
A168: Arabic Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued 
 اسم معد القالب اسم الكاتب 

 (A) عنوان البحث 
 سؤال البحث (B) البحث لسؤال الرئیسیة المعالم حدد واحدة، جملة في

 الرئیسي
 لدراسات الرئیسي:ا (C) موضوع الدراسة الحالیة. ( فقط تفاصیل المرجع)حولھا یتمحور حدد االبحاث الرئیسیة التي 

 
عن طریق  الذي تحاول ان تحلھ" اللغز" تحدید یشمل قد الذي األساسي الدافع وضح) كلمة 100 أقصى بحد( واحدة قصیرة فقرة في

 اجراء ھذا البحث
(D)   اللغز \الدافع 

 ثالث  the “IDioTs” guide او ما یسمى "دلیل البلھاء" توافرھا في أي مشروع بحثي تطبیقيالثالث جوانب الرئیسیة الواجب 
 . الرئیسیة  الفرضیات وضح ممكنا، ذلك كان ان. البحثي الموضوع لھذا الفكري المحتوى تقف خلف التي" األساسیة" الفكرة حدد
 ؟استغاللة یمكن نظري توتر أي ھناك ھل

 

(E)  ؟الفكرة 

 الفردیة، الشركات التحلیل؟ وحدة ا؟ لماذا ؛ /الموقع الجغرافيالبلد. المثال سبیل على استخدامھا؟ تقترح التي البیانات ھي ما )1(
  سنویة، سنویة، ربع شھریة، أسبوعیة، یومیة، ؟للعینة الفترة الزمنیة العینة؛ فترة ؟… بلدان ؛القطاعات والمحافظ؛

 ؟الكلي ام خاصة باالقتصاد ،بالقطاعات خاصى الشركات،ب خاصة: البیانات نوع 
   Cross-sectionally    ؟ او دراسات عرضیة Time-series؟ سالسل زمنیة طبیعتھاو تتوقع جمعھاھو حجم العینة التي  ما )2(
 ؟  Panel dataھل سوف یتم استخدام بیانات لوحیة  )3(
باالستعانة بمساعد مصدر البیانات؟ ھل البیانات متوفرة ؟ ھل سوف یتم جمعھا یدویاً؟ كم سوف یستغرق ذلك؟ ھل یحتاج ذلك  )4(

 ؟ باحث
 ؟ ھل ھناك بیانات جدیدة مستحدثة؟ ماذا عن التمویل 

معالجة  في مشاكلاك ھل ھن؟ ھل ھناك مشكلة في دمج البیانات؟ او الناقصة البیانات المفقودة فيھناك مشكلة ستكون ھل  )5(
 وتنظیف البیانات؟ 

 البیانات؟ موثوقیة/  جودة جیدة؟ قوة إلعطاء") معنى ذا(" كافیا تباینا" االختبار" متغیرات ستظھر ھل )6(
 المصداقیةاو بناء external validity الخارجیة  المصداقیةتخص البیانات؟ مثل مشكلة  اخرى ھل ھناك اي عقبات )7(

construct validity؟ 

(F)   ؟البیانات 

ھل ھو مالئم / الالزم القیاسي االقتصاد برنامج ؟االنحدار نموذج بطریقة ھو ھل ؟يالبحث تصمیمالو األساسي التطبیقي اإلطارماھو 
و  اإلحصائیة االختبارات أفضل طبیقلت الكافیة معرفةالھل تتوافر لدیك  العادیة؟ القنوات خالل من علیھ الحصول یمكن للعمل؟

  القیاسي؟ االقتصاداختبارات 
 ؟االحصائي التحلیل مصداقیةتوثر على  إحصائیةھناك اي مشاكل  ھل لھ؟ المخطط التجریبي اإلطار مع البیانات ھل تتوافق 

(G)  أداة التحلیل ؟              

  



 نیناث  سؤالین رئیسیین 
 ھل الجدید في ھذا البحث ھو فكرتة؟ ام في البیانات المستخدمة؟ او في اداة البحث المستخدمة؟ 

فن  مخطط رسم [بمعنى ھل بإمكانك "ماوس میكي" ھذا ھل  من ھو "السائق" و ھل من المرجح "للركاب" أن یلحقوا بالركب؟
)Venn diagram( الجدید لتوضح و تصف بسیط 

(H) ما الجدید؟ 

 ماذا في ذلك؟  (I) البحث؟ ھذا بنتیجة ذلك إلى وما اتالنشاط/  السلوك/  الرئیسیة القرارات ستتأثر كیف؟  من المھم معرفة الجوابلماذا 
 واحد خالصة القول

 ما االسھام العلمي؟ (J) ؟العالقة ذات البحثیة االدبیات في للمساھمة الرئیسي المصدر ھو ما
  أدوات؟ام  بیاناتام ال فكرةعلى اي صعید؟ ال ؟ فیھھل یرغب  ؟تعاون بحثي یلزم ھل

 الكفایة؟ فیھ بما ھل ذلك طموح واقعي؟ھل ذلك  الدوریة العلمیة المستھدفة للنشر؟ماھي 
 "نتائج جیدة توجد ال" مخاطر": مرتفع" مقابل" معتدل" مقابل" منخفض" "المخاطر" تقییم

  ؛"التقادم" خطر ؛)المنافسینان یسبق الى تنفیذ البحث احد " (ةمنافسخطر ال "
 بالفكرة ام البیانات ام األدوات؟ صلة لھا ھل ھي؟ ما الخطة؟ ھذه تنفیذ في قد تواجھھا تحدیات جدیة أي ھناك ھل أخرى؟ مخاطر

(K)  اعتبارات اخرى  

 

 

 

 

 


