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 : انًزغٍش رؼشٌف 

يزغٍش فٕٓ ٌزغٍش يب كم : نهًزغٍش االحصبئً انؼبو انزؼشٌف 

انكٍفً ٔأ انكًً انمٍبط ٌمجم يب كم ْٕ انًزغٍش 

ًيزغٍش فٕٓ انمٍبط دٔادأ ٌٔمجم ٔلٍبعّ سصذِ ًٌكٍ يب كم انؼهًً انجحش ف 

بيؼبنغزٓ انى انجبحش ٌزطهغ (ذساعخان يٕظٕع) ثحضٍخ يشكهخ ػهًً ثحش نكم  

 انجحضٍخ انًزغٍشاد يٍ يغًٕػخ انًٕظٕع ٌؼزجش نٓزا

انجحش ثًشكهخ رشثطٓب اللبدػ انًزغٍشاد ٓزِن 



ٔانزأصش انزأصٍش االعبعٍخ عًبرٓب يٍ ٔانكٍفٍخ انكًٍخ انًزغٍشاد  

يزغٍشاد ئنى احزبط ٌئٔ حزى ٌٔعجطٓب انؼاللبد رهك ٌحذد ٌأ انجبحش ػهى    

   دساعزٓب ػهى انمبئى انجحضٍخ هزغشثخن ظبثطخ

يؼهٕيبد يٍ ٌغًؼّ يب ٌأل صحًٍحب رحذًٌذا انًزغٍشاد دٌحذ أٌ انجبحش ػهى    

 انجحش ًٍْخأٔ َزبئظ ىػه عزُؼكظ انًزغٍشاد حٕل ػهًٍخ



انًزغٍشاد يٍ يغًٕػخ ػهًٍخ دساعخ نكم 

ٔسثًب ٕاػٓبأَ اخزالف ػهى يزغٍش يٍ كضشأ انٕاحذح انذساعخ رعى    

      يٍ كضشأٔ ربثغ يزغٍش يٍ كضشأ ئنى رحزبط انؼهًٍخ األثحبس ثؼط

  انٕعٍطخ انًزغٍشاد انى ثبإلظبفخ يغزمم يزغٍش



 انذساعخ نًشكهخ انغبثك ثزحذٌذِ انًزغٍشاد نزهك انخبنك ْٕ انؼهًً انجبحش      

 َزبئظ انى ٔانٕصٕل ثبنجحش انًمصٕد ٔيٕظٕػٓب

انجبحش يٍ كضٍش ػًم نىئ ٌحزبط ٔ عٍذ يشأ انٕاحذ انجحش فً انًزغٍشاد رؼذد   

          انؼاللبد ٔرحذٌذ ٔانزغشثخ انشصذ ػهى انؼهًً انجبحش لذسح ػهى ٌذل ٔ

    انًزغٍشاد ثٍٍ ٔانزأصٍشاد

فً انًحذدح انضيٍُخ انخطخ يغ ٔحغًٓب  دساعزّ ٌعجػ ال ػُذيب انجبحش ٌُخطئ 

 ثحضّ

 



 انؼهًً انجحش فً انًزغٍشاد َٕاعأ

 : انًغزمم انًزغٍش -1

 بها ٌتأثر وال خرىاأل المتغٌرات على ٌؤثر الذي المتغٌر هو -       

      بالتأثٌر لتقوم الكٌفً وأ الكمً للقٌاس قابلة صفات من الباحث اختاره ما هو -       

 البحث فً الموجودة خرىاأل المتغٌرات بعض وأ كل على



 انؼهًً انجحش فً انًزغٍشاد َٕاعأ

 : زبثغان انًزغٍش -2

 المستقل المتغٌر ٌتبع الذي المتغٌرهو -       

     قٌاس جًدا السهل من و التابع المتغٌر على ٌقع المستقل المتغٌر من التأثٌر -       

 التابعة المتغٌرات على التأثٌرات

           فً المستقل المتغٌر ُتظهر ما هً البحث مشكلة فً التابعة المتغٌرات -       

 العلمٌة الدراسة

      نواعأ بٌن تمٌز ما هً التجرٌبٌة العلمٌة االبحاث فً المتغٌرات بٌن العالقة -      

   مستقل متغٌر منهم وأي تابع متغٌر منهم وأي المتغٌرات



 انؼهًً انجحش فً انًزغٍشاد َٕاعأ

 : انٕعٍطخ أٔ انذاخهٍخ ادانًزغٍش -3

    و البحث فً الثانوي الدور ذات المتغٌرات نواعأ حدأ هو الوسٌط المتغٌر -       

 والمتغٌرات التابعة المتغٌرات بٌن وحجمها عالقتها هو هكذا جعلها الذي

 المستقل المتغٌر بٌن ما الوساطة بدور ٌقوم الوسٌط المتغٌر نجد .المستقلة

 جلأ من الوسٌط المتغٌر تحدٌد العلمً الباحث ٌختار التابع، والمتغٌر

 فً المشاركة وأ التابعة، المتغٌرات على التأثٌرات تمرٌر فً المساعدة

 الوسٌطة والمتغٌرات التابعة المتغٌرات بٌن والعالقات التأثٌرات رصد

 االحصاء استخدامب هحدوث وكٌفٌة باٌنالت تحلٌل الى العلمً الباحث ٌلجأ -      



 انًزغٍشاد ثٍٍ انفشق

    المتغٌرات نواعأ وتوضٌح عرض تم نأ بعد بسهولة استنتاجه ٌتم نأ ٌمكن

 المتغٌرات تلك بٌن ما فً العالقة نوع هو المتغٌرات بٌن ساسًاأل الفارق

 التأثٌر صاحبة هً المستقلة فالمتغٌرات

 التجربة ثناءأ المستقل المتغٌر تأثٌرات جمة علٌها ٌقع من فهً التابعة المتغٌرات ماأ

 



 انًُٓظ انزغشٌجً

 رجذأ انًؼشفخ انؼهًٍخ انغذٌذح ثزغبؤل 

 ( What) يبرا (  Why) نًبرا (  How) كٍف 

            ٌإصشانًزغٍشانًغزمم كٍف رٕلغ ًْٔ Hypothesis فشظٍخ انجبحش ٌعغ

Independent variable انزبثغ انًزغٍش ػهى Dependent variable 

     يٍ إَٔاع صالس ثزحذٌذ انفشظٍخ صحخ ػذو أٔ صحخ رضجذ انزً نهزغشثخ انجبحش ٌٔصًى ٌخطػ صى

 : انًزغٍشاد

 Controled Variable  ثٓب انًزحكى انًزغٍشاد – 1

 Independent variable انًغزمم انًزغٍش -2

 Dependent variable انزبثغ انًزغٍش -3

 انجٍبَبد نغًغ عذٔل ٌٔصًى انزغشثخ ئعشاء ٔخطٕاد انزبثغ انًزغٍش لٍبط ٔغشٌمخ األدٔاد ٌحذد صى



 :  Independent variable انًغزمم انًزغٍش -1

   انجبحش ٌٔـغـٍــشِ غٍشِ فً ٌـإصــش انزي انًزغٍش ْٕ                    

 Dependent variable  انزبثغ انًزغٍش -2

 حٍش انًغزمهخ انًزغٍشاد ثغجت كًٍزّ ٔرزغٍش ٌـزأصــش انزي انًزغٍش ْٕ 

   انزغشثخ اَزٓبء ػُذ ثمٍبعّ انجبحش ٌمٕو

 Controled Variable  ثٓب انًزحكى انًزغٍشاد – 3

 انزغشٌجٍخ انًغًٕػبد فً رزغٍش ال انزً انضبثزخ انًزغٍشاد ًْ 



2 g / L 4 g / L 

    ثغٍال حششح رؼذاد ػهى انذاًٌضٕاد يجٍذ رشكٍض أصش

  انحهجً انفغزك

   رشكٍض صاد كهًب أَّ أرٕلغ : انفشظٍخ

   ثغٍال حششح أػذاد لهذ انًجٍذ

 انحهجً انفغزك

   فٕٓ انجبحش غٍشِ انًجٍذ رشكٍض

 يغزمم يزغٍش

 ثغٍال حششح أػذاد ْٕ انزبثغ انًزغٍش

     انًزغٍش ْٕٔ انحهجً انفغزك

  اَزٓبء ثؼذ انجبحش ٌمٍغّ انزي

 انزغشثخ

 :ثٓب انًزحكى انًزغٍشاد

    َفظ يٍ انًجٍذ َفظ اعزخذاو -

 انًصُؼخ انششكخ

 نهًجٍذ انالصيخ انًٍبِ يصذس َفظ -

 انطشٌمخ ثُفظ انًجٍذ رحعٍش -

 ٌٔشػ ٌحعش انشخص َفظ -

         َفظ رحذ انزغشثخ اعشاء -

 انجٍئٍخ انظشٔف



       يٍ ٌمهم حزى انًكشساد ػهى ٌحزٕي ثحٍش انجٍبَبد عًغ عذٔل انجبحش ٌصًى

  انمٍبط أخطبء

 انجغٍال حششح ٔرؼذاد انًجٍذ رشكٍض ثٍٍ انؼاللخ (1) انغذٔل

 تعداد حشرة البسيال: التابع المتغير

 المعدل المكرر الثالث المكرر الثاني المكرر األول

 المتغير المستقل

 تركيز المبيد

2 g / L 

4 g / L 



بالمعطٌات أٌضاً  ُتعرف 

ًبٌنها فٌما المترابطة غٌر الموضوعٌة الحقائق من مجموعة ه  

فائدة ذات معلومات بعد فٌما لتصبح للمعالجة جمعها بعد تخضع 

إذ العلمً البحث فً رئٌسٌاً  محوراً  البٌانات جمع عملٌة تعتبر      

 البحث حول كافٌة ومعلومات بٌانات وجود دون إتمامه ٌمكن ال

البٌانات الستقطاب الطرق من عدد اتباع إلى الباحث ٌلجأ لذلك   

   .مصادرها من

 Data )) انـجـٍـبَـــــبد  



بصرٌة أم سمعٌة أم ورقٌة أم مطبوعة كانت سواء المصادر تشمل 

البٌانات جمع فً للباحثٌن األهمٌة غاٌة فً مرجعاً  تعتبر  

الشبكات فً أٌضاً  باالنتشار بدأت كما المكتبات فً تنتشر           

   :إلى بدورها وتنقسم وٌسر سهولة بكل اآللً والحاسب المعلوماتٌة

 يصبدس عًغ انـجـٍـبَـــــبد

 (: (Traditional Sources انًصبدس انزمهٍذٌخ  -1

 



 يصبدس عًغ انـجـٍـبَـــــبد

 :ئنى لغًٍٍ  ( (Traditional Sourcesرمغى انًصبدس انزمهٍذٌخ 

 ( (Primary Sourcesانًصبدس األٔنٍخ  -1

 (  (Secondary Sourcesانًصبدس انضبٌَٕخ  -2

 

 

 



   :األولٌة المصادر

    وٌكون بنفسه البٌانات على الحصول فً وٌستهدفها الباحث إلٌها ٌلجأ

  هذا استخدام على شٌوعاً  األمثلة أكثر ومن شخصٌاً، إشرافه تحت بحثه

 العامة اإلحصاءات دائرة هً عوالن

 مرةً  ألول تنشر معلومات للباحث تقدم التً المصادر بأّنها تعرٌفها ٌمكن

  .العالٌة بالمصداقٌة وتمتاز للحقٌقة األقرب تعد



  الثانوٌة المصادر

 بالمعلومات إمداده عن األولٌة المصادر عجز حال فً الباحث إلٌها ٌلجأ

 : ضموت الالزمة،

 الرسمٌة والمنشورات التقارٌر -       

 .المحكمة العلمٌة والدورٌات والمجالت والكتب المراجع -       



 لى تكنولوجٌا المعلومات فً وضع البٌانات بٌن ٌدي عتعتمد       

 الباحث

 أصلها مجموعات ورقٌة تمت أتمتتها بأسلوب إلكترونً مستحدث

 لٌسهل استخدامها وتبادلها مع اآلخرٌن

 يصبدس عًغ انـجـٍـبَـــــبد

 (: (Electronic Sources انًصبدس االنكزشٍَٔخ  -2

 



 بموضوع بحث معٌن المتعلقةجمع المعلومات لأسلوب مهم 

ٌُلجأ إلى حصر كافة مفاهٌم ومفردات هذا المجتمع 

ٌنفرد هذا األسلوب بالشمول والدقة وعدم التحٌز 

ما ٌعٌبه هو الحاجة الماسة إلى الوقت والجهد والتكلفة العالٌة. 

 غشق عًغ انـجـٍـبَـــــبد

 أعهٕة انحصش أٔ انًغح انشبيم -1

 



األفراد بٌن اللفظً التفاعل على كلٌاً  ٌعتمد أسلوب 

المعلومات على للحصول اآلخر رأي استثارة إلى الباحث ٌدأب   

للمعلومات مؤكدة وسٌلة بأّنه ٌمتاز 

للمستجٌب النفسٌة بالحالة متأثرة بأنها المقابلة تعاب.  

 غشق عًغ انـجـٍـبَـــــبد

 :انًمبثالد انشخصٍخ -2

 



ٌما شًء أو لظاهرة الباحث انتباه مدى على كلٌاً  عتمد 

مراقبتها خالل من ما لظاهرة ُممنهج انتباه هً العلمٌة المالحظة 

أو تفسٌرها هو العلمٌة الظواهر فً المالحظة من الباحث هدف      

  تحكمها التً القوانٌن من بمجموعة والخروج أسبابها اكتشاف

 غشق عًغ انـجـٍـبَـــــبد

 :الحظخانً -3

 



والمواقع والدورٌات األطروحاتو الكتب إلى باللجوء تتمثل          

  .بالبحث عالقة ذات معلومات تقدم التً اإللكترونٌة

 غشق عًغ انـجـٍـبَـــــبد

 :انشعٕع ئنى انًصبدس انًكزٕثخ -4

 



التً االستمارة بواسطة وجمعها البٌانات استقطاب فً فعالة وسٌلة 

 المستجٌب بواسطة تعبئتها ٌتم

من هائل عدد من المعلومات على الحصول بإمكانٌة تمتاز           

  وجٌزة زمنٌة فترة خالل جغرافٌاً  المتباعدٌن األشخاص

 غشق عًغ انـجـٍـبَـــــبد

 :االعزجٍبٌ -5

 



لما نظراً  البٌانات عرض فً وتأثٌراً  استخداماً  األكثر الطرٌقة عتبرت 

 المتلّقً نفس فً عمٌق تأثٌر من تتركه

بٌانات من أمامه ٌعرض ما و المتلقً بٌن تفاعلال 

فترة ألطول المتلقً ذهن فً البٌانات ترسٌخ على العالٌة القدرة      

 ممكنة

الصور بواسطة له المعلومات تقدٌم بفكرة ٌرّحب بطبٌعته اإلنسان  

 غشق ػشض انـجـٍـبَـــــبد

 :انـصــــٕس -1

 



Compost 

R. solani 
The mixture 

P. putidae  

      Fig.(4) Effect of compost water extract, P. putidae and              

their mixture on the growth of R. solani. 
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عند المتلقً قبل من علٌها واالطالع البٌانات قراءة وتبسٌط تسهٌل  

 بأسلوب بٌنها فٌما المتفاوتة القٌم من مجموعة بٌن مقارنات إجراء

  جداً  سهل

بشكل القرار اتخاذ على المتلقً بتحفٌز أٌضاً  الطرٌقة هذه تساهم     

   .وأسهل أسرع

 غشق ػشض انـجـٍـبَـــــبد

 :األػــًـــذح  -2
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Rhizoctonia solani isolates 

Fig. 9. Effect of the interaction between some fungicides and Rhizoctonia solani 

isolates on cotton seedlings survival under greenhouse conditions. 



لتمثٌل الهندسٌة األشكال بواسطة البٌانات استعراض إلى ٌُلجأ        

 الطرق بأبسط المختلفة واألرقام البٌانات

 غشق ػشض انـجـٍـبَـــــبد

 :األشكبل انُٓذعٍخ  -3

 



Sales 

1st Qtr 

2nd Qtr 

3rd Qtr 

4th Qtr 



البٌانات تمثٌل فً وانحناءاتها الخطوط على الطرٌقة هذه ترتكز  

الممكن فمن الظواهر بٌن المتفاوتة العالقات أبعاد رصد على قادرة 

 متقطعة أو متصلة خطوط بواسطة ُتمثل أن

 

 غشق ػشض انـجـٍـبَـــــبد

 :انشعٕو انجٍبٍَخ  -4
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Molecular Weight Determination 

Distance (mm)  Size (bp) 

23,000    11.0 

  9,400    13.0 

  6,500    15.0 

  4,400    18.0 

  2,300    23.0  

  2,000    24.0 

 

 



F
lu

o
re

s
c
e
n
t 
U

n
it
s
 

80 ng 160 ng 500 ng 300 ng 

DNA Standards 



االحصائٌة التحالٌل نتائج عرض على الطرٌقة هذه ترتكز 

 غشق ػشض انـجـٍـبَـــــبد

 :انـغــــذأل  -5

 



5 4 3 2 Variable Cultivar 

-0.709** -0.868** -0.974** -0.544** 1. Pre-emergence damping-off (%) Giza 45 

 0.405*  0.416*  0.340 2. Post-emergence damping-off (%) 

 0.685**  0.860** 3. Survival (%)  

 0.927** 4. Plant height (cm)  

5. Dry weight (mg/plant) 

-0.681** -0.679** -0.760** -0.774** 1. Pre-emergence damping-off (%) Giza 85 

 0.206  0.186  0.176 2. Post-emergence damping-off (%) 

 0.847**  0.864** 3. Survival (%)  

 0.930** 4. Plant height (cm)  

5. Dry weight (mg/plant) 

-0.515** -0.675** -0.769** -0.757** 1. Pre-emergence damping-off (%) Giza 86 

 0.099  0.182  0.165 2. Post-emergence damping-off (%) 

 0.680**  0.841** 3. Survival (%)  

 0.905** 4. Plant height (cm)  

5. Dry weight (mg/plant) 

-0.542** -0.743** -0.838** -0.699** 1. Pre-emergence damping-off (%) Giza 87 

 0.086  0.279  0.196 2. Post-emergence damping-off (%) 

 0.678**  0.806** 3. Survival (%)  

 0.869** 4. Plant height (cm)  

5. Dry weight (mg/plant) 

-0.466* -0.764** -0.810** -0.767** 1. Pre-emergence damping-off (%) Giza 88 

 0.003  0.294  0.246 2. Post-emergence damping-off (%) 

 0.702**  0.887** 3. Survival (%)  

 0.831** 4. Plant height (cm)  

5. Dry weight (mg/plant) 

Table 6. Correlation a among variables used for evaluating pathogenicity of Rhizoctonia solani 
isolates on cotton cultivars seedlings under greenhouse conditions. 

a: Linear correlation coefficient ® is significant at P <0.05 (*) or P < 0.01 (**). 


