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 المقدمة:
، وعمى مدى طويؿ مف الزماف، حتى وصؿ إلى ما ىو عميو اليوـ مف عدة مر اإلنساف بمراحؿ

اإلنساف منذ نشأتو أحاطت بو المشكبلت بشتى فالتطور في أساليب التفكير، والحصوؿ عمى المعرفة. 
يجاد الحموؿ المناسبة ليا بإمكاناتو المحدودة. و أنواعيا،   تطمب منو مواجيتيا وا 

عف أسباب ما يحدث لو، وما يحدث مف حولو في بيئتو التي ويتساءؿ بما حولو، يتأمؿ بدأ اذ 
يجاد الحموؿ ليا.   يعيش فييا، وكثيرًا ما كاف يواجو الصعوبات لئلجابة عف تساؤالتو، وا 

فيصنع كما  ،مبلحظتو لمحيواناتفضبًل عف المحاولة والخطأ،  عف طريؽلكنو استمر في ذلؾ 
ولكف كانت أكثر إجاباتو، وحمولو قاصرة لقمة خبراتو ومعارفو،  ،تصنع في بعض المواقؼ الحياتية

وضعؼ إمكاناتو، ومع الوقت صار يكتسب المعرفة، والخبرة الشخصية، وتحولت لتصبح معارفو وخبراتو 
، ثـ واالستقرائي، االستنباطيلمراحؿ أكثر تقدمًا مف التفكير والتأمؿ إلى التفكير  وتطورت، أعرافًا وتقاليد
المبلحظة العممية الدقيقة باالعتماد عمى العممي في التفكير والبحث،  نيجلمم واستعمالوكاف اكتشافو 

جراء التجارب لموصوؿ إلى الحقائؽ.   لموقائع، وفرض الفرضيات، وا 
ليس ىناؾ عمـ أو تقدـ عممي إال عف طريؽ اذ البحث ىو السبيؿ األمثؿ لمتوصؿ لمحقيقة، ف

 ؟فما المقصود بكؿ منياتقدـ البحث العممي يعتمد عمى المنيج العممي. كما أف البحث العممي، 
 
 

فيـ الظواىر عف طريؽ نشاط ييدؼ إلى زيادة قدرة االنساف عمى السيطرة عمى الطبيعة ىو العمـ : 
 .وايجاد العالقات التي تحكـ ىذه الظواىر

، لذلؾ لجأ العمماء الى ف العبلقات بينيا عديدة ومتشابكةلما كانت ظواىر الكوف عديدة فاو 
تقسيميا في مجموعات لتسييؿ دراستيا فنشأت العموـ المختمفة ، فالظواىر الخاصة بالفمؾ كانت موضوعًا 

 ....والظواىر الخاصة بالسموؾ االنساني كانت موضوعًا لعمـ النفس وىكذا خاصًا لعمـ الفمؾ ، 
 تي: آلىداؼ العمـ فتتمثؿ باأاما 
العمـ كنشاط انساني ييدؼ إلى فيـ الظواىر المختمفة ف ،وىو الغرض األساسي لمعمـ الفيـ : (1

التي أدت إلى حدوث الظاىرة وليس االكتفاء بتعداد صفاتيا  والعوامؿفيـ األسباب ، اي وتفسيرىا
  .بالظواىر األخرى التي أدت إلى وقوعيا وخصائصيا بؿ التعرؼ عمى عبلقة الظاىرة 

 : العمـ والبحث العممياالوؿالفصؿ 

 العمـ واىدافو
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 مف فيمو لمظاىرة وقوانينيا نتائج أخرى مرتبطة بيذا الفيـ. اف يستنتجقدرة الباحث عمى  ووى  التنبؤ: (2
. مواقؼ جديدةفي تصور النتائج التي يمكف أف تحدث إذا طبقنا القوانيف التي اكتشفناىا ىو فالتنبؤ: 

نطبؽ وتزداد القدرة عمى التنبؤ بزيادة درجة التشابو بيف الظاىرة التي درسناىا وبيف الظواىر التي س
 . وأي استنتاج ال يعد صحيحًا إاَل إذا تـ اثباتو تجريبياً  ،عمييا فيمنا لمظاىرة األولى

 
: يساعد العمـ والبحث العممي في عممية الضبط والتحكـ في الظواىر واألحداث  الضبط والتحكـ (3

  .استغبلؿ النتائج لخدمة االنسانيةوالوقائع واالمور والسيطرة عمييا وتوجيييا التوجيو المطموب و 
تمكف االنساف بفضؿ العمـ مف التحكـ والضبط في مسار األنيار الكبرى ومياه البحار مثبًل: 

كما أصبح اليـو  ،رضية واستغبلؿ ذلؾ لخدمة البشريةالتحكـ بالجاذبية األ، فضبًل عف والمحيطات 
 .وجيييا نحو الخيروضبطيا وت ةبفضؿ العمـ امكانية التحكـ باألمراض والسموكيات البشري

 
 مثاؿ: 
قة الذكاء بالتحصيؿ ذ فيـ التربويوف ظاىرة الذكاء عند االنساف فإنيـ يستطيعوف التنبؤ بعالا
، كما يستطيعوف التحكـ بيذه الظاىرة عف طريؽ تنظيـ دراسات خاصة لمطمبة الذيف ترتفع الدراسي

 نسبة ذكائيـ ودراسات اخرى لمطمبة الذيف تقؿ نسبة ذكائيـ كثيرًا.
 

  .اىداؼ العمـ والمخطط اآلتي يبيف

 

 

 

 

 

 

 ( اىداؼ العمـ1مخطط )

 

 اهداف العلم

 التنبؤ الفهم
الضبط 

 والتحكم
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يتكػػوف مصػػطمح البحػػث العممػػي مػػف مقطعػػيف األوؿ كالبحػػثك وىػػو كممػػة مشػػتقة مػػف مصػػدر الفعػػؿ 
الثػاني كالعممػيك وىػو كممػة مشػتقة مػف المقطػع و ، لخ...ا الماضي بحث ومعناه: حاوؿ، تتبع، سعى، تحرى

 .لخا ... كممة العمـ ومعناه: الحقيقة، المعرفة، التجريب

ؿ الى و وصقيؽ الذي يقوـ بو الباحث بيدؼ الوسيمة لبلستعبلـ واالستقصاء المنظـ والد يوف
و تصحيح المعمومات أفضبًل عف تطوير  ،واكتشاؼ معمومات أو عبلقات جديدة ،حموؿ لمشكبلت معينة

 .الموجودة فعبًل، عمى اف يتبع في ىذا الفحص واالستعبلـ خطوات المنيج العممي 

عرض مفصؿ أو دراسة متعمقة تمثؿ كشفًا لحقيقة جديدة، أو التأكيد بأنو  :و ايضاً ويمكف تعريف
ضافة شيء جديد ليا، أو حؿ لمشكمة كاف قد تعيد بيا ش ( باحث)خص عمى حقيقة قديمة سبؽ بحثيا، وا 

 بتقصييا وكشفيا وحميا.
البحث العممي ىو نشاط عممي منظـ، وطريقة في التفكير  أف :مفاده يوجد تعريؼ آخرو   

واستقصاء دقيؽ ييدؼ إلى اكتشاؼ الحقائؽ معتمدًا عمى مناىج موضوعية مف أجؿ معرفة الترابط بيف 
 .ىذه الحقائؽ واستخبلص المبادئ العامة والقوانيف التفسيرية

 

 
الدراسة الفكرية الواعية لممناىج المختمفة التي تطبؽ في مختمؼ العموـ ب العمميالمنيج يتمثؿ 

  وفقًا الختبلؼ موضوعات ىذه العموـ.
فيو خطوات منظمة يتبعيا الباحث او الدارس في معالجة الموضوعات التي يقوـ بدراستيا الى 

اي ىو الطريؽ المؤدي الى الكشؼ عف الحقيقة في العموـ المختمفة عف اف يصؿ الى نتيجة معينة، 
 طريؽ اتباع جممة مف القواعد العامة التي تسيطر عمى سير العقؿ.

يمعب منيج البحث دورًا أساسيا في تدويف معمومات البحث، فيو يمـز الباحث عمى عدـ إبداء رأيو     
يد بإخضاع أي رأي لمنقاش ميما كانت درجة الثقة بو، إذ ال الشخصي دوف تعزيزه بآراء ليا قيمتيا، والتق

توجد حقيقة راىنة بذاتيا، وضرورة تقيد الباحث بالدقة في االعتماد عمى الروايات واالقتباسات أو التواريخ 
 .غير الواضحة أو غير الدقيقة، وكذلؾ ضرورة الدقة في شرح المدلوالت التي يسوقيا الباحث

 

 مفيـو البحث العممي

 مفيـو المنيج العممي
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اف الحاجة الى الدراسات واالبحاث العممية اضحت اليوـ ميمة اكثر مف اي وقت مضى، اذ نجد 
األمـ في سباؽ دائـ لموصوؿ الى اكبر قدر ممكف مف المعرفة الدقيقة المستمدة مف العموـ التي تكفؿ 

وتضمف لو التفوؽ عمى غيره ، واذا كانت الدوؿ المتقدمة تولي اىتمامًا كبيرًا لمبحث  لئلنسافالرفاىية 
 .ائيا العممية والفكرية والسموكيةتكمف في قدرات ابن فذلؾ يرجع الى انيا ادركت اف عظمتياالعممي 

والبحث العممي ميداف خصب ودعامة اساسية القتصاد الدوؿ وتطورىا وبالتالي يحقؽ الرفاىية   
الدوؿ. واصبحت منيجية البحث العممي وأساليب القياـ بيا مف لشعوبيا والمحافظة عمى مكانتيا بيف 

المشكبلت فضبًل عف انتشار استعماليا في معالجة  ،المسممات في المؤسسات االكاديمية ومراكز البحوث
 التي تواجو المجتمع بنحو عاـ.  

 قاط االتية:كف تمخيص أىمية البحث العممي بالنويم
 يضمف البحث العممي استمرارية التقدـ والتطور. (1
 يفيد في التغمب عمى الصعوبات الحياتية والتنموية، واالنتفاع بفوائده التطبيقية. (2
 فييا وتطويرىا وصواًل الكتشافات جديدة.يسيـ في احياء الموضوعات القديمة عف طريؽ التحقيؽ  (3

 
 تتضح في النقاط االتية : بالنسبة لمطمبة اما أىمية البحث العممي

 أثراء معمومات الطالب في مواضيع معينة. (1
 تعود الطمبة عمى االعتماد عمى النفس في دراسة المشكبلت واصدار االحكاـ بشأنيا. (2
 في كتابة البحوث.أتباع االساليب والقواعد العممية المعتمدة  (3
التعود عمى استعماؿ الوثائؽ والكتب ومصادر المعمومات االخرى والربط بينيا لموصوؿ الى نتائج  (4

 جديدة.
 تدريب الطمبة عمى معالجة الموضوعات بنزاىة وموضوعية ونظاـ في العمؿ. (5

 
 
 
 
 

 العمميأىمية البحث 
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ال بّد مف توافرىا ليصبح البحث المقّدـ عمى مستوى كفؤ  معينة بحث العممّي خصائص ومعاييرمل
 مف األبحاث، ومف أىـّ ىذه الخصائص: 

يعمؿ عمى وضع  اذ أف يكوف الباحث ممتزمًا بالمقاييس العممّية الدقيقة؛  وتعني ىنا الموضوعّية: (1
الحقائؽ التي قد تتعارض مع عف ذكر  فضبلً كّؿ الحقائؽ واألدّلة التي تدعـ وتقّوي وجية نظره، 

حقائقو وتصوراتو، عمى أف تكوف النتيجة التي توّصؿ إلييا منطقية، وأف يعترؼ بالنتائج التي 
 استخمصيا حتى لو خالفت رأيو الذي بنى عميو بحثو. 

وىذه الخاصّية تعني أف يعمؿ الباحث عمى دراسة  اعتماد األساليب الصحيحة واليادفة: (2
طرقًا عممّية وىادفة  وظؼوأف يجد حبّلً ليا، عمى أف يا مف كّؿ الجوانب، المشكمة التي يطرحي

 تساعده في الوصوؿ لمنتائج المطموبة. 

عف طريؽ يتعيف عمى الباحث االلتزاـ بتبني األسموب العممي في البحث  اعتماد القواعد العممّية: (3
اىؿ أو إغفاؿ أّي مف ىذه إف تج اذموضوع، أي احتراـ جميع القواعد العممية المطموبة لدراسة 

 .القواعد يخّؿ بشكؿ كبير بالنتائج التي سيتوّصؿ إلييا الباحث في النياية

يجب أف يكوف البحث العممي مبنًيا عمى االنفتاح الفكري، وتقبؿ الباحث لمحقائؽ  االنفتاح الفكرّي: (4
، ألف منطمؽ تفكيره وحدهفي طرح رؤية واحدة فقط مف ، او الجديدة، وعدـ التزّمت في األفكار القديمة

أف يكوف ذا ، اذ يتعيف عمى الباحث تغيير والتحديث المستمرمالعموـ عمى مختمؼ أنواعيا قابمة ل
 عقمّية متفتحة عمى كّؿ األفكار األخرى التي قد تعارضو، حتى لو لـ تعجبو. 

لباحث في مف أىـّ خصائص البحث العممّي أف ال يتسّرع ا عدـ إصدار أحكاـ نيائّية متسرعة: (5
إصدار األحكاـ، وعميو أف يتأّنى بدرجة كبيرة قبؿ أف ُيصدر حكمًا مف األحكاـ، والتي في النياية 

 .يجب أف تكوف مستندًة إلى براىيف وحجج، وأف يعمؿ عمى إثبات نظريتو التي بنى بحثو عمييا
 
 
 
 

 

 العممي البحثخصائص 
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 مف ابرز صفات البحث الجيد ىي:

إف االختيار المناسب لعنواف البحث أو الرسالة أمر ضروري  والشامؿ لمبحث:العنواف الواضح  (1
 .لمتعريؼ بالبحث منذ الوىمة األولى لقراءتو مف قبؿ اآلخريف

اذ ال يجوز البحث في اكثر مف مجاؿ مف مجاالت الحياة في  :تركيز البحث عمى مجاؿ معيف  (2
 .واحد آف في الشعر و النثر فيالبحث  يصحال  مثاؿ: واحد آف

ضرورة صياغة موضوع البحث ضمف حدود موضوعية وزمنية ومكانية  :تخطيط حدود البحث (3
واضحة المعالـ، وتجنب التخبط والمتاىة في أمور ال تخص موضوع البحث، ألف الخوض في 
العموميات غير محددة المعالـ واألىداؼ تبعد الباحث عف البحث بعمؽ بموضوع بحثو المنصوص 

 عميو في العنواف. 
الباحث في كتابة بحثو عمى الدراسات السابقة واآلراء األصمية المسندة، وأف  اعتمادضرورة  اإلسناد: (4

رجاعيا لكاتبيا األصمي،  عمى اآلراء واألفكار المختمفة  واالطبلعيكوف دقيقا في سرد النصوص وا 
يا . فاألمانة العممية باالقتباس ونقمالسيما المذكورة في المصادر الحديثة المتوفرة في مجاؿ البحث

 .أمر في غاية األىمية في كتابة البحوث
يجب أف يكوف البحث الجيد مكتوب بأسموب واضح، ومقروء، ومشوؽ، مع  :وضوح األسموب (5

 موحدة في متف البحث. عممةية، واف تكوف المصطمحات المستمراعاة السبلمة المغو 

نسجاميا، كما يجب أف ضرورة ترابط أقساـ البحث وأجزاءه المختمفة وا :الترابط بيف أجزاء البحث (6
ترابط في الفصؿ الواحد، فضبًل عف  تسمسؿ منطقي، وتاريخي أو موضوعيو يكوف ىناؾ ترابط 

 وتسمسؿ في المعمومات ما بيف الفصوؿ.
الباحث الجيد ىو الذي يبدأ مف  :اإلسياـ واإلضافة إلى المعرفة في مجاؿ تخصص الباحث (7

ضافة معمومات جديدة في المجاؿأنتيي اآلخروف بغرض مواصمة المسيرة ما حيث   .نفسة البحثية وا 

 في يبحث ال أف، و النتيجةالباحث  يقدر أال بمعنى :مسبًقا عميو محكوًما البحث يكوف ال أف (8
 . الصبلة حكـ في يبحث كأف: مثاؿ معروؼ شيء

 

 

 صفات البحث الجيد
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 .غيره بيا ويفيد نفسو بيا يفيد حقائؽ اكتشاؼ اجؿ مف المعرفة يستقصي مف ىو : الباحث

 :التي ينبغي اف تتوافر في الباحث الجيد ىي الصفات أىـ مفو 

 مواصمةالو  البحث بعمؿ القياـ في األكيدة الرغبة الباحث لدى تتوفر بأف وذلؾ :العمؿ في الرغبة (1
 حافًزا الباحث تعطي الرغبة أف، اذ البحث نجاح عوامؿ أىـ مف وىي ، اختاره الذي الموضوع في
 .العمؿ ةممواص أجؿ مف الطاقة وتعطيو العمؿ عمى

 ألف. الصعاب مواجيةو ، التذمر وعدـ القراءة كثرةو  ،والمثابرة المتابعة يعنيو  :والجمد الصبر (2
 أكبر إلى الباحث يوصؿ والصبر صبر، ىال يحتاج لذلؾ سيؿباألمر ال ليس والتفتيش االستقصاء

 .المعمومات مف ممكف قدر

 ما بكؿ الباحث يمـ أف يعني وىذا :وعمؽ بفيـ القراءة و الجيد وبذؿ االطالع وحب التتبع (3
 أو مخطوطات أـ كتب في مدونة أكانت سواء وأراء، ودراسات بحوث مف موضوعو عف كتب

 المادة استقصاء عمى دليؿ االطبلع سعة فإف مخالفة أو بسيطة اآلراء تمؾ تكف وميما مجبلت،
 يطمع لـ رأي أو منشوًرا كتاًبا أو موضوعو في ببحث باحث يواجو أف العيب ومف ،عمييا والسيطرة

  . عميو
 النقؿ في التسرع وعدـ وفيـ، بدقة العبارات بنقؿ وذلؾ :الغير وآراء النصوص فيـ في الدقة (4

 . صحيحة غير نتائج إلى يؤدي ذلؾ فإف فيـ، دوف
 بالعمؿ تنمو فإنيا الذاتية، والميارات الشخصية بالكفاءة االستيانة بعدـ وذلؾ :بالنفس الثقة (5

 . والتذكر والذكاء  والحفظ  العمؿ عمى الثقة ىذه تبنى أف عمى بالمراف وتتدرب

 ،وتنظيميا وترتيبيا وتحميميا األفكار بترتيب تعنى التيو :المنظمة المنطقية العممية العقمية (6
 الشؾ بمعنى العامة واألفكار لمبديييات االستسبلـ وعدـ والتثبت والشؾ النقد عمى العقمية ىذه تدريبو 

 لموصوؿ االطمئنافو  الفيـ أجؿ مف ونتثبت ونناقش ونتأمؿ فيو نشؾ واثنتيف، مرة الخبر فتقرأ العممي،
 .واليقيف الحقيقة إلى

 المراجعو  المصادر إلى واإلشارة أصحابيا إلى وعزوىا األفكار وعرض النقؿ في :العممية األمانة (7
 االطبلع وسعة واألمانة المروءة دليؿ بأىمو واإلشادة الفضؿ ذكر فإف منيا تعممت أو بيا انتفعت التي
 .أيًضا

 صفات الباحث الجيد
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في حياتنا اليومية أو في اعمالنا ىو منيج أو طريقة منظمة يمكف استعماليا التفكير العممي: 
في معالجة الموضوعات والقضايا و متخصص بموضوع معيف بؿ يمكف اف يوجودراستنا، فيو تفكير غير 
 واالحداث التي تواجينا.

الميارات العقمية التي يقوـ بيا الفرد لحؿ مشكمة معينة او تفسير ظاىرة ما  كما يعرؼ بأنو:
 بطريقة موضوعية دقيقة.

يقـو عمى أساس دراسة مشكمة محددة متخصصة مستخدميف في ذلؾ لغة ورموزًا  تفكير العمماءبينما   
 خاصة.عممية 

 خطوات التفكير العممي
 . بالمشكمة الشعور (1
 .المشكمة تحديد (2
 .بيا المتعمقة والبيانات المعمومات جمع (3
 الفروض فرض (4
 . لممشكمة وحموؿ جإلى نتائ والوصوؿ الفروض ىذه صحة اختبار (5

 
 :حياتنا اليومية  مف في التفكير تطبيؽ خطوات الطريقة العممية عمى مثاؿ

 أخذ بالمشكمة، شعوروىذا  لمتمؼ تعرضت قد حديقتو أف إجازتو مف عودتو بعد رجؿ اكتشؼ
 وخربوا دخموا الحي أطفاؿ أف اعتقد ،وىذا حدد المشكمة مقطوعة والزىور مكسوًرا الحديقة باب فوجد يفكر

 يمكف أال: قاؿ ثـ وارد، فاالحتماؿ ذلؾ ومع األطفاؿ، يشاىد لـ لكنو ،وبيذا وضع احد الفروض الحديقة
 يعمموف أنيـ فاكتشفت األطفاؿ عف يسأؿ أخذ آخر؛ فرض وضع ؟ لعاصفة تعرضت قد الحديقة تكوف أف
 خربت قد جيرانو حدائؽ أف فوجد نظر ثـ الفرض، ىذا فألغى ، أسبوع منذ المدينة خارج صيفي ناد   في

 جيرانو سأؿ ثـ ؛ يوميف منذ ىبت قد عاصفة أف عرؼ الجريدة، قراءة في مستغرؽ ىو وبينما أيًضا،
وعرؼ السبب  النتيجة إلى فوصؿ الثاني، الفرض صحة مف الرجؿ تأكد ىنا ؛ قوية عاصفة عف فحدثوه

  . الحديقة دمرت العاصفة أف :وىي ،الذي اوصؿ حديقة منزلة ليذا الشكؿ
 

 ثاني: التفكير العمميالفصؿ ال
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 لمتفكير العممي خصائص عدة أىميا:
 ، والعمماء الباحثيفمف  كؿ سيـ فيوي بناء فالمعرفة ، الواقع مف العممي التفكير ينطمؽالتراكمية:  (1

 مف إليو توصؿ مما الباحث وينطمؽ المعرفة وتتراكـ المعرفة، إلى جديًداشيء  يضيؼ باحث وكؿ
 عاشت نظرية ويبطؿ سابقة معرفة يمغي قد أو خطواتيـ ويكمؿ أخطاءىـ فيصحح الباحثيف، مف سبقو
 . الزمف مف مدة 

 إلزاميا دوف طميقة حرة تركيا وعدـ فكاراال أىـ خصائص التفكير العممي ىي تنظيـ مف :التنظيـ (2
 أو متباعدة ظواىر يناقش ال العممي فالباحث .الخارجي العالـ تنظيـ، فضبًل عف وقوانيف بقواعد
 األسباب بيف العبلقة فيكشؼ األخرى، بالظواىر عبلقاتياضوء  في الظاىرة يدرس بؿ ، ةمفكك

 والمكاني الزماني التجاور بيف ما ويميز وأخرى، ظاىرة بيف اتواالرتباط مةالص ويكشؼ والنتائج،
 ؛ عممية عبلقات نتيجة مًعا تظير مترابطة ظواىر بيف وما بالصدفة مًعا تحدث معينة واىرلظ

 تتفاعؿ أو معيا فتدمج المكتشفة الحقائؽ مجموعة بيف مكانيا تأخذ تكتشؼ ما حين العممية فالحقيقة
 الحقائؽ عف مستقمة ليست المعنى بيذا العممية والحقيقة بعضيا تمغي أو فييا تعدؿ وقد معيا،
 .األخرى

 خبلؿ مف الفيـ ىذا يتـ وال ، يدرسيا التي الظواىر فيـ إلى العمـ ييدؼ :األسباب عف البحث (3
 طريؽ عف وتحميميا الظواىر ىذه تفسير مف بد ال بؿ ،فحسب والحقائؽ المعمومات إلى الوصوؿ
 مف اإلنساف يمكف الذي ىو ما ظاىرة أسباب معرفة إف. وتطورىا نشوئيا وعوامؿ أسبابيا معرفة

خضاعيا فييا التحكـ وبالتالي إنقاصيا، أو وزيادتيا فييا والتأثير وضبطيا عمييا السيطرة  لمتجربة وا 
 التفكير يميز ما ولكف اإلنسانية؛ النشاطات مف كغيره األسباب عف يبحث والعمـ. والتطوير والتعديؿ
 غرضيف األسباب عف البحث ويؤدي ،البعيدة األسباب ال المباشرة األسباب عف بحثو ىو العممي
 السيطرة عمى اإلنساف قدرة زيادةو  ، والفيـ والمعرفة لبلستطبلع اإلنساف حب إرضاء : ىما أساسييف

 . فييا والتحكـ أسبابيا معرفة طريؽ عف الظواىر عمى

 مشكمة يدرس ال العممي فالباحث ، واليقيف بالشمولية العممي التفكير يتصؼ :واليقيف الشمولية (4
 نتائج إلى لموصوؿ الفردي الموقؼ أو المحددة المشكمة دراسة مف ينطمؽ بؿ كيدؼ، محددة

 العمـ ىدؼ فإف لذلؾ ؛ دراستو موضوع مع المشتركة المواقؼ أو المشتركة الظواىر تشمؿ وتعميمات
 وأكثر ظاىرة مف وأكثر فرد مف أكثر عمى وتنطبؽ بالشمولية تتسـ ونتائج تعميمات إلى الوصوؿ ىو

 خصائص التفكير العممي
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 أخرى صفة ، الموضوع ىذا يتقبموف مف وشمولية ؛ الموضوع شمولية : بالشمولية ويرتبط. موقؼ مف
 األدلة مف كافية مجموعة عمى العممية الحقيقة استناد أي ، "اليقينية" وىي العممية الحقيقة صفات مف

 الذاتي اليقيف عف يختمؼ العممي واليقيف ؛ صدقيا في شؾ ىناؾ يبقى ال بحيث المقنعة الموضوعة
 ويشعر بصدقيا يحس ألنو أو صادقة، واضحة لو تبدو ألنيا معينة، بفكرة ما شخص يقتنع حيف

 محسوسة أدلة إلى استناده لعدـ عممًيا ليس اليقيف ىذا إف ؛ عمييا أدلة وجود دوف بصحتيا
 التفكير أنماط عف أيًضا يميزه ما وىذا والتجريد، بالدقة العممي التفكير يتسـ : والتجريد الدقة (5

 سوى عمؿيست وال بدقة إجراءاتو وتحديد بدقة، مشكمتو تحديد إلى يسعى العممي فالباحث األخرى،
جراءاتو وفروضو ولكي ينجح الباحث العممي في أف يكوف دقيقا ويحدد مشكبلتو ، محدد دقيؽ كبلـ وا 

التي تقـو عمى أساس القياس المنظـ الدقيؽ والتحدث بمغة األرقاـ   المغة الرياضية عمؿبدقة، فإنو يست
ىذه المغة يؤدي إلى فيـ دقيؽ لمظواىر، فاألحكاـ  عماؿوالرموز والعبلقات الرياضية المحددة. واست
كممات مثؿ كذكيك أو  عماؿخاطئا ليا. فإف استتعطي فيما الكيفية ال تساعد عمى فيـ الظواىر بؿ قد 

( أو 111( أو )91كذكي جداك أو كغبيك ال تعني شيئا محددا كأف تقوؿ كتبمغ نسبة ذكاء الشخص )
رقاـ والقياس الكمي أو األ عمؿوالتفكير العممي حيف يست ة،بالمائة. فاألرقاـ تسمح بالمقارن( 121)

فإننا ال نعني  7=  4+  3ياء مف مادتيا، فحيف نقوؿ لغة رياضية فإنو يجرد األش عمؿحيف يست
 ثبلثة أو أربعة أشياء معينة، بؿ كؿ ثبلثة وكؿ أربعة ميما كاف موضوع ىذا العدد.

 أفضؿ.  نحويـ قوانينو وحركاتو وتغيراتو بوسيمة الباحث العممي لمسيطرة عمى الواقع وف فالتجريد ىو 
 العممي:تي يوضح خصائص التفكير آلوالمخطط ا

 

 

 

 

 

 ( خصائص التفكير العممي2مخطط )
 
 

 خصائص التفكٌر العلمً

 التراكمية

 التنظيـ
 البحث عف االسباب

 الشمولية واليقيف

 الدقة والتجريد
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األساليب العممية  عماؿسعييا نحو البحث العممي واست إف مف أبرز العوائؽ التي تواجو المجتمعات في
 ىي :

يبلحظ في مجتمعاتنا العربية والمجتمعات النامية أف : انتشار الفكر االسطوري والفكر الخرافي (1
الفكر الخرافي ما زاؿ قويًا ويقؼ موقفًا معاديًا لمعمـ والتفكير العممي فالخرافات واالعتقاد بالقوى 

منتشرة وسيمر وقت طويؿ قبؿ أف يتخمص  الخارقة لدى بعض األشخاص وتحضير األرواح ما زالت
 االنساف في مجتمعنا مف ىذا التفكير .

مة والتي ما زالت حية االنساف حمؿ الكثير مف األفكار والتقاليد القدي: االلتزاـ باألفكار الذائعة (2
زاؿ فاألفكار التي ابتكرىا أجدادنا وآباؤنا والحكمة التي ورثناىا مف األجياؿ القديمة ما  ،حتى اآلف

تاـ ال  نحومجرد مناقشتيا بؿ يؤمنوف بيا بينظر إلييا نظرة احتراـ وتقديس وما زاؿ كثيروف يرفضوف 
يقبؿ النقاش، ويزداد التمسؾ بيذه األفكار القديمة كمما واجيت االنساف ظروؼ ومصاعب وكمما 

 عاشت في ظروؼ تمنعيا مف التعبير الحر والتفكير العممي .
ينظر إلى العقؿ كأداة محددة في كشؼ الظواىر،  أو كأداة عاجزة عف الوصوؿ : إنكار قدرة العقؿ (3

وسيمة أخرى غير المعرفة  إلى الحقيقة، ولذلؾ كاف الناس يبحثوف عف أداة أخرى غير العقؿ وعف
ر وأف المعرفة سرعاف ما تتبدد حيف نرى أف العقؿ االنساني يتطور باستمراالنظرة . ولكف ىذه العممية
  .ىائؿ نحوتتفجر بالعممية 

   
اذا كانت ىناؾ سببل لتنمية القدرة عمى التفكير العممي ، فاف مف بيف ىذه السبؿ و  وفي الختاـ  

اعداد المناىج الدراسية التي توفر المواقؼ التعميمية التي تسعى الى ىذا اليدؼ واالعتماد عمى طرائؽ 
التقنيات الحديثة لتقريب  عماؿالعممي واستلتفكير في ممارسة ا تدريس حديثة تتيح الفرص لؤلشخاص

 .تحفيزىـ عمى المشاركة في االنشطة المختمفةو الحقائؽ الى عقوؿ الطمبة واثارة اىتماميـ 
 
 
 
 
 
 

 عوائؽ التفكير العممي 
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 :البحث العممي المكونات االتية يضـ

 

 بحثػػػو بحيػػػث يعكػػػس المحتػػػوى الموضػػػوعي لمبحػػػثعمػػػى الباحػػػث أف يختػػػار بعنايػػػة عنػػػواف يجػػػب   
عمػػػى الباحػػػث أف يػػػدرؾ أف اختيػػػار العنػػػواف المبلئػػػـ يعػػػد و . البحػػػث مشػػػكمةومجالػػػو والمػػػنيج المتبػػػع لدراسػػػة 

، ويشػمؿ واحػدمختصرا بقدر اإلمكاف وخاليا مف الغموض في آف اذ يجب اف يكوف  ،بمثابة نصؼ البحث
 واضحة سيمة منقحة ال تشوبيا األخطاء المغوية واإلمبلئية.  كممات

مف المفيػد أف يسػتذكر الباحػث وىػو يختػار عنػواف بحثػو بػأف ذلػؾ العنػواف يمثػؿ المفتػاح الػذي تعتمػد و 
لقػراء عميو المكتبػات ومراكػز المعمومػات وقواعػد البيانػات والمحركػات لتصػنيؼ البحػث بحيػث يسػيؿ عمػى ا

 يمي نماذج مف العناويف المقبولة والعناويف غير المقبولة.فيما و الرجوع إليو، 

 أمثمة العناويف غير المقبولة 
 قصص األطفاؿ. -
 تأثير اإلعبلف عمى االستيبلؾ. -

 الحوار ميارات  -

 أمثمة العناويف المقبولة 
أكثػر مقبولػة و  بحػثأعبله، بحيث تصػبح عنػاويف  المذكورة العناويف مثمةيمكف إجراء تعديبلت عمى أ

 كما يمي:، و وضوحاً 

  الفضائية.العراقية فر عنصر التشويؽ في قصص األطفاؿ التي تبثيا قناة امدى تو 
  .)تأثير نشر اإلعبلف في صحيفة )أ( عمى إقباؿ المستيمكيف عمى سمعة )ب 

 نظر وجية مف المتوسطة المرحمة طالبات لدى الحوار ميارات تنمية في المدرسية اإلدارة دور 
 . المعممات

 

 

 ثالث: مكونات البحث العمميالفصؿ ال

 اواًل: عنواف البحث
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 انشائياَ  كبلماَ  ليست ، والمقدمة البحث مقدمة بكتابة يبدأ عنواف بحثة الباحثيكتب  أف بعد   
، والجيود وأىميتو ، ومنطمقاتو،  وابعاده البحث لموضوع واعية تقديـ عمميةىي  إنما الباحث، يصوغو

فييا  الباحث يقدـ ولذا ،ىذا الموضوعالتي بذلت في ىذا المجاؿ، فضبًل عف االبحاث التي تناولت 
 . المجاؿ ىذا في وخبرتو واطبلعو وعيو، مدى إلى تشير بحثة عف واضحو صورة

 

 

ويمثػؿ اختيػار مشػكمة البحػث  ،بحثػويقصد بمشػكمة البحػث الموضػوع الػذي يختػاره الباحػث إلجػراء 
أحػػد أىػػـ المراحػػؿ وأكثرىػػا صػػعوبة ويسػػتغرؽ فػػي العػػادة الكثيػػر مػػف الوقػػت والجيػػد ويترتػػب عمػػى اختيػػػار 

 مشكمة البحث تحديد العديد مف الخطوات البلحقة التي يقـو بيا الباحث.
تفاعؿ عامميف أو أكثر تفاعال يحدث حيرة  مفحالة تنتج  :المشكمة بأنياساندرز عرؼ وي  

بيف خياريف ال يمكف اختيار أحدىما دوف بحث أو  ، أو تعارضأو عاقبة غير مرغوب فييا وغموض
 .يتحر 

ويتوسع مفيوـ مشكمة البحث إلى اإلدراؾ أننا أماـ موضوع معػيف يحيرنػا سػواء فػي أسػبابو أو فػي 
معموماتنػا ناقصػة عػف ظػاىرة مػا وتحتػاج إلػى دراسػة بيػدؼ مدى وجوده وانتشاره أو فػي نتائجػو بمعنػى أف 

 .زيادة فيمنا ليذه الظاىرة أو الموضوع محؿ الدراسة

 تالميذ المرحمة االبتدائية في محافظة بغداد.التسرب الدراسي لدى دراسة عف أسباب : مثاؿ

 مصادر التعرؼ عمى مشكمة البحث
لبحثػو، فإنػػو يمكػػف  الباحػث أف يحػػدد موضػػوعاً لمتعػرؼ عمػػى مشػكمة البحػػث، أو بمعنػػى آخػر إذا رغػػب 

 أف يمجأ إلى عدة مصادر منيا:
المجتمع نفسو الذي يعيش فيو، بمعنى أف تكوف مشكمة يواجييا المجتمع، ويمكف ألي باحث أف  (1

 يممسيا ويدرؾ أبعادىا ومخاطرىا مثؿ مشكمة حوادث السيارات، ومشكمة اإلدماف، الخ. 
 الفكري، وتصفح مواقع اإلنترنت ذات العبلقة بمجاؿ دراستو.نتاج القراءة المستمرة في ال (2

حضور المناقشات العممية سواء عمى شكؿ حمقات بحث أو ندوات أو مؤتمرات أو مناقشة الرسائؿ  (3
 العممية في التخصص.

 ثانيًا: المقدمة 

 ثالثًا: مشكمة البحث 
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التي يقدميا الباحثوف إلجراء دراسات  بالمقترحاتاألجزاء الخاصة السيما مراجعة الرسائؿ العممية  (4
 ة.مستقبمي

 التحدث إلى األساتذة والزمبلء. (5

 الخبرة العممية لمباحث إذ يمكنو اختيار إحدى المشكبلت في مجاؿ عممو كموضوع لمبحث. (6

 مواصفات المشكمة الجيدة

فرىػا حتػى يمكػف اعتبػار المشػكمة جيػدة وجػديرة بالبحػث والدراسػة مػف اىناؾ مواصفات معينة يتعػيف تو 
 أىـ تمؾ المواصفات ما يمي:

مكاناتو. أف تست  (1  حوذ عمى اىتماـ الباحث وتتناسب مع قدراتو وا 

 أف تكوف ذات قيمة عممية، بمعنى أف تمثؿ دراستيا إضافة عممية في مجاؿ تخصص الباحث.  (2

 أف يكوف ليا فائدة عممية، بمعنى أف يتـ تطبيؽ النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا في الواقع العممي. (3

 بمعنى أنيا قائمة وأثرىا مستمر، أو يخشى مف عودتيا مجدًدا.أف تكوف المشكمة سارية المفعوؿ،  (4

 أف تكوف جديدة بمعنى أنيا غير مكررة أو منقولة.  (5

 أف تكوف واقعية بمعنى أنيا ليست افتراضية، أو مف نسج الخياؿ.  (6

أف تمثؿ موضوًعا محدًدا تسيؿ دراستو، بداًل مف كونو موضوًعا عاًما ومتشػعًبا يصػعب اإللمػاـ بػو أو  (7
 تناولو.

المصػادر التػي يسػتقي منيػا الباحػث المعمومػات عػف أف تكوف المشكمة قابمة لمبحث، بمعنى أف تتػوافر  (8
  التسييبلت التي يحتاجيا الباحث. ، فضبًل عف توافر المشكمة

 

 تحديد المشكمة )صياغة المشكمة(

لمشػكمة فػي محػددة، يػتمكف مػف خبلليػا وضػع او صياغة دقيقة  بحثة مشكمةيقوـ الباحث بصياغة 
ودراسػػتيا، إف ىػػذا التحديػػد يسػػاعد الباحػػث عمػػى القيػػاـ بػػالخطوات  يػػاقالػػب محػػدد، يسػػيؿ معػػو التعامػػؿ مع
 وىناؾ طريقتاف لصياغة المشكمة:البلزمة إلنجاز البحث بيسر وسيولة، 

ىي الصياغة التي يستخدميا الباحث إذا كاف موضوعو مف الموضوعات  صياغة لفظية تقديرية: (1
العامة التي تحتاج إلى استكشاؼ، وجمع معمومات عامة، بمعنى ال توجد في ذىف الباحث أسئمة 
 معينة يبحث عف إجابات ليا، فيو يريد التوصؿ إلى أكبر قدر ممكف مف المعمومات عف المشكمة. 
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  ة التقديرية:الصياغة المفظي امثمة توضح

 دراسة عف جدوى نظاـ حي بدوف حاويات المقترح مف أمانة محافظة بغداد. -

 .عند طمبة المرحمة المتوسطة في العراؽ عبلقة الذكاء بالتحصيؿ الدراسي -

 اتجاىات طمبة كمية التربية ابف الييثـ نحو استعماؿ االنترنت. -
اإلنترنػػت بصػػفة  أوجو اسػػتعماؿتتعمػػؽ بػػػشػػاؼ حقػػائؽ اكتالػػى باحػػث يسػػعى ال ففػػي المثػػاؿ االخيػػر

 ،او العمميػػةوتخصصػػاتيـ الدراسػػية عمػػى اخػػتبلؼ مسػػتوياتيـ التربيػػة ابػػف الييػػثـ كميػػة مػػف قبػػؿ طمبػػة  عامػػة
 .بيذا االستعماؿ الظروؼ المحيطةمعدالت استعماؿ الطمبة لؤلنترنت و 

 

دما تكػوف المشػكمة يقػوـ الباحػث بصػياغة المشػكمة عمػى ىيئػة سػؤاؿ عنػ: صياغة عمى ىيئة سػؤاؿ (2
 .غب الباحث في معرفة اإلجابة عنياواضحة، وىناؾ سؤاؿ أو أكثر ير 

 :صياغة المشكمة عمى ىيئة سؤاؿ امثمة توضح
 ما مدى قبوؿ سكاف حي الربيع بمحافظة بغداد لنظاـ حي بدوف حاويات؟ -

 ؟ عند طمبة المرحمة المتوسطة في العراؽ ما اثر الذكاء عمى التحصيؿ الدراسي -

 مدى استعماؿ اإلنترنت مف قبؿ طمبة الصؼ الثالث والرابع في كمية التربية ابف الييثـ؟ما  -
 

أف ىػػذه الصػياغة أكثػػر تحديػػدا مػػف الصػػياغة المفظيػة التقديريػػة، وتتضػػمف سػػؤاال مباشػػرا يبحػػث  يالحػػظ
معػػدؿ اسػػتعماؿ طمبػػة  اجابػػة عػػف: مثػػؿ يتوقػػع أف يحصػػؿ الباحػػث عمػػى إجابػػاتو الباحػػث عػػف إجابػػة لػػو، 

التعػػرؼ ، فضػػبًل عػػف الصػػفييف الثالػػث والرابػػع فػػي كميػػة التربيػػة ابػػف الييػػثـ اإلنترنػػت خػػبلؿ اليػػـو / األسػػبوع
األغػراض  عػف اخػرى اجابػةوعمى اختبلؼ معدالت استخداـ االنترنت بيف طمبة الصفييف الثالث والرابػع. 

  .التي يستعمؿ مف أجميا طمبة الصفييف الثالث والرابع اإلنترنت

أف الصػياغة األولػى تيػدؼ إلػى االسػتطراد واالستكشػاؼ، بينمػا تيػدؼ الصػياغة الثانيػة  وفي الختػاـ      
 ياغة عمى ىيئة سؤاؿ واحد او اكثرصالإلى الحصوؿ عمى إجابة محددة ومعظـ الباحثيف يفضموف 

 البحث اختيار مشكمة عنديقع فييا الباحثيف اخطاء 
 واحد باحث يستطيع الاذ  ومتفرغ متخصص عمؿ فريؽ إلى تحتاجو  النطاؽ واسعة مشكمة اختيار (1

 . تغطيتيا
  اخرى. مشكبلت في التفكير دوف الباحثفي ذىف  تخطر مشكمة أوؿ اختيار إلى الركوف (2
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 لـ مشكمة لبحث المعقوؿ الحد عمى والزائد المستمر تفكيره في المثالية مف نوع إلى الباحث يسعى قد (3
 . أحد بحثيا إلى يسبقو

" :  "مشكمة الحوادث المرورية في خط سريع محمد القاسـمثاؿ عف كيفية كتابة مشكمة البحث الموسـو

 

 

 

 

 

 

 

 

كميػة التربيػة لمعمػـو الصػرفة/ ابػف فػي  استعماؿ الدوريات مف قبؿ طمبة مرحمة البكػالوريوس ثاؿ اخر:م
 .الييثـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحثمشكمة 
يتناوؿ ىذا البحث ظاىرة كثرة الحوادث المرورية التػي تقػع فػي خػط سػريع محمػد القاسػـ فػي بغػداد 

صػػباحا ، ومػػف السػػاعة الواحػػدة  وذلػػؾ فػػي سػػاعات الػػذروة التػػي تبػػدأ مػػف السػػابعة والنصػػؼ وحتػػى التاسػػعة
ريػػات كػػرة القػػدـ وغيرىػػا مبا :وحتػػى الثالثػػة ظيػػًرا، عػػدا األوقػػات التػػي تسػػبؽ أو تمػػي المناسػػبات العديػػدة مثػػؿ

الخػروج بالتوصػيات التػي يمكػف لمقطاعػات المعنيػة األخػذ بيػا و يدؼ التعرؼ عمى مسػببات تمػؾ الحػوادث ب
بمػػا يسػػيـ مػػف الحػػد مػػف تمػػؾ الحػػوادث. وعميػػو يمكػػف صػػياغة مشػػكمة البحػػث عمػػى ىيئػػة سػػؤاؿ عمػػى النحػػو 

 اسـ في محافظة بغداد؟ما أسباب وقوع الحوادث المرورية في خط سريع محمد الق التالي:
 

 مشكمة البحث

في مكتبة كمية التربيػة لمعمػـو الصػرفة/ شكمت مبلحظات الباحث خبلؿ زياراتو المتكررة إلى قسـ الدوريات 
 ، ويمكف إيجاز تمؾ المبلحظات فيما يمي:بحثال االختيار موضوع ىذالدافع األساسي ابف الييثـ 

.عدـ اكتماؿ أعداد الدوريات في األماكف المخصصة ليا عمى األرفؼ 
 مف قبؿ المستفيديف، وبقائيا دوف  عمالياعمى طاوالت القراءة بعد استوجود أعداد متفرقة مف الدوريات

 طويمة. مدةل إعادتيا إلى األرفؼ
المسائية. وقاتتظاـ فتح قسـ الدوريات في االعدـ ان 
.اختبلؼ مواعيد دواـ قسـ الدوريات عف دواـ األقساـ األخرى بالمكتبة 
 وعػػدـ وجػػود أي إشػػارات أو تعميمػػات تحػػث المسػػتفيديف عمػػى لبلطػػبلعفر اليػػدوء المطمػػوب اعػػدـ تػػو ،

  يف.ضرورة توفر الجو المبلئـ لمتركيز والقراءة، وعدـ التشويش عمى اآلخر 

عف مدى اسػتعماؿ الػدوريات دراسة عميو يمكف صياغة مشكمة البحث صياغة لفظية عمى النحو التػالي: 
 في كمية التربية ابف الييثـ . مرحمة البكالوريوس مف قبؿ طمبة
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البحث، ىذا يحدد الباحث في ىذا الجزء التبريرات والدواعي العممية والعممية التي تتطمب إجراء 
واألثر الذي ينتج عنو سواء في النظرية أو الممارسة العممية، وكيؼ يسيـ في حؿ المشكمة التي تمثؿ 

 :آلتيةاألسئمة ا عفاإلجابات مف البحث ينبغي أف يوفر ىذا الجزء اذ موضوع البحث، 

  ث؟ كػأف يسػد يقدميا ىذا البحث لمنتاج الفكري في المجاؿ الذي ينتمي اليو الباحػما اإلضافة التي
 تحقؽ مف نتائج بحوث سابقة.صحح نظرية، أو ينقصا، أو ي

 سػػيـ بيػػا البحػػث سػػواء بالنسػػبة لمباحػػث مػا الفائػػدة التطبيقيػػة لمبحػػث؟ ومػػا المجػػاالت الجديػػدة التػػي ي
 نفسو أو الباحثيف اآلخريف؟

  ما الجيات التي يمكنيا االستفادة مف نتائج البحث؟ 

 

: يوضح كيفية كتابة مثاؿ   مرحمة البكالوريوس طمبةالدوريات مف قبؿ  عماؿاست”اىمية البحث الموسـو
  .“في كمية التربية لمعمـو الصرفة / ابف الييثـ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 رابعًا: تحديد أىمية البحث 

 البحثأىمية 

قػػػيس سػػػموؾ الطػػػبلب ي ذي األوؿ مػػػف نوعػػػو الػػػبحػػػث أىميتػػػو مػػػف كونػػػو ال بحػػػثالا كتسػػػب ىػػػذي
وىػو قسػـ الػدوريات  كمية التربية لمعمـو الصػرفة/ ابػف الييػثـ  مكتبةقترحاتيـ حوؿ قسـ ىاـ مف أقساـ وم

 بحػػثكتسػػب اليوجيػػات نظػػر العػػامميف فيػػو، و عػػف طريػػؽ إلػػى جانػػب التعػػرؼ عمػػى ظػػروؼ عمػػؿ القسػػـ 
ركػػز عمػػى الشػػريحة األكبػػر مػػف المسػػتفيديف مػػف خػػدمات المكتبػػة الجامعيػػة وىػػـ يكػػذلؾ مػػف كونػػو  وميتػػأى

 عماؿاقتصػر تركيزىػا عمػى اسػت اذ.. حتػى اآلف  بحػوثس، وىػو مػا غفمػت عنػو معظػـ الالبكػالوريو  طمبة
 .الدراسات العميا لمدوريات بةأعضاء ىيئة التدريس وطم
بالػػػدوريات المطبوعػػػة ، وىػػػو الشػػػكؿ الػػػذي ال زالػػػت  تمامػػػوف اىأيضػػػًا مػػػ بحػػػثوتػػػأتي أىميػػػة ال

الػػدوريات العربيػػة محافظػػة عميػػو .. بعػػد أف أصػػبحت معظػػـ الػػدوريات األجنبيػػة متاحػػة إلكترونيػػًا، سػػواء 
 عمى شكؿ أقراص مضغوطة أو قواعد بيانات أو محركات البحث عمى اإلنترنت.

قد أحػدث بعػض التنظيمػات الجديػدة، لييثـ كمية التربية ابف امكتبة وحيث أف قسـ الدوريات في 
لبرنػامج يمكػف أف تمثػؿ رافػدًا ميمػًا  بحػثال اجديػدة مػف التنظػيـ، فػإف نتػائج ىػذكما أنػو فػي طػور مرحمػة 

 . تطوير القسـ
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 تجيب البحث أىداؼو ، لمبحث إجرائو خالؿ مف تحقيقيا إلى الباحث يرمي التي الغايات ىي
 .( ؟ نتييي أف بعد البحث حقؽسي ماذا)  اآلتي السؤاؿ عف
ينبغي عمى الباحث أف يحدد بدقة وبكممات محددة األىداؼ الموضوعية التي يسعى إلى تحقيقيا    

تعني أف ال تكوف األىداؼ شخصية كأف  ىنا مف خبلؿ بحثو وذلؾ عمى شكؿ نقاط، وكممة )الموضوعية(
يذكر الباحث أف ىدفو مف إجراء البحث ىو حصولو عمى الترقية أو العبلوة السنوية أو تحقيؽ الشيرة بيف 

 أقرانو، الخ. 
تركيز  تساعد األىداؼ الباحث عمىاألىداؼ إلى أىداؼ رئيسة وأىداؼ فرعية أو ثانوية. وتقسـ 

فضبًل عف مساعدة مقيمي البحث بحثو. النتائج المرجوة مف بما يحقؽ  الوجو الصحيحة و، وتوجييجيدة
معرفة مدى نجاح البحث، وما إذا كانت النتائج التي تـ التوصؿ إلييا تحقؽ تمؾ والمشرفيف عمى 

 األىداؼ. 
 

 ( V.Bمثاؿ: عنواف مشروع تخرج )تصميـ برنامج تعميمي عف النباتات الطبية باستعماؿ لغة 
 :ستكوف عمى النحو اآلتي مشروعفأىداؼ ىذا ال

  البرمجية. (Visual Basicباستعماؿ لغة فيجواؿ بيسؾ )تصميـ برنامج تعميمي عف النباتات الطبية  (1

 .النباتات الطبية االلماـ بأنواع  (2

االلماـ بكؿ المعمومات المتعمقة بالنباتات الطبية مف حيث موطنيا االصمي، وكيفية الزراعة والري  (3

 وانواع التربة المبلئمة لكؿ منيا، فضبًل عف فوائدىا واستعماالتيا.والتسميد 

 تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى المتعمـ. (4

 
 
 إلى التوصؿ يمكف ال إذ العممي البحث عمييا يقوـ التي األولى المبنات إحدى البحث أسئمةُتعد   

 تكوف والتي فرعية، أو ةرئيس أسئمةأكانت  سواء ودقة بوضوح البحث أسئمة تحديد يتـ لـ ما دقيقة نتائج
 .البحث مشكمةل الدقيؽ التحديد عمى مبنية بدورىا

 

 بحثأىداؼ الخامسًا: 
البحث 

 سادسًا: اسئمة البحث وفرضياتو
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تحميؿ محتوى كتاب الحاسوب لمصؼ الثاني المتوسط وفقًا لمؤشرات القيـ العممية عنواف البحث )مثاؿ: 
  واالخالقية.

لمصؼ الثاني المتوسط وفقًا لمؤشرات القيـ العممية تحميؿ محتوى كتاب الحاسوب  ىدؼ البحث:
 واالخبلقية

 ولتحقيؽ ىذا اليدؼ يكوف عف طريؽ االجابة عف السؤاليف اآلتييف:
  ما نسبة توافر مؤشرات القيـ العممية في محتوى كتاب الحاسوب الُمعد لطمبة الصؼ الثاني

 المتوسط ؟
  ما نسبة توافر مؤشرات القيـ االخبلقية في محتوى كتاب الحاسوب الُمعد لطمبة الصؼ الثاني

 المتوسط ؟  
 
 عممية اسس مف وتستمد البحث ألسئمة محتممة واجابات ممكنة حموؿ ييف فروض البحثاما   

 .واآلخر تابععبلقة بيف متغيريف أحدىما مستقؿ وتمثؿ الفروض   ،اعتباطية تخمينات مجرد وليست
 تعرؼ عمى أثره في متغير آخر. : ىو المتغير الذي يرغب الباحث في الفالمتغير المستقؿ
 : ىو النتيجة التي تنشأ نتيجة تأثير المتغير المستقؿ.اما المتغير التابع

 
أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت في تحصيؿ مادة الرياضيات لدى بػ ) البحث الموسـو:  مثاؿ

  .(المتوسططالب الصؼ الثاني 
 التحصيؿ  ىو والمتغير التابع  ،   استراتيجية حؿ المشكالت   المتغير المستقؿ ىنا

 
تخميف أو استنتاج ذكي يتوصؿ إليو الباحث ويتمسؾ بو بشكؿ  بأنو:  ايضاً  ويمكف تعريؼ الفرض 

 في حؿ المشكمة . المبدئيفيو أشبو برأي الباحث ، مؤقت
وبػػػيف الفػػػروض والتسػػػاؤالت، ولػػػيس  هوحػػػدود وىنػػػاؾ عبلقػػػة مباشػػػرة بػػػيف مشػػػكمة البحػػػث وأىدافػػػو 
أف تشمؿ كؿ البحػوث عمػى الفػروض والتسػاؤالت، إذ يتوقػؼ ذلػؾ عمػى طبيعػة المشػكمة وأىػداؼ بالضرورة 
 البحث. 

تشػمؿ أخػرى التسػاؤالت، وتجمػع بحػوث أخػرى و عمػى الفػروض، تشػتمؿ بعض البحوث اذ نجد اف 
ترمي الى كانت أىداؼ البحث فاذا عمى الباحث أف يسأؿ نفسو ما الذي أريد الوصوؿ إليو؟ و ثنيف معا، اال

ؼ اىػدا تالتسػاؤالت، بينمػا لػو كانػ مف المبلئـ استعماؿاستطبلع أو استكشاؼ أمر معيف مثبل فإنو يكوف 
 .عبلقة بيف متغيريف أو أكثر، يكوف مف المناسب وضع الفروض، ... وىكذاال معرفة ترمي الى البحث 
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الفروض فإف كؿ جيده ينصب عمى جمع الحقائؽ واألدلة والقرائف الختبار تمؾ  الباحث مو اختارف
الحػػػاؿ  لػػػو اختػػػار  الفػػػروض فػػػي محاولػػػة منػػػو لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحتيا، فيقػػػـو إمػػػا بنفييػػػا أو إثباتيػػػا. كػػػذلؾ

 توفير المعمومات التي تجيب عمى تمؾ التساؤالت. ت فإنو يسعى الى التساؤال

 

 أنواع الفرضيات

)يكوف  :مثاؿ عمى ذلؾ، وىي التي تشير إلى طبيعة العبلقة أو الفرؽ :الفرضيات التوجييية (1
 الحاسوب أعمى مف تحصيؿ الطمبة الذيف ال عماؿباستالرياضيات تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف 

 الحاسوب(. عماؿباست الرياضيات يدرسوف
 : مثاؿ عمى ذلؾ ، وىي التي تشير فقط إلى وجود عبلقة أو فرقاً  :الفرضيات غير التوجييية (2

بيف الطمبة الحاسوب و  تعماؿبيف الطمبة الذيف يدرسوف باس)يوجد فرؽ في تحصيؿ مادة الرياضيات 
 .الحاسوب( عماؿيدرسوف باست الذيف ال

وىي التي تشير إلى عدـ  وجود عبلقة أو فرؽ بيف  :االحصائيةالفرضيات المنفية أو  (3
المتغيريف وأف أية عبلقة سيتـ التوصؿ إلييا ستكوف عبلقة عرضية أو حدثت صدفة وىي ليست 

ذيف ال يوجد فرؽ في تحصيؿ مادة الرياضيات بيف الطمبة ال) : مثاؿ عمى ذلؾعبلقة حقيقية. 
 الحاسوب (. عماؿيدرسوف باست الذيف ال بيف الطمبةالحاسوب و  تعماؿيدرسوف باس

  

 ما الفرؽ بيف فروض البحث وافتراضات البحث؟                

 مف التحقؽ ويمكف ،عممية خمفية مف مستمدة البحث ألسئمة محتممة اجابات ىي البحث فروض
 .معمومات مف حوليا يجمع ما بناءً  رفضيا او قبوليا

 تتعارض ال ألنيا والقارئ الباحث مف كبل بصحتيا يسمـ البحث مسمماتفيي  :االفتراضات اما
 احتاجت ما ومتى. صحتيا عمى تدلؿ وادلة براىيف الى تحتاج وال البحث مجاؿ في العممية الحقائؽ مع
 .افتراضات وليست فروض فيي براىيف او ادلة الى

 

 

 سؤال  
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  :وتحتوي عمى الخطوط العريضة التي يجب أف يتحدد بيا الباحث وال يخرج عنيا تمثؿ حدود البحث

 . المكاف ىذا جغرافية يميز ما وأىـ التجربة فيو تطبؽ الذي المكاف تحديد أي:  مكانية حدود -

 . تطبيقيا وميعاد التجربة فييا تطبؽ التي الزمنية الفترة تحديد أي:  زمانية حدود -

 . بينيـ المشتركة والخصائص ـيميزى ما واىـ افرادىا وعدد البحث عينة تحديد أي:  بشرية حدود -

 بحثو. في سيدرسيا التي األساسية العناصر الباحث يحدد اف ىي:  موضوعية حدود -
 

في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتوسط  Zاثر استراتيجية البحث الموسـو بػ ) :يوضح ذلؾ  مثاؿ
  .(في مادة الحاسوب

  :تـ تطبيؽ التجربة في ثانوية االنتصار لمبنات.الحدود المكانية 
 ـ. 2114-2113الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ :  زمانية حدود 
 طالبات الصؼ الثاني المتوسط:  بشرية حدود 
 الفصؿ الثالث والرابع مف كتاب الحاسوب لمصؼ الثاني المتوسط. : موضوعية حدود 

 

 

ليا عبارة عف المفردات والمصطمحات التي يستخدميا الباحث والتي يحرص عمى أف يضع ىي 
 .ؿ ميمة القارئ بحيث يفسرىا بنفس المعنى الذي قصده الباحثتعريفات تسي

ح يراوده الباحث كؿ مصطميختار وىناؾ قاعدة عامة الختيار المصطمحات وتعريفيا وىي أف  
شؾ في أف يفسر بتفسير يختمؼ مف قارئ إلى آخر أو يختمؼ عف تفسير الباحث نفسو لذلؾ المصطمح، 
وقد يستغرب البعض تفسير مصطمحات مثؿ الطبلب أو الجامعة أو المدرسة، الخ عمى اعتبار أف ىذه 

ية تعريؼ تمؾ المصطمحات معروفة لدى الجميع ولكف لو نظرنا إلى المثاؿ التالي لتبيف لنا أىم
  .المصطمحات

 

 

 سابعًا: حدود البحث 

 ثامنًا: تحديد وتعريؼ مصطمحات البحث 
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 فػي المػدارس الحكوميػة طالب المرحمة المتوسػطةوتفوؽ ة بيف المستوى التعميمي لألبويف مثاؿ: العالق
 .العراقية

 

 

 

 

 

 

 

مصطمح )المستوى التعميمي، والطبلب، والمدارس مف القراء أف يفسروا الباحث يريد في المثاؿ اعبله 
التعريؼ يمكف مبلحظة أف مصطمح الطبلب المعاني، عمى مدار البحث. وبالنظر إلى  بنفس الحكومية( 

، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمصطمح المدارس الحكومية اإلناث  فئة عمى سبيؿ المثاؿ في ىذا البحث استبعد
 .اذ استبعد الباحث المدارس االىمية

 
 
 

موضوع البحث، والتي يمكف  عفتشمؿ أدبيات البحث جميع المواد التي تحتوي عمى معمومات 
يمكف أف تتوفر ىذه المواد و لمباحث الرجوع إلييا لتكويف الخمفية العممية الموضوعية عف موضوع البحث. 

. لذلؾ ينبغي عمى الباحث أف أشكاؿ عديدة منيا الكتب، والرسائؿ واالطاريح والمجبلت الخ .. في
لرجوع إلى األقساـ المختصة في المكتبات أو يحصؿ عمى تمؾ المواد عف طريؽ االتصاؿ الشخصي، أو ا

مراكز المعمومات، أو محركات البحث. كما ينبغي الحذر عند مراجعة تمؾ المواد، وأف يتحقؽ مف 
 مصداقية المعمومات الواردة فييا قبؿ أف يتخذ قراره  باإلفادة منيا في كتابة بحثو. 

كما أف عميو أف يستثني المقاالت الصحفية االنطباعية، أو اآلراء والتعميقات التي تزخر بيا 
المنتديات المنتشرة عمى اإلنترنت، ألنيا  تعبر عف وجيات آراء متفاوتة، وال تستند عمى قواعد عممية، 

 حقائؽ.  البمعنى عدـ خضوعيا لمنيج بحث عممي في جمع المعمومات، والتوصؿ إلى 
 

 مصطمحات البحث
 ويقصد بو أعمى شيادة دراسية حصؿ عمييا كؿ مف األب واألـ.  المستوى التعميمي:

 .في المرحمة المتوسطة الطبلب الذكور : ويقصد بيـ جميعالمرحمة المتوسطة طالب

، ومػػدتيا ثػػبلث الشػػيادة االبتدائيػػة يحػػاممالطمبػػة مػػف يقبػػؿ فييػػا وىػػي المرحمػػة التػػي  المرحمػػة المتوسػػطة:
وتيػػدؼ الػػى تحقيػػؽ الكفايػػة العمميػػة والمينيػػة واالجتماعيػػة والوطنيػػة والقوميػػة ليتييػػأ الطمبػػة لمحيػػاة  سػػنوات

 الدراسة.االجتماعية المنتجة او متابعة 

 التابعة لوزارة التربية والتعميـ.   النيارية والمسائية ويقصد بيا المدارس المدارس الحكومية:
 

 البحث ادبيات مراجعةتاسعًا: 
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  .مباشر غير أو مباشر بنحو سواءَ  البحث بمشكمة تتعمؽ ميدانية أو تطبيقية دراسات تتضمف

 :اليدؼ مف استعراض الدراسات السابقة ىوو

 توسيع مدارؾ الباحث، وزيادة حصيمتو مف المعرفة عف الموضوع. (1
 .التعرؼ عمى تجارب اآلخريف واإللماـ بجيودىـ (2

 .بدقة البحث مشكمة تحديد (3
 االفادة مف النتائج التي توصمت إلييا تمؾ الدراسات. (4
 .التي اسفرت عنيا الدراسات السابقة توصياتالو  المنيجية مف االفادة (5

 

عف تمؾ الدراسات كاممة،  Bibliographyالببميوغرافية ينبغي أف يورد الباحث البيانات  ممحوظة: 
 بحيث يمكف لمف يريد االستزادة حوؿ موضوع معيف الرجوع إلى تمؾ الدراسات. 

 

 

 

ثبات    وىي مجموعة اإلجراءات التي يقـو بيا الباحث لغرض اإلجابة عف أسئمة البحث وا 
 :يأتيوىذه اإلجراءات تتضمف ما  ،فرضياتو

 .تحديد منيج البحث المبلئـ لمشكمة البحث  (1
 التي ستجرى عمييا البحث.والعينة مجتمع التحديد  (2
 تحديد األدوات والمقاييس التي سيصمميا أو يستخدميا الباحث في تحقيؽ أىداؼ البحث. (3
لتي يضعيا والتصميمات افي جمع البيانات ؽ واألساليب التي سيستخدميا الباحث ائالطر تحديد  (4

 .حة فروض البحثإلثبات ص
 توضيح األساليب االحصائية التي سيستخدميا الباحث في تحميؿ النتائج . (5
 
 
 

 سابقةالدراسات العاشرًا: 

 حادي عشر: إجراءات البحثلا
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وفييا يتـ ذكر النتائج التي توصؿ الييا البحث في صورة ارقاـ  داخؿ جداوؿ أو في صورة رسوـ بيانية  
 ومف ثـ تفسير ىذه االرقاـ.

 

 

 
ىي االحكاـ والتصورات واالرتباطات العممية التي يثبتيا الباحث بناًء عمى  :االستنتاجات  

 .لو مف خالؿ التحميؿ النتائج، ويستند في ذلؾ عمى الحقائؽ والتصنيفات واالرقاـ التي توفرت
اف يعمـ استنتاجاتو عمى  وبإمكانو ،بالمجتمع بحثالظاىرة قيد العمى ربط الباحث وىنا يعمؿ   

والتعميـ في تمؾ  ،المجتمع االصؿ باعتبار اف نتائجو قد اقتصرت عمى تحميؿ عينة ممثمة ليذا المجتمع
قصور ذات نتيجة غير قابمة لمتعميـ ، تبقى  ، وكؿ بحث اودؼ االساس مف جيد الباحثالحالة ىو الي

 .ةير مجديغتكوف او عممي 
   واالستنتاجات تركز عمى :

 وذكرىا بصورة  واألداةاستخدامو لممنيج  دتشخيص الجوانب والنتائج التي توصؿ إلييا الباحث عن
 .معمومات جديدة ومختمفة وجديرة بالذكر

 ال يشترط باالستنتاجات أف تكوف سمبية فقد تكوف فييا جوانب سمبية وأخرى إيجابية. 
 المجاممة والترضية والمبالغة والقصور في ذكر االستنتاجات واعتماد الصدؽ عف  االبتعاد

 .والموضوعية في ذلؾ
  واف تنحصر في ميداف البحث، اعتمادًا عمى نتيجة متحققةاف تصاغ االستنتاجات بعناية تامة ،

 . وليست افتراضية
تصميـ برنامج تعميمي عف النباتات الطبية باستعماؿ لغة فيجواؿ بيسؾ ): مشروع تخرج موسـو بػ مثاؿ

Visual Basic) :اسفر ىذا المشروع عف عدد مف االستنتاجات ابرزىا 

 يشجع البرنامج التعميمي المتعمـ عمى القراءة واالطبلع، ويوفر لو فرصة التعمـ الذاتي. (1
 عف النباتات الطبية في مدة زمنية  قصيرة . لممتعمميفالبرنامج بإيصاؿ معمومات ىائمة ىذا يسمح  (2
وتحفزىـ لئلجابة عنيا لوجود تغذية المتعمميف اىتماـ ىذا البرنامج تثير االختبارات المتضمنة في  (3

تصحح اجابة المتعمـ عف طريؽ التأشير عمى االجابة الصحيحة، فضبًل عف وجود  راجعة فورية
  تعزيز صوتي.

 نتائج البحث وتفسٌرهاالثاني عشر: 

 والدراسات المستقبلٌةوالتوصٌات  اتاالستنتاجالثالث عشر: 
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والجوانب التي يرى الباحث ضرورة لذكرىا مف خالؿ خوضو  وىي النقاط: اما التوصيات    
مثابة الضبط والغاية االساسية لمفاتيح التغيير في الظاىرة ب مشكمة البحث وتضمعو بيا، وتّعد  

 .تصاغ عمى وفؽ استنتاجات البحث المدروسة وغالبًا ما
  .ومف شروطيا 
 موب المقترح ، مثؿ ... أوصى بإعادة اف التكف بصيغة إلزاـ أوامر لمجيات العميا بؿ تكوف بأس

 . الثانوية المرحمة ، أوصى باالىتماـ بالصحافة المدرسية لطمبة  T.Vالنظر ببرامج األطفاؿ في الػ
 اف تستند كؿ توصية الى استنتاج او اكثر . 
 ينبغي اف تكوف معقولة وقابمة لمتنفيذ . 
  ومحدد ودقيؽ ومختصراالبتعاد عف أسموب العموميات اي اف يكوف المقترح واضح . 
تصميـ برنامج تعميمي عف النباتات الطبية باستعماؿ لغة فيجواؿ  ) مشروع تخرج موسـو بػ :مثاؿ

 اسفر ىذا المشروع عف عدد مف التوصيات ابرزىا: (Visual Basicبيسؾ 

تعميمية تتناوؿ  امجتصميـ بر يوصي الباحث الجيات المعنية بضرورة تشكيؿ لجاف متخصصة معنية ب (1

 بمختمؼ التخصصات العممية والتربوية .دراسية مواد 

 تطوير البرنامج التعميمي الحالي الى موقع الكتروني ليكوف متاح لمجميع . (2

بضرورة انشاء مكتبة في كمية التربية ابف الييثـ خاصة بالبرامج التعميمية، مف قبؿ  الباحثيوصي  (3

 التدريسييف وطمبة الدراسة االولية، مع إعداد دليؿ خاص بيا حسب نوع المادة المطروحة

عناويف بحوث مستقبمية، وىي بمثابة انطالقة لاما الدراسات المستقبمية فتمثؿ مقترحات          
 . يدة اخرىلبحوث جد

 Visualباستعماؿ لغة فيجواؿ بيسؾ لمادة الحاسوب لمصؼ األوؿ المتوسط تصميـ برنامج تعميمي مثاؿ: 
Basic) 
 

 
وتـ  عبلقة بموضوع البحث اجع والمصادر العممية التي ليايحدد الباحث عددًا مف المر وفييا   

فضبًل عف البحوث  ،والرسائؿ واالطاريح الجامعيةوتشمؿ الكتب المتخصصة  ،هاالستعانة بيا اثناء اعداد
التقارير والمواد المطبوعة ، كما تشمؿ ( وغيرىاالدوريات )الصحؼ والمجبلتوالمقاالت المنشورة في 

، االوليةويفضؿ االعتماد عمى المصادر ، ... الخ والمسموعة وأحاديث المقاببلت الشخصية والمحاضرات

 قائمة المراجع: الرابع عشر
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، بشرط اف تحمؿ يشكؿ ساحًة لممعمومات ، وكؿ ماالمصادر الثانويةواف تعذر االمر يرجع الباحث الى 
 .المعمومات رصانة عممية يعوؿ عمييا في وزف االمور والمساعدة في التحميؿ 

 فيما يأتي سنتطرؽ لكيفية كتابة أىـ المصادر:و 
  الكتبتوثيؽ 

بالخط عنواف الكتاب ، ثـ سنة النشر، وبعدىا يذكر األوؿ  ثـ اسمو  ،أوالً  االخير اسـ المؤلؼ يذكر
 بعدىا يذكر دار النشر ومكانو. ثـ الطبعة اذا كاف قد طبع اكثر مف مرة ،   العريض،

، دار 1، طفمسفة التربية في التعميـ الجامعي والعالي(: 2114االسدي، سعيد جاسـ )مثاؿ عمى ذلؾ: 
 صفاء،  عماف.

  مؤلؼ يوثؽ عمى النحو االتي:وفي حاؿ وجود اكثر مف 
األوؿ  وبعدىا يذكر اسـ المؤلؼ الثاني بالكامؿ مف  ثـ اسمو  ،أوالً  االخير اسـ المؤلؼ يذكر

 .دوف قمب االسـ، ثـ سنة النشر.. الخ كما ذكر اعبله
مناىج البحث العممي في (: 2115االسدي، سعيد جاسـ وسندس عزيز فارس )مثاؿ عمى ذلؾ: 
، والنفسية واالجتماعية واالدارية والفنوف الجميمة عروض تحميمية وتطبيقية العمـو التربوية

 ، دار الوضاح، عماف.1ط
 

 :في حالة وجود مؤلفيف كثر يوثؽ كما في المثاؿ االتي 
، دار الفراىيدي لمنشر 1، طالتفكير تعميمو مياراتو عاداتو(: 2112) ابراىيـ، محمد وآخروف

 والتوزيع، بغداد.
 

  يوثؽ اذا استعمؿ الباحث في بحثو اكثر مف مصدر يعود لذات المؤلؼ عمى سنيف مختمفة
 عمى النحو االتي ويراعى التسمسؿ الزمني في ذكرىا :

-نظرياتيا- -فمسفتيا –المناىج الدراسية مفيوميا : (2116)التميمي، عواد جاسـ محمد  
 الفنوف، بغداد.، مكتبة تنقيحيا -تطويرىا -تقويميا -تنفيذىا -بناؤىا

 ، دار الحوراء، بغداد. المنيج وتحميؿ الكتاب: (2111) ..........................
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 االطاريح الجامعية الرسائؿ و : 
يذكر فييا اسـ الباحث االخير ومف ثـ اسمو االوؿ وسنو النشر وعنواف الرسالة او االطروحة 
محصور بيف قوسي اقتباس ومف ثـ كتابة رسالة ماجستير او اطروحة دكتوراه بالخط العريض وبياف 

 والبمد.والكمية حالتيا اذا كانت منشورة اـ غير منشورة ثـ يذكر اسـ الجامعة 
(: ك مفاىيـ القيـ المتضمنة في األناشيد المقدمة لطمبة المرحمة 2115سموت، نور ) ذلؾ:عمى  امثمة

ية كمالجامعة االسبلمية، ،  رسالة ماجستير غير منشورةاألساسية الدنيا في مدارس فمسطيفك، 
 فمسطيف. التربية، 

 
رحمة (: كتقويـ محتوى منياج الحاسوب في صفوؼ الم2116الصرايرة، بشرى نواؼ سمطي )

االساسية العميا مف وجية نظر معممي الحاسوب واتجاىاتيـ نحو تدريسو في مديريات التربية والتعميـ 
 .جامعة مؤتة، االردف رسالة ماجستير منشورة،التابعة لمحافظة الكرؾك، 

 
 كبناء انموذج لتقويـ مناىج التاريخ في المرحمة الثانوية في االردفك، :(1999عبيدات، ىاني حتمؿ )

 ابف الييثـ، العراؽ. ، جامعة بغداد، كمية التربية لمعمـو الصرفة /اطروحة دكتوراه غير منشورة 
 
 :البحوث المنشورة في المجالت توثؽ وفؽ المثاؿ االتي 

(: كمنظومة القيـ العممية المتضمنة في كتب العموـ لصفوؼ المرحمة األساسية 2119خزعمي، قاسـ )
-115(، ص)2(، ع)5، ـ)المجمة األردنية في العمـو التربويةر، األولى في األردفك بحث منشو 

 (، جامعة اليرموؾ، األردف.135
 
 
 

، لكنيا ليست البحث موضوعبيانات ليا عبلقة بمعمومات و يصادؼ الباحث في بعض االحياف 
فيمجأ الباحثوف لوضعيا في ضرورية لتضمينيا في متف البحث، لتحاشي قطع انسجاـ الموضوع وتسمسمو 

حسب اإلشارة ألييا في المتف  ىذه المبلحؽ ـيترقيتـ وعادة ما  ممحقاً  او نياية البحث وعدىا جزءاً 
 .)المباحث والفصوؿ(

( وال توجد قاعدة 4( )وكما ىو موضح في ممحؽ 1ممحؽ )انظر  ويشار الييا كما في المثاليف اآلتييف: 
او  المبلحؽ، ولكف عادة ما تتضمف صورة االستبانة او االختبارعامة عما يمكف اف تشممو 

  المالحؽ: الخامس عشر
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..الخ، والشكبلف  مخطوطات مراسبلت، إحصاءات خاصة، بعض الجداوؿ، خرائط، فوتوغرافية،صور 
 االتياف يوضحاف ذلؾ.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( يوضح ممحؽ الستبانة1شكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح ممحؽ لنتائج2شكؿ )
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 :المقدمة

كممػة  المػنيج :بحػث معػيف وال بد مف إتباع مػنيج البحث  اىداؼلكي يصؿ الباحث إلى تحقيؽ 
إتبػػاع خطػػوات محػػددة بشػػكؿ منطقػػي متتػػابع يػػج أي سػػمؾ طريقًػػا، ومػػنيج البحػػث يعنػػي مشػػتقة مػػف كممػػة ن

 البيانػات أدوات معينػة، ومػف ثػـ القيػاـ بعػرضالمعمومات حوليػا باسػتخداـ البيانات و لدراسة المشكمة وجمع 
 وتحميميا وتفسيرىا واستنتاج الحقائؽ منيا. 

 عػػف طريػػؽ القػػانوف أو النظػاـ الػػذي يحػػدد محاولػة الباحػػث لدراسػػة مشػكمة معينػػة بأنػػو: كمػا يعػػرؼ 
 إتباع وسائؿ وأساليب محددة لجمع البيانات وتنظيميا وعرضيا وتحميميا واستنتاج الحقائؽ منيا. 

ىػػي كػػؿ مػػا يسػػتخدمو الباحػػث إلنجػػاز البحػػث  :الوسػػائؿ الماديػػة ،الوسػػائؿ نوعػػاف ماديػػة ومعنويػػة
أدوات البحث )االستبياف، المقابمة، المبلحظة... الخ(، أما و البرامج اإلحصائية، و األجيزة والمعدات،  :مثؿ

بػرامج واألدوات، فضػبًل عػف ـ األجيزة والالميارات التي يحتاجيا الباحث الستخدا: فيي  الوسائؿ المعنوية
 . كالترجمة والميارات الرياضية واإلحصائيةالتي يمتمكيا الباحث الخبرات 

   العممي مناىج البحثانواع 
 : والذي يطبؽ لدراسة ظاىرة حصمت في الماضي.التاريخيالبحث منيج  (1
 : الذي يطبؽ لدراسة ظاىرة معاصرة.الوصفيالبحث منيج  (2
 : الذي يطبؽ بغرض التوقع المستقبمي لمظاىرة المدروسة. التجريبيالبحث منيج  (3

 
 

 
 
 
 
 

 تبعا لمبعد الزمني ( انواع مناىج البحث العممي3مخطط )
 

 مناىج البحث العمميرابع: الفصؿ ال

  مناىج البحث العمميانواع 

 التجريبيالبحث منيج  الوصفيالبحث منيج  التاريخيالبحث منيج 
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 البحوث العمميةانواع 
ب الجيات التي حسعمى  البحوث العممية لمبحوث العممية وىنا سنتطرؽ لتصنيؼىناؾ تصنيفات كثيرة 

 :كاالتي تقـو بيا وىي
: وىي التي تجرى في الجامعات والمعاىد والمؤسسات األكاديمية المختمفة، البحوث األكاديمية (1

 وتصنؼ إلى المستويات التالية:
  وىي أقرب ما تكوف إلى التقارير منيا إلى البحوث، األوليةلطمبة الدراسة البحوث الجامعية :

 الجامعية كتابة بحث لمتخرج.الدراسة االولية في السنة االخيرة بيتطمب مف طمبة  اذ
 اطاريح : وىي عمى أنواع منيا رسائؿ الدبموـ العالي، والماجستير، و بحوث الدراسات العميا

بعد اختياره لموضوع  إلنجاز بحثو عينةم مدة زمنيةطالب لمفييا يتحدد التي و الدكتوراه، 
 تعيف مشرؼ لو.فضبًل عف ، لذلؾ ووضع األسس البلزمة  البحث

 يتوجب عمى أساتذة الجامعات والمعاىد كتابة بحوث لغرض تقييميـ بحوث التدريسييف :
 وترقياتيـ ولغرض اشتراكيـ في مؤتمرات عممية.

رض تطوير المؤسسات والدوائر المختمفة لغ : وىي بحوث متخصصة تنفذ فيكاديميةأل اغير البحوث  (2
واالختناقات التي تعترض طريقيا، فيي اقرب ما يكوف إلى البحوث  كبلتأعماليا ومعالجة المش

 التطبيقية.
 والمخطط االتي يوضح ذلؾ.

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الجيات التي تقـو بيا عمى  انواع البحوث العممية( 4مخطط )

 عمى حسب الجيات التي تقـو بيا  انواع البحوث العممية

بحوث الدراسات 
 العميا

 بحوث اكاديمية اكاديمية بحوث غير

 بحوث التدريسييف

لطمبة  جامعيةبحوث 
 االولية الدراسة
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 وفيما يمي توضيح لكؿ نوع مف انواع مناىج البحث الثالث

 

 
حداث التي حصمت في الزمف المنيج الذي يقوـ بإحياء األ :يعرؼ المنيج التاريخي بأنو           
يقـو الباحث ومف ثـ  وتحميميا ، والتأكد مف صحتيا ،جمع البيانات المطموبة  عف طريؽوذلؾ ، الماضي

ويتبع الباحث أثناء جمعو  ، يف التي تظير نتائج عممية واضحةبعرضيا بشكؿ دقيؽ ليصؿ إلى البراى
لممعمومات أسس عممية ومنيجية دقيقة ، بحيث يتمكف الباحث مف فيـ األمور التي تجري في الوقت 

 . الحالي بناء عمى األحداث التي جرت في الزمف الماضي ، وبالتالي يتمكف مف استشراؼ المستقبؿ
ية في عصرنا الحالي مع فاألحداث التي حدثت في الزمف الماضي سوؼ تتكرر بطريقة مشاب

اختبلؼ األدوات، وبالتالي فإف الماضي يعطينا صورة عف األمور التي مف الممكف أف تحدث في عصرنا 
 .الحالي أو في المستقبؿ

 
 أمثمة عمى ذلؾ: 

 .1931عاـ في العراؽ دراسة العبلقات بيف االباء واالبناء  -
  .1921دراسة اوضاع المدارس العراقية عاـ   -

 

 
 

 .عممية وسائؿباالعتماد عمى  الماضي حوادث صحة مف التأكد  (1
 .حوادث مف عاصرىا بما أو قبميا بما ارتباطيا ضوء في بموضوعية  الظاىرة أسباب عف الكشؼ (2
 .معيا والمتفاعمة ليا الموالية األخرى بالظواىر  التاريخية الظاىرة ربط (3
 .دراسة الماضي خبلؿ مف بالمستقبؿ التنبؤ إمكانية (4
 .الظاىرة نشأة عمى التعرؼ (5

 

 

 

 منيج البحث التاريخي

 التاريخي المنيج أىداؼ
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 :كاالتي وىي خطواتعدد مف ال إتباع الباحث عمى يتوجب تاريخي حدث أو ظاىرة دراسة عند
: وىي أحد الخطوات األساسية في أغمب البحوث العممية البحث )مشكمة البحث( موضوع اختيار (1

 نوع كذلؾ الحادثة، حوليـ دارت الذيف واألشخاص التاريخية، الواقعة زماف و مكاف تحديديتـ  ىناو 
وتعتمد مشكمة البحوث التاريخية عمى البيانات ، البحثموضوع  حولو يدور الذي اإلنساني النشاط

ىا فبل يمكف دراستيا والمعمومات، فإذا لـ تكتمؿ البيانات والمعمومات عف المشكمة التي تـ اختيار 
 ـ1962 -ـ 1954الثورة الجزائرية  مثاؿ:.  ةمتكامم رةصو ب
 التاريخية الواقعة وزماف مكاف تحديد مف االنتياء بعد: التاريخية المادة أو والمعمومات البيانات جمع (2

 أولية و مصادر إلى وتنقسـ بعيد مف أو قريب مف بالظاىرة والمتعمقة البلزمة البيانات جمع دور يأتي
 . ثانوية

 :وتشمؿ األولية المصادر ( أ
 :ألنيا شواىد تاريخية باقية تكشؼ الكثير تعد االثار مصدرًا ىامًا لمبحث التاريخي،  االثار

والمبلبس  بقايا المباني واألدوات :مثؿمف مظاىر الحياة في الحقبات الزمنية الماضية 
 والنقود واألسمحة والرسـو واألىرامات والمعابد والتماثيؿ.

 تكتب السجبلت والوثائؽ عادة بواسطة اشخاص اشتركوا فعبل في واقعة  الوثائؽ : السجالت
 :أشكااًل متعددة منيا لسجبلتوتأخذ ا ،معينة او عمى االقؿ شيدوىا

واإلحصاءات مثؿ الدساتير والقوانيف والموائح والمواثيؽ والمعاىدات   السجالت الرسمية: -
سسات أو لجاف أو منظمات اليامة والتقارير والمعمومات الصادرة عف ىيئات أو مؤ 

اجتماعية أو عممية أو مينية ومنيا أيضًا المخطوطات الموجودة عمى أوراؽ البردي أو 
 ....الخ.عمى جمود الحيواف أو منقوشة عمى األحجار

والمسودات األصمية لممحاضرات مثؿ السير الذاتية والرسائؿ  السجالت الشخصية: -
 .الخ.والوصايا والعقود... والمقاالت والكتب

األفبلـ بأنواعيا  مثؿ الرسـو والنحت والصور الفوتوغرافية وصور –السجالت المصورة  -
 طوابع البريد والنقود. ركما تشمؿ صو ، المختمفة 

مثؿ التسجيبلت الصوتية عمى أنواع االسطوانات  – السجالت الميكانيكية الصوتية -
 وأشرطة التسجيؿ المختمفة.

 خطوات المنيج التاريخي
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 أشخاص يشيد ليـ بالكفاية في الرواية والتأريخ ممف شيدوا : يتصؿ الباحث ب شيود العياف
الحوادث الماضية بعيونيـ أو سمعوىا بآذانيـ أي عاشوا ىذه األحداث وعمى وعي صحيح 

يمكف الرجوع لشيادات االشخاص الذيف  1971، فعند دراسة اوضاع المدارس العراقية بيا
 عمموا او درسوا في ىذه المدارس.

 
 تكوف ما وعادة نقميا ويعاد األولية المصادر مف تؤخذ التي المعمومات وىي: الثانوية المصادر ( ب

وتشمؿ ىذه المصادر ما يرويو شخص معيف مف معمومات نقبًل عف  األولى حالتيا غير في
 ،ويشيد لو أيضًا بكفاية روايتو ،شخص آخر شاىد فعبًل واقعة معينة في الماضي أو شارؾ فييا

أف اذ أف المصادر الثانوية عادًة ما تكوف محدودة القيمة بالنسبة لممصادر األولية وعمى الرغـ 
إاّل أف  ،األخطاء في المصادر الثانوية أكبر نتيجة انتقاؿ البيانات مف شخص إلى آخر احتماؿ

المصدر الثانوي لو وظيفتو في تزويد الباحث بمعمومات عف الظروؼ واآلراء التي قيمت حوؿ 
الكتابات األدبية واألعماؿ الفنية ، وفي  السابقة الدراسات و الصحؼ في ونجدىا وليالمصدر األ

 .... الخ .وىذه قد تبرز الكثير مف الحقائؽ واألحداث والمواقؼ المتصمة بموضوع البحث
 

 التاريخي البحث فيتعد ىذه الخطوة مف الخطوات اليامة : )المادة التاريخية( البيانات مصادر نقد (3
مف يتطمب ىذا ، و  وأمانة مصداقية أكثر البحث ليكوف جمعت التيالبيانات  صحة مف التأكد يجب اذ

ثبات لصحتيا وتزداد الحاجة  ،الباحث أف يفترض مقدمًا أف المعمومات التي يجمعيا تحتاج إلى نقد وا 
يز في المادة لمتح إلى النقد كمما بعد الزمف بيف واقعة معينة ووقت تسجيميا وكمما رأى الباحث احتماالً 

 خارجي. و داخمي يكوف عمى نوعيف والنقد في المصادر الثانويةال سيما المسجمة 
 

مف حيث كتابتيا بورؽ بعصرىا الوثيقة بصاحبيا و التأكد مف صمة  بالنقد الخارجييقصد ممحوظة: 
الوثيقة مرتبط بالعصر اـ عمى ورؽ حديث، وتعرضيا لمتغيير او التشطيب او االضافات، ىؿ تتحدث 

يتصؿ بمحتوى ودقة ما ف اما النقد الداخمي بمغة العصر الذي كتبت فيو اـ تتحدث بمفاىيـ ولغة مختمفة.
، اذ يبحث الباحث ف اف نضعيا بمعمومات ىذه الوثيقةمف معمومات ومدى الثقة التي يمكالوثيقة  تحوية

 عف اجابات لعدد مف االسئمة منيا:  
 ىؿ العبارات التي كتبيا المؤلؼ يمكف الوثوؽ بيا؟    ما الذي يعنيو المؤلؼ مف كؿ كممة وكؿ عبارة؟ 
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، الموضوع دراسة تتـ إثره عمى والذي البحث لمشكمة مؤقت حؿ عف عبارة ىي و: الفروض صياغة (4
الماضي وليا والفروض في البحث التاريخي تتطمب ميارة فائقة الف الباحث يدرس ظاىرة وقعت في 

 .عوامؿ متعددة وىذا يتطمب خيااًل واسعًا وجرأة في تحديد الفرض
فييا المضرب والكرة ترجع الى  اف كؿ االلعاب التي يستعمؿ :الفروض التاريخيةاحد مثاؿ عمى 

  .اصؿ واحد عاـ يتصؿ بالطقوس التي كاف يقـو بيا المموؾ والكينة في مصر القديمة
والختبار  وبحث في أصوليا.بعد اف درس أنواعًا مختمفة مف العاب الكرة وصاغ الباحث ىذا الفرض 

، وتتبع االحتفاالت الدينية والعادات التي شاعت في العصور القديمة الباحثصدؽ ىذا الفرض فحص 
منقوشة  المعتمدة آنذاؾ وذكر انو وجد دالئؿ في الطقوس والعادات ،الكرة تطور االلعاب التي استعممت

 المقابر تؤيد فكرتو. عمى جدراف
عادة تفسيرىا و الحقائؽ تحميؿ (5  الدراسة موضوع ىي والتي الراىنة الظاىرة تحميؿ يتـ ىنا :تركيبيا وا 

 الذاتية عف مبتعداً  عممياً  تفسيرىا ثـ ومف الحوادث، بيف والتنسيؽ بجمعيا قاـ التي الحقائؽ ظؿ في
 .معينة نظرية عمى ذلؾ في معتمدا

 النتائج إلى ، اذ يتـ الوصوؿالبحث في مرحمة أخر ىذه وتعد :التقرير كتابة و النتائج استخالص (6
 الظاىرة عف النيائي تقريرال كتابةفييا يتـ و  ،البداية في سابقة فروض ليا وضع قد الباحث كاف التي

واالفتراضات  ،والبحوث السابقة ،وعرض الكتابات ،التقرير تحديد المشكمة ىذا ويتضمف، المدروسة
واالساليب المتبعة الختبار صحة البحث منيج ، و مع ذكر الفروض ،االساسية التي يقوـ عمييا البحث

 ، والمخطط التالي يوضح ذلؾ.نتائج البحث وقائمة المراجع والمبلحؽذكر ثـ ومف  ،الفروض

 

 

 

 

 

 

 الخطوات المتبعة في منيج البحث التاريخي( 5مخطط )

 

 اختٌار موضوع البحث المنيج التاريخي خطوات

 )مشكلة البحث(

 الفروض صٌاغة

 و البٌانات جمع
 المادة أو المعلومات

 التارٌخٌة

البٌانات  مصادر نقد

 )المادة التارٌخٌة(
 تفسٌرها و الحقائق تحلٌل

 تركٌبها وإعادة

 كتابة و النتائج استخالص

 التقرٌر
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 التاريخي المنيج مزايا وعيوب

 المنيج التاريخي عيوب التاريخي المنيج مزايا

عممي في باستخداـ منيج المنيج التاريخي يمتـز  (1
، الشعور بالمشكمةمف حيث جميع خطواتو، 

ومف ثـ تحديدىا، وصياغة جميع الفرضيات 
كتابتو وتحميؿ  المناسبة ليا، ومراجعة كؿ ما تـ

 .استنتاجياو  النتائج تعميميا
 جمع لمصادر الخارجي و الداخمي النقد (2

 الثانوية. و األولية البيانات
 مبلحظات و الباحث مبلحظات عمى يعتمد (3

 األخروف.
 يفسر. و يحمؿ بؿ الوصؼ مجرد عند يقؼ ال (4
 فترة في المجتمع دراسة تتـ اذ الزمف، عامؿ (5

 معينة. زمنية
مقارنة بالمناىج االخرى  عمقا و شموال أكثر (6

 والحاضر. لمماضي دراسة ألنو
 
 

 لمتجريب وذلؾ ال تخضع التاريخية المادة (1
اذ ال يستطيع الباحث تحديد الظواىر  النقضائيا

الحقائؽ التي أف ليذا فو   ،وضبطيا والتأثير فييا
يتـ التوصؿ الييا تعد غير دقيقة بمعايير البحث 

 .العممي 
 مف لو تعرض لما ناقصة تعد التاريخية المعرفة (2

وذلؾ الف   األحداث نقؿ في تحيز و تمؼ و تزوير
الباحث يعتمد عمى مصادر غير مباشرة مثؿ 
االثار وسجبلت او اشخاص غالبًا ما يشؾ في 

مف  مدةقدرتيـ عمى االحتفاظ بالحقيقة بعد مرور 
فضبًل عف عدـ قدرة الباحث في الكشؼ  ،الزمف

ولف يستطيع عف كؿ االدلة المتصمة بمشكمة بحثة 
المعرفة تكوف جزئية تستند ذا فل ،اختبار كؿ االدلة

 الى ادلة جزئية وليست معرفة كاممة.
المادة التاريخية تكوف اكثر تعقيدًا مف المعمومات  (3

والمعارؼ في مجاالت الحياة االخرى وبذلؾ 
يصعب عمى الباحث وضع فروض معينة واختبار 

الف عبلقة السبب بالنتيجة في  ،ىذه الفروض
الحوادث التاريخية ليست عبلقة بسيطة واالسباب 
فييا تكوف متشابكة ويصعب رد النتيجة الى 

 احدىا.
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 ويعبر دقيقا وصفا بوصفيا وييتـ الواقع في توجد كما الظاىرة دراسة عمى الوصفي المنيج يعتمد

 فيعطييا الكمي التعبير أما خصائصيا، ويوضح الظاىرة لنا يصؼ الكيفي فالتعبير. كميا أو كيفيا عنيا
 ك. األخرى الظواىر مع ارتباطيا درجة أو حجميا أو الظاىرة ىذه مقدار يوضح رقميا وصفا

، وذلؾ لصعوبة واإلنسانية االجتماعية العموـ فياستعمااًل  المناىج أكثرمف  الوصفي المنيجيعد 
 االسموب التجريبي في المجاالت االنسانية.استخداـ 
 معمومات إلى باالستناد المدروسة لمظاىرة بتتبِعو المناىج باقي عفمنيج البحث الوصفي  يمتازو 

 وذلؾ وتطوراتيا، المختمفة أبعادىا في إلييا مختمفة، لمنظر زمنية فترات أو معيف زمف في بالّظاىرة، تتعمؽ
  .موضوعية نتائج إلى الوصوؿ ضماف أجؿ مف

 المناسبة البحث ادوات اختيار يتطمب فيو ،لمبعض يبدو قد كما سيبل، ليس الوصفي والمنيج
 منيا والخروج البيانات تحميؿ في والدقة العينة اختيار في الحرص فضبًل عف صبلحيتيا، مف والتأكد

 التي تساعدنا عمى فيـ الواقع وتطويره.المناسبة  والتعميمات باالستنتاجات
 

عند اجراء دراسة وصفية عف احواؿ االسر في قرية عراقية ويدرس الباحث  مثاؿ يوضح ذلؾ: 
اتجاىات ىذه االسر نحو انجاب االطفاؿ ومتوسط حجـ االسر فانو يكوف قادرًا عمى التخطيط لبناء 

يتوقؼ عند المدارس البلزمة وتزويدىا بالتجييزات المادية واالمكانات البشرية المناسبة فالباحث ال 
 .الوصؼ بؿ يعمؿ عمى الوصوؿ الى استنتاجات تسيـ في تطوير الواقع وتغيره نحو االفضؿ

 

 

 .معيف مجتمع في فعبل موجودة لظاىرة ومفصمة حقيقة معموماتبيانات و  جمع (1
 .الظواىر بعض توضيح أو في الواقع موجودة مشكبلت تحديد (2
 .الظواىر لبعض وتقييـ مقارنة إجراء (3
 وخطط تصور وضع في وخبراتيـ آرائيـ مف واالستفادة ما مشكمة في األفراد يفعمو ما تحديد (4

 .مشابية طبيعة ذات مشكبلت في مناسبة قرارات واتخاذ ،مستقبمية
 .المختمفة الظواىر بيف العبلقة إيجاد (5

 منيج البحث الوصفي

 الوصفي المنيج أىداؼ
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 .تحديدىا عمى تساعد ومعمومات بيانات وجمع بالمشكمة الشعور (1
 .سؤاؿ مف أكثر أو محدد سؤاؿ بشكؿ وصياغتيا المشكمة تحديد (2
كحموؿ مبدئية لممشكمة ليّتجو بموجبيا الباحث لموصوؿ إلى الحّؿ  فروضعدد مف ال أو فرض وضع (3

 .المطموب
 .المسّممات التي سيبني عمييا الباحث دراستواالفتراضات او وضع  (4
 .اختيارىا وأسموب العينة ىذه حجـ توضيح مع الدراسة عمييا ستجرى التي العينة اختيار (5
 -استبانة التي سيستخدميا الباحث لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات مثؿ: البحث أدوات اختيار (6

 ىذه بتقنيفالباحث  يقوـ ثـ ، ومفوفقًا لطبيعة مشكمة البحث وفروضو، مبلحظة -اختبار -مقابمة
 .وثباتيا صدقيا وحساب األدوات

 .وتنظيـ بدقة المعموماتالبيانات و  جمع (7
 .وتصنيفيا وتنظيميا النتائج إلى الوصوؿ (8
 .منياوالتعميمات   االستنتاجات واستخبلص وتفسيرىا النتائج تحميؿ (9

 باختصار. والمخطط التالي يوضح ذلؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوصفيالخطوات المتبعة في منيج البحث ا( 6مخطط ) 

 الوصفي المنيج خطوات

الشعور بالمشكلة وجمع  المنيج الوصفي خطوات
بٌانات ومعلومات تساعد 

 على تحدٌدها

االفتراضات وضع 
 المسلّماتاو 

 تحدٌد المشكلة 

عدد وضع فرض أو 
فروض كحلول من ال

 للمشكلة

العٌنة اختٌار 
التً ستجرى 
 علٌها الدراسة

اختٌار أدوات 
 البحث

تحلٌل النتائج وتفسٌرها 
 واستخالص االستنتاجات

 منها التعمٌمات و

 النتائج إلى الوصول
 وتصنٌفها وتنظٌمها

البٌانات  جمع

 وتنظٌم بدقة المعلوماتو
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 ثاؿ تطبيقي عمى خطوات المنيج الوصفيم
شعر أحد المشرفيف التربوييف أّف مديري المدارس تتفاوت عبلقتيـ مع المعّمميف في مدراسيـ، 

بيـ ويعمموف معيـ، بينما ييمموف معّمميف آخريف. ولمس ىذا المشرؼ أّف فيقّربوف بعض المعمميف ويثقوف 
بعض المعمميف يتذّمروف مف المدير، بينما يدافع معّمموف آخروف عف المدير، فحاوؿ البحث عف الصفات 

الشعور و ) .التي تتوّفر في المعّمميف الذيف يثؽ بيـ المديروف والصفات التي تتوّفر في المعمميف اآلخريف
 .(بالمشكمة ىي الخطوة االولى مف خطوات منيج البحث الوصفي

 الوصفي؟منيج البحث وفؽ خطوات بعد الشعور بيا عمى كيؼ يدرس الباحث ىذه المشكمة 
 :سؤاؿ أو أكثر عمى النحو اآلتي صورةباحث بتحديد مشكمتو وصياغتيا بيقـو ال  :تحديد المشكمة  (1

  ّفرىا لدى المعّمميف؟ااالبتدائية تو ما الصفات التي يفّضؿ مديرو المدارس 
  ّفرىا لدى المعمميف؟ايفّضؿ مديرو المدارس عاّمة تو ال ما الصفات التي 
 ما اّتجاىات المعمميف نحو مديري مدارسيـ؟ 

يفّكر الباحث في حموؿ مبدئية أو إجابات مبدئية ألسئمة البحث، ويعرضيا في ما   :وضع الفروض  (2
 :يأتي
 مديرو المدارس المعمميف الذيف يتعامموف مع طمبتيـ وفؽ األسس يفضؿ   :الفرض األّوؿ

 االنسانية السميمة.
 لئلدارةينزعج مديرو المدارس مف المعّمميف الذيف يتمّمقوف :  الفرض الثاني. 
 يظير المعّمموف اّتجاىات إيجابية نحو المديريف الذيف يمارسوف ُحسف  :لثالفرض الثا

 .المديريف المتسّمطيف إدارياً اإلدارة، واّتجاىات سمبية نحو 
إّف ىذه الفروض ىي حموؿ مبدئية يضعيا الباحث ليجمع معمومات عنيا، ويختبر صّحتيا أو عدـ 

 .صّحتيا
 :يضع الباحث بعض االفتراضات التي يؤمف بيا أو يسّمـ بصّحتيا :وضع االفتراضات والمسّممات  (3

 والمديريف ضرورية لخمؽ جّو عمؿ  العبلقات اإليجابية بيف المعّمميف :المسّممة األولى
 .إيجابي

 المدرسة اعمية العمؿ فيالعبلقات يمكف أف يقّمؿ مف فوجود التوتر في  :المسّممة الثانية. 
 تؤّثر اّتجاىات المعمميف عمى أدائيـ ألعماليـ :المسّممة الثالثة. 

ة وحجميا وأسموب اختبارىا، يقوـ الباحث بتحديد نوع العّين :اختيار العّينة التي سيجري عمييا الدراسة (4
 :كما ىو مبيف فيما يأتي

 ( مدير.21( معمـ ، و)311بواقع )رسة ابتدائية يختار الباحث عّينة عشوائية مف عشريف مد
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اختبار أدوات البحث: يقّرر الباحث األدوات التي سيستخدميا الختبار الفروض التي وضعيا، كما   (5
 :يّتضح مّما يأتي

  مديريف ومعمميفاستبياف ُيوّزع عمى.  
  إجراء مقاببلت مع عدد مف المديريف. 

جراء المقاببلت عمى العّينة التي  (6  جمع المعمومات والبيانات: يقوـ الباحث بتوزيع االستبيانات وا 
 .اختارىا

المعمومات التي يجمعيا وينّظميا، ويحّدد النتائج التي تساعده في الحكـ عمى البيانات و يصنِّؼ   (7
 .عياالفروض التي وض

 .لتحسيف الواقع الحالي صيات بابيا، ويقّدـ عددًا مف التو يصؼ النتائج ويفّسرىا ويوّضح أس  (8

 المنيج الوصفي مزايا وعيوب

 المنيج الوصفي عيوب الوصفي المنيج مزايا

ي قدرتو ، ىالوصفي  مف أىـ مميزات المنيج (1
ف إخضاعيا ، دو عمى محاكاة واقع الظاىرة

، عمى أرض الواقع صؼ الظاىرة، أي يلمتجريب
لحجرات المنغمقة أو دوف الحاجة لممعامؿ أو ا

 .دقيقةالغير ظروؼ البحث 
 . الظاىرة بمستقبؿ التنبؤ عمى يساعد (2
 .الظاىرة عف المعمومات مف كبير كـ بجمع ييتـ (3
 دقيقة بصورة واإلجراءات المختمفة النماذج يصؼ (4

 لمباحثيف مفيدةً  تكوف بحيث المستطاع بقدر كاممة
 .بعد فيما

 ساعد المنيج الوصفي في إجراء المقارنات بيفي (5

طبيعة الظاىرة في أكثر مف مكاف، فعمى سبيؿ 
 العنؼ لدى االطفاؿالمثاؿ في دراسة مشكمة 

 .يمكف مقارنة الظاىرة في أكثر مف دولة

ة والتي قد الوصفيالبحوث مف أىـ عيوب  (1
 عتمادالا يتعرض ليا الباحث دوف اف يعمـ ىـ

تكوف  لجمع المعمومات والبيانات مصادرعمى 
 واآلراءغير دقيقة وربما تخضع لؤلىواء 

 .الشخصية
 في بعض االحياف وذلؾ عند الباحث تحيز (2

 معينة مصادر مف والبيانات المعمومات جمع
دوف غيرىا مف المصادر االخرى يفقد البحث 
الوصفي نزاىتو ويدخؿ في دائرة التحيز والبعد 

 .عف الموضوعية
 تبقي التنبؤ عمى الوصفية الدراسات قدرة (3

 االجتماعية الظاىرة لصعوبة وذلؾ محدودة
 .تغيرىا وسرعة

صعوبة استعمالو في تحميؿ ووصؼ جميع  (4
 الظواىر.
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 ىي الوصؼ عممية إف"  قيؿ وقد الوصفي المنيج أىمية مف تقمؿ ال االنتقادات ىذه فإف يكف وميا
  ."العمـ إلى لموصوؿ األولى الخطوة

 

 

 مبلحظة مع ما، لحدث المحددة لمشروط ومضبوط متعمد تغيير :بأنو التجريبي البحث ؼعر ي
 . وتفسيرىا ذاتو الحدث في الواقعة التغيرات

ال يمتـز بحدود الواقع كما ىو الحاؿ في البحوث الوصفية وانما  ةالتجريبي في البحوث فالباحث
 يحاوؿ اعادة تشكيمة عف طريؽ ادخاؿ تغييرات عميو وقياس اثر ىذه التغييرات وما تحدثو مف نتائج.

 
 طبيعة البحث التجريبي

ىناؾ  الفكرة األساسية التي يقوـ عمييا البحث التجريبي في أبسط صوره تتمخص في أنو: إذا كاف   
موقفاف متشابياف تمامًا مف جميع النواحي، ثـ ُأضيؼ عنصر معيف إلى أحد الموقفيف دوف اآلخر، فإف 
أي تغير أو اختبلؼ يظير بعد ذلؾ بيف الموقفيف ُيعزى إلى وجود ىذا العنصر الُمضاؼ، وكذلؾ في 

و تغير يظير بيف حالة تشابو الموقفيف وحذؼ عنصر معيف مف أحدىما دوف اآلخر، فإف أي اختبلؼ أ
 الموقفيف ُيعزى إلى غياب ىذا العنصر.

وُيسمى المتغير الذي يتحكـ فيو الباحث عف قصد في التجربة بطريقة معينة ومنظمة بالمتغير 
)أو المتغير التجريبي(، أما نوع الفعؿ أو السموؾ الناتج عف المتغير  Independent Variableالمستقؿ 

)أو المتغير المعتمد(، وتتضمف التجربة عمى  Dependent Variableابع المستقؿ فيسمى بالمتغير الت
 األقؿ في أبسط صورىا متغيرًا تجريبيًا ومتغيرًا تابعًا.

:  زراعة شجرتيف صغيرتيف متشابيتيف تمامًا وتـ تقديـ ليما الرعاية ذاتيا مف حيث كمية مثاؿ لمتوضيح
منيما دوف االخرى فإف الفروؽ التي تحدث بينيما تكوف  الماء وتنظيـ الموقع، وتـ تقديـ السماد لواحدة

 ناتجة عف تقديـ السماد.
شجرتاف متشابيتاف تمامًا في درجة النمو والطوؿ واالخضرار، تـ منع الماء عف احداىما فإف  مثاؿ اخر:

 الفروؽ بيف الشجرتيف ناتجة عف منع الماء. 
 

 

 البحث التجريبي منيج



45 
 

 

 الباحث عمى يجب بؿ الظاىرة، أسباب لتحديد االختبارات إجراء مجرد عمى التجريبي البحث يقتصر ال
 :بالتالي القياـ

 .وتحديدىا المشكمة عمى التعرؼ (1
 .عمييا يترتب ما واستنباط الفروض صياغة (2
 يتضمف االجراءات  التي يستعيف بيا الباحث ال ثبات فروضة وىي كاالتي: تجريبي تصميـ وضع (3

 معيناً  مجتمعاً  لتمثؿ المفحوصيف مف عينة اختيار. 
 ضابطة بطريقة عشوائيةاالخرى تجريبية و  مجموعتيف عمى االقؿ احدىما فيالعينة  تصنيؼ 

 .التجانس لضماف بينيـ المزاوجةب أو
 وضبطيا التجريبية غير المتغيرات عمى التعرؼ . 
 كاالختبارات  صدقيا مف والتأكد التجربة نتائج لقياس البلزمة الوسائؿ تصميـ أو اختيار

 . وغيرىا
 التجريبي التصميـ أو الوسائؿ في القصور نواحي الستكماؿ استطبلعية اختبارات إجراء. 
 تستغرقيا التي والمدة إجرائيا، ووقت التجربة، إجراء مكاف تحديد. 

 عف طريؽ ادخاؿ المتغير المستقؿ )التجريبي( ومبلحظة ما ينتج عنو مف اثار. التجربة إجراء (4
 يفترض الذي لؤلثر متحيز غير تقدير أفضؿ إلى تؤدي بطريقة واختصارىا الخاـ البيانات تنظيـ (5

 .وجوده
 .الدراسة نتائج في الثقة مدى لتحديد مناسب داللة اختبار تطبيؽ (6

  يوضح ذلؾ باختصار. والمخطط اآلتي

 

 

 

 

 

 الخطوات المتبعة في منيج البحث التجريبي باختصار( 7مخطط )

 التجريبي البحث خطوات

 التجريبي البحث خطوات

التعرف على 
 المشكلة وتحدٌدها

صٌاغة  إجراء التجربة

  الفروض

وضع تصمٌم 

 تجرٌبً
 تنظٌم البٌانات

تطبٌق اختبار داللة 
لتحدٌد مدى الثقة فً 

 لدراسةانتائج 
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 التجريبي البحث في مصطمحات
 مسيطر ظروؼ تحت مبلحظة عف عبارةىي  أو ،اختبارات أو بفحوصات القياـ ىي : التجربة 

  .عمييا
 .نظريا و عمميا اإلنساف يكتسبيا خبرة:  العاـ بمعناىا التجربة و
 ممكنة معينة ظاىرة جعؿ شأنيا مف التي الظروؼ كافة توفير عمى الباحث قدرة ىو :التجريب 

 . الباحث رسمو الذي اإلطار في الحدوث
  :المجموعة التي تطبؽ عمييا التجربة.ىي المجموعة التجريبية 
  :ىي المجموعة التي تشبو المجموعة التجريبية في جميع خصائصيا وتتماثؿ المجموعة الضابطة

 معيا في جميع االجراءات عدا تطبيؽ التجربة فبل تخضع ليا.
 يشػير إلػػى مفيػػوـىػو مصػػطمح يػدؿ عمػػى صػػفة محػددة تأخػػذ عػػددًا مػف الحػػاالت أو القػػيـ أو  :المتغيػػر 

مثػؿ: متغيػػرات الػدخؿ، عػدد أفػراد األسػرة ، مػػدة إجرائيػًا بػػدالالت ويػتـ قياسػو كميػًا  معػيف يجػري تعريفػو
متغيػر الجػنس )ذكػر، انثػى(،  وصفو كيفيًا مثاؿ عمى ذلػؾأو سنوات الخبرة التدريسية، العمر، الوقت. 
  .ومتغير التخصص العممي )عممي، ادبي(

 تقسـ متغيرات البحث الى:
 المتغيرتعرؼ عمى أثره في ىو المتغير الذي يرغب الباحث في ال :(السبب)  المستقؿ المتغير (1

  . التابع
الصؼ  طمبةلدى  تحصيؿ مادة الحاسوب في)أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت  مثاؿ لمتوضيح:

 اإلعدادي(.  الرابع
الذى مف المفترض اف يؤثر نجد اف المتغير المستقؿ )استراتيجية حؿ المشكبلت( والمتغير التابع 

 فيو المتغير المستقؿ )التحصيؿ(.
نما قد    وتجدر اإلشارة بأف المتغير المستقؿ ال يدرس مف حيث تأثيره عمى المتغير التابع فقط وا 

التربية المينية  لمعممي األكاديميالمؤىؿ )يدرس مف حيث عبلقتو االرتباطية بالمتغير التابع، مثاؿ: 
ومدى تأثيره عمى ) (األكاديميالمؤىؿ ). فينا يكوف المتغير المستقؿ (نحو مينة التعميـتو باتجاىيـ قوعبل

 المتغير التابع.ىو  (االتجاه
 

عف طريؽ المبلحظة  :ىو النتيجة التي يقاس اثر المستقؿ فييا ( النتيجة)  التابع المتغير (2
بطريقة  الطمبةاستراتيجية حؿ المشكبلت في تحصيؿ يمكف اف تؤثر ففي المثاؿ السابؽ  والقياس،
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 يأكثر مف الطريقة التقميدية في التدريس، ولقياس مدى التأثير نقوـ بإعداد اختبار تحصيمايجابية 
الطمبة في المجموعة التجريبية الذيف تـ تدريسيـ باالعتماد  ، ومقارنة درجاتحاسوبفي مادة اللمطمبة 

باستعماؿ  ت بدرجات الطمبة في المجموعة الضابطة الذيف تـ تدريسيـعمى استراتيجية حؿ المشكبل
  .الطريقة التقميدية

 
ال تدخؿ ضمف المعالجػة التجريبيػة، ولكنيػا تكػوف جػزءًا  التي المتغيراتوىي   المتغيرات الضابطة: (3

عػػف طريػػؽ السػػيطرة عمييػػا يحػػاوؿ الباحػػث الغػػاء اثرىػػا مػػف التجربػػة و  مػػف التصػػميـ التجريبػػي لمبحػػث،
مػف طريقػة منيػا  مف مصادر االخطاء في التجربػة، ويػتـ الضػبط عػادة بػأكثرلغرض التقميؿ وضبطيا 

  .، وتثبيت المتغيرات باستخداـ المجموعات المتكافئة، وتحميؿ التغايرزؿالعشوائية والع
 

عمػى التحصػيؿ فقػد يػرى اذا اراد الباحػث اف يعػرؼ اثػر اسػتراتيجية حػؿ المشػكبلت  مثاؿ يوضح ذلؾ:
اف عدـ التجانس بيف الطمبة مف ناحية الػذكاء بػيف المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة يمكػف اف يػؤثر عمػى 
النتيجة، اذ قد يكوف االختبلؼ بيف درجات الطمبة في المجموعتيف يعود لمتغير الػذكاء ولػيس السػتراتيجية 

الطمبة بػيف المجمػوعتيف بصػورة عشػوائية لضػبط ىػذا حؿ المشكبلت، ولذ يمجأ الباحث الى اختيار وتقسيـ 
 المتغير.
فقػػػط وال  اإلنػػػاثأو  وردرس الػػػذكيػػػ وة أف الجػػػنس يػػػؤثر فػػػي النتػػػائج فإنػػػعمػػػـ مػػػف الدراسػػػات السػػػابقواذا 

 .درس النوعيف معا، وفي ىذه الحالة يجب أف يتـ تضميف الجنس ضمف حدود الدراسةي
ضػػبط اذ اردنػػا اف نحػػدد العبلقػػة بػػيف ميػػارة السػػائؽ وحػػوادث السػػيارات فػػإف ذلػػؾ يتطمػػب : اخػػر مثػػاؿ

 التي تؤثر كالسرعة، ونوع الطريؽ، وصبلحية السيارة ، واالحواؿ الجوية.العوامؿ والمتغيرات االخرى 
 
وال تدخؿ ضمف تصميـ الدراسة وال النتيجة  في تؤثر التي المتغيرات ىي : المتغيرات الدخيمة (4

ة الباحث، وال يستطيع مبلحظتيا او قياسيا ولكنو يفترض وجودىا ويأخذىا بعيف سيطر تخضع ل
 .بار عند مناقشة النتائج وتفسيرىااالعت

 و فانالطمبة تحصيؿ د الباحث اف يعرؼ اثر استراتيجية حؿ المشكبلت عمى اذا ارا مثاؿ يوضح ذلؾ:
صيؿ مثؿ القمؽ، الطموح، قوة الذاكرة...الخ  يتساءؿ عف وجود بعض المتغيرات التي تؤثر عمى التح

 وتسمى ىذه المتغيرات بالدخيمة.
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 السالمة الداخمية والخارجية

 مف نوعيف بيف يوازف أف الباحث ويحاوؿ خارجي، وصدؽ داخمي، صدؽ: لمصدؽ نوعاف ىناؾ
 .البحث خطة في الصدؽ
 : )الصدؽ الداخمي( الداخمية السالمة: أوالً 

 والمجموعة التجريبية المجموعة بيف الفرؽ فييا يعزى أف يمكف التي بالدرجة صادقاً  البحث يكوف
 قبؿ أثرت قد كانت دخيمة عوامؿ أو متغيرات إلى وليس( المستقؿ المتغير) المعاممة إلى الضابطة
 .العوامؿ ىذه مصدر عف النظر بصرؼ ثنائياا في أو المعاممة

 :وىي لمبحث، الداخمي الصدؽ في المؤثرة العوامؿ مف عدد وىناؾ 
 الخارجية العوامؿ بعض لتأثير المجاؿ تفسح قد التجربة خبلليا تحدث التي الزمنية الفترةاف  :التاريخ (1)

 .عمييا الحصوؿ يمكف التي النتائج واقع مف يغير مما التجربة جانب إلى التابع المتغير عمى

نتيجة  لمتجربة يخضع الذي نفسو الفرد عمى عقمية أو نفسية أو بيولوجية تغيرات تحدث وقد :النضج (2)
 .البحث نتائج عمى سمباً  أو إيجاباً  تؤثر بحيثمرور الزمف 

 تقتضييا لضرورة الدراسة مجموعات عمى يطبؽ الذي القبمي االختبار يؤثر وقد :االختبار موقؼ (3)
 تأثير ويزداد ،االختبار نوعي بيف تشابو ىناؾ كاف إذا خاصة البعدي االختبار عمى البحث طبيعة

 المجموعة أفراد عمى االختباريف تطبيؽ بيف الزمنية المدة بنقصاف البعدي االختبار عمى القبمي االختبار
 في يقع فقد البعدي، واالختبار القبمي االختبار تطبيؽ بيف الزمنية مدةال زيادة الباحث حاوؿ ولو. التجريبية

 .، والتاريخالنضج :مثؿ أخرى جوانب مف االختبار في تؤثر أخرى عوامؿ أو عامؿ تأثير

 األداء قياس أجؿ مف المستخدمة القياس أداة اختبلؼ التجربة طبيعة اقتضت ما إذا :األداة نوعية (4)
 إلى منو جزء أو الفرؽ يعزى، وقد التجريب عينة أفراد أداء عمىيؤثر ذلؾ  فربما البعدي، واألداء القبمي

 .البعدية القياس أداء عف القبمية القياس أداة اختبلؼ

فكرة االنحدار مف ميؿ الخصائص عند االفراد بالتوجو نحو الوسط فاذا جاءت  :اإلحصائي االنحدار (5)
كاف اداء االفراد عاليًا في االختبار القبمي فنحف نتوقع اف يقؿ في االختبار البعدي، واذا كاف منخفضًا في 

 إلى الباحث يسعىيرتفع في االختبار البعدي ويتجو نحو الوسط، ولذلؾ االختبار القبمي فمف المتوقع اف 
 لمحد مف اثر ىذا العامؿ عمى النتائج. متطرفة غير أو متحيزة غير عينة عمى الحصوؿ
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عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة يؤثر عمى نتيجة التكافؤ في توزيع االفراد  عدـ  :االختيار (6)
التجريب، كأف تكوف احدى المجموعتيف مف الطمبة ذوي التحصيؿ الدراسي المتدني والثانية مف الطمبة 

 .ذوي التحصيؿ الدراسي المرتفع 

 التجربة نوع كاف إذا ال سيما التجريب مدة خبلؿ البحث عينة أفراد بعض الباحث يخسر قد :اإلىدار (7)
 .، وىذا بدورة يؤثر عمى نتائج البحثالطويمة الزمنيةالمدة  تجارب مف

 :)الصدؽ الخارجي( الخارجية السالمة: ثانياً 
خارج العينة في مواقؼ تجريبية  بحثووىي الدرجة التي يتمكف فييا الباحث مف تعميـ نتائج 

 ويتأثر ىذا الصدؽ بعدد مف العوامؿ ابرزىا:مماثمة، 
 تتعرؼ فقد قبمي الختبار دراستو مجموعات بإخضاع الباحث قاـ إذا: التجربة مع االختبار تفاعؿ (1)

 لمنقاط التجربة خبلؿ حساسية أكثر األفراد ويصبح تطبيقيا قبؿ التجربة طبيعة عمى المجموعات ىذه
مف اف تكوف اداة ، ويحصؿ ىذا االثر عندما تكوف اداة القياس تثير التغير بدال القبمي االختبار في الواردة

تسجيؿ التغييرات التي حصمت، أي اف صياغة االسئمة نفسيا تكوف حافزًا عمى السموؾ او االجابة بطريقة 
 .معينة وبذلؾ ال نستطيع اف نعمـ النتائج

 لمدراسة األصمي المجتمع تمثؿ ال الدراسة مجموعات كانت إذا: عدـ تمثيؿ العينة لممجتمع االصمي (2)
 .النتائج تعميـ يصعب عندئذ فئاتو مف فئة فقط تمثؿ أنيا أو صادقاً  تمثيبلً 

يزداد ىذا التفاعؿ وضوحًا اذا شعر االفراد بأنيـ مراقبوف او  :التجربة مع التجريبية الظروؼ تفاعؿ (3)
عمى الظروؼ التجريبية شعور المجموعة الضابطة انيـ انيـ موضع اىتماـ اثناء التجربة، كما قد يترتب 

منافسة مع المجموعة التجريبية مما قد يؤدي الى زيادة مستوى ادائيـ فوؽ المتوقع. كما اف االفراد بحالة 
يندفعوف الى أي موقؼ جديد بالنسبة ليـ ولكف تكرار الموقؼ قد يخفؼ مف درجة االىتماـ، وقد يزداد 

ة التجريبية اكثر مف الضابطة، اداء االفراد نتيجة الشحنة النفسية التي سببيا انتباه الباحث ألفراد المجموع
او شعور افراد المجموعة التجريبية بأف اشتراكيـ في التجربة ربما يترتب عميو مردود مادي او معنوي او 
نتيجة لتييئة ظروؼ معينة لصالح المجموعة التجريبية. ويتأثر المتغير التابع ايضًا بالظروؼ الخارجية 

 .ضاءة والضوضاءالمتمثمة بدرجة الحرارة والتيوية واال

ذا :التجريبية المواقؼ تفاعؿ (4)  زمنية مدة خبلؿ تجريب عممية مف ألكثر الواحد الفرد أخضع ما وا 
، ولذلؾ فاف تعميـ البلحقة التجارب نتائج عمى سمباً  أو إيجاباً  تؤثر قد السابقة التجارب أثر فإف محددة،

 .  التي اثرت في الموقؼ التجريبيالتجربة ال يكوف صادقًا اال اذا توفرت نفس المتغيرات 



51 
 

 انواع التصميمات التجريبية
 يمي وفيما قصورىا، ونواحي مزاياىا في تتفاوت التجريبية التصميمات مف متعددة أنواع ىناؾ

 .شيوعاً  التصميمات ألكثرعرض 

 One Group Method الواحدة المجموعةطريقة : أوالً 
 في االستعماؿ سيؿ فيو ولذلؾ األفراد، مف واحدة مجموعة عمى التجارب مف النوع ىذا يجري

 تنظيميـ إعادة التصميـ ىذا يتطمب ال اذ ،الفصوؿ في الطمبة عمى تجرى التي التربوية البحوث
 أف طالما الحالتيف في المجموعة نفس استعماؿ مف أفضؿ ضبط يوجد ال النظرية الناحية ومف وتوزيعيـ،

 أحكـ قد التابع المتغير في والمؤثرة المجموعة، أفراد بخصائص المرتبطة المستقمة المتغيرات جميع
 .ضبطيا

 :اآلتية اإلجرائية الخطوات في التصميـ ىذا نمخص أف ويمكف 
 التجربة في المستقؿ المتغير إدخاؿ قبؿ وذلؾ المجموعة عمى قبمي اختبار يجري. 
 معينة تغيرات إحداث بيدؼ ويضبطو، الباحث يحدده الذي النحو عمى المستقؿ المتغير يوظؼ 

 .وقياسيا مبلحظتيا يمكف التابع المتغير في
 التابع المتغير في المستقؿ المتغير تأثير لقياس بعدي اختبار يجري. 
 إحصائياً  الفرؽ ىذا داللة تختبر ثـ البعدي والقياس القبمي القياس بيف الفرؽ يحسب. 

اياـ االمتحانات فإننا نعرض مجموعة مف  اذا اردنا دراسة تأثير شرب القيوة عمى سير الطمبةمثاؿ: 
 الطمبة لشرب القيوة ليبًل ونحسب الفرؽ بيف عدد ساعات نوميـ قبؿ وبعد تعرضيـ لشرب القيوة.

اذا اردنا دراسة أثر تعييف سكرتير في تحسيف اداء مديري المؤسسات التجارية الصغيرة ينبغي مثاؿ اخر: 
اختيار عدد مف المديريف الذيف ال توجد عندىـ سكرتيروف، ومف ثـ قياس اداء المديريف وبعدىا يتـ تعييف 

االداء ناتجًا عف ذلؾ  قياس اداء كؿ مدير بعد تعييف السكرتير فيكوف الفرؽ في اً سكرتير لكؿ مدير واخير 
  التعييف.

 Equated Group Method المتكافئة المجموعات يقةطر : ثانياً 
 التجريبية التصميمات تستعمؿ الواحدة المجموعة لدى التجريبي التصميـ عيوب عمى ولمتغمب 

 الواحدة التجريبية المجموعة طريقة التصميمات ىذه أبسط ومف مجموعة مف أكثر تتضمف التي
 مع واحدة تجريبية مجموعة تستعمؿ أخرى تصميمات ىناؾ أف غير الواحدة، الضابطة والمجموعة
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 ضابطة مجموعة مع تجريبية مجموعة مف أكثر تستعمؿ أخرى وتصميمات ضابطة ثبلث أو مجموعتيف
 . واحدة

 المستخدمة المجموعات بيف التكافؤ تحقيؽ الباحث يراعى أف الحاالت ىذه جميع في وينبغي
 المجموعات بيف لتكافؤ، واالمجموعات ألفراد العشوائي االنتقاء :وىي التكافؤ ىذا لتحقيؽ أساليب وىناؾ
 في المؤثرة لممتغيرات المعيارية وانحرافاتيا والضابطة التجريبية المجموعات درجات متوسطات أساس عمى

 . التوائـ طريقة، المتماثمة األزواج طريقة، المستقؿ المتغير عدا ما التابع المتغير
 

 Rotational Methods التبادلية الطريقة أو المجموعات تدوير يقةطر : ثالثاً 
حينما يريد الباحث اف يقارف بيف اسموبيف في العمؿ او بيف تأثير متغيريف مستقميف فإنو يميؿ الى 

متكافئتيف استعماؿ طريقة تدوير المجموعات، ويقصد بيا اف يعمؿ الباحث عمى إعداد مجموعتيف 
ويعرض األولى لممتغير التجريبي األوؿ ويعرض الثانية لممتغير التجريبي الثاني وبعد مدة مف الزمف 
يخضع المجموعة األولى لممتغير التجريبي الثاني ويعرض الثانية لممتغير التجريبي األوؿ ومف ثـ يقارف 

جموعتيف ويحسب الفرؽ بيف اثر بيف اثر المتغير األوؿ في المجموعتيف واثر المتغير الثاني الم
 المتغيريف.

وىي التصميمات التي يستطيع الباحث بواسطتيا :  Factorial Designsرابعا: التصميمات العاممية  
 اف يدرس اثر عدد مف المتغيرات المستقمة عندما تتفاعؿ مع بعضيا .

 والمخطط التالي يوضح ذلؾ.

 

 

 

 

 

 

 انواع التصميمات التجريبية( 8مخطط )

 التجريبية التصميمات أنواع

 الواحدة المجموعة ةقيطر 

 

 التصميمات العاممية  

 أو المجموعات تدوير ةقيطر  المتكافئة المجموعات ةقيطر 
 التبادلية ةقيطر ال
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 المنيج التجريبي مزايا وعيوب

 المنيج التجريبي عيوب المنيج التجريبي مميزات
الجزم عن طريق المنهج التجريبي يمكن  (1

 عف طريؽ السبب عمى النتيجة البمعرفة أثر 
لبحث السببي الحاؿ في اب كما ىو  االستنتاج
 المقارف .

ىو المنيج الوحيد الذي يتـ فيو ضبط  (2
  المتغيرات الخارجية ذات األثر عمى المتغير

 التابع.
اف تعدد تصميمات ىذا المنيج جعمو مرف  (3

حد كبير إلى حاالت كثيرة يمكف تكيفو إلى 
 .ومتنوعة

يسمح بتكرار التجربة في ظؿ نفس الظروؼ  (4
 لمتأكدمف قبؿ الباحث نفسة او باحثيف اخريف 

 ج.صحة النتائمف 
 

 المتغير ضبط أثناء أخطاء في الباحث وقوع (1
 العينات، فضبًل عف وجود اختيار وأثناء

 .معالجتيا يمكف ال متغيرات
 عدد عمى العادة في يكوف التجريبي اإلجراء إف (2

 نتائج تعميـ يصعب وعندئذ األفراد، مف محدود
 لمتجريب المختارة العينة كانت إذا إال التجربة
 .األصمي لممجتمع دقيقاً  تمثيبلً  ممثمة

 الحاالت مف كثير في الباحث عمى يصعب (3
 كؿ في تماماً  متكافئتيف مجموعتيف إيجاد

 بيف الفروؽ بتأثير يسمح مما والظروؼ العوامؿ
 .البحث نتائج عمى المجموعات

 ما إنسانية لظاىرة دراستو عند الباحث يواجو قد (4
دارية وفنية أخبلقية صعوبات  استخداـ تعيؽ وا 
 .البحث في التجريب
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 مقدمة:ال
معمومات يعد احد الخطوات واللمبيانات اف تحديد االسموب الذي سوؼ يتبعو الباحث في جمعو 

اف ىناؾ عدد كبير مف االساليب التي يمكف  اذالميمة التي يجب اف يشتمؿ عمييا تصميـ البحث. 
 ولكؿ اسموب منيا مميزاتو وعيوبو. ،المعموماتالبيانات و لمباحث اف يطبقيا لجمع 

ية تؤثر عمى كما اف طبيعة مصدر المعمومات واالمكانات المادية لمباحث تعد عوامؿ اساس
البيانات والمعمومات المفاضمة بيف االساليب، فاإلرساؿ البريدي يعد اسموبا جيدا عندما يكوف مصدر 

عبارة عف اشخاص متعمميف ولكنو غير مجدي اطبلقا عندما يكونوا امييف. كما اف التوزيع المباشر اجدى 
 التي تمكنو مف القياـ بو. مف التوزيع الغير مباشر عندما يمتمؾ الباحث االمكانات المادية

المعمومات فيناؾ مف االساليب التي البيانات و ألداة البحث اثر واضح عمى اختيار اسموب جمع و 
يمكف تطبيقيا عندما تكوف اداة البحث استبانة بينما ال يمكف تطبيقيا عندما تكوف مقابمة او مبلحظة 

التي ال يمكف تطبيقيا عندما تكوف اداة البحث والعكس صحيح فاإلرساؿ البريدي مثبًل احد االساليب 
 المقابمة بينما يمكف تطبيقيا عندما تكوف اداة البحث استبانة .

 

  اساليب جمع البيانات

 ومصادرواداتو طبيعة البحث وأىدافو ل انفًا كثيرة ومتنوعة وفقاً اساليب جمع البيانات كما ذكر 
ث، عدد األشخاص المشموليف بالبحجمع البيانات وفقًا ل ييف فالمعمومات وسيتـ التطرؽ ألسموب البيانات
 وكاالتي:

 ( ، مفردة مفردة) المجتمع مفردات تسجيؿ طريؽ عف البيانات جمع يتـ: الشامؿ التسجيؿ أسموب 
 المجتمع يكوف إف األسموب ىذا استعماؿ عند ويفترض وجيد وقت يتطمب األسموب ىذا فاف لذلؾ

 بكونو األسموب ىذا ويمتاز الدولة. أجيزة في العامميف عدد حصر او السكاف تعداد :مثؿ محدود
 . دقيقة نتائج عمى الى الحصوؿ يؤدي مما البحث مجتمع بيانات جميع مع يتعامؿ

 المجتمع مفردات مف معينة مجموعة عف والمعمومات البيانات جمع عممية وىي: العينات أسموب 
 اقؿ وموارد وجيد وقت إلى يحتاج األسموب وىذا معيف موضوع عف األشخاص بعض استفتاء مثؿ

 جمع وتصنيؼ البياناتالخامس: الفصؿ 
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 دقة ولكف محدودة غير مجتمعات دراسة حالة في مفيد فضبًل عف كونو ،األوؿ األسموب يحتاجو مما
 .مجتمع البحث مفردات جميع مع يتعامؿ الوذلؾ ألنو  اقؿ تكوف ىنا النتائج

 

 د

 معينة لمفردة التحيز أو رئيسة غير مصادر مف البيانات جمع نتيجة الخطأ ىذا يحدث :التحيز خطا (1
 . ألخر أو لسبب األخرى دوف الدراسة قيد المجتمع في

 بيانات جمع أو الشخصية معموماتو عمى الباحث اعتماد نتيجة الخطأ ىذا يحدث :الصدفة خطا (2
 . ناقصة

 
 

التي يدرسيا الباحث  الظاىرة مفردات جميع عف عبارة ىو: (مجتمع البحث) المجتمع االحصائي  
 أو امتحاف درجات أو جماد أو حيواف أو إنساف شكؿ عمى كانت سواء عنيا حقائؽ معرفة في رغبوي

 عدد مثؿ المفردات مف (Finite) محدود عدد مف المجتمع يتكوف وقد. الخ…  سفف أو مزارع أو منازؿ
 (Infinite) محدود غير عدد مف المجتمع يتكوف أو الخ،…  المدينة بيذه المنازؿ عدد أو ما مدينة أفراد
 .الخ…  معينة مزارع في القمح حبات عدد أو النجوـ عدد أو العربي الخميج في األسماؾ :مثؿ

ذا   بعض وفى ،الشامؿ بالحصر العممية ىذه فتسمى المجتمع مفردات لجميع البيانات جمع تـ وا 
 أف أو النباتات، أو األسماؾ مجتمعات :مثؿ البحث مجتمع مفردات كؿ حصر مف نتمكف ال الحاالت
 :ذلؾ عمى مثاؿ ىبلكيا، أو إتبلفيا إلى المجتمع مفرداتجميع مف  البيانات عمى الحصوؿ عممية تؤدي
 ىذا إتبلؼ إلى يؤدي الثقاب أعواد جميع فحص وكذلؾ الشخص، وفاة إلى يؤدي كمو المريض دـ فحص
 جيد أو طويؿ وقت إلىالمجتمع بالكامؿ  بيانات جمع عممية تحتاج، وفي بعض االحياف بالكامؿ المنتج
 جمع يتـ الحاالت ىذه مثؿ وفى. السيما اذا كاف مجتمع البحث كبير جدًا  باىظة تكاليؼ أو كبير

 .( sample) العينةب يسمى البحث مجتمعجزء مف مفردات عف  البيانات

، ككؿ لممجتمع ممثمة تكوف بحيث اختيارىا يتـ المجتمع مفردات مف جزء وىي: اإلحصائية العينة 
 الحصوؿ يمكفوعف طريقو  أقؿ، تكاليفو ألف البحوث إجراء عند االستعماؿ شائع العينات أخذ وأسموب
 . المجتمع مفردات كؿ مف البيانات جمع فيو يتـ الذي الشامؿ الحصر بأسموب مقارنةً  سريعة، نتائج عمى

 والعينات المجتمع االحصائي

 البيانات جمع في الشائعة األخطاء
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 أو المدينة ىذه منازؿ مف جزء أو معينة مدينة سكاف مف جزء المثاؿ سبيؿ عمى العينة وتمثؿ 
 نتائج إلى الوصوؿ يتـ اإلحصائية العينة ومف. وىكذا الدراسية المقررات ألحد الطبلب درجات مف جزء
 تمثيبلً  العينة تمثيؿ عدـ احتماؿ حالة وفى. ككؿ الدراسة محؿ اإلحصائي المجتمع عمى تعميميا يمكف
 .ذلؾ عف الناتج الخطأ قياس مف الباحث يمكف اإلحصائي االستدالؿ فإف ،حقيقياً 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انواع العينات( يوضح 9مخطط )

 

العينة العشوائية والعينة غير العشوائية مع تحديد انواع العينات  ألسموبتفصيمي فيما يمي توضيح 
 .منيما التي تندرج تحت كؿٌ 

كي يستطيع لي : يختار الباحث أفرادًا ممثميف لممجتمع األصم العينة العشوائية أو االحتماليةأسموب  (1
كمو وفي ىذه الحالة يكوف جميع أفراد المجتمع األصمي لمبحث  البحث مجتمعتعميـ النتائج عمى 
في  والباحث أسموب العينة العشوائية دوف تحيز أو تدخؿ مف قبم وظؼي الذو  ،معروفيف ومحدديف

 وىناؾ عدة اشكاؿ لمعينة العشوائية:، عينةالاختيار 
 العينة العشوائية البسيطة في حالة توفر شرطيف اساسيف : يتـ اختيار العينة العشوائية البسيطة

، والثاني: اف يكوف ىناؾ تجانس بيف يع افراد المجتمع االصمي معروفيفىما: اف يكوف جم

 أنواع العينات

 أو االحتمالية أسموب العينة العشوائية أسموب العينة غير العشوائية

 العٌنة الطبقٌة العٌنة المنتظمة

العٌنة العشوائٌة 

 البسٌطة
 العٌنة العنقودٌة

 عٌنة الصدفة

 العٌنة الحصصٌة
العٌنة الغرضٌة أو 

 القصدٌة



56 
 

فييا ال يتدخؿ ىؤالء االفراد ففي مثؿ ىذه الحالة يعمد الباحث الى اختيار عينة عشوائية بسيطة 
 .لؤلرقاـ العشوائية عف طريؽ القرعة او الجداوؿ االحصائية إطبلقا

 في حالة تجانس المجتمع ىي شكؿ مف اشكاؿ العينة العشوائية يتـ اختيارىا : العينة المنتظمة
طالب ونريد اختيار عينة عشوائية  211اذا كاف المجتمع مكوف مف  :مثاؿ عمى ذلؾ ،االصمي

المسافة بيف الرقـ وىي ( 11ويساوي ) 21عمى  211طالب يتـ تقسيـ  21منتظمة مؤلفة مف 
ميو ( فاألرقاـ التي ت6وائيًا وليكف )الذي نختاره والرقـ الذي يميو، ويتـ اختيار الرقـ االوؿ عش

 .طالب 21نصؿ الى  ، وىكذا الى اف36، 26، 16
سميت العينة المنتظمة بيذا االسـ الف المسافة بيف كؿ رقـ والرقـ الذي يميو تكوف ثابتة  

 ومنتظمة.
 ومف ثـ : يتـ توزيع المجتمع إلى طبقات بناء عمى خصائص معينة لكؿ طبقة العينة الطبقية 

ؾ نسبة ثابتة مف كؿ فئة مراعيًا في ذل بسيطة بطريقة عشوائيةعينة مف كؿ طبقة  الباحث يختار
يمكف تقسيـ رجاؿ  فمثال، مثؿ كؿ طبقة بعدد مف االفراد يتناسب مع جميااو طبقة بحيث تُ 

األعماؿ إلى طبقات بحسب مجاالت أعماليـ فيكوف ىناؾ تجار المواد الغذائية، تجار المواد 
عينة المعمارية، تجار المواد الطبية، تجار المواد الكمالية ومف ىذه الطبقات يختار الباحث 

  بما يتناسب مع جحـ كؿ طبقة او فئة. ة بسيطةعشوائيبطريقة 
  :لمتوضيح مثاؿ

عمما اف ىذا المجتمع يضـ لؤلسرة ( اسرة يراد دراسة متوسط الدخؿ 2211مجتمع مؤلؼ مف )
 فاذا عممت اف عدد اسر ذات دخوؿ مرتفعة وذات دخوؿ متوسطة وذات دخوؿ منخفضة ،

 (911وعدد االسر ذات الدخوؿ المتوسطة يساوي ) (711) االسر ذات الدخوؿ المرتفعة يساوي
يراد سحب عينة عشوائية طبقية ذات حجـ  (611) المنخفضة يساوي وعدد االسر ذات الدخوؿ

 .العينات في كؿ طبقة )فئة( حجـفما  (111)
 اسرة. 2211المجتمع االصمي = 

 اسرة. 711عدد االسر ذات الدخؿ المرتفع = 
 اسرة. 911عدد االسر ذات الدخؿ المتوسط = 
 اسرة. 611عدد االسر ذات الدخؿ المنخفض = 

 اسرة. 111المطموبة = حجـ العينة
 % وكاالتي:5يعمد الباحث الى اخذ عينة بطريقة عشوائية مف كؿ طبقة بنسبة ثابتة ولتكف 

 .35عدد االسر مف الفئة االولى = 
 .45عدد االسر مف الفئة الثانية = 
 .31عدد االسر مف الفئة الثالثة = 
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 :ىذه العينة في  وتستعمؿية  حسوالعينة الم –ا متعددة المراحؿ تسمى أيض العينة العنقودية
يعمد الباحث الى تقسيـ وفييا حالة دراسة ظاىرة منتشرة في مجتمع كبير او فوؽ مساحة واسعة، 

ويتـ اختيار عينة مف ىذه الوحدات كمرحمة أولى، ثـ تقسـ متجانسة المجتمع إلى وحدات أولية 
عينة كمرحمة ثانية، ثـ منيا كؿ وحدة مف الوحدات األولية المختارة إلى وحدات ثانوية تؤخذ 

 تقسـ كؿ وحدة مف الوحدات الثانوية إلى وحدات اصغر تؤخذ منيا عينة كمرحمة ثالثة وىكذا
 .مطموبةالحصوؿ عمى حجـ العينة ال تـحتى يعمى ىيئة تفرعات تشبو العنقود 

 
  

دة وأفرادىا عندما تكوف المجتمعات غير محد يستعمؿ ىذا االسموب: أسموب العينة غير العشوائية (2
عمى يختارىا و عينة غير عشوائية  يأخذأخذ عينة عشوائية بؿ  الباحث ستطيعيغير معروفيف لذا ال 

وىو بذلؾ سيتدخؿ في اختيار العينة ويقرر مف يختار ومف  ،حسب معايير معينة يضعيا الباحث
: دراسة احواؿ المدمنيف، أو المنحرفيف، أو المتيربيف مف مثؿ ييمؿ مف المجتمع األصمي لمدراسة

 : وىناؾ عدة اشكاؿ مف العينة غير العشوائيةالضرائب، 
 :لباحث بنسب معينة تقسيـ المجتمع إلى فئات أو حصص ويختار ا وفييا يتـ العينة الحصصية

بما يتناسب وطمب الباحث نفسو بمعنى إف لكؿ باحث  يحصة المفردات الممثمة لممجتمع األصم
بحثو وىي تشبو العينة حرية االختيار لمعينة الممثمة لحصة معينة مف كؿ فئة تدخؿ في نظاـ 

 تتـ باختيار الباحث. الفرؽ بينيما إف الطبقية تتـ بعشوائية بينما الحصصية فالطبقية لك
 

 :اد الباحث اف يدرس موقؼ اذا ار باحث عددًا مف االفراد بالصدفة، فوفييا يختار ال عينة الصدفة
يقابميـ بالصدفة عند ركوبو السيارة أو عند  ضية ما فإنو يختار عددًا مف االفراداـ مف قالرأي الع

البائع أو في زاوية مف الطريؽ، ويؤخذ عمى ىذه العينة انيا ال يمكف اف تمثؿ المجتمع االصمي 
مكانات تعميميا.بدقة، مما    يؤثر عمى درجة الثقة في نتائجيا وا 

 
 عمى اساس انيا تحقؽ  وفييا يختار الباحث العينة اختيارًا حراً  :غرضية أو القصديةالعينة ال

أغراض الدراسة التي يقوـ بيا فاذا اراد الباحث اف يدرس تاريخ التربية في العراؽ فإنو يختار 
عددًا مف المربيف كبار السف كعينة قصدية تحقؽ أغراض الدراسة، اذ انو يريد معمومات عف 

 التربية القديمة في العراؽ وىؤالء االشخاص يحققوف لو ىذا الغرض.
 



58 
 

 ىي كاالتي:تيار العينة لتصبح ممثمة لممجتمع، رط عمماء المنيجية عدد مف الشروط عند اخاشت

  ًتجانس الصفات والخصائص بيف افراد العينة وافراد المجتمع، فالعينة يجب اف تكوف انعكاسا 
 شامبًل لصفات وخصائص مجتمع البحث.

 االختيار.عدـ التحيز في ؤ الفرص لجميع افراد مجتمع البحث، و تكاف 
 .تناسب عدد افراد العينة مع عدد افراد مجتمع البحث 

 
 
 
 

 

 ادوات البحث العممي( يوضح ابرز 11مخطط )

 االستبانات،: ىي شيوعًا، أكثرىا مف ولكف العممي، البحث في تستعمؿ التياالدوات  ىي كثيرةً 
 عممية؛ أسس ضوء عمى وبناءىا األدوات ىذه اختيار ويتـ. واالختبارات والمبلحظات، والمقاببلت،
 .البحث أىداؼ تحقيؽ وبالتالي المطموبة، البيانات إلى لموصوؿ

 وأىدافو، البحث، لطبيعة تبعاً  مجتمعة، أو منفردة األدوات ىذه يستعمؿ أف لمباحث ويجوز
  :األدوات ليذه مفصؿ عرض يمي وفيما. المتاحة واإلمكانات الباحث، وتوجيات

 
 

 
 اعتقاد بسبب وذلؾ األخرى؛ باألدوات مقارنة شيوعاً  التربوي البحث أدوات أكثر مف االستبانة تعد

 .وجمعيا وتوزيعيا وتحكمييا تصميميا في يسيراً  جيداً  إال منيـ تتطمب ال االستبانة أف الباحثيف مف كثير
 ظاىرة أو مشكمة حوؿ وميدانية أولية بيانات لجمع تستعمؿ التي الوسيمة تمؾ بأنيا:  االستبانةوتعرؼ 
 . معينة

مف اكثر  وىي عنيا، باإلجابة المجيب يقوـالتي  المكتوبة األسئمة مف مجموعة بأنيا :تعني كما 
 الباحث ويصمميا، واتجاىاتيـ آرائيـ ومعرفة المبحوثيف مف البيانات عمى الحصوؿ فياالدوات استعمااًل 

 ضوء عمى ويعدليا جاىزة، عمييا يحصؿ أو بحثيا، يراد التي بالمشكمة الصمة ذاتاالدبيات  ضوءعمى 

 العممي البحث أدوات
 

 المالحظة الختبارا االستبياف لمقابمةا

 بيافاالست: أوالً 
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 بواسطة إلييـ تصؿو  البحث، أىداؼ عف وفقرات المبحوثيف عف أولية بيانات تتضمفو  عممية، أسس
 بعد ذاتيا بالوسيمة لمباحث وتعود ،عف طريؽ االتصاؿ المباشر بالباحث أو البريد، :مثؿ معينة، وسيمة
 .عنيا اإلجابة مف الفراغ

 
 انواع االستبياف

 : كاآلتي ىي أنواع، أربع لالستبانة
 المغمقة. االستبانة (1
 المفتوحة. االستبانة  (2
 والمفتوحة. المغمقة االستبانة  (3
 .المصورة االستبانة  (4
 نوع تحديد ويتوقؼ ،نوع مف أكثر االستبانة في يجتمع أو واحد، بنوع يكتفي أف الباحث وبمقدور 

 .المبحوثيف طبيعة عمى االستبانة
 

 خطوات تصميـ االستبياف 
 . تبيافاالس تحديد موضوعو  بحثؼ االستبياف في ضوء أىداؼ التحديد ىد (1
  .)األسئمة( تبيافاالسوضع قائمة عبارات  (2
 تبياف.االسالترتيب المنطقي لعبارات  (3

  تبياف.االستقويـ عبارات  (4
 .في تجربة استطبلعية تبيافاالستطبيؽ  (5

 
 االستبياف تطبيؽ

 االتصاؿ يستعمؿ اسموب فقد. بحثو استبانة مف نسخ توزيع في أكثر أو أسموباً  الباحث يستعمؿ
 والمواقع وجديتو، الباحث حرص التوزيع أسموب اختيار عممية في ويؤثر. يالبريداالسموب  أو المباشر،
 . الميدانية البيانات لجمع المقررة الزمنية المدة فضبًل عف العينة، أفرادفييا  واجدالتي يت الجغرافية
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 .االستبانة تطبيؽ أو توزيع ألساليب عرض يأتي وفيما

 فرداً  فرداً  البحث عينة أفراد الباحث يقابؿوفيو :  المباشر االتصاؿ أسموب. 

 فيـ عمى يساعده مما المبحوثيف بانفعاالت الباحث معرفة منيا: عديدة مزايا األسموب ىذا ويحقؽ 

 المبحوثوف ويشعر باالستبانة، المتعمقة المبحوثيف أسئمة بعض عف الباحث ويجيب وتحميميا، استجاباتيـ

 .وصادقة دقيقة إجابات عمى وحرصو الباحث بجدية

 
 في لممبحوثيف االستبانة مف نسخ إلرساؿ بالبريد الباحث يستعيف وفيو: بالبريد االتصاؿ أسموب 

 . والوظيفية السكنية مواقعيـ

 يعيشوف الذيف المبحوثيف مف كبيرة بإعداد االتصاؿ إمكانية :منيا مزايا األسموب ىذا استعماؿ ويحقؽ

 .الباحث عمى والنفقاتالوقت والجيد  مف الكثير توفيرفضبًل عف  متباعدة، جغرافية مناطؽ في

 

 االستبيافمزايا وعيوب 

 االستبيافعيوب  االستبياف مزايا

يعد االستبياف وسيمة مبلئمة لمحصوؿ عمى  (1
بيانات ومعمومات وآراء مف مصادرىا البشرية 

 في وقت قصير نسبيًا.
يكوف أقؿ تكمفة مقارنة بأدوات جمع البيانات  (2

  والمعمومات االخرى
يمكف تطبيقو عمى أعداد كبيرة مف المبحوثيف  (3

 في وقت واحد.
 

 بطريقة المبحوثيف بعض إجابات تأثر احتماؿ (1
 كانت إذا والسيما الفقرات، أو األسئمة وضع
 .باإلجابة يحاءً ا تعطي الفقرات أو األسئمة

 مؤىبلتيـ باختبلؼ المبحوثيف إجابات اختبلؼ (2
 موضوع أو بمشكمة واىتماميـ وخبراتيـ
 الجدية مستوى اختبلؼ، فضبًل  عف االستبياف

 يدفع مما اإلجابة أثناء في المبحوثيف لدى
 .اإلجابة في التسرع إلى بعضيـ

 غير بيانات تقديـ إلى المبحوثيف بعض ميؿ (3
 يخشى ألنو نظراً  جزئية؛ بيانات أو دقيقة

 . النقد أو الضرر
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 المبحوثوف يكوف أف: مثؿ معينة، حاالت فيلجمع البيانات والمعمومات  فعالة أداة المقابمة تعد

 ،االستبانة في الحاؿ ىو كما بأنفسيـ إجاباتيـ كتابة يستطيعوا ال الذيف األمييف الكبار أو األطفاؿ مف
 عمييـ األسئمة وطرحالبحث  عينة أفراد بمقابمة الباحث قياـ تحتـ التي البحث مشكمة نوعفضبًل عف 

 .مباشرة
 أحدىما يحاوؿاذ  مواجية، موقؼ في شخصيف بيف يتـ لفظي تفاعؿ كبأنيا:  المقابمة ؼتعر و

 آرائو حوؿ تدور والتي المبحوث لدى التغيرات أو المعمومات بعض يستثير أف بالمقابمة القائـ وىو
 .كومعتقداتو

 أو والمبحوث الباحث بيف فعَّاؿ حوار إقامة إلى تيدؼ مقصودة، عممية بأنيا ،أيضاً  وتعرؼ
 .البحث بمشكمة صمة ذات مباشرة بيانات عمى لمحصوؿ أكثر؛

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انواع المقابالت( يوضح 11مخطط )

 

 

 المقابمة: ثانياً 

 المقابالت أنواع

 التتصنف المقاب

 وفقاً للموضوع

ف المقابالت تصن
 وفقاً للغرض منها

ف المقابالت تصن
 وفقاً لطبٌعة األسئلة

ف المقابالت تصن
 وفقاً لعامل التنظٌم

 التتصنف المقاب

 وفقاً لعدد األشخاص

 ةمقابل
 بؤرٌة

 ةمقابل
 إكلٌنٌكٌة

مقابلة فردٌة 
 ثنائٌة أو

 عٌةمقابلة جم

مقابلة بسٌطة أو غٌر 
 موجهة أو غٌر مقننة

ذات  مقابلة
 أسئلة مقفلة

ذات  ةمقابل
 أسئلة مفتوحة

مقابلة موجهة أو 
 مقننة

 .مقابلة عالجٌة

 

 مقابلة استشارٌة
 

 مقابلة تشخٌصٌة

ذات أسئلة  ةمقابل
 مقفلة مفتوحة

مقابلة استطالعٌة 
 مسحٌة
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 وفيما يأتي توضيح لكؿ تصنيؼ منيا:
 : لمموضوع وفقاً  المقابالت ؼتصن( 1

 المبحوث فييا مراو تجربة  محددة قؼمو  أو معينة خبرة عمىتركز ىذه المقابمة  ،بؤرية مقابمة 
 .عميوىا آثار ومعرفة 

 مثؿ معينة، بمشكمة المرتبطة والحوافز والدوافع المشاعر عمى وتركز إكمينيكية، مقابمة :
 .لممرضى الطبيب مقاببلت

 : األشخاص لعدد وفقاً  المقابالت ؼتصن( 2
 أي السرية، يتطمب المقابمة موضوع كاف إذا النوع ليذا الباحث ويمجأ ،ثنائية أو فردية مقابمة 

 .اآلخريف أماـ المبحوث إحراج عدـ
 مف اإلجابة وينتظر األسئمة الباحث يطرحاذ  واحد، ومكاف واحد زمف في وتتـ ،جمعية مقابمة 

 مف يطمب األحياف بعض في أنو كما. إلييا يينتم التي المجموعة إجابة إجابتو وتمثؿ أحدىـ،
 استجابات مجموع عف عبارة المجموعة رأي يكوف وبالتالي بنفسو، اإلجابة المجموعة في فرد كؿ

 .أفرادىا
 : التنظيـ لعامؿ وفقاً  المقابالت تصنيؼ ( 3

 في التحدث المبحوث بمقدور مرنة، بأنيا وتمتاز ،مقننة غير أو موجية غير أو بسيطة مقابمة 
 سبؽ التي أسئمتو تعديؿ في الحرية لمباحث أف كما قيد، دوف البحث بمشكمة تتعمؽ جزئية أي
 .أعدىا وأف

 في تتـ، اذ والمكاف والزمف واألشخاص واألسئمة األىداؼ حيث مف مقننة أو موجية مقابمة 
 .واحدة وبطريقة بالترتيب األسئمة وتطرح واحد، ومكاف واحد زمف

 : األسئمة لطبيعة وفقاً  المقابالت تصنيؼ (4
 جابات مقفمة أسئمة ذات مقابمة  .متعدد مف اختيار أو( ال/ نعـ: )مثؿ محددة، وا 
 قيود دوف الرأي عف والتعبير لمشرح تحتاج ،مفتوحة أسئمة ذات مقابمة . 
 السابقيف النوعيف بيف تمزج وىي ،مفتوحة مقفمة أسئمة ذات مقابمة . 

 : منيا لمغرض وفقاً  المقابالت تصنيؼ( 5
 المشكمة حوؿ أولية بيانات جمع بيدؼ ،مسحية استطالعية مقابمة. 
 حوليا المبحوث ورأي أسبابيا عمى والتعرؼ المشكمة، طبيعة تحديد أي ،تشخيصية مقابمة. 
 معينة لمشكمة حموؿ تقديـ أي ،عالجية مقابمة. 
 معيف موضوع في المشورة عمى الحصوؿ بيدؼ ،استشارية مقابمة. 
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 المقابمة نجاح عوامؿ

 ،استعماليا مف اليدؼ تحقؽ وبالتالي المقابمة، إنجاح عف المسؤولة العوامؿىناؾ عدد مف 
 : ابرزىا

 عمؿعف طريؽ  وذلؾ ،عامؿ اساسي مف عوامؿ نجاحيا المقابمة إجراء عمىالمسبؽ  التدريب يعد (1
 اإلجابات، وتسجيؿ األسئمة، طرح عمى التدرب بقصد غيرىـ؛ أو الباحث زمبلء مع تمثيمية تدريبات

 .عمييا الحصوؿ المتوقع االستجابات أنواععمى  تعرؼالو 
 أف، عمى حده عمى كؿ المبحوثيف إلى ستوجو التي األسئمة قائمة يتضمف لممقابمة، مخطط إعداد (2

 . وقصيرة واضحة األسئمة تكوف
 وحثو ثقتو كسب عمى يعمؿ وأف والتقاليد، الشرع بو يسمح ما حدود في بالمبحوث الباحث ينفرد أف (3

 .معو التعاوف عمى
 .السؤاؿ مف الباحث لغرض مناسبة اإلجابة تكوف حتى لممبحوث، سؤاؿ أي معنى الباحث يشرح أف (4
خبلصو؛ المبحوث صدؽ مف الباحث يتأكد أف (5  أخرى، أسئمة المقابمة أثناء في إليو يوجو بأف وذلؾ وا 

 طريقة مبلحظة عف طريؽ المبحوث صدؽ إلى يطمئف أف الباحث وبإمكاف. ذلؾ مف التأكد قصدب
 .تعبيرات مف وجيو عمى يظير وما إجابتو،

 .وميولو آرائو أو نظره بوجيات إليو يوحي فبل المبحوث، عمى التأثير الباحث يتجنب أف (6
 . وبسرعة بدقة المبحوث إجابات الباحث يسجؿ أف (7
 وبالتالي والسأـ، بالضيؽ يشعر ال حتى لممبحوث؛ محاكمة أو تحقيؽ صورة في المقابمة تتـ أال (8

 .الباحث مع التجاوب رفضي
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 المقابمة مزايا وعيوب

 المقابمة عيوب المقابمة مزايا

 يصعب التي الحاالت في استعماليا إمكانية (1
 يكوف أف: مثؿ االستبياف؛ استعماؿ فييا

 . أمياً  أو ،في السف صغيراً  المبحوث
 بسبب وذلؾ االستجابات؛ في عمقاً  ُتوفر (2

، فضبًل طرحيا راوتكر  األسئمة، توضيح إمكانية
 مف متكاممةعف امكانية الحصوؿ عمى اجابات 

 .مقابمتيـ تتـ مف معظـ
 أي مف أيسر المبحوث مف البيانات تستدعي (3

 يميموف عاـ بشكؿ الناس ألف أخرى؛ طريقة
 .الكتابة مف أكثر الكبلـ إلى

 االستجابات تعزز لفظية غير مؤشرات ُتوفر (4
 ومبلمح الصوت، نبرة: مثؿ المشاعر، وتوضح
 .واليديف الرأس وحركة الوجو،

 مف أكثر االجتماعية بقيمتو المبحوث تشعر (5
عادتيا لممئيا استبانة تسممو مجرد  .أخرى مرة وا 

اذ مف أبرز عيوب المقابمة تكاليفيا المرتفعة،  (1
تحتاج إلى أف يصرؼ الباحث عمييا الكثير مف 

مكاف مناسب لممقابمة تييئة لغرض األمواؿ 
 جيد. نحووتجييزه ب

 المبحوثيف؛ مف نسبياً  كبير عدد مقابمة يصعب (2
 طويبلً  وقتاً  تتطمب الواحد الفرد مقابمة ألف

 .الباحث مف كبيراً  وجيداً 
 وذلؾ تنفيذىا؛ عمى مدربيف مساعديف تتطمب (3

 .لممقابمة المبلئـ الجو لتوفير
خضاعيا لبلستجابات، الكمي التقدير صعوبة (4  وا 

 المقابمة في خاصة كمية تحميبلت إلى
 . المفتوحة

 لضبط وذلؾ الباحث؛ مف عالية ميارة تتطمب (5
مف اجؿ تحقيؽ الغرض  المقابمة، فعاليات سير
 .منيا

 
 

 

 
 جمع أراد إذا وذلؾ ،العممي البحث أدوات مف غيرىا دوف المبلحظة استعماؿ إلى الباحث يمجأ

 بعض المبحوث يخفي فقد. البحث بمشكمة والمتعمقة المبحوث عف الطبيعة وعمى مباشرة بيانات
 ولكف. المقابمة أو االستبانة: مثؿ أدوات استعماؿ حالة في الباحث عف األفعاؿ ردود أو االنفعاالت
 .األداة ىذه الباحث استعماؿ حالة في يخفؽ المبحوث
 متابعتو بقصد معيف؛ جمعي أو فردي سموؾ نحو موجوو  مقصود نتباها: بأنيا المالحظة ؼتعر و
 . وتقويمو وصفو أو وتحميمو، وصفو أو فقط، السموؾ وصؼ مف الباحث ليتمكف تغيراتو ورصد

 المالحظة: ثالثاً 
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 بعض مستخدماً  الباحث بيا يقوـ أكثر أو المبحوث لسموؾ منيجية معاينة :أيضاً  تعني كما
 البحث، بمشكمة متعمقة جوانب نحو فعمو وردود المبحوث انفعاالت رصد بقصد معينة؛ وأدوات الحواس

دراؾ وتنظيميا وتشخيصيا  .بينيا فيما العبلقات وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انواع المالحظة العممية( يوضح 12مخطط )

 

 وفيما يأتي توضيح لكؿ نوع منيا:
 : تنظيـلم اً وفق تصنؼ المالحظة  (1

 لمظاىرة أولي استطبلع بمثابة وتعد منظمة، غيرمبلحظة  وىي ،بسيطة مالحظة . 
 والمبحوثيف، والزمف، والمكاف األىداؼ، حيث مف ليا مخططمبلحظة  وىي ،منظمة مالحظة 

 . البلزمة واألدوات والظروؼ،
 : الى الباحث دورل وفقاً  تصنؼ المالحظة  (2

 عمييا يجري التي الجماعة في فعمياً  عضواً  الباحثفييا  يكوف التي وىي ،بالمشاركة مالحظة 
 .البحث

 سموؾ يشاىد الخارجي، المراقب بمثابة الباحثفييا  يكوف التي وىي ،مشاركة بدوف مالحظة 
 .فييا العضو دور يمعب أف دوف الجماعة

 : الى يدؼلم وفقاً  تصنؼ المالحظة  (3
 أو يبلحظيا التي البيانات نوع عف مسبؽ تصور الباحث لدى يكوف التي وىي ،محددة مالحظة 

 .يراقبو الذي السموؾ نوع

 العممية المالحظات أنواع

المالحظة  تصنف
 وفق دور الباحث

المالحظة  تصنف
 وفق الهدف

المالحظة تصنف 
 وفق التنظٌم

المالحظة وفق قرب  تصنف
 الباحث من المبحوثٌن

 مالحظة منظمة

مالحظة 
 بسٌطة

مالحظة بدون 

 مشاركة

مالحظة 
 بالمشاركة

مالحظة 
 مباشرة

مالحظة غٌر 
 محددة

مالحظة 
 محددة

مالحظة غٌر 
 مباشرة
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 البيانات مف المطموب عف مسبؽ تصور الباحث لدى يكوف ال التي وىي ،محددة غير مالحظة 
نما المبلحظ، بالسموؾ الصمة ذات  .معيف واقع عمى لمتعرؼ مسحية؛ بدراسة يقوـ وا 

 :الى المبحوثيف مف الباحث قربل وفقاً  تصنؼ المالحظة  (4
 معيف سموؾ مبلحظة بقصد بالمبحوثيف؛ مباشر اتصاؿ تتطمب التي وىي ،مباشرة مالحظة. 
 نما بالمبحوثيف، مباشر اتصاؿ تتطمب ال التي وىي ،مباشرة غير مالحظة  الباحث يكتفي وا 

 .لممبحوثيف المراقب بالسموؾ الصمة ذات والتقارير السجبلت بمراجعة

 

 المالحظة خطوات
 :ىي عددًا مف الخطوات المطموبة البيانات لجمع كأداة العممية المالحظة يستعمؿ الذي الباحث يتبع
 .تقويمو أو تحميمو أو السموؾ وصؼ ألجؿ تكوف فقد المبلحظة، أىداؼ تحديد (1
 في مرغوب غير سموكية أنماط إلى المبلحظ انتباه يتشتت لئبل مبلحظتو، المراد السموؾ تحديد (2

 . مبلحظتيا
 صدقيا مف والتأكد مبلحظتو، المراد والسموؾ المبلحظة أىداؼ ضوء عمى المبلحظة استمارة تصميـ (3

 . وثباتيا
 يقـو ذلؾ وبعد فعبًل، المبلحظة فيو سيجري الذي لمموقؼ مشابية مواقؼ في المبلحظ تدريب (4

 . المبلحظة واستمارة المبلحظة في تجربتو بتقويـ المبلحظ
 .المبلحظة إلجراء البلـز الوقت تحديد (5
 .البيانات تسجيؿ في معينة أداة استعماؿ مع المحدد الوقت في المبلحظة إجراء (6
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 مزايا وعيوب المالحظة

 المالحظةعيوب  المالحظة مزايا

في  واىربسبب مبلحظة الظ البياناتدقة  (1
التسجيؿ ، فضبًل عف دقة ظروفيا الطبيعية

 .المبلحظةمدة بسبب إجرائو أثناء 
البيانات المبلحظة مف أكثر وسائؿ جمع  (2

المعمومات فائدة لمتعرؼ عمى الظاىرة أو و 
 .الحادثة

 الباحث عمييا يحصؿ التي البيانات كمية (3
 أدوات بقية في منيا أكثر المبلحظة بواسطة
 بنفسو يراقب الباحث ألف وذلؾ البحث؛
 مشاىداتو بتسجيؿ ويقوـ المبحوثيف سموؾ
 يصؼ أف يمكف ما كؿ عمى تشتمؿ التي
 .ويشخصو الواقع

 بالعوامؿ مبلحظتو المراد السموؾ تأثر (1
 المبحوثيف يجعؿ الذي األمر بو، المحيطة
 .الطبيعي سموكيـ غير سموكاً  ينيجوف

قد يحدث تحيز مف الباحث، إما بسبب تأثره  (2
 .باألفراد أو عدـ نجاحو في تفسير ظاىرة ما

وجيد وتكمفة مرتفعة  طويؿ وقت تحتاج إلى (3
 .تطبيقيا عند مف الباحث

 

  

 
 

 يرغب عندما الدراسة محؿ الظاىرة عف البيانات لجمع كأداة االختبار استعماؿ إلى الحاجة تظير
 الباحث يرغب عندما أو الواقع، ىذا عف فييا المرغوب البيانات جمع أي الظاىرة واقع مسح في الباحث

 والضعؼ القوة نواحي لتحديد الواقع؛ ىذا يحمؿ عندما أو عميو، تحدث أف يمكف التي التغييرات توقع في
 .الظاىرة ليذه المبلئمة الحموؿ تقديـ في يرغب عندما أو فيو،

 استجابات عمى الحصوؿ بيدؼ لممفحوص؛ تقدـ المثيرات مف مجموعة :بأنو االختبار ؼر عوي
 مف االفراد مجموعة أو فرد عمى الحكـ عمييا يتوقؼ كمية

 إثارة بيدؼ المتنوعة؛ المثيرات مف مجموعة عمى يشتمؿ مقصود، مجيود :بأنو يعرؼ كما
 السموؾ توافر مقدار تعكس مناسبة درجة بإعطائو ذلؾ وتقدير أكثر أو فرد لدى معينة استجابات
 .فيو المرغوب

 
 

 االختبار: رابعاً 
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 انواع االختبار المقنف( يوضح 13مخطط )

 
 وفيما يأتي توضيح لكؿ نوع منيا:

 : الى اإلدارية إلجراءاتل اً وفق االختبارات صنؼ (1
 فرد لدى ما سمة لقياس تصمـ التي وىي ،فردية اختبارات. 
 مف االفراد مجموعة لدى ما سمة لقياس تصمـ التي وىي ،جمعية اختبارات. 

 : الى تعميماتلم وفقاً  االختبارات تصنؼ (2
 عمناً  لممفحوص توجو التي وىي ،شفوية اختبارات. 
 ورؽ عمى لممفحوص تعطى التي وىي ،مكتوبة اختبارات. 

 : الى قياسو يطمب مال وفقاً  االختبارات تصنؼ (3
 واالستعدادات القدرات تقيس أو العقمية المتغيرات بعض تقيس التي وىي ،االستعداد اختبارات 

 .المعرفية العقمية
 أو تعمميا، التي معموماتال مف المتعمـعميو  حصؿ ما تقيس التي وىي ،التحصيؿ اختبارات 

 .اكتسبيا التي الميارات
 نحو توجييو إلمكانية الفرد؛ تفضيبلت معرفة إلى ىذه االختبارات تيدؼ ،الميوؿ اختبارات 

 .لو المناسبة المينة أو التخصص

 ات االختبار  أنواع

تصنف االختبارات وفقاً 
 لإلجراءات اإلدارٌة الى

ما لتصنف االختبارات وفقاً 
 ٌطلب قٌاسه الى

تصنف االختبارات وفقاً 
 للتعلٌمات الى

 اختبارات فردٌة اختبارات شفوٌة
اختبارات 

 التحصٌل
اختبارات 
 االستعداد

اختبارات 
 الشخصٌة

اختبارات 
 المٌول

 معٌةجاختبارات  اختبارات مكتوبة

اختبارات 
 االتجاهات
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 موقؼ مواجية في وأىميتو ولآلخريف، لنفسو الفرد رؤية تقيس التي وىي ،الشخصية اختبارات 
 .معيف

 وسموكو دافعيتو عمى يؤثر والذي لمفرد العاـ الميؿ تقيس التي وىي ،االتجاىات اختبارات. 

 

 االختبار إعداد خطوات
 : يأتي فيما االختبار تصميـ خطوات تمخيص ويمكف إعدادىا، خطوات في االختبارات أنواع تتشابو
 .المطموبة البيانات لجمع كأداة االختبار استعماؿ مف األىداؼ أو اليدؼ تحديد (1
 .ومحتوى ىذه االبعاد  االختبار سيقيسيا التي األبعاد تحديد (2
، أسئمة،) المناسبة المثيرات صياغة (3  (.صور رسـو
 .االختبار تعميمات صياغة (4
 .االختبار درجات تقدير نظاـ وضع (5
 .لبلختبار األولية الصورة إخراج (6
 البلزمة التعديبلت إجراءالخبراء، ومف ثـ  مف مجموعة عمى األولية صورتو في االختبار عرض (7

  المقدمة مف قبميـ. الممحوظات ضوء عمى
 .لبلختبار النيائية الصورة إخراج (8
 .وثباتو االختبار صدؽ مف التحقؽ (9
جراءات النظري اإلطار ويتضمف االختبار، دليؿ إعداد (11  .نتائجو وتفسير وتصحيحو، تطبيقو، وا 
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 الجيد االختبار خصائص
 وىي العممية، والمنيجية التربوي، بالتقويـ الميتميف لدى عمييا متفؽ بخصائص الجيد االختبار يتسـ
 : كاالتي
وىو االختبار الذي يعطي النتائج نفسيا ميما أختمؼ المصححوف فيو ذو أسئمة  :الموضوعية (1

جابات محددة بحيث يكوف لمسؤاؿ الواحد إجابة واحدة فقط .  محددة وا 
 أعد فإذا. أجمو مف وضع الذي المجاؿ قياس عمى قدرتو مدى االختبار بصدؽ ويقصد :الصدؽ (2

 قاس إذا صادقاً  االختبار فيكوف الضرب، عممية إجراء عمى التبلميذ مقدرة يقيس اختباراً  المعمـ
 .أخرى مقدرة قاس إذا صادؽ غير ويكوف المقدرة ىذه

تطبيقو عمى نفس  تـ ما إذا نفسيا النتائج االختبار يعطي أف االختبار بثبات ويقصد :الثبات (3
 .مماثمة ظروؼ تحت مرة مف أكثر المجموعة

 
 
 

عندما تكوف كبيرة ، ليذا  السيمايمكف لمباحث أف يستنتج شيئا مف البيانات بصورتيا األولية ،  ال 
 .ية التعرؼ عمى ما تحويو مف أغراضالبد واف تمر ىذه البيانات بمراحؿ لغرض تمخيصيا وتوضيحيا بغ

 مراحؿ تصنيؼ وتبويب البيانات 
 تمر البيانات لغرض تصنيفيا وتبويبيا بعدد مف المراحؿ، ىي كاالتي:

تقبؿ بنحو دقيؽ، و ، يتـ مراجعتيا بعد عممية جمع البيانات -:ومراجعتيا جمع البيانات (1
 وتستبعد الناقصة والمضممة .، منياالبيانات الصحيحة 

والمراجعة لمبيانات يتـ فرزىا عمى أساس اشتراكيا في بعد عممية الجمع  -تصنيؼ البيانات: (2
 صفات أو خصائص معينة مثؿ )المينة، الجنس، العمر، الوزف،.......الخ(.

تكوف . والجداوؿ البيانات في جداوؿ وبترتيب معيف غيتفر يتـ بعد اإلجراءات أعبله  -الجداوؿ: (3
تيدؼ إلى إبراز البيانات وتوضيحيا ولكف جميعيا  ،عماؿبتعدد حاالت االستمتعددة عمى انواع 

 في أضيؽ واصغر حجـ .

 

 تصنيؼ وتبويب البيانات 
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 أنواع تبويب البيانات

  :ىناؾ عدة أنواع لتبويب البيانات ىي
دة زمنية معينة مويقصد بو فرز البيانات إلى مجموعات ، كؿ منيا تعود إلى  -التبويب الزمني: (1

،  الشير، السنة(. )اليـو
   سنويا في القفز العالي بالقطر العراقي.مقدار الرقـ القياسي المحقؽ : مثاؿ

 
 
 
 

 

 وفيو تقسـ البيانات إلى مجموعات كؿ منيا خاص بوحدة جغرافية معينة. -التبويب الجغرافي: (2
 .1996العراقي عاـ مثاؿ: إعداد الطمبة المقبوليف في كميات التربية الرياضية في القطر 

 

 عدد الطمبة موقع الكمية المنطقة الجغرافية
 481 نوىني الشمالية   
 
 الوسطى  

 941 بغداد
 115 بابؿ
 74 كرببلء

 85 القادسية

 321 البصرة الجنوبية  
 2114 المجموع  

 

 

 

 

 

 الرقـ المحقؽ السنة
1951      1885 
1955     1،92 
1961 1،87 
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)قيمة  مف قيـ الظاىرة تقسيـ البيانات إلى مجموعات تضـ كؿ منيا مدى محدوداً  -التبويب الكمي: (3
 رقمية(.

 مثاؿ: قياس أطواؿ قافزيف القفز العالي في القطر العراقي.

 عدد الالعبيف الطوؿ سـ
 21 195اقؿ مف

 16 211الى اقؿ مف 195
 7 215إلى اقؿ مف  211

 2 فأكثر 215
 
 

مجموعات مشتركة بمفردات ذات صفة  إلى توفيو تقسـ البيانا -التبويب النوعي)الوصفي(: (4
 وليا أىمية في موضوع البحث . خاصة ،

 العدد الرياضيوف فئة
 621 الناشئوف
 531 الشباب
 121 المتقدموف
 58 األبطاؿ
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 ياوتحميم ياوعرض البيانات وتبويب وتصنيؼ بجمع يختص الذي العمـ ىو :اإلحصاء عمـ
 .منيا النتائج واستخبلص

تبايف معنى االحصاء تبعًا لتبايف االفراد فالبعض عندما يسمع كممة االحصاء تتبادر الى ذىنو 
الجداوؿ واالعمدة الخاصة بالسكاف وعدد المواليد والوفيات او اعداد التبلميذ والطمبة والمعمميف والمدارس، 

ؿ: مقدار ما تـ والبعض االخر ينظر لئلحصاء  في ضوء ما تقدمو الصحؼ مف بيانات متنوعة مث
تصديره مف مواد لمختمؼ البمداف، او نتائج مباريات كرة القدـ بيف عدد مف الفرؽ الرياضية والنقاط التي 

 تـ احرازىا مف قبؿ كؿ فريؽ.
استعممت كممة إحصاء ألوؿ مرة في مجاؿ الشؤوف المتعمقة بأعماؿ الدوؿ والحكومات وخاصة 

الضرائب وما شابو، وكاف لمعرب المسمميف نصيبًا في ذلؾ اذ قاـ تمؾ المتعمقة بقضايا التنظيـ وجمع 
 الخميفة المأموف بعمميات تعداد بيف الحيف واالخر ألفراد جيشو وتصنيفيـ تبعًا لمياميـ العسكرية.

في معظـ المجاالت العممية واصبحت اما في الوقت الحاضر فقد تغمغمت االساليب االحصائية 
توجو الباحث في تعميـ بحثو او تجربتو العممية وفي تنظيـ وتحميؿ  ، اذمميركيزة ىامة في البحث الع

بنتائج ميمة يسعى الى تحقيقيا لذا اصبح االلماـ باألساليب يمكنو في النياية اف يخرج و البيانات، 
 االحصائية وكيفية تطبيقيا ضرورة اساسية لكؿ باحث ميما كاف ميداف تخصصو او نوع دراستو.

 ىما: مف وجية نظر الباحثيف، ومنيـ التربويوف إلى نوعيف أساسييف،عمـ اإلحصاء يصنؼ 
يتناوؿ اكتشاؼ، أو استنتاج القوانيف والنظريات اإلحصائية عمى وفؽ األسس  :أواًل : اإلحصاء الرياضي

الرياضية، كذلؾ يبحث في التوزيعات االحتمالية المختمفة، ويصيغ ليا الدواؿ الرياضية بيدؼ التوصؿ 
في عمؿ الجداوؿ اإلحصائية الخاصة  عمؿكما أف ىذه الدواؿ تست ،إلى خصائصيا ومعالميا أو مؤشراتيا

ؾ التوزيعات التي مف دوف شؾ يرجع إلييا الباحث عند إجرائو لمتحميبلت البيانية، وكذلؾ عند تفسيره بتم
 لنتائج بحثو.

التي يكتشفيا اإلحصاء الرياضي أو  -القوانيف والنظريات عماؿ. وميمتو استثانيًا : اإلحصاء التطبيقي
ج في البحوث العممية التي تنفذ عمى في عمميات التحميؿ والمقارنة واالستنتا -يستنتجيا رياضيًا 

 .المجتمعات اإلحصائية في جميع المجاالت والمياديف

 

 االحصاء : السادسالفصؿ 
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  ىما: يفيرئيس قسميف إلى عامة بصورة اإلحصاء التطبيقي يقسـ

 الوصفي اإلحصاء Descriptive Statistic 
والعمر، ىو االحصاء الذي يتناوؿ تنظيـ وعرض ووصؼ البيانات سواء اكانت كمية )كالوزف، 

احث اداة يستعيف بيا الب اذ يعد) كالجنس، والحالة االجتماعية، وانماط الشخصية(،  والطوؿ( او نوعية
 .اواستيعابي بصورة يسيؿ فيمياميا ينظلتمخيص مجموعة مف البيانات وت

وتتضمف اساليب االحصاء الوصفي وصؼ توزيع مجموعة كبيرة مف القيـ الخاصة بأحد المتغيرات 
حساب احد مقاييس النزعة المركزية )كالوسط الحسابي، والوسيط، والمنواؿ( وحساب احد  عف طريؽ

 وسندرس في ىذا الفصؿ االحصاء الوصفي.مقاييس التشتت )كالتبايف، واالنحراؼ المعياري، والمدى(. 
 
 

 االستداللي اإلحصاءInference Statistic 

ويعني تمؾ العممية المنطقية التي تؤدي الى استخبلص النتائج العامة مف النتائج الجزئية وفقًا 
لقوانيف إحصائية معينة. اي انو يعنى بتعميـ النتائج التي يتـ التوصؿ الييا مف مجموعة جزيئة يتـ 

نيا، والسبب في ذلؾ اختيارىا بصورة معينة الى مجموعة كمية تكوف المجموعة الجزئية المدروسة جزءًا م
يعود الى عدـ امكانية دراسة جميع افراد المجموعة الكمية موضوع البحث لما يتطمبو ذلؾ مف وقت وجيد 

 ، وصعوبة تغطية وحصر جميع افرادىا، لذلؾ اصبح االعتماد عمى اسموب العينات ضروريًا.وماؿ

 

 اإلحصاء عمـ أىمية

 قوائوطر  وقوانينو قواعدهوذلؾ الستعماؿ  العممي البحث في اليامة الوسائؿ احد اإلحصاء عمـ يعد
 النتائج إلى الوصوؿ لغرض البيانات ىذه وتحميؿ العممي البحث في البلزمة والمعمومات البيانات جمع في
 التنبؤ طريؽ عف المستقبمية الخطط وضع في بارزاً  دوراً  لئلحصاء واف كما ،البحث ليا ييدؼ التي

 اإلنسانية العموـو  الصرفة العمـو مجاالت في اإلحصاء عمـ تطبيؽ يمكف، اذ القطاعات لكافة بالنتائج
عف ، فضبًل واالقتصاد ، اإلدارة ،اليندسة ،الطب ،الصناعة،  الزراعةمجاالت )مثؿ: عمى حدا سواء 

 .(الخ...المجاالت التربوية والنفسية
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 العممي البحث في اإلحصائية الطريقة

 .الفرضيات ووضع المشكمة تحديد (1
 .بالبحث العبلقة ذات والمعمومات البيانات جمع (2
 .البيانات وعرض وتبويب تصنيؼ (3
 .اإلحصائية المؤشرات حساب (4
 . البحث فرضية ضوء عمى البيانات والتوصؿ لمنتائج تحميؿ (5
 .القرار واتخاذ النتائج تفسير (6

 
 

التي تكوف عمى شكؿ أرقاـ وحروؼ ورموز وأشكاؿ  ىي مجموعة الحقائؽ والقياسات والمشاىدات
خاّصة، تختّص بفكرة وموضوع معّيف، والبيانات ال يكوف ليا معنى، وليذا يتـ تجميعيا حتى يتـ 

 .عماليااست
 

  ما الفرؽ بيف البيانات والمعمومات؟            

 

 

الى الخصائص التي يشترؾ فييا افراد المجتمع االحصائي ولكنيا تختمؼ  وتشير كممة المتغيرات
مف فرد الى اخر فالعمر، ودرجة الذكاء، وطوؿ القامة، والمياقة البدنية، والقدرة عمى القراءة، والدخؿ 

ىو اي ظاىرة او خاصية او حدث : فالمتغير، الشيري الذي يحصؿ عميو االفراد كميا تمثؿ متغيرات 
  مًا تتغير مف طرؼ ألخر.يأخذ قي

 ليا يرمز ما وعادة عشوائية تجربة ألي العينة فضاء في معرفة حقيقية قيمة ذات دالة ايضًا: ىيو 
 :ىما قسميف الىالعشوائية  المتغيرات وتقسـ X,Y,Z مثؿ الكبيرة االنكميزية باألحرؼ

 عمى تكوف بؿ باألرقاـ لمقياس قابمة غير مفرداتيا تكوف التي المتغيرات وىي :الوصفية المتغيرات (1
 .انماط الشخصية او العيف لوف مثؿ صفات شكؿ

 سؤال

 ( Dataالبيانات ) 

 

 Variables المتغيرات
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 طمبة اعداد مثؿ باألرقاـ لمقياس قابمة مفرداتيا تكوف التي المتغيرات وىي :الكمية المتغيرات (2
 :ىما قسميف الى وتقسـ الخ... العمر،  الطوؿ،  العراقية الجامعات
 ارقامًا عددية صحيحة قابمة لمعدد بدوف  تأخذالمتغيرات التي  وىي : المتقطعة المتغيرات

 منطقة في العوائؿ عدد او معينة كمية في الطبلبعدد الكراسي و  مثؿوجود كسور فييا 
 .، عدد البنايات في الشارعمعينة

 الكسور تتقبؿالمتغيرات التي تأخذ ارقامًا ال نيائية مف القيـ أي  وىي :المستمرة المتغيرات 
التحصيمية، درجة الحرارة، االوزاف وغير ذلؾ  درجاتيـ او اطواليـ او االفراد اعمار مثؿ

ليس نيائيًا بؿ يتضمف عددًا مف ( سنة فاف ىذا العمر 21فعندما نقوؿ اف عمر فبلف ىو )
 .االشير واالسابيع واالياـ والساعات والدقائؽ والثواني واجزاء الثانية

 االتي يوضح ذلؾ. والمخطط 

 

 

 

 

 

 انواع المتغيرات العشوائية( يوضح 14مخطط )

 

 
 
 
 
 
 

 المتغٌرات العشوائٌة

 المتغيرات الوصفية المتغيرات الكمية

 المتغيرات المستمرة المتغيرات المتقطعة
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 عرض البيانات االحصائية
اف البيانات الخاـ التي يتـ جمعيا عف ظاىرة معينة ال يمكف وصفيا وتفسيرىا وىي في ىيئتيا 

االمر الذي يتطمب تمخيص ووضع ىذه البيانات في جداوؿ خاصة او رسوـ بيانية ىندسية بيدؼ  ةاألولي
 تسييؿ دراستيا واجراء التحميؿ االحصائي عمييا.

العرض الجدولي لمبيانات، والعرض اليندسي  ىما:االحصائية بطريقتيف عرض البيانات ويمكف تمخيص 
 والمخطط االتي يوضح ذلؾ. لمبيانات
 

 

 

 

 انواع العرض لمبيانات االحصائية( يوضح 15مخطط )

 
 الجدولي لمبياناتالطريقة االولى : العرض 

حسب اشتراكيا في عمى وىو عبارة عف تمثيؿ ووصؼ البيانات وتنظيميا في جداوؿ خاصة 
 .طريقة التوزيع التكراريىي وابسط الطرائؽ االحصائية لتنظيـ وتمخيص البيانات  ،صفة معينة

 

ىو عبارة عف ترتيب بيانات المتغير العشوائي الكمي  :Frequency Distributionالتوزيع التكراري 
حسب اشتراكيا بصفة معينة في جداوؿ خاصة تسمى بجداوؿ التوزيع عمى بنوعييا )المستمرة والمتقطعة( 

 .التكراري

  (Frequency Distribution Tablesجداوؿ التوزيع التكراري )
المتغير الى اقساـ او مجموعات تدعى تقسـ فيو قيـ وىو جدوؿ يتكوف مف عموديف االوؿ 

( وتكوف الفئات Frequency) مفردات كؿ فئة ويسمى بالتكراريمثؿ عدد والثاني ( Classesفئات )بال
 عمى نوعيف فئات مغمقة او مفتوحة حسب طبيعة البيانات .

 
 

 العرض الجدولي لمبيانات

 عرض البيانات االحصائية

 العرض اليندسي لمبيانات
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وضع قيـ الدرجات مرتبة ترتيبًا تصاعديًا في فيو يتـ والمقصود بالجدوؿ البسيط ىو ذلؾ الجدوؿ الذي 
 عموده األوؿ اما العمود الثاني فيسمى بعمود التكرار ويرصد فيو عدد مرات تكرار كؿ درجة او حدث.

طالبًا في مادة منيج البحث العممي لممرحمة الثانية  21درجات حصؿ عمييا  تمثؿتية آلمثاؿ: البيانات ا
 الحاسبات في امتحاف الشير األوؿ.عمـو في قسـ 

9 14 15 9 10 11 15 14 11 10 

15 9 10 8 9 14 9 8 13 9 

المطموب تبويب ىذه البيانات في جدوؿ توزيع تكراري بسيط، وىذا يتـ عف طريؽ اتباع الخطوات 
 :تيةآلا

 (.xترتيب البيانات تصاعديًا مف دوف تكرار ووضعيا في العمود االوؿ مف الجدوؿ ويسمى ) (1
 وضع عدد مرات التكرار باستعماؿ العبلمات في العمود الثاني. (2
 (.fوضع عدد مرات التكرار بصورة  اعداد في العمود الثالث ويرمز لو بالرمز ) (3

 

Frequency(f) Tallies x 
2 // 8 
6  ////  / 9 

3 /// 10 
2 // 11 
1 / 13 
3 /// 14 
3 /// 15 
20 Total 

 

 ملحوظة: 

 

 

 

 تبويب البيانات الخاـ في جدوؿ تكراري بسيط

البٌانات المبوبة: هً البٌانات التً بوبت ونظمت فً جدول توزٌع تكراري،  اما  البٌانات غٌر المبوبة: 

 وهً البٌانات االصلٌة او األولٌة التً جمعت ولم تبوب.
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 قبؿ الولوج في كيفية اعداد ىذا الجدوؿ ينبغي التعرؼ عمى معنى الفئات وطرائؽ كتابتيا.

ويتـ  ،وىي المجاميع التي قسمت الييا قيـ المتغير وكؿ فئة تأخذ مدى معيف مف قيـ المتغير الفئات:
المجوء ليذه الطريقة مف التبويب عند زيادة عدد البيانات المستحصمة، اذ ال يمكف تمثيميا باستعماؿ 
الجداوؿ البسيطة واال سنحتاج عندىا لمئات الصفحات وانما يتـ تقسيـ البيانات الى مجموعات متقاربة 

 ومتشابو في الصفات تسمى )الفئات(.  
 

 طرائؽ كتابة الفئات
  وفييا يتـ ذكر كبل مف الحد االدنى والحد االعمى لمفئة كما في الجدوؿ االتي:ألولى: الطريقة ا

Frequency(f) classes 
3 10-20 
15 20-30 
10 30-40 
6 40-50 
34 Total 

 
وفييا يتـ ذكر كبل مف الحد االدنى والحد االعمى لمفئة ولكف يترؾ فاصؿ مقداره الواحد الطريقة الثانية: 

يعاب عمى ىذه الطريقة انيا ال تصمح في حالة  .بيف نياية الفئة االولى وبداية الفئة الثانية الصحيح
 :كما موضح في الجدوؿ االتيو  ،رالبيانات التي تحتوي عمى كسو

 

Frequency(f) Classes 
3 10-19 
15 20-29 
10 30-39 
6 40-49 
34 Total 

 ذو فئات البيانات في جدوؿ تكراري تبويب
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 االدنى لمفئة بعده شرطة وتنطؽ الفئة االولى عمى سبيؿ المثاؿوفييا يتـ ذكر الحد الطريقة الثالثة: 
 في الجدوؿ االتي:( وىذه الطريقة تصمح لكافة الظواىر وكما موضح 21الى اقؿ مف 11)

Frequency(f) Classes 
3 10- 
15 20- 
10 30- 
6 40- 
34 Total 

 
شرطة وتنطؽ الفئة االولى عمى سبيؿ المثاؿ وفييا يتـ ذكر الحد االعمى لمفئة فقط قبمو الطريقة الرابعة: 

( وىذه الطريقة تصمح لكافة الظواىر ايضًا لكنيا اقؿ شيوعًا ممف قبميا وكما 21)اكثر مف صفر الى 
 موضح في الجدوؿ االتي:

Frequency(f) Classes 
3 -20 
15 -30 
10 -40 
6 -50 
34 Total 
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 واصغر قيمة فييا. تحديد اكبر قيمة في البيانات (1

  :الذي يمثل الفرق بين أكبر قيمة واصغر قيمة (Total Range)ايجاد المدى الكمي لمبيانات  (2
 TR = Xmax - Xmin  

      :تيفالتالي تيفايجاد عدد الفئات وفؽ احدى الصيغ (3
 m=1+3.3*Log(n)   )Struges method سترجس )طريقة   
 m=√ 

 
 2.5         )Yule method طريقة يوؿ )    

 ( تمثؿ عدد الفئاتmو)   ( تمثؿ عدد المفرداتnحيث اف )

 :ىامة ممحوظات

 

 

 

 

 

 

 

  التالية: عف طريؽ الصيغة حساب طوؿ الفئة (4

W = TR / m  

 : تمثؿ المدى الكمي. (TR)و، تمثؿ عدد الفئات :(m)، : يمثؿ طوؿ الفئة المنتظمة W حٌث 

 ملحوظة:

 

  

 ذو فئات تكراريجدوؿ توزيع اعداد خطوات 

 اف يفضؿو  يكوف عدد الفئات متناسبا مع حجـ البيانات، ويعتمد ذلؾ عمى خبرة الباحثاف يجب 
 التوزيع في الفئات عدد قؿ فاذا (15) عف يزيد وال فئات(  5 )عف التوزيع في الفئات عدد يقؿ ال

 عدـ اي لممجتمع االساسية الصفات كشؼ عدـ الى تؤدي قد التبويب عممية فاف فئات(  5)عف
 فيو ذلؾ فاف فئة ( 15) عف الفئات عدد زاد اذا أما المجتمع تفالص واضحة صورة اعطاء

 .المؤثرات لبعض الحسابية العمميات اجراء في صعوبات
  عدد الفئات تضـ أكبر وأصغر قيمة في المجموعة.مف الميـ جدًا أف تكوف 

 ، خالية مف التكرارات أي فئة مف الفئات كوفكما يجب أف ال ت
 .إلى أقرب عدد صحيح ويتـ تقريب لذا عدد الفئات ينبغي اف يكوف عدد صحيح خالي مف الكسور

 

 أكبر مف الناتج. يتـ تقريبو إلى أقرب عدد صحيحطوؿ الفئة يجب اف يكوف عدد صحيح لذا 
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ليا  (upper cut point( لكؿ فئة والحد االعمى )lower cut pointتحديد الحد االدنى ) (5
 كما يأتي:

 :فاف الحد االدنى لمفئة يمثؿ اصغر قيمة في مفردات المجموعة اما الحد  في حالة المتغير المتقطع
 ( .1-)الحد االدنى لمفئة + طوؿ الفئة االعمى لمفئة يحسب 

Ui= Li+w-1 
 الحد : فاف الحد االدنى لمفئة يمثؿ اصغر قيمة في مفردات المجموعة اما في حالة المتغير المستمر

 االعمى لمفئة يحسب )الحد االدنى لمفئة + طوؿ الفئة( .

Ui= Li+w 

 ممحوظة: 

 

وىو عدد المشاىدات المقابمة لكؿ فئة مف فئات التوزيع، ويرمز ليا بالرمز :  حساب تكرار الفئة (6

(fi)، .ويجب مالحظة أف مجموع التكرارات يساوي حجـ المجموعة 

 وفؽ الصيغة التالية:يحسب مركز الفئة  (7

 Xi = (Ui + Li ) / 2         

 .(i)مركز الفئة  ( تمثؿXiاف )حيث  

 (1)مثاؿ:

، ( عائمة فالحية في مدينة البصرة21عدد اشجار النخيؿ التي تمتمكيا ) البيانات التالية تمثؿ 
 .، وايجاد مراكز فئاتياذو الفئات المطموب تمثيؿ ىذه البيانات في جدوؿ توزيع تكراري

65 56 88 83 75 60 70 65 55 76 

49 65 74 72 62 48 69 65 45 49 

 
 
 
 

 عمى اف  يحتوى عمى اصغر مفردة في المجموعة يفضؿ اف يكوف الحد االدنى لمفئة مف مضاعفات طوؿ الفئة
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 الحؿ:
 قيمة.تحديد اكبر قيمة في البيانات واصغر  (1

Xmax= 88 
Xmin=45 

 المدى الكمي لمبياناتحساب  (2
TR = Xmax - Xmin  
TR= 88-45 
TR= 43 

       عدد الفئاتحساب  (3

 m=1+3.3×Log(n)   
m=1+3.3×Log(20) 

5  ≈   m=5.29  

 حساب طوؿ الفئة  (4

W = TR / m  

W = 43 / 5    
≈ 9   6W= 8. 

الحد االدنى يمثؿ اصغر قيمة في البيانات المشاىدة يتـ تحديد الحد االدنى والحد االعمى لمفئة االولى،  
يحسب وفؽ  لمفئة االولى الحد االعمىويفضؿ اف يكوف مف مضاعفات طوؿ الفئة ، اما   45ويساوي  
 طع()الف المتغير ىنا مف النوع المتق 1-االتية الحد االدنى+ طوؿ الفئة  الصيغة

 Ui= Li+w-1  
45+9-1   = 53 =  Ui 
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 ( Classesعدد االشجار الفئات ) Frequency(fi)   Talliesالتكرارات   (Xiمراكز الفئات )
M1=(45+53)/2=49 4 //// 45-53 
M2=(54+62)/2=58 4 //// 54-62 
M3=(63+71)/2=67 6 ////  / 63-71 
M4=(72+80)/2=76 4 //// 72-80 
M5=(81+89)/2=85 2 // 81-89 

 20 Total 
 
 

 (2: )مثال 

المطموب تمثيؿ الحاسوب لمصؼ األوؿ المتوسط مادة في  ( طالب50البيانات التالية تمثؿ درجات )
 .فئاتذو  ىذه البيانات في جدوؿ توزيع تكراري

 
70 25 55 36 51 59 42 63 57 36 

45 65 60 45 47 49 63 54 53 64 

33 75 65 42 39 41 82 52 55 78 

64 30 58 35 61 25 62 48 42 26 

50 20 52 40 53 55 45 46 55 88 

 
 الحؿ:

 تحديد اكبر قيمة في البيانات واصغر قيمة. (1
Xmax= 88 
Xmin=20 

 المدى الكمي لمبياناتحساب  (2
TR = Xmax - Xmin  
TR= 88-20 
TR= 68 
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       عدد الفئاتحساب  (3

 m=√ 
 

 2.5   
m=√  

 
 2.5 

7  ≈m=6.64     

 حساب طوؿ الفئة  (4

W = TR / m  

W = 68 / 7    
≈ 10   71W= 9. 

يتـ تحديد الحد االدنى والحد االعمى لمفئة االولى،  الحد االدنى يمثؿ اصغر قيمة في البيانات المشاىدة 
 ويفضؿ اف يكوف مف مضاعفات طوؿ الفئة، اما الحد االعمى لمفئة االولى يحسب وفؽ   20ويساوي  

 الصيغة االتية الحد االدنى+ طوؿ الفئة  )الف المتغير ىنا مف النوع المستمر(.

Ui= Li+w  
20+10   = 30 =Ui 

 ( Classesعدد الدرجات الفئات ) Frequency(fi)   Talliesالتكرارات  
4 //// 20- 
6 //// / 30- 

12 //// //// // 40- 
14 //// //// //// 50- 
9 //// //// 60- 
3 /// 70- 
2 // 80-90 
50 Total 

 

يتضح مف الجدوؿ اعاله اف كؿ فئة تمثؿ الدرجات واف التكرارات تمثؿ عدد الطالب الذيف ممحوظة: 
 حصموا عمييا.
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مف فئات ييتـ ىذا النوع مف التوزيعات بتحديد القيـ التي تقؿ او تزيد عف قيمة معينة مقابؿ كؿ فئة 
 التوزيع وتكوف التوزيعات التكرارية المتجمعة عمى نوعيف ىما:

 التكرار المتجمع الصاعد 
تجميع تكرار كؿ فئة مع جميع التكرارات السابقة ليا بحيث يكوف مجموع التكرار التصاعدي ويقصد بو 

 .(Fi) لمتكرار المتجمع الصاعد بالرمز ويرمزلمفئة االخيرة مساوي لمجموع التكرارات 
 
 

  ( 3) :مثاؿ
    ، ثـ جد االتي:التكرار المتجمع الصاعدواحسب عف طريقيا ( 1اعتمد عمى البيانات الواردة في مثاؿ )

     .نخمة 72العوائؿ التي تقؿ اشجار نخيميـ عف عدد * 
 .نخمة 62عدد نخيميـ عف التي يزيد  العوائؿعدد *
 

Fi التكرارات   التكرار المتجمع الصبعدFrequency(fi)   ( عدد االشجبر الفئبتClasses ) 

4 4 45-53 
8 4 54-62 
14 6 63-71 
18 4 72-80 
20 2 81-89 
 20 Total 

 الحؿ: 
( 14ىـ ) نخمة 72اشجار نخيميـ عف  التي تقؿاف عدد العوائؿ  يتضح مباشرتاً  مف الجدوؿ اعبله 

 عائمة.
طرح التكرار المتجمع عند الفئة يحتسب عف طريؽ  نخمة 62 عدد العوائؿ التي يزيد عدد نخيميـ عفاما 

 كاآلتي:و الثانية مف مجموع التكرارات 
∑ fi – Fi = 20 – 8 = 12 

 

 

 التوزيع التكراري المتجمع
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 التكرار المتجمع النازؿ 

يمكف الحصوؿ عمى التكرار المتجمع النازؿ مف خبلؿ طرح تكرارات الجدوؿ االصمي مف مجموع 
الفئة االولى الى اف نحصؿ عمى التكرار االخير كتكرار متجمع نازؿ التكرارات عمى التوالي بدءا بتكرار 

 .(Fi) لمتكرار المتجمع النازؿ بالرمز لمفئة االخيرة ويرمز

Fi  Fi    Frequency(fi)    (Classes ) 
20 4 4 45-53 
16 8 4 54-62 
12 14 6 63-71 
6 18 4 72-80 
2 20 2 81-89 
  20 Total 

 

 

 

 جداوؿ التوزيع التكراري ومعرفة تكرار كؿ فئة قد يكوف االىتماـ منصبًا عمى نسبة اعداد بعد
األفراد في كؿ فئة ال عمى العدد بحد ذاتو ، فعمى سبيؿ المثاؿ إذا قرأت في جدوؿ توزيع تكراري يمثؿ 

تسأؿ ما نسبة الطمبة الممتحقيف تفقد   2015 -  2014 لعاـ بغداد أعداد الطبلب الممتحقيف في جامعة
في كمية الزراعة، وفي ىذه الحالة فاف االىتماـ ال يكوف منصبًا عمى عدد الطمبة الممتحقيف في كمية 

 . ذاتو عاـلمالزراعة بؿ عمى نسبة الطمبة الممتحقيف في كمية الزراعة مف مجموع الممتحقيف بالجامعة 

تكراري يبيف األىمية النسبية لكؿ فئة أو عبارة عف نسبة ما يشكمو تكرار كؿ ىو توزيع  :التكرار النسبي
قسمة تكرار كؿ فئة عمى مجموع التكرارات ، أما  عف طريؽفئة إلى مجموع التكرارات ، وتحسب النسب 

 .فأننا نحصؿ عمى التكرار المئوي  100 إذا ضربنا التكرار النسبي بػ
 fi∑ ( / المجموع الكمي لمتكراراتfiتمؾ الفئة ) تكرار = التكرار النسبي ألي فئة 

 X  100  التكرار النسبي  =  المئوي التكرار 
 fi∑/ المجموع الكمي لمتكرارات  (fiتكرار تمؾ الفئة) =  أي أف التكرار المئوي ألي فئة

 (.1والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ وفقًا لمبيانات الواردة في مثاؿ )
 

 التكراري النسبي المئويالتوزيع 
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 Frequency(fi)    (Classes )   النسبيالتكرار  التكرار المئوي
20% 0.2 4 45-53 
20% 0.2 4 54-62 
30% 0.3 6 63-71 
20% 0.2 4 72-80 
10% 0.1 2 81-89 
100 1 20 Total 

 
 ممحوظة: 

 

 

 

  (4) مثاؿ:
الجدوؿ التالي يبيف فئات  ،سيارة أثناء مرورىا فوؽ جسر أنشأ حديثا 1500ت دراسة عمى سرعة يأجر 

 توزيع السرعات المسجمة.
No. of cars (fi) Speed (km/H) 

230 60 – 79 
570 80 – 99 
450 100 – 119 
250 120 or more 

1500 Total 
 المطموب:

  100نسبة السيارات التي تمر فوؽ الجسر بسرعة أقؿ مف  ايجاد. 
  79النسبة المئوية لمسيارات التي تمر بسرعة أكبر مف ايجاد. 

ىو مجموع تكرارات الفئة األولى والثانية  100عدد السيارات التي تمر فوؽ الجسر بسرعة أقؿ مف  الحؿ:
ومف ثـ نقسـ مجموع تكرارات الفئتيف عمى مجموع التكرارات الكمي الحتساب نسبة السيارات التي تمر 

 ساعة.كـ عمى  111فوؽ الجسر بسرعة اقؿ مف 

 100 =  جدول مجموع التكرار المئوي ألي،     امب   1 = يكون مجموع التكرار النسبي ألي جدول 
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230 + 570 = 800 
= 800 / 1500   

=0.53333333  ≈ 0.53 

المتجمع ليذه الفئات ومف  التكرارنجد أوال ، 79إليجاد النسبة المئوية لمسيارات التي تمر بسرعة أكبر مف 
الحتساب  111ثـ نقسميا عمى المجموع الكمي لمتكرارات لغرض احتساب النسبة ومف ثـ تضرب في 

 النسبة المئوية.

570 + 450 + 250 = 1270 

= 1270 / 1500 

=0.846666666    ≈ 0.85 

0.85 × 100 = 85% 

 الطريقة الثانية :العرض اليندسي لمبيانات

تمثيؿ ووصؼ البيانات التي يتـ جمعيا عف ظاىرة معينة بواسطة أشكاؿ بيانية أو وىو عبارة عف 
 عماؿت الظاىرة المدروسة ويمكف استرسوـ ىندسية بيدؼ إعطاء فكرة واضحة وسيمة وسريعة عف بيانا
 الرسـو البيانية لمبيانات االعتيادية والبيانات المبوبة عمى حد سواء.

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 العرض اليندسي لمبيانات( يوضح انواع 15مخطط )

 العرض اليندسي لمبيانات

 العرض اليندسي لمبيانات االعتيادية العرض اليندسي لمبيانات المبوبة

 المستطيؿ البياني

 الخط البياني االشرطة البيانية

 االشرطة البيانية المفردة

 الدائرة البيانية

 مركبةاالشرطة البيانية ال

 المدرج التكراري التكراري مضمعال
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 أوال: العرض اليندسي لمبيانات االعتيادية

البيانات التي ال تكوف معروضة بشكؿ جدوؿ توزيع تكراري ويتـ تمثيميا بيانيا ىي البيانات االعتيادية اف 
 باألشكاؿ التالية:

 Rectangle Chartالمستطيؿ البياني  (1

تتمخص فكرة ىذا الشكؿ باختيار مستطيؿ ذو قاعدة مناسبة يتـ افتراضيا ثـ يقسـ المستطيؿ الى 
 مستطيبلت جزئية تمثؿ بيانات الصفة المدروسة وفؽ الصيغة التالية:

 تطيؿ الكمي طوؿ قاعدة المس ×طوؿ قاعدة المستطيؿ الجزئي =)البيانات الجزئية/ البيانات الكمية( 

 (5) :مثاؿ
 بالجدوؿ التالي: ( دوالر كما موضح300بمغت التكاليؼ اإلنتاجية إلنتاج سمعة معينة ) 

 التكالٌف/دوالر مستلزمات اإلنتاج

 120 أجور

 60 مواد خام

 90 مصارٌف مباشرة

 30 مصارٌف غٌر مباشرة

 سـ 10الحؿ: نفرض أف طوؿ قاعدة المستطيؿ الكمي = 

 طوؿ قاعدة المستطيؿ الكمي  ×طوؿ قاعدة المستطيؿ الجزئي =)البيانات الجزئية/ البيانات الكمية( 

 سـ 4= 10×( 120/300) طوؿ قاعدة المستطيؿ األوؿ )األجور( =

 سـ 2= 10×( 300/ 60) طوؿ قاعدة المستطيؿ الثاني) المواد الخاـ( =

 سـ 3= 10×( 300/( 90 طوؿ قاعدة المستطيؿ الثالث )المصاريؼ المباشرة (= 

 سـ 1= 10×( 300/(30طوؿ قاعدة المستطيؿ الرابع )المصاريؼ غير المباشرة (= 

 

 المصاريؼ المباشرة المواد الخاـ األجور
المصاريؼ 
غير 
 المباشرة
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 Bar- Chartsاالشرطة البيانية  (2

وىي عبارة عف مجموعة مف المستطيبلت االفقية او العمودية قواعدىا متساوية وتمثؿ الصفة التي تـ 
وىكذا( وارتفاعاتيا تمثؿ البيانات المقابمة لتمؾ الصفة واالشرطة  ...محافظة ، عمى اساسيا التبويب )سنة 
 البيانية عمى نوعيف ىما:

 االشرطة البيانية المفردة 
تخص صنؼ واحد لمبيانات مثؿ عدد الطمبة المقبوليف او تطور عدد سكاف العراؽ وىي اشرطة بيانية 

 حسب التعداد السكاني
 (6): مثاؿ

البيانات الواردة في الجدوؿ التالي تمثؿ عدد البحوث العممية المنجزة مف قبؿ اعضاء ىيئة التدريس 
 2116موزعيف حسب كمياتيـ لعاـ بغداد في جامعة 

 عدد البحوث الكلٌات

 20 الطب

 70 طب االسنان

 15 االدارة واالقتصاد

 80 الهندسة

 10 العلوم

 12 اآلداب

 
والذي يمثؿ الكميات في ىذا  X)السيني(  الحؿ: يتـ رسـ االشرطة البيانية بعد وضع المحور االفقي

( Yوالذي يمثؿ عدد البحوث بعد اف يؤخذ تقسيـ مناسب لممحور ) Yالمثاؿ والمحور العمودي )الصادي(
 كما يأتي :

 

 

 

 

 
0

20

40

60

80

100

 االداب العمـو اليندسة االدارة واالقتصاد طب االسناف الطب
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 االشرطة البيانية المركبة 

وىي اشرطة بيانية تخص صنفيف او اكثر لمبيانات مثؿ عدد الكتب الموجودة في احدى المكتبات 
حسب انواعيا الى كتب عممية وادبية وتاريخية وغيرىا او عدد الموظفيف في احدى الدوائر عمى مصنفة 
 حسب درجاتيـ الوظيفية.عمى مصنفيف 

 (7) :مثاؿ
 :بغدادالبيانات التالية تمثؿ عدد الندوات والمؤتمرات العممية التي عقدتيا كميات جامعة 

 
 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 18 15 23 14 9 عدد الندوات

 16 12 9 1 2 عدد المؤتمرات

 

 نحسب مجموع المؤتمرات والندوات لكؿ سنة كما موضح في الجدوؿ االتي:الحؿ : 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 18 15 23 14 9 عدد الندوات

 16 12 9 1 2 عدد المؤتمرات

 34 27 32 15 11 المجموع

 
والذي يمثؿ السنوات في ىذا  X)السيني(  البيانية بعد وضع المحور االفقييتـ رسـ االشرطة ومف ثـ 

( ومف Yوالذي يمثؿ المجموع بعد اف يؤخذ تقسيـ مناسب لممحور ) Yالمثاؿ والمحور العمودي )الصادي(
ثـ يرسـ شريط ضخـ قاعدتو السنة وارتفاعو المجموع وبداخمو شريطيف صغيريف احدىما لعدد الندوات 

 عدد المؤتمرات كما يأتي:واالخر ل
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  Pie-chartالدائرة البيانية  (3

وىي عبارة عف شكؿ ىندسي مثؿ المستطيؿ البياني ولكف يتـ ىنا تمثيؿ البيانات بقطاعات داخؿ 
 ويتـ تحديد زاوية القطاع وفؽ الصيغة التالية: ،دائرة

  361° ×زاوية القطاع = )البيانات الجزئية/ البيانات الكمية( 

: بالجدوؿ التالي ( دوالر كما موضح300بمغت التكاليؼ اإلنتاجية إلنتاج سمعة معينة ) (8) :مثاؿ 
 ارسـ الدائرة البيانية

 
 التكالٌف/دوالر مستلزمات اإلنتاج

 120 أجور

 60 مواد خام

 90 مصارٌف مباشرة

 30 مصارٌف غٌر مباشرة

 الحؿ:

 °144=  °361 ×(121/311زاوية قطاع االجور = )

 °72= ° 361 ×(61/311زاوية قطاع المواد الخاـ = )

 °118=  °361 ×(91/311زاوية قطاع المصاريؼ المباشرة = )

 °36= ° 361 ×(31/311زاوية قطاع المصاريؼ غير المباشرة = )

 

 

 

 

 

 

 

 اجور
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 المصاريف غير المباشرة
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 Line-chartالخط البياني  (4

ويمكف  ،محددة مف الزمفعبارة عف شكؿ بياني يوضح التغيرات الحاصمة في ظاىرة معينة عبرة فترة 
: فس وحدات القياس عمى سبيؿ المثاؿاجراء مقارنة بيف ظاىرتيف او اكثر مقاسة بناستعمالو ايضًا عند 

او مقارنة تكاليؼ انتاج سمعة معينة ، مقارنة التغيرات الحاصمة بيف كميات النفط المنتجة والمصدرة 
 نة وغيرىا مف االمثمة االخرى.واالرباح المتحققة مف مبيعاتيا خبلؿ مدة زمنية معي

 

الجدوؿ التالي يضـ عدد الندوات التي عقدت في كمية التربية لمعمـو الصرفة/ ابف الييثـ  (9) مثاؿ:
 ارسـ الخط البيانيلسنوات متعددة، 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
 18 15 23 14 9 عدد الندوات

 

السنوات في المثاؿ اعبله، والذي يمثؿ  Xالحؿ: يتـ رسـ الخط البياني بعد وضع المحور االفقي)السيني( 
 .(Yبعد اف يؤخذ تقسيـ مناسب لممحور ) عدد الندواتوالذي يمثؿ  Yالمحور العمودي )الصادي(اما 
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 ، كما يأتي:(7مثاؿ رقـ )بالعودة لبيانات ف او اكثر مف البيانات يمكف رسـ الخط البياني لصنفيو 
 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
 18 15 23 14 9 عدد الندوات
 16 12 9 1 2 عدد المؤتمرات

 

 :يكوف الخط البياني كالتالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: العرض اليندسي لمبيانات المبوبة

بشكؿ جدوؿ توزيع تكراري ويتـ تمثيميا بيانيا إف البيانات المبوبة تعني البيانات التي تكوف معروضة 
 باألشكاؿ التالية:

 Histogramالمدرج التكراري  (1

وىو عبارة عف مجموعة مف المستطيبلت قاعدة كؿ منيا تمثؿ طوؿ الفئة في التوزيع التكراري 
والمحور الصادي تستقر فيو الفئات  (Xوارتفاعيا يمثؿ التكرار المقابؿ لتمؾ الفئة أي اف المحور السيني )

(Y تستقر فيو التكرارات ) ىذه المستطيبلت تكوف منفصمة عف بعضيا في حالة المتغير المتقطع ومتصمة
 مع بعضيا في حالة المتغير المستمر وحسب تسمسؿ فئات التوزيع.
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 ارسـ المدرج التكراريالتالي توزيع التكراري باالعتماد عمى جدوؿ ال( 11مثاؿ )

 األشجارعدد  التكرار

4 53– 45 

5 62– 54 

6 71–  63 

3 80– 72 

2 89– 81 

 

 يكوف المدرج التكراري كاالتي:
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  Polygonالمضمع التكراري ( 2

وىو عبارة عف عدد مف المستقيمات التي تتصؿ ببعضيا بواسطة نقاط ىذه النقاط تمثؿ مراكز 
  .( تستقر فيو التكراراتYمراكز الفئات والمحور الصادي )( تستقر فيو Xالفئات أي اف المحور السيني )

 .( ارسـ المضمع التكراري11) توزيع التكراري في مثاؿباالعتماد عمى ال( 11): مثاؿ 

 ( تستقر فيو التكراراتYتستقر فيو مراكز الفئات والمحور الصادي ) (Xالحؿ: المحور السيني )

 عدد األشجار التكرار مراكز الفئات

49 4 53– 45 

58 5 62– 54 

67 6 71–  63 

76 3 80– 72 

85 2 89– 81 

 

 فيكوف المضمع بالشكؿ التالي:
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 (Measures of Central Tendencyمقاييس النزعة المركزية )

(. Central Valueتميؿ البيانات عادة إلى التمركز حوؿ قيمة معينة يمكف تسميتيا بالقيمة المركزية )
الحالة، تستخدـ المقاييس في التعرؼ عمى ىذه القيمة المركزية لتمثيؿ البيانات. ومف أىـ  في ىذهو 

 مقاييس النزعة المركزية:

 ، وفقًا لمصيغة اآلتية:( : يحصؿ عميو بقسمة مجموع البيانات عمى عددىاMean) الوسط الحسابي (1

X =  ∑ 

 
 

 إذ اف :
X∑  البيانات= مجموع 
n =  بياناتعدد ال 

الصيغة اعاله تستعمؿ لمبيانات الخاـ غير المبوبة اما في حالة البيانات المبوبة نستعمؿ  ممحوظو:
 الصيغة االتية:

X =  ∑     

∑    
 

 

سنة عمى التوالي، احسب  (11 ,10 ,7 ,9 ,8 ,6)( أعمار ستة تالميذ في المدرسة ىي12)مثاؿ: 
  الحسابي ألعمار ىؤالء التالميذ. الوسط

X =  
∑ 

 
 

 X=              

 
  

 =    
 

 

 سنة   8.5 =

تصاعدًيا أو التي تقع في وسط مجموعة مف القيـ مرتبة ترتيبًا (:  وىو القيمة Medianالوسيط ) (2
 .، مع االخذ بنظر االعتبار ذكر المكررتنازلًيا

 ىما:في حالة البيانات الخاـ )غير المبوبة( ىناؾ احتماليف لحساب الوسيط 
  فردًيا: البياناتإذا كاف عدد                                                      md=    

 
  

 ذا كاف عدد ا       =md                                              زوجًيا: لبيانات وا 
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m1 =  
 

 

m2 =    

 
 

 (.12 ,7 ,10 ,4 ,9( احسب الوسيط لمقيـ االتية: )13مثاؿ: )

نبلحظ اف عدد القيـ فردي لذا يتـ ايجاد ترتيب   12 ,10 ,9 ,7 , 4 :نرتب القيـ ترتيبًا تصاعديًا الحؿ: 
    =mdالوسيط وفؽ الصيغة االتية: 

 
  

md=    

 
 

md=  
 

 

md=  3 

 (9اي اف الوسيط القيمة في الترتيب الثالث وىي )

 . 6 ,5 , 5 , 2 ,7 ,23 ,21 ,15 ,22 ,10)احسب الوسيط القيـ االتية ) (14مثاؿ: )

نبلحظ اف عدد القيـ (  23 ,22 ,21 ,15 ,10 ,7 ,6 ,5 ,5 ,2) نرتب القيـ ترتيبًا تصاعدياً  الحؿ:
      =mdلذا يتـ ايجاد ترتيب الوسيط وفؽ الصيغة االتية:  زوجي

 
 

      =    5 =  ترتيب                                                   
 

 m1 =  
 

 

     = m2 6 =     ترتيب                                                                     

 
 

md=       

 
 

  = 8.5                                  md=     

 
  

 .وىو القيمة الشائعة أو األكثر تكراًرا بيف البيانات أو المشاىدات (:Modeالمنواؿ ) (3

 . 17 ,19 ,10 ,25 ,25 ,17 ,17,19)مقيـ االتية )المنواؿ ل جد( 15مثاؿ: )

 17المنواؿ ىو 

 (7 ,19 ,10 ,12 ,13مقيـ االتية )المنواؿ ل جد( 16مثاؿ: )

 ال يوجد منواؿ 

 (7 ,17 ,19 ,11 ,19 ,11مقيـ االتية )ل المنواؿ جد( 16مثاؿ: )

 11المنوال        11المنوال 
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 (Measures of Dispersionمقاييس التشتت )

( و أحياًنا تكوف منتشرة Central Valueفي بعض األحياف تكوف البيانات قريبة مف القيمة المركزية )
القيمة المركزية تستخدـ مقاييس في مدى أوسع حوليا. ولقياس مدى قرب أو بعد البيانات عف تمؾ 

 التشتت. ومف أىـ و أشير مقاييس التشتت:

 (: وىو الفرؽ بيف أكبر قيمة في البيانات وأصغر قيمة.Rangeالمدى ) (1

 المدى ايجاد المطموبفي مادة الحاسوب  الصؼ األوؿ المتوسط طمبةفيما يأتي درجات ( 17) مثاؿ:
 .ليذه الدرجات

70 25 55 36 51 59 42 63 57 36 

45 65 60 45 47 49 63 54 53 64 

33 75 65 42 39 41 82 52 55 78 

64 30 58 35 61 25 62 48 42 26 

50 20 52 40 53 55 45 46 55 88 

 68=  21 – 88فتكوف قيمة المدى = 

 قاييس التشتت و أكثرىا انتشاًرا.(: وىو مف أىـ مStandard Deviationاالنحراؼ المعياري ) (2
يعتمد في استدالالتو عمى جميع قيـ بيانات العينة. وبالتحديد عمى انحرافات المشاىدات عف فيو 

وسطيا الحسابي. وطريقة حساب االنحراؼ المعياري تتطمب إلماـ جيد بالعمميات الرياضية، لكنيا 
سابية تصبح معقدة كمما كاف حجـ العينة كبير. لذا فالمجوء إلى حسابو إلكترونًيا عف طريؽ داالت ح

 جاىزة أكثر صحة مف حسابو يدوًيا.
                                      ويحسب لمبيانات الخاـ وفقًا لمصيغة االتية: 

  S= √
∑       

   

 

 

 تمثؿ المشاىدات او البيانات  xiحيث اف 

X  يمثؿ الوسط الحسابي لمبيانات 

n  تمثؿ عدد البيانات 
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 (70 ,69 ,68 ,65 ,60جد االنحراؼ المعياري لمدرجات االتية: ) (18) :مثاؿ

 نجد الوسط الحسابي ليذه الدرجات   الحؿ :

  = 66.4                                                               =    
 

   X =  ∑ 

 
 

 

(xi-x)2 xi-x Xi 
40.96 60-66.4= -6.4 60 
1.96 65-66.4 = -1.4 65 
2.56 68-66.4= 1.6 68 
6.76 69-66.4 = 2.6 69 
12.96 70-66.4 =3.6 70 
 المجموع 65.2

 

 

  S= √
∑       

   

 

 

 = 4.03 =√      S= √
    

 

 
 

 

 

  ممحوظة:
فضبًل عف  ،جميع المقاييس سابقة الذكر تعتبر مف أشير المقاييس الوصفية لمفردات الدراسة اإلحصائية

 غراض وصفية مختمفة.أل تعمؿمقاييس أخرى تس
 

  



112 
 

 

 

 
مف البحث يقوـ الباحث بمراجعة وافية ودقيقة لمسودات البحث التي جمعيا المرحمة  هىذفي 

 استعماؿمف حيث  اً وموضوعًا لمعمومات الواردة في البحث عمميمتأكد مف دقة وسبلمة الوحمميا ودونيا 
في ، اذ يتـ التركيز المصطمحات العممية والفنية المتخصصة في مجاؿ البحث وكذلؾ توثيؽ المصادر

 اساسية ىي: اربعة جوانبىذه المرحمة عمى 
 ختصاصا مجاؿ في العممية والمفردات المصطمحات استعماؿ أي :الموضوعيو الجانب العممي  (1

 .السابقة العممية واألحكاـ والنظريات بالفروض واالستعانة البحث قيد  الموضوع
 النحو في المغة وسبلمة والتعبيرية المغوية واالستعماالت األسموب دقة ناحية مف أي :المغوي (2

 . والصرؼ
 الترقيـ،و  ، العبلماتو  اإلشارات،، و الخطوط نوعيةو  المادة، شكؿويقصد بو : والفنيالشكمي  (3

 .الجداوؿو  االشكاؿ،و  التخطيط،و 
 والمصادر الجداوؿ ووضع والمباحث الفصوؿمف حيث تسمسؿ  :لمبحث المنيجي التسمسؿ سالمة (4

 لمشكمة البحث. المناسب بالمنيج تتعمؽ التي وغيرىا
 

منتظمًا، وتقسـ بشكؿ  الجامعية يجب أف تبوب تبويباً  الرسائؿ واالطاريح أو ةاألولي الدراسة ثو بح
عمماء المناىج أنو يمكف تقسيـ البحث الى أقساـ مختمفة ليصبح ، لذا يرى عممي ومنطقي مقبوؿ وواضح 
  : ـ ىياىذه االقس ،بشكؿ يمكف قراءتو واالفادة منو

 .( المعمومات التمييدية )الصفحات التمييدية (1
 .المتف أو النص )صميـ المادة(  (2
 . وتبنى في ضوء نتائج التحميؿ الميداني لمبحث، االستنتاجات والتوصيات والمقترحات (3
 بحثو. قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدىا الباحث في (4
حث مثؿ )االستبانات، والخرائط، يستطع الباحث تضمينو في متف الب المبلحؽ وىي كؿ ما لـ (5

 والمخطوطات وغيرىا.
 وفيما يأتي توضيح لكؿ قسـ مف االقساـ المذكورة اعاله.

 

الشكؿ النيائي كتابة الفصؿ السابع: 
 لمبحث
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 :افتتاحية البحث وتضـىي متطمبات 

 :  صفحة العنواف( 1
والقسـ الجامعة والكمية، أو المؤسسة التي ينتمي إلييا الباحث و  الوزارة اسـىذه الصفحة تشمؿ 
ويكوف موقعيا في الجية اليمنى العميا مف صفحة العنواف ثـ وسط الصفحة مرتفعة قميبًل الذي يدرس فيو 

ثـ أسـ المشرؼ ثـ سنة  الطالب ثـ الجية التي يقدـ ليا البحث ، )عنواف البحث الرئيسي(. ثـ يميو أسـ
 اليجري أسفؿ الصفحة.و إكماؿ البحث في الميبلدي 

 .لرسالة ماجستير والشكؿ االتي يوضح تصميـ صفحة العنواف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحة العنواف لمشروع لمدراسة األولية.تصميـ والشكؿ التالي يوضح 
 

 المعمومات التمييدية اواًل: 
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 .واالمتناف الشكر، و اإلىداءو  ات اآلية الكريمة ، واالقرارات، صفح( 2
 : قائمة المحتويات (3

والجدوؿ التالي يبيف انموذج مف ثبت ، ويسميو البعض بالفيرست ، والصواب ثبت المحتويات
 المحتويات.

 
 الصفحة الموضوع

  اآلية الكريمة
  االىداء

  الشكر واالمتناف
  الفصؿ األوؿ

  
  

  الفصؿ الثاني
  
  

  الفصؿ الثالث
  
  

  الفصؿ الرابع
  المراجع والمصادر

  المالحؽ



115 
 

 .والمخططات واالشكاؿ والصور والمالحؽ الجداوؿقائمة  ( 4
 .والجداوؿ التالية توضح ذلؾ

 ثبت الجداوؿ
 الصفحة العنواف ت
   
   
 

 ثبت المخططات
 الصفحة العنواف ت
   
   

 
 االشكاؿبت ث

 الصفحة العنواف ت
   
   

 
 ثبت المالحؽ

 الصفحة العنواف ت
   
   

 
 :قائمة المختصرات )ويمكف إدراجيا ضمف المقدمة( (5
وتضـ الرموز المختصرة التي استعمميا الباحث الختزاؿ بعض المفردات واالصطبلحات في متف   

الفصؿ : 1فص ، ترجمة ، تر:الميالد بعد، ب ـ: أي مرجع سبؽ ذكرهالبحث ، كما في: ـ س ذ : 
 ..الخ بال تاريخ، ببل ت :  مطبعةمط:  ، األوؿ
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  ممخص البحث ( 6
او االطروحة او أي بحث عممي  الممخص كما ىو واضح مف اسمو ىو الذي يمخص الرسالة

 وبسرعة مف تكويف فكرة جيدة عف محتوى الرسالة عف طريقوبصورة مختصرة ودقيقة، يتمكف القراء اخر 
وىذا يوفر عمييـ اـ ال،  عبلقة باألبحاث التي يعدونيا اومف ثـ يقرروف فيما إذا كانت لي ،او االطروحة
 .الجيد والوقت

تشبو تماًما العبلقة بيف النموذج المصغر لبناية صمميا ميندس الممخص والبحث العبلقة بيف 
ص فمف المجسـ المصغر يستطيع الشخ بما فييا مف تفاصيؿ،الواقع رض المقامة عمى امعماري، والبناية 

، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمممخص، ينبغي أف يعطي فكرة شاممة عمَّا ىو في أف يكوف فكرة عف البناء المقاـ
 .البحثداخؿ 

؛ ألنو ىو الذي سيظير في النشرات المفيرسة لرسائؿ البحثالممخص ىو أىـ مكونات   
، ومرآة لما فيالماجستير وأطروحات الدكتوراه، وفي شبكات اإلنترنت الخاصة بالرسائؿ الجامعية، ويعد 

، بالرغـ مف في البحث ىو آخر جزء يكتب، جيداو اطروحة او بحث فالممخص الجيد يدؿ عمى رسالة 
 .تومكونامف أنو أوؿ جزء يظير مطبوًعا 

باألمر السيؿ؛ ألنو يحتاج إلى ضغط أو كبس أكبر كمية مف  ليس حسب األصوؿوكتابتو  
فضبًل عف عمى أىداؼ الدراسة، ومنيجيا، وأدواتيا،  الممخص يشتمؿ .المعمومات في فراغ قصير

  .تمخيص لمنتائج الرئيسة التي توصؿ إلييا الباحث
أو أشكاؿ أو صور، وال أية معمومات جديدة واستنتاجات لـ ال يحتوي الممخص عمى أية مراجع أو جداوؿ 

 .يرد ذكرىا في الرسالة
 
 :أو النص البحث متف ( 7

حصيمة جيد الباحث في جمع المعمومات مف يمثؿ ويعد ىذا الجزء مف البحث األكبر واألوسع و 
 :مصادرىا واستخدامو لؤلدوات ويشمؿ

 او االطار المنيجي ة منيجية(أو ما يصطمح عمييا ) مقدم :المقدمة (). 
 اجزاء أو ثبلثة  قد يعمد الباحث إلى تقسـ بحثو إلى جزئيف :األبواب، الفصوؿ، المباحث

، وتستخدـ في البحوث والمؤلفات الضخمة، رئيسة، تسمى األبواب، وىي أكبر وأوسع
والدراسات الميدانية الشاممة، ولكف األغمب في بحوث الدراسات العميا واألولية أف تقسـ 
البحوث إلى فصوؿ، حيث يغطي كؿ فصؿ جانبًا مف جوانب الموضوع عمى وفؽ تسمسؿ 
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يسير في وىذا  ،المعمومات وتناسب األفكار في سياؽ منطقي وعقبلني مفيوـ وواضح
 .جميع أنواع البحوث العممية

  غالبًا ما يستخدـ الباحث دالالت وصفية لترميز  :استخداـ الجداوؿ في متف البحث
وال يكاد يخمو بحثًا عمميًا مف استخداـ  والجداوؿ وغيرىا(، والصور، بياناتو )كاألشكاؿ،

رياضيًا ،إنما قد ليس بالضرورة اف يكوف إحصائيًا او و  جدوؿ او جدوليف عمى األقؿ،
يصؼ مجتمع بحثو او عينتو او يستعرض مقارنة او مفاضمة لحقبة زمنية او منطقة 

عماد عرض األدلة والنتائج التي تـ  ألنووالجدوؿ أساسي في المناقشة والتفسير  جغرافية،
 .الييا التوصؿ

 االستنتاجات (8
 المحاضرات.تـ التطرؽ ليا بنحو مفصؿ في الفصؿ الثالث مف ىذه      
  التوصيات (9
 تـ التطرؽ ليا بنحو مفصؿ في الفصؿ الثالث مف ىذه المحاضرات.      
  المصادر والمراجع (11
 تـ التطرؽ ليا بنحو مفصؿ في الفصؿ الثالث مف ىذه المحاضرات.    

  المالحؽ (11
 تـ التطرؽ ليا بنحو مفصؿ في الفصؿ الثالث مف ىذه المحاضرات.  
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 المصادر 

  ،مطابع 1، طاساسيات البحث العممي(: 2112) عبد الرشيد بف عبد العزيزحافظ ،
 جامعة الممؾ عبد العزيز، المممكة العربية السعودية.

 ، وزارة التعميـ العالي  مناىج البحث التربوي(: 1991)واخروف عزيز حنا  داود، ،
 والبحث العممي ،جامعة بغداد ، بغداد

 طرؽ البحث العممي (: 2111)محمد ومصطفى حسيف عبد الحفيظ، أخبلص
، دار الكتاب، والتحميؿ األحصائي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية

 .القاىرة

  11، طالبحث العممي مفيومة وأدواتو وأساليبو(: 2119واخروف )عبيدات، ذوقاف ،
 دار الفكر، عماف.

 ( 2111عطوي، جودت عزت :) طرقو  -ادواتو -مفاىيمواساليب البحث العممي
 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف.4، طاالحصائية

 ( 2114عمياف، ربحي مصطفى :) البحث العممي أسسو مناىجو واساليبو
 ، بيت االفكار الدولية، عماف.1، طواجراءاتو

 ( 2119المحمودي، محمد سرحاف :)مكتبة الوسيطة 3، طمناىج البحث العممي ،
 صنعاء.لمنشر والتوزيع، 

 ( 2111المغربي، كامؿ محمد :) أساليب البحث العممي في العموـ االنسانية
 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف.4، طواالجتماعية


