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Abstract
This review outlines the major similarities and differences in how public administrators
committed to the positivist perspective and one committed to the interpretivist or
phenomenological perspective and how they would approach the task of
understanding and acting in public organizations.

The review discusses how the two different theories, positivism and interpretivism,
influence the way of thinking and practicing in the field of public administration.
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Positivism

Positivism can be defined as “research approaches that employ empirical methods, make
extensive use of quantitative analysis, or develop logical calculi to build formal explanatory
theory”

Positivism = Rationality + the power of reason and science

Positivist researchers emphasize objectivity and ignore human values because of the “strict
separation between facts and values”

The main purpose of the positivist approach is to explain the current conditions and predict any
change of the future conditions to control them.
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Positivism

Positivism came from the 18th century Enlightenment and emerged in the United States during

the Progressive Era.

Fredrick Taylor argued in his 1911 book The Principles of Scientific Management that scientific

management consists of certain broad general principles.

Herbert Simon (1946) in The Administrative Behavior argued that a true scientific method

should be used in the study of administration because earlier public administration writers

lacked the empirical basis to conduct a rigorous scientific research.



Positivism

The theory building of positivism “requires the development of a collection of related and

testable law-like statements that express causal relationships among relevant variables.
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Logic of Positivist

The logic of positivist research uses two models to reach explanations and predictions,
deductive and inductive.

The deductive model: focuses on the causal relationship between variables, X and Y. When X
causes Y under the assumption that X is a necessary condition of Y, the conclusion is that Y is
likely to occur when X occurs.

The deductive model, which “is the ideal model of explanatory social science” (White, 1999,
45), is conducted through experimental and quasi-experimental research designs.
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Logic of Positivist

The inductive model: employs laws of statistical probability. This model works “under certain
conditions which constitute the performance of a random experiment, a certain kind of
outcome will occur in a specific (usually high) percentage of cases.

This model moves from observations of actual events to inference about the probability that
the same or similar events will occur in the future, given certain conditions.
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Logic of Positivist

The validity of both inductive and deductive models is determined by following acceptable
methodological standards and rules.

The validity of both positivist approaches should be approved by an evaluation of peers.

This validity gives this scientific approach its ability to generalize the findings to other similar
conditions.
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Logic of Positivist

The validity of both inductive and deductive models is determined by following acceptable

methodological standards and rules.

The validity of both positivist approaches should be approved by an evaluation of peers.

This validity gives this scientific approach its ability to generalize the findings to other similar

conditions.
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Intepretivism

The development of the interpretive theory and qualitative research methods could be traced

to the 19th century by a German scholar, Wilheme Diltheythe.

Intepretivism = Experiences + values + Language

Instead of seeking causal explanations of behavior, interpretive research enhances our

understanding of, among other things, the beliefs, meanings, feelings and attitudes of actors in

social situation.
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Intepretivism

Interpretivist researchers think there is no universal law or objective reality, but facts are to be
reached through subjective understanding.

Interpretivist is not concerned with what would be the proper thing to do… but with
understanding.

The role of interpretive research is to understand the beliefs and actions of actors rather than
to direct them.
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Thank You 
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مثال لبيانات طولية مقطعية
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مقدمة

محللظاهرةاتفسير بهدففيهااملستخدمةواالدواتاالساليبوتتنوعالعلميالبحثمناهجتتعدد
نفسهعلىيطرحهأنالباحثعلىيجبالذيوالسؤالوالتوصيات،النتائجإلىوالوصول الدراسة

لوباالسهو ومااملوضوع،لدراسةاالنسباملنهجهو ماهو معينمجالفيالبحثإلىالدخول قبل
ال معينةةمشكلفيالبحثفياملستخدمةواالدواتاملنهجفإناملنطلقهذاومناتباعه؟يجبالذي

ومنعلمية،اسسذاتموضوعيةمسألةهيوانماالشخص يميولهأو الباحثلرغبةتخضع
هيمعينةهرةظاأو معينةملشكلةوالتخطيطالتحليلفيتستخدمالتيالحديثةالعلميةاالساليب

.القيمةتيار خرائط
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املشكلة

فيالتنويعقلةزةغقطاعفيالتجارةكلياتفيالعلميةواالبحاثالرسائلمنالكثير إلىاملوجهةاالنتقاداتمن
تخدامباسامليدانيالبحثاسلوبإماتعتمدالدراساتفمعظمالعلمي،البحثوأدواتاساليباستخدام
تلكمنأيءمتتالال األحيانمنكثير وفيوالنسب،املؤشراتباستخدامالتطبيقياالسلوبأو االستبيان
 مطلقا،العلميالبحثانواعبعضمعاالساليب

ا
فيتصنيعالعملياتبدراسةالباحثينأحدرغبإذافمثال

هذاجاز إلنتصلحال السابقتيناالداتينمنأيفإنالعمليات،تلكأداءتحسينبهدفالشركاتاحدى
ويقابلاتاملالحظليسجلالعملموقعفيالباحثتواجدتتطلبالحالةهذهفيالقياسعمليةالنالبحث،
البدائلووضعاملشكالتوتحديدالعملياتفهممنليتمكنويجربويستفسر ويسألوالعامليناالدارة

منالعلميللبحثيالتقليدالواقعتطوير فيبالغةأهميةالعلمياليوملهذافإنوبالتاليملعالجتها،املقترحة
بالبحثتعلقةاملاملعرفةونشر ملشاركةالفرصةوتتيحتطويرهعلىتعملجديدةبحثيةبطرق إثراءهخالل

.املختلفةالتخصصاتبينالعلمي

 اسلوباالبحثيةالورقةهذهقدمتوقد
ا
منمعينةأنواعمعيتناسب"القيمةتيار خرائط"هومقترحا

الوصول منتمكنوحديثةجديدةموضوعاتفيللكتابةالباحثينأماالفرصةيفسحمماالعلمية،االبحاث
.امليدانمنمستمدةوواقعيةدقيقةوتوصياتنتائجإلى
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الدراسةأهمية

االبحاثدادإلعاضافيااسلوباتقدمكونهاالعلياالدراساتوطالبالجامعاتوطالبالباحثينالدراسةتفيد
.جديدةموضوعاتأماماالفقيفسحالعلمية

منتستخدمفعالةأداةتعتبر انهاحيثوالعامالخاصالقطاعمنشآتتفيدفإنهاالتطبيقياملستوى علىأما
زيادةوبالتالياملواردفيالفاقدمستوى وزيادةاالنتاجتعطلمشكالتمنتعانيالتياالنتاجيةالشركاتقبل

.التنافسيةالقدرةوانخفاضاالرباحوانخفاضالتكلفة

الدراسةهدف

Valueالقيمةتيار خرائطتسمىوحديثةجديدةأداةالعلميللبحثالدراسةتضيف Stream Map،جانبإلى
والتنويعنةاملرو عنصر توفير بهدفوذلكالعلمية،والرسائلاالبحاثفياالستخدامالشائعةاالخرى االدوات
غرار لىعاملوضوعاتاختيار فيالتوسعزيادةإلىوباإلضافةواملقترحة،املطروحةللموضوعاتواملالئمة

منلتطبيقياالجانبإلعدادكأسلوبالقيمةتيار خرائطاستخدمتالتيوالعربيةاالجنبيةوالرسائلالدراسات
.االبحاثتلك



البياناتأدوات جمع 

:من االدوات االساسية التي استخدمتها الدراسات السابقة في جمع البيانات

.التجول امليداني داخل املنشأة•

.املالحظة املباشرة•

.املقابلة الشخصية•

.checklistقائمة التحقق •

.قائمة االستقصاء•

.البرمجيات التي يتم استخدامها في تطبيق هذه املنهجية

:يوجد العديد من البرمجيات الحديثة التي تستخدم في رسم خرائط تيار القيمة مثل

Lucidchart- Smartdraw-Creately.
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.القيمةتيار خرائطألسلوبوفقاالدراسةوعينةمجتمع

قطاعمثلينمعخدميقطاعفيالدراسةمجتمعتمثلالقيمةتيار خرائطاستخدمتالتيالسابقةالدراساتفي
جهزةاال أو املالبسكصناعةصناعيقطاعأو البنوكأو االتصاالتشركاتأو الجامعاتأو املستشفيات

كدراسةناولهاتيتماملجتمعهذامناكثر أو واحدةمنشأةفيفتتمثلالدراسةعينةأماالسيارات،أو الكهربائية
Caseحالة Study،لقطاعةممثلدراسيةكحالةاملالبسلصناعةسشركةاستخداميمكناملثالسبيلفعلى

.املالبسصناعة

:ماسبقتثبتالتيالدراساتبعضيليوفما

Singh)دراسة• et al., 2015 .االقفالصناعةشركاتإحدىفيالقيمةتيار خرائطاستخدمتالتي(

,Silva))ودراسة• S.K.P.N., .املالبسصناعةشركاتإحدىفيالقيمةتيار خرائطاستخدمتالتي2012

.عليميةالتالبيئةفيالخدمةتصميماعادةفيالقيمةتيار خرائطاستخدمتالتي(2016عباس،)ودراسة•

فىمستشعلىوطبقتالصحيةالخدماتتصميمإعادةإلىهدفتالتي(2015وبهّية،الحميداوي )ودراسة•
.حالةكدراسةالتعليميالديوانية
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.االسلوبهذايستخدمواأناملتوقعوالباحثينالقيمةتيار خرائطأسلوبتطبيقمجاالت

البحثيةجاالتاملفيوخاصةالعلميالبحثفيتستخدمتحليلكأداةالقيمةتيار خرائطاسلوبتوظيفيمكن
ملياتوالعالداخليةاللوجستيةاالنشطةمنالقيمةسلسلةعملياتداخلالقيمةتدفقعلىتقومالتي

.البشريةاردواملو والتكنولوجيااملاليةاالنشطةوكذلكوالبيع،والتسويقالخارجيةاللوجستيةواالنشطة

وتكنولوجياةوالهندسالتجارةكلياتكأبحاثالعلميةالتخصصاتمنالعديدفيالباحثينقبلمنويستخدم
.املعلومات

مؤشراتسينتحبهدفاملنظمةداخلالعملياتتسلسلبطبيعتهاتتناول التيالكميةاالبحاثمعويتناسب
(الخ...افسيةتنميزةتحقيقأو الربحيةزيادةاو التكاليفتخفيضأو االداءتحسيناو االنتاجيةزيادة)معينة
.للعميلاملقدمةالقيمةعلىوالتركيز الفاقدواستبعادالعملياتتبسيطخاللمنوذلك
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.القيمةتيار خرائطاستخدمتدراسات

.الدراسةإلعدادأساسيةكأداةالقيمةتيار خرائطاستخدمتالتيالدراساتبعضيليفيما

نافسية،تميزةوتحقيقالتكلفةتخفيضفياالخضر التصنيعدور ناقشتالتي(2017وحسين،صالح)دراسة
.ياتوالتوصالنتائجالىوالتوصلللتحليلبحثيةكأداةالقيمةتيار خرائطعلىالدراسةاعتمدتوقد

وقدمية،التعليالبيئةفيالخدمةتصميماعادةفيالقيمةتيار خرائطاستخدمتالتي(2016عباس،)دراسة
اعدادوتمائق،والوثوامللفاتوالسجالتاملباشرةواملالحظةامليدانيةاملعايشةعلىالتطبيقيالجانباعتمد
نسبةالنتائجاظهرتحيثاملؤشرات،قياستمثماملستقبلوحالةالحاليةللحالةالقيمةتيار خرائط

.املستقبلوحالةالراهنةالحالةبينماالوقتفيالتخفيض
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Stadnicka)دراسة• & Antonelli, عملياتمحاكاةوإمكانيةالقيمةتيار خرائطاسلوببعنوان(2015

ممثلةحالةكدراسةالسياراتصناعةشركاتإحدىعلىالتطبيقوتمالسيارات،صناعةفيالتصنيع

املؤشراتواستخراجاملستقبلولحالةالراهنةللحالةالقيمةتيار خرائطاعدادتمحيثالسيارات،لقطاع

.للنتائجوالتوصلبينهاواملقارنةالحالتينمنلكل

,Henrique)دراسة• et al., نماذجأنمشكلةحلفياملطورةالقيمةتيار خراطاستخدمتالتي(2015

فيانشاءهمتالذياألصليالنموذجعنمعدلةالصحيةالرعايةتطبيقاتفياملستخدمةالقيمةتيار خرائط

حيةالصالرعايةبيئاتفيالقيمةتيار خرائطمنمطورااسلوباالدراسةعرضتوقدالتصنيع،مجال

.العالجوقتعلىمباشر بشكلتؤثر التياألنشطةجميعيتضمن

Singh)دراسة• et al., 2015 الفاقدأنواعوإزالةلتحديد(VSM)القيمةتيار خرائطاستخدمتالتي(

علىوبناءت،املؤشراوقياسالراهنةللحالةالقيمةتيار خرائطرسمتمحيث.االقفالصناعةفياملختلفة

قياستمو املستقبللحالةالقيمةتيار خارطةاقتراحتمالراهنةالحالةفيالفاقدتواجدمواطنتحديد

.والتوصياتالنتائجالىالتوصلتمالحالتينكلتافياملؤشراتوبمقارنةمجددا،املؤشرات
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مستشفىاختيار وتمالدراسة،اعدادفيالقيمةتيار خرائطاستخدمتالتي(2015وبهّية،الحميداوي )دراسة•

اسلوبتجنبالدراسةحاولتوقدالصحية،الخدماتقطاعوهو الدراسةملجتمعممثلةكعينةالتعليميالديوانية

راسةدبأسلوبالصحيةالخدمةمنظماتفيالخدمةتصميمإعادةفيالقيمةتيار خارطةواستخداماالستبيان،

.العلميالبحثمجالفيعلميةإضافةيجعلهاممامرضية،حالة(14)دراسةمتضمنةالعراقيةالبيئةفيالحالة

,Silva))دراسة• S.K.P.N., 2012 املالبستصنيعشركةفيVSMلتطبيقالحالياملستوى علىالتعرفالىهدفتالتي.

كأداةالقيمةتيار خرائطاستخدمتحيث،VSMمنالحالياملستوى لتحسيناملحتملةالسبلواقتراحسريالنكا،في

والتييةالرئيساملمارساتتحديدفيصعوبةيجدون املعاصروناملديرونأنالىالدراسةوتوصلتالدراسة،إلعداد

أوليةكخطوةاملالبسصناعةفيVSMتطبيقيمكنوأنهالعمليات،فيالنفاياتعلىللقضاءاستخدامهايمكن

.النفاياتلتحديد

Braglia)دراسة• et al, 2006 نتاجاال نظمفيالقيمةتيار خرائطلتطبيقمبتكر إطار تقديمإلىالدراسةهدفت.(

اللخمنذلكتمحيث"املحسنةالقيمةتيار خارطة"جديدعملإطار تطوير تمالدراسةهدفولتحقيقاملعقدة،

.التصنيعهندسةمجالمناملشتقةاإلضافيةاألدواتمنمجموعةمعالقياسيةالقيمةتيار خرائطدمج
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االستنتاج

إلىاألداةكتلوتهدفالعلمي،البحثأدواتإلىتضافجديدةبحثيةكأداةالقيمةتيار خرائطاستخداميمكن

.والتوصياتالنتائجإلىوالتوصلالبياناتوتحليلجمع

مؤسسةملياتعتحليلتتضمنمعينةكميةموضوعاتتتناول التيالعلميةالدراساتفياالداةتلكوتتخصص

أو انتاجيةأو ةمالياملؤسسةتلككانتسواءتكاليفهاوتخفيضفعاليتهاوزيادةادائهاتحسينبهدفمعينة

.ربحيةغير أو ربحيةالخاصأو العامللقطاعتتبعكانتوسواءخدمية،

.العلميةالدراساتفياملتبعالحالةدراسةاسلوبمعكبيرةبدرجةيعتمدالقيمةتيار خرائطأسلوبأنكما
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القيمةتيار لخرائطالنظري االطار 

.القيمةتيار خرائطرسمخطوات

واداملتدفقوفهمرؤيةعلىاملستخدمينتساعدرصاصوقلمورقةمنتتكون أداة(VSM)القيمةتيار خرائط
تيار رائطخلرسمخطواتأربعالشكلويظهر .القيمةتيار خاللمنطريقهااملنتجاتتشقحيثواملعلومات،

.القيمة

:التاليبالشكلاملوضحةالخطواتبإتباعالقيمةتيار خرائطرسميتم
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.القيمةتيار خارطةإنشاءكيفية

القيمة؟تيار خارطةهيما

تيار خارطةمفبرسخدمة،تقديمأو منتجإنتاجعليهاينطوي التيالخطواتويحلليوضحانسيابيمخططهي
العمليةإلىقيمةتضيفال التياملواطنعلىالعثور يجبالنهاية،إلىالبدايةمنللعمليةالراهنةللحالةالقيمة
.وتقليلها

كاإلنتاجوالهدر،الفاقدفيللتحكم:الترشيدملنهجالرئيسيةاألهدافلتصور فعالةطريقةالقيمةتيار خرائط
.واملنتجاتاألشخاصوحركةاملعيبة،واألجزاءاملفرط،

.القيمةتيار خارطةرسمكيفية

:القيمةتيار لخرائطالنموذجيللشكلمثاال يليفيما

ما؟لشركةالقيمةتيار خارطةلرسماتباعهايجبالتيالخطواتهيفما
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الالزمة،ياناتالبوتدوينوجمعالخدمة،أو املنتجإلىوصوال العمليةخاللاملوادتدفقكيفيةفهميجببداية
خطواتاليليوفيمااملتوفرة،البياناتعلىبناءبخطوةخطوةالقيمةتيار خارطةبرسمالبدءثمومن

:القيمةتيار خارطةلرسماألساسية



التحضير إلنشاء خارطة تيار القيمة

تمكن من لرسم خارطة حقيقية لتيار القيمة يجب قضاء بعض الوقت في مراقبة عمليات الشركة من اجل ال•
.تصورها

.مقابلة االدارة وفهم أهداف العملية قبل تحليلها•

.  م الكفاءةمراقبة العملية وجمع البيانات وتسجيل الوقت املستغرق إلكمال كل خطوة، وتسجيل نقاط عد•

يمكن أن تشمل البيانات عدد العمال، وعدد ساعات العمل، وحجم كل دفعة، ووقت تشغيل املاكينة•
.إلخ.. ووقت التوقف عن العمل 

 ثم انتقل إلى حالة املستقبل•
ا
. سّجل الحالة الحالية أوال

.  توثيق العملية كما هي عليه االن حتى تتمكن من إظهار أي مشاكل•

.بشكل مثاليبعد انشاء خارطة تيار القيمة للحالة الراهنة، يمكنك إنشاء خرائط املستقبل لعرض سير عمل•
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.القيمةتيار خارطةنطاقحدد

بأكملها،توريدالسلسلةتغطيكنتوإذااملستند،ويسار يمينأعلىفيضعهاثموالنهايةالبدايةنقاطإنشاء

.التاليبالشكليظهر كمابالعميلوتنتهيباملوردتبدأأناملمكنفمن

18

Timeتسجيليتمالعميل،جانبإلى Takt،سابولحالعميل،طلبلتلبيةاملستغرق للوقتاألقص ىالحدوهو
.املطلوبةاإلنتاجوحداتعلىلإلنتاجاملتوفرةالدقائققسمةيتمالرقمهذا

Taktفانيومياساندويش800انتاجومطلوبدقيقة420لإلنتاجاملتوفرةالدقائقكانتفلو Time تساوي
.ساندويشلكلثانية31.5اودقيقة0.525



.العمليةخطواترسم-

Processالعمليةبطاقاتأضف Boxes املتضمنةالخطواتجميعإلظهار.

العملية،فيوةالخطهذهبإكماليقومون الذيناملشغلينعددإلىعمليةبطاقةكلزاويةفيالصغيرةالدائرةتشير 
اانالتاليالشكلويوضح اشخصا االخبز يحمصواحدا اوشخصا االتونةيستخدمواحدا اواحوشخصا يعبئدا

.الساندويش
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Dataبياناتبطاقةيوجدعملية،بطاقةكلأسفل Boxللتحليل.

:التاليةالبياناتالحصر ال املثالسبيلعلىالبطاقةتتضمنأنيمكن

Cycle)العمليةوقت• Time C/T) .الوحدةإلنتاجاملستغرق الوقتأي:

C)التبديلوقت• / O Changeover Time) .تجاملناخر الىمنتجمناآلالتوضبطلتبديلاملستغرق وقت:

.وتشغيلهاااللةضبطفيهيتمالذيللوقتاملئويةالنسبة:Uptimeالتشغيلوقت•

.بالفحصمرتالتيلألجزاءاملئويةالنسبة:Yieldاالنتاج•

.االنتظاروأوقاتاملخزونإضافة•

.كملهبأالعمليةتدفقإلظهار االسهمخاللمنالعمليةوبطاقاتواالنتهاءالبدءنقاطتوصيليتم•

يقومثماملصنعإلىالخاماملوادبنقلاملوّرديقومالحالةهذهفيالشحنات،السميكةالخطوطتمثل•
.العمالءإلىالجاهزةالسندويشاتبشحناملصنع

Dottedاملتقطعةاألسهم• Arrowsاتسمىوالتي Pushالدفعأسهمأيضا Arrows،تنتقلالتياملوادتمثل
.أخرى إلىعمليةمن

.خطوةكلنهايةفيالتشغيلتحتاألجزاءعددلتسجيلاملخزونمثلثيستخدماملراحلبين•

Shipmentالشحنأسهمعلى• Arrows،املعداترموز أو الطائرةرموز أو الشاحناترموز إضافةيمكن
20.النقلطريقةإلظهار األخرى 
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.املعلوماتتدفقرسم

االقيمةتيار خرائطتعرضاإلنتاجتدفقإلىباإلضافة .العمليةخاللاملعلوماتتدفقأيضا

وفياإلنتاج،فيوظفيناملوتحكمجدولةلتمثيلوالنهايةالبدايةنقطتيبين(االنتاجادارة)اإلنتاجفيالتحكممربعإضافةيتم
Jaggedاملتعرجةالخطوطوضعيتمثماملجموعة،هذهمسؤولياتإضافةيمكناملربعمنالسفليالنصف Lines،والتي

البياناتعنو حول مالحظاتإضافةويمكنوالفاكس،والهاتفاإللكترونيالبريدمثلاإللكترونية،االتصاالتتمثل
.املستخدمةالوسائطأو التبادلهذاوتكرار املتبادلة

22

قيمةاملستالخطوطرسميتمثم
مثل،اليدوي االتصالتمثلالتي

أو وعةاملطبالتقارير أو املذكرات
ر ويظهالشخصية،املحادثات

ىتتلقاإلنتاجإدارةأنالشكل
وترسلالعميلمناالوامر 

ورداملإلىاألسبوعيةتقديراتها
ا، داول جتعطيولكنهاإلكترونيا

.ايدويا اإلنتاجملوظفييومية



.الزمنيالجدول إنشاء

ا االقيمة،تيار خارطةأسفلزمنيجدول إنشاءيجب،أخيرا تشافاكإلىتهدفالقيمةتيار خرائطألنونظرا
.أهميةاألكثر الجزءيكون ربماالزمنياملخططفإنالعملية،فيوالهدر االسراف

البياناتبطاقاتمنمأخوذةالقيمة،إضافةانشطةأوقاتتدوينيتماألسفلفيمستويين،لهالزمنيوالجدول 
.قيمةتضيفال التياالنشطةأوقاتتسجلاألعلىوفيأعاله،

.املخزونمنقيمةتضيفال التياألوقاتحسابتماملثالهذافي

االزمنياملخططيتضمن :وهياملعلوماتتلككلتشملاليمينإلىبياناتبطاقةأيضا

PLT)اإلنتاجوقت Production Lead Time):الزمنياملخططأعلىمناملضافةالقيمةذيغير الوقتإجمالي.

value-added)املضافةالقيمةوقت time VA / T الزمنياملخططأسفلمناملضافةالقيمةإجمالي:(

PCE)العملياتدورةكفاءة process cycle efficiency)االنتاجوقتالىاملضافةالقيمةلوقتاملئويةالنسبة
PLT.
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القيمة؟تيار خرائطهيما
VSMالقيمةتيار خرائط• maps stream valueاتالخطو وتحسينوتحليللتوضيحانسيابيمخططهي

اتخطو تدفقبمراجعةتقومإذالترشيد،منهجمنأساس يجزءوهيخدمة،أو منتجلتقديمالالزمة
مناألخرى األنواعمعالحالهو وكماالعميل،إلىالتسليمحتىالبدايةمنواملعلوماتالعملية

مفيدهو و املعلومات،وتدفقاتاملختلفةالعملأنشطةلتوضيحالرموز يستخدمالتدفق،مخططات
.عليهوالقضاءالفاقدعلىللعثور خاصبشكل

ستبعادابغرضالعميل،نظر وجهةمنقيمةتضيفال أو قيمةتضيفأنهاعلىاالنشطةتعيينيتم•
بالجهودوليسلهم،املقدمةالخدمةأو املنتجبقيمةيهتمون فالعمالءقيمة،تضيفال التياالنشطة
.إلنتاجهااملبذولة

أفضلذجنمو وضعثمالحالية،للحالةالقيمةتيار خرائطرسمفيالنموذجيةالعملياتإحدىوتتمثل•
والتحليلالتواصللتحسينVSMبرنامجإلىاالنتقالثمباليدالرسمفيالبدءويمكناملستقبل،حالةمع

.والتعاون 
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.مختلفةمجاالتفيالقيمةتيارخرائطاستخداميتمكيف
وتدفقاملوادةمناولمنخطوةكلتحليلطريقعناإلنتاجعمليةفيوالفاقداالسرافإليجاد:التصنيع
.املعلومات
سلسلةعلىالنقاطمختلففياملكلفوالتأخيرالفاقدازالة:اللوجستيةوالخدماتالتوريدسلسلة
.النهائياملنتجإلىاملؤديةالتوريد
 البرمجياتتطويرفيالقصور أوجهعلىللعثور :البرمجياتوتطوير هندسة

 
وحتىكرةالفمنبدأ

.العملوإعادةالراجعةالتغذيةانشطةذلكفيبماالتنفيذ،
.للعمالءخدمةأيلتنفيذاملطلوبةاألنشطةفيالفاقدوإيجادالقيمةلتحسين:الخدماتصناعات
معاملناسبتالوقوفيفعاليةأكثربطريقةاملرض ىلعالجالالزمةالخطواتلتحسين:الصحيةالرعاية
.عاليةوجودةكفؤةوبتكلفة
.االدارةقبلمناملقدمةالخدمةوتحسيناالسرافمناطقلتحديد:االداريةاالعمال



القيمةتحليل تيار 
فكيييرة أو إليييى جمييييع اإلجيييراءات املطلوبييية إليجييياد منيييتج أو خدمييية انطالقيييا مييين نقطييية ال" تييييار القيمييية"يشيييير مفهيييوم 

 إلييى املنييتج النهييائي سييواء كييان سييلعة او خدميية، حيييث أن كييل االنشييطة تسيياهم فييي ق
ا
يميية املنييتج املييادة الخييام وصييوال

ييا بكفياءة إلنشيياء تيدفق مسيتمر للقيميية، فيالخطوة األولييى نحيو خ -لييق بيئية مرشييدة النهيائي، وتعميل بشييكل مثيالي معا
.هي تحليل تيار القيمة، وهو ما يوفر األساس إلنشاء خطة التحسين-زيادة القيمة وإزالة الفاقد 

عين للنظام، يمكن فصل األنشطة التي تضيف قيمية بوضيوح Current VSMومن خالل دراسة الحالة الراهنة 
قيميية يييدعم تلييك التييي تنايي ئ الفاقييد، ممييا يجعييل ميين السييهل العثييور علييى فييرص التحسييين، فرسييم خييرائط تيييار ال
ميية وتييوفر أداة تحليييل التييدفق ميين خييالل تبسيييط النظييام املعقييد إلييى مجييرد خارطيية توضييح نتييائج تحليييل تيييار القي

.مرئية لتسهيل الفهم والتواصل
رائط ويوضييييح القسييييم التييييالي خطييييوات إكمييييال تحليييييل تيييييار القيميييية، وإنشيييياء خارطيييية الحاليييية الحالييييية، وتطييييوير خيييي

.Future VSMالحالة املستقبلية 
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.كيفية إجراء تحليل تيار القيمة خطوة بخطوة
ة البرمجييات تتضمن الصياغة هنا أمثلة من التصنيع املرشد، ولكين يمكنيك تطبييق هيذه الخطيوات عليى هندسي

ا
ا
.أو صناعات الخدمات أو الرعاية الصحية أو املجاالت األخرى، كما تمت مناقشته سابق

ام بييالتخطيط أو عائليية املنتجييات الييذي سيييتم دراسييته وتحسييينه، وعييادة مييا يييتم تكييوين فريييق للقييي: حييدد املنييتج1
ا على حجم املشروع وطبيعة عمله .والتحليل اعتمادا

.شروعبما في ذلك التكاليف املحتملة للم: الحصول على دعم االدارة ملشروع رسم خرائط تيار القيمة2
وضيوح، تأكيد مين أن اهتماميات العميالء مفهومية ب: حدد مشكلة تيار القيمة لهذا املنتج مين وجهية نظير العمييل3

ا ألنهيييييم هيييييم اليييييذين يحيييييددون القيمييييية، فمييييين املحتميييييل أن يطاليييييب العميييييالء بتخفييييييض األسيييييعار اسيييييتنا ا إليييييى نظيييييرا دا
.املنافسين، أو زيادة ضبط الجودة، أو عدم التأخير في اإلنتاج والتسليم
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مين امليواد مما يعني تحديد حدود أو نطاق الخارطة، فعلى سبيل املثال هل نطاق الخارطية يبيدأ: حدد العملية4
لقيمة؟الخام إلى املنتج النهائي الذي يتم تسليمه إلى العميل؟ أم أنه يتضمن جزء واحد فقط من تيار ا

لعملييية خييالل خطييوات تييدفق ا( أو التجربيية املباشييرة)التجييول : التجييول واملالحظيية خييالل خطييوات تيييار القيميية5
.واملعلومات الالزمة إلنتاج املنتج أو الخدمة، من أجل جمع املعلومات املطلوبة وملء أي ثغرات

د تيدخل فييه في التصنيع املرشد قد تيتم جمييع الخطيوات فيي مكيان واحي: البقاء داخل الحدود التي تم تحديدها6
ي تضيييف املييواد الخييام ثييم تغييادر كمنتجييات تاميية، واثنيياء ذلييك يييتم دراسيية أنشييطة العمييل وتييدفقات املعلومييات التيي

عييييدم قيميييية والتييييي ال تضيييييف قيميييية العميييييل، وميييين االهمييييية بمكييييان التسييييجيل ميييين واقييييع املالحظيييية الشخصييييية، و 
غييرض ميين االعتميياد علييى املعلومييات املييأخوذة ميين املييوظفين الييذين قييد يكييون لهييم مصييلحة فييي شييرح مشييكلة مييا، وال

.ذلك هو توثيق كل خطوة مهمة مطلوبة إلنشاء قيمة املنتج
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اء كيل خطيوة مين هيذه هيي املرحلية التيي ييتم فيهيا تقيييم أد: جمع البيانات بناء على التجول بين خطوات العمليية7
:  العملية مثل

 Inventory Type And Sizeنوع وحجم املخزون –
 Cycle Timeوقت العملية –
Change-Over Timeوقت التبديل –
 ,Machinery Or Process Uptime And Downtimeاآلالت أو عملية الجهوزية والوقت الضائع –
Number Of Workersعدد العمال –
Shifts Workedعملت الورديات –
 Available Working Hoursساعات العمل املتاحة –
Batch Sizeوحجم الدفعة –

ذه إليييى وهيييذا بيييدوره يمكييين أن ييييؤدي إليييى تعزييييز الكفييياءة وخفيييض الفاقيييد، ومييين ثيييم ييييتم اضيييافة بيانيييات العمليييية هييي
.بطاقة البيانات لخارطة تيار القيمة
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.تقييم خطوات العمل داخل العملية8
ا استخدام بطاقات البيانات لهذه املعلومات ملعرفة ما إذا كانيت كيل خطيوة مين العمليية ( أ: تتصيف بيييمكن أيضا

فيي كيل ميرة القدرة، درجة تحقييق نتيجية عاليية الجيودة( القيمة، بمعنى أنها تنا ئ قيمة من وجهة نظر العميل ب
ت الكفايييية، درجييية وجيييود القيييدرا( االتاحييية، الدرجييية التيييي تكيييون فيهيييا خطيييوات العمليييية متاحييية عنيييد الحاجييية د( ج

( خييييييزون  لتلبيييييية متطلبييييييات العمييييييالء، وهييييييذا يييييييرتبط بتحليييييييل القييييييود واالختناقييييييات والقييييييدرة الزائييييييدة وفييييييائض امل
إليى منيتج رخير املرونة، الدرجة التي يمكن أن تنتقل بها خطوة العملية بسيرعة وبتكلفية زهييدة مين أحيد املنتجيات

.ضمن عائلة املنتجات
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.رسم خارطة حركة املنتج وتدفق املعلومات9
:تركز عن ثالثة أشياء رئيسية

فيياملنتج يجييب أال يتوقييف عيين الحركيية أبييدا، وهييذا يمكيين أن  .Flow Vs. Stagnationالتييدفق مقابييل الركييود ( أ
.يقاس بمستويات املخزون

ثيالي يوضيح كيفيية التعاميل ميع معلوميات اإلنتياج، ففيي تييار القيمية امل .Push Vs. Pullالدفع مقابيل السيحب ( ب
.ال توجد معلومات مطلوبة باستثناء إشارة في الجزء العلوي من التيار إلنتاج املنتج التالي

يظهيير درجيية التييي تييم بهييا تبسيييط  Level Vs. Erratic Demandاالنتظييام مقابييل عييدم االنتظييام فييي الطلييب ( ج
.العملية من أجل تحقيق الكفاءة

ييا فهييم التييدفق الكلييي للمعلومييات واالتصيياالت داخييل تيييار القيميية، حيييث أن إنتيياج منيي تج أو خدميية وميين املهييم أيضا
ء للمنييييتج، ذات قيميييية للعميييييل يعنييييي أننييييا بحاجيييية إلييييى فهييييم نقيييياط التميييياس، وتتضييييمن األمثليييية كيفييييية طلييييب العمييييال

.وكيفية االتصال باملوردين، وكيفية ضمان حصول العمالء على ما يريدون 
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ا للفاقد: عد املخزون10 ا واسعا .يمكن أن يكون املخزون وفائض اإلنتاج سببا
الخاصية بياملخزون  Lead Timeووقيت انتياج الوحيدة  Process Timeرسيم وقيت العمليية : إنشاء جدول زمني11

ور ميين خييالل خطييوات العملييية، فميين خييالل مراقبيية مسييتويات املخييزون فييي كييل خطييوة يمكيين تحديييد أوجييه القصيي
.واالنشطة التي ال تضيف قيمة في االنتاج

ييييا منييييذ البداييييية، واسيييي: نيييياقش وحلييييل خارطيييية تيييييار القيميييية12 تخدم لرؤييييية األشييييياء التييييي قييييد ال تكييييون واضييييحة تماما
ك مشيياكل مثييل املعلومييات التييي جمعتهييا فييي بطاقييات البيانييات والجييدول الزمنييي للعثييور علييى الفاقييد، قييد يكييون هنييا

ي تييؤدي املخييزون الفييائض أو كثييرة التوقييف أو أوقييات املعالجيية الطويليية أو أوقييات اإلعييداد أو مشييكالت الجييودة التيي
.إلى إعادة العمل

يح األهييداف رسييم خارطيية تيييار القيميية لحاليية املسييتقبل مييع توضيي: خارطيية تيييار القيميية لحاليية املسييتقبل"إنشيياء 13
يهيييا مييين قبييييل للعناصييير التيييي تيييؤدي إليييى عمليييية أكثييير ترشييييدا وأكثييير فعاليييية، وهيييذه الرؤيييية يجيييب أن ييييتم االتفييياق عل

.االدارة وتصبح الخطة النهائية للمشروع
س االداء، تنفييييذ الخطييية ومراقبييية النتيييائج باسيييتمرار مييين خيييالل مقيييايي: اسييتخدام خيييرائط تييييار القيمييية كأسييياس14

.وتنفيذ التعديالت حسب الضرورة، وهذا يسمى الطريق إلى التحسين املستمر
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.مفهوم تيار القيمة ومفهوم سلسلة القيمة
يمية لتلييك نميوذج يبييين كيفيية اسيتالم منظمييات األعميال املييواد الخيام كميدخالت، وإضييافة ق"سلسيلة القيمية هييي 

لسييلة القيميية املييواد ميين خييالل وظييائف األنشييطة املختلفيية، ثييم بيييع تلييك املنتجييات النهائييية إلييى العمييالء، وتعمييل س
(Brown, 2009: )على تقسيم األنشطة داخل املنشأة إلى نوعين هما

.عكالبحث والتطوير والتصميم واإلنتاج والتسويق والتوزيع وخدمة ما بعد البي: أنشطة رئيسية
.كالشراء والتكنولوجيا واملحاسبة واإلدارة: أنشطة داعمة

اث التيييي تقيييدم أميييا خيييرائط تييييار القيمييية فتهيييتم بتحلييييل الحالييية الحاليييية وتصيييميم حالييية مسيييتقبلية لسلسيييلة األحيييد
ييا أو خدميية معينيية ميين بييدايتها وصييوال إلييى العميييل، وتركييز خييرائط تيييار القيميية علييى إضييافة قيميية إلييى منييتج أو منتجا

.خدمة
قيميية باملؤسسيية وباملقارنيية يعتبيير مفهييوم تيييار القيميية أبسييط ميين مفهييوم سلسييلة القيميية، حيييث تتعلييق سلسييلة ال

ع معيييين مييين ككيييل أو بمنيييتج ميييا، فيييي حيييين تتعليييق تييييارات القيمييية بمجموعييية مييين األنشيييطة التيييي تلبيييي احتياجيييات نيييو 
(.داخلي أو خارجي)العمالء 
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لمقارنيييييات ويتحيييييرك منظيييييور سلسيييييلة القيمييييية بيييييالنظر إليييييى وظيييييائف األعميييييال وتقيييييييم التكييييياليف واألربييييياح كأسييييياس ل
ه التييييارات هيييذ، بينميييا يسيييتند منظيييور تييييارات القيمييية عليييى تييييارات مييين أنشيييطة األعميييال فيييي كيييل شيييركة، التنافسيييية

والشيكل التيالي يوضيح العالقية بيين  .(Brown, 2009)تقدم نتيجة معينة لنيوع معيين مين العميالء أو املسيتخدمين 
.سلسلة القيمة وتيار القيمة في إحدى الشركات الصناعية
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لمقارنيييييات ويتحيييييرك منظيييييور سلسيييييلة القيمييييية بيييييالنظر إليييييى وظيييييائف األعميييييال وتقيييييييم التكييييياليف واألربييييياح كأسييييياس ل
ه التييييارات هيييذ، بينميييا يسيييتند منظيييور تييييارات القيمييية عليييى تييييارات مييين أنشيييطة األعميييال فيييي كيييل شيييركة، التنافسيييية

.(Brown, 2009)تقدم نتيجة معينة لنوع معين من العمالء أو املستخدمين 
.والشكل التالي يوضح العالقة بين سلسلة القيمة وتيار القيمة في إحدى الشركات الصناعية
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 لحسن االستماع 
ا
شكرا
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4

التجريبيالبحثتعريف

ماالحظةومللدراسة،موضوعتكون التيالظاهرةأو للواقعةاملحددةللشروطومضبوطمتعمدتغير 

ثباتإلمضبوطةظروفتحتتتممالحظةأو والظاهرة،الواقعهذافيآثار منالتغير هذاعنينتج

.السببيةالعالقةومعرفةالفروض

.األخرىاتالمتغيرتأثيروضبطالواقعإلىالتجريبيالمتغيرإدخالالمضبوطةبالظروفيقصد!!!

.الفروضإثباتفيالتجربةاستخدامبمعنى**
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التجريبيالبحثتعريف

ماالحظةومللدراسة،موضوعتكون التيالظاهرةأو للواقعةاملحددةللشروطومضبوطمتعمدتغير 

ثباتإلمضبوطةظروفتحتتتممالحظةأو والظاهرة،الواقعهذافيآثار منالتغير هذاعنينتج

.السببيةالعالقةومعرفةالفروض

.األخرىاتالمتغيرتأثيروضبطالواقعإلىالتجريبيالمتغيرإدخالالمضبوطةبالظروفيقصد!!!

.الفروضإثباتفيالتجربةاستخدامبمعنى**
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التجريبياملنهج

الباحثميقو حيثواحدمتغير باستثناءاألساسيةوالعواملاملتغيراتجميععلىالحكممحاولةهو 

.العمليةفيتأثيرهوقياستحديدبهدفتغيرهأو بتطويعه

أو

 اعدامالتجربةمنالناتجةاملتغيراتتغيير فياملؤثرةاألساسيةالعواملكللضبطمحاولة
ا
واحدعامال

.التابعةملتغيراتااو املتغير علىتأثيرهوقياستحديدبقصدمعيننحو علىويفيدالباحثفيهيتحكم
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التجريبيالتصميم

 التجريبياملنهجتطبيقيعتبر 
 
 تطبيقا

 
بالطبعومنهاتماعيةاالجالعلومفيجداالصعبةاالمور منكامال

تصميمالباحثينبعضحاول الصعوباتهذهوتذليلاالمور هذهولتسهيلواملحاسبة،االدارةعلم

:الطرق هذهأهمومناملناهج،هذهاستخدامتحسينعلىتساعدالتيوالطرق التجارببعض
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التجريبيالتصميم

الطبيعيةوالتجاربالصناعيةالتجارب

.احثالبجانبمنوضعهايتمصناعيةظروففيتتمالتيالتجاربهي:الصناعيةالتجربة•

أو فيهاتدخليأنالباحثيحاول أندون طبيعيةظروففيتتمإلىالتجاربهي:الطبيعيةالتجربة•

.خاصةظروفلهايصنعأن
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التجريبيالتصميم

االفرادمنمجموعةفيهاتستخدمتجارب.2

يدخلثمعينمملوضوعبالنسبةاتجاهاتهمليقيساالفرادمنواحدةمجموعةإلىالباحثفيهايلجأ:األول النوع

انوجدفإذاة،الثانيللمرةاملجموعةافراداتجاهيقيسذلكوبعداثرهمعرفةفييرغبالذىالتجريبياملتغير

 هناك
 
.التجريبياملتغيرإلىترجعانهايفترضاملرتينفيالقياسنتائجفيجوهريةفروقا

(لتجريبيةااملجموعة)احدهماعلىيطلقاالفرادمنمجموعتيناستخدامإلىفيهاالباحثفيلجأ:الثانىالنوع

يدخلثمدراسة،الفياملهمةاملتغيراتحيثمنالتكافؤ فيهماويفترض(الضابطةاملجموعة)األخرى علىويطلق

ويعتبر املجموعتانتقاسالتجربةانتهاءوبعدالضابطةاملجموعةعلىاثرهمعرفةفييرغبالذىالتجريبياملتغير

 املجموعتينبينالنتائجفيالفرق 
 
.التجريبياملتغيرإلىراجعا
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التجريبيالتصميم

العشوائيالتوزيعتجارب.3

يصعبافتراضاوهذالدراسة،فياملهمةاملتغيراتكلنعرفبأننااالفتراضعلىالسابقتينالطريقتانتعتمد

.منهالتحقق

 االفرادتوزيعإلىالباحثيلجأولذلك
 
االفرادتوزيعتمياىوالضابطةالتجريبيةالجماعتينمنكلعلىعشوائيا

.التجربةبإجراءنقومثمالجماعتينبإحدىلاللتحاقمتكافئةفرصامنهملكلتتيحبطريقة

متى يطبق املنهج التجريبي

يقه على الظاهرة يتم تطبيقه عندما يكون الهدف من البحث التنبؤ باملستقبل حول أي تغيير إصالحي يجب تطب

 
 
 عالجيا

 
 أو تغييرا

 
 وقائيا

 
. املدروسة سواء كان تغييرا

ظاهرةجودو علىالتدليل-جديدةطريقةوتقييماختبار -العلميالفضول اشباع-الفرضياتوتقييماختبار )

(سلوكية
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التجريبيةالتصميماتأنواع

.رقابيةمجموعةبدون وبعديقبليباختبار التجريبيالتصميم•
.رقابيةمجموعةمعفقطبعديباختبار التجريبيالتصميم•
.وبعديقبليباختبار رقابيةمجموعةمعالتجريبيالتصميم•
.مجموعاتاألربعذو Solomonالتصميم•
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التجريبياملنهجخطوات

املشكلةعلىالتعرف•
الفروضصياغة•
البحثعينةاختيار ثمالبحثمجتمعتحديد•
املناسبالتجريبيالتصميموضع•
 اختباراالبحثعينةاختبار •

 
قبليا

 البحثعينةتقسيم•
ا
 تقسيما

ا
مجاميععدةأو مجموعتينإلىعشوائيا

التجربةإجراء•
البعدياالختبار إجراء•
وتنظيمهاالناتجةوالبياناتاملجموعاتتحليل•
النتائجواستخراجوالبعديالقبلياالختباريننتائجمقارنة•
النتائجتفسير •
التوصيات•
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التجريبيةاملتغيراتتحديد
مستوياتيفالباحثويتحكمالتجربة،فيالباحثحددهاالتيالعواملوهي:املستقلةاملتغيرات•

املستقلر املتغيحدوثفيالتحكمبعمليةيعرفماأو املنظمةالتجريبيةباملراوحةاملتغير هذا
.التابعاملتغير علىاألثر لتحديد

املتغير تغير بسببتغير تانهايفترضوالتيوقياسهامالحظتهايتمالتياملتغيراتوهي:التابعةاملتغيرات•
.املستقل

املستقلاملتغير نبيالعالقةعلىتؤثر انيتوقعالتياملتغيراتاو العواملكلهي:الضابطةاملتغيرات•
.التابعواملتغير 

مالحظة
لكلأو ضلبعإجرائيةتعريفاتعلىاالعتماديتمأنالبدمحددبشكلالبحثفروضتصاغعندما•

البحثظروفو معطياتحسبوذلك،البحثمتغيرات
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املتغيراتضبط
عواملالهذهضبطمنبدال ولذلكالتجريبيالعاملغير متعددةبعواملالتابعالعامليتأثر •

بخصائصالتابعير املتغويتأثر التابع،املتغير علىبالتأثير وحدهالتجريبيللمتغير املجالوإتاحة
متكافئتينمجموعتينعلىتجربتهالباحثيجري أنيفترضلذاالتجربةعليهمتجرى الذياألفراد
ملتغير ادخول إال التجريبيةواملجموعةالضابطةاملجموعةبينفروقأيةهنالكيكون ال بحيث

إلىالباحثيميلأناملفروضفمنلذاالتجربةبإجراءاتيتأثر التابعاملتغير أنكماالتجريبي،
يتأثر التابعتغير املأنكماالنتيجة،علىإيجابيأو سلبيتأثير إلىتؤديال بحيثاإلجراءاتهذهضبط

هذهضبطمنبدال ولذلكالخ،…واإلضاءةوالتهويةالحرارةدرجةمثلالخارجيةبالظروف
:التاليةاألهدافتحقيقبغيةاملتغيرات
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املتغيراتضبط
املتغيراتعزل .أ

 يتأثر السلوكوهذامعين،سلوكعلىمامتغير أثر بدراسةيقومالباحث
 
أخرى،وعواملبمتغيراتأيضا

.التجربةعنوإبعادهااألخرى العواملعزل منبدال الحالةهذهمثلوفي
املتغيراتتثبيت.ب
املجموعةنأل املؤثرة،التغيراتجميعبتثبيتقامالباحثأنيعنياملتكافئةاملجموعاتاستخدامإن

أضافإذافاألخرى،علىيؤثر املجموعتينإحدىعلىيؤثر وماالضابطةاملجموعةتماثلالتجريبية
.فقطالتجريبيةاملجموعةيميز فهذاالتجريبياملتغير الباحث

التجريبياملتغير مقدار فيالتحكم.ج
لتجريبي،ااملتغير منمعينمقدار أو كميةتقديمطريقعنالضبطمناألسلوبهذاالباحثيستخدم

.التابعاملتغير علىالنقصأو الزيادةأثر ملعرفةمنهينقصأو املقدار هذامنيزيدثم
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التجربةتصميم
استخداميمكنمانتصميهنالكو التابعباملتغير املستقلةاملتغيراتيربطنحو علىالتجربةتصميميتم

:أحدهما
•Within-subject Design
•Between-subject Design

فيللمشاركينملوكلاالعملفياملتمثلةالتجريبية،املهمةاعداديتمللتجربةاملناسبالتصميماختيار وبعد
الباحثيصممهاالتيوبالكيفيةالخطوات،وفقتنفيذهنحو لتوجيههمالتجربة،
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للتجربةاإلجرائيةالخطوات
التجربةفياملشاركيناستقطاب•
التجربةفياركاملشاداءتعكسمعينةمهارةتتطلبالتجريبيةاملهمةكانتاذاخاصةاملشاركينتدريب•
:فيوتتمثلوتنفيذهاالتجربةاجراءاتتحديد•
املشاركيناستقبال•
الحقيقيغرضهاعنالكشفدون التجربةتقديم•
.التجريبيةاملعالجاتعلىعشوائيااملشاركينتوزيع•
التجربةبياناتجمع•
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املشاركيناختياراعتبارات
:وأهمهاالتجربةفياملستنفذةاملواردحجمعلىاملؤثرةالعواملوهي
ومنحهمييناملالاملحللينو واملراجعينكاملحاسبينتعاونهمعلىالحصول يصعبمزاوليناستخدام•

.عليهمالحصول يسهلجامعيينطلبةاستخداممقابلمالية،حوافز 
.االداءمستوى اساسعلىماليحافز هناككاناذاما•
.املستخدمالتجربةتصميمنوع•
تجريبيةاسواقفياملشاركينوضعالضروري منكاناذاما•
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الدراسةوعينةالدراسةمجتمع
الدراسةمجتمع•
لو فمثال التجربة،راءاجفيهايتمالتياملستهدفةالبيئةفيممثال الدراسةمجتمعيكون التجريبياملنهجفي

يتكون دراسةالمجتمعفانفلسطينبورصةفيمعينينمستثمرينسلوكقياستستهدفالدراسةكانت
فلسطينبورصةفياملستثمرينكلمن
الدراسةعينة•

وقدتجريبية،الالدراساتفيالعينةلحجماالدنىالحدلتحديدتقريبيةارشاديةقواعداليالدراساتتشير 
تحديدعنداعتباراتعدةالباحثويتخذالدراسة،مجموعاتمنمجموعةكلفيمشارك15بحددت
انيجبحيثأديتها،بتاملشاركينيقومسوفالتيالتجريبيةللمهاموفقاوذلكالتجاربفياملشاركينعينة

معوالسأم،الرهاقاتسببالتيالتجريبيةاملهاموتفاديالتعقد،وعدمبالبساطةالتجريبيةاملهمةتتصف
مغزى اتذالتجريبيةاملهمةتكون انالضروري ومنللمشاركين،املمكنةالراحةسبلكلتوفير وجوب
.املشاركينالهتمامومثيرة
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التجريبياملنهجفياالستخدامشائعةاالحصائيةاالساليب
الفروضباراتاختمنالتحققو البياناتلتحليلمتنوعةاحصائيةبرامجالتجريبيةالدراساتفييستخدم

:املجالهذافياملستخدمةاالختباراتواهم
.(ريبيةوالتجالضابطة)املجموعتينعلىاملوزعةالتجربةفقراتصدقمنللتأكد:الصدقاختبار •
.التجاربفقراتثباتمنللتحقق:الثباتاختبار •
.املجموعتينتماثلمنللتأكد:الوصفياالحصاء•
التابعةغيراتللمتالنسبية،واألهميةاملعياري،واالنحرافالحسابي،الوسط:املركزيةالنزعةمقاييس•

.واملستقلة
.بيرسون معامل•
T-Testاختبار•
.املتعددالخطياالنحدار •
.التابعاملتغير علىالتجريبياملتغير اثر لقياس:chi-squareاختبار•
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التجريبياملنهجمميزات
.الدراسةمحلللمجموعاتاملختلفةاملعالجاتبينمقارنةبإنشاءيسمح•
.املجموعتينبيناملقارنةفيالتحيز تخفيضمنالباحثينالتجاربتصميميمكن•
.املجموعتينبيناملقارنةعندالخطأحجمتصغير منالتجاربتصميميمكن•
وتفسيرها،الفاتاالختمالحظةبواسطةالسببوتفسير النتيجةتوضيحفيقوي اثر التجريبيللمنهج•

.التجربةفيوالتحكميالعمديالتغيير خاللمنوذلك
التابعاملتغير علىاألثر ذاتالخارجيةاملتغيراتضبطفيهيتمالذيالوحيداملنهجهو •
.وعةومتنكثيرةحاالتإلىكبير حدإلىتكيفهيمكنمرن جعلهاملنهجهذاتصميماتتعددأن•
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التجريبياملنهجعيوب
كانتإذاإال التجربةنتائجتعميمامكانيةمنيصعبممااألفرادمنمحدودةعينةالعادةفييستخدم•

 األصليللمجتمعممثلةالعينة
 
 تمثيال

 
.دقيقا

عالقاتمنويتأكدمعينةمعلوماتبواسطتهايثبتإنماجديدةبمعلوماتالباحثتزودال التجربة•
.معينة

املؤثرةللعواملالباحثضبطدقةبمقدار تتأثر كمااملستخدمة،األدواتعلىالنتائجدقةتعتمد•
.اإلنسانيةالدراساتمجالفيخاصةاملؤثرةالعواملضبطصعوبةالىاالشارةوتجدر 

الذيناداألفر أنشكوال الطبيعيةالظروفعنبعيدةصناعيةظروففيمعظمهافيالتجاربتتم•
.ةالتجربلهذهاستجاباتهمبعضتعديلإلىيميلون قدللتجربةيخضعون بأنهميشعرون
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عمليةحالة
املخاطر ر تقدياطار فيللمراجعةاملنهياالداءجودةلتحسينمقترحنموذج:بعنوان(2017محجوب،)دراسة

املنهيالشكباستخدام
:التجريبيةالدراسةمجتمع
ةاملتوسطو الكبرى التدقيقمكاتبمناملاليةالقوائمتدقيقخدمةمقدميالحساباتمدققي
:الدراسةعينة
و الكبيرةباملكاتفيالحساباتمدققيمن(وتجريبيةضابطة)متماثلتينمجموعتينمنتحكميةعينة

محددةيير ملعاوفقاالجودةعلىاملمارسةهذهواثر املنهيالشكممارسةعلىالتأكيدلضماناملتوسطة
between-subjectالتصميملطريقةطبقا
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العينةاختيار معايير 
املدققينبينياملنهالشكممارسةتفاوتعلىللتأكيدومتوسطةكبيرةالى:التدقيقمكاتبنوعتحديد•

.مجموعتينالىتصنيفهميتيحمما
واإلناثر الذكو بينالفسيولوجيةالطبيعةالختالففقطالذكور علىاملدققيناقتصار :الجنس•

.جداكبيرةبنسبةالذكور علىاملكاتبواعتماد
ؤثر توالتيالنمو مرحلةتجاوز ضمنياذلكيعنيحيثفأكثر،عام30الدراسةعينةاعمار تبلغ:العمر•

.االدراكيو الفكري النضجعلى
حصليالنكافيةلتكون سنواتعشر الىخمسمنالعينةخبرةسنواتتحديدتم:الخبرةسنوات•

.الالزماملستمر والتعليمالتدريبيةالدوراتعلىالعينةفياملشاركيناملراجعين
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العمليةللحالةالتجريبيةالدراسةإجراءات
األولىاملرحلة•

:وتتضمنالدراسةفياملشاركينلدىاملنهيالشكمستوى قياس
(املنهيالشك)التجريبياملتغير لقياساستقصاءقائمةتكوين-1
(التجريبيةاملجموعةالضابطة،املجموعة)الحساباتمدققيجميععلىاملقياستطبيق-2
التجريبيةواملجموعةالضابطةللمجموعةالبياناتتجميع-3.
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العمليةللحالةالتجريبيةالدراسةإجراءات
الثانيةاملرحلة
:وتتضمنالتدقيقجودةلتحسيناملنهيللشكالحساباتمدققممارسةنموذجاختبار 

املستقلةغيراتواملتالتابعباملتغير متعلقةأسئلةتتضمناستقصاءاستمارةتصميم:األول االختبار -1
التدقيقعمليةجودةعلىاملنهيالشكمستوى علىاملؤثرةالخصائصاثر لقياس

البياناتتقديميتمبحيث(X)للشركةفعليةعمليةحالةتدقيقخاللمنعمليتطبيق:الثانياالختبار -2
فيملجموعتينابينالفروقاتعلىللتعرفالتجريبيةواملجموعةالضابطةللمجموعةالحالةلهذهالفعلية

التدقيقعمليةأداء



 لحسن االستماع 
 
شكرا
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Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher 
Education Erasmus+ CBHE 561966

:دراسة بعنوان

األخطاء الشائعة في استخدام املقاييس واألساليب اإلحصائية لدى طلبة الدراسات  العليا  في 
الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها

نعيم أبو غلوة : الدكتور 
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4

وتكنولوجيعلميتطور منيشهدهبماالحديثالعصر يفرضهاملحةحتميةضرورةالعلميالبحثُيعد

وأهمية،املعرفيةأسئلتهمعناإلجابةخاللمناألهميةتلكوالباحثينالعلماءأدركوقدمتسارع،

 رفاهيتهوزيادةاملعاصرة،اإلنسانمشكالتحلفيتطبيقه
 
 اقتصاديا

 
 وثقواجتماعيا

 
.افيا

املؤهلةالكوادر ادإعدفيكبيرةمسئوليةمنبهتقومملاالعربياملجتمعفيبارزةمكانةالجامعاتوتحتل

لميالعالتقدمقواعدإلرساءالالزمةاألرضيةوتأمينالشاملة،التنميةوتحقيقواملتخصصة،

هميةأتبرزهناومناملجتمع،مؤسساتلصالحالعلميةالبحوثنتائجوتوجيهوالتكنولوجي،

.التعليميةجودتهاوتحسينالجامعات
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ختلفمفيالعلياللدراساتبرامجلبناءتطمحغزةقطاعفيالفلسطينيةالجامعاتكانتوملا

علميةسأسعلىقائمةبحوثإعدادمنالعلياالدراساتطلبةوتمكينلتأهيلوتسعىالتخصصات،

لذاة،الشائعاألخطاءبعضيعتريهاالبحوثتلكزالتماولكناملقصودة،غير األخطاءمنخالية

استخدامو املقاييستطبيقفيالشائعةاألخطاءهذهبعضعلىالضوءلتسلطالدراسةهذهجاءت

تالفيحاولةملالفلسطينية،بالجامعاتالتجارةبكلياتاألعمالإدارةأبحاثفياإلحصائيةاألساليب

 األخطاءهذه
 
.هادفةةعلميدراساتعلىبناءالفلسطينيالعلميالبحثواقعوتحسينمستقبال
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:الدراسةمشكلة

:التاليالرئيسالسؤالعنلإلجابةالدراسةهذهجاءت

فيالعلياالدراساتطلبةلدىاإلحصائيةواألساليباملقاييساستخدامفيالشائعةاألخطاءما"•

"منها؟الحدوسبلالفلسطينيةالجامعات

:التاليةالفرعيةاألسئلةالرئيسالسؤالعنوينبثق

إدارةأبحاثيفالفلسطينيةالجامعاتفيالعلياالدراساتطلبةيستخدمهاالتياملقاييسأهمما•

األعمال؟

فيسطينيةالفلالجامعاتفيالعلياالدراساتطلبةيستخدمهاالتياإلحصائيةاألساليبأهمما•

األعمال؟إدارةأبحاث
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تطبيقعندالفلسطينيةالجامعاتفيالعلياالدراساتطلبةبهايقعالتيالشائعةاألخطاءأنواعما

األعمال؟إدارةأبحاثفياملقاييس

الفلسطينيةاتالجامعفيالعلياالدراساتطلبةبهايقعالتيالشائعةاألخطاءعلىالتغلبيمكنكيف

األعمالإدارةأبحاثفياملقاييستطبيقعند

استخدامعندالفلسطينيةالجامعاتفيالعلياالدراساتطلبةبهايقعالتيالشائعةاألخطاءأنواعما

األعمال؟إدارةأبحاثفياإلحصائيةاألساليب

الفلسطينيةاتالجامعفيالعلياالدراساتطلبةبهايقعالتيالشائعةاألخطاءعلىالتغلبيمكنكيف

األعمال؟إدارةأبحاثفياإلحصائيةاألساليباستخدامعند
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:الدراسةأهمية
غزةطاعقفيالفلسطينيةالجامعاتفيالعلياالدراساتطلبةلدىالشائعةاألخطاءووصفرصد
الجامعاتيفاملسئولينأماملوضعهاوذلكوتحديدها،اإلحصائيةواألساليباملقاييستطبيقعند

عنداألخطاءههذفيوقوعهموتالفياألعمال،إدارةبحوثفيطلبتهمأداءتحسينأجلمنالفلسطينية
.وتطبيقهالبحثإجراء

فيمالاألعإدارةتخصصالتجارةبكلياتالعلياالدراساتطلبةيدرسهاالتياملساقاتتحسين
العلميور التطمعليتوافقواإلحصاء؛العلميالبحثمناهجمساقيوخاصةالفلسطينية؛الجامعات

.والتكنولوجي
لتحليللالزمةواالفلسطينيةبالجامعاتالعلياالدراساتطلبةلدىاإلحصائيةاملهاراتتنميةضرورة
.اإلحصائيينعلىاالعتمادوعدم(SPSS)اإلحصائيالبرنامجخاللمنأبحاثهم

لطلبةعيةأسبو بحثيةحلقاتعقدعلىالفلسطينيةبالجامعاتالعلياالدراساتعلىالقائمينحث
البحثصميمتبكيفيةتتعلقتخصصه،حسبعلىكلالفلسطينيةالجامعاتفيالعلياالدراسات
ماحسبصائيةاإلحاألساليبمعوالتعاملسليم،بشكلمقاييسهتطبيقوكيفيةتطبيقه،وإجراءات

.والدراساتالبحوثتتطلبه
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:الدراسةنتائج
:لييكماوهيعليها،التغلبوكيفيةاملقياستطبيقعندالتاليةلألخطاءالباحثتوصل

 
 
:الدراسةعينةعلىاملقياستطبيقعند:أوال
تبانةاالسويطبقصغير،الدراسةمجتمعيكون عندماالشاملالحصر أسلوبالباحثاختيار عند
ال و أفيها،االسئلةبعضعنبعضهمأو أحدهميستجيبال قدالدراسة،مجتمعأفرادجميععلى

،االستبانةعنلإلجابةيستجيبون 
 
 الباحثلفقديؤديممامطلقا

 
عنداناتاالستبهذهمنقسما

.الشاملبالحصر البياناتجمععلىالباحثيطلقذلكومعاإلحصائي،التحليل
:يليكماعليهاالتغلبويمكن
.سيطةالبالعشوائيةبالطريقةالعينةاختيار إلىواللجوءالشامل،املسحأسلوبإلىاللجوءعدم



10

:الدراسةنتائج

:لييكماوهيعليها،التغلبوكيفيةاملقياستطبيقعندالتاليةلألخطاءالباحثتوصل
 
 
:الدراسةعينةعلىاملقياستطبيقعند:أوال

تكون أنةمعرفمنالتمكنودون علميمنطقأيدون املجتمعمنمئويةنسبةيختار الباحثينغالبية
 ال،أمللمجتمعممثلة

 
.للعينةمئويةنسبةتعتمدنظرياتتوجدال بأنهعلما

:يليكماعليهاالتغلبويمكن
صخصائفيالتباينمدىمثلالعواملبعضتفاعلعلىدراستهالواجبالعينةحجميتوقف
نتائجفيطلوباملالتفصيلومدى،(املطلوبالعينةحجميزيدالتباينزادكلما)دراستهاملراداملجتمع
ومدى،(ةالعينحجمزاداملطلوبةالتفصيلدرجةزادتكلما)املجتمعلخصائصكتقديراتالعينة
يمكنالذيأالخطمدىقلكلما)املجتمعلخصائصكتقديراتالعينةنتائجفيبهُيسمحالذيالخطأ

زادتكلما)ةالسابقالسماتتحققفيبهانتمتعأننودالتيالثقةودرجة،(العينةحجمزادبهالسماح
.(الالزمالعينةحجمزاداملطلوبةالثقةدرجة
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:الدراسةنتائج

:لييكماوهيعليها،التغلبوكيفيةاملقياستطبيقعندالتاليةلألخطاءالباحثتوصل
 
 
:املقياسإعدادعند:ثانيا
نممحور لكلالخماس يليكرتحسباالستجابةمقياسيصمملالستبانةالباحثإعدادعند
 اآلخر عنمحور كلطبيعةاختالفرغماألخرى،للمحاور مماثلاالستبانةمحاور 

 
.أحيانا

:يليكماعليهاالتغلبويمكن
حصحيوصفاستخدامويتوجبوخصوصيته،املجالحسباالستجابةمقياستصميميجب

.املحاور منمحور لكلومناسب
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:الدراسةنتائج

 
 
:املقياسإعدادعند:ثانيا
صدقاءإجر عندأو املحكمينقبلمنأكثر أو فقرةحذفامكانيةرغممتساويةاملحاور كلفقراتعدد

.(آخرمحور منأكثر محور أهميةرغم)الداخلياالتساق
:يليكماعليهاالتغلبويمكن

تشملحيثبالفقراتوتوضعباالستبانة،الخاصةاملحاور جميعفيالفقراتعددتساوى يشترطال 
.(املحور مناملنشودالهدف)املحور جوانبكافةوتغطي
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:الدراسةنتائج

 
 
:املقياسإعدادعند:ثانيا
 بويضعليكرتمقياسأساسيعتبر والذي(املحايد)خيارحذفإلىالباحثينبعضيلجأ

 
منهدال

.املوافقةعدممنأكثر املوافقةفيالتحيز باملفحوصيؤديمما،(ماحدإلىموافق)
:يليكماعليهاالتغلبويمكن
فحوصاملتحيز عدميضمنوالذي(املحايد)خيارظهور الخماس يليكرتمقياستدريجفييشترط

.لالستجابة
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:الدراسةنتائج

 
 
:املقياسإعدادعند:ثانيا
حيثمنينللمفحوصاملرسلةاالستبانةصورةعنللتحكيماملرسلةاالستبانةصورةاختالفعدم

غير ئمة،مال )تظهربأنللمحكميناالستبانةأرسالعندالباحثينمراعاةوعدماالستجابة،مقياس
.(املطلوبالتعديلمالئمة،
:يليكماعليهاالتغلبويمكن
فلكلوصين،للمفحاملرسلةاالستبانةصورةعنللتحكيماملرسلةاالستبانةصورةتختلفأنيجب

.خصوصيتهانسخة
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:الدراسةنتائج

 
 
:املقياسإعدادعند:ثانيا
الصورةبفقطواالكتفاءالدراسةمالحقضمنوالنهائيةاألوليةبصورتيهااالستبانةوضععدم

حسباملطلوببتعديلقامبانهالباحثواكتفاءواضافتهحذفهتمماتوضيحوعدمالنهائية،
.التحكيم
:يليكماعليهاالتغلبويمكن
راءاتاإلجتوضيحمعوالنهائية،األوليةبصورتيهااالستبانةالدراسةمالحقتتضمنأنيجب

 الباحثبهاقامالتي(والثباتالصدق)والخطوات
 
.ةلالستبانالنهائيةالصورةإلىوصال
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:الدراسةنتائج

 
 
:املقياستحليلعند:ثالثا

وعدماسةللدر األصلياملجتمعمنمسحوبةاستطالعيةعينةعلىوالثباتالصدقإجراءاتتطبيق
.البحثعينةمنحذفها
:يليكماعليهاالتغلبويمكن
تأثرواعيةاالستطال العينةأفرادألنوذلكالفعليةالدراسةعينةمناالستطالعيةالعينةحذفيجب

.عليهماألداةتطبيقنتيجةعليهاستجابتهماملرادباملحتوى 
.العينةحجممعتتالءمال إحصائيةأساليباستخدام

:يليكماعليهاالتغلبويمكن
.العينةحجممعتتناسبإحصائيةأساليباستخداميجب
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:الدراسةنتائج

:يليكماوهيها،عليالتغلبوكيفيةاإلحصائيةاألساليباستخدامعندالتاليةلألخطاءالباحثتوصل
 مغواألشكالالجداول منكبير عددفيواملغاالةمتقدمةإحصائيةأساليبالباحثاستخدام

 
بأنفال

.غايةوليسوسيلةذاتهحدفياإلحصاء
:يليكماعليهاالتغلبويمكن
فأهداويخدممنهاضروري هو بماواالكتفاءواألشكال،الجداول استخدامفياملغاالةعدميجب

.اإلحصائيةنتائجهاويوضحالدراسة
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:الدراسةنتائج

One)تباراختطبيقحالةفيوجودهاعندالفروقدالالتملعرفةشيفيهاختبار تطبيقعدم
Way Anova)،املجموعاتبينالفروقلدالالتالحسابيةاملتوسطاتعلىواالعتماد.

:يليكماعليهاالتغلبويمكن
One)اراختبتطبيقعنداملجموعاتبينالفروقداللةعنتعبر ال الحسابيةاملتوسطات

Way Anova)، أيولصالحالفروقداللةبيانويمكنمجموعة،أيلصالحالفروقتحددوال
.شيفيهاختبار بتطبيقمجموعة
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:الدراسةنتائج

فيتخدامهااسالباحثيدعىوالتيالدراسةإجراءاتنهائيةفياإلحصائيةاألساليبكتابةعند
الباحثيستخدمهالمالتياألساليببعضتظهر الدراسة
:يليكماعليهاالتغلبويمكن
 الباحثاستخدمهاالتياإلحصائيةاألساليبمراجعةيجب

 
ول الوصعنوأسفرتفعليا

األساليبذفحيجبلذاالفرضيات،واختبار االسئلةعناإلجابةفيواملتمثلةالدراسةلنتائج
.مستخدمةالغير اإلحصائية
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:التوصيات
:يليبمانوص يالدراسةنتائجضوءفي
 اإلحصائيةالبرامجعلىعمليتدريبمساقوجودضرورة•

 
.(SPSS)برنامجوخصوصا

ائياإلحصالتحليلأجراءعلىالفلسطينيةبالجامعاتالعلياالدراساتطلبةحث•
.بأنفسهم

.غزةقطاعفيالفلسطينيةجامعاتنافيالتربويةللبحوثمراكز انشاء•
التدريبأجلمنالفلسطينية،الجامعاتفيالعلياالدراساتلطلبةتدريبيةدوراتعقد•

 علميةأسسعلىقائمتربوي بحثإجراءكيفيةعلى
 
.ألساسيةااملنهجيةبمعايير ملتزا

مرجععتبر تالفلسطينيةالجامعاتفيعليهامتفقالتربوي للبحثموحدةهيكليةوضع•
الكثير يفالعلياالدراساتطلبةيقعال بحيثبحثه،إعدادعندالعلياالدراساتلطالب

.بحوثهمإعدادعندواملشكالتاألخطاءمن



 لحسن االستماع 
 
شكرا
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