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 وأهدافها التعريف بالمادة

 خامسال: السداسي   منهجية وتقنيات البحث                                                                  :ادةم

 :ادةتعريف بالم
تهمذانق وليربربثذيفذدراسربربذانرتب ربربثثذن ةربرب  عذومربرب  ذطربرب اذانةربربلثذان  ن ربربيعتمربربلهذذأس سربرب  اذذمربربل  اذذدةاملربرب ذهعتربربهذ ربرب ت  

بحثذ ظريذكرب  ذأوذم ربلايذيقربل ذتقريربرذ رب اذانعمرب ذإلولاد مذنواألس س ثذانلظريثذويفذتك يلهمذانق وليذنمتحضريذوذ
،ذحبجربربمذشربربه دةذن ةربرب  عذأكربرب دليذيفذومربرب  ذانرتب ربربثذيفاملتم مربربثذيذنتتربرب مهمذباربربه دةذانت ربربر ذويلربرب  كذكربربء راتذاسربربتك مم

ذ.س ويذث ثذس و تذأسب و  ذمقةمثذب نتة ويذبنيذحم ضرةذوتطب ق
ذ:ط نبع ذانأ ذمُذذمنذ  هل ذل و ذويُذذ:أهداف المادةذ
ذ.إولادذانط نبذنملراس تذاألك دل ثذواملة بق تذاملهل ثذ-
ذذ.نبذنممه راتذامللهج ثذاألس س ثإتق  ذانط ذ-
ذ.متكنيذانط نبذمنذت ظ فذاملف   مذانلظريثذيفذإ راتذانبح ثذامل لا  ثذوإولادذم كرةذانت ر ذ-
ذ.إولادذانط نبذنممة مهثذيفذح ذماك تذوا عهذاال تم ويذواملهينذبتقل  تذومم ثذملهج ثذ-
ذ.املة مهثذيفذإولادذانا ص ثذانعمم ثذنمط نبذ-

ذ:محتوى المادة :لمسبقة المطلوبةالمعارف ا
ذاإلمل  ذمبف   مذانبحثذانعمميذ-
ذاإلمل  ذبتع ريفذانبحثذانعمميذ-
ذاإلمل  ذبأ  اعذانبح ثذ-
ذاإلمل  ذبأ  اعذانع ل تذ-

ذمراح ذانبحثذانعمميذو ط اتهذ-
ذصف تذانب حثذانعمميذ-
ذأسعذبل تذانبح ثذ-
ذا ت  رذم ض عذانلراسثذ-
ذماكمثذوفروضذانلراسثذ-
ذمل  جذانبحثذاملةت لمثذيفذانبح ثذانرتب يثذ-
ذ....(امل حظث،ذاالستب   ،ذاملق بمث)أدواتذمجعذانب    تذذ-
ذطرقذورضذانلت ئجذ-
ذذ.ت ث قذاملص درذواملرا عذ-
 اجل  بذانفينذواناكميذنكت بثذتقريرذحبثذومميذ-
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 :خصائص المنهج العلمي .0

ذك   - ذك ذانعم  ذس ات تذطب ع ثذأوذإ ة   ث،ذوإ ذم ذيراهذانبعضذتب يل اذوتغ يرااذبنيذامللهجذانعمميذواحلذيف

 .مل  جذانعم  ذن عذتب يل اذيفذاملل  جذوإمن ذيفذاإل راتاتذواألس ن بذانفل ثذاملعتملة

ذنك ذ - ذطب عي ذاكتا فذتفةري ذاملمكن ذمن ذأ ه ذانيتذمؤدا   ذب حلق قث ذانتةم م ذإىل ذانعممي ذامللهج يةتمل

 .باك ذلكنذمعهذإر  عذك ذظ  رةذإىلذأسب اظ  رة،ذأيذأ ذانك  ذملظمذ

ذنمحق ئقذ - ذوإدراكه ذمع رفه ذزي دة ذأ   ذانب حثذمن ذاألدواتذانيتذيةت لمه  ذانعمميذأفض  ذامللهج يعته

 .واألش  تذوانظ ا رذاملرادذدراسته ذوحتم مه 

ذت - ذوانتص راتذانيتذال ذاآلرات ذانة بقنيذ  صث ذآرات ذومى ذانكمي ذاالوتم د ذانعممي ذإىلذيرفصذامللهج ةتلل

 ...األسم اذانعمميذأوذتةتللذإىلذتفةرياتذغ ب ث،ذغريذم ض و ث،ذايلي ن   ث،

 :خطوات المنهج العلمي .0

ذنك ذوممذمل  جذحبثذ  صثذبه،ذإالذأ ذ ذن ا نك ذوممذم لا هذوطب عتهذاخل صث،ذوانظ ا رذانيتذيلرسه 

ذنمملهجذانعمميذ ذانع مث ذاملل  جذتارتكذيفذانق اول ذبءم ذ-  ه ذيفذةتعرضه  ذانتفص  ذف ه  ذيتم ذومىذأ   ز

ذ:ذوتتم  ذيفذ-ول وينذالحقثذ

ياعرذانب حثذب ملاكمثذ  لذتع ممهذان  ميذومنذو   تهذوتف ومهذمعذحم طهذاملهينذذ:الشعور بالمشكلة . أ

م  ذتفايذظ  رةذانتأ رذانلراسيذيفذ)وانرتب ي،ذومنذتبصرهذمل ذيلثذمنذح نهذمنذظ ا رذوماك تذ

 (.امللرسث

ذتتضمنذذ:المشكلةتحديد   . ب ذوب رات ذأو ذتة ؤالت، ذشك  ذيف ذوص  غته  ذانلراسث ذحم  ذاملاكمث بم رة

ذواملؤثرةذ ذهب  ذواملتصمث ذهل  ذواجل ا بذاحمللدة ذأ رى، ذبظ ا ر ذو  ته  ذأو ذأسب اذاملاكمث، ذون االستفه  
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ذكف تةذامللرسني:ذظ  رةذانتأ رذانلراسي،ذاجل ا بذاحمللدةذواملتصمثذهب ...ذ)ذف ه ، ،ذ  ذانقةم،ذان ك ت،

 ...(.املل  جذانلراس ث،ذ ظ  ذانتق مي،

يفكرذانب حثذيفذحم لذمبلئ ثذأوذإ  ب تذمؤ تثذنمتة ؤالتذانيتذص غه ذس بق ا،ذأوذذ:صياغة الفروض . ت

ذ ذانظ  رة ذحلوث ذسبب ذتفةر ذنلىذ)ختم ل ت ذانلراسي ذانتحص   ذيف ذان ك ت ذ ةبث ذتلي ذيؤثر م  

 ...(.املتعممني،

م  ذيعتهذان ك تذ) حثذبعضذاالفرتاض تذانيتذيؤمنذهب ذأوذيةممذبصحته ذيضعذانبذ:وضع المسلمات . ث

ذو تذاستلو ئه ذ ذاسرت  وه  ذومم ث ذيف ذوية  م ذاملع رف، ذواكتة ا ذانتعمم ذو ام  ذمن ذأس سي و م 

 ...(.الست لامه ذيفذم ا فذ ليلةذيفذاالمتح   ت،

ذذ:تحديد العينة .ذ  ذتام  ذانيت ذانع لث ذ  عذوحجم ذانب حثذبتحليل ذاملعل نيذيق   ذواألفراد مفرداتذدراسته

ذكك ذ ذانظ  رةذومىذاجملتمع ذمنذانصعبذدراسث ب نلراسثذوانيتذتاتقذمنذاجملتمعذاألصميذنمبحث،ذأل ه

 ...(.م  ذخيت رذانب حثذ ةمذأوذ ةمنيذمبؤسةثذانتعم مذاالبتلائيذنلراسثذظ  رةذانتأ رذانلراسي،)

ذذ:أدوات البحث . ح ذادواتذجلمع ذانب حثذب  ت  ر ذ  ذيق   ذيق   ذأو ذانلراسث، ذو لث ذمن ب    تذدراسته

يفذامل  لذانة بقذلكنذنمب حثذأ ذخيت رذا تب رذ)بتصم مه ذأ ذملذت  لذ    ة،ذهبلفذا تب رذفرض  تهذ

 ...(.ان ك تذوا تب رذحتص ميذأوذسج تذ ت ئجذانت م  ذأفرادذو لثذانلراسث،

ذبتطب قذاألدواتذومىذممعذانب حثذخمتمفذانب    تذذ:جمع البيانات وتحليلها . خ انيتذمتذاحلص لذوم ه 

م  ذيرتبذب    تذانكم ثذبعلذتفريغذ)ذأفرادذو لثذانبحثذويرتبه ذويلظمه ذن ةه ذحتم مه ذوانتع م ذمعه ذ

ذبأس ن بذإحص ئ ثذ ذويع جله  ذإحص ئ ث ذيفذ لاول ذاال تب راتذاملةت لمث ذومى ذانع لث استج ب تذأفراد

 (.ذ...مل سبثذكتحم  ذانتب ينذم  ،
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ذك نكذتفةرياتذهل ذحةبذذ:تفسير النتائج . د يق  ذانب حثذبتحم  ذ  هذانب    تذوفقذم ذ لذافرتضهذويقل

ذ ذحب ه ذبلايث ذيف ذوضعه  ذانيت ذانفرض)املةمم ت ذحتقق ذم   ذتأ ر مذ: ذومى ذاألطف ل ذذك ت ذتلي يؤثر

ض حذهل هذانلت ئجذوفهمذمعذإوط تذتهيراتذنملت ئجذاملت ص ذإن ه ،ذأيذتقلميذامل يلذمنذانت ذ...(ذانلراسي،

 .انع ام ذاملرتبطثذهب هذانلت ئجذومق ر ثذ ت ئجذانبحثذبلت ئجذحب ثذأ رىذتتعمقذبلفعذانظ  رة

ذ  هذذ:استخالص التعميمات .ذذ ذن عمم ذمنذولمه ذافرتاض ته ذبتحقق ذيت افق ذمب  يةتلتجذاخل ص تذانع مث

محلذمنذزي دةذانتأ رذانلراسيذنلىذم  ذن)انلت ئجذومىذجمتمعذانبحثذوومىذانظ ا رذاأل رىذاملا هبثذ

 ذذ(.املتعممنيذو بذوضعذبرامجذتلريب ثذوتعم م ثذن ي دةذمةت ىذان ك تذوتلم تهذنليهم

ذك فثذ  ا بهذويهزذمج عذمراحمه،ذذ:كتابة التقرير .ذر يق  ذانب حثذيفذ  هذاملرحمثذبءولادذتقريرذنمبحثذيام 

ذمع ملذانبح ذف ه  ذنمتقريرذمبقلمثذيلد ذكت بته ذوخمتمفذانع ائقذانيتذح نتذدو ذبم غذويبلأ ذوأس س ته ث،

 ذ.ذذبعضذأ لافهذمنذانبحثذكك 

 :أهداف البحث العلمي .4

ذ:يهلفذأيذحبثذومميذإىلذحتق قذاأل لافذانت ن ث

 .اكتا فذمعم م تذوحق ئقذوو   تذومم ثذ ليلة -

 .تذس بقثانكافذونذحق ئقذو  ا نيذملذيكافذوله ذبعل،ذأوذانتأكلذمنذص ح ثذمعم م تذو ظري  -

 .تص يبذأوذتلق حذ ظري تذو  ا نيذ صلذتط ير  ذمب ذيت افقذوتط رذوجتلدذانظ ا رذوحم طذحلوثه  -

 :تصنيف البحوث العلمية .0

،ذجم الهت ذأوذم ض و هت ،ذأوذومك هن ذت  لذولةذتصل ف تذنمبح ثذانعمم ث،ذفهل كذمنذيصلفه ذحةبذأغراضه 

ذكطب عثذب    هت ،ذأ س قل ذبل عذمنذ)حةبذملهج ته ذحةبذص غذانتفكري،ذأوذوذحةبذمت    ذخبص ئصذمع لث

ذ(.ذانتفص  ذأل هذاألك رذاست لام اذ
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 :تصلفذانبح ثذانعمم ثذحةبذأغراضه ذإىلذ:تصنيف البحوث حسب أغراضها .ذأ

ذاملف   ميذيفةرذذ:بحوث أساسية - ذأوذتعم مذأوذ  عذمنذانتلظ م ذانت ص ذإىلذ ظريث يك  ذانغرضذمله 

ذويصفذانع   تذ ذانبحثذانظ ا ر ذأ  ذكم  ذأمهيق ث، ذأدنث ذوفق ذو  نبذ ظري تذو  ا نيذو مث بنيذمتغرياهت 

 .ذاألمهيقيذي نلذمعرفثذ لذالذتةت ل ذيفذامللىذانقريب

ذتطب ق تذواست لام تذذ:بحوث تطبيقية - ذاستقص ت ذيتم ذمعنيذأو ذم لا  ذيف ذ ظري تذومم ث ذف ه  ختته

األس س ث،ذوتأيتذ ت ئجذانبح ثذانتطب ق ثذيفذشك ذمن ذ ذوأطرذذنممعرفثذانلظريثذانيتذمتذانت ص ذإن ه ذيفذانبح ث

 .وأ ظمثذمعرف ثذ  بمثذن ست لا 

ذانت ص ذإىلذأحك  ذونذ لوىذ ا طذأوذماروعذأوذ طثذوم ذأوذبر  مج،ذذ:بحوث تقويمية -  لفه 

 .ذاستل داذإىلذمع يريذأوذمن ذ ذأوذ  اولذيتكمذإن ه ذمتذانت ص ذإن ه ذيفذانبح ثذانتطب ق ث

تقتصرذو دةذومىذمم رس تذوبرامجذ  صثذوتك  ذذاتذطب عثذتطب ق ثذوتق ل ث،ذبغرضذذ:بحوث إجرائية -

تقصيذ  ا بذانلقصذوانقص رذيفذ  هذاملم رس تذوانهامجذم ضعذانتق مي،ذوتصم مذأن  تذتط ير  ذوحتةنيذ

 .األداتذف ه ذوجت يلهذمب ذيتل سبذومعط  تذجمتمعذانبحث

 :بياناتها تصنيف البحوث حسب طبيعة . ب

ذوامل حظثذذ:البحث الكيفي ذبأ  اوه ، ذك ملق بمث ذك ف ث ذبأدواتذ   س ذانب    تذانك ف ث ذجبمع ذانب حثذف ه يق  

ذكمم تذأوذص رذمثذيممه ذبطريقثذاستقرائ ثذمعذانرتك  ذومىذ،ذ...بأ  اوه ،ذحتم  ذان ث ئق،ذ انيتذتك  ذيفذشك 

ذانبحث ذو لث ذيفذحليثذأفراد ذرذ)املع يذانيتذترد ذ3002 ب، ذويم ذ(81: ذومش ن ث ذمعقلة ذص رة ذببل ت ذن ق   ،

ذمفص ذن  ه تذ ظرذاملا ركنيذيفذانبحثذن ةتلتجذتص رذو  ذنمم  فذوانظ  رةذم ضعذ انكمم تذويضعذتقريرا

،ذويللر ذضمنذانبح ثذانك ف ثذذانلراس تذاإلي ل غراف ث،ذانلراس تذانظ  ريث،ذ(32:ذ3002انبملاوي،ذ)انبحث
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ذحتم  ذان ث ئق،دراس تذانتف و ذانرتب ي، ذانلقل ذاحل نث، ذدراسث ذانقصصي، ذدراس تذانةرد ذ ذانرم ي، ف هذيهتمذ....

 .نبحثذيفذاإل  بثذونذاألسئمثذانيتذتبلأذبربذم ذا؟ذوك ف؟ذوبأيذطريقث؟ب 

ذك الستب    تذواال تب راتذذيق  ذانب حثذف ه: البحث الكمي - ذكم ث جبمعذانب    تذانكم ثذبأدواتذ   س

ذامل ذوشبك ت ذ حظث، ذومع جلته ذ... ذهبلفذحتم مه  ذولديث ذ  م ذإىل ذاستج ب تذحم نث ذشك  ذيف ذتك   انيت

إحص ئ  ذمبع دالتذو  ا نيذإحص ئ ثذبغرضذإم دذانع   تذبنيذاألسب اذوانلت ئجذوانتعبريذوله ذر م  ذوتعم مذ

،ذويللر ذضمنذ(20:ذ3002أب ذو  ،ذ) ت ئجذانتحم  ذومىذح التذأ رىذأوذومىذجمتمعذانبحثذاألصمي

بص رةذأكهذب ألسئمثذف هذيهتمذ ....انبح ثذانكم ثذانلراس تذان صف ث،ذاالرتب ط ث،ذاملق ر ث،ذانتتبع ثذوانلم ئ ث،

 .ح لذكمذان من؟ذوكمذانعلد؟ذوإىلذأيذملى؟

ذم  ذفلذ:البحث المختلط - ذانلمجذأو ذف ه ذوذيتم ذانبحثذانكميذوانك فيذوطر ه ذك ذمن ذ،ملا مه  ت

ذانلمق ذي،ذراسثذواحلةيفذدذومفه م ته ت افقذانطرقذانكم ثذوانك ف ثذ:ذ هملطذمنذانبح ثذومىذمب دئذ ذ  ا

ذاوتم دذانب حثذومىذأك رذمنذمل  ذحب يذلكلهوذذ،يفذدراسثذواحلةذ  ثذتت حذنمب حثذامك   ثذاست لامهبلرذ

طثذأ ذيةتف لذلكنذنمب حثذ ت جثذالست لامهذطرقذانبحثذامل تمذكم ذذ،منذان ص لذاىلذ ت ئجذأفض ذوأومق

 .ك نكذت  يذو  اذك ذملهم ذ،قذانكم ثذوانك ف ثذانيتذيةت لمه منذمم  اتذك ذمنذانطرذ

ذانعمم تي :تصنيف البحوث حسب منهجيتها . ت ذانيتذيتبعه ذذتفق ذانطريقث ذامللهجذ   ذأ  ذومى وانب ح   

 قذحب ثذيؤديذإىلذذانعق ذيفذدراسثذم ض عذم ذنم ص لذإىلذ     ذو  ،ذأوذم  بذ  مع،ذأوذ  ذفنذترت بذد 

ذف ه ذ ذاملتبعث ذوانةب  ذ  ا بذانلراسث ذنتعلد ذتبع  ذانبحثذانعممي ذتعلدتذمل  ج ذ ل ذووم ه كافذحق قث،

 :نكافذاحلق ئقذانعمم ثذومنذب له 

يهتمذف هذب   ئعذوأحلاثذحلثتذيفذامل ضي،ذيعتملذانب حثذف هذومىذمجعذب    تهذمنذذ:البحث التاريخي -

ع يريذتبل   ذمؤر   ذوومم تذيفذتق ميذمص درذاملعم م تذانت رخي ثذو قل  ذ  ر   ذمص درذأون ثذوث   يثذوومىذم
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ذواملع يذ ذيفذمضم  ذحمت ا   ذان قث ذمنذ  لذدر ث ذودا م   ذف ه، ذان قث ذودر ث ذومصلا  ته ذاملصلر منذأص نث

 .ذاملةتق ةذمله ،ذن ع لذ ةجذاحلق ئقذيفذس  قذملظمذالست  صذانلت ئجذواحلق ئق

  ئعذانرا لثذنمظ  رة،ذمنذح ثذطب عثذانظروفذواملم رس تذواالجت   تذيهتمذف هذب ن ذ: فيالبحث الوص -

ذك ف  اذب صفه ذ ذك نكذب صفذانع   تذبنيذانظ ا رذاجل ريثذوصف اذد  ق ا،ذويعهذوله  انة ئلةذح ن  ،ذويهتمذف ه

ذت ضحذمقلارذ  هذانظ  رة،ذأوذوب   ذ ص ئصه ،ذوكم  اذبءوط ئه ذوصف اذر م  اذمنذ  لذاألر   ذواجللاولذانيت

حجمه ،ذوحتليلذانع   تذبنيذول صر  ،ذأوذدر ثذارتب طه ذمعذانظ ا رذاأل رى،ذوحم والذان ص لذإىلذانتحكمذ

يفذ  اذانصلدذأ ذامللهجذان صفيذالذ(ذV.Dalen, 1962)ف ه ذوانتلبؤذهب ذيفذاملةتقب ،ذويؤكلذف  ذداننيذ

ي ةرذفهمه ذوتفةري  ،ذمعرفثذانع   تذاملتب دنثذبنيذاحلق ئقذمم ذذيقفذوللذوصفذانظ  رةذفقطذب ذلكنذمن

 .ارتب ط ث،ذتط ريثمةح ث،ذ:ذدراس تذح ثذان صف ثانبضمنذذويللر 

ذمةح اذذ:الدراسات المسحية ذأ رات ذم ض عذانلراسث،ذذمش ن  اذذيتمذف ه  ذاجملتمعذملك   تذانظ  رة جلم عذأفراد

أوذتعم مذ ت ئج،ذذ،أوذاخت ذذ راراتذح لذمآهل ذ،نع ام ذاملةببثذهل ومم  اهت ،ذهبلفذوصفذانظ  رةذوتا  صذا

واال تب راتذبأ  اوه ،ذواملق ب تذذ،يةت ل ذيفذمجعذانب    تذواملعم م تذف ه ذوس ئ ذولةذمله ذاالستب    ت

ذذ،وامل حظ تذبأ  اوه  ذوانةج تذوان ث ئق، ذوغري  ... ذحتتذانلراس تذاملةح ث. ذتللر  ذانرتب ذ: يثذاملة ح

ذ.،ذمة حذانرأيذانع  ،ذاملة حذاال تم و ث(املضم  )،ذحتم  ذانعم ،ذانتحم  ذان ث ئقيذ(انتعم م ث)

ذانتعرفذومىذاالرتب ط تذوانع   تذبنيذاحلق ئقذاملتصمثذب نظ  رةذنم ص لذإىلذذ:الدراسات االرتباطية  لفه 

حل نثذومىذأهن ذتقصيذنمحق ئقذهبلفذفهمذمعمقذنمظ  رةذووصفه ،ذوتللر ذضمنذانلراس تذاالرتب ط ثذدراسثذا

ذك ألسرةذأوذ ذكح نثذأوذن حلةذا تم و ث فهمذانع   تذبنيذانع ام ذانيتذلكنذأ ذتاك ذاخلص ئصذاملم  ةذنمفرد

،ذ  ةذانع  ثذبنيذمتغريينذأوذأك راجلم وثذأوذاملؤسةث،ذودراس تذانع   تذاالرتب ط ثذانيتذتف لذيفذتقليرذ  عذوذ

نألسب اذانيتذيتمذمنذ  هل ذاكتا فذاألسب اذاملمكلثذنلم ذ ذمعنيذمنذانةم ك،ذوذنكذذوانلراس تذاملق ربث
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ذالذتتبعذ فعذ ذوجمم وثذأ رىذما هبثذنكله  ذمع ل  وهذإ راتذمق ربثذبنيذجمم وثذمنذاألش  صذتتبعذسم ك 

ذ.ذذانةم ك

ق ر ثذبنيذأو هذانابهذتبحثذيفذانع ام ذوانظروفذانيتذتؤديذإىلذحلوثه ذمنذ  لذم: الدراسات المقارنة

ذك نكذطرقذإحص ئ ثذذذواال ت فذنعلةذظ ا رذأوذبنيذجمم و تذيفذانظ  رةذم ض عذانلراسث، وتةت ل ذف ه 

 .كلراسثذانع  ثذبنيذمتغريينذأوذأك رذأوذاملق ر ثذبنيذجمم وتنيذأوذأك رذيفذمتغريذواحلذأوذأك ر

ذكلا: الدراسات التطورية نثذنم من،ذوتللر ذضمله ذدراس تذانلم ذب نطريقتنيذيهتمذف ه ذب نتغرياتذانيتذحتلث

انط ن ثذأوذانعرض ثذوانيتذيهلفذف ه ذوصفذطب عثذانتغرياتذانيتذحتلثذوللذاال ة  ذذوهذمراح ذانلم ذيفذ

ذا تم و ثذ ذأبع د ذون ذب    ت ذجتم ع ذهتلف ذوانيت ذانع مث ذاالجت   ت ذودراس ت ذومعلالهت ، ذامل تمفث مراحمه

ذ ذوس  س ث، ذانب حثذوا تص ديث ذن ةت مصذمله  ذس بقث، ذفرتاتذزمل ث ذ  ل ذاالجت   تذانة ئلة نمتعرفذإىل

ذ.ذذاحتم التذو  عذأحلاثذمع لثذيفذاملةتقب 

ذكم ذ يذدو ذتغ ري،ذأوذ  ذدراسثذذ:البحث التجريبي -   ذامللهجذان يذيق  ذومىذدراسثذانظ ا رذاإل ة   ث

ذكم ذمه ذوم هذيفذان ا عذدو ذا ،ذو ت جثذنصع بثذتطب قهذومىذاأل رىذنتحكمذيفذاملتغرياتانع  ثذبنيذمتغريين

ف هذذانك ريذمنذانظ ا رذاإل ة   ثذودراسته ذيفذان ا ع،ذفء ذانب حثذيمجأذإىلذامللهجذشبهذانتجرييب،ذوان يذيهتم

جبمعذب    تذجتريذحتتذظروفذضبطذمقللثذتام ذانتحكمذامل  هذب نظروفذانيتذتؤديذإىلذتغرياتذأوذو  ئع،ذ

،ذوتظهرذصع ب تذ(28-32:ذ3002انك  يذواناريفني،ذ)ومم  تذاملا  لةذوانتفةريذهل هذانتغرياتذوتقلني

ذإىلذ ذيمجأ ذمعمه ذالذيةتط عذانب حثذاحلص لذومىذتص م مذجتريب ثذحق ق ثذمم  ذك نكذوللم  امللهجذانتجرييب

نصلقذانلا ميذواخل ر يذومىذانبحثذشبهذانتجرييبذان يذيت افقذمعذطب عثذانظ ا رذاال ة   ث،ذوي ولذتعظ مذا

ذ ذوست  مي ذك مب  ذأورد ذو ل ذس ات، ذمله ذ8728حل ذانتجريب ث ذشبه ذانتص م م ذمن ذانك ري ذاجملم وثذ: تصم م

 .ان احلة،ذتصم مذاجملم و تذاملتك فئث،ذتصم مذانةمةمثذان مل ث،ذتصم مذتلويرذاجملم و تذشبهذجتريب ث
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ذ:ب اذ  ذم ذمبذجتلبهذوللذا ت  رذملهجذانبحثاجلليرذب ن كرذواإلش رةذإن هذيفذ  اذان: مالحظة

 .أ ذيك  ذامللهجذ لفذيفذحلذذاته -

 .ول ذانتأكلذمنذمل سبثذامللهجذملاكمثذوم ض عذانبحث -

 .ول ذ لرةذانب حثذومىذإ راتذتعلي تذومىذامللهجذان يذا ت ره -

 . حول ذ لرةذامللهجذاملتبعذومىذت فريذانب    تذاملطم بث،ذأوذمع جلته ذب ناك ذانصح -

 :أسس اختيار منهج البحث .9

ذ: ل كذولةذاسعذومب دئذومىذانب حثذأ ذيأ    ذبعنيذاالوتب رذوللذا ت  رذملهجذحب هذومله 

 .امللهجذاالستقرائي،ذامللهجذاالستلب طي: صيغة التفكير المتبعة -

 .امللهجذانت رخيي،ذامللهجذان صفيذ:زمن البحث -

 . نثامللهجذاحلقميذاملةحي،ذدراسثذاحل: مكان البحث -

 .امللهجذان صفي،ذامللهجذانةبيب،ذامللهجذاالرتب طي،ذامللهجذانتتبعي: هدف البحث -

 .امللهجذانتجرييب،ذامللهجذشبهذانتجرييب: ضبط المتغيرات -

 .ملهجذانبح ثذاألس س ث،ذملهجذانبح ثذانتطب ق ث: إمكانية التطبيق -

 .ذمه امللهجذانكمي،ذامللهجذانك في،ذأوذك : طريقة تحليل بيانات البحث -

 : الباحث العلمي .0

 :خصائص الباحث العلمي . أ

انيتذيكتةبه ذمنذاخلهةذوانقراتةذواالتص التذانعمم ثذح لذملهج ثذانبحثذانعمميذمت كذاخلمف ثذانعمم ثذا -

 .املهل ث

 .بذأ ذتةت ل ذيفذمج عذ ط اتذانبحثاط عذووممذانب حثذب ملع جل تذاإلحص ئ ثذانيتذم -
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 .مذنمحكمذومىذاألم رانفطريذانةم ذامت كذاإلدراك -

 .انرغبثذاجل دةذيفذانبحث -

 .انصهذوانع  ذومىذاستمرارذانبحثذرغمذانصع ب ت -

 .وض حذانتفكريذوصف تذان  ن -

 .واستق ن ثذتقصيذاحلق ئقذومجعذانب    تذبصلقذوام  ث -

 .املعرفثذانة بقثذح لذم ض عذانبحث -

 .ول ذاالك  رذمنذاال تب سذواحلا  -

 . ت ئجهمذدو ذمهرذوممياآل رينذوول ذانطعنذيفذذانب ح نيجن زاتذءاالش دةذب -

 . لرذاإلمك  ذيفذحتم  ذواست  صذانلت ئجذ  صثذانتجردذوامل ض و ث -

 .وض حذانعب راتذوانلالالت -

 .ول ذح فذأيذحجثذتل يفذاراته -

 :االعتبارات األخالقية والقانونية للبحث العلمي . ب

ومىذأيذحبثذأوذذEthical and legal considerations لذتلطبقذاالوتب راتذاأل    ثذوانق     ثذ

ب حثذيفذمج عذاجمل التذوامل  دين،ذنكله ذ لذتبلوذباك ذواضحذأوذأك رذأمه ثذيفذجم لذانبح ثذانرتب يثذوانلفة ث،ذ

ذانب حثذف نك  ذ ذن نكذأكلتذذيتع م ذمعذاإل ة  ذباك ذمب شر،ه ذاإل ة  ذ فةه، وأ ذمعظمذو ل تذأحب ثه

ذانرتب ي ذانبح ث ذمجع ث ذاألمريك ث ذEARA، 1991)ث ذ( ذاأل    ثذومى ذاملع يري ذببعض ذانب ح ني ذانت ا  أمه ث

بكف تةذذتمعهذوك ذمنذنهذو   تذمهل ثذمعه،ذوب نت يلذاجن زذحبثوجمذ،وانق     ث،ذبغ ثذاحلف ظذومىذس مثذانبحث

ذكرذ ذوأفرادذو ل تذانبحث،و ن ث،ذمعذاحلف ظذومى  ف ذومىذ ص ص  هتمذويذامثذوحق قذاألفرادذاملا ركنيذمعه،
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اوتب راتذأوذمع يريذأ    ثذيلبغيذأ ذيمت  ذهب ذانب حثذجت هذأفرادذ(ذ80)ويرت ذش ص  هتم،ذوا رتحتذ  هذاجلمع ثذ

ذ:و لثذحب هذو  هذاملع يريذواالوتب راتذ ي

ض ذأ ذيأ  واذيقذألفرادذانع لثذأوذألون  تذأم ر مذاالط عذومىذخم طرذانبحثذوا عك س تهذانةمب ثذوم هم،ذوبفذ-

 .ن نكذيلبغيذأ ذيطمع اذومىذأ لافذانبحثذوانتغرياتذانيتذ لذتطرأذوم هذا ركث،م افق هتمذ ب ذامل

 .ول ذاستغ لذأيذملفعثذش ص ثذنمب حثذس اتذمنذأفرادذانبحثذأوذمنذمؤسة تهذ-

ذكع لثذنه،ذأ ذالذيةتغ ذانب حثذم  عهذومهذاآل رينذ-  ركنيذاال ةح اذمنذويقذنمماذومىذاملا ركثذيفذانبحث

 .انبحثذيفذأيذو تذيا ؤو 

 .أ ذيراويذانب حثذس  س تذاملؤسةثذوإرش داهت ذ-

وا ذيقم ذح التذانتم يهذانيتذيضطرذذملا ركني،ذأوذمعذمم ميذاملؤسة ت،مراو ةذانل ا ثذوانصلقذيفذو  تهذمعذاذ-

 .أسب اذذنكذانتم يهذأوذانتضم  إن ه ذأح    ذوخيهذاملا ركنيذأوذمم ميذاملؤسة تذبعلذاجن زذانلراسثذب

 .أ ذيراويذانب حثذانفروقذان ق ف ثذوانليل ثذواجللة ثذوغري  ذمنذانفروقذاملؤثرةذوللذإ راتذحب هذوكت بثذتقريرهذ-

أوذذلذتك  ذهل ذ ت ئجذا تم و ثذسمب ث،أ ذيقم ذانب حثذ لرذاإلمك  ذمنذاست لا ذاألس ن بذانبح  ثذانيتذ ذ-

 .ط ذانطمبثذأوذحترمهمذ  تاذمنذامل دةذأوذحض رذ  و تذانلراسثاإل راتاتذانيتذ لذتع

أ ذيراويذانب حثذس مثذانلا ط تذاملؤسة ثذانيتذمريذف ه ذانبحث،ذويلبغيذتلب هذمم م ه ذوم ذ لذحلثذمنذذ-

 .تأثرياتذأوذ لذحتلثذ ت جثذإ راتذانبحثذف ه 

وم ئمثذومب شرةذإىلذاجملتمع تذأوذاملؤسة تذاملعل ثذأ ذي ص ذانب حثذاستلت   تهذوأمه ته ذانعمم ثذبمغثذواضحثذذ-

 .ونك ذمنذنهذصمثذب نبحث

ذ.يقذنمما ركنيذأوذملة وليذانب حثذبء ف تذ  يتهمذإذذيلبغيذمح يثذسريثذاملا ركنيذوانب    تذ-
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ذذذذذذذ ذاملع يري ذ  ه ذون ذاملهلثافض  ذحن  ذأ رى ذانت ام ت ذفهل ك ذاألفراد ذأ     اذذ،جت ه ذمةؤول أم  ذذف نب حث

إذذيتمذ ارذاألحب ثذو دةذو لذيةت مر  ذاآل رو ،ذن اذيك  ذمم م ذبص رةذأ    ثذبء راتذذ،املةتف لينذمنذانبحث

ذكم ذ يذبص رةذ  يهثذود  قثذمنذ انلراسثذحب ثذالذتؤديذانلت ئجذإىلذإوط تذمعم م تذمضممث،ذوا ذي كرذانلت ئج

إىلذأ ذبعضذ(ذKromrey, 1993)ذكرومريذذياريوذذ،((Donald Ary, 2004, 561غريذتضم  ذأوذحت ير،ذ

ىلذانةه نثذيفذإ راتذانبحث،ذف قع  ذيفذأ ط تذأوذتضم  تذغريذمقص دة،ذأوذأهنمذيلظرو ذإىلذانب ح نيذل م  ذإ

ذيفض ذ ب ذانبلتذذ  ن ثذمنذأيذ م ،ذومىذأهن أحب ثهمذجذ ت ئ ذتلومذتص راهتمذاملةبقث،ذمم  ويةع  ذإىلذ عمه 

ذمنذانتأثريذذثرا عمم ث قذبهذتصذأوذزم  ذنمب حثذيق  ذخمب نبحثذأ ذ  طثذانبحثذنمتأكلذمنذد ته ذو م   

ذ.(02،ذ3002وردذيفذانكب ةيذوانعمري،ذ)ان ايتذنمب حث

 ذ:أخطاء شائعة قد يقع فيها بعض الباحثين .ذت
ذاملتبعث،ذأوذمنذانل ح ث لذيقعذ انمغ يثذذبعضذانب ح نيذيفذبعضذاأل ط تذانيتذتتل عذمنذأ ط تذيفذامللهج ث

ذ:واناكم ثذنتقريرذانبحثذو مث،ذولكنذتم  صه ذيفذانلق طذانت ن ث
ذتعبريااذواضحا ذونذاحملت ىذاملرادذحب ه -  .ول ذاالستقرارذومىذامل ض عذواحلذأينذيصبحذانعل ا ذالذيعهر

 .ول ذانقلرةذومىذوضعذاخلطثذان مل ثذمللةذانبحث،ذأوذول ذاالنت ا ذهب ذإ ذو لت -

 .نبحثذنلىذانب حثول ذوض حذملهجذا -

 .ول ذاالستقرارذومىذرصلذاملص درذواملرا عذرصلااذورا  ا ،ذأوذر م  اذ -

 .يفذأم كنذوضعه ،ذويفذاناك ذانع  ذنمبحثب له ذأوذول ذاالستقرارذومىذو م تذانرت  م،ذوان  ف،ذواخلمطذ -

ونذاملصلرذأوذذ ملر عذانل   طذبي،ذواالكتف تذفقأ  ذاملعم مثذمنذمصلر  ذأوذمر عه ذاألس سإغف لذبعضذانب ح نيذإىلذ -

 .املر عذاألس سي

ةذاملب شرةذمثذاإلش رذذعذ  اذاال تب سذبنيذو ميتذتلص ص،أ ذيضذدو ذدرذأوذمرا عيمجأذبعضذانب ح نيذإىلذاال تب سذمنذمص  -

 .املرا عذ  اذاملصلرذأوذاملر عذيفذ  ئمثتذ ثبأ ذيغف ذاكإىلذاملصلرذأوذاملر عذمعذهن يثذاال تب س،ذأوذذ

 .ق  ذانمغثذانعرب ثذص  غثاذوأسم با ،ذوتطبِّ قذ  اولذانمغثذانعرب ثذحن   ذوصرفهإت -
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ذإشكالية البحث. المحاضرة الثانية

 تمهيد

يتم  ذم لا ذانعم  ذاال تم و ثذواال ة   ثذبتعلدذم اض عذانبحثذف ه،ذمم ذمعمهذوسط اذ صب اذنمبحثذيفذانظ ا رذ

 تق تذم ض عذنمبحثذنهذف ئلةذا تم و ث،ذوأل ذياك ذحب هذ  اذ  مثذمض فثذاملرتبطثذبه،ذم ذيت حذنمب حثذمتةع ذال

ذو  اذ ذم ض عذحب ه، ذبعل يث ذومىذانب حثذأ ذخيت ر ذحم لذملا ك ذا تم و ث، نمحق ذاملعريفذوانعمميذوأ ذيقل 

ذ.ذامل ض عذان يذيؤولذإىلذطرحذتة ؤلذأس سيذيةمىذب إلشك لذتق  ذوم هذمراح ذانبحثذان حقث

 :كالية البحثمفهوم إش .2

ب إلشك ن ثذبأهن ذم ض عذي طذبهذانغم ض،ذأيذظ  رةذحتت  ذإىلذتفةريذإلزانثذ  اذانغم ض،ذأوذ يذذيقصل

ذإبرازذ ذانب حثذمن ذيتمكن ذوللم  ذتتضحذم محذاإلشك ن ث ذم ، ذح لذم ض ع ذانتة ؤالتذانيتذت  ر ذمن جمم وث

  ذمع جلثذومم ثذتتضمنذإمك   ثذانتقصيذانظ  رةذم ض عذحب هذمنذ  لذورضذ لفذانبحثذيفذشك ذسؤالذيت

ذ.هبلفذإم دذإ  بثذك ف ثذنه

 :الفرق بين مشكلة البحث وإشكالية البحث .0

ذأوذ ذانبتذيفذصحته  ذلكن ذانيتذال ذانقضّ ث ذو ي ذانلت ئج، ذاناكذيف ذت ري ذانيت ذاملة ئ  ذمن ذاإلشك نّ ث تعته

ذ ذيفذاملعىن، ذو يذالذتة ويذاملاكمث ذذاملاكمثوذولمه ، ذونذو   تذومتغرياتذ يذظ  رة ذ  جتث يتجهذاوذمةأنث

يص غه ذانب حثذملع جلثذذانيتذتص ريثانت م ل ثذوذانطريقثذانهيذفذاإلشك ن ث،ذأم ذهل ذ لبحثذونذحمانب حثذإىلذان

ذمع لث ذوذذمةأنث ذيفذاملاكمث، ذ يذانك ذواملتم مث ذف إلشك نّ ث ذانك ذواجل ت؛ ذ يذو  ث ذب ملاكمث ذاإلشك نّ ث و  ث

عرفذمبعرفثذم ض عذاإلشك نّ ث،ذف إلشك نّ ثذتاجل ت،ذأل ذاإلشك نّ ثذ يذجمم وٌثذمنذاملاك تذانيتذذواملاكمثذ ي

املا ك ذتك  ذحمص رةا،ذذومىاإل  ب تذ  اذب إلض فثذإىلذأ ذ.ذتل ولذانقض ي ذانكبريةتتّتصفذب نام لذوانعم  ذوذ

ذف ه، ذاإل ة يذوو نقثا ذانفكر ذيف ذمتعمقث ذيفذاإلشك ن  تذفتك   ذنمتك فذمعذذأم  ذانلائم ذاإل ة   ذسعي وتظهر
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ذهل ذتك  ذم.ذاحمل ط ذلو مثاذب حلججذوانها نيذاملقلعثاملا ك ذواإلشك ن  تذتطرح  ذأسئمثذالذبّلذمنذإم دذأ  بٍث

Albarello, 2012, 59-60)). 

 :الغاية من تحديد إشكالية البحث .0

ذانبحث ذإشك ن ث ذحتليل ذمن ذانغ يث ذإذتتضح ذهل ، ذان اضح ذانفهم ذرسمذيف ذلكله ذال ذانب حثذهل  ذفهم ذبلو  ذ

حلود  ،ذوهل اذومىذانب حثذأ ذيك  ذنليهذإمل  ذواسعذمب ض عذحب هذحىتذيتمكنذمنذتلظ مذأفك رهذحةبذم ذ

م ذاذيريلذإ ذيبحث؟ذومل ذاذ:ذتتطمبهذاإلشك ن ثذمنذمؤثراتذومتغريات،ذن نكذيةتط عذانب حثذأ ذيعرفذب نتحليل

بنيذ قطثذانبلايثذو قطثذان ص ل،ذوب لهم ذ ل كذاحملت ىذان يذمبذأ ذيرتبذذيبحث؟،ذأيذأ ذاإلشك ن ثذت  ل

ترت ب ذملطق  ذبع لاذونذأيذ م ،ذفرتت بذاألفك رذومم ثذأس س ثذيفذحتليلذاإلط رذانع  ذنمبحثذوإلشك ن تهذألهن ذ

ثذاإلشك ن ثذيفذوتكمنذامه تعتهذمب  بثذانعم دذانفقريذوك ذاو    ذف هذيلعكعذومىذحة س ثذصمبذامل ض ع،ذ

 .ذذأهن ذمتكنذانب حثذمنذحتليلذاملة ئ ذاجل  ريثذيفذحب هذمنذتمكذانيتذيعته  ذث   يث

 :مصادر إشكالية البحث .2

ذك  ذانب حثذمتعمق اذذ:ميدان تخصص الباحث - املصلرذاألولذال ت  رذم ض عذانبحثذوإشك ن ته،ذوكمم 

وم هذحصرذامل ض و تذانيتذلكنذانبحثذذيفذجم لذختصصهذممم اذبلظري تهذوت  ه تذانبحثذف ه،ذسه 

ذكتمكذانيتذملذتلرسذمنذ ب ،ذأوذانيتذملذتل ذانقةطذانك يفذمنذانبحثذف ه ،ذوانيتذحتت  ذإىلذامل يلذ ف ه ،

 .ذمنذانبحثذواإلثراتذف ه ذأوذتأك لذ ت ئجه ذواالستقص تذونذمةبب هت ذوتفةريذمآالهت 

ذانب حثذوذ:الخبرة الوظيفية للباحث - ذاشك ن ثذحبثذتؤثرذ هة ذيفذا ت  ر ذم  ذوظ فث ذملم رسث ذاتق  ه لل

ح لذانظ ا رذانيتذتص دفهذ  لذم اونتهذمله مهذان  م ثذيفذم لا ذوممه،ذ  صثذتمكذانيتذيرىذبضرورةذ

 .دراسته ذوانبحثذونذحم لذهل ،ذن رتق تذهب ذوحتةنيذظروفذانعم ذمنذ  هل 
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ذ  لذاط عذانب حثذومىذجمذ:الدراسات والبحوث السابقة - ذانلراس تذوانبح ثذانة بقث ذمن م وث

تك  هذيفذجم لذختصصه،ذواط وهذومىذمم ص تذاملرا عذوانكتبذانعمم ثذواجمل تذاحملكمث،ذوانبح ثذ

ذامللا رة، ذمنذ... ذذ رية ذف ه  ذانب ح ني ذت ص  ت ذومن ذ ت ئجه  ذمن ذيةتلبط ذأ  ذمن ذلكله وغري  ،

ذكأ ذ يع لذتأك لذم ذت ص ذإن هذانب ح نيذانة بقنيذوذنكذامل ض و تذوانبح ثذانيتذلكنذدراسته ،ذأو

ذاحمل طذانيتذ ذوبتط ر ذمل  هت  ذبتط ر ذوم ه  ذتطرأ ذنممةتجلاتذانيتذ ل ذم اكبث ذأو ذامل اض ع ذ  ه ألمه ث

 .حتلثذف هذأوذنتغريذثق فثذاجملتمعذان يذيق  ذانبحثذوم ه

ذانفرذذ:الدراسات الفرعية للباحث - ذانعمم ثذلكنذنمب حثذأ ذيةتلبطذمنذدراس ته و ثذوم  نهذوا تم م ته

وإ ذبعلتذونذجم لذختصصهذ  صثذانبح ثذاجل ريثذواحللي ث،ذجمم وثذمنذامل اض عذانيتذلكنذدراسته ذ

 .وانبحثذف ه 

ذيفذذ:الملتقيات والندوات واللقاءات العلمية - ذانيتذتقل  ذانب حثذيفذامللا  تذواألوراقذانبح  ث مل

عمم ثذوانلوراتذانتك يل ثذانرمس ثذمله ذوغريذانرمس ثذيفذم لا ذختصصهذويفذاملمتق  تذوانللواتذوانمق تاتذان

املل  ا تذواألسئمثذانيتذت ريذم اض عه ذم ذ لذيةت ريذرغبتهذيفذانبحثذيفذواحلةذمنذانلق طذاملتطرقذهل ،ذ

 .أوذتمكذانيتذي صىذب نبحثذف ه ،ذأوذتمكذانيتذملذملذهل ذإ  بثذحملدةذف ه 

ذاخل ر يذوم ذلذ:وسائل اإلعالم - ذيلثذيفذحم طه ذمل  ذواملةتمر ذانلائم ذاط وه ذنمب حثذمنذ  ل كن

تقلمهذوس ئ ذاالو  ذبأ  اوه ،ذومنذ  لذ راتاتهذمل ذتلارهذاجلرائلذواجمل تذوم ذيعرضذومىذصفح تذ

ذكأمراضذ ذبعضذاملاك تذاال تم و ث ذون ذواملةم وث ذاملرئ ث ذاإلو   ذوس ئ  ذيف ذي اع ذوم  اال رت ت،

وطرقذانتك فذمعه ،ذانيتذتةتلويذانبحثذونذحم لذهل ذذر،ذوانظ ا رذاملص حبثذنمتط راتذاحللي ثانعص

 .بطريقثذومم ثذتلطمقذمم ذيقلمهذان ا عذبع لاذونذاخل  ل
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 :الحديث العابر -

 :مميزات إشكالية البحث .0

ذ:ب خلص ئصذانت ن ثالذانت ص صذتتم  ذأيذإشك ن ثذحبثذومىذانعم  ذ

 .انعمم ثذنعل ا ذانبحثذوم ض وه،ذمتصمثذبهذاتص الاذوم ق اذم ئمثذمنذانل ح ثذ -

 .واضحثذاملع مل،ذد  قثذانبل ت،ذم   ةذص  غته  -

 .وا ع ث،ذالذ   ن ث،ذ  بمثذنمبحث -

 .مفه مثذاملعىن،ذبع لةذونذاحلا ذنممف   مذاملم ذوونذاإلم زذامل  ذب ملعىن -

 .ذتل  ضذمعذاخلط اتذان حقثذيفذحب هح ضرةذيفذ ظرذانب حثذيفذك م ذ ط اتذانبحث،ذحىتذالذيقعذيف -

ذحم طذ - ذيقلمه ذوم  ذأ لافذانبحثذانع مث ذانبحثذنت افق ذمراح  ذمن ذمرحمه ذأي ذيف ذتعليمه  ذلكن مر ث

 .ذانبحثذمنذمعط  تذومب ذيت افقذوامك    تذانب حث

 .لكنذأ ذتص غذيفذشك ذأسئمثذمةتلبطثذمنذول ا ذانبحث -

 :شروط صياغة إشكالية البحث .9

ذ:بعلذحتليلذم ض عذحب هذووللذبل تذإشك ن تهذأ ذيمت  ذيفذص  غته ذب ناروطذانت ن ثومىذانب حثذ

 .ذوض حذم ض عذانبحثذيفذذ نذانب حث،ذبأ ذيك  ذحملداذبل ث،ذغريذغ مضذأوذو  ٍذ -

 .انتةمة ذيفذطرحذاألفك رذوتل سقه ذوحملدةذيفذجمممه ذامل ض عذانرئ ةيذان يذا ت رهذانب حث -

كمثذاألس س ثذوانفرو ثذانيتذتاتم ذوم ه ذاإلشك ن ث،ذوانت ميذونذاألفك رذاملاتتثذانرتك  ذومىذأفك رذاملا -

 .واملظممثذوانيتذن عذهل ذو  ثذمب ض عذانبحث

 .است لا ذنغثذومم ثذغريذانع م ثذيفذص  غثذم ذيلورذيفذذ نذانب حثذوبعب راتذ  يث -
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ذامل ض ع، - ذوم ه  ذيام  ذانيت ذوانفرو ث ذانرئ ة ث ذانبحث ذمصطمح ت ذبنيذذشرح ذانق ئمث ذانع   ت وابراز

 .املتغرياتذواالبتع دذونذانتل  ضذيفذاآلراتذوانطرح

ذيفذ - ذاملطروحث ذاألس س ث ذانفكرة ذ  هل  ذمن ذانق رئ ذيفقل ذ ل ذانيت ذاالورتاض ث ذاجلم  ذاست لا  جتلب

 .ذاإلشك ن ث

 .ذاملتكممول ذابرازذرأيذانب حثذانا صيذمنذانظ  رةذم ض عذانبحثذوانلف عذوله ذك ست لا ذانضمري -

ذاتذصمثذمب ض عذانبحثذأوذبأحلذذ-يفذحلودذوممذانب حثذذ-ذكرذخمتمفذانلراس تذانيتذأ ريتذ -

ذحب هذ ذم ضح اذم  ع ذاشك ن ته، ذوص  غث ذبل ت ذيف ذمله  ذنمب حثذاالستف دة ذوانيتذأمكن ذومتغرياته،   ا به

 .ضمله ذوملىذحلاثته

ذ.ح ثذانة بقثذوإبرازذم ذنهذو  ثذبءشك ن ثذامل ض عغربمثذاألفك رذواآلراتذوانلظري تذانت ص ذإن ه ذيفذانب -

حتليلذانلوافعذانرئ ة ثذانيتذاست  رتذانب حثذال ت  رذم ض عذحب ه،ذوم ذانف ائلذانلظريثذوانعمم ثذاملر  ذ -

ذ.حتق قه ذمنذإ رائه

 :صياغة إشكالية البحث .0

ذب ذنك ذف م  ذنكت بته ، ذواحلة ذف ذت  لذطريقث ذاإلشك ن ث ب حثذاحلقذيفذأ ذيص غذذخيصذطريقثذص  غث

إلشك ن تهذومىذانص رةذانيتذيرا  ذمل سبثذشريطثذأ ذيمت  ذبتمكذانقض ي ذواناروطذامل ك رةذس بق ا؛ذف نبعضذيفض ذ

حتليلذاإلشك ن ثذونذطريقذص  غثذتة ؤالت،ذوانبعضذي  بذإىلذطريقثذفحصذاإلشك ن ثذوحتم مه ذحتم  اذمرتابط ذ

و  دذماكمثذبع له ذهل ذدالنته ذت رك اذفكرةذانتة ؤالت،ذو لذممعذيفذانص  غثذذيفذأسم اذإ ا ئيذمرك ذمعهااذون

 .األسم بنيذانة بقنيذمع اذفتأيتذذيفذشك ذسؤالذوومم ثذإ ا ئ ث



................................ يــةعلوم الترب ليسانس الثالثة السنة   .............بحث ال وتقنيات منهجيةرات محـــــــــاض 
 

 11 ص....afif.merniz@univ-mosta.dz..قسم العلوم االجتماعية...شعبة علم النفس وعلوم التربية..مرنيز عفيف.د
 

ذأدب الموضوع والدراسات السابقة. المحاضرة الثالثة

 تمهيد

ذك  ذختصصهذ ذحب هذذ-ومىذأيذب حثذمهم  امل اض عذاملت حثذنهذذأ ذياك ذفكرةذو مثذونذ- ب ذأ ذيبلأ

ذتتاك ذ ذاألرض ث ذ  ه ذانبحثذف ه، ذا ت ر ذان ي ذامل ض ع ذح ل ذأرض ث ذتاك   ذيف ذيبلأ ذوب نت يل نمبحثذف ه ،

أس س هت ذومىذم ذتقل ذبهذانب ح نيذ بمه،ذوم ذ   ذ ؤالتذانب ح نيذبلارهذمنذ ت ئجذتتعمقذبلراس هتم،ذو ظراذمل ذهل هذ

انبحثذوإ راتاته،ذومىذانب حثذأ ذيرا عذأدب  تذانتع م ذمعه ذحىتذتتمذذانلراس تذمنذدورذ   ذيفذتاك  ذص رة

ذانلراس تذ ذ ي ذفم  ذووم ه ذوت ظ فه ، ذمرا عته  ذمن ذ لفه ذيقق ذوب نت يل ذاملطم ا، ذان  ه ذومى ذمله  االستف دة

ذ.انة بقثذوك فذيتمذاحلص لذوم ه ذوم ذ يذأمه ته ذوك ف ثذت ظ فه ؟

 : مفهوم الدراسات السابقة .2

ذوذذنلراس تاذتام  ذوذانبح ثذانة بقث ذانت صصذانة بقنيذانب ح نيذ ه د ذدراس تذومق التذيفذجم ل من

ذانب حثذيفذدراستهذثذاست لمتذ فعذاملتغرياتذأوذو جلتومم  ،ذوتتطمبذ   بذأوذولةذ  ا بذيةتللذإن ه 

لهج ثذو ظريثذمبل ثذاالستع  ثذهب ذأك رذجمردذذكرذنممص درذانيتذأ  تذمله ،ذفك ف ثذت ظ فه ذمتم ه ذضروري تذم

ذ.أس س ذومىذانعرضذوانتحم  ذوانلقلذب إلض فثذإىلذتتبعذ ط اتذمتك ممثذحىتذحتققذانغ يثذمله ذيفذ لمثذانبحث

 :مراجعة الدراسات السابقة .0

يقصلذب نكذجتم عذوتم  صذأ مذ ت ئجذانبح ثذانة بقثذذاتذصمثذمباكمثذانبحث،ذ  اذانتم  صذالذيك  ذ

  ئمثذانلراس تذانة بقثذب ذ يذورضذوحتم  ذوتق ميذ قليذملظمذنملراس تذانة بقثذوصف  ذفقطذأوذجمردذسردذ

ذك  تذ  هذانلراس تذتفيذبغرضذانبحثذ ظري ذوتطب ق   ولكنذأ ذتق  ذانب حثذ.ذوومىذانب حثذأ ذي كرذم ذإذا

ظريذوانلراس تذمبرا عثذ  ئ  اذ ب ذحتليلذاالشك ن ثذواست  صذانفرض  ت،ذوتتبعذمبرا عثذمةتف ضثذنألداذانل

ذو ت ئجه،ذ ذامللهج ث، ذوإ راتاته ذانبحثذوفرض  ته ذصمثذمباكمث ذانيتذهل  ذانة بقث ومىذأ ذيبنيذ  ا بذوبلفعذ...
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انقلرذ  ا بذانق ةذوم ذدفعهذإىلذاالستاه دذهب ذيبنيذك نكذ  ا بذانلقصذوانقص رذيفذ  هذانلراس تذكم ذوم هذ

 رى،ذإذذبءبرازهذ  اذي ضحذمهراتذ   مهذببح هذ  اذو  اذانتم  ذيفذأ ذيلدذبل ثذم ذل  ذدراستهذونذانلراس تذاأل

 (.30:ذ3002بكر،ذ) طتهذيعتهذو م ذإ ل عذنآل رينذنقراتةذحب هذواوتم دذ ت ئجهذيفذتط يرذانبحثذانعمميذو مث

 :مبررات ذكر الدراسات السابقة في البحث .0

ذ:ذنكذأل  يقل ذأيذب حثذومىذمرا عثذوذكرذانلراس تذانة بقثذيفذحبثذوذ

ذ.معرفثذاجل ا بذانيتذملذيةبقذتل وهل ذب نبحث -

ذ.ت ويلذانب حثذبأفك رذوآراتذ ليل -

ذ...،ذانتحم  ،ذاالستف دةذمنذانبح ثذانة بقثذمنذانل ح ثذامللهج ث،ذاألدوات،ذطرقذاملع جلث -

ذ.انبحثذونذأحلثذانطرقذوان س ئ ذيفذانبحثذاحل يل -

ذ.تة ولذيفذص  غثذاإلشك ن ثذوتصم مذانبحث -

 .ذليلذاملف   مذانلظريثذواال رائ ثذملتغرياتذانبحثحت -

 :بديهيات استعراض الدراسات السابقة .4

ذك  تذمك  تهذو هتهذانبح  ثذونذمرا عثذانلراس تذانة بقثذذاتذانصمثذببح ه،ذ الذيت مىذأيذب حثذمهم 

ذ:منذمبلأذأ ه

ذ.( مف ثذ ظريث)الذيلطمقذأيذحبثذمنذانصفرذ -

 .ذراس تذاملا هبثي  لذانعليلذمنذانبح ثذوانل -

 :خطوات التعامل مع الدراسات السابقة .0

ذ:يق  ذانتع م ذمعذانلراس تذانة بقثذوفقذاخلط اتذانت ن ث
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ذ - ذرس ئ ذومم ث،ذ)مةحذنملراس تذانة بقث ذملا رة، ذحب ثذم لا  ث ذمص در، ذمرا ع، ذانكتب، املؤنف ت،

ذ...(.مؤمتراتذومم ث،ذتق ريرذومم ثذص درةذونذمراك ذحبث،

ذ(.انعل ا ،ذاأل لاف،ذانع لث،ذاألدوات،ذاألس ن ب،ذإ راتاتذانبحث،ذانلت ئج)انلراس تذذحتم  ذو قل -

 (.إشك ن ثذدراسثذانب حثذاحل ن ث)انبحثذونذاألسئمثذانيتذملذيتمذاإل  بثذوم ه ذيفذانلراس تذانة بقثذ -

 :؟إجرائيا كيف يتم ذلك .9

ذ:يق  ذانب حثذمب ذيمي

 كت بثذانصفح تذ)املر عذ–اسمذانب حثذذ–انعل ا ذ:ذف ه بط  ثذتقل ثذنك ذدراسثذس بقثذيكتبذوضعذ

ذ(.املقتبعذمله 

 كت بثذاملعم م تذان زمثذذاتذانصمثذببح ه. 

 تصل فذانلراس تذانة بقثذحةبذاألمه ثذوصمته ذب نبحثذاحل يل. 

  حتم  ذو قلذانلراس تذانة بقثذوتم  صه. 

 إبرازذمك  ثذانبحثذاحل يلذضمنذ لهذانلراس ت. 

 :ض الدراسات السابقةأهمية استعرا .0

ذ:ضحذأمه ثذاستعراضذانلراس تذانة بقثذيفذأيذحبثذف م ذيميتتذذذذذذذذ

 جتلبذانتكرارذوربحذان  تذواجلهل. 

 معرفثذ ق طذانق ةذوانضعفذوانصع ب تذامل ديثذواملعرف ثذنمبح ثذانة بقث. 

 تعتهذ ت ئجذانبح ثذانة بقثذفروضذيلطمقذمله ذانب حث. 

 (.األسئمثذانيتذملذيتمذمبذوم ه ذانب ح نيذانة بقني)ل ثذحتليلذماكمثذانلراسثذب 

 فهمذأفض ذجل ا بذانبحثذوطريقثذإجن زه. 
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 :تصنيف الدراسات السابقة .22

 (.الزمني)التصنيف الكرونولوجي  . أ

 .األ ل ،ذويبلأذب نلراس تذانعرب ثذمثذاأل لب ثإىلذذمنذاألحلثانلراس تذانة بقثذرتبذو دةذم ذتُذ

 .التصنيف حسب المتغيرات األساسية . ب

 ذ.حةبذتة ؤالتذأوذفرض  تذانلراسث

 ذ.حةبذدر ثذ رهب ذمنذانبحثذاحل يل

 (.احمل يلةذ–املع رضثذذ–املؤيلةذ)حةبذ ت ئجذ  هذانلراس تذ 

 :ماذا نبرز عند عرض الدراسات السابقة .22

ذ:املاه رةذويهزذف ه ذانب حثذIMRADلكنذاوتم دذطريقثذ

 ذ.أمس تذانب ح ني/اسمذ

 مك  ذوزم  ذاإل رات. 

 اهللفذانرئ ةي/ذانعل ا ذ. 

  حجمذانع لثذو ص ئصه. 

 (.ذكرذطريقثذتصم مه ذو ص ئصه ذانة ك مرتيث)أدواتذمجعذانب    تذ 

  انلت ئجذانع مثذاملتحص ذوم ه. 

 :موقع سرد الدراسات السابقة .20

يذضمنذمك   تذانفص ذاألولذامل صصذنتقلميذانبحثذوطرحذإشك ن تهذأوذم ذت ضحذضمنذول ا ذفرو .ذأ

 .ذيةمىذمبل  ذانلراسث
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ت ضحذضمنذفص ذ  صذبعل ا ذانلراس تذوانبح ثذانة بقث،ذوذنكذيفذح نثذو  دذولةذدراس تذ .ذا

ذك  ذ لفذانبحثذ  ذدراسثذحتم م ثذ قليثذن ذة بقثانلراس تذمس بقثذح لذمتغرياتذانبحث،ذأوذيفذح نث

 .،ذمعذمراو تذاناروطذاملا رذإن ه ذس بق ذوللذانعرضذوانلقلاتذانصمثذمب ض عذانبحثذ

ذانتطب قيذ .ذت ذواجل  ب ذانلظري ذاألدا ذفص ل ذويف ذواالشك ن ث ذاملقلمث ذيف ذانة بقث ذانلراس ت ذ  ه ت زع

ذانبحث) ذفرض  ت ذومل  اث ذوتفةري   ذورضذانلت ئج ذيف ذانبح ثذ(  صث ذيف ذاست لام ا ذاألك ر ذو   ،

 . ثذواال ة   ثاال تم و
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 متغيرات الدراسة. ة الرابع المحاضرة

 تمهيد

يلذ  عذاملتغرياتذامللروسث،ذومةت ي تذانق  سذو  عذلحتذنمتقل  تذاالحص ئ ث، ب ذاست لامهذأيذب حثذومىذ

انب    تذانيتذ   ذجبمعه ،ذذنكذأل ذاألس ن بذوانتقل  تذاإلحص ئ ثذامل تمفثذتتطمبذمراو ةذشروطذمع لثذحةبذ

ذذ.املتغرياتذوطب عثذب    هت ذ  ع

 ذ:المتغيرمفهوم  .8

ذوذصف تذمتعلدةأويأ  ذ  م اذخمتمفثذذيارتكذف هذمج عذأفرادذاجملتمعذمصطمحذومميذيتضمنذش ئ اذيتغري املتغري

ضمنذجم لذمعنيذحبلينذومىذاأل  ،ذأوذ  ذ  ص ثذأوذجمم وثذمنذاخلص ئصذذأوذصفثذي ح ذذمنذفردذآل ر

ذك ف  ا،ذم  ذانط ل،ذان ز ،ذن  ذتغري  ذمنذح نثذإىلذأ  ذكم  اذأو رىذولكنذ   سه ذمبق  سذأوذأداةذمع لثذويعهذوله 

 .وغري  ....انبارة،ذمةت ىذانتحص  ،ذطب عثذانا ص ث،ذانل  ذاناهري،

 :طبيعة المتغيرات .3

ذ:إىلتلقةمذاملتغرياتذ

ذكم ث .ذأ أل  ،ذوالذلكنذمعرفثذ يذ  اصذولديثذوا ائ ثذتتغريذضمنذجم لذحملدذحبلينذومىذا:ذمتغريات

 :  مه ذإالذبعلذومم ثذانق  سذوانتجريب،ذوتلقةمذبلور  ذإىلذ ةمني

ذكم ثذمتصمثذ - و يذانيتذلكنذتقة مذوحلاتذ   سه ذإىلذوحلاتذ  ئ ثذحب ثذتك  ذ(:ذمةتمرة)متغريات

 ....استمراريثذيفذانق  سذم  ذمتغريذانط ل،ذان ز ،

ذكم ثذملفصمثذ - ذلكنذانتعبريذوله ذب حلاتذصح حث،ذم  ذولدذانت م  ،ذو يذانيت(:ذمتقطعث)متغريات

 ....ذوولدذمؤسة تذانعم ،
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ذك ف ثذ .ذا  يذاخلص ئصذانيتذيا رذإن ه ذبصف تذأوذمس تذأوذأمس تذم  ذاجللع،ذاحل نثذانع ئم ث،ذ:ذمتغريات

 ....املةت ىذانلراسي،

 :أنواع متغيرات البحث .0

ذ:انتصل فذانت يلذك رذانتصل ف تذش  و اذأ

ثرهذيفذأذيفذا تق ؤهذنمبحث  ذذنكذاملتغريذان يذيتمذذاملل  ذأوذامل ريذأوذ  ذانف و ذانيتذتتمذمع جلتهذأوذ:لالمستق

ذ.ثرذب  ت فذ  مذذنكذاملتغريولكنذنمب حثذانتحكمذف هذنمكافذونذتب ينذ  اذاألذ، رآمتغريذ

انب حثذيفذانكافذونذذان يذيرغبأيذذاالستج بثذأوذانلت جثذوان يذمرىذ   سهذملعرفثذأثرذاملةتق ذف هذ:التابع

ذ.فه ذمتغريذيت  فذومىذاملتغريذاملةتق ،ذويتغريذبتغريذ  اذاأل ري،ذتأثريذاملتغريذاملةتق ذوم ه

،ذأيذيتل  ذيفذومىذو  ثذاملةتق ذب نت بعذأثرهذغريذمب شرذومىذانت بعذويك  ذأك رذوض ح اذذ:(المتدخل)المعدل

ذ.ؤديذتل مهذإىلذتق يثذانع  ثذبنيذاملتغريينذأوذإضع فه انع  ثذبنيذاملةتق ذوانت بع،ذو لذي

ذ.نهذأثرذوالذيل  ذيفذانتصم مذانبح يذويعم ذانب حثذومىذحت  لهذوضبطذأيذأثرذنهذ:الضابط

نهذأثرذونكنذالذيك  ذمنذاملت ةرذم حظثذ  اذانتأثريذو   سهذولكنذاالستلاللذواستلت  ذأثرهذ ظري ذمنذذ:الوسيط

ذ.ذ ذهب ذاملتغرياتذاأل رىانك ف ثذانيتذتعم

ذم  ل ذ مق: ذ ذمةتق )و  ث ذث   ي( ذان  ن ث ذ ذض بط)طمبث ذ ذوس ط)ذك رذوإ  ث( ذت بع)ب نتحص  ذانلراسي( (ذ 

ذ(. ذمعلل)مهم ذك  تذدر  تذذك ئهمذ

ذ. لذتتعلدذاملتغرياتذيفذانبحثذان احلذنتام ذأك رذمنذمتغريذواحل:ذ8م حظث

:ذتقمثذمصطمحذانع ام ذوانتغرياتذف ه ذمصطمحذمةت ي ت،ذيفذامل  لذانة بقيطمقذومىذاملتغرياتذاملة:ذ3م حظث

ذ(.مرتفع،ذمت سط،ذمل فض)انع م ذ  ذانقمقذومةت ي تذانقمقذ
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لكنذنمب حثذأ ذيلرسذتأثريذمتغريذمةتق ذواحلذومىذمتغريذت بعذواحلذأوذاك ر،ذغريذأ هذلكنذحتليلذ:ذ2م حظث

ذ ذاملتغرياتذاملةتقمث ذمن ذانع ام )تأثريذجمم وث ذب نتصم مذ( ذانتصم م ذ  ا ذويةمى ذأك ر، ذأو ذواحل ذت بع يفذمتغري

ذك ذمله ذمبع لذ انع ممي،ذان يذيةمحذبرتك بذو ممنيذأوذأك رذيفذ فعذانلراسث،ذأينذلكنذانب حثذمنذحتليلذأثر

ذ.ذذنت بعثونذتأثريذبق ثذانع ام ذاأل رى،ذوك نكذيةمحذبتحليلذتأرب ريذانتف و تذبنيذانع ام ذيفذاملتغرياتذا

 :التعريف اإلجرائي للمتغيرات .2

ذومىذ ذانلانث ذ   سه  ذأو ذوانيتذلكنذم حظته  ذاملظ  ر ذأو ذنمةم ك ذانل  ق ذانتحليل ذومى ذتعريفذيعتمل   

مفه  ذ ص ئصذأوذمس تذاألش  صذذاتذانطب عثذاالفرتاض ث،ذويتمذحتليلذ  هذانةم ك تذأوذاملظ  رذبءحلىذ

ذ:انطرقذانت ن ث

 انقمقذ  ذمسثذ  جتثذوللم ذيك  ذ:ذم  .ذنيتذ لذيؤديذإ رائه ذإىلذظه رذانةمثذاملق سثبلالنثذانعمم  تذا

 .ح نثذالذت از ذدا مي

 انلافع ثذتظهرذيفذسم ك تذانفردذ:ذم  .ذبلالنثذانك ف ثذانيتذتعم ذف ه ذانةمثذأوذ ص ئصه ذانليل م ك ثذ

 .ان يذيظهرذرغبثذيفذانلج حذوم  برتهذوت  ههذنممةتقب 

 ذكمم تذ  يثذ:ذم  .ذاملظ  رذاخل ر  ثذنمةمثبلالنثذ ان ك تذانمغ يذيظهرذنلىذانفردذوللذامت كهذذاكرة

 ....ومفرداتذك رية،

 :مستويات القياس .0

أربعثذمةت ي تذمنذانق  س،ذ يذمنذاألبةطذإىلذاألك رذد ثذذ(ذStevens, 1951)م  ذست فلعذذنقل

ذ:ك نت يل

م  ذاجللعذواحل نثذذيعهذف ه ذونذاملتغريذبصف تذفهيذ  و ثو يذمنذأبةطذاملق ي عذوذ:ذاملق ي عذاإلمس ث -

ذكأ ذتعطىذأر  م اذ...انع ئم ثذون  ذانبارة، ذاألر   ذنتصل فذاألش  تذأوذاخلص ئص، ،ذو لذيةتعم ذف ه 
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نتم   ذان وبنيذيفذانفريق،ذأوذولدذاألوالدذيفذاألسرذأوذان الي ت،ذونكنذالذتةمحذ  هذاألر   ذبء راتذ

ذحة ب ذاإلحص تذومم  ت ذاستعم ل ذولكن ذو مث، ذمق ي ع ذتعته ذاإلمس ث ذف ملق ي ع ذوب نت يل ذوم ه ،  ث

 .3ان ب رامرتيذيفذمع جلثذب    هت ذك  تب رذك 

تةتعم ذنرتت بذاألش  تذواخلص ئصذبل تاذومىذمقلارذانةمثذاملق سث،ذأيذيعهذف ه ذونذ:ذمق ي عذانرتبث -

ذترتبذانق  س تذتص ولي اذ ذأين ذبرتب، ذانرتبذبء راتذذاملتغري ذومى ذانلانث ذاألر    ذتةمح ذوال ذ ذتل زن  ا، أو

ذك نكاإلمس ثذأك رذد ثذمنذومم  تذحة ب ثذوم ه ،ذوب نت يلذف ملق ي عذ ،ذ  و ذم ذمق ي عذو مثذغريذأهن 

ذك ذب    هت  ذان ب رامرتيذيفذمع جلث ذولكنذاستعم لذاإلحص ت ذارتب طذانرتب، ذانتب ينذذا تب رمع م  حتم  

 ذ.يذنكروسك لذربربربربربذوان عن ب رامرتذ

يعهذف ه ذونذاملتغريذبق مذولديثذيفرتضذأ ذاملة ف تذب له ذمتة ويث،ذم  ذ(:ذاملة ف ت)مق ي عذانفئ تذ -

ذوتتضمنذمق ي عذاملة ف تذضمل  اذ ذانةلتمرتذيعتهذمق  سذاملة فث، يفذ   سذأط الذأطف لذفء ذاملرتذأو

سمذو  لذأمحلذأ صرذ21 ذو8سمذوط لذوس مذ  ذ20 ذو8مق ي عذانرتبث،ذفعللذ   سذط لذأمحلذ  ذ

فه ذتعبريذونذمق  سذانرتبثذان يذمف دهذأ ذأمحلذيأيتذ ب ذوس مذيفذانرتت بذانتص وليذهلم ،ذذمنذوس مذ

ذم  ذ ذغ  اذانصفث، ذيعهذون ذأيذال ذافرتاضي، ذيفذمق ي عذاملة ف تذغريذحق قيذب  ذانصفر ذأ  كم 

تهذومىذسؤالذم ذالذيعينذأ ذ  اذانتمم  ذالذلتمكذمعم م تذانتمم  ذان يذيص ذومىذانصفرذوللذإ  ب

ذكأ ذ ق لذبأ ذط لذأمحلذيق ذونذط لذوس مذ ونذ  اذانةؤال،ذولكنذاستعم لذومم يتذاجلمعذوانطرح

ذ ذك ذ...سم،ذأوذط لذأمحلذضعفذط لذأ  هذاألصغر،01برب و  هذانعمم  تذتتمذبتحف ذأيذن عذيف

ذك  تذدر ثذذك تذأمحلذذانةم تذوانظ ا رذانلفة ثذوانرتب يث در ثذودر ثذذك تذ830  صث،ذم  ذأذا

 .در ثذ310در ثذف ذلكنذ  لذبأ ذدر ثذكم مه ذ يذذ820حمملذ
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ذانلةبث - ذانصفرذذ:مق ي ع ذمق  س ذك نك ذويةمى ذانة بقث، ذاملةت ي ت ذمم  ات ذبك  ذاملةت ى ذ  ا لت ز

ذكغ  اذانةذاحلق قي ذاملق سث ذنمةمث ذانغ  اذانفعمي ذإىل ذأدقذان يذياري ذمن ذو   ذم  ، ذانل  ذيف كر

 (61-62،ذ3088مقل ،ذ)املق ي ع،ذويةت ل ذف هذك ذانعمم  تذاحلة ب ثذ
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ذفرضيات البحث .المحاضرة الخامسة

 تمهيد

ذانتف و ذذ ذك  تذاإلشك ن ثذ  جتثذحةبذانعليلذمنذانب ح نيذونذانتف و ذبنيذمتغريينذأوذأك ر،ذ  ا إذا

بنيذاخل  راتذويص غذيفذانغ نبذيفذشك ذتة ؤالتذويطرحذوب راتذيلتجذ  ذاآل رذحريةذوغم ضذأوذتع رضذ

ذنتحليلذمة رذ ذبلفةه ذ  هذاإل  ب تذ لذيهمذانب حثذب ضعه  ذيةتلويذإم دذإ  ب تذهل ، ذم  استفه م ث،

ذاإل  ب تذانيتذيضعه ذ ذ  ه ذحب ه، ذملاكمث ذحتم مه ذنمتة ؤالتذانيتذت نلتذمن ذاإل  ب تذاحلق ق ث ذون حب ه

ذ.فرض  تانب حثذتةمىذان

 :تعريف فرضيات البحث  -2

ذمعرفثذا تمفذ ذنك  ذاألول ذانفروضذامللبع ذبأ  ذفريىذأرسط  ذنمفرض  ت، ذيفذتعريفهم ذوانب ح    انعمم ت

ذكءحلىذمقلم تذانق  س،ذف نفروضذ  كتةبه ذوأهن ذ قطثذانبلايثذنك ذبر لث،ذوبأهن ذاملبلأذانع  ذان يذيةت ل 

ذا ذملعرفث ذانب ح    ذ يذتكهل تذيضعه  ذومنذمثذفهيذتفةريذمؤ تذحةبه نع   تذبنيذاألسب اذومةبب هت 

نمظ ا رذأل هذمىتذثبتذصل هذأصبحذ      اذو م اذلكنذانر  عذإن هذيفذتفةريذمج عذانظ ا رذاملا هبثذنتمكذانيتذ

اوحتذب صفه،ذأم ذإذاذملذي بتذص ابهذو بذتركهذوانبحثذونذتفةريذأ رذيلتهيذإىلذانكافذونذانق    ذ

هذانظ ا ر،ذف نفرضذانعمميذحةبهذوب رةذونذإ  بثذمؤ تثذ ف  اذأوذإثب ت ا،ذأوذح ذمقرتحذنمماكمثذانيتذختضعذن

ذب نفرضذبأ هذتفةريذمؤ تذنع  ثذبنيذمتغريينذ م ض عذانبحث،ذويقصلذحةبذوبلذانرزاقذ بميذوزم ؤه

 ثذان ظ ف ثذبنيذمتغريينذأوذأحلمه ذمب  بثذاملتغريذاملةتق ذواآل رذاملتغريذانت بع،ذف نفرضذحةبهذيتجةلذيفذانع 

ذبنيذظ  رتنيذحتتم ذانصلقذأوذ ذتقريريثذونذو  دذو  ث ذأوذ  ذوب رة ذت بع، ذمةتق ذواآل ر ذأحلمه  أك ر،

ذالحظهذمنذانظ ا رذواحلق ئقانك ا،ذف ذنارحذبعضذم  ذانب حثذويتب  هذمؤ ت  انيتذذ نفرض ثذاستلت  ذيص غه

 .ذتاك ذم ض عذحب ه
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 :أهمية فرضيات البحث  -0

ذ:جمىذأمه ثذفرض  تذانبحثذيفذأهن تت

 .ت  هذانب حثذحن ذأ لافهذوتلظمذوممهذيفذمجعذاملعم م تذاملتصمثذببح ه -

 .حت لذسم كذانب حثذانعمميذإىلذسم كذ صليذغ ئي -

 .تقل ذتفةرياذمؤ ت ذنمع   تذبنيذاملتغريات،ذوحم الذملاكمثذانلراسث -

 .ترشلذانب حثذإىلذاملعم م تذانيتذيتعنيذوم هذمجعه  -

ذك  ذلكنذأ ذيةتغر هذانب حثذيفذاحلص لذاملعط  تذواملعم م تذانق مثذذاتذ - ت فرذاجلهلذوان  تذان ي

 .انصمثذمب ض عذحب ه

 .حتلدذاإل راتاتذواألس ن بذجلمعذانب    تذواملعم م تذوال ت  رذاحلم لذاملل سبث -

عذإىلذتفةريه،ذنمكافذتة  مذيفذتط يرذاملعرفثذانعمم ثذأل ذانب حثذمنذ  نهذيلتق ذمنذوصفذامل ض ذ -

 .ذونذأسب به

 :مميزات فرضيات البحث  -0

 .اتف قذ ت ئجذانفرض  تذمعذان   ئعذاملا  لةذواالتص لذهب ذومباكمثذانبحث -

 .الذتك  ذانفرض  تذأفك رذتعةف ثذأوذ   ل -

 .اتة مه ذب ن ض حذوانبة طثذوانل ث،ذوانتحليلذواإلم زذوان ض حذيفذانص  غثذوانبة طث -

 .فقذإط رذ ظريذواضحتص غذانفرض ثذوذ -

 .انقلرةذومىذتفةريذان   ئعذانيتذوضعتذنتفةري  ذوتقلميذح ذنمماكمث -

 .ذاالبتع دذونذانعم م ثذوانتعق لذبأنف ظذسهمثذيةه ذفهمه  -

 .ومم ثذاستلت   ثذواستقرائ ثذملطق ث -
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 .  بم ثذانفرض ثذنمق  سذون  تب ر -

،ذواحلق قثذبعلذتأك ل  ذبطرقذومم ثتذهذ ذا تإىلذحق قثذألهنذته  لذتتح لذانفرض ثذبعلذانتأكلذمنذصح -

 .      ذمثذإىل لذتتح لذإىلذ ظريثذ

ذانيتذتصممذإ راتاتذانبحثذمنذأ  ذ:ذم حظث ذانلراسث ذانفرض  تذومىذشك ذأسئمث لكنذإو دةذص  غث

ذك  تذانلراسثذ لفه ذمرا عثذأداذامل ض عذوانلراس تذانة بقث،ذأوذ يفذاإل  بثذوله ذو  اذيفذح نثذم ذإذا

ذاجت   اذمع ل اذيفذ ذير ح ذم  ذ ل ك ذيكن ذإىلذإ  ب تذمل ذانت ص  ذحن  ذاالستط و ث ذأو انبح ثذاالستكا ف ث

 .انلت ئج

 :شروط صياغة فرضيات البحث  -4

ذتفةرياذ - ذومىذتفةريذحق ئقذاملاكمث ذانبحثذاملطروحث،ذحب ثذتك  ذ  درة ذانفروضذومىذأسئمث أ ذتق  

 .ومم  اذ

دراس تذس بقثذت ضحذمهراهت ذامللطق ث،ذالذتتع رضذانفروضذمعذاملعم م تذذأ ذتةتللذإىلذمع جلثذ ظريثذأو -

 .انعمم ثذانة بقث

ذك ذفرض ثذفكرةذواحلةذغريذمتل  ضثذ - الذتام ذاالثب تذ)إتب عذ  اولذملهج ثذوللذص  غته ذوأ ذحتم 

 (.وانلفيذيفذ فعذان  ت

بمثذنمم حظثذوانق  س،ذوالذتص غذأ ذتك  ذانفروضذ  بمثذنمتحق قذأوذاال تب رذأيذتتضمنذمتغرياتذ   -

انفرض ثذانصفريثذألهن ذضمل ثذيفذاملع جلثذاإلحص ئ ثذنمب    تذوللذاست لا ذاالحص تذاالستلاليل،ذواذاذ

 .و لتذومىذانب حثذأ ذيقل ذم ذيهر  ذوللئ ٍذ

 .أ ذتص غذمبفرداتذومصطمح تذحملدةذبل ث -

 .نبحثأ ذتك  ذانفروضذمتل سقثذف م ذب له ،ذتغطيذك ذ  ا بذا -

 .و  ثذبنيذمتغريينذأوذأك ر،ذإالذإذاذك  تذانلراسثذوصف ثذحبتث -
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 .أ ذيك  ذانفرضذاألس سيذل  ذأومىذانتجريل،ذويتضمنذبلا مثذك ذانفروضذاأل رى -

،ذوالذتةت ل ذانص غذاالستفه م ث،ذوالذتص غذ(املض رع)أ ذتص غذيفذشك ذوب رةذتصري ثذبص غثذاحل ضرذ -

ذاست لمتذانص غذانارط ثذب ست لا ذامل ضيذأوذاملةتق وجتلبذ....(ذزاد...ذكمم ذزاد:ذم  اذ)ب ذإالذإذا

 ....،ذأوذمنذاملت  عذأ ذ...يت  عذانب حثذ:ذوب راتذمنذ  ع

 .أ ذالذتك  ذانفرض ثذط يمث،ذأوذمعقلةذيصعبذفهمه ذوانتعرفذومىذمتغرياهت  -

ذ - ذثأوذولةذفرض  تذم زوذث،تتفرعذوله ذفرض  تذأ رىذفرو ذرئ ة ثمنذاملمكنذأ ذتك  ذفرض ثذواحلة

 .ومىذ  ا بذانبحثذامل تمفث

 .ونلفعذانع ام ذالذم زذوضعذفرض ت  ذاحلمه ذب إلثب تذواأل رىذب نلفيذنلفعذامل ض ع -

 :مصادر فرضيات البحث  -0

 :ك ذب حثذومميذمتمرسذيةتقيذويص غذفرض  تذب نر  عذواالستل دذإىلذأحلذاملص درذانت ن ث

ذيقلمه ذانب حثذأوذيت ص ذإن ه ذونذطريقذاحللسذ لذتك  ذ يذاحل ذانفكرةذانيتذ:الحدس والتخمين -

 .ذانصح حذملاكمثذحب هذأوذتة ولهذيفذانت ص ذإىلذإدراكذانع   تذبنيذاألش  تذوفهمذك ف ثذحلوثه 

يعتملذانب حثذومىذم حظ تهذانا ص ثذوجت ربهذو هاتهذانة بقثذيفذذ:المالحظة والتجارب الشخصية -

 .تةتج بذنمطرحذاملتبىنذيفذإشك ن ثذحب هوضعذفرض  تذحملدةذ

ذيفذجم لذذ:النظريات العلمية - ذانلظري تذانعمم ث ذومى ذاط وه ذمن ذا ط    ذانب حثذفرض  تذحب ه يص غ

 .ختصصهذبصفثذو مث،ذويفذجم لذحب هذبصفثذ  صث

ذامللطقذذ:المنطق - ذمع ذيتفق ذمب  ذان يذيهر   ذانعق  ذحلكم ذاس سذملطقيذوختضع ذانفرض  تذومى تص غ

 .عمميان
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م ذيص ذإن هذأيذب حثذمنذ ت ئجذ لذياك ذ قطثذا تم  ذنب حثذآ ر،ذمنذ  اذذ:الدراسات السابقة -

ذ ليذ ذا تم   ذحم  ذ ت ئجه  ذفتاك  ذانة بقث ذانلراسث ذإن ه ذت صمت ذم  ذح ل ذيتة تل ذفء ه امللطمق

 .ذذذذوتة ؤالتذوليلةذتتبم رذمنذ  هل ذفرض  تذيةعىذانب حثذإىلذحتق قه 

 :البحثأنواع فرضيات   -9

ذ:البلذمنذانتم   ذبنيذ  ونيذمنذانفرض  تذمه 

 .تتم  ذب نعم م ثذواألمه ث،ذوالذلكنذا تب ر  ذمج عه ذاحص ئ  ذ:الفرضية العلمية .2-8

ذ لاا،ذ :اإلحصائية الفرضية .2-3 ذحملدة ذبظ ا ر ذتتعمق ذألهن  ذومم ث، ذأمه ث ذوأ   ذانتعم م ث ذب نصفث ذتتم   ال

ذ:ذيذ  و  ولكنذإ ض وه ذن  تب رذاإلحص ئي،ذو 

ذب نرم ذ:-Null Hypothesis–فرضية صفرية  .ذأ ذهل  ذH0)يرم  ذانيتذمرىذتص غذح لذ( مع ملذاجملتمع

وانيتذتاريذأ ذانفرقذبنيذمعممثذذوتك  ذبص غثذانلفيمنذانع لث،ذذإحص تاتب ست لا ذب    تذوذذ اال تب رذوم ه

و يذانفرض ثذانيتذيلطمقذمله ذانب حثذ.ذاجملتمعذواإلحص ئيذمنذانع لثذ  تجذونذانصلفثذوالذفرقذحق قيذب لهم 

ذكممثذ ا هذالذي  لذذNulويرفضه ذوللم ذتت فرذدالئ ذومىذول ذصحته ،ذويقبمه ذيفذح نثذ  فذذنك،ذوتعين

 (.إحص ئ ثذانع لث)ذفرقذبنيذمعممثذاجملتمعذوانق مثذامللو ةذ

 :مثالا 

ذفرض ثذصفريثذتتعمقذمبجتمعذواحل

ذ.نلىذو لثذمنذجمتمعذإحص ئيyوذxب ط ثذبنيذاملتغريينذالذت  لذو  ثذارت(ذH0 : Pxy=0)ذ

ذ:فرض ثذصفريثذتتعمقذمبجتمعني

(H0 : µ1=µ2ذ)ذ.الذي  لذفروقذبنيذمت سطيذدر  تذجمتمعنيذإحص ئ ني

(H0 : ó1
2=ó2

ذ.ذالذت  لذفروقذيفذانتب ينذيفذان ك تذتع ىذإىلذ لعذانتمم  (ذ2
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ذ:ذفرض ثذصفريثذتتعمقذبعلةذجمتمع ت

(H0 : π1=π2=π3=….ذ)ذ .ذالذت  لذفروقذيفذ ةبذانلج حذيفذشه دةذانب ك ن ري ذتع ىذنمت صصذاألك دلي

ذب نرم  :-Alternative Hypothesis– فرضية بديلة  .ذأ ذهل  ذاإلثب ت،(H1)يرم  ذبص غث ذوتك   ذ،

ذكبلي ذونذفرض ثذانصفريثذويقبمه ذوللم ذيرفضذفرض ثذانعل ذب وتب ر  ذن ةتذصح حثذبل تذوم ىذيضعه ذانب حث

ذ: يذ  و  املعم م تذاملةتق ةذمنذانع لث،ذ

ذوللم ذ :-The Guided Hypothesis –ة هالموج يةالفرض - ذانب حثذانفرضذامل  ه يةت ل 

ذك  تذام ب ثذأوذسمب ث أوذأ ذتك  ذ ل كذفروقذذاتذذ،يت  عذأ ذ ل كذو  ثذمب شرةذبنيذمتغرياتذانلراسثذس ات

انرفضذيفذ هثذ ذاال تب رذاإلحص ئيذب ي ذواحل،ذأيذأ ذملطقثذ،ذأوذنص حلذ هثذدو ذأ رى،ذويك ذاجت هذواحل

 ذ.واحلة

 :مثالا 

ذ.yوذxالذت  لذو  ثذارتب ط ثذبنيذاملتغريينذ(ذH0 : Pxy=0)إذاذك  تذانفرض ثذانصفريثذ

 ،ذyوذxت  لذو  ثذارتب ط ثذم  بثذبنيذاملتغريينذ(ذH1 : Pxy>0)ذذف نفرض ثذانبليمث

ذ.yوذxت  لذو  ثذارتب ط ثذس نبثذبنيذاملتغريينذ(ذH1 : Pxy<0)ذذذأو                

H0 : ó1)إذاذك  تذانفرض ثذانصفريثذ
2=ó2

ذ.الذت  لذفروقذيفذانتب ينذيفذان ك تذتع ىذإىلذ لعذانتمم  (ذ2

H1 : ó1)ف نفرض ثذانبليمثذ
2>ó2

 .نص حلذان ك ر ت  لذفروقذيفذانتب ينذيفذان ك تذتع ىذإىلذ لعذانتمم  (ذ2

ذامل  هذ :--The Unguided Hypothesis  ةهغير الموج يةالفرض ذانب حثذانفرضذغري يةت ل 

أ ذتك  ذ ل كذفروقذأوذذ،وللم ذيريلذا ذيعهذونذو  دذو  ثذبنيذاملتغرياتذنكنذالذلكلهذحتليلذاجت هذمعنيذهل 

أيذأ ذملطقثذذني،ويك  ذاال تب رذاإلحص ئيذب يمذمنذ  اذانفرق،ذنص حلذبنيذجمم وتنيذأوذأك رذونكنذالذيلد

 ،ذاجلهتنييفذتك  ذانرفضذ
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 :مثالا 

ذ.yوذxالذت  لذو  ثذارتب ط ثذبنيذاملتغريينذ(ذH0 : Pxy=0)إذاذك  تذانفرض ثذانصفريثذ

ذانبليمث  ذH1 : Pxy≠0)ف نفرض ث ذ( ذاملتغريين ذبني ذارتب ط ث ذو  ث ذ)yوذxت  ل ذواناريفني، ،ذ3002انك  ي

832.) 

ذ: مالحظة هامة ذتعريف اذإ رائ  اذحب ثذلكنذتك  ذانفرض ث ذومىذمف   مذُمعرفث ذمبل ث ب    تذح هل ذمجعذانصفريث

ذالذيعتهذا تب رذانفرض  تذإحص ئ  اذبر لثذهل ربذان يذذبأدواتذخمتمفث،ذوختضعذانفرض ثذانصفريثذاال تب رذاإلحص ئي

ذربرب ذانبليمث، ذانفرض ث ذووم ه ذن  تب رذاإلحص ئي، ذانبليمث ذالذختضعذانفرض ث ذانيتذلكنذأ ذتقب ذذذب لم   يذانفرض ث

ذ.كبلي ذنمفرض ثذانصفريثذوللم ذيتمذرفضذانفرض ثذانصفريث

ذص ذفرض ث ذنص  غث ذفريثوكم  ل ذ: ذدالنث ذمةت ى ذولل ذإحص ئ ث ذدالنث ذذات ذفروق ذت  ل أوذذ=0.06 ال

=0.08ذذ ذاجملتمع ذمعممث ذاحنراف)يف ذحة يب، ذذمت سط ذتب ين، ذمع  ري، ذانلراسثذ...( ذيف ذاملةت ل  ب ملتغري

اجللع،ذاملةت ىذ)تع ىذإىلذاملتغريذان يذيلدذطب عثذاجملتمع تذم ضعذاملق ر ثذ...(ذانتحص  ذانلراسي،ذان ك ت،)

  ....(انتعم مي،

 :اختبار الفرضيات  -0

 :مستوى الثقة . أ

ذي ذاانب حثذقب ذوللم  ذيانفرض ث ذفء ه ذنصفريث ذد ث ذبلةبث ذغريذذنك%ذ77أوذ%ذ76أوذ%ذ70قبمه  ذ،أو

،ذيثأيذي  لذ ةبثذ طأذمعنيذيفذ ب نهذنمفرض ثذانصفرذذ-ذSignificance Levelsذ-وتةمىذمةت ي تذان قثذ

ذاخلطأذ  ذاخلطأذذ،يثذو يذ  طئثمبعىنذأ هذيقب ذصحثذانفرض ثذانصفرذ ويةمىذمةت ىذاملعل يث،ذأيذإذاذذذو  ا

و يذوب رةذونذمة حثذملطقثذحتتذذ،%6تة ويذذف  ذمةت ىذاملعل يثذ(ذ-1 (%ذ76ذك  ذمةت ىذان قث
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أوذذيمنيذمتة وينيذيفذذ،وتك  ذأم ذومىذص رةذذي ذواحلذ هثذان منيذأوذان ة رذ،ملحىنذانت زيعذمت  ذملطقثذانرفض

 .ن ة راملة حثذواحلذ هثذان منيذوان  يذ هثذا

يعينذاال تب رذان يذتبنيذف هذانفروضذانبليمثذأ ذاملعممثذ(ذذي ذواحل)ا تب رذانفروضذيفذ   بذواحلذذ:2مالحظة

ف عينذ(ذذيمني)ذنممجتمعذاكهذأوذاصغرذمنذإحص ئ ثذانع لث،ذفهل كذحتليلذن جت ه،ذأم ذا تب رذانفروضذيفذ   بني

معممثذاجملتمعذأكهذأوذأصغرذمنذإحص ئ ثذانع لث،ذب ذجمردذو  دذاال تب رذان يذالذتبنيذف هذانفرض ثذانبليمثذأ ذ

ذ.ا ت فذدو ذحتليلذأليذ هث

أ ذتك  ذانلت جثذانيتذحص ذوم ه ذانب حثذ  تتذونذطريقذانصلفثذذ0006معىنذمةت ىذانلالنثذ :0مالحظة

ذك ذ يتذت ص ذإن ه ذمنذو  ذاحتم لذصغريذمع ذانب حثذأك رذثقثذيفذتعم مذانلت ئجذانذ،مرةذ800مخعذمراتذيف

 .انع لثذانيتذا ت ر  ذإىلذاجملتمعذم ض عذانبحثذوان يذسحبتذملهذتمكذانع لث

مه ذأك رذمةت ي تذانلالنثذاست لاما ذيفذانبح ثذانرتب يثذ(ذ0.08)و(ذ0.06)ذيعتهذمةت ي ذانلالنثذ:0مالحظة

 .ب لذانفرضذانصفريذأوذرفضهتة ولذانب حثذومىذ ذ،و يذتاريذإىلذو  دذفروقذحق ق ثذأوذ   ريثذ،وانلفة ث

 :األخطاء المحتمل الوقوع فيها عند اختبار الفرضيات . ب

وللذ    ذانب حثذبء ض عذفرض  تذحب هذانصفريثذن  تب رذيت  ذ رارااذإم ذبرفضه ذأوذ ب هل ،ذ  اذانقرارذيك  ذ

رارذان يذاخت هذانب حثذم ذيفذض تذانلت ئجذانيتذيقلمه ذاال تب رذاإلحص ئيذاملةت ل ذهل اذانغرض،ذويبقىذ  اذانق

  ذإالذاحتم لذأ ذيك  ذص ااذم افقذمل ذيفذان ا ع،ذأوذغريذم افقذنه،ذويفذ  هذاحل نثذيق لذبأ هذ لذو عذيفذ طأ،ذ

ذك  ذانقرارذفهل كذدر ثذمنذاخلطأ،ذو ل كذأربعذاحتم التذتلب قذونذ ب لذأوذرفضذانفرض ثذانصفريثذ ون اذفأ هذأي ا

ذ.ذذك  ذ  ذم ضحذيفذاجللولذانت يلذذمل ذ  ذوم هذيفذان ا ع،

ذ

ذ
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 .احتماالت قبول أو رفض الفرضية الصفرية والقرار المتخذ (2)جدول 

ذانفرض ثذانصفريثذ

ذانقرار
ذ  طئثذصح حث

ذرفضذانفرض ث
 قرار غير صائب (2)

ذ((اخلطأذمنذانل عذاألول

 قرار صائب (0)

ذ(ß-8)  ةذاال تب رذ

ذ ب لذانفرض ث
 ئبقرار صا (0)

ذ( -1(مةت ىذان قثذ

 قرار غير صائب (4)

ذ(ß)اخلطأذمنذانل عذان  ي

ذووم ديذذذ ذاملت   ذانقرار ذسطري ذتق طع ذمن ذاست  صه  ذلكن ذانيت ذاألربعث ذاالحتم الت ذاجللول من

ذ:احتم التذانفرض ثذانصفريثذ ي

و  اذ رارذغريذص ئب،ذأيذاحتم لذيقرذانب حثذبرفضذانفرض ثذانصفريثذو يذيفذان ا عذصح حث،ذ(ذ8) -

،ذو  ذم ذيةمىذمبةت ىذانلالنثذاإلحص ئ ث،ذومعله ذأ ذ()ان   عذيفذ طأذيةمىذاخلطأذمنذانل عذاألول

انفرقذبنيذانق مثذانلظريثذملعممثذجمتمعذانبحثذوانق مثذاملتحص ذوم ه ذمنذو لثذانبحثذ  ذفرقذحق قيذ

 .ذانصلفثذأوذا ط تذيفذانق  سذملذيتمكنذانب حثذمنذانتحكمذف ه أوذ   ريذالذيع ىذإىل

ذ3) - ذص ئب،( ذ رار ذو  ا ذ  طئث، ذان ا ع ذيف ذو ي ذانصفريث ذبرفضذانفرض ث ذانب حث ذ  اذذيقر ويةمى

 .(ß-8)االحص ئيذويرم ذهل ذب نرم ذ  ةذاال تب رذذاالحتم ل

ذ2) - ذ( ذصح حث، ذان ا ع ذيف ذو ي ذانصفريث ذانفرض ث ذانب حثذبقب ل ذ  اذيقر ذويةمى ذص ئب، ذ رار و  ا

 .( -1)االحتم لذمبةت ىذان قثذ

ذأيذاحتم لذ(ذ2) - ذ رارذغريذص ئب، ذو  ا ذو يذيفذان ا عذ  طئث، ذانصفريث ذانب حثذبقب لذانفرض ث يقر

 (.ß)ان   عذيفذ طأذيةمىذاخلطأذمنذانل عذان  يذويرم ذنهذب نرم 
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مذبلر ثذو ن ثذمنذانق ة،ذمنذ  لذاخت ذهذانقرارذانص ئبذدائم اذوللذا تب رذيرغبذانب حثذأ ذمريذحب  اذيتة

،ذأوذيقب ذ((ß-8)ويققذ  ةذاال تب ر)فرض  تذحب هذانصفريث،ذأيذي ولذرفضذانفرض ثذانصفريثذاخل طئثذيفذان ا عذ

ذكمت ذاحل نتنيذي ولذانب حثذ   لاذ(( -1(ويققذمةت ىذان قثذ)ذانفرض ثذانصفريثذانصح حثذيفذان ا ع ،ذأيذيف

ونكنذ  اذاألمرذغريذممكن،ذأل هذوللذتقم  ذ  مثذمةت ىذانلالنثذ(.ذß)وان  ي(ذ(نمتقم  ذمنذاخلطأذبل و هذاألول

(ذ ذمةت ىذان قث( ذ  مثذ،ذ( -1(ان يذيرتتبذوم هذزي دة ذزي دة ان يذيرتتبذوم هذ قص  ذ  ةذ(ذß)يص حبه

ذك  ذانب حثذبصلدذإ راتذدراسثذاستط و ثذ(ß-8)اال تب رذاإلحص ئيذ ،ذوانعكعذصح ح،ذونمت ض حذأك رذفءذا

ذي يلذمنذ  ةذ ذفء ه ذم  ذنق  سذمسث ذأداة ذأوذتصم م ذمجعذأكهذ لرذمنذاملعم م تذح لذانظ  رة م  ذاهللفذمله 

ذك  ذذاتذانب حثذبصلدذإ راتذدراسثذأس س ثذاهللفذاال تب رذب لم ذ يقم ذمنذأمه ثذاخلطأذمنذانل عذاألول،ذوإذا

ذ ذمع  ذكأ  ذانل عذاألول ذمن ذان   عذيفذاخلطأ ذمن ذي ر ذفء ه ذم  ذظ  رة ذح ل ذ راراتذمصرييث ذاخت ذ =ذ)مله 

ذير ع(ذ0.08 ذانتقلير ذ  ا ذاال تب ر ذبق ة ذم  إىلذانب حثذواهللفذمنذانبحثذوملىذتقليرهذذويضحيذإىلذحٍل

 .جلة مثذاخلطأذاحملتم ذان   عذف ه

 :مراحل اختبار الفرضيات اإلحصائية . ت

انب حثذوللذا تب رذفرض  تذحب هذاإلحص ئ ثذ ط اتذإ رائ ثذأس س ث،ذلكنذذكر  ذومىذسب  ذامل  لذالذيتبعذ

ذ:احلصرذف م ذيمي

ذ - ذانصفريث ذمنذولمهذحتليلذفرض  تذانبحثذاإلحص ئ ث ذانبليمث ذانفرض ث ذمعذانتأك لذومىذاجت ه وانبليمث،

 .اوتم داذومىذاألس سذانلظريذاملعتملذيفذانبحث

 .حتليلذاال تب رذاإلحص ئيذاملل سبذال تب رذانفرض ثذانصفريث -

انتأكلذمنذحتققذشروطذوافرتاض تذاال تب رذاإلحص ئيذاملةت ل ،ذويفذح نثذول ذت فرذاناروطذخيت رذ -

ذكبلي ذ)ذنهذحةبذاست ف تذاناروطذيفذو لثذانبحثذومتغرياتهذانب حثذبلي  م  ذخيت رذا تب رذالبرامرتي

 (.ال تب رذب رمرتي
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م  ذيفذانلراس تذاالستكا ف ثذخيت رذانب حثذمةت ىذ)املل سب(ذ)حتليلذمةت ىذانلالنثذاإلحص ئ ث -

،ذوملهذيةتلتجذانق مذاحلر ثذن  تب رذاإلحص ئيذ(0.08،ذويفذانلراس تذانت ك ليثذخيت رذ0.06دالنثذ

لكنذانر  عذإىلذاجللاولذاإلحص ئ ث،ذ)ذاملةت ل ،ذملعرفثذحلودذملطقثذانرفضذوانقب لذنمفرضذانصفري

 (.أوذمنذانق مذانيتذتقلمه ذانهامجذاإلنكرتو  ث

به،ذأوذمنذ  لذذحة اذ  مثذاال تب رذاإلحص ئيذاملةت ل ذمنذ  لذانتطب قذانعلديذنمق    ذاخل ص -

 .وللذاست لا ذاحل س اذمع جلثذانب    تذب ستعم لذأحلذانهامجذاحل س ب ثذاملعروفث

مق ر ثذ  مثذاال تب رذاحملة بثذبتمكذاملق بمثذهل ذاجللون ثذانيتذيةت ر ه ذانب حثذمنذاجللاولذاإلحص ئ ثذ -

ر  تذانه  مجذاملةت ل ذب حل س اذن  تب رذاملةت ل ،ذأوذب نلظرذإىلذانق مذانيتذمل  ذب جللاولذمنذخم

ذاملةت ل  ذاإلحص ئي ذب ال تب ر ذاملتعمقث ذاالحتم ن ث ذب نق مث ذإن ه  ذيا ر ذذوانيت ذبرب ذهل  ذ.sig)ويرم  ذ-(

Significance Levelsأوذذ–ذ(pذ)–ذProbabilityذ-. 

ن ثذومةت ىذانلالنث،ذذاخت ذذانقرارذاملل سبذمنذمق ر ثذانق متنيذاحملة بثذواجللون ث،ذأوذبنيذانق متنيذاالحتم  -

 :كم ذ  ذم ضحذيفذاجللول

 .حتماالت المتوقعة التخاذ قرار قبول أو رفض الفرض الصفري للبحثاال (0) جدول

ذانقرارذيفذح نثذاست لا ذأحلذانه  مجذاحل س ب ثذيفذح نثذانتطب قذانعلديذنق    ذاال تب ر

ذن ثذأصغرذمنذمةت ىذانلالنثانق مثذاالحتم ذانق مثذاحملة بثذأكهذمنذانق مثذاجللون ث

(>sig.ذ)ذ
ذ(H0)رفض

ذانق مثذاالحتم ن ثذأكهذمنذمةت ىذانلالنثذانق مثذاحملة بثذأصغرذمنذانق مثذاجللون ث

(<sig.ذ)ذذ
ذ(H0) ب لذ

ذذ
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 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في اختبار الفرضيات اإلحصائية  . ث

مجأذانب حثذوللذا ت  رهذنألسم اذاإلحص ئيذاملل سبذال تب رذفرض  تذحب هذانصفريثذ  صثذإىلذجمم وثذمنذي

ذكتبذاإلحص تذاملتعلدة،ذأوذمنذ  لذاال ت  راتذانيتذتقلمه ذانهامجذ اال تب راتذاإلحص ئ ثذانيتذ لذمل  ذيف

ص ئيذاملل سبذملع جلثذب    تهذوال تب رذفرض  تهذاإلحص ئ ثذاحل س ب ث،ذونتتمذومم ثذا ت  رذانب حثذنألسم اذاإلح

ذ:باك ذصح ح،ذالبلذنهذمنذاأل  ذبعنيذاالوتب رذمع يريذاال ت  رذانت ن ث

ذك ذمتغريذمنذمةت ي تذانق  سذاألربعثذ:مستويات القياس - امسي،ذ)ومىذانب حثذأ ذيلدذمةت ىذ   س

 .منذاستعم لذاملةت ي تذاألدىنذملهذ،ذمعذانعممذأ ذاملةت ىذاألومىذلكله(رتيب،ذاملة فث،ذانلةبث

ذانع ل تذذ:حجم العينة وعالقتها بمجتمع البحث - ذمع ذيتع م  ذانب رامرتي ذاإلحص ت ذك   ذإذا فم  

فردااذانيتذتتبعذانت زيعذاالوتلايلذواملةح بثذمنذجمتمعذمعروفذمعمم تهذذ20انعا ائ ثذانيتذيتج وزذحجمه ذ

ذ ذب رامرتاته ذواالحنرا)أو ذاحلة يب ذاملع  رياملت سط ذاال ت  رذ(ف ذيارتط ذال ذان ب رامرتي ذاإلحص ت ذفء  ،

فردااذأوذتمكذانيتذتت عذت زيع اذغريذاوتلان  اذأوذذ20انعا ائيذنمع ل تذانصغريةذوانيتذ لذالذيتج وزذحجمه ذ

 .ممت ي اذوذاملةح بثذمنذجمتمعذغريذمعم  ذمعمم ته

ذك  ذاإلحص تذانب رامرتيذيتعذ:طبيعة متغيرات البحث - (ذملفصمثذأوذمتصمث) م ذمعذانب    تذانكم ثذفءذا

حص تذان ب رامرتيذيتع م ذانب    تذانك ف ثذأوذانل و ثذمىذمق ي عذاملة فثذوانلةبث،ذفء ذاإلانيتذتق سذو

انيتذتق سذومىذمق ي عذانتةم ثذوانرتبث،ذمعذاإلش رةذإىلذأ ذاإلحص تذانب رامرتيذأك رذ لرةذومىذمع جلثذ

ذان ب رامرتيذف قتصرذونذذنكذإالذيفذح نثذحتم  ذانتب ينذانتف و ذبنيذمتغريينذأ ذاإلحص ت ذب لم  وذأك ر

 .نفريلم  

يك  ذاإلحص تذانب رامرتيذأك رذ  ةذومىذرفضذانفرض ثذانصفريثذوللم ذيك  ذذ:قوة االختبار اإلحصائي -

ذكبريااذأوذصغريااذب لم ذيرفضهذاإلحص تذان ب رامرتيذيفذح  ذك  ذحجمذانع لث ذك  ذحجمذ  طئثذس ات ل
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فرداا،ذوك نكذفء ذاإلحص تذانب رامرتيذأك رذ  ةذرغمذصع بتهذواستغرا هذو ت اذوتق لهذذ20انع لثذأكهذمنذ

 .،ذملهذيفذاإلحص تذان ب رامرتي(األك رذمت   اذنممجتمع)بارطذ ط ثذانع  ثذيفذح لذانع ل تذانكبريةذ

ذيف ذانب حثذ فةه ذاملع يريذواالوتب راتذمل ذاأل  ذهب ه ذإن هذبعل ذأشر   ذ ل ذوكم  ذخيت ر، ذأيه  ذأمره ذمن ذحرية

ذا ت  ره،ذ ذومى ذيقل  ذا تب ر ذأي ذشروط ذت فر ذمن ذانتحقق ذمبذمراو ة ذ  ا ذا ت  ره ذانب حثذولل ذومى س نف ا،

ويم صذاجللولذانت يلذبعضذانت   ه تذانيتذ لذتة ولذانب حثذيفذا ت  رذأسم اذإحص ئيذمل سبذال تب رذ

ذ.ذذذذفرض  ته

 لة عن االختبارات اإلحصائية األكثر استخداماا الختبار فرضيات البحث إحصائياا أمث( 0)جدول

 المتغيرات/عدد المجموعات نوع الفرضيات

 نوع البيانات

 كمية

 توزيع طبيعي

 ترتيبية أو كمية

 توزيع غير طبيعي
 اسمية

 مجموعة واحدة وصف
 المتوسط الحسابي

 االنحراف المعياري

 الوسيط

 ياالنحراف الربيع

 المنوال

 النسب

متعلقة 

بالمتوسطات 

 (المقارنة)

متوسط حسابي لمجموعة 

 واحدة

Z(التباين معلوم) 

 (التباين غير معلوم)ت

 سمير نوف

 
 (لحسن المطابقة)0كا

الفرق بين متوسطي 

 مجموعتين مستقلتين

Z(التباين معلوم) 

 (التباين غير معلوم)ت

الوسيط، .مان ويتني، إ

 التتابع
 ، فيشر(عيناتارتباط ال)0كا

الفرق بين متوسطي 

 مجموعتين مترابطتين
 ت

 ويلكوكسون،

 اإلشارة. إ
 ماكينمار

متعلقة 

 بالتباينات

 (المقارنة)

 0كا 0كا 0كا تباين مجموعة واحدة

تساوي تباين مجموعتين 

 مستقلتين أو أكثر

 :تحليل التباين

 (متغير واحد)األحادي 

 (متغيرين)الثنائي 

 (تغيرينأكثر من م)المتعدد

 0كا كروسكال واليس
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تساوي تباين مجموعتين 

 مترابطتين أو أكثر

ت، تحليل التباين ذي 

 القياسات المتكررة
 كوكران كيو فريدمان

متعلقة 

بمعامالت 

 (العالقة) ارتباط

 // // Z ت، معامل ارتباط واحد

 // // Z معاملي ارتباط مستقلين

 // // ت معاملي ارتباط مترابطين

عالقة بين متغيرين لمجموعة ال

 واحدة

 بيرسون، نسبة االرتباط

 

كاندال،  سبيرمان،

- جودمان

 كروسكال

/ معامل االقتران ، فاي،0كا

 معامل التوافق التجمع ليول،

 عدة متغيرات مستقلة

 معامل االرتباط الجزئي

 معامل االرتباط المتعدد

 تحليل العاملي

 0كا //

 متعلقة بالنسب
 // // 0كا  ،Z نسبة واحدة

 // // 0كا نسبتين

 متعلقة بالتنبؤ

 بسيطانحدار لوجيستي  // بسيطانحدار خطي  متغير مستقل واحد

  متعددانحدار خطي  عدة متغيرات مستقلة
متعدد، انحدار لوجيستي 

 الدالة التمييزية

ذ

   دةذبكتبذاإلحص تذت  لذأس ن بذإحص ئ ثذأ رىذلكنذاالستف دةذمله ذيفذا تب رذانفرض  تذمذ:2مالحظة

ذمظممثذ ذ ت ئجه ذك  ت ذوإال ذاست لامه، ذمله  ذانتأكل ذمب ذاست لا  ذشروط ذإحص ئي ذأسم ا ذونك  املعروفث،

 .و  طئث

ومىذمتغريذم ،ذونكنذإذاذ(ذاملتغريذانع ممي)ذيةت ل ذحتم  ذانتب ينذاألح ديذنلراسثذأثرذو م ذواحلذذ:0مالحظة

ذ.متغريذواحلذفء هذلكنذاست لا ذحتم  ذانتب ينذان ل ئيذأوذاملتعلدذأرادذب حثذدراسثذأثرذو ممنيذأوذأك رذومى

ذ.0.06نلىذانت م  ذمبةت ىذمعل يثذانلراسيذثريذان ك تذو  عذانب ئثذانصف ثذيفذانتحص  ذألراسثذتن:ذ لم ذ
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ذ ذان ل ئي ذانتب ين ذو ممنيذTwo Way ANOVAفتحم   ذمتغريين ذأثر ذنلراسث ذاست لامه ذوانب ئثذ)لكن ان ك ت

ذك ذملهم ذمفرداتذانع لثذاىلذمةت ينيذ(ذصف ثان ذكميذم ذأوذأ(ذجمم وتني)يقةم املتغريذانت بعذ  ذ)ك رذومىذمتغري

ذ:ومنذ  لذحتم  ذانتب ينذان ل ئيذلكنذا تب رذث ثذفرض  تذكم ذيمي(.ذانتحص  ذانلراسي

ذاالوىلذ- ذانفرض ث ذانرئ ةيذنممتغريذانع مميذاألولذومىذاملتغريذانت بعذ: ذبتة ويذاألثر ذانق ئمث ان يذيق ب ذانفرض ث

ذ.منذمةت ي تذان ك تذمةت ىمت سط تذانتحص  ذانلراسيذنك ذ

ذان    ثذ- ذانفرض ث ذبتة ويذ: ذانق ئمث ذان يذيق ب ذانفرض ث ذ ذانرئ عذنممتغريذانع مميذان  يذومىذاملتغريذانت بع األثر

ذ. تذانصف ثأوذا  اعذانب ئذجمم و تمنذذجمم وثمت سط تذانتحص  ذانلراسيذنك ذ

بنيذاملتغريينذانع ممنيذومىذاملتغريذانت بع،ذان يذيق ب ذانفرض ثذانق ئمثذبعل ذو  دذأثرذذأثرذانتف و :ذانفرض ثذان  ن ثذ-

ذ.تف و ذبنيذان ك تذو  عذانب ئثذانصف ثذومىذانتحص  ذانلراسي

ع ىذإىلذمةت ي تذاملع جلثذفء هذالذوللم ذتاريذ ت ئجذحتم  ذانتب ينذإىلذول ذو  دذفروقذدانثذإحص ئ  اذتذ:0مالحظة

ي  لذمهرذإل راتذأيثذا تب راتذإحص ئ ثذأ رى،ذأم ذيفذح نثذم ذإذاذأش رتذ ت ئجهذإىلذو  دذفروقذدانثذإحص ئ  اذ

فء هذيةتم  ذمعرفثذأيذمةت ىذمنذمةت ي تذاملع جلثذخيتمفذونذاآل ر،ذأوذمعرفثذاينذ   لذانفروقذاحلق ق ثذبنيذ

يفذانلراسث،ذونتحق قذذنكذيةتم  ذإ راتذا تب راتذإحص ئ ثذنممق ر ثذبنيذاملت سط تذتلوىذذاملةت ي تذاملعتملة

ذا تب رذت كي(Post Hoc A posteriori Comparaisons)ب ملق ر  تذانبعليث  Tukey’s HSD)،ذومله 

Test)ذ ذش ف ه ذا تب ر ،(Scheffe’s Test)ذ ذإحص ئ   ذدال ذفرق ذأدىن ذا تب ر ،(LSD Test)،ا تب رذذ

ذك ن ذ،(Dunnet Test)تد  ذ   م   ذامللىذ(Newman-Keuls Test)ا تب ر ذذو ذد كن ذا ت  ر ،

ذ(.Duncan’s Multiple Test)املتعلد
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 :أمثلة توضيحية

نرض ذونذانت صصذنلىذت  لذو  ثذدانثذإحص ئ  ذبنيذدر ثذانتحص  ذانلراسيذودر ثذاذ:نص الفرضية

ذ.و لثذانلراسث

ذغريينذكم ني،انبحثذيفذو  ثذبنيذمتذ:الهدفذ

ذ.ذمع م ذاالرتب طذبريس  ذ:األسلوب اإلحصائيذ

ت  لذو  ثذدانثذإحص ئ  ذبنيذدر ثذانتحص  ذانلراسيذومةت ي تذانرض ذونذانت صصذذ:نص الفرضية

ذ.نلىذو لثذانلراسث(ذمرتفع،ذمل فض)

ذانبحثذيفذو  ثذبنيذمتغريينذاألولذكميذوان  يذك في،ذ:الهدفذ

ذ.م ذاالرتب طذان ل ئيذاألص  مع ذ:األسلوب اإلحصائيذ

انت م  ذيفذانتحص  ذانلراسيذوتقليراهتمذ(ذرتب)ت  لذو  ثذدانثذإحص ئ  ذبنيذتقليراتذذ:نص الفرضية

ذ.نرض ذونذانت صصذنلىذو لثذانلراسثيفذا(ذرتبهم)

ذانبحثذيفذو  ثذبنيذمتغريينذمنذاملةت ىذانرتيب،ذ:الهدفذ

ذ.رتبذنةبريم  مع م ذاالرتب طذنم :األسلوب اإلحصائيذ

ذبنيذمةت ىذانتحص  ذانلراسيذذ:نص الفرضية ومةت ىذ(ذمرتفع،ذمل فض)ت  لذو  ثذدانثذإحص ئ  

ذ.نلىذو لثذانلراسث(ذمرتفع،ذمل فض)انرض ذمنذانت صصذ

ذانبحثذيفذو  ثذبنيذمتغريينذك ف نيذوثل ئ يذانتصل ف،ذ:الهدفذ

ذ.مع م ذاالرتب طذف ي :األسلوب اإلحصائيذ
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ذ،(در  تذانري ض  ت)مبعرفثذ  مثذاملتغريذاملةتق ذ(ذدر  تذانف  ي ت)تقليرذ  مثذمتغريذت بعذذ:الهدفذ

ذ.حتم  ذاالحنلارذانبة طذ:إلحصائياألسلوب اذ

ا تب رذان ك تذنلىذذت  لذفروقذدانثذإحص ئ  اذبنيذمت سطيذدر  تذان ك رذواإل  ثذيفذ:نص الفرضية

ذو لثذانلراسث

ذ،(ان ك ت)يفذمتغريذكميذواحل(ذذك ر،ذإ  ث)انبحثذيفذانفروقذبنيذجمم وتنيذذ:الهدفذ

ذ(.ا تب رذذوذطرفني)ا تب رذتذنع لتنيذمةتقمتنيذذ:األسلوب اإلحصائيذ

ذدر  تذاإل  ثذيفذ:نص الفرضية ذمت سط ذيف ق ذان ك ر ذدر  ت ذو لثذذمت سط ذنلى ذان ك ت ا تب ر

ذ.انلراسث

ذ،(ان ك ت)يفذمتغريذكميذواحل(ذذك ر،ذإ  ث)انبحثذيفذانفروقذبنيذجمم وتنيذذ:الهدفذ

ذ(.ا تب رذذوذطرفذواحل)ا تب رذتذنع لتنيذمةتقمتنيذذ:األسلوب اإلحصائيذ

ذملتغريذذ:الفرضيةنص  ذتغ ى ذانلراسي ذانتحص   ذيف ذبنيذمت سط تذانت م   ذإحص ئ   ذدانث ذفروق ت  ل

ذ.نلىذو لثذانلراسث(ذي،ذأديب،ذتقينومم)ذانت صصذاألك دليذ

ذذ:الهدفذ ذجمم وتني ذمن ذأك ر ذبني ذانفروق ذيف ذانتقل ني)انبحث ذاألدب ني، ذانعمم ني، ذواحلذ( ذكمي ذمتغري يف

ذ،(انتحص  ذانلراسي)

ذ.حتم  ذانتب ينذاألح ديذ:سلوب اإلحصائياألذ

ذواإل  ثذومىذمق  ذ:نص الفرضية ذبنيذتكراراتذان ك ر ذإحص ئ   ذفروقذدانث سذمةت ىذانطم حذت  ل

ذ.نلىذو لثذانلراسث

ذ،(مةت ىذانطم ح)ومىذمتغريذك فيذواحلذ(ذذك ر،ذإ  ث)انبحثذيفذانفروقذبنيذجمم وتنيذ:الهدفذ

ذ.ستق ن ثن ذ3 تب رذك ا :األسلوب اإلحصائيذ
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ذونذذ:نص الفرضيةذذ ذانرض  ذومى ذانطم ح ذومةت ى ذنإلجن ز ذانلافع ث ذنتف و  ذإحص ئ   ذدال ذأثر ي  ل

ذ.ت صصذاألك دليذنلىذو لثذانلراسثان

،ذ(انت صصذاألك دلي)ومىذمتغريذواحلذ(ذانلافع ثذومةت ىذانطم ح)انبحثذيفذتأثريذتف و ذمتغريينذذ:الهدفذ

ذ.نتب ينذانتف وميحتم  ذاذ:األسلوب اإلحصائي

نلىذو لثذذ30/ذ83انق مثذذت  لذفرقذدالذإحص ئ  ذبنيذمت سطذدر  تذانت م  ذونذ:نص الفرضية

ذ.انلراسث

ذ،(83)انبحثذيفذانفرقذبنيذمت سطذاجملتمعذومت سطذفرضيذذ:الهدفذ

ذ.Zاختبار  :األسلوب اإلحصائيذ

ذ
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 جمع بيانات البحث. المحاضرة السادسة

 تمهيد

حثذبص  غثذفروضذحب هذوفقذم ذمتم هذأدب  تذانبحثذواخلمف ثذانلظريثذاملتبل ةذمنذ بمه،ذيك  ذبعلذ    ذانب  

ذكك ذأوذذمقب ذومىذمجعذانب    تذان زمثذال تب رذ  هذانفرض  ت،ذوتتمذ  هذانعمم ثذومىذأفرادذاجملتمع انبحث

مع لثذيفذومم ثذاجلمعذ  هذذومىذجمم وثذملهذيفذح لذتع رذوم هذذنكذوفقذاسعذوأطرذومم ث،ذبأدواتذووس ئ 

ذ.يق  ذبءولاد  ذوجتريبه ذوانتأكلذمنذفع ن ته ذوص ح ته ذوفقذم ذتتطمبهذأجبلي تذانبحثذانعممي

 :تعريف مجتمع البحث وعينته .2

ذان ينذ ذك ذاألفراد ذأيذ   ذم ض عذانلراسث، يقصلذمبجتمعذانبحثذمج عذمفرداتذأوذوحلاتذانظ  رة

قصلذب جملتمعذاإلحص ئيذف قصلذبهذجمم عذان حلاتذاإلحص ئ ثذو يذول صرذوي.ذيمم  ذانظ  رةذم ض عذانبحث

ذك ئل ذح  ذأوذأحلذانظ ا رذانةم ك ثذأوذأيذشيتذآ ر أم ذانع لثذ يذ(.ذذ22،ذ3002ملةي،ذ)انع لث،ذو لذتك  

جملتمع،ذ  تذمنذجمتمعذانبحثذأوذ ةبثذمع لثذمنذأفرادذاجملتمعذاألصميذنمبحث،ذهبلفذتعم مذ ت ئجذانلراسثذومىذا

انعلصرذاملةتق ذان يذتتك  ذملهذانع لثذبعلذت ا لهذوتف ومهذو يذ(ذاملفردة،ذأوذان حلةذاإلحص ئ ث)ووحلاتذانع لثذ

 ... لذتك  ذأفراداذأوذأح  تذأوذمل ذأوذك ئل تذح ثذأوذ  ملة،ذمعذانعل صرذاأل رىذانيتذتاك ذانع لثذبرمته 

 :أساليب جمع البيانات في البحوث العلمية .0

ذك نكيةم :ب الحصر الشاملأسلو  . أ ذك ذأفرادذ،ذيتمذف هذمجعذانبدراسثذاجملتمع تذانكم ثذى     تذمن

ذكبري،ذوك نكذذويتطمبذ،است ل تاتذيم ضعذا تم  ذانب حثذدو ذأذياجملتمعذاألصم ذنكذو تذو هل

مه ذتلوذصرذ  اذاألسم اذومىذانلراس تذانيت،ذويقتفريقذوم ذو فق تذمرتفعث،ذ ظرااذنك رةذولدذاألفراد

،ذأوذيفذح نثذجمتمع تذانبحثذصغريةذ(21:ذ3002انبملاوي،ذ)ه تذاحلك م ثذم  ذانتعلادذانةك ياجل

 .انعلد،ذم  ذجمتمعذاملص بنيذب نةرط  ذيفذاملةجمنيذب ملؤسة تذاالستاف ئ ثذب اليثذأوذمق طعثذم 
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دراستهذيفذقتصرذيذإذاذتع رذومىذانب حثذاستعم لذاألسم اذانة بقذنةببذم ذفء ه :أسلوب المعاينة .ذا

ذاألصمذ  تومىذ ذاجملتمع ذيمن ذوانيتذيارتطذ، ذب نع لث ذاجملتمعيةمى ذهل ا ذمم مث ذتك   ذ فعذأ  ذوحتم  ،

 :ويفض ذانب ح   ذ  اذاألسم اذنألسب اذاآلت ثذذ. ص ئصه

 مبعم م تذالذتق ذد ثذونذمعم م تذاحلصرذانا م ذنب حثاذلمت. 

 ص لذإىلذبعضذأفرادذاجملتمعذصع بثذان ذنذانا م بعضذانلراس تذاست لا ذأسم اذاحلصرذذيةتح  ذيف

 .ياألصم

 ان  تذاملةتغرقذمق ر ثذبأسم اذاحلصرذانا م وذذ،تقم  ذانتكمفث. 

 :المعاينة في البحوث العلمية .0

ذانع ل تذيفذانلراس تذوانبح ثذبغرضذان ص لذإىلذحق ئقذ ذتعينذاست لا  املع يلثذيفذانبح ثذانعمم ث

منذا ت  رذولدذذمتكنذانعمم ثذانيتذي ذوأ (.23،ذ3002ملةي،ذ)هذانع ل ت  صثذب جملتمعذاملةح بثذمنذ  

ذ.ع ذ ؤالتذاألفرادذل م  ذاجملتمعمنذاألفرادذنملراسثذبطريقثذجت

 :استخدام العينات مبررات .4

األسب اذانيتذتلفعذانب حثذإىلذا ت  رذانع لثذمنذ أل ذومم ثذحبتث،ذاوتم دذطريقثذانع لثذيفذانبحثذنهذدواوي

ذ:يميذنذدراسثذاجملتمعذكمهذم بلالذم

 م ديثذمرتفعثذدراسثذجمتمعذانبحثذاألصميذكمهذيتطمبذو ت ذط ي ذو هلاذش   ذوتك ن ف. 

 ت جثذتعقلذانعمم  تذذيفذاخلطأ،ذدراسثذمج عذمفرداتذاجملتمعذيفذح التذمع لثذيؤديذب نب حثذإىلذان   ع 

 .ن نكذوض  مثذاجمله داتذان زمثذومىذ  اذاملةت ى،

 ذ.وانل ثذيفذانق  سذيؤديذإىلذضعفذانضبطذذوانر  بثذيفذمجعذانب    تمم ذر  بثذواإلشرافذوانل ثذذضعفذان

 ذ.(381ذ،3002  ف ،ذوب سذوذ)ذذيفذبعضذمس هتمذوصف هتمذاجملتمعذانت  ذأفرادذانتج  ع
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 ذ.كك ول ذإمك   ثذحصرذجمتمعذانلراسثذذ

 :أهمية المعاينة -0

ذ.انل ثذاملطم بثذنلت ئجذانبحثذمنذأ  ذضم  ذنبح ثذيعلذأمراذالبلذمله،اوتم دذأسم اذانع لثذيفذاجن زذبعضذاذ-

 .انتم   ذانكبريذنهذت ظفذأس س ذيفذا ت  رذمفرداتذجمتمعذانبحثذذاتذ-

ذ.  بمثذنمتعم مذومىذاجملتمعذاملةت ر ثذملهذبل تذمن ذ ذمصغرةذمنذاجملتمعذانكميذبغ ثذان ص لذإىلذ ت ئجذ-

ذاملعم م تذاملطم بثذمعذا تص دذممم سذيفذامل اردذانباريثذاال تص ديثذويفذريةذومىتةمحذب حلص لذيفذح التذك ذ-

 .ان  ت

اال تم و ثذهل هذانتقل ثذو ك اذلكنذاحلص لذذول ذاالبتع دذونذان ا عذاملرادذمعرفتهذن نكذيمجأذو دةذيفذانعم  ذ-

لذومىذ فعذاملعم م تذإالذبعلذسلتنيذاحلص ذذهانا م ذمل ذأمكلذإىلذاملةحذانب حثذفم ذجلأذومىذمعم م تذدوريث،

ذ.  مته ذاال تم و ثذواال تص ديثذوانة  س ثذأوذث ث،ذمم ذيفقل  

 .االمهيقيذإحلىذانلو ئمذاألس س ثذنمبحثذ-

 :شروط اختيار العينات في البحوث العلمية .0

 اذاجملتمعمن ذ  اذمصغرااذهلانع لثذ،ذحب ثذتك  ذانع لثذيفذيت افرذك ذصف تذو ص ئصذاجملتمعذاألصم . 

 يانتل سبذبنيذولدذأفرادذانع لث،ذوولدذاألفرادذان ينذياكم  ذاجملتمعذاألصم. 

   فرصثذمتك فئثذأل ذيتمذذيملحذمج عذأفرادذاجملتمعذاألصموذذ،ول ذانتح  ذنفردذمعنيذأوذفئثذمع لثذدو ذغري

 .ا ت  ر مذن  ضم  ذنمع لث

 :خطوات اشتقاق العينات .9

 :ذدراستهذجمم وثذمنذاخلط اتذاملتةمةمثذواملرتابطثذو يذيتبعذك ذب حثذوللذسحبهذنع لث

 حتليلذأ لافذانبحثذو  وه. 
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 ذحتليلذجمتمعذانبحثذاألصميذحجمهذو  وه. 

 إولادذ  ئمثذمبجتمعذانبحثذوفقذ ص ئصه. 

 حجمذمل سبذنمع لثذحتليل. 

 اشتق قذو لثذمم مثذنممجتمع. 

 :اختيار حجم عينة مناسبشروط  .0

يت  فذاخت ذذانقرارذيفذوذحتليلذحجمذانع لثذ،ذفمك ذدراسثذأ لافه ذذوطب عته ذ،ذذالذت  لذحملداتذ  طعثذح ل

أيذحبثذومىذم ذاتبعهذانب حثذمنذ ط اتذمل سبثذهللفهذمنذانبحثذوانيتذمله ذا ت  رذحجمذو لثذمل سب،ذ

ذ:  اذاأل ريذان يذيت  فذ  ذاآل رذومىذمب دئذولةذمله 

 ذك  ذ لفذانبحثذتعم مذاذ:أ لافذانبحثذ ذكك ذفعمىذانب حثذذأ ذإذا نلت ئجذومىذجمتمعذانلراسث

ذا ت رذانب حثذ(ذفرصثذانتم   ذزادتانع لثذحجمذكمم ذزادذ)كبريةذذاتذفرصثذمت   ذ  لةذذحب هذو لثمع ذ وإذا

وم هذأ ذيضحىذ(ذسروثذان ص لذإىلذانلت ئجذ–ك ن فذ مثذانتذ–ضبطذاملتغرياتذ)ةه ذانتع م ذمعه ذو لثذصغريةذي

 .بتعم مذانلت ئج

 مم ذيك  ذولدذأفرادذانع لثذأ  ذذلكنذأ مل  جذانبحثذذذبعضيف:ذ  عذمل  جذانبحث،ذوجم لذدراس تهذ

ويفذانلراس تذذ.انبح ثذانع   ثذتفرضذومىذانب حثذو لثذصغريةيفذ فم  انبح ثذأ رىذمنذأ  اعذتةت  بهذ

ذانبحثذانفرو ث،ذم و تجمم وثذمنذك ذجمذذيفذااذفردذ86ذ ثتجريبانذ،ذويفذانبح ثفردااذومىذاأل  ذ20  ثطاإلرتب 

ذكبريذذمنذ%80ذ،(مئ ت)منذأفرادذجمتمعذصغريذ ةب  اذ%ذ30ذ ث صفويفذانلراس تذان منذ%ذ6،ذ(آالف)جمتمع

 .أفرادذنك ذ80إىلذذ06منذ ثع مم،ذويفذانلراس تذان(فواراتذاآلال)جمتمعذكبريذ لااذ

 ذانبحثذاألصميذو ص ئصه ذذذف قصلذ:  عذجمتمع ذوان ياجملتمعذك  ذبل عذاجملتمعذفءذا ذك ذذ ظري  يعىن

،ذعضهمذدو ذاآل ري دذانب حثذدراسته ذبغضذانلظرذونذإمك   ثذان ص لذنبذانيتاألفرادذممنذتتم  ذهبمذانظ  رةذ
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ذكذ، دذإط رذيضمهمذمج ع اذأوذالذي  لأوذو  ذك ذاناب اذذهريلذتعم مذ ت ئجذحب يذانب حثذ  فءذا ،ذانبط لومى

ذو ل ذيصرذانب حثذاألمرذيفذ،لذ  ئمثذتضمذأمس ت مذمج ع اذمننذذهو م ا،ذفء ذ20-ذ30أوم ر مذم ذبنيذذرتاوحوت

ذمت ح مل ذأوذمل طقذم  اذذعمخ حذاملت ذتمعذ،ذأوذ  ذاجمل(382،ذ3002ذ  ف ،)ذ،ذوب نكذيصبحذاجملتمعذ ل 

جملتمعذاذ،ذأوت ئجهيةتط عذانب حثذحتليلذأفراده،ذوخيت رذملهذانع لثذاملل سبثذنلراستهذويعممذوم هذ ذيان احمللودذ

ذك  ذانب حثذيلرسذأثرذطريقثذبهيهتمذانب حثذان يذاملةتهلفذ ،ذويهلفذإىلذتطب قذ ت ئجذدراستهذوم هذذفءذا

ذومىذحتص  ذط اذانصفذاخل معذ ذانذيفذاالبتلائيتلريعذم  ذانصفذ مذري ض  تم دة ذفء ذط اذ  ا ،

بلراسثذو لثذصغريةذانب حثذذي كتفمتج  ة اذفاجملتمعذك  ذذفءذاأم ذونذ ص ئصذاجملتمع،ذ.ذجمتمعهذاملةتهلف

ذك  ذ مله،ذويعممذانلت ئجذومىذ  اذاجملتمع ذك ريةذذييت ذذ، اذاجملتمعذمتب يل اذغريذمتج  ع،ذأم ذإذا جمم و تذفرو ث

 .ذ،ذحىتذيتمكنذمنذانتعم مف بلذنمع لثذأ ذتك  ذكبريةذالست ع اذ  اذانتب ين

 وانيتذيك  ذ لفه ذمعرفثذص ح ثذذانلراس تذاالستط و ثذ لذيفذمقبحجمذانع لثذانصغري :أمه ثذانلت ئج

حم ذ  مكذذ،ذوذنكذأل ذانب حثذيتاألدوات،ذأوذانكافذونذمم  اتذجمتمعذانلراسثذانعمم ثذأوذان ق ف ثذم  

ذ راريرتتبذوم هذت زيعذاألفرادذومىذجمم و تذأوذاخت ذذذانلراس تذانيتذإالذأ هذيفذ،انلت ئجذكبريذ ةب  اذمنذاخلطأذيف

 .فمنذاألفض ذو  دذو لثذكبريةذباك ذك فذنتقم  ذاخلطأذمصرييذكتعم مذانلت ئجذومىذجمم و تذما هبث،

 كأ ذذ،هلاجلحثذوذب صصذنماملذ  تانلفق تذوذانذإذاذمتكنذانب حثذمنذزي دة:ذإمك    تذانب حثذاملت حث

كعذإذاذحتلدتذ فق تهذو  لذ،ذوانعكبريةذذحب هذو لث جع ذيةتعنيذبفريقذمك  ذومت صصذأوذللدذفرتةذحب هذف

 .معذحتليلذسقفذأ لافهذوللذان صفذم  و لثذصغريةذيةه ذانتع م ذمعه ذف  ت رذب  تذحملدذإلمت  ذحب هذ

 إذاذملذتكنذأدواتذمجعذانب    تذد  قثذأوذث بتثذبلر ثذمرتفعثذيفض ذاست لا ذو لثذذ :طرقذمجعذانب    ت

 ذ.مجعذانب    تأس ن بذكبريةذنتع يضذ طأذ
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 ذيفذيتأثرذحجم:ذتذمجعذانب    تأدوا ذاملةت لمث ذبل عذاألداة ذوامل حظثفمجعذانب    تذذانع لث ،ذ ملق بمث،

 مكنذاست لا ذو ل تذذف   تذأم ذاال تب راتذاجلمع ثذواالستب ذ،تةتم  ذو ل تذصغريةذ،...،واال تب راتذانفرديث

 .كبرية

 جذانع لثذ،ذفلجلذا ت فذ ت ئألفرادذانع لثذي ائإىلذطب عثذاال ت  رذانعاانصلفثذير عذاخلطأذذ: طأذاملع يلث

ذاألصم ذاجملتمع ذ ت ئج ذمم مثذذيون ذامل ت رة ذانع لث ذتك   ذأ  ذيضمن ذال ذأس ن بذاملع يلث ذانع ل تذبأفض  ا ت  ر

ذيتط بقذت ذف ذلكنذاحلص لذومىذو لث ذاجملتمعذمت م اذنممجتمعذ ذمعذترك بث ذانل عذمنذاأل ط تذرك به  ذإذ ذ  ا ،

ذ،حصمل ذوم ه ذمنذانع لثذنممع يلثذانعا ائ ثذونذانق مذانيتتب ولذ  مذمع ملذاجملتمعذاحلق ق ثذ ت جثذيلثذوللم ذت

ذ ذانتح  أم  ذنتلضمذنمب حثذوف هذيلثذم  ذنتفض  ذوحلاتذذاتذ ص ئصذمع لثذدو ذغريذ وير ع  طأ   

 .األس س ثذيول ذمت   ذ ص ئصذاجملتمعذاألصمذنمع لث،ذويتةببذذنكذيف

 ذكمم ذزادذحجمذانع لث:ذم بثانل ثذاملط ذومىذاجملتمع ذانلت ئجذويصبحذمنذاملمكنذانتعم مذمله  ذ،ت دادذد ث

ذك ريااذمنذزي دةذولدذأفرادذو ل ثذونكنذي ح ذأ ذ ل كذحلااذام  ذحلجمذانع لثذإذاذختط هذانب حثذفء هذننذيةتف ل

 : هملبذوذ ل كذولدذمنذاملع دالتذاإلحص ئ ثذنتحليلذحجمذانع لثذذاملل سدراسته،ذوذ

 

 

 ةبثذاجملتمعذاملرادذدراستهذوىفذح نثذول ذاملعرفثذتمكذانلةبثذيةت ل ذأكهذ ةبثذذPحجمذانع لث،ذذNح ثذأ ذ

املع يلثذ طأذذE،ذ(3.61=ذ0.08ذ،8.72=0.06)انلر ثذاملع  ريثذذZانلةبثذاملكممث،ذذQ،ذ%(60)ممكلثذ

ذ.(0.08أوذذ0.06)س اتذوللذ

،ذو طأذاملع يلثذ(ذ8.72)،ذوانلر ثذاملع  ريثذ%(60)،ذوانلةبثذاملكممثذ%(60)ذووللذافرتاضذ ةبثذاجملتمعذاملت ح

ذ.جمتمعذيو  اذاحلجمذل  ذأذافرد(ذ212)فأ ذحجمذانع لثذيك  ذذ0.06

N = PQ(Z)2/E2ذ
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ذ

ذذQ =100-P،ذ(ذ20إىلذذ20)االحتم ن ثذو  مته ذترتاوحذبنيذذPحجمذانع لثذ،ذذN أ ذ  ح ث

ذا،فرد(ذ222)جمذانع لثذوب نكذيصبحذحذQ=70فء ذذ P=30ووللم ذتك  ذ

 ذ.افرد(ذ200)ويصبحذحجمذانع لثذذQ=50فء ذذ P=50وىفذح نثذذ

ذذ Kergcie &Morganوم ر   ذذيمع دنثذكري ة

ذ

ذ

 ةبثذاخلطأذان ىذلكنذذdذ،مؤشرذانةك  ذP،ذحجمذجمتمعذانلراسثذnذ،حجمذانع لثذاملطم اذNذ:ح ثذأ 

ذك ذx2ذ،(0.06)انتج وزذولهذوأكهذ  مثذنهذ (ذ0.76)وللذمةت ىذثقثذ(ذ2.128)لر ثذحريثذواحلةذنذ3  مث

ذ (.18:ذ3080ذمصطفي،)

ذاحلق قي :مالحظة ذانع لثذمنذجمتمعذانبحثذاألصميذالبلذمنذضبطذانعلد ذنممفردات،ذ ب ذاإل لا ذومىذا ت  ر

 .بثاأل لافذانبح  ثذاملطم ذذوحتق قذان يذيل  ذيفذتك ينذانع لثذيفذإط رذانتم   ذانةم مذنممجتمعذاملبح ث،

ذ دراسث إ رات مت ح نث يفو  جمتمع مت  ذو لث ومى احلص ل بءمك   ث خي ّذ  ل سبب أي و  د معم 

 إم د إىل يؤدي  ل انبحث يف   ا ذكر ول   ألذواضح، باك  انبحث يف انةببذ  ا ذكر من بل ال ،انبحث

مثذهب هذاخلص ئصذوللذحتليلذ ص ئصذاجملتمعذ ضعذ  ئك نكذذذ.ثانبحذيف  ت ئج ألي تصليق ول  أو ضعف

ذانلراسث، ذ ظر ذو هث ذانيتذمن ذذواملتغريات ذانلراسربث ذانعم)تاممه  ذم   ذاجللع، احل نثذذذ،انتعم ميذةت ىاملر،

ذك  تذبعضذمنذ  هذاملتغرياتذغريذمعل ثذبلراسته ،ذوذنكذإلبرازذ...(ذ،ث املهلذ،اال تم و ث ويفذانع لثذحىتذوأ 

 .نمبحثذملىذمت   ذانع لثذامل ت رةذنممجتمعذاألصمي

N =  x2np(1-p)/d2(n-1)+x2 p(1-P) 

 

N = 4pQ/25ذ
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 :أنواع العينات .0

ذو لث ذا ت  ر ذانبحثذاألصميذمم مثذسم مثذومم ث ذذجملتمع ذملظمث، ذال ت  رذوذومم ث ذأس ن بذ  لة  ل كذولة

تبعذاألسم اذاألفض ذواأل ةبذب نلةبثذيوذذ، از ذبنيذاألس ن بذامل تمفثذال ت  رذانع لثيأ ذانب حثذذىانع لث،ذوم

 ذذ.إىلذو ل تذاحتم ن ثذوأ رىذغريذاحتم ن ث ت  ر  ذحةبذأسم اذاه،ذوت زعذانع ل تذنظروفذحب 

 :العينات االحتمالية .0-2

فردذمنذذيأتعتملذومىذاملة واةذبنيذاحتم التذا ت  رذ،ذوذيتمذا ت  رذأفراد  ذومىذأس سذ     ذاالحتم الت

ذكم ذدحتق قذانتك فؤذبنيذاألفراذطريقثذانب حثذيفذي ف ه ذانعا ائ ثذوتعتهذذيأفرادذاجملتمعذاألصم انب حثذذيتعط،

وم ذيلتجذوله ذمنذماك تذتاككذذ،اال ت  رذتكمفثذأ  ذمعذجتلبذحت  ذانب حثذيفبذيو لثذمم مثذجملتمعه ذاألصم

ذانلت ئجذيف ذيفوذذ،صحث ذانع ل تذاالحتم ن ث ذتتم  ذيفتارتك ذ ط اتذمعروفث ذتتبع ذانلراسث،ذذ:ذأهن  ذجمتمع حتليل

 :ذومله ذ،نتم   ذ ص ئصذاجملتمعذيجمذيكفوإولادذ  ئمثذبعل صره،ذمثذا ت  رذو لثذحب

  هذانطريقثذإىلذاحتم لذذيتؤد يذو لثذ  ئمثذومىذانصلفثذيفذانةحب،ذوذذ:العشوائية البسيطةالعينة  -ذأ

ذكعلصرذمنذول صرذانع لثذيا ت  رذأ ،ذنك ذفردذفرصثذمتة ويثذال ت  رهذضمنذانع لثذوذذ،فردذمنذأفرادذاجملتمع

و يذأبةطذأ  اعذانع ل تذويتبعذيفذسحبه ذذ،فردذآ رذيثذالذيؤثرذومىذا ت  رذأانع لذا ت  رذفردذيفذإض فثذإىل

ذك ذفردذف هذ:ذطرقذخمتمفثذمله  طريقثذانقروثذأوذانقبعثذحب ثذيعلذانب حثذ  ئمثذنك ذأفرادذجمتمعذانبحثذول  

ذك عذأوذص للوقذوختمطذب ر ثذيكتبذوم ه ذامسهذأوذر مذأوذحرفذدالذومىذ  اذانفرد،ذوت ضعذ  هذاألوراقذيف

ذاالسمذأوذ ذيقرأ ذب نعلدذاملطم اذوبطريقثذوا ائ ثذدو ذحت  ،ذوح له  ذتب و  ذانلراسث ذويةحبذأفرادذو لث   لا

انر مذأوذاحلرفذان يذس ك  ذمفردةذمنذمفرداتذانع لثذامل ت رة،ذأوذبطريقثذاجللاولذانعا ائ ث،ذأوذونذطريقذ

 .انعممثذاملعل  ثذيفذانةحب
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ذظمثامللتذالعينة العشوائية -ذا ذمنذ: ذانع لث ذأفراد ذوا ت  ر ذانبحث ذجمتمع ذأفراد ذنك  ذ  ئمث ذإولاد ذف ه  يتم

ذاألوىلذانب حثذب ذق ذ فذ،مة ف تذمتة ويثذومىذانق ئمث ذيفذيمنذانع لثذبطريقثذوا ائ ثذمثذلض  ت  رذاحل نث

وحلتنيذذأيبنيذثذملتظمثذأوذمتة ويثذبنيذاحل الت،ذحب ثذتك  ذاملة فثذا ت  رذبق ثذاحل التذومىذأبع دذر م 

فردا،ذذ600فرداذمنذجمتمعذحجمهذذ800،ذم  ذإذاذأرد  ذا ت  رذو لثذحبجمذتالمج عذاحل ذمتت ن تنيذث بتثذيف

كم ذ)بطريقثذوا ائ ثذذ06إىلذذ08 بلأذب  ت  رذر مذمنذذ،k=500/100=05املة فثذبنيذان حلتنيذ يذ

يفذ  ئمثذذ02ولذيفذانع لثذ  ذان يذيم ذانر مذ،ذف ك  ذانفردذاأل02ونلفرتضذأ هذانر مذ(ذيفذانطريقثذانة بقث

ذ ذانر م ذيم  ذان ي ذ   ذيم ه ذوان ي ذانلراسث، ذانر مذذ01=06+02جمتمع ذيم  ذان ي ذ   ذيم ه وان ي

ذانت يلذ82=01+06 ذب ناك  ذانةمةمث ذفتك   ذوض  ذآ ر ذإىل ذتب و ا ذو ك ا ذ02: ذ01، ذ82، ،ذ81،

ذ371،...،32 ذ...،202، ذ271، ذانع لث. ذا ت  ر ذيك   ذفل ت رذذو ل ذاملك   ذحةب ذامللتظمث انعا ائ ث

األم كنذانيتذتبعلذم  ذواحلاذم  ذونذبعضه ذمعذا ت  رذأولذمك  ذوا ائ  ذو  اص ذبلفعذانطريقثذانة نفثذ

 .ان كر،ذومنذأ مذمم  اتذانع لثذامللتظمثذ  ذبة طته ذوسه نثذإ رائه ذو مثذاأل ط تذانل مجثذونذا ت  ر  

ذك ريااذم ذتذ:يةالعينة العشوائية الطبق -ذت تبتعلذ لذؤدىذإىلذاحلص لذومىذو لثذإ ذاملع يلثذانعا ائ ثذانبة طث

ذون ي دةذاحتم لذمت   ذ ص ئصذاجملتمعذيفذ،مم ذيرتتبذوم هذ طأذاملع يلثذ، ص ئصه ذونذ ص ئصذاجملتمعذيف

ذيفذح نثذتب ينذمفرداتانع لثذانعا ائ ثذانطبق ثذو يذإىلذ  عذآ رذمنذانع ل تذانعا ائ ثذانب حثذمجأذ انع لث،ذف

 :  صث،ذي متذسحبه ذبءحلىذانطرقذانت ن ثذتمعاجمل

  ذيطريقة التساوEqual Method :ذك ذطبقث،ذحىتذون ذا تمفذولدذذييؤ  ذف ه ذولدذمتة وذذ من

 .ح نثذاال ت فذك ذمله ،ذويع اذوم ه ذأهن ذتة وىذبنيذانطبق تذحىتذيفذذاألفرادذيف

 ذلتناسبطريقة ا Proportional Method:ذانطبقثذذه ذولدذيتل سبذمعذانلةبثذانيتف   ذيؤذذ مت مه 

ذك  ذنليل ذجمتمع اذحجمهذذي،منذاجملتمعذاألصم حجمذوأ ذذ،ولكنذتقة مهذإىلذولةذطبق ت(ذN)فءذا
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ذانطبق تذ  ذ ذt1  ه ،t2ذ ،t3،...ذو ل تذمنذ ذريا تذهضذأ رتذفيوذذ ذانطبق تذأحج مه  ذn1 ه ،n2ذ،

n3ذوأ ذاحلجمذانكميذنمع ل تذ  ...،ذ،(N). 

 ذالطريقة المثلىMethod Ideal:ذحتليلذانعلدومىذصرذتالذتقذي،ذفهتعلذ  هذانطريقثذمنذأدقذانطرقذ

ذك ذطبقثذنممجتمعذاألصموذ ذك  ذ،ذب ذهتيومىذ ةبث ذكرب ذطبقث،ذفءذا ذذتمذبلر ثذانتب ينذدا   كبريااذانتب ين

ذانعلد ذ زاد ذمتج  ةث ذك  تذاجملم وث ذوإذا ذانعلد، ذنمطبق تذعفذ،  ذع8 إلحنراف تذاملع  ريث ذع3، ،ذ2،

 .ذ ،ع...

ذاملةت لمثذذ:العينة العشوائية العنقودية - ث ذامللتظمث ذأو ذانبة طث ذانع ل تذانعا ائ ث ذمن ذونذجمم وث وب رة

ذمنذانع ل تذالذتق ذونذمرحمتنيذوت يلذحةبذطب عثذ ذاجملم وث ذ  ه ذواحل، نةحبذمفرداتذجمتمعذدراسث

ذك ح نثذو  دذو لثذوا ائ ثذواحلةذالذ طمقذوم ه ذو لثذولق ديثذذ ذمرحمثذيتمذسحبذو لث،ذويفانلراسثذوىف

سحبذو لثذ  امه ذب حثذإىلذذأراد:ذم  لذ،ذ  هذاحل نثذإم ذأ ذتك  ذو لثذوا ائ ثذملتظمثذأوذبة طثذألهن ذيف

،ذفء ذنعلق ديثب ست لا ذانعا ائ ثذاذمؤسةث،ذ800فرداذم زونيذومىذذ6000فرداذمنذجمتمعذحجمهذذ600

ذ ذ   ذب ملؤسة ت ذاألفراد ذولد ذ800÷6000مت سط ذامل ت رةذذ60= ذانعل   ل ذولد ذمؤسةث، ذبك  فردا

ذاملؤسة ت) ذ( ذذ80=60÷ذ600   ذف ةحبذانب حثذوا ائ  اذولد ذ800مؤسة تذمنذ80مؤسة ت،

ذ ذوخيت ر ذذ60مؤسةث، ذف ك  ذحجم ذك نك، ذوا ائ ث ذبطريقث ذمؤسةث ذك  ذمن ذفردا ذمج ع ذ   ذاداألفرذانع لث

 .امل ت رةذاملؤسة تذيف(ذ600=80×60)

 :العينات غير االحتمالية .0-0

وللم ذيت  ذانب حثذمعم م تذوم قثذدو ذانتق لذبارطذأ ذيك  ذنك ذفردذفرصثذمة ويثذن  ضم  ذنمع لث،ذ

تبذوم هذا ت  رذانع لثذيرتذذول ذاست لا ذانع ل تذاالحتم ن ثذأوذانعا ائ ثذيفرغمذأ ذفء هذيمجأذنمع ل تذان حتم ن ثذ

ذ:،ذومله ا ت  ر  ذغريذسم مثذيفسهمثذوذ س ئ ذباحلص لذومىذو لثذأك رذورضثذنع ام ذانتح  ذ
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ذنلىذذ:Purposive Sampleالعينة العمدية، الغرضية  - أ ذ  ص ذ لف ذومى ذبل ت ذاحل الت ا ت  ر

ح التذذامل لرات،ذدراسثذمتعمقثذنبعضذنلىذملمينذانلةقذانق مي،ذا تب رذمعنيحتم  ذحمت ىذ:ذم  ذانب حث

 .... حل،انت

تتطمبذمعرفثذمةبقثذجملتمعذانلراسثذمنذح ثذتك ينذاجملم و تذ:ذQuota Sampleالعينة الحصصية  - ب

ذك ذذ،ك ذجمم وثذالذترتبطذبق اولذمع لثذذومم ثذاال ت  رذيفوذذ،دا مه ذانب حثذبارطذا ذمت   ونكنذنقل وث

 .جمتمعذانلراسثذانع لثذحةبذمت  مه ذيفذجمم وثذيف

،ذيف ه ذيتعرفذانب حثذومىذفردذمنذاجملتمعذاألصم:ذSnowball Sampleالشبكية  ،ثلجعينة كرة ال - ث

ثذانب حثذهب اذاجملتمع،ذوتةمىذب نع لثذفو ك اذيتةعذ ط قذمعرذو  اذاأل ريذيق دهذنفردذآ ر،ذيق دهذنفردذآ رذ

 .املتض وفث

ذكبري،ذو لثذتهزذانظ  رةذم ضعذا تم  ذان :Exterme Sampleعينة الحاالت المتطرفة  - ج ب حثذباك 

ذاحل التذانا ذة ذو لث ذذ.ويطمقذوم ه  ذف ه  ذاألصميتم ذجملتمع ذح التذغريذمم مث ذا ت  ر ذم  لي، ذب حثذ: يريل

أدتذذوأ مذانع ام ذانيتذان    يمنذانتعم مذذع طنيذنمم لراتانتعرفذومىذاخلص ئصذانلفة ثذواال تم و ثذنممت

 .امللملني،ذف نع لثذ ل ذح التذإدم هنمإىلذ

يتمذف ه ذا ت  رذمفرداتذانلراسثذ ت جثذنع م ذذانع لثذانيتذي ذ:Haphazard Sample ة الصدفةعين  - ح

 .و م ذآ رذيانصلفثذون عذأل

انع لثذانعمليثذاحلص لذومىذذأ ذانب حثذي ولذيفذوختتمفذروله ذيفتابهذانع لثذانعمليثذ :العينة المتتابعة - خ

يلرسه ذحىتذيةتلفلذم ذنليهذذ ط قذتعريفهذنممتغرياتذانيتذتقعذيفذأكهذولدذممكنذمنذاحل التذاملل سبثذانيت

ذك ذح نثذممكنذاحلص لذوم ه ذيذف ه ف ملبلأذاألس سذ،منذ هلذوم لذوو ت انع لثذذأم ذيفذ.  ذاحلص لذومى

يص ذوم ه ذانفراغذان ىذنليهذذاملتت بعثذفء ذانب حثذيظ ذممعذاحل التذحىتذمتألذاملعم م تذأوذاحل التذانيت
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ذ ذب نتت بعذحىتذيققذوىفذ  ه ذمثذممعذولدااذآ رذويلرسهمذو ك ا احل نثذممعذولدااذمنذاألفرادذويلرسهم،

 .اهللفذان ىذيريلذان ص لذإن هذمنذدراسثذانع لث

ذانب حثذ: Theory Sampleالعينة النظرية  - د ذوللذيرتك  ذ ظريثذذها ت  رذف ه  ذومىذ  ولة ذانع لث ألفراد

 .ومىذأس سه ذس تمذاال ت  رذانيتحتلدذأبع دذانةمثذم ض عذانلراسث،ذوذ

 .هذاخل صان ات ثذوا ته دذتهبل تذومىذ هذو لتهذألفرادذانب حثذا ت  رذيتمذف ه ذ: العينة االجتهادية  - ذ

اهللفذحب ثذيك  ذذ،يةكنذهب ذخيت رذاألفرادذمنذانفص ذان ىذيلرسذنهذاوذانعم رةذانيت :العينة الكتلية - ر

 ت ئجه ذالذ،ذأل ذو لثذمتح  ةذالذلكنذانتعم مذمله ،ذو يذانب    تان ح لذن  ت  رذ  ذسه نثذاحلص لذومىذ

 .ا ت ر  ذانب حثذفقطذتلطبقذإالذومىذانكتمثذانيت

،ذم  ذحملدةذض تذمع يريذع لثذيفانذ ه ذيلتقىذانب حثذأفراد: Criterion Sampleالعينة المعيارية  - ز

ذكبريذذيري،ذوتعلذ  هذاملع بطتذانتعممسل اتذذوىذ(ذ2ذ-2)األطف لذمنذسنذ مصلرذطمأ  لثذنمب حثذإىلذحل

 .يأ ذانع لثذستم  ذاجملتمعذاألصم

ذانذمتلذ:Intensity Sampleالعينة المكثفة أو الشديدة  - س ذ  ه ذونذذانب حثع لث ذوفرية مبعم م ت

ذكم ذيف ذثمب،ذوم  لذذنكذا ت  رذانطانع لثذاملتطرفثذحرب التذتعهذونذانظ  رةذب ض ح،ذنكنذن عذباك ذح د

 .اجل لذواملت سطذ ىاملةتذووذ

 :مزايا وعيوب استخدام المعاينة -9

 .اال تص دذيفذانتك ن فذوان  تذويفذاجلهلذانباريذوانت ص ذإىلذانلت ئجذبأسرعذو ت: مزايا العينة

ذكم ذأ هذيفذبعضذاألح   ذ لذحتلثذذ:عيوب العينة اخلطأذيفذا ت  رذانع لثذوحجمه ذ لذيؤثرذومىذ ت ئجذانبحث،

فع لذتصلرذونذأفرادذانع لثذانيتذيق  ذانب حثذبلراسته ،ذ  هذاأل ريةذانيتذ لذالذتتل سبذمعذأ ط تذ ت جثذردودذأ

 .  و ثذانلراسثذومةت ا  
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 أدوات جمع بيانات البحث. المحاضرة السابعة
 تمهيد

بعلذا ت  رذجمتمعذانلراسثذوو لتهذوم اصف تذانع لثذانيتذيلبغيذأ ذتك  ذمط بقثذملم  اتذاجملتمعذاألصميذذ

ذك ذم ذية ولهذومىذا تب رذ املةح بثذملهذيفذح لذاست لا ذانب حثذألسم اذاملع يلثذيفذدراسته،ذيق  ذبتجم ع

فرض  تهذمنذمعم م تذوب    تذمنذو لثذانبحث،ذوتت  فذ ت ئجذانتجم عذ  هذومىذطريقثذا ت  رهذنألدواتذاملل سبثذ

ث،ذأوذ لذيق  ذ  ذش ص  اذبءولاد  ذوتصم مه ذهل هذانعمم ث،ذو  هذاألدواتذ لذتك  ذ    ةذيفذمتل ولذانب ح

ذ.ذذب تب وهذ ط اتذومم ثذوملهج ثذمعرتفذهب 

 االختبارات: أوال

 :تعريف االختبارات -2

ذذي أ هذالذي  لذتعريفذمقلعذن  تب رذوكممثذا تب رذو دةذم ذت حيذيفذان  نذأ هذإىلذ(ذ8712)كرو ب خذاري

ذكت بثذأوذشفه  اذذ،ضذومىذش صذمعنيوب رةذومىذسمةمثذمنذاألسئمثذاملقللثذانيتذتعرذ ،ذويطمبذملهذاإل  بثذوله 

أوذجمم وثذذإالذأ ذ ل كذبعضذاال تب راتذانيتذالذتتطمبذمنذاملفح صذإ  بثذمع لثذوإمن ذتتطمبذملهذأداتذحرك  اذ

مثذوختتمفذف  تب رذانق  دةذالذيتضمنذاألسئذ.ك  تب رذ   دةذانة  رةذيفذانا رع.ذداتاتذاحلرك ثذومىذآنثذمع لثاألمنذ

ذب  ت فذاملفح ص ذاملروروب  ت فذانا ارعذوذذ،تعم م تهذوت   ه ته اال تب رذذ8722ذا  ست زيوحةبذذ.حركث

ذ ذأوذذ  انلفةي ذانمفظ ث ذانفرد ذ لرة ذتعكع ذ ل ذ ل  ذسم ك ذوكممث ذانةم ك، ذمن ذنع لث ذمقلن ذم ض وي مق  س

ذك ال بة ط ثذواال داتاتذ ط ائ ث،ذأوذ لذتعكعذجمم وثذمنذاألامل ك   ك ثذأوذ لذتعكعذمسثذمنذمس تهذانا ص ث،

ذك نكت بثذومىذاآلنثذانرا لثذنق  سذمه رةذاألص بعذم  اذ  8762يعرفذبنيذوذذ،احلرك ثذومىذأوم لذأوذأ ه ةذمع لث،

Bean ذك ف ثذانعمم  تذانعقم ثذوانةم تذ ذكم ثذأوذبطريقث اال تب رذبأ هذجمم وثذمنذامل رياتذأولتذنتق عذبطريقث
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ذكت ب ثذأوذ لذتك  ذسمةمثذمنذاألولادذأوذأوذاخلص ئصذا نلفة ث،ذو لذيك  ذامل ريذ ل ذأسئمثذشف   ثذأوذأسئمث

ذ.انفردذةت ريذاستج ب تت  هذكمه ذم رياتذاألشك لذاهلللس ثذأوذانلغم تذامل س ق ثذأوذص راذأوذرس م ،ذوذ

 :أهداف االختبارات -0

ذ:اال تب راتذمنذأغراض

ذذأيذمجعذاملعم م تذوانب    :ذاملةحذ ذك نقلراتذانعقم ثق  سذان ك تذوانكتذونذوا عذمعني ذ،قلراتذامل تمفث

ذذ.وانقلراتذانعلديثذواحلرك ثذوغري  

ذ.أيذمعرفثذم ذلكنذأ ذيلثذمنذتغريذومىذظ  رةذم ذأوذسم كذم :ذانتلبؤ

ذ.و  ذحتليلذ  احيذانق ةذوانضعفذيفذجم لذم :ذانتا  ص

 .و قصلذبهذح ذماكمثذم :ذ  انع

 :بارات النفسيةتصنيف االخت -0

ذ:وظ فته ذإىلذصلفذاال تب راتذانلفة ثذحةبت

ذ.تق عذملىذأداتذانفردذأوذملىذحتص مهذيفذم ض عذم ذ:ا تب راتذانتحص  ذ-

انع مث،ذتق عذانقلرةذانعقم ثذانع مثذانيتذتلعكعذيفذسروثذانفهم،ذانقلرةذومىذانتعمم،ذانكف تةذ:ذا تب راتذان ك تذ-

ذ.... ،ذانقلرةذومىذانتك فاملا كسروثذإدراكذامل ا فذوذ

ذاخل صثا ذ- ذانقلرات ذتب رات ذمهذق عت: ذومى ذانتلريب ذأو ذانتعمم ذومى ذانفرد ذ لرة ذك نقلرةذملى ذمع لث، لث

ذ.…احلة ب ثامل ك   ك ثذوامل س ق ثذوذ

ذذ.م  هلمذحن ذأ اطثذأوذمهلثذمع لثتق عذا تم م تذاألفرادذوذذ:ا تب راتذامل  لذ-

املعتقلاتذانيتذيتمةكذتب راتذطب عثذوأبع دذاالجت   تذوذيق عذ  اذانل عذمنذاال ذ:انق ما تب راتذاالجت   تذوذذ-

ذ.أ اطتهنذأوذإزاتذخمتمفذ ض ي ذاجملتمعذوذهب ذاألفرادذإزاتذأفرادذآ ري
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ذا تب راتذانا ص ثذ- ذان: ذمن ذتعرفذبق ائمذتق عذاجل ا بذاال فع ن ث ذوانيت ذاال فع يل ذانت افق ذكمق  س ةم ك

 .…اال بة طك خلض عذوانة طرةذواال ط اتذوذذذةم تمق ي عذانانا ص ثذوذ

ذ:وحةبذشروطذاإل راتذإىل

انف حصذ)ذيفذمرةذواحلةذمبعىنذم  فذانق  سذيك  ذفردي اذذواحلٍذذانيتذتطبقذومىذمفح صذ:رديثاال تب راتذانفذ-

ذكبريةذيفذتطب قه ذيتطمبذ  اذانل عوذذ،(واملفح ص وانقمم،ذذ،ذم  ذا تب رذان ر ثأ ص ئ نيذملربنيذذويذمه رات

ذ....ا تب رذب ل هذان ك ت،

يفذم  دينذانرتب ث،ذاجل ك،ذذتطبقذ  صثوذذ،تطبقذومىذولدذمنذاألفرادذيفذو تذواحلذ:و ث اال تب راتذاجلمذ-

 ....،ذم  ذا تب رذأنف ،ذا تب رذب ت ،انصل وث

ذ:وحةبذدر ثذحتليلذامل ريذواالستج بثذإىل

ذانبل تذ- ذا تب راتذحملدة ذامل ريذوذ: ذأ ذمفت حذيك  ذف ه  ذكم  ذأوذيك  ذاملطم اذمنذاملفح صنيذحملدا، اضح ،

ذ....تصح حذاالستج ب تذحملدة،ذم  ذا تب راتذانتحص  ذواالستعلاد،

ذك نكذ:ذا تب راتذغريذحملدةذانبل تذ- يك  ذف ه ذامل ريذغريذواضح،ذوالذتك  ذاالستج ب تذغريذحملدة،ذوتةمى

ذ....ب ال تب راتذاإلسق ط ث،ذم  ذا تب رذانروش خ،

ذ:وحةبذطب عثذاألداتذإىل

يتمذف ه ذتق  مذأفض ذأداتذمنذ  لذا  بثذاملفح صنيذنمحص لذومىذأومىذدر ث،ذم  ذ:ذا تب راتذأ صىذأداتذ-

ذ....اال تب راتذانتحص م ث،

يتمذف ه ذ   سذسم كذانفردذيفذانظروفذانطب ع ثذد ذحم ونثذ  ر  ثذنت   هذ:ذا تب راتذاألداتذانع ديذأوذانطب عيذ-

ذ....  اذانةم ك،ذم  ذا تب رذ   سذ مقذاالمتح  ،

ذ:وحةبذسنذانفئثذاملةتهلفثذإىل

ذ.وتك  ذغ نب ذا تب راتذأدات:ذا تب راتذم ذ ب ذامللرسثذاالبتلائ ثذ-
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ذ.يطمبذمنذانطف ذف ه ذتعريفذبعضذاألش  تذأوذاألنف ظ:ذا تب راتذامللرسثذاالبتلائ ثذ-

ذ.غ نب ذا تب راتذنفظ ثو يذ:ذا تب راتذاملرا قنيذوانراشلينذ-

ذ:وحةبذسروثذاإل  بثذإىل

يك  ذف ه ذزمنذاإل  بثذ  ذانع م ذاحل سمذيفذحتليلذأداتذاملفح ص،ذأيذزمنذاال تب رذحملدذ:ذا تب راتذانةروثذ-

ذ...ضمنذشروطه،ذومله ذاال تب راتذانتحص م ث،

ذي فقذاملفح صذيفذاإل  بثذوم ه ذ يذيك  ذف ه ذزمنذاإل  بثذشبهذمفت ح،ذوولدذاألسئمثذانيت:ذا تب راتذانق ةذ-

 ....ذذذانع م ذاحل سمذيفذحتليلذأداتذاملفح صني،ذم  ذا تب راتذحتليلذاملةت ى،

ذ:وحةبذطريقثذتفةريذانلت ئجذإىل

ذ.يعتملذيفذتفةريذدر  هت ذومىذ ص ئصذاجملم وثذانيتذطبقتذوم ه :ذا تب راتذمع  ريثذاملر عذ-

يفذتفةريذدر  هت ذومىذدر  تذحمكذ  ر ي،ذأوذمبةت ي تذأداتذمت  عثذوحملدةذيعتملذ:ذا تب راتذحمك ثذاملر عذ-

ذ.مةبق اذيتمذحتليل  ذيفذض تذاأل لافذانةم ك ثذاملرادذ   سه 

ذ:وحةبذاجلهثذانيتذتعل  ذإىل

ذمقللثذ- ذا تب راتذرمس ث ذاست لام هت ذ: ذانق  سذواال تب راتذنغرضذتعم م ذفريقذمنذامل تصنيذيفذمراك  يعل  

ذ....  ذوت زيعه ذومىذ ط قذواسع،ذم  ذا تب راتذانا ص ث،و ارذ

ذرمس ثذ- ذا تب راتذغري ذأ ة مهمذ: ذدا   ذاملعم   ذيعل   ذكتمكذانيت ذأو ذدراسث ذش صذبغرضذحبثذأو يعل  

ذ.انلراس ث

ذ:وحةبذك ف ثذاالستج بثذإىل

ذك:ذا تب راتذأدائ ثذ-   تب رذرسمذانر  ،ذا تب رذانيتذتق  ذومىذاألداتذو    ذاملفح صذب ستعم لذأدواتذمع لث،

ذ....انكت بث،
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ذنفظ ثذ- ذا تب رات ذانقل ذ: ذانروش خ، ذا تب ر ذم   ذانتحريريث، ذأو ذانمفظ ث، ذاملفح صني ذإ  ب ت ذومى ذتق   انيت

ذ....انة دات،ذتفهمذامل ض عذنألطف لذونمراشلين،

ذأدائ ثذ- ذا تب راتذنفظ ث ذا تب : ذانة بقنيذيف ذانل وني ذبني ذانلمج ذومى ذتق   ذرسمذوانيت ذا تب ر ذم   ذواحل، ر

ذ....انع ئمث،

ذ  ع)وحةبذشك  ذاال تب رذوانيتذمله ( ذانيتذتضمله  ذواألسئمث ذفقراهت  ذاملط بقث،ذ: ذأسئمث ذانص ااذواخلطأ، أسئمث

ذ....ذاال ت  رذمنذمتعلد،ذأسئمثذانتكم  ،ذاألسئمثذاملق ن ث،

 :خطوات بناء أو تصميم اختبار -2

ذوإولاد ذتصم م ذنذخيضع ذاجل ل ذتصم مذاال تب ر ذتتطمبذفل ث ذكم  ذامللهج ث، ذمنذاالوتب راتذوانق اول علد

ذنألغراضذوا ت  رذوتصم مذفقراتذ ذك ذمله  ذب ألس ن بذامل تمفث،ذوملىذمل سبث اال تب رذدراسثذواسعثذووم قث

ذ:ا تب رذص د ثذوث بتثذومم  ةذبطرقذومم ثذوومم ثذمع ا،ذويفذتصم مذاال تب راتذيظهرذاجت  نيذمه 

ذومميذ ظريذ- ذانص  غثذ: ذومىذفروضذ  لة ذوهبلفذاإل  بث ذ ظريذحملود ذإط ر ذوفق ذيك   ذاال تب ر تصم م

ذ.يقلمه ذمعلذاال تب رذوتكمنذاألمه ثذانكهىذمله ذيفذص  غثذانفروضذانلظريث

تط يرذوبل تذا تب راتذ ليلةذ  لةذنتك  ذأداةذيةت لمه ذاملم رسذأوذاأل ص ئيذبغضذانلظرذونذذ:ذومميذفينذ-

ذ.ومم ثذنمبحثذواألمه ثذانكهىذمله ذتكمنذيفذ لفذحملودذويعتملذومىذامله رةذيفذحتق قه ذك هن ذأداة

ذ:تق  ذومم ثذتصم مذاال تب رذومىذاتب عذولدذمنذاخلط اتذانيتذختتمفذيفذتطب قه ذمنذحبثذآل رذو ي

معذاملرادذتطب قهذيتمذذنكذمنذ  لذحتليلذم  دينذاست لامهذواجملتذ:تحديد األهداف الرئيسية من االختبار -أ

ذ.وم ه

ا ت  رذ  عذاإلط رذاملر عيذان يذيفةرذيفذض ئهذدر ثذانفردذومىذ  اذذ:تحديد محك أو معيار الدرجة -ب

ذ:اال تب ر،ذوي  لذ  و  ذمنذاحملك تذ ي
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ذحمكذمر عيذ- ذمنذاألدىنذ: ذان يذيبلأ ذاملتص  ذانيتذتق عذاألدات ذيفذا تب راتذانتحص   ذبك رة منذ)يةت ل 

ذن ذهالكف تة ذإىلذاألومى( ُحكمذمت م اذ)
ذامل ذمر ع اذ(األدات ذب صفه ذ فةه ذإىلذاألدات ذاحل نث ذيفذ  ه ذوتلةبذانلر ث ،

ذ(.أيذو  دذاألداتذب نلةبثذملط نبذاال تب ر)نملر ثذ

هتلفذإىلذانتعرفذومىذان ضعذانلةيبذنمفردذبنيذجمم وثذاألفراد،ذوتلةبذانلر ثذومىذاال تب رذ:ذحمكذمع  ريذ-

ذ(.ذأيذو  دذاألداتذب نلةبثذجملم وثذاال تب ر)فرادذب صفهمذمع  رااذنملر ثذإىلذدر  تذاأل

ذإىلذذ:ترجمة األهداف والمفاهيم إلى خصائص محددة -ت ذو   سه  ذا تب ر   ذاملراد ذانةمث ذترمجث ذيتم أي

ئيذ ص ئصذحملدةذبص رةذتةمحذبص  غته ذيفذوحلاتذنمق  س،ذأيذتعريفذاملفه  ذإ رائ  ا،ذأل ذانتعريفذاإل را

ذومىذإ راتذ ذانقلرة ذانري ضيذ   ذم  ذان ك ت ذاستج ب تذمع لث، ذملبه تذالستلو ت ذوضع ذاال تب ر يت حذملصمم

ذ.يفذوضع  تذخمتمفث(ذاجلمع،ذانطرح،ذانضراذوانقةمث)انعمم  تذاألربعثذ

وللذوصفذانةم كذم  ذ   سذانقلرةذاحلة ب ثذفه اذانةم كذيتضمنذانق   ذحب ذذ:وصف وتحليل السلوك -ث

ذ ذخمتمفث ذطرق ذب ست لا  ذأ ط ت ذدو  ذانبة طث ذاحلة ب ث ذاملاك ت ذمن ذاحل سبث)ولد ذاآلنث ذحة ب  ، (.ذذ ل  ،

ذبعمم  تذ ذانق    ذم  ا ذووم م ته، ذوطب عته ذانةم ك تذاأل رى ذبني ذمك  ه ذانتعرفذومى ذانةم ك ذبتحم   ويقصل

ذ.ذحة ب ثذتتأثرذبك ذمنذاالستعلادذوانتلريب

ت  لذولةذأشك لذوأس ن بذلكنذأ ذتص غذهب ذفقراتذاال تب ر،ذ  هذانفقراتذذ:تصميم فقرات االختبار -ج

ذ:حىتذتك  ذمل سبثذمبذحتم مه ذحتم  اذ

منذح ثذاناك ذومضم  ذانفقراتذحب ثذتق عذشك ذص دقذانةم كذاملعني،ذو ل كذولةذ  اولذتراوىذيفذذذكيفياا 

ذ:ذذمله كت بثذفقراتذاال تب رذنم ص لذإىلذمةت ىذصلقذو ٍلذن  تب رذ

ذ.احت اتذانفقرةذان احلةذومىذفكرةذواحلةذفقط،ذواالبتع دذونذاألسئمثذامل دو ثذ-

ذ.االبتع دذونذاست لا ذانكمم تذانغرض ثذأوذتمكذانيتذحتم ذأك رذمنذمعىنذحملدذواحلذ-
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ذ.حم ونثذاست لا ذانص غثذاإلم ب ثذنمفقراتذكمم ذأمكنذذنكذ-

ذ.عبريذوانص  غثانبة طثذوانةه نثذوول ذانغم ضذيفذانتذ-

ذ....دائم ،ذأبلا،ذحتم ،ذيفذك ذمك  ،:ذجتلبذاستعم لذاإلط قذيفذانعب راتذم  ذ-

ذ.امل ض و ثذوإمك   ثذتب يبذاإل  ب تذ-

ذ.حت شيذاألسئمثذاإلي ئ ثذوانتطفم ثذوانيتذتةببذإحرا  اذذ-

ذ.تتضمنذانفقراتذبص رةذ  لةذو لثذمم مثذجمل لذانةم كذان يذيهلفذنق  سهذ-

ذ.تتلر ذفقراتذاال تب رذوفقذحمكذمعنيذأ ذ-

هبلفذتقليرذمةت ىذصع بثذأوذسه نثذانفقراتذوا ت  رذانفقراتذذاتذانصع بثذاملل سبثذنأل لافذوصلقذذ:ياا وكم

ذإ راتاتذ ذتطب ق ذ  ل ذمن ذانبلايث ذمل  ذن  تب ر ذمرتفعني ذوثب ت ذصلق ذإىل ذانت ص  ذولكن ذوثب ته، اال تب ر

ذ:قذذنكذيتمذب إل  بثذومىذانةؤاننيانتصم مذبطريقثذصح حثذونتحق 

ذبنيذذ- ذانتم    ذمن ذمتكن ذانفقرة ذأيذ   ذ   سه ؟، ذيهلفذاال تب ر ذانيت ذ   سذانةمث ذيف ذانفقراتذص د ث   

ذ.األفراد؟

 .  ذمةت ىذصع بثذانفقرةذمل سبثذجملم وثذاألفرادذان ينذس  تهو ذهب اذاال تب ر؟ذ-

ذ.وأس ن بذإحص ئ ثذحملدةذوفقذحمك تذمعروفثتتمذاإل  بثذومىذ  ينذانةؤاننيذب تب عذطرقذ

أيذوصعذ   راتذأ رىذغريذصح حذنمةؤالذيفذاال تب رذمنذمتعلد،ذأوذذ(:المموهات)اختيار المشتتات  -ح

وضعذفقراتذبص غذخمتمفثذأوذمتل  ضث،ذنمكافذونذمصلا  ثذامل تهينذو ليتهمذيفذاالستج بثذن  تب ر،ذومبذ

ادذان ينذالذيعرف  ذاال ت  رذانصح حذأيذيتمذا ت  رذاملاتتذمنذ ب ذمفح صذأوذأ ذتك  ذاملم   تذ  ابثذنألفرذ

ذ.أك ر،ذوأ ذيك  ذولدذمنذخيت رهذمنذانفئثذانعم  ذأ  ذمنذولد مذيفذانفئثذانل   
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ذانت ن ثذ ذمنذاملع دنث ذاملاتت:ذولكذاست را ذ  مته ذ ذح ث(/د -ع =)مع م ذفع ن ث ذع : ذان ينذا ت رواذ: ولد

ذ.ولدذاألفرادذيفذإحلىذانفئتني:ذولدذان ينذا ت رواذاملاتتذيفذانفئثذانل   ،ذ :ذدنفئثذانعم  ،ذ املاتتذيفذا

ذ.وكمم ذك  تذ  مثذاملم هذب نة نبذك  ذدن  ذومىذأ ذاملاتتذ  لذذ

ذك  تذفقراتهذستقل ذيفذشك ذأيذتصم مذذ:إعداد االختبار لالستخدام -خ انص غثذانله ئ ثذن  تب رذوم ذإذا

ذكت بذمةتق ذمرف  ثذبتعم م تذمل سبثذبط   تذم ذك ذبط  ثذفقرةذواحلةذأوذت ضعذانفقراتذيف ةتقمث،ذتتضمن

ذ:وصح فثذملفصمثذنإل  بث،ذومبذوللذكت بثذتعم م تذاال تب رذمراو تذم ذيمي

ذ.شرحذفكرةذاال تب رذشرح اذد  ق اذذ-

ذ.حتت يذانتعم م تذومىذم  لذأوذ  عذمنذانتمرينذنمم تهذ ب ذك ذا تب رذ-

ذ.ت ح لذتعم م تذاال تب رذإ ذك  ذاال تب رذيتطمبذذنكذ-

ذ.احت ائه ذومىذطريقثذاإل  بثذومك هن ذوأسم هب ،ذوومىذان منذاملطم اذمراو تهذإذاذك  ذاال تب رذيتطمبذذنكذ-

ذوملىذذ- ذملعرفثذملىذفهمذانتعم م تذوملىذم تمته ، ذومىذو لثذصغرية ذاستط و ث منذاألفض ذإ راتذدراسث

ذ.اال تب رذوحمت ىذفقراتهذوملتهذم تمث

ذ.ضعذاال تب رذوضعذمفت حذانتصح ح،ذومع يريذاحلكمذومىذ ت ئجذاستج ب تذاألفرادذومىذفقراتهكم ذمبذومىذوا

ذتقنين االختبار -د ذتصح حهذ: ذوطريقث ذبل ده، ذوص  غث ذواضحث، ذتعم م تذاال تب ر ذتك   ذانتقلنيذأ  يقتضي

ذيةمحذب حل ذومب  ذامل ا ف، ذك  ذيف ذكم ذم حلة ذاال تب ر، ذإ رات ذيفذح لذإو دة ذتقريب  ذانلت ئجذ فةه  ص لذومى

تةت ر ذنهذمع يريذمع لثذحتلدذمعىنذانلر ثذاخل  ذانيتذيص ذوم ه ذانفردذيفذض تذمترك ذوتاتتذدر  تذأفرادذو لثذ

ذ:يتمذذنكذب تب عذاخلط اتذانت ن ثانتقلني،ذوذ

ذ...(.غراف ث،ذاجلغراف ث،ذانةك   ث،ذاال تص ديث،مس تهذانلل)لذاجملتمعذبل ثذوبطريقثذإ رائ ثحتليذ-

ذ.ا ت  رذانع لثذاملم مثذنممجتمعذوأسم اذا ت  ر  ذ-
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ذ....انت ط طذنتطب قذاال تب رذمنذحتليلذاإل راتات،ذواخلط اتذواألدواتذإىلذمةتم م تذاال تب ر،ذ-

ذ.تطب قذاال تب رذوت ح لذظروفذإ رائهذوتطب قهذجلم عذأفرادذانع لثذ-

ذ.  ذفقراتذاال تب رذو ت ئجذاستج ب تذأفرادذو لثذانتطب قذومىذبل دهحتمذ-

ذ.ن  تب ر(ذانصلقذوان ب ت)إم دذاخلص ئصذانة ك مرتيثذذ-

 .إم دذمع يريذاألداتذوت فريذإط رذمر عيذلكنذمنذ  نهذاحلكمذومىذأداتذانفردذيفذاال تب رذ-

 :خصائص االختبار الجيد -0

ذ:نذمتريذا تب رهذبعلةذمم  اتذحىتذيتم  ذب جل دةذوي ثقذيفذ ت ئجهذومنذبنيذمم  اتهومىذمصممذاال تب رذأ ذيتأكلذم

ذ.امل ض و ث،ذأيذمبذأ ذتاتم ذوحلاتذاال تب رذومىذمعىنذوتفةريذم حلذية ولذومىذفهمذاملرادذمله ذ-

صع بثذوملىذتغط ثذانقلرةذومىذانتم   ،ذومىذاال تب رذأ ذيق  ذبءظه رذانفروقذانفرديث،ذأيذدر  تذانةه نثذوانذ-

ذ.فقراتهذنك م ذ  ا بذانةمثذاملق سث

ذ.ت فرذانصلق،ذأيذيق  ذاال تب رذبق  سذم ذوضعذ ص ص ذنق  سهذ-

ت فرذان ب ت،ذأيذمت  ذاال تب رذب الستقرارذيفذ ت ئجهذب  ت فذان منذنلىذ فعذو لثذاال تب رذويفذ فعذظروفذذ-

ذ.تطب قه

م حلةذن  تب رذختصذتعم متهذوشروطذتطب قهذوك ف ثذحت ي ذدر  تهذاخل  ذذت فرذانتقلني،ذيتم  ذيفذإولادذمع يريذ-

ذ.ذذإىلذدر  تذمع  ريثذهل ذمعىن

ذوإ راتاتذتطب قه،ذذ- ذتعم م تذتام ذحتليلذطريقث ذكراسث ذيتطمبذو  د ذاال تب ر ذيتطمبذاست لا  انةه نث،

ذ.ذجلعمهذأك رذسه نث

ذ.اال تص دذيفذاجلهلذوانلفق تذوللذتطب قذاال تب رذ-
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 :الشروط العملية النتقاء االختبارات -9

ذ:ت  لذشروطذولةذيتطمبذت افر  ذيفذاال تب رذنتطب قهذبص رةذ  لةذوبك ذاطمئل  ذومله ذأس س اذذ

ذ.ت افرذ ص ئصذاال تب رذاجل لذ-

ذ.مل سبثذاال تب رذنممفح صنيذ-

ذ.مل سبثذاال تب رذنمغرضذان يذيق ةهذذ-

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 (تابع)يانات البحث أدوات جمع ب. المحاضرة الثامنة
  Observation المالحظة : ثانياا 

ذتعريف -2 ذم ذامل حظث: ذنظ  رة ذووم قث ذوملظمث ذود  قث ذمقص دة ذبعضذانب ح نيذمنذ يذما  لة ذيعته   ،

ذك ال تب راتذأوذاالستب    ت،ذفهيذ أفض ذانطرقذجلمعذاملعم م تذونذانةم كذاإل ة ي،ذألهن ذالذتتطمبذوس ط ا

 .ذعم م تذثريث،ذإالذأهن ذمعقلةذوحتت  ذجلهلذوترت بذمك فنيت ودذانب حثذمب

 :أنواع المالحظة -0

ذكم ذحتلثذذ:أو غير المهيكلة/ المالحظة البسيطةذ-3-8 يق  ذف ه ذانب حثذمب حظثذانظ ا رذأوذاألحلاث

ذأوذاست لا تمق ئ  اذ ذدو ذإولادذمةبقذهل  ذانتص يرذ، ذنمتةج  ذأو ذانل عذذ،أدواتذد  قث يفذانلراس تذويف لذ  ا

ذ.ثك ف انثذ ذبحاالستط و ثذويفذان

انضبطذانعمميذذانعمم ثذاملضب طث،ذانيتذختضعذنعمم ثذو يذامل حظثذ:أو المهيكلة/ المالحظة المنظمة -0-0

ذ.ك نك مرياتذذانتةج   س ئ ذم ذيةتع  ذف ه ذبذوغ نب اذيفذتصم مه ذوإ راتاتذتلف    ذواست  صذ ت ئجه ،ذ

ذ: حظثذإنربىما ركثذانب حثذيفذم  فذاملذحظثذحةبكم ذلكنذتقة مذامل 

ذ.يا ركذف ه ذانب حثذوالذيقفذم  فذاملتفر :ذم حظثذتا رك ثذ-أ

ذ.يقفذف ه ذانب حثذم  فذاملتفر ذأوذيك  ذنهذم  فذسميب:ذم حظثذغريذتا رك ثذ-ا

 :نجاح عملية المالحظةاالمور التي تجب مراعاتها إل

ذ.ه ذمةبق اذا ذيلدذم ض عذامل حظثذوا لاف •

ذ.ا ذيارتكذاك رذمنذفردذيفذومم ثذامل حظث •

ذ.ا ذتةج ذامل حظ تذوقبذحلوثه ذمب شرة •

ذ.ا ذيؤ  ذتفةريذامل حظ تذوانتعم قذوم ه ذاىلذم ذبعلذمجعذانب    ت •
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ذذ.ا ذتك  ذاداةذامل حظثذمعلةذمةبق اذوحمكمثذبعل يث •

 :Interviewثالثا المقابلة 

ذ :تعريف -2 ذواملةتج ب)بنيذطرفنيذذحم دثثذي املق بمث ذب ملق بمث ذانق ئم ذمعم م تذمنذ( ذومى نغرضذاحلص ل

ذ: نغذانتعق لذوتقرت ذب  ثذمف   ماملق بمثذانل  حثذأمرذبةتج بذوذامل

ذملىذت فرذاملعم م تذنلىذاملةتج ب،ذ-

ذاملةتج بذم ذاملطم اذملهذب نضبط،معرفثذملىذذ-

 .إوط تذا  ب تذد  قثمثذاملق بمثذوذ حثذورغبتهذيفذم اصملىذتع و ذاملةتج بذمعذانبذ-

 :أنواع المقابلة -0

ذ:يتذتتبعذيفذاملق بمثاإل راتاتذانذحةب

،ذنكنذللحذانيتذستلورذح هل ذاملق بمثذمةبق اذيق  ذف ه ذانب حثذبتحم  ذد  قذنمم ض و تذذ:مق بمثذغريذمركبثذ-أرب

ذكبرياذمنذامل املق بمثذت ئمذانلراس تذاالستط و ثذوانع  ذذ،ذفه هرو ثذمعذو  دذأ  ذ لرذمنذانت   هاحمل دثثذ لرا

ذ.  ر ثذونذ ط قذانب حث لذتك  ذ،ذإالذأهن ذتتطمبذإمك    تذ ل كيانلفةيذاالكم

ذك ذاملعم م تذانيتذ:مق بمثذشبهذمركبثذ-ا ذانب حثذومىذ لولذيضم ذيهلفذاحلص لذوم ه ذيفذيةتعنيذف ه 

ذ.نهذبتجم عذتمكذاملعم م ت،ذويفذ فعذان  تذيرتكذانب حثذحريثذتةمحذاملق بمث

ومىذاملق بمثذجمردذ  رئذنألسئمثذومةج ذن ستج ب تذانيتذيبليه ذذ،ذوانق ئمحتلدذف ه ذاألسئمث:ذمق بمثذمركبثذ-ت

ذ.املبح ث

ذ:إىلذ  عذاألسئمثذ/حةبذك ف ثذاالستح نث

ذمق لةذ-أ ذأسئمث ذذات ذمق بمث ذا: ذتمك ذأم مته  ذوالمن ذبلعم ذإ  ب ت ذتتطمب ذانيت ذم ذألسئمث ذغريذ، ذحم يل، افق،

ذ......م افق
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ذنت ض حذانظ  رةذامللروسثذ ذ املبح ثني،ذمنذأ  ذاحلص لذومىذب    تذ  صثذهبم،ذأوذببعضذاملعم م تذاملطم بث

لكنذأ ذيقل ذاالستب   ذمب شرةذنممبح ثني،ذوذذ. ا به ذامل تمفث،ذأوذببعضذاملاك تذانيتذت ا ههموتعريفه ذمنذ 

يرس ذب نهيلذأوذبأيذطريقثذأ رىذإىلذجمم وثذمنذاألفرادذأوذاملؤسة تذانيتذا ت ر  ذانب حثذنبح هذنكيذيتمذأوذ

 .ور   اذأوذر م  اذذ تعبئته ذمثذإو دهت ذنمب حث

 :لكنذتصل فذاالستب    تذحةبذمنطذأسئمته ذإىلذ:أنواع االستبيانات -0

اخلطأ،ذاال ت  رذمنذمتعلد،ذ/ذانص اا)ذيتك  ذمنذ  ئمثذمعلةذمنذاألسئمثذامل ض و ثذذ:االستبيان المقيد -أ

وومىذاملبح ثذا ت  رذاإل  بثذاملل سبث،ذو  اذانل عذمنذاالستب    تذسه ذتطب قهذوتفريغذ...(ذامل او ث،ذانتكممث،

ذذ.تذوم هذوتب يبذب    ته،ذغريذأ هذالذلكنذمنذانكافذونذدوافعذإ  ب تذاملبح ثنيذوومقه االستج ب 

يتك  ذمنذ  ئمثذمعلةذمنذاألسئمثذاملفت حثذتعطىذفرصثذنممب ح نيذنإل  بثذاحلرةذذ:االستبيان المفتوح -ب

رذبعضذاملعم م تذاهل مثذاملف لةذوانتعبريذونذانرأيذدو ذانتق لذبء  ب تذحملدة،ذإالذأ هذلكنذأ ذيهم ذاملبح ثنيذذك

ذ.يفذحتم  ذوفهمذانظ  رةذم ض عذانلراسث

يتك  ذمنذ  ئمثذمعلةذمنذانرس  ذأوذانص رذبلالاذمنذانعب راتذاملكت بث،ذويصمحذ: االستبيان المصور -ث

ذ.ذذنألطف لذصغ رذانةنذواألم نيذوبعضذمنذذويذاالحت    تذاخل صث

ذ: يريذبل ئه ذإىلذ  ونيذمنذاالستب   لكنذتصل فذاالستب    تذحةبذمعكم ذذ

ذانب حثذنمحص لذومىذمعم م تذيفذغ يثذذ:االستبيان المقنن -أ ذيضعه  ذانل  قث ذمنذاألسئمث يتضمنذجمم وث

ذانيتذ لمتذف ه  ذوفقذانص غث ذوم ه  ذح ثذجتريذاإل  بث ذوذانل ث ذانل عذمنذ، ذانب حثذيفذ  ا ذيةت ل  ذم  و دة

انيتذ،ذيق  ذف ه ذاملبح ثذفقطذب  ت  رذإ  بثذواحلةذأوذأك رذمنذاإل  ب تذانبليمثذانيت،ذوذاالستب   ذاألسئمثذاملغمقث

هب هذانك ف ثذ،ذوذمنذ  لذاإلش رةذإن ه ذبع مثذمم  ةذيفذاخل   تذانصغريةذامل صصثذن نك،ذوضعتذنمةؤالذاملطروح

ذ.م ذ  ذمطم اذملهب نت يلذالذخير ذأبلاذونذوذذ،تقلميذاإل  بثلذاملبح ثذصع بثذيفذفهمذانةؤالذوذالذم
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ا ذاست لا ذاالستب   ذاملقلنذو دةذم ذيتمذيفذمجعذاملعم م تذانكم ثذذاتذانع  ثذبق  سذدر  تذاال تم  ذمب ض عذ

ذ.أوذمعرفثذملىذس طرةذفكرةذمع لثذيفذأوس طذحملدة،ذم ذنلىذمجه رذمعني

ذيقصلهذب نضبطذومىذكم ذمبذومىذانب حثذاست لا ذاألسئمثذانقصريةذذاتذاملع يذانل  قثذحىتذالذ يض عذم 

ذ(326،ذ3002،ذأمحل)مةت ا  ذيفذانعب راتذانط يمثذ

ذأل مذ:االستبيان غير المقنن -ب ذيفذشك ذول وينذرئ ة ث ذانع مث ذمنذاألسئمث ذحم ذذيتضمنذجمم وث انظ ا ر

اجمل لذذمفةحذهلن انلق طذاملطروحثذأم  ذاملبح ثني،ذذانيتذياريذمنذ  هل ذانب حثذإىلذب ست لا ذاألسئمثانلراسث،ذ

ذذ صلذاحلص لذومىذأكهذ لرذمنذاملعم م ت،ذب نتكمم كم ذلكنذنهذانتل  ذمنذحنيذأل رذأثل تذ  اذاحلليثذ،

ن اذف  ذ  اذانل عذمنذاالستب   ذيةت ل ذيفذاألحب ثذ،ذنت   هذاحل ارذحن ذأ لافهذانله ئ ث،ذبأسئمثذإض ف ثذمكممث

ذ.انظ ا رذحم ذانلراسثعذأكهذ لرذممكنذمنذاملعم م تذنت ض حذانيتذيةعىذانب حثذف ه ذإىلذمج،ذاالستكا ف ث

ذانب حثذ ذف  ذاالستب   ذغريذاملقلنذيعتملذب نلر ثذاألوىلذومىذمه رة ذاحل ارذاخل صذبطرحذو هتهذووم ه يفذإدارة

 .(322،ذ3002،ذأمحل)انب    تذاملطم بثذ،ذومجعذاملعم م تذوذاألسئمث

 :تصميم االستبيانات -0

ذ:تذتصم مذوبل تذاالستب   ذك آليتلكنذإم زذ ط ا

ذ.حتليلذأ لافذاالستب   ذوحتم  ذ  هذاأل لافذإ رائ  ا،ذحب ثذخيمصذانب حثذإىلذحتليلذحم ورهذاألس س ثذ-

ذ.انيتذس تل وهل ذاالستب   ذوانب    تذاملطم بثذبل ث(احمل ور)حتليلذاجمل التذذ-

ذ.االستب   ذحتليلذجمم وثذانفقراتذوص  غته ذحب ثذتلورذح لذأ لافذ-

ذ.إ راتذدراسثذأون ثذاستط و ثذن ستب   ذ-

س مثذانمغث،ذتةمة ذانفقرات،ذم تمثذانفقراتذنأل لاف،ذبعرضهذومىذجمم وثذ:ذحتك مذاالستب   ذمنذح ثذ-

ذ.منذاحملكمنيذذويذاخلهة
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ذ.حتليلذصلقذاالستب   ذوثب تهذب نطرقذاإلحص ئ ثذاملل سبثذ-

ثذاالستب   ذفم عذ ل كذحتليلذونكنذيلصحذاخلهاتذبأ ذالذيتعلىذانربعذس وثذب نلةبثذنم منذان ز ذنتعبئذ-

ذ.ن ستب   ذان يذيعبئذباك ذفردي،ذوانلصفذس وثذن ستب   ذان يذيعبأذباك ذمج وي

ذ.سؤاالاذذ26وذ36ولدذاألسئمثذخيتمفذب  ت فذانعل ا ذويقرتحذأ ذيك  ذم ذبنيذذ-

ذ.رةذممكلثذدو ذأ ذخي ذذنكذبفهمذاملةتج بذنهأم ذط لذانةؤالذف جبذأ ذيك  ذبأبةطذص ذذ-

انب حث،ذويضعذذ يفذبعضذاالستب    تذانيتذتق عذامل  لذواالجت   تذوانق مذوانا ص ثذفء هذيةتحةنذأ ذيقللهذ-

ذ.ذمع يريذ  صثذم  ذاال تب راتذاأل رىذ هل

 :شكل االستبيان -2

ذو ذوانب    تذانا ص ث ذتعم مته ذإىل ذب إلض فث ذاالستب    ذانبحثذيتك   ذيقتض ه ذاملبح ثنيذحةبذم  ن

ذ:ومتغرياته،ذمنذ لولذذاذوم دينذأوذث ثثذأوملةذنك ذوم دذاسم

ذ.ألر   ذانفقراتذوانفقرات:ذانعم دذاالولذ-ذذذذذ

ذ(.مقةمذاىلذث ثذأوملةذصغريةذأوذأربعثذأوذمخةثذحةبذانتقليراتذاملعتملة)نمتقليرات:ذانعم دذان  يذ-ذذذذذ

ذ(.لكنذاالستغل تذولهذيفذبعضذاالستب    ت)نمم حظ تذوك ف ثذتمب ثذاحل  ثذ:ذانعم دذان  نثذ-ذذذذذ

تعتهذفقراتذاالستب   ذأ مذم ذف ه،ذألهن ذانعب راتذاملم مثذنمج ا بذاحلق ق ثذوانرئ ة ثذأل لافهذوأ لافذوذ

ذ:مله ذبةه نثذانلراسثذكك ،ذو ل كذمجمثذمنذاخلص ئصذمبذأ ذتتمتعذهب ذانفقراتذحىتذتؤديذانغ يثذاملر  ة

ذ.أ ذتك  ذمتق ربثذيفذانط لذ-

 .أ ذتك  ذمص غثذبمغثذمفه مثذوأسم اذواضحذ-

 .(املةتقب ،ذاحل ضر،ذيفذامل ضي)أ ذتك  ذم حلةذيفذانلالنثذان مل ثذ-

 .(كأ ذتبلأذب ملصلرذأوذانفع ذاملض رعذ)أ ذتك  ذمتط بقثذيفذانبلايثذذ-

ذ.أ ذتك  ذمتةمةمثذملطق  ذ-
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 .نفقراتذواألسئمثذاحملر ثذوانيتذالذتاجعذومىذانتج واذيفذتعبئثذاالستب   االبتع دذونذاذ-

 .أ ذتك  ذملتم ثذنمبعلذان يذتللر ذحتتهذ-

 .أ ذتام ذومىذشرحذنممصطمح تذاجلليلةذ-

 .ي ضعذ طذحتته ذ،ذوإ ذو لت(اال،ذال)االست ل تأ ذملبذيفذص  غته ذ لرذاإلمك  ذحروفذانلفيذوذذ-

 ذ.  ذمنذذويذاال تص صيم  ذحتك مذاالستب ذ-

ذممئذاالستب   ذووض حذذ- ذتقلير ذملعرفث ذانتحك م ذكل عذمن ذاملةتهلفث ذنمفئث ذمم ثمث ذصغرية ذومىذو لث ذجتريبه يم  

 .(262،ذ3080،ذزي د)تعم م تهذ

 :مميزات وعيوب االستبيان -0

ذ:منذم  اتذاالستب   ذأ ه

ذ.ني هلذ م مو تذوذمنذولدذكبريذمنذاألش  صذيفذمنذ  نهذلكنذمجعذمعم م تذذذ-

ذ.يصمحذيفذانبح ثذانيتذتتطمبذاحلص لذومىذب    تذسريثذ-

ذ.معذانب    تذمنذاملةتف لينذبطريقثذفرديثذأوذمج و ثجتُذمنذ  نهذذ-

ذ.(322،ذ3080،ذزي د.)است لامهذ لذالذمع ذانب حثذورضثذنمتح  ذ-

ذ:و  اذاالستب   أم ذونذ

ذ.فقراتهثذص  غيت  ذإىلذ هلذوول يثذيفذإولادهذوذذ-

ذ.انكت بثذم قفنيذأوذالذم لو ذانقراتةذوذيصعبذاست لامهذإذاذك  ذاملةتج بنيذغريذ-

ذ.أوذتأوي ذمصطمح تهذاحتم لذس تذفهمذبعضذاألسئمثذ-

ي ريذمم ذولداذكبرياذمنذانفقرات،ذاألمرذان يذيؤديذإىلذ عمهذط ي ذوذبعضذاألح   ذيتطمبذاالستب   ذذ-

ذ.املةتج ب

ذ.آ رينذغريذانفردذاملةتهلفذب إل  بثذومىذاألسئمثاحتم لذ    ذأفرادذذ-
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ذ.مهمعذغريهذف ك  ذورضثذنمتأثرذبآرائذيعطيذنممةتج بذفرصثذمل  اثذاألسئمثذ-

ذ.إن هذوللذاحل  ثالذلكنذانر  عذ لذيفذح نثذول ذإ ب رذاملةتج بذذكرذامسهذأوذانكافذونذش ص تهذذ-

،ذأمحل)وله ذأوذونذبعضذاألسئمثذأوذول ذإو دهت ذاحتم لذفقلذبعضذ ةخذاالستب   ذأوذول ذاإل  بثذذ-

ذ.(230،ذ3002
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 (تابع)أدوات جمع بيانات البحث. المحاضرة التاسعة
 (الوثائق)تحليل المضمون  :خامسا

 :المضمونتعريف تحليل  -2

ذك ب  ذفذ،ذا تمفذومم تذانرتب ثذوانب ح نيذيفذملهج ثذانبحثذح لذمفه  ذحتم  ذان ث ئقي بأ ذذKaplanريى

ذنمفئ تذصممذن عطيذب    تذمل سبثذذ تحتم  ذان ث ئقيذيهلفذإىلذانتصل فذانكميذملضم  ذمعنيذيفذض  ظ  

  (82ذ،8712،ذوبلذاحلم ل.)اذاملضم  نفروضذحملدةذ  صثذهب 

 ويذامللظمذانكميذنممحت ىذ عرفذحتم  ذان ث ئقيذب  هذأسم اذيهلفذإىلذان صفذامل ضفوبلذانب سطذحمملذأم ذ

ذ.(80ذ،8710،ذوبلذانب سط)  رانظ

ذأسم اذنتصل فذمس تذاألدواتذانفكريثذيفذفئ تذطبق اذنبعضذيفذذاتذانة  قذذJanis    عذويض فذ بأ ه

ذكب حثذومميذانق اول   ذانعمم ثذانيتذيتمذووم هذفتحم  ذاحملت ىذذ،(82ذ،8710ذ،وبلذاحلم ل.)انيتذيرا  ذاحملم 

انتحم  ذ،نكيذذأس ن بحملدذمنذذأسم اوفقذذذأ  اته ذ  تذمنذمنذ  هل ذحتليلذذاحملت ىذذباك ذ  صذنك

 .ذاملله  ذاملةتعم ذنمتلريعذأوانلرسذذأوواملف   مذان اردةذيفذانبحثذذاألفك ريتمذان   فذومىذ

  :أساليب التحليل الوثائقي -0

نق ا نيذذوانتعم م تذوانق اولذواذواملب دئانتحم  ذحةبذ ر ذاملعرفثذمنذح ثذحتليلذاحلق ئقذواملف   مذ . أ

 انتعم م تذوانفرض  تذوانلظري توامله راتذواال راتاتذوذ

وبلذ)ث   يثذذوو  ته ذف م ذب له ذانتحم  ذحةبذتلظ مذاملعرفثذاىلذافك رذرئ ة ثذوافك رذفرو ثذواىلذافك ر . ب

 .(63ذ،8722،ذانب  ي

ذ

ذ
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 :صائص التحليل الوثائقيخ -0

 :ذيميذم انتحم  ذان ث ئقيذمنذأ مذ  هذ ص ئصذ

 وإمن ذيتعلاهذحمل ونثذحتق قذ لفذمعنيذ،بغرضذاحلصرذانكميذن حلةذانتحم  ذفقطذىالذمرذ.  

 إىلذتأويمهذ تيقتصرذومىذوصفذانظ  رذوم ذ  نهذاإل ة  ذأوذكتبهذصراحثذفقطذدو ذانمج. 

 ذأوذ ذمكت بث ذاتص ل ذم دة ذأي ذومى ذيطبقه ذنمب حثذأ  ذلكن ذونكن ذغريه ذدو  ذأسم اذاتص ل ذيلد مل

  .مص رة

 ذ. رصلذانتكراريذامللظمذن حلةذانتحم  ذامل ت رةيعتملذومىذان

 :خطوات التحليل الوثائقي  -4

 :ذنكيذ ق  ذبعمم ثذانتحم  ذالبلذمنذانق   ذب خلط اتذانت ن ث

 راتةذانبحثذبتمعن . 

 ذوحل ذوذحتليل ذواملف   م ذك حلق ئق ذاملب دئذاتذاحملت ى ذذ،اخل... ذاملعرفث ذأحةبذ ر   رذآسم اذأذأيو

 ذ. ذحمت ىذامل ادذانعمم ثذانتحم  ذوفقذمنطذ ر ذاملعرفثمل سب،ذويفض ذيفذحتم 

  ذ.حتليلذانكمم تذاملفت ح ثذوحتم مه 

  ذ.تصل فه ذوتلظ مه 

   ذ.ويقصلذهب ذاستم رةذانتحم  ذانيتذتصممذجلمعذانب    تذ،حتليلذأداةذانتحم 

 .رةذأ رىيعينذأ ذيتصفذانتحم  ذب ن ب تذوللذإو دةذانتحم  ذموذذ،ا تب رذثب تذوصلقذانتحم  ذ-

ذذ.انله ئيذاالستلت  وذذاست  صذانلت ئجذذ-

ذ

ذ
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ذ:أهداف تحليل الوثائقيذ-6

 ذذ–أ لافذانكت اذ–انكت اذامللرسيذ)ذيم ذحمت ىذامللهج ذاملعمم ذانكت اذامللرسيذ–دن   ذ،(مرا ع

ذنمتلريعأل ذانت ط ط ذغراض ذاحملت ى؛ذ: ذول صر ذوتصل ف ذوان  مّ ث، ذوانفصمّ ث ذانّتعم مّ ث، ذاخلطط إولاد

  .ثنتةه  ذوممّ ثذتلف  ذاحلصَّثذانتلرية 

 انكافذونذأ لافذانتعم م ثذانتعّمم ث،ذو ص ئصه ،ذوبل ته ذانتلظ م ث،ذوياتقذمله ذأ لافهذانةم ك ث . 

 نغرضذا ت  رذاسرتات جّ  تذانّتعمُّمذاملل سبث،ذوان س ئ ذانّتعم مّ ث،ذوانّتقل  تذاملل سبث .  

  نّام نّ ثذوانل ثبل تذا تب راتذحتص مّ ثذتتمّ  ذب .  

 يم ذاحملت ىذنتق ميذامللهج،ذوملعرفثذ  احيذانق ةذوانضعفذيفذمضم  ذأ لافذامللهج.  

 غراضذانتأن فذوانلار،ذوغريذذنك،ذويبقىذاهللفذاألولذ  ذانة ئلذيفذوا عل ذألذ،كم ذيم ذحمت ىذامللهج

  .انتعم مي

 انبح ثذذم م تذامل   دةذيفذامل ادذانلراس ثذأويهلفذحتم  ذان ث ئقيذاىلذحتليلذذوتصل فذاملع رفذواملعذ

ذ.ذانعمم ثذوفقذمع يريذوأس ن بذومم ث

 :العوامل التي تحكم تحليل الوثائقي -0

 منطذاحملت ىذاملرادذحتم مه. 

 حجمذذاحملت ىذانتعم مي. 

 در ثذصع بثذاحملت ى. 

 ذ.ان  تذاحمللدذنتلريعذاحملت ىذانتعم مي 

 ذ. ص ئصذانفردذاملتعمم 



................................ يــةعلوم الترب ليسانس الثالثة السنة   .............بحث ال وتقنيات منهجيةرات محـــــــــاض 
 

 91 ص....afif.merniz@univ-mosta.dz..قسم العلوم االجتماعية...شعبة علم النفس وعلوم التربية..مرنيز عفيف.د
 

ذ

ذ

 :ليل الوثائقيانواع التح -0

ذطبق اذذ:تحليل المحتوى البرجماتي .ذأ ذاحملت ى ذظ ا ر ذتصل ف ذمب  به  ذيتم ذانيت ذاإل راتات ذبه يقصل

 ذ.ألسب هب ،ذأوذ ت ئجه ذاحملتممث

قصلذبهذاإل راتاتذانيتذيتمذمب  به ذتصل فذظ ا رذاحملت ى،ذطبق اذنممع يذيذ:تحليل المحتوى الداللي .ذا

 انلانثذوم ه ذذ

ذاحملتربربرب ىذ:بنائيتحليل المحتوى ال .ذت ذتصلربربرب ف ذمب  به  ذيتم ذانربربيت ذاإل راتات ذنم ص ئربربربصذ،يعين ذطبقربربربرب ا

ذ .ىاحلق ئق،ذواملف   م،ذوانتعم م ت،ذواملب دئذانيتذتك  ذاحملت ذذ:م  .ذأل ة  ذاحملت ى(ذانة ك ف  يق ث)
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 .تحليل بيانات البحث. المحاضرة العاشرة
 تمهيد

  تذبكمذ  ئ ذومتل عذمنذانب    ت،ذتام ذ ص صذاملق ب تذوامل حظ تذتلتهيذو دةذمرحمثذمجعذانب  ذذذ

ذك ريةذتتعمقذمب ض عذذ،ذواستج ب تذومىذا تب راتذمتل وث،امل لا  ثذوانتعم ق تذاملبلئ ث ب إلض فثذإىلذوث ئقذمتل وث

ذامرذذانبحث، ذواست را ذمع   ه  ذوتفةري   ذاجملم وث ذامل اد ذ  ه ذاألوىلذحتم   ذيفذان  مث ذأم  ذويبلو ذش قذ  صث ا

انب حثذاملبتلئذنكله ذب نلةبثذنمب حثذاخلبريذواملممذمب ض عذحب هذتك  ذثروةذمعم م ت ثذومصلرذنإلبلاعذوانتعمقذ

انكميذباك ذذونذانبحثذثذانل وياملرحمثذاحل مسثذيفذانبحمع ملذوحمت ي تذ  هذتمفذخت هذأكم ذذ.يفذانتحم  

  .واضح

ذذ:تحليل البياناتمفهوم  :أوالا  ذنمبحثذيفذ ص صذاملق ب تذوامل حظ تذامل لا  ي ذامللظمث ذ انعمم ث انيتذذث

 رينذويام ذانتحم  ذمجعتذمنذ  هل ذانب    تذوتلظ مه ذن ي دةذفهمذانب حثذون تمكنذمنذتقلميذم ذاكتافهذنآل

يةتف دذمنذتمكذ ذأومىذانعم ذمعذانب    تذوترت به ذوتقة مه ذاىلذوحلاتذلكنذانتع م ذمعه ذوترك به ذوم ذلكنذ

،ذونكنذ رذمعذبلايثذمجعذانب    تآذأوباك ذانب    تذحتم  ذأذيبلذ.(322:ذ3088ذش رننيذوب تريا  ،)تذانب    

ومىذمجعذانب    تذذب نرتك  ذاذومىذانب حثذا ذيق   وهل .هن يثذمجعذانب    تذبقم  ذ ل كذمنذير ئذ  هذانعمم ثذإىل

 (.833:ذ3088ذانلا ري،)ذواستكم هل ذمثذيتفرغذنعمم ثذانتحم  

 :تحليل البيانات في البحوث الكمية :ثانياا 

ذك  تذم  ذيفذانبحثذانكميذب ألانب    تذحتم  ذيعتملذذذذذذذذ أس ن بذس سذومىذانعمم  تذاالحص ئ ثذبة طث

ذك ذاوه  ذأانتب ينذبكتحم  ذذأس ن بذانتحم  ذاالستلاليلوذمعقلةذم  ذأذ،انتكراراتذوأ ملت سط تذاإلحص تذان صفي

ذك  ذذ.االحص تذيت ذمك  ثذمهمثذيفذانبح ثذانرتب يثذوانلفة ثذواال تم و ثوانتحم  ذانع ممي،ذ  اذم ذمع ذ وإذا

ذ ذمهمثذيفذأاالحص ت مل مهمذبطرقذانتحم  ذاالحص ئيذإف  ذذ،انب ح نيذيفذخمتمفذفروعذاملعرفثذمتل ولذانعليلداة
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ذيعلذامرااذيفذغ يثذاالمه ث ذانتذ،امل تمفث ذكأحلذ  ا بذ  اذويفذض ت ط رذانعمميذاحلليثذوظه رذاحل سبذاآليل

ان يذذspssشهرذ  هذانهامجذأومنذذ،تتم  ذب نل ثذوانةروثصممتذانعليلذمنذانهامجذاالحص ئ ثذذفقلذ.انتط ر

،ذوومىذانب حثذوللذانتع م ذمعه ذأ ذيقل ذأسعذملطق ثذومع يريذيتكمذإن ه ذنمت ص ذيتم  ذبةه نثذانتع م ذمعه

ذ.الالتذمقلعثذونذملىذاستج بثذ ت ئجذانبحثذنمماكمثذوانفرض  تذانيتذيطرحه ذيفذحب هإىلذد

 :تحليل البيانات في البحوث الكيفية :ثالثاا 

ذكبري يك  ذنلىذانب حثذيفذ ذ ذكم ثذووث ئقذظبنيذمق بمثذوم حذمضىذيفذمجعه ذم أمنذانب    تذذهذاحل نث

ذذنكذوغريذ ذكم اذأكم ذ، هذاملعم م تذحتت  ذاىلذتلظ مذ و ذ،ثل تذمجعذاملعم م تأيتذسجمه ذحظ تذانمنذامل ذ ذنليه

ذكم ذأ ذوترت بذية ولذانر  عذهل ذباك ذسريع  رذحلظثذيفذذآومم ثذانتحم  ذومم ثذمتلا مثذاملراح ذوتةتمرذاىلذ،

ذانبحثذون ذتقرير ذوللم ذأياريذبعضذانب ح نيذاىلذذ، اكت بث ذ  صث ذيلتهيذولله ذحل  ذانبحثذانل ويذن عذنه

  :ثن  تانراح ذاملذغريذأ هذلكنذأ ذيتمذذنكذوفقذ.يك  ذم ض عذانبحثذكبرياذومعم م تهذغ يرة

ذواحلذ:تنظيم البيانات .8 ذمنطذتلظ م ذنمذ،ن عذ ل ك ذلكن ذاأب حثذب  ذانب    تذب ناك  ذيلظم ذيذيراهن  

ذظامل ح)ف مكنذتصل فه ذحةبذطريقثذمجعذاملعم م تذمل سب اذ ذذوأث لكنذتصل فه ذوذذ،(...،ان ث ئقذوأاملق بمث

قذوضعه ذيفذاذانتلظ مذباك ذيلويذونذطري  ذيتمذ أولكنذذ، رىذوم همذانبحثأينذ ومىذحةبذاالفرادذان

  .لكنذاالستف دةذمنذاحل سبذيفذتصل فه ذوفهرسته ذوأذ،ممف ت

ذاألذوللذ:تصنيف البيانات .3 ذنمب    تذيبلانقراتة ذون ث ذتصل فذيةأ ذ ظ   ذتةج   ذذريانب حثذيف ل تذثأوم ه

ذونذ و ذ،انتحم   ذانل عذمنذانتصل فذ  ذوب رة ذانب    تذاجملم وثإا ذ،وط تذول وينذنممعم م تذانيتذحتت يه 

ذكممثذتهذاجل يئ تذ لذ و  ذك ممثذوأمجمثذذوأوب رةذذوأك   اسمذنتمكذذوأاذانتصل فذيك  ذول ا ذ فهذ،...،فقرة

انتصل فذ)اذانل عذمنذانتصل ف  نيذيةميذ ح وبعضذانبذ.حب هذتذمعىنذيفذااجل يئ تذانيتذيرىذانب حثذهل ذ

ذ.(انتصل فذان صفي)يةمىذو،ذأ(املفت ح
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ذتصل فذذ:تسجيل المالحظات .2 ذانب حثذانقراتةأمبذانب    تذبعل ذيع ل ذويذ،  ذبعل  ذأةج ذم حظ ته

والذ   تهذ ذيك رذمنذ راتةذب أاذف  ذانب حثذمبذ ونذ،نك ريذمنذ  يئ تذانب    تذانيتذنليهذمم  ااذذل ا  اذوطىذوأ

ك  تذانع لثذانيتذحلد  ذذذإذا ذيلدذم ذأرحمثذيةتط عذانب حثذهذامل ويفذ ذ،قراتتنيواحلةذأوذبيكتفيذبقراتةذ

  .ال ذأمرض ثذوتفيذب نغرضذ

ذيك  ذومىذ ذ:نماطساق واألنحديد األت  .2 ذذذومىذمةت ىذمنأيذ  عذمنذانتصل فذنكله اذ وهلانتجريل،

سرذأُذ رو ذآم هذةويذ، هذمع ذانفئ تذتلورذومىذحم رذواحلاحمل ريذألانتصل فذمنذ ب ذبعضذانب ح نيذذىةمي

ذذذ،سرةذواحلةأ هذممعذولدذمنذانفئ تذيفذانتصل فذأل  نتصل فذاالستلت  يذمق ب ذانتصل فذك نكذبيةمى

ذانأفبعلذذ،ان صفي ذانب ظصل فذاملفت حذويتمذوضعذامل حت ذيتم ذ راتة ذتع د ذنتصل فذ تذوم ه     تذاملصلفث

ذانل عذم و ذ، ة قأمن طذوذأ رىذومىذشك ذأمرةذذانفئ ت   ثذأىلذتفكريذوم قذو راتةذمتإانتصل فذيت  ذذنا

ذ.ووم ذمق ر  تذبنيذجمم و تذانب    تذ،م دذو   تإل

ذذ:صياغة النتائج .6 ذاأليك ذتبعل ذانب حثذذة قواأل من طذن ذانرت إيت   ذانتجريلذيىل ذتمكذذ، م  ذيف ن ص غ

 ذانب حثذنكذألذهذاملرحمثذانتصل فذاال تق ئيذوذ وبعضذانب ح نيذيةميذ ذ،نبحثومىذشك ذ ت ئجذاذاألمن ط

  .م ذيتل سبذمعذأسئمثذحب هعمم ثذ  هذانخيت رذيفذ

ذذ:التحقق من النتائج .2 ذانب حث ذيع د ذانيت  يف ذانلت ئج ذمن ذنمتحقق ذب    ته ذنقراتة ذاملرحمث ذإن ه ذذه ت ص 

ذ(.832-832ذ:3088انلا ري،)ذهذف هيأوذب   ذرذأوتعلي ذم ذيرىذتعليمهذذ،ومل  اته 

 :انت ن ثذص ئصب خلحتم  ذانب    تذانك ف ثذتتم  ذومم ثذ

ذيتم تلطمقذمنذاخل صذاملفص ذإىلذانع  ذو ذ:عملية استقرائية .أ ذانك فيذفه ذية ولشىذمعذطب عثذانبحثذ ا

  .انب حثذيفذان ص لذحمل ورذأوذفئ تذواسعثذمنذجمردذب    تذتفص م ث
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ذمت امنذفقلذممعذورمب ذيكتبذانتقريرذانبح يذباك ذ،فب لم ذممعذانب حثذانب    تذيممه  :منةعملية متزا .ب

يذ انبحثذانكميذانذو ك اذخيتمفذونذ،وممعذامل يلذمله ذ،انب حثذب    تذويق  ذب نتحم  ذنب    تذسبقذمجعه 

 ذ.يلتهيذف هذانب حثذمنذمجعذانب    تذمثذيلتق ذنتحم مه 

فرمب ذذ،بنيذمجعذانب    تذوحتم مه ذأوذنم مفذم ذ،يةتط عذانب حثذانتحركذ لم اذ :بأنها مرنةتتسم المراحل .ذت

ذتمكذانقصص ذويارعذيفذحتم   ذاألفراد ذمن ذ صص  ذانب    تذوذذ،ممع ذجلمع ذث   ث ذيع د ذفج اتذذو ل نكذنةل

ذخيذ. او لتذيفذتمكذانقصصذو ك ذف م  ذانة بقث ذاملرة ذأومقذمن ذانب حثذنفهم ذيص  ذك ذمرة صذتمكذففي

ذ.انب    ت

ذنعمم ثذذ:ال يوجد مدخل وحيد لتحليل البيانات الكيفيةذ.ث ذأوذ ط طذوريضث نكنذت  لذم  ه تذو مث

  .انتحم  

ذباك ذش صيذيفذذ:البحث الكيفي تفسيريذ.  ذوتق  مه  ذانلراسث ذم ضع ذانب حثذبتفةريذانظ  رة ذف ه يق  

اذ وللم ذخيتمفذتفةريذب حثذنظ  رةذونذب حثذآ رذفه فةه ذومىذانب    تذوذتذواحمل ورذانيتذفرض،ذض تذامل  ف

ذك ذملهم ذ لذتل متذيفذأ ذم ذ ل كذذ،اآل رالذيعينذأ ذأحلمه ذأك رذد ثذمنذ وك ذملهم ذ لذ ظرذانتفةريذذات ث

ذ.(318ذ-310،ذ3002ذزيت  ،)هل ذمنذملظ رهذانا صي
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 تفسير النتائج في البحوث الميدانية. المحاضرة الحادي عشر

 هيدتم

يق  ذامللهجذانعمميذيفذانتفكريذومىذاحلق قثذاحملتممثذون عذاملطمقث،ذوب نت يلذومىذأيذب حثذجتلبذص غذاحل  ذ

وان قنيذيفذوصفذ ت ئجذحب ه،ذويت  فذحتق قذ  اذاهللفذومىذمصلا  ثذانب حثذيفذتفةريذ ت ئجذحب هذويفذ

ذ.است  صهذنمتعم م تذانيتذت ص ذإن ه ذيفذومم ثذانبحث

 : تائج البحثكتابة ن -8

ذيفذ ذانفرض  تذانيتذص غه  ذمتم ه ذوفقذم  ذ ت ئجذحب ه ذانب حثذبكت بث بعلذاستكم لذحتم  ذانب    تذيق  

ذوامللهجذ ذان يذتبل ه ذانب حثذوانتصم م ذبتص ر ذانصمث ذووث قث ذانلت ئجذمرتبطث ذومىذأ ذتك  ذ  ه بلايثذحب ه،

ذكك ،ذحب ثذإذاذأمتذانق رئذ راتةذ  صثذ انلت ئجذو لذاإل  ب تذونذخمتمفذاألسئمثذانيتذاملتبعذيفذانبحث

ذونتحق قذذنكذومىذانب حثذأ ذ ذبتحققذأ لافه، ذانبحثذنليه ذح لذانبحثذواكتممتذص رة لكنذطرحه 

ذ:يهتمذبعلةذ ض ي ذ  مثذومله 

ذاجت هذ - ذومى ذانلانث ذواإلش رات ذاألر    ذح ث ذمن ذود ث ذب ض ح ذانبحث ذ ت ئج ذص  غث ذمن انتأكل

 .وغري  ...انفروق،

ذملع م ذا - ذانة نبث ذم  ذانق مث ذاإلحص ئ ث ذدالنته  ذومعرفث ذانيتذت ص ذإن ه  ذنمق مذانعلديث ذانصح حث نقراتة

 .االرتب طذتللذومىذانع  ثذانعكة ثذيفذحنيذتللذانق مثذامل  بثذنهذومىذانع  ثذانطرديث

ذب    تذدراسث - ذيفذمع جلث ذانيتذاست لمه  ذاخلمطذبنيذدالالتذاألس ن بذاإلحص ئ ث ذم  ذذول  امل لا  ث،

ذوانلالنثذ ذأوذبنيذانلالنثذاإلحص ئ ث ذوانةبب ث،ذأوذبنيذاالرتب ط تذوانفروق، اخلمطذبنيذانع  ثذاالرتب ط ث

 ....انعمم ث،
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انتق لذب حتم التذانصحثذيفذانلت ئجذوانيتذاوتمل  ذانب حثذيفذبلايثذحب ه،ذوانيتذيصطمحذوم ه ذمبةت ىذ -

 .انلالنث

تللذمله ذومىذةي  تذواملؤشراتذانيتذمجعه ذوانيتذت ص ذإن ه ذتبقىذيفذحلودذانب  اإل رارذبأ ذانلت ئجذامل -

 .صحثذ ت ئجذانبحثذكك 

 : تفسير النتائج  -0

يق  ذانب حثذيفذمرحمثذتفةريذانلت ئجذتقلميذأسب اذملطق ثذمل ذحتص ذوم هذمنذ ت ئجذوانيتذمكلتهذمنذ ب لذأوذ

ذامل لا  ثذرفضذنك ذفرض ثذمنذفرض  تذحب هذيفذحلودذدراست ذانلراسث ذانبحثذانيتذطبقذومىذأفراد   هذمنذو لث

ذانبحثذو مث،ذويتطمبذ وأدواتذمجعذانب    تذوسقفذأ لافذانبحثذانيتذأرادذبم غه ذيفذهن يثذدراستهذملاكمث

تفةريذانلت ئجذواست  صذانتعم م تذنلت ئجذانبحثذومىذجمتمعذانلراسثذمنذانب حثذأ ذيع دذإىلذ مف تهذانعمم ثذ

ظريث،ذو هتهذومه راتهذانبح  ثذحب ثذيةتط عذتقلميذتفةريذيارحذف هذملىذاتف قذ ت ئجذحب هذمعذ ت ئجذانبح ثذوانل

ذك نكذتهيراتانة بقثذذاتذانصمثذمبتغرياتذحب هذأوذجب  بذمنذ  ذ وأسب اذيفذح نثذم ذإذاذذا بذحب ه،ذوأ ذيقل 

ذك  ت فذو لثذانبحثذا تمفتذمعذ ت ئجذحب ثذأ رى،ذوأ ذير عذأسب اذاالتف قذأوذاال  ت فذإىلذأسب ا

ومم  اهت ،ذأوذنظروفذإ راتذانبحث،ذوانتجربثذأوذال ت فذأدواتذمجعذانب    ت،ذوغري  ذمنذاألسب اذامللطق ثذالذ

ان ا  ثذأوذانا ص ث،ذومنذ ل ذومىذانب حثذأ ذيعتقلذ  زم ذأ ذم ذت ص ذإن هذمنذ ت ئجذصح حثذيفذحلودذو لثذ

ذكم ذلكنذأ ذانبحثذواإلمك   تذامل ت حثذنهذولكنذتعم مه ذومىذجمتمعذدراستهذاحل ن ثذأوذومىذأفرادذما هبني،

يت  عذحلوثذوكعذم ذت ص ذإن هذإذاذغريذشرطذأوذو م ذواحلذيفذانتصم مذان يذاوتمله،ذووم هذ لذير عذس تذ

مع لثذو  اذيؤديذإىلذذتفةريذ ت ئجذانبحثذإىلذحت  ذانب حثذجللةهذأوذنفكرةذايلي ن   ثذمع لثذأوذتعصبذنلظريث

ذ.انتقم  ذمنذف ئلةذانبحثذومصلا  ثذانب حثذوم ض و ته
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 :كتابة ملخص النتائج -0

يقل ذانب حثذيفذانله يثذ ظرةذش ممثذونذا راتاتذحب ه،ذب نع دةذإىلذ ط اتذانبحثذحىتذيقل ذص رةذإمج ن ثذ

،ذوم ذان يذ لمتهذ  هذانلراسثذمنذونذانبحثذويلدذ  مثذدراسثذماكمثذحب هذانعمم ثذوانعمم ثذيفذجم لذختصصه

ذاملرحمثذ ذانب حثذ  ه ذوخيتم ذأ رى، ذمرة ذانتجربث ذبءو دة ذأحٌل ذ  م  ذم  ذإذا ذمله   ت ئجذومعم م تذلكنذاالستف دة

بءولادذ  ئمثذمنذاملقرتح تذاملهمثذوامللب قثذمنذ ت ئجذحب هذوإ راتاتهذانل  قث،ذولكنذاإلش رةذإىلذخمتمفذانصع ب تذ

ح نتذدو ذبم غذانب حثذحتق قذبعضذأ لافهذحىتذيتجلبذانب ح نيذبعلهذان   عذف ه ذأوذأ ذي  لواذانع ائقذانيتذ

ذ.ذبأ فةهمذم ذلكلهمذمنذت ن مه ذوجت وز  ذمنذ  لذمعرفته ذونذطريقه

ذ



................................ يــةعلوم الترب ليسانس الثالثة السنة   .............بحث ال وتقنيات منهجيةرات محـــــــــاض 
 

 98 ص....afif.merniz@univ-mosta.dz..قسم العلوم االجتماعية...شعبة علم النفس وعلوم التربية..مرنيز عفيف.د
 

 التوثيق واالقتباس في البحوث. الثاني عشرالمحاضرة 

 تمهيد

ذك ري ذك  تذدراس تذستعتهذاألحب ثذانعمم ثذاملعتملةذاملةت ف ةذمن  بقثذأوذمرا عذنبعضذذمنذاملرا عذس ات

منذأ مذم ذية ولذانب حثذيفذذوم ذشبهذذنكذمنذمص درذومرا ع،ذ،انعب راتذأوذانكتبذأوذاال رت تاال تب س تذوذ

ذوا ت فذاجمل لذاخل صذهب ذ.تلو مذوت س عذحب ه ذو  وه  ذانت ث قذنممرا عذال ت فذمصلر   ذ.اذذختتمفذومم ث

يفذذحنيذيق م  ذبت ث قذاملرا عذانيتذيةت لم هن ذ،انب ح نيذاملبتلئنيذ  صث ذان يذيقعذف هذانك ريذمنذو  اذاملاك

صفحثذاملرا عذالبلذيفذوذذتقريرذانبحثك ف ثذانت ث قذيفذمنتذذذمتقم  ذمنذا ت فذو ه تذانلظرذح لنوذذحب ثهم،

ذك م ذانبحث،ذومنذبنيذاألانر  عذاىلذ ظ  ذانت ث قذمنذ و  صثذذح ن  اذ ظمثذاملعم لذهب ذبك رةذواضحذوواحلذيف

ذيتعمق ذب نذف م  ذت ث ق ذ ظ   ذواال تم و ث، ذوانرتب يث ذانلفة ث ذانبح ث ذيعرفذيف ذم  ذاألمريك ث ذانلفع ذومم مجع ث

ذ.APA ظ  ذذب ال تص ر

 .(APA)مجع ثذوممذانلفعذاألمريك ثذالتوثيق وفق ذ ظ  مفه  ذذ.8

ملظمثذرئ ة ثذيفذوممذانلفعذيفذان الي تذاملتحلةذكذذ8736مجع ثذوممذانلفعذاألمريك ثذو  ذذمتذتأس ع

ذكعممذوكمهلثذوك نكذك س مثذيفذميتقلذه  لفذوض ،866000م ذي يلذومىذذتظمذ،األمريك ث تقل ذانذوممذانلفعذ

ذانلارذ،اال تم وي ذبر  مج ذمنذ  ل ذاملعم م تذانلفة ث ذاجمل التذانعمذ،و ار ذرئ ةيذيفذح ثذتعل ذولصر م ث

 .ذنك

ومىذانت ث قذبعلذا ته تذانلصذاملقتبعذأوذان يذر عذان هذذAPA ذمجع ثذوممذانلفعذاألمريك ثذيعتملذ ظ 

مثذيع دذذ،و ئمثذاملؤنفذمتب عذبف صمثذمثذانةلثذذمتب وثذبف صمثذمثذانصفحثاسمذانب حث،ذوذنكذب ضعذبنيذ  سنيذ

ذ.ترت بذمج عذذاملرا عذ ج ئ  ذيفذ  ئمثذاملرا ع
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 (.30،ذ3002انلج ر،...........................................):...باللغة العربية: مثال

 Lewis,2001,25).....................).......................:وباللغة االنجليزية      

ذ"P"ب نمغثذانعرب ثذأوذذ"ص"ذانر مذاأل ريذيفذانت ث قذيللذومىذانصفحثذدو ذاحل  ثذاىلذذكرذاحلرف :ةالحظم

  . ب ذر مذانصفحثذب الجنم  يث

مه ذانت ث قذدا  ذ:ذاجلمع ثذاألمريك ثذنعممذانلفعذيفذانبحثذانعمميذاىلذ ةمنيحةبذيلقةمذ ظ  ذانت ث قذ

منتذانرس نثذوانت ث قذيفذ  ئمثذاملرا عذشرطذأ ذتت افقذاملرا عذامل ثقثذدا  ذمنتذانرس نثذمعذ  ئمثذاملرا عذانيتذتك  ذ

يفذدن  ذانب حثذنمت ث قذيفذانبح ثذوانلراس تذانرتب يثذوفق ذذ(82-2،ذ300)يأش رذن رذذفقلذ.يفذهن يثذانرس نث

 :ومىذطرقذنمت ث قذاملرا عذدا  ذمنتذانرس نثذأوذانبحثذو لذ  تذف ه ذم ذيميذ APAنلن  ذ

 :التوثيق في متن الرسالةأوال 

 .نشر بين قوسينيجب كتابة فقط االسم االخير للباحث ملحوقا بسنة ال: ول مرةالتوثيق لمرجع أل1- 

 :لمؤلف واحد: 2-2

ذ...بلراسثذحلدذف ه ذ(ذ8712)م مي   ذاخل:ذم  لذملر عذوريب 

 .......Galbrait(ذ8716)و لذاش رتذ مهيث:ذم  لذملر عذا ليبذ

 .الباحثين في كل مرة يذكر فيها المراجع/ يجب ذكر اسماء المؤلفين: لمؤلفين اثنين: 2-0

ذذ....بلراسثذح ل(ذ8716)يذوممك وي   ذاخلم م:ذم  لذملر عذوريب 

 ....انع لثذوا ائ  ذاىلذHall and McCurdy(ذ8770) ةمذ  لذومك ردي:ذم  لذملر عذا ليب

ول مرة في الباحثين عند ذكر المرجع أل/ لفينيجب ذكر جميع اسماء المؤ : لثالثة مؤلفين و اكثر: 3-1-

 .حث االول ملحقا بكلمة وآخرونالبا/المتن وفي المرات التالية يكتفي بذكر اسم المؤلف



................................ يــةعلوم الترب ليسانس الثالثة السنة   .............بحث ال وتقنيات منهجيةرات محـــــــــاض 
 

 011 ص....afif.merniz@univ-mosta.dz..قسم العلوم االجتماعية...شعبة علم النفس وعلوم التربية..مرنيز عفيف.د
 

وللم ذي كرذاملر عذ(...../8716)وانصمليذ   ذاخلم ميذوحمم د:ذولذمرةوللم ذي كرذاملر عذأل:ذم  لذملر عذوريب

 (.....8716)مراتذا رىذ   ذاخلم ميذوآ رو 

 : التوثيق في قائمة المراجعثانيا 

 : توثيق كتب كمراجع 1-

دارذ:ذبريوت.ذحب ثذ فة ثذوترب يث(.ذ8718) ريذاهلل،ذس ل:ذر عذوريبذم  لذملذ:لمؤلف واحدكتاب توثيق   -

 .انلهضثذانعرب ث

.ذتعم مذاالطف لذامل   بني(.ذ8772)ح اشني،ذزيلا ذوح اشني،ذمف ل:ذم  لذملر عذوريب: لمؤلفينكتاب توثيق   -

 .دارذانفكر:ذوم  

ذوريب: لثالثة مؤلفين فأكثركتاب توثيق   - ذملر ع ذم  ل ذاحلم : ذ  بروبل ذوانا خ،ذذل، ذف زي وزا ر،

 .انعرب ثذدارذانلهضث:ذانق  رة.ذمه راتذانتلريع(.ذ8772)سم م  

ذوريب: محررين/محررلكتاب وثيق  ت - ذم  لذملر ع ذاي د: ذوممحم، ذت ف ق ذمصب حذوانعمري، (.ذحمررو )و ةى،

 .مكتبثذانف ح:ذانك يت.ذمراك ذمص درذانتعممذوادارةذانتقل  تذانرتب يث(.ذ8712)

 .املطبعثذان طل ث:ذوم  (.ذ8762.ذ)وممذانلفعذانع  :ذم  لذملر عذوريب: بدون مؤلفكتاب توثيق   -

(.ذ8772.ذ)امللظمثذانعرب ثذنمرتب ثذوان ق فثذوانعم  :ذم  لذملر عذوريب: لمؤسسة كمؤلف وناشركتاب توثيق   -

 .املؤنف:ذت  ع.ذدن  ذاس ن بذانكافذونذامل   بنيذيفذانتعم مذاالس سي

ترمجثذي سفذ)ترب ثذامل   اذواملت مفذ(.ذ8772.)كروكا  ك،ذف:ذم  لذملر عذوريب: كتاب مترجمثيق  تو  -

ذ(8728انعم ذاالصميذ ارذيفذو  ذ.ذ)مكتبثذاالجنم ذاملصريث:ذانق  رة(.ذم   ئ  

ذ
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ذب نعريب ذدكت راه ذم  لذنرس نث ذت ف قذامحل: الكفايات التعليمية االدائية االساسية عند معلم .ذ(8718)مروي،

رس نثذدكت راهذغريذملا رّة،ذ  معثذونيذ.ذالمدرسة االبتدائية في االردن في ضوء النظم واقتراح برامج لتطويرها

 .انامع،ذانق  رة،ذمجه ريثذمصرذانعرب ث

ذب نعريب ذم  ةتري ذنرس نث ذم  ل ذو ل: ذ  نل ستقالل عن المجال االدراكي االعتماد واال (.3001.)انعت يب،

ذغريذ. وعالقته بالخيال وحب االستطالع لدى طالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ذم  ةتري رس نث

 .ذملا رة،ذ  معثذانبحرين،ذانص ري،ذدونثذانبحرين

 (: ERIC) تقرير من مركز مصادر المعلومات التربويةتوثيق  -6

 Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Invesitgating the teacher 

tales that novice teachers bring with them (Report No. NCRTL-RR-92-4). 

East Lansing, MI: National Center. 

 for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service 

No. ED346082) 

 : مراجع من االنترنيتتوثيق  -0

 : قالة من دورية علمية تصدر بالورقتوثيق م

 VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of  reference elements in 

the  selection of resources by psychology undergraduate [Electronic 

version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. 

 : ي االنترنيتتوثيق مقالة تصدر فقط ف

 Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to 

optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. 

Retrieved November 20, 2000, 

from: http//journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 

 : وثائق من االنترنيت توثيق
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 Task force on Teen and Adolescent Issues. (n.d.). Who has time for a family 

meal? Retrieved October 5, 2000, From: http://www.familymealtime.org 

 : توثيق جزء من وثيقة من االنترنيت

 Benton Foundation. (1988, July 7). Barriers to closing the gap. 

InLosing ground bit by bit: Lowincome communities in the information 

age (chap. 2). Retrieved August 18, 2001, 

 From: http://www.benton.org/Library/Low-Income/two/html  

 : توثيق وثيقة بدون مؤلف وتاريخ

 GVU’s 8
th

 WWW usersurvey. (n.d.).Retrieved August 8, 2000,  

from: http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1987-10 

 : توثيق وثيقة من موقع شبكة جامعة

 Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D. H. (1993).Technology and 

education: New juice in new bottles: Choosing pasts and imagining 

educational futures. Retrieved August 24, 2000, From: Columbia University 

Web site: http://www/columbia.edu/publications/papers/newjuicel.htm 

 : توثيق التقارير كمراجع -0

 :توثيق تقرير صادر عن جهة رسمية موجود على شبكة اإلنترنت

 United States Sentencing Commission. (n.d.). 1997 source book offederal 

sentencing statistics. Retrieved December 8, 1999.  

from: http://www.ussc.gov/annrpt/1997/sbtoc97.htm 

 :توثيق تقرير صادر عن هيئة خاصة ومتواجد في شبكة اإلنترنت
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 (.8776)انارياوي،ذام يذوبلذانرمحنذ-

 (.8771) روا ،ذفتحيذ-

ذ(.8772)ح مولس،ذحمملذوبلذانرذذ-
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 :ذم  لذملرا عذورب ث 

 (.8772)حمملذامحلذانرش ل،ذ-

ذ(.8777)انرش ل،ذحمملذامحلذ-ذذذذ

 :ذب ثأ لم  لذملرا عذ
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- Broadhurst, R. G. (1995) 
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ذ(.ا8772)انرش ل،ذحمملذامحلذ-

 :ذب ثأ لم  لذملرا عذ
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ذ(.8712)اب ذو  ،ذر  تذوانصراف،ذ  سمذ-

ذ:ذب ثأ لملرا عذم  لذ

- Kruscke, J. K., & Bradley, A. L. (1993) 
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 :ذم  لذملرا عذورب ث
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ذ(.8716)اب ذحطب،ذفؤادذوص دق،ذأم لذ-
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 :ذم  لذملرا عذورب ث

 (.8712) رار،ذ  لذ-    

 (.ذ8718)ص حل رار،ذذ-

ذ:ذب ثأ لم  لذملرا عذ

- Fredrick, B. L. (2000) 

- Fredrick, M. G. (2005) 
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 كتابة تقرير بحث علمي  منهجية. ة عشرالمحاضرة الثالث

 تمهيد

ذتركهذ ذإالذم  ذانق رئذالذمل ذأل  ذامللهج ث ذإولاده ذونذمراح  ذأمه ث ذيق  ذال ذتقريره ذانبحثذوكت بث تقلمي

ذ ذمراح  ذح ل ذآث ر ذمن ذانب حث ذانله ئي ذانتقرير ذيف ذملو ث ذدراسثذ)حب ه ذم لاي، ذحبث ذأطروحث، ذختر ، م كرة

،ذامل دعذنلىذاملؤسةثذانيتذتتبىنذت زيعذ  اذانبحثذأوذ ارهذأوذإ  زةذص حبه،ذومبذأ ذي يلذانب حثذ...(حتم م ث،

 ذبهذمنذ ه د،ذوم ذأمه ثذب نغثذهل اذاجل  بذمنذانبحثذأل هذممعذف هذزبلةذانبحث،ذوخمتمفذحمط ته،ذوك ذم ذ  

متكنذمنذمجعهذمنذب    تذومعم م تذ ظريثذوم لا  ثذبأسم اذلكنذ راتتهذوفهمذمع   هذدو ذانر  عذإىلذانب حثذ

ذاتهذون ذبعلذحني،ذن اذس هتمذيفذ  اذاجل تذبتقلميذجمم وثذمنذانت   ه تذواالرش داتذانيتذيتطمبه ذاإل را ذانفينذ

س س ثذوانفرو ثذوبعضذاألحك  ذانع مثذاملتبعثذيفذحتريرذحمت ا  ،ذوتمكذاملرتبطثذواناكميذانله ئيذنمبحثذوأ  ائهذاأل

ذ.ب نتب يبذانب بم  غرايفذنمب    تذان اردةذهب 

 مسودة البحث: أوال

ذوختتمفذذيتطمبذإولاد ذنغ يث، ذود ث ذوتفكريااذم ض و  ا، ذومم ثذو هلااذتلظ م  ا، ذكف تة مة دةذحبثذوممي

ثذمله ذومىذو هذاخلص صذمنذح ثذمل  جه ذوغ ي هت ذوأحج مه ذتبع اذنت صصذانب حثذاألحب ثذانعمم ثذاجل مع 

ذ:األك دليذومةت اهذانعممي،ذفمله ذومىذسب  ذامل  لذالذاحلصر

ذكج تذمتممذنمم دةذذ36إىلذذ86ويك  ذحجمه ذغ نب اذم ذبنيذ:ذالورقة البحثية .ذأ صفحث،ذيقلمه ذانب حث

ذكملا مثذ صل ذكم دةذومم ثذ صلذذانعمم ثذانيتذيلرسه ،ذأو املا ركثذهب ذيفذممتقىذأوذمؤمترذوممي،ذأو

 . ار  ذمبجمثذومم ث،ذأوذ  تذمنذكت اذأوذمؤنفذمج وي

صفحث،ذيقلمه ذانب حثذوللذختر ه،ذوكمتممذذ20إىلذذ20ويك  ذحجمهذغ نب اذم ذبنيذ:ذبحث التخرج .ذا

 .تك ينذاملعتملةذب ملؤسةثذان ص ثإل  زتهذوتت مهذباه دةذومم ثذت بتذحتص مهذمل ادذانتعم مذونهامجذان
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صفحث،ذيقل ذانب حثذحب هذذ360إىلذذ800يك  ذحجمه ذم ذبنيذذ:أطروحة دكتوراه/رسالة ماجستير .ذت

ذكم ذيأم ذمنذ  نهذتقللهذ انغ يثذملهذتأك لذملىذتلريبهذومىذإتق  ذمفرداتذوآن  تذانبحثذانعممي،

 .إض فثذومم ثذيفذجم لذتك يله

ذنل  ذتر  ثذغريذحملذ:أبحاث الترقية .ذث ذانلكت راه ذدر ث ذانب حثذامل ظفذمنذمحمث ذيعل   ذمعني، ذحبجم دة

ذاملؤسةثذ ذوتطمبه ذمتم ه ذم  ذوفق ذوانب لاغ   ث ذانعمم ث ذ ا ط ته ذك  ذانب حث ذف ه  ذويقل  ذوم  ، ومم ث

 .ذاملةت لمث،ذوفقذمن ذ ذذو  انبذ    ةذي ودذهب ذانب حثذمنذاإلدارةذاملكمفثذب نك

 لذإولادذمة دةذحب ثذأص نثذو لةذاملاكمثذأوذامل ض عذانبح ي،ذحب ثذياك ذومىذانب حثذأ ذيتحرىذ 

ذيفذ ذودوره ذط نبه، ذومك  ث ذانعمم، ذجب ل ذتم ق ذحبمث ذيظهره ذوأ  ذاملعريفذاإل ة ي، ذانبل ت ذتلمي ذومم ث ذإض فث وممه

ذ:،ذوأ ذيراويذيفذإولادذ طثذحب هذانلق طذانت ن ثاجملتمع

 . مث،ذوت  ه تذختصصهذاألك دليذ  صثاستج بته ذأل لافذانبحثذانعمميذو -

 .مع جلثذاشك ن ثذم ض عذانبحثذبل ث -

 .ترابطذفص هل ذوأ  ائه ذوفقذترت بذمتةمة ذملطقي -

 .تتضمنذ  صثذانلراس تذانة بقثذذاتذانصمثذمب ض عذانبحث -

ذ.ذذتةتللذومىذأس سذ ظري -

 جمع المادة العلمية: ثانياا 

ذانتكذبعل ذجل   ذأو ذاهل ئ تذانعمم ث ذيبلأذم افقث ذومىذم ض عذانبحثذو طته، ذاجله تذامل تصث ذأو  ين

ذتعتملذ ذملهج ث ذوتك  ذومم ثذاجلمعذ  هذوفقذ طث ذأوذر م ث، ذومىذبط   تذور  ث ذانعمم ث انب حثذجبمعذامل دة

ذأوذومىذ ذور  ُ  ذامللا رة ذاحملكمث ذب نكتبذمثذاملق التذانعمم ث ذويفض ذانبلت ذملص درذمت صصث، ذمتأ  ث ومىذ راتة

ذانعمم ثذامل ا ع ذواألوم ل ذنمبح ث ذانل شرة ذب هل ئ ت ذواخل صث ذاملت صصث ذانرمس ث ذانب حثذ. ذيراوي ذأ  ويفض 
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ذكمم ذو لذم دةذومعم مثذومم ثذيفذأحلذاملص درذ انتةمة ذان مينذملص درذانبحث،ذبلتاذب ألحلثذف نقل ،ذحب ث

ذاسمذا ملؤنفذوول ا ذانعم ذانعمميذوت ريخذامل ث  ثذاست ر ه ذوكتبه ذومىذبط  ثذ  صثذملو  اذومىذأ ذيرفقذهب 

وك ذاملعم م تذانيتذيرا  ذضروريثذن تمكنذمنذانر  عذ....ذ ارهذو هثذ ارهذور مذصفح تذاملعل ثذب ال تب سذمله ،ذ

ذان من ذمر ذومى ذمىتذاحت  ه  ذبعله ذمله  ذانتأكل ذيريل ذك ذمن ذأو ذش ص   ذ   ذإن ه  ذانعمم ثذ. ذامل دة ذجتم ع بعل

عرضه ذاملارفذأوذاملارفنيذواملة ولينذنهذن طمئنذومىذأ ذم ذمجعهذيصمحذن لر ذضمنذوتلظ مه ذيق  ذانب حثذب

 .انبحثذون صبحذك ف  اذنمبلتذيفذحتريرذانبحث

 تحرير المادة العلمية: ثالثاا 

 :اللغة .2

لر ثذب ن...(ذإجنم  يث،ذفر ة ث،)يفذإولادذتقريرذانبحثذومىذانمغثذانعرب ثذب نلر ثذاألوىلذوانمغثذاأل لب ثذذيعتمل

ذانيتذيبحثذف ه ،ذوالذي  لذولدذحملدذومتفقذوم هذنعلدذ ذامل دة ذطب عث ذمتم ه ان    ثذحةبذختصصذانب حثذوم 

يعتملذوم هذيفذإولادذانبحثذب ذيتمذاالتف قذومىذنغثذانتقريرذوحجمهذمنذ ب ذجل  ذ(ذولدذانصفح ت)انكمم تذ

ذكءدارةذاجل معثذأوذمؤسةثذانتك ين،ذأوذانتك ينذاألك دل ثذانيتذتارفذانب حثذواجلهثذانيتذي  هذإن ه  ذ  اذانتقرير

 ....  ئثذانلارذب جمل ت،

 :األسلوب .0

مت صصثذو  يث،ذسم مث،ذيةتحنذوللذحتريرذانبحثذا ت  رذأسم ذبة طذوواضح،ذمةت لم ذوب راتذومم ثذ

غ ث،ذب إلض فثذإىلذوجتلبذانغم ض،ذوانرتك  ذفقطذومىذاألفك رذاألس س ثذبك ذد ث،ذدو ذانمج تذإىلذامل راتذانب 

ذانفقراتذ ذوا ة  اذاألسم اذوصحث ذانتعبري ذس سث ذوانت ا  ذانمغث، ذ  اول ذس مث ذاجلم ذ)احرتا  ذانرئ ة ث، اجلم 

ذكم ذمبذحتريذانل ثذيفذاستعم لذاألزملث...(املة  لة،ذانربطذبنيذاجلم ،ذترابطذانفقرات، ،ذ  اولذانمغثذواإلم توذذ،

ذوب ضع ذوانرت  م، ذان  ف ذوو م ت ذانصح حث، ذم اضعه  ذيف ذمضم  ذه  ذوفهم ذ راتة ذحةن ذومى ذتة ول فهي
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ذ ذنمب حث ذانا صي ذاجلهل ذومى ذوانرتك   ذوانتكرار، ذواحلا  ذاال تب س ذمن ذاإلك  ر ذول  ذويراوي مجعذ)انبحث،

ذ :،ذوومىذانب حثذوللذحتريرذتقريرذحب هذمراو ةذأم رذولةذمله ...(املعم م تذوحتم مه ذوإبلاتذانرأيذف ه ذو قل  

ذنمم ض ع - ذامللطقي ذانتةمة  ذمراو ة ذمع ذانلراسث، ذإ رات ذيف ذاُ تري ذان ي ذانبح ي ذامللهج ذوفق ذانرس نث ذتص غ

 ..انتأك لذومىذاألفك رذانيتذيريلذانب حثذأ ذيهز  وذذ،وتفريع ته

ذ.تك  ذانص  غثذجتة لااذنرحمثذانبحثذ ط ةاذ ط ةذمنذ  لذخمططذانرس نث -

ذك ذفص ذبتمه لذي ضحذاهللفذملهذ - ذك ذفص ذمب   ذيعرضذ تذانفصرب ذانرئ ةربث،ذوذويةتعرضذحمت ييبلأ خُيتتم

 .ف هذب  تص رذ  صث ذم ذت ص ذإن هذحةبذامللهربجذانبح يّذ

ذب ألدنثذاأل  ى،ذمتلر  اذذثوللم ذية قذانب حربثذاألدنثذواحلجج،ذيُفضَّ ذأ ذيبلأذب ألدن - األ رب ذ  ة،ذوأ ذيلتهي 

 .يفذورضذأفك ره

 .ان  بتثذأوذاملةمَّم تذبرا نيذومىذاملب دئذيُ ردذانب حثذالذداويذأل  -

مل  اثذاآلراتذامل تمفثذمبذأ ذتك  ذدو ذهت ُّبذودو ذجم ممث،ذونكنذبأسم ٍاذمه اذوم ض و ثذت مثذدومن ذ -

 .حت ُّ 

ومىذانب حثذأ ذيت  َّىذانل ثذيفذا ت  رذاألنف ظذانيتذتل سبذاملق  ،ذومبذوربل ذاملب نغثذيفذاست لا ذتعبرياتذ -

،ذح ثذإهن ذن ةتذمنذانكت بثذانعمم ثذيفذ(اخل...ذت  لذإط   ،ذذك ريةذ لاا،ذالذحلذهل ،ذال:ذم  )ذمط طث

 .شيت

 .منذانكت بربثذانعمم ثذيفذشيتذأل هذن عاالبتع دذونذاألسم اذانة  ربرذوانتجريح،ذ -

 .ومىذانب حثذأ ذيتجلبذك ذم ذيفتحذب ب اذنم  فذانةميب،ذو ل ذتظهرذانهاوثذيفذانص  غث -

ذامللطقيذا - ذانتةمة  ذيف ذُيِلثذ م ا ذمث ذامل ض عذومن ذيؤدريذإىلذاخلرو ذون ذ ل ذاحلل، ذون ذان ائل الستطراد

 .نمم ض ع،ذم  ذإض فثذمجمثذأوذِفقرةذالذيتطمبه ذامل  ف،ذأوذإض فثذفص ذالذو  ثذنهذب مل ض ع
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ذ رى،ذت صمتذإىلذ:ذم  )جتلُّبذاست لا ذضمريذاملتكممذ - ذأرى، وب مل رب ذضمريذامل  طب،ذ(ذاخل...أ  ،ذحنن،

:ذم  )،ذأوذانفع ذاملبينذنممجه لذ...(   ذانب حث،ذت ص ذانب حث،:ذم  )واألفض ذاست لا ذضمريذانغ ئبذ

 ...(.ُو ل،ذاسُتلتج،ذُحلرد،

 .انبة طثذواإلم زذأفض ذانةب ذنت ص  ذاألفك رذدومن ذنبعذأوذتا يكذ -

ذيفذانلراس - ذانلق طذاألس س ث ذحن  ذاملب شر ذوأ لافه ذاالجت ه ذوأمه ته  ذانلراسث ذانب حثذومىذأمه ث ذحب ثذيرك  ث،

 .وفرض  هت ذوملهج ته ذوطرقذمع جلثذماكمثذانلراسث،ذوإبرازذ ت ئجذوت ص  تذانبحث

تلظ مذاملعم م تذواألفك رذاملك  ثذمل ض عذانلراسثذملوم اذذنكذبأدنثذوبرا نيذومم ثذومىذ ت ئجذحب هذن  مصذ -

 .وك م ذنتقريرذحب هيفذاأل ريذإىلذترك بذصح حذ

مراو ةذ ص ئصذومم  اتذانقراتذانعمم ثذوان ق ف ثذحب ثذيتطمبذمنذانب حثذاستعم لذوب راتذودالئ ذواضحثذ -

ذك ذم ذيقلمهذمنذدو ئمذوسللاتذفعم ثذوحق ق ثذ بع لااذونذانغم ضذوانعم م ثذيفذانطرحذوتقلميذتفةرياتذون

 .وا ع ث

 .ااذونذانتح  ذوتأثريذذات ثذانب حثتقلميذ ت ئجذانلراسثذمب ض و ثذوصلقذبع ل -

استعم لذأسم اذيةه ذ راتتهذبأفك رذمتةمةمثذوبكمم تذمفه مثذومج ذ صريةذوبتعبريذد  قذمتجلب اذانتضم  ذ -

 .واألفك رذاملبهمثذوول ذاملغ الةذواإلطل اذيفذانارح

 .كت بثذانرس نثذيفذص غثذاحل ضر -

ذإىل - ذيفذاال تب سذب إلش رة ذانعمم ث ذاألم  ث ذإل ص فذانب ح نيذمراو ة ذاملعم م تذانيتذمتذاال تب سذمله  ذمصلر

 ذ.،ذونتهأةذ فةهذمنذمصلا  ثذاملعم م تذانيتذ قمه ذونذغريهاآل رين

 

ذ

ذ
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 (تابع)كتابة تقرير بحث علمي  منهجية. ة عشرالمحاضرة الرابع

 :الهوامش واإلحاالت .0

ذب نته ذيةمى ذم  ذاإلح التذأو ذت ض حذبعضذاملصطمح تذنارحذبعضذانلق طذانغ مضثذك متةتعم  ذأو ،

ذانب حثذواستف دذمله ذو لذمتتذ املةت لمثذيفذاملنت،ذأوذنمتعريفذبا ص  تذأوذأو  ذأوذ  ئ تذأستللذوم ه 

اإلش رةذإن ه ذب  تص رذيفذاملنت،ذأوذن ضعذاملعم م تذاخل صثذب ملرا عذانيتذاستقىذمله ذانب حثذم دتهذانعمم ث،ذو لذ

ذك ذفص ذأوذ  تذمنذت ضعذاهل امكذيفذأسف ذان ر  ذك ذصفحث،ذأوذت ضعذيفذهن يث ثذبطريقثذمر مثذمتكررةذيف

ذكت بثذانر مذ فةهذيفذ انتقرير،ذومىذختضعذملب دئذترت ب ثذحب ثذمبذوضعذر مذأم  ذانفكرةذامللق نثذواملقتبةثذمثذإو دة

ذو  ذمب شرة ذاملقتبةث ذانفكرة ذ لذت ضعذاهل امكذب  تص رذدا  ذاملنتذأم   ذكم  ذيفذاهل امك، ذاست لام  يذاألك ر

،ذويع دذا ت  رذطريقثذانتهم كذاىلذم ذيتطمبهذ  عذانبحثذ(  تذتفص  ذذنكذس بق اذ)انبح ثذاال تم و ثذواإل ة   ث

ذ.ذأوذإىلذم ذتطمبهذاهل ئثذامل  هذإن ه ذانبحثذأوذإىلذانب حثذذاتهذوختصصه

  :الجداول واألشكال البيانية .4

ذجبلاوذ ذانب حثذإىلذاالستع  ث ذوأشك لذورس م تذ لذيمجأ ذيفذتب يبذب ل تذدراسته ذيةت لمه  لذت ض ح ث

ذانب    تذانيتذحتص ذوم ه ذ  لذرحمثذحب هذامل لايذ  صث،ذ ذلم هذملهجذانبحثذاملتبع،ذوطب عث ب    ثذحةبذم 

حمللدةذوإدرا ه ذيفذأم كله ذا(ذكم ذيفذامل  ننيذانت ن ني)ووم هذومىذانب حثذأ ذيةنذتلظ مه ذوتر  مه ذوول  ته ذ

ذكم ذوم هذأ ذيلر ذاألس س ثذمله ذيفذاملنتذ وبل ثذحىتذالذيظم ذانق رئذولكنذاالستف دةذمله ذمىتذتتطمبذذنك،

مب شرة،ذوم ذملذيلر هذضمنذاملنتذواستع  ذهب ذيفذحب هذيلر ه ذضمنذامل حقذيرتبه ذحةبذم ذيقتض هذانرتت بذ

 .ان مينذوامللطقيذالستغ هل ذيفذانبحث
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 :ات تقرير البحثترقيم صفح .0

يبلأذتر  مذصفح تذتقريرذانبحثذمنذأولذصفحثذإىلذآ رذصفحثذوي ضعذانر مذيفذأسف ذوسطذانصفح ت،ذ

والذيظهرذانرت  مذومىذصفحثذانعل ا ذوومىذانصفح تذانف صمثذبنيذانفص ل،ذحب ثذتر مذانصفح تذانتمه ليثذ

ب حلروفذاألجبليث،ذويبلأذ...(ذاحملت ي ت، ة ثذونذانصفحثذانغ ف،ذاإل لاتذوانتاكرات،ذاملم ص،ذفه رسذ)ذ

ذ.ذانرت  مذب ألر   ذانتةمةم ثذمنذاملقلمثذحىتذأ رذصفحثذمنذتقريرذانبحث

 :تقسيمات تقرير البحث .9

ذي ذانبحثقةم ذحت يذتقة م تذأصغر،ذحةبذذتقرير ذورمب  ذوول وينذفرو ث، إىلذفص لذحت يذول وينذرئ ةث

ذ:ويراوىذف ه ذم ذيمييقتض هذم ض عذانبحث،ذذأيتذحبةبذم و  هذانتقة م تذت.ذطب عثذانبحث

متفربربربقذوم ربربربه،ذبربربرب ذذنربربربكذ  ضربربربعذمل ضربربربرب عذانبحربربربثذومربربرب ذف ربربربهذمربربربنذ(ذأوذاألبربربرب اا)نربربرب عذ لربربرب كذوربربربلدذحمربربربلدذنمفصربربربرب لذذ-

 .ماك ت

 .كمرب ذأ َّهذالبربلذمل ض عذانبحربثذمنذول ا ،ذفك نكذالبلذنك ذفص ذمنذول ا ،ذف ذم زذتركهذُغْف اذالذول ا ذنهذذ-

 .نرتابطذبنيذول ا ذامل ض عذوفص نه،ذو ك اذحىتذيظهرذانبحثذكتمثذواحلةذمرتابطثذاأل  اتالبلذمنذاذ-

يلبغربربربيذأ ذتكربربرب  ذ ربربرب هذانعلربربرب وينذشربربرب ممثذملربربرب ذتربربربللذوم ربربربه،ذم  عربربربثذمربربربنذد ربربرب لذغري ربربرب ذف هربربرب ،ذوأ ذتكربربرب  ذ صربربربريةذبقربربربلرذذ-

ذ.اإلمك  ،ذوأ ذتك  ذم ض و ثذتتحرىذانصلقذواحلق قث،ذوأالَّذتك  ذمتكمفثذيفذوب رهت 

ذ.انرتابطذوانتلر ذامللطقيذبنيذأب ااذانبحثذوفص نه،ذحىتذان ص لذإىلذانلت ئجذاملر  َّةذ-

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجنس( 50)جدول  

 الجنس ذكر أنثى المجموع

 العدد 30 10 05

 النسبة ⁒05 ⁒35 ⁒155

 
 

مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة حسب ( 50)شكل 

 الجنس
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 .إذاذك  ذانبحثذيتضمنذدراسثذم لا  ثذومىذانب حثذأ ذي ولذامل از ثذبنيذ   ب هذانلظريذوامل لايذ-

 :مكونات تقرير البحث .0

 لافهذاخل صث،ذإذذتعتملذص غثذانتقريرذبلر ثذذالذت  لذص  غثذواحلةذنكت بثذتقريرذانبحثذأل ذنك ذحبثذأذذذذذذ

ذبءحلىذانلوري تذ ذنملار ذأو ذ  معث ذك  تذأو ذمؤسةث ذانبحث، ذإن ه  ذانيتذس قل  ذومىذاجلهث ذنكنذ...كبرية ،

ذ:مله أوذاهل ئ تذوباكٍ ذو  ذت  لذبعضذاخلط طذانعريضثذناك ذانبحثذنكيذيك  ذمقب الاذوللذمعظمذانقراتذ

تك  ذانصفحثذانغ فذمنذان رقذاملق ىذتتضمنذاجلهثذانيتذي  هذ (:انصفحة العنو )الصفحة الغالف  .ذأ

ذانصفحث ذيت سط ذانبحثذان ي ذوول ا  ذانتقرير ذب رز)إن ه  ذو  مت ذأكه ذ ط ذإىلذذ،(يكتبذحبجم ذاإلش رة مع

ذول ا ذ ذا ت  ر ذيف ذوان ض ح ذانل ث ذومراو ة ذم  ا ذومم ث ذشه دة ذومى ذك حلص ل ذانلراسث ذ  ه متطمبذإ رات

ذي ذمث ذاملارفانبحث، ذاسم ذانب حث، ذاسم ذانبحث/تبعه ذومى ذاملارفني ذُو ل)أو ذتقلميذ(إ  ذسلث ذأو ذوت ريخ ،

 .انبحث،ذكم ذتميذانصفحثذانغ فذمب شرةذ ة ثذوله 

و  ثذ مقذاالمتح  ذب نلافع ثذنمتعممذنلىذانت م  ذاملقبمنيذذبص رةذتقريريثذم  ل ا ذ ذيكتبذانعأذمنذاملةتحةن

انلافع ثذنمتعممذ مقذاالمتح  ذومىذثرذذأومىذص رةذسؤالذم  ذم ذلكنذا ذيكتبذذكم ذذومىذاالمتح  ذانله ئي،

ص  غثذاملتغرياتذيفذذيفذاحل نتنيذتظهرومىذأ ذذ. ممنذو هثذ ظرذذنلىذانت م  ذاملقبمنيذومىذاالمتح  ذانله ئي

انةؤالذانرئ عذيفذ ظهرذوا ذملذتظهرذاملتغرياتذحبةبذ  عذانلراسثذفذلافع ثذنمتعمموانذ مقذاالمتح  انعل ا ذم  ذ

ذ(. ممنذو هثذ ظرذذانت م  ذاملقبمنيذومىذاالمتح  ذانله ئياملاك تذانيتذيع يذمله ذ)م  ذ

ذانتاكراتذبتقلميذاناكرذوانتقليرذنك ذمنذ :اإلهداءات التشكرات و صفح . ب يق  ذانب حثذيفذصفحث

إبلاتذأيذم حظ تذت   ه ثذإلثراتذس  مذوس ولذيفذإمت  ذانلراسثذمنذإشرافذإىلذتقلميذب    تذومعم م تذأوذ

ذاجله تذانيتذيرغبذ ذ  صذنبعضذاألش  صذأو ذانب حثذإ لات ذيقل  ذاإل لات ذويفذصفحث انبحثذالذغري،

 ....ذ،انب حثذبء لاتذ  هذانلراسثذإن همذك ن انلينذأوذان و ثذأوذاألبل تذأوذاملؤسةثذأوذاألصل  ت
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رضذم   ذهللفذأوذأ لافذانلراسثذوامللهجذيق  ذانب حثذوللذتقلميذمم صذحب هذبع :ملخص البحث . ت

املةت ل ذف ه ذملع جلثذماكمثذانبحث،ذ  اذب إلض فثذنعرضذأ مذانلت ئجذاملت ص ذإن ه ذبمغثذانبحث،ذومىذأ ذ

ذبمغثذأ لب ثذ  ف اذنمغثذذذ260يك  ذيفذحلودذ صفذصفحث،ذأوذالذي يلذونذ ذتقلله كممث،ذولكنذإض فث

ذأوذانف ذك نمغثذاإلجنم  يث ذانبحثذانعرب ث)ر ة ثانبحث ،ذيهلفذانب حثذمنذ  نهذإوط تذص رةذ(يفذح لذنغث

و مثذونذانلراسثذو ت ئجه ذوت ص  هت ذملنذن عذنليهمذمتةعذمنذان  تذنقراتةذتف ص  ذانلراسثذ  صثذأوذنفتحذ

 .شه ثذانق رئذاملهتمذنتفحصذحمت ىذتقريرذانلراسث،ذوالذيتضمنذاملم صذأيذمرا عذأوذأشك لذأوذ لاول

يتمذيفذ  ئمثذاحملت ي تذأوذم ذيةمىذوللذانبعضذبفهرسذاحملت ي تذورضذاألب ااذ :ئمة المحتوياتقا . ث

ذك ذفص ذب نتةمة ذمعذأر   ذصفح تذورودذ  هذ وفص لذانلراسثذوامل اض عذوانعل وينذامل تمفثذاملتل ونثذحتت

بلايثذي فرذان  تذوية  مذيفذانعل وين،ذنتةه  ذورضذانبحثذنمق رئذونتعريفهذمبك   تذانلراسث،ذوذكر  ذيفذان

معرفثذامل اض عذانيتذو جله ذانبحث،ذوالذيبلأذانب حثذبكت بثذ  ئمثذاحملت ي تذإالذبعلذاال ته تذمنذانبحثذوكت بثذ

متلهذباك ذت  ،ذوبعلذطب وتهذوتصح حهذوتلق حهذوإ را هذبص رتهذانله ئ ث،ذوذنكذأل ذأيذتعلي ذيفذمنتذ

 نت يلذتفقلذ  ئمثذاحملت ي تذأمه ته ،ذويةتحةنذأ ذيعرضذانب حثذحتتذانبحثذ لذيغريذم اضعذانصفح تذوب

 :ول ا ذ  ئمثذاحملت ي تذتفص مه ذيفذ لولذكم ذ  ذم ضحذيفذامل  لذانت يل

ذانصفحثذانعل ا 

ذ....ذ.......

ذانتعم مذب جل ائر:ذانفص ذان  ي

ذ36ذمته ل -8

ذ32ذحملثذت رخي ثذونذتط رذانلظ  ذانتعم ميذب جل ائر -3

ذ....ذ..... -2
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ذصفح تذ :قائمة الجداول . ج ذانبحثذبتةمة  ذتقرير ذيف ذان اردة ذاجللاول ذوأر    ذورضذول وين ذف ه  يتم

ذكم ذذاجللاوليفذ لولذحتتذول ا ذ  ئمثذذتفص  ذذنكيعرضذانب حثذانيتذوردتذهب ذ  هذاجللاول،ذوذذانتقرير

 :يفذامل  لذانت يل

ذانصفحثذانعل ا ذانر م

ذ82ذمانفرقذبنيذ ظري تذانتعمذ08

ذ23ذت زيعذو لثذانلراسثذاالستط و ثذحةبذاجللعذ03

ذ...ذ.......ذ02

 

ذانبحثذبتةمة ذصفح تذ :قائمة األشكال . ح ذيفذتقرير ذان اردة ذاألشك ل ذورضذول وينذوأر    يتمذف ه 

ذكم يفذ لولذحتتذول ا ذ  ئمثذذ يذاأل رىعرضذوتانتقريرذانيتذوردتذهب ذ  هذاألشك ل،ذ يفذامل  لذذاألشك ل

 :ت يلان

ذانصفحثذانعل ا ذانر م

ذ30ذخمططذت ض حيذنلورةذانلافع ثذنمتعممذ08

ذ22ذرسمذب  يذنت زيعذو لثذانلراسثذاالستط و ثذحةبذاجللعذ03

ذ....ذ......ذ02

 

 :متن البحث .ذخ

 :يت يذمنتذانبحثذومىذتفص  تذانلراسثذوو دةذيتضمن       
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ذنكلذ:مقدمة البحث - ذانبحث ذهن يث ذيف ذاحملت ي تذواجللاولذتكتبذاملقلمث ذفه رس ذبعل ذبلايته ذيف ذت ضع ه 

ذكت بته ذاألسم اذانعمميذانرصنيذانبع لذونذانتكمف،ذوتتضمن فكرةذو مثذذواألشك ل،ذويراويذانب حثذولل

ذانبحث ذمباكمث ذانظروفذاحمل طث ذون ذك ف ث ذمبعم م ت ذانق رئ ذوت ويل ذانبحث ذماكمث وسببذذأمه تهوذذون

ذكك ذوحمت ا  ذأيذتقة م هت ذإىلذفص لذومب حثذمتل سبثذمعذانطرحذاملعتملذا ت  ره،ذوأ لافهذومن ذ ذانلرذ اسث

 .ذوحمت ىذك ذفص ذيفذفكرةذو مثذوله

ذم ض عذذ:(مدخل الدراسة)تقديم البحث - ذبتقلميذإشك ن ثذحب هذوفرض  ته،ذدواويذا ت  ره ذانب حثذف ه يق  

اإل رائ ثذاملتعمقثذمب تمفذمصطمح تذحب هذذدراستهذوأمه تهذواأل لافذاملر  ةذمنذدراستهذمعذتقلميذاملف   م

ذانلراسثذ ذح ثذو لث ذمن ذدراسته ذإىلذحتليلذحلود ذب إلض فث ذملتغرياتذانلراسث، ذاملك   تذاجل  ريث انيتذ ي

 ذأالبلذمنذاالش رةذبذ.امل لا  ث،ذاألدواتذاملةت لمثذجلمعذاملعم م تذوانب    ت،ذزمنذومك  ذإ راتذانلراسث

 .بعضذ  هذانفقراتذأل هذالذي  لذاتف قذك م ذوم ه بعضذانب ح نيذ لذيغف ذ

يقل ذف هذانب حثذأدب  تذانبحثذهبلفذوضعذحب هذيفذإط رهذانصح حذمنذبنيذاألحب ثذذ:الجانب النظري -

ذ مف ثذ ذوتأك ل ذانب ح ني، ذمن ذغريه ذأ ط ت ذنتجلبذان   عذيف ذواال ت فذمعه  ذانابه ذأو ه ذبءبراز انة بقث

تفص  ذول ا ذانبحثذاىلذاجل  بذبتقة مهذإىلذفص لذتام ذانب حثذيفذ  اذ ق  ذفذ.وأص نثذم ض عذانبحث

ذك ذ  ذمثذانذ،  اتأ واألحب ثذوانلراس تذانة بقثذانيتذاوتمل  ذيفذحب ه،ذمنذ  لذاملرا عذذ،مله ذتبحثذيف

ذك  ذول ا ذانبحثذ  ذ ملت سطذنلىذأس ت ةذانتعم مذا نتق ميذاملةتمرذو  ثذانتك ينذأثل تذاخللمثذبفم  اذاذا

ف هذبلراسثذانتك ينذو مثذمثذانتك ينذيبلأذم أذاجل  بذانلظريذإىلذفص ذ  صذب نتك ينذ،ذف  ذانب حثذب جل ائر

ذ بلراسثذأثل تذاخللمثذوخيتمه ذبتط رذ ظ  ذانتك ينذب مللظ مثذانرتب يثذب جل ائر،ذوفص ذث ٍ ذ  صذب نتق ميذيبلأ

ذانتق ميذو ذمثذانتق ميذاملةتمر ذب جل ائرذيفذانهامجذ مثا وذأ مذانبح ثذانيتذتطر تذأمثذممعذانب حثذانتعم م ث
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ذببح هذوملىذوذفص ذذك ذذا رتبتذمنذماكمثذحب هذويفذهن يث ذانلراس تذمنذح ثذمق ر ته  يعمقذومىذ  ه

 .ف ئلهت 

ذذ:الجانب التطبيقي - ذإىلذفص لذف قل  ذاآل ر ذانب حثذ   ذحتتذول ا ذذانب حثم ئه يفذانفص ذاألولذمله

ذ ذواألس سياإل راتات ذاالستط وي ذباق ه  ذامل لا  ث ذنملراسث ذتلف  ذذ،(امللهج ث ذآن ث ذب صف ذحب ه ملهج ث

ذوأدواهت ،ذ ذانب    ت ذمجع ذوطرق ذامل لا  ث ذانلراسث ذيف ذاملةت ل  ذوامللهج ذانبحث ذأدوات ذتصم م ذمن انلراسث

 بذمع جلثذانب    تذانيتذمتذانتعريفذمبجتمعذانلراسثذوو لته،ذوطريقثذسحبه ذومم  اهت ،ذب إلض فثذإىلذطرقذوأس ن

انب    تذانيتذمتذجتم عه ذحةبذذويقل ذيفذانفص ذان  يذحتتذول ا ذورضذانلت ئجذوحتم مه ،ذتلظ م.ذجتم عه 

ذ ذوفرض  هت  ذانلراسث ذت ض حمتغريات ذب    ث ذورس م ت ذ لاول ذيف ذوملظمث ذمب بث ذكم  اذذ ثوورضه  إحص ئ  ا

ذانب    تذوتفةري  انطرقذاألوذع جلثذاملأس ن بذحةبذوك ف  ا،ذ كم ذ لذخيصصذذذ. رىذاملتبعثذيفذحتم  ذ  ه

ذفرض  تذانلراسث، ذومل  اث ذانلت ئج ذنتفةري ذب اته ذث نثذ  ئم ذانب حثذف يقذفص  ذبعرضذوذ   ذ ت ئجذه تقلمي

ذذانبحث ذانلراسث ذمنذ  لذإ رات ذاملت ص ذإن ه  ذويل  كذفرض  هت ، ذانلت ئجذوث قثذم لا  ث، حب ثذتك  ذ  ه

ذبأ ل ذاملعم م تذانصمث ذون ذتكاف ذمتةمةمث ذملطق ث ذبطريقث ذمعروضث ذفرض  ته، ذون ذجت ب ذانبحث، اف

ويظهرذملىذم افقته ذذ،ويعّمقذومىذانلت ئجذاملتطرفثذفريبطه ذب إلط رذانلظريذ.اجلليلةذانيتذا ب قتذونذانلراسث

نتذان هذآرورهذمل ذوذيظهرذسأ ذيضعذبصمتهذف بليذ مقهذأكم ذومبذذذ،نلراس تذانة بقثلت ئجذاوذمع رضته ذنأ

-ذ:ثل تذمل  اتهذنملت ئجذو يذك نت يلأ طذالبلذنمب حثذمنذاال تب هذهل ذو ل كذ قذ، ت ئجذانلراسث

،ذومنذ ت ئجذونكنذيق لذاتضحذمنذانبحثذ،رىأوذأذ،يذ ت جثذنلفةهذكأ ذيق لذاتضحذيلالذيلةبذأ •

 ذ....دراسثذامل لا  ث،ذيفذحلودذانبحثذوإ راتاته،

اذذالذذ...،ط   اذإذ،بلااذأدائم ا،ذذ،ذيللذدالنثذ  طعث،تطرفذيفذانكمم تذم  ذيؤكلنذان ذيبتعلذانب حثذوأ •

ذ.دنثذومؤشراتذالذمعذحق ئقذث بتثذمطمقثأم  ذ  هذانكمم تذأل هذيتع م ذمعذيةتط عذانب حثذاست لا ذ
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 . ذيربطذانب حثذ ت ئجذحب هذب نلراس تذانة بقثذواإلط رذانلظريأ •

 .ذذذذوانتكرار ذيبتعلذانب حثذونذاحلا ذأ •

 .م ب اذإوذأذب حثذومىذانلت ئجذاملتطرفثذسمب اذ ذيرك ذانأ •

 .وذانتم  صأراتذانة بقنيذورأيهذبلت جثذدراستهذأهذيفذانبحثذمنذ  لذانتعم قذومىذ ذيظهرذش ص تأ •

انيتذوا هتهذوانصع ب تذانعمم ثذومىذانب حثذأ ذياريذإىلذانعقب تذواحمللداتذذ:محددات وعقبات البحث -

ذكمحلوديثذانب    تذواملعم م تذاملت فرةذأوذول ذاستج بثذبعضذاملةتج بنيذألدواتذمجعذأثل تذ إ راتذدراسته

ذكء راتذ انب    تذأوذبعضذاالضطراب تذانيتذ لذيلثه ذانبحثذحلة س ثذم ض عذانلراسث،ذن ك  ذ  اذانتقلمي

 .ذو  ئيذنمب ح نيذان حقنيذن تجلب اذان   عذف ه 

و   ذيفذانبحثذانعممي،ذتكتبذوللذاال ته تذمنذانبحثذوت ضعذيفذهن يثذفص نه،ذذ يذ  تذأس سيذ:الخاتمة -

ذوذنكذحبةبذ ذانلت ئجذاملت ص ذإن ه  ذأبرز ذمتضملث ذونذانتكمفذوانةجع، ذبع لة ذرص لث ذومم ث وتكتبذبمغث

تةمة ذفروضذانلراسثذأوذأسئمته ،ذو ل كذمنذياريذإىلذأ هذحجمذاخل متثذيك  ذمة ٍوذأوذيقرتاذمنذحجمذ

 .ملقلمثا

ذكت بتهذذ:مالحظة ومىذانب حثذأ ذيرتزذمنذاخلمطذبنيذاخل متثذواملم ص،ذنك ذمله ذملهج تهذاخل صثذوشروط

 .ذذو لفهذومك  ذورودهذيفذمنتذانبحثذكك 

ذ هةذ :الخالصة والتوصيات - ذنليه ذتتك   ذ ت ئجه  ذوحتم   ذوتفةري ذدراسته ذتقلمي ذانب حثذمن ذا ته ت بعل

 تذوا رتاحذبعضذانت ص  تذامللب قثذونذ ت ئجذدراسته،ذوربطذ  هذانت ص  تذمعذ ليلةذنرسمذبعضذاالستلت  

ذهب ذ ذنب ح نيذآ رينذانق    ذلكن ذإىلذأحب ثذمةتقبم ث ذب نب حثذاإلش رة ذملر ذكم   ت ئجذوأ لافذانلراسث؛

 .ثمةتقب ا،ذكم ذمبذومىذانب حثذحتريذانل ثذواإلم زذوامللطقذوللذص  غثذاخل صثذوت ص  تذانلراس
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ذواملص درذذ:قائمة المصادر والمراجع - ذاملرا ع ذ  ئمث ذكت بث ذيف ذانعممي ذانت ث ق ذضرورة ذانب حثذمراو ة ومى

،ذوان ث ئقذواجمل تذوانلوري تذواملق ب تذوغري  ذمنذاملرا عذانعرب ثذواأل لب ثذانيتذاوتمل  ذيفذإولادذدراسته

ذذكرتذيفذاملنتذوتمكذانيتذيفذ  ئمثذاملرا ع،ذمنذتط بقذاملرا عذانيتانب حثذحتققذضرورةذذمعذانتأك لذومى

ذك نكذيفذ   يفذ  ئمثذ...(ذأ،ذا،ذت،ذث)ذ ج ئ  اذذ اذإي   ذترت ب اذبهذاحل نثذملةأنثذانت ث قذان    ي،ذمرتواال تب ه

،ذ(انتعريفذوللذانرتت بذاهلج ئيذنممرا عذب نمغثذانعرب ث(ذال)مه لذمعذإ)ذواحلةذحةبذاالسمذاأل ريذنممؤنف

مثذذ ملرا عذانعرب ثذأوالاذ،ذمبتلأاذبدو ذتر  مذمتةمة ذ،...(كتب،ذجم ت،ذم كرات)فذحةبذ  وه ذوالذتصل

 .واحلةذيفذانت ث قذك م ذانبحثذطريقأك رذمنذاست لا ذ،ذالذم زذاملرا عذاأل لب ث

ه ذيلو ذانب حثذضمنذامل حقذاجللاولذواألشك لذوانق ا نيذوأدواتذمجعذب    تذانلراسثذو ت ئجذ:المالحق -

ذيك  ذ ذإدرا ه ذضمنذمنتذانلراسث،ذوذكر   ذيفذإولادذحب هذويرىذول ذضرورة اخل  ،ذوتمكذانيتذاستع  ذهب 

ذتفص  تذأك ر ذومى ذنمق رئذانراغبذيفذاحلص ل ذومة ولة ذإض ف ث ذمعرفث ذتر  مذذ،هبلفذتقلمي ذمراو ة مع

ذ.ذامل حقذوترت به ذحةبذتةمةمه ذان مين،ذوتةم ته ذيفذح نثذتعلد  

 :تقرير البحثطباعة  -

ذك ريااذيفذاالستف دةذمله،ذويةه ذومىذانب حثذوانق رئذتل ولذم دتهذ ية ولذإ را ذانبحثذطب و  اذباك ذالئق

انعمم ثذب ةرذواست ع اذأك ر،ذوومىذانب حثذيفذ  اذانصلدذأ ذيتق لذبتعم م تذانطب وثذوانتلة قذانيتذتارتطه ذ

ذانبحث،ذن نكذالبلذمنذأ ذكبريةذمنذح ثذا ت  رذ  عذاجلهثذانيتذس قل ذإن ه   ذيظىذاإل را ذانطب ويذبعل يث

ذوانفقرات ذانةط ر ذبني ذواملة فث ذاحلروف، ذوحجم ذانت صص تذاخلط ذمن ذانعليل ذبني ذمتلاول ذ   ذم  ذسلقل  ،

ذ:اجل مع ث،ذ  صثذيفذم لا ذانعم  ذاال ة   ثذواال تم و ث،ذكم ذيمي
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،ذوب نمغثذاأل لب ثذ  عذاخلطذ82حبجمذذSimplified Arabicب نمغثذانعرب ثذ  عذاخلطذ:ذنوع الخط وحجمه

Times New Romanذذ ذومىذأ ذتكتبذانعل وينذب خلطذانق متذويفذاملنتذب خلطذ82حبجم ذب نم  ذاألس د ،

ذ.انع دي

ذكت بثذانبحثذيت حذبر  مجذمع جلثذانلص صذ:ذتنسيق الفقرات تقل ثذ(ذWord)وللذاستعم لذاحل س اذيف

ذ،ذ(سم8.6)كذمة فثذمفردةذبنيذاألسطرذ،ذمعذترذتلة قذانفقراتذآن  اذ

 سم،ذحب ث32/سم38يطبعذانبحثذومىذصفحثذواحلةذومىذورقذأب ضذ  صعذبأبع دذ: تنسيق الصفحة

ذكم ذيميذترتك ومىذان منيذب نمغثذانعرب ث،ذويفذح نثذانمغثذاأل لب ثذ(ذمة فثذانتجم ل)سمذ2مة فثذ:ذ  امكذانصفحث

ذ.سمذنب  يذاجله تذاأل رىذ8.6ذفترتكذ  هذاملة فثذومىذان ة ر،ذومة فث
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 عــــــــــــــــالمراج قـــــــائـمـة

ذانرزاقذ،إبرا  م - ذإىل(.3002)ذ.وميذوبل ذانبح ثذاملل   ذ:االسكللريثذ. تم و ثاالذاملل  جذوتصم م

ذ.ذاحلليثذاملكتبذاجل معي

دارذانلارذ:ذنق  رة،ذا6مل  جذانبحثذيفذانعم  ذانرتب يثذوانلفة ث،ذط(.3002.)أب ذو  ،ذر  تذحمم د -

 .نمج مع ت

ذ.دي ا ذاملطب و تذاجل مع ث:ذ،ذاجل ائر8مل  جذانبحثذانعممي،ذط(.ذ3002.)،ذبنذمرسميأمحل -

ذم ريع - ذ3002.)اجنرس، ذانعممي،(. ذانبحث ذكم ل)ذملهج ث ذوب شرف، ذب زيل ،ذ(مرتمج  ذصحراوي،

 .دارذانقصبثذنملار:ذاجل ائر

 .مكتبثذاجنم ذمصريث:ذك ف ثذإولادهذوكت بثذتقريره،ذمصرانبحثذانرتب يذذ(.ذ3003.)ب  ي،ذأس مثذحةني -

ذ.املكتبثذاألك دل ث.ذأص لذانبحثذانعمميذوذمل  جه(.ذد،ت.)بلر،ذأمحل -

 .ذدارذاألم :ذامل  هذيفذملهج ثذانعم  ذاال تم و ث،ذاجل ائر(.ذ3082.)برو،ذحممل -

دارذان ف تذنمطب وثذ:ذلريثحب ثذودراس ت،ذاالسكل:ذملهجذانبحثذاملق ر ذ(.3002.)بكر،ذوبلذاجل اد -

 .وانلار

 .دارذاناروق:ذأس ن بذانبحثذانعمميذوانتحم  ذاالحص ئي،ذوم  (.ذ3002.)انبملاوي،ذوبلذاحلم ل -

دارذ:ذ،ذانق  رة3مل  جذانبحثذيفذانرتب ثذووممذانلفع،ذط(.ذ8721.)  بر،ذوبلذاحلم لذوك ظم،ذأمحل -

 .انلهضثذانعرب ث

ذوبلذانل صر - ذاجل ائرذتقل  ت(.ذ3002.) لليل، ذاال تم و ث، ذومل  جذانبحثذانعمميذيفذانعم   دي ا ذ:

 .املطب و تذاجل مع ث

 .دارذاملةتقب :ذ،ذوم  8اال تب راتذواملق ي عذانلفة ث،ذط(.ذ3088.)وبلذانفت ح.ذاخل    -








