
 

 

 

 

 

 إعداد                                

 الدكتور عصمت هللا رمضان                                



 :أن ٌكون المتدرب بعد نهاٌة المحاضرة قادراً على القٌام باألعمال اآلتٌة

 .حيذد هفهىم البحج العلوي-
 .حيذد هراحل البحج العلوي-
 .يصنف البحىث حسب هناهجها-
 يصنف البحىث حسب تصاهيوها-
 .مييز بني أنىاع املتغرياث  يف البحىث املختلفت-

 

 أهداف اجللسة



 :أن ٌكون المتدرب بعد نهاٌة المحاضرة قادراً على القٌام باألعمال اآلتٌة

 البحج العلوي. بعض أدواثحيذد -
 .يبني هنهج بناء االستباناث -
 مييز بني أنىاع العيناث يف البحج العلوي-
 .حيذد طرائق سحب العيناث املختلفت-
 مييز بني هستىياث القياس يف البحج العلوي-

 أهداف اجللسة



O منظمةةة تهةةدى الةةى التوصةةل الةةى حلةةول للماةةكنت أو إتابةةات عةةن ت ةةا  ت ٌةةتم  ٌهةةا عملٌةةة

 متال معٌن وٌمكن أن ت دي الى معر ة معٌنة ً والمنحظة أ الٌب ا  تقصاء ا تخدام 

O-  نتد أن هذا التعرٌى ٌتضمن ثنثة توانب: 

O۱ - ت ا لتكون الماكلة على اكل قد وتود ماكلة تتطلب حن من خنل عملٌة البحث و. 

O۲ -  مةن الوثةو  أ الٌب وإتراءات بحثٌة متعةارى علٌهةا بةٌن البةاحثٌن بحٌةث تمكنة  ا تخدام

هذه النتائج وا عتراى بها لدى الباحثٌن األخرٌن  ةً قبول  ً النتائج التً توصل إلٌها من ثم 

 البحث العلمًمتال 

O۳ -  الباحةث ٌحةاول تاهةد ا  ٬تولٌةد معر ةة تدٌةدة أ ا ةاً الةى وبما أن البحث التربةوي ٌهةدى 

وٌمكةةن تعرٌةةى البحةةث  .تدٌةةدةوصةةى الظةةاهرة بطرٌقةةة مةةن خةةنل التوصةةل الةةى معر ةةة تدٌةةدة 

إن ةانً عقلةً مةنظم و ة  مةنهج محةدد  ةً البحةث٬ وٌتضةمن خطةوات بأن  تهةد  :العلمً أٌضاً 

وطرائ  محددة وٌ دي إلى تحقٌة  معر ةة عةن الكةون والةنلم والمتتمةه٬ وٌ ةهم  ةً تطةوٌر 

 أنماط الحٌاة وحل الماكنت التً توات  اللرد والتماعة

 

 ( مفهىم البحث العلمي



ٌُلغً صحة النتائج التً  - إن قٌام الباحث بالتغٌٌر أو التزٌٌف أو التزوٌر فً البٌانات التً تم جمعها 

 البحثإلٌها فً تم التوصل 

ٌُظهر الجوانب التً تدعم ما توصل إلٌه من نتائج الى جانب عرض النتائج التً على  - الباحث أن 

 إلٌه من نتائجما توصل تتعارض مع 

 الباحث بجهود األخرٌن من خالل التوثٌق لهم بمراجعهم الخاصةاعتراف -

بالباحث أن ٌلتزم بأسالٌب موضوعٌة فً عملٌة جمع البٌانات من خالل التحقق من ٌفترض  -

 ألدوات جمع البٌانات السٌكومترٌةالخصائص 

 السٌكومترٌةالباحث أن ٌصف اإلجراءات الدقٌقة التً قادته للتحقق من الخصائص ٌجب على -

 الباحث االبتعاد عن اإلساءة الى األعراف والعادات والتقالٌد والقٌم والمعتقداتعلى -

من مساسه مشكلة ذات عالقة بالسٌاسات أو االتجاهات السائدة أن ٌحصل على موافقة عند -

 المختصةالسلطات 

 المحافظة على سالمة العٌنة  -

 المعلومات البحثٌةسرٌة  -

 ( أخالقيات البحث العلمي



لعل أهمم امي غلمبل  ميل أح  يومث هما االغميو الاايماع الم ح غ موح : مشكمة البحث: أوال
فغه  وثه سااء لدو ة الاي سلغو أا الدكلاواه فعميدة امي غامو  اووممة امن الوغموة االلمودد  مد لطمال أغيامي  

اهمم ه الويلممة اممن الوغمموة االلممودد ظمميهوة  مموغة ب غل بممل أن لسمم ب  م ممي  لم يوممث أا ل مممل اممن . الممراوا  
ث لمه فممل ل سمه أا  دوالممه ال وثغمةى  ممل  ممن العكممه فللرمي لعطغممه ال و مة لا غممد امن ال ممواءة ا ابطمم ع 
 من ال دغد ان الاايا يت ا الالك ت فل ا يل لا  ه كاي لعطغه الا ت الكميفل لمللمياو ام  

 .اال ا ء وال اي غداو فل  هله ان أفكيو ولن غ ل ل لي ة كيامة  يلااياع اأ عيدهاألسيل ة 
 الماكلة أختٌارمن األخطاء التً ٌقه  ٌها الباحث عند 

O1-  انسهُكياث انخطأ انتي يقغ فيٍا انباحث مه : هستهلكاختيار الباحث لوىضىع بحث تقليدي

ػىذ اختيار مشكهت بحثيت ٌُ انتحمس نمُضُع َاحذ بؼيىً، أَ أن يغهق تفكيزي ػهّ ٌذا 

انمُضُع َ ال يؼطي نىفسً فزصت انىظز في احتماالث اّخزِ َ مُضُػاث جذيذة َ مشكالث 

 قبمنم يتىاَنٍا انباحثُن مه 

O2- اختيار الباحث لوشكلة بحثية هن خارج تخصصه 

 

 

 مراحل البحث العلمي



O3- إهكاناتهأكبر هن قدرات الباحث و أاختيار هشكلة 

O4- حياالث كثييزة يكيُن انمفييذ فيي الماةكلة للتأكةد مةن ا ةتطنعٌة إغلال الباحةث إتةراء درا ةة

نهتأكذ مه َجُد انمشكهت فؼالً َ نهتؼيز  ػيم أبؼياد انمشيكهت َ متغييزاث استطالػيت إجزاء دراست 

َفيي ضيُء . انبحث َ انتؼز  ػهّ انصؼُباث انتيي يمكيه أن تُاجيً انباحيث فيي دراسيت انمشيكهت

وتائج ٌذي انذراست يقزر انباحث انمضي في إػذاد خطت بحثً أَ إدخال بؼض انتؼذيالث ػهّ فكزة 

 انبحث أَ حذَدي أَ اسانيب انتىاَل َ االجزاءاث أَ قذ يغيز رأيً في انمُضُع ككم

O۵- أن اختٌاار الباحاث موضاوعا  ال ٌحباه أو  .ماكلة غٌر مقتنه بهااختٌار أن ٌتبر الباحث على

اجباره على اختٌار موضوع ال ٌقع ضمن اهتماماته ٌؤدي إلى أن ٌفقاد حماساه للعمال   و تصاب  

أو ال ٌبذل فٌها أقصى قدراته و استمتاع إجراءات البحث عملٌة غٌر محببة إلى نفسه ٌؤدٌها دون 

 .إبداعاته وتكون النتائج عادة دون المستوى

 

 

 



همما اللسمميؤل المم ح غممداو فممل  هممن ال يوممث وممال اا مم  اعممغن : تعريػػؼ مشػػكمة البحػػث
غكلل ه البااض اغولميج إلمن ل سمغو الايمغو ى اغلمكل هم ا الباماض وغموة المودد ا ممح لمد  ال يومث 
اغلطمب اله إغ يد ول لر ه الالكمةى االول غغو  يه  لدغه  ل غلطمب اله ال غيم  عدد ان الاطاات 
لما ممل إلمممن الوممل اهمممل اللممعاو  يلالمممكمة الودغممدهى  اممم  الاعماامميت  مممن الالممكمةى ايممم  ال ممموض 

 .االلو ح ان  ولريى االلعاغم
 :ىنا نوعيف مف المشكالت يمكف اف تستحوذ عمى تفكير الباحث 

المك ت  مممن لممكل سمؤال امم رم غممياض غولميج إلممن الاممواو  اطماات الل كغممو العماممل ل  ي ممة  – ۱
 .  له
 ممن لمكل ظمااهو أا لظرو ان ا ل ا اد ظيهوة اثغوة لم مح ا دم ابولغميح الظرمو الك ت  - ۲

 اعلمن أامو أن ال يومث ب  ىلد  ال يوث اعوافة افل ل ه الا ت أس ي ري غغو  سماكغيت لد  األفواد
 الالك تغامك اعوفة اوددة  ن أس يب ه ه 

 مراحل البحث العلمي



O-  هناك بعض المعاٌٌر التً ٌمكن أن ٌحتكم إلٌها البحث عند

 :اختٌار الماكلة البحثٌة منها 

O۱ -  المشكلة؟هل هناك ما ٌبرر البحث عن هذه 

O۲ - هل ٌتوقع الوصول الى نتائج تقود الى معرفة جدٌدة ؟ 

O۳ -  هل ٌمكن دراسة المشكلة وفق المنهج العلمً من حٌث توافر عٌنة

 للمشكلة؟وأدوات جمع بٌانات مناسبة   للدراسة 

O۴ -  متغٌرٌن؟هل ٌوجد سٌطرة على 

O۵ -  اإلنسانٌة؟هل ٌمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة بتقدم المعرفة 

O6-۳ –  البحثية قابمة لمبحثىؿ المشكمة 



O ٌنبغً أن تتضمن ماكلة البحث ما ٌأتً: تحدٌد ماكلة البحثمصادر 

O۱ – ٌنبغً توضٌ  المسوغات أو المبررات التً دفعت بالباحث : مبررات اختٌار ماكلة البحث

 .  للقٌام بالدراسة

 :ا  تنتاتات المنبثقة من النظرٌات -۲

إن اط ع ال يوث  من اللظوغيت اللو اغة االل سغة ااب لاي غة  أاو ارم  دا فل  امغة ال وث 
 .وغث لعل و اللظوغيت ا يدئ  ياة للو ح ا دا غلري ان ا ل الل وغب اابال يو ىالعمال

O۳- مصدرا خصبا الخبرة الشخصٌة تمثل : الخبرة الاخصٌة للباحث ومنحظات  من المٌدان

 .تخصص معٌنلكثٌر من الباحثٌن الذٌن ٌعملون فً المجال 

الا  ت العماغة الاوكاة اوسيئل الاي سلغو للكل : نتائج البحوث والدراسات السابقة – 4
 الا يلفل ه ا ا دوا وئغسغي االدكلاواه 

 .وضوح وسالمة المفردات والتراكيب المغوية الواردة في صوغ المشكمة البحثية-5
 .يجب االبتعاد عف األحكاـ والعبارات التي تعد حاًل مسبقًا لمشكمة البحث -6
 .أكثرعف عالقة بيف متغيريف أو تحديد مشكمة البحث بسؤاؿ يعبر  -7 
 



 أهمية البحث
O ينبغي لمباحث أف يوضح أىمية البحث ومػا يمكػف أف يقدمػو البحػث مػف

فائدة عمى الصعيد النظري والعممي، ومػا يمكػف اف يصػؿ لػو البحػث مػف 
 .نتائج تفيد في حؿ المشكمة وتعميميا عمى المشكالت المشابية

O تكتب أىمية البحث بصيغة الشؾ. 



 أهداف البحث 
Oلماذا نقـو بيذا البحث؟ 
Oأىػداؼ : ولألىػداؼ مسػتوياف. إّف عممّية تحديد األىداؼ ىي التي تحّدد مسار العمؿ في البحػث

 .شاممة وأىداؼ جزئّية
Oمعايير صياغة األىداؼ: 
O عنواف البحثومتطابقًا مع المشكمة ومع  أف يكوف اليدؼ متناسبًا. 
O تكوف األىداؼ واقعّية وقابمة لمتنفيذ، وأال تكوف مثالّية أو خيالّيةأف. 
O الشاممة يجب أف تنطبؽ مع األىداؼ الجزئّيةاألىداؼ. 
O تتناقض األىداؼ مع بعضيا بعضاً أال. 

 



 أهداف البحث 
O أىداؼ البحثأنواع: 
O1- تبيف وجود أو عدـ وجود الظاىرة ونسبة انتشارىا؟: وصفّية 
O2- حدوث الظاىرة؟ما األسباب والعوامؿ التي تؤّدي : تحميمّية 
O3- تؤدي إلى تحسيف الظاىرة المدروسة وتطويرىا؟ما الطرائؽ واألساليب التي : عالجّية 

 .يجب أف تكوف األسئمة  متطابقة تمامًا مع أىداؼ البحث: أسئمة البحث
 

O ذا إلييػا حتمػًا، تحميميػا فسػنحتاج كاف البحث وصفيًا فػال نحتػاج إلػى فرضػّيات، بينمػا إذا كػاف وا 
وفػػي البحػػث التحميمػػي يجػػب أف نحػػّدد المتغّيػػر التػػابع الػػذي يػػ تي مػػف وسػػط المشػػكمة وأساسػػيا، 

 .فالعمؿ الرئيسي في البحث ىو المتغّير التابع

 



 فرضيات البحث
أو تنباؤ   أو تخمٌن ذكً من قبل الباحث لحال مشاكلة   بأنها حل مؤقت لمشكلة ما : تعرف الفرضٌة 

 بحثهعن نتائج الباحث 

 وكتابة الفرضٌات تكون فً مناهج البحث التجرٌبً أو شبه التجرٌبً -

 :من المعاٌٌر الواتب توا رها  ً صوغ اللرضٌات البحثٌة هً متموعة 

الدراساات التاً تتخاذ مان  بإساتثناءأن تعبر الفرضٌات البحثٌة عن عالقة باٌن متغٌارٌن أو أكثار  - ۱

 لهاالوصفً منهجا المنهج 

 أن تكون الفرضٌة قابلة لالختبار من خالل التجرٌب وفق منهج علمً مضبوط - ۲

وٌتوجاب علاى الباحاث عادم   أن ٌتم التعبٌر عن الفرضٌة بلغة سهلة واضاحة وتكاون مختصارة  - ۴

 فرضٌة واحدةعدة فً وجود متغٌرات 



 :نوعاف الفرضيات : أنواع الفرضيات البحثية 
  يدة ل لوض اللسياح أا  دم ا اد ال واحاهل : صفريةفرضية  - ۱
 HO =X1=X2) = ( اغوا  لري  ع اة  -
 .اثل ب لا د    ة أا ب لا د فواح  غن ك ا اك ا-
 :الفرضية البديمة  -2
 ا اد ال واح ا دم اللسياحال دغمة ال لوض ( غغو الاا رة) -
 .األاوا اد فواح ل يلو لاع  ن ال لوض : فويغة اا رة أا ال رة ) -

  وثمممه اامممي غ  مممد  مممه  مممه اللعوغممم  الممم ح غل لممميه ال يومممث لم غممميم اغ  مممد : التعريػػػؼ ااجرائػػػي
 ايممماح الل ي مممغل اات مممواءات االاعيل ممميت اللمممل سمممغ ام  رمممي ال يومممث  يل ومممث اهممما غومممدد 

 .ايلالبغو 



 تصنيف البحىث 
O تصنٌى البحوث ح ب مناهتها: 

O۱ -  ًالبحث الكم: 

O-  هو البحث الذي ٌهتم بجمع البٌانات من خالل استعمال أدوات قٌاس كمٌة ٌجري تطبٌقها على

 بحٌث تتم معالجتها بأسالٌب إحصائٌة  للمجتمع ألصلًعٌنة ممثلة 

O۲ -  ًالبحث النوع: 

O-  مباشر مصدرا هو البحث الذي ٌعتمد على دراسة الظاهرة فً ظروفها الطبٌعٌة باعتبارها

 األرقامونادرا بطرٌقة وصفٌة تستخدم الكلمات والصور ٌتم عرضها بحٌث   للمعلومات

بل ٌتم وضع   مسبقا هذا النوع من البحوث ال ٌمكن تحدٌد مشكلة الدراسة بوضع الفرضٌات وفً 

وقد تتغٌر تلك االستنتاجات خالل بٌانات   أثناء عملٌة جمع البٌانات االفتراضات واالستنتاجات 
 .الحقة



 الفرق بني البحث الكمي والنىعي

 



 



 :الى نوعٌن هما تصنى : تصنٌى البحوث ح ب التصامٌم 

 تجرٌبٌةبحوث غٌر  -بحوث تجرٌبٌة        -

O أو  ا بحوث غٌر تترٌبٌة: 

O۱ -  ًالبحث الذي ٌهتم بجمع الحقائق والمعلومات من خالل وهو : البحث التارٌخ

 فً الماضًواألحداث والظواهر دراسة الوثائق والسجالت واآلثار للمواقف 

O الباحث فً البحث التارٌخً دراسة الماضً لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبلٌحاول 

O-  تعتبر المعرفة التارٌخٌة معرفة جزئٌة بحٌث ال ٌمكن الحصول على معرفة كاملة

جمع البٌانات فً والتزوٌر ٌتم وتعرضها للتلف مصادر المعرفة للماضً بسبب طبٌعة 

مصادر أولٌة ومصادر ثانوٌة وهذه : البحث التارٌخً من خالل مصدرٌن هما 

وهو الذي ٌتعلق بدرجة الثقة والمصداقٌة  المصادر ٌجب أن تخضع لعملٌة نقد داخلً

الوثٌقة من معلومات   ونقد خارجً إلثبات صحة الوثٌقة الخاصة بما تحتوٌه 
 .  والمؤلف



البحث الذي ٌعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد فً وهو : البحث الوصلً  -۲

 .وصفا دقٌقا  وٌهتم بوصفها   الواقع 

وهً الدراسات التً تتم من خالل جمع معلومات وبٌانات عن  :الدرا ات الم حٌة  -۱

الحالً لها والتعرف الى وتحدٌد الوضع بهدف التعرف الى تلك الظاهرة   ظاهرة ما 

  االستبٌان : وٌستخدم فً الدراسات المسحٌة أدوات مثل فٌها  جوانب القوة والضعف 

 واالختبار  والمالحظة   والمقابلة 

البحوث المسحٌة عن البحوث التارٌخٌة فً أن البحوث المسحٌة تعمل على تختلف -

تهتم البحوث التارٌخٌة فً عرض وتفسٌر بٌنما   عرض وتفسٌر الواقع الحاضر 

 .الماضًحدثت فً التً الظواهر 

الدراسات التً تهتم بدراسة العالقة بٌن الظواهر وتحلٌل تلك وهً : درا ة العنقات  -۲

فً هذه الظواهر واالرتباطات االرتباطات الداخلٌة الظواهر والتعمق فٌها لمعرفة 
 الخارجٌة بٌنهما وبٌن الظواهر األخرى



O التصامٌم التترٌبٌة : ثانٌا: 

O۱ تغٌر متعمد ومضبوط للشروط المحددة للظاهرة ومالحظة هو : التترٌبً البحث

بأنه استخدام التجربة فً أٌضا وٌعرف الدراسة  نواتج التغٌر فً الظاهرة موضوع 

 إثبات الفروض

O-  عناصر التترٌب أو التتربة: 

O۱ -  المتموعة التترٌبٌة: 

O هً المجموعة التً تعرضت للمتغٌر التجرٌبً الجدٌد وذلك بهدف معرفة أثر ذلك

 المتغٌر

O۲ -  التً لم تتعرض لتأثٌر المتغٌر التجرٌبً الجدٌد وبقٌت وهً : المتموعة الضابطة

أساس الحكم على مدى فً كونها تحت ظروف عادٌة وتتض  أهمٌة هذه المجموعة 
 .المتغٌرالفائدة الناتجة عن تطبٌق 



O۳ -  المتغٌر الذي ٌرٌد الباحث بحث أثره فً متغٌر أخر وهو : المتغٌر الم تقل  

 المتغٌر األخربحٌث ٌستطٌع الباحث التحكم فٌه لقٌاس أثره فً 

O۴ -  المتغٌر الذي ٌحاول الباحث معرفة أثر المتغٌر المستقل فٌهوهو : المتغٌر التابه 

O۵ -  ال ٌدخل فً تصمٌم   نوع من المتغٌرات المستقلة هً : المتغٌرات الدخٌلة

غٌر المتغٌر التابع تأثٌرا ولكنه قد ٌؤثر فً  الدراسة وال ٌخضع لسٌطرة الباحث 

البحث التجرٌبً عن أنواع البحوث األخرى فً أن الباحث ٌقوم غٌه  وٌتمٌز مرغوب 

وٌتابع التغٌر الذي قد ٌنتج   محددة ضمن شروط بإجراء تغٌٌر مقصود فً الموقف 

ٌمكن الوصول الى البحث وفً البحوث االنسانٌة واالجتماعٌة ال . الشروطعن هذه 

  البحث العالقة بمتغٌرات وذلك بسبب تداخل تأثٌر المتغٌرات ذات  التجرٌبً المثالً 

لذا الدخٌلة  وٌطلق على هذه المتغٌرات اسم المتغٌرات   وهذا ما ٌؤثر فً نتائج البحث 

ٌجب أن ٌحاول التقلٌل من أثر   فأن الباحث الذي ٌسعى للحصول على أفضل النتائج 
 .الدخٌلةما ٌسمى ضبط المتغٌرات الدخٌلة وهذا تلك المتغٌرات 



األداة المناسبة فً ضوء ألخر وتتحد من بحث العلمً ووسائله أدوات البحث تختلف 

ٌحتاج الباحث الى علٌها وقد أهداف البحث وفرضٌاته واألسئلة التً ٌسعى الى اإلجابة 

 .بدقهاستخدام أكثر من أداة حتى ٌتمكن من اإلجابة عن جمٌع األسئلة التً تطرحها دراسته 

ظاهرة معٌنة والحصول على إتابات من هو قائمة من األ ئلة تهدى لدرا ة : ا  تبانة

أو أو ا تلتاء ا تقصاء ) البحث اٌوعا٬ً وٌ مى أٌضاً أكثر أدوات من وهو .  ئة معٌنة

 ( .ا تطنع آراء 

O عناصر ا  تبٌان: 

O۱-  مصمم ا  تبٌان ٌتب علٌ  أن ٌكون دقٌقاً تداً  ً أن : ا  تبانةتحدٌد أهداى

 .الهدىتحدٌد 

O۲-  (.أبعاد٬ مكونات٬ معاٌٌر)تحدٌد مصادر ااتقا  محاور وعبارات ا  تبانة 

 

 

 أدوات البحث 



O-ًوٌتم االشتقاق وفق اآلت: 

Oاالطالع على البحوث والدراسات التً أجرٌت فً مجال البحث. 

Oاالطالع على األدب النظري والنظرٌات العلمٌة المرتبطة بمجال البحث 

Oتحدٌد األبعاد الرئٌسة التً تشكل أهداف البحث. 

Oتحدٌد مكونات فرعٌة لألبعاد 

O لكل مكون من المكونات  ومن الممكن وضع معاٌٌر ( عبارات او أسئلة)اشتقاق معاٌٌر

 درجة اولى ومعاٌٌر درجة ثانٌة

Oمثال.......................................................... 

O ۳-مرحلة كتابة ا بعاد والمكونات والمعاٌٌر ٌأتً بعد تحدٌد : كتابة ا  تبانة

 .وصٌاغة ا  تبانة ح ب طبٌعة البحث وطبٌعة العٌنة

 

 

 



 :أن هناك عدة أنماط اائعة لأل ئلة٬ ومنهاحٌث 

O•هً األسئلة التً تنحصر جوابها ضمن مجال محدد من اإلجابات األ ئلة المغلقة و

أو “ نعم”أ ئلة أو    أو االسئلة ذات المقٌاس الخماسً“ال”أو “ نعم”المتوقعة  أسئلة 

و ً هذه الحالة . “  أعرى”أو خٌار “ ربما”والتً قد ترا   أحٌانا خٌار : “  ”

تكون ا تابة عنها و   مقٌام ثنث٬ً وتعد ا  تبانات ذات مقاٌٌم اإلتابة األكثر 

 .من ثنث إتابات من أد  األنواع

O •والتً تتضمن إما اختٌار تواب واحد أو عدة أتوبة ممكنة : األ ئلة ا ختٌارٌة. 

O ٌشجع األشخاص الذٌن سٌجٌبون على االستبٌان على إضافة آرائهم : الملتوح ال  ال

  ومواقفهم  حٌث ٌمكن الباحث من استخدامها فً جمع المعطٌات الخاصة  ومشاعرهم

من األسئلة “ معطٌات أفضل”  تنتج األسئلة المغلقة الباحثٌن أن وقد اعتبر . النوعٌة
 المفتوحة



 :أ م وضوابط إعداد ا  تبٌان

O عنوان البحث فً قمة االستبٌانكتابة. 

O لكل محور من هذه المحاور فً مجموعة منفصلة عن المحاور األخرىكتابة األسئلة  . 

O وال تتضمن النفً وكلمات مثل فقط أو أكثر أو قلٌال. ال تكون صٌغة السؤال قابلة للتأوٌلأن.. 

O والخٌارات المتعددة“ال”أو “ نعم”استخدام أشكال بسٌطة للردود  مثل    . 

O طرح األسئلة التً تتطلب إجراء حسابات ذهنٌة  تجنب 

O ٌكون االستبٌان قصٌرا  قدر اإلمكانأن . 

Oوموجزة واضحة االستبٌان ملء تعلٌمات تكون أن. 

O. غامضة تكون وال الطريقة بنفس للجميع ومفهومة بسيطة اإلستبانة أسئلة تكون أن يجب. 

Oأم الخامسة سن دون هو من الطفل هل لٌسال المجٌب ٌتحٌر هنا ؟ لدٌك األطفال عدد كم :مثال 

 :مثال لٌصبح السؤال ٌعٌد أن الباحث على ولذلك ...العاشرة أم السابعة

O؟..لدٌك سنة 12 عن أعمارهم تقل الذٌن األطفال عدد كم 

OII. األسئلة تكون ما وغالبا .باإلجابة توحي التي األسئلة تلك عن يبتعد أن الباحث على يجب 

 باإلجابة موحية المنفية

 



Oال          نعم   ؟ للدارس مبسط الكتاب هذا أسلوب أن تعتقد أال :مثال      

Oٌرٌد كما باإلجابة المستجٌب ٌقوم أن ٌرٌد الباحث وكان األولى، اإلجابة باختٌار سٌقوم فالمجٌب 

 .الباحث

O  الماء كمية من تحتاج كم :مثال .أرقاما اإلجابات تكون عندما الوحدات أو الكميات تحديد يجب 

 ... أو كؤوس، 5 آخر ويجيب ماء لتر األشخاص أحد سيجيب.. يوميا؟ للشرب

O  ّأن غكان السؤال اايوي  اايلغي  ؟ كن لترا هن الواء تشرب في اليىمنذنك يؼاد صياغت انسؤال إن
 .ان البااضى ألّن األسئمة البياية لؤّدح إلن فرم ابماط ان   ل ال ئة الاسلردفة

 ممن اسمملادام الا مميهغم يممان األسممئمةا ألّن الا مميهغم العممّددة الاعمميلل اال االممبى األّلرممي اباللمميع ۱.
 (لوا ل ال االب اب لاي غة... لسغو ال ياعة افح أسه دغا واطغة:)اثيل . ي مة لمللاغل

 .أح اب لعيد  ن أداات العط   (غعّ و  ن فكوة ااودة) أن غ غه السؤال   ة ااودة ف ط۲.

 غلومّدثأّب غسملادم ال يومث أ امل الع ميوات  لمداي : لكان األسئمة اويغدة اغغو الوّغ ةى اثيلأن ۳.
 ( اي أن اطط ال ياعة فيلمة فكغ  سلطاوهي ) اثيل . ن اللسيء

 .الو يظ  من اللاا ن  غن األسئمة اتغ ي ّغة االسم ّغة  دو الاسلطيع۴.

فالسػػؤاؿ يجػػب أال يكػػوف مزعجػػًا وال يتعػػارض مػػع ) األسممه األا  ّغممة فممل طمموح األسممئمة ا ممغيغلرياوا ممية ۵.
ـّ مراعاة جميع الحقوؽ   (.االجتماعّية واالعراؼ األخالؽ العاّمة، وال يكوف فيو إىانة أو شتـ ألحد، وأف تت



 :هليك لا ين ان األسئمة لدّللي  من أّن الا واص غوافح اسغوللي  يللكل السمغم اال وغو هاي۱.
اهممل األسممئمة اللممل غ ممام ال يوممث  لكواوهممي أكثممو اممن اممّوة   ممغ  االم ممة افممل : األسػػئمة التحّكمّيػػة-

ى العغمد طموح السمؤال ل سمه فمل (12) اا عغن االم غن ان ابسلايوةى اث   لطوح سؤاب  فل ال لمد 
لللكمد امن امد   مدح (  40) لكن  طوغ ة ا مغبة االم لمغنى الومن   مو السمؤال (  40) ال لد 

 .ان أ ل الا ال إلن دو ة الغ غن(  12) السؤال 
ُغ  ممد  رممي ابلومموا   ممن الاسمميو اممن أ ممل اللو ّممح اممن وممّدة اللمماّلو لممد  : االنحرافّيػػةاألسػػئمة -

اغ ممب  مممن ال يوممث أن . الا ومماص فغاممي غاممّص األسممئمة اللممل للممعو  لّلرممي لثغممو الوسيسممّغة لدغممه
ال يومث امث   فمل أثلميء طموح األسمئمة اللمل غلمعو ا لابلووافمغللّ ل اس  ي  اغعمم الن غدف   يلسمؤال 

 ؟سؤال ان لاع آاوا كم سي ة لويو اللم ي غ ام  طوح فلثغو الوسيسّغة لد  الا واص أّلري 



 



Oعلٌهم ٌنصب الذٌن األفراد أو العناصر مجموعة هو المجتمع :المجتمع تعريف 

 البحث مشكلة بها تتعلق التً العناصر جمٌع هو آخر وبمعنى معٌنة دراسة فً االهتمام

 كانت إذا فمثال ، معٌن إقلٌم سكان أو معٌنة جامعة طالب الدراسة مجتمع ٌكون وقد

  مدٌنة فً التربٌة مدٌرٌة فً العاملٌن لدى الوظٌفً الرضا مستوى هو الدراسة مشكلة

 وإناثا   ذكورا   التربٌة مدٌرٌة فً العاملٌن جمٌع هو البحث أو الدراسة مجتمع فان دمشق

 

Oالعٌنة هً مجموعة جزئٌة من المجتمع، وٌكون حجم العٌنة هو عدد  :تعريف العينة

من مجتمع الدراسة تحمل ( جزء)تعرٌف العٌنة بأنها شرٌحة كما ٌمكن . مفرداتها

 .  خصائص وصفات هذا المجتمع وتمثله فٌما ٌخص الظاهرة موضوع  البحث

 

 العينات يف البحث العلمي



 : التالية التعريفات نصوغ وبذلك
 البحث موضوع ادلشاهدات أو األحداث أو األفراد كامل  : الدراسة جمتمع1.

 .الدراسة أو
 .معينة بطريقة اختيارها يتم الدراسة جمتمع من جزئية جمموعة : العينة2.
 .العينة ضمن اختيارها يتم اليت ادلشاهدات أو  األفراد أحد :ادلفردة3.
O إن اختيار العينة بشكل دقيق  ومناسب يعطي نتائج مشاهبة إىل حد كبري

للنتائج اليت ميكن احلصول عليه عند دراسة كامل جمتمع الدراسة، وبشكل 
عام  كلما كان حجم العينة اكرب كلما  زاد متثيلها خلصائص اجملتمع موضوع 
الدراسة، لذلك ميكن تعميم النتائج اليت يتم التوصل إليها من خالل دراسة 

 األصليالعينة على جمتمع الدراسة 
 



اإلحصائية البيانات جمع طرق: 

Oالتالٌة الطرق بإحدى اإلحصائٌة البٌانات جمع ٌتم: 

 استبعاد دون المجتمع مفردات جمٌع من البٌانات تجمع فٌها :الشامل المسح طريقة1.

 اإلحصاء مادة فً التربٌة كلٌة طالب مستوى على التعرف أردنا إذا فمثال مفردة، أي

   ...وهكذا اإلحصاء مادة فً الطالب جمٌع درجات برصد نقوم

O     والجهد الوقت من الكثٌر إلى وتحتاج ومكلفة طوٌلة تكون عادة الطرٌقة وهذه 

 .تطبٌقاتها إمكانٌة عدم عن ناهٌك  والمال

 وتعمم الدراسة علٌها وتجرى المجتمع تمثل عٌنة اختٌار ٌتم وفٌها :العينة طريقة1.

 صادقا تمثٌال وممثلة صحٌحة بطرٌقة مختارة العٌنة كانت وكلما المجتمع على النتائج

 .ودقٌقة صادقة النتائج كانت كلما

 



Oالعينات أنواع    Types  Samples : 
Oىي العينات من رئيسيان نوعان ىناك :   
:العشوائية العينات1.

Random   Samples   : يكون التي العينات بأنها وتعرف 
 إحدى ليكون  محددة فرصة الدراسة مجتمع في عنصر لكل فيها

 يكون عندما المختلفة بأنواعها العشوائية العينة اختيار ويتم العينة، مفردات
 ويتم والعددية، الجغرافية الحدود حيث من ومعروف محدد الدراسة مجتمع

 حسب محددة لشروط يخضع عشوائي بشكل وإنما انتقائية غير بطريقة االختيار
 العينة وتنقسم .المجتمع في والتباين التجانس االعتبار بعين آخذين العينة، نوع

   التالية األنواع إلى العشوائية
O  

 



 يعني العينات من النوع ىذا : Simple  Random  Sample  البسيطة العشوائية العينة  أ-
 إما اختيارىا ويتم العينة، مفردات أحد لتكون المجتمع عناصر لجميع الفرص تكافؤ

 الطريقة ىذه استخدام ويتطلب العشوائية األرقام جداول أو القرعة، باستخدام
 تكون وبذلك الدراسة، مجتمع منها يتكون التي العناصر كامل  ومعرفة حصر ضرورة
 في الطريقة ىذه تطبيق ويصعب .مسبقا ومحددة معروفة عنصر لكل الظهور فرصة

 افضل وىي .العدد حيث من الكبيرة أو المتباعدة أو المتناثرة الدراسية المجتمعات
 .تطبيقها أمكن إن العينات أنواع

 المتتمه عناصر حصر ٌتم العٌنات من النوع هذا  ً :  Systematic Sample المنتظمة العينةب-

 العدد على المتتمه عناصر عدد ق مة  ثم عنصر٬ لكل مت ل لة أرقام وإعطاء

 اصغر عاوائً رقم اختٌار وٌتم ا ختٌار٬  ترة طول الناتج لٌكون للعٌنة المطلوب

 اللترة طول ونضٌى العٌنة٬ عناصر أول ت ل ل هو وٌكون ا ختٌار٬   ترة طول من

 اختٌار ٌنتهً حتى وهكذا الثان٬ً العنصر ت ل ل لٌنتج األول العنصر ت ل ل على

 .الملردات تمٌه
 

 

O  

 



 

Oحجمها عٌنة اختٌار أردنا إذا :مثال n=200  إحدى فً التسجٌل بطاقات من مجموعة من 

 .أخطاء بها التً البطاقات لندرس طالبا N = 3000 فٌها ٌسجل التً الجامعات

Oمفردة أول منها سٌسحب الذي الفترة طول ٌكون بان تقتضً المنتظمة العٌنة طرٌقة إن :الحل 

 15 إلى 1 من عشوائٌا رقما نختار ولذلك 15 =200 /3000  . وهً عشوائٌة بطرٌقة

 .8 ولٌكن

O15 الرقم نضٌف ثم ، 23 الرقم نسحب وبذلك 8 للرقم 15 نضٌف ثم ومن 8 الرقم نختار 

 .2993 رقم هً مسحوبة بطاقة آخر وتكون .... وهكذا ،38 الرقم لنسحب 23 للرقم

Oأحد تدريس مستوى يف مدرسته طلبة رأي يعرف أن مدرسة مدير يريد : مثال 
  يساوي ادلطلوبة العينة وحجم طالب، 1000 ادلدرسة طلبة عدد كان  إذا .ادلعلمني

 .طالبا 50 =   200 /1000كل من خيتار بسرعة، العينة على للحصول .200
 هي العينة  فإن وعليه .39 رقم وليكن عشوائيا، طالبا خيتار طالبا، مخسني أول فمن

 .9989 ، … ، 139 ، 89 ، 39 : األشخاص
 



 

 واضح (تجانس عدم) تباين ىناك يكون عندما العينات من النوع ىذا نستخدم :  Striated Sample  الطبقية العينةج-
 التباين، ىذا على بناًءا طبقات أو مجموعات إلى الدراسة مجتمع تقسيم يمكن بحيث الدراسة، مجتمع في

 طبقات إلى الطلبة تقسيم األفضل من انو نجد التطوعي، العمل نحو دمشق جامعة طلبة اتجاىات دراسة فعند
 الرسمية السجالت إلى بالرجوع انو ولنفترض .عليا دراسات رابعة، ثالثة، ثانية، أولى،  الدراسية السنة حسب

 :التالي الجدول في المبينة البيانات وجدت  الجامعة في
 

دراسات  سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنو أولى فئات الطلبة 
 عليا

 المجموع

 3000 200 600 700 800 700 عدد الطلبة



 

 

 



 

 

 



  :  nonrandom  Samples  (9)العشوائية غير العينات2.
 ىذه وتتصف دقيق، بشكل الدراسة مجتمع تحديد على القدرة عدم حالة في العينات ىذه تستخدم
 ىذه أنواع ومن .العينة في بالظهور الدراسة مجتمع أفراد لجميع الفرصة نفس تعطي ال بأنها العينات
 : يلي ما  العينات
 
 
 
 

 
 أىداف يخدم بما عينتو أفراد الباحث ينتقي :    Purposive  Sample  القصدية العينة(2

 الكفاءة حيث من مناسبة ىو يراىا التي غير شروط أو قيود ىناك يكون أن دون معرفتو على وبناء دراستو
 تعتبر ولكنها النظر وجهات لكافة ممثلة غير عينة وىذه غيرىا، أو االختصاص  أو العلمي المؤىل أو

 موضوع حول للباحث مناسبة قاعدة تشكل التي للمعلومات ثري ومصدر العلمي للتحليل متين أساس
 .الدراسة



.Iالكسرة أو القطعة عينة  Chunk   Sample   : كأن   المجتمع من  معين عدد باقتطاع الباحث ويقوم 
 قدرتها لعدم اإلطالق، على العينات أنواع اضعف وىي الدراسة، عليهم ويطبق أفراد عشرة أول يأخذ
 .المجتمع تمثيل على

.IIالتطوع عينة   Volunteer Sample    : مع التحدث مثل  إلجرائها متطوعين إلى الدراسات بعض تحتاج 
 ىذه تمثل ال غالبا و النفسية، أو التربوية التجارب إلجراء أو محدد، موضوع حول المباشر البث
 .اإلنجاز وسرعة العينة أفراد قبل من التعاون الباحث على تسهل ولكنها الدراسة، مجتمع العينة

.IIIالحصصية العينة   Quota  Sample   : فيها الدراسة مجتمع أن االختالف ولكن  الطبقية العينة  وتشبو 
 يكون أن يجب الطبقية العينة في أنو أي الطبقية في محددا المجتمع يكون بينما .محدد غير

 قصدية تكون الحصصية في ولكن الطبقة ضمن عشوائياً   االختيار
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 أاو ى إلن دواسة اان آاو إلن  يوث ان الدواسة  غلة و م غالم 
  من غلا   العغلة و م أن  من اتو يئغغن ان كثغو آواء الل ح

 :الري العااال ان ا اا ة
 .الدواسة ا لا  ا ودات ال يغن ل يله دو ة  •
 .الادواسة الظيهوة أا الالكمة ط غعة •
 .ال غيليت ان االرد  الاسلادم العغلة لاع •
 . ري ابلل ام ال يوث غوغد اللل الث ة اد  •
 ا يئص طوغح  ن غودده أا ال يوث غلا عه أن غاكن ال ح الاطل وداد •

 .الادواه الا لا  فل الظيهوة
 .العغلة بالغيو ال  اة االكم ة اال رد الا ت •
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   :الجدولية الطريقة
  و كريجيسي العالميه مه كل قدم

 (Kerjecie and Morgan 1970) مورجان
 يتضمه حيث العيىة حجم لتحديد جدولا 

 عىاصر لعدد األول عموديه الجدول
 العدد يمثل الثاوي والعمود المجتمع
 .العيىة عىاصر لعدد المقابل
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 أفضؿ مف الطريقة وىذه ااحصائية بالطريقة العينة حجـ يحدد
 وعند معروفاً  المجتمع أفراد عدد يكوف عندما سيما وال الطرائؽ
 الدقة توخي

 
 :مثؿ العينة حجـ لحساب معادالت ىناؾ

 أركف ىربرت معادلة•
  كوكراف معادلة•
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اهمل الالبغموات الليل مة  (:Quantative Variable)املتغرياث الكويت . 1
االلممل غعّ ممو  لرممي  ا مميدغو أا  ممغم اعغلممة اثممل الممدالى  أا  ممد  ممن  امغممة  غمميه

وتقسػـ إلػى اسلا  ال كيءى دو ة اللو غل الدواسل االا ن االطمال اغغمو  لمكى 
 :نوعيف
هتغرياث هستورة (Continuous Variable):  الكمان  غيليلمه ليل مة  من

 امغة اسلادام  ري  أا أداة لم غيه اثمل البغمو طمالى الما نى دو مة الومواوة أا 
 ... دو ة اللو غل الدواسل أا اسلا  ال كيء

 هتغرياث هنقطعت(Discrete Variable:)   الكان  غيليله ليل ة  ن  امغمة  مد
أا لعداد افغري غلا  الالبغو  غامي   موغوة اب غا مد فغرمي أو ميم كسموغة اثمل  مدد 
أفممممواد األسمممموةى أا العممممدد السمممملاح لومممميبت الممممابدة أا الطمممم ح أا المممم ااج ف اغمممم  

 .اسلاوةالويبت للا  أ داد  وغوة اب غاكن اللع غو  لري  لكل أ داد 



وهي   (Qualitative Variable):املتغريرياث النىييريت . 2
 :وتقسم لقسمين المتغيرات الت  تستخدم لتصويف المتغير ف  فائت متعددة،

 هتغريرياث اييريت(Nominal Variable :) و و يف عبيررة عين ا يم او
هثى و او و مفردة ف  المجتمع مثل الجوس يصوف إلى ذكر او ي عوصر او

و
 .ل

و و يف   :(Ordinal Variable)هتغرياث ترتيبيريت  عبيررة عين ا يم او
ي عوصر ف  المجتمع

و
و الترتيب ل

 .يعّبر عن التفضيل او
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