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أعشاس ػشض انجُبَبد

كىنماندكتىر كيىيج أو 

تراغىث دبهيىدكتىر مايكم 

جامعت ميتشغان



تُظُى ػشض انجُبَبد

، َتؼٍُ (عىاء َُشش أو تى تقذًَه نهؼًُم)فٍ أٌ تقشَش ثحثٍ 
ًًب ثزاته .أٌ َكىٌ كم خذول أو شكم قبئ

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



  :وهزا َؼٍُ وخىة أٌ َكىٌ انقبسئ قبدًسا ػهً

فهى انؼالقخ انتٍ كبٌ َتى ثحثهب( 1

تفغُش انُتبئح( 2

انتىصم إنً َفظ انُتبئح انتٍ تىصم إنُهب انجبحث( 3

هم تى تأكُذ انفشضُخ أو ػذو تأكُذهب؟

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



انبياواثأسرار عرض 

حذد يٍ أٍَ تأتٍ انجُبَبد، ويب انًتغُش، ويب عجُؼخ . 1

.انؼالقخ

يمّكن هذا انقارئ من انوصول إنى نفس اننتيجة انتي      

.توصم إنيها انمؤنف

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



انؼالقخ ثٍُ انذخم وػذد األَشغخ انغُبعُخ، انحًهخ االَتخبثبد انشئبعُخ األيشَكُخ . 1انشكم 
(2004انذساعخ انىعُُخ األيشَكُخ نالَتخبثبد ) 2004

ػذد األَشغخ #
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انذخم
انحًهخ االَتخبثُخ انشئبعُخ  ,63. = انؼالقخ  05. >

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



وظُفخ انشعىو وانخشائظ انجُبَُخ

ػشض يشئٍ نهكًُبد

تهخُص وتفغُش نهًؼهىيبد انكًُخ

  ٌػشض األًَبط، واالتدبهبد، واالَحشافبد انتٍ قذ ال تكى

واضحخ ثصىسح خهُخ فٍ خذاول انجُبَبد

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



 اعتخذاو انًقبَُظ ثصىسح صحُحخ

تجذأ انًشكهخ األكثش شُىًػب انخبصخ ثبنشعىو واألشكبل انجُبَُخ  

:ثبالعتخذاو غُش انًُبعت نهًقبَُظ ػهً انًحبوس

ػذو وخىد يقُبط1.

( suppressedأصم يغًىط )ػذو وخىد أصم 2.

.نتقهُم انتغُُش/يقبَُظ يختهفخ نهتأكُذ3.

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



انخشائظ انجُبَُخ/ ثالثخ أَىاع يٍ انشعىو

تىصَغ خغشافٍ نهقًُخ: انخشائظ

ثبنُغجخ “ األخضاء”تظهش َغجخ : انشعىو انجُبَُخ انذائشَخ
“نهكم”

ٌُتغتخذو (: سأعُخ وأفقُخ)انشعىو انجُبَُخ راد انقضجب
انؼشض /نًقبسَخ انفئبد يغ قُبط يُفشد حغت انغىل

انُغجٍ

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



يجبدئ انشعىو انجُبَُخ انذائشَخ

تُبعت انًتغُشاد راد انفئبد انقهُهخ، حُث تًثم ػهً َحى  

يٍ انًدًىع% 100يًُض 

You can check by adding up the %’s

تغًح ثًقبسَخ انفئبد كُغجخ يٍ انًدًىع

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



تضًٍُ انًدًىع كفئخ فٍ حذ راتهب                           

يٍ انًدًىع؛ إَهب % 100انفئبد انًذسخخ ال تتضًٍ 

األخضاء األخشي غُش )يدشد أخضاء قهُهخ يٍ انكم 

(يذسخخ، يتشوكخ خبسج انشعى

األخغبء انشبئؼخ فٍ انشعىو انجُبَُخ انذائشَخ

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



يجبدئ انشعىو انجُبَُخ راد انقضجبٌ

ُتغتخذو انشعىو انجُبَُخ راد انقضجبٌ نًقبسَخ فئبد يختهفخ يغ 

قُبط يُفشد

يٍ انًًكٍ أٌ تكىٌ فؼبنخ نهغبَخ فٍ ػشض انفشوق ثٍُ  

انًدًىػبد

.يٍ انًًكٍ أٌ تكىٌ يضههخ أًَضب

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



أدخم تعهيماث هىا عه كيفيت إدخال رسىو بياويت ذاث 
SPSSقضبان في 

تشغت فٍ انًقبسَخ حغت َىع انؼُُخ

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم



األخغبء انشبئؼخ فٍ انشعىو انجُبَُخ راد 
انقضجبٌ

تضداد إنً أقصً )انًحىس، ويٍ ثى َتى تشىَه انفشوق “ كغش”

(حذ

ال تؼغٍ اَتجبًهب صبسًيب نهًقُبط، وثبنتبنٍ تكىٌ هُبك يجبنغخ 
“انفشوق”فٍ 

ويسان، مسىدة/جامعت قطر ــ معهد انبحىث االجتماعيت واالقتصاديت انمسحيت ــ اندوراث انتدريبيت نشهر أبريم


