظاھرة تفسير
 العشوائية المتغيرات بعض ھناك يكون أو والتوقعات ا2ذواق مثل
 تكون وقد .وا2وبئة والبراكين الز(زل مثل بھا التنبؤ يمكن ( التي
 عنھا يتوفر ( ولكن للقياس وقابلة للباحث معروفة متغيرات ھناك
  .دقيقة أو كافية بيانات

 تختلف القياس أو التقدير في المستخدمة الدالة فان الحذف لھذا ونتيجة
.البواقي وجود يسبب مما الحقيقية الع قة عن
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imperfect للنموذج الرياضي الشكل دقة عدم -٢ specification of
mathematical form of the model

 أو خطية غير أنھا حين في خطية  الع قة أن الباحث يفترض قد فمث 
 اجل من مبرر بدون النموذج من المعاد(ت بعض يسقط قد أو العكس،
 على وتحتوي معقدة المدروسة الظاھرة أن حين في النموذج تبسيط
.واحدة معادلة في إدراجھا يصعب عديدة ع قات

random للبشر العشوائي السلوك -٤ behavior of the human
beings

 من تختلف ا(ستھ ك في فالرغبة الطريقة بنفس يتصرفون ( ا2فراد (ن
 تساوي على مؤشرا لQفراد الدخول تساوي يعتبر ( وبالتالي Mخر فرد

.استھ كھم

errors القياس خطأ -٥ of measurement

 أو البيانات، على للحصول المتغيرات قياس عند أخطاء تحدث ما فكثيرا
 خطأ فان وبالتالي البيانات لھذه ا0حصائية المعالجة عند للخطأ نتيجة
.المقدر المستقيم الخط عن المشاھدة القيم (نحراف يؤدي القياس

 من والمستقل التابع بين الع قة تحويل إلى تؤدي السابقة ا2خطاء إن•
 في التغيرات فان وبالتالي احتمالية ع قة إلى تماما مضبوطة ع قة

:لقسمين تنقسم )التابع المتغير( ا(ستھ ك

 + المستقل المتغير لتغير يرجع منتظم تغير = ا(ستھ ك في التغير•
.عشوائية تغيرات

 فكيف محددة قيم في العشوائية المتغيرات قياس با)مكان يكن لم إذا ولكن
 معھا التعامل يمكن وكيف ؟ )e( بالحد ا/نحدار معادلة في نمثلھا

؟ القياس عند إحصائيا
 حتى )e( العشوائي المتغير بشكل خاصة افتراضات وضع يتم المجال ھذا في

 وقد للواقع مطابقة تكون قد ا(فتراضات وھذه .إحصائيا معه التعامل يمكن
.دقة أكثر للع قة تقديرنا يكون للواقع مطابقتھا وبقدر . تكون (

 وھي ا(حتمالي الخطي ا(نحدار نموذج بافتراضات ا(فتراضات ھذه وتسمى
:لقسمين تنقسم

احتمالية افتراضات -١
  أخرى افتراضات -٢
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:ا/حتمالية ا/فتراضات :أو/•

 تقدير في تستخدم سوف التي ا0حصائية الطريقة أن حيث

 العادية الصغرى المربعات طريقة ھي ا(نحدار نموذج
ordinary least square method عادة لھا ويرمز 

 بھذه تتعلق ا(فتراضات ھذه فان )OLS( مختصر بشكل

 وھذه .العشوائي المتغير شكل حول تدور وكلھا الطريقة
يلي كما ھي ا(فتراضات

 قيم يأخذ أن يمكن انه بمعنى حقيقي عشوائي متغير العشوائي المتغير - ١
 يأخذھا التي القيم أن بمعنى عشوائي وھو صفر أو سالبة أو موجبة
 اقل احتمال ولھا الحدوث مؤكدة غير فھي وبالتالي الصدفة على تعتمد
.١ من

 المتغير قيم من قيمة كل عند العشوائي للمتغير المتوسطة القيمة - ٢
٠ = )X( المستقل

 يعني وھذا )x( المستقل المتغير قيم جميع عند ثابت الخطأ حد تباين - ٣
 أي )الصفر( الحسابي وسطھا حول ثابتة حدود في تتغير )e( قيم أن

 المتغير لقيم ا2دنى والحد ا2قصى الحد بين المدى أو الفرق أن
 اجل من ا(فتراض وھذا .ثابت يعتبر x قيم جميع عند العشوائي

 كل عند العشوائي للمتغير واحد توزيع ھناك أن يوضح حيث التبسيط
.متساوي أو ثابت وتباينه ٠ = وسطه ويكون x قيم
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 كل عند )e( توزيع أن أي معتدل طبيعي توزيع له العشوائي المتغير - ٤
  .الوسط حول متماثل يكون سوف x قيم من قيمة

  المستقل المتغير قيم من قيمة كل عند العشوائي المتغير يأخذھا التي القيم - ٥
x الخطأ أن مؤداھا مشكلة من يعفينا وھذا .البعض بعضھا عن مستقلة 

 كل في العشوائية ا2خطاء توليد في السبب ھو معينة فترة في العشوائي
  .التالية الفترات

 فترة في قيمته على تعتمد ( فترة أي في العشوائي الخطأ قيمة آخر بمعنى
.أخرى

 ( x قيم أن أي x المستقل المتغير قيم عن مستقلة العشوائي المتغير قيم – ٦
.صفر يساوي بينھما المشترك التباين أن أي )e( بقيم تتأثر و( تؤثر

 من يجعل المستقل المتغير وقيم العشوائي المتغير قيم بين التداخل (ن
  التابع المتغير من تفسيرھا يمكن التي النسبة تحديد علينا الصعب

.)الدخل( المستقل بد(لة )ا(ستھ ك(
 ا2خطاء أن يعني وھذا أخطاء بدون تقاس كالدخل المستقلة المتغيرات - ٧

 ثم ومن )Y( التابع المتغير قياس عند فقط توجد فيھا نقع التي العشوائية
.)y( التابع بالمتغير فقط تتعلق )e( في المتضمنة القياس أخطاء فان

:ا/فتراضات ا�خرى: ثانيا

المتغيرات المستقلة غير مرتبطة أو مستقلة عن بعضھا  - ٨
.  البعض

المتغير التابع يتبع التوزيع الطبيعي وتوقعه أو متوسطه  - ٩
:يعطى كما يلي 

:وتباينه يعطي كما يلي

XββYEY 10i
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the t-test of the slopeلمعلمة الميل  tاختبار   -٢

ھذا ا(ختبار يختبر ما إذا كانت معلمة الميل تختلف عن الصفر 
.  أو (

HO: B1 = 0

H1: B1 ≠ 0

وإذا . الفرضية الصفرية تنص على عدم وجود ع قة خطية 
كانت ھذه الفرضية صحيحة فان ذلك ( يعني بالضرورة عدم 

وجود ع قة بين المتغير التابع والمستقل حيث يمكن أن 
quadratic relationshipتكون الع قة ع قة تربيعية 

:ودالة ا(ختبار المناسبة (ختبار الفرضيات السابقة ھي

) n-2(بدرجات حرية 

تكوين فترة ثقة للمعالم المقدرةكذلك يمكن 
 confidence interval estimator of b1 is:

:حيث أن

• sb1  تمثل الخطأ المعياري لمعلمة الميل

•b1 تمثل المعلمة المقدرة لميل خط ا(نحدار

•B1 تمثل قيمة المعلمة ا(فتراضية وھي ھنا صفر

•t  تمثل قيمة دالة ا(ختبار

•α   تمثل مستوى الد(لة ا0حصائية
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 the coefficient of determinationمعامل التحديد  -٣

السابق يحدد ما إذا كانت ھناك ع قة خطية أم (  tإن اختبار 
ولكن أيضا من المھم معرفة مدى قوة ھذه الع قة خاصة عند 

المقارنة بين أكثر من نموذج وھنا يستخدم معامل التحديد 
:ويحسب كما يلي) R2(والذي يرمز له 

او 

مربع معامل ا(رتباط ويفسر بأنه يمثل نسبة = ومعامل التحديد 
من خ ل  yالتغير المشروح أو المفسر في المتغير التابع 

Xالتغير في قيمة المتغير المستقل 

ا,نحدار الخطي المتعدد 
multiple linear regression

:المتعدد ا/نحدار مفھوم

 متغير بين الع قة يوضح المتعدد ا(نحدار فان البسيط ا(نحدار بخ ف
 عديدة أمثلة وھناك .)اثنين من أكثر( مستقلة متغيرات وعدة واحد تابع
 عدة عليھا يؤثر )تابع متغير( معينة سلعة من المطلوبة الكمية فمث 

 ا2خرى السلع أسعار السلعة، سعر الدخل، :مثل مستقلة متغيرات
.البديلة

 بين خطية ع قة وجود افتراض على المتعدد الخطي النموذج يستندو
 وحد X1,X2,...XK المستقلة المتغيرات من وعدد Yi تابع متغير

 kو المشاھدات من nل بالنسبة ، الع قة ھذه عن ويعبر ، Ui عشوائي

  : آ(تي بالشكل ، المستقلة المتغيرات من

Yi = B0 + B1Xi1 + B2Xi1 + … + BKXik + Ui
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 المستقلة المتغيرات استق لية تفترض OLS طريقة فان شرحه سبق وكما
 Multicollinearity مشكلة تحدث ( حتى البعض بعضھا عن

 المطلوب المعالم عدد عن العينة مشاھدات عدد يزيد أن يجب كذلك
.تقديرھا

 :coefficients ا/نحدار معامLت تفسير

 جميع تكون عندما التابع المتغير قيمة إلى تشير b0 التقاطعية المعلمة - ١

صفر نساوي المستقلة المتغيرات

٢ - b1 المتغير يتغير عندما التابع المتغير في التغير مقدار إلى تشير 
 ثبات مع )له القياس وحدة يحسب( واحدة وحدة بمقدار x1 المستقل

ا2خرى المتغيرات

٣ - b2 المتغير يتغير عندما التابع المتغير في التغير مقدار إلى تشير 
 ثبات مع )له القياس وحدة يحسب( واحدة وحدة بمقدار x2 المستقل

.ا2خرى المتغيرات

ا(نحدار معام ت تفسير يتم وھكذا

:المتعدد الخطي ا/نحدار نموذج تقويم

testing النموذج صLحية مدى تقييم -١ the validity of the

model:

analysis التباين تحليل يستخدم of variance ANOVA يعتمد والذي 
 يختبر انه أي ككل النموذج ص حية مدى اختبار في F اختبار على

:التالية العدمية الفرضية

:التالية البديلة الفرضية مقابل

H1: at least one Bi is not equal to 0

 من متغير أي يوجد ( انه يعني فھذا صحيحة العدمية الفرضية كانت وإذا
 نموذج فان وبالتالي التابع بالمتغير خطيا يرتبط المستقلة المتغيرات
 على ھناك كان إذا أما invalid صالح غير المقدر الخطي ا(نحدار

 إلى يشير فھذا التابع مع خطيا يرتبط واحد مستقل متغير ا2قل
ا(نحدار لنموذج معينة ص حية

0ˆˆˆ: 210 === KBBBH
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ومن اجل اختبار الفرضيات السابقة يتم تكوين جدول تحليل •
ANOVAجدول : التباين كما يلي

كبيرة كان النموذج اكثر كفاءة أي ان  Fوكلما كانت قيمة •
معظم التغيرات في المتغير التابع تفسرھا معادلة ا(نحدار 

 ������F

F statistic

 ��	��
 ���

�����

Mean squares

������ �����
Degree of 

freedom

����� ��	��
 �
�

Sum of squares 

������� ���

Source of variation

F = 

MSR/MSE

MSR = SSE/KKSSR

  �
 ��
�� �������

x2,x1

regression

MES = 

SSE/N-K-1

N-k-1SSE
����
�� ��� �����

residual

N-1SST
�� �� �������

total

  :coefficients المقدرة ا/نحدار معامLت معنوية تقويم -٢

  وB2 وB1 وB0 المعام ت( ا(نحدار معادلة نتائج على الحصول بعد
etc……B3( من  مقبولة المعام ت ھذه أن ھل نبين أن علينا يجب 

 تكون المعنوية أن التنويه مع )إحصائيا معنوية( ا0حصائية الناحية
 ا(نحدار معام ت معنوية على نحكم لكي ، هحد على معامل لكل

 SPSS وبرنامج ، لھا المقابل ا(حتمالية ومستوى t باختبار نستعين
.لھا المقابل ا(حتمالية ومستوى t اختبار باستخراج تلقائيا يقوم

  المستقلة المتغيرات تأثير معنوية لتقييم يستخدم t اختبار فان وبالتالي
x1,x2,...xk التابع المتغير على y

H0: B1 = 0

H1: B1 ≠ 0

 ما معرفة اجل من حده على انحدار معامل كل معنوية اختبار يتم وھكذا
 ع قة تربطه ا(ختبار محل المستقل المتغير بين الع قة كانت إذا

.( أم التابع المتغير مع معنوية خطية
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 coefficient of determination adjustedمعامل التحديد المعدل  -٣

for degrees of freedom

عبارة عن نسبة ا(نحرافات الموضحة من قيل خط  R2معامل التحديد 
يمثل نسبة وبالتالي ،  Total variationا(نحدار إلى ا(نحرافات الكلية ، 

 مجموع مربعات التغير في المتغيرات المستقلة إلى مجموع مربعات

:  الكلية  ا(نحرافات

ونظرا (ن إضافة متغيرات مستقلة للنموذج المقدر يؤدي لزيادة قيمة معامل 
نتيجة لزيادة قيمة البسط في معادلته دون تغير المقام وھذا  R2التحديد 

يجعله متحيزا لQعلى أي أن قيمته أعلى من الواقع الحقيقي للبيانات لذلك 
بد( من معامل التحديد (       ) يستخدم معامل التحديد المعدل ويرمز له 

)R2(

∑
∑ ∑+

=
2

22112
ˆˆ

y

yxByxB
R

حيث يتم تصحيح قانون معامل التحديد من خ ل اخذ درجات 
الحرية بعين ا(عتبار (ن إضافة متغير مستقل تؤدي الى 

وبالتالي تصبح ) N-K-1(انخفاض عدد درجات الحرية 
:صيغة معامل التحديد المعدل كما يلي
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مثال على ا,نحدار
 صافي في المؤثرة العوامل أھم معرفة في الباحثين احد رغب•

 الفلسطيني، المصرفي الجھاز في مصارف أربعة اكبر أرباح

  ا2رباح صافي بين للع قة خطي انحدار نموذج بتقدير فقام
)Profits( وھي مستقلة متغيرات وخمسة ، تابع كمتغير: 

 وحجم دو(ر، بالمليون مقاسة )Dep( العم ء ودائع

 بالمليون مقاسة )Inv( المالية ا2وراق في ا(ستثمارات

 بالمليون مقاسة )Fas( ا(ئتمانية التسھي ت وحجم دو(ر،

 في الموظفين وعدد ،)Bra( مصرف كل فروع وعدد دو(ر،

 وقد ،٢٠٠٥-١٩٩٦ الفترة خ ل وذلك ،)Lab( المصرف

.المرفق الملف في كما ا(نحدار تقدير نتائج كانت

:اوجد ما يلي
 تقدير في الداخلة المشاھدات وعدد المستخدمة، البيانات نوع حدد١.

.ا(نحدار

 ومستوى المعياري ا(نحراف قيمة بيان مع ا(نحدار معادلة اكتب٢.
 عليه تكون أن ينبغي الذي بالشكل المعام ت لجميع ا0حصائية المعنوية

.كام ً  تفسيراً  المعادلة في معامل كل معنى فسر ثم العلمي، البحث في

 صافي في الحادثة التغيرات تفسير في ا(نحدار نموذج قوة مدى وضح٣.
 عام بشكل ا0حصائية المعنوية مدى بيان مع ،)Profits( ا2رباح
.ككل ا(نحدار لنموذج

.د((تھا وفسر ،(RMSE) التقدير في المعياري الخطأ قيمة حدد٤.
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Simple( البسيط الخطي ا(رتباط معام ت قيمة حدد٥.

Correlation( رتباط ومعام ت)الجزئية ا )Partial

Correlation(  المتغيرات من وكلٍ  التابع المتغير بين 

 موضحاً  ا(نحدار، نموذج يشملھا التي الخمسة المستقلة
.أھميةً  أكثر وأيھا بينھا الفرق

 ا(رتباط مشكلة من ا(نحدار نموذج خلو  مدى من تحقق٦.
ً  ،)Autocorrelation( العشوائية لQخطاء الذاتي  بأن علما

dL( قيمة = dU( وقيمة )1.27 =  ا(رتباط ومشكلة .)1.79

 المستقلة المتغيرات بين المتعدد الخطي
)Multicollinearity(. ثار واذكرMوجود على المترتبة ا 

 يعاني ا(نحدار نموذج أن تبين لو فيما المشاكل ھذه مثل
.منھا

المحاضرة الرابعة عشر
التوثيق
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>>>شروط ا/قتباس

 تعريف ا/قتباس

أساليب التوثيق      

أھمية التوثيق         

تعريف التوثيق والمراجع

التالــــــي

أنواع ا/قتباس        

<ÐémçjÖ]<Ìè†Ãi<ÐémçjÖ]<Ìè†Ãi<ÐémçjÖ]<Ìè†Ãi<ÐémçjÖ]<Ìè†Ãi<ÐémçjÖ]<Ìè†Ãi<ÐémçjÖ]<Ìè†Ãi<ÐémçjÖ]<Ìè†Ãi<ÐémçjÖ]<Ìè†Ãi
  بنسببنسب  خLلھاخLلھا  منمن  نقومنقوم  التيالتي  العمليةالعملية  ھوھو  التوثيقالتوثيق 

  إلىإلى  أيأي  صاحبه،صاحبه،  إلىإلى  الشاھد،الشاھد،  أوأو  المقتبس،المقتبس،  النصالنص
  ذلكذلك  ويكونويكون  منه،منه،  نقلناهنقلناه  الذيالذي  المصدرالمصدر  //المرجعالمرجع
..طريقةطريقة  منمن  بأكثربأكثر

  للكتابة المميزة العLمة ھو ا�مينا�مين  الدقيقالدقيق  التوثيقالتوثيق
 من تتم التي الھامة مظاھرھا ومن الموثوقة �كاديميةا

 التي والمعلومات وا]راء ا�فكار إلى ا)شارة خLلھا
 على وتحرص المختلفة والمراجع المصادر من تستقيھا

.�صحابھا تنسبھا أن
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 إليه الرجوع يتم معتمد مصدر ھو•
 حقائق أو معلومات على للحصول
 المصدر ھذا يكون ما وعادة محددة،
 على بالحصول تسمح بطريقة مرتب

 بيسر الحقائق أو المحددة المعلومات
.وسھولة

تعريف المرجع 
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باحثين وأفكار بآراء ا/ستعانة :ھو
  وغيرھم، وكتeاب      

 المعلومات من ا/ستفادة ھو فا/قتباس
 الباحث يرى معين مصدر يتضمنھا التي
 من وانه بحثه بموضوع عLقة لھا أن

  بحثه يفيد بما ا/ستشھاد المفيد

تعريف ا/قتباس 

 :تحريف دون المباشر ا/قتباس أو الحرفي النقل•
 نص أو شريف حديث أو قرآني نص  مثل وذلك
 أھمية ذات تعبيرات أو معينة بحساسية يتميز
  ذلك شابه وما ملك أو لزعيم

 الباحث يقرأ أن وھو : مباشر الغير ا/قتباس•
 بأسلوبه المعنى أو الفكرة يوظف ثم النص

.الرئيسية الفكرة تحريف دون وتعبيراته

أنواع ا/قتباس  
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.منھا المقتبسِ  المصادر اختيار في الدقeة١.

 ھو، كما المقتبسُ  النصi  فُيْنَقل النقل في الدقeة٢.
 أو التصحيح قواعد ذلك في الباحث ويراعي
 النصj  من الحذف أو ا�فكار وتلخيص ا)ضافة
.المقتبس

 يكتبه وما الباحثُ  يقتبس ما بين ا/نسجام حسن٣.
.بعده يكتبه وما المقتبسِ  النصj  قبل

 يقتبس أ/e  الباحث فعلى ا/قتباس، من ا)كثار عدم٤.
 e/واضح لھدف إ.

شروط ا/قتباس  

 بين البحث متن في فأقلّ  أسطر ستة طوله الذي ا/قتباس وضع٥.
ا ا/قتباس، عLمتي eفصله فيجب زاد إذا أم  

ة في المباشر ا/قتباس طول٦. eيجب الواحدة المر  e/عن يزيد أ 
.صفحة نصف

ً  يكونَ  أن يجوز / المباشر الباحث اقتباس٧.  عن زاد إذا حرفّيا
. المقتبسة المادة صياغة إعادة عليه بل واحدة، صفحة

 تلزمه المباشر اقتباسه حالة في العبارات لبعض الباحث حذفُ ٨.
 eث المحذوف مكان يضع بأنLفقرةً  المحذوف كان وإن نقاط، ث 

.منقeطاً  سطراً  مكانھا يضع كاملةً 

 يلزمه كلمات أو كلمة عليه إضافته أو يقتبسه لما الباحث تصحيحُ ٩.
:ھكذا معقوفتين بين إضافاته أو تصحيحاِته يضعَ  أن ذلك [....]،

شروط ا/قتباس  
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:  التوثيق في متن البحث •
.يتم مباشرة بعد النقل الحرفي أو النقل بالمعنى في سياق البحث   

):الھوامش(توثيق باستخدام الحاشية •
وھي ما يسمى أحيانا بالحواشي وتتضمن جميع المصادر التي    

.هثاستعان بھا الباحث في بح

:التوثيق في نھاية الدراسة•
.وھي ما تسمى بقائمة المراجع   

من الضروري أن تكون المعلومات 
.حهعن كل مصدر كاملة وصحي

أساليب التوثيق

”الھوامش“التوثيق في الحواشي  

>>>التوثيق في قائمة المراجع

التوثيق في متن البحث 

  :التالي
أساليب
التوثيق



١٠/١١/١٤٣٤

٢٥٣

سنقوم بعرض المواضيع التالية في التوثيق

.التوثيق في صفحة المراجع.التوثيق في متن الرسالة

توثيق كتب كمراجعالتوثيق لمرجع 2ول مرة

توثيق مقا(ت منشورة في الدوريات العلمية)ا(قتباس(توثيق ا2جزاء الخاصة بمصدر معين 

توثيق رسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورةتوثيق كتاب مترجم في المتن

التوثيق لمراجع من ا0نترنتتوثيق عمل مأخوذ من مصدر ثانوي

توثيق التقارير كمراجعتوثيق أكثر من عمل في المتن

ترتيب المراجع في صفحة المراجعالتوثيق لمراجع ا(نترنت

٥٠٥

ovfÖ]<¯Ú<»<ÐémçjÖ]ovfÖ]<¯Ú<»<ÐémçjÖ]ovfÖ]<¯Ú<»<ÐémçjÖ]ovfÖ]<¯Ú<»<ÐémçjÖ]

÷æ_÷æ_÷æ_÷æ_



١٠/١١/١٤٣٤

٢٥٤

 متن في المباشر ا/قتباس تضمين طريقة تعتمد
:المقتبس النص طول على البحث

:كلمة ) ٤٠ ( من أقل النص كان إذا •

 ولكنه اللغوي النص سياق ضمن يكتب فانه   
 وعند بدايته عند مقلوبة صغيرة بأقواس يميز
 التي الصفحات أو الصفحة رقم ويذكر نھايته
.منھا اقتبس

توثيق ا/قتباس في مثن البحث ١

البحث البحث أن" ) ٧٥ ص ، ١٩٨٧ ( ومكاوي عوده أشار    
المنھج تطبيق في ا�ساسي البحث مع يشترك  التطبيقي 
تحسين ھو ا�ساسي ھدفه أن آ/  البحث، في العلمي 
في النظريات  اختبار خLل من العلمي الواقع 
."حقيقية مواقف 

<Ù^nÚ<Ù^nÚ<Ù^nÚ<Ù^nÚ



١٠/١١/١٤٣٤

٢٥٥

 أكثر المقتبس النص طول كان إذا أما•
:كلمة ) ٤٠ ( من

 Lومميز واضح بشكل إبرازه من بد ف 
 فقرة في بكتابته البحث لغة سياق عن

 مسافات خمس بمقدار وبضغطه منفصلة
.العادية ا�سطر ونھاية بداية عن

      (

في المجا/ت المختلفة 

) ٨٦ - ٨٥ ص ص،  ١٩٨٧( وينظر عوده ومكاوي        
وقد خلصا إلى. إلى البحث التربوي ضمن إطار مفھوم العلم 
:تعريفه من خLل ھذا ا)طار بقولھما 

يقع مفھوم البحث ضمن إطار مفھوم العلم، ويتبادر"       
للذھن فورا أن المقصود ھو البحث العلمي، أي البحث الذي يتبع 
الطريقة العلمية أو المنھج العلمي بغرض تحقيق أھداف العلم، 
فأنه يمكن تعريف البحث التربوي بأنه جھد منظم وموجه 
بغرض التوصل إلى حلول للمشكLت التربوية 
".في المجا/ت المختلفة 

<Ù^nÚ<Ù^nÚ<Ù^nÚ<Ù^nÚ



١٠/١١/١٤٣٤

٢٥٦

:واحد لمؤلف مرة �ول مرجع توثيق

 ا�خير ا/سم فقط كتابة يجب
النشر بسنة ملحوقا للباحث

.قوسين بين 

توثيق المراجع في مثن البحث ٢٢٢

…بدراسة حدد فيھا )  ١٩٨٦( قام الخليلي 

êe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚ<

 ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ<

... Galbrait ١٩٨٥(  جلبريثوقد أشارت  )



١٠/١١/١٤٣٤

٢٥٧

:توثيق مرجع لمؤلفين اثنين 
يجب ذكر أسماء  

الباحثين في كل /المؤلفين
.مرة يذكر فيھا المرجع

…بدراسة حول )  ١٩٨٥(  وملكاويقام الخليلي 

êe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚ<

 ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ<

العينة عشوائيا إلى Hall and McCurdy (  قسم ھال ومكوردي )١٩٩٠
مجموعتين …



١٠/١١/١٤٣٤
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  :وأكثر مؤلفين لثLثة مرجع توثيق

 ذكر عند الباحثين/المؤلفين أسماء جميع ذكر يجب
 التالية المرات وفي المتن في مرة �ول المرجع
 ملحقا ا�ول الباحث/المؤلف اسم بذكر يكتفي
et ب يتبع با/نجليزية كان وان وآخرون، بكلمة

al.

)....١٩٨٥( قام الخليلي ومحمود والصمدي :  عندما يذكر المرجع �ول مرة
).....١٩٨٥( قام الخليلي وآخرون :  عندما يذكر المرجع مرات أخرى

êe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚ<

 ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ<

Gilligan, 
:أول مرة يظھر في النص

Gilligan, Smirlock, and Marshall (1984) أشارت نتائج دراسة  
:المرة ا�ولى التالية التي يظھر فيھا التوثيق في الفقرة بعد ذلك

Gilligan et al. (1984) found …….



١٠/١١/١٤٣٤

٢٥٩

 ا�صلي العمل تاريخ يذكر
 العمل تاريخ ثم أو/،

.المترجم

توثيق كتاب مترجم في المتن ٢٢٣

)...........١٩٧١/ ١٩٩٣(ذكر كروشكانك 

Üq#Ú<Äq†¹<Ù^nÚÜq#Ú<Äq†¹<Ù^nÚÜq#Ú<Äq†¹<Ù^nÚÜq#Ú<Äq†¹<Ù^nÚ<



١٠/١١/١٤٣٤

٢٦٠

مثL عندما يحصل الباحث على معلومات 
Lحول نظرية لرائد في التربية، لنقل مث
رنزولي، في كتاب لكاتب غير رنزولي 
يقوم الباحث بتوثيقھا كما ھو مذكور 

.بالمثال

توثيق عمل مأخوذ من
مصدر ثانوي في المتن 

٢٢٤

êe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚ<

�����+�,�: �) ��;�# 6	�*��� _.� 6	*��� C��.�� 81).�) 
�F: "�.��� ::

M7*��� G��'  )�iii(. 5��*+� L��*� �) ���*� 0�V������ 
0��:���. 0��2:*�� _*��� *���� 6�V���.

 العالية،وباستخدام

أورد(

 العالية، العقلية القدرة ( الثLثة المحكات رنزولي وباستخدام
  من شملت بحيث القبول معايير وسع )والمثابرة وا)بداع،

 المعيار شكل حين في الطLب، مجموع من %٢٠ -١٥
 نسبة الذكاء اختبارات درجات إلى والمستند القديم التقليدي

 ھذه وبتوسيع الطLب، مجموع من فقط )%٥ -٢(من
  المتميزين الطLب /كتشاف أكبر فرصة إعطاء يمكن النسبة

.) ١٩٩٩ الحروب،:في أورد(



١٠/١١/١٤٣٤
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 وفقا قوسين بين المراجع توضع   
 بمعنى المراجع، صفحة في لترتيبھا

 قوسين بين المراجع ترتب أن آخر
 أسماء حسب أبجديا ترتيبا

.المؤلفين

توثيق اكثر من عمل في المتن ٢٥

 التعليمية المؤسسات معرفة دون وضعھا التقويم عملية قصور ويحول
 ١٩٨٦ الطويل، ؛ ١٩٨٧ لبدة، أبو( أھدافھا تحقيق في نجاحھا بمدى

.)١٩٨٧ وخضر، عجاوي ؛

êe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚêe†Â<Äq†¹<Ù^nÚ<

 ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ ßq_<Äq†¹<Ù^nÚ<

:الباحثين من عدد أشار
(Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk,1990)

  



١٠/١١/١٤٣٤
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XXXX%Ú]ç&]%Ú]ç&]%Ú]ç&]%Ú]ç&]ZZZZ
ê(]ç£]<»<ÐémçjÖ]ê(]ç£]<»<ÐémçjÖ]ê(]ç£]<»<ÐémçjÖ]ê(]ç£]<»<ÐémçjÖ]

XXXX%Ú]ç&]%Ú]ç&]%Ú]ç&]%Ú]ç&]ZZZZ

^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^m

 في تظھر التي العلمية المادة تلك ھي   
 أو الفصل نھاية أو الصفحة أسفل
 وذلك متقاربة أسطر شكل في البحث
 إعطاء أو فكرة توضيح أجل من

 أو إليه ا)شارة تم مرجع عن معلومات
.منه ا/قتباس

تعريف الحواشي أو الھوامش



١٠/١١/١٤٣٤

٢٦٣

يوضع رقم صغير بعد المعلومة المنقولة نصا أو فكرة ثم    
وتعرف المLحظات . يشار إلى المصدر أسفل الصفحة

).Footnotes(السفلية بـ فوت نوتس 

بعد وضع رقم صغير أسفل الصفحة توضع قربه معلومات 
.التوثيق 

.ا/سم ا�ول، ثم اسم العائلة: اسم المؤلف= 
.عنوان الكتاب= ٢
.مكان النشر=  ٣
.اسم الناشر=  ٤
.عام النشر=  ٥
.رقم الصفحة=  ٦

التوثيق في الحواشي 

...

...
رأى المويلحي في علم التاريخ علما جليL، وأدرك أن تطبيق ھذا العلم على"
........ ١."الظواھر ا/جتماعية يغير من أحوالھا ووظائفھا 

...

...

...
__________

.١٧٨، )٢٠٠٢لمركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء(فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية  ١

ê(]ç£]<»<Ðémçj×Ö<Ù^nÚê(]ç£]<»<Ðémçj×Ö<Ù^nÚê(]ç£]<»<Ðémçj×Ö<Ù^nÚê(]ç£]<»<Ðémçj×Ö<Ù^nÚ<ê(]ç£]<»<Ðémçj×Ö<Ù^nÚê(]ç£]<»<Ðémçj×Ö<Ù^nÚê(]ç£]<»<Ðémçj×Ö<Ù^nÚê(]ç£]<»<Ðémçj×Ö<Ù^nÚ<
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٢٦٤

• �� "�	� "��(�� %�����' �*� 5���B�!
����� 7�� �) �*.

•����� �) *3N 0���  �! m*�1�� ����!.
• =*�(�� G(� L���� U*3' 6	�*�  �! =*����

�
�2 ������ ���� 0�� ����.

حا/ت استخدام الحواشي 

í‰]…‚Ö]<íè^ãÞ<»<ÐémçjÖ]í‰]…‚Ö]<íè^ãÞ<»<ÐémçjÖ]í‰]…‚Ö]<íè^ãÞ<»<ÐémçjÖ]í‰]…‚Ö]<íè^ãÞ<»<ÐémçjÖ]
<<<<<<<<XXXXÄq]†¹]<íÛñ^ÎÄq]†¹]<íÛñ^ÎÄq]†¹]<íÛñ^ÎÄq]†¹]<íÛñ^Î<Z<Z<Z<Z

^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m
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 نھاية في أو البحث نھاية في تكتب قائمة ھي•
 على تحتوي وھي البحث فصول من فصل كل
 وتشتمل الباحث عليھا اعتمد التي المراجع كافة
  والموسوعات والدوريات الكتب على القائمة تلك

الخ.....الحكومية والوثائق والتقارير المقابLت

:ما ھي قائمة المراجع

 :في حالة وجود مؤلف واحد
:يتم توثيقھا بذكر المعلومات التالية مرتبة كالتالي

.  العنوان .تاريخ النشر. اسم العائلة، المؤلف
.الناشر:مكان النشر. الطبعة. المترجم

توثيق الكتب
1111



١٠/١١/١٤٣٤
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:بيروت . مقا/ت أخرى وتأمLت حول المنفى  .) ٢٠٠٤( .سعيد، إدوارد
> .ا]دابدار 

íée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<

íéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<íéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<

). Introductory Semiconductor Device Physics.Parker, Greg. ( 1994 ). Introductory Semiconductor Device Physics.
New York: Prentice Hall Inc.

:  في حالة وجود كتابين أو أكثر لمؤلف•

يكتب اسم عائلة المؤلف ومن ثم    
إسمه في المدخل ا�ول وترتب باقي 

.المداخل ھجائياً حسب العناوين



١٠/١١/١٤٣٤

٢٦٧

الھيئة: القاھرة. مشكلة التضخم في مصر).  ١٩٨٠(. زكي، رمزي
.المصرية للكتاب

. مشكلة ا)دخار مع دراسة خاصة عن البLد النامية) .  ١٩٧٨( ._______
.الدار القومية للطباعة و النشر  : القاھرة 

íée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<íée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<

íéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<íéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<

The Critical Path: Essay on the Social Context
.

Frye, Northrop. ( 1973 )  Anatomy of Criticism: Four Essays.
Princeton: Princeton Univ. Press.
----------. ( 1971 ) The Critical Path: Essay on the Social Context
of Literary Criticism. Bloomington: Indiana Univ. Press 1971.

:في حالة وجود مؤلفين أو ثLثة
ا/سم ا�ول يكون عائلة المؤلف ا�ول ومن 
ثم اسم المؤلف ا�ول، وھكذا بالنسبة لبقية 

.المؤلفين



١٠/١١/١٤٣٤

٢٦٨

.١ 0���V M0����  ��(� M0����)�iig  .( "�(8/� �����
0��:���. 0��2: *�(�� *��.

.٢ *��	 M��������2   CV) M*:�V   0����< Ml����)�iid  .(
G�*���� 5�*�
�. : ���*��� �B
��� *�� =*:�1��

íée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<íée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<

íéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<íéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<

Beck, C. A., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, 
myths, and future prospects. Washington, DC: American 
Psychological Association.

 :في حالة عدم وجود مؤلف

.يكون المدخل بالعنوان



١٠/١١/١٤٣٤

٢٦٩

.جامعة الموصل: الموصل. ) ١٩٨٨(  النقود و المصارف 

íée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<íée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíée†ÃÖ]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<

íéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<íéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚíéfßqù]<gjÓ×Ö<Ù^nÚ<

Management and Leadership (2001). Kingston:
Kingston University

:محرر كتاب في فصل أو مقالة توثيق

:عربي لمرجع مثال

.١٩٨٥(عمر الھمشري،   ،)محرر( العمد ھاني في.التصنيف)
.٣٠ -١٥ ص ص(_للمعلومات الفنية المعالجة  جمعية:عمان)

  .ا2ردنية المكتبات

:أجنبي لمرجع مثال

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an

adaptive mechanism in human memory. In H. L.

Roediger & F. M. Craik (Eds.),Varieties of memory

and consciousness (pp. 309-330).

Hillsdale, NJ: Erlbaum.

٥٣٨



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧٠

التوثيق لمرجع لمؤسسة كمؤلف وناشر
:مثال لمرجع عربي

دليل أساليب الكشف عن الموھوبين  .)١٩٩٦. (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
.المؤلف :تونس .في التعليم ا�ساسي

 :مثال لمرجع أجنبي

Special Libraries Association. (1963). Directory of Business and 
Financial Services. New York: Special Libraries Association.

التوثيق لكتاب مترجم
 :مثال لمرجع مترجم إلى العربية

.)ترجمة يوسف ميخائيل(تربية الموھوب والمتخلف ). ١٩٩٣. (كروكشانك، ف

) ١٩٧١العمل ا2صلي نشر في عام . (مكتبة ا2نجلو المصرية :القاھرة

 :مثال لمرجع مترجم إلى ا0نجليزية

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. 
Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work  

published 1814). ٥٣٩

يتم توثيق مقا/ت الدوريات بذكر المعلومات 
:التالية بالترتيب التالي

 .التاريخ .مؤلف المقالة
.”عنوان المقالة "
اسم الدورية،  

.صفحات :العدد 

مقا/ت الدورياتتوثيق  ٢



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧١

:  ١٧.عالمستقبل العربي، . ٢٠٠١".القدس تاريخ."صبحي، أحمد ١.
٢٨-٢٣.

المعلم  .عوامل التفوق العقلي وطرائق كشفه). ١٩٩٥(، مھا زحلوق٢.
.١٩-١١، )١(١العربي، 

3. Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative 
pleasure of consequences.Psychological Bulletin, 
126, 910-924 

l^è…æ‚Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^è…æ‚Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^è…æ‚Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^è…æ‚Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚ
‚u]æ<ÌÖöÚ<íÖ^u<»‚u]æ<ÌÖöÚ<íÖ^u<»‚u]æ<ÌÖöÚ<íÖ^u<»‚u]æ<ÌÖöÚ<íÖ^u<»
l^è…æ‚Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^è…æ‚Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^è…æ‚Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^è…æ‚Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚ
‚u]æ<ÌÖöÚ<íÖ^u<»‚u]æ<ÌÖöÚ<íÖ^u<»‚u]æ<ÌÖöÚ<íÖ^u<»‚u]æ<ÌÖöÚ<íÖ^u<»

:توثيق الدوريات في حالة مؤلفين:
 :مثال لمرجع عربي

 الطلبة بين الفروق.)١٩٩٥(.محمد وھويدي، أسامة المعاجيني،
 على بالبحرين ا0عدادية المرحلة في والعاديين المتفوقين
 المجلة .المتفوقين للطلبة السلوكية الخصائص تقدير مقياس

.١٣٩- ١٠٥ ،)٣٥( ٩ ،التربوية

 :مثال لمرجع أجنبي

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the 
hiring process in organizations. Consulting 

Psychology Journal: Practice and Research, 

45(2), 10-36.
٥٤٢



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧٢

توثيق الدوريات في حالة ثLثة إلى ستة مؤلفين
:عربي لمرجع مثال

  .)١٩٨٥( .يعقوب وأبوحلو، لطفي ولطفيه، عبدالمجيد نشواتي،
 للبحوث العربية المجلة .والتحصيل بالذكاء وع قته ا(بتكار
  .٥١-٣٩ ،)١( ٥ ،التربوية

 

 :مثال لمرجع أجنبي

Saywitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & 
Cohen, J. A. (2000).

Treatment for sexually abused children and 
adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049.

٥٤٣

توثيق الدوريات �كثر من ستة مؤلفين
 :مثال لمرجع عربي

 يحي والنود، عزة وغانم، عبدالقوي والزبيدي، خلف والھيتي، نزار العاني،
 المتتابعة المصفوفات اختبار تقنين .)١٩٩٥( وآخرون خميس والبيلي،
 كلية حولية .اليمنية ا2ساسي التعليم مرحلة في ا2طفال لرافن الملون
.٥١٦-٤٧٧ ،)١٢(٤ ،صنعاء بجامعة التربية

 :مثال لمرجع أجنبي

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., 
Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). An 

experimental evaluation of theory- based mother and 
mother-child programs for children of divorce. Journal 

ofConsulting and Clinical Psychology, 68,

843-856.٥٤٤



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧٣

:عربي لمرجع مثال

 التعليمي تابا نموذج استخدام أثر). نوفمبر ،١٩٩٩( عبدالرحمن علي لوري،
 الموھوب الطفل مؤتمر إلى مقدمة ورقة.العليا التفكير مھارات على

.البحرين مملكة المنامة،.للمستقبل استثمار

:أجنبي لمرجع مثال

Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the

Trauma Symtom Checklist for Children. Paper presented

at the meeting of the American Professional Society on

the Abuse of Children, San Diego, CA.

٥٤٥

٣
كالمؤتمرات والندوات

التوثيق �وراق عمل عرضت في ملتقيات علمية . ٣
:كالمؤتمرات والندوات

:توثيق رسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة- ٤

 :مثال لرسالة دكتوراه بالعربي

 ا�ساسية ا�دائية التعليمية الكفايات  .)١٩٨١( احمد توفيق مرعي،
 واقتراح النظم ضوء في ا�ردن في ا/بتدائية المدرسة معلم عند

 شمس، عين جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة.لتطويرھا برامج

.العربية مصر جمھورية القاھرة،

 :مثال لرسالة دكتوراه با0نجليزي

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of 

bulimia: Normal-weight and obese. Unpublished 

doctoral dissertation, University of 

Missouri,Columbia. 
٥٤٦



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧٤

 :مثال لرسالة ماجستير بالعربي

 المجال عن وا/ستقLل ا/عتماد .)٢٠٠٨( عيد خالد العتيبي،
 المرحلة طLب لدى ا/ستطLع وحب بالخيال وعLقته ا)دراكي
 جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة.الكويت بدولة المتوسطة

.البحرين دولة الصخير، البحرين،

 :مثال لرسالة ماجستير با)نجليزي

Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation in 

family work: Consequences for fathers’ stress and 

father-child relations. 

Unpublished master’s thesis, University of Victoria, 

Victoria,British Columbia,Canada.
٥٤٧

يتم توثيق مقا/ت الموسوعات بذكر المعلومات 
:التالية بالترتيب التالي

.”عنوان المقالة . " مؤلف المقالة
تاريخ النشر، . عنوان الموسوعة

.رقم المجلد، صفحات المقالة

مقا/ت الموسوعاتتوثيق  ٢٢٥



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧٥

.الموسوعة الفلسطينية". فلسطين عبر التاريخ. "الحوت، شفيق  
.١٢٥–١٠٢. ، ص٥.، مج١٩٩٦ 

l^Âç‰ç¹]<l÷^ÏÚ<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^Âç‰ç¹]<l÷^ÏÚ<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^Âç‰ç¹]<l÷^ÏÚ<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^Âç‰ç¹]<l÷^ÏÚ<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^Âç‰ç¹]<l÷^ÏÚ<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^Âç‰ç¹]<l÷^ÏÚ<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^Âç‰ç¹]<l÷^ÏÚ<ÐémçjÖ<Ù^nÚl^Âç‰ç¹]<l÷^ÏÚ<ÐémçjÖ<Ù^nÚ

يتم توثيق الصحف بذكر المعلومات التالية 
:بالترتيب التالي

عنوان الصحيفة،
.التاريخ 

توثيق الصحف ٢٢٦



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧٦

. ٦/١/٢٠٠١صحيفة ا�يام ،    

Ìv’Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚÌv’Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚÌv’Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚÌv’Ö]<ÐémçjÖ<Ù^nÚ

:يتم توثيق التلفزيونية كا�تي

للشخص الذي ( العائلة، ا/سم 
التلفزيون، ) اجريت معه المقابلة 

.التاريخ

توثيق المقابLت التلفزيونية ٢٢٧



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧٧

.٢٩/٣/٢٠٠٢قناة أبو ظبي الفضائية، . عرفات، ياسر 

íéÞçèˆË×jÖ]<løe^Ï¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚíéÞçèˆË×jÖ]<løe^Ï¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚíéÞçèˆË×jÖ]<løe^Ï¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚíéÞçèˆË×jÖ]<løe^Ï¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚVVVVíéÞçèˆË×jÖ]<løe^Ï¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚíéÞçèˆË×jÖ]<løe^Ï¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚíéÞçèˆË×jÖ]<løe^Ï¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚíéÞçèˆË×jÖ]<løe^Ï¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚVVVV

:يتم توثيق ھذه المواد كا�تي

ثم نوعية القانون –يذكر او/  اسم الدولة   
ورقم وسنة إصداره ثم بيانات الجريدة 
الرسمية التي أصدرته ثم رقم الفصل 

المقتبس منه الجزء ثم رقم المادة ثم رقم 
.الفقرة

توثيق المواد القانونية ٨



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧٨

 ١٢قانون التجارة رقم –المملكة ا�ردنية الھاشمية  
١٩١٠الجريدة الرسمية رقم –١٩٦٦لسنة 

–الفصل ا�ول –١٩٦٦آذار  ٣٠بتاريخ  
).أ(الفقرة ) ٩(المادة  رقم  

íéÞçÞ^ÏÖ]<@]ç¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚíéÞçÞ^ÏÖ]<@]ç¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚíéÞçÞ^ÏÖ]<@]ç¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚíéÞçÞ^ÏÖ]<@]ç¹]<ÐémçjÖ<Ù^nÚVVVV

بعد التطور الھائل في عالم المعلومات و تكنولوجيا المعلومات حيث   
اصبح الطالب أو الباحث / يعتمد على الكتاب أو المصادر التقليدية 
المعروفة ومع انتشار استخدام أ/نترنت واعتماد الباحثين عليھا 
كثيراً في الحصول على معلومات توثق أبحاثھم فكان / بد من 

.وضع اسس علمية لكيفية توثيق ھذه المصادر
:وفيما يلي ملخص حول كيفية التوثيق

http://www.apa.org/monitor/octoo/workplace.html

Hypertext transfer protocol  http 

Host namewww.apa.org

Path to document/monitor/octoo

File Nameworkplace.html

 APAتوثيق المراجع المأخوذة من ا)نترنت حسب نظام  ٩ ٩



١٠/١١/١٤٣٤

٢٧٩

توثق كما لو كانت دورية عادية مطبوعة    
نسخة الكترونية (لكن يوضع بعد العنوان 
Electronic version.(

مقا/ت في دوريات مطبوعة ومزودة 
Periodicalsعلى  ا)نترنت 

٦

النظام السياسي الفلسطيني و مراحل تكريس التسوية. "أبو طه، عLء فوزي
) نسخة الكتروينة.( ٢٠٠٤آب  ٢٩. مجلة السياسة الدولية" السياسية 

www.siyassa.org.eg

êe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚ<

 ßq_<Ù^Ï¹<Ù^nÚ ßq_<Ù^Ï¹<Ù^nÚ ßq_<Ù^Ï¹<Ù^nÚ ßq_<Ù^Ï¹<Ù^nÚ<

Dickerson, John. How Bush plans To Win. Time.  
August 9, 2004. (Electronic version).

www.time.com



١٠/١١/١٤٣٤

٢٨٠

/ يوجد (توثق بشكل كامل مع العدد والجزء  
وتضع عبارة ) صفحات في ھذه الحالة

)    URLاسترجعت بتاريخ  كذا من عنوان الـ (
.FTPوھذا ينطبق إذا كان البروتوكول 

مقا/ت من دوريات
موجودة فقط على ا)نترنت 

مقا/ت من دوريات
موجودة فقط على ا)نترنت 

٧

آذار  ١٩".الوجه الحقيقي ليھود باراك."غريش، ا/ن
). ٢٢/٦/٢٠٠٥استرجعت بتاريخ .( ٢٠٠٥

WWW.palestine-info.info

êe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚ<

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to 
optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article   
0001a. Retrieved November 20, 2000, from: 
http//journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html



١٠/١١/١٤٣٤

٢٨١

توثق كما لو كانت مقالة في دورية مع  
)  دون الصفحات(وضع المجلد والعدد 

ومن ثم وضع تاريخ وعنوان 
.ا/سترجاع

مقا/ت في نشرات
موجودة في ا)نترنت 

٨

êe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚ<

). ٢٢/٦/٢٠٠٥استرجعت بتاريخ .( ٢٠٠٥آذار  ١٩".الوجه الحقيقي ليھود باراك."ا/ن، غريش
WWW.palestine-info.info 



١٠/١١/١٤٣٤

٢٨٢

 noأي ) .n.d( ثم . تضع اسم المؤسسة 
date  ثم عنوان ). بدون تاريخ(أو
ثم تاريخ ا/سترجاع وعنوان . المقالة
URL  .

وثائق مكتوبة من قبل مؤسسات
خاصة دون وجود تاريخ 

وثائق مكتوبة من قبل مؤسسات
خاصة دون وجود تاريخ 

٩

التنظيمات السياسية و المنظمات التطوعية) .٢٠٠٦.(مؤسسة مفتاح 
) .٢٢/٢/٢٠٠٧استرجعت بتاريخ .( في السياق الفلسطيني  

www.elections.ps

êe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚêe†Â<Ù^Ï¹<Ù^nÚ<



١٠/١١/١٤٣٤

٢٨٣

النظام السياسي الفلسطيني و مراحل تكريس التسوية السياسية. "طه، عLء فوزي
) نسخة الكتروينة.(  ٢٠٠٤آب  ٢٩. مجلة السياسة الدولية  

www.siyassa.org.eg

íée†ÃÖ^e<íÖ^Ï¹<Ù^nÚíée†ÃÖ^e<íÖ^Ï¹<Ù^nÚíée†ÃÖ^e<íÖ^Ï¹<Ù^nÚíée†ÃÖ^e<íÖ^Ï¹<Ù^nÚ<íée†ÃÖ^e<íÖ^Ï¹<Ù^nÚíée†ÃÖ^e<íÖ^Ï¹<Ù^nÚíée†ÃÖ^e<íÖ^Ï¹<Ù^nÚíée†ÃÖ^e<íÖ^Ï¹<Ù^nÚ<

íéfßq_<íÖ^Ï¹<Ù^nÚíéfßq_<íÖ^Ï¹<Ù^nÚíéfßq_<íÖ^Ï¹<Ù^nÚíéfßq_<íÖ^Ï¹<Ù^nÚ<

Dickerson, John. How Bush plans To Win. Time. 
August 9, 2004. (Electronic version).

www.time.com

توثيق وثائق من ا)نترنت– ٣
Task force on Teen and Adolescent Issues. (n.d.). Who 

has time for a family meal? Retrieved October 5, 2000, 
from

http://www.familymealtime.org

توثيق جزء من وثيقة إنترنت– ٤
Benton Foundation. (1988, July 7). Barriers to closing 

the gap. In Losing ground bit by bit: Low-income 
communities in the information age (chap. 2). 

Retrieved August 18, 2001,  from

-http://www.benton.org/Library/Low
Income/two/html

٥٦٦



١٠/١١/١٤٣٤

٢٨٤

توثيق وثيقة بدون مؤلف و تاريخ– ٥
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, 
from: http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-

1987-10/

توثيق وثيقة من موقع شبكة جامعة– ٦
Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D. H. (1993).

Technology and education: New juice in new bottles: Choosing 
pasts and imagining educational futures. Retrieved August 

24, 2000, from Columbia University Web site:

http://www/columbia.edu/publications/papers/newjuicel.htm
l

٥٦٧

:توثيق التقارير كمراجع-و 

توثيق تقرير صادر عن جھة رسمية موجود على شبكة ا)نترنت - ١
United States Sentencing Commission. (n.d.). 1997 sourcebook of 

federal sentencing statistics. Retrieved December 8, 1999, 
from:

.htm97/sbtoc1997http://www.ussc.gov/annrpt/

توثيق تقرير صادر عن ھيئة خاصة ومتواجد في شبكة ا)نترنت – ٢
Canarie, Inc. (1997, September 27). Towards a Canadian health 

IWAY: Vision, opportunities and future steps. Retrieved 
November 8, 2000, from

http://www.canarie.ca/press/publications/pdf/healthvision.doc

٥٦٨



١٠/١١/١٤٣٤

٢٨٥

توثيق تقرير مستخرج من موقع ا)نترنت لمؤسسة جامعية– ٣
Kruscke, J. K., & Bradley, A. L. (1995). Extensions to the delta rule 
of associative learning (Indiana University Cognitive Research 

Report No. 14). Abstract retrieved October 21, 2000, From

http//www.indiana.edu/~kruschke/deltarule_abstract.html

:توثيق تقرير محصو/ عليه من جامعة- ٤
Broadhurst, R. G., & Maller, R. A. (1991). Sex offending and 

recidivism (Tech. Rep. No. 3). Nedlands, Western Australia: 
University of Western Australia, Crime Research Centre.

:توثيق تقرير محصو/ عليه من مؤسسة حكومية- ٥
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in 

serious mental illness (Publication No. ADM 90-1679).

Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

٥٦٩

: توثيق ا�فLم 

الشركة المنتجة ، .المساھمون .عنوان الفيلم 
التاريخ

– CDتوثيق ا�قراص المضغوطة  Rom :

الناشر، التاريخ.الطبعة .عنوان القرص 

توثيق المصادر الغير مطبوعة ٩



١٠/١١/١٤٣٤

٢٨٦

It’s Wonderful Life. Dir. Frank Capra. Perf. James Stewart, 
Donna Reed, Lionel Barrymore, and Thomas Mitchell. PKO,
1946.

ÝøÊúÖ<Ù^nÚÝøÊúÖ<Ù^nÚÝøÊúÖ<Ù^nÚÝøÊúÖ<Ù^nÚ<

½çÇ–¹]<”†Ï×Ö<Ù^nÚ½çÇ–¹]<”†Ï×Ö<Ù^nÚ½çÇ–¹]<”†Ï×Ö<Ù^nÚ½çÇ–¹]<”†Ï×Ö<Ù^nÚ<½çÇ–¹]<”†Ï×Ö<Ù^nÚ½çÇ–¹]<”†Ï×Ö<Ù^nÚ½çÇ–¹]<”†Ï×Ö<Ù^nÚ½çÇ–¹]<”†Ï×Ö<Ù^nÚ<

ROM. Oxford:–nd ed. CD 2. The oxford English Dictionary
Oxford University Press, 1992.

ترتيب المراجع في صفحة المراجع
.ترتب المراجع ترتيبا أبجديا– ١

 :مثال لمراجع عربية

).١٩٩٥(الشيراوي، أماني عبدالرحمن 

).١٩٩٨(جروان، فتحي 

).١٩٩٧(عدس، محمد عبدالرحيم 

 :مثال لمراجع أجنبية

Anastasi, A. (1968).

Fryer, M., & Collings, J. A. (1991).

Guilford, J. P. (1957).

٥٧٢
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ترتب المراجع لمؤلف واحد وفقا لسنة – ٢
النشر، فالمرجع ا�قدم يوضع قبل المرجع 

.ا�حدث

 :مثال لمراجع عربية

).١٩٩٧(الرشيد، محمد احمد 

).١٩٩٩(الرشيد، محمد احمد  

 :مثال لمراجع أجنبية

Hewlett, L. S. (1996).

Hewlett, L. S. (1999).

٥٧٣

المرجع الفردي للمؤلف يوضع قبل المرجع  – ٣
.المشترك

 :مثال لمراجع عربية

).١٩٩١(أبو حطب، فؤاد 

).١٩٨٥(أبو حطب، فؤاد وصادق، أمال  

 :مثال لمراجع أجنبية

Alleyne, R. L. (2001).

Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).

٥٧٤
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ترتب مراجع نفس المؤلف بعمل فردي صدرت في  – ٤
.   نفس العام حسب ترتيب الحرف ا�ول لعنوان المقالة

وإذا وجد تشابه بين الحروف ا�ولى في العنوانين ينظر 
.إلى الحروف التي تليھا

:مثال لمراجع عربية

…تعليم ).  أ/١٩٩٨(١٩٩٨السرور، ناديا  

…مدخل ).  ب/١٩٩٨(١٩٩٨السرور، ناديا 

 :مثال لمراجع أجنبية

Baheti, J. R. (2001a). Control….

Bahreti, J. R. (2001b). Roles of…

٥٧٥

ترتب المراجع التي تتشابه في اسم الباحث ا�ول وتختلف في اسم – ٥
الباحث الثاني وفقاً للترتيب ا�بجدي للحرف ا�ول من ا/سم ا�خير 

وإذا كان ھناك تشابه في اسم الباحث الثاني فينظر  .للباحث الثاني
وإذا لم يكن  .إلى الحرف ا�ول في ا/سم ا�خير للباحث الثالث وھكذا

ھناك باحث ثالث فينظر إلى الحرف ا�ول من ا/سم ا�ول للمؤلف 
الثاني وھكذا حتى نحصل على حرف يفرق بين أسماء المؤلفين 

.لنتمكن من ترتيب المراجع ترتيبا أبجدياً 

 :مثال لمراجع عربية

).١٩٨٩(القريوتي، يوسف وجرار، جLل 
).  ١٩٨٨(القريوتي، يوسف وسرطاوي، عبدالعزيز 

 

 :مثال لمراجع أجنبية

Gosling, J. R., Jerald, K., & Belfar, S. F. (2000).

Gosling, J. R., & Tevlin, D. F. (1996).

٥٧٦
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.ترتيب المراجع لنفس المؤلفين حسب تاريخ المرجع– ٦

 :مثال لمراجع عربية

).   ١٩٨٥(أبو عLم، رجاء والصراف، قاسم 

).   ١٩٨٧(أبو عLم، رجاء والصراف، قاسم 

 :مثال لمراجع أجنبية

Cabading, J. R., & Wright, K. (2000).

Cabading, J. R., & Wright, K. (2001).

٥٧٧

ترتب المراجع المتشابه في ا/سم ا�خير للباحث – ٧
وفقا لترتيب الحرف ا�ول من ا/سم ا�ول وإذا كان 

ھناك تشابه في الحرف ا�ول فينظر إلى الحرف الثاني 
.وھكذا

 :مثال لمراجع عربية

).  ١٩٨٣(جرار، جLل 

).  ١٩٨١(جرار، صالح 

 :مثال لمراجع أجنبية

Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999).

Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998).

٥٧٨
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APAاختصارات المسموح استخدامھا في 

ألفاظ مستخدمة بكثرة في رسائل الماجستير
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المحاضرة الخامسة عشر
الفصل الثالث عشر
����� *�*1�
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"كتابة الشكل النھائي للبحث" 
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:.وسنتناول النقاط التالية
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:لغة البحث وأسلوبه -١
0� *�/� 7	��� T����&� �
��! �) ���2! "���� �;�
��� ����� �E��� 

����<�� 7�</� ��	��
.١)4� 	
�� )��5��� )������: 	�
 F�� ��� 	
��� "# ���� "� 

f��9!# �! 	
�� %��� )2� � f����� "#� F���� F�5 > �' G' 
"�9 T�4� ��9:�� ��� )2�� ����� $�.� � +�
�2&�� )����� 
%9A� =�3� $�5��� .

.٢$�.�  %��� �������� )��3�� F���� �A
� +������ )����� ��� 
� F�� �5��.�  �! 	
�� ����� .

.٣$�.�  %��� F�9���� )� ���� MG�� %��� 	
��� �@9# �
�N� 
F��� ��� 	
��� "# F���� $�.�  %��� )�����
� ��� "�9� 
�5� �@9# "� ���� .

.٤F��� $�.�  Q���I )����� ������� "� +�
�2&�� )����� 
)����I ��� �5� %��� �! )4�� )����� .

.٥1���� ���3 )4�� "� �
� 0�&� ��� )���9 	
�� .



١٠/١١/١٤٣٤

٢٩٤

٥٨٧

  .استخدام ع:مات الترقيم وا�قواس -٢
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٥٩٠

:أقسام البحث وعناوينه الرئيسية والفرعية -٣

يجب أن يبوب البحث ويقسم بشكل منطقي مقبول وواضح ويمكن 
:حصر أقسام البحث المختلفة فيما يلي

.الصفحات التمھيدية•

)صميم المادة(المتن أو النص •

.النتائج والتوصيات•

.المصادر أو المراجع التي أعتمد عليھا الباحث•

.الم حق•
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:الصفحات التمھيدية

:وتشمل ما يلي
: صفحة العنوان•
)  في الرسائل العلمية(صفحة لكتابة أسماء ا2ساتذة المشرفين والمناقشة •
.  صفحة ا0ھداء•
.صفحة الشكر والتقدير•
:قائمة المحتويات•
في (قائمة ا2شكال والجداول والرسومات خ ل البحث أو المستخلص •

وقد يطلب من الباحث أن يقدمه بصفة مستقلة ويعتبر ) كلمة ٢٠٠حدود 
المستخلص غير ملزم للباحث إ( إذا اشترطه الجھة المعينة بقبول ونشر 

.البحث مثل ذلك

٥٩٢

):صميم المادة(المتن أو النص 
•��9I D��� )�� �� �# 	
�� "� D��� GL ����� ? �5� )��&
 %@���

��� ��9 )
N�� %�&�� "� ��� ��' ��� �� "9�� 	
���:
"/� "�(�� :������� 7��	��  �2 "��� ����� ���1�:

– 	
�� )�9A�� 	
�� J�N�� ����. ��� 	
��� P!�� ��� P!���
–	
�� 0�L#                   . k 	
�� )��L#.
–+������� P�� +��#� 	
�� X5��  .k 	
�� +��N�!.
–	
�� ���
 .k $���� ��� +�&�.��� +�
�2&���� 0�����.

���.�� "�(�� :������� *������ "�(�� �F: �B� 5����/� ��	�*�:
  k  ) ���� M�Q�� ��2> "���.
  k  ?) ��� J�N��� )36�� +G )��� � +� ���� ���� T��
  k )��� � +� ��� ���� %��
�.
  k  0�N� �# ��U�! d��  �5�#� ?) ��� ��O� ��� "�L���� X�
�

 �����.



١٠/١١/١٤٣٤

٢٩٧

٥٩٣

:ويشمل المعلومات وجمع البحث أسلوب :الثالث الفصل
.اختيارھا وأسلوب الدراسة، وعينة مجتمع تحديد - ١
.البيانات جمع أسلوب تحديد - ٢
.الفروض (ختبار المستخدمة ا0حصائية والمقاييس ا2ساليب تحديد - ٤

:على ويحتوي الدراسة ونتائج البيانات تحليل :الرابع الفصل
البيانات أفرزتھا التي النتائج - ١
.الدراسة بأھداف وع قتھا الدراسة، فروض اختبار نتائج - ٢

 وا�بحاث والتوصيات والنتائج الدراسة ملخص :الخامس الفصل
:ويشمل المستقبلية

.البحث وأسلوب وأھمية وأھداف للمشكلة موجز وصف - ١
.إليھا الوصول تم التي الدراسة نتائج - ٢

 تم التي النتائج على بناءً  الباحث يقدمھا أن يمكن التي التوصيات - ٣
.إليھا التوصل

 الدراسة، بموضوع والمتعلقة مستقب ، الممكنة ا2بحاث عناوين عرض- ٤
.ملحة إليھا الحاجة تكون لدراسات مجا(ت تفتح قد والتي

٥٩٤

:وينبغي توافر مجموعة من المواصفات

 عن واضح بشكل الباحث إليھا توصل التي الجوانب تشخيص•

 المعلومات بھا جمع التي وا2داة اتبعه الذي المنھج طريق

.ا2ساس ھذا على تستند ( استنتاجات أي ذكر عدم ويجب

 واعتماد ا(ستنتاجات ذكر في والتحيز المجاملة عن ا(بتعاد•

.وا0يجابيات السلبيات طرح في الموضوعية

 تكون ان"منطقي تسلسل في ا(ستنتاجات سرد يتم أن -ج   •

 ھذا من تخرج و( البحث وموضوع بمشكلة ع قة لھا
"النطاق
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الشكل المادي والفني للبحث  -٤
•".�� �:' 7��	�� ���� Z3� "���� ��(�� C����� ����� ���) ���:
  (( $�
 	
�� ���� ���
�&.
  �( =��� ���� �
���� 69A )�����.
  7( )���2� )
N�� )���9�� )���.� "� D�2.I )���2��.
  �( �A�
� p��5�� "� 	�
 �5��Q�� �5�� ��� %9A� �
� )���2�� 

�L���� "� +������� 1������ �! K�� D�  "� )�
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�� $�
 )���9� �# )���2� �# ?�5��� )���� "��� 
F��� "# "�9� "����� %�&�� �! 2 �� )
�& )��� � "����� 
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�&� )������� $@ "������ )����@� )����� �5� 
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٥٩٨

 صفحات ترقيم من التأكد يجب حيث ا0شارات، ووضع الترقيم )٦ 
 الخاصة ا2رقام وأيضا وموحد ثابت مكان وفي الرسالة أو البحث
 ا2رقام بجانب الھجاء حروف أو والثانوية الرئيسية البحث بأقسام
 في والصحيحة المطلوبة أماكنھا في وا0شارة ا2رقام استخدام يجب
.البحث

 وان بھا ا(عتناء يجب حيث والمخططات والخرائط الرسومات )٧   
.وأنيق وموحد واضح شكل في تظھر

 وذكر والمناسب الجيد الغ ف اختيار يجب حيث والتجليد، الغ ف )٨   
 ھامشية مساحة وترك الخارجي الغ ف على ا2ساسية المعلومات

.للتجليد كافية



١٠/١١/١٤٣٤

٣٠٠

٥٩٩

0V���� �) ��<1� ���<*��:

��1� 0V����� �) ";�<*�� ������� =�2�*� �� ���:
�"���� �! $� ��� ��.�� %�&��� "� 	�
 ��� 	
���� �! %9 

%&!. 6! �4��� "# M��
� %&! ��� "�@
�� %&!� �.m ��� ) �. 
	
���  �6@�.

�"���� �! ��� +�
�& %9 ?%&! 6! �4��� "# M��
� %&! �� 
��� �A� +�
�& %&!� ��� "� �. ?)
�& ���' %N�� "# "�9� 
��� +�
�&� ?"���� a��� 1���N��� "# "�9� a�� ����.
�"���� �! % � � "������ )� �,�� )������ +�������� )���&��� ��9 
�! %9A� ������:

٦٠٠

 )H� )�-�� :xxxx  )�-�� ���0xxxx ���'�� )�-�� :xxxx  )�-�� ���0xxxx  )H� "��
�� :xxx  "��
�� ���0xxx  
���'�� "��
�� :xxx  "��
�� ���0xxx 

$�& :xxx

$����' :xxx

@A
CA
&.

5.
)@(
)C(
)&(
)5(

��� �
  &:
)H� )�-�� :xxxxx  )�-�� ���0xxxxx

@R@
CR@

���'�� )�-�� :xxxxx  )�-�� ���0xxxxx   @R@xxx  ���0xxx

CR@xxx  ���0xxx

@RCRCxxx

CRCRCxxx

@A 
CA 
&.

5.
)@(
)C(
)&(
)5(



١٠/١١/١٤٣٤

٣٠١

٦٠١

مناقشة البحوث -٥

•��#��� ����� =��2 �� 0�� �) 5&�	� =�2  �2 5���<� =�2 
�
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    # k )A3��� %,� �� )����� )?$���� ?��� ��� f���9�(
   Fk +���
 	
�� ��� �� � ����� ���
   ��k +���� +���O��� )�����

•���� 	
��� S���� "# Y�5� � �� )A3����� ����� %9A��� M�O� ��' 
" 
 T��� 1���� )A3���� )���>� ��� )�, I +�� �� ��.
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•�	� ��2 0� 7��	�� ��<�</� ���� 7	� 0' I���� �
��! ������ �) 
I��1� I2�)� 02 I.�� �
�:':

.١$�Q�� )&6. 	
�� �# K.�� )�� �� �5������ ��� "������ )A3������.

.٢F����� =� �� ��� $���� )&6. 	
�� %�3 ���� )A3���� �# 1���� �# 
)�� ��.

.٣$���� +3���� ��
�� T���� )A3�����.

.٤+�&� SN�� D���>� ����.

.٥)���� � %,� �� b�N�> )� ���� %@�: +������ )�,��� )��� ��� �! 
T��� b�N�ٕ� +�������.

.٦"���� +�Q
6�� )&�.� +�� �� ��� ��� ���� ��' 	
��� ��N
�� 
)���> �5���.

.٧J��� � ���� G�� d� p3���� ������� "� %����� �! %��� )�, I ��� 
%@�� ����� 	
���.

.٨$�� ���L� $�� ��� %9� b���� �# M#� # ���� ���� 	
���� . )&�. �! 
���I ��� a9�� +�5�� �Q� )������.
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 ���,<�� ����	�� ��	
��
�����	�� ";�<*�� ����� �)

:/ بد من التقيد با�مور التالية في كتابة الرسائل الجامعية•

 %&': *�8�� �����:
(١P�2� )�� �� ��� =�� T��# )A4( %9A� SN� ���� ��� 

�
�.
(٢)���9 )�� �� )4�� )
N� �9:��� "� ��. )�� �� "� F2A� 

D�2.I� )��
�� )�,6�>� )���2��� %�3 �5��� � )���� 
)A3����.

(٣=�!�' K.�� )�� ��� b���� ��� �����9 )�**kE**( )��9.  

٦٠٤

�( #��� )���� )��9� �� ���� "# "�9�  ���3� �# ��&�. �# ?���� %�@�� 
R�G:

      

/( "����� )�� �� )� �,�� )���� %9 %&! "�9� �! +�
�& 1����.
E( %���� +��&�.� �� "9�# F�9�� %�I 1�� )���9 PN��� ��&�.� 

"�� "��6L �5�����.F�9�� ��&�.� ��� R�G "��� "��6L.  
;( �! %�
 $�.�  +��&�. 1��@9 � �� "� PN� )�,�3 +�&�.����.

5�+�,� :
* F�9� K.�� %,� �� )����� )4���� )������> K.��� %,� �� )������> 

)4���� )�����.

الصوابخطأ في بداية الجملة

ألف وتسع مائة وسبعون ھو ...........ھو العام  ١٩٧٠
.............العام 

ف ھي الممثل الشرعي .ت.م
.............والوحيد 

منظمة التحرير الفلسطينية ھي 
......الممثل الشرعي والوحيد
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 �����@: p��5�� +�!� ��� 2.�
)�� �� )4� ������� ���� GL K�&.� ��� �� 1���� F��:

م:حظاتأين يكتب؟اللغة ا7نجليزيةاللغة العربية

يجوز تصغيره داخل متن الرسالة١٤١٢حجم الحرف
الجدول

كتابة المعاد,ت في متن ١٢١٢
الرسالة

يجوز تصغيره في 
المعاد,ت الطويلة

العناوين الرئيسيةعريض ١٤عريض ١٦

العناوين الفرعية١٥١٣

الحواشي١٢١٠

 Simplifiedنوع الخط

Arabic 

Times New Romanمتن الرسالة

متن النصسطر واحدسطر واحدالمسافة بين السطور 

الحواشيسطر واحدسطر واحد

في  TABترك مسافة سطر ونصفسطر ونصفالمسافة بين الفقرات
بداية كل فقرة

صفحات المراجعسطر واحدسطر واحدالمسافة بين المراجع

في الجھة اليسرى ٣.٥في الجھة اليمنى ٣.٥  مسافة الھامش

بقية الجھات٢.٥٢.٥

٦٠٦

الجداول وا�شكال:ثالثاً 
 والمناقشة، النتائج أو المتن في سواء مباشرة ذكرھا بعد تظھر١)

.الرسالة آخر في توضع و(

.الصفحة وسط الشكل أو الجدول عنوان توسيط يتم٢)

 رقم ذكر مع حدة على فصل لكل تسلسلياً  ا2شكال/الجداول ترقم٣)
:موضح ھو كما الجدول فيه يقع الذي الفصل

      
 "�	)�.� ("/� "�(�� �) "/� "�	�� "��)�.� ( "�(�� �) "/�  "����

"/�
 "�	)�.4 ("/� "�(�� �) ���.�� "�	�� "��)�.� ( "�(�� �) ���.��  "����

"/�
 "�	)�.@ ("/� "�(�� �) ���.�� "�	�� "��)�.� ( "�(�� �) ���.��  "����

"/�
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  * (� T��� �! %,� �� )�����.
  * (� T��� �! %,� �� )������>.
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ترقيم الصفحات:رابعاً 

( ( )���5��� +�
�&�)K.��� ?D�L> ?a�5�� ?�9A?...\� ( $��
)����I )����� 0�
I�� �5��3��)#?F?H (.. )����� %,� ��� )� ����

 )������� $�3�I�)i,ii,….   �#a,b,….. ()������> %,� ��� )� ����.
� ( $3� %�
�� )�� �� �! )����� )
�& "� $�3��� #���(.
7 ()
�&� %� # 2 � �! $�3��� PN��.
� ($9
� )���� )
�&� "���� )
�& $�3�� $�� �.
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الغ:ف وترتيب صفحات الرسالة من الغ:ف وحتى النھاية:خامساً 
(١P,E�� : �� I <���� =����� +6����� D��ٕ� )A3���� ��� )�� �� ����� $��

 ?"���� )
�& �! �L ��9 +������� 064� ��� P�2�� ��LG �����2 "���
S,�A� �! SN�� �L ��9�

(٢ 0����� ��(� :��� M��
��
     * )�����– 1�����– )��9�–$ ��
     *����� +� ��� 1���� "� +�3# ��9 )�� �� "���.
     *)����� �! ���� � %� � �L ��9 )�� �� $��� $ .
     *0�A�� $  /��� "' R��A�� 0�A���.
     * )����� 1�����:

      “ �! ��� ���� )��� ��� %�&
� +���2��� ����9�  	
�� GL $�3.....  ”
 )������> )4���� )���9�� %,� �� K.� ���! ��# ?)����� )4���� %,� ��� )� ����

1����� "�N��!:
      “A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the degree of master in …….” 
    * )�� �� )A3��� \����)M��5� $��� ?M�6��� $��� ( %@�(�7*  �Lk �**l$
7 ( 	
�� ��� $9
� )���� )
�&))A3���� )��� %�3 "� (S,�A��� SN�� �L ��9.
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الغــــــــــLف
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����A .+�) �	� ;�0P��-��� ;�0& �
 =�(

���	�� ��T������ .��
0
.��TTT���� �TTT�� 

 )�
���  �����
�� =�>(Arabic Transparent, 16-Bold)

 ������� ���0
) �	� ;�0@C��-��� ;�0& �
 =�(

(Arabic Transparent, 24-Bold)
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(Arabic Transparent, 20-Bold)
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(Arabic Transparent, 20-Bold)
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الغــــــــــLف
The Islamic University-Gaza

Faculty of Economics & Administration

Department of Accounting  and Finance (Times New Roman, 12-Bold)

TITLE

(Times New Roman, 20-Bold)

By Author

(Times New Roman. 14-Bold)

Supervised By Dr,

(Times New Roman, 14-Bold)

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master (or Ph.D.) 
Degree of ---(Major Field(

Month, Year(!4xx) - Month, Year(20xx) 

(Times New Roman. 12-Bold)
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صفحــــــــة الحـــــــــــكم
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.)ا0نجليزية الرسائل( ا0نجليزية باللغة والملخص )العربية الرسائل( العربية باللغة الملخص )٤

.)ا0نجليزية الرسائل( العربية باللغة والملخص )العربية الرسائل( ا0نجليزية باللغة الملخص )٥

 أھداف يتضمن وأن كلمة ٦٠٠ وحتى ٢٠٠ من كلماتھا عدد يتراوح أن الملخصات في ويراعى    
.إليھا الوصول تم التي والنتائج البحث ومنھج الدراسة ومشكلة الرسالة

:المثال سبيل على فيھا ويكتب مستقلة صفحة وتكون )وجدت إن( :ا0ھداء صفحة )٦
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