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  األولى المحاضرة
  اآللي للحاسب مقدمة

  تعریف الحاسب اآللي:
منطقیــة علیهــا بدقــة هــو جهــاز إلكترونــي یمكــن برمجتــه لكــي یقــوم بمعالجــة البیانــات وتخزینهــا واســترجاعها وٕاجــراء العملیــات الحســابیة وال - 

  وسرعة فائقة.
  كما یعرف الحاسب اآللي بأنه الجهاز الذي یمكنه تشغیل برامج لتنفیذ مجموعة واسعة من المهام. - 
والحاســـب اآللـــي هـــو مجموعـــة متداخلـــة مـــن األجـــزاء لـــدیها هـــدف مشـــترك مـــن خـــالل أداء التعلیمـــات المخزنـــة. یعـــرف أیضـــا كآلـــة حاســـبة  - 

  ودقة كبیرة یمكنها قبول البیانات وتخزینها ومعالجتها للحصول على النتائج المطلوبة.إلكترونیة ذات سرعة عالیة 
  

  مكونات الحاسب اآللي:
  یتكون جهاز الحاسب اآللي من مكونین رئیسیین هما:

رة ولوحـة المفـاتیح، أو مـا كـان : وهي المواد واآلالت واألدوات المحسوسة والملموسة، سواء ما كان منها ظاهرا مشاهدا مثل الفـأالمكونات المادیة -أ
  منها داخل صندوق الحاسب اآللي، مثل المعالج الدقیق والذاكرة بأنواعها المختلفة.

: وهي البرامج التي یتم من خاللها تشغیل الحاسب اآللي واالستفادة منه في تنفیذ المهام المتعددة، مثـل بـرامج نظـم التشـغیل المكونات البرمجیة -٢
  دة ألنظمة التشغیل والبرامج التطبیقیة المختلفة.والبرامج المساع

  
  أوال المكونات المادیة:

  تنقسم المكونات المادیة إلى أربعة أقسام رئیسیة هي:
: وهــي الوحـدة التــي یــتم مـن خاللهــا إدخـال البیانــات والتعلیمـات إلــى الحاســب اآللـي ومــن أمثلتهـا: لوحــة المفـاتیح والفــأرة والماســح وحـدة اإلدخــال -١

  ضوئي والكامیرا الرقمیة والمیكروفون والقلم الضوئي.ال
: وهي الوحدة التي یتم من خاللها تخـزین البیانـات ومعالجتهـا بنـاء علـى التعلیمـات، وبالتـالي فإنهـا تقـوم بـالجزء األكبـر وحدة المعالجة المركزیة -٢

  لة.واألهم من عمل الحاسب اآللي، وتتكون من آالف الدوائر اإللكترونیة المتكام
: وهي الوحدة التي تقوم بتخزین البرامج والبیانات التي سیتم التعامل معها الحقـا بنـاء علـى طلـب المسـتخدم، وعنـدما وحدات التخزین المساعدة -٣

یرید المستخدم تشغیل برامج أو ملفات مخزنة علیها یتم اسـتدعاؤها وتحمیلهـا  إلـى الـذاكرة العشـوائیة أوال، ثـم یـتم التعامـل معهـا 
عد ذلك، ومن ممیزاتها أنها ال تفقد محتویاتها إال عندما یقرر المستخدم ذلك، ومـن أمثلتهـا: القـرص الصـلب، والقـرص المـرن، ب

  والقرص المدمج، والذاكرة الومیضیة أو الفالش.
  بعة، والسماعات، والراسمات.: وهي الوحدات التي یتم من خاللها إخراج النتائج من الحاسب اآللي ومنها: الشاشة، والطاوحدات اإلخراج -٤
  

  ثانیا المكونات البرمجیة:
  تنقسم المكونات البرمجیة إلى ثالثة أقسام رئیسیة هي:

  برامج نظام التشغیل: -١
  برنامج نظام التشغیل هو برنامج یقوم بتنظیم عمل الحاسب اآللي والتحكم فیه.
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  البرامج المساعدة: -٢
التـي تسـاعد أنظمـة التشـغیل علـى أداء مهامهـا المتعـددة، مثـل لغـات البرمجـة وبـرامج إعـداد المكونـات  البرامج المساعدة هي مجموعة البرامج

  المادیة وتهیئتها.
  البرامج التطبیقیة: -٣

د البرامج التطبیقیة هي البرامج المصممة للقیام بمهمة معینـة، مثـل بـرامج معالجـة النصـوص والجـداول اإللكترونیـة والعـروض التقدیمیـة وقواعـ
  البیانات والنشر المكتبي والوسائط المتعددة وغیرها. ومن أهمها:

وتنسیقها وٕاعدادها، وقـد أضـیفت للبرنـامج وظـائف  –الكلمات والجمل والفقرات  –برنامج یقوم بتحریر النصوص معالج النصوص:  §
  كثیرة مثل التعامل مع الجداول والصور واألشكال ودمج المراسالت وغیرها.

برنـامج یقـوم بإعـداد جـداول، بحیـث یـتم التعامـل معهـا إلكترونیـا، فیسـمح البرنـامج بالقیـام بالعملیـات الحسـابیة ترونیة: الجداول اإللك §
  المختلفة وكتابة الدوال الریاضیة وٕانتاج المخططات التوضیحیة.

نتاج شرائح، تحتوي علـى عناصـر متنوعـة، مثـل النصـوص واالعروض التقدیمیة:  § لجـداول والصـور والفیـدیو برنامج یقوم بتصمیم وٕا
  والصوت وعرضها بطرق جذابة ومشوقة.

برنامج یقوم بإنشاء وتنظیم بیانات مرتبطة ببعضها البعض، مثل قاعدة بیانات الطالب، والبحث فیها واستخالص قواعد البیانات:  §
  معلومات منها.

ط والنشـرات والبطاقـات والمجـالت وصـفحات الغـالف برنـامج یقـوم بإنتـاج وثـائق رسـومیة بجـودة عالیـة، مثـل الخـرائالنشر المكتبي:  §
  وبطاقات األعمال.

  برامج تقوم بإنشاء ومعالجة وعرض ملفات الصوت والرسوم الثابتة والمتحركة والصور والفیدیو.الوسائط المتعددة:  §
  

  أنواع الحاسبات اآللیة:
  حسب الغرض من استخدامها: -أ

  حدودة الغرض.حاسبات آلیة م. ٢ حاسبات آلیة عامة الغرض. .١
  حسب الحجم: -ب

  الحاسبات الصغیرة.. ٣         الحاسبات المتوسطة.. ٢       الحاسبات الكبیرة .١
  

  ومن أنواع الحاسبات اآللیة الصغیرة:
  الحاسب المفكرة.. ٣           الحاسب المحمول.. ٢    الحاسب الشخصي. .١

  
  خصائص الحاسب اآللي:

لـذي تسـتغرقه أیـة عملیـة داخـل الحاسـب مثـل عملیـة جمـع رقمـین أو تحویـل معلومـة مـن جـزء مـن الـذاكرة إلـى ویقصـد بالسـرعة الـزمن ا السرعة: -١
  جزء آخر.

الدوائر الداخلیة لحاسبات الیوم مصممة بحیـث تضـمن عـدم وجـود أخطـاء مـع وسـائل إلشـعار المسـتخدم بـأن هنـاك خطـأ مـا لـدى حدوثـه  الدقة: -٢
  حیث یسهل تفادیه.

هـذه الخاصـیة ال تـوفر مسـاحات تخزینیـة فحسـب بـل تـوفر قـدرا هـائال مـن الوقـت فـي عملیـات اسـترجاع المعلومـات كمـا أنهـا  ینیـة:الطاقة التخز  -٣
  تضمن سالمة وحداثة المعلومات.
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یمكنهــا أن  أحــد خــواص حاســبات الیــوم أنهــا تمتــاز بالمرونــة وهــذا یعنــي فــي مجــال معالجــة البیانــات أن الحاســبات المتعــددة األغــراض المرونــة: -٤
  تؤدي العدید من األعمال وال تكون قاصرة على عمل معین دون غیره.

الحاسبات الحدیثة لها قابلیة النمو واالتساع وهذا یعني أنه بازدیاد التوسیع في استخدام جهـاز حاسـب مـا فقـد یعنـي هـذا عـدم  القابلیة للتوسیع: -٥
طاقتــه. لكــن هــذا غیــر صــحیح فحاســبات الیــوم تتمیــز بقابلیتهــا لتوســیع وٕاضــافة صــالحیة هــذا الجهــاز بعــد مرحلــة مــا نســبة لصــغر حجمــه أو 

  أجهزة مساعدة وزیادة الذاكرة.
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  الثانیة المحاضرة
 العلمي البحث في اآللي الحاسب استخدام

v البحث العلمي 
  :تعریف البحث العلمي •

ث، هدفها الوصول إلى إیجاد حـل أو عـدة حلـول عبـر اختبـارات عمیقـة لفـرض أو عـدة هو دراسة لمشكلة ما تحتوي إمكانیة المناقشة والبح
  فروض وذلك عن طریق استخدام أشمل لمنهج یحقق في جمیع الشواهد التي یمكن التحقق منها والتي تقبل في النهایة التعمیم.

عـن طریـق التقصـي الشـامل والـدقیق لجمیـع الشـواهد  كما یعرف بأنه وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محـددة وذلـك
  واألدلة التي یمكن التحقق منها والتي تتصل بمشكلة محددة.

  

  تعریف آخر: •
هـو مجموعـة مــن القواعـد العامــة المسـتخدمة مــن أجـل الوصــول إلـى الحقیقــة فـي العلــم، بواسـطة طائفــة مـن القواعــد التـي تهــیمن علـى ســیر 

  إلى نتیجة معلومة. العقل وتحدد عملیاته حتى یصل
  
v :البیانات والمعلومات  
  تعریف البیانات: •

  البیانات هي المعلومة في شكلها الخام والذي یمثل الحروف واألرقام.
  

  تعریف المعلومات: •
  ر.عبارة عن مجموعة من البیانات والتي یتم معالجتها عن طریق جمعها وتصنیفها وتحلیلها من أجل استخراج معلومة تفید صانعي القرا

  

  تعریف االنترنت: •
تعد االنترنت أحدث وسیلة إعالمیة وهي عالمیة االنتشار سریعة التطور. وكلمة انترنت تعني لغویا ترابط بین الشبكات وبعبارة أخـرى  - 

شــبكة الشــبكات، حیــث تتكــون االنترنــت مــن عــدد كبیــر مــن شــبكات الحاســب المترابطــة والمتنــاثرة فــي أنحــاء كثیــرة مــن العــالم. ویحكــم 
  رابط هذه األجهزة وتحادثها بروتوكول موحد یسمى بروتوكول تراسل االنترنت. ت

واالنترنـت عبــارة عــن مجموعــة مــن الشــبكات العالمیــة المتصــلة بمالیـین األجهــزة حــول العــالم لتشــكل مجموعــة مــن الشــبكات الضــخمة،  - 
  معلومات دائمة التطور. والتي تنقل المعلومات الهائلة بسرعة فائقة بین دول العالم المختلفة، وتتضمن

ویمكن تعریف االنترنت إجرائیا، وهو االتصال بشبكة االتصاالت العالمیة التي تضم المالیین من أجهـزة الحاسـب اآللـي المتصـلة مـع  - 
بعضها البعض عن طریق خطوط هاتفیـة تعمـل علـى مـدار السـاعة وبواسـطتها یسـتطیع الطـالب الحصـول علـى المعلومـات المطلوبـة 

 دعیم عملیة البحث العلمي للعملیة التعلیمیة.من أجل ت
  

  وهناك عدة تعریفات لشبكة االنترنت وكلها تدل على نفس المعنى ومنها: •
  االنترنت هي شبكة ضخمة من أجهزة الحاسب المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم. - 
  االنترنت هي خط المعلومات السریع. - 
 االنترنت هي شبكة الشبكات. - 
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  البحث المباشر في قواعد البیانات: تعریف •
  یعرف البحث المباشر في قواعد البیانات بأنه استرجاع المعلومات من خالل استعمال الحاسبات اآللیة.  - 
  ویعرف كذلك بأنه استخدام الحاسبات اآللیة والتي قد تحتوي على المعلومات المطلوبة بصورة كلیة أو جزئیة. - 
  

v االجتماعیة: أهمیة الحاسب اآللي في الخدمة  
  نظم دعم القرار: - ١

یعتبر ناتجا طبیعیا لتنوع المعلومات وجوانب المعرفة المختلفة مع ضخامة حجمها وتطور أسالیب التعامل معها. وقد تم اسـتخدام الحاسـب 
دمات اإلنسانیة فـي اآللي في عملیات التشخیص في المؤسسات العالجیة مبكرا، بینما ال یزال استخدامه في نظم دعم القرار في مجال الخ

مراحله األولى وانتشـرت فـي اآلونـة األخیـرة العدیـد مـن التطبیقـات لـدعم القـرار التـي تعتمـد علـى قاعـدة كبیـرة مـن المعلومـات باإلضـافة إلـى 
  مقدرة تحلیلیة متمیزة.

  
  التشخیص والعالج: - ٢

تشـخیص الـدقیق والخطـة العالجیـة الالزمـة لكـل حالـة یمكن عن طریق المعلومات والبرامج المختلفة المستخدمة في الحاسب اآللي وضـع ال
  على حدة بناء على ما تم تخزینه بالحاسب اآللي من بیانات أمكن الحصول علیها من المریض أو المحیطین به.

  
  التنسیق: - ٣

والتكامــل فــي  مــن خــالل حفــظ البیانــات الخاصــة بالعمیــل والخــدمات التــي قــدمت لــه ســواء كانــت اجتماعیــة أو اقتصــادیة یتحقــق التنســیق
  الخدمات بین المؤسسات المشابهة التي تقوم بتقدیم نفس الخدمات.

  
  عدم تكرار أو ازدواجیة الخدمات: - ٤

قد یستفید العمیل من الخدمة الواحدة من أكثر من قسم ممـا یـؤدي إلـى التضـارب أو االزدواجیـة ولكـن مـن خـالل تسـجیل البیانـات وحفظهـا 
  مات التي حصل علیها لمنع تكرار أو ازدواجیة الخدمة.بالحاسب اآللي یمكن استرجاع الخد

  

  إجراء المقابالت مع العمالء: - ٥
  یتم استخدام الحاسب اآللي في الممارسة المباشرة داخل المؤسسات الحكومیة واإلداریة والتنفیذیة.

  

  التقویم: - ٦
الـنقص فـي أدائـه المهنـي والتعـرف علـى نـواحي القـوة هو تحدید كفاءة وفاعلیة األعمال التي یقوم بها األخصـائي االجتمـاعي لمعرفـة أوجـه 

  في أدائه لتعمیمها حتى یمكن تقویم األخصائیین االجتماعیین بطریقة علمیة وموضوعیة.
  

  التسجیل: - ٧
وهو حفظ البیانات بطریقة سلیمة خوفا من الضیاع أو االندثار وتستخدم كمعیـار لقیـاس العمیـل واألخصـائي والخـدمات التـي حصـل علیهـا 

  عمیل حتى یمكن استرجاعها سهلة وسریعة وقت الحاجة.ال
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  البحوث االجتماعیة: - ٨
حیث تسـتخدم الحاسـبات فـي تسـجیل البحـوث االجتماعیـة التـي أجریـت فـي كافـة الحـاالت حتـى یمكـن الرجـوع إلـى نتائجهـا باعتبارهـا نقطـة 

  جدولتها وتطبیق المعامالت اإلحصائیة المناسبة لكل جدول.البدایة لبحوث جدیدة كما یمكن استخدام الحاسب اآللي في تفریغ البیانات و 
  

  التخطیط لتنمیة المجتمعات المحلیة: - ٩
فعن طریق البیانات الخاصة بالمجتمع المحلي من مشكالت وٕامكانیات وموارد وعـدد السـكان وأنشـطتهم یمكـن اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي 

  تحدید األولویات ووضع خطط تنمیة المجتمع المحلي.
  

  تدریب طالب الخدمة االجتماعیة:  - ١٠
یسـتخدم الحاســب اآللــي كوســیلة للرقابــة علــى جـودة نظــام التــدریس كمــا أنــه وســیلة لمراجعـة كفــاءة بــرامج التــدریب أو تصــمیم بــرامج جدیــدة. 

قبــل خبــراء أو  وهــذا الجانــب مــا یســمى بالحقیبــة التدریبیــة التــي تشــتمل علــى مجموعــة مــن الخبــرات التدریبیــة یــتم تصــمیمها وٕاعــدادها مــن
متخصصین بطریقة منهجیة ومنسقة تستخدم كوسیط للتدریب من قبل متدربین یتوفر لهم حد أدنى مـن التوجیـه واإلرشـاد مـن قبـل المشـرف 

  على البرنامج التدریبي.
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  المحاضرة الثالثة
  استخدام الحاسب اآللي في البحث االجتماعي

  
  البحث االجتماعي:استخدام الحاسب اآللي في  •

مــع تعقــد المشــكالت والظــواهر االجتماعیــة وازدیــاد حجــم المفــردات التــي یتناولهــا البحــث االجتمــاعي نتیجــة زیــادة عــدد الســكان أصــبح مــن 
دد األهمیة بمكان االعتماد على استخدام الحاسب اآللي في العدید من خطوات البحث االجتماعي بسبب الزیادة الهائلة في المعلومات وتع

المـداخل النظریــة والمنهجیـة التــي تعـالج الظــواهر والمشــكالت االجتماعیـة. وهنــاك العدیـد مــن خطــوات البحـث االجتمــاعي التـي یعتمــد فیهــا 
  الباحث على استخدام الحاسب اآللي من أهمها:

  اختیار موضوع البحث: -١

أهمیتهــا للعلــم والمجتمــع، ومــن خــالل الحاســب اآللــي یمكــن  یلجــأ الباحــث إلــى الحاســب اآللــي لتحدیــد حجــم الظــاهرة المــراد دراســتها ومــدى
  التحدید الدقیق للظاهرة حتى یمكن السیطرة علیها ومعرفة البحوث التي تناولتها لعدم تكرارها أو تكرار تناولها من نفس المنظور.

  االطالع على الدراسات السابقة: -٢

ي یثري مـن قیمـة البحـث االجتمـاعي. ولـذلك یقـوم الباحـث بـاالطالع علـى البحـوث البحوث العلمیة حلقات متصلة ومتكاملة والتراكم المعرف
والدراسات السابقة التي ترتبط بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بموضوع دراسته سواء على المستوى المحلي أو القومي أو العالمي مـن خـالل 

  إجراء مسح باستخدام الحاسب اآللي.

  تفریغ البیانات: -٣

ســب اآللــي فــي تفریــغ البیانــات التــي تــم جمعهــا والحصــول علیهــا فــي حــالتین:في حالــة البحــوث الكمیــة، وفــي حالــة كبــر حجــم یســتخدم الحا
  مجتمع البحث.

  تحلیل البیانات: -٤

  یستخدم الحاسب اآللي في تحلیل البیانات البحثیة وذلك لتقلیل األخطاء إلى الحد األدنى من خالل وضع برامج دقیقة للتحلیل.

  لمعامالت اإلحصائیة:ا -٥

تعتمد البحوث االجتماعیة على استخدام العدید من المعامالت اإلحصـائیة التـي توضـح أوجـه االرتبـاط بـین المتغیـرات البحثیـة المختلفـة أو 
امالت التأكد من صحة أو خطأ الفروض الموضوعة مثـل المعـامالت االرتباطیـة والمتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعیـاري وغیرهـا مـن المعـ

  اإلحصائیة التي یمكن الحصول علیها باستخدام برامج مقننة بالحاسب اآللي تتسم بالدقة العلمیة والبعد عن األخطاء.

  الحاسب اآللي كأداة من أدوات البحث: •
التصـال الحدیثـة تمكن ثورة المعلومات التي نعیشها اآلن الباحث من الحصول على أي معلومة أو االطالع على أي بیانات من خالل وسائل ا

ها وهـو فـي منزلــه أو مكتبـه دون التقیــد بالـذهاب إلــى مكتبـة عامــة فـي شـكلها التقلیــدي الـذي نعرفــه. فالباحـث الــذي اعتـاد اســتخدام المكتبـة بشــكل
فـي البحـث عـن التقلیدي یواجه حالیا الحاضر العاصف المتمثل في ثورة المعلومات حیث یجد أمامه الحاسبات اآللیة التي یمكـن أن یسـتخدمها 

  مصادره في ثوان معدودة بعد أن كان یبذل الكثیر من الجهد والوقت في الوصول إلى عدد قلیل من المؤلفات التي لها عالقة بموضوع بحثه.



 

      ٩ 
 

علیهـا وقد أصبح البحث حالیا عالمیا في طبیعته بعیدا عن التخصص المحدود وهذا التغیر خلق متطلبـات جدیـدة فرضـت نفسـها علـى المكتبـة التـي 
أن تتغیر بدورها لكي تواجه هذا الحاضر العاصف. وهـا مـا دفـع بعـض المتخصصـین فـي علـم المكتبـات إلـى التسـاؤل عـن إمكانیـة اسـتمرار المكتبـة 

  كمركز الحتواء الكلمة المكتوبة وخاصة أمام تلك المؤثرات الخارجیة التي أثرت بشكل فعال في دور المكتبة التقلیدي.

الت هــذه، قامــت معظــم المكتبــات التابعــة للجامعــات بــإحالل الفهــرس التقلیــدي للجامعــات بمصــدر إلكترونــي یحتــوي علــى جمیــع وٕازاء ثــورة االتصــا
 مصادر المكتبة، فیجلس الباحـث أمـام وحـدة مفـاتیح الحاسـب ویطبـع عنـوان الكتـاب الـذي یریـد االطـالع علیـه وفـي خـالل ثـوان معـدودة یظهـر أمامـه

وموقعه في المكتبة. باإلضافة إلى أن الباحث الذي یبحث عن موضوع محدد من الممكن أن یحصل على كـل الكتابـات  على الشاشة عنوان الكتاب
  المتعلقة به في ثوان قلیلة. 

  أدوات الحاسب اآللي التي یمكن االستعانة بها في مجال البحث: •
  برنامج الكتابة: - 

ســتعماالت انتشــارا بــین البــاحثین، فهــو أداة فعالــة فــي كتابــة واســترجاع وتغییــر یعــد برنــامج معالجــة الكلمــات علــى الحاســب اآللــي مــن أكثــر اال
  وطباعة النص وعمل الجداول والكتابة باللغات المختلفة وعمل التحلیالت البیانیة.

  
  األقراص المدمجة: - 

احثین معلومـات كثیــرة مـن الســهل ألـف صــفحة مـن النصـوص المطبوعــة وتتـیح للبــ ٣٠٠یمكـن أن تتسـع االســطوانة المدمجـة الواحــدة لمـا یعــادل 
الوصول إلیها من خالل وحدة االسطوانات المدمجة، فمن الممكن تخزین جمیع فهارس مكتبـة عامـة علـى قـرص واحـد كمـا تتـیح للباحـث أدوات 

  عدیدة داخل محتویاتها في خالل دقائق معدودة.
  

  العصف الذهني: - 
ة األفكار أو ما یعرف بالعصف الـذهني وٕالـى محاولـة وضـع مفاهیمـه األساسـیة فـي شـكل في بدایة تحلیل مشكلة البحث یلجأ الباحث عادة إلثار 

یـة یمكنه مـن تحقیـق الفـروض أو لدراسـة العالقـة بـین المتغیـرات التـي تحـاول أن تجیـب علیهـا دراسـته أو یحـاول أحیانـا أن یحـدد السـببیة أو العل
  بین متغیرات البحث. وهناك برامج متاحة منها:

- Inspiration. 
- Semantic Mapper. 
- Semnet. 

 وتساعد هذه البرامج الباحث في توضیح خریطة العالقات االستداللیة بین المفاهیم فـي شـكل بیـاني یجمـع بـین المفـاهیم والمصـطلحات واألفكـار
سـط الشاشـة ثـم یضـع األجـزاء فیساعد البرنامج األول مثال على تحلیل العالقات بـین المفـاهیم الرئیسـیة فـي الدراسـة ویوضـح هـذه المفـاهیم فـي و 

 الفرعیة في عالقات بیانیة طبقا لمستوى التجرید المطلوب وحسب العالقات الفرعیة التي یفترضها الباحث أو النظریـة ومـن السـهل جـدا توضـیح
  هذه العالقات توضیحا بیانیا.

القـات بـین المفـاهیم األساسـیة بسـهولة كمـا یمكـن تخـزین هـذه والشك أن هذه البرامج تساعد الباحث في إثارة األفكار الجدیدة أو اقتراح شبكة للع
  األفكار واسترجاعها عند اللزوم أو عرضها على زمالء العمل إلبداء مالحظاتهم علیها. 
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  إنشاء قواعد البیانات: - 
للمعلومـات المخزنـة فـي خـالل یتیح الحاسب اآللي تنظیم كمیة هائلة من البیانات فـي شـكل مـنظم یخضـع للتصـنیف والفـرز والتكویـد واسـترجاع 

  جزء من الثانیة. وتساعد قواعد البیانات الباحث بطرق شتى:
o .البحث عن الدراسات السابقة التي لها عالقة بمشكلة البحث أو الموضوعات التي تهم الباحث في المقام األول  
o  للنظــام الــذي یضــعه وحتــى یمكــن اســترجاع هــذه إنشــاء قواعــد للبیانــات تمكــن الباحــث مــن تخــزین بیاناتــه ومعلوماتــه أوال بــأول طبقــا

  البیانات بسهولة عند طلبها كما توضع بها السجالت والمقاالت التي جمعها الباحث من قبل.
o  في أثناء جمع البیانات تساعد قواعد البیانات الباحث في تخزین وتسجیل البیانات أوال بأول لحمایتها أوال من الضیاع وللوصول إلیهـا

  تبدأ مرحلة التحلیل والتفسیر. ثانیا عندما
o  ویمكن عن طریق الماسح الضوئي تصویر مئات الصفحات والمجلدات وتخزینها على اسطوانة مضـغوطة تمهیـدا لوضـعها فـي قاعـدة

  البیانات.
o یراهـا الباحـث  هذا باإلضافة إلى أنه من الممكن استخدام إجراءات النسخ والنقل الموجودة ضمن برنامج الكتابة إلضافة أیة بیانات قد

إلـى قواعــد البیانـات التــي تـم إنشــاؤها، ممـا یســاعد علـى تخفــیض الوقــت والنفقـات التــي كانـت تتطلبهــا عملیـة نقــل وكتابـة البیانــات مــن 
 قبل.

  
  البرید االلكتروني: - 

بكافـة أنحـاء العـالم بالبریـد  أتاحت ثورة االتصاالت الحدیثـة المجـال لكـي یسـتطیع أي باحـث فـي أي مكـان بالعـالم أن یتصـل بغیـره مـن البـاحثین
اإللكتروني  كما یمكنه من الحصول على صور من مقاالت أو بحوث قام بها باحثون آخرون في أي بقعـة مـن بقـاع العـالم. كمـا یسـاعد البریـد 

  نهم.اإللكتروني بعض الباحثین على التعاون في إجراء بحوث ودراسات مشتركة بینهم بالرغم من بعد المسافة التي تفصل بی
  

  االنترنت: - 
االنترنت هو عبارة عن شبكة كومبیوتر تمكن مالیین الحاسـبات اآللیـة حـول العـالم مـن االتصـال ببعضـها، ویعمـل علیهـا ویسـتفید منهـا عشـرات 

بــادل المالیـین مــن األفــراد الــذین لهــم الحــق فــي اسـتخدام هــذه الحزمــة ومــن خاللهــا یســتطیعون الــدخول علـى أي حاســب آلــي حیــث یتمكنــوا مــن ت
 الرسائل أو البحث من خالل شبكة االنترنت عن أي برامج أو معلومات أو بیانات. وبـذلك یكـون االنترنـت مـن األمـور التـي ال یمكـن االسـتغناء

   عنها بالنسبة للباحث.
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  المحاضرة الرابعة
  الحاسب اآللي والبحث االجتماعي االستقرائي

  مقدمة:
بعض النظریات العلمیة أو مجرد تقدیم وصـف بسـیط للواقـع االجتمـاعي، فـإن خطـوات االسـتقراء تأخـذ عـادة  إذا كان غرض الباحث هو اختبار

  الخطوات التالیة:
یبدأ الباحث عادة فـي تحدیـد مجموعـة مـن األفكـار عـن مظـاهر الواقـع االجتمـاعي الـذي یرغـب فـي دراسـته. وهـو فـي سـبیل ذلـك یقـوم  .١

  وتكوین بعض األفكار عن العالقة السببیة بین تلك المتغیرات.بعزل المتغیرات على المستوى النظري 
  یتم تحدید قاعدة بیانات تجریبیة تتضمن مؤشرات لقیاس المتغیرات النظریة التي یهتم بها الباحث. .٢
ار األصـلیة یقوم الباحث بتحدید الفروض النظریة التي تتعلـق بـنمط العالقـات التـي قـد توجـد فـي المؤشـرات التجریبیـة، إذا كانـت األفكـ .٣

  عن الواقع االجتماعي حقیقیة.
  یتم بعد ذلك تحلیل البیانات إحصائیا باستخدام إحدى الطرق اإلحصائیة المتعددة. .٤

  

د وفي أغلب األحیان یتضح للباحث أن العالقة التي یكشفها التحلیل اإلحصائي بین المتغیرات قد ال تعكـس الـنمط المتوقـع الـذي تـم تحدیـده عنـ
ظریــة ممــا قــد یتطلــب إعــادة صــیاغة هــذه الفــروض فــي ضــؤ النتــائج التجریبیــة التــي یتوصــل إلیهــا. كمــا یتطلــب ذلــك تحلــیال وضــع الفــروض الن

  إحصائیا جدیدا ویكون الهدف من كل ذلك هو مساعدة الباحث على فهم طبیعة العالقة بین المتغیرات تحت الدراسة.
  

  االستغناء عنها في البحث االجتماعي لألسباب التالیة: وقد أصبح استخدام الكمبیوتر من األمور التي ال یمكن
  تمكن هذه البرامج الباحث من اختبار فروض البحث أكثر من مرة وبسرعة فائقة. .١
تمكــن هــذه البــرامج الباحــث مــن تكــوین متغیــرات جدیــدة أو خلــق مؤشــرات اجتماعیــة مــن قاعــدة البیانــات التــي قــد تســاعده فــي اختبــار  .٢

  باستخدام عدد هائل من المتغیرات التي كان من الصعب معالجتها قبل استخدام الكمبیوتر.النظریات االجتماعیة 
تمكن هذه البرامج الباحث من معالجة وتحلیل البیانات الثانویة التـي یمكـن الحصـول علیهـا عـن طریـق تعـداد السـكان الـدوري وخاصـة  .٣

على تطویر الدراسات المقارنة وعلى اختبار النظریات االجتماعیة في  تلك البیانات والمعلومات التي لها داللة اجتماعیة والتي تساعد
  المجاالت الدیموجرافیة واإلیكولوجیة.

  

  ما هو البحث؟
كلمة بحث في المعنى الدارج وبین غیر المتخصصین قد تؤدي إلى عدم وضوح المقصود بهذه الكلمة بشـكل متخصـص. فمنـذ المراحـل األولـى 

ى بعد التخرج، یستخدم البعض كلمة بحث لیشیروا إلى معلومة أو جمع بیانات عن شيء ما أو اإلشارة إلى مـا یقـوم من التعلیم الجامعي أو حت
  به بعض الباحثین الذین ینغلقون على أنفسهم في معامل قد ال یراهم الناس خارجها أبدا.

  ها.ولكن البحث هو العملیة المنظمة لجمع وتحلیل البیانات عن الظاهرة التي نهتم ب
  

  ولكي نتبین الفرق بین المفهوم الشائع والمعنى العلمي یجب أن نعرف أوال ما هو لیس بالبحث:
  البحث لیس مجرد جمع البیانات. -
  البحث لیس هو نقل المعلومات. -
  البحث لیس هو مجرد جمع بیانات عن أي موضوع معین. -
  البحث لیس هو كلمة نجذب بها االنتباه. -
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  ظم:خصائص البحث المن
البحث هو عملیة نحاول مـن خاللهـا اإلجابـة علـى سـؤال أو حـل مشـكلة مـا أو فهـم ظـاهرة مـا مـن خـالل الطریقـة المنظمـة لجمـع البیانـات. هـذه 

  الطریقة هي ما تعرف بمنهج البحث الذي له خصائص ممیزة نناقشها في النقاط التالیة:
  

  یبدأ البحث عادة بإثارة سؤال أو مشكلة: .١
رتبطة بالعملیة العقلیة التي یمر بهـا الباحـث لكـي یحقـق، یسـتعلم، ویستفسـر. فالباحـث البـد وأن ینظـر حولـه وأن ینظـر بدایة البحث م

إلى المواقف التي قد تثیر بعض األسئلة فالسؤال لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ ماذا یعنـي كـل ذلـك؟ هـذه هـي األسـئلة التـي نواجههـا 
  سئلة.كل یوم. والبحث عادة یبدأ بهذه األ

  یتطلب البحث صیاغة واضحة للهدف من ورائه: .٢
إن صیاغة مشكلة البحث صیاغة جیدة واضحة ویـدون غمـوض هـي مسـألة حیویـة للغایـة. فالصـیاغة هـي بمثابـة تمـرین فـي األمانـة. 

یهدف من وراء  فالبد أن تصاغ مشكلة البحث بدقة متناهیة وهذا هو الهدف الرئیسي من البحث فالصیاغة تتطلب سؤال الباحث عما
  عمله.

  یتطلب البحث خطة إجرائیة محددة: .٣
یبدأ الباحث بتحدید المشكلة والطریقة التي سوف یعتمـد فـي حلهـا بشـكل متعمـد حتـى یسـتطیع الحصـول علـى المـادة العلمیـة التـي لهـا 

  ي تم تحدیدها.عالقة بمشكلة البحث. فاختیار التصمیم والمنهج المناسب یتوقف إلى حد كبیر على أسئلة البحث الت
  یقسم البحث المشكلة الرئیسیة إلى عدة مشكالت فرعیة: .٤

ذكرنا أن الباحـث عنـدما یحـدد مشـكلة البحـث الرئیسـیة البـد وأن یضـع أمامـه أسـئلة فرعیـة والمشـكلة الرئیسـیة والمشـكالت الفرعیـة هـي 
ي الوصـول إلـى منطقـة قریبـة مـن المكــان عبـارة عـن كـل مكـون مـن جزیئـات وكلهـا مرتبطـة ببعضـها الـبعض. فمـثال إذا كنـت ترغـب فـ

الـذي تعـیش فیـه، فالمشـكلة الرئیســیة هـي أن تصـل إلـى المكـان الــذي ترغـب فیـه بطریقـة سـهلة وســریعة. وهنـا سـوف نالحـظ أن هنــاك 
  بعض المسائل الفرعیة التي یجب أن تفكر فیها.

  یتم توجیه البحث حسب المشكلة المحددة أو الفرض: .٥
لة والمشــكالت الفرعیــة التــي تــرتبط بهــا یــتم النظــر إلــى كــل مشــكلة فرعیــة فــي شــكل اســتدالل نظــري یســمى عنــدما یــتم تحدیــد المشــك

بالفرض. وهذا الفرض یوجه ذهن الباحث إلى مصادر المعرفة والمعلومات التي سوف تساعده في حـل مشـكلة البحـث. وبعـد صـیاغة 
  د الفروض.الفروض تأتي المعلومات أو البیانات التي قد تدعم أو ال تؤك

  یقبل البحث بعض االفتراضات المهمة بالنسبة لموضوع البحث: .٦
تتشابه االفتراضات في البحث مع البدیهیات في الجبر، فهي حقائق واضحة بذاتها والمفروض أن تكون هذه االفتراضات صادقة وٕاال 

  لما استطاع البحث أن یبدأ.
ي تم عرضه في البدایة لكي یسهل البحث عن الحقائق ویظل كذلك إلى وهناك فرق بین االفتراض والفرض. فالفرض هو فرض مرحل

  أن تدعمه البیانات التي تم الحصول علیها، بینما االفتراض حالة تم قبولها ألنه بدونها ال یمكن أن یبدأ البحث.
  یتطلب البحث جمع وتفسیر البیانات لحل مشكلة الدراسة: .٧

مها إلـــى مشـــكالت فرعیــة ووضـــع الفـــروض المناســـبة وتحدیــد االفتراضـــات البدیهیـــة عـــن بعــد أن یقـــوم الباحـــث بتحدیـــد المشــكلة وتقســـی
الموضوع تحت الدراسة، علیه جمع ما یمكن جمعه من بیانـات یـرى أنهـا مالئمـة ویقـوم بتنظـیم هـذه البیانـات حتـى یمكـن تفسـیرها. وال 

  توجد قاعدة مبسطة تساعد الباحث في الحصول على تفسیر مناسب.
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  لیة دائریة:البحث عم .٨
  إن عملیة البحث هي بمثابة عملیة دائریة تبدأ ببساطة متناهیة وتتبع خطوات منطقیة أهمها:

  تبدأ العملیة البحثیة بمالحظة موقف معین یثیر بعض األسئلة عن لماذا؟ وما سبب ذلك؟ وكیف؟ .١
  یتم صیاغة اإلجابة على هذه األسئلة في شكل سؤال. .٢
  ة بمشكلة البحث.یتم جمع البیانات التي لها صل .٣
  قد تقدم البیانات التي تم جمعها حال مبدئیا بالنسبة لمشكلة البحث ویبدأ التخمین أو وضع فرض من الفروض. .٤
  یستمر طلب الحصول على بیانات جدیدة. .٥
  یتم تحلیل وتفسیر البیانات. .٦
  یتم التوصل إلى اكتشاف أو نتائج محددة عن المشكلة. .٧
  ي باستخدام المادة العلمیة التي تم جمعها أو رفضها.یتم تدعیم الفرض الفرض االبتدائ .٨
  تصبح الدائرة مكتملة اآلن. .٩

  

تنظـر إلـى إن النظر إلى عملیة البحث بهذا الشكل الدائري یؤكد الطبیعة الدینامیة للبحث المنظم ویبعد عن الفهم التقلیدي للعملیة البحثیة التـي 
ي حد ذاته. والبحث المنظم بالمعنى الذي شرحناه یبعد كل البعد عن هذا التصور. ومن ثم البحث على أنه فعل لمرة واحدة استاتیكي وكهدف ف

  ینظر اآلن إلى البحث المنظم على أنه یخلق مشكالت أكثر من تلك التي یقوم بحلها.
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  المحاضرة الخامسة
  تابع: الحاسب اآللي والبحث االجتماعي االستقرائي

  
  اته:منهج البحث وأدو 

یحتاج كل عامل إلى أدوات، فالنجار یحتاج للشاكوش والمنشار والجراح یحتـاج لمشـرط والمحاسـب یحتـاج آللـة حاسـبة وقلـم لكـي یقـوم بمهامـه. 
وكذلك الباحث یحتاج إلى مجموعة من الوسائل التي یتم بواسطتها معالجة وتبویب البیانات حتى یصبح لهـا معنـى. فـأدوات البحـث مـا هـي إال 

  ئل مساعدة لتحقیق الهدف من وراء البحث وحتى نصل إلى النتائج المستمدة من البیانات األولیة.وسا
  

وكل صانع وكل مهني یحتاج إلى أدوات متخصصة لكي یؤدي العمل بشـكل مثمـر. فكـل مهنـة وكـل برنـامج أكـادیمي لـه معداتـه الخاصـة التـي 
ســتخدمها بعــض البــاحثین فــي میــدان مــا قــد تختلــف عــن تلــك التــي یســتخدمها زمالؤهــم فــي تمكنـه مــن أداء العمــل المــراد تنفیــذه. واألدوات التــي ی

لبحـث میادین أخرى. فعالم البیولوجیا یحتاج إلى المیكروسكوب ویحتاج المحامي إلى الوثائق التشریعیة والقانونیة. ویهمنـا أن نسـتعرض أدوات ا
  ضیقة.لجمیع الباحثین األكادیمیین بصرف النظر عن تخصصاتهم ال

  أدوات البحث الرئیسیة:
یجب أن نفرق بین أدوات البحث ومنهجیة البحث، فأدوات البحث هي وسائل مساعدة تمكن الباحث مـن معالجـة المـادة األولیـة لكـي یصـل إلـى 

خصـــائص نتـــائج ذات معنـــى. أمـــا مـــنهج البحـــث فهـــو تلـــك الخصـــائص الممیـــزة لمشـــروع البحـــث ككـــل والناتجـــة عـــن اإلجـــراءات المســـتخدمة أو 
  البیانات المستخدمة، مع مالحظة أن مشكلة البحث هي التي تحدد المنهجیة التي سوف نستخدمها ولیس العكس.

  ویمیز معظم الباحثین خمس أدوات رئیسیة للبحث هي:
  
  ) المكتبة ومصادرها كأداة للبحث:١(

على المؤلفات والكتب. غیر أن هذا الدور التقلیدي للمكتبة بدأ ظلت المكتبة آلالف السنین تؤدي وظیفة أساسیة باعتبارها المخزن الذي یحتوي 
فــي التغیــر خــالل النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین وخاصــة فــي نهایتــه، فقــد بــدأت ثــورة المعلومــات التــي نتجــت عــن تقــدم البحــث فــي شــتى 

فأصـبحت المكتبـات ال تتسـع لهـذا الكـم الهائـل مـن مصادر المعرفة في كل میدان مـن میـادین العلـم. وانتشـرت المعلومـات خـارج جـدران المكتبـة 
  المعرفة وظهرت بدائل حدیثة للمكتبات.

  
ومــن هــذه البــدائل ظهــور االســطوانات المدمجــة التــي حلــت محــل رفــوف المكتبــات والــدوریات. وكــذلك المعلومــات الهائلــة التــي یســتطیع الباحــث 

  الحصول علیها عن طریق شبكة االنترنت.
تمكــن الباحــث مــن الحصــول علــى أي معلومــة أو االطــالع علــى أي بیانــات مــن خــالل وســائل االتصــال الحدیثــة وهــو فــي  فاالتصــاالت الحدیثــة

  منزله أو مكتبه دون التقید بالذهاب إلى مكتبة عامة في شكلها التقلیدي.
  
  ) الحاسب اآللي وبرامجه:٢(

البحـث وتطـوره واختیـار المراجـع والمؤلفـات والبحـوث السـابقة التـي لهـا یساعد الحاسب اآللي الباحث في أمور عدیـدة مـن بینهـا اختیـار موضـوع 
را عالقة بموضوع البحث ومراجعة أدبیات موضوع البحث والقیـام بعـد ذلـك بتحلیـل بیاناتـه وكتابـة التقریـر النهـائي. كمـا یلعـب الحاسـب اآللـي دو 

  فعاال في كل مرحلة من مراحل البحث المشار إلیها.
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  سبیل تحقیق ذلك على مجموعة برامج لها عالقة بالموضوع من أهمها: ویعتمد الباحث في
  استخدام الفهارس والملخصات. -
  استخدام البحث اإللیكتروني. -
  استخدام المنشورات الحكومیة المخزنة على األقراص المدمجة. -
  استخدام قواعد البیانات اإللیكترونیة. -
  اإلحصائي. استخدام حزم البیانات الخاصة بالتحلیل  -

  
  ویعتمد الباحث لتحقیق معظم ما سبق ذكره على االسطوانات المدمجة لتحقیق مزایا كثیرة أهمها:

  سرعة الحصول على المعلومات. -
  العمق في البحث عن مصادر الدراسة األساسیة. -

  ا عنصرا أساسیا في میدان البحث األكادیمي.وهكذا لم یعد الحاسب اآللي وسیلة للقیام ببعض العملیات الحسابیة أو اإلحصائیة فقط، وٕانم
  
  ) أسالیب القیاس كأداة للبحث:٣(

یفكر معظمنا في القیاس باعتباره مسطرة أو میزان أو قیمة مسطح مربع أو كمیات مقیاس بالمتر المكعب. أما في مجال البحث فالمقیـاس عنـد 
انـت هـذه المـادة ملموسـة أو غیـر ملموسـة لكـي یـتم اختبـار تلـك المـادة ریاضـیا الباحث هو تحدید المادة العلمیة ألي ظاهرة من الظواهر سواء ك

  أو طبقا ألي أسلوب كمي آخر.
  

ا فالمفهوم األساسـي الـذي تؤكـده جمیـع المقـاییس هـو أن المقیـاس یضـع الحـدود أو یقیـد المـادة األولیـة ویقتـرح الحـدود التـي ال یجـب أن یتخطاهـ
التــي تتعلــق باألشــیاء كقیــاس طــول الكــوبري عنــد المهنــدس مــثال، كمــا أن القیــاس یهــتم أیضــا باألشــیاء غیــر  المقیــاس بالنســبة لألشــیاء الملموســة

فالمقیـاس  الملموسة كالمفاهیم واألفكار والمشاعر والمكانة والقدرات الذكائیة. وكدراسـات السوسـیوجرام الـذي یقـیس التفاعـل المتبـادل بـین األفـراد.
  ن تفسیر البیانات وتحلیلها لكي یصل الباحث إلى المعنى من وراء هذه المادة األولیة.ما هو إال أداة بواسطتها یمك

  
  ) اإلحصاء كأداة للبحث:٤(

  تمكن اإلحصاء الباحث من استخدام أداة قویة لتحقیق وظیفتین أساسیتین:
  تقدیم وصف تحلیلي للبیانات (اإلحصاء الوصفي). -١
  البیانات (اإلحصاء االستداللي). اقتراح بعض االستدالالت طبقا لطبیعة -٢

  
دور وتلعب اإلحصاء دورا مهما في تنظیم البیانات وفي تفهم العملیة البحثیة ككل. ویتشابه دور اإلحصاء االستداللي في معالجـة البیانـات مـع 

كـذلك اإلحصـاء االسـتداللي یسـعى  حائك الثیاب عندما یقوم بعمل بدلة مثال فیحاول أن یجعل منها مطابقة تماما لمحیط الشخص لكي تناسبه.
ر هنـا: إلى بیان مدى تطابق البیانات للتوزیع المثالي فإذا قمنا بجمع بیانات بطریقة العینة عن مجموعة من الناس، فاألسئلة التي یمكن أن تثـا

نظري؟ ما االحتمال في حدوث أو ظهور هل تتطابق العینة مع المنحنى النظري؟ ما قیمة اختبار حسن المطابقة بین العینة والتوزیع المعتدل ال
یسـي حدث ما؟ واإلجابة عن هذه األسئلة لن توفر حال للمشكلة التي حددها الباحث في بدایة بحثه وما هي إال محاولة لإلشـارة إلـى السـؤال الرئ

  الذي طرحه الباحث من قبل.
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لواقـع مـن قریـب أو بعیـد. فعلـى سـبیل المثـال هنـاك أربعـة طـالب وعلى الباحث أن یضع في اعتباره أن اإلحصاء قد یصل إلى نتیجة ال تمثل ا
سـاعة  ١٦سـاعة فـي األسـبوع والرابـع  ١٢سـاعة فـي األسـبوع والثالـث  ٢٢ساعة في األسبوع والثاني  ٢٤یعملون أثناء فترة الدراسة فعمل األول 

  التالیة:في األسبوع وعند حساب المتوسط الحسابي للبیانات غیر المجمعة نحصل على القیمة 
  ساعة/أسبوع ١٨,٥=٤÷١٦+١٢+٢٢+٢٤المتوسط الحسابي=

  وهذا الرقم ال یمثل الواقع وهو بعید كل البعد عن واقع الساعات التي عملها كل من هؤالء الطالب.
  

  طرق الوصول إلى المعرفة:
  المستخدم؟یجیب المنهج العلمي على سؤالین مهمین: كیف یتم اكتساب المعرفة؟ وما طبیعة المنهج العلمي 

یـادة واإلجابة عن السؤال األول تبدأ بفهم الطریقة التي یتم بها الوصول للمعرفة والتي هي الهدف األساسي للبحث العلمي الذي یسـاعدنا علـى ز 
  معرفتنا وتفهمنا للواقع المحیط بنا.

الغامضــة غیــر المعروفــة: إمــا عــن طریــق المــنهج ویؤكــد التــاریخ البشــري أن النــاس بصــفة عامــة لجــأوا إلــى طــریقتین لزیــادة معــرفتهم بــاألمور 
  االستداللي، أو بالمنطق االستقرائي.

  
  المنطق االستداللي: -أ

اعتمــد العلمــاء والمفكــرون علــى هــذا المنطــق االســتداللي منــذ الوقــت الــذي عــاش فیــه أرســطو وحتــى بدایــة عصــر النهضــة واعتمــد هــذا المنطــق 
قولــة عظمــى فــي شـكل تعبیــر عــام شــبیه بالبــدیهیات أو الحقـائق المقــررة الواضــحة المقبولــة منطقیــا. الفكـري علــى التفســیر المنطقــي حیـث یبــدأ بم

  ومن أمثلة ذلك أن كل البشر سیموتون، أحمد من البشر، إذا أحمد سیموت حتما.
  

دون أن األرض كانـت مسـتویة والهلع الذي أصـاب البحـارة فـي رحلـة كولـومبس كـان یعتمـد أیضـا علـى مثـل هـذا المنطـق االسـتداللي فكـانوا یعتقـ
ومن ثم یصبح لألرض حدودا والبد أن یكون هناك حافة وأنهم سوف یسقطون من هذه الحافة یوما ما نظرا ألن السـفینة التـي یبحـرون فیهـا فـي 

فـالمنطق  مسطح مستوي سوف ینتهـي بهـا المطـاف إلـى حافـة هـذا المسـطح المسـتوي ومـن ثـم سـوف تتعـرض تلـك السـفینة للسـقوط فـي الهاویـة.
  الذي اعتمد علیه البحارة كان معقوال ومقبوال إال أنه قد تم تأسیسه على مقولة غیر صحیحة.

  
وقد بدأ المنهج العلمي في الظهور في عصر النهضة لكـي یزیـد مـن معرفتنـا بهـذا الكـون حیـث یعتمـد علـى طریقـة جدیـدة لحـل المشـكالت التـي 

رف باسم البحث العلمـي والمـنهج الـذي یعتمـد علیـه المـنهج العلمـي هـو التفكیـر االسـتقرائي. ویوضـح تواجه اإلنسان وهذه الطریقة في التفكیر تع
  الشكل التالي العملیة االستقرائیة. 

  
  العملیة االستقرائیة: -ب

  حقائق منفردة ومنفصلة یتم مالحظتها من قبل الباحث
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  المحاضرة السادسة
  انات العلوم االجتماعیةأهم البرامج شائعة االستخدام في معالجة بی

  

  الجداول الحسابیة: -١
لعل أهم وظیفة یضطلع بها الباحث هي قیامـه بتحلیـل وتفسـیر البیانـات التـي تـم جمعهـا مـن المیـدان. وكانـت هـذه المهمـة تعـد مـن األمـور 

  الصعبة التي واجهت الباحثین من قبل انتشار الحاسب اآللي.
رة البیانات أكثر بساطة وتتم بسرعة وبفاعلیة كبیرة. ولعل استخدام ما یعرف بالجداول الحسـابیة وباختراع الحاسب اآللي أصبحت مهمة إدا

  (الجداول اإللكترونیة) التي تصلح لجمیع األغراض. 
  

علــى  وتتكـون هــذه الجـداول اإللكترونیــة مــن صـفوف وأعمــدة تصـلح لتــدوین المیزانیــات وغیرهـا مــن الحسـابات الریاضــیة وبمجــرد إدخـال البیانــات
 هذه الجداول المحاسبیة یتم حساب مـا یرغـب فیـه الباحـث أوتوماتیكیـا. وعنـدما نضـیف إلـى البیانـات المدونـة أو نخصـم منهـا شـیئا أو نقـوم بـأي
 عملیــات حســابیة أخــرى كالضــرب أو القســمة یــتم تعــدیل النــاتج أوتوماتیكیــا. وكــذلك یــتم أیضــا تخــزین البیانــات الرقمیــة التــي تــم إدخالهــا ویمكــن

  تعدیلها أو تغییرها أو نقلها والتعامل معها كما هو الحال في قواعد البیانات وبرامج التعامل مع الكلمات.
  

  وتساعد الجداول المحاسبیة الباحث لیس فقط في العملیات الحسابیة وٕانما أیضا في معالجة ووصف البیانات وتفسیرها.
  

  ومن أهم وظائف وصف البیانات:
  تصنیفها طبقا لفئات قد یختارها الباحث أو تفرضها طبیعة البحث.إجراء فرز البیانات و  .١
  إجراء البحث عن بیانات قد تم إدخالها والقیام باسترجاعها عند اللزوم. .٢
  إجراء التحلیالت البیانیة أو العروض البیانیة للتعبیر عن البیانات بخرائط أو طرق بیانیة. .٣

  

فسـیر البیانـات تفسـیرا إحصـائیا طالمـا أن البیانـات قـد تـم إدخالهـا فـي صـفوف أو أعمـدة وبالتـالي تقوم الجداول المحاسبیة أیضا بالمساعدة فـي ت
  یمكن تبویبها بالطریقة المناسبة وتطبیق إجراءات إحصائیة علیها.

  ولعل برنامج اإلكسیل المعروف من البرامج التي تعتمد على فكرة الجداول المحاسبیة التي شرحناها منذ قلیل.
  

  امج اإلحصائیة المتخصصة:البر  -٢
باإلضافة إلى الجداول المحاسبیة ذات الغرض العام التي تساعد الباحث على معالجة ووصف وتحلیل البیانات التـي یجمعهـا، ظهـر أخیـرا 

عالجـة حزمة برامج متخصصة لتصـبح أدوات مهمـة فـي العملیـة البحثیـة ذلـك ألن اسـتخدام مثـل هـذه البـرامج یتـیح طریقـة سـریعة ومیسـرة لم
  المادة العلمیة التي قام الباحث بتخزینها على الحاسب اآللي للقیام بالتحلیل اإلحصائي المناسب.

  
  ومن أهم البرامج المتخصصة في معالجة البیانات إحصائیا هي:
Excel     SAS     MINITAB     STATA5     SPSS  

  یانات هائلة بسرعة فائقة وزیادة ثقتهم بأنفسهم. ومن مزایا استخدام هذه البرامج تمكین الباحثین من معالجة ب
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ن أن وهناك مساوئ كثیرة یجب أن یتحاشاها الباحث عند استخدام تلك البرامج فبسبب السرعة الفائقة التي یتم بها معالجـة البیانـات، فمـن الممكـ
  نسئ استخدام نتائج التحلیل اإلحصائي كما یتضح من المثالین التالیین:

ة الوصول إلى النتائج اإلحصائیة إلى زیادة مفرطة في استخدامها بدون فائدة تذكر. فقد تتیح برامج الكمبیـوتر المتاحـة قد تؤدي سهول  - أ
  حالیا الحصول على معلومات كثیرة وبسرعة فائقة مما قد یؤدي إلى سؤ استعمال النتائج اإلحصائیة.

ریــق الحاســب اآللــي: فهنــاك شــك فــي أن بعــض مــن یســتخدمون هــذه االســتعمال غیــر المفیــد للطــرق اإلحصــائیة المتــوفرة بكثــرة عــن ط  -  ب
اإلجراءات اإلحصائیة المعقدة التي تتیحها البرامج الجدیدة من الطلبـة والبـاحثین قـد ال یكونـوا علـى درایـة تامـة باالفتراضـات الریاضـیة 

یها القــدرة علــى التمییــز مــا بــین التطبیقــات واإلحصــائیة القائمــة علیهــا تلــك اإلجــراءات. فــالبرامج المســتخدمة فــي هــذه الحــزم لــیس لــد
  المالئمة وغیر المالئمة لإلجراءات اإلحصائیة.

  

 والقاعدة األساسیة التي یجب أن ننتهـي إلیهـا مـن السـرد السـابق هـي أنـه علـى الباحـث أال یحـاول اسـتخدام اإلجـراءات اإلحصـائیة المتاحـة علـى
تســـاعده فـــي اختیـــار أنســـب اإلجـــراءات اإلحصـــائیة المناســـبة للمـــادة العلمیـــة المـــراد تحلیلهـــا  هـــذه البـــرامج دون أن یمتلـــك المعرفـــة والخبـــرة التـــي

  إحصائیا.
  

ول والبد أن نالحظ أن الطرق اإلحصائیة المستخدمة في العلوم االجتماعیة تختلف لیس فقط فیما یتعلق بطبیعة األسـئلة التـي یثیرهـا الباحـث حـ
ة لطبیعــة البیانــات التــي تخضــع للتطبیــق اإلحصــائي. ولعــل مســتوى القیــاس للمتغیــرات الموجــودة فــي مشــكلة معینــة ولكنهــا تختلــف أیضــا بالنســب

ف قاعدة البیانات هو بمثابة المعلومة األساسـیة التـي یجـب أن یضـعها الباحـث فـي اعتبـاره عنـد اختیـار الطریقـة اإلحصـائیة المناسـبة والتـي سـو 
  یستخدمها الباحث في تحلیل بیاناته.

  

  ات القیاس في العلوم االجتماعیة:مستوی -٣
عنــدما یقــوم الباحــث بجمــع أو تجهیــز بیانــات الدراســة تمهیــدا لتحلیلهــا إحصــائیا، فــإن عملیــة تخصــیص قیمــة أو درجــة للمتغیــر أو الظــاهرة 

یة المسـافة التـي محل الدراسة، فإن ذلك یسمى بعملیة القیاس. ویمكن تحدید االختالفات بین مستویات القیاس على أساس ترتیب أو خاص
تتمیـــز بهـــا قواعـــد القیـــاس. ومـــن ثـــم یكـــون اإللمـــام بهـــذه القواعـــد مـــن األمـــور المهمـــة التـــي یجـــب أن یراعیهـــا الباحـــث عنـــد اختیـــار الطـــرق 

  اإلحصائیة المناسبة للبیانات المراد تحلیلها.
  

  وقد قام (ستیفنز) بتصنیف مستویات القیاس إلى أربعة أنواع:
  القیاس االسمي. .١
  الترتیبي. القیاس .٢
  القیاس الفئوي القائم على وحدات متساویة. .٣
  القیاس القائم على المعدل النسبي. .٤

  
  القیاس االسمي: .١

یحصل هذا المقیاس علـى أدنـى مكانـة فـي تصـنیف سـتیفنز، ألنـه ال یفتـرض أي ترتیـب بـین المتغیـرات عنـد تخصـیص درجـة أو قیمـة لهـا 
هذه الحالة نستخدم األرقام كرموز فقط لكي یتمكن الكمبیوتر من قراءتهـا وكـذلك الحـال  فعندما نخصص قیمة عددیة لفئات اسمیة فإننا في

لألنثـى مـا هـي إال رمـز وال یعنـي بـأي حـال مـن األحـوال  ٢للـذكر و  ١عند تخصیص قیمة رقمیة لمتغیر النوع (ذكر أو أنثى) فإن القیمـة 
  أي ترتیب بین المتغیرات.
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  القیاس الترتیبي (العددي): .٢
یبدأ الباحث في ترتیب الفئات أو المتغیرات طبقا لبعض المحكات، فإنه بذلك قد تمكن من الحصـول علـى مقیـاس قـائم علـى أسـاس  عندما

للطبقـة الـدنیا،  ١وٕاعطـاء قیمـة  الترتیب، فعلى سـبیل المثـال فـإن تصـنیف الطبقـات االجتماعیـة إلـى ثـالث طبقـات: عاملـة ومتوسـطة وعلیـا
فإن هذا الترتیب یعني أن هذه الطبقات مرتبة طبقا لمكانتها االجتماعیة وتصبح كل فئـة فـي مكـان محـدد ممیـز  للعلیا ٣للمتوسطة، و  ٢و

  بالنسبة لباقي الفئات.
  

  القیاس الفئوي: .٣
باإلضافة إلـى ترتیـب الفئـات فـإن هـذا المسـتوى مـن القیـاس یفتـرض أن هنـاك بعـدا بـین الفئـات یشـكل وحـدات متسـاویة. فـالترمومتر لقیـاس 

أو بــین  ١٥،١٦الحــرارة مــثال یســاعدنا علــى قــراءة حــرارة الجــو فــي شــكل درجــات فالدرجــة الواحــدة هــي نفــس الدرجــة ســواء كانــت الفــرق بــین 
  درجة. ٣٠،٣١

أما بالنسبة للبحث االجتماعي فإنه من الصعب أن نجد متغیرات أو فئات تخضع لمثل هذا القیـاس القـائم علـى وحـدات متسـاویة، ویترتـب علـى 
ك أن جــزءا كبیــرا مــن اإلجــراءات اإلحصــائیة المتــوفرة قــد ال تناســب طبیعــة المتغیــرات المســتخدمة فــي البحــث االجتمــاعي التــي تفتــرض درجــة ذلــ

  قیاس قیمة نتجت عن ترتیب الفئات أو المتغیرات كما هو الحال في مثال تصنیف الطبقات االجتماعیة إلى ثالث فئات.
  
  القیاس النسبي: .٤

لقائم على المعدل النسبي على كل الخصائص التي یمتـاز بهـا القیـاس الـذي یعتمـد علـى الوحـدات المتسـاویة باإلضـافة إلـى یتمیز القیاس ا
خاصیة نقطة بدایة تساوي صفر فعند قیاس المسافة الطبیعیة بالمتر فإنه البد من تعریف البدایة بقیمة صفر. وتساعد هذه الخاصیة على 

أقـدام  ٣أقـدام یسـاوي مـرتین شـخص یصـل طولـه  ٦شیاء فمـن السـهل أن نقـول أن الشـخص الـذي یصـل طولـه القیام بمقارنة نسبیة بین األ
  فقط.

  

  ویوجد تصنیف آخر بسیط بالمقارنة بتصنیف (ستیفنز) یقوم بتقسیم المتغیرات إلى نوعین : متغیرات كمیة، ومتغیرات وصفیة.
ددة وهـي المتغیـرات التـي تقـاس بالمقـاییس القائمـة علـى الوحـدات المتسـاویة أو تلــك فـالمتغیرات الكمیـة هـي تلـك التـي یكـون لهـا وحـدة قیـاس محــ

  القائمة على المعدل النسبي وهذه هي المتغیرات التي تخضع للتحلیل باستخدام الطرق اإلحصائیة المتطورة.
  

تیبي، وحیـث أنـه ال یوجـد مـنهج محـددة لتصـنیف أما المتغیرات الوصفیة فهي تلك التي تخضع للمقاییس األخرى كالقیاس الوصفي والقیاس التر 
اإلجراءات المسـتخدمة فـي البـرامج اإلحصـائیة إال أنـه یمكـن التمییـز بـین مـا یسـمى باإلحصـاء الكمـي واإلحصـاء الوصـفي وأن اسـتخدام أیـا مـن 

اســتخدم فــي قیــاس المتغیــرات. فعــادة  هــذین النــوعین یعتمــد علــى االفتراضــات المتعلقــة بتوزیــع الحــاالت أو البیانــات أو بمســتوى القیــاس الــذي
یســتخدم اإلحصــاء الوصــفي عنــدما یســتخدم المقیاســین مــن النــوع األول والثــاني فــي تحدیــد قیمــة المتغیــرات، واإلحصــاء الكمــي عنــدما یســتخدم 

  المقیاسین من النوع الثالث والرابع.

  

  

  

  



 

      ٢٠ 
 

  المحاضرة السابعة
  حلیل البیانات في میدان العلوم االجتماعیةطریقة اختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة لت
  

  طبیعة البیانات في الدراسات الكمیة:
علـى  نلجأ إلى التحلیل اإلحصائي في الدراسات الكمیة لكي نتمكن من الوصول إلى أغوار العملیات الدینامیة والممكنة والتـي قـد تلقـي بعـض الضـؤ

  الجوانب التي قد تحتاج إلى فحص جدید.
مـــة فـــي هـــذا الصـــدد وهـــي الحـــرص علـــى دراســـة وفحـــص البیانـــات فـــي ضـــؤ خصائصـــها وطبیعتهـــا األساســـیة قبـــل اختیـــار الطریقـــة وثمـــة قاعـــدة مه

  .اإلحصائیة في معالجة هذه البیانات. ویجب أن یضع الباحث نصب عینه أن البیانات نفسها هي التي تحدد طریقة اإلجراء الذي یجب أن یستخدم

  لبات خاصة تفرضها علیه طبیعة البیانات المستخدمة والتي یجب أن تكون مالئمة لهذه المتطلبات.والشك أن لكل منهج إحصائي متط

  ویمكن تصنیف البیانات طبقا لألسس األربعة التالیة:

  نوع البیانات: أ. 
  توجد البیانات محددة ومتقطعة مستقلة بذاتها ومثال ذلك: األشخاص، التفاح، القومیات. - 
  تصال كما هو الحال بالنسبة لدرجات الحرارة، والترتیب العمري.....الخ.وتكون القیم المتصلة م - 

  مستوى القیاس: ب. 
  البیانات االسمیة وهي تتمیز عن غیرها من البیانات بإعطاء اسم لها كاألطفال والمزارعین...الخ. .١
نسـبة ألیـام األسـبوع، وترتیـب الكلیـات بالجامعـة، أو البیانات القائمة على األساس الترتیبي، والتي یسـند لهـا نظـام متتـابع كمـا هـو الحـال بال .٢

  ترتیب المقیاس المئوي.
 البیانات القائمة على القیاس الفئوي أو الوحدات المتساویة: وهي تلك البیانات التي یتم قیاسـها فـي ضـؤ االخـتالف فـي الوحـدات القیاسـیة. .٣

سـم زیـادة  ٣كجم زیادة عن محمـود أو فاطمـة طولهـا یزیـد  ٥وزنه  نقطة من درجة أخرى وأحمد یزید ٣٠ومثال ذلك درجة ذكاء على أكبر 
  عن نشوى وهكذا.

البیانــات القائمــة علــى المقیــاس النســبي وهــي تلــك البیانــات التــي تبــین أن بنــدا مــن البنــود أكبــر مــن بنــد آخــر، إن أحمــد أو علــي أقــوى مــن  .٤
  لق) ومثال ذلك المقیاس النسبي.شخص آخر (یذهب البعض إلى أن هذا المقیاس یبدأ من درجة الصفر المط

  عدد الجماعات التي یتم جمع البیانات عنها:. ج
تنشأ البیانات عن جماعة واحدة من خالل جماعة منفردة مـن المبحـوثین. ویصـادفنا مثـل هـذا النـوع مـن البیانـات عنـد قیامنـا بـإجراء دراسـة  .١

  د.قبلیة أو عمدیة على بعض المتغیرات خاصة جماعة واحدة من األفرا
  تنشأ البیانات عن جماعتین عند دراسة جماعتین كما هو الحال بالنسبة للجماعة الضابطة والجماعة التجریبیة.  .٢
  تنشأ البیانات عن جماعات كثیرة من خالل دراستنا لجماعات سكانیة متعددة والتي یتم فیها دراسة متغیرات متعارضة في مواقف متباینة. .٣

  

  

  



 

      ٢١ 
 

  عدد المتغیرات:. د
ات قائمة على متغیر واحد عن جماعة من الجماعـات. ویعـد هـذا النـوع مـن الدراسـات مـن أبسـط األنـواع وهـو ینتمـي إلـى نمـوذج هناك بیان .١

  بحثي كالسیكي. وفي هذه الحالة یتم تثبیت جمیع المتغیرات ماعدا متغیر واحد عند القیام بإجراءات الدراسة.
لنــوع مـن الدراســات یتضــمن قیـاس التحصــیل النســبي فـي مــادتین لكــل فـرد مــن أفــراد هنـاك بیانــات تشــتمل علـى متغیــرین اثنــین. ومثـل هــذا ا .٢

  العینة.
  هناك بیانات تشتمل على متغیرات متعددة عادة ما یتم عزلها ثم دراستها باستخدام التحلیل المتعدد للمتغیرات. .٣

لیل اإلحصائي على أن تكون هذه النظرة تحلیلیة. فالبیانات ویجب على الباحث أن ینظر عن قرب للبیانات التي تم جمعها وقبل أن یبدأ خطوة التح
هــي المــادة الخــام للبحــث وكقاعــدة عامــة یجــب أن یقــوم كــل باحــث بفحــص البیانــات فــي البدایــة وأال یتجاهــل أي مكــون مــن مكونــات تلــك البیانــات 

  بصرف النظر عن كونها بعیدة أو غیر واضحة بالنسبة للمحور الرئیسي للدراسة.

م فحص البیانات بنفس الطریقة التي یتم النظر بها إلى قطع الشطرنج، ویتساءل الباحث عن كم عدد األوضـاع التـي تشـغلها البیانـات؟ یت ویجب أن
ة أو ما االختالف الذي قد یحدث نتیجة لتغیر أوضاع هذه القطع؟ یجب أن یحدد ما إذا كانت البیانات المطلـوب تحلیلهـا إحصـائیا تمثـل قیمـا محـدد

أو قیمــا متصــلة. البــد أن یســأل أیضـا بــأي الطــرق تــم قیــاس هــذه القـیم؟ وأن یالحــظ كــم عــدد الجماعــات التـي یــتم جمــع البیانــات عنهــا، كمــا متقطعـة 
  یجب أن یحدد أو یتخیل عدد المتغیرات التي سوف یتم التحكم فیها في الدراسة. 

نظر إلى البیانات بنظرة فاحصـة بطـرق متعـددة قبـل أن یشـغل نفسـه بـالطرق فقبل أن یبدأ الباحث في اختیار اإلجراء اإلحصائي المناسب یجب أن ی
یـه ثـم اإلحصائیة المعقدة. ولنأخذ مثال لتوضیح هذه النقطة: یجب أن یكتب مالحظاته بعنایة بعد أن ینظر بعین فاحصة إلى البیانات التي تحـت ید

معلومـات عنهـا قبـل إخضـاعها للتحلیـل اإلحصـائي. فقـد یتأكـد مـن أن بعـض یقوم بإعادة ترتیب الدرجات حتى یرى بنفسه كیف یمكـن الوصـول إلـى 
ات هذه المعلومات ال تربطها أیة صلة بمشكلة البحث. ومن خالل هذه النظرة الفاحصة للبیانات التي تحت یدیه یمكنه الوصـول إلـى بعـض المعلومـ

  ات التي في متناول یده.التي قد تساعده في اختیار أنسب اإلجراءات اإلحصائیة المناسبة للبیان

  دور اإلحصاء في تفسیر البیانات:
ددة مثـل یحاول الباحثون في میدان اإلحصاء فهم البیانات المشتقة عن العالم الـواقعي بمسـاعدة األرقـام. ویـتم الوصـول إلـى هـذه البیانـات بطـرق متعـ

الجـذب المغناطیسـي لكتلـة مـن المـادة. كمـا یحـاول البـاحثون فهـم الوقوف على حجم المجتمعات البشریة، درجة الحـرارة ومـدى شـدة ضـغطها، ودرجـة 
  البیانات المشتقة عن العالم غیر الواقعي كما هو الحال في مستوى الذكاء ومدى قوة معتقدات شخص ما، والتحصیل األكادیمي...الخ.

  
دد األفــراد فــي جماعــة معینــة، درجــات الحــرارة، الضــغط وعــادة مــا یــتم التعبیــر عــن هــذه الظــواهر باســتخدام الرمــز اإلحصــائي، أو قیمــة إحصــائیة، عــ

  الجوي، ناتج مقیاس الذكاء، الدرجة الرقمیة التي یحصل علیها طالب ما، وهكذا یمكن التعبیر عن مظاهر كثیرة في الحیاة بطریقة إحصائیة.

ن البیانـات توضـح مـن تلقـاء نفسـها العالقـات التـي تـربط واإلحصاء ما هو إال عبارة عن لغة یتم من خاللها ترجمـة البیانـات. وعنـدما یـتم ذلـك نجـد أ
  بین متغیرات الدراسة والتي یحاول الباحث تفسیرها.

  ویتضح مما سبق أن هناك نوعین من اإلحصاء:
  إحصاء وصفي: یساعد في تلخیص البیانات وتبویبها وعمل الرسوم البیانیة التي تمثلها. .١
  ت عن مجتمع الدراسة الكبیر.إحصاء استداللي: یساعد في استنتاج معلوما .٢

  



 

      ٢٢ 
 

. فـإذا وٕاذا استطاع الباحث أن یتفهم جیدا ما یسـتطیع أو ال یسـتطیع عملـه باإلحصـاء، فإنـه بـذلك یـتفهم الـدور الـذي یقـوم بـه اإلحصـاء كـأداة للبحـث
  كانت البیانات التي یراد تحلیلها إحصائیا في صیغة قیم رقمیة، فاإلحصاء یساعد الباحث في أربع صور:

  تطیع اإلحصاء أن یحدد النقطة المركزیة التي تتجمع حولها البیانات.یس .١
  یشیر اإلحصاء إلى كیفیة انتشار البیانات. .٢
  یوضح اإلحصاء العالقة التي تربط بین نوع ما من البیانات وبیانات أخرى. .٣
  نات أو تبعد عن تلك القوى المتوقعة منها.یساعد اإلحصاء على توفیر بعض اإلجراءات اإلحصائیة الختیار الدرجة التي تتطابق بها البیا .٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      ٢٣ 
 

  المحاضرة الثامنة
  اإلحصاء البارامیتري واإلحصاء الالبارامیتري

  
  اإلحصاء كأداة للبحث:

  تمكن اإلحصاء الباحث من استخدام أداة قویة لتحقیق وظیفتین أساسیتین:
  تقدیم وصف تحلیلي للبیانات (اإلحصاء الوصفي). .١
  ح بعض االستدالالت طبقا لطبیعة البیانات (اإلحصاء االستداللي).اقترا .٢

  

دور وتلعــب اإلحصــاء دورا مهمــا فــي تنظــیم البیانــات وفــي تفهــم العملیــة البحثیــة ككــل. ویتشــابه دور اإلحصــاء االســتداللي فــي معالجــة البیانــات مــع 
تماما لمحیط الشخص لكي تناسـبه. كـذلك اإلحصـاء االسـتداللي یسـعى إلـى حائك الثیاب عندما یقوم بعمل بدلة مثال فیحاول أن یجعل منها مطابقة 

ا: هــل بیــان مــدى تطــابق البیانــات للتوزیــع المثــالي فــإذا قمنــا بجمــع بیانــات بطریقــة العینــة عــن مجموعــة مــن النــاس، فاألســئلة التــي یمكــن أن تثــار هنــ
ین العینـة والتوزیـع المعتـدل النظـري؟ مـا االحتمـال فـي حـدوث أو ظهـور حـدث تتطابق العینة مع المنحنى النظري؟ ما قیمة اختبار حسـن المطابقـة بـ

الــذي مــا؟ واإلجابــة عــن هــذه األســئلة لــن تــوفر حــال للمشــكلة التــي حــددها الباحــث فــي بدایــة بحثــه ومــا هــي إال محاولــة لإلشــارة إلــى الســؤال الرئیســي 
  طرحه الباحث من قبل.

  

اء قــد یصــل إلــى نتیجــة ال تمثــل الواقــع مــن قریــب أو بعیــد. فعلــى ســبیل المثــال هنــاك أربعــة طــالب وعلــى الباحــث أن یضــع فــي اعتبــاره أن اإلحصــ
سـاعة فـي  ١٦سـاعة فـي األسـبوع والرابـع  ١٢سـاعة فـي األسـبوع والثالـث  ٢٢سـاعة فـي األسـبوع والثـاني  ٢٤یعملون أثناء فترة الدراسة فعمل األول 

  غیر المجمعة نحصل على القیمة التالیة: األسبوع وعند حساب المتوسط الحسابي للبیانات
  ساعة/أسبوع ١٨,٥=٤÷١٦+١٢+٢٢+٢٤المتوسط الحسابي=

  وهذا الرقم ال یمثل الواقع وهو بعید كل البعد عن واقع الساعات التي عملها كل من هؤالء الطالب.
  

  اإلحصاء البارامیتري واإلحصاء الالبارامیتري:
  یمكن تقسیم اإلحصاء إلى نوعین:

  ء البارامیتري.اإلحصا .١
  اإلحصاء الالبارامیتري. .٢

  

بهـا یفترض اإلحصاء البارامیتري أن عینة الدراسة لها معـالم أو مؤشـر واحـد علـى األقـل. والمعلـم أو المؤشـر هـو عبـارة عـن خاصـیة أو صـفة تتمیـز 
ثـال إذا نظــرت إلـى أي دائـرة فقــد تجـد أن المؤشــر الجماعـة وهـي طبقــا لهـذا المفهـوم مــا هـي إال عبـارة عــن قیمـة ثابتــة ولكنهـا متغیـرة. فعلــى سـبیل الم

الشـيء الذي یلف هذه الدائرة مـا هـو إال عبـارة عـن نصـف قطرهـا والـذي یـرتبط وظیفیـا بهـذه الـدائرة. وبـذلك یكـون هـذا المؤشـر ثابتـا فهـو دائمـا نفـس 
  فة تختلف تبعا الختالف حجم الدائرة.بالنسبة ألیة دائرة ألنه یمثل المسافة بین منتصف الدائرة وقطرها ولكن قیمة هذه المسا

  

 ولكــن لیســت كــل البیانــات المتاحــة تخضــع لمتطلبــات اإلحصــاء البــارامیتري الــذي یفتــرض أن عینــة الدراســة مســحوبة طبقــا للمنحنــى اإلعتــدالي الــذي
  یتطلب حساب المتوسطات واالنحراف المعیاري ومعامل االرتباط...الخ.

  
ت التي یتم الحصول علیها من أفراد العینة ال تقترب من قریب أو بعید من التوزیع المعتدل. في هذه الحالة یتطلـب وفي حاالت كثیرة نجد أن البیانا

لحـال فـي األمر استخدام طرق اإلحصاء الالبارامیتریة. فعادة ال تتماثل توزیع البیانـات التـي یـتم جمعهـا عـن أفـراد العینـة مـع شـكل الجـرس كمـا هـو ا
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اإلجراء اإلحصائي القائم على أساس التوزیع المعتدل ال یمكن تطبیقه في هذه الحالة بل یجب أن نبحث عن إجراء آخر تمدنا بـه التوزیع المعتدل. و 
  مجموعة اإلجراءات المعروفة باسم الالبارامیتریة.

  

  متى تستخدم االختبارات الالبارامیتریة لقیاس الفرق بین عینتین؟
  للكشف عن داللة الفروق بین متوسطي عینتین عندما: تستخدم االختبارات الالبارامیتریة

  كأن تكون مفردات العینتین صغیرة.“ ت”ال تتوفر شروط استخدام اختبار  .١
  عندما یكون توزیع أحد العینتین غیر اعتدالي أو ملتوي بدرجة كبیرة. .٢
  عندما یكون تباین العینتین مختلف بصورة كبیرة عن بعضهما. .٣

  
فضال عـن القـیم األصـلیة فـي حسـاب داللـة الفـروق بـین متوسـطي عینتـین كمـا یمكـن اسـتخدام الرتـب فـي حسـاب معامـل  وهنا یفضل استخدام الرتب

  االرتباط أو قوة العالقة بین المتغیرین.
  

  ومن أشهر االختبارات الالبارامیتریة ما یلي: 
  :٢اختبار كا .١

وعنــد نســبة  ١النظریــة (المجدولــة) بدرجــة حریــة مقــدارها  ٢بقیمــة كــا المحســوبة (المشــاهدة) ٢ویســتخدم هــذا االختبــار عنــدما تقــارن قیمــة كــا
المحســوبة تســاوي أو أكبــر مــن الجدولیــة فمعنــى هــذا أن هنــاك ارتبــاط بــین المتغیــر األول والثــاني ومــن ثــم  ٢فــإذا كانــت قیمــة كــا ١-خطــأ 

 وجــود لهــذه العالقــة أو أن هــذین المتغیــرین الجدولیــة فــال ٢المحســوبة أقــل مــن كــا ٢یمكــن رفــض الفــرض الصــفري. أمــا إذا كانــت قیمــة كــا
  الختبار مدى اتفاق توزیع القیم مع التوزیع المتوقع. ٢مستقالن عن بعضهما البعض. كما تستخدم كا

  

  اختبار مان وتني یو: .٢
ت الالبارامیتریـة ویسـتخدم وهو من المقاییس البارامیتریة. ولكن اختبار مان وتني یو یعد من االختبـارا“ ت”یتشابه هذا االختبار مع اختبار 

  عادة لبیان ما إذا كان وسیط كل من عینتین مستقلتین یختلفان عن بعضهما البعض اختالفا جوهریا.
  

  اختبار ویلكوكسون للفروق بین رتب قیم مرتبطة: .٣
الشـروط الواجـب توافرهـا السـتخدام للقیمـة المرتبطـة إذا لـم تسـتوفي البیانـات التـي بـین أیـدینا “ ت”وهو اختبار البارامیتري بدیل عن اختبار 

  للقیم المرتبطة.“ ت”اختبار 
ویمكن استخدام هذا االختبار عندما تكون البیانات معبرا عنها في شكل رتب الختبار الفرض بأن عینات الدراسة لها نفـس توزیـع المجتمـع 

  الذي تم سحب العینات منه.
  

  معامل ارتباط سبیرمان: .٤
  دم في الحاالت التالیة:وهو اختبار البارامیتري یستخ

  إذا كان المتغیران كل منهما ینقسم إلى فئات منفصلة كثیرة. - 
  إذا كان المتغیران ینقسمان إلى فئات ونرید االستعانة برتب هذه الفئات عن الفئات نفسها. - 
 لكل متغیر. إذا كان المتغیران كل منهما متغیر متصل، ولكننا نفضل استخدام الرتب بدال من استخدام القیم الخام  - 
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  سمرنوف: –اختبار كلیموجوروف  .٥
عنــد اختبــار التوزیــع المتوقــع كمــا یقــوم بــنفس عمــل اختبــار ویلكوكســون للفــروق بــین رتــب القــیم لتحدیــد مــا إذا كانــت  ٢یقــوم بــنفس عمــل كــا

  العینات العشوائیة هي من نفس عینة الدراسة.
  

  واالس: –اختبار كروسكال  .٦
ن بیاناته التي حصل علیها ال تتوزع توزیعا إعتدالیا أو أن تكون العینـات صـغیرة عندئـذ یلجـأ إلـى اسـتخدام عندما یجري الباحث تجربة ولك

  واالس لدراسة الفروق بین العینات.  –اختبار كروسكال 
  

  معامل اتفاق كندال: .٧
  مدى اتفاقهم في تحدید الرتب.  وهو إجراء یمكن استخدامه عندما یكون هناك رتب قام بها بعض الحكام المستقلین والمطلوب معرفة

  
وقــد ظهــر أخیــرا حزمــة بــرامج متخصصــة لتصــبح أدوات مهمــة فــي العملیــة البحثیــة ذلــك ألن اســتخدام مثــل هــذه البــرامج یتــیح طریقــة ســریعة ومیســرة 

  لمعالجة المادة العلمیة التي قام الباحث بتخزینها على الحاسب اآللي للقیام بالتحلیل اإلحصائي المناسب.
أن نسـئ ناك مساوئ كثیرة یجب أن یتحاشاها الباحث عند استخدام تلك البرامج فبسبب السرعة الفائقة التي یتم بها معالجة البیانات، فمن الممكن وه

  استخدام نتائج التحلیل اإلحصائي كما یتضح من المثالین التالیین:
  

ة فــي اســتخدامها بــدون فائــدة تــذكر. فقــد تتــیح بــرامج الكمبیــوتر المتاحــة حالیــا قــد تــؤدي ســهولة الوصــول إلــى النتــائج اإلحصــائیة إلــى زیــادة مفرطــ أ. 
  الحصول على معلومات كثیرة وبسرعة فائقة مما قد یؤدي إلى سؤ استعمال النتائج اإلحصائیة. 

بـة والبـاحثین قـد ال یكونـوا علـى هناك شك في أن بعض من یستخدمون هذه اإلجراءات اإلحصائیة المعقدة التي تتیحها البرامج الجدیدة مـن الطلب. 
التمییـز مـا درایة تامة باالفتراضات الریاضیة واإلحصائیة القائمة علیها تلك اإلجراءات. فالبرامج المستخدمة في هذه الحزم لیس لدیها القدرة على 

  بین التطبیقات المالئمة وغیر المالئمة لإلجراءات اإلحصائیة.
  

نتهـي إلیهـا مـن السـرد السـابق هـي أنـه علـى الباحـث أال یحـاول اسـتخدام اإلجـراءات اإلحصـائیة المتاحـة علـى هـذه والقاعدة األساسیة التي یجب أن ن
  صائیا.البرامج دون أن یمتلك المعرفة والخبرة التي تساعده في اختیار أنسب اإلجراءات اإلحصائیة المناسبة للمادة العلمیة المراد تحلیلها إح

  
اإلحصــائیة المســتخدمة فــي العلــوم االجتماعیــة تختلــف لــیس فقــط فیمــا یتعلــق بطبیعــة األســئلة التــي یثیرهــا الباحــث حــول والبــد أن نالحــظ أن الطــرق 

دة مشكلة معینة ولكنهـا تختلـف أیضـا بالنسـبة لطبیعـة البیانـات التـي تخضـع للتطبیـق اإلحصـائي. ولعـل مسـتوى القیـاس للمتغیـرات الموجـودة فـي قاعـ
ومـة األساسـیة التـي یجـب أن یضـعها الباحـث فـي اعتبـاره عنـد اختیـار الطریقـة اإلحصـائیة المناسـبة والتـي سـوف یسـتخدمها البیانات هـو بمثابـة المعل

  الباحث في تحلیل بیاناته.
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  المحاضرة التاسعة
  SPSSاإلجراءات اإلحصائیة المتاحة في برنامج 

  

  :SPSSاإلجراءات اإلحصائیة المتاحة في برنامج 
برنـــامج العدیـــد مـــن اإلجـــراءات اإلحصـــائیة الشـــائعة التـــي یســـتخدمها البـــاحثون فـــي میـــدان العلـــوم االجتماعیـــة عنـــد دراســـة الظـــواهر یتضـــمن هـــذا ال 

وتمیزا، فال المطروحة أمامهم وسوف نبدأ بتلك اإلجراءات التي یبدأ بها عادة الباحثون كخطوة أولى ثم یلیها استخدام إجراءات إحصائیة أكثر تعقیدا 
حث اجتماعي یستخدم كل اإلجـراءات التـي سـوف نشـرحها مـرة واحـدة وٕانمـا عـادة مـا یسـتخدم الباحـث إجـراء أو طریقـة مـن الطـرق اإلحصـائیة یوجد ب

  منفردة في أي وقت من األوقات.
  

خزینهــا علــى الحاســب اآللــي وعلــى الــرغم مــن أن اســتخدام مثــل هــذا البرنــامج یتــیح طریقــة ســریعة ومیســرة لمعالجــة المــادة العلمیــة التــي قــام الباحــث بت
التـي یـتم  للقیام بالتحلیل اإلحصائي المناسب. إال أن هناك مساوئ كثیرة یجب أن یتحاشاها الباحث عند استخدام تلك البرامج فبسبب السـرعة الفائقـة

  ین:بها معالجة البیانات، فمن الممكن أن نسئ استخدام نتائج التحلیل اإلحصائي كما یتضح من المثالین التالی
  

لیــا فقــد تــؤدي ســهولة الوصــول إلــى النتــائج اإلحصــائیة إلــى زیــادة مفرطــة فــي اســتخدامها بــدون فائــدة تــذكر. فقــد تتــیح بــرامج الكمبیــوتر المتاحــة حا
الحصــول علــى معلومــات كثیــرة وبســرعة فائقــة ممــا قــد یــؤدي إلــى ســؤ اســتعمال النتــائج اإلحصــائیة. كمــا أن بعــض مــن یســتخدمون هــذه اإلجــراءات 

القائمـة علیهـا إلحصائیة المعقدة التي تتیحها البرامج الجدیدة من الطلبة والباحثین قد ال یكونوا على درایـة تامـة باالفتراضـات الریاضـیة واإلحصـائیة ا
  إلجراءات اإلحصائیة.تلك اإلجراءات. فالبرامج المستخدمة في هذه الحزم لیس لدیها القدرة على التمییز ما بین التطبیقات المالئمة وغیر المالئمة ل

  

هـذه  والقاعدة األساسیة التي یجب أن ننتهـي إلیهـا مـن السـرد السـابق هـي أنـه علـى الباحـث أال یحـاول اسـتخدام اإلجـراءات اإلحصـائیة المتاحـة علـى
  یة المراد تحلیلها إحصائیا.البرامج دون أن یمتلك المعرفة والخبرة التي تساعده في اختیار أنسب اإلجراءات اإلحصائیة المناسبة للمادة العلم

  

  التوزیع التكراري ذو االتجاه الواحد وقیاس النزعة المركزیة والتشتت: -١
One – Way Frequency Distribution,Measures of Central Tendency and Dispirsion 

رات المسـتقلة أو المتغیـرات التابعـة محـل الدراسـة. في معظم البحوث االجتماعیة، فإن أول وظیفة للباحـث هـي فحـص الصـفات التوزیعیـة لكـل المتغیـ
  ولتحقیق هذا الغرض فإن البرنامج یحتوي على إجراءین إحصائیین هما:

  

FREQUENCIES     
  الذي یقوم بالحساب الوصفي لینتج تقاریر مجدولة للتوزیع التكراري البسیط لعدد غیر كبیر من الحاالت المراد دراستها.

DESCRIPTIVES    
قوم بحسـاب عـدد مـن مقـاییس النزعـة المركزیـة الشـائعة وحسـاب التشـتت للمتغیـرات التـي قیسـت باسـتخدام المقیـاس الفئـوي للوحـدات المتسـاویة الذي ی

  والتي تجمع عددا كبیرا من الحاالت التي یراد دراستها.
  

الباحـث بدراسـة الـدخل بالجنیـه المصـري، والـذي یفتـرض أنـه  ومن األمثلة التي یتم استخدام النوع الثاني مـن اإلجـراءات اإلحصـائیة فیهـا عنـدما یقـوم
، ٤٠٠ – ٣٠١، ٣٠٠ – ٢٠١، ٢٠٠ – ٠عبــارة عــن قیمــة متسلســلة وعنــدما یــتم وضــع القــیم فــي فئــات مجمعــة كمــا هــو الحــال فــي المثــال التــالي: 

١٠٠١، ١٠٠٠ – ٥٠١، ٥٠٠ – ٤٠١+  
ســـمیة كمـــا هـــو الحـــال فـــي توزیـــع العینـــة حســـب الدیانـــة أو الجـــنس أو االنتمـــاء كمـــا یتـــیح اإلجـــراء األول الحصـــول علـــى توزیـــع وصـــفي لمتغیـــرات ا

  الحزبي...الخ. 
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  وینتج هذان النوعان من اإلجراءات التحالیل اإلحصائیة التالیة:
  المتوسط الحسابي.                                          .١
  الوسیط. .٢
  المنوال. .٣
  االنحراف المعیاري. .٤
  تحلیل التباین. .٥
  االلتواء. تحلیل .٦
  تحلیل التفرطح. .٧
  تحلیل المدى أو التطابق. .٨
 الخطأ المعیاري. .٩

  

تتنـاول  كما یمكن استخدام اإلجراء األول إلنتاج المدرج التكراري (الهستوجرام) كما یسـاعد الباحـث فـي الحصـول علـى أنـواع كثیـرة مـن الجـداول التـي
  توزیع العینة أو الحاالت محل الدراسة.

  

  Relationships between Two or More Variables بین متغیرین أو أكثر:دراسة العالقات  -٢
بعد أن یقوم الباحث بفهم خصائص كل متغیر من متغیرات الدراسة، فإن أول عمل یقوم به هو فحص مجموعة مـن العالقـات وهنـا یختـار إجـراء أو 

غـــراض البحــث. فالباحـــث قــد یختـــار معامــل االرتبـــاط لدراســة هـــذه أكثــر لدراســة تلـــك العالقــات. ویتوقـــف ذلــك بـــالطبع علــى خصـــائص المتغیــرات وأ
  العالقات أو قد یلجأ إلى عرض نتائج الدراسة في شكل جداول وخاصة إذا كانت المتغیرات إما اسمیة أو تعكس ترتیبا معینا.

  

  CROSSTABSومن هذه اإلجراءات التي تتیح للباحث تحلیل العالقة بین متغیرین أو أكثر استخدام ما یسمى 
  

بـه حیث یمكن التبویب وفقا لصنفین. وهذا اإلجراء یمكـن الباحـث مـن تحلیـل العالقـة بـین متغیـرین أو أكثـر مـن متغیـر بإنتـاج تبویـب مـزدوج یوضـح 
نسـبة مـن المجمـوع التوزیع التكراري لمتغیرین ویمكن التعبیر عن هذا التوزیع باستخدام النسب المئویة من المجموع األفقي أو المجموع العمـودي أو ك

  الكلي للجدول.
  الذي یظهر مدى االرتباط بین المتغیرین. ٢والتحلیل اإلحصائي الذي یستخدم عادة لدراسة العالقة بین متغیرین من توزیع تكراري هو اختبار كا

    

 BREAKDOWNبرنامج وهناك إجراء آخر في البرنامج لدراسة العالقة بین متغیرین أو أكثر حیث تم وضع التوزیع في جدول هو 
  

المتوســط ویفتـرض هــذا اإلجــراء أن یكــون المتغیــر التــابع الــذي یـراد تفســیره قــد تــم قیاســه باســتخدام المقیــاس الترتیبـي علــى األقــل وهنــا یمكــن اســتخدام 
ط الحسـابي واالنحـراف المعیـاري واالنحراف المعیاري والتباین. وفي أوجه كثیرة یتشابه هذا اإلجراء مع اإلجراء الذي تم من قبـل وعنـد حسـاب المتوسـ

  یتم وصف التوزیع األفقي أو العمودي للجدول.
  

 Bivariate Correlation تحلیل االرتباط أو العالقة بین متغیرین: -٣
  

أو الخطـي بـین الذي یمكن الباحث من استخدام طریقة لقیاس االرتباط المسـتقیم   Correlationإن تحلیل العالقة بین متغیرین باستخدام إجراء     
  متغیرین وینتج عن هذه العملیة قیمة إحصائیة توضح العالقة بین المتغیرین وتعرف هذه القیمة باسم معامل االرتباط.
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  على طریقتین إحصائیتین لحساب هذه العالقة :  SPSSویحتوي برنامج 
  Normal Distributionالتوزیع المعتدل  : وینتج معامل ارتباط بیرسون الذي یناسب البیانات المستمدة من PEARSON CORR  - أ
: وهو یناسب البیانات التي تخضع للمقیـاس الترتیبـي حیـث تحتـوي علـى فئـات كثیـرة عـن جـداول ذات تبویـب مـزدوج  NOPAR CORR  -  ب

  وتمكن الباحث من استخدام معامل ارتباط سبیرمان أو معامل االرتباط المعروف باسم كندال أو كلیهما.
  

امل االرتباط بین متغیرین یعطي ملخصا إحصائیا منفردا لوصف العالقة بـین متغیـرین إال أنـه یوجـد كثیـر مـن المواقـف قـد یرغـب وبالرغم من أن مع
  SCATTERGRAM فیها الباحث في دراسة هذه العالقة بشكل موسع ومفصل ویوجد في البرنامج برنامج فرعي یعرف باسم

  

متغیـرین وبـذلك یمكـن رؤیـة نمـط العالقـات بشـكل واضـح كمـا یوجـد طـرق أخـرى مثـل معامـل ارتبـاط بیرسـون ینتج رسما بیانیـا بالنقـاط المبعثـرة بـین ال
  والخطأ المعیاري وخط االنحدار ومیل المنحنى.

  

       Partial Correlationمعامل االرتباط الجزئي: -٤
ا المقیـاس هـو مـا یسـمى بمعامـل االرتبـاط ولحسـاب معامـل االرتبـاط لدراسة العالقة بین متغیرین البد من إیجاد مقیاس نقیس به هـذه العالقـة وهـذ   

یـر أو أكثـر. ینبغي أن یكون لدینا متغیرات لنقیس قوة العالقة بینهما ومعامل االرتباط الجزئي یدرس العالقة بین متغیرین بینمـا نـتحكم فـي تـأثیر متغ
 PARTIAL CORRزدوج للمتغیــرات المتصـلة والبرنـامج المسـتخدم هـو إجــراء وفـي هـذه الحالـة نجـد أن معامـل االرتبــاط الجزئـي یشـبه التبویـب المـ

  باستخدام إما بیانات خام أو مصفوفة من معامالت االرتباط البسیط التي تم  الحصول علیها باستخدام اإلجراءین السابقین.
  

  Multiple Correlation and Regression معامل االرتباط المتعدد وتحلیل االنحدار: -٥
اسـة العالقـة معامل االرتباط المتعدد هو بمثابة امتـداد لمعامـل االرتبـاط الجزئـي إلـى التحلیـل المتعـدد. ویمكـن تحلیـل االرتبـاط المتعـدد الباحـث مـن در 
اســي هنــا هــو بــین مجموعــة مــن المتغیــرات المســتقلة ومتغیــر تــابع بینمــا یأخــذ التحلیــل فــي اعتبــاره العالقــات بــین المتغیــرات المســتقلة. والهــدف األس

یمـة المتغیـر استنتاج مدى تأثیر المتغیرات المستقلة مجتمعة على المتغیر التابع. كمـا یمكـن اسـتخدام العالقـات بـین المتغیـرات المسـتقلة فـي التنبـؤ بق
  التابع وتحدید مدى أهمیة كل متغیر من المتغیرات المستقلة في هذا التنبؤ.

  

  REGRESSION مالت االرتباط المتعددة وتحلیل االنحدار باستخدام اإلجراء اإلحصائيویمكن الحصول على عدد ال بأس به من معا
  

  ویمكن القیام بهذه التحلیالت اإلحصائیة باستخدام مادة أولیة خام أو استخدام مصفوفة من معامالت االرتباط.
لسـماح للمتغیــرات بالـدخول فـي التحلیــل اإلحصـائي بشــكل كمـا یمكـن هــذا اإلجـراء الباحــث مـن تحلیـل االنحــدار علـى عــدد محـدود مـن المتغیــرات أو ا

  متتابع حسب قدرتهم في التفسیر. 
  

  ANOVA  تحلیل التباین: -٦
دات تحلیــل التبــاین هــو إجــراء إحصــائي لتقــدیر تــأثیر مجموعــة مــن المتغیــرات المســتقلة علــى متغیــر تــابع تــم قیاســه بمســتوى القیــاس القــائم علــى الوحــ

م تقسیم المتغیرات ووضعها في فئات طبقا لقیم كل من المتغیرات المستقلة وطبقا لدرجة اختالف المتوسط الحسابي لهذه الفئات الفئویة وتبعا لذلك یت
  عن المتغیر التابع. وبذلك یمكن حساب تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیرات التابعة ودرجة التفاعل بین هاتین المجموعتین.

  

  Factor Analysis عاملي:الالتحلیل  -٧
لیــل التحلیــل ألعــاملي هــو إجــراء إحصــائي عــام یســتخدم فــي تحدیــد األبعــاد الرئیســیة المتمثلــة فــي عــدد كبیــر جــدا مــن المتغیــرات. أو بمعنــى آخــر التح

تغیـرات الكثیـرة إلـى عـدد ألعاملي یكتشف األبعاد الرئیسیة التي تفسر مجموعة كبیرة من المتغیرات ویسـتخدم فـي میـادین العلـوم االجتماعیـة لتقلیـل الم
  صغیر من العوامل التي یمكن تفسیرها بها.
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  المحاضرة العاشرة
  SPSSالتحلیل اإلحصائي باستخدام برنامج 

  
  : Windowsمن خالل  SPSSتشغیل برنامج 

  مقدمة:
ا قــوائم وصــفیة ومربعــات حــوار إدارة قواعــد البیانــات والتحلیــل اإلحصــائي المناســب لهــا مســتخدم  Windowsمــن خــالل   SPSSیــوفر برنــامج    

ذ جمیـع بسیطة إلنهاء األعمال المطلوبة بسهولة ویسر حیث یمكن تنفیذ جمیع األوامر باستخدام الفأرة ویظهر مؤشر الفأرة على شكل سهم ویـتم تنفیـ
  األوامر المطلوبة عن طریق النقر على زر الفأرة األیسر.

  
  وهي:  SPSS Version 8المطلوب استخدامها حیث یوجد سبع قوائم أساسیة في برنامج  ویتم تنفیذ جمیع األوامر باختیار القائمة    

  نافذة قوائم معالجة البیانات: .١
 تنقســم هــذه النافــذة إلــى تســع قــوائم فرعیــة ومــن خاللهــا یــتم إنشــاء وتخــزین ملفــات البیانــات وقــراءة البیانــات الموجــودة علــى قواعــد بیانــات تــم

رى. ونسخ ونقل البیانات والبحث عنها. وٕاحداث تغیرات شاملة على ملف البیانـات بمـا فـي ذلـك نقـل المتغیـرات إنشاؤها باستخدام برامج أخ
  والحاالت وٕانشاء مجموعات فرعیة من الحاالت والقیام بإجراءات إحصائیة علیها أو إدماجها في ملفات أخرى.

  

  نافذة قوائم معالجة النتائج: .٢
فرعیة وتستخدم في فـتح وتخـزین وطبـع نتـائج العملیـات اإلحصـائیة وٕاجـراء التحلیـل اإلحصـائي البسـیط  تحتوي هذه النافذة على عشر قوائم

  .أو المتقدم والحصول على الرسوم والخطوط البیانیة المختلفة
  

  نافذة قوائم معالجة الجداول المحوریة: .٣
ترجاع وطبــع ملــف النتــائج وكــذلك اختیــار اإلجــراءات وتنقســم هــذه القــوائم إلــى إحــدى عشــرة قائمــة فرعیــة تســتخدم فــي إنشــاء وتخــزین واســ

  اإلحصائیة المناسبة التي یرغب الباحث في التعامل معها.
  

  نافذة قوائم معالجة الرسوم البیانیة: .٤
فـي  تنقسم قوائم الرسوم البیانیة إلـى عشـرة قـوائم فرعیـة تسـتخدم فـي فـتح وتخـزین وطبـع ملفـات نتـائج العملیـات اإلحصـائیة وٕاحـداث التغییـر

  نوع الرسم البیاني كأن نطلب التغییر من أعمدة بیانیة إلى دوائر بیانیة.
  

  نافذة قوائم معالجة النص: .٥
 وتنقسـم هــذه القــوائم إلـى عشــرة قــوائم فرعیـة تســتخدم لتحدیــد أنمـاط األشــكال البیانیــة واللـون المفضــل ســواء فـي الخطــوط أو األعمــدة البیانیــة

  واختیار العناوین ومكان ظهورها.
  

  نافذة قوائم المعالجة اللغویة: .٦
  تنقسم هذه النافذة إلى تسعة قوائم فرعیة

  

  نافذة قوائم معالجة الوثیقة أو التقریر: .٧
  تحتوي هذه القائمة على عشرة قوائم فرعیة. 
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  :SPSSالتحلیل اإلحصائي باستخدام برنامج 
  مقدمة:

یــل البیانــات الخاصــة باألبحــاث والدراســات اإلنســانیة. و مــن المهــم أن نعــرف كیفیــة یعتبــر هــذا البرنــامج مــن البــرامج شــائعة االســتخدام فــي مجــال تحل
  تعریف البیانات بواسطة البرنامج وكذلك كیفیة إدخالها.

  
Define Variables         :تعریف المتغیرات  

  تتطلب عملیة تعریف المتغیر إدخال المتغیرات التالیة:
  اسم المتغیر. .١
  وصف المتغیر. .٢
  ر.نوع المتغی .٣
  طول المتغیر. .٤
  عدد الخانات العشریة. .٥
  خیارات المتغیر. .٦
  القیم المفقودة. .٧
  تخطیط النص. .٨

  
  اسم المتغیر: .١

وهو عبارة عـن اسـم مختصـر یعطـى لكـل متغیـر فـي الدراسـة ویفضـل إعطـاء المتغیـرات المتشـابهة أو ضـمن المجموعـة الواحـدة أرقامـا متسلسـلة 
یعبر عن طبیعـة المتغیـر لسـهولة الداللـة علـى المتغیـر مـن خـالل اسـمه وفـي كـل الحـاالت  مسبوقة بحرف معین. ویجوز استخدام اسم مختصر

  یجب أال یتجاوز اسم المتغیر ثمان خانات من الحروف واألرقام.
  

  وصف المتغیر: .٢
ظیفـة وفـي حالــة یـتم فـي هـذا الجـزء كتابــة وصـف مختصـر لطبیعـة المتغیــر فـي المكـان المخصـص لــذلك ففـي حالـة المتغیـر األول یــتم كتابـة الو 

  المتغیر الثاني یتم كتابة الدخل وهكذا بالنسبة لباقي المتغیرات.
  

  نوع المتغیر: .٣
....الـخ ففـي حالـة كـون إجابـات السـؤال األول أو Dataأو تـاریخ  Stringأو كتابیا  Numericویجب تحدید نوع المتغیر من حیث كونه رقمیا 

ع أصــولها یــتم تحدیــد نــوع المتغیــر رقمیــا أمــا إذا كانــت إجابــة المتغیــر كلمــة أو كلمــات فیــتم مــدخالت المتغیــر رقمیــة كمبیعــات الشــركة أو مجمــو 
ر تحدید نوعه كتابیا. وهناك بعض المتغیرات التي یمكن أن یحدد نوعها رقمیا أو كتابیـا مثـل المتغیـر الخـاص بـالنوع الـذي تنحصـر إجابتـه بـذك

ل البیانات الخاصة به على شـكل ذكـر أو أنثـى. كمـا قـد یـتم تعریـف هـذا المتغیـر رقمیـا  وفـي أو أنثى قد یعرف كتابیا وفي هذه الحالة یتم إدخا
  ) لألنثى.٢) للذكر و (١هذه الحالة یعطى مثال رقم (

  

  طول المتغیر: .٤
تغیــر العمــر یحــدد یســتعمل طــول المتغیــر لتحدیــد المســافة الالزمــة إلدخــال بیانــات الدراســة ویــتم تحدیــده بنــاء علــى طبیعــة البیانــات. ففــي حالــة م

ملیــون لایر فیحــدد طــول  ٥٠وفــي حالــة مبیعــات الشـركة وعلــى افتــراض أن أعلــى مبیعــات لعینــة الدراسـة یتوقــع أن تكــون  ٣طـول المتغیــر بــالرقم 
  المتغیر بثمان مسافات ...... وهكذا.
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  الخانات العشریة: .٥
حالة كون المتغیر ال یحتوي علـى خانـات عشـریة مثـل الـدخل مقـرب  یقتضي بند الخانات العشریة تحدید عدد الخانات العشریة لكل متغیر وفي

ألقــرب لایر أو عــدد أفــراد األســرة فیــتم وضــع الــرقم صــفر. أمــا إذا كــان المتغیــر یحتــوي علــى أرقــام عشــریة فیــدخل عــدد الخانــات العشــریة، مــع 
  مالحظة أن عدد المتغیرات العشریة یؤخذ بعین االعتبار عند تحدید طول المتغیر.

  

  خیارات المتغیر: .٦
ویســتعمل هــذا البنــد إذا كــان المتغیــر یحتــوي علــى خیــارات محــددة حیــث یعطــى كــل خیــار رقمــا متسلســال ویبــین بجانــب كــل رقــم ماهیــة الخیــار 

عـام. ) نائـب المـدیر ال٢) مـدیر عـام. (١على النحو التـالي: ( ٥ -١الخاص بالوظیفة تعطى الخیارات الخمسة الموجودة في السؤال األرقام من 
  ) غیر ذلك. أما األسئلة غیر المحددة بخیارات فتترك خیارات المتغیر لها فارغة بدون تعبئة.٥) المدقق الداخلي. (٤) المدیر المالي. (٣(

  

  القیم المفقودة: .٧
أو أكثـر، وهـو مـا تواجه الباحث في كثیر من الحاالت عدم إجابة المبحوثین عن بعض األسئلة أو عدم توافر بعض البیانات عن متغیر معـین 

مفقـود عنـد یطلق علیه القیم المفقودة. ویتم تحدید كیفیة تعبئة القیم المفقودة بإحدى طریقتین: إما إعطاء رقـم معـین للداللـة علـى قیمـة المتغیـر ال
   No Missing Valuesتعریف المتغیر. أو عدم تعریف أو إعطاء أي رقم لیمثل القیمة المفقودة 

  مكان القیمة المفقودة بل یترك فارغا. وال یتم إدخال أي رقم
  

  تخطیط النص: .٨
یستخدم تخطیط النص لتحدید كیفیة ظهور البیانات على شاشة الحاسب، حیث یمكن اختیار إحدى الخیـارات الثالثـة المتـوافرة وهـي: الیمـین أو 

  الیسار أو الوسط.
  

Data Entry                    :إدخال البیانات  
عریـف البیانـات تـأتي الخطــوة التالیـة وهـي إدخـال بیانـات الدراسـة. ویـتم ذلــك بتـرقیم االسـتبانات بشـكل متسلسـل أو إعطـاء مفــردات بعـد االنتهـاء مـن ت

تحـت العمـود  الدراسة أرقاما متسلسلة، حیث یبدأ بالمفردة األولى أو االستبانة األولى ثم التي تلیها وهكذا، بحیث تظهر البیانات الخاصة بكل متغیـر
  ص به. وحیث تمثل األعمدة المتغیرات والصفوف مفردات الدراسة.الخا

  تخزین الملف وٕاعادة استدعائه:
عریــف یعــد تخــزین الملــف وٕاعــادة اســتدعائه خطــوة مهمــة یحتــاج إلیهــا الباحــث باســتمرار نظــرا لطــول الفتــرة الزمنیــة التــي تتطلبهــا فــي الغالــب عملیــة ت

  تدعي من الباحث ضرورة التخزین باستمرار.المتغیرات وٕادخال بیانات الدراسة، مما یس
  

عنـد إنشـاء  Save Asوالـذي یظهـر فـي أعلـى یسـار الشاشـة ثـم الضـغط علـى التخـزین كــ   Fileوتتم عملیة التخزین من خالل النقر على ملـف    
علــى ملــف تــم إنشــاؤه فــي الســابق  عنــدما یــتم العمــل Save Dataالملـف ألول مــرة أو عنــدما یــراد تخــزین ملــف قــدیم باســم جدیــد. أو الضـغط علــى 

  وأعطي اسما ویراد تخزین عمل إضافي علیه.
  

. وعند الرجوع للبرنامج یتم استدعاء ملف موجود أصـال مـن    Exitومن ثم اختیار الخروج  Fileویتم الخروج من البرنامج من خالل النقر فوق    
الملفات الموجودة علـى الجهـاز أو یـتم اختیـار المكـان الموجـود علیـه الملـف فـي حیث تظهر أسماء   Openومن ثم اختیار   Fileخالل النقر على 

  أو یتم النقر فوق اسم الملف مرتین متتالیتین.  OKجهاز الكمبیوتر ویتم النقر فوق الملف المراد استدعاؤه ثم ینقر فوق 
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  المحاضرة الحادیة عشرة
  مقدمة:

م أدوات تقنیـة المعلومـات التـي ال غنـى لألفـراد والمؤسسـات عنهـا. وهـي تنمـو بشـكل كبیـر مـن حیـث تعد اإلنترنت مصدرا معلوماتیا ضخما، وأحد أه
ملیـون مسـتخدم قفـز بنهایـة عـام  ٣٢٠م قرابـة ٢٠٠٠عدد المستخدمین، وعـدد ومسـتوى التطبیقـات والخـدمات. فقـد كـان عـدد مسـتخدمیها بنهایـة عـام 

ملیــارین أي نحــو ثلــث ســكان العــالم كمــا ینمــو عــدد المواقــع علــى شــبكة  ٢٠١٠تخدمیها عــام لیصــل إلــى قرابــة الملیــار فــي حــین بلــغ عــدد مســ ٢٠٠٦
  اإلنترنت بشكل كبیر وتتزاید وتتضاعف المعلومات والخدمات وتزداد سرعتها وقوتها یوما بعد یوم.

  
س الیـوم، منهـا: البریـد اإللكترونـي والمواقـع وتقدم اإلنترنت لمستخدمیها مجموعة ضخمة من الخدمات والمعلومات التي أصـبحت جـزءا مـن حیـاة النـا

الحكومــة ومنتــدیات المناقشــة واالتصــال والمحادثــات الحیــة وٕاجــراء التعــامالت واألعمــال التجاریــة والحكومیــة والتعلــیم فیمــا أصــبح یعــرف باألعمــال أو 
  قات المستحدثة التي تظهر یوما بعد یوم.اإللكترونیة والتدریب والتعلیم اإللكتروني، باإلضافة إلى العدید من التقنیات والتطبی

  
 تشارك اإلنترنت وسـائل االتصـال األخـرى فـي وظائفهـا وتزیـد علیهـا الكثیـر فمـن خاللهـا یمكـن إرسـال أي رسـالة إلـى أي شـخص فـي العـالم فـي ثـوان

ة عن أي موضوع فـي المعرفـة والحیـاة معدودة واالتصال الهاتفي بأي شخص أو مراسلته على الهواء مباشرة والحصول السریع على معلومات ضخم
سواء على شـكل نصـوص أو صـور أو صـوتیات إلـى جانـب االطـالع علـى األخبـار وقـراءة المجـالت وٕاجـراء المعـامالت الحكومیـة والتجاریـة وغیرهـا 

  من العملیات التجاریة.
  

ة بلغـات وأنظمـة تشـغیل معقـدة مثـل الیـونكس واسـتمر الحـال وقد كان استخدام اإلنترنت في بدایة ظهورها في ستینیات القرن العشـرین یتطلـب المعرفـ
خـالل كذلك حتى ظهرت مع بدایة السبعینیات الشبكة العنكبوتیة العالمیة أو الویب كما تسمى أحیانا، والتـي هـي طریقـة سـهلة لتصـفح اإلنترنـت مـن 

دام اإلنترنــت فـــي غایــة الســـهولة والبســاطة. هـــذه النقــر علــى كلمـــات أو صــور فـــي صــفحات معینــة مـــن خــالل متصـــفحات اإلنترنــت، فأصـــبح اســتخ
  المتصفحات سهلة االستخدام العتمادها على بیئة الوسائط المتعددة والنصوص المترابطة التي هي أكبر عوامل سهولة التعامل مع اإلنترنت. 

  
  تعریف اإلنترنت:

كات والمالیین من أجهزة الحاسبات في العالم لتبادل المعلومات بشـتى یمكن تعریف اإلنترنت بأنها شبكة دولیة كبیرة تتواصل عبرها اآلالف من الشب
  أنواعها النصیة والرقمیة والمرئیة والسمعیة وفق لغة وبروتوكول معین ولذلك تسمى بأم الشبكات أو شبكة الشبكات.

ض الصفحات ضمن نطاق محدود سـواء فـي نفـس أما اإلنترانت فهي شبكة داخلیة یتم التواصل من خاللها بین أجهزة معینة من الحاسب اآللي وعر 
  المبنى أو على مستوى البلد أو مجموعة بلدان.

  
وال یمكــن تعطیــل اإلنترنــت علــى مســتوى العــالم بأكملــه، إذ لــیس هنــاك نقطــة واحــدة أو حاســب آلــي واحــد یــتحكم بهــا، فقــد تتعطــل بعــض النقــاط دون 

  اإلنترنت فإنه یمكن إعادة توجیه المعلومات بسرعة عبر مسار آخر. تعریض اإلنترنت بمجملها للتوقف، فإذا تعطل جزء ما من
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  تاریخ تطور اإلنترنت:
م، بالتعـاون مـع عـدد مـن الجامعـات األمریكیـة وسـمیت هـذه الشـبكة باسـم ١٩٦٩بدأت فكرة إنشاء شبكة اإلنترنت من قبل وزارة الدفاع األمریكیة عام 

أي هجــوم عســكري محتمــل، بحیــث تعمــل حتــى فــي حالــة انقطــاع إحــدى الوصــالت أو تعطلهــا عــن (أربانــت) وذلــك بهــدف تطــویر تقنیــة تصــمد أمــام 
م سـمیت باسـم ١٩٨٣العمل. بعد ذلك بدأت الشبكة تستخدم من قبل الجامعات حتى أصبحت تعاني من االزدحام، ثم ظهـرت شـبكة جدیـدة فـي عـام 

، لتحــل محلهــا شــبكة ١٩٩٠لى االتصــاالت غیــر العســكریة والتــي توقفــت عــام (مـل نــت) لتخــدم المواقــع العســكریة فقــط وأصــبحت شــبكة (أربانــت) تتــو 
  (إنترنت)

  

  وفیما یلي أهم تواریخ نشأة شبكة اإلنترنت:
  بدء نشأة شبكة (أربانت). ١٩٦٩
  اختراع البرید اإللكتروني على (أربانت). ١٩٧٢
  معیاریا لشبكة (أربانت). TCP/IPأصبح البروتوكول  ١٩٨٣
  نت) وبدء تولي المهمة من قبل شبكة (إنترنت).إغالق (أربا ١٩٩٠
  المتخصص في استرجاع المعلومات من األجهزة الخادمة في الشبكة. Gopherإطالق برنامج  ١٩٩١
  .World Wide Webمما أدى إلى إیجاد الشبكة العنكبوتیة العالمیة  Hypertextاختراع طریقة النصوص المترابطة  ١٩٩٢
  تصفح للشبكة (موزاییك) ثم تبعه آخرون مثل برنامج (نیتسكیب) وبرنامج (مایكروسوفت إكسبلورر).إصدار أول برنامج م ١٩٩٣
  بدء استخدام اإلنترنت على النطاق التجاري لألفراد والمؤسسات. ١٩٩٤
  أصبحت (إنترنت) و (ویب) كلمات متداولة عبر العالم. ١٩٩٦

  

  العناوین في اإلنترنت:
د من معرفة عنوان المرسل إلیه، وعند الرغبة في تصفح اإلنترنت فالبد من معرفة عنوان الموقع أو الصـفحة التـي تریـد عند إرسال رسالة بریدیة فالب

) ، ولكـل حاسـب مـرتبط باإلنترنـت رقـم شـبكي Internet Protocol (IPالوصـول إلیهـا. یسـمى نظـام العنـاوین فـي اإلنترنـت بروتوكـوالت اإلنترنـت 
كمــا هــو الشــأن مــع الهــاتف حیــث لكــل هــاتف رقــم ممیــز خــاص بــه، ویــتم الحصــول علــى هــذه األرقــام أو العنــاوین مــن ،  IPممیــز یســمى عنــوان ال 

  منظمة واحدة على مستوى العالم لضمان عدم التكرار. 
  

  متطلبات االتصال باإلنترنت:
  وهي كما یلي: Softwareرامج والب Hardwareحتى تستطیع االتصال أو الدخول إلى اإلنترنت تحتاج إلى مجموعة من المعدات 

  

  التجهیزات المادیة (المعدات):
  جهاز حاسب آلي بقدرات متوسطة (معالج جید، سرعة، ذاكرة مناسبة، ومساحة متاحة على القرص الصلب). - 
 Analogوهو جهاز یقوم بنقل البیانات من حاسب إلى آخر عن طریق الهاتف بعد تحویـل اإلشـارات التناظریـة  Modemمودم  -

ینبغـــي أن یكـــون هـــذا المـــودم مـــن النـــوع   DSLوالعكـــس. وفـــي حـــال وجـــود خدمـــة خطـــوط المشـــترك الرقمیـــة  Digitalى رقمیـــةإلـــ
  .DSL  Modemالرقمي

  خط هاتفي عادي أو رقمي أو اتصال باألقمار الصناعیة. - 
  االشتراك مع مزود خدمة إنترنت في المنطقة. - 
، بطاقــة صــوت) إن كــان المســتخدم یرغــب فــي التعامــل مــع الصــوت، تجهیــزات إضــافیة: معــدات وســائط متعــددة (مكبــرات صــوت - 

  وكامیرا إنترنت إن كان یرغب في استخدامها في االتصال. 
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  البرمجیات:
وهــي بــرامج تتــیح للمســتخدم اســتعراض محتویــات الشــبكة العنكبوتیــة. ومــن  Web Browserمتصــفحات أو مستعرضــات اإلنترنــت  - 

 Fire Foxومتصفح فایر فـوكس  Netscapeومتصفح نیتسكیب  Internet Explorerلورر أشهر المتصفحات متصفح إنترنت إكب
  .Google Chromeومتصفح جوجل كروم 

  الذي یأتي ضمن الویندوز.    Outlookبرامج البرید اإللكتروني مثل برنامج أوت لوك  - 
  زة آبل ماكنتوش.برامج االتصال بالشبكة وتأتي ضمن نظام التشغیل ویندوز، أو نظام التشغیل ألجه - 
  .Real Playerوریل بالیر   Media Playerبرامج مساعدة كبرامج االستماع إلى الصوت والفیدیو مثل برنامج میدیا بالیر  - 

  
  إیجابیات اإلنترنت:

  سهولة الحصول على المعلومات في جمیع مجاالت المعرفة عن طریق المكتبات وبنوك المعلومات ومحركات البحث. .١
  رین ونقل المعلومات من وٕالى أي مكان في العالم بسهولة وسرعة وبأقل التكلفة.االتصال باآلخ .٢
  سرعة انتشار األخبار ووصولها. .٣
  تسهیل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور العالمي. .٤
  إتاحة إمكانیة تكوین عالقات عالمیة وخارج النطاق المحلي، وٕایجاد قنوات كثیرة للمناقشة وتبادل األفكار. .٥
ل تنفیــذ المعــامالت الحكومیــة وغیــر الحكومیــة مثــل البیــع والشــراء وحجــوزات الطیــران والفنــادق وغیرهــا مــن الخــدمات التــي شــملت تســهی .٦

  جمیع جوانب الحیاة.
  سهولة نشر األفكار وطرحها وتخزین الملفات. .٧
  سهولة تطویر وتحدیث محتویات الصفحات والمواقع على اإلنترنت. .٨
  ، مثل التعلیم عن بعد، والمؤتمرات عن بعد، والصحافة اإللكترونیة، وغیرها من الحاالت المتعددة.فتح مجاالت جدیدة في الحیاة .٩

  
  سلبیات اإلنترنت:

امتالء الشبكة بالكثیر من المواقع التي تروج ألخبار أو معلومات غیر صحیحة فـي العلـم أو السیاسـة أو الحیـاة، ولـذلك یجـب التأكـد دائمـا  .١
وٕاخضــاعها للفحــص واالعتمــاد علــى المواقــع الرســمیة للمنظمــات والمؤسســات أكثــر مــن المواقــع الشخصــیة أو مــن مصــدر هــذه المعلومــات 

  المؤسسات غیر المعروفة.
شـبكة اإلنترنـت ال تتبـع دولـة أو مؤسســة أو شخصـا، وال یوجـد قواعـد لنشــر المعلومـات فیهـا. وبـذلك یسـتطیع أي شــخص نشـر مـا یریـد فــي  .٢

ابـل أو بمقابـل محـدود، وقـد ترتـب علـى ذلـك وجـود الكثیـر مـن المواقـع السـیئة مثـل مواقـع العنـف والجـنس موقع خـاص بـه بسـهولة بـدون مق
  واإلشاعات والمواقع العنصریة وغیرها.

یعاني بعض مستخدمي الشبكة من اإلدمـان، وهـو الشـعور بالحاجـة الملحـة إلـى اسـتخدام الشـبكة لفتـرات طویلـة وعـدم القـدرة علـى الـتخلص  .٣
قلـة الحركـة التـي قــد تـؤدي إلـى مشـاكل جسـدیة (بسـبب الجلـوس غیــر الصـحي أمـام الحاسـب) أو مشـاكل فـي النظـر (بســبب مـن ذلـك، مـع 

  األشعة الناتجة عن الشاشة) أو السمنة.
 یشجع استخدام اإلنترنت العزلة، حیث یقضي مستخدم اإلنترنت ساعات طویلة تعزله عن المجتمع القریب والبعید عنـه، ممـا قـد یـؤدي إلـى .٤

  مشاكل نفسیة أو اجتماعیة تتمثل في االنزواء واالنطواء على النفس.
  انتهاك الخصوصیة وحقوق النشر والحقوق الفكریة. .٥
 سرعة انتشار الفیروسات عبر الشبكة من خالل الرسائل البریدیة والمواقع الضارة. .٦



 

      ٣٥ 
 

  المحاضرة الثانیة عشرة
  

  مقدمة:
  تقدم اإلنترنت عدة خدمات أساسیة عامة مثل:

االتصــال  - المحادثــة النصـیة. - محركـات البحـث. - مواقـع اإلنترنــت. - القـوائم البریدیــة. - منتــدیات المناقشـة. - البریـد اإللكترونـي. -
  الصوتي والمرئي.

  
  خدمات اإلنترنت:
  البرید اإللكتروني:

رسـال واسـتقبال الرسـائل البریدیـة اإللكترونیـة مـع یعد البرید اإللكتروني من أقدم تطبیقات اإلنترنت، والذي من خالله یتمكن المستخدم مـن إ
  غیره من مستخدمي اإلنترنت. والمراسلة هنا لیست مباشرة، فال یشترط في المستقبل أن یكون متصال بالشبكة خالل اإلرسال.

  سائل.یتیح البرید اإللكتروني إرسال أكثر من رسالة في وقت واحد، كما یتیح إرسال ملحقات (برامج وملفات) مع الر 
  

ولكل مستخدم للبرید اإللكتروني عنـوان بریـدي فریـد، ینبغـي معرفتـه حتـى یمكـن إرسـال الرسـالة إلیـه، كمـا أن لكـل مسـتخدم صـندوق بریـدي 
خــاص بــه، وهــو مســاحة مخصصــة للبریــد فــي جهــاز الشــركة المقدمــة للخدمــة، ســواء كانــت جامعــة أو مدرســة أو شــركة تقــدم خدمــة البریــد 

  و هوت میل أو جي میل.مجانا مثل یاهو أ
  

 یوجد نوعان من البرید اإللكترونـي: النـوع األول هـو البریـد اإللكترونـي المتصـل بخـادم والسـتخدامه فإنـك تحتـاج إلـى برنـامج بریـد إلكترونـي
إلـى القـرص الصـلب مثل برنامج أوت لوك. وعند استخدام هذا النوع من البرید فإن الملفات التي یـتم قراءتهـا یـتم نقلهـا مـن صـندوق البریـد 

للحاسب الذي تعمل علیـه. النـوع الثـاني هـو البریـد الموجـود علـى شـبكة اإلنترنـت فـي شـكل صـفحة نسـیجیة، ومـن أمثلتـه بریـد یـاهو وهـوت 
میــل وجــي میــل ومكتــوب، ویمكــن اســتخدامه دون الحاجــة لبرنــامج بریــد إلكترونــي. الرســائل التــي تقرؤهــا تبقــى فــي الموقــع، وبالتــاي یمكــن 

  دامه من أي جهاز حاسب.استخ
  

ة تقدم جمیـع بـرامج البریـد اإللكترونـي خـدمات متشـابهة، تتمثـل فـي إرسـال الرسـائل، واسـتقبالها، وٕالحـاق الملفـات (المرفقـات)، وقـراءة الرسـال
ات البرید وتجمیعهـا فـي المرسلة، وكتابة موضوع الرسالة، وٕارسال نسخة كربونیة من الرسالة، وتحویل الرسالة، ودفتر العناوین، وتنظیم ملف

  مجلدات، والبحث في الرسائل، وغیرها من المواصفات والوظائف المتقدمة التي تختلف من برنامج إلى آخر.
  

  القوائم البریدیة:
 القــوائم البریدیــة، هــي قــوائم بریدیـــة یشــترك فیهــا المئــات أو اآلالف مـــن المهتمــین فــي مجــاالت متنوعــة، ویـــتم مــن خاللهــا تبــادل الخبـــرات

واألخبــار، وٕاجــراء الحــوارات حــول قضــایا معینــة، واإلعــالن عــن المــؤتمرات والجدیــد فــي المجــال المعــین عبــر البریــد اإللكترونــي، حیــث یــتم 
  استقبال رسائل القائمة والمشاركة فیها عن طریق البرید ومن المواقع المتخصصة في هذا المجال:

http://www.egroups.com 
  

http://www.egroups.com


 

      ٣٦ 
 

إحـدى الطـرق الممتـازة لالتصـال بـین األفـراد فـي التخصـص الواحـد، وتبـادل الخبـرات والمعلومـات بصـورة جماعیـة مـن وتعد القوائم البریدیـة 
خالل البرید اإللكتروني. بعض القوائم تمرر الرسائل على المدیرین قبل وصولها للمستقبلین في حین ال یوجد في بعضها رقیب. ویسـتطیع 

بریدیة التعلیمیة الجاهزة، والتي یمكنـه البحـث عنهـا حسـب مجـال تخصصـه واالشـتراك بهـا. وینبغـي عنـد الفرد استخدام المئات من القوائم ال
 اختیار القوائم البریدیـة اختیـار القـوائم المتوسـطة أو الصـغیرة لسـهولة متابعتهـا بخـالف القـوائم الضـخمة التـي یصـعب متابعتهـا بسـبب العـدد

  الكبیر من المشاركات.
  

  لدردشة):المحادثة النصیة (ا
المحادثة هي تقنیة تمكن اثنین أو أكثر من التحدث كتابیا في نفس اللحظة (الوقت الحقیقي) بحیث تنقسم الشاشة إلى جـزأین: جـزء لكتابـة 
الســؤال أو الموضــوع، وجــزء لعــرض نــص المحادثــة شــریطة أن یكــون الجمیــع متصــلین بالشــبكة فــي نفــس اللحظــة، فاالتصــال هنــا مباشــر 

أو   ICQاإللكترونــي أو منتــدیات المناقشــة. ویمكــن أن تــتم هــذه المحادثــة مــن خــالل بــرامج المحادثــة المباشــرة مثــل برنــامج بخــالف البریــد
  MSN Messengerأو برنامج   Yahoo Messengerبرنامج 

  
  االتصال المرئي:

اص بالصــوت والصــورة علــى الهــواء االتصــال المرئــي أو مــؤتمرات الفیــدیو هــي تقنیــة یــتم بواســطتها االتصــال بشــخص أو مجموعــة أشــخ
وغیرهــا مــن الخــدمات ‘ مباشــرة. وغالبــا مــا تــأتي البــرامج التــي تقــدم هــذه الخدمــة بخــدمات إضــافیة مثــل المحادثــة النصــیة، وٕارســال الملفــات

د بــرامج المهمــة. ویتطلــب إجــراء االتصــال المرئــي وجــود حاســب آلــي وكــامیرا رقمیــة وســماعة ومیكروفــون فــي الجهتــین، مــع اســتخدام أحــ
  االتصال المرئي مثل برنامج یاهو مسنجر أو سكاي بي. 

  
  منتدیات المناقشة:

منتدیات المناقشة أو الحوار هي إحدى طـرق االتصـال الجمـاعي والحـوار وتبـادل األفكـار بـین النـاس، والتـي مـن خاللهـا یـتم الـدخول علـى 
، مـن قبـل المشـتركین فـي هـذا المنتـدى. ویسـتطیع عضـو المنتـدى أن  مواقع (منتدیات) معینة، ثم طرح الموضوعات وتبادل الحوار حولهـا

  یشارك بموضوع جدید أو یعلق، في حین یستطیع الزائر من غیر األعضاء تصفح وقراءة الموضوعات.
  

نتــدى، تتــیح المنتــدیات عــرض الموضــوعات حســب تسلســلها الزمنــي، وقراءتهــا، والــرد والتعلیــق لألعضــاء والمشــتركین، والتســجیل فــي  الم
والبحـــث عـــن الموضـــوعات، ومعرفـــة كاتـــب الموضـــوع وعـــدد قرائـــه، ومراســـلة الكاتـــب عبـــر البریـــد اإللكترونـــي برســـالة خاصـــة، وغیرهـــا مـــن 

  المواصفات المتقدمة. ومن مواقع المنتدیات في محركات البحث الكبرى موقع یاهو
http://messages.yahoo.com 

  
  مجموعات األخبار:

جموعات عالمیة للحوار والمناقشة وتبادل الخبرات في مواضیع معرفیة ال حصر لها. وهناك عشـرات اآلالف مـن مجموعات األخبار هي م
مجموعــات األخبــار المتخصصــة التــي یمكــن لإلنســان االلتحــاق بهــا لتبــادل الخبــرات فــي موضــوعات علمیــة وتعلیمیــة مختلفــة. وهــي شــبیهة 

  الدخول وأكثر انتشارا في اللغة العربیة. بمنتدیات المناقشة. وٕان كانت األخیرة أسهل في 
  
  

http://messages.yahoo.com
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  الشبكة العنكبوتیة العالمیة:
، وتسـمى أیضـا الویـب، واجهـة اسـتخدام میسـرة وموحـدة للعدیـد مـن خــدمات  World Wide Webتمثـل الشـبكة العنكبوتیـة العالمیـة     

). وتعمـل عـن طریـق تـوفیر روابـط  FTPبحـث، ونقـل الملفـات اإلنترنت (البرید اإللكتروني، القوائم البریدیة، مواقع المعلومات، محركـات ال
بــین الوثــائق والصــفحات الموجــودة علــى أي موقــع علــى الشــبكة العنكبوتیــة، ومــن خــالل النقــر علــى  Hypertext Linksنصــیة متشــعبة 

  لة بالموضوع.بعض الكلمات والصور في الصفحات التي تحمل خاصیة الربط یمكن الوصول إلى معلومات ومواقع أخرى ذات ص
  

  ویخلط الكثیرون بین الشبكة العنكبوتیة العالمیة أو الویب واإلنترنت، علما بأن بینهما فرق كبیر:
فاإلنترنت هي شبكة عالمیة من أجهزة الحاسب والكابالت وأجهـزة التوجیـه واألجهـزة والبـرامج األخـرى المتصـلة بعضـها بـبعض، وتعمـل مـن 

  خالل شبكة اتصال.
لعنكبوتیة العالمیة أو الویب، فهي أحـد خـدمات وتطبیقـات شـبكة اإلنترنـت، التـي مـن خاللهـا یـتم تصـفح وقـراءة المسـتندات فـي أما الشبكة ا

  صفحات ومواقع الشبكة باستخدام خاصیة االرتباطات التشعبیة.
  

  مستعرض (متصفح) اإلنترنت:
عراض وتصــفح محتویــات الشــبكة العنكبوتیــة. وتقــدم جمیــع مستعرضــات أو متصــفحات اإلنترنــت هــي بــرامج تتــیح لمســتخدم اإلنترنــت اســت

الخدمات التي یحتاجها المسـتخدم لتصـفح مواقـع اإلنترنـت، مثـل فـتح الصـفحات والمواقـع، وحفـظ الصـفحة، وطباعـة الصـفحة، والـتحكم فـي 
إضـافة الصـفحة إلـى قائمـة  حجم الخط، وحجب الصور لتسهیل تحمیل الصفحات التي تحتوي على صور ثقیلة أو غیـر مرغوبـة، وٕامكانیـة

الصفحات المفضلة، واالحتفاظ بجمیع الصفحات التي تم زیارتها، وٕامكانیة التصفح بدون اتصال، وٕامكانیة النسخ مـن المعلومـات والصـور 
  التي فیها، وتحدید صفحة رئیسیة یتم عرضها في بدایة التصفح، وغیرها من الخدمات التي تختلف من متصفح إلى آخر.

  
  ن المعلومات في شبكة اإلنترنت:البحث ع

اإلنترنت هي مخزن هائل لمعلومات كثیرة تشـمل جمیـع أنـواع المعـرف والمجـاالت. ومـن یـدخل إلـى اإلنترنـت، فهـو إمـا یرغـب فـي الـذهاب 
ق إلــى موقــع محــدد یعــرف عنوانــه أو البحــث عــن موضــوع معــین واســتعراض المواقــع الموجــودة عــن هــذا الموضــوع. وفیمــا یلــي بعــض الطــر 

المتاحة للوصول إلى المعلومات والبحث عنها في الشـبكة العالمیـة وهـي: كتابـة عنـوان الموقـع، والنقـر علـى النصـوص المترابطـة، والبحـث 
  في محركات البحث.

  
  عناوین الموقع: -١

وان والضــغط علـى مفتــاح للـدخول علـى موقــع معـین مباشــرة، یـتم كتابـة عنــوان الموقـع فــي شـریط العنـوان فــي المتصـفح، وبمجــرد كتابـة العنـ
  إدخال أو أیقونة اذهب تظهر الصفحة المختارة أو الموقع.

  
  االرتباطات التشعبیة في الصفحات: -٢

غالبــا مــا تحتــوي صــفحات المواقــع علــى كلمــات مرتبطــة بصــفحات مواقــع أخــرى. وتتمیــز هــذه الــروابط بــأن تحتهــا خــط فــي الغالــب ویســتدل 
ة إلــى یــد صــغیرة عنــد وضــعه علیهــا. والنقــر علــى هــذه الكلمــات یــؤدي إلــى فــتح الصــفحة أو الموقــع علــى هــذه الكلمــات بتغیــر مؤشــر الفــأر 

  المرتبط بها دون الحاجة إلى معرفة أو كتابة عنوانها.
  



 

      ٣٨ 
 

  محركات البحث: -٣
یریــد مــن محركــات البحــث هــي بــرامج أو قواعــد بیانــات أو أرشــیف ضــخم لمجموعــة كبیــرة مــن المواقــع تمكــن المســتخدم مــن البحــث عمــا 

معلومات من خالل كتابة الكلمـات المفتاحیـة الدالـة علـى موضـوع البحـث فـي المربعـات المخصصـة للبحـث فیهـا، أو مـن خـالل اسـتعراض 
التبویـــب أو الفهرســـة التـــي قـــام بهـــا المحـــرك للمواقـــع حســـب موضـــوعاتها. أكثـــر مواقـــع البحـــث هـــي مواقـــع بحثیـــة عامـــة تبحـــث فـــي جمیـــع 

  ضها یتخصص في مجاالت معینة كالطب والتعلیم وغیرها.المجاالت، في حین أن بع
  

ویوجــد العدیــد مــن محركـــات البحــث التــي یمكــن اســـتخدامها للوصــول إلــى المعلومـــات فــي شــبكة اإلنترنــت، والتـــي تتــیح البحــث حســـب    
ومحركــات البحــث  Search Directoryالموضــوع أو الكلمــة. ویمكــن تقســیم مواقــع البحــث فــي اإلنترنــت إلــى قســمین همــا: أدلــة البحــث 

Search Engines.  
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  المحاضرة الثالثة عشرة
  

  مقدمة:
یوجد تعارض واضح وآراء متناقضة في قبول أو رفض أشكال التعامل المتعددة عبر اإلنترنت، فالخالف قائم فـي حكـم التعاقـدات الشـرعیة 
التي تـتم عـن طریـق اإلنترنـت. وینطبـق الخـالف ذاتـه حـین نتحـدث عـن اعتبـار التعاقـدات القانونیـة مـن عـدم اعتبارهـا، واألمـر كـذلك حـین 

مالیــة هــي التــي تــتم عبــر اإلنترنــت. وقــس علــى ذلــك كافــة أشــكال الممارســات التــي تســمح بهــا هــذه الشــبكة. ومــن هــذه تكــون المعــامالت ال
  الممارسات اعتماد اإلنترنت كمصدر للبحث العلمي یقبل ویعتد به في كافة المجاالت األكادیمیة والبحثیة.

  
  أرقام ودالالت:

% بالنســـبة لمعظـــم الـــدول ٢% مـــن النـــاتج المحلـــي، مقابـــل مـــا یزیـــد عـــن ٠,٠٠٢ى نصـــیب البحـــث العلمـــي فـــي الـــبالد العربیـــة ال یتعـــد -
  %.٥%، ٢,٥الصناعیة. تتراوح النسبة بین 

% من اإلنفاق على البحث والتطویر في البالد العربیة یأتي من مصادر حكومیة، وال تخصص القطاعات اإلنتاجیة والخدمیـة سـوى ٨٩ -
  %.٥٠هذه النسبة في الدول المتقدمة على % فقط من هذه المصادر. بینما تزید ٣
ــغ ١٩٩٦حســب إحصــاءات  - ــغ متوســط نســبة عــدد البــاحثین إلــى عــدد الســكان مــا یقــارب باحثــا واحــدا لكــل ألــف نســمة، فــي حــین تبل م بل

-٢المتقدمـة بـین % باحث لكل ألف نسمة، أي حوالي ثلث المعدل العالمي. بینما تتراوح النسبة في الـدول ٠,٣٦النسبة في الدول العربیة 
  باحثین لكل ألف نسمة. ٦
  % من مجموع مستخدمي اإلنترنت وتمثلها دول أمریكا الشمالیة.  ٧٥% من سكان العالم یمثلون ٣٤ -
لكـل ألـف  ٧٨,٣جهاز حاسب آلي لكل ألف فرد قیاسا إلى المتوسط العالمي الذي یصل إلـى نسـبة  ١٨ال یوجد في العالم العربي سوى  -

  فرد.
  % من مجموع الكثافة السكانیة العربیة.١،٦توفر خدمة اإلنترنت إال لحوالي ال ت -
  % من مستخدمي اإلنترنت في العالم.٠,٥% من سكان العالم، فإنهم ال یتجاوزون كونهم ٥فیما یكون العرب  -
  % منهم.٣ال یتجاوز  % من مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي یستخدمونها في الدردشة بینما نصیب البحث العلمي٣٠ -

غیر أن هذه النسبة ربما تكون قد انخفضت في الدردشة لصالح البحث العلمي من خالل استطالع الرأي الذي قامت بـه شـبكة إسـالم أون 
% فیمــا ٢٤،٥ألــف قــارئ للعربیــة، وفیــه بلغــت نســبة مســتخدمي اإلنترنــت للدردشــة  ١١م وشــارك فیــه أكثــر مــن ٢٠٠٣،٢٠٠٤الیــن عــامي 
  %. وربما یشیر هذا المؤشر إلى اتجاه المستخدم العربي لالستفادة السلیمة من اإلنترنت.١٤,٣بة البحث العلمي إلى وصلت نس

  
  ممیزات االنترنت بالنسبة للبحث العلمي:

ختلـف : تتیح االنترنت للباحث القدرة علـى الحصـول علـى المعلومـات مـن مالخروج من محیط البلد الضیق إلى مساحة العالم الرحبة -١
  أنحاء العالم، وتسمح له باالطالع على معظم ما كتب في بحثه ومسألته العلمیة.

  تعدد المصادر والتحدیث المستمر:  -٢
االنترنت تسـمح للباحـث أن یجـد مـا یحتاجـه مـن مصـادر مختلفـة وال یعتمـد علـى الكتـب التـي صـدرت فـي بلـد معـین مـثال أو الموجـودة فـي 

  ه بوابة ما إن یفتحها حتى تقدم له ما یحتاجه یأتیه من كل مكان.مكتبة جامعیة ما وٕانما أمام
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  سهولة الوصول للمعلومة وتوفیر وقت الباحث:  -٣
فتواجــد محركــات البحــث المتعــددة والمتطــورة بمــا فیهــا مــن قــدرة عالیــة وســهلة علــى البحــث أو التصــفح تمكــن أي باحــث مــن البحــث دون 

تعــدد هــذه المحركــات وهــذا مــا یتــیح البحــث فــي أكثــر مــن محــرك فــي آن واحــد أو االنتقــال مــن  الحاجــة إلــى مســاعدة مــن أحــد، إضــافة إلــى
محرك إلى آخـر عنـد عملیـة البحـث، ممـا یـؤدي إلـى استحضـار المعلومـات المطلوبـة مـن أكثـر مـن مكـان، كمـا أن تواجـد محركـات البحـث 

وضـوع أو الكاتـب أو جهـة النشـر أو الجامعـة أو البلـد أو غیـر یسمح للباحث أن یصل للمعلومـة مـن خـالل عـدة مـداخل عبـر الكلمـة أو الم
  ذلك.

: لعل أهم ما تتمیز به اإلنترنت هو القدرة المثالیة على تحدیث معلوماتهـا، فـأي تطـویر أو تحـدیث فـي كتـاب سـنوي حداثة المعلومات -٤
حـال أصـعب عنــدما یكـون األمـر مرتبطـا بطبعـات الكتــب مـثال یحتـاج عامـا كـامال انتظــارا لصـدور العـدد السـنوي منـه لیــتم هـذا التعـدیل، وال

  غیر محددة الموعد، أما اإلنترنت فاألمر ال یستغرق سوى بضع دقائق یتم خاللها تعدیل المعلومة أو تحدیثها أو إضافة معلومة جدیدة.
  انفتاح اإلنترنت مادیا ومعنویا:  -٥

تصــبح جــزءا منهــا بصــرف النظــر عــن موقعهــا الجغرافــي أو توجههــا الــدیني أو فبإمكــان أیــة شــبكة فرعیــة أو محلیــة أن تــرتبط باإلنترنــت و 
االجتماعي أو السیاسي. ولذلك حققت خدمة اإلنترنت ما لم تحققه أیة وسیلة أخرى في تاریخ البشریة، فبینما احتاجـت خدمـة المـذیاع نحـو 

عامــا لتحقیــق هــذا الــرقم، نجــد أن اإلنترنــت قــد حققــت  ١٣ملیــون مشــترك واحتاجــت خدمــة التلیفزیــون  ٥٠أربعــین عامــا حتــى یصــبح لــدیها 
  أضعاف هذا الرقم في سنوات معدودة.

  : فالمادة معروضة طوال الیوم ویمكن الحصول علیها من أي مكان. عدم التقید بساعات محددة أو أماكن بعینها -٦
المساعدة على التعلم التعاوني الجمـاعي: ویمكـن أن نسـمیها مجتمـع البـاحثین إن جـاز التعبیـر، حیـث تقـدم اإلنترنـت إمكانیـة الوصـول  -٧

إلــى البــاحثین أو المتــابعین فــي مختلــف أنحــاء العــالم، بــل تمــنح اإلنترنــت الفرصــة للتواصــل مــع العلمــاء والمفكــرین والبــاحثین المتخصصــین 
  رائهم وتوجیهاتهم، كما تسمح بتداول الحوار العلمي بین المختصین، وهو ما یثري البحث العلمي وینمیه.والحصول على آ

  حریة المعلومات ومنع االحتكار:  -٨
تساعد اإلنترنت على حریة المعلومات متجاوزة مشـكالت الرقابـة وتتـیح كـذلك التسـاوي بـین الـدول وأیضـا التسـاوي بـین النـاس فـي الوصـول 

معلومات وعدم احتكارها لصالح جهة ما أو بلد بعینه، وهذا یمنح الباحـث فرصـة االطـالع علـى كافـة اآلراء واألقـوال فیمـا یبحـث فیـه إلى ال
  دون قیود.

  
  مجاالت استخدام االنترنت في البحث العلمي:

متشعبة المجاالت ومترامیة األطـراف المساعدة على توفیر أكثر من طریقة في البحث والتعلیم. فاإلنترنت ما هي إال مكتبة كبیرة  .١
  تتوفر فیها الكتب والدراسات واألبحاث والمقاالت في المجاالت المختلفة.

  اإلطالع على آخر األبحاث العلمیة واإلصدارات من المجالت والنشرات العامة والمتخصصة. .٢
ترنــت، وهــو مــا یعــرف بــالتعلیم اإللكترونــي، وهــذه البــرامج االســتفادة مــن البــرامج والــدورات والدراســات التعلیمیــة الموجــودة علــى اإلن .٣

بتنوعها تفید البـاحثین فـي مجـاالتهم أو فـي المجـاالت المرتبطـة بهـا ككیفیـة كتابـة األبحـاث مـثال، كمـا أنهـا متاحـة للبـاحثین حتـى 
  وٕان لم تتواجد مثل هذه البرامج في بلده أو مدینته.

ط المتعــددة، وهنــاك الوثــائق والبیانــات، وهنــاك األفــالم الوثائقیــة، إضــافة إلــى األشــكال التنــوع فــي وســائل العــرض، فهنــاك الوســائ .٤
  التقلیدیة للمقال، وهذا یهیئ فرصة االطالع واالستفادة بصورة واسعة وغیر مملة.
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  عوائق وعقبات استخدام االنترنت في البحث العلمي:
  : عدم المعرفة بالحاسب اآللي واإلنترنت -١

قات اإلنترنت في المصانع والغرف التجاریة واألعمال اإلداریة إال أن تطبیقات استخدامھا في التعلیم والبحث العلمي أقل بالرغم من تطبی
من المتوقع وتسیر ببطء شدید عند المقارنة بما ینبغي أن یكون. وال یزال ھناك بعض أعضاء ھیئة التدریس یعزفون عن استخدامھا 

  لتقنیة، أو عدم القدرة على استخدامھا، أو عدم استخدام الحاسب اآللي.نتیجة عدم الوعي بأھمیة ھذه ا

  : عشوائیة اإلنترنت وعدم دقة المعلومة -٢
بــدأت اإلنترنــت عشــوائیة التأســیس واســتمرت كــذلك. فكــل إنســان بإمكانــه فــتح موقــع یبــث فیــه مــا شــاء مــن معلومــات. وینــتج عــن ذلــك عــدم 

ما یمكن أن تنشر معلومة ما لتخدم غایة وراءها، یضاف إلـى ذلـك أن نتـائج البحـث مهمـا كانـت معرفة مدى صحة المعلومات أو دقتها، ك
 دقیقة فإنها بالقطع ستحمل في طیاتها نتائج عشوائیة نظرا لعشوائیة المدخالت، كما ال یمكن التوثق من المعلومة عبر اإلنترنت وسط الكم

  یمكن لمراكز األبحاث والدراسات أن تتابع كل كلمة تنشر في اإلنترنت. الهائل من المعلومات المنشورة بدون تدقیق، كما ال
  

ویشـــیر الـــبعض إلـــى أن نتـــائج األبحـــاث دلـــت علـــى أن البـــاحثین عنـــدما یحصـــلون علـــى المعلومـــة مـــن اإلنترنـــت فـــإنهم یعتقـــدون صـــوابها 
شـبوهة، ولـذلك علـى البـاحثین تحـري الدقـة قبـل وصحتها، وهذا خطأ في البحث العلمي، ذلك أن هناك مواقع غیر معروفة أو على األقـل م

  اعتماد المعلومة.
كمــا أن بعــض المواقــع تســعى للحصــول علــى إعالنــات، وهنــا یصــبح للمعلــن دور وتــأثیر فــي مســائل االتصــال العلمــي، بــدال مــن المســتفید 

ة، ممـا یضـر بالمصـلحة العلمیـة لصــالح النهـائي وهـو الباحـث الـذي كـان یـتحكم فـي مسـیرة التفاعـل بینـه وبــین مـا ینـتج مـن معلومـات علمیـ
  المصلحة التسویقیة.

  عدم اعتماد اإلنترنت كمصدر علمي موثوق به:  -٣
مــا زالــت اإلنترنــت تعــاني مــن مســألة التوثیــق أو األصــالة فیمــا تقدمــه مــن معلومــات وبحــوث، فمعظــم الجامعــات لــم تعتــرف بهــا كمصــدر 

إلـى أن یبحـث عـن الكتـب أو المصـادر الورقیـة التـي أشـارت إلیهـا المعلومـات الموجـودة  معلوماتي للبحث العلمي، فیضطر الباحث بالتـالي
  على اإلنترنت لیضعها كمصادر في بحثه. 

  
وهـي مشــكلة مستعصـیة وصــعبة، خاصـة إذا كانــت هـذه المصــادر متـوافرة فــي بلــد بعیـد، وقــد یضـطره هــذا إلـى تجــاوز األمانـة العلمیــة  إمــا 

ى أنه اطلع علیها بنفسه، أو بنسبتها لنفسه دون اإلشارة إلى الكاتب الحقیقي. كما ال ننسى أن هنـاك العدیـد مـن بذكر مراجعها المذكورة عل
المعلومــات علــى اإلنترنــت غیــر مذیلــة باســم صــاحبها الحقیقــي، بــل ینســبها شــخص آخــر لنفســه، وهــذا مــا یشــیر إلــى مشــكلة متصــاعدة هــي 

  حقوق النشر.
  التكلفة المادیة:  -٤

التواصـل مـع الشـبكة إلـى تكلفـة مادیـة مـن أجهـزة حاسـب آلـي مجهـزة وخطـوط هـاتف كمـا أن االتصـال نفسـه لـه تكلفـة، یضـاف إلـى یحتاج 
ذلــك تطــور البــرامج واألجهــزة المســتمر والیــومي ممــا یمثــل عبئــا جدیــدا علــى البــاحثین ومراكــز األبحــاث. كمــا ال یمكــن الوصــول إلــى مواقــع 

اك الباحـث مـن خاللـه. حیـث إن العدیـد مـن المواقـع ذات السـمعة الطیبـة والموثـوق بهـا تسـتخدم هـذا النظـام، عدیدة إال بـدفع مبلـغ یـتم اشـتر 
  وهو ما یمثل عبئا مادیا آخر.

  



 

      ٤٢ 
 

نظرا ألن معظم البحوث العلمیة المكتوبة في اإلنترنت باللغـة اإلنجلیزیـة، لـذا فـإن االسـتفادة الكاملـة مـن هـذه الشـبكة سـتكون مـن  -٥
. والباحثون العرب في مجملهم مستواهم ضعیف على صـعید اللغـات األخـرى ممـا یحـرمهم مـن معلومـات مهمـة ن هذه اللغةنصیب من یتق

  ومفیدة لهم.
  المشاكل الفنیة التقنیة:  -٦

كانقطاع خط اإلنترنت أو التیـار الكهربـائي أثنـاء البحـث أو تعطـل جهـاز الحاسـب اآللـي عوضـا عـن انتهـاء االشـتراكات الخاصـة بالـدخول 
  على اإلنترنت وغیرها من العوائق.
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  المحاضرة الرابعة عشرة
  

  لى المعلومات:األسالیب الحدیثة لجمع والحصول ع
لــم تعــد األســالیب والطــرق الكالســیكیة القدیمــة لجمــع البیانــات هــي الســائدة فحســب، بــل وظفــت وفــق المتغیــرات التكنولوجیــة الحدیثــة طــرق 
وأســالیب جدیــدة تعتمــد الســرعة واختــزال الوقــت وتبحــث عــن الصــدق وقلــة التكــالیف والدقــة فــي العمــل وتســهیل التعامــل مــع المبحــوثین أو 

  المعلومات.مصادر 
  ومن األسالیب الحدیثة لجمع البیانات بتوظیف شبكة اإلنترنت خصوصا في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة:

  استخدام محركات البحث على شبكة اإلنترنت الكتشاف ما هو موجود على الشبكة. -
ل المجـالت العلمیـة مـثال، ودلیـل الجامعـات، ودلیـل استخدام أدلة اإلنترنت، ومنها تلك المتخصصة بشتى أنـواع االهتمامـات، فهنـاك دلیـ -

  الباحثین، ودلیل المواقع العراقیة أو التونسیة أو العربیة ...... الخ.
  المقابلة باستخدام اإلنترنت عن طریق برامج مثل الماسنجر والبال توك وغیرها. -
ض استطالعات الرأي أو االستفتاءات أو إجراء البحوث والدراسات المواقع اإللكترونیة التي تضع استمارات استبیان إلكترونیة وذلك لغر  -

العلمیة. وخشیة من عملیة تكرار ملء االستمارة فـإن هنـاك تقنیـات عالیـة ال تسـمح بتكـرار مـلء االسـتمارة مـرة أخـرى إال مـن جهـاز حاسـب 
  آخر أو خط اشتراك آخر.

  یة والدینیة.المواقع الخدمیة الخاصة مثل المواقع الحكومیة والتعلیم -
المكتبات اإللكترونیة المتوفرة على الشبكة. والتي تسمح للباحث أن یقلـب صـفحات كتـب وبحـوث ومقـاالت عدیـدة والبحـث عـن موضـوع  -

  معین أو مؤلف معین.
ات الشـباب أو المنتدیات اإللكترونیة وهـي مواقـع تبـادل اآلراء واألفكـار ألعـداد مـن مرتـادي الشـبكة تجمعهـم خصـائص مشـتركة، مثـل فئـ -

اهتمامات مشتركة مثل الریاضة. ویتم االنضمام لهؤالء وفق فتح حساب مجاني عادة یحصـل مـن خاللـه المشـترك علـى كلمـة مـرور ولقـب 
  ممیز.

فرصة االحتكاك والمعایشة للمجتمعات (االفتراضیة) من خالل هـذه األنـواع مـن البـرامج التـي تـوفر فرصـا للوصـول إلـى مجتمعـات ذات  -
ص مشــتركة وفقــا للمهنــة أو النــوع أو الفئــات العمریــة أو الهوایــة وغیرهــا. وبهــذا فهــي تــوفر قاعــدة بیانــات كبیــرة ومهمــة، وأرضــیة جیــدة خــوا

للعدید من البحوث واالستطالعات. وهـذا یعنـي إمكانیـة وسـهولة اسـتهداف مثـل تلـك الفئـات واالطـالع المباشـر علـى مختلـف القضـایا التـي 
  التي تعانیها أو التوجهات التي تسیر نحوها وهكذا. تطرحها أو المشاكل

  
إن طبیعــة هــذه المجتمعــات مــن ناحیــة التقائهــا واألهــداف التــي تجمعهــا والغایــات التــي تهــدف إلیهــا، تجــري عبــر شــبكة اإلنترنــت العالمیــة. 

ــس فــي بیتــه خلــف جهــاز الحاســب ا لــذي یملكــه، ممــا یتــیح لــه حریــة وبإمكــان الشــخص أن یلتقــي أناســا مــن مختلــف بلــدان العــالم وهــو یجل
ة. الحركة والطرح والتعبیر عما یجول في نفسه بحریـة تامـة بعیـدا عـن العوائـق التـي تفرضـها القیـود االجتماعیـة والثقافیـة والسیاسـیة المختلفـ

  وبهذا فهو یعطي نسبة كبیرة من المصداقیة لبیانات البحث التي یتم تحصیلها.
  

ومن الدراسات الرائدة في اسـتخدام هـذه التقنیـات دراسـة (فیلیـب كـورزني) التسـوق واالتصـال لآلسـیویین والهسـبانك. وكـان الغـرض الرئیسـي 
الـذي تقــوم علیــه هـذه الدراســة هــو تقـدیم نتــائج مســح بالبریــد اإللكترونـي أجــري مــع األمریكـان الهســبانك بهــدف فهـم العناصــر الرئیســیة التــي 

مســتجوب عبـــر البریـــد اإللكترونــي ممـــن یحملـــون األلقـــاب  ٣٠٠٠ســـبیل االنــدماج مـــع الثقافـــة األمریكیــة. وتـــم مراســـلة حـــوالي  یتبنونهــا فـــي
  دلیل على شبكة اإلنترنت.  ١١الهسبانكیة المدرجة في 
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  عیوب استخدام هذه التقنیات:
ي البحـث العلمـي. حیـث حصـل الباحـث علـى اســتجابة وقـد أبـرزت هـذه الدراسـة الرائـدة بعـض العیـوب فـي اسـتخدام مثــل هـذه التقنیـات فـ -

منهـا غیـر صــالح ألنهـا أتـت مـن أفـراد یعیشـون خـارج الوالیـات المتحــدة أو  ١٢٠مسـتجوب. وكـان حـوالي  ٣٠٠٠ردا فقـط مـن أصـل  ٣١٠
  كانت غیر مكتملة أو من أفراد ذكروا أنهم لیسوا من الهسبانك.

الحتمـاالت الكـذب أو التزییــف التـي تحـدث أحیانــا لسـبب أو آلخـر والتــي یكـون مردهــا  ومـن المحـاذیر األخــرى أن نكـون دقیقـین وحــذرین -
  األساسي خوف المبحوث من أن تكتشف هویته إذا ما كان یصرح بأمور یحرص على إخفائها.

  
ر إرسـال الفیروسـات كما أن هناك احتماالت إلمكانیة اختراق شبكة المعلومات أو الموقع وخرق سریة المعلومـات، أو حـدوث اعتـداء عبـ -

  التي تعطل أجهزة الحاسب اآللي للمستلمین أو تخوف بعض المبحوثین من ذلك.
  وهناك إمكانیة كبیرة أیضا للتضلیل وانتحال الصفة، لذا یتوجب الحذر والتقصي من بعض المعلومات واألشخاص قبل التعامل معهم. -

  محركات البحث والبحث العلمي:
ن بــرامج علــى الشــبكة العالمیــة تعمــل بمثابــة دلیــل مكتبــة یســتطیع أن یعطیــك اإلجابــة الســریعة علــى العنــوان محركــات البحــث هــي عبــارة عــ

الــذي تبحــث عنــه مــن خــالل كتابــة كلمــة أو عــدة كلمــات مفتاحیــة لهــذا الموضــوع مــن ناحیــة احتمــال كونــه موجــودا أم ال وٕاذا كــان العنــوان 
المتخصصة في البحث العلمي ذلك الذي أطلقته شركة جوجـول ویحتـوي فقـط علـى  موجودا فسوف یعطیك تفاصیله. ومن محركات البحث

  مقاالت علمیة وأبحاثا 
http://www.scholar.google.com 

  
  وللحصول على نتائج أفضل من عملیة البحث من خالل محركات البحث، توجد مجموعة توصیات من أهمها:

  قنیات المستخدمة في هذا المحرك من أجل توظیفها في عملیة البحث.من المفید أوال أن تتعرف على محرك البحث والت .١
  حدد ما ترید من اإلنترنت في شكل دقیق (موضوع محدد أو مواقع محددة). .٢
  حاول أن تستخدم كلمات دقیقة ومباشرة للموضوع الذي ترید البحث عنه. .٣
  من المترادفات والصیغ لكلمات البحث.ال تكتفي بطریقة واحدة في إدخال كلمة البحث، حاول في عدید  .٤
لدى البحث عن المفاهیم المجردة استخدم صیغة المفرد ولدى البحث عن األشـیاء المحسوسـة أو األشـخاص والجماعـات اسـتخدم  .٥

  صیغة الجمع.
  ال تستخدم العبارات العامة وكثیرة االستخدام مثل حروف الجر والعطف. .٦
  تبحث عنه وبتداخالته مع الموضوعات األخرى. كن على إلمام بالموضوع الذي .٧
  لدى عدم اقتناعك بنتائج بحثك استخدم البحث المتقدم الذي تتیحه معظم محركات البحث العربیة والعالمیة. .٨
إذا كنــت تبحــث عــن موضــوع محــدد حــاول أن تتعــرف علــى محركــات البحــث المتخصصــة مثــل محــرك بحــث خــاص بالطــب أو  .٩

  االقتصاد.
لــم تكــن مرتاحــا مــن نتــائج بحــث مــا، حــاول اســتخدام محــرك بحــث آخــر أو اســتخدام محــرك بحــث یجمــع عــددا مــن محركــات  إذا .١٠

  البحث.
  من أجل الحصول على معلومات دقیقة حاول أن تستخدم األدلة الموضوعیة بدال من محركات البحث. .١١
نطــاق البحــث عــن طریــق اســتخدام عبــارات أكثــر شــموال مــن إذا كــان عــدد المواقــع المســترجعة صــغیرا حــاول أن توســع مجــال أو  .١٢

  العبارة التي أدخلتها وحصلت على نتائج قلیلة.

http://www.scholar.google.com
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  عملیة التوثیق في البحث اإللكتروني:
تتم عملیة التوثیق باإلشـارة إلـى الـرابط كـامال وذلـك باستنسـاخه مباشـرة كطریقـة سـریعة للتوثیـق، مـع ذكـر اسـم الموقـع إن كـان مشـهورا كـأن 
یكون موقع مجلة أو جریدة أو تابعا لمنظمة أو مؤسسة ما، مع ذكر تاریخ النشر وذلك ألن بعض المواقـع تعمـد إلـى حـذف مـا نشـرت بعـد 

  المساحة التي تحتجزها. ومثال ذلك:فترة بسبب ضیق 
  .٢٠٠٤نوفمبر  ١٥الربیعي، فالح، النظام التعلیمي ومتطلبات سوق العمل في لیبیا، مجلة علوم إنسانیة، 

http://www.ulum.nl/a151.htm  
 

  االنترنت والبحث العلمي: استنتاجات وتوصیات:
  وطننا العربي یعاني من أزمة طاحنة وتخلف حضاري واضح.مازال البحث العلمي عموما، ودور اإلنترنت فیه خصوصا، في  .١
مسـألة التوثیـق العلمـي ودقـة المعلومـات عبـر شــبكة اإلنترنـت قضـیة یجـب االلتفـات إلیهـا ومحاولــة إیجـاد السـبل لحلهـا فـي أسـرع وقــت  .٢

وط بهـا دراسـته وتقـدیم الحلـول لـه. ممكن، وهو الدور الـذي علـى الجامعـات ومراكـز األبحـاث والمؤسسـات العلمیـة القیـام بـه، وهـي المنـ
ویمكن أن تقوم هذه الجهات بالتعاون فیما بینها لعمل مسابقات أبحاث للباحثین حول كیفیـة حـل هـذه المشـكلة وٕاقامـة مـؤتمرات علمیـة 

  تجمع المتخصصین لوضع استراتیجیات العالج.
ن ثم منح المواقع التـي تطبـق المیثـاق والنظـام واإلجـراءات أن هناك ضرورة لوضع میثاق علمي ونظام وٕاجراءات لمواقع اإلنترنت، وم .٣

تنـــال شـــهادة بعلمیتهـــا واعتمادهـــا علـــى المســـتوى األكـــادیمي، فیمـــا یمكـــن أن یعـــرف بـــاألیزو األكـــادیمي الـــذي یـــتم مـــن خاللـــه اعتمـــاد 
  ي موثق ومعترف به.الجامعات ومراكز األبحاث والمؤسسات العلمیة لمواقع اإلنترنت التي حازت الشهادة كمصدر علم

ینبغــي علــى المؤسســات والجهــات ومراكــز المعلومــات غیــر الحكومیــة أن تشــارك بشــكل أكبــر فــي دعــم البحــث العلمــي عمومــا والبحــث  .٤
  العلمي على شبكة اإلنترنت على وجه الخصوص.

نى للبــاحثین تحقیــق أكبــر قــدر مــن یجــب العمــل علــى إنشــاء مواقــع وقواعــد بیانــات باللغــة العربیــة مبنیــة علــى أســس علمیــة كــي یتســ .٥
  االستفادة من تلك الشبكة.

ضــرورة إعــادة تأهیــل أســاتذة الجامعــات فــي مجــال اللغــات األخــرى غیــر العربیــة، وخاصــة اللغــة اإلنجلیزیــة، إضــافة إلــى زیــادة جرعــة  .٦
ا أساسـیا للقبـول فـي الدراسـات العلیـا التركیز في مناهج الجامعات على رفع مستوى اللغة عند الطالب، واعتماد وجود لغة أخرى شرط

  في معظم التخصصات.
اإلنترنــت ثــورة وثــروة معلوماتیــة، لهــا ممیزاتهــا المبدعــة، غیــر أنهــا تحــوي العدیــد مــن العقبــات، ونجاحنــا فــي اســتخدامها بشــكل علمــي  .٧

  :ومن هذه العواملها ألجیالنا، صحیح یعتمد على عدة عوامل نحتاج إلى تأصیلها في مدارسنا ومؤسساتنا التعلیمیة، وتعلیم
  نشر ثقافة اإلنترنت بین أوالدنا بكافة مراحلهم التعلیمیة بدءا من االبتدائیة. - 
  توفیر األماكن المجهزة بالتجهیزات الالزمة في المدارس والمكتبات العامة وتفعیل دورها. - 
مـن اإلنترنـت فـي المؤسسـات التعلیمیـة، ومتابعـة تنفیـذ هـذه  قیام وزارات التربیة والتعلیم بوضع الخطط لتفعیـل دور االسـتفادة - 

  الخطط.
  وضع برنامج خاص لتدریب المعلمین على اإلنترنت تمهیدا الستخدامها كأداة في التعلیم. - 
دعــم المــدارس التــي تســتخدم فیهــا اإلنترنــت فــي كافــة أشــكال العملیــة التعلیمیــة باإلضــافة إلــى تحفیــز المعلمــین الــذین یفعلــون  - 

  دور اإلنترنت في العملیة التربویة، وتكریم الطلبة المستخدمین لإلنترنت في البحوث العلمیة.
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