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 الفصل األول:
 ال�حث اإلداري وخطواته 

 Business Research and its steps 
 

 كلمات مفتاح�ة: 

 research( مشكلة ال�حث)، Business research)، �حوث األعمال (Management Research�ة (دار اإل�حوث ال

Problem  ،(  ال�حوث) التطب�ق�ةApplied Research  ،(  ال�حوث) العلم�ةScientific Research  ،(  حث موجه �الفرصة�

)Opportunity-oriented research ،( موجه �المشكلة�حث )Problem-oriented research تصم�م ال�حث ،(

)Research design) تحدید المشكلة ،(Problem Identification  .( 

 ملخص الفصل: 

تناول یت�عًا لمجالها، �ما  و ت�عًا للهدف منها   هاصنف�ر�ة و عرف ال�حوث اإلدا�تناول هذا الفصل مدخًال إلى ال�حوث اإلدار�ة،  ی

 و��حثال�حث وانتهاًء �الوصول إلى النتائج ورفع التقر�ر.    ةبدًء بتحدید مشكلهذا الفصل اهم خطوات عمل�ة ال�حوث اإلدار�ة  

  هذا الفصل آل�ة اتخاذ  أخرى یبین. ومن ناح�ٍة  أهم�ة ال�حوث اإلدار�ة ودورها في اتخاذ القرارات اإلدار�ة في مختلف الجوانب

 .ري اإلداالجهات المسؤولة عن إنجاز ال�حث القرار �إنجاز ال�حوث اإلدار�ة و 

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة: 

 اإلدار�ة. �حوث العلى مفهوم الطالب تعرف ی -

 اإلدار�ة.�حوث البین أنواع الطالب میز � -

 .ومكوناته اإلداري خطوات ال�حث الطالب درك ی -

 اإلدار�ة.في اتخاذ القرارات  اإلدار�ةعلى دور ال�حوث الطالب ف تعر ی -

 .اإلداري جراء ال�حث الجهات المسؤولة عن إالطالب على عرف یت -

 . اإلدار�ةبین مجاالت ال�حوث الطالب میز � -
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 تعر�ف ال�حوث اإلدار�ة: .1-1

ا  عینة“، و�قصد هن جوانب إدار�ة م الكتشافأ�حاث منتظمة  إنجاز”  أنهاُتعرف ال�حوث اإلدار�ة على  

 �المنتظمة: 

آراء، و�تضمن  فال�حث مبني على عالقات وروا�ط منطق�ة ول�س على    جمع وُتفسر �شكل منظم:تُ  -

  .لیهاإانات، و�حدد سبب أهم�ة النتائج التي تم التوصل تفسیرا للطرق المستخدمة في جمع الب� 

فسیر، فهم، نقد، . وقد �كون ذلك الهدف: وصف، تشيء ما اكتشافوجود هدف واضح في  -

 وتحلیل. 

ظمة وموضوع�ة  نه ” عمل�ة منتأ ) ال�حث �Malhotra )2010, p. 39و�شكل أكثر تفصیًال �عرف      

ي تحدید، جمع، تحلیل، نشر، واستخدام المعلومات ألجل تحسین عمل�ة اتخاذ القرار المتعلق بتحدید وحل  ف

 المشكالت والفرص اإلدار�ة. 

 أهم�ة ال�حوث اإلدار�ة: .1-2

 : بیقيفي المجال التط 2-1- 1

دیدة، تعدیل أسعار، تساعد المنظمات على اتخاذ القرارات المناس�ة، سواء �انت تسو�ق�ة (منتجات ج 

ت توظ�ف، طرق تحفیز)، أو مال�ة (اخت�ار ترو�ج، اخت�ار عالمة تجار�ة...)، أو موارد �شر�ة (مشكال

 أو قرارات إنتاج�ة أفضل مصادر التمو�ل، معرفة أس�اب تراجع األر�اح)، 

 في المجال العلمي: 2-2- 1

االرت�اطات أو التأثیرات أو العالقات  اكتشاف حقائق جدیدة، أو فحص حقائق قد�مة وتوض�حها، معرفة  

 و تطو�ر مقای�س جدیدة للمتغیرات.  ألى تطو�ر نظر�ات جدیدة، إت، �ما یهدف السبب�ة بین المتغیرا
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 :تنفذهاالتي هة للجت�عا  تصن�ف ال�حوث اإلدار�ة .1-3

 :العلمیة البحوث  3-1- 1

  أساسي �شكل    األ�حاث ؤدى هذه  وتُ   ئجها،ونتا  اإلدار�ةبهدف فهم العمل�ة    أساسي�شكٍل    األ�حاث تنجز هذه   

هو   األ�حاث لهذا النوع من  األساسي الز�ون من قبل الجامعات �جزء من جدول �حثي جامعي، و�كون 

 ب�قات العمل�ة.  مع اهتمام قلیل �التط  العلميالمجتمع 

 : )Applied Researchالبحوث التطبیقیة ( 3-2- 1

في المنظمات، مواض�ع هامة �النس�ة لهم و�كون على  �یندار اإلتكون هذه ال�حوث معدة وموجهة لتالئم  

- 1رقم ( و�وضح الشكل شكل مفهوم �النس�ة لهم و�مكن تطب�قه. وهو النوع األكثر أهم�ة في سوق العمل.

 ن السا�قین من ال�حوث. ن �ال النوعی ) مقارنة بی 1

 مقارنة بین ال�حوث التطب�ق�ة والعلم�ة ):1-1رقم ( الجدول
 ال�حوث التطب�ق�ة  علم�ة ال�حوث ال

 الهدف 
 محددة  إدار�ةتحسن الفهم لمشكلة  اإلدار�ةتوس�ع المعرفة �العمل�ة 

 لمشكالتینتج حلول ل متصلة �العمل�ات وعالقتها �النتائج أساس�ةینتج م�ادئ 
ائج هامة تكون المعارف الجدیدة محدودة �المشكلة، وتكون النت  وق�مة للمجتمع �كل أهم�ةتكون النتائج ذات 

 للمدراء في المنظمة 
 النطاق 

 المنظمات ینجزها الناس في  ینجزها ال�احثون في الجامعات والمعاهد العلم�ة
 مع صاحب فكرة ال�حث  األهدافى یتم التفاوض عل والمجال �حدده ال�احث  األهدافاخت�ار 

 الوقت محدد وغیر مرن  مرونة ف�ما یتعلق �الوقت
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  هدافها:تصن�ف ال�حوث ت�عًا أل .1-4

 ): Problem-identification researchأبحاث لتحدید المشكلة أو الفرصة اإلداریة ( 4-1- 1

والتي ل�س من الضروري  من أجل المساعدة في تحدید المشكالت/الفرص  األ�حاث نجز هذا النوع من یُ  

 . مستقبالً ن تظهر أ ن تكون جل�ًة وواضحة على السطح، وقد تكون موجودة حال�ا أو من المحتمل أ

  180كثر من  أمنتجاتها في  التي تسوق  )  www.kelloggs.comالعالم�ة (  Kellogg'sیوضح مثال شر�ة  

  2009واجهت الشر�ة في العام  ل ال�حوث الموجهة لتحدید أس�اب مشكلة إدار�ة.  ال حو ، مثا دولة حول العالم

 . Cerealsها من حبوب الذرة انخفاضًا في حجم مب�عات

�شكٍل مبدئي ومؤقت األس�اب  واحدد �أن  ال�احثون استطاعت 

 مناقشة  :األساس�ة للمشكلة وذلك �استخدام العدید من األدوات مثل

عدد من الخبراء في مجال   ةقابل، مالمنظمةناع القرار في ُص 

�ما انجزوا ، الب�انات الثانو�ة المتاحة یلحل، تصناعة الحبوب 

�عض المستجو�ین حول   آراءاستقصوا ، و النوع�ة األ�حاث عض �

هذه األول�ة لنت�جة الو�انت ، وتفضیالتهم لحبوب الذرة راكهمإد 

�انت المنتجات الحال�ة للشر�ة موجهة فقط نحو    ا ما یلي:الدراسة المعدة لتحدید مشكلة الشر�ة تحدیدا دق�ق

المرتفعة المستهلكین    األسعاردفعت  ،  وج�ات الفطور  على  " و"كعك الشاي"يالدنمار�"الكعك    األوالد، س�طرة

الش�اب في مقتبل العمر بوج�ات سر�عة  ةرغ�، تجار�ة منافسة للشر�ة وغیر مشهورة ات شراء عالم إلى

 ا. تأكد ال�احثون الحقًا عن طر�ق االستب�ان من النتائج األول�ة التي توصلو یراً طلب تحضو ال تتأالتحضیر 

 لها. 

تقد�م الحلول، فقد طورت  �حث آخر ل�العمل على  Kellogg'sدقیق للمشكلة بدأت شر�ة لتحدید ال�عد هذا ا

http://www.kelloggs.com/
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مجمعات التجار�ة الكبیرة  مقابلة المستهلكین ال�الغین في ال أسلوب واختبرت نكهات مختلفة جدیدة مستخدمة 

یدا هو  قدمت منتجا جد  ال�الغین. �ما  أذواق الءمت جدیدة  نكهات  Kellogg'sهذه النتائج قدمت  و�ناء على

Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bar Blackberry .مدعما �حملة ترو�ج�ة قو�ة     

 ): Problem-solving research(  اإلداریةأبحاث موجھة لحل المشكالت  4-2- 1

فادة من الموجهة لحل المشكالت واالست  اإلدار�ةال�حوث    جزُتنحدد المشكلة تحدیدًا دق�قًا وواضحًا،  تُ حالما   

للمساعدة في اتخاذ تلك القرارات التي تساعد على حل  األ�حاث هذا النوع من  الفرص، وتستخدم نتائج 

 مشكالت إدار�ة محددة.

انخفاض في حجم مب�عاتها في سوق الوال�ات   Toyotaواجهت    في السوق األمیر��ة:  Toyotaمشكلة شر�ة  

 الش�اب، أنجزت الشر�ة دراسة لتحدید المتحدة لفئة 

، تحدید المشكلة)أس�اب هذه الظاهرة (�حثًا موجها ل

صور  Toyotaلـ  أننت�جة مفادها  ةبینت هذه الدراس

غیر ش�اب�ة (�النس�ة للنماذج  ذهن�ة �انها س�ارة 

 ). MR2 Spyderو Celicaو Echoالتال�ة: 

خدمات منظمة   Toyotaاستأجرت  حلول لهذه المشكلة،    احتاجت الشر�ة إلى �حث آخر �ساعدها على تحدید 

األخیرة �حثا نوع�ا من   أنجزت ) لمساعدتها في هذه المهمة، ATTIK )www.attik.com �حث�ة تدعى

، أظهرت نتائج  اإلنترنت إلى �حث �مي من خالل استب�ان عبر  �اإلضافةلید�ة خالل مجموعات تر�یز تق

و�ینت التفضیالت التال�ة لهم:   والحداثة،عال�ا �ل من الفرد�ة، التنوع،  �م�قالش�اب هذا ال�حث �ان جمهور 

  ، األخرى واط، حمالة تلفون محمول والعدید من المواصفات  160ستیر�و ، Scionتفضیل اسم جدید هو 

 وفعال�ات حفالت  إح�اءمثل  "Guerilla Marketing"تفضیل طرق ترو�ج�ة مبتكرة ،مرنة سعر�ةتفضیالت 

http://www.attik.com/
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(النهم ال �فضلون الطرق التقلید�ة    الموس�قا والفنون الموجهة نحو هذا السوق من الجمهور�یز على  مع التر 

تمكنت من   ااته على استرات�ج� نتائج ال�حث الموجه �الحلول Toyotaفي النها�ة ط�قت شر�ة  في الترو�ج).

د المشكالت وال�حوث الموجه ) التكامل بین ال�حوث الموجهة بتحدی1- 1استعادة أسواقها. یوضح الشكل رقم (

 .Toyotaو Kellogg'sحلول �النس�ة لمثالي �إ�جاد ال

 ): التكامل بین ال�حوث الموجهة �المشكالت والموجهة �الحلول1-1الشكل رقم (

 

 ت�عًا لوظائف المنظمة:ث اإلدار�ة تصن�ف ال�حو  .1-5

 التال�ة:  �مكن تصن�ف ال�حوث اإلدار�ة ت�عًا لوظائف المنظمة 

قد یهدف ال�حث إلى مساعدة قسم التسو�ق على اتخاذ قرارات معینة تتعلق �إ�جاد   لتسو�ق:وظ�فة ا -

شخص المطلو�ة في الأس�اب تراجع رضا الز�ائن، أو تحدید أس�اب فشل منتج ما، أو الصفات 

 ق على منتجات المنظمة في إعالناتها. الذي س�صاد 

سام اإلنتاج على اتخاذ قرارات معینة حول  وظ�فة اإلنتاج: قد یهدف ال�حث إلى مساعدة قسم أو أق  -

 تاج، مثل أس�اب انخفاض حجم اإلنتاج واإلنتاج�ة. عمل�ة اإلن 

ار�ة معینة مثل  تخاذ قرارات إد ال�شر�ة على ا وظ�فة الموارد ال�شر�ة: قد �ساعد ال�حث قسم الموارد  -

 ك�ف�ة تحفیز الموظفین، أو ��ف�ة مواجهة انخفاض رضا العمال ووالءهم. 

انخفاض 
مبیعات 

Kellogg's

اب بحث لتحدید االسب
التعرف على (

)االسباب
بحث لتحدید الحلول

اتخاذ قرارات في 
Kellogg's بناء

على البحث السابق
الموجھ بالحلول 

انخفاض 
مبیعات 
Toyota

اب بحث لتحدید االسب
التعرف على (

)االسباب
بحث لتحدید الحلول

اتخاذ قرارات في 
Toyota بناء على

البحث السابق 
الموجھ بالحلول 
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مال�ة: قد �ساعد ال�حث قسم المال�ة على فهم حاالت مال�ة معینة و�التالي القدرة على اتخاذ  ة الوظ�ف -

�احها،  أس�اب تراجع أر أسهم المنظمة، �اب تراجع ق�مة سالقرارات المال�ة المناس�ة مثل: تحدید أ

 طرق تمو�ل أعمال المنظمات.  

 
 ر�ة اإلدا ): مخطط توض�حي ألهداف ال�حوث 2-1الشكل رقم (

 

  :خطوات ال�حث اإلداري  .1-6

   ):Problem definitionالمشكلة ( األولي لمسببات تحدید : ال الخطوة األولى 6-1- 1

، �جب على ال�احث ف�ما یتصل  �ات المشكلةالتحدید األولي لمسبإن الخطوة األولى في أي �حث إداري هي  

مرت�طة �المشكلة، والمعلومات ال�ة بتحدید المشكلة أن �أخذ �الحس�ان هدف الدراسة، المعلومات الخلف

یتضمن تحدید المشكلة على: نقاشات مع صناع   .اإلداري المطلو�ة، و��ف سیتم استخدامها في القرار 

ت مع الخبراء (في الصناعة مثًال)، تحلیل الب�انات الثانو�ة (ب�انات  بالمقا مراجعة الدراسات السا�قة،  القرار،  

نجز �حوث نوع�ة  ت   األح�انث سواء �انت داخل�ة أو خارج�ة)، وفي �عض  تم جمعها سا�قا لغا�ات غیر ال�ح

  ه و�نجاز لمشكلة �شكل جید �مكن تصم�م ال�حث  المسب�ات األول�ة ل، وحالما یتم تحدید  مثل مجموعات التر�یز

اھداف البحوث االداریة

بحوث إنتاجیة

حلول 
/  للمشاكل

استفادة 
من 
:الفرص

طرق -
عالج 

انخفاض 
-االنتاج

تحدید 
مشكالت 

:وفرص
اسباب -

انخفاض 
االنتاج 

طرق -
انتاج 
جدیدة

ةبحوث تسویقی

حلول 
/  للمشاكل

استفادة 
من 
:الفرص

زیادة -
والء 
الزبائن

تحدید 
مشكالت 

:وفرص
اسباب -

انخفاض 
المیعات

فرص -
طرح 

منتجات 
جدیدة

بحوث مالیة

حلول 
/  للمشاكل

استفادة 
من 
:الفرص

طرق -
زیادة 
االرباح

تحدید 
مشكالت 

:وفرص
اسباب -

تراجع 
ارباح

فرص -
استماریة

بحوث موارد 
بشریة

حلول 
/  للمشاكل

استفادة 
من 
:الفرص

طرق -
زیادة والء 

العمال

تحدید 
مشكالت 

:وفرص
اسباب -

الخالفات 
بین 

الموظفین



19 

 

 �الشكل المالئم.   

 ): Development of an Approach to the Problemللمشكلة (   مقاربةالخطوة الثانیة: تطویر    6-2- 1

 وتتضمن هذه الخطوة على   

 ص�اغة إطار نظري.   -

ت مثال تر�ط  تطو�ر النماذج التحلیل�ة (معادال -

 المتغیرات).

 ص�اغة تساؤالت لل�حث.  -

 تطو�ر الفرض�ات.  -

 ید المعلومات المطلوب الحصول علیها. تحد   إلى  �اإلضافة -

 Researchالخطوة الثالثة: تصمیم البحث ( 6-3- 1
Design Formulation :( 

مشروع ال�حث    إلنجازوهو ع�ارة عن إطار أو مخطط   

الضرور�ة   اإلجراءات ، تحدد هذه الخطوة اإلداري 

للحصول على المعلومات المطلو�ة، والهدف في هذه 

ة ستختبر الفرض�ات موضع  اس در المرحلة تصم�م 

المحتملة لتساؤالت ال�حث  اإلجا�ات االهتمام وتحدید 

 ة لمتخذي القرار. وتقد�م المعلومات المطلو�

  

خطوات البحث ): 3-1(الشكل 
اإلداري

ي التحدید األول
ثلمشكلة البح

تطویر معالجة
لمشكلة البحث

تصمیم البحث

جمع البیانات

ات تحلیل البیان

ر تقدیم التقری
لالدارة التخاذ 
القرارات بناء 

علیھ 
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  و�تضمن تصم�م ال�حث على الخطوات التال�ة:

 دید المعلومات المطلوب الحصول علیها حت -

 تحلیل الب�انات الثانو�ة  -

 نجاز �حوث نوع�ة إ -

 مالحظة....)ات الكم�ة (استب�ان، ن تحدید طرق جمع الب�ا -

 الق�اس والمقای�س. أسالیب تحدید  -

 تصم�م االستب�ان  -

 م العینة المعاینة وحج أسلوب  -

 خطة تحلیل الب�انات.  -

 ): Field or Data Collectionالمیداني وجمع البیانات ( الخطوة الرابعة: العمل  6-4- 1

 لى جمع الب�انات:  ع تتضمن هذه المرحلة على طواقم میدان�ة والتي قد تعمل  

 ر�ة) میدانًا �ما في حالة المقابالت الشخص�ة (المنزل�ة، في مكان العمل، المجمعات التجا -

 في المكتب، تقوم �جمع الب�انات بواسطة التلفون.  -

 واإلشرافإلى أن االخت�ار، التدر�ب،  اإلشارةوالبد من �الطرق المختلفة، �جمع الب�انات  أو تقوم -

 جمع الب�انات. أخطاءالقائمین على هذا العمل �ساعد على تخف�ض  فراد ألل والتقی�م المالئم

 ): Data Preparation and Analysisحلیل البیانات ( الخطوة الخامسة: تحضیر وت 6-5- 1

الب�انات. حیث یتم فحص ومراجعة �ل استمارة استب�ان    وأرشفةالمرحلة على مراجعة، تشفیر،  وتتضمن هذه   

و رمز أ) �ل استجا�ة برقم Encodingذا �ان من الضروري ذلك، �ما ُتشفر (إ صحح لتُ أو عمل�ة مالحظة 

المالئمة. ُتحلل الب�انات الحقًا للحصول على   اإللكترون�ةالوسائل  �أحد سا�قة محدد، ُتسجل الب�انات ال



21 

 

  ئمة التي تساعدهم مال�المدخالت ال  اإلدار�ةالقرارات    متخذوالمعلومات المتعلقة �مشكلة ال�حث، و�التالي ُیزود  

 . االهتمامعلى اتخاذ القرارات موضع 

 

 ): Report preparation and presentation(  الخطوة السادسة: إعداد التقریر وتقدیمھ 6-6- 1

، تصم�م  األسلوب �جب توثیق �امل ال�حث في تقر�ر مكتوب �حدد تساؤالت ال�حث المحددة، �صف  

 لل�حث.  األساس�ة�عة، و�قدم النتائج والحقائق �انات المتالب  تحلیل وأسالیب ال�حث، جمع الب�انات، 

من االستفادة منها في عمل�ة   (صناع القرار) اإلدار�ینن ح �مكّ والبد هنا من تقد�م النتائج �شكل واض      

والرسوم لز�ادة  األشكالو اتخاذ القرار. �ما �جب تقد�م نتائج ال�حث �شكل شخصي �استخدام الجداول 

للمساعدة في نشر نتائج ال�حث على صعید   اإلنترنت . ومن الممكن استخدام القارئ ر على األثالوضوح و 

 �ة. الشر  أقسامكافة 
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 : اإلدار�ةدور ال�حوث في اتخاذ القرارات  .1-7

- 1�شكل أفضل من خالل النموذج الذي �قدمه الشكل رقم ( اإلدار�ة�مكن فهم طب�عة ودور ال�حوث      

4 .( 

 اإلدار�ة في المنظمة  ات في اتخاذ القرار  اإلدار�ة�حوث الدور  :)4-1الشكل رقم (

 

�ل من البیئة الداخل�ة والخارج�ة وأصحاب المصالح من ز�ائن  إلى معلومات حول  المنظمة�حتاج مدراء 

البیئة الخارج�ة المح�طة �المنظمات تتغیر   أنوحیث اإلدار�ة المناس�ة،  ت وغیرهم لتتمكن من اتخاذ القرارا

هي تقی�م   اإلداري إلى معلومات في التوقیت المناسب. إن مهمة ال�حث  المنظمة�حتاج مدراء  عة�سر 

تكمن   �المعلومات المالئمة، الدق�قة، الموثوقة، الصح�حة، والحدیثة. اإلدارةمطلو�ة وتزو�د المعلومات ال

تكال�ف  �ة وارتفاع فسشدیدة تنا أعمال تقدم معلومات صح�حة في طب�عة بیئة  إدار�ةرورة إنجاز �حوث ض

فقط، �مكن اتخاذ   . ال تعتمد القرارات الصح�حة على المشاعر والحدس والتخمین ةغیر مالئم ات اتخاذ قرار 

 غیر صح�حة في غ�اب معلومات صح�حة.   إدار�ةقرارات 

 أصحاب المصالح: 
  المساھمین، الموردین الموظفین،المستھلكین، 

 
تحت  داریةاإلالمتغیرات 

 :سیطرة المنظمة
 ق التسوی
 اإلنتاج

 الموارد البشریة
 المالیة

 نظم المعلومات اإلداریة

العوامل البیئیة خارج 
 :لمنظماتسیطرة ا

 االقتصادیة-
 التكنولوجیة-
 التنافسیة-
 یةنوالقان-
 االجتماعیة -
 الثقافیة-
 السیاسیة -

 

 المنظمة:مدراء 
 لى نتائج البحثبناء ع اإلداریةات اتخاذ القرار

 

 
 داريتنفیذ البحث اإل
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 مواصفات ال�حث الجید:  .1-8

 الذي القرار أو المعن�ة المشكلة-�حث ال نم الغرض  �كون  أن �جب  :وضوحال�حث تحدید هدف  1-8-1

 . اإلمكان قدر فیها ل�س ال �ع�ارات  دق�قاً  وتحدیًدا بوضوح  محدًدا-  اتخاذه سیتم

  �اف�ة  بتفاصیل  المستخدمة ال�حث  ءات ار جإ وصف �جب  :�شكل مفصل ال�حث عمل�ة وصف  1-8-2

 أخذ  وطرق  ، مستجو�ینى عل  الحصول خطوات  ذلك یتضمن. ال�حث  بتكرار �ناآلخر  ینلل�احث للسماح

 .السر�ة فرض  یتم عندما إال. الب�انات  جمع و�جراءات  ،ها للمجتمع ال�حثيوتمثیل العینات 

  التصم�مات   بین  واخت�اره  يل�حثا  م�متصالءات  إجرا  وصف   ین�غي  :بدقة  يال�حث  تصم�متخط�ط ال  1-8-3

  استخدام   عدم  �جب .  اإلمكان  قدر  موضوع�ة  نتائج   إلعطاء  �عنا�ة  له  والتخط�ط�شكل مبرر وواضح    الممكنة

 .الم�اشرة المالحظة طر�ق عن أو وثائق�ة مصادر  من موثوق�ة أكثر دلیل یتوفر عندما االستقصاء

 تصم�م   في  �بیر  مجال  ولدیهم  مستقل  �شكل  غالً�ا  حثون ا�لا  �عمل  :عال�ة  أخالق�ة  معاییر  تطبیق  1-8-4

 ضرر  في التسبب  عدم ضمانات  یتضمن الذي �حث لا لتصم�م عال�ة ق�مة تقدیر ین�غي. وتنفیذها ال�حوث 

  في   األخالق�ة  القضا�ا   تعكس.  عل�ا  أولو�ة   الب�انات وسالمة    من مصداق�ة   و�جعل  للمشار�ین   مادي  أو  عقلي 

 .المجتمع في المسؤول السلوك  ممارسة حول الهامة الق�ةخاأل  المخاوف ال�حوث  مجال

  في  عیوب  عن صراحة �كل اإلبالغ ال�احث  على �جب  ال�حث�ة: القیوداإلقرار �شكل صر�ح � 1-8-5

 .النتائج على تأثیرها  وتقدیر اإلجرائي التصم�م

�اف�ًا   الب�انات  لیلحت �كون   أن �جب  :القرار صانع الحت�اجات مناسباإلحصائي ال تحلیلتنفیذ ال  1-8-6

 .مناس�ة  مستخدمةلا  التحلیل  طرق   تكون   أن  �جب .  ثاق�ة   برؤى   المدیرون   �سم�ه  ما   وهو  ،اأهمیته  عن  للكشف

  في  ال�احث  تساعد  �طرق  الب�انات  تصن�ف ین�غي. �عنا�ة الب�انات  وموثوق�ة صحة من التحقق �جب و 

  استخدام   عند .  االستنتاجات   هذه  إلى  أدت   تيلا  النتائج  بوضوح  وتكشف  الصلة  ذات   االستنتاجات   إلى  الوصول
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  الخطأ،  احتمال تقدیر و�جب  المناس�ة، �ةواالستنتاج الوصف�ة األسالیب  اخت�ار �جب  اإلحصائ�ة األسالیب 

 . اإلحصائ�ة المعنو�ة معاییر وتطبیق

  المثال،   سبیل   على.  نفسه  تقر�رلامن خالل    ال�احث   ونزاهة  �فاءةتقدیر    �مكن  :تقد�م تقر�ر واضح   1-8-7

  انط�اع  ترك إلى �میل الموضوع�ة من قدر أقصى لتحقیق الواضح والجهد ودق�قة؛ وواضحة محددة لغة

 . القرار صانع  مع ال�احث  لدى إ�جابي

. �افً�ا  أساًسا  لها  الب�انات   توفر  التي  تلك  على  االستنتاجات   تقتصر  أن  �جب   :االستنتاجات تبر�ر    1-8-8

  الشخص�ة  التجارب  تضمین طر�ق عن االستقراء أساس  توس�ع إلى�شكل خاطئ  ال�احثون  �میل ام غالً�ا

   وتفسیراتهم

 :في المنظمة اتخاذ القرار �إنجاز ال�حث اإلداري  .1-9

 : ء �حث ما عدة اعت�ارات هي التال�ةببد قرار اتخاذ ال�حكم  

�كبدها للمنظمة. فكلما ازدادت أن تكون المنافع المتوقعة من هذا ال�حث أكبر من التكال�ف التي س -

القرار التي سیتوقف عل�ه ال�حث وازدادت حالة عدم التأكد المح�طة �ظرف اتخاذ القرار،  أهم�ة

 .  المعلومات الناجمة عن ال�حث تزداد ق�مة 

�حث جید، فإذا لم یتوفر هذین العنصر�ن �كون   إلنجازتتوفر الموارد المال�ة والزمن�ة الالزمة  نأ -

 ضرورة الموارد الالزمة لتنفیذ توص�ات ال�حث وحلوله. إلى �اإلضافةلمالئم إنجازه. من غیر ا

 ه. المنظمة نحو ال�حث والمساعدة على إنجاز أن تتوفر اتجاهات إ�جاب�ة من قبل إدارة  -

 كون المعلومات المطلو�ة غیر متاحة في المنظمة التي تواجه حالة تتطلب �حث.ت أن -

 بناء على نتائج ال�حث قد ُأتخذ فعًال قبل البدء �ال�حث.  ذه خااتأال �كون القرار المراد  -
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 :اإلداري لدى المنظماتالجهات المسؤولة عن إنجاز ال�حث  .1-10

فقد �كون لدى  .)5- 1یوضح الشكل رقم (جهات �ما دید من المنظمة العال�مكن أن ینفذ ال�حث لصالح  

جاه قلیل نسب�ًا، حیث تفضل المنظمات  المنظمة قسم داخلي متخصص �إجراء ال�حوث اإلدار�ة، وهو ات 

لى ذلك قد ذات خبرات عال�ة �إنجاز ال�حوث اإلدار�ة، أضف إاالعتماد على جهات خارج�ة متخصصة 

 اخلي.شاء قسم د ال �كون مجد�ًا اقتصاد�ًا إن

 ): الجهات التي تقوم �ال�حوث اإلدار�ة5-1الشكل (

 

 :األول خاتمة الفصل

وُصنفت ت�عًا للهدف منها   اإلدار�ة�حوث الفت ، حیث ُعرّ اإلدار�ة�حوث الإلى تناول هذا الفصل مدخًال  

�حوث لاات عمل�ة ، �ما تناول هذا الفصل اهم خطو وعلم�ةكما ُصنفت ت�عًا لمجالها إلى �حوث تطب�ق�ة 

�حوث  ال�ة  همأ   اتناول أ�ض�ما  النتائج ورفع التقر�ر.    ىلإال�حث وانتهاًء �الوصول    ةبدًء بتحدید مشكل  اإلدار�ة

في مختلف الجوانب. �ما تناول هذا الفصل آل�ة اتخاذ القرار   إلدار�ةاودورها في اتخاذ القرارات  اإلدار�ة

 .اإلداري ل�حث ز الة عن إنجاالجهات المسؤو و  اإلدار�ة�إنجاز ال�حوث 

الجھات التي تقوم
بالبحوث االداریة

جھة خارجیة 

منظمات تقدم 
خدمات بحثیة 

متخصصة

منظمات متخصصة
یةبالبحوث االنتاج

منظمات متخصصة
بالبحوث المالیة

منظمات متخصصة
ببحوث الموارد 

البشریة
منظمات متخصصة

قیةبالبحوث التسوی

منظمات تقدم 
خدمات بحثیة 

متكاملة

جھة داخل المنظمة
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 أسئلة الفصل األول:
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   لى اتخاذ القرارات اإلدار�ة  ة المساعدة ع�حوث اإلدار�األساس�ة للمن األهداف  1

   إن الخطوة األولى لل�حث اإلداري هي تطو�ر الفرض�ات 2

   لفرض�ات وتحلیل الب�اناتاإلداري هي اخت�ار ا الخطوة األخیرة لل�حثإن  3

   ال�حثي بوضوح�جب أن �حدد ال�احث هدفه   4

   ت اإلدار�ة في المنظمةاإلداري على اتخاذ �افة القرارا�ساعد ال�حث  5

   ال تساعد ال�حوث اإلدار�ة المساعدة على تولید نظر�ات جدیدة 6

   ائج نهائ�ةلى نتصول إى من ال�حث على الو تساعد الخطوة األول 7

   یتضمن تصم�م ال�حث على تحلیل الب�انات  8

 

 أسئلة متعددة الخ�ارات:

 العلم�ة؟  أي من التالي صح�ح ف�ما یتصل �ال�حوث  .1

A.  ُتنجز بهدف فهم العمل�ة اإلدار�ة ونتائجها 

B. .ُتؤدى �شكل أساسي من قبل الجامعات �جزء من جدول �حثي جامعي 

C. النوع من األ�حاث.یل األساسي لهذا المجتمع العلمي هو العم 

D. .كل مما سبق من إجا�ات 
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 إن الخطوة األولى في عمل�ة ال�حث التسو�قي هي: .2

A.  تصم�م ال�حث 

B. علوماتجمع الم 

C. تحدید المعلومات المطلوب جمعها 

D. تحدید مشكلة ال�حث 

 أي من التالي ل�س ضمن مرحلة تصم�م ال�حث؟ .3

A. ول علیهات المطلوب الحص تحدید المعلوما 

B.  الب�انات الثانو�ةتحلیل 

C. جمع المعلومات وتحلیلها 

D. إنجاز �حوث نوع�ة 

 یتضمن تحدید المشكلة على:  .4

 نقاشات مع صناع القرار  .1

 الصناعة   الخبراء في مقابالت مع  .2

 تحلیل الب�انات الثانو�ة  .3

 كل مما سبق .4
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 قضا�ا للمناقشة \) أسئلة 3

 . اري �حث اإلدخطوات ال) 1السؤال ( .1

 .خطوات ال�حث اإلداري صار �اختاشرح 

 ]6- 1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15مدة اإلجا�ة:  [

 دار�ة  عًا للوظائف اإلأنواع ال�حوث ت�) 2السؤال ( .2

 اشرح أنواع ال�حوث ت�عًا للوظائف اإلدار�ة 

 ]5- 1قرة (توج�ه لإلجا�ة: الف .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [

 . مواصفات ال�حث الجید) 3السؤال ( .3

 اشرح مواصفات ال�حث الجید. 

 ]8- 1الفقرة توج�ه لإلجا�ة:  .  15: 100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: [
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 الفصل الثاني:

 التحدید األولي لمشكلة ال�حث 
 Problem Identification 

 

  الكلمات المفتاح�ة:

)، مراجعة  Problemالمشكلة ( ،)Symptoms)، أعراض المشكلة (Problem Identificationلتحدید األولي للمشكلة (ا

 Interviews withقابالت ال�احث مع خبراء في مجال المشكلة (م  )،Problem Audit(القرار  وتدقیق المشكلة مع ُصناع  

Experts،(  ا) ل�حوث النوع�ةQualitative Researchesاالستب�انات االستطالع�ة ،(  (Pilot Survey)  دراسات الحالة ،

(Cases Studies)) ال�حوث الكم�ة ،Qualitative Research.( 

 ملخص الفصل: 

فرصة ال�حث ي لمشكلة/دید األولداري، و�شرح المهام المرت�طة �التحاألولى من مراحل ال�حث اإلیتناول هذا الفصل المرحلة 

ظاهرة، الق�ام الدراسات السا�قة، تحلیل الب�انات الثانو�ة ذات الصلة �ال وذلك بدءا �المناقشات مع إدارة المنظمة، مراجعة

 والمشكلة �حد ذاتها. �ال�حوث النوع�ة. �ما �میز هذا الفصل بین أعراض المشكلة  

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة: 

 األولي لمشكلة ال�حث.  ة التحدیدطالب أهم��ستوعب ال -

 شكلة. أعراض المشكلة والمبین الطالب میز � -

 الطالب المهام المرت�طة بتحدید مشكلة ال�حث.درك ی -

 �قارن الطالب بین المهام المرت�طة بتحدید المشكلة وأهم�ة �ل منها. -

 �الخطوات األخرى.مخرجات المرحلة األولى لل�حث اإلدار�ة لطالب یر�ط ا -
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 ):Problem Identification( لمشكلةاألولي لتحدید الأهم�ة  2-1

فإن تعر�ف وتحدید المشكلة هي الخطوة  اإلدار�ة�ل مرحلة من مراحل مشروع ال�حث  �ةأهمعلى رغم  

هذه الخطوة �لمة مشكلة /فرصة �شكل مت�ادل.  تتضمن  . و�ما ذ�رنا سا�قا فإنه من الممكن استخدام  األهم

  ال�حث�ة �شكل حدد المشكلة  عندما تُ   ث.لمشكلة ال�ح  األساس�ةعلى ص�اغة المشكلة العامة وتحدید المكونات  

وحیو�ًة في �ل   أهم�ة أكثر �شكل مالئم، وما من شيء  و�نجازهدقیق، �ص�ح من الممكن تصم�م ال�حث 

التي تنفق من �عد هذه  واألموالهود لتحدید المالئم للمشكلة، وستض�ع �ل الجمهام وخطوات ال�حث من ا

دید الغیر مالئم للمشكلة ال�حث�ة هو  ن التحإلى أ  اإلشارةوال بد من  حدد المشكلة �شكل جید.  لم تُ   إنالمرحلة  

  األفضل  ة ق�الطر في تحدید المشكلة هو  األكبر الي فإن التعمق السبب الرئ�سي لفشل المشار�ع ال�حث�ة، �الت

لمشكلة ال�حث ضمن خطوات التحدید األولي ): دور 1-2الشكل رقم (و�وضح في تحسین فائدة ال�حث. 

 .داري إلال�حث ا

 .داري لمشكلة ال�حث ضمن خطوات ال�حث اإلالتحدید األولي : دور )1-2الشكل رقم (

 
 

تطویر معالجة للمشكلةالتحدید األولي لمشكلة البحث 

جمع البیاناتتصمیم البحث

إعداد نتائج البحث وتقدیمھا تحضیر البیانات وتحلیلھا  
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 ):problem) والمشكلة (Symptomsأعراض المشكلة (التمییز بین  2-2

  أو  مؤشرا ض رَ عَ ال �كون ". الواقع المرغوب من قبل المنظمة"و" الواقع الحالي" بین الفجوة هي مشكلةال 

(الظواهر الناجمة عنها). قد �قع   واألعراض المشكلة ییز بین �جب التم المشكلة. وجود على  تحذیر عالمة

ق�ة للمشكلة التي تكمن  حق�ال األس�اب من اكتشاف  الظواهر بدالً  أس�اب في خطأ محاولة اكتشاف ال�احث 

  األعراض   .أعراضهاالمشكلة یتطلب معالجة السبب أال وهو المشكلة ول�س    أعراض   إزالة. إن  خلف الظواهر

، انخفاض الحصة  اإلیرادات ، تدني األر�اح انخفاض المثال:  على سبیل  مشكلة هي السبب،هي النت�جة وال

لحاجات المستهلك من قبل  الخاطئالتحدید هي  ة أساس�لمشكلة (نتائج)  أعراض السوق�ة هي ع�ارة عن 

حث  ل�ا�ساعد ال�حث اإلداري ا  ) ��ف2-2و�بین الشكل رقم (  ).األس�اب الترو�جي(  اإلنفاق المنظمة أو نقص  

 على التمییز بین األعراض والمسب�ات، و�وجه اإلدارة نحو معالجة األس�اب ول�س األعراض.  

 ال�حوث ): مبدأ جبل الجلید في2-2الشكل رقم (
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  :مشكلة ال�حثاألولي لتحدید العمل�ة  2-3

ناع  ت مع ص مناقشاتي تتكون من: الالو  المهام المرت�طة بتحدید مشكلة ال�حث تتألف هذه العمل�ة من:

إجراء ،  تحلیل الب�انات الثانو�ة،  الخبراء اآلخر�ن  واألفراد مقابالت مع خبراء الصناعة  ،  دراسات سا�قة،  القرار

 .وتحلیل بیئة المشكلة/الفرصة ة.نوع� أ�حاث 

خطوة الثان�ة من  المقار�ة التي تمثل الة ال�حث وتطو�ر ) عمل�ة تحدید مشكل3- 2یوضح الشكل رقم (     

�اإلضافة إلى المهام المرت�طة بتحدید مشكلة ال�حث تحلیل البیئة المح�طة  . تتألف هذه العمل�ة  داري إلا  ال�حث 

 كلة من خالل تحلیل مح�طها أو بیئتها.  ة على تحدید خلف�ة المش. تساعد المهمات السا�قللمشكلة

 ): المهام الواج�ة لتحدید المشكلة3-2(الشكل رقم 

 

، و�ناء على تحدید المشكلة یتم تطو�ر  اإلداري القرار    لة من عمل�ة تحدید مشكلة�سهل فهم مح�ط المشك     

تحدید ، الفرض�ات ، تساؤالت ال�حث ، تحلیل�ةذج الالنما، النظري  اإلطار المنهج المالئم الذي یتكون من:

   .المطلو�ة وف�ما یلي شرح مفصل لهاالمعلومات 

 

)تساؤالت وفرضیات(تطویر معالجة للمشكلة البحثیة : الخطوة الثانیة من البحث اإلداري
Xnتساؤل وفرضیة لـ  X2تساؤل وفرضیة لـ  X1تساؤل وفرضیة لـ 

الوصول الى تحدید المسببات األولیة للمشكلة : الخطوة األولى من البحث اإلداري

Xn X2 X1

تحلیل البیئة المحیطة بالمشكلة
/  سلوك االشیاء

األفراد االھداف
المعلومات
والتقدیرات

السابقة
یةالبیئة الثقاف البیئة 

االقتصادیة القیود والموارد

المھام المرتبطة بالتحدید األولي للمشكلة 

بحوث نوعیة ویةتحلیل بیانات ثان دراسات سابقة مقابالت مع خبراء مناقشات مع االدارة
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 : البحثلة مشكاألولي ل  تحدیدال بطة المھام المرتب 3-1- 2

 مناقشات مع صناع القرار في الشركة:  2-3-1-1

�فهموا قدرات وحدود   أنإلى  . �حتاج صناع القرار  األهم�ة تشكل المناقشات مع صناع القرار قدرا �بیرا من   

  م حلوال �منحه أن�ستط�ع ال�حث أن یزود صناع القرار �المعلومات الضرور�ة ولكنه ال �ستط�ع ال�حث، 

و�شكل معاكس �حتاج ال�احث لفهم طب�عة المدراء اللذین یتخذون  ،  دار�اً إ  اً قدیر لب محاكمة وتن الحلول تتطأل

 أن دار�ة �جب على ال�احث ل�حث. ولتحدید المشكلة اإله من ا�حصلوا عل� أنلذي �أملون ا القرارات وما

من العوامل التي  ع القرار فهنالك العدید �حوز على قدر هام من المهارات في التواصل والتفاعل مع صنا 

، فقد �كون الوصول إلى صناع القرار أمرا صع�ا ولدى �عض المنظمات إجراءات األمرمن هذا تعقد 

لقسم ال�حوث داخل  أو، وقد �جعل الموضع التنظ�مي لل�احث األعلىلمدراء ل مع اوتدابیر معقدة للتواص

من المشروع،    األولىسیین في المراحل  اسل إلى صناع القرار األاله�كل التنظ�مي للشر�ة من الصعب الوصو 

جماعي،   أو إفراديإلى وجود اكثر من صانع قرار مع وجود صعو�ة في االجتماع بهم �شكل  �اإلضافة

 م من ذلك من الضروري االجتماع مع متخذي القرار �شكل م�اشر.  و�الرغ

ملین  حص ومراجعة شاهي ع�ارة عن ف): Problem Audit( مع ُصناع القرار مراجعة وتدقیق المشكلة 

مفیدا للتفاعل مع صناع القرار    إطارالفهم منشأها وطب�عتها، تقدم مراجعة المشكلة    اإلدار�ةودق�قین للمشكلة  

للمشكلة. وتتضمن مراجعة المشكلة مع صناع القرار في المنظمة على الجوانب   األساس�ة  األس�اب ید وتحد 

 التال�ة: 

 التي تتطلب اتخاذ قرار معین، تار�خ المشكلة.حالة لى الإالوصول  إلى أدت  التي األحداث  -

 ذه المشكلة.البدائل المتاحة لمتخذ القرار للتصرف إزاء ه -

 متخذ القرار. أماممتاحة مع�ار تقی�م البدائل ال -

 المقترحات المحتملة بناء على نتائج ال�حث.  -
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یتصل �المشكلة التي  في اتخاذ قرار ف�ما  ري اإلداالمعلومات الضروري الحصول علیها لمساعدة   -

 واجهها.ی

 قراره إزاء المشكلة. ذ اتخا�ل مكون من المعلومات في  اإلداري الطر�قة التي س�ستخدم فیها   -

 ها �عمل�ة صنع القرار.   ة من حیث صلت ثقافة المنظم  -

)  Communication): االتصاالت (C’s 7صفات التفاعل بین صناع القرار في المنظمة وال�احثین (

) Confidenceالثقة (، الطرفینبین ) Cooperationالتعاون (، بین الطرفین لآلراء واسعالو حر الت�ادل وال

وان �سود  األطرافخف�ة الحد  أهدافعدم وجود و ) Candorالصدق والصراحة (بین األطراف،  المت�ادلة

التواصل بین  في  )  Continuityستمرار�ة (الااألطراف،  وطیدة بین  الالعالقة  و )  Closenessالقرب ( ،  االنفتاح

 من النمط�ة والتقلید. بدال  )Creativity( األبداع�، �جب أن یتصف التفاعل األطراف

 ): Interviews with Experts(في مجال المشكلة اء مع خبرالباحث مقابالت  2-3-1-2

ناعة  ة والصجاالت المح�طة �المنشأذوي المعرفة الواسعة في الم  واألشخاص قد تساعد النقاشات مع الخبراء   

  ي خارج المنظمة. وه أوالتي تعمل فیها في تحدید وص�اغة مشكلة ال�حث وقد �كون هؤالء الخبراء داخل 

 �حصل ال�احث ذوي معرفة واسعة حول الموضوع العام الذي یتم ال�حث ف�ه.  راد فأع�ارة عن مقابالت مع 

من المهم  و  ،ستب�ان رسميقد�م اغیر منتظمة ومن دون ت  من الخبراء من خالل مقابالت  على المعلومات 

حدید  �جب االنت�اه إلى أن مقابلة الخبراء تساعد في ت�ما  معهم.    مناقشتهاقائمة من المواض�ع الواجب    إعداد 

عند   صعو�تان ، و�الرغم من أهمیتها یواجه ال�احث نتاج�ةالمشكلة ال�حث�ة ول�س التوصل إلى حلول است

قد �كون من  ، و �وا و�دعوا المعرفة وهم على خالف ذلك�ان �شار �أملون  األفراد �عض  :االعتماد علیها

راء عن طر�ق  ث عن الخب �مكن ال�ح. خبراء خارج نطاق المنظمة أفراد الصعب الحصول على مساعدة من 

  .اإلنترنت 
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  66000 من أكثر توظف. المتحدة المملكة في المنظمات  أكبر من واحدة هي Lloyds TSB Groupإن 

  في  تعمل  ،ز�ون  ملیون  16 حوالي الشر�ة تخدم . العالم حول دولة 27 وفي المتحدة  المملكة في شخص 

 المصرف�ة والخدمات  والخاصة، الشخص�ة �ةالمصرف الخدمات  هذه وتشمل. المال�ة األسواق من مجموعة

 . العقار�ة والرهون  والتأمین للشر�ات 

 للعمالء المال�ة الخدمات  لتقد�م غیرالت سر�عة األسواق في وتتنافس عالمي نطاق على Lloyds TSB تعمل

  مً�ا و ی ساعة 24 مدار على الخدمات  من واسعة مجموعة توفیر العمالء هؤالء یتوقع . والشر�ات  األفراد  من

 Lloyds  وضعت   المتطلب،  السوق   هذا  في  االستمرار  أجل  من.  األولى  الدرجة  من  عمالء  خدمة  مع  وتقد�مها

TSB أن لضمان ال�شر�ة الموارد  رةداإل المبتكرة الس�اسات  من مجموعة Lloyds TSB للعمل  رائع مكان هو  

  وملتزمون  ومتحمسون  سعداء موظفیها وأن

 مؤسسةلل األداء مستو�ات  أعلى �إعطاء

 . وعمالئها

األسالیب  أرادت الشر�ة الق�ام ب�حث حول أهم 

�حث اإلدارة، لمكلفون �الال�احثون ا شئهم. تناقوالحلول لجعل بیئة عملها األفضل ورفع رضا موظفیها ووال

استعرضوا أهم نتائج الدراسات السا�قة ذات الصلة، واستقصوا آراء عدد من الخبراء في هذا الخصوص، 

  ساعات  على  الس�طرة لدیهم �كون  ندماع الضغط أقل وتجر�ة إنتاج�ة  أكثر الناس أن  إلىشاروا واللذین أ

 وتحفیز   األجل  طو�ل  التزام  على  الحصول  على  Lloyds TSB�ساعد    المرن   لعمال�ما أشاروا إلى أن  .  العمل

  �الموظفین  تفاظاالح من  تكلفة أكثر جدد  موظفین  وتدر�ب  تعیین �عد . الخبرة وذوي  المؤهلین  الموظفین

انجز ال�احثون �حوثا نوع�ة بهذا الخصوص ثم تأكدوا من نتائج ال�حث األولي التي أشارت إلى   .الحالیین

ال�حوث  ستخلق بیئة عمل ممتازة وذلك �استخدام نوعین من  ستكون جیدة للموظفین و ن ساعات العمل المرنة  أ
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واتخذت الشر�ة قراراها   ما توصل له ال�حث األولي،الكم�ة: االستب�ان والتجارب، أكدت نتائج ال�حث الكمي  

 بتطبیق ساعات العمل المرن.

  بین ثابتة ساعات  التقلید�ة العمل اطأنم تتضمن ما  عادة. ضاأ� التكال�ف في وفورات  یولد  المرن  العمل

 عمللا  �أسعار  العمل  أر�اب   قبل  من  الساعات   هذه  �عد   العمل  دفع  تم.  مساءً   5:00  و  ص�اًحا  9:00  الساعة

  تقد�م  خالل من. الموظفین تكال�ف من یز�د  مما أكثر، أو" والنصف الوقت " المثال  سبیل على  اإلضافي،

  �حتاج  الیوم،  عالم  في. إضاف�ة تكلفة أي دون  الموظفین تغط�ة تمدید  من Lloyds TSB تمكنت  المرونة،

 من الذروة العمالء طلب  عیت� ال. وقت  أي في مال�ة خدمات  إلى المشغولة الح�اة أنماط ذوو األشخاص 

  �ات رتیالت تسمح ،Lloyds TSB إلى �النس�ة. أ�ًضا العمل یوم في ص�اًحا 5:00 إلى ص�اًحا  9:00 الساعة

 �ال . للعمالء اكتماال أكثر خدمة وتوفر الخاصة ح�اتهم لتناسب  لموظفیها شخص�ة مزا�ا د�مبتق لها المرنة

 )Lloyds banking( .�فوز الطرفین

 ): Secondary Data Analysisتحلیل البیانات الثانویة ( 2-3-1-3

غیر المشكلة ال�حث�ة موضوع االهتمام. في المقابل    أخرى لغا�ات    ت معنات جُ ارة عن ب�الثانو�ة ع�الب�انات ا 

والب�انات الثانو�ة   ث.ض تحدید مشكلة ال�حمن قبل ال�احث لغر  (Primary Data)جمع الب�انات األول�ة تُ 

ة ورخ�صة السعر  ، وهي مصادر سر�عواألعمالع�ارة عن ب�انات ومعلومات متاحة من مصادر الحكومة 

حتى یتم تحلیل   األول�ةفي عمل�ة تحدید المشكلة و�جب عدم جمع الب�انات  أساس�ةهو خطوة لها تحلیو 

 الب�انات الثانو�ة.  

األمیر��ة العاملة في قطاع الك�ماو�ات ظاهرة تتمثل   DuPont Dow,ال واجهت شر�ة على سبیل المث     

نات ثانو�ة تتعلق �عدد هذه الحالة إلى ب�اها، احتاج ال�احث في في ارتفاع عدد االستقاالت من قبل موظفی

تعل�مي،    الموظفین في �ل قسم، ب�انات د�موغراف�ة حول من استقالوا من جنس وسن وحالة عائل�ة ومستوى 

https://www.lloydsbankinggroup.com/
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�اإلضافة إلى األماكن التي �عملون بها، ورواتبهم. الحظ ال�احث من خالل التحلیل النوعي لهذه الب�انات  

ملون في خط إنتاج ُوصف �الخطیر على الصحة، ساعده عمال المستقیلین �عء ال �ستهان �ه من ال�أن جز 

 قد �كون أحد أس�اب االستقاالت. ذلك على االهتمام �المراحل الالحقة من ال�حث بهذا الجانب الذي

 ):Qualitative Researchesالقیام بالبحوث النوعیة ( 2-3-1-4

ع القرار، الخبراء، وتحلیل الب�انات الثانو�ة غیر �اف�ا  صنا   یتم الحصول علیها منقد تكون المعلومات التي   

للحصول على فهم  نوع�ة �حوث  إنجاز األح�انلتحدید مشكلة ال�حث، فقد �كون من الضروري في �عض 

عدد  ف�ة �طب�عتها تعتمد على الرئ�س�ة. وال�حوث النوع�ة غیر منتظمة اله�كل، واستكشا وأس�ابهاللمشكلة 

نوع�ة شائعة مثل مجموعات التر�یز، المقابالت  أسالیب وقد تستخدم  و�ین)ت (مستجالمفرداقلیل من 

 أنواعإلى وجود  �اإلضافةاإلسقاط�ة،  األسالیب المعمقة، أو 

 Pilot)االستب�انات االستطالع�ة استكشاف�ة مثل:  أخرى 

Survey)  ة  ون اقل انتظاما �المقارنوهو ع�ارة عن استب�انات تك

ة للتوز�ع لعدد �بیر من المستجو�ین مخصصمع االستب�انات ال

ناتها  لج ب�ا  وتعا�ضاً أقل أذات النها�ات المفتوحة وحجم العینة  األسئلةتحتوي على عدد أكبر من  أنهافي 

فحص عمیق لعدد من الحاالت المختارة في الظاهرة   (Cases Studies)دراسات الحالة   نوع�ًا ول�س �م�ًا.

و مواقع أسواق، أت، آن، متاجر، منش وظفین، مستهلكیالحاالت ع�ارة عن م هتمام وقد تكون هذهمحل اال

 لكترون�ة وسیتم تناول ال�حوث االستكشاف�ة �التفصیل الحقا.  إ

 ): Environmental Context of the Problemالنطاق المحیط بالمشكلة ( 2-3-2

و�تضمن    ،ة هذه المشكلةلفهم خلف�  شكلة ال�حث الصلة �م  الخارج�ة ذات �حلل العوامل    أن�جب على ال�احث  

 ذلك التحلیل ما یلي: 
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مات وتقدیرات تتعلق �الموارد یتصل �مجال المشكلة فقد تكون معلو ف�ما  وذلك  المعلومات والتقدیرات السا�قة:  

ر�ة مثل ارتفاع/انخفاض ال�طالة، ازد�اد هجرة العقول، ندرة �عض االختصاصات العلم�ة، ال�ش

في مجال التسو�ق: المب�عات، الحصة السوق�ة، ت وتقدیرات السكاني. أو معلوماخفاض/ارتفاع النمو ان

. أو معلومات وتقدیرات الح�اة   وأنماط عدد السكان    ثلم  ، معدل نمو السوق الد�موغراف�ات   الر�ح�ة، التكنولوج�ا،

اتج المحلي  ة، التغیرات في النفي المجاالت المال�ة مثل أسعار الصرف، معدالت التضخم، مؤشرات البورص

 �شكل أكبر.  مما �جعل من ال�احث �فهم مشكلة ال�حث  وغیرها.

والقیود   للمنظمةارد المتاحة ر �ال من المو �عین االعت�ا أن �أخذ ال�احث �جب  الموارد المتاحة والقیود: 

س�ة لصانعي  هم�ة ال�حث �النأ ن  �جب أال تقلل القیود ممال�ة، �شر�ة، تسو�ق�ة، إنتاج�ة)،    ،دار�ة(سواء �انت إ

 تؤثر على صدق و�مال ال�حث.  وأالار القر 

ظمة، منهداف الأ : هدافعلى فهم واضح لنوعین من األ ة تحدید المشكلة ال�حث�ن �عتمد أ�جب هداف: األ

ال�حث    �حققهداف الشخص�ة لمتخذي القرار الذین سیتبنون الحلول المقترحة من ال�احث، �التالي �جب  واأل

 حتى ینجح.   افاألهد من   النوعینكال

بناء  األش�اء/األفراد هو ع�ارة عن محاولة الفهم والتنبؤ بردود أفعال محل الدراسة:  األش�اء /األفرادسلوك 

وفي مجال إدارة الموارد ال�شر�ة على سبیل   األفراد . ف�ما یتعلق بدراسة واألفراد  األش�اءهذه  على خصائص 

لى  وظفین والعمال في الشر�ة بناًء عنبؤ ردود أفعال المعلى محاولة فهم وت  األفراد المثال یتضمن سلوك 

  ي على سبیل المثال: مواصفاتهم. أما ف�ما یتعلق �المستهلكین فإن عوامل سلوك المشتري تتضمن ما یل

عادات ، السمات الد�موغراف�ة والشخص�ة للمشتر�ن، العدد والمكان الجغرافي للمشتر�ن وغیر المشتر�ن

على  األفعالر�ة وردود الس�اسة السع، المنتجات المرت�طة �ه أصنافاستهالك  تج وعادات هالك المناست

 تفضیالت المشتر�ن.   ، الشراء من المتاجر ، الترو�ج
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سواء �انت جماعات، قوانین، تشر�عات، و�االت حكوم�ة، وجماعات ضغط،  انون�ة والس�اس�ة: ة القالبیئ

وف الكبیر على ظر   التأثیرالقوانین ذات    لى سبیل المثالفي المجتمع، ع  فراد واألوالتي تؤثر على المنظمات  

ین، الحد األدنى لألجور  إلى قوانین التأمینات االجتماع�ة، وشروط تسر�ح العامل �اإلضافةوشروط العمل 

 وغیرها........ 

تج  صاد�ة العامة، النا، االدخار، االئتمان، الظروف االقتاألسعارتتكون من الدخل، البیئة االقتصاد�ة: 

دیدة والنمو. فالحالة العامة لالقتصاد تجعل من الناس  ت ال�طالة، التوظ�ف، فرص العمل الجالقومي، معدال

 ة فرص العمل تجعل من الموظفین �میلون إلى تغییر عملهم.  اء وز�اد في الشر  أكبریرغبون �شكل 

في معدل دوران الید  فاع االرتحالة من  .Nakayama Kasei Co., Ltdواجهت شر�ة الصلب ال�ا�ان�ة      

العاملة �الرغم من األجور العال�ة التي تدفعها الشر�ة للعاملین، مما �بدها خسائر ناجمة عن اإلعالن عن 

. جراء تدر�ب العمال الجدد  تتحملهاالتكال�ف المرتفعة التي  إلى �اإلضافةاجة لعمال جدد �شكل متكرر الح

في عدد من المدن ال�ا�ان�ة، وقد زاد من سوء الحال انخفاض    ةقعالة في فروعها الواواجهت الشر�ة نفس الح

ل�ست   �انهاطة �الشر�ة لب�ة المرت�السمعة الس إلى �اإلضافةید عاملة،  إ�جاد ال�طالة في ال�ا�ان وصعو�ة 

 المكان األفضل للعمل.

 منها الشر�ة. ني  التي تعا هرة  ه الظاسبب هذ �لفت إدارة الشر�ة مؤسسة استشار�ة متخصصة في إ�جاد       

 ت الجهة ال�حث�ة �الخطوة األولى وهي: "التحدید األولي لمسب�ات هذه الظاهرة" وذلك على النحو التالي: بدأ

 مقابالت مع إدارة الشر�ةهام المرت�طة �التحدید األولي لمسب�ات هذه الظاهرة من خالل تنفیذ لما انفذو -

 ،لها تقد�م الحلولو  تحدید المشكلةفر�ق العمل على ال من اإلدارةیث طلبت ال�حث ح أهدافلالتفاق على 

لمحة عامة عن  ال�حثي  التعاون الكامل في إظهار �ل الب�انات المطلو�ة وقدموا للفر�قوتعهدت الشر�ة �

س�اب  حول األ   الدراسات السا�قةاطلع ال�احثون على العدید من    واجهها.تالتي  الظاهرة    بدءالمنظمة وتار�خ  
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في الموارد ال�شر�ة بهذا الخصوص،   وناقشوا عددا من الخبراءالة من منظمة ما، امل لالستق ي تدفع العالت

. سیر العمل إلى �اإلضافةظروف العمل لتسجیل طب�عة و داخل المصانع  كامیرات مراق�ةال�احثون ثبت 

ة  ست�قى سر�  المقابالت  �ان تلك الضمانات قدموا لهم  أنمع عدد من العاملین �عد مقابالت معمقة انجزوا 

 �اإلضافة في ح�اتهم وأعمالهم في المعمل،  أساس�ة�مضمونها، سألوا العمال عن جوانب  اإلدارةولن تعلم 

في �ل مصنع من مصانع الشر�ة    مجموعتي تر�یزشكلوا    مذلك �أنه   إلىوالرؤساء. أضف    ة�اإلدار رأیهم    إلى

، الحوافز والتعو�ضات، واألجورالعمل لنقاش حول لیدور ا ال�احثین أحد على هذه االجتماعات  وأشرف

ثون على  التأمین وغیرها من الجوانب الهامة. من ناح�ة ثان�ة وخالل نفس الفترة أطلع ال�اح  إلى �اإلضافة

في الشر�ة حول متوسط الفترة التي �قضیها العمال في الشر�ة والتي تبین �أنها أقل من   الب�انات المتاحة

ة  توى الصناع ترة على مسلعام للفلمتوسط اا

 �بیر.     ككل �شكل 

و�جزء هام من عمل�ة التحدید األولي -

لمسب�ات الظاهرة قام الفر�ق ال�حثي بدراسة  

هذه الظاهرة من بیئة اقتصاد�ة وس�اس�ة وتقدیرات ومعلومات وغیرها من أهداف المنظمة  البیئة المح�طة ب

  واإلدارة.

الفیدیو المسجلة والق�ام بدراسة   أشرطةوالحوارات وتحلیل ابالت م و�عد مراجعة المق�عد الق�ام �كل هذه المها

 مشكلة الشر�ة في الجوانب التال�ة:�شكل مبدئي ال�احثون  حدد وصف�ة، 

 المتصاعدة الملیئة �المعادن الثقیلة. األ�خرةارتفاع المخاطر الصناع�ة نت�جة  -

 طیرة.وع من الصناعات الخلصحي مالئما لمثل هذا النلم �كن التأمین ا -

 عدد حاالت إصا�ة العمال �حاالت حروق خطیرة.  ارتفاع -
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 . عن مصانعهادارة  اإل وانفصالدارة عن هموم العاملین بتعاد اإلا -

 تطلب مجهودا �بیرا طوال ساعات العمل.مجهدا و� كان العمل -

 للعمال. طاإلح�اكانت البیئة الماد�ة للمصانع �ئی�ة تسبب  -

 لعاملین في قسم الصهر. صا لوخصو ظائفهم متدن�ا كان الرضا عن و  -

ام  تساؤالت �حث�ة وفرض�ات، تأكدوا من النتائج األول�ة �استخد   7كمرحلة ثان�ة من ال�حث، �ان لدى ال�احثون  

 االستب�ان. رفعت الجهة ال�حث�ة نتائج الدراسة إلى إدارة الشر�ة. 

تحسین عقد التأمین الصحي  هذه القرارات  من، في ضوء نتائج ال�حث رارات الشر�ة عدة ق إدارة اتخذت 

الخطیرة حتى �عد ترك الشر�ة في حال قضوا فترة معینة في   األمراض �حیث �ضمن معالجة العمال من 

�قوار�ر عال�ة الوقا�ة من مخاطر الحروق ومزودة  مال�س عمللى تقد�م إ  �اإلضافةة، العمل �الشر�

ع على حسن سیر العمل دوري لالطال ن هذه المصانع �شكل، �ما أص�ح مدراء المنظمة یزورو أو�سجین

وا ومناقشة العمال، وحسنوا من التصم�م الداخلي للمصانع لتسمح �المز�د من اإلنارة الطب�ع�ة، �ما منح

من   صح�اً  لهم طعاماً العمال فترة استراحة غداء أطول في مكان مخصص یتسم �النظافة والترتیب، وقدموا 

على صحتهم. �عد فترة   لأل�خرةالسلبي  األثروالتقلیل من هم على الحفاظ على صحتالمفترض أن �ساعد 

الجو المر�ح الذي ساد  أحد ى دارة الشر�ة تحسنًا في إنتاج�ة العاملین، ولم �كن خف�ا علإزمن�ة الحظت 

قد انخفض   معدل دوران العمل أن نهم واألكثر أهم�ة والتح�ات بی  ت االبتسامااستراحة العمال وت�ادل  أوقات 

 �شكال ملحوظ. ة�في الشر 

 تحدید المشكلة البحثیة:   3-3- 2

إلى الوس�طة   إلضافةا�تكمن مشكلة ال�حث في معرفة نوع وطب�عة العالقة بین المتغیرات المستقلة والتا�عة ( 

ت�ار  متعددة، �قف المدراء في حیرٍة من عدم قدرتهم على اخ  إجا�ات والمعدلة للعالقة)، هي ع�ارة عن سؤال له  
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  . �التالي قد تكون مشكلة ال�حث:ضلاألف اإلجا�ة

  موقفًا غامضًا ال یوجد تفسیرًا واضحًا له.  -

  الوصول إلى الحق�قة.د�ه في تساؤالت أو غموض أمام ال�احث مع تواجد رغ�ة ل -

مات ن تسمح لل�احث �أن �حصل على �ل المعلو أ  في تحدید المشكلة ال�حث�ة في األساس�ةالقاعدة تكمن 

عندما   :األخطاءنوعین من  اإلطارو�رتكب ال�احث في هذا  .اإلداري على مشكلة القرار  ا�ةلإلجالمطلو�ة 

تقدم خطوطا موجهة وواضحة    بدقة، فالمشكلة العر�ضة الدد  حدد مشكلة ال�حث �شكل واسع للغا�ة وغیر محتُ 

�شكل ضیق  ة �حث�ة  حدد مشكلعندما تُ   و�حدث هو عكس السابق  فالنوع الثاني  أما  .  للمراحل التال�ة للمشروع

 للغا�ة مما قد �عیق اعت�ار �عض المسارات البدیلة للحلول وخاصة ذات الطا�ع االبتكاري. 

-Harley-Davidson  )www.harley�ة  شر تنتج  :  Harley-Davidsonى  لد  االستثمار في مصانع جدیدة 

davidson.com (جات ئن على هذه الدراازداد طلب الز�ا .اآلل�ة ات دراجال العدید من المنتجات وأهمها

على الشر�ة لتصن�ع المز�د من إلى الضغط الموزعین اآلل�ة ولم �ستط�ع الموزعون تلب�ة طلبهم، مما دفع 

  ر االستثمافكان أمامها اتخاذ قرار ف�ما یتعلق �  اآلل�ة ولكن ال تسمح الطاقة اإلنتاج�ة للشر�ة بذلك،  الدراجات 

 لزائد.ة وتلب�ة الطلب اطاقتها اإلنتاج� ةلز�اد  في مصانع جدیدة

من أن �كون قرار االستثمار في بناء مصانع جدیدة م�كرا للغا�ة، ومن ناح�ة ثان�ة قد �ساعد    اإلدارةخشیت  

 الكبیرة.   اآلل�ةتص�ح قائدا �شكِل جلي لقطاع الدراجات    أناالستثمار الشر�ة على التوسع ومن الممكن    هذا

حذرًا وتجن�ا   أكثر اجع مب�عاتها �أن تكون �ه خالل سنوات تر من خالل ما مرت  ةالشر� إدارةتعلمت    

ى اتخاذ القرار المالئم  ، �ما تعلم المنظمة �أن إنجاز �حث استثماري مناسب قد �ساعدها عل للمخاطر

 . و�خفض من هذه المخاطر

وهي   تحدید الفرصة�طة بالمرت بدأت الخطوة األولى لل�حث وهي عمل�ة التحدید األولي للفرصة �المهام 
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   :التال�ة

إلى �ون  الدراجات اآلل�ة في مجال صناعة  مناقشات إدارة الشر�ة مع عدد من الخبراء أشارت  -

 على المب�عات وتكرار شراء الدراجات.  التأثیرفي  ساس�اً أمال الوالء للعالمة التجار�ة عا

 أظهرت  مختلفة والتيصادر خارج�ة  من م  متاحة ال  تحلیل للب�انات الثانو�ةقامت إدارة الشر�ة �عمل�ة   -

من هم العمالء؟  ، ومن مصادر داخل�ة حول  �ضاً أح�ازة أغلب مالكي الدراجات النار�ة على س�ارات  

   ؟�موغراف�ة والشخص�ة ما هي خصائصهم الد 

، وقد دلت نتائج مجموعات التر�یز التي تم عقدها  ال�حوث النوع�ةأنجزت إدارة الشر�ة نوعًا من  -

 ة اآلل� دراجات كي الع مالم

 �شكلٍ  هاإلى عدم استخدام

ساسي �واسطة نقل ولكن أ

كوسیلة ترف�ه، �ما وضحت 

هذه المجموعات دور الوالء 

للعالمة التجار�ة في شراء، 

 . ل�ةات اآلجقتناء الدراوا

وز�ادة  في متوسط دخل الفرد األمیر�ي،التقدیرات إلى ز�ادة أما ف�ما یتعلق بتحلیل بیئة الفرصة فقد أشارت 

، ومع مطلع القرن الحادي والعشر�ن خالل السنوات القادمةالترفیه�ة  أنشطتهمالمستهلكین على  إنفاقفي 

�ما بینت توفر موارد تساعد  ثقافة ووع�ا �ق�مة األش�اء. أكثر ت اإلنترنص�ح المستهلكین المزودین �سالح أ

 لي:الشكل التا مكونات الفرصة على. ونت�جة الخطوة األولى �انت الشر�ة على االستثمار الجدید 

 .یوجد قطاعات مختلفة من عمالء الدراجات النار�ة -
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 .�اختالف دوافعهم Harley-Davidson�ختلف عمالء  -

 مرتفع.   Harley-Davidsonن والء عمالء إ -

 سیتسمرون �شراء هذه الدراجة النار�ة في المستقبل.  -

�شكل دقیق، الفرصة  مكونات د ) السابق بتحدیExploratory Research( االستكشافيال�حث  انتهاءو�عد 

المرحلة الثالثة من ال�حث وهي وتطو�ر الفرض�ات، والمعلومات المطلوب جمعها، انتقلت إدارة الشر�ة إلى 

(المرحلة   Harley-Davidson  ز�ائنلف استب�ان إلى  أ  16ُأرسل    )Quantitative Research(كمي  ال�حث  لا

رف على مالمحهم الشخص�ة/ النفس�ة/ االجتماع�ة/  تعللب�انات الكم�ة) الرا�عة من ال�حث: جمع ال

ئج التي  (أي التأكد من النتا ونوا�اهم الشرائ�ة    Harley-Davidsonإلى تق�مهم الذاتي لـ    �اإلضافةالد�موغراف�ة  

الفرض�ات،   د تحلیل الب�انات (المرحلة الرا�عة) واخت�ارتوصل لها ال�حث االستكشافي (المرحلة األولى)، �ع

في المدى  س�ستمر  دراجات الشر�ة الطلب على اف�ة مما �شیر �أن االستكش الشر�ة من النتائجتأكدت 

اإلدارة    ت�النت�جة اتخذو ة من ال�حث)  ارة الشر�ة (المرحلة األخیر ُرفعت نتائج الدراسة إلى إد   .األجلالطو�ل  

من الدراجات   Harley-Davidson  جانتتا�ادة حجم  وافقة على االستثمار في بناء مصانع جدیدة لز الم�القرار  

 ) طب�عة العمل�ة التفاعل�ة بین اتخاذ القرار وال�حث اإلداري.4- 2و�وضح الشكل رقم (النار�ة. 
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 وال�حث): توض�ح العمل�ة التفاعل�ة بین اتخاذ القرار 4-2الشكل رقم (

 

  

لتياالنتائحعلىبناء•
الباحثإلیھاتوصل

ةالسابقالمرحلةفي
قويالطلببأن

إتخاذتمومستمر
باالستثمارقرار

إتخاذ القرار اإلداري-3

معلوماتجمعالباحثینعلى•
ارالقراتخاذعلىاالدارةتساعد

نفیذبتوذلكعدمھأوباالستثمار
بالمشكلةموجھبحث

مشكلة البحث -2
شركةإدارةتواجھ•

Harley-Davidson
إتخاذتتطلبحالة
یتعلقفیماقرار

عدمباالساثماراو
.االستثمار

مشكلة قرار إداري -1
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 خاتمة الفصل الثاني:

صلة �الخطوة الثان�ة من خطوات ال�حث اإلداري، فقد ة ذات الن المواض�ع الهامتناول هذا الفصل العدید م 

. تحدید مشكلة ال�حث خاللها    التي یتم منعمل�ة  وحدد ال  أهم�ة تحدید مشكلة ال�حث بین هذا الفصل �ل من  

اؤالت  عد ال�احث على ص�اغة التسوالتي تسا  حدید مشكلة ال�حث تالمهام المرت�طة ب كما استعرض هذا الفصل  

. و�وضح  وعرضه (نت�جة) ال�حث  مشكلة (سبب)�ل من بین هذا الفصل  ما مّیزَ رض�ات، �وتطو�ر الف

 ظاهرة. الطالب من التحدید األولي لمسب�ات ال) الخطوة التال�ة لل�حث �عد انتهاء 5-2الشكل رقم (

.ل�حثاألولي لمشكلة ا اإلداري �عد انتهاء ال�احث من التحدیدالخطوة التال�ة لل�حث ): 5-2الشكل رقم (
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 أسئلة الفصل الثاني:
 True/Falseصح / خطأ ) أسئلة 1

 أخط صح السؤال 

   أحد المهام المرت�طة بتحدید مشكلة ال�حث: االستب�ان  1

   ي على تطو�ر الفرض�اتإلدار ولى لل�حث اتساعد الخطوة األ 2

   إن نتائج الخطوة األولى لل�حث نهائ�ة. 3

   تساعد نتائج الخطوة األولى على اتخاذ القرارات اإلدار�ة  4

   البیئة المح�طة �مشكلة ال�حث �جب على ال�احث أن �حلل   5

   �حث اإلداري إن التحدید األولي لمشكلة ال�حث هو الخطوة األولى في ال 6

   إن مراجعة الدراسات السا�قة هي جزء هام من المهام المرت�طة بتحدید مشكلة ال�حث 7

   حوث النوع�ة    تتضمن الخطوة األولى لل�حث اإلداري على �عض ال� 8

 

 أسئلة متعددة الخ�ارات:

 أي من التالي ال ینتمي للمهام المرت�طة بتحدید مشكلة ال�حث؟   .5

 نوع�ة  ال�حوث ال -أ

 لدراسات السا�قة وتحلیل الب�انات الثانو�ة.عة امراج -ب

 جمع ب�انات عن طر�ق االستب�ان. -ت

 مقابالت مع الخبراء. -ث

 

 

 



50 

 

 ي لمشكلة ال�حث هي: إن الخطوة التال�ة �عد التحدید األول .6

 تصم�م ال�حث  -أ

 جمع المعلومات -ب

 رفع التقر�ر �النتائج إلى اإلدارة -ت

 تطو�ر معالجة للمشكلة  -ث

 تحدید األولي للمشكلة ال�حث�ةالمطلو�ة للأحد المهام  .7

 تحلیل الدراسات السا�قة  -أ

 �استخدام االستب�انجمع ب�انات  -ب

 الق�ام بتجارب -ت

 وال إجا�ة مما سبق -ث

 على: یتضمن تحدید المشكلة  .8

 نقاشات مع صناع القرار  -أ

 مقابالت مع الخبراء في الصناعة    -ب

 تحلیل الب�انات الثانو�ة  -ت

 كل مما سبق -ث
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 قشةلمنا�ا لقضا \ة ) أسئل3

 . المهام المرت�طة بتحدید مشكلة ال�حث) 1السؤال (

 .اشرح �اختصار المهام المرت�طة بتحدید مشكلة ال�حث

 ]1-3- 2�ة: الفقرة توج�ه لإلجا .  15: 100جات من دق�قة. الدر  15مدة اإلجا�ة:  [

 تحلیل بیئة المشكلة ) 2السؤال (

 اشرح عمل�ة تحلیل بیئة المشكلة 

 ]2-3- 2(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100. الدرجات من دق�قة 10جا�ة: اإل مدة [

 .  مواصفات التفاعل بین ال�احث وصانع القرار) 3السؤال (

 ار.بین ال�احث وصانع القر اشرح مواصفات التفاعل 

 ]1-3- 2توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: [
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 :الثالثالفصل 

 لمشكلة ال�حثمعالجة  و�رتط 
 Developing an Approach to the Problem 

 

 الكلمات المفتاح�ة: 

 /Objective، اإلطار النظري ((Developing an Approach to the Problem)تطو�ر معالجة للمشكلة ال�حث�ة 

Theoretical Framework ،(الن) موذج التحلیليAnalytical Model ،( نموذج) تعبیريVerbal Models ،( نموذج

 Independent))، المتغیرات المستقلة Mathematical Modelsر�اضي (نموذج )، Graphical Modelsب�اني (

Variables) ة ات التا�ع، المتغیر(Dependent Variables) المتغیرات الوس�طة ،(Mediate Variables)،  المتغیرات

 Alternative)، لفرض�ة البدیلة (Null Hypothesisرض�ة العدم ( ، فModerate Variables)المعدلة للعالقة ( 

Hypothesis(. 

  ملخص الفصل:

تطو�ر معالجة لمشكلة ال�حث، �شرح هذا الفصل ��ف وهي داري یتناول هذا الفصل المرحلة الثان�ة من مراحل ال�حث اإل

لتساؤالت، و�حدد المعلومات فرض�ات تتعلق �ا األولى، ثم �طور ةؤالته ال�حث�ة بناء على نتائج الخطو �طور ال�احث تسا

داري وهي: تصم�م المطلوب جمعها �استخدام �حث استنتاجي. و�نقل هذا الفصل الطالب إلى المرحلة الثالثة من ال�حث اإل

 ال�حث.

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة: 

 اإلداري  الثان�ة من ال�حثاألولى �الخطوة  ر�ط مخرجات المرحلة �ستوعب الطالب طر�قة -

 الطالب مكونات مرحلة تطو�ر معالجة لمشكلة ال�حث یدرك -

 �قارن الطالب بین أنواع المتغیرات -

 �شرح الطالب أهم طرق ص�اغة الفرض�ات -

 مخرجات المرحلة الثان�ة لل�حث اإلدار�ة �الخطوات األخرى.لطالب یر�ط ا -
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   (Developing an Approach to the Problem)للمشكلة ال�حث�ة  معالجةتطو�ر  3-1

ن الهدف الرئ�سي هو المخرجات، وتتكون هذه  أ ینسى �  الألمشكلة، �جب على ال�احث  ل  معالجة  عند تطو�ر

 العمل�ة من الخطوات التال�ة: 

 النظري.  طارإلا -

  النماذج التحلیل�ة. -

 تساؤالت ال�حث. -

 فرض�ات ال�حث  -

 المعلومات المطلو�ة.د تحدی -

 .اإلداري لمشكلة ال�حث ضمن خطوات ال�حث تطو�ر معالجة ): دور 1-3الشكل رقم (

 
 

 ):  Objective/ Theoretical Frameworkالنظري (  اإلطار 3-1-1

) �التعر�ف هي  Theory( موضوعي مدعما بنظر�ة. والنظر�ة �عتمد ال�حث �شكل عام على دلیل أن�جب 

من خالل تحدید لظاهرة فاه�م التي یوجد بینها عالقة، تقترح رؤ�ة منظمة لة من المعن مجموع " ع�ارة

تطویر معالجة للمشكلةالتحدید األولي لمشكلة البحث 

جمع البیاناتتصمیم البحث

إعداد نتائج البحث وتقدیمھا تحضیر البیانات وتحلیلھا  
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�ا لموضوع أي أنها تضع تفسیرا علم  ،"بؤ �مظاهرهان وذلك بهدف عرضها والت العالقة بین هذه المتغیرات

علم�ة    ) هو ع�ارة عن دلیل غیر متحیز ومدعوم بنتائجObjective Evidence(  وضوعي الدلیل الم. أما  معین

) مثاال Theory of Planned Behavior(  المخطط  لوكالس  نظر�ة. تمثل  یتم جمعها من مصادر ب�انات ثانو�ة

  النوا�ا لخال من تحدیدها یتم السلو��ات  أن تفترض  والتي  بها، والتنبؤ السلو��ات  لفهم تستخدم نظر�ةعلى 

 المواقف: عوامل ثالثة من مجموعة لخال من السلو��ة النوا�ا حدد تُ و  معینة، ظروف ظل وفي السلو��ة

) النظر�ة السا�قة  2- 3، یوضح الشكل رقم (المتصورة السلو��ة والس�طرة الذات�ة، روالمعایی السلوك، تجاه

 .الذ�ر

 ): مثال على النظر�ة2-3(الشكل رقم 

 

قة. �جب  سا� ال العلم�ةنظر�ة مالئمة لتوجه ال�احث من خالل استعراض الدراسات  إ�جاد و�تم عادة      

إلى ذلك تستط�ع   �اإلضافةغیرات التي �جب فحصها، �عتمد على نظر�ة ما لتحدید المت أنعلى ال�احث 

قة  طر� إلى �اإلضافةف�ة معاملة المتغیرات وق�اسها االعت�ارات النظر�ة أن تمنح ال�احث معرفًة حول ��

فسیر النتائج، �ما تحدد من تنظ�م وت �مكن ال�احث  أساساً تصم�م ال�حث واخت�ار العینة، وتشكل النظر�ة 

السلوك نیة السلوك

االتجاه نحو سلوك ما
(Attitudes to bahvior)

وكالمعتقدات نحو السل
(Behavoral 

belifies)

تقییم النتائج
(Evaluation of 

outcomes)

التقییم االجتماعي للساوك
(Subjective norms)

معتقداتھ المعیاریة 
)Normative 

Belifoes(
الدوافع لالمتثال 

)Motivation to 
Comply(

السیطرة المردكة على السلوك
)Percieved behaviral 

Control(

القوة المدركة
)Perceived 

Control(

معتقدات التحكم 
)Control Belifes(
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المتغیرات في الح�اة الواقع�ة، ومع ذلك، فان تطبیق نظر�ة ما في مشكلة �حث (موارد   إدخالالنظر�ة ��ف�ة  

قد ال تحدد النظر�ة �شكل مالئم ��ف �مكن  �شر�ة، تسو�ق....) یتطلب قدرا من اإلبداع من قبل ال�احث، ف

ات مكتملة أو  �ر إلى ذلك قد ال تكون النظ �اإلضافةي ظاهرة واقع�ة حق�قة. تجسید مفاه�مها (متغیراتها) ف

�حدد و�فحص    أنتتعامل مع عدد محدود فقط من المتغیرات الموجودة في الواقع. و�التالي �جب على ال�احث  

) أهم�ة وأدوار 1- 3یوضح الجدول رقم ( أخرى لنظر�ات. من ناح�ة جودة في اغیر المو  األخرى المتغیرات 

 خالل المراحل المختلفة لل�حث. ةالنظر�

 دور اإلطار النظري خالل مراحل ال�حث المختلفة ):1-3الجدول رقم (

 دور النظر�ة المهمة ال�حث�ة

فهم وتحدید المتغیرات  
 األساس�ة 

تحدید المشكلة، تحدد هذه   أساسلرئ�س�ة التي تشكل تزود ال�احث �فهم عمیق للعمل�ات ا
 المستقلة والتا�عة.  ساس�ةألاالعمل�ات المتغیرات 

 تغیرات.�اس المعمل�ة قتوجه  ق�اس المتغیرات 

 اخت�ار تصم�م ال�حث
ذا �ان إاالرت�اط�ة بین المتغیرات والتي تقترحها النظر�ة ف�ما    أوقد تدل العالقات السبب�ة  

 من التصام�م االستكشاف�ة، الوصف�ة، والتجر�ب�ة. أكثر أوام واحد تخداس األنسبمن 

 ت�ار طر�قة المعاینةخا
الخصائص التي ممكن االعتماد عیلها في  �حثي، و جتمع الالمساعدة في تحدید طب�عة الم

 تقس�م المجتمعات.

 تحلیل وتفسیر الب�انات
ث القائمة علیها عمل�ة تحلیل  النظر�ة، وتساؤالت ونظر�ات ال�ح طرواألُ توجه النماذج 

 �انات وتفسیر النتائج.الب

 دمج النتائج
نتائج الدراسات السا�قة،  كن تفسیر النتائج التي تم الحصول علیها من ال�حث في ضوء  م�

 رفي في المجال المدروس. ودمجها وتكاملها في البناء المع

 

   )Analytical Modelالتحلیلي (النموذج  1-2- 3

العمل�ات  و جزئي �عض أ جمالي إعالقاتهم المتداخلة، ُ�صمم ل�مثل �شكل المتغیرات و  هو مجموعة من

 حق�ق�ة وقد �كون النموذج التحلیلي: ال
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: هو النموذج التحلیلي الذي �قدم تمثیال مكتو�ًا للعالقات بین  )Verbal Modelsبیري (عت 3-1-2-1

الكهر�ائ�ة   Teslaس�ارة المدر�ة والرضا عن یؤثر �ل من الجودة  :المتغیرات. و�مثال على هذا النموذج

 ارة.   على والء المستهلك لهذه الس�

بین  شكال للعالقات  أوم صورة تحلیلي الذي �قد : هو النموذج ال)Graphical Modelsب�اني (  3-1-2-2

 ) مثاًال لنموذج ب�اني �عبر عن النموذج التعبیري الوارد أعاله. 3- 3یبین الشكل رقم (المتغیرات. 

 ): مثال على النموذج الب�اني3-3الشكل رقم (

 

وصر�ح  : هو النموذج التحلیلي الذي �شرح �شكل واضح )Mathematical Modelsر�اضي ( 3-1-2-3

وضع النموذج التعبیري یت ر�اض�ة، فف�ما یتعلق �المثال السابق العالقات بین المتغیرات من خالل معادال

  Teslaالوالء لس�ارة  Yحیث  2X2+b1X1Y= a+b: اإلحصائيالخت�ار على شكل معادلة لسهولة التقدیر وا

 .  إحصائ�اقدر �ُ  ذيوذج الثابت النم  aو  الرضا عن الس�ارة، 2X، ولس�ارةلمدر�ة لدة االجو  1Xو 

 :  ) Research Questions( تساؤالت البحث  1-3- 3

)، Specific Components of Problemللمشكلة ال�حث�ة ( األساس�ةهي ع�ارات دق�قة ومحددة للمكونات 

كبر قد �كون  أن تفصیال إة �شكل مفصل فحدد المشكلللمشكلة ت  األساس�ةالمكونات  أنوعلى الرغم من 

الكھربائیةTeslaالوالء لسیارة 

الكھربائیةTeslaالرضا عن سیارة 

الكھربائیةTeslaالجودة المدركة لسیارة 
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د �كون من الضروري تقس�م �ل مكون من مكونات المشكلة إلى تساؤالت  لتطو�ر المعالجة. وقضرور�ا 

إذا  ة المطلو�ة ف�ما یتعلق �مكونات المشكلة.  فرع�ة لل�حث. تستفسر تساؤالت ال�حث عن المعلومات المحدد 

ف تساعد  ال�حث فإن المعلومات التي تم الحصول علیها سو ث من خالل اؤالت ال�حعلى تس ُأجیبَ ما 

تكون ص�اغة تساؤالت ال�حث موجهة ل�س فقط بتحدید المشكلة   أنو�جب متخذ القرار على اتخاذ قراره. 

 التحلیلي المتبنى. النظري والنموذج  �اإلطار  أ�ضا و�نما

 : وأنواعھا  المتغیرات 1-4- 3

هذه   أو موظفین) اء (الس�ارات، البیوت، الشر�ات) أو األشخاص (ناساألش� تحملها  قابلة للق�اسخاص�ة 

تأخذ ق�م ثابتة لكل شيء (منظمة...) أو شخص ولكن ، أو تزداد أو تنقص مع مرور الوقت الخاص�ة إما 

ظف، اتجاهات  (رضا الموظف، والء المو رات: موارد �شر�ة ة على المتغی . ومن األمثلمختلفة بین �عضهم

اهات المستهلك نحو اإلعالن، السعر (حجم اإلعالن، والء المستهلك، اتج نحو الحوافز)، تسو�قالموظف 

المدرك، الجودة المدر�ة)، مال�ة (العائد على رأس المال المستثمر، األر�اح/ الخسائر، حجم األصول...)، 

دة...) إنتاج الوحدة الواح لواحدة المنتجة، زمنتاج (عدد الوحدات المنتجة/وحدة زمن�ة، تكلفة الوحدة ااإلن

  ض ال�حث اإلداري إلى:�مكن تقس�م المتغیرات ألغرا

 : وهي المتغیرات المسئولة عن إحداث التغیر في(Independent Variables) المتغیرات المستقلة -

  الظاهرة.

و�وضح  .  : التي تتغیر نت�جة التغیر في المتغیرات المستقلة(Dependent Variables)  ةالمتغیرات التا�ع -

 متغیر المستقل والتا�ع. ) ب�ان�ًا العالقة بین �ل من ال4-3الشكل رقم (
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 یر المستقل والتا�عغ): توض�ح العالقة بین المت4-3الشكل رقم (

 

خرى  أتتوسط العالقة بین متغیرات مستقلة و  وهي التي :(Mediate Variables) المتغیرات الوس�طة -

 ا�ع. غیر المستقل والوس�ط والت�ًا العالقة بین �ل من المت) ب�ان 5- 3و�وضح الشكل رقم (  تا�عة.

 والتا�عوالوس�ط یر المستقل غ): توض�ح العالقة بین المت5-3الشكل رقم (

 

رات هي المتغیرات خر من المتغیوهنالك نوع آ: Moderate Variables)(  المتغیرات المعدلة للعالقة -

 ). 6-3�ما یوضح الشكل رقم ( لتا�عةالمتغیرات المستقلة واالعالقة بین تعدل  التي

 طب�عة تأثیر المتغیر المعدل. توض�ح  ):6-3الشكل رقم ( 

 

 الفرضیات:   1-5- 3

ین  رنة ب ) مقا2- 3الجدول رقم (. و�وضح جا�ة محتملة على تساؤالت ال�حثإالفرض�ة �التعر�ف وهي 

 تساؤالت ال�حث وفرض�اته. 

 
 

المتغیر 
عالمتغیر التابالمستقل

المتغیر التابعالمتغیر الوسیطالمتغیر المستقل

المتغیر التابع المتغیر المستقل

المتغیر المعدل للعالقة
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 لفرض�ات): مقارنة بین التساؤالت وا2-3الجدول رقم (

 الفرض�ات التساؤالت

 و ع�ارة �العالقاتأهي جملة  علیها جا�ةإللمجرد تساؤالت نسعى 

 ص�غتها تصر�ح�ة قابلة لالخت�ار ص�غتها استفهام�ة 

 

- 3(متغیراٍت ُتدخل في تصم�م ال�حث، و�وضح الشكل رقم  اقتراحالهام للفرض�ات في  و�تمثل الدور     

النظري/ الموضوعي   اإلطارإلى  �اإلضافة�ات ث/تساؤالت ال�حث، والفرضالعالقة بین مشكلة ال�ح  )7

 والنموذج التحلیلي. 

 

 تساؤالت ال�حث، الفرض�ات): العالقة بین مشكلة ال�حث�ة، 7-3الشكل (

 

إن العالقة بین الخطوة األولى من ال�حث ن ال�حث �المرحلة الثان�ة:  عالقة المرحلة األولى م  3-1-5-1

ن ینجز ال�احث المهام المرت�طة  �حدد أ ف�عد أن)، 8-3یدة للغا�ة �ما یبدو من الشكل رقم (والثان�ة وط

�مشكلة ال�حث و�حدد المسب�ات األول�ة للظاهرة موضوع االهتمام (المشكلة)، �طور في المرحلة الثان�ة من  

 ال�حث تساؤالت حول هذه المسب�ات و�جا�ة مؤقتة على هذه التساؤالت (الفرض�ات). 

 المسببات األولیة 

 تساؤالت البحث

 فرضیات البحث

 النظر�ة -
 النماذج التحلیل�ة -
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 .ى من ال�حثث األولت الثالح العالقة بین الخطوا�وضت ):8-3شكل رقم (لا

 

 

العدم أو البدیلة، وف�ما   الفرض�ات �أحد طر�قتین هما  ةاغ � �مكن ص  الفرض�ات:ص�اغة    أنواع  3-1-5-2

 والتي تشیر إلى غ�اب الخاص�ة، أو انعدام العالقة)  Null Hypothesis(  ض�ة العدمر ف  شرحا لكل منهما،یلي  

ا ال �جد أي دلیل في المرحلة األولى من ال�حث على  مد أو التأثیر، و�ص�غ ال�احث فرض�اته ت�عًا لها عن

  األشكال:العدید من وتأخذ وجود العالقة أو التأثیر أو التعدیل، 

 .غیر راضین عن وظائفهم Shellن الموظفین في شر�ة إ -

 .Sonyووالئهم لـ  Sonyال توجد عالقة معنو�ة بین رضا الموظفین في  -

 معنو�ا في الرضا الوظ�في للعاملین في الشر�ة.  IBMال یؤثر نظام التحفیز في   -

  العالقة بین الرضا الوظ�في والوالء للمنظمة.معنو�ًا  Boeingال �عدل مستوى راتب الموظف في  -

 عالقة بین الجودة المدر�ة والوالء.ال یتوسط الرضا عن الخدمة ال -

فال�احث ینفي تواجد العالقة أو  الوظ�في.ف�ما یتعلق برضاهم    اإلناث ن الذ�ور و وق معنو�ة بی ال توجد فر   -

•X1
•X2

التحدید األولي -1
Y: لمسببات الظاھرة

:H1؟YعلىX1یؤثرھل:1تساؤل•
.YعلىX1یؤثر

؟YعلىX2یؤثرھلى:2تساؤل•
H2:یؤثرX2علىY.

تطویر معالجة-2
يبحثتصمیم•

علىیساعد
اختبار

الفرضیات
H1وH2.

تصمیم البحث-3
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  التأثیر أو التعدیل أو الفروق.

التعدیل أو  العالقة أو التأثیر أو ود بوجال�احث �عتقد ) Alternative Hypothesisالفرض�ة البدیلة ( أما في

ال�حث على    رحلة األولى منعندما �جد ال�احث دلیل/أدلة في الم، و�ص�غ ال�احث فرض�اته ت�عًا لها  الفروق 

   شكال التال�ة:األ أحد تأخذ د العالقة أو التأثیر أو التعدیل، و وجو 

 راضین عن وظائفهم. Shellن الموظفین في شر�ة إ -

 . Sonyووالئهم لـ  Sonyا الموظفین في معنو�ة بین رضتوجد عالقة  -

 معنو�ا في الرضا الوظ�في للعاملین في الشر�ة.   IBMیؤثر نظام التحفیز في  -

  العالقة بین رضاه الوظ�في ووالء للشر�ة. معنو�اً  Boeing�عدل مستوى راتب الموظف في  -

 والوالء.جودة المدر�ة یتوسط الرضا عن الخدمة العالقة بین ال -

 . ف�ما یتعلق برضاهم الوظ�في اإلناث توجد فروق معنو�ة بین الذ�ور و  -

 ة لنفس الفرض�ة معًا، فهي تسبب الحیرة والل�سوال �مكن لل�احث أن �جمع ص�اغة العدم والبدیل     

لعدم) و�نفس (ص�اغة ا Yو Xعدم وجود دلیل على العالقة بین المتغیر�ن  ىللقارئ، فكأنها تشیر إل

 (ص�اغة البدیلة). Yو Xوجود دلیل على العالقة بین المتغیر�ن  لوقت تشیر إلىا
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 تحدید المعلومات المطلوبة:    1-6- 3

إلى تساؤالت ال�حث    �اإلضافةالتحلیلي والنموذج    واإلطارونات المشكلة  على مكون من مك  من خالل التر�یز

 صول علیها.  �حدد المعلومات المطلوب الح أنوالفرض�ات �ستط�ع ال�احث  

فین في شر�ة  ر حول الموظفي مثاٍل آخالعالم�ة:  Hyundai Motorsالموظفین في شر�ة انخفاض رضا 

Hyundai Motors  العالم�ة) www.hyundaiusa.com (  واجهت إدارة الموارد ال�شر�ة حالة تدني رضا

 لٍة لتحدید المشكلة �شكٍل دقیق قام ال�احث �ما یلي: الموظفین عن عملهم، وفي محاو 

لة التي تواجهها  من خالل عدد من المهام المرت�طة بتحدید المشك �ةاستكشافدراسًة ال�احث أنجز  -

ومدراء  اإلنتاجمع صناع القرار: مدیر الموارد ال�شر�ة ومدیر  مناقشاتإدارة الموارد ال�شر�ة مثل: 

استعرض واألكاد�میین في مجال الموارد ال�شر�ة.  اقشات مع الخبراءنم �إجراء. �ما قام األقسام

ذلك إلى  �اإلضافةالعاملة.  في الشر�ة حول ارتفاع معدل دوران الید  لثانو�ةا وحلل الب�انات

من مجالت علم�ة متخصصة   انخفاض الرضاف�ما یتصل �موضوع  استعراض الدراسات السا�قة

 األ�حاث نوع من  . ثم قام �إجراء  Journal of Managementو    Journal of Human Resourcesمثل  

المح�طة   لبیئةدرس او قة مع عدد من الموظفین ومجموعات تر�یز، عممثل مقابالت مالنوع�ة 

H0 : ال تؤثر أسعار
ول الفائدة على حجم التدا

ة في سوق األوراق المالی

H1 :دة تؤثر أسعار الفائ
على حجم التداول في 
سوق األوراق المالیة 

http://www.hyundaiusa.com/
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إلى    �اإلضافة �مشكلة ال�حث، سواًء من الناح�ة الس�اس�ة، االقتصاد�ة، القانون�ة، التنافس�ة والسوق،  

�ة ال�طالة في المجتمع، متوسط األجور في الشر�ات تصاد�ة من حیث نس درس البیئة االق  ،الثقاف�ة

إلى   مبدئ�اً انجزها توصل  ا�قة التي  المهام الس�ناء على  و   النمو االقتصادي وغیرها.ل  المماثلة، معد 

المت�ع في  (المادي والمعنوي)  نظام التحفیز  أن مسب�ات هذه الظاهرة (انخفاض الرضا) هي التال�ة:  

 .األجورتوى سمو ، الشر�ة

لكتب النظر�ة الخاصة  بناء على اطالع ال�احث على الدراسات السا�قة وافي الخطوة الثان�ة  -

. �التالي قد تكون النماذج  ات الرضا الوظ�فيعلى نظر�ال�احث د عتما  الرضا الوظ�في،�موضوع 

نظام التحفیز المادي   إن  النموذج التعبیري:  التحلیل�ة التي تمثل النظر�ة السا�قة على الشكل التالي:

، من ناح�ٍة  .Hyundaiشر�ة في ستوى الرواتب في الشر�ة یؤثر على رضا الموظفین والمعنوي وم

 . ) النموذج الب�اني للعالقات بین المتغیرات ال�حث�ة9- 3قم (یوضح الشكل ر  أخرى 

 
 .العالم�ة Hyundaiشر�ة  ال�حث�ة في): النموذج الب�اني للعالقات بین المتغیرات 9-3الشكل (

 

      كل التالي:                  �النموذج الر�اضي فهو على الشف�ما یتعلق و ، النموذج الر�اضي -

3X3+b2X2+b1X1Y= a+b  الرضا الوظ�في= أيa +1b الماد�ة (الحوافز (+ 2b ) الحوافز

 :  التال�ة�ات والفرض�ة تساؤالت ال�حث وطور ال�احث في هذه المرحلة ال .(الرواتب) 3b + )المعنو�ة

رضا العمال في 
Hyunadi

 Hyundaiالحوافز المعنو�ة لعمال

 Hyundaiالحوافز الماد�ة لعمال

 Hyundaiرواتب عمال
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 الفرض�ات المقابلة التساؤالت ال�حث�ة

RQ1-    المت�ع في شر�ة    التحفیز المعنوي هل یؤدي نظام
Hyundai ل؟الوظ�في للعما إلى تدني الرضا 

H1-   یؤدي نظام التحفیز المعنوي المت�ع في شر�ة
Hyundai إلى تدني الرضا الوظ�في للعمال 

RQ2-  المت�ع في شر�ة  هل یؤدي نظام التحفیز المادي
Hyundai إلى تدني الرضا الوظ�في للعمال؟ 

H2- المت�ع في شر�ة   لتحفیز الماديیؤدي نظام ا
Hyundai لوظ�في للعمالإلى تدني الرضا ا 

RQ3-  هل تؤدي رواتب العمال في شر�ةHyundai 
 إلى تدني الرضا الوظ�في؟

H3-    تؤدي رواتب العمال في شر�ةHyundai   إلى تدني
 الوظ�فيالرضا 

 

 لمشكلة �شكل دقیقألول�ة لالمسب�ات اوالتي انتهت بتحدید  االستكشاف�ةالمرحلة  انتهاء�عد  -

وضع التساؤالت  واالنتهاء من الخطوة الثان�ة ب، منها، ومستوى األجور)(الحوافز الماد�ة والمعنو�ة 

صمم   ات الفرض�ات)،وتحدید المعلومات المطلوب جمعها (متغیر  ،المقابلة لها الفرض�ات و  ال�حث�ة

المدرك الماد�ة حوافز النظام التال�ة: یرات لق�اس المتغستخدم ف�ه االستب�ان � اً وصف� اً ال�احث �حث 

  األجور مستوى  ،  رضا الموظفین عن عملهم  ،الشر�ةالمدرك في  المعنو�ة  حوافز  النظام    ،الشر�ةفي  

،  نظام التحفیز المعنوي ، و يالماد  نظام التحفیزیبدو واضحا �أن �ل من . في الشر�ةالمدرك 

 . المتغیر التا�ع هو  رضا الموظفا بینم  متغیرات مستقلةهي  مستوى الرواتب المدركو 

�استخدام   موظفًا في الشر�ة 410جمع ال�احث المعلومات السا�قة من في المرحلة الرا�عة  -

 تب�ان ورقي ُوزع علیهم مع التأكید لهم �سر�ة جمع اإلجا�ات. اس

ومن ثم نفذت  SPSS اإلحصائي ُفرغت الب�انات في البرامج حث لخامسة من ال�وفي المرحلة ا -

توصل ال�احث إلى   اإلحصائيتحلیل ال�حث. و�ناء على ال أهدافالتي تخدم  اإلحصائ�ةتحالیل ال

، الخماسي) Likertمق�اس على  2.7/ 5الموظفین متدني �شكل عام (متوسط رضا  ما یلي:

 �شكٍل سلبي  المادي  أدر�وا نظام الحوافز، �ما  )2.3/  5�شكٍل سلبي (  وي المعن  أدر�وا نظام الحوافزو 



65 

 

من خالل الق�ام    ،)1.7/   5ادل (على انه غیر ع  األجوردرك الموظفین مستوى  وأ  )1.3/   5(  أ�ضاً 

 ین �ان �ل من المتغیرات المستقلة یؤثر معنو�ا و�شكل طردي على الرضا. تبتحلیل االنحدار بـ 

اتخاذ  لتقوم �الموارد ال�شر�ة النهائ�ة إلدارة النتائج �احث ة من ال�حث، قدم الوفي المرحلة األخیر  -

 ا. لقرارات المناس�ة في ضوء النتائج التي بین یدیها

كبر عالم�ا في صناعة رقائق الحبوب  لشر�ة األا Kellogg'sُتعد : Kellogg'sحالة انخفاض مب�عات 

حمص، رقائق ال�طاطا المقرمشة، وغیرها  ، الكعك، الخبز الم�ما فیها المعجنات  األخرى والمنتجات الغذائ�ة 

في  انحداراً واجهت  . ون $ بلی 14ما �قارب الـ 2018ة، بلغ حجم إیراداتها في العم الكثیر من األطعم

حصتها السوق�ة، فقد �انت مب�عاتها من الحبوب تتراجع و�ان البد من مواجهة حالة التدهور هذه والخروج  

االسترات�ج�ات  نحو الق�ام ب�حث لتحدید هذه المشكلة ومن ثم تطو�ر  Kellogg'sإدارة  توجهت منها. �التالي  

  .بوب المالئمة لز�ادة حجم مب�عاتها من الح

�العدید من المهام لمساعدتها في عمل�ة تحدید المشكلة. تكلم ال�احثون مع   Kellogg'sقامت إدارة  -

صناعة الحبوب، �ما حللوا الب�انات الداخل�ة والخارج�ة  صناع القرار في الشر�ة، قابلوا الخبراء في  

ثین على العدید النوع�ة. حصل ال�اح األ�حاث صناعة الحبوب، وانجزوا �عض المتاحة المتعلقة � 

 :التي توصلوا لها المسب�ات األول�ةومن هذه المرحلة األولى تائج الهامة في نها�ة لنمن ا

  األوالد فقط. ىلإالشر�ة توجه منتجاتها الحال�ة توجه 
  فطور من حبوب الذرة.منتجات مثل الكعك و�سكو�ت الشاي أكثر تفضیال على الكانت 
 وعالمات تجار�ة غیر مشهورة.   أرخص ن  یلى منافس إالمستهلكین    دفع السعر المرتفع لمنتجات الشر�ة 
  .فضل ال�الغون فطورا یتطلب تحضیرا �س�طا أو ال یتطلب أي تحضیرا 
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   حث التساؤالت والفرض�ات التال�ة:الثان�ة من ال� طوروا في الخطوة

      

 المقابلة  الفرض�ات التساؤالت
األوالد   إلىة هل توجه الشر�ة توجه منتجاتها الحال�-1ت

 فقط؟
H1- لى األوالد فقط؟إة ــــــــــــــــــــتوجه الشر�ة منتجاتها الحالی 

 هل �فضل المستهلك منتجات مثل الكعك و�سكو�ت-2ت
 الشاي أكثر على الفطور من حبوب الذرة؟

H2- و�سكو�ت  �فضل المستهلك منتجات مثل الكعك
 .الشاي أكثر على الفطور من حبوب الذرة

دفع السعر المرتفع لمنتجات الشر�ة المستهلكین هل -3ت
 إلى منافسین أرخص؟  

H3-  دفع السعر المرتفع لمنتجات الشر�ة المستهلكین إلى
  .منافسین أرخص

هل �فضل ال�الغون فطورا یتطلب تحضیرا �س�طا أو -4ت
 ال یتطلب أي تحضیرا؟

H4- �ضل ال�الغون فطورا یتطلب تحضیرا �س�طا أو ال ف
 .أي تحضیرایتطلب 

 

في الخطوة الثالثة من ال�حث اختاروا تصم�مًا وصف�ًا �قوم على االستب�ان، صمموا استب�انًا �جمع       

ت ان خت�ار الفرض�ات السا�قة. وفي الخطوة الرا�عة جمعوا الب�انات، وحللوا الب�االب�انات التي تساعد على ا 

اإلدارة  النتائج األول�ة للدراسة، رفعوا نتائج الدراسة إلى  واختبروا الفرض�ات في الخطوة الخامسة والتي أكدت  

 ائج على الشكل اآلتي: العل�ا في الخطوة السادسة والتي بدورها اتخذت القرارات المالئمة في ضوء هذه النت 

ر من الر�اضیین للمصادقة على  یهتوجهت �إعالناتها إلى شرائح أعمار أكبر واستخدمت مشا -

 منتجاتها. إعالناتها وعلى عبوات 

قدمت منتجات وج�ات فطور جدیدة تعوض النقص في مب�عاتها من رقائق الذرة، وتش�ع رغ�ات   -

 الز�ائن لمنتجات إفطار متنوعة. 
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 :الثالث الفصل خالصة

شكلة ال�حث، شرح هذا  عالجة لمتطو�ر م  يتناول هذا الفصل المرحلة الثان�ة من مراحل ال�حث اإلداري وه 

وة األولى، ثم �طور فرض�ات تتعلق  حث تساؤالته ال�حث�ة بناء على نتائج الخطالفصل ��ف �طور ال�ا

ة الفرض�ات من عدم و�دیلة وحاالت  تناول هذا الفصل أنواع المتغیرات والفرض�ات وطرق ص�اغ�التساؤالت،  

د �ساعمطلوب جمعها �استخدام �حث استنتاجي. لومات الحدد المعما تناول الفصل تاستخدام �ل منهما، �

�نا   المرحلة الثالثة من ال�حث اإلداري وهي: تصم�م ال�حث على االنتقال �ال�حث إلى هذا الفصل الطالب 

 . )10- 3یوضح الشكل رقم (

 التال�ة لتطو�ر معالجة المشكلة وهي تصم�م ال�حث. ةالمرحل ):10-3الشكل رقم (

 
 

 

 

  

تطویر معالجة للمشكلةالتحدید األولي لمشكلة البحث 

جمع البیاناتتصمیم البحث

إعداد نتائج البحث وتقدیمھا تحضیر البیانات وتحلیلھا  
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 الث:أسئلة الفصل الث
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   ة في آن واحدة ض�ة �طر�قة العدم والبدیل�مكن لل�احث أن �ص�غ الفر  1

   تساعد الخطوة األولى لل�حث اإلداري على تطو�ر الفرض�ات 2

   �حصل ال�احث على تساؤالته ال�حث�ة من الخطوة األولى لل�حث 3

   القرارات اإلدار�ةن ال�حث على اتخاذ خطوة الثان�ة متساعد نتائج ال 4

   على المتغیر المستقلیؤثر المتغیر التا�ع  5

   لى التساؤل ال�حثيالفرض�ة هي ع�ارة عن إجا�ة ع 6

   الضروري أن تكون الفرض�ات قابلة لالخت�ارل�س من  7

   �جب أن �كون المتغیر قابل للق�اس     8

 

 أسئلة متعددة الخ�ارات:

 أي من التالي ال ینتمي للخطوة الثان�ة من ال�حث؟  .9

 ال�حوث النوع�ة   -أ

 تطو�ر التساؤالت ال�حث�ة -ب

 تطو�ر الفرض�ات. -ت

 النظر�ة. -ث
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 التحدید األولي لمشكلة ال�حث هي: إن الخطوة التال�ة �عد  .10

 تصم�م ال�حث  -أ

 وماتجمع المعل -ب

 رفع التقر�ر �النتائج إلى اإلدارة -ت

 تطو�ر معالجة للمشكلة  -ث

 من صفات المتغیر... .11

 خاص�ة   -أ

 تحملها األش�اء/ األشخاص -ب

 ُ�عبر عنها �م�اً  -ت

 كلٍ مما سبق -ث

 :  إن الخطوة التي تلي تطو�ر معالجة للمشكلة هي .12

 تصم�م ال�حث -أ

 التحدید األولي للمشكلة  -ب

 جمع الب�انات  -ت

 تحلیل الب�انات  -ث
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 قضا�ا للمناقشة \) أسئلة 3

 .  مكونات تطو�ر معالجة للمشكلة) 1السؤال (

 مكونات تطو�ر معالجة للمشكلة. اشرح �اختصار 

 ]1- 3توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15مدة اإلجا�ة:  [

 أنواع المتغیرات) 2السؤال (

 اشرح أنواع المتغیرات

 ]4-1- 3لإلجا�ة: الفقرة (توج�ه  .  10: 100درجات من دق�قة. ال  10مدة اإلجا�ة:  [

 . أنواع الفرض�ات) 3السؤال (

 اشرح أنواع الفرض�ات.

 ]2- 1-5- 3توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من   10اإلجا�ة:  مدة[
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 الفصل الرا�ع:

 تصم�م ال�حث 
 Business Research Design 

 

   كلمات مفتاح�ة:

ال�حث االستنتاجي ، )Exploratory Researchال�حث االستكشافي (، )Research Design( تصم�م ال�حث

)Conclusive Research( ،) التصم�م المقطعيCross-Sectional Design( ،) التصم�م المقطعي المفردSingle 

Cross-Sectional( ،) التصم�م المقطعي المتعددMultiple Cross-Sectional ( ، التصم�م المستمر

)Longitudinal Design( ،) ال�حوث السبب�ةCausal Research(.  

  ملخص الفصل:

صم�م ال�حث هذا الفصل تعر�ف ت وقل�ه، وسیتناول  اإلداري جوهر ال�حث   تصم�م ال�حث على درجة عال�ة من األهم�ة وهو  إن

تكشافي، ثم سینتقل إلى عرض ال�حث الوصفي  رح مبررات استخدام ال�حث االستصام�م ال�حوث، �ما س�عرف و�ش نواعوأهم أ

الوصفي المقطعي سواء أكان مفردًا أم متعددًا، وال�حث الوصفي المستمر، ثم یناقش ال�حوث وأهم أنواعه وهي ال�حث 

 ث.  ثالثة من ال�حو بین األنواع ال ات استخدامها، و�نتهي إلى عرض مقارنةاالستنتاج�ة وأهمیتها العال�ة ومبرر 

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة: 

 یناقش الطالب مكونات تصم�م ال�حث اإلداري  -

 ارن الطالب بین ال�حث االستكشافي واالستنتاجي�ق -

 �شرح الطالب مبررات استخدام ال�حث االستكشافي وأدواته  -

 ي ت استخدام ال�حث الوصف�جادل الطالب في مبررا -

 �بيث االستكشافي والوصفي والتجر �قارن الطالب بین �ل من ال�ح -
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  :)Research Design( ثتعر�ف تصم�م ال�ح 4-1

ال�حث اإلداري، فهو �حدد تفاصیل اإلجراءات الضرور�ة   إلنجاز هو خطة شاملة �ضعها ال�احث      

 . �التالي یتضمن تصم�م ال�حث على: "مشكلة ال�حث�ةالمطلو�ة للحصول على المعلومات المطلو�ة لحل ال

في المرحلة  ار الفرض�ات التي ُطورت جمعها الحقًا للمساعدة على اخت� تحدید المعلومات المطلوب  -

 . السا�قة

   .: استطالعي، وصفي، أو سببيللتأكد من نتائج المرحلة األولى اخت�ار تصم�م ال�حث المالئم -

 . اعهاوأنو تحدید مقای�س المتغیرات  -

 . ، أو تصم�م التجر�ةبناء واخت�ار االستب�ان -

 تحدید نوع وحجم العینة وطر�قة المعاینة.  -

 الب�انات.  وضع خطة لتحلیل -

) موضع تصم�م ال�حث ضمن خطوات ال�حث اإلداري الست، �س�قه تطو�ر  1- 4و�وضح الشكل رقم (

 المعالجة ال�حث�ة و�ل�ه جمع الب�انات.

 اإلداري ن خطوات ال�حث �م ال�حث ضم): موضع تصم1-4الشكل رقم (

 

تطویر معالجة للمشكلةالتحدید األولي لمشكلة البحث 

جمع البیاناتتصمیم البحث
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 تصن�ف تصام�م ال�حوث اإلدار�ة: 4-2

 ة لتصام�م ال�حوث اإلدار�ة. ئ�س� الر  األصناف) 2- 4یوضح الشكل رقم ( 

التصام�م ال�حث�ة أنواع): 2-4الشكل رقم (

 
ون هدفه تصم�م ال�حوث والذي �ك أشكالأحد  )Exploratory Researchال�حث االستكشافي (�مثل      

 Conclusiveال�حث االستنتاجي (  صمم�ُ   بینما  المشكلة التي تواجه ال�احث.  و�دراك�م رؤ�ة  الرئ�سي هو تقد 

Research(    لمساعدة متخذ القرار في تحدید، تقی�م، واخت�ار أفضل قرار ممكن لمواجهة حالة ممكنة. و�وضح

 ) الفرق بین �ال النوعین من ال�حوث. 1-4الجدول رقم (

 

 

 

 

 
 

تصمیم البحوث

تصمیم البحوث االستنتاجیة

البحث الوصفي

التصمیم المستمر تصمیم المقطع 
النموذجي

التصمیم المفرد التصمیم المتعدد

البحث السببي

تصمیم البحوث االستكشافیة
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 بین ال�حوث االستكشاف�ة واالستنتاج�ة ة): مقارن1-4الجدول رقم (

 االستكشاف�ة  
 ةاالستنتاج�

 (وصفي، تجر�بي)

ف 
هد

ال
 منه 

للمشكلة التي �قابلها  اً �قدم رؤ�ة وفهم
لتحدید  محتاجاً ال�احث، أي عندما �كون 

المشكلة بدقة، تحدید البدائل المتاحة، أو فهم 
 الجة المشكلة الوضع قبل تطو�ر أسلوب مع

الهدف منها اخت�ار الفرض�ات وفحص عالقات محددة 
 بین المتغیرات 

هم 
أ

ص
صائ

خ
 ها

 مطلو�ة �شكل غیر دقیق،لاالمعلومات تحدید 
 عمل�ة ال�حث مرنة. 

العینة صغیرة وغیر ممثلة للمجتمع على نحو 
 دقیق،

 تحلیل نوعي للب�انات 

من   ةدق بلحصول علیها ل ةحدد المعلومات المطلو�تُ 
 ال�احث،قبل 

 ال�حث رسمي ومخطط
 العینة �بیرة وممثلة للمجتمع 
 تحلیل الب�انات �طرق �م�ة

 ةنهائ� أول�ة انتائجه

 امحصالته
ت�ع عادة ب�حث استكشافي آخر، أو ب�حث یُ 

 استنتاجي
تستخدم النتائج �مدخالت في عمل�ة اتخاذ القرار 

 اإلداري 

 

   البحث االستكشافي: 2-1- 4

الرئ�س�ة لل�حوث   األهداف له. األساس�ة األهداف، سیتم تناول األ�حاث ا النوع من �ف لهذ دم تعر قُ  أن�عد 

 االستكشاف�ة: 

 دقة. أكثرتحدید مشكلة ال�حث �شكل  أو�حث، مشكلة الص�اغة  -

 صانع القرار. أمامتحدید المسارات البدیلة  -

 تطو�ر الفرض�ات  -

 صها الحقا تحدید المتغیرات والعالقات الرئ�س�ة لیتم فح  -



76 

 

 المشكلة.معالجة ل أفضل أسلوب بهدف تطو�ر   أعمقاكتساب رؤ�ة  -

 الالحقة.  أل�حاث ل أولو�ات وضع  -

 ال�حوث االستكشاف�ة   إنجازأو طرق ات أدو 

 .الخبراءاستقصاء ومقابلة  -

 الدراسات السا�قة  -

 استطالع�ة. استب�انات  -

 دراسات حاالت محددة. -

 تحلیل الب�انات الثانو�ة.  -

 نوع�ة ال�حوث ال -

 �شكٍل مقصل.سیتناول الفصل الخامس ال�حث االستكشافي وأدواته 

 البحث الوصفي:  2-2- 4

وصف شيء ما مثل: الناس، الموظفین، العاملین،  إلى    أساس�اهدف  تستنتاج�ة والتي  هو نوع من ال�حوث اال

 ال�ة: لتا لألس�اب ، الشر�ات... وغیرها، �التالي ُتنجز ال�حوث الوصف�ة األسواقالمتسوقین، 

  الء، الموظفین، المنظمات، المناطق لمجموعات محددة مثل: العم األساس�ةوصف الخصائص

، على سبیل المثال قد ینجز �احث ما دراسة لوصف العاملین في قطاع البنوك،  واألسواقالجغراف�ة  

، أو Pradaو Coco Channel وأز�اء Rolexدراسة لوصف عمالء منتجات فاخرة مثل ساعات 

   HSBC، IBM، Apple، Shell، Sonyملین في الشر�ات الدول�ة مثل لوصف العا دراسة

 �ال قد �كون ال�احث  ا محددا في مجتمع ما. على سبیل المثلتقدیر نس�ة الوحدات التي تظهر سلو

لفة  مخت  أنواعاإلى �ونهم �شترون    �اإلضافةمهتما في تقدیر نس�ة المستهلكین �كثرة للمنتجات الفاخرة  
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ار�ة ضمن الصنف الواحد. أو نس�ة الموظفین اللذین یتسمون بوالء لمنظمتهم في  المات التجمن الع

 ن الجوي.قطاع صناعة خدمة الطیرا 

  واألجور الموظفون لمنظمتهم التي �عملون بها، أو ��ف یدر�ون نظام التحفیز  كإدرالتحدید ��ف�ة  

 .األساس�ةالخت�ار ث معاییر ااخرة من حیالمستهلكین للمنتجات الف إدراكفیها، أو ��ف�ة 

  سبیل لى . عأو تأثیرها على �عضها  مع �عضها ال�عض  اإلدار�ةلتحدید درجة ارت�اط المتغیرات

ما مدى  أو، New Yorkفي بورصة  Appleالعوامل التي تؤثر على أسعار سهم شر�ة المثال ما 

 .�جودة المنتجات التي �عرضها Wal-Martارت�اط الوالء لمتجر 

 ت محددة. �م س�كون حجم مب�عات قدیراوضع تStarbucks  في مدینة دمشق مثًال. من الخدمات 

 :  ما یلي ىلإ�مكن تصن�ف ال�حوث الوصف�ة 

تصم�مات ال�حوث الذي  أنواع أحد ): هو Cross-Sectional Designالتصم�م المقطعي ( 2-2-1- 4

 أن ة واحدة فقط. و�مكن لهذا النوع مر ولاإلحصائي یتضمن على جمع المعلومات من عینة ما من المجتمع 

م�م الذي یتم وفقا له  التص هو  ):Single Cross-Sectionalالتصم�م المقطعي المفرد ( یتفرع إلى نوعین:

معلومات محددة من هذه العینة ولمرة واحدة  سحب عینة واحدة من المجتمع المستهدف ومن ثم یتم جمع

هو التصم�م الذي یتم وفقا له سحب  ):Multiple Cross-Sectionalالتصم�م المقطعي المتعدد (و. فقط

علومات محددة من هذه العینات ولمرة واحدة عینتین أو أكثر من المجتمع المستهدف ومن ثم یتم جمع م

 لل�حوث الوصف�ة. الرئ�س�ةم ) التصام� 3-4و�وضح الشكل رقم ( فقط.
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): تصن�ف ال�حوث الوصف�ة3-4الشكل رقم (

 
 

هو النوع الثاني من تصام�م ال�حوث الوصف�ة    ):Longitudinal Designالتصم�م المستمر (  4-2-2-2

من خصائص مفرداتها �شكل متكرر.  أكثر مجتمع ما والتي تقاس خاص�ة أو  التي تتضمن عینة ثابتة من

ا قو�ا  لیها سو�ة ترسم توض�حإت�قى نفس العینة بدون تغییر لتمنح ال�احث سلسلة من الصور، حین ُینظر 

االختالف الجوهري بین التصم�م المقطعي و�تضمن  وللتغیرات التي تحدث عبر الوقت. وحیو�ا للحالة

 في اآلتي:والمستمر   النموذجي

   و العینات ت�قى نفسها عبر  أن العینة  أ�ختلف التصم�م المستمر عن تصم�م المقطع النموذجي في

 .قاس نفس المتغیرات الوقت، أي تُ 

   عطي لمحة على المتغیرات في فترة زمن�ة محددة فان  الذي    المقطع النموذجيعلى خالف تصم�م�

التي تقدم نظرة عم�قة للحالة والتغیرات التي تحدث عبر    التصم�م المستمر �منح سلسلة من الصور

  الوقت. 

 كما الهدف من ال�حث  على هذا السؤال في    اإلجا�ةتكمن  لذي �حدد لل�احث أي تصم�م �ختار؟  ا  ولكن ما

العالم�ة  Toyotaقد �كون الهدف من ال�حث معرفة ��ف �ق�م العاملون في شر�ة  ضح المثال التالي:یو 

البحث الوصفي

التصمیم المستمر التصمیم المقطعي النموذجي

التصمیم المتعدد التصمیم المفرد
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 استخدام التصم�م المقطعي النموذجي. األنسب �كون من قد في هذه الحالة العل�ا للشر�ة.  اإلدارةأداء 

ة تق�مهم ألداء الم�الع Toshibaوفي حال �ان الهدف من ال�حث معرفة ��ف �غیر العاملون في شر�ة 

المستمر.  نسب استخدام التصم�م �كون من األاالقتصاد�ة العالم�ة،  األزمةالعل�ا خالل مراحل  اإلدارة

 تمر.وسلب�ات �ل من التصم�م المقطعي والمس إ�جاب�ات ) �ل من 2- 4و�وضح الجدول رقم (

 نموذجي والمستمر�جاب�ات والسلب�ات النسب�ة للتصم�م المقطعي الاإل ):2-4الجدول رقم (

 التصم�م المستمر المقطعي النموذجي معاییر التقی�م

 + - فحص التغیرات

 + - ب�اناتجمع �م�ات �بیرة من ال

 + - الدقة 

 - + عینة ممثلة للمجتمع

 - + التحیز في االستجا�ات

 إلى تراجع أو سلب�ة –إلى أفضل�ة، بینما تشیر تشیر + 

 

قسم الهواتف   Sonyتعاني شر�ة عند تراجع حصتها السوق�ة العالم�ة؟  Sony Smartphonesماذا فعلت 

% فقط، وللتعرف على أس�اب 2.1  2013لتي بلغت مع العام  الذ��ة من تراجع حصتها السوق�ة العالم�ة وا

�ة ب�حث استكشافي من خالل تحلیل للب�انات الثانو�ة الداخل�ة والخارج�ة، راجعوا  ر جع بدأت الشاهذه التر 

الت المعمقة ومجموعات باقمن الم ذوا عدداً �قة واستشاروا الخبراء في مجال الصناعة، ونفااسات السالدر 

للتعرف على    وغیرها  Samsungو  Appleالمنافسة مثل  د من ز�ائن الشر�ة وز�ائن المنظمات  التر�یز مع عد 

المسب�ات األول�ة لظاهرة سبب عدم شراء أجهزتها الذ��ة، توصلت نتائج هذه الدراسة االستكشاف�ة إلى أن 

 تراجع الحصة السوق�ة هي: 
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 3المسبب األولي  2المسبب األولي  1المسبب األولي 
 2منافعه العاطف�ة 1منافعه الرمز�ة الجهاز خصائص 

 التساؤالت والفرض�ات التال�ة:(معالجة للمشكلة)  الخطوة الثان�ة من ال�حثطوروا في 

 �اتالفرض التساؤالت المسب�ات األول�ة
خصائص الجهاز على  : هل تؤثر  1ت : خصائص الجهاز1مسبب أولي 

 نوا�ا شرائه؟
H1 :  تؤثر خصائص الجهاز على
 شرائه نوا�ا

: هل تؤثر منافع الجهاز الرمز�ة 2ت : منافعه الرمز�ة 2مسبب أولي 

 على نوا�ا شرائه؟ 

H2 :  تؤثر منافع الجهاز الرمز�ة على

 نوا�ا شرائه

الرمز�ة : هل تؤثر منافع الجهاز 3ت العاطف�ة  : منافعه3مسبب أولي 

 على نوا�ا شرائه؟ 

H3 :  تؤثر منافع الجهاز الرمز�ة على

 هنوا�ا شرائ

 

من ال�حث، صمموا �حثًا وصف�ًا �عتمد على االستب�ان الخت�ار هذه الفرض�ات، تضمن    المرحلة الثالثة  وفي

الجهاز ومنافعة الرمز�ة ومنافعه العاطف�ة،  مقای�س لكل من المتغیرات المستقلة: خصائص  4االستب�ان 

ن ال�حث، وحللوا م المرحلة الرا�عةنات في ومق�اس للمتغیر التا�ع: نوا�ا الز�ائن �شراء الجهاز، جمعوا الب�ا

منه، وتبین تأكید ال�حث الوصفي لنتائج ال�حث االستكشافي   المرحلة الخامسةب�انته واختبروا فرض�اته في  

التخاذ القرارات المناس�ة بهذا   Sonyالثالث، ثم ُرفع التقر�ر بنتائج ال�حث إلى إدارة �قبول الفرض�ات 

دسة واألخیرة  الخصوص في المرحلة السا

ذه الحالة العمل�ة تالزم  منه. توضح ه

      ال�حث االستكشافي مع االستنتاجي.  

 

 
 المستهلك الذي �ستخدمهن مكانة ): قدرة المنتج على التعبیر عSymbolic Benefitsالمنافع الرمز�ة للمنتج ( 1
 نة عند استخدامه): قدرة المنتج على تزو�د المستهلك �مشاعر معیEmotional Benefitsالمنافع العاطف�ة للمنتج ( 2
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 :  ) Causal Researchالبحوث السببیة ( 2-3- 4

التي �كون هدفها النهائي الحصول على دلیل ف�ما یتعلق �العالقة بین   �ةتاجستناالهي نوع من ال�حوث 

العدید من القرارات اعتمادا على عالقات سبب�ة مفترضة من  المدراء  ). یتخذ  Effectاألثر (-)Causeالسبب (

سمي.  قبلهم. قد ال تكون هذه االفتراضات مبررًة �التالي �جب فحص هذه العالقات السبب�ة بواسطة �حث ر 

على سبیل المثال إن االفتراض الشائع �أن تخف�ض سعر منتج ما سیؤدي إلى ز�ادة المب�عات والحصة 

  لألغراض �حث سببي  إنجازال تصمد في بیئات تنافس�ة محددة. �النت�جة �كون من المالئم السوق�ة قد 

 التال�ة: 

 ) في ظاهرة ما. Dependentوأي من هو النت�جة (التا�ع  ،سبب ي من المتغیرات هي المُ أفهم  -

 تحدید طب�عة العالقة بین المتغیرات المسب�ة والمتغیرات الناتجة.   -

وعلى الرغم من قدرة تصم�مًا منتظمًا ومخططًا.  أ�ضا تتطلب ل�حوث الوصف�ة فهي و�شكل مماثل ل     

�ة في فحص العالقات اس منبین المتغیرات، إال أنها غیر  أو التأثیر  ال�حوث الوصف�ة على تحدید االرت�اطات  

س�طر  ط مُ السبب�ة، حیث یتطلب هذا الفحص تصم�ما سبب�ا یتم التحكم ف�ه �المتغیرات المسب�ة في ظل مح� 

خرى التي قد تؤثر  األ  الخارج�ةس�طر عل�ه نسب�ا یتحكم ال�احث �المتغیرات  عل�ه نسب�ا، وفي هذا المح�ط المُ 

تحكم بها  قاس تأثیر المتغیرات المُ �ُ �التالي  مكان.قدر اإل یرأثص هذا التفحَ �ُ على المتغیرات التا�عة أو 

)Manipulatedاج العالقة السبب�ة () على المتغیرات التا�عة وذلك الستنتCausality  .(  وسیتم تناول التصم�م

 التجر�بي �شكل مفصل في فصٍل الحق.  

في تجر�ة   :Nestle�ة تفضیل العمل في شر�ة  ر تج

في   Nestleفي فرع لشر�ة  ر�ة  ال�شأراد قسم الموارد  

الدول األورو��ة من خاللها أن �ق�س أثر �ل أحد 
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عدد المتقدمین إلى أحد وظائفها، ُصممت التجر�ة  ة السنو�ة المقدمة على  من مستوى الراتب وعدد أ�ام اإلجاز 

 لي:  على الشكل التا

وض  مستو�ات مع عر  3رقم، أي مستو�ات �ما یوضح الجدول  3ُصمم المتغیر الُمتحكم �ه األول وفقًا لـ 

ة مستو�ین  . وُصمم المتغیر المتحكم �ه الثاني �حیث تعرض الشر�€42500،  40000،  37500الرواتب:  

خال�ا   6مرشحًا للوظ�فة عشوائ�ًا على  120 في السنة. ُوزع یوماً  30یومًا، و  20من اإلجازات السنو�ة: 

تعل�مي والخبرة. ثم ُوزع على  لجنس والعمر والمستوى المع األخذ �الحس�ان عزل المتغیرات الخارج�ة مثل ا

(لن أقبل الوظ�فة   1قبول هذه الوظ�فة من المختبر�ن في �ل خل�ة استب�ان �حتوي على مق�اس رغبتهم �

 (سأقبلها �التأكید).    10أبدًا) إلى 

 Nestle): تصم�م تجر�ة 3-4الجدول رقم (
 اإلجازات  

 یوم 30 یوم 20 مستوى الراتب

37500€ 

خیار  (سیتعرضون إلى ُمختبر  20
(سیتعرضون إلى   ُمختبر 20 یوم سنویاً) 20، وإجازة 37500راتب  

، و�جازة 37500راتب خ�ار 

 یوم سنو�ًا)  30

40000€ 

(سیتعرضون إلى   ُمختبر 20

 20، و�جازة  4000راتب خ�ار 

 یوم سنو�ًا) 

(سیتعرضون إلى   ُمختبر 20

، و�جازة 40000راتب خ�ار 

 نو�ًا) م س یو  30

42500€ 

سیتعرضون إلى  ( ُمختبر 20

و�جازة   42500خ�ار راتب 

 یومًا)   20سنو�ة 

  (سیتعرضون إلى ُمختبر 20

، و�جازة 42500راتب خ�ار 

   یوم سنو�ًا) 30
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.  ومتغیر نت�جة هو الرغ�ة �قبول الوظ�فة) 2* 3(تجر�ة  متغیر�ن ُمتحكم بهماتتكون التجر�ة من  ي�التال 

�جة مفادها �أن �ل من المتغیر�ن المتحكم بهما یؤثران على قبول الوظ�فة، وأن �ل  إلى نت  التجر�ة وتصلت 

في التأثیر على قبول الوظ�فة �ما معناه �أن أثر مستوى الراتب على قبول الوظ�فة  منهما یتفاعل مع اآلخر  

 ب).ى الراتجازات على قبول الوظ�فة �عتمد عل�عتمد على اإلجازات المتقدمة (وأثر اإل

 

معرفة أي من برامج تشغیلها هو األفضل من  : أرادت الشر�ة  حول أفضل برامج التشغیل Microsoftتجر�ة  

تجر�ة  هذه الفي خدم من خالل تجر�ة، ة استخدامه، خصائص، وقدرته على تعز�ز تجر�ة المستحیث سهول

 مجموعات ُوزع الُمختبر�ن إلى ثالث ُمتحكم ال

ولى  موعة األاد المجمتطا�قة من الناس: أفر 

األخرى  بینما  Office 2007س�ستخدمون 

وستستخدم المجموعة    Office 2003ستستخدم  

�ل من مفردات  امت. قOffice XPاألخیرة 

القدرة على  ،  الخصائص ،  سهولة االستخدام:  المجموعات الثالثة بتصن�ف البرامج التي استخدموها بناء على

 . المستخدمتجر�ة تعز�ز 

،  سهولة االستخدام ى اختالف تقی�م �ل من المتغیرات التا�عة الثالث السا�قة (التجر�ة إل  توصلت نت�جة     

  Office 2007ن  أ �انت النت�جة �) ت�عًا للبرامج المستخدمة، و المستخدمتجر�ة  ز�ز  القدرة على تع،  الخصائص 

 لسوق. في التجر�ةهذه النسخة في ا  من �اقي النسخ في العناصر سا�قة الذ�ر مؤد�ا إلى طرح  األفضلهو  

التحكم �ه  والذي تم  Officeهو الـ  )Causal, Manipulatedأو الُمتحكم �ه ( سبب السا�قة �ان المتغیر المُ 

) سهولة االستخدام،  Effect، بینما �ان المتغیر التا�ع (XP, 2003, 2007وفقا لثالثة سینار�وهات هي: 
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 المتغیرات  ر ثأ المستخدم. أما  الخصائص، القدرة على تعز�ز خبرات 

ع  فقد تم الس�طرة علیها من خالل وضع جم�   Microsoft Officeالمستخدم بـ    ات مثل خبر   األخرى الخارج�ة   

المجموعات الثالثة من نفس السو�ة في الخبرة والسن والمستوى التعل�مي على سبیل المثال. و�وضح   أفراد 

 . Microsoft Office 2007) نموذجًا توض�ح�ًا لتجر�ة 4-4الشكل رقم (

  Microsoft Office): نموذج توض�حي لتجر�ة 4-4الشكل رقم (

 

 :  التصامیم البحثیة أنواعمقارنة بین  2-4- 4

،  األساس�ة، السمات األهداف التصم�م�ة الثالثة من حیث  األنواع) مقارنة بین 4-4یوضح الجدول رقم (

 .واألدوات 

 لل�حوث ): مقارنة بین التصام�م الرئ�س�ة4-4الجدول رقم (
 السبب�ة الوصف�ة االستكشاف�ة  

ف 
هدا

اال
 

والمشكالت، تطو�ر  األفكاراكتشاف  -
 الفرض�ات وتحدید المتغیرات

خصائص أو  ف تص -
 .ما ءشيوظائف 

وتختبر الفرض�ات   -
 والعالقات

تحدد العالقات بین   -
 السبب والنت�جة.

:تقییم
سھولة -

االستتخدام 
لخصائص ا-
القدرة على -

تعزیز تجربة 
المستخدم

Office 2007فرد 50یستخدم : المجموعة األولى

Office 2003فرد 50یستخدم : المجموعة الثانیة

Office XPفرد 50یستخدم : المجموعة الثالثة
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ت 
سما

ال
س�ة 

سا
األ

 

 .ة االستخداماتدمرنة، متعد -
لتصم�م �حث  األمام�ةتمثل الواجهة  -

 وصفي أو سببي آخر. 
 استكشافي آخر �حث لمقدمة  قد تكون   -

ص�اغة مس�قة   -
 للفرض�ات

تصم�م مخطط له  -
 ورسمي

كم �مستو�ات تحال -
 الُمسبب.المتغیر 

المتغیر  أثرق�اس  -
 .  على التا�ع المسبب

الس�طرة على المتغیرات  -
 .خارج االهتمام األخرى 

ات
دو

األ
 

 استقصاء الخبراء. -
 .محددةع�ة وحاالت دراسات استطال -
 ب�انات ثانو�ة: تحلیل نوعي.  -
 �حوث نوع�ة -

ب�انات ثانو�ة: تحلیل  -
 كمي

 االستب�ان -
 ةالعینات الدائم -
 المالحظة وغیرها -

 التجارب واالخت�ارات. -

 

 التصامیم البحثیة الثالثة:   أنواعالعالقات بین  2-5- 4

هداف. من ناح�ة أخرى �عتمد مز�ج  أ أكثر من تصم�م محققًا عدة  اإلداري قد یتضمن مشروع ال�حث 

ن االستفادة من ن �مك. ولكالمنظمةالتصام�م ال�حث�ة الواجب تطب�قها على طب�عة المشكلة التي تواجهها 

 التوجیهات التال�ة عند اخت�ار تصم�م ال�حث: 

  فهو   ،من األفضل البدء ب�حث استكشافي عندما ال �عرف ال�احث الكثیر عن المشكلة التي یواجهها -

، تطو�ر اإلداري   أمامسب عندما توجد حاجة لتحدید المشكلة �شكل دقیق، تحدید المسارات البدیلة  نام

 ا�عة.  إلى تصن�ف المتغیرات حسب طب�عتها إلى مستقلة وت �اإلضافةرض�اته،  تساؤالت ال�حث وف

  ن ال�حث االستكشافي هو نقطة البدء في إطار تصم�م ال�حث الكلي. وفي أغلب الحاالت �جب إ -

ُیت�ع ب�حث وصفي أو سببي. على سبیل المثال �عد تطو�ر الفرض�ات بواسطة �حث استكشافي    أن

 و سببي. أبواسطة �حث وصفي  إحصائ�اها �كون من الضروري اخت�ار 

م�م ال�حث دائما ب�حث استكشافي. و�عتمد ذلك على مدى دقة یبدأ تص أنل�س من الضروري  -

یبدأ  المطور لمعالجة المشكلة. فقد  األسلوب ال�احث من ووضوح تحدید المشكلة وعلى مدى تأكد 
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�عض االستب�انات التي یتم   نأ تصم�م ال�حث ب�حث وصفي أو تجر�بي أ�ضا. على سبیل المثال 

، والء الموظفین للمنظمة، الجودة المدر�ة للخدمة ال تبدأ �شكل دوري مثل: رضا الموظفین  إنجازها

 ب�حث استكشافي.  

�حث  االستنتاج�ة األ�حاث یلي �شكل عام، فقد  أول�ةة حث االستكشافي خطو �الرغم من �ون ال� -

معقدة من الصعب   الوصف�ة والسبب�ة نتائجا  األ�حاث ن  . على سبیل المثال قد ینجم عآخر  ستكشافيا

 تفسیرها، �التالي ینجزوا �حثا استكشاف�ا قد �ساعد على تفسیر هذه النتائج.  اإلدار�ینعلى 

�حوث في البنك ینجز عمًال مثال�ا في ق�اس وعي  ال قسم  إن    :Citibankال�ة لـ  م خدمات التصم�م واخت�ار ال

ات، وتعقب استخدام المنتجات، وتشخ�ص  رضاهم واتجاهاتهم المرت�طة �المنتجالعمالء �المنتجات، مراق�ة 

،  تكشاف�ةساالو�شكل مكثف �ل من ال�حوث    Citibankهذه المهام تستخدم    وإلنجازالمشكالت عند حدوثها.  

  Citibankمال�ة خاصة لمجموعات محددة من العمالء، تت�ع    خدمات من المالئم تقد�م    . والسبب�ة،  الوصف�ة

 على دخًال: ألموجه للعمالء ا ةجدید خدمة مل�ة التال�ة للمساعدة في تصم�م لعا

اللذین �قعوا    مصرفال  ز�ائن  الب�انات الثانو�ة للسوق من  واحللعلى النحو التالي:    �حثًا استكشاف�اً نفذوا أوًال  

د یز وذلك لتحدیمجموعات التر�ونفذوا  ،ن السن، ودرسوا المنتجات المنافسةفي مرحلة متوسطة أو أكبر م

تولید   ت عمل�ة عصف ذهني تضمن، انجزوا حاجات ورغ�ات السوق ومستوى الرضا عن المنتجات الحال�ة

من الز�ائن الك�ار في   وجهة نحو السوق المستهدفأفكار حول العدید من الخدمات المال�ة المختلفة الم

العشرة   األفكارمالئمة �ل فكرة من ًا الحقاختبروا  جدیدة في هذه المرحلة.خدمات  أفكار 10لدت السن، وُ 

ال�حث السابق   اخت�ار المالئمة.اجتازت بنجاح العشرة  األفكاراحدة من و . مصرفالمقدمة السترات�ج�ة ال

من خالل استب�ان الجمهور المستهدف في المجمعات التجار�ة الكبرى،  ف�ه انات معت الب�جُ وصفي آخر 

خذ  �انت طو�لة للغا�ة واتُ الخدمة المال�ة الجدیدة المقترحة  ة لخصائص  ب�انات �أن قائمالنتائج تحلیل    أظهرت 
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�ة  المال دمةالخخت�ار ال  ب�حث تجر�بيوانتهت الدراسة  الخصائص المقدمة من قبل المنافسین. �إسقاطقرار 

  .ضمن السوق المستهدف Citibankفي ست من فروع 

 : الرا�ع خالصة الفصل

�ة وصنفها �شكل أساسي إلى أهم أنواع التصام�م ال�حثاستعرض  و ال�حث    ف تصم�م�تعر الرا�ع  الفصل   تناول

ال�حث   ف وشرح مبررات استخدامرّ ، �ما عَ استكشاف�ة واستنتاج�ة وصّنَف األخیرة إلى وصف�ة وتجر�ب�ة

 اً و متعدد أ  اً عرض ال�حث الوصفي واهم أنواعه وهي ال�حث الوصفي المقطعي سواء �ان مفرد و االستكشافي،  

ال�حوث االستنتاج�ة وأهمیتها العال�ة ومبررات   الفصلهذا ناقش وأخیرًا فقد المستمر،  الوصفي وال�حث 

) المرحلة الالحقة  5- 4كل رقم ( ح الشو�وض ثالثة من ال�حوث.بین األنواع ال عرض مقارنةً  �مااستخدامها 

 من ال�حث اإلداري �عد تصم�م ال�حث وهي عمل�ة جمع الب�انات.

 
 

 اإلداري تصم�م ال�حث ضمن خطوات ال�حث الخطوة الالحقة �عد ): 5-4(الشكل رقم 

 

 

 

تطویر معالجة للمشكلةالتحدید األولي لمشكلة البحث 

جمع البیاناتتصمیم البحث

إعداد نتائج البحث وتقدیمھا تحضیر البیانات وتحلیلھا  
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 أسئلة الفصل الرا�ع:
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   تصنف ال�حوث إلى وصف�ة وتجر�ب�ة 1

   قابلهادما ال �عرف ال�احث الكثیر عن المشكلة التي �ب�حث استكشافي عنمن األفضل البدء  2

   نتائجه �مدخالت في عمل�ة اتخاذ القرار التسو�قي، إنه.... ال�حث االستنتاجيتستخدم  3

4 
�منح التصم�م المقطعي سلسلة من الصور التي تقدم نظرة عم�قة للحالة والتغیرات التي تحدث 

 عبر الوقت 
  

5 
لمواجهة  أفضل قرار ممكن  ال�حث الُمصمم لمساعدة متخذ القرار في تحدید، تقی�م، واخت�ار

 حالة ممكنة هو االستكشافي
  

   تعد الدراسات السا�قة من األدوات االستكشاف�ة 6

   تستط�ع ال�حوث الوصف�ة أن تحدد العالقة السبب�ة بین المتغیرات 7

   ةزل تأثیر المتغیرات الخارج�تحتاج ال�حوث الوصف�ة إلى ع 8

 أسئلة متعددة الخ�ارات:

 الع�ارات التال�ة غیر صح�ح حول تصم�م ال�حث؟ن أي م .1

 تصم�م ال�حوث هو إطار إلجراء مشروع ال�حث التسو�قي. -أ

 �حدد تصم�م ال�حوث إجراءات الق�اس والمقای�س. -ب

 ینفذ تصم�م ال�حث قبل وضع منهج لهذه المشكلة.  -ت

 شكلة ال�حث التسو�قي.حث �عد تحدید مینفذ تصم�م ال� -ث
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 من عناصر تصم�م ال�حث؟ �ست عنصراالتال�ة لأي من المهام  .2

 أو السبب�ة من ال�حث.تصم�م المراحل االستكشاف�ة، الوصف�ة، و /  -أ

 البناء واالخت�ار التمهیدي لالستب�ان (طر�قة المقابلة) أو أي شكل مالئم لجمع الب�انات. -ب

 سحي العینة وحجمها.تحدید عمل�ة طر�قة  -ت

 تطو�ر الفرض�ات. -ث

 الحاالت التال�ة ما عدا _____.في �ل من ستكشاف�ة تستخدم ال�حوث ا .3

 تحدید سبب الق�ام بتصرف ما في حالة معینة. -أ

 عندما �جب تحدید المشكلة �شكل أدق.  -ب

 تطو�ر فرض�ات ال�حث. -ت

 عندما �جب اكتساب رؤ�ة إضاف�ة قبل تطو�ر منهج ال�حث. -ث

أي من المتغیرات   للخدمات المال�ة إلى تحدید J. P. Morgan Chase�ة ال�حوث في شر تحتاج مدیرة  .4

 �جب علیها دراستها �جزء من ال�حث الذي تجر�ه. هي على وشك الشروع في أي نوع من ال�حث؟ والعالقات

 ال�حث ال�س�ط. -أ

 �حث استكشافي.  -ب

 �حث وصفي. -ت

 �حث سببي. -ث

 إنها...مة والمالحظة وغیرها، من أهم أدواتها االستب�ان والعینات الدائ .5

 ال�حوث االستكشاف�ة -أ

 ف�ة ال�حوث الوص -ب

 ال�حوث التجر�ب�ة -ت

 وال واحد مما سبق -ث
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 قضا�ا للمناقشة \) أسئلة 3

 . التصام�م ال�حث�ة) 1السؤال (

 التصام�م ال�حث�ة.اشرح �اختصار 

 ]2- 4توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15مدة اإلجا�ة:  [

 التصم�م التجر�بي) 2السؤال (

 اشرح التصم�م التجر�بي

 ]3-2- 4(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10�ة: اإلجامدة  [

 . مقارنة بین التصام�م ال�حث�ة) 3السؤال (

 قارن بین التصام�م ال�حث�ة.

 ]4-2- 4الفقرة  توج�ه لإلجا�ة: .  15: 100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: [

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 الفصل الخامس: 

 ال�حوث االستكشاف�ة
 Exploratory Researches 

 

  الكلمات المفتاح�ة:

-In( المقابالت المعمقة )،Quantitative Research( ال�حوث الكم�ة )،Qualitative Research( ال�حوث النوع�ة

depth Interviews،( مجموعات التر�یز )Focus Groups،( یب  سالاأل ) اإلسقاط�ةProjective Techniques،( 

  األسالیب   )،Word associations( االرت�اطات الذهن�ة للكلمات )،Laddering Techniques( أسلوب تسلسل األفكار

  الُجمل إكمالأسلوب  )،Story Completion( القصص إكمالأسلوب  )،Construction Techniques( اإلنشائ�ة

)Sentences Competition�ة ()، األسالیب التعبیرExpressive Techniques(. 

  :الفصل الخامس مقدمة

ال�حوث    ن ظهرت ال�حوث النوع�ة نت�جة لقصور أ   إلى �عتمدون على ال�حوث الكم�ة �شكل مفرد    طو�لةن لفترة  و لقد ظل ال�احث

ا یتناول لب�انات من نوع�ة و�م�ة، �مالكم�ة في �عض الجوانب ال�حث�ة. یتناول هذا الفصل تصن�ف ال�حوث ت�عا لنوع ا

الثالثة لل�حوث النوع�ة من مجموعات التر�یز إلى    األساس�ة  األسالیبحاالت استخدام ال�حوث النوع�ة و�ستعرض �التفصیل  

 الیب اإلسقاط�ة. المقابالت المعمقة وصوال إلى األس

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة: 

 ا لنوع ب�اناتهاعلى أنواع ال�حوث ت�عالطالب تعرف ی -

 حاالت استخدام ال�حوث النوع�ةب الطال دركی -

 النوع�ة  ال�حوثأسالیب  ب اهملفهم الطا� -

 مجموعات التر�یز وحاالت استخدامها وعیو�ها ومزا�اهاالطالب هم �ف -

 ت المعمقة وحاالت استخدامها وعیو�ها ومزا�اهاالمقابالالطالب درك ی -

 اهااستخدامها وعیو�ها ومزا� توحاالاإلسقاط�ة األسالیب الطالب هم �ف -
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 : هات�عًا ب�اناتاإلدار�ة  ال�حوثأنواع  5-1

لتحدید األولي لمشكلة  المرحلة األولى من ال�حث اإلداري وهو ا �عود الطالب في هذا الفصل مرة أخرى إلى 

رة ثان�ة  أدوات التحدید األولي لمشكلة ال�حث، و�عد االنتهاء من هذا الفصل سنتا�ع م  ال�حث لیتعرف على

) Qualitative Researches(نوع�ة  إلى  هاب�اناتلُتصنف ال�حوث ت�عُا �الخطوة الثالثة وهي تصم�م ال�حث. 

نات صغیرة، تزود هذه والخطوات تعتمد على عی  �حوث غیر منتظمة اله�كلأسالیب �ارة عن وهي ع

منهج�ة �حث�ة  وهي ) Quantitative Researches(. و�م�ة ال�احث برؤ�ة وفهم للمشكلة اإلدار�ةاألسالیب 

تصن�ف    )1-5. یوضح الشكل رقم (اإلحصائ�ةتصن�ف الب�انات وتطبیق نمط محدد من التحالیل    إلىتسعى  

 ب�انات األ�حاث اإلدار�ة. 

 ): تصن�ف ب�انات ال�حوث اإلدار�ة 1-5(رقم  الشكل

 

  

بیانات البحوث 
اإلداریة

البیانات الثانویة البیانات األولیة

البیانات الكمیة

الوصفیة

االستقصاء المالحظة وغیرھا

السببیة

بیانات التجارب

البیانات النوعیة
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 :ل�حوث النوع�ةحاالت تنفیذ ا 5-2

 أسئلة محددة.ناس أو ال �ستط�عون اإلجا�ة على في الحاالت التي ال یرغب فیها ال -

في الحاالت التي ال یرغب فیها الناس �إعطاء إجا�ات صح�حة حول أسئلة تخرق خصوصیتهم أو   -

 انتهم أو شخصیتهم.على مكسلبي  أثرتحرجهم، أو لها 

عر  مثل المشا   ال وعیهمفي �عض األح�ان ال �ستط�ع الناس إعطاء إجا�ات دق�قة حول نواحي تمس   -

مقارنة بین ال�حوث النوع�ة والكم�ة من حیث الهدف، )  1- 5ع والق�م.  و�وضح الجدول رقم (والدواف

 .  المخرجات لى إ �اإلضافةالعینات، جمع الب�انات وتحلیلها، 

 ): مقارنة بین ال�حوث الكم�ة والنوع�ة1-5جدول رقم (لا
 الكم�ة  النوع�ة 

 الهدف 
ة، تطو�ر فهم محدد لألس�اب الرئ�س�ة للمشكل

 اتالفرض�ات، تحدید المتغیر 
اخت�ار الفرض�ات وتعم�م النتائج من عینة ما على  

 المجتمع موضوع االهتمام.

 حاالت الممثلة للمجتمعر من العدد �بی عینة صغیرة غیر ممثلة للمجتمع. العینة

 منتظم غیر منتظم اله�كل�ة جمع الب�انات

 إحصائي غیر إحصائي  تحلیل الب�انات

 بناًء على نتائج ال�حث  ماالتوص�ة لإلدارة �اتخاذ قرار   تطو�ر فهم مبدئي اتخرجالم

 

 أسالیب ال�حوث النوع�ة:  5-3

هداف) �عرف المستجو�ین �شكل عام ول�س تفصیلي  األ علن�ة �مكن تصن�ف ال�حوث النوع�ة إلى م�اشرة (

المستجو�ین الهدف من   �عرف فیهاهداف) ال األ خف�ةالجوانب التي یدور حولها ال�حث، وغیر م�اشرة (

 سالیب.  ) �شكٍل تفصیلي هذه األ2- 5ال�حث، و�وضح الشكل رقم (
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 سالیب ال�حوث النوع�ةأ): 2-5الشكل رقم (

 

  األمثلة مجموعٍة من إلى  �اإلضافةالنوع�ة  األ�حاث  أسالیب  لكل نوٍع من ي شرحًا مفصالً وف�ما یل     

 المرت�طة �كٍل منها. 

 :  (Focus Groups)كیز ت الترمجموعا  3-1- 5

دیر النقاشات ضمن مجموعة صغیرة من المستجو�ین وذلك  درب یُ هي ع�ارة عن لقاءات �قوم بها شخص مُ 

ل و�طر�قة طب�ع�ة. أهم أهداف هذا النوع من األسالیب هو الحصول على  �شكٍل غیر منتظم ومحدد اله�ك

..) تمي إلى المجتمع (موظفین، مستهلكین..خالل اإلصغاء إلى مجموعة من الناس تن ن رؤ�ة واضحة م 

المستهدف، لیتحدثوا عن قضا�ا موقع اهتمام لل�احث، وتكمن أهم�ة هذا النوع من في الحصول على نقاشات 

  من قبل المشار�ین.غیر مرت�ة 

 : ستخدم مجموعات التركیز حاالت ا 5-3-1-1

فرض�ات �مكن اخت�ارها في �حث �مي    وتطو�رساس�ة  تحدید المتغیرات األ،  كثر دقةتحدید المشكلة �شكٍل أ

فهم انط�اعات الناس حول  ، تفضیالتهم وسلو�هم ف�ما یتعلق �مواض�ع محددةو فهم إدراك الناس ، الحقاً 

ول تطو�ر أفكار جدیدة حما،  تغییر إداري أو طرق إدار�ة جدیدة أو منتجات سواء �انت دة األش�اء الجدی

أسالیب البحوث
النوعیة

مباشرة
)معلنة األھداف(

ةالمقابالت المعمق جماعات التركیز

غیر مباشرة
)األھدافخفیة(

األسالیب 
اإلسقاطیة

أسالیب 
االرتباطات 

الذھنیة
أسالیب إكمال 

األوضاع
األسالیب 
اإلنشائیة

األسالیب 
التعبیریة



96 

 

تطو�ر أفكار ابتكار�ه حول منتجات جدیدة، إعالنات جدیدة، تنظ�م  ، ر�ةأش�اء قد�مة: منتجات، أسالیب إدا

عمل�ة تطو�ر  الحصول على معلومات مفیدة في ، تطو�ر مسارات بدیلة لطرق أداء العمل الحال�ة العمل،

، �ما تستخدم مجموعات  مس�قاً ال�احث �حاث �م�ة توصل إلیها أتفسیر نتائج ، الكمي) االستب�ان (لل�حث 

الستطالع واالستكشاف: (تحدید المشكلة، اقتراح الفروض، اخت�ار قوائم االستقصاء الالزمة لل�حوث ل  التر�یز

 لكین مثل الحاجات والرغ�ات. تعز�ز خبرة ال�احث �البیئة المرت�طة �المسته، الوصف�ة)

 

 خصائص مجموعات التركیز:  5-3-1-2

تجانس المجموعة من  ،  شخص   12-8تتكون من   

د�موغراف�ة واالجتماع�ة  لاحیث الخصائص 

تجنب الصراع والنزاع بین المشار�ین.  لواالقتصاد�ة  

تجنب الصراع والنقاشات الجانب�ة بین أعضاء  

على خبرة    ن �كون المشار�ینأ �جب  ،  المجموعات 

تدوم الجلسة  الدراسة، �الموضوع محل وتجر�ة

مشاعرهم  و/أو  معتقداتهم  و/أو  هاتهم  اتجاشاف  تكالساعات وهي المدة الكاف�ة    3-1الواحدة لمدة تتراوح بین  

  ُتسجل على ملفات فیدیو لمراق�ة لغات جسد المشار�ین.، وأخیرًا  رائهم ف�ما یتعلق �الموضوع المدروسو/أو آ
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  خطوات تنفیذ مجموعات التركیز: 5-3-1-3

ال�حث وانتهاءًا    افهد أ مجموعات التر�یز بدءًا بتحدید    ) الخطوات التفصیل�ة إلنجاز3-5یوضح الشكل رقم (

 �استخالص النتائج. 

 ): خطوات انجاز مجموعات  التر�یز 3- 5الشكل رقم (

 

وعات تائج السا�قة، الن نتائج مجم�حث �مي آخر ف�ما یتصل �الن  إنجازوفي النها�ة یبدو من الضروري 

ة العل�ا على شكل  �مكن رفع نتائجها إلى اإلدار   �حث �مي الحق، وال  إلنجازالتر�یز تمثل مدخل أو مقدمة 

  �عتمد عدد مجموعات التر�یز التي �جب الق�ام بها حول موضوع ما على: ومن ناح�ٍة أخرى  توص�ات.

الجدیدة  األفكارعدد ، ، شرائح عمر�ة مختلفة...)إناث ر/عدد القطاعات المدروسة (ذ�و ، القض�ةطب�عة 

 الوقت والتكلفة. ، المتولدة من �ل مجموعة تر�یز متعاق�ة

تحدید األھداف التي یسعى البحث إلى تحقیقھا وتحدید مشكلة البحث

ب مجموعات تركیز، مقابالت متعمقة، أسالی: تحدید البحث النوعي الذي سیتم االعتماد علیھ
ولنفرض تم اختیار مجموعة التركیز. إسقاطیة

وضع قائمة باألسئلة التي یرید الباحث أن یحصل على إجابات عنھا من خالل مجموعات
التركیز 

ضمن تنظیم قائمة تفصیلیة باألسئلة النھائیة التي سیطرحھا مدیر الجلسة أو الباحث
مجموعة التركیز 

تنفیذ المقابلة مع مجموعة التركیز

استعراض أشرطة الفیدیو المسجلة للجلسة، كتابة الحوارات الحاصلة

التحلیل النوعي للبیانات، تلخیص البیانات وكتابة التقاریر
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 Kool-Aid�عد شراب  :Kool-Aidمب�عات جع ترا

)www.koolaid.com والد مهات واألالصیت بین األ) منتجًا ذائع

و�الرغم من ذلك فقد  .األمر�ك�ةت الكثیر من العائالو�ستخدم في 

الذ�ر) أن مة التجار�ة السا�قة (الشر�ة المالكة للعال Kraft Foods أرادت . Kool-Aidتراجعت مب�عات 

یرة و��ف �إمكانها  تكتشف سبب انخفاض شراء أولئك الناس اللذین �انوا �ستهلكون هذا المنتج �كم�ات �ب

مجموعات تر�یز، مصنفًة المجموعات   Kool-Aid أنجزت  ة الناس ثان�ة.مط ح�اإلى ن Kool-Aidإعادة 

إلى المستهلكین �كم�ات قلیلة.  Kool-Aidستهلكین �كثرة لـ ت�عًا لمعدل استهالك المشار�ین متدرجة من الم

لمستهلكین  یرًا من الفروقات بین المستهلكین. �حب اوقد وجدوا نت�جة لدراسة نقاشات هذه المجموعات قدرًا �ب

وا  إلى انهم �ان  �اإلضافة العائلة،    أفراد �شر�وه على مدار العام، �ما �ان یتناوله �امل    أن  Kool-Aid�كثرة لـ  

مكونات مثل قطع الفواكه، عصیر   أضافواإلى الم�اه: لقد  �اإلضافةإلى المز�ج  أخرى نات �ض�فون مكو 

هذا الشراب  Kool-Aidالمستهلكین �قلة لـ  أدرك، في البیت. �المقابل  Kool-Aidودا وشر�وا الفواكه، والص

ن  أرج المنزل وعلى اعت�ار  اع�ة خااالجتم  األنشطةفقط، �انوا �مارسون العدید من    ولألوالد على أنه ص�في  

Kool-Aid  ال�ة بناًء على نتائج  الفرض�ات الت ت �غ�حتاج للتحضیر فقد قل تناولهم له خارجًا. �التالي ِص

 مجموعات التر�یز:  

H1 فضل المستهلك �كثرة لـ� :Kool-Aid .تناوله على مدار السنة 

H2ائلة : في العائالت المستهلكة �كثرة، �شرب �ل أفراد العKool-Aid 

H3.شر�ه المستهلك �كثرة في المنزل� : 

http://www.koolaid.com/
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H4 مستهلك رئ�سي لـ األوالد : من بین المستهلكین �معدل متدني، �عد Kool-Aid 

H5� قلة لـ: یتناول المستهلكین Kool-Aid  .هذا المنتج خارج منازلهم 

  اختبر التلفون والذي  قامت الشر�ة ب�حث �مي الحق لل�حث النوعي السابق من خالل استب�ان عبر     

عالنات لكال الفئتین  تصام�م مختلفة من اإلالحقًا واختبرت  Kool-Aid . طورت �التأكید  الفرض�ات السا�قة

عالنات مختلفة عن تلك الموجهة للمستهلكین له  �إ  �كثرة للمنتج ن تهلكیالمس ت ستهدفمن المستهلكین. اً 

تم استهالك   2009، ففي عام Kool-Aidمب�عات  نجحت هذه الحملة للغا�ة في استعادةأقل، �معدالت 

-5الشكل رقم (�مثل ملیون في فترة الص�ف.  225�ما فیها  Kool-Aidملیون غالون من  575من  أكثر

 .حل �حث الشر�ةتمثیًال لمرا )4

 واتخاذ القرارات النهائ�ة Kool-Aid) مراحل تصم�م �حوث 4-5الشكل رقم (

 

 تركیز: إیجابیات مجموعات ال 5-3-1-4

مع �عضهم ال�عض قدرا �بیرًا من المعلومات والرؤى واألفكار  األفراد �خلق وضع مجموعة من التعاون:  

المشار�ین   أحد : قد �حفز تعلیق علوماتزاید المتضاعف وت أكثر مما لو تمت المقابلة مع شخص واحد.

قد یرغب  التحفیز: .ن اآلخر�ن للمشار�ی األفعالعلى فكرة معینة، أو طرحه لفكرة معینة سلسلة من ردود 

المستجو�ین �عد مقدمة موجزة �أن �عبروا عن أفكارهم و�عرضوا مشاعرهم، مما یز�د مستوى اإلثارة حول 

ً الشركةتنجز• ببیاسبحثا
ةمختلفتصامیمباختبار

والرسائلاالعالناتمن
االعالنیة

يفالقرراتتتخذواخیراً •
.المرحلةھذه

3

• ً يالنوعالبحثمنإنطالقا
الشركةتنجزالسابق،

 ً خاللمنكمیابحثا
ون،التلفعبراالستقصاء

.الفرضیاتوتُختبر

2

سببالشركةتعرفال•
فتعروالالمبیعات،تراجع

تنجزلذللكتبدأ،أینمن
تحدیدأجلمننوعيبحث

وتطویرالبحثمشكلة
.الفرضیات

1
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الن مشاعر المساهمین في المجموعة مماثلة لآلخر�ن فانهم   األمان: .الموضوع ضمن نقاش المجموعة

تكون استجا�ات المشار�ین عفو�ة   �ة:العفو ائهم. س�شعرون �الراحة و�رغبون �التعبیر عن مشاعرهم وآر 

قد تظهر األفكار من خالل مناقشة    اكتشاف األفكار الق�مة مصادفًة:  و�التالي تمنح فكرة دق�قة عن آرائهم.

یتم استخدام مدیري نقاشات  التخصص: كبر من مقابلة شخص واحد.أوعة من األشخاص �شكل مجم

 أن النظر �عمل�ة جمع الب�انات حیث �ستط�ع المراقب  تسمح بتدقیقاإلمعان الدقیق:  ماهر�ن ومدر�ین.

: السرعة  ولة.: تسمح �المرونة والعمق في المواض�ع المتناه�كلیتها  �شاهد الجلسة و�سجلها للتحلیل الالحق.

  یتم مقابلة العدید من األفراد سو�ًة.

 :  عیوب مجموعات التركیز 5-3-1-5

: سوء التقدیر والحكم  .استطالع�ةول�ست    نهائ�ة�أن نتائجها    حث أو المدیرإذا اعتبر ال�ا:  سوء االستخدام

وذلك �المقارنة مع  �قع ال�احث في سوء الحكم والتقدیر ف�ما یتعلق �المعلومات التي تم جمعها بواسطتها 

ر على مدراء جلسات : من الصعب العثو مدراء الجلسات األسالیب األخرى، فهي عرضة لتحیز ال�احث.

 الفوضو�ة:   مواصفات محددة، و�نفس الوقت تعتمد جودة نتائج الجلسات �قوة على مهارات مدیر الجلسة.ذوي  

سوء   التحلیل والتفسیر أمرا صع�ا. نم طب�عتها غیر منتظمة من حیث استجا�ات المشار�ین، مما �جعل 

األساس الوحید   : ال تمثل مفردات مجموعات التر�یز المجتمع �شكل عام، لذلك �جب أال تكون التمثیل

  التخاذ القرارات اإلدار�ة.

 : (Online Focus Groups) اإلنترنتمجموعات التركیز عبر  5-3-1-6

سا�قا اهتماما �المشار�ة في  أبدواناس اللذین مجموعة من التأهیلي إلى   استب�انیتم وفقا لهذا النوع إرسال  

دید من تتوفر فیهم المؤهالت  ستب�ان �مكن تحالناس على اال إجا�ات هذه المجموعات، و�عد االطالع على 

و�الط�ع ت�عًا للهدف من الدراسة، یتم دعوة هؤالء   والشروط الكاف�ة للمشار�ة في مجموعة/مجموعات التر�یز

وقبل بدء الجلسة یتلقى المشار�ون معلومات حول  ،اإلنترنت ر للمشار�ة في مجموعة تر�یز عب المقبولین
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) مقارنة بین �ال 2- 5. یوضح الجدول رقم (اإللكتروني�ة وذلك عبر بر�دهم مكان وموعد وطر�قة المشار 

 النوعین من مجموعات التر�یز.  

 اإلنترنتقلید�ة وعبر ): مقارنة بین مجموعات التر�یز الت2-5الجدول رقم (

 الخصائص اإلنترنتعبر  �ةالتقلید

  حجم المجموعة أشخاص    6-4  شخصاً  8-12

 تر�ی�ة المجموعة    من أي مكان في العالم لمحلي مستمدة من المجتمع ا

 الفترة الزمن�ة   ساعة 1.5إلى  1من   ساعات 3من ا إلى  

 األوضاع الماد�ة للجلسة    رة محدودة علیهاللوس�ط/ ال�احث س�ط  تحت س�طرة ال�احث/ الوس�ط

  هو�ة المشار�ین  من الصعب التأكد والتحقق منها  من السهل الق�ام بذلك

  تر�یز المشار�ین  قد یتشتت انت�اه المشار�ین �أعمال أخرى   �مكن مراق�ة تر�یزهم

عبر الوسائل التقلید�ة مثل التلفون،  
  البر�د.

البر�د  عبر  االخت�ارأسهل، حیث �مكن 
  ، أو الوسائط التقلید�ةاإللكتروني

  المشار�یناخت�ار 

  تالمجموعا دینام�ك�ة  محدودة  لألفكاراثر تصاعدي وتحفیزي 

 �األمورصر�حین عدا ف�ما یتعلق 
  الحساسة.

المشار�ین أكثر صراحة ونزاهة �سبب غ�اب 
  مواجهتهم مع �عضهم

  انفتاح المشار�ین

الجسد  غات من السهل مالحظة ل
  ومشاعر المشار�ین.

من غیر الممكن مالحظة لغات جسد 
 المشار�ین إذا تمت �غیر الفیدیو 

االتصاالت المرئ�ة 
  غیر اللفظ�ة)(

�مكن استخدام أي شيء لتحفیزهم مثل 
  الصور، واألش�اء.

محدودة بتلك التي من الممكن استخدامها عبر 
  اإلنترنت

استخدام المحفزات  
  شار�ینالماد�ة للم

�ستط�ع إرسال مالحظات مكتو�ة إلى  
 الوس�ط، أو عبر سماعة.  

�ستط�ع مراقب الجلسة أن یتواصل معه عبر  
  صلة عن المشار�ینشاشة منف

تواصل المراقب مع 
 الوس�ط 

  التنفیذفترة   واإلنجازتتطلب أ�ام قلیلة للتجهیز   واإلنجازتتطلب عدة أ�ام لإلعداد 

  السفر ل�فتكا  ال یوجد  مكلفة

 اندماج المشار�ین   محدود  عالي

  التكلفة اقل تكلفة     أعلى تكلفة
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 :   (In-depth Interviews)المقابالت المعمقة   3-2- 5

هي ع�ارة عن مقابلة غیر منتظمة اله�كل، م�اشرة، وشخص�ة، یتم فیها سبر أعماق مستجوب وحید بواسطة 

ك الكتشاف دوافعهم، اتجاهاتهم، معتقداتهم، ومشاعرهم  شخص یتصف �مهارات خاصة �مقابلة الناس وذل

ر�ة، أسلوب  ، شخص، عالمة تجااألساس�ة نحو شيء ما مهما �ان (قد �كون نحو: فكرة، منتج، شر�ة

 ومن أهم طرق تنفیذها طر�قة تسلسل األفكار واألسئلة.  .إداري ما، وظ�فة ما

ن یدخل إلى أعماق ش�كة  أاحث �ألسلوب لل��سمح هذا ا): The Ladderingتسلسل األفكار واألسئلة ( 

النفس�ة  س�اب العاطف�ة و معاني (فكرة ما، أو موضوع ما) لدى المستجوب، وهو أسلوب �سمح �سبر أعماق األ

لذلك  ،التي تؤثر على المستجو�ین ف�ما یتعلق: �أس�اب تبني فكرة ما، منتج ما، عالمة تجار�ة، اعتقاد ما

یتطلب هذا  تجاه أو فكرة ما یتبناها الفرد.الدوافع األساس�ة وراء معتقد أو ا�ستخدم هذا األسلوب لمعرفة 

سبر أعماق الناس ل�كون قادرًا على تطو�ر خرائط     على �عض أسالیب �كون المقابل متدر�ًا جیداً   أناألسلوب  

ن�ة للناس  ذهن�ة حول آراء الناس ف�ما یتعلق �شيء ما. و�كون الهدف النهائي هو دمج ومزج الخرائط الذه

المتشابهین والذي قد �قود إلى معرفة األس�اب التي تدفع الناس على سبیل المثال إلى: شراء منتج، عالمة  

 ما.   ار�ة، تنبني فكرةتج

ل للمستجو�ین مهما �انوا (مدراء، موظفین، عمال: ف�ما  سبر ُمفّص  حاالت استخدام المقابالت المعمقة:

حساسة  و مناقشة مواض�ع خاصة  ،  كین: ف�ما یتعلق �شراء منتجات معینة)یتعلق �مشاكل إدار�ة معینة، مستهل

التي قد تتأثر فیها استجا�ة   الحاالت ، مجموعات محرجة للمستجو�ین ومن غیر الممكن مناقشتها ضمن و 

الفرد �إجا�ات األفراد اآلخر�ن (أي خشیته من مخالفة العادات، التقالید، أو استجا�ات األفراد اآلخر�ن في  

مقابلة ناس متخصصة ضمن  ، فهم عمیق ومفصل للسلو��ات المعقدة، ة استخدام مجموعة التر�یز)حال

الحاالت التي �كون فیها تجر�ة استخدام المنتج مفعمة �المشاعر  ،  متنافسینأفراد  مقابلة  ،  المنظمة أو خارجها

 واألحاس�س مثل: العطور. 
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مزا�ا وعیوب المقابالت المعمقة  

تتمثل   عات التر�یز:�المقارنة مع مجمو 

�شف قدر   تستط�ع  في أنها  مزا�اهاأهم  

أعمق من المعلومات من مجموعات  

محددة �مكن ر�ط استجا�ة  التر�یز.

تمكن من الحصول على معلومات دق�قة وحساسة على    �المستجوب م�اشرة على خالف مجموعات التر�یز.

التكال�ف   :في التالي هاعیو� ل أهم تتمث بینما خالف الضغط الناجم عن المجموعة في جماعات التر�یز.

من النتائج عرضة   تظامواالن�جعل غ�اب اله�كل�ة ، �ما ؤهلینالعال�ة وصعو�ة الحصول على مقابلین مُ 

تحلیل في صعو�ة  ووجود  لتأثیر المقابل، تعتمد جودة و�تمام النتائج إلى حد �بیر على مهارات المقابل.

 الحاجة إلى خدمات خبراء نفسانیین.   األح�انتظهر في أغلب  قد  ، و علیهاوتفسیر الب�انات التي تم الحصول  

) مقارنة بین  3- 5ضح الجدول رقم (قلیًال من المقابالت. و�و ة مع تكلفة مرتفعة عددًا  �عني طول مدة المقابل

 التر�یز. المقابالت المعمقة ومجموعات 
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 عمقة ومجموعات التر�یز): مقارنة بین أسلو�ي المقابلة الم3-5الجدول رقم (

المقابالت 
 المعمقة 

مجموعات 
 التر�یز

 السمات

 بین المستجو�ین الدینام�ك�ة والتعاون  + -

 ضغوط الزمالء في المجموعة/ تأثیر المجموعة  - +

 تولید أفكار مبتكرة + -

 سبر أعماق المستجو�ین - +

 كشف الدوافع الخف�ة للمستجو�ین - +

 اسة وشخص�ةسحالنقاش في أمور  - +

 مقابلة أشخاص متنافسین - +

 المعلومات وتوسط ال�احثالتحیز في تفسیر  + -

 تكلفة �ل مستجوب + -

 وقت التحلیل والمقابلة + -

 مقدار المعلومات - +

 إلى ضعف عن اآلخر –تشیر إشارة + إلى میزة لألسلوب عن اآلخر، بینما تشیر 
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 Volkswagenفي �حث نوعي أرادت الشر�ة األلمان�ة من خالل مر�زها    :Volkswagenأهم�ة التدر�ب في  

Training Center   أن

تستكشف أهم�ة التدر�ب 

لموظفیها، قام أحد ال�احثین في 

قسم الموارد ال�شر�ة �إنجاز 

قابالت المعمقة مع  المالعدید من 

عدد من الموظفین، ُأنجزت �ل 

تمع ال�احث إلى النصوص الصوت�ة  مقابلة على حدا، وُسجلت على جهاز تسجیل صوتي، و�عد أن انتهت اس 

)، و�عد قراءة هذه النصوص 4-5وحولها إلى نصوص مكتو�ة �ما یبدو من العمود على �مین الجدول رقم (

الواضحة على �سار الجدول، تمثل �ل صلة بینها تساؤال �حث�ا �حتاج   ل�ةاستخلص ال�احث العالقات التا

 ال�احث للتأكد منه من خالل �حث �مي.    

 جزء من المقابالت ونتائج تحلیلها ):4-5قم (ول ر الجد
 استخالص النتائج   المقابلة (الب�انات النوع�ة)

 ال�احث: لما ترغب �التدر�ب؟
 شكل أفضل.ي �عملالعامل: ألنني سأعرف أداء 

 ال�احث: وماذا �حصل إذا أدیت عملك �شكل أفضل؟
 العامل: س�كون رئ�سي راض�ًا عني

 رئ�سك عنك؟   ال�احث: وما أهم�ة رضا
 العامل: سأشعر �اإلنجاز.

 ال�احث: ولما من المهم لك أن تشعر �اإلنجاز؟ 
 العامل: سأكون راض�ًا عن عملي 

 ال�احث: وما أهم�ة رضاك؟ 
 ً◌  عن عملي �جعلني سعیداني راض�ًا العامل: �و 

 

 

أھمیة التدریب

أداء أفضل

رضا الرئیس

شعور باالنجاز

رضا عن العمل

السعادة

https://www.emjcorp.com/project/vw-training-center-chattanooga-tn/
https://www.emjcorp.com/project/vw-training-center-chattanooga-tn/
https://www.emjcorp.com/project/vw-training-center-chattanooga-tn/
https://www.emjcorp.com/project/vw-training-center-chattanooga-tn/
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تخالص النتائج السا�قة  تمكن ال�احثون في الشر�ة من تطو�ر التساؤالت والفرض�ات التال�ة من خالل اس

 على الشكل التالي: 

 الفرض�ات التساؤالت

 أداء  إ�جاب�ًا على التدر�ب یؤثر  - أفضل؟  هل �جعل التدر�ب أداء العامل 

 رضا رئ�سه عنه على لعامل اأداء یؤثر  - ئ�سه عنه؟ ضل للعامل إلى رضا ر هل یؤدي األداء األف

 إلنجاز ل إدراكهعلى   مشرف الموظفیؤثر رضا  - ؟ إلنجازل إدراكهعلى   مشرف الموظفهل یؤثر رضا 

   لهعن عم هعلى رضاالمدرك للعامل  إلنجازیؤثر ا - ؟  له عن عم هعلى رضا  لإلنجازالعامل  إدراكهل یؤدي 

 رضا العامل عن عمله على شعوره �السعادةیؤثر  - له على شعوره �السعادة؟العامل عن عمهل یؤدي رضا 

 

ومالحظة)، وتمكنوا من التوصل إلى نتائج    استخدام أسالیب وصف�ة (استب�انثم اختبروا الفرض�ات السا�قة �

 نهائ�ة اعتمدت علیها الشر�ة التخاذ العدید من القرارات  

  األسالیب اإلسقاطیة: 3-3- 5

معتقداتهم، مشاعرهم األساس�ة وذلك هي ع�ارة عن أسئلة غیر م�اشرة تحفز األفراد على إظهار دوافعهم، 

. ُ�طلب في هذا النوع من األسالیب  لمواض�ع مكان االهتمام من قبل المنظمة أو ال�احث ف�ما یتعلق �ا

في تفسیرهم لسلوك اآلخر�ن  اإلسقاط�ة من المستجو�ین أن �فسروا سلوك أفراد آخر�ن بدًال من سلو�هم، و 

تم �شف �التالي ی م، اتجاهاتهم في ذلك الحالة أو الوضع.�ظهرون �شكل غیر م�اشر دوافعهم، مشاعره 

جاهات المستجو�ین نحو شيء ما من خالل تحلیل استجا�اتهم لسینار�وهات مصممة لتكون غیر منتظمة  ات

ظهر المستجو�ین مشاعرهم،  أدد المعاني، �لما اله�اكل، غامضة، متعددة المعاني، و�لما �ان الوضع متع

 ال�حوث النوع�ة.  ) آل�ة عمل هذا النوع من5-5یوضح الشكل (وق�مهم. حاجاتهم، اتجاهاتهم، 
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 آل�ة عمل األسالیب اإلسقاط�ة): 5-5الشكل رقم (

 

 .ةاإلسقاط�  لألسالیب الرئ�س�ة  األنواع)  6-5و�وضح الشكل رقم (

 اإلسقاط�ةسالیب األنواع أ): 6-5الشكل رقم (

 

 :  (Association Techniques)أسلوب االرتباطات الذھنیة  5-3-3-1

عینة ومن ثم یتم سؤالهم عن أول شيء �خطر بذهنهم.  لوب لمؤثرات أو حاالت مض الناس وفقا لهذا األسُ�عرّ 

�ات، حیث  أفضل هذه التقن  أحد هو  (Word Association)و�عتبر أسلوب االرت�اطات الذهن�ة للكلمات 

الفرادسلو��اتعرض•
موضعحاالتأوآخر�ن
علىال�احثاهتمام

مامستجوب

1

و�علق�فسر•
علىعلىالمستجوب
اآلخر�نسلو��ات

2

تجوبالمستفسیراتال�احث�سقط•
جوبالمستعلىاالخر�نلسلو��ات

نفسه

اعرهممشدوافعهم،ال�احث�ستنتج•
الذيالسلوكحولواتجاهاتهم

یرغ�شكلاظهروهاالنهمشاهدوه
السا�قةالمرحلةفيم�اشر

3

 ألسالیب اإلسقاطیةا

 األسالیب التعبیریة االرتباطات الذھنیة أسالیب اإلكمال اإلنشائیةاألسالیب 

 دور شخص ثالث إكمال القصص إكمال العبارات لعب األدوار

 رتونالك استجابة للصور
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عند ذ�ر �ل �لمة أمام المستجو�ین قائمة �الكلمات و�طلب منهم ذ�ر أول �لمة تخطر على �الهم ُ�عرض 

م�عثرة ضمن قائمة الكلمات مع   ”Test Words“ع االهتمام من ال�احث لمات. تكون الكلمات موضمن الك

داف ال�حث عن المستجو�ین.  �عض الكلمات المحایدة والتي ل�س لها عالقة �الكلمات من اجل إخفاء أه

تجوب لإلجا�ة.   لوقت الذي استغرقه المسسجل ا�ُ و و�قوم المقابل بتسجیل استجا�ة المستجو�ین على الكلمات  

األساسي لهذا األسلوب هو سماح االرت�اطات الذهن�ة للكلمات أو المؤثرات �إظهار المشاعر الداخل�ة    والمبدأ

�تم تحلیل اإلجا�ات من خالل حساب: تكرار الكلمات التي ُتعطى  للناس حول الموضوع مثار االهتمام، و 

المستجو�ین اللذین ال �ستجیبون إلى �لمة اخت�ار�ة  د  عد ،  ل إعطاء أي استجا�ةقبالمستغرق  الوقت  ،  كاستجا�ة

 ما خالل فترة زمن�ة مقبولة.  

 ): مثال على االرت�اطات الذهن�ة لكلمة محددة.7-5الشكل رقم (

 

  : (Completion Technique)اإلكمال وب أسل 5-3-3-2

إكمال    هما:  أسلو�ینن له  هو األسلوب اإلسقاطي الذي یتطلب من المستجو�ین إكمال حاالت محددة وقد �كو 

“الع�ارات  Sentence Completion”  عرض على المستجو�ین عدد من الع�ارات غیر المكتملة و�طلب� :

 أسلوب في المتاجر ف�كون استخدام  ال�احث دراسة تسوق األفراد على سبیل المثال إذا أراد منهم إكمالها. 

 االعتدال ح�اة صح�ة

طعام 

خال�ة من  الرفاه طعام جید

 التوازن 

 ةقاالرش

التمار�ن   النشاط
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 إكمال الع�ارات على الشكل التالي: 

 هو....عمله  ر عنیتأخالشخص الذي  -

 المدیر الناجح هو..... إن -

“قصة إكمال الأما  Story Completion”:  َود المستجوب �جزء من القصة �الشكل الكافي لتوج�ه انت�اهه  ُیز

مما  طلب منه استنتاج النها�ة �أسلو�ه الخاص، �ُ ثم لكن دون إعطائه تلم�ح نحو النها�ة، لموضوع محدد و 

 ألساس�ة.  س�ظهر مشاعرهم وعواطفهم ا

ن تكتشف ف�ما �فكر  أالنسائ�ة للجوارب المصنعة  DuPontشر�ة أرادت  :DuPontال�حوث اإلسقاط�ة في 

  أنها سلوب المجموعات المر�زة، واالستب�انات إال المستهلكات، وقامت مثل غیرها من الشر�ات �استخدام أ

  ات المستجا�عدم رغ�ة  عات التر�یز هو  �انت مشكلة مجمو   ف�ه المستهلكات.  ن لم تكن �اف�ة لمعرفة ما تفكر 

اآلخر لم �كن مهتما، وشعر �عضهن في حاالت أخرى �عدم   هن�الخجل، و�عض نأحس �عضه جا�ة، �اإل

طلبت  . ع �شكل م�اشر، لذلك استخدمت الشر�ة أسلوب إكمال القصص الرغ�ة �مناقشة مثل هذه المواض�

 وأن الجوارب الشفافة الطو�لة ة مرت�طة �استخدام ن �شاهدوا صورا لحاالت محدد أ �ات االشر�ة من المستج

في حاالت  الجوارب الشفافة الطو�لة  ، وردود أفعالهن على ارتداء  هنئرا آ�قصصن حكا�ات تصف مشاعرهن،  

ر لیتحدثن عنه  لدى العدید منهن الكثیمحددة، و�ان 

رائهن، على  آ أكثر حر�ة وانطالقا في التعبیر عن    نو�

صورًا   هنعلى �عض سبیل المثال عرضوا أ�ضا

ل�عبروا  كر�م-�اآل�س ةمتسخ لجوارب شفافة طو�لة

أشارت نتائج هذه  عن الغضب من جراء هذه ال�قع.

  نوثة أو الدراسة إلى شعور النساء �أنهن أكثر جاذب�ُة 
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  و�نما   ئهالم یرغبن �ارتدا  �أنهن ، ولم تكن المشكلة  الجوارب الشفافة الطو�لةو�ثارة �النس�ة للرجال عندما ارتدوا  

  �أنهنما �انت تتلف �ن �فقدن تلك المشاعر الرائعة (اإلحساس مرت�طة �ارتدائها، وعند ال هنمشاعر في 

  لتكون أكثر تحمالً جوارب الشفافة الطو�لة لاجذا�ات ومثیرات). �ما أشار التحلیل إلى ضرورة تعدیل 

  لحق�قة للمستهلكات نحو التعرف على المشاعر ا DuPontلالستخدام الیومي للنساء. استطاعت شر�ة 

 عبر التلفون)،   (االستب�انالتأكد من هذه النتائج النوع�ة بواسطة �حوث �م�ة الحقة  وعندما تم  منتجاتها،  

لتالءم حاجات المستهلكات، وال تزال الشر�ة أكبر مصنع  افة الطو�لة  ب الشفالجوار قامت الشر�ة بتعدیل مواد  

 . لهذا المنتج

 : (Construction Techniques) ئیةاإلنشااألسالیب  5-3-3-3

یبنوا استجا�ة على شكل قصة،   أنقر�ب إلى حٍد ما من أسلوب اإلكمال، إال أنه یتطلب من المستجو�ین 

: �عرض )Picture Response(للصور أسلوب االستجا�ة  التالیین: كلینالش أحد حوار، أو وصف. و�أخذ 

ر إلى شخصیته  حولها. واستجا�ة الفرد للصور تشی على المستجو�ین صورة ما و�طلب منهم إخ�ار قصة

 )8- 5. الشكل رقم (المنتجات المدروسةواتجاهاته نحو الحالة أو 

�شكل غیر م�اشر على اتجاهات الموظف نحو الرشوة  رفلتعتساعد على ا): صورة موظف یرتشي 8-5الشكل رقم (

 

تون�ة في حاالت محددة متصلة وب رسوم �ار على المستج  (Carton Test)اخت�ار الكارتون    فيُ�عرض  بینما  
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الشخص�ات الكرتون�ة �استجا�ة على حوار   أحد تقوله  أن إلى ما �مكن  المستجوب �المشكلة، و�شیر هنا 

بهدف    �رتوني موجه نحو موظفین في الشر�ة  اخت�ار) مثاًال على  9- 5رقم (  شخص�ة أخرى. یوضح الشكل

في إطراء مدیره له حول ال�قاء لوقت طو�ل �عد الدوام، فین التعرف �طر�قة غیر م�اشرة على رأي الموظ

 . إطار الفكرة الذي �قع فوق الموظفةُ�طلب من �ل مستجوب ملء 

 ن ): مثال على اخت�ار الكرتو9-5الشكل رقم (

 

  :(Expressive Techniques)األسالیب التعبیریة  5-3-3-4

ن یلعب دورا أ (Role Playing)لعب الدور أسلوب  ُ�طلب من المستجوب في الشكلین التالیین:  أحد وتأخذ 

، ونوا�اه السلو��ة  اتجاهاتهن �ظهر مشاعره،  أفترض �المستجوب �من الم  ،ما أو افتراض سلوك شخص آخر

لمثال طلبت أحد المنظمات من �ل واحد من الموظفین في اإلدارات الوسطى لعب بیل اعلى سفي الدور. 

قدم للمستجوب  �ُ أسلوب الشخص الثالث أما في رح طر�قة أدائه للعمل. دور المدیر التنفیذي وتحدید وش

ال حالة مكتو�ة أو مصورة ثم �طلب منه ر�ط مشاعر واتجاهات طرف ثالث بهذا الوضع. وقد �كون سؤ 

 ب �ما یلي: مستجو ال

 جارك �عتقد بـ ...........  -



112 

 

 إن رأي زمالؤك �العمل هو.... -

النوع�ة الثالثة: مجموعات التر�یز،    األسالیب الجوهر�ة بین �ل من    ت االختالفاوقد �كون من الضروري فهم  

 ). 5-5مقابالت معمقة، والطرق اإلسقاط�ة �ما یوضح ذلك الجدول رقم (

 ر�یز، المقابالت المعمقة، واألسالیب اإلسقاط�ةمجموعات التمقارنة بین ): 5-5الجدول (

 المعاییر ر�زةمجموعات الم المقابالت المعمقة األسالیب اإلسقاط�ة

 درجة التنظ�م مرتفعة نسب�ا متوسطة نسب�ا منخفضة نسب�ا

 سبر االستجا�ات الفرد�ة منخفضة مرتفعة متوسطة

 تحیز ال�احث/ الوس�ط سب�امتوسطة ن مرتفعة نسب�ا منخفضة إلى مرتفعة

 تحیز التفسیر منخفضة نسب�ا متوسطة نسب�ا مرتفعة نسب�ا

 فضةمنخ متوسطة لمرتفعة مرتفعة
كشف معلومات تحت وعي  

 المستجو�ین

 كشف معلومات خالقة ومبتكرة مرتفعة متوسطة منخفضة

 حساسةالحصول على معلومات  منخفضة متوسطة مرتفعة

 المنفعة اإلجمال�ة ة جدایدمف مفیدة مفیدة لحد ما
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 تحلیل الب�انات النوع�ة:  5-4

وحدات التحلیل، �ستخدم تحلیل الب�انات النوع�ة  ثله من وما تم  األرقام �المقارنة مع ال�حوث الكم�ة حیث 

العامة المع�ار�ة. إن الهدف من  واإلجراءات الكلمات �وحدات للتحلیل وُتوجه وُتدار �عدد قلیل من القواعد 

الرئ�س�ة   واألفكارذات المغزى  األنماطاني، فحص وتفسیر وث النوع�ة هو فك ش�فرة، اكتشاف المعال�ح

 الخطوات الرئ�س�ة لتحلیل الب�انات النوع�ة:وتكون  ت.الب�اناظهر من التي ت

�ختار ال�احث في هذه المرحلة الجوانب التي  ):Data Reductionتخف�ض أو ضغط الب�انات ( .1

 ها من الب�انات النوع�ة، �قوم �ضغطها، واست�عاد غیر الهامة. سیتم التأكید علی

ض�ح�ًا (مرئ�ًا) للب�انات �استخدام أدوات سیرا تو رحلة تف�طور ال�احث في هذه الم عرض الب�انات: .2

، والعالقات األنماط، الجداول، أو المصفوفات. �ساعد هذا العرض على توض�ح األشكالمثل 

 المتداخلة في الب�انات.

�أخذ ال�احث �االعت�ار معاني الب�انات التي تم تحلیلها   النتائج والتثبت من صحتها: الصاستخ .3

 �النس�ة لتساؤالت ال�حث. امینها یها ومضوتعم�م معان 

  الرقم�ة   غیر  الب�انات   لتنظ�م  مختلفة  طرق   على)  Qualitative Data Analysis(  النوع�ة   الب�انات   تحلیل  �عتمد 

هذه  ستخدمتُ . النوع�ة الب�انات  لتحلیل الكمبیوتر برامج  متزاید  �شكل ال�احثون  دم�ستخ. وتحلیلها وتنظ�مها

  والعلوم  النفس وعلم االجتماع علم مثل العلم�ة المجاالت  من العدید  في النوع�ة الب�انات  تحلیلل  برنامجال

. ف�ما یلي قائمة  ق سو ال في ث و و�ح للشر�ات  شائعة أداة  أنه �ما التر�و�ة، والعلوم والطب واإلدارة  الس�اس�ة

 �أهم برامج التحلیل النوعي للب�انات: 

1. Aquad 
2. ATLAS.ti 

3. Cassandre 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aquad
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas.ti
https://en.wikipedia.org/wiki/Cassandre_software
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4. CLAN 
5. Coding Analysis Toolkit (CAT) 

6. Compendium 
7. Dedoose 

8. ELAN 
9. KH Coder 
10. NVivo 

) Deductive) في نها�ة هذا الفصل العالقة الوث�قة بین ال�حث االستنتاجي (10- 4یوضح الشكل رقم (     

 ).  Inductiveوعي (حث النوال�

 ): العالقة الوث�قة بین ال�حوث االستنتاج�ة واالستكشاف�ة10-4الشكل رقم (

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/CLAN_program
https://en.wikipedia.org/wiki/Coding_Analysis_Toolkit
https://en.wikipedia.org/wiki/Compendium_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dedoose
https://en.wikipedia.org/wiki/ELAN_software
https://en.wikipedia.org/wiki/KH_Coder
https://en.wikipedia.org/wiki/NVivo
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116 

 

 : الخامس الفصلخالصة 

حاالت استخدام  هذا الفصل نوع�ة و�م�ة، تناول إلى �حوث ب�انات لنوع ال اإلدار�ة وفقاً ال�حوث  ت نفُص 

�التفصیل األسالیب األساس�ة الثالثة لل�حوث   َعرَض ما ومن أهمها تحدید مشكلة ال�حث، � ال�حوث النوع�ة

وطرح  ،مستجو�ًا في آن واحد 12إلى  8بین التي تقوم على مقابلة ما  مجموعات التر�یز وهي النوع�ة

التي تستند   لمقابالت المعمقةتناول الفصل ا اة �موضوع ال�حث علیهم، �ماألسئلة ذات الصلمجموعة من 

  وصوالً   ،ف�ما �عد وطرح أسئلة تخدم غرض ال�حث لتحلیلها    حدةمن األفراد �ل على  إلى مقابلة عدد محدود  

محددة لدى تقوم على استخدام أسالیب غیر م�اشرة الكتشاف جوانب التي  األسالیب اإلسقاط�ة  إلى

 المستجو�ین ال �مكن �شفها �شكل م�اشر. 
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 أسئلة الفصل الخامس
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   إفراديفراد �شكل وعة من األتر�یز لمقابلة مجمتستخدم مجموعات ال 1

   تستخدم المقابالت المعمقة مع مجموعة من األفراد    2

   تناسب المقابالت المعمقة حاالت تطو�ر أفكار جدیدة 3

   تناسب المقابالت المعمقة سبر أعماق مستجوب ما 4

   ًتحلل ب�انات مجموعات التر�یز �م�ًا  5

   إجا�ات على مواض�ع حساسة منح ال�احث  ت التر�یز �قدرتها علىمجموعاتتمتع  6

   تستط�ع األسالیب اإلسقاط�ة �شف معلومات تحت وعي المستجو�ین 7

   إن المنفعة اإلجمال�ة ألسالیب اإلسقاط�ة مرتفعة للغا�ة 8

 أسئلة متعددة الخ�ارات

 أي من التالي ال ینطبق على ال�حث النوعي؟ .1

 للمجتمعن الحاالت غیر الممثلة غیر معدد ص -أ

 تحلیل غیر إحصائي للب�انات  -ب

 شكل غیر منظم لجمع الب�انات -ت

 تستخدم نتائج ال�حث للتوص�ة �إجراء معین. -ث
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 أي مما یلي هو تطبیق منهجي لمجموعات التر�یز؟ .2

 التوص�ة �اتخاذ قرار  -أ

 تولید مسارات بدیلة للقرارات المكن اتخاذها  -ب

 صح�حة ثو  من ب  كال -ت

 ا �م�اخت�اره�مكن اتولید الفرض�ات التي  -ث

 تش�ه المقابالت المعمقة مجموعات التر�یز في �ل مما یلي عدا:  .3

 كالهما مقابالت غیر منتظمة اله�كل. -أ

 كال من الطرق الم�اشرة للحصول على المعلومات. -ب

 كالهما أسالیب ال�حث النوعي.  -ت

 . كالهما مقابالت لكل فرد على حدا -ث

ز وفي �ثیر من األح�ان إلى حد أكبر. أي من العیوب  عات التر�یمساوئ مجمو مقة من العدید من  تعاني المقابالت المع .4

 التال�ة ال �شارك مع مجموعات التر�یز؟

 من الصعب والمكلف إ�جاد مقابلین ماهرة قادر�ن على إجراء المقابالت المعمقة. -أ

 عدم وجود ه�كل �جعل النتائج عرضة لتأثیر المقابل.  -ب

 ل علیها. ي تم الحصو الت فسیر الب�انات�صعب تحلیل وت -ت

 و�جري تقاسم �ل ما سبق مع مجموعات التر�یز. -ث

 أي من الع�ارات التال�ة خاطئ ف�ما یتصل �األسالیب اإلسقاط�ة؟  .5

 تستخدم األسالیب اإلسقاط�ة عند عدم إمكان�ة الحصول على المعلومات المطلو�ة بدقة من قبل وسائل م�اشرة. -أ

 ى أفكار وتصورات أول�ة. للحصول عل  الستكشاف�ةقاط�ة في ال�حوث اتستخدم األسالیب اإلس -ب

 نظرا لتعقیدها، ال ین�غي أن تستخدم األسالیب اإلسقاط�ة من قبل غیر الخبراء -ت

 .وال إجا�ة مما سبق -ث
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 درجة تنظ�م مجموعات التر�یز .6

 مرتفعة نسب�ا -أ

 متوسط نسب�ا -ب

 منخفض نسب�ا -ت

 غیر منتظمة أبدا -ث

 اإلسقاط�ةإن تحیز تفسیر األسالیب  .7

 مرتفع نسب�ا -أ

 انسب� متوسط -ب

 منخفض نسب�ا -ت

 غیر متحیزة أبدا -ث

 تتمتع �قدرتها على الحصول على معلومات حساسة، إنها....  .8

 مجموعات التر�یز -أ

 المقابالت المعمقة -ب

 األسالیب اإلسقاط�ة -ت

 ال�حوث الكم�ة -ث

 قضا�ا للمناقشة \) أسئلة 3

 . أنواع األسالیب اإلسقاط�ة) 1السؤال (

 اط�ة.م أنواع األسالیب اإلسقار أه�اختصاشرح 

 ]3-3- 5توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15مدة اإلجا�ة:  [
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 مقارنة بین مجموعات التر�یز والمقابالت المعمقة ) 2السؤال (

 قارن بین بین مجموعات التر�یز والمقابالت المعمقة

 ]1-3- 5 (توج�ه لإلجا�ة: الفقرة .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [

 .  مقارنة بین األسالیب النوع�ة) 3السؤال (

 قارن بین األسالیب النوع�ة. 

 ]3-3- 5توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: [
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 : دسالفصل السا

 تصم�م ال�حوث الوصف�ة (االستب�ان)

 Descriptive Research Design: Questionnaire 

 

 كلمات مفتاح�ة:

، ال�حث الوصفي  (Qualitative research)، ال�حث النوعي (Quantitative Research)ال�حث الكمي 

(Descriptive Research)  االستقصاء، أسالیب (Survey Methods)  االستقصاء عبر البر�د ،(Mail Interviews)  ،

 Computer-Assisted) لكمبیوترفوني �مساعدة ااالستقصاء التل، (Mail Panels)العینات البر�د�ة المستمرة 

Telephone Interviewing) 

 ملخص الفصل:

و�استخدام  اإللكترون�ة األسالیب�عرض الفصل نوعي ال�حوث الكم�ة والوصف�ة، وأسالیب االستقصاء المختلفة، وخاصة 

 األسالیب. تطب�قه، و�ذلك معاییر المقارنة بین تلك ات �ل منها و��ف�ة وظروفالحاسب، ومیز 

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة: 

 على مفهوم �ل من نوعي ال�حوث الوصف�ة والكم�ة. یتعرف  -

 على حاالت استخدام ال�حوث الكم�ة.یتعرف  -

 على حاالت استخدام ال�حوث النوع�ة  یتعرف  -

 ا.و��ف�ة المفاضلة بینهبین أشكال االستقصاء �میز  -

 ا.ومیزاته اإللكترون�ةعلى األسالیب یتعرف  -

 ضرورة التكامل بین المنهجین الكمي والنوعي في ال�حوث اإلدار�ة.یدرك  -
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 مفهوم ال�حوث الوصف�ة وال�حوث الكم�ة  6-1

ر�ز على جمع الب�انات من  ي  ال�حوث التي ته:  (Quantitative Research)الكم�ة تعر�ف ال�حوث 

العالقة   من خالل الق�اس من تحدید   خالل االستب�ان �أداة أساس�ة والحصول على ب�انات و�حصاءات تمكن

 �المستقبل.   تنبؤالو ج النتائج ا ستخر ابین المتغیرات، وتحدید األس�اب، ومن ثم 

هي ال�حوث التي تهدف إلى اكتشاف الوقائع،   ):Descriptive Researchصف�ة (تعر�ف ال�حوث الو 

حالة  ، و�ما تقوم �الكشف عن الووصف الظواهر وصفًا دق�قًا، وتحدید خصائصها تحدیدًا ��ف�ًا، أو �م�اً 

السا�قة للظواهر، و��ف وصلت إلى صورتها الحال�ة، وتحاول التنبؤ �ما ستكون عل�ه في المستقبل، 

   .ختصار فهي تهتم �ماضي الظواهر، وحاضرها، ومستقبلهاو�ا

 حاالت استخدم ال�حوث الوصف�ة: 6-2

ین، المنظمات، مندو�ي المب�عات، أو مناطق  مجموعة ما مثل: المستهلكین، العمال، اإلدار� لوصف -أ

و خر، أالفا Saks Fifth Avenueاف�ة. على سبیل المثال قد ترغب الشر�ة بتوص�ف مستهلكي متجر جغر 

 على امتداد العالم.  Coca Coalشركة رسم صورة عن موظفي 

تمع ما واللذین �سلكون  نوا: أفرادًا، أم موظفین، أم مستهلكین) في مجلتقدیر نس�ة الوحدات (سواء أكا -ب 

اللذین یتسوقون من متاجر   Saks Fifth Avenueعلى سبیل المثال: نس�ة عمالء متجر  سلوٍك ما.

ال�ا�ان�ة اللذین �شعرون �الرضا عن العمل الذي یؤدونه،   Toshibaة الموظفین في شر�ة  تخف�ضات، أو نس� 

 .ت اإلنترنفراد اللذین یتعاملون مع المصارف عبر أو نس�ة األ

إلى  Apple،Shell ،IBMلتحدید ��ف یدرك األفراد شيء ما: مثال ��ف ینظر الموظفین في شر�ة  -ت 

 جاهات الموظفین في شر�ةدارة؟ ما هو رأیهم �منتجاتها؟ ماهي اتمنظماتهم؟ ما هي اتجاهاتهم نحو اإل

Microsoft �� أو منتج ما؟  ف یدرك المستهلك خصائص وصفات عالمة تجار�ة مانحو برامج التدر�ب؟ 
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لتحدید مدى ارت�اط المتغیرات ب�عضها ال�عض، مثال ما هي درجة ارت�اط رضا الموظفین مع أسالیب    -ث 

العالم�ة، أو ما هو أثر برامج التدر�ب على أداء الموظفین في شر�ة  Nestleشر�ة  التحفیز المت�عة في

Boeing ��ة. األمیر 

 دمة في �ل من أسالیب االستقصاء والمالحظة. لألدوات المستخ) تفصیًال دق�قاً 2-6و�وضح الشكل رقم (     

 ): الب�انات الوصف�ة 1-6الشكل رقم (

 

 

  2000انتخا�ات العام    شیوعًا وشعب�ًة یومًا �عد یوم، وقد منحت   أكثر  اإلنترنت االستقصاءات عبر  أص�حت  

إلى قدرتها على التنبؤ  �اإلضافة ، دقتها، اإلنترنت  فرصة لل�احثین الخت�ار طرق االستقصاء عبر

 �االنتخا�ات. 

�حٍث عبر   إنجاز ال�حث�ة على عاتقها  )InteractiveHarris  )www.harrisinteractive.comمنظمة  أخذت 

مقابالت تفاعل�ة عبر   أنجزت . األمیر��ةتحدة منطقة انتخاب�ة مختلفة عبر الوال�ات الم 73في  اإلنترنت 

 البیانات الوصفیة

 المالحظات االستبیان
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الغ.  ناخب � 240666مع  2000من العام  6Novemberو October 31بین الفترة الواقعة  اإلنترنت 

مع   اإلنترنت بواسطة استقصاء عبر  Harris Interactiveالنتائج إلى تطابق للنتائج التي قامت بها  أشارت 

 ). 1- 6دول رقم (استقصاء عبر التلفون. �ما �شیر الج

 والتقدیرات على المستوى القومي. ): نتائج االنتخا�ات 1-6الجدول رقم (

 Gore Bush Nader 

Election Final Results 48 48 3 

Predictions    

Harris Interactive (Online) 47 47 4 

Harris Interactive (Phone) 47 47 5 

CBS 45 44 4 

Gallup/CNN/USA Today 46 48 4 

Pew Research 47 49 4 

IBD/CSM/TIPP 46 48 4 

Zogby 48 46 5 

ICR/Politics Now 44 46 7 

NBC/WSJ 44 47 3 

ABC/WashPost 45 48 3 

Battleground 45 50 4 

Rasmussen(Automated Telephone) 49 40 4 

في التنبؤ بنتائج    اإلنترنت   استقصاءات منطقة انتخاب�ة أخرى ش�ه مطا�قة أ�ضًا. تثبت دقة    72  كانت دقة الـ

المصممة �طر�قة جیدة �مكنها أن تتن�أ �شكل �عتمد عل�ه بنتائج   اإلنترنت  استقصاءات  س�اقًا �أن 73الـ 

و�فوز   أصوات  بنس�ة تتن�أ أ�ضاً  نأ اإلنترنت من ناح�ة ثان�ة استطاعت االستقصاءات عبر  االنتخا�ات.

Georg W. Bush فة إلى فوز ضا�اال 2004 في العامObama  التالي یزداد االهتمام  2008في العام�
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 . اإلنترنت واالعتماد على االستقصاءات عبر 

المالحظة للحصول على المعلومات. عندما  أسلوب تعتمد الشر�ات ال�ا�ان�ة �شكٍل مكثف للغا�ة على      

  األمیر��ة تفقد حصتها السوق�ة في الوال�ات المتحدة  )Camera Canon )non.comwww.caت شر�ة كان

في هذه السوق لم یبذلوا مجهودًا   Bell & Howell�أن موزعیها    Canonارتأت إدارة شر�ة    Minoltaلصالح  

 كاف�ًا لز�ادة مب�عات وحصة منتجاتها. 

لكین أو تجار  معلومات من المسته  السا�قة الذ�ر على  اواستنتاجاتهلم تعتمد في قراراتها    Canonولكن       

ثالثة إدار�ین �ا�انیین من الشر�ة إلى الوال�ات   أرسلت التجزئة، و�نما اعتمدت على المالحظة الشخص�ة، فقد  

، أمر�كافي    أساب�ع  6مدة    TatehiroTsurutaالمدعو    Canonالمتحدة لل�حث في المشكلة. قضى مدیر فر�ق  

على هیئة مستهلك ومالحظة    Canonر التي �انت تب�ع �امیرات  لمتاجإلى ا  وجل ما �ان �فعله هو الدخول

  Canonآل�ة عرض الكامیرات و��ف�ة خدمة الموظفین للعمالء. �النت�جة الحظ عدم حماسة الموزعین نحو 

 ت االستنتاجا ت ومتاجر التخف�ضات.  أدت هذه صیدل�افي ال Canonكما الحظ عدم جدوى ب�ع �امیرات 

وحصتها   امب�عاته حجم  ازد�اد  حها لمنافذ خاصة بها، مما أدى إلىالشر�ة إلى افتتا التي توصلت إلیها

ب�ع الم�اشر وعبر  بواسطة ال بلداً  115من  أكثرمنتجاتها في  2009السوق�ة، �اعت الشر�ة في العام 

 مب�عات من خارج السوق ال�ا�ان�ة.       % من حجم ال75الوسطاء ومع 

 

 (Survey Methods)أسالیب االستقصاء 6-3

هو استب�ان منظم ومرتب اله�كل �عطى إلى عینة من مجتمع ما، �حیث �كون مصمما لجمع معلومات 

وعیهم، �ما یتعلق بـ: سلو�هم، نوا�اهم، اتجاهاتهم،  ُ�سأل المستجو�ین أسئلة متنوعة ف  محددة من المستجو�ین.

) تفصیًال موسعًا لكل نوع من  3-7كل رقم (ح�اتهم، و��اناتهم الد�موغراف�ة. و�وضح الش أنماطدوافعهم، 

http://www.canon.com/


127 

 

 االستقصاء.  أسالیب 

): أسالیب االستقصاء2-6الشكل رقم (

 

 طریقة التلفون   3-1- 6

 التالیتین: وقد تتم �أحد الطر�قتین ، 

والتي تتضمن االتصال  : (Traditional Telephone Interviews)االستقصاء التلفوني التقلیدي  -أ

�احث أو المقابل استمارة  الهم عددا من األسئلة الهادفة، حیث �ستخدم ال�عینة من المستجو�ین وسؤ 

 YouTubeاستقصاء ورق�ة و�سجل علیها استجا�ات �ل مستجوب �قلم. �مكن للطالب العودة إلى 

 لمشاهدة مقاطع فیدیو �مثال على هذا النوع. 

: وهي أكثر  (Computer-Assisted Telephone Interviewing)عدة الكمبیوترء التلفوني �مساتقصااالس

على شاشة   آلي: �ستخدم استب�ان األولاألسلو�ین التالیین،  �أحد شیوعا من الطر�قة السا�قة، وقد تكون 

ص�ح الكمبیوتر  على رأسه و�جلس ق�الة الكمبیوتر، حیث � وم�كروفون الكمبیوتر، �ضع المقابل سماعة 

لب أرقام  ون، و�ناًء على طلب ال�احث �قوم الكمبیوتر �طعن الورقة والقلم، والسماعة بدیًال عن التلف بدیال

محددة، عندما یرد المستجوب �قرأ ال�احث عل�ه األسئلة و�سجل إجا�اته م�اشرة على قاعدة ب�انات الكمبیوتر. 

لتي توضح ��ف�ة إجراء هذا النوع من وا YouTubeد على الـ�مكن مشاهدة العدید من مقاطع الفیدیو الموجو 

 ات.االستقصاء

أسالیب االستقصاء

التلفون

بمساعدة 
الكمبیوتر التقلیدیة 

مقابلة شخصیة

بمساعدة 
الكمبیوتر أماكن عامة  في البیت

البرید

البرید العادي العینات 
المستمرة

وسائط إلكترونیة

البرید 
اإللكتروني

موقع 
إلكتروني
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 : �قوم الكمبیوتر �إتمام هذه المقابلة �شكلٍ  �امل.الثاني

�إجراء  Hallmarkألن النساء �س�طرن على أكثر من نصف قرارات الشراء في بیوتهن، قامت شر�ة       

�عض األ�حاث النوع�ة التي أظهرت أهم�ة صد�قات   جاز�إنقامت في البدا�ة  �عض األ�حاث على النساء.

ي) بواسطة االستقصاء  ها. �عد الق�ام بهذه ال�حوث النوع�ة قامت �إجراء �حث �مي (وصفالمرأة في ح�ات

عن أول مرة أص�حوا بها ملمات   39- 18التلفوني حیث تم سؤال النسوة التي تتراوح أعمارهن ما بین 

 صل معهن. توا�صد�قاتهن، و�م أص�حوا على 

عدم االتفاق مع أزواجهن، المعلومات الشخص�ة ُسئلن عن مقدار أو نس�ة تشار�هن أسرارهن، مفاجأتهن، 

% من النسوة �شعرن �أن هنالك مناس�ة لمشار�ة المعلومات 45ئهن. أظهرت النتائج �أن نس�ة مع أصدقا

وء ت�این آرائهن مع صد�قاتهن،  بهد % من النسوة  81مع صد�قة بدًال من صدیق. �اإلضافة إلى ذلك یناقش  

% من النسوة  42أم�ال قر��ا من أفضل صد�قاتهن، ولدى  10ق % من النسوة ضمن نطا33كما �قطن 

 میل. 100% منهن على مسافة أكثر من  28واحدة مقر�ة جدًا، و�ع�ش   صد�قة

ایدة �اسم: لمعبناِء على هذه المعلومات �طرح خط منتجاتها الجدید ل�طاقات ا Hallmarkقامت شر�ة

“Hallmark Fresh Ink”  االستقصاء التلفوني    على اتصال مع صد�قاتهن. أص�ح  والتي تمكن النسوة من ال�قاء

 والتي تمكن الشر�ة من تطو�ر استرات�ج�ات تسو�ق�ة ناجحة.        Hallmarkمیزة لشر�ة 

 الطریقة الشخصیة  3-2- 6

 وتتم �الطرق التال�ة:، 

  : ُ�قابل المستجو�ین وجها  (Personal In-Home Interviews)وتهمبی استقصاء المستجو�ین في  -أ

تكون مهمة ال�احث هي: االتصال �المستجو�ین، طرح األسئلة وتسجیلها،    لوجه في بیوتهم، �التالي

 إلى تراجع استخدام هذا األسلوب �سبب ارتفاع تكال�فه. وهنا یوجد حالتین:  اإلشارةبد من وال 
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 أيوفي حال وجود  عل�ه �أنفسهم، �اإلجا�ةا االستب�ان للمستجو�ین ل�قومو  ألولىلة االحا�قدم ال�احث في 

استفسار حولها) �ستفسر    أيوعدم ضرورة وجود    األسئلةستفسار للمستجوب (رغم وجوب وضوح  اتساؤل أو  

ه �ملء  على المستجوب و�قوم بنفس األسئلةال�احث  الحالة الثان�ةمن ال�احث الموجود ق�الته. و�طرح في 

   إجا�اته.

خالل مقاطعتهم في أماكن عامة  لمستجو�ین من  وقد ُ�ستقصى ا  االستقصاءات في األماكن العامة: -ب

 مثل: المتاجر، المجمعات التجار�ة الكبرى، وهي أحسن من طر�قة الذهاب إلى بیت المستجوب. 

، وهو مناسب  لمستجو�ین في أماكن عملهمیتوجه ال�احث إلى ااالستقصاءات في أماكن العمل:  -ت 

الق�ادة، معدل دوران    أنماطالرضا الوظ�في،  ث المتعلقة �الموارد ال�شر�ة مثل ق�اس  خصوصا لأل�حا

 الید العاملة..... ودراسة العالقات بینها. 

) �إجراء أ�حاث The Pan Arab Research Center )www.arabiandemographics.com�قوم مر�ز   

تتضمن  ). Target Group Index )TGIهذه األ�حاث بـ  شاملة حول سكان جمهور�ة مصر العر��ة تسمى

المنتجات،    صنف من  400هذه األ�حاث على استقصاءات عن استخدامات المنتجات والعالمات التجار�ة (

ح�اة واالتجاهات (والتي تسمح بتوص�ف  عالمة تجار�ة)، التعرض لوسائل اإلعالن، نمط ال  5000وأكثر من  

یتم اخت�ار   الترفیه�ة. واألنشطة الیوم�ة، سلوك التسوق،  األنشطة)، لمستهدفةنفسي ود�موغرافي للجماهیر ا

الحصول على قائمة رقم�ة من أكثر من   عبر عدة مراحل على أسس عشوائ�ة، �كون ضرور�اً ین المستجو�

ذلك بهدف الحصول على عینة مناس�ة. ُتسحب العینة من  ملیون شخص مدمجة مع مصادر أخرى و  20

تتم الدراسة   الكبرى، مصر العل�ا، مصر الدن�ا، دلتا النیل، والمناطق الساحل�ة.القاهرة خمسة مناطق: 

�ستخدموا    مقابل، یت�عوا أسلو�ین لسؤال المستجو�ین:  5000  المیدان�ة خالل فصول السنة المختلفة، و�نجزها

ن (المجالت، الصحف، غراف�ة ف�ما یتعلق �التعرض لوسائل اإلعال منزل�ة لجمع ب�انات د�مو أوًال مقابالت 

). وفي نها�ة المقابلة الشخص�ة ُیترك �تی�ًا یتضمن استب�انًا �غطي المعلومات  واإلنترنت ، الرادیو، التلفز�ون 

http://www.arabiandemographics.com/
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عالمة    5000صنف منتج، وأكثر من    400خص�ة واالستخدام المنزلي لحوالي  الش

 �ة، �اإلضافة إلى نمط الح�اة واالتجاهات. تجار 

تقن�ات المقابلة �اإلضافة إلى ��ف�ة  ي تدر��ًا �امًال على ُیدرب �ل مقابل میدان 

ن على  بناء األلفة مع المستجو�ین. قد یتم عبر البر�د إعالم ر�ات المنزل المدونی

�عد تر�ها لدى القائمة الرقم�ة �موعد مقابلتهم بواسطة مقابل. ًتجمع االستب�انات 

أتموا اإلجا�ة على  اللذین  أ�ام، تمنح الشر�ة هد�ة ألولئك 5-4المستجو�ین بـ 

مصدرا للمعلومات الق�مة عن   TGIوخالل سنوات عدیدة أص�ح  االستب�ان.

 طاعات مختلفة. المستهلكین وذلك للشر�ات العاملة في ق

التي   األخطاء أهملمشاهدة �عض  YouTubeـ�مكن للطالب مشاهدة العدید من مقاطع الفیدیو على ال     

 . العامة األماكناالستقصاء في قد �قع فیها ال�احث عند 

 Computer-Assisted Personal)الستقصاء �المقابلة الشخص�ة �مساعدة الكمبیوتر ا  -ث 

Interviewing)    جلس وفقًا لهذا األسلوب المستجوب أمام الكمبیوتر و�جاوب على أسئلة االستب�ان�

دهم في  �ین لیوجههم و�ساعستخدام الشاشة ولوحة التحكم. و��قى ال�احث على مقر�ة من المستجو �ا

  YouTubeاإلجا�ة على االستقصاء. یرجى مشاهدة العدید من مقاطع الفیدیو الموجود على الـ

 Touch ScreenSurveys with theوالتي توضح هذه الطر�قة. �ما �مكن االطالع على الحالة 

Touch of a Screen 

الشر�ات الرائدة في تقد�م   احد )Touch Screen )www.touchscreenresearch.com.auتعتبر شر�ة  

البرمج�ات الخاصة �االستب�انات بواسطة شاشات اللمس، �اإلضافة إلى األجهزة المرافقة لها. استطاعت  

القت أكشاك  السوق.  في جمع ب�انات عن Eli Lilly، و ANZة العدید من العمالء مثل بنك الشر�ة مساعد 

http://www.touchscreenresearch.com.au/
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�سبب تصم�مها العملي واالنس�ابي و�وسیلة فعالة في جمع    �اأسترالشاشات اللمس شعب�ًة وانتشارًا واسعًا في  

 الب�انات المناس�ة. 

للمعارض من زوراها التوجه إلى   ETFوالتي تدعى  Touch Screenالشر�ات المتعاملة مع  أحد طلبت 

في م�اني معرضها وصاالتها وذلك لإلجا�ة عبر   الموجودة Touch Screen Surveyلـ  اإللكترون�ةاألكشاك 

خاللها جمع معلومات على قدٍر �بیر من    من   ETFشاشات اللمس عن األسئلة الموجودة فیها، واستطاعت  

ر. بینت النتائج لشر�ة  المعرض وما هي دوافع الحضو زوار للمعرض، ��ف سمعوا � أنواعاألهم�ة مثل 

ETF  إعالن�ة مثل بر وسائل �إعالنات ع  �أن ظهورهاACP’s Money MagazineوPBLMedia Group   و

Channel 9   ان فعاال للغا�ة في بناء الوعي بها، وتشج�ع الناس على ز�ارة المعرض. وعند نها�ة المعرض�

على   �حتوي �ملف  ETFقادرة على تزو�د  Research Touch Screenساعة �انت شر�ة  72وضمن 

بناًء على هذه النتائج تحدید مناطق مستهدفة محددة من   ETFطاعت است حة ونتائج شاملة،معلومات واض

 اجل المعارض المستقبل�ة. 

 

 أسالیب البرید  3-3- 6

ــطة البر�د : (Mail Interviews)االســــتقصــــاء عبر البر�د  -أ ــتب�ان بواســـ ــل االســـ ــتجو�ین ُیرســـ إلى مســـ

ــ�قا. ــم عادة حزمة البر�د الواحدة على:  محددین مســـ ــ�ح بهدف ال�حث،  وتضـــ ــالة توضـــ الظرف، رســـ

سـتب�ان، وظرف إلعادة االسـتب�ان، وفي �عض األح�ان �عض المحفزات. �قوم المسـتجوب �ملء اال

 Mint to Be Togetherاالستب�ان و�عادته إلى ال�احث. یرجى االطالع على الحالة العمل�ة 

األمر�ك�ة، یدر�ه   Charlotte  في مدینة) The Mint Museum of Art )www.mintmuseum.org�قع متحف  

المعاهد الثقاف�ة الراق�ة في الجنوب األمر�كي، و�ســـــــــــبب التغیرات في ســـــــــــكان المنطقة  أحد الناس على أنه  

http://www.mintmuseum.org/
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ضــل طر�قة ما إذا �انت مجموعته المتنوعة والكبیرة جدًا من القطع الفن�ة أفبدأت إدارة المتحف �التســاؤل ف�

ــاـفة إلى ذـلك أرادت إدا العـامـة من الـناس. لتقـد�م الفنون لعـامـة الـناس ومن هي هـذه  أنرة المتحف ـ�اإلضــــــــــــ

ولم �كونوا متأكدین ف�ما إذا �ان  Mint Museum of Craft + Designتطور نســــــــخًة جدیدة للمتحف وهي 

 Interتخدمت إدارة المتحف شـــــــر�ة انوا ســـــــ�فهمون ذلك. لذلك اـســــــ ما تر�ده الجماهیر فعًال، ف�ما إذا � هذا

Active Research  ت التي ترغب إدارة المتحف صـــــــــــممت دراســـــــــــة من مرحلتین الكتشـــــــــــاف المعلوماالتي

ي، ونحو ق�ـاس الوعي، الز�ـارات للمتحف االتجـاهـات نحو المتحف الحـال هـدف ال�حـث هو �ـان �معرفتهـا.

 Mint Museum of Craft + Designالنسخة الجدیدة 

مجموعة تر�یز (�حث نوعي) متبوعا �مرحلة    15ولى للدراسة نوع�ة التصم�م وتكونت من  رحلة األكانت الم

مستجوب تقر��ًا من سكان   10000�مي مكونة من استب�ان تفصیلي تم إرساله �البر�د العادي إلى �حث 

،  اإلحصائ�ةمج تفر�غ الب�انات الكم�ة على احد البرا و�عد  استمارة. 1300ة ستعاد تم ا Charlotteمدینة 

نه للنخ�ة  أللمتحف على المناس�ة، أظهرت النتائج إدراك الجمهور  اإلحصائ�ةوتحلیل هذه الب�انات �الطرق 

. سكة أو موحدةمن الناس �ما شعروا �أن المجموعة الفن�ة الحال�ة �انت متنوعة للغا�ة وال تقدم فكرة متما

ولكنهم شعروا �الحاجة إلى م�ادة تثق�ف�ة   Mint Museum of Craft + Designدعم الناس الفكرة الجدیدة 

 كبیرة لتعر�ف الناس معنى هذه النسخة الجدیدة.

كانت األسعار، التذاكر، وأماكن ر�ن الس�ارات معوقات حال�ة تمنع الناس من الحضور إل�ه، لذلك أخذت 

$ مقبوال من   7- 5ل�الغ ف ذلك �عین االعت�ار عند تطو�ر المبنى الجدید، �ان رسم الدخول اإدارة المتح

طورت إدارة المتحف  الناس، واعتقدوا أنه من األفضل تطو�ر برامج عضو�ة للتشج�ع على الحضور.

حال�ة في بناًء على النتائج التي توصلت إلیها، قامت بدمج مجموعتها الفن�ة ال 2008استرات�ج�اتها عام 

م في �عض األح�ان قطع أورو��ة ولكن في  �ا، تقد صورة أكثر تر�یزًا (الفن في األمر�كیتین) وترتیبها زمن
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یدخل على   أن$ لكل شخص ومن الممكن للشخص 6األساس فن األمر�كیتین، وأقصى حد �رسم الدخول 

 كال المتحفین القد�م والجدید بنفس التذ�رة طالما بنفس الیوم. 

تتكون    �بیر،  جغرافي  تتضمن عینة �بیرة وعلى مستوى   :(Mail Panels)�ة المستمرة  البر�د  العینات -ب 

من األفراد اللذین وافقوا على المشار�ة الدور�ة �استب�ان عبر البر�د، الهاتف، أو نوع آخر من  

 االستقصاءات.   

 األسالیب اإللكترونیة   3-4- 6

حثة قائمة �األفراد المراد إرسال البر�د اإللكتروني  الجهة ال�ا�كون لدى  :اإللكترونياالستقصاء عبر البر�د 

االستقصاء عبر ، أما ASCII على شكل لیهم. و�كون االستقصاء موجودا ضمن صفحة رسالة اال�میلإ

�طلب منهم    ، ُیرسل الرا�ط للمستجو�ین،HTML�شكٍل معاكس لألسلوب السابق �ستخدم لغة    فهو:  اإلنترنت

 لء هذا االستقصاء. المحدد لم إلى الموقعالدخول 

، فهي تنمو  اإلنترنت الموس�قى عبر    ناعة الموس�قى أن تتجاهل سوق ال تستط�ع أي شر�ة تعمل في ص     

) هذه الحق�قة وطورت وسائل  www.sony.comالعالم�ة ( Sonyوتتغیر �شكٍل �بیر، أدر�ت إدارة شر�ة 

  �إنشاء   Sonyسوق. قامت شر�ة  لتحدید ن�ضات هذا ال  لإلنترنت دید آراء الناس األكثر استخداما  تحل  ابتكار�ه

وقیدوا الدخول   )،VOTE  )Voice of the Elite�اسم    Play Station3  لمنتجها  اإللكترونياستب�ان عبر الموقع  

ین لهذه اللع�ة. ممن �انوا العبین جدی Play Stationإلى االستقصاء �أعضاء محددین من أعضاء 

ممتعًا وهامًا للغا�ة، �انت   Sony، �ان استقصاء هم اءأر إلى جعل المستجو�ین �شعرون �أهم�ة  و�اإلضافة

Sony  ن �انوا یزودونها دائما برؤى جدیدةمع المستجو�ین الذی اإللكترونيتتشارك �عض نتائج االستب�ان  ،

اء  د أجزاء االستب�ان الحالي، وهذا مفید ألعضعادًة �عض نتائج االستقصاءات السا�قة �أح Sonyتنشر 

االستقصاءات    عرفة مدى تطابق آراءه مع اآلخر�ن. ُوجه احد ن �ل شخص منهم یرغب �مالموقع الموالین أل 

http://www.sony.com/
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عمالئها الموالین  Sonyومن وجهة نظر المستخدمین، سألت  ترنت اإلنالحدیثة لفهم صناعة الموس�قى عبر 

 السؤال التالي: PS3من العبي 

 ؟ اإلنترنت ما هو الموقع الذي تستخدمه لتحمیل موس�قى عبر 

 ج على النحو التالي: النتائو�انت 

 i Tunesمن  18.8%

 Napsterمن   8.6%

 ........ Music Matchمن  7.8%

 Sonyإنتاجقدرًا �بیرًا من اإلیرادات من المواقع المرخصة التي تسمح للناس بتحمیل موس�قى من    Sonyتتلقى  

والتقلیل من التحمیل    اإلنترنت الجدیدة في ترو�ج التحمیل المرخص للموس�قى عبر    Sony  استرات�ج�ة، تكمن  

الرسمي للمتاجر اإللكترون�ة الموس�ق�ة، لقد منحها   اإللكترونيموقعها  Sonyفتحت  غیر المرخص.

ارات تحمیل  الرؤى الهامة لتصم�م هذه الخدمة الحدیثة، فقد �انت خ� اإلنترنت �عض االستقصاء عبر 

  ثم iTunes ھي د �انت أولى خ�ارات التحمیل فق، مبینة على نتائج االستب�ان  Sonyالموس�قى عبر موقع 

Napster ..... االستقصاء المختلفة.وسائل ) مقارنة بین 2-6رقم ( و�وضح الجدول 
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 معاییر المقارنة بین أسالیب االستقصاء   6-3-5

 قة �المهمةعوامل متعل  3-5-1- 6

  

): مقارنة بین وسائل االستقصاء  2-6 رقم (الجدول  
 

 المعاییر

التلفون 
 الشخصي/
بمساعدة 
 الكمبیوتر

لقاء 
المستجوبین 

 في بیوتھم

مقاطعة 
المستجوبین في 
األماكن العامة/ 

 العمل

بمساعدة 
 CAPIالكمبیوتر
 

االستقصاء 
 بواسطة البرید

العینات 
 المستمرة

االستقصاء 
عبر البرید 
 االلكتروني

عبر الموقع 
 االلكتروني

 عوامل المھمة
تنوع األسئلة 

 والمرونة
متوسط إلى 

متوسط إلى  متوسط متوسط متوسط متوسط إلى مرتفع مرتفع مرتفع منخفض
 مرتفع

 متوسط إلى  منخفض استخدام محفزات 
 متوسط منخفض متوسط متوسط مرتفع مرتفع مرتفع

السیطرة على 
 العینة

متوسط إلى 
 منخفض متوسطة متوسطة مرتفعة مرتفع

متوسط 
إلى 
 مرتفع

منخفض إلى  منخفض
 متوسط

 متوسطة متوسطة مرتفعة متوسطة متوسطة متوسطة مرتفعة منخفضة كمیة البیانات
 منخفض جدا منخفض مرتفع منخفض مرتفع مرتفع مرتفع معتدل معدل االستجابة

 عوامل ظرفیة
السیطرة على بیئة 

معتدل إلى  معتدل جمع البیانات
 منخفض منخفض منخفض منخفض مرتفع مرتفع مرتفع

السیطرة على 
 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع متوسط متوسط منخفض معتدل القوى المیدانیة

احتمال تحیز 
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد منخفض مرتفع مرتفع متوسط المقابل

متوسطة إلى  متوسطة عالیة السرعة
 عالیة جدا مرتفعة منخفضة منخفضة متوسطة لعالیة عالیة

 منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة متوسطة لعالیة متوسطة لعالیة عالیة متوسطة التكلفة
 عوامل خاصة بالمستجوبین

إخفاء 
 عالیة متوسطة عالیة عالیة منخفضة منخفضة منخفضة متوسطة ھویةالمستجوب

 منخفض متوسط منخفض منخفض متوسط لمرتفع مرتفع مرتفع متوسط مرغوب اجتماعیا
كسب معلومات 

متوسط  مرتفع منخفض لمتوسط منخفض منخفض مرتفع حساسة
 مرتفع معتدل لمرتفع

انخفاض نسبة 
 مرتفع معتدل معتدل معتدل منخفض  منخفض منخفض  مرتفع المؤھلین للمشاركة

الرقابة على 
 المستجوبین 

منخفض 
 معتدل لمرتفع مرتفع مرتفع مرتفع منخفض منخفض منخفض لمتوسط
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 معاییر المقارنة بین أسالیب االستقصاء  3-5- 6

 عوامل متعلقة �المهمة  6-3-5-1

 تنوع األسئلة ومرونتها.  -

 منتجات، نماذج أول�ة خالل المقابلة. استخدام محفزات ماد�ة مثل: إعالنات،  -

 فعالة.الس�طرة على العینة: وهي القدرة على الوصول إلى المفردات المحددة في العینة �طر�قة  -

 كم�ة الب�انات الممكن جمعها. -

 إجمالي األفراد الذین تم تحدیدهم.   �الموافقة على المشار�ة من    معدل األفراد الذین استجابوا -

 

 عوامل ظرف�ة:  6-3-5-2

 مثل الرقا�ة والس�طرة على البیئة التي �قوم بها المستجوب �اإلجا�ة على االستب�ان.  -

ي عمل�ة جمع المعلومات واللذین قد ن والمشرفین اللذین �شار�ون فالقوى المیدان�ة مثل المقابلی  -

 عملون في عدة أماكن. �

 احتمال تحیز المقابلین. -

 سرعة جمع الب�انات. -

 لفة جمع الب�انات.  تك -

 عوامل متعلقة �المستجو�ین  6-3-5-3

 مدى اعتقاد المستجو�ین �ان المقابل ال �عرف هو�تهم.  -

 بولة من المجتمع. غیر دق�قة ولكنها مرغو�ة ومق میول المستجو�ین إلعطاء أجو�ة -

 هلین للمشار�ة.نس�ة األفراد المؤ  -
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  :اإلنترنتمواقع متخصصة �االستقصاءات عبر  6-4

  Zoomerang وموقع ) Creat Survey )www.creatsurvey.com�مكن للطالب استخدام موقع 

)www.zoomerang.com( عدید من الظواهر مثل رضا طالب الجامعات ستب�ان لق�اس اللتصم�م و�ناء ا

عن الخدمات التعل�م�ة على سبیل المثال. و�وجد أ�ضا العدید من الشر�ات المتخصصة ببرمج�ات  

)، و .M FeedbackEF )comwww.voviciالتي �مكن للطالب ز�ارتها مثل:  اإلنترنت االستقصاءات عبر 

Web Online Surveys )surveys.com-online-web و ،(SurveyPro )www.apian.com  مكنكم ز�ارة� .(

Greenfield Online )www.greenfield.com أن رورة ، مع مالحظة ضنت اإلنتر ) وتجر�ة استقصاء عبر  

  Site Survey Score com )www.comتكون عضوا في العینة حتى تستط�ع المشار�ة.قوموا بز�ارة 

score.com االستقصاء عبر الـاإللكتروني) والحظ الطرق المت�عة في: االستقصاء عبر البر�د ،up-Pop ،

 .  Domain departureواستقصاءات 

النوع�ة والكم�ة یتكامل مع اآلخر، وأن الحاجة ا من جدید أن �ل من ال�حوث  وال بد من الطالب أن یتذ�رو 

إلى أهداف ال�حث. �ما یرمز الشكل  �اإلضافةیتحدد �مدى دقة المشكلة ال�حث�ة ووضوحها  �أحدهما�البدء 

 را�ط. ) إلى هذا التكامل والت3- 6رقم (

 التكامل بین ال�حوث النوع�ة والكم�ة ): 3- 6الشكل رقم (

 

http://www.creatsurvey.com/
http://www.zoomerang.com/
http://www.vovici.com/
http://www.apian.com/
http://www.greenfield.com/
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 : السادس الفصلصة الخ

االستقصاء سواء المقابلة وجها  وأشكالتناول هذا الفصل المنهج الكمي والمنهج النوعي ور�ز على أنواع 

وصل إلى ضرورة لوجه أو المقابلة �الهاتف أو �مساعدة الكمبیوتر، وناقش سلب�ات و��جاب�ات �ل منها وت

وأهم�ة التكامل بین ال�حوث النوع�ة  ت، و�مكان�ة بل في جمع الب�انا اإللكترون�ة االستفادة من الجوانب 

 .وال�حوث الكم�ة

 

 الفصلفي  المستخدمةمراجع ال
 . عمان: دار المسیرةأساس�ات ال�حث العلمي)  2007الضامن، منذر. (  .1

الط�عة األولى.    سالیب ال�حث العلمي: النظر�ة والتطبیق.ج وأمناه)  2000ثمان. (ععل�ان، مصطفى.، غن�م،   .2

 ع.دار صفاء للنشر والتوز�عمان: 

3. Salkind, N. (2003) Exploring Research, Fifth Edition. UK: Pearson  

4. Saunders, M., Lewis, P., and Thornhill, A.(2019) Research Methods for Business 

Students. Eighth Edition. England: Pearson 

5. Saunders, M., Lewis, Ph., and Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business 

Students. 5thEdition, England: Prentice Hall. 

6. Seltman, H. J. (2015) Experimental Design and Analysis.  

7. Wills, G. (2005) Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Questionnaire 

Design. Sage Publication: London 

8. Yin, Robert K. (2011) Qualitative Research from Start to Finish. THE GUILFORD 

PRESS: London. 

9. Zikmund, W. G., Babin, B. J.  Carr, J. C, and Griffin, M. (2009) Business Research 

Methods.  Eighth Edition, South-Western Cengage Learning 

 

 

http://www.abebooks.com/author/William+G.+Zikmund/2004171/?cm_sp=det-_-plp-_-author
http://www.abebooks.com/author/Barry+J.+Babin/11817207/?cm_sp=det-_-plp-_-author
http://www.abebooks.com/author/Jon+C.+Carr/12578328/?cm_sp=det-_-plp-_-author
http://www.abebooks.com/author/Mitch+Griffin/12578329/?cm_sp=det-_-plp-_-author
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 :السادس أسئلة الفصل

  True/Falseأسئلة صح / خطأ) 1

 خطأ صح السؤال 

   المنهج الكمي أفضل من المنهج النوعي في ال�حوث اإلدار�ة  1

   ة �بیرة وعلى مستوى جغرافي �بیرالعینات البر�د�ة المستمرة: تتضمن عین 2

3 
المستجوب �اإلجا�ة تي �قوم بها الرقا�ة والس�طرة على البیئة ال  من العوامل المتعلقة �المستجو�ین

 على االستب�ان
  

   االستقصاء أنواعإن تنوع األسئلة ومرونتها من األمور المتعلقة �المهمة في المفاضلة بین  4

5 
في أماكن العمل: یتوجه ال�احث إلى المستجو�ین في أماكن عملهم، وهو    اتمن خالل االستقصاء

 ناسب خصوصا لأل�حاث المتعلقة �الموارد ال�شر�ةم
  

 أسئلة الخ�ارات المتعددة

 ال�حوث الكم�ة هي:   -1

 والتي �كون هدفها الرئ�سي هو وصف شيء ما. االستنتاج�ةنوع من األ�حاث  -أ

 ال�حوث النوع�ة.  أنواعهي أحد   -ب

 قام و��انات.أحد أسالیب األ�حاث التي تهدف إلى ق�اس شيء ما والتعبیر عنه على شكل أر  -ت

 . تعتمد على المالحظة والمقابلة �شكل أساسي -ث

 ال�حوث الوصف�ة: -2

 أحد أنوع ال�حوث النوع�ة  -أ

 شر�ة �شكل أكبرتصلح لدراسات الموارد ال� -ب

 تعتمد على االستقصاء والمقابلة والمعمقة لتوص�ف الظاهرة. -ت

 كل ما سبق صح�ح -ث
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 تستخدم ال�حوث الكم�ة  -3

 لوصف مجموعة ما -أ

 األفراد شيء مالتحدید ��ف یدرك  -ب

 لتحدید مدى ارت�اط المتغیرات ب�عضها ال�عض -ت

 .للوصول لمؤشرات وارقام دق�قة حول العالقة بین المتغیرات -ث

 أسئلة وقضا�ا للمناقشة 

 ماهي وسائل االستقصاء؟السؤال األول: 

 ]1- 6توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  10اإلجا�ة:  ةمد [

 ستقصاء التلفوني واالستقصاء بوساطة الكمبیوتر؟: قارن بین االالسؤال الثاني

 ]2-3- 6لإلجا�ة: الفقرة توج�ه  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  10اإلجا�ة:  ةمد [

 السؤال الثالث: ما هي حاالت استخدام ال�حوث الوصف�ة؟  

 ]2- 6توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  10اإلجا�ة:  ةمد [
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 : السا�عالفصل 

 تصم�م ال�حوث الوصف�ة (المالحظة)

 Descriptive Research Design: Observation 

 

 : كلمات مفتاح�ة

، المالحظة غیر المنتظمة Structured Observation)ة المنتظمة (مالحظ)، الObservationsالمالحظة: (

)(Unstructured Observation) المالحظة الخف�ة ،Disguised) تحلیل المحتوى ،(Content Analysis  المالحظة ،(

 )Trace Analysis)، تحلیل األثر (Mechanical Observation( اآلل�ة

 ملخص الفصل:

  اآلل�ة عها �المالحظة المنتظمة وغیر المنتظمة والخف�ة والعلن�ة والمالحظة وم المالحظة، وأنوا �عرض هذا الفصل مفه

�ما   والمراجعة،ما �عرض تحلیل األثر وتحلیل المحتوى �ل منها. �ناع�ة، ومتى �مكن تطبیق والشخص�ة، وحق�ق�ة واصط

مخططا لك�ف�ة جمع الب�انات في ال�حوث النوع�ة  �عرض المزا�ا النسب�ة للمالحظة �المقارنة مع االستقصاء، �ما �عرض

 والكم�ة.

 واألهداف التعل�م�ة للفصل: المخرجات

 اإلدار�ة.  ظة وأهمیتها في ال�حوثتعرف على مفهوم المالحی -

 عرف على أسالیب المالحظة. یت -

 على تصن�فات المالحظة والتمییز بینها. یتعرف -

 .بین مزا�ا االستقصاء والمالحظة�قارن  -

 بین المالحظة واالستقصاء في ال�حث اإلداري.�قارن  -



142 

 

 )Observations(مفهوم المالحظة:  7-1

  �التعر�ف” تسجیل االستقصاءات. وهي  اإلضافة إلىالوصف�ة � في ال�حوث  اني المستخدمهو النوع الث

السلو��ة لكل من: األفراد، األش�اء، المنظمات، العمل�ات اإلدار�ة (مثال طرق اتخاذ القرار في   األنماط 

م“. ال  المجالس) واألحداث �طر�قة منتظمة للحصول على معلومات عن الظاهرة محل الدراسة واالهتما 

ضوع المراق�ة، و�نما �سجل المعلومات عندما �حصل الحدث، أو مع أو �سأل المفردات مو یتواصل المراقب  

 ) أسالیب المالحظة. 1- 7من خالل سجالت ألحداث سا�قة. و�وضح الشكل رقم ( 

): أسالیب المالحظة1-7الشكل رقم (

 

 تصن�ف المالحظات 7-2

)، وف�ما یلي شرحًا مفصًال لكل  2- 7�ما یوضح الشكل رقم (�مكن تصن�ف المالحظات �عدة طرق      

 نوع من هذه التصن�فات.

 ): تصن�ف المالحظات2-7الشكل رقم (

 

أسالیب المالحظة 

المالحظة 
الشخصیة المالحظة اآللیة المراجعة ىتحلیل المحتو تحلیل األثر

المالحظات تبعاً لحدوثھا
اصطناعیة/ حقیقیة

المالحظات تبعاً لدرجة التنظیم
غیر منتظمة/ منتظمة

المالحظات تبعاً لطریقة التنفیذ
/  تحلیل األثر/تحلیل المحتوى

المراجعة/الشخصیة/األلیة

المالحظات تبعاً لمعرفة االفراد بالمراقبة
العلنیة/ الخفیة

تصنیف المالحظات
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 أنواع المالحظة تبعاً لدرجة الھیكلة والتنظیم:   2-1- 7

فیها ال�احث �شكل واضح السلوك الذي  �حدد  :Structured Observation)المالحظة المنتظمة ( -أ

�كون هذا النوع من المالحظة مالئمًا   �ات.�س هذه السلو�مراقبته، واألسالیب التي ستق یرغب �

  عندما تكون مشكلة ال�حث محددة �شكل واضح وتم تحدید المعلومات المطلوب الحصول علیها. 

 ق�ة الب�انات. �قلل هذا النوع من المالحظة من تحیز ال�احث و�ز�د من مصدا

یتحدث الموظفین �طر�قة غیر ل�قة   له :”لمشكلة ال�حث�ة للمنظمة هيعلى سبیل المثال إذا �انت ا

�كون السلوك المراد مراقبته من قبل ال�احث هو ��ف�ة تحدث الموظفین   البنك؟ “�التاليمع عمالء 

مع العمالء، وقد �كون �أحد األدوات الخف�ة مثل الكامیرا. �التالي تكون منتظمة الن السلوك المراد 

 ف، واألداة محددة. مراقبته معرو 

ف�ه ال�احث �مراق�ة   هي النوع الذي �قوم:Unstructured Observation)( نتظمةغیر الم المالحظة -ب 

كافة جوانب الظاهرة التي(الجوانب) تبدو مرت�طة �المشكلة موضوع ال�حث، بدون تحدید التفاصیل  

كلة ال�حث �شكل دقیق، یناسب هذا النوع من المالحظة الحاالت التي لم تحدد فیها مش مس�قا.

س�ة للمشكلة ولتطو�ر  المالحظة لتحدید الجوانب الرئ� فيتكون المرونة أمرًا ضرور�ا  وعندما

 الفرض�ات. 

هي أس�اب انخفاض رضا عمالء البنك عن الخدمة  ” ما:على سبیل المثال إذا �انت المشكلة ال�حث�ة

 محدد. سواًء:  وظفین بدون التر�یز على جانب ، یراقب ال�احث �امل سلوك الم“الموظفون؟  التي �قدمها  

 طر�قة التعامل مع العمالء واحترامهم.  -

 التعاطف مع مشكالتهم.  -

 مساعدتهم في الخدمات المقدمة. -

 تلب�ة الخدمات المطلو�ة �طر�قة جیدة. -
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 اإلجا�ة على �امل استفساراتهم.  -

ات التي  فعا، لذلك �جب معاملة الب�ان و�شكٍل مغایر للنوع األول، فإن احتمال تحیز ال�احث �كون مرت     

 ا فرض�ات �جب اخت�ارها بدًال من اعت�ارها نهائ�ة. األسلوب على أنهقا لهذا یتم الحصول علیها وف

 المالحظة تبعاً لمعرفة األفراد بالمراقبة:  أنواع 2-2- 7

المراق�ة. �كون فیها المستجو�ین غیر واعین وعارفین �أنهم تحت ): Disguisedالمالحظة الخف�ة ( -أ

حظة �التصرف والسلوك على طب�عتهم، ألن الناس  لخفي لألفراد تحت المالو�سمح هذا النوع ا

�مكن تطب�قها بواسطة مراقبتهم   ُمراقبین. �أنهم �میلون إلى التصرف �شكل مختلف عندما �عرفون 

األمثلة   د حأ�ة، أو بواسطة أدوات م�كان�ك�ة أخرى غیر ملحوظة.  من خلف مرآة عاكسة، �امیرا خف

هم أعمالهم وذلك ئوالعمال �شكٍل خفي أثناء أدا المنظمات �مراق�ة الموظفین علیها هو ق�ام �عض 

 لغا�ات معینة مثل:  

 إنتاجیتهم دراسة  -

 الوقت الضائع أثناء العمل   -

 استخدام المواد األول�ة  -

 كفاءة ومهارة العمال في األداء  -

 ز�ائن  مراق�ة موظفین المب�عات أثناء تعاملهم مع ال -

 عمالء  دو�ین المب�عات مع الأو مراق�ة اتصاالت من -

كما قد تراقب �عض الشر�ات بواسطة برامج خاصة أداء الموظفین على الحاسب الكتشاف �عض حاالت  

 الدردشة وغیرها.  التسل�ة أثناء أداء العمل: مثل تصفح األخ�ار،

 ،راق�ةوالم رفة �أنهم تحت المالحظة�كون المستجو�ین على مع :)Undisguised(المالحظة العلن�ة -ب
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ثر،  أتختلف اآلراء ف�ما یتعلق �أثر معرفة األفراد �أنهم تحت المراق�ة على سلو�هم بین من یدعى بوجود 

 ومن یدعي �عدم وجوده. 

 أنواع المالحظة تبعا لحدوثھا:  2-3- 7

ق�ة سلو��ات هي ع�ارة عن مرا): Natural Observationمالحظة ظواهر حق�ق�ة على طب�عتها ( -أ

على سبیل المثال مراق�ة الموظف أثناء أداء أعماله، أو مراق�ة   الطب�عي.س�اقها ث فعال خالل تحد 

مثًال. أو مراق�ة سلوك الز�ائن أثناء تناولهم   اإلنتاج عامل أثناء ق�امه بتجم�ع س�ارة على خط 

مثاال على ذلك  CANON. وتمثل الحالة العمل�ة الخاص�ة �شر�ة Pizza Hutالوج�ات في مطعم

  . Mirroحالة ى إل�اإلضافة 

الشر�ة دراسًة استطالع�ة في محاولة منها لز�ادة   أنجزت أدوات مط�خ غیر مرتفعة الثمن،  Mirrorتنتج 

حصتها السوق�ة من خالل تقد�م منتجات جدیدة، و�ان الهدف األساسي لل�حث هو تحدید الصفات األساس�ة 

لمستهلكین. استخدمت الشر�ة خبرات شر�ة ل  دةوات المط�خ لتكون أكثر فائالتي من الممكن إضافتها إلى أد 

Metaphase والتنظ�ف في منازلهن.  بالطبخ�حث �أسلوب مالحظة ر�ات المنزل أثناء ق�امهن  إلنجاز  

تم تسجیل .San Francisco، و St. Louis ،Boston�ل من المدن التال�ة:  Metaphaseاستهدفت شر�ة

  تواجھھا أظهرت النتائج �أن أكثر المشاكل التي  .ا الحقالتحلیلهل�ة على أشرطة فیدیو المالحظات المنز 

 ر�ات المنزل في مطا�خهن هي:  

 صعو�ة سكب المحتو�ات من إناء إلى آخر.  -

 مشاكل ترتیب األش�اء ووضعها فوق �عضها.  -

  هي نقل الطعام وسك�ه  أهم مشاكل أدوات المط�خ أحد �ما وجدت الشر�ة �أن  صعو�ة تنظ�ف األدوات. -

نهن لم �عرفن ماذا �فعلوا �أغط�ة األواني عند الط�خ، �ما اشتكوا أ   إلى آخر، �اإلضافة إلى  إناء أو  من قدرٍ 
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أ�ضًا من الفوضى التي تخلفها أغط�ة األواني عندما �كونوا مجبر�ن على وضعها على المناضد أو فوق 

قدرة على ترتیب  عدم ال �قین منتضالمستهلكین �انوا مأ�ضًا �ان اغلب ا Metaphaseالحظت الفرن. �ما 

 ال�عض. بعضھا�عض األش�اء فوق 

بتصم�م قدر جدید �اسم   Metaphase�التعاون مع Mirro�عد دراسة وتحلیل هذه النتائج، قامت شر�ة 

Allegro   �ن  على شكل مر�ع ومسطح من األعلى ودائري من األسفل، لتسمح الجهة العلو�ة المسطحة �التخز

�انت هذه الخصائص الثالثة   أ�ضا. أكبرم لسكب في إناء آخر، و�ان الحج�اإلضافة إلى القدرة على ا

عات، و�انت ردود �ل التوق  Allegroالمضافة مرت�طة م�اشرة �الدراسة التي قامت بها الشر�ة. فاقت مب�عات  

 أفعال المستهلكین رائعة. 

ي جو اصطناعي غیر  فراد أو الظاهرة فة سلوك األیتم مراق�):Contrivedمالحظة أحداث مفتعلة (-ب

ق�قي. تتمثل مزا�ا مالحظة األحداث الحق�قة �أنها أكثر دقة وتعكس الظاهرة الحق�قة، بینما تتمثل عیو�ها  ح

 وصعو�ة ق�اس الظاهرة في الظروف الطب�ع�ة الحق�ق�ة.  في تكال�ف انتظار حدوث الظاهرة 

 تنفیذھا:  تصنیف المالحظات تبعا لطریقة  2-4- 7

)،  3-7التنفیذ إلى خمس فئات رئ�س�ة موضحة في الشكل رقم (ظات ت�عًا لطر�قة �مكن تصن�ف المالح

 و�تم الحقًا شرح �ل فئة منها.

 لطر�قة تنفیذها): تصن�ف المالحظات ت�عا 3-7الشكل رقم (

 

طریقة التصنیف تبعاً ل
التنفیذ

المراقبة 
الشخصیة المالحظة اآللیة المراجعة ىتحلیل المحتو تحلیل األثر
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سلوك الفعلي لحظة  یراقب ال�احث وفقا لهذه الطر�قة ال):  Personal Observationالمالحظة الشخص�ة ( -أ

فقد یراقب ال�احث على سبیل   ال�احث الس�طرة أو التأثیر في الظاهرة موضوع الدراسة.  �حاول حدوثه، وال 

العمل�ة اإلدار�ة، أو تقلیل الوقت الضائع واختصار  المثال أسلوب أداء وظ�فة ما أو عمل ما بهدف تحسین  

 خطوات أو مراحل معینة. 

ت المعدن�ة لس�ارات ز�ائن  لمالحظة اللوحا رة �إجراء دراسةتجار�ة الكبی المجمعات ال أحد قامت إدارة 

  قام المالحظ المجمع التجاري. ساعدت هذه الدراسة إدارة المتجر على معرفة أماكن سكن ز�ائنه.

تر  بتسجیل أرقام لوحات الس�ارات عند مدخل مرآب المجمع التجاري، ثم ُفرغت هذه األرقام على الكمبیو 

العمالء حسب األماكن التي �ع�شون فیها  لمعرفة وتصن�ف  لخاصة �المناطق،مع الرموز ا لمطا�قتها

�التالي استطاعت إدارة المجمع التجاري  (نظام ترق�م لوحات الس�ارات �حدد أماكن السكن والتسجیل).

 إلى معلومات  أن ترسم خر�طة لالماكن التي �قطن فیها عمالئه، ساعدت هذه المعلومات �اإلضافة

 مع على: أخرى إدارة المجد�موغراف�ة 

 استهداف مناطق جدیدة   -

 تحدید األماكن المناس�ة لإلعالنات الطرق�ة عن المجمع   -

 نشطة التسو�ق الم�اشر نحو المناطق المالئمة.  أ�اإلضافة إلى توج�ه  -

رى مثل  من أسالیب أخ�النت�جة، �ان أسلوب المالحظة الشخص�ة منخفض التكلفة وأكثر مصداق�ة وأسرع 

المحتملة لمالحظة أرقام اللوحات  جائتالن ) مثاًال حول 1- 7م (و�وضح الجدول رقاء المستجو�ین. استقص

 المعدن�ة للس�ارات.
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 اللوحات المعدن�ة أرقام): مثال محتمل لنتائج مالحظة 1-7الجدول رقم (

 

من    هي طر�قة مالحظة �ستخدم فیها أدوات أل�ة بدالً ):  Mechanical Observationالمالحظة األل�ة (  -ب

قد تتطلب أو ال تتطلب هذه األدوات مشار�ة  األفراد، تقوم هذه األدوات بتسجیل الظاهرة موضوع الدراسة.

 YouTubeر لسلوٍك مستمر. �مكن ولوج الطالب إلى موقع  دم للتسجیل المستماشرة من األفراد، وهي تستخم�

وف�ما یلي �عض األمثلة عن أدوات  لمشاهدة �عض مقاطع الفیدیو التي تتعلق بهذا النوع من المالحظات.

 المالحظة الم�كان�ك�ة: 

 ینها.ا، اإلعالنات، واالنتقال ب تصلة �التلفز�ون لتسجیل البرامج التي �شاهدهأجهزة م 

 ) أجهزة مراق�ة العیونEye-tracking equipments(  شكل عفوي والتي تراقب تحر�ات العیون�

إلى   �اإلضافة. YouTube�النظر یرجى رؤ�ة ملفات الفیدیو المتعلقة بهذا الشأن على الـ واإلمعان

 لعین الذي �ق�س التغیرات في قطر واتساع حدقة ا Pupilometerجهاز

 عدد الس�ارات من هذه المنطقة رمز المنطقة الوال�ة

Arizona 709 1800 

 765 600 

 435 700 

 134 500 

Texas 657 4590 

 978 1200 

 546 1500 
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  األش�اء. عداد الناس، الس�ارات العدادات التي تسجل أ ، 

  .الكامیرات الفوتوغراف�ة، والفیدیو 

 ) نظام �ود المنتجات العالم�ةUPC, Universal Product Code ( 

  مثل معرفة عدد المشتر�ین والمتصفحین، زمن ال�قاء.اإلنترنت ، 

(التي تحتوي   Cookies�استخدام الـ   اإلنترنت  بر ع اإللكترون�ة تقوم �عض الشر�ات التي تستض�ف المواقع 

ت عن المتسوقین،  معلومات عن اسم المتصفح، رقم هاتفه، عنوانه، ومواقع دخوله، األوقات) لجمع معلوما

�استخدام    نترنت إلا) لإلعالنات عبر  DoubleClick  )www.doubleclick.comعلى سبیل المثال تقوم شر�ة  

الستهداف المتصفحین �اإلعالنات، فإذا زار المتصفح موقع شر�ة طیران ثم فندق،  Cookiesالـمعلومات 

، �المقابل هنالك �عض األدوات على Marriottو  Delta Air Linesفإنها تقوم �استهدافه �اإلعالنات عن 

س الذي �ق�  Psychogalvanometerجهاز  ل:خالف ما سبق التي تتطلب تعاونا ومشار�ة من المراقبین مث

جهاز تحلیل صوت   ردة الفعل الكهر�ائ�ة للجلد بناء على محفزات مثل منتجات، إعالنات، أوراق معینة. 

 األفراد الذي �ق�س ردود الفعل العاطف�ة عبر االختالفات في صوت األفراد، مثل ق�اس اختالفات االهتزازات.  

 متعلقة �الظاهرة موضع الدراسة. السجالت الوم ال�احث بتفحص النوع �ق وفقا لهذا ):Audit(المراجعة  -ج

الب�انات على التعداد واعتماد جمع الب�انات شخص�ا من قبل ال�احث،  هما: أساسیتین وللمراجعة میزتین 

 ماد�ة.   ألش�اء وعادةً 

وحدات ذات  أداة مالحظة تستخدم لتحلیل مواد مطبوعة إلى): Content Analysisتحلیل المحتوى ( -ح

�أنها: ” الوصف الموضوعي، المنتظم، التصن�في، والكمي   تعریفھاد مت�عة �عنا�ة. و�مكن  قواعباستخدام    معنى

للظواهر، وهي تستخدم في حاالت مثل: تحلیل الكلمات، تحلیل مقاالت، طول أو مدة الرسائل، مواض�ع 

 .الرسائل

http://www.doubleclick.com/
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الرادیو التلفز�ون،    ائد، برامجقاالت الجر ت: اإلعالنات، م�ستخدم هذا األسلوب في مراق�ة وتحلیل محتو�ا     

 Portrayal ofوغیرها، مثال: معرفة تكرار ظهور األقل�ات على وسائل اإلعالن. الحظ الحالة العمل�ة 

Women 

أرادت أحد الشر�ات معرفة مدى تغیر ظهور المرأة في إعالنات المجالت في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة،  

اختارت الشر�ة  .2008 -1998نوات بین أو سلب�ًا وذلك خالل عشر س ا �ان هذا التغیر إ�جاب�ا وف�ما إذ 

إعالنات تظهر فیها   10، ثم اختاروا 2008والعام  1998مجلة شرط أن تكون موجودة في العام  100

 امرأة وذلك من �ل مجلة، ومن إعداد مختلفة من المجلة، أي: 

 إعالن.  1000=  1998مجلة في العام  X 100إعالنات من �ل مجلة   10 -

 إعالن.         1000مجلة (نفس المجالت) =  X 100إعالنات من �ل مجلة   10 -

لى الك�ف�ة التي ظهرت بها النساء في اإلعالنات.  لإلعالنات بناء ع  و��جاب�ةتم تطو�ر معایر تصن�ف سلب�ة  

 ). 2-7رقم ( الجدولوقد �انت النتائج �ما یوضح 
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 ات المجالت): نتائج تحلیل محتوی2-7رقم ( دولالج

 

 التصنیف

 

 2008عام  1998عام 

 النسبة العدد  النسب العدد 

  إیجابیةإعالن یظھر المرأة 

 15 150 10 100 یظھرھا ذكیة

 35 350 20 200 فعالة في المجتمع

 20 200 15 150 إیجابيدورھا 

 70 700 45 450 إیجابي إجمالي الدور 

     شكل سلبيظھرھا بإعالن ی

 15 150 35 350 یةإیحاءات جنس

 15 150 20 200 یظھرھا سلبیة

 30 300 55 550 إجمالي الدور السلبي 

 100 1000 100 1000 اإلجمالي

 

للمرأة في مجالت اإلعالن األمر�ك�ة   اإل�جابيظهور لالملحوظ ل االزد�اد و�ما هو موضح في النتائج یبدو  

لمرأة �شكل ملحوظ نخفض الظهور السلبي ل، �ما ا2008% في العام  70إلى    1998% في العام  45من  

 %.  15% إلى 35من 

هو أسلوب المالحظة الذي یتم ف�ه جمع الب�انات بناًء على آثار  ): Trace Analysisتحلیل األثر ( -خ

قدرا �بیر من  طلب یت ألنه على سلوك سابق. ونادرا ما �ستخدم هذا األسلوب  ماد�ة: نتائج أو �قا�ا أو أدلة

 نه قدرا �بیرا من الق�اس.  البراعة و�نجم ع
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 أمثلة على تحلیل األثر:

تحدید �م�ة استهالك الكحول في بلدة ما من خالل احتساب عدد العبوات الفارغة في حاو�ات  -

 الزجاج�ة. القمامة الخاصة �العبوات 

ت لقناة إذاع�ة ما لإلعالن الشر�ات المتخصصة في ص�انة وخدمة الس�ارا أحد قد �كون اخت�ار  -

ها قائمًا على مالحظة اإلذاعات المثبتة أو آخر محطة �ان �ستمع إلیها الز�ائن  اتها عبر عن خدم

 قبل ترك س�اراتهم للص�انة في الشر�ة. 

جالت والجرائد قد تتم من خالل وضع �قع صمغ صغیرة  أحد األسالیب الخاصة في ق�اس قراءة الم -

ع الالصق المختف�ة عن الصفحات  ین صفحات المجالت، �التالي فان �قعلى الهوامش الب�ضاء ب

 على التعرض للصفحة، أو اإلعالن.       دلیلهي 

المعاییر: درجة ) مقارنة بین أدوات تنفیذ المالحظة وذلك بناء على عدد من 3-7و�وضح الجدول رقم (

 تحیز التحلیل، سمات عامة. التنظ�م، درجة الوعي بها، أداءها �ظرف طب�عي، تحیز المالحظة، 
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 ): مقارنة بین أدوات تنفیذ المالحظة3-7الجدول (

 المعاییر الشخص�ة  الم�كان�ك�ة المراجعة تحلیل المحتوى  تحلیل األثر

 درجة التنظ�م منخفضة منخفضة إلى عال�ة  عال�ة  عالي  متوسط

 درجة الوعي بها متوسطة منخفضة إلى عال�ة  منخفضة عالي  مرتفع

 مرتفع منخفض إلى عالي  عالي  متوسط منخفض
أداءها �ظرف  

 طب�عي

 تحیز المالحظة مرتفع منخفض منخفض متوسط متوسط

 منخفض منخفض متوسط
منخفض إلى 

 متوسط
 تحیز التحلیل مرتفع

تناسب أحداث 

 سا�قة

محدودة 

 �مجاالت
 سمات عامة األكثر مرونة نوع من التطفل مكلفة

 ستقصاء:الحظة �المقارنة مع االالمزا�ا النسب�ة للم 7-3

 أهم میزة للمالحظة �المقارنة مع االستقصاء هي أنها تسمح لل�احث �ق�اس السلوك الفعلي  إن

 نتاج) بدًال من سؤالهم.  إللمستجو�ین (مستهلك، موظف، منظمة، عمل�ة ما، أو خط 

 إلستقصاءات). إزالة أو تقلیل التحیز المحتمل الناتج عن الُمقابل وعمل�ة المقابلة (ا 

  انات التي ال �مكن جمعها إال بواسطة المالحظة.الب أنواعهنالك �عض� 

  في �عض الحاالت عندما �كون السلوك الُمراد مالحظته �حدث خالل فترة قصیرة من الزمن فقد

 المالحظة. أسلوب استخدام  واألرخص  األنسب �كون من 
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 اء:العیوب النسب�ة للمالحظة �المقارنة مع االستقص 7-4

 قدرتها على تحدید أس�اب حدوث السلوك الذي تمت مراقبته، حیث    أهم عیو�ها الخطیرة هي عدم  إن

 ال �مكن معرفة الدوافع األساس�ة، المعتقدات، االتجاهات، والتفضیالت.

  االخت�اري أ�ضا تحیز ال�احث الذي �قوم �المالحظة وهو ما �سمى اإلدراك.   

 وقتًا أطول. مكلفة وتتطلب  أنها �اإلضافة إلى 

 الفرد�ة الخاصة. واألنشطةمهام اإلدار�ة صعو�ة مالحظة �عض ال 

  قد تكون غیر أخالق�ة �سبب مراق�ة سلوك الناس دون معرفتهم.   األح�انفي �عض 

 أیهما أفضل المالحظة أم االستقصاء؟ 7-5

  دًال من رؤ�تها وب االستقصاء بقد �كون من األفضل النظر إلى المالحظة على أنها أسلوب مكمل ألسل

 التي توضح التكامل بین �ال األسلو�ین.  التال�ةالحالة العمل�ة كمنافٍس له، الحظ 

�میل الناس عندما یتسوقون لشراء اللحوم في متاجر ال�قالة إلى تكرار شراء ما �عرفونه وجر�وه من اللحوم. 

 National Cattlemen’sBeef هذه هي النت�جة التي توصل إلیها ال�حث التسو�قي الذي قامت �ه منظمة 

Association )NCBA.( 

  ع ا أنو ) في اكتشاف أس�اب انخفاض مب�عات �عض NCBA )www.beef.orgهدَف ال�حث إلى مساعدة 

(�التالي �انت المشكلة ال�حث�ة للمنظمة: ما هو سبب انخفاض مب�عات  % خالل أر�ع سنوات.  20اللحوم  

 الز�ائن.   ستقصاءا، و اآلل�ةعلى المالحظة ي جمع الب�انات . اعتمد ال�حث فعض أنواع اللحوم؟)�

جلس ال�احثون في قسم اللحوم یراقبوا سلوك الز�ائن أثناء تسوقهم في هذا القسم،    مالحظة الم�كان�ك�ة:في ال

أظهرت نتائج تحلیل هذه  وم.خالل ذلك استخدموا �امیرات فیدیو لتسجیل سلوك الز�ائن أثناء تسوقهم اللح

بدت أفضل من غیرها    أنهارغم من  ین ألنواع محددة من اللحوم على الم المسجلة، عدم شراء المستهلكاألفال

http://www.beef.org/
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 من األنواع واقل دهونًا.

: قام ال�احثون �استقصاء المتسوقون عن سبب عدم شرائهم ل�عض  أما في المرحلة الثان�ة في االستقصاء

اإلجا�ة التي ترغب  وهو(ا وهطهألنه لم �عرف طر�قة ت النت�جة �ان اغلبهم لم �شتر�ها أنواع اللحوم، و�ان

�مكنه فعله ح�ال تدني مب�عات �عض    يما الذ :  اإلداري �انت مشكلة القرار    ). إذاً الشر�ة في الحصول علیها

بناء  NCBAخذتها ع اللحوم؟ �كمن الحل أو اإلجا�ة على هذه المشكلة في الخطوات والقرارات التي اتأنوا 

 دراسة:على نتائج هذه ال

 تصم�م وط�اعة تعل�مات وطر�قة الطهي على �ل نوع من أنواع اللحوم.  -

 م.تعاونت الشر�ة مع متاجر ال�قالة لتقس�م قسم اللحوم إلى أجزاء ت�عا لطر�قة طهي اللحو  -

 طهي.وضع عالمات ولوحات فوق �ل قسم توضح المعلومات الغذائ�ة، وطر�قة التحضیر وال -

 األنواع من اللحوم. �النت�جة ارتفعت مب�عات هذه 

الكتشاف اتجاهات الناس نحو   Liptonدراسة �بیرة لصالح  PrtiCo Researchأنجزت على سبیل المثال، 

،  اإلعالن�ان من الضروري المز�د من االستثمار في    إذاف�ما    في معرفة  Liptonالشاي، حیث ترغب شر�ة  

لتقلیدي الساخن. إذا لم �كن هنالك  ال من امثلج بد رو�ج صنف جدید من الشاي التطو�ر نكهات جدیدة، أو ت

أما مشكلة القرار  تقد�م منتجات أو أصناف جیدة؟�إمكان�ة فرصة �حث�ة تتمثل  و�نما من مشكلة �حث�ة، 

 على اإلعالن؟  إنفاقهاجدیدة، وهل تز�د من  أصنافتقدمه الشر�ة من  يما لذ  : فهياإلداري 

ال �شر�ون �ثیرًا الشاي الساخن  األمیر�یینتائج �أن لنا أظهرت  على فرصة ال�حث:اإلجا�ة  �عض جوانب

. �ما اكتشفت  األعشاب وخصوصًا �سبب عشقهم للقهوة. و�ذا شر�وا الشاي الساخن فهو بنكهات، أو مع 

ر�ة بناء على نتائج  أما ف�ما یتصل �القرار اإلداري الذي اتخذته الش  للشاي المثلج.  األمر�كیین  اسة مح�ةالدر 

 �العدید  Liptonت شر�ة ال�حث فقد قام
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في عبوات معدن�ة، �ما   Brisk Iced Teaمن التحسینات في مجال الشاي المثلج، فقدمت صنف جدید هو 

 واحد، ومنها ألبر�ق ومخصصة للذو�ان �الماء ال�ارد.   لكوب  Cold Brew Blendقدمت أظرف شاي 

 :السا�ع الفصل خالصة

عًا لدرجة التنظ�م ولطب�عة حدوثها، ع الب�انات وتم تقس�مها ت�المالحظة �أسلوب أساسي لجم عد عرض  یتبین �

وسلب�اتها، و�فضل استخدام   ها�جاب�اتإوت�عًا لمعرفة األفراد �المراق�ة، وت�عًا لطر�قة التنفیذ. و�ل طر�قة لها 

سالیب اإللكترون�ة في جمع  على األعتماد وتبین ضرورة اال  المالحظة �أسلوب داعم ومكمل لالستقصاء.

 ورة االستجا�ة للمتغیرات العالم�ة.  الب�انات نظرًا للسرعة وضر 
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 أسئلة الفصل السا�ع:
  True/Falseأسئلة صح / خطأ

 خطأ صح السؤال 

1 
مراق�ة سلوك األفراد أو الظاهرة في جو اصطناعي غیر  تعني  مالحظة أحداث مفتعلةإن 

 حق�قي.
  

2 
تراقب �عض الشر�ات بواسطة برامج خاصة أداء الموظفین على الحاسب  المالحظة الخف�ة: 

 ة أثناء أداء العمل: مثل تصفح األخ�ار، الدردشة وغیرهاشاف �عض حاالت التسل�الكت
  

3 
فیها ال�احث �شكل واضح السلوك الذي یرغب �مراقبته،  �حددغیر المنتظمة المالحظة في 

 واألسالیب التي ستق�س هذه السلو��ات
  

4 
رة ق�ة �افة جوانب الظاههي النوع الذي �قوم ف�ه ال�احث �مرا المالحظة غیر المنتظمة:

 التي(الجوانب) تبدو مرت�طة �المشكلة موضوع ال�حث
  

متعددة الخ�ارات:أسئلة   

في المالحظة الم�كان�ك�ة:  -1  

.�قوم ف�ه ال�احث �مراق�ة �افة جوانب الظاهرة التي(الجوانب) تبدو مرت�طة �المشكلة موضوع ال�حث -أ  

.واألسالیب التي ستق�س هذه السلو��ات الذي یرغب �مراقبته، فیها ال�احث �شكل واضح السلوك �حدد -ب  

.مراق�ة سلوك األفراد أو الظاهرة في جو اصطناعي غیر حق�قيتعني  أحداث مفتعلةمالحظة إن   -ت  

 ث- �ل ما سبق خاطئ.
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یتم: المالحظة الشخص�ةمن خالل  -2  

. وع الدراسةت بتسجیل الظاهرة موضاألفراد، تقوم هذه األدوامن  أدوات أل�ة بدالً  استخدام -أ  

 ب-منخفض التكلفة وأكثر مصداق�ة وأسرع من أسالیب أخرى مثل استقصاء المستجو�ین.

فیها المستجو�ین غیر واعین وعارفین �أنهم تحت المراق�ة. و�سمح هذا النوع الخفي لألفراد تحت المالحظة   �كون -ت

.�التصرف والسلوك على طب�عتهم  

عل�ه مس�قا. شكل علني ومرئي ومتفقتتم المالحظة �-ث  

المقارنة بین المالحظة واالستقصاء-3  

االستقصاء دائمًا أفضل من المالحظة. -أ  

المالحظة أكثر دقة من االستقصاء. -ب  

األسلو�ان غیر دق�قین في جمع الب�انات. -ت  

 ث- أسلو�ان �كامل �عضهما �عضًا. 

 أسئلة وقضا�ا قابلة للمناقشة

 ها؟.المالحظة ت�عًا لحدوثقارن بین أنواع  -أ

 ]  32-2- 7توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [

 قارن بین المالحظة الخف�ة والعلن�ة من ناح�ة حاالت استخدامها؟  -ب

 ] 2-2- 7توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [

 شر�ة والمال�ة؟ في �ل من �حوث التسو�ق والموارد ال� لمالحظة أم االستقصاء�ك أیهما أفضل ا برأ -ت

 ]�ل الفصلتوج�ه لإلجا�ة:  .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [
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 :الثامنالفصل 

 ال�حوث التجر�ب�ة 
 Experimental Researches 

 

 :  المفتاح�ةالكلمات 

 االخت�ار وحدات ، )Manipulated variablesا (المتغیرات الُمَتَحكم به، )Concomitant Variationالمترافق ( التغیر

)Test Units(ا ،) لمتغیرات الخارج�ةExtraneous Variables( ،) التجر�ةAn Experiment( ، التصم�م التجر�بي

)Experimental Design( ،) صالح�ة التجر�ةValidity in Experimentation( �الصالح�ة الداخل) ةInternal 

Validity(   ) الصالح�ة الخارج�ةExternal Validity (  ) العشوائ�ةRandomization (  ) المطا�قةMatching(،  تصم�م  ال

 تینيالمر�ع الال  تصم�م،  (Factorial Design)التصم�م العاملي  ،  )Randomized Block Design(  القطاعي العشوائي

(Latin Square) . 

  :الثامنملخص الفصل 

قات من نوع سبب خت�ار الفرض�ات الخاصة �العالال هماستخداالوحید الذي �مكن  يمنهج ال�حثاللتجر�بي هو نهج املا إن 

. یتناول ى ثره على متغیرات أخر أالُمَسب�ة ل�كتشف  متغیرات  الر من  كثواحد أو أب  التجر�ب�ة  الدراسات  في. یتحكم ال�احث  ونت�جة

   رب، وطرق الس�طرة على المتغیرات الداخل�ة.   �ة التجاهذا الفصل مفهوم السبب�ة، و�شرح صالح

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة 

 مفهوم السبب�ة ىالطالب علتعرف ی -

 العامة في التجارب  المصطلحات والمفاه�مالطالب درك ی -

 صالح�ة التجاربالطالب على  عرفیت -

 المتغیرات الدخیلةأنواع الطالب درك ی -

 الدخیلة یراتالمتغلى طرق الس�طرة عالطالب عب و ست� -

 عمق أنواع التصام�م التجر�ب�ة الطالب �فهم � -

 المیدان�ةو  المخبر�ةالفرق بین التجارب الطالب عب و ست� -
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 ):Concept of Causalityمفهوم السبب�ة ( 8-1

لى العالقات السبب�ة. وهذا ما یتطلب �عض الشرح والتفسیر لمفهوم  تستخدم التجارب عادًة لالستدالل ع 

 ."Yیز�د من احتمال حصول الحدث  Xعندما �حصل الحدث   نهإهي” لسبب�ة �التعر�ف  ب�ة.  واالسب

 تصام�م ال�حوث اإلدار�ة ): تصن�ف 1-8الشكل رقم (

 

احل ال�حث اإلداري الستة �ما یوضح  وال بد من اإلشارة إلى أن ال�احث حال�ا في المرحلة الثالثة من مر 

 ).   2-8الشكل رقم (

 .اإلداري ضمن خطوات ال�حث  التجر�بيال�حث ): دور 2-8الشكل رقم (

 

 

تصمیم البحوث 
اإلداریة

تصمیم البحوث 
االستنتاجیة 

البحث التجریبي البحث الوصفي

تصمیم البحوث 
االستكشافیة 

تطویر معالجة للمشكلةالتحدید األولي لمشكلة البحث 

جمع البیاناتالتجریبي: تصمیم البحث

إعداد نتائج البحث وتقدیمھا تحضیر البیانات وتحلیلھا  
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 ): (Conditions for Causalityشروط السبب�ة  8-2

التي   �ستدل على عالقة سبب�ة ما، �جب التحقق من الشروط األر�ع التال�ةقبل أن �ستط�ع ال�احث أن 

 ).3-8ها الشكل رقم (یوضح

 متغیرات ): شروط العالقة السبب�ة بین ال3-8الشكل رقم (

 

 X (Cause)هو ع�ارة عن مدى حدوث المسبب ): Concomitant Variationالمترافق (  التغیر 8-2-1

ت.  سو�ًة و�شكٍل مترافق أو متالزم جدًا �الدرجة التي �مكن التنبؤ بها من خالل الفرض�ا  Y  (Effect)واألثر  

 النوع�ة.   أو ق الكم�ةالمتصلة �التغیر المترافق من خالل الطر  األدلة و�مكن الحصول على 

أو   �حدث إما قبل  Xُ�ظهر الشرط الثاني �أن المتغیر المسبب  الترتیب الزمني لحدوث المتغیرات:    8-2-2

) أن تحصل �سبب  Y( یتم �عده. أي ال �مكن لنت�جة ما  أنوال �مكن  Y�شكل متزامن مع المتغیر النت�جة 

سب�ًا ونت�جة في نفس العالقة السبب�ة.  المتغیر ) حصل �عدها. وفي �عض الحاالت قد �كون Xحدٍث ما (

فحص �ُ ) الذي Xالمتغیر المسبب (�عني �أن العامل أو محتملة:  أخرى غ�اب عوامل سبب�ة  8-2-3  

قد �كون من غیر الممكن تمامًا عزل �ل  ).Yثره هو التفسیر السببي الوحید للمتغیر التا�ع أو النت�جة (أ

من خالل   األخرى ن الممكن الس�طرة على �عض المتغیرات السبب�ة لمقابل م ، �ااألخرى المؤثرات المسب�ة 

نوازن أو نحید تأثیرات �عض المتغیرات غیر المس�طر علیها.   أنالتصم�م التجر�بي، ومن الممكن أ�ضا 

سبب�ة واالرت�اط، حیث إن ارتفاع درجة الحرارة في الص�ف هو  ) الفرق بین ال4-8و�وضح الشكل رقم (

بیة
سب

 ال
وط

شر

التغیر المترافق أو المتالزم 

الترتیب الزمني لحدوت المتغیرات

إزالة المتغیرات السببیة المحتملة األخرى

النتائجقابلیة تكرار 
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مثلجات (نت�جة)، والمسبب للحروق الجلد�ة(نت�جة)، بینما قد یرت�ط �ل من النت�جتین  تناول الالمسبب ل

 ب�عضهما ال�عض.

 ): الفرق بین السبب�ة واالرت�اط4-8لشكل رقم (ا

 

حتى لو تحققت الشروط الثالثة السا�قة، فإنه ال �كفي  ):  Role of Evidence(  قابل�ة تكرار النتائج  8-2-4

ة السبب�ة موجودة، ولكن إذا �ان الدلیل قو�ًا وثابتًا فقد �كون من المعقول استنتاج العالقة ن العالق�ا  لالقتناع

أنه  السبب�ة. الدلیل المتراكم من عدة دراسات أو تحق�قات یز�د من الثقة �أن العالقة السبب�ة موجودة، �ما 

 وث�قة الصلة �المشكلة.   أساس�ة ر�ةمن الممكن ز�ادة الثقة إذا تم تفسیر الدلیل في ضوء معرفة نظ

 : أساس�ة في التجارب تعر�فات ومفاه�م 8-3

هي المتغیرات التي یتم التحكم �مستو�اتها  : )Manipulated variablesا (المتغیرات الُمَتَحكم به 8-3-1

ت ذا اختلف، إهذا التأثیر على المتغیر التا�ع مقارن من ثم و على متغیر تا�ع ها من قبل ال�احث لق�اس تأثیر 

نت�جة المتغیر التا�ع ت�عًا لمستو�ات المتحكم �ه �مكن االعتقاد بوجود عالقة سبب�ة و�ذا لم تختلف �كون  

  .(Treatments) المتغیر الُمَعالج� ىسم�ُ . وقد العكس

مستثمر،   ،(مستهلك، موظف األفراد هي ع�ارة عن المنظمات،  :)Test Units(  االخت�اروحدات  8-3-2

ف�ة، أقسام أو دوائر أو مستو�ات تنظ�م�ة أو أي شيء آخر یتم فحص استجابته  اطق جغرامنمواطن) 
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 . اللمتغیرات الُمَتَحكم به 

وحدات على  االمتغیرات الُمَتَحكم به أثرهي المتغیرات التي تق�س وتوضح  المتغیرات التا�عة:  8-3-3

 أداء  أو  IBMلشر�ة    السوق�ة   الحصةأو    Nissanشر�ة    أر�اح  أو  Sonyشر�ة    . وقد تكون: مب�عات االخت�ار

أو أسعار أسهم شر�ة  Dellحجم إنتاج العامل في   أو  Fordالعمال في    رضاأو    HSBCفي بنك    الموظفین

Tesla  في سوق نیو�ورك لألوراق المال�ة، أو حجم مب�عات أسهم شر�ةBMW ي سوق األوراق المال�ة. ف 

  استجا�ة هي �ل المتغیرات التي تؤثر على  ):Extraneous Variables�ة (لمتغیرات الخارجا 8-3-4

الخاصة بتجر�ة ما. قد تعرقل المتغیرات   بها/الُمَتَحكم �ه المتغیرات  /المتغیر�استثناء الوحدات المختبرة 

 .  االخت�ارُتضعف وُتقلل من مصداق�ة نتائج الخارج�ة عمل�ة ق�اس المتغیرات التا�عة �طر�قٍة 

ال�احث بواحٍد أو أكثر    (Manipulates)عندما یتحكم    تصم�مهایتم    ):An Experimentالتجر�ة (  8-3-5

بنفس الوقت كثر من المتغیرات التا�عة وذلك أو أا على واحد أثره/ثرهأات و�ق�س متغیر /متغیرمستو�ات  من

  .متغیرات خارج�ة أثرعلى الس�طرة  الذي یتم ف�ه 

التي تحدد: وحدات  اإلجراءات ة هي مجموع ):Experimental Designالتجر�بي (التصم�م  8-3-6

و��ف�ة تقس�مها إلى مجموعات متجانسة، ما هي المتغیرات التي سیتم التحكم �مستو�اتها، ما هي   االخت�ار

 خارج�ة. المتغیرات التا�عة التي ستقاس، ��ف سیتم التحكم �المتغیرات ال

 ) Validity in Experimentationالتجر�ة (صالح�ة  8-4

الُمَتَحكم  استخالص نتائج صح�حة حول أثر المتغیرات  تجر�ة �كون لل�احث الهدفین التالیین:ق�ام �العند ال

تعم�م صح�ح على   �جراء، و )Internal Validity( الصالح�ة الداخل�ة �ما یدعىعلى مجموعة الدراسة  ابه

ي شرحًا لكال النوعین  وف�ما یل).  External Validity(  الصالح�ة الخارج�ة  �ما �سمىع محور االهتمام  المجتم

 من الصالح�ة. 
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قد سبب  ما  تحدد ف�ما إذا �ان التحكم �متغیر االخت�ارلدقة  ” مق�اسهيالصالح�ة الداخل�ة:  8-4-1

الملحوظ (المتغیر التا�ع،   األثر�ما إذا نتَج �التالي فهي تحدد فالملحوظ على المتغیر التا�ع“.  األثرفعًال 

التي تتضمنها التجر�ة.   األساس�ة ا الُمَتَحكم بهغیر  أخرى ة �سبب متغیرات المختبر  النت�جة) على الوحدات 

صعب استخالص نتائج صح�حة  تداخلت مع متغیرات خارج�ة س�كون من ال  أوإذا تأثرت النت�جة الملحوظة  

صالح�ة  الق شرط  تحقیبدون    االخت�اروالتا�عة. تكون نتائج    االُمَتَحكم بهالمتغیرات  حول العالقة السبب�ة بین  

 ، فالرقا�ة على المتغیرات الخارج�ة شرطًا ضرور�ًا لتعز�ز الصالح�ة الداخل�ة.  ومر�كةالداخل�ة مختلطًة 

ي وجدت في نت�جة الت -�ان من الممكن تعم�م عالقة سبب   إذاف�ما    رتشی   ”:الصالح�ة الخارج�ة  8-4-2

و�ن �ان ذلك ممكنًا ألي مجتمع، التجر�ة خرى غیر أهل �مكن تعم�م النتائج على حاالت أي التجر�ة“. 

، والتا�عة“. تتهدد الصالح�ة الخارج�ة للتجر�ة عندما ال ًتراعي  االُمَتَحكم به، المتغیرات أوقات ، أوضاع

ذات الصلة في العالم الواقعي. قد  األخرى ظروف التجر�ة �شكل واقعي التفاعالت والتداخالت للمتغیرات 

جر�بي �كال الصالحیتین الداخل�ة والخارج�ة، ولكن في ال�حوث  تصم�م ت الحصول على األفضل�كون من 

. للس�طرة على المتغیرات  األخرى قد �ضطر ال�احث إلى مقا�ضة صالح�ة على حساب  إلدار�ةاالتطب�ق�ة 

قد �عزز الصالح�ة الداخل�ة ولكنه  ة في ظروف اصطناع�ة وهذا الخارج�ة الدخیلة قد ینجز ال�احث تجر�

 م�م النتائج و�التالي �قلل من الصالح�ة الخارج�ة. ابل�ة تع�حد من ق

 :العامة في التجاربالخارج�ة  المتغیراتأنواع  8-5

یز االخت�ار، ، تحاإلحصائي، االنحدار  األدوات ،  االخت�ارُتصنف المتغیرات الخارج�ة ت�عًا للتار�خ، النضج،   

   . وف�ما یلي شرحًا مختصرًا لكل منها.الفناء

قت  �شیر إلى أحداث محددة خارج�ة �النس�ة للتجر�ة، ولكنها تحدث في نفس و : )H( لتار�خا 8-5-1

. قد تؤثر هذه األحداث على المتغیرات التا�عة، �التالي �ص�ح ضرور�ًا الس�طرة على هذه المتغیرات. االخت�ار
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على ز�ادة إعالن�ة ثال قد تقوم شر�ة منتجات غذائ�ة دنمار��ة بتجر�ة لمعرفة أثر حملة على سبیل الم

كن قد �كون السبب وراء عدم ازد�اد مب�عاتها  المب�عات، و�بدو لها �أن اإلعالن لم یز�د من حجم المب�عات، ول

 نتجات الدنمارك.  وقوع حدث ما في نفس فترة التجر�ة مما أثر على نتائجها وهو حملة المقاطعة ضد م 

دالت التي قد تطرأ على الوحدات المختبرة  إلى التبتشیر هذه المتغیرات الخارج�ة ): Mالتغیر (  8-5-2

، ففي تجر�ة تشتمل االُمَتَحكم به�حد ذاتها، وتحصل هذه التبدالت مع مرور الزمن ول�س نت�جة المتغیرات 

ص�حوا غیر أو � وا،�ملّ خبرة، یتعبون،  أكثرحوا على الناس �حدث أثر التغیر عندما �كبر الناس أو �ص�

�سبب صعو�ة معرفة مقدار  للتغیرعرضة  أكثرأو  أشهرلتي تمتد على عدة دراسات االقد تكون مهتمین. 

  .تغیر الناس عبر الزمن

آثار أو نتائج على التجر�ة الناجمة عن ق�اس  " إلى T�شیر ") Testing effects( ار�ختاالثار آ 8-5-3

 ):Main testing effectئ�سي (الر  ت�اراالخ أثر ولها نوعین: الُمَتَحكم �هغیرات التا�عة قبل و�عد تقد�م المت

�حدث عندما تؤثر المالحظة المس�قة على المالحظة الالحقة. على سبیل المثال في تجر�ة مصممة لق�اس  

و  لق�اس اتجاهاتهم نح   أولستب�ان  على االتجاهات نحو العالمة التجار�ة، �عطى المستجو�ین ا  اإلعالناثر  

في   االخت�اري  لإلعالن، ومن ثم یتعرضوا األخرى الشخص�ة معلومات إلى ال �اإلضافةالعالمة التجار�ة 

لمعرفة اتجاهاتهم نحو العالمة    خر آمرة ثان�ة على استب�ان    لإلجا�ة�عودوا    اإلعالنبرنامج ما، و�عض رؤ�ة  

  إجا�اتهمحافظة على االنسجام بین سي عندما �حاول المستجو�ین المالرئ� االخت�ارالتجار�ة، و�ظهر اثر 

تأثرت  االخت�ارغیر فعاًال، �التالي تكون االتجاهات ما �عد  اإلعالنو�عده مما �جعل من  ناإلعال ل قب

فقط لمجرد أنه تم   اتجاههمنفسه. أو قد �غیرون  �االخت�ار  تأثرت �شكٍل اكبر �االتجاهات قبله اكثر مما 

ق یؤثر على استجا�ة  ق�اس مسب  ):Interactive testing effectعلي (التفا االخت�ارثر أها مس�قا.  ق�اس

. وفي نفس س�اق المثال السابق عندما ُ�طلب من الناس تحدید الُمَتَحكم �هالوحدات المختبرة نحو المتغیر 
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 وأكثر وا حساسین تجاهها اتجاهاتهم نحو عالمة تجار�ة، �ص�حون واعین بهذه العالمة التجار�ة: �ص�ح

، �التالي ال �مكن تعم�م  االخت�اراللذین لم �شملهم  كأولئمن  االخت�اري  اإلعالناحتماال في التر�یز على 

 . للتجر�ةعلى الصالح�ة الخارج�ة  هذا المتغیر الخارجيقاس على المجتمع �التالي یؤثر  المُ  األثر

الق�اس،   أداة لى المتغیرات الخارج�ة مثل التغیرات في إ) I(�شیر ): Instrumentationاألدوات ( 8-5-4

ل مراحل التجر�ة، الق�اس خال  أدوات قد تعدل    األح�انالق�م �حد ذاتها. في �عض    أوئج  أو النتاالمراقب،    أو

فهذا قد  الُمَتَحكم �هاستخدم مق�اس جدید لق�اس االتجاهات �عد تقد�م المتغیر  إذا اإلعالنفي مثالنا حول 

 لى اختالفات في االستجا�ات. یؤدي إ

هو متغیر خارجي �حصل عندما تتغیر ق�م  ): Statistical Regression( اإلحصائي التدرج  8-5-5

. على  SR، ُیرمز له بـ  و السفلى نحو المتوسط وذلك خالل مسار التجر�ةأالوحدات المختبرة المتطرفة العل�ا  

مفضلة للغا�ة أو غیر المفضلة  لذین �انت اتجاهاتهم إما إن المختبر�ن ال، اإلعالنسبیل المثال في تجر�ة 

  إ�جا�ا المتطرفة    اإلجا�ات ذوي  (إلى الوسط�ة  إدخال اإلعالن  �عد    إجا�اتهمقد تمیل    ،الناإلع  خالإد قبل    ابدأ

الحظ حول نتائج التجر�ة ألن التغیر في االتجاهات نحو  مما قد �شوش المُ   )عرضة لذلك  األكثرأو سل�ا هم  

  .اإلعالنول�س عن  اإلحصائينجم عن التدرج  Effect)التجار�ة ( العالمة

متغیر خارجي ناجم عن التوز�ع غیر المالئم للوحدات المختبرة  ):  Selection Bias(االخت�ار  تحیز    8-5-6

و تعیین الوحدات المختبرة مجموعاٍت  أعلى الحاالت المحددة. و�حصل هذا التحیز عندما �سبب االخت�ار 

عامل على   100  توز�ع. مثالً الُمَتَحكم �هن حیث المتغیر التا�ع وذلك قبل التعرض للمتغیر مختلفة م 

التحیز عندما ال �أخذ ال�احث  أثر ثر التدر�ب على األداء، �حصل أمجموعتین اخت�ار�تین بهدف ق�اس 

 ت. �االعت�ار العوامل الد�موغراف�ة والثقاف�ة عند توز�ع الوحدات المختبرة على المجموعا 

خالل مراحل تقدم  ت�اراالخحدة هي متغیر خارجي ناجم عن فقدان و  Mortality :(MOالفناء ( 8-5-7
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مثل رفض الوحدات المختبرة االستمرار �المشار�ة، وتكمن   األس�اب التجر�ة. وقد �حصل هذا للعدید من 

مشا�ه ألولئك اللذین  المشكلة في صعو�ة معرفة ف�ما إذا �ان المستمر�ن في التجر�ة س�ستجیبون �شكل 

 �ة المس�قة جم�عا في آٍن واحدة. رج لمتغیرات الخاة عرضة ل تكون التجر�ة الواحد  أنانسحبوا. �الط�ع �مكن 

  : الس�طرة على المتغیرات الخارج�ةأسالیب  8-6

إلى   االخت�اروهي ع�ارة عن التوز�ع العشوائي لوحدات  ):Randomizationالعشوائ�ة ( 8-6-1

 Treatment condition �ه الُمَتَحكمالمتغیر ُیوزع عشوائ�ة، �ما  أسالیب التجر�ب�ة �استخدام المجموعات 

، أو من حیث  ُمَتَحكم �هالمجموعة التي ستخضع لل اخت�ارعشوائ�ًا على المجموعات التجر�ب�ة (من حیث 

ما �ضمن المساواة   كثرأعلى الوحدات المختبرة). فالتوز�ع العشوائي هو  الُمَتَحكم �هتوز�ع سینار�وهات 

ل�ة العشوائ�ة فعالة عندما �كون حجم العینة  تكون عم ذلك قد ال المس�قة للمجموعات. وعلى الرغم من

 تقوم فقط �عمل�ة توز�ع الوحدات على المجموعات لخلق مجموعات متماثلة.     ألنهاصغیرًا، 

رج�ة والتي تتضمن مطا�قة  طرق الس�طرة على المتغیرات الخا أحد  ):Matchingالمطا�قة ( 8-6-2

وذلك قبل توز�عهم إلى  س�ة الهامة �النس�ة للتجر�ة ئص األساة من الخصا وفقًا لمجموعالوحدات المختبرة 

�مكن مطا�قة الوحدات المختبرة    . ولكن للمطا�قة مشكلتین: الُمَتَحكم �همجموعات وعلى سینار�وهات المتغیر  

�النس�ة للوحدات ذا لم تكن الخصائص التي تم مطا�قتها  و�  ها،ول�س لجم�ع�النس�ة لعدد محدد من الصفات  

 لمتغیر التا�ع فإن مجهود المطا�قة قد ذهب بال طائل. الصلة �اوث�قة 

) على  المتغیر المتحكم �مستو�اتهفي تجر�ة لمعرفة أثر برامج التدر�ب ( :Mercedesشر�ة  عمالتجر�ة 

العامل الواحد/في   ات معبرًا عنه �عدد المحر�ات التي ُ�جّمعهافي قسم المحر�)  المتغیر النت�جة ل (اج العما نت

) 5- 8التجر�بي التالي الذي یوضح الشكل رقم ( ها�حثلصناعة الس�ارات  Mercedesشر�ة  م، أنجزت الیو 

 وتبدو عمل�ة المطا�قة واضحة في الخطوة األولى من خطوات هذه التجر�ة. خطواته. 
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 Mercedesذ تجر�ة إنتاج عمال ): خطوات تنفی5-8الشكل رقم (

 

   

طرق الس�طرة على المتغیرات الخارج�ة من    أحد   ):Statistical Regression(  ائ�ةصاإلحالس�طرة    8-6-3

  إحصائ�ة  إجراءات . هنالك اإلحصائ�ة�استخدام الطرق  تأثیرها خالل ق�اس المتغیرات الخارج�ة وتعدیل 

 .الق�ام بذلك) �مكنه Analysis of Covariance )ANCOVAمتقدمة مثل تحلیل التغایر 

الس�طرة على المتغیرات الخارج�ة من خالل استخدام    ):Design Controlلتصم�م (الس�طرة على ا  8-6-4

 تصام�م تجر�ب�ة محددة. 

1
عدد : ل مثلاعامل متجانسین قدر االمكان بالنسبة لعدد من المتغیرات الخارجیة التي یعتقد بأنھا قد تؤثر على إنتاج العم160إختیار •

سنوات الخبرة، مستوى المھارة، المستوى التعلیمي وذلك بھدف تشكیل مجموعات متجانسة من الوحدات المختبرة

2
دریب متدني المستوى، بدون تدریب متقدم، تدریب متوسط، ت(یقوم تصمیم التجربة على تقدیم المتغیر الُمتََحكم بھ وفقاً ألربعة مستویات •

. ھمما یتطلب تقسیم العینة االجمالیة الى اربع مجموعات كل منھا یتلقى مستوى واحدا من المتغیر الُمتََحكم ب) تدریب

3
وحدة، 40عامل الى اربع مجموعات كل واحدة مكونة من 160على اعتبار ان المتغیر الُمتََحكم بھ لھ أربع مستویات یجب تقسیم الـ •

متغیر ، ویخصص مستوى واحد لل)عشوائیة(باستخدام احد البرامج االحصائیة یُوزع ھؤالء الوحدات المختبرة الى اربع مجموعات 
 ً الُمتََحكم بھ لكل مجموعة من المجموعات االربعة وبشكل عشوائي أیضا

4

5

6 من جدید ھمبعد إنقضاء فترة التدریب یعود العمال إلى أماكن عملھم لیقضوا فترة معینة قبل البدء بقیاس إنتاج•

7

8 .رنة بین المجموعاتفي المرحلة األخیرة یتم قیاس الفرق بالنسبة لكل مجموعة قبل إدخال المتغیر الُمتََحكم بھ وبعد إدخالھ ومن ثم المقا•

 األولى المجموعة  
كال   إنتاجعامل: قیس   40

 O11: منھم

 الثانیة المجموعة  
كال   إنتاجعامل: قیس   40

 O21: منھم

 

 الثالثة المجموعة  
كال   تاجإنعامل: قیس   40

 O31: منھم

 

 الرابعة  المجموعة  
كال   إنتاجعامل: قیس   40

 O41: منھم

 
 األولى المجموعة  

التعرض للمستوى  عامل:   40
   الُمتََحكم بھالمتغیر  األول من 

 تدریب مكثف 

 الثانیة المجموعة  
التعرض للمستوى  عامل:   40

   الُمتََحكم بھالمتغیر   من  الثاني
 متوسط تدریب 

 

 الثالثة المجموعة  
التعرض للمستوى  عامل:   40

   الُمتََحكم بھ من المتغیر  الثالث 
 متدني تدریب 

 

 عة الرابالمجموعة  
التعرض للمستوى  عامل:   40

   الُمتََحكم بھ من المتغیر  الرابع
 تدریب بدون 

قیاس المتغیر التابع بعد  
 األولى المجموعة التجربة،  

كال   إنتاجس اعامل: قی 40
 O12: منھم

د  قیاس المتغیر التابع بع
 الثانیة المجموعة التجربة،  

كال   إنتاجس اامل: قیع 40
 O22: منھم

 

قیاس المتغیر التابع بعد  
 الثالثة المجموعة التجربة،  

كال   إنتاجس امل: قیعا 40
 O32: منھم

 

قیاس المتغیر التابع بعد  
 الرابعة المجموعة التجربة،  

كال   إنتاجس امل: قیعا 40
 O42: منھم
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 ) Statistical Design( اإلحصائ�ةالتجر�ب�ة التصام�م أهم  8-7

  األساس�ة تتألف من سلسلة من التجارب 

وتحلیل   اإلحصائ�ةالتي تسمح �الس�طرة 

عدید من المتغیرات الخارج�ة. أي تُنجز ال

�شكٍل متزامن، �التالي    األساس�ةالتجارب  

بنفس مصادر    اإلحصائ�ةتتأثر التصام�م  

  التال�ة:   �اإل�جاب�ات تمتاز التصام�م اإلحصائ�ة  و   .األساس�ةعدم الصالح�ة التي تؤثر على تصام�م التجارب  

لمتغیرات  عدد من اعلى  اإلحصائ�ة�مكن الس�طرة ، واحد  ُمَتَحكم �هأكثر من متغیر  أثر�اس ق تسمح �

 وف�ما یلي عرض ألهم التصام�م اإلحصائ�ة.. الخارج�ة

 ):  Randomized Block Design( القطاعي العشوائيتصمیم ال  7-1- 8

من   للتأكد غیر الخارجي، وذلك تتقسم ف�ه الوحدات المختبرة إلى مجموعات بناًء على الم إحصائيتصم�م 

�كون مالئما في الحاالت د �بیر �النس�ة لهذا المتغیر.  قة إلى حالمجموعات التجر�ب�ة والمراق�ة متطا�  أن

قسم الوحدات المختبرة إلى  وتُ  ،ؤثر على المتغیر التا�عیقد التي �كون لدینا متغیر خارجي رئ�سي واحد 

�كون   أن�جب على ال�احث �التأكید المتغیر الخارجي. هذا ى أو مجموعات بناء عل  (Blocks) قطاعات 

یتأكد  )مجموعات (. من خالل التقس�م إلى قطاعات الخارجي بدقةالمتغیر هذا ید �اس وتحد قادرا على ق

 والضا�طة متماثلة ف�ما یتصل �المتغیر الخارجي.  االخت�ارال�احث أن مجموعات 

الة العالم�ة المتخصصة في اإلعالن والعالقات العامة في  : ترغب الو�Ogilvy & Matherتجر�ة شر�ة 

فعال�ة  ) على الذي تم التحكم �مستو�اته الُمَتَحكم �هالمتغیر ( اإلعالنفي  المرحوى مستثر اكتشاف أ

لعالمة تجار�ة وهم�ة لعزل تأثیر االرت�اطات  اخت�ار�ة    إعالنات   3الشر�ة  ُطورت  ،  (المتغیر التا�ع)  اإلعالن
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التي تمثل  و   ،المرحالكثیر من    C،  �عض المرح  B،  بدون مرح  A  �اآلتي:اإلعالنات  �انت  لمس�قة  الذهن�ة ا

الثالثة   اإلعالنات هو أي من  و�الة اإلعالن أمامالتساؤل المطروح إن . الُمَتَحكم �همستو�ات المتغیر 

أهم�ة الُمنتج  سیتأثر �مدى  نلإلعال �أن تقی�م المستجو�ین  اإلدارة تعتقد ا وفعال�ة؟ تأثیر  أكثرالسا�قة س�كون 

ُمختبرًا   180الخارجي)، ُصنَف  (على أنه المتغیر القطاعي  لمستهلك  لأهم�ة الُمنتج  دد  ، �التالي حُ للمستهلك

عشوائ�ا   المختبر�نُعیَن  �ما یلي: أهم�ة عال�ة للمنتج) متوسط، أهم�ة ، أهم�ة منخفضةقطاعات ( 3إلى 

 ).1- 8یوضح الجدول رقم ( �ما A, B, C  اإلعالنات على مجموعات 

 
 تجر�بي الوحیدمتغیر ال): تصم�م التجر�ة في حالة ال1-8الجدول رقم (

 
 

 المتغیر الخارجي: درجة االهتمام �المنتج المعلن عنه 
 اهتمام مرتفع  متوسط ماهتما اهتمام منخفض

المتغیر المسبب 
 (المتحكم �ه): اإلعالنات

 إعالن بدون �مرح 

 مختبراً   20تعرض  
ذوي االهتمام 
المتدني �المنتج 
إلى إعالن 
تلفز�وني بدون 

 مرح.

 مختبراً  20تعرض  1
اهتمام ذوي 

متوسط �المنتج 
إلى إعالن 
تلفز�وني بدون 

 مرح.

4 
مختبرًا  20تعرض 

ذوي اهتمام مرتفع 
�المنتج إلى إعالن 
تلفز�وني بدون 

 مرح.

7 
   

 المرح  متوسطإعالن 

مختبرًا   20تعرض  
الهتمام ذوي ا

المتدني �المنتج 
إلى إعالن 
تلفز�وني متوسط 

 المرح.

ختبرًا م 20تعرض  2
االهتمام وي ذ

متوسط �المنتج 
إلى إعالن 
تلفز�وني متوسط 

 المرح.

5 
مختبرًا  20تعرض 

ذوي االهتمام 
مرتفع �المنتج إلى 
إعالن تلفز�وني 

 متوسط المرح.

8 
   

 المرح  مرتفعإعالن 

 مختبراً   20تعرض  
ذوي االهتمام 
المتدني �المنتج 
إلى إعالن 
تلفز�وني �مرح 

 مرتفع.

برًا مخت 20ض تعر  3
ذوي اهتمام 
متوسط �المنتج 
إلى إعالن 
تلفز�وني مرتفع 

 المرح.

6 
مختبرًا  20تعرض 

ذوي االهتمام 
مرتفع �المنتج إلى 
إعالن تلفز�وني 

 �مرح مرتفع.

9 
 

 

 

ع اإلعالن المحدد لهم، ثم قّ�موا فعال�ة اإلعالن من خالل اإلجا�ة على شاهد الُمخَتبرون في �ل خل�ة نو 

،  ])8)، سأشتري هذه العالمة التجار�ة (1لن أشتري هذه العالمة التجار�ة ([رت ذو الس�ع فئات ق�اس ل�كم

ع: ل�كرت  مستو�ات، المتغیر التا�  3خارجي  مستو�ات، المتغیر ال  3  الُمَتَحكم �هالب�انات (المتغیر  ُأدخلت  ثم  
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      كثر فعال�ة.  ألعالن متوسط المرج ااإل ن  أج �أظهرت النتائ  ،) إلى البرنامج اإلحصائي للتحلیلس�اعي الفئات ال

متغیر خارجي  أكثر من س�طرة على قدرة ال�احث على العدم هذا التصم�م التجر�بي هي قیود من أهم      

  واحد.(دخیل) 

 :  (Latin Square) المربع الالتیني تصمیم  7-2- 8

  �اإلضافة لمتغیرات الخارج�ة من ا لینمتفاععلى اثنین غیر  اإلحصائ�ة�سمح �الس�طرة  إحصائي تصم�م 

) إلى عدد متساوي من blockingُ�قسم �ل متغیر خارجي (. الُمَتَحكم �هإلى التحكم �مستو�ات المتغیر 

و�ما هو واضح في الجدول  ن المستو�ات.إلى نفس العدد م الُمَتَحكم �هم المتغیر قسّ �ُ المجموعات. �ما 

الُمَتَحكم  وزع مستو�ات المتغیر وتُ  في المتغیرات الخارج�ة.مجموعات ال واألسطر األعمدة) تمثل 2- 8رقم (

تظهر مرة    أن�جب    الُمَتَحكم �ه�ل مستوى من المتغیر    أن  إلى الوحدات في الجدول، وقاعدة التوز�ع هي  �ه

    واحدة في �ل سطر و�ل عمود.

مال�ة أن تتعرف على  ة وساطة  في دراسة ترغب من خاللها شر�  :Selftrade  تجر�ة شر�ة الوساطة المال�ة

على شراء األسهم في ظل عزل  ])Ba)، مصارف(Re)، طاقة متجددة (Tcتكنولوج�ا ([أثر قطاع األسهم 

سط، عالي الخبرة) ونس�ة  مستو�ات: منخفض، متو   3متغیر�ن خارجیین هما الخبرة في سوق األوراق المال�ة (

 ) تصم�م التجر�ة. 2-8(دول رقم %). یوضح الج9%،  7%،  5توز�ع األر�اح على السهم (

 Latin Square): توض�ح التصم�م التجر�بي 2-8الجدول رقم (

 
 نسب توز�ع األر�اح

5% 7% 8% 

 الخبرة

  Tc منخفض
1 

Re 
4 

Ba 
7 

   

 Re متوسط
2 

Ba 
5 

Tc 
8 

   

 Ba رتفعم
3 

Tc 
6 

Re 
9 
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األعمال للسهم (تكنولوج�ا، طاقة متجددة، مصارف)، : قطاع هحكم � تَ المتغیر التجر�بي األساسي المُ إن 

المتغیر الخارجي مستو�ات) و  3: الخبرة في البورصة ( المتغیر الخارجي األول: شراء األسهم،  المتغیر التا�ع

  60فرد عالي الخبرة،  60ُمختبرًا ( 180تو�ات). استخدمت الشر�ة مس  3: نس�ة توز�ع األر�اح (الثاني

سنة،   26و  23نخفض الخبرة في البورصة) من الش�اب واإلناث تتراوح أعمارهم بین م 6ة، و ر متوسط الخب

)، وفي �ل قاعة من القاعات التسع تم  2-8وزعتهم على خال�ا التجر�ة �ما هو موضح في الجدول رقم (

بورصة،  ل مختبرًا منخفض الخبرة في ا 20ُوضع فیها  1على الشكل التالي: القاعة رقم  التحكم �التجر�ة 

) دون ذ�ر اسم الشر�ة، مع Tcُقدمت لهم �عض المعلومات حول شر�ة تعمل في قطاع التكنولوج�ا (

�ة  %، ثم طلب منهم تنفیذ عمل�ة الشراء من عدمه (اشتري، ال أشتري)، وهكذا �النس5احتمال توز�ع أر�اح 

ة یؤثر على شراء األسهم  الصناع  عل�اقي الخال�ا الثماني األخرى. توصلت التجر�ة إلى نت�جة مفادها أن قطا 

 في ظل عزل متغیر�ن خارجیین هما الخبرة ونس�ة توز�ع األر�اح.          

(خارجي   األسطر، (خارجي أول) األعمدةقیود هذا التصم�م هو تطل�ه عدد متساوي من ومن أهم      

إلى أنه ال    �اإلضافة.  األح�ان   ، والذي قد �كون غیر ممكنًا في �عض الُمَتَحكم �ه، ومستو�ات المتغیر  ثاني)

مع   أو�سمح �أكثر من متغیر�ن خارجیین، ال �سمح �فحص التفاعل بین المتغیرات الخارج�ة مع �عضها 

 .  الُمَتَحكم �هالمتغیر 

 : (Factorial Design)التصمیم العاملي  7-3- 8

ستو�ات مختلفة  ذات م اهالُمَتَحكم بمن المتغیرات  أكثرو أثر اثنین ألق�اس �ستخدم  إحصائيتصم�م 

فهو �سمح �التفاعل  القطاعي العشوائي  وتصم�م    المر�ع الالتیني على خالف تصم�م    .هاوالسماح للتفاعل بین 

سو�ا مع �عضهم    تأثیرهمان  �مكن القول أن تفاعال ما قد حصل بین المتغیرات عندما �كوبین المتغیرات.  

صم�م العاملي على خل�ة لكل سینار�و محتمل  حتوي الت�على حدا.     ال�عض مختلف عن اثر �ل واحد منهما



173 

 

على األداء  وتحفیزهم    األفراد تدر�ب    أثرال�احث ق�اس    أراد ذا  إ، على سبیل المثال  الُمَتَحكم �همن المتغیرات  

) على األداء  األعمدة) والتحفیز (األسطر) بین التدر�ب (The Interactionمعرفة التفاعل ( وأراد الوظ�في، 

الُمَتَحكم  ة خل�ة من الخال�ا التسعة في الجدول تمثل سینار�و مختلف للمزج بین المتغیر�ن فان �ل� الوظ�في

   .ثر التفاعل بینهما على التا�عألمعرفة  مابه

 
 ): توض�ح التصم�م العاملي3-8الجدول رقم (

 
 الممنوحةالحوافز 

 مرتفعة متوسطة  متدن�ة

 التدر�ب المقدممستوى 

 منخفض

عامل  15
یتعرضون 

لمستوى تدر�ب 
منخفض، و�منحوا 

 حوافز متدن�ة

عامل  15 1
یتعرضون لمستوى 
تدر�ب منخفض، 
و�منحوا حوافز 

 متوسطة

عامل  15 4
یتعرضون لمستوى 
تدر�ب منخفض، 
و�منحوا حوافز 

 مرتفعة

7 
   

 متوسط

عامل  15
یتعرضون 

لمستوى تدر�ب 
و�منحوا متوسط، 

 حوافز متدن�ة

عامل  15 2
توى رضون لمس یتع

تدر�ب متوسط، 
و�منحوا حوافز 

 متوسطة

عامل  15 5
یتعرضون لمستوى 
تدر�ب متوسط، 
و�منحوا حوافز 

 مرتفعة

8 
   

 متقدم

عامل  15
یتعرضون 

لمستوى تدر�ب 
متقدم، و�منحوا 

 حوافز متدن�ة

امل ع 15 3
یتعرضون لمستوى 

متقدم، تدر�ب 
و�منحوا حوافز 

 متوسطة

عامل  15 6
 ن لمستوى یتعرضو

تدر�ب متقدم، 
و�منحوا حوافز 

 مرتفعة

9 
 

 

 

 

وزع الوحدات المختبرة على الخال�ا التسعة السا�قة  تُ ،  بین التحفیز والتدر�ب حاالت من التداخل    9یوجد       

 ذا زاد عدد مستو�ات �ل متغیر عن ثالثة.  إ وخصوصاً السینار�وهات  تعدد اهم عیو�ه من  �شكل عشوائي.
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  :التجر�ب�ةلتصام�م ا 8-8

  على  یتوجب العالقة، هذه  لدراسة متغیر�ن. بین السبب�ة العالقة إظهار إلى التجر�ب�ة  ال�حوث تهدف 

توز�ع أفراد  طر�قة  هو  مالتصم� نوع إن .التجر�ب�ة الدراسة طب�عة یالئم الذي التصم�م نوع اخت�ار ال�احث

المراد اخت�اره. مثل: اخت�ار توز�ع  ؤل ال�حثي التسا �ةالعینة على الحاالت والظروف التجر�ب�ة ت�ًعا لنوع 

تنش�ط  وحالة عدم استخدام تنش�ط مب�عات ، أو حالة استخدام حالتي سلعة جدیدة وسلعة قد�مةالعینة بین 

 :التجر�ب�ة للتصم�مات  أنواع ثالثة یوجد   .مب�عات 

  )Between Subjects( األفراد  بین التصم�م 8-1- 8

و�عرف  مستقل. إلى مجموعات وتعر�ض �ل منها لظرف تجر�بي على حد العینة  �عرف بتقس�م مفردات 

في حاالت �حث�ة عند توز�ع أفراد العینة على الحاالت   عتمد على العشوائ�ة . �ُ التصم�م غیر المرت�ط � عادة 

وف ال �مكن اللجوء إلى العشوائ�ة �أن �كون المتحكم في توز�ع األفراد ظر أخرى  حاالت وفي  ،التجر�ب�ة

 .ة مثل تقس�مهم إلى إناث وذ�ورطب�ع�

 د): مثال على التصم�م بین األفرا5-8الشكل رقم (

 
ال �شترط تساوي عدد و  ،أعاله، لدینا مجموعتین مختلفتین من أفراد العینة) 5-8یوضح الشكل (�ما      

إعالن لى فرادها إأ رّض عُ  األولى  في المجموعة ،مجموعة لمؤثر تجر�بي ُمسبب تتعرض �ل  ا.األفراد فیه

العاملة على   Audiإعالن س�ارة أفرادها إلى  رّض عُ الثان�ة  بینما أفراد العینة الكهر�ائ�ة �ل�ًا،  Audiس�ارة 

مثل (اختالف الفئة العمر�ة،  ة  الُمَسب� ضروري الخت�ار المؤثرات الطب�ع�ة  هذا التصم�م:    ممیزات  من  .الوقود 

150العینة االجمال�ة 
مستهلك

من االناث 75المجموعة الثان�ة  من الذ�ور75المجموعة األولى 
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نتائج المجموعات �مؤثرات  ، وال تتأثر عضها ال�عض عن � قلةمستنتائج المجموعات )، وتظهر أو الجنس

ال یتأثر بترتیب  وأخیرًا مثل: ملل المشار�ین من تكرار التجر�ة، اكتساب مهارات تكرار التجر�ة، دخیلة 

�خلق وجود الفروقات الفرد�ة بین المجموعات  ، و عینة �بیر یتطلب حجم  :عیو�هأما  .المؤثرات التجر�ب�ة

 ي. عشوائ لات �شكلكن �مكن تالفي ذلك بتوز�ع األفراد على المجموعو   تجر�ةأداء ال مما یؤثر على

 األفراد داخل التصم�م 8-8-2

 )Within Subjects(   لق�اسات  لظروف التجر�ب�ة المختلفة. و�عرف عادة �ال�عرف بتعر�ض جم�ع أفراد العینة

 .(Repeated Measures / Related Design) المتكررة أو التصم�م المرت�ط 

األفراد ): مثال على التصم�م داخل 6-8الشكل رقم (

 

األولى  جم�ع مفردات العینةُعرضت مجموعتین من أفراد العینة. یوجد أعاله، ) 6-8یوضح الشكل (كما 

. Adidasدات العینة الثان�ة لسعر عادي لحذاء ، بینما ُعرضت مفر Adidasلسعر مخفض لحذاء على 

حیث  ، التكافؤ التام بین أفراد العینة، التجر�ب�ةفات الفرد�ة بین الظروف ى االختالالقضاء عل :ممیزاته من

، ال یتطلب حجم عینة �بیر، و القتصاد في الوقت والجهد ، اأن جم�عهم تعرضوا لنفس المؤثرات والظروف

خدامه  �مكن استال    :عیو�هأما    .خطأ فیز�د من فرص اكتشاف تأثیر المتغیرات المختبرة �قلل من تأثیر ت�این ال

من التجر�ة هو اخت�ار الفرق بین خصائص مفردات العینة. مثل: المقارنة بین الرجال  في حالة �ان الغرض  

،  �ة المختلفةالتجر�ب ترتیب التعرض للمؤثرات  :یتأثر �عدة عوامل مثل، �ما والنساء في استخدام التقن�ة 

 .المشار�ینملل ، و ةاكتساب خبرة تكرار الممارسة مما یؤثر على أداء التجر� 

  

150العینة االجمال�ة 
مستهلك

Adidasمستهلك لسعر العادي  لـحذاء 150یتعرض الــ  Adidasمستهلك لسعر منخفض لـحذاء 150یتعرض الــ 
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  )Matched Subjects( المختلط التصم�م 8-8-3

�جمع بین التصم�مین السا�قین. �ل مجموعة من أفراد العینة هي عینة مختلطة تتعرض لجم�ع مؤثرات 

  مثل  التصن�في النوع من  الُمَسب�ة المتغیرات حدىإ تكون  حین تطب�قه  الضروري  من و�ص�ح ،التجر�ة

 .األفراد حینهان تطبیق تصم�م داخل فال �مك ،العمر أو الجنس

المختلط): مثال على التصم�م 7-8الشكل رقم (

 
  .) أعاله، العینة مكونة من إناث وذ�ور، وزعت على أر�عة مجموعات مختلفة7- 8یوضح الشكل (     

 .ى الذ�ور بینما یدل اللون األزرق على اإلناث یدل اللون البرتقالي عل

 Adidasمفردات العینة من الذ�ور على سعر مخفض لحذاء  م�عج تعر�ض   تم  :Aفي المجموعة -

   Adidasمفردات العینة من الذ�ور على سعر عادي لحذاء  جم�ع تم تعر�ض   :Bفي المجموعة -

 Adidasعلى سعر مخفض لحذاء مفردات العینة من اإلناث  جم�ع تم تعر�ض   :Cفي المجموعة -

 Adidas من اإلناث على سعر عادي لحذاء العینة  مفردات  جم�ع تم تعر�ض   :Dفي المجموعة -

 
تأثیر السعر  وأ�ًضا اخت�ار ، واإلناث الذ�ور على المنخفض والعاديالسعر مقارنة تأثیر �مكن و�هذا      

 .أنفسهم فقط الذ�ور على عر المنخفض والعاديالس أنفسهم، واخت�ار تأثیر  اإلناث على المنخفض والعادي

200العینة االجمالیة 
مستھلك

Dالمجموعة 
ى مستھلك أنث50یتعرض 

لسعر عادي لـحذاء 
Adidas

Cالمجموعة 
ى مستھلك أنث50یتعرض 

لسعر منخفض لـحذاء 
Adidas

Bالمجموعة 
مستھلك ذكر 50یتعرض 

لسعر عادي لـحذاء 
Adidas

Aالمجموعة 
مستھلك ذكر 50یتعرض 

لسعر منخفض لـحذاء 
Adidas
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ین التقلیل من االختالفات الفرد�ة وذلك بتوز�ع األفراد الذ ، و تصم�م بین األفراد میزات اللد�ه نفس م :ممیزاته

على أداء األفراد الدخیلة ال �مكن الت�قن من تطابق المؤثرات  :عیو�ه. أما أهم تكون احتمال�ة تشا�ه أداءهم 

 .مجموعات في جم�ع ال

 �المقارنة مع المیدان�ة المخبر�ةالتجارب  8-9

االخت�ار وفیها �قوم ال�احث �خلق الظروف  ألجلع�ارة عن حالة مصطنعة  (المعمل�ة)لمخبر�ة البیئة ا

) 4-8ع�ارة عن موقع تجر�بي في ظروف حق�ق�ة. و�وضح الجدول رقم (البیئة المیدان�ة المرغو�ة. بینما 

 المخبر�ة والمیدان�ة.  مقارنة بین التجارب 

 والمیدان�ة لمخبر�ة ): مقارنة بین التجارب ا4-8الجدول رقم (

 المیداني المخبري  العامل

 واقع�ة حق�ق�ة اصطناع�ة البیئة

 متدن�ة مرتفعة الس�طرة

 متدني متفع الخطأ

 متدن�ة مرتفعة الصالح�ة الداخل�ة 

 مرتفعة متدن�ة الصالح�ة الخارج�ة 

 �لطو  قصیر الوقت

 كبیر صغیر عدد الوحدات 

 صعب سهل التطبیق

 رتفعةم منخفضة التكال�ف
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 مقارنة بین التصام�م التجر�ب�ة وغیر التجر�ب�ة:  8-10

من ناح�ة ثان�ة على الرغم من استخدام ب�انات ال�حوث الوصف�ة للحصول على دلیل لوجود العالقة السبب�ة، 

المطلو�ة للسبب�ة. على سبیل المثال من الصعب �النس�ة  لشروط هذه الدراسات والب�انات ال تحقق ا أنإال 

للمجموعات المستجو�ة ف�ما یتعلق   Prior Equivalenceتحقق التساوي المسبق  أنوصف�ة ل�حوث الل

والتا�عة بینما تستط�ع التجارب تحقیق ذلك من خالل التوز�ع العشوائي للمستجو�ین   ا الُمَتَحكم به�المتغیرات 

ما �مكن في  یرات بینما انه من الصعب �النس�ة للوصف�ة تحقیق زمن حصول المتغعات. �على المجمو 

تقدم قدرا قلیال من الس�طرة    وأخیرا،  الُمَتَحكم �هالمتغیر    و�دخالالتجارب تحقیق ذلك ف�ما یتصل بتوقیت ق�اس  

 صف�ة والتجر�ب�ة. وث الو ) مقارنة بین ال�ح5-8. و�وضح الجدول رقم (األخرى على العوامل المسب�ة المحتملة  

 والتجر�ب�ة. الوصف�ة مقارنة بین ال�حوث ):5-8الجدول رقم (
 السبب�ة الوصف�ة 

 تحدد العالقات بین السبب والنت�جة.   ما  ءشي تصف خصائص أو وظائف    األهداف

 ص�اغة مس�قة للفرض�ات -  األساس�ةالسمات 
 تصم�م مخطط ورسمي  -

 َتَحكم �ه المُ التحكم �مستو�ات المتغیر 
 على التا�ع الُمَتَحكم �هالمتغیر  أثرق�اس 
خارج اهتمام  األخرى لمتغیرات رة على االس�ط

 ال�احث

 ب�انات ثانو�ة: تحلیل �مي   األدوات
 االستب�ان

 العینات الدائمة
 المالحظة وغیرها 

 التجارب.   -
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 :التجر�ب�ةعق�ات استخدام ال�حوث  8-11

ى معدل  ما عل  �هُمَتَحكم  لمتغیر    األمد طو�ل    األثرذا اهتم ال�احث �ق�اس  تتطلب التجارب وقتا وخصوصا إ 

ثار المتغیر  آ�ل    أوتستمر التجارب وقتًا �اف�ًا �حیث یتضمن الق�اس الالحق اغلب    أن�جب  و   ،دوران العمل

 .  وتنفیذها إدارتها من الصعب ، إجراءاتهاكلفة عادة في �ل . مُ الُمَتَحكم �ه

 

 : نالثامالفصل خالصة 

نهج  ملهو ا قات من نوع سبب ونت�جةعالخاصة �الخت�ار الفرض�ات ال القادر على اإن منهج ال�حث الوحید 

ل�كتشف أثره   الُمَسب�ة متغیرات الر من كثواحد أو أ. وفقًا لهذا النوع من األ�حاث یتحكم ال�احث ب التجر�بي

السبب�ة محددًا إ�اها �أر�عة، �ما تناول  على متغیرات أخرى أو نت�جة هذا التحكم. تناول هذا الفصل شروط 

ت الخاصة �ال�حوث التجر�ب�ة، �ما تناول هذا الفصل المقصود �المتغیرات الدخیلة  التعر�فاأهم المصطلحات و 

ور�ز على اإلحصائ�ة منها، �ما    التصام�م التجر�ب�ةأنواع  وطرق عزل تأثیرها عن ال�حث. حدد المؤلف أهم  

  .جر�ب�ةالتصام�م التجر�ب�ة وغیر التو�ین  المیدان�ةو ب المعمل�ة التجار بین مقارنة تمت ال
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 أسئلة الفصل الثامن
 True/Falseلة صح / خطأ ) أسئ1

 خطأ صح السؤال 

   أساسي الكتشاف االرت�اط بین المتغیرات ب�ة �شكلتستخدم ال�حوث التجر� 1

   ال تختلف ال�حوث التجر�ب�ة عن الوصف�ة    2

   �قاس المتغیر المسبب ق�اسًا وال یتحكم ال�احث �ه 3

   م�م القطاعي العشوائي�مكن عزل العدید من المتغیرات الخارج�ة في التص 4

5 
الخت�ار، وهي تحدد ف�ما إذا �ان التحكم س لدقة اإن الصالح�ة الداخل�ة ع�ارة عن مق�ا

 �المتغیرات الُمَسب�ة قد سبب فعًال األثر الملحوظ على المتغیر النت�جة. 
  

   تستخدم التجارب عادًة لالستدالل على العالقات السبب�ة.   6

   لُمَسب�ة هي ع�ارة عن المتغیرات التي یتم التحكم �مستو�اتها.إن المتغیرات ا 7

   لسهل إنجاز ال�حوث التجر�ب�ة وال تتطلب وقتًا  من ا 8

 

 أسئلة متعددة الع�ارات: 

 أي من الع�ارات التال�ة ل�ست من خصائص ال�حوث االستنتاج�ة؟ .1

 المعلومات المطلو�ة محددة �شكل غیر دقیق.  -أ

 .عمل�ة ال�حث مرنة -ب

 العینة صغیرة وغیر ممثلة للمجتمع على نحو دقیق.  -ت

 �اناتللبتحلیل �مي  -ث
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 ؟Latin Squareأي من الع�ارات التال�ة تمثل قیود استخدام تصم�م  .2

 أنها تتطلب عدد متساو من الصفوف واألعمدة، ومستو�ات المعالجة، والتي هي إشكال�ة في �عض األح�ان. -أ

 بب.المتغیر الُمست بین المتغیرات الدخیلة مع �عضها ال�عض أو مع أنها ال تسمح لل�احث لدراسة التفاعال -ب

 �ع ال�احث الس�طرة على متغیر خارجي واحد فقط. �ستط -ت

 كل من أ و ب صح�حین.  -ث

 أي من التالي ل�س من شروط السبب�ة؟  .3

 التغیر الُمرافق أو المالزم.   -أ

 العینة �بیرة. -ب

 الترتیب الزمني لحدوت المتغیرات. -ت

 السبب�ة المحتملة األخرى. إزالة المتغیرات  -ث

 ر�ض �ل منها لظرف تجر�بي على حد ُمسبب ، ُیدعى...وعات وتعلعینة إلى مجم�عرف بتقس�م مفردات ا .4

 التصم�م بین األفراد -أ

 التصم�م داخل األفراد   -ب

 التصم�م المختلط -ت

 وال إجا�ة مما سبق -ث

تكافؤ التام بین أفراد العینة، حیث أن  من ممیزاته القضاء على االختالفات الفرد�ة بین الظروف التجر�ب�ة، ال .5

لظروف، االقتصاد في الوقت والجهد، وال یتطلب حجم عینة �بیر، �قلل من ؤثرات واجم�عهم تعرضوا لنفس الم

 تأثیر ت�این الخطأ فیز�د من فرص اكتشاف تأثیر المتغیرات المختبرة، إنه....

 التصم�م بین األفراد -أ

 التصم�م داخل األفراد  -ب

 مختلطالتصم�م ال -ت

 كل مما سبق -ث
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 قضا�ا للمناقشة \) أسئلة 3

 . السبب�ة شروط) 1السؤال (

 اشرح شروط السبب�ة.

 ]2- 8توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  15مدة اإلجا�ة:  [

 مقارنة بین التصام�م اإلحصائ�ة) 2السؤال (

 قارن بین التصام�م اإلحصائ�ة الثالثة

 ]7- 8(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [

 .  مقارنة بین ال�حوث الوصف�ة والتجر�ب�ة ) 3سؤال (ال

 قارن بین ال�حوث الوصف�ة والتجر�ب�ة.

 ]10- 8توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: [
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 : تاسعالفصل ال

 الق�اس والمقای�س

 Measurement and scales 

 

 كلمات مفتاح�ة: 

 Ordinalالمقای�س الترتیب�ة (،  )Nominal Scalesالمقای�س االسم�ة (،  )Scaleالق�اس (  أداة ،  )Measurementالق�اس (

Scales( ،) مقای�س الفئات أو الفروق المتساو�ةInterval Scales( ،) مقای�س النسبRatio Scales(،  مق�اس المقارنة

مقای�س التصن�ف ، Rank order scaling)(األش�اء مق�اس ترتیب ، )Paired Comparison Scalingالمزدوجة (

 Itemized Rating Scales (Non comparative Scaling Techniques)المبن�ة على مجموعة من الفئات (

 ملخص الفصل: 

ائص المقای�س، وأنواعها من مقای�س اسم�ة وترتیب�ة وفئات ونسب، واألسالیب هذا الفصل مفهوم الق�اس وخص �عرض

و�ذلك عرض للمقای�س المزدوجة وغیر المزدوجة وحاالت تطب�قها. وتوض�ح مفهوم وتطبیق  .لكل منهااإلحصائ�ة المناس�ة 

 لوصول لق�اس دقیق.یث اخت�ارات الصدق والث�ات لمن ح الع�ارات حاالت تقی�م المق�اس متعددمق�اس ل�كرت و 

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة:  

 التعرف على مفهوم وأهم�ة الق�اس. -

 .نواع المقای�سأهم ألى التعرف ع  -

 ألنواع المقای�س.األسالیب اإلحصائ�ة المناس�ة التعرف على   -

 .التعرف على المقای�س المزدوجة والمقای�س الفرد�ة وتطبیق �ل منها -

 قای�س المختلفة.المقارنة ما بین أنواع الم -
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 مفهوم الق�اس:  9-1

ات أش�اء محددة وذلك بناء رموز لصفع�ارة عن عمل�ة تخص�ص أرقام أو  هو )Measurementالق�اس (

بد من االنت�اه إلى أن الق�اس ل�س لألش�اء �حد ذاتها و�نما صفاتها   وال على معاییر محددة مس�قا. 

ین، المنظمات، أو حاالت معینة �حد ذاتها، و�نما نق�س  وخصائصها، فنحن ال نق�س الموظفین، المستهلك

 لهم، أدائهم، أو أي خصائص أخرى. هم، تفضیصفات وخصائص محددة مثل: إدراكهم، اتجاهات

 :اإلدار�ة�مكن ق�اسها في المجاالت  أمثلة عن صفات وخصائص 

  ق�اس نوع الموظفین في شر�ةSharp .(ذ�ور، إناث) 

 مال في ق�اس الرضا الوظ�في لدى العPanasonic(متوسط رضا العمال عن وظائفهم). 

  ق�اس إنتاج�ة العمال في شر�ةBMW )ال)ج�ة العمإنتا متوسط 

  في مدینة دمشق.  األفراد ق�اس متوسط دخل 

  الشخص�ة للعاملین في شر�ة  اطاألنمق�اسIBM 

  ق�اس رضا المستهلك عنiPhone  . 

 ي: من اهم الجوانب الهامة في عمل�ة الق�اس ما یل

   أو رموز محددة لصفات أو خصائص محددة، �جب أن تتصف عمل�ة    أرقاموجود قواعد لتخص�ص

): ما �عني وجود تطابق بین األرقام الُمعطاة والصفات التي یتم  Isomorphic(التماثل  التخص�ص � 

الموظفین اللذین یتقاضون نفس   ألولئكق�اسها على سبیل المثال ُ�حدد نفس المبلغ من اللیرات 

 لراتب.    ا

 غیر عبر  كما �جب أن تكون القواعد المحددة لتخص�ص األرقام لصفات محددة ثابتة ومع�ار�ة ال تت

 الزمن واألش�اء التي یتم ق�اس خصائصها.  
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 الق�اسمبررات  9-2

ألنه �سمح �التحلیل اإلحصائي للب�انات التي تم الحصول علیها. ال �مكن بدون تحلیل إحصائي   -

 القات و�التالي اقتراح الحلول والفرص.وتحدید الع الفرض�ات، اخت�ار

 الصلة.    هات ذات �ساعد على إ�صال نتاج وقواعد الق�اس إلى الج -

 ): Scaleتعر�ف أداة الق�اس ( 9-3

(مق�اس األطوال، األوزان، األحجام،  األش�اء هي الخطة المستخدمة لتخص�ص أرقام تعبر عن خصائص: 

 ضیل األش�اء، النوع، الجنس�ة....)، الحاالت.األشخاص(الشخص�ة، تف.....)، 

عمل�ة ق�اس متغیر هو الجودة المدر�ة لخدمة   )1-9قم (یبدو من الجدول ر   :مثال على الق�اس وأداة الق�اس

إلى  1النقل الجوي، حیث یتم ق�اس إدراك المستجو�ین لخدمة النقل الجوي من خالل تخص�صهم رقم من 

 ل ع�ارة.ارة �حسب إدراكهم لكلكل ع� 5

 ): عمل�ة ق�اس وأداة ق�اس خدمة النقل الجوي  1-9الجدول (

 الع�ارات

غیر 
موافق 
على 

 طالقاإل

 غیر
 موافق

 موافق محاید
موافق 
 �شدة

 5 4 3 2 1 أعتبر الخدمات التي تقدمها هذه الشر�ة جیدة. -1

 5 4 3 2 1 .أن الخدمات التي تقدمها هذه الشر�ة ممتازة أعتقد -2

 5 4 3 2 1 ذه الشر�ة خدمات ذات جودة عال�ة.تقدم ه -3

 5 4 3 2 1 تتصف هذه الشر�ة بدقة مواعید رحالتها. -4

 5 4 3 2 1 تحرص هذه الشر�ة على تقد�م خدمات خال�ة من األخطاء.  -5
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 أهم أنواع المقای�س 9-4

  المقاییس االسمیة أو الفئویة: 4-1- 9

رة فئات، �حیث �سمح الرقم الذي تم تحدیده أو اخت�اره، وفیها یتم وصف الخاص�ة محل الق�اس في صو 

ن مجموعة من الفئات غیر المتداخلة والشاملة و�دون واحدة بیبوضع ذلك الشيء الذي تم ق�اسه في فئة 

ف�ه األرقام فقط �عالمة، أو إشارة لتحدید وتصن�ف األش�اء.  أي ترتیب. إنه ا�سط درجات الق�اس، تستخدم 

)، أو Categorical(لهذه المقای�س هي الوصف فقط. وقد تسمى �المقای�س التصن�ف�ة  فالخاص�ة الوحیدة

ومن األمثلة عل�ه أرقام الالعبین في الفرق الر�اض�ة،    )، أو النوع�ة، أو المع�ار�ة.Non metric(غیر المتر�ة  

 اعي للمواطنین. وهكذا، �اإلضافة إلى رقم الضمان االجتم 4والعب آخر  8فقد �كون رقم احد الالعبین  

ش�اء وتمییزها،  د أو األالمقای�س االسم�ة ع�ارة عن أرقام أو حروف أو رموز تستخدم لتعر�ف األفرا     

أنواع المقای�س، وهي ال تعكس مقدار أو  أضعففقط ول�ست مقای�س فعل�ة وهي من  فهي مقای�س �االسم

 �عكس رقم الالعب أي ق�مة معینة، �ما ال  على سبیل المثال: ال  .ق�مة الخاص�ة في الشيء الذي تم ق�اسه

ال  لإلناث  2للذ�ور و 1أي ق�مة، أو  2الشر�ة �عكس رقم الضمان االجتماعي أي ق�مة، وال �عكس رقم 

للقسم الموارد ال�شر�ة  Aمن الذ�ور، أو مثال تخص�ص رموز  أكبر �عكس أي ق�مة وال �عني �أن اإلناث 

 ومن األمثلة الشائعة علیها: أو أي ق�مة. لقسم المحاس�ة أ�ضا ال �عكس شيء Bو

 ...)...4، 3 ،2،  1تعر�ف أو التمییز بین المستجو�ین في العینة ( -

 ،....)3، 2، 1ت (شر�ة رقم التعر�ف والتمییز بین الشر�ا -

 ، .....)2، 1التعر�ف والتمییز بین أقسام الشر�ة ( قسم -

 التعر�ف والتمییز بین الخصائص أو الصفات   -

 )، 2، متزوج: 1متغیر الوضع العائلي: (عازب:أداة ق�اس  -

 )، 1، أنثى: 0أداة ق�اس متغیر النوع: (ذ�ر: -
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 )،1غیر موظف:  ، 0ع الوظ�في: (موظف:�اس الوضأداة ق -

 )، 2، أجنبي: 1أداة ق�اس متغیر الجنس�ة (سوري: -

 )، 2، ال �ملك: 1أداة ق�اس متغیر ملك�ة الس�ارة (�ملك س�ارة: -

، 3، الطب:2، الجغراف�ا:1االنتماء إلى �ل�ة ما: �ل�ة األدب العر�ي:أداة ق�اس متغیر الكل�ة ( -

 .......) 4االقتصاد:

هنالك عدد محدود من األسالیب اإلحصائ�ة   حصائ�ة المناس�ة في حالة المقای�س االسم�ة:اإل الیب األس

 الصالحة في هذه الحالة مثل:

 %) 46اث: %، إن54النسب المئو�ة (ذ�ور:  -

 ). على سبیل المثال  (الموظفین في قسم اإلنتاج، مة األكثر تكرار)(الق� المنوال -

- χ  .مر�ع 

- Binomial tests . 

 لى أدوات الق�اس االسم�ة: أمثلة ع

 مق�اس متغیر النوع
 )   0ذ�ر ( 

 )   1أنثى ( 

 

   المقاییس الترتیبیة: 4-2- 9

في شكل تتا�عي   لتوفر خصائص معینة األش�اء أو البدائل المختلفة وفقا هي المقای�س التي یتم فیها ترتیب 

ر. �التالي فهو �سمح في تحدید ف�ما  و�دیل أخولكن دون تحدید درجة أو مدى االختالف أو الفرق بین بدیل  
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أو أقل من غیره من األش�اء على خاص�ة أو صفة ما. إذا تساوى شیئین   أكثر�ان شيٌء ما �حوز  إذا

). 3) فإنهما �أخذان نفس الترتیب (مثًال األسعار انخفاض ة ما (ین تجار�تین مثًال) في ح�ازة خاص�(عالمت

�النس�ة لخاص�ة ما �عني أن �حوز أكثر من غیره من األش�اء   ة األولىإن الشيء الذي یوضع في المرت�

كان�ة معرفة االختالف  على هذه الخصائص. تكمن المشكلة األساس�ة في هذا النوع من المقای�س في عدم إم

يء عن آخر، أي أنه �حدد األماكن النسب�ة ول�س مقدار الفرق بین األش�اء ف�ما یتعلق  بین تفضیل ش 

 الترتیب بناء علیها.  التي تم �الخاص�ة

 األسالیب اإلحصائ�ة المناس�ة في حالة المقای�س الترتیب�ة: و  األمثلة

 Apple ،2- Dell ،3- Vaio 4- Accer  -1ترتیب جودة المنتجات ( -

 ضي مثال.دوري ر�ا  فرقترتیب  -

 ترتیب الشر�ات وفقا لألفضل مثال. -

 وس�ط والنسب.نوال، الوفقا لهذا النوع من المقای�س فإنه �مكن حساب الم

   مقیاس المسافات المتساویة: 4-3- 9

، �حیث أن المسافات  لق�اس الخاص�ة أو الخصائص هو المق�اس الذي یتم بواسطته تخص�ص أرقام متتا�عة  

متساو�ة“. على سبیل المثال: درجة رضا الموظف عن عمله إذا تم ق�اسها �مق�اس  بین هذه األرقام تمثل ق�م  

 على الشكل التالي:   5 -1مق�اس من  او�ة علىالمسافات المتس

 )1غ راٍض أبدا(-) 2غیر راٍض(- )3محاید(-) 4راٍض( -)5راٍض جدا(

معرفة ف�ما إذا �ان مقدار  وهذا المق�اس على سبیل المثال �اعت�اره مسافة، مثل مقای�س الترتیب �مكن من

فة مقدار الفرق) �مكن ن من معر رضا موظف ما أعلى من موظف آخر، ولكن على خالفه (الترتیب ال �مك

 . 1و 2و�ین  2و 3و�ین  3و4و�ین   4و  5د مسافة متساو�ة بین  من معرفة مقدار الفرق. یوج
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فإذا �انت درجة الحرارة في احد  والمثال الشائع عن هذا النوع من المقای�س هو مق�اس درجات الحرارة،

انت شدیدة في الیوم األول عن الیوم  لحرارة ��شیر إلى أن درجة ا ° فهذا20° وفي الیوم التالي 40األ�ام 

°  20°هي ضعف شدة الحرارة حینما تكون 40°، ولكنه ال �عني �أن شدة الحرارة عند 20لفرق الثاني وأن ا

المقای�س نسب�ة ول�ست مطلقة �معنى انه حین تكون الحرارة صفر  والسبب في ذلك أن ق�مة الصفر في هذه  

فإن هذه المقای�س    اب وانتفاء صفة الحرارة أو البرودة.  و�شكٍل عامرة أو غ�فإن ذلك ال �عني عدم وجود حرا

أفضل �كثیر من الترتیب�ة فهي ال تق�س ترتیب األش�اء أو األفراد وفقًا لتوفر خصائص معینة فقط (ترتیب  

موال  موظفین ت�عا لوالئهم للمنظمة) و�نما تق�س مدى االختالف بین الموظفین (موالي جدا، وآخر غیرال

شيء ما �الصفر�ة �شیر إلى درجة معینة   اتصافأن  دا). إن الق�مة الصفر�ة نسب�ة ول�ست ثابتة �معنىأب

 من توافر هذه الصفة ول�س غ�ابها. 

ة مقای�س المسافات فإنه �مكن استخدام �افة األسالیب الواردة في األسالیب اإلحصائ�ة المناس�ة في حالأما  

نحدار، والكثیر من  لوسط الحسابي، االنحراف المع�اري، االرت�اط، االفة إلى ااالسم�ة والترتیب�ة �اإلضا

 األسالیب اإلحصائ�ة األخرى 

 :  مقیاس النسب  4-4- 9

ترتیب�ة والفئات المتساو�ة، �اإلضافة إلى  �حوز مق�اس النسب على �افة خصائص المقای�س االسم�ة وال

وع من المقای�س �إمكان ال�احث أن �حدد أو  هذا الن نقطة الصفر المطلق (أي للظاهرة نقطة بدا�ة). في 

�صنف األش�اء أو یرتبها والمقارنة بین الفئات والفروق، �ما �مكن من جمع النسب أ�ضا لق�م المق�اس. 

هو نفس الفرق   5و 2تساو�ة فان الفرق بین �ل فئة متماثل مثال الفرق ب�م و�شكل مماثل لمق�اس الفئات الم

   2ضعاف أ 7هي    14ف له فان  شكل مخال، ولكن �17و  14بین 

أهم األمثلة: األوزان، األطوال، اإلحجام، األعمار، النقود، وفي مجاالت ال�حوث اإلدار�ة �مكن ق�اس  
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لمب�عات، التكال�ف، حجم اإلنتاج، عدد الموظفین، عدد  المتغیرات التال�ة بواسطة مق�اس النسب: حجم ا

 ی�س.  ئ�ة على هذا النوع من المقاب اإلحصاالمستهلكین. �مكن تطبیق �افة األسالی

) مقارنة بین المقای�س بناء على عدد من المعاییر الهامة مثل  2-9من ناح�ٍة ثان�ة، یوضح الجدول رقم (

 الممكن استخدامها.  اإلحصائ�ةق علیها، والطر   أمثلة، األساس�ةالصفات 

 : مقارنة بین المقای�س)2-9الجدول رقم (

 اإلحصاءات الممكنة
 أمثلة شائعة ار�ة أمثلة إد

الصفات  
 األساس�ة

 المق�اس
 وصف�ة إحصائ�ة

Chi-square 

Binomial tests 

 نسب مئو�ة

 المنوال 

النوع، نوع 
الشر�ة، أرقام  

العالمات 
 التجار�ة

،  أرقام الالعبین
رقم حساب  
البنك، رقم  

 التأمین

تصن�ف 
األش�اء 

 وتعر�فها �أرقام
 اسمي

Rank-order 
correlation 

Friedman 
ANOVA 

الوس�ط، المنوال،  
 النسب المئو�ة

ترتیب تفضیل 
الوظائف، ترتیب 
تفضیل العالمات 

 التجار�ة

ترتیب نادي في 
الدوري، ترتیب 
األشخاص 
 المفضلین 

أرقام تحدد  
المكان النسبي  
لألش�اء ولكن 

ل�س شدة 
 الفروق بینها

 ترتیبي

االرت�اطات، 
،  t-testاالنحدار ،

ANOVA  
 . العاملي التحلیل

المدى، المتوسط، 
الوس�ط، المنوال،  

واالنحراف 
 المع�اري 

االتجاهات، 
التفصیالت، 

 اآلراء
 میزان الحرارة

�مكن مقارنة 
الفروق بین  

األش�اء، نقطة 
الصفر ��ف�ة 

 ونسب�ة

مسافات 
 ساو�ةمت

 معامالت الت�این
كل اإلحصاءات 

 الوصف�ة 

العمر، الدخل،  
التكال�ف، 
المب�عات، 

 سوق�ة الحصة ال

 طوال، األوزان األ

نقطة الصفر  
ثابتة، �مكن 
جمع ق�م 
 المق�اس

 النسب
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 أسالیب الق�اس 9-5

�ما یلي شرح لكل  الق�اس المفردة، وف  وأسالیب یوجد نوعین من أسالیب الق�اس وهي أسالیب الق�اس المقارنة  

 . األسلو�ینمن 

 ): Comparative Scalesالمقاییس المقارنة ( -  5-1- 9

على سبیل المثال استجواب   مقای�س التي یتم فیها إجراء مقارنة م�اشرة بین عدة أش�اء.أنواع الواحد من 

قط ألن ب�اناتها  الموظفین عما إذا �انوا �فضلون نمط إداري ما عن آخر، ولها خصائص المقای�س الترتیب�ة ف

ختلفة في الشر�ة، م أقسام اكتشاف الفروق ال�س�طة بین األش�اء (تفضیل العمل فيأهم فوائدها: نسب�ة.  

على اعت�ار أنه �قارن بین  ، من السهل فهم هذا األسلوب وتطب�قه، تفضیل شر�ات أو عالمات تجار�ة)

االنتقال من   أثر�قلل من ، من بینها خصائص أو صفات األش�اء فإنه �جبر المستجو�ین على االخت�ار

وعدم القدرة على تعم�م ب�انات دراسة على   للب�انات الطب�عة الترتیب�ة أهم عیو�ها:  أما .أخرى اكمة إلى مح

 و�مكن التغلب على هذه العیوب من خالل المقای�س الغیر مقارنة.  أخرى.

 أنواع المقای�س المقارنة 

ُمقارن �عرض ف�ه  ق�اس  أسلوب ): هو Paired Comparison Scalingمق�اس المقارنة المزدوجة ( -1

احدهما بناًء على �عض المعاییر. وتكون   اخت�ارنهم أن و�طلب م على المستجو�ین شیئین في آٍن واحدة

 JCPennyالب�انات ترتیب�ة. قد �قر الموظفین �أنهم �فضلون أسلوب عمل معین على آخر. یتسوقون من 

 . Searsأكثر من 

حیث   إن أكثر أسالیب اخت�ار النكهات هي أسلوب المقارنة المزدوجة،  :على مق�اس المقارنة المزدوجةمثال  

سؤال المستجو�ین أن �جر�وا نكهة وطعم منتجین مختلفین ثم �ختاروا الطعم األفضل. یتم إجراء االخت�ار    یتم

مستجوب    100ال �قل عن  في مكان خاص سواء في منزل المستجوب أو في أي مكان آخر محدد، �مثل ما  
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الرائدة في إنتاج    )Ocean Spray  )www.oceanspray.comتقوم شر�ة    ئما لهاذ النوع من العینات.حجما مال

الفواكه والعصائر المعل�ة �إجراء هذا النوع من االخت�ارات عند تطو�ر منتجات جدیدة، فقد طلبت من  

على شكل أزواج �ق�موها على أساس الطعم والنكهة ثم �ختاروا و�ین أن �جر�وا مشرو�ات جدیدة المستج

أظهرت االخت�ارات تفضیل العدید من المستهلكین للتوت األب�ض أكثر من التوت  بینها. ألفضل منا

ب�ض  مصنوع من التوت األ  White Cranberry�إضافة مشروب    2002األحمر، لذلك قامت الشر�ة في عام  

  .�تشكیلة جدیدة Juice Spritzersقبل احمرار لونه، �ما أضافت الذي تم حصاده �شكل م�كر 

هذا المق�اس جیدا عندما �كون عدد األش�اء المراد المقارنة بینها محدودا، ولكن مع عدد �بیر �ص�ح  �عتبر  

 صع�ًا للمستجوب.   األمر

ثم �طلب لشر�ات على المستجو�ین عدد من ا �عرض  :)Rank order scalingترتیب األش�اء( مق�اس- 2

الشر�ات وفقًا لتفضیل  من  10و�ین ترتیب ن المستجمنهم ترتیبها وفقا ل�عض المعاییر، مثال قد �طلب م

 العمل فیها وفقا لعدد من المعاییر. 

 Corporate Departmentsالمثال األول: 

األقسام التال�ة، یرجى البدء   عا لتفضیلك للعمل فيفة ت�المختلیرجى ترتیب الوظائف التال�ة    :تعل�مات السؤال

لثاني قسم ترغب العمل ف�ه وهكذا تا�ع العمل�ة    2الرقم  مل ف�ه و للقسم األكثر تفضیال للع  1بتخص�ص الرقم  

لألقل تفضیال بین هذه األقسام. ال �جوز أن �حصل قسمین مختلفین   10حتى تصل إلى تخص�ص الرقم 

 مع�ار التفضیل �عتمد �ل�ا عل�ك، �ما إنه ال یوجد إجا�ة صح�حة أو خاطئة. یل. و على نفس درجة التفض 

 

 

 

http://www.oceanspray.com/
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 قا لدرجة التفضیل ترتیب وفال القسم الرقم

 ..................  قسم الموارد ال�شر�ة 1

 ..................  قسم العالقات العامة 2

 ..................  قسم التمو�ل 3

 ............ ...... اإلنتاجقسم إدارة  4

 ..................  قسم التسو�ق 5

 ..................  قسم المحاس�ة  6

 ..................  عاتسم المب�ق 7

 ..................  قسم التصدیر  8

 ..................  قسم الرقا�ة الداخل�ة  9

 ..................  القانون�ة قسم الشؤون  10

 د المستجو�ین على الشكل التالي   حأوقد تكون إجا�ة 

 الترتیب وفقا لدرجة التفضیل القسم الرقم

 2 ال�شر�ةقسم الموارد  1

 1 قسم العالقات العامة 2

 3 قسم التمو�ل 3

 10 قسم إدارة اإلنتاج 4

 5 قسم التسو�ق 5

 4 قسم المحاس�ة  6

 9 المب�عاتقسم  7

 8 قسم التصدیر  8

 7 قسم الرقا�ة الداخل�ة  9

 6 قسم الشؤون القانون�ة 10
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�ین أن یوزعوا أو �خصصوا المستجو  طلب من�ُ  ):Constant sum scalingمق�اس المجموع الثابت( -3

المق�اس هي  إن أهم مزا�ا هذا    مقدار ما ثابت على عدد من الصفات والخصائص ت�عا ألهم�ة �ل خاص�ة.

اء بدون الحاجة إلى وقت طو�ل. ولكن أهم عیو�ه �أنه قد أنه �سمح �المقارنة والتمییز بین العدید من األش�

اط المخصصة و�التالي قد یتجاوزوا النقاط المخصصة أو  ساب النق�كون صع�ا على المستجو�ین الق�ام �ح

�ات. �اإلضافة إلى أنه مر�ك �شكل عام  �خصصوا أقل من المتاح مما �ضطر ال�احث إلى حذف هذه اإلجا 

 للمستجو�ین. 

 Job Features: مق�اس المجموع الثابتأمثلة على 

نقطة   100عمل، یرجى تخص�ص صفات ال ف�ما یلي في الجدول األسفل مجموعة من :تعل�مات السؤال

لوجهة بین هذه الصفات �حیث أن تخص�صك �عكس األهم�ة النسب�ة لكل صفة من هذه الصفات وفقًا 

�لما �انت هذه الصفة هامة �النس�ة لك، و�ذا �انت من النقط    أكبرنظرك، �لما تلقت الصفة الواحدة مقدارًا  

الخصائص   أحد ص الصفر لها، و�ذا �انت كنك تخص�حد هذه الخصائص غیر هامة على اإلطالق �مأ

 ضعف أهم�ة صفة أخرى فإنه من الضروري أن تخصص لها ضعف نقاط هذه األخرى. 

 أهمیتها % صفات الوظ�فة الرقم

 ............  الراتب 1

 ............  ل ممتعالعم 2

 ............  الجو العام لمكان العمل  3

 . ........... أصدقاء العمل 4

 ............  رام الرؤساء للمرؤوسیناحت 5

 ............  إتقان العمل 6

 ............  مح�ة العمل 7

 المستجو�ین على الشكل التالي: أحد وقد تكون إجا�ة 
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 ص أهمیتها %تخص� صفات الوظ�فة الرقم

 40 الراتب 1

 10 العمل ممتع 2

 0 الجو العام لمكان العمل  3

 0 أصدقاء العمل 4

 10 رام الرؤساء للمرؤوسیناحت 5

 20 اتقاني للعمل 6

 20 مح�ة العمل 7

قر�بین من   أفرادفي أنها وُضعت من قبل  the World's Most Admired Companiesتكمن ق�مة قائمة 

إلى المحللین المالیین اللذین في   �اإلضافةاء في المناصب العل�ا، والمدراء في �ل صناعة الحدث: المدر 

شر�ات بناء على ثمان�ة  أن یرتبوا ال Fortuneلهم �مقارنة المنافسین في �ل قطاع. سألتهم  اكن تسمح أم

 وهي:  أمیر�االشر�ات إثارًة لإلعجاب في  أكثرمعاییر استخدمت لترتیب 

- Innovativeness. 

- Overall Quality of Management. 

- Value as a Long Term Investment. 

- Responsibility to the Community and Environment. 

- Ability to Attract and Keep Talented People 

- Quality of Products and Services 

- Financial Soundness 

- Wise Use of Corporate Assets. 
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 : ن أنواع المقای�سمقارنة بی 9-6

 تیب�ة، الفئات، النسب.  ة)، التر المقای�س االسم�ة (التصن�ف� أنواع) مقارنة بین 3-9یوضح الجدول رقم (

 �س.): مقارنة بین أنواع المقای 3-9الجدول (

 المق�اس االسمي 

Nominal Scale 

 مق�اس الترتیب

Ordinal Scale 

 مق�اس المسافات

Interval Scale 

 سبمق�اس الن

Ratio Scale 

ترتیب تفضیله �النس�ة  رقمه اسم المتجر
 لمستجوٍب ما

درجة  
 تفضیله

درجة  
 لهتفضی

  3رات المنفقة في الدوال
 أشهر األخیرة 

Nordstorm 1 7 5 15 0 

Macy’s 2 2 7 17 200 $ 

Kmart 3 8 4 14 0 

Kohl’s 4 3 6 16 100 $ 

JCPenney 5 1 7 17 250 $ 

Neiman-Marcus 6 5 5 15 35 $ 

Marshalls 7 9 4 14 0 

Saks Fifth Avenue 8 6 5 15 100 $ 

Sears 9 4 6 16 0 

Wal-Mart 10 10 2 12 10 $ 

 

   ):Nominal Scaleالمقیاس االسمي (  6-1- 9

للمتاجر من    10إلى    1كما یبدو من الجدول السابق في عمود المق�اس االسمي، فقد خصصت األرقام من  

Nordstorm  إلىWal-Mart.  مثًال إلى متجر  9�شیر الرقمSears   وهذا ب�ساطة ال �عني �أي شكٍل من

، �التالي إن أي إعادة تخص�ص  9الذي خصص له الرقم  Neiman-Marcusعلى ه متفوق األشكال �أن

لن �كون له أي اثر على نظام األرقام ألن الترق�م    Neiman-Marcusو    Searsلألرقام مثل تغییر مكان ورقم  
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 رد تصن�ف أو تسم�ة للمتاجر.  �عكس أي خاص�ة أو صفة للمتجر و�نما هو مجال

   ):Ordinal Scaleترتیبي ( المقیاس ال  6-2- 9

المتاجر من    أحد المستجو�ینعلى فرض أن العمود الثاني في الجدول السابق �مثل الك�ف�ة التي رتب فیها  

  رتیب المتاجر العشرة وفقا لدرجة تفضیلها من وفقا لدرجة تفضیله لهذه المتاجر، حیث قام بت 10إلى  1

  لهذا المستجوب أكثر تفضیال �النس�ة    JCPennyحظ �أن  للثاني وهكذا. ال  2لألكثر تفضیال و  1خالل وضع  

 ولكننا ال نستط�ع أن نعرف مقدار تفضیله األول عن الثاني.  Macy’sمن 

 ): Ratio Scaleمقیاس النسب ( 6-3- 9

تم سؤال المستجو�ین حول مقدار النقود التي ینفقونها في �ل متجر من المتاجر    )3- 9الجدول (�الرجوع إلى  

األشهر الثالثة السا�قة، والعمود الخاص �المق�اس النسبي �مثل إجا�ات واحد من  ل فترة العشرة خال

ضعف  Macy’s 20أي أنه انفق في  Wal-Mart$ في 10و Macy’s$ في 200المستجو�ین الذي انفق 

  0(وذلك على خالف مق�اس المسافات). �اإلضافة إلى ذلك فإن ق�مة الـ  Wal-Martفيي أنفقه الذ  المبلغ

 في الجدول تعني �أن هذا المستجوب لم ینفق أي شيء.    0ن ق�مة ثابتة أل

  : (Non comparative Scaling Techniques) المفردةأدوات الق�اس  9-7

لى المقای�س المقارنة) والذي یتم من خاللها ق�اس صفات شيء  من اثنین من المقای�س (أي �اإلضافة إ د واح

قل عن ق�اس األش�اء األخرى في المجموعة (أي األشخاص  شكٍل مستما(شخص، عالمة تجار�ة، شيء) �

 اآلخر�ن، العالمات التجار�ة، األش�اء األخرى).   

 

 



199 

 

 ات الق�اس): تصن�ف أدو 1-9الشكل رقم (

 

 صل:  مقیاس التصنیف المت  7-1- 9

ن  لمق�اس م)، و�تطلب هذا اGraphic Rating Scaleوُ�شار إل�ه أح�انا �اسم مق�اس التصن�ف الب�اني (

منه أن �حدد اتجاهاته أو رأ�ه على خط ب�اني ممتد یبدأ �صفة معینة و�نتهي هذا الخط بنق�ض    ى المستقص

حددة مس�قًا من قبل ال�احث. وقد هذه الصفة، �التالي ال �كون المستجوب مقیدا �اخت�ار نقاط أو عالمات م

صغیرة أو نقط، مرقمًا،   قتین) خطوط ین الطر��كون الخط الممتد عمودي أو أفقي االتجاه (بدون وجود فرق ب

وتعامل  ، أو �حتوي على صفات عند نقاطه أو �عض نقاطه األساس�ة �ما هو موضح في األمثلة التال�ة

 . ب�اناته معاملة ب�انات المسافات المتساو�ة

  

أدوات القیاس

أدوات القیاس المقارنة
Comparative Scales

مقیاس المقارنة المزدوجة
Paired Comparison 

Scale

مقیاس ترتیب األشیاء
Rank Order Scale

مقیاس المجموع الثابت
Constant Sum Scale

أدوات القیاس المفردة
Noncomparative 

Scales

لمقیاس التصنیف المتص
Continuous Rating 

Scale

دمقیاس تصنیف  البنو
Itemized Rating 

Scales

Likert مقیاس
دةمقیاس الصفات المتضا

Semantic 
Differential Scale

Staple  مقیاس
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 ل على هذا النوع من المقای�س: امث

 

 ك�ف ُتصنف عملك في قسم اإلنتاج؟ 

 قطط متصل فالطر�قة األولى: خ

 األفضل  - - - - - - - X- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - األسوأ

 الطر�قة الثان�ة: خط متصل مع أرقام متساو�ة المسافات  

 األفضل - - - - - - - X- - - - - - - - - - - - - -- - - -  - - --األسوأ 

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10 0 

 ة: خط متصل مع أرقام متساو�ة المسافات، وتوص�ف  ة الثالث الطر�ق

 جید جدا                               ال جید وال سيء                              سيء جدا  

--- - - - - -X -- -  ----- - - - - - - -- - -  - - - - - - - - - - - -  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

غیر موثوق النتائج �شكل �بیر، �اإلضافة إلى أنه �قدم قدرًا قلیًال من  عیو�ه: ، التطبیق سهل �اه:مزا

ازد�اد استخدام  المعلومات الجدیدة لذلك فهو قلیل االستخدام إلى حد ما، ولكن �الرغم من ذلك و�سبب 

، حیث �ص�ح  شیوعاً  ر أكث) فقد أص�ح استخدامه CAPI(أسالیب االستقصاء الشخص�ة �مساعدة الكمبیوتر 

، �التالي �حرك المستجوب اإلنترنت تنفیذ مق�اس التصن�ف المتصل أكثر سهولًة �مساعدة الكمبیوتر أو عبر  

المق�اس والذي �عبر عن تقی�مه. �التالي   المؤشر على الشاشة �شكل مستمر ل�ختار المكان المناسب على

ھي نقطة الحیاد، أي  50 الـ
طلق ل ال ف الن   ال

 

X المستجوب تمثل إجابة 

 



201 

 

 تالي تز�د من السرعة ودقة معالجة الب�انات.  تر و�الو تنتقل الب�انات من هذا الجهاز �شكل آلي إلى الكمبی

 ):  Itemized Rating Scalesمقاییس التصنیف المبنیة على مجموعة من الفئات ( 7-2- 9

فات مختصرة مرت�طة �كل فئة من فئات المق�اس. ُ�طلب  هي ع�ارة عن مقای�س تحتوي على أرقام و/أو ص

مق�اس �عبر عن رأیهم في وصف الظاهرة، العمل، د في الد من المستجو�ین أن �ختاروا فئة أو بند مح

الشيء. �عتبر هذا النوع من المقای�س مشابها لمق�اس التصن�ف المتصل(الب�اني) إال أنها تختلف عنها  

أو من   5إلى 1مستجوب خ�ارات محددة لالخت�ار من بینها (أي خ�ارات من �شيء جوهري هو أنه أمام ال

 یلي نتناول أهم أنواع هذه المقای�س  ).وف�ما5إلى +  5- أو من   7إلى  1

وهو شائع االستخدام إلى حد ، Rensis Likertوھو: ُسمي نس�ة إلى مطوره Likertمق�اس  9-7-2-1

موافقتهم أو عدم موافقتهم على مجموعة من الع�ارات.  وهو  كبیر یتطلب من المستجو�ین أن �حددوا درجة 

ة تبدأ �غیر موافق على اإلطالق وتنتهي �موافق جدا، وهذا ت لإلجا�ع�ارة عن أداة ق�اس تتضمن خمسة فئا

ى درجة موافقته أو عدم موافقته على �ل ع�ارة من الع�ارات  ما یتطلب من المستجوب أن �شیر �عالمة ما إل

 Interval Scalesفات ظاهرة ما أو شيء ما. و�الط�ع �عتبر أحد مقای�س الفئات المتساو�ة التي تق�س ص

وف�ما یتعلق �التحالیل اإلحصائ�ة و�دخال الب�انات إلى   متساو�ة بین �ل فئتین من الفئات.لمسافات ألن ا

- أو من    5إلى    1من    اإلحصائ�ة، یتم إدخال �ل رقم مقابل لع�ارة ما إلى البرنامج اإلحصائي  احد البرامج

 .  2إلى +  2

) وذلك Summatedل جمع ق�مها (ي من خالقد تتم التحالیل اإلحصائ�ة لمجموعة من الع�ارات �شكٍل إجمال

ت أداة لق�اس متغیر ما، �ما هو موضح في المثال الالحق، تمثل الع�ارات  احین �شكل مجموع هذه الع�ار 

و الدعم المدرك من قبل طالب االفتراض�ة. حیث �عد ق�اس  أداة لق�اس متغیر ه  77إلى    68الموجودة من  

 سو�ة لتشكل متغیرا واحد.   ت الع�ارا، یتم جمع هذه  اإلحصائي   البرنامج هذا المتغیر وتفر�غ االستب�انات على  
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مثال: ف�ما یلي مجموعة من األسئلة المتعلقة �حجم ومقدار المساعدة التي تتلقاها من االفتراض�ة  

 وضع دائرة حول رقم الخ�ار الذي �عبر عن رأ�ك الشخصي: السور�ة، یرجى

 
موافق  

 جدا 
 محاید موافق

غیر 
 موافق

 غیر
موافق  

 بداأ

 5x 4 3 2 1 لكترون�ة �اف�ة.إتمنحني هذه الجامعة مصادر ومراجع  -

 1 2 3 4 5 سر�ع. یرد موظفو الجامعة على أسئلتي واستفساراتي �شكٍل  -

 1 2 3 4 5 لتي تواجهنيیهتم الموظفون �المشاكل ا-

 

رة أو متغیر مستقل �حد ذاته  فكتمثل    أو قد تتم التحالیل اإلحصائ�ة لكل ع�ارة على حدا إذا �انت �ل ع�ارة 

)Profile Analysis  على سبیل المثال إذا أراد ال�احث ق�اس ن�ة العامل �االستمرار �العمل على فرض أن .(

 ة على أنه مكون من ع�ارة واحدة:هذا المتغیر قد قاسته الدراسات السا�ق

أنوي االستمرار 
�العمل في شر�ة  

Apple 

موافق  
 جدا 

 غیر موافق أبدا  فق غیر موا محاید موافق

 ........  ........  ........  ........  ........ 

متغیر  تعامل الع�ارة السا�قة على أنها متغیر �حد ذاتها، والموضوع �له �عتمد على الخلف�ة النظر�ة لل     

   تال�ًا. �ما هو موضح 5فئات بدًال من   7المراد ق�اسه. وقد �ستخدم �عض ال�احثین هذا المق�اس بـ 

�شجعني 
المشرف على  

المهام   أداء
 المطلو�ة

موافق  
 جدا 

 موافق
موافق  
إلى حد  

 ما
 محاید

غیر موافق  
 إلى حد ما

 غیر موافق 
غیر موافق  

 أبدا

 ........  ........  ........ ...... ..  ........  ........  ........ 

 
 طة المحایدةالصفر النسبي أو النق

 1-2= 2-3=  3-4=  4-5=  6-5=  7-6المسافة بین  
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ین فهم واستخدام المق�اس، مما  المستجو�من السهل على ، التصم�م والتطبیقسهل  :Likertمزا�ا مق�اس 

یتطلب  أما أهم عیو�ه:. �جعله مناسب لإلرسال عبر البر�د، التلفون، المقابالت الشخص�ة أو اإللكترون�ة

ه �المقارنة مع غیره من مقای�س التصن�ف ذات الفئات ألن على  وقتا أطول من المستجو�ین لإلجا�ة عل� 

. یوضح  Likertإلى شكل یتوافق مع إجا�ات    اإلجا�ةا تحو�ل  عب أح�انمن الص،  المستجوب قراءة �ل ع�ارة

 �حسب المتغیر أو المفهوم المرغوب ق�اسه.  Likert  لمق�اس الشائعة األشكالأهم  )4-9( الجدول رقم

 Likert: �عض األشكال الشائعة لمق�اس )4-9الجدول رقم (

 المفھوم/ الفكرة 
 صفات فئات المقیاس 

1 2 3 4 5 

 جید جیدا  جید ال سيء وال جید  سيء  سيء جدا  شيء ما  اھات نحو االتج

في   ABSأھمیة نظام 
 ھام جداً  ھام محاید غیر ھام غیر ھام أبداً  السیارة

ال راٍض وال غیر   غیر راٍض  أبدا غیر راٍض  الرضا (وظیفة، منتج) 
 راٍض جدا  راٍض  راٍض 

بالتأكید لن  الشراء نوایا 
 أشتري 

على األغلب لن  
 أشتري 

وقد ال  د أشتري  ق
 أشتري 

على األغلب  
 سأشتري 

بالتأكید 
 سأشتري 

بالتأكید سأستمر  نوایا االستمرار بالعمل 
 BMWفي 

على األغلب لن  
 BMWاستمر في 

قد أبقى وقد ال  
 BMWأبقى في 

على األغلب  
أبقى في  س

BMW 

بالتأكید سأبقى 
 BMWفي 

 

ُ�عد مق�اس الصفات المتضادة ):Semantic Differential Scaleمق�اس الصفات المتضادة ( 9-7-2-2

 & Osgood, Suciهذا المق�اس  مبتكرومن أكثر المقای�س شعب�ة وانتشارًا بین ال�احثین، افترض 

Tannenbaum  أو سلبي أو   إ�جابيوهذا المعنى أو الداللة إما أن لكل شيء معنى أو داللة لدى الفرد

وظ�فة، منظمة، سلعة، أو عالمة تجار�ة)، �كون    ما (شخص،بینهما.لذلك إذا ما ُقدم للفرد شيء أو موضوع  

 و إ�جاب�ًا  لد�ه معنى مخزن في ذاكرته حول هذا الشيء، �سترجع المعنى من ذاكرته و�ستجیب سلب�ًا أ 

 



204 

 

 SONYق�اس صفات 

 :Sonyات العالمة التجار�ة إن منتج

 ذات جودة عال�ة    :--:--:-X-:--:--:--:--ذات جودة متدن�ة

 عال�ة األداء:--:-X-:--:--:--:--:-- األداء  متدن�ة

 حدیثة :-X-:--:--:--:--:--:-- قد�مة

هم بدون  حد إ�جاب�ات هذه األداة في الق�اس أنها تسمح للمستجو�ین بوضع إشارة على الخ�ار المعبر عن رأیأ

ألخرى  وا جاب�ة إ�قراءة الع�ارات.  وعل�ه یتكون مق�اس الصفات المتضادة من صفتین متضادتین، إحداهما 

ها، وفقا للشكل النموذجي لهذا المق�اس �قوم المستجو�ین  سلب�ة حول موضوع الدراسة والصفة لمراد ق�اس

تمثل القطب السلبي    1نقاط حیث    7بتصن�ف صفة أو خاص�ة الشيء المراد ق�اسها على مق�اس مكون من  

ا إشارة على الفئة التي تعبر  أن �ضعو   للصفة و�طلب من المستجو�ین  اإل�جابيالقطب    7للصفة بینما تمثل  

 عن رأیهم. 

�مكن إجراء التحالیل    Likert)، و�شكل مماثل لمق�اس  Interval Scalesمقای�س المسافات المتساو�ة (نه احد  إ

) للحصول على مق�اس  Summated Scaleكل مفرد، �ما �مكن تجم�ع الع�ارات (اإلحصائ�ة لكل ع�ارة �ش

ت التي تق�س رضا الموظف عن عمله) ولكن مع مالحظة ضرورة إعطاء  الع�ارا (جمع مجمع لفكرة واحدة

وذلك عند تفر�غ   7إلى  1ق�مة سال�ة إلجا�ات السلب�ة (غیر موثوق مثال) في حال استخدام ترق�م من 

 لى البرامج اإلحصائ�ة.  اإلجا�ات ع

 

 

 إجابة المستجوب  Xتمثل 

 ھنا تكمن النقطة المحایدة 
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 قرارات مقاییس التصنیف ذات البنود المفردة  -  7-3- 9

متداخلین ف�ما یتعلق �عدد فئات اعت�اران ): هنالك Number of Categoriesلفئات (دد اع 9-7-3-1

ا، ف�ما یتعلق �خاص�ة م اإلجا�ات المق�اس، فكلما زاد عدد فئات المق�اس ازدادت قدرته على التمییز بین 

ین  المستجو��ان  معظم الناس ال �ستط�ع التعامل مع عدد �بیر من الفئات في المق�اس. إذا    أخرى من ناح�ة  

مهتمین �مهمة الق�اس ومعرفتهم �بیرة �الموضوع الذي �سأل عنه فإنه من الممكن استخدام عدد أكبر من  

من األفضل استخدام عدد أقل من فئات   الفئات، و�العكس إذا �انوا غیر مهتمین أو ال یتمتعوا �المعرفة فإنه

 مكان�ة استخدام عدد اكبر من الفئات. قلل من إون �إلى ذلك فإن االستقصاء عبر التلف �اإلضافةالمق�اس. 

في المق�اس المتوازن �كون عدد ):  Balanced or Unbalancedمق�اس متوازن/ غیر متوازن(  9-7-3-2

د الفئات السلب�ة أو غیر المفضلة، و�شكل عام من المفضل أن  الفئات اإل�جاب�ة أو المفضلة مماثل لعد 

في  التواءفي حالة اعتقاد ال�احث بوجود  استثناءوهنالك  موضوع�ة.�كون متوازنًا للحصول على ب�انات 

هو ذلك الذي �كون غیر متوازنًا �حیث �حوي    األفضلون المق�اس  إجا�ات المستجو�ین إ�جاب�ًا أو سلب�ًا، �ك

 .   اإلحصائي، وهذا ما �جب أخذه �عین االعت�ار عند التحلیل االلتواءأكبر من الفئات في جهة على عدد 

عند استخدام عدد فردي من الفئات هذا ): Odd or Evenالعدد الزوجي أو الفردي للفئات ( 9-7-3-3

�ان   إذارة ف�ما  محایدة في المق�اس، والقرار �استخدام عدد زوجي أو فردي �عتمد على فك  �عني وجود نقطة

لدیهم رأي محاید    األفراد   رأي محاید ف�ما یتصل �الخاص�ة المراد ق�اسها، فإذا وجد �عض   األفراد لدى �عض  

احث أن �شعر ال� أراد إذا  أخرى استخدام فئات فرد�ة تحتوي على نقطة ح�اد، من ناح�ة  األفضلفمن 

 عدد فئات زوج�ة.  المستجو�ین �أنه ما من نقطة محایدة، �مكنه حینها استخدام

هو   اإلج�اري مق�اس التصن�ف  ):Forced versus Non forcedإج�اري( /اخت�اري مق�اس  9-7-3-4

  الذي �جبر المستجوب على أن �عبر عن رأ�ه ألنه ما من خ�ار له إال ذلك حیث ال یوجد أمامه خ�ارات 
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ع السؤال، فإنه من األفضل أن  مثل : ال أعرف. إذا توقع ال�احث �أن نس�ة �بیرة ال رأي لها حول موضو 

 ار السابق.�اب الخ�رأي لي“ بدًال من إج�اره على اإلجا�ة في ظل غ  خ�ار ”ال�ضع لهم 

صف�ة  إن طب�عة ودرجة الع�ارة الو ) Verbal Descriptionطب�عة ودرجة الع�ارات الوصف�ة( 9-7-3-5

جا�ات والردود. �مكن أن �ضع ال�احث  �كون لها أثر على االست أنالمرت�طة �فئات المق�اس تت�این و�مكن 

�ل  أمامال�عض �أن وضع صف قط. یرى ع�ارة وصف�ة مقابل �ل فئة، �عض الفئات، أو قطبي الفئات ف

من ناح�ٍة ثان�ة، إن قوة الع�ارة الوصف�ة المرت�طة �الفئة   ع�ارة قد ال یز�د من دقة أو مصداق�ة الب�انات.

  Completelyسبیل المثال إن استخدام ع�ارة قو�ة مثل: موافق تمامًا (. على  اإلجا�ات تؤثر أ�ضًا على توزع  

7=agreeمًا () وغیر موافق تماCompletely Disagree= 1  (  قد �قلل من استخدام المستجو�ین لهذین القطبین

مر�زا في منتصف المق�اس وحول  اإلجا�ات %) مما �جعل من توزع 100المتطرفین للغا�ة (تماما �عني 

)، وغیر موافق Generally agree=7ف، و�العكس فإن استخدام ع�ارة ضع�فة مثل موافق عمومًا(المنتص

 تج توزعا �بیرا لالستجا�ات على فئات المق�اس.)  تنGenerally disagree = 1( عموما

�ظهر �شكل عمودي   أن : �مكن  )Physical Form or Configuration(المق�اس  طر�قة إظهار    9-7-3-6

عن الفئات بواسطة مر�عات خطوط أو وحدات على خط مستمر وقد تحمل أو ال   �مكن التعبیرأو أفقي، 

 قها.أرقاما فو 
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 مقارنة بین المقای�س المفردة:  9-8

 المختلفة للمقای�س المفردة بناًء على عدة معاییر.  األنواع) مقارنًة بین 6-9یوضح الجدول رقم (

 المفردة ): مقارنة بین المقای�س6-9الجدول رقم (

 أدوات الق�اس الصفات األساس�ة  أمثلة اإل�جاب�ات السلب�ات

صعو�ة تحو�ل 
 إالق�مة  اإلشارة إلى

إذا تمت عبر  
 الكمبیوتر

سهولة بنائه وتطو�ره 
من قبل ال�احث  

 واإلجا�ة عل�ه 

ردود الفعل على  
حالة ما (طر�قة أداء  

 عمل ما)

وضع إشارة على  
حط متصل أو  

 مستمر

مق�اس التصن�ف 
 المتصل

 المقای�س التصن�ف المبن�ة على مجموعة من البنود

تستهلك مز�دا من 
 الوقت

 ، تقد�مهبنائهسهولة 
 للمستجو�ین، وفهمه

ق�اس اتجاهات 
الموظفین نحو 
اإلدارة، العمل،  

 المنظمة �شكل عام

درجة الموافقة من  
إلى   5موافق جدا  

 1غیر موافق أبدا 
 LIKERTمق�اس 

  ف�ما إذاهنالك جدل 
كانت الب�انات 

المتحصل علیها  
هي ”مسافات 

 متساو�ة“

 متعدد االستعماالت

ق�اس تصور 
  الموظفین عن

المنظمة،  أنفسهم،
 األعمال التي یؤدوها 

مق�اس ثنائي 
القطب�ة مكون من 

 فئات 7

مق�اس الصفات 
 المتضادة

مر�ك ومن الصعب 
 تطب�قه

سهولة تطو�ره 
 وتقد�مه عبر التلفون 

ق�اس االتجاهات 
 لتصورات وا

مق�اس وحید 
  10القطب�ة من 

رتب أو فئات بدون 
 نقطة محایدة

 STAPELمق�اس 
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 متعدد الع�ارات وتقی�مه المق�اس تصم�م 9-9

یتكون عادة من عدة ع�ارات، تمثل �ل ع�ارة سؤاًال واحدًا سیتم اإلجا�ة  المق�اس متعدد الع�ارات:    9-9-1

 عل�ه من قبل المستجو�ین. 

یتطلب تطو�ر مق�اس متغیر متعدد الع�ارات قدرًا �بیرًا من  اس متعدد الع�ارات: تطو�ر المق� 9-9-2

ر�ة والعمل�ة.ف�ما یلي شرح موجز لخطواته حتى یتعرف الطالب على مدى أهم�ة االعتماد ارة النظالخبرة والمه

 الق�اس: على مقای�س مطورة من قبل وخاضعة لتقی�م �مكننا من االعتماد علیها في ق�اس الظاهرة محل 

نة  فكرة معی ة زمن�ة ما قد �قوم واحد أو أكثر من ال�احثین بتطو�ر أو خلق مفهوم أو مرحل خالل-1

)Construct( :الجودة المدر�ة للخدمة، الوالء للعالمة التجار�ة، االرت�اط �المنتج، الرضا الوظ�في،  مثل

 االهتمام �اإلعالن، ن�ة شراء المنتج.... 

فكرة أو �عد فترة زمن�ة معینة قد �طور واحد أو أكثر من ال�احثین لظهور المفهوم أو المرافق زمن�ًا    �شكلٍ   - 2

 ظري لهذه الفكرة �حیث یتضمن المعنى المر�زي واألساسي للفكرة أو المفهوم  تعر�ف ن تطو�ر

ة  تطو�ر مق�اس لهذه الفكرة أو المفهوم قد �قوم واحد أو أكثر من ال�احثین بوضع مجموعة أول� بهدف- 3

یر)  ة (المتغع�ارة حسب الفكرة وغناها النظري) التي تق�س هذه الفكر  15- 10تراوح بین من الع�ارات (قد ت 

 وهذا �االعتماد على النظر�ة أو التعر�ف النظري الذي وضعته جهات أخرى في المرحلة السا�قة.  

حث وعلى  ناًء على تقدیر ال�ابتخف�ض عدد الع�ارات السا�قة ب  ون المرحلة التال�ة �قوم ال�احث/ال�احث في-4

 أراء خبراء آخر�ن.  

الع�ارات ثان�ة من خالل توز�ع استب�ان یتضمن   خف�ض عدد في المرحلة هذه بت ون ال�احث/ال�احث �قوم- 5

البرامج اإلحصائ�ة   الع�ارات السا�قة على عینة مبدئ�ة من المستجو�ین، ُتجمع إجا�اتهم وتُفرغ على احد 

ام ب�عض االخت�ارات اإلحصائ�ة التي تساهم بتخف�ض الع�ارات من خالل حذف  والذي بواسطته یتم الق�
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یر إحصائ�ة معینة حتى تكون ضمن هذا المق�اس. �التالي �كونوا قد حصلوا حقق معای الع�ارات التي ال ت

 على مق�اس مقنن (مفلتر)   

ة على عینة جدیدة أكبر نسب�ًا  قنن الذي تم الوصول إل�ه في المرحلة السا�قیتم توز�ع المق�اس الم أخیرا-6

 Reliabilityمن ث�ات هذا المق�اس قی�م �ل لیتم إجراء تحالیل إحصائ�ة معینة على هذه الب�انات من اجل ت 

 و�ناءه   Validityوصالحیته 

و�ناء على ذلك یتم الحصول على مق�اس نهائي للمتغیر (عادة یتم نشر طر�قة وخطوات التصم�م والمق�اس  

المجالت األكاد�م�ة المتخصصة حتى �ستفید منه اآلخر�ن) �ستط�ع أي �احث أو جهة �حث�ة  النهائي في 

ل عن تطو�ر مق�اس الوالء  بهدف ق�اس الفكرة أو المفهوم التي طور ألجلها. وف�ما یلي مثاتستخدمه  ما أن  

 للعالمة التجار�ة  

المقای�س متعددة الع�ارات في �ل مرة  یتم تقی�م : تقی�م مقای�س المتغیرات ذات الع�ارات المتعددة 9-9-3

ق�اس �حقق الشروط المطلو�ة، وذلك ألن  هذا الم یتم استخدامها فیها حتى لو أثبتت الدراسات السا�قة أن 

 أدوات ) 3-9�ل مرة على عینة مختلفة من المستجو�ین. و�وضح الشكل رقم ( هذه المقای�س تستخدم في

 تقی�م المقای�س ذات الع�ارات المتعددة.

 ) تقییم المقاییس ذات العبارات المتعددة3-9الشكل رقم (

   

تقییم المقیاس متعدد العبارات

)Reliability(الثبات 

إعادة اختبار/ اختبار أشكال بدیلة االتساق الداخلي

قابلیة التعمیم 
)Generalizability(

)Validity(الصالحیة  

المحتوى البناء

الصالحیة النظریة صالحیة التقارب صالحیة التمایز

المعیاریة
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�جب على ال�احث أن �ق�م المق�اس المكون من عدة  ات: د الع�ار حاالت تقی�م المق�اس متعد 9-9-4

ع�ارات في �ل مرة �ستخدمه فیها وذلك من أجل تحدید مدى دقته وقابلیته للتطبیق، وط�عا قبل البدء �إجراء  

فإن تقی�م  ) 3- 9(و�ما هو موضح في الشكل رقم  صائ�ة من: ارت�اطات وانحدار وغیرها.االخت�ارات اإلح 

 �ارات یتضمن ثالثة خطوات ضرور�ة هي: تعدد العالمق�اس م 

 قابلیته للتعم�م.، و صالح�ة المق�اس، و ث�ات المق�اس -

 وف�ما یلي شرحًا موجزًا لكل خطوة من الخطوات السا�قة 

�شیر إلى مدى قدرة المق�اس على إنتاج نتائج متماثلة أو   :)Reliability(ث�ات المق�اس  9-9-4-1

ر الق�اس للظاهرة محل الدراسة. على سبیل المثال نقول عن مق�اس الوزن  تم تكرا متشابهة إلى حٍد ما إذا

  س. �أنه یتمتع �الث�ات إذا أعطى نفس ق�مة وزن شيء ما (مثًال حاسب أو تلفز�ون) في �ل مرة یتم فیها الق�ا

 .Cronbach’s Alphaق تقی�مه هي معامل واهم طر 

�أنه صالح إذا �انت الفروق في ق�م   عن مق�اسنقول  المق�اس: )Validity(صالح�ة  9-9-4-2

الخصائص التي تم ق�اسها للتو عائدة الختالفات بین األش�اء التي یتم ق�اس خصائصها أكثر مما هو ناجم  

% وموظف  70إذا �انت ق�مة رضا موظف ما هي  بیل المثال عن أخطاء منتظمة أو عشوائ�ة. على س

استخدامه �أنه یتمتع �الصالح�ة إذا �ان الفرق في  الذي تم % فإننا نقول عن مق�اس الرضا90أخر هي 

رضا الموظفین السا�قین ناجم عن اختالف إحساسهم �الرضا (الخاص�ة التي یتم ق�اسها) ول�س عن أخطاء  

 :  التال�ةبواحد من   أو صدفة. و�تم االخت�ار

ثیل هذا المق�اس  ى مدى تم): وهي حكم شخصي تشیر إلContent or Face Validityصالح�ة المحتوى (  -أ

 لكافة جوانب الفكرة التي یتم ق�اسها، وهي ذات�ة ول�ست موضوع�ة. 

قع ف�ما  )  تعكس ف�ما إذا �ان المق�اس �سیر �ما هو متو Criterion Validityالصالح�ة المع�ار�ة ( -ب
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 ین: احد شكل علق �عالقته �المتغیرات األخرى وث�قة الصلة �ه، وقد تأخذ اخت�ارات هذه الصالح�ة یت

): و�تم تقی�م صالح�ة التالزم من خالل مثال تطو�ر مق�اس  Concurrent Validityصالح�ة التالزم ( -ج

�ال المق�اسین في    وزع ال�احث مع�اري مختصر �النس�ة للمق�اس األصلي المراد اخت�ار صالحیته ومن ثم ی 

 آن واحدة على المستجو�ین ومن ثم تقارن النتائج.  

): على سبیل المثال یتم ق�اس اتجاهات المستهلكین نحو عالمة  Predictive Validityلتنبؤ (صالح�ة ا  -د

ر�ة)، تجار�ة في صنف المشرو�ات الغاز�ة(المق�اس المراد اخت�اره هو مق�اس االتجاهات نحو عالمة تجا

تر�ات الفعل�ة  مع المش  فترة یتم ق�اس مشتر�اتهم الفعل�ة �إحدى الطرق لیتم مقارنة التوقعات من المق�اس   و�عد 

 لتقی�م القدرة التنبؤ�ة للمق�اس.

تجیب عن السؤال:  )وهي اشد طرق تقی�م المق�اس تعقیدًا وهيConstruct Validity( صالح�ة البناء -ه

 فكرة أو خاص�ة.  من ما الذي �ق�سه المق�اس فعال 

حصل علیها ال�احث من   ائج التي): و�قصد بها إمكان�ة تعم�م النتGeneralizabilityقابل�ة التعم�م ( -و

عینة ال�حث إلى مجتمع اشمل �استخدام نفس أداة الق�اس. فقد یرغب ال�احث �استخدام مق�اس استخدم في  

اإللكتروني ...أو قد یرغب بتطبیق مق�اس  بر�د طر�قة اللقاء الشخصي على جمع الب�انات �استخدام ال

 رى. دولة أخ المتغیر على عینة أخرى أو مجتمع ثاني .... أو

 :التاسع الفصل خالصة

في نها�ة هذا الفصل نستنتج أن دقة الق�اس واخت�ار األسلوب المناسب للق�اس من أسس نجاح ال�حوث 

ای�س، واألسالیب المناس�ة لتطب�قها. و�عطاء أمثلة  المق  العلم�ة ووصولها لنتائج دق�قة. وتم شرح جم�ع أنواع

م �قس �شكل صح�ح �صل إلى نتائج غیر دق�قة وال �مكن  صار من لواضحة عن �ل أنواع المقای�س. و�اخت

 تعم�مها.  
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 أسئلة الفصل التاسع:
  True/Falseأسئلة صح / خطأ

 خطأ صح السؤال 

1 
ي تشیر إلى مدى تمثیل هذا المق�اس لكافة جوانب الفكرة صالح�ة المحتوى هي حكم شخص

 �ة.التي یتم ق�اسها، وهي ذات�ة ول�ست موضوع
  

2 

صالح�ة من خالل مثال تطو�ر مق�اس مع�اري مختصر الیتم تقی�م الصالح�ة المع�ار�ة: 

ي آن یوزع ال�احث �ال المق�اسین ف�النس�ة للمق�اس األصلي المراد اخت�ار صالحیته ومن ثم 

 واحدة على المستجو�ین ومن ثم تقارن النتائج.

  

3 

یتم استخدامها فیها حتى لو أثبتت الدراسات   ي �ل مرةیتم تقی�م المقای�س متعددة الع�ارات ف

السا�قة أن هذا المق�اس �حقق الشروط المطلو�ة، وذلك ألن هذه المقای�س تستخدم في �ل مرة  

 ینة مختلفة من المستجو�ین. على ع

  

4 
�شیر إلى مدى قدرة المق�اس على إنتاج نتائج متماثلة أو متشابهة إلى حٍد ما   :صدق المق�اس

 . كرار الق�اس للظاهرة محل الدراسةإذا تم ت
  

 أسئلة الخ�ارات المتعددة:

 صالح�ة البناء: .1

 الق�اس.نفس أداة  إمكان�ة تعم�م النتائج التي حصل علیها ال�احث من عینة ال�حث إلى مجتمع اشمل �استخدام -أ

 أي ما الذي �ق�سه المق�اس فعال من فكرة أو خاص�ة؟  -ب

 تطو�ر مق�اس مع�اري مختصر �النس�ة للمق�اس األصلي المراد اخت�ار  خالل مثالتقی�م صالح�ة التالزم من  -ت

 صالحیته.

 . ظاهرة محل الدراسةللمدى قدرة المق�اس على إنتاج نتائج متماثلة أو متشابهة إلى حٍد ما إذا تم تكرار الق�اس  -ث
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 : �شتمل على  مق�اس التصن�ف المتصل أو المستمر .2

 Likertمق�اس  -أ

 Stapleمق�اس  -ب

 صفات المتضادة.مق�اس ال -ت

 كل ما سبق غیر صح�ح -ث

 تعني:  مقای�س التصن�ف المبن�ة على مجموعة من الفئات .3

لمق�اس. ُ�طلب من  فئات اع�ارة عن مقای�س تحتوي على أرقام و/أو صفات مختصرة مرت�طة �كل فئة من  -أ

 اهرة.المستجو�ین أن �ختاروا فئة أو بند محدد في المق�اس �عبر عن رأیهم في وصف الظ

 أو سلبي أو بینهما. إ�جابيلكل شيء معنى أو داللة لدى الفرد وهذا المعنى أو الداللة إما   أن -ب

 .ال یوجد أمامه خ�ارات لك حیثهو الذي �جبر المستجوب على أن �عبر عن رأ�ه ألنه ما من خ�ار له إال ذ -ت

 .كل ما سبق صح�ح -ث

 تساؤالت وقضا�ا للمناقشة

 ؟المق�اس متعدد الع�ارات ها تقی�متحدث عن الحاالت التي یتم فی -1

 ]3- 9توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [

 ؟ المسافات المتساو�ةبین األسالیب اإلحصائ�ة المناس�ة لمق�اس  -2

 ]4- 9توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [

 تصن�ف المتصل في ال�حوث اإلدار�ة؟مق�اس البین رأ�ك �استخدام  -3

 ]7- 9توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: [         
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 : العاشرالفصل 

 واألسئلة تصم�م االستب�ان
 Designing Questionnaire and Questions( 

 

 كلمات مفتاح�ة:

، Double Barreled Questionالسؤال المزدوج ، Filter Questionsنق�ة أسئلة الت، Questionnaireاالستب�ان: 

شخصنة  ، Filter Questionsأسئلة التنق�ة ، Dichotomous Questionاألسئلة ثنائ�ة اإلجا�ات 

 Debriefingاستخالص المعلومات:   Questionnaire Personalizationاالستب�ان

 ملخص الفصل:

السؤال �األسئلة المفتوحة  واخت�ار ه�كل    تصم�م االستب�ان، و��ف�ة تصم�م األسئلة،  �مر بها  �عرض هذا الفصل المراحل التي

 ت الالزمة مثل الصدق �أشكاله المختلفة والث�ات �أنواعه.واألسئلة المغلقة ونصف المغلقة. واالخت�ارا

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة 

 على ��ف�ة تصم�م االستب�انیتعرف  -

 �مر بها تصم�م االستب�ان.حل التي على المرایتعرف  -

 عدم رغ�ة المستجو�ین �اإلجا�ة على �عض األسئلة. على أسالیب التغلب على یتعرف  -

 ئلة مغلقة النها�ة.بین أشكال األس�قارن  -

 بین أشكال األسئلة مفتوحة النها�ة.�قارن  -
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 مراحل تصم�م االستب�ان 10-1

  ھا:تحدید المعلومات المطلوب الحصول علی 1- 1- 10

هي تحدید المعلومات المطلوب الحصول علیها من االستب�ان وهي بنفس الوقت الخطوة األولى خطوة  أول

�ل من مشكلة   �م ال�حث، و�كون من الضروري في هذه المرحلة أن یراجع ال�احث ثان�ةً في عمل�ة تصم

ستب�ان على  درة االأكد من قال�حث، أسئلة ال�حث، الفرض�ات، أهداف ال�حث، والمعلومات المطلو�ة وذلك للت

 مساعدة ال�احث في جمع �ل المعلومات المطلو�ة ولن یتضمن على معلومات غیر مطلو�ة. 

الضروري األخذ �عین االعت�ار مجتمع ال�حث، ألن خصائص العینة التي سیوزع علیها االستب�ان لها  ومن 

البیوت، و�لما ازداد تنوع ر�ات  ال تالءمتأثیر �بیر على تصم�م االستب�ان فاألسئلة المالئمة للطالب قد 

 .  مجتمع ال�حث ازدادت صعو�ة تصم�م أسئلة تالءم الجم�ع على اختالف خلف�اتهم

 وات تصم�م االستب�انط: خ)1-10الشكل رقم (

 

 

1 تحدید المعلومات المطلوب الحصول علیھا•

2 تحدید طریقة مقابلة المستجوبین الستجوابھم•

3 تحدید محتویات االسئلة•

4 تصمیم األسئلة للتغلب على عدم قدرة ورغبة المستجوبین على اإلجابة•

5 شكل وھیكل االسئلة•

6 إختیار كلمات األسئلة•

7 ترتیب األسئلة بالشكل المالئم•

8 تحدید شكل االستبیان•

9 طباعة االستبیان•

10 إختبار االستبیان واالسئلة•
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   تحدید طریقة مقابلة المستجوبین لتوزیع االستبیان: 2- 1- 10

  ألنه في حالة المقابلة الم�اشرة مع المستجو�ین ستجو�ین  قد �كون من الضروري أ�ضا تحدید طر�قة مقابلة الم

ي �ستط�ع ال�احث طرح أسئلة طو�لة معقدة �كون هنالك فرصة للمستجو�ین في االستفسار من ال�احث �التال

المستجو�ون في التلفون مع ال�احث إال أنهم ال یرون االستب�ان �التالي �جب أن   �المقابل یتفاعلومتنوعة، 

�جب أن تكون األسئلة �س�طة ومزودة بتفاصیل وتعل�مات    E mailو�س�طة، بینما في الـ  لة قصیرةتكون األسئ

تنقل   أنماط) �جب استخدام CAPIأما في االستقصاءات المدعمة �الكمبیوتر ( موضحة لطر�قة االستجا�ة،

 تعقیدًا وذلك للتغلب على تحیز الترتیب.   األكثر وعشوائیتها األسئلةبین 

   یات السؤال المفرد:دید محتوتح  3- 1- 10

أن �جیب  ثم تأتي مرحلة تحدید محتوى �ل ع�ارة أو سؤال في االستب�ان وفي هذه المرحلة على ال�احث 

 على األسئلة التال�ة: 

ع�ارة أو سؤال في جمع المعلومات المطلو�ة أو تحقیق أغراض  �جب أن تساهم �ل  هل السؤال ضروري؟

یرت�ط �مشكلة ال�حث، الفرض�ات، أو األهداف، �ما �جب حذف  سؤال ال  ال�حث، و�جب حذف �ل ع�ارة أو  

ي التحلیل اإلحصائي. ولكن ال بد من مالحظة ضرورة  الع�ارة أو السؤال الذي ال �مكن استخدام ب�اناته ف

ئلة غیر المرت�طة �شكل �بیر �المعلومات المطلو�ة وذلك بهدف طرح أسئلة محایدة في  استخدام �عض األس

�االستب�ان وخصوصا حین �كون موضوع االستب�ان حساسًا،   من وذلك لبناء األلفة واالهتما االستب�ا بدا�ة 

أسئلة إلخفاء الجهة المنتفعة أو المنظمة لالستب�ان مثل طرح أسئلة حول عدد من  یتم طرح    األح�ان و�عض  

   العالمات التجار�ة المتنافسة حتى ال �عرف المستجوب الشر�ة التي تنظم ال�حث.

�عد ذلك تأتي هذه    الضروري وضع سؤال واحد أو عدة أسئلة للحصول على المعلومات المطلو�ة؟  هل من

ح�ان ال بد من طرح عدة أسئلة للحصول على معلومات ما �طر�قة صح�حة وغیر  في �عض األالمرحلة ف
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 غامضة على سبیل المثال:

   ا؟تمرار بهوترغب �االس IBMهل تحب وظ�فتك الحال�ة في شر�ة  - نعم ال

أنه خاطئ  قد �كون السؤال مقبوال إذا �انت اإلجا�ة الحق�ق�ة على �ال الجانبین من السؤال إما نعم أو ال، إال  

إذا أراد اإلجا�ة على احدهما بنعم واآلخر بال، فك�ف سیتصرف المستجوب في هذه الحالة، س�ضطر على  

بنعم أو ال وتسمى هذه الحالة �السؤال  �لیهما    جا�ة علىاإلجا�ة �طر�قة ال تعبر عن رأ�ه، مما س�ضطره لإل

 �ح لطرح مثل هذا السؤال هو التالي:، �التالي �كون الشكل الصح Double Barreled Questionالمزدوج 

 نعم ال
 

 
Γ -  هل تحب وظ�فتك الحال�ة في شر�ةIBM  

Γ 
 

 IBMهل ترغب �االستمرار �العمل في  -

 

 : تصم�م األسئلة 10-2

 ئلة لتتغلب على األسصمم ت

 عدم قدرة المستجوبین على اإلجابة:   1- 2- 10

لكن هنالك عوامل تحد من قدرتهم على تقد�م  �جب على المستجو�ین أن �جیبوا بدقة على األسئلة، و 

المعلومات المطلو�ة ألنهم إما قد ال �عرفوا، ال یتذ�روا، أو ال �ستط�عوا اإلجا�ة على أنواع محددة من  

 ي �جب على ال�احث عند وضع �ل سؤال التأكد من التالي: �التال .األسئلة

 المستجو�ین اإلجا�ة على األسئلة،  �جب التأكد من معرفة  هل �عرف المستجو�ین إجا�ة السؤال؟

وفي �عض الحاالت التي قد یتوفر �عض المستجو�ین اللذین ال �عرفون اإلجا�ة على نوع ما من  

التي تحدد في  Filter Questionsي تسمى أسئلة التنق�ة لة التسئاألسئلة، �مكن وضع نوع من األ
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د �كون من غیر المالئم طرح السؤال البدا�ة معرفة المستجوب لإلجا�ة قبل طرح السؤال. مثال ق

 التالي على الموظفین في شر�ة ما على الشكل التالي:

 

 النمط
 

 
 ما هو نمط اإلدارة السائد في منظمتكم؟ -

إلجا�ة على هذا السؤال وقد یتر�ه فارغا ُمخفضًا نس�ة إجا�ة األفراد على  الموظف ا�عرف فقد ال 

�قة، لذلك قد �كون من األنسب وضع سؤال تنق�ة �س�قه في  األسئلة، أو �ضع ف�ه أي إجا�ة غیر دق

حالة الشك في أن المستجو�ین قد ال �عرفون اإلجا�ة على سؤال ما. مما �مكن من إجراء تحالیل  

 فون، وأخرى للذین ال �عرفون. على سبیل المثال: لذین �عر اصة لخ

 

 النمط ال أعرف 
 

  
 ما هو نمط اإلدارة السائد في شر�تكم؟ -

هنالك الكثیر من األش�اء التي نتوقع �أن یتذ�رها الناس بینما الواقع مغایر  ؟ل یتذ�ر المستجوب اإلجا�ةه

 على سبیل المثال:لذاكرة. لذلك، لذلك �جب تجنب هذا النوع الذي �عتمد على ا

 

 في العمل خالل الشهر الماضي؟ أو السؤال التالي   كأنت وأصدقاؤ كم مرة اجتمعتم 
 

 و�ات غاز�ة استهلكت خالل الشهر الفائت؟ أو السؤال التالي  كم عل�ة مشر 
 

 الماضیین؟ أو السؤال التالي    األسبوعینما هو عدد العمالء اللذین قابلتهم خالل 
 

في   األنسب ا�قة خاطئة ألنها تتخطى قدرة المستجوب على التذ�ر، �التالي من سئلة الستعد األ

 ذا النوع من األسئلة على الشكل التالي:  الحاالت التي تعتمد على التذ�ر طرح ه
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 األسبوعینما هو عدد العمالء اللذین قابلتهم خالل 
 الماضیین 

 عمالء   8إلى  5

 عمیل   13إلى  9

 عمیًال   17إلى  14

 وأكثر   18

 مثًال:  ، سؤال المستجو�ین عن ظاهرة ما دون أن �عرفوا وصفها 

 

 جلوس ف�ه؟  رجى وصف بیئة المقهى الذي تفضل الی
 

ُزودوا �خ�ارات محددة حول  إذافقد ال �عرف العدید من األفراد اإلجا�ة على هذا النوع من األسئلة، بینما 

 مثًال: أفضلجا�ة �شكل ط�عوا اإلبیئة العمل التي �فضلونها فقد �ست

 

 

 

یرجى وصف بیئة المقهى الذي  
 تفضل الجلوس ف�ه؟  

أكثر من خ�ار في   اخت�ار�مكن 
 ة. آن واحد

 وظفین یتصف �اللطف طاقم الم -

 الناس اللذین �جلسون ف�ه �شبهونني  -

 التجهیزات الحدیثة   -

 المكان المالئم  -

 أخرى .......   -
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   ى عدم رغبة المستجوبین باإلجابة:لتغلب عل ا  2- 2- 10

 األسئلة. ض ) أسالیب التغلب على عدم رغ�ة المستجو�ین �اإلجا�ة على �ع2- 10�مثل الشكل رقم (

 أسالیب التغلب على عدم رغ�ة المستجو�ین �اإلجا�ة على �عض األسئلة. ):2-10الشكل رقم (

 

 :جو�ین غیر مستعد لبذل الكثیر من ظم المستقد �كون مع تقلیل الجهود المطلو�ة من المستجوب

ذلها من الجهود في اإلجا�ة على األسئلة لذلك �جب على ال�احث أن �قلل من الجهود المطلوب ب

مثال: قد تكون طر�قة طرح السؤال التالي غیر صح�حة،   المستجو�ین في اإلجا�ة على االستب�ان.

 جوب �ل األقسام التي عمل بها. �ر المستو قد ال یتذ ألنه یتطلب بذل مجهود لإلجا�ة عل�ه أ 

  األقسام

 

 

 یرجى تحدید األقسام التي عملت فیها سا�قا

------------------------------
--------------- 

------------------------------
--------------- 

 هي التال�ة: الطر�قة الصح�حة بینما 
 

 

 

 

 سا�قا ملت فیهااألقسام التي عیرجى وضع إشارة عند 

 -------------التسو�ق 

 --------------اإلنتاج 

 --------------المحاس�ة 

 ------------إدارة الموارد ال�شر�ة 

التغلب على عدم 
رغبة المستجوبین

باإلجابة

األسئلة الحساسة زیادة رغبة 
المستجوبین

ة بعض أنواع األسئل
قد ال تناسب سیاق

البحث
األسئلة المعقولة 

والمنطقیة
الجھود المطلوبة من 

المستجوب
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 -------------إدارة العالقات العامة 

 

   بعض أنواع األسئلة قد ال تناسب سیاق البحث: 3- 2- 10

سؤال الشر�ة أو جهة �حث�ة قر��ة منها هم حول   �ة ما أن�عتقد الموظفون في شر على سبیل المثال قد  

في دراسة تقوم بها وزارة الصحة  عاداتهم الصح�ة أو أمراضهم أمرًا غیر مناسب، بینما قد یروه مقبوًال 

 �التالي فقد یرى المستجو�ین في �عض األسئلة أنها ال تخدم غرض ال�حث لذلك لن  على سبیل المثال.

عن سؤالهم عن الدخل، السن، عدد أفراد العائلة. لذلك �جب على ال�احث  ستغر�وا �جاو�وا عنها، فقد �

ل�قتنع المستجوب �أنها تساعد ال�احث في دراسته،  في هذه الحالة أن یوضح سبب طلب هذه المعلومات  

 ولم یتم طرحها بهدف خرق خصوص�ة المستجوب.

 األسئلة المنطقیة:  4- 2- 10

ال تفید أغراض منطق�ة، مثال لما قد ترغب جهة   �أنها�عتقد معلومات ب �الكشف عن ال یرغب المستجو 

الحاجة لهذا النوع من الب�انات قد �حث�ة ما �معرفة دخله، عمره، ووظ�فته. مثال تعر�ف المستجوب �سبب 

 �جعل طلبها مشروعا �النس�ة للمستجوب. على سبیل المثال:

ر�عة وتفضیالت المستهلك للعالمات التجار�ة ج�ات الساستهالك الو  لتحدید ��ف یت�اینتعل�مات السؤال: 

 لتال�ة: بین الناس من أعمار، وظائف، ومستو�ات دخل مختلفة فإننا نرغب �معرفة المعلومات ا

 السن ..................

 الدخل .................

 الوظ�فة .......................... 
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 األسئلة الحساسة:  5- 2- 10

مستجو�ین في اإلجا�ة على األسئلة الحساسة أو التي تحتوي معلومات حساسة (على  یر من الیرغب الكثال  

والس�اس�ة، أو األش�اء األخرى التي �عتبروها �مثا�ة   سبیل المثال: نمط ح�اة األسرة، المعتقدات الدین�ة

الت استخدام  هذه الحاألنسب في  أسرار)، أو التي تهدد مكانة الفرد أو تصوره عن ذاته. لذلك قد �كون من ا 

 األسالیب اإلسقاط�ة. 

 : زیادة رغبة المستجوبین باإلجابة على األسئلة  6- 2- 10

 ون �اإلجا�ة علیها من خالل استخدام التقن�ات التال�ة: قد یتشجع الناس على اإلجا�ة على أسئلة ال یرغب

�قة وعلى أهداف  ئلة السااألسالمستجوب قد تعرف على ن أل االستب�انوضع األسئلة الحساسة في نها�ة 

طرح السؤال �ص�غة الغائب، و�ما لو یوجه إلى  ال�حث وآلف األسئلة و�التالي ستزداد الرغ�ة �اإلجا�ة.

الحساس بین مجموعة من األسئلة األخرى التي یرغب المستجوب اإلجا�ة   شخص آخر. وضع السؤال

ل الحساس في ص�غة أن الموضوع  ضع السؤا)، و علیها. تزود المستجوب �فئات إجا�ة (في حالة الدخل مثال

محور السؤال هو ظاهرة عامة، على سبیل المثال: في حالة رغ�ة ال�احث في طرح أسئلة حول ف�ما إذا �ان  

على سبیل المثال �ستدین من أصدقائه، و�عتبر هذا الموضوع محرجًا له �مكن طرح السؤال على   الموظف

 الص�غة التال�ة: 

% من الموظفین �عانون من ضائقة مال�ة تضعهم في موضع الحاجة إلى س�ة ....أن نأظهرت الدراسات 

 هل تستدین من احد نعم ... ال......  -االستدانة،  

  صدیق في العمل

 

 تستدین عادًة؟  ممن

 صدیق خارج العمل

 أقار�ي أحدمن 

 ..................  
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 اخت�ار ه�كل السؤال:  10-3

 ألسئلة: ه�اكل ا  لدى ال�احث نوعین من

 ):Free- answer questionsاألسئلة المفتوحة (  1- 3- 10

كاملة لهم  و�حیث تتم  هي ع�ارة عن األسئلة التي تطرح على المستجو�ین بدون وضع خ�ارات اإلجا�ة ال

اإلجا�ة عل�ه �كلماتهم الخاصة. یالئم هذا النوع من األسئلة �سؤاٍل أول حول موضوٍع ما، فهو �مكن  

االستجا�ات على األسئلة    واتجاهاته العامة والذي �مكن ال�احث من تفسیر  أرائهتعبیر عن  وب من الالمستج

هي أنها تمكن المستجو�ین من التعبیر عن آرائهم �حر�ة،    هذه الطر�قة  إ�جاب�اتأهم  ذات النها�ات المغلقة.  

الحر�ة في التعبیر عن   األسئلة،�اإلضافة إلى تأثر اإلجا�ات �شكٍل أقل من التحیز الناجم عن طر�قة طرح 

أما أهم   و�ین تزود ال�احث برؤ�ة عم�قة حول المستجو�ین.أي رأي �اإلضافة إلى أن إجا�ات المستج

ل تحیز ال�احث في تفسیر أو تسجیل استجا�ات المستجو�ین، وقد تكون طر�قة ترمیز  فهي احتما سلب�اتها

ا�ة وتتطلب الكثیر من الوقت، �اإلضافة إلى  كلفة للغاإلجا�ات بهدف إدخالها إلى البرنامج اإلحصائي م

حوالي  لى سؤال ما احتمال الوقوع في األخطاء، على سبیل المثال إذا ذ�ر �افة المستجو�ین في اإلجا�ة ع

بهدف إدخالها إلى  50إجا�ة متنوعة، �كون على ال�احث وضع رمز لكل إجا�ة من هذه اإلجا�ات الـ  50

 ناسب هذه الطر�قة الحاالت التال�ة: التالي تالبرنامج اإلحصائي.  � 

 إجا�ات المستجو�ین محدودة. -

ستب�انات الموزعة على عدد ب حاالت االبینما ال تناس في حالة ال�حوث االستطالع�ة (االستكشاف�ة). -

 كبیر من المستجو�ین.

 ): Structured questionاألسئلة مغلقة النھایة ( 2- 3- 10

مسبق مجموعة من الخ�ارات المحددة لإلجا�ة، وطر�قة اإلجا�ة“.  قد تكون د �شكٍل التي تحد  وهي” األسئلة
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 األشكال التال�ة:  أحد على 

): �ضع ال�احث عدة خ�ارات و�طلب Multiple-Choice Questions(  سؤال متعدد اإلجا�ات  1- 2- 3- 10

 اإلجا�ات المحددة على سبیل المثال: نأكثر ممن المستجو�ین اخت�ار واحد أو 

هل تنوي االستمرار �العمل في هذه الشر�ة خالل   - �د لن استمر...............من المؤ 
 استمر............على األغلب لن  السنتین القادمتین؟

 أقرر............ لم 

 على األغلب سأستمر

 من المؤ�د سأستمر 

 إجا�ة أخرى(یرجى �تابتها) .......... 

 

عت�ار �أن �ضع �ل الخ�ارات التي من الممكن أن �جاوب علیها  �عین اال �جب على ال�احث األخذ 

 أشكال األسئلة مغلقة النها�ة. )3- 10و�مثل الشكل رقم ( المستجوب.

 

 ):أشكال األسئلة مغلقة النها�ة 3-10(لشكل رقم ا

 

تمد على  وحتى تصاغ األسئلة مغلقة النها�ات �شكل صح�ح یتغلب على عیو�ها، �جب على ال�احث أن �ع 

الخ�ارات الممكن أن �جاوب   جم�ع تستخدم نها�ات مفتوحة حتى یتمكن ال�احث من تحدید    استكشاف�ةدراسة  

�ارات الممكنة في سؤاٍل هذه الدراسة االستكشاف�ة في وضع �ل الخ   علیها المستجو�ون ومن ثم �ستخدم نتائج

 ما.

األسئلة مغلقة النھایة

استخدام وسائل أو أدوات القیاس األسئلة ثنائیة اإلجابات األسئلة متعددة اإلجابات
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  الخت�ار و ع�ارة عن میول المستجوب  ): هOrder or Position Biasالتحیز الناجم عن الترتیب أو الموقع (

اخت�ار اإلجا�ة   إلىتشغل مكانا محددا ضمن اإلجا�ات، �میل المستجو�ون  أنهااحد اإلجا�ات فقط لمجرد 

وغال�ا األولى، وللتغلب على ذلك �مكن تصم�م عدة نماذج من االستب�ان �حیث �ظهر   األخیرةأو  ولىاأل

م تكن الفئات مرت�ة �شكٍل متسلسل �مكن تغیر أماكن �ل فئة من  غ، و�ن لهذا النوع من األسئلة �عدة ص�

 لتكون مرة متوسطة، متطرفة ..... رإلى أخاستب�ان 

د من عیوب األسئلة مفتوحة النها�ات، ألن تحیز المقابل أو  على العدی جا�ات اإل ة د تتغلب األسئلة متعد 

تشفیر(ترمیز) ومعالجة الب�انات أقل تكلفة   إلى أن ة�اإلضافال�احث قد تدنى، وتتم اإلجا�ة علیها �سرعة، 

للتصم�م  و�الرغم من ذلك فهي ل�ست خال�ة من العیوب، فهي تتطلب قدرا �بیرا من الجهد  واستنزافا للوقت.

المحتملة، وال �مكن   اإلجا�ات �أسئلة ذات نها�ات مفتوحة لتحدید  استكشاف�اً  عال، فهي تتطلب �حثاً �شكٍل ف

، وحتى لو تم إضافة خ�ار (إجا�ة أخرى  اإلجا�ات ن خ�ارات غیر موضوعة في  علومات عالحصول على م

تحیز   ى�اإلضافة إل ات الموجودة فعالً االخت�ار من بین الخ�ار  إلى.... یرجى �تابتها)، �میل المستجو�ون 

 . أمامهمالمحددة والواضحة  �اإلجا�ات المستجو�ین في إجا�اتهم نت�جة تأثرهم  

وهي ع�ارة عن األسئلة التي تتضمن    :)Dichotomous Question(ائ�ة اإلجا�ات  سئلة ثناأل  2- 2- 3- 10

ا�قتین إجا�ة محایدة مثل:  ع اإلجابتین السإجابتین فقط مثل: موافق/غیر موافق، نعم/ال...... وعادة یوضع م 

سئلة ثنائ�ة  خدام األل�س لدي رأي، ال أعرف، �ال الخ�ار�ن، وال واحد من الخ�ار�ن. �جب أن ُیتخذ قرار است

اإلجا�ات في ظل التساؤل التالي: هل یرى المستجوب �أنه من الممكن اإلجا�ة على هذا السؤال بنعم أو  

حاید لإلجا�ة عل�ه، حتى ال �جبر الناس على اإلجا�ة بنعم  روري وضع خ�ار م�ان من الض إذاال، وف�ما 

تجنب اإلجا�ة �التالي �مكن االقتداء �القاعدة    إلىناس  أو ال، و�نفس الوقت وضع اإلجا�ة المحایدة قد یدفع ال

ع إجا�ة  �ض أن، �مكن إجابته ما توقع ال�احث وجود جزء �بیر من المستجو�ین محایدا في  إذا”التال�ة: 
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 ، یتجنب وضع إجا�ة محایدة“. إجابتهمحایدة، أما إذا توقع وجود جزء صغیر من المستجو�ین محایدا في 

أما عن العیوب ،  اإلحصائيمن حیث التشفیر والتحلیل    األسهلألسئلة فهي أنها  نوع من اأما عن مزا�ا هذا ال

الدراسات �انت نس�ة    إحدىبیل المثال في  �كلمات السؤال، على س  تتأثرعلى السؤال    األفراد فهي أن إجا�ة  

   %59.6ائم“  سبب للجر من الظروف االجتماع�ة �  راألفراد أكثالموافقة على الع�ارة التال�ة ” یلقى اللوم على  

لع�ارة التال�ة ”یلقى اللوم على الظروف االجتماع�ة �شكل  من المستجو�ین، بینما �انت نس�ة الموافقة على ا

وللتغلب على هذه  ،  من المستجو�ین من عینة مطا�قة لألولى  %43.2بب للجرائم“ هي  �س  األفراد اكبر من  

، والطر�قة الثان�ة للنصف  اإلجمالينصف العدد    طر�قة فين مختلفتین،  ی المشكلة �جب ص�اغة الع�ارة �طر�قت

 .    Split Ballot Technique�ما �سمى أسلوب التصو�ت المقسم  الثاني. وذلك 

 

  :)Scales(وسائل أو أدوات الق�اس  استخدام 10-4

 غیرها. و Likertمثل األدوات التي ُذكرت في فصول سا�قة مثل استخدام  

  ألسئلة:�ارات وااخت�ار �لمات الع 10-5

 الع�ارات والجمل:�جب على ال�احث مراعاة ما یلي في اخت�ار 

 �جب على السؤال أن �حدد و�شكٍل واضح القض�ة التي یتناولها:  -

�لمات ومصطلحات شائعة ومعروفة بین الجمهور الذي سیوزع ف�ه   ل�احث أن �ستخدم�جب على ا -

 االستب�ان. 

ة ال تحتمل أكثر من معنى �النس�ة للمستجوب: رات واضح�جب على ال�احث استخدام �لمات وع�ا  -

 متكرر، المختلفین مثل: عادًة، �شكلٍ   لألفراد من معنى �النس�ة    أكثرهنالك الكثیر من الكلمات التي تحمل  

 �شكٍل منتظم، في �ل فرصة، أح�انًا. 
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المختلفین مثل:   لألفراد  ات التي تحمل معاني مختلفة �النس�ةما سبق هنالك العدید من الكلم ى�اإلضافة إل

، فمثل هذه الكلمات �فضل تجنبها. �التالي �جب على ال�احث أن �ق�م  أبداكل، دائما، أي، أي واحد، 

 سئلة من النواحي التال�ة: الكلمات المستخدمة في األ

 هل تعني ما یر�ده ال�احث. -

 هل لها أي معنى آخر.  -

 ألحد الكلمات أكثر من لفظ. أال �كون   -

 ة لها �اللفظ، مما قد تر�ك المستجوب.ات مشابههل هنالك �لم -

  یوجد نوعین من األسئلة المتحیزة:  تجنب الكلمات والع�ارات التي توجه المستجوب نحو إجا�ة محددة: -

�حاًء لإلجا�ة  هو السؤال الذي �عطي المستجو�ین إ  ):Leading Questionsئلة المَوجهة نحو إجا�ة ما (األس

 ة �طر�قٍة ما. السؤال التالي على سبیل المثال:ب لإلجا�المرغو�ة أو یوجه المستجو 

هل تظن �أنه على المستهلك الوطني السوري أن �شتري  نعم ............ 
دي إلى إخراج العامل السوري  سلع مستوردة عندما ستؤ 

 ال .............  العمل؟  من سوق 

 ال أعرف ................ 

ال، ألنه قد �قل عدد الوطنیون السور�ون اللذین یرضون    �كاإلجا�ة    و�ین إلى قد یدفع السؤال السابق المستج

 �التسبب �طرد العامل السوري من عمله. والطر�قة األصح لطرح السؤال هي:  

هل تظن �أنه على المواطن السوري أن �شتري السلع   نعم ...................... 
 المستوردة؟ 

 ال ................... 

 .......................ف ال أعر 
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): وهو Acquiescence Biasوهنالك نوع آخر من التحیز في طرح األسئلة هو تحیز اإلذعان أو الرضوخ (

 نعم). على سبیل المثال: - جو�ین لالتفاق مع اتجاه السؤال المصاغ �طر�قة (قلنت�جة میل �عض المست

 : ما هو القسم الذي تفضل العمل ف�ه؟ لاألفضما بین  التمو�ل؟هل المكان المفضل للعمل ف�ه هو قسم 

: هل  األفضلبینما    فعال في منع التسوس؟  Colgateاألمر�كیین على أن    نأط�اء األسناهل تتفق مع را�طة  

 فعال في منع التسوس؟  Colgateعتقد �أن ت

  ترتیب األسئلة: 10-6

الستب�ان، ف�عد أن �كون  نها�ة ا كما ذ�رنا سا�قًا �جب وضع األسئلة الصع�ة والحساسة والمحرجة في

المستجوب قد آلف االستب�ان وعرف �أهدافه قد �ستط�ع اإلجا�ة على هذا النوع �شكل أفضل. �ما �جب 

جم�ع الع�ارات واألسئلة  طقي لألسئلة وتقس�م االستب�ان إلى أقسام رئ�س�ة: �جب وضع مراعاة الترتیب للمن

أن المستجوب �جاوب عنها جم�عها ومن ثم ینتقل   حد، �حیث التي تتعلق �فكرة أو موضوع ما في قسم وا

 إلى قسم جدید.       

  من حیث التصم�م والشكل: لالستب�انمراعاة النواحي الشكل�ة  10-7

لنتائج �ما توصلت إلى ذلك إحدى ن �كون لشكل، وتصم�م، ومساحات االستب�ان أثرا هامًا على ا�مكن أ

متسلسل لكل ع�ارة أو سؤال حتى تسهل عمل�ة إدخال الب�انات   عطاء رقمالدراسات األمیر��ة، لذلك �جب إ 

ب ترق�م �ل  إلى الحاسب، �ما �فضل وضع الرموز المطا�قة لكل إجا�ة على االستب�ان نفسه، �ما �ج

 شكل تسلسلي. استمارة (استب�ان) مملوءة من قبل المستجو�ین �

 : ر والشكلید المظهنسخ استمارات االستب�ان �شكٍل الئق، واضح، ج 10-8

إذا ُط�عت االستب�انات على ورق متدني الجودة مثًال �شكل �جعل مظهر االستب�ان رث قد یدفع المستجوب 
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جب ط�اعته  �االستب�ان غیر هام مما یؤثر على جودة إجا�اته. �التالي �إلى الشعور �أن المشروع الخاص 

 على ورق جید وأن �كون مظهره �عكس مهارة ال�احث.

 �قسم سؤال ما على صفحتین منفصلتین، انظر المثال المرفق في المالحق.     �جوز أن  ال  -

ت االستب�ان، الن  تحاول أن تحشد األسئلة وتقلل المسافات بهدف تقلیل عدد صفحا أال�جب  -

االستب�ان الممتلئ �األسئلة وقلیل الفراغات بین األقسام واألسئلة �عطي المستجوب شعورًا �أنه معقد  

 أكبر من المعالجة الفكر�ة، مما قد �قلل من درجة تعاونه.لب قدرا یتط

  القصیر من حیث عدد الورقات، وفي �عض الحاالت �فضل أال یز�د  �شكل عام �فضل االستب�ان  -

فات والفراغات بین األسئلة  اورقات �ما فیها الورقة التعر�ف�ة األولى وشرط أن تكون المس 5- 4عن 

 مر�حة للنظر. 

 ت اإلجا�ة على �ل سؤال قر��ة منه، تساعد المستجو�ین وتوجههم في اإلجا�ة. ن توجیها�جب أن تكو  -

إلمكان توظ�فها في �عض لأللوان على معدالت استجا�ة الناس، ولكن �ا   إثرمن عدم وجود  �الرغم   -

 الجوانب األخرى مثل األسئلة الشرط�ة المرت�طة ب�عضها ال�عض یتم تلو�نها بلون واحد مثال

 اعة االستب�ان �شكل �سهل من عملیتي القراءة واإلجا�ة.  ل �جب ط�و�اإلجما -

  ت�ار االستب�ان:اخ -المرحلة األخیرة 10-9

من األهم�ة، ففي هذه المرحلة على الجهة ال�حث�ة التي تقوم   تنطوي المرحلة األخیرة على قدٍر �بیٍر جداً 

لمستجو�ین، ألن عمل�ة االخت�ار قد عه على ااالستب�ان قبل توز�  Pretesting�ال�حث أو المشروع أن تختبر  

اخت�ار �ل أسئلة وأقسام ومكونات االستب�ان سواء محتوى   ب �بیر. �جتساهم بتطو�ره وتحسینه إلى حد 

كلمات، التعاقب الصعو�ة، الوضوح أو الغموض، الشكل والتصم�م، التعل�مات. ومن األفضل  األسئلة، ال

لعینة صغیرة من الناس اللذین �شابهون العینة الفعل�ة التي   الشخص�ة اخت�ار االستب�ان عن طر�ق المقابلة
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روني أو الهاتف فإنه  �انات �عد االخت�ار. حتى لو �ان االستب�ان سیوزع عبر البر�د اإللكتستجمع منها الب 

ل �المقابلة الشخص�ة التي تمكن المراقبین من التعرف على اتجاهات وردود فع �اخت�ارهمن األفضل البدء 

الطر�قة التي سیوزع فیها  على االستب�ان وأسئلته ومن �عدها �مكنهم الحقًا اخت�اره بنفس  االخت�ار�ة العینة

قابالت االخت�ار�ة أن �حددوا المشاكل الكامنة في االستب�ان  الحقا.  �ستط�ع المقابلون من خالل هذه الم

 حتى لو لم �صرح عنها المستجو�ین.  

مستجوب وذلك ت�عا لتجانس مجتمع ال�حث، فكلما انخفض  30- 15ن �ار�ة بی یتراوح عدد العینة االخت 

الستب�ان یتم  حال وجود مشاكل في ا ي أكبر. ف�حث ازدادت الحاجة إلى عینة اخت�ار�ه تجانس مجتمع ال

 تعدیله. 

 والكمبیوتر:  اإلنترنتبناء استب�ان موجه عبر  10-10

أو عبر الوسائل األخرى مثل   اإلنترنت قدمة عبر انات المهنالك �عض البرمج�ات المتاحة لتصم�م االستب�

د من  و البر�د، تساعد هذه البرمج�ات على تطو�ر ونشر االستب�ان وفي العدیالتلفون، المقابالت الشخص�ة أ

وتحلیل الب�انات التي تم جمعها، إعداد التقر�ر، فهذه البرامج تساعد �شكٍل آلي على إنجاز    استرجاعالحاالت  

 ام مثل: من المه العدید 

�شكٍل آلي في األسئلة    وأجو�ته ): یتم إدراج اسم المستجوب  Personalization(  االستب�انشخصنة   -أ

 .األساس�ة

�فحص العدید من الحاالت و�ستجیب ل�حدد  أن�ع البرنامج �ستط  الخطوات المعقدة: أنماطدمج  -ب 

 أي من األسئلة �جب طرحه أوًال  

غییر ترتیب خ�ارات اإلجا�ة �النس�ة لألسئلة متعددة : �مكن تضمان عشوائ�ة في ترتیب األسئلة -ت 

 ) Order Biasتلف لكل مستجوب لتقلیل تحیز ترتیب اإلجا�ات (اإلجا�ات �شكٍل مخ
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: تستط�ع هذه البرامج أن تفحص آل�ا اإلجا�ات غیر المنسجمة مع  ي اإلجا�اتفحص االنسجام ف -ث 

 تم ف�ه المقابلة التخاذ الالزم.ت الذي ت�عضها �النس�ة لكل مستجوب وذلك خالل نفس الوق

وذلك عندما تكون احد خ�ارات اإلجا�ة مفتوحة (مثًال: ي �مكن إضافة خ�ار إجا�ة جدیدة �شكل آل -ج

....)، حیث �ض�فها البرنامج �شكل آلي لتص�ح احد خ�ارات اإلجا�ة  أخرى حددها من فضلك

 �النس�ة للمستجو�ین الالحقین.  

روني  اإللكتالب�انات عبر الموقع    إرسال  یتم  اإلنترنت، وعلى االستقصاء عبر  اإلجا�ة  وحالما یتم المستجوب  

وهنالك العدید   ،وقت االستقصاءوقت حتى خالل    أيملف ب�انات �مكن تحمیل وتحلیل هذه الب�انات في    ىإل

ها یرغبون بالجهات التي  إلى اإلنترنت عبر  و�رسالهبتصم�م استب�انهم  لألشخاص من المواقع التي تسمح 

ثم   ن والمشار�ین ومفهو �قوم بتوز�ع، مراق�ة المشار�ة  )،Create Survey )www.craete survey.comمثل 

 مدعوم �الرعاة المعلنین.    ألنهل ذلك مجانا جمع الب�انات وتحلیلها، و�
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 مثال على استب�ان

 

 وزارة التعل�م العالي    

 ر�ة الجامعة االفتراض�ة السو 

 

 :ادة الطال�ات والطالب األعزاءالس

ة على  یرجى اإلجا� تقوم الجامعة االفتراض�ة السور�ة بدراسة تهدف إلى تطو�ر مستوى الخدمة التعل�م�ة المقدمة لكم.
�م�ة التعل  یدة للغا�ة في عمل�ة تطو�ر الجامعة وتطو�ر الخدمةاألسئلة المرفقة بدقة وح�اد�ة مع العلم �أن آراؤ�م ستكون مف

 قدمة ولن تستخدم هذه الب�انات إال ألغراض هذا ال�حث، شاكر�ن حسن تعاونكم معنا.الم

 تفضلوا �قبول فائق االحترام والتقدیرو 

 السور�ة الجامعة االفتراض�ة 

  

 �جب أن تبدأ الصفحة األولى لالستب�ان دائمًا �التعر�ف 
 عن الجهة ال�حث�ة (من �قوم �ال�حث). -
 لماذا �قوم �ه. -
 ستخدم لغا�ات ال�حث فقط.على أن الب�انات التي ستجمع سوف تالتأكید  -
 أهم�ة أراءهم الدق�قة �النس�ة لل�احث. -
 المساعدة. توج�ه الشكر للمستجو�ین على -

  رقم االستمارة

ارة مملوءة جب أن �قوم ال�احث بترق�م �ل استم�     
�اإلجا�ات ومقبولة (ال یوجد فیها عیوب أو نواقص) 

ي فرغت عل�ه هذه �الرقم المطابق لرقم السطر الذ
 SPSSاالستمارة في مصفوفة مدخالت الـ

هنا �ضع ال�احث أسمه وأسم      
المشرف على مشروعه في مشروع 

�ضع اسمه لتطب�قي  التخرج، وفي الواقع ا
ر�ة حسب وفي �عض األح�ان اسم الش 

 تقدیره وتقدیر الشر�ة

�عرف المستجو�ین الغا�ة �فضل أال 
الدق�قة من ال�حث حتى ال یتحیز 
المستجو�ین مع أو ضد ال�احث في 

 إجا�اتهم
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ر�ة،  ض�ة السو القسم األول: ف�ما یلي مجموعة من األسئلة المتعلقة �الطر�قة التي سمعت بها ألول مرة عن الجامعة االفترا  
 عند واحدة فقط من الخ�ارات التال�ة:   یرجى وضع عالمة 

 السور�ة؟ سمعت ألول مرة عن الجامعة االفتراض�ة  ك�ف-1
خ�ار الذي  عند ال یرجى وضع عالمة 

 بر عن رأ�كم�ع

 (   )  أصدقائي. أحدسمعت بها ألول مرة من 

 (   )  سمعت بها ألول مرة من أهلي.

 (   )  نات التلفز�ون.ة من إعالسمعت بها ألول مر 

 (   )  الرادیو.  سمعت بها ألول مرة من إعالنات 

 (   )  ..) الدلیل..سمعت بها ألول مرة من جرائد أدلة األعمال (مثل الوس�ط...  

. (محرك �حث، إعالن الكتروني، اإلنترنتسمعت بها ألول مرة عن طر�ق  
 وصول م�اشر للموقع) 

 (   ) 

 (   )  ل ملصقاتها على لوحات اإلعالناتة من خالسمعت بها ألول مر 

 (....................)یرجى ذ�رها  سمعت بها ألول مرة عن طر�ق وسیلة أخرى.  

 

 

 

 

 

 

 

 

یرجى وضع  من الع�ارات المتعلقة �األس�اب التي قد دفعتك لاللتحاق �الجامعة االفتراض�ة السور�ة،  ف�ما یلي مجموعة
 ر عن إجابتكم:الذي �عب) عند الخ�ار عالمة (

 
موافق 

 جدا
 محاید موافق

غیر 
 موافق

غیر 
موافق 

 أبدا

      االفتراض�ة السور�ة أقل من الجامعات الخاصة.تكلفة الدراسة في    -

      نه �مكنني حضور المحاضرات من أي مكان.أل -

 

 الحظ هنا ما یلي:
سؤال ألنه یرت�ط �أحد جوانب مشكلة وتساؤالت ال�حث وهو:"ك�ف أن الجهة التي تقوم �ال�حث قد وضعت هذا ال -1

 سمع الطالب ألول مرة �الجامعة االفتراض�ة لسور�ة؟"
 ا بدون فصل.سام رئ�س�ة بدال من وضعها مع �عضهأ�ضا یتم تقس�م االستب�ان إلى أق -2
ؤال، وطب�عته، وطر�قة اإلجا�ة االستب�ان أو األسئلة تبدأ بتعر�ف حول السانت�ه إلى أن بدا�ة �ل قسم من أقسام   -3

 عل�ه.
الحظ أنه على الرغم من اعتماد هذا النوع من األسئلة على تذ�ر المستجو�ین، فالمستجوب على األغلب سیذ�ر  -4

 له. ا�ة �سبب أهم�ة هذا الحدث �النس�ةاإلج
 ن آخر خ�ار.    ها�ة، مع عدد اإلجا�ات الكبیر التي نتجت ع�عتبر هذا النوع من األسئلة: سؤال مفتوح الن -5
و�الط�ع �عتبر هذا السؤال مفرد ال �عتمد على أي مفهوم أو فكرة نظر�ة، �التالي ال �حتاج إلى مق�اس جاهز من  -6

 ه.  دراسات سا�قة لتصم�م
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      ألن مواعید المحاضرات مالئم لظروفي.  -

إحدى الكل�ات والجامعة  استي في ألنني أر�د أن أجمع بین در  -
 االفتراض�ة.

     

      ألحصل على وث�قة تأجیل خدمة العلم.  -

      د�ة.بدًال من الطر�قة التقلی اإلنترنتأفضل المحاضرات عبر  -

      التعل�م االفتراضي مناسب لطب�عة عملي.  -

      ألنني أع�ش خارج دمشق. -

      في البیت اغلب األح�ان.  ي ال�قاءألن ظروفي الخاصة تتطلب من  -

      ألن معدلي في الشهادة الثانو�ة منخفض. -

      ألنها جامعة حكوم�ة. -

      ألنني احمل شهادة ثانو�ة قد�مة.  -

      ألنني لم أجد أ�ة جامعة أخرى تناسب ظروفي. -

      ألنني موظف وأعمل لساعات طو�لة. -

 

 

 
  

ب�ان �جزء من مشكلة ال�حث أو تساؤالت ال�حث وهي: "ما هي دوافع الطالب في ارت�ط هذا الجزء من االست -1
االفتراض�ة السور�ة" وغا�ة هذا السؤال هو مساعدة الجامعة في حل مشكلة تسو�ق�ة معینة  االلتحاق �الجامعة

بهدف إقناع أن نت�عها في رسائلنا اإلعالن�ة  هي: من هو جمهورها المستهدف، وما هي األسالیب التي �مكننا
 الطالب �االلتحاق �الجامعة.

�ارات، وال �عتمد على دراسات سا�قة، و�نما �قوم هنا س متغیر متعدد العأ�ضا هو من األسئلة المفردة أي ل� -2
ب بهدف مجموعات تر�یز أو مقابالت عم�قة) للطال(ال�احث قبل تصم�م ع�ارات هذا القسم بدراسة استكشاف�ة

 ) و�ضعها في االستب�ان النهائي.15إلى  2ى �حصر هذه الدوافع (من معرفة دوافع االلتحاق، حت
و�ان من الممكن استخدام الطر�قة الثنائ�ة في اإلجا�ة  Likert) ق�اس هي ل�احث وسیلة (أداةاستخدم ا -3

 )Dichotomous.( 
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یرجى وضع إشارة  برضاك عن التعلم في الجامعة االفتراض�ة السور�ة،    مجموعة من األسئلة المتعلقة  ف�ما یلي:  القسم الثالث
):عند الخ�ار الذي �عبر عن رأ�ك ( 

 
موافق 

 جدا
 محاید وافقم

غیر 
 موافق

غیر 
موافق 

 أبدا

      أنا راٍض عن دراستي في هذه الجامعة. - 23

ن بین الجامعات االخت�ار مإذا �ان لدي فرصة ثان�ة في - 24
 سأختار الدراسة في االفتراض�ة السور�ة.

     

      اعتقد �أن قراري �الدراسة في هذه الجامعة �ان جیدًا. -25

      برنامج الذي ادرسه وأتعلمه حال�ًا. أنا راٍض عن ال- 26

أفضل من   اإلنترنتأعتقد �أن دراستي الجامع�ة عبر -27
 األخرى.األسالیب التعل�م�ة 

     

�ان لها اثر جید على تعلمي   اإلنترنتأظن �أن الدراسة عبر  - 28
 الجامعي.

     

 

 

 

 

 

 

 

 : الب�انات الد�موغراف�ةلرا�عالقسم ا

 ) عند الفئة التي تعبر عنكم مع العلم �أن هذه الب�انات لن تستخدم إال ألغراض هذا ال�حث فقط.  رجى وضع عالمة (ی

 السن   -91
 سنة  23إلى  18

  29ى إل 24
 سنة

  35إلى  30
 سنة

  41إلى  36
 سنة

 سنة  41أكثر من 

  )1    (  )2     (   )3    (   )4    (   )5    ( 

 

 أنثى ذ�ر الجنس- 92

المعنى ال �مكن ق�اسه �ع�ارة ) وهو غني �Satisfactionو الرضا ( فكرة او مفهوم ما ه  28الى    23تق�س الع�ارات السا�قة من   -1
 دراسات أجنب�ة سا�قة.مس�قا من خالل  واحدة، و�نما �جب ق�اس بواسطة مق�اس متعدد الع�ارات تم تطو�ره

مرت�ط �جانب هذا القسم مرت�ط �أحد جوانب مشكلة ال�حث وهي: "ما هو مستوى رضا الطالب عن الجامعة االفتراض�ة السور�ة؟" و  -2
 على والءهم لها؟ SVUضا الطالب عن الـآخر هو: "ما هو أثر ر 

ا حتى �سهل تفر�غ الب�انات على البرامج اإلحصائ�ة مع تأخذ رقما محدد الحظ أ�ضا �أن �ل ع�ارة من ع�ارات االستب�ان البد وأن -3
 تقلیل األخطاء في التفر�غ.

 یرجى مالحظة ما یلي:عز�زي ال�احث 

ب�ان على اعت�ار أن ال�عض قد �عتبرها معلومات حساسة، لذلك �فضل وضعها هنا ألن المستجو�ین انات الد�موغراف�ة في نها�ة االستتم وضع الب� -

 كونوا قد ألفوا االستب�ان وأهدافه لذلك قد تنخفض حساسیتهم تجاه هذه األسئلة.�

 أسم�ة).  أن الب�انات الد�موغراف�ة �مكن اعت�ارها مقای�س تصن�ف�ة (مع�ار�ة،  -

ات ثانو�ة) لكي �حدد �ضع الفئات العمر�ة على سبیل المثال، أن �قوم بدراسة استطالع�ة (نوع�ة أو اعتمادا على ب�ان�جب على ال�احث قبل أن  -

 لفئة العمر�ة القصوى والدن�ا التي قد �قع فیها المستجوب.

سنوات من أجل ز�ادة  6أو  5یتجاوز  فضل أن تكون الفئة الواحدة �ما الال یوجد قاعدة عامة لتحدید عدد السنوات ضمن �ل فئة عمر�ة، ولكن � -

 سنوات). 6(أي في مثالنا �ل فئة  حساس�ة هذا المق�اس، وط�عا �جب أن تكون الفئات متساو�ة 
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 (    )  (     ) 

 

 العمل- 93

 موظف  غیر موظف

1 
 في القطاع العام  

 )2     ( 

 في القطاع الخاص 

  )3    ( 

 

 والشكر الجز�ل الهتمامكم

وفي حال اضطرار ال�احث لفصل القسم الثالث مثًال على صفحتین ، على صفحتین منفصلتینى عدم وضع سؤال النت�اه إلا
مقدمة القسم الثالث مرة ثان�ة على الصفحة الثان�ة مسبوقة �كلمة تا�ع توضع  مستقلتین �كون من الضروري إت�اع ما یلي:

 القسم الثالث  

 

 

 

 

 :العاشر خاتمة الفصل

بهذا الفصل یتبین أن االستب�ان من أهم أدوات جمع الب�انات، وقد یتم االعتماد على  رض ل ما عُ من خال

عینة، وان تصمم األسئلة �شكل واضح  ج�ة ماستب�انات جاهزة وأخرى یتم تصم�مها وفق مراحل وخطوات منه

مغلقة   د�ة، وأسئلةوسهل الص�اغة وال �قبل التأو�ل، وهناك أسئلة مفتوحة للحصول على أفكار غیر تقلی

لسهولة ترمیزها، والوصول آلراء بناءة. �ما ین�غي اللجوء إلى اخت�ارات الصدق والث�ات لالستب�ان للتأكد من  

 صالحیتها للتطبیق.  

 

ث وهي: "هل یؤثر من ناح�ة ثان�ة یتضمن االستب�ان على هذا القسم �شكل یرت�ط �مشكلة وتساؤالت ال�ح -
 Hوالء المستجو�ین ؟". والتي �كون فرضها المالئم (الحل المقترح من قبل ال�احث) هو    السن (مثًال) على

خالل التحلیل اإلحصائي ثر السن معنو�ا على والء الطالب للجامعة"،  وقد توصل ال�احث من : "یؤ  1
ة العل�ا توى الوالء فقد �ان الفئات العمر�للب�انات إلى قبول الفرض�ة حیث تبین أن السن یؤثر على مس 

 أكثر والء للجامعة من الفئة العمر�ة األولى. 
التالي: "هل یؤثر الجنس على والء المستجو�ین وعلى رضاهم عن أ�ضا ینطبق نفس الكالم على التساؤل  -

 معة؟" والتي �كون فرضها........ الجا
 عینة ال�حث.   أو قد تكون الغا�ة من هذا القسم هي فقط توص�ف  -

شكر المستجو�ین على  
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 :العاشر أسئلة الفصل
  True/Falseأسئلة صح / خطأ

 خطأ صح سؤالال 

   األسئلة المفتوحة تعطي إمكان�ة اخت�ار إجا�ة من بین عدة إجا�ات.  1

   االستب�ان في فترات غیر متقار�ة.  اخت�ار الصدق �عني أن تعطي نتائج متقار�ة لو أعید توز�ع 2

   األسئلة المغلقة: ال �مكن للمجیب الخروج عن الخ�ارات المحددة له في السؤال.  3

   صفحات.  10تكون صفحات االستب�ان حوالي  مشكلة �أن ال 4

 

 أسئلة الخ�ارات المتعددة

 التصم�م الفعال لالستب�ان �شمل: -1

 �ةأن ال تكون هناك أسئلة مر� -أ

 أن ال تكون األسئلة قابلة للتأو�ل أو الغموض.   -ب

 أن تكون األسئلة قصیرة قدر اإلمكان. -ت

 كل ما سبق -ث

 �عني اخت�ار الصدق: -2

مفردات العینة االخت�ار�ة أن �فكروا �صوٍت عاٍل خالل اإلجا�ة على األسئلة، و�الط�ع یتم احث من ��طلب ال -أ

 التسجیل على شر�ط فیدیو لتحلیل ردود األفعال. 

 ن تعطي نتائج متقار�ة في فترات متقار�ة.أ -ب

 أن �ق�س الفكرة أو المتغیر المراد ق�اسه. -ت

 أن �كتب المجیب ما �عتقد وما یر�د. -ث

 ة المفتوحة:األسئل لمن خال -3

 �ختار المستجیب إجا�ة واحدة. - -أ
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 تمتد اإلجا�ة في األسئلة على مق�اس ل�كرت ثالثة أو خمسة خ�ارات. -ب

 في اإلجا�ة. �عبر الفرد عما یراه مناس�ا -ت

 مستجیب أن �ختار إجا�ات متعددة من بین اإلجا�ات المعروضة  -ث

 أسئلة وقضا�ا للمناقشة: -

 شكل�ة لالستب�ان من حیث التصم�م والشكل؟ لاأذ�ر �عض األسس حول النواحي  -1

 ]7-10توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [

 سؤال واحد أو عدة أسئلة للحصول على المعلومات المطلو�ة؟ناقش هل من الضروري وضع  -2

 ]8-10ة ر توج�ه لإلجا�ة: الفق .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [

 هي االخت�ارات الالزمة لتقنین المقای�س قبل تطب�قها؟ ما -3

 ]9-10توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100دق�قة. الدرجات من  10مدة اإلجا�ة:  [
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 : الحادي عشرالفصل 

 العینات
 Samples 

 

 كلمات مفتاح�ة: 

،  Sampling Unit )، وحدة المعاینةCensusامل (وب الحصر الش)، أسلSample( ، العینة(Population)مجتمع ال�حث

العینة ، (Systematic Random Sample) المنتظمةالعینة العشوائ�ة ، (Probabilistic Samples)ئ�ة العینات العشوا

-Non)العینات غیر العشوائ�ة،  (Quota Sample)، العینة الحصص�ة(Cluster Sample)القطاع�ة أو عینة المجموعات  

Probabilistic Samples)  ، العینة العشوائ�ة ال�س�طة(Random Sample)، العینة الم�سرة(Convenience 

sample) العینة التحكم�ة ،(Judgmental Sample) ، اإلنترنتالعینات عبر )Online Sampling(. 

 ملخص الفصل:

تمع ال�حث �شكل دقیق، �العینات ینات تمثل مج�عرض هذا الفصل توص�فًا لمجتمع الدراسة، وضرورة االعتماد على ع

ظمة وشروط االعتماد  االحتمال�ة وغیر االحتمال�ة، والتر�یز على العینة الحصص�ة والط�ق�ة والعشوائ�ة المنتظمة وغیر المنت

 ال العینات.على أي شكل من أشك

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة: 

 العلمي اإلداري.ته في ال�حث التعرف على معنى مفهوم مجتمع ال�حث وانعكاسا -

 التعرف على مفهوم العینة وأسلوب المعاینة -

 التمییز بین المعاینة والحصر الشامل -

 التعرف على مزا�ا أسلوب العینات -

 عرف على ��ف�ة سحب العیناتالت -

 أنواع العینات وحاالت تطبیق �ل منها.معرفة  -
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 :  (Population) ال�حث عجتمم 11-1

 Casesتعر�فه من وجهة نظر إحصائ�ة على أنه ”جم�ع المفردات    �مكن:  تعر�ف مجتمع ال�حث  1- 1- 11

المطلوب جمع الب�انات حولها“. التي تمثل الظاهرة موضوع ال�حث، وتشترك في صفة أو صفات معینة من  

 وقد �كون مجتمع ال�حث مكونًا من: 

ظفین في قطاع  و الم قد یتكون من الموظفین في القطاع الخاص، أو في القطاع العام، أو األفراد: -أ

الصناعات التحو�ل�ة.....، أو قد �كون المستهلكین لمنتجات محددة مثل أن �كون مجتمع ال�حث مكونًا من  

 الوج�ات السر�عة، أو قد �كون المرضى، قد �كون العاملین في قطاع الخدمات الصح�ة.  رواد مطاعم

و تحلیل أثر توز�ع األر�اح على أسعار  أرفة : مثًال البنوك (كأن �كون هدف الدراسة مثال معلمنظماتاب: 

 .األسهم، أو و�االت اإلعالن، أو متاجر التجزئة، أو المستشف�ات 

  ):Sampleمفهوم العینة( 11-2

هي �التعر�ف: جزء أو عدد محدود من إجمالي مفردات مجتمع ال�حث موضع االهتمام، �شرط أن تكون  

قة مناس�ة إلجراء الدراسة علیها ومن ثم استخدام نتائج الدراسة  �طر�ممثلة تمثیًال دق�قا لهذا المجتمع، ُتختار 

 لتعم�مها على �امل مجتمع ال�حث.

  ) مقابل العینات:Censusأسلوب الحصر الشامل ( 11-3

ال�احث  د �عتممفردات التي �شتمل علیها مجتمع ال�حث موضوع االهتمام، أي إل �قوم ال�احث بدراسة جم�ع 

ات محل االهتمام من خالل استخدام جم�ع المفردات التي یتكون منها مجتمع  فعلى دراسة الصفة أو الص 

ل�حث صغیرا و�التالي ال ینطوي هذا األسلوب ال�حث، و�لجأ ال�احث لهذا األسلوب عندما �كون مجتمع ا

كال�ف عال�ة لجمع الب�انات الالزمة وال �حتاج إلى وقت طو�ل (على سبیل المثال إذا اقتصر مجتمع  على ت

ل�حث على طالب الجامعة االفتراض�ة السور�ة). و�عتبر هذا األسلوب من الناح�ة اإلحصائ�ة أكثر دقة من  ا
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الظروف المثلى الستخدام  ) الحاالت و 1-11خطاء العینة. و�وضح الجدول رقم (العینات وذلك لعدم وجود أ

 العینات والمسح الشامل. أسلوب كل من 

 شامل �العیناتل):مقارنة المسح ا1-11الجدول رقم (

 المعاییر  
 الستخدام  األفضلالظروف 

Sample Census 

 كبیرة صغیرة المیزان�ة المخصصة لل�حث

ثالوقت المخصص لل�ح  طو�ل قصیر 

 صغیر كبیر حجم المجتمع

 كبیر قلیل الت�این في الخصائص 

 مرتفعة متدن�ة تكال�ف أخطاء المعاینة 

نةیتكافلي أخطاء غیر المرت�طة �المعا  منخفضة مرتفعة 

 ال نعم  التر�یز على حاالت فرد�ة 

 

استخدام العینات،  األفضل هي حدود واضحة تجعل من ) Budget and Timeإن محدود�ة المیزان�ة والوقت (

�ان المجتمع ال�حثي    إذا. بینما یبدو المسح غیر واقع�ا  إلنجازهالمسح مكلف و�تطلب الكثیر من الوقت    إنحیث  

إذا �ان الت�این في خصائص (أو خاص�ة) المجتمع ال�حثي موضوع اهتمام ال�احث  ، )Population Sizeكبیرا (

)Variance in the Characteristic� ( المفضل استخدام المسح الشامل، والمجتمعات ال�حث�ة الصغیرة   بیرا من

مفضل استخدام المسح  لالخصائص موضوع االهتمام من ا أوالتي تت�این مفرداتها �شكل �بیر في الخاص�ة 

) مرتفعة (اذا حذفت عمل�ة Sampling Errors�انت تكال�ف أخطاء المرت�طة �عمل�ة سحب العینة (  إذاالشامل.  

ة مفردات هامة في المجتمع ولم تشتمل علیهم، قد تص�ح النتائج التي یتوصل لها ال�احث مضللة) ب العینسح

غي هذه األخطاء. والتكال�ف المرتفعة لألخطاء غیر المرت�طة  لفإنه من المفضل استخدام المسح الشامل الذي ی

، وقد �كون النوع األخیر  العینات ) العینة تجعل من المفضل استخدام Non sampling Errors�عمل�ة سحب (
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تطلبت عمل�ة الق�اس   إذامن األخطاء أكثر تكلفة على النتائج من النوع السابق. قد تكون عمل�ة العینة مفضلة 

) مثل اخت�ارات استخدام  Destructive Measurement(االخت�ار  موضوع    األش�اءهالك، التجر�ب، أو إیذاء  تاالس

 .ئماً نتج واخذ مسح شامل لتجر�ة المنتج �كون غیر مالفاذ المالمنتج التي قد تؤدي إلى ن

المعمقة لمقابالت اأ�ضًا تكون العینات ضرور�ة لتر�یز االنت�اه على الحاالت الفرد�ة، �ما هي الحال في 

)Attention to Individual Cases.(  ت.  وهنالك اعت�ار أخیر یتعلق �إ�قاء الدراسة سر�ة مما یتطلب استخدام العینا 

 : مزا�ا أسلوب العینات 11-4

الالزم لجمع  وقت التوفیر ها �المقارنة مع المسح الشامل، و انخفاض تكال�ف من أهم مزا�ا أسلوب العینات هو

 الدقة في النتائج. �استخدامها، �اإلضافة إلى  ات الب�ان 

 المراحل الالزمة لسحب العینة   11-5

 تحدید وتعریف مجتمع البحث  1- 5- 11 

ذات االهتمام (األش�اء أو األفراد) التي یتكون منها مجتمع ال�حث، والتي سینصب ما هي العناصر   -أ

ل�مي للعاملین في القطاع  مستوى التععلیهم الق�اس. مثال: إذا �ان هدف الدراسة تحدید اثر ال

طاع  الصحي على مستوى أداءهم الوظ�في، تكون العناصر محل االهتمام هي جم�ع العاملین في الق

 الصحي.

ید مواصفات العناصر التي یتكون منها مجتمع ال�حث: مثال هل هم في جم�ع المحافظات تحد  -ب 

لع�ادات والمستوصفات ومراكز والخاصة، االسور�ة أم في دمشق فقط، هل في �افة المشافي العامة  

 الرعا�ة الصح�ة......

 تحدید الفترة الزمن�ة التي �قع فیها ال�حث. -ت 
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 :  ار العینة تحدید إط 2- 5- 11

و�طار العینة هو ع�ارة عن  خطوة هامة إذا رغب ال�احث �سحب عینة احتمال�ة من مجتمع ال�حث. وهي

تهدف الخت�ار العینة منه“ مثال : دلیل التلفون، ال�حث المس  ”قائمة معینة تحتوي على جم�ع مفردات مجتمع

 ل.التلفون المحمو دلیل الشر�ات، أسماء عمالء البنوك، أسماء المشتر�ین في خدمات 

 : Sampling Unit ووحدة المعاینة Elementتحدید المفردة  3- 5- 11

بینما وحدة   إلیها ال�احث.المفردة هي ع�ارة عن شيء(شر�ة، شخص...) �حوز المعلومات التي �سعى  

دة أو المعاینة هي ع�ارة عن المفردة، أو الوحدة التي تحتوي على لمفردة، على سبیل المثال، قد تكون المفر 

وقد تكون مفردات  التي �حتو�ها مجتمع ال�حث هي األسر إال أن وحدة المعاینة هي الزوجة. المفردات 

الشر�ات ووحدة المعاینة تكون هنا هي  ط األمامي في المجتمع هي السیدات المتزوجات أو موظفي الخ

 نفسها المفردة.  

   طریقة وإجراءات العینة: 4- 5- 11

 ب العینة من المجتمع. هي إجراءات سح أي ما هو نوع العینة وما

 تحدید حجم العینة:   5- 5- 11

 والذي �عتمد على اعت�ارات الوقت، التكلفة، الدقة في تمثیل مجتمع ال�حث 

   طة العینةخ 6- 5- 11

�ارة عن وصف خاص �ك�ف�ة تنفیذ �ل خطوة مما سبق عند إجراء الدراسة، �التالي تزو�د المقابلین  وهي ع 

الزمة للوصول إلى مفردات العینة في ضوء المواصفات والحجم الذي سبق �التعل�مات ال  أو جامعي الب�انات 

 تحدیده 
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 : جمع البیانات من مفردات العینة المختارة  7- 5- 11

   هي المرحلة األخیرةو 

 Types of Samplesأنواع العینات  11-6

ردة من تعطى فرص متساو�ة أو معروفة لكل مف :Probabilistic Samplesالعینات العشوائ�ة  1- 6- 11

استخدام هذا النوع من العینات هو ضمان   مفردات مجتمع الدراسة في احتمال اخت�ارها في عینة الدراسة.

 لل�احث أي دخل في اخت�ار مفرداتها.  ثلة غیر متحیزة ل�سللحصول على عینة مم

وال   یتم اخت�ارها �شكل غیر عشوائي: Non Probabilistic Samples العینات غیر العشوائ�ة 2- 6- 11

تتم وفقا لألسس االحتمال�ة المختلفة، و�نما تتم وفقا ألسس وتقدیرات ومعاییر معینة �ضعها ال�احث، وفیها  

 دیر من �ختار ومن ال �ختار من أفراد مجتمع ال�حث األصلي.  اخت�ار العینة وتق یتدخل ال�احث في

 سحب العینات أسالیب): 1-11الشكل رقم (

 

   

  

ةاسالیب المعاین

ة اسالیب المعاین
غیر العشوائیة

ةالعینات المیسر یةالعینات التحكم العینات 
الحصصیة

ة اسالیب المعاین
العشوائیة

أنواع اخرى ةالعینة العنقودی العینة الطبقیة
العشوائیة

یة العینة العشوائ
المنتظمة

یة العینة العشوائ
البسیطة
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 )Probability Samplesة ( العینات العشوائی 1- 6- 11

 : ینوتستخدم عند توفر شرط: (Random Sample)العینة العشوائ�ة ال�س�طة  1- 1- 6- 11

 ن. ت مجتمع ال�حث معروفیأن �كون جم�ع مفردا

 التجانس بین مفردات المجتمع.

.  العشوائ�ة جدول األرقام، أو أسلوب القرعة األسالیب التال�ة:و�تم اخت�ار العینة العشوائ�ة ال�س�طة وفق 

إال أن أسلوب اإلرجاع  و�مكن إن �كون االخت�ار العشوائي �اإلرجاع من مجتمع محدود، و�دون إرجاع.

 االجتماع�ة. استخدامه في ال�حوث  غیر عملي ونادر

عادة اخت�ار العینة   میت (Systematic Random Sample)  المنتظمةالعینة العشوائ�ة  2- 1- 6- 11

 المنتظمة من خالل: 

 )HSBCمفردة هم �امل عمالء بنك  ألف 500مفردات مجتمع الدراسة األصلي (مثًال   حصر -أ

 )ألف 500وحتى  1ثم �عطى �ل عمیل رقما متسلسال. (من  -ب 

 مفردة. 600م العینة المحدد بناًء على معادلة ما هو  حج أنعلى فرض  -ت 

 Sampleدى المعاینة  د مفردات مجتمع ال�حث على حجم العینة المطلو�ة فینتج م�عدها یتم قسمة عد  -ث 

interval  =500000 ÷600  =834 

  حد البرامج لنفرض أنه ) بواسطة ا834و الـ  1، ُ�سحب رقم عشوائي (بین الـ  834إذًا مدى المعاینة   -ج

 .  55الرقم 

ومن ثم �ختار الرقم الذي �عده �إضافة   55ُتسحب أول مفردة من إطار العینة والتي تحمل الرقم  -ح

ثم نض�ف مدى المعاینة   889الرقم  أمام) لنختار المفردة 889+55( 55قم مدى المعاینة إلى الر 

ى �كتمل سحب وهكذا حت   1723الرقم    أماملنختار المفردة    )1723= 834+ 889إلى الرقم السابق (

 . 600كامل مفردات العینة ال�الغة  



248 

 

لنوع من العینات  : �ستخدم هذا ا(Stratified Random Sample)العینة الط�ق�ة العشوائ�ة  3- 1- 6- 11

في المجتمعات الغیر متجانسة والتي تت�این مفرداتها وفقا لخواص معینة، مثل المستوى التعل�مي. أما عن  

 االخت�ار: خطوات 

متجانسة وفقا لخاص�ة    مع ال�حث (شر�ات، موظفین، مستهلكین) إلى فئات أو مجموعات تقس�م مجت -أ

 معینة. 

 تحدید عدد مفردات العینة الكل�ة. -ب 

 نس�ة �ل ط�قة في العینة المختارة إلى إجمالي حجم المجتمع األصلي.  تحدید  -ت 

 تحدید عدد األفراد لكل ط�قة في العینة المختارة.   -ث 

عامل، و�ت�این هذا  10000العاملین في قطاع الصناعات الدوائ�ة یبلغ عدده و افترضنا أن مجتمع ل     

التعل�مي للعاملین، �التالي ُقسم إلى ثالث ط�قات المجتمع ت�عًا لخاص�ة یراها ال�احث هامة وهي المستوى 

إذا .5000والدن�ا وعددها    ،4000، والوسطى وعددها  1000ت�عًا للمستوى التعل�مي، الط�قة العل�ا وعددها  

شخص من خالل استخدام أسلوب التوز�ع النسبي.   100عینة ط�ق�ة عشوائ�ة مكونة من  راخت�اُطلب 

 ). 2- 11(تكمن اإلجا�ة في الجدول رقم 

 ): مثال على العینة الط�ق�ة العشوائ�ة2-11الجدول رقم (

 النس�ة من العینة  النس�ة من المجتمع العدد  الفئات

 10 % 10 1000 عل�ا

 40 % 40 4000 وسطى

 50 % 50 5000 دن�ا

 100 % 100 10000 إجمالي
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مجتمع ال�حثي المستهدف  : �قسم ال(Cluster Sample)العینة القطاع�ة أو عینة المجموعات    4- 1- 6- 11

�تل منفصلة �حیث تشكل �لها سو�ة مجتمع ال�حث �كامله تسمى هذه الكتل المنفصلة القطاعات   إلى

Clusters�ة �ختار بواسطة العینة العشوائ�ة ال�س�طة عدد من القطاعات، و�النس�ة لكل  ، وفي المرحلة الثان

 قطاع ُمختار یتم اخت�ار عینة عشوائ�ة منه.  

�ختار ال�احث عینة فقط من    األولىلفرق بین العینة القطاع�ة والعینة العشوائ�ة الط�ق�ة، في أنه في  و�كمن ا

الكتل   أوا، بینما في الثان�ة �ختار ال�احث �ل القطاعات ر الحقا المفردات منهالكتل ل�ختا أوالقطاعات 

 ل�سحب المفردات منها الحقا. 

 

 العینات غیر العشوائیة  2- 6- 11

: تعتبر من أكثر العینات غیر االحتمال�ة استخداما عند  (Quota Sample)العینة الحصص�ة  1- 2- 6- 11

الطرق غیر االحتمال�ة األخرى من حیث استنادها   العینة �المقارنة مععدم توافر إطار للعینة، وتمتاز هذه 

 إلى مجموعة من الضوا�ط التي تساعد على ز�ادة درجة تمثیل مجتمع ال�حث. 

فرق بینها والعینة الط�ق�ة هو أسلوب اخت�ار أفراد �ل ط�قة، إذ ال �ستعمل األسلوب العشوائي في  ولكن ال

ب الصدفة والقصد. و�ستخدم هذا النوع من العینات بل یتم استعمال أسلو االخت�ار في العینة الحصص�ة، 

ة �سعى ال�احث إلى اخت�ار  الطر�ق  وفي ظل هذه  في دراسة الرأي العام وفي الدراسات التر�و�ة واالجتماع�ة.

مفردات العینة على أساس مجموعة من الخصائص المحددة لمجتمع ال�حث (مثل النوع، السن، التعل�م...) 

هي تقوم على افتراض أساسي وهو انه عندما تكون العینة مشتملة على نفس التوز�ع  التي تصف المجتمع. و و 

تكون ممثلة لمجتمع ال�حث �النس�ة ألي خصائص  التالي الخاص �مجتمع ال�حث وفقا لهذه الخصائص �
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 أخرى موضوع االهتمام في ال�حث. 

اخت�ار عینة حصص�ة  ت صناع�ة، والمطلوب قطاعا 4�فرض أن مجتمع ال�حث مكون من عمال      

و�فرض أن الخصائص المطلوب توافرها في العینة والمرت�طة �طب�عة الدراسة هي نوع   1550حجمها 

 مراحل:  3ى التعل�مي. و�تم اخت�ار مفردات العینة على المستو  الصناعة،

 عل�مي.تحدید الط�قات التي تتكون �ل خاص�ة منها: نوع الصناعة، المستوى الت  -1

هذه الخصائص في المجتمع مثال �النس�ة للصناعة الصناعة (ما هي نس�ة عدد العاملین   تحدید نسب  -2

الصناع�ة.... و�النس�ة للمستو�ات التعل�م�ة (   ات القطاع إلجمالي في قطاع الصناعات الغذائ�ة �النس�ة 

 أ�ضًا ما هي نس�ة الحاملین لشهادة تعل�م�ة ما �النس�ة للجمالي) 

 ي بناء على الخصائص السا�قة وعلى نسب توز�عها في مجتمع ال�حث. إعداد الجدول التال -3

 ): مثال على العینة الحصص�ة 3- 11الجدول رقم ( 

   تالصناعا 

  غذائ�ة  نس�ج�ة ك�ماو�ة دوائ�ة  جمالياإل

المستوى  
 التعل�مي

 إعداد�ة  100 150 200 50 500

 ثانو�ة 200 100 150 100 550

 وس�كالور� 50 50 100 50 250

 دراسات عل�ا 50 50 50 100 250

 اإلجمالي  400 350 400 3000 1550
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ءاتها �ال�ساطة، و�ما هو واضح من اسمها �قوم  تتمیز إجرا :(Convenience sample)العینة الم�سرة  -2

تار  ُتخ  هد وتكلفة ممكنة.ال�احث �اخت�ار وحدات أو مفردات العینة التي �مكن االتصال بها �سهولة و�أقل ج

مفردات هذه العینة ألنه قد صادف وتواجدوا في نفس الزمان والمكان الذي �ان ف�ه ال�احث، ومن األمثلة  

 یها: عل

 ب في م�اني الجامعة و�ل�اتها.مقابلة الطال -

 مقابلة المتسوقون في المتاجر والمجمعات التجار�ة بدون ضوا�ط.  -

 مقابلة الناس في الشوارع.  -

 العمل والشر�ات والدوائر.    التوجه إلى أماكن  -

 

لعینة  طلق علیها أح�انا اأشكال عینات المالئمة، و�  أحدهي  :(Judgmental Sample)العینة التحكم�ة -3

  ، حیث یتم اخت�ار مفردات العینة لتمثل العینة والتي تخدم أغراض ال�حث. purposive sampleالمستهدفة 

اعتقاد ال�احث �أنها ممثلة فعال لمجتمع ال�حث الخاضع للدراسة أو  مفرداتها على أساس  �التالي یتم اخت�ار

 وتخدم أغراض ال�حث.    ا تمثل هذا المجتمعألنها ذات أهم�ة خاصة و�جب اخت�ارها ألنه

  في الكثیر من األح�ان قد تكون هذه العینة أكثر مالئمة من العینات االحتمال�ة �حد ذاتها، وذلك عندما 

لحصول على أطار لمجتمع ال�حث من ناح�ة، ولو تم اخذ عینة احتمال�ة قد ال تتضمن  �كون من المستحیل ا

مدینة على أساس   50بین  ، مثل اخت�ار مدینتین من مفردات ذات أهم�ة أو أكثر تمثیال لمجتمع ال�حث 

 االعتقاد �أنهما األكثر تمثیال من حیث الخصائص الد�موغراف�ة   
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 )Online Sampling( نتاإلنتر العینات عبر  أسالیب 11-7

): یتم مقاطعة الزوار لموقع ما، Online Intercept Sampling(  اإلنترنتعینات المقاطعة عبر    1- 7- 11

، اإللكترون�ةمن المواقع  أكثر  أوستقصاء. وهذه المقاطعة قد تتم عبر واحد وا فرصة المشار�ة في االوُ�منح

 !Yahooوار مثل از �عدد �بیر من الز �ما فیها المواقع التي تمت

) یتم مقاطعة �ل زائر  Non random Intercept Samplingعینات المقاطعة غیر العشوائ�ة ( 2- 7- 11

االستقصاء خالل فترة   إتمام�ان عدد زوار الموقع متدن�ا، حیث �جب  إذاهذا مالئما للموقع، وقد �كون 

 ).Convenience Sampleهي عینة مالئمة ( إذاً قصیرة، وال تقدم أي حوافز للمشار�ین. 

تار البرنامج الزوار �شكل �خ ):Random Intercept Samplingعینات المقاطعة العشوائ�ة ( 3- 7- 11

یتم   أن�انوا یرغبون �المشار�ة في االستقصاء. و�مكن  إذاالزوار ف�ما  ”Pop-up“نوافذ الـعشوائي لتسأل 

�ان المجتمع ال�حثي محددا على أنه زوار الموقع، طة أو منتظمة، فإذا  االخت�ار بناء على عینة عشوائ�ة �س�

غیر زوار الموقع فإن العینة  �ان المجتمع ال�حثي مكونًا من   إذا أما سینتج عینة عشوائ�ة، اإلجراءفإن هذا 

 شبها �العینة غیر العشوائ�ة.   أكثرالناجمة هي 

 ):Recruited Online Sampling( ات للمشار�ةالتي تقوم على تعیین مفرد  اإلنترنت عینات  4- 7- 11

): تعمل �طر�قة مماثلة للعینات غیر الدائمة عبر  Internet Panels( اإلنترنتالعینات الدائمة عبر  -أ

، �مكن  اإلنترنت ، ولها نفس المزا�ا والعیوب. ولها نوعین: في النوع األول من العینات الدائمة عبر  نترنت اإل

البر�د، و�ناء على تقدیر ال�احث یتم   أولتقلید�ة مثل التلفون الوسائل ا أو نترنت اإلعبر  األعضاءتعیین 

ز للمشار�ة مثل جوائز ال�انصیب للمشار�ة و�قدم لهم حواف األشخاص لمعاییر التي تؤهل تحدید �عض ا

لل�احث.   وغیرها من نقاط. �قوم األعضاء في بدا�ة االنضمام بتزو�د ال�احث �مجموعة من المعلومات الهامة

األعضاء �ختارون   نأ: تعمل بنفس الطر�قة في النوع السابق عدا اإلنترنت خت�ار�ة الدائمة عبر العینات اال
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ابق. والخت�ار مفردات العینة تقوم إحدى شر�ات قواعد الب�انات عبر  المشار�ة �المقارنة مع الوضع الس

تطلب منهم المشار�ة، ومدى   وا مؤهلین للمشار�ة،لكترون�ة إلى األفراد اللذین �كون إرسائل  إرسال� اإلنترنت 

وضعها ال�احث �شكل مسبق. و�مكن استخدام �ل أسالیب  أهل�ة األفراد للمشار�ة تحدد بناًء على معاییر

�قاء على الخصوص�ة والموثوق�ة في العینات العینات في �ال النوعین السا�قین من العینات الدائمة. ولإل

 سالیب التال�ة: تستخدم األ اإلنترنت عبر 

 �ة �كلمة سر لكل فرد.حما -

من أجل ز�ادة معدل المشار�ة واالستجا�ة، ُیذ�ر المشار�ین اللذین لم �كملوا استب�انهم �عد وذلك  -

 . أ�ام 4- 2كل 

 من أجل ز�ادة معدل المشار�ة واالستجا�ة یتم إرسال ملخص موجز بنتائج ال�حث للمشار�ین.  -

 

من خالل الطلب من ): وتستخدم Non panel Recruited Sampling(عینات التعیین غیر الدائمة  -ب

بتسل�م   Best Buy واإلجا�ة على االستب�ان، على سبیل المثال تقوم متاجر اإلنترنت المستجو�ین الولوج إلى 

الز�ائن منشورات توجه الناس إلى موقع ما محمي �كلمة مرور لإلجا�ة إلى استب�ان، واذا �ان المجتمع ع�ارة  

المتجر قد حصلت على عینة عشوائ�ة. ومن   إدارة�ا تكون  اخت�ار المفردات عشوائعمالء المتجر، وتم  عن 

الجهات المتخصصة في قواعد ب�انات   أحد ل�احث من األخرى هو قوائم البر�د التي �ستأجرها االیب ساأل

 بر�دهم.  إلى�سمحوا �إرسال مواد ما  أو، ل�ختار األفراد المشار�ة اإلنترنت 
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 الدراسةتمثیلها لمجتمع حجم العینة ومدى  11-8

 العوامل المؤثرة في حجم العینة:  1- 8- 11

لة �جب أن �كون جم العینة �بیر نسب�ا  عدد المجموعات والمجموعات الفرع�ة في العینة: في هذه الحا  -1

اسب من  �حیث انه عندما یتم تقس�م العینة إلى مجموعات فان �ل مجموعة �مكن أن تضم العدد المن

 أغراض التحلیل. �ساعد على تحقیقالمفردات الذي 

زدادت ق�مة المعلومات الخاصة �الدراسة �صفة عامة والدقة المطلو�ة في النتائج �صفة خاصة و�لما ا -2

ق�مة المعلومات التي تشتمل علیها الدراسة و�ذلك  أهم�ة الدقة المرغو�ة في النتائج �لما ازداد حرص 

 ى ز�ادة حجم العینة. و�التالي لجأ إل العینة لمجتمع ال�حث  ال�احث على تمثیل

 كم على ذلك.تكلفة الوصول إلى مفردات العینة وهنا �جب على ال�احث أن �حلل التكلفة/ العائد في الح  -3

التفاوت داخل مجتمع ال�حث: �لما ازداد التفاوت داخل مجتمع ال�حث تزداد الحاجة إلى ز�ادة حجم   - 4

 س صح�ح. العینة والعك

�جب على ال�احث ز�ادة حجم العینة في حال توقع ازد�اد نس�ة عدم استجا�ة  االستجا�ة: هنا  مشكلة عدم    - 5

 المستجو�ین. 

 ینة:طرق تحدید حجم الع 2- 8- 11

تتمثل في تحدید حجم العینة �نس�ة مئو�ة من حجم   حجم العینة �نس�ة مئو�ة من حجم المجتمع: -1

% من عدد سكان  Nestle ،1 عاملین في شر�ة% من ال15الء الشر�ة، % من عم10المجتمع، مثًال 

طر�قة أنها تقلل إال أن مشكلة هذه ال  محافظة دمشق، مع مالحظة انه �لما ازداد حجم المجتمع تقل النس�ة.

 .من الدقة الناتجة عن تمثیل مجتمع ال�حث لصالح اعت�ارات التكلفة والوقت 
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قیود المفروضة �سبب میزان�ة ال�حث  ل التكلفة أو التستند على عام   یزان�ة:الطر�قة القائمة على قیود الم  -2

 المتاحة. 

شابهة وتحدید حجم العینة �طر�قة مماثلة  وفیها یتم االهتداء بدراسات سا�قة م   طر�قة الدراسات المقارنة:  -3

 لحجم العینة في هذه الدراسات.

الشهري للعائالت  نفاقاإلل�احث تقدیر متوسط ا أراد إذا ): The Means Methodطر�قة المتوسطات ( -4

المجتمع، ما هو حجم   إنفاقق�مة  0.05�شكل أكثر دقة �حیث �كون هذا المتوسط ±  األقسامفي متاجر 

 لمالئم.العینة ا

المسوح �ه للفرق بین متوسط العینة ومتوسط   األقصى). وهو ع�ارة عن الحد Dتحدید مستوى الدقة( -أ

 ) 0.05المجتمع (عادة ± 

 0.99أو  0.95لثقة المرغوب �الحصول عل�ه، وقد تكون تحدید مستوى ا -ب 

  اإلحصائ�ة لسا�قة وذلك من الجداول  المرت�طة والمقابلة للق�مة التي تم اخت�ارها في الخطوة ا  zتحدید ق�مة    -ج

توسط لمتحسب �التالي: إن احتمال وقوع المتوسط الحسابي للمجتمع خارج حدود ا 0.95وهي في حالة 

ألنه ُقدر متوسط  0.025=    2على    0.05(ومن ثم تقسم الق�مة    0.05=    0.95-1ي=  الحسابي المقدر ه

  z) ومن جدول ق�م  2على    0.05ان لذلك قسمت الـالمجتمع وقد �ختلف عن المتوسط الفعلي ز�ادة أو نقص

،  0.975=  0.025-1ـ . (طر�قة استخدام الجدول: الق�مة المقابلة ل1.96تستخرج الق�مة المقابلة وهي 

 ) 1.96هي   6والعمود المقابل  1.9ظر للعمود والسطر المقابل لهذه الق�مة: السطر نن

كن الحصول عل�ه من ب�انات ثانو�ة، و�ن لم �كن ذلك  االنحراف المع�اري للمجتمع والذي �م تقدیر -د 

 مة ال�احث.   ُ�قدر بناء على محاك أو الحصول عل�ه من خالل دراسة استطالع�ة،  اإلمكان�

 )Standard Error of Meanید حجم العینة �استخدام معادلة الخطأ المع�اري للوسط الحاسبي (تحد -  -ه
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2   /D 2.z2ơn= �ع االنحراف المع�اري* مر�ع ق�مة  ، أي حجم العینة = مرz   مر�ع مستوى الدقة المطلوب/

 من قبل ال�احث. 

لمجتمع �كون من الضروري تصح�ح  % من حجم ا10  ≥�قة  الساذا �ان حجم العینة الناتج في المعادلة ا  -و

 حجم العینة من خالل المعادلة التال�ة: 

nc= nN/(N+n-1) 

) = حجم المجتمع* حجم   Sample size with finite population correctionحجم  العینة �عد التصح�ح (أ�

 ). 1- 5/ (حجم المجتمع + حجم العینة في 5العینة المحدد في 

ال�احث تقدیر نس�ة العائالت التي تمتلك �طاقات    أراد   إذا):  The Proportions Methodب (�قة النسطر   -ز

 �كون  �التالي: ) Department Stores( األقساماعتماد صادرة عن متاجر 

 D  ± =0.05). على فرض انه �ان  Dتحدید مستوى الدقة(  -1

 0.99أو   0.95تكون ها، وقد تحدید مستوى الثقة �النتائج المرغوب �الحصول علی  -2

المرت�طة والمقابلة للق�مة التي تم اخت�ارها في الخطوة السا�قة وذلك من الجداول  zتحدید ق�مة  - 3

تحسب   zفإن ق�مة  0.95ث اختار في المرحلة السا�قة مستوى ثقة �النتائج هو ، وألن ال�احاإلحصائ�ة

من جهتین   2(تقسم على  0.05النس�ة المقدرة هي  كالتالي: إن احتمال وقوع نس�ة المجتمع خارج حدود 

 1.96أكبر أو أقل من نس�ة المجتمع) ومن الجداول تستخرج الق�مة المقابلة وهي  

لك ) والذي �مكن الحصول عل�ه من ب�انات ثانو�ة، و�ن لم �كن ذ π�اري للمجتمع (تقدیر االنحراف المع  -4

 محاكمة ال�احث.    او ُ�قدر بناء على علىالحصول عل�ه من خالل دراسة استطالع�ة، �مكن ف

 )Standard Error of Meanتحدید حجم العینة �استخدام معادلة الخطأ المع�اري للوسط الحاسبي (- 5
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2/D 2)zπ-(1πn= 

 .  D/مر�ع ق�مة  2zمجتمع)* النس�ة المقدرة في ال -1أي حجم العینة = النس�ة المقدرة في المجتمع*( 

% من حجم المجتمع �كون من الضروري تصح�ح  10  ≥السا�قة  ة الناتج في المعادلة  اذا �ان حجم العین   -ح

 حجم العینة من خالل المعادلة التال�ة: 

nc= nN/(N+n-1) 

المجتمع* حجم  ) = حجم   Sample size with finite population correctionد التصح�ح (حجم  العینة �عأ�

 ).1- 5لمرحلة  تمع + حجم العینة في ا/ (حجم المج 5العینة المحدد في المرحلة  

 الف مفردة): 50): مجتمعات �بیرة (أكثر من  Infinite Populations( المجتمعات الكبیرة-ط

SS= z2  × (p) × (1-p)/c2  

 حیث 

SS .هي حجم العینة 

2z 95توى ثقة محدد ولنفرض مقابل مس  اإلحصائ�ةهي تستخرج من الجداول .% 

2c  0.05أو ±  0.04ن ±  هي  مستوى الدقة وقد تكو 

 ال:مث

 2±)  0.04) / (0.05(  ×)  0.05(  × 2)1.96حجم العینة = (

 مفردة 600= 

 ) Finite Populationsالمجتمعات المحدودة ( -ي

 الف مفردة:  50أقل من 
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New SS = SS/ {1+ (SS-1)/Pop} 

 هي حجم العینة الجدید  New SSحیث 

 ) 600وهو ا�قة (الصفحة السا�قة هي حجم العینة �ما حدد في المرحلة الس SSو 

Pop   التالي:  4300هي حجم المجتمع ولنفرض أنه� 

New SS  =600/ {1+ (600-1)/4300} = 527 

 

 :الحادي عشر الفصل خالصة

تضح �عد عرض مفصل لموضع مجتمع ال�حث أو عینته، أن اخت�ار نوع العینة بدقة وتحدید حجمها من  ی

ضل العینات من تناسب مجتمع ال�حث وقد یتم  دق�قة، و�التالي إن أفأسس ومقومات الوصول إلى نتائج 

من عرض هذا  �الرغمالدمج بین عینات متنوعة مثل الحصص�ة والط�ق�ة والعشوائ�ة في دراسة واحدة، و 

الفصل �عد الق�اس وأدوات جمع الب�انات ولكن مجتمع ال�حث وعینته تؤثر �شكل م�اشر في اخت�ار منهج  

 جمع الب�انات.ال�حث وأدوات 
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 أسئلة الفصل:
 True/Falseأسئلة صح / خطأ 

 خطأ صح السؤال 

   بق علیهم نتائج ال�حثال�حث هي األفراد الذین تنطعینة  1

   یتم تحدید مجتمع ال�حث بناء على نوع العینة المطلو�ة 2

   أنواع العیناتإن العینة العشوائ�ة هي أفضل  3

   ة الط�ق�ة تستخدم عندما �كون مجتمع ال�حث متجانس تماماالعین 4

 أسئلة متعددة الخ�ارات

 والمجتمعالعینة  -1

 العینة أكبر من المجتمع -أ

 لعینة أصغر من المجتمعا -ب

 العینة تساوي المجتمع -ت

 كل ما سبق صح�ح -ث

 العینة التحكم�ة هي:  -2

 مةأحد أنواع العینات العشوائ�ة المنتظ -أ

 أو �الحصة  شكل أخر للعینة الط�ق�ة -ب

 . مة، و�طلق علیها أح�انا العینة المستهدفةءاحد أشكال عینات المال -ت

 أشكال العینات العشوائ�ة غیر المنتظمةأحد  -ث

 تحدید حجم العینة بناء على:یتم  -3

 قوانین إحصائ�ة معینة -أ

 بناء على حجم العینات في الدراسات السا�قة المشابهة -ب

 مع الدراسة وخصوصیتهبناء طب�عة مجت -ت
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 سبق صح�ح كل ما -ث

 أسئلة وقضا�ا للمناقشة

 قارن بین طر�قة المعاینة وأسلوب الحصر الشامل؟.  -1

 3-11توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15:  100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: 

 ؟العوامل المؤثرة في حجم العینةما هي  -2

 5-11 وج�ه لإلجا�ة: الفقرة ت .  15:  100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: 

 ؟رنتما هي أسالیب العینات عبر اإلنت -3

 7-11 توج�ه لإلجا�ة: الفقرة .  15:  100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: 
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 ي عشر: الفصل الثان

 الشكل�ة والتوثیق في ال�حث العلمي والجوانبالشروط 

 Scientifice Research Formal Aspects 

 

 كلمات مفتاح�ة:

ثیق: ، التو Literature review، مراجعة األدب�ات: Abstract، الملخص: Cover pageصفحة العنوان: 

Documentation  :المراجع ،References :المصادر ،Sources 

 ملخص الفصل:

وا�ط الشكل�ة  تمهیدًا للمناقشة مراعاة عدد من الض �اعته  یر�ز هذا الفصل على ضرورة أن یلتزم ال�احث عند إخراج �حثه أو ط

تو�ات، ومنها ما یتعلق �طر�قة التوثیق والتهم�ش، منها ما یتعلق �طر�قة وأسلوب الكتا�ة، ومنها ما یتعلق بتسلسل الفقرات والمح

ی�م ال�حث الغلمي من  على تقو�ذلك �طر�قة التصم�م واإلخراج. حیث تؤثر الجوانب الشكل�ة وطر�قة التوثیق وغنى المراجع 

 قبل الجامعة. 

 لمخرجات واألهداف التعل�م�ة ا

 على تسلسل �تا�ة الفقرات في ال�حث.یتعرف  -

 جاز ال�حوث العلم�ة عمومًا.على طر�قة إنیتعرف  -

 على موحدة في التوثیق.یتعرف  -

 على أسلوب الكتا�ة في ال�حث العلمي.یتعرف  -
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 تسلسل ال�حث: 12-1

 لتسل�مه للمناقشة: عند إخراج ال�حث تمهیداً  �جب أن یتم إت�اع التسلسل التالي

 صفحة الغالف (صفحة العنوان):   1- 1- 12

ـ شعار  )تال�ة (اسم الجامعة والكل�ة والقسم واسم البرنامج�جب أن تحتوى صفحة الغالف على الب�انات ال

ة للحصول  الجهة ـ عنوان ال�حث �حسب ما تمت الموافقة عل�ه من المجلس العلمي المختصـ رسالة مقدم

اسم ال�احث   تیر في ..... أو أطروحة مقدمة للحصول على درجة الد�توراه في ... ـعلى درجة الماجس

 اسم المشرف.  ـ

تكتب في الصفحة التال�ة   السنة �المیالدي والهجري) –سماء لجنة الحكم على الرسالة أو األطروحة أ  -

  .�عد صفحة الغالف

 اإلقرار:  2- 1- 12

 الغالف ولجنة الحكم نموذج اإلقرار التالي موقعًا عل�ه منه:   ب أن یرفق ب�حثه عقب صفحة�جب على الطال

قدم مني للحصول على  ببرنامج (یذ�ر اسم البرنامج) أن ال�حث الم المسجل  (أقر أنا الموقع أدناه الطالب/

لعلمي الخالص، درجة (یذ�ر اسم الدرجة العلم�ة التي یرغب في اجت�ازها)، هو من نتاج عملي وجهدي ا

بق لي التقدم �ه ألي جهة علم�ة أو إدار�ة أو غیرها داخل الدولة أو خارجها ألي سبب من  وأنه لم �س 

د في حالة إجازة ال�حث من لجنة المناقشة والحكم  أقر �قبول ق�ام الجامعة أو الكل�ة أو المعهاألس�اب، �ما 

ن لي حق العدول عن هذه ضها وأهدافها، دون أن �كو �ط�اعة ال�حث ونشره �الك�ف�ة التي تراها محققة ألغرا

 اإلقرار �عد إجازة ال�حث.

 االسم:      

 التوق�ع:      
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 كلمة):  300:250(في حدود ملخص الرسالة:   3- 1- 12 

�لمة،    300�لمة وال تز�د عن    250سخة من ال�حث على خالصة لل�حث ال تقل عن  �جب أن تشتمل �ل ن

غرى للترق�م الروماني) و�جب أن تعنون صفحة  برقم (أ) (أي: الحروف الصعلى أن ترقم الصفحة األولى 

 الخالصة �عنوان "الخالصة".

 الشكر (إن وجد):  4- 1- 12

لهم لعلة یراها ال�احث، �إحدى الجهات أو ث أن �خصص صفحة لشكر من یرى تقد�م شكر خاص لل�اح

من المسائل   ل انجاز ال�حث، والشكر هو األشخاص الذین قدموا له عونًا أو دعمًا أ�ا �ان نوعه في سبی

 التقدیر�ة المترو�ة لل�احث، فله أن یدرج ب�حثه صفحة للشكر أو ال یدرجها �ه. 

 ھداء (إن وجد): اإل 5- 1- 12

ي أن یدرج ب�حثه صفحة خاصة لإلهداء، وذلك �أن یهدي عمله ال�حثي  لل�احث أ�ضًا مطلق الحر�ة ف

اء أ�ضًا من المسائل التي تترك حث أ�ا �انت، وصفحة اإلهد لشخص ما أو جهة ما ألس�اب خاصة �ال�ا

 لتقدیر ال�احث. 

 الفھرس، أو قائمة المحتویات:  6- 1- 12

 الصفحات التي تقابل تلك المحتو�ات. ة المحتو�ات األساس�ة لل�حث مع أرقام �شمل الفهرس �اف

 بیان االختصارات (إن وجدت):  7- 1- 12

ة �جهات أو منظمات أو أ�ة تعبیرات  االختصارات العلم�ة الخاصقد یتضمن متن ال�حث أو حواش�ه �عض  

ث أن �كتب عقب الفهرس قائمة  أخرى، أو تخص �عض المجالت العلم�ة، وفي هذه الحالة �جب على ال�اح

ت التي تضمنها ال�حث مرت�ة وفقا للتسلسل األ�جدي. أو أن یذ�ر االختصار أول مرة حین وروده  االختصارا

 ها یذ�ر �شكله المختصر.  �شكل مفصل، و�عد 
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 المقدمة:  8- 1- 12

من األهم�ة ألنها  �جب أن یتصدر ال�حث من الناح�ة الموضوع�ة "مقدمة" له، وهذه المقدمة لعلى وجه �بیر  

وع الذي یتناوله ال�حث، و�جب على ال�احث �تابتها وفقًا لألصول العلم�ة دون  المدخل العلمي للموض

 على أرقام معینة أو قرارات أو أفكار حرجة. ومصادر إال حین االعتماد تفاصیل ودون الرجوع إلى مراجع 

  المتن: 9- 1- 12

 ال�احث �حثه.  �ه وفقًا للخطة العلم�ة التي �حرر بهاوهو مضمون ال�حث أي فصوله وم�احثه ومطال

 :  الخاتمة أو الملخص التنفیذي  10- 1- 12

حثه من نتائج وتوص�ات،  ا ال�احث، ما توصل إل�ه �هي النها�ة الموضوع�ة لموضوع ال�حث والتي یتناول فیه

 أو استنتاجات. 

   المراجع: قائمة 11- 1- 12

ل�حثه، و�جب أن �قوم بترتیبها وفقًا  مد علیها ال�احث في إعداده وهي ع�ارة عن قائمة المراجع التي اعت

 للقواعد واألصول العلم�ة التي تعلمها في مادة مناهج وطرق ال�حث العلمي.

 : (إن وجدت)  المالحق 12- 1- 12

حتاج موضوع األطروحة إلى إرفاق �عض الوثائق أو اإلحصائ�ات أو غیرها من الب�انات أو الوثائق  قد �

الدراسة أو تعتمد عل�ه �شكل رئ�س، وفي هذه الحالة إذا رغب ال�احث في  د أصًال علم�ًا تستند إل�ه التي تع

، و�كون ترتی�ه الطب�عي  بند مستقل �سمى" المالحق"إدراجها ضمن أطروحته فعل�ه أن �قوم بوضعها تحت 

�مكن وضعها في المالحق؛  �عد الخاتمة والنتائج والتوص�ات وقبل قائمة المراجع، ومن أمثلة المواد التي

 وثائق الدول�ة، مشروعات القوانین، الدراسات اإلحصائ�ة، نماذج �عض العقود.ال
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 ال�حـث: تغلیـف 12-2

 ا قبل المناقشة: تغل�ف نسخ م 1- 2- 12

طالب تسل�م نسخًا للمناقشة مغلفة �شكل مناسب (�حیث �كتفي �استخدام التغل�ف العادي �حیث  �جب على ال

 ورقة شفافة ونها�ة ال�حث ورقة مقواه).قة األمام�ة ع�ارة عن  تكون الور 

 تغل�ف نسخ التسل�م �عد المناقشة:  2- 2- 12

ى الجامعة أو الدراسات الُعل�ا، عدد من النسخ حسب الطلب إل أما �عد المناقشة فیتعین على الطالب تقد�م

�كون التغل�ف   الجامعة �شكل جید، �أن لإلیداع في مكت�ة الكل�ة، و�تحتم تغل�ف النسخ المقدمة إلى مكت�ة

ذي جودة مقبولة، مع �تا�ة عنوان ال�حث، واسم الكاتب �الكامل، وسنة الشهادة، �خط عر�ض و�اللون  

فة اسم الكاتب والشهادة وسنة الشهادة على العمود، بترتیب  لغالف األمامي، �ما �جب إضاالذهبي على ا

تغل�ف ال�حث وفقًا للوائح الجامعة،  مسؤول�ة الطالب تأكید  رأسي مستخدمًا نفس نوع الحروف، و�قع ضمن 

ظم أو غیر  وتحتفظ الجامعة �الحق في رفض أي �حث غیر مطابق للوائح وقواعد النشر، �أن �كون غیر من

 فًا �شكل غیر جید.مرتب أو �كون مغل 

 الــورق:  نوع 3- 2- 12

استخدام   و�جب  4A عال�ة، �مقاس�جب إصدار ال�حث على جانب واحد فقط من ورق أب�ض ذي جودة 

 نفس درجة الورق في ال�حث �الكامل. 

 اللغوي: التدقیق 4- 2- 12

ل�س مسئول�ة المشرف، مسئولیته في المقام األول و  یتعین على الطالب االلتزام �التدقیق الغوي ل�حثه فهو  

 و�جب أن تكون النسخ التي تم تسل�مها للمناقشة مدققة لغو�ًا.
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 الصفحات: ترق�م 5- 2- 12

م الصفحات الرئ�سة، على أن یتم ترق�م الصفحات قبل بدا�ة نص ال�حث �أحرف عر��ة مثل  یتم ترق�   -

 �حث �الكامل.لسل جدید �أرقام عر��ة في ال (أ ب ت)، و�جب ترق�م صفحات نص ال�حث بتس

بوصة من  �جب أن تكون األحرف أو أرقام الصفحات في وسط أسفل الصفحة، �مسافة ثالثة أر�اع ال  -

وثالثة أر�اع بوصة من الجانب ال�مین، و�جب أن تتطابق جم�ع األحرف أو األرقام في أسفل الصفحة  

 اب أو فصل في صفحة جدیدة.نفس الوضع لكل صفحات ال�حث، و�جب بدء �ل �

�جب أن �ستمر الترق�م العر�ي في المالحق، وفي حال �انت المالحق صفحات من مستند آخر،    -

 یل الصفحة على الصفحة األولى من الملحق المعني. ذلك �موجب هامش في ذ  ف�جب توض�ح

ف، مثال الخرائط  �جب أن یتضمن مسلسل األرقام �افة األمور المكونة جزءًا من المجلد المغل  -

 �انات. والخطط والب

عند ضم �حث لمجلدین، �جب استخدام تسلسل ترق�م واحد مستمر للمجلدین، أي: �جب أن �ستمر    -

 من عند أخر رقم لترق�م المجلد األول.ترق�م المجلد الثاني 

 

 وحجم الخطوط: نوع  6- 2- 12 

) �حروف مط�ع�ة   Simplified Arabicخط- أو Times New  Roman �جب استخدام الخط (     .1

 لكتا�ة �ل ال�حث.

للعناو�ن  ) 16() للعناو�ن الرئ�س�ة �عناو�ن الفصل، و18�جب أن �كون حجم الحرف المط�عي (    .2

 ) عادي لكتا�ة الهوامش.12) عادي لكتا�ة نص ال�حث، و (14الفرع�ة، و ( 
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 لهوامش العلو�ة والسفل�ة:بین الفقرات واألسطر والهوامش الجانب�ة وا المسافات 7- 2- 12

  ) في االقت�اسات الطو�لة 1.0) �مسافة بین األسطر و�سمح �استخدام المسافة (1.5استخدام المسافة (  �جب 

لهوامش أو بنود جدول المراجع، و�نود المالحق واألجزاء الفرع�ة في جدول المحتو�ات، �ذلك �جب أو ا

 ت ال�حث.في �ل فقرا (pt 10) استخدام مسافة �عد �ل فقرة

 ألطروحة:كلمات ا عدد  8- 2- 12

ین ألف  ثالث) وال تجاوز 20000. �جب أال تقل عدد �لمات أطروحة الماجستیر عن عشر�ن ألف �لمة (1

 )، دون أن یدخل في حسابها المالحق وقوائم المراجع.30000كلمة (

، دون أن یدخل في  )80.000�جب أال تز�د عدد �لمات أطروحة الد�توراه عن ثمانین ألف �لمة ( .2

ول  الحق وقوائم المراجع, وال یوجد حد أدنى لعدد �لمات أطروحة الد�توراه طالما قام الطالب بتناحسابها الم

 وضوع األطروحة على النحو الذي یؤهل ال�حث لنیل درجة الد�توراه.م

 ذیل الصفحة/ وهوامش أخر ال�حث: هـوامـش 9- 2- 12

 صفحة المعن�ة. ) وأسفل ال1.0مسافات فرد�ة ( �جب أن تكون هوامش ذیل الصفحة في -

امش من  الهو ترقم الهوامش �األرقام العر��ة، یبدأ الترق�م لكل صفحة �حیث ال �ستمر ترق�م  -

 صفحة إلى أخرى. 

"مع االحتفاظ �األلقاب".�ختلف التصم�م واألسلوب من قاعدة إلى أخرى، ولكن �جب االحتفاظ   -

 مل. �التصم�م والشكل في ال�حث �الكا

 المطا�قــة   10- 2- 12

 ر الطالب مسؤوًال عن إعداد وجمع مادة ال�حث، وترتیب صفحات ال�حث �الشكل الصح�ح. �عتب
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 التوض�حیــة:  ادةالم 11- 2  -12 

كالصور الفوتوغراف�ة والمواد التوض�ح�ة األخرى المتضمنة في ال�حث، �جب ط�اعتها إما على ورق  

 مادة الصقة ضاغطة. بدقة على ورق ال�حث مستخدماً  تصو�ري، فردي الوزن، أو یتم اللصق

 نشـر ال�حث والملك�ة الفكر�ة:  قیود  12- 2- 12

نشر ال�حوث المقبولة للحصول على درجتي الدبلوم والماجستیر والد�توراه،  تقیید  ال تتجه ن�ة الجامعة إلى

  معة، ما لم �كن هناك ما �قتضي فال�احث في �ل األحوال ملتزم �التوق�ع على إقرار قبول النشر من قبل الجا

�خضع  �حثه، و عدم النشر في الدراسة التي تقدم بها الطالب، وهنا �جوز له أن �طلب من الجامعة عدم نشر  

 هذا الطلب لتقدیر الجامعة في ضوء األس�اب التي یبدیها ال�احــــــث.

 التوثیق وأهمیته: 12-3

األمر أي أحكمـه، ووثق العـقد أي  نـًا أي ـقال فـ�ه إـنه ثـقة، ووثقعرَّف اللغو�ون التوثیق ُلغـًة فـقالوا: وثق فال

له �طرق رسم�ة.  سجَّ

ومات التي اســتفاد منها ال�احث العلمي �صــورة م�اشــرة أو غیر تســجیل المعلوُعرِّف التوثیق اصــطالحًا �أنه  

بها اعتراًفا م�اشـــــــــــرة، وفًقا لطرق علم�ة ُمتَّ�عة �حیث یتم إث�ات مصـــــــــــدر المعلومات و�رجاعها إلى أصـــــــــــحا

 �جهدهم.

 أنواع التوثیق:  1- 3- 12

 توثیق المصادر والمراجع في ال�حث العلمي على نوعین هما:

 �تا�ة االسم األخیر للمؤلف وسنة النشر بین قوسین.المتن، وف�ه تتم توثیق 

ر ین�غي أن تكون المصــــــــــادر والمراجع الموثقة في متن ال�حث مطا�قة للمصــــــــــاد : التوثیق في نها�ة ال�حث 
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 ال�حث.والمراجع الموثقة في نها�ة 

 من أین یستقي الباحث مصادره األساسیة لبحثھ العلمي؟ 2- 3- 12

ــا ــبو إل�ه، ومن بین  در ال�حث العلمي،تتنوَّع مصـ ــبته إلى نوع ال�حث ومجاله والهدف الذي �صـ وتختلف نسـ

 هذه المصادر ما یلي:

 الكتب الجامع�ة والكتب المنشورة  -

 حكمةالمجالت العلم�ة الم -

 المؤتمرات العلم�ة. -

 ائل وأطروحات الد�توراه.الرس -

 التجارب العلم�ة التي حصلت على براءة اختراع  -

 التار�خ�ة. الوثائق -

 اجم والقوام�س.المع -

 الموسوعات. -

 التقار�ر الدور�ة الصادرة عن الهیئات العلم�ة. -

 الصفحات الموثقة في ش�كة اإلنترنت. -

 

 لبحث العلمي: أھمیة التوثیق في كتابة ا  3- 3- 12

والمصــــــــادر �مثا�ة األوع�ة التي تتضــــــــمن �ل المعارف والمعلومات التي یتطلع إلیها ال�احث؛ ُتعدُّ المراجع  

فیذ العمل الخاص �ه، و�ثراء ال�حث العلمي �األســــــــلوب الموضــــــــوعي المنهجي الســــــــل�م، وتتمیز من أجل تن

طر�قها،   ل�احث العلمي عنروحة من قبل االمراجع �إمكان�ة اســــــــــــــتن�اط اإلجا�ات المتعلقة �األســــــــــــــئلة المط
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المرجع �الجودة وتتمیز المراجع بدقة األفكار الخاصـــــة بها في حالة ق�ام المؤلف بوضـــــع المادة العلم�ة في 

 المطلو�ة.

ُ�عتبر توثیق المراجع في �تــا�ــة ال�حــث العلمي على درجــة �بیرة من األهم�ــة، حیــث إنــه داللــة قو�ــة على  

ــداق�ة وأمانة ال� ــلیین وُ�عدُّ ذلك من  رجاعه للعدید منإل  احث، نظراً مصـ ــحابها األصـ ــبها إلى أصـ األمور ونسـ

ــ�ة لتنفیذ ال�حث  العلمي، ومن هذا المنطلق تم وضـــــع العدید من الطرق من جانب المعاییر اإل�جاب�ة �النســـ

�ات وســــــیلة من المتخصــــــصــــــین ف�ما یتعلق بتوثیق المراجع في ال�حث العلمي، وُتعدُّ تلك النوع�ة من التبو�

 مواطن المصدر األصل�ة؛ للحصول على معلومات إضاف�ة عن موضوع ال�حث العلمي.أجل الرجوع إلى 

هج ال�حث العلمي من أهم دعائم ال�حث العلمي، فهو الر�یزة األســـــاســـــ�ة التي �ســـــتند توثیق المراجع في منا

ات العر�ق والتطور  ین ماضـــي األمةإلیها ال�احثون عند دراســـتهم لقضـــ�ة أو ظاهرة ما، وهو حلقة الوصـــل ب

ــال  ــاهد على نضــــــــــ ــل المجتمع في الوقت الراهن، وُ�عد توثیق المراجع هو الشــــــــــ المجتمع�ة في �ل مفاصــــــــــ

 منظمات والجماعات والحكومات التي تعاقبت عبر الحقب الزمن�ة المتعددة.ال

موضـوع �شـكل ، وُمعالجة التتسـم المصـادر �الشـمول�ة �النسـ�ة للمجال الذي یرغب ال�احث في االطالع عل�ه

 ومنسق؛ نظًرا إلعدادها وفًقا لخطة ُمحكمة، واحتوائها على �م �بیر من المعلومات، و�ساهم ذلك في  منظم

 سهولة اكتساب المعلومات �أقل وقت وجهد.

ا في أن ذلك �عبر على مدى ما قام �ه ال�احث العلمي من  تتمثل أهم�ة توثیق مراجع ال�حث العلمي أ�ضـــــــــً

ات والمعلومات المتعلقة �موضــوع ال�حث و�لما �ان عدد المراجع حصــول على الب�انات في ســبیل المجهود 

واســـــتطالعه على �ثیر من الكتب والوثائق المتعلقة �مشـــــكلة الدراســـــة أكثر دلَّ ذلك على مدى نهم ال�احث  

 أو فرض�ة الدراسة.
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 التعر�ف اللغوي للمصدر والمرجع 12-3-4

رجوع إل�ــه، أو الــذي ُیردُّ إل�ــه أمٌر من األمور، ومثــالــه المكــان الــذي یتم المرجع �ــأنــه عرَّف علمــاء اللغــة ال

ل�حث عن المعرفة، أمَّا تعر�ف المصــــــــــــدر في اللغة فهو الموضــــــــــــع أو الكتاب الذي ُ�عدُّ مرجًعا لمن ُیر�د ا

ُمتقار�ة؛ ألن  ر والمراجعالمكان الذي �مدُّ �المعلومات األصــل�ة، وُ�الحظ أن الداللة اللغو�ة لكلمتي المصــاد 

 هما موضع ُ�مكن الرجوع إل�ه.كلی

 التعریف االصطالحي للمصادر والمراجع 5- 3- 12

صــــون في �تا�ة ال�حث العلمي المراجع �أنها األوع�ة التي تم وضــــعها لیتم الرجوع عرَّف الخبراء والمتخصــــ 

 أمثلًة على ذلك بـ:ر�وا إلیها �شأن الحصول على معلومة معینة لُمعالجة موقف أو قض�ة ما، وض

د معنى �لمة ما، و��ف�ة استخدامها في موضعها الصح�ح.القا  موس، نرجع إل�ه لُنحدِّ

 جع وطریقة استخدامھا: طبیعة المرا  6- 3- 12

ــتخدامها  ــون طب�عة مراجع ال�حث العلمي �أنها ذات معلومات منظمة، و�التالي فإن اســــــ ــصــــــ د المتخصــــــ حدَّ

 ط دون قراءة المرجع �له.ى معلومة تفید ال�احث فقول عل�قتصر على الرجوع إلیها للحص

ل في أن الكتـــاب العـــادي ُ�قرأ  ا الكتـــاب فـــالفرق بین الكتـــاب العـــادي والمرجع یتمثـــَّ لـــه إلى آخره، أمـــَّ من أوَّ

 المرجعي فهو الكتاب الذي ُ�ستشار من قبل ال�احث وقت حاجته إلى الحصول على معلومة ما.

 خصائص ُمعیَّنة تتمثَّل في:ع ال�حث العلمي تتَّسم �مراج ومن هنا یتبیَّن لنا أن

 أنه ُوضع ل�كون المكان الذي نرجع إل�ه �خصوص معلومات ُمعیَّنة. -

 ال تتم قراءته �صفة �املة، بل ُتنتقى منه المعلومات التي ُتفید ال�احث في �حثه. أنه -

 رى من الكتاب ذاته.األخل�س ذا سلسلة متتا�عة، فكل جزء منه ال �عتمد على األجزاء  -

ر لل�احث سبل الوصول إلى المعلومات.ُمنظَّم � -  طر�قة ُت�سِّ
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لعلمي هي �ل ما �ســــــتعین بها ال�احث في �حثه �صــــــفة عامَّة، �مكننا أن نذ�ر أن مراجع ال�حث ا -

 و�سجلها في نها�ة ال�حث.

 الفرق بین المصادر والمراجع 12-4

ــادر �المراجع؛ فهناك فرق بینه ــادر هي الكما یل�ســـــــــــــت المصـــــــــــ تب التي تحتوي على تمثَّل في أن المصـــــــــــ

 المعلومات والعلوم الجدیدة التي لم �سبق إلیها أحد، فالمصادر هي األصول.

ــتعین أمَّ  ــروحا لها، وال�احث ال �ســــــــ ــادر، وقد تكون شــــــــ ا المراجع فهي �تب تعتمد في محتواها على المصــــــــ

 مجال �حثه. ه في�المرجع �له، بل ی�حث داخله عن الجزئ�ة التي تفید 

 ل ال�احثون في هذا المجال، إن:و�معنى آخر، �قو 

ب المادة األصـل�ة وتخرجها في ثوب المراجع هي الدراسـات الحدیثة التي ُتعالج الموضـوع من خالل اسـت�عا

جدید، و�مكننا التفر�ق بین المصــــــدر والمرجع على أســــــاس درجة الصــــــلة بین ما في الكتاب من علم و�ین 

  مصدًرا، و�ن �انت غیر م�اشرة فُ�عدُّ مرجًعا.ذا �انت الصلة م�اشرًة فُ�عدُّ ، فإموضوع ال�حث 

 أنواع المراجع 12-5

 ئ�سیین:تنقسم المراجع إلى قسمین ر 

مثل الموســوعات، والدور�ات الصــادرة  ،وهي التي ُتعطي لل�احث المعلومات �صــورة م�اشــرة مراجع م�اشـرة:

 رها.التراجم، وغیعن الجهات الرسم�ة، و�تب 

لتي تدلُّ ال�احث على المصـدر الذي �مكن أن �سـتقي منه معلوماته التي �حتاج وهي ا مراجع غیر م�اـشرة:

 إلیها.
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 مصادر والمراجع في ال�حث العلميأهم�ة ال 12-6

�حثه تتمثَّل أهم�ة مصادر ومراجع ال�حث العلمي في أنها المواضع التي �حتاج إلیها ال�احث إلثراء و�نجاز 

ــداقـ�ة أكثر هو اـلذي �عتمـد على تنوُّع �شــــــــــــــكـل دقیق ومنهجي، وال�حـث العالعلمي  لمي اـلذي یتمتَّع �مصــــــــــــ

ادة منها، و�مكننا حصــــر أهم�ة المراجع في ال�حث العلمي ف�ما المصــــادر والمراجع، و�ســــتفید أقصــــى اســــتف

 یلي:

 أ�حاثهم.أنها تجیب عن جم�ع االستفسارات التي �طرحها ال�احثون في  -

الع ُتعطي ق�مة ل -  ال�احث خبرته في مجال ال�حث العلمي.ل�حث وُتشیر إلى مدى اطِّ

 ورة دق�قة.یتم االستناد علیها في حل القضا�ا والمشكالت موضع ال�حث �ص -

 ُتعتبر المصادر والمراجع حلقة وصل بین الماضي والحاضر. -

ر الذي وصــــلت إل�ه من خالل المصــــادر والمراجع نســــتط�ع التعرُّف على مدى الت - ال�شــــر�ة في طوُّ

 جم�ع المجاالت.

ح المصادر والمراجع مدى حداثة المعلومات التي �ستند إلیها ال�احث.تُ  -  وضِّ

 راكم المعلومات واإلحاطة بها.تنم�ة المعرفة من خالل ت -

 ُتعدُّ المصادر والمراجع وسیلة غیر م�اشرة لت�ادل الثقافات بین شعوب العالم. -

 العلميق مصادر ومراجع ال�حث طرق توثی 12-7

ا في ال�حث العلمي �تا�ة وتوثیق المصـــــــادر والمراجع �طرق ســـــــل�مة، وتتمثَّل هذه من الخطوات المهمة جد� 

 على هذا النسق:الطرق في الكتا�ة 

 الصفحة. –سنة النشر  -دار النشر  -مكان النشر  -اسم المرجع  -اسم المؤلف 

 هذا النسق: مترجًما تتم �تا�ة المرجع علىفي حالة إذا �ان الكتاب 
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 -الجزء    –ســــــنة النشــــــر   -دار النشــــــر   -مكان النشــــــر   -اســــــم المترجم    -المرجع  اســــــم -اســــــم المؤلف 

 الصفحة.

 دور�ًة فتتم �تابتها على هذا النسق: إذا �ان المرجع

 الصفحة. -ر�خ الصدور تا -رقم العدد الخاص �المجلد  -عنوان الدور�ة  -عنوان المقالة  -اسم المؤلف 

 ب وفًقا لهذا النسق:المرجع ع�ارة عن صح�فة فُتكت إذا �ان

 الصفحة. -تار�خ صدورها  -اسم الصح�فة  -عنوان المقال  -اسم الكاتب 

 ن المرجع ع�ارة عن �حث مقدم لمؤتمرات علم�ة:إذا �ا

 ار�خ انعقاده.ت -مكان انعقاد المؤتمر  -موضوع المؤتمر  -عنوان ال�حث  -اسم المؤلف 

 ع�ارة عن موقع إلكتروني: إذا �ان المرجع

 السنة. -الشهر  –الیوم  –الموقع  اسم

 آل�ة االقت�اس من المصادر والمراجع 

 تلفة، ولكل طر�قة مناسبتها، وتتمثَّل هذه الطرق في:یتم االقت�اس وفق طرق مخ

�انتحال   النص بین قوســین حتى ال یتهم ال�احث نقل النص �امًال دون إحداث تغییر ف�ه، وال ُبدَّ من وضــع 

 سه.النص، ونسبته إلى نف

غل اختصــار النص، وتلخ�صــه في حالة إذا ما احتاج ال�احث إلى اقت�اس موضــوع �امل أو فكرة �املة تشــ 

 عدًدا �بیًرا من الصفحات.
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 APA طر�قة التوثیق العلميوأمثلة استنادًا لتفاصیل  12-8

ــ"جمع�ة علم النفس العلمي، وفًقا للنسق المت�ع لوهي الطر�قة التي یهتم بها ال�احث في �تا�ة مراجع ال�حث 

التوثیق  األول: شـقین،، و�نقسـم ذلك األمر إلى "APA" األمر�ك�ة"، وهو ما �صـطلح عل�ه �اللفظ المختصـر

المراجع التي یتم تدو�نها في قائمة   والثاني: في مضـــــــــــمون ال�حث "توثیق المراجع في صـــــــــــفحات ال�حث"،

 ح �ل جزء �ما یلي:آخر ال�حث العلمي، وسوف نوض

 وثیق في مضمون البحث "توثیق المراجع في صفحات البحث"الت 1- 8- 12

 لف واحد:ـ في حالة �ون مرجع ال�حث العلمي مصدره مؤ 

فاف�ة والمشــار�ة ) أن اإلدارة على المكشــوف منهج إداري مبني على فكر الشــ 2016أوضــح الســلمي (مثال:

 في صنع القرار.

 جاء ذ�ره في آخر الجملة: العلمي مصدره مؤلف واحد، ولكنفي حالة �ون مرجع ال�حث 

ـ�ادة اإلجرائـ�ة والقـ�ادة �عـدم إن أشــــــــــــــهر تقســــــــــــــ�م ألنمـاط القـ�ادة �شــــــــــــــتمـل على القـ�ادة التحو�لـ�ة والقمـثال:

 ) 2017التدخل.(الخلیل، 

 ي مصدرها مؤلفین جاء ذ�رهما في أول الجملة:ـ في حالة �ون مراجع ال�حث العلم

 ال�حث العلمي تشكل إطارًا فكر�ًا وتطب�ق�ًا لل�احثین. ) أن مناهج2016خضر (اللخلیل و أوضح ا مثال:

 مؤلفین جاء ذ�رهما في آخر الجملة:في حالة �ون مراجع ال�حث العلمي مصدرها 

 ) 2020خضر، المناهج ال�حث العلمي تشكل إطارًا فكر�ًا وتطب�ق�ًا لل�احثین (الخلیل و  إنمثال:

 فین حتى خمسة مؤلفین جاء ذ�رهم في أول الجملة.ع ال�حث العلمي مصدرها من مؤلفي حالة �ون مراج

 ) 2020( مي تشكل إطارًا فكر�ًا وتطب�ق�ًا لل�احثینخضر وعمار مناهج ال�حث العلالأوضح الخلیل و  مثال:
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ــة مؤلفین جاء ذ�رهم في آخر  ــدرها من ثالثة مؤلفین حتى خمســـــ في حالة �ون مراجع ال�حث العلمي مصـــــ

 لجملة.ا

 ).2020خضر، عمار، الث العلمي تشكل إطارًا فكر�ًا وتطب�ق�ًا لل�احثین (الخلیل، مناهج ال�ح إن  مثال:

خمسـة مؤلفین جاء ذ�رهم للمرة الثان�ة   ال�حث العلمي مصـدرها من ثالثة مؤلفین حتى  في حالة �ون مراجع

 في ال�حث العلمي في أول الجملة:

 شكل إطارًا فكر�ًا وتطب�ق�ًا لل�احثین.) أن مناهج ال�حث العلمي ت2020أوضح الخلیل وآخرون ( :مثال

ى خمسـة مؤلفین جاء ذ�رهم للمرة الثان�ة في حالة �ون مراجع ال�حث العلمي مصـدرها من ثالثة مؤلفین حت

 ال�حث العلمي في آخر الجملة. في

 ).2020لخلیل وآخرون، إن مناهج ال�حث العلمي تشكل إطارًا فكر�ًا وتطب�ق�ًا لل�احثین ( ا :مثال

 حالة �ون مرجع ال�حث العلمي مصدره منظمة أو شر�ة أو هیئة وجاء ذ�رها في أول الجملة.في 

ــح  مثال: ــاء (ال أوضـــــ ــة في 2002جهاز المر�زي لإلحصـــــ ) أن عدد الطالب من ذوي االحت�اجات الخاصـــــ

 مصر بلغ أكثر من عشر�ن ألف طالب.

 اء ذ�رها في آخر الجملة.ره منظمة أو شر�ة أو هیئة وجفي حالة �ون مرجع ال�حث العلمي مصد 

ــر�ن ألف طا  مثال: ــة أكثر من عشــــــــــ (الجهاز المر�زي لب بلغ عدد الطالب من ذوي االحت�اجات الخاصــــــــــ

 ).2002لإلحصاء، 

في حـاـلة اقتـ�اس نص یتكون من أـقل من أر�عین �لمـة خالل صـــــــــــــــفات ال�حـث، في حـاـلة �ون المرجع في 

 أول الجملة.

ل�حث العلمي �أنه: "األســــــــــــلوب المت�ع في اســــــــــــتخالص الحقائق ) ا1996ســــــــــــعید الغر�اني ( فعرَّ   :مثال
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 ).60المتعلقة �الظواهر" (ص 

نص یتكون من أـقل من أر�عین �لمـة خالل صـــــــــــــــفات ال�حـث، في حـاـلة �ون المرجع في في حـاـلة اقتـ�اس 

 آخر الجملة.

، 1996لغر�اني، المتعلقة �الظواهر" (ا  ئقالمت�ع في استخالص الحقا ال�حث العلمي هو: "األسلوب   :مثال 

 ).60ص 

ــفحات ال�حث، في حالة � ون المرجع في في حالة اقت�اس نص یتكون من أكثر من أر�عین �لمة خالل صـــ

 أول الجملة.

) ال�حث العلمي �كونه األســــــــــــلوب المت�ع في اســــــــــــتخالص الحقائق 1996عرَّف ســــــــــــعید الغر�اني (  مثال:

علومات، والق�ام بدراســــــــتها، و�عد ذلك تحلیلها، ذلك هو الحصــــــــول على المن المتعلقة �الظواهر، والهدف م

لول المنـاســــــــــــــ�ـة، و�جـب أن یتطـابق ذلـك مع ومن ثم الوصــــــــــــــول إلى النتـائج التي یترتـب علیهـا إ�جـاد الح

 ).60المعط�ات التي تم طرحها في مقدمة منهج ال�حث العلمي (ص 

ــفحات ال�حث، في�لفي حالة اقت�اس نص یتكون من أكثر من أر�عین   حالة �ون المرجع في   مة خالل صـــ

 آخر الجملة.

ة �الظواهر، والهدف من ذلك هو هو األســــلوب المت�ع في اســــتخالص الحقائق المتعلق ال�حث العلمي  مثال:

ــول إلى النتائج التي یترتب  ــتها، و�عد ذلك تحلیلها، ومن ثم الوصــ ــول على المعلومات، والق�ام بدراســ الحصــ

یتطـابق ذلـك مع المعط�ـات التي تم طرحهـا في مقـدمـة منهج لول المنـاســــــــــــــ�ـة، و�جـب أن لحعلیهـا إ�جـاد ا

 ).60، ص 1996ال�حث العلمي (الغر�اني، 
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 قائمة المراجع التي یتم تدوینھا آخر البحث العلمي:  2- 8- 12

ــتقلة بنها�ة منهج ال�ح ــفحة مســــــ ث هي ع�ارة عن تدو�ن المراجع التي تمت �تابتها في متن ال�حث في صــــــ

 للطر�قة التال�ة:العلمي، و�تم ذلك وفًقا 

 تتم �تا�ة مراجع ال�حث العلمي وفًقا للترتیب األ�جدي السم المؤلف.

مراجع لل�حــث العلمي من مصـــــــــــــــادر �ــاللغــة العر��ــة واللغــة األجنب�ــة، نبــدأ �كتــا�ــة المراجع في حــالــة وجود 

 األجنب�ة.المدونة �اللغة العر��ة أوًال، و�لیها المراجع 

لة المؤلف و�ت�ع �فاصـــــــلة، ثم ســـــــنة النشـــــــر وتت�ع �فاصـــــــلة، ثم �تا�ة ب أن یتضـــــــمن المرجع اســـــــم عائ�ج

 ن ( ).الصفحة، و�وضع الجم�ع ف�ما بین قوسی

 ).6، 2003)، (عبد العاطي، 14، 2004مرجع �حث علمي �اللغة العر��ة (إسماعیل، مثال:

 .(Christine, 1994, 15)  مرجع �حث علمي �اللغة اإلنجلیز�ة

 

 :شرالثاني ع الفصلخالصة 

من خالل ما تم عرضــــه في هذا الفصــــل یتضــــح ضــــرورة معرفة الجوانب الشــــكل�ة وطر�قة الكتا�ة واالبتعاد 

ــرورة التوثیق، وترتیب فقرات ال�حث العلمي، وتم التر�یز على  ــائي، و��ان أهم�ة وضــــ ــلوب اإلنشــــ عن األســــ

 الستفادة منها �طر�قة مع�ار�ة. و�مكان�ة الرجوع إلیها وا �سهل قراءتهاأصول الكتا�ة و�خراج الرسالة �شكل 
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 الفصل:المستخدمة في مراجع ال
 . عمان: الوراق للنشر والتوز�عالعلمي إلعداد الرسائل الجامع�ة أسس ال�حث)  2000إبراه�م، مروان. (  .1

ألولى، القاهرة: المكت�ة . الط�عة االعلم�ةالمنهج العلمي وأسالیب �تا�ة ال�حوث ) 1996حسن، عبد المنعم. ( .2

 ألكاد�م�ة. ا

 . عمان: دار المسیرةأساس�ات ال�حث العلمي)  2007الضامن، منذر. (  .3

الط�عة األولى.   مناهج وأسالیب ال�حث العلمي: النظر�ة والتطبیق.) 2000عثمان. (عل�ان، مصطفى.، غن�م،  .4

 عمان: دار صفاء للنشر والتوز�ع.

 .كت�ة مدبولي. القاهرة: مال�حث العلمي ). فلسفة مناهج1999عقیل، عقیل. ( .5

6. Saunders, M., Lewis, P., and Thornhill, A.(2019) Research Methods for Business 

Students. Eighth Edition. England: Pearson 
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 أسئلة الفصل
 True/Falseأسئلة صح / خطأ 

 خطأ صح السؤال 

   علميق�مة لها في ال�حث الالجوانب الشكل�ة ال  1

   الشكل�ة في تأطیر ال�حوث وتسهیل الرجوع إلیها وتقی�مها تسهم الجوانب 2

   �اته ومحدداته �كتب في ملخص ال�حث خطوات إعداده وتوص 3

4 
ال�حث العلمي الذي یتمتَّع �مصداق�ة أكثر هو الذي �عتمد على تنوُّع المصادر والمراجع،  

 أقصى استفادة منهاو�ستفید 
  

 

 

 

 سئلة متعددة الخ�اراتأ

 تب المصدر أو المرجع للشكل في�ك -1

 أعلى الشكل أو الجدول  -أ

 ال داع لكتابته أبدا -ب

 في أسفل الشكل أو الجدول  -ت

 یهم مكان �تابته ال -ث

 عند �تا�ة المرجع المستقى من مجلة علم�ة محكمة �كتب  -2

 اسم المجلة ثم العنوان ثم المؤلف  -أ

 الكاتب ثم اسم المجلة وعددها ثم الكاتب  -ب

 لمجلة ومجلدها وعددها ثم الصفحات الكاتب ثم العنوان ثم ا  -ت
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 نشر. الكاتب ثم العنوان ثم المجلة ومجلدها وعددها ثم بلد النشر ودار ال  -ث

 یوضع الملخص في الرسالة في: -3

 �عد صفحة العنوان م�اشرة -أ

 أخر صفحات الرسالة �عد المراجع -ب

 �عد قائمة المحتو�ات  -ت

 في أي مكان یرتض�ه ال�احث -ث

 وقضا�ا للمناقشة أسئلة

 سلسل �تا�ة رسالة الماجستیر أو أطروحة الد�توراه.أذ�ر ت -1

   1-12ه لإلجا�ة: الفقرة توج� .  15:  100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: 

 بین ��ف �كتب الكتاب �مرجع والمقالة من مجلة محكمة. -2

   7-12رة توج�ه لإلجا�ة: الفق .  15:  100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: 

 یق في ال�حث العلمي.ما أهم�ة التوث -3

   6-12توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15:  100دق�قة. الدرجات من   10مدة اإلجا�ة: 
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