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مفاهيم أساسية في البحث العلمي
واقع البحث العلمي في العالم العربي     • العلم والمعرفة  • المقصود بالبحث    • تعريف البحث العلمي    • مفهوم الطريقة العلمية في البحث     • عالقة المدير بالبحوث    • عالقة المدير بالباحث أو المستشار البحثي        • االتجاهات العلمية للباحث    • خصائص البحث العلمي    • .أهمية البحث العلمي   • .صفات الباحث الجيد      • صعوبات البحث العلمي في الدول النامية     • الصعوبات التي تواجه الباحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية           • مشكالت سرقة األبحاث العلمية   •
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واقع البحث العلمي في العالم العربي مقارنة مع الدول األخرى
 دوالر لكل فرد ألن متوسط اإلنفاق في  7في الدول العربية ال يتجاوز اإلنفاق •

من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي % 0,3 إلى 0,2البالد العربية هو من 
. أكثر بطبيعة الحال األقطار الغنية مثل دول الخليج والسعودية حجم اإلنفاق  •
م تصل إلى في• ة و 124 حين أن الق  . إسرائيل دوالرات في 110ً دوالرا في الدول الصناع
حث 7 تأتي من بين أكبر ورا• ات المتحدة  دول على مستو العالم من حيث اإلنفاق على ال عد الوال ر  انوالتطو ا   .وال
حـــث العلمي في المتوس • ة على ال من إجمـالي  % 0.5متوس إنفاق الدول العر حوالي   .في الــدول المتقــدمــة%  2.52الدخـــــل القومي مقارنة 
من ميزانيتها للبحث العلمي، بينما تتجاوز هذه    (%1 )تخصص الجامعات العربية •

%. 40الحصة في الواليات المتحدة  
 من المتوقع % 10 حيث بلغت اإلنتاجية العلمية للوطن العربي في مجال البحث العلمي متدنية جًدا، •
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حث العلمي في الدويبلغ• ة  عـــدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال ال ل العـــــر ن لكل مليو نسمة في حين يبلغ العــدد في الدول المتقدمة حوالي 3.8حــــوالي   .ن لكل مليــــو نسمــــة3600
عودو ألوطانهم و % 54• نمن الطالب العرب الذين يدرسو في الخارج ال  %  31ن ة الفذة تعمل في   .الغربمن الكفاءات العر
 نسبة إسرائيل هي األولى في اإلنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي من حيث •

% 4,4أو % 4,5اإلنفاق إلى الناتج المحلي اإلجمالي ويصل هذا إلى حوالي 
 دوالر، في هناك بلدان مثل 750في إسرائيل يصل حجم اإلنفاق لكل فرد حوالي •

 .دوالر 1100 دوالر و1000 و900فنلندا ومثل اليابان يصل حجم اإلنفاق فيها إلى 
حث العلمي القطاع• ة اإلنفاق عل الخاص في الدول المتقدمة هو الذ يتبنى اإلنفاق على ال ومة هي التي تنف حيث أن نس ة فالح حث بخالف الدول العر ى ال ومة  ان % 10أما القطاع الخاص فينف % 86العلمي من الح ا ال فق مقارنة  ومة % 80التي ينف القطاع الخاص فيها ما نسبته   .فق% 20والح
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مستخدمي النت الدولة
) 2005( نسمة 1000لكل 

براءات اختراع 
ممنوحة للمقيمين 
)2005-2000(لكل مليون نسمة 

اإلنفاق على البحث 
والتطوير كنسبة من 

الناتج المحلي  )2000-2005(

العاملون في 
األبحاث والتطوير 
)2005-1990(لكل مليون نسمة 

الناتج المحلي 
)2005(دوالر اإلجمالي بالمليار 

اإلنفاق على 
بالمليار دوالرالبحث والتطوير 

460512,416.5335.25% 6302442.7أمريكا 
29682,126.6048.91% 486922.3فرنسا

27062,198.8041.78% 473621.9بريطانيا 
32612,794.9069.87% 4551582.5ألمانيا
5416357.713.23% 7641663.7السويد
3759732.512.45% 698311.7استراليا
12131,762.5019.39% 470711.1ايطاليا
123.45.55 % 470484.5إسرائيل 
80.81.61 % 0.2 276الكويت
 129.7   308اإلمارات 
0.18 89.4 493% 0.2  681مصر

 309.8   70السعودية
 36138.8  36ليبيا

 192712.7  118األردن
101328.70.17% 0.6 95تونس  2008 - 2007، تقرير التنمية البشرية   UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   : المصدر
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أسباب ضعف النشاط العلمي في العالم العربي
حث العلمي• ة لل  .ضعف المخصصات المال
حث العلمي•  .ضعف إسهام القطاع الخاص في دعم ال
حث العلمي• ة لتسو ال  .عدم وجود استراتيج
ة•  .نضعف التعاو والتنسي بين الجامعات والقطاعات اإلنتاج
ة• حث ة الخدمات االستشارة والتعاقدات ال  .محدود
ر• حث والتطو  .قلة عدد العلماء والمهندسين العاملين في ال
ة • ة ألعضاء الهيئة التدرس ة العلم  .ضعف اإلنتاج
ة• حوث العلم عة في تنفيذ ال ة المت  .طول اإلجراءات اإلدارة والمال
ة• حث   .نظرة المجتمع للمؤسسات والهيئات ال
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االتجاهات العلمية للباحث
تطيع استخدام من ابرز السمات المميزة للباحث تمسكه باالتجاهات العلمية حيث ال يس   

:ت هيالطريقة العلمية إال إذا كانت اتجاهاته العلمية قوية وهذه االتجاها
 الثقة بالعلم والبحث العلمي-1
 اإليمان بقيمة التعلم المستمر  -2
 االنفتاح العقلي-3
 البعد عن الجدل-4
 تقبل الحقائق-5
 األمانة والدقة-6
 التأني واالبتعاد عن التسرع واالدعاء -7
أي أن لكل نتيجة سبب ولكل ظاهرة مجموعة من العوامل :  االعتقاد بقانون العلّية-8

 وربط  واألسباب أدت إلى حدوثها، وهذا يعني االبتعاد عن التفسيرات الغيبية 
.الظواهر بأسبابها المباشرة وعدم اإليمان بالصدفة في تفسير الظواهر 
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صفات الباحث الجيد
 الرغبة الجادة في البحث-1
 الصبر وتحمل مصاعب البحث-2
 وضوح التفكير وصفاء الذهن-3
 الصدق واألمانة في تقصي الحقائق وجمع البيانات  -4
 المعرفة الجيدة بمشكلة البحث وأهدافه-5
 عد اإلكثار من االقتباس والحشو-6
 عدم الطعن والتشهير في الباحثين اآلخرين-7
 الموضوعية والبعد عن األهواء الشخصية-8
 البعد عن التعميم وإصدار النتائج مسبقا -9

 القدرة اللغوية للباحث واستخدام األلفاظ والعبارات بشكل سليم-10
 عدم حذف األدلة التي تتعارض مع وجهة نظره-11
 عدم إخفاء أوجه القصور في البحث الذي يقوم به-12
لتحليل  القدرة على التحليل واستخدام البرامج الحديثة والمناسبة في مجال ا-13

9اإلحصائي والكمي لألبحاث

The Hallmarks Of Scientific Researchخصائص البحث العلمي
 وجود هدف-1
 الدقة  -2
 إمكانية االختبار-3
 إمكانية تكرار النتائج-4
 الموضوعية-1
 القابلية للتعميم -4
 التبسيط واالختصار-5
 القدرة على التنبؤ  -6
 المرونة-7
 causality عدم االعتراف بالصدفة وان لكل ظاهرة أسباب   -8

10



الصعوبات التي تواجه الباحث في العلوم 
االجتماعية واإلنسانية

 صعوبة الظواهر االجتماعية واإلنسانية الرتباطها باإلنسان              -1
والذي يتأثر بالظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية          

 التأثر بالميول واألهواء والعواطف وعدم المقدرة على         -2
التجرد من تأثيرات البيئة المحيطة       

 صعوبة استخدام الطرق المخبرية لدراسة الظواهر       -3
االجتماعية واإلنسانية       

 صعوبة إمكانية تعميم النتائج حيث أن العينة المدروسة قد ال             -4
تمثل المجتمع تمثيال دقيقا          
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مشكالت سرقة األبحاث العلمية
: صور وطرق سرقة البحوث العلمية  

 سرقة بحث كامل  -1
 سرقة كتاب طبع في الخارج وتعديل أشياء شكلية فيه-2
 سرقة نتائج أبحاث طلبة الماجستير والدكتوراه من قبل المشرف  -3

دون اإلشارة إلى مساهمتهم البحثية 
 سرقة بحث أو كتاب من االنترنت من خالل تجميع نتائج -4

وتفاصيل وتجارب من أبحاث مختلفة وتلفيقها في بحث خاص
 ترجمة احد الكتب أو األبحاث دون اإلشارة إلى المؤلف األصلي -5
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.الطرق المناسبة لضبطها والتحكم بها والقوانين التي تحكم هذه الظواهر والتنبؤ بالظواهر واألحداث وإيجاد قات هو نشاط إنساني يهدف إلى فهم الظواهر المختلفة من خالل إيجاد العال:     تعريف العلم
:أهداف العلم .وفهم الظواهر التي ستنتج عنهاهو التعرف على عالقة الظاهرة بالظواهر األخرى التي أدت إلى وقوعها   :  الفهم-1 تجريبيًامعينة وهذا االستنتاج ال يعتبر صحيحا إال إذا استطاع إثبات صحته بظاهرة هو عملية االستنتاج التي يقوم بها الباحث بناء على معرفته السابقة :  التنبؤ-2 يل هو عبارة عن السيطرة على العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة وتقل  :  الضبط والتحكم -3 آثارها أو زيادتها بحسب هدف الباحث
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المعرفة
هي تراكم الخبرات اإلنسانية للعالقات بين األشياء والموجودات           
في حياة اإلنسان وهي تتحول إلى حقائق عندما يفهمها من خالل                  

.األساليب المختلفة 
: أنواع المعرفة 

التي تتم نتيجة المالحظة والمشاهدة         :   المعرفة الحسية-1
. والمعايشة مع الحقائق المختلفة   

التي تتم من خالل التأمل أو التحليل العقلي         :  المعرفة الفلسفية-2
التي تتم من خالل التجريب والمنهج العلمي             :  المعرفة العلمية-3
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مصادر المعرفة العلمية
 الخبرة -1
) االستنباطي واالستقرائي      ( االستدالل  -2

 االستنباطي    (التفكير القياسي  (deductive methodology :    االنتقال من الكل إلى الجزء
     التفكير االستقرائيinductive methodology :

االنتقال من الجزء للكل    
كطريقة حديثة للبحث         )  الطريقة العلمية  ( التساؤل  العلمي   -3

والتفكير  
15

? what is researchما المقصود بالبحث ؟
تعني ببساطة إيجاد حلول للمشاكل بعد الدراسة المتعمقة للمتغيرات : كلمة بحوث•

.والظروف المحيطة بها  
:روح البحث•

:لة التاليةاتخاذ القرارات الجيدة يتطلب من المديرين أن يجيبوا بنعم على األسئ    
هل يقوم المديرون بتحديد المجال الذي توجد فيه المشكلة بدقة ؟     1.
بحث ؟هل يحددون بدقة العوامل الموجودة في البيئة التي يتم فيها إجراء ال     2.
تخالص  هل هم قادرون على االستفادة من المعلومات التي يتم تجميعها وعلى اس  3.

النتائج منها واستخدامها في اتخاذ القرارات السليمة ؟   
هل هم قادرون على تنفيذ الخطوات السابقة لحل المشاكل ؟     4.

16. إن اإلجابة بنعم على األسئلة السابقة يمثل روح البحث



:حسب تعريفات بعض الباحثين فإن البحث العلمي هو 
محاولة دقيقة ومنظمة وناقدة للتوصل إلى حلول لمختلف المشكالت •

التي تواجهها اإلنسانية وتثير قلق وحيرة اإلنسان
استقصاء منظم يهدف إلى اكتشاف معارف والتأكد من صحتها عن •

طريق االختبار العلمي
مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان مستخدما األسلوب •

العلمي وقواعد الطريقة العلمية في سعيه لزيادة سيطرته على بيئته 
.واكتشاف ظواهرها وتحديد العالقات بين هذه الظواهر

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

Definition of Scientific Researchتعريف البحث العلمي
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: من خالل التعريفات السابقة للبحث العلمي يتضح أن        
 البحث العلمي محاولة منظمة أي أنها تتبع أسلوبا أو منهجا            -1

معينا وال تعتمد على الطرق غير العلمية مثل الخبرة والسلطة             
 البحث العلمي يهدف إلى زيادة الحقائق التي يعرفها اإلنسان        -2
 البحث العلمي يختبر المعارف والعالقات التي يتوصل إليها              -3

وال يعلنها إال بعد فحصها وتثبيتها والتأكد منها تجريبياً                  
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 البحث العلمي–تابع 
البحث العلمي إذن هو عبارة عن نظام       

مدخالت                     عمليات                     مخرجات  
 تقرير البحث- منهجية جمع البيانات         -الباحث ومعرفته       -
وتوصياتهوأهدافه وفرضياته         وتحليلها                     ونتائجه-
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 Managers And Researchعالقة المديرين بالبحوث 
 يفهموا ويراقبوا   ليس بالضرورة أن ينفذ المديرون بأنفسهم البحوث ولكن ينبغي عليهم أن     •

وهذا يعني ضرورة معرفتهم بالبحوث وطرق البحث . األحداث غير العادية في منظماتهم 
:لألسباب التالية

تحديد وحل المشاكل الصغيرة في منظماتهم1.

التمييز بين البحوث الجيدة والرديئة  2.

 ومن ثم تجنب االعتقاد    فهم وتقدير آثار العوامل العديدة المرتبطة بالمشكلة التي يواجهونها  3.
البسيط وغير المناسب بان عامال واحدا هو السبب في حدوث المشكلة 

جاح وفشل اتخاذ قرارات مدروسة تتصف بالذكاء وحساب المخاطر ومعرفة احتماالت ن4.
تجميعا للبيانات    قراراتهم وبالتالي تصبح البحوث أداة مفيدة في اتخاذ القرارات وليس   

والمعلومات اإلحصائية غير المفهومة 
من استغالل ) محاولة السيطرة على الشركة مثال(منع الجماعات ذات االهتمامات الخفية 5.

نفوذهم في ظروف معينة 
في حل مشكالتها وفهم التعامل بكفاءة مع الباحثين والمستشارين الذين تستعين بهم المنظمة    6.

وإجراءاتها المعلومات التي يطلبونها وفهم المصطلحات المستخدمة في مجال البحوث   
البحوث مثل برامج باإلضافة إلى فهم التقنية والبرامج الحديثة التي عادة ما يستخدمها      

المحاكاة وبناء النظم 
20دمج الخبرة مع المعرفة العلمية عند اتخاذ قراراتهم7.



 The Manager & the Consultant / Researcherعالقة المدير بمستشار البحوث
تهلكة  قد يحتاج المدير إلى التعامل مع مستشار للبحوث لحل مشكلة معقدة ومس

:وهذا يتطلب من المدير معرفةللوقت في شركته، 
.كيف يحدد الباحث أو مستشار البحوث الذي يختاره لعالج المشكلة  1.
.كيف يتعامل معه  2.
.نمط العالقة الذي يجب أن يسود بين المدير والباحث أو المستشار 3.
عمل بموجبها     معرفة مدى توافق القيم التي تقوم عليها فلسفة الشركة والقيم التي ي4.

الباحث أو الفريق البحثي المكلف
ق معرفة مزايا وعيوب استخدام كل من فرق البحث الداخلية في الشركة وفر5.

.البحث من خارج الشركة
 مشاكل   إن الهدف األساسي للمدير من االستعانة بالباحثين هو المساعدة في حل  •

ار    الشركة وليس الترويج الهتمامات المدير الشخصية أو تنمية وتطوير أفك 
.المدير ومشروعاته الخاصة 
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األمور التي يجب على المدير أن يتأكد منها عند التعاقد مع 
الفريق البحثي أو االستشاري

وضوح دور وتوقعات كل من اإلدارة وفريق البحث          1.

توضيح قيم وفلسفة الشركة للمستشارين والباحثين          2.

توضيح أية قيود خاصة تفرضها الشركة ولها تأثير على           3.
البحث 

ضرورة وجود عالقة جيدة مع الباحثين، وبين الباحثين                4.
والعاملين في الشركة أو المؤسسة بما يضمن تعاون        

ولذلك غالبًا ما يطلب فريق البحث من      . العاملين مع الباحثين  
إدارة الشركة او المؤسسة إعالم الموظفين بأهداف البحث       

. وإبعاد أية شكوك قد تساورهم بشأن البحث     
22



Internal Versus External Consultants & Researchersالمقارنة بين استخدام الباحثين الداخليين والخارجيين
إن حل مشاكل المؤسسة أو الشركة يمكن من خالل إجراء البحوث بأحد 

:أسلوبين
  االستعانة بفرق البحث أو االستشاريين من داخل المؤسسة أو الشركة -1

حيث أن بعض الشركات والمؤسسات يوجد فيها أقسام خاصة بالبحوث 
قسم الخدمات اإلدارية، قسم : يطلق عليها تسميات متعددة منها مثال

الخ....البحوث والتنمية 
  االستعانة بفرق البحث أو االستشاريين من خارج المؤسسة أو -2

الشركة 
ثين، وعلى المدير أن يتخذ قرارا باستخدام أيًا من هذين النوعين من الباح

وهذا يتطلب منه الدراية التامة بمزايا وعيوب كال منهما
23

 Advantages of Internal Consultants & Researchersمزايا استخدام باحثين من داخل الشركة : أوال
.تمتع فريق البحث الداخلي بفرصة قبول اكبر من العاملين في المؤسسة 1.
ومناخ     يحتاج فريق البحث الداخلي إلى وقت اقل لفهم هيكل المؤسسة وفلسفتها 2.

.العمل ونظم التشغيل فيها 
بعد   وجود فريق البحث الداخلي في المؤسسة في مرحلة استخدام نتائج البحث 3.

يق يمكن  موافقة اإلدارة عليها يعتبر أمرا مهما نظرا الن أي انحراف في التطب 
. إزالته والتغلب على آثاره بمساعدتهم 

.يتكلفة فريق البحث الداخلي اقل كثيرا من تكلفة الفريق البحثي الخارج4.
 إذن يمكن القول إن فريق البحث الداخلي يكون مفضًال في حالة المشاكل    •

يد او  السهلة أو كان عامل الوقت عامال أساسيا في حل المشاكل متوسطة التعق 
كان هناك حاجة عامة في المنظمة لوضع نظام وإجراءات لحل مشاكلها          

 المتكررة
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 Disadvantages of Internal Consultants & Researchersعيوب استخدام باحثين من داخل المؤسسة: ًثانيا
فريق البحث الداخلي قد يكون أسير ألفكار محددة وطريقة معينة في 1.

وهذا سيحرم الشركة من األفكار . التفكير عند النظر لمشاكل الشركة
.الجديدة في حل المشكلة خاصة في المشاكل المعقدة

تأثير بعض مجموعات القوى في الشركة على فريق البحث الداخلي 2.
وكشف أسرار البحث أو تعديل أو تزييف بعض الحقائق في تقرير 

.البحث النهائي
هناك احتمال من تقليل شأن الخبراء الداخليين من قبل المدراء مما 3.

يترتب عليه عدم احترام النتائج التي يتوصلون إليها وبالتالي عدم 
.تطبيقها

تحيز فريق البحث الداخلي لبعض وجهات النظر قد يجعل النتائج 4.
التي يتوصل إليها غير موضوعية وغير دقيقة 

25

 Advantages of External Consultants & Researchersمزايا استخدام باحثين من خارج المؤسسة:  ًثالثا
فريق البحث الخارجي يتمتع بخبرة واسعة نتيجة عمله مع العديد من 1.

المؤسسات، وهذا المدى الواسع من الخبرة يكسبهم التفكير بطرق 
.متنوعة لعالج المشكلة

فرق البحث الخارجية قد يتوفر لها معلومات اكبر عن الطرق 2.
المتطورة المستخدمة حاليا في حل المشاكل التي تواجهها الشركة 
وذلك من خالل برامج التدريب الدورية التي قد ال تستطيع فرق 

.البحث الداخلية الحصول عليها
إذن يمكن القول إن فريق البحث الداخلي يكون مفضًال في حالة  •

المشاكل المعقدة أو كان هناك خوف من تأثير الجماعات المسيطرة  
داخل الشركة أو كان وجود المؤسسة نفسها في خطر بسبب 
المشكلة فمن المفضل استخدام فرق البحث الخارجية بالرغم من 

26.تكلفتها العالية 



 Disadvantages of External Consultants & Researchersعيوب استخدام باحثين من خارج المؤسسة: ًرابعا
تكلفة فرق البحث الخارجية مرتفعة        1.
فرق البحث الخارجية تحتاج لوقت طويل لفهم المؤسسة          2.

التي سيعملون معها      
فرق البحث الخارجية غير مرحب بها عادة من قبل            3.

العاملين في المؤسسة وهذا قد يؤدي إلى عدم التعاون معهم       
غالبا ما تحمل فرق البحث الخارجية المؤسسات أتعابا كبيرة         4.

. للمعاونة في استخدام الحلول وتقويمها       

27

types of scientific researchesأنواع البحوث العلمية
تصنيف البحوث حسب الغرض      : أوال

: Basic Research البحث األساسي   -1
 أو  Theoretical researchيسمى أيضا البحث النظري     

، أو البحث األصلي   Pure researchالبحث المجرد    Fundamental research 
Applied Research البحث التطبيقي    -2

28



Applied Researchالبحث التطبيقي 
يهدف إلى حل مشكلة حالية قائمة فعال  تواجهها الشركة او           •

المدير 

.) مبيعات احد منتجات الشركة متدنية        : (  المشكلة هي:مثال 
يقوم المدير أو من يكلفه بإجراء بحث لمعرفة أسباب           : اإلجراء

. انخفاض مبيعات ذلك المنتج    
بناء على نتائج البحث يتم اتخاذ القرارات         :  التنفيذ أو التطبيق    

.المناسبة لمعالجة هذه المشكلة 

29

Basic researchالبحث االساسي 
 والتأكد من صدقها دون االهتمام بتطبيقاتها في الميدان يهدف إلى الكشف عن المبادئ والحقائق األساسية وبناء  النظريات.
 تواجهها الشركاتيهدف إلى بناء قاعدة معلومات لفهم طرق عالج بعض المشاكل التي .
 المعلومات الحقا في حل المشاكل في الشركاتوعادة ما تستخدم تلك . المنظمات والتعرف على طرق حلهايهدف إلى تحسين فهمنا لموضوع معين او مشكلة معينة منتشرة في .
يؤدي إلى تنشيط البحوث التطبيقية.
 الخ......في رسائلهم مشكالت متعددة، اهتمام طلبة الدراسات العليا بدراسة موضوع معين مثل اهتمام أساتذة الجامعات بدراسة . وفهم أسباب الظاهرة المدروسةيتم إجراؤه بسبب أهمية الموضوع للباحث ورغبته في التعمق فيه.
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مثال على البحث االساسي
. اهتمام احد اساتذة الجامعات بدراسة اسباب غياب الموظفين  

). اسباب غياب الموظفين      (:المشكلة المراد دراستها هي
.                     هو اهتمام اكاديمي لفهم اسباب هذه المشكلة :غرض الباحث 

                 جمع بيانات من عدة شركات ومن ثم تحليلها :كيفية تنفيذ البحث
:االكاديمي من واقع تحليل البيانات التي جمعها من الشركات هي  االسباب الرئيسة للمشكلة والتي توصل اليها الباحث   (النتائج التي تم التوصل اليها  

عدم مرونة ساعات العمل 1.

عدم كفاية برامج التدريب المقدمة للموظفين2.

انخفاض معنويات الموظفين    3.
 :كيفية دعم اجراء البحث التطبيقي في مرحلة الحقة  

راء احد المديرين الذي يواجه في شركته مشكلة غياب الموظفين قد يقوم بإج • كد مما اذا تلك المعلومات والنتائج التي توصل اليها البحث االساسي السابق للتأ  بحيث يستخدم  ) يهدف لعالج مشكلة موجودة فعال االن في الشركة  ( بحث تطبيقي   .كانت تلك االسباب هي فعال المؤثرة في ظاهرة الغياب ام ال 
31

تصنيف البحوث حسب المناهج المستخدمة: ًثانيا
:تنقسم البحوث حسب المناهج المستخدمة في انجازها الى        •

البحوث التاريخية    1.

البحوث الوصفية   2.

البحوث التجريبية     3.

32



البحوث األكاديمية: ًثالثا
: تنقسم إلى ثالث أنواع   

. البحوث القصيرة المنشورة في مجالت علمية محكمة        1.

بحوث الماجستير      2.

بحوث الدكتوراه   3.

علمًا بأن رسائل الماجستير والدكتوراه محكمة ولكنها ال تعتبر             
منشورة ما لم يتم نشرها فعال سواء من قبل الباحث أو        

. من قبل الجامعة التي قدمت لها الرسالة    
33

المحاضرة الثانية  
الفصل الرابع
خطوات البحث   

الخطوات الثالث األولى
التحديد العام للمشكلة  -
حجم البيانات األولية-
تحديد المشكلة-



35

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

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

            يتم إجراء سيمنار لمناقشة الطالب واختبار مدى وعيه
. وفهمه وقدرته على انجاز البحث     

           بعد إجراء التعديالت يتم إعداد الخطة النهائية في صورتها
النهائية وتعتبر بمثابة عقد أو التزام بين الطالب أو الباحث              

. والمؤسسة العلمية التي سيقدم لها البحث    
            يجوز للباحث أن يعدل في الخطة خالل فترة إجراء البحث

باستثناء عنوان البحث فال يجوز تعديله إال وفق إجراءات                 
35. خاصة من الجامعة 
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محتويات خطة البحث
)research title(عنوان البحث                            1) )introduction(مقدمة                                    2) )research problem(مشكلة البحث                           3) )hypotheses(فرضيات البحث                          4) ) objectives(أهداف البحث                           5) )importance(أهمية البحث                            6) )methodology(منهجية البحث                          7) )population and sample(مجتمع وعينة البحث                  8) )limitations(حدود البحث                            9) )assumptions(مسلمات أو افتراضات البحث         10) ) previous studies(الدراسات السابقة                      11) ) glossary of terms(تعريف بالمصطلحات                   12) ) structure of the study(هيكل البحث                           13) references (36(المراجع                                14)



Scientific Methodمفهوم الطريقة العلمية في البحث
مدير بل هي عملية  الطريقة العلمية ال تقوم على التخمين والخبرة واإلحساس الداخلي لل-

:هادفة وصارمة ومنتظمة تضم عددا من الخطوات المتتابعة كما يلي
المالحظة المبدئية للظاهرة1.
.تحديد المشكلة2.
)تكوين اإلطار النظري أو شبكة االرتباطات بين المتغيرات(تحليل المشكلة 3.
.تكوين الفروض4.
)اإلجرائية(وضع المفاهيم والتعاريف العملية 5.
تصميم البحث6.
تجميع البيانات7.
تحليل البيانات8.
شرح النتائج9.

وحل لمشكلتهكتابة التقرير النهائي للبحث والذي يتضمن اإلجابة على أسئلة البحث 10.
ويعتبر تحديد المشكلة من أكثر خطوات الطريقة العلمية أهمية 
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ًهل دائما تتبع منظمات األعمال الطريقة العلمية ؟
ال : الجواب 
: األسباب 

أحيانا تكون المشاكل بسيطة جدا وال تحتاج لبحوث علمية                 1.
. بل أن الخبرة تقدم أفضل الحلول لهذه المشاكل   

في بعض األحيان ال ترغب المنظمة في إنفاق مبالغ كبيرة                2.
النجاز البحوث العلمية مما يدفعها إلى حل مشكالتها عن            

.طريق التخمين وهذا قد يترتب عليه خسائر كبيرة للشركة           

38



مثال على تطبيق الطريقة العلمية
.اإلدارة الوسطىالمعلومات اإلداري الجديد ال يستخدم بشكل جيد من قبل موظفي الحظ أن نظام : مشكلة رئيس قسم المعلومات في شركة ما •
: عناصر المالحظة-1
 معين على نظام المعلوماتلجوء المديرون لرئيس قسم المعلومات لالستفسار أو طلب تنفيذ أمر
تنفيذ أمر معين على نظام المعلوماتن ألحد موظفي قسم الكمبيوتر لالستفسار أو طلب يلجوء بعض المدير.
ري اتخاذ القرارات دون االستناد إلى الحقائق التي يوفرها النظام اإلدا .الجديد
39.المعلومات وكيفية استخدامه والمعلومات التي يمكن أن يوفرهاالمدراء حيث تبين له أن الكثير منهم ليس لديه معرفة عن نظام  جمع معلومات مبدئية غير رسمية من خالل الحديث مع بعض -2

. إضافية ومعمقة عن أسباب قصور استخدام نظم المعلومات في الشركات قام رئيس قسم المعلومات بمراجعة الدراسات السابقة لمعرفة أسباب -3 : والتي أظهرت أن
 الكمبيوتر كثير من المدراء خاصة كبار السن ليس لديهم معرفة حول استخدام
قلة المعلومات المتوافرة لهم عن النظام الجديد وكيفية استخدامه.
عدم استخدام المدراء لنظم (العوامل التي تسهم في وجود المشكلة بناء على المعلومات السابقة قام بتكوين نظرية تضم كل :  تكوين النظرية-4 ).المعلومات اإلدارية في الشركة
وكمثال على هذه الفروض .  بناء على صياغة النظرية : تكوين الفروض-5 .استخدامهم لهذه النظم بكفاءة أفضلمعرفة المديرين بفوائد نظم المعلومات تسهم في تفعيل :  الفرض التالي
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:بناء على صياغة النظرية وهي حيث قام بتصميم استبيان يضم العوامل المختلفة المسببة للمشكلة  : جمع البيانات-6
   حجم المعلومات المتوفر عن نظم المعلومات
   أنواع المعلومات التي تقدمها النظم
   كيف يمكن الحصول على تلك المعلومات
   مستوى الراحة التي يشعر بها المدراء بعد استخدام الكمبيوتر
 ر عدد المرات التي استخدم فيها المدير نظم المعلومات مثال خالل األشه الثالثة الماضية
 من اجل معرفة العوامل الحقيقية التي تسهم في ظهور المشكلة: تحليل البيانات -7
. المعلومات ال تستخدم  بسبب عوامل معينة     بناء على نتائج التحليل استنتج رئيس قسم المعلومات أن نظم  : االستنتاج-8
شركة لكيفية استخدام الكمبيوتر وتعلم كيفية استخدام نظم المعلومات في ال    ة تدريبية  وبناء عليه تم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعالج المشكلة مثال عقد دور• والفوائد التي تقدمها هذه النظم
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The Research Process

البحثالعام للمشكلة جمال املالحظة والتحديد ) 1(

ت األوليةاجلمع املبدئي )2( السابقةمراجعة الدراسات - املقابالت مع املنتمني - :  للبيا

بدقةتوضيح املشكلة  املشكلة تعريف ) 3(

بوضوحاملشكلة املؤثرة يف املتغريات حتديد النظري اإلطار بناء ) 4(

القرار اإلدارياختاذ ) 11(تقرير البحثعرض ) 10( البحث كتابة تقرير) 9(

الفروضوتنمية استنباط ) 5(

ت جتميع ) 7( وشرحهاوحتليلها البيا
البحث  إجابة سؤال - الفروضاختبار صحة - : االستنباط) 8(

العلمي للبحث التصميم ) 6(

خطوات البحثخطوات البحث

نعم ال
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لة-1  التحديد العام للمش
Broad Problem Area

عني  لة  حيث ير التحديد العام للمش صفة عامة،  فحص الحالة  احث لةال حث والوصول إلى حل للمش حث إلى  .أن هناك حاجة إلجراء   :وقد تنتمي مشاكل ال
حث إليجاد حل لها ة وقت إجراء ال ة تواجه الشر لة إدارة حال  مش
 ة في الوقت الحاضر ولكن لة فعل ة مش انات للتحسينظروف ال تواجه فيها الشر أن هناك إم شعرو   .نالمديرن 
 طرقة ة أو لبنائها  ح نظرة حال  .أفضلمجاالت تظهر فيها الحاجة لتوض
 انات حثي عن طر الب ة على سؤال  احث اإلجا حاول فيها ال ة نظرا الهتمامه بهاحالة   .ًالميدان

The Research Process
43
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حث: ًأوال لة ال  مفهوم مش
لة هي موقف غامض ال نجد له تفسيرا محددا ًالمش ً 
اع حاجاتنا ة أمام إش ع أو وجود عق لة هي حاجة لم تش  المش
لة هي ظاهرة تحتاج إلى تفسير  المش
ة موضع خالف لة هي قض  المش
 حتاج إلى ة، أو مفهوم  ارة عن موقف علمي، او عالقة علم حث والدراسة للتوصل إلى حقائ جديدةهي ع  .ال
 لة هي أ وضع أو ظروف توجد فيها فجوة بين الحالة الحاضرة ين الحالة المرغوب فيها) الموجودة(المش  .و

حث لة ال مش
Problem Definition 
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The Research Process

الحظها المدير في مجال  عض المشاكل العامة التي قد    :العملومن األمثلة ل
ان متوقعا ما   .ً أن برامج التدرب غير مؤثرة 
عات أحد المنتجات ال يتزايد  . أن حجم مب
طرقة مقلقة ات المدينين يزداد   . أن الرصيد اليومي لحسا
 ستخدمو نظام المعلومات اإلدار الذ أنشئ ن أن المديرن ال   .ًحديثا لهم
ة على المخزو غير مؤثرة احث   .ن أن الرقا قوم ال عد و ح أكثر تحديدا  ة أو ًبتضيي نطاق المشاكل العامة لتص الت الشخص ة وذلك عن طر المقا انات األول عض الب قةجمع  حوث السا  .مراجعة ال
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ا لة:  ًثان مصادر الحصول على المش
  الخبرة العملية للباحث
  القراءة واالطالع
  الدراسات واألبحاث السابقة
    رسائل الماجستير والدكتوراه
      مناقشة االساتذة والباحثين الكبار
       المؤتمرات العلمية المتخصصة وورش العمل
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حث: ًثالثا لة ال ار مش معايير اخت
 معايير ذاتية  -1

: وتتضمن هذه المعايير العناصر التالية    تتعلق هذه المعايير  بشخصية الباحث وخبرته وإمكانياته وميوله                 
  اهتمام الباحث
قدرة الباحث
    توفر اإلمكانيات المادية
   توفر المعلومات
المساعدة اإلدارية
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 معايير اختيار المشكلة–تابع 
:  معايير اجتماعية وعلمية    -2

تتعلق هذه المعايير بمدى أهمية المشكلة التي يختارها الباحث        
وفائدتها العملية وانعكاسها على المجتمع ومساهمتها في تقدم               

: العلم وتحقيق انجازات علمية، ومن هذه المعايير        
  الفائدة العملية للبحث
    مدى مساهمة البحث في تقدم المعرفة
     تعميم نتائج الدراسة
       مدى مساهمته في تنمية بحوث أخرى .
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 اختيار مشكلة البحث–تابع 
باإلضافة الى الخصائص او المعايير السابقة الختيار مشكلة       •

البحث ينبغي ان تكون مشكلة البحث اساسًا قابلة للبحث حيث            
ان بعض المشاكل االخالقية والدينية والفلسفية غير قابلة        

. للبحث اصًال
ان اختيار مشكلة البحث يعتبر من اصعب واهم خطوة تواجه              •

الباحث خاصة بالنسبة لطالب الدراسات العليا ولذلك يفضل     
ان يتم اختيار مشكلة البحث في ضوء تخصص الطالب          

.ومعرفته العلمية الجيدة في مجال مشكلة البحث الذي يختاره        
49
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نموذج تقييم مشكلة البحث
) معايير تقييم جودة المشكلة(

هناك عدد من المعايير التي يمكن ان تساعد الطالب في تحديد         
:مدى جودة المشكلة التي يختارها ومن هذه المعايير       

         هل تعالج المشكلة موضوعا حديثا ام موضوعا مكررا ؟
       هل سيسهم هذا الموضوع في اضافة علمية معينة ؟
        هل تمت صياغة المشكلة بعبارات محددة وواضحة ؟
          ما هو المتغير او المتغيرات التابعة لمشكلة بحثك ؟
          ما هو المتغير او المتغيرات المستقلة لمشكلة بحثك ؟
               ما هو نوع وطبيعة العالقة المتوقعة بين متغيرات مشكلة

50بحثك ؟   
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 معايير تقييم المشكلة–تابع 
      ما هي حدود مشكلة بحثك ؟ 
  هل المشكلة صالحة للدراسة والبحث ؟ 
          هل تتوفر لديك المراجع االساسية حول مشكلة بحثك ؟ 
            هل تتوفر بيانات المتغيرات المدروسة في مشكلة بحثك ؟ 
     هل انت لديك فهم كافي والقدرات والمهارات العلمية الالزمة 

لدراسة مشكلة بحثك ؟   
      هل تتوقع انجاز هذه المشكلة في وقت مناسب ؟ 
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The Research Process

انات التي يتم جمعها   :هناك نوعين من الب
ة- انات ثانو ام بجمعها:  ب احث للق حتاج ال انات التي ال  ة، : ومن مصادرها الشائعة  .وهي الب وم ة، المطبوعات الح اتالمعلومات المطبوعة وغير المطبوعة الموجودة داخل المنظمة أو السجالت اإلحصائ ت انات االنترنت، سجالت الم ة -  .خارجها، ب انات أول احث من خالل : ب حصل عليها ال انات التي  اء أو عوهي الب ن التحدث إلى العاملين أو مشاهدة األحداث أو الجمهور أو األش انات  .طر االستب
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ة-2 انات األول  جمع الب
Preliminary Data Collection



مراجعة البحوث السابقة
Literature Surveyأسباب مراجعة البحوث السابقة 
Reasons for the Literature Surveyيساعد إجراء مراجعة جيدة للبحوث السابقة على : 

التأكد أن مجيع العوامل املؤثرة يف حل املشكلة قد تضمنها البحث  . 
 ا تساعد يف تكوين النظرية وتنمية الفروضأمهيتها وكيفية فحص هذه العوامل لتكون مسامهتها يف حل املشكلة  ظهور أفكار واضحة عن أهم العوامل اليت يتضمنها البحث وأسباب  . أوضح، لذا ميكن القول أ
 والوضوح حتسني قدرة الباحث على كتابة مشكلة البحث مبزيد من الدقة. 
املساعدة يف حتسني قابلية نتائج البحث احلايل لالختبار والتكرار . 
عدم تضيع جهود الباحث يف اكتشاف شيء مت الوصول إليه سابقا ً . 

The Research Process
53

The Research Process

قة مراجعة الدراسات السا ام  ة الق  ف
Conducting The Literature Surveyقة يتم بناء على العوامل التي تم اكتشاف حوث السا ة ها ًإجراء مراجعة ال ناء على القض الت مع المسؤولين في المنظمة و ًةخالل إجراء المقا ظهر أن المديرن يهتمو بها، ووفقا للخطوات التال ًالتي  انات المطبوعة وغير المطبوعة المتاحة والتي : الخطوة األولى  :ن انات مهمة والتأكد من توفر طرقة للحصول عليهاتحديد الب ة  .تحتو على ب حث: الخطوة الثان ال  .جمع المعلومات ذات الصلة 

قة: الخطوة الثالثة ة نتائج المراجعة للدراسات السا .تا
54



The Research Process

ة  تحديد المصادر المناس
Identifying the relevant Sources انات سة من قواعد الب احث ثالثة أنواع رئ  :يتاح لل

ة 1. حث مثل اسم المؤلف وعنوان الموضوع وهي ) Bibliographic Data Bases(قواعد معلومات ببليوجراف ة عن مراجع ال  .والناشر وتارخ النشر ورقم المجلد وأرقام الصفحاتتقدم معلومات وصف

 Abstract Data(قواعد معلومات تحتو على ملخصات الموضوعات 2.
Bases ( ة اإلضافة إلى المعلومات الوصف صا للمقاالت  ًوتقدم تلخ قة  .السا

 full text data(قواعد معلومات تحتو على النصوص الكاملة 3.
bases.( 
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لة-3 اغة المش  ص
.الباحث والعالقة المحددة بين هذه المتغيرات التي ستقوم ببحثها الصياغة الجيدة للمشكلة تبين بصفة عامة المتغيرات التي تثير اهتمام•

:بشكل عام هناك طريقتين لصياغة المشكلة•

: الصياغة اللفظية أو التقريرية ومن أمثلتها  : الطريقة األولى
 تتلخص مشكلة الدراسة في تحليل أثر الحصار اإلسرائيلي على  

.معدالت البطالة في قطاع غزة خالل انتفاضة األقصى
 تتركز مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على العوامل المؤثرة  

.على ربحية البنوك التجارية الوطنية في النظام المصرفي الفلسطيني
56
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الصياغة االستفهامية     :  الطريقة الثانية  
أي أن تصاغ مشكلة البحث على شكل سؤال أو عدة أسئلة، على       

: سبيل المثال  
          ما هو أثر النشاط التدريبي على إنتاجية العاملين في  

المصارف العاملة في قطاع غزة ؟ 
        ما هي طبيعة العالقة بين صافي التدفقات النقدية والقيمة  

السوقية ألسهم الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق       
المالية ؟

57

وظائف التحديد الدقيق للمشكلة
. توحيد فهم القارئ والباحث والمشرف للمشكلة المراد دراستها    1.
اشتقاق أسئلة الدراسة2.
تحديد عدد ونوع الفروض، وليس بالضرورة أن يتساوى عدد           3.

. الفروض مع عدد األسئلة دائماً 
اختيار منهج البحث     4.
.بيان حدود البحث أو الجوانب المراد دراستها بدقة      5.
تحديد األساليب اإلحصائية     6.
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The Research Process

 :أمثلة ملشاكل حبثية مت تعريفها بدقة
 ة التي أجرت حديثا في خل صورة ان ًأل مد نجحت الحملة اإلعالن ما  ة وخدمة العمالء  ة ترتكز حول الجودة العال ة للشر  .ًمستهدفاذهن
عات المنتج  .ما هو أثر العبوة الجديدة على مب
ة الجديدة إلى تحسين أداء المنظمة  .هل أدت الرسالة اإلعالن
م العمالء للمنتج  .ما تأثير األسعار والجودة على تقي
ل؟ ة على نموذج نموها في األجل الطو  ما تأثير تصغير حجم الشر
 ة مخز معلومات ار عند تنم نما العوامل التي يجب أخذها في االعت ة ات الصناع  .إلحد الشر
 ونات المفهوم المسمى اة”ما م  .“جودة الح
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The Research Process

حوث ة لل ة في المراحل األول ا أخالق  قضا
Ethical Issues in the preliminary Stages of investigation

 الت و في المقا شار الدرانمن الواجب إخطار العاملين خاصة من س ة  الت المبدئ المقا ام  احث والتقليل من احتمالسة التي المختلفة التي سيتم إجراؤها عند الق حث سيتم إجراؤها وذلك بهدف ضمان تعاونهم مع ال  .ظهور مفاجآت غير مرغوب فيها أثناء ال
اتهم وأن أنه سيتم الحفا على سرة إجا ه لن من المهم التأكيد للعاملين  ة للعاملين ات الفرد اإلطالع على اإلجا  .سمح ألحد في المنظمة 
 طر مخادعة نظرا ألن ذلك ًمن الواجب عدم الحصول على معلومات  ؤد لعدم تعاو العاملين مع ق نينشر عدم الثقة والخوف في المنظمة و حث  .ال
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المحاضرة الثالثة  
الفصل الخامس 
خطوات البحث   

الخطوتان الرابعة والخامسة 
اإلطار النظري-
تنمية الفروض-

حث ة العالقات(   وضع اإلطار النظر لل )بناء ش
 :Theoretical Frameworkاإلطار النظر •
 ادلة بين العوامل ) عقلي( نموذج ذهني ة تقنين العالقات المت ف لك لة  قةَاستنادا إلى مراجعة (المؤثرة في المش  ).الدراسات السا
حث ل ال ه  عتبر األساس الذ يبنى عل  .اإلطار النظر 
 لة محل عتبر أمرا مهما لفحص المش ة إطار نظر قو ومترا  ًتنم ً حث احث . ال ة أساس منطقي جيد يتحرك من خالله ال مثا عتبر  ةألنه  حث التال  .إلى خطوات ال
 ة العالقات بين حثالمتغيرات اإلطار النظر ما هو إال توصيف أو تحديد ش ة للحالة محور ال النس ة   . التي لها أهم

المتغيرات طالما أنها األساس في بناء اإلطار النظر قصد     ؟ولكن ماذا 
62



Variables املتغريات
م مختلفة أو صفات متعددة• ن أن تكو له ق م ن أن . نأ شي  م م مختلفة في أوقات مختلفة أو في وقت واحدو .نو للمتغير ق   في وقت واحد  Production Unitsوحدات اإلنتاج : مثال 
قوم عامل • قة، و ن أن ينتج العامل وحدة واحدة في الدق قةمن المم  في اوقات مختلفة .آخر بإنتاج وحدتين في الدق
قة األولى، • ن أن ينتج نفس العامل وحدة واحدة في الدق ةمن المم قة التال .وخمس وحدات في الدق  
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 Types of Variables: أنواع المتغيرات
Independent Variables:  املتغريات املستقلة أو التنبؤية •

Dependent Variables:  املتغيـرات التــابعة أو املعيارية
Independent Variables:  املتغريات املستقلة أو التنبؤية 

Moderating Variables:  املتغريات الوسيطة

Intervening: املتغريات املعرتضة Variables
64

Extraneous Variables:  املتغريات  غري اجلوهرية أو العرضية



Dependent or criterion variableاملتغريات التابعة: ًأوال
 احث وتخضع بير من ال اهتمام  احث هو شرح . للفحص والدراسةهي المتغيرات التي تحظى  التالي فان هدف ال عة أو التنبؤ بهاو  . التغيرات في المتغيرات التا
 حث ة قابلة لل قض قدم نفسه  ع هو الذ   والدراسة المتغير التا
 احث في الكشف عن تأثير ع هو الذ يرغب ال  .  المتغير أو المتغيرات المستقلة عليها المتغير التا
لة ؟• ن إيجاد حل للمش م  يف 
عة ودراسة • لة من خالل تحليل المتغيرات التا ن إيجاد حل للمش  .المتغيرات التي تؤثر عليهام
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أمثلة
يريد أحد الباحثين في مجال البحوث التطبيقية أن يزيد              •

. معدالت أداء العاملين في أحد البنوك   

يرغب مدير التسويق في إحدى الشركات التعرف على        •
أسباب إخفاق اإلستراتيجية اإلعالنية التي اتبعتها الشركة            

. حديثا في تحقيق أهدافها    

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

.في قطاع غزة 
66



ع ن أن تشمل أكثر من متغير تا لة الدراسة  من المم .   مش : 1مثال 

ع  معرفة العوامل المؤثرة على جم عة محور الدراسةفي هذا المثال يهتم المدير  المتغيرات التا
67

2مثال 
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ا Independent variablesالمتغيرات المستقلة : ًثان
 السلب أم عة سواء   .اإليجابهي المتغيرات التي تؤثر على المتغيرات التا
 عوأ  زادة أو نقص في المتغير المستقل ينتج عنه زادة او نقص في  .المتغير التا
أمثلة: 
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 Moderating or interaction  Variables  المتغير الوس
على عالقة ) تأثير شرطي( هو المتغير الذ له تأثير غير متوقع •

ع التا  .  المتغير المستقل 
يؤد إلى تعديل العالقة ) المتغير الوس (  إن ظهور متغير ثالث •

انت متوقعة  لوال ظهوره بين  المتغير  المتوقعة في األصل أ التي 
ع .المستقل والتا
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 :1مثال 
ين عدد المنتجات • ة و عه الشر ميلو إلى الرجوع إلى الدليل سيهناك عالقة بين دليل المنتج الذ تب ة، وذلك الن العاملين الذين  ننتجو نالمعي قومو بذلك فإن منتجاتهم ستك نو نمنتجات ممتازة أما العاملين الذين ال  ة   . معي

 
 

 
  
لما تأثرت العالقة  بين المتغير المستقل والمتغي• متغير شير ذلك إلى انه  ع  ر التا حت تعتمد على متغير ثالث -آخر  عتبر - أ أنها أص 71 .وس فإن المتغير الثالث 

ساهم في االرتقا :2مثال  ة الحديثة إلى أن التنوع في قوة العمل  ء تشير النظر ل جماعة ستجلب معها خبراتها إلى م ة الن  ة المنظمات التجار ان فعال ن القدرة على . العمل ن االستفادة من ذلك إذا توفرت لد المدير م     .االستفادة من هذا التنوعو
كمتغري مستقل  التنوع يف قوة العمل 

بع كفاءة املنظمة  كمتغري  أثر يف 

والتنسيق بينها املواهب واملهارات املتنوعة على قدرة اإلدارة على تشجيع االستفادة من هذا التنوع تعتمد 
72



ثري على مستوى اإلنتاجيةالتدريب خارج الوظيفة
)سنة50عن  ال تزيد أعمارهم ( عمر املوظف

ة : 3مثال  ا على انتاج فة تأثيرا قو ه وجد احد المديرن ان للتدرب خارج الوظ حققو أ 50ولكن وجد ان العاملين ذو السن . مرؤوس ن سنة وأكثر ال    . زادة في انتاجيتهم نتيجة لهذا النوع من التدرب
 ع ة( أن العالقة بين المتغير التا و المتغير المستقل ) مستو االنتاج فة( ب خارج الوظ أعمار ( يتوقف  على المتغير الوس ) التدر د أعمارهم عن  ين، حيث أن الموظفين الذين تز سنه ال تتأثر 50المتدر )انتاجيتهم 
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 التفرقة بني املتغريات  التابعة والوسيطة واملستقلة
طة أو مستقلة أو • متغيرات وس نهها  احث في تحديد  عضعتمد قرار ال عضها ال ة تأثيرها في  ف عة على  والمثال التالي يوضح . تا لما زادت جودة البرامج : الحالة األولى : ذلك لما أشارت إحد الدراسات إلى انه  ات، وزادت حاجة العاملين إلى النمو  ة في إحد الشر ة العاملين في تعلم طر جديدة لألداءالتدرب ة  . قزادت رغ ة العاملين في تعلم : الحالة الثان ع األفراد عندما تزداد أشارت إحد الدراسات إلى أن رغ ة، فق أولئك الذين تتوفر لديهم حاجة شديدة قطر أداء جديدة ال تتأثر بنفس المستو لجم قبلو على تعلم طر أداء جديدة من خالل جودة البرامج التدرب قللنمو والتطور هم الذين  ن ة 74  .البرامج التدرب



:من خالل المثال السابق يتضح ما يلي•
المتغيرات الثالثة نفسها موجودة في الحالتين وهي :
.رغبة العاملين في تعلم طرق أداء جديدة1.
. جودة البرامج التدريبية2.
.حاجة العاملين للنمو والتطور3.
 رغبة العاملين في تعلم طرق  (المتغير التابع في الحالتين واحد وهو

).أداء جديدة
جودة البرامج التدريبية، (: المتغيرات المستقلة في الحالة األولى هي

).حاجة العاملين للنمو والتطور
 بقي جودة البرامج التدريبية متغيرا مستقال إلى : أما في الحالة الثانية

أصبح متغيرا وسيطا، ) شدة الحاجة العاملين للنمو والتطور(أن متغير 
  أي أن أولئك العاملين الذين لديهم حاجة شديدة للتطور والنمو هم فقط
من ستزداد لديهم الرغبة في تعلم طرق أداء جديدة عندما تزداد جودة 

75.البرامج التدريبية

زادت الرغبة يف التعلموزادت حاجة العاملني للنمو كلما زادت جودة الربامج 

بع                                                                                                الرغبة يف  التعلم                                                                                                                                                                                       متغري مستقل      جودة برامج التدريب واحلاجة للنمو                                                                                                   متغري 

زادت الرغبة يف التعلم وزادت حاجة العاملني للنمو كلما زادت جودة الربامج 
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ة العاملين في التعلم  ة على رغ ب ة للنمو  تعتمد على  تأثير جودة البرامج التدر )متغير وس(وجود حاجة قو
ة في التعلم   ة للنمو             الرغ                       برامج التدرب                                       حاجة منخفضة للنمو                                                   حاجة عال
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 Intervening Variableالمتغير المعترض أو الفاصل 
 ه المتغير المستقل في ظهر بين الوقت الذ يبدأ ف ه ذلك األثر هو الذ  ظهر ف ع والوقت الذ   .التأثير على المتغير التا
 ا للمتغيرات الفاصلة أو المعترضة عدا زمن  .التالي هناك 
 ساعد على فهم وشرح تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات عة و ن المستقل . التا ة عامل محفزا للعالقة بين المتغير مثا عتبر  و ع . والتا  
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مثال
ع ) تنوع قوة العمل( ّأثر المتغير المستقل • فاءة ( على المتغير التا عامل ). المنظمة الظهور  ادل الخونتيجة لهذا التنوع يبدأ التنش االبتكار  دعم التفاعل بين العاملين لت حفز و برة  محفز لهذه العالقة حيث  فاءة المنظمة  .ومن ثم تحسين 

2  الزمن 1الزمن  
3 الزمن  

تنشيط ابتكاري كفاءة االداء يف املنظمة) متغري مستقل( تنوع قوة العمل
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Extraneous variablesالمتغيرات األخرى غير الجوهرية أو العرضية 
هي المتغيرات األخرى التي من المحتمل أن يكون لها تأثير             •

على العالقة األصلية بين التابع والمستقل ولكن غالبيتها ليس           
لها تأثير، ونحتاج إلى التأكد من أن نتائجنا ال تتأثر بوجود                 

مثل هذه المتغيرات ولذلك يتم التعامل معها كمتغيرات تحكم               
)control variable  .(
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الفرق بني املتغري املستقل والوسيط واملعرتض
ع : المتغير المستقل• حدث للمتغير التا اين الذ   ساعد في شرح الت
عد ان يبدأ المتغير المستقل : المتغير المعترض• ساعد في فهم العالقة بين المتغير المستقل والمتغيرظهر في وقت الح  عمل على تحفيزها في أداء دوره، و ع و اين المشروح . التا ضيف الى الت إال أنه ال   .بواسطة المتغير المستقل
معنى : المتغير الوس• ظهر المتغير الوس فإن العالقة النظرة بين المتغيرن له تأثير محتمل على العالقة بين المتغيرن،  لن انه لو لم  التالي فان هذا المتغير له تأثير متداخل مع المتغير المستقل . تحدث عو  .في تفسير التغيرات في المتغير التا
ل حالة • ة العمل في  عتهاإن تحديد صفة المتغير تعتمد على دينام  وطب
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ظهر ل أن التنش االبتكار  شرالح من الش فاءات إدارة لديها القدرة على االستفادة من ذلك  أن تتوفر لد   طرقة مبتكرةالمنظمة مهارات و ظهر أ اثر للعامل المنش أو المحفٕواذا لم تتوافر . المنش من خالل التنسي بين تلك المهارات   . زلد المدير القدرة على ذلك فلن 
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ونات اإلطار النظر The Components 0f The Theoretical Framework م
ونات• : يتضمن اإلطار النظر خمسة م

حث1. ال احث أن لها عالقة  ة المتغيرات التي ير ال  .تحديد وتسم

ع 2.  .والمستقلتحديد ومناقشة العالقات بين المتغيرات المختلفة، ومن هو التا

عة واتجاه العالقات بين المتغيرات استنادا إلى الدراسات3. ة ًافتراض طب ة أم سلب معنى هل هذه العالقات إيجاب قة،   .السا

اب توقع وجود هذه 4. غي أن يتضمن اإلطار النظر شرح واضح ألس قةين  .العالقات من خالل الدراسات السا

ن القار من 5. حي لإلطار النظر ليتم و هناك رسم توض غي أن  نين
احث قترحها ال 83.تخيل العالقة التي 

ات ة الفرض    Hypotheses Development تنم
ما بينها من خالل • حث وتحديد العالقات ف احث عد تحديد متغيرات ال ع ال ستط ل إطار نظر  ضع هذه التحليل المنطقي في ش أن  ار ة قابلة لالخت ارات فرض ة .العالقات في ع ف الفرض Definition of Hypothesis: تعر
 ستعين عد، وتعتبر تفسيرا مؤقتا  ة هي فكرة لم تثبت صحتها  احث في تفسير ظاهرة معينةالفرض حث والدراسة إلى . ه ال ظل يخضع لل و ه  .أن تثبت صحته أو نف
سي أو فرعي حثي رئ ة مؤقتة لسؤال  ة محتملة ذ ة هي إجا  .الفرض
 ة محتملة إجا احث  ضعه ال ة هي تصور أو استنتاج مبدئي  ا بل استنتاج مبني على الفرض س استنتاجا عشوائ حث ولكنه ل ة أو خبرة محددةلسؤال ال 84   .معلومات أو نظر



الخصائص األساسية للفرضيات
قدم تفسيرا معقوال م1. م و ستند إلى أساس عقلي سل و واضحا و ًأن  ً ً بني على ن قة حوث السا ح مستمد من ال  .مبرر قو صح
قة، وأن احتمال أن تكتشف جديد2. حوث السا و متسقا مع نتائج ال ًأن  اينًا ال ن حث تت ان موضوع ال ه يتس مع هذه النتائج قليل الحدوث، وفي حالة  و االستثناء ف غي أن يتس فرضك مع القاعدة وأال   . ناآلراء فين
التالي فهو واقعي ول3. حوثة و قدم تفسيرا للظاهرة الم ا ًالفرض الجيد  ال ًس خ انات وتحليلها اره من خالل جمع الب ن اخت م  . و
 .أن يؤد قبول الفرض أو رفضه إلى اإلسهام في النظرة والممارسة4.
عر5. حدد بوضوح واختصار العالقة المتوقعة بين متغيرن و فهما الفرض الجيد  اس ألفا تجعلهما قابلين للق ا و ًتعرفا إجرائ ً. 
ا 6. ان تعرف المتغيرات والمصطلحات تعرفا إجرائ ان في اإلم ًواذا  ً اغة ٕ غي أن تفعل ذلك، أو أن في ص صاغ نالفرض نفسه دو أن يؤد ذلك إلى تعقيده فين اشرة عده م 85 .الفرض ثم عرض التعرفات 

متى يتم صياغة الفروضيات؟
 يتم صياغة الفرضيات بعد قراءة أدبيات البحث والدراسات السابقة، حيث
يسهم اإلطار النظري والدراسات السابقة في صياغة الفرضيات 

:العلمية من خالل اتجاهين
 هو التعامل مع العديد من الحقائق التفصيلية الخاصة :االتجاه األول

بموضوع البحث أو مشكلته وهي قضايا فرعية أو تفصيلية يمكن من 
خالل الربط بينها ومحاولة بناء عالقات بين هذه الحقائق الوصول إلى 

وهذا هو جوهر عملية . تفسيرات أولية تقوم على هذه العالقات
.inductionاالستقراء 

 هو التفسير المؤقت للعالقات بين الحقائق في إطار :االتجاه الثاني •
نظريات عامة ذات طبيعة شمولية، أي االنتقال من قضايا كلية أو 

وهذا . عامة إلى قضايا أو تفسيرات جزئية مستندة إلى هذه النظريات
. deductionهو جوهر االستنباط أو االستدالل 
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مه تفسير مؤقت للعالقة بين الأهمية الفرضيات العلمية ة الفرض العلمي على تقد م حل ال تتوقف أهم حث العلميمتغيرات أو تقد حث، بل يؤد عدة وظائف تبرز أهميته في ال لة ال لة 1. : وهيأولي لمش حث عن الحقائ والمتغيرات المؤثرة في المش ر ستلزم وضع الفرض ال التالي تطو و ل أكثر دقة ش اغتها  لة واعادة ص حث وخصائصه وخصائص المف2. .ٕتحديد المش سهم في التحديد الدقي لمجتمع ال ردات أن الفرض  مها في فئات تتف مع تصنيف المتغيرات التي يدرسها  احثالممثلة له وتقس انات المطلوب للوصول إلى الحقائ وال3. . ال متغيرات التي سهم الفرض في تحديد إطار الب احث ة المالئ4. .يدرسها ال مات المنهج انات وأدوات جمعها والتصم ار الفرض تحديد طرقة جمع الب مة الخت اره5. .والتحق من صحته ة الالزمة الخت قا والتي تكو6. .سهم الفرض في تحديد األساليب اإلحصائ حدد إطار النتائج المستهدفة تحديدا دق التالي ترشيد الوقت والجهد في الو في حدود العالقات نالفرض العلمي  عاد ما دونها و ة فق واست صول غالى هذه الفرض ة لن تز7. .النتائج لة فان التفسيرات النهائ قا إطد عن اإلقرار حيث أن الفرض هو تفسير مؤقت للمش و قد حدد مس التالي فان الفرض  ار التفسيرات نصحة التفسير أو عدم صحته و ة التي تستند إليها هذه الت مات والتنبؤات واالتجاهات العلم  فسيراتوالتعم
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ال الفروض  statement of hypotheses: formatsأش
ة   1. – Ifالجمل الشرط Then Statement          
ة 2. ة وغير االتجاه  directional and nonالفروض االتجاه

directional hypotheses
ات3.  & Nullالفروض البديلة / فروض النفي وفروض اإلث

Alternate Hypotheses  
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ة    – Ifالجمل الشرط Then Statement          
ة   ات في جمل شرط اغة الفرض ن ص ذا ( من المم لو حدث  ذا حدث   :أمثلة  ).س
 ة حصلو على إجازات مرض ان العاملو أصحاء فإنهم س نإذا  اعدةن  في فترات مت
افي ستزداد إنتاجيته ب   إذا حصل العامل على تدر
فؤ فان فرص نجاحه سترتفع س  إذا حصل الطالب على تدر
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ة ة وغير االتجاه ات االتجاه  Directional and Non directional Hypotheses  :الفرض
ة ات االتجاه   Directional Hypotheses: الفرض

ة وهي التي تنص على وجود عالقة بين المتغيرات وكذلك اتجاه هذه العالق  :أمثلة ). <أو > + / أو _ ( ). الخ...أقل، أكثر، أعلى، تتزايد (
لما قل مستو 1. نلما زادت ضغو العمل التي يتعرض لها العاملو  في بينهم  . الرضا الوظ
ة بين متوسطات دخول أفراد العينة 2. ورقتوجد فرو ذات داللة إحصائ  تعز للجنس ولصالح الذ
ة للحوافز من الرجال3.  .النساء أكثر استجا
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ة ات غير االتجاه  Non directional Hypotheses  الفرض
وهي التي تنص على وجود عالقة بين المتغيرات ولكن ال تحدد             

. اتجاه هذه العالقة أو وجود فروق   
:  أمثلة 

 .  هناك عالقة بني عمر العامل وبني مستوى الرضا الوظيفي1.

ء وعدد األوالد2.  .    هناك عالقة بني مستوى التحصيل العلمي لآل

 للجنستوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات دخول أفراد العينة تعزى 3.
91

ات  ات النفي واإلث  Null & Alternate Hypothesesفرض
ات النفي   -1  null hypothesisفرض

وهي التي تنفي وجود العالقة بين المتغيرات، أو تنفي وجود فروق بين 
.متوسطي مجموعتين  :أمثلة

ال توجد عالقة بين ضغوط العمل ورضا العاملين1.

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب وطالبات 2.
.ماجستير اإلدارة في مساق اإلحصاء ومناهج البحث العلمي

متوسط أجور العمال في المصانع العاملة في قطاع غزة ال يختلف 3.
. جوهريًا عن متوسط أجورهم في الضفة الغربية
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ة أو البديلة  -2 ات غير الصفر  alternative hypothesisالفرض
 .هي التي تتوقع وجود عالقة بين المتغيرات

 :إلى نوعين ) البديلة(وتنقسم الفروض غير الصفرة  
directional hypothesisالفروض الموجهة 1.
non directional hypothesisالفروض غير الموجهة 2.
 

93

هي األساس   )  موجه أو غير موجه   (وتعتبر الفرضية البديلة      •
وال نلجأ إلى الفرضية     في صياغة الفرضيات العلمية   

الصفرية إال في حاالت ندرة البيانات أو عدم كفاية اإلطار         
: الن الفرض الصفري  . النظري للبحث 

           ال يقوم على بناء سليم وقوي من حيث االستقراء أو 
. االستنباط  

               أو أن عدم وجود العالقة  جاء بناء على رؤية ثاقبة وناقدة 
لإلطار النظري للبحث وإنما جاءت كإجراء مؤقت سريع         
يتجاوز به الباحث لوقت والجهد لبناء فرضيات بديلة قوية            
بناء على أسس علمية وقدرة على التحليل والتركيب وبناء             

.العالقات
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أنواع الفرضيات بحسب صياغتها

•descriptive hypothesis
•relational hypothesis
•explanatory or causal 

hypothesis
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Descriptive Hypothesisالفرضية الوصفية 
.تشير إلى وجود أو حجم أو توزيع متغير ما

: 1مثال 
السلطة الفلسطينية تعاني من مشكالت في الموازنة العامة السنوية.
هل تواجه السلطة الفلسطينية مشكالت في الموازنة السنوية ؟

: 2مثال 
 50حصة البنك العربي من السوق المصرفي الفلسطيني تبلغ%
ما هي الحصة السوقية للبنك العربي في السوق المصرفي الفلسطيني ؟

الباحثون غالبًا ما يستخدمون صيغة السؤال في هذه الحالة أكثر من  
96.استخدام الفرضية الوصفية



Relational Hypothesisالفرضية االرتباطية 
الفرضية االرتباطية تصف العالقة بين متغيرين يتعلقان بحالة              •

أو معينة، أي أن المتغيرات تحدث معا وفق حالة معينة دون              
. أن تتضمن أن احدهما سببا في حدوث اآلخر       

: أمثلة 
النساء الموظفات يشترون كميات اكبر من منتجات الشركة مقارنة •

.بمشتريات النساء الالتي ال يعملن
مبيعات الشركة من مالبس األطفال تتغير طرديا مع مستوى النشاط •

.االقتصادي في قطاع غزة
ار المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية أكثر استخداما لعملة الدين•

.من المواطنون في قطاع غزة
97

Explanatory Or Causal Hypothesisالفرضية السببية 
الفرضية السببية هي تلك التي تشير إلى أن احد المتغيرين         •

. يؤدي إلى أو يسبب التغيرات في المتغير اآلخر        
: أمثلة 
      الزيادة في متوسط دخل األسرة أدت إلى ارتفاع نسبة االدخار
       إغالق المعابر أدى إلى إغالق مصانع البطون في قطاع غزة
     نقص السيولة النقدية من عملة الدوالر في المصارف العاملة

في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل    
. الشيكل

         زيادة نفقات الدعاية واإلعالن في شركة جوال كانت السبب
98.في ارتفاع عدد المشتركين   



Research Titleعنوان البحث 
العنوان يؤدي وظيفة إعالمية عن موضوع البحث ومجاله              •

.ولذلك ينبغي أن يكون واضحًا ومختصراً          

يشير العنوان في صياغته أو بنائه إلى المشكلة العلمية          •
وعناصرها ومتغيراتها والعالقات بين هذه العناصر أو          
المتغيرات ومجاالت التطبيق أو التجريب، في صياغة              

موجزة قد تتفق في تكوينها مع صياغة تحديد المشكلة أو            
.  تعتبر اختصارا لها   
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مميزات العنوان الجيد
فضل : اإليجاز• عاده، و حث وأ ة شاملة لجوانب ال عطي رؤ عض أال يزد عن حيث  لمة15ال  .  
ة: الشمول• حثها والعالقة بينها، اإلطار الجغرافي : وهذه الصفة تعني أن يتضمن العنوان العناصر التال لة التي يتم  حث، اإلطار الزمني متغيرات المش ان تطبي ال حث والذ يوضح ميدان أو م حثلل   .لل
لمة• لمات زائدة ال لزوم لها مثل  حتو العنوان على  أو “ :  أال  ة” ل جيد تشير ضمنا لهذه “ دراسة تحليل ش اغة العنوان  ًالن ص م   .المفاه
لمة • ة مثل  الت ”نفضل أن تكو الكلمات األساس م –مش .في أول العنوان“ ....العوامل المؤثرة  – تقي
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مراحل صياغة العنوان
مثال

تقييم السياسات اإلدارية المتبعة في (مثل : مرحلة العمومية الكاملة1. ).القطاع الصناعي الفلسطيني

تقييم السياسات (يصبح العنوان أكثر تحجيمًا : مرحلة العمومية2. ).بقطاع غزةاإلدارية المتبعة في القطاع الصناعي 

تقييم السياسات اإلدارية المتبعة في : (مرحلة العمومية المحدودة3. ). بقطاع غزةصناعة المالبس والنسيج

). بقطاع غزةصناعة المالبس والنسيج المتبعة في التسويقيةتقييم السياسات : (مرحلة العنوان المحدد4.

). بقطاع غزةصناعة المالبس والنسيج المتبعة في السعريةتقييم السياسات : (مرحلة العنوان األكثر تحديدًا5.
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المحاضرة الرابعة 
الفصل السادس حث” م ال  “ عناصر تصم

Research Design



The Research Process

البحثالعام للمشكلة جمال املالحظة والتحديد ) 1(

ت األوليةاجلمع املبدئي )2( :  للبيا السابقةمراجعة الدراسات - املقابالت مع املنتمني - 

بدقةتوضيح املشكلة  املشكلة تعريف ) 3(

بوضوحاملشكلة املؤثرة يف املتغريات حتديد النظري اإلطار بناء ) 4(

كتابة تقرير) 9( القرار اإلدارياختاذ ) 11(تقرير البحثعرض ) 10( البحث 

الفروضوتنمية استنباط ) 5(

ت جتميع ) 7( وشرحهاوحتليلها البيا
: االستنباط) 8( البحث  إجابة سؤال - الفروضاختبار صحة - 

التصميم ) 6( العلمي للبحث 

   Research Process Research Processخطوات البحثخطوات البحث

نعم ال
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حث ؟ م ال  ? What Is Research Designما المقصود بتصم
هناك العديد من التعريفات لتصميم البحث ولكن ال يوجد         

ومن    .  تعريف شامل لجميع الجوانب المهمة لتصميم البحث           
: هذه التعريفات 

تصميم البحث هو عبارة عن مخطط لجمع وقياس وتحليل                •
. البيانات

تصميم البحث هو عبارة عن وضع تصور لخطة وبنية             •
الالزمة لإلجابة على تساؤالت      ) investigation( التحليل  

وهذه الخطة هي عبارة عن مخطط شامل أو برنامج           .  البحث
للبحث، وتتضمن خطوط عريضة حول ما سيفعله الباحث من             

.  لحظة كتابة الفرضيات وحتى التحليل النهائي للبيانات           



 )purpose of the study(أهداف الدراسة 1.
 )types of investigation(نوع الدراسة 2.
احث في إجراء الدراسة 3.  )extent of researcher interference(مد تدخل ال
 )study setting(التخط للدراسة 4.
س 5. اس والمقاي اس المتغيرات : الق  )measurement and measures(ق
 )unit of analysis: population to be studied) (مجتمع الدراسة(وحدة التحليل 6.
م العينة 7.  )sampling design(تصم
 ) time horizon(مدة الدراسة 8.
انات 9.  )data collection method(قطر جمع الب

ار الفروض 10. انات واستخدامها في اخت ة تحليل الب )data analysis( ف

عناصر تصميم البحوث    
Elements of research design

 هدف الدراسة
استكشاف 
وصف 
اختبار فرضيات

 الباحثمدى تدخل 
األحداث كما هيدراسة : حد أدىن 
 ،حماكاة التحكم أو تدخل مقصود  األحداث

 واملقاييسالقياس 
 اإلجرائيالتعريف 
 القياس 
التصنيف 
الرتميز

The Research DesignThe Research Designتصميم البحث تصميم البحث 
:بناء عالقة نوع الدراسة  

سببية 
ارتباط 
 جمموعاتفروق بني 
 اخل..  ، ترتيب 

  للدراسةالتخطيط 
خمططة  
غري خمططة

)الدراسةجمتمع ( وحدة التحليل

 املدى الزمين
 واحدة يف وقت واحدمرة (الدراسة املقطعية ( 
 فاصل زمينعدة مرات متتالية مع

 تصميم العينات
عينات احتمالية 
 عينات غري احتمالية 
حجم العينة 

ت  طرق مجع البيا
املالحظة 
 املقابلة 
االستبيان 
القياسات الفعلية



 سة ارات رئ حث يتضمن عدة اخت م ال ل عنصر من عناصر تصم ار التصإن  احث أو المدير في اخت حث العلمي علي نجاح ال م وتعتمد قوة ال م ار أهداف الدراسة  .المناسب اخذ في اعت
 لما زاد حث مهم ومعقدا  م ال ان تصم لما  الوقت ومن المهم أن نالح انه  حث حتاجها في انجاز ال  .والتكلفة والموارد األخر التي 

حث م ال ة في تصم  : وسندرس في هذا الفصل الخطوات الستة األساس
 هدف الدراسة 
حوث  أنواع ال
حث احث في ال  مد تدخل ال
حث  تخط ال
وحدة التحليل 
   المد الزمني

:هدف الدراسة قد يكون
 استكشافExploration
 وصفDescription 
 اختبار فروضHypotheses Testing

ة في  عة الدراسة على مد تطور وعم المعلومات المطلو لما تعتمد طب حث أكثر قوة  م ال ح القرار الخاص بتصم ص حث، حيث  ة ومننطاق ال حوث الوصف ة إلى مرحلة ال حوث االستكشاف ار الفروض ارتقينا من مرحلة ال   .ثم إلى مرحلة اخت

 )purpose of the study( أهداف الدراسة 



ة عندما حوث االستكشاف  :يتم اللجوء لل
لة التي ندرسها ثير من المعلومات عن الظاهرة أو المش  .ال يتوفر لنا 
 ا أو المشاكل ة حل القضا ف  .المشابهة في الماضيأو عندما ال تتوفر لنا معلومات عن 
 حوث في حث نظرا لقلة عدد ال لة ال لةللحصول على فهم أفضل لمش ثف من اجل فهم ماذا   .مجال المش و المطلوب إجراء أولي م م معقد إلجراء نفي هذه الحاالت  يف حدثت الظاهرة قبل وضع نموذج أو تصم لة . تحليل شامل للظاهرةحدث أو  المش ح أكثر معرفة  ة لأ أن المطلوب هو أن نص لة والعوامل المسب ة حدوثها قبل الدخول في عم تحليل المش ف   .هاو

Exploratory Studyالبحوث االستكشافية      : أوًال

ح ذلمزايا البحوث االستكشافية ن توض م ا و ن أن تحق العديد من المزا م ة  حوث االستكشاف ك ال  :من خالل ما يلي
حوث أخر• ات أو أسئلة ل ر فرض  . تطو
ل أكثر وضوحا• ش م  ر مفاه  تطو
ات•  تحديد األولو
ة • ر التعارف اإلجرائ  )operational definitions(تطو
حث • م النهائي لل  تحسين التصم
 ادخار الوقت والمال•
و جديد • ار والتحق قد  ه االخت عض نالمجال أو النطاق الذ سيجر ف استكشاف لمعرفة  ام  احث الق ستلزم من ال عض المتغيرات قد تكو غير أو غير واضح وهذا  اء عن الظاهرة التي يدرسها، ف ار ناألش ة إلجراء االخت احث من مد القدرة العمل  .والتحقي في هذا المجال المبهم او غير الواضحمعروفة، وان يتأكد ال



طرق تحقيق عملية االستكشاف
أهداف االستكشاف من الممكن انجازها باستخدام أدوات أو تقنيات •

:مختلفة
 التقنيات الكيفية)Qualitative techniques  (
 أو الكمية)(quantitative techniques 

إال أن عملية االستكشاف تعتمد بشكل اكبر على التقنيات           
. الكيفية أو النوعية    

عند األخذ بعين االعتبار مجال البحث الكيفي فان هناك العديد من 
الطرق الممكنة إلجراء التحليل االستكشافي لألسئلة اإلدارية وهذه 

:الطرق هي
     منظمةمقابالت فردية معمقة عادة ما تكون محادثة أكثر من كونها مهيكلة أو.
 مالحظة المشاركين مباشرة في مكان التجربة.
وانب مشاهدة األفالم أو الصور الفوتوغرافية أو أشرطة الفيديو الدارك الج

.المختلفة لحياة المجموعة محل الدراسة
 استخدام األساليب االسقاطية)projective techniques   (  واالختبارات

النفسية
 استخدام الحاالت الدراسية)case study (
دراسة االنقسامات العرقية لمعرفة الثقافات المختلفة وطرق تفاعلها.
 مقابلة الخبراء والنخبة
 تقارير  تحليل الوثائق من اجل تقييم الوثائق والسجالت العامة والحكومية وال

الخ...المختلفة 



  Exploratory Techniquesتقنيات االستكشاف 
عند جمع وتوحيد األساليب والطرق السابقة ينتج لدينا أربعة              
تقنيات أساسية لالستكشاف وهي واسعة االنتشار والتطبيق            

: لدى الباحثون في مجال اإلدارة، وهي     
Secondary Data Analysisتحليل البيانات الثانوية        1.
Experience Surveysاستطالع آراء الخبراء    2.
 Focus Groupsمجموعات التركيز    3.
– Twoالتصميم على مرحلتين     4. Stage Designs

الت مع المديرن للتعرف : 1مثال انات التي تم جمعها أجر هنر منتزرج مقا ناء علي تحليل الب عة عملهم و األدوار التي يلعبها المديرو في علي طب ة النظرات الخاصة  نقام بتنم األنشطة اإلدارة ثير  .المنظمات وتلك الخاصة  ار في  اناتوقد تعرضت هذه النظرات  ومازالت تتعرض الخت الت واالستب استخدام المقا اة : 2مثال  .من المنظمات  حث استكشافي للتعرف على مفهوم جودة ح الت مع مجموعات  .العمل التي يتمتع بها العاملإجراء  حث من خالل المقا الت تبين أن هذا يتم إجراء هذا ال شمل متعددة من العاملين ومن خالل هذه المقا ة، عالقات (المفهوم  ة في وضع إثراء الوظائف، بيئة العمل الصح في، المشار ، الرضا الوظ ة من الضغ العمل ....ٕقواعد واجراءات العمل عمل خال  الخ من العوامل المتصلة 



              ن من وصف خصائص المتغيرات الموجودة  .في ظروف معينة يتم إجراؤها للتم
 ة في المنظمات للتعرف على حوث الوصف عض مجموعات العاملين ووصفها عن طر تحديد ثيرا ما يتم إجراء ال م وطول مدة خصائص  في ومستو التعل  .الخ......الخدمةمتوسطات األعمار والوضع الوظ
 ة للتعرف على خصائص المنظمات حوث الوصف ن إجراء ال م عض أعمالهاذلك  ع أسلوب شائع في انجاز   .التي تت
عض الحاالت ح ضرورة في  ة تص حوث الوصف  .ال
 ة التي تم الحصول عليها عن طر انات الوصف ة في فهم ظاهرة ما في مرحلة االستكشاف، فان بينما تساعد الب الت الشخص ارة تصالمقا ة مثل التكرارات واالنحرافات المع انات الكم ح المزد من الب ة   .ضرورة في مرحلة الدراسات الوصف

Descriptive Studiesالبحوث الوصفية     : ثانياً 

أو معقدة ) simple(الدراسة الوصفية يمكن أن تكون بسيطة •
)complex .( ابسط الدراسات الوصفية تلك التي تعلق بسؤال واحد

univariate(أو بفرضية واحدة هي جوهر البحث  question or hypothesis( وقد تتعلق هذه الفرضية أو السؤال بالحجم أو الشكل ،
الخ، ....أو توزيع متغير ما أو إخبارنا عن وجود متغير معين 

ما هي نسبة المدخرين الذين يعيشون في نطاق : مثال على ذلك•
 كيلو متر من فرع احد البنوك ؟2دائرة نصف قطرها 

السابق تكون الفرضية التي نريد صيغة فرضية للسؤال وباستخدام •
:اختبارها هي

 كيلو  2أو أكثر من المدخرين يعيشون في دائرة نصف قطرها %   60
متر حول فرع البنك



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

 شهور، حجم       6القصر، عدد الحسابات التي فتحت في آخر    
)  عدد مرات اإليداع والسحب خالل السنة   (نشاط الحسابات  

الخ، هذه البيانات أيضا لها قيمة كبيرة عند اتخاذ       .....
bivariate( القرارات اإلدارية لذلك فان العالقات الثنائية   relationships (           بين هذه المتغيرات تحظى باهتمام اكبر

. من الباحث في الدراسات الوصفية 

ة احث أو المنظمة أو  : هدف الدراسات الوصف  .الصناعة أو أ مجموعة أخروصف الجوانب المختلفة للظاهرة موضع اهتمام ال
ل جيد تساعد على ش ة التي تعرض المعلومات  : الدراسات الوصف  

فهم خصائص جماعة ما في ظروف معينة 
عض الخصائص في حالة معينة ير المنتظم حول   التف
حث د من الفحص وال م أفكار لمز  تقد
 طة مثل عدد وأنواع العاملين الذين سيتم س عض القرارات ال ان آلخراتخاذ  نقلهم من م

 



أمثلة على البحوث الوصفية
ستلزم الحصول على معلومات عن متوس أعمارهم، دخولهم، أنواع  . شهور فأكثر6المتعثرن لمدة يرغب احد مدراء البنوك في التعرف على خصائص العمالء : 1مثال•  الخ....وظائفهم هذا 

ع مدير البنك اتخاذ قرار  ستط حث الوصفي س ن منحه للعمالء بناء على خصائصهم التي بناء على نتيجة هذا ال م ةحول أقصى ائتمان   . أظهرتها الدراسة الوصف
ع : 2مثال   .في صناعتها) last in first out: LIFO(أسلوب إحد المديرات مهتمة بدراسة أوصاف المنظمات التي تت

شمل معلومات عن عمر المنظمة، مواقعها،  عني أن الوصف قد  عاتها، مستو مخزونها، هذا   . الخ....الموردين، أسواقها، مستو إنتاجها، حجم أصولها، مب

تريد مديرة التسويق في إحدى المنظمات أن تطور إستراتيجية : 3مثال 
خاصة باألسعار والمبيعات والتوزيع واإلعالنات للمنتجات التي 

.تسوقها
تحقيق هذا الهدف يستلزم إجراء دراسة وصفية بغرض الحصول على 

:معلومات منها مثال
.نسبة المنافسين ومستوى أسعارهم مقارنة بمعيار الصناعة1.
أنواع قنوات التوزيع المستخدمة ونسبة استخدام كل قناة2.
حجم ما ينفقه المنافسين على الدعاية واإلعالن مقارنة بما تنفقه 3.

.الشركة
نسبة الشركات التي تستخدم االنترنت في عمليات البيع4.
نسبة الشركات التي تعين موظفين للبيع مقارنة بتلك التي تستعين 5.

.بوكالء خارجيين لبيع منتجاتها



ات عادة ما تحاول ار الفرض  :الدراسات القائمة على اخت
عة عالقة معينة1.  شرح طب
 قتوضح الفرو بين مجموعات 2.
ة متغيرن أو أكثر في حالة ما3.  .معرفة مد استقالل
أداء 4. ع أو التنبؤ   . المنظماتشرح االختالف الموجود في المتغير التا

ات:  ًثالثا ار الفرض )Hypotheses Testing(  دراسات اخت

أمثلة على دراسات اختبار الفروض
يرغب مدير التسويق في إحدى الشركات في التعرف على ما إذا : 1مثال

كانت مبيعات الشركة سوف تزداد إذا ما تم مضاعفة نفقات اإلعالن 
أم ال ؟

المدير يرغب في معرفة طبيعة العالقة بين نفقات : في هذا المثال
: اإلعالن والمبيعات من خالل اختبار الفرضية التالية

إذا زاد اإلعالن فان المبيعات ستزداد أيضا

يرغب احد الباحثين في دراسة العوامل المؤثرة على التغيرات : 2مثال
.الحادثة في سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل

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

.دراسات استكشافية



يرغب احد الباحثين في معرفة ما إذا كان هناك فرق         : 3مثال
بين متوسط دخل الذكور ومتوسط دخل اإلناث في صناعة              

.ما

. هذا المثال يوضح مدى الفروق بين المجموعات        

من خالل األمثلة السابقة يالحظ أن الباحث انتقل من         : الخالصة
مرحلة وصف المتغيرات المدروسة إلى حالة أكثر تقدما        
لفهم العالقة بين هذه المتغيرات سواء كانت العالقة          

. ارتباطية أو سببية   

ة حوث االستكشاف ستكشف  : هدف ال حيث  احث خصائص ظاهرة معينة يهتم بهاالتعرف على المتغيرات الموجودة في بيئة معينة  ة . ال قة افضلنتجر عندما تكو المتغيرات المؤثرة في ظاهرة معينة موجودة ومعروفة  :هدف الدراسة الوصف طر د وصف هذه المتغيرات وتحديدها  احث ير ار الفروض .ولكن ال ة بين المتغيرات المختلفةتساعد في الحصول على فهم أفضل للعالقات الموجودة بين هذه  :هدف دراسات اخت ن إنشاء عالقة سبب م ة إلى الدراس  .المتغيرات، و لما انتقلنا من الدراسة الوصف حث تزداد  م ال عني ة قوة تصم اد في التكاليفالتي تتم بهدف اكتشاف صحة الفروض أو عدم صحتها، وهذا    ازد

الخالصة حول أهداف الدراسة
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case studyدراسة الحالة 
: المفهوم

ا، يهتم هذا األسلوب في البحث بدراسة حالة فرد أو جماعة ما أو مؤسسة م
كاألسرة أو المدرسة أو المصنع عن طريق جمع البيانات والمعلومات 
عن الوضع الحالي والسابق للحالة المدروسة ومعرفة العوامل التي 
 أثرت عليها والخبرات الماضية لها لفهم جذور هذه الحالة، باعتبار أن
الحوادث التي مرت على الحالة تركت آثار واضحة على الوضع 

.الراهن لها

ومنهج دراسة الحالة يقوم على الدراسة المتعمقة والمركزة والشاملة  
لمفردة واحدة أو عدد محدود من المفردات أو الوحدات التي يمكن 

..    التعامل مع عناصرها وخصائصها بهذا المنهج 

126

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

. للمجتمع 
: خطوات دراسة الحالة  تحديد الحالة المراد دراستها   1. عمل خطة لدراسة الحالة تبين األساليب واألدوات والمشاركين           2.
.في إجراء الدراسة جمع المعلومات التفصيلية التي ترسم صورة دقيقة لوضع         3.

الحالة وتفسيرها أو لوضع الفروض فيما يتعلق بسلوك الحالة       
.وأسباب هذا السلوك . جمع البيانات والمعلومات المطلوبة الختبار الفرضيات         4. .التوصل للنتائج وتحقيق هدف الدراسة       5.
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: المزايا •
 يعطي معلومات تفصيلية شاملة عن الحالة المدروسة
 يعتبر أسلوبا مكمال لألسلوب المسحي حيث أن إجراء الدراسة المعمقة

.لعدد محدود من الحاالت يوضح مدى صدق نتائج المسح
: العيوب•
 صعوبة التعميم الن التحليل يقتصر على حالة واحدة، إال إذا كانت

الحاالت األخرى مشابهة للحالة المدروسة 
يحتاج إلى جهد كبير ووقت أطول وإجراءات كثيرة.

دراسة الحالة تعتبر أكثر : الفرق بين الدراسة المسحية ودراسة الحالة 
عمقا ولكنها تتم في نطاق ضيق محدود، أما الدراسة المسحية فهي 

.أكثر شموال في مجالها وأوسع نطاقا واقل عمقا من دراسة الحالة

مزايا وعيوب منهج دراسة الحالة

ة حوث السبب ان ما نيتم إجراؤها عندما تكو هناك ضرورة إليجاد عالقة سبب ونتيجة أ عند :ال معنى معرفة ما إذا  لة،  ات المش احث أن يتعرف على مسب د ال لة ) X(المتغير ير التالي فان إزالة . أم ال) y(قد أد إلى حدوث المش و لة ) X(المتغير  قة معينة يؤد إلى حل المش طر ه  ا  ).y( أو التأثير ف ا : حوث االرت ان لعدة عوامل ارت حدد ما إذا  لة يتم إجراؤها إذا أراد المدير أن  مش لة عادة تحدث نتيجة لعدد من المتغيرات الم  حث، ونظرا ألن المش ًال طة ً حدد رت احث أن  طلب من ال ل سلسلة فانه قد  لة في ش المش عضها و ةي حث عن العالقة السبب لة ال ال المش طة     .العوامل المهمة المرت

حوث ة: أنواع ال اط حوث االرت ال ة مقارنة  حوث السبب  ال
Type of investigation: causal versus correlational 



لة فانه  -1 : توع الدراسة ات المش احث أن يتعرف على مسب طل على عندما يرد ال ة المش-2  ،الدراسة دراسة سبب ا  لة فانه  أما إذا أراد أن يتعرف على العوامل المهمة التي لها ارت ة اط ه على نوع سؤال   .طل على الدراسة أنها دراسة ارت اط ة أو ارت انت الدراسة سبب عتمد تحديد ما إذا  حث و ال لة ة تحديد المش ف ةوعلى  ما هو في األمثلة التال  :  
 سؤال سببي(هل التدخين يؤد إلى السرطان ؟(  
 ا بين التدخين والسرطان ؟ اطي(هل هناك ارت   )سؤال ارت

اش المنظمة له تأثير م عي للعمل  اب الطب احث في االنس ر مد تدخل ال ة أم ارت ام بها سبب انت الدراسة التي سيتم الق هعلى تقرر ما إذا  ة  .اط اط احث : الدراسة االرت ة مع أدنى قدر من تدخل ال ع ام بها في بيئة العمل الطب المنظمة في يتم الق اب العمل  ل م: مثال  .انس ة التدرب ف احث دراسة المتغيرات المؤثرة على فعال ة ا إذا أراد ال انات المناس ع الب ة إطار نظر ثم تجم ه عمله هو تنم و عند الحد األدنى  . وتحليلها واستخالص نتائجهايجب عل عي للعاملين  احث في األداء الطب  .نإن تدخل ال
 

احث في الدراسة   مد تدخل ال
Extent of researcher interference with the study 



ة عض المتغيرات ليتعرف على تأثير هذا  :الدراسات السبب الت على  احث يجر تعد ع محل اهتمامهال قوم عن قصد بتغيير . التغير على المتغير التا احث  تدخل في طرقة سير األحداث في ال ان العمل و احث دراسة تأثير الضوء على أداء العاملين، لذلك قام بإجراء : مثال  .المنظمةعوامل محددة في م ان العمل ثم درس اثر التغيير فيأراد  ة  .هذا المستو عدة تغييرات في مستو اإلضاءة في م ع احث في بيئة العمل الطب بير من تدخل ال  .هنا قدر 
 

إذا ما رغب مدير البنك في التعرف على العالقة السببية بين أسعار : مثال
حيث قام باختيار أربعة فروع للتجربة ثم . الفائدة واإليداع في البنك

، %8في الفرع األول : أعلن عن شهادات إيداع بمعدالت فائدة مختلفة
، الفرع الرابع فبقيت الفائدة %10، الفرع الثالث %9الفرع الثاني 

%.5كما هي عند مستوى 
وبعد أسبوع جمع البيانات ودرس العالقة بين أسعار الفائدة ومعدالت 
اإليداع مع افتراض تشابه الظروف في جميع الفروع حتى ال يكون 
هناك متغيرات أخرى أثرت في الدراسة بخالف تغيرات أسعار 

.الفائدة



ة بين أسعار : مثال• ار . الفائدة واالتجاه نحو االدخارإذا أراد مدير البنك أن يتأكد من العالقة السبب ة الخت لذلك قام بإيجاد بيئة اصطناع ة التجارة 40هذه العالقة حيث اختار  ل عة من  ل واحد  طالب جامعي سنة را اجاته أو ادخارها في 1000منهم من نفس التخصص ثم قسمهم ألرعة مجموعات، وأعطى  نه إنفاقها على احت م اقي، وقد قدم لهم حافز لالدخار من دوالر  ان : خالل عرض أسعار فائدة متنوعة المستقبل أو إنفاق جزء وادخار ال ة %6للمجموعة األولى  ، للثان ان %8ان  ان %9، للثالثة  عة  انات ودرس العالقة بين الفائدة واالدخار %.1، للرا  : الخالصة .   ثم جمع الب
احث الستخدام بيئة مخططة أو غير مخططة إلجراء • ار ال ةيتوقف اخت ات وجود العالقة السبب ة إث حث علي مد أهم حثوعلي ذلك فإن . ال م ال ة لتصم النس ة مهمة  ح قض ص حث  ار بيئة ال . اخت ة في بيئة مصطنعة أمر نادر حوث االدار  .وعموما اجراء ال

هي التي تجرى على بيانات تجمع مرة :  الدراسات المقطعية  : أوًال
واحدة في فترة قد تكون عدة أيام أو أسابيع أو شهور وذلك بهدف 

.اإلجابة عن سؤال البحث
 – 2007جمع بيانات عن سماسرة األسهم خالل الفترة : 1مثال

.لدراسة مشاكلهم في السوق المالي. 2009
توزيع استبيان لفئة تجار الجملة في قطاع غزة لدراسة العقبات : 2مثال

.التي يواجهونها في ظل الحصار المفروض
 يالحظ ان البيانات في الحالتين السابقتين تجمعان لمرة واحدة ثم يتم

.التوصل للنتائج المطلوبة ولذلك تسمى دراسات مقطعية

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

 Time Horizon: Cross Sectional Versus Longitudinal Studies



قد يكون     : الدراسات التي تمتد لفترات زمنية متعاقبة     : ثانياً 
الباحث بحاجة إلى دراسة البشر أو بعض خصائصهم على        

.مدار عدة فترات زمنية لإلجابة على سؤال البحث      
أي أن البيانات يتم جمعها عند نقطتين زمنيتين مختلفتين أو                 

.  أكثر
قد يكون الباحث مهتم بدراسة سلوك العاملين قبل وبعد             : 1مثال

إحداث تغيير في اإلدارة العليا حتى يعرف أثر التغيير على        
. سلوك العاملين

تطبيق عدة سياسات تسويقية خالل فترات معينة وفي              : 2مثال
كل فترة يتم دراسة مفعول كل سياسة وأثرها على حجم            

. المبيعات ومن ثم المقارنة بين السياسات المختلفة       

مالحظات هامة اعدة من -1 انات في فترات مت ع الب الدراسات  الدراسات التي تعتمد على تجم المقارنة  ةالزمن تتكلف أكثر من حيث الوقت والمال  ات عالقة السبب ة، ولكنها تساعد في إث  .المقطع
عد اإلعالن : مثال على ذلك عات قبل و ع دراسة حجم المب ستط احث  ة األخر ال تأثير ال افتراض أن المتغيرات البيئ عض المنتجات و عات إلى عن  عزو زادة المب ن أن  م احث  عات فان ال و لها على المب ن أال  عات فانه من المم ناإلعالن، أما إذا لم يزد حجم المب ل إلحداث األثر و محتاجا إلى وقت طو .نلإلعالن أ اثر أو أن  عها قبل تعتبر الدراسات التي تستخدم التجارب من الدراسات التي تمتد إلى  -2  انات يتم تجم ة نظرا ألنها تعتمد على ب ة متعاق بيفترات زمن عد إدخال التغيير على المتغير التجر   .و



ة -3 ة متعاق ن أن تمتد لفترات زمن ة من المم عد : مثل الدراسة  الميدان ن نحو النساء العامالت اآلن و ة . عشر سنواتدراسة اتجاهات المدير ة تعتبر دراسات مقطع  .المبذول فيهانظرا النخفاض تكاليف إجراءها والوقت الذ تحتاجه والجهد ولكن اغلب الدراسات الميدان
عض المتغيرات مثل حجم -4 ة بين  الضرورة إجراء دراسات ممتدة  التعرف على العالقة السبب ج يتطلب  اسات الترو عات وس ةالمب  .على عدة فترات زمن
 

م المالئم  ل التصم ش ة  حدد القرارات المناس احث أن   : للدراسة بناء علىعلى ال
حث لة ال  تحديد مش
أهدافه 
ة في نتائجه  مد الدقة المرغو
م المثالي  تكلفته م أقل من التصم احث إلى قبول تصم حث،فقد تجبر التكاليف ال  :مثال لل
ة ة بدال من دراسة ممتدة لفترات متعاق  ًإجراء دراسة مقطع
ة ة بدال من إجراء تجرة ميدان ام بدراسة ميدان  ًالق
بيرة ار عينة صغيرة بدال من عينة  احث اتخاذ القرار بين دقة  اخت البحث ونفقاته بناء على مجال وعلى ال

 .الدراسة وأسبابها

حث م معين لل ار تصم اخت  اتخاذ القرار 



م التجارب  ة في مجال تصم ا أخالق  Ethical Issues In Experimental Design Researchقضا
ةاألمن الممارسات غير  :خالق

ا 1. ان هذا الضغ ماد ة في التجرة سواء  أو ًالضغ على األفراد للمشار ا  .ًاجتماع

ه األسئلة التي تقلل احترام ال2. أعمال غير الئقة أو توج ام  مشارك طلب الق  .لنفسه

حث 3. ين عن طر التضليل المقصود وذلك بإخفاء غرض ال قيخداع المشار  .الحق

ة4. ة أو عقل ين لضغو جسمان .تعرض المشار

حث عندما يردو5. االنسحاب من ال ين   .نعدم السماح للمشار

ه أو ألهداف ال يرغبو 6. ين ف المشار حث لإلضرار  ناستخدام نتائج ال  .فيها
139

ين فيها7.  . عدم شرح إجراءات التجرة للمشار

ين ألخطار أو بيئة غير آمنة8.  . تعرض المشار

قة 9. املة ودق ين في التجرة معلومات  عد انتهائهاعدم إعطاء المشار  . عن التجرة 
ين في التجرة10. ات المشار  . عدم الحفا على خصوص
ا التي حصلت عليها 11. ة نفس المزا ةعدم إعطاء مجموعة المراق . المجموعة التجرب

140



الفصل الثامن الفصل الثامن 
””التعريف االجرائي والمقاييس    التعريف االجرائي والمقاييس    ““قياس المتغيرات  قياس المتغيرات  

Measurement of Variables Measurement of Variables Operational Definitions & Scales Operational Definitions & Scales 
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: يوجد نوعان من المتغيرات
: متغيرات يمكن قياسها بمقاييس موضوعية دقيقة مثل-1
حيث يمكن قياسها بآالت ومقاييس تمت معايرتها : المتغيرات الطبيعية

الطول ، العرض، المساحة، الوزن، الكثافة، درجة : ( بدقة مثل
). الخ...الحرارة، 

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

: متغيرات ال يمكن قياسها بمقاييس دقيقة-2
حيث أنها ال تتصف بالدقة  والوضوح ألنها مرتبطة باالشخاص •

المشاعر، االدراك، االتجاهات، الرضا الوظيفي، .( وطبيعتهم
وهناك أساليب لقياس شعور ). الخ........االستجابة للحوافز، 

الشخصي وإدراك األفراد منها تحويل المفاهيم المجردة إلى سلوك 
: مشاهد كما يلي

كيف تقاس المتغيرات؟؟

142



نحن ال نستطيع مشاهدة خاصية العطش        :   على سبيل المثال   •
النها 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 يشربها كل منهم في وقت محدد        

يطلق على تبسيط  وتحويل المفاهيم المجردة الى صفات           •
تحويل المفاهيم      “ سلوكية مشاهدة يمكن قياسها مصطلح    

.“المجردة الى أوضاع عملية أو إجرائية    
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 Scalesالمقاييس 
ل طرقة لها ما • اس و ة الق ات الحسيناسبها قهناك أرع طر الستخدام األرقام في عمل ة ولها حدود معينة من حيث تطبي العمل ة من األساليب اإلحصائ اب فنز  ما قسمها ست ة وهذه الطر أو األنواع  ) stevens, 1951(قواإلحصائ اس االسمي 1. :هي nominal scaleالمق اس الرتبي 2. ordinal scaleالمق اس الفتر 3. interval scaleالمق اس النسبي 4. ratio scaleالمق
س االس• نا من المقاي لما تحر اس  ة تزداد درجة الدقة والتطور في المق م ة س النسب نا من استخدام . إلى المقاي لما تم اس  لما ازدادت قوة المق ات وحلول أكثر دقة للمو ة أكثر تطورا والحصول على إجا لة ًأساليب إحصائ ش حث ة التحليل  .موضع ال احث الن عمل س من أهم الخطوات لل عتبر فهم هذه المقاي ساإلحصائي و اس الذ  ة المق عتمد على نوع له  ة  ارات اإلحصائ ار االخت تخدمه واخت انات حوث التي تستخدم االستب احث خاصة في ال ما يلي شرح مفصل . ال وف س 144.  لهذه المقاي



 المقاييس االسمية-1
) nominal or categorical  measurement scales(

س  تستخدم فق للداللة على الفئات التي ينتم  ي األرقام في هذه المقاي اء من أمثلتها مثال رة القدم، : إليها األفراد أو األش م أعضاء فر  ترق ات، أو أرقام التلفو  س له خصائص .... نأو أرقام الهو شير إلى الشخص أو الشيء الذ خصص لهفالرقم هنا ل ة األحزاب،   .محددة فهو فق  انة، عضو س الجنس، الد ن إعطاء فاألرقام ..... ومن أمثلة هذه المقاي م س ترتيب معين فمثال  س معنى راضي وال تع ر رقم ال تع س األرقام فهي 2 واألنثى الرقم 1الذ ضا ع ما انه يجوز أ  .فق مجرد إشارة تصنيف 
145

ة التي • الت اإلحصائ س ال يوجد إال عدد قليل من التحل ن استخدامهاوهذه المقاي ع تحديد المتوس  .م ستط احث هنا مثال ال  فال انة(الحسابي  ). ال يوجد شيء معناه متوس الجنس أو متوس الد ة  استطاعته هنا استخدام النسب المئو ) percentage(ولكن  ور واإلناث) frequencies(والتكرارات  ة الذ ن تحديد نس م  .مثال 
عتبر المنوال  • ة ) mode(و ز اس الوحيد للنزعة المر هو المق )central tendency ( س ه في حالة هذه المقاي ن حسا م مة األكثر تكراراالذ  شير إلى الق  . و
ة عليها  • ات الحساب ن إجراء العمل م س ال  ور مع رقم اإلناث مثال إذ ال يوجد معنى الن نجمع رقم )الجمع والطرح والضرب والقسمة(ما أن هذه المقاي س في أدنى سلم . الذ ما وتعتبر هذه المقاي سطها س وا  .المقاي
س وال يجوز • ة على هذا النوع من المقاي ارات الالمعلم ةتطب االخت ارات المعلم مطلقا استخدام االخت
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امثلة على المقياس االسمي
: الديانة-1

 التخصص العلمي    -2

:   األسئلة التي تكون اإلجابة عليها بنعم أو ال -3

وألي صفة وكما نشاء ترتيبي وهي فقط ألغراض التصنيف ويمكننا وضع أي رقم أن األرقام هنا فقط للترميز وليس لها أي معنى كمي أو يالحظ  

اخرىيهوديمسيحيمسلم
1234

اخرىادارة اعمالمحاسبةاقتصاد
1234

النعم
12
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 مقاييس الترتيب  -2
)Ordinal Measurement Scales(

 ما هو في فة األرقام هنا فق على مجرد التصنيف  التالي فان ال تقتصر وظ ة بل تضيف شيء جديد لنا وهو الترتيب، و س االسم ن القول المقاي م معنى  ن ترتيبها  م س  أن األرقام المستخدمة في هذه المقاي ة معينة ة لخاص النس  .شيء أكثر أو اقل من شيء آخر 
 م فئاتها تدرج في ح ستخدم مع المتغيرات التي  اس الترتيبي  ة المق ف موظف، (المستو مثال من األصغر لألعلى مثل الدرجة الوظ س قسم، مدير، مدير عام  ).رئ
 س وجود فرو بين الفئات ولكن ال ع اس الترتيبي يوضح أو  قوالمق  .قيوضح لنا مقدار هذه الفرو
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س لنا اتجاه وترتيب المستو االقتصاد إال ا  مرتفع– متوس –منخفض : المستو االقتصاد: مثال نه لم يخبرنا عن فهذا المتغير ترتيبي ع مثال أو بين ) منخفض، ومتوس(قمقدار الفر في هذا المستو بين الفئتين  اس الرتبي أن الفر بين المستو  ) متوس ومرتفع( ننا أن نستنتج من المق م ما ال  أ . فعقوالمستو المتوس هو نفس الفر بين المستو المتوس والمستو المرتالمنخفض ق  ه هو أن المستو االقتصاد المتوس اع ل ما زودنا  اس  متوس المستو االقتصاد المنخفض وان المستو المرتفع اعلي من المستو اللي من أن هذا المق قدو معرفة أو تحديد مقدار الفرو بين الفئات عالجها . ن ة  لة أو السلب اس الفتروهذه المش اس الثالث األكثر ارتقاء وهو المق   . لنا المق
 ع استخدام اس االسمي ال نستط اس الرتبي شأنه شأن المق ة معهوالمق ات الحساب ستخدم الوس . العمل اإلضافة إلى ) median(و ة وال ) mode(المنوال  س الرت زة في مقاي  .ستخدم الوس الحسابيمؤشرات للنزعة المر
ة ارات الالمعلم ه االخت .ما تطب عل  
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اس الترتيبي ما يلي• حسب تفضيل -1 :ومن أمثلة المق سوقها  ام مندوب التسو بترتيب السلع التي  ة-2 .المستهلك لها  ق حسب مؤهالتهم العلم ة فاقل : ( ترتيب األفراد  توراه– ماجستير –الوروس  – دبلوم –ثانو س االتجاهات-3 ). د رت الخماسي :  مقاي اس ل شدة  (مثل مق مواف  شدة رت مثل-4 )مواف  محايد  غير مواف   غير مواف  س األخر التي على نم ل بيرة جدا  : ( المقاي فة جدابدرجة  فة   بدرجة ضع بيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة ضع ) بدرجة  ذا م وه ة ف حوث االجتماع ثرة استخدامه في ال رت و اس ل ة مق ا ونظرا ألهم اس  :يلي نظرة موجزة عن واضع هذا المق
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مقياس ليكرت الخماسي
Rensisأسمه الكامل • Likert .  
ي•  . وهو عالم اجتماع أمر
ة Cheyenneولد في مدينة •   1903 أغسطس عام 5 في Wyoming بوال
ة Ann Arborوتوفي في مدينة •   1981 سبتمبر عام 3 في Michigan بوال
الوروس في علم االجتماع واالقتصاد من جامعة ميت• شغان حاصل على درجة ال  . م1926عام 
ا عام • ولومب توراه في علم النفس من جامعة   . م1932حاصل على درجة الد
ع لجامعة ميتشغان • ة التا حوث االجتماع  : مؤسس معهد ال
•University of Michigan's Institute for Social  Research في عام ان يرأس المعهد منذ إنشائه حتى عام 1946 م عندها تقاعد من 1970 م و  . الجامعة
ه • ة خاصة  Rensisعد تقاعده من الجامعة أسس شر Likert Associates ات م االستشارات لمختلف الشر  . لتقد
رت الخماسي • اس ل عد مق ان ) 5-1( و رت والذ  العمل األكثر شهرة لــــ ل عنوان  توراه  حثه في رسالة الد اس المواقف "نتاجا ل  A Technique For The Measurement of Attitudes"  )االتجاهات(أسلوب لق
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Interval Scale المقياس الفتري -3
ي تحديد كما يتضح مما سبق أن كال من المقياس االسمي والمقياس الرتبي فشال ف    • .مقدار الفروق بين الفئات وبالتالي يمكننا المقارنة بين هذه الفروق   أيضا الخاصية حيث أن األرقام في هذا المقياس توضح لنا ليس فقط الرتبة بل والمقياس الفتري يتغلب على هذه  . مقدار المسافة بين فئات األشياء أو األشخاص
ق بين وابرز مثال على المقياس الفتري هو مقياس درجات الحرارة حيث أن الفر• .  درجات الن وحدات القياس ثابتة10ويساوي  80 و70 هو نفس الفرق بين درجة الحرارة بين 50 و40درجة الحرارة 
طرح  عليه جميع العمليات الحسابية إذ ال يطبق عليه سوى عمليات الجمع وال     ه ال تطبق  وبالرغم من ارتقاء المقياس الفتري مقارنة مع الرتبي واالسمي إال ان  • عدام الحرارة السابق فانه عندما تكون درجة الحرارة تساوي صفر ال يعني انفبحسب مثال درجة . اعتباري وليس الصفر المطلق الذي يعني انعدام الخاصية    صفر   وال يمكن استخدام عملية القسمة فيه الن الصفر في المقياس الفتري هو   والدرجة حرارة تجمد المياه فخاصية الحرارة الزالت موجودة لكنها منخفضة جدا    درجة درجة الحرارة بل درجة الحرارة تبقى والصفر هنا اعتباري لإلشارة إلى .التي يتجمد عندها الماء اصطلح على أنها تساوي صفر
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 ن استخدام الوس الحسابي واالنحراف م اس الفتر  س النزعة وفي حالة المق ة استخدام مقاي ان اإلضافة إلى إم عا  ار ط ة مثل المع ة والرتب قة االسم س السا ة المستخدمة في المقاي ز   .المنوال والتكرار والوسالمر
 اإلضافة ة في هذه الحالة  ارات المعلم ن استخدام االخت م ضا في ظروف ما  ة أ ارات الالمعلم ة استخدام االخت ان ضا إلى إم معينةأ
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Ratio Scale المقياس النسبي -4
.المقياس هو صفر مطلق يعني انعدام الخاصيةالمقاييس السابقة باإلضافة إلى ميزة أخرى وهي أن الصفر في هذا يعتبر هذا المقياس من ارقي المقاييس ويتصف بجميع خصائص •
يساوي صفر يعني انعدام خاصية الوزن تماما ومن أمثلة هذا المقياس متغيرات األوزان واألطوال فالوزن عندما •
الخ كلها تعتبر ....التكاليف، ومصاريف الدعاية، حجم رأس المال كذلك متغيرات مثل الدخل، والكمية المنتجة أو المباعة، وحجم • مقاييس كمية نسبية 
يمكن ونظرا الن الصفر في المقياس النسبي هو صفر مطلق لذلك • ولذلك سمي (استخدام جميع العمليات الحسابية باإلضافة إلى القسمة  ).نسبي ألنه يعكس خاصية القسمة
154.والالمعلميةوالتشتت كما يمكن تطبيق كال النوعين من االختبارات المعلمية كما أن هذا المقياس تستخدم فيه جميع مقاييس النزعة المركزية  •



المحاضرة السادسة 
سالفصل التاسع اس  المقاي ات نتائج المق اس، ث ة)الثقة(الق ، والصالح

Measurement: Scaling, Reliability, Validity

اختيار المقياس المناسب
 Selecting A Measurement Scale

اه الى عدة عوامل تؤثر على صالح س يتطلب االنت ناء المقاي ار و ة اخت اس وهذه العوامل هي ات المق  :وث
احث 1.   Researcher Objectivesأهداف ال
ات 2.  Response Typesأنواع االستجا
انات 3.  Data Propertiesخصائص الب
اس 4. نتواز أو عدم تواز المق  Balanced Or Unbalancedن
ارة 5. ارة وغير اإلج ارات اإلج  Forced Or Unforced Choicesالخ
اس أو التدرج 6.  Number Of Scale Pointsعدد نقا المق
مين 7. حوثين أو المق Rater Errors  156أخطاء الم



احث -1  Researcher Objectives أهداف ال
اس إلى احد أمرن احث عند استخدام أ مق  :يهدف ال

شمل اتجاهاتهم وآرائهم 1. ما  حوثين في الدراسة  اس خصائص الم  .حول موضوع ماق

اء أو أمور تعرضهم عليهم2. مين ألش مح حوثين   ة : مثال .استخدام الم ائن تجاه تغيير مار ةافترض انك تجر دراسة على اتجاهات الز س اتجاهات الزائن : حسب الهدف األول .الشر ق اسك يجب أن  فان مق دين للتغيير( دين أو غير مؤ حوثين ) مؤ ناء على تحليل آراء الم ةو ة الشر دين للتغيير : حسب الهدف الثاني .يتم معرفة االتجاه العام لهم حول تغيير مار حوثين المؤ يز على الم ح التر ة الجديدةص مات مختلفة للمار  . فق من اجل معرفة أرائهم تجاه تصم
157

ات -2 Response Types أنواع االستجا
:تنقسم المقاييس بشكل عام إلى ثالثة أقسام

: Rating Scalesمقاييس التقييم •
ات هي المقاييس التي تعطي قيما، وتتميز باشتمالها على عدد من االستجاب

بهدف الحصول على إجابات المبحوثين على أشياء آو خصائص 
. معينة دون عمل مقارنة مباشرة بين شيئين أو أكثر في المقياس نفسه

:  Ranking Scalesمقاييس الترتيب •
تقارن بين األشياء واألحداث واألشخاص للتعرف على االختيارات 

.المفضلة لمن يتم استقصاؤهم، ثم تقوم بترتيب تلك التفضيالت
:Categorization Scalesمقاييس التصنيف 

حيث  يطلب من المبحوثين تصنيف أنفسهم أو تصنيف خاصية معينة 
وغالبا ما تستخدم هذه . ضمن فئة من الفئات التي يحددها المقياس

158ذكر    أنثى: مثل الجنس. المقاييس في حالة المتغيرات الديموغرافية



انات -3  Data Properties خصائص الب
انات المراد جمعها من  عة الب طب اس المناسب يرت  ار المق س وهياخت انات ضمن أرعة مقاي عة الب اس، وتصنف طب  :المق

ة 1. س االسم  Nominal Scaleالمقاي

ة 2. س الرتب Ordinal Scaleالمقاي

ة 3. س الفتر  Interval Scaleالمقاي

ة 4. س النسب س   Ratio Scaleالمقاي ة نحو المقاي س االسم لما اتجهنا من المقاي س  ة وتزداد قوة المقاي ة التي . النسب ارات اإلحصائ ة االخت س على نوع حوثينوهذا ينع ات الم 159  ,ستستخدم في تحليل استجا

اس-4 ن تواز أو عدم تواز المق ن  balanced or unbalanced
: A Balanced Rating Scale  مقياس التقييم المتوازن -1

هو المقياس الذي يتضمن عدد متساوي من الخيارات أعلى وأسفل نقطة 
الوسط في المقياس، بمعنى أن يكون عدد خيارات التفضيل تساوي 

.عدد خيارات عدم التفضيل
أو لم ) حياد(ويمكن أن يكون المقياس متوازن سواء وجدت نقطة وسط 

.توجد
جيد جدا    جيد    متوسط    ضعيف    ضعيف جدا:   مثال

: Unbalanced Rating Scale  مقياس التقييم غير المتوازن -2
.هو المقياس الذي ال تتساوى فيه خيارات التفضيل وعدم التفضيل

ممتاز     جيد جدا     جيد     معتدل     ضعيف:    مثال
160



: يستخدم المقياس غير المتوازن في حالتين      في الدراسات التي يعرف الباحث فيها مسبقا أن غالبية       1.
استجابات المبحوثين ستميل في اتجاه واحد من المقياس،                
ولذلك طالما أن احد جانبي التدريج لن يستخدم فاألفضل         
التركيز على زيادة الدقة في عدد خيارات الجانب الذي    

. ستتركز فيه غالبية استجابات المبحوثين          عندما يشك الباحث في أن المبحوثين سيكونون متطرفين في                   2.
ولذلك فان استخدام المقياس غير المتوازن    ، )Hard Raters أو متشددين جدا   Easy Ratersمتساهلين جدا    (اإلجابة 

). Error Of Leniency(يخفف الخطأ الناجم عن هذا التساهل في اإلجابة    
161

ة-5 ار ة وغير اإلج ار ارات اإلج Forced Or Unforced Choices  الخ
– Unforced المقياس غير اإلجباري -1 Choice Rating Scale :

إذا ) No Opinion(هو المقياس الذي يتيح للمبحوثين خيار عدم اإلجابة 
كانوا غير راغبين في اختيار أي من الخيارات التي يتيحها المقياس 

.لهم
– Forced المقياس اإلجباري -2 Choice Rating Scale :

.يجبر المبحوثين على اختيار احد الخيارات التي يتيحها المقياس
، غير قادر على no opinionال رأي : (يستثني الباحث عادة خيار

، غير متأكد do not know، ال اعرف undecidedالتقرير  uncertain( عندما يعلم إن غالبية المبحوثين لديهم اتجاه حول 
الموضوع المدروس، ولذلك من المنطقي إجبار المبحوثين على 

اسل التركيز والتفكير بعناية في احد الخيارات المتاحة لهم بدال من التك
162.مثال) ال اعرف(في اإلجابة من خالل اختيار اإلجابة 



ولكن عندما يكون هناك العديد من المبحوثين ال يعرفون حقيقة                   
وغير قادرين على اإلجابة فان استخدام المقياس اإلجباري         
سيؤدي إلى نتائج متحيزة، وهذا التحيز قد يظهر عندما               
يالحظ الباحث إن نسبة الذين يبدون اتجاها معينا تجاه احد             
المواضيع أكثر مما هو موجود في الدراسات السابقة التي         
تناولت نفس الموضوع، حيث أن بعض المبحوثين سيعطي                
إجابات عشوائية ستؤثر فيما بعد على المقاييس اإلحصائية               

. مثل الوسط والوسيط    
. يعتبر تحدي كبير للباحث       ) neutralالحياد   ( إن فهم إجابات  -
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مين -6 حوثين أو المق Rater Errors أخطاء الم
بعض المبحوثين عند إجاباتهم على االستبيان يترددون في إعطاء أحكام •

متشددة ويميلون لإلجابة في منتصف المقياس وهذا يؤدي إلى ما يعرف 
Error Of Central Tendencyبخطأ النزعة المركزية 

بخطأ التساهل وهذا يؤدي إلى ما يعرف ) Hard Raters(أو ) Easy Raters(في المقابل هناك مبحوثين يكونون متساهلين في اإلجابة •
)Error Of Leniency.(

وع األخطاء السابقة تحدث نتيجة الن المبحوث ليس له دراية كافية بالموض
:ولمعالجة هذه األخطاء يقترح ما يلي. المدروس

.ضبط وتعديل وصف الخيارات على المقياس1.

اجعل الخيار الذي في وسط المقياس أكثر تميزا مقارنة مع األطراف2.

استخدم عدد اكبر من الخيارات في المقياس 3.
164



):  Halo Effect( تأثير الهالة   
هو تحيز منتظم ينتج بسبب قيام المبحوثين بتعميم انطباعهم على                          

.عبارة معينة على العبارات األخرى التي تليها       
: ولتجنب هذه المشكلة يقترح ما يلي     

أن يسمح للمبحوث باإلجابة على كل سؤال على حده دون               1.
أن يرى األسئلة األخرى كما هو الحال في االستبيانات على          

.النت
عبارات ذات مدلول     (استخدام عبارات متعاكسة المعنى      2.

ايجابي عن الموضوع المدروس وعبارات ذات مدلول         
). سلبي حول الموضوع    

165

مقاييس القيم  :  أوال
حوث اإلدارة والمحا• م التي تستخدم في  س التقي ل هناك العديد من مقاي ش ة  س ما يلي م  س التقي  : : عام وتنقسم مقاي

س 1. اس التصنيف ال – Simple(مق Category Scale:( .2 مقياس متعدد الخيارات)إجابة واحدة (multiple – choice, single – response – multiple) أكثر من إجابة(مقياس متعدد الخيارات 3. choice, multiple – response

رت 4. اس ل Likertمق Scale. 

اس دالالت األلفا 5.  . Semantic Differential Scaleمق

اس الرقمي  6.  Numerical Scaleالمق

م المفصل 7. اس التقي   Itemized Rating Scaleمق

اس ذو المقدار الثابت 8.   Fixed Or Constant Sum Scaleالمق

ز الثابت  9. اس ذو المر  Staple Scaleالمق
اني  10. اس التمثيل الب  Graphic Rating Scaleمق
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س -1 اس التصنيف ال – Simple( مق Category Scale:(  ة نوهي التي تتكو من فئتين فق وتسمى متغيرات ثنائ )Dichotomous Scale ( ر        -:                  الجنس:          مثال ارة؟       أنثى- ذ   ال- نعم    -               هل تمتلك س
– multiple) إجابة واحدة مطلوبة( المقياس متعدد الخيارات -2 choice, single – response  : ويسمى أيضا)check list (

.حيث يتاح للباحث عدة خيارات ومطلوب منه اختيار إجابة واحدة فقط 
:ما هي الجريدة المفضلة لديك لمعرفة األخبار االقتصادية: مثال
جريدة القدس
جريدة الحياة
جريدة فلسطين
جريدة األيام
 167...............)حدد (أخرى

)  يمكن اختيار أكثر من إجابة    ( المقياس متعدد الخيارات    -3 multiple – choice, multiple – response   :
)  check list( ويسمى أيضا   

حدد نوعية التسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها من            : مثال 
): يمكن اختيار أكثر من إجابة   ( المصارف 

  قروض
 جاري مدين
 كفاالت
    اعتمادات مستندية
 حدد (أخرى(.................
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: مقياس ليكرت-4
صمم هذا 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 االنترنت أفضل من المكتبات التقليدية للحصول على المعلومات •
:بشكل عام 

غير موافق 
بشدة

Strongly disagree

غير موافق
disagree

محايد
Neither disagree nor agree

موافق
agree

موافق بشدة
Strongly agree

12345
169

يتم تجميع اإلجابات الخاصة بكل مستقصي منه عن عدد            •
ويعتبر   .  من العناصر التي تقيس مفهوما أو متغيرًا معيناً           

نقطتين على المقياس يبقى كما هو متساوياً            كما  أن الفرق بين كل     مقياس ليكرت مقياسا فئويا،     
 : عدم موافقتك على كل مجلة من اجلمل اآلتيةاستخدم مقياس ليكرت السابق لتوضح مدى موافقتك أو :  مثال•
 12345      ًعملي مسل جدا1.
مك يف عملي طول اليوم 2.  12345ال أ
12345ستكون حيايت مملة بدون عملي3.
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  9 أو  7مقاييس ليكرت يمكن أن تكون على تدريج مكون من             •
a likert( نقاط وفي هذه الحالة تعرف باسم    – type scale (

وهذه المقاييس تتميز بأنها تعطي تقديرات أفضل لمنحنى               
استجابات طبيعي وتعكس التباينات في آراء المبحوثين بشكل                   

.أفضل 
في مقاييس ليكرت ال توضع األرقام أمام العبارات في       •

. االستبيان 
ويعتبر مقياس ليكرت األكثر استخداما ويتميز بالسهولة                •

والسرعة في التركيب   

171

س دالالت األلفا-5   Semantic Differential Scale: مقاي
. المقياسشيء على المسافة الموجودة بين اللفظين الموجودين على جانبي ويطلب من المستقصي منه تحديد اتجاهه نحو شخص أو حدث أو يتم هنا تحديد عدد من الخصائص ثنائية القطب على جانبي المقياس، •
ضعيف، / سيء، قوي/ يستخدم في هذا المقياس ألفاظ مثل حسن• .بارد/ حار
.معينة، أو إعالن محدديستخدم هذا المقياس لتقييم اتجاهات العمالء نحو ماركة تجارية •
.على فكرة جيدة عن قوة إدراك العمالءمن الممكن تمثيل هذه اإلجابات باستخدام الرسوم البيانية للحصول •
.يعامل هذا المقياس على انه مقياس فئوي•

غير حساس..  ................................................................حساس 
قبيح....  ................................................................جميل 
172جبان...  ................................................................شجاع 



اس الرقمي -6  Numerical Scale المق

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

.  نقاط دالالت األلفاظ 7 أو 5المقياس من  

               منتهى    منتهى                                                       
       الحزن1        2        3       4       5        6       7    السرور     

173

م المفصل -7 اس التقي  Itemized Rating Scale مق
 و من اس م مق حوث منه  ة لكل 7 أو 5نيزود الم النس ار الرقم الذ  نقا  اخت قوم المستقصى منه  ارةجملة من الجمل، على أن  ل ع   .مثل وجهة نظره ووضعه أمام 
 حوث اإلدارة، نظرا للميزة اس في  ستخدم هذا المق ًثيرا ما  استخدام أ عدد من النقا ان ابتكار أو . الخاصة  ذلك إم اس و ة أ عدد من األسماء المحددة التي تستخدم في هذا المق اس تسم ق احث الخاصة  اجات ال احت ان ذلك ضرورا◌ للوفاء  َلما  ً   .أحد المتغيرات
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أجب على كل فقرة مستخدمًا المقياس الموجود أدناه، ضع الرقم : 1مثال 
:الذي يمثل وجهة نظرك أمام كل جملة        

         متوقع بدرجة عالية ال يتوقع    ال يتوقع     ال استطيع أن أقرر ما إذا كان      متوقع
اإلطالق                   األمر متوقعا أو غير متوقع

 )1 )         ( 2 )                ( 3 )                          ( 4 )                ( 5( 
. سأغير وظيفتي خالل االثني عشر شهرا القادمة1.
.سوف احصل على وظيفة جديدة في المستقبل القريب2.
.ًمن المحتمل ان اترك هذه المنظمة خالل االثني عشر سهرا القادمة3.

اس متواز  عتبر مق اس  )  Balanced Rating Scale(نهذا المق ارات على الطرفين متساو  .حيث أن عدد الخ
175

ورة أدناهضع دائرة حول الرقم األقرب إلى شعورك حول الجملة : 2مثال•         : المذ
اس غير متواز • ، حيث )Unbalanced Rating Scale(نهذا مق ة اس غير متساو ارات على طرفي المق  .أن عدد الخ

ًلست مهتما         مهتم إلى        لد اهتمام         مهتم جدا ً 
 )4 )             ( 3 )             ( 2)                   ( 1(  ًإطالقا                حد ما            متوس           
ة ؟   ة الحال م اسات التنظ م اهتمامك بتغيير الس 4      3     2     1يف تق
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اس ذو المقدار الثابت-8  Fixed or Constant Sum Scale المق
اس توزع عدد معين على عدد من  حوثين في هذا المق ة الخصائص : مثال :العناصر طلب من الم ارك صابو الحمام حدد مد أهم د نعند اخت ا لكل منها على أال يز ة عن طر إعطاء وز رقم نالتال  :100مجموع األوزان عن 

الرائحة 
 ناللو 
ل  الش
 الحجم 
100= إجمالي النقا   الرغوة          
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ز الثابت -9 اس ذو المر   Staple Scale المق
اس في نفس الوقت اتجاه• س هذا المق  . األفراد نحو عنصر من عناصر الدراسة Attitudeاتجاهات  وقوة Directionق
اس رقمي • ز مق ه الدراسة في مر رة عن قرب المستقصى  على جانبي الجملة 3 – و 3+يتراوح على سبيل المثال بين يتم وضع العنصر الذ تهتم  عطي ف ذلك  عده من المحفزالمعبرة عن العنصر، و  .منه أو 
عتبر • قي، فإنه  شتمل على صفر حق اس ال  اًنظرا الن هذا المق اسا فئو ًمق ً      
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: مثال•

قيم قدرة رئيسك بالنسبة لكل خاصية من الخصائص المذكورة أدناه عن 
:  طريق وضع دائرة على الرقم المناسب

 +           3 +                  3 +                3 
 +           2 +                  2 +                2 
 +           1 +                  1 +                1

     المهارات                  ابتكار             تبني التقنية 
     الشخصية                المنتجات             الحديثة

          - 1                     - 1                 - 1
          - 2                     - 2                 - 2
          - 3                     - 3                 - 3
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اني -10 اس التمثيل الب  Graphic Rating Scale مق
اتهم على سؤال • ح إجا اس المستقصى منهم على توض اني الموجودساعد هذا المق استخدام الرسم الب . معين 
حوثين• سهولة استخدامه بواسطة الم اس   .يتميز هذا المق
، وسيء جدا(الوصف المختصر • حوثين )ًممتاز، ومتوس عضها إلرشاد الم ة ال لتحديد مجموعات متميزة بدقة عن  عضعند تحديد اإلجا .ال
 ممتاز10            :                                                                مثال•

10 إلى 1على المقياس المدرج من 
           وضح تقييمك لرئيسك                                               

 ال بأس به5                                                                                     

ً سيء جدا1                                                                                   



ا ة : ًثان س الترتيب  Ranking Scaleالمقاي
عض • اء أو  الت العمالء لشيئين أو عدد من األش اس تفض عة قابلة للترتيب( العناصر  لق  ).ذات طب
حصل على  ::مثالمثال•• عة خطو إنتاج، والمدير يود أن  ة أر ستح الحصول على لد شر شأن أيها  ممن تم استقصاء آرائهم % 35نفرض أن . أكبر قدر من رعايتهمعلومات تساعده على اتخاذ قرار  اختاروا % 20اختاروا المنتج الثاني، % 25اختاروا أول منتج،  ع  . المنتجين الثالث والرا
 ،قول أن المنتج األول هو أهم المنتجات ع المدير أن  ستط ن مهما عند ال  ًنظرا ألنه لم   . ممن تم استقصاؤهم% 65ً
 ار ن استخدام طر بديلة مثل مقارنة األزواج، واالخت م اس المقارناتقلذلك  ، مق ار  .اإلج
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ة -1 اس المقارنات الثنائ  :Paired Comparison Scale ق
ار واحد من بين اثنين • طلب من المستقصى منهم اخت اءستخدم عندما  .في حالة وجود مجموعة صغيرة من األش
فضلو المنتج األول • ل ثقة نفإذا ظهر في المثال الساب أن المستقصيين  ع، عندها فإن المدير  ستح أكبر قدر من االهتمامعلى المنتجات الثاني والثالث والرا ا من المنتجات  قرر أ ع أن   . ستط
ل أزواج، فإن • اء المطلوب المقارنة بينها في ش لما زاد عدد األش لما زاد تعبهم و ثيرا و  . ًعدد المقارنات يزد 
اء أو المحفزات المقدمة • ان عدد األش و جيدا إذا  اس  ًهذا المق فتين تفضلها: مثال .ًللمستقصى منهم صغيران ة، حدد أ الصح ل زوج من الصحف التال ام                    القدس        القدس  :في  ام    .           األ اة        األ اة                    الح   .           الح

182



ار-2 ار اإلج اس االخت  Forced Choice Scale مق
المقارنة بين • اء  حوثين من ترتيب األش ن هذا األسلوب الم اء أو العناصر م ان عدد . المقدمة لهمل عنصر والعنصر اآلخر من بين األش حوثين خاصة إذا  ارات المطلوب ترتيبها محدوداوهذا أسهل للم  .ًاالخت
:مثال•

ًرتب المجالت اآلتية التي ترغب في الحصول على اشتراك فيها وفقا 
.. وهكذا )  2(وأقلها الرقم ) 1(أعط أفضلها الرقم .  لدرجة تفضيلك لها

 القدس
األيام
فلسطين
الحياة
الرسالة
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ة -3 اس المقارنات النسب  Comparative Scale مق
و    • ات نح يم االتجاه ة لتقي ًا مرجعي ات أو نقاط اس عالم ذا المقي دم ه يق

.األشياء أو األحداث أو الظروف التي تهتم بها الدراسة
:مثال

ة          ة متقلب ة مالي هم      -في ظل بيئ عار األس ة بأس ة أو      - بالمقارن دى حكم ا م  م
ضلك ضع                    ن ف ة؟ م ندات الخزان ي س تثمار ف رارًا باالس اذك ق فائدة اتخ

:دائرة حول اإلجابة التي تمثل رأيك
          أقل فائدةأكثر فائدة                           ال فرق                     

)1)               (2 )                (3)               (4 )               (5(
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انة ات االست  صدق وث
Validity And Reliability 

185

اسهValidityالصدق : أوال ار لق س ما وضع االخت ق ار الصادق هو الذ  ه  .االخت قصد  انة  ذلك فان صدق االست انه الدراسة قادرة : و حق أهداف الدراسة نأن تكو است ما  اس ما وضعت ألجله  اتهاعلى انجاز وق جيب على أسئلتها وفرض   .و
:وهناك أنواع مختلفة للصدق وهي ضمن ثالث أنواع رئيسية  – Criterionصدق المحك أو المعايير Experts Validity .2المحكمين  وكذلك يسمى صدق Logical Validityالصدق المنطقي  ويسمى أيضا  Content Validityصدق المحتوى أو المضمون 1. Related Validity Construct Validityالصدق البنائي 3.
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جودة 
البيانات

Goodness of data

الثبات 
reliability

) دقة القياس( 
الصدق أو 
الصالحية 
validity:

االستقرار
stability

االتساق
 

consistency

االختبار وإعادة االختبار
Test – retest reliability 

استخدام نموذجين بالتوازي
Parallel – form reliabilityاالتساق بين الفقرات

Inter item consistency reliability 
االتساق بين نصفي المقياس

Split – half reliability
صدق المحتوى

Content validity
صدق المحك أو المعايير

Criterion – related validity
الصدق البنائي

Construct validity

صالحية التزامن
Concurrent validity

الصالحية التنبؤية
Predictive validity 

صالحية المظهر
Face validity

صالحية التقارب
Convergent validity

الصدق التمييزي
Discriminantvalidity

:Content Validity صدق المحتوى أو المضمون     -1
اسه اس محتو المجال المستهدف ق ه مد ق عتمد على فحص محتو . قصد  انة وتحليل أسئلتها لمعرفة مد تمثيلها للصفة أو السلوك أو او ع جوانب هذه الصفة أو لسلوك ألشيء المراد االست اسه والتأكد من أن األسئلة تغطي جم . و الشيءق ارة أخر  ع انة لخصائص الشيء المدروسو اس االست  .ما مد ق
 ارات عتمد هذا األسلوب على مد تمثيل بنود الع ال جيدا للمجال المراد  و تمث و من  حيث  ان صادقا طالما أنه ) المنطقي(ندراسته  و محتو االستب ًأن  مثلهان اسه و ع عناصر الموضوع المطلوب ق على  ولذلك فإن الحصول . شمل جم انة من خالل هذا األسلوب يتوقف على تحديد المجال المراد  اسه صدق االست ق ارات تغطي هذا المجال  . تحديدا جيدا ثم بناء مجموعة من الع
ام الخبراء وال توجد معادل ارة يتم على إن صدق المحتو يتحدد على أساس آراء وأح سه االخت ق ه، حيث يتم سؤال الخبراء في المجال الذ  طلب أساسها حسا قة لإلجراءات ال و مراجعة دق قومو  قدروا صدق المحتو حيث  عت نمنهم أن  امهتي ات صدرو أح ار نفسه ومن ثم  ذلك االخت ره و ار وتطو م على نفي وضع االخت اسه انة لمحتو المجال المراد دراسته وق قوم هذا مد جودة تمثيل بنود االست ة أم ال، و ع المجاالت الفرع انة تشمل جم انت االست م على ما إذا  ذلك الح ، و انة بناء على أ ار أو االست غي أن يتضمنه االخت هداف الدراسة المقارنة بين ما ين انة فعال  .وما تتضمنه االست
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Face Validity الصدق الظاهري أو السطحي -2
 سه ق ان لما  ة االستب رة مد مناس قوم على ف ولمن هذا النوع من الصدق  طب عليهم،   .  وهو وجه أو مؤشر من مؤشرات صدق المحتوس
ا اس إلى أ درجة يبدو المق الصدق الظاهر للمق قصد  ارة أخر  ع س و س ما صمم من أجله ق  .ًظاهرا 
مين من ذو ان على مجموعة من المح عرض االستب قرر ذلك  ا ما  مين ًوغال طلع هؤالء المح عد أن  مه، وذلك  ام بتح مين آرائهم  االختصاص والخبرة للق ان وفقراته من حيث مد مالءمة الفقرات لموضوعلى عنوان الدراسة، وتساؤالتها، وأهدافها، فيبد المح ذلك منع ومالحظاتهم حول االستب ة للدراسة، و المحور المندرجة تحته، ومد وضوح الفقرة وسالمة الدراسة، وصدقها في الكشف عن المعلومات المرغو ل فقرة  قاء، أو تعديل حيث ترا  الحذف أو ال اإلشارة  اغتها، واقتراح طر تحسينها  اس، ومد مالءمته وغير ذلك مما يراه  قص ارات والنظر في تدرج المق االع  . ًمناس
 احث إلى الصدق في مين ومالحظاتهم يتوصل ال ناء على آراء المح لها النهائيو ح في ش عد أن تص انة، وتكو صالحة للتطبي   . ناالست
مين صدق المح ضا  سمى هذا الصدق أ .  ولذلك 
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-Criterion  صدق المحك-3 Related Validity  
 صدق المحك هو العملية واإلجراءات التي يتخذها الباحث من أجل الحصول
على دليل عملي من سلوك وتصرفات المبحوثين يدعم به النتائج التي 

وبلغة اإلحصاء يمكن اعتبار صدق .  يحصل عليها باستخدامه لالستبانة
المحك بأنه االرتباط الذي يوجد بين الدرجات على االستبانة ومحك أو 

. معيار خارجي
: ويندرج تحت صدق المحك نوعان

) Concurrent Validity(هو الصدق التالزمي : األول
).Predictive Validity(هو الصدق التنبؤي : والثاني

ي وتميز جمعية علم النفس األمريكية بين الصدق التالزمي والصدق التنبؤ
لدليل بناء على الفترة الزمنية الفاصلة بين تطبيق االختبار والحصول على ا

.من المحك
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ار الخارجي  Concurrent validity الصدق التالزمي -أ  ين محك أو مع انة و ا الذ يوجد بين نتائج االست اس آخر ثبت صدقه( االرت انة أو مق انات ) است انة والمحك في نفس الوقت أو في أوقات متقارةّعلى أن يتم جمع الب قتين .استخدام االست طر تحدد الصدق التالزمي  اسين-1 : و ا  بين مق ات العالقة  .  القدرة على التمييز-2   تحديد العالقة أو االرت قة إث انة أو مق  :طر انة وتقديرات است ات العالقة بين تقديرات االست اس تتطلب إث في هذه الحالة . آخر ثبت صدقه أو محك خارجي مستقل صادق ة ع الخطوات التال انة الجديدة 1. :نت ار صدقها(نطب االست على مجموعة ) المراد اخت اس المثبت صدقه2. .محددة من األفراد اسين3. .نطب المق ا بين درجات المق 191 .نحسب معامل االرت

.صدقا تالزمياالجديد فإذا كان معامل االرتباط مرتفعا فان االختبار يكون صادق    إن معامل ارتباط الصدق هنا يدل على الصدق التالزمي لالختبار  
. يملكونها بدرجة كبيرة والذين يملكونها بدرجة اقل الذين يتصفون بصفة معينة والذين ال يملكون هذه الصفة، أو الذين   إذا كان يمكن استخدام تقديرات المقياس للتمييز بين األشخاص في التوصل للصدق التالزمي فتتطلب تحديد ما  :طريقة التمييزأما 
.صادقدرجات منخفضة في هذا االختبار فإننا نستطيع القول أن االختبار   المتفوقون على درجات عالية وحصل العمال اآلخرون على  نطبق عليهم اختبار لقياس القدرة على العمل فإذا حصل العمال     . لدينا عمال متفوقون في مصنع  وعمال غير متفوقين  : 1مثال
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 :2مثال 
احترام العمـل ، وتـم اسـتخدامه م الخاصة  اس الق اس لق ـــاس  إذا تم وضع مق طالـــة، فـــإن المق حـــصلو علـــى معونـــات  حـصولهم علــى فرصــة عمــل نمـــع مجموعـــة مـــن الـــذين  فرحــو  ميــز بــين العمـال الــذين  غـي أن  المعونـــات وال نين ــو  ـــذين يرضـ ـــين ال ـــة، و طال ـــات ال نواســـتغنائهم عـــن معون  .نيرغبو في العمل حتى ولو عرض عليهم
 ـــة ال يرغبـــو فـــي مــة عال عطــو أخـــالق العمـــل ق نمــن الواضـــح أن مـــن  حاولو بجـد الحـصول ن طالـة، وسـ ناالستمرار في الحـصول علـى إعانـات  ش على عائد عملهم  .على عمل والع
 ــــستمرو فــــي مــــة منخفــــضة، فــــأنهم رمــــا  عطــــو العمــــل ق ـــذين  نأمــــا الـ ـسبب ن نـة،  طالـة ألقـصى مـدة مم اد، فــإذا حــصل إفــراد المجمــوعتين علــى نفـــس استغالل فرصة الحـصول علـى إعانـة  ــاس اعتقــادهم أن العمــل اســتع ــو صــادقا فــي ق ــاس ال  ــاس ، فــإن المق اســتخدام المق ًالــدرجات  ن س مفهوما آخر ق   ًأخالق العمل، بل إنه 

 Predictive Validity الصدق التنبؤي-ب
 أجل التنبؤ بما   الصدق التنبؤي يعني القدرة التي يتمتع بها االختبار أو المقياس من

طبق سيكون عليه الفرد في صفة أو خاصية من الخصائص في المستقبل، ولذا سي
فيه المحك الذي يستدل به على صدق االختبار ليس في نفس الوقت الذي يطبق   

.االختبار بل في وقت متأخر عنه وقد يكون أشهر أو سنين
  إن جمع البيانات حول المحك يحتاج من الباحث االنتظار حتى يتضح وضع  

.  الفرد في الصفة أو الخاصية التي تّم التنبؤ بها باستخدام االختبار 
ألفراد والصدق التنبؤي بالغ األهمية في االختبارات التي تستخدم في تصنيف ا

.واختيارهم
 على الصدق التنبؤي لالختبارات اختبار طالب الدراسات العليا        ومن أبرز األمثلة GRE    ين    والذي يستخدم من أجل التنبؤ بنجاح ورسوب طالب الدراسات العليا الذ

متنبئ بينما يتم قبولهم في برامج الدراسات العليا في الجامعات، فاالختبار هو ال    
ع نجاح ورسوب الطالب في البرنامج هو المحك، في هذه الحالة ال يمكن جم   

 بيانات حوله إال بعد فترة طويلة تصل إلى سنوات حين يلتحق الطالب في        
ة وإما   البرنامج وإما أن ينجحوا ويكملوا البرنامج ومن ثم يحصلون على الدرج  

.أن يخفقوا وينسحبوا من البرنامج  
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 والسلوك المتنبأ به يطلق عليه اسم المحكوالمقياس الذي يستخدم للتنبؤ بالنجاح يسمى المتنبئ . يقيسه المقياسالناجمة عن تطبيقه ودرجات مقياس النجاح في موقف يتعلق بما والصدق التنبؤي لمقياس ما يتحدد بتحديد العالقة بين الدرجات
 الوظيفة وبين البيانات التي جمعت حولهم في المحك األفراد في االختبار والتي بناء عليها تم التنبؤ بنجاحهم وفشلهم فيبين الناجحين والفاشلين في العمل وبعد ذلك تتم المقارنة بين درجات يعرف من نجح في العمل ومن فشل وفق محك معيار يحدد للتمييز من االختبارات العقلية، وبعد اختبارهم يعطون فرصة العمل ومن ثّم من الموظفين بناء على اختبار من اختبارات الشخصية أو اختبار أجل التنبؤ في النجاح أو الفشل في العمل إذ قد يتم اختبار مجموعة  أيضا من مؤشرات الصدق التنبؤي حينما تستخدم االختبارات من.
 195. أن كال منهما يقيس شيئا يختلف عما يقيسه اآلخرالخاصية أما إذا انخفض معامل االرتباط بينهما فإن ذلك داللة على بينهما كلما دل ذلك على أن االختبار والمحك يقيسان نفس الصفة أو والدرجات أو البيانات في المحك، ولذا فكلما ارتفع معامل االرتباط إن مؤشر الصدق التنبؤي هو العالقة بين الدرجات على االختبار

ارات البد من  ار من االخت عض األمور منهاومن أجل تحقي صدق المحك التنبؤ الخت عض الخطوات ومراعاة  اع   : إت
. يستدل من خاللها على المستوى القيادي للفردمؤشرات سلوكية تتضح على تصرفات وأفراد وعالقات الفرد مما  القيادية لدى األفراد فالمحك في هذه الحالة البد من أن يكون مجموعةاالختبار الذي نود أن نحقق صدق المحك له اختبار لقياس الكفاءة فلو أن . خاللها على مستوى الفرد وواقعه فيما هو مجال للقياسوهذا المحك يكون على شكل مؤشرات سلوكية يمكن االستدالل من البد من تحديد واختيار محك مناسب للموضوع الذي يقيسه االختبار 1.

. وبعد تحديد المحك البد من اختيار الطريقة التي سيتم بها قياس المحك : والبد من أن تتوفر في المحك مجموعة خصائص منها
.أن يكون معتدل التكلفة- أ

.ال يحتاج لوقت طويل لجمع البيانات حوله -ب
.أن يكون سهل وميسر االستخدام-ت
. الخصائص ال يمكن أن يعتمد عليه اتصافه بخصائص الصدق والثبات ذلك أن المحك الذي يفتقد هذه  -ث
196.أن يكون مستقال عن االختبار وغير متأثر به بأي حال من األحوال- ج



تحديد عينة من المبحوثين يمثلون المجتمع األصلي الذي سيستخدم  -2
. االختبار من أجله

  بعد تحديد العينة واختيارها حسب الشروط يقوم الباحث بتطبيقه عليهم-3
.ومن ثم يحتفظ بالنتائج لكل مبحوث

  بعد ذلك يقوم الباحث بجمع البيانات حول المحك ووضع األفراد -4
ومستواهم في المحك وذلك بقياس سلوكهم المرتبط بالمحك من 
خالل المؤشرات الدالة عليه فمثال قد يتم قياس المحك لسكرتير من 
خالل مقدار ما طبعه من صفحات واألخطاء التي وقع فيها 

.ومستوى الترتيب والتنظيم الذي يجب عليه إنجازه
  بعد جمع البيانات حول المبحوثين في االختبار والمحك يقوم الباحث -4

بحساب معامل االرتباط بين الدرجات على االختبار وأداء األفراد 
.على المحك
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: المحكوالصدق التنبؤي متشابهة والفرق األساسي هو توقيت قياس من خالل ما سبق يتضح أن إجراءات التوصل للصدق التالزمي •
تطبيقهاالختبار الذي يراد التوصل لصدقه أو بعد فترة قصيرة من    يتم هذا القياس في نفس وقت تطبيق : ففي الصدق التالزمي.
قبل جمع البيانات عن المحكفان علينا أن ننتظر فترة أطول زمنيا : أما في الصدق التنبؤي .

Empirical Validityالصدق التجريبي التجريب لذلك يطلق  عليهما وحيث آن كًال من الصدق التالزمي والصدق التنبؤي  يعتمدان على 
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Construct Validity الصدق البنائي أو صدق المفهوم -4
::ويمكن التأكد من ذلك باستخدام      ويمكن التأكد من ذلك باستخدام      النظريات التي بني حولها،       يختبر مدى تطابق النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام المقياس مع               

. المفهوم  عال بين النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام مقياسين يقيسان نفس                يتم التأكد منه إذا وجد ارتباط          :Convergent Validityالصدق التقاربي    1.
. مرتفعا دل ذلك على الصدق التقاربي للمقياس        بتطبيق كال المقياسين ومن ثم حساب معامل االرتباط بينهما فإذا كان              الشركة، وتم بناء مقياس لذلك، وكان لدينا مقياس معروف للثقة نقوم           إذا كنا بصدد قياس تأثير الثقة بين الفرق الوظيفية المتقاطعة في            : مثال

Discriminant:الصدق التباعدي أو التمييزي      1. Validity       ين   إذا أكدت النتائج الميدانية أو المعملية عدم وجود ارتباط بين متغير                يتم التأكد منه . افترض عدم وجود ارتباط بينهما بناء على نظرية معينة       

المشابهة له في النظرية     وجود ارتباط يدل على صدق مقياس الثقة وعدم تداخله مع المقاييس           ومن ثم يتم أيجاد معامل االرتباط وعدم       ) التعاطف  ( آخر غير الثقة مثل  بحسب المثال السابق يتم تطبيق مقياس يقيس تركيب أو مفهوم        : مثال2.

 Internal Consistency Validity صدق االتساق الداخلي  -5
ويحسب عن طريق حساب معامل االرتباط بين كل فقرة وبين االختبار 
ة ككل وكذلك بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقر

كذلك يتم إيجاد . وتكون الفقرة صادقة إذا كان معامل االرتباط عاليا
معامل االرتباط بين درجة كل مجال مع الدرجة الكلية لالستبانة ككل 

وذلك للتحقق من الصدق البنائي لالستبانة أيضا
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ة • reliabilityثبات االستبانة :  ًثانيا اس قراءات متقار عطي المق اس إلى أ درجة  ات المق قصد بث ستخدم فيهاو ل مرة   . عند 
ة التي يجب توافرها في أداة جمع • ات من الصفات األساس عتبر الث انات قبل الشروع في استخدامهاو  . الب
ة الحصول • انات في أهم ات أداة جمع الب اس درجة ث ة ق لما تم استخدامهاوتكمن أهم حة  ن . على نتائج صح م ة ال  التالي ستكو نتائج الدراسة فاألداة المتذبذ عة للجهد والوقت والمالغير ناالعتماد عليها وال األخذ بنتائجها، و  .مطمئنة ومضللة، وفي أغلب األحوال مض
طر مختلفة من أشهرها حساب • انات  ات أداة جمع الب قاس ث قو اخ  رو   .نمعامل ألفا 
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طرق تقدير ثبات أداة الدراسة
– Testطريقة إعادة االختبار   1. Retest Method
- Parallelطريقة النماذج المتكافئة    2. Form Reliability 
Internal Consistencyطريقة ثبات االتساق الداخلي     3.

وتعتمد جميع طرق حساب ثبات نتائج االختبارات اعتمادا           
مباشرا على فكرة معامالت االرتباط    
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– Test طريقة إعادة االختبار   -1 Retest Method
تقوم فكرة هذه الطريقة على تطبيق االختبار أو االستبانة على          
مجموعة من المبحوثين ثم إعادة تطبيقها على نفس المجموعة               

،   )  شهور6من أسبوعين وبحد أقصى      ( بعد فترة من الزمن   
وهكذا يحصل كل فرد على درجة في االختبار األول ودرجة          
في االختبار الثاني ومن ثم يتم إيجاد معامل االرتباط بين                     

.درجات االختبار األول ودرجات االختبار الثاني          
فإذا كان معامل االرتباط مرتفع دل ذلك على ثبات االختبار أو             

. االستبانة 
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قة النماذج المتكافئة -2 - Parallel طر Form Reliability 
ار ا افئ لالخت ار آخر م احث بإعداد اخت قوم ال ه نفس المواصفات ونفس العدد من األسئلة ولذ يرد وفقا لهذه الطرقة  حيث تتوافر ف ستخدمه  احث نفس أن  ضع ال ة ونفس المحتو ونفس األهداف ونفس الدرجات و ل منهماالصعو ارن ، والفر الوحيد أن البنود في  مات متشابهة لالخت س نفس السمات أو األهداف  تختلف قتعل  . عما في اآلخر ولو أنها تق
افئ لألو ار الثاني الم طب االخت ار األول و احث االخت طب ال ا بين درجات ل في ثم  قليل، ثم يتم حساب معامل االرت عدها  الثنفس الجلسة أو  ار يتصف  ا فان االخت ا عال ان معامل االرت ارن فإذا  ات االخت ا التكافؤ سمى معامل ارت  . و
 قال ارن في وقتين مختلفين على نفس المجموعة فانه  عن ٕواذا طب االخت ا الناتج معامل االستقرار والتكافؤ  ات  Coefficient Of Stability And Equivalenceمعامل االرت ار وث ات إعادة االخت غتين المتكافئتين وهذه الطرقة تجمع بين ث  . الص
 ارن متكافئين تماما م اخت ة تصم عاب على هذه الطرقة صعو 204وحاجتها لزمن أطولولكن 



Internal Consistency ثبات االتساق الداخلي -3
: منها االرتباط واتجاهه ويقاس ثبات االتساق الداخلي بعدة طرق            العبارات فيما يتعلق بالخاصية التي تقاس بالنسبة لقيمة            االستبيان أو أداة القياس وفي تلك الحالة يجب أن تتفق كل         تقوم كل عبارة بقياس جانب من الخاصية التي صمم ألجلها            على القيمة الكلية للمقياس وفي مثل هذا النوع من المقاييس        تتكون من عدد من العبارات التي يتم جمع قيمها للحصول               مثل مقياس ليكرت والتي          Summated Scaleالمجمعة   تستخدم هذه الطريقة عادة لقياس معدل الثبات بالنسبة للمقاييس         

     طريقة التجزئة النصفيةSplit- Half Reliability
    طريقة ألفا كرون باخCronbach,s Alpha  
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– Split طريقة التجزئة النصفية  Half Method
.باألسئلة الزوجية ودرجات خاصة باألسئلة الفردية      ثم تقسم الدرجات على العبارات أو البنود إلى درجات خاصة       وفيها يتم تطبيق المقياس أو االستبانة مرة واحدة على العينة                   •
: والتي تتخذ الصورة التالية    حساب معامل الثبات من معادلة التنبؤ لسبيرمان وبراون              أبسطها حساب معامل االرتباط بين درجات الجزأين ثم          وتوجد العديد من الطرق للتعرف على معامل الثبات بعد ذلك             •

  معامل االرتباط  × 2                              
معامل االرتباط    + 1=             معامل الثبات   •
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Cronbach,sطريقة ألفا كرون باخ     Alpha
ألفا كرون باخ هو مؤشر لثبات االستبانة ويقاس بالصيغة           

:التالية
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ويسمى معامل ألفا االرتباط بين الفقرات ويتم حسابه بالصيغة التالية كما انه يمكن فهم مقياس ألفا كرون باخ على انه متوسط لمعامالت  • :كرون باخ المعياري

:ومن الصيغة السابقة يتضح أن معامل ألفا كرون باخ المعياري دالة في  
  متوسط معامالت االرتباط بين الفقراتAverage Inter – Item Correlation
   كرون باخ عدد الفقرات حيث أن زيادة عدد الفقرات سيؤدي إلى زيادة معامل ألفا
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العالقة بين ثبات وصدق االستبانة
الثبات يعتبر شرط ضروري لتوافر الصدق ولكن ليس شرطا كافيًا•
ن القول أن إذا كان المقياس صادقا تماما فهو بالتبعية ثابت أيضا، وبالتالي يمك• .الصالحية أو الصدق التام يعني الثبات التام
م الثبات يعني إذا كان المقياس غير ثابت فال يمكن أن يكون صادقا، وبالتالي فان عد• .بالتبعية عدم الصدق
. أما إذا كان المقياس ثابت تماما فانه قد يكون صادقا وقد ال يكون•
تبر بمفرده كاف الثبات ال يعني بالضرورة أن األداة صادقة فالثبات رغم أهميته ال يع الوقت فان توافر وبالتالي فان افتقاد أداة القياس للثبات مؤشرا سلبيا للصدق وفي نفس• .لصدق أداة الدراسة
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المحاضرة السابعة 
اناتالفصل العاشر قطر جمع الب



انات   Sources of Dataمصادر الب
انات وهما ة:  ًأوال : يوجد نوعين من مصادر الب انات األول احث ألول مرة عن المتغيرات : الب انات التي يجمعها ال قوم هي تلك الب ة للدراسة التي  ع :   (األفراد من خالل1. : مصادرها .  بهاالتي يهتم بها ألغراض محددة ذات أهم انات أو من خالل توز االستب الت اء 2. ) المقا ع أو مالحظة آثار األش ). أسلوب المالحظة( تت يز 3.    .  Panelsالعينات الدائمة Focus Groups . .4مجموعات التر
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ا ة : ًثان انات الثانو ا في مصادر     الب انات والمعلومات الموجودة حال حث الحاليًهي تلك الب  : مصادرها . أخر أ أنها جمعت ألهداف أخر غير ال
ات1.  . سجالت الشر
ة2. وم فات والمطبوعات الح  . األرش
 . التحاليل التي تنشرها وسائل االتصال المختلفة3.
. مواقع اإلنترنت وغيرها من المصادر4.
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ة انات األول مصادر الب
Primary Sources Of Data

يز-1 قود المناقشات التي قد تستمر لما )  Moderator( موجه  خبراء مع 10-8ن   تتكو هذه الجماعات من عدد يتراوح  :  مجموعات التر ار األعضاء بناء على خبرتهم .  قرب من الساعتين تم اخت انات عنهو ع الب لن مجموعة : مثال  . في الموضوع الذ يتم تجم ش ن أن  م علن أطفاال  ات ًالموظفات الالتي  عها شر ن أن تت م يز لمناقشة أفضل األساليب التي  . األعمال من اجل مساعدة هؤالء الموظفاتتر
213

يز ا وفوائد مجموعات التر  :  مزا
اع أعضاء المجموعة أو أفكارهم أو تفسيرهم 1. عض تساعد في التعرف على انط م والمنتجال ت أو األحداث، وذلك من خالل حديث األعضاء عن الوقائع والمفاه مرون2. .الخدمات اب المعلومات  يز فرصة ممتازة النس ة تقدم مناقشات مجموعات التر ة وحر ة . بين األعضاء ق عة آلراء ومشاعر األعضاء الحق ة السر س االستجا ة التي تتم مناقشتهاما تع انات وأقلها تكلفة، ح3. .نحو القض يز أسرع طر جمع الب ن قعتبر أسلوب جماعات التر م ن االعتماد عليها خالل وقت قصير، واالسيث  م تناد الحصول منها على معلومات  ة مات أول اسات 4. .عليها في إعطاء تعم عض س اب نجاح  عض المنتجات، وأس اب األداء السيئ ل عض اآلخر توضح أس فشل ال ة و عض األساليب اإلدار د م5. الخ...اإلعالن، ولماذا تنجح  خطوة أولى إلجراء مز ة  حوث االستكشاف ً تقدم دورا مهما في ال حوث ً ن ال ة يز مثال في اكتشاف معنى : مثال . العلم ة(دور جماعات التر ر ة الف عطي فرصة جيدة لتوارد أفكار جديدة عل، حيث أن اندماج )الملك ى أفراد المجموعة في المناقشة س احث نتيجة لكثرة مثل هذه األفكار الجديدة ساعد ال  .أذهانهم، وهذا 
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يز  :  عيوب مجموعات التر
ة فق 1. ارة عن معلومات وصف انات التي نحصل عليها ع ةالب م ست معلومات   . ول
حيث 2. ة  قة علم طر ار أعضاء المجموعة ال يتم  حث، ولذلك فإن آراءهم ال تمثل مجتمع اخت انمثلو مجتمع  ال ق ال حق حث تمث  . ال
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 :Role Of The Moderatorدور الموجه في المناقشة 
ة موضوع المناقشة م الموضوع أو القض  .تقد
مالحظة األعضاء وتسجيل المالحظات والمناقشات. 
 ه أن يوجه المناقشة عن و جزء من المناقشات بل عل غي أن  ةنال ين م المعلومات المطلو  .طر اإلقناع لتقد
معاونة أعضاء الجماعة لحل المشاكل التي قد تواجهها  . 
 طرة أ ع األعضاء في المناقشة، وعدم س ة جم  .عضو عليهاالتأكد من مشار
 ات ة أقوال وأفعال وحر مراق حوث  قوم أحد أعضاء قسم ال حيث يراهم وال يرونه  يجب أن  ان  الجلوس في م –– One One(أعضاء فر المناقشة وذلك  Way MirrorWay Mirror((
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Video ConferenceVideo Conferenceدور مؤتمرات الفيديو في مجموعات التركيز 
ين ة لألفراد المشار ادة موجه مدرب لتعمل على نف . تستخدم في حالة تعد األماكن الجغراف ق م  ل إقل يز في  يل مجموعة تر س يتم تش لة الح اآلخرو على الجانب أو ومن . تسهل مؤتمرات الفيديو تحقي االستفادة الكاملة من تلك الجماعات .  المش يز على عضو معين أن  التر ن  اته ونالمم ماءاته وحر ل عضو، وفهم إ ما أن هذه المؤتمرات تقلل حاجتنا إلى مراقب من جانب ل الجوانب األخر ما يرتسم على وجه  صدر عنه،  يز عن طر :وسائل أخر . واحدما  ن عقد لقاءات مجموعات التر  : م

التلفونات . 
 االنترنت البرد االلكتروني ومواقع االنترنت والمحادثات التي تتم عن طر   .  
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يزPanelsالعينات الدائمة . 2 ة، وتكو العينات ا .نأعضاء العينات الدائمة يجتمعو أكثر من مرة بخالف مجموعات التر طرقة عشوائ ار أعضاء العينات الدائمة  لدائمة نيتم اخت لة م التغييرات التي تدخلها اإلدارة على .مفيدة عندما تستمر دراسة التغيير لفترة طو اساتها المختلفة  وجود هذه العينات يخدم في تقي استخدامها  . س حوث التي تتم  طل على ال حوث " و م آثار اإلعالن عن نوع معين من القهوة، : مثال .”العينات الدائمة  حث هو تقي ان هدف ال اإذا  س فإنه يتم تعرض أفراد العينة الدائمة لإلعالن عدة مرات، ثم يتم ق عد عدة أشهر فقد يرغب مدير اإلنتاج في إضافة . اتجاهاتهم لشراء القهوة التالي فإنه يرغب في و عطعم جديد للمنتجات التي تحمل هذه العالمة، و ه فيلجأ إلى سؤال أفراد العينة  ال العمالء عل د التعرف على مد إق اساتها المختلفة لذا فوجود هذه العينات الدائمة يخدم في . توزع عينات من المنتج عليهم م التغييرات التي تدخلها اإلدارة على س  . تقي
218



: العينات الدائمة والمتغيرة 
لةالعينات الثابتة• ستمرو لفترة طو معنى أن نفس األعضاء    .ن 
. خالل إجراء البحثبمعنى أنه يتم تغيير مفردات العينة من فترة ألخرى  العينات المتغيرة• ا العينات الدائمة حث  مزا حدث خالل إجراء ال اسا حساسا للتغيير الذ  حثوهي . تقدم لنا مق ل مرحلة من مراحل ال ة دراسة عدد من خصائص المنتج من وقت  .أفضل من استخدام مجموعة جديدة في  الت  :ئمساو العينات الدائمة  .آلخرتستخدم عندما ترد الشر ثرة عدد المقا حوا حساسين جدا للتغيير من  ص ح العينة غير ممثلة للمجتمع األعضاء قد  ذلك تص  . التي تتم معهم، و
ذلك   اب مختلفة، و ونها من وقت آلخر ألس لة التحيزعض أفراد العينة قد يتر ن أن تتعرض العينة لمش  م
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Data Collection Methodsطرق تجميع البيانات 
ها وأهم  اها وعيو انات لكل منها مزا ع الب ه أسئلة قهناك عدة طر لتجم انات في الدراسات التي فيها توج  :  لمفردات العينةقطر جمع الب

ة 1. الت الشخص  Interviewالمقا

 Questionnaireاالستقصاءات 2.

اء 3.  Observationمالحظة األفراد أو األش
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الت  :أوال Interviewingالمقا
احث ا التي تهم ال ة عن القضا انات األول . قهي إحد طر جمع الب لة لة أو غير مه ن أن تكو المقابلة مه ن أن . نومن المم م ما  استخدام     الهاتف أو الكومبيوتر الت  .تتم وجها لوجه أو  لة -1 :أنواع المقا الت غير المه قوم بها الشخص دو االعتماد على أسئلة   Unstructured Interviews المقا الت التي  نهي المقا قا ة مس لة -2  .ًمحددة ومرت الت المه علم بدقة ما  : Structured Interviews المقا الت التي يتم إجراؤها بواسطة شخص  األسئلة التي هي تلك المقا قا  ه قائمة محددة مس ة، ولد فو أو عن المعلومات المطلو ا أو عن طر التل نسوف يوجهها للمستجيب شخص 221   .طر الحاسب اآللي

لة -1 الت غير المه  Unstructured Interviews المقا
 ة ا التمهيد عض القضا ضاح  الت إلى است اغة وتحديد المتغيرات التي تحتاج إلىيهدف هذا النوع من المقا ة وص احث من تنم ن ال حث حتى يتم ة من مراحل ال  . حث متعم في مرحلة تال
ه أسئلة مفتوحة وعامة فق احث بتوج قوم ال احث وجهة نظر وفهم العاملين للمشاكل ومن . وفي المرحلة األولى  ستنتج ال ات هذه األسئلة  حثهاإجا قوم ب .التي 
 فة ونوع عة األسئلة الموجهة لألشخاص حسب مستو الوظ  . العملتختلف طب
 لة مع عدد من الموظفين الت غير المه اف من المقا رة جيدة عد إجراء عدد  احث الحصول على ف ان ال و بإم ات، فس ان الحصول على نفي مختلف المستو يز أكثر، وعن م التالي جاهزا لالنتقال إعن المتغيرات التي تحتاج إلى تر احث  ح ال ص قة والمعمقة و لى المعلومات الدق لة الت المه  .مرحلة المقا
ة نتائج نهائ ست  ار ول فروض لالخت .نتائجها تستخدم   
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لة -2  الت المه  : Structured Interviews المقا
 ا على المتغيرات والعوامل التي ز األسئلة غال الت تر ظهرت في هذه المقا حث لة ال مش لة وتبين أن لها عالقة  الت غير المه حوثين في الجداول المعدة لذلك . أثناء المقا ات الم احث إجا ع األشخاص .سجل ال نفس الطرقة لجم ان . توجه نفس األسئلة و عض األح وجه له أسئلة وفي  رها المستجيب، و عض الخيو التي يذ احث  ع ال التالي على فهم أعم قد يتت طاقات والم .للموضوعغير موجودة في قائمة األسئلة والحصول  ة وال صرة مثل الصور والرسوم الخط حوث التسو من اجل التعرف واد تستخدم المعاونات ال الت خاصة في  ةاألخر في إجراء المقا ه المستهلك من حيث التغليف والصور اإلعالن ح ه وما ال  ح صعب فيها . الخ.... على ما  ة المساعدة في الظروف التي  انت وتفيد األدوات المرئ أسلوب واضح خاصة إذا  ار  عض المشاعر واألف  .العينة من األطفالالتعبير عن 
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الت اعها خالل المقا ن إت م عض اإلرشادات التي 
some tips to follow in interviewing 

 الت لذا ع المقا قوم شخص واحد بإجراء جم حث أن ال  و هناك فر من المقابلين المدرينقد يتطلب ال  .نيجب أن 
 ة الت خال ان، ونيجب أن تكو المعلومات التي تم الحصول عليها من المقا قدر اإلم حدث التحيز من جانب المقابل من التحيز  ن أن  ما يليم حوث أو الموقف ذاته   : التحيز من جانب المقابل-أ :أو الم
حوث1. عزز الثقة مع الم  . قد يتسبب المقابل في التحيز إذا لم 
حرفها2. ة أو  سيء تفسير األجو  .عندما 
ة معينة 3. حوث بدو قصد إلعطاء إجا شجع أو يث الم ن أو عندما  حات وتعبيرات الوجه  .من خالل التلم
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حوث-ب  : التحيز من جانب الم
ه الصرح بل 1. عطي رأ انات عندما ال  حوث في تحيز الب احث المقابل يرغب في سماعها أو يتسبب الم عتقد أن ال  يتوقعهاعطي معلومات 
منعه 2. حرج  حوث لألسئلة وشعوره  حدث نتيجة لعدم فهم الم ضاح معنى األسئلة، لذا فإنه يجيب عن األسئلة دو معرفة التحيز قد  نمن است ه السؤال بدقة عن ما يلي-ج .ما  : التحيز من جانب الموقف نفسه  ين سبب عدم  .األشخاص غير المشار الت  عض األشخاص في المقا ة  ات  يتسبب عدم مشار ن أن تكو اإلجا انات، فمن المم ة في تحيز الب 225  .العينةالتي تم الحصول عليها متحيزة وال تمثل المجتمع الذ أخذت منه نالقدرة أو الرغ

ات الثقة والصلة القائمة  ات  مستو ن مستو قوم عدد من المقابلين بتكو حدث التحيز عندما  ن أن  حيث يتم الحصول على م اينة في صدقها وصراحتهامختلفة من الثقة والصلة مع من تتم مقابلتهم  ات مت ة إلجراء المقابلة  .إجا ان ة التي يتم إجراء المقابلة فيها في تحيز ال :البيئة الم ان اناتقد تتسبب البيئة الم اح عندما يتم إجراء المقابلة في موقع فقد . ب عدم االرت عض األشخاص  ات صرحة وصادقةشعر  قدمو إجا    .نالعمل ولذا ال 
حدث عن طر قلل التحيز الذ قد  ان المقابل أن  اع نم موحد في إلقاء األسئلة :بإم حوث . عدم التدخل في المعلومات التي حصل عليها . إت . عدم التأثير على الم
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ة1. ة والثقة وتحفيز األفراد لإلجا ة قدر من المصداق  . تنم

 التدرج في األسئلة2.

 إلقاء األسئلة غير المتحيزة3.

ا4. عض القضا ضاح   است

حوث على فهم األسئلة5.  مساعدة الم

ن المالحظات6.   تدو
227

ات تساعد على تقليل مستو التحيز : استراتيج

س في جانب معين  ين أنه ل احث للمشار س من أجل إيذاء الموظفينيجب أن يوضح ال فا وصادقا وحساسا،  . وأن وجوده ل ان لط ن عالقات إذا  احث تكو ع ال ام على اآلخرنستط طل العنان لنفسه إلصدار األح ات المستجيب ومحاولة تهدئة أ قل  . وال  ا بإجا ق ساعد المستجيب على  إبداء اهتماما حق حدث خالل المقابلة  اح أو خوف أو توتر  االرت حسن االتصال بين الطرفين . الشعور  ار المستجيب بهدف الدراسة  .  إخ
228

ة-1 ة والثقة وتحفيز األفراد لإلجا ة قدر من المصداق  تنم
Establishing Credibility And Rapport, And Motivating Individuals To Respond   



Funneling التدرج في األسئلة -2
التدرج من األسئلة العامة إلى األسئلة المحددة 
 لة فإنه من المستحسن طرح ة المقابلة غير المه اعات عامةفي بدا  . أسئلة مفتوحة للحصول على انط
 ستنتجها زة  ة مر احث طرح أسئلة إضاف ن لل م عض من الردود  حدد من خاللها  ات المستجيبين و الموقف من خالل إجا طة  ا المهمة المرت . القضا

229

 Unbiased Questions األسئلة غير المتحيزة -3
يف تمارس عملك”  :مثال .طرح أسئلة ال تتضمن وجود تحيز• ر لي  ؤثر   “دعني أسمع شعورك عنه؟... أعتقد أن  العمل الذ تقوم  ”  :ًعتبر سؤاال أفضل من قولك  .“اذ ة للمقابل عن العمل و اعات الشخص االنط قدمها المستجيبنفالسؤال األخير مشحو  ات التي  عض الكلمات أو تغيير  .على اإلجا حدث التحيز من خالل التأكيد على  ن أن  م عض االقتراحات غير المالئمةو .نبرة الصوت أو   230



:Clarifying Issues استيضاح بعض القضايا -4
عنيها المستجيب، فمن • ما  ا  فهم القضا احث أنه  اغة المعلومات المهمة التي يدلي بها لكي يتأكد ال قوم بإعادة ص رت واضحة فعلى . المستجيبالمستحسن أن  عض النقا التي ذ ضاحهإواذا لم تكن  احث السعي الست ة في   : إذا زعم المستجيب أن:مثال .ال ة في المنظمة غير عادلة، حيث ال تؤخذ األقدم اسة الترق ان إطالقا،س القول    ًالحس ع أن يتدخل  ستط احث  ة قبل  : فإن ال حصلو دائما على الترق ًهل تعني بذلك أن الموظفين الجدد  حوث قد   الموظفين القدامى األكفاء؟ن ان الم ضاح ما إذا  اغة السؤال على است ة الكفاءة ما تستحقه من اهتمام أم الوتساعد إعادة ص 231.أعطى قض

: مساعدة المستجيب على فهم السؤال-5
Helping The Respondent To Think Through Issues ال أعرف • اعاته، أو أجاب  ستطع المستجيب التعبير عن انط عيد السؤالإذا لم  س أو  طرقة أ طرح السؤال  احث أن  احث السؤال التالي: : مثالمثال .فعلى ال احث السؤال التاليإذا سأل ال احث    “ ما هي الجوانب التي تكرهها في عملك؟ ”   : : إذا سأل ال رهها في عمله فان ال حوث عن تحديد الجوانب التي  احث وعجز الم رهها في عمله فان ال حوث عن تحديد الجوانب التي  سطة مثالوعجز الم غة م ص طرح السؤال  ع أن  سطة مثالستط غة م ص طرح السؤال  ع أن  عض أعمال ”    ::ستط م الملفات؟ما األعمال التي تفضل أن تؤديها، خدمة العمالء أو  رر   “تنظ حوث و عد ذلك استخدام جانب آخر من عمل الم احث  ع ال اراتستط 232.األسلوب الساب في وضع الخ



ن المالحظات -6 Taking Notes تدو
ن المالحظات وهو يجر المقابلة أو  احث بتدو قوم ال اشرةمن المهم أن  عتمد على الذاكرة ألن المعلومات المسترجعة .عد نهايتها م غي على المقابل أال  حة  ين ثيرا ال تكو صح قة و نمن الذاكرة ال تكو دق عترض المستجيب .التحيزومصادر الخطأ تتنوع عند استرجاع المعلومات من الذاكرة وتزد  إذا تم إجراء أكثر من مقابلة في اليوم فإن حجم المعلومات يزداد  .ًن ة إذا لم  ن تسجيل المقابلة على شرائ صوت الصورة التأكد من . م الصوت أو  غي قبل الشروع في تسجيل المقابلة  ن .عليهاأن هذه الطرقة لن تتسبب في تحيز المعلومات التي يتم الحصول و
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المقابالت الشخصية والهاتفية
 Face-to-face and Telephone Interviews

استخدام الهاتف الت إما وجها لوجه أو  ن إجراء المقا ة  . م م حوث التنظ ال لة الخاصة  الت غير المه ن أن تتم عن  معظم المقا م لة  الت المه عتمد ذلك على.  طر الهاتفًتتم وجها لوجه إال أن المقا ا المطروحة : و ة التي تغطيها الدراسة  ومد مالءمتها ألطراف المقابلة  الزمن الذ تستغرقه المقابلة  مستو تعقد القضا  . المساحة الجغراف
234



- Face -to المقابالت الشخصية -1 face Interviews  
ا ح العناصر    :المزا احث على تعديل األسئلة عند الضرورة وتوض وك فيهاقدرة ال حوثين من خالل تكرار أو إعادة  .المش ات الم احث قد فهم إجا اغة األسئلةضمان أن ال ة  .ص حات واإلرشادات غير اللفظ عض التلم احث أن يلتق  ع ال عاني منه المستجيب من خالل تجهمه ستط ستشعر المشاكل أو الجهد الذ  ة التي تظهر دو قصدو  .نوقلقه والتعبيرات اللفظ
ة ألنها تقيد :ئالمساو الت الشخص ة من أهم مساو المقا انت هناك حاجة إلجراء  تعتبر القيود الجغراف بيرة إذا  الت على المستو الوطني أو العالميحجم االستقصاءات، وتتطلب نفقات  اهظة .المقا قللوا من حجم تحيزهم تعتبر  اح عندما تكو المقابلة وجها لوجه .تكاليف تدرب المقابلين لكي  عدم االرت ًشعور المستجيبين  235.ن

Telephone Interviews المقابالت الهاتفية
ا   :المزا
ن في أنحاء الدولة أو ا بير من الناس المنتشر ن الوصول إلى عدد  لعالم في وقت م ا  .ًقصير نسب
قابل وجها لوجه ان  احا مما لو  حوث أكثر ارت ًتجعل الم ً 
ة ع شف  الكثير من المعلومات الشخص الحرج عند  حوثين  لى الهاتف عدم شعور الم ة المقابلة الشخص  .مقارنة 
ئالمساو: 
ه بإغالق الهاتف دو تحذير حوث على إنهاء المقابلة من جان  . أو تفسيرنقدرة الم
ة ا ة المستجيب ومالحظة التغيرات غير اللفظ احث على رؤ ن أن عدم قدرة ال م لتي  ثيرا من المعلومات ة جدا عندما .ًتوضح  ة مناس الت الهاتف سرعة  : ًوتعتبر المقا حوثين  بير من الم ات عدد  ة قصيرة .نو من المهم الحصول على إجا اعدة .ن أو عندما تكو مدة الحصول على اإلجا ة مت . ن أو عندما ينتشر المستجيبو في مناط جغراف  236



ا اثان انات : : ثان انات االستب QuestionnairesQuestionnairesاالستب
اغة لمجموعة أسئلة معدة سلفا • ارة عن ص ان ع ار أحد االستب اخت اته عليها عادة   .  البدائل المحددةقوم المستجيب بتسجيل إجا
و • انات عندما  ان وسيلة فعالة لجمع الب نعتبر االستب اس  ة ق ف المطلوب، و قة  احث على معرفة دق  . المتغيرات المطلوب دراستهاال
البرد اإللكتروني• ا أو  انات شخص ن توزع االستب . م

237

طرق توزيع االستبيانات فر ميداني  -1 االستعانة  احث نفسه أو  ع الشخصي من ال االتوز انات وله عدة مزا ع االستب  :لتوز
 و المسح مقصورا على انات عندما  نعتبر أفضل وسيلة  لجمع الب  .منطقة معينة
ات في فترة قصيرة احث من جمع اإلجا ن ال  .م
 األسئلة ح أ استفسار أو إزالة أ شك يتعل  ن توض  .للمستقصى فورامن المم
 ،حث إلى المستجيبين م موضوع ال احث فرصة تقد ات الصادقةيتوفر لد ال اإلجا د -2 .وفرصة تحفيزهم لإلدالء  البر ع  ة : التوز ان ة هي إم انات البرد ة لالستب ة الردود، الميزة األساس ه انخفاض نس عاب عل ة واسعة، و ة مساحة جغراف عتر المجيب على تغط ح أ غموض أو شك  ا من خالل الكمبيوتر -3 .االستقصاءوعدم القدرة على توض ع الكترون 238 التوز



انات  م االستب انات تصم م االستب تصم
انات الجيدة على ثالثة مجاالت •• م االستب ادئ تصم ز م انات الجيدة على ثالثة مجاالت تر م االستب ادئ تصم ز م   : : هيهيتر

.صياغة ألفاظ األسئلة    1.

.إجابات من تم استقصاؤهم     تصنيف المتغيرات وقياسها وترميزها بعد الحصول على          2.

. الشكل العام لالستبيان    3.
. تخفيض التحيز في البحوث    والمجاالت الثالثة مهمة بالنسبة لالستبيانات ألنها تؤدي إلى               
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انات م االستب ادئ تصم ل عام يوضح م اناتش م االستب ادئ تصم ل عام يوضح م ش
ادئ -1 اغة م ل نوع الص السؤالوش

ار  ةوالكلمات اللغة اخت المناس

اتهالسؤال هدف  ومحتو
انات تصنيف  أو الب ةلمعلومات ا الشخص

ع  األسئلةتتا

ار  اناتجودة اخت الب

انات االستب
اناتجمع إدارة  الب

التصنيف

ادئ -2 اسخاصة  م الق

اناتقطر جمع  الب

اس  اسالمق والق الترميز
ةالدقة  والصالح

ادئ -3 انبعامة خاصة  م طول االستب
حوثين ان للم م االستب تقد

اعة والترتيب(مظهر األسئلة  )الط

ة  ة اإلجا ف على األسئلةالتوجيهات الخاصة 

المالحظة
ةالمقابلة  الشخص
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اغة األلفا : : ًأوًالأوال ادئ ص اغة األلفا م ادئ ص Principle Of WordingPrinciple Of Wordingم
ة اغة إلى العوامل التال ادئ الص  :تشير م

ات األسئلة 1.  .مالئمة محتو

اغة األسئلة ومستو التعقيد في اللغة المستخدمة2. ة ص  . ف

ل األسئلة المطروحة– مفتوحة أم مغلقة –نوع األسئلة 3.  . وش

ان4. ع األسئلة في االستب  .تتا

ة المطلوب الحصول عليها من المستجيب5. انات الشخص . الب

241

ات وأهداف األسئلة  ات وأهداف األسئلة محتو اسه نوع األسئلة التي سيتم content and purpose of the questionscontent and purpose of the questionsمحتو عة المتغير المراد ق ة، تحدد طب عة شخص انت المتغيرات ذات طب الرضا ( توجيهها، فإذا  ة مثال ة الوجدان اس اعتقاد المجيبين )  والمشار عاد حيث يتم ق ز على أ م،  . وعناصر هذه المتغيراتواتجاهاتهم، فإن األسئلة المطروحة يجب أن تر ة مثل العمر، ومستو التعل اس متغيرات موضوع اشر واحد وعند ق ه سؤال م و من المناسب توج حتو . نفقد  اسه وأن  اس ترتيبي لفئات المتغير الذ يتم ق ن  . السؤال على مق م حيث  ار  ل سؤال في االعت حيث ال تطرح األسئلة غير  لذلك يجب أن يؤخذ هدف  طرقة مالئمة  اس المتغيرات  . الضرورة ق
242



ان انلغة وألفا االستب لغة وألفا االستب   Language And Wording Of The QuestionnaireLanguage And Wording Of The Questionnaire
حوثين م أفراد العينة،  . يجب أن تراعي لغة االستقصاء مستو فهم الم ار األلفا على مستو تعل عتمد اخت مهم  أن  ة في ثقافتهم، وعلى ق ارات االصطالح اعاتهم.  ومعتقداتهموعلى الجمل والع هم وانط اس اتجاهاتهم وسلو ة لق حوثين .  ومناس فهمها الم اللغة التي  اغة األسئلة  .  ص
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غ األسئلة  Type And Form Of Questionsأنواع وص
 غة السؤال ما ترت ص ونه مفتوحا أو مغلقا،  نو شير نوع السؤال إلى  ة ة أو سلب  . األسئلة ذات ألفا إيجاب
 األسئلة المفتوحة  -1 : األسئلة المفتوحة مقابل األسئلة المغلقةOpen – Ended Questions: قة شاء أ طر .  تسمح األسئلة المفتوحة للمستجيب أن يجيب عن األسئلة  سه أو في حبها في رئ اء التي  ار بين تساعد األسئلة المغلقة المستجيب على اتخاذ قرار سرع من خالل االخت Closed Questions األسئلة المغلقة -22 . عمله بيئة ومن أمثلة ذلك سؤال المستجيب عن األش ارات جامعة مانعة جب التأكد من أن الخ احث في ترميز المعلومات لعمل التحل .عدة بدائل مطروحة و الت ساعد هذا النوع من األسئلة ال أسئلة مفتوحة تدعو المستجيبين إلى إبداء مال .   الالحقة  انة عادة  أسلوب مالئم ومن حظاتهم تنتهي االست ع لم تغ  ع لم تتطر لها، أو إلى مواض ات مثل تلك األسئلة وتحليلها الحقاقعلى مواض 244 . الواجب مراجعة إجا



ة  ة والسلب : األسئلة اإليجاب
Positively And Negatively Worded Questionsة لتقليل ميل الم عض األسئلة ذات األلفا السلب ة واحستقصي من المستحسن إضافة  ار الدائم إلجا ير، أو االخت ة على األسئلة دو تف دة على نإلى اإلجا اس دو تمعن في محتو السؤال ار الرقم   :مثال . نالمق اخت ة عن سؤال ) 5(إذا قام المستجيب  إجا مرة أخر  أنني استطعت إنجاز عدد من المهام المختلفة في عملي"   : مصاغ بلف إيجابي مثل أنني استطعت إنجاز عدد من المهام المختلفة في عمليأشعر  ار الرقم     "  " أشعر  ع اخت ستط أني فعال في عملي " "  : مرة أخر على سؤال مصاغ بلف سلبي مثل) 5(فإنه لن  أني فعال في عملي ال أشعر  عده عن اإلج   . . ""ال أشعر  ة وسيدفع هذا األسلوب المستجيب إلى التمعن في األسئلة و ا ة قة آل ه فرصة . طر و لد احث س نوفي حالة ما إذا حدث هذا فإن ال حتو على األسئلة .  اكتشاف مثل هذا التحيز ان الجيد يجب أن  ةلذا فاالستب ة وسلب ألفا إيجاب   .المصاغة 
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ة المضاعفة  ارات السلب س" واالستخدام الكثير لكلمات مثل  – نفي النفي –يجب تفاد استخدام الع اكا للمستجيب في األسئلة  " فق" و  " ل ة ألنها قد تسبب إر ألفا سلب س ممتعا " : من األفضل قول: 1مثال . المصاغة  ه " :بدال من قول  " المجيء إلى العمل ل حتاجو إلى فيتامينات( : من األفضل قول: 2مثال  " .عدم المجيء إلى العمل أمتع من المجيء إل عطوا فيتامينات( : بدال من القول )ناألصحاء من الناس ال   ) فق األصحاء من الناس يجب أن ال 
246



– Double:   األسئلة المركبة  Barreled Questions
غي • ن حة و ات صح و لها عدة إجا ن أن  م اغتها في سؤالين منفصلين أو أكثرنوهي األسئلة التي  صورة جيدة"   :11مثالمثال .تفاد مثل هذه األسئلة بإعادة ص اع  صورة جيدةهل تعتقد أن هناك سوقا جيدة للمنتج وأنه سوف ي اع    :وفي هذه الحالة فمن المستحسن سؤالين     " هل تعتقد أن هناك سوقا جيدة للمنتج وأنه سوف ي

صورة جيدة ؟2.2.  هل تعتقد أن هناك سوقا جيدة للمنتج ؟ هل تعتقد أن هناك سوقا جيدة للمنتج ؟ 1.1. اع  صورة جيدة ؟هل تعتقد أن المنتج سوف ي اع  ب فإننا سنرك المستجيب     هل تعتقد أن المنتج سوف ي ات غامضة فإذا جمعنا السؤالين معا في سؤال واحد مر . وسنحصل على إجا
247

Ambiguous QuestionsAmbiguous Questions: : األسئلة الغامضة األسئلة الغامضة 
أسلوب غامض• ة ولكنها مصاغة  .  نقد ال تكو األسئلة مر ه تلك األسئلة حوث غير متأكد مما تعن عني ذلك أن الم  .   و
ن أن تقول أنك سعيد "   : : مثالمثال•• م قصد السائل سعادتهم   "  إلى أ مد  التحديد هل  عرف المستجيب  صورة عامة فرما ال   . في العمل أو في المنزل أو 
اتها • ات عن األسئلة الغامضة تحمل في ط حوثين في تفسير مثل  لذلك فإن اإلجا قدر االختالف الموجود بين الم ات الغامضة التي .  تلك األسئلةتحيزا  طا من اإلجا حة للسؤال نوتكو النتيجة خل ة الصح س بدقة اإلجا 248. ال تع



ر راألسئلة التي تعتمد على القدرة على التذ  :  األسئلة التي تعتمد على القدرة على التذ
Recall – Dependent Questions

ة • ر تجارب ماض عض األسئلة من المستجيبين تذ قة في ذاكرتهمرما تتطلب  ات عن مثل تلك . نقد ال تكو دق ولذلك فإن اإلجا  .ناألسئلة قد تكو متحيزة 
ه  لو أن موظفا عمل بإحد المنظمات لمدة ثالثين سنة ::مثالمثال•• ة العمل في قسم من أقسام : سؤالوطرح عل هشأن بدا  .المنظمة ومدة عمله ف
حة لذلك السؤال ورما • ة صح عطي إجا ع أن  ستط ة التي قدمها فإنه قد ال  عد عن اإلجا ل ال عيدة  حة  ة الصح  . نتكو اإلجا
. المعلومات نولذلك تكو سجالت الموظفين مصدرا أفضل للحصول على تلك •

249

ة معينة  Leading Questions:  األسئلة التي تقود إلى إجا
 ة أساليب توجه المستجيب إلعطاء إجا فهم منها أنه يرغب  يجب أال تصاغ األسئلة  احث في الحصول عليها، أو   . الحصول عليهامعينة قد يرغب ال

اد "   ::مثالمثال شة ز ام التي تزداد فيها تكاليف المع ة أال تعتقد أنه مثل هذه األ ادة جيدة في أجره؟ حصل على ز ة  “ بيرة، أن الموظف يجب أن  ما يلي “بنعم”مثل هذا السؤال يوجه المستجيب لإلجا ل أكثر محايدة  ش اغة السؤال  ن إعادة ص م  :ًولذلك 
ادة في األجر( عطوا ز  )إلى أ مد تواف على أن الموظفين يجب أن 
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العواطف Loaded Questions  :األسئلة المشحونة 
 العواطف أسلوب مشحو  ام بإضراب ؟إلى أ مد تعتقد أن اإلدارة تحاول االنتقام من العاملين إذا قرر  "   ::مثالمثال . نيجب أال تصاغ األسئلة  العواطف تستقطب اإلدارة ) إضراب وتنتقم(لمة   " اتحاد العمال الق ارة عن ألفا مشحونة  ع ة . واتحاد العمال لذا فإن طرح سؤال مثل هذا سوف يؤد إلى إجا ة متحيزة ا . عاطف ة إذا  ة المطلو غي طرح سؤالين محددين للحصول على اإلجا ن ولذلك ين ثيرا . ومد خوفهم من رد فعل اإلدارة في حالة اإلضراب عن العمل2.  معرفة مد تفضيل الموظفين لإلضراب 1. :الهدف من السؤال فضلو اإلضراب  ا أن الموظفين ال  ظهر جل ما  ما أنهم ال . نور . نعتقدو أن اإلدارة سوف تنتقم منهم في حالة اإلضراب

251

ا  ات مقبولة اجتماع Social Desirabilityاألسئلة المتأثرة برغ
ا ة اجتماع ات مرغو حيث توحي بإجا ار السن " :مثالمثال .يجب أال تصاغ األسئلة  ح    ”؟ هل تعتقد أنه يجب تسر
 حقد على من ير النفي ألن المجتمع سوف  ة  اإلجا ن على سوف يوحي  انوا قادر سرحوا من عملهم حتى لو  ار يجب أن   . أدائهأن الك
 أن المنظمات ملتزمة اس الشعور  ان الهدف من السؤال هو ق قاء على الموظفين الذين يتجاوز أعمارهم إذا  ن طرح 65اإل م ة عاما فإنه  ة االجتماع الرغ غة أخر أخف وطأة وأقل تأثرا  ص  .السؤال 
ار السن ضمن القوة  (:مثل قاء على  ار السن ئما هي محاسن ومساو اإل ة االحتفا    )ضمن موظفيها ؟العاملة ؟ أو إلى أ مد تعتقد أن على الشر
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Length Of QuestionsLength Of Questionsطـول األسئلة طـول األسئلة 
طة س .   نمن المفضل أن تكو أسئلة االستقصاء قصيرة و قاعدة عامة يجب أال يتعد السؤال أو الجملة في  امالو لمة، أو سطرا  ن  ان عشر ًاالستب ُ .
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ع األسئلة  ع األسئلة تتا Sequencing Of QuestionsSequencing Of Questions:  :  تتا صورة تقود المستجيب من  ان   :يجب أن يتم ترتيب األسئلة في االستب
ع الخاص  . األسئلة العامة إلى األسئلة ذات الطا
ة  .ومن األسئلة السهلة إلى األسئلة المتدرجة في الصعو

سمى هذا  وفر هذا المنهج Funnel Approachالمنهج البؤر : و حوث و  .السهولة والتقدم السلس للم
ة تناقش  ألفا إيجاب ع األسئلة المصاغة  ة تناقش نفس المفهوممن المستحسن عدم تتا أسئلة سلب  . مفهوما معينا 

عتبر خطأ: مثال ما يلي  عتين   :وضع جملتين متتا
 .عند فرصة جيدة للتفاعل مع زمالئي خالل ساعات العمل1.
 .عند فرصة محدودة للتفاعل مع زمالئي خالل ساعات العمل2.
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ة  انات الشخص انات التصنيف أو الب ة ب انات الشخص انات التصنيف أو الب ::ب
Classification Data Or Personal InformationClassification Data Or Personal Information انات ة على ب موغراف انات الد ة أو الب انات الشخص م والوضع االجتماعي والدخل تحتو الب انات المستجيب، الخ . . ..  عن العمر ومستو التعل انت هناك ضرورة إلى التعرف على ب انات أرقاما سرة مع االحتفا ٕواذا  ن إعطاء االستب حتف بها فمن المم قة سرة منفصلة  طلع عليها أحدأسماء من تم استقصاؤهم في وث احث وال  جب أن توضح تلك اإلجراءات .  ال و م هو .  لمن تم استقصاؤهم ذلك أن سبب الترق وضح لهم  ان في يد أ و . شخص آخرالتأكد من إخفاء اسم المستجيب إذا وقع االستب
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ا ًاثان ة : : ًثان انات الشخص انات التصنيف أو الب ة ب انات الشخص انات التصنيف أو الب ب
Classification Data Or Personal Classification Data Or Personal InformationInformation ة لقرار ارة مترو ة في االستقصاء مسألة اخت انات الشخص احثموقع الب  . ال

ل فئاتفضل وضع األسئلة التي تتطلب معلومات مفصلة عن الدخل أو أ  حث على ش  :مستو دخلك هو: مثال .معلومات حساسة أخر ضرورة لل
ل     1500:      اقل من  4500ق   فو من 4500-3100      3000-1600 ش

انات عن المتغيرات  احث ب ة أن يجمع ال م حوث التنظ نصح في ال ة، ألهميتها في وصف خصائص العنةو موغراف .الد  
256



ان  ل االستب ان المظهر العام أو ش ل االستب المظهر العام أو ش
General Appearance Or (Getup) Of The QuestionnaireGeneral Appearance Or (Getup) Of The Questionnaire

ة ان من حيت العناصر التال اه إلى مظهر االستب  :  يجب االنت
ان1.  . مقدمة االستب
تنظيم األسئلة وإعطاء اإلرشادات والتوجيهات والتنسيق الجيد            2.
ة3.3. انات الشخص ةالب انات الشخص   . . الب
ة األخر4.4. انات الشخص الدخل والب ة األخرالمعلومات الخاصة  انات الشخص الدخل والب   . . المعلومات الخاصة 
ان5.5. ة االستب اناألسئلة المفتوحة في نها ة االستب    األسئلة المفتوحة في نها
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A Good IntroductionA Good Introductionالمقدمة الجيدة المقدمة الجيدة  ز  ::مثالمثال خ                                            :المشارك عز خالتار ان العمل  ////:   :   التار اة في م وسوف تساعدنا . صمم هذا االستقصاء لدراسة مظاهر الح ان العمل ان عملك فإنني أرجو ًونظرا ألنك أنت الذ . على تحسين فهمنا لمستو الجودة في م حة عن تجرتك في م ع إعطاءنا صورة صح أمانة وصراحةتستط اتك ولن يتاح ألحد من غبر أعضاء الف .أن تجيب عن أسئلة االستقصاء  ر سنحاف على السرة التامة إلجا ة التامة فقد . الوصول إلى المعلومات التي تقدمها د لك الخصوص ص رقم لكل مشترك وسوف نستخدم هذا الرقم فق في ولكي نؤ عد تحليل قمنا بتخص البرد ملخصا للنتائج  عة وسوف نرسل لك  ًإجراءات المتا انات عم المساعدة التي قدمتها إل .الب ثيرا على وقتك وتعاونك، وأقدر  رك  نجاز ًأش حث احث                                                                   .هذا ال 258 ال



 Organizing Questions Giving Instructions And Guidance, And Good Alignmentتنظيم األسئلة وإعطاء اإلرشادات والتوجيهات والتنسيق الجيد
 أناقة تابتها  ة و م األسئلة في أجزاء مناس ساعد تنظ ة   ة اإلجا ف مات عن  م تعل ة وتقد قة منطق طر ة األسئلة دو أ وترتيبها  ل قسم المستجيب على إجا نعلى  ة  .  صعو
 قة تساعد المستجيب على طر ن ودو إرهاق  ومن الواجب ترتيب األسئلة  بير ة عليها دو بذل جهد ووقت  ناإلجا ن ه . لعين

259

                ::مثالمثال
غير موافق بشدةغير موافقغير موافق قليالمحايدأوافق قليالموافقأوفق بشدة

1234567

ان العمل اتك في م ة ممارستك لح ف ة وصفا لك ة الفكر من . ًتقدم األسئلة التال ة، وما تنجزه في العمل، ثم اكتب رقم اإلجا تك اليوم ة منطل تجر مناس اس اآلتي المق ل جملة مستعينا  ة  ان الموجود في نها :ًلك في الم
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ة  انات الشخص ة الب انات الشخص المثال اآلتيPersonal DataPersonal Dataالب ما هو موضح  ة  انات الشخص م الب ن تنظ المثال اآلتيم ما هو موضح  ة  انات الشخص م الب ن تنظ مثلك في الفئات الموجودة في   : : م مثلك في الفئات الموجودة في يرجى وضع دائرة حول الرقم الذ  ةيرجى وضع دائرة حول الرقم الذ  ةالمتغيرات اآلت   ::المتغيرات اآلت
ة--22 العمر العمر--11 ة الحالة االجتماع ة--33 الحالة االجتماع ف ة الوظ ة المرت ف ة الوظ  المرت

ا. 1     متزوج. 1     20تحت الـ .  1    اإلدارة العل
اإلدارة الوسطى. 2     أعزب. 2     35 –  20.  2   
المستو اإلشرافي األول. 3     أرمل. 3     50 –  36.  3   
وظائف غير إدارة. 4     مطل. 4     65 –  51.  4   
65قفو .  5   
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ة األخر انات الشخص الدخل والب ة األخرالمعلومات الخاصة  انات الشخص الدخل والب المعلومات الخاصة 
Information On Income And Other Information On Income And Other SensetiveSensetivePersonal Data Personal Data 

  ان مقدار مساهمتها في عتبر من الواجب تبرر طرح األسئلة و احث للمستجيب حتى ال  لة التي يواجهها ال  . ذلك تطفالحل المش
 ان على تقليل ة االستب ساعد طرح هذه األسئلة في نها ع الشخصي مستو تحيز المستجيب الناتج عن االستفزاز الذ رما  و ه األسئلة ذات الطا . تسب
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عتقد أن الدخل عامل مهم في شرح القر  مثالمثال احثين  عتقد أن الدخل عامل مهم في شرح القرًنظرا ألن الكثير من ال احثين  ارات ارات ًنظرا ألن الكثير من ال حث حثالتي يتخذها األفراد، السؤال التالي مهم لهذا ال انات االستقصاءوسيتم المحافظة وسيتم المحافظة . . التي يتخذها األفراد، السؤال التالي مهم لهذا ال اقي ب ة عليهما مثل  ة اإلجا انات االستقصاءعلى سر اقي ب ة عليهما مثل  ة اإلجا من فضلك من فضلك . . على سر مثل وضعك مثل وضعكضع دائرة على الرقم الذ    ::ضع دائرة على الرقم الذ 
:  الدخل السنو اإلجمالي-

ة واإلعفاءات األخر قبل خصم الضر
$ 36,000أقل من . 1
2 .36,000 $- 50,000$ 
3 .$50,001 - 70,000$ 
4 .70,001  $- 90,000$ 
$ 90,000أعلى من . 5
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ان  ة االستب ان األسئلة المفتوحة في نها ة االستب : : األسئلة المفتوحة في نها
Open Open –– Ended Question At The EndEnded Question At The End

 ان من اجل ة االستب اء هذه يوضع عادة سؤال مفتوح في نها ان أو عن أش حوثين عن أ امر في االستب قات الم انتعل  . رما لم يتناولها االستب
ك في   : : مثالمثال ما لم تعطك أسئلة االستقصاء فرصة للتعبير عن رأ ك في ر ما لم تعطك أسئلة االستقصاء فرصة للتعبير عن رأ المنظمة التي تعمل ر فتك أو  ك أو بوظ ثيرة ذات صلة  اء  المنظمة التي تعمل أش فتك أو  ك أو بوظ ثيرة ذات صلة  اء  ةفيها ، من فضلك اكتب أ تعلي بدور بخلدك في المساحة فيها ، من فضلك اكتب أ تعلي بدور بخلدك في المساحة أش ة اآلت ةالخال ة اآلت   :   : الخال
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انات م االستب ة عن تصم : لمحة ختام
انات شيوعا وأكثرها فائدة • اقتعتبر االستقصاءات من أكثر طر جمع الب بيرة ومنتشرة جغراف انت العينة   .ًخاصة إذا 
سر وسهولة• انات وترميزها ب احثين من جمع الب ن االستقصاءات ال  .تم
حق إضافات لألساس النظر • ن تكرار الدراسةاالستقصاء الذ تم التأكد من مصداقيته  حث نظرا ألنه من المم ه ال  .الذ قام عل
معاونة آخرن، • انات بنفسه أو  احث بجمع  الب قوم ال ن أن  ن إلحاقها بإحد المجالت أو الدورات أو الصحف ، ومن من المم البرد اإللكترونيومن المم البرد أو  ن إرسالها   . المم
غي • مبيوتر متاحة توجه المستقصى إلى السؤال الذ ين  .إجابته بناء على األسئلة أو السؤال السابهناك برامج 
ات • ة للحصول على إجا ات اإللكترون ن استخدام مواقع الشر 265. لالستقصاءات مثل تلك الخاصة بخدمات العمالء ومن المم

 Observation Observationالمالحظة المالحظة : : ثالثاثالثا
انات عن طر المالحظة •• انات عن طر المالحظة جمع الب   ::جمع الب
ه أ أسئلة في حالة المالحظة  •• انات دو توج ع الحصول على الب ه أ أسئلة في حالة المالحظة  ننستط انات دو توج ع الحصول على الب الح سلوك العاملين أو أنشطتهم أو أ ننستط احث أن  استطاعة ال الح سلوك العاملين أو أنشطتهم أو أ أ أن  احث أن  استطاعة ال ام مثل أ أن  طر عليها بإح س ه في بيئة العمل أو بيئة  ام مثل شيء آخر يهتم  طر عليها بإح س ه في بيئة العمل أو بيئة  انات الخاصة بذلك شيء آخر يهتم  قوم بتسجيل الب انات الخاصة بذلك المعامل ثم  قوم بتسجيل الب   ..المعامل ثم 
ات من تتم مالحظتهم وعاداتهم في العمل •• احث تحر الح ال ات من تتم مالحظتهم وعاداتهم في العمل ومما  احث تحر الح ال عقدونها وتعبيرات الفرح والغضب وغير ذلومما  الت التي  عقدونها وتعبيرات الفرح والغضب وغير ذلوأحاديثهم والمقا الت التي  ك ك وأحاديثهم والمقا ن مالحظتها م ن مالحظتهإمن لغة الجسم واشاراته التي  م ة التي . . ٕمن لغة الجسم واشاراته التي  ة التي ومن العوامل البيئ اتهم ومن العوامل البيئ ن أن تتم مالحظتها متغيرات مثل تسرح العاملين ونماذج تحر اتهم م ن أن تتم مالحظتها متغيرات مثل تسرح العاملين ونماذج تحر م االحتفاالت وغيرهام عضها أثناء تنظ م االحتفاالت وغيرهاومد قرب المقاعد من  عضها أثناء تنظ ..ومد قرب المقاعد من 
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أنواع المالحظةأنواع المالحظة
ما يلي ار التصنيف  حسب مع ما يليتنقسم أنواع المالحظة  ار التصنيف  حسب مع ة من عدمها يوجد نوعين من المالحظة    ::تنقسم أنواع المالحظة  ة من عدمها يوجد نوعين من المالحظةمن حيث المشار   ::من حيث المشار

Nonparticipantالمشارك المشارك  المالح غيرالمالح غير1.1. – Observer 

- Participantالمالح المشارك 2. Observer ن أن تكو المالحظة م قتين  لتا الحالتين السا  :نوفي 

لة1.1. لةمه      Structured Observation Structured Observationمه

لة 2.2. لة أو غير مه  Unstructured ObservationUnstructured Observationأو غير مه

267

Nonparticipantالمشارك المشارك  المالح غيرالمالح غير: ًأوال – Observer 
المنظمة ح جزءا من فر العمل  ص المالحظة دو أن  احث  ققوم ال  .ن

تب : : على سبيل المثالعلى سبيل المثال   ان الم احث أن يجلس في أحد أر ان ال قضي المدير وقته بإم يف  سجل  شاهد و عض وتسمح مالحظة سلوك . و صدر  أن  ام  ة خالل عدد من األ اف احث لفترة  ة قضاء المدير العاد وقته أثناء العملالمديرن لل ف مات الخاصة  بها أن . التعم احث من خالل تسجيل تلك المالحظات ثم تبو ن ال تم عض النتائجو احث(ولكن هذا يتطلب تواجد المالح  . ستخلص  لة ) ال ان العمل مدة طو الفي م .قلذا فإن الدراسات التي تقوم على المالحظة تستغر وقتا طو
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ا ًاثان - Participantالمالح المشاركالمالح المشارك: : ًثان Observer  : :  
عضو من فر العمل• احث يدخل المنظمة   . قوفيها ال
ة على سبيل المثال• احث في دراسة دينام ة الجماعة في منظمات األعمال فإنه ينضم إلى المنظمة  إذا رغب ال مالحظة دينام قوم  ح أحد العاملين بها ثم  ص .  الجماعات خالل أدائه للعمل و
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لة  لة وغير المه لة المالحظة المه لة وغير المه المالحظة المه
Structured Versus Unstructured Observational StudiesStructured Versus Unstructured Observational Studies

لة --11 لة  الدراسات القائمة على المالحظة المه  structured observational structured observational الدراسات القائمة على المالحظة المه
study  study   :  :   

احث في دراستها محد• حث لتسجيل .   دةنوفيها تكو فئات األنشطة والظواهر التي يرغب ال ل  م نماذج تناسب أهداف  تم في هذه الحالة تصم  . المالحظاتو
حداث   عادة يتم تسجيل بعض األشياء المهمة مثل مدة المالحظة ومدى تتابع األ       •

. واألنشطة التي تسبق أو تأتي بعد األشياء التي تتم مالحظتها           ان لذلك تأثي• ان العمل إذا  ة أو أ تغيير في م ر على تسجيل الظروف البيئ  . نتائج المالحظة 
ذلك انفعاالت• أنشطة العاملين و طة  احث أن لها هم تسجيل مختلف أنواع السلوك المرت ة إذا اعتبر ال ة وغير اللفظ ًتأثيرا◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌واتصاالتهم اللفظ ً ً ً ً ً َ ً ُ ً ً ً  . 
احث في ذلك• ن أو يتم تحليل المالحظات التي تم تسجيلها مع مالحظة تدخل ال ص تدخله إلى أدنى حد مم تم في التحليل تصنيف المالحظات في . تقل عدو ما  270 . مجموعات إلجراء مزد من التحليل عليها ف



لة --22 لة  الدراسات التي تقوم عن طر مالحظات غير مه  الدراسات التي تقوم عن طر مالحظات غير مه
Unstructured Observational StudiesUnstructured Observational Studies

عض الخصائص التي  قة عن  ار دق احث أف و لد ال ة الدراسةنال  الحظه .تستح الفحص في بدا ل شيء  احث  ًمالحظة األحداث قد تكو جزءا من الدراسة . سجل ال ة .ن دليل . تعتبر هذه الدراسات أصل الدراسات الوصف يف سيتم إذ تستخدم  الح ومتى وأين و .  ذلكساعد على تحديد من الذ س
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ا وعيوب الدراسات التي تقوم على المالحظة مزا
advantages and disadvantages of observational studies

ا  ا المزا ما::المزا انات التي تم جمعها عن طر مالحظة األحداث  ة أكبر ألنها ال تتعرض لتحيز المستجيبين  مستو الدقة في الب ع عض النتائج المحددة ذات  .تجر في الظروف الطب عات أحد المنتجات خالل من السهل التعرف على تأثير البيئة على  ابالتأثير على الظاهرة موضع المالحظة مثل مب ام األسبوع أو معدالت الغ احث على . أ انات ال وقد تساعد تلك الب حتاج إليها  .اكتشاف نماذج ذات معنى انات التي  ه أسئلة للمستجيبين، إذمن السهل استخدام المالحظة للحصول على الب الطر التي تعتمد على توج المقارنة  حث  ار المديرن  قال ات مفيدة من األطفال أو  . المشغولين دائماصعب الحصول على إجا
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لة ما لم يتم  :عيوب المالحظة المالحظة يتطلب استخدام المالحظة ظهور المالحظة لفترة طو ام  لفة  .الكاميرات مثال.. استخدام اآلالت للق طيئة ومملة وم أنها  عني وجود التحيز في مالحظته نظرا لطول المدة فإن الضجر والملل قد يؤثران على دقة المالح  .تتميز هذه الطرقة  سجلها، مما  انات التي  اتجاهاته  .وعلى دقة الب المزاج الشخصي للمالح و ن أن تتأثر المالحظة  الحظهمن المم حوث  .ومشاعره تجاه ما  عتمد المالح على التخمين في تفسير تعبيرات وجه الم ةقد  ير  .الذ يتم مالحظته والتعبيرات غير اللغو انات عن تف ن استخدام المالحظة في جمع ب حوث واعتقاداته من غير المم الح  .الم يف  الحظه و الحظه، وعلى الطر من الواجب تدرب المالح على تحديد ما  قوم بتسجيل ما  يف  قوم بذلك و قومتى  .المختلفة التي تعينه على تفاد الوقوع في التحيز  273

التحيز في الدراسات التي تعتمد على المالحظة
Baises In Observational Studies  ة احث على مالحظته الشخص عتمد فيها ال انات التي  احث للتحيز نتيجة قد تتعرض الب ر أو في تفسير ال خطأ في التسجيل أو خطأ في التذ الحظه احث أن يتأكد من توفر االتساق في فهم المالحظين  . لما  حثما يجب على ال انات واستخدامها في ال ن قبول الب م الحظونه حتى  الملل مما يؤد إلى تحيزه في تسجيل مالحظاته ٕقد تؤد طول فترة المالحظة واتمامها في فترات متقطعة إلى إجهاد  .للسلوك الذ  حة . ٕالمالح واصابته  المالحظة الصح ام  ة الق ف الحظه ولتجنب ذلك يجب تدرب المالح على  انات المالحظي . والتسجيل الدقي لما  ن عن الدراسات الجيدة يتم فيها التأكد من توفر الثقة في ب يتم قسمة عدد مرات االتفاق بين المالحظين . طر حساب معامل الثقة  عرف الرقم ، ) سواء االتفاق أو االختالف(على إجمالي عدد المرات  و معامل الثقة 274  .الناتج من القسمة 



عض المؤثرات ثم تسجيل آثار ذلك على  ة .ومساعدتهم على التخلص منهاشر فيديو ودراسته للتعرف على مصادر التحيز لد المتدرين يتم تعرض المتدرين إلى  ه : وجود التحيز يهدد الصالح غير من تتم مالحظته سلو وذلك عندما  أنه تحت المالحظة وتزداد قوة التحيز عندما تتم المالحظة لفترة . لشعوره  مالحظة وتسجيل سلوك غير السلوك . قصيرة قوم  لة فإن العاملين الذين تتم مال .المطلوب مالحظتهالن المالح  ةحظتهم أما في المالحظة التي تمتد لفترة طو التالي شر الصالح توفر في المالحظة  ا، و هم عاد ح سلو حثه أن لذا . ص انات  ستخدم المالحظة لجمع ب احث الذ  غي على ال ام القليلة األولى إذا ين اقي فترة المالحظة يتخلص من عدد المالحظات التي تمت خالل األ ثيرا عن مالحظاته خالل  .ظهر أنها تختلف 
275

انات ة في جمع الب ان استخدام المالحظة الم
Data Collection Through Mechanical Observation

احث• ما تقع دو أ تواجد لل ن استخدام اآلالت لتسجيل األحداث  اميرات الفيديو لتسجيل . نم ر السينمائي و اناتحيث تستخدم آالت التصو ة بخلوها من األخطاء. الب ان  .وتتميز المالحظات الم
 : أمثلة على ذلك•

انات مشاهد برامج التلفزو1.  . نب

انر في المتاجر2. عات بواسطة اإلس عها عن المب انات التي يتم تجم ات الب  .والصيدل

عة التي تحدد عدد زوار موقع معين3.  .نظم المتا

الت معينة مثل الصراف اآللي4. .تسجيل عدد مستخدمي تسه
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عا قة دوافع الفرد وشخصيته : ًرا ارات الكشف عن حق اخت ة( Projection Methods)  األساليب االسقاط
 حوث ع م ستط حث العلمي عندما ال  احث لهذه األساليب في ال اطنييلجأ ال ار في عقله ال ه ومشاعره والخواطر واألف احث التعبير عن رأ ان أو . ال  .المالحظةوفي هذه الحالة يتعذر استخدام أساليب المقابلة أو االستب
 الت حوث التسو وتفض ثرة في  ر المنتجات، وفي استخراج تستخدم أساليب اإلسقا  هم الشرائي وفي تطو ار العمالءالمستهلكين وسلو ر أف  .وتطو
اتير وغيرها ة والملصقات والصور والكار ط يف ير العمالء بين المنتجات واإلعالنات المختلفة ما تستخدم الرسوم التخط  . من اجل معرفة 
ة بي اطات العاطف حوث التحفيز هي أن االرت رة التي تقوم عليها  ، حيث ن الف ة في السو قيها ح قالمنتجات أو الخدمات والعمالء هي التي ت ا للسلوك  ًتعتبر العواطف محفزا قو ً   

277

احث واألخالق  احث واألخالق ال Ethics And The ResearcherEthics And The Researcherال
حوثين1. انات الم ة ب  .المحافظة على سرة وخصوص
عة الدراسة للمستجيبين2.  .عدم الخداع في شرح طب
حث، 3. انت ضرورة جدا لل ة إال إذا  غي جمع المعلومات الشخص اب التي تجبره على ذلكال ين قدم بدقة األس جب أن   .و
ة على االستقصاء4. ار أ شخص على اإلجا  .ال يجب إج
ه5. غي للمالح غير المشارك في العمل أن يتدخل ف  .ال ين
ال يجب تعريض المشاركين في الدراسة لظروف يكونون فيها عرضة 6.

وعلى الباحث أن يتحمل . لألضرار البدنية أو العقلية أو النفسية 
.مسؤولية حمايتهم من هذه األضرار

ال يجوز للباحث إطالقا أن يسيء شرح البيانات أو تشويهها عند تقديم 7.
.تقرير عن البيانات التي تم جمعها 
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المحاضرة الثامنة 
الفصل الحادي عشر 

Samplingالعينات وأنواعها 

280

مفاهيم أساسية
 : Population Researchيعرف مجتمع البحث 

. تميز تلك الصفة أو الصفات وحدات أو مفردات المجتمع عن غيرهامشكلة البحث ويجمعها صفة أو مجموعة من الصفات المشتركة بحيث  بأنه جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع  Statistical Populationبالمجتمع اإلحصائي ويسمى أيضا 
.بعملية جمع البيانات وإخضاعها للمشاهدة اإلحصائيةوالذي يقوم على مبدأ شمول كل مفردات أو وحدات المجتمع اإلحصائي هو العمل اإلحصائي المنظم المبني على أسس علمية  :Censusالتعداد  
عدد من (مبدأ شمول جزء من المجتمع اإلحصائي والذي يقوم على هو العمل اإلحصائي المنظم المبني على أسس علمية،  :Surveyالمسح  تمع أساليب المعاينة االحتمالية، بحيث يمكن تعميم نتائج المسح على المجوتختار هذه المفردات في الغالب باستخدام احد ). مفرداته أو وحداته .اإلحصائي بمستوى معين من الدقة
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.شموله ضمن وحدات العينة، سواء استجاب أو لم يستجيببالبيانات أو المعلومات المطلوبة عند شموله بعملية التعداد أو عند هو الشخص المكلف باإلدالء  :Questioned Personالمستجَوب •
هو الشخص الذي يدلي بالبيانات أو  :Respondentالمستجيب • .المعلومات المطلوبة
.المجتمع للظهور ضمن العينة المختارةالمجموعة المنتقاة، وضمان إعطاء فرص متساوية لجميع مفردات للتدخل في اختيار أو استبعاد أي مفردة من مفردات المجتمع مع من المفردات من المجتمع اإلحصائي بطريقة تبعد أي تحكم شخصي هي عملية النتقاء عدد  :Random Selectionاالختيار العشوائي •
. او المسحالحصول على البيانات وفقا لصيغة جمع البيانات المعتمدة في التعداد األفراد المشمولين بالتعداد آو المسح لغرض تعبئة االستبانة أو هو الشخص الذي يقوم بمقابلة  :Enumerator)  العداد(المستجوب •
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ن تمييز أصناف المجتمعات اإلحصائية م ة  ة وهياستنادا إلى الموضوعات التي تغطيها المسوح اإلحصائ  :ثالثة أصناف من المجتمعات اإلحصائ
ن أن تكو  :المجتمعات التي تتضمن استخدام األرض1. م ن أن تكو نواألرض  م ة أو جزء منها، و م ا نل ما تتضمنه الحدود اإلقل و االستخدام جيولوج ات، أو زراعة محصول معين، وقد  نغا اطي المعادن والنف من عدمه  .وجود احت
حصول الحوادث أو الوقائع على مدار زمن 2. و سنة أو أجزاء منها، ومن أمثلة هذه  :معينالمجتمعات المقترنة  ات في فترة معينة، والجرائم أو حوادثنوالزمن قد   . الخ.....السير خالل فترة معينة  المجتمعات عدد الوالدات والوف
اء من أنواع معينة3. ، واألسماك، المصانع، :المجتمعات التي تتضمن عدد من األش ة، والمخاز ن  .الخ...بنوك  ناألفراد، واألسر، والوحدات الس
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أسس تعريف المجتمع اإلحصائي
ة قا وفقا لألسس التال عرف المجتمع تعرفا دق ًيجب أن  ً عتبر قصور في معنى ومفهوم المجتمع وقد   المرجع الزمني4. المد3. الوحدات2. المحتو1. : ً اب أ من هذه األسس  حثوغ مجتمع آخر غير مجتمع ال ستبدل المجتمع  ة عند البد  .يؤد إلى أن  عتبر حجر الزاو ان ء ولذلك فان تحديد المجتمع وتحديد وحداته  أسلوب المعاينة أ عمل ينطو على جمع معلومات عن ذلك المجتمع سواء  العد الشامل أو   األسلوب 
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مثال 
:كما يليفي احد المصانع التابعة لشركة معينة فإننا يمكن تحديد هذا المجتمع  إذا أردنا تحديد المجتمع اإلحصائي لمسح العبوات الصالحة لمنتج معين

العبوات الصالحة من المنتج :المحتوى
، وال يشمل ذلك 1العبوات الصالحة من المنتج في المصنع رقم  :الوحدات  .العبوات الصالحة في المصانع األخرى

 المحلية والخارجية1جميع فروع المصنع رقم : المدى
. مثال 15/9/2009العبوات المنتجة بتاريخ  :المرجع الزمني

.وحدات المجتمع اإلحصائي تمثل 15/9/2008في جميع فروعه المحلية والخارجية بتاريخ  1وعليه فان جميع العبوات الصالحة من المنتج المحدد في المصنع رقم 
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تقسيم المجتمعات من حيث الثبات
:تنقسم المجتمعات من حيث الثبات إلى قسمين

.مجتمعات ثابتة ال تتغير خالل فترة قصيرة كالشوارع والمدن1.

. مثل عدد السيارات التي تمر في شارع ماتتغير بشكل سريع من فترة ألخرى ) حركية(مجتمعات غير ثابتة 2.
: أما من حيث العدد فتنقسم إلى

وهو المجتمع الذي يمكن : Finite Populationمجتمعات محددة 1. .تحديد عدد وحداته بشكل محدد

.وحداتهالذي يشمل عدد النهائي من القيم وال يمكن معرفة وتحديد عدد وهو المجتمع : Infinite Populationمجتمعات غير  محددة 2.
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: Sampling Unitوحدة العد أو وحدة المعاينة   انات ان الصغير الذ نجمع منه الب  .هي الجزء أو الك
 ونة للمجتمع هي وحدة معاينة، أ أن عدد وهذه الوحدة أو الوحدات . وحدات المعاينة هو عدد وحدات المجتمعل وحدة من الوحدات الم ونة للمجتمع تسمى عنصر   :“Element”الم
 شر الجنس ال ة تتعل  ع الخ، أو وحدات مصطنعة .....الموظف والطالب واألسرة والمدير نووحدة المعاينة قد تكو وحدات طب ن والوزارة ( ووحدات المعاينة قد ). الخ...المؤسسة والمصنع والمس  .نتكو متشابهة أو مختلفة من حيث الحجم
ة يجب تعرف وحدة المعاينة تعرفا واضحا حوث الميدان حث وعدم تداخلها مع  ًعند تنفيذ ال شملها ال انات من الوحدات التي  حثلجمع الب شملها ال  .الوحدات التي ال 
اه إلى الفر بين وحدة التحليل ووحدة المعاينة قا لألهداف المتوخاة من العمل فوحدة التحليل هي التي تعتمد أساسا في تحليل المعلومات : قما يجب االنت ة التي يتم جمعها تحق ان . اإلحصائياإلحصائ ماثل مفهوم وحدة التحليل لوحدة المعاينة أذا   .التحليل على مستو وحدة المعاينة نفسهاوقد 
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العينة والمعاينة ستخدم  :Sampleالعينة  ة محددة ل طرقة علم اره  في هي الجزء من المجتمع الذ يتم اخت م على الكل المعاينة .  الح ار  ة االخت فترض أن تكو العينة المختارة ممثلة للمجتمع وخواصه أصدق تمثيل . Samplingوتسمى عمل ه حجم العينةنو سمح  أحسن ما  سمى .  ما في ذلك االختالف بين وحداته، وذلك  ل عنصر من عناصر العينة  .خصائص أو مواصفات معينة أو الخروج باستنتاجات عن المجتمعات حديد  الطريقة أو تقنية العلمية التي يتم بها اختيار عينة مالئمة بهدف تهو  :Sampling Techniqueأسلوب المعاينة  :Subjectو ار العين :Sampling Frameإطار المعاينة  ن اخت م حتو على وحدات المعاينة حتى  ارة عن إطار  . ة هو ع سمى بإطار المجتمع  املة للمجتمع أو إجراء.Population Frameما  ة  ن أن تتم تغط م ة ن إذن بدو هذا اإلطار ال  جب أن يوضح اإلطار الموقع والعنوان والحدود . معاينة احتمال موجبها الوصول إلى أ وحدة معاينة تختاو ن  م ر ومجموعة القواعد التي   .في العينة 
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أسباب اختيار العينات
التكلفة والجهد وطول الوقت 1.
ضعف الرقابة واإلشراف والدقة 2.
التجانس التام وبالتالي فان فحص الجزء يكفي3.
تلف العناصر مثال ال يمكن فحص جميع المعلبات الن ذلك يؤدي 4.

لتلفها كما ال يمكن فحص جميع دم المريض 
عدم امكانية حصر مجتمع الدراسة في بعض االحيان 5.
حساسية التجربة مثال ليس منطقيا اعادة تغليف عبوات منتج معين 6.

.بطريقة جديدة قبل اجراء التجربة على عينة واختبار صالحيتها
تساعد العينات في اختبار مدى دقة نتائج الحصر الشامل7.
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Sample Typesأنواع العينات 
:تنقسم العينات إلى قسمين رئيسيين

وفي العينات . الخ...األخرى من العينات االحتمالية كالطبقية والعنقودية ، أو يكون غير متساوي كما في األنواع )احد أنواع العينات االحتمالية( متساويا لجميع المفردات كما هو الحال في العينات العشوائية البسيطة وهذا االحتمال يمكن أن يكون .تلك المفردة في العينة ال يساوي صفريكون لكل مفردة من مفردات المجتمع احتمال معلوم وان احتمال ظهور بحيث التي تعتمد على نظرية االحتماالت، أي أن عملية االختيار تجري  وهي :Probabilistic Samples) العشوائية( العينات االحتمالية -1 . االحتمالية يكون مجتمع البحث محدد ومعروف بشكل دقيق
  :Non Probabilistic Samples العينات غير االحتمالية -2

واحتمال كل مفردة في الظهور في العينة غير .  للدخول في العينةمفردات مجتمع البحث، ولهذا فال تتساوى الفرصة ألفراد المجتمع وهي التي يتحكم الباحث في اختيار مفرداتها وال تتطلب معرفة عدد  وفي هذه العينات ال . مثل العينة القصدية والعينة الحصصية. معلوم .يمكن تحديد ومعرفة جميع مفردات المجتمع

العينات االحتمالية : أوال
 إلى Probabilistic Samples) العشوائية(تنقسم العينات االحتمالية •

: نوعين وهما
 Unrestricted Probability Sampling العينات العشوائية غير المقيدة -أ 

حد وهي العينات التي يتم اختيارها مباشرة من المجتمع وتشمل فقط نوع وا Simple Random Sampleوهو العينة العشوائية البسيطة 
، وهذا النوع من العينات يؤدي إلى تحسين  Restricted Or Complex Probability Sampling العينات العشوائية المعقدة أو المقيدة -ب  :وتشمل أربعة أنواعكفاءة المعاينة ، 
Systematic Samplingالعينة المنتظمة 1.
Stratified Samplingالعينة الطبقية 2.
Cluster Samplingالعينة العنقودية 3.
Double Samplingالعينة المضاعفة 4.
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العينات العشوائية غير المقيدة : ًأوال  Unrestricted Probability Sampling  طة س ة ال ة غير المقيدة  :Simple Random Sampleالعينة العشوائ ة  Unrestricted Sampleوهي العينة الوحيدة في العينات االحتمال أنها العينة التي تكو الفرص فيها متساو ارهم ضمن هذه العينةن وتعرف  ع أفراد المجتمع الن يتم اخت ار أ مفردة ضمن العينة   .لجم طة في حالة توافر شرطين أساسيين هما حجم المجتمع/ حجم العينة = احتمال أن يتم اخت س ة ال ع أفراد المجتمع األصلي معروفين -أ :وتختار العينة العشوائ و جم إطار المعاينة (نأن  و هناك تجانس بين هؤالء األفراد - ب ).محدد ومعروف استخدام جدا .نأن  القرعة أو  طة إما  س ة ال ار العينة العشوائ تم اخت ار ول و ة، أو من خالل برامج الكمبيوتر المصممة الخت  .العيناتاألرقام العشوائ
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العينات العشوائية المعقدة أو المقيدة: ثانياً 
 Restricted Or Complex Probability Sampling 

:Systematic Sample العينة المنتظمة أو النظامية -1
العينة دون وفقا لهذا النوع من العينات يتم إتباع أسلوب منتظم الختيار مفردات      .تحديدها عشوائيا هي التي يتم الرجوع إلى جداول األرقام العشوائية أو القرعة، وإنما نقطة البداية

الدورة فان الباحث يختار عينته بشكل دوري حيث يقوم في البداية بتحديد طول   وائيا في القائمة مثال إذا توافر قائمة بأسماء أفراد مجتمع الدراسة وكانوا مرتبين عش    )Skip Interval ( ثم 10 فان طول الدورة هو 1000 وحجم المجتمع 100كان حجم العينة هو عن طريق قسمة حجم المجتمع على حجم العينة المطلوب فإذا ، بشكل عشوائي ) 10عدد اقل من (يتم تحديد نقطة البدء من المجموعة األولى    . وهكذا25 والثالثة رقم 15 المفردة الثانية تكون رقم 5ومن ثم إضافة عشرة وهكذا مثال نقطة البدء كانت 
Skip Interval = Population Size \ Sample Size

ة أكثر سهولة   في حالة المجتمعات الكبيرة والمتجانسة يكون استخدام العينة المنتظم        .من الناحية العملية مقارنة بالعينة العشوائية البسيطة 
  لألكبر أو العكس وهذا يمكن عالجه من خالل ترتيب إطار المعاينة بشكل   ال من األصغر إال أنها قد تسبب تحيز إذا كان إطار المعاينة مرتب بطريقة معينة مث   
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: Stratified Random Sample العينة الطبقية العشوائية -2
سواء بالعينة (الباحث باختيار أفراد العينة عشوائيا من هذه الطبقات الخ، ومن ثم يقوم ....االقتصادي، أو االجتماعي أو التخصص العلمي مجموعات فرعية حسب احد متغيرات الدراسة كالجنس أو المستوى عندما يكون مجتمع الدراسة غير متجانس يتم تقسيمه إلى طبقات أو  ).العشوائية البسيطة أو العينة المنتظمة
.  مساويا لعدد مفردات العينة الكليةمعين، بحيث يكون مجموع العينات العشوائية الجزئية من كل الطبقات مستقلة ويتم اختيار عينات عشوائية منها بحجم ) Subpopulations( أي انه يتم التعامل مع الطبقات كأنها مجتمعات فرعية 

.وتكون وحدة التحليل في الدراسة المجموعة الفرعية
: توزيع مفردات العينة على الطبقات 

:طرق لذلك العشوائية الجزئية التي سيتم سحبها من كل طبقة، وهنا يوجد ثالث العينة الكلية على الطبقات المكونة للمجتمع، أي تحديد حجم العينة دات المشكلة في تصميم العينة العشوائية الطبقية هي كيفية توزيع عدد مفر
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 : Proportional Allocationالتوزيع المتناسب  -1
وهي األكثر   Proportionate Stratified Random Samplingوهذه تسمى بالعينة العشوائية الطبقية التناسبية . المجتمع الكليوهنا يتم توزيع العينة الكلية على الطبقات بحسب نسبة كل طبقة من  : شيوعًا لألسباب التالية

أكثر كفاءة إحصائية من العينة العشوائية البسيطة•
 أكثر سهولة من حيث التنفيذ مقارنًة بالعينات الطبقية األخرى•
– Self(تعتبر عينة موزونة أو مرجحة ذاتيًا • Weighting Sample (حيث يمكن حساب الوسط مباشرة من عناصر العينة.



مثال على العينة الطبقية التناسبية وغير التناسبية
اختيار عينة تناسبية  عدد العناصر  المستوى الوظيفي   

من العناصر % 20
عينة غير تناسبية

1027المستوى اإلداري األعلى    
30615المستوى اإلداري المتوسط   

501020المستوى اإلداري األدنى   
1002030المشرفون  

50010060الموظفون اإلداريون     
20410السكرتارية 

710142142اإلجمالي   

295

ويشمل : Disproportional Allocation التوزيع غير المتناسب -2 وهناك عدة أنماط . جميع األنماط األخرى غير النمط التناسبي السابق ، )Disproportionate Stratified Random Sampling(للعينات الطبقية العشوائية غير التناسبية 
: ويستخدم هذا النوع في الحاالت التالية 

 عندما يكون عدد أعضاء بعض الطبقات صغير جدا أو كبير جدا
 عندما يكون هناك فروق كبيرة في التباينات الداخلية للطبقات)Intra- stratum Variances ( تجانسالطبقات ذات التباين الكبير مقارنة مع الطبقات األخرى األكثر وهذا يستلزم زيادة العدد المختار في.
 جمعها من باقي الطبقاتعندما يكون جمع البيانات من بعض الطبقات أيسر وأقل تكلفة من.
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:ومن بين أنماط التوزيع غير التناسبي ما يلي
: Equal Allocation التوزيع المتساوي -1

.حجم الطبقة في المجتمع والتباين داخل هذه الطبقةوهنا توزع العينة الكلية بالتساوي على طبقات المجتمع بغض النظر عن 
 التوزيع المبني على أساس تحكمي من قبل الباحث-2
) Judgmentally Determined Disproportionate (
 :Optimum Allocation التوزيع األمثل -3

.أو تتم االستفادة من المسوح السابقة لنفس موضوع المسح الحالييتم الحصول عليه من المسوح التجريبية التي تجرى قبل المسح الحقيقي يستلزم معرفة التباين في كل طبقة ولو بصورة تقريبية، وهذا التقدير وهذا . بحسب مقدار التباين الداخلي في كل طبقة من طبقات المجتمعيعتمد هذا األسلوب على توزيع حجم العينة الكلية على طبقات المجتمع 
297لجميع الطبقات وحجم مفردات المجتمع الكلي التباين داخل الطبقة وعدد مفرداتها منسوبا إلى مجموع التباين الكليوبالتالي فان حجم العينة الجزئية من كل طبقة سيحدد بناء على حجم 

:خطوات تصميم المعاينة الطبقية العشوائية
تحديد المتغير الذي بناء عليه سيتم إجراء التقسيم الطبقي 1.

)Stratification (
تحديد الطبقات أو المستويات 2.
ات اختيار األساس التناسبي أو غير التناسبي في اختيار العينة من الطبق3.
إلى اطر معاينات فرعية ) Sampling Frame(تقسيم إطار المعاينة 4.

كل إطار يخص طبقة معينة 
داخل كل طبقة بشكل عشوائي) Elements(ترتيب العناصر 5.
استخدام العينة العشوائية البسيطة أو العينة المنتظمة عند اختيار 6.

المفردات الالزمة من كل طبقة
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)Cluster Sample( العينة العنقودية -3
ولية وفق هذا النوع من العينات يتم تقسيم المجتمع إلى وحدات أو عناقيد أ )Clusters ( نختار منها عينة عشوائية بسيطة وتكون هذه عينة المرحلة .الفرعية لكل وحدة من وحدات العينة األولى وهكذا ومن ثم يتم اختيار عينة عشوائية بسيطة  من هذه الوحدات أو العناقيدوكل عنقود مختار يشمل عدد من الوحدات أو العناقيد الفرعية . األولى

. يكون هناك تجانس داخل كل طبقة أو مجموعة وتباين بين الطبقاتبعكس العينة الطبقية حيث . أي انه يجب أن تكون العناقيد غير متشابهةهناك خصائص مشتركة ضمن العنقود الواحد تميزه عن العناقيد األخرى عناقيد والصفوف قي المدرسة الواحدة تشكل عناقيد، وهكذا ال يكون فالمدارس مثال تشكل ) وليس طبقة ذات خصائص مشتركة(عنقودا واصغر وحدة في المجتمع تسمى مفردة ومجموعة من المفردات تسمى 

مثال على العينة العنقودية
 على مستوى  إذا كان المطلوب اختيار عينة عشوائية من تالميذ المرحلة االبتدائية•

يقسم قطاع غزة، في هذه الحالة يتم اختيار العينة على أكثر من مرحلة حيث 
شمال غزة، غزة، الوسطى، خانيونس،   (قطاع غزة مثًال إلى خمس محافظات 

).  كمرحلة أولى (ونقوم باختيار عينة عشوائية بسيطة من هذه المناطق  ) رفح
يمية مثًال   ثم يتم تقسيم المحافظات المختارة في المرحلة األولى إلى إدارات تعل •

). كمرحلة ثانية(ويتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من هذه اإلدارات   
د من المدارس ثم يتم تقسيم اإلدارات التي تم اختيارها في المرحلة الثانية إلى عد•

). المدارس كمرحلة ثالثة(ويتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من هذه المدارس   
شوائية  وأخيرًا يتم اختيار عدد من تالميذ هذه المدارس المختارة  بطريقة ع •

).كمرحلة رابعة(
:في كل مرحلة ) أو المفردة(ويالحظ هنا اختالف وحدة المعاينة    •
ة وحدة ففي المرحلة األولى وحدة المعاينة هي المحافظة، وفي المرحلة الثاني•

وفي المرحلة الثالثة وحدة المعاينة هي المدرسة،  . المعاينة هي اإلدارة التعليمية 
 الدراسة وفي المرحلة الرابعة واألخيرة وحدة المعاينة هي التلميذ، حيث ستجرى
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: أسباب استخدام العينة العنقودية     
. والمنتظمة والطبقية     الدراسة، وهذا ما يميزها عن العينات العشوائية البسيطة          تستخدم في حالة عدم تجانس أعضاء أو مفردات مجموعات           1.
. البسيطة أو المنتظمة أو الطبقية     أقل تكلفة من الناحية االقتصادية مقارنة مع العينة العشوائية             2.
. حيث قد يتوافر فقط إطار أو بيان بالمجموعات        عدم توافر إطار معاينة كامل للمفردات المكونة للمجتمع            3.

301غير شائع في البحوث التي تقوم بها المنظمات        كما أن هذا النوع     . للمجتمع تزداد كلما كانت العناقيد متماثلة      وبالتالي فان دقة التمثيل       . حالة العينة العشوائية البسيطة     خطأ المعاينة في هذا النوع من العينات اكبر مما هو عليه في             

أنواع العينة العنقودية
: هناك بعض األنواع الفرعية للعينة العنقودية منها•
– Single العينة العنقودية ذات المرحلة الواحدة -1 Stage Cluster Sampling  :

 وهي التي يتم فيها تقسيم المجتمع إلى مجموعات ثم اختيار عدد من تلك
المجموعات عشوائيًا ومن ثم جمع البيانات من جميع أعضاء 

.المجموعات التي يتم اختيارها
:  Multistage Cluster Sampling العينة العنقودية ذات المراحل المتعددة -2

حيث يتم اختيار عينة . ويتم فيها اختيار المجموعات على أكثر من مرحلة
 عشوائية من إطار المعاينة األساسي وبعد ذلك في المرحلة الثانية يتم

اختيار عينة عشوائية من إطار المعاينة الثاني الذي يشمل الوحدات 
.الفرعية للوحدات األساسية التي اختيرت في المرحلة األولى وهكذا
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ة -3  :Area Sampling العينة المساح
ة ، ولكنه ال المعاينة العنقود ال من أش ة ش ا تعتبر المعاينة المساح ة أ ال المعاينة العنقود ة وتعتبر من أكثر أش المناط الجغراف ة خاص  ًهم لتي التكلفة وعدم توفر . في التطبي العملي مفردات المجتمعحيث أنها تتغلب على مش  .إطار معاينة تفصيلي 
 حث في عدد من اء والقر ستخدم هذا النوع من المعاينات عندما يوجد مجتمع ال ة مثل المحافظات والمدن واألح  .الخ...... المواقع الجغراف
ة مات المعاينات االحتمال ة أقل تكلفة من معظم تصم  .األخر المعاينة المساح
الغين في مدينة ما فانه م: مثال .ال تحتاج إلى وجود إطار للمجتمع مين ال ن أن يتوفر خرطة ن على فرض أننا نرد إجراء مسح للمق م أسمائهم في حين أنه  احث عيالصعب توفر إطار معاينة  ة ألن يختار ال اف ة تعتبر  ن ان المرعات التنة لهذه المدن توضح المرعات الس انات من س قوم بجمع الب ي من بين تلك المرعات ، ثم  ارها 303  .تم اخت

ما فيها عينة المساحة فانه يجب علين• ة  م المعاينة العنقود ة على عند تصم ا اإلجا ة    ما مد التجانس داخل العناقيد ؟-1 :التساؤالت التال
ة للمع لما انخفضت الكفاءة اإلحصائ عض لما زاد التجانس داخل العنقود  اينة ولذلك  اي م عناقيد يزداد فيها الت احثين يزد هذه الكفاءة من خالل تصم ن الداخلي للعنقود ال )Intra-cluster Variance .( احثين اين في عينة المساحة فان ال ة المتجاورة معاولزادة هذا الت عض المناط الجغراف ًقومو بدمج  ة الحجم ؟-2 . ن ة أم غير متساو ة الحجم  هل العناقيد متساو ة أو غير متساو ة قد تتكو من عناقيد متساو ونظرة العناقيد  . نالعينة العنقود )Theory Of Clustering ( تشير إلى أن متوسطات عناقيد العينة تعتبر تقديرات انت ) Unbiased(غير متحيزة  لما  و أكثر تحققا  ًلمتوس المجتمع، وهذا  ن عي ل طب ش ة في الحجم  أما في حالة عدم تساو العناقيد . العناقيد متساو )Clusters Of Unequal Size ( قة للتعامل معها ومن هذه فهناك أكثر من طر  :قالطر

 دمج العناقيد الصغيرة )Small Clusters ( ًمعا أو تجزئة العناقيد الكبيرة )Large Clusters (و هناك تقارب في حجوم العناقيد  نحتى 
ل ط ار عناقيد من  قات حسب حجمها ومن ثم اخت 304 قة  ترتيب العناقيد في ط



Double Sampling العينة المضاعفة -4
ة لدراسة م انات أول م معين لجمع ب استخدام تصم احث  قوم ال مزدعينة، ثم عندما  لة  ة من العينة األولى لفحص المش أخذ عينة فرع عد ذلك  و قد استخدم العينة المضاعفة من قوم  احث   . نالتفصيل، فإن ال
 ة المعاينة التسلسل ضا  ما تسمى Sequential Samplingًوتسمى أ  ، Multiphase Samplingالمعاينة متعددة األطوار 
 حاجة إلى احث   و ال حث التي سب نيتم استخدام هذا النوع من المعاينات عندما  ة من مجموعات ال انات عنها لنفس الدراسةمزد من المعلومات من مجموعة فرع  .جمع ب
ة ق ة أو الط مات المعاينة العنقود ة: مثال ًعادة ما تستخدم في تصم انه تحتو على أسئلة محددة اإلجا استخدام است المنظمة فهما أوضح  استقصاء تم إجراؤه  احثقد تشير إلى أن لد إحد مجموعات العاملين  لة التي يدرسها ال الت مع أفراد . للمش عقد مقا احث  قوم ال لةوهنا  ة لهم عن المش ه أسئلة إضاف أن . تلك المجموعة وتوج ن القول  م احث هنا قد استخدم أسلوب العينة المضاعفة 305  .ال
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Non Probabilistic Samplesأنواع العينات غير االحتمالية:  ًثانيا
               تستخدم هذه العينات عندما ال يكون الباحث مهتما بتعميم

النتائج على المجتمع بقدر اهتمامه بالحصول على بعض            
.المعلومات األساسية بسرعة وبأقل تكلفة     

           في بعض األحيان قد تكون هذه العينات هي الخيار الوحيد
. أمام الباحث للحصول على بيانات     

            هناك نوعان أساسيان للمعاينات غير االحتمالية وهما :
Convenience Samplingالمعاينة الميسرة    1.
Purposive Samplingالمعاينة الهادفة أو الغرضية     2.



Convenience Sampling المعاينة الميسرة -1
         تعتبر عينات غير مقيدةUnrestricted Samples
             هذا النوع من المعاينات يتيح للباحث جمع البيانات من

أعضاء المجتمع الموجودين في ظل ظروف مريحة للباحث             
.  لجمع المعلومات 

          تستخدم المعاينة الميسرة عادة خالل المراحل االستكشافية
وتعتبر أفضل طريقة لحصول الباحث           . لمشروعات البحوث  

.على المعلومات األساسية بسرعة وتكلفة منخفضة       
                أقل تصميمات المعاينات مصداقية من حيث إمكانية تعميم

نتائجها   
307

Accidental Sampleعينة الصدفة 
               تعتبر هذه العينة عينة ميسرة وتتكون هذه العينة من األفراد

الذين يقابلهم الباحث بمحض الصدفة، أو الذين يتوافر له        
. مقابلتهم بسهولة ويسر     

 لو أراد باحث قياس رأي الجمهور حول قضية وضع       : مثال
تسعيرة حكومية لألصناف الضرورية في غزة فانه سيجري       

. المقابالت مع من يقابلهم بالصدفة      
            هذه العينة ال تمثل المجتمع تمثيال صادقا وال تمثل سوى

.  نفسها ولذلك يصعب تعميم نتائجها على المجتمع           
         هذه العينة تبقى مفيدة وتعطي فكرة أولية عن اتجاهات

308. الجمهور تجاه القضية المدروسة   



Purposive Sample المعاينة الهادفة أو الغرضية -2
قد يضطر الباحث في بعض الظروف إلى الحصول على المعلومات من 
مجموعة معينة بدال من الحصول عليها من المجموعة الميسرة له أو 
األكثر تعاونا أو سهولة بالنسبة له، كأن يكون أفراد تلك المجموعة 
 هم الذين تتوفر لديهم المعلومات التي يحتاجها البحث، أو ألنه تتوفر
فيهم فقط بعض الخصائص التي حددها الباحث ورأى أنها مهمة 

.للحصول على نتائج دقيقة
لو أراد باحث دراسة الحياة االقتصادية التي كانت سائدة مثال أيام : مثال

ك االنتداب البريطاني فان ذلك يستلزم مقابلة األفراد الذين عايشوا تل
أي أن الباحث يختار أفراد العينة بشكل مدروس ومحدد وعن . الفترة
.قصد

: وهناك شكلين أساسيين للمعاينة الهادفة وهما
Judgmental Samplingالمعاينة االجتهادية 1.
Quota Sampling309المعاينة الحصصية 2.
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 ة  :judgment samplingالمعاينة االجتهاد
ار أفضل العناصر القادرة على ت م المعاينة االجتهاد اخت م يتضمن تصم قد احث حتاجها ال  المعلومات التي 
ة عندما يوجد عدد محدود من الناس ل م المعاينة االجتهاد ديهم ستخدم تصم احث في الحصول عليها،  انات أو المعلومات التي يرغب ال و غير مفيد للوفي مثل هذه الب ة   .احثنالظروف ، فإن أ نوع من أنواع العينات االحتمال
،حث م نتائج ال احث على تعم حدد قدرة ال م المعاينة االجتهاد  و هذ نظرا تصم سرة من الخبراء المتاحين له، وقد  ستخدم عينة م احث  ا نألن ال ه نظرا لو عتمد عل احث أن  ن لل م م الوحيد الذ  م هو التصم ة لد عدد أو فئة محدودة من عناصر المجتمع، وعدم جود التصم اقي الفئاتالمعلومات المطلو  .وجودها لد 
ة لتحديد هذا ا احث بذل جهود إضاف ة من ال حتاجها، وجهدا آخر في الوصول إليلفر تتطلب المعاينة االجتهاد هم الذ تتوفر لديهم المعلومات التي  عطوه تلك المعلومات   .واكتساب ثقتهم ل
احث من الحصول عل ن ال م م األسلوب الوحيد الذ  و هذا التصم ى نقد  حث عض أسئلة ال ة  نه من إجا   . المعلومات التي تم
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 Quota Sampleالعينة الحصصية    
لعينة الطبقية ثم يقوم فيها الباحث بتقسيم المجتمع إلى فئات أو طبقات تماما كما في ا   

. تمعيختار عدد من األفراد في كل فئة بحيث يتناسب مع حجم الطبقة في المج    
وذلك من أجل تحسين تمثيل العينة للمجتمع المدروس   

إذ ال يستعمل   الفارق بينها وبين العينة الطبقية هو أسلوب اختيار أفراد كل طبقة،   
سلوب األسلوب العشوائي في االختيار في العينة الحصصية، بل يتم استعمال أ  

ويستخدم هذا النوع من العينات في دراسة الرأي العام وفي  . الصدفة أو القصد
.الدراسات التربوية واالجتماعية

اهات قد يظن أن اتجاهات العمال نحو العمل في المنظمة تختلف كثيرا عن اتج: مثال
، وعدد %60فإذا كان عدد العمال . الموظفين نحو العمل بالمنظمة أيضا  

، وإذا كان الباحث بصدد مقابلة ثالثين من العمال والموظفين   %40الموظفين 
ليحصل على إجابة لسؤال البحث الخاص بمدى االختالف بين اتجاهات  

 12 عامال وحصة الموظفين 18المجموعتين، فإن حصة العمال في هذه العينة  
من العينة، وسيتم بعد ذلك  % 40و% 60موظفا، وذلك ألن هذه األرقام تشكل 

 موظفا يتيسر للباحث مقابلتهم، قد تكون بيانات   12 عامال و18أخذ آراء أول 
. لة للتعميمالعينة غير ممثلة للمجتمع ، وبالتالي فإن نتائج البحث تكون غير قاب  
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الدقة والثقة في تحديد حجم العينة
Precision And Confidence In Determining Sample Size

  من المفترض أن تعطي إحصاءات العينة تقديرا جيدا لمعلمات المجتمع مع    •
. السماح بهامش خطأ محدود 

إحصاءات   السبب الرئيسي لتصميم المعاينة االحتمالي هو زيادة احتمال أن تكون •
 ورغم أن تقدير الوسط بدقة قد ال العينة بقدر اإلمكان قريبة من معلمات المجتمع

أو مستوى باحتمال معين  يمكن أن يقع فيها مدى أو فترة يكون ممكنا إال أن تقدير  
.من الثقة ممكن

:Precisionالدقة  •
مع  يقصد بالدقة مدى قرب التقديرات المحسوبة من العينة من معلمات المجت  •

. الحقيقية
فهي تشير إلى مدى تأكدنا من أن تقديراتنا من واقع     : Confidenceأما الثقة •

إال % 100و % 0بيانات العينة سوف تكون صحيحة ويتراوح مستوى الثقة بين    
ثقة بنسبة  انه في العلوم االجتماعية هناك توافق بين الباحثين على قبول مستوى 

أي أن تقديرنا لمعلمات المجتمع من واقع بيانات العينة سيكون صحيحا         % 95
313%95بنسبة  

أي انه كلما زادت درجة العالقة بين درجة الدقة ومستوى الثقة عالقة عكسية   •
.كلما انخفضت درجة الثقة) ضاق المدى(الدقة 

 عامل من مجتمع حجمه 50على فرض أننا أخذنا عينة عشوائية بسيطة عددها : مثال
مي  عامل في إحدى الورش الصناعية وقد تبين أن متوسط إنتاج العامل اليو 300
. وحدة50هو 

   + 50( مثال 60 و40إذن يمكن القول أن المتوسط الحقيقي لإلنتاج يتراوح بين  
 كان وكلما ضاق هذا المدى كلما زادت دقة التقدير وانخفضت درجة الثقة فلو) 10

)  5   + 50( أي 55 و 45باستطاعتنا تقدير متوسط اإلنتاج في مدى يتراوح بين     
إال أن المدى . فإننا نكون حصلنا على تقدير أكثر دقة لمتوسط اإلنتاج في المجتمع 

ي المدى األول األول أكثر ثقة من المدى الثاني، أي أن ثقتنا في أن المتوسط سيقع ف 
.اكبر من ثقتنا في أن المتوسط سيقع في المدى الثاني  

أن المتوسط سيقع بين صفر وما % 100حيث يستطيع أي شخص أن يدعي بنسبة  
.النهاية
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Statistical Estimationالتقدير اإلحصائي 
 يتم )Inferential Statistics(هو أسلوب لالستدالل اإلحصائي •

بموجبه تقدير معالم المجتمع من خالل اإلحصائيات المناظرة لها في 
:التقدير اإلحصائي نوعينو. العينة

Point Estimationالتقدير بنقطة 1.

Interval Estimationالتقدير بفترة 2.
.والتقدير النقطي يعتبر من ابسط طرق إيجاد تقدير معلمة مجهولة•
أما التقدير بفترة فيتميز بأنه يمكن حساب احتمال أن يكون التقدير •

لذا فإن فترات . صحيحًا، وبالتالي يمكن معرفة مدى دقة التقديرات
 ألن Confidence intervals"  فترات الثقة " التقدير تسمى أيضًا 

هذه الفترات تعتمد في تكوينها اإلحصائي على درجات أو مستويات ثقة 
 وغيرها، بمعنى % 99 أو %95  مثل Confidence Levelsمعينة 

  0.99 أو  0.95أن احتمال أن تكون فترة التقدير صحيحة هو 
315...وهكذا

 Parameter And Statisticالمعلمة واإلحصائي •
يستند االستدالل اإلحصائي بصورة جوهرية على البيانات التي يتم 
الحصول عليها من عدد محدود من األفراد أو األشياء أو العناصر 

 ومن خالل هذه البيانات يتم صياغة Sampleوالتي تسمى بالعينة 
التعميمات أو االستنتاجات اإلحصائية حول جميع األفراد أو األشياء 
أو العناصر والذين يماثلون أفراد أو أشياء أو عناصر العينة وتسمى 
هذه المجموعة الشاملة التي يجرى التعميم على أفرادها بالمجتمع 

.اإلحصائي كما سبق شرحه
ويسمى القياس المستخرج من خالل البيانات في العينة اسم اإلحصائي 

فمتوسط أداء أفراد العينة على ) Statistic(أو إحصائي العينة 
كما أن االنحراف (    ) اختبار معين يسمى إحصائي ويرمز له

) S(المعياري المستخرج من نفس العينة يسمى إحصائي ويرمز له 
ومعامل االرتباط بين أي متغيرين يسمى إحصائي عند استخراجه من 

الخ) .........R(خالل أفراد عينة الدراسة ويرمز له 



: Parameterالمعلمة •
أما خصائص المجتمع اإلحصائي أو القياسات المستخرجة منه فتسمى 

). إحصائي المجتمع (Parametersبالمعالم 
: أمثلة

).µ(متوسط المجتمع يسمى معلما ويرمز له 1.

).σ(االنحراف المعياري للمجتمع يرمز له 2.

).ρ(معامل االرتباط للمجتمع يسمى معلما أيضا ويرمز له 3.
 وبصورة عامة فان كل إحصائي في العينة يناظره معلمة في المجتمع 

 لتلك المعلمة Estimateويعتبر هذا اإلحصائي تقديرا 

ة ويكون لمعلمة المجتمع قيمة ثابتة أما اإلحصائي فتتغير قيمته من عين
.ألخرى
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sample sizeحجم العينة 
: المعايير المحددة لحجم العينة 

.اقل ) العينة(كلما كان العدد الالزم لتمثيل المجتمع مدى تجانس أو تباين مجتمع الدراسة فكلما زادت درجة التجانس 1.

.حجم مجتمع البحث2.

.العينة على عدد المجموعات التجريبية والضابطة في الدراسةممكن لتمثيل المجتمع، أما الدراسات التجريبية  فيعتمد عدد أفراد فالدراسات المسحية تحتاج إلى اكبر عدد : أسلوب البحث المستخدم3.

.الحاجة إلى عينة اكبر لتعطي الثقة الالزمة لتعميم النتائجنتائج الدراسة مهما كلما زادت درجة الدقة المطلوبة وبالتالي فكلما كان القرار المعتمد على : درجة الدقة المطلوبة في النتائج4.

ميدانيا األخذ بعين االعتبار نسب عدم االستجابة المتوقعة عند تنفيذ المسح 5.
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:بعض نقاط االسترشاد في تحديد حجم العينة المطلوب
 مفردة يعتبر مالئم لمعظم البحوث والدراسات          30-500•
. العينات الطبقية   مفردة في   30يجب أال يقل عدد مفردات كل طبقة عن     •
.متغيرات الدراسة  يفضل أال يقل عدد مفردات العينة عن عشرة أضعاف عدد      •
تجريبيا ودرجة الضبط والرقابة عالية         مفردة مقبول إذا كان البحث     20-10قد يكون حجم العينة من        •
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  الخطوات األساسية لتصميم المسوح باستخدام أساليب المعاينة
: إجراء معاينة أهمهاهناك بعض الخطوات األساسية التي يجب أخذها بعين االعتبار عند  .المسح المزمع تنفيذهلمواجهتها، ومن ثم تحديد األسئلة المراد إيجاد إجابات لها عبر تحديد المشكلة المراد دراستها ومن ثم البحث عن التصميم المناسب 1. . عدمه بسهولة وكذلك تحديد درجة تجانس المجتمعالداخلة فيه بحيث يمكن الحكم على انتماء عنصر ما إلى المجتمع من تعريف وتحديد المجتمع المراد معاينته بدقة ومعرفة العناصر 2. . باإلضافة إلى تحديد متغيرات الدراسة ومعرفة عددهاوطرق التحليل التي سيتم إتباعها وطبيعة الوحدات والمجتمع، تحديد البيانات المطلوب جمعها في ضوء أهداف البحث وفرضياته 3. على أهداف البحث تحديد درجة الدقة المطلوبة والتي تسمح بنسبة خطأ مقبولة ال تؤثر 4.
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.المباشر كالمقابلةالمباشر كالتلفون أو الفاكس أو البريد أو االيميل أو االتصال تحديد طريقة جمع وقياس البيانات وهي متعددة كاالتصال غير 4.

. اختيار العينة، وتحديد وحدة المعاينةتكوين إطار المعاينة بحيث يشمل جميع وحدات المجتمع من اجل 5.

.تحديد نوع العينة وحجمها ومعرفة تكاليفها6.

.وتحديد آلية للمراجعة من اجل ضبط نقاط الضعف في االستبيانوضع خطة للتنفيذ وتدريب المساعدين في جمع المعلومات 7.

. االستخدام النهائياكتشاف أية أخطاء في االستبيان وإجراء تعديالت عليه قبل وهذا ما يسمى بالعينة االستطالعية من اجل . العدد الالزم منهاإجراء اختبار لالستمارة قبل االستخدام النهائي لها وقبل طباعة 8.

.المجتمع وقياس دقتهاجمع البيانات وتبويبها وتحليلها والوصول إلى تقديرات لمعالم 9.

المحاضرة التاسعة 
الفصل الثاني عشر 

تحليل البيانات وشرحها   
Data Analysis and Interpretation



اإلحصاء الوصفي  
Descriptive Statistics

مقاييس النزعة المركزية والتشتت      
Measures Of Central Tendency & Dispersion

خطوات تحليل البيانات
: تجهيز البيانات للتحليل : أوًال 
 مراجعة البيانات
معالجة األسئلة التي تركت دون إجابة
 الترميز
التصنيف
إدخال البيانات إلى الحاسب
تحليل البيانات: ثانيًا 

التعرف على البيانات1.

اختبار جودة البيانات  2.

اختبار الفروض3.



 مراجعة البيانات-1
يفضل أن تراجع البيانات في اليوم الذي جمعت فيه إلمكانية 

.االتصال بمن جمعت منهم البيانات في حال ظهور حاجة لذلك 
يفضل كتابة البيانات المراجعة بلون مختلف عن الذي كتبت فيه 

.البيانات األصلية 
.من الواجب االحتفاظ بالبيانات األصلية إلمكانية الرجوع لها

 معالجة األسئلة التي تركت دون إجابة-2
ـــل أســـئلة االستقـــصاء نتيجـــة لعـــدم فهـــم • حـــوثين عـــن  ة في ذلكقـــد ال يجيـــب الم ة أو عدم الرغ  .السؤال، أو عدم معرفة اإلجا
ـــة • بيـــر مـــن االستقـــصاء دو إجا ، يـــتم ) فـــأكثر% 25(نإذا تـــرك جـــزء   .إسقا هذا االستقصاء
ــر عــدد االستقــصاءات غيــر المفيــدة والتــي تــم الــتخلص •  .منها في التقرر النهائي مــن المفــضل ذ
شأن• احث اتخاذ قرار  ة قليل على ال ان عدد األسئلة المترو إذا 



ة قطر معالجة األسئلة المترو
اس1. مة المتوسطة في المق ة الق ات الخال  .إعطاء اإلجا
ة، وعدم احتسابها عند التحل2. ات الخال ه الكمبيوتر إلهمال اإلجا  .يلتوج
ل متغير3. ة أفراد العينة على  مة المتوس الحسابي إلجا ق  .من تلك المتغيرات استبدالها 
ل 4. ان نفسه على  ة صاحب االستب المتوس الحسابي إلجا س هذا المتغير استبدالها  مة المفقودة(األسئلة التي تق ه الق ة   ).الذ توجد ف  :قأشهر الطر لمعالجة األسئلة المترو
 اس مة المتوسطة على المق الق ة  اس الخماسي  على 3(استبدال األسئلة المترو  ) .المق
 و حجم العينة ة أثناء التحليل خاصة عندما  نإهمال األسئلة المترو ة أكبر  عطي مستو صالح   .ًبيرا ، ألن ذلك 

انة coding الترميز -3 ل متغير) أرقام(إعطاء ترميز معين لمتغيرات االست  :categorization التصنيف -4 .حسب فئات 
حث  . يجب وضع خطة لتصنيف متغيرات ال
 س ظاهر معينة معا قبل إدخال ع المتغيرات التي تق ًيجب تجم انات إلى الكمبيوتر  .الب
 اغتها في صورة نفي عض األسئلة التي تمت ص ة(تغيير اتجاهات  ارات االيجاب ة والع ارات السلب انات الى الحاسب-5 ).الع    إدخال الب



تحليل وتفسير بيانات إحدى الشركات
: خصائص الشركة

شركة متوسطة الحجم–
تصنع وتبيع المعدات الصحية –
 ورديات3 عامًال في 360يعمل في الشركة –
يعتبر أداء الشركة جيدًا–
يمكن أن يتحسن أداء الشركة لو تخلصت الشركة من المشاكل التي –

. تؤدي إلى ارتفاع معدل دوران العمال 

دراسة المشكلة ومقترحات حلها
وا العمل• ة الوصول إلى من تر  . ًنظرا لصعو
ناء على المعلومات • ة، و العمالة الحال حث االتصال  قة ، فإنهم سيتعرفو على اقترح فر ال حصلو عليها منهم، والدراسات السا نالتي س ة، أو ترن قاء في الشر ة لد العاملين في ال ك العوامل التي تولد الرغ  .العمل بها 
ة ترك العمل مؤشر جيد • قة أشارت إلى أن ن حوث السا حث ًنظرا ألن ال ة على اقتراح فر ال س الشر .لمعدل ترك الخدمة ، واف رئ



 المقابالت غير المهيكلة-1
لة مع • الت غير مه حث بإجراء مقا ة المختلفة  عامل من أقسام 50قام فر ال  .الشر
التهم • ة أخبرنا( : الجملة التي افتتح بها فر العمل مقا اتك العمل العمل  نحن هنا لنتعرف على خبراتك الجيدة والسيئة في ح فتك مثل تلك المتصلة  اء التي تعتبرها مهمة في وظ ه وتعتقد عن األش ر ف يئة العمل والمنظمة ونظام اإلشراف وغير ذلك مما تف عملك و  ) أن له صلة 
ا• اب القضا حث العاملين أنهم إذا وضعوا أيديهم على أس ات  اخبر فر ال قدموا لإلدارة توص ونو قادرن على أن   .تساعد على تحسين العمل في المنظمة نالمطروحة، فإنهم س
الت 45ل مقابلة استغرقت • ل ما دار في المقا قة، ثم جدول   دق

ا التي تكررت على ألسنة العاملين القضا
 الوظائف معقدة وال بر لها•
الطرقة التي يردها• املة ألداء عمله   عدم إعطاء العامل حرة 
 عدم حصول العاملين على أجور عادلة•
ضا • في يؤثر أ ًمن مراجعة الدراسات الساب تبين أن معدل الرضا الوظ ة العمال لترك العمل   .على ن
ة خمسة • ما تمت تنم حث،  ة إطار نظر لل ل ذلك تم تنم حثمن   .فروض لل
ار صالحيته • م استقصاء جيدا تم اخت ة  تم فيها تصم ًالمرحلة التال حث  اس متغيرات ال ات نتائجه لق  . وث



متغيرات البحث
 : المتغيرات المستقلة •

فة–  خصائص الوظ
الظلم أو عدم العدالة –  الشعور 
اإلنهاك–  الشعور 
في–  الرضا الوظ

ع •  العزم على ترك العمل:  المتغير التا
:المتغيرات الديموغرافية     •

العمر والتعليم والنوع ومدة العمل بالشركة ومسمى الوظيفة والقسم –
.ووردية العمل 

 عامًال ، وقد 174وزع االستقصاء على عينة عشوائية طبقية عددها 
تم إدخال البيانات للحاسب وتحليلها واستخدامها الختبار صحة  

:الفروض التالية  

فروض البحث
 .يزد إدراك الرجال لعدم العدالة عن إدراك النساء1.
عملو بها2. ة التي  الورد في  الرضا الوظ  .نيرت شعور العاملين 
فة 3. اختالف مسمى الوظ شغلونهايختلف عزم العاملين على ترك العمل   .التي 
عمل بها العامل 4. ة التي  ة بين الورد ة(هناك عالقة قو اح -ص ة ة-مسائ امال أو جزء من الوقت)ليل ين العمل وقتا  ً، و ً. 
فة ، وادراك (تشرح المتغيرات المستقلة األرعة 5. في ٕخصائص الوظ أن العمل منهك ، والرضا الوظ بير من االختالفات بين العاملين في مجال العزم على  )عدم العدالة ،والشعور  ترك العمل جزء 



نتائج التحليل وشرحها
الحصول على معامل الفا كرونباخ الخاص بالمقياس       1.
التوزيع التكراري للمتغيرات    2.
اإلحصاءات الوصفية مثل المتوسط الحسابي واالنحراف          3.

المعياري 
مصفوفة معامل ارتباط بيرسون        4.
نتائج اختبارات فروض البحث      5.

المحاضرة العاشرة
 Hypothesis Testingاختبار الفرضيات 

االختبارات المعلمية والالمعلمية
 Parametric and Non-Parametric Tests
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Hypothesis Testingاختبار الفرضيات 
ية يهدف اختبار الفرضية إحصائيا إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كانت الفرض•

 مقبولة أم مرفوضة ويتم ذلك باستخدام دالة اختبار Null Hypothesisالصفرية 
. إحصائية مناسبة

•.
أدلة كافية وقبول الفرضية الصفرية ال يعني بالضرورة أنها صحيحة وإنما ال يوجد  

ة بل من بيانات العينة لرفضها، كما أن رفضها ال يعني بالضرورة أنها خاطئ 
 له في يعني أن اإلحصائي المحسوب من العينة كان بعيدا عن المعلمة المناظرة  

ون   المجتمع لدرجة أن احتمال أن تكون قيمته متطرفة بهذا البعد عندما تك 
رضية الفرضية الصفرية صحيحة أمر نادر الحدوث مما يدفعنا إلى رفض هذه الف 

.الصفرية
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Hypothesis Testingاختبار الفرضيات 
يهدف اختبار الفرضية إحصائيا إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كانت •

 مقبولة أم مرفوضة ويتم ذلك Null Hypothesisالفرضية الصفرية 
. باستخدام دالة اختبار إحصائية مناسبة

يوجد نوعان من الفرضيات يستخدمان في اختبار الفرضيات وهما •
:ويرمز لها) Null Hypothesis(الفرضية الصفرية أو العدمية 

H0: (المتهم برئ)
:ويرمز لها )  alternative Hypothesis(والفرضية البديلة 

H1: (المتهم مذنب)
أي أن هناك دليل كافي على أن المتهم ) H0(إدانة المتهم تعني رفض •

فيعني انه ال يوجد دليل كافي ) H0(مذنب، أما عدم رفض الفرضية 
وهنا نالحظ أننا لم نقل بأننا قبلنا الفرضية الصفرية الن . إلدانة المتهم

338. هذا يعني أن النتائج أثبتت أن المتهم برئ



: بناء على ما سبق تكون الفرضيات كالتالي•
): Null Hypothesis) H0الفرضية الصفرية •

.تتضمن القيمة المفترضة لمعلمة المجتمع1.

(=).يجب أن تتضمن إشارة التساوي 2.

.االختبار يجري للفرضية الصفرية مباشرة3.

نتيجة االختبار هي رفض الفرضية الصفرية أو عدم القدرة على 4.
.رفضها

) : alternative Hypothesis) H1الفرضية البديلة •
وهي النقيض المنطقي للفرضية الصفرية ) H1 or Ha(يرمز لها •

:ويكون لها ثالث حاالت 
H1:  ≠
H1: > 
H1: <339

)H1 و H0(ًكيفية تحديد كال من 
لتحديد الفرضية الصفرية والفرضية البديلة باستخدام الرموز تمهيدا •

:إلجراء االختبار اإلحصائي ينبغي االلتزام بالخطوات التالية
.حدد الفرضية أو االدعاء المراد اختباره وذلك باستخدام الرموز1.
حدد باستخدام الرموز الفرضية المقابلة التي ينبغي أن تكون صحيحة 2.

إذا ما كانت الفرضية األصلية أو االدعاء المراد اختباره في الخطوة 
.سابقة خاطئ

بناء على الخطوتين السابقتين اجعل الفرضية التي ال تتضمن إشارة 3.
هي الفرضية البديلة والتي ينبغي أن تتضمن احد (=) التساوي 

اجعل الفرضية التي تتضمن إشارة ). >، <، ≠ (اإلشارات التالية 
التساوي هي الفرضية الصفرية 
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)  H1 و H0( ًأمثلة على كيفية تحديد كال من 
والفرضية البديلة     ) H0( حدد كًال من الفرضية الصفرية   •

)H1 (             بناًء على الخطوات الثالثة السابقة وذلك في كٍل من
الحاالت التالية التي تمثل فرضيات أو ادعاءات يراد          

: اختبارها 
0.5نسبة مبيعات الشركة في السوق المحلية أكبر من        1.
  3متوسط أرباح المصارف العاملة في فلسطين ال يتجاوز    2.

.2008مليون دوالر في عام  
االنحراف المعياري لودائع العمالء في المصارف الوطنية         3.

. مليون دوالر   20يساوي 
341

0.5 نسبة مبيعات الشركة في السوق المحلية أكبر من -1
)P > 0.5(:  الفرضية أو االدعاء المراد اختباره بالرموز هو  •
حسب الخطوة الثانية إذا كانت الفرضية السابقة خاطئة فان    •

)   النقيض المنطقي لها  (الفرضية التالية ستكون صحيحة      
≥ p( :  وباستخدام الرموز ستكون كما يلي       0.5.(

حسب الخطوة الثالثة فان الفرضية التي ال تتضمن إشارة         •
التساوي ستكون الفرضية البديلة والفرضية التي تتضمن              

: إشارة التساوي ستكون الفرضية الصفرية كما يلي      
• H0: p ≤ 0.5
• H1: P > 0.5
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 3 متوسط أرباح المصارف العاملة في فلسطين ال يتجاوز -2
.2008مليون دوالر في عام 

الفرضية أو االدعاء المراد اختباره في البحث هنا باستخدام        •
μ: (  الرموز هو  ≤ 3 .(

μ: (  النقيض المنطقي للفرضية السابقة هو       • > 3.(
الفرضية التي تتضمن إشارة التساوي هي الفرضية       •

μ: (  الصفرية  ≤ 3 (H0: 
والفرضية التي ال تتضمن إشارة التساوي هي الفرضية            

μ: (  البديلة  > 3 (H1:
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 االنحراف المعياري لودائع العمالء في المصارف الوطنية -3
. مليون دوالر20يساوي 

الفرضية أو االدعاء المراد اختباره في البحث هنا باستخدام        •
σ: ( الرموز هو  = 20.(

σ: ( النقيض المنطقي للفرضية السابقة هو       • ≠ 20 .(
الفرضية التي تتضمن إشارة التساوي هي الفرضية       •

σ: ( الصفرية  = 20  (H0: 
والفرضية التي ال تتضمن إشارة التساوي هي الفرضية            

σ: ( البديلة  ≠ 20  (H1:
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)Test Statistic(احصاءة االختبار 
ار • انات  ):Test Statistic(احصاءة االخت ة من ب مة محسو ار، واعتمادا على احصاءة االخهي ق عرف بدالة االخت استخدام ما  ار العينة  ت ة الصفرة قبول أو عدم قبول الفرض مته المستخروتتم المقارنة بين . يتم اتخاذ القرار  ة من العينة مع ق ة المحسو ار اإلحصائ مة دالة االخت جة ق مة ) توجد جداول خاصة لكل توزع(من توزعه االحتمالي  الق وتسمى  ما يلي ه يتم اتخاذ القرار  ناء عل ة و ة يتم رفض الفرض–1 :الجدول مة الجدول ة اكبر من الق مة المحسو انت الق ة  إذا  ة يتم قبول الفرض-2 .الصفرة مة الجدول ة اقل من الق مة المحسو انت الق ة  إذا  .الصفرة  
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the level of significanceمفهوم مستوى المعنوية 
ة من خالل المثال التالي• ح مستو المعنو ن توض  :م
ثيرا في • اراتها توفر  ارات ادعت أن س ة تنتج نوع معين من الس ارة حوالي شر ة الوقود وان متوس المسافة التي تقطعها الس ار  ميل 60م انحراف مع ن  احثو . نميل لكل جالو10نلكل جالو بنز نوقام ال ارات المنتجة حيث وجدوا أن متوس المسافة بلغ  ع الس ار جم قجالو هل هذا الفر معنو /ميل 61اخت قي(ن المتوس الذ ) حق مقارنة  ة ؟  حددته الشر
ع• الط ة نعم   . اإلجا
ارات وال يوجد : لماذا• ع الس ل واضح أن قالن الفر مبني على اإلحصاء الشامل لجم ش شير  ، وهذا  عز لها هذا الفر ن أن  م قأخطاء معاينة   . ميل61 ميل إلى 60متوس المجتمع تغير من 
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practical & statistical significanceالمعنوية اإلحصائية والمعنوية العملية 
ة  ة العمل ق ؟) practical significance(قهل هذا الفر معنو من الناح ة حق س له أهم ارات أن ميل واحد فر المسافة ل ة ة قإذا قرر خبراء الس ة ولكن غير معنو من الناح ة إحصائ قنقول أن هذا الفر ذات معنو ة  . العمل
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 سيارة من السيارات التي أنتجتها 25ماذا لو أخذنا عينة عشوائية •
جالون هل هذا الفرق | ميل64= الشركة ووجدنا متوسط المسافة 

معنوي إحصائيا ؟
األمر غير واضح وال نستطيع التقرير الن لدينا احتمالين : الجواب •

:وهما
أن الفرق معنوي إذا كان هناك سبب جوهري لالعتقاد بان متوسط 1.

.جالون|  ميل 60المجتمع تغير ألعلى من 
أن الفرق غير معنوي وان هذا الفرق يعزى ألخطاء المعاينة 2.

).random sampling error(العشوائية 
إذن مهمة الباحث هنا هي معرفة ما إذا كان هذا الفرق معنوي أم انه 

وانجاز هذه المهمة يتم من . فرق ناجم عن أخطاء المعاينة ليس أكثر
.خالل خطوات اختبار الفرضيات
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):  the level of significance(ومفهوم مستوى المعنوية      
مرتبط بمفهوم الخطأ من النوع األول والخطأ من النوع الثاني               

: كما يلي 
) : a type I error(  الخطأ من النوع األول    -1

يحدث عند رفض الفرضية الصفرية وهي في الحقيقة صحيحة         
).إدانة الشخص وهو بريء   (

): a type II error( الخطأ من النوع الثاني     -2
تبرئة   ( يحدث عند قبول الفرضية الصفرية وهي في الحقيقة خاطئة          

) .  المتهم وهو في الحقيقة مذنب     
الجدول التالي يوضح النوعين من الخطأ       
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):  αالفا  (ويرمز للخطأ من النوع األول 
 وتمثل القيمة القصوى الحتمال ارتكاب هذا الخطأ وهي نفسها التي يشار

) the level of significance(إليها بمستوى الداللة اإلحصائية 
أن الفرق بين القيمة النظرية لمعلمة المجتمع ) الداللة(وتعني كلمة 

والقيمة المحسوبة لإلحصائي المناظر من العينة فرق حقيقي وكبير 
. بحيث ال يعزى ألخطاء المعاينة العشوائية

الفرضية الصفرية  القرار 
الفرضية الصفرية خاطئة   صحيحة 

القرار  
رفض 

(significance level probability = α)خطأ من النوع األول 
-power of test probability = 1)القرار صائب  β)

القرار  
قبول 

(power of test probability = 1-α)القرار صائب 
(power of test probability = β)خطأ من النوع الثاني   
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اعية  وقيمة مستوى الداللة يحددها الباحث ولكن الشائع في الدراسات االجتم            •
انه إذا    ) α =0.05(ويعني مستوى الداللة  ) 0.05، 0.01( أن تأخذ القيم    

ة  تكررت التجربة لعدد كبير جدا من المرات فمن المحتمل أن نرفض الفرضي            
 مرة أي أن    100الصفرية وهي في الواقع صحيحة خمس مرات من كل    

وان استنتاجنا يكون سليما بثقة        % 5احتمال الوقوع في خطأ استنتاجنا هذا هو     
95 .%

):βبيتا   (أما الخطأ من النوع الثاني فيرمز له بالرمز         
وهذا االحتمال ال يحدده       . وهي عبارة عن القيمة القصوى الحتمال ارتكابه      

:الباحث بل يتم حسابه ويعتمد على خمسة عوامل وهي      
.القيمة الحقيقية لمعلمة المجتمع   1.
المختارة   ) α(قيمة 2.
). ذات ذيلين أو ذيل واحد    (نوع االختبار  3.
. االنحراف المعياري للعينة   4.
351. حجم العينة5.

ار   : Power Of The Testقوة االخت
 ة ار على رفض الفرض ارة عن قدرة االخت ار هي ع قة خاطئة وتساوقوة االخت – power of test = (1  : نالصفرة عندما تكو في الحق β) 
    أكثر   ) إدانة المتهم وهو برئ    (والخطأ من النوع األول

) . تبرئة المذنب  ( خطورة من الخطأ من النوع الثاني    

        وبناًء على ما سبق بيانه من المصطلحات المستخدمة في
اختبار الفرضيات يمكننا اآلن حصر خطوات اختبار        

: الفرضيات كما يلي  
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: خطوات اختبار الفرضيات
:يتم اختبار الفرضية الصفرية بإتباع عدة خطوات كما يلي

. تحديد الفرضية الصفرية والبديلة-1
 ويوجد العديد من االختبارات اإلحصائية ولكن اختيار ) :appropriate statistical test(اختيار االختبار اإلحصائي المالئم  -2

االختبار المناسب يتم بناء على عدة معايير بحسب طبيعة البحث من 
:هذه المعايير مثًال

)يتبع التوزيع الطبيعي أو ال(طبيعة المجتمع •
)اسمي، رتبي، فتري، نسبي(نوع القياس •
المناسب بحسب مدى ) α( تحديد مستوى الداللة اإلحصائية -3

.بالنسبة للباحث ) األول والثاني(المخاطرة النسبية للخطأين 
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ة  -4 ة الصفر ار الفرض ار اإلحصائي الخت مة دالة االخت عد حساب ق انات من عينة الدراسة  حة . جمع الب ة صح افتراض أن هذه الفرض مة المشاهدة للمعلمة من خالل و تم حساب هقحدد احتمال الحصول على فر بين الق ة الصفرة، و مة المفروضة لها من خالل الفرض ار ذا العينة والق ة المستخدمةاالحتمال من خالل خصائص توزع المعاينة النظر لدالة االخت .اإلحصائ ة -5 مة االحتمال ة: اتخاذ القرار -p-value or sig-value ( 6 (حساب الق مة االحتمال انت الق  أصغر أو تساوي مستوى الداللة      إذا 
عين  فيتم رفض  αاإلحصائية    ة الصفرة، مع األخذ  ة يتم رفض الفرض حسب الفرض ار من طرف واحد أو من طرفين  ار هل االخت  ).H1(البديلة االعت
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p-valueتفسير قيمة 
:كما يلي) p-value or sig-value( يمكن تفسير قيمة   •

فان هناك دليل كاسح على صحة الفرضية     ) p-value < 0.01( إذا كانت قيمة  1.
رتفعة     البديلة وخطأ الفرضية الصفرية وهنا يقال أن النتيجة معنوية بدرجة م                 

 )highly significance.(
فان هناك دليل قوي على صحة    ) p-value < 0.05 > 0.01(  إذا كانت قيمة  2.

  الفرضية البديلة وخطأ الفرضية الصفرية وهنا يقال أن النتيجة معنوية                   
)significance.(

فان هناك دليل ضعيف على     ) p-value < 0.10 > 0.05( إذا كانت قيمة  3.
ر   صحة الفرضية البديلة وخطأ الفرضية الصفرية وهنا يقال أن النتيجة غي                

).insignificance(معنوية 
فانه ال يوجد دليل على صحة الفرضية        ) p-value > 0.10( إذا كانت قيمة   4.

. البديلة وخطأ الفرضية الصفرية        
355

صيغة نتيجة اختبار الفرضية الصفرية
هناك عدة صياغات تستخدم في البحوث والرسائل لنتائج اختبار            •

: الفرضيات الصفرية من هذه الصياغات      
)accept the null hypothesis: نقبل الفرضية الصفرية   (1.
).we are not proving the null hypothesis:  ال نستطيع إثبات الفرضية الصفرية    (2.
بيانات العينة ال تعطي دليل كافي وقوي لرفض الفرضية          (3.

)  the sample evidence is not strong enough to warrant rejection: الصفرية
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االستدالل اإلحصائي للعينات 
) مستويات اختبار الفرضيات(

 واحدة)  عينة( لوصف  مجتمع 1.

 لمقارنة  مجتمعين2.

 لمقارنة أكثر من مجتمعين3.

ن4.  لتحليل العالقة بين  متغير

ن5. لتحليل العالقة بين أكثر من متغير
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Parametric Testsاالختبارات المعلمية : أوال
عينة واحدة وعينتين وأكثر من عينتين         : االختبارات حول  

358



مقارنة الطرق المعلمية بالطرق غير المعلمية
ارامترة • ارات  ة تصنف إلى اخت ة االستدالل ة parametric testsاألساليب اإلحصائ ارات المعلم .nonparametric tests واخت
ة• ارات المعلم فاء : واالخت حث واهم هذه الشرو هيافتراضات أو شرو معينة حول المجتمع الذ تسحب منه عينة هي تلك األساليب التي تتطلب االست ع : ال ة التوز اين normalityشر اعتدال  .وشر تجانس الت
ة• ارات الالمعلم ة افتراضات حول المجتمع : االخت فهي ال تضع أ ة  .الذ تسحب من العينة الطر الالمعلم ة  ما يلي جدول يوضح مقارنة الطر المعلم قف :ق
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ة الرقم قالطر المعلم   parametric tests
ة  قالطر الالمعلم

nonparametric tests
ل اساسي 1 ش ان (تصلح للعينات الكبيرة والصغيرة  تصلح للعينات الكبيرة  مثال اذا  ة او اقل فال بديل عن استخدام 6حجم العينة  ارات الالمعلم  االخت
شتر افتراضات او معلومات حول توزع  شتر توفر معلومات عن توزع  المجتمع 2  المجتمعال 
ة 3 االعتدال  تستخدم في حالة التوزعات الحرة غير المقيدة تستخدم في التوزعات المقيدة 
انات الفترة  4 ة intervalتناسب الب  والنسب

ratio
ة  انات االسم ة  nominalتناسب الب  والرتب

ordinal ن استخدامها في حالة م ما  ة  انات الفترة والنسب الب
اين في المجتمعات التي  5 اين  تسحب منها العيناتتشتر تجانس الت  ال تشتر تجانس الت
تعتبر أكثر قوة في رفض الفرضية الصفرية     7

عندما تكون خاطئة عند توافر الشروط   
المطلوبة لالختبارات المعلمية   

تعتبر اقل قوة وتزداد قوة االختبار الالمعلمي     
بزيادة حجم العينة    

تستخدم جميع المعلومات في العينة    8
ال تستخدم جميع المعلومات في العينة حيث أن     

 أو ranksالدرجات الخام يتم تحويلها إلى رتب     
signsإشارات  
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اختبار الفرضيات المتعلقة بمجتمع واحد
ل للمعلمة والتي يتم حسابها من العينة، وهنا يطرح تساؤل حول مدى تمثيومن ثم يتم اختبار هذه الفرضية من خالل مقارنة االحصاءة المناظرة ع، إن الفرضية الصفرية في هذه الحالة هي عبارة عن تقدير لمعلمة المجتم  • في إحصائيا عن متوسط المجتمع وان العينة المسحوبة فعال تمثل المجتمع ووفي هذه الحالة يمكن اعتبار متوسط العينة ال يختلف . العينة للمجتمع ظاهريا وليس حقيقيا أو جوهريا وبالتالي ليس له خطورة على مدى تمثيل  فرقا   سواء بالزيادة أو النقصان وهذا الفرق يمكن تجاهله إحصائيا إذا كان المجتمع حيث انه إحصائيا قد يكون هناك فرق بين اإلحصائي والمعلمة  العينة، ومن المعروف أن إحصائي العينة ليس بالضرورة أن يساوي معلمة بت منه العينة للمجتمع المسحوبة منه أي مدى انتماء العينة للمجتمع الذي سح ).µ =x(هذه الحالة نعتبر 
361األساسية للتوزيع العيني للمتوسطاتليست متروكة للتقدير الشخصي للباحث ولكن تبنى اعتمادا على الخصائص   ومسالة تحديد ما إذا كان الفرق معنوي أو غير معنوي   ) معنوي(جوهري   وفي بعض الحاالت ال يمكن أن نتجاهل هذا الفرق ونعتبره فرق حقيقي أو •

: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 االختبار المناسب، وفي حالة اختبار وسط واحد نكون
 والذي T-testواختبار  . t-test، و z-test: اما اختبارين وهما

:يحسب من خالل الصيغة التالية له شروط وهي

nS
XT /


362



. قيمة االنحراف المعياري للمجتمع معلومة       1.

توزيع المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي أو أن حجم العينة اكبر                2.
.  مشاهدة30من 

                 وفي حالة ما إذا كان توزيع المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي
واالنحراف المعياري له معلوم أيضا فان االختبار يسمى في          

)exact Z-test(هذه الحالة 
              أما في حالة أن المجتمع ال يتبع التوزيع الطبيعي وكان حجم

 فان االختبار يسمى في هذه الحالة       30العينة اكبر من    
). approximate Z-test(  التقريبي   Zاختبار   

363

: للمجتمع مجهولةσاختبار الفرضيات حول الوسط في حالة 
 z بدال من اختبار tفي حالة عدم معلومية تباين المجتمع يتم استخدام اختبار 

 والذي وضعه وليام جوست student's t testويسمى أيضا باختبار 
 والذي تنبه إلى أن نقصان الدقة في تقدير االنحراف المعياري للمجتمع
 باستخدام االنحراف المعياري للعينة مع صغر حجم العينة حيث يكون هذا

دم التقدير اقل بكثير من االنحراف المعياري للمجتمع وبالتالي حين يستخ
 االنحراف المعياري للعينة في تقدير الخطأ المعياري للمتوسط فان هذا
 التقدير يكون أيضا اقل من الخطأ المعياري لألصل وعندئذ يكون من باب

يعي عدم الدقة اإلحصائية استخدام القيم االحتمالية لمنحنى التوزيع الطب
وكذلك في ) 30اقل من (ويستخدم هذا االختبار في حالة العينات الصغيرة 

. حالة العينات الكبيرة
:ودالة االختبار في هذه الحالة هي كما يلي

 الجدولية لجميع درجات الحرية التي اكبر من tيمكن اعتبار قيمة : مالحظة
364. بشكل عام2 تساوي 8



SPSS عملي بالتطبيق على 1مثال
  20تمثل درجات عينة من     ) 1ملف رقم  (البيانات التالية     •

طالب في مساق اإلحصاء بكلية التجارة بالجامعة اإلسالمية           
والمطلوب هو اختبار ما إذا كان متوسط درجات الطالب           

).α =0.05(  درجة أم ال عند مستوى داللة    65تساوي 
H0: µ = 65
H1: µ   ≠ 65

إذن  0.05<) 0.02( المحسوبة  sigالنتيجة حيث أن قيمة       
فهي معنوية إحصائيا ونستنتج رفض الفرضية الصفرية بان              

.  درجة 65المتوسط يساوي   
365
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hypothesis testing  regarding the difference between two meansاختبار الفرضيات حول الفرق بين وسطين 
هناك الكثير من المواقف التي نرغب فيها بإجراء مقارنة بين             •

.  مثال المقارنة بين أداء الذكور وأداء اإلناث   . مجتمعين    
وهما البيانات    : هناك نوعين من البيانات في هذه الحالة        •

 والبيانات المرتبطة أو غير       independentالمستقلة 
 حيث أن لكل منهما أسلوبه الخاص        dependentالمستقلة 

. في التحليل اإلحصائي    

367

two independent samples t-testاختبار الفرضيات حول الفرق بين وسطين لعينتين مستقلتين: ًأوال
باط ومن األمثلة  يقصد بالبيانات المستقلة تلك البيانات التي ال يوجد فيما بينها ارت                   •

: على ذلك
.  أداء مجموعة من الذكور وأداء مجموعة من اإلناث   1.
. ناعيةحجم اإلنتاج في الفرع األول وحجم اإلنتاج في الفرع الثاني لمؤسسة ص           2.

وسط الذكور، ووسط حجم      (وبالتالي فان وسط العينة األولى في المثالين السابقين         
وسط اإلناث، ووسط     (مستقل عن وسط العينة الثانية       ) اإلنتاج في الفرع األول    

). االنتهاج في  الفرع الثاني    
:والفرضيات تكون على الشكل التالي        

• Ho: μ1= μ2
• H1: μ1≠μ2 or,
• H1: μ1< μ2 or,
• H1: μ1> μ2

368و•



ويكون وسط . حجم العينة الثانية) n2(تمثل حجم العينة األولى و  n1:  حيث أن) n1+n2 -2( بدرجات حرية tاألوساط يتخذ شكل توزيع وعندما تكون الفرضية الصفرية صحيحة فان توزيع المعاينة لفروق  • :ويستند هذا االختبار إلى توفر عدد من االفتراضات وهي  هو االختبار المناسب tوبالتالي فان اختبار . التوزيع مساويا صفر
.N(µ2, σ2): وانحراف معياري كما يليعشوائية مسحوبة من المجتمع الثاني يتبع التوزيع الطبيعي بوسط ، كذلك العينة الثانية عينة    N(µ1, σ1):  بوسط وانحراف معياري األولى عينة عشوائية مسحوبة من المجتمع األول يتبع التوزيع الطبيعيوهذا االفتراض يفترض أن العينة : Normality التوزيع الطبيعي -1
هذا االفتراض : homogeneity تجانس التباين في المجتمعين  -2  σ22=σ21:  يفترض تساوي التباين في كال  المجتمعين أي أن 
. مستقل عن مشاهدات العينة الثانية المسحوبة من المجتمع الثاني العينة األولى قد تم الحصول عليها عشوائيا من المجتمع األول بشكل وهذا االفتراض يفترض أن مشاهدات : independence االستقاللية -3

369

SPSS عملي بالتطبيق على 2مثال
 تمثل درجات مجموعتين من الطلبة في 2البيانات المرفقة في ملف •

 28 طالب والثانية مكونة من 59مساق اإلحصاء األولى مكونة من 
.طالبة

هل تعتقد بوجود فرق معنوي بين مستوى الطلبة في المجموعتين عند •
.؟) 0.05(مستوى داللة 

• Ho: μ1= μ2
• H1: μ1≠μ2

) 0.767( المحسوبة للفرق بين الوسطين sigالنتيجة حيث أن قيمة • إذن فهي غير معنوية إحصائيا ونستنتج عدم رفض الفرضية 0.05>
الصفرية بان متوسط درجات الطالب يساوي متوسط درجات 

.الطالبات
370
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two paired sample t-testاختبار الفرضيات حول الفرق بين وسطين للعينات المرتبطة:  ًثانيا
تلك التي يوجد فيما بينها ارتباط         : يقصد بالبيانات المرتبطة     •

وينشأ هذا االرتباط عندما يجرى االختبار على المجموعة              
نفسها مرتين كاختبار قبلي واختبار بعدي أي أن البيانات            

وبالتالي البد أن يتساوى حجم        تكون على شكل أزواج     
. في العينات المرتبطة    n1=n2:  العينتين أي أن  
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SPSS عملي بالتطبيق على 3مثال
 20 تمثل نتائج تجربة أجريت على 3البيانات المرفقة في الملف •

شخص الختبار مدى فعالية نظام غذائي خاص لتخفيف الوزن حيث 
تم قياس أوزان هؤالء األشخاص قبل البدء بتطبيق هذا النظام وقياس 

. شهور من بدء تطبيق النظام3أوزانهم بعد مرور 
هل تستطيع أن تستنتج أن نظام الغذاء كان فعاًال في تخفيف الوزن •

.؟)0.05(عند مستوى داللة 
• Ho: μbefore = μafter
• H1: μbefore >  μafter

 في sig/2تساوي ) p-value or sig(من خالل النتائج يتضح أن قيمة 
وبالتالي نرفض  ) 0.05(هذه الحالة وتساوي صفر وهي اقل من 

.الفرضية الصفرية ونستنتج أن النظام الغذائي كان فعاالً 
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اين األحاد    ) ذو االتجاه الواحد( تحليل الت   One-Way Analysis of Variance 

375

تحليل التباين األحادي يركز على دراسة تأثير عامل واحد له         •
عدة مستويات وعند كل مستوى تكرر التجربة عدد من                

. المرات
اختبار ما إذا كان هناك فروق بين ثالثة أساليب          : مثال •

لإلنتاج ويكون المطلوب هو معرفة ما إذا كانت هذه األساليب          
.الثالثة لها تأثيرات متساوية على حجم اإلنتاج أم ال         

: وبالتالي فاالنحراف الكلي المشاهد ينقسم لمركبتين       •
) factor or treatment( األولى ناتجة عن تأثير العامل     1.

) أسلوب اإلنتاج   (
. الثانية ناتجة عن الخطأ التجريبي    2.
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SPSS عملي بالتطبيق على 4مثال
 عبارة عن درجات مجموعة من الطلبة تم تدريسهم 4ملف البيانات •

، هل M1 ،M2 ،M3: مساق الرياضيات بثالثة طرق مختلفة وهي
هناك فرق بين الطرق التدريس الثالثة في تحصيل الطالب ؟ عند 

) 0.05(مستوى داللة 
• H0: μ1= μ2= μ3
• H1: At least one mean is different

sig( معنوية إحصائيا Fمن خالل النتائج يالحظ أن قيمة • = 0.014 (
 وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ولمعرفة أي 0.05وهي اقل من 

طرق التدريس التي كانت أفضل يتم استخدام اختبار بنفروني او شيفيه 
: كما يليpost-hocمن 

 Sigيالحظ أن الفرق كان بين الطريقة الثانية والثالثة حيث أن قيمة •
 وهي معنوية ويتضح أن الطريقة الثالثة في التدريس 0.018بلغت 

377)وضح لماذا (هي األفضل 
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اين الثنائي   ) ذو االتجاهين(تحليل الت   Two-Way Analysis of Variance 
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على متغير تابع ) متغيرين(يهتم بدراسة تأثير عاملين : تحليل التباين الثنائي•
:معين مثًال

وتأثير ) دبلوم فادني، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(تأثير المؤهل العلمي •
.على درجة الرضا الوظيفي) ذكر، أنثى(الجنس 

 بين المتغيرين أي أن درجة الرضا الوظيفي بحسب المؤهالت interactionوطالما أن هناك متغيرين إذن يصبح هناك إمكانية لوجود تفاعل •
).ذكر أم أنثى(العلمية تختلف باختالف طبيعة الشخص 

:وبناء عليه هناك احتمالين•
عن بعضهما فان االختالف الكلي المشاهد ينقسم إذا كان المتغيران مستقالن  •

األولى ناشئة عن المتغير األول، ): components(إلى ثالث مركبات 
.ائيوالثانية ناشئة عن المتغير الثاني ، والثالثة ناشئة عن الخطأ العشو

فان االختالف الكلي ينقسم ) غير مستقالن(أما إذا كان المتغيران متفاعالن •
 مركبات باإلضافة إلى الثالثة السابقة تضاف المركبة الناشئة عن 4إلى 

381التفاعل بين المتغيرين

SPSS عملي بالتطبيق على 5مثال
 يتضمن عدد الوحدات المنتجة في األسبوع لعشرة عمال 5ملف البيانات •

.باستخدام ثالثة أنواع مختلفة من الماكينات
:اختبر ما يلي•
هل العمال متساوون في اإلنتاج ؟•
هل الماكينات الثالثة متساوية في اإلنتاج ؟•

• H0: μ1= μ2= μ3= μ4= μ5= μ6= μ7= μ8= μ9= μ10
• H1: At least one mean is different

 0.562 لتاثير الفروق بين العمال بلغت Fمن النتائج نالحظ ان قيمة •
وهي غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بان العمال متساوون 

.من حيث االنتاجية
382



فيما يتعلق باختبار الفروق في إنتاجية الماكينات نختبر             •
: الفرضية التالية   

• H0: μ1= μ2= μ3
• H1: At least one mean is different

 لتأثير الفروق بين الماكينات        Fمن النتائج نالحظ أن قيمة       •
 وهي غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية             1.04بلغت 

. الصفرية بان الماكينات متساوية من حيث اإلنتاجية           
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مثال على تأثير التفاعل بين العاملين
 يمثل بيانات الزيادة في وزن األطفال مقدرًا 6ملف البيانات •

اع بالكيلوجرام باستخدام ثالث أنواع مختلفة من الفيتامينات وأربعة أنو
. شهور6من الغذاء الخاص خالل 

هل هناك فروق في تأثير الفيتامينات على الوزن ؟1.

هل هناك فروق في تأثير نوع الغذاء على الوزن ؟2.

هل هناك تأثير لتفاعل الفيتامينات مع الغذاء على وزن األطفال ؟3.
: لدراسة الفروق بين الفيتامينات نختبر الفرضية التالية : 1الحل•

• H0: μ1= μ2= μ3
• H1: At least one mean is different

sigمن خالل النتائج نالحظ أن قيمة •  لتأثير الفيتامينات وهي 0.883 =
 غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بان الفيتامينات ال فروق

385. جوهرية بينها

: لدراسة الفروق بين أنواع الغذاء األربعة نختبر الفرضية التالية: 2الحل•
• H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4
• H1: At least one mean is different

sigمن خالل النتائج نالحظ أن قيمة •  لتأثير أنواع الغذاء وهي 0.634 =
ق غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بان أنواع الغذاء ال فرو

.جوهرية بينها
لدراسة تأثير التفاعل بين أنواع الغذاء والفيتامينات نختبر   : 3الحل•

: الفرضية التالية 
• H0: there are no interaction effects 
• H1: there are interaction effects 

sigمن خالل النتائج نالحظ أن قيمة •  لتأثير التفاعل بين أنواع 0.627 =
 بأنه الغذاء والفيتامينات وهي غير معنوية وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية

386.ال يوجد تفاعل بينهما
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المحاضرة الحادية عشر
Non-parametric Testsاالختبارات الالمعلمية 



nonparametric testsاالختبارات الالمعلمية  
ة ؟• ارات الالمعلم رغب 1. متى يتم استخدام االخت ان توزع المجتمع الذ سحبت منه العينة غير معروف و احث في إجراء استدالل إحصائي حول معالم المجتمع، ففي مثل إذا  عتمد على التوزع الفعلي للعينة ال ارات empirical distributionهذه الحالة  اسم االخت ضا  ارات أ distribution free methodsقأو الطر حرة التوزع  ولذلك تسمى هذه االخت ارات في حالة التعامل مع عينات صغيرة الحجم 2. اس اسمي 3. ).30اقل من (تستخدم هذه االخت مق اس رتبي  nominal scaleنفي حالة أن تكو المتغيرات مقاسة  مق ن في هذه الحالة ordinal scaleأو  م ة حيث ال  ارات المعلم ارامتره في4. استخدام االخت ارات ال ارات الفروض وأهمها شر التوزع المعتدل للمجتمع الذ تسحب  أذا لم تتوافر شرو أو افتراضات استخدام االخت اين اخت ذلك تجانس الت .منه العينة و

وحيث أننا في االختبارات الالمعلمية ال نستطيع استخدام            •
المتوسط في حالة البيانات الرتبية لذلك نختبر خصائص              
المجتمعات دون االهتمام أو تحديد معلمات معينة لهذه               

وبدال من     . المجتمعات ولذلك سميت باالختبارات الالمعلمية         
االهتمام بالمعلمات فإننا نختبر مدى اختالف مواقع          

).test to determine whether the populations locations differ( المجتمعات   



ما هي الطريقة الالمعلمية المناسبة للتحليل ؟         •
لإلجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نضع في االعتبار أربع        

: نقاط أساسية وهي 
أم دراسة  ) ارتباط (هل هو دراسة عالقة   : هدف البحث 1.

أم الكشف عن اثر   ) اختالفات (فروق  
هل عينة واحدة أو عينتين أو ثالث عينات فأكثر             : العينات 2.
نفس العينة أم عينات     :  االستقاللية أو الترابط في العينات     3.

مرتبطة أم عينات مستقلة      
 أو ordinal أو رتبية    nominalاسمية   : نوع البيانات   4.

ratio أو نسبية    intervalفترية   

:  االختبار اإلحصائي يمكن أن يتعلق بـ      
عينة واحدة  1.
عينتان مستقلتان     2.
عينتان مرتبطتان    3.
عينات مستقلة    4.
عينات مرتبطة   5.



االختبارات اإلحصائية الالمعلمية لعينة واحدة
: االختبار الخاص بعينة واحدة يستطيع اإلجابة على التساؤالت التالية•

بين ) النزعة المركزية (LOCATIONهل يوجد فروق دالة في الموقع 1. العينة والمجتمع ؟

هل يوجد فروق دالة بين التكرارات المالحظة والتكرارات المتوقعة ؟2.

هل يوجد فروق دالة بين النسب المالحظة والمتوقعة ؟3.

 ؟normalityشكل معين معروف مثال االعتدالية هل من المنطق االعتقاد بان العينة المدروسة قد اشتقت من مجتمع له 4.
تبار وفي حالة العينة الواحدة فان األسلوب البارامتري أو المعلمي كان اخ )one sample t-test (للفروق بين متوسط العينة ومتوسط المجتمع.

ويتوقف اختيار أي منها على طبيعة البيانات هل هي اسمية أو رتبيةأما في حالة األسلوب الالمعلمي فهناك أربعة اختبارات أخرى بديلة 

االختبارات الالمعلمية لعينة واحدة
the binomial testاختبار ذات الحدين    1.
the Chi-square one sample testاختبار كاي تربيع      2.
-the kolmogrov سميرنوف     –اختبار كولومجروف        3. smirnnov one sample test
runs testاختبار   4.

 يستخدمان في حالة البيانات االسمية او           2 و1واالختبارين    
 أما االختبارين األخيرين         nominal or ordinalالرتبية  

 فقط ordinal يستخدمان مع البيانات الرتبية        4 و3



the binomial test اختبار ذات الحدين -1
:الفروض الصفرية  المرتبطة  باختبار ذي الحدين في اختبار Assumptionsاالفتراضات 

مثل اسود وابيض، (يستخدم عندما تكون البيانات اسمية ثنائية التصنيف 1. ).الخ..........نعم وال، صح وخطأ، ارغب وال ارغب 

 chi-square one sampleاستخدام كاي تربيع لعينة واحدة يستخدم عندما يكون حجم العينة صغير جدا حيث ال نستطيع عندها 2.

 الذي يتم اختباره في المجتمع محل االهتمام هل  Hypothesisالفرض 3.
.نسبة المشاهدات في إحدى الفئتين تساوي قيمة محددة؟

:  كالتالي ( Alternative) والفرض البديل (Null Hypothesis)وعليه تتم صياغة فرض العدم •
 Н0 : p1 = π1:              فرض العدم•

)النسبة الفعلية للفئة األولى تساوي قيمة محددة: (ويعني

عني  Нa : p1 # π1 …………………. (1)  :الفرض البديل وله ثالث حاالت مة المحددة في فرض العدم: (و ة للفئة األولى ال تساو الق ة الفعل  ). النس
Нa : p1 > π1 …………………. (2) عني مة المحددة في فرض العدم: (و ة للفئة األولى أكبر من الق ة الفعل  ). النس
Нa : p1 < π1 …………………. (3) عني مة المحددة في فرض العدم: (و ة للفئة األولى أصغر من الق ة الفعل ار حالة واحدة فق من الحاالت  ). النس ار أخذا في االعت تم إ جراء االخت نة ًو افئا ل   المم و م ما أن فرض العدم  ًللفرض البديل  ≥ p1(ن π1 ( في الحالة ة للفرض البديل و  ≤ p1(الثان π1 (في الحالة الثالثة 



 لعينة واحدةbinomial testعلى اختبار ذات الحدين ):  1ملف البيانات (المثال األول 
 أشخاص حول مدى تفضيلهم لمنتج معين فكانت  إجاباتهم 10تم سؤال •

:كالتالي
 أشخاص لم يعطوا األفضلية 4 أشخاص فضلوا المنتج على غيره  و6•

لف للمنتج محل الدراسة اختبر ما إذا كانت نسبة المؤيدين للمنتج ال تخت
بمعنى آخر عدم وجود فرق جوهري بين نسبة % (50إحصائيا عن 

).المؤيدين ونسبة غير المؤيدين للمنتج
:الفرضية الصفرية التي يتم اختبارها •

• Н0 : p1 = 0.50
• Н1 : p1 # 0.50

إذن ال نستطيع ) sig>0.05(من خالل نتيجة االختبار السابقة يالحظ أن •
رفض الفرضية الصفرية وبالتالي ال تختلف نسبة المؤيدين للمنتج عن 

أي انه ال يوجد اتجاه واضح لصالح المنتج من قبل عينة % 50
.المستهلكين



the Chi-square one sample test اختبار كاي تربيع -2
فات متعد• انات التي تقع في تصن ع لتحليل الب ا تر ار  دة ستخدم اخت فين فأكثر( ار جودة )    تصن ع في هذه الحالة اخت ا تر ار  سمى اخت و قة  ستخدم في Chi-squared goodness-of-fit testالمطا ل تصنيف والتكرار observed frequencyقالكشف عن وجود فرو دالة بين التكرار المشاهد  ألنه  ات الواقعة في  اء أو االستجا  .  المعتمد على الفرض الصفرexpected frequencyالمتوقع  من األش
احث في التعرف على مد تمثيل العينة • ان يرغب ال ثير من األح مه إلى فئات غير متجانسة وهذا يتم منوفي  ان تقس اإلم ان  )   النظرة(خالل مقارنة التكرارات المالحظة من العينة مع التكرارات المتوقعة  للمجتمع إذا  قة معه فان .  للمجتمع انت العينة ممثلة للمجتمع في تكراراتها ومتطا ع فإذا  ا تر مة  ان هناك فر بين التكرار = ق لما  مة  قصفر وتزداد هذه الق  . المتوقع والتكرار المشاهد
قة • ستخدم للكشف عن حسن المطا ع  ا تر ار  صورة عامة فان اخت  . بين النسب النظرة والنسب المشاهدةو

انات (1مثال قةعلى): 2ملف الب ع لجودة المطا ا تر ار  اخت  Chi-squared goodness-of-fit test
 قامتا بحمالت إعالنية شديدة المنافسة من اجل زيادة B و Aشركتين •

فإذا كانت حصة كل منهما قبل إجراء . كل منهما لحصتها السوقية
 و Bللشركة % 40 و Aللشركة % 45: الحمالت اإلعالنية هي

والختبار ما إذا حدث . للشركات األخرى الصغيرة في السوق% 15
تحسن في الحصص السوقية بعد الحمالت اإلعالنية قام الباحث 

 منهم فضلوا 102:  زبون وقد تبين أن200باختيار عينة مكونة من 
 المتبقين 16 و B منهم فضلوا منتج الشركة 82 وAمنتج الشركة 

.فضلوا منتج شركات أخرى
هل نستطيع االستنتاج أن تفضيالت الزبائن اختلفت بعد الحمالت •

اإلعالنية مقارنة مع تفضيالتهم قبل إجراء الحمالت اإلعالنية عند 
% .5مستوى داللة 



الحل
 الن أفراد العينة  nominalواضح أن البيانات هي بيانات اسمية •

:سيختارون احد ثالث خيارات وهي
 تفضل منتج الشركةA
 نفضل منتج الشركةB
تفضل منتج شركة أخرى
:الفرضية الصفرية المراد اختبارها هي•

• 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

) expected frequencies(اآلن إذا كانت التكرارات المتوقعة •
تختلف بشكل واضح عن التكرارات المشاهدة أو الفعلية من واقع 

أما إذا لم ) H0(فإننا سنرفض ) observed frequencies(العينة 
وهذا يتحدد . يكن هناك فرق واضح بينهما فإننا سنقبل هذه الفرضية

.من خالل احصاءة االختبار كما سبق شرحه
 8.183من خالل النتائج يتضح أن قيمة كاي تربيع المحسوبة بلغت •

0.05 > )0.017( المحسوبة sigوهي معنوية إحصائيا حيث أن 
وهذا يعني أن هناك ) .H0(وبناء عليه نرفض الفرضية الصفرية •

.اختالفات في تفضيالت الزبائن حدثت بعد الحمالت اإلعالنية



)3ملف البيانات : (2مثال 
في احد االستبيانات التي وزعها احد طالب الماجستير أراد الطالب أن •

ثانوية عامة  فادني، :  (يختبر ما إذا كانت جميع المؤهالت العلمية
ممثلة بنسب متساوية في عينة ) دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا

بحثه أم ال
:الفرضية الصفرية•

• H0: P1 = P2 = P3 = P4
• H1: At least one proportion is different

وبالتالي فهي معنوية ) sig<0.05(خالل نتيجة االختبار يتضح أن •
وبالتالي نرفض الفرضية ) 0.05(إحصائيا عند مستوى داللة 

الصفرية بان جميع المؤهالت العلمية ممثلة بنسب متساوية، حيث كما 
نرى أن هناك تحيز واضح وان معظم العينة من حملة البكالوريوس 

).57عددهم (



المؤهل 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.

المؤهل العلمي

0 cells (.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 18.3.

a. 

االختبارات الالمعلمية للمقارنة بين عينتين مستقلتين
 لعينتين tسبق أن بينا انه في حالة االختبارات المعلمية يستخدم اختبار •

مستقلتين أما في حالة عدم تحقق شروط هذا االختبار فهناك بدائل ال 
: معلمية له منها

 fisher exact testاختبار فشر 1.

– the Chi-square twoاختبار مربع كاي للمقارنة بين مجموعتين 2. samples test

median testاختبار الوسيط 3.

Mann-Whitney rank-sum U testاختبار مان وتني 4.
وسنكتفي هنا باختبار مان وتني ألهميته وقوته اإلحصائية وكثيرة 

.استخدامه في تحليل االستبيانات



Mann-Whitney rank-sum U testاختبار مان وتني  المعلمي للفروق بين عينتين مستقلتينtيعتبر هذا االختبار بديل الختبار •
 على األقل وال ordinalيستخدم هذا االختبار عندما يكون القياس رتبي •

.يستخدم هذا االختبار مع المقاييس االسمية
.يعتبر اختبار مان وتني من اقوي االختبارات الالمعلمية •
يستند هذا االختبار على انه إذا كانت درجات مجموعتين دمجتا معا •

كأنهما مجموعة واحدة ثم ترتيبهما فانه سيكون هناك تمازج بين رتب 
المجموعتين ولكن إذا تفوقت إحدى المجموعتين على المجموعة 

األخرى فان معظم الرتب للمجموعة المتفوقة ستكون أعلى من رتب 
تحسب بعد دمج رتب ) U(ولذا فان قيمة . المجموعة األخرى

المجموعتين معا ثم يحسب عدد الرتب الخاصة بالمجموعة العليا والتي 
.تقع تحت رتب المجموعة الدنيا

: فرضية العدم والفرضية البديلة
: فرض العدم 

Н0 : M1 = M2
)وسيط المجتمع األول يساوي وسيط المجتمع الثاني(
 ونظرا ألن االختبار قائم على رتب البيانات لذا فإنه عند أخذ بيانات•

متوسط :(العينة في االعتبار يمكن التعبير عن الفرضية بالشكل التالي 
)رتب المجموعة األولى يساوي متوسط رتب المجموعة الثانية

:الفرض البديل•
Нa : M1 # M2 …………………. (1)
Нa : M1 > M2 …………………. (2)
Нa : M1 < M2 …………………. (3)

ويتم إجراء االختبار أخذًا في االعتبار حالة واحدة فقط من الحاالت 
≥ M1الممكنة للفرض البديل كما أن فرض العدم يكون مكافًئا ل  M2 ≤ M1و  ) 2( في الحالة  M2 3( في الحالة(



اختبار مان وتني: على)  5ملف البيانات (مثال 
   Mann-Whitney rank-sum U test

قامت إحدى الشركات بشراء ماكينات جديدة وأرادت تدريب عمالها عليها •
)  عامل12(الكتساب مهارة التشغيل فقسمت العمال لعينتين األولى شملت 

واتبعت برنامج تدريبي للعينة األولى يقوم )  عامل13(والثانية شملت 
على إعطائهم محاضرات نظرية لمدة أسبوعين وبعد ذلك تدريبهم على 

بي آخر الماكينات ميدانيا، أما العينة الثانية فقد اتبعت معها برنامج تدري
ي يقوم على إعطائهم المحاضرة النظرية ومباشرة بعدها التطبيق العملي ف

من اجل ) العمال(ثم حسب الزمن الالزم باأليام  للمتدربين .  نفس اليوم
.اكتساب المهارة المطلوبة

هل نستطيع أن نستنتج عدم وجود فروق جوهرية بين العينتين من حيث •
زمن اكتساب المهارة ؟

= وسيط زمن اكتساب المهارة للعينة األولى : (الفرضية الصفرية•
)وسيط زمن اكتساب المهارة للعينة الثانية

• Н0 : M 1 = M2
• Н1 : M1 # M2

Asymp. Sig(  وقيمة  Z=-2.972من خالل النتائج يالحظ أن قيمة • (2-tailed ( وبالتالي فهي 0.05 وهي اقل من 0.003تساوي 
معنوية إحصائيا ولذلك نرفض الفرضية الصفرية ونستنتج أن هناك 

.فرق معنوي إحصائيا بين فاعلية البرنامجين التدريبين
 وهو 17.54 ويالحظ من خالل متوسط الرتب كان للبرنامج األول •

 وبالتالي نستنتج أن 8.81أكبر من متوسط الرتب للبرنامج الثاني 
 البرنامج الثاني كان أكثر فاعلية الن متوسط زمن اكتساب المهارة 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
.002a

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. 

Kruskal-Wallis Test for K independent Samples عينة مستقلة K واليس ل -اختبار كروسكال 
ويسمى اختبار كروسكال واليس لتحليل التباين باتجاه واحد                 •

المبني على الرتب وتكون البيانات التي يتم تحليلها بيانات                 
. على األقل(Ordinal Data)رتبية    

ويعد اختبار كروسكال واليس بديًال لنظيره من االختبارات              •
في حال عدم تحقق االفتراضات الالزمة      ) One Way Analysis of Variance( المعلمية تحليل التباين باتجاه واحد        
إلجراء تحليل التباين باتجاه واحد،         



Kruskal-Wallis Test for K independent Samplesعينة مستقلة  Kواليس ل-اختبار كروسكال:  على) 6ملف البيانات (مثال 
) ثالث طرق(تم تدريس ثالث مجموعات من الطالب بطرق مختلفة •

كل مجموعة درست بطريقة معينة ثم تم الحصول على درجاتهم في 
االختبار هل توضح النتائج أن هناك فرق معنوي بين الطرق الثالثة

وسيط درجات الطالب الذين درسوا بالطريقة : (الفرضية الصفرية•
= وسيط درجات الطالب الذين درسوا بالطريقة الثانية = األولى 

)وسيط درجات الطالب الذين درسوا بالطريقة الثالثة
• H0: m1 = m2 = m3 
• H1: At least one median is different

-Chi( من خالل النتائج السابقة يالحظ أن قيمة دالة االختبار        • square =7.968 (      والمعنوية اإلحصائية لهاsig = 0.019 
 وبالتالي فهي معنوية إحصائيا ونرفض             0.05وهي اقل من  

الفرضية الصفرية أي أن هناك فروق بين طرق التدريس        
. الثالثة

ويالحظ أن طريقة التدريس األولى كانت األفضل الن            •
متوسط الرتب لها كان اكبر ويليها الطريقة الثانية وأخيرا             
الطريقة الثالثة ويمكن التأكد من مدى وجود الفروق بين             
الطرق لمعرفة أيها أكثر فاعلية من خالل إجراء مقارنات           

. ثنائية بين كل طريقتين باستخدام اختبار مان وتني السابق                
وبشكل عام يمكن معرفة أي الطرق أفضل من خالل            •

).  الحصول على متوسط الدرجات     (اإلحصاءات الوصفية  



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. 

االختبارات الالمعلمية لعينتين مرتبطيتن 
ة• ة أو رتب انات اسم انت الب طتين و ة nominal or ordinalفي حالة عينتين مرت نمار dichotomous variable والمتغيرات ثنائ ار م ستخدم اخت   McNemar test  عد إجراء اسات لعينة محددة قبل و سأل مجموعة من األشخاص عن مد تفضيلهم .  معينخاصة عند مقارنة ق أن  فضلو(  نفضلو أو ال  اسة ) ن قهالشيء معين قبل تطبي س عد تطب ة معينة أو   . دعائ
ة على األقل ومصنفة في • انات رتب طتين أو نأما في حالة أن تكو الب سن لعينتين مرت ار ولكو ستخدم اخت ار اإلشارةأكثر من فئتين   . اخت



-Wilcoxonاختبار ولكوكسن لعينتين مرتبطتين matched pairs signed- ranks test
 المعلمي لعينتين مرتبطتين في حالة tيعتبر هذا االختبار بديل الختبار •

.tعدم توفر شروط اختبار 
الستخدام هذا االختبار فان البيانات يجب أن تكون بشكل أزواج من •

الدرجات وكل زوج منها يخص احد أفراد العينة وان هذه الدرجات 
على األقل ولكنها ال تتبع ) interval data(عبارة عن بيانات فترية 

.التوزيع الطبيعي
سابه هذا االختبار ال يتأثر كثيرا بالقيم المتطرفة نظرا ألنه يعتمد في ح•

.على رتب الفروق بين القيم وليس على القيم ذاتها
الفرق بين (هذا االختبار يقوم على إيجاد الفرق بين قيم األزواج المرتبة •

ومن ثم ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا وبالتالي إذا ) القيم قبل والقيم بعد
كان هناك فرق معنوي فستكون الفروق موجبة أو سالبة بشكل منتظم أو 
بثبات نسبي أما إذا لم يكن هناك فرق حقيقي فستكون الفروق المحسوبة 

.متمازجة وال يبدو لها اتجاه غالب على اتجاه آخر

-Wilcoxonاختبار ولكوكسن لعينتين مرتبطتين: على ) 7ملف البيانات (مثال  matched pairs signed- ranks test
 مفترق طرق تم جمع 12لمعرفة مدى تأثير تركيب إشارة ضوئية في •

عدد الحوادث على كل مفترق خالل أربعة أسابيع قبل تركيب اإلشارة 
ثم جمع عدد الحوادث في كل مفترق بعد تركيب اإلشارة أيضا خالل 

. أربعة أسابيع
هل كان تركيب اإلشارة الضوئية فعال في تخفيض عدد الحوادث ؟•
= وسيط عدد الحوادث قبل تركيب اإلشارة : (الفرضية الصفرية•

وسيط عدد الحوادث بعد  تركيب اإلشارة
• H0: M1 = M2
• Н1 : M1 > M2



-=z( من خالل النتائج السابقة يالحظ أن قيمة دالة االختبار         • sig( معنوية إحصائيا      ) 2.266 ألنها اقل من      ) 0.023 =
0.05. 

نرفض الفرضية الصفرية وبالتالي نستنتج أن اإلشارة      :  القرار•
حيث أن   (الضوئية كان لها اثر فعال في تخفيض عدد الحوادث     

 كما في الجدول األول والتي تعني           negative ranks = 10عدد الحوادث بعد تركيب اإلشارة كان اقل من خالل معرفة          
عدد الحوادث بعد تركيب      ( كما هو موضح أسفل الجدول     

).before من عدد الحوادث قبل تركيب اإلشارة      < afterاإلشارة 

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 اإلشارة لعينتين مرتبطتين 
ستخدم إشارتي • ار اإلشارة ألنه  اخت  ).-، (+ سمي 
طتين وهو مبن• ار الفرو بين عينتين مرت ار في اخت اي قستخدم هذا االخت س على مقدار تلك الفرو ولذلك فان هذا االخت قعلى اتجاه الفرو ول ر ق سن الساب ار ولكو  .عتبر اقل قوة من اخت
ة • انات الرتب ار في حالة الب ل ) ordinal data(ستخدم هذا االخت ش ة  ة أو نسب انات فتر انت الب عي ) interval or ratio data(أساسي أما إذا  ع الطب ع التوز ضا هنا ) ال تحق الشرو(وال تت طتين يجوز أ سن لعينتين مرت ار ولكو Wilcoxon(استخدامه ولكننا نفضل استخدام اخت matched pairs test ( السابق في هذه الحالة ألنه ال

فقط بل يأخذ في االعتبار مقدار الفروق ) -، (+يعتمد على اتجاه الفروق 
 أما أيضا الن الفروق لها معنى حقيقي في حالة البيانات الفترية والنسبية
لمثال في حالة البيانات الرتبية فليس لها أي معنى وهذا يعتبر أكثر دقة وا

:التالي يوضح ذلك

على فرض أننا نقارن بين مبيعات مندوبين أيهما أكثر دقة               •
: وأهمية للباحث   

 وحدة  25أن يعرف مقدار الفرق بين مبيعات المندوبين مثال             •
 25المندوب األول يبيع أكثر من المندوب الثاني بمقدار              (

).وحدة 
أم أن يعرف فقط أن المندوب األول يبيع أكثر من المندوب          •

.فقط+) اتجاه الفرق   (الثاني 
واضح أن األكثر دقة وفائدة أن نعلم مقدار الفرق وليس فقط       •

.اتجاه الفرق
ولذلك اختبار ولكوكسن يعتبر أكثر قوة من اختبار اإلشارة       



Test Statistic And Sampling Distributionاحصاءة االختبار وتوزيع المعاينة الختبار اإلشارة
اختبار اإلشارة يعتبر سهل الحساب حيث يتم إيجاد الفرق بين كل •

قيمة المفردة في العينة األولى وما يناظرها في (زوج من البيانات 
.العينة الثانية

وعدد الفروق التي (+) ثم حساب عدد الفروق التي كانت إشارتها •
 يتم 0= وفي حالة تساوي القيمتين أي أن الفرق ) -(كانت إشارتها 

تجاهل هذا الفرق أي أننا نهتم فقط بعدد اإلشارات الموجبة وعدد 
.اإلشارات السالبة

(+) صحيحة فإننا نتوقع أن يكون عدد اإلشارات ) H0(إذا كانت •
أما إذا كان هناك فرق واضح وكبير . تقريبا) -(يساوي عدد اإلشارات 

ومسألة الكبر أو الصغر في ) H0(بين عدد اإلشارات فإننا نرفض 
. مقدار هذا الفرق يحددها توزيع المعاينة الحصاءة االختبار

تحددت بأنها عدد ) Test Statistic(على فرض أن احصاءة االختبار •
) the number of positive differences(اإلشارات الموجبة 

هي ) X(وهنا نالحظ أن احصاءة االختبار ) X(وسنرمز لها بالرمز 
) binomial random variable(متغير يتبع توزيع ذات الحدين 

).P = 0.05(ستكون ) H0(وبناء عليه فان الفرضية الصفرية 
 حيث انه Zواختبار اإلشارة في هذه الحالة يتبع التوزيع الطبيعي •

: تتبع التوزيع الطبيعي تقريبا بمتوسط x فان nلحجم معين للعينة 
)µ = np (

:وبانحراف معياري•

:وبناء عليه
: فان احصاءة االختبار المعيارية هي



:الفرضيات التي يختبرها اختبار اإلشارة هي•
• H0: p = 0.5 
• H1: P ≠ 0.5

).ال يوجد فرق بين المجتمعين(والفرضية الصفرية تعني أن •
تقريب توزيع احصاءة اختبار ذات الحدين للتوزيع : 1مالحظة•

npالطبيعي مشروط بان يكون  ≥  وهذا يعني انه يشترط أن يكون 5
 حتى يتحقق هذا الشرط وتزداد صالحية 10= حجم العينة حد أدنى 

.ودقة التقريب بزيادة حجم العينة
فاهتمامنا فقط ) 0(حيث أننا نستثني الفروق التي نتيجتها : 2مالحظة •

 المقصود به nباإلشارات السالبة واإلشارات الموجبة فان حجم العينة 
.ألغراض المالحظة السابقة هو عدد اإلشارات الموجبة والسالبة فقط

على اختبار اإلشارة) 8ملف البيانات (مثال 
 شخص لتحديد مدى شعورهم 25أجريت دراسة على عينة مكونة من •

حيث طلب من كل ) y و x(بالراحة عند ركوبهم نوعين من السيارات 
 نقاط 5شخص تقييم مدى شعوره بالراحة بناء على مقياس مكون من 

)5-point scale (كما يلي:
غير مريح على اإلطالق : 1•
غير مريح نسبيا: 2•
حياد: 3•
مريحة: 4•
مريحة جدا: 5•
وكانت نتائج الدراسة كما هو مرفق في الملف الخاص باالختبار •
 أكثر راحة Xأن السيارة % 5هل يمكن االستنتاج عند مستوى داللة •

 ؟yمن السيارة 



الحل ordinal data مشكلة الباحث هنا تتعلق بالمقارنة بين مجتمعين كالهما بيانات رتبية•
حيث أن كل شخص أعطى نتيجتين للتقييم فان كال العينتين مرتبطتين •

)matched pairs ( وبالتالي فان االختبار المناسب هو اختبار اإلشارة sign test والذي يختبر الفرضية الصفرية التالية :
• H0: M1= M2
• H1: M1 > M2

وسيط درجات    = وسيط درجات المجتمع األول  (والفرضية الصفرية تعني أن     •
). المجتمع الثاني  

والنتيجة   ) right-tailed test( من خالل النتائج وحيث أن االختبار     •
sigالمحسوبة متسقة مع صياغة الفرضية البديلة إذن قيمة           إذن نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة         0.05 وهي اقل من    0.005 = 0.011/2 =

 من وجهة نظر أفراد y أكثر راحة من السيارة    xوالتي تنص على أن السيارة        
. العينة



اختبار لعدة عينات مرتبطة
 أو الرتبية المنقسمة      nominalفي حالة المتغيرات االسمية    •

 وهو يعتبر تعميم الختبار مكنمار السابق              Cochran Q test يستخدم اختبار كوكران        dichotomous variablesثنائيا   
في حالة أكثر من عينتين        

 وموزعة في أكثر من فئتين يستخدم اختبار            at least ordinalأما عندما تكون البيانات على األقل رتبية         •
. فريدمان

Friedman Test for K dependent Samplesاختبار فريدمان لعدة عينات مرتبطة
يستخدم هذا االختبار عندما يريد الباحث أن يعرف ما إذا كان هناك •

مجتمعين فأكثر والبيانات موزعة في أكثر (فروق بين عدة مجتمعات 
).من فئتين

 مثال قد يطلب من المبحوثين ترتيب بعض األشياء كان تكون هناك •
أربع مهن مختلفة ويطلب من كل فرد في العينة أن يبدي رأيه بأفضلية 
.  كل مهنة أي أن يعطي الترتيب األول للمهنة التي يفضلها أكثر وهكذا
.ويريد الباحث معرفة ما إذا كان هناك فروق في تقييمات األفراد أم ال

 كما يمكن  Ordinal Dataالبيانات التي يتم تحليلها بيانات رتبية •
وذلك ) Ratio والنسبية Intervalالفترية (تحليل البيانات الكمية 

. بتحويلها إلى بيانات رتبية



: الفرضية الصفرية التي يختبرها اختبار فريدمان هي       •
• H0: M1= M2=M3= ……….=MK
• H1: At least one median is different

وسيط درجات المجتمع األول       (والفرضية الصفرية تعني أن      •
وسيط المجتمع الثالث       = وسيط درجات المجتمع الثاني     = 

). الخ........

:احصاءة االختبار تحسب كما يلي•
وذلك بإعطاء الرتبة ) blocks: b) (صف(ترتيب المشاهدات في كل قطاع •

 ألكبر مشاهدة وفي حالة تساوي الرتب k ألقل مشاهدة في الصف والرتبة 1
.يتم إيجاد متوسط الرتب

أي حساب مجموع ) treatments(حساب مجموع الرتب للمعالجات •
.Tiالرتب لكل عمود ويرمز له بالرمز 

).k(تحديد عدد العينات •
:ثم يتم حساب اختبار احصاءة االختبار بالتعويض في المعادلة التالية•

) k-1(وإحصاء االختبار لفريدمان تتبع توزيع كاي تربيع بدرجات حرية •
<K(F ,0.05: ( إذا كانت قيمة) H0(وبناء عليه يتم رفض الفرضية • 2



على اختبار فريدمان) 9ملف البيانات (مثال 
 8احد الشركات قامت بإعالن طلب موظفين وقد تقدم للوظيفة •

 مدراء في الشركة حيث 4مرشحين وتم عقد لجنة مقابالت مكونة من 
األداء األكاديمي، (قام كل مدير بتقييم كل مرشح من عدة جوانب  

 نقاط 5باستخدام مقياس مكون من ) الخ...الخبرة العملية، الشخصية 
 أفضلية بدرجة اقل 2 تشير إلى األفضلية الكبيرة للموظف و1بحيث 

 والتي تعني أن الموظف ضعيف وأراد المدير 5وهكذا حتى الدرجة 
العام أن يختبر ما إذا كانت تقييمات المدراء األربعة ال تختلف عن 

.بعضها البعض أم أن تقييماتهم مختلفة بشكل كبير
.البيانات في الجدول التالي•
:الفرضية المراد اختبارها هي•

• H0: M1=M2=M3=M4
• H1: at least one Mi  is different

 12.86من خالل النتائج يتضح أن قيمة  كاي تربيع بلغت            •
% . 5وهي معنوية إحصائيا عند مستوى داللة          

بناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية ونستنتج أن تقييمات           •
.  المدراء األربعة ليست متشابهة   



المحاضرة الثانية عشر
 Correlationاالرتباط 

ناء على عد Correlationاالرتباط  حدد و أنه عالقة بين متغيرن أو أكثر، و ا  ما د عرف االرت ا هي  ا فان أنواع االرت ا الثنائي -1 :يليالمتغيرات التي تدخل في حساب االرت Bivariate االرت Correlationس -أ : وله نوعان ا ال حث في العالقة بين : Simple Correlationاالرت صرف النظر عن األثر الناتج عن أ متغير آخر على أ و ليهمامتغيرن  ا الجزئي - ب منهما أو على  حث في العالقة بين : Partial Correlationاالرت متغير و اطهما  ار األثر الناتج عن ارت عين االعت أو متغيرن مع األخذ  ا الجزئي من الدرجة . متغيرات أخر  ا هو االرت س أنواع االرت وا وهو  First Order Part Or Partial Correlationاألولى  ا بين متغيرن عند إزالة اثر متغير ثالث من المتغيرن   .االرت



ا المتعدد -2 حث في العالقة بين متغير من جهة ومجموعة من  : Multiple Correlation االرت ا الذ ي ا بين ) اثنان أو أكثر(المتغيرات وهو االرت سطها هو االرت ه من جهة أخر وا شار إل ا المتعدد من الدرجة األولىمتغير ما من جهة ومتغيرن معا من جهة أخر وهو ما  ا .االرت ان وهما :مؤشرات االرت س ا بين متغيرن يوجد مؤشران رئ  :للكشف عن درجة االرت
ل االنتشار 1.  Scatter Diagramش
ا 2. ة بي  Correlation Coefficientمعامل االرت حدد قوة واتجاه العالقة الخط ا ألنه  ن واألفضل هو معامل االرت  The Strength And Direction Of A Linear Relationship Between Two Variablesالمتغيرن 

Scatter Diagramشكل االنتشار 



معامل ارتباط بيرسون
 Pearson's Correlation Coefficient  

يعتبر من أشهر معامالت االرتباط وأهمها وأكثرها استخداما•
interval or ratioيستخدم في حالة ما إذا كان كال المتغيرين من النوع •
.ويعتبر من االختبارات المعلمية•

:وهناك عدة طرق لحسابه ابسطها وأكثرها استخدامًا الصيغة التالية

ما يليتفسير معامل ارتباط بيرسون ا  ا من ثالث زوا ن تفسير معامل االرت مة-1 :م ا بين  :  من حيث الق م معامل االرت حث ودقة وال يوجد حد معين ) 1-( ،  صفر ، 1+تتراوح ق توقف ذلك على هدف ال بير أو صغير و ةللقول أن المعامل  احثين معايير لمد قوة . النتيجة المطلو عض ال الرغم من ذلك وضع  ا ومن هذه المعايير ما صنفه و ما يلي)Hinkle and others, 1979(معامل االرت  : 
 التفسير الفئة

 ) قد ال يختلف عن الصفر(منخفض جدا  0.30 اقل من -صفر  
 منخفض 0.50 اقل من – 0.30
 متوس 0.70 اقل من – 0.50
 عال 0.90 اقل من – 0.70
 عال جدا 1.00 – 0.90



ة  -2 ن قوله هو أن التغير Causationتفسير حسب السبب م ل ما  ا قو ف ان معامل االرت م المتغير اآلخر مهما  ان التغير في احدهما في احد المتغيرن يؤد إلى تغير في ق ع القول  اين في احد الزادة أو النقصان، وال نستط م المتغير اآلخران السبب في التغير في اآلخر أو أن الت اين في ق ه الت ن    . المتغيرن سب م الرغم من إنها  ة  اأ أن العالقة ال تفسر على أنها سبب ذلك منطق و هناك متغير   .نأن تكو  ه انه رما  . ثالث أو أكثر رما سبب وجود العالقة بين المتغيرننوهذا سب

 Determinationالتفسير حسب معامل التحديد  -3
Coefficient ومعامل االغتراب Alienation 
Coefficient :  أنه ا  فسر إحصائ ا و معامل التحديد مرع معامل االرت اين المشترك بين المتغيرنقصد  ة الت ان معامل . نس فإذا  ا بين المتغيرن  عني أن 0.80االرت م احد المتغيرن  من 0.64 فهذا  اين في ق م yالت اين في ق اين المشترك أو المشروح xالمتغير اآلخر  مثال ترت مع الت معامل التحديد0.64ساو  مثال أ أن الت سمى  ة .   وهو ما  والنس ة  ق اين غير مشروح ذات صلة ) 0.36(المت ة تسمى معامل االغتراب تعتبر ت متغيرات أخر وهذه النس



اختبار كاي تربيع لالستقاللية
 Test Of Independence  Chi – Square Χ2  

ا بي انت هناك عالقة ارت ار ما إذا  ع الخت ا تر ار  ن ستخدم اخت اختالف  مثل العالقة  nominal or categorical variablesمتغيرن وصفيين  انت آراء أفراد العينة في سؤال معين تختلف  أو ترت (ما إذا  الجنس أو المؤهل العلمي ) مع  وعند استخدام . الخ......متغير آخر  و جدول التواف  ة ن ع لالستقالل ا نر ار  ع   contingency tableناخت ا تر ار   ):Assumptions(شرو استخدام اخت
قل التكرار المتوقع 2*2في الجداول من النوع 1. ا الجدول األرعة5 عن  expected values يجب أال  ة من خال  . في أ خل
و التكرار المتوقع في أ 2*2في حالة الجداول األكبر من 2. ن يجب أال  ة اقل من واحد و و هناك أكثر من /خل ا الجدول % 20ناو ال  من خال   .5تقل فيها التكرارات المتوقعة عن 

ع • ا تر ار  ات التي يختبرها اخت  :Hypothesesالفرض
.1H0 :ن  ال يوجد عالقة بين المتغير
.2H1 :ن ه يوجد عالقة بين المتغير قة حسا القانو التالي :طر ع  ا تر مة احصاءة     :نتحسب ق

• 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    



اختبار كاي تربيع لالستقاللية      وكما سبقت اإلشارة إليه فان  •
بين المتغيرات الوصفية يحدد ما إذا كانت هناك عالقة أم ال        

وبالتالي فان ذلك   دون أن يشير إلى قياس قوة هذه العالقة       
يستلزم قياس قوة العالقة من خالل أنواع معينة من معامالت               

. االرتباط كما يلي   

معامالت االرتباط الثنائية حسب نوع المتغيرات
ا بيرسو الساب يوضح العالقة بين متغيرن من النوع الف• تر نمعامل ارت رتبي (أو نسبي إال أن هناك العديد من المتغيرات التي تقع على درجة اقل  س ). أو اسمي ات أو أنواع للمقاي اسمي، (وحيث أن هناك أرعة مستو ، نسبي حسب عالقتها مع 8إذن هناك ) رتبي، فتر ه عضها  أزواج من المتغيرات  ا خاصة  اسه وهي موضحة في الجدول التاليولكل نوع من هذه األزواج هناك معامالت ارت  : لق
ما يلي• األرقام  س  ة المقاي  :تم التعبير عن نوع
عي : 1الرقم • اس اسمي طب  nominalيدل على مق
اس اسمي محول : 2الرقم • أ أن المتغير في األصل (يدل على مق  )متغير متصل ثم حول إلى متغير منفصل
اس الرتبي : 3الرقم •  ordinalيدل على المق
اس الفتر أو النسبي : 4الرقم • ratio or intervalيدل على المق



ننوع  ا المناسب المتغير  معامل االرت
11 - Ø معامل ارتباط فاي phi عندما يكون كال المتغيرين منفصل ثنائي . نتنجنسي - ا  معامل التواف وهو contingency معامل ارت سمى  الهما منفصل متعدد الفئات او ما  ن احداهما او  ا بين متغير معامل االرت
عامل معاملة  12  11غير معروف ولكن 
ال الرتبي  13 سير ا rank biserialمعامل 
ال  14 سير ا نت  point biserialبو
tetrachoricتتراشورك  22
عامل معاملة  32  13غير معروف ولكن 
ال  42 سير piserialا
spermanسبيرمان  33 Rho ندال تاو Kendall's Tau: a, b, C او 
اس  34 حول المتغير الواقع على المق قترح ان  اس  الى متغير 4غير معروف ولكن  عامل معاملة 3قع على المق  33 ومن ثم 
pearsonنمعامل بيرسو  44 rة ن عالقة خط . ن عندما تكو العالقة بين المتغير ةEta-ηمعامل ايتا  ست خط ة ول ن انحنائ انت العالقة بين المتغير  اذا 

: phi معامل ارتباط فاي -1
ذكر ( وكالهما يقع على مقياس اسمي مثل الجنس dichotomousيعرف بأنه معامل االرتباط بين متغيرين كل منهما منفصل ثنائي 

). نعم أو ال(اإلجابة على سؤال ) وأنثى
. كما هو الحال في ارتباط بيرسون1-  صفر 1+وتتراوح قيمته ما بين 

: contingency coefficient معامل التوافق  -2
وهو معامل االرتباط بين متغيرين كالهما منفصل ولكن ليس بالضرورة 
أن يكون أي منهما منفصل ثنائي وهذا يعني أن معامل فاي حالة 

ويستخدم في حسابه إحصائية كاي تربيع . خاصة من معامل التوافق Chi-square وهذا اإلحصائي المعلمي ويناسب المتغيرات الواقعة 
.على المقياس االسمي أو الرتبي



ال -3 سير ا نت  ا بو The point biserial معامل ارت
correlation coefficient (rpb)ا بين متغي اس عالقة االرت ستخدم لق سيرل  ا نت  ا بو ر معامل ارت ين ) من النوع الفئو أو الفتر(مي  ومتغير اسمي ذ مستو

dichotomous) ،ة بنعم أو ال، والجنس ه من ، وهذا )الخ...اإلجا ن حسا م ا بيرسو ولذلك  نالمعامل مستنتج من معامل ارت ضاSPSSبرنامج  مته . ن من خالل حساب معامل بيرسو أ وتتراوح ق ال الرتبي -4  .1- و1ما بين  سير ا ا بين متغيرن احدهما متغير ثنائي منفصل  rank biserial معامل  انه معامل االرت متغير رتبيمثل العالقة بين النجاح والفشل في الجامعة . واآلخر متغير رتبيعرف       .متغير ثنائي منفصل ومتغير المستو االقتصاد 

ا سبيرمان -5 الهما رتبي Spearman's rank correlation coefficient معامل ارت ا بين متغيرن  ة  .وهو معامل االرت ضا استخدامه في حالة المتغيرات الكم ن أ م الرغم من ذلك   في البيانات الكمية فانه outliersفي حالة وجود قيم متطرفة خاصة ولكن 
ة وهو. المتطرفة على معامل االرتباطللبيانات وبالتالي فان ذلك سيؤدي إلى التخفيف من حدة تأثير القيم  ألنه يتعامل مع الرتب وليس القيم الحقيقية  the spearman rank correlationهذه الحالة استخدام معامل ارتباط سبيرمان للرتب بالتأكيد ستؤثر على قيمة معامل ارتباط بيرسون، ولذلك ينصح في مثل  ضا هناك معامل آخر للعالقة بين المتغيرات الرتب ندال تاو  -6  :أ the Kendall's tauمعامل  (τ) :  الرموز شار لها  ندال لها عدة أنواع  ة في قوالفر بينها  )a, b, c(احصاءة  م المتساو ان عدد الق فة نتيجة األخذ في الحس الت طف ةهو تعد التالي عدد الرتب المتساو انات و   .الب



 غة الص ندال تاو  ة فان معامل  و هناك رتب متساو ، aنوعندما ال  غة  الص ندال  انbومعامل   . يتساو
 ندال تاو ما أن معامل   b و الجدول المتقاطع على ستخدم في حالة  ن  ل مرع  تين من حيث عدد الرتب(ش  ).المجموعتين متساو
 غة الص ندال تاو  تي  فهو مصمم من اجل استخدامه لحساب c أما معامل  ا عندما تكو هناك مجموعتين من الرتب غير متساو اس االرت ل مستطيلنمق ندال .العدد الجدول المتقاطع على ش ا  م معامل ارت  :ق
ندال مة معامل  و لكال المجموعتين نفس الرتب تماما تكو ق نعندما    1تساو  ن
 مة معامل نعندما تكو المجموعتين متعاكستين تماما في الرتب تكو ق ن  1-ندال 
 ندال نعندما تكو رتب إحد المجموعتين مختلفة تماما عن رتب المجموعة  0= األخر فان معامل 
 ندال ما بين م  حسب مد التواف في رتب المجموعتين تتراوح ق  .1- و 1و

tetrachoric تتراشورك -6
.  تتراشورك  ولكن المعامل المناسب لالرتباط في هذه الحالة هو       2*2كل متغير إلى فئتين فقط فانه يمكن تكوين جداول اقتران                     فاذا قسم . الطبيعي إال انه يقسم حسب معيار يحدده الباحث         بالتحويل أي يفترض ان المتغير متصل ويتبع التوزيع                 ويعرف بأنه معامل االرتباط بين متغيرين كل منهما منفصل                         

الهما متصل   Eta-ηمعامل ايتا  -7 ا بين متغيرن  انه معامل االرت فئو (عرف  ة)  أو نسبي ست خط ة ول ولكن العالقة بينهما انحنائ



المحاضرة الثالثة عشر
تحليل االنحدار

 Regression Analysis

Econometrics Modelمنهج البحث في االقتصاد القياسي 
: أي بحيث يستخدم األسلوب القياسي يمر بأربعة مراحل وهي 

construction and specification of the model مرحلة بناء وتوصيف النموذج -1
estimation of the model تقدير معلمات النموذج -2
evaluation of the estimates تقويم المعلمات المقدرة بالنموذج -3
 تقويم مقدرة النموذج على التنبؤ -4



 مرحلة بناء وتوصيف النموذج-1
 construction and specification of the model: 

:وتشمل الخطوات التالية     
      تحديد متغيرات النموذج
    تحديد الشكل الرياضي للنموذج
    إلشارة وحجم   )  صياغة الفرضيات( تحديد التوقعات القبلية

معلمات االنحدار المقدرة  

:estimation of the model تقدير معلمات النموذج -2
ة ل عام تشمل الخطوات التال ش انات2-1 :وهذه المرحلة  ع الب انات حيث أن هناك :  تجم اه إلى أنواع الب انات وهيوهنا يجب االنت عة أنواع للب  :أر

 ة انات سلسلة زمن   time series data ب
 ة انات مقطع   cross sectional data ب
 ة ة مقطع انات سلسلة زمن   pooled time series and cross sectional data ب
 انات أخر انات من القوانين مثال ( مثل others dataب ة،  ب انات هندس ذلك هناك متغيرات تؤثر على الظاهرة المدروسة ولكن ب ة،  انة والجنس ، ومعدل الضر ة مثل الد المتغيرات النوع اس وتسمى  المتغيرات الصورة أو الوهمللتغلب غير قابلة للق عرف  لة يتم استخدام ما  ة على هذه المش dummy variables ة مثال م ما ح احث لها ق فترض ال ذا1مثل صفر لإلناث، (صفر و واحد   وهي متغيرات  ور  وه ع2-2 ) للذ ة للتقدير2-3  حل مشاكل التجم ة المناس ار األساليب اإلحصائ  اخت



ة فevaluation of the estimates تقويم المعلمات المقدرة بالنموذج -3 انات واقع احث بتقدير معلمات النموذج من خالل ب قوم ال انه يبدأ عد أن  م المقدرة م مد الثقة في الق م المعلمات المقدرة هو . في تقو ة والمقصود بتقو م هذه المعلمات لها مدلول أو معنى من الناح انت ق انت هذه المعلمات مقبولة من تحديد ما إذا  ذلك ما إذا  ة و ة أو المنطق ة االقتصاد الناح ة م معلمات النموذج وهي .اإلحصائ ن االستناد عليها لتقو م وجد عدة معايير  ة 3 -1 : و ة االقتصاد ما تحددها النظر ة  economic criteria المعايير االقتصاد ة 3 -2 ة اإلحصائ ما تحددها النظر ة  ارات إلى نوعينstatistical criteria المعايير اإلحصائ  : وتنقسم هذه االخت
 ارات جودة التوفي ة للنموذج وتستخدم the test of the goodness of fitاخت م على المقدرة التفسير  .للح
 ة ارات المعنو  :من خالل: tests of significanceاخت
 ار – tاخت test 
 تقدير فترات ثقة للمعالم المقدرةconfidence intervals(  

 تقويم مقدرة النموذج على التنبؤ -4
ادية من األهداف األساسية للنموذج القياسي التنبؤ بقيم المتغيرات االقتص

في المستقبل ولذلك يتعين اختبار مدى قدرة النموذج على ذلك مسبقا 
 إذ قد يجتاز النموذج المقدر كل االختبارات السابقة إال انه يفشل في

الن التنبؤ قائم على افتراض أن المستقبل القريب . القدرة على التنبؤ
امتداد للماضي القريب ولكن إذا حدثت تغيرات هيكلية سريعة في 
. الحياة االقتصادية للمجتمع فان النموذج ربما هنا ال يصلح للتنبؤ

وعلى العكس من ذلك فان مقدرة النموذج على التنبؤ قد تكون كبيرة 
بالرغم من كون معامل التحديد منخفض وبعض المعلمات المقدرة 

غير معنوية إحصائيا 
: والختبار مدى قدرة النموذج على التنبؤ البد من التأكد من

مدى استقرار المعالم المقدرة عبر الزمن.
اختبار مدى حساسية هذه التقديرات للتغير في حجم العينة.



االنحدار الخطي 
 Linear Regression 

 يعتبر االنحدار احد األساليب اإلحصائية التي تستخدم في قياس
. العالقة بين المتغير التابع ومتغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة

 ومن يحدد طبيعة المتغيرات أيها تابع أو مستقل ليس االنحدار
كأسلوب قياس وإنما يحددها الباحث مستعينا بالنظرية أو 

.الدراسات السابقة أو المالحظة 
 وتنقسم نماذج االنحدار إلى عدة أنواع فمثال من حيث العالقة

:الخطية تنقسم هذه النماذج إلى نوعين
 Linear Regressionاالنحدار الخطي 1.
Non Linear Regressionاالنحدار غير الخطي 2.
 

 أما من حيث عدد المتغيرات المستقلة في النموذج فينقسم االنحدار إلى
: قسمين أيضا

 وهو يقتصر على متغير Simple Regressionاالنحدار البسيط 1.
مستقل واحد 

 والذي يشمل متغيرين Multiple Regressionاالنحدار المتعدد 2.
مستقلين فأكثر في نموذج االنحدار

 بناء على ما سبق يمكننا التمييز بين أربعة أنواع نماذج من االنحدار
: وهي

نموذج االنحدار الخطي البسيط1.

نموذج االنحدار الخطي المتعدد 2.

نموذج االنحدار غير خطي بسيط3.

نموذج انحدار غير خطي متعدد 4.
ويعتبر االنحدار الخطي البسيط ابسط أنواع نماذج االنحدار 



 Simple linear regressionاالنحدار الخطي البسيط
:يقيس االنحدار الخطي البسيط العالقة بين متغيرين           •

 أو ُمفِسر وهو المتسبب في تغير         independent variable ومتغير مستقل واحد           dependent variableمتغير تابع     
.  المتغير التابع  

مع ثبات العوامل       ( تفسير ظاهرة االستهالك بالدخل      : مثال•
فالنظرية االقتصادية تقول أن استهالك الفرد مرتبط        ) األخرى
.  بالدخل

:  الشكل العام لمعادلة االنحدار الخطي البسيط       XY 10

: يرمز للمعادلة المقدرة كما يلي 
: حيث أن 

)االستهالك  (تمثل القيمة المقدرة للمتغير التابع        : 
) الدخل (تمثل قيم المتغير المستقل           : 

e :    متغير الخطأ العشوائي     ( تمثل البواقيrandom variable   (
وتساوي  

β0 :   تمثل الحد القاطع )Y - intercept (   من المحور الراسي y                 وهي تمثل قيمة المتغير التابع عندما تكون قيمة المتغير 
المستقل صفر 

Β :     تمثل الميلslope    أو معامل االنحدار the regression coefficient
 

eXY  10 ˆˆˆ 
Ŷ
X

YYe ˆ



ع  ال من  فنحن x والمتغير المستقل yولتحليل ومعرفة العالقة بين المتغير التا مة  انات عينة 1B0, Bحاجة إلى تقدير ق ة تستخدم للتقدير وذلك من واقع ب اس استخدام طر وأساليب ق ة و ق ات الميل(  :والتي تسمى المعلمة الناقلة B0تفسير معنى  .قحق ن أن تنقل خ االنحدار مع ث م و لها ) ألنها  ن أن  م مة االستهالك التلقائي نو في تفسير في النظرة فمثال هذه المعلمة تمثل ق و (العالقة بين االستهالك والدخل  مة االستهالك عندما  نأ ق مة التكاليف الثابتة في العالقة بين حجم  ). 0= الدخل  ما تمثل ق ع ) المتغير المستقل(اإلنتاج  متغير تا ارة (ٕواجمالي التكاليف  وهي ع و اإلنتاج  ذا لها تفسيرات ) 0= نعن حجم التكاليف عندما  وه مة . متعددة ع عندما تكو ق مة المتغير التا س ق ل عام فهي تع ش نو ، أ تحدد نقطة تقاطع خ االنحدار مع المحور 0= المتغير المستقل  . y-interceptولذلك تسمى ) y(الراسي 

):  B1(المعلمة االنحدارية •
).بيانات المتغير المستقل والتي دخلت في حساب االنحداربحسب وحدة قياس (التابع عندما يتغير المتغير المستقل بوحدة واحدة خط االنحدار، وتشير إلى معدل التغير في المتغير ) SLOPE(تمثل ميل 

X
YB 
1



the t-test of the slope لمعلمة الميل    t اختبار   -1
هذا االختبار يختبر ما إذا كانت معلمة الميل تختلف عن الصفر            

.  أو ال
HO: B1 = 0
H1: B1 ≠ 0

وإذا .  الفرضية الصفرية تنص على عدم وجود عالقة خطية        
كانت هذه الفرضية صحيحة فان ذلك ال يعني بالضرورة عدم        

وجود عالقة بين المتغير التابع والمستقل حيث يمكن أن               
quadratic relationshipتكون العالقة عالقة تربيعية       

:ودالة االختبار المناسبة الختبار الفرضيات السابقة هي     
) n-2( بدرجات حرية    

تكوين فترة ثقة للمعالم المقدرة    كذلك يمكن   
 confidence interval estimator of b1 is:

: حيث أن 
• sb1        تمثل الخطأ المعياري لمعلمة الميل 
•b1       تمثل المعلمة المقدرة لميل خط االنحدار 
•B1        تمثل قيمة المعلمة االفتراضية وهي هنا صفر 
•t      تمثل قيمة دالة االختبار 
•α       تمثل مستوى الداللة اإلحصائية  



 the coefficient of determination معامل التحديد -2
 السابق يحدد ما إذا كانت هناك عالقة خطية أم ال       tإن اختبار   

ولكن أيضا من المهم معرفة مدى قوة هذه العالقة خاصة عند      
المقارنة بين أكثر من نموذج وهنا يستخدم معامل التحديد              

)R2( والذي يرمز له 
مربع معامل االرتباط ويفسر بأنه يمثل نسبة               = ومعامل التحديد     

 من خالل    yالتغير المشروح أو المفسر في المتغير التابع      
Xالتغير في قيمة المتغير المستقل        

multiple linear regressionاالنحدار الخطي المتعدد 
:مفهوم االنحدار المتعدد

ر بخالف االنحدار البسيط فان االنحدار المتعدد يوضح العالقة بين متغي
وهناك أمثلة عديدة ). أكثر من اثنين(تابع واحد وعدة متغيرات مستقلة 

يؤثر عليها عدة ) متغير تابع(فمثال الكمية المطلوبة من سلعة معينة 
الدخل، سعر السلعة، أسعار السلع األخرى : متغيرات مستقلة مثل

.البديلة
يستند النموذج الخطي المتعدد على افتراض وجود عالقة خطية بين و

 وحد X1,X2,...XK وعدد من المتغيرات المستقلة Yiمتغير تابع 
 k من المشاهدات وnبالنسبة ل, ويعبر عن هذه العالقة  , Uiعشوائي 

: بالشكل آالتي , من المتغيرات المستقلة 
Yi = B0 + B1Xi1 + B2Xi1 + … + BKXik + Ui



 تفترض استقاللية المتغيرات المستقلة OLSوكما سبق شرحه فان طريقة 
 Multicollinearityعن بعضها البعض حتى ال تحدث مشكلة 

كذلك يجب أن يزيد عدد مشاهدات العينة عن عدد المعالم المطلوب  
.تقديرها

: coefficientsتفسير معامالت االنحدار 
 تشير إلى قيمة المتغير التابع عندما تكون جميع b0 المعلمة التقاطعية -1

المتغيرات المستقلة نساوي صفر
2- b1 تشير إلى مقدار التغير في المتغير التابع عندما يتغير المتغير 

مع ثبات ) يحسب وحدة القياس له( بمقدار وحدة واحدة x1المستقل 
المتغيرات األخرى

3- b2 تشير إلى مقدار التغير في المتغير التابع عندما يتغير المتغير 
مع ثبات ) يحسب وحدة القياس له( بمقدار وحدة واحدة x2المستقل 

.المتغيرات األخرى
وهكذا يتم تفسير معامالت االنحدار

: تقويم نموذج االنحدار الخطي المتعدد
: testing the validity of the model تقييم مدى صالحية النموذج -1

 والذي يعتمد analysis of variance ANOVAيستخدم تحليل التباين 
 في اختبار مدى صالحية النموذج ككل أي انه يختبر Fعلى اختبار 

:الفرضية العدمية التالية
:مقابل الفرضية البديلة التالية

H1: at least one Bi is not equal to 0
ن وإذا كانت الفرضية العدمية صحيحة فهذا يعني انه ال يوجد أي متغير م

 المتغيرات المستقلة يرتبط خطيا بالمتغير التابع وبالتالي فان نموذج
 أما إذا كان هناك على invalidاالنحدار الخطي المقدر غير صالح 

األقل متغير مستقل واحد يرتبط خطيا مع التابع فهذا يشير إلى 
صالحية معينة لنموذج االنحدار

0ˆˆˆ: 210  KBBBH



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 تفسرها معادلة االنحدار         

F
F statisticMean squares

Degree of 
freedomSum of squares Source of variation

F = 
MSR/MSE

MSR = SSE/KKSSRx2,x1
regression

MES = 
SSE/N-K-1

N-k-1SSEresidual
N-1SSTtotal

:  coefficients تقويم معنوية معامالت االنحدار المقدرة -2
و B2و B1و  B0المعامالت (بعد الحصول على نتائج معادلة االنحدار  etc……B3 ( يجب علينا أن نبين هل أن هذه المعامالت مقبولة  من

مع التنويه أن المعنوية تكون ) معنوية إحصائيا(الناحية اإلحصائية 
 ، لكي نحكم على معنوية معامالت االنحدار هلكل معامل على حد

 SPSS ومستوى االحتمالية المقابل لها ، وبرنامج tنستعين باختبار 
. ومستوى االحتمالية المقابل لهاtيقوم تلقائيا باستخراج اختبار 

لتقييم معنوية تأثير المتغيرات المستقلة يستخدم  tاختبار وبالتالي فان  x1,x2,...xk على المتغير التابع y
H0: B1 = 0
H1: B1 ≠ 0
وهكذا يتم اختبار معنوية كل معامل انحدار على حده من اجل معرفة ما 
إذا كانت العالقة بين المتغير المستقل محل االختبار تربطه عالقة 

.خطية معنوية مع المتغير التابع أم ال



coefficient of determination adjusted for degrees of freedom معامل التحديد المعدل -3
 عبارة عن نسبة االنحرافات الموضحة من قيل خط R2معامل التحديد •

يمثل وبالتالي  ، Total variationاالنحدار إلى االنحرافات الكلية ، 
نسبة مجموع مربعات التغير في المتغيرات المستقلة إلى مجموع مربعات

:  الكلية  االنحرافات
 الن إضافة متغيرات مستقلة للنموذج المقدر يؤدي لزيادة قيمة ونظرا•

 نتيجة لزيادة قيمة البسط في معادلته دون تغير المقام R2معامل التحديد 
انات وهذا يجعله متحيزا لألعلى أي أن قيمته أعلى من الواقع الحقيقي للبي

بدال من معامل (       ) لذلك يستخدم معامل التحديد المعدل ويرمز له 
)R2(التحديد 

مثال على االنحدار الخطي البسيط
الدنانير في مدينة غزة، • ونة من عشر أسرلدراسة العالقة بين الدخل واالستهالك     )Consumption(االستهالك وضح مد قوة نموذج االنحدار في تفسير التغيرات الحادثة في 1. :المطلوب .أخذت عينة م

.982a .965 .960 58.6090
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate

Model Summary

Predictors: (Constant), Income (J.D)a. 



:تابع المطلوب
. بين مدى المعنوية اإلحصائية بشكل عام لنموذج االنحدار ككل.  2

751329.9 1 751329.9 218.727 .000a
27480.111 8 3435.014

778810.0 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

ANOVAb

Predictors: (Constant), Income (J.D)a. 
Dependent Variable: Consumption (J.D)b. 

:تابع المطلوب
).Income(بين مدى المعنوية اإلحصائية لمتغير الدخل . 3

48.229 43.913 1.098 .304
.835 .056 .982 14.789 .000

(Constant)
Income
(J.D)

Model
1

B Std. Error
Unstandardized

Coefficients
Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Coefficients a

Dependent Variable: Consumption (J.D)a. 



:تابع المطلوب
 اكتب معادلة االنحدار ثم فسر معنى معامل الدخل في المعادلة تفسيرًا. 4

.كامًال

االنحدار الخطي المتعددمثال على 
رغب احد الباحثين في معرفة أهم العوامل المؤثرة في صافي       •

أرباح اكبر أربعة مصارف في الجهاز المصرفي الفلسطيني،         
فقام بتقدير نموذج انحدار خطي للعالقة بين صافي األرباح          

)Profits (           كمتغير تابع ، وخمسة متغيرات مستقلة وهي   :
 بالمليون دوالر، وحجم        مقاسة) Dep( ودائع العمالء 

 بالمليون    مقاسة) Inv(االستثمارات في األوراق المالية    
 بالمليون   مقاسة ) Fas( دوالر، وحجم التسهيالت االئتمانية          

، وعدد الموظفين في       )Bra( دوالر، وعدد فروع كل مصرف     
، وقد   2005-1996، وذلك خالل الفترة   )Lab(المصرف 

.كانت نتائج تقدير االنحدار كما في الملف المرفق        



:المطلوب
حدد نوع البيانات المستخدمة، وعدد المشاهدات الداخلة في تقدير 1.

.االنحدار

وضح مدى قوة نموذج االنحدار في تفسير التغيرات الحادثة في صافي 2.
)Profits(األرباح 

:تابع المطلوب
. بين مدى المعنوية اإلحصائية بشكل عام لنموذج االنحدار ككل. 3



:تابع المطلوب
بين مدى المعنوية اإلحصائية لكل متغير من المتغيرات المستقلة . 4

.بشكل منفرد

:تابع المطلوب
اكتب معادلة االنحدار ثم فسر معنى كل معامل في المعادلة تفسيرًا . 5

.كامًال



المحاضرة الرابعة عشر  
التوثيق 

شروط االقتباس

 تعريف االقتباس
أساليب التوثيق       

أهمية التوثيق         
تعريف التوثيق والمراجع

التالــــــي
    أنواع االقتباس    




التوثيق هو العملية التي نقوم من خاللها بنسب التوثيق هو العملية التي نقوم من خاللها بنسب  

النص المقتبس، أو الشاهد، إلى صاحبه، أي إلى   النص المقتبس، أو الشاهد، إلى صاحبه، أي إلى   
المصدر الذي نقلناه منه، ويكون ذلك   المصدر الذي نقلناه منه، ويكون ذلك   / / المرجعالمرجع

..بأكثر من طريقةبأكثر من طريقة
   هو العالمة المميزة للكتابة   التوثيق الدقيق األمينالتوثيق الدقيق األمين

 ومن مظاهرها الهامة التي تتم من         الموثوقة ألكاديمية  ا
خاللها اإلشارة إلى األفكار واآلراء والمعلومات التي      
تستقيها من المصادر والمراجع المختلفة وتحرص على         

. أن تنسبها ألصحابها   

هو مصدر معتمد يتم الرجوع إليه    •
للحصول على معلومات أو حقائق   
محددة، وعادة ما يكون هذا المصدر    
مرتب بطريقة تسمح بالحصول على   
المعلومات المحددة أو الحقائق     

. بيسر وسهولة  

 تعريف المرجع



احث نفسه1. انات التي اعتمد عليها ال .توثي المعلومات والب

احث آخر2. ه  ت احث أو نقد لما  ه ال ت ما  .دعم وتأكيد واالستشهاد 

احث 3. حث العلميحف ح المؤلفين اآلخرن في المعلومات التي استقى منها ال ات ال .نهذه المعلومات، وهذا قانو أساسي في أخالق

احث4. ة التي اخذ منها ال المطبوعات والمؤلفات األصل ان وتعرف  .ب

احث وذلك من اجل 5. ع القار على التأكد أو االستفادة في المعلوماتإرجاع القار إلى المصدر الذ استفاد منه ال .تشج

 المراجعأهمية توثيق

      وكتَّاب وغيرهم،  االستعانة بآراء وأفكار باحثين: هو
 المفيد االستشهاد بما يفيد بحثهأن لها عالقة بموضوع بحثه وانه من    التي يتضمنها مصدر معين يرى الباحث فاالقتباس هو االستفادة من المعلومات 

 تعريف االقتباس



ذلك  تعبيرات ذات أهمية لزعيم أو ملك وما شابه        شريف أو نص يتميز بحساسية معينة أو        وذلك مثل  نص قرآني أو حديث       :تحريفالنقل الحرفي أو االقتباس المباشر دون     •
.وتعبيراته دون تحريف الفكرة الرئيسية    النص ثم يوظف الفكرة أو المعنى بأسلوبه     وهو أن يقرأ الباحث   :االقتباس الغير مباشر    •

 أنواع االقتباس 

.الدقَّة في اختيار المصادر المقتبِس منها1.

.المقتبساإلضافة وتلخيص األفكار أو الحذف من النصِّ ويراعي الباحث في ذلك قواعد التصحيح أو الدقَّة في النقل فُيْنَقل النصُّ المقتبُس كما هو، 2.

.قبل النصِّ المقتبِس وما يكتبه بعده حسن االنسجام بين ما يقتبس الباحُث وما يكتبه 3.

.إالَّ لهدف واضحعدم اإلكثار من االقتباس، فعلى الباحث أالَّ يقتبس 4.

 شروط االقتباس 



عالمتي االقتباس، أمَّا إذا زاد فيجب فصله وضع االقتباس الذي طوله ستة أسطر فأقّل في متن البحث بين 5.

.نصف صفحةطول االقتباس المباشر في المرَّة الواحدة يجب أالَّ يزيد عن 6.

.صفحة واحدة، بل عليه إعادة صياغة المادة المقتبسة   اقتباس الباحث المباشر ال يجوز أن يكوَن حرفّيًا إذا زاد عن 7.

.كاملًة يضع مكانها سطرًا منقَّطًابأنَّ يضع مكان المحذوف ثالث نقاط، وإن كان المحذوف فقرًة حذُف الباحث لبعض العبارات في حالة اقتباسه المباشر تلزمه 8.

،[....] :يلزمه ذلك أن يضَع تصحيحاِته أو إضافاته بين معقوفتين هكذاتصحيُح الباحث لما يقتبسه أو إضافته عليه كلمة أو كلمات 9.

 شروط االقتباس 

.    يتم مباشرة بعد النقل الحرفي أو النقل بالمعنى في سياق البحث :  التوثيق في متن البحث •
):الهوامش(توثيق باستخدام الحاشية • .هثاستعان بها الباحث في بح  وهي ما يسمى أحيانا بالحواشي وتتضمن جميع المصادر التي        
.    وهي ما تسمى بقائمة المراجع:التوثيق في نهاية الدراسة•

. حهعن كل مصدر كاملة وصحيمن الضروري أن تكون المعلومات  

أساليب التوثيق



“الهوامش ” التوثيق في الحواشي  

التوثيق في قائمة المراجع 

التوثيق في متن البحث  

   :التالي
التوثيق أساليب

سنقوم بعرض المواضيع التالية في التوثيق

.التوثيق في صفحة المراجع.التوثيق في متن الرسالة
توثيق كتب كمراجع  التوثيق لمرجع ألول مرة  

توثيق مقاالت منشورة في الدوريات العلمية     ) االقتباس (توثيق األجزاء الخاصة بمصدر معين    
توثيق رسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة    توثيق كتاب مترجم في المتن   

التوثيق لمراجع من اإلنترنت   توثيق عمل مأخوذ من مصدر ثانوي 
توثيق التقارير كمراجع  توثيق أكثر من عمل في المتن 

ترتيب المراجع في صفحة المراجع   التوثيق لمراجع االنترنت    

494







: البحث على طول النص المقتبس   تعتمد طريقة تضمين االقتباس المباشر في متن         
: كلمة ) ٤٠( إذا كان النص أقل من    •

. اقتبس منها نهايته ويذكر رقم الصفحة أو الصفحات التي      يميز بأقواس صغيرة مقلوبة عند بدايته وعند              فانه يكتب ضمن سياق النص اللغوي ولكنه       

توثيق االقتباس في مثن البحث 1



أن البحث     ) "٧٥ ، ص ١٩٨٧(  أشار عوده ومكاوي    
 التطبيقي  يشترك مع البحث األساسي في تطبيق المنهج          

 العلمي في البحث،  آال أن هدفه األساسي هو تحسين      
 الواقع العلمي من خالل اختبار  النظريات في     

".  مواقف حقيقية 



:كلمة ) ٤٠( من أما إذا كان طول النص المقتبس أكثر •
.العاديةمسافات عن بداية ونهاية األسطر منفصلة وبضغطه بمقدار خمس عن سياق لغة البحث بكتابته في فقرة  فال بد من إبرازه بشكل واضح ومميز 



 )٨٦ - 85 ، ص ص ١٩٨٧(   وينظر عوده ومكاوي      
وقد خلصا إلى .  إلى البحث التربوي ضمن إطار مفهوم العلم

:  تعريفه من خالل هذا اإلطار بقولهما
يقع مفهوم البحث ضمن إطار مفهوم العلم، ويتبادر       "

 للذهن فورا أن المقصود هو البحث العلمي، أي البحث الذي يتبع
 الطريقة العلمية أو المنهج العلمي بغرض تحقيق أهداف العلم، 

 فأنه يمكن تعريف البحث التربوي بأنه جهد منظم وموجه
 بغرض التوصل إلى حلول للمشكالت التربوية

". في المجاالت المختلفة



. بين قوسين  بسنة النشرملحوقاللباحث يجب كتابة فقط االسم األخير : توثيق مرجع ألول مرة لمؤلف واحد    

توثيق المراجع في مثن البحث 222



…بدراسة حدد فيها     ) ١٩٨٦( قام الخليلي  




... Galbrait 1985 ( جلبريث  وقد أشارت  )

:توثيق مرجع لمؤلفين اثنين   . مرة يذكر فيها المرجع الباحثين في كل  /المؤلفين يجب ذكر أسماء   



…بدراسة حول  ) ١٩٨٥ ( وملكاويقام الخليلي 



العينة عشوائيا إلى   Hall and McCurdy (   ومكوردي قسم هال ) 1990

مجموعتين   …

:  توثيق مرجع لثالثة مؤلفين وأكثر     
.et alبكلمة وآخرون، وان كان باالنجليزية يتبع ب        الباحث األول ملحقا     /يكتفي بذكر اسم المؤلف المرجع ألول مرة في المتن وفي المرات التالية        الباحثين عند ذكر      /يجب ذكر جميع أسماء المؤلفين   



).... ١٩٨٥( قام الخليلي ومحمود والصمدي     :   عندما يذكر المرجع ألول مرة   
)... .. ١٩٨٥(  قام الخليلي وآخرون     :  عندما يذكر المرجع مرات أخرى    




: أول مرة يظهر في النص 

Gilligan, Smirlock, and Marshall (1984)    أشارت نتائج دراسة 
: المرة األولى التالية التي يظهر فيها التوثيق في الفقرة بعد ذلك   

Gilligan et al. (1984) found …….

. المترجمأوال، ثم تاريخ العمل     يذكر تاريخ العمل األصلي   

توثيق كتاب مترجم في المتن  223



)........ ... ١٩٧١/ ١٩٩٣ (كروشكانكذكر 



حول نظرية لرائد في التربية، لنقل مثالمثال عندما يحصل الباحث على معلومات 
.بالمثاليقوم الباحث بتوثيقها كما هو مذكور  رنزولي، في كتاب لكاتب غير رنزولي

توثيق عمل مأخوذ من
224 مصدر ثانوي في المتن 





وفي  . في قائمة المراجع يوث المرجع الثانو فق:مالحظة س    :هذا المثال هو ن ). 1999(الحروب، أن ة المتميز رامج في تر ات و نظر ين ع :عمان. والموهو .قدار الشرو للنشر والتوز

القدرة العقلية العالية،       (   الثالثة  المحكات  رنزوليوباستخدام   وسع معايير القبول بحيث شملت من          ) واإلبداع، والمثابرة     ).١٩٩٩الحروب،   :أورد في(النسبة يمكن إعطاء فرصة أكبر الكتشاف الطالب المتميزين          فقط من مجموع الطالب، وبتوسيع هذه         % ) 5 -2(منالتقليدي القديم والمستند إلى درجات اختبارات الذكاء نسبة            من مجموع الطالب، في حين شكل المعيار         %   20 -15

.المؤلفينترتيبا أبجديا حسب أسماء آخر أن ترتب المراجع بين قوسين لترتيبها في صفحة المراجع، بمعنى توضع المراجع بين قوسين وفقا    

توثيق اكثر من عمل في المتن 25



ويحول قصور عملية التقويم وضعها دون معرفة المؤسسات التعليمية 
 ١٩٨٦ ؛ الطويل، ١٩٨٧أبو لبدة، (بمدى نجاحها في تحقيق أهدافها 

).١٩٨٧ وخضر، عجاوي؛ 




Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg): أشار عدد من الباحثين & Funk,1990)  







.االقتباس منه معلومات عن مرجع تم اإلشارة إليه أو  من أجل توضيح فكرة أو إعطاء  البحث في شكل أسطر متقاربة وذلك أسفل الصفحة أو نهاية الفصل أو   هي تلك المادة العلمية التي تظهر في     

تعريف الحواشي أو الهوامش

وتعرف المالحظات   . يشار إلى المصدر أسفل الصفحة   يوضع رقم صغير بعد المعلومة المنقولة نصا أو فكرة ثم          ). Footnotes ( نوتس  فوت  بـ السفلية  
. التوثيق   بعد وضع رقم صغير أسفل الصفحة توضع قربه معلومات       

.االسم األول، ثم اسم العائلة: اسم المؤلف=  .عنوان الكتاب= 2 .مكان النشر = 3 .اسم الناشر = 4 .عام النشر = 5 .رقم الصفحة = 6

التوثيق في الحواشي 



...

...
 على رأى المويلحي في علم التاريخ علما جليال، وأدرك أن تطبيق هذا العلم     "

 ........1." الظواهر االجتماعية يغير من أحوالها ووظائفها   
...
...
...

__________
.178، )2002لمركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء(، نظرية الرواية والرواية العربية دراج فيصل 1



انا لتفصيل مجمل ما • ضاحات تورد أح حثًإ  .ورد في صلب ال
حث•  ان آخر في ال  .ئإحالة القار إلى م

صدد الحديث عنهااإلشارة إلى مراجع أخر تعالج نفس •  رة التي نحن    .الف

حاالت استخدام الحواشي 







الخ ... ..الحكومية والموسوعات  المقابالت والتقارير والوثائق     تلك القائمة على الكتب والدوريات       كافة المراجع التي اعتمد عليها الباحث وتشتمل        كل فصل من فصول البحث وهي تحتوي على        هي قائمة تكتب في نهاية البحث أو في نهاية         •

:ما هي قائمة المراجع



: يتم توثيقها بذكر المعلومات التالية مرتبة كالتالي        :في حالة وجود مؤلف واحد
.   العنوان .تاريخ النشر . اسم العائلة، المؤلف  .الناشر:مكان النشر .  الطبعة .  المترجم

توثيق الكتب  1

:بيروت . تأمالت حول المنفى و مقاالت أخرى . )2004( .سعيد، إدوارد  .اآلداب دار




Parker, Greg. ( 1994 ). Introductory Semiconductor Device Physics.
New York: Prentice Hall Inc.



: في حالة وجود كتابين أو أكثر لمؤلف•
.العناوينباقي المداخل هجائيًا حسب  في المدخل األول وترتب إسمهيكتب اسم عائلة المؤلف ومن ثم    

الهيئة: القاهرة. مشكلة التضخم في مصر ). 1980(. زكي، رمزي
.المصرية للكتاب

.  مع دراسة خاصة عن البالد الناميةاإلدخارمشكلة  ) . 1978( ._______
.الدار القومية للطباعة و النشر  : القاهرة 




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 ثالثة
.المؤلفينثم اسم المؤلف األول، وهكذا بالنسبة لبقية  االسم األول يكون عائلة المؤلف األول ومن 

دان و حواشين1. م األطفال ).  1998(، مفيد حواشين، ز تعل ين ر :عمان .الموهو مان  عبدالحميد2. .دار الف ). 1994(، جابر و  زاهر، فوز و الشيخ، سل س ة : .مهارات التدر  القاهرة دار النهضة العر
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ارات الرنانة التي والتعابيراستخدام الجمل 2. قة وتجنب الحشو والع حث العلمي  الدق  .ال يجب استخدامها في ال
احث أكثر وضوحا 3. ة والذ يجعل ال و استخدام الجمل والتراكيب المناس ة التي  احث أن يتجنب استخدام الجمل االحتمال جب على ال نو  .لها أكثر من معنى 
ة واالبتعاد عن المصطلحات المعرة 4. ة تجنب استخدام األلفا العام ة التي لها بديل في اللغة العر  .األجنب
حث 5. ة ال تا .مراعاة قواعد اللغة من نحو وصرف عند   
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الغة في (.):  النقطة  . استخدام عالمات الترقيم واألقواس-2 ة وعدم الم ناستخدام المقاطع الكثيرة التي تتألف منها الجملة الواحدة دو توقف مثل وضع النقطة في أماكنها المطلو اع المعنى والمفهوم  عد الحرف .لسبب احتمال ض تور(ًبدال من .) د(أو أكثر للداللة على اختصار الكلمة مثل قد تستخدم النقطة  ) د تابته (:): النقطتين المتعامدتين  ) .صفحة(ًبدال من .) ص( قسم ما يرد  احث أن  حاول ال عندما  م هذا الفصل إلى {إلى أقسام  ن تقس م ما يلي 3مثال  احث   }:م
ة اسم الكتاب أو عنوان • تا ضا النقطتين المتعامدتين عند  سي وعنوان ثانو مثلتستخدم أ و فيها العنوان الرئ حث أو المقالة التي  ة ( نال الم محذوف وال حاجة (...): النقا الثالثة  ) .نشأتها وتطورها: الجماعات السعود تستخدم للداللة على وجود   ).الخ(...لالستمرار مثل 
ما وردت في : مالحظة• ر المعلومات  اس يجب ذ م مثل النقطة في حالة االقت ما في ذلك اإلشارات وعالمات الترق .والفاصلة وعالمات االستفهام وغيرها النص األصلي 
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 ): ،(الفاصلة 
ة •  .تمثل الفاصلة مقاطع قصيرة الستمرارة الحديث والكتا
و عددها ثالثة أو • ارات  ن تستخدم الفاصلة بين سلسلة األسماء والع الشمال، : ومن أهم المحافظات(أكثر معينة بنفس المفهوم ومثال ذلك   )  وغزة، والوسطى، والجنوب 
مثل عنوان إقامة شخص ،  • ارات  ه ذلك  تستخدم الفاصلة للفصل بين الع  . ومحل عمله أو ما شا
انات • ةتستخدم الفاصلة مع إشارات أخر للفصل بين الب ة ومصادر المعلومات ألخر  الببليوغراف الكتاب والمقاالت العلم  ):-(الشرطة  . الخاصة 
حه• ة توض لمة اعتراض ارة أو  : مثال. تستخدم عادة عند استخدام ع ة  لها  لم  إن–معظم الجامعات السعود ةالحاسب  في اإلجراءات  مهتمة بإدخال –تكن  ق اتهاالتوث ت  . لم
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ن    :”  ” القوسين الصغير
عض الكتاب • سميها  ة الحديث أو النص و ة ونها أداة ”ونان في بدا ص  "التنص
ا • اس معلومات ونصوص حرف اتبها وقد تستخدم مثل هذه األقواس لحصر وتستخدم هذه األقواس للداللة على اقت ة  فضل أن تكتب مثل هذه نظرا ألهميتها أو أهم ارة معينة مثل مصطلح أو مفهوم خاص و ة ع اقي الكتا ل مرتفعة عن  ش ة الحديث  ة أو نها ةاألقواس في بدا ة  .العاد اد عادلها من ¤  (   ): األقواس االعت ة الفصحى ولها ما  اللغة العر ارة  ة مثلتستخدم عند ورود ع ة العر ارات األجنب شتر أن ¤  ).الكمبيوتر(استخدام الحاسب : الع ارة بديلة أخر و ح ع ة لتوض اد ة مثل قد تستخدم األقواس االعت ان المدن : نتكو أجنب حث¤  )الحضر(س ة لحصر األرقام المستخدمة في ال اد .تستخدم األقواس االعت    
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: أقسام البحث وعناوينه الرئيسة والفرعية-3
يجب أن يبوب البحث ويقسم بشكل منطقي مقبول وواضح ويمكن                     

: حصر أقسام البحث المختلفة فيما يلي   
. الصفحات التمهيدية  •
)صميم المادة  (المتن أو النص  •
. النتائج والتوصيات   •
. المصادر أو المراجع التي أعتمد عليها الباحث   •
. المالحق•
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:الصفحات التمهيدية
: وتشمل ما يلي

: صفحة العنوان•
) في الرسائل العلمية(صفحة لكتابة أسماء األساتذة المشرفين والمناقشة •
. صفحة اإلهداء•
.صفحة الشكر والتقدير•
:قائمة المحتويات•
في (قائمة األشكال والجداول والرسومات خالل البحث أو المستخلص • .البحث مثل ذلك المستخلص غير ملزم للباحث إال إذا اشترطه الجهة المعينة بقبول ونشروقد يطلب من الباحث أن يقدمه بصفة مستقلة ويعتبر )  كلمة200حدود 
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): صميم المادة(المتن أو النص 
حث أو الرسالة الجزء األكبر• مثل حصيلة جهد , عتبر هذا الجزء من ال ما يليو مه إلى عدد من الفصول موضحة  ن تقس م احث  ة: الفصل األول :ال حث وتشمل على الجوانب التال  :مقدمة ال

حث – لة ال حث ومش ار موضوع ال احث على اخت  الدوافع التي تدفع ال
حث– حث-.                    أهداف ال ة ال  . أهم
حث وأدوات جمع المعلومات– حث-.  منهج ال ات ال  . فرض
حث– المصطلحات والمختصرات عند اللزوم-. حدود ال ة: الفصل الثاني . التعرف  ضم هذا الفصل العناصر التال ات و ان اإلطار النظر للدراسة -  :مراجعة األدب موضوع الدراسة، -  . ب قة ذات العالقة  قة-   عرض موجز للدراسات السا د الدراسة، وأنها ستمأل فراغا أو تضيف -  . تحليل ونقد الدراسات السا ً الحجج والبراهين التي تؤ  . ًجديدا
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: أسلوب البحث وجمع المعلومات ويشمل: الفصل الثالث  
. تحديد مجتمع وعينة الدراسة، وأسلوب اختيارها-1
. تحديد أسلوب جمع البيانات-2
. تحديد األساليب والمقاييس اإلحصائية المستخدمة الختبار الفروض-4

: تحليل البيانات ونتائج الدراسة ويحتوي على : الفصل الرابع 
 النتائج التي أفرزتها البيانات-1
. نتائج اختبار فروض الدراسة، وعالقتها بأهداف الدراسة-2

ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات واألبحاث : الفصل الخامس  :المستقبلية ويشمل
. وصف موجز للمشكلة وأهداف وأهمية وأسلوب البحث-1
. نتائج الدراسة التي تم الوصول إليها-2
.التوصل إليها التوصيات التي يمكن أن يقدمها الباحث بناًء على النتائج التي تم -3
.والتي قد تفتح مجاالت لدراسات تكون الحاجة إليها ملحةعرض عناوين األبحاث الممكنة مستقبال، والمتعلقة بموضوع الدراسة، -4
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:وينبغي توافر مجموعة من المواصفات
تشخيص الجوانب التي توصل إليها الباحث بشكل واضح عن            •

طريق المنهج الذي اتبعه واألداة التي جمع بها المعلومات          
.ويجب عدم ذكر أي استنتاجات ال تستند على هذا األساس        

االبتعاد عن المجاملة والتحيز في ذكر االستنتاجات واعتماد           •
. الموضوعية في طرح السلبيات واإليجابيات       

ان تكون      " أن يتم سرد االستنتاجات في تسلسل منطقي        -   ج•
لها عالقة بمشكلة وموضوع البحث وال تخرج من هذا          

" النطاق
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):المقترحة(التوصيات  
احث ضرورة سردها في ضوء ات النقا والجوانب التي ير ال ار  تمثل التوص احث األخذ في االعت جب على ال ات عدة أمور هياالستنتاجات التي توصل إليها و ره للتوص  :عند ذ

ات على استنتاج أو أكثر خرج • ره في هأن تستند التوص احث وذ ة لكل نتيجة خرج بها  ال شتر وجود توص االستنتاجات وال  احثالجزء الخاص   .ال
ة والمقترحات مقبولة وقابلة للتنفيذ أ ضمن • غي أن تكو التوص النين ن أن تتاح مستق م ا أو التي  ات المتاحة حال ان  .اإلم
ات • ة في التوص نطب ذلك على –االبتعاد عن منط العموم و محددا وواضحا في –االستنتاجات  و احث أن   ن ألنه يجب على ال اته فيجب االبتعاد عن القول  احث زادة عدد العاملين في ((توص قترح ال الحقائ )) القسم  حدد العدد المطلوب ومبررات هذا العدد  غي أن  بل ين  .واألرقام
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ارة عن قائمة تضم المراجع  : قائمة المراجع-أ   قائمة المراجع والمالح قائمة المراجع والمالح التي تم الرجوع إليها في )  References(   ع ا حسب اسم المؤلف ة أبجد  . متن الرسالة، مرت
شتمل على أمور عديدة منها  : هذا الجزء 

احث في حالة الدراسات1. انات التي اعتمد عليها ال ة نموذج قائمة االستب ة المسح  .الميدان

حث2. مات ذات العالقة بوضع ال  .نموذج من القوانين واألنظمة والتعل

مها لعرض تقرر المعلومات3. احث ضرورة تقد حثه ودراسته أ وثائ أو نماذج ينو ال المعلومات الموجودة ف  .الواردة في  افة الوثائ التي تضاف في المالح  جب ر  ي و حث  .متن ال
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  الشكل المادي والفني للبحث-4
ما يلي• حث ف ل الفني والماد لل حث وعدد صفحاته) 1   :تمثل أهم الجوانب التي تخص الش ة) 2   .حجم ال ال ونوع ة) 3   .قالور الجيد والموحد ش ع ة من األخطاء المط ة الخال اعة الواضحة والكتا طرقة ) 4   .الط ل واحد و ش قها  مها وتنس ة الفراغات الحواشي والهوامش من حيث تنظ ين المتنتميزها عن المعلومات الموجودة في النص سواء من ناح ن) 5   .بين األسطر أو وجود خطو فاصلة بينها و حث أو , العناو ن المختلفة لل اعة أو لونها، ودرجة اللو حيث يجب التمييز بين العناو ة أو الط ة حجم الكتا ن نالرسالة من ناح ن الفصول في الوس صفحة مستقلة عناو جب أن تكو عناو عة لهنو ة التا ن الثانو ة ثم العناو اد احث في وس الصفحة االعت ا الم ة السطر وتحتها خ .نتكو معل في بدا
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الترقيم ووضع اإلشارات، حيث يجب التأكد من ترقيم صفحات ) 6 
البحث أو الرسالة وفي مكان ثابت وموحد وأيضا األرقام الخاصة 
بأقسام البحث الرئيسة والثانوية أو حروف الهجاء بجانب األرقام يجب 

.استخدام األرقام واإلشارة في أماكنها المطلوبة والصحيحة في البحث
الرسومات والخرائط والمخططات حيث يجب االعتناء بها وان ) 7  

.تظهر في شكل واضح وموحد وأنيق
الغالف والتجليد، حيث يجب اختيار الغالف الجيد والمناسب وذكر ) 8  

المعلومات األساسية على الغالف الخارجي وترك مساحة هامشية 
.كافية للتجليد
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م الرسالة ة مراعاة ما يلي  :نالتواز في تقس التواز في الرسائل العلم  :نقصد 
 ل احث في  م الداخلي للفصول من حيث عدد الم نالتواز في التقس حثين وفصل آخر على خمسة . فصل حتو فصل على م غي أن  احث مثالفال ين  .ًم
 حتو فصل ما غي أن  ل فصل، فال ين و نالتواز في عدد صفحات  فضل أن  نعلى عشر صفحات وفصل على خمسين صفحة، إنما  و نفس العدد الضرورة أن  س  ، ول نعدد الصفحات متواز  . ن
 ة ة والتفرعات التفصيل سة والفرع ن الرئ ما نالتواز في تسلسل العناو ل  :التاليفي الش
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
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 مناقشة البحوث-5
ات عدة • حوث عادة ما تكو في مجاالت عدة وعلى مستو نمناقشة ال ة -    أ :أهمها توراه( مناقشة الرسائل العلم سمى -   ب )دبلوم، ماجستير، د حث وما  ة-جـ    السمينار حلقات ال   الندوات والمؤتمرات العلم
ل يؤد إلى • الش احث الناجح أن يهيئ نفسه للمناقشة والنقد  ة على األسئلة واالستفساراتوعلى ال .حسن العرض وجودة المناقشة واإلجا
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احث في • ه إليها ال ة التي يجب أن ينت وجد عدد من الجوانب األساس حثه أهمهاو المناقش1. :نقاشه ودفاعه عن  حث أو ملخص الرسالة وتوزعها على المعنيين  م خالصة ال حث قبل موعد المناقشة أو الندوة2. . ةتنظ م خالصة ال الوقت المحدد للعرض والمناقشة3. . الرسالة أو التدرب المسب على تقد ة مثل5. .الصوت الواضح واإللقاء الجيد4. . االلتزام  ضاح المناس ة والمسموعة في :  االستعانة بوسائل اإل ات المرئ التقن ضاح المعلومات احث وتحضير 6. . ٕالعرض وا االستفسارات التي توجه إلى ال ن المالحظات الخاصة  ة عليهاتدو سئلة التي االستماع الجيد لألستاذ المناقش واالبتعاد عن االنفعال في مجال األ7. . اإلجا حث احث 8. . تمثل انتقاد لل ل مقترح أو رأ أ ونقد يوجه لل م  خاصة في . عدم االهتزاز والتسل اينة س وجهات نظر مت  . األمور التي تع
المظهر الالئ الذ ينسجم مع الموقف9. . الظهور 
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ة  ة الجامعة اإلسالم ةمنهج ة الرسائل الجامع تا في 
: ال بد من التقيد باألمور التالية في كتابة الرسائل الجامعية         •  : اإلطار العام: ًأوال

ض 1) ع الرسالة على ور أب ل واضح وعلى وجه )  A4( قتط ش  . واحد
ة الرسالة بلغة واضحة والتأكد من خلو الرسالة من الشطب 2) مها للجنة تا ة قبل تسل ع ة والمط ة واإلمالئ  . المناقشةواألخطاء النحو
لماته 3)  .   لمة) 600-200(إرفاق ملخص للرسالة تتراوح عدد 
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لمة وال يجوز أن تكو رقما أو اختصارا أو رمزا، وم) 4 ًتبدأ الجملة  ً ثال ن ل فصل تكو في صفحات جديدة) 5              : ذلك ة  دا سة و ن الرسالة الرئ وضع االختصار ) 6 .نعناو املة و ن وتكتب ألول مرة  عد ذلك بدو هاللين.بين هاللين بجانبهاتقليل االختصارات ما أم تب االختصار  ثيرة ال بد من ) 7 . نو المختصراتفي حال استخدام اختصارات  اللغة اإلنجليزة وملخص الرسائل اإلنجل*   :مالحظات .وضع قائمة  ة  يزة تب ملخص الرسائل العر ة  .اللغة العر

الصوابخطأ في بداية الجملة
ألف وتسع مائة وسبعون هو ........... هو العام 1970

.............العام 
ف هي الممثل الشرعي .ت.م

.............والوحيد 
منظمة التحرير الفلسطينية هي 

......الممثل الشرعي والوحيد
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ا ار لغة الرسالةالخ والمسافات والهوامش :ًثان اعت :يجب مراعاة ما يلي بخصوص هذا البند 
مالحظاتأين يكتب؟اللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

يجوز تصغيره داخل متن الرسالة1412حجم الحرف   
الجدول

كتابة المعادالت في متن 1212
الرسالة

يجوز تصغيره في 
المعادالت الطويلة

العناوين الرئيسية عريض14 عريض16
العناوين الفرعية1513
الحواشي1210

 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 الجهة اليسرى3.5 في الجهة اليمنى3.5  مسافة الهامش

بقية الجهات2.52.5
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الجداول واألشكالً:ثالثا
تظهر بعد ذكرها مباشرة سواء في المتن أو النتائج والمناقشة، 1)

.وال توضع في آخر الرسالة
.يتم توسيط عنوان الجدول أو الشكل وسط الصفحة2)
األشكال تسلسليًا لكل فصل على حدة مع ذكر رقم /ترقم الجداول3)

:الفصل الذي يقع فيه الجدول كما هو موضح
ل الجدول األول في الفصل األول) 1.1(جدول       ل  األول في الفصل ) 1.1(ش األولالش

ل الجدول الثاني في الفصل األول) 1.2(جدول  ل  الثاني في الفصل ) 1.1(ش األولالش
ل الجدول الثالث في الفصل األول) 1.3(جدول  ل  الثالث في الفصل ) 1.1(ش األولالش
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و معبرا عن محتواه) 4 ًتب عنوان الجدول في أعاله، وأن  و معبرا عن محتواه) 5 .ن ل في أسفله، وأن  ًتب عنوان الش ة ) 6 .ن غي استعمال ور من نوع قإذا تطلب األمر تضمين خرائ أو صور فين حالة جيدة قاء  ما يلي) 7 .تكفل لها ال و  ل يجب أن  ة لحجم خ عنوان الجدول أو الش ة14  *  :نالنس   . عرض في الرسائل اإلنجليزة12  *  . عرض في الرسائل العر



597

ترقيم الصفحاتً:رابعا
ة ) 1 ر، الفهرس, اإلهداء, الملخص(الصفحات التمهيد يتم ) الخ...,ش ة ة األبجد األحرف العر مها  ة ..) ج,ب,أ(ترق ة للرسائل العر النس ة  ة للرسائل اإلنجليزة) ..…,a,b أو  .…,i,ii(واألرقام الرومان م من صفحة المقدمة في الرسالة وتحمل رقم ) 2 .النس م في وس أسفل الصفحة) 3 .1يبدأ الترق م) 4 .يوضع الترق م صفحة العنوان وصفحة نتيجة الح .ال يتم ترق
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الغالف وترتيب صفحات الرسالة من الغالف وحتى النهايةً:خامسا
الور المقو األ: الغالف1) الت  عد المناقشة واجراء التعد قيتم تجليد الرسالة  ما هي في صفحة العنوسود ٕ ع على الغالف المعلومات  ط اعته ذهبي و ان، نولو ط ما هو موضح في الشرائح ة – العمادة –الجامعة     *  وتحتو على: صفحة العنوان 2) و ا    *   القسم– الكل ما أقرت من عمادة الدراسات العل ا في الجامعة    *  .عنوان الرسالة  ما هو مسجل رسم ة     *  .والمشرف المشارك إن وجد/ اسم المشرف    *  .ًاسم مقدم الرسالة  ارة التال ات الحصول على درجة الماجستير في       ” :الع حث استكماال لمتطل “ .....ًقدم هذا ال ا ة  تو ما يخص الرسائل الم ة، أما ف اللغة العر ة للرسائل  للغة اإلنجليزة النس ارة الد, العام الهجر(تارخ مناقشة الرسالة    *   ”.…… A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of master in“      :فتتضمن الع حث ) 3 م2009 -هـ  1430مثل ) العام الم م على ال الشرائح) من قبل لجنة المناقشة(صفحة نتيجة الح .ما هو موضح 



599
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(Arabic Transparent, 16-Bold)

(Arabic Transparent, 24-Bold)

(Arabic Transparent, 20-Bold)

(Arabic Transparent, 20-Bold)

(Arabic Transparent, 20-Bold)
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ة إن وجدت)  10 ح ال التوض ة )  13 . قائمة المالح إن وجدت)  12 . قائمة االختصارات إن وجدت)  11 . قائمة األش . المالح)  15 . قائمة المراجع)  14 .الرسالةالمقدمة ثم متن الرسالة وتبدأ من الفصل األول حتى نها


