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فبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات من ميدان الدراسة . التي تم استخدامها في الفرضياتالمعطيات وكذلك ترتيبها بكيفية تسمح لنا بالكشف عن العالقات واالرتباطات بين المتغيرات عملية التحليل هي عملية تنظيم البيانات المحصل عليها بواسطة تقنيات جمع        :تبويب البيانات اإلحصائية: المحور الثالث لم فيما بينها وكذلك تفحص ما إذا أجيب على األسئلة بأكملها، إذ أنه ال تقبل أي استمارة رز ومراجعة وتدقيق االستمارات للتأكد من صحة اإلجابات وعدم تناقضها يقوم الباحث بف الترميز، بناء : ليات اإلجرائية األساسية وهيتتطلب عملية التحليل القيام ببعض العم       .وهذا ما يسمى بتنظيم البيانات في اإلحصاء . من أسئلتها % 5يجب على  وعادة ما يكون هذا الترميز قائما على إعطاء ترقيم . البيانات بغرض إقامة التحليل الحقاأساسه المعلومات المحصل عليها من المبحوثين و يهدف إلى تسهيل عملية تفريغ هذه ة وضع رموز معينة يختارها الباحث هي بمثابة معيار تصنف على إذ االترميز هو عملي       .أو االختيارية أو فئات مع األسئلة المفتوحةويمكن أن يكون هذا المعيار أرقاما أو حروفا في حالة االستمارة ذات األسئلة المغلقة        .البيانات في شكل أبسط يمكن للباحث أن يتحكم بفضله في كل البيانات التي تم الحصول عليهامعين، نقلص به هذه  )Code( من تصنيف البيانات وترتيبها على أساس معيارهو نوع  :تعريفه  الترميز -أوال   ونحاول أن نتطرق إلى هذه العمليات كل واحدة على حدة. الجداول، التحليل الفعلي للبيانات   .معين إلجابات المبحوثين



هو آخر عدد  nإلى  1بداية يبدأ الباحث بإعطاء أرقام لالستمارات أو المقابالت من        :الترميز عمليا - في االستمارة بمتغير الجنس فيمكننا أن نضع  01فعلى سبيل المثال، يتعلق السؤال رقم       .االستمارةالسؤال ذاته في االستمارة، ألن أسئلة االستمارة تم ترقيمها من قبل ضمن شروط صياغة مع اإلشارة هنا أن الترقيم يخص أكثر اإلجابة عن السؤال في االستمارة من ترقيم        .بفئةاالختياري في حين أن السؤال المفتوح سيتم ترميزه الحقا وال يعطى له عادة رقما، بل يرمز وثين، بعد ذلك، نمنح رقما لكل إمكانية إجابة بالنسبة للسؤال المغلق والسؤال من المبح تشير إلى  2-1وتشير إلى ذكر و 1-1: رميز اآلتي لتحديد قيم اإلجابة عن هذا السؤالالت نعم، إما ال، إما : وكذلك إذا كان السؤال مغلق، يمكن أن يحتمل ثالث إجابات وهي إما       ).أي الرقم األول يشير إلى السؤال والرقم الثاني يشير إلى اإلجابة(أنثى    مشاهدة التلفاز  2-10س   المطالعة 1 – 10س   ؟عطلة نهاية األسبوع هل تفضل 10س: كمثال  .فإن ترميز اإلجابة عنه تزيد عن ثالثة أرقام على األقل أما بالنسبة إلى السؤال االختياري  .بدون إجابة 0إلى ال و  1مز بمن بدون إجابة فيمكن أن نر 



حسب عدد االختيارات دون أن ننسى رقم  06إلى  01فيمكن أن نرمز لكل إجابة برقم من   دون إجابة 0-10س  ال أدري 06-10س  )حدد(آخر 5-10س  تصفح االنترنت 4- 10س  الذهاب إلى مكان معين  3-10س ال يطرح أي صعوبة لما يتعلق األمر باألسئلة المغلقة أو االختيارية ألن  إن الترميز         .لعدم اإلجابة على االحتماالت السابقة 0 يكون الترميز الحقا، بعدما  نعرف مسبقا بما سيجيب المبحوث لذامسبقا إطار اإلجابة، إذ ال أن يجيب ضمنه، في حين أن األسئلة المفتوحة في االستمارات وفي المقابالت لم تحدد معروف مسبقا، أي أن هذه األسئلة حددت اإلطار الذي يجب على المبحوث اتجاه اإلجابة  وعليه يمكن تحضير دليل الترميز . ن كل المبحوثينينتهي الباحث من جمع البيانات م الترميز بعدما وبالنسبة لألسئلة المفتوحة فيتم . بالنسبة إلى األسئلة المغلقة واالختيارية مسبقا         .يحصل الباحث على كل اإلجابات



هذا السند هو عبارة عن نوع . للمعطيات الخام إلى سند أو دعامة تسهل العمل على الباحثشاملة من البيانات المحصل عليها من االستمارات أو المقابالت، إنه عملية نقل أو تحويل إن تصميم جدول التفريغ هو عملية تركيبية لتجميع المعطيات تسمح بإعطاء صورة        .الفرضياتالعالقات الترابطية بين المتغيرات من أجل القيام بعملية المقارنة الضرورية الختبار ألنه المعبر الرئيسي لبناء جداول إثبات سي تصميم جدول التفريغ أهمية بالغة يكت       ):تصميم جدول التفريغ(التفريغ المسطح  -ثانيا فاألسئلة . أما الهيكلية العملية لبطاقية البيانات هذه فتكون على أساس نوعية األسئلة       .عملية المعالجة لهذه المعطيات تكون على شكل جدولتسجل فيها البيانات التي قمنا بترميزها لنعطي صورة شاملة تسهل من  من البطاقية التي د جدول التفريغ البياني سواء كان يدويا أو على أي برنامج إحصائي، بحيث يضع على العمو وهو آخر مبحوث، ثم نقوم بتفريغ هذه البيانات في  nإلى  1إذا بعد ترقيم االستمارات من   .بطاقية البيانات في األسئلة المفتوحة اإلجابة الكاملة للمبحوث مكتوبةمزدوج، في حين يجب أن تحتوي المغلقة واالختيارية يناسبها أكثر جدول التفريغ ذو المدخل ال متعلقة بالجنس، السن،  لدينا استمارة بحيث تحتوي على أسئلة: نحاول أن نوضح هذا بمثال  :رقم االستمارة وفي األعمدة المتبقية أرقام األسئلة كما هو مبين في الجدول التالي   .المستوى التعليمي، ومجموعة من األسئلة المغلقة، و أخرى اختيارية
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آخر  nستمارة حتى بمأل أجوبة المبحوثين من أول ا قومنبعد االنتهاء من تصميمه        .جويدة عميرة، التحليل اإلحصائي-2  .سعيد سبعون، الدليل المنهجي- 1  :قائمة المراجع    .الرسالة، ألن عملية المقارنة ال تتم عليهإلى أن جدول التفريغ ذو المدخل المزدوج ال يتم وضعه في تقرير المذكرة أو  اإلشارةمع        .عملية المقارنة إليهاالتي تستند ) التكرارية والتقاطعية(اإلحصائية تتقاطع ورقم المبحوث بعد االنتهاء من هذه الخطوة تكون قد اتجهنا إلى بناء الجداول في خانة اإلجابة المرمزة التي ) x(، وعلى الباحث هنا أن ينتبه إلى أين يضع عالمة استمارة



  


