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Introduction to Big Data

What is Big Data?

What makes data, “Big” Data?
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Big Data Definition

No single standard definition…

“Big Data” is data whose scale, diversity, and complexity require new architecture,

techniques, algorithms, and analytics to manage it and extract value and hidden

knowledge from it…
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Big Data Definition

No single standard definition…

“Big Data” is data whose scale, diversity, and complexity require new architecture,

techniques, algorithms, and analytics to manage it and extract value and hidden

knowledge from it…
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Characteristics of Big Data: 
1-Scale (Volume)

• Data Volume

– 44x increase from 2009 2020

– From 0.8 zettabytes to 35zb

• Data volume is increasing exponentially 

Exponential increase in
collected/generated data
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Characteristics of Big Data: 
2-Complexity (Varity)

• Various formats, types, and structures

• Text, numerical, images, audio, video, sequences, 
time series, social media data, multi-dim arrays, 
etc…

• Static data vs. streaming data  

• A single application can be generating/collecting 
many types of data  

To extract knowledge all these types of data 
need to linked together

To extract knowledge all these types of data 
need to linked together
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Characteristics of Big Data: 
3-Speed (Velocity)

• Data is begin generated fast and need to be processed fast

• Online Data Analytics

• Late decisions missing opportunities

• Examples:

– E-Promotions: Based on your current location, your purchase history, what you 

like  send promotions right now for store next to you

– Healthcare monitoring: sensors monitoring your activities and body   any 
abnormal measurements require immediate reaction
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Who’s Generating Big Data

Social media and networks

(all of us are generating data)

Scientific instruments

(collecting all sorts of data) 

Mobile devices 

(tracking all objects all the time)

Sensor technology and 
networks (measuring all kinds of 
data) 

• The progress and innovation is no longer hindered by the ability to collect data

• But, by the ability to manage, analyze, summarize, visualize, and discover 

knowledge from the collected data in a timely manner and in a scalable fashion
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Big Data Applications and their Impact

• Governments

• Companies

• Educations

• Make Decisions

• Weather

• Natural Disasters
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How to Analyze Big Data?
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FIRST DISTRIBUTED SYSTEM

• Custom Hardware and software

• Centralized data

• Hardware based fault recovery
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SECONDE GENERATION DISTRIBUATION SYSTEM

• Commodity hardware

• Distributed data

• Software based fault recovery

Example: Hadoop & Spark
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SPARK: A BRIEF HISTORY
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What Is Apache Spark?

• Parallel processing framework

• offers simple APIs in Python, Java, Scala, and SQL, and rich built-in libraries. 

• It also integrates closely with other Big Data sources (HDFS, Cassandra). 

• Integrated machine learning, graph processing and SQL libraries.
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PROJECT

An Analytical Study of Perception of Palestine in Western Social 
Media Based on Twitter



19

Data Collection
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Palestine-focused Tweets

• Palestine-focused tweets per country

• Palestine-focused tweets per capita
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Friendliness of Countries

• The most friendly countries were Finland, Brazil, and Thailand.

• The least friendly countries were Switzerland, Austria, and Kazakhstan.
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Time-based Perceptions

• The time series analysis was carried out only for the top three countries in terms of the number 
of posted Palestine-related tweets. United Kingdom (GB), United State (US), and Canada (CA).



23

Opinion Leaders

• Chile, Finland and Brazil have the most favorable views.

• Sweden, Islamic Republic of Iran and Kenya have the least favorable views.



Thank You 
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واقع مسرعات األعمال في زيادة فرص نجاح الشركات الريادية الناشئة في قطاع غزة

جيكسمسرعة األعمال غزة سكاي : دراسة حالة

يونسداليا أحمد :  الباحثة
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الدراسةحول عامةنظرة

دمت•
ُ
دياتاقتصابرنامجمناملاجستير درجةعلىللحصول ماجستير كرسالةالدراسةهذهق

.2017التجارة،كلية–التنمية

Qualitativeالكيفي)النوعياملنهجالدراسةهذهاتبعت• ).

لجمعلوبكأسالجماعيةواملقابالتاملنظمةشبهالفرديةاملقابلةأداةفيهاالباحثةاستخدمت•

.البيانات

Thematicاملوضوعاتتحليلالباحثةاتبعت• Analysisجمعتالتياألوليةالبياناتلتحليل

للنتائجتوصلوالالدراسةأسئلةعلىلإلجابةاملركزةواملجموعاتالفرديةاملقابلةنظامباستخدام

.الدراسةتلكمناملرجوة
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الدراسةمنهجية

الشخصيةابلةاملقباستخدامالبياناتجمعفيهايتموتفسيرية،استكشافيةدراساتالنوعيةالدراساتإن
ندرةحالفيامهاالستخداللجوءيتممحدود،مقابلتهمتتمالذيناألفرادعدديكون وفيهااملباشرةاملالحظةأو 

البياناتليلتحيتمالنوعيةالدراساتوفي.ومتغيراتهاالدراسةمشكلةدرستالتيوالدراساتالكتبوقلة
 
ا
 وليستفسيريةطبيعةذو تحليال

ا
 تحليال

ا
.إحصائيا

يتمال حيثكمي،غير بأسلوبواألحداثالبياناتوقراءةدراسةعلى(الكيفية)النوعيةالدراساتتعتمد
مالحظةعواقمنالنتائجعلىالحصول يتموإنماالكمية،الدراساتحالةفيكماأرقامإلىالبياناتتحويل
.األحداثوتحليل

التفكير أو بدءالأساسعلىتقوموالتيالبحث،فياالستقرائيةالطريقةاستخدامعلىالنوعيالبحثيعتمد
نتائجإلىليصلالحظهاالتياملشاهداتأو جمعهاالتيالبياناتمنالباحثيبدأحيثالكل،إلىالجزءمن

.معينة
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:الدراسةفياملستخدمةاملعلوماتجمعمصادر 

والتيانويةالثالبياناتمصادر إلىللدراسةالنظري اإلطار معالجةفيالباحثةاتجهتحيث:الثانويةاملصادر 

والدراساتثاألبحاالتقارير،املقاالت،الدوريات،العالقة،ذاتواألجنبيةالعربيةاملراجعالكتب،فيتتمثل

لفاملختاالنترنتمواقعفيواملطالعةالبحثإلىباإلضافةالدراسةموضوعتناولتالتيالسابقة

األوليةاتالبيانجمعفيالباحثةاستخدمتالدراسةملوضوعالتحليليةالجوانبملعالجة:األوليةاملصادر 

.للدراسةكأدواتاملركزةواملجموعاتاملنظمةشبهالفرديةاملقابالت



الدراسةمجتمع

وأهدافهاةالدراسمشكلةعلىوبناءالباحثة،تدرسهاالتيالظاهرةمفرداتجميعبأنهالدراسةمجتمعيعرف

األعمالمسرعةفيللتسريعببرنامجالتحقتالتيالناشئةالشركاتجميعمنيتكون املستهدفاملجتمعفإن

Gaza Sky Geeksل والجدو سنوات،ثالثخاللتسريعبرامجثالثمدار علىناشئةشركة15عددهموالبالغ

.التسريعبرامجمنبرنامجكلفيالناشئةالشركاتعدديوضحالتالي
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عينة الدراسة 

فيالتسريعببرامجالتحقتالتيالناشئةالشركاتعددبلغحيثالشاملاملسحبأسلوبالدراسةتنفيذتم

املقابالتإجراءعلىووافقواالبياناتجمعأثناءمتاحةكانتالتيالشركاتعددولكنناشئة،شركة15جيكس

وكان.البلدغادر منهموواحدانشغالهمبسبباعتذرتشركات3يوجدأنهحيثناشئة،شركة11عددهمبلغ

"Co-foundersالشركاءاملؤسسين"الناشئةالشركاتأصحابهماملركزةواملجموعةاملقابالتفياملشاركون 

.التسريعبرامجفيشاركواالذين
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الدراسةأدوات

بصري،الأو النص يالتحليلاملشاهدات،تشملالنوعياملنهجفيالبياناتجمعأدواتمنمتنوععدديوجد

الفرديةقابالتاملفتصنفوالجماعيةالفرديةاملقابالتبأشكاليتعلقوفيما.الجماعيةأو الفرديةاملقابالت

تخدامهااسيمكنالجماعيةاملقابالتأمااملنظمة،وغير املنظمةشبهاملنظمة،املقابلة:أنواعثالثضمن

.املركزةاملجموعاتبأسلوب
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:إلىوتنقسمالفرديةاملقابالت

 تدار مقابالتهي:املنظمةاملقابالت•
ا
 مسبقمحددةاألسئلةمنمجموعةطرحفيهايتمشفهيا

ا
يوجدال وفيهاا

.املقابلةخاللوالتوضيحالتفصيلمنمزيدتستدعيالتياألسئلةعنتصور 

سيتمالتياالتاملجتحديدعلىتساعدرئيسيةأسئلةعدةمنتتألفاملقابالتهذه:املنظمةشبهاملقابالت•
 تسمحولكنهاودراستها،استكشافها

ا
استجابةأو كرةفمتابعةأجلمنيتباعدبأنواملبحوثللباحثأيضا

.التفصيلمنمزيد

 محددةأفكار أو نظرياتأيتعكسال مقابالتهي:املنظمةغير املقابالت•
ا
 غرق تستماوعادةمسبقا

ا
وقتا

 
ا
 )طويال

ا
.فيهاواملشاركةإداراتهاالصعبمنيكون أناملمكنومن.(ساعاتعدةغالبا
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هذههتوجييتممعين،موضوعحول جماعيةمناقشةهي:املركزةاملجموعةفيوتتمثلالجماعيةاملقابالت

النظر وجهاتعناملعلوماتلتوليداملركزةاملجموعاتوتستخدم.الباحثقبلمنوتسجيلهاومراقبتهااملناقشة

.اآلراءتلكوراءتكمنالتيواملعانيالجماعية

الفرديةالتاملقابمنهم؛نوعينواستخدمتالبياناتلجمعاملقابلةأداةعلىالباحثةاعتمدتالدراسةهذهوفي

الثالثةسريعالتببرامجالتحقتالتيالناشئةالشركاتمنالدراسةمتغيراتحول معلوماتلجمعاملنظمةشبه

تحليلبعداعقدهتموالتياملركزةاملجموعاتخاللمنالجماعيةاملقابلةإلىباإلضافةسنوات،ثالثمدار على

منمجموعةنحو يناملبحوثتوجهبتوضيحتتعلقالتفاصيلمنبمزيدالدراسةوإثراءلتوضيحاملقابالتبيانات

لتحسينماقتراحاتههيوماتواجههمالتيالصعوباتأهمملناقشةوكذلكالغامضةاألمور والستيضاحاآلراء

.املستقبلفيالتسريعبرنامج
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البياناتجمعمراحل

.التاملقابحولهاتدور سوفالتياألسئلةمحاور وتحديدبناءخطواتيشملبما:املقابالتتصميم•

أنيجبباتاملتطلمنمجموعةاالعتبار بعيناألخذيجبللمقابالتالتحضير عند:للمقابالتالتحضير •

توقيتقابالت،املعقدمكاناملشاركين،اختيار ):كالتاليوهيللمقابالتالتحضير عنداالعتبار بعينتؤخذ

.املشاركينعلىلتوزيعهاملقابالتدليلللمقابالت،الصوتيالتسجيلاملقابالت،عقد
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النوعيةالبياناتتحليلآلية

للظواهر عميقالالفهممنهاالهدفيكون االستقرائياملنهجتتبعدراساتأنهاالنوعيةالدراساتيميز ماأهمإن

لكنهايقةضصور أو كلماتعنعبارةبأنهاالدراساتهذهمثلفيجمعهايتمالتيالبياناتتصنف.األحداثأو 

توليدلنوعيةاالدراساتخاللمنيمكن.تكراري تفسيري بأنهالبياناتهذهتحليلويتصفبالبيانات،غنية

.املقابالتهذهفياملشاركيننظر وجهاتخاللمنوالخصائصاآللياتللعمليات،شاملوصف

Thematicاملوضوعاتتحليلمنبدايةالنوعيةالدراساتفياملتبعةالبياناتتحليلآلياتتنوعت Analysis

.ناتالبيامنمجموعةعبر الدراسةبأسئلةيتعلقفيمااملعنىوأنماطاملوضوعاتبتحديديقوموالذي

Groundedنظرية Theoryيوهالنفسية،أو /واالجتماعيةالعلومحول أسئلةوجودعلىتعتمدنظريةوهي

.جمعهاتمالتيالبياناتتحليلخاللمننظريةبناءعلىتركز 
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Interpretativeالتفسيري التحليل Phenomenological Analysis فياألفرادبهيشعر عمايكشفتحليلوهو

إلىهدفيأخرى وبعبارةالناس،تعنيالتيوالخبراتاألحداثأنملعانيرؤىعنويبحث(الحياةعالم)عاملهم

.معينةظاهرةمعيتفاعلمعينسياقفيمعينشخصأنكيفثاقبةنظرةتقديم

Discourseالخطابتحليل Analysisلهقو يمكنوملاذايقالوماذااللغةاستخدامكيفيةتحليليتموفيه.

 
ا
Narrativeالسرديالتحليلوأخيرا Analysisوفيهالقصصباستخداماملعانيعنبالتعبير األفراديقوموفيه

.يوالداخلالخارجيلعاملهممعنىإلعطاءاألفرادقبلمننوعهمنفريدمنظور فهمإلىالباحثيسعى
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إلىوصلتتالدراسة،فيواستخدامهاللتحليلاملناسبةالطريقةالختيار الطرق لهذهالباحثةمراجعةوبعد

Thematicاملوضوعاتتحليلطريقةاختيار  Analysisُجمعتالتياألوليةالبياناتتحليلفيالستخدامها

مناملرجوةائجللنتوالتوصلالدراسةأسئلةعلىلإلجابةاملركزةواملجموعاتالفرديةاملقابلةنظامباستخدام

.الدراسةهذه

 األكثر الطريقةأنهاالطريقةهذهاختيار وراءاملبررإن
ا
تحليلأنكما،النوعيةالدراساتفيللتحليلاستخدما

منجمعهامتالتيالبياناتحدودضمناملوضوعاتوإعدادتحليل،تحديد،فيتستخدمطريقةهو املوضوعات

 الطريقةهذهاختيار أسبابومن.املقابالتخالل
ا
 إلىالوصول منالباحثةتمكنأنهاأيضا

ا
 تحليال

ا
ُيمكنهاثاقبا

منالتاملقاببياناتفيواالستقصاءالبحثتيسر الطريقةهذهأنحيثالدراسة،أسئلةعلىاإلجابةمن

:منظورين
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من منظور قائم على البيانات يستند إلى الترميز بطريقة استقرائية. 1.

من منظور أسئلة الدراسة للتحقق مما إذا كانت البيانات متسقة مع أسئلة الدراسة وتوفر املع. لومات 2

.الكافية
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املوضوعاتطريقة تحليل 

 في البحث النوعي•
ا
حديد، وهو يركز على ت. تحليل املوضوعات هو واحد من أكثر أشكال التحليل شيوعا

.داخل البيانات" املوضوعات"فحص، وتسجيل األنماط أو 

رتبط هذه هي أنماط يتم استخالصها من البيانات والتي تعتبر مهمة لوصف ظاهرة، وت Themesاملوضوعات •

.املوضوعات بمسألة بحثية محددة

.تستخدم لتحليل البيانات Categoriesوهذه املوضوعات بعد ذلك تصبح فئات •

مغزى،اتوذثابتةوموضوعاتأنماطلخلقمراحلستفيالترميز عمليةخاللمناملوضوعاتتحليليتم•

وز،الرمبيناملوضوعاتعنالبحثاألولية،الرموز توليدالبيانات،علىالتعرف:هياملراحلوهذه

 املوضوعات،وتسميةتحديداملوضوعات،استعراض
ا
.النتائجخالصاستفياملتمثلالنهائيالتقرير وأخيرا
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البياناتعلىالتعرفمرحلة.1

قراءةفيالبدءقبل.البياناتعلىالتعرفمرحلةهيللباحثبالنسبةاملوضوعاتتحليلفياألولىاملرحلةإن

يساعدوهذا.املحتملةCodesالرموز منأوليةقائمةبإنشاءيقومأنالباحثعلىيجباملقابالتمحاضر 

 املمكنةواألنماطاملوضوعاتتحديدفيالباحث
ا
يصبحىحتمراتعدةقراءتهاوإعادةالبياناتقراءة.الحقا

تدوينيكون ثللباحمألوفةالبياناتتصبحوعندما.التحليلمناألوليةللمرحلةاألهميةبالغأمر مريحالبحث

منرحلةاملهذهوفي.املحتملةالرموز تطوير فيالبدءأجلمنالخطوةهذهمنحاسمجزءأنهحيثاملالحظات،

.الترميزعمليةبدايةهيوهذهالدراسةأسئلةتتناول التيالبياناتعلىعالمةوضعاملهم
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االوليةالرموز توليدمرحلة.2

هذهتسمى.بياناتالفياملتكرر النمطذاتبالبنودأوليةقائمةتوليدهو املوضوعاتتحليلفيالثانيةاملرحلة•

بالترميزةالدراسبأسئلةيتعلقفيماالبياناتمنمغزى ذاتأجزاءواكتسابللتنظيم،املنهجيةالطريقة

Coding. فيهاتظهر يةدور ولكنهاخطيةعمليةتعتبر وال االستقرائيالتحليلخاللمنالترميز عمليةتتطور

.البحثعمليةمراحلجميعفيالرموز 

 تستمر الدوريةالعمليةهذه•
ا
 ذهابا

ا
 الباحثيصبححتىالحاجةحسبالبياناتتحليلمراحلبينوإيابا

ا
راضيا

 .النهائيةاملوضوعاتعن
ا
الباحثعلىغيينبمرةكلفي.األولىاملرةمنالترميز عمليةمناالنتهاءيتممانادرا

األوليةموز الر .املحتملةالرموز لتلكالتقسيمأو الدمجالحذف،اإلضافة،طريقةعنالرموز صقلإلىالسعي

املقابلة،أثناءلتجاربهممرجعيةكنقطةاستخدامهاويمكناملقابالتفياملشاركون مصطلحاتخاللمنتصدر 

تحليلالعمليةمنالحقوقتفيالبياناتمنأجزاءتحديدعلىالباحثقدرةتسهلأنشأنهامنالرموز هذه

اصر عنمنبندلكلواملتساوي الكاملاالهتمامإيالءيجبالترميز عمليةوطوال.إدراجهاسببوتحديد

.أحديالحظهاال التياملتكررةاألنماطتحديدفيسيساعدألنهالبيانات
19



يكون أنمكنيلكنهصلةذيغير للبياناتالفرديةوالجوانباملوضوعاتمنممكنعددألكبر الترميز يبدو قد

 
ا
.التحليلعمليةفيالحقوقتفيحاسما

كما.للتحليلاالحتماالتمناملزيدإيجادعلىويساعدالبياناتتصور وإعادةتحويل،تطوير،فيالترميز يساعد

 الترميز عمليةوتتضمن
ا
Dateالبياناتتقليلعمليةأيضا ReductionالبياناتوتعقيدData Complication.
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بسيطةتحليليةموز ر باستخدامتبسيطها،أو البياناتلتقليلوسيلةالترميز اعتبار يمكن:البياناتتقليل•

بساطةثر أكطريقةتحديدعلىالباحثيركز أنيجبالبياناتتحليلمناملرحلةهذهفي.واسعةولكنها

 الباحثيكون فئاتإلىالبياناتتقليليتم.البياناتلتنظيم
ا
التيالبياناتمناءأجز تحديدعلىفيهاقادرا

الظواهر مالحظة(1):وترميزهاالبياناتتقليلعمليةفيللمساعدةطرق ثالثهناك.رمزأو فئةفيتشترك

االختالف،التشابه،أوجهإليجادالظواهر تحليل(3)الظواهر،تلكعلىأمثلةجمع(2)الصلة،ذات

.الظاهرةغير والهياكلاألنماط

يمكنحيث.اتللبيانوتعقيدللبياناتتقليلأنهاعلىالرموز إنشاءعمليةوصفيمكن:البياناتتعقيد•

يتموالنظريات،ر األطلتوليدالبياناتتلكحول األسئلةوطرحالبياناتتتجاوز بأنهاالبياناتتعقيدوصف

عمليةعنبير التعويمكنكما.البياناتوتفسير جديدةأسئلةلخلقلتوسيعهاالبياناتتعقيداستخدام

بمثابةهو و .البياناتألجزاءجديدةسياقاتلتعطيللبياناتصياغةإعادةعمليةبأنهاالبياناتتعقيد

.وتحليلهاالبياناتعرضلطريقةجديدةسياقاتلتوفير وسيلة
21



املوضوعاتعنالبحث.3

يمكنممااملوضوعاتضمنيفيدال ومايفيدفيماوالنظر املوضوعاتعنالبحثمرحلةهيالثالثةاملرحلة

الكيفيةاسةدر خاللمنالباحثيبدأأناملهممناملرحلة،هذهفي.املحتملةالرموز تحليلفيالبدءمنالباحث

جمعالتي
ُ
قائمةالباحثلدىيكنالنقطة،هذهعند.البياناتفياملدىبعيدةموضوعاتلتشكلالرموز فيهات

ملوضوعاتامعالبياناترموز بينوالجمعالبيانات،فياألنماطأوسععلىالتركيز فيويبدأاملوضوعاتمن

املختلفةتوياتاملسوبينواملوضوعاتالرموز بينالعالقاتتكوينكيفيةفيالنظر فييبدأثمومن.املقترحة

.القائمةللموضوعات
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نتائجتصفوهيالبيانات،تعنيهماتحددالتيالجملأو العباراتهيفاملوضوعاتالرموز عناملوضوعاتتختلف

السببيةاألحداثلشرحاستخدامهايمكنوأوصافأفكار مناملوضوعاتوتتكون .التحليليالتفكير ألغراضالترميز 

لتوفير تملةاملحاملوضوعاتتضييقاملهممنالالحقة،املراحلوفي.املشاركينقصصمناملستمدةوالبيانات

.شاملموضوع

طلحاتاملصاملتكررة،األفكار :مثلالبياناتمنتخرجأناملوضوعاتأو للفئاتيسمحاملوضوعاتتحليل

اللغويةبيراتالتعفيواالختالفالتشابهوأوجهاملوضوع،فيالتحوالتوالتشبيهات،االستعاراتالطبيعية،

.للمشاركين

مراحلجميعفيجمعهاتمالتياملرشحةاملوضوعاتمنالعديدعلىنهايتهافياملرحلةهذهتسفر أنينبغيكما

وضوعاتمتكون قدألنهاالبدايةفيهامةغير كانتوإنحتىاملوضوعاتمنأيتجاهلعدماملهمومن.البيانات

.التحليلعمليةمنالحقوقتفيهامة
23



مراجعة املوضوعات. 4

 تيحيوهذااملقترحة،النظريةتدحضأو تدعمالتيالبياناتعنالبحثالباحثمناملرحلةهذهتتطلب
ا
مزيدا

منمجموعةالباحثلدىيكون أنينبغيالنقطة،هذهعند.تطويرهاعندوتنقيحهااملوضوعاتفيالتوسعمن

بعضتندمجوقداألولية،املوضوعاتصياغةإعادةمرحلةاملرحلةهذهأنحيثاملحتملة،املوضوعات

.رأصغوحداتإلىللتجزئةبحاجةموضوعاتهناكتكون وقدالبعض،بعضهافياملوجودةاملوضوعات

يركز نأالباحثعلىيجبالنقطة؛هذهوعنداملوضوعات،ومراجعةصقلمنمستوييناملرحلةهذهتتضمن

 تتناسبهيوملاذاالرموز فيلالهتماماملثيرةالجوانبعلى
ا
.معا
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وضوعاتاملكانتإذاماتحديدمنالباحثاملستخرجةالبياناترموز استعراضيتيح:األول املستوى •

 تشكل
ا
كانتإذاإما.تاملوضوعامراجعةمنالثانياملستوى إلىاالنتقاليمكنهوعليهمتماسكة،أنماطا

 تشكلال املوضوعات
ا
تتناسبال البياناتكانتإذاماوتحديدفيهاالنظر إعادةينبغيواضحة،أنماطا

.جديدةموضوعاتتحديدأو صياغتهاإعادةاملمكنومنمعها،

 بياناتالبمجموعةاتصالهاوكيفيةالفرديةاملوضوعاتصحةفيالنظر يعتبر :الثانياملستوى •
ا
أمرا

 
ا
تعكسلةاملحتماملوضوعاتخريطةكانتإذاماتقييمالضروري فمناملرحلة،هذهالستكمالحاسما

.املشاركينلتجاربدقيقتمثيلتوفير أجلمنالبياناتفياملوجودةاملعانيبدقة
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وتسميتهااملوضوعاتتحديد.5

ملساعدةئيالنهاالتحليلفيستقدموالتيالحاليةاملوضوعاتوتنقيحتحديداملرحلةهذهشأنمن

 املرحلةهذهفي.موضوعكلفيالبياناتتحليلفيالباحث
 
يتعلقفيماضوعاتاملو جوهرتحديديتمأيضا

يتمالتياتالبيانجوانبتحديديتمكماللبيانات،الكاملةالصورةعلىموضوعكلتأثيربكيفية

علىوعاتاملوضتحتوي أناملمكنومنوملاذا،املوضوعاتتلكحول لالهتماماملثيرهووماالتقاطها

كلصةقلتحديدمفصلتحليلوكتابةإجراءذلكبعدالباحثعلىيجبوكذلك.فرعيةموضوعات

.وأهميتهموضوع

جملفيامنهموضوعكلوشرحالحاليةاملوضوعاتيحددأنللباحثيمكناملرحلةهذهنهايةوبحلول 

.قليلة



(استخالص النتائج)اعداد التقرير . 6

حليثل واسثتعراض استعراض املوضوعات النهائية يبدأ الباحثث فثي عمليثة كتابثة التقريثر النهثائي الخثاص بالتبعد 

غثزى لإلجابثة وعند كتابة النتائج ينبغي علثى الباحثث أن يقثرر املوضثوعات التثي قثدمت مسثاهمات ذات م. النتائج

 كموضوعات نهائية
ا
.على أسئلة الدراسة والتي تبغي تنقيحها الحقا
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 لحسن االستماع 
ا
شكرا
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Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher 
Education Erasmus+ CBHE 561966

دراسة تطبيقية على الشركات املدرجة في: وخصائص الشركات على اإلفصاح االختياري حوكمةأثر 
. بورصة فلسطين

“املحتوى أسلوب تحليل باستخدام دراسة تطبيقية " 

عودة ريم راسم : الباحثة



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

2





4

امللخص
 
 
فيتياري االخاإلفصاحعلىالشركاتوخصائصحوكمةمنكل  تأثير فحصإلىالدراسةهذهتهدف

إلفصاحامستوى معرفةإلىتهدفكمافلسطين،بورصةفياملدرجةللشركاتالسنويةالتقارير 
متغيراتر اختياتمفقدذلكولتحقيق.فلسطينبورصةفياملدرجةاملساهمةلشركاتاالختياري 
تنفيذيين،الغير املدراءعددنسبة)وهيالشركاتبحوكمةاملتعلقةاملتغيراتمنمجموعةمنالدراسة

منأخرى ومجموعة،(املراجعةلجنةووجودالتنفيذي،املدير دور ازدواجيةاإلدارة،مجلسحجم
مكتبوحجمالربحية،املالي،الرفعدرجةالشركة،حجم)وهيالشركاتبخصائصاملتعلقةاملتغيرات
.(التدقيق
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Panel)املقطعيةالزمنيةالسالسلبياناتأسلوباستخداموتم Data)،علىالدراسة  مجتمع  اشتملحيث
وهيمختلفة،قطاعاتخمسةعلىواملوزعةشركة،(48)عددهاوالبالغفلسطينبورصةفياملدرجةالشركات  

بينالواقعةالفترةخاللأسهمهاتداول تموالتي،(والصناعةالخدمات،االستثمار،التأمين،البنوك،)
املاليةغير الشركاتجميعوهيشركة،(28)الدراسةعينةاشتملتوقدهذا،.(31/12/2016حتى31/12/2013)

.سنواتأربعترةفوهيالدراسة،فترةعنكاملةكميةبياناتعنهاتتوفر والتيفلسطينببورصةاملسجلةاملساهمة
وجودلنتائجاأظهرتكمااملتوسط،تحتفلسطينفياالختياري اإلفصاحمستوى بأنالدراسةنتائجأظهرتوقد
.االختياري اإلفصاحمستوى علىفقطالربحيةملتغير سلبيتأثير 
ورصةبفياملدرجةاملاليةغير الشركاتخسائر إلىأدتالتيالعواملعلىالوقوفضرورةالدراسةأوصتوقد

علىللتعرفاملحاسبيةالبحوثمنمزيدإجراءعلىالدراسةأوصتكما.2016حتى2013الفترةخاللفلسطين
إلىتحتاجالتيهمةاملالقضايامنأنهحيثاالختياري،اإلفصاحمستوى علىتأثير لهايكون قدالتياألخرى املتغيرات

 أثر بحث
ا
.ياري االختاإلفصاحمستوى على(املراجعةلجنةوخصائصالصناعة،نوعامللكية،تركز )منكال
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الدراسةمنهجية

وقد.الدراسةمحلباملوضوعتتعلقنتائجإلىللوصول الباحثيتتبعهاالتيالطريقةهو الدراسةمنهج
تحليلبأسلو خاللمنالدراسةمنالنظري الجانبفيالوصفياالستقرائياملنهجعلىالباحثةاعتمدت
وذلكنة،العيلشركاتالسنويةالتقارير فيالواردالسردياالختياري اإلفصاحتحليلأجلمناملحتوى 
لدراسةبااملتعلقالتطبيقيالجانبأماشركة،لكلاالختياري اإلفصاحمستوى إلىالتوصلبغرض

Panel)طعيةاملقالزمنيةالسالسلبياناتاستخدامطريقعنالكمياملنهجفيهاستخدمتفقدالقياسية،
Data)،رنامجالبباستخداموذلكمعينة،زمنيةفترةخاللالشركاتمنمجموعةعنبياناتتمثلوالتي

.والقياسيةاإلحصائيةاألساليبكافةلتطبيقأساس يبشكلEviewsاإلحصائي
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املحتوى تحليل
 املحتوى تحليلتعريفاتتختلف

 
ليشملبعضهمعندعيتسحيثالتعريفات،واضعومنهاينطلقالتيللزاويةتبعا

عرفحيث.(2004طعيمه،)البحثأدواتمنأداةعلىتعريفهليقتصرآخرينعندويضيقاإلجرائية،الخطوات
واملنظماملوضوعيالوصفإلىتهدفالتيالعلميالبحثأساليبأحدهوبأنهاملحتوى تحليل(م1952بيرلسون،)

عبارهأنها،بينهمناملحتوى لتحليلتعريفاتعدةوردتوقدهذااالتصال،موادمنملادةالظاهرللمضمون الكمي
بهذهباطيةاالرتوالعالقاتاملحتوى،فيالكامنةاملعانياكتشافإلىتسعىالتياملنهجيةالخطواتمجموعةعن

.(م2010ة،وعطيالهاشمي)املحتوى هذافيالظاهرةللسماتواملنظماملوضوعي،الكميالبحثخاللمناملعاني،
قابلةكميةدديةعبياناتإلىاملكتوبةالنظريةاملوادتحويلإلىيهدفإحصائي،علميأسلوببأنهأيضا،يعرفكما

املنهجإلىيتنتمالتياملسحية،الدراساتأساليبأحداملحتوى تحليلأسلوبويعتبرهذا،.(م2002قناوي،)للقياس
Descriptiveالوصفياالستقرائي Inductive Approach(م2013،شلوعأبو).هذهفياملحتوى تحليلويهدف
.عامبشكلتياري االخاإلفصاحمستوى ولقياسِحَدِة،علىشركةلكلاالختياري اإلفصاحمستوى قياسإلىالدراسة



:املحتوى تحليلخصائص•

ناهجواملالعلومعنتمايزهالخصائصمنبمجموعةواألدواتاملناهجمنكغيرهالعلوممنعلمكل  يتسم
ائصخصأهمفمنغيره،عنبهايتميز خصائصلهالعلميالبحثأدواتمنأداةاملحتوى وتحليلاألخرى،
:أنهاملحتوى تحليل

:Descriptiveللوصفأسلوب-1

تقع،كمالظاهرةاتفسير يعنىهناوالوصفاالتصال،ملادةاملوضوعيالوصفإلىاملحتوى تحليلأسلوبيهدف
إلىيحللهاالتيملادةاتصنيفعلىبالتحليلالقائمعملويقتصر بها،التنبؤ منتمكنناالتيالقوانينضوءوفي

 فئات،
ا
 خصائصها،فئةلكلمسجال

ا
 ويقدمتحكمها،التيالعامةالسماتمستخرجا

ا
 موضتفسيرا

ا
 وعيا

ا
دقيقا

يقفالتيودالحديمثلذاتهالوقتفيفهو املحتوى،تحليلسماتمنسمةهو مابقدر هناوالوصفملضمونها،
،يكون أنيجبهنافالباحث.بالتحليلالقائمعندها

ا
فمن.تائجنمنالتحليلعنهيسفر مايتقبلمحايدا

 الضروري 
 
م،بدور يقومأال .(2004،مةطعي)يحللهاالتياملادةعلىالخاصةانطباعاتهبإضافةوذلكاملقو 
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" Objective“ الحيادية" أسلوب موضوعي -2

".الخاصية تتحدث عن الصدق والثبات بشكل من التفصيلهذه 

ما نصف ولكن ماذا نعني عند. املوضوعية صفة أساسية من صفات أي عمل علمي، وهي تعنى البعد عن الذاتية
:أداة من أدوات تحليل املحتوى باملوضوعية؟ إننا نعني بذلك أمرين

لهما• االتصال،دةمابتحليلتقوماملجالهذافيأنها،أيلقياسه،وضعتمابكفاءةتقيساألداةهذهأن:أو 
أداة،القياسبلغةأنهاأي.آخرعملأيدون ظواهرهاتميز التيالصفاتواستخالصاتجاهاتهاوتعرف
.Validityالصدقشرطفيهايتوافر 

نفسهلباحثايستطيعكمااملحتوى،تحليلفياستخدامهاآخرونباحثون يستطيعاألداةهذهأن:ثانيهما•
 والباحثون نفسها،املادةلتحليلاستخدامهاإعادة

ا
منعاليةةدرجإلىيصلون الحاالتهذهكلفيجميعا

Reliabilityباتالثشرطفيهايتوفر القياسبلغةاألداةأنأي.التحليلهذانتائجفيبينهمفيمااالتفاق
.(2004،طعيمة)و(1983حسين،)
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ماتوى املحتحليلأدواتنقيسأنيجباملحتوى تحليلملوضوعالصدقشرطيتوفر لكيأخرى،وبعبارة
إذاتقريبانتائجالنفستعطىأنيجباملحتوى تحليلألدواتالثباتشرطيتوفر ولكي.بكفاءةلقياسهوضعت

اتتعريفهنايكون أنيتطلبوهذا.آخرونأفرادأو نفسهاألدواتمصممبواسطةسواءاستخدامهاأعيد
.بشأنهاالباحثون يختلففال التحليللفئات

:علىالباحثيحرصأنبدال والثبات،الصدقالصفتينلهاتينالوصول سبيلففي

• 
ا
فياملادةوضععلىو يديه،بينالتياملادةبتحليلقيامهطوالبهايلتزمللتحليلمحددةفئاتيضعأن:أوال

.الفئاتهذهمنالصحيحمكانها

• 
ا
.أنهابشالباحثون يختلففال التحليل،لفئاتإجرائيةتعريفاتبوضعالباحثيقومأن:ثانيا
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:Systematicمنظمأسلوب-3

ةخطةضوءفيالتحليليتمأنهناالتنظيميعنى ةوفروضعلميةبحثي  مر التيالخطواتهاخاللمنيتضحعلمي 

 يعنىو هذا.(1983حسين،)نتائجمنإليهانتهىماإلىالباحثانتهىحتىالتحليلبها
 
تأخذعامإطار وضعأيضا

منالهدفو ملادة،اطبيعةمعتتفقالتيبالصورةالفئاتهذهعرضويتممكانها،التحليلفئاتمنفئةكلفيه

 أي.التحليلعملية
 
العمل،تخطواللباحثتحددواضحةعلميةخطةالتحليليحكمأنكلههذافياملهمأن

.علميمنهجوجودعلىللقارئ تبرهنكماالبحث،كتابةلهوتيسر 

:أمرينعلىيحتوي هذاالتنظيممطلبأنبيرلسون ويذكر

• 
ا
.اسبهينماتحتعنصر كليضعوأنتحليله،يجرى الذياملوضوععناصر الباحثيستوفيأن:أوال

• 
ا
،طعيمة)تحديهاسبقالتياملشكلةأو صياغتها،سبقالتيالعلميةالفروضمعالتحليليتوافقأن:ثانيا

2004).
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:Quantitativeكميأسلوب-4

كأساسالكميديرالتقعلىاملحتوى تحليلفاعتماداألسلوب،لهذاالبحثيةالجدوى منتزيدالتيهيالصفةهذهإن  
إلىهمالحظاتبترجمةالباحثيقومحيثاالتصال،مواددراسةأساليبمنكثيرعنيميزهماأهمهوللدراسة
ةأساليب تبدوظاهرةلكتكرارمدىيرصدأوكثير،قليل،مثلكمية،تقديراتأوعددية،وأرقاموإحصائية،رياضي 

 هوثباتالتحليلصدقمنالتحققمنيمكنذلكفوق الكميوالتقدير.الدراسةموضوعالكتبفيله
 
عنفضال

ةواألوزانالرقميةالتقديراتعلىالعتمادهإعادتهإمكانية .(1983حسين،)النسبي 

كميةمقاديرإلىعةالشائالكيفيةاملعانيتحول منحققتهقدمابتفاوتتقدمهادرجةفيتتفاوتاملختلفةوالعلوم
 طعيمةأوردالصددهذاوفىالعلمي،القانون بمثابةهيتكون رياضيةصيغةفيتصاغ

 
 قوال

 
محمودنجيبلزكيجميال

.(2004،طعيمة)”ندركهملاكميإدراكإلىالكيفيإدراكنايتحول لمماعلمال”
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:Scientificعلميأسلوب-5

منوهمات،والثبابالصدقيتصفأنهأيباملوضوعية،يتصفاملحتوى تحليلأسلوبأنإلىاإلشارةسبق
األسلوبفاتصمنبكثير يتصفاملحتوى تحليلأسلوبفإنسبقماإلىباإلضافةالعلمي،األسلوبصفات
:منهانذكر العلمي

عنفوالكشلتفسيرها،قوانينوضعإلىاملحتوى ظواهر دراسةخاللمناملحتوى تحليلأسلوبيهدف
.وبعضبعضهابينالتيالعالقات

.استخدامهايتمالتيالتحليللفئاتمحددةإجرائيةتعريفاوضعيتم

والحكمهمهافيسهلوهذااالتصال،مادةتحتويهاالتيالنقاطوتنسيقبوصفاملحتوى تحليلأسلوبيهتم
.عليها

13



Formواملضمون الشكليتناول -6 and Content

ل املستوى مستويين،علىاملحتوى تحليليقوم وحقائق،ومعارفواتجاهاتوقيمأفكار منباملضمون يتعلقاألو 
إلخوالثقافيلغوي الاملحتوى تناول يعنيالعربيةاللغةكتبتحليلعنداملثالسبيلعلىاملضمون عنفالحديث

الذياألسلوبإلىإخراجه،وعمليةالكتابشكلبالشكل،يتعلقالثاني،واملستوى .الكتبعليهتشتملالذي
مت د 

 
.العلميةاملادةفيهق

:مبسطأسلوب-7

 النتائج،إلىالوصول وسرعةإجراءاتهسببهذاولعل
 
العملياتوآلالفنياتمنيشملال املحتوى تحليلإن

.إجراءاتتعددأو تعقيدمنالبحثيةاألساليبمنغيرهيشتملهقدما
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:شكل من أشكال علم الداللة-8

 بل مدلول هذه الكلمات، وما تحمله من معا
ا
فالعبرة . ن  أي أن الوحدات التي يتم تحليلها ليست الكلمات عموما

.إذن في التحليل وليست في األسلوب ذاته

:أسلوب مبسط-9

 تحليل املحتوى ال يشمل من الفنيات وآل
 
يات العمل ولعل هذا  سبب إجراءاته وسرعة الوصول إلى النتائج، إن

.ما قد يشتمله غيره من األساليب البحثية من تعقيد أو تعدد إجراءات

ستخدم في مجال العلوم االجتماعية-10  Social Sciencesي 
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:نقاط القوة والضعف في منهج تحليل املحتوى 
ى لديه عناصر ولذا فإن منهج تحليل املحتو ، لكل منهج نقاط ضعف وقوة فأحيانا تزيد نواحي القوة وأحيانا تقل 

:قوة وضعف وهي

 
ا
:نقاط القوة: أوال

.وجود مصدر املعلومة لدى الباحث وإمكانية الرجوع له أثناء إجرائه للبحث–

شر بأصحابها بواسطة تحليل املحتوى يمكن معرفة اتجاهات وأراء وقيم قد ال يمكن الحصول عليها بواسطة االتصال املبا–
.

، العساف)صف بها تحيز الباحث في تحليل املحتوى أقل منه في طرق البحث األخرى بسبب الطبيعة الكمية الظاهرة التي يت–
1989 ،235   .)

 
ا
:نقاط الضعف: ثانيا

.احتمال التوصل إلى استنتاجات وأحكام خاطئة على الرغم من تأكيد وحدة التحليل لها –

.محدودية الوثائق وعدم شمولها مما ينعكس على النتائج –

– 
ا
 ودقيقا

ا
(.235ص ، 1989، العساف)احتمالية سوء تطبيق تحليل املحتوى حيث يحتاج من الباحث أن يكون واضحا
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قسماملحتوى تحليلأنواع :همانوعينإلىاملحتوى تحليلي 

:املهاري  املحتوى تحليل

عتمد معلىي 
 
ةاملهاراتتعل عروفأو املهارةتحليلفيالخاص 

 
أسلوبوأفضلة،املتتابعالخطواتتحليلامل

ة،األهدافهو املحتوى تحليلفيمستخدم ىالحركي  سم  ر وجودعلىيعتمدوالذيبم  املعلوماتلكافةذهني  تصو 
ز به،تبدأالذيالتسلسلمنالهدفلتحقيقاملطلوبة، تنظيمعلىعتماداال :اآلتيةبالخصائصالنوعهذاويتمي 
ماملمكنمن.معينتسلسلفياملهاري  املحتوى تحليلخطوات

 
عنمستقلبشكلاعليهوالتدريبخطوة،كل  تعل

عد  .الخطواتمنغيرها
 
.بعدهاالتيالخطوةفيالخاصةاملدخالتخطوةكل  مخرجاتت

:املعرفي  املحتوى تحليل

،التحليلفيالخاصاملعرفي  املحتوى يدرس عتمدالهرمي  عرفة  وجودعلىوي 
احتوى املفيكاملةم  فييساهممم 

ناتإلىتحليله كو  ة؛م  لعلىيجبلذلكفرعي 
 
حل

 
 امل

 
 يكون أن

ا
دركا ةللمهاراتم  يعلىيجبلتياالعقلي 

 
املتلق

.(2013،محمداسكندر )تعلمها
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:املحتوى تحليلاستخداممجاالت

التصال،وااإلعالم:مثلاملحتوى،تحليلمنهجيةتطبيقفيهايتمومتنوعة،عدةمجاالتعنالحديثيمكن
...واآلدابالتربية،وعلومالنفس،وعلماالجتماع،وعلموالسياسية،القانونيةوالعلوم

رصدأو واملجالت،والجرائدالصحفمضامينوتحليلوالحوارات،واآلراءاملواقفمضاميندراسةيتمحيث
،ومسرحوكتب،وفضائيات،وتلفزة،إذاعة،:منواالتصال،اإلعالموسائلومحتوياتمضامينمختلف
.(27،2017صحمداوي،)...وإشهاروسينما،

الجندر اساتودر والسياسيةوالثقافيةاألدبيةالدراساتفياملحتوى تحليلأسلوبيطبقأناملمكنومنهذا
.والنفسيةوالسلوكيةاالجتماعيةالعلومفياملختصةوالدراسات
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:اآلتيةباألمور املحتوي تحليليساهمأناملمكنومن

.البروبوجانداوجودعنالكشف-1

.واملؤسساتوالجماعاتلألفرادالتواصلاتجاهاتعلىوالتركيز النواياعلىالتعرف-2

.(1971بيرلسون،)واملجموعاتلألفرادوالنفسيةالعاطفيةالحالةتحديد-3

:املحتوى تحليلأسلوبمنواالقتصاديةواإلداريةاملاليةالعلوممجالفيالباحثينيستفيدأناملمكنمنكيف

املمكنمنائجبنتوالخروجالبياناتقياستسهيلشأنهمندراسةكأداةاملحتوى تحليلبأسلوباالستعانةإن
حيثيان،االستبأداةمثلأخرى أدواتاستخدامحالفياملستنبطةالنتائجمنومصداقيةدقةأكثر تكون أن

.ةمصداقيأكثر تكون التيالنتائجعنتنعكسوالتيباملوضوعيةاملحتوى تحليلأسلوبيتسم
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أجلمنتوى املحتحليلبأسلوبواالقتصاديةاإلداريةالعلوممجالفيالباحثينيستعينأناملمكنومنهذا
:مثلأمور عدةدراسة

فلسطينبورصةفياملدرجةللشركاتاملحاسبياإلفصاحمدىقياس•

.معينةزمنيةفترةفيالشرائيةمقدرتهودراسةمعينةمنتجاتاتجاهاملستهلكسلوكدراسة•

.الخ..الخدماتيأوالصناعيكالقطاعالقطاع،ذاتفياملنافسةللشركاتمقارنةبدراساتالقيام•

والذيمهامهم،عليهموييسرالباحثينمنالفئةتلكيخدمأناملمكنمناملحتوى تحليلأسلوباستخدامإنحيث
 يعكسبشأنه

 
 واقعا

 
 فعليا

 
.الدراسةللموضوعوحقيقيا
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:املحتوى تحليلمناملستفيدةالفئات

:مثلاملحتوى تحليلمنتستفيدأناملمكنمنالتيالفئاتمنالعديدهناك

.واملحاسبيةاإلداريةوالعلومالنفسعلمو االجتماعوعلماإلنسانيةالعلوممجاالتفيالباحثين-•

.الرقمياإلعالمو الصحافةو اإلعالمياملجالفيالعاملين-•

قضيةأو ضوعمو نحو األشخاصآراءوتحليلباستطالعيتعلقماوكلاالجتماعيالتواصلوسائلمجالفياملهتمين-•
.االجتماعيالتواصلمنصاتعلىمطروحةما

.املستهلكسلوكوتحليلالتسويقمجالفياملتخصصين-•
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: البرمجيات املستخدمة في تحليل املحتوى 

ي استنباط يوجد العديد من البرامج الحاسوبية التي تدعم  تحليل النصوص وإدارة النصوص ، والتي تساهم ف
 التحليل الكيفي ملجموعات ضخمة من الب.وجلب املعرفة الفكرية من الوثائق 

ا
يانات سواء والتي تدعم  أيضا

.كانت نصية أو بيانية أو حتى كانت على شكل فيديو أو ملف صوتي

الوصفي ستساعدهم تلك البرامج على الوصول /لذا فإن الباحثين الذين يستخدمون أسلوب التحليل النوعي 
.  إلى أهدافهم 

صادية من املمكن تطبيق تلك البرامج على عدة مجاالت مثل العلوم االجتماعية واإلنسانية ، العلوم االقت
.والتعليمية، علم الجريمة ، بحوث التسويق، وإدارة الجودة، إلخ  

:  وفيما يلي بعض البرامج التي من املمكن استخدامها 

.Eviewبرنامج -–

MAXQDAبرنامج -–

.  NVivoبرنامج -–

.Atlas.tiبرنامج -–
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:املحتوى لتحليلاإلجرائيةالخطوات
،شلوعأبو)هيخطواتبعدةاملختارةالعينةلشركاتالسنويةاملاليةللتقارير املحتوى تحليليمر 
:(م2013

التيلشركاتةااللكترونيواملواقعفلسطينبورصةخاللمنالدراسةمحلاملاليةالتقارير علىالحصول •
.الدراسةعينةبهاتتمثل

السابقةبالدراساتباالستعانةوذلكالدراسةهدفلتحقيقمناسباختياري افصاحمؤشر عنالبحث•
محلكاتلشر املاليةللتقارير األوليةالقراءةعلىباالعتمادوذلكاالختياري اإلفصاحمؤشر تكيف•

الدراسة
منةمختصلجنةعلىبنودهودقةصحةمنوالتأكداعتمادهاجلمناالختياري اإلفصاحمؤشر عرض•

ؤشر املهذابنودجميعأنالتأكدالعمليةبتلكيتمحيثاعتماده،ثمومنوتحكيمهتدقيقهأجل
.اختيارية

التيوالبنودسةالدراعينةالشركاتبياناتعلىتشملتحليلاستمارةلألعداداكسلبتطبيقاالستعانة•
.املاليةوغير واملاليةاالستراتيجيةمعلوماتهاتخص

،العينةبشركاتالخاصةالسنويةاملاليةالتقارير قراءة•
ا
العباراتدعمعأخرى مرةالقراءةإعادةثمجيدا

 اإلفصاحتمالتيالسرديةللعباراتالكليللعددالتوصلأجلمنبهالواردة
ا
.اعنهاختياريا
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معلوماتتيجية،استرامعلومات:منعليهتحتوي مالبيانوانتباهبتركيزِحَدةِ علىعبارةكلقراءة•

.ماليةغيرومعلوماتمالية،

رقموضعذلكبعد،.االختياري اإلفصاحبنودمنإليهاتنتميالتيللمجموعةالبياناتتلكتوجيه•

كلأمام(0)عالمةووضعالتحليل،باستمارةوالواردةبهاالخاصةالخاناتمنخانةكلأمام(1)

.املحتوى يتضمنهاالالتيالخاناتمنخانة

استمارةيفبيانتهاوافراغالدراسةمحلاملاليةالتقاريرمنعشوائيةعينةالدراسةمشرفقراءة•

.االستمارتينبينالنتائجتقاربمنلتأكدأخرى تحليل

ؤشرملبنوداالختياري اإلفصاحدرجاتجمعطريقعنككلاالختياري اإلفصاحنسبةحساب•

 اإلفصاح
 
.شركةلكلاملمكنةالقصوى الدرجةعلىمقسوما

2رقمحقامللفيكماالثالثاملجموعاتمنمجموعةكلمستوى علىاالختياري اإلفصاحبنودعد•

.لمجموعةلاالختياري اإلفصاحإجماليإلىمجموعةبكلالخاصةاالختياري اإلفصاحنسبةوحساب



:متغيرات الدراسة
املتغيرررر الترررابع. ختيررراري وهرررو مسرررتوى اإلفصررراح االختيررراري، ويقررراس هرررذا املتغيرررر مرررن خرررالل جمرررع درجرررات اإلفصررراح اال :  1

( 49)لبنررررود مؤشررررر اإلفصرررراح مقسرررروما علررررى الدرجررررة القصرررروى املمكنررررة لكررررل شررررركة، حيررررث يشررررمل نمرررروذج اإلفصرررراح 
 مقسرررم إلرررى ثرررالث مجموعرررات

ا
عنصرررر ( 23)عنصرررر يقررريس مررردى اإلفصررراح عرررن املعلومرررات االسرررتراتيجية، ( 17: )عنصررررا

.عنصر يقيس مدى اإلفصاح عن املعلومات املالية( 9)يقيس مدى اإلفصاح عن املعلومات غير املالية، 
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:(التابعاملتغير )االختياري اإلفصاحنموذجتكييف
:فيتتمثلاالختياري اإلفصاحمؤشرلتكييفالباحثةاتبعتهاالخطواتمنعددهناك

كانتإذاعماالتعرفيتملكيِحَدة  علىشركةكلعلىوتطبيقهاعليها،التعرفاملطلوباملعلوماتبجميعقائمةإعداد•
.الأمالقائمةتشملهاالتياملعلوماتعنباإلفصاحتقومالشركةتلك

املالية،غيراملعلوماتاالستراتيجية،املعلومات)وهيرئيسيةمجموعاتثالثمنمكون لإلفصاحمؤشرعلىاالعتماد•
 وذلك،(املاليةواملعلومات

 
,Albawwat)مثلالسابقةالدراساتببعضاسترشادا 2015; Al-Shammari & Al-Sultan,

2010; Elsayed & Hoque, 2010; Akhtaruddin et al., 2009; Barako,2007; Meek et al., 1995).
منكبيرةمجموعةعلىتحتوي القائمةهذهأنإلىإليه،أشارواكماالقائمةتلكالختيارالرئيسالسببيعودحيث•

.االختياري اإلفصاحلقياساملهمةالعناصر
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 (49)منالنهائيةالقائمةتتكون حيثفلسطين،فيالتقاريرإعدادبيئةمعيتوافقبمااملؤشرتعديل•
 
لإلفصاحبندا

عنه،فصحاملللعنصربالنسبةواحدللشركةيسجلاملعلوماتبندعنمفصحةالشركةكانتحالفي.االختياري 
.عنهاملفصحغيرللعنصربالنسبةوصفر

خبرةذوي اباتحسومدققيأكاديميين،علىالدراسةتلكفياالختياري اإلفصاحمؤشرلعناصرالنهائيةالقائمةعرض•
.النموذجهذافيوردماصحةعلىرأيهمإلبداءكبرى،تدقيقشركاتفي

مرةمراجعتهااللخمنالدراسةعينةفيللشركاتالسنويةالتقاريربياناتتفريغأثناءاملحتوى تحليلدقةمنالتأكد•
.وى املحتتطابقمنوالتأكدملقارنتهاالدراسةمشرفيعلىعرضهاثمومنمختلفة،زمنيةفترةفيأخرى 

27



املستقلةاملتغيرات
األخرى املستقلةاتاملتغير الرئيسية،املستقلةاملتغيرات:همااملتغيراتمننوعينإلىاملستقلةاملتغيراتتنقسم

:(املعياريةالضبطمتغيرات)
متغيرات. :هيمتغيراتأربعةعلىتشتملحيث،(الرئيسيةاملستقلةاملتغيرات)الشركاتحوكمة1
.(BDIND)التنفيذينغير املدراءعددنسبة-
.(BDSIZE)اإلدارةمجلسحجم-
.(CEOD)األول التنفيذياملدير دور ازدواجية-
.(ACEXI)املراجعةلجنةوجود-
متغيرات. :هيمتغيراتأربعةعلىتشتملحيث،(املعياريةالضبطمتغيرات)الشركاتخصائص1
.(SIZE)الشركةحجم-
.(LEVER)املاليالرفعدرجة-
.(PROF)الشركةربحية-
.(AUDTYPE)التدقيقمكتب(حجم)نوع-
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التعريف اإلجرائي للمتغيرات املتغيرات

رمز املتغير اسم املتغير

:ملتغير التابع

صوى مجموع درجات اإلفصاح االختياري لبنود مؤشر اإلفصاح مقسوما على الدرجة الق
.املمكنة لكل شركة

VDEXT مستوى اإلفصاح االختياري 

:املتغيرات املستقلة

:متغيرات حوكمة الشركات

جلس إلى عدد أعضاء املديرين غير التنفيذين في امل)نسبة عدد املدراء غير التنفيذين 
.وذلك في نهاية العام( إجمالي أعضاء املجلس

BDIND نسبة عدد املدراء غير التنفيذين

BDSIZE حجم مجلس اإلدارة

.لكفي حالة إذا كان رئيس املجلس مدير تنفيذي وصفر بخالف ذ( 1)متغير وهمي يأخذ  CEOD ازدواجية دور املدير التنفيذي األول 

.في حالة وجود لجنة للمراجعة، وصفر بخالف ذلك( 1)متغير وهمي يأخذ  ACEXI وجود لجنة املراجعة

:متغيرات خصائص الشركات

.اللوغاريثم الطبيعي إلجمالي األصول في نهاية العام SIZE حجم الشركة

ول في معدل العائد على األصول، وذلك من خالل قسمة صافي ربح العام على إجمالي األص
.نهاية العام

PROF ربحية الشركة

يوضح التعريف اإلجرائي للمتغيرات الدراسة( 2.1)جدول 



الدراسةوعينةمجتمع
تداول يتموالتيشركة،(48)عددهاوالبالغفلسطينبورصةفياملدرجةالشركاتمنيتكون الدراسةمجتمع
مختلفة،قطاعاتخمسةعلىواملوزعة،(31/12/2016حتى31/12/2013)بينالواقعةالفترةخاللأسهمها

الدراسةمجتمعتوزيعيوضح(2.2)رقموالجدول .(والصناعةالخدمات،االستثمار،التأمين،البنوك،)وهي
لكوذفلسطينبورصةخاللمنبهاقائمةعلىالحصول تموقدهذا.الدراسةفترةخاللالقطاعاتحسب

 
ا
.فلسطينبورصةفياملنشورةالرسميةالبياناتإلىاستنادا

.توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاعات خالل فترة سنوات الدراسة(: 2.2)جدول 
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بياناتعنهافر تتو والتيفلسطينببورصةاملسجلةاملساهمةاملاليةغير الشركاتجميعفهيالدراسة،عينةأما•
28عددهموالبالغم2016عامفيوتنتهيم2013عاممنتبدأسنواتأربعفترةوهيالدراسة،فترةعنكاملةكمية

 وذلكشركة،
ا
فياملدرجةللشركاتطويلةزمنيةلسلسلةمنشورةتاريخيةبياناتعلىالحصول لصعوبةنظرا

.فلسطينبورصة

ملعايير وعهملخضالتأمين،وقطاعاملاليةوالخدماتالبنوكقطاعمنكلالدراسةعينةمنالباحثةوتستثنيهذا،•
Baselاتفاقيةمثلمختلفةإفصاح I, IIخاللاتداولهإيقافتمالتيالشركاتإلىباإلضافةالنقد،سلطةوإفصاح
.إليهاتنتميالتيالقطاعاتحسبالعينةحجمتصنيفيوضح(2.3)رقموالجدول .الدراسةمحلالفترة

القطاعاتحسبالدراسةعينةتوزيعيوضح:(2.3)جدول •
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:البياناتجمعطرق 

والبياناتالدراسةملوضوعالنظري الجانبلصياغةالالزمةالبياناتعلىللحصول الثانويةاملصادرخاللمنذلكتم
:اآلتيةاملصادرخاللمنالبياناتهذهعلىالحصول وتمالتحليل،فياملستخدمة

فلسطين،لبورصةالرسمياإللكترونياملوقعخاللمنفلسطينبورصةفياملدرجةللشركاتاملنشورةالسنويةالتقارير•
.االختياري اإلفصاحعلىالشركاتوخصائصالحوكمةأثرلقياسالالزمةالبياناتإلىللوصول وذلك

:النتائجأهم

.املتوسطحتتفلسطينبورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركاتلدىاالختياري اإلفصاحمستوى بأنالدراسةأظهرت-1

لدىاالختياري اإلفصاحمستوى علىاملراجعةلجنةلوجودإحصائيةداللةذوتأثيرأيوجودعدمالدراسةأظهرت-2
.فلسطينبورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركات

مستوى ىعلالدراسةهذهفيالشركاتخصائصمتغيراتلجميعإحصائيةداللةذوتأثيرأيوجودعدمالدراسةأظهرت-3
.الشركاتربحيةمتغيرعدامافلسطين،بورصةفياملدرجةاملاليةغيرالشركاتلدىاالختياري اإلفصاح
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:أهم التوصيات

، للتعرف (منيةعبر سلسلة ز )االهتمام بالدراسات التطبيقية لقياس مستوى اإلفصاح االختياري خالل فترات متعددة -1
.على مدى تطور اإلفصاح االختياري بالشركات املساهمة الفلسطينية

.االهتمام باستخدام أسلوب تحليل املحتوى بالدراسات التطبيقية-2

.زيادة الوعي حول أسلوب تحليل املحتوى وطرقه واستخداماته ومزايا وعيوب هذا األسلوب-3
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 لحسن االستماع 
ا
شكرا
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Marketing Intelligence

• traditionally relied on market surveys to understand consumer behavior and

improve product design.

• Surveys have many limitations.
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Marketing Intelligence

• Currently relies on User behavior analytics:

• Visited pages.

• Click behavior.

• Online posts, reviews and comments.

• Transactions

• Locations
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Applications Of Big Data Analytics

• Customer segmentation and customer profiling
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Applications Of Big Data Analytics

• Product reputation management

• Recommender Systems: collaborative filtering methods or content-based

association mining methods
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Applications Of Big Data Analytics

• Utilize customers’ location information to improve their promotion strategy and

select targeted customers.
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Applications Of Big Data Analytics

• Pricing strategy and competitor analysis
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Success Stories

Source: Thomas Davenport, Competing on Analytics, Hardvard Business Review, 2011
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Source: Big Data Executive Survey 2017, nevwantage.com
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Methods of Big Data Analytics

Descriptive Statistics:

describe the basic features of the data (mean, median, mode, std).
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Methods of Big Data Analytics

Inferential Statistics:

Drawing conclusions about a population based on data observed in a sample.

Example: Compare differences between two groups.

T-test, ANOVA, etc.
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Methods of Big Data Analytics

• Machine Learning:

• Statistics study the current and past situation, while machine learning aims for 
prediction.
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Machine Learning
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Examples of predictive analytics for business

Predicting house prices:
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Challenges: Technical Challenges

• Sources of data: social media data, transactional data, survey data, sensor network 
data, etc.).

• Storage: NoSQL Databases vs Relational Databases

• Processing: Parallel processing frameworks are used.
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Challenges: Data Processing Challenges

• Data selection is a critical decision for managing marketing intelligence.

• How to select appropriate data analysis methods.

• imbalanced data distribution and large number of variables.
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Challenges: Data Processing Challenges

• Data selection is a critical decision for managing marketing intelligence.

• How to select appropriate data analysis methods.

• imbalanced data distribution and large number of variables.
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Challenges: Business Challenges

• How to integrate different data sources to study complicated marketing problems. 
Most.

• How to balance investments in marketing intelligence techniques
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Challenges: Privacy

Civil liberties advocates have attacked the use of big data from license plate scanners and 
drones, for example. The idea is that authorities should not be able to circumvent 
constitutional protections against unreasonable searches.
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Big Data Software

Statistics and Data Visualization:

• Oracle Business Intelligence

• Microsoft Power BI

• SPSS

• R

• SAS (Statistical Analysis System)
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Big Data Software

Machine learning and Predictive Analytics:

• Apache Hadoop

• Apache Spark

• Cloud based tools: Microsoft Azure

• Google cloud (BigQuery)
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Big Data Software

Machine learning and Predictive Analytics:

• Apache Hadoop

• Apache Spark

• Cloud based tools: Microsoft Azure

• Google cloud (BigQuery)
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Big Data Analytics Tools

Microsoft Power BI



Thank You 
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اداة تحليل الخطاب 
Discourse Analysis

• Discourse analysis is the analysis of spoken
and written language as it is used to enact
social and cultural perspectives and identities.

• When we speak or write we always take a
particular perspective on what the “world” is
like. This involves us in taking perspectives on
what is “normal” and not; what is “acceptable”
and not; what is “right” and not; what is “real”
and not; what is the “way things are” and not;
what is the “ways things ought to be” and not;
what is “possible” and not; what “people like
us” or “people like them” do and don’t do; and
so on and so forth, again through a nearly
endless list.

:هوالخطابتحليلجيبول جيمسلــوفقا•
ستخدمةاملوالشفهيةاملكتوبةاللغةلــالتحليل

عناملعبر والثقافياملجتمعيالتفاعلفي
.والُهويةالتصورات

نبيالتفاعلجوهر هيوالُهويةالتصورات•
لكبذفإننانكتباو نتحدثفعندما.البشر
العالمعنخاصةتصوراتنتّبنىاو نأخذ
ىالىيأخذناوهذا.فيهنعيشالذى

ّ
تبن

اماملقبول،وغير املقبول هو ماعنتصورات
ر وغيحقيقيهو ماطبيعي،وغير طبيعيهو 

ن تكو انيجبالتيالكيفيةهيماحقيقي،

ناملمكهو ماذلك،خاللفهو ومااألمور عليه
...املمكن،وغير 



Discourse Analysis 

• In this explanation, Foucault refers to the use
of discourse analysis in terms of meaning --
what is sayable or thinkable about a
particular topic, object or process, in general.

• Discourse analysis is thus applicable to both
written and non-written language, which
form discourse.

منابالخطتحليلاستخدامالىُيشير فوكو ميشيل•
بهكير التفاو قولةُيمكنما:«املقصوداملعنى»حيث

.عمليةاو معينموضوعحول عامةبصورة

علىتطبيقةُيمكنتحليلكأداةالخطابفتحليل•
.والشفهيةاملكتوبةاللغة



How to use Discourse Analysis
as analytical tool?

• Language is playing a crucial role in every
action and there are interconnections
between language and actions.

• To put it more simply, language in
hierarchy of an organization is
management.

• Discourse analysis, according to James Gee,
is about the study of the use of language.

• Thus, discourse analysis is about the study
of language in terms of SAYING, Doing, and
BEING (J Gee 2010).

• Meaning is not a crucial stuff of words and
things: meaning develops in context (R.
Wodak, 2011).

• meaning draws through context.
• A text will be classified in accordance to its

context: management or economic or
political or accounting.

• There is no meaning outside context.

«فعل»كلفيرئيس يدور وتلعبالبشرى للتواصلاداةهياللغة•
.«واألفعالاللغة»بينتفاعالتيوجددائماحيث

او ؤسسةمأيفياملختلفةاالداريةاملستوياتبيناللغةببساطة•
.املؤسسة«ادارة»عمليةهيشركةأو منظمة

دراسةهو جيجيمسبحسبالخطابتحليليكون وهنا•
.اللغةاستخدام

قول ال»:حيثمناللغةدراسةهو الخطابتحليلفانوبالتالي•
.«والكينونةوالفعل

.«معنى»لهايكون أنيجب«والكينونةوالفعلالقول »وهنا•
.واالشياءالكلماتمنكمعنعبارةليسواملعنى

.األهدافتحقيقتخدمالتيبااليجابيةيرتبطاملعنى•

.سياقخاللمنرسمةويتميتطور واملعنى•

نش ئهو فالسياق•
ُ
«للمعنى»امل

.سياقبدون معنىيوجدفال •

تىالاألفعالخاللمنيقالمابتحليليقومالخطابفتحليل•
الكينونة،)ذلكعلىترتبتالتيوالنتيجةاالقوالهذهعلىترتبت

(الىمنالتغير اي



CASES COULD BE STUDIED BY DISCOURSE ANALYSIS
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في مجال االقتصاد

فيالثقةعدمحالةصناعةفيودورهاالدوليةاالئتمانتصنيفمؤسساتعنالصادراةالتقارير •
.املحلياالقتصاد

.املاليالشمول درجةحول املركزى البنكعنالصادرةالتقارير دراسة•

.املاليةالنزاهةحول الرقابيةاملؤسساتعنالصادرةالتقارير دراسة•

.املستدامةالتنميةفيودورهاللبلدياتاالقتصاديةالتنميةخططدراسة•

.الناميةللدول املاليةالسياسيةحول الدولىالبنكعنالصادرةالتقارير دراسة•
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في مجال املحاسبة

Accountingاملحاسبيةالنصوصتحليلعلىيقوم(املحاسبيالخطاب)الخطابتحليل• texts او
Textuallyمعينمجالالىاملوجههاملحاسبيةالنصوص oriented.

.للدولةالعامةباملوازنةيتعلقفيماالبرملانالىالحكومةمناملقدمةالخطاباتتحليل•

االفرادو للشركاتاملاليةالقضاياحول املصلحةوجماعاتالضغطجماعاتمناملقدمةالخطاباتكذلك•
.واملحاسبةالشفافيةسياقفي

او كومةالحرئيسخطابوفقاملنفذةوالبرامجاملتبعةواالجراءاتللحكومةاملاليةالسياساتتحليل•
.الوزراءمنوزير خطاب



في مجال االدارة 

• understanding of contemporary marketing
practices, especially in large emerging market
economies

• Manager’s lived experiences, beliefs,
attitudes, and intentions.

• investigate employees' perceptions of and
dispositions to the change.

• Understanding how consumers construct
their luxury brand consumption.

• Understanding how communication and
other discursive practices may impact

strategy‐related outcomes.

جمالحاقتصادياتفيالتسويقيةاملمارساتفهم•
.الكبير

للمديرين،الحيةالتجارب•

العمل،اتجاهاتنحو املدرينبهيؤمنما•

املستقبل،نحو النوايااتجاهات•

.عليامستوياتعنصادرةادارةقضايامناملوقف•

فيتغيير النحو وتصرفاتهمالعاملينتصوراتاستقصاء•
.املؤسسة

لوكهمسببناءاملستهلكينمنشريحةيقومكيففهم•
.عاليةالالرفاهيةذاتالتجاريةللعالماتاالستهالكي

التأثير يفاالستطراديةوالتطبيقاتالتواصلدور فهم•
.االستراتيجيةمناملتوخاهالنتائجعلى
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Titles regarding the use of Discourse analysis in Management

• Faculty responses to business school branding: a discursive approach

• Corporate Culture Narratives as the Performance of Organisational Meaning

• Corporate sustainability discourses in a Brazilian business magazine

• An integrative discourse perspective on positive leadership in public health care

• Bridging the gaps between e-government practice and research: A meta-study for policy
development

11
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JOURNAL ARTICLES IN USING DISCOURSE ANALYSIS AS ANALYTICAL 
METHOD IN MANAGEMENT RESEARCHES 

ي حول استخدام تحليل الخطاب كأداة تحليل لألبحاث فمقاالت في مجالت علمية 
. حقل االدارة



• The title: Constructing luxury brands: exploring the role of consumer discourse

• Year of publishing: 2013

• Author: Stuart Roper (Manchester Business School, Manchester, UK

• Purpose: The aim of this paper is to offer a discursive perspective on luxury brand
consumption.

• Design/methodology/approach: Discourse analysis is used to examine how consumers
construct their luxury brand consumption amidst countervailing cultural discourses in
the market (Thompson and Haytko). Consumer discourse is generated through

in‐depth, semi‐structured interviews.

https://www.emeraldinsight.com/author/Roper,+Stuart


• Findings: In the context of countervailing discourses that challenge the notion of luxury
(e.g. “masstige”, “chav” and “bling”), respondents construct an ostensibly distinct and
stable version of luxury expressing its subjective, experiential, moral and artistic
constructs. Analysis demonstrates how these four themes operate at a

linguistic‐textual level to delineate important cultural categories and boundaries
around luxury. Luxury brand discourse operates strategic juxtapositions between
normatively positive (ideal) and normatively negative (problematic) categories, which
are paradoxically interdependent.

• Originality/value: The paper proposes a new way of thinking about luxury brands as a
socially constructed concept. The paper concludes by arguing that luxury brand
management necessitates a deeper appreciation of the mechanics of consumers'
luxury discourses.

• Downloads: The fulltext of this document has been downloaded 9667 times since 2013



Article title: Using Discourse Analysis in Case Study Research in 
Business-to-Business Contexts

• Author(s): Nick Ellis , , Michel Rod , (2014)

• Purpose: The basic thesis espoused in this chapter is that a discourse analytic approach, that
explores managers’ stories, is equally valid as a more typical case study approach that seeks
confirmatory data. Depth interviews with industrial network participants are conducted and
described; interviews where managers are encouraged to talk of their lived experiences,
beliefs, attitudes, and intentions. Specifically, this case study presents a qualitative exploration
of identity processes in industrial networks, in particular social constructions of Indian
modernity.

• Findings: The study also reflects calls for more empirical research to be undertaken to improve
understanding of contemporary marketing practices, especially in large emerging market
economies such as India and Brazil

• Downloads: The fulltext of this document has been downloaded 372 times since 2014



Article title: Promoting discourse analysis as a linguistic perspective to further
explore strategic management issues: An illustrative case study

• Author(s): Pascal Koeberlé (EM Strasbourg Business School, University of Strasbourg,
Strasbourg, France) 2012.

• Purpose: The purpose of this paper is to promote discourse analysis as a valuable
theoretical perspective to further examine how communication and other discursive

practices may impact strategy‐related outcomes.

• Design/methodology/approach: The author uses a single case study of a French village in
an illustrative way, to show how stakeholders (can) communicate to influence the
strategic development of an organization.

• Originality/value: The paper suggests a three‐step process to study the strategy process
from a linguistic perspective: identify the producers of texts, examine how the texts are
written/told, explain how a set of texts come to dominate a conversation.

• Downloads: The fulltext of this document has been downloaded 401 times since 2013



Journal Articles
• Cheng, A.Y.N. (2009), "Analysing complex policy change in Hong Kong: what role for critical

discourse analysis?", International Journal of Education Management, Vol. 23 No. 4, pp. 360-366.
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Journal Articles 
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