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ة اللجنة األكاديمي  

المستوى المبتدئ في مناهج البحث العلمي   ورةد
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مراجعة المحاضرة الخامسة
:تناولنا في المحاضرة الخامسة

الواقعفيتجريبوالالقياسةإمكاني  للباحثتتيحأجزاء  إلىالمفهومتفكيكهو:اإلجرائي  التعريف.

  ة  زمني  فترة  خاللد  محد  أداء  أونة  معي  ظاهرة  لقياسستخدمي  ي  ،نوعأوي   كم  مقياس  عنعبارة  هو:رالمؤش

.نةمعي  

  ثابتةوليسترةمتغي  قيمالذهوه،ةنوعي  أوةي  كم  اقيم  خذتأأنيمكنو،فأكثرقيمتانلهاة  خاصي  كل  :رالمتغي.

علىويطلق،تقل  المسرالمتغي  لاألو  علىيطلق؛ةأساسي  أنواع  ثالثةراتالمتغي  :راتالمتغي  أنواع

ةوعد  ،واحد  ابع  تر  متغي  هناكيكونأنهووالغالب.الوسيطرالمتغي  ىفيسم  الثالث،اأم  التابع،رالمتغي  الثاني

.ةمستقل  رات  متغي  

بناءهوالتصنيفو،نةمعي  صفات  فيالمتشابهةالعناصرمنمجموعة  هيالفئة:والتصنيفالفئات

.العناصرهذهمنفةالمؤل  الفئات
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المحاضرة السادسة
:ة التاليةسنتناول في هذه المحاضرة األدوات المفاهيمي  

 راتالمتغي  العالقة بين.

  ةالسببي.

  ةشروط السببي.

وحدة التحليل.

  المجتمع اإلحصائي.

  نة البحثعي.
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منهابد  المةمقد  
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:أتساءلاملذكورة،ةاملفاهيميّ األدواتعنالحديثفيالغوصقبل

ّ البحثمستوّىإلىةاالجتماعيّ الظواهّرفيالبحثأيرقى❑
املساحةهذهمثلصنخصّ كي،العلمي 

ّارتبطتالتيةاملفاهيميّ األدواتعنفيهللحديث ة؟الطبيعيّ العلومبعضفيبالبحثاأساس 

ومعارضد ّمؤيّ بينالسؤالهذاعناإلجابةفياآلراءتباينت.

ّ
 
ّوتتطوّرتنشأأنةاالجتماعيّ للظاهرةيمكنال،ةالطبيعيّ للظاهرةاخالف

 
الهادفونشاطهاإلنسانوجوددوّنمنروتؤث

.والواعي

ّحينففي صفتتّ التيةوهريّ والجةوالضروريّ ةالعام ّالعالقةأيالدينامي،لقانوّنلتخضعةالطبيعيّ الظواهرأن 

ّين،النسبيّ والتكرارالثباتمنبش يء ّ ّ للقانوّنتخضعةاالجتماعيّ الظواهرفإن 
ّاالحتمال،علىقوميالذياإلحصائي 

 
ىوتتجل

.دفةاصواملالضرورةبيناملتبادلةالعالقةفيه

ّمعق ّةاالجتماعيّ لظواهرا:االستنتاج❑
 
ّدة

 
التعاملمنوالعلىامنهجيّ معهاالتعاملجوازعدميعنيالذياألمر،ومتشابكة

ّعصيّ هاأنّ وتشابكهاةاالجتماعيّ الظواهردتعق ّيعنيالأخرى،جهة ّمن.ةالطبيعيّ الظواهرمع
 
الالذيالعلميّ لبحثاعلىة

.الظواهرهذهةخصوصيّ يتجاهل



راتالمتغي  العالقة بين 

رّ متغي ّفيرالتغي ّكانإناكتشاف:هيةالعلمي  والمعرفةالعلمي  البحث

.التابعرالمتغي ّفيمنتظمّ رّ تغي ّيرافقهمستقل ّ 

ارتفعتمافكل  ،(تابعرمتغي  )الحديددتمد  (مستقل  رمتغي  )الحرارةدرجة

زمالتالندعوهالذيالنوعمنهيهناالعالقة.الحديددتمد  ،الحرارةدرجة

صفاتفيرّ غي ّتإلىبانتظامّ ييؤدّ ،الحرارةدرجةفيرفالتغي ّ؛رالتغي ّفي

.الحديد

هذاعنالحديثاالجتماعيّ البحثفييمكنناحد ّ أي  ّإلى:هووالسؤال

؟راتالمتغي ّبينالعالقاتمنالنوع

رّ تغي ّم)األولىةالجامعي ّالمراحلفيبالطال ّدرجات:التاليالمثاللنأخذ
ينطبقفهل.(ابعترّ متغي ّ)الدكتوراهلمرحلةالعلميّ تحصيلهمكمالإ،(مستقلّ 

المثال؟هذاعلىاألولمثالنافيجاءما



رات المتغي  العالقة بين 
،الالجواب.

الةلجامعي ّاالمرحلةفيعاليةّ درجاتّ علىيحصلونالذينبالطال ّأنّ هوذلكفيوالسبب

وبعضهمه،الدكتورادرجةيكملهمبعضأنّ هوالحالفواقع.هالدكتورادرجةاجميع ّيكملون

.لخإ...متعليمنعليهحصلبماامكتفي ّجيتزوّ منومنهم،العملسوقفيينخرطآلخرا

  بينرالتغي ّفيالتالزمعالقةمنوالعلىقالتحق ّصعبةهنارالتغي  فيالتالزمفعالقةاإذ

بعضلدىظمةّ منترالتغي ّفيتالزمّ عالقةعنهناثنتحدّ لذلكالحديد،دوتمدّ الحرارةدرجة

.المدروسةللحاالتالعامّ المجموعمستوىعلىةّ واحتمالي ّ،المدروسةالحاالت

رالتغي ّفيمالتالزعالقةقتحق ّمنعفيادورّ أد تأخرىعواملّ لتدخّ إلىذلكسببويعود

ةاالجتماعي ّتالعالقاةخصوصي ّعنكالمناديؤكّ ماوهوالتابع،والعاملالمستقلّ العاملبين

.سةالمدروالحاالتكل ّ علىتنطبقمنتظمةتالزمّ عالقةفيهاتجدأنيصعبالتي
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رات المتغي  العالقة بين 
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  مستقل   امل  كعالمثال،سبيلعلىالفقر،أن  يزعمالذيالباحثإن

االستبدادأنّ أوتابع،كعامل  ة  اجتماعي  ثورة  إلىبالضرورةييؤد  

المتشابكةةي ّاالجتماعللظواهرسطحيّ ميكانيكيّ فهمّ لديهالثورة،إلىاحتمّ يفضي

وليس،حتمالاالعلىالقائماإلحصائيّ القانونا،سابق ّذكرناكمايحكمها،والتيدةوالمعق ّ

.الضرورةعلىالقائمالديناميّ القانون

  فيالتابعالعاملوالمستقل   العاملبينرالتغي  فيالتالزمعالقةإن

وليس،سةالمدروالحاالتبعضمستوىعلىقللتحق ّقابلة ّ،االجتماعي  البحث

العالقةعنلحديثافإنّ لذلك.ةالكلي ّالمنظومةمنهانتتكوّ التيالحاالتكل ّ مستوىعلى

.عللواقالصحيحالفهمهوواحد،تابع ّوعاملّ دة ّمتعدّ ةّ مستقل ّعواملّ بين



راتالمتغي  العالقة بين 
كيفالقة؟العهذهنكتشفكيفرات،المتغي  بينالعالقةإيجادهوالعلمي  البحثكانإذا❑

نثبتها؟كيفدها؟نحد  

رّ متغي ّبينقة ّعالهناكأنّ يفترضيكتشفه،أنيريدالذيالموضوعالباحثديحد  أنبعد

.تابع ّرّ ومتغي ّمستقل ّ 

التاليةالقواعدإلىعادة ّاللجوءيتمّ ،الفرضكذبأوصدقمنقتحق ّولل:

وجودلباحثاافتراضعلىتقومالتيالقاعدةهذهإلىوأشرناسبق:رالتغي  فيالتالزمقاعدة1.

مدروسة،الالظاهرةرتغي ّمالحظةإلىباللجوءذلكمناق ّمتحق ّ،وأخرىظاهرةّ بينعالقةّ 

اهرةالظرتغي ّأنّ ضحات ّفإذا.رالتغي ّهذامعرهاوتغي ّاألخرىالظواهرتفاعلومدى

.األولىحدوثسبباألخيرةهذهكانت،أخرىظاهرة ّرتغي ّعنناشئّ المدروسة
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راتالعالقة بين المتغي  
ثث1.

تغيبة ّمرّ ،أسبابّ نةّ معي ّظاهرة ّوجودّ ترافقإذاهأن ّوتعني:الحضورفيالتالزمقاعدة2.

الذيقيّ الحقيالسببهويكونالحاالت،كلّ فييحضرواحدّ سببّ عدا،تحضروأخرى

.الظاهرةأوجد

،أخرىوظاهرة ّبينعالقةّ وجودالباحثافتراضعلىوتقوم:الغيابفيالتالزمقاعدة3.

.دة ّمتعدّ حاالتّ فيالمدروسةالظاهرةغيابتكرارمالحظةخاللمنذلكمنويتحق ق

تالزمباألسباأحدغيابأنّ ضحات ّفإذااألسباب،أحدغيابغيابهايرافقكانإذاوفيما

.رةالظاهحدوثسببهأن ّعلىابرهان ّذلكيكون،الظاهرةغيابمعالحاالتكل ّ في
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رات المتغي  العالقة بين 
:لتالياالمثالسنأخذ،رينالمتغي  بينعالقة  وجودنثبتكيفلنفهمو❖

  دولتينبينعليهاالمتنازعاألراضيمساحة:المستقل  رالمتغي.

  الدولتينبينالحدودعلىةالحربي ّالحالة:التابعرالمتغي.

:-مثال  -ريني  المتغلكالراتالمؤش  دنحد  رين،المتغي  لكالالمفاهيمتصميمبعد❖

  عليهاالمتنازعالهكتاراتعدد:المستقل  رالمتغي  راتمؤش.

  المشافيعددعات،المدرّ عددالجنود،عدد:التابعرالمتغي  راتمؤش

.الحدودمنينالمدني ّانالسكّ إخالءة،الميداني ّ
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رات المتغي  العالقة بين 
المثالهذافيواحد  عد  بفلهالتابعرالمتغي  اأم  ،أبعاد  ةعد  لهالمستقل  رالمتغي  أن  يالحظ.

مساحة)المستقلّ رالمتغي ّقيمفيرّ تغي ّأيّ أنّ :تعنيرينالمتغي  هذينبينالعالقة

رتغي ّالمقيمةفيرّ تغي ّيرافقهنقصها،أواألراضيهذهمساحةزيادةأي؛(األراضي

.لخإ...عاتوالمدرّ الجنودعددنقص/زيادةمثلالتابع،

ّعلىجيرانهامعنزاعّ لديهادولّ عننبحث .دولّ (10)وجدنانان ّألنفترض.أراض 

التابعرالمتغي ّقيمونحسبعليها،المتنازعاألراضيمساحةنحسب.
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المتغيرات

دول لديها نزاع مع جيرانها

9الدولة8الدولة7الدولة6ّالدولة5ّالدولة4ّالدولة3ّالدولة2ّالدولة1ّالدولةّ

هكتار900هكتار800هكتار700هكتار600هكتار500هكتار400هكتار300هكتار200هكتار100تقلّ المسرالمتغي ّقيمّ

100020003000400050006000700080009000بعالتارالمتغي ّقيمّ



رات المتغي  العالقة بين 

.المستقلّ رالمتغي ّمعه(يزداد)ريتغي ّحينالمستقلّ رالمتغي ّأنّ بسهولة  نالحظ➢

بالمفردةالمثالهذافيدولةّ كلّ ندعو.

رتتغي ّ(الدول)المفرداتجميعإنّ أي:المثالهذافية ّقوي ّالعالقةأن  نالحظ➢

.منتظمّ بشكلّ ،المستقلّ رهامتغي ّقيمرتغي ّمعالتابعرهامتغي ّقيم

التاليدولالجفين  مبي  هوكما،الحاالتجميعفيامثالي  الحالليسلكن:
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المتغيرات

دول لديها نزاع مع جيرانها

9الدولة8الدولة7الدولة6ّالدولة5ّالدولة4ّالدولة3ّالدولة2ّالدولة1ّالدولةّ

100200350400600500550700650تقلّ المسرالمتغي ّقيمّ

10001000110090013001400100013001200بعالتارالمتغي ّقيمّ



راتالمتغي  العالقة بين 
منالتابعرالمتغي ّظلّ ،(200إلى100)منرتغي ّحينالمستقلّ رالمتغي ّأنّ ،الجدولمننالحظ➢

.(2و1العمود)رتغي ّغير

رالمتغي ّقيمةرتتغي ّ(3،5،6،8،9)الخاناتفيأعلىقيم  إلىالمستقل  رالمتغي  رتغي  عندما➢

.المستقلّ رالمتغي ّقيمةزيادةمعتزدادوهيكذلك،التابع

لتابعارالمتغي ّقيمةأنّ إالّ ،المستقلّ رالمتغي ّقيمةازدادت(7,4)العمودينفيهأن  نالحظ➢

.نقصت

علىرّ تغي ّجرىحينالتابعرالمتغي ّعلىيجرياواضحّ امنتظمّ ارّ تغي ّهناكأنّ يبدوال:اإذ  ❑

اف.المستقلّ رالمتغي ّ لمأخرىحاالتّ وفي،تالحاالبعضفيالتابعنقص،المستقلّ رالمتغي ّزادلم 

حينالتابعرلمتغي ّاعلىيحدث،السابقالمثالمناوضوحّ أقلّ ملحوظّ رّ تغي ّهناك،هذامع.ريتغي ّ

.المستقلّ رالمتغي ّعلىراتّ تغي ّتجري

المثالفيرينغي ّالمتبينالعالقةمنأضعف،الثانيالمثالفيرينالمتغي ّبينالعالقةإنّ :نقول➢

.لاألوّ 
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راتالمتغي  العالقة بين 

ة  قوي  عالقة  هناك.

ضعيفة  عالقة  وهناك.

معامل:ندعوهارينالمتغي ّبينالعالقةةقوّ درجةلحسابة  إحصائي  ة  رياضي  معادلة  توجد✓

.ةالقوّ متوسطةعالقةّ إلىوتشير(0.60):الثانيالمثالفيوهي،االرتباط

ينقصحينأوابع،الترالمتغي ّيزداد،المستقلّ رالمتغي ّيزدادحين:ةإيجابي  عالقة  هناك

.التابعرالمتغي ّينقص،المستقلّ رالمتغي ّ

ينقصحينأوتابع،الرالمتغي ّينقص،المستقلّ رالمتغي ّيزدادحين:ةسلبي  عالقة  هناك

.التابعرالمتغي ّيزداد،المستقلّ رالمتغي ّ
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ةالسببي  
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ّإ:قلناذاإنبالغاّلقد ّذهنشغلتالتياملفاهيمأكثرمنهيةالسببيّ ن 
 
علىريناملفك

 ّ
.العصوّرمر 

بنايحيطامفهمإلىادائم ّيسعىالذيعقلناعملاتآليّ إلىيعودذلكفيببوالس

.وتفسيره

؟أخرّىئة ّهيعلىوليس،عليههيماعلىالظاهرةهذهملاذا:يسألبطبعهفاإلنسان

إلىيلجأتراه،اإلنسانلهايخضعالتيللظواهرالعلميّ التفسيرغيابوبسبب

ّ ّفيةالعلميّ التفسيراتمعتشتركة ّغيبيّ تفسيرات  ّهو،طفقواحد ّجانب  ّأن 
 

منهماكال

ّوإنع،يشب ّبمقاربات  عنكسؤالهثيرة،الكأسئلتهعناإلجابةفيظمأها،جذريّ مختلفة 

.املثالسبيلعلىة ّأرضيّ ةّ هزّ حدوثسبب



ةالسببي  
األسبابمعرفةهوالعلمإن  »:أرسطويقول»،

 نتيجةّ أيّلكل ّ ة،السببي ّعلىّمبدأّةّقائمة ّالعملي ّالمعارفّكلّ إنّ :القولويمكن

.ّّسبب

  عنللكشفيهفالباحثيسعىالذيالعلميّ البحثأركانمنأساسيّ ن  ركةالسببي

.وتابعمستقل ّ رّ متغي ّبينةّ سببي ّعالقةّ 

.ةببي ّسعالقةهيتابع ّرّ ومتغي ّمستقل ّ رّ متغي ّبينعالقة  كل  ليس➢

،لٍ مستقرمتغيٍ كالتدخينابينعالقةٍ وجودرغم:لسرطاناالتدخين➢
،ةٍ سببيٍ القةٍ عهيالعالقةهذهنٍ إ:نقولأنيمكننااللكن،تابعرٍ كمتغيٍ والسرطان
هناثنتحدٍ كلذلنين،المدخٍ كل ٍ لدىالسرطانلحدوثالوحيدالسببليسفالتدخين

ا؟إذٍ ةبيٍ السبالعالقةهيفما.ةٍ سببيٍ عالقةٍ عنوليس،ةٍ ارتباطيٍ عالقةٍ عن
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ةتعريف السببي  

يتؤد  والتيوالصدق،باالنتظامصفتت  التيالظواهربينالقائمةالعالقةهيالسببي ة❑

يةالثانإلى،رةوالمتكر  الثابتةالشروطمنمجموعة  ضمن،(السبب)منهاالواحدة

.(النتيجة)

  هي،ةللسببي ّةتعريفي ّحدودّ خمسةعنهناالحديثيمكنناذلك،إلىااستناد:

:والتعميمراداالط  .1

:(ع)النتيجةإلى(س)السببييؤدّ 

.رةكرّ والمتالثابتة(اإلطار)الشروطمنمجموعةّ ضمن(س)فيهايوجدة ّمرّ كل ّ في-

ةالسببي ّةالعالقثباتإتمّ ذينلالوالزمانللمكانمشابهمكانّ وأي  ّزمانّ أي  ّوفي-

.فيهما
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ةالسببي  تعريف 
:التكراروالثبات.2

.السابقللحد ّ آخروجه ّهوالتعريفي  الحد  هذا-

شروطالصفتت ّالتيةالسببي ّبجوهر:جهةمن،قيتعل  و-

يعدّ تيوالالظواهر،تفاعلعندوالتكراربالثباتفيها(اإلطار)

.نتيجةإلىماسببّ ييؤدّ كياضروري ّوجودها

باحثّ أيّ أنّ هناتعنيالتيةبالموضوعي ّ:أخرىجهة  ومن-

(ع)و(س)بينةالسببي ّالعالقةاختباريعيدأنيمكنهآخر

التيتائجالنلتلكمماثلةّ نتائجّ إلىويصلاإلطارشروطضمن

.اآلخرونإليهاسبقه
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ةتعريف السببي  

معهد الجمهوريَّة 
البحث ات لمنهجي  
العلمي  

Republic Institute 

for Scientific 

Research 

Methods

الصدق.3

بسب ّيماذاتههو(س)رالمتغي ّأنّ مندالتأكّ :الصدقيعني-

.(ع)رالمتغي ّ

لملباحثالكنّ ،(ص)رمتغي ّمعيترافققد(س)رالمتغي  إن  -

:(ص)رالمتغي ّعنيكشف

جاءلوكنل.(ع)رالمتغي ّبيسب ّ(س)رالمتغي  أن  الباحثوجد-

تيجة ّن(ع)رالمتغي ّسيبقى،(س)رالمتغي  وألغىآخرباحث  

.المكتشفغير(ص)رالمتغي ّهوالسبب.مالسببّ 



ةتعريف السببي  

:ؤالتنب  .4

تتوافرماّقدّيحدثّإذاّعّتوق ّعلىّالقدرةّ: ؤالتنب  -

.ّدةمحدّ إلىّنتائجّ يةاألسبابّالمؤدّ والظروفّ

دة،ّدّ ةّالمحلي ّفيّالشروطّاألوّ (س)ب إذا وجد المسب  ف-

رّيّالمتغي ّأ،النتيجةأّبظهورّالباحثّيمكنّأنّيتنب ّفإنّ 

.(ع)
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ةتعريف السببي  

.األدنىالحد   أوالفكرفياالقتصادةقاعد-5

رغي ّمتالبتسب ّ(سّ )(سّ )(س)راتالمتغي ّأن  باحث  دحد  إذا-

،المستقلّ رللمتغي ّ(سّ )(سّ )(س)اأبعادّ دحدّ أو،(ع)

ذفيحأنآخرباحثّ واستطاع،(ع)رللمتغي ّاأسباب ّباعتبارها

هذهفي،(ع)باسب ّ(سّ )و(س)أنالنتيجةوكانت(سّ )

رالفكفياالقتصادقاعدةاخترققدلاألوّ الباحثيكون،الحال

.األدنىالحد ّ قاعدةأو

.النتيجةبسب ّيالذياألدنىالحدّ نتكوّ أنيجبةالسببي  العناصرإن  -
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ةالطبيعي  العلوميفةالسببي  بينالفرقهوماة،للسببي  السابقللتعريفاوفق  

ة؟االجتماعي  والعلوم

أثيرات،التباقيوعنمحيطهعنة  بتجرخاللبالمسب  نعزلأنيمكنحين

األمروهذا.الأمالنتيجةبيسب  العنصرهذاكانإذافيمادنتأك  أننستطيع

العلومفيعليههوامم  بكثير  أكبربسهولة  ةالطبيعي  العلومفيممكن  

.ةمي  يالمفاهاألدواتحولحديثنامةمقد  فيأسلفناكما،ةاالجتماعي  

ةاالجتماعي  العلومفيد  ومحد  دقيق  سبب  عنالحديثيمكنناال.
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ةاالجتماعي  في العلوم ة السببي  



ةاالجتماعي  في العلوم ة السببي  

فيسباب  أعنمنتكل  حينبةمسب  عواملأوبواعثمصطلحنستخدمأنلفض  ي  لذلك
.ةاالجتماعي  العلوم

  العواملمنمجموعة  بهاتسب  (ع)نتيجةإن.

السابقةالخمسةالشروطجميعالعواملهذهعلىتنطبق.

ظروفالمنب  مرك  ضمنامع  وجدتإنإال  النتيجةبتسب  أنالعوامللهذهيمكنال
.ةاالجتماعي  والشروط

  منجةالنتيتحدثأنيمكنال)النتيجةتحدثكيالزمة  اشروط  العواملهذهلتشك
(دونها

النتيجةلحدوثاكافي  اشرط  العوامللهذهالحاويبالمرك  ليشك  حينفي.
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ةالسببي  العالقة شروط 

 ؟(س)ب تسب  ( ع)، هل (ع)ب يسب  ( س)إذا كان

ال : الجواب▪

  ب قبل النتيجة؟ هل يمكن أن يحدث المسب

.ا قبل النتيجةب يحدث دائم  المسب  ا ال، بل على الباحث أن يثبت أن  طبع  ▪

.أم الة  إن كانت سببي  ،العالقةالختبار ة  إحصائي  هناك طرق  ➢
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التحليلوحدة 

 ما"عن عبارة  وهي . الدراسةفي تحليله يتم  الذي الرئيس الكيان وحدة التحليل هي  "

.  دراستهتتم  " من"أو 

البياناتجمععندالواقعفيرصدهيتم  الذياألصغرالعنصرهيأو.

البحثفية  هام  مرحلة  التحليلوحدةتحديد.

ةالعمومي  وىمستفيمختلفتينتحليل  وحدتيتحديدعندالبحثنتائجتختلفقد
.ذاتهاللظاهرة
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التحليلوحدة 

:مادراسة  فيلتحليلاوحدةكونتأنيمكن

األفراد.

(مهاجرون-نساء-بطال ّ)الجماعات.

(صحف-صور-كتب)ةاإلنساني ّالمنتجات.

(الدول-المدن-القرى)ةالجغرافي ّالوحدات.

(يفالتوق-الطالق-ةثنائي ّعالقات)ةاالجتماعي ّالتفاعالت.
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التحليلوحدة 

السوري   الجيشعندراسة  ❖

(عناصراط،ضب  )األفراد:التحليلوحدة

ةالعسكري  والقطعاأللوية:تكونقدأو.

ختلفتقداألولىالتحليلوحدةعلىقومتيتالالبحثنتائجإن  ➢

.الثانيةالتحليلوحدةيعتمدالذيالبحثعن
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اإلحصائي  المجتمع 
ئجلنتاالممكنالتعميمحدودلويشك  ،التحليلوحداتإليهتنتميالذيالمجالهو✓

.البحث

:ةسوريفيةالمدرسي  الكتبعندراسة❖

الكتاب:التحليلوحدة

؟؟؟؟:البحثمجتمع

×××ةسوريفيةالمدرسي  الكتب-1

×××(2016و2010)عاميبينةسوريفيةالمدرسي  الكتب-2

2010)عاميبينةالثانوي  إلىةاالبتدائي  المرحلةمنةسوريفيةالمدرسي  الكتب-3
.النظاملسيطرةةالزمني  الفترةهذهخاللالخاضعةالمناطقجميعفي(2016و
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اإلحصائي  المجتمع 

اومكاني  ازماني  :ةبدق  اد  محد  البحثمجتمعيكونأنيجب.

  التحليلوحدةذاتهوهو،مفردة  هواإلحصائي  المجتمعمنعنصر  كل.

  عناصرعجميعلىللتطبيق«صالحة  »الباحثإليهاسيصلالتيالنتائجإن
.اإلحصائي   المجتمع

أو(1000)اإلحصائي   المجتمععناصرعددكانلوماذاو؟ممكن  هذاهل،لكن
؟مليون
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البحثنةعي  
المجتمععناصرجميعيفحصأويدرسأنلباحث  يمكنال

.اإلحصائي  

اإلحصائي  المجتمعهذامننة  عي  بأخذيقوم.

هكل  اإلحصائي  المجتمعلتمث  نةالعي  هذه.

إلحصائي  االمجتمععلى«متعم  »الباحثإليهايصلالتيالنتائج.
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نات البحثأنواع عي  
:هما،ناتالعي  منانأساسي  نوعانهناك

فيالوحداتميعجإعطاءوتعني،ي  الكم  البحثفيتستخدم:ةاالحتمالي  ناتالعي  1.
ّاملجتمع

 
ّفرصة

 
ّاففيه،االختيارفيمتساوية

 
ّدرجة

 
ّيلالتمثمنعالية

 
أوانللسك

هكتمعاملجعلىةاالحتماليّ نةالعيّ نتائجتعميميمكنلذاالدراسة،ملجتمع
 
.ل

نة ّعيّ جمعالةاستحعندأو،الكيفي ّالبحثفيتستخدم:ةحتمالي  االالناتلعي  ا2.
ّمملعلّوالباحثيحتاجفعندما.ة ّاحتماليّ  أنبشرطدالتقيّ دوّنمن،قةمعم ّات 
ّيكوّن  

ّلكل  ّفرد 
 
ّ،نةللعيّ لالنضماممساويةفرصة

 
.ةحتماليّ االالناتعيّ لليلجأهفإن

ماوعادة.هامنأخذتالتياملجتمعاتعلىناتالعيّ هذهنتائجتعميميمكنالوبالتالي
علىتقومتيالوالبحوث،ةاالستكشافيّ الدراساتفيةاالحتماليّ غيراملعاينةقتطبّ 

.ةالنوعيّ والبحوث،املالحظة
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ةنات االحتمالي  العي  

بينالمساواةىعلناتالعي ّمنالنوعهذااختياريعتمد:البسيطةةالعشوائي  نةالعي  1.

النتائجعلجمنالباحثولمنع.يّ األصلالمجتمعأفرادمنفردّ لكل ّ االختياراحتماالت

نكتبكأن،نةي ّالعالنتقاءاألساليببعضتستخدم،الوحداتاختيارفيبتأثيرهمتحيزة ّ

قبلبإتقانّ لبهانقثم،كبيرّ إناءّ فيونضعها،صغيرة ّبطاقاتّ علىالوحداتأسماءجميع

.فيهالمرغوبالعددسحب

قائمةّ مننةّ كعي ّاشخصّ (40)اختيارنريدناأن ّلنفرض:المنتظمةةالعشوائي  نةالعي  2.

ارقمّ نختارثم،(400إلى1)مناألسماءهذهمنرق ّأنيمكنهفإن ّسم،ا(400)هافي

مالرقهأن ّوجدنافإذا.ةالعشوائي ّاألرقامجداولطريقعن،(10و1)بينيقعاعشوائي ّ

ونضيف،نةالعي ّمننختارهالذيلاألوّ الفردهوالثالثالترتيبذوسمااليكون،(3)

الشخصرقمعلىفنحصل،(الحالةهذهفي3)نةالعي ّفيلاألوّ الشخصرقمإلى(10)

نةالعي ّأفرادةبقي ّعلىنحصلوهكذا،(23)رقمهوالثالثويكون،(13)وهوالثاني،

.يسبقهالذيالترتيبعلى(10)بإضافة
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ةنات االحتمالي  العي  
ه1.

ن2.

ّعيّ هي:ةالعشوائي  ةالطبقي  نةلعي  ا3.
 
ّاحتماليّ نة

 
ّأوّ يتم ّحيث؛ة

 
منهاكل ّّنتتكوّ طبقات،إلىتمعاملجتقسيمال

ّمننةالعيّ مفرداتاختيارذلكبعديتم ّثم،متجانسة ّعناصر ّمن  
ّكل  ّبطريطبقة  ّة ّشوائيّ عقة  بسيطة 

ّأو .منتظمة 

ّالعندمانةالعيّ هذهتستخدم:ةالعنقودي  نةالعي  4.
 
ّالوحداتلجميعكامل ّإطار ّريتوف

 
،املستهدفينانسك

ّ،العشوائي ّاالختيارطرّقبإحدىةالعنقوديّ املجموعاتأوالوحداتاختيارفيجرّي
 

،مدارس):مثال
ّ املجموعاتذههمنبالدراسةاملستهدفيناألفراداختياريتم ّثم،(إلخ...ةحكوميّ إدارات،ساتمؤس 

ة ّعشوائيّ بطريقة ّ
.اأيضّ 

ّالتيةالعنقوديّ نةالعيّ منآخرنوعّ هي:ةالمساحي  نةالعي  5.
 
مساحة ّمناملراحلدمتعد ّباالختيارسمتت

ّ.واسعةة ّجغرافيّ 
 

ّفياألسرةوإنفاقدخلدراسةردناألو،فمثال ّعيّ نختار،الدالبمنمختلفة ّمناطق 
 
نة

ّعشوائيّ 
 
وامليسورة،ةالثريّ ناطقامل)املختلفةةالسكنيّ املناطقمننةعيّ ،اعشوائيّ ،نختارثم،املدنمنة

ّ،نختاروبعدها،(والفقيرة،الحال ّ بشكل 
ا،عشوائي  ّنماملساكنمناملطلوبالعددأيض   

،منطقة ّكل 

ّومن
 
(يهماكلأواألسررباتأوربابأ)املساكنهذهفيسنقابلهمالذيناألشخاصنختارم ّث
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ةحتمالي  االالنات العي  

يحصلأي،دفةاصلمابطريقةناتالعي ّ،الحالةهذهفي،الباحثيأخذ:(المصادفةنةعي  )ةالعََرضي  نةالعي  1.

ماوإن ّ،ألصليّ المجتمعاواقعتعكسالناتالعي ّهذهنتيجةفإنّ اوطبع ّ.يصادفهمالذينمنمعلوماتّ على

قنواتتخدمتسمااوغالب ّ.لديهعةالمتجمّ المعلوماتالباحثمنهمأخدالذيناألفرادمجموععنفكرة ّتعطي

.تكلفتهةوقل ّتطبيقهلسهولةالمعاينةمنالنوعهذاالتسويقوشركاتالتلفزة

ّهدفّ علىّبناءّ اختيارّالحاالتّ: ةالعمدي  أو ة القصدي  نةالعي  2. ةّ مجل ّحليلّمحتوىّت:ّمثل،الباحثلدىّخاص  

.ّّةاالستطالعي ّفىّالبحوثّناتّالعي ّويستخدمّهذاّالنوعّمنّ.ّدةمحدّ 

وهكذا،آخرفردّ لىإيقوده،يّ األصلالمجتمعمنفردّ إلىالباحثفيتعرّ نةالعي ّهذهوفي:الثلجكرةنةعي  3.

،راتالمخدّ عاطيبمتقةالمتعل ّالدراساتفيالعي نةهذهوتستخدم.المجتمعبهذاالباحثةفمعرنطاقسعيت ّ

.لينالمتسوّ أو،فينالمتعف ّالفقراءأو،دينالمشرّ أو

وذلك،نةالمعي ّصالخصائذاتالفئاتأوالجماعاتبينمننةالعي ّأفراداختيارعلىتعتمد:ةالحصي  نةالعي  4.

مختلففياألصليّ تمعالمجلتمث ّنة ّمعي ّنسبة ّيختارالباحثأنّ بمعنى؛الجماعاتلهذهالعدديّ الحجمبنسبة

.ةعشوائي ّتوليسةّ قصدي ّبصورة ّلكن،ةوالكيفي ّةي ّالكمّ خصائصه
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