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 مدخل إلى البحث العممي
 مفهوم البحث العممي

النشاط الذم يتقػدـ بػه الباحػث لحػؿ أك محاكلػم حػؿ مشػملم  ا مػم يعرؼ البحث العلمي على أنه 
تقػػديـ كا تقصػػام مػػف أ ػػؿ  ،أك فحػػص مكعػػكع معػػيف ،ذات حقيقػػم معنكيػػم أك ماديػػم أك حد ػػيم

  ديدة للمعرفم اإلن انيم.ات إعاف
عبػارة عػف كيكصػؼ علػى أنػه  .نا ػدة للتكصػؿ إلػى حلػكؿ للمشػمبلت محاكلم د يقمك أيعان كه   

 عمليم منظمم في  مع البيانات كت  يلها كتحليلها لحؿ مشملم ما. 
التػػػي يقػػػـك بهػػػا الطلبػػػم ا ػػػتمماالن لمتطلبػػػات حصػػػكلهـ علػػػى بحػػػكث الألغػػػراض إ ػػػرام ك كلمػػػف     

البحػػث العلمػػي لهػػذي ال ايػػم كد أف يتعػػمف تعريػػؼ نػػالشػػهادات ال امعيػػم فػػي تمصصػػاتهـ، ف ننػػا 
 كهذي العناصر هي: ،أربعم عناصر ر ي يم

          Systematic Approachطريقم منظمم  .1

   Objectivity        المكعكعيم .2
   Information     المعلكمات .3

               Decision Makingاتماذ القرار  .4

ؼ البحث العلمي على أنه: طريقم منظمم كمكعكعيم في  مػع البيانػات كعليه يممف تعري      
 كت  يلها كتحليلها ال تمبلص المعلكمات لتزكيدها لطالبها ال تمدامها في عمليم اتماذ القرار.

 
 شروط ومستمزمات البحث العممي

،  ػكام البحث العلمي ال يد م مكعم مف الشركط كالم تلزمات البحثيػمفي ينب ي أف تتكفر      
أطركحم أك ر ػالم  امعيػم بممتلػؼ م ػتكياتها العلميػم كاألماديميػم، أك بحثػان لمػ تمر  البحث ماف

 :كتشمؿ هذي الشركط كالم تلزمات ما يليأك للنشر في دكريم علميم، 
ينب ػػػي أف تتػػػكفر ثػػػبلث  ػػػمات أ ا ػػػيم فػػػي : ك صيييةاال العنيييوان الواشييي  والشيييامل لمبحيييث( 1

 العنكاف هي:
العامػػػػػػم أك  هأف يشػػػػػػمؿ البحػػػػػػث، بمػػػػػػؿ عباراتػػػػػػه كملماتػػػػػػه كمصػػػػػػطلحاتأم  الشييييييمولةل  . أ

المتمصصم الم اؿ المحدد كالمكعكع الد يؽ الػذم يمػكض الباحػث فيػه، كعلػى الم ػاؿ 
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الم   ػػػي أك ال  رافػػػي الػػػذم يمصػػػه، كمػػػذلؾ التتػػػرة الزمنيػػػم التػػػي ي طيهػػػا البحػػػث، إذا 
 :مثبلن تطلب األمر، 

ات لطمبل التوجةهي عمى زةادة نسب النجاح لممدارس التابعل )أثر الدروس الخصوصةل لمادة الرةاشة
 (.2008/2009لمدةرةل تربةل وتعمةم عمان الرابعل لعام 

ي ب أف يمكف عنكاف البحث كاعػحان فػي مصػطلحاته كعباراتػه كفػي ا ػتمدامه   الوشوح . ب
 للرمكز إذا دعت الحا م لذلؾ.

عػكعيم محػددة للمكعػكع الػذم كنقصد بها أف يعطي عنػكاف البحػث دالالت مك  الداللل   . ت
 يطلب بحثه كمعال ته كالمتابم عنه، كاالبتعاد عف العمكميات.

يبػػدأ بتحديػػد  أفينب ػػي علػػى الباحػػث   تحدةييد خطييوات البحييثا وأ دادييها وحييدود  المطموبييل( 2
كاعح لمشملم البحث، ثـ كعع الترعيات المرتبطم بالمشملم، ثػـ تحديػد أ ػلكب  مػع البيانػات 

 .  الحقان لمطلكبم لبحثه كتحليلها. ك يتـ منا شم ذلؾ كالمعلكمات ا
ي ػػب أف يتنا ػػب البحػػث كمكعػػكعه مػػع إممانػػات  ام الكييادي بموشييوع البحييث تييودر املميي( 3

 اإللماـ المافي بم اؿ كمكعكع البحث. عنديالباحث، كمف العركرم أف يمكف 
يتنا ػب  بحيػث ،لبحػكثتحديػد ك ػت إلن ػاز كتنتيػذ ا ي ػب ( تودر الوقت الكادي لدى الباحيث 4

 .لهحدكد المكعكعيم كالممانيم الالك ت المحدد للبحث مع 
 ،اعتبػػػار األمانػػػم العلميػػػم فػػػي اال تبػػػاس عػػػركرة  عميييى اءراأل الصيييةمل والمسيييندة( االعتمييياد 5
اال ػػػتتادة مػػػف المعلكمػػػات كنقلهػػػا أمػػػر فػػػي غايػػػم األهميػػػم فػػػي متابػػػم البحػػػكث، كتترمػػػز األمانػػػم ف

 لى  انبيف أ ا ييف هما:العلميم في البحث ع
 اإلشارة إلى المصدر أك المصادر التي ا تقى الباحث معلكماته كأفماري منها. . أ
 التأمد مف عدـ تشكيه األفمار كاآلرام التي نقؿ الباحث عنها معلكماته.  . ب

بطريقػػم ت ػػذب ك بأ ػػلكب كاعػػح، كمقػػركم، كمشػػكؽ،  المتابػػم  وشييوح أسييموب كتابييل البحييث( 6
 متابعم صتحاته كمعلكماته.القارئ، كتشدي إلى 

على الباحث أف يتػرؾ المشػاعر  عن التحةز دي الوصول إلى النتائج الموشوعةل واالبتعاد ( 7
فالباحث العلمي ينب ي أف يت رد مف مػؿ كغيرها عند عرعه للنتا ج التي تكصؿ إليها، كاألنانيم 

 .الهتكات التي  د ين ر إليها
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مكانةيييل التحإلييي  وامثبيييا( 8 يممػػػف التحقػػؽ مػػػف نتػػػا ج درا ػػم مػػػا، إمػػا مػػػف مػػػبلؿ ات  لتجرةييب واك
التػي  ا تمداـ تصاميـ أمرل، أك أدكات  مع بيانات ممتلتػم لهػا نتػس مصػا ص أدكات الدرا ػم

. ممػا كيممػف تمػرار نتػس الدرا ػم علػى م مكعػات أك عينػات مشػابهم لهػا   فػي يقـك بها الباحث
إلثبػػات كالتحقػػؽ مػػف البحػػكث المميػػم، مػػا البحػػكث النكعيػػم فهػػي أصػػعب فػػي اأ البحػػث الممػػي .

 ألنها تكفر بيانات كصتيم لمكا ع كمكا ؼ فريدة  د ال يتكفر ما يشابهها.
ي ػػتند إلػػى  كاعػػد  تتطلػػب مػػؿ أنػػكاع البحػػكث تتميػػران منطقيػػان، ي بالمسييببات التفكةيير المنطإليي( 9

عبػػػػارات أك ا ػػػػتقرا ي ينطلػػػػؽ مػػػػف  : تتميػػػػركالتتميػػػػر المنطقػػػػي إمػػػػا أف يمػػػػكف المنطػػػػؽ كأحمامػػػػه.
 ػػتنباطي  ا ػػتنتا ي  ينطلػػؽ مػػف عبػػارة عامػػم أك اتتميػػر ، أك حػػاالت ماصػػم إلػػى تعػػاميـ عامػػم
 مف تعميـ إلى ا تنتاج ماص.

 ،التػرابط المنطقػي كالمكعػكعي بػيف أ ػزام البحػث( و ناك شروط ومسيتمزمات أخيرىا مثيل  10
عػػافته  ا  ػػهاـ مكعػكع، ك تػكفر مصػػادر كمعلكمػػات كافيػم عػػف مكعػػكع كم ػاؿ البحػػثك  البحػػث كا 

 .الد م الل كيم كالتعبيريمك  ،الى المعرفم في م اؿ التمصص
 

 أنواع البحوث العممةل

كتشػػػػير أغلػػػػب األدبيػػػػات هنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف اال تهػػػػادات فػػػػي تصػػػػنيتات البحػػػػكث العلميػػػػم،      
 المتعلقم بالمكعكع إلى ك كد ثبلثم أصناؼ مف األبحاث، تشمؿ:

 .البحكث المميم كالبحكث النكعيم .1
 البحكث األ ا يم كالبحكث الطبيعيم كالبحكث اال تماعيم. .2

 بحكث العلـك اإلن انيم كبحكث العلـك الصرفم كالتطبيقيم. .3

 
 البحوث الكمةل والبحوث النوعةل

هػي نػكع مػف البحػكث العلميػم التػي تتتػرض   Quantitative Research( البحوث الكمةل 1
 التػػيهػػي ك  ،كلػػم عػػف مشػػاعر كمعتقػػدات األفػػرادك ػػكد حقػػا ؽ ا تماعيػػم مكعػػكعيم، منتػػردة كمعز 

 ،إحصػا يان كتعػالج بياناتهػا ، كالثبػات كتمعػع لشػركط الصػدؽ، ت تمدـ األر اـ في تحليؿ بياناتهػا
ثبلثػم أنػكاع، هػي: البحػث الم ػحي كتشػتمؿ علػى  ،كيممف تعميـ نتا  ها علػى الم تمػع األصػلي

 :فيما يلي بتكعيح هذي األنكاعالكصتي، كالبحث الت ريبي، كالبحث المقارف، ك نقـك 
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ت ميع مػنظـ للبيانػات المتعلقػم بم   ػات إداريػم كهك طريقم    Surveyأ. البحث المسحي الوصفي
أك علميػػػم أك ثقافيػػػم أك ا تماعيػػػم، مالمػػػدارس كالم   ػػػات التعليميػػػم األمػػػرل، كتتعلػػػؽ البيانػػػات 

ذلؾ عػػف مكظتكهػػا كمػػدماتها الم معػػم مػػف هػػذي الم   ػػات بأنشػػطتها كعملياتهػػا كا  راماتهػػا، كمػػ
أهػػـ أداة كتعتبػػر اال ػػتبانم الممتلتػػم، كهػػك المػػنهج األمثػػر ا ػػتمدامان فػػي البحػػكث العلميػػم المميػػم، 

كتشػػمؿ ، ت المطلكبػػم لهػػذا النػػكع مػػف البحػػكثبحػػث يممػػف ا ػػتمدامها ل مػػع البيانػػات كالمعلكمػػا
 :ما يلي تصنيتات المنهج الم حي

  ة كتحديػػدها، كتبريػػر الظػػركؼ كالممار ػػات، أك الم ػػح الكصػػتي: كيعنػػي بكصػػؼ الظػػاهر
 التقييـ كالمقارنم.

  الرتباطيم بيف المت يرات.االرتباطي: يدرس العبل ات االم ح 

  الم ح التنب م: كهك الم ح الذم يحاكؿ كعع تنب ات م تقبليم مبنيم على حقػا ؽ الكا ػع
 الحالي.

 :ير الظاهرة عبر الزمف. كهك الذم يدرس أنماط كمراحؿ نمك أك ت ي الم ح التطكرم 

 
 

من أكثر أنواع البحيوث التيي  ا(الرتباطياوتخصةصًا )وةعتبر البحث المسحي الوصفي 
وذلييك بسييبب  االبيياحثةن بييالخ  دييي مجييال بحييث الظييوا ر والتعةييرات االجتماعةييلةمجييإ إلةهييا 

 بةانياتاستخدمها لجمي  ال أن أداة البحث التي ةتمحةث سهولل إجراأل  ذا النوع من البحاثا 
تعتبر من أةسر وأسهل وأسرع أسيالةب جمي  البةانيات. وديي  يذا النيوع مين ا ( ي االستبانه)و 

ةييتم صييةاال الفرشييةات واسييتنباط مييا ةترتييب عمةهييا ميين متعةييرات مسييتإلمل ومتعةييرات البحيياث 
إحصيييائةل. ولهيييذا سيييعةنا إليييى ذكييير تصييينةفات هيييا بإسيييالةب تحمةما وجمييي  البةانيييات و تابعيييل

ختةييار  نييوع البحييث حسييب الحالييل أو مشييكمل الالعممةييل معطيياأل درصييل  وتإلسييةمات البحييوث
 الدراسلا وعدم امصرار عمى نوع واحد من البحوث.

 
هػك ت ييػر متعمػد كمعػبكط للشػركط المحػددة   Experimental Researchالتجرةبيي  البحيثب. 

 يير مػف ثثػار فػي للكا ع أك الظاهرة التي تمكف مكعكعان للدرا م، كمبلحظم ما ينتج عف هذا الت
 الظاهرة. كأالكا ع  ذلؾ
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 Independent)المت يػػػرات الم ػػتقلم ث عػػػادة بتطكيػػع كاحػػد أك أمثػػػر مػػفكيقػػـك الباحػػ

Variables)   المك ػكدة فػي مشػملم البحػث كفرعػياتها، ب ػرض معرفػم تأثيرهػا علػى المت يػػرات
 كمف ثـ  ياس تلؾ التأثيرات.  (Dependant Variable )التابعم 
، هػػػك المقارنػػػم كالمقاي ػػػم بػػػيف ظػػػاهرتيف عػػػادةن   Comparative Researchالمإليييارن  ثبحيييج. ال

 ل ػػرضكأحيانػػان أمثػػر مػػف ظػػاهرتيف، ب ػػرض التعػػرؼ علػػى أك ػػه الشػػبه كأك ػػه االمػػتبلؼ بينهمػػا، 
 ابلػػػم ك الحصػػػكؿ علػػػى معلكمػػػات منا ػػػبم كد يقػػػم، كعػػػادة تمػػػكف هػػػذي المعلكمػػػات مميػػػم كر ميػػػم 

 للمقارنم كالتحليؿ. 
البحث النكعي هك نػكع مػف البحػكث العلميػم   Qualitative Researchلبحوث النوعةل ( ا2

التػػػػي تتتػػػػرض ك ػػػػكد حقػػػػا ؽ كظػػػػكاهر ا تماعيػػػػم يػػػػتـ بنامهػػػػا مػػػػف مػػػػبلؿ ك هػػػػات نظػػػػر األفػػػػراد 
 كال ماعات المشارمم في البحث. كتشتمؿ على المناهج كاإل تراتي يات التاليم:

  دراسييل الحالييلCase Study   كعميػػؽ لكعػػع معػػيف أك حالػػم  عػػف فحػػص د يػػؽكهػػي عبػػارة
التمػػرة األ ا ػػػيم فػػػي درا ػػػم م. ك م، أك م مكعػػم مػػػف الكثػػػا ؽ المحتكظػػػفرديػػم، أك حادثػػػم معينػػػ

الحػػػاالت  بشػػػمؿ متصػػػؿ كد يػػػػؽ  الحالػػػم هػػػي أف تػػػتـ درا ػػػم حالػػػم كاحػػػدة  كربمػػػػا عػػػدد مػػػف
لم درا ػم الحالػم أهػداؼ أك أ ػ  كبا تمداـ مافم الك ػا ؿ المنا ػبم. ك ػد يمػكف هنػاؾ تنػكع فػي
مػكف درا ػم الحالػم فػي تالحالم. ك  إال أف الهدؼ العاـ هك الكصكؿ إلى أممؿ فهـ مممف لتلؾ

 مػػبلؼ، بألمػػرلا ك ػػيا ها الطبيعيػػيف، دكف االنشػػ اؿ بتعمػػيـ النتػػا ج علػػى الحػػاالت كعػػعها
الكعػػػع فػػػي البحػػػث الت ريبػػػي الػػػذم يػػػتحمـ الباحػػػث فيػػػه بمت يػػػرات الدرا ػػػم لي تمشػػػؼ مػػػدل 

ال ػػبب  أك العامػػؿ المػػ ثر ، كبمػػبلؼ البحػػث الم ػػحي الػػذم تطػػرح فيػػه م مكعػػم مػػف  رتػػأثي
بمبلحظػم  فػ ف أ ػلكب درا ػم الحالػم يهػتـكعليػه، على عينم ممثلػم لم تمػع الدرا ػم.  األ  لم

بشػػمؿ أدؽ كأمثػػر ترميػػزنا  كالتحليػػؿ ،هػػدؼ اال تمشػػاؼ بعمػػؽ أمثػػر، بمصػػا ص كحػػدة متػػردة
تنػػكع فػػي مصػػادر  حيػػاة لهػػذي الكحػػدة. كيتعػػؿ أف يمػػكف هنػػاؾف دكرة الللظػػكاهر التػػي تمػػكٌ 

 تاحػمالمعلكمػات الم كيممػف ا ػتمداـ  ميػع ،البيانات كالمعلكمػات الماصػم بالحالػم المدرك ػم
 .درا م الحالم أ لكب المبلحظم هك العنصر الر يس فييبقى مميم مانت أك نكعيم، لمف 

  المينهج الوثيائإلي التحمةمييAnalytical : البحػػكث  لهػذي، ك يطلػؽ عليػه المػنهج التػاريمي كأحيانػان
 أيعػػػػان طبيعتهػػػػا الكصػػػػتيم فهػػػػي تصػػػػؼ كت ػػػػ ؿ األحػػػػداث كالك ػػػػا ع التػػػػي  ػػػػرت كتمػػػػت فػػػػي

 يػػم امتشػػاؼ تعميمػػات ت ػػاعد علػػى فهػػـ الحاعػػر بػػؿ ها بكتت ػػير تقػػـك بتحليلهػػا الماعػػي، ك 
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 ير كالتطػكر فػيبأشيام كأحداث في الم تقبؿ. كيرمز البحث التاريمي عادة على الت  كالتنب 

 األفمػػػػػار كاالت اهػػػػػات كالممار ػػػػػات لػػػػػدل األفػػػػػراد أك ال ماعػػػػػات أك الم   ػػػػػات اال تماعيػػػػػم
، الممتلتػػم. كي ػػتمدـ الباحػػث التػػاريمي نػػكعيف مػػف المصػػادر للحصػػكؿ علػػى المػػادة العلميػػم

 .المصادر األكليم كالثانكيم :كهما

  المنهج الثنواراديEthnography  كهػك عبػارة عػف كصػؼ  ،عػراؽدكي مى أيعػان ددرا ػم األ
كتحليػػؿ كتت ػػير لثقافػػػم م تمػػع أك م مكعػػم مػػػف األفػػراد، أك نظػػاـ مػػػا، كترمػػز علػػى األفعػػػاؿ 
ف ا ػػتراتي يم  كالمعتقػػدات، كالل ػػات، كنمػػط الحيػػاة لهػػ الم األفػػراد أك الم تمعػػات أك النظػػاـ، كا 

بي ػػػػات   مػػػع البيانػػػػات تػػػ دم للحصػػػػكؿ علػػػى تصػػػػكرات النػػػاس ك ػػػػلكمياتهـ كمعتقػػػداتهـ فػػػػي
يعتمػػػد  مػػػع ك نثركبيكلك يػػػم عمػػػؿ ميػػػداني مطػػػكؿ كشػػػامؿ، الا تماعيػػػم، كت ػػػتلـز الدرا ػػػات ا

كمػذلؾ علػى المقػاببلت الر ػميم ، البيانات على المبلحظػم كالمشػاهدة الميدانيػم بشػمؿ ر ي ػي
 كالكثا ؽ.

  )المنهج الظيا راتي )دراسيل الظيوا رPhenomenology   كي ػمى أيعػان مػنهج كصػؼ الظػكاهر
كالظاهرة  د تمكف أحداث، أك مكا ػؼ، أك ت ػارب، أك  ،ا عيم، كيعني ذلؾ درا م ظاهرة ماالك 

 متاهيـ.
  الميييينهج امجرائيييييAction Research   يهػػػػدؼ البحػػػػث اإل را ػػػػي إلػػػػى تح ػػػػيف المعػػػػارؼ

كاإل ػرامات كالممار ػػات البلزمػػم، ب ػرض تطػػكير متطلبػػات عمػؿ مػػا  يػػد الدرا ػم، كذلػػؾ مػػف 
 العامليف فيها. مبلؿ مشارمم األفراد

إحصػػػا ينا، ممػػػا فػػػي  فػػػي البحػػػث النػػػكعي ال ي ػػػعى الباحػػػث ألف تمػػػكف العينػػػم ممثلػػػم       
المػػراد الكصػػكؿ إليػػه مػػف بحثػػه، الباحػػث العينػػم بنػػام علػػى الهػػدؼ  بػػؿ يقػػرر، البحػػث الممػػي

 كال ياؽ الذم يتـ فيه البحث، بما يعمف تكفر معلكمات مافيم للكصكؿ لتهـ أعمؽ لم تمع

 الظػػاهرة فالقصػػد لػػيس المػػركج بنتػػا ج يػػراد تعميمهػػا، بػػؿ التعمػػؽ فػػي فهػػـ الحالػػم أك،  ػػمالدرا
 .المدرك م

 
  Research Ethics   أخالقةات البحث العممي

إلػى امت ػاب  مأمبل يه باإلعػافم إلػى أنػه عمليػه منه يػه تػ دم البحث العلمي عملييعتبر       
لباحػػث ل كلػػذا فػػ ف ،ؿ مػػا يكا هنػػا مػػف مشػػمبلتكحػػ ،الظػػكاهر الممتلتػػم المزيػػد مػػف المعرفػػم عػػف
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المعرفيػم  المكاصػتاتإلػى  نػب مػع  العلمي مكاصتات أمبل يػه ي ػب أف يمػكف مت ػلحا بهػا  نبػان 
 .كالمنه يم
احتراـ حقكؽ اآلمريف كثرا هـ كمرامتهـ،  ػكام أمػانكا مػف  تقتعي أمبل يات البحث العلمي      

ـ مػػف الم ػػتهدفيف مػػف البحػػث، كتتبنػػى مبػػادئ أمبل يػػات أ ،المشػػارميف الػػزمبلم البػػاحثيف، أـ مػػف
عامػػػم  يمتػػػي دالعمػػػؿ اإلي ػػػابيد ك دت نػػػب العػػػررد، كهاتػػػاف القيمتػػػاف ي ػػػب أف  البحػػػث العلمػػػي

التػػي تتعلػػؽ رميزتػػي االعتبػػارات األمبل يػػم مػػبلؿ عمليػػم البحػػث، كهنػػاؾ بعػػض االعتبػػارات  تمكنػػا
 : تتعمف اآلتيكالتي  للباحث ينب ي اإلشارة إليها، األمبل يبال لكؾ 

 الباحػث مػكفيبحػث منقكلػم بصػدؽ، كأف الي ب أف تمكف نتا ج : Truthfulness المصداقةل 
ظنػػه  ػػػد يعلػػى مػػػا  ممػػػؿ أيػػم معلكمػػػات نا صػػم أك غيػػػر ماملػػم معتمػػػدان يال ف نقلػػه، كأي فيمػػػا أمينػػان 

 .  فحاكؿ إدماؿ بيانات معتمدا على نتا ج النظريات، أك األشماص اآلمريي حصؿ، كال
 همنا ػػػػبان لم ػػػػتكل مبرتػػػػالباحػػػػث قػػػػـك بػػػػه ييمػػػػكف العمػػػػؿ الػػػػذم   ػػػػب أفي  Expertise الخبرة
طبػػؽ يحػػاكؿ فهػػـ النظريػػم بد ػػم  بػػؿ أف يثػػـ  ،المبػػد ي عػػد العمػػؿكي ػػب عليػػه أكالن أف ي، هكتدريبػػ

 .المتاهيـ أك اإل رامات
 ػػدم أك لمطػػر  علػػى الباحػػث أف يمػػكف حريصػػان علػػى عػػدـ تعػػريض نت ػػه   Safety السييالمل

فػي بي ػات  هحػاكؿ تنتيػذ بحثػي حتياطات التحعيريم عند الت ػارب ملهػا، كالاالمذ أف يأأمبل ي، ك 
اال تماعيػػم، أك الميميا يػػم، ممػػا أف  ػػبلمم   ػػد تمػػكف مطػػرة مػػف النػػكاحي ال يكلك يػػم، ال كيػػم،

 عرعػػهـيشػػعرهـ بالم ػػؿ أك ينب ػػي علػػى الباحػػث أف ي ، فػػبلالم ػػتهدفيف مػػف البحػػث مهمػػم أيعػػان 
 ه. للمطر في مكعكع بحث

حصػػؿ يعمػػؿ معهػػـ، حتػػى ي حػػاكؿ بنػػام عبل ػػم ثقػػم مػػع الػػذيفعلػػى الباحػػث أف ي  Trust الثإلييل
 .قـك بدرا تهيالذيف   ت ؿ ثقم الناسيال أف كنتا ج أمثر د م، ك  ،على تعاكف أمبر منهـ

د ك يػػعلػػى مكافقػػم  ػػابقم مػػف الػػذيف  همػػف حصػػكل الباحػػث أمػػدي ػػب أف يت  Consent الموادإلييل
مػػبلؿ فتػػػرة البحػػث، إذ ي ػػػب أف يعلػػـ األفػػػراد المػػراد درا ػػػتهـ أنهػػـ تحػػػت الدرا ػػػم،  العمػػؿ معهػػػـ

 .الحصكؿ على مكافقتهـ لذلؾ هعليفالدمكؿ في ملميم اآلمريف  الباحث جاإذا احت فمثبلن 
علػػى لػػديهـ الحػػؽ لبلن ػػحاب مػػف الدرا ػػم فػػي أم ك ػػت، ك  النػػاس  Withdrawal االنسييحاب

كأف  ،كي ب معػاملتهـ بػاحتراـ ،يمكنكف متطكعيف أف المشارميف غالبا ما دا مان تذمر الباحث أف ي
 يقعػكي فػي عمػؿ ثمػر أمثػر ربحػان  بحػث يممػنهـ أفالمشػارمم فػي الالك ت الذم يمصمكنه أل ؿ 
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هنػػا يتعػػؿ أف المشػػارميف، ك  ان ػػحاب بعػػضالباحػػث تك ػػع يكفا ػػدة لهػػـ، كلهػػذا ال ػػبب ي ػػب أف 
اال ػػػتمرار مػػػع  هعػػػعهـ تحػػت الدرا ػػػم، بحيػػػث يممنػػيمػػف األفػػػراد لبػػأمبر عػػػدد مممػػػف  هبحثػػػيبػػدأ 

 .بحث ذات معنىالم مكعم مبيرة مافيم لتتأمد مف أف نتا ج 
بت ػػ يؿ األصػػكات أك ي ػػكز أف يقػػـك الباحػػث  ال   Digital Recording التسييجةل الرقمييي

علػػػى  حصػػػؿعليػػػه أف يالم ػػػتهدفيف مػػػف البحػػػث، ك  التقػػػاط صػػػكر أك تصػػػكير فيػػػديك دكف مكافقػػػم
ا ػػتمداـ ثالت تصػػكير أك نػػا بلت صػػكت  حػػاكؿيال أف المكافقػػم الم ػػبقم  بػػؿ بػػدم أم ت ػػ يؿ، ك 

 .لت  يؿ أصكات كحرمات الم تهدفيف ممبأة
إعطػػام ت ذيػػم را عػػم للم ػػتهدفيف مػػف الباحػػث  إذا مػػاف بمقػػدكر  Feedback التعذةييل الراجعييل

فػػي هػػذي الحالػػم ، ك بػػالتقرير مػػامبلن  ميفتزكيػػد المشػػار  ي ػػد ال يمػػكف بمقػػدكر ك تعػػؿ، ه فعليػػه أف يبحثػػ
كتتػػػي بػػػال رض  أك بعػػػض العبػػػارات كالتكصػػػيات  ػػػد تمػػػكف مهمػػػم لػػػديهـ إعطػػػا هـ ملمصػػػان فػػػ ف 

 علػػيهـ الصػػكر كاألصػػكات أك النصػػكص المطبكعػػمالباحػػث عػػرض يالمطلػػكب، كمهػػـ  ػػدان أف 

 ف ألم عػػرر   ػػدم أكالم ػػتهدفك  للعبػػارات التػػي  الكهػػا م ػػبقا  بػػؿ النشػػر، حتػػى ال يتعػػرض

 .لما  الكي أك فعلكي الباحث معنكم ب بب تت ير
مػف أمػبلن  الم ػتهدفيفي ػب علػى الباحػث أف ال يعطػي   False Hope المل المزةف/ الكياذب

، كأف ال يعطػػػي بحػػػثالب ػػػبب  أف األمػػػكر  ػػػكؼ تت يػػػرم التػػػي يطرحهػػػا تقػػػكد إلػػػى  ػػػ لاألمػػػبلؿ 
 ي. أك تأثير  يز أك مرم هأك  لطت هكعكدنا مارج نطاؽ بحث
 ػد يمػكف بعػض الم ػتهدفيف أمثػر عرعػم للشػعكر   Vulnerability مراعاة مشاعر اءخرةن

اال ت ػػبلـ ب ػػبب عامػػؿ ال ػػف أك المػػرض أك عػػدـ القػػدرة علػػى التهػػـ أك التعبيػػر   باالنهزاميػػم أك
 . مراعاة مشاعرهـى الباحث في ب عل

   فػػبلهالمكا ػػؼ لصػػالح بحثػػي ػػت ؿ  ال ي ػػكز للباحػػث أف  Exploitation اسييتعالل المواقييف
 ه.مدـ بحثيقكله اآلمركف بشمؿ غير مباشر حتى يأك ما  بلحظهيت ر ما ي كز أف ي

فػبل ، الم ػتهدفيف فػي مػؿ األك ػات حمايػم هكيػمى الباحث لع  Anonymity سرةل المعمومات
ؿ تحكيػؿ كيممف تحقيؽ ذلؾ مػف مػبل عًط أ مام أك تلميحات ت دم إلى مشؼ هكيتهـ الحقيقيم،ي

يتعلػػؽ بهكيػػم الم ػػتهدفيف بعػػد انتهػػام  األ ػػمام إلػػى أر ػػاـ أك رمػػكز مػػع التأمػػد مػػف إتػػبلؼ مػػؿ مػػا
 . الدرا م
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 الصفات المطموبل دي الباحث

 :، كهيالتي ي ب أف يتحلى بها الشمص الباحث الصتاتيك د نكعيف مف  
 . صفات خمإلةل 1

ن ػػػػاف، كأكؿ هػػػػذي  الباحػػػػث متتعلػػػػؽ الصػػػػتات الملقيػػػػم بتلػػػػؾ المصػػػػا ص ذات العبل ػػػػم ب 
الصػػػتات التػػػي ي ػػػب تكفرهػػػا فػػػي الشػػػمص الباحػػػث هػػػي الصػػػدؽ كاألمانػػػم فػػػي ت ػػػ يؿ كتتريػػػ  
البيانات الم تمدمم في حؿ مشملم البحث. مما يتك ب على الباحث أف يحػب عملػه الػذم يقػـك 

بشػمؿ ألف ذلػؾ يػنعمس  ،كالذم ينعمس مف مبلؿ  ػكة الرغبػم عنػدي فػي القيػاـ بعمليػم البحػث ،به
كفػػػي مناكلػػػم  ،مػػػع النػػػاس الباحػػػث مباشػػػر علػػػى در ػػػم المكعػػػكعيم فػػػي نتػػػا ج البحػػػث، كبتعامػػػؿ

الباحػػث مػػف ، كهػػذا يممػػف قػػدرة علػػى المبلحظػػمالك  ،فػػي ت ػػ يؿ البيانػػات البلزمػػم مد ػػالك  ،المشػػملم
 البحث  يد الدرا م.في عمس الكا ع 

 . صفات عممةل2

كيممػف تق ػيـ هػذي  ،بل م بالباحػث معػالـتتعلؽ الصتات العلميم بتلؾ المصا ص ذات الع 
 الصتات الى نكعيف:

كتتمثػػؿ هػػذي الصػػتات بالمصػػا ص التػػي ي ػػب أف تتػػكفر فػػي مػػؿ باحػػث  أ. صييفات عممةييل عامييل 
 مؿ هذي الصتات على ما يلي:تكتش ،م يقـك بهذكب ض النظر عف نكع البحث ال

ى يػػتممف مػػف الحصػػكؿ مقػػدرة الباحػػث علػػى القيػػاـ بعمليػػم تصػػميـ البحػػث بطريقػػم  يػػدة حتػػ   1 
، كامتيػػػار الطريقػػػم األمثػػػؿ فػػػي  مػػػع معلػػػى البيانػػػات المنا ػػػبم، كتحديػػػد االمتبػػػارات البلزمػػػ

 البيانات المطلكبم.
 مقدرة الشمص الباحث على ربط البيانات التي يتـ ت ميعها.  2 

البعػػػد عػػػف العػػػادات كالتقاليػػػد أم المقػػػدرة علػػػى عمػػػؿ األبحػػػاث بمكعػػػكعيم لت نػػػب التحيػػػز،    3 
الشمصػػيم فػػي عمليػػم البحػػث حتػػى يممػػف الكصػػكؿ الػػى نتػػا ج يممػػف ا ػػتمدامها فػػي  كالمبػػرة

 تحقيؽ أهداؼ البحث.

 كك كب درا ػم األحػداث كالظػكاهر التػي، كالظكاهر البحث كرام الم ببات الحقيقيم لؤلحداث  4 
عػركرة ك ػكد عبل ػم ال ػـز ب يدرمها الباحث مف حكله كيبحث عف م ػبباتها الحقيقيػم، كعػدـ

  .معينيف لم رد حدكثهما في نتس الك ت حدثيف  ببيم بيف
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الد ػم فػي  مػع األدلػم  ، كالمقصػكدالد م كمتايم األدلم للكصكؿ إلى القػرارات كاألحمػاـ تكمي  5 
مف مصادر متعددة مكثكؽ بها كعدـ الت ػرع فػي الكصػكؿ إلػى القػرارات كالقتػز  كالمبلحظات
 ما لـ تدعمها أدلم كمبلحظات مافيم. إلى النتا ج

تتعلؽ الصػتات العلميػم الماصػم بتلػؾ المصػا ص التػي ي ػب أف تتػكفر  فات عممةل خاصل ب. ص
 كمف هذي المصا ص: ،بالشمص الباحث كذات عبل م بمكعكع البحث  يد الدرا م

  ،كتحديػػػػد  بحػػػػث،مهمػػػػم  ػػػػدان لتشػػػػميؿ أهػػػػداؼ ال فهػػػػيالمعرفػػػم النظريػػػػم بمكعػػػػكع البحػػػػث
 . هالمت يرات ذات العبل م بتحقيؽ أهداف

 م طػػرؽ البحػػث الممتلتػػم كميتيػػم المتاعػػلم مػػا بػػيف هػػذي الطػػرؽ حتػػى يػػتـ ا ػػتمداـ معرفػػ
 طريقم البحث األمثؿ في حؿ مشملم البحث. 

 عػػماف مػػف أ ػػؿ األمثػػؿ ل مػػع البيانػػات  بحػػثمقػػدرة الباحػػث فػػي تحديػػد م تمػػع كعينػػم ال
 . مع بيانات تتتؽ كالمعلكمات المطلكبم
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 الفصل الثاني
 لعمميتصمةم البحث ا
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 الفصل الثاني
 تصمةم البحث العممي

Scientific Research Design 

 
يهدؼ البحث العلمي إلى حؿ المشملم أك درا م ظاهرة معينم، كهنا يأتي دكر الباحث في التمطيط  

لحؿ المشملم، كذلؾ مف مبلؿ كعع تصكر مامؿ عف طريقم تنتيذ البحث كاآلليم التي  كؼ ت تمدـ في 
ي اد التبريرات العمليم حكؿ ا تمداـ المنه يم التي حددها الباحث دكنان عف  مع البيانات  كتحليلها، كا 

 المنه يات األمرل التي يممف أف تتبع في الحصكؿ على البيانات كرصد الظاهرة لحؿ المشملم. 
 

 خطوات إجراأل البحث العممي
  هناؾ عشرة مطكات إل رام البحث العلمي، كتشمؿ هذي المطكات ما يلي:

a.  .امتيار المشملم كتحديدها كتعريتها 
b.  .كصؼ العبل م بيف المشملم كاإلطار النظرم األشمؿ 

c.  .صياغم الترعيات كالت ا الت 

d.  .التصميـ الت ريبي للبحث 

e. . تحديد العينات  م تمع الدرا م كالت م الم تهدفم 

f.  امتيار أدكات  مع البيانات 

g.  إعداد دليؿ للعمؿ 

h.  تحليؿ النتا ج 

i. ا ج تت ير النت 

j. .متابم تقرير البحث كنشري 

 
 كيممف تكزيع مطكات إ رام البحث العلمي على فصكؿ البحث مما يلي: 

: كيشتمؿ هذا التصؿ على التمهيد أك المقدمم، مشملم كأ  لم Introductionالتصؿ األكؿ: مقدمم البحث 
ا يم لمت يرات الدرا م، البحث، كفرعيات البحث، كنمكذج البحث  إف ك د ، كالتعريتات النظريم كاإل ر 

 كأهميم البحث، كأهداؼ البحث كمحددات البحث، كحدكدي الزمنيم. 
 اإلطار النظرم كالدرا ات ذات الصلم. التصؿ الثاني: 

 التصؿ الثالث: الطريقم كاإل رامات 
 التصؿ الرابع: نتا ج البحث
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 التصؿ المامس: منا شم النتا ج كالتكصيات 
  ا مم المرا ع
 حؽ ا مم المبل

 ك ينا ش ال زم التالي هدؼ مؿ فصؿ مف التصكؿ كمحتكياته العلميم كربطها بمكعكع البحث. 
 

 Introduction الفصل الول  مإلدمل البحث
كيهدؼ هذا التصؿ إلى تعريؼ القارلم بمشملم الدرا م كتحديدها، كذلؾ مف مبلؿ  رد صياغم كاعحم 

كيشتمؿ هذا صياغم أ  لم البحث كأهميته كنمكذج البحث. لهذي المشملم، كالتي على عكمها يقكـ الباحث ب
 التصؿ على المكاعيع التاليم: 

 المإلدمل
تمثؿ المقدمم مدمبلن عامػان للمكعػكع، كتشػتمؿ عػادة علػى م مكعػم مػف التقػرات، تعػالج مػؿ فقػرة 
مكعكعان معينػان ينب ػي التطػرؽ إليػه فػي المقدمػم، كينب ػي أف تعطػي المقدمػم صػكرة كاعػحم عػف 

 يعم المكعكع المراد بحثه، كغالبان ما تحتكل المقدمم المكعكعات أك ال كانب التاليم:طب
 . توشة  عام لمموشوع الذي تناوله البحثا معطاأل دكرة عن ذلك الموشوع1
 تحدةد وتوشة  أ مةل الموشوع الذي ةجري بحثه. 2

 ودراسته. تحدةد السباب التي ددعت الباحث الختةار الموشوع الذي قام ببحثه. 3

 
 Research Problem مشكمل وأسئمل البحث

تحديد تعتمد على العلمي تشمؿ هذي المطكة أهـ مطكات إ رام البحث العلمي مكف  ميع مراحؿ البحث 
المألكؼ ل لكؾ معيف أك ظاهرة معينم مبلفان لما كيممف تعريؼ المشملم بأنها المركج ، مشملم الدرا م

ه نظريم أك ت ارب علميم  ابقم في نتس الم اؿ. كمف هنا يممف تحديد ا تمعت عليه ال ماعم أك أ رت
متهكـ المشملم بأنها  د تمثؿ غمكض المك ؼ، أك ما يعتريه الشؾ، أك أف تمكف ظاهرة بحا م إلى تت ير، 
أك  عيم تـ االمتبلؼ حكلها كتباينت ك هات النظر بشأنها كالبحث يمكف في  كهرها، أك هي مؿ  عيم 

مها أك مبلحظتها كيحيط بها شيم مف ال مكض. كمف هنا يممف اال تنتاج بأف تحديد المشملم يممف إدرا
كفؽ التعاريؼ ال ابقم البد للباحث مف تحديد المشملم ي تند إلى حا م لـ تشبع أك ك كد عقبم أماـ إشباعها. 

قم بحديد المشملم بشمؿ مف صياغم األ  لم التي المتعل كالعكامؿ التي ت ثر فيها، كمف هنا يتممف الباحث
 أمثر د م، كت هؿ على الباحث التعامؿ معها. 
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يػػػرل معظػػػـ البػػػاحثيف المبتػػػد يف، كماصػػػم الطلبػػػم فػػػي مرحلػػػم البمػػػالكريكس، أنػػػه ال يك ػػػد       
هنالػػػؾ مشػػػمبلت يممػػػنهـ معال تهػػػا كطرحهػػػا كبحثهػػػا، أك أف مػػػؿ المشػػػمبلت التػػػي يتتػػػرض أنهػػػا 

مػػريف، كهػػذي الر يػػم مػػف  بػػؿ المبتػػد يف أك الطلبػػم لهػػا مػػا بحا ػػم للبحػػث  ػػد تػػـ طرحهػػا مػػف  بػػؿ ث
 يدعمها لؤل باب التاليم:

 النظرة المحدكدة كالعيقم لمرا عم األدب .1

 الميتيم التي تمت بها المرا عم .2

 المحدكديم في المبرات العمليم، كالتمرة ال طحيم عف المشمبلت البحثيم .3

ف هػك عػدـ  ػدرتهـ علػى اال ػتمرار فػي مرا عػم كما يعزز هذي النظرة لدل الطلبػم كالمبتػد ي      
األدب المتصػػػؿ بالمكعػػػكع الػػػذم يرغبػػػكف فػػػي بحثػػػه، ممػػػا يػػػدفعهـ لبلعتقػػػاد بعػػػدـ ك ػػػكد مشػػػملم 

 بحثيم.
كبشمؿ عاـ، ف نه ينب ي على المبتد يف كالطلبم أف يأمذكا عػددان مػف المعػايير المهمػم عنػد       

 معايير: محاكلتهـ البحث عف مشملم معينم، كمف تلؾ ال
أف تمكف  ريبم مف م اؿ تمصص الباحث، فطالب إدارة األعماؿ ينب ي أف يبحث عػف  .1

كطالػػب الت ػػكيؽ ي ػػب عليػػه امتيػػار مكعػػكع  مشػػملم ذات صػػلم بم ػػاؿ إدارة األعمػػاؿ،
 يرتبط بالت كيؽ، كهمذا.

أف تمػػكف ذات صػػلم بالم ػػتقبؿ المهنػػي الػػذم يب يػػه الطالػػب، فالػػذم يرغػػب بالعمػػؿ فػػي  .2
 نكؾ ينب ي عليه االهتماـ بدرا م هذا القطاع مثبلن. طاع الب

 أف تمكف المشملم البحثيم  ريبم مف ميكؿ كاهتمامات الباحث أك الطالب. .3

أف تمػػػكف المشػػػملم البحثيػػػم لهػػػا  يمػػػم عمليػػػم، كلهػػػا صػػػلم بالممار ػػػات الماصػػػم بم ػػػاؿ  .4
 البحث.

 أف تمكف المشملم حديثم كلها داللم هامم بالن بم لم اؿ التمصص. .5

 
 Research Hypothesisدرشةات البحث 

الترعيم هي رأم مبد ي لحؿ المشػملم، أك إ ابػم محتملػم عػف ال ػ اؿ الػذم تمثلػه المشػملم،     
ا ػػػتنتاج أك تت ػػػير م  ػػػت للمشػػػملم يتم ػػػؾ بػػػه الباحػػػث لحػػػيف امتبػػػار الترعػػػيم  كبالتػػػالي فهػػػي

 كالتحقؽ مف صحتها ل رض  بكلها أك رفعها.
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أنهػا ت ػاعد فػي تحديػد أبعػاد المشػملم بشػمؿ د يػؽ، مػف أهمهػا: التكا ػد تحقؽ الترعيم  ملػم مػف 
، كت ػهـ أيعػان فػي كب تكفرهػا مػف أ ػؿ امتبػار الترعػيممما أنهػا تبػيف مػا هػي المعلكمػات المطلػ

 تحديد االمتبارات اإلحصا يم المنا بم الكا ب ا تمدامها المتبار الترعيم.
التػػػي تتعػػػمنها المشػػػملم، كهػػػي بالتػػػالي عمليػػػم تعتبػػػر الترعػػػيات انعمػػػاس أل ػػػ لم البحػػػث      

تحكيؿ األ  لم إلى صي م  ابلم لبلمتبػار إحصػا يان، ك ػد يمػكف هنالػؾ فرعػيم ر ي ػيم كاحػدة، أك 
 ػػد يمػػكف هنالػػؾ عػػدة فرعػػيات، كهػػذا ماعػػع لنػػكع كطبيعػػم البحػػث. كيممػػف أف تمػػكف الترعػػيم 

 اف:باإلثبات أك النتي كهذا  ا ز في الحالتيف. كالترعيم نكع
 ، كهػػي الترعػػيم التػػي تمػػت Null Hypotheses  H0الترعػػيم الصػػتريم أك المبد يػػم  .1

 صياغتها في البحث كالتي  ي رم امتبارها ل رض  بكلها أك رفعها. 

 ، كهي الترعػيم التػي  ػيتـ  بكلهػا Alternative Hypotheses  H1الترعيم البديلم  .2
 إذا رفعت الترعيم الصتريم أك المبد يم.

 
 

 Research Modelالبحث نموذج 
كهك ر ـ تكعكيحي يقكـ  الباحث ب عدادي يكعح تكزيع عناصر مشملم البحث كميتيم تأثيرها على بعض، 
كمف مبلؿ النمكذج يقكـ الباحث بتحديد العناصر التي ت ثر في المشملم كالتي يطلؽ عليها ا ـ المت يرات 

ات التابعم. كتحديد النمكذج يمكف مف مبلؿ رصد الم تقلم، كتحديد العناصر التي تتأثر كت مى المت ير 
الباحث لمشملم البحث كالعكامؿ التي ت ثر فيها، كي تعيف الباحث للكصكؿ إلى نمكذج الدرا م المنا ب 
باألدب النظرم كالدرا ات ال ابقم كالتي ي تطيع مف مبللها  مع معلكمات عف األ اليب التي ا تمدمها 

 تس المكعكع أك المشملم. الباحثيف ال ابقيف لدرا م ن
 

 Theoretical and Operations Definitionsالتعرةفات النظرةل وامجرائةل 
كيقصد بالتعريتات النظريم كاإل را يم م مكعم التعريتات التي تعمس المتاهيـ المطكيم كرام مت يرات الدرا م 

 رض مف التعريتات النظريم كاإل را يم كذلؾ لتكعيح هذي المتاهيـ للقارلم كميتيم تعامؿ الباحث معها. كال
تكعيح أبعاد المت يرات الم تقلم كالتابعم الم تمدمم في البحث كطرؽ معال م مبلن منها أثنام تنتيذ البحث. 
يتعؿ في هذا ال ياؽ البحث عف تعريتات نظريم مف مرا ع  ابقم  إف ك دت  كتكثيؽ هذي المرا ع في 

 تهات الترديم في صياغم التعاريؼ كصكالن لمتهكـ علمي مكحد م تمدـ  ياؽ التعريؼ، كاالبتعاد على اال
 في المرا ع منعان للمركج عف اإلطار العلمي المعركؼ.



Mohammad KHALAF-(+962-79-5880413)- khalaf30@gmail.com-www.statanalysis.weebly.com 

 

 
 Research Importanceأ مةل البحث 

ح األهميػػػم التػػػي يمت ػػػبها البحػػػث، كيمػػػكف ذلػػػؾ مػػػف مػػػبلؿ اينب ػػػي علػػػى الباحػػػث أف يكعػػػ     
 التطرؽ إلى أهميم البحث مف مبلؿ  عيتيف أ ا يتيف هما:عبارات محددة كد يقم، كغالبان يتـ 

  األهميػػػػػم النظريػػػػػم للبحػػػػػث: أم مػػػػػا الػػػػػذم  يعػػػػػيته البحػػػػػث للمعرفػػػػػم اإلن ػػػػػانيم حػػػػػكؿ ذلػػػػػؾ
 المكعكع.

 .األهميم التطبيقيم للبحث: أيف يممف اال تتادة مف نتا ج البحث في الكا ع 

 
 Research Objectivesأ داف البحث 

 
 Limitationمحددات البحث 
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 الفصل الثالث
 إعداد امطار النظري والدراسات السابإلل

 )االستعراض المرجعي( أ داف الدراسات السابإلل
في البدايم ال نمكف  اهزيف مف مبلؿ األ  لم الب يطم التي نحملها حكؿ المكعكع للمكض في التعقيدات 

احم، مف األفعؿ أف تتعلـ الزحؼ على التي تطرحها الدرا ات ال ابقم. على  بيؿ المثاؿ، متى تتعلـ ال ب
كفي النتي م  -حراؾ الذراع، كالتنتس –الطريقم اال تراليم بشمؿ ملي، كال يطرة على ممتلؼ األ زام 

المؿ. كتقدـ معلكمات -ال يطرة على  ميع الحرمات معان. الدرا ات ال ابقم يقدـ ذلؾ بأ لكب تعلـ ال زم
لم األكلى يممف أف يتهـ مف ذلؾ، أننا نمارس  زم  ديد كنعيته المؿ. للكه-أمبر مف طريقم تعلـ ال زم

لل زم الملي، أك يممف أف نبدأ ب زم كنعيته لؤل زام ال ابقم كصكالن للمؿ. هنا المشملم تأمذ شمؿ امثر 
مثؿ التعامؿ مع  -تعقيدان. باإلعافم إلى ذلؾ، الدرا ات ت تمدـ هذي الطريقم المنه يم بطرؽ ممار م ممتلتم

معيف ص ير أك مبير كاف نعيته إلى  زم ثمر الحقان. الممار م تأتي مصاحبم للتأثير على ا تراتي يم   زم
 التعلـ، كهنا تعاؼ عمليم تعقيد أمرل. 

مكظيتم أكلى، البحث في الدرا ات ال ابقم يظهر أيم أك ه للظاهرة مهمم، كي اعد في التعرؼ على 
ذا  - يراتالمشملم، كيقترح طبيعم العبل م بيف المت في هذي الحالم، أنماط الممار م كا تراتي يم التعلـ، كا 

 امتبرت  ميع اال تراتي يات ف ف ذلؾ  كؼ يعمؿ على امتصار المشملم إلى أ زام ذات معنى. 
ما هك المدل الذم كصلت  -الكظيتم الثانيم للبحث في الدرا ات ال ابقم هك أف تبيف لنا مدل تقدـ األبحاث

 ابقم. إي اد ذلؾ  كؼ ي اعد في إعادة صياغم الدرا م بطريقم تن  ـ مع ما يقكـ به إليه البحكث ال
كتظهر ميؼ أف البحث  كؼ ي طي الت كة كيعمؿ على التقدـ بما بدأ به اآلمريف. ي ب أف ال  –اآلمريف 

 تتترض أف العمؿ ال ديد ال بد أف يمكف متقدـ عما أ رم في نتس الم اؿ. 
القرامة في ما تكصؿ إليه العلـ، كالتعرؼ على النظريات الم تمدمم، كالمبررات، الكظيتم الثالثم، هي 

كالشركحات ال ابقم المتكفرة في نتس الم اؿ. هذا مهـ عندما تمكف نتا ج البحث هي حقا ؽ، كهذا يكفر 
ف علينا الك ت في التعرؼ ميؼ ت ير األشيام. كهذي المعرفم التي ت مع مف الدرا ات ال ابقم ت عؿ م

 المممف نقؿ هذي المعرفم في مكاعع  ديدة كتح يف طريقم تعاملنا مع العالـ. 
الكظيتم الرابعم هي إي اد كتصميـ طرؽ ال تمدامها. باإلعافم إلى ذلؾ ف ف الدرا ات ال ابقم تكفر 
معلكمات عف الك ا ؿ كطرؽ القياس كالتي يممف أف تمكف متيدة كتكعح صبلحيم ا تمداـ هذي الطرؽ، 

 ا ؿ الصعبم التي في  ياس بعض الصتات. يممف الكصكؿ إلى طرؽ تحليؿ منا بم للبيانات مف كالك 
 مبرات اآلمريف. 

 
 البحث في الدرا ات ال ابقم يهدؼ إلى: 
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  الم اعدة في تحديد متاهيـ المشملم، يهذبها، ك د ي اعد في  علها أمثر كعكحان كيقللها إلى ح ـ
 معقكؿ كبات اي محدد. 

 يرات الر ي يم التي ت ثر في الظاهرة. تحديد المت  

  .فهـ العبل م بيف هذي المت يرات 

  كميؼ كصلت الدرا ات ال ابقم إلى النتا ج.  –إي اد ثمر م ت دات البحث حكؿ المشملم 

  .ربط المشملم مع النظريات كالمبررات كالشركحات المقدمم للمشملم 

  ما هي األمطام ال ابقم لت نبها، كما هي الطرؽ الكصكؿ إلى ا تراحات عف ميتيم تنتيذ الدرا م، ك
 ال ديدة التي يممف أف تمكف فعالم. 

  ا تمداـ طرؽ تمتصر الك ت كتقلؿ التماليؼ في عمليم البحث في المرا ع ال ابقم مف مبلؿ ت ليط
 العكم على ما هك  ديد في المكعكع. 

 ربط بيف المشملم كهذي األبحاث كما كعع متاهيـ المشملم في بي م البحكث ال ابقم كمعرفم  كانب ال
 هك امتبلؼ هذي المشملم عنها. 

 
هذي األهداؼ المتعددة تشير إلى األهميم المبرل للدرا ات ال ابقم. على الرغـ مف النشر المبير لؤلبحاث في 
م. العقكد الماعيم، ف ف طرؽ الكصكؿ إلى هذي األبحاث كاألدلم المتكفرة عنها ت عؿ مف الكصكؿ عمليم  هل

 هذا التصؿ يقدـ ك ا ؿ عف كميتيم الكصكؿ للدرا ات ال ابقم. 
 

 تنوع مصادر المعمومات المتودرة
في البدايم  كؼ تل أ لمصادر المعلكمات المتكفرة في ممتبم الم   م أك ممتبتؾ الماصم. هذا شيم  يد 

يعطي  1-6مؿ كلمف عليؾ أف تعرؼ أف مصادر الباحث  د ت اكزت هذيف المصدريف بشمؿ مبير. الش
 م شران عف المصادر التي يممف الل كم إليها. 

ت تمدـ الممبيكتر كأف معظمها ت تمدـ اإلنترنت  1-6الحظ بأف أمثر مف نصؼ المدمبلت في الشمؿ 
كالشبمم العنمبكتيم الدكليم. دكر الممتبم اآلف ينحصر في ميتيم ربط ما فيها مع ما هك متكفر على اإلنترنت 

مبكتيم الدكليم. دكر الممتبم يظهر مف مبلؿ نكعيم المتلك ات المتكفرة فيها. بعض الممتبات أك الشبمم العن
اآلف تكفر متكلك ات بحث إلمتركنيم يممف الكصكؿ إليها مف مبلؿ أ هزة الممبيكتر كاأل راص المدم م 

ا مف مبلؿ اإلنترنت. المتكفرة. بعض الممتبات ت عؿ مف دليلها متكفران عبر اإلنترنت كالتي يممف البحث فيه
الممتبات يممف أف تمدـ في تكعيح نقاط التقام المعلكمات، كتكعع بعض  1-6مما هك كاعح في الشمؿ 

 الركابط لمصادر المعلكمات كالتي يممف أف تمكف مكعع تقدير ركادها.
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مػػف أ ػػؿ اتبػػاع منه يػػم علميػػم  ػػليمم ك ػػهلم التطبيػػؽ مػػف  بػػؿ الطلبػػم كالبػػاحثكف لميتيػػم إ ػػرام 
البحػػػكث العلميػػػم، ف نػػػه  ػػػيتـ فػػػي هػػػذا التصػػػؿ عػػػرض ميتيػػػم تصػػػميـ البحػػػكث العلميػػػم با ػػػتمداـ 
منه يػػم علميػػم ليمػػم ك ػػهلم التهػػـ كالتطبيػػؽ، ترتمػػز علػػى ال انػػب العملػػي إلعػػداد البحػػكث، مػػع 

 راض أمثلم كا عيم لبحكث علميم محممم.ا تع
األكؿ مطػػكات   ػػزملمكعػػكع، حيػػث يتنػػاكؿ الالت طيػػم  أ ػػزامأربعػػم يتعػػمف هػػذا التصػػؿ       

الثالػػث فيبػػيف ميتيػػم   ػػزمالثػػاني تصػػميـ مطػػم البحػػث، أمػػا ال  ػػزمالبحػػث العلمػػي، فيمػػا يتنػػاكؿ ال
 نظيـ للبحث.الرابع ميتيم الطباعم كالت  زممتابم تقرير البحث، كيكعح ال

 Scientific Research Steps خطوات البحث العممي   
 تتعمف مطكات البحث العلمي ثمانيم مطكات أ ا يم، تشمؿ:    

 امتيار مشملم كعنكاف البحث .1
 مرا عم األدب النظرم كالدرا ات ذات الصلم بمكعكع البحث .2
 صياغم فرعيات البحث .3
 تصميـ مطم البحث .4
 تحديد م تمع كعينم البحث .5
 البيانات  مع .6
 تحليؿ كعرض البيانات .7
 متابم تقرير البحث .8

 

 Proposal Design تصمةم خطل البحث
 يقػـك الطالػب أك الباحػث ب عػداديالػذم كلػي األتصػميـ ال Proposalبمطم البحػث يقصد       

لعرعه على  هات االمتصاص،  كام مانت تلػؾ ال هػات ل نػم أماديميػم فػي  امعػم معينػم أك 
كتتعػػمف تلػػؾ  ث كدرا ػػات ماصػػم، أك المشػػرؼ األمػػاديمي علػػى البحػػث،ل نػػم فػػي شػػرمم بحػػك 

القعػػايا األ ا ػػيم التػػي ي ػػب أف تحتكيهػػا المطػػم، بحيػػث تعطػػي تصػػكران كاعػػحان كد يقػػان  المطػػم
   عف المشملم التي  يتـ بحثها.

 عناصر خطل البحث  
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عرعػػها علػػى   ػػؿعناصػػر المطػػم مػػف أهػي الطريقػػم العلميػػم التػػي يػػتـ بنػػامنا عليهػػا ترتيػػب       
 تشمؿ عناصر المطم ال يدة ما يلي:ك  هات االمتصاص لمنا شتها كا  رارها أك تعديلها، 

 عنكاف البحث .1
 مقدمم البحث .2
 كأ  لته مشملم البحث .3
 فرعيات البحث .4
 نمكذج البحث .5
 أهميم البحث .6
 أهداؼ البحث .7
 تعريؼ مصطلحات البحث          .8
 الدرا ات ال ابقم .9

 منه يم البحث .11
 لمصادرتحديد  ا مم ا .11

 
 ي الصورة النهائةل لمبحث كتابل تإلرةر البحث

ثمػػرة  هػػد الباحػػث، إذ تػػأتي هػػذي المرحلػػم بعػػد أف يمػػكف تعتبػػر عمليػػم متابػػم تقريػػر البحػػث       
الباحث  ػد حػدد مشػملم البحػث، كصػاغ فرعػياته كامتبرهػا، كمػرج بالنتػا ج كالتكصػيات الماصػم 

ماصػػم بمتابػػم تقريػػر البحػػث ذات أهميػػم مبيػػرة ألنهػػا بالبحػػث، كتعتبػػر عمليػػم التنظػػيـ كالترتيػػب ال
مف الشركط الشػمليم الكا ػب تكفرهػا فػي البحػث ال يػد، كمػف مبللهػا يػتـ إصػدار الحمػـ علػى أف 
البحػػػػث  يػػػػد مػػػػف الناحيػػػػم الشػػػػمليم، كلػػػػيس هنالػػػػؾ صػػػػي م كاحػػػػدة كمتتػػػػؽ عليهػػػػا بػػػػيف المتمػػػػريف 

غلػػب البحػػكث فػػي مكنهػػا تتعػػمف ثبلثػػم كالبػػاحثيف فػػي ميتيػػم متابػػم تقريػػر البحػػث، كلمػػف تتشػػابه أ
وةجيييري ترتةيييب ممكنػػػات أ ا ػػػيم هػػػي: صػػػتحات البحػػػث األكلػػػى، كالمػػػتف، كالمرا ػػػع كالمبلحػػػؽ، 

 مكونات البحث العممي عمومًا كما ةمي 
 الصفحات الولى من البحثا وتشمل  .1

 صتحم العنكاف .1
 صتحم الشمر كالتقدير .2
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 صتحم اإلهدام .3

 صتحم المحتكيات .4

 صتحم  ا مم ال داكؿ .5

 صتحم  ا مم األشماؿ .6

 بالعربيم صتحم الملمص .7

 صتحم الملمص باالن ليزيم .8

 المتنا وةحتوي خمسل دصول موزعل كما ةمي  .2

 الفصل الول ي مإلدمل البحث
 على:هذا التصؿ كيشتمؿ  

 التمهيد .1
 مشملم البحث كعناصري .2
 فرعيات البحث .3
 نمكذج البحث .4
 التعريتات اإل را يم لمت يرات البحث .5
 أهميم البحث .6
 اؼ البحثأهد .7
 محددات البحث     .8

 الفصل الثاني ي امطار النظري والدراسات ذات الصمل
 اإلطار النظرم .1
 الدرا ات ال ابقم .2

 الفصل الثالث ي الطرةإلل وامجراألات
 م تمع البحث كالعينم .1

 كحدة التحليؿ .2
 أدكات  مع البيانات .3
 كالمعال م اإلحصا يم البحثتصميـ  .4

 الفصل الراب  ي نتائج البحث
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  ج الماصم بمصا ص العينم  التحليؿ الكصتي النتا .1
 نتا ج امتبار العبل ات بيف مت يرات البحث  االحصام اال تداللي  .2

 نتا ج امتبار فرعيات الدرا م .3
 الفصل الخامس ي مناقشل النتائج والتوصةات

 ملمص النتا ج .1
 اال تنتا ات .2
 التكصيات .3

 المراج  والمالح  .3
  ا مم المرا ع .1
 المبلحؽ .2

 ةحًا لهذ  المكونات ودةما ةمي توش
كتحتػػكم هػػذي الصػػتحات علػػى صػػتحم العنػػكاف، كصػػتحم الشػػمر  االصييفحات الولييى ميين البحييث
كصػػػػتحم المحتكيػػػػات، كصػػػػتحم  ا مػػػػم ال ػػػػداكؿ، كصػػػػتحم  ا مػػػػم كالتقػػػػدير، كصػػػػتحم اإلهػػػػدام، 
 األشماؿ، كصتحم الملمص. 

 تتعمف البيانات األ ا يم التاليم:ك ا صفحل العنوان. 1
 شعار ال امعم 

 ا ـ ال امعم 

 ا ـ المليم 

 الق ـ 

 عنكاف البحث 

 ا ـ الطالب 

 ا ـ المشرؼ 

 ال نم 
 مثاؿ تكعيحي لصتحم عنكاف بحث مقدـ في  امعم فيبلدلتيا:
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 جامعل دةالدلفةا
   كمةل العموم امدارةل والمالةل

 قسم أدارة العمال
 

أثر تطبة  امدارة االستراتةجةل عمى أداأل أعشاأل  ةئل التدرةس دي 
 عل دةالدلفةاجام

 
 أعداد الطالب

........................... 
 

 إشراف 
...................... 

من  قدم  ذا البحث استكمااًل لمتطمبات نةل درجل البكالورةوس دي إدارة العمال
 جامعل دةالدلفةا

2010 
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 . الشكر والتإلدةر2
ف الطالػػب إلػػى مػػؿ مػػف  ػػدـ لػػه تحتػػكم صػػتحم الشػػمر كالتقػػدير علػػى تك يػػه الشػػمر مػػ          

مرا هػػػا إلػػػى حيػػػز الك ػػػكد، بػػػدمنا مػػػف األ ػػػتاذ المشػػػرؼ،  البحػػػثالم ػػػاعدة كالعػػػكف فػػػي إن ػػػاز  كا 
كأععػػام هي ػػم التػػدريس فػػي المليػػم أك الق ػػـ، كمػػؿ ال هػػات كالم  ػػػ ات كاألفػػراد الػػذيف أ ريػػت 

 م تك يه الشمر:التالي يكعح ميتي نمكذج. كالالبحثعليهـ 
 

 شكر وتإلدةر
 شمر اهللى  بحانه كتعالى الذم أمدَّني باإليماف كالثقم كالصبر إلتماـ هذي البحث. أ

كأتقػػدـ ب زيػػؿ الشػػمر كالعرفػػاف للػػدمتكر .................. الػػذم أشػػرؼ علػػى هػػذا      
بك تػػػه كنصػػػا حه كتك يهاتػػػه الم ػػػتمرة. ممػػػا  العمػػػؿ كنتعنػػػي بعلمػػػه كمبرتػػػه كلػػػـ يبمػػػؿ علػػػيَّ يكمػػػان 

 ................. الذم أبدل المثيرى مف النيصح حكؿ المعال م اإلحصا يم.أشمر الدمتكر .
كأتقػػدـ بالشػػمر ال زيػػؿ ألععػػام هي ػػم التػػدريس فػػي  امعػػم .................. علػػى     

ممػػا أشػػمر األ ػػاتذةى المػػراـ الػػذيف  ػػامكا بتحمػػيـ  مػػا  ػػدمكي لػػي طيلػػم فتػػرة درا ػػتي فػػي ال امعػػم.
 .البحثا تبانم 

إلػػى النػػكر، كأتقػػدـ بالشػػمر  البحػػثإمػػراج هػػذي  فػػيني أف أشػػمر مػػؿَّ مػػف  ػػاعدني كال يتػػكت
علػػػى مػػػا  مػػػدير ......................... كأمػػػصا بالػػػذمر شػػػرمم ال زيػػػؿ ل ميػػػع العػػػامليف فػػػي 

، كمما أمصا بالشمر مػؿَّ مػف المتكاعع البحث امتمؿ هذي دَّمه لي مف م اعدة كالتي بدكنها ال 
كفي تكزيع اال ػتبانات البحثيػم كتحليلهػا كالػى مػؿ مػف  البحث العكف أثنام إعداد هذتقدَّـ لي بيد ا

  اهـ في إن از هذا العمؿ. 
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 . ام داأل3
كهك حؽ الطالب في إهدام ثمرة  هدي لمف يعتقد أنه  ػدير بػذلؾ اإلهػدام،  ػكام مػاف مػف       

ل الباحػػػػث أنػػػػه ي ػػػػتحؽ ذلػػػػؾ األهػػػػؿ أك األصػػػػد ام أك المعػػػػارؼ أك الػػػػزمبلم، أك أم شػػػػمص يػػػػر 
اإلهػػػػدام، كلػػػػيس هنالػػػػؾ صػػػػي م كاحػػػػدة لئلهػػػػدام، كلمػػػػف ينب ػػػػي أف تمػػػػكف ملمػػػػات اإلهػػػػدام  كيػػػػم 

 كرصينم كمعبرة. كمف األمثلم على اإلهدام:
 

 اإلهداء
 أُهدي هذا الجهد المتواضع إلى:

 شف افة روحي ودربي  
  الى من كانا لي ق لبين ينيران  حياتي في محالك الدنيا وظالمها

 ...........أمي وأبي  
 الى ربيع عمري وزهرتي التي ال تذبل في خريف الحياة واآلمها  

 ......... أخوتي  
 إلى كل اشجاني ...... إلى النور الذي سطع في دنيايي وتف انى في وصولي لمرادي

 .............. أحبابي وزمالئي
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 ، كمما يلي:البحثصتحات 
 

 دهرس المحتوةات
 

 الصفحل                                                                    الموشوع
 ...................................................................... بالعنكاف 

 الشمر كالتقدير .............................................................  .ج
 اإلهدام ........................................................................د

 ...........................................................قالمحتكيات ..........
  ا مم ال داكؿ .................................................................ك
  ا مم األشماؿ .................................................................ز

 .............................................ح ا مم المبلحؽ ...................
 .........................................................طبالل م العربيمالملمص 

 الملمص بالل م االن ليزيم ....................................................ظ
 1....................... التصؿ األكؿ ػ مقدمم البحث ........................

 15التصؿ الثاني ػ اإلطار النظرم كالدرا ات ذات الصلم ..................... 
 36التصؿ الثالث ػ الطريقم كاإل رامات ...................................... 

 49.............................................  البحثالتصؿ الرابع ػ نتا ج 
 61ؿ المامس ػ منا شم النتا ج كالتكصيات ............................... التص

 68 ا مم المرا ع .............................................................. 
 71المبلحؽ .................................................................... 

 
 
 
 
 



Mohammad KHALAF-(+962-79-5880413)- khalaf30@gmail.com-www.statanalysis.weebly.com 

 

 . قائمل الجداول5
حتػػكم علػػى م مكعػػم مػػف ال ػػداكؿ التػػي تلمػػص المثيػػر مػػف البيانػػات يال  بحثػػان لػػيس هنالػػؾ       

، ممػػػا أف لمػػػؿ  ػػػدكؿ عنػػػكاف كاعػػػح البحػػػثالم ػػػتمدمم، كتأمػػػذ ال ػػػداكؿ أر امػػػان مت ل ػػػلم فػػػي 
 كمحدد يعبر عف طبيعم البيانات التي يحتكيها، كتنظـ  ا مم ال داكؿ مما يلي:

 
 قائمل الجداول

 الصفحل ىالمحتو  الرقم
 3 لتا  المتبار ثبات أداة القياسنتا ج امتبار  مركنباخ ػ أ 1
 5 ح ب المت يرات الديم رافيم البحثتكزيع أفراد عينم  2
لمت يػر الرعػا  كم ػتكل الداللػم tالمتك طات الح ابيم كاالنحرافػات المعياريػم ك يمػم  3

 عف الربحيم
7 

 9 لمت ير النمك كم تكل الداللم tريم ك يمم المتك طات الح ابيم كاالنحرافات المعيا 4
 12 لمت ير البقام كم تكل الداللم tالمتك طات الح ابيم كاالنحرافات المعياريم ك يمم  5
 15 نحدار المطي المتعدد ألثر رأس الماؿ البشرم على األدامنتا ج امتبار اإل 6
 27 ال تماعي على األدامنحدار المطي المتعدد ألثر رأس الماؿ انتا ج امتبار اإل 7
 43 لتحديد تأثير ح ـ الشرمم على األدام ANOVAنتا ج امتبار تحليؿ التبايف  8
 45 لتحديد تأثير نكع نشاط الشرمم على األدام ANOVAنتا ج امتبار تحليؿ التبايف  9

 52 لتحديد تأثير عمر الشرمم على األدام ANOVAنتا ج امتبار تحليؿ التبايف  11
 
 
 قائمل الشكال .6

 البحػثأشماالن تكعيحيم للعبل ات الممتلتػم، كبمػا يعػزز فهػـ  بحاثربما تتعمف بعض األ      
كأبعادهػا الممتلتػم، لػذا ينب ػي كعػع  ا مػم ماصػم تعػـ ر ػـ الشػمؿ كعنكانػه كر ػـ الصػتحم التػي 

 تحتكم ذلؾ الشمؿ، كتنظـ  ا مم األشماؿ مما يلي:
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 قائمل الشكال
 الصفحل الشكييلعنوان  الرقم

 3 البحث نمكذج 1
 25 العبل م الدا ريم بيف التمميف كال كدة 2
 31 التميز األردني المتبنى مف  بؿ مرمز الملؾ عبداهلل الثاني للتميز نمكذج 3
 42 هـر التميز 4
 
 . الممخ 7

 ثالبحػ، كيتناكؿ بشػمؿ أ ا ػي إعػافم إلػى عنػكاف البحثيعطي الملمص فمرة عامم عف       
، كنػػػكع العينػػم كح مهػػػا، البحػػثكمت يراتػػه، كمػػػنهج  البحػػثكا ػػـ الطالػػب كا ػػػـ المشػػرؼ، هػػػدؼ 

، كيتعػؿ أف ال يزيػد الملمػص البحػث، كأهـ النتا ج كالتكصيات التي انتهت إليهػا البحثكأدكات 
ك ػػػرت العػػػادة أف يمتػػػب ملمػػػص البحػػػث    ملمػػػم أك مػػػا يعػػػادؿ صػػػتحم كاحػػػدة فقػػػط.211عػػػف  

 على النحك التالي:بالل م العربيم كترتب صتحم الملمص كاالن ليزيم. بالل تيف العربيم 
 تحإلة  التمةز لممؤسسات الردنةل المشاركل بجائزة الممك عبد اهلل تمكةن العاممةن عمىأثر 

  الثاني لمتمةز
 

 الطالب إعداد
........................... 

 الدكتور إشراف
 ........................... 

 الممخ 
...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................

.............................................................. 
 
 

 :أما صتحم الملمص بالل م االن ليزيم في رم ترتيبها على النحك التالي
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ABSTRACT 
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……………………………………. 

 
 خمسل دصول ةتم تنظةمها كما ةمي  البحث االبًا منتكون ة  المتن

 Introduction البحثالفصل الول ي مإلدمل 
 :المكعكعات التاليمحتكم هذا التصؿ على ي

 التمهيد أك المقدمم 
 البحث كأ  لم مشملم 

 فرعيات البحث 

 نمكذج البحث 

 التعريتات النظريم كاإل را يم لمت يرات البحث 

 أهميم البحث 

 أهداؼ البحث 

 محددات البحث 

أف  يفتنظػػػيـ البحػػػث الممػػػي فقػػػط، فػػػي حػػػكنشػػػير هنػػػا إلػػػى أف هػػػذي الممكنػػػات تػػػرتبط ب          
 البحث النكعي ال يحتاج بالعركرة هذي الممكنات  ميعها

 ك نأتي فيما يلي على تتصيؿ هذي الممكنات:
 المإلدملالتمهةد أو  .1
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تمثؿ المقدمم مدمبلن عامان للمكعكع، كتشػتمؿ عػادة علػى م مكعػم مػف التقػرات، تعػالج          
نب ػػػي أف تعطػػػي المقدمػػػم صػػػكرة مػػػؿ فقػػػرة مكعػػػكعان معينػػػان ينب ػػػي التطػػػرؽ إليػػػه فػػػي المقدمػػػم، كي

كاعػحم عػػف طبيعػػم المكعػػكع المػػراد بحثػػه، كغالبػػان مػػا تحتػػكل المقدمػػم المكعػػكعات أك ال كانػػب 
 التاليم:

توشة  عام لمموشيوع اليذي تناوليه البحيثا معطياأل دكيرة عين ذليك الموشيوعا دميثاًل ديي  .1
 لمإلدمل كما ةمي  بحث تناول موشوع إدارة المعردل ةمكن أن تكون الفإلرة الولى من ا

ـي          بحيػػػث  ،كتنميتهػػػا ،أبعاًدهػػػا الممتلتػػػم كك ػػػا ؿ  يا ػػػها كدرا ػػػم بدرا ػػػم المعرفػػػم لقػػػد تصػػػاعد اإلهتمػػػا
 .هميًم للمنظمات كالم تمعاتألثميننا بال ى ا ان مىكردتعتبر أصبحت 

 تحدةد وتوشة  أ مةل الموشوع الذي ةجري بحثها مثاًل  .2
، ف فَّ تنميمى هذا حيكيمن للمنظمات كالم تمعاًت أهميم ك مثري ألالمىكردي ات تعتبر أصبحالمعرفم  كبما أفٌ        

فراد العامليف في المنظمم كزبا نها كباعتها ألممفي في عقكًؿ ايى ، مكنه عمليم مهمم  دان  باتتالمكرًد 
نشطم أي ت ريع  اعد في اعد على تعزيز كتىقكيم المبرات كالقدرات ال كهريم للعمؿ، ك يمكنه ك كمناف يها، 

هتماـ بهذا المكرد أصبحت إللى اإلذا ف ف الحا م    لى ال كؽإبتمار، كتحكيؿ التمرة ال ديدة البداع كاالا
 .محالم ال عركرةن 

 الذي قام ببحثه ودراسته.تحدةد السباب التي ددعت الباحث الختةار الموشوع  .3

نميػػم اإلداريػػم،  ػػد بػػدأت مػػ مران ب عطػػام بػػالرغـ مػػف أفَّ بعػػض ال هػػات العربيػػم، مالمنظمػػم العربيػػم للت
اهتماـو ماصو للشرمات العا ليم، إال أف هذا االهتماـ ال يزاؿ دكف الم تكل المطلكب، كيحتاج إلى المزيػد مػف 
التطكير كالبحث كالدرا م، فالمعلكمات محدكدة  دان عف الشرمات العا ليم علػى الػرغـ مػف مثػرة تلػؾ الشػرمات 

  بب الر ي ي الذم دفع الباحث المتيار المكعكع.كأهميتها، كهذا هك ال
أثير "  دفيي دراسيل بعنيوانالبحيثا  عنيوان التي تكيون منهيا الرئةسةلتعرةف عام لممتعةرات  .4

دإنيه ةيتم تعرةيف كياًل مين رأس الميال  رأس المال البشري واالجتماعي عمى أداأل الشركات العائمةل"
 ئمةلا مثاًل البشريا ورأس المال االجتماعيا والشركات العا

رأسى الماًؿ البشرم بأنَّػه: دالم مػكعي التراممػيي للمكا ػؼ كالمبػرة كالمعرفػم  Weatherly (2003)  عرَّؼ       
أمػػػا رأس المػػػاؿ اال تمػػػاعي فهػػػك . كاإلبػػػداع كالطا ػػػم كالحمػػػاس التػػػي يبػػػديها األفػػػرادي ال ػػػتثمارها فػػػي أعمػػػالهـد

 ...الل.
 
 
 ي تإلدةم نتائج ذات أ مةل لمجهات المختمفلا مثل . بةان كةف ةمكن أن ةسهم البحث د5
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ييعتىبر مكعكعي تمكيًف فريؽ العمؿ كتنميم الحصيلم المعرفيم لديه مكعكعنا بال ى األهميم كبالتالي 
عاليم، كتعتمد بشمؿو ر يسو التمنكلك يا المعارؼ ك الاألردنيمى منها، التي تتعامؿ مع ممؿ، مصكصنا للمنظمات 

  .هاتنتيذ مشاريععلى ًفرؽ العمؿ ل
 Research Problem البحثمشكمل . 2

 ميحتػػػاج إلػػػى درا ػػػ معػػػيفالمقصػػػكد بمشػػػملم البحػػػث ك ػػػكد نقػػػص أك عػػػعؼ فػػػي م ػػػاؿ       
مشػػػملم المطػػػكة األكلػػػى فػػػي مطػػػكات البحػػػث العلمػػػي، إذ أف الهػػػدؼ الكتمثػػػؿ  كفحػػػص كتحقػػػؽ،

ي ػاد الحلػكؿ الك  معينػمهػك معال ػم مشػملم   رام أم بحػثاأل ا ي إل لػيس هنالػؾ ك منا ػبم لهػا، ا 
 .تصاغ بنامنا عليه مشملم البحث ان نمطان كاحد

يبلحػػظ أف المثيػػػر مػػف البػػػاحثيف، كتحديػػػدان الطلبػػم، يمتػػػاركف أكؿ فمػػػرة تػػرد إلػػػى م ػػػامعهـ       
كغالبػػػان ال يعطػػػكا أنت ػػػهـ ليصػػػكغكا مشػػػملم البحػػػث بنػػػامنا عليهػػػا، كمػػػف ثػػػـ تحديػػػد عنػػػكاف بحػػػثهـ، 

مػػتمعف فيمػػا إذا مانػػت هػػذي التمػػرة  ػػديرة بالبحػػث أـ ال، ك ػػد يمػػكف الطلبػػم فرصػم مافيػػم للتتميػػر ال
غيػػر ملػػكميف علػػى ذلػػؾ، فمبػػرتهـ محػػدكدة فػػي هػػذا الم ػػاؿ، كربمػػا ال يحظػػكف عمكمػػان بالتك يػػم 
ال يػػد فػػي ميتيػػم امتيػػار المشػػمبلت البحثيػػم التػػي تتنا ػػب ك ػػدراتهـ التمريػػم، األمػػر الػػذم يتقػػدهـ 

 ألمكر المهمم التي ربما ت اعد في صياغم م تقبلهـ.البحث في االقدرة على 
يػػػرل معظػػػـ البػػػاحثيف المبتػػػد يف، كماصػػػم الطلبػػػم فػػػي مرحلػػػم البمػػػالكريكس، أنػػػه ال يك ػػػد       

هنالػػػؾ مشػػػمبلت يممػػػنهـ معال تهػػػا كطرحهػػػا كبحثهػػػا، أك أف مػػػؿ المشػػػمبلت التػػػي يتتػػػرض أنهػػػا 
م مػػف  بػػؿ المبتػػد يف أك الطلبػػم لهػػا مػػا بحا ػػم للبحػػث  ػػد تػػـ طرحهػػا مػػف  بػػؿ ثمػػريف، كهػػذي الر يػػ

 يدعمها لؤل باب التاليم:
 النظرة المحدكدة كالعيقم لمرا عم األدب .4

 الميتيم التي تمت بها المرا عم .5

 م، كالتمرة ال طحيم عف المشمبلت البحثيميالمحدكديم في المبرات العمل .6

علػى اال ػتمرار فػي مرا عػم كما يعزز هذي النظرة لدل الطلبػم كالمبتػد يف هػك عػدـ  ػدرتهـ       
، ممػػػا يػػػدفعهـ لبلعتقػػػاد بعػػػدـ ك ػػػكد مشػػػملم األدب المتصػػػؿ بالمكعػػػكع الػػػذم يرغبػػػكف فػػػي بحثػػػه

 بحثيم.
كبشمؿ عاـ، ف نه ينب ي على المبتد يف كالطلبم أف يأمذكا عػددان مػف المعػايير المهمػم عنػد       

 محاكلتهـ البحث عف مشملم معينم، كمف تلؾ المعايير: 
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 ريبم مف م اؿ تمصص الباحث، فطالب إدارة األعماؿ ينب ي أف يبحث عػف  أف تمكف .6
كطالػػب الت ػػكيؽ ي ػػب عليػػه امتيػػار مكعػػكع  مشػػملم ذات صػػلم بم ػػاؿ إدارة األعمػػاؿ،

 يرتبط بالت كيؽ، كهمذا.

أف تمػػكف ذات صػػلم بالم ػػتقبؿ المهنػػي الػػذم يب يػػه الطالػػب، فالػػذم يرغػػب بالعمػػؿ فػػي  .7
 الهتماـ بدرا م هذا القطاع مثبلن. طاع البنكؾ ينب ي عليه ا

 أف تمكف المشملم البحثيم  ريبم مف ميكؿ كاهتمامات الباحث أك الطالب. .8

أف تمػػػكف المشػػػملم البحثيػػػم لهػػػا  يمػػػم عمليػػػم، كلهػػػا صػػػلم بالممار ػػػات الماصػػػم بم ػػػاؿ  .9
 البحث.

 كلها داللم هامم بالن بم لم اؿ التمصص.أف تمكف المشملم حديثم  .11

ـ الباحػػث باعتمػػاد هػػذي المعػػايير ملهػػا أك بععػػها، ف نػػه يمػػكف  ػػد حػػدد الم ػػاؿ كبعػػد أف يلتػػز      
 عبارة عف:تمكف الذم  يتطرؽ إليه، كبالتالي صياغم مشملم البحث، كالتي  د 

 مثلإجابلا إلى  سؤال بحاجل    

رمات الم ػػاهمم العامػػم مػػا أثػػر ممار ػػم التمطػػيط اال ػػتراتي ي علػػى تح ػػيف أدام الشػػ       
 األردنيم؟
 ػػدرة الطلبػػم علػػى بػػيف مػػا العبل ػػم بػػيف نمػػط تػػدريس م ػػاؽ أ ػػاليب البحػػث العلمػػي ك        

 متابم تقرير البحث؟
   موقف معةن ةحتاج إلى تفسةرا مثل 

مػا أ ػباب تػأمر ان ػاز معػامبلت المػرا عيف فػػي دا ػرة مػا بػالرغـ مػف ك ػكد عػدد مبيػػر       
 مف المكظتيف في تلؾ الدا رة؟

  إلى اشباعا مثل حاجل معةنل بحاجل 

 ما أ باب عدـ ا تتادة الطلبم مف م اؽ أ اليب البحث العلمي في  امعم فيبلدلتيا؟
 فتتمثؿ في:يممف الحصكؿ منها على مشمبلت بحث، أما المصادر التي       
 ، كالتي تأتي مف م اؿ عمؿ الباحث، أك اهتماماته الممتلتم.المبرة الشمصيم للباحث .1

لكا عم كالنا دة كالمتعمقم في م االت معينم، كالتي تعمؿ علػى زيػادة القرامات المتعددة كا .2
 اطبلع الباحث كتك يع مدارمه.
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البحػػكث كالدرا ػػات ال ػػابقم، فػػػالمثير مػػف البػػاحثيف يكصػػكف بالقيػػػاـ بأبحػػاث ممتلتػػم فػػػي  .3
 .  م االت معينم يمتشتكف أهميم بحثها كمعال تها عند  يامهـ بأبحاث في ذات الم اؿ

صػػياغم مشػػملم البحػػث، ف نػػه يػػتـ أكالن صػػياغتها علػػى شػػمؿ  ملػػم عامػػم ذات داللػػم،  عنػػد      
تشػػػير إلػػػى صػػػلب المكعػػػكع، كيممػػػف أف تمػػػكف علػػػى شػػػمؿ  ػػػ اؿ، كغالبػػػان يػػػتـ تحديػػػد عناصػػػر 

 المشملم على شمؿ أ  لم فرعيم تشمؿ ال  اؿ الر ي ي للمشملم.
 بحث  وأسئمل أمثمل عمى صةاال مشكمل

مف أهميم تمميف العامليف مشرط للبقام في بي م العمؿ المعاصرة  على الرغـ(  1مثال )
في معرفم  ، إال أف الدرا ات محدكدة  داإلن اف ممكرد للمنظمماكمم شر عف مدل اعتبار 

تمميف العامليف على تحقيؽ التميز، إعافمن إلى عدـً تكافاًر درا اتو ميدانيمو عف مدل تكافر  أثر
لدل المنظمات األردنيم بشمؿ عاـ، كالمنظماًت األردنيًم المشاًرمًم م تلزمات تمميف العامليف 

، لذلؾ  عى الباحثي لمعرفم أثر تمميف العامليف  ب ا زة الملؾ عبداهلل الثاني للتمياًز بشمؿو ماصو
 .الهيمليعلى تحقيؽ التميز مف مبلؿ تحديد عددو مف م تلزمات التمميف 

هك درا مي أثًر تمميف العامليف في تحقيؽ التميز  البحث اكبالتالي ف فَّ ال رضى مف هذ
الثاني للتميز. كعليه  ف نَّه يممفي تحقيؽي  للم   ات األردنيم المشارمم ب ا زًة الملًؾ عبًد اهلل

 :مف مبلؿ اإل ابم عف الت ا الت اآلتيم البحثغرًض 
لنت ػػي ، كعناصػػر ، كعناصػػر تممػػيف العػػامليف امػػا در ػػمي تػػكافر م ػػتلزمات التممػػيف الهيملػػي .1

 ال كدة الشاملم في المنظمات المشارمم ب ا زة الملؾ عبداهلل الثاني للتميز؟
 ما أثري تكافر م تلزمات التمميف الهيملي، على تمميف العامليف النت ي؟  .2
 ما أثري تكافر م تلزمات التمميف الهيملي، على تحقيؽ أهداؼ ال كدًة الشاملًم كالتميز؟  .3
 تمميف العامليف النت ي على تحقيؽ ال كدة الشاملم كالتميز؟.  ما أثري 4
 ما أثر إدارة ال كدًة الشاملًم على تحقيًؽ التميز؟ .5

 يال تعط ،التي تعتمد فرؽ العمؿ في تنتيذ مهامها المنظماتً  إف أغلبى (  2مثال )
لعناصر  لعمليات إنشام المعرفم التي تحدث بيف أععام فريؽ العمؿ، كالاالهتماـ المافي 
عليه  فريؽ العمؿ، كبنامن في ععام األ كتعلـً  كمدل تأثير ذلؾ على إبداعً  ،تمكيف فريؽ العمؿ

المعرفم  إنشامفريؽ العمؿ على عمليات تمكيف درا مي أثًر  :هك البحث اف فَّ ال رضى مف هذ
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ض هذي التىعلاـ في الشرمات عاليم التمنكلك يا في األردف. ك يتـ تحقيؽ غر ك  كعلى اإلبداع
 مف مبلؿ اإل ابم عف ال  لم التاليم: البحث

في الشرمات عاليم  المعردل   إنشاألعمليات العمؿ على  فريؽ لتمكيف أثره ك د يهؿ   -1
 ؟في األردف التمنكلك يا

الذم ييحٌققهي فريؽي العمًؿ في الشرمات  امبداعالمعرفم على  إنشامهؿ يك د أثره لعمليات  -2
 ؟األردف في عاليم التمنكلك يا

الذم ييحٌققهي فريؽي العمًؿ في الشرمات  َتعمُّمالالمعرفم على  إنشامعمليات يك د أثره لهؿ  -3
 ؟في األردف عاليم التمنكلك يا
فػػػي عػػػدـ تىػػػكافر معرفػػػمو علميػػػمو عػػػف الشػػػرمات العا ليػػػم  البحػػػثتتمثػػػؿ مشػػػملمي (  3مثيييال )

 ، ماصػػػم فػػػي بيػػػاف ميتيػػػم إ ػػػهاـ رأس بشػػػمؿ عػػػاـ، كالشػػػرمات العا ليػػػم التل ػػػطينيم بشػػػمؿو مػػػاصو
 الماؿ البشرم كاال تماعي الذم يكفري أفراد العا لم في أدام هذي الشرمات.

هػػػك تحديػػػد أثػػػر رأس المػػػاؿ البشػػػرم  البحػػػثبنػػػامن علػػػى مػػػا تقػػػدـ فػػػ فَّ ال ػػػرض مػػػف هػػػذي 
مػػف مػػبلؿ  البحػػثكاال تمػػاعي علػػى أدام الشػػرمات العا ليػػم التل ػػطينيم، كيممػػف تحقيػػؽ غػػرض 

 بم عف األ  لم التاليم:اإل ا
ما أثري رأس الماؿ البشرم بممكناته المتمثلم في:  التعليـ كالتدريب كالمبرة  ألفػراد العا لػم  .1

 على أدام الشرمات العا ليم؟
ما أثري رأس الماؿ اال تماعي بممكناته المتمثلم في:  العبل ػم الدامليػم بػيف أفػراد العا لػم،  .2

 تماعيػػػم، كالععػػػكيم فػػػي ال معيػػػات كالنػػػكادم العامػػػم  كالعبل ػػػات المار يػػػم، كالحالػػػم اال
 ألفراد العا لم على أدام الشرمات العا ليم؟

 ما أثري مصا ص الشرمم العا ليم مف حيث:  الح ـ كالعمر كنكع النشاط  على أدا ها؟ .3

 Research Hypotheses  البحثدرشةات . 3
م عػف ال ػ اؿ الػذم تمثلػه المشػملم، الترعيم هي رأم مبد ي لحؿ المشػملم، أك إ ابػم محتملػ    

لحػػػيف امتبػػػار الترعػػػيم يتم ػػػؾ بػػػه الباحػػػث للمشػػػملم ا ػػػتنتاج أك تت ػػػير م  ػػػت  كبالتػػػالي فهػػػي
 كالتحقؽ مف صحتها ل رض  بكلها أك رفعها.
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أنهػػا ت ػػاعد فػػي تحديػػد أبعػػاد المشػػملم بشػػمؿ مػػف أهمهػػا: تحقػػؽ الترعػػيم  ملػػم مػػف التكا ػػد      
ت ػػػهـ ، ك كب تكفرهػػػا مػػف أ ػػؿ امتبػػػار الترعػػيمهػػػي المعلكمػػات المطلػػد يػػؽ، ممػػا أنهػػػا تبػػيف مػػا 

 أيعان في تحديد االمتبارات اإلحصا يم المنا بم الكا ب ا تمدامها المتبار الترعيم.
تعتبػػػر الترعػػػيات انعمػػػاس أل ػػػ لم البحػػػث التػػػي تتعػػػمنها المشػػػملم، كهػػػي بالتػػػالي عمليػػػم      

صػا يان، ك ػد يمػكف هنالػؾ فرعػيم ر ي ػيم كاحػدة، أك تحكيؿ األ  لم إلى صي م  ابلم لبلمتبػار إح
 ػػد يمػػكف هنالػػؾ عػػدة فرعػػيات، كهػػذا ماعػػع لنػػكع كطبيعػػم البحػػث. كيممػػف أف تمػػكف الترعػػيم 

 كالترعيم نكعاف:باإلثبات أك النتي كهذا  ا ز في الحالتيف. 
كهػػي الترعػػيم التػػي تمػػت  ، Null Hypotheses  H0الترعػػيم الصػػتريم أك المبد يػػم  .3

 ها في البحث كالتي  ي رم امتبارها ل رض  بكلها أك رفعها. صياغت

 ، كهي الترعػيم التػي  ػيتـ  بكلهػا Alternative Hypotheses  H1الترعيم البديلم  .4
 الصتريم أك المبد يم. إذا رفعت الترعيم

نيات  ال ةوجد أثٌر ذو داللٍل إحصيائةل H0ي  مثال رأس الميال البشيري لديراد العائميل عميى  لمكوِّ
 أداأل الشركات العائمةل.

H1 نييات رأس المييال البشييري لدييراد العائمييل عمييى أداأل   ةوجييد أثييٌر ذو داللييٍل إحصييائةل لمكوِّ
 الشركات العائمةل.

 تتمكف الترعيم عادةن مف مت يريف:     
  األكؿ ي مى المت ير الم تقؿIndependent Variable. 
  كالثاني ي مى المت ير التابعDependent Variable   
، كيتتػػرض الباحػػث أف أم زيػػادة كالمت يػػر التػػابع هػػك المت يػػر الػػذم يتػػأثر بػػالمت ير الم ػػتقؿ     

 .أك نقصاف في المت ير التابع تن ـ بالعركرة عف زيادة أك نقصاف في المت ير الم تقؿ
نات رأس المال البشري لدراد العائمل لال يك د أثره ذك داللمو إحصا يم مثاؿ:    أداأل علىمكوِّ

 (الشركات العائمةل
، كالمت يػر مكونات رأس المال البشري لدراد العائملالمت ير الم تقؿ في هذا المثاؿ هك: ف      

، كهػػذا يعنػػي أف األدام يتػػأثر بممكنػػات رأس المػػاؿ البشػػرم، أداأل الشييركات العائمةييلالتػػابع هػػك: 
ف تنا صػػػػت أك ترا عػػػت مػػػاف األدام أ ػػػػؿ أك  فملمػػػا زادت تلػػػؾ الممكنػػػػات مػػػاف األدام أفعػػػؿ، كا 

 أععؼ.
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ك د يمكف هنالؾ نكعان ثالثان مف المت يرات ي مى بالمت ير الدميؿ أك المت يػر الك ػيط، كهػذا      
 المت ير ي ثر في المت ير التابع مما هك حاؿ المت ير الم تقؿ، كمف المثاؿ ال ابؽ:

نات رأس المال البشري لد ال يك د أثره ذك داللمو إحصا يم ؿ أداأل  علىراد العائمل مكوِّ
 الشركات العائمةل ةعزى لمتعةر العمر(

 كهنا يمكف مت ير العمر مت يران دميبلن أك ك يطان.
 أمثمل عمى درشةات مختمفل 

  لتمميف العامليف النت ي على تحقيؽ ال كدة الشاملم. إحصا يمال يك د أثره ذك داللمو 
  الشػػػػاملم فػػػػي المنظمػػػػم علػػػػى تحقيػػػػؽ لعناصػػػػر ال ػػػػكدة  إحصػػػػا يم ال يك ػػػػدي أثػػػػره ذك داللػػػػمو

 التميز.
  نػػػات رأس المػػػاؿ البشػػػرم ألفػػػراد العا لػػػم علػػػى أدام ال يك ػػػد أثػػػره ذك داللػػػمو إحصػػػا يم لممكا

 الشرمات العا ليم.
  ال يك د أثره ذك داللمو إحصا يمو لممكنات رأس المػاؿ اال تمػاعي ألفػراد العا لػم علػى أدام

 الشرمات العا ليم.
  تعلاػػػػـ فريػػػػًؽ العمػػػًؿ فػػػػي الشػػػػرمات عاليػػػػم إبػػػػداع ك المعرفػػػػًم علػػػى  نشػػػػامإال تػػػ ثر عمليػػػػاتي

 التمنكلك يا في األردف.
 ذك داللم إحصا يم ألمبل يات األعماؿ على الممكنات ذات البعد  أثر ال يك د

 .اال تراتي ي للمصارؼ العاملم في األردف
  ذات البعد  ذك داللم إحصا يم للم  كليم اال تماعيم على الممكنات أثرال يك د

 .اال تراتي ي للمصارؼ العاملم في األردف
 Research Modelبحث نموذج ال. 4

كعناصػري، كبػالر كع إلػى األدبيػات ذات  البحثعكم مشملم  يتـ صياغم نمكذج البحث في     
العبل م، كيعمس النمكذج مت يػرات البحػث الم ػتقلم كالتابعػم، فعػبلن عػف المت يػرات ال ز يػم لمػؿ 

 منهما.
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، كمرا عػػم األدبيػػات ذات العبل ػػم، فقػػد  ػػاـ البحػػثفػػي عػػكم مشػػملم   نمييوذج بحييثثييال عمييى م
  1الباحػػػث بتحديػػػد المت يػػػرات التػػػي  ػػػاـ بامتبارهػػػا، كممػػػا هػػػي مدكنػػػم فػػػي النمػػػكذج شػػػمؿ ر ػػػـ  

 التالي:
 (1شكل رقم )
 بحثنموذج ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحثالجرائةل لمتعةرات . التعرةفات النظرةل وام5
  Theoritical and Operational Definition of Terms  

يقصػد بػػالتعريؼ النظػػرم ذلػػؾ التعريػػؼ العلمػي المتمصػػص للمصػػطلحات، كالػػذم غالبػػان مػػا      
يقتب ػػه الباحػػث مػػف المصػػادر كالمرا ػػع العلميػػم المتمصصػػم. أمػػا التعريػػؼ اإل را ػػي فهػػك عبػػارة 

 مكونات رأس المال البشري
 التعليـ  .1

 التدريب .2

 المبرة .3

 
 مكونات رأس المال االجتماعي

 العبل م الدامليم بيف أفراد العا لم .1
 العبل ات المار يم .2

 الحالم اال تماعيم  .3

 الععكيم في ال معيات كالنكادم العامم .4

 

 

 المتعةرات الدخةمل )الوسةطل(
 ح ـ الشرمم .1
 عمر الشرمم .2

 نكع النشاط .3

 المتعةر التاب  المتعةرات المستإلمل

 مؤشرات الداأل
 الربحيم الرعا عف .1
 النمك .2

 البقام .3
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، كي ػػػب أف الباحػػػث مػػػف أ ػػػؿ  يػػػاس ذلػػػؾ المت يػػػر االطريقػػػم التػػػي  ي ػػػتمدمهاإل ػػػرام أك عػػػف 
 .البحثتشتمؿ التعريتات النظريم كاإل را يم على  ميع مت يرات 

جرائةل    أمثمل عمى تعرةفات نظرةل واك
  فهػػػا  الشيييركل العائمةيييل بأنهػػػا: الشػػػرمم التػػػي تملمهػػػا كتػػػديرها عا لػػػم  (313ا 2004ورد )عرَّ

كتنت ػػب فػػي التأهيػػؿ التػػاريمي إلػػى شػػمص  امت ػبت شػػهرتها مػػف الشػػرمم نت ػػها أك بػػالعمس،
 مف مبلؿ ال  ؿ الت ارم للشرمات. البحث اكاحد هك م  ػ ها. ك يتـ تحديدها في هذ

  ميع األشماص الػذيف يعملػكف كيػديركف الشػرمم العا ليػم، ك ػيتـ تحديػدهـ فػي  أدراد العائمل 
 العليا للشرمم فقط.مف مبلؿ امتيار األفراد العامليف في المكا ع اإلداريم  البحثهذي 

  عرَّفه كيذرلي رأس المال البشريWeatherly   (2003) بأنه: الم مكع التراممي للمكا ػؼ
كالمبرة كالمعرفم كاإلبداع كالطا م كالحماس التي يبديها األشػماص ال ػتثمارها فػي أعمػالهـد، 

ب كالمبػرة  ػيتـ  يا ػه مػف مػبلؿ  يػاس ممكناتػه، كهػي: التعلػيـ كالتػدري البحػث اكألغراض هذ
 العمليم التي يأتي بها أفراد العا لم إلى الشرمم العا ليم.

  هك أحد ممكنات رأس الماؿ البشرم، ك يتـ  يا ػه مػف مػبلؿ تحديػد الم هػؿ العلمػي  التعمةم
 كالتمصص العلمي لتقدير  نكات التعليـ اإل ماليم ألفراد العا لم الذيف ي همكف في العمؿ. 

  ت كالتدريبات التي تلقاها أفراد العا لػم،  ػكام مػبلؿ عملهػـ بالشػرمم يقصد به الدكرا التدرةب
 در م  لمؿ دكرة تدريبيم. 1العا ليم أك مار ها، ك يتـ  يا ه مف مبلؿ إعطام كزف  

  فهػػا فرنانػػدز كثمػػركف  الخبييرة بأنهػػا معرفػػم مػػف نػػكع Fernandez et. al. (2004 )ييعرا
، كالمبير هك شمص يملػؾ معرفػم ألدام  مهػاـ بشػمؿ أفعػؿ مػف اآلمػريف، ك ػيتـ  يػاس عاؿو

المبػػرة مػػف مػػبلؿ احت ػػاب م مػػكع  ػػنكات مبػػرة أفػػراد العا لػػم فػػي نتػػس م ػػاؿ عمػػؿ الشػػرمم 
 ػػكام امت ػػبكا تلػػؾ المبػػرة مػػف مػػبلؿ عملهػػـ بالشػػرمم أك مار هػػا، بمػػا فػػي ذلػػؾ التػػدريب فػػي 

  العمؿ.
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  بحثأ مةل ال. 6
ميػػػم التػػػي يمت ػػػبها البحػػػث، كيمػػػكف ذلػػػؾ مػػػف مػػػبلؿ ح األهاينب ػػػي علػػػى الباحػػػث أف يكعػػػ     

 عبارات محددة كد يقم، كغالبان يتـ التطرؽ إلى أهميم البحث مف مبلؿ  عيتيف أ ا يتيف هما:
  األهميػػػػػم النظريػػػػػم للبحػػػػػث: أم مػػػػػا الػػػػػذم  يعػػػػػيته البحػػػػػث للمعرفػػػػػم اإلن ػػػػػانيم حػػػػػكؿ ذلػػػػػؾ

 المكعكع.
  نتا ج البحث في الكا ع.األهميم التطبيقيم للبحث: أيف يممف اال تتادة مف 

  البحثمثال عمى أ مةل 
، كالدرا ػػم أصػػبح مكعػػكعي الشػػرمات العا ليػػم مكعػػكعان حػػديثان يتطلػػب المزيػػد مػػف البحػػث

ماصػػم بالن ػػبم للػػدكؿ الناميػػم، كذلػػؾ لمػػا تتمتػػع بػػه الشػػرمات العا ليػػم مػػف مصكصػػيات مميػػزة، 
م يػكفري أفػراد العا لػم، حيػث إف كمذلؾ ب بب أهميم مؿ مػف رأس المػاؿ البشػرم كاال تمػاعي الػذ

، الػذم يكصػؼ بأنػه عصػر المعرفػم.  هناؾ أهميم مبيرة لرأس الماؿ هػذا فػي عػالـ األعمػاؿ اليػـك
ـى إعافمو علميمو  ديدةو تربط ما بػيف هػذي المتػاهيـ  محاكلم البحث اكماف القصد مف إ رام هذ تقدي

 الحديثم ب بب أهميتها كحداثتها.
مكف مػػػف ي ح ػػػب علػػػـ الباحػػػث ، كلػػػذا  ػػػ األكؿ مػػػف نكعػػػهك هػػػ البحػػػث امػػػذلؾ فػػػ ف هػػػذ

 ػػهـ بػه فػي تطػكير هػػذي المتػاهيـ لػدل الدار ػػيف يالرا ػدة فػي هػػذا الم ػاؿ لمػا يممػف أف  بحػاثاأل
كالمعنيػيف مػػف  هػػم، كألصػحاب الشػػرمات العا ليػػم مػف  هػػمو أمػػرل، ماصػم فيمػػا يتعلػػؽ بال انػػب 

 .مف نتا ج كتكصيات البحثالتطبيقي لما تممض عنه 
  بحثأ داف ال. 7

أصبح مف العركرم كالمهـ، كفي ممتلؼ أنكاع البحكث العلميم ك ػكد فقػرة ماصػم تحتػكم      
، كتصػاغ األهػداؼ بطريقػم على األهداؼ الر ي يم كالترعيم التي ينب ي أف يقػـك البحػث بتحقيقهػا

 تعمس أ  لم البحث أك فرعياته. 
  البحثأ داف  مثال عمى

بل يات األعماؿ كالم  كليم اال تماعيم كم تكل فهـ اإلدارة العليا الك كؼ على متهـك أم .1
كالك طى في المصارؼ العاملم في األردف لهذا المتهكـ.
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التعرض ألهـ الممكنات ذات البعد اال تراتي ي للمصارؼ العاملم في األردف لممار م  .2
األمبل يات كالم  كليم اال تماعيم فيها.

ات األعماؿ كالم  كليم اال تماعيم في المصارؼ العاملم المشؼ عف مدل ممار م أمبل ي .3
في األردف.

بياف أثر أمبل يات األعماؿ كالم  كليم اال تماعيم على الممكنات ذات البعد اال تراتي ي  .4
للمصارؼ العاملم في األردف.

ا تراح تكصيات لبحكث م تقبليم للمهتميف في م اؿ أمبل يات األعماؿ كالم  كليم  .5
.البحثم لـ ت طها هذي اال تماعي

تقديـ عدد مف التكصيات المنا بم إلى الم تمع محؿ البحث بأمؿ تطكير ممار م أمبل يات  .6
األعماؿ كالم  كليم اال تماعيم في المصارؼ .

 . محددات البحث8
كال تشير المحددات مما يعتقد مثيػركف فقػط إلػى الصػعكبات ، كي ميها البعض حدكد البحث     

نمػػا تشػػمؿ أيعػػان الحػػدكد الممانيػػم كالزمنيػػم التػػي تكا ػػه ا لباحػػث فػػي أثنػػام  يامػػه بػػ  رام البحػػث، كا 
 للبحث.

 مثال عمى محددات البحث 
المدر ػػػػم فػػػػي ال ػػػػ ؿ الت ػػػػارم  األردنيػػػػمبالشػػػػرمات العا ليػػػػم  البحػػػػث انحصػػػػر هػػػػذي 

، ل ػرض درا ػم أثػر رأس المػاؿ البشػرم إربػد، كالعاملم في محافظم 2119للشرمات في عاـ 
 تتمثؿ في: البحثال تماعي على أدام هذي الشرمات، كبالتالي ف ف محددات هذي كا
 فقط. إربدمحدد بمحافظم  البحثتعميـ نتا ج هذي  .1
 االعتماد في  مع البيانات على ك هات نظر المبحكثيف فقط. .2
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   الفصل الثاني ي امطار النظري والدراسات ذات الصمل
Review of Related Literature  

 
  طار النظريام

اإلطػػار ليهػػا أثنػػام متابػػم إعلػػى الباحػػث االنتبػػاي هنػػاؾ م مكعػػم مػػف اإلرشػػادات التػػي ينب ػػي      
  النظرم لبحثه، كمنها

رام مػف المصػادر كالمرا ػع فػي البطا ػات أك األعػابير ثمػا نقلػه مػف معلكمػات ك   رامة  ميع  1 
المعلكمػات كاألفمػار بحيػث ي ػتطيع   ػرامة ممعنػم كمتأنيػم فاحصػم كنا ػدة كهعػـ تلػؾ أك الػدفاتر
 .                          عنها بأ لكبه الماص التعبير

 فػي مرحلػم متقدمػم مػف إعػداد البحػث الباحػثإبعاد مثير مف المعلكمات التي  بؽ أف نقلهػا   2 
 .كذلؾ لعدـ عبل تها بمكاعيع البحث مف  ريب أك بعيد

الصػػتحات،  ف مػػبلؿ األ ػػطر كمػػف بػػيف ثنايػػامػػف العػػركرم أف تبػػرز شمصػػيم الباحػػث مػػ  3 
في ػػػب أف يمػػػكف . ليهػػػا كاألفمػػػار التػػػي يطرحهػػػا كالمقترحػػػات التػػػي يتقػػػدـ بهػػػاإبػػػاآلرام التػػػي يػػػدعك 

لآلمػريف فػي أفمػاري كثرا هػـ علػى  الباحث م ثران في المكعكع كمتأثران به كال ي كز أف يمػكف مقلػدان 
 . الدكاـ
فعليه تدعيـ هذا الرأم كتعزيزي بػالح ج المقنعػم كالمنطقيػم علػى  يراد الباحث رأيان  ديدان إعند  (4)

 .كمػػػػػػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ االنتقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ نحػػػػػػػػػػػػػػػػك األ ػػػػػػػػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػػػػػػػػف األدلػػػػػػػػػػػػػػػػم أف يبػػػػػػػػػػػػػػػػدأ بأب ػػػػػػػػػػػػػػػػط األدلػػػػػػػػػػػػػػػػم

عليػػه أف يلتػػـز أصػػكؿ ك كاعػػد البحػػث  ،البػػاحثيف كالمتػػاب عنػػد انتقػػاد الباحػػث لآلمػػريف مػػف (5)
ريح أك تقليػؿ مػف شػأف اآلمػريف مكعكعيان كبأ لكب مهذب كدكف ت  العلمي بحيث يمكف االنتقاد

 .حقك هـ أك غبف
يػراد معلكمػم مػا مػرتيف إ التمرار هك مف العيكب الشمليم المعركفم في بعض البحػكث كمتػادي (6)

ذا مػػاف ثمػػم عػػركرة علميػػم ث، علػػى عػػدـ امتمػػاؿ أك د ػػم مطػػم البحػػ أك امثػػر، كالتمػػرار دليػػؿ كا 
ممػاني التمػرار للعػرض المامػؿ أمػػا  ار أحػدتتطلػب تمػرار معلكمػم مػا فالد ػم العلميػم تتطلػب امتيػ
تنػػاكؿ المكعػػكع مػػع ذمػػر ر ػػـ الصػػتحم أك  الممػػاف اآلمػػر فيمتتػػي باإلشػػارة ال ػػريعم إلػػى ممػػاف

 . التصؿ
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اال تشػػػهاد بػػػرأم أك فمػػػرة تعػػػكد لم لػػػؼ أك باحػػػث فيقتعػػػي األمػػػر  إذا مػػػاف مػػػف العػػػركرم (7)
 . دامؿ األ كاس ذمرها حرفيان مع كععها

    من المصادرشروط االقتباس 
 متابػم البحػثك  اال تباسالقياف بعمليم  هناؾ عدد مف النقاط التي ي ب االلتتات إليها أثنام      
 :  كهي
بس متنػافران أك المقتىػ يليه بحيػث ال يبػدك عركرة تكمي االن  اـ بيف ما ا تبس كما  بقه كما (1)

 .  نشازان مع ما  بله كما بعدي
 .  اال تبا ات كثرام اآلمريف بيفالباحث  متعيع شمصيحتى ال عدـ اإلمثار مف اال تباس  (2)
 . بقيم عبارات الباحث يزي عفياال تباس الحرفي يكعع بيف  ك يف لتم (3)
فػػػ ذا ت ػػػاكز هػػػذا الحػػػد فمػػػف  ،مػػػف المتعػػػؿ أف ال يت ػػػاكز اال تبػػػاس الحرفػػػي  ػػػتم ا ػػػطر (4)

 .در ح ب األصكؿالمص الم تح ف صياغم المقتبس بأ لكب الباحث مع اإلشارة إلى
عليػػػه أف يعػػػع ممػػػاف المػػػبلـ  فػػػي حالػػػم اال تبػػػاس ك يػػػاـ الباحػػػث بحػػػذؼ بعػػػض العبػػػارات، (5)

ذا حػػذفت مػػف اال تبػػاس فقػػرة ماملػػم يكعػػع ، ...  المحػػذكؼ ثػػبلث نقػػاط  ،ممانهػػا  ػػطر مػػنقط كا 
ذا أراد الباحػػػث أف يصػػػحح مبلمػػػان مقتب ػػػان أك يعػػػيؼ  فيممنػػػه أ ػػػرام ذلػػػؾ بكعػػػع  ليػػػه ملمػػػم،إكا 

 .   ك يف صحيح أك اإلعافم إذا ماف ال يت اكز  طران كاحدان بيفالت
  إتإلان المعل ووشوح العبارة

يتك ب تكفرها في الباحث العلمي إتقاف الل م التػي يمتػب  ال شؾ أف مف أهـ الشركط التي      
حػػرر بهػػا التعبيػػر عػف أفمػػاري كثرا ػػه كعمػػا يعنيػػه إال إذا أتقػف الل ػػم التػػي ي إذ ال يممنػػه ،فيهػا بحثػػه

 العلمي، لذلؾ مف العػركرم معرفػم الباحػث لقكاعػد كأصػكؿ الل ػم التػي يمتػب فيهػا بحثػه البحث

 .ليمكف د يقان في التعبير عف ثرا ه كحتى في نقؿ أفمار اآلمريف كفهمها
تقػػاف       الل ػػم ال يػػأتي دكف تمطػػيط كدكف بػػذؿ  هػػد كتعػػب، فهػػك يحتػػاج إلػػى مػػدة طكيلػػم  كا 

 .عػػػػػػػػػم المتػػػػػػػػػب المعركفػػػػػػػػػم بد ػػػػػػػػػم تعبيرهػػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػػبلمتها الل كيػػػػػػػػػمكمطال كمػػػػػػػػػراف كممار ػػػػػػػػػم

 

يمػػكف كاعػػحان فػػي عباراتػػه كد يقػػان فػػي ا ػػتعماؿ المصػػطلحات  كيشػػترط فػػي الباحػػث أف       
بحيػػث ال  ،معنػػى محػػدد، كمحاكلػػم التكفيػػؽ بػػيف اإل ػػهاب كاإلي ػػاز كالتعػػابير كالملمػػات التػػي لهػػا
كمػػػذلؾ عػػػدـ  ،م إلػػػى شػػػرح كتتصػػػيؿأمػػػكر كاعػػػحم لي ػػػت بحا ػػػ يطنػػػب الباحػػػث فػػػي معال ػػػم
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كالشػػرح المتيػػد، مػػع ا تنػػاب ا ػػتعماؿ تعػػابير غامعػػم  اال تعػػاب فػػي أمػػكر ت ػػتدعي اإليعػػاح
 . كاعحم ك ل م كمتهكمم مف  بؿ القارئ المتك ط الثقافم كمبهمم بؿ يتعؿ المتابم بتعابير

م الل كيػم كالنحكيػم معبػران  ليمان كمتينان كرصينان ال تشكبه األمطػا كملما ماف أ لكب الباحث      
ثرام كأفمار الباحث ماف مقبكالن مف القػارئ. كيتك ػب ت نػب األ ػلكب المتملػؼ  بشمؿ كاعح عف

 .كعبارات ال مريم كالمبال م في كصؼ األشماص كاآلرام كالتهممي

ا ػتعماؿ عػما ر المػتملـ بمػؿ أنكاعػه، إذ لػيس مػف المحبػذ  ػكؿ  كيتعؿ أف يت نب الباحث     
كاألفعؿ ا تعماؿ  كال نميؿ، كيبدك أنه، كيتعح ممػا تقػدـ، كلػكحظ  ،  أنا، كأرل، كرأيي الباحث

يػػكحي بالتكاعػػع العلمػػي كاألدب ال ػػـ، فلػػيس مػػف المرغػػكب فيػػه بػػركز  أنػػه  أك أم تعبيػػر ثمػػر
 .بشمؿ مثير الباحث كهك مع ب بنت ه

 الدراسات السابإلل
م التػػي اطلػػع عليهػػا الباحػػث، كك ػػد أنهػػا يحتػػكم هػػذا ال ػػزم علػػى ملمػػص للدرا ػػات ال ػػابق     

ترتبط ببحثه، حيث يقـك بتكعيح العبل م بيف البحث الذم يقـك ب عػدادي كتلػؾ الدرا ػات، كين ػي 
أف يكعػػح الباحػػث ميػػؼ يمتلػػؼ بحثػػه عػػف تلػػؾ الدرا ػػات، مػػي ال يمػػكف بحثػػه تقليػػدان أك ن ػػمان 

 لكاحدة مف تلؾ الدرا ات أك األبحاث.
لمصػان للدرا ػم ال ػابقم يتعػمف عنكانهػا، كأهػدافها، كممػاف إعػدادها، كح ػـ يكرد الباحث م      

 الم تمع كالعينم، كأهـ النتا ج كالتكصيات التي مر ت بها. كالمثاؿ التالي يكعح ذلؾ:
 ( بعنوان 2006)  Al – Ghazawiدراسل العزاوي 

The Impact of Investment in Human Resource Activities on the Effectiveness 

of Investment in Human Capital. 

در ت أثرى اال ػتثمار فػي أنشػطم المػكارد البشػريم علػى فاعليػم اال ػتثمار فػي رأس المػاؿ البشػرم فػي 
البنػػػكؾ الت اريػػػم فػػػي األردف، ك ػػػد تمػػػت درا ػػػم كامتبػػػار هػػػذا األثػػػر مػػػف مػػػبلؿ عػػػدد مػػػف المت يػػػرات الم ػػػتقلم 

متيػػػػار، مطػػػػط التطػػػػكير كبػػػػرامج التػػػػدريب،  يا ػػػػات الحػػػػكافز كالمزايػػػػا، كالمتمثلػػػػم فػػػػي:  يا ػػػػات التعيػػػػيف كاال
  يا ات المحافظم على المكظتيف.

  111أ ريػػت الدرا ػػم علػػى  ػػتم عشػػر بنمػػان ت اريػػان عػػامبلن فػػي األردف، كتمكنػػت كحػػدة المعاينػػم مػػف  
نػػػكؾ.    تكصػػػلت أشػػػماص مػػػف اإلدارة العليػػػا لممتلػػػؼ الػػػدكا ر كالكظػػػا ؼ كم ػػػ كلي المػػػكارد البشػػػريم فػػػي الب

 الدرا م إلى م مكعم مف النتا ج ماف مف أهمها:
  هناؾ أثر على فاعليم البنكؾ الت اريم مػف مػبلؿ اال ػتثمار فػي  يا ػات التعيػيف كاالمتيػار، كمػف مػبلؿ

 برامج التدريب كمطط التطكير للمكظتيف.
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 زايػػا علػػى تحقيػػؽ عا ػػدو أعلػػى هنػػاؾ أثػػره كعبل ػػمه مباشػػرةه لمػػؿ مػػف التػػدريب كالتطػػكير كأنظمػػم الحػػكافز كالم
 ك يممو معافمو مف اال تثمار في العنصر البشرم.

 
    Method and Procedure الفصل الثالث ي الطرةإلل واالجراألات

تحديػػػد م تمػػػع البحػػػث، كتحديػػػد العينػػػم التػػػي تػػػـ يحتػػػكم فصػػػؿ الطريقػػػم كاال ػػػرامات علػػػى       
مدمم فػي الحصػكؿ علػػى البيانػات المطلكبػػم، امتيارهػا، مػذلؾ يبػػيف كحػدة التحليػؿ، كاألدكات ال ػػت
 يػػػاس تـ فػػػي هػػػذا التصػػػؿ أيعػػػان بيػػػاف ميتيػػػم يػػػإعػػػافم إلػػػى امتبػػػار صػػػدؽ اال ػػػتبانم كثباتهػػػا، ك 

بياف األ ػاليب اإلحصػا يم التػي مت يرات البحث الممتلتم أك ما ي مى ب  رامات البحث، كمذلؾ 
 يما يلي:ك يتـ تكعيح هذي الممكنات ف في تحليؿ البيانات.  ت تمدـ

 مجتم  البحث والعةنل وطرةإلل اختةار اأواًل ي 
 مجتم  البحث .1

يشػػير مصػػطلح م تمػػع البحػػث إلػػى م مكعػػات األفػػراد أك الظػػكاهر أك األشػػيام التػػي  ػػيتـ      
 ػحب عينػات ممثلػػم لهػا ل ػػرض درا ػتها كمػػف ثػـ تعمػػيـ نتػا ج البحػػث عليهػا، ك ػػد يمػكف م تمػػع 

، ك ػد لم ػتهلمكف فػي محافظػم معينػم، أك العػاملكف فػي شػرمم مػاالبحث طلبم  امعم معينم، أك ا
. كيػػػتـ غالبػػػان امتيػػػار عينػػػم ممثلػػػم يمػػػكف م مكعػػػم شػػػرمات أك م  ػػػػ ات أك مػػػدارس كغيػػػر ذلػػػؾ

للم تمػػػع بهػػػدؼ تػػػكفير الك ػػػت، كتمتػػػيض التملتػػػم، إذ أف درا ػػػم الم تمػػػع مػػػامبلن  ػػػتمكف مملتػػػم 
 كت ت رؽ ك تان طكيبلن.

 عةنل البحث .2
تعرؼ العينم على أنها م مكعم  ز يم كمنتقاي مػف م تمػع البحػث، كيشػترط فػي العينػم أف       

تحمػؿ نتػس مصػا ص الم تمػع، كيػتـ امتيارهػػا بشػمؿ عشػكا ي كبا ػتمداـ أ ػاليب محػددة بعيػػدة 
إال فػػػي حالػػػم البحػػػث النػػػكعي، حيػػػث تمػػػكف العينػػػم فيػػػه  صػػػديم، أم أف الباحػػػث ا )عػػػف التحيػػػز

 .       مدان تقصد امتيار العينم عي
ك كد عدة اعتبارات ت عؿ مػف العػركرم الل ػكم إلػى أ ػلكب العينػات فػي كنشير هنا إلى       

 إ رام األبحاث العلميم، بدالن مف درا م كبحث الم تمع مامبلن، كمف هذي االعتبارات:
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إممانيم إ رام البحػث بكا ػطم أ ػلكب العينػات أعلػى بمثيػر مػف إممانيػم إ را ػه با ػتمداـ  .1
متردات الم تمع، فمثبلن يصعب في بعض األحياف تحديػد د يػؽ لعناصػر الم تمػع   ميع

 مامبلن، مثؿ تحديد العدد الد يؽ للمدمنيف في محافظم ما.

  رعم إن از البحث با تمداـ أ لكب العينات. .2

تعب ػػػػم فػػػػي  المقػػػاببلت الشمصػػػػيم با ػػػػتمداـ أ ػػػػلكبالد ػػػم فػػػػي الحصػػػػكؿ علػػػى البيانػػػػات  .3
 با تمداـ عينم محدكدة. اال تبانات يمكف أعلى

ن از البحث با تمداـ أ لكب العينات. .4  انمتاض تملتم إ رام كا 

فػػي حػػاؿ مػػاف هنالػػؾ ت ان ػػان مبيػػران بػػيف متػػردات الم تمػػع، فػػ ف ا ػػتمداـ أ ػػلكب العينػػات  .5
 يمكف هك األ لكب األمثر ن اعم.

الحتماليػم، كفيمػا كهنالؾ نكعيف مف العينات، هما العينػات االحتماليػم، كالعينػات غيػر ا      
 يلي تكعيح لهذيف النكعيف:

 Probability Sampleي العةنات االحتمالةل  النوع الول
، كتعنػي  العشػكا يم  هنػا أف مػؿ كهي العينات التي يتـ امتيار مترداتها بشمؿ عشكا ي      

متػػردة مػػف متػػردات الم تمػػع األصػػلي لهػػا نتػػس الترصػػم فػػي أف تمػػكف عػػمف متػػردات العينػػم 
 أربعم أنكاع، هي: كتق ـ العينات االحتماليم إلىي  يتـ  حبها أك امتيارها، الت

كهػي العينػم التػي يػتـ امتيارهػا مػف ي  (Simple Random Sample) العةنل العشيوائةل البسيةطل .1
م تمع مت انس كمتماثؿ تمامان، كيمكف لمؿ عنصر مػف عناصػر الم تمػع نتػس الترصػم فػي 

ار عينػػػم عشػػػكا يم مقػػػدارها ما ػػػم طالػػػب مػػػف طلبػػػم   ػػػـ إدارة الظهػػػكر. مػػػثبلن لػػػك أردنػػػا امتيػػػ
األعمػػػػاؿ ب امعػػػػم فيبلدلتيػػػػا، ف نػػػػه ي ػػػػب أكالن حصػػػػر أ ػػػػمام كأر ػػػػاـ  ميػػػػع طلبػػػػم   ػػػػـ إدارة 

طريقػم اليانصػيب الطريقػم األكلػى هػي األعماؿ كمف ثـ امتيار أفراد العينم ب حػدل طػريقتيف: 
ككعػ ها فػي فػي  صاصػات مػف الػكرؽ مػاؿ   ػـ إدارة األعبمتابم أ مام  ميع طلبػم كتمكف 
 ثـ امتيار م م كر م مف بينها. كالطريقم الثانيم هي طريقم األر اـ العشكا يم.كمف صندكؽ 

كالمقصػكد بهػا تق ػيـ عناصػر الم تمػع إلػى طبقػات، يي  (Stratified Sample) العةنل الطبإلةيل .2
أردنػا امتيػار فمػثبلن لػك . كمف ثـ امتيار عينم عشكا يم ب يطم مف مؿ طبقم مف تلؾ الطبقات

عينػػم مقػػدارها مػػا تي طالػػب مػػف طػػبلب أ  ػػاـ إدارة األعمػػاؿ، كالمحا ػػبم، كالت ػػكيؽ، كالعلػػـك 
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  ػػـ مػػف األ  ػػاـ األربعػػم،  الماليػػم كالمصػػرفيم، ف نػػه  ػػيتـ أكالن تحديػػد أعػػداد الطػػبلب فػػي مػػؿ
 مف أ ؿ امتيار عينم عشكا يم ب يطم مف مؿ   ـ كفقان للن بم كالتنا ب.

هي مف أمثػر أنػكاع العينػات ا ػتمدامان نظػران ل ػهكلم ي  Systematic Sampleالعةنل المنتظمل  .3
  طالػػب 611ا ػػتمرا ها، فمػػثبلن لكمػػاف عػػدد طلبػػم   ػػـ إدارة العمػػاؿ ب امعػػم فيبلدلتيػػا هػػك  

 ]611/61[  طػبلب، 11  طالب، ف ف الزيػادة المنتظمػم تمػكف  61كمانت العينم المطلكبم  
 ؿ ا تمراج عينم منتظمم عشكا يم ف نه  يتـ كعع أر اـ مت ل ػلم للطلبػم ثػـ كمف أ، 11= 

  بعػػد مػػؿ 11، ثػػـ يػػتـ تحديػػد أفػػراد العينػػم بزيػػادة  5  كلػػيمف 9-1امتيػػار ر ػػـ عشػػكا ي بػػيف  
 ، هػػػػـ الػػػػذيف 555، .......35، 25، 15، 5امتيػػػػار، فمػػػػثبلن يمػػػػكف الطلبػػػػم الػػػػذيف تػػػػرتيبهـ  

  يشملكف عينم البحث.

، كت ػػتمدـ فػػي العينػػم العنقكديػػم عينػػم متعػػددة المراحػػؿي  Cluster Sampleالعنإلودةييل  العةنييل .4
أردنػػا امتيػػار عينػػم عشػػكا يم مػػف حالػػم مػػكف م تمػػع البحػػث مبيػػر كغيػػر مت ػػانس، فمػػثبلن إذا 

تق ػػيـ األردف إلػػى محافظػػات نأمػػذ منهػػا ، ف نػػه يػػتـ فػػي هػػذي الحالػػم طلبػػم المػػدارس األردنيػػم
ـ المحافظػات التػي امتيػرت فػي العينػم إلػى مػديريات تربيػم، كتأمػذ عينػم عينم، ثـ نقػـك بتق ػي

عشكا يم مف تلؾ المديريات، كمف مؿ مديريم امتيرت نقـك بامتيار عينم مف المػدارس، كمػف 
مػػػؿ مدر ػػػم ظهػػػرت فػػػي العينػػػم نأمػػػذ م مكعػػػم مػػػف الصػػػتكؼ، كمػػػف مػػػؿ صػػػؼ نامػػػذ عينػػػم 

 عشكا يم مف الطبلب.  
 Non Probability Sampleاةر االحتمالةل العةنات  النوع الثاني ي

كهي العينات التي يتـ امتيار مترداتها بطريقم متعمدة كمقصكدة، كليس بطريقػم عشػكا يم،       
أم أف الباحػث يحػػدد متػػردات العينػػم بشػػمؿ م ػػبؽ كح ػبما يريػػد، كتق ػػـ العينػػات االحتماليػػم إلػػى 

   ميف:
 مترداتهػا عينػم التػي يتعمػد الباحػث امتيػاركهػي الي  Purposive Sampleالعةنيل الإلصيدةل  .1

 نها تمتلؾ بيانات متيدة للبحث. عتقد أينه أل
كهي العينم التي ي هؿ على الباحث الكصكؿ إليهػا ي  Available Sampleالعةنل المتاحل  .2

بحمػػػـ  ػػػرب المك ػػػع أك محدكديػػػم االممانػػػات الماديػػػم، مػػػأف يمتػػػار الباحػػػث م مكعػػػم مػػػف 
ل ال امعػػات للحصػػكؿ علػػى بيانػػات حػػكؿ أنمػػاط اال ػػتهبلؾ زمبل ػػه فػػي العمػػؿ فػػي إحػػد

 ال ا دة لدل العا بلت األردنيم في محافظم عماف.
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 حجم العةنل
يقصد بح ـ العينم عدد المتردات أك المشاهدات التي  يتـ امتيارها لتمثؿ م تمػع البحػث       

لعينػػم الػػذم  ػػػيتـ كيػػتـ  مػػع بيانػػات البحػػث منهػػا، كهنػػاؾ اعتبػػارات مهمػػم تحػػدد مػػا هػػك ح ػػـ ا
 تحديدي، كمف تلؾ االعتبارات:

  م ػػػتكل الثقػػػم المطلػػػكب فػػػي النتػػػا ج التػػػي  يتكصػػػؿ إليهػػػا البحػػػث، فملمػػػا مػػػاف م ػػػتكل الثقػػػم
 فعؿ أف يمكف ح ـ العينم  ريبان مف ح ـ الم تمع.المطلكب أعلى ملما ماف مف األ

 باالممػاف امتيػار   مػافصلي، فملما ماف الم تمع مت ان ػان كمتمػاثبلن مدل ت انس الم تمع األ
 عينم ص يرة تكفيران للك ت كالتملتم.

 رام البحػػػػػث، فملمػػػػػا مبػػػػػر ح ػػػػػـ العينػػػػػم ازدادت تملتػػػػػم إل ػػػػػ مصصػػػػػمالتملتػػػػػم أك المكازنػػػػػم الم
 الحصكؿ على البيانات المطلكبم مف أفراد العينم.

 كةفةل تحدةد حجم العةنل
ذي للعينػػم، كهػػالح ػػـ المنا ػػب  علػػى األ ػػؿ يممػػف مػػف مبللهمػػا تحديػػد ثبلثػػم طػػرؽهنالػػؾ       

 :الطرؽ هي
، أك اال ػػػتعانم االعتمػػػاد علػػػى المبػػػرة ال ػػػابقم للباحػػػث فػػػي تحديػػػد ح ػػػـ العينػػػم المنا ػػػب .1

عينػػػم ممكنػػػم مػػػف كاال ترشػػػاد بػػػرأم بػػػاحثيف ثمػػػريف، كغالبػػػان يمػػػكف مػػػف المنا ػػػب امتيػػػار 
   1111-511%  مػػػف أفػػػراد الم تمػػػع الملػػػي إذا مػػػاف ح ػػػـ الم تمػػػع يتػػػراكح بػػػيف  21 

 ، كملما زاد عدد الم تمع األصلي عف ذلؾ  لت ن بم العينم.متردة

االعتمػػاد علػػى بعػػض المعػػادالت الرياعػػيم لتحديػػد ح ػػـ العينػػم المنا ػػب، كمػػف أهػػـ تلػػؾ  .2
 المعادالت المعادلم التاليم:

            
2

2

)1( 



 DN

N
  =n              

 حةث 
n :حجم العينة 

Nحجم المجتمع : 
2التباين : 

4

2B
 D = ، :حيثB مقدار الخطأ المسموح به هي 

كيممػػػػف ا ػػػػتمداـ هػػػػذي المعادلػػػػم مػػػػف مػػػػبلؿ البػػػػرامج االحصػػػػا يم ال ػػػػاهزة المتػػػػكفرة علػػػػى شػػػػبمم 
 االنترنت.
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د عنػػ لتحديػػد ح ػػـ العينػػم المنا ػػب  ػػيماراف مػػف  بػػؿ االعتمػػاد علػػى ال ػػدكؿ الػػذم كعػػع .3
 بنامنا على ح ـ الم تمع األصلي:م تكيات ممتلتم 

 حجم العةنل المناسب حجم المجتم  الصمي
10 10 
30 28 
70 59 

110 86 
170 118 
210 136 
250 152 
360 186 
420 201 
550 226 
650 242 
900 269 

1100 285 
2000 322 
6000 361 
15000 375 
75000 382 

100000 384 
 ا عمان  دار وائل1(. منا ج البحث العمميا ط1998در  الرداعيا أحمد حسةن )المص

 

 . وحدة المعاةنل أو التحمةل2
الشػػػمص أك األشػػػماص أك األشػػػيام أك الظػػػكاهر التػػػي يقصػػػد بكحػػػدة المعاينػػػم أك التحليػػػؿ       

  يتـ الحصكؿ على البيانات منها.
 

 بحث وعةنات ووحدات تحمةل أمثمل عمى أنواع مجتمعات 
تحإلةيي  التمةييز لممؤسسييات الردنةييل عمييى أثيير تمكييةن العيياممةن " فػػي بحػػث بعنػػكاف: ( 1مثييال )

    الثاني لمتمةز" المشاركل بجائزة الممك عبد اهلل
تمػكف م تمػعي البحػث مػف  ميػع الم   ػات المشػارمم ب ػا زة الملػؾ عبػداهلل الثػاني مجتم  البحث  

 ، ك ميػػػػػع م   ػػػػػات القطػػػػػاع 2115/2116الثالثػػػػػم  لتميػػػػػز األدام الحمػػػػػكمي كالشػػػػػتافيم للػػػػػدكرة 
   م   م.76 ، كالبال  عددها  2115/2116الماص للدكرة الرابعم  

كتـ اعتبار  ميع الم   ات المشارمم ب ا زة الملؾ عبداهلل الثاني للتميز كلهذي عةنل البحث  
على ثبلثم مف  ك د ك ع اإلمتيار ،م   م 76مف  تتمكنبحث، أم أف العينم لل عينمالدكرات 

العامليف مف مؿ م   م معينم عشكا يم ب يطم، تألتت مف مكظؼ بم تكل م  كؿ   ـ عدد 
 كمكظؼ عامؿ بالق ـ. ،اثنيف
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، عددي اثنيف، ا البحث إف كحدة التحليؿ في هذوحدة التحمةل   هي: مكظؼه بم تكل م  كؿ   ـو
 بحثعلكمات العركريم ل ايات الكمكظؼه عامؿه بالق ـ، عددي كاحد، ك د أيمذت البيانات كالم

 مف مبلؿ المقاببلت، كتكزيع اال تبانم. بحثمف أفراد عينم ال
 

تكييوةن درةيي  العمييل عمييى عممةييات إنشيياأل المعردييل وعمييى أثيير  فػػي بحػػث بعنػػكاف د ( 2مثييال )
 امبداع والتعمم دي الشركات عالةل التكنولوجةا دي الردن" 

شػػرمات عاليػػم التمنكلك يػػا العاملػػم فػػي م ػػاؿ اليػػع  ممػػف م تمػػع البحػػث تمػػكف مجتميي  البحييث  
هػػػػػذي  ك ػػػػػد بلػػػػػ  عػػػػػددالبرم يػػػػػات،  صػػػػػناعمتمنكلك يػػػػػا المعلكمػػػػػات ك  صػػػػػناعم األدكيػػػػػم كشػػػػػرمات

 % 1995كتيشػػمؿ مػػا ن ػػبته  منهػػا تعمػػؿ فػػي م ػػاؿ صػػناعم األدكيػػم 28شػػرمم،  144 المنظمػػات
علكمػػات كتشػػمؿ مان ػػبته البرم يػػات كتمنكلك يػػا الم تعمػػؿ فػػي م ػػاؿ 116ك مػػف م تمػػع الدرا ػػم

 . 2117%مف م تمع الدرا م للعاـ 8195
شرمم تعمؿ في  طاعات صناعم األدكيم  31مف  بحثتشملت عينم العةنل البحث  

 .كالبرم يات كتمنكلك يا المعلكمات
تمكنت كحدة التحليؿ مف فريقي عمؿ لمؿ شرمم، كهما ثمر فريقي عمؿ أن زا وحدة التحمةل   

 ، ك د تـ الحصكؿ على أ مام الترؽ مف مبلؿ 2117-2116بها م مرنا  نم  المهاـ المملتيف 
ا تبانم ك هت لمدير إدارة المكارد البشريم، مما تـ الحصكؿ على البيانات كالمعلكمات 

مف مبلؿ تكزيع ا تبانم على مؿ ععك فريؽ  بحثمف أفراد عينم ال البحثالعركريم ل ايات 
 . بحثتـ اعتمادي ل ايات ال

 

"أثر رأس الميال البشيري واالجتمياعي عميى أداأل الشيركات العائمةيل في بحث بعنػكاف  ( 3ل )مثا
   الفمسطةنةل"

تػػألؼي م تمػػعي البحػػث مػػف  ميػػع الشػػرمات العا ليػػم العاملػػم فػػي محافظػػم المليػػؿ مجتميي  البحييث  
يبلػػ  ، كالتػػي 2117كالميدرى ػػم فػػي ال ػػ ؿ الت ػػارم لػػدل كزارة اال تصػػاد الػػكطني التل ػػطيني لعػػاـ 

  شػػرممن مكزعػػمن ح ػػب الح ػػـ كالنشػػاط اال تصػػادم ممػػا يبػػيف ال ػػدكؿ ر ػػـ  ...  2187عػػددها  
 التالي:
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 جدول رقم )....(  توزة  الشركات العائمةل دي محادظل الخمةل حسب الحجم والنشاط االقتصادي.
 نوع النشاط            
 الحجم

 المجموع خدماتي صناعي تجاري
 

 1711 91 441 1181 ص ير 
 376 12 97 267 مبير

 2087 103 537 1447 المجموع

. 
ـي العينػم ممػا هػك 1تـ امتيار عينمو عشػكا يمو/ طبقيػمو  بحثال األغراض هذعةنل البحث   ، كمػاف ح ػ

   التالي:....مبيف في ال دكؿ ر ـ  
 (  توزة  عةنل الدراسل حسب الحجم ونوع النشاط االقتصادي.....جدول رقم )

نييوع النشيياط                    
 الحجم     

 المجموع خدماتي صناعي تجاري

 215 47 79 89 صعةر
 131 11 49 71 مبير

 346 58 128 160 المجموع

 
هػػي: المالػؾي للشػػرمم العا ليػػم أك المػػديري  بحػػثال االمعاينػػم فػي هػػذالتحليػػؿ أك كحػدةى وحييدة التحمةييل  

 التنتيذم، أم الرأس األعلى للشرمم.
أثر أخالقةات العمال والمسؤولةل االجتماعةل عمى المكونات  د بعنكاف بحث في  :4 مثاؿ 

  الردن" رف دياصمذات البعد االستراتةجي لم
 كام  ،مصرفان كهي المصارؼ العاملم في األردف 23مف  بحثتألؼ م تمع المجتم  البحث  

ف في اإلدارة العليا كمكظتي العامليكاعتبر  ،أمانت مصارؼ أردنيم أـ فركعان لمصارؼ أ نبيم
هـ أفراد   455اإلدارة الك طى في االدارات العامم للمصارؼ محؿ البحث كالبال  عددهـ  

 مف المتعامليف مع المصارؼ في األردف. بحثم تمع المذلؾ تألؼ . م تمع البحث

                                                 
1
  . 2111  التاليم:  طشطكش، 1تـ تحديد ح ـ العينم المنا ب با تمداـ المعادلم ر ـ   

             1معادلم ر ـ                     
2

2

)1( 
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N
  =n              

 حةث 

N2، : حجم المجتمعالتباين : ، 
4
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 D= ،Bمقدار الخطأ المسموح به : 
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مع مف المتعامليف  متعامبلن  115تـ تحديد عينم عشكا يم ب يطم تألتت مف عةنل البحث   
إذ تـ مذلؾ تـ امتيار العمبلم بأ لكب عشكا ي مف مؿ مصرؼ. ك ك  المصارؼ محؿ البحث

ثبلثم مكظتيف مف مكظتي اإلدارة العليا في تلؾ اإلدارات، عينم عشكا يم ممكنم مف امتيار 
باالعافه إلى ثبلثم مكظتيف مف مكظتي اإلدارة الك طى. ك د بل  عدد أفراد العينم الملي مف 

 .% مف م تمع الدرا م3303مكظتان، كالتي تمثؿ  131عليا كالك طى اإلدارة ال
المكظؼ مف م تكل م  كؿ في اإلدارة بحث هي ال هذاكحدة التحليؿ في  مانتوحدة التحمةل  

العليا أك الك طى. حيث  اـ الباحث بتكزيع اال تبانات على هذي الت م بطريقم عشكا يم. مما 
مع المكظتيف العامليف في اإلدارة العليا كالك طى كذلؾ مف  ا تمدـ الباحث المقابلم الشمصيم

أ ؿ ا تمماؿ عمليم الحصكؿ على المعلكمات ال تمدامها في الدرا م. كفيما يمص العمبلم 
المتعامليف مع المصرؼ الكاحد، فقد مانت كحدة التحليؿ العميؿ المتعامؿ مع المصرؼ، كالذم 

ـ الباحث ب مع البيانات مف مبلؿ ا تبانم أعدت تـ االتصاؿ به حاؿ زيارته المصرؼ. ك ا
 لهذا ال رض كبمعدؿ مم م عمبلم مف مؿ مصرؼ.

 أدوات جم  البةاناتثالثًا ي 
، كمػف أهػـ هػذي األدكات ال تمدمم في الحصػكؿ علػى البيانػات المطلكبػمهنالؾ العديد مف       

 عيح ممتصر لهذي األدكات: ، ك يتـ فيما يلي تك اال تبانماألدكات: المبلحظم، كالمقابلم، ك 
كيقصػػد بهػػا مبلحظػػم  ػػلكؾ أفػػراد العينػػم ل ػػرض رصػػد كت ػػ يؿ : Observation المبلحظػم .1

تصرفاتهـ في مكا ػؼ ممتلتػم، كحتػى تمػكف المبلحظػم د يقػم كتعطػي النتػا ج المطلكبػم منهػا، 
فتهـ أنهػـ ف نه ينب ي عدـ إثارة انتباي الذيف تتـ مبلحظتهـ حتى اليقكمكا بت ييػر  ػلكمهـ لمعػر 

يمعػػعكف للمبلحظػػم. كمػػف أمثلػػم ذلػػؾ مبلحظػػم ميػػؼ يتصػػرؼ مكظػػؼ القػػركض فػػي إحػػدل 
 البنكؾ في ا تقباؿ المرا عيف.

: كهػػي حػػكار يػػدكر بػػيف الباحػػث كالشػػمص الػػذم  ػػتتـ مقابلتػػه ل ػػرض Interview المقابلػػم .2
تػػرؾ الحصػػكؿ علػػى بيانػػات عػػف  عػػايا معينػػم، ك ػػد تمػػكف أ ػػ لم المقابلػػم متتكحػػم، أم أنػػه ي

للشمص الذم تتـ مقابلته حريم اال ابم بالطريقم التي يشام. ك د تمكف شبه متتكحػم، أم أف 
احتمػػاالت اإل ابػػم علػػى تلػػؾ األ ػػ لم تمػػكف محػػدكدة. ك ػػد تمػػكف األ ػػ لم م لقػػم، بمعنػػى أف 
اإل ابػػم عليهػػا محػػددة م ػػبقان، كمػػا ينب ػػي علػػى الشػػمص الػػذم تػػتـ مقابلتػػه هنػػا هػػك امتيػػار 
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ك ػد  بيف اإل ابػات المحػددة، كهػذا األ ػلكب شػبيه ك ريػب مػف أ ػ لم اال ػتبانات.اإل ابم مف 
 تمكف المقابلم ك هان لك ه، أك عبر الهاتؼ، أك عبر األ مار الصناعيم، أك عبر الممبيكتر.

مف أمثر أدكات  مع البيانات ا تمدامان، نظػران  معتبر اال تبانت: Questionnaire ماال تبان .3
فػػي  مػػع  اال ػػتبانم، ممػػا أف ا ػػتمداـ اهبا ػػتمدام صػػكؿ علػػى البيانػػات ػػرعم ك ػػهكلم الحل

يممػف البيانات أ ؿ ملتم مف ا تمداـ الك ػا ؿ األمػرل. كهنػاؾ ثبلثػم أنػكاع مػف األ ػ لم التػي 
، كهػػػػي: األ ػػػػ لم المتتكحػػػػم كالتػػػػي ال تلػػػػـز الم ػػػػت يب بامتيػػػػار إ ابػػػػم اال ػػػػتبانمحتكيهػػػػا تأف 

تمػػػكف اإل ابػػػم عليهػػػا بامتيػػػار أحػػػد البػػػدا ؿ التػػػي يتعػػػمنها محػػػددة، كاأل ػػػ لم الم لقػػػم كالتػػػي 
مثػؿ امتيػار  نعػـ أك ال ، كهنالػؾ األ ػ لم الم لقػم ػ المتتكحػم، كهػي كالتػي ت مػع بػيف  ال ػ اؿ

 النكعيف ال ابقيف، مثبلن:

 هؿ تعتقد أف م اؽ أ اليب البحث العلمي مهـ لطلبم إدارة األعماؿ؟ -
 ال            نعـ                           

 إذا مانت إ ابتؾ ال فما هي األ باب برأيؾ؟ -   
 ا منها االستبانل بناألو نالك مجموعل من امرشادات الهامل التي ةجب أخذ ا بنظر االعتبار عند       
  بكت يػػ ،تتعػػمنها اال ػػتبانم متكافقػػم مػػع هػػدؼ البحػػثينب ػػي أف أف تمػػكف األ ػػ لم التػػي 

 على أ  لته.

 تبانم إلى أمثر مف  زم أك   ـ، فمثبلن: عركرة تق ـ اال  

بالشػمص الػذم  متعلقمالالبيانات  األ  لم الماصم بالحصكؿ على  يحتكم على :الق ـ األكؿ -
 ، مثؿ  ال نس، العمر، الم هؿ العلمي، ..... .  ي يب على اال تبانم

ي يعمػػػػػؿ بهػػػػػا تتعلػػػػػؽ بالشػػػػػرمم أك الم  ػػػػػػ م التػػػػػيحتػػػػػكم علػػػػػى األ ػػػػػ لم التػػػػػي  :الثػػػػػانيالق ػػػػػـ  -
 الم ت يب، مثؿ  نكع نشاط الشرمم،  نم التأ يس، عدد العامليف فيها، ....... .

الممتلتػػم،  ػػكام مانػػت  بحػػثباأل ػػ لم التػػي يتتػػرض أف تقػػيس مت يػػرات اليتعلػػؽ  :الثالػػثالق ػػـ  -
عدد مف األ ػ لم  يتعػؿ أف يمػكف في هذا الق ـ يمصص مت يرات م تقلم أك مت يرات تابعم، ك 

أثيييير رأس المييييال البشييييري فػػػػي درا ػػػم بعنػػػػكاف د ، مػػػػثبلن بحػػػػثان  لمػػػػؿ مت يػػػػر مػػػػف مت يػػػرات المت ػػػاكي
ف نه كل ػرض  يػاس المت يػر التػابع كهػك  األدام  يػتـ تك يػه " واالجتماعي عمى أداأل الشركات العائمةل

 :  األ  لم البلحقم، كبكا ع مم م أ  لم عف مؿ مت ير مف مت يرات األدام، كمما يلي
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 .( تحت امجابل التي تتف  وموقفكمXالةل تتعم  بإداأل شركتكم العائمةلا ةرجى وش  عالمل )السئمل الت
 الرقم
 

موادييييييي   العبارة
 جداً 

معييارض  معارض محاةد مواد  
 جداً 

 مإلاةةس الداأل 
 أواًل ي الربحةل 

      نشعر بالرعا  مف ح ـ األرباح المتحققم  نكيان عمكمان  .1
ي تحققهػػا الشػػرمم  ػػنكيان يػػتبلمـ كح ػػـ ال هػػد إف ح ػػـ األربػػاح التػػ .2

 المبذكؿ
     

إف ح ػػػـ األربػػػاح التػػػي تحققهػػػا الشػػػرمم  ػػػنكيان يػػػتبلمـ كح ػػػـ رأس  .3
 الماؿ الم تثمر

     

إف ح ـ األرباح التي تحققها الشرمم  نكيان يعتبر  يػدان مقارنػم مػع  .4
 المناف يف

     

م  ػػػػػػنكيان كالكعػػػػػػع هنالػػػػػػؾ تنا ػػػػػػب بػػػػػػيف ح ػػػػػػـ األربػػػػػػاح المتحققػػػػػػ .5
 اال تصادم العاـ

     

 ثانةًا ي النمو 
حققػػت الشػػرمم نمػػكان  يػػدان فػػي ح ػػـ العمػػؿ مػػبلؿ ال ػػنكات الممػػس   .6

 األميرة 
     

      إف ح ـ النمك في المبيعات مبلؿ ال نكات الممس األميرة  يد  .7
حققػػػػت الشػػػػرمم نمػػػػكان  يػػػػدان فػػػػي الحصػػػػم ال ػػػػك يم مػػػػبلؿ ال ػػػػنكات  .8

 مس األميرةالم
     

إف ح ـ اإلنتاج الذم حققتػه الشػرمم فػي ال ػنكات الممػس األميػرة  .9
 يعتبر  يدان 

     

      هناؾ نمك كزيادة دا مم في عدد العامليف مف  نم ألمرل .11
 ثالثًا ي البإلاأل 

      ن عى لتطكير التمنكلك يا الم تمدمم .11
      كت يير األنشطم نقـك ب  رام ت ييرات في صي  العمؿ .12
      ن رم ت ييرات م تمرة في الهيمؿ التنظيمي .13
      نمطط لعشر  نكات  ادمم  .14
      نشعر بأننا  ادركف على اال تمرار لتترة غير محددة .15

 

  مػف أ ػؿ تحمػيـ فقراتهػا عركرة عػرض اال ػتبانم علػى عػدد مػف المحممػيف أك المتمصصػيف
يم التقرات فػي  يػاس مػا صػممت اال ػتبانم لقيا ػه، كهػذا مػا يعػرؼ كللحمـ على مدل صبلح
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بالصدؽ الظاهرم لبل تبانم، حيػث يقػـك الباحػث بعػد هػذي المطػكة بتعػديؿ اال ػتبانم كفقػان لمػا 
 أكردي المحمميف مف مبلحظات.

  عػػركرة تطبيػػؽ اال ػػتبانم علػػى عينػػم ت ريبيػػم مشػػابهم للعينػػم التػػي  ػػي رم تكزيػػع اال ػػتبانم
كالهػػدؼ مػػف هػػذي المطػػكة امتشػػاؼ الصػػعكبات التػػي تكا ػػه الم ػػت يبيف أثنػػام تعب ػػم عليهػػا، 

اال ػػتبانم مػػف أ ػػؿ تعػػديلها، كمػػذلؾ تحديػػد الػػزمف الػػذم تتطلبػػه عمليػػم تعب ػػم اال ػػتبانم، ممػػا 
 تهدؼ هذي المطكة أيعان إلى ا تمراج معامؿ الثبات لتقرات اال تبانم الممتلتم.

 تبانم الممتلتم، ي ب االنتباي إلى ما يلي:كفيما يتعلؽ بصياغم فقرات اال  

 .ي ب أف تصاغ األ  لم بل م كاعحم ك هلم كمتهكمم 

  ،ي ب أف يتعلؽ ال  اؿ بشئ كاحد فقط، بمعنى عركرة االبتعاد عف األ ػ لم المرمبػم
ًن في ال  اؿ التالي:   ت ػعى ك التنظيمػي  هات ييرات م تمرة في هيملالمنظمم ت رم هؿ فمثبلى

 ي ب أف يق ـ ال  اؿ إلى   اليف، هما:. ؟ منكلك يا الم تمدمملتطكير الت

 ؟التنظيمي هات ييرات م تمرة في هيملالمنظمم ت رم هؿ ػ         
 ؟لتطكير التمنكلك يا الم تمدممالمنظمم ت عى هؿ ػ         

 ،عركرة تك يه ر الم ترحيبيم للشمص أك ال هم التي  تقـك باإل ابػم علػى فقػرات اال ػتبانم 
كينب ػػػي أف تحتػػػػكم الر ػػػالم الترحيبيػػػػم علػػػى ا ػػػػـ البحػػػػث كال هػػػم المقػػػػدـ لهػػػا، كالهػػػػدؼ مػػػػف 
إ را ػػه، كمت يراتػػه الممتلتػػم كميتيػػم  يا ػػها، إعػػافم إلػػى التأميػػد علػػى أهميػػم ك ػػريم البيانػػات 
التي  ػيتـ الحصػكؿ عليػه، كأيعػان عػركرة أف يعػرؼ الباحػث علػى نت ػه بمتابػم ا ػمه مػامبلن 

 ؼ كعنكانه اإللمتركني. مثاؿ على ذلؾ:ككعع ر ـ الهات
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 استبانيييل

 أداأل الشركات العائمةلأثر رأس المال البشري واالجتماعي عمى 
 

مػف  "اثير رأس الميال البشيري واالجتمياعي عميى أداأل الشيركات العائمةيل"يقكـ الباحث ب  رام بحػث حػكؿ     
اثػػػػر رأس المػػػػاؿ البشػػػػرم المتمثػػػػؿ فػػػػي: التعلػػػػيـ،   امعػػػػم ...........، كهػػػػذا البحػػػػث يقػػػػـك علػػػػى أ ػػػػاس بيػػػػاف

كالتػػػدريب، كالمبػػػػرة ألفػػػػراد العا لػػػػم العػػػػامليف فػػػػي المكا ػػػع اإلداريػػػػم المتقدمػػػػم للشػػػػرمم، كمػػػػذلؾ اثػػػػر رأس المػػػػاؿ 
اال تمػػػاعي المتمثػػػؿ فػػػي: العبل ػػػم الدامليػػػم مػػػا بػػػيف أفػػػراد العا لػػػم، كالعبل ػػػم المار يػػػم مػػػع ال هػػػات صػػػاحبم 

 لؾ الشرمات مف حيث: الربحيم كالنمك كالبقام.المصلحم، على أدام ت
أر ػػػك التمػػػـر باإل ابػػػم عػػػف  ميػػػع فقػػػرات اال ػػػتبانم المرفقػػػم، علمػػػان بػػػأف النتػػػا ج التػػػي  ػػػتملص إليهػػػا         

الدرا م متك تم على مصدا يم اإل ابػم عػف أ ػ لم اال ػتبانم، كأيػم معلكمػات  ػتدلكف بهػا  ػتعامؿ ب ػريم تامػم 
 ي، شامريف لمـ ح ف تعاكنمـ، ك نزكدمـ بنتا ج هذي الدرا م حاؿ االنتهام منها.كألغراض البحث العلم

 الباحث/ ..............                                                         
 هاتؼ/ ..............                                                           

 بريد المتركني/ ...............                                                    
 
 انات المطلكبم مف المشارميف، فهنالؾ أمثر مف طريقػم إليصػاؿ يكمف أ ؿ الحصكؿ على الب

اال تبانم للمشارميف، منها: إيصاله بكا طم الباحث شمصػيان، أك إيصػاله عػف طريػؽ البريػد، 
 أك با تمداـ الحا كب.

 
 تبار صد  االستبانل وثباتهارابعًا ي اخ
 ي ب امعاعي اال تبانًم المتبارم الصدؽ كالثبات، كذلؾ مما يلي:        

عػػػرض اال ػػػتبانم علػػػى عػػػددو مػػػف اال ػػػاتذة ب كيمػػػكف:  اال ػػػتبانم  امتبػػػار صػػػدؽ أداة القيػػػاس  1
 أك المبرام. كيتـ كعع العبارة التاليم في هذا ال زم  على  بيؿ المثاؿ : الميحمَّميف

تػـ عػرض اال ػتبانم علػى عػددو مػف اال ػاتذة الميحمَّمػيف مػف ال امعػات  ختبار صد  أداة الإلةاس ا 
  11األردنيػػػم الممتلتػػػم، مػػػذلؾ تػػػـ امتيػػػار عينػػػمو ت ريبيػػػمو مػػػف الت ػػػم الم ػػػتهدفم بالدرا ػػػم بل ػػػت  

 مبحكثيف، بهدؼ معرفم مدل كعكح فقرات اال تبانم.
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المتبػار ثبػات أداة  مركنبػاخ ػ ألتػاتـ ا ػتمداـ امتبػار يػ:  اال ػتبانم  امتبار ثبات أداة القيػاس  2
فمثبلن الحقان للمثاؿ ال ابؽ يممف كعػع التقػرة التاليػم الماصػم بامتبػار الثبػات، كممػا القياس، 

 يلي:

المتبػار  (Cronbache Alphaكرونبياخ ي ألفيا )تػـ ا ػتمداـ امتبػار  اختبار ثبات أداة الإلةياس 
 كؿ ر ـ  ....  نتا ج ذلؾ االمتبار.ثبات أداة القياس، كيظهر ال د

 جدول رقم )....(  نتائج اختبار )كرونباخ ي الفا( الختبار ثبات أداة الإلةاس
 قةمل ألفا عدد الفإلرات اسم مجال االختبار

 19977 15 العبل م المار يم ألفراد العا لم 
 19937 15 العبل م الدامليم بيف أفراد العا لم

 1.855 5 الرعا عف الربحيم
 19931 5 النمك
 19821 5 البقام

يبلحػػػظ مػػػف ال ػػػدكؿ ال ػػػابؽ أف أعلػػػى  يمػػػم لمعامػػػؿ  مركنبػػػاخ ػ ألتػػػا  مانػػػت فػػػي العبل ػػػم    
 ، يليهػػا العبل ػػمي الدامليػػمي بػػيف أفػػراد 19977المار يػػم ألفػػراد العا لػػم، حيػػث بل ػػت  يمػػمي المعامػػؿ  
ان البقام. كيتبيف مف هذي النتا ج أفَّ  يمػم ألتػا العا لم، ثـ النمك، كبعدها الرعا عف الربحيم، كأمير 

 مانت مرتتعمن ل ميع فقرات اال تبانم، مما يعني أفَّ أداة القياس تتمتع بالثبات.
 (إجراألات البحث)خامسًا ي قةاس متعةرات البحث المختمفل 

نػػات، المقصػػكد بػػ  رامات البحػػث تلػػؾ الطػػرؽ التػػي  ي ػػلمها الباحػػث فػػي أثنػػام  معػػه للبيا      
أثر أخالقةات العمال والمسؤولةل االجتماعةيل عميى المكونيات ذات البعيد االسيتراتةجي دفتي بحث بعنكاف 

م شػػػارة إلػػػى اإل ػػػرامات التػػػي اتبعهػػػا  يممػػػف كعػػػع العبػػػارة التاليػػػم دلممصيييارف العامميييل ديييي الردن
   الباحث:

ا م. حيث  اـ بتكزيع اال تبانم على بهدؼ تنتيذ الدرا م  اـ الباحث ب  رام زيارات للمصارؼ مكعكع الدر  
التقى بمكظتيف مف اإلدارة العليا كالك طى، كأ رل مقاببلت معهـ فيما يمص أمبل يات ك العامليف، كالعمبلم، 

األعماؿ كالم  كليم اال تماعيم. ك اـ الباحث بتقديـ تكعيح لمت يرات الدرا م للحصكؿ على معلكمات عف 
ا  رام نقاشات حكؿ دكر المصارؼ في تحمؿ م  كلياتها اال تماعيم كانعماس تك ه ه الم المديريف نحكها، ك 

 . ذلؾ على ممكناتها ذات البعد اال تراتي ي
أمػػا المقصػػكد بقيػػاس مت يػػرات البحػػث فهػػك الميتيػػم التػػي  ػػيتـ مػػف مبللهػػا احت ػػاب       

رأس المييال البشييري  أثييركتقػػدير القيمػػم االحصػػا يم للمت يػػرات الممتلتػػم، فمػػثبلن فػػي درا ػػم بعنػػكاف د
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تقػػديري إ مػػالي رأس المػػاؿ البشػػرم الػػذم ييػػكفاري ف نػػه يممػػف  "واالجتميياعي عمييى أداأل الشييركات العائمةييل
تعػػػمنتها فقػػػراتي تأفػػػرادي العا لػػػم للشػػػرمم باعتبػػػاري م مػػػكع  التعلػػػيـ ( المبػػػرة ( التػػػدريب ، كالتػػػي 

 كفؽ المعادلم التاليم:تـ احت اب  يمم رأس الماؿ البشرم  د ك  الممتلتم.اال تبانم 
 واق  امدارةل المتإلدملم)التعمةم + الخبرة + التدرةب( لكل أدراد العائمل العاممةن دي الجمالي رأس المال البشري = إ

 كبالن بم لرأس الماؿ اال تماعي، فقد تـ احت ابيه كفؽ المعادلم التاليم:
العشوةل دي  + الحالل االجتماعةل + العالقل الخارجةل + العالقل الداخمةلإجمالي رأس المال االجتماعي لمشركل= )

 (الجمعةات والنوادي العامل
 المعالجل امحصائةل سادسًا ي
تشػػير هػػذي التقػػرة إلػػى أهػػـ األ ػػاليب االحصػػا يم التػػي تػػـ ا ػػتمدامها فػػي تحليػػؿ البيانػػات،       

ـي  ركات العائمةييل"أثيير رأس المييال البشييري واالجتميياعي عمييى أداأل الشييمػػثبلن فػػي بحػػث بعنػػكاف د تػػـ ا ػػتمدا
 األ اليب اإلحصا يم التاليم:

  لتقػرات اال ػتبانم  الوسياط الحسيابةل واالنحراديات المعةارةيل والتكيراراتاإلحصاًم الكصتي ال تمراج
الممتلتػػػػم لعػػػػرض ك ػػػػرامة مصػػػػا ص الشػػػػرمات المبحكثػػػػم، كمصػػػػا ص أفػػػػراد عينػػػػم الدرا ػػػػم، كمػػػػذلؾ 

 المكا ع اإلداريم المتقدمم. مصا ص أفراد العا لم العامليف في
  اإلحصػػػاًم اال ػػػتداللي، كتحديػػػدان امتبػػػارt  للتعػػػرؼ علػػػى نتػػػا ج تحليػػػؿ مت يػػػرات رأس المػػػاؿ البشػػػرم

 كاال تماعي، كمذلؾ مت ير األدام.

   امتبػػػاريF  فػػػي  ػػػدكؿ تحليػػػؿ التبػػػايف األحػػػادمANOVA كأيعػػػان امتبػػػار ،t  المتبػػػار الترعػػػيات
 .لئل ابم عف أ  لم البحث مف مبلؿ امتبار الترعيات تقلمالمتعلقم ببعض المت يرات الم 

  امتبػػاًر االنحػػدار المطػػي المتعػػداد المتبػػار بعػػض أ ػػزام نمػػكذج البحػػث، إعػػافم إلػػى امتبػػار بعػػض
 الترعيات.

 
 Results الفصل الراب  ي نتائج البحث
ذي عرض النتا ج التي تكصػؿ إليهػا الباحػث مػف مػبلؿ  ػرد ل ػكم لهػيتعمفي هذا التصؿي 

النتػػا ج  أم  ػػرامة األر ػػاـ كتحكيلهػػا إلػػى ملمػػات مقػػركمة ، كأيعػػان مػػف مػػبلؿ ال ػػداكؿ كاألشػػماؿ 
كصتنا لمصػا ص أفػراد عينػم كالر كمات إف ماف ذلؾ عركريان. كبالتالي ف ف هذا التصؿ يحتكم 

مػف مػبلؿ مما يشػتمؿ علػى اإل ابػم عػف أ ػ لم البحػث  ، أم التحليؿ الكصتي للبيانات البحث، 
عػػػػرض ممػػػػا يتعػػػػمف أيعػػػػان الممتلتػػػػم، نتػػػػا ج امتبػػػػار العبل ػػػػات بػػػػيف مت يػػػػرات البحػػػػث عػػػػيح تك 

 كفيما يلي تكعيحان لهذي الممكنات: .بحثكامتبار فرعيات ال
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  النتائج الخاصل بخصائ  العةنل )التحمةل الوصفي( .1

ث يتعػػػمف هػػػذا ال ػػػزم تتريػػػ  البيانػػػات الكصػػػتيم الماصػػػم بعينػػػم البحػػػث، فمػػػثبلن فػػػي بحػػػ         
كوةن درة  العمل عمى عممةات إنشياأل المعرديل وعميى امبيداع واليتعمم ديي الشيركات عالةيل أثر ت"بعنكاف 

 تمكف النتا ج الماصم بمصا ص العينم مما يلي: " التكنولوجةا دي الردن
 يكعح ال دكؿ ر ـ  ...  المصا ص العامم للشرمات عينم البحث، حيث بل  م مكع الشرمات 

شرمم، منها إحدل عشرةى شرمم تعمؿ في م اؿ صناعم البرم يات شملت ما ن بته  24ث التي شملها البح
، كممسي %33مف الم مكع، ك ثماني شرمات تعمؿ في م اؿ تمنكلك يا المعلكمات شملت ما ن بته  46%

 . %21شرمات تعمؿ في م اؿ صناعم أالدكيم شملت ما ن بته 
التي يقؿ  تلؾبينما شملت  ،%31على مليكف دينار ما ن بته شملت الشرمات التي يزيد رأ مالها         

كمانت الن بم األمبر هي للشرمات التي شمؿ رأ مالها ما بيف  %،21ألؼ دينار ن بته  51رأ مالها عف 
دينار أردني، حيث شملت ما  ألؼ 111الى دينار  الؼ 51 كما بيف دينار ؼأل 511 دينار الى  ألؼ 111
  . إذا تعتبر أغلب شرمات عينم الدرا م مف الشرمات متك طم الح ـ.%33% (16%   51ن بته

كأما بالن بم لعدد العامليف في الشرمم، فقد شملت العينم أعدادنا مت اكيم مف الشرمات التي لديها   
مكظؼ  211فيما شملت الشرمات التي لديها أمثر مف  %51مكظؼ كالتي شملت ما ن بته  111أ ؿ مف 

مما يعني بأف  %.46مما أف أغلب الشرمات ذات ملميم ماصم فقد شملت ما ن بته  %،51ما ن بته  
 عينم الشرمات شملت شرمات ذات مصا ص ممتلتم كممثلم لم تمع الشرمات األردنيم.

 ( خصائ  الشركات عةنل الدراسل...جدول رقم )
 النسبل التكرار الفئل خصائ  الشركل عةنل الدراسل

 نوع الإلطاع -1
 
 

 %46 11 البرمجةات صناعل
 %33 8 تكنولوجةا المعمومات
 %20 5 صناعل االدوةل

 رأس مال الشركل -2
 

 %30 7 اكثر من ممةون
 %33 8 الف 500 –ألف  100من 
 %16 4 ألف 100الف الى  50من 

 %20 5 دةنار ألف 50أقل من 
عدد االدراد العاممةن دي الشركل  -3

  بحثعةنل ال
 %50 12 فموظ 100أقل من 
 %50 12 موظف 200اكثر من 

 %46 11 خاصل لبحثممكةل الشركل عةنل ا -4
 %16 4 مسا مل محدودة
 %20 5 مسا مل عامل
 %16 4 اةر ذلك
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  نتائج اختبار العالقات بةن متعةرات البحث )االحصاأل االستداللي( .2

 بحػثفمػثبلن فػي  ممتلتم،ال بحثيتعمف هذا ال زمي نتا جى امتبار العبل ات بيف مت يرات ال
تكعػيح نتػا ج مػؿ  ػيتـ أكالن  "أثر رأس الميال البشيري واالجتمياعي عميى أداأل الشيركات العائمةيلبعنكاف د

ممػػكف مػػػف ممكنػػػات مت يػػػرات البحػػػث الممتلتػػػم، فمػػثبلن  ػػػيتـ تكعػػػيح النتػػػا ج الماصػػػم بممكنػػػات 
كنػات رأس المػاؿ اال تمػاعي، رأس الماؿ البشرم، كهي  التعليـ، كالتدريب، كالمبػرة ، كبعػدها مم

س المػػػػاؿ أامتبػػػػاري العبل ػػػػم بػػػػيف ممكنػػػػات ر  ت ػػػػ يؿ كتكعػػػػيح نتػػػػا ج كممكنػػػػات األدام، كمػػػػف ثػػػػـ
، ثػػػػـ امتبػػػػار العبل ػػػػات بػػػػيف ممكنػػػػات رأس المػػػػاؿ مػػػػف  هػػػػم البشػػػػرم كم شػػػػرات األدام الممتلتػػػػم

الممتلتػم  ، كبعدها امتبار العبل ػات بػيف المصػا صمف  هم أمرل اال تماعي كم شرات األدام
رأس المػػػاؿ البشػػػػرم فمػػػػثبلن مػػػف أ ػػػؿ امتبػػػػار العبل ػػػم بػػػيف ممكنػػػػات للشػػػرمات كم شػػػرات األدام.

 ح ب المثاؿ ال ابؽ، ف نه يممف ت  يؿ النتا ج على النحك التالي: م شرات األدام
يكعح ال دكؿ  ...  نتا ج امتبار االنحدار المتعدد لتأثير ممكنات رأس الماؿ البشرم على م شرات 

ألدام، كتظهر النتا جي أف تأثير رأس الماؿ البشرم على األدام ماف  كيان، إٍذ بل ت  يمم معامؿ االنحدار ا
 ، كماف التعليـ أمثر ممكانات رأس الماؿ البشرم تأثيران على األدام، حيث بل  معامؿ 19931المتعدد  

  .19151ريب   ، كأميران التد19551 ، يليه المبرة  19728االنحدار المتعدد له  
ك ام التدريبي مف أععؼ مقاييس رأس الماؿ البشرم، كأ لها تأثيران على األدام، ك د يمكف هنالؾ 
أمثر مف  بب لذلؾ، ف ما أف المقياس ععيؼ، كبالتالي تمكف  يمم هذا المتك ط متدنيم مقارنمن ببقيم 

شرمم، ك د يمكف عمؿ الشرمم ب يطان، المقاييس، أك أف نكع الدكرات المتكافرة ال تن  ـ مع طبيعم عمؿ ال
 كلديها مبرة مافيم في م اؿ العمؿ نتي م طكؿ بقا ها، لذا لـ يمف هنالؾ حا م لتدريب المكظتيف.

أما مف حيث تأثير ممكنات رأس الماؿ البشرم على م شرات األدام الممتلتم، فقد  ام التعليـ أيعان 
 ، 19643م تأثير التعليـ على م شر البقام في المرتبم األكلى  في المرتبم األكلى لمافم م شرات األدام، ك ا

 . ثـ  ام مت يري المبرة في 19542 ، ثـ التأثير على النمك  19637يليه التأثير على الرعا عف الربحيم  
 ، 19496المرتبم الثانيم مف حيثي التأثيري على م شرات األدام، كماف تأثير المبرة على النمك هك األ كل  

 . ك ام تأثيري 19433 ، ثـ تأثيري المبرة على البقام  19445ليه تأثيري المبرة على الرعا عف الربحيم  ي
التدريب على م شرات األدام في المرتبم الثالثم، كماف تأثيرييي ععيتنا على مؿ م شرات األدام، كاألمثر ععتنا 

  .19148ماف في التأثير على البقام  
رى التدريب على م شرات األدام الممتلتم ماف ععيتنا، مما ي تدعي اهتماـ أمبر كهذا يشير إلى أفَّ أث

المهمم، مف  بؿ الشرمات، ليمكف له دكر في تنميم كتطكير رأس الماؿ البشرم باعتباري كاحدان مف ممكناته 
 كالذم تحتاج الشرمات إلى االهتماـ به.

 ات راس المال البشري عمى مؤشرات الداأل (  معامالت االنحدار المتعدد لتإثةر مكون18-4جدول )
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 مؤشرات الداأل       
 

 رأس المال البشري

 
 الرشا عن الربحةل

 
 النمو

 
 البإلاأل

 
 مجمل الداأل

 **02728 **19643 **19542 **19637 التعليـ

 **02550 **19433 **19496 **19445 المبرة

 *02151 *19148 *19151 *19158 التدريب

 **02930 **02753 **02759 **02804 بشرم رأس الماؿ ال

 1915* ذك داللم على م تكل                   1911** ذك داللم على م تكل 
 

  نتائج اختبار درشةات الدراسل .3
كيممػػف  ايتعػػمف هػػذا ال ػػزمي عػػرضى النتػػا ج الماصػػم بامتبػػار فرعػػيات الدرا ػػم الممتلتػػم        

المنا ػػػبم المتبػػػار الترعػػػيم، كفػػػي هػػػذا ال ػػػزم يػػػتـ  بػػػكؿ ا ػػػتمداـ أحػػػد االمتبػػػارات اإلحصػػػا يم 
المطػػي المتعػػدد الترعػػيم أك رفعػػها بنػػامن علػػى نتػػا ج االمتبػػار، فمػػثبلن ا ػػتمدـ امتبػػار االنحػػدار 

  ال ةوجد أثر ذو داللل إحصائةل لمكونات رأس المال البشري لدراد العائميل عميى المتبار الترعيم التاليم
  أداأل الشركات العائمةل.

كتبػػيف مػػف ال ػػدكؿ ر ػػـ  ...  أف رأس المػػاؿ البشػػرم بممكناتػػه الثبلثػػم  التعلػػيـ، كالمبػػرة، 
ػػػر مػػػا ن ػػػبته  % مػػػف االمتبلفػػػات بػػػيف الشػػػرمات فػػػي التػػػأثير علػػػى مقػػػاييس 8997كالتػػػدريب  ييت ا

  .  19897األدام الممتلتم، حيث بل ت  يمم معامؿ التحديد المعٌدؿ  
 ، كهػي أمبػر مػف  يمػم 6159294م للنمكذج، كالتي بل ت  المح كب Fكا تنادان الى  يمم 

F   1915 ، كهػي أ ػؿ مػػف 19111  كم ػتكل الداللػم المعنكيػم لػػه كالتػي بل ػت  2969ال دكليػم ،
تبػػيف أف رأس المػػاؿ البشػػػرم مػػاف ذا داللػػمو إحصػػػا يمو بالن ػػبم لمقػػاييس األدام، كبالتػػػالي فػػ ف لػػػه 

ال يك ػد أثػره ذك داللػمو لؾ فقد تـ رفض الترعػيم المبد يػم: تأثير على أدام الشرمات العا ليم. كلذ
ك بػػػػػكؿ  اإحصػػػػا يًم لممكنػػػػػات رأس المػػػػاؿ البشػػػػػرم ألفػػػػػراد العا لػػػػم علػػػػػى أدام الشػػػػرمات العا ليػػػػػم

ةوجد أثر ذو داللل إحصائةل لمكونات رأس المال البشيري لديراد العائميل عميى الترعيم البديلم: 
 أداأل الشركات العائمةل.
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 )...(  نتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد لثر رأس المال البشري عمى الداأل جدول رقم
(ا معامل التحدةد 02984( = Rمعامل االرتباط )

2
 (R  =02898ا معامل التحدةد المعّدل (Adj

2
 R = )02897 

 (ANOVAتحمةل التباةن )
مجموع  النموذج

 لمربعاتا
 مرب  درجات الحرةل

 المتوسطات 
الداللل المعنوةل  ( المحسوبلFقةمل )

Sig 

 19111 6159294 119792 3 359375 االنحدار
   19119 219 49115 الإلةمل المتبإلةل

    212 399381 المجموع

 
 الفصل الخامس ي مناقشل النتائج والتوصةات

Discussion and Recommendations 

ملمص النتا ج التػي تكصػؿ إليهػا الباحػث فػي التصػؿ الرابػع، ممػا أنػه يقػدـ  اكؿ التصؿيتن      
تت ػػيرات علميػػم للنتػػا ج التػػي ظهػػرت، كيػػتـ فػػي هػػذا التصػػؿ أيعػػان ربػػط النتػػا ج التػػي تػػـ التكصػػؿ 
إليهػػا مػػع نتػػا ج الدرا ػػات ال ػػابقم التػػي تمػػت اإلشػػارة إليهػػا فػػي التصػػؿ الثػػاني مػػف البحػػث، ممػػا 

ة إلى االمتبلفات بيف نتا ج البحث الحالي كنتا ج الدرا ػات ال ػابقم إف ك ػدت مثػؿ يممف اإلشار 
تلػػػؾ االمتبلفػػػات. كيشػػػتمؿ هػػػذا التصػػػؿ أيعػػػان علػػػى التكصػػػيات التػػػي يممػػػف أف يقػػػدمها الباحػػػث 
لل هػػػات التػػػي يممػػػف أف ت ػػػتتيد مػػػف نتػػػا ج البحػػػث، إعػػػافم إلػػػى تكصػػػيات أمػػػرل تتعلػػػؽ بػػػ  رام 

 ب النقص التي امتشتت أثنام إ رام البحث.بحكث م تقبليم ت طي  كان
 مناقشل النتائج   

 تشمؿ النتا ج التي ي ب منا شتها في هذا التصؿ ما يلي:
 النتائج الخاصل بالعةنلا مثل   1 

 141شرمم عا ليم ممثلم لم تمع البحث، ك د شملت العينم النها يم  213 تمكنت عينم البحث مف 
كترأس هذي الشرمات بالدر م الر ي م صاحب الشرمم، مع ك كد ن بم شرمم مبيرة.  72شرمم ص يرة، ك

 % مف الشرمات التي يرأ ها مدير تنتيذم، ك ام  ميع ر  ام الشرمات في العينم ذمكران.1193
ك د يمكف  بب تدني ف م المديريف التنتيذييف في العينم هك مكف أغلب تلؾ الشرمات شرمات 

افم المهاـ اإلداريم العليا بم اعدة بعضو مف أفراد العا لم، مما لـ ص يرة، حيث يمارس صاحب الشرمم م
 . ي تدع ك كد مدير تنتيذم
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 النتائج الخاصل بمتعةرات البحث المختمفلا مثل ( 2
 أظهرت النتا ج الماصم برأس الماؿ البشرم ك كد تأثير  كم لرأس الماؿ البشرم على أدام 

التى أظهرت أف  Rauch et. al. (2005)م مع درا م راتش كثمركف الشرمات العا ليم، كاتتقت هذي النتي 
هناؾ تأثيران إي ابيان  كيان لرأس الماؿ البشرم الذم يملمه العاملكف في الشرمات العا ليم الص يرة على تح يف 

التي بينت أف  Zapalska et. al. (2005)أدام تلؾ الشرمات، كاتتقت أيعان مع درا م زاببل ما كثمركف 
كافر رأس الماؿ البشرم في الشرمات العا ليم التي تملمها كتديرها الن ام البكلنديات ماف مف أهـ أ باب ت

التي ربطت ن اح  Venter et. al. (2005)ن اح تلؾ الشرمات، مذلؾ اتتقت مع درا م فينتر كثمركف 
 الشرمم العا ليم بما تملمه العا لمي مف رأًس ماؿو بشرمو .

 
 ا مثل اصل باختبار الفرشةاتالنتائج الخ( 3

 بالن بم للنتا ج المتعلقم بامتبار فرعيات الدرا م أظهرت النتا جي أنه تـ رفضي الترعيم العدميم 
األكلى كما يتترع عنها، ك بكؿي الترعيًم البديلم، مما  مح باال تنتاج بأف هنالؾ أثران لرأس الماؿ البشرم 

رة كالتدريب على أدام الشرمات العا ليم، كأظهرت النتا ج أف التعليـ ماف بممكناته الثبلثم، كهي: التعليـ كالمب
 ، 19551 ، يليه المبرة  19728األمثر أهميم في التأثير على األدام، كبل  معامؿ االنحدار المتعدد له  

   .19151كماف التدريب األ ؿ أهميمن في التأثير على األدام  
 

 التوصةات 
هػػػذا ال ػػػزم عػػػددان مػػػف التكصػػػيات الم ػػػتندة إلػػػى نتػػػا ج البحػػػث التػػػي تػػػـ يقػػػدـ الباحػػػث فػػػي       

كيشار هنا إلى أف مؿ نتي م تـ التكصػؿ إليهػا كأشػارت إلػى ك ػكد نقػص اك ملػؿ التكصؿ إليها، 
كهػػذي التكصػػيات تقػػدـ إلػػى فػػي م ػػاؿ معػػيف تحتػػاج إلػػى تكصػػيم تتعػػمف ميتيػػم معال ػػم الػػنقص، 

ت ػػػتتيد مػػػػف تلػػػؾ نتػػػا ج، كتق ػػػػـ التكصػػػيات عػػػادةن إلػػػػى ال هػػػات ذات العبل ػػػم، كالتػػػػي يممػػػف اف 
   ميف:

  الق ػػػـ المػػػاص بالتكصػػػيات اإل را يػػػم كالعمليػػػم لت طيػػػم بعػػػض عناصػػػر القصػػػكر فػػػي م ػػػاؿ
مػػا كرد فػػي  معػػيف، كالػػذم تػػـ امتشػػافه مػػف مػػبلؿ نتػػا ج البحػػث. كمػػف أمثلػػم هػػذي التكصػػيات

لممؤسسيات الردنةيل المشياركل بجيائزة  أثر تمكةن العياممةن عميى تحإلةي  التمةيز البحث المعنكف ب د
 كمف تلؾ التكصيات: "ا الثاني لمتمةز الممك عبد اهلل

 بحيث تعمس مشارمم ن بم أمبر مف العامليف.معايير تحقيؽ التميز  إنعاج .1
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براز عمليات التقييـ كنشر النتا ج دكف أف ي ثر ذلؾ على تحقيؽ الشتافيم في إدرا م إممانيم  .2
ف يم بيف الم   ات كمصكصان م   ات القطاع الماص  مكف ك كد ح ـ المشارمم كالتنا

 عف نتا  ها . مات غير راعيمبعض المنظ
حث الم   ات المشارمم على تش يع البحكث المتعلقم بال ا زة لرفع م تكل التعاكف في إعطام  .3

 المعلكمات التي تتعلؽ بمشارمتها في ال ا زة.
 كدة الشاملم ممتطلب للمنظمات نظران ألهميم دكري في كعع نظاـ متطكر لتأميد اعتماد إدارة ال .4

 تحقيؽ التميز.
  الق ػػػـ المػػػاص بػػػ  رام المزيػػػد مػػػف الدرا ػػػات كاألبحػػػاث حػػػكؿ بعػػػض نتػػػا ج الدرا ػػػم، كالتػػػي

لػػػى مزيػػػد مػػػف البحػػػث كاال تقصػػػام، كمػػػف أمثلػػػم تلػػػؾ التكصػػػيات  تحتػػػاج إلػػػى تعمػػػؽ أمثػػػر، كا 
 ا تنادان لنتا ج البحث المذمكر ثنتان:

م مزيدان مف الدرا ات التطبيقيم، للبحث عف ثليم  تعزز ربط م تلزمات التمميف الهيملي بميتيم إ را .1
 تحقيؽ تمميف العامليف النت ي.

إ رام درا ات حكؿ إبراز دكر فرؽ العمؿ كأهميتها في تحقيؽ تمميف العامليف النت ي   في  .2
 المنظمات.

 مدل انعما ها على األدام المتميز.إ رام درا ات تربط بيف الحصكؿ على  ا زة التميز ك  .3
 

 References and Appendics المراج  والمالح 

 تشمؿ المرا ع كالمبلحؽ  زمنا مهمان مف البحث العلمي،       
 قائمل المراج أواًل ي 
تق ػػـ فا مػػم المرا ػػع إلػػى   ػػميف همػػا: المرا ػػع بالل ػػم العربيػػم، كالمرا ػػع بالل ػػم أك الل ػػات       

كهنالػػػػؾ العديػػػػد مػػػػف المرا ػػػػع التػػػػي يممػػػػف أف يعتمػػػػد عليهػػػػا الباحػػػػث، مثػػػػؿ: المتػػػػب، األ نبيػػػػم، 
كالم ػػػبلت العلميػػػم، كاألطركحػػػات كالر ػػػا ؿ ال امعيػػػم، كالبحػػػكث المنشػػػكرة فػػػي م ػػػبلت علميػػػم، 
كالبحػػكث المقدمػػم فػػي مػػ تمرات علميػػم، كالمصػػادر االلمتركنيػػم. كيشػػار هنػػا إلػػى أنػػه يػػتـ ترتيػػب 

ا ػػػتنادان إل ػػػـ عا لػػػم الم لػػػؼ كال ت مػػػذ أؿ التعريػػػؼ بنظػػػر االعتبػػػار، كال  ميػػػع المرا ػػػع ه ا يػػػان 
 :يشترط تر يـ المرا ع، كفيما يلي بعض القكاعد العامم في ترتيب المرا ع

  المراج  بالمعل العربةل
فػػي حػػاؿ تػػـ ا تبػػاس بعػػض اآليػػات القرثنيػػم، فػػ ف القػػرثف المػػريـ يكعػػع فػػي المقدمػػم دكف أف  .1

 ، حيث يكعع بمط غامؽ، مما يلي:م  اعدةيمكف هناؾ التزاـ بأ
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 ي الإلرآن الكرةم       
 يعتمد الترتيب التالي:إذا ماف المتاب لم لؼ كاحد،  .2

،  ػػنم النشػػر بػػيف  ك ػػيف. ا ػػـ المتػػاب الم لػػؼ كا ػػـ أبيػػه إف ك ػػدا ػػـ عا لػػم الم لػػؼ، ا ػػـ 
 بمط غامؽ، ر ـ الطبعم إف ك د، المدينم: الناشر. مثاؿ:

  الطبعػم األكلػى، عمػاف إدارة العميال الصيعةرة ي أبعياد لمرةيادةا . 2115  ؼنا برنكطي،  عاد: 
 .دار كا ؿ للنشر كالتكزيع

 إذا ماف المتاب لم لتيف أك أمثر: .3

الم لػػؼ األكؿ، ا ػػـ الم لػػؼ تكعػػع أ ػػمام المػػ لتيف  ميعػػان كبػػنتس الطر ػػم، أم ا ػػـ عا لػػم 
كهمػػذا حتػػى ثمػػر  ػػمه كا ػػـ أبيػػه، ا ػػـ عا لػػم الم لػػؼ الثػػاني، ثػػـ اثػػـ كا ػػـ أبيػػه إف ك ػػد، 

 مثاؿ:م لؼ منهـ. كبقيم المعلكمات مما ذمرت  ابقان. 
   المييدخل إلييى إدارة  . 2116العلػػي، عبػػد ال ػػتار ك  نػػديل ي، عػػامر إبػػراهيـ ك العمػػرم، غ ػػاف

 دار الم يرة للنشر كالتكزيع. :الطبعم األكلى، عماف المعردلا

 متاب أعدته م  ػ م: .4
 مثاؿ:، بدؿ ا ـ الم لؼ  م التي أعدت المتابػا ـ الم  يتـ كعع 

  عائد االستثمار دي رأس الميال البشيري  قةياس  . 2114 اال تشاريكف الػدكليكف ك اتحاد المبرام
 .ايتراؾ للنشر كالتكزيع :، القاهرةالإلةمل االقتصادةل لداأل العاممةن

 مقاؿ في م لم علميم: .5
الن ثػػػـ األ ػػػمام األكلػػػى ،  ػػػنم النشػػػر بػػػيف ا ػػػـ الم لػػػؼ أك المػػػ لتيف  ا ػػػـ عا لػػػم الم لػػػؼ أك 

  ك يف. عنكاف البحث، ا ـ الم لم بمط غامؽ، ر ـ الم لد، ر ـ الصتحات.
   مجمل الدراسات العربةيل  . تنميم الم تمع: الدكر الهاـ ل كؽ المدينم، 1992مكنن هاـ، ركبرت

 .74-61ص ص رب  السنوةلا

 األطركحم أك الر الم ال امعيم:  .6
 ػنم النشػر، عنػكاف األطركحػم أك الر ػالم، ثػـ متابػم عبػارة  أطركحػم أك ر ػالم  ا ـ الم لػؼ،

 غير منشكرة ، ثـ ا ـ ال امعم كالمدينم، مثاؿ:
   تمميف العامليف النت ي ممدمؿ إدارم كأثري على القدرة  . 2115فياض، محمكد احمد

العربيم للدرا ات العليا : غير منشكرة ,  امعم عماف  دمتكراي ، درا م ميدانيم. أطركحمالتناف يم
 عماف.
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 البحث المقدـ في م تمر علمي: .7
ا ػػػـ أك أ ػػػمام أصػػػحاب البحػػػث ح ػػػب األصػػػكؿ،  ػػػنم عقػػػد المػػػ تمر بػػػيف  ك ػػػيف. عنػػػكاف 

 البحث، اإلشارة إلى أنه مقدـ إلى:  عنكاف الم تمر، كمماف كمكعد انعقادي ، مثاؿ:
   أثػػػر أمبل يػػػات األعمػػػاؿ  . 2119 ػػػرادات، ناصػػػر محمػػػد كالمعػػػاني، أحمػػػد ا ػػػماعيؿ

فػي المػػ تمر بحػػث مقػدـ  كالم ػ كليم اال تماعيػم علػى أدام الشػػرمات الم ػاهمم العامػم األردنيػم، 
 التحديات التي تكا ه منظمػات األعمػاؿ المعاصػرةالعلمي ال ادس لمليم العلكـ اإلداريم كالماليم: 

  .14/5/2119-13يا، عماف، م العالميم كاآلفاؽ الم تقبليم،  امعم فيبلدلتاألزمم الماليػ 

 
 المتاب المتر ـ إلى الل م العربيم: .8

أ ػػػمام المػػػ لتيف ح ػػػب األصػػػكؿ،  ػػػنم نشػػػر المتػػػاب المتػػػر ـ بػػػيف  ك ػػػيف. عنػػػكاف المتػػػاب 
، أ ػػمام المتػػر ميف، ممػػاف النشػػر، الناشػػر،  ػػنم نشػػر المتػػاب األصػػلي المتػػر ـ بمػػط غػػامؽ
 بيف  ك يف. مثاؿ:

   هي اف، عبد الرحمف أحمد،  :. تر ممالإلةم التنظةمةل . 1995فران يس، ديؼ كمايؾ، دمكؾ
  .1991الرياض: معهد اإلدارة العامم.   المتاب األصلي منشكر عاـ 

 في حاؿ لـ تذمر  نم النشر يتـ كعع ملمم  الت  في مماف  نم النشر. .9

 
  نجمةزةلالمراج  بالمعل اال 

اعتمػػاد نتػػس الطريقػػم المعتمػػدة فػػي ترتيػػب  يػػتـ فػػي ترتيػػب  ا مػػم المرا ػػع بالل ػػم االن ليزيػػم      
، با ػػػتثنام ت ييػػػرات طتيتػػػم  ػػػدان، فمػػػثبلن فػػػي ذمػػػر ا ػػػـ أك أ ػػػمام بالل ػػػم العربيػػػمالمرا ػػػع  ا مػػػم 

الم لتيف، يتـ ذمر ا ـ عا لم الم لؼ، ثػـ الحػرؼ األكؿ مػف ا ػمه األكؿ، كالحػرؼ األكؿ منا ػـ 
 أبيه. مثاؿ:

 Brown, D.R. & Harvey, D.F. (2006). An External Approach to 

Organizational Development. New Jersey: Person Prentice Hall.  

 
 

 المصادر املكترونةل 
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مثيػػران مػػا يػػتـ االعتمػػاد علػػى المصػػادر اإللمتركنيػػم للحصػػكؿ علػػى معلكمػػات تتيػػد فػػي إثػػرام       
 ػػع التػػي يػػتـ االعتمػػاد التػػي ي ػػب اتباعهػػا ل ػػرض تثبيػػت المراالبحػػث، كهنػػاؾ بعػػض االرشػػادات 

 عليها مف المصادر االلمتركنيم، كمما يلي:
ا ـ الم لؼ، ال نم كالشػهر بػيف  ك ػيف، عنػكاف المقػاؿ أك التصػؿ، ا ػـ الدكريػم أك المر ػع يليػه 

، ثػـ : ثـ عنكاف المك ع الذم تـ الر ػكع إليػهAvailableبيف  ك يف، ثـ ملمم  On-Lineعبارة 
 :. مثاؿتاريل الدمكؿ للمك ع

 Abou-Zeid, E. Models of Knowledge Creation. Chapters 2 (on Line). 

Available: http://www.Googel.Com. 17/7/2006 
 

 المالح ثانةًا ي 
التػي تحتػكم بعػض المعلكمػات أك الكثػا ؽ التػي ال األ زام تشتمؿ المبلحؽ عادةن على مؿ       

 ف أف تتناكؿ المبلحؽ ما يلي:كيمممتف البحث،  يحتاج الباحث إلى ذمرها في
 أيم مرا بلت ر ميم  اـ بها الباحث. .1

 اال تبانم .2

 أ مام األ اتذة الذيف  امكا بتحميـ ا تبانم البحث .3

 
 التوثة 
هنالؾ م مكعم مف القكاعػد األ ا ػيم التػي ي ػب اتباعهػا فػي عمليػم التكثيػؽ، كهػذي القكاعػد      

 هذي القكاعد:أهـ تس، كمف مأمكذة مف نظاـ ال معيم األمريميم لعلـ الن
  يشار إلى المصدر أك المر ع في متف البحث بذمر ا ـ عا لم الم لػؼ ثػـ فاصػلم ثػـ

 أك بدايػػم ال ػػنم بػػيف  ك ػػيف، كيتعػػؿ أف يمػػكف بمػػط غػػامؽ، كيمػػكف ذلػػؾ فػػي نهايػػم
 التي تـ ا تبا ها مف المر ع. مثاؿ: التمرة

ارة كفي ممار م بعض الم   ات في البي م التمميف المعاصر يتبلكر في أدبيات اإلد بدأ متهكـي 
نما ظهر نتي مى متا ئو  التمميف بشمؿو  ال ربيم بعد الت عينيات مف القرف العشريف كبالتالي فلـ يظهر فمري   ، كا 

عبر ما يزيد عف ما م عاـ مف التطكر في التمر اإلدارم بمتاهيمه الممتلتم بشمؿ  كتطكريمو  ترامميمو عمليمو 
 .(2006)ممحم ا عاـ 
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  ،كفي حاؿ ماف المر ع متابان، ف نه ي ب متابم ر ـ الصتحم التي ا تب ت منهػا التمػرة
 كمما يلي:

يمتلؼ عف التتكيض،  Dimitriades, 2001, pp: 19-28))التمميف مما أشار  فف كفي الكا ع 
كالكصكؿ  مف الصبلحيات إلى اآلمريف لت هيؿ عمليم التنتيذ  زمو  عني د تمكيؿى ي تتكيضى ال لطم حيث إف

بعمس  كعمف أ سو ك كاعدى ر ميمو محددةو، ،إلى األهداؼ التنظيميم، كالذم يممف ا تردادها في أم ك ت
 ز أعمالهـ كالمحا بم على نتا  ها.ن اإكليف عف  م  التمميف حيث يبقي األفرادي 

  إذا مػػػاف المصػػػدر ألمثػػػر مػػػف مػػػ لتيف، ف نػػػه يػػػتـ اإلشػػػارة إل ػػػـ عا لػػػم الم لػػػؼ األكؿ
، إذا مػػاف .etalبملمػػم  كثمػػركف  إذا مػػاف المصػػدر بالل ػػم العربيػػم، أك ملمػػم متبكعػػم 

 المصدر أ نبيان، كمف أمثلم ذلؾ:

بػػأف رأس المػػاؿ البشػػرم هػػك: م مػػكع المبػػرات كالمعػػارؼ  (344  2006)العمييي وآخييرونا كأعػػاؼ           
 ي تثمركنها في العمؿ.كالطا ات كالحماس كاإلبداع كالصتات التي يملمها العاملكف في الشرمم ك 

ي تند على مادة علميم مف علـ عف التمميف  ـو محمَّ  بعمؿ بحثو   etal., 1997 Spreitzer   امتك 
دعمنا مبيران لهذي األبعاد األربعم  ؾك دت أف هنالك . كالتربيم ،العمؿ اال تماعيك علـ اال تماع، النتس، ك 

 .للتمميف مف مبلؿ هذي الم االت األربعم المبحكثم

 حػػاؿ مػػاف مصػػدر التمػػرة أمثػػر مػػف مر ػػع، ف نػػه ي ػػب ذمػػر  ميػػع المرا ػػع فػػي  فػػي
 نهايم التقرة.

  إذا مػػػاف هنػػػاؾ ا تبػػػاس حرفػػػي لتمػػػرة معينػػػم، يكعػػػع ذلػػػؾ اال تبػػػاس بػػػيف  ك ػػػيف، أك
 كععه بمط ما ؿ لتمييزي.
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 الطباعل والتنظةم
الظػػػػػاهرم للبحػػػػػث مهػػػػػـ تعتبػػػػػر عمليػػػػػم تنظػػػػػيـ البحػػػػػث ذات أهميػػػػػم مبيػػػػػرة، إذ أف الشػػػػػمؿ       

كعركرم للحمـ على مدل التػزاـ الباحػث بقكاعػد التنظػيـ كالترتيػب، كفػي هػذا ال ػياؽ فػ ف هنػاؾ 
 م مكعم تك يهات ي ب أمذها بنظر االعتبار في عمليم الترتيب كالتنظيـ، كمما يلي:

  مػػػف نػػػكع  14متابػػػم البحػػػث بمػػػطSimplified Arabic  إذا مػػػاف بالل ػػػم العربيػػػم، كنػػػكع
Times New Romans إذا مػػاف البحػػث بالل ػػم االن ليزيػػم، كيمتػػب البحػػث علػػى ك ػػه ،

 كاحد مف الكر م.
  ػـ مػف الي ػار، كم ػافم 295 ػـ مػف اليمػيف، كم ػافم 395يتـ تمطيط الصػتحم بتػرؾ م ػافم 

  ـ مف األ تؿ.295 ـ مف األعلى، كم افم 3

 .ي ب ترؾ م افم كنصؼ بيف ال طر كال طر الذم يليه 

 حػػد، كم ػػافم ارا ػػع فػػي نهايػػم البحػػث يتػػرؾ م ػػافم كاحػػدة فػػي متابػػم المر ػػع الك فػػي  ا مػػم الم
 .كنصؼ بيف المر ع كالمر ع الذم يليه

  14أك  16، كالعناكيف الترعيم بمط غامؽ بنط 18تمتب العناكيف الر ي يم بمط غامؽ. 

 ي ينب ػػػي أف تبػػػدأ ال ملػػػم بملمػػػم كلػػػيس بػػػر ـ أك رمػػػز، كال ي ػػػكز ا ػػػتمداـ عػػػمير المػػػتملـ فػػػ
 األبحاث، بؿ ي تمدـ عمير ال ا ب.
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 الفصل الثالث
 التحمةل امحصائي

Statistical Analysis 
 

 تمهةد
م مكعم النظريات كالطرؽ العلميم التي تبحث في  مع يعرؼ علـ اإلحصام بأنه       

في التي تـ الحصكؿ عليها مف مبلؿ التحليؿ  ها كتحليلها كا تمداـ النتا جالبيانات كعرع
. كيلعب اإلحصام دكران بال  األهميم في كصكؿ الباحث إلى التنب  أك التقرير كاتماذ القرارات

نتا ج تممنه مف اتماذ القرارات كبالتالي  درته على كعع حلكؿ للمشامؿ التي  اـ ب  رام 
 البحث ل رض عبل ها.

SPSS 
 نمطان من االجراألات االحصائةل تستخدم دي البحوث العممةل  ما وعمومًا  نالك 

كيقكـ  ،كالذم يهتـ ب مع البيانات االحصا يم كتبكببها فقط  أواًل ي اجراألات االحصاأل الوصفي
االحصام ، كتشمؿ إ رامات ر اـ كرمكز كدال ؿأ اس كصؼ الظاهرة على شمؿ أعلى 

  رامات هما:نمطيف مف اال الكصتي
كتعني نزكع البيانات الى المرمز  الك ط ، كت تمدـ في  / مإلاةةس النزعل المركزةل ي1      

 الكظا ؼ التاليم:
 أ. كصؼ طبيعم تكا د الماصيم             
 ب. اال تنتاج حكؿ الماصيم مف العينم الى الم تمع            
 ج. ا رام المقارنات            

 ثالثل مإلاةةس لمنزعل المركزةل  ي و نالك      
القيمم االمثر تمراران بيف الدر ات التي حصؿ عليها االفراد في عينم الدرا م،  المنوال . 1   

 كهك ا ؿ مقاييس النزعم المرمزيم كثك ان مف الناحيم الرياعيم.
مف مرة االمثر شيكعان، كيمتاز بك كد ا اس رياعي له، كال يت ير الوسط الحسابي  . 2    

 ياس الى مرة امرل، كيتميز بتأثري بالعمليات الح ابيم االربع، يعاب عليه تأثري بالقيـ الشاذة اك 
  المتطرفم.
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النقطم في التكزيع التي تق ـ التكزيع الى نصتيف مت اكييف مف حيث عدد  الوسةط . 3     
ذا ماف العدد زك ي فهك  ، n+1”/2“الحاالت، اذا ماف العدد فردم فهك القيمم التي ترتيبها   كا 

  [n/2” + 1“ك   (n/2)معدؿ القيمتيف ]

طالبان  م مكع التمرارات   57عددهـ  ال دكؿ البلحؽ يمثؿ أعمار م مكعم مف الطلبممثال  
 في إحدل الشعب.

 التكرارات العمر
18 5 
19 7 
20 12 
21 6 
22 9 
23 8 
24 10 

 من الجدول ةتبةن أن 
   ألنها األمثر تمراران 21 لقيمم المنكاؿ هك ا -
 الك ط الح ابي ي اكم م مكع األعمار تق يـ عدد الت ات، أم هك: -

 18)19)21)21)22)23)24 /  7  =21 
 ]2 /1(7 [، 21  كهي القيمم 4الك يط هك القيمم التي ترتيبها   -

-  
 :ميتيم ا تمداـ اإلحصام الكصتي في كصؼ بيانات أحد األبحاث العلميممثال حول 

 رقم )..(  توزة  أدراد عةنل الدراسل حسب المتعةرات الدةمعرادةل جدول  

 النسبل المئوةل التكرارات الفئات  المتعةر 
 

 الجنس
 %111 213 ذمر

 1 1 أنثى
 %100 213 المجموع

 
 العمر

 %2991 62  نم              35أ ؿ مف 
 %3195 65  نم               35-51

 %..41 86  نم 51أمبر مف 
 %100 213 المجموع
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بلػ  عػددي أفػراد عينػم الدرا ػم الػذيف شػارمكا فػي تعب ػم اال ػتبانم ا تنادان لل دكؿ ر ػـ  ...  ال ػابؽ فقػد 
  م ػػػت يبان، كهػػػـ: إمػػػا مالػػػؾ الشػػػرمم أك مػػػديرها التنتيػػػذم، أم الػػػرأس األعلػػػى للشػػػرمم، كيػػػبف ال ػػػدكؿ 213 

 الدرا م.المصا ص الديم رافيم كالشمصيم ألفراد عينم 
%، ممػا يعنػي أنػه لػيس هنالػؾ 111أظهػرت النتػا جي أف ن ػبم الػذمكر فػي عينػم الدرا ػم مانػت  أواًل ي الجينس 

 شرماته عا ليمه تملمها أك تديرها ن امه في محافظم المليؿ.
 51-35%، يليهػا الت ػم  مػف 4194 نم فأمثر   51بل ت ن بمي الم ت يبيف مف الت م العمريم   ثانةًا ي العمر 
%، كهػػذا يشػػير الػػى أفَّ أغلػػبى 2991 ػػنم  بن ػػبم  35%، كأميػػران الت ػػم العمريػػم  أ ػػؿ مػػف 3195 ػػنم  بن ػػبم 

 أصحاب الشرمات العا ليم أك مديريها التنتيذييف هـ مف ذكم األعمار المتقدمم ن بيان.
كتعني ابتعاد البيانات عف الك ط، كهنالؾ ثبلث كظا ؼ لمقاييس / مإلاةةس التشتت ي 2
 تشتت هي:ال

 .أ. اعطام فمرة عف  مم التشتت للماصيم في عينم اك م تمع ما           
 .ب. اال تنتاج عف  مم التشتت للم تمع مف مبلؿ عينم مأمكذة منه          
 .ج. ا رام مقارنات بيف الم تمعات مف حيث در م الت انس لماصيم ما فيها          

 من مإلاةةس التشتت   
 .ل المطلؽ: الم افم بيف اعلى در م كادنى در م في التكزيع. المد1     
 .25كالم يف  75. نصؼ المدل الربعي: نصؼ الم افم المحصكرة بيف الم يف 2     
عف ك طها القيـ . االنحراؼ المعيارم: ال ذر التربيعي لمتك ط مربع انحرافات 3     

 ابي  شرط االنحراؼ المعيارم بالن بم للك ط الح  .الح ابي
 .. التبايف: مربع االنحراؼ المعيارم4     

ي تمدـ للتعبير عف  كة كات اي العبل م بيف مت يريف اك امثر عف طريؽ / معامل االرتباط ي 3
   مركران بالصتر.1+  ك  1-اعطام  يـ ر ميم تتراكح بيف  

 .نقصاف  ػ عبل م ارتباطيه طرديم تامم ػ الزيادة يتبعها زيادة كالنقصاف يتبعه 1+  •
 .  كصتر ػ عبل م مك بم  كيم كلمف غير تامم1+بيف   •
 .صتر ػ انعداـ العبل م بيف المت يريف •
 .  كصتر ػ عبل م عم يم  البم  كيم غير تامم1-بيف   •
 .  ػ عبل م ارتباطيه عم يم تامم، الزيادة يتبعها نقصاف1-  •
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  الحصاأل االستنتاجي )االستداللي( ثانةًا ي اجراألات ا
ال تدالؿ يعني التعرؼ، كيممف الدمكؿ الى االحصام اال تداللي دكف المركر ا       

 باإلحصام الكصتي، كيعني اال تدالؿ ايعان ميتيم اتماذ القرار.
 تإلسم التوزةعات االحصائةل الى قسمةن 

متقطعم مثؿ  غيرػ كهي ار اـ صحيحم  Discreet distributionالتكزيعات المتقطعم  .1
 .عدد االشماص

ػ تقبؿ الت ز م مثؿ ك ت دمكؿ  Continuous distributionيعات الم تمرة التكز  .2
 يبيف ذلؾ. (2والشكل رقم ) .االشماص، كاغلب االبحاث تمكف تكزيعاتها م تمرة

 

 توزيع متقطع توزيع مستمر

 لتكزيعات المتقطعم تعتمد على االحتماالت كمف امثلتها ذك الحديف ك يكا كفا•
التكزيعات الم تمرة  المتكاصلم  تعتمد على التكزيع الطبيعي، كتمكف الم ػاحم تحػت المنحنػى ت ػاكم •
 1  
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 استخدام االختبارات 

σمع    عندما يمكف تبايف الم تZي تمدـ امتبار    •
، كح ـ العينم أمبر مف   معلـك2

 متردة. 31
σ  عندما يمكف تبايف الم تمع  tي تمدـ امتبار    •

، كح ـ العينم أص ر   غير معلـك2
 متردة. 31مف 

• For example, suppose we are evaluating the effect of a medical treatment, and we enroll 

100 subjects into our study, then randomize 50 subjects to the treatment group and 50 

subjects to the control group. In this case, we have two independent samples and would 

use the unpaired form of the t-test. The randomization is not essential here — if we 

contacted 100 people by phone and obtained each person's age and gender, and then used 

a two-sample t-test to see whether the mean ages differ by gender, this would also be an 

independent samples t-test, even though the data are observational. 

   لقياس التبايف دامؿ الم مكعات كبيف الم مكعاتFي تمدـ امتبار    •
Χي تمدـ امتبار    •

 /ذمر ،  نعـ /  في حالم البيانات النكعيم مثؿ  مبلػ مام تربيع 2
 ال يدمف  /يدمف ،  انثى

 العينم كالم تمع   في مدل العبل م بيفt, Zكيبحث امتبارم       
 

 

 م تكيات الداللم كالثقم: (:3شكل رقم )
 
 

0 

منطقة قبول 
(، مستوى 1)

%، 99الثقة 
α=.01 

(، مستوى الثقة 3منطقة قبول )
90 ،%α=.10 

 

(، مستوى 2قبول ) منطقة
 α=.05%، 99الثقة 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Observational_study
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 االجراألات الخاصل باختبار الفرشةل االحصائةل 

، فمثبلن يتـ ا تبداؿ الترعيم العلميم ا تبداؿ الترعيات العلميم بالترعيات االحصا يم .1
نات رأس المال البشري لدراد العائمل )التاليم:  ال ةوجد أثٌر ذو داللٍل إحصائةل لمكوِّ

 ى فرعيم إحصا يم مما يلي:، إل(عمى أداأل الشركات العائمةل

210:             مالعدميالترعيم           
:  H  

:21              الترعيم البديلم:           aH 
 تكزيع متقطع، أك تكزيع م تمر  مما يبيف الشمؿ  تحديد التكزيع االحصا ي المنا ب .2

  .2ر ـ  
  امتيار أحد االمتبارات التي  بؽ ذمرها . صا ي المنا بتحديد االمتبار االح .3
  3، مما يبيف الشمؿ ر ـ  تحديد مناطؽ رفض ك بكؿ الترعيم الصتريم .4
 اتماذ القرار .5

 انماط اتخاذ الإلرار 
، كهناؾ أ اليب علميم تبيف ميؼ ح ب طبيعم متمذ القرار النت يمأنماط اتماذ القرار تمكف    

 ال دكؿ البلحؽ يبيف ميتيم اتماذ القرار.يتـ اتماذ  رار معيف. ك 
 أنماط اتخاذ الإلرار

Maxi Max 
 اح ف االح ف  مماطرة عاليم 

Maxi Min 
 اح ف اال كأ

Mini Max 
 ا كأ االح ف

Mini Min 
 ا كأ اال كأ

 
أما ال دكؿ المكعح الحقان، ف نه يبيف ميتيم اتماذ القرار الماص بقبكؿ أك رفض       

تـ رفض الترعيم مع أنها صحيحم، ف ف هذا يعتبر مطأ مف النكع األكؿ،  فتي حاؿالترعيم، 
 أما في حاؿ  بكؿ الترعيم كهي ماط م فهذا يعتبر مطأ مف النكع الثاني، كهك أ ؿ مطكرة. 

 (  كةفةل اتخاذ الإلرار الخا  بإلبول أو ردض الفرشةل5شكل رقم )
 الحالم في الطبيعم             

 القرار
 H0طئ: ما H0صحيح: 
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  بكؿ الشيم كهك صحيح H0 بكؿ  
   رار صا ب 

  بكؿ الشيم كهك ماطئ
  رار ماطئ، مطأ مف النكع الثاني 

II  

 رفض الشيم كهك صحيح Hoرفض  
  I  رار ماطئ، مطأ مف النكع االكؿ 

 رفض الشيم كهك ماطئ
   رار صا ب 

يح كهذا امطر رفض الشيم كهك صح Type I error (α):المطأ مف النكع االكؿ ػ  •
 مف المطأ مف النكع الثاني

 :  بكؿ الشيم كهك ماطئType II error (β)المطأ مف النكع الثاني ػ   •
 والخطإ من النوع االول اخطر من الخطإ من النوع الثاني

 
Z, t, F , Χ  اذا مانت القيمم المح كبم لمؿ مفقاعدة عامل  

  اص ر مف القيمم ال دكليم 2
ذا مانت القيمم المح كبم امبر مف القيمم ال دكليم ف ننا نرفض ف ننا نقبؿ فرعيم ا لعدـ، كا 

 فرعيم العدـ كنقبؿ الترعيم البديلم.
 

 ( β-1قوة االختبار )

   ملما مبرتβ.تععؼ  كة االمتبار كتمكف الثقم باالمتبار ا ؿ   
   تزداد  كة االمتبار االحصا ي ملما  لت احتماليم الك كع في المطأ الثانيβ ، 

 كيممف التقليؿ مف احتماليم الك كع في المطأ الثاني مف مبلؿ:
 .م تكل الداللم االحصا يم، فملما زادت  يمتها  لت احتماليم الك كع في المطأ الثاني .1
 .ح ـ العينم، ملما زاد  لت احتماليم الك كع في المطأ الثاني .2
 .في المطأ الثاني ح ـ االنحراؼ المعيارم للم تمع، فملما نقص  لت احتماليم الك كع .3
 .زيادة مقدار الترؽ الذم تنص عليه الترعيم الصتريم كالترعيم البديلم .4
تبني الترعيم البديلم المك هم بدالن مف تبني الترعيم البديلم غير المك هم  حتى ال تقؿ  .5

 . α يمم 
 
 ANOVAتحمةل التباةن ي   
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  في مؿ G1, G2عتيف    افراد ك  مت الى م مك N=10بافتراض لدينا عينم ممكنم مف  
  الذم يعمؿ على التبايف بيف الم مكعات F  افراد، فانه يتـ ا تمداـ امتبار  n=5م مكعم  

 كدامؿ الم مكعم نت ها.
 

 جدول تحمةل التباةن
 
F 
 

متك ط م مكع 
 MSSالمربعات  

م مكع المربعات  
SS 

 در ات الحريم
d.f 

 مصدر التبايف
So.V 

 
 

        MSSB 

F =  ---------- 

        MSSW 

S1
2
 /1 S1

 بيف الم مكعات 1 = 2-1 2
Between 

S2
2
 /8 S2

2
 دامؿ الم مكعم 8 = (5-1)2 

Within 
 

(S1
2
+ S2

2
) T =N-1=9 الم مكع 

Total 
 

 
تتمثؿ فا دة ا تمداـ تحليؿ التبايف في تمميف الباحث مف امتبار  ميع الترعيات         

مف المتك طات التي تمثؿ  Pـ المتعددة التي يممف تشميلها مف الصتريم  كام مانت الثنا يم ا
م تكيات المعال م اك المت ير دفعم كاحدة في ا رام كاحد لتحليؿ التبايف مع االبقام على المطأ 

   ل ميع هذي االمتبارات.α   ال يزيد عف  αمف النكع االكؿ  

ا الترد في الدرا م اك الت ربم هي في تحليؿ التبايف يتترض اف الدر م التي يحصؿ عليه      
 حصيلم اربعم مصادر:

 .المت ير الم تقؿ  الظرؼ الت ريبي  .1
 .المصا ص الترديم للمتحكصيف .2
 .الحظ كالصدفم .3
 .الظركؼ البي يم .4

 االنحدار
 تم بحمد هللا


