




اهداف حلقة النقاش
التعرف على ماهية التصميم البحثي•
.الكشف عن أمهية التصميم البحثي•
التعرف على مكونات التصميم البحثي•
الكشف عن متطلبات التعامل مع التصميم البحثي•
اسبة يف اكتساب مهارات اختيار املعاجلة اإلحصائية املن•

ضوء التصميم البحثي



ة املناسباملعاجلة اإلحصائيةاختيارأهمية مهارات
للتصميم البحثي

هبايتمتعأنينبغياليتاملهاراتمجلةمناألساسيةاملهاراتإحدىهي•
.والدراسةالبحثجماالتمنجمالاييفالعلميالباحث

يتعاملاليتالبياناتلطبيعةدقيقفهمإىليؤدياملهاراتهذهمنالباحثمتَكن•
.معها

علىاملناسباإلحصائياألسلوبواإلحصاءنوعحتديدمنالباحثمتُكن•
اتالبيانحتليلهبدفاملستخدمالبحثيالتصميموالعلمياملنهجخلفية

.هباالوثوقميكندقيقةنتائجعلىللحصول
اتالعالقوإدراكالبحثيالتصميممكوناتفهميفنفسهعلىالباحثاعتماد•

وفقااملناسبةاملعاجلةإجراءحتديدثمومناملكوناتهذهبنياملفرتضة
البحثيةللفرضيات



ســـــــــــــــؤال

؟ما هو التصميم البحثي



عصف ذهني



اإلجابة
استخدامها لإلجابة بعد أن ينتهي الباحث من حتديد مشكلته وحتديد نوع الدراسة  املزمع

أسئلة  البحث  بكفاءة عن أسئلة البحث فإنه يبدأ يف إعداد تصميم ميكنه من اإلجابة عن
ودقة

املقصود بتصميم البحث
خالله من هو التخطيط الذي يعده الباحث  ، والذي يفرتض أنه  سيتمكن من•

اإلجراءات اإلجابة عن اسئلة البحث وذلك يف حال التزامه بالسري يف اخلطوات واملراحل و
.املتضمنة يف ذلك التخطيط

سيدير هبا الباحث دراستهومعنى ذلك أن تصميم البحث يعد مبثابة حتديد للكيفية اليت•

والطرق اإلجراءات وهو ختطيط يستعرضه الباحث هبدف توضيح اخلطوات إذن  تصميم البحث •
اخلاصة مبعاجلة متغرياته البحثية



أهمية إعداد تصميم جيد للبحث 
مراحلكليفللباحثومرشدموجهمبثابةالبحثتصميميعترب•

التحركأوالعشوائيالتخبطالباحثجينبفهو،دراستهإجراء
االرجتايل

إىلئنًامطمالباحثجيعلجيدحبثيتصميموجودأنكما•
تأثريإىلعلبالفتعزىعليها،احلصولاملتوقعالنتائجأن

تسمتإجراءاتوإىلللمعاجلاتختضعسوفاليتاملتغريات
.واملوضوعيةالدقةمنمبزيد



املكونات األساسية للتصميم البحثي
األساس الذي يرتكز عليه البحث-1•
ي نفس ويتضمن مقدمه يوضح بها مجال المشكلة وخلفية نظرية كافية وموجزة ف•

الوقت عن المشكلة والمنطلقات األساسية للبحث

حتديد القياسات واملقاييس املزمع استخدامها-2•
لتي سوف المقاييس واالختبارات المالئمة ومستويات القياس المحددة للمتغيرات ا•

.تخضع للمعالجات

حتديد عينة أو جمتمع الدراسة-3•
.تصور عن العينة او المجتمع األصل•

البياناتحتديد أساليب وطرق معاجلة -4•
غيرات تحديد األساليب اإلحصائية في ضوء المنهجية المستخدمة وطبيعة المت•

البحثية ومستويات قياسها



؟ماهي متطلبات التعامل مع التصميم البحثي

عصف ذهني



متطلبات التعامل مع التصاميم البحثية
–عية نو) (تابعة-مستقلة ) حيث كوهنا البحثية من طبيعة املتغريات القدرة على حتديد •

(كمية
.اإلحصائيةاألساليباستخداموحدودبشروطاإلملام•
العالقةطبيعةعنللكشفتستخدماليتاإلحصائيةاألساليب:املثالسبيلفعلى•

عاملم–كندال–سبريمان–لبريسوناالرتباطمعامالت)متغريينبنياالقرتانية
.(إخل.........التوافقمعامل–الثنائياالرتباط

،تباراخت)متغريينبنيالسببيةالعالقةكشفيفتستخدماليتاإلحصائيةاألساليب•
(...املسارحتليل،التمييزيالتحليل،االحندارحتليل،التباينحتليلاختبار

وعددواحدمتغريبنيالعالقةطبيعةعنللكشفتستخدماليتاإلحصائيةواألساليب•
)أخرىجمموعةمعاملتغرياتمنجمموعةأو(املتعدداالرتباطمعامل)املتغرياتمنآخر

عدداملتاإلحندارحتليليفتستخدماملعامالتوهذه(......القانونياالرتباطمعامل
.املساروحتليلالتمييزيوالتحليل



أما التحليل العاملي و التحليل العنقودي •
املتغرياتومستقلةمتغرياتبأهناإليهاينظراملستخدمةاملتغرياتمجيعفإن•

مستقلةواملعبدورهاتعتربواليتالتحليلعنالناجتةالعوامليفتتمثلالتابعة
.للتحليلاخلاضعةللظاهرة



املنهج العلمي حتديد األسلوب اإلحصائي املناسب على خلفية مهارات -5
.البحثي املستخدمللتصميم 

مع ب تتناستتعلق هذه املهارات بتحديد طائفة من األساليب اإلحصائية اليت •
اء و التصميم البحثي الذي يتبناه الباحث وذلك عند إجراملستخدم املنهج 

:  املعاجلات اإلحصائية    للبيانات   اخلاصة  باملتغريات البحثية 
املهج الوصفي•

(.عيةالتتب-العلية املقارنة   -التنبؤية –االرتباطية -الدراسات املسحية



املنهج مهارات حتديد األسلوب اإلحصائي املناسب على خلفية -تابع 
.البحثي املستخدمالعلمي و التصميم 

(فرتة من الزمندراسة األحداث اليت مضى عليها ). التارخيياملنهج •

(لدراسة أثر عامل على ظاهرة . ) املنهج التجريبي•

(ضي دراسة بعض اإلضطرابات السلوكية والتاريخ املر) .املنهج اإلكلينيكي•

الدراسة الشاملة للظاهرة من مجيع أبعادها وعناصرها واالملام بكل ) .منهج النظم•
األجزاء عالقة –عالقة اجلزء بالكل –العوامل املؤثرة فيها واكتشاف ما بينها من عالقات متبادلة 

(    بعضها بالبعض  االخر 



:تابع املنهج الوصفي 
(املسحية)الوصفية الدراسات 

.مسح الرأي العام يف قضية معينة•
اآلباء) مسح مجيع اجلوانب املتصلة مبشكلة وقضية معينة مثل مشكلة اإلدمان •

ني يف املتخصص–املدمنني أنفسهم –األطباء املعاجلني –الرفاق –املعلمني –
...(-اإلدمان 

:األساليب اإلحصائية المناسبة 

تكرارات -

.نسب مئوية-

.متوسطات-

.إنحرافات معيارية-



تابع املنهج الوصفي 
الدراسات االرتباطية والتنبؤية

الدراسات االرتباطية•
:األساليب اإلحصائية المناسبة•

مجيع معامالت االرتباط
التنبؤيةالدراسات •
:األساليب اإلحصائية المناسبة•

حتليل اإلحندار
التحليل التمييزي



تابع املنهج الوصفي 
الدراسات العلية املقارنة

.ظاهرة  ، وهو يناظر  املنهج التجرييبعلى تأثري  معاجلة  التحقق من •
:األساليب اإلحصائية املناسبة•

:األساليب اإلحصائية املستخدمة يف عقد املقارنات مثل
.ت–اختبارات -

.تحليل التباين بكل انواعه-

.تحليل القياس المتعدد-

.كروسيكال واليس-

.مان ويتني-

.فريدمان-

.كوكران-
األحصائي املناسب وفقا لتوافر شروط النوع احملدد من اإلحصاء وكذلك انتقاء األسلوب  ويتم 

.التصميم البحثي املستخدم



تابع املنهج الوصفي 
التتبعيةالدراسات 

:وهي دراسات النمو بانواعه•
.الطولية•

.المستعرضة•
:األساليب اإلحصائية املناسبة •
.وتستخدم به كل األساليب اإلحصائية اليت تستخدم يف عقد املقارنات•
حصاء ويتم انتقاء األحصائي املناسب وفقا لتوافر شروط النوع احملدد من اإل•

.وكذلك التصميم البحثي املستخدم



املنهج التجريبي
.على ظاهرة( عامل ) التحقق من أثر متغري •
:األساليب اإلحصائية املناسبة•

:األساليب اإلحصائية املستخدمة يف عقد املقارنات مثل
.ت–اختبارات -

.تحليل التباين بكل انواعه-

.تحليل القياس المتعدد-

.كروسيكال واليس-

.مان ويتني-

فريدمان-
ويتم انتقاء األحصائي املناسب وفقا لتوافر شروط النوع احملدد من اإلحصاء وكذلك 

.التصميم البحثي املستخدم



املنهج اإلكلينيكي
.ويعتمد هذا املنهج على أسلوب دراسة احلالة•
كما يستخدم يف تشخيص وعالج بعض االضطرابات النفسية•
:األساليب اإلحصائية املناسبة•

ومهارةخربةعلىتعتمداليتالكيفيةاألساليبأحياناًتستخدم
املستخدمةاإلحصائيةاملؤشراتببعضاالستعانةمعاإلكلينيكي

.الوصفيباإلحصاء



منهج النظم
واالملاموعناصرهاأبعادهامجيعمنللظاهرةالشاملةالدراسةيستهدفالذياملنهجهذايفويستخدم

عالقة–بالكلاجلزءعالقة–متبادلةعالقاتمنبينهاماواكتشاففيهااملؤثرةالعواملبكل
.االخربالبعضبعضهااجلزاء

:األساليب اإلحصائية املناسبة
.التحليل العاملي-
.التقابليالتحليل العاملي -
.طريقة املكونات األساسية-
.حتليل املسار-
.العنقوديالتحليل -
منوذج املعادلة البنائية-



فقا حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة و
للتصميم البحثي املستهدم

التصميم البحثي•
من قبل هم ذلك اإلجراء املتبع من قبل الباحث الإلشارةكما سبقت •

عاجلة املتغريات الذي يوضح األسلوب والطريقة اليت يستخدمها يف م
.البحثية

الف وختتلف التصاميم البحثية باختالف أهداف الدراسة، وكذلك باخت•
.املنهجية املتبعة يف التعامل مع املتغريات البحثية

:والسؤال اآلن•
اع ما األساليب اإلحصائية المناسبة لكل نوع من أنو•

التصاميم البحثية؟



التصميم األول 
تعيني طلوبوامل( س ، ص ) التصميم البحثي يتضمن جمموعة واحدة من  األفراد وقياسني ملتغريين خمتلفني 

بني هذين املتغريينالعالقة



عصف ذهني



األسلوب اإلحصائي املناسب

معامالت االرتباط 
(س ، ص ) بين متغيرين 



التصميم الثاني 
خمتلفة جمموعة واحدة من  األفراد وثالثة قياسات أو أكثر  لثالثة متغرياتيتضمن الذي  التصميم البحثي 

.بني تلك املتغريات املختلفةالعالقةواملطلوب تعيني ( .....،س ، ص ، ع ) أو اكثر  



عصف ذهني



األسلوب اإلحصائي املناسب
(معامالت االرتباط املتعدد) 



الثالثالتصميم 
وجمموعتني منجمموعة واحدة من  األفراد يتضمن الذي التصميم البحثي •

واملطلوب( .....،القياسات تتألف  كل  جمموعة من متغريين  على األقل
.جمموعيت القياسبني العالقةتعيني 

مجموعة واحدة من 

األفراد 

س

ص

أ

ب

ج



عصف ذهني



املناسباإلحصائي األسلوب 

معامل االرتباط القانوني



الرابعالتصميم 
س املتغري جمموعة واحدة من  األفراد وقياسني قبلي وبعدي لنفيتضمن الذي التصميم البحثي 

(.2، س1س) واملطلوب حتديد داللة الفروق بني هذين القياسن  



عصف ذهني



األساليب اإلحصائية املناسبة 
(إحصاء بارمرتي–لعينتني مرتابطتني ( ت)اختبار ) 

(إحصاء ال بارمرتي       –اختبار ويلكوكسون )   



اخلامسالتصميم 
وأجمموعة واحدة من  األفراد وثالثة قياسات يتضمن الذي يتضمن التصميم البحثي 

، 2، س1س) أكثر لنفس املتغري  واملطلوب حتديد داللة الفروق بني تلك القياسات  
(.3س



عصف ذهني



هياإلحصائية املناسبة األساليب 
(إحصاء بارمرتي)اختبار حتليل تباين للقياسات املتكررة ) 

(بارمرتي       ال إحصاء )كوكران–فريدمان اختبار 



السادسالتصميم 
يقارن مبتوسط ( 1م)جمموعة واحدة من  األفراد هلا متوسط الذي يتضمن التصميم البحثي 

.توسطني، واملطلوب حتديد داللة الفروق بني هذين امل( م ) افرتاضي للمجتمع اليت متثله  

التصميم البحــــــــثي

املتوسط 
االفرتاضي 
جملتمعها 

(م)األصلي 

متوسط 
العينة 

(1م) 



عصف ذهني



األساليب اإلحصائية املناسبة 
(إحصاء بارمرتي–لعينة واحدة  ( ت ) اختبار ) 



السابعالتصميم 
لنفس جمموعتني خمتلفتني من  األفراد لكل جمموعة قياسيتضمن الذي التصميم البحثي 

قياس اجملموعة األوىل وقياس متوسطي بني الفروقحتديد داللة واملطلوباملتغري ، 
.اجملموعة الثانية



عصف ذهني



األساليب اإلحصائية املناسبة 
(يإحصاء بارمرت–لعينتني مستقلتني  ( ت ) اختبار ) 

(إحصاء ال بارمرتي –اختبار مان ويتين )   



الثامنالتصميم 
ويات أجرى تصنيفها يف ضوء مست)األفراد من  أكثر من جمموعتني يتضمن الذي التصميم البحثي 

وق بني حتديد داللة الفرواملطلوب (  متغري تابع) وختضع كل جمموعة لقياس واحد فقط ( متغري مستقل 
.الثالثة يف املتغري التابعقياسات اجملموعات 



عصف ذهني



األساليب اإلحصائية املناسبة 
(إحصاء بارمرتي) –حتليل التباين األحادي  اختبار 

واليس كروسيكالاختبار –كايمربع اختبار 
(إحصاء ال بارمرتي )



التاسعالتصميم 
خر ، وقياس آمتغريين مستقلني كالمها يتضمن مستوينييعتمد علىالذي وهو( 2×2)التصميم البحثي 

املتغري يف وعات حتديد داللة الفروق بني قياس اجملمواملطلوب مجيع اجملموعات الفرعية ملتغري تابع ختضع  له 
.التابع

التصميم البحثي
األوىل اجملموعة

املستوى األول 
للمتغري املستقل 

األول

اجملموعة الثانية 
املستوى الثاني 
للمتغري املستقل 

األول

املستوى األول 
للمتغري املستقل 

الثاني

املستوى 
الثاني 

للمتغري 
ياملستقل الثان

املستوى األول 
للمتغري املستقل 

الثاني

الثاني املستوى 
املستقل للمتغري 

الثاني

قياس املتغري التابع 



عصف ذهني



األساليب اإلحصائية املناسبة 

(إحصاء بارمرتي) –(  2× 2) حتليل التباين الثنائي  اختبار 
(إحصاء ال بارمرتي ) –كايمربع اختبار 



التصميم العاشر
قياسات التصميم البحثي يتضمن أكثر من جمموعتني خمتلفتني من  األفراد لكل جمموعة ثالثة 

اس وقياس آخر لنفس املتغري التابع واملطلوب حتديد داللة الفروق بني قي، لثالث  متغريا ت  مستقلة
.املتغري التابعيف املختلفة  اجملموعات 



األساليب اإلحصائية املناسبة 

(الثالثيالتباين اختبار حتليل ) 
(بارمرتيإحصاء -2×     2×   2من النوع    )



احلادي عشرالتصميم 
ني آخرين ، وقياسأكثر من جمموعتني خمتلفتني من  األفراد يتضمن الذي التصميم البحثي 

املتغريبن يفاملختلفة  تابعني واملطلوب حتديد داللة الفروق بني قياس اجملموعات تغريين مل
.التابعني

األوىل اجملموعةالتصميم البحثي•
املستوى األول 

للمتغري املستقل 
األول

اجملموعة الثانية 
املستوى الثاني 
ولللمتغري املستقل األ

املستوى األول 
للمتغري املستقل 

الثاني

الثاني املستوى 
للمتغري 

ياملستقل الثان

املستوى األول 
للمتغري املستقل 

الثاني

الثاني املستوى 
املستقل للمتغري 

الثاني

األولقياس املتغري التابع 

الثانيقياس املتغري التابع  



عصف ذهني



األساليب اإلحصائية املناسبة 
بار اختبارمرتيإحصاء –اختبار حتليل التباين املتعدد  ) 

(كايمربع 



الثاني عشر التصميم 
ف ويستهدف التعر(  املكونات ) يتضمن ظاهرة جمهولة األسباب الذي البحثيالتصميم 

.املتعددة املسهمة يف حدوث هذه الظاهرة ( املتغريات ) على العوامل 



عصف ذهني



األساليب اإلحصائية املناسبة 

(بارمرتيإحصاء –التحليل العاملي االستكشايف)



عشرالثالثالتصميم
المطلوب التصميم الذي يعتمد على عينة واحدة تخضع لقياسين من متغيرين كالهما فئوي و•

تحديد مدى تناظر فئات المتغيرين

(ص)املتغير الثاني( س)املتغير األول  

عينة واحدة من 

األفراد

1ف

2ف

3ف

4ف

5ف

1ف

2ف

3ف

4ف

5ف



عصف ذهني



األسلوب اإلحصائي املناسب
PCتحليل المكونات األساسية    •

C Aالتحليل العاملي التناظري   •



عشرالتصميم الرابع 
ذات غيراتلتصميم الذي يعتمد على العالقات السببية البينية للمتا

االتجاه الواحد

الطموح

العمر

الدخل

الرضا 

الوظيفي



عصف ذهني



األسلوب اإلحصائي

تحليل المسار•



التصميم الخامس عشر
متغيرات التصميم الذي يعتمد على بنية مفترضة من العالقات السببية بين•

ةمتغيرات كامنة مفترضيتخللها عالقات مع ( مشاهدة )مستقلة وتابعة 



عصف ذهني



األسلوب اإلحصائي

نموذج المعادلة البنائية•



مع حتياتي وتقديري
حممد الشافعي. د


