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المبحث االول
scientific researchالبحث العلمي 

معالجتھا ھو اجراء دقیق وواقعي لحل مشكلة نعاني منھا في الحیاة الیومیة بكافة مجاالتھا و
اف والبحث تكون من خالل وسائل عدیدة تكشف لنا عن حقائق العلوم ومتطلباتھا لالستكش

تدالل بإظھار ویتمیز بالتفكیر واالستیعاب واإلدراك لالس، والتقصي بشكل علمي واضح 
صاء دقیق وھو استق، وباألخص االمانة العلمیة لواقع المعالجة للتوصل الى حلھا ، الحقائق 

لدراسة وانھ وسیلة ل، یھدف الى اكتشاف حقائق وقواعد عامة یمكن التحقق منھا مستقبال 
اریة  واالختب، ومن اھدافھ الموضوعیة . یمكن بواسطتھا الوصول الى حل لمشكلة محددة 
، لھا وتنظیمھا واستعراض المعرفة وتحلی. والدقة واعتماد النتائج والتبسیط ولھ غایة علمیة 

. وبناء او تكوین نموذج جدید



-:اھمیة البحث 
.معینةظاھرةلتطویرواقعیةمبادراتفيالبدائلایجاد•
.االخرىالمعلوماتضوءعلىالسابقةللمعلوماتوالتصحیحالتعدیل•
.اخطائھالتشخیصالسلبیةوالظواھرالمشاكلمعالجة•
.الواقعیةالمعلوماتفيوالدقةللصدقالعلمیةاالمانة•
.علیھااالعتمادویمكنوسلیمةمنتظمةتخطیطعملیة•

االمانة ،المجرد ، الموضوعي ، المنطقي ، التفكیر العلمي / ومن خصائص البحث العلمي 
ت واستخدام االدوا، االثراء في المصطلح والترجمة والتعریف والتقصي ، العلمیة 

.لیف والوسائل المساعدة للقیاس ویتمیز باألصالة واالبتكار واإلبداع والبحث والتأ



.مشاریع بحوث الدراسات االولیة •
.الدبلوم •
.رسائل وأطاریح الماجستیر والدكتوراه •
حوث وب. والتربویة والنفسیة واالجتماعیة والعلوم االخرى ، البحوث المتخصصة الثقافیة •

.  یة وبحوث الجامعة المتخصصة والبحوث االنسان، المؤسسات العلمیة واالقتصادیة والدولیة 

-:وتكون ھذه على شكلین •
.  وھي التحتوي على ھدف تطبیقي : البحوث النظریة •
بداع واالبتكار وھي التي تساھم في التوصل لتحقیق متطلبات المجتمع في اال: البحوث التطبیقیة •

.  واالنتاج والتجدید في كافة الحیاة العلمیة التي تظھر في المجتمعات 
.البحوث التجریبیة •



Research Sourcesمصادر البحث •
ھ في تحقیق ألمعرفة وھي تلك المعلومات والمعارف التي یطلع علیھا االنسان والتي تعین•

.اھدافھ واإلجابة عن تساؤالتھ وتحقیق طموحاتھ ورغباتھ 
سر ویف،ھدف انساني یتضمن أراء وأفكار ومبادئ ومفاھیم یمكن تحقیقھا : العلم •

.الظواھر من خالل تحلیل الحقائق والتفكیر واإلدراك واالستنتاج 
. والتوقع والضبط ، التنبؤ ، التفسیر : ومن اھدافھ •

:مصادر الحصول•
،  شخصیة الخبرة ال، المصادر العربیة واالجنبیة والمراجع االساسیة القدیمة والتاریخیة 

.االستنباط 



:التربويالبحثالىالمدخل
ResearcheducationaltoIntroducion

طریقتینفيمالئمویكونالتربويالبحثھنایھمناوالذي،بحوثھمفيعدیدةطرقاالباحثونیستخدمالمعتادمنان
المتغیراتاسقیخاللمنوذلكمتغیرینبینالعالقةتوصفالتربویةالبحوثومعظم،)النوعيوالبحثالكميالبحث(

خاللمنلكوذ،تأثیرااالكثرالمتغیرھومناوالمتغیرھذاتاثیرالىنصلوبذلكعلیھاالسیطرةاوبمعالجتھاونقوم
ومدىالنتائجفياالختالفایجادلغرضالمتغیراتعلىالسییطرةمنالبدوھنا،المعالجاتمنشكلیناونوعینتطبیق
بالبحثحوثالبمنالنوعھذایسمىوبھذا،الفرقومالحظةوالبعديالقبليالقیاسخاللمنیأتيوھذا،الحاصلالتاثیر
Quantitave)الكمي Research)االحصائيالتحلیلمعیتعاملالبحثمنالنوعھذاواعتیادیا.

Qualitative(النوعيالبحثاما Research(عنیفتشبلالمتغیراتقیاساوالمتغیراتبمعالجةالیتعاملفھو
)وغیرھا...ةالطلبمقابالت،البدنیةالمؤشرات،الكینماتیكیةالمتغیرات،الصفات(،الواقعفيیجريوما،الوصف

التحلیلاشكالالنوعھذافيایضاویدخل،منظوراتعدةومنالمعلوماتمنقیمةالنوعيالبحثیعطیناوبھذا
.االستكشافاواالستنتاجخاللالباحثویلخصھامقابالتعدةاو،بالمالحظة



الكميالنوعيالبحثعنصر
استداللياستنتاجيالفرضیات
عشوائيمعینغرضذاتالعینة

مختبريحقیقيعالم،طبیعيالموقع
موضوعيأداءواضحةاولیةوسیلةالمعلوماتجمع

مستقبالیحددللتغییروقابلمرنالتصمیم
،تفسیري،وصفيالمعلوماتتحلیل

استكشافي
ياالحصائالتحلیل



:البحوث التربویة الریاضیة •
ن  وھي التي تطبق فیھا الخطوات العلمیة في معالجة المشاكل الریاضیة  وم•

-:انواعھا 
). كل شيء فیھ فعالیة وتقویم ( البحث االدائي •
).  السیاسات ، االغراض ، القیم ( البحث الفلسفي •
).االھداف ، مناھج دراسیة ( البحث المنھجي •
.البحث التاریخي •
.البحث المسحي •
.البحث التجریبي •



:بدایات في تنظیم وترتیب محتویات البحث •
الدبیاتاعلىالتركیزالىوربطھا.الحقلذلكفيمتراكمةمعرفةامتالكالىالبحوثكتابةفيالحاجةتكمن•

.منھاوالناجحةالفاشلةالسابقة
فيمعلوماتالوھذه،البحوثكتابةفيالماضیةالسنینعبرالباحثینمعتساھمالعلمیةوالمنظوراتالمعلوماتان•

وانسبقوالتيھاإلعادتحاجةفیھالیسالتيالكتابةتجنبفيالباحثینوتساعدتسمحالسابقةواألدبیاتالبحوث
.یدجدشيءكتابةفيتساھمكتابةایجاداوصیاغةلغرضتفیدناوھذه.السابقونالباحثونالیھاتطرق

نبدأاننستطیعتىحاالدبیاتفيالسابقةالبحوثوتقییمالنظراعادةالباحثینمنیتطلبالكتابةعملیةبدایةوفي•
یعرفحثالبایكونوان.معنویةقیمةولھاوجدیدةحقیقیةاالفكارتكونوان،لھالتطرقیتملمجدیدبموضوع

المحتوىونیكوبذلك،الجدیدالبحثفيللمساھمةعلمیةبكفایةواسعوفھمادراكفیھیمتلكالذيالحقلحقیقة
.العلميللتقصيالمنطقيالتفكیریعكسالعلميللبحثوالتنظیم

علمیةالوالبحوثبحثكبینواضحةومعایشةتفاعلھناكیكونانوھيبھااالخذمنالبدمھمةاعتباراتوھناك•
.السابقة

الحكموإعطاءالبحثیقیمانویجبألبحثلكتابةالتحضرقبلیتموھذا،وموضوعھالبحثمحتوىتقیممنوالبد•
.)البحثاطار(فیھالخوضنرغبالذيالحقلفيمساھمتھناحیةمنعلیھ



: اسلوب الكتابة ومقدارھا وعناوینھا •
:قبل البدء بالكتابة البد االخذ بنظر االعتبار المیزات الرئیسیة التي ھي •
.  ي في الطبع ومعرفة طول الفقرات المطلوبة وكم تساو، یجب تحدید الكتابة عن كل موضوع مسبقا : مقدار الكتابة •

ابة الفقرات وعند كت. وغیرھا ....والملخص والجداول واإلشكال والشروحات  والتعلیقات ، وتتضمن الكتابة العنوان 
:  البد من استخدام المعادلة التالیة 

صفحة واحدة من الطباعة = كل اربع فقرات من الكتابة •
ى المشكلة الخاصة وتتم المناقشة عل، بوضوح وبشكل مباشر ) الن الزائد كالناقص(وبالتركیز على النقاط الرئیسیة •

.  تجنب التكرار وإعادة الفقرات . والتقصي عنھا 
لألفكار التي ) Out line(ویتم ذلك من خالل االعتناء بكتابة الخطوط العریضة : الخطوط العریضة وعناوینھا •

وط العریضة ان كتابة الخط. ویتم ذلك بسلسلة متعاقبة من الكتابة وحسب اھمیتھا . ترغب في عرضھا ومناقشتھا 
.یساعد الباحث في مسك تنظیم وترتیب البحث وعالقة اقسام البحث على ضوء  اھمیتھا 

م وعدم البد من تحدید اسلوب للكتابة والھوامش والمصادر وعلى شكل واحد محدد وواضح ومفھو: اسلوب الكتابة •
.التكرار 

ع المشكلة وعند عرض االفكار والنتائج ان تكون باسلوب مباشر ویعكس كیفیة تعاملك مع االفكار ومناقشتھا م•
واالعتماد على الكتابة العلمیة



:ویتضمن ثالثة اقسام رئیسیة  تنظیمیة في كتابة البحوث •
.المواد التمھیدیة •
).المتن(صلب البحث •
.المصادر والمراجع والمالحق -ج •



Abstractالملخص •
ص عمل ویعتبر الملخص عملیة مسح لمحتویات البحث والملخ، الملخص ھو مختصر شامل للمحتوى والغرض من البحث •

ص البحث ویتضمن ملخ، ویجب ان یحتوي على المعلومات او النبذة الموجودة في متن البحث ، مستقل وبدون ذكر المصادر 
-:مایلي 

.بیان تعریفي من عدة سطور عن طبیعة المشكلة والتقصي عنھا •
.والعمر والجنس وممیزاتھا وانتمائھا ونوعھا ، وصفھا ، العینة وتحدید عددھا ، المنھج المتبع •
.االجراءات المیدانیة الرئیسیة واالختبارات والمھارات المستخدمة •
.اجراءات جمع البیانات المھمة ، ادوات البحث ، وصف تصمیم البحث •
.النتائج الرئیسیة واالستنتاجات والتوصیات المھمة •
ھنا و، وان حجم الملخص یكون مرتبطا بحجم البحث االصلي ، كلمة او اكثر قلیال ) ١٥٠(یفضل ان ال تزید عدد الكلمات عن •

. كلمة ھو خطأ وإنما الذي نقصده ھو التلخیص وعدم االسھاب بالكتابة )١٥٠(ذكرنا االفضل ولیس ھذا ان زاد عن 
ابواب وعلى ) ٥(ویقوم بتبویب الملخص الى ، صفحات ) ٥-٤(الن من االخطاء لدى بعض الباحثین ھو وضع الملخص ب •

رض ونذكر دائما ان الملخص ھو موجز دقیق وشامل وان یكون الباحث متأكدا من ان الملخص یعكس الغ، شكل سرد مفصل 
فضل وابدأ بالملخص مع المعلومات االكثر اھمیة وال تضیع المكان بإعادة العنوان واأل،من الدراسة والمحتوى الرئیسي 

.توضیح الغرض من الدراسة وأھدافھا 
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:المفاضلة بین التصامیم المختلفة 

:  لتصمیم وھي یسألھا الباحث قبل اختیار   ا، المفاضلة على استخدام التصمیم على عدد االسئلة تعتمد 
.صائیة طبیعة البیانات الالزمة الختبار الفرضیات االح، طبیعة المعلومات المراد الوصول الیھا •
ستویات توضیح این یكمن تركیز الباحث واھمیتھ في الجنس ام الذكاء او صفة معینة وتحدید الم•

.المتعلقة 
لدراسة والعینة ھل ان العینة المفترضة كبیرة بشكل كاف وتتیح الفرصة الختبار دقیق لفرضیات ا•

.تشكل عشوائیا لتمثل المجتمع 
.  افئة طبیعة فرضیات الدراسة االحصائیة تتطلب وضع العینة في مستویات متجانسة ومتك•
.  ان قوة التصمیم تعتمد على حجم تأثیر المعالجة من الناحیة العلمیة •
.اعتماد التصمیم الذي یزودنا بأقصى درجة من الفاعلیة لالجابة على اسئلة الدراسة •
.توفر السالمة الداخلیة والسالمة الخارجیة للتصمیم التجریبي •



:تقییم مالئمة التصمیم 

: تقییم مالئمة التصمیم التجریبي على االسئلة التالیة یعتمد 
ي وتأثیر الخطأ ھل یعتمد تصمیم الباحث على حساب تقدیر صادق للتأثیر التجریب•

؟
ابلة او ھل ان اسلوب جمع المعلومات یقود الى نتائج االختبار الموضوعي او المق•

. الخ بحیث تعطي نتائج ثابتة ... المالحظة 
یة ھل ان التصمیم یمكن الباحث من الحصول على مستوى اقصى من الفاعل•

المؤثرة لذلك الموضوع ؟
ة البحثیة ھل ان التصمیم واجراءاتھ االحصائیة تعتبر مقبولة من الناحیة العملی•

لذلك الموضوع ؟



:انماط التصامیم البحثیة 

) .Quantitative Designs(كمیة تصامیم •
) .Qualitative Designs(تصامیم نوعیة •
) .Mixed Designs) (كمیة ونوعیة ( تصامیم مختلطة •
،  ظاھرة اذا كان الباحث مھتما بالجانب الكمي للظاھرة مثل ایجاد تأثیر المتغیرات على•

قة بین ایجاد كیف یتسبب احد المتغیرات في احداث تغیر على الظاھرة او ایجاد العال
.  متغیر واخر وھذا یتبع من خالل التصمیم الكمي 

اما وصف الظاھرة اللقاء الضوء علیھا وشرحھا وتوضیحھا وفھمھا وھذا الوصف •
یم النوعي ویتبع من خالل التصم، النوعي للظاھرة ویطلق علیھ احیانا الوصف اللفظي 

  .
طلق علیھ اما اذا كان االھتمام بكال الجانبین الكمي والنوعي للظاھرة في نفس الوقت فی•

ومساعدتھ ، قة واھمیة التصمیم تھیأ الباحث للحصول على بیانات دقی. التصمیم المختلط 
. حة في استخدام االدوات وھو عملیة تنظیمیة وترتیبیة وفق مراحل وسیاقات واض



-:انواع التصامیم البحثیة للمنھج الوصفي

م تصامیم وصف الظواھر الطبیعیة التي ھي من صنع االنسان في مجال العلووھي •
رض االنسانیة واالجتماعیة واالقتصادیة وھي ظاھرة تزید من االستیعاب والفھم والغ

. منھا التنبؤ بتلك الظاھرة وضبطھا والتحكم فیھا
على وصفا وبعض االحیان تتناول البحوث الوصفیة عینة من البحوث التجریبیة وتعمل•

-:ة مایأتي وتضم التصامیم البحثیة الوصفی، دقیقا وایجاد الترابط بین ظاھرة واخرى 
:Survey Studyالدراسات المسحیة•
وھي منبعثة من المنھج الوصفي وھي تمثل وصف حالة معینة ودراسة حالة•

.  ا االفراد والظواھر والممارسات واالتجاھات والممارسات والمیول ووصفھا وصفا دقیق
، یفھا وتحلیل الوثائق وتصن، دراسات تحلیل العمل ، ومنھا دراسات المسح المدرسي 

، مسح التعداد السكاني، مسح المجتمع المحلي ، مسح للرأي العام حول ظاھرة معینة 
دراسات وان ال، ) الجسمیة ( مسح لعناصر اللیاقة البدنیة والقیاسات االنثروبومتریة 

.المسحیة اكثرھا استخداما في التصامیم البحثیة للمنھج الوصفي 



لالستبیان انواع 
.  حریة كاملة ومتنوعة لإلجابة عن اسئلة : المفتوح االستبیان •
).كال، نعم (تحدید احتماالت االجابة ب ) : المغلق( االستبیان المقید •
،  كثیر ، جدا كثیر( مثل ) متنوع بین االثنین ( االستبیان المفتوح المقید •

عطائھا وتعویض وصفھا عن طریق سلم لیكرت إل) نادرا ، قلیل ، متوسط 
). اسئلة مفتوحة ولھا نھایة (درجات تقییمیھ 

خدم ھذا ویتضمن صور رسوم بدال من االسئلة ویست: االستبیان المصور •
. شیریة وتعبیر عن الصور بإجابات تأ، االستبیان مع االطفال واألمیین 

للمقارنة بین وھو الوسیلة الوحیدة، ویعتبر االستبیان خطوة للصلة باالفراد •
االفراد واالطالع على اراء واتجاھات ومیول ومشاكل الرأي العام وھو 

وسیلة للوصول الى الھدف 



:  دراسات المقابلة 

تبیان عن تكنیك الدراسات المسحیة ومشابھ الى بحث اسئلة االسعبارة 
الكتابة واالخرى عن طریق، واالختالف بینھما انھا اسئلة شفھیة للمقابل 

لبحث وھي لقاء یتم بین الباحث والمجیب لغرض تحدید ھدف واضح ل، 
ویرھا وتحتاج الى استمارة لجمع المعلومات والبیانات او تسجیلھا وتص

. مع تثبیت المكان والتاریخ والوقت 



:: دراسات المالحظة 

وء واجراء التقویم على ض، ان الھدف من تحلیل المالحظة ھو تشخیص واقع ما 
مالحظة التحلیل والتشخیص ویعتمد تصمیم دراسات المالحظة على القائم بال

فالمالحظة اداة لجمع المعلومات تتغلب على ، كأساس لجمع المعلومات 
رة الصعوبات بأدوات مسح وتوفر قدرا كافیا من المعلومات الكمیة عن الظاھ

امیرات وتعتمد على المالحظین او االدوات التكنولوجیة الحدیثة كالسجالت والك
.لتسجیل السلوك موضع االھتمام 



لة الدراسات الطویالمستعرضة والدراسات 
فة بحث تكون فیھا العینة من اعمار مختلطریقة : الدراسات المستعرضة •

ثل ومنھا جمع المعلومات من خالل عینة تم، ومعرفة تأثیر النمو او النضج 
كما في شرائح عمریة او وصفیة مختلفة لمعرفة التطور عبر الزمن او الصف

. حدد للوقوف على التغیرات في مفھوم الوقت الم، دراسات علم نفس النمو 
. ت متتالیة طریقة بحث تكون فیھا نفس العینة عبر سنوا-:الدراسات الطویلة •

مثال وھي جمع المعلومات من خالل تتبع التغیرات التي تطرأ على السلوك
. وقیاسھا في اوقات متغیرة ومتتابعة 
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مناھج البحث العلمي
یمھا یرمي للوصول الى الحقائق والقوانین العلمیة وتنظ: النظري المنھج •

.واكتشاف حقائق ونظریات 
التطویر وتقسم لتطبیق النشاط العلمي وایجاد حلول للتعدیل و: المنھج التطبیقي •

:البحوث حسب مناھج البحث الى 
.المنھج التاریخي •
.المنھج الوصفي •
.المنھج التجریبي •
مناھج اخرى •



المنھج التجریبي

curriculumExperimentalالمنھج التجریبي _ •
التجریبي ھو التغییر المتعمد والمضبوط للشروط المحددة لحادث ما•

تي اثرت ومالحظة التغییرات الناتجة في الحادثة نفسھا وتفسیرھا واالسباب ال
. علیھا

التجریبي بأنھ ویتمیز البحث. والبحث التجریبي یبحث عن السبب وكیفیة حدوثھ •
حیطة وانھ اجراء لضبط العوامل المؤثرة الم. النشاط العلمي الدقیق المضبوط 

لى بالتجربة ماعدا عامال واحدا ھو المتغیر المستقل لغرض قیاس تأثیره ع
. المتغیر التابع 



:ھ مفھوم التصمیم التجریبي وأغراض
ظروف التصمیم بانھ الخطة التي یتم على ضوءھا بناء تخصیص االفراد للیعرف •

ذن یتضمن كال فالتصمیم ا، التجریبیة او المعالجات التجریبیة لألفراد في عینة الدراسة 
وف والتي تتضمن المنھج او الطریقة التي س، من بناء مشكلة البحث وخطة الدراسة 

:ویتمثل التصمیم بغرضین ، تتبع لدراسة المشكلة 
د الدقیق في مساعدة الباحث على التوصل الى اجابات عن اسئلة البحث والتحدی-:اوال •

ھا لالجراءات التي سوف یقوم بھا الباحث والمعلومات التي یجب جمعھا وطرق جمع
ى وتحلیلھا وما ھو المتغیر المؤثر الذي یدخل في المعالجة ومن خاللھا التعرف عل

. یمي واخیرا یعتبر االطار التنظ، التحلیالت االحصائیة التي یستخدمھا الباحث 
او ناتجا عن سواء كان ناتجا عن المتغیر التجریبي، یتمثل في ضبط التباین -:ثانیا •

مع حیث ان التصمیم ھو مجموعة التعلیمات من اجل ج، المتغیرات الدخیلة او الخطأ 
:  وتحلیل البیانات بطرق محددة ووظیفتھ تنحصر في 



:مفھوم التصمیم التجریبي وأغراضھ 
.تحدید التباین الناتج عن المتغیر التجریبي •
.ضبط تباین العوامل الداخلیة والخارجیة •
.تقلیل تباین الخطأ الناتج من التأثیرات التجریبیة •
راك المجموعة ومن خالل ذلك یوضح التصمیم تأثیر المتغیرات المستقلة وتوضیح كیفیة عدم اشت•

ة یسبب الشك ان اي اشتراك بین المجموعة الضابطة والتجریبی( الضابطة بعوامل المتغیر المستقل 
یل مایمكن من وبھذا نھدف الى تقل، وكذلك ضبط تأثیر المتغیرات الدخیلة ). في النتائج وغموضھا 

ة القیاس وان تباین الخطأ سببھ ینتج عن خطأ في عملی، تباین الخطأ والذي یشمل خطأ القیاس 
قطة اخرى من وربما نشیر الى التباین في خطأ النتائج من نقطة من الزمن الى ن، وعدم الثبات فیھا 

ھ االختالف الزمن وھذا ربما سببھ الفروق الفردیة الخاصة باالفراد وتباین خطأ القیاس الذي سبب
ت واختالف االنتباه والذاكرة والتعب والمزاج واالنفعاال، في االستجابات من محاولة ألخرى 

وبة اضافة الى ضبط ادوات القیاس من خالل اختیارھا نقیس نفس الخصائص المطل، وغیرھا 
م التجریبیة وسوف نعرض انواعا مختلفة من الوحدات التجریبیة التي تعتمد علیھا انماط التصامی

-:وھي 
) .case study(معالجة لفرد واحد وبھذا یتعامل الباحث مع طالب واحد •



:مفھوم التصمیم التجریبي وأغراضھ 

ب وبھذا یتعامل الباحث مع طال) واحد تلو االخر ( عدد من االفراد •
واحد ویلیھ االخر 

.مجموعة واحدة ویتعامل الباحث مع مجموعة من الصف •
.مجموعتین ویتعامل الباحث مع مجموعة واحدة من مجموعتین •
.ثالث مجامیع ویتعامل الباحث مع مجموعتین من ثالث مجامیع•
المجامیع الكلیة المنتظمة ویتعامل الباحث مع طالب المدرسة•

.جمیعھم 
•



جریبي الخطوات الرئیسیة التي یتخذھا الباحث في البحث الت

•
.اتخاذ قرار ان التجربة تحل مشكلة البحث او تعالجھا •
) .صفریة او بدیلة ( صیاغة الفرضیات •
).المتغیر المستقل والتابع( اختیار المعالجة التجریبیة •
.اختیار العینة ومطابقتھا للمشكلة •
.  اختیار التصمیم التجریبي المالئم •
.الخطوات االرشادیة التي تقود الى التجربة •
.تنظیم وتحلیل المعلومات •
:كتابة تقریر البحث التجریبي ویشمل •
.كیفیة تعیین واختیار العینة •
.التصمیم التجریبي •
.التداخل والمواد واالجھزة المستخدمة •
. السیطرة على المتغیرات الدخیلة •
.المقاییس المعتمدة او المالحظات •



:Descriptive Curriculumالمنھج الوصفي -:ثانیا 

ور بحیث التصور الدقیق للعالقات المتبادلة بین المجتمع واالتجاھات والمیول والرغبات والتطوھو •
.  یعطي للبحث صورة للواقع الحیاتي ووضع المؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلیة 

-: خطوات تنفیذ المنھج الوصفي •
.  دراسة وتحدید المشكلة وكیفیة اختیارھا •
.الفرضیات •
.العینات •
.صحة وثبات المعلومات •
.تحدید االدلة الثابتة والقاطعة •
.  تلخیص البیانات •
).المقابلة ، المالحظة ، االستبیان ( اختیار اسالیب جمع البیانات •
. اعطاء التفسیرات والتبریرات العلمیة الدقیقة والمنطقیة •
.وصف النتائج وتحلیلھا وتفسیرھا بوضوح •



-:ویتم جمع المعلومات في المنھج الوصفي عن طریقتین •
.مجتمع االصل ككل •
.  عینة من مجتمع االصل وتمثیلھ تمثیال حقیقا •
•
-:انواع التصامیم البحثیة للمنھج الوصفي •
لوم وھي تصامیم وصف الظواھر الطبیعیة التي ھي من صنع االنسان في مجال الع•

الغرض االنسانیة واالجتماعیة واالقتصادیة وھي ظاھرة تزید من االستیعاب والفھم و
. منھا التنبؤ بتلك الظاھرة وضبطھا والتحكم فیھا

عمل على وبعض االحیان تتناول البحوث الوصفیة عینة من البحوث التجریبیة وت•
الوصفیة وتضم التصامیم البحثیة، وصفا دقیقا وایجاد الترابط بین ظاھرة واخرى 

-:مایأتي 



:Survey Studyالدراسات المسحیة

راسة منبعثة من المنھج الوصفي وھي تمثل وصف حالة معینة ودوھي •
حالة االفراد والظواھر والممارسات واالتجاھات والممارسات والمیول 

دراسات ، ومنھا دراسات المسح المدرسي . ووصفھا وصفا دقیقا 
ام حول مسح للرأي الع، وتحلیل الوثائق وتصنیفھا ، تحلیل العمل 
ح مس، مسح التعداد السكاني ، مسح المجتمع المحلي ، ظاھرة معینة 

وان ، ) یة الجسم( لعناصر اللیاقة البدنیة والقیاسات االنثروبومتریة 
منھج الدراسات المسحیة اكثرھا استخداما في التصامیم البحثیة لل

.الوصفي 



:Common relationships study: دراسة العالقات المتبادلة 
-:وتضم االتي 

. وتستخدم كثیرا في بحوث التربیة الریاضیة Case studyدراسة الحالة 
. تحلیل العالقات بین متغیرات االفراد / دراسة المقارنة والعالقات 

. الدراسات االرتباطیة 
. الدراسات التتبعیة 
. دراسات المالحظة 

او استخدام ، فالكمي استخدام االرقام مثل ماھو حجم البطالة في العراق ، ویمكن وصف الظواھر اما كمیا 
.  الوصف اللفظي مثل ماھي الممارسات الشخصیة للطالب المتفوق 

ة او المقابلة فالتصمیم المسحي یعتمد على االستبان، وبأمكاننا استخدام التصمیم المسحي وتصمیم المالحظة 
او ، غلقة او م، ىاو اسئلة مفتوحة مغلقة )والخ ... ، غیر موافق ، موافق ، موافق بشدة –سلم لیكرت ( واستخدام 

.مصورة لالطفال



: : Historical Curriculumالمنھج التاریخي 

وتحلیلھا یسجل االحداث التاریخیة والوقائع السابقة التي حدثت في الماضيمنھج •
وتفسیرھا فھو منھج یصف ویسجل الوقائع، وربطھا باالحداث الحالیة والمستقبلیة 

ویعتبر ، ل وتحلیلھا للتوصل الى حقائق القصد منھا رسم صورة تنبؤیة للمستقب
ي الماضي تقریر صحة البیانات المتوافرة لحادثة او ظاھرة انسانیة او طبیعة تمت ف

حة وھو تطویر صورة متكاملة واض. بواسطة القراءة والتأمل والتحلیل والنقد 
دراسة ویركز المنھج التاریخي على، للحاضر عن طریق فھمنا الصحیح للماضي 

.  الماضي من اجل فھم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل 
ة المقارنة بین مرحلتین زمنیتین وجمع التراث والجذور التاریخی: اھمیتھ •

مراحل ونظریاتھا وصلتھا بالتطور االجتماعي والسیاسي وسلوك المجتمعات وال
العمریة لإلنسان وتطوره وغیرھا وتطور االلعاب وإظھار ایجابیات وسلبیات

جیولوجیا ادراك الصلة بین التربیة وبیئتھا وفي دراسات علم االثار وال، الماضي 
الخ ... والتاریخ البشري 



:خطوات المنھج التاریخي 
.  انتقادھا ، تحدید المشكلة -:اوال 
قیقة والمصادر التي تكون قریبة الى الواقع وتعكس الح) االصلیة ( جمع مصادر المعلومات للمادة العلمیة االساسیة -:ثانیا 

.  الثانویة للمعلومات والتي تعتمد على المصادر االولیة ونقوم بتصنیفھا وتلخیصھا ومراجعتھا 
) .النقد الداخلي والخارجي ( نقد المادة العلمیة -:ثالثا 

.  صیاغة الفروض -: رابعا 
.  تفسیر النتائج وكتابة تقریر البحث -: خامسا 
.  االستنتاجات والتوصیات -: سادسا 

-: اخطاء الباحثین في المنھج التاریخي 
.  الباحث یختار المشكلة والتي التتوفر فیھا مصادر تاریخیة كافیة ومقبولة او ال وجودلھا 

.  االعتماد على المصادر الثانویة التاریخیة 
.ریخیة واالستماع بشيء والتي بدورھا تؤثر وتفسر المصادر الت، غیر واع او مدرك الى القیم الشخصیة التحیزات 

.  استخدام افكار من معرفة غیر مناسبة لشرح الحوادث الماضیة 
.  عدم توثیق الحقائق جیدا 



وھناك مالحظات عن استخدام المنھج 
والتاریخي 

.المواضیع التاریخیة تختلف حسب الفترة الزمنیة ان •
وع حسب وحدة الموض: تكون المواضیع التاریخیة باتجاھین •

ي التاریخي السیاس، مثل التاریخي االجتماعي ، وتحدیده 
وحسب الزمن ، واالقتصادي ، وسیر وشخصیات 

لمنھج وا، منھج التحلیل : من ابرز المناھج البحثیة التاریخیة •
منھج وال، والمنھج االستقرائي ، والمنھج االستداللي ، السردي 
.المقارن 
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البحثاطار

البحثخطوات كتابة اطار•
: العنوان / اوال  •
یقال عنھ عنوان وجمعھ عنوانات  وھو اسم البحث ومسماه  •
مختصرا ، واضحا، جدیدا اصیال ، جذابا  منبثقا من الموضوع(( یكون یجب ان •

ات نفسھ ، یتصف بالصدق  وتكامل الغرض من الدراسة، یحتوي على المتغیر
)) المستقلة والتابعة وعینة البحث مع اسم اللعبة

:مقدمة البحث /    ثانیا•
ل مثلث وتكون على شك) خطبة الكتاب(المقدمة او التقدیم ویسمیھا  قدماء العرب •

دمة التمھید   ومق:ھرمي  مقلوب قاعدتھ الى االعلى وقمتھ الى االسفل  تتكون من 
عامة  والخاصة من المتغیرات المبحوث  واھمیة البحث والتي تكون من دور 
. لةالمتغیرات المستخدمة  والحاجة الیھا من قبل الباحث للنھوض   بحلول المشك



:مشكلة البحث / ثالثا •
تكون مختصرة ودقیقة •
مستنبطة من احساس الباحث •
اھمیتھا بالنسبة للمجتمع المبحوث •
..............تكون على شكل : اھداف البحث /  رابعا •
الخ ......مثال التعرف على تأثیر..... تحقیق غایة•
الخ .... مثال  ھل المنھج التعلیمي تأثیر ...االجابة عن اسئلة او تساؤل •
فروض البحث÷خامسا •
.التخمینات الذكیة•
.الحلول المقترحة•
واالجابة او االجابات عن التساؤالت المثارة •



:مجاالت البحث : سادسا •
.مجتمع البحث العام والخاص:    المجال البشري•
وینقسم فیھ ھل الراي الى ) فترة او مدة اجراء البحث :  (المجال الزماني•
سلیم یبدا من تاریخ اعالن اقرار الموضوع رسمیا بكتاب رسمي لغایة ت-:اوال•

.البحث 
االختبارات یبداء من تاریخ بدء التجربة الرئیسة الى نھایة التجربة ب-: ثانیا  •

.االنیة او البعدیة
ویفضل ان یذكر لھ مكان بدیل ) مكان اجراء التجربة:  (المجال المكاني•



:تحدید المصطلحات / سابعا  •
تخدمھا ھي تعریف واضح ومختصر لجمیع المفاھیم والمصطلحات التي یس•

ف أي كل كلمة توجد في عنوان البحث یجب ان تعر( الباحث في بحثھ  
حسب الضوابط البحثیة

تعریف قاموسي•
تعریف اشتراطي•
:تعریف اجرائي ینقسم الى •
التعریف االجرائي التجربي  -١•
التعریف االجرائي القیاسي-٢•



اجراءات البحث/ ثامنا •
ث منھجیة البحث المستخدمة وطرق  واسالیب   اجراءات البح•

-:وتشمل ما یأتي . 
منھج البحث•
عینة البحث•
ادوات البحث •
وسائل جمع المعلومات •
الوسائل االحصائیة•
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:اھداف البحث العلمي العامة•
.البحث عن شيء لم یسبق ان تطرق لھ احد •
.البحث عن شيء ناقص لغرض اكمالھ •
.البحث عن شيء غامق ویحتاج الى توضیح •
،البحث عن الجدید واكتشاف المجھول •
.التعرف على حاالت لم یعرف نتائجھا •
،التعرف على افضلیة الحاالت ومقارنتھا •
.مدى تطابق النظریات والمبادئ والمفاھیم مع الواقع•
.بناء او تكوین نموذج جدید•
.وضع تفسیرات وتحلیالت لشرح ظاھرة او مشكلة معینة•
.االھداف باإلمكان تحقیقھا•



-:االھداف واسلوب كتابتھا •
فر من ونعني بھا التوصل الى حقائق جدیدة او معلومات مفیدة تسد نقصا قائما في المتو•

ة ویجب ان تصاغ بعبارات واضحة ومختصرة ومحدود، المعلومات في ذلك االختصاص 
:تحدیدا دقیقا وتكون على اشكال 

.طرح سؤال او عدة اسئلة من الباحث االجابة علیھا من خالل بحثھ•
.طرح ھدف او عدة اھداف للوصول الى تحقیقھا •
.طرح فرضیة بشكل ھدف ویعمل الباحث على تحقیقھا •
.اختیار مفھوم او نظریة او مبدأ •
.والبد من ان یتمكن الباحث من تحقیقھ•
.البد من االنسجام التام بین العنوان والمشكلة والھدف •
.  تابعان االھداف تصاغ من العنوان من المحافظة على كتابة المتغیر المستقل والمتغیر ال•



Research Hypothesis: فرضیات البحث•
لى الخبرة الفرض ھو تخمین او اقتراح من الباحث لتفسیر حالة او حاالت التي تعتمد ع•

ضع وبھذا یعتبر الفرض ھو و، الشخصیة او من خالل طرح موضوع في مصدر معین 
) .محتملة(حلول ممكنة او غیر ممكنة 

لنتیجة وتخضع ھذه الفروض الى االختبار والتجریب إلثباتھا اذن ھي تفسیر مؤقت•
ق اال بعد وال یعد الفرض حكما على االطال. المشكلة المحتملة ویحاول الباحث تفسیرھا 

ھو اقتراح و. اثباتھ وھو تفسیر یعبر عن التفكیر نحو تفسیر كل ما یشاھده ویجربھ 
الفرض و. مؤقت غرضھ فھم وتفسیر الوقائع المشاھدة والمجربة قبل ان تصبح دلیال 

داة لحل العلمي الصحیح الموضوعي المنطقي یقود الى نتائج وحقائق صحیحة وھو اال
.المشكلة او حلول مقترحة لحل المشكلة 

•



.االیجاز والوضوح والدقة في الصیاغة •
.الشمول والربط •
.الفروض خاضعة لالختبار •
.خالیة من التناقض •
.الفرض المحتمل لحل المشكلة •
.یرتبط بالمتغیر المستقل والتابع •
.االستناد على اسس علمیة •
.عدم التحیز •



.  تغیرین والفروض على انواع منھا لتحدید العالقة بین متغیرین او فرق بین م•
او ھناك فرق معنوي او ال یوجد ، ویحدد بأن ھناك عالقة او عدم وجود عالقة 

.فرق معنوي 
:وھناك مالحظات اخرى في صیاغة الفرضیات وھي •
.یمكن ان یصاغ الفرض باإلثبات او النفي •
كثیر ، دا كبیر ج، ) سلبي ، ایجابي ( تحدید نسبة او حجم او شكل التأثیر مثال •

.الخ ...
.من الممكن ان تكون ھناك فرضیة رئیسیة واحدة او عدة فروض •
.عدم دمج فرضیتین مختلفتین في مفاھیمھا بفرض واحد •
.تحدید نسبة تحقیق الفرض في مناقشة نتائج البحث •
•



:انواع الفرضیات •
الفرضیات العلمیة            : اولھما ( ھناك نمطین من الفرضیات •

)Scientific Hypotheses( ، الفرضیات االحصائیة     : وثانیھما
)Statstical Hypotheses. (
صیغة عامة فالفرضیات العلمیة ھي تلك التي توضع على شكل جملة توضح ب•

جراءات التي لكنھا التوضح اال، او بلغة المفاھیم  العلمیة بین متغیرین او اكثر 
.یمكن ان تتبع من اجل التحقق من معقولیتھا 

لغة اما الفرضیات االحصائیة فھي عبارة عن ترجمة للفرضیات العلمیة ب•
وھي قابلة ) Parameters(القیاسات المجتمعیة التي یطلق علیھا المعالم 

تتبع وذلك النھا تحدد القیاسات واالجراءات التي یجب ان، لعملیة االختبار 
.للتحقق من معقولیتھا او عدم معقولیتھا 

•



شكل مباشر ان تتضمن الفرضیة التعبیر عن العالقة بین متغیرین او اكثر اما ب•
.او غیر مباشر 

ط مع االھداف تتضمن في صیاغتھا المتغیر المستقل او المتغیر التابع وترتب•
البحث التي ان یكون لدى الباحث التبریرات الكافیة التي تستند الى النظریة و•

.تجعل من اختیاره لفرضیتھ امرا یستحق ان یتم اختباره 
.ان تكون الفرضیة قابلة لالختبار •
.التحدید في الفرضیة ولیس العمومیة •



او وھو الذي یشیر الى طبیعة او شكل العالقة): المباشر( الفرض الموجھ •
ملیات ان الطالب یتفوقون على الطالبات في ع( الفرق ومثال تحدید الفرق 

).الرمي او الركض
ن ویشیر الى وجود عالقة او فرق بی): غیر المباشر(الفرق غیر الموجھ •

علم بین یوجد فرق معنوي او فرق ذات داللة احصائیة في الت( المتغیرات مثال 
).المجموعتین



:الفرض االحصائي •
القة او التوجد ع( ویشیر الى عدم وجود عالقة او فرق بین المتغیرات مثل) : الفرض الصفري(-•

) .عدم وجود عالقة بین البنین والبنات في الحركات االساسیة االولیة 
یر موجھة كما في اما فرضیة بدیلة موجھة او فرضیة بدیلة غ، ویرتبط بالفرضیة البدیلة فقط شكلین •

فإننا ففي حالة وجود فرضیة بدیلة موجھة، وبعدھا نصوغ الفرضیة االحصائیة ، االمثلة اعاله 
.نتعامل مع اختبار ذیل واحد من منحنى توزیع االختبار 

یة فاننا اما اذا كان التعامل في فرضیة احصائیة لیس لھا وجھة معینة الى جانب الفرضیة الصفر•
.  نتعامل مع اختبار احصائي ذي ذیلین اي ان االختالف قد یظھر في اتجاھین



:وھيالمیدانیةاجراءاتھفیھاالباحثسیخوضالتيالمجاالتوھي
.وجنسھاوفئتھاوانتمائھاالرئیسیةومواصفاتھاالعینةیخص:البشريالمجال
نادي،ةكلی،مؤسسة(بحثھاوتجربتھالباحثیجريالذيالموقعاوالمكان:المكانيالمجال

.)الخ...المدرسة،
الفترةیدتحد(وتكملتھبحثھإلجراءالباحثیحتاجھاالتيالزمنیةالفترة:الزمانيالمجال
.)التقریبیةاوالزمنیة

عتمادوباال،كامالالزمنیةالفترةمدةتحددولمتذكرلمومصادرھاالبحثیةالشواھدانوبما
االوللیومامنالزمنیةالفترةفتكونتجریبیاالبحثكاناذاانھنجدالبحوثمنكثیرعلى
الستخدامولاالمنالزمنیةالفترةتكونوصفیاالبحثكانواذا.نھایتھاالىالتجربةلتنفیذ

.الخ...المالحظةاوالمقابلةاواالستمارة



رة ویعتبرون-أ د الفت ذ وھناك وجھات نظر صحیحة ایضا عن تحدی ا من ھ
یر والتجرب ة التحض ذ عملی ث اي من راءات البح وم االول الج ة الی

ائج ومنا ل النت ة تحلی ى نھای ات حت ع البیان تطالعیة وجم تھا االس ، قش
نة  ن فصول الس ة م او الفصل االول( واخرون یحددون فترات زمنی

رھم )الثاني وھكذا  ن ام رة م ي حی احثون ف ا وباعتقا، وبھذا ظل الب دن
.  انھا جمیع المقترحات مقبولة 



Glossems:المصطلحات 
وھي عملیة تحدید المصطلحات والكلمات او ، ) Key words(مفاتیح الكلمات (ویطلق علیھا احیانا 

ة والبحوث بصورة المفاھیم الرئیسیة والتعاریف التي یعتمد علیھا البحث والتي لم ترد في الدراسات السابق
ریف وباالمكان كتابة تعا، مستمرة ومعروفةوھذه تساعد القاريء في فھم واستیعاب مفردات البحث 

اقي ویجب عدم االكثار من المصطلحات او التعاریف االجرائیة والب، اجرائیة تصاغ من قبل الباحث 
) .الدراسات النظریة (باالمكان وضعھ في الباب الثاني 

:وھناك مصطلحات متنوعة 
.  المصطلح المترجم مع كتابة المصدر 

.  مع كتابة المصدر ، تفسیر المصطلح العلمي 
).مقترح لوجھ نظر الباحث(التعریف االجرائي الذي یحدده الباحث 
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method and procedures: منھج البحث وإجراءاتھ المیدانیة -٣•
كیف ماذا عمل و(وھو الطریقة التي تتبع لإلجراءات التي یستخدمھا الباحث عن عملھ 

لثالث ، ویجب ان توصف االجراءات كاملة وبصورة مفصلة والكتابة في الباب ا) عمل 
:ة وھي وتضمن ھذا الباب اربعة حقول رئیسی. تكون بإسھاب ،وبشكل مفصل وواضح 

.منھج البحث: اوال 
.المجتمع والعینة: ثانیا 
.االجھزة واألدوات والوسائل المساعدة : ثالثا 
.اجراءات البحث المیدانیة : رابعا 

وھناك نقاط یجب ان یأخذھا الباحث بنظر االعتبار لغرض تكملة اجراءات الحقول
-:الرئیسیة االربعة وھي 

.الوصف بوضوح كیف تجمع المعلومات والبیانات لحل مشكلة البحث 
)وغیرھا....تاریخ،وصفي ،تجریبي (المنھجیة المستخدمة وتصمیم الدراسة

/ یھا واین كیف تم الحصول عل/ كیف تم اختیارھا / انتمائھا /جنسھا /تحدید عددھا /العینة 
.توزیعھا / تجانسھا وتكافؤھا /مجامیعھا /توصیف كامل للعینة 



، ینھما بالیمیزونونالحظ بعض الباحثین ، ان ھناك اختالف بین التكافؤ والتجانس -:مالحظة •
withen(فالتكافؤ ھو التساوي بین افراد المجموعة او بین المجامیع  and beteen ( وان اختیار

تقصي التكافؤ ھو للتوصل او محاولة التوصل الى نقطة شروع واحدة قبل الدخول في البحث وال
.ویكون في المتغیرات موضوعة البحث وبعض االحیان یعتبر اختبارا قبلیا 

او ، راءھا واذا تعذر على الباحث اجراء اختبار التكافؤ في المتغیرات موضوعة البحث لصعوبة اج•
ینة لم او ان افراد الع، لخطورة اداءھا من الصعب السیطرة علیھا ولم یتوفر عنصر السالمة واألمان 

ھنا و) الفعالیات الصعبة والخطرة احیانا، المھارات (تمر علیھم ھذه المتغیرات موضوعة البحث 
ث فباإلمكان  یلجأ الباحث الى اجراء اختبار قریب او مرتبط بعض الشيء بالمتغیرات موضوعة البح

والتأكد من ان اجراء اختبار في القابلیة الحركیة مثال او حركات قریبة في مساراتھا لتلك المتغیرات
عین ولم یظھر عائق ملالداءاداء بعضھا وظھور العینة عن مدى استعدادھا وبامكانھاالعینة سلیمة 

یقیس حقیقة لیس مشابھا لالختبار البعدي ولیسالنھاختبارا قبلیا الیعتبروھذا االختبار . عندھم 
فة مدى وبإمكان الباحث االعتماد على االختبارات البعدیة لمعر. مظاھر المتغیرات موضوعة البحث 

.التأثیر 
ھا وصفاتھا واما التجانس فھو تداخل صفات العینة فیما بینھما او بین المجامیع من خالل نوعھا انتمائ•

سواء في المراحل الدراسیة والمراحل العمریة والجنس والفئة التي 



ینھا واذا اردنا ان نتأكد من ان العینة متجانسة فیما ب. ینتمون الیھا وانھا من مجتمع اصلي واحد •
اداء متغیرات فباإلمكان  استبعاد المتعلمین او الممارسین او الراسبین او المشاركین السابقین في

فة لفئة او ومن ناحیة اخرى اذا كانت العینة مصن. مشابھا او المؤجلین وذلك لتوفیر شروط التجانس 
ئ ومؤھل لتلك باعتبار ان كل فرد منھم ھو متكاف، طبقة معینة فھي تعتبر اصال متجانسة فیما بینھا 

لتدریسي او وإذا كان ھناك اختالف في العمر ا، الفئة وھو بمستواھم وأال كیف تم انتمائھ لتلك الفئة 
یرات وھما لیسا من متغ. الزمني فاألفضل ان نلجأ الى ایجاد معامل االختالف االحصائي بینھما 

ه فلماذا یتجھ الباحث الى تجانسھا في ھذ، علیھا اختبار والیجريالبحث موضوعة البحث 
ول وعلى عكس ذلك وفي بحوث اخرى نحتاج الى معرفة تأثیر عاملي الوزن والط، المتغیرات 

عتبران وھنا البد من التجانس بینھما في ھذین العاملین النھما ی، على المتغیرات موضوعة البحث 
یر طول ومثل ذلك لمعرفة تأث، عاملین متداخلین في عملیات قیاس المتغیرات موضوعة البحث 

لتنس الجسم او طول الذراع في الضرب الساحق في الكرة الطائرة او حائط الصد او االرسال في ا
، الكمة واالھتمام بعوامل الوزن في المصارعة ورفع االثقال والم، او في اختیار العبي كرة السلة 

بحث وھنا البد من اجراء عوامل التجانس بینھما لتداخلھما وتأثیرھما على المتغیرات موضوعة ال
.وتتضمن الدراسة بشكل اساسي 



).الخ ...شكلھا مودیلھا ، عددھا ، نوعھا ( الوسائل المساعدة واألدوات واألجھزة .١
.التجربة االستطالعیة والغرض منھا .٢
ن اختیار االختبارات والقیاسات مع صحة وثبات وموضوعیة االختبارات وان تكو.٣

. موثوقة ویعتمد علیھا وعلى عالقة مباشرة بموضوع البحث 
ضبط ، االعمال التي قام بھا الباحث بالتفصیل( وصف االجراءات وصفا دقیقا وشامال .٤

تنظیم ، االختبارات القبلیة والبعدیة وكیف اجریت، تواریخ العمل ، كافة المتغیرات 
.وغیرھا ، العمل والمجامیع 

ل المعلومات مع وصف كامل للتخطیط االحصائي لتحلی/ البرنامج التجریبي او الوصفي .٥
.
.ابتھا وبعد تثبیت الخطوات یبدأ الباحث بشرح كل حالة بالتفصیل وكیفیة كت.٦
•
:منھجیة البحث ١-٣•
منھجیة متتالئوھي الخطوة العلمیة الفكریة التي یتبعھا الباحث لحل مشكلة معینة وان •

قل والمحافظة على التمسك بالمتغیر المست، البحث مع االھداف والمشكلة لمعالجتھا 
.والمتغیر التابع 

لمنھج ا(والبد من توضیح المنھج البحثي المستخدم وسبب استخدامھ وتصمیم البحث •
) . المنھج التجریبي وتصامیمھ، المنھج الوصفي وأسالیبھ وأنماطھ ، التاریخي 

•



samples and population:العینة والمجتمع ٢-•
لباحث وتعرف العینة بأنھا الجزء الذي یمثل مجتمع االصل او تعتبر النموذج الذي یجري علیھ ا•

. مجمل محور عملھ 
، عمارھا ا، انتمائھا ، فئتھا ، جنسھا ، عددھا ( على الباحث توصیف العینة توصیفا كامال من حیث •

كافؤھم وتوزیعھا على المجامیع وكیف تم تجانسھم وت، وكیف تم اختیارھا ، اوصافھا ، مكان عملھا 
الجغرافیة المنطقة، المستوى العلمي السابق ، المستوى الدراسي او المرحلي ، ممیزاتھا الرئیسیة ، 
. حالة او وضع افراد العینة ، 

خوذة من وھنا البد ان نؤكد ان البحوث المسحیة تحتاج الى تحدید عدد المجتمع او نسبة العینة المأ•
دد الن نسبة العینة مھمة جدا في ھذه البحوث ویھمنا معرفة عدد العینة من ع، المجتمع االصلي 

.المجتمع 
البحث الن، ولكن في البحوث التجریبیة فال یھمنا عدد المجتمع ونسبة عدد العینة من المجتمع •

ؤثر نسبة وال ت، التجریبي ھو التعرف على حالة تجربة محددة وربما محدودة في عدد قلیل من العینة 
لى عكسھا وان البحوث التجریبیة ولصعوبة اجراءھا یكون عدد العینة قلیل وع، العینة من المجتمع 

ي البحث وعندما نحدد نسبة العینة من المجتمع ف، تحتاج الى عینة كبیرة ، في البحوث المسحیة 
الفراد التجریبي نكون قد حددنا انفسنا وقیدناھا بان ھذه التجربة التصل حاال لھذا المجتمع من ا

. ولمجتمع معین في مكان محدد 
لك ومثال على ذلك عندما نجري بحثا تجریبا على مرحلة دراسیة معینة من الكلیة ونذكر عدد ذ•

والنذكرھایة في حین ان ھناك كلیات عدیدة فیھا نفس المرحلة الدراس، المجتمع في الكلیة وفي بغداد
لم نذكر نناالفي المجتمع وبھذا نكون حددنا انفسنا بھذه الكلیة وال یجوز استخدامھا في كلیات اخرى 

مع ضمن في حین على عكسھا یكون التعمیم على مجت، عدد الكلیات وعدد افرادھا في تلك المرحلة 
البحوث المسحیة بذكر عدد افراد المجتمع ونسبة العینة من ذلك المجتمع 



ھناك وجھات نظر مختلفة نوعا ما في ادبیات طرائق: العینة المختارة .١
لمستخدم البحث العلمي في اختیار عدد افراد العینة وحسب المنھج البحثي ا

ة في وھنا نقول یفضل اختیار العدد المناسب وحسبما متوفر وھناك مرون
اختیار ویكون التفضیل في. فلربما زیادة او نقصان مناسبة ، االختیار 

-:العینة حسب المنھج البحثي المستخدم كما یلي 
ات وحسب تشیر ادبیات البحث العلمي الى حلول وسطیة الختیار اعداد العین.٢

:المناھج المستخدمة مثال 
).١٥(اذا كان البحث تجریبا یفضل ان یكون مجموع العینة لكل مجموعة .٣
ة لكل اذا كان البحث لدراسة عالقة ارتباط فیفضل ان یكون مجموعة العین.٤

).٣٠(مجموعة 
وتزداد وتقل حسب كبر ) ٣٥٠(اذا كان البحث لدراسة مسحیة یكون حوالي .٥

.  وصغر المجتمع
).٥٠(اذا كان البحث لدراسة المقارنة یفضل ان یكون .٦
لمصادر وال یعني ان الزیادة او النقصان في ھذا العدد ھو خلال بحثیا ولكن ا.٧

لجة تشیر الى االفضلیة ولیس على الجزم بھذا العدد ولكي تظھر المعا
.االحصائیة صحیحة وسلیمة 



ي بعض االحیان ویضیف احد الباحثین اننا نعتقد بشيء اساسي ھو ان االفضل االعتماد على العینة االكثر ولكن ف•
-:ھناك حاالت في بعض البحوث المعینة یقترحون حجم العینة بالشكل االتي 

وھذا عدد صغیر بالنسبة لبحث مسحي وھو عدد المجتمع ) فرد ) ١٠٠(بعدد حوالي (لغرض مجتمع صغیر•
.  الكلي

.  من المجتمع لتمثیل العینة% ٥٠فرد یؤخذ ) ٥٠٠(واذا كان حجم المجتمع حوالي •
.من المجتمع لتمثیل العینة% ٢٠فرد یؤخذ ) ١٬٥٠٠(واذا كان حجم المجتمع حوالي •
.  من المجتمع لتمثیل العینة ٤٠٠فرد او اكثر فیؤخذ ) ٥٠٠٠(واذا كان حجم المجتمع •
یار عینة ولیس قصدنا ھنا رقم صغیر واألصح في ذلك ھو اخت(وعموما ان المجتمع االكبر ینتج نسبة صغیرة •

.  تمثل المجتمع وتكون مناسبة 
ي ویعتمد ھذا ولغرض التوسع في اختیار حجم العینة نستطیع ان نقول ان یكون اختیار حجم العینة بشكل كاف•

واذا كان فاذا كان متجانسا فباإلمكان ان نختار عینة صغیرة، الحجم على مدى تجانس المجتمع او عدم تجانسھ 
.  غیر متجانسا فاألفضل اختیار عینة بحجم كبیر 

وتقل النسبة كلما كبر ) ١٠٠٠-٥٠٠(من االفراد اذا كان المجتمع %)٢٠(ویقترح اخرون ان المناسب اختیار •
) متغیر مستقل واحد(وفي الدراسات التجریبیة ذات المعالجة الواحدة %) ٥(حجم المجتمع االصلي لتصل الى 

في فیفضل ان ال یقل عدد افراد الخلیة الواحدةاواكثرفردا والدراسات ذات المعالجتین ) ٣٠(فیكون الحجم 
) .١٠٠-٥٠(وفي معالجة معامل االرتباط  فانھ ینصح ، افراد )٥(التصمیم االحصائي عن 

خطأ شائع وھذا یعتبر، وھناك فكرة خاطئة بانھ كلما كبر حجم المجتمع یجب ان یزید حجم العینة المسحوبة منھ •
اد المجتمع ولیس وان التباین في افر، في مجتمع متجانس الصفات والخصائص تكفي عینة صغیرة للبحث النھ

ان یكون حجم حجم المجتمع ھو العمل الحاسم في تقریر حجم العینة فكلما كبرة التباین بین افراد كلما استوجب
وكلما ، وكلما زاد حجم العینة قل الخطأ المعیاري للمعاینة، العینة كبیرا بغض النظر عن حجم ذلك المجتمع 

ة واذا كانت مفردات مجتمع الدراسة متماثلة والظواھر المتجانس، نقص حجمھا زاد الخطأ المعیاري للمعاینة 
. واذا كانت مفردات مختلفة والظواھر مختلفة فالبد من زیادة حجم العینة، فاالكتفاء بعینة صغیرة 



procedures: اجراءات البحث •
:ضمنتشكل اجراءات البحث اھمیھ كبیرة في تنظیم العمل وماذا عمل الباحث والكیفیة التي عمل بھا وتت•
.التي قام بھا باعتناء وبالتفصیل وبشكل متسلسل خطوة خطوةالطریقھوصف •
.وتنظیم العمل ببساطھ ووضوحالوقت،التاریخ،توزیع المجامیع •
.الزمنیھوالفترات،والتكراراتعدد الوحدات ،تحدید العمل الذي قمت بھ •
.االرشادات والتعلیمات التفصیلیة وشرح االختبارات وربطھا مع االھداف والفروض والمشكلة •
.بإسھاب وبحریھ كاملة الكتابھ•
.او النتائج مسبقا المحتملھعدم ذكر التوقعات •
العلم ان كتابھ مع،معینھومن االخطاء الشائعة التي یقع فیھا الباحثون ھو كتابھ مصادر البحث العلمي بتعاریف •

او المنھج عینھالالبحث العلمي ھي نظام لالستخدام وترتیبھ بشكل علمي دقیق وال یحتاج الى تعاریف مثال عن 
.مصادر البحث العلميووضع،وغیرھا...االستطالعیة التجربھاو 

Test measurement and Evaluationاالختبار والقیاس والتقویم •
عینھالان من االسس الضروریة للبحوث ھو ضبط االختبارات وقیاساتھا وھي من وسائل جمع المعلومات عن •

.نساني او المجتمع وتتناول في طیاتھا قیاسات السلوك االالعینھوان ھدفھا لوصف وقیاس ،المراد دراستھا 
.ھالدقیقالعلمیھویعرف االختبار بانھ قیاس قدرة الفرد على اداء عمل معین وفق الضوابط والصیغ •
ھ او ویعرف ایضا بانھ مالحظھ استجابات الفرد اذا ما تعرض الى مؤثرات او منبھات منظمھ بطریقھ معین•

.مقصودة وبوقت معین بحیث یمكن قیاسھا
.مي ولالختبارات اغراض عدیدة منھا الكشف والتنبؤ والتوجیھ والتشخیص والتصنیف والبحث العل•



:  ومن شروط االختبار عند التطبیق •
.العینھتحدید مجتمع االصل او -١•
.لالختبار والتجربة االستطالعیةالزمنیھالحدود -٢•
.بموضوع االھداف الصلھوان یكون وثیق والموضوعیھتتوفر فیھ شروط الصدق والثبات -٣•
.تعلیمات واضحھ ومحددة-٤•
.وان یخضع لعملیھ التقنین من حیث وضع المعاییر -٥•
.عینھالولھ القدرة على التمییز بین افراد ، ان یحقق االختبار منحنى ذو توزیع طبیعي عند تطبیقھ-٦•
:انواع منھاولالختبارات •
.االختبارات الشفھیة •
.اختبارات الكتابة •
).حركي ، بدني ، مھاري (اختبارات من خالل االداء•
.سیة واالختبارات اما ان تكون جاھزة او تعد من الباحث واالختبارات النف، او ان تكون اختبارات تحصیلیة •
:وھناك مالحظات مھمة تؤخذ بنظر االعتبار عند تطبیق االختبارات وھي •
اعتبارات الظروف المكانیة والزمانیة والسكانیة والنفسیة•
والثقافيالمستوى التعلیمي ،العمر ، مالحظة المستوى الجنس •



:االعتبارات االقتصادیة وھي •
.اقتصاد الجھد .١
.اقتصاد الزمن .٢
اقتصاد الكلفة-ج.٣
تحضیر ادوات القیاس واالختبار-د.٤
.التجربة الستطالعیة -ه.٥
ب شروط او حسباعدادوالحوادث ، اما القیاس فھو العملیة التي یتم بواسطھا التعبیر عن االشیاء .٦

او وھي تقدیر السمات او الخصائص االنسانیة تقدیرا كمیا على وفق معایر، قواعد محددة 
.مقایس معلومة 



:مستویات القیاس •
عطي لھذا وتسمى مقایس الفئات المختلفة او المقارنة الثنائیة وت: االسمیة المقایس-:اوال•

اتھ انھ شامل ویعتبر ادنى مستویات القیاس وممیز، للتقیم) نقاط( النشاط نتیجة قیاسیة 
مستوى والتعلیميالمستوى التدریبي وال، الجنس ، مثل الدیانة ، ویستطیع التمیز بین الفئات 

د والقیاسات بین لترتیب االشیاء بشكل واضح ومحدالمقایسوھي : الترتیبیة المقایس-:ثانیا•
سمي وھي تحمل نفس خصائص القیاس اال، االشیاء لیس بالضرورة ان تكون متساویة 

بر او اصغر ان تكون الفئة اكباالمكانففي ھذه الحالة ، ولكن الزیادة في الصفة التدریبیة 
او تسلسل حسب ) ١٬٢٬٣٬٤(من الفئة التي قبلھا مثل البحث االجتماعي وتسلسل االرقام 

،  ساعد استاذ م، استاذ ( او الدرجة العلمیة ) نادرا، احیانا،جیداجید ،كثیرا ، دائما (الكلمات 
).مدرس مساعد، مدرس 

یاس اي ان وھي تعني تساوي المسافات بین فئات وحدة الق: المسافات المتساویة -:ثالثا •
جید ) ١٠٠-٩٠(تكون المسافات متساویة بین كل فئتین متجاورتین مثل فئة درجة االمتیاز 

نقاط متساویة بین فئة واخرى ) ١٠(اي بین كل فئة . وھكذا ) ٧٩-٧٠(جید ) ٨٩-٨٠(جدا 
.ولھذا یطلق علیھا الفواصل .

الموجودة یشمل الى جانب الصفاتالنھویعتبر المستوى اعلى من المستویین السابقین •
.یاس بالمستوین السابقین صفة اضافیة وھي تساوي المسافات بین فئات وحدة الق



لعمل بھ في ویتحدث عن كمیة النسب المئویة ویمكننا ا: المقیاس النسبي -:رابعا •
ساوي وان قیمة معینة ت) الخ..... ، االنتاج ،الوزن ، العمر (الفروق الفردیة مثل 

. ضعف قیمة اخرى او نصفھا 
التفصیلیة اما التقویم فھو عملیة تقدیر شاملة لطاقات االنسان ویشمل المحتویات•

طاء وھو الحكم على االشیاء واع.والتقویم عملیة اشمل من االختبار والقیاس 
وھو الحكم .لھا ومعالجتھا والتقویم یعتمد على دقة االختبارات والقیاسات التقیم

ھو العوامل السلبیة واالیجابیة والظھارعلى الحاالت او الصفات او االفراد 
وى وعالقة ذلك المست، عملیة التحقق والتقصي عن مستوى اي حالة او ظاھرة 

تبار وان عملیة االخ، حكم او قرار الصداروذلك ) المعایر(بالمستویات االخرى 
ین ویمكن توضیح عملیة الربط ب. لالخرىوالقیاس والتقویم مكملة واحدة 

:  االختبار والقیاس والتقویم 
ول جوانب وتتنا، المھمة في جمع البیانات وقیاسھا الوساىلوالعملیة تعتبر من •

صفھا كما و، وتتلخص حقول االداء االنساني ، معینة في حقول االداء االنساني 
)١٩٩١ (morrow :
الحقل المعرفي      المعلومات المعرفیة واالداء الذھني .١
العواطف ، المشاعر ، المالحظة ،االدراك ،الحقل النفسي      المواقف .٢
.الحقل النفسي الحركي      یعني تداخل االداء البدني والفسیولوجي.٣
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 ﷽
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 /



_:االستنتاجات 
_:االستنتاجات •
او ، التي استنتجھا الباحث من بحثھ ) conclution( النبذة المختصرة وھي •

ات ھي النقاط الرئیسیة التي استنتجھا الباحث وان تكون ھذه االستنتاج
یر الى مستمدة من النتائج وتذكر بفقرات كتابیة وبدون ارقام او نتائج تش

ویلھا اي بمعنى اخر تفسیر المعلومات والنتائج االحصائیة وتح. االحصاء 
الى نتائج استنتاجیة مختصرة ولھذا ترتبط بشكل متماسك النتائج

.واالستنتاجات والتوصیات وكل واحد یعتمد على االخر 
للنتیجة وانما تعلن كتوضیح، ویشترط ان ال تخرج عن قیمة النتائج المعلنة •

. بصیغة استنتاج لما توصل الیھ الباحث 



: شروط صیاغة االستنتاج ان یكون ومن •
.منسجما ومتالئما مع الھدف والغرض ومدى تحققھما –١•
.یذكر المتغیر المستقل والتابع وارتباطھما باالستنتاج لتوضیحھ –٢•
.تكتب االستنتاجات كما ذكرنا بدون البیانات االحصائیة الرقمیة للنتائج –٣•
ة المانع عدد االستنتاجات یتحدد من النتائج وعلى ضوء فرضیاتھ وربما تظھر متغیرات مستجد–٤•

.یكون عددھا معقوال وان . من ذكرھا وحسب اھمیتھا 
.  ان ال تكتب بصیغة االمر وانما ظھور حالة كنتیجة حتمیة مرتبطة بالنتائج –٥•
. او التكرار في االستنتاجات ، عدم الخلط بین استنتاج واخر –٦•
.ال یجوز وضع استنتاج بدون االعتماد على النتائج وان یعكس صورة واقعیة للنتائج -٧•



:  التوصیات 

: التوصیات •
اذ تعني، ھي نقاط او توصیات تعمم من خالل الحصول على السالمة الخارجیة للبحث •

ن النتائج على المعنیین سواء من المدربین او المدرسی) Generalization(امكانیة تعمیم 
. وغیرھم ... او المختصین او الخبراء او المھتمین 

امھا بعد ویدعو او یوصي باستخد، وھي اشارة لما توصل الیھ الباحث من نتائج واستنتاجات•
. وھي توصیات مستمدة من معالجة مشكلتھ واقعیا ، اثباتھا من خالل بحثھ 

نیین وان تكون واضحة ومبسطة ومختصرة وبشكل دقیق وتوصي بكتابتھا على حث المع•
نسجمة مع وعلى ضوء االستنتاجات التي كانت م، باستخدامھا وتطبیقاتھا النظریة والعملیة 
لى ویشترط فیھا ان تكون منطقیة ومشجعة ع، عنوان البحث ومشكلتھ واھدافھ واھمیتھ 

لوب اقتراح یفضل اتباع طرح التوصیة بشكل مؤكد واتباع اس. التنفیذ وباالمكان تطبیقھا 
بار التوصیة وكأنما الدعوة الى اتباعھا باسلوب یأخذ طابع االصرار على استخدامھا باعت

صفة وھذه( نتائج البحث یعول علیھا وذات صدق وثبات وموضوعیة علمیة وبدقة متناھیة 
) .البحث العلمي



ومن الشروط الرئیسیة المھمة ھي استخدامات المفاھیم واالفكار العلمیة •
. والمصطلحات المعروفة باالضافة الى ضبط قواعد اللغة العربیة 

تغیرات باالمكان اضافة توصیات كمقترحات لتطویر البحث او الدراسة الحالیة والم•
اخرى لم یتطرق الیھا الباحث ولكنھا ربما تكون مكملة للدراسات والبحوث 

وعلى . او االشارة لبحوث جدیدة ودراسات اخرى ولمتغیرات جدیدة . الھمیتھا 
طرائق شرط ان تكون التوصیات لمتغیرات قریبة على دراستھ او على اسالیب او

ھذه تطرق لھا الباحث ووجد ان ھناك ثغرة تحتاج الى االستمرار في البحوث لسد
واالبتعاد عن طرح توصیة خارجیة عن متغیراتھ او موضوعیة الن ، الثغرة 

كل وربما اعطاء توصیات على ش، التوصیة تنبعث من خالل عمل جري تنفیذه 
ا مشكالت والحاجة الى معالجات بحثیة وتشجیع الباحثین على الخوض فیھ

: وھناك نقاط عند صیاغة التوصیات وھي . الھمیتھا 



ان تنسجم التوصیات واالستنتاجات مع عنوان –١•
ع البحث ومشكلتھ واھدافھ والمتغیر المستقل والتاب

ن ان تكون التوصیات موضوعیة ومعقولة وباالمكا–٢•
تنفیذھا وتتماشى مع نتائج البحث واستنتاجاتھ

تخذ ان تكون التوصیات بصیغة التأكید والشدة وت–٣•
الشكل االمري العلمي ولیس االجبار
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