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محاور المحاضرة 

؟البحثفيالنظريةتوظيفكيفية

للنظريةالعميقالفهم

الفرضيةبناء

البحثفيالمفهومدور

البحثفيالنظريةتوظيفعندالواردالخطأمجمل



كيفية توظيف النظرية في البحث 

بمرحلتينالعلميالبحثيمر:

السياقاكتشافContext discovery

السياقتبريرContext justification

تراكميجمعينشاطالعلميالبحثCollective

& cumulative



كيفية توظيف النظرية في البحث 

فيالكيفيعنالكميالبحثيختلف:

البحثلمسارالمنطقيالبناء

لهاوتحليالبياناتجمعفيالمستخدمةاألساليب



تحويل النظرية إلى بحث 

النظرية  الفرضية  اإلجراءات 

تحليل 
النتائج 

ربط النتائج 
بالنظرية 



النظرية والبحث 

:مثال

بالمركزترتبطاالجتماعيةالمسؤوليةأنترىاالجتماعيةالنظرية

.االجتماعي

الفرضياتمنعدد:

العمرمتغيرإلىتعزىالتطوعيالعملفيالمساهمة.

الوظيفيالنجاحمتغيرإلىتعزىالتطوعيالعملفيالمساهمة.

التعليميالمستوىمتغيرإلىتعزىالتطوعيالعملفيالمساهمة



النظرية والبحث 

إلىالفروضفيالموجودةالمفاهيمتحويلاإلجراءاتتتضمن

قياسهاكيفيةوتحديد،متغيرات

مثال:

عنمعلوماتعلىللحصولالخيريةالمؤسساتسجالتإلىالرجوع

.المتطوعين

تسألو،التطوعيالعملفيالمساهمةمستوىتقيساستباناتتوزيع

.الديموجرافيةالخصائصعن

المتطوعينمنعينةمععميقةمقابالتإجراء.



الفهم العميق للنظرية 

:النظرية

العالقاتمنمجموعة

والعامالمجردالطابعذات

الواقعمناستخرجتوالتي

الواقععلىتعميماتاشتقاقخاللهامنويمكن



الفهم العميق للنظرية 

:مثال

االنتحارعندوركايمنظريةDurkheim's

اممجتمعفيالفرديةمستوىأن:النظريةفياألساسيةالعالقاتمن

.المجتمعداخلاالنتحاربمعدلطردايرتبط

\وبالتالي:

يفمنهاأقلالشرقيةالمجتمعاتفياالنتحارنسبةأناستنتاجيمكن

(الواقععلىتعميم)الغربيةالمجتمعات



الفهم العميق للنظرية 

عناصر النظرية 

Constructالبنى

العالقات 
Prepositions 

 Logicالمنطق 

الحدود 
Bounderies



الفهم العميق للنظرية 

:فوائدالنظرية

النتائجتفسيرتوضح.

للدراسةجديدةبنىتحديدفيتساعد

متراكمةالمعارفتجعل

:فإنالفرضيةإلىالنظريةمنتنتقلعندما

المتغيراتيقابلهاالبنى

الفرضياتيقابلهاالعالقات



الفهم العميق للنظرية 

.أدرسهامعينةظاهرةتفسرالنظريةهل

الأمالظاهرةتفسركانتماإذايوضحولكنالنظريةترفضال.

:تختبرأنقبلالنظريةتفهمأنبدال

النظريةعنالقراءة

المجالفيالمتخصصينقبلمناستخدمتكيف.



الفهم العميق للنظرية 

:النظريةاختبارطرق

(العالقات–المفاهيم–البنى)المنطقيالتوافقمنالتأكد

الواقعمعاتساقهامدى:

مثل)الكميةالبحوثفياإلحصاء:(R2

كيفيا.

الخطأفيالتحقيق:

مرتفعةحرارتهدرجةتكونالحاراليوم.

الجيدةالمدرسةهي،عاليةدرجاتهاتكونالتيالمدرسة.

الظاهرةنفستفسرأخرىبنظريةومقارنتهانظريةعلىالحصول.



الفهم العميق للنظرية 

:النظريةاختبارمستويات

النظريةفيالمنطقثباتاختبار

سابقةلظاهرةالنظريةتفسيراختبار

حاليةلظاهرةالنظريةتفسيراختبار

أخرىبنظرياتالنظريةاختبار.



الفهم العميق للنظرية 

:النظريةبناء

جديدةنظريةبناءGround theory research

نظريةإلىمفهومتطوير

قائمةنظريةتعديل

قائمةنظريةإلىعناصرإضافة



 Grounded theoryبناء نظرية جديدة 

معينةلنظريةتخضعأندونالبياناتتجمع.

البياناتجمعمعجنبإلىجنبايتمالمعلوماتتحليل.

رموزبثالثالمعلوماتترمز:

المفتوحالترميزOpen coding:شبهأوجهمنبينهاحسبماالبياناتتصنيف.

المحوريالترميزAxial coding:الرموزبينالموجودةالعالقاتتصنيف

المفتوحة

االختياريالترميزSelective coding جميعبينيجمعالذيالعاملاكتشاف:

.العامالعامليناسبماواختيارالمعلوماتمراجعةإعادةثمومن،العوامل



 Grounded theoryبناء نظرية جديدة 

Gallicanoدراسة (2013)

قاتالعالوكاالتفي(الميالنيالز)األلفيةجيلمنالعاملونيصفكيف:األولالبحثسؤال

؟المؤسسةمعالعالقاتطبيعةالعامة

1جدول

أمثلة من تعبيرات العاملين الخصائص الرموز المفتوحة

البحث عن نقاط جديدةجديدةخبراتفيالرغبة

الطموح 

البحث عن اإلثارة

البحث عن الخبرة

إنني مولع 

متلهف للمسؤوليات 

مستعد ألي دور 

أبحث دائما عن شيء جديد 

أنمو بسرعة

االجتماعيةالوسائطفيالفاعلية

للتغييروالقابلية

الرغبة في القيادة 

.ابتكار أفكار جديدة 

.عدم الخوف من التقنيات 

المجازفة 

.تقبل األفكار الجديدة 

.أحفز الخطوات السريعة 

مقارنةفريدةمهاراتبامتالكالشعور

.السابقةباألجيال

.التخصص مطابق للمهنة .امتالك شهادات علمية والتدريب 

.سعة االطالع في مجال العالقات العامة

.بدء العمل بعد التدريب 



 Grounded theoryبناء نظرية جديدة 

 رتدة ؟ ما الذي يستاء منه الميالنيالز عند حصولهم على التغذية الم: سؤال البحث الثاني

 2جدول
أمثلة من تعبيرات العاملينالخصائصالرموز المفتوحة

الشعور بخيبة األمل بغض التعبيرات غير المحفزة والساخرة التثبيط 

.تعرضي لالستفزاز 

.تعرضي لالنتقاد 

.ن تغيير العمل وعدم االستماع لشكوى العامليال توجد آذان صاغية 

مشقة العمل ، وعدم التنبه إلى مطالبات 

.العاملين 

.الشعور بعدم امتالك القوة لقول أي شيء 

عملي .ممكن أن يغيروا كلما قمت به من عمل 

الذي أنجزيته غيرا كلية على الرغم من أني 

.عملت عليه بجد 

.الناس سيغيرون ما تقوم به دائما 

زمالئي في العمل يقدمون أفكاري على أنها 

.  أفكارهم 

توقعات المؤسسات أن يكون العاملون فيها 

.ذووا قدرات خارقة 

االعتقاد بأن المطالب غامضة بينما التوقعات

.محددة وغير واقعية 

.التعليمات غامضة 

.  يجب علي أن أقرأ ما في عقولهم 

.شرح غير واضح 

.أنا لست عامال خارق القدرات 



 Grounded theoryبناء نظرية جديدة 



الرموز االختياريةالرموز المحورية الرموز المفتوحة

خبرةعلىالحصولفيالرغبة

جديدة

عيةاالجتماالوسائطفيالفاعلية

.للتغيروالقابلية

الشعور بامتالك مهارات تفوق 

.الجيل القديم 

.الرغبة في إحداث فارق االستعداد لتولي منصب جديد

التثبيط

عدم وجود آذان صغية

العمال ذوي القدرات الخارقة

.اللوم للمسؤولين بصمت 



المقارنة بين النظريات 

راستهدإكمالقرارالفرداتخاذعلىالمؤثرةللعواملدراسةفينظرياتثالثبينمقارنة

:الثانويةالمرحلةإنهاءبعد

individualالفردأفعالنظريةهيالنظرية actionوتشمل:

‘structuralist’ viewبعواملبالكليةمحكومةالفردقراراتأنترى:البنيوية

.خارجية

‘pushed-from-behind viewمدفوعالفردأنترى:الخلفمنالدفع

.بهاواعغيركانوإن،داخليةبعوامل

pulled-from-the-front view’بوعيقراراتهيتخذالفردأنترى:التوجه

.بوعييحددهماعلىبناء،كامل



بناء نظرية جديدة 

يالصناعالنفسعلمفيالماضيالقرنمنالعشريناتفيدراسة:

اغوشيكمدينةفيالكهرباءمصنعفيالعاملينعلىكانتالدراسة.

؟اإلضاءةبازديادالعاملينإنتاجيةتزدادهل:الدراسةسؤال

العاملينإنتاجيةازدادت:المالحظة.



بناء نظرية جديدة 

اإلضاءةخفضبعدحتىالمرتفعبمستواهااستمرتالعاملينإنتاجيةلكن.

ينالمجموعتفيالمستوىنفسفياألداءفظهر،مجموعتينإلىالعملونقسم.

أنهمالعاملينمعرفةمثل،الدراسةتصميمفيتوضعلمأخرىعواملظهرت

.مراقبون

عةمجمومثلبعواملاالهتمامإلىباإلنتاجالباحثيناهتمامتوجهالنتيجةهذهمن

.العمللفريقباالنتماءوالشعوروالتالحمالعمل



بناء الفرضية 

الفرضية

متغيراتبينعالقة

والتعميمالتجريدمستوياتأقلفيتكون

النظريةاختبارمنالباحثوتمكن

:الفرض

مؤكدايكونال.

واسعامجردايكونال.



بناء الفرضية 

:مثال

االنتحارعندوركايمنظريةمن:

المتزوجينغيرعندمنهاأقلالمتزوجينعنداالنتحارنسبة.

الفردبارتباطاالجتماعيةاللحمةتفسيرمنخرجتالمتغيراتهذه

.أعزباعيشهمقابل،مسؤولياتهوتحملهبأسرة

بةونسمجتمعفياالنتحارنسبةبيناالرتباطقياسفيمكن

.األسرياالنتماء



بناء الفرضية 

:مثال

إنجليهرتنظريةInglehartالقيممنظومةتغيرعن:

مالحظةخاللمناألمريكيالمجتمعفينظريتهإنجليهرتكون

الثانيةيةالعالمالحربقبلنشأالذيالجيل:الجيلينبينالتغيرات

.الثانيةالعالميةالحرببعدنشأالذيوالجيل،



بناء الفرضية 

:فرضياتعدةاستنتاجيمكنإنجليهيرتنظريةمن

رتبطتلقيمهمتحديدهمفيوآخرجيلكلبينالفجوة:األولىالفرضية

.الماديةالحياةجودةبازدياد

فيكبرأتكونالقيمتحديدفيجيلينبينالفجوة:الثانيةالفرضية

.كبيراقتصاديتطورعليهاطرأالتيالمجتمعات

الثريةاتالمجتمعبينالقيمتحديدفياختالفاتتوجد:الثالثةالفرضية

.االقتصاديمستواهافياألقلوالمجتمعات



دور المفهوم في البحث 

الصورأوللمفرداتالمعنويةالدالالت.

(القوة-السعادةمفهوم–3الرقممفهوم-الطاولةمفهوم:مثال-

الوردة-االجتماعيةالطبقة

بينالعالقاتمنشبكةالنظريةألن،النظريةبناءوحدةالمفهوم

.المفاهيم

الواقعمنالنظريةتقربالواضحةالمفاهيم.



دور المفهوم في النظرية 

:للدراسةمتغيرإلىالمفهومتحويل

محسوسةخاصيةإلىالمفهومتحويل.

العنصرأوللخاصيةاإلجرائيالتعريف.



دور المفهوم في النظرية 

:مثال

الوظيفيالمركزفييتمثلالقوةمفهوم.

لشخصاعليهايحصلالتياالمتيازاتالوظيفيللمركزاإلجرائيالتعريف

،لهالتابعيناألفرادوعدد،الصالحياتفي،متمثلةماوظيفةمن

ياسمقفقراتتقيسهماحسبوذلك،عليهيحصلالذيالماديوالمقابل

.الوظيفيالمركز

تيازاتاالم–الصالحيات–بالنفوذتحدد:الوظيفيالمركزتصنيفوحدة

...-المادية



دور المفهوم في النظرية 

:المتغير

متغيرإلىتحولثم،خاصيةإلىيتحولالمفهوم

Conceptpropertyvariable

لتي الدرجة العلمية اخاصية المستوى العلمي مفهوم المعرفة 

.حصل عليها الفرد 



دور المفهوم في النظرية 

كاملبشكلمطابقغيرالمتغيرأنننسىالأنيجب

.للمفهوم

أحياناللذاتيةيخضعافتراضالمتغير.

:مثال

الذكاءاختباراتتقيسهماهوالذكاء.



دور المفهوم في النظرية 

 تصنيف المتغيرات:
 االسمي

Nominal variables

الرتبي 

Ordinal variables

الفتري 

Interval variables

.المتغيرات في مجموعة واحدة متساوية 

.المتغيرات في مجموعتين غير متساوية 

.متساويةغيرمجموعتينفيالمتغيرات

منأقلأوأعلىمجموعةفيالمتغيرات

أخرىمجموعةفيالمتغيرات

.المتغيرات في مجموعتين غير متساوية 

المتغيرات في مجموعة أعلى من المتغيرات 

.في مجموعة أخرى 

.المسافة بين المجموعات متساوية 

.تحدد بالقياس ، أو العد 

المسافة التي يقطعها –الدخل –العمر .األكاديميةالرتبة–التعليميالمستوى.المهنة –الجنس 

الكثافة –الوزن –الطول –الشخص للعمل 

لفرد عدد المرات التي يتناول فيها ا–السكانية 

.الدواء 



دور المفهوم في النظرية 

الذكاء:مفهوم

الذكاء–اللفظيالذكاء:األبعاد

.اللفظيغير

المفرداتمعرفة:العناصر–

.الكالمطالقة–الكتابةمهارة

عنصركللقياسمهامتوضع.

واحداختبارفيالمهامتجمع

.اللفظيالذكاءلقياس

:المفهومتفكيك

أبعادإلىالمفهومتفكيك.

بعدكلعناصراختيار

وحداتإلىالعناصرتحويل

.قياسهايمكن

قائمةفيالمتغيراتجمع

.واحدة



حث مجمل الخطأ الوارد عند توظيف النظرية في الب

:متغيراتإلىالمفهومتحويلفياألخطاء

(األحوالكلفيتحصل)منهجيةأخطاء

وبإعادة،معينةظروففيتحصل)عشوائيةأخطاء

.(تقليلهايمكنالتحكيمأوالمالحظة



حث مجمل الخطأ الوارد عند توظيف النظرية في الب

أبعادإلىالمفهومتحويلمرحلةفي:

المفهومعنخارجةعواملتمثلعناصراختياريتمقد.

التعليميالمستوىمجردتعكسوقد،المعرفةتعكسقدالقراءة:مثال.

متغيراتإلىالعناصرتحويلمرحلةفي:

العينةأفراداستجابةعدم–العينةاختيار–العينةتغطيةفيأخطاء.

المقابلةأسئلةأو–المالحظةفيأخطاء.

البياناتإدخالأوالتحليالتفيأخطاء.



مجمل الخطأ الوارد عند توظيف النظرية في البحث

المقاييسفيوالثباتالصدقمفاهيم:

اضبطهيمكنوالتيالعشوائيةاألخطاءمعيتعاملالثبات.

ضبطهايصعبوالتيالمنهجيةاألخطاءمعيتعاملالصدق.
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شكرا الستماعكم 

أسئلة ؟


