
ِؼ   ?How to prepare a questionnaire...  ؟عزج١بًٔبئ ذو١ف ُر

اٌؼّالء ػٓ إٌّزظ اٌغذ٠ذ أٚ  ءِبرا رفؼً ٌىٟ رم١ظ سػب

فؼً ٌززؼشف ػٍٝ ِب ٠ؼغت اٌؼّالء ِٚب ال رِبرا  .. اٌخذِخ؟

ِبرا رفؼً ٌززج١ٓ ِذٜ ٚالء اٌؼب١ٍِٓ ٚسػبُ٘ ػٓ .. ٠ؼغجُٙ؟ 

ِبرا رفؼً ٌززج١ٓ ِب ٠شاٖ .. اٌّإعغخ اٌزٟ ٠ؼٍّْٛ ثٙب؟ 

ئْ أؽذ .. اٌؼبٍِْٛ أٚ اٌؼّالء ِٓ ِشبوً فٟ ػ١ٍّخ ِب؟ 

٘ٛ ، اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٌإلعبثخ ػٓ ِضً ٘زٖ األعئٍخ 

عزج١بْ ٘ٛ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ إلا ، Questionnaireعزج١بْ إلا

ـٍت ِٓ اٌؼّالء أٚ اٌؼب١ٍِٓ أٚ ِٓ األعئٍخ اٌّىزٛثخ اٌزٟ َر

  ... ط أْ رغ١ت ػ١ٍٙبِغّٛػخ ِب ِٓ إٌب

 

 

 عزج١بْ:إلاٌخـٛاد اٌشئ١غ١خ إلػذاد ا

 

 عزج١بْإلرؾذ٠ذ ِب ٔش٠ذ ل١بعٗ ثبعزخذاَ ٘زا ا -1

 عزغٛاة ٌٗإلع١زُ رٛع١ٗ ٘زا ا زٞاٌ…( ّغزضّش٠ٓ ، ، اٌّٛسد٠ٓ ، اٌ ، اٌؼب١ٍِٓ رؾذ٠ذ اٌّغزّغ )اٌؼّالء -2

أٔٙب رإدٞ أٞ ، عزج١بْ إلط١بغخ األعئٍخ اٌزٟ رخذَ اٌٙذف ِٓ ا -3

 ئٌٝ ل١بط ِب ٔش٠ذ ل١بعٗ

ثؾ١ش رىْٛ ، ٚرمغ١ُ األعئٍخ ئٌٝ ِغّٛػبد ، رٕم١ؼ اٌظ١بغخ  -4

 ألؽذ اٌّإششاد اٌزٟ وً ِغّٛػخ ِم١بعًب

 ٔش٠ذ ل١بعٙب    

، عزج١بْ ػٓ ؿش٠ك رغشثزٗ ػٍٝ ػذد ل١ًٍ ِٓ األفشاد إلخزجبس ائ -5

 ٛسد٠ٓؼغ اٌؼّالء أٚ اٌؼب١ٍِٓ أٚ اٌِّضً ث

 عزج١بْإلٌٍزأوذ ِٓ ٚػٛػ اٌظ١بغخ ٚعٌٙٛخ اٌزؼبًِ ِغ اٚرٌه     

 خزجبس ِٓ أخـبء أٚ غّٛعإلٌّب ٠ظٙش فٟ ا عزج١بْ ؿجمًبإلرٕم١ؼ ا -6

 

 ٔٛػ١خ األعئٍخ:

 

. ٕ٘بن ٔٛػبْ . ٚوً ٔٛع ِٕٙب ٌٗ فٛائذٖ ٚػ١ٛثٗ، عزخذاِٙب ئٕ٘بن ػذح أٔٛاع ِٓ أعب١ٌت األعئٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ 

  : أعبع١بْ ِٓ األعئٍخ

   Opend-Ended Questions ... األسئهة انمفتُدة -1

 خز١بسادإلثّؼٕٝ أْ اإلعبثخ ١ٌغذ ِؾظٛسح فٟ ػذد ِٓ ا، ٟٚ٘ األعئٍخ اٌزٟ رىْٛ اإلعبثخ ػ١ٍٙب ِفزٛؽخ 

فأه ، عزخذاَ ٘زٖ األعئٍخ ئ. ػٕذ . خز١بسادإلأٚ أٞ ِغّٛػخ ِٓ ا، أٚ أٚافك ٚال أٚافك ، ٕؼُ ٚال و اٌّؾذدح ،

 : . ِضبي رٌه أْ رغأي. خب١ٌخ ٌىٟ ٠ىزت اٌّغ١ت ػٓ اٌغإاي ِب ٠شاٖرزشن ِغبؽخ 

 ِب ٟ٘ األش١بء اٌزٟ ال رؼغجه فٟ ِٕزغٕب؟

 ؟رؼبِالره ِغ ششوزٕبأٚ ِب ٟ٘ األش١بء اٌزٟ رزّٕٝ أْ رغذ٘ب فٟ 

 

 Closed-Ended Questions ... األسئهة انمغهقة -2



. ِٓ . عزج١بْإلثاعٙبة أٚ ئ٠ؼبػ ِٓ اٌّغ١ت ػٍٝ اٚال رغّؼ ، رٙب ِؾذدح بٟٚ٘ األعئٍخ اٌزٟ رىْٛ ئعبث

 أِضٍخ رٌه:

 فًٙ عزشزش٠ٗ؟ ع١ًٕٙب ، 75اٌغذ٠ذ ثغؼش ئرا رُ ؿشػ ٘زا إٌّزظ 

 ٌٓ أشزش٠ٗ ثىً رأو١ذ –      ال أدسٞ   –      أشزش٠ٗ  سثّب  –    ثىً رأو١ذ عأشزش٠ٗ  -

 رزىشس اٌّشىٍخ فٟ اٌغ١بسح ثؼذ ئطالؽٙب فٟ ِشوض اٌخذِخ؟

ال أٚافك -         ال أٚافك -   ال أدسٞ  -   أٚافك  –   أٚافك عذًا-

 ثبٌّشح

 ِب ٟ٘ اٌخذِبد األخشٜ اٌزٟ رزّٕٝ أْ رغذ٘ب فٟ ٘زٖ اٌّىزجخ؟

 -     اٌىزت األعٕج١خ  –  األدٚاد اٌؼ١ٍّخ  - رغ١ٍف اٌىزت  -

 اٌزغغ١الد اٌظٛر١خ

١ت ػٓ . وّب رشٜ فاْ اٌّغ. وً ٘زٖ أِضٍخ ػٍٝ أعئٍخ ِغٍمخ

٠ّىٕه  .. خز١بس ئؽذٜ اإلعبثبدئ١ٌظ ػ١ٍٗ عٜٛ ، ٘زٖ األعئٍخ 

. األعئٍخ اٌّغٍمخ . ا٢ْ أْ رزٛلغ ثؼغ ١ِّضاد ٚػ١ٛة وً ٔٛع

. وزٌه فاْ . خز١بس اإلعبثخ إٌّبعجخئفبألِش ال ٠زؼذٜ لشاءح اٌغإاي ٚ، رز١ّض ثغٌٙٛخ ٚعشػخ اإلعبثخ ػ١ٍٙب 

ألْ اإلعبثبد ِؾظٛسح فٟ ، عًٙ ثىض١ش ِٓ األعئٍخ اٌّفزٛؽخ ػ١ٍّخ رؾ١ًٍ ٘زٖ اإلعبثبد ٟ٘ ػ١ٍّخ أ

  ... ٚأِب فٟ األعئٍخ اٌّفزٛؽخ فغٕٛاعٗ ثاعبثبد ػذ٠ذح ِٚزٕٛػخ،  خز١بساد اٌّؾذدح عٍفًبإلا

. فمذ . عزج١بْ ثٛػٛػإلفٟ ٔفظ اٌٛلذ فاْ األعئٍخ اٌّفزٛؽخ رز١ؼ ٌٕب ِؼشفخ سأٞ اٌؼ١ًّ أٚ اٌّغ١ت ػٓ ا

ػٕذِب ٔغأي اٌؼ١ًّ ػٓ  . فّضاًلٗ .ٚثبٌزبٌٟ ٔؼشف ِب ٌُ ٔىٓ ٔؼشف، ِخزٍفخ ػّب رٛلؼٕبٖ ٔفبعأ ثأْ اإلعبثخ 

فمذ رغذ أْ اٌؼ١ًّ ٠زوش ، ثبعزخذاَ عإاي ِفزٛػ  خذِخاٌ ِشوض فٟ اٌخذِبد اٌزٟ ٠زّٕٝ أْ رىْٛ ِزٛفشح

  ... وّب ٘ٛ ِٛػؼ أػالٖ ِغٍمًب عزخذِذ عإااًلئٚ٘ٛ ِب ٌٓ ٠ؾذس ٌٛ ، خذِبد ٌُ رىٓ رخـش ػٍٝ ثبٌه 

ثؾ١ش  ٚأْ اإلعبثبد لذ رىْٛ ِزٕٛػخ عذًا، أؿٛي ٌإلعبثخ ػ١ٍٙب  األعئٍخ اٌّفزٛؽخ ٠ؼ١جٙب أٔٙب رغزغشق ٚلزًب

، عزج١بْ إل. اإلعبثبد ػٍٝ األعئٍخ اٌّفزٛؽخ رىْٛ ثىٍّبد اٌّغ١ت ػٍٝ ا. ٠ىْٛ رظ١ٕفٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ِغٙذًا

  ... ؼٕٝ أٚ ػذَ دلخ اٌّغ١ت فٟ ئعبثزٗٚثبٌزبٌٟ فمذ ٔؼبٟٔ ِٓ ػذَ ٚػٛػ اٌّ

عزخذاَ األعئٍخ اٌّفزٛؽخ إلِب ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن عجت لٛٞ ، وً ٘زا ٠غؼً األعئٍخ اٌّغٍمخ ِفؼٍخ ثظفخ ػبِخ 

أٚ ، عزج١بْ ٌٍزؼج١ش ثىٍّبرٗ إلِضً ػذَ لذسرٕب ػٍٝ ؽظش اإلعبثبد أٚ ؽبعزٕب ٌزشن اٌؾش٠خ ٌٍّغ١ت ػٍٝ ا، 

عزج١بْ ِغٍمخ ِغ ٚعٛد ػذد ل١ًٍ ِٓ إلٚفٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ رىْٛ أغٍت أعئٍخ ا. . ئػبفخ رٛػ١ؾبد إلعبثبرٗ

عزج١بْ ِٓ إل. فمذ رىْٛ وً األعئٍخ ِٓ إٌٛع اٌّغٍك ِبػذا عإا١ٌٓ أٚ صالصخ فٟ ٔٙب٠خ ا. األعئٍخ اٌّفزٛؽخ

أٚ ٌزٛػ١ؼ أِش  ،عزج١بْ إلثزشن ِغبؽخ ٌٍّغ١ت إلثذاء أٞ ِشبوً أٚ ِمزشؽبد ٌُ ٠زٕبٌٚٙب ا، إٌٛع اٌّفزٛػ 

  ... ٠ظؼت رٛػ١ؾٗ ثبعزخذاَ األعئٍخ اٌّغٍمخ

 

 رؾذ٠ذ اٌّـٍٛة ل١بعٗ:

: ِب ٟ٘ األش١بء اٌزٟ ٔش٠ذ رؾذ٠ذ٘ب ِٓ  عزج١بْ دْٚ أْ رغأي ٔفغهإلال ٠ّىٓ أْ رجذأ فٟ ئػذاد أعئٍخ ا

ٚثّؼٍِٛبد ٔبلظخ ، . ٌٛ ٌُ ٔٙزُ ثٙزٖ إٌمـخ فغ١ٕزٟٙ ثٕب األِش ثّؼٍِٛبد وض١شح ال أ١ّ٘خ ٌٙب . عزج١بْإل٘زا ا

 : . ٌٚزٌه فأٗ ِٓ اٌُّٙ أْ رغأي ٔفغه. ٌُ ٔؾظً ػ١ٍٙب



عزج١بْ ٌم١بط أداء ِشوض ؿجٟ فإٔب لذ ٔٙزُ ثم١بط سػب إلئرا وبْ ٘زا ا فّضاًل،  نمبرا وقُو ثٍزي انذساسة؟ -1

، سػب اٌّشػٝ ػٓ  ، سػب ألبسة اٌّشػٝ ػٓ اٌخذِبد اٌّغبػذح ٘زّبَ اٌـج١تئٔز١غخ اٌؼالط ٚاٌّشػٝ ػٓ 

  ... ، ٚ٘ىزا ٔزظبسإل، شؼٛس اٌّش٠غ رغبٖ ٚلذ ا اٌخذِخ اٌـج١خ

عزج١بْ ئفٟ ِغأٌخ  . فّضاًل.؟ ستجيبن عىٍبإلمب ٌي األمُس انتي يمكه أن وسأل انمجيجيه عه ٌزا ا -2

ٚوزٌه ال .. فٙزٖ ػ١ٍّخ ؿج١خ ، ال ٠ّىٓ أْ ٔغأي اٌّش٠غ ػٓ سأ٠ٗ فٟ أعٍٛة ئعشاء اٌؼ١ٍّخ ، اٌّشوض اٌـجٟ 

  ... ٚ٘ٛ ٌُ ٠ضسٖ، ٠ّىٕٕب أْ ٔغأٌٗ ػٓ سأ٠ٗ فٟ ِشوض األشؼخ ثبٌّغزشفٝ 

ٚوزٌه اٌزؾذس ، ِٚغ صِالئٗ ، عزج١بْ إلٌٍٚم١بَ ثٙزا فأٗ ِٓ إٌّبعت اٌزؾذس ِغ اٌّغئٛي اٌزٞ ؿٍت ٘زا ا

ثٙذف ِؼشفخ آسائُٙ  (أٞ اٌؼّالء أٚ اٌّشػٝ أٚ اٌؼب١ٍِٓ أٚ اٌشوبة)ِؾذٚد ِٓ اٌّغزّغ اٌّغزٙذف  ِغ ػذد

ػٍٝ رؾذ٠ذ  . ٘زا ٠غبػذ وض١شًا. ٚإٌمبؽ األعبع١خ ثبٌٕغجخ ٌُٙ فٟ اٌّٛػٛع اٌزٞ ٔذسعٗ، ثظفخ ػبِخ 

  ... األش١بء اٌّّٙخ

. . ٠ذ األفمٟ ٠ؼٕٟ اٌّٛاػ١غ اٌشئ١غ١خ اٌزٟ ٔش٠ذ ل١بعٙب. فبٌزؾذ. ٚسأع١ًب ٚالثذ ِٓ رؾذ٠ذ ِب ٔش٠ذ ل١بعٗ أفم١ًب

فأٗ ٠ىْٛ فٟ ثبٌٕب ؿٛي ، . ٚػٕذ ل١بِٕب ثزٌه . ٚاٌزؾذ٠ذ اٌشأعٟ ٠ؼٕٟ ِغزٜٛ اٌزفبط١ً اٌزٟ عٕزـشق ئ١ٌٙب

. ال رزظٛس أْ وً ِٓ . عزج١بْ ٚاؽذئ. فأٗ ال ٠ّىٕه ل١بط وً شٟء ثىً اٌزفبط١ً اٌذل١مخ فٟ . عزج١بْإلا

عزج١بْ ع١خظض عبػخ ِٓ اٌضِٓ ٌىٟ ٠غ١ت ػٓ األعئٍخ اٌىض١شح إلٕٗ أْ ٠غ١ت ػٓ ٘زا اعزـٍت ِ

أٚ أْ ، عٕٛاعٗ لٍخ اٌشدٚد اٌزٟ عٕؾظً ػ١ٍٙب  ٕبفأ، عزج١بْ إل. فٟ ؽبٌخ ؿٛي ا. ٚاٌّؼمذح اٌزٟ ٚػؼزٙب ٌٗ

  ... اٌّغ١ت ع١إشش ػٍٝ أٞ ئعبثبد ٌىٟ ٠زخٍض ِٕب

 

 عزج١بْ:إلرؾذ٠ذ اٌّغ١ج١ٓ ػٓ ا

 

 . فّضاًل. ٚرٌه لجً ئػذاد األعئٍخ ٚاٌذخٛي فٟ اٌزفبط١ً، عزج١بْ إلاٌُّٙ أْ ٔؾذد ِٓ ع١غ١ت ػٓ ٘زا ا ِٓ

ٚلذ ٠ىْٛ ٘زا ، عزج١بْ ثبإلٔغ١ٍض٠خ إلفمذ رىزت ا، عزج١بْ ئٌٝ أؿجبء اٌّغزشفٝ فمؾ إلٌٛ وٕذ عزٛعٗ ا

فمذ ٠ىْٛ ِٓ األٔغت ، عزج١بْ ٠ٛعٗ ئٌٝ األؿجبء ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزّش٠غ إل. ٌٚىٓ ئرا وبْ ا. أٚػؼ ثبٌٕغجخ ٌُٙ

ثً ئْ اٌّفشداد اٌّغزخذِخ الثذ أْ رىْٛ ٚاػؾخ ٌىً اٌّغ١ج١ٓ ، األِش ػٍٝ اٌٍغخ  . ٚال ٠مزظش. وزبثزٗ ثبٌؼشث١خ

  ... عزج١بْإلػٓ ٘زا ا

عزغٛاة ِضً إلِٓ ٌٗ ػاللخ ثّٛػٛع ا٠ؼٕٟ وً ، ٕ٘ب  Population. ٚاٌّغزّغ . لذ رمشس أْ رغأي اٌّغزّغ وٍٗ

. فبٌششوبد . فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ عذًا . ٚ٘زا لذ ٠ىْٛ طؼجًب. ٚ٘ىزا ضائش١ٍٓ٠ٓ أٚ وً اٌوً اٌؼّالء أٚ وً اٌؼبِ

. ٌٚىٓ فٟ ثؼغ اٌؾبالد ٠ىْٛ رٌه . فُٙ وض١ش عذًا، اٌىجشٜ ال ٠ّىٕٙب أْ رؾظً ػٍٝ ٚعٙخ ٔظش وً اٌؼّالء 

. . فأٗ ِٓ اٌـج١ؼٟ أْ ٠زُ اٌؾظٛي ػٍٝ آساء وً اٌـٍجخ أٚ اٌـبٌجبد، س٠ظ فٟ اٌّذسعخ ِضً رم١١ُ اٌزذ ِّىًٕب

  ... ٚوزٌه فاْ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠زُ عإاي وً اٌؼب١ٍِٓ ػٕذِب ٠زُ ل١بط شؼٛسُ٘ ثبٌشػب رغبٖ اٌّإعغخ

سغجخ ِٕه فٟ ، ثؼ١ُٕٙ  فال رخزش أشخبطًب، فأٗ ِٓ اٌُّٙ أْ رىْٛ ػ١ٕخ ِّضٍخ ٌٍّغزّغ ، خز١بس ػ١ٕخ ئٚػٕذ 

، خزش ػ١ٕخ وج١شح ثمذس اإلِىبْ ا. ف. رجٕٟ ٚعٙخ ٔظش ِؾذدح

  ... ٚثؾ١ش ال رزؾ١ض ٌفئخ ِؼ١ٕخ

 

 ٚػٛػ ٚدلخ األعئٍخ:



 : . ٚػٍٝ عج١ً اٌّضبي. . الثذ أْ رىْٛ األعئٍخ دل١مخ. ٌٚىٕٗ أِش دل١ك،  ٘زا أِش ٠جذٚ عٙاًل

. . : ئْ اٌّٛظف ٠جزغُ ٌه ٠ٕٟٚٙ اٌخذِخ ثغشػخ وج١شح رمٛيوأْ ،  ال تسأل عه أمشيه في سؤال َادذ -

 ثزغبِخ أَ عشػخ رمذ٠ُ اٌخذِخإلفاْ ؽظٍذ ػٍٝ ئعبثخ عٍج١خ فأه ٌٓ رؼشف ئْ وبٔذ اٌّشىٍخ فٟ ا

. فأٔذ رش٠ذ أْ رغأٌٗ ئْ وبْ ؟ .: اٌّٛظف شخض ِجزغُ ِضً أْ رغأي،  غيش مذذد ال تسأل سؤااًل -

فّّب الشه ، ٚال رش٠ذ عإاٌٗ ػٓ شخظ١خ اٌّٛظف ؿٛاي اٌٛلذ ، اٌخذِخ أَ ال  اٌّٛظف ٠جزغُ ٌٗ ػٕذ رمذ٠ُ

. فبٌؼ١ًّ لذ ٠غ١ت ؟ .: اٌّٛظف شخض ِٙزة . ٚال رمً ِضاًل. ٌؼذح عبػبد ف١ٗ أْ اٌّٛظف ٌٓ ٠ظً ِجزغًّب

. ٚفٟ اٌؾم١مخ أٔذ وٕذ رش٠ذ أْ رغأٌٗ ئْ وبْ اٌّٛظف ٠زؼبًِ ِؼٗ ثـش٠مخ . ألٔٗ ال ٠ؼشف اٌّٛظف، ثال أػشف 

 ٌؼ١ًّ اإلعبثخ ػٕٗ ئْ ؿشؽزٗ ثذلخٚ٘ٛ عإاي ٠غزـ١غ ا، ِٙزثخ 

. . : اٌـؼبَ اٌّمذَ فٟ ٘زا اٌّـؼُ ٘ٛ وبٌضش٠ذ ثبٌٕغجخ ٌٍؼشة ِضً أْ رمٛي،  ال تستخذو كهمبت غبمعة -

. ؟ .: اٌخذِخ ٕ٘ب رزُ ثشىً ػفٛٞ . ٚال رمً ِضاًل. ٟ٘ ل١ّزٗ ػٕذ اٌؼشةِٚب ، فبٌّغ١ت ال ٠ؼشف ِب ٘ٛ اٌضش٠ذ 

ً٘ اٌّمظٛد أْ اٌّٛظف ٠زظشف ثغشػخ ؽغت  ، فىٍّخ ػفٛٞ ٠ظؼت رؾذ٠ذ اٌّمظٛد ِٕٙب فٟ ٘زا اٌغ١بق

ٚلذ ٠فُٙ ثؼغ اٌؼّالء وٍّخ  ، ِمزؼ١بد األِٛس أَ أٔٗ ٌُ ٠زٍك رذس٠جًب

 ػفٛٞ ػٍٝ أٔٗ ٠ٛعذ عٛ ِٓ اٌزغبِؼ

تجبي مب في ج تستخذو ييبغة ترشحخ جحبثة مب أَ تجج  عه  ال -

صُ ،  : اٌخذِخ فٟ ٘زا اٌّىبْ ال رغأي اٌؼ١ًّ فّضاًل .. اإلحبثة

. فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ أٔذ ِٕؼذ . رخ١شٖ ث١ٓ ِّزبصح ٚع١ذح ِٚزٛعـخ

: اٌخجشاء ٠مٌْٛٛ ئْ  . ٚال رغأي اٌؼ١ًّ. خز١بس ػؼ١فخئاٌؼ١ًّ ِٓ 

فأٔذ ٕ٘ب رؾشط ِٓ ٠غ١ت ػٍٝ  ، سائؼخ٘زٖ اٌّإعغخ رمذَ خذِخ 

فأٔذ ، ، فأٔذ رمٛي ٌٗ ً٘ عززفك ِغ اٌخجشاء أَ ال؟  اٌغإاي

 ٍٝ اٌّٛافمخ ػٍٝ أْ اٌخذِخ سائؼخرشغؼٗ ػ

 

 عزج١بْ:إلاإلسشبداد اٌّظبؽجخ ٌ

ٚع١ؼشف ، ع١فُٙ و١ف ٠غ١ت ٚو١ف ٠شد ػ١ٍه ، عزج١بْ إلال رزظٛس أْ وً ِٓ عزمذَ ٌٗ أٚ رشعً ٌٗ ٘زا ا

 : عزج١بْ رج١ٓإل. ٌزٌه فأٗ ِٓ اٌالصَ أْ رىزت ِمذِخ ٌ. خز١بسٖ ٌإلعبثخ ػ١ٍٗئعزج١بْ ٌّٚبرا رُ إلاٌٙذف ِٓ ا

عزج١بْ ٘ٛ ل١بط ِذٜ سػب أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٓ خذِبد إل: اٌٙذف ِٓ ٘زا ا ِضً،  انٍذف مىً -1

 ِذٜ سػب إٌضالء ػٓ خذِبد اٌفٕذقػٍٝ عزج١بْ اٌزؼشف إل: اٌٙذف ِٓ ٘زا ا . أٚ أْ رمٛي. اٌغبِؼخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 : فٟ ثؼغ اٌؾبالد ٠ىْٛ ٘زا ٚاػؾًب عزج١بْإلٌىٟ ٠غ١ت ػٓ ٘زا ا،  ختيبس انمشسم جنيًجانسجت في  -2

. ٌٚىٓ ػٕذِب ٠زُ . ػٍٝ اٌّبئذح فٟ اٌّـؼُ أٚ غشفخ اٌفٕذق أٚ غشفخ اٌّش٠غ عزج١بْ ِٛػٛػًبإلِضً أْ ٠ىْٛ ا

: ٚلذ رُ  فالثذ ِٓ رٛػ١ؼ رٌه وأْ رمٛي، ئسعبي االعزج١بْ ػٓ ؿش٠ك اٌجش٠ذ أٚ اٌفبوظ أٚ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ 

عزج١بْ ٌىُ ثظفزىُ أؽذ ػّالئٕب اٌىشاَ أٚ ألٔىُ لذ رؼبٍِزُ ِؼٕب فٟ ٚلذ لش٠ت أٚ ألٔىُ أؽذ إلئسعبي ٘زا ا

 ٓ ٚ٘ىزااٌؼب١ٍِ

. . ٚػؼ ؿش٠مخ اإلعبثخ ٚو١ف١خ ئسعبي اٌشد ، ستجيبنأسهُة اإلحبثة عه  اال -3

 أٞ أْ ٠ىْٛ اٌششػ ثغ١ـًب، عزج١بْ إلرأوذ أْ رٛػ١ؾه ِٕبعت ٌىً ِٓ رشعً ٌُٙ ا

 ثّب ٠ٕبعت اٌّشعً ئ١ٌُٙ

 

 عزج١بْ:إلخزجبس ائ



اٌغّٛع فٟ عزج١بْ ٚلشأٖ صِالؤن فمذ ٠فٛرىُ ثؼغ إلفّّٙب لشأد أٔذ ا،  عزج١بْ ٘ٛ أِش ِف١ذ عذًاإلخزجبس ائ

ِٓ اٌّغزّغ  ثأْ رغؼً ػ١ٕخ ِؾذٚدح عذًا، عزج١بْ إل. ٌزٌه فأٗ ِٓ اٌُّٙ أْ رخزجش ا. األعئٍخ أٚ اإلسشبداد

  : وزشبف ِب ٠ٍٟئخزجبس ٠غبػذن ػٍٝ إل. ٘زا ا. عزج١بْ رغ١ت ػ١ٍٗإلاٌّٛعٗ ٌٗ ا

أفُٙ ٘زٖ اٌىٍّخ فزغذ اٌّغ١ت ٠مٛي ٌه ٌُ أفُٙ اٌغإاي أٚ ٌُ ،  ثعط انغمُض في ثعط األسئهة -

 رؾذ٠ذًا

 فزغذ اٌّغ١ت ٠مٛي ٌه أرمظذ وزا أَ وزا،  انذبحة نتذذيذ ثعط األسئهة ثجكم أدق -

 عزج١بْ أٚ ؿش٠مخ اإلعبثخإلِضً ػذَ ٚػٛػ اٌٙذف ِٓ ا،  عذو َظُح اإلسشبدات -

ذ أْ ٠ؾزبط فأٔذ ال رش٠،  ٘زا أِش ُِٙ عذًا ، ستكمبنًإلستجيبن إلانزمه انزي يستغشقً انمجيت عه  ا -

. ٌزٌه فاْ رغغ١ً اٌضِٓ اٌزٞ ٠غزغشلٗ اٌّغ١ت ٠غبػذٔب ػٍٝ . اٌّغ١ت ٌغبػخ ِٓ اٌضِٓ ٌىٟ ٠ىٍّٗ

 عزج١بْإلِؼشفخ ؿٛي ا

عزج١بْ أًّ٘ إلِضً أْ ا،  ستجيبنإلثعط انتعهيقبت انعبمة انتي تذصم عهيٍب مه انمجيجيه عه  ا -

 ِٛػٛع وزا أٚ أٔٗ سوض ػٍٝ عبٔت ِؾذد
 

٘زٖ األش١بء ػٓ ؿش٠ك ئعشاء ؽٛاس ِغ اٌّغ١ت ػٍٝ  لذ رزؼشف ػٍٝ

أٚ ثأْ رـٍت ِٕٗ رغغ١ً ِالؽظبرٗ أصٕبء ، عزج١بْ أصٕبء اإلعبثخ ػ١ٍٗ إلا

ٚلذ رـٍت ِٕٗ لشاءح األعئٍخ ٚرٛػ١ؼ اٌغّٛع أٚ ػذَ اٌذلخ أٚ ، اإلعبثخ 

. ٚلذ رزؼشف ػٍٝ ثؼغ اٌّشبوً ِٓ خالي . ٔؾ١بص اٌزٞ ٠الؽظٗإلا

خزجبس لذ إلعزج١بْ فٟ ِشؽٍخ اإلذ أْ وً ِٓ أعبة ػٍٝ افمذ رغ، اإلعبثبد 

  ... ٌإلعبثخ ػ١ٍٗ ؿ٠ٛاًل عزغشق ٚلزًبئأٚ  ، ِؾذدًا رشن عإااًل
 

  Sampling...  اٌؼ١ٕخ؟ و١ف رخزبس

ٕٚ٘ب رٛاعٗ ، فأه رؾذد ِٓ ع١غ١ت ػ١ٍٗ ، عزج١بْ ئػٕذِب رمَٛ ثاعشاء 

: ً٘ عزغأي وً ِٓ ٌٗ ػاللخ ثبٌّٛػٛع )ِغزّغ  ٚ٘ٛ ، ًِّٙب عإاًل

اٌخذِخ اٌزٟ  ئرا وٕب عٕغشٞ دساعخ ػٓ ١ِّضاد ٚػ١ٛة فّضاًل.. ُِٕٙ )ػ١ٕخ(؟  أَ عزغأي ثؼؼًب، اٌذساعخ( 

سثّب ٠جذٚ عإاي وً اٌّغزٍٙى١ٓ وّب ٌٛ وبْ اٌؾً .. ُِٕٙ؟  فًٙ عٕغأي وً اٌّغزٍٙى١ٓ أَ ثؼؼًب، ٔمذِٙب 

مذس ً٘ ُر.. . ً٘ رزظٛس طؼٛثخ عإاي وً اٌّغزٍٙى١ٓ؟ . األِش ١ٌظ ثٙزٖ اٌجغبؿخ ٌٚىٓ، اٌذل١ك ٚاٌٛاعت 

ِب ٘ٛ رأص١ش ثؾء عّغ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ لذسرٕب ػٍٝ .. اٌٛلذ ٚاٌزىٍفخ اٌالص١ِٓ ٌغإاي وً اٌّغزٍٙى١ٓ؟ 

ػ١ٍّخ ٚرغؼً ، ئْ عإاي وً اٌّغزٍٙى١ٓ ٘ٛ ػ١ٍّخ طؼجخ رؾزبط ٚلذ ؿ٠ًٛ ٚرىٍفخ ػب١ٌخ .. إٌّبفغخ؟ 

فّب ٠ذس٠ٕب أْ سأ٠ُٙ ، شش اٌّغزٍٙى١ٓ أٚ ألً . ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ فإٔب ئْ عإٌٔب ُػ. رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد أوضش طؼٛثخ

  ... ٠ّضً سأٞ وً اٌّغزٍٙى١ٓ

 

عزج١بْ ػٍٝ ػ١ٕخ ِؾذٚدح أِش عش٠غ ٚأ٠غش إل٠جذٚ ٌٕب ِٓ رٌه أْ ؿشػ ا

ٌـشق اٌزٟ ٌٚىٓ الثذ ِٓ أْ ٔجؾش ػٓ ا، ِٓ عإاي ػذد ٘بئً ِٓ إٌبط 



ٚئال فاْ اٌج١بٔبد اٌزٟ عٕؾظً ػ١ٍٙب عزمٛدٔب ئٌٝ ، ٌشأٞ وً اٌّغزٍٙى١ٓ  رغؼً سأٞ اٌؼ١ٕخ ِّضاًل

  ... عزٕزبعبد خبؿئخئ

ثً ٟ٘ ِغزخذِخ وزٌه فٟ أٞ ػ١ٍّخ ِغؼ ، عزج١بٔبد إلٚػ١ٍّخ أخز اٌؼ١ٕبد ١ٌغذ ِمزظشح ػٍٝ ؿشػ ا

Survey  ِغزخذِخ ػٕذ أخز ػ١ٕبد ، ػٓ ؿش٠ك اٌز١ٍفْٛ ػٓ ؿش٠ك اٌّمبثالد اٌشخظ١خ أٚ اٌّمبثالد ٟ٘ٚ

ٚػٕذ ل١بط ، ٟٚ٘ ِغزخذِخ ػٕذ ِالؽظخ ػ١ٕبد ِٓ ػ١ٍّخ ِب ٌزمذ٠ش ٚلزٙب ، ِٓ إٌّزظ ٌٍزؾ١ًٍ أٚ اٌفؾض 

فّٕٙب ،  . فبٌزـج١مبد ِزشؼجخ عذًا. ػذد إٌبط إٌّزظش٠ٓ فٟ اٌـبثٛس فٟ أٚلبد ِخزٍفخ )ػ١ٕبد ِٓ اٌٛلذ(

ِٕٚٙب ، ِٕٚٙب رـج١مبد فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ، ِٕٚٙب رـج١مبد فٟ ِغبي اٌظٕبػخ ، ظؾخ رـج١مبد فٟ ِغبي اٌ

. فبٌىض١ش ِٓ ٚعبئً اإلػالَ . ِٕٚٙب رـج١مبد فٟ ِغبي اٌزغ٠ٛك ٚ٘ىزا، رـج١مبد فٟ ِغبي اٌغ١بعخ 

ِٚٓ اٌـج١ؼٟ أْ ثؼغ اٌمشاء أٚ ، لزشاع ٌّؼشفخ سأٞ اٌغىبْ أٚ اٌّشب٘ذ٠ٓ أٚ اٌمشاء ئاألعٕج١خ رمَٛ ثؼًّ 

لزشاع رؼزجش ِؼجشح ػٓ إلِٚغ رٌه فاْ ٔز١غخ ا، لزشاع إلع١شزشن فٟ ا (١ٌٚظ وٍُٙ)اٌّشب٘ذ٠ٓ أٚ اٌغىبْ 

، رغأي ػ١ٕخ ِٓ إٌبط  ٙبفأ، . ٚئرا أسادد ١٘ئخ ِؼشفخ اٌؼبداد اٌظؾ١خ ٌغىبْ ثٍذ ِب . سأٞ اٌّغزّغ وٍٗ

  ... ٚرؼزجش أٔٙب رّضً اٌّغزّغ وٍٗ

مظذ . فبٌّغزّغ أٚ ِغزّغ اٌذساعخ ٠َ. ٚأؽت رٛػ١ؼ ثؼغ اٌّظـٍؾبد اٌّغزخذِخ فٟ ٘زٖ اٌّمبٌخ

ِضً اٌغىبْ أٚ اٌؼّالء أٚ اٌّشػٝ أٚ اٌـٍجخ أٚ إٌّزغبد أٚ اٌّٛاد اٌخبَ ، األشخبص أٚ األش١بء اٌزٟ ٔذسعٙب 

ِٓ  األفشاد ثذاًل ذ أعزخذَ أؽ١بًٔبٚل، . ٚ٘زٖ األش١بء رغّٝ ِفشداد اٌّغزّغ . أٚ اٌجٙبئُ أٚ اٌذٚاعٓ ٚ٘ىزا

  ... ألْ اٌىض١ش ِٓ ٘زٖ اٌذساعبد رزُ ػٍٝ اٌجشش، ِفشداد 

 

 ...  ؽزّب١ٌخ )غ١ش ػشٛائ١خ(ئٚػ١ٕبد غ١ش ، ؽزّب١ٌخ )ػشٛائ١خ( ئػ١ٕبد 

،  Random samplesؽزّب١ٌخ )اٌؼشٛائ١خ( إل٘ٛ اٌؼ١ٕبد ا،  انىُع األَل. . ٕ٘بن ٔٛػبْ سئ١غ١بْ ِٓ اٌؼ١ٕبد

خز١بسٖ ئؽزّبي ٠ّىٓ ؽغبثٗ( ٌىً فشد ِٓ ِغزّغ اٌذساعخ ٌىٟ ٠زُ ئٚاٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ ٚعٛد فشطخ ِؼٍَٛ )

ؽزّب١ٌخ إل. أِب اٌؼ١ٕبد غ١ش ا. خز١بس اٌؼ١ٕخ رزجغ أعٍٛة ػشٛائٟ ثـشق ِخزٍفخئ. أٞ أْ ػ١ٍّخ . فٟ اٌؼ١ٕخ

. . خز١بس وً فشد ِٓ ِغزّغ اٌذساعخئ ؽزّب١ٌخئٚال ٠ّىٓ رؾذ٠ذ ، خز١بس٘ب ثـشق غ١ش ػشٛائ١خ ئفٟٙ ػ١ٕخ ٠زُ 

خز١بس ئ. . ِضً عٌٙٛخ اٌٛطٛي ٌألفشاد، ػٍٝ لٛاػذ ِؾذدح  ؽزّب١ٌخ ٠زُ اخز١بس اٌؼ١ٕخ ثٕبًءإلففٟ اٌؼ١ٕخ غ١ش ا

رظبي إلٚلذ ٠غبػذ ػٍٝ رخف١غ اٌزىٍفخ ٚاٌٛلذ فٟ ا، خز١بس اٌؼ١ٕخ ئألً فٟ  ؽزّب١ٌخ ٠ؾزبط ِغٙٛدًائػ١ٕخ غ١ش 

 ... غ اٌّؼٍِٛبدثأفشاد اٌؼ١ٕخ ٌغّ

رخشط أعّبؤُ٘ فٟ  وّب ٌٛ وٕب عٕغشٞ لشػخ ٚٔخزبس ِٓ، ؽزّب١ٌخ )اٌؼشٛائ١خ( إلخز١بس اٌؼ١ٕخ ائف١ّىٕه رظٛس 

ٕٚ٘بن أٔٛاع   .. ِؾذد٠ٓ ١ٌشىٍٛا اٌؼ١ٕخ ف١ّىٕه أْ رزظٛس إٔٔب ٔخزبس أفشادًا، ؽزّب١ٌخ إل. أِب اٌؼ١ٕخ غ١ش ا. اٌمشػخ

 ...  ؽزّب١ٌخإلأٔٛاع ِٓ اٌؼ١ٕبد غ١ش إٚ٘بن ، ِٓ اٌؼ١ٕبد اٌؼشٛائ١خ 

خز١بس ١ٌظ إلفـش٠مخ ا، خز١بس ػ١ٕخ ِؼجشح ػٓ ِغزّغ اٌذساعخ ئؽزّب١ٌخ )اٌؼشٛائ١خ( أفؼً ِٓ ٔبؽ١خ إلاٌؼ١ٕبد ا

. ٚاٌؼ١ٕخ . ثؼ١ُٕٙ أٚ أعضاء ثؼ١ٕٙب خز١بس أفشادًاإلف١ٙب رؼّذ 

ّّإلا ،  خزالف( اٌّزٛلغإلىٕٕب ِٓ ؽغبة ٔغجخ اٌزغ١ش )اؽزّب١ٌخ ر

ث١ٓ اٌم١ُ اٌزٟ ؽظٍٕب ػ١ٍٙب ِٓ اٌؼ١ٕخ ٚث١ٓ رٍه اٌؾم١م١خ 

فال ، ؽزّب١ٌخ إل. أِب فٟ ؽبٌخ اٌؼ١ٕبد غ١ش ا. ٌّغزّغ اٌذساعخ

٠ّىٕٕب أْ ٔغزخذَ أٞ أعب١ٌت ئؽظبئ١خ ٌزمذ٠ش ل١ّخ اٌخـأ أٚ 

ؽزّبالد ٌٛعٛد رؾ١ض ػٕذ ئ. ثبإلػبفخ ٌزٌه فاْ ٕ٘بن . ٔغجزٗ

بن شه فٟ أْ اٌؼ١ٕخ ٚثبٌزبٌٟ ٕ٘، ؽزّب١ٌخ ئخز١بس ػ١ٕخ غ١ش ئ



 رّضً اٌّغزّغ

ؽزّب١ٌخ رغزخذَ إل. ٌٚىٓ فٟ اٌٛالغ فاْ اٌؼ١ٕبد غ١ش ا. ؽزّب١ٌخإلعزخذاَ اٌؼ١ٕبد ائلذ رزظٛس أٔٗ ال ثذ٠ً ػٓ 

خز١بس ػ١ٕخ ئٌٚىٓ فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ ٠ىْٛ ِٓ اٌظؼت ، ؽزّب١ٌخ رؼـٟ ٔزبئظ أدق إلاٌؼ١ٕبد ا، . ٔؼُ . وض١شًا

خز١بس ئفزمشس ، ثبٌٛطٛي ألٞ فشد ِٓ ِغزّغ اٌذساعخ  . لذ ال رغّؼ ٌه ا١ٌّضا١ٔخ أٚ ؿج١ؼخ اٌّىبْ. ػشٛائ١خ

صُ ٠غززجؼٙب دساعخ شبٍِخ ، لذ رىْٛ اٌذساعخ ِجذئ١خ ٌزى٠ٛٓ فىشح ػٓ اٌّٛػٛع  .. ػ١ٕخ ِٓ أِبوٓ ِؾذدح

خز١بس ػ١ٕخ غ١ش ئفٟ  اٌٛلذ عججًبلذ ٠ىْٛ ػ١ك  .. ؽزّب١ٌخ فٟ اٌذساعخ اٌّجذئ١خئوزفبء ثؼ١ٕخ غ١ش إلفزمشس ا

وّب عٕج١ٓ ، . ٚفٟ ثؼغ األؽ١بْ لذ رىْٛ اٌؼ١ٕخ غ١ش اٌؼشٛائ١خ أفؼً ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ . ؽزّب١ٌخ ٚ٘ىزائ

  ... عزٙبد٠خإلفٟ اٌؼ١ٕبد ا

 

 ؽزّب١ٌخ(:إلٔٛاع اٌؼ١ٕبد اٌؼشٛائ١خ )اٚاًل : أأ

 Simple Random Sample ... اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١ـخ -1

خز١بس ػ١ٕخ ِٓ ؿٍجخ ئئرا أسدٔب  . فّضاًل. ثـش٠ك ثغ١ـخ ٟٚ٘ اٌمشػخ، خز١بس اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١ـخ ئ٠زُ 

صُ ٔؼغ األٚساق فٟ ئٔبء وشٚٞ ٠ٚزُ رم١ٍت األٚساق ، عّٗ فٟ ٚسلخ ئفإٔب ٔىزت سلُ وً ؿبٌت أٚ ، عبِؼخ ِب 

. فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ فاْ وً ؿبٌت ٠زُ عؾت سلّٗ ٠ىْٛ أؽذ . ٔجذأ ػ١ٍّخ عؾت ػشٛائٟ داخً اٌذٚسق صُ

  ... ٚال ٠ّىٓ رغ١١ش ؿبٌت ِىبْ آخش أٚ ئّ٘بي أٞ ؿبٌت، أفشاد اٌؼ١ٕخ 

ؼشٛائ١خ اٌجغ١ـخ ثبعزخذاَ خز١بس اٌؼ١ٕخ اٌئؽ١ش ٠ّىٕٕب ، ٚلذ أطجؼ األِش أ٠غش ِٓ رٌه فٟ صِٕٕب ٘زا 

. فٍٛ وبٔذ . ٌزخ١ٍك ػذد ِٓ األسلبَ اٌؼشٛائ١خ ث١ٓ سل١ّٓ ٠ّىٓ أْ ٔغزخذَ ثشٔبِظ ئوغً . فّضاًلىّج١ٛرش .اٌ

 : فإٔب ٔىزت فٟ أٞ خ١ٍخ،  1600 ٚ 1000أسلبَ اٌـٍجخ رزشاٚػ ث١ٓ 

=RANDBETWEEN(1000,1600)   .. ٟ1000سلُ ث١ٓ  100ٔؾظً ػٍٝ  خ١ٍخ ِضاًل 100ٚثٕغخ ٘زٖ اٌخ١ٍخ ف 

  ... ِٓ أسلبَ اٌـٍجخ أٞ ِٓ اٌـٍجخ )ِغزّغ اٌذساعخ(. ٚرىْٛ ٘زٖ األسلبَ ٟ٘ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ثغ١ـخ . 1600 ٚ

ِىزٛثخ األسلبَ اٌزٟ عزخزبس ِٕٙب  وبٔذ ، ئْٕٚ٘بن ؿش٠مخ أخشٜ 

  ... Sampling صُ ،  Data Analysisٔـٍت صُ ، ٔخزبس٘ب فٟ ػّٛد 

  

 F600ئٌٝ  F1عزخذِزٗ ئٟٚ٘ فٟ اٌّضبي اٌزٞ ، ٘ٛ اٌخال٠ب اٌزٟ وزجذ ف١ٙب األسلبَ ،  Input Rangeالؽظ أْ 

. ٠ٚزُ . خز١بس ػشٛائٟئأٞ ،  Random ٔخزبس اٌؾبٌخ ٘زٖ فٟ،  Periodic  ٚRandomّ٘ب  :خز١بس٠ٓئ ٕٚ٘بن، 



فٙٛ اٌخال٠ب اٌزٟ رش٠ذ أْ ٠ىزت ف١ٙب  Output Rangeٚأِب ،  Number of Samplesوزبثخ ؽغُ اٌؼ١ٕخ فٟ خبٔخ 

ٚثٙزا ٔؾظً ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ثغ١ـخ ،  H100ئٌٝ  H1ضبي ٟٚ٘ فٟ ٘زا اٌّ، خزبس٘ب ئئوغً األسلبَ اٌزٟ 

  ... ِٓ اٌـٍجخ

. لذ رفبعأ ثأْ ثؼغ ِٓ . ٌٚىٕٙب ال رخٍٛ ِٓ اٌّشبوً، اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغـخ ٟ٘ ػ١ٕخ خب١ٌخ ِٓ اٌزؾ١ض 

٠ىْٛ  . لذ. عزج١بْ أٚ ٠ظؼت ػ١ٍه اٌز٘بة ٌُٙ إلعشاء ِمبثٍخ شخظ١خإلخز١بسُ٘ ٠ظؼت أْ ٠غ١جٛا ػٍٝ ائرُ 

 ٜٚلذ رغذ أْ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١ـخ ٌُ رؾزٛ، ِٓ ِغّٛػبد ٌٙب ع١ّبد ١ِّضح  ِغزّغ اٌذساعخ ِىًٛٔب

ّٛػخ ِٚمبسٔزٙب ّىٕه رؾ١ًٍ آساء أٚ ث١بٔبد وً ِغٚثبٌزبٌٟ فال ٠، ػٍٝ ػذد وبف ِٓ ثؼغ ٘زٖ اٌّغّٛػبد 

  ... ثبألخشٜ
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خز١بس ػ١ٕخ ئصُ ٠زُ ، فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠زُ رمغ١ُ ِغزّغ اٌذساعخ )اٌجؾش( ئٌٝ ِغّٛػبد غ١ش ِزذاخٍخ 

فمذ ٔمغُّٙ ئٌٝ رخظظبد ِخزٍفخ ، ٌٛ وٕب ٔذسط ؿٍجخ اٌغبِؼخ  . فّضاًل. ػشٛائ١خ ثغ١ـخ ِٓ وً ِغّٛػخ

ٔذسط اٌؼّالء فمذ ٌٚٛ وٕب .. ٌٚٛ وٕب ٔذسط اٌّشػٝ فمذ ٔمغُّٙ ئٌٝ ٔٛػ١بد ِخزٍفخ ِٓ اٌّشع .. 

. ثؼذ رٌه ٔخزبس ػ١ٕخ . ٔمغُّٙ ؽغت ؽغُ رؼبٍُِٙ ِؼٕب أٚ ئٌٝ سعبي ٚٔغبء أٚ ئٌٝ ػبئالد ٚأفشاد ٚ٘ىزا

  ... ػشٛائ١خ ثغ١ـخ ِٓ وً ِغّٛػخ

 

فمذ ٔغؼً ؽغُ اٌؼ١ٕبد ٠زٕبعت ِغ ؽغُ وً ِغّٛػخ ، ٌٚىٓ ٕ٘بن ػذح خ١بساد فٟ اٌؾغُ إٌغجٟ ٌٍؼ١ٕبد 

. ٚلذ ٠ظً األِش أْ رأخز ػ١ٕبد ال ٠زٕبعت . ٕبد ِزغبٚ ثغغ إٌظش ػٓ ؽغُ اٌّغّٛػبدٚلذ ٔغؼً ؽغُ اٌؼ١، 

لذ ٠ىْٛ ِغزّغ  . فّضاًل. ؽغّٙب ِغ ؽغُ اٌّغّٛػخ اٌزٟ أخزد ِٕٙب ٚرٌه ٌٛعٛد رجب٠ٓ وج١ش داخً اٌّغّٛػخ

ٚٔؾٓ  ، ؿبٌت( 400ؿبٌت( ٚأعبٔت ) 600ٚ٘إالء اٌـٍجخ ٠ٕمغّْٛ ئٌٝ ؿٍجخ ِؾ١١ٍٓ )، اٌذساعخ ٘ٛ أٌف ؿبٌت 

. ٌزٌه فإٔب لذ ٔأخز ػ١ٕخ . ثزٕٛع ثالدُ٘ اٌزٟ ٔشإٚا ف١ٙب ٔؼٍُ أْ آساء ِٚزـٍجبد اٌـٍجخ األعبٔت رزٕٛع وض١شًا

، ٚأِب ثبٌٕغجخ ٌٍـٍجخ اٌّؾ١١ٍٓ فشثّب  ٌٙزٖ اٌّغّٛػخ أوجش ِٓ اٌـٍجخ األعبٔت ٌىٟ رىْٛ ػ١ٕخ ِّضٍخ فؼاًل

  ... فٟ أفىبسُ٘ ٚآسائُٙ ئٌٝ ؽذ ِبوبٔذ ِغّٛػخ أطغش وبف١خ ٌٛعٛد رغبٔظ 

أٚ ، ٚأْ ٔمٛي ٘زٖ اٌّغّٛػخ رفؼً وزا ٚ٘زٖ رفؼً وزا ، ثٙزٖ اٌـش٠مخ ٔغزـ١غ رؾ١ًٍ ٔزبئظ وً ِغّٛػخ 

. ٠ٚجمٝ أْ ٔمَٛ . ٘زٖ اٌّغّٛػخ رز١ّض ثىزا ٚ٘زٖ رز١ّض ثىزا

. ٠غزخذَ فٟ رٌه . ثزغ١ّغ رٌه ٌٕؼجش ػٓ ِغزّغ اٌذساعخ وٍٗ

،  Weighted Averageاٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌّشعؼ )اٌّٛصْٚ( 

ٌٛ وبْ ٌذ٠ٕب صالس ِغّٛػبد ِٓ اٌؼّالء ٚلّٕب ثم١بط سػب  فّضاًل

وً ِغّٛػخ ػٓ اٌخذِخ اٌزٟ ٔمذِٙب ٚٔش٠ذ رؾذ٠ذ سػب اٌؼّالء 

،  500،  300فزشع أْ اٌّغّٛػبد ػذد٘ب ٘ٛ ئ. خ .وٍُٙ ػٓ اٌخذِ

 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 3.6،  4،  3اٌشػب ػٓ اٌخذِخ ٘ٛ ٚأْ ِغزٜٛ  200

ِغّٛػخ ثمغّخ ؽغُ  ٌىً إٌغجٟ اٌٛصْ . ػ١ٍٕب أْ ٔؾغت.

 : اٌّغّٛػخ ػٍٝ ؽغُ اٌّغزّغ وٍٗ وبٌزبٌٟ

 0.3=  1000/  300=  اٌٛصْ إٌغجٟ ٌٍّغّٛػخ األٌٚٝ

 0.5=  1000/  500= ضب١ٔخ اٌٛصْ إٌغجٟ ٌٍّغّٛػخ اٌ

 0.2=  1000/  200= ٌضخ ضباٌٛصْ إٌغجٟ ٌٍّغّٛػخ اٌ

 ٚا٢ْ ٔؾغت اٌّإشش اٌؼبَ ٌشػب اٌؼّالء ػٓ اٌخذِخ ثؼشة ٔز١غخ وً ِغّٛػخ فٟ ٚصٔٙب إٌغجٟ



   3.62 = 3.6*  0.2+  4*  0.5+  3*  0.3اٌّإشش اٌؼبَ ٌٍشػب ػٓ اٌخذِخ = 
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فأٗ ٠زُ ، ثؾ١ش ٠ظؼت اٌٛطٛي ئ١ٌٙب وٍٙب ، ث١ٓ ِٕبؿك ِزجبػذح  ِٚٛصػًب ػٕذِب ٠ىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ وج١شًا

. ٚفٟ . إٌّبؿك اٌّخزبسح ٚرؼزجش اٌؼ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ وً ِفشداد،  خز١بس ػ١ٕخ ِٓ إٌّبؿك ثشىً ػشٛائٟئ

ٔبد بفٕؾبٚي ػٍٝ األلً أْ ٔؾظً ػٍٝ آساء أٚ ث١، ؽبٌخ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌؾظٛي ػٍٝ آساء أٚ ث١بٔبد وً اٌؼ١ٕخ 

عٛاء وبٔذ ػٓ ؿش٠ك ، ثٙزا األعٍٛة ٔىْٛ لذ لٍٍٕب اٌزىٍفخ ٚاٌٛلذ اٌالص١ِٓ ٌؼ١ٍّخ اٌّغؼ  .. ِؼظّٙب

. ٌٚىٓ اٌّخبؿشح رىّٓ فٟ أْ ثؼغ إٌّبؿك لذ ال رىْٛ ِؼجشح ػٓ ِٕبؿك . عزج١بْ أٚ ِمبثالد شخظ١خئ

  ... أخشٜ
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خز١بس ئ. فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠زُ . خز١بس ػ١ٕخ شج١ٙخ ثبٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١ـخإل٘زٖ اٌـش٠مخ ٟ٘ ؿش٠مخ ػ١ٍّخ 

فإٔب ٔخزبس ، ِٛظف  1000ِٛظف ِٓ أطً  100ٌٛ أسدٔب أْ ٔخزبس ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ  فّضاًل، اٌؼ١ٕخ ثٕظبَ ِؾذد 

ٌٛ وٕب ٔخزجش  . ِٚضاًل. ٚ٘ىزا 30صُ  20صُ  10أٞ إٔٔب ٔخزبس اٌّٛظف سلُ ، ِٛظف ِٓ وً ػششح ثٕظبَ صبثذ 

ِضً اْ ٔخزجش ، فإٔب ثجغبؿخ ٔخزجش ِٕزظ ِٓ وً ػذد صبثذ ِٕٙب ، ِٕزغبد ِشرجخ فٟ اٌّخضْ أٚ فٟ اٌّظٕغ 

. ٚوزٌه ٌٛ وٕب ٔش٠ذ عإاي . أٚي ِٕزظ صُ اٌغبدط صُ اٌؾبدٞ ػشش

فمذ ٔخزبس أٚي ػ١ًّ ٠ذخً صُ اٌؾبدٞ ػشش ، اٌؼّالء ػٓ خذِخ ِب 

. ٚئرا وٕب ٔش٠ذ ل١بط ؿٛي ؿبثٛس . صُ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ٚ٘ىزا

فإٔب لذ ٔم١ظ ؿٌٛٗ وً فزشح صبثزخ ِضً ، اٌؼّالء إٌّزظش٠ٓ 

صُ ، فٕم١ظ اٌغبػخ اٌزبعؼخ ٚػشش٠ٓ دل١مخ ، ػشش٠ٓ دل١مخ 

صُ اٌؼبششح ٚػشش٠ٓ دل١مخ ، صُ اٌؼبششح ، اٌزبعؼخ ٚأسثؼ١ٓ دل١مخ 

  ... ٚ٘ىزا

 

٠ّٚىٓ رٕف١ز٘ب فٟ ثؼغ  .. ؿش٠مخ ػ١ٍّخ عذًاوّب رشٜ فٟٙ 

خزجبس إٌّزظ إٌٙبئٟ أٚ عإاي اٌؼّالء اٌضائش٠ٓ ئوّب فٟ ػ١ٍّخ ، عزخذاَ اٌؾبعٛة أٚ غ١شٖ ئاألؽ١بْ ثذْٚ 

فمذ ٔخزبس أؽذ اٌّٛظف١ٓ فٟ ، خز١بس٠خ ئخز١بس ٔمـخ اٌجذا٠خ ٟ٘ ػ١ٍّخ ئْ أ. ٚرغذس اإلشبسح ئٌٝ . ٌّشوض اٌخذِخ

أٚي ػششح ِٛظف١ٓ ِضً أْ ٔخزبس اٌّٛظف اٌضبٌش صُ اٌضبٌش 

ػٍٝ فشع إٔٔب ٔخزبس ِٛظف ، ػشش صُ اٌضبٌش ٚاٌؼشش٠ٓ ٚ٘ىزا 

  ... ِٓ وً ػششح ِٛظف١ٓ

اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ  ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ٘زٖ اٌـش٠مخ رشجٗ وض١شًا

ً ِب ٌّغزّغ فأٗ ٠ٕجغٟ اٌزفى١ش فٟ ٚعٛد رغٍغ، اٌجغ١ـخ 

، ػٕذِب ٔم١ظ ؿٛي اٌـبثٛس وً ػشش٠ٓ دل١مخ  فّضاًل، اٌذساعخ 

فٟ ِٕزظف اٌغبػخ أٞ اٌغبػخ  فإٔب ٌٓ ٔم١ظ اٌـبثٛس أثذًا

صدؽبَ لظ١شح رؾذس فٟ رٍه األٚلبد فٍٓ ئ. فاْ وبٔذ ٕ٘بن فزشاد . اٌؼبششح ٚإٌظف أٚ اٌؾبد٠خ ػششح ٚإٌظف

ٌٛ وبْ ٌذ٠ٕب ِٕزظ ِخضْ فٟ أوٛاَ أٚ طٕبد٠ك ٚلشسٔب  . ِٚضاًل. ٕخٔغزـ١غ اإلؽغبط ثٙب ِٓ خالي ٘زٖ اٌؼ١

خزجبس ِٕزظ ِٓ وً عبدط طٕذٚق أٞ اٌغبدط صُ اٌؾبدٞ ػشش صُ اٌضبِٓ ػشش فمذ ال رىْٛ اٌؼ١ٍّخ ئ

، ِضً أْ ٠ىْٛ وً ػششح طٕبد٠ك رّضً ئٔزبط ٠َٛ ِؾذد  ِؾذدًا ػشٛائ١خ ٌٛ وبْ رشر١ت اٌظٕبد٠ك ٠زجغ أعٍٛثًب



عزخذاَ اٌؼ١ٕخ ئ. ف١ٕجغٟ اٌؼٕب٠خ ثٙزٖ إٌمـخ ػٕذ . فإٔب ٔم١ظ عٛدح إٌّزظ فٟ ِٕزظف ا١ٌَٛ فمؾ ٚثبٌزبٌٟ

  ... إٌظب١ِخ
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لذ ٔخزبس ػ١ٕخ  . فّضاًل. خز١بس ػ١ٕخ ػٍٝ ِشاؽً ِزؼذدحإللذ ٔؾزبط 

صُ ػ١ٕخ ػٕمٛد٠خ ِٓ أؽ١بء ، ػٕمٛد٠خ ِٓ وً ِؾبفظبد ِظش 

اٌزٟ رُ  ءصُ ػ١ٕخ ؿجم١خ ِٓ األؽ١ب، خز١بس٘ب ئاٌّؾبفظبد اٌزٟ رُ 

ٚاٌغجت فٟ رؼذد  . . خز١بس٘ب أٚ ػ١ٕخ ٔظب١ِخ ِٓ ث١ٛد رٍه األؽ١بءئ

. ٠ٕٚجغٟ ِشاػبح . اٌّشاؽً ٘ٛ اٌؾبعخ ٌٍٛطٛي ٌؼ١ٕخ طغ١شح ٔغج١ًب

  ... خز١بس ٌىً ِشؽٍخئرٕبعت وً ؿش٠مخ 

 

 

 

 

  : أٔٛاع اٌؼ١ٕبد غ١ش اٌؼشٛائ١خصب١ًٔب : 

فأٗ فٟ وض١ش ِٓ ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أفؼ١ٍخ اٌؼ١ٕبد اٌؼشٛائ١خ 

عزخذاَ ػ١ٕبد غ١ش ػشٛائ١خ ٔز١غخ ٌظؼٛثخ أٚ رىٍفخ ئاألؽ١بْ ٠زُ 

 :  . ٔغزؼشع ٕ٘ب ثؼغ ٘زٖ اٌـشق. اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ
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ِضً أْ رغأي ثؼغ ، ٘زٖ اٌؼ١ٕخ رؼٕٟ أْ رخزبس ػ١ٕخ ِش٠ؾخ  

أٚ رغأي ثؼغ اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ، اٌغىبْ ِٓ إٌّبؿك اٌمش٠جخ 

ٌٚىٕٙب رغزخذَ ، . ٘زٖ اٌـش٠مخ رؼزجش غ١ش دل١مخ . ٚ٘ىزا، رؼشفُٙ 

خزجبس ئلذ رغزخذَ ٘زٖ اٌـش٠مخ ٌّغشد  . فّضاًل. رخبر لشاساد عش٠ؼخ ٚغ١ش ِّٙخئفٟ ؽبٌخ اٌشغجخ فٟ 

ٚرؼزجش ٘زٖ  .. ٚ٘ىزا، عزـالع سأٞ ِجذئٟ إلٚلذ رغزخذَ ، عزج١بْ لجً ئسعبٌٗ ٌّغّٛػخ ػشٛائ١خ إلا

٠ٚؼزجش غ١ش ، فٟ ِب ٠زؼٍك ثبٌّٛػٛع اٌزٞ ٔذسعٗ  رّبًِب اٌـش٠مخ ِٕبعجخ ٌٛ وبْ ِغزّغ اٌذساعخ ِزشبثًٙب

ِضً  خزجبس عٛدح اٌـجخ ٌشٟء ِزغبٔظ رّبًِبئ. ٚوزجغ١ؾ ٌٍّٛػٛع فاْ . خزالفبد وج١شحئدل١ك فٟ ؽبٌخ ٚعٛد 

خزجبس عٛدح شٟء غ١ش ِزغبٔظ ِضً شٛاء اٌٍؾُ فاْ اٌؼ١ٕخ ئٚأِب ، لذ ٠ظٍؼ ف١ٗ ػ١ٕخ ِش٠ؾخ ، اٌٍّٛخ١خ 

  ... اٌّش٠ؾخ لذ ال رىْٛ ِؼجشح ثذلخ
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، اٌذساعخ  فٟ ٘زٖ اٌـش٠مخ ٠مَٛ شخض خج١ش ثبٌّٛػٛع ٚثّغزّغ

ثؼ١ٕٙب ٌذساعزٙب  لذ ٠ؾذد ِذًٔب . فّضاًل. خز١بس اٌؼ١ٕخئثزؾذ٠ذ أعٍٛة 

. ٚفٟ ٘زٖ . خز١بس ػ١ٕخ ػشٛائ١خئِٓ دساعخ وً اٌّذْ أٚ  ثذاًل

ػٓ اٌزٕٛع  رؼجش فؼاًل اٌؾبٌخ فاْ ٘زا اٌشخض اٌخج١ش ٠خزبس ِذًٔب

 خزجبس ِٕزظ فاْئ. ٚوزٌه فأٗ فٟ ؽبٌخ . اٌّٛعٛد فٟ اٌّذْ وٍٙب

خز١بس ػ١ٕبد أوضش ِٓ ئْ ٠زُ أعزٙبد٠خ لذ رغزخذَ ثإلاٌؼ١ٕخ ا

أٚ ِٓ ظشٚف اٌؼًّ اٌزٟ ، إٌّبؿك اٌزٟ ٠ؾزًّ ٚعٛد اٌؼ١ٛة ثٙب 

فٟٙ ، ٔؾ١بص إلعزٙبد٠خ لذ رؾزًّ ثؼغ اإلاٌؼ١ٕخ ا..  رٕزظ ػ١ٛثب أوضش



خز١بس ثؼغ ئ. ففٟ ؽبٌخ . ٌٚىٕٙب فٟ ثؼغ األؽ١بْ لذ رىْٛ أفؼً ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ، ؽزّب١ٌخ ئػ١ٕخ غ١ش 

. ٚفٟ ؽبٌخ فؾض ِٕزغبد . خز١بسإلثؼغ اٌّذْ راد اٌظفبد اٌخبطخ لذ ال ٠مغ ػ١ٍٙب ا ْفا اٌّذْ ػشٛائ١ًب

 ألً ِٓ إٌّـمخ اٌزٟ ٔزٛلغ ِٕٙب اٌؼ١ٛة خز١بس ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ثغ١ـخ عٛف ٠غؼٍٕب ٔفؾض ػذدًائِظٕؼخ فاْ 

  ... خز١بس اٌؼ١ٕخئعزٙبد فٟ إل. فبألِش ٠زٛلف ػٍٝ ؿج١ؼخ اٌذساعخ ٚعذ٠خ ا.
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ٌٛ وٕب ٔش٠ذ  . فّضاًل. ٌذ٠ٕب ػٍٝ ِغزٜٛ األشخبص ٘زٖ اٌؼ١ٕخ رغزخذَ ؽ١ٓ ال ٠ىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِؼًٍِٛب

أٚ أسدٔب أْ ، ؽزجبط اٌؾشاسٞ ػٍٝ عٍٛن اإلٔغبْ إلػٍٝ اٌّزخظظ١ٓ فٟ دساعخ رأص١ش ا عزج١بًٔبئأْ ٔـشػ 

 ؽز١بعبد األؿجبء اٌز٠ٓ ٠غزخذِْٛ أعٍٛثًبئأٚ أسدٔب أْ ٔذسط ، ٔذسط رأص١ش رٕبٚي اٌىؾ١ٌٛبد ػٍٝ طؾخ اإلٔغبْ 

خز١بس ئِٚٓ صُ ، فإٔب فٟ ٘زٖ اٌؾبالد وٍٙب ال ٠ّىٕٕب رؾذ٠ذ ٘إالء األشخبص .. فٟ ئعشاء عشاؽخ ِب  ِؾذدًا

، صُ ٔغأٌُٙ ػٓ ِب ٔش٠ذ ، ص١ٕٓ أٚ صالصخ ئئٕٔب ٔؾبٚي اٌٛطٛي ئٌٝ ٚاؽذ أٚ ، . ِبرا ٔفؼً؟ . ئ١خ ُِٕٙػ١ٕخ ػشٛا

. ٚثٙزا فاْ وً شخض ٔمبثٍٗ ٠ششؼ ٌٕب . صُ ٔـٍت ُِٕٙ رشش١ؼ أشخبص ٌذ٠ُٙ ٔفظ اٌّٛاطفبد اٌّـٍٛثخ

ٔؾ١بص فٟٙ ػ١ٕخ غ١ش إلرخٍٛ ِٓ ا٘زٖ اٌـش٠مخ ال ..  ص١ٕٓ أٚ أوضش ِّٓ رٕـجك ػ١ٍُٙ ششٚؽ اٌذساعخئشخض أٚ 

  ... عزخذاِٙب لذ ٠ىْٛ ٘ٛ اٌؾً اٌٛؽ١ذ فٟ ثؼغ اٌؾبالد ِضً األِضٍخ اٌّزوٛسح أػالٖئػشٛائ١خ ٌٚىٓ 
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صُ ٠زُ ، ؽ١ش ٠زُ رمغ١ُ اٌّغزّغ ئٌٝ ػذح ؿجمبد )ششائؼ( ، ثبٌؼ١ٕخ اٌـجم١خ  ٘زٖ اٌؼ١ٕخ شج١ٙخ عذًا

. . خز١بس ِٓ داخً اٌـجمبد ال ٠زُ ثشىً ػشٛائٟإلخزالف ٘ٛ أْ اإل. ٌٚىٓ ا. خز١بس ِٓ ث١ٓ ٘زٖ اٌـجمبدإلا

ٚثٙزا رىْٛ اٌؼ١ٕخ لذ ؽبفظذ ػٍٝ اٌّغّٛػبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌّغزّغ ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ فٟٙ أثغؾ ِٓ 

. ٚال ٠خفٝ . خز١بس ِفشداد اٌؼ١ٕخئاٌؼ١ٕخ اٌـجم١خ فٟ ؿش٠مخ 

  ... ٕخ غ١ش ػشٛائ١خػ١ٍه ػ١ٛة أٔٙب ػ١

مٟ زٚػ١ٍه أْ رٕ، خز١بس اٌؼ١ٕبد إلوّب رشٜ فٕٙبن ؿشق ِخزٍفخ 

ٚؿج١ؼخ ، ِب ٠ٕبعت اٌذساعخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب  (ثؼٕب٠خ)ِٕٙب 

  ... ٚاٌٛلذ اٌّزبػ ٌٍذساعخ، ٚلذساره اٌّبد٠خ ، ِغزّغ اٌذساعخ 

 


