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   وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها جهاز إلكتروني يمكن برمجته لكي يقوم بمعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها

 . بدقة وسرعة فائقة
  الجهاز الذي يمكنه تشغيل برامج لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام. 
   من خالل أداء التعليمات المخزنةمجموعة متداخلة من األجزاء لديها هدف مشترك. 
  آلة حاسبة إلكترونية ذات سرعة عالية ودقة كبيرة يمكنها قبول البيانات وتخزينها ومعالجتها للحصول على النتائج ك

 .المطلوبة
  

 

  هما مكونين رئيسيينيتكون جهاز الحاسب اآللي من: 
 

 
  وسةالمواد واآلالت واألدوات المحسوسة والملم :  
  مثل الفأرة ولوحة المفاتيح:  مشاهداً  ما كان منها ظاهراسواء .  
  المعالج الدقيق والذاكرة بأنواعها المختلفة: صندوق الحاسب اآللي، مثل  ما كان منها داخلأو  

 
  لمهـــام البـــرامج التـــي يـــتم مـــن خاللهـــا تشـــغيل الحاســـب اآللـــي واالســـتفادة منـــه فـــي تنفيـــذ ا

المتعــــددة، مثــــل بــــرامج نظــــم التشــــغيل والبــــرامج المســــاعدة ألنظمــــة التشــــغيل والبــــرامج التطبيقيــــة 
  .المختلفة

  

 :   
  

  هي أربعة أقسام رئيسيةتنقسم المكونات المادية إلى: 
  

  
  لوحــة المفــاتيح والفــأرة :  ومــن أمثلتهــا، الحاســب اآللــي  الوحــدة التــي يــتم مــن خاللهــا إدخــال البيانــات والتعليمــات إلــى

  .والماسح الضوئي والكاميرا الرقمية والميكروفون والقلم الضوئي
  
  الوحدة التي يتم من خاللها تخزين البيانات ومعالجتها بناء على التعليمات، وبالتالي فإنها تقوم بـالجزء األكبـر واألهـم مـن 

 .عمل الحاسب اآللي، وتتكون من آالف الدوائر اإللكترونية المتكاملة
  
   الوحــدة التــي تقــوم بتخــزين البــرامج والبيانــات التــي ســيتم التعامــل معهــا الحقــا بنــاء علــى طلــب المســتخدم، وعنــدما يريــد

وتحميلها  إلى الذاكرة العشوائية أوال، ثم يتم التعامل معهـا بعـد  المستخدم تشغيل برامج أو ملفات مخزنة عليها يتم استدعاؤها
القــرص الصــلب، والقــرص المــرن، : ذلــك، ومــن مميزاتهــا أنهــا ال تفقــد محتوياتهــا إال عنــدما يقــرر المســتخدم ذلــك، ومــن أمثلتهــا

 . والقرص المدمج، والذاكرة الوميضية أو الفالش
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  الشاشة، والطابعة، والسماعات، والراسمات:  ومنها، من خاللها إخراج النتائج من الحاسب اآللي  الوحدات التي يتم . 

  

   
  

 تنقسم المكونات البرمجية إلى ثالثة أقسام رئيسية هي: 
  

  
  برنامج يقوم بتنظيم عمل الحاسب اآللي والتحكم فيه.  
  
   مجموعــة البــرامج التــي تســاعد أنظمــة التشــغيل علــى أداء مهامهــا المتعــددة، مثــل لغــات البرمجــة وبــرامج إعــداد المكونــات

  . المادية وتهيئتها
  
  تقديميــة وقواعــد ، مثــل بـرامج معالجــة النصــوص والجــداول اإللكترونيـة والعــروض ال البــرامج المصــممة للقيـام بمهمــة معينــة

  : ومن أهمها. البيانات والنشر المكتبي والوسائط المتعددة وغيرها
   
  وقـد أضـيفت للبرنـامج وظـائف كثيـرة مثـل  وتنسـيقها وإعـدادها –الكلمات والجمـل والفقـرات  –برنامج يقوم بتحرير النصوص ،

 .هاالتعامل مع الجداول والصور واألشكال ودمج المراسالت وغير 
   
  برنـامج يقـوم بإعـداد جـداول، بحيـث يـتم التعامـل معهــا إلكترونيـا، فيسـمح البرنـامج بالقيـام بالعمليـات الحسـابية المختلفـة وكتابــة

  .الدوال الرياضية وإنتاج المخططات التوضيحية
   
 نوعـة، مثـل النصـوص والجـداول والصـور والفيـديو والصـوت وعرضـها برنامج يقوم بتصميم وإنتاج شرائح، تحتوي علـى عناصـر مت

  .بطرق جذابة ومشوقة
   
 مثل قاعدة بيانات الطالب، والبحث فيها واستخالص معلومات منها برنامج يقوم بإنشاء وتنظيم بيانات مرتبطة ببعضها البعض ،.  
   
 مثــل الخــرائط والنشــرات والبطاقــات والمجــالت وصــفحات الغــالف وبطاقــات  جــودة عاليــةبرنــامج يقــوم بإنتــاج وثــائق رســومية ب ،

 .األعمال
   
 برامج تقوم بإنشاء ومعالجة وعرض ملفات الصوت والرسوم الثابتة والمتحركة والصور والفيديو .  
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    حاسبات آلية  )١ الغرض. 
.الغرض حاسبات آلية  )٢ 

    
  . الحاسبات  )١
  .الحاسبات  )٢
  الحاسبات . 

  

 
  .الحاسب  )٣  .الحاسب  )٢  .الحاسب  )١

  

  
 

  
 ية عملية داخل الحاسـب مثـل عمليـة جمـع رقمـين أو تحويـل معلومـة مـن جـزء مـن الـذاكرة ويقصد بالسرعة الزمن الذي تستغرقه أ

  . إلى جزء آخر
  
  الدوائر الداخلية لحاسبات اليوم مصممة بحيث تضمن عدم وجود أخطاء مع وسائل إلشعار المستخدم بـأن هنـاك خطـأ مـا لـدى

  . حدوثه حيث يسهل تفاديه
  
 ال توفر مساحات تخزينية فحسب بل توفر قدرا هائال من الوقت في عمليات استرجاع المعلومات كما أنها تضمن  هذه الخاصية

  . سالمة وحداثة المعلومات
  
  أحد خواص حاسبات اليوم أنها تمتاز بالمرونة وهذا يعني في مجال معالجة البيانات أن الحاسبات المتعددة األغراض يمكنها أن

  .  ديد من األعمال وال تكون قاصرة على عمل معين دون غيرهتؤدي الع
  
  الحاسبات الحديثة لها قابلية النمو واالتساع وهذا يعني أنـه بازديـاد التوسـيع فـي اسـتخدام جهـاز حاسـب مـا فقـد يعنـي هـذا عـدم

حيح فحاسـبات اليـوم تتميـز بقابليتهـا لتوسـيع لكـن هـذا غيـر صـ. صالحية هذا الجهاز بعد مرحلة ما نسبة لصغر حجمه أو طاقتـه
  .  وإضافة أجهزة مساعدة وزيادة الذاكرة
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  دراسة لمشكلة ما تحتـوي إمكانيـة المناقشـة والبحـث، هـدفها الوصـول إلـى إيجـاد حـل أو عـدة حلـول عبـر اختبـارات عميقـة

لمنهج يحقق في جميع الشواهد التي يمكن التحقق منها والتي تقبل في  لفرض أو عدة فروض وذلك عن طريق استخدام أشمل
 .النهاية التعميم

   وسـيلة للدراسـة يمكـن بواسـطتها الوصـول إلـى حـل لمشـكلة محـددة وذلـك عـن طريـق التقصـي الشـامل والـدقيق
  . لجميع الشواهد واألدلة التي يمكن التحقق منها والتي تتصل بمشكلة محددة

  
  مجموعة من القواعد العامة المستخدمة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم، بواسطة طائفة من القواعد التي تهيمن على

  . سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة
  

 
  

    الذي يمثل الحروف واألرقامالمعلومة في شكلها الخام و.  

   :  مجموعـة مـن البيانـات والتـي يـتم معالجتهـا عـن طريـق جمعهـا وتصـنيفها وتحليلهـا مـن أجـل
  . استخراج معلومة تفيد صانعي القرار

  

  
 ي عالمية االنتشار سريعة التطورتعد االنترنت أحدث وسيلة إعالمية وه. 
  : حيـث تتكـون االنترنـت مـن عـدد كبيـر مــن  تـرابط بـين الشـبكات وبعبـارة أخـرى شـبكة الشــبكات ،

يسـمى ويحكـم تـرابط هـذه األجهـزة وتحادثهـا بروتوكـول موحـد . شبكات الحاسب المترابطة والمتناثرة في أنحاء كثيرة من العـالم
 . )  تراسل االنترنت( بروتوكول 

   مجموعــة مــن الشــبكات العالميــة المتصــلة بماليــين األجهــزة حــول العــالم لتشــكل مجموعــة مــن الشــبكات
 .الضخمة، والتي تنقل المعلومات الهائلة بسرعة فائقة بين دول العالم المختلفة، وتتضمن معلومات دائمة التطور

  التصــاالت العالميــة التــي تضــم الماليــين مــن أجهــزة الحاســب اآللــي وهــو االتصــال بشــبكة ا
المتصــلة مـــع بعضـــها الــبعض عـــن طريـــق خطــوط هاتفيـــة تعمـــل علـــى مــدار الســـاعة وبواســـطتها يســتطيع الطـــالب الحصـــول علـــى 

  . المعلومات المطلوبة من أجل تدعيم عملية البحث العلمي للعملية التعليمية
  
-  شبكة ضخمة من أجهزة الحاسب المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم.  
-   خط المعلومات السريع.  
-  شبكة الشبكات .  
  

  



  ]  [KFU 

  
  بأنه استرجاع المعلومات من خالل استعمال الحاسبات اآللية . 
  استخدام الحاسبات اآللية والتي قد تحتوي على المعلومات المطلوبة بصورة كلية أو جزئية .  
  
  
 وقد تم استخدام . المعلومات وجوانب المعرفة المختلفة مع ضخامة حجمها وتطور أساليب التعامل معها يعتبر ناتجا طبيعيا لتنوع

الحاسب اآللي في عمليات التشخيص في المؤسسات العالجية مبكرا، بينما ال يزال اسـتخدامه فـي نظـم دعـم القـرار فـي مجـال 
خيـرة العديـد مـن التطبيقـات لـدعم القـرار التـي تعتمـد علـى قاعـدة  الخدمات اإلنسانية في مراحلـه األولـى وانتشـرت فـي اآلونـة األ

  . كبيرة من المعلومات باإلضافة إلى مقدرة تحليلية متميزة
  
  يمكن عن طريق المعلومات والبرامج المختلفة المستخدمة في الحاسب اآللي وضع التشخيص الدقيق والخطة العالجية الالزمة

  . بناء على ما تم تخزينه بالحاسب اآللي من بيانات أمكن الحصول عليها من المريض أو المحيطين به لكل حالة على حدة
  
  من خالل حفظ البيانات الخاصة بالعميل والخدمات التي قدمت له سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية يتحقق التنسيق والتكامل

  .بتقديم نفس الخدماتفي الخدمات بين المؤسسات المشابهة التي تقوم 
  
  قــد يســتفيد العميــل مــن الخدمــة الواحــدة مــن أكثــر مــن قســم ممــا يــؤدي إلــى التضــارب أو االزدواجيــة ولكــن مــن خــالل تســجيل

  .البيانات وحفظها بالحاسب اآللي يمكن استرجاع الخدمات التي حصل عليها لمنع تكرار أو ازدواجية الخدمة
  
 يتم استخدام الحاسب اآللي في الممارسة المباشرة داخل المؤسسات الحكومية واإلدارية والتنفيذية.  
  
  تحديـد كفــاءة وفاعليـة األعمـال التــي يقـوم بهـا األخصــائي االجتمـاعي لمعرفـة أوجــه الـنقص فـي أدائــه المهنـي والتعـرف علــى : هـو

  .لتعميمها حتى يمكن تقويم األخصائيين االجتماعيين بطريقة علمية وموضوعية نواحي القوة في أدائه
  
  حفظ البيانات بطريقة سـليمة خوفـا مـن الضـياع أو االنـدثار وتسـتخدم كمعيـار لقيـاس العميـل واألخصـائي والخـدمات التـي : وهو

  .حصل عليها العميل حتى يمكن استرجاعها سهلة وسريعة وقت الحاجة
  
  حيــث تســتخدم الحاســبات فــي تســجيل البحــوث االجتماعيــة التــي أجريــت فــي كافــة الحــاالت حتــى يمكــن الرجــوع إلــى نتائجهــا

باعتبارهــا نقطــة البدايــة لبحــوث جديــدة كمــا يمكــن اســتخدام الحاســب اآللــي فــي تفريــغ البيانــات وجــدولتها وتطبيــق المعــامالت 
 .اإلحصائية المناسبة لكل جدول
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  فعــن طريــق البيانــات الخاصــة بــالمجتمع المحلــي مــن مشــكالت وإمكانيــات ومــوارد وعــدد الســكان وأنشــطتهم يمكــن اســتخدام

  . الحاسب اآللي في تحديد األولويات ووضع خطط تنمية المجتمع المحلي
  
 للرقابة على جودة نظام التدريس كما أنه وسيلة لمراجعة كفاءة برامج التدريب أو تصـميم بـرامج  يستخدم الحاسب اآللي كوسيلة

وهذا الجانب ما يسمى بالحقيبة التدريبية التي تشتمل على مجموعة من الخبرات التدريبية يتم تصميمها وإعـدادها مـن . جديدة
للتـدريب مـن قبـل متـدربين يتـوفر لهـم حـد أدنـى مـن التوجيـه قبل خبراء أو متخصصين بطريقة منهجيـة ومنسـقة تسـتخدم كوسـيط 

  . واإلرشاد من قبل المشرف على البرنامج التدريبي
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 يجـة زيـادة عـدد السـكان مع تعقد المشكالت والظـواهر االجتماعيـة وازديـاد حجـم المفـردات التـي يتناولهـا البحـث االجتمـاعي نت

أصــبح مــن األهميــة بمكــان االعتمــاد علــى اســتخدام الحاســب اآللــي فــي العديــد مــن خطــوات البحــث االجتمــاعي بســبب الزيــادة 
 . الهائلة في المعلومات وتعدد المداخل النظرية والمنهجية التي تعالج الظواهر والمشكالت االجتماعية

 

 عي التـي يعتمـد فيهـا الباحـث علـى اسـتخدام الحاسـب اآللـي مـن          وهناك العديد من خطوات البحث االجتما
 : أهمها

 

  
  يلجأ الباحث إلى الحاسب اآللي لتحديـد حجـم الظـاهرة المـراد دراسـتها ومـدى أهميتهـا للعلـم والمجتمـع، ومـن خـالل الحاسـب

لبحوث التي تناولتها لعدم تكرارها أو تكرار تناولهـا مـن اآللي يمكن التحديد الدقيق للظاهرة حتى يمكن السيطرة عليها ومعرفة ا
  . نفس المنظور

  
 ولـذلك يقـوم الباحـث بـاالطالع . البحوث العلمية حلقات متصـلة ومتكاملـة والتـراكم المعرفـي يثـري مـن قيمـة البحـث االجتمـاعي

شــرة أو غيــر مباشـرة بموضــوع دراسـته ســواء علـى المســتوى المحلــي أو علـى البحــوث والدراسـات الســابقة التـي تــرتبط بصـورة مبا
  . القومي أو العالمي من خالل إجراء مسح باستخدام الحاسب اآللي

  
 في حالة البحوث الكمية، وفي حالة كبـر :يستخدم الحاسب اآللي في تفريغ البيانات التي تم جمعها والحصول عليها في حالتين

  .البحث حجم مجتمع
  
  يســتخدم الحاســب اآللــي فــي تحليــل البيانــات البحثيــة وذلــك لتقليــل األخطــاء إلــى الحــد األدنــى مــن خــالل وضــع بــرامج دقيقــة

  . للتحليل
  
 لمتغيـرات البحثيــة تعتمـد البحـوث االجتماعيـة علـى اسـتخدام العديــد مـن المعـامالت اإلحصـائية التـي توضــح أوجـه االرتبـاط بـين ا

المختلفة أو التأكد من صحة أو خطأ الفروض الموضوعة مثـل المعـامالت االرتباطيـة والمتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري 
وغيرها من المعامالت اإلحصائية التي يمكن الحصول عليها باستخدام برامج مقننة بالحاسب اآللي تتسم بالدقة العلمية والبعـد 

  . عن األخطاء
  
  تمكـن ثـورة المعلومـات التـي نعيشـها اآلن الباحـث مـن الحصــول علـى أي معلومـة أو االطـالع علـى أي بيانـات مـن خـالل وســائل

فالباحث الذي . االتصال الحديثة وهو في منزله أو مكتبه دون التقيد بالذهاب إلى مكتبة عامة في شكلها التقليدي الذي نعرفه
اعتاد استخدام المكتبة بشكلها التقليدي يواجه حاليا الحاضر العاصف المتمثل في ثورة المعلومات حيث يجد أمامه الحاسبات 
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اآلليــة التــي يمكــن أن يســتخدمها فــي البحــث عــن مصــادره فــي ثــوان معــدودة بعــد أن كــان يبــذل الكثيــر مــن الجهــد والوقــت فــي 
 . ها عالقة بموضوع بحثهالوصول إلى عدد قليل من المؤلفات التي ل

  وقد أصبح البحث حاليا عالميا في طبيعته بعيدا عن التخصص المحدود وهذا التغير خلق متطلبات جديدة فرضـت نفسـها علـى
وهـا مـا دفـع بعـض المتخصصـين فـي علـم المكتبـات إلـى . المكتبة التي عليها أن تتغير بدورها لكي تواجه هذا الحاضر العاصف

ة استمرار المكتبة كمركز الحتواء الكلمـة المكتوبـة وخاصـة أمـام تلـك المـؤثرات الخارجيـة التـي أثـرت بشـكل التساؤل عن إمكاني
 . فعال في دور المكتبة التقليدي

  وإزاء ثـورة االتصــاالت هــذه، قامــت معظــم المكتبــات التابعــة للجامعـات بــإحالل الفهــرس التقليــدي للجامعــات بمصــدر إلكترونــي
المكتبة، فيجلس الباحث أمام وحدة مفاتيح الحاسب ويطبع عنوان الكتاب الذي يريد االطالع عليه  يحتوي على جميع مصادر

باإلضافة إلى أن الباحث الذي يبحث عن . وفي خالل ثوان معدودة يظهر أمامه على الشاشة عنوان الكتاب وموقعه في المكتبة
  . في ثوان قليلة موضوع محدد من الممكن أن يحصل على كل الكتابات المتعلقة به

  
  

  
  يعد برنامج معالجة الكلمات على الحاسب اآللي من أكثر االستعماالت انتشارا بين الباحثين، فهو أداة فعالة في كتابة واسترجاع

  . ات المختلفة وعمل التحليالت البيانيةوتغيير وطباعة النص وعمل الجداول والكتابة باللغ
  
  ألف صفحة من النصوص المطبوعة وتتيح للباحثين معلومات كثيرة  ٣٠٠يمكن أن تتسع االسطوانة المدمجة الواحدة لما يعادل

مـة علـى قــرص مـن السـهل الوصــول إليهـا مـن خــالل وحـدة االسـطوانات المدمجــة، فمـن الممكـن تخــزين جميـع فهـارس مكتبــة عا
  . واحد كما تتيح للباحث أدوات عديدة داخل محتوياتها في خالل دقائق معدودة

  
  فـي بدايــة تحليـل مشــكلة البحــث يلجـأ الباحــث عـادة إلثــارة األفكــار أو مـا يعــرف بالعصـف الــذهني وإلــى محاولـة وضــع مفاهيمــه

قة بين المتغيرات التـي تحـاول أن تجيـب عليهـا دراسـته أو يحـاول األساسية في شكل يمكنه من تحقيق الفروض أو لدراسة العال
  :وهناك برامج متاحة منها. أحيانا أن يحدد السببية أو العلية بين متغيرات البحث

 - Inspiration.  
 - Semantic Mapper.  
 - Semnet.   

  ل بيــاني يجمـــع بــين المفـــاهيم توضــيح خريطـــة العالقــات االســتداللية بـــين المفــاهيم فـــي شــك
والمصــطلحات واألفكــار فيســاعد البرنــامج األول مــثال علــى تحليــل العالقــات بــين المفــاهيم الرئيســية فــي الدراســة ويوضــح هــذه 
المفــاهيم فــي وســط الشاشــة ثــم يضــع األجــزاء الفرعيــة فــي عالقــات بيانيــة طبقــا لمســتوى التجريــد المطلــوب وحســب العالقــات 

 .رضها الباحث أو النظرية ومن السهل جدا توضيح هذه العالقات توضيحا بيانياالفرعية التي يفت
   إثـارة األفكـار الجديـدة أو اقتـراح شـبكة للعالقـات بـين المفـاهيم األساسـية بسـهولة كمـا

  . مل إلبداء مالحظاتهم عليهايمكن تخزين هذه األفكار واسترجاعها عند اللزوم أو عرضها على زمالء الع
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  يتــيح الحاســب اآللــي تنظــيم كميــة هائلــة مــن البيانــات فــي شــكل مــنظم يخضــع للتصــنيف والفــرز والتكويــد واســترجاع للمعلومــات

  : وتساعد قواعد البيانات الباحث بطرق شتى. المخزنة في خالل جزء من الثانية
  . لتي لها عالقة بمشكلة البحث أو الموضوعات التي تهم الباحث في المقام األولالبحث عن الدراسات السابقة ا - 
إنشاء قواعد للبيانات تمكن الباحث من تخزين بياناته ومعلوماته أوال بأول طبقا للنظـام الـذي يضـعه وحتـى يمكـن اسـترجاع  - 

 .الباحث من قبلهذه البيانات بسهولة عند طلبها كما توضع بها السجالت والمقاالت التي جمعها 
في أثناء جمـع البيانـات تسـاعد قواعـد البيانـات الباحـث فـي تخـزين وتسـجيل البيانـات أوال بـأول لحمايتهـا أوال مـن الضـياع  - 

  . وللوصول إليها ثانيا عندما تبدأ مرحلة التحليل والتفسير
ة مضـغوطة تمهيـدا لوضـعها ويمكن عن طريق الماسح الضوئي تصوير مئات الصـفحات والمجلـدات وتخزينهـا علـى اسـطوان - 

 .في قاعدة البيانات
هذا باإلضافة إلى أنه من الممكن استخدام إجراءات النسخ والنقل الموجودة ضمن برنامج الكتابـة إلضـافة أيـة بيانـات قـد  - 

يـة يراها الباحث إلى قواعد البيانات التي تـم إنشـاؤها، ممـا يسـاعد علـى تخفـيض الوقـت والنفقـات التـي كانـت تتطلبهـا عمل
  . نقل وكتابة البيانات من قبل

  
  أتاحت ثورة االتصاالت الحديثة المجال لكي يستطيع أي باحث في أي مكان بالعالم أن يتصل بغيره مـن البـاحثين بكافـة أنحـاء

في أي بقعة من بقاع  العالم بالبريد اإللكتروني  كما يمكنه من الحصول على صور من مقاالت أو بحوث قام بها باحثون آخرون
كمــا يســاعد البريــد اإللكترونــي بعــض البــاحثين علــى التعــاون فــي إجــراء بحــوث ودراســات مشــتركة بيــنهم بــالرغم مــن بعــد . العــالم

  . المسافة التي تفصل بينهم
  
  ويعمل عليها ويستفيد  ضهاشبكة كومبيوتر تمكن ماليين الحاسبات اآللية حول العالم من االتصال ببع: االنترنت هو عبارة عن ،

منها عشرات الماليين من األفراد الذين لهم الحق فـي اسـتخدام هـذه الحزمـة ومـن خاللهـا يسـتطيعون الـدخول علـى أي حاسـب 
وبـذلك يكـون . آلي حيث يتمكنوا من تبادل الرسائل أو البحث من خالل شبكة االنترنت عن أي بـرامج أو معلومـات أو بيانـات

  . مور التي ال يمكن االستغناء عنها بالنسبة للباحثاالنترنت من األ
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  ،إذا كان غرض الباحث هو اختبار بعض النظريات العلمية أو مجرد تقديم وصف بسيط للواقـع االجتمـاعي

 
وهو في سبيل ذلـك . هر الواقع االجتماعي الذي يرغب في دراستهيبدأ الباحث عادة في تحديد مجموعة من األفكار عن مظا )١

  . يقوم بعزل المتغيرات على المستوى النظري وتكوين بعض األفكار عن العالقة السببية بين تلك المتغيرات
 .يتم تحديد قاعدة بيانات تجريبية تتضمن مؤشرات لقياس المتغيرات النظرية التي يهتم بها الباحث )٢
بتحديد الفروض النظرية التـي تتعلـق بـنمط العالقـات التـي قـد توجـد فـي المؤشـرات التجريبيـة، إذا كانـت األفكـار يقوم الباحث  )٣

  .األصلية عن الواقع االجتماعي حقيقية
  . يتم بعد ذلك تحليل البيانات إحصائيا باستخدام إحدى الطرق اإلحصائية المتعددة )٤
 يكشفها التحليل اإلحصائي بين المتغيرات قد ال تعكس النمط المتوقع الذي  وفي أغلب األحيان يتضح للباحث أن العالقة التي

. تم تحديده عند وضع الفروض النظرية مما قد يتطلب إعادة صياغة هـذه الفـروض فـي ضـؤ النتـائج التجريبيـة التـي يتوصـل إليهـا
ى فهــم طبيعــة العالقــة بــين كمــا يتطلــب ذلــك تحلــيال إحصــائيا جديــدا ويكــون الهــدف مــن كــل ذلــك هــو مســاعدة الباحــث علــ

 . المتغيرات تحت الدراسة
 وقد أصبح استخدام الكمبيوتر من األمور التي ال يمكن االستغناء عنها في البحث االجتماعي لألسباب التالية: 

  .تمكن هذه البرامج الباحث من اختبار فروض البحث أكثر من مرة وبسرعة فائقة )١
يـرات جديـدة أو خلـق مؤشـرات اجتماعيـة مـن قاعـدة البيانـات التـي قـد تسـاعده فـي تمكن هذه البرامج الباحـث مـن تكـوين متغ )٢

  . اختبار النظريات االجتماعية باستخدام عدد هائل من المتغيرات التي كان من الصعب معالجتها قبل استخدام الكمبيوتر
ليهـا عـن طريـق تعـداد السـكان الـدوري تمكن هذه البرامج الباحث من معالجة وتحليل البيانات الثانوية التي يمكن الحصـول ع )٣

وخاصة تلك البيانات والمعلومات التي لها داللة اجتماعية والتي تسـاعد علـى تطـوير الدراسـات المقارنـة وعلـى اختبـار النظريـات 
 . االجتماعية في المجاالت الديموجرافية واإليكولوجية

  
 فمنذ . ن قد تؤدي إلى عدم وضوح المقصود بهذه الكلمة بشكل متخصصكلمة بحث في المعنى الدارج وبين غير المتخصصي

المراحل األولى من التعليم الجامعي أو حتى بعد التخرج، يستخدم البعض كلمة بحث ليشيروا إلى معلومة أو جمـع بيانـات عـن 
 .يراهم الناس خارجها أبدا شيء ما أو اإلشارة إلى ما يقوم به بعض الباحثين الذين ينغلقون على أنفسهم في معامل قد ال

  العملية المنظمة لجمع وتحليل البيانات عن الظاهرة التي نهتم بها .  
 ولكي نتبين الفرق بين المفهوم الشائع والمعنى العلمي يجب أن نعرف أوال ما هو ليس بالبحث : 

  .البحث ليس مجرد جمع البيانات -
  .البحث ليس هو نقل المعلومات -
  .البحث ليس هو مجرد جمع بيانات عن أي موضوع معين -
  . البحث ليس هو كلمة نجذب بها االنتباه -
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   عملية نحاول من خاللها اإلجابة علـى سـؤال أو حـل مشـكلة مـا أو فهـم ظـاهرة مـا مـن خـالل الطريقـة المنظمـة لجمـع

 . البيانات
  الذي له خصائص مميزة نناقشها في النقاط التالية البحث هي ما تعرف بمنهجهذه الطريقة : 

 

  
 فالباحـث البـد وأن ينظـر حولـه وأن . بداية البحث مرتبطة بالعملية العقلية التي يمر بهـا الباحـث لكـي يحقـق، يسـتعلم، ويستفسـر

ل لمـاذا؟ مـا هـو السـبب فـي ذلـك؟ مـاذا يعنـي كـل ذلـك؟ هـذه هـي األسـئلة ينظر إلى المواقف التي قد تثير بعض األسئلة فالسـؤا
  . والبحث عادة يبدأ بهذه األسئلة. التي نواجهها كل يوم

  
 ألمانـةفالصياغة هـي بمثابـة تمـرين فـي ا. إن صياغة مشكلة البحث صياغة جيدة واضحة ويدون غموض هي مسألة حيوية للغاية .

فالبد أن تصاغ مشكلة البحث بدقة متناهية وهذا هو الهدف الرئيسي من البحـث فالصـياغة تتطلـب سـؤال الباحـث عمـا يهـدف 
  . من وراء عمله

  
 دة العلميـة يبدأ الباحث بتحديد المشكلة والطريقـة التـي سـوف يعتمـد فـي حلهـا بشـكل متعمـد حتـى يسـتطيع الحصـول علـى المـا

  . فاختيار التصميم والمنهج المناسب يتوقف إلى حد كبير على أسئلة البحث التي تم تحديدها. التي لها عالقة بمشكلة البحث
  
 مشكلة الرئيسية والمشكالت الفرعية ذكرنا أن الباحث عندما يحدد مشكلة البحث الرئيسية البد وأن يضع أمامه أسئلة فرعية وال

فمــثال إذا كنــت ترغــب فــي الوصــول إلــى منطقــة قريبــة مــن . هــي عبــارة عــن كــل مكــون مــن جزيئــات وكلهــا مرتبطــة ببعضــها الــبعض
وهنا سوف نالحظ . المكان الذي تعيش فيه، فالمشكلة الرئيسية هي أن تصل إلى المكان الذي ترغب فيه بطريقة سهلة وسريعة

  . بعض المسائل الفرعية التي يجب أن تفكر فيهاأن هناك 
  
  عندما يتم تحديد المشكلة والمشكالت الفرعية التي ترتبط بها يتم النظر إلى كل مشكلة فرعية في شكل استدالل نظري يسمى

وبعـد . لمعلومـات التـي سـوف تسـاعده فـي حـل مشـكلة البحـثوهذا الفرض يوجه ذهن الباحث إلى مصـادر المعرفـة وا. بالفرض
  . صياغة الفروض تأتي المعلومات أو البيانات التي قد تدعم أو ال تؤكد الفروض

  
  وض أن تكــون هــذه االفتراضــات تتشــابه االفتراضــات فــي البحــث مــع البــديهيات فــي الجبــر، فهــي حقــائق واضــحة بــذاتها والمفــر

  .صادقة وإال لما استطاع البحث أن يبدأ
  فرق بين االفتراض والفرضوهناك : 
ات التـي تـم فالفرض هو فرض مرحلي تم عرضه في البداية لكي يسهل البحث عـن الحقـائق ويظـل كـذلك إلـى أن تدعمـه البيانـ - 

  . الحصول عليها
  . ا ال يمكن أن يبدأ البحثبينما االفتراض حالة تم قبولها ألنه بدونه - 
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  بعد أن يقوم الباحث بتحديد المشكلة وتقسيمها إلى مشكالت فرعية ووضع الفروض المناسبة وتحديد االفتراضات البديهية عن

. ويقوم بتنظيم هذه البيانات حتى يمكن تفسيرها الموضوع تحت الدراسة، عليه جمع ما يمكن جمعه من بيانات يرى أنها مالئمة
  . وال توجد قاعدة مبسطة تساعد الباحث في الحصول على تفسير مناسب

  
  وتتبع خطوات منطقية أهمهاإن عملية البحث هي بمثابة عملية دائرية تبدأ ببساطة متناهية :  
  بعض األسئلة عن لماذا؟ وما سبب ذلك؟ وكيف؟تبدأ العملية البحثية بمالحظة موقف معين يثير  )١
  .يتم صياغة اإلجابة على هذه األسئلة في شكل سؤال )٢
  . يتم جمع البيانات التي لها صلة بمشكلة البحث )٣
 .قد تقدم البيانات التي تم جمعها حال مبدئيا بالنسبة لمشكلة البحث ويبدأ التخمين أو وضع فرض من الفروض )٤
  .نات جديدةيستمر طلب الحصول على بيا )٥
  .يتم تحليل وتفسير البيانات )٦
  .يتم التوصل إلى اكتشاف أو نتائج محددة عن المشكلة )٧
  .يتم تدعيم الفرض الفرض االبتدائي باستخدام المادة العلمية التي تم جمعها أو رفضها )٨
  . تصبح الدائرة مكتملة اآلن )٩
 امية للبحث المنظم ويبعد عن الفهم التقليدي للعملية البحثية إن النظر إلى عملية البحث بهذا الشكل الدائري يؤكد الطبيعة الدين

والبحث المنظم بالمعنى الذي شرحناه يبعد كل . التي تنظر إلى البحث على أنه فعل لمرة واحدة استاتيكي وكهدف في حد ذاته
  . التي يقوم بحلها ومن ثم ينظر اآلن إلى البحث المنظم على أنه يخلق مشكالت أكثر من تلك. البعد عن هذا التصور

  
 فالنجار يحتاج للشاكوش والمنشار والجراح يحتاج لمشـرط والمحاسـب يحتـاج آللـة حاسـبة وقلـم  يحتاج كل عامل إلى أدوات ،

هـا مجموعة من الوسائل التي يتم بواسطتها معالجة وتبويب البيانات حتـى يصـبح ل وكذلك الباحث يحتاج إلى. لكي يقوم بمهامه
فأدوات البحث ما هي إال وسائل مساعدة لتحقيق الهدف من وراء البحث وحتى نصل إلى النتائج المستمدة من البيانات . معنى

 . األولية
 فكـل مهنـة وكـل برنـامج أكـاديمي لـه معداتـه . وكل صانع وكل مهني يحتاج إلى أدوات متخصصة لكي يـؤدي العمـل بشـكل مثمـر

واألدوات التي يستخدمها بعض البـاحثين فـي ميـدان مـا قـد تختلـف عـن تلـك . لعمل المراد تنفيذهالخاصة التي تمكنه من أداء ا
فعالم البيولوجيا يحتاج إلى الميكروسكوب ويحتاج المحامي إلى الوثائق التشـريعية .  التي يستخدمها زمالؤهم في ميادين أخرى

  .ألكاديميين بصرف النظر عن تخصصاتهم الضيقةويهمنا أن نستعرض أدوات البحث لجميع الباحثين ا. والقانونية
  
  يجــب أن نفــرق بــين أدوات البحــث ومنهجيــة البحــث، فــأدوات البحــث هــي وســائل مســاعدة تمكــن الباحــث مــن معالجــة المــادة

ل والناتجــة عــن أمـا مــنهج البحــث فهــو تلــك الخصــائص المميـزة لمشــروع البحــث ككــ. األوليـة لكــي يصــل إلــى نتــائج ذات معنــى
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اإلجراءات المستخدمة أو خصائص البيانات المستخدمة، مع مالحظة أن مشكلة البحث هي التي تحدد المنهجية التـي سـوف 
  .نستخدمها وليس العكس

 

  رئيسية للبحث هي خمس أدواتويميز معظم الباحثين : 
  

  
  غيـر أن هـذا الـدور . أساسـية باعتبارهـا المخـزن الـذي يحتـوي علـى المؤلفـات والكتـبظلت المكتبة آلالف السنين تـؤدي وظيفـة

التقليـدي للمكتبـة بـدأ فـي التغيـر خـالل النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين وخاصـة فـي نهايتـه، فقـد بـدأت ثـورة المعلومـات التــي 
نتشـرت المعلومـات خـارج جـدران المكتبـة وا. نتجت عن تقدم البحث في شتى مصادر المعرفة فـي كـل ميـدان مـن ميـادين العلـم

  . فأصبحت المكتبات ال تتسع لهذا الكم الهائل من المعرفة وظهرت بدائل حديثة للمكتبات
 وكـذلك المعلومـات الهائلـة التـي . ومن هـذه البـدائل ظهـور االسـطوانات المدمجـة التـي حلـت محـل رفـوف المكتبـات والـدوريات

 .ق شبكة االنترنتيستطيع الباحث الحصول عليها عن طري
  فاالتصاالت الحديثة تمكن الباحث من الحصول على أي معلومة أو االطالع على أي بيانات من خالل وسائل االتصال الحديثة

  . وهو في منزله أو مكتبه دون التقيد بالذهاب إلى مكتبة عامة في شكلها التقليدي
  
 ور عديـدة مـن بينهـا اختيـار موضـوع البحـث وتطـوره واختيـار المراجـع والمؤلفـات والبحـوث يساعد الحاسب اآللي الباحث في أم

. السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث ومراجعة أدبيات موضوع البحث والقيام بعد ذلك بتحليل بياناته وكتابة التقريـر النهـائي
  . المشار إليهاكما يلعب الحاسب اآللي دورا فعاال في كل مرحلة من مراحل البحث 

  من أهمهاويعتمد الباحث في سبيل تحقيق ذلك على مجموعة برامج لها عالقة بالموضوع: 
  

استخدام المنشورات الحكومية  -   استخدام البحث اإلليكتروني -   استخدام الفهارس والملخصات - 
  المخزنة على األقراص المدمجة

  .ات الخاصة بالتحليل اإلحصائياستخدام حزم البيان -   استخدام قواعد البيانات اإلليكترونية - 
 

  مزايا كثيرة أهمهاويعتمد الباحث لتحقيق معظم ما سبق ذكره على االسطوانات المدمجة لتحقيق: 
  

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

 إلحصائية فقط، وإنما عنصرا أساسيا في ميدان البحث وهكذا لم يعد الحاسب اآللي وسيلة للقيام ببعض العمليات الحسابية أو ا
  . األكاديمي

  
 أما في مجال البحث . يفكر معظمنا في القياس باعتباره مسطرة أو ميزان أو قيمة مسطح مربع أو كميات مقياس بالمتر المكعب

الظواهر سواء كانـت هـذه المـادة ملموسـة أو غيـر ملموسـة لكـي فالمقياس عند الباحث هو تحديد المادة العلمية ألي ظاهرة من 
  . يتم اختبار تلك المادة رياضيا أو طبقا ألي أسلوب كمي آخر
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  فالمفهوم األساسـي الـذي تؤكـده جميـع المقـاييس هـو أن المقيـاس يضـع الحـدود أو يقيـد المـادة األوليـة ويقتـرح الحـدود التـي ال
شـياء الملموســة التـي تتعلــق باألشـياء كقيـاس طــول الكـوبري عنـد المهنــدس مـثال، كمــا أن يجـب أن يتخطاهـا المقيــاس بالنسـبة لأل

وكدراسـات السوسـيوجرام . القياس يهتم أيضا باألشياء غير الملموسة كالمفاهيم واألفكار والمشاعر والمكانة والقـدرات الذكائيـة
ة بواسطتها يمكن تفسير البيانات وتحليلها لكي يصل الباحث فالمقياس ما هو إال أدا. الذي يقيس التفاعل المتبادل بين األفراد

 . إلى المعنى من وراء هذه المادة األولية
  
 تمكن اإلحصاء الباحث من استخدام أداة قوية لتحقيق وظيفتين أساسيتين:  
  ).اإلحصاء الوصفي(تقديم وصف تحليلي للبيانات  -١
  ). اإلحصاء االستداللي(بقا لطبيعة البيانات اقتراح بعض االستدالالت ط -٢
 ويتشـابه دور اإلحصـاء االسـتداللي فـي معالجـة . وتلعب اإلحصاء دورا مهما فـي تنظـيم البيانـات وفـي تفهـم العمليـة البحثيـة ككـل

. كـي تناسـبهالبيانات مع دور حائك الثياب عندما يقوم بعمل بدلة مثال فيحاول أن يجعل منهـا مطابقـة تمامـا لمحـيط الشـخص ل
كــذلك اإلحصــاء االســتداللي يســعى إلــى بيــان مــدى تطــابق البيانــات للتوزيــع المثــالي فــإذا قمنــا بجمــع بيانــات بطريقــة العينــة عــن 

هل تتطابق العينة مع المنحنى النظري؟ ما قيمة اختبار حسن المطابقة بين : مجموعة من الناس، فاألسئلة التي يمكن أن تثار هنا
المعتدل النظري؟ ما االحتمال في حدوث أو ظهور حدث ما؟ واإلجابة عن هذه األسـئلة لـن تـوفر حـال للمشـكلة العينة والتوزيع 

 . التي حددها الباحث في بداية بحثه وما هي إال محاولة لإلشارة إلى السؤال الرئيسي الذي طرحه الباحث من قبل
 فعلـى سـبيل المثـال هنـاك . ال تمثـل الواقـع مـن قريـب أو بعيـد وعلى الباحث أن يضع في اعتباره أن اإلحصاء قد يصل إلى نتيجة

ساعة في  ١٢ساعة في األسبوع والثالث  ٢٢ساعة في األسبوع والثاني  ٢٤أربعة طالب يعملون أثناء فترة الدراسة فعمل األول 
 :لى القيمة التاليةساعة في األسبوع وعند حساب المتوسط الحسابي للبيانات غير المجمعة نحصل ع ١٦األسبوع والرابع 

  أسبوع/ساعة ١٨,٥=٤÷١٦+١٢+٢٢+٢٤=المتوسط الحسابي
  . وهذا الرقم ال يمثل الواقع وهو بعيد كل البعد عن واقع الساعات التي عملها كل من هؤالء الطالب - 
  
 هج العلمي المستخدم؟كيف يتم اكتساب المعرفة؟ وما طبيعة المن: يجيب المنهج العلمي على سؤالين مهمين 
  واإلجابة عن السـؤال األول تبـدأ بفهـم الطريقـة التـي يـتم بهـا الوصـول للمعرفـة والتـي هـي الهـدف األساسـي للبحـث العلمـي الـذي

  .يساعدنا على زيادة معرفتنا وتفهمنا للواقع المحيط بنا
 إمــا عــن طريــق : م بــاألمور الغامضــة غيــر المعروفــةويؤكــد التــاريخ البشــري أن النــاس بصــفة عامــة لجــأوا إلــى طــريقتين لزيــادة معــرفته

  . المنهج االستداللي، أو بالمنطق االستقرائي
  
  اعتمد العلماء والمفكرون على هذا المنطق االستداللي منذ الوقت الذي عاش فيه أرسطو وحتى بداية عصر النهضة واعتمد هذا

يبــدأ بمقولــة عظمــى فــي شــكل تعبيــر عــام شــبيه بالبــديهيات أو الحقــائق المقــررة المنطــق الفكــري علــى التفســير المنطقــي حيــث 
  . ومن أمثلة ذلك أن كل البشر سيموتون، أحمد من البشر، إذا أحمد سيموت حتما. الواضحة المقبولة منطقيا
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 وا يعتقـدون أن األرض  والهلع الذي أصاب البحارة فـي رحلـة كولـومبس كـان يعتمـد أيضـا علـى مثـل هـذا المنطـق االسـتداللي فكـان
كانت مستوية ومن ثم يصبح لألرض حدودا والبد أن يكون هناك حافة وأنهم سوف يسقطون من هذه الحافـة يومـا مـا نظـرا ألن 
السفينة التي يبحرون فيها في مسطح مستوي سوف ينتهي بها المطاف إلى حافة هذا المسطح المستوي ومن ثم سوف تتعـرض 

فالمنطق الذي اعتمد عليه البحارة كان معقوال ومقبوال إال أنه قد تـم تأسيسـه علـى مقولـة غيـر . لهاويةتلك السفينة للسقوط في ا
 . صحيحة

  وقد بدأ المنهج العلمـي فـي الظهـور فـي عصـر النهضـة لكـي يزيـد مـن معرفتنـا بهـذا الكـون حيـث يعتمـد علـى طريقـة جديـدة لحـل
فكير تعرف باسم البحث العلمي والمنهج الذي يعتمد عليه المنهج العلمي المشكالت التي تواجه اإلنسان وهذه الطريقة في الت

 . ويوضح الشكل التالي العملية االستقرائية. هو التفكير االستقرائي
  
 حقائق منفردة ومنفصلة يتم مالحظتها من قبل الباحث  
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  وكانت هذه المهمـة تعـد مـن . يضطلع بها الباحث هي قيامه بتحليل وتفسير البيانات التي تم جمعها من الميدانلعل أهم وظيفة

 .األمور الصعبة التي واجهت الباحثين من قبل انتشار الحاسب اآللي
 دام مـــا يعـــرف ولعـــل اســـتخ. وبــاختراع الحاســـب اآللـــي أصـــبحت مهمـــة إدارة البيانـــات أكثـــر بســـاطة وتــتم بســـرعة وبفاعليـــة كبيـــرة

  . التي تصلح لجميع األغراض) الجداول اإللكترونية(بالجداول الحسابية 
  وتتكون هذه الجداول اإللكترونية من صفوف وأعمدة تصلح لتدوين الميزانيات وغيرها من الحسابات الرياضـية وبمجـرد إدخـال

وعنـدما نضـيف إلـى البيانـات المدونـة أو . اتيكيـاالبيانات على هذه الجداول المحاسبية يتم حساب مـا يرغـب فيـه الباحـث أوتوم
وكذلك يتم أيضا تخزين . نخصم منها شيئا أو نقوم بأي عمليات حسابية أخرى كالضرب أو القسمة يتم تعديل الناتج أوتوماتيكيا

واعـد البيانـات وبـرامج البيانات الرقمية التـي تـم إدخالهـا ويمكـن تعـديلها أو تغييرهـا أو نقلهـا والتعامـل معهـا كمـا هـو الحـال فـي ق
 . التعامل مع الكلمات

 وتساعد الجداول المحاسبية الباحث ليس فقط في العمليات الحسابية وإنما أيضا في معالجة ووصف البيانات وتفسيرها. 
  

 
  .إجراء فرز البيانات وتصنيفها طبقا لفئات قد يختارها الباحث أو تفرضها طبيعة البحث )١
  .إجراء البحث عن بيانات قد تم إدخالها والقيام باسترجاعها عند اللزوم )٢
  .إجراء التحليالت البيانية أو العروض البيانية للتعبير عن البيانات بخرائط أو طرق بيانية )٣

 

 خالهـا فـي صـفوف أو تقوم الجداول المحاسبية أيضا بالمساعدة في تفسير البيانات تفسيرا إحصائيا طالمـا أن البيانـات قـد تـم إد
 .أعمدة وبالتالي يمكن تبويبها بالطريقة المناسبة وتطبيق إجراءات إحصائية عليها

 ولعل برنامج اإلكسيل المعروف من البرامج التي تعتمد على فكرة الجداول المحاسبية التي شرحناها منذ قليل .  
  
 الغرض العام التي تسـاعد الباحـث علـى معالجـة ووصـف وتحليـل البيانـات التـي يجمعهـا،  باإلضافة إلى الجداول المحاسبية ذات

ظهـر أخيــرا حزمــة بــرامج متخصصــة لتصــبح أدوات مهمــة فــي العمليـة البحثيــة ذلــك ألن اســتخدام مثــل هــذه البــرامج يتــيح طريقــة 
 .آللي للقيام بالتحليل اإلحصائي المناسبسريعة وميسرة لمعالجة المادة العلمية التي قام الباحث بتخزينها على الحاسب ا

 

 
SPSS  STATA5  MINITAB  SAS  Excel  

 

 ومن مزايا استخدام هذه البرامج تمكين الباحثين من معالجة بيانات هائلة بسرعة فائقة وزيادة ثقتهم بأنفسهم .  
 يتحاشــاها الباحــث عنـــد اســتخدام تلــك البــرامج فبســـبب الســرعة الفائقــة التـــي يــتم بهــا معالجـــة  وهنــاك مســاوئ كثيــرة يجـــب أن  

 :كما يتضح من المثالين التاليين، فمن الممكن أن نسئ استخدام نتائج التحليل اإلحصائي   البيانات
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فقـد تتـيح بـرامج الكمبيـوتر . تـذكر قد تؤدي سهولة الوصول إلى النتائج اإلحصائية إلى زيـادة مفرطـة فـي اسـتخدامها بـدون فائـدة  ) أ
  . المتاحة حاليا الحصول على معلومات كثيرة وبسرعة فائقة مما قد يؤدي إلى سؤ استعمال النتائج اإلحصائية

فهنـاك شـك فـي أن بعـض مـن يسـتخدمون : االستعمال غير المفيد للطرق اإلحصائية المتـوفرة بكثـرة عـن طريـق الحاسـب اآللـي  ) ب
ئية المعقدة التي تتيحها البرامج الجديدة من الطلبة والباحثين قد ال يكونوا على دراية تامة باالفتراضات هذه اإلجراءات اإلحصا

فالبرامج المستخدمة في هذه الحزم ليس لديها القـدرة علـى التمييـز مـا بـين . الرياضية واإلحصائية القائمة عليها تلك اإلجراءات
 . ءات اإلحصائيةالتطبيقات المالئمة وغير المالئمة لإلجرا

 أنه على الباحث أال يحاول استخدام اإلجراءات اإلحصائية :  والقاعدة األساسية التي يجب أن ننتهي إليها من السرد السابق هي
المتاحة على هذه البرامج دون أن يمتلك المعرفة والخبرة التي تساعده في اختيار أنسب اإلجراءات اإلحصائية المناسبة للمادة 

 . المراد تحليلها إحصائياالعلمية 
  والبد أن نالحظ أن الطرق اإلحصائية المستخدمة في العلوم االجتماعية تختلف ليس فقط فيما يتعلق بطبيعة األسئلة التي يثيرها

ولعـل مسـتوى القيـاس . الباحث حول مشكلة معينة ولكنها تختلف أيضا بالنسبة لطبيعة البيانات التي تخضع للتطبيق اإلحصائي
تغيــرات الموجــودة فــي قاعــدة البيانــات هــو بمثابــة المعلومــة األساســية التــي يجــب أن يضــعها الباحــث فــي اعتبــاره عنــد اختيــار للم

 . الطريقة اإلحصائية المناسبة والتي سوف يستخدمها الباحث في تحليل بياناته
  
 الدراسـة تمهيـدا لتحليلهـا إحصـائيا، فـإن عمليـة تخصـيص قيمـة أو درجـة للمتغيـر أو  عندما يقوم الباحث بجمع أو تجهيـز بيانـات

ويمكن تحديد االختالفات بين مستويات القياس على أسـاس ترتيـب أو . الظاهرة محل الدراسة، فإن ذلك يسمى بعملية القياس
عـد مــن األمــور المهمـة التــي يجــب أن يراعيهــا ومــن ثــم يكـون اإللمــام بهــذه القوا. خاصـية المســافة التــي تتميـز بهــا قواعــد القيـاس

 . الباحث عند اختيار الطرق اإلحصائية المناسبة للبيانات المراد تحليلها
  

 
  .القياس الترتيبي )٢  .القياس االسمي )١
  .ى المعدل النسبيالقياس القائم عل )٤  .القياس الفئوي القائم على وحدات متساوية )٣

 

  
 ألنه ال يفترض أي ترتيب بين المتغيرات عند تخصيص درجة أو قيمة  يحصل هذا المقياس على أدنى مكانة في تصنيف ستيفنز ،

لهــا فعنــدما نخصــص قيمــة عدديــة لفئــات اســمية فإننــا فــي هــذه الحالــة نســتخدم األرقــام كرمــوز فقــط لكــي يــتمكن الكمبيــوتر مــن 
لألنثـى مـا هـي إال رمـز  ٢للـذكر و  ١فـإن القيمـة )  ذكـر أو أنثـى (ها وكذلك الحال عند تخصيص قيمة رقمية لمتغير النـوع قراءت

 . وال يعني بأي حال من األحوال أي ترتيب بين المتغيرات
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 فإنه بذلك قد تمكن من الحصول علـى مقيـاس قـائم عندما يبدأ الباحث في ترتيب الفئات أو المتغيرات طبقا لبعض المحكات ،

  عاملــة ومتوســطة وعليــا وإعطــاء : فــإن تصــنيف الطبقــات االجتماعيــة إلــى ثــالث طبقــاتعلــى أســاس الترتيــب، فعلــى ســبيل المثــال 
تهـا االجتماعيـة فإن هذا الترتيـب يعنـي أن هـذه الطبقـات مرتبـة طبقـا لمكان، للعليا  ٣، و  للمتوسطة ٢، و  للطبقة الدنيا ١قيمة 

  . وتصبح كل فئة في مكان محدد مميز بالنسبة لباقي الفئات
  
 فـالترمومتر . باإلضافة إلى ترتيب الفئات فإن هذا المستوى من القياس يفترض أن هناك بعدا بين الفئات يشكل وحدات متساوية

ت فالدرجة الواحدة هي نفس الدرجة سواء كانـت الفـرق بـين لقياس الحرارة مثال يساعدنا على قراءة حرارة الجو في شكل درجا
  . درجة ٣٠،٣١أو بين  ١٥،١٦

  أمــا بالنســبة للبحــث االجتمــاعي فإنـــه مــن الصــعب أن نجــد متغيـــرات أو فئــات تخضــع لمثــل هـــذا القيــاس القــائم علــى وحـــدات
تناسـب طبيعـة المتغيـرات المسـتخدمة فـي  متساوية، ويترتب علـى ذلـك أن جـزءا كبيـرا مـن اإلجـراءات اإلحصـائية المتـوفرة قـد ال

البحــث االجتمــاعي التــي تفتــرض درجــة قيــاس قيمــة نتجــت عــن ترتيــب الفئــات أو المتغيــرات كمــا هــو الحــال فــي مثــال تصــنيف 
 . الطبقات االجتماعية إلى ثالث فئات

  
 القيــاس الــذي يعتمــد علــى الوحــدات المتســاوية  يتميــز القيــاس القــائم علــى المعــدل النســبي علــى كــل الخصــائص التــي يمتــاز بهــا

. باإلضــافة إلــى خاصــية نقطــة بدايــة تســاوي صــفر فعنــد قيــاس المســافة الطبيعيــة بــالمتر فإنــه البــد مــن تعريــف البدايــة بقيمــة صــفر
م يساوي أقدا ٦وتساعد هذه الخاصية على القيام بمقارنة نسبية بين األشياء فمن السهل أن نقول أن الشخص الذي يصل طوله 

  . أقدام فقط ٣مرتين شخص يصل طوله 
  متغيرات كمية، ومتغيرات وصفية: نوعين يقوم بتقسيم المتغيرات إلى ) ستيفنز(ويوجد تصنيف آخر بسيط بالمقارنة بتصنيف. 

 -   : تلــك التــي يكــون لهــا وحــدة قيــاس محــددة وهــي المتغيــرات التــي تقــاس بالمقــاييس القائمــة علــى
لوحــدات المتســاوية أو تلــك القائمــة علــى المعــدل النســبي وهــذه هــي المتغيــرات التــي تخضــع للتحليــل باســتخدام الطــرق ا

  .اإلحصائية المتطورة
 -  :  تلـك التـي تخضـع للمقـاييس األخـرى كالقيـاس الوصـفي والقيـاس الترتيبـي، وحيـث أنـه ال يوجـد

ت المستخدمة في البرامج اإلحصائية إال أنه يمكن التمييز بين ما يسمى باإلحصاء الكمي منهج محددة لتصنيف اإلجراءا
واإلحصـاء الوصـفي وأن اسـتخدام أيـا مـن هـذين النــوعين يعتمـد علـى االفتراضـات المتعلقـة بتوزيـع الحـاالت أو البيانــات أو 

لوصفي عندما يستخدم المقياسين من النوع فعادة يستخدم اإلحصاء ا. بمستوى القياس الذي استخدم في قياس المتغيرات
 .األول والثاني في تحديد قيمة المتغيرات، واإلحصاء الكمي عندما يستخدم المقياسين من النوع الثالث والرابع
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 العمليـات الديناميـة والممكنـة والتـي قـد  نلجأ إلى التحليل اإلحصائي فـي الدراسـات الكميـة لكـي نـتمكن مـن الوصـول إلـى أغـوار

 .تلقي بعض الضؤ على الجوانب التي قد تحتاج إلى فحص جديد
  وثمة قاعدة مهمة في هذا الصدد وهي الحرص على دراسة وفحص البيانـات فـي ضـؤ خصائصـها وطبيعتهـا األساسـية قبـل اختيـار

حــث نصــب عينــه أن البيانــات نفســها هــي التــي تحــدد طريقــة ويجــب أن يضــع البا. الطريقــة اإلحصــائية فــي معالجــة هــذه البيانــات
  . اإلجراء الذي يجب أن يستخدم

  والشـك أن لكــل مـنهج إحصــائي متطلبـات خاصــة تفرضـها عليــه طبيعـة البيانــات المسـتخدمة والتــي يجـب أن تكــون مالئمـة لهــذه
 .المتطلبات

 ويمكن تصنيف البيانات طبقا لألسس األربعة التالية :  

    
 األشخاص، التفاح، القوميات: توجد البيانات محددة ومتقطعة مستقلة بذاتها ومثال ذلك.  
 الخ.....وتكون القيم المتصلة متصال كما هو الحال بالنسبة لدرجات الحرارة، والترتيب العمري.  
    
  .الخ...والمزارعين وهي تتميز عن غيرها من البيانات بإعطاء اسم لها كاألطفال البيانات االسمية )١
، والتـي يسـند لهـا نظـام متتـابع كمـا هـو الحـال بالنسـبة أليـام األسـبوع، وترتيـب الكليـات البيانـات القائمـة علـى األسـاس الترتيبـي )٢

  . بالجامعة، أو ترتيب المقياس المئوي
اســها فــي ضــؤ االخــتالف فــي وهــي تلــك البيانــات التــي يــتم قي: البيانــات القائمــة علــى القيــاس الفئــوي أو الوحــدات المتســاوية )٣

كجم زيادة عن محمود أو   ٥نقطة من درجة أخرى وأحمد يزيد وزنه  ٣٠ومثال ذلك درجة ذكاء على أكبر . الوحدات القياسية
 .سم زيادة عن نشوى وهكذا ٣فاطمة طولها يزيد 

كبـر مـن بنـد آخـر، إن أحمـد أو علـي وهـي تلـك البيانـات التـي تبـين أن بنـدا مـن البنـود أ البيانات القائمة على المقيـاس النسـبي )٤
  . ومثال ذلك المقياس النسبي) يذهب البعض إلى أن هذا المقياس يبدأ من درجة الصفر المطلق(أقوى من شخص آخر 

    
نـوع مـن البيانـات عنـد قيامنـا ويصـادفنا مثـل هـذا ال. مـن خـالل جماعـة منفـردة مـن المبحـوثين تنشأ البيانـات عـن جماعـة واحـدة )١

  .بإجراء دراسة قبلية أو عمدية على بعض المتغيرات خاصة جماعة واحدة من األفراد
 . عند دراسة جماعتين كما هو الحال بالنسبة للجماعة الضابطة والجماعة التجريبية تنشأ البيانات عن جماعتين )٢
سـكانية متعـددة والتــي يـتم فيهــا دراسـة متغيــرات متعارضـة فــي  مـن خــالل دراسـتنا لجماعــات تنشـأ البيانـات عــن جماعـات كثيــرة )٣

 . مواقف متباينة
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ويعـد هـذا النـوع مـن الدراسـات مـن أبسـط األنـواع وهـو ينتمـي . عن جماعة من الجماعـات قائمة على متغير واحدهناك بيانات  )١

  . رات ماعدا متغير واحد عند القيام بإجراءات الدراسةوفي هذه الحالة يتم تثبيت جميع المتغي. إلى نموذج بحثي كالسيكي
ومثل هذا النـوع مـن الدراسـات يتضـمن قيـاس التحصـيل النسـبي فـي مـادتين لكـل فـرد . تشتمل على متغيرين اثنينهناك بيانات  )٢

 .من أفراد العينة
  . يل المتعدد للمتغيراتعادة ما يتم عزلها ثم دراستها باستخدام التحل تشتمل على متغيرات متعددةهناك بيانات  )٣
  ويجــب علــى الباحــث أن ينظــر عــن قــرب للبيانــات التــي تــم جمعهــا وقبــل أن يبــدأ خطــوة التحليــل اإلحصــائي علــى أن تكــون هــذه

فالبيانــات هـي المــادة الخـام للبحــث وكقاعـدة عامــة يجـب أن يقــوم كـل باحــث بفحـص البيانــات فـي البدايــة وأال . النظـرة تحليليـة
 . مكونات تلك البيانات بصرف النظر عن كونها بعيدة أو غير واضحة بالنسبة للمحور الرئيسي للدراسة يتجاهل أي مكون من

  ويجب أن يتم فحص البيانات بنفس الطريقة التي يتم النظر بها إلى قطع الشطرنج، ويتساءل الباحث عن كم عدد األوضاع التي
ير أوضاع هذه القطع؟ يجب أن يحدد ما إذا كانت البيانات المطلوب تشغلها البيانات؟ ما االختالف الذي قد يحدث نتيجة لتغ

البد أن يسأل أيضا بأي الطرق تم قياس هذه القيم؟ وأن يالحـظ  . تحليلها إحصائيا تمثل قيما محددة أو متقطعة أو قيما متصلة
ت التـي سـوف يـتم الـتحكم فيهـا كم عدد الجماعات التي يتم جمع البيانات عنها، كما يجـب أن يحـدد أو يتخيـل عـدد المتغيـرا

 . في الدراسة
  فقبل أن يبدأ الباحث في اختيار اإلجـراء اإلحصـائي المناسـب يجـب أن ينظـر إلـى البيانـات بنظـرة فاحصـة بطـرق متعـددة قبـل أن

ر بعـين يجب أن يكتـب مالحظاتـه بعنايـة بعـد أن ينظـ: ولنأخذ مثال لتوضيح هذه النقطة. يشغل نفسه بالطرق اإلحصائية المعقدة
فاحصة إلى البيانات التي تحت يديه ثم يقوم بإعادة ترتيب الدرجات حتى يـرى بنفسـه كيـف يمكـن الوصـول إلـى معلومـات عنهـا 

ومن خالل هذه . فقد يتأكد من أن بعض هذه المعلومات ال تربطها أية صلة بمشكلة البحث. قبل إخضاعها للتحليل اإلحصائي
ت يديه يمكنـه الوصـول إلـى بعـض المعلومـات التـي قـد تسـاعده فـي اختيـار أنسـب اإلجـراءات النظرة الفاحصة للبيانات التي تح

  . اإلحصائية المناسبة للبيانات التي في متناول يده
  
 ل إلى هذه البيانـات ويتم الوصو . يحاول الباحثون في ميدان اإلحصاء فهم البيانات المشتقة عن العالم الواقعي بمساعدة األرقام

بطـرق متعـددة مثـل الوقــوف علـى حجـم المجتمعــات البشـرية، درجـة الحــرارة ومـدى شـدة ضــغطها، ودرجـة الجـذب المغناطيســي 
كما يحاول الباحثون فهم البيانات المشتقة عن العالم غير الـواقعي كمـا هـو الحـال فـي مسـتوى الـذكاء ومـدى . لكتلة من المادة

 . الخ...لتحصيل األكاديميقوة معتقدات شخص ما، وا
  وعـادة مـا يـتم التعبيــر عـن هـذه الظـواهر باســتخدام الرمـز اإلحصـائي، أو قيمــة إحصـائية، عـدد األفـراد فــي جماعـة معينـة، درجــات

الحرارة، الضغط الجوي، ناتج مقياس الذكاء، الدرجة الرقمية التي يحصل عليها طالب ما، وهكذا يمكن التعبير عن مظاهر كثيرة 
 .لحياة بطريقة إحصائيةفي ا

 وعنـدما يـتم ذلـك نجـد أن البيانـات توضـح مـن تلقـاء نفسـها . واإلحصاء ما هو إال عبارة عـن لغـة يـتم مـن خاللهـا ترجمـة البيانـات
 . العالقات التي تربط بين متغيرات الدراسة والتي يحاول الباحث تفسيرها
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  يساعد في تلخيص البيانات وتبويبها وعمل الرسوم البيانية التي تمثلها.  
  يساعد في استنتاج معلومات عن مجتمع الدراسة الكبير.  

  

   وإذا استطاع الباحث أن يتفهم جيدا ما يستطيع أو ال يستطيع عمله باإلحصاء، فإنه بذلك يتفهم الـدور الـذي يقـوم بـه اإلحصـاء
فاإلحصـاء يسـاعد الباحـث فـي أربـع      فإذا كانت البيانات التي يـراد تحليلهـا إحصـائيا فـي صـيغة قـيم رقميـة، . كأداة للبحث

 :صور
 .يستطيع اإلحصاء أن يحدد النقطة المركزية التي تتجمع حولها البيانات )١
  .يشير اإلحصاء إلى كيفية انتشار البيانات )٢
  .ما من البيانات وبيانات أخرى يوضح اإلحصاء العالقة التي تربط بين نوع )٣
يســاعد اإلحصــاء علــى تــوفير بعــض اإلجــراءات اإلحصــائية الختيــار الدرجــة التــي تتطــابق بهــا البيانــات أو تبعــد عــن تلــك القــوى  )٤

  . المتوقعة منها
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 :اسيتينتمكن اإلحصاء الباحث من استخدام أداة قوية لتحقيق وظيفتين أس

  ).اإلحصاء الوصفي(تقديم وصف تحليلي للبيانات  )١
  ). اإلحصاء االستداللي(اقتراح بعض االستدالالت طبقا لطبيعة البيانات  )٢
 ويتشـابه دور اإلحصـاء االسـتداللي فـي معالجـة . وتلعب اإلحصاء دورا مهما فـي تنظـيم البيانـات وفـي تفهـم العمليـة البحثيـة ككـل

. ياب عندما يقوم بعمل بدلة مثال فيحاول أن يجعل منهـا مطابقـة تمامـا لمحـيط الشـخص لكـي تناسـبهالبيانات مع دور حائك الث
كــذلك اإلحصــاء االســتداللي يســعى إلــى بيــان مــدى تطــابق البيانــات للتوزيــع المثــالي فــإذا قمنــا بجمــع بيانــات بطريقــة العينــة عــن 

ق العينة مع المنحنى النظري؟ ما قيمة اختبار حسن المطابقة بين هل تتطاب: مجموعة من الناس، فاألسئلة التي يمكن أن تثار هنا
العينة والتوزيع المعتدل النظري؟ ما االحتمال في حدوث أو ظهور حدث ما؟ واإلجابة عن هذه األسـئلة لـن تـوفر حـال للمشـكلة 

 . حه الباحث من قبلالتي حددها الباحث في بداية بحثه وما هي إال محاولة لإلشارة إلى السؤال الرئيسي الذي طر 
  فعلى سبيل المثال  .ال تمثل الواقع من قريب أو بعيدوعلى الباحث أن يضع في اعتباره أن اإلحصاء قد يصل إلى نتيجة: 

سـاعة فـي األسـبوع والثالـث  ٢٢سـاعة فـي األسـبوع والثـاني  ٢٤هناك أربعة طالب يعملون أثناء فتـرة الدراسـة فعمـل األول  - 
ســاعة فــي األسـبوع وعنــد حســاب المتوسـط الحســابي للبيانــات غيـر المجمعــة نحصــل  ١٦لرابـع سـاعة فــي األســبوع وا ١٢

 : على القيمة التالية
  أسبوع / ساعة ١٨,٥=٤÷١٦+١٢+٢٢+٢٤ = المتوسط الحسابي - 
  . وهذا الرقم ال يمثل الواقع وهو بعيد كل البعد عن واقع الساعات التي عملها كل من هؤالء الطالب - 
  
 تقسيم اإلحصاء إلى نوعين يمكن: 
  . اإلحصاء الباراميتري )١
  .  اإلحصاء الالباراميتري )٢
  والمعلم أو المؤشـر هـو عبـارة عـن خاصـية أو . أن عينة الدراسة لها معالم أو مؤشر واحد على األقل اإلحصاء الباراميترييفترض

فعلى سبيل المثال إذا نظرت إلى . المفهوم ما هي إال عبارة عن قيمة ثابتة ولكنها متغيرةصفة تتميز بها الجماعة وهي طبقا لهذا 
. أي دائــرة فقــد تجــد أن المؤشــر الــذي يلــف هــذه الــدائرة مــا هــو إال عبــارة عــن نصــف قطرهــا والــذي يــرتبط وظيفيــا بهــذه الــدائرة

ئرة ألنه يمثل المسـافة بـين منتصـف الـدائرة وقطرهـا ولكـن وبذلك يكون هذا المؤشر ثابتا فهو دائما نفس الشيء بالنسبة ألية دا
 . قيمة هذه المسافة تختلف تبعا الختالف حجم الدائرة

  ولكن ليست كل البيانات المتاحة تخضع لمتطلبات اإلحصاء الباراميتري الذي يفترض أن عينة الدراسة مسحوبة طبقـا للمنحنـى
 . الخ...اف المعياري ومعامل االرتباطاإلعتدالي الذي يتطلب حساب المتوسطات واالنحر 

 في . وفي حاالت كثيرة نجد أن البيانات التي يتم الحصول عليها من أفراد العينة ال تقترب من قريب أو بعيد من التوزيع المعتدل
ها عـن أفـراد العينـة فعادة ال تتماثل توزيع البيانات التي يتم جمع. اإلحصاء الالباراميتريةهذه الحالة يتطلب األمر استخدام طرق 
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واإلجـراء اإلحصـائي القـائم علـى أسـاس التوزيـع المعتـدل ال يمكـن تطبيقـه . مع شكل الجرس كما هو الحال في التوزيـع المعتـدل
  . في هذه الحالة بل يجب أن نبحث عن إجراء آخر تمدنا به مجموعة اإلجراءات المعروفة باسم الالباراميترية

  
  بين متوسطي عينتين عندماتستخدم االختبارات الالباراميترية للكشف عن داللة الفروق: 
  .كأن تكون مفردات العينتين صغيرة” ت“ال تتوفر شروط استخدام اختبار  )١
  .عندما يكون توزيع أحد العينتين غير اعتدالي أو ملتوي بدرجة كبيرة )٢
  . اين العينتين مختلف بصورة كبيرة عن بعضهماعندما يكون تب )٣
  وهنا يفضل استخدام الرتب فضال عن القيم األصلية في حساب داللة الفـروق بـين متوسـطي عينتـين كمـا يمكـن اسـتخدام الرتـب

 .في حساب معامل االرتباط أو قوة العالقة بين المتغيرين
  
  
 ١بدرجـة حريـة مقـدارها ) المجدولـة(النظريـة  ٢بقيمـة كـا) المشـاهدة(المحسـوبة  ٢ويستخدم هذا االختبار عنـدما تقـارن قيمـة كـا 

المحسوبة تساوي أو أكبر من الجدولية فمعنى هذا أن هناك ارتباط بين المتغير األول  ٢فإذا كانت قيمة كا ١-وعند نسبة خطأ 
 . فرض الصفريوالثاني ومن ثم يمكن رفض ال

 الجدوليـة فـال وجـود لهـذه العالقـة أو أن هـذين المتغيـرين مسـتقالن عـن بعضـهما  ٢المحسوبة أقل من كـا ٢أما إذا كانت قيمة كا
  . الختبار مدى اتفاق توزيع القيم مع التوزيع المتوقع ٢كما تستخدم كا. البعض

  
  ولكن اختبار مان وتني يـو يعـد مـن االختبـارات الالباراميتريـة . من المقاييس الباراميتريةوهو ” ت“يتشابه هذا االختبار مع اختبار

  . ويستخدم عادة لبيان ما إذا كان وسيط كل من عينتين مستقلتين يختلفان عن بعضهما البعض اختالفا جوهريا
  
  للقيمة المرتبطة إذا لم تستوفي البيانـات التـي بـين أيـدينا الشـروط الواجـب توافرهـا ” ت“اختبار وهو اختبار الباراميتري بديل عن

  .للقيم المرتبطة” ت“الستخدام اختبار 
  ويمكن استخدام هذا االختبار عندما تكون البيانات معبرا عنها في شكل رتب الختبار الفرض بأن عينات الدراسة لها نفس توزيع

  . حب العينات منهالمجتمع الذي تم س
  
  في الحاالت التاليةوهو اختبار الباراميتري يستخدم:  

  .إذا كان المتغيران كل منهما ينقسم إلى فئات منفصلة كثيرة - 
  .إذا كان المتغيران ينقسمان إلى فئات ونريد االستعانة برتب هذه الفئات عن الفئات نفسها - 
 . متغير متصل، ولكننا نفضل استخدام الرتب بدال من استخدام القيم الخام لكل متغيرإذا كان المتغيران كل منهما  - 
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 – 
 عند اختبار التوزيع المتوقع كما يقوم بنفس عمل اختبار ويلكوكسون للفروق بين رتب القيم لتحديد ما إذا   ٢يقوم بنفس عمل كا

  . عينة الدراسةكانت العينات العشوائية هي من نفس 
 – 
  عندما يجري الباحث تجربة ولكن بياناته التي حصل عليها ال تتوزع توزيعا إعتداليا أو أن تكـون العينـات صـغيرة عندئـذ يلجـأ إلـى

  . واالس لدراسة الفروق بين العينات –استخدام اختبار كروسكال 
  
 ه عندما يكون هناك رتب قام بها بعض الحكام المستقلين والمطلوب معرفة مدى اتفاقهم فـي تحديـد وهو إجراء يمكن استخدام

  . الرتب
  وقد ظهر أخيرا حزمة برامج متخصصة لتصبح أدوات مهمة في العملية البحثية ذلك ألن استخدام مثل هذه البرامج يتـيح طريقـة

 .ث بتخزينها على الحاسب اآللي للقيام بالتحليل اإلحصائي المناسبسريعة وميسرة لمعالجة المادة العلمية التي قام الباح
  وهنــاك مســاوئ كثيــرة يجـــب أن يتحاشــاها الباحــث عنـــد اســتخدام تلــك البــرامج فبســـبب الســرعة الفائقــة التـــي يــتم بهــا معالجـــة

  :كما يتضح من المثالين التاليينالبيانات، فمن الممكن أن نسئ استخدام نتائج التحليل اإلحصائي  
فقد تتيح بـرامج الكمبيـوتر . قد تؤدي سهولة الوصول إلى النتائج اإلحصائية إلى زيادة مفرطة في استخدامها بدون فائدة تذكر  ) أ

  . المتاحة حاليا الحصول على معلومات كثيرة وبسرعة فائقة مما قد يؤدي إلى سؤ استعمال النتائج اإلحصائية
ات اإلحصائية المعقدة التي تتيحها البرامج الجديدة من الطلبة والبـاحثين هناك شك في أن بعض من يستخدمون هذه اإلجراء  ) ب

فـالبرامج المسـتخدمة فـي هـذه . قد ال يكونوا على دراية تامة باالفتراضات الرياضية واإلحصائية القائمة عليهـا تلـك اإلجـراءات
 .مة لإلجراءات اإلحصائيةالحزم ليس لديها القدرة على التمييز ما بين التطبيقات المالئمة وغير المالئ

 

 التي يجب أن ننتهي إليها من السرد السابق هي أنه على الباحـث أال يحـاول اسـتخدام اإلجـراءات اإلحصـائية  والقاعدة األساسية
المتاحة على هذه البرامج دون أن يمتلك المعرفة والخبرة التي تساعده في اختيار أنسب اإلجراءات اإلحصائية المناسبة للمادة 

 . لعلمية المراد تحليلها إحصائياا
  والبد أن نالحظ أن الطرق اإلحصائية المستخدمة في العلوم االجتماعية تختلف ليس فقط فيما يتعلق بطبيعة األسئلة التي يثيرها

يـاس ولعـل مسـتوى الق. الباحث حول مشكلة معينة ولكنها تختلف أيضا بالنسبة لطبيعة البيانات التي تخضع للتطبيق اإلحصائي
للمتغيــرات الموجــودة فــي قاعــدة البيانــات هــو بمثابــة المعلومــة األساســية التــي يجــب أن يضــعها الباحــث فــي اعتبــاره عنــد اختيــار 

 . الطريقة اإلحصائية المناسبة والتي سوف يستخدمها الباحث في تحليل بياناته
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 SPSS 
 امج العديد من اإلجراءات اإلحصائية الشائعة التي يستخدمها الباحثون في ميدان العلوم االجتماعية عند دراسة يتضمن هذا البرن

الظواهر المطروحة أمامهم وسوف نبدأ بتلك اإلجراءات التي يبدأ بهـا عـادة البـاحثون كخطـوة أولـى ثـم يليهـا اسـتخدام إجـراءات 
اجتمـاعي يسـتخدم كـل اإلجـراءات التـي سـوف نشـرحها مـرة واحـدة وإنمـا عـادة مـا إحصائية أكثر تعقيدا وتميزا، فال يوجد بحث 

 . يستخدم الباحث إجراء أو طريقة من الطرق اإلحصائية منفردة في أي وقت من األوقات
 نها على وعلى الرغم من أن استخدام مثل هذا البرنامج يتيح طريقة سريعة وميسرة لمعالجة المادة العلمية التي قام الباحث بتخزي

إال أن هناك مساوئ كثيرة يجب أن يتحاشـاها الباحـث عنـد اسـتخدام تلـك . الحاسب اآللي للقيام بالتحليل اإلحصائي المناسب
البـرامج فبسـبب الســرعة الفائقـة التـي يــتم بهـا معالجـة البيانــات، فمـن الممكـن أن نســئ اسـتخدام نتـائج التحليــل اإلحصـائي كمــا 

 :يتضح من المثالين التاليين
 فقـد تتـيح بـرامج الكمبيـوتر . فقد تؤدي سهولة الوصول إلى النتائج اإلحصائية إلى زيادة مفرطة في استخدامها بدون فائـدة تـذكر

كمـا أن بعـض مـن . المتاحة حاليا الحصول على معلومات كثيرة وبسرعة فائقة مما قد يؤدي إلى سؤ استعمال النتائج اإلحصائية
ائية المعقدة التي تتيحها البرامج الجديدة من الطلبة والباحثين قد ال يكونـوا علـى درايـة تامـة يستخدمون هذه اإلجراءات اإلحص

فـالبرامج المسـتخدمة فـي هـذه الحـزم لـيس لـديها القـدرة علـى . باالفتراضات الرياضية واإلحصائية القائمة عليها تلك اإلجراءات
 .اءات اإلحصائيةالتمييز ما بين التطبيقات المالئمة وغير المالئمة لإلجر 

 التي يجب أن ننتهي إليها من السرد السابق هي أنه على الباحـث أال يحـاول اسـتخدام اإلجـراءات اإلحصـائية  والقاعدة األساسية
المتاحة على هذه البرامج دون أن يمتلك المعرفة والخبرة التي تساعده في اختيار أنسب اإلجراءات اإلحصائية المناسبة للمادة 

 . مراد تحليلها إحصائياالعلمية ال
  

Way Frequency Distribution,Measures of Central Tendency and Dispirsion  
  أو المتغيـرات في معظـم البحـوث االجتماعيـة، فـإن أول وظيفـة للباحـث هـي فحـص الصـفات التوزيعيـة لكـل المتغيـرات المسـتقلة

  : فإن البرنامج يحتوي على إجراءين إحصائيين هماولتحقيق هذا الغرض . التابعة محل الدراسة
   FREQUENCIES   ) أ
 الذي يقوم بالحساب الوصفي لينتج تقارير مجدولة للتوزيع التكراري البسيط لعدد غير كبير من الحاالت المراد دراستها.  
   DESCRIPTIVES   ) ب
 من مقاييس النزعة المركزية الشائعة وحساب التشتت للمتغيرات التي قيست باستخدام المقياس الفئوي  الذي يقوم بحساب عدد

  . للوحدات المتساوية والتي تجمع عددا كبيرا من الحاالت التي يراد دراستها
 ة الـدخل بالجنيـه المصـري، ومن األمثلة التي يتم استخدام النوع الثاني من اإلجراءات اإلحصائية فيها عندما يقوم الباحث بدراس

 – ٠: والذي يفتـرض أنـه عبـارة عـن قيمـة متسلسـلة وعنـدما يـتم وضـع القـيم فـي فئـات مجمعـة كمـا هـو الحـال فـي المثـال التـالي
١٠٠١، ١٠٠٠ – ٥٠١، ٥٠٠ – ٤٠١، ٤٠٠ – ٣٠١، ٣٠٠ – ٢٠١، ٢٠٠+ 

 SPSS 
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 لحال في توزيع العينة حسب الديانة أو الجنس أو كما يتيح اإلجراء األول الحصول على توزيع وصفي لمتغيرات اسمية كما هو ا
 . الخ...االنتماء الحزبي

 

 
  .المنوال )٣  .الوسيط )٢  .المتوسط الحسابي )١
  .تحليل االلتواء )٦  .تحليل التباين )٥  .االنحراف المعياري )٤
  .الخطأ المعياري )٩  .تحليل المدى أو التطابق )٨  .تحليل التفرطح )٧

 

  كما يسـاعد الباحـث فـي الحصـول علـى أنـواع كثيـرة )  الهستوجرام (كما يمكن استخدام اإلجراء األول إلنتاج المدرج التكراري
  . من الجداول التي تتناول توزيع العينة أو الحاالت محل الدراسة

  Relationships between Two or More Variables 
  بعد أن يقوم الباحث بفهم خصائص كـل متغيـر مـن متغيـرات الدراسـة، فـإن أول عمـل يقـوم بـه هـو فحـص مجموعـة مـن العالقـات

فالباحث قد . ويتوقف ذلك بالطبع على خصائص المتغيرات وأغراض البحث. وهنا يختار إجراء أو أكثر لدراسة تلك العالقات
هذه العالقات أو قد يلجأ إلى عرض نتائج الدراسة في شكل جداول وخاصة إذا كانت المتغيرات  يختار معامل االرتباط لدراسة

  .إما اسمية أو تعكس ترتيبا معينا
  ومن هذه اإلجراءات التي تتيح للباحث تحليل العالقة بين متغيرين أو أكثر استخدام ما يسمىCROSSTABS   
 يمكن الباحث من تحليل العالقة بين متغيرين أو أكثـر مـن متغيـر بإنتـاج تبويـب وهذا اإلجراء . حيث يمكن التبويب وفقا لصنفين

مزدوج يوضح بـه التوزيـع التكـراري لمتغيـرين ويمكـن التعبيـر عـن هـذا التوزيـع باسـتخدام النسـب المئويـة مـن المجمـوع األفقـي أو 
  .المجموع العمودي أو كنسبة من المجموع الكلي للجدول

 الذي يظهر مدى االرتباط  ٢يستخدم عادة لدراسة العالقة بين متغيرين من توزيع تكراري هو اختبار كا والتحليل اإلحصائي الذي
  .بين المتغيرين

  وهنــــاك إجــــراء آخــــر فــــي البرنــــامج لدراســــة العالقــــة ـبـــين متغيــــرين أو أكثــــر حيــــث تــــم وضــــع التوزيــــع فــــي جــــدول هــــو برنــــامج
BREAKDOWN 

 ابع الذي يراد تفسيره قد تم قياسه باستخدام المقيـاس الترتيبـي علـى األقـل وهنـا يمكـن ويفترض هذا اإلجراء أن يكون المتغير الت
وفي أوجه كثيرة يتشابه هذا اإلجراء مع اإلجراء الذي تم من قبل وعند حساب . استخدام المتوسط واالنحراف المعياري والتباين

  . لعمودي للجدولالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري يتم وصف التوزيع األفقي أو ا
 Bivariate Correlation 
  إن تحليــل العالقــة بــين متغيــرين باســتخدام إجــراءCorrelation  الــذي يمكــن الباحــث مــن اســتخدام طريقــة لقيــاس االرتبــاط

المستقيم أو الخطي بين متغيرين وينـتج عـن هـذه العمليـة قيمـة إحصـائية توضـح العالقـة بـين المتغيـرين وتعـرف هـذه القيمـة باسـم 
 .معامل االرتباط
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  ويحتوي برنامجSPSS  على طريقتين إحصائيتين لحساب هذه العالقة:   
 Normalوينتج معامل ارتباط بيرسون الذي يناسب البيانات المستمدة من التوزيع المعتدل :  PEARSON CORR  ) أ

Distribution 
وهو يناسب البيانات التي تخضع للمقياس الترتيبي حيث تحتوي على فئات كثيرة عن جداول :  NOPAR CORR  ) ب

   .مل االرتباط المعروف باسم كندال أو كليهماذات تبويب مزدوج وتمكن الباحث من استخدام معامل ارتباط سبيرمان أو معا
  وبــالرغم مــن أن معامــل االرتبــاط بــين متغيــرين يعطــي ملخصــا إحصــائيا منفــردا لوصــف العالقــة بــين متغيــرين إال أنــه يوجــد كثيــر مــن

 باسمالمواقف قد يرغب فيها الباحث في دراسة هذه العالقة بشكل موسع ومفصل ويوجد في البرنامج برنامج فرعي يعرف 
SCATTERGRAM  

  ينتج رسما بيانيا بالنقاط المبعثرة بين المتغيرين وبذلك يمكن رؤية نمط العالقات بشكل واضح كما يوجد طرق أخرى مثل معامل
  . ارتباط بيرسون والخطأ المعياري وخط االنحدار وميل المنحنى

 Partial Correlation  
 رين البد من إيجاد مقياس نقيس به هذه العالقة وهذا المقياس هو مـا يسـمى بمعامـل االرتبـاط ولحسـاب لدراسة العالقة بين متغي

معامل االرتباط ينبغي أن يكون لدينا متغيرات لنقيس قوة العالقة بينهما ومعامل االرتباط الجزئي يدرس العالقة بين متغيرين بينما 
ة نجـد أن معامـل االرتبـاط الجزئـي يشـبه التبويـب المـزدوج للمتغيـرات المتصــلة وفـي هـذه الحالـ. نـتحكم فـي تـأثير متغيـر أو أكثـر

باســتخدام إمــا بيانــات خــام أو مصــفوفة مــن معــامالت االرتبــاط  PARTIAL CORRوالبرنــامج المســتخدم هــو إجــراء 
  .البسيط التي تم  الحصول عليها باستخدام اإلجراءين السابقين

  Multiple Correlation and Regression  
 ويمكن تحليل االرتباط المتعدد الباحث . معامل االرتباط المتعدد هو بمثابة امتداد لمعامل االرتباط الجزئي إلى التحليل المتعدد

العالقـات بـين المتغيــرات  مـن دراسـة العالقـة بـين مجموعــة مـن المتغيـرات المسـتقلة ومتغيــر تـابع بينمـا يأخـذ التحليـل فــي اعتبـاره
كمـا يمكـن اسـتخدام . والهدف األساسي هنا هو استنتاج مدى تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة علـى المتغيـر التـابع. المستقلة

العالقات بين المتغيرات المستقلة في التنبؤ بقيمة المتغير التابع وتحديد مدى أهمية كل متغير من المتغيرات المستقلة في هـذا 
  . لتنبؤا
 ويمكن الحصول على عدد ال بأس به من معامالت االرتباط المتعددة وتحليل االنحدار باستخدام اإلجراء اإلحصائي 

REGRESSION  
 ويمكن القيام بهذه التحليالت اإلحصائية باستخدام مادة أولية خام أو استخدام مصفوفة من معامالت االرتباط.  
 يــل االنحــدار علــى عــدد محــدود مــن المتغيــرات أو الســماح للمتغيــرات بالــدخول فــي كمــا يمكــن هــذا اإلجــراء الباحــث مــن تحل

  . التحليل اإلحصائي بشكل متتابع حسب قدرتهم في التفسير
 ANOVA 
 قـائم تحليل التباين هو إجراء إحصائي لتقدير تأثير مجموعة من المتغيرات المستقلة على متغير تابع تم قياسه بمستوى القياس ال

على الوحدات الفئوية وتبعا لذلك يتم تقسيم المتغيرات ووضعها في فئات طبقا لقيم كل مـن المتغيـرات المسـتقلة وطبقـا لدرجـة 
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وبـذلك يمكـن حسـاب تـأثير المتغيـرات المسـتقلة علـى المتغيـرات . اختالف المتوسط الحسابي لهـذه الفئـات عـن المتغيـر التـابع
  . ين المجموعتينالتابعة ودرجة التفاعل بين هات

 Factor Analysis 
 أو . التحليــل ألعــاملي هــو إجــراء إحصــائي عــام يســتخدم فــي تحديــد األبعــاد الرئيســية المتمثلــة فــي عــدد كبيــر جــدا مــن المتغيــرات

ميــادين العلــوم بمعنــى آخــر التحليــل ألعــاملي يكتشــف األبعــاد الرئيســية التــي تفســر مجموعــة كبيــرة مــن المتغيــرات ويســتخدم فــي 
  . االجتماعية لتقليل المتغيرات الكثيرة إلى عدد صغير من العوامل التي يمكن تفسيرها بها
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 SPSSWindows 
  . نافذة قوائم معالجة البيانات )٢  . مقدمة )١
  . ول المحوريةنافذة قوائم معالجة الجدا )٤  . نافذة قوائم معالجة النتائج )٣
  . نافذة قوائم معالجة النص )٦  . نافذة قوائم معالجة الرسوم البيانية )٥
  . نافذة قوائم معالجة الوثيقة أو التقرير )٨  . نافذة قوائم معالجة القواعد اللغوية )٧

  

  
  يوفر برنامجSPSS   من خاللWindows  ما قـوائم وصـفية إدارة قواعد البيانات والتحليل اإلحصائي المناسب لها مسـتخد

ومربعات حوار بسيطة إلنهاء األعمـال المطلوبـة بسـهولة ويسـر حيـث يمكـن تنفيـذ جميـع األوامـر باسـتخدام الفـأرة ويظهـر مؤشـر 
 .الفأرة على شكل سهم ويتم تنفيذ جميع األوامر المطلوبة عن طريق النقر على زر الفأرة األيسر

 طلوب استخدامها حيث يوجد سبع قوائم أساسية في برنامج ويتم تنفيذ جميع األوامر باختيار القائمة المSPSS Version 8  
   :وهي

  
  تنقسم هذه النافذة إلى تسع قوائم فرعية ومن خاللها يتم إنشاء وتخزين ملفـات البيانـات وقـراءة البيانـات الموجـودة علـى قواعـد

وإحداث تغيرات شاملة على ملف البيانات بمـا . ونسخ ونقل البيانات والبحث عنها. بيانات تم إنشاؤها باستخدام برامج أخرى
فــي ذلــك نقــل المتغيــرات والحــاالت وإنشــاء مجموعــات فرعيــة مــن الحــاالت والقيــام بــإجراءات إحصــائية عليهــا أو إدماجهــا فــي 

   .ملفات أخرى
  
  فرعيـــة وتســـتخدم فــي فـــتح وتخـــزين وطبـــع نتــائج العمليـــات اإلحصـــائية وإجـــراء التحليـــل تحتــوي هـــذه النافـــذة علـــى عشــر قـــوائم

  اإلحصائي البسيط أو المتقدم والحصول على الرسوم والخطوط البيانية المختلفة
  
  جاع وطبــع ملــف النتــائج وكــذلك اختيــار وتنقســم هــذه القــوائم إلــى إحــدى عشــرة قائمــة فرعيــة تســتخدم فــي إنشــاء وتخــزين واســتر

  .اإلجراءات اإلحصائية المناسبة التي يرغب الباحث في التعامل معها
  
  تنقسم قوائم الرسوم البيانية إلى عشرة قوائم فرعية تستخدم في فتح وتخزين وطبـع ملفـات نتـائج العمليـات اإلحصـائية وإحـداث

  . ي نوع الرسم البياني كأن نطلب التغيير من أعمدة بيانية إلى دوائر بيانيةالتغيير ف
  
  وتنقســم هــذه القــوائم إلــى عشــرة قــوائم فرعيــة تســتخدم لتحديــد أنمــاط األشــكال البيانيــة واللــون المفضــل ســواء فــي الخطــوط أو

   .األعمدة البيانية واختيار العناوين ومكان ظهورها

 SPSS 
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 تنقسم هذه النافذة إلى تسعة قوائم فرعية  
  
 تحتوي هذه القائمة على عشرة قوائم فرعية .  
 SPSS 
 و من المهم . انات الخاصة باألبحاث والدراسات اإلنسانيةيعتبر هذا البرنامج من البرامج شائعة االستخدام في مجال تحليل البي

 .أن نعرف كيفية تعريف البيانات بواسطة البرنامج وكذلك كيفية إدخالها
 Define Variables   

  

 
  .نوع المتغير )٣  .وصف المتغير )٢  .اسم المتغير )١
  .خيارات المتغير )٦  .عدد الخانات العشرية )٥  .ول المتغيرط )٤
    .تخطيط النص )٨  .القيم المفقودة )٧

  

  
  وهو عبارة عن اسم مختصر يعطى لكل متغير في الدراسة ويفضل إعطاء المتغيرات المتشابهة أو ضمن المجموعة الواحدة أرقاما

يعبـر عـن طبيعـة المتغيـر لسـهولة الداللـة علـى المتغيـر مـن خـالل ويجـوز اسـتخدام اسـم مختصـر . متسلسلة مسبوقة بحرف معـين
  .اسمه وفي كل الحاالت يجب أال يتجاوز اسم المتغير ثمان خانات من الحروف واألرقام

  
 فـة يتم في هذا الجزء كتابة وصف مختصر لطبيعة المتغير في المكان المخصـص لـذلك ففـي حالـة المتغيـر األول يـتم كتابـة الوظي

  . وفي حالة المتغير الثاني يتم كتابة الدخل وهكذا بالنسبة لباقي المتغيرات
  
  ويجب تحديد نوع المتغير من حيث كونه رقمياNumeric  أو كتابياString  أو تاريخData.... الخ ففي حالة كون إجابات

أصولها يتم تحديد نوع المتغيـر رقميـا أمـا إذا كانـت إجابـة السؤال األول أو مدخالت المتغير رقمية كمبيعات الشركة أو مجموع 
وهناك بعض المتغيرات التي يمكن أن يحدد نوعها رقميا أو كتابيا مثـل المتغيـر . المتغير كلمة أو كلمات فيتم تحديد نوعه كتابيا

البيانـات الخاصـة بـه علـى شـكل الخاص بالنوع الذي تنحصر إجابته بذكر أو أنثـى قـد يعـرف كتابيـا وفـي هـذه الحالـة يـتم إدخـال 
   .لألنثى) ٢(للذكر و ) ١(كما قد يتم تعريف هذا المتغير رقميا  وفي هذه الحالة يعطى مثال رقم . ذكر أو أنثى

  
 يـر ففـي حالـة متغ. يستعمل طول المتغير لتحديد المسافة الالزمة إلدخال بيانات الدراسة ويتم تحديـده بنـاء علـى طبيعـة البيانـات

 ٥٠وفي حالة مبيعات الشركة وعلى افتراض أن أعلى مبيعات لعينة الدراسة يتوقع أن تكـون  ٣العمر يحدد طول المتغير بالرقم 
 . وهكذا...... مليون لایر فيحدد طول المتغير بثمان مسافات 
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 وفي حالة كون المتغير ال يحتوي على خانات عشرية مثل  يقتضي بند الخانات العشرية تحديد عدد الخانات العشرية لكل متغير

أما إذا كان المتغير يحتوي على أرقام عشرية فيدخل عـدد . الدخل مقرب ألقرب لایر أو عدد أفراد األسرة فيتم وضع الرقم صفر
  . رالخانات العشرية، مع مالحظة أن عدد المتغيرات العشرية يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد طول المتغي

  
  ويستعمل هـذا البنـد إذا كـان المتغيـر يحتـوي علـى خيـارات محـددة حيـث يعطـى كـل خيـار رقمـا متسلسـال ويبـين بجانـب كـل رقـم

مـدير ) ١: (علـى النحـو التـالي ٥ -١ماهية الخيار الخاص بالوظيفة تعطى الخيارات الخمسة الموجودة في السؤال األرقـام مـن 
أمـا األسـئلة غيـر المحـددة بخيـارات . غيـر ذلـك) ٥. (المـدقق الـداخلي) ٤. (المـدير المـالي) ٣. (ر العـامنائب المدي) ٢. (عام

  . فتترك خيارات المتغير لها فارغة بدون تعبئة
  
 عـين أو تواجه الباحث في كثيـر مـن الحـاالت عـدم إجابـة المبحـوثين عـن بعـض األسـئلة أو عـدم تـوافر بعـض البيانـات عـن متغيـر م

إمـا إعطـاء رقـم معـين للداللـة : ويتم تحديد كيفية تعبئة القيم المفقودة بإحدى طريقتين. أكثر، وهو ما يطلق عليه القيم المفقودة
 No Missingأو عـدم تعريــف أو إعطـاء أي رقـم ليمثـل القيمــة المفقـودة . علـى قيمـة المتغيـر المفقـود عنــد تعريـف المتغيـر

Values   ، أي رقم مكان القيمة المفقودة بل يترك فارغاوال يتم إدخال.  
  
  يستخدم تخطيط النص لتحديد كيفية ظهور البيانات على شاشة الحاسب، حيث يمكن اختيار إحدى الخيارات الثالثة المتوافرة

  . اليمين أو اليسار أو الوسط: وهي
 Data Entry  
  ويتم ذلك بترقيم االسـتبانات بشـكل متسلسـل . من تعريف البيانات تأتي الخطوة التالية وهي إدخال بيانات الدراسةبعد االنتهاء

أو إعطاء مفردات الدراسة أرقاما متسلسلة، حيث يبدأ بالمفردة األولى أو االسـتبانة األولـى ثـم التـي تليهـا وهكـذا، بحيـث تظهـر 
  . وحيث تمثل األعمدة المتغيرات والصفوف مفردات الدراسة. الخاص بهالبيانات الخاصة بكل متغير تحت العمود 

  
  يعد تخزين الملف وإعادة استدعائه خطوة مهمة يحتاج إليها الباحث باستمرار نظرا لطول الفترة الزمنية التـي تتطلبهـا فـي الغالـب

 .ما يستدعي من الباحث ضرورة التخزين باستمرارعملية تعريف المتغيرات وإدخال بيانات الدراسة، م
  وتتم عملية التخزين من خالل النقر على ملفFile   والذي يظهر في أعلـى يسـار الشاشـة ثـم الضـغط علـى التخـزين كــSave 

As أو الضغط على . عند إنشاء الملف ألول مرة أو عندما يراد تخزين ملف قديم باسم جديدSave Data ل عندما يتم العم
  .على ملف تم إنشاؤه في السابق وأعطي اسما ويراد تخزين عمل إضافي عليه

  ويتم الخروج من البرنامج من خالل النقر فوقFile  ومن ثم اختيار الخروجExit    . وعند الرجوع للبرنامج يتم استدعاء ملف
ملفـات الموجـودة علـى الجهـاز أو يـتم حيـث تظهـر أسـماء ال  Openومـن ثـم اختيـار   Fileموجود أصال من خالل النقر على 

أو يـتم   OKاختيار المكان الموجود عليه الملف في جهـاز الكمبيـوتر ويـتم النقـر فـوق الملـف المـراد اسـتدعاؤه ثـم ينقـر فـوق 
  .النقر فوق اسم الملف مرتين متتاليتين
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  ًوهـي تنمـو . ات التـي ال غنـى لألفـراد والمؤسسـات عنهـاضـخما، وأحـد أهـم أدوات تقنيـة المعلومـ تعـد اإلنترنـت مصـدرا معلوماتيـا

م ٢٠٠٠فقد كان عدد مستخدميها بنهاية عام . بشكل كبير من حيث عدد المستخدمين، وعدد ومستوى التطبيقات والخدمات
رين مليـا ٢٠١٠ليصل إلى قرابة المليار في حين بلغ عدد مستخدميها عام  ٢٠٠٦مليون مستخدم قفز بنهاية عام  ٣٢٠قرابة 

أي نحو ثلث سكان العالم كما ينمـو عـدد المواقـع علـى شـبكة اإلنترنـت بشـكل كبيـر وتتزايـد وتتضـاعف المعلومـات والخـدمات 
 . وتزداد سرعتها وقوتها يوما بعد يوم

 البريـد: وتقدم اإلنترنت لمستخدميها مجموعة ضخمة من الخدمات والمعلومات التي أصبحت جزءا من حياة الناس اليوم، منهـا 
اإللكتروني والمواقع ومنتديات المناقشة واالتصال والمحادثات الحية وإجراء التعامالت واألعمال التجارية والحكومية والتعلـيم 
فيما أصبح يعرف باألعمال أو الحكومة اإللكترونية والتدريب والتعليم اإللكتروني، باإلضافة إلى العديد من التقنيات والتطبيقات 

 . هر يوما بعد يومالمستحدثة التي تظ
  تشارك اإلنترنت وسائل االتصال األخرى في وظائفها وتزيد عليها الكثير فمن خاللها يمكن إرسال أي رسالة إلى أي شخص فـي

العالم في ثوان معدودة واالتصال الهاتفي بأي شخص أو مراسلته على الهـواء مباشـرة والحصـول السـريع علـى معلومـات ضـخمة 
رفــة والحيــاة ســواء علــى شــكل نصــوص أو صــور أو صــوتيات إلــى جانــب االطــالع علــى األخبــار وقــراءة عــن أي موضــوع فــي المع

 . المجالت وإجراء المعامالت الحكومية والتجارية وغيرها من العمليات التجارية
  معقــدة مثــل وقــد كــان اســتخدام اإلنترنــت فــي بدايــة ظهورهــا فــي ســتينيات القــرن العشــرين يتطلــب المعرفــة بلغــات وأنظمــة تشــغيل

اليونكس واستمر الحال كذلك حتى ظهرت مع بداية السبعينيات الشبكة العنكبوتية العالمية أو الويب كما تسمى أحيانا، والتـي 
هـي طريقــة ســهلة لتصــفح اإلنترنــت مــن خــالل النقــر علــى كلمـات أو صــور فــي صــفحات معينــة مــن خــالل متصــفحات اإلنترنــت، 

هـــذه المتصـــفحات ســـهلة االســـتخدام العتمادهـــا علـــى بيئـــة الوســـائط . الســـهولة والبســـاطةفأصــبح اســـتخدام اإلنترنـــت فـــي غايـــة 
 . المتعددة والنصوص المترابطة التي هي أكبر عوامل سهولة التعامل مع اإلنترنت

  
  زة الحاسـبات فـي العـالم شبكة دولية كبيرة تتواصل عبرها اآلالف من الشبكات والماليين مـن أجهـ :يمكن تعريف اإلنترنت بأنها

لتبادل المعلومـات بشـتى أنواعهـا النصـية والرقميـة والمرئيـة والسـمعية وفـق لغـة وبروتوكـول معـين ولـذلك تسـمى بـأم الشـبكات أو 
 .شبكة الشبكات

  أما اإلنترانت فهـي شـبكة داخليـة يـتم التواصـل مـن خاللهـا بـين أجهـزة معينـة مـن الحاسـب اآللـي وعـرض الصـفحات ضـمن نطـاق
  . حدود سواء في نفس المبنى أو على مستوى البلد أو مجموعة بلدانم
 إذ ليس هناك نقطة واحدة أو حاسب آلي واحد يتحكم بهـا، فقـد تتعطـل وال يمكن تعطيل اإلنترنت على مستوى العالم بأكمله ،

إعادة توجيه المعلومات بسرعة بعض النقاط دون تعريض اإلنترنت بمجملها للتوقف، فإذا تعطل جزء ما من اإلنترنت فإنه يمكن 
 .عبر مسار آخر
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  م، بالتعــاون مــع عــدد مــن الجامعــات األمريكيــة ١٩٦٩بــدأت فكــرة إنشــاء شــبكة اإلنترنــت مــن قبــل وزارة الــدفاع األمريكيــة عــام

، بحيـث تعمـل حتـى فـي وذلك بهدف تطوير تقنية تصـمد أمـام أي هجـوم عسـكري محتمـل) أربانت(وسميت هذه الشبكة باسم 
بعد ذلك بدأت الشبكة تسـتخدم مـن قبـل الجامعـات حتـى أصـبحت تعـاني . حالة انقطاع إحدى الوصالت أو تعطلها عن العمل

لتخدم المواقع العسكرية فقط وأصبحت شبكة ) مل نت(م سميت باسم ١٩٨٣من االزدحام، ثم ظهرت شبكة جديدة في عام 
 )إنترنت(، لتحل محلها شبكة ١٩٩٠عسكرية والتي توقفت عام تتولى االتصاالت غير ال) أربانت(
 وفيما يلي أهم تواريخ نشأة شبكة اإلنترنت: 

  ).أربانت(بدء نشأة شبكة  ١٩٦٩ - 
  ).أربانت(اختراع البريد اإللكتروني على  ١٩٧٢ - 
   ).أربانت(معياريا لشبكة  TCP/IPأصبح البروتوكول  ١٩٨٣ - 
  ).إنترنت(ة من قبل شبكة وبدء تولي المهم) أربانت(إغالق  ١٩٩٠ - 
   .المتخصص في استرجاع المعلومات من األجهزة الخادمة في الشبكة Gopherإطالق برنامج  ١٩٩١ - 
 World Wideمما أدى إلى إيجاد الشبكة العنكبوتية العالمية  Hypertextاختراع طريقة النصوص المترابطة  ١٩٩٢ - 

Web.  
مايكروســـوفت (وبرنـــامج ) نيتســكيب(ثــم تبعـــه آخــرون مثـــل برنـــامج ) ييـــكموزا(إصــدار أول برنـــامج متصــفح للشـــبكة  ١٩٩٣ - 

  ).إكسبلورر
  .بدء استخدام اإلنترنت على النطاق التجاري لألفراد والمؤسسات ١٩٩٤ - 
  . كلمات متداولة عبر العالم) ويب(و ) إنترنت(أصبحت  ١٩٩٦ - 
  
  المرسل إليه، وعند الرغبة في تصفح اإلنترنت فالبد مـن معرفـة عنـوان الموقـع أو عند إرسال رسالة بريدية فالبد من معرفة عنوان

،  Internet Protocol (IP)يسـمى نظـام العنـاوين فـي اإلنترنـت بروتوكـوالت اإلنترنـت . الصـفحة التـي تريـد الوصـول إليهـا
لهـاتف حيـث لكـل هـاتف رقـم مميـز ، كمـا هـو الشـأن مـع ا IPولكل حاسب مرتبط باإلنترنت رقم شبكي مميز يسمى عنوان ال 

 . خاص به، ويتم الحصول على هذه األرقام أو العناوين من منظمة واحدة على مستوى العالم لضمان عدم التكرار
  
  حتى تستطيع االتصال أو الدخول إلى اإلنترنـت تحتـاج إلـى مجموعـة مـن المعـداتHardware  والبـرامجSoftware   وهـي

  :كما يلي
  المعدات(التجهيزات المادية:(   

   ).معالج جيد، سرعة، ذاكرة مناسبة، ومساحة متاحة على القرص الصلب(جهاز حاسب آلي بقدرات متوسطة  - 
وهــو جهــاز يقــوم بنقــل البيانــات مــن حاســب إلــى آخــر عــن طريــق الهــاتف بعــد تحويــل اإلشــارات التناظريــة  Modemمــودم  - 

Analog إلى رقميةDigital  وفي حال وجود خدمة خطوط المشترك الرقمية . العكسوDSL   ينبغي أن يكون هذا المودم
   .DSL Modemمن النوع الرقمي 
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  .خط هاتفي عادي أو رقمي أو اتصال باألقمار الصناعية - 
   .االشتراك مع مزود خدمة إنترنت في المنطقة - 
 - تجهيزات إضافية :  

إن كان المستخدم يرغب في التعامـل مـع الصـوت، وكـاميرا إنترنـت إن ) تمكبرات صوت، بطاقة صو (معدات وسائط متعددة  - 
  . كان يرغب في استخدامها في االتصال

 البرمجيات:  
. وهي برامج تتيح للمستخدم استعراض محتويات الشبكة العنكبوتية Web Browserمتصفحات أو مستعرضات اإلنترنت  - 

ومتصـفح فـاير  Netscapeومتصـفح نيتسـكيب  Internet Explorerومن أشهر المتصفحات متصـفح إنترنـت إكبلـورر 
   .Google Chromeومتصفح جوجل كروم  Fire Foxفوكس 

 .  الذي يأتي ضمن الويندوز  Outlookبرامج البريد اإللكتروني مثل برنامج أوت لوك  - 
   .نتوشبرامج االتصال بالشبكة وتأتي ضمن نظام التشغيل ويندوز، أو نظام التشغيل ألجهزة آبل ماك - 
 Realوريــل باليــر   Media Playerبـرامج مســاعدة كبــرامج االســتماع إلـى الصــوت والفيــديو مثــل برنــامج ميـديا باليــر  - 

Player.   
  
 .سهولة الحصول على المعلومات في جميع مجاالت المعرفة عن طريق المكتبات وبنوك المعلومات ومحركات البحث )١
  .المعلومات من وإلى أي مكان في العالم بسهولة وسرعة وبأقل التكلفةاالتصال باآلخرين ونقل  )٢
  .سرعة انتشار األخبار ووصولها )٣
 .تسهيل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور العالمي )٤
  .إتاحة إمكانية تكوين عالقات عالمية وخارج النطاق المحلي، وإيجاد قنوات كثيرة للمناقشة وتبادل األفكار )٥
لمعامالت الحكومية وغير الحكومية مثل البيع والشراء وحجوزات الطيران والفنادق وغيرهـا مـن الخـدمات التـي تسهيل تنفيذ ا )٦

  .شملت جميع جوانب الحياة
 .سهولة نشر األفكار وطرحها وتخزين الملفات )٧
  .سهولة تطوير وتحديث محتويات الصفحات والمواقع على اإلنترنت )٨
علــيم عــن بعــد، والمــؤتمرات عــن بعــد، والصــحافة اإللكترونيــة، وغيرهــا مــن الحــاالت فــتح مجــاالت جديــدة فــي الحيــاة، مثــل الت )٩

  . المتعددة
  
امتالء الشبكة بالكثير من المواقع التي تروج ألخبار أو معلومات غير صحيحة في العلم أو السياسة أو الحياة، ولـذلك يجـب  )١

للفحص واالعتماد على المواقع الرسمية للمنظمات والمؤسسات أكثر من التأكد دائما من مصدر هذه المعلومات وإخضاعها 
 .المواقع الشخصية أو المؤسسات غير المعروفة
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وبذلك يستطيع أي شخص نشر ما . شبكة اإلنترنت ال تتبع دولة أو مؤسسة أو شخصا، وال يوجد قواعد لنشر المعلومات فيها )٢
قابـل محـدود، وقـد ترتـب علـى ذلـك وجـود الكثيـر مـن المواقـع السـيئة مثـل يريد في موقع خاص بـه بسـهولة بـدون مقابـل أو بم

 . مواقع العنف والجنس واإلشاعات والمواقع العنصرية وغيرها
يعاني بعض مستخدمي الشبكة من اإلدمان، وهو الشـعور بالحاجـة الملحـة إلـى اسـتخدام الشـبكة لفتـرات طويلـة وعـدم القـدرة  )٣

أو ) بسـبب الجلـوس غيـر الصـحي أمـام الحاسـب(كة التي قد تـؤدي إلـى مشـاكل جسـدية على التخلص من ذلك، مع قلة الحر 
 .أو السمنة) بسبب األشعة الناتجة عن الشاشة(مشاكل في النظر 

يشجع استخدام اإلنترنت العزلة، حيث يقضي مستخدم اإلنترنت ساعات طويلة تعزله عن المجتمـع القريـب والبعيـد عنـه، ممـا  )٤
 .فسية أو اجتماعية تتمثل في االنزواء واالنطواء على النفسقد يؤدي إلى مشاكل ن

  .انتهاك الخصوصية وحقوق النشر والحقوق الفكرية )٥
  .سرعة انتشار الفيروسات عبر الشبكة من خالل الرسائل البريدية والمواقع الضارة )٦
  

  :تقدم اإلنترنت عدة خدمات أساسية عامة مثل
  

 
  .مواقع اإلنترنت )٤  .القوائم البريدية )٣  .منتديات المناقشة )٢  .البريد اإللكتروني )١
  .االتصال الصوتي والمرئي )٧  .المحادثة النصية )٦  .محركات البحث )٥

  

  
  مـن إرسـال واسـتقبال الرسـائل البريديــة يعـد البريـد اإللكترونـي مـن أقـدم تطبيقـات اإلنترنـت، والـذي مـن خاللـه يـتمكن المسـتخدم

والمراسلة هنا ليست مباشرة، فال يشترط في المستقبل أن يكـون متصـال بالشـبكة . اإللكترونية مع غيره من مستخدمي اإلنترنت
  .خالل اإلرسال

  الرسائل مع) برامج وملفات(يتيح البريد اإللكتروني إرسال أكثر من رسالة في وقت واحد، كما يتيح إرسال ملحقات.  
  ولكــل مســتخدم للبريــد اإللكترونــي عنــوان بريــدي فريــد، ينبغــي معرفتــه حتــى يمكــن إرســال الرســالة إليــه، كمــا أن لكــل مســتخدم

صـندوق بريــدي خـاص بــه، وهــو مسـاحة مخصصــة للبريــد فـي جهــاز الشــركة المقدمـة للخدمــة، ســواء كانـت جامعــة أو مدرســة أو 
 . أو هوت ميل أو جي ميل شركة تقدم خدمة البريد مجانا مثل ياهو

 يوجد نوعان من البريد اإللكتروني :  
 -  هو البريد اإللكتروني المتصل بخادم والستخدامه فإنك تحتاج إلى برنامج بريد إلكتروني مثل برنـامج أوت لـوك .

بريـد إلـى القـرص الصـلب للحاسـب وعند استخدام هذا النوع من البريد فإن الملفات التي يتم قراءتها يتم نقلها مـن صـندوق ال
 . الذي تعمل عليه

 -   هو البريد الموجود على شبكة اإلنترنت في شكل صفحة نسيجية، ومن أمثلته بريد ياهو وهوت ميـل وجـي ميـل
مكـــن الرســائل التـــي تقرؤهــا تبقـــى فــي الموقـــع، وبالتــاي ي. ومكتــوب، ويمكــن اســـتخدامه دون الحاجــة لبرنـــامج بريــد إلكترونـــي

 . استخدامه من أي جهاز حاسب
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  المرفقــات(تقـدم جميـع بــرامج البريـد اإللكترونــي خـدمات متشـابهة، تتمثــل فـي إرســال الرسـائل، واسـتقبالها، وإلحــاق الملفـات( ،
ظـيم وقراءة الرسـالة المرسـلة، وكتابـة موضـوع الرسـالة، وإرسـال نسـخة كربونيـة مـن الرسـالة، وتحويـل الرسـالة، ودفتـر العنـاوين، وتن

ملفات البريد وتجميعها في مجلدات، والبحث في الرسائل، وغيرها من المواصفات والوظائف المتقدمة التي تختلف من برنامج 
 . إلى آخر

  
  القــوائم البريديــة، هــي قــوائم بريديــة يشــترك فيهــا المئــات أو اآلالف مــن المهتمــين فــي مجــاالت متنوعــة، ويــتم مــن خاللهــا تبــادل

الخبــرات واألخبــار، وإجــراء الحــوارات حــول قضــايا معينــة، واإلعــالن عــن المــؤتمرات والجديــد فــي المجــال المعــين عبــر البريــد 
  :اإللكتروني، حيث يتم استقبال رسائل القائمة والمشاركة فيها عن طريق البريد ومن المواقع المتخصصة في هذا المجال

http://www.egroups.com   
 بريديـة إحـدى الطـرق الممتـازة لالتصـال بـين األفـراد فـي التخصـص الواحـد، وتبـادل الخبـرات والمعلومـات بصـورة وتعد القوائم ال

بعض القوائم تمرر الرسـائل علـى المـديرين قبـل وصـولها للمسـتقبلين فـي حـين ال يوجـد فـي . جماعية من خالل البريد اإللكتروني
وائم البريدية التعليمية الجـاهزة، والتـي يمكنـه البحـث عنهـا حسـب مجـال ويستطيع الفرد استخدام المئات من الق. بعضها رقيب

وينبغي عند اختيار القوائم البريدية اختيار القوائم المتوسطة أو الصغيرة لسهولة متابعتها بخالف القوائم . تخصصه واالشتراك بها
  . الضخمة التي يصعب متابعتها بسبب العدد الكبير من المشاركات

  
  بحيث تنقسم الشاشة إلى جزأين) الوقت الحقيقي(المحادثة هي تقنية تمكن اثنين أو أكثر من التحدث كتابيا في نفس اللحظة :

جــزء لكتابــة الســؤال أو الموضــوع، وجــزء لعــرض نــص المحادثــة شــريطة أن يكــون الجميــع متصــلين بالشــبكة فــي نفــس اللحظــة، 
ويمكـن أن تـتم هـذه المحادثـة مـن خـالل بـرامج المحادثـة . البريد اإللكتروني أو منتديات المناقشة فاالتصال هنا مباشر بخالف

   MSN Messenger برنامج أو  Yahoo Messenger برنامج أو  ICQبرنامج المباشرة مثل
  
 وعــة أشــخاص بالصــوت والصــورة علــى االتصــال المرئــي أو مــؤتمرات الفيــديو هــي تقنيــة يــتم بواســطتها االتصــال بشــخص أو مجم

وغيرهـا ’ وغالبا ما تأتي البرامج التي تقدم هذه الخدمة بخدمات إضافية مثل المحادثة النصية، وإرسـال الملفـات. الهواء مباشرة
ويتطلب إجـراء االتصـال المرئـي وجـود حاسـب آلـي وكـاميرا رقميـة وسـماعة وميكروفـون فـي الجهتـين، مـع . من الخدمات المهمة

  . خدام أحد برامج االتصال المرئي مثل برنامج ياهو مسنجر أو سكاي بياست
  
  منتــديات المناقشــة أو الحــوار هــي إحــدى طــرق االتصــال الجمــاعي والحــوار وتبــادل األفكــار بــين النــاس، والتــي مــن خاللهــا يــتم

. حولهــا ، مــن قبــل المشــتركين فــي هــذا المنتــدى معينــة، ثــم طــرح الموضــوعات وتبــادل الحــوار) منتــديات(الــدخول علــى مواقــع 
ويســـتطيع عضــــو المنتــــدى أن يشـــارك بموضــــوع جديــــد أو يعلـــق، فــــي حــــين يســـتطيع الزائــــر مــــن غيـــر األعضــــاء تصــــفح وقــــراءة 

  . الموضوعات
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 ي تتـيح المنتـديات عـرض الموضـوعات حسـب تسلسـلها الزمنـي، وقراءتهـا، والـرد والتعليـق لألعضـاء والمشـتركين، والتسـجيل فـ 
المنتدى، والبحث عن الموضوعات، ومعرفة كاتب الموضوع وعدد قرائه، ومراسلة الكاتب عبر البريد اإللكتروني برسالة خاصة، 

 ومن مواقع المنتديات في محركات البحث الكبرى موقع ياهو . وغيرها من المواصفات المتقدمة
http://messages.yahoo.com   

  
 وهنـاك عشـرات . ار هي مجموعات عالمية للحوار والمناقشة وتبادل الخبرات فـي مواضـيع معرفيـة ال حصـر لهـامجموعات األخب

اآلالف من مجموعات األخبـار المتخصصـة التـي يمكـن لإلنسـان االلتحـاق بهـا لتبـادل الخبـرات فـي موضـوعات علميـة وتعليميـة 
  . سهل في الدخول وأكثر انتشارا في اللغة العربيةوإن كانت األخيرة أ. وهي شبيهة بمنتديات المناقشة. مختلفة

  
  تمثل الشبكة العنكبوتية العالميةWorld Wide Web  وتسمى أيضا الويب، واجهة استخدام ميسرة وموحدة للعديد مـن ،

وتعمل عن ).  FTPالبحث، ونقل الملفات البريد اإللكتروني، القوائم البريدية، مواقع المعلومات، محركات (خدمات اإلنترنت 
بـــين الوثــائق والصــفحات الموجـــودة علــى أي موقـــع علــى الشـــبكة  Hypertext Linksطريــق تــوفير روابـــط نصــية متشـــعبة 

العنكبوتية، ومن خالل النقر على بعض الكلمات والصور في الصفحات التي تحمل خاصية الربط يمكن الوصول إلى معلومات 
   .صلة بالموضوع ومواقع أخرى ذات

 علما بأن بينهما فرق كبير ويخلط الكثيرون بين الشبكة العنكبوتية العالمية أو الويب واإلنترنت ،: 
 -   ،هي شبكة عالمية من أجهزة الحاسب والكابالت وأجهزة التوجيه واألجهزة والبرامج األخرى المتصلة بعضها ببعض

  .وتعمل من خالل شبكة اتصال
 -   العالمية أو الويب، فهي أحـد خـدمات وتطبيقـات شـبكة اإلنترنـت، التـي مـن خاللهـا يـتم تصـفح وقـراءة

  . المستندات في صفحات ومواقع الشبكة باستخدام خاصية االرتباطات التشعبية
  
 وتقـدم . ستعراض وتصفح محتويات الشبكة العنكبوتيـةمستعرضات أو متصفحات اإلنترنت هي برامج تتيح لمستخدم اإلنترنت ا

جميــع الخــدمات التــي يحتاجهــا المســتخدم لتصــفح مواقــع اإلنترنــت، مثــل فــتح الصــفحات والمواقــع، وحفــظ الصــفحة، وطباعــة 
الصفحة، والتحكم في حجم الخط، وحجـب الصـور لتسـهيل تحميـل الصـفحات التـي تحتـوي علـى صـور ثقيلـة أو غيـر مرغوبـة، 

ية إضافة الصفحة إلى قائمة الصفحات المفضلة، واالحتفاظ بجميع الصفحات التي تم زيارتهـا، وإمكانيـة التصـفح بـدون وإمكان
اتصال، وإمكانية النسخ من المعلومـات والصـور التـي فيهـا، وتحديـد صـفحة رئيسـية يـتم عرضـها فـي بدايـة التصـفح، وغيرهـا مـن 

  . الخدمات التي تختلف من متصفح إلى آخر
  
 ومن يدخل إلى اإلنترنت، فهو إما يرغـب فـي . اإلنترنت هي مخزن هائل لمعلومات كثيرة تشمل جميع أنواع المعرف والمجاالت

وفيمـا يلـي . الذهاب إلى موقع محدد يعرف عنوانه أو البحث عن موضوع معين واستعراض المواقع الموجودة عن هذا الموضوع
كتابــة عنـــوان الموقــع، والنقــر علـــى : وهــيلطــرق المتاحــة للوصـــول إلــى المعلومــات والبحـــث عنهــا فــي الشــبكة العالميـــة بعــض ا

 . النصوص المترابطة، والبحث في محركات البحث
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 وان والضـغط علـى للدخول على موقع معين مباشرة، يتم كتابة عنوان الموقع في شريط العنوان فـي المتصـفح، وبمجـرد كتابـة العنـ

  .مفتاح إدخال أو أيقونة اذهب تظهر الصفحة المختارة أو الموقع
  
 وتتميـز هـذه الـروابط بـأن تحتهـا خـط فـي الغالـب . غالبا ما تحتوي صفحات المواقع على كلمات مرتبطة بصـفحات مواقـع أخـرى

والنقــر علــى هــذه الكلمــات يــؤدي إلــى فــتح . لــى يــد صــغيرة عنــد وضــعه عليهــاويســتدل علــى هــذه الكلمــات بتغيــر مؤشــر الفــأرة إ
  .الصفحة أو الموقع المرتبط بها دون الحاجة إلى معرفة أو كتابة عنوانها

  
  محركات البحث هي بـرامج أو قواعـد بيانـات أو أرشـيف ضـخم لمجموعـة كبيـرة مـن المواقـع تمكـن المسـتخدم مـن البحـث عمـا

معلومات من خالل كتابة الكلمات المفتاحية الدالة على موضوع البحث في المربعات المخصصة للبحث فيها، أو من  يريد من
أكثر مواقع البحث هي مواقع بحثية عامة . خالل استعراض التبويب أو الفهرسة التي قام بها المحرك للمواقع حسب موضوعاتها

  . صص في مجاالت معينة كالطب والتعليم وغيرهاتبحث في جميع المجاالت، في حين أن بعضها يتخ
  ويوجــد العديــد مــن محركــات البحــث التــي يمكــن اســتخدامها للوصــول إلــى المعلومــات فــي شــبكة اإلنترنــت، والتــي تتــيح البحــث

 Search Directoryأدلة البحث : ويمكن تقسيم مواقع البحث في اإلنترنت إلى قسمين هما. حسب الموضوع أو الكلمة
  .Search Enginesت البحث ومحركا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ]  [KFU 

  
  

  
  يوجـــد تعـــارض واضـــح وآراء متناقضـــة فـــي قبـــول أو رفـــض أشـــكال التعامـــل المتعـــددة عبـــر اإلنترنـــت، فـــالخالف قـــائم فـــي حكـــم

ة مـن عــدم وينطبـق الخــالف ذاتـه حـين نتحـدث عـن اعتبـار التعاقـدات القانونيـ. التعاقـدات الشـرعية التـي تـتم عـن طريـق اإلنترنـت
وقس على ذلك كافة أشكال الممارسات التـي . اعتبارها، واألمر كذلك حين تكون المعامالت المالية هي التي تتم عبر اإلنترنت

ومــن هــذه الممارســات اعتمــاد اإلنترنــت كمصــدر للبحــث العلمــي يقبــل ويعتــد بــه فــي كافــة المجــاالت . تســمح بهــا هــذه الشــبكة
  .األكاديمية والبحثية

  
بالنســبة لمعظــم % ٢مــن النــاتج المحلــي، مقابــل مــا يزيــد عــن % ٠,٠٠٢نصــيب البحــث العلمــي فــي الــبالد العربيــة ال يتعــدى  - 

 %.٥، %٢,٥تتراوح النسبة بين . الدول الصناعية
والخدمية  من اإلنفاق على البحث والتطوير في البالد العربية يأتي من مصادر حكومية، وال تخصص القطاعات اإلنتاجية% ٨٩ - 

  %. ٥٠بينما تزيد هذه النسبة في الدول المتقدمة على . فقط من هذه المصادر% ٣سوى 
م بلغ متوسط نسبة عدد الباحثين إلى عدد السكان ما يقارب باحثا واحدا لكل ألف نسـمة، فـي حـين ١٩٩٦حسب إحصاءات  - 

بينما تتراوح النسبة في الدول . المعدل العالمي باحث لكل ألف نسمة، أي حوالي ثلث% ٠,٣٦تبلغ النسبة في الدول العربية 
 .باحثين لكل ألف نسمة ٦-٢المتقدمة بين 

  .  من مجموع مستخدمي اإلنترنت وتمثلها دول أمريكا الشمالية% ٧٥من سكان العالم يمثلون % ٣٤ - 
 ٧٨,٣لـذي يصـل إلـى نسـبة جهاز حاسب آلي لكل ألف فرد قياسا إلى المتوسط العالمي ا ١٨ال يوجد في العالم العربي سوى  - 

 .لكل ألف فرد
  .من مجموع الكثافة السكانية العربية% ١،٦ال تتوفر خدمة اإلنترنت إال لحوالي  - 
  . من مستخدمي اإلنترنت في العالم% ٠,٥من سكان العالم، فإنهم ال يتجاوزون كونهم % ٥فيما يكون العرب  - 
 .منهم% ٣في الدردشة بينما نصيب البحث العلمي ال يتجاوز  من مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي يستخدمونها% ٣٠ - 
  غير أن هذه النسبة ربما تكون قد انخفضت في الدردشة لصالح البحث العلمي من خالل استطالع الرأي الذي قامت به شبكة

اإلنترنــت ألــف قــارئ للعربيــة، وفيــه بلغــت نســبة مســتخدمي  ١١م وشــارك فيــه أكثــر مــن ٢٠٠٣،٢٠٠٤إســالم أون اليــن عــامي 
وربمـا يشــير هــذا المؤشــر إلـى اتجــاه المســتخدم العربــي %. ١٤,٣فيمــا وصــلت نسـبة البحــث العلمــي إلــى % ٢٤،٥للدردشـة 

  . لالستفادة السليمة من اإلنترنت
  
  
  قدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم، وتسمح له باالطالع على معظم ما كتب تتيح االنترنت للباحث ال

 .في بحثه ومسألته العلمية
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  االنترنــت تســمح للباحــث أن يجــد مــا يحتاجــه مــن مصــادر مختلفــة وال يعتمــد علــى الكتــب التــي صــدرت فــي بلــد معــين مــثال أو

  .ة في مكتبة جامعية ما وإنما أمامه بوابة ما إن يفتحها حتى تقدم له ما يحتاجه يأتيه من كل مكانالموجود
  
  فتواجــد محركــات البحــث المتعــددة والمتطــورة بمــا فيهــا مــن قــدرة عاليــة وســهلة علــى البحــث أو التصــفح تمكــن أي باحــث مــن

لى مساعدة من أحد، إضافة إلى تعدد هذه المحركـات وهـذا مـا يتـيح البحـث فـي أكثـر مـن محـرك فـي آن البحث دون الحاجة إ
واحد أو االنتقال من محرك إلى آخر عند عملية البحث، مما يؤدي إلى استحضار المعلومات المطلوبة من أكثر من مكان، كما 

عـدة مـداخل عبـر الكلمـة أو الموضـوع أو الكاتــب أو أن تواجـد محركـات البحـث يسـمح للباحـث أن يصـل للمعلومـة مـن خـالل 
  . جهة النشر أو الجامعة أو البلد أو غير ذلك

  
  لعل أهم ما تتميز به اإلنترنـت هـو القـدرة المثاليـة علـى تحـديث معلوماتهـا، فـأي تطـوير أو تحـديث فـي كتـاب سـنوي مـثال يحتـاج

منه ليتم هذا التعديل، والحـال أصـعب عنـدما يكـون األمـر مرتبطـا بطبعـات الكتـب غيـر عاما كامال انتظارا لصدور العدد السنوي 
محــددة الموعــد، أمــا اإلنترنــت فــاألمر ال يســتغرق ســوى بضــع دقــائق يــتم خاللهــا تعــديل المعلومــة أو تحــديثها أو إضــافة معلومــة 

 .جديدة
  
 أن ترتبط باإلنترنت وتصبح جزءا منها بصرف النظر عن موقعها الجغرافي أو توجهها الديني أو  فبإمكان أية شبكة فرعية أو محلية

ولذلك حققت خدمة اإلنترنت ما لم تحققه أية وسيلة أخرى في تاريخ البشرية، فبينمـا احتاجـت خدمـة . االجتماعي أو السياسي
عاما لتحقيق هذا الرقم، نجد أن  ١٣جت خدمة التليفزيون مليون مشترك واحتا ٥٠المذياع نحو أربعين عاما حتى يصبح لديها 

  . اإلنترنت قد حققت أضعاف هذا الرقم في سنوات معدودة
  
 فالمادة معروضة طوال اليوم ويمكن الحصول عليها من أي مكان . 
  
 ا مجتمع الباحثين إن جاز التعبير، حيث تقدم اإلنترنت إمكانية الوصول إلى الباحثين أو المتابعين في مختلـف ويمكن أن نسميه

أنحـــاء العـــالم، بـــل تمـــنح اإلنترنـــت الفرصـــة للتواصـــل مـــع العلمـــاء والمفكـــرين والبـــاحثين المتخصصـــين والحصـــول علـــى آرائهـــم 
  .ختصين، وهو ما يثري البحث العلمي وينميهوتوجيهاتهم، كما تسمح بتداول الحوار العلمي بين الم

  
  تساعد اإلنترنت على حرية المعلومات متجاوزة مشكالت الرقابة وتتيح كذلك التساوي بين الدول وأيضا التساوي بين الناس في

الباحــث فرصــة االطــالع علــى كافــة اآلراء الوصــول إلــى المعلومــات وعــدم احتكارهــا لصــالح جهــة مــا أو بلــد بعينــه، وهــذا يمــنح 
  .واألقوال فيما يبحث فيه دون قيود
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فاإلنترنــت مــا هــي إال مكتبــة كبيــرة متشــعبة المجــاالت ومتراميــة . المســاعدة علــى تــوفير أكثــر مــن طريقــة فــي البحــث والتعلــيم )١

 .واألبحاث والمقاالت في المجاالت المختلفةاألطراف تتوفر فيها الكتب والدراسات 
  . اإلطالع على آخر األبحاث العلمية واإلصدارات من المجالت والنشرات العامة والمتخصصة )٢
االســتفادة مــن البــرامج والــدورات والدراســات التعليميــة الموجــودة علــى اإلنترنــت، وهــو مــا يعــرف بــالتعليم اإللكترونــي، وهــذه  )٣

لباحثين في مجاالتهم أو في المجاالت المرتبطة بها ككيفية كتابة األبحاث مثال، كما أنها متاحة للباحثين البرامج بتنوعها تفيد ا
 .حتى وإن لم تتواجد مثل هذه البرامج في بلده أو مدينته

لـى األشـكال التنوع في وسائل العـرض، فهنـاك الوسـائط المتعـددة، وهنـاك الوثـائق والبيانـات، وهنـاك األفـالم الوثائقيـة، إضـافة إ )٤
  . التقليدية للمقال، وهذا يهيئ فرصة االطالع واالستفادة بصورة واسعة وغير مملة

  
  
  ات اسـتخدامها فـي التعلـيم والبحـث بالرغم من تطبيقات اإلنترنت في المصانع والغرف التجاريـة واألعمـال اإلداريـة إال أن تطبيقـ

وال يزال هناك بعض أعضـاء هيئـة التـدريس يعزفـون . العلمي أقل من المتوقع وتسير ببطء شديد عند المقارنة بما ينبغي أن يكون
 . عن استخدامها نتيجة عدم الوعي بأهمية هذه التقنية، أو عدم القدرة على استخدامها، أو عدم استخدام الحاسب اآللي

  
 وينـتج عـن . فكـل إنسـان بإمكانـه فـتح موقـع يبـث فيـه مـا شـاء مـن معلومـات. بدأت اإلنترنت عشوائية التأسيس واستمرت كـذلك

ذلك عدم معرفة مدى صحة المعلومات أو دقتها، كما يمكن أن تنشر معلومة ما لتخدم غاية وراءها، يضاف إلى ذلك أن نتـائج 
مهما كانت دقيقـة فإنهـا بـالقطع سـتحمل فـي طياتهـا نتـائج عشـوائية نظـرا لعشـوائية المـدخالت، كمـا ال يمكـن التوثـق مـن  البحث

المعلومة عبر اإلنترنت وسط الكم الهائل من المعلومات المنشورة بـدون تـدقيق، كمـا ال يمكـن لمراكـز األبحـاث والدراسـات أن 
 . تتابع كل كلمة تنشر في اإلنترنت

 البعض إلى أن نتائج األبحاث دلت على أن الباحثين عندما يحصلون على المعلومة من اإلنترنـت فـإنهم يعتقـدون صـوابها  ويشير
وصحتها، وهذا خطأ في البحث العلمي، ذلك أن هناك مواقع غير معروفة أو على األقل مشبوهة، ولـذلك علـى البـاحثين تحـري 

 .الدقة قبل اعتماد المعلومة
 واقــع تســعى للحصــول علــى إعالنــات، وهنــا يصــبح للمعلــن دور وتــأثير فــي مســائل االتصــال العلمــي، بــدال مــن كمــا أن بعــض الم

المستفيد النهائي وهو الباحث الذي كان يتحكم في مسيرة التفاعل بينه وبين ما ينتج من معلومات علمية، مما يضر بالمصلحة 
  . العلمية لصالح المصلحة التسويقية

  
  ما زالت اإلنترنت تعاني من مسألة التوثيق أو األصالة فيما تقدمه من معلومات وبحوث، فمعظم الجامعات لم تعترف بها كمصدر

معلوماتي للبحث العلمي، فيضطر الباحث بالتالي إلـى أن يبحـث عـن الكتـب أو المصـادر الورقيـة التـي أشـارت إليهـا المعلومـات 
  . ة على اإلنترنت ليضعها كمصادر في بحثهالموجود
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  وهي مشكلة مستعصية وصعبة، خاصة إذا كانت هذه المصادر متوافرة في بلد بعيد، وقد يضطره هذا إلى تجاوز األمانة العلمية 
ال ننسـى أن  كمـا. إما بذكر مراجعها المذكورة على أنه اطلع عليها بنفسه، أو بنسبتها لنفسه دون اإلشـارة إلـى الكاتـب الحقيقـي

هناك العديد من المعلومات على اإلنترنت غير مذيلة باسم صاحبها الحقيقي، بل ينسبها شخص آخر لنفسه، وهذا ما يشير إلى 
 . مشكلة متصاعدة هي حقوق النشر

  
 تصـال نفســه لـه تكلفــة، يحتـاج التواصـل مــع الشـبكة إلــى تكلفـة ماديــة مـن أجهــزة حاسـب آلــي مجهـزة وخطــوط هـاتف كمــا أن اال

كمـا ال يمكـن . يضاف إلى ذلك تطور البرامج واألجهزة المستمر واليومي مما يمثل عبئا جديـدا علـى البـاحثين ومراكـز األبحـاث
حيــث إن العديــد مــن المواقــع ذات الســمعة الطيبــة . الوصــول إلــى مواقــع عديــدة إال بــدفع مبلــغ يــتم اشــتراك الباحــث مــن خاللــه

  . خدم هذا النظام، وهو ما يمثل عبئا ماديا آخروالموثوق بها تست
  
 والبـاحثون العــرب فـي مجملهـم مســتواهم . لـذا فـإن االسـتفادة الكاملــة مـن هـذه الشــبكة سـتكون مـن نصــيب مـن يـتقن هــذه اللغـة

 .رمهم من معلومات مهمة ومفيدة لهمضعيف على صعيد اللغات األخرى مما يح
  
  كانقطـاع خـط اإلنترنـت أو التيـار الكهربـائي أثنـاء البحـث أو تعطــل جهـاز الحاسـب اآللـي عوضـا عـن انتهـاء االشـتراكات الخاصــة

  . بالدخول على اإلنترنت وغيرها من العوائق
  
 م تعــد األســاليب والطــرق الكالســيكية القديمــة لجمــع البيانــات هــي الســائدة فحســب، بــل وظفــت وفــق المتغيــرات التكنولوجيــة لــ

الحديثـة طـرق وأسـاليب جديـدة تعتمـد السـرعة واختـزال الوقـت وتبحــث عـن الصـدق وقلـة التكـاليف والدقـة فـي العمـل وتســهيل 
 .التعامل مع المبحوثين أو مصادر المعلومات

  ــانية     ومـــن ــوم اإلنسـ ــي العلـ ــا فـ ــات بتوظيـــف شـــبكة اإلنترنـــت خصوصـ ــع البيانـ ــة لجمـ ــاليب الحديثـ األسـ
    : واالجتماعية

 .على شبكة اإلنترنت الكتشاف ما هو موجود على الشبكة استخدام محركات البحث - 
مـــثال، ودليـــل  ، ومنهـــا تلــك المتخصصـــة بشــتى أنـــواع االهتمامــات، فهنـــاك دليــل المجـــالت العلميــةاســتخدام أدلـــة اإلنترنــت - 

  .الخ...... الجامعات، ودليل الباحثين، ودليل المواقع العراقية أو التونسية أو العربية 
  . عن طريق برامج مثل الماسنجر والبال توك وغيرها المقابلة باستخدام اإلنترنت - 
االســـتفتاءات أو إجـــراء وذلـــك لغـــرض اســـتطالعات الـــرأي أو  المواقـــع اإللكترونيـــة التـــي تضـــع اســـتمارات اســـتبيان إلكترونيـــة - 

وخشية من عملية تكرار ملء االستمارة فإن هناك تقنيات عالية ال تسمح بتكرار ملء االستمارة . البحوث والدراسات العلمية
 .مرة أخرى إال من جهاز حاسب آخر أو خط اشتراك آخر

  .مثل المواقع الحكومية والتعليمية والدينية المواقع الخدمية الخاصة - 
والتـــي تســـمح للباحــث أن يقلـــب صـــفحات كتــب وبحـــوث ومقـــاالت عديـــدة . إللكترونيـــة المتـــوفرة علــى الشـــبكةالمكتبــات ا - 

 .والبحث عن موضوع معين أو مؤلف معين
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وهي مواقع تبادل اآلراء واألفكار ألعداد من مرتـادي الشـبكة تجمعهـم خصـائص مشـتركة، مثـل فئـات  المنتديات اإللكترونية - 
ويتم االنضمام لهؤالء وفق فتح حساب مجاني عادة يحصل من خالله المشترك . مثل الرياضة الشباب أو اهتمامات مشتركة

  . على كلمة مرور ولقب مميز
مــن خــالل هــذه األنــواع مــن البــرامج التــي تــوفر فرصــا للوصــول إلــى  )االفتراضــية(فرصــة االحتكــاك والمعايشــة للمجتمعــات  - 

وبهـذا فهـي تـوفر قاعـدة بيانـات  . أو الفئـات العمريـة أو الهوايـة وغيرهـامجتمعات ذات خواص مشـتركة وفقـا للمهنـة أو النـوع 
وهـذا يعنـي إمكانيـة وســهولة اسـتهداف مثـل تلـك الفئــات . كبيـرة ومهمـة، وأرضـية جيــدة للعديـد مـن البحـوث واالســتطالعات

 . تسير نحوها وهكذا واالطالع المباشر على مختلف القضايا التي تطرحها أو المشاكل التي تعانيها أو التوجهات التي
  إن طبيعـة هــذه المجتمعــات مـن ناحيــة التقائهــا واألهـداف التــي تجمعهــا والغايــات التـي تهــدف إليهــا، تجـري عبــر شــبكة اإلنترنــت

وبإمكان الشخص أن يلتقي أناسا من مختلـف بلـدان العـالم وهـو يجلـس فـي بيتـه خلـف جهـاز الحاسـب الـذي يملكـه، . العالمية
حركــة والطـرح والتعبيـر عمــا يجـول فــي نفسـه بحريـة تامــة بعيـدا عــن العوائـق التـي تفرضــها القيـود االجتماعيــة ممـا يتـيح لــه حريـة ال

 . وبهذا فهو يعطي نسبة كبيرة من المصداقية لبيانات البحث التي يتم تحصيلها. والثقافية والسياسية المختلفة
  وكان الغرض . التسوق واالتصال لآلسيويين والهسبانك) كورزنيفيليب  (ومن الدراسات الرائدة في استخدام هذه التقنيات دراسة

الرئيســي الــذي تقــوم عليــه هــذه الدراســة هــو تقــديم نتــائج مســح بالبريــد اإللكترونــي أجــري مــع األمريكــان الهســبانك بهــدف فهــم 
مســتجوب عبــر البريــد  ٣٠٠٠وتــم مراســلة حــوالي . العناصــر الرئيســية التــي يتبنونهــا فــي ســبيل االنــدماج مــع الثقافــة األمريكيــة

  . دليل على شبكة اإلنترنت ١١اإللكتروني ممن يحملون األلقاب الهسبانكية المدرجة في 
  
 حيـث حصـل الباحـث علـى . وقد أبرزت هذه الدراسة الرائدة بعض العيـوب فـي اسـتخدام مثـل هـذه التقنيـات فـي البحـث العلمـي

منهـا غيـر صـالح ألنهـا أتـت مـن أفـراد يعيشـون خـارج  ١٢٠وكـان حـوالي . مسـتجوب ٣٠٠٠ل ردا فقط من أص ٣١٠استجابة 
 .الواليات المتحدة أو كانت غير مكتملة أو من أفراد ذكروا أنهم ليسوا من الهسبانك

 ي يكون ومن المحاذير األخرى أن نكون دقيقين وحذرين الحتماالت الكذب أو التزييف التي تحدث أحيانا لسبب أو آلخر والت
  . مردها األساسي خوف المبحوث من أن تكتشف هويته إذا ما كان يصرح بأمور يحرص على إخفائها

  كمـا أن هنـاك احتمـاالت إلمكانيـة اختـراق شـبكة المعلومـات أو الموقــع وخـرق سـرية المعلومـات، أو حـدوث اعتـداء عبـر إرســال
 .بعض المبحوثين من ذلك الفيروسات التي تعطل أجهزة الحاسب اآللي للمستلمين أو تخوف

  وهناك إمكانية كبيرة أيضا للتضليل وانتحال الصفة، لذا يتوجب الحذر والتقصـي مـن بعـض المعلومـات واألشـخاص قبـل التعامـل
  . معهم
  
 ك اإلجابـة السـريعة علـى محركات البحث هي عبـارة عـن بـرامج علـى الشـبكة العالميـة تعمـل بمثابـة دليـل مكتبـة يسـتطيع أن يعطيـ

العنوان الذي تبحث عنه من خالل كتابة كلمة أو عدة كلمات مفتاحية لهذا الموضوع من ناحية احتمال كونـه موجـودا أم ال وإذا  
ومـن محركـات البحـث المتخصصـة فـي البحـث العلمـي ذلـك الـذي أطلقتـه شـركة . كان العنوان موجودا فسوف يعطيك تفاصـيله

   http://www.scholar.google.comلى مقاالت علمية وأبحاثا جوجول ويحتوي فقط ع
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                 وللحصـول علـى نتـائج أفضـل مـن عمليـة البحـث مـن خـالل محركـات البحـث، توجـد مجموعـة توصـيات مـن
 :أهمها

  .من المفيد أوال أن تتعرف على محرك البحث والتقنيات المستخدمة في هذا المحرك من أجل توظيفها في عملية البحث )١
  ).موضوع محدد أو مواقع محددة(تريد من اإلنترنت في شكل دقيق حدد ما  )٢
  . حاول أن تستخدم كلمات دقيقة ومباشرة للموضوع الذي تريد البحث عنه )٣
 .ال تكتفي بطريقة واحدة في إدخال كلمة البحث، حاول في عديد من المترادفات والصيغ لكلمات البحث )٤
المفـرد ولـدى البحـث عـن األشـياء المحسوسـة أو األشـخاص والجماعـات لدى البحث عن المفـاهيم المجـردة اسـتخدم صـيغة  )٥

  .استخدم صيغة الجمع
  . ال تستخدم العبارات العامة وكثيرة االستخدام مثل حروف الجر والعطف )٦
 .كن على إلمام بالموضوع الذي تبحث عنه وبتداخالته مع الموضوعات األخرى )٧
  .تقدم الذي تتيحه معظم محركات البحث العربية والعالميةلدى عدم اقتناعك بنتائج بحثك استخدم البحث الم )٨
إذا كنـت تبحـث عـن موضــوع محـدد حـاول أن تتعـرف علــى محركـات البحـث المتخصصـة مثــل محـرك بحـث خـاص بالطــب أو  )٩

  .االقتصاد
 ت إذا لم تكن مرتاحا من نتائج بحث ما، حاول استخدام محرك بحث آخر أو استخدام محرك بحث يجمع عددا من محركا  )١٠

 .البحث
  .من أجل الحصول على معلومات دقيقة حاول أن تستخدم األدلة الموضوعية بدال من محركات البحث  )١١
إذا كان عدد المواقع المسترجعة صغيرا حاول أن توسع مجال أو نطاق البحـث عـن طريـق اسـتخدام عبـارات أكثـر شـموال مـن   )١٢

  . العبارة التي أدخلتها وحصلت على نتائج قليلة
  

تتم عملية التوثيق باإلشارة إلى الرابط كامال وذلك باستنساخه مباشرة كطريقة سريعة للتوثيـق، مـع ذكـر اسـم الموقـع إن كـان مشـهورا  
مـا  كأن يكون موقع مجلة أو جريدة أو تابعا لمنظمة أو مؤسسة ما، مع ذكر تاريخ النشر وذلك ألن بعض المواقع تعمد إلـى حـذف

الربيعي، فالح، النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل في ليبيا،  :ومثال ذلك. نشرت بعد فترة بسبب ضيق المساحة التي تحتجزها
   http://www.ulum.nl/a151.htm .٢٠٠٤نوفمبر  ١٥مجلة علوم إنسانية، 

  
 .مازال البحث العلمي عموما، ودور اإلنترنت فيه خصوصا، في وطننا العربي يعاني من أزمة طاحنة وتخلف حضاري واضح )١
مسألة التوثيق العلمي ودقة المعلومات عبر شبكة اإلنترنت قضية يجب االلتفات إليها ومحاولة إيجاد السبل لحلهـا فـي أسـرع  )٢

لــى الجامعــات ومراكــز األبحــاث والمؤسســات العلميــة القيــام بــه، وهــي المنــوط بهــا دراســته وقــت ممكــن، وهــو الــدور الــذي ع
ويمكن أن تقـوم هـذه الجهـات بالتعـاون فيمـا بينهـا لعمـل مسـابقات أبحـاث للبـاحثين حـول كيفيـة حـل هـذه . وتقديم الحلول له

  . المشكلة وإقامة مؤتمرات علمية تجمع المتخصصين لوضع استراتيجيات العالج
هنـــاك ضـــرورة لوضـــع ميثـــاق علمـــي ونظـــام وإجـــراءات لمواقـــع اإلنترنـــت، ومـــن ثـــم مـــنح المواقـــع التـــي تطبـــق الميثـــاق والنظـــام  )٣

واإلجراءات أن تنال شهادة بعلميتها واعتمادها على المستوى األكـاديمي، فيمـا يمكـن أن يعـرف بـاأليزو األكـاديمي الـذي يـتم 
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والمؤسسات العلمية لمواقع اإلنترنت التي حازت الشـهادة كمصـدر علمـي موثـق من خالله اعتماد الجامعات ومراكز األبحاث 
 . ومعترف به

ينبغـي علــى المؤسسـات والجهــات ومراكـز المعلومــات غيـر الحكوميــة أن تشــارك بشـكل أكبــر فـي دعــم البحـث العلمــي عمومــا  )٤
 .والبحث العلمي على شبكة اإلنترنت على وجه الخصوص

وقواعد بيانات باللغة العربية مبنية على أسس علميـة كـي يتسـنى للبـاحثين تحقيـق أكبـر قـدر مـن يجب العمل على إنشاء مواقع  )٥
  . االستفادة من تلك الشبكة

ضرورة إعادة تأهيل أساتذة الجامعات في مجال اللغات األخرى غير العربية، وخاصة اللغة اإلنجليزية، إضـافة إلـى زيـادة جرعـة  )٦
فع مستوى اللغة عند الطالب، واعتماد وجود لغة أخرى شرطا أساسيا للقبول في الدراسات التركيز في مناهج الجامعات على ر 

 .العليا في معظم التخصصات
اإلنترنـت ثــورة وثـروة معلوماتيــة، لهـا مميزاتهــا المبدعــة، غيـر أنهــا تحـوي العديــد مــن العقبـات، ونجاحنــا فـي اســتخدامها بشــكل  )٧

ومــن هــذه تأصــيلها فــي مدارســنا ومؤسســاتنا التعليميــة، وتعليمهــا ألجيالنــا،  علمــي صــحيح يعتمــد علــى عــدة عوامــل نحتــاج إلــى
 :العوامل

  . نشر ثقافة اإلنترنت بين أوالدنا بكافة مراحلهم التعليمية بدءا من االبتدائية - 
  . توفير األماكن المجهزة بالتجهيزات الالزمة في المدارس والمكتبات العامة وتفعيل دورها - 
والتعليم بوضع الخطط لتفعيل دور االستفادة من اإلنترنت في المؤسسات التعليمية، ومتابعة تنفيذ هذه  قيام وزارات التربية - 

 . الخطط
  . وضع برنامج خاص لتدريب المعلمين على اإلنترنت تمهيدا الستخدامها كأداة في التعليم - 
إلضـافة إلـى تحفيـز المعلمـين الـذين يفعلـون دعم المدارس التي تستخدم فيها اإلنترنت في كافة أشكال العمليـة التعليميـة با - 

  .  دور اإلنترنت في العملية التربوية، وتكريم الطلبة المستخدمين لإلنترنت في البحوث العلمية
  
  
  
  

  ..وهللا الحمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة 
  ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 

  وال تنسوني من صالح دعواتكم 
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  هـ١٤٣٥/  ١٤٣٤)  الفصل الثاني(  اختبار  أسئلة  
  

  


 

   ١٢المحاضرة << القوائم البريدية  - أ
  االتصال المرئي أو مؤتمرات الفديو - ب
  الدردشة - ج
  منتديات المناقشة - د
  




 
  القوائم البريدية - أ

  وسائل االتصال الحديثة - ب
  شبكة االنترانت - ج
   ١١<< شبكة االنترنت  - د
  

 
  ستة أقسام - أ

  خمسة أقسام - ب
  أربعة أقسام - ج
   ١المحاضرة << ثالثة أقسام  - د
  




 
  القوائم البريدية - أ

  وسائل االتصال الحديثة - ب
   ١٢المحاضرة << منتديات المناقشة  - ج
  االتصال المرئي أو مؤتمرات الفديو - د
  

KFU 
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  االنترنت - أ
   ١١محاضرة << االنترانت  - ب
  الشبكات - ج
  الويب - د

  

 
   ١المحاضرة << لوحة المفاتيح  - أ

  الراسمات - ب
  السماعات - ج
  الشاشة - د

  

 
  الدردشة - أ

  مجموعة األخبار - ب
  منتديات المناقشة - ج
   ١٢المحاضرة << االتصال المرئي أو مؤتمرات الفديو  - د

  

 
  التصميم الدقيق - أ

  الشكل الجميل - ب
   ١المحاضرة << السرعة  - ج
  عدم القابلية للتوسع - د

  

 
  المعالج الدقيق - أ

  الذاكرة الرئيسية - ب
   ١المحاضرة << القرص المدمج  - ج
  الفأرة - د

  

 
   ١المحاضرة << الفأرة  - أ

  الراسمات - ب
  الشاشة - ج
  السماعات - د
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   ١اضرة المح<< مكونات مادية و مكونات برمجية  - أ

  وحدات إدخال البيانات و وحدات إخراج البيانات - ب
  وحدة المعالجة المركزية و وحدة التخزين - ج
  مكونات داخل صندوق الحاسب و أخرى خارجه - د
  

 
   ١المحاضرة << الماسح الضوئي  - أ

  الراسمات - ب
  الشاشة - ج
  السماعات - د
  

 
  القرص المرن - أ

   ١المحاضرة << الذاكرة الرئيسية  - ب
  القرص الصلب  - ج
  الذاكرة الوميضية - د
  

 
   ١المحاضرة << المرونة  - أ

  الشكل الجميل - ب
  التصميم الدقيق - ج
  عدم القابلية للتوسع - د
  

 
  المعالج الدقيق - أ

  الذاكرة الرئيسية - ب
   ١المحاضرة << القرص الصلب  - ج
  الفأرة - د
  

 
  المعالج الدقيق - أ

  الذاكرة الرئيسية - ب
  ١المحاضرة << القرص المرن  - ج
  الفأرة - د
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  ها البعض و المنتشرة حول العالمشبكة ضخمة من أجهزة الحاسب غي المرتبطة ببعض - أ

   ٢المحاضرة << شبكة ضخمة من أجهزة الحاسب المرتبطة ببعضها البعض و المنتشرة حول العالم  - ب
  شبكة ضخمة من أجهزة الحاسب المرتبطة ببعضها البعض و الموجودة داخل حدود الدولة - ج
  مجموعة من أجهزة الحاسب العمالقة المنتشرة حول العالم - د
  

 
  جهاز غير قادر على حل المسائل الجديدة - أ

  آلة حاسب عادية - ب
   ١المحاضرة << جهاز يمكنه تشغيل برامج لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام  - ج
  جهاز يمكنه تشغيل برامج لتنفيذ مجموعة محدودة من المهام - د
  

 
  مهام متعددةتستطيع القيام ب - أ

  ١المحاضرة << تخدم هدفا معينا أنشئت من أجله  - ب
  مثل برامج نظم التشغيل المختلفة - ج
  هي برامج تساعد نظام التشغيل على آداء مهامه - د
  

 
   ١المحاضرة << القابلية للتوسيع  - أ

  الشكل الجميل - ب
  التصميم الدقيق - ج
  وسيععدم القابلية للت - د
  

 
  المايكروفون - أ

  القلم الضوئي - ب
  لوحة المفاتيح - ج
   ١المحاضرة <<  الراسمات  - د
  

 
  الوحدة التي يتم من خاللها إدخال البيانات و التعليمات إلى الحاسب اآللي  - أ

  تها بناء على التعليماتالوحدة التي يتم من خاللها تخزين البيانات و معالج - ب
  وحدات التخزين المساعدة - ج
   ١المحاضرة << الوحدة التي يتم من خاللها إخراج النتائج من الحاسب اآللي  - د
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  الوحدة التي يتم من خاللها إدخال البيانات و التعليمات إلى الحاسب اآللي - أ

   ١المحاضرة << خزين البيانات و معالجتها بناء على التعليمات الوحدة التي يتم من خاللها ت - ب
  الوحدة التي تقوم بتخزين البرامج و البيانات التي سيتم التعامل معها الحقا بناء على طلب المستخدم - ج
  الوحدة التي يتم من خاللها إخراج النتائج من الحاسب اآللي - د
  

 
  تي يتم من خاللها إدخال البيانات و التعليمات إلى الحاسب اآلليالوحدة ال - أ

  الوحدة التي يتم من خاللها تخزين البيانات و معالجتها بناء على التعليمات - ب
   ١المحاضرة << الوحدة التي تقوم بتخزين البرامج و البيانات التي سيتم التعامل معها الحقا بناء على طلب المستخدم  - ج
  التي يتم من خاللها إخراج النتائج من الحاسب اآللي الوحدة - د
  

 
  الوحدة التي يتم من خاللها إدخال البيانات و التعليمات إلى الحاسب اآللي - أ

  الوحدة التي يتم من خاللها تخزين البيانات و معالجتها بناء على التعليمات - ب
  بيانات التي سيتم التعامل معها الحقا بناء على طلب المستخدمالوحدة التي تقوم بتخزين البرامج و ال - ج
   ١المحاضرة << الوحدة التي يتم من خاللها إخراج النتائج من الحاسب اآللي  - د
  

 
   ٨المحاضرة <<  ٢اختبار كا - أ

  "ت"اختبار  - ب
  اختبار بيرسون - ج
  اختبار احصائي - د
  

 
  برنامج يقوم بتنظيم عمل الحاسب اآللي و التحكم فيه - أ

   ١المحاضرة << مجموعة البرامج التي تساعد نظام التشغيل على آداء مهامها المتعددة  - ب
  هي البرامج المصممة للقيام بمهمة معينة  - ج
  البرمجيات الحديثة - د
  

 
  ١٩٤٩ - أ

  ١٩٥٩ - ب
   ١١المحاضرة <<  ١٩٦٩ - ج
  ١٩٧٩ - د
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  حسب نظام التشغيل - أ

  حسب الشركة المصنعة - ب
  حسب الحجم - ج
   ١المحاضرة << حسب الغرض من استخدامها  - د
  

 
  حسب نظام التشغيل - أ

  حسب الشركة المصنعة - ب
   ١المحاضرة << حسب الحجم  - ج
  حسب الغرض من استخدامها - د
  

 
  ١٩٨٩ - أ

   ١١المحاضرة <<  ١٩٩٤ - ب
  ١٩٩٩ - ج
  ٢٠٠٤ - د
  

 
   ٢المحاضرة << البيانات  - أ

  البرامج االحصائية - ب
  المعلومات - ج
  البرامج التطبيقية - د
  

 
  اناتالبي - أ

  البرامج االحصائية - ب
   ٢المحاضرة << المعلومات  - ج
  البرامج التطبيقية - د
  

 
  االفتراضات - أ

  أدوات البحث - ب
  البحث - ج
   ٢المحاضرة << البحث المباشر في قواعد البيانات  - د
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  ١٩٨٩ - أ

  ١٩٩٠ - ب
  ١٩٩١ - ج
   ١١المحاضرة <<  ١٩٩٢ - د
  

 
   ٤المحاضرة << االفتراضات  - أ

  أدوات البحث - ب
  البحث المباشر في قواعد البيانات - ج
  البحث - د
  

 
  االفتراضات  - أ

   ٥المحاضرة << أدوات البحث  - ب
  البحث - ج
  البحث المباشر في قواعد البيانات - د
  

 
  االفتراضات  - أ

  أدوات البحث - ب
   ٥المحاضرة << منهجية البحث  - ج
  البحث المباشر في قواعد البيانات - د
  

 
   ٨المحاضرة << االحصاء الوصفي  - أ

  االحصاء االستداللي  - ب
  البرامج االحصائية - ج
  الحاسب اآللي - د
  

 
  االحصاء الوصفي - أ

   ٨المحاضرة << االحصاء االستداللي  - ب
  البرامج االحصائية - ج
  الحاسب اآللي - د
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   ١١المحاضرة <<  ١٩٧٢ - أ

  ١٩٧٣ - ب
  ١٩٨٢ - ج
  ١٩٨٣ - د

  

 
  الخرافييعتمد على التفكير  - أ

  يعتمد على استقراء الفروض المبنية على المالحظة - ب
   ٥المحاضرة << يعتمد على التفسير المنطقي و يبدأ بالبديهيات الواضحة المقبولة منطقيا  - ج
  يعتمد على التفكير الديني - د

  

>> 
  يعتمد على التفكير الخرافي - أ

  تقراء الفروض المبنية على المالحظةيعتمد على اس - ب
  يعتمد على التفسير المنطقي و يبدأ بالبديهيات الواضحة المقبولة منطقيا - ج
  يعتمد على التفكير الديني - د

  

 
  تتكون من صفوف و أعمدة تصلح لتدوين الحسابات الرياضية من الميزانيات و غيرها - أ

   ٦المحاضرة << ج تتيح طريقة سريعة للقيام بالتحليل االحصائي المناسب حزمة برام - ب
  برنامج يقوم بتنظيم عمل الحاسب اآللي و التحكم فيه - ج
  مجموعة البرامج التي تساعد نظام التشغيل على آداء مهامها المتعددة - د

    

 
   ٦المحاضرة << الرياضية من الميزانيات و غيرها  تتكون من صفوف و أعمدة تصلح لتدوين الحسابات - أ

  حزمة برامج تتيح طريقة سريعة للقيام بالتحليل االحصائي المناسب - ب
  برنامج يقوم بتنظيم عمل الحاسب اآللي و التحكم فيه - ج
  مجموعة البرامج التي تساعد نظام التشغيل على آداء مهامها المتعددة - د

  


 

  النترنتمتصفحات ا - أ
  منتديات المناقشة - ب
  ١٢المحاضرة << محركات البحث  - ج
  القوائم البريدية - د
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  ١٩٨٩ - أ

  ١٩٩٠ - ب
   ١١المحاضرة <<  ١٩٩١ - ج
  ١٩٩٢ - د
  

 
  فيها شك االجابة  ٦المحاضرة << ياس هي فئة متميز بنفسها كل فئة على هذا المق  - أ

  عندما يبدأ الباحث في ترتيب الفئات أو المتغيرات طبقا لبعض المحكات - ب
  من أمثلته استخدام الترمومتر في قياس الحرارة - ج
  يفترض أن هناك بعدا بين الفئات يشكل وحدات متساوية باإلضافة إلى خاصية بداية تساوي - د
  

 
  كل فئة على هذا المقياس هي فئة متميز بنفسها  - أ

  عندما يبدأ الباحث في ترتيب الفئات أو المتغيرات طبقا لبعض المحكات - ب
  ٦المحاضرة << من أمثلته استخدام الترمومتر في قياس الحرارة  - ج
  وحدات متساوية باإلضافة إلى خاصية بداية تساوي يفترض أن هناك بعدا بين الفئات يشكل  - د
  

 
  خوادم االنترنت  - أ

   ١١المحاضرة << بروتوكوالت االنترنت  - ب
  برامج االنترنت - ج
  شركات االنترنت - د
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