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  :مقدمة المادة

. یستند التطور السلیم في میادین ونظم التكوین على أساس من البحث الرصین      

فالبحوث العلمیة مبنیة على أساس المعرفة في شتى جوانبها لذا ینبغي تطویرها وتعدیلها 

وم وتغییرها إلى ما یتناسب مع التطور الحاصل في المعرفة العلمیة، ومیدان التكوین في عل

وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة إحدى منابع العلم والمعرفة التي ینتقل أثره إلى المجتمع 

مباشرة عن طریق مخرجاته التي مافتأت نحظى بتكوین فعال متكامل یعطى من خالله 

  .الطالب أسس وضع وبناء اللبنات األساسیة في مجال تخصصاته العلمیة

غرض معاونة الطلبة على اكتساب الخبرات في معالجة فقد وصع هذا المقیاس ب       

البحوث وفهمها  والقیام بها، وذلك بتقدیم معلومات شاملة ودقیقة على قدر اإلمكان في 

محینة، الهدف منها تمكینه من القواعد أسس، ومفاهیم، و طرق وتقنیات البحث العلمي 

س، وكذا تعویده ممارسة البحث في األساسیة والمعارف النظریة والتطبیقیة المرتبة بالمقیا

  .المیدان وٕاكسابه الوسائل والطرق المناسبة

  الثانيجذع مشترك          السداسي  السنة األولىاألولى        : المحاضرة 

   ضیةأهمیة البحث العلمي في مجال میدان علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریا–1

  األسلوب العلمي للبحث والدراسة بین یساعد على تنمیة اتجاهات إیجابیة نحو

  .خریجي المعاهد

 إعداد جیل من الباحثین الدرسین الصول البحث العلمي في المجال الریاضي.  

  االشكالیات  تباع األسس العلمیة في تحلیلعلى اإلرتقاء بالتكوین بإیساعد

  .للتعرف علیها والوصول إلى حلها بأسلوب علمي صحیح

 وین بالمجاالت األخرى من العلوم األخرى مثل علم یساعد في ربط مجال التك

  .وغیرها من العلوم المرتبطة..... النفس الریاضي، علم الحركة

 

 

 



  یساعد القائمین على التكوین في وضع المناهج والبرامج باتباع خطوات تقویم

  .المناهج بأسلوب علمي

 د على التدریب العملي على إجراء البحوث العلمي في المجال الریاضي تساع

  .ظهور المشكالت المتعلقة بالمجال الریاضي

 یساعد الباحثین على تطبیق نتائج البحوث العلمیة.  

  یساعد على اإللمام بكل جوانب المعرفة في كل المجاالت ألنه لیس قاصر

  .على مجال معین

  لبحثخطة مشروع ا-2

  :الشعور بوجود مشكلة-2-1

لشعور بوجود مشكلة نتیجة التصافه البحث العلمي لدى الفرد بااولى خطوات تبدأ 

إلى االتصال بمن حوله ه یسعى دائما بحب اإلسطالع والتحمس واالستكشاف حیث أن

یر مع نفسه والتعرف على الظواهر ویمیل لتفسیر األحداث في معظم األحیان،  ویعتبر التفك

ن هناك إذا رفضها إفترض أو یرفضها أكبر دلیل على أن هناك مشكلة،  لیقبل االمور أ

مشكلة ویبدأ في وضع التساؤالت عن أسباب حدوثها؟ ومن أین ینطلق لكي یصل لخطوة 

جدیدة توصله للمعرفة العلمیة ؟ وماهي التفسیرات العلمیة التي تؤدي إلى حدوث الظاهرة 

  .موضوع الدراسة؟؟

  :تحدید المشكلة-2-2

ذا لم یكن ن یقوم إالمشكلة هو أساس البحث وذلك ألن البحث العلمي ال یمكن أوجود 

بعد ذلك عملیة البحث  سیر أو قضیة یشوبها الغموض وتبدأأمام الباحث ظاهرة تحتاج إلى تف

إلزالة هذا الغموض الذي یحیط بالموضوع والوصول لتفسیرات علمیة لإلجابة على التساؤالت 

  .التي تتعلق بالظاهرة موضوع الدراسة

 

 

 



میتها في أنه ما الیستطیع الفرد تحدیده ال هالمشكلة تعتبر خطوة هامة وتأتي أوتحدید 

یستطیع فهمه وبالتالي ال یستطیع تحدید خطواته وال یستطیع اختیار منهج البحث المناسب 

ن ذلك ینبغي للباحث أوعلى . وخطة البحث وادواته والبیانات التي ینبغي الحصول علیها

قة ة تفاصیلها أو تكون ضیوانبها وكثر یحدد خطة البحث بوضوح بحیث ال یغالي في تعدد ج

  .محدودة فیصعب فهم المقصود منها بدقة ووضوح

  :المالحظة والتجربة-2-3

بعد تحدید المشكلة تحدیدا دقیقا تأتي المرحلة التالیة المالحظة العلمیة المقصودة، 

علمیة مقصودة ویمكن بسیطة غیر مقصودة، : حیث أن المالحظة یمكن تصنیفها إلى 

ساس قدرة العقل على التدخل في إدراك العالقات التي تربط بین هذه ألى ریق بینهما عالتف

نت المالحظة الظواهر فإذا كان تدخل العقل بسیطا ومساهمته في فهم الظواهر محدودة كا

ذا كان تدخل العقل كبیر في إیجاد الصالت وٕادراك العالقات بین بسیطة غیر مقصودة، وإ 

سمى درجة برالمالحظة العلمیة أعلى مكانة وأوتع.دةالظواهر كانت المالحظة علمیة مقصو 

من المالحظة غیر المقصودة فیمكن عن طریقها معرفة الخواص الرئیسیة للظاهرة المدروسة 

والكشف عن أسباب وجودها وذلك حتى یمكن الوصول إلى معرفة جدیدة وتحقیق هدف 

ین العلم ونظریاته كلما محدد، وكلما اعتمدت المالحظات التي یقوم بها الباحث على قوان

كانت المالحظة العلمیة أكثر دقة ووضوح، وللمالحظة والتجربیة دورا كبیر في توجیه تفكیر 

  .الباحث إلى وضع الفروض العلمیة

  :التخیل وتحسب االحتماالت والتنبؤ-2-4

تعتبر هذه الخطوة هامة في البحث العلمي إذ أن الباحث ال یستمر قاصرا على 

ك األشیاء أو األحداث أو العالقات فقط حیث یجد الباحث نفسه مضطرا إلى مالحظة وٕادرا

تخیل بعض األشیاء فیخمن أو ینبأ بما قد یحدث وال یمكن أن یتم التنبؤ بدون حقائق سبق 

لعلمي مالحظتها وتفسیرها وهذا یعني أن التخیل تحسب االحتماالت تعتبر خطوة لالنطالق ا

یعتبر نقطة اإلنطالق لفرض الفروض التي یقوم علیها  هناألكثر ثراءا وخصوبة، حیث أ

 

 

 



البحث وذلك ألن الباحث یتصور أشیاء ال یستطیع إدراكها بطریقة مباشرة ویتعامل مع 

  .هذه التصورات الفكریة في شكل فروض لمشاكل والحقائق في خیاله ثم یصوقا

  :جمع المعلومات المتصلة بالمشكلة-2-5

والمصادر التي ال غنى عنها للباحث للحصول على تعتبر المراجع من األدوات 

إطالع مستمر  ن یكون الباحث علىمات التي تحتاج إلیها، لذلك یجب أالبیانات والمعلو 

طالع جوهري في ما یختص بالمشكلة ویقوم الباحث بجمع المعلومات المرتبطة ویكون اإل

سات المرتبطة بموضوع بموضوع بحثه من الكتب والمراجع العلمیة، كذلك البحوث والدرا

الدراسة سواء األجنبیة أو العربیة المشابهة للبحث لالستفادة منها ومعرفة الطرق المستخدمة 

هم الوسائل التي تمكن البحث، كما تعتبر اللغة من أفیها لتعطي أفكارا مناسبة حول موضوع 

األخطاء  الباحث إلى أن یصل ویعرف جمیع الحقائق والمعلومات من أصلها فتكون نسبة

قلیلة لذلك ال بد للباحث حتى یصل للحقیقة بأن یلجأ لمصدر أصلي دائما لعدم الوقوع في 

  .الخطإ

  :وضع الفروض العلمیة-2-6

بعد المالحظة وعملیة التخیل وجمع البیانات والمعلومات والحقائق المتعلقة بها 

قترحة أو تخمینات ي تفسیرات میقوم الباحث بوضع أفكار مبدئیة، أوفحصها فحصا دقیقا 

كحل أو مقتراحات ذكیة یقدمها لمحاولة فهم المشكلة، أو إیجاد حلول محتملة لها معقولة 

و المقترحات وتبنى هذه الفروض أ.مؤقت للظاهرة قید البحث وهذا ما یطلق علیه الفرض

على الحدس أو التخمین، وتسهم في تحدید مجال البحث بشكل دقیق، وتنظیم عملیة جمع 

  .نات، وكذلك عملیة تحلیلها وتفسیرهاالبیا

  الثانيجذع مشترك          السداسي  السنة األولى        الثانیة: المحاضرة 

  :اختبار الفروض-2-7

 

 

 



تعتبر هذه المرحلة هامة جدا في مراحل البحث، فالفرض في حد ذاته لیس له قیمة 

ن الباحث قد تمكن من ني أیا، حیث أن التحقق من صحته یععلمیة ما لم یمكن اختباره علم

الوصول إلى الحل الصحیح للمشكلة التي یقوم علیها بحثه، لذلك یقوم الباحث بعدة 

مالحظات متعددة وٕاجراء التجارب للتأكد من صدقه وصحته وذلك باستخدام وسائل دقیقة في 

ا تها كمشیاء على حقیقهوائه حتى یستطیع أن یرى األاإلمكان عن ذاته وأ رالقیاس لیبتعد بقد

ن یفید بها غیره من أمینا في عرض النتائج حتى یمكن أ ن یراها، وأن یكونیود هو أ

المنهج الوصفي، : من بین المناهج التالیة( ویكون ذلك بتحدید منهج البحث.الباحثین

أي تحدید مجتمع البحث األصلي، وعینة (، وبتحدید مصادر البیانات )التجریبي، التاریخي

: وهي(، وباختیار اداة أو أكثر من بین أدوات جمع البیانات )ألصليممثلة للمجتمع ا

  )االستبیان، المقابلة، المالحظة، واالختبار

  :تفسیر البیانات-2-8

بعد االنتهاء من إجراء تجاربه والتحقق من صحة فروضه یصل في النهایة إلى 

سهل على القارئ مجموعة من النتائج التي یقوم بتنظیمها في جداول ورسومات بیانیة لت

فهمها وتلخیصها، ثم یقوم الباحث بمناقشة وتفسیر النتائج حتى یمكن إدراك العالقات بین 

متغیرات البحث الذي یقوم بدراسته ومعرفة صحة أو رفض الفروض الموضوعة من قبل 

  .الباحث

  :لى تعمیمات علمیةالوصول إ-2-9

ط الباحث بین الحقائق، وال یمكن بفضل استخدامنا منهج االستقراء الناقص أن یرب

في عملیة الربط هذه على الحاالت الفردیة فقط بل ینطبق أیضا على الحالت  ریقتص

المشابهة والتي لم تدخل في نطاق بحثه، لذا یجب على الباحث أال یقتصر على جمع 

  .الحقائق ویتركها منفصلة عن بعضها دون الربط بینها

یكون تعمیم النتائج في ضوء محددات البحث  غالبا ما(وتقدیر إمكانیة تعمیمها  

  )التالیة، عینة البحث، وأداة البحث، ومنهج البحث

 

 

 



  :مشكلة البحث  -3

. تعد عملیة اختیار مشكلة البحث وتحدیدها من الخطوات المهمة في البحث العلمي

 وهي من المراحل الصعبة التي تواجه الباحث، بخاصة المبتدئ، حیث تأخذ في العادة وقتا

معظمه في جمع البیانات وتحلیلها، مما یستدعي منه مرانا وتدریبا واحتكاكا  هطویال یقض

بالمختصین الممیزین في مجال البحث العلمي سواء من خالل اشتشارتهم أم من خالل 

  .كتاباتهم وأبحاثهم المنشورة

ون أنهم یتعاملون مع ظواهر معقدة ومتشابكة، لذلك فإن بعضهم یتصد یدرك الباحثون

لمشكالت هامشیة بدال من التصدي لموضوعات لها أهمیتها وقیمتها العلمیة والعملیة، أضف 

إلى ذلك أن هؤالء الباحثین یجدون أنفسهم أحیانا في تعارض واضح مع مفاهیم الوسط الذي 

أن یعدلوا من اتجاهاتهم، واالبتعاد عن تناول  یعیشون فیه وقیمه واتجاهاته، مما یوجب علیهم

ویتطلب تحدید المشكلة من الباحث دراسة واعیة . الت التي تكون قد تناولت من قبلالمشك

لجمیع جوانبها ومن مصادر مختلفة، علما أن تحدید مشكلة البحث بشكل واضح ودقیق على 

ته ولیس في الرغم من أهمیة ذلك قد ال یكون ممكنا في بعض األحیان، فقد یبدأ الباحث دراس

و شعور غامض بوجود مشكلة ما تستحق البحث واالستقصاء، أذهنه سوى فكرة عامة، 

  .وبالتالي فإنه ال حرج من إعادة صیاغة المشكلة بتقدم سیر البحث ومرور الزمن

  :مفهوم مشكلة البحث -3-1

حینما نواجه صعوبة ما، أو خطا ما، أو حینما نكون أمام موقف " مشكلة"نردد كلمة 

حقیقة شيء ما؛ فالمشكلة إذن حاجة لم تشبع،  غامض، أو سؤال صعب، أو حین نشك في

  .أو عقبة أمام إشباع حاجة

  :اختیار مشكلة البحث -3-2

 

 

 



إن اإلنسان في تفاعله مع بیئته ومع عناصرها قد یواجه العدید من المشكالت؛ فهل 

تستحق كل هذه المشكالت أن تكون موضوعا للدراسة والبحث؟ وكیف یختار الباحث من 

  ت العدیدة مشكلة بعینها؟بین هذه المشكال

یضع المهتمون بشؤون البحث العلمي عدد من المعاییر التي تساعد الباحث في 

المعاییر بالباحث نفسه، وبعضها یتعلق بعوامل  اختیار مشكلة بحثه، یتعلق بعض هذه

  .اجتماعیة

  :معاییر ذاتیة -3-2-1

سه وخبراته وامكانیاته، تتعلق معاییر اختیار مشكلة البحث الذاتیة بشخصیة الباحث نف

  :ومیوله، ولعل أهم المعاییر الذایتة هي 

إن میل الباحث إلى البحث في مشكلة یهتم بها اهتماما شخصیا  :اهتمام الباحث-

ویولد لدیه دافعیة أكبر للبحث، شریطة أال . كبیرا یشبع میوله والدوافع الحقیقیة في نفسه

  .ز للوصول إلى نتیجة محددةیهدف إلى دعم وجهة نظر متحیزة، أو التحی

أن یتوفر لدى الباحث القدرة على بحث المشكلة، وامتالك المهارات  :قدرة الباحث-

  .الالزمة التي یحتاجها لدراستها وٕاكمال البحث

یجب أن یراعي الباحث في اختیاره لمشكلة  :عامل الوقت وتوافر اإلمكانیات المالیة-

لبحث، وأن یكون قادرا على تحمل التكالیف والنفقات البحث أن تتناسب والوقت المتاح له ل

  .الالزمة التي یحتاج إلیها لتنفیذ البحث

یفترض أن یتأكد الباحث عند اختیاره للمشكلة من توافر  :توافر البیانات والمعلومات-

مینة المتعلقة بمشكلة البحث والتي یحتاج المراجع وكفایة المعلومات والبیانات الصادقة واأل

  .اإلیه

ینبغي على الباحث قبل اختیاره لمشكلة البحث التأكد من أنه  :المساعدة اإلداریة-

  .یستطیع الحصول على مساعدة المسؤولین واإلداریین وتعاونهم

 

 

 



  :معاییر علمیة واجتماعیة-3-2-2

تتعلق المعاییر العلمیة واالجتماعیة بمدى أهمیة المشكلة العلمیة، وبمدى فائدتها 

  :ومن أبرز هذه المعاییر ما یلي للمجتمع وتقدمه

  :یجب على الباحث أن یقف بدایة أمام عدد من األسئلة مثل: الفائدة العلمیة للبحث-

هل البحث الذي سأقوم به مفید؟ وما الفائدة العلمیة والعملیة للبحث؟ وماالجهات التي 

ذلك سیشجعه  یمكن أن تستفید منه؟ فإذا وجد إجابات إیجابیة كافیة عن هذه األسئلة فإن

  .على اختیار مشكلة البحث

هل : یجب على الباحث أن یسأل نفسه: مدى مساهمة البحث في تقدم المعرفة-

سیضیف البحث شیئا جدیدا إلى المعرفة العلمیة؟ هل سیكون لنتائجه تأثیر مباشر في تطویر 

؟ إن مجال البحث؟ هل سیستكمل الجهود لسد الفجوات في المعرفة المحققة وتطبیقاتها

  .اإلجابة اإلیجابیة عن هذه األسئلة تعطي الباحث مبررات مهمة للقیام بالبحث

تیار مشكلة البحث هو توصله إلى إن أحد المعییر المهمة الخ: تعمیم نتائج البحث-

و تعمیمها على مشكالت أو أنتائج مهمة یمكن تعمیمها على مجتمع البحث األصلي، 

  .وقیمة علمیة واجتماعیة أكبرظواهر مشابهة، وذلك یعطیه أهمیة 

إن البحث الجید هو البحث الذي یقدم :  مدى مساهمته في تنمیة بحوث أخرى-

  .أو یكشف عن مجاالت جدیدة تستحق البحث. مقترحات مهمة

  الثانيالسداسي    جذع مشترك     السنة األولى       الثالثة: المحاضرة 

  :مصادر اختیار مشكلة البحث-3-3

  :مصادر اختیار مشكلة البحث هي إن من أهم 

  :الخبرة الشخصیة واهتمامات الباحث-3-3-1

 

 

 



إن الخبرة الشخصیة والعلمیة للباحث، والنشاطات التي یقوم بها، تعد مصدرا غنیا من 

المصادر التي تزوده بمشكالت ذات قیمة علمیة وعملیة تستحق البحث؛ فقد تثیر بعضها 

ا تفسیرا، وبالتالي یقوم بالبحث وفق قواعد المنهج العلمي عنده تساؤالت یحتاج إلى أن یجد له

حتى یتمكن من الوصول إلى تفسیر للتساؤالت التي أثارت فیه الرغبة بالبحث دون أن نتأثر 

  .باهتماماته الشخصیة وخبراته الشخصیة والعملیة

  :القراءة الناقدة-3-3-2

فكار ونظریات، ال یستطیع المراجع المتخصصة من أ إن القراءة الناقدة لما تحتویه

الباحث أحیانا فهمها أو تفسیرها، أو یشك في صحتها، مما یدفعه إلى التحقق منها فیقوم 

  .بإجراء دراسة أو بحث حول فكرة أو نظریة منها

  :الدراسات والبحوث السابقة في مجال التخصص -3-3-3

لها فهارس  تعد الدراسات السابقة والبحوث المنشورة في مجال التخصص، والتي

متعددة ومعروفة عالمیا أو عربیاأو محلیا، مصدرا مهما من مصادر تزوید الباحثین بالعدید 

  :من األفكار حول مشكالت ذات قیمة علمیة وعملیة تستحق البحث، كما توفر له ما یلي 

  بلورة مشكلة البحث التي یفكر فیها وتحدید أبعادها بشكل دقیق وواضح-

للبحث من خالل االطالع على األطر النظریة والفروض التي  بناء اإلطار النظري-

  .اعتمدتها هذه الدراسات، والنتائج التي توصلت إلیها

  تزوده بالكثیر من األدوات التي یمكن أن یفید منها في بناء أداة بحثه-

  .تزوده بقائمة من المراجع التي یمكن الرجوع إلیها في بحثه-

خطاء التي وقع فیها الباحثون اآلخرون، وتعرفه توجهه إلى تجنب السلبیات واأل-

  .بالصعوبات التي واجهوها والحلول التي توصلوا إلیها لحل هذه الصعوبات

  :اإلفادة من نتائجها في المجاالت التالیة-

 

 

 



  بناء مسلمات البحث*    

  بناء فروض البحث*   

  .استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة*    

  :ذوو الخبرة والخبراء والمختصون والباحثون في میدان اختصاصه-3-3-4

یستطیع الباحث التعرف إلى مشكالت ذات أهمیة وقیمة علمیة من خالل ذوي الخبرة 

والخبراء والمختصین والباحثین في میدان اختصاصه، وذلك بحضور المؤتمرات والندوات 

وفي حالة طلبة یمكنهم . وراق البحثالعلمیة التي یتم تبادل الخبرات البحثیة وتوزیع أ

الحصول على مشكلة من خالل حضور حلقات البحث التي تعقد مع أساتذتهم حیث یتم فیها 

تناول موضوعات قابلة للبحث، وكذلك المحكات التي تستخدم في تقییم صالحیة تلك 

 .المشكالت للبحث

  :تحدید مشكلة البحث-3-4

  :المقصود بتحدید مشكلة البحث -3-4-1

صیاغتها في عبارات واضحة، ومفهومة، ومحددة، تعبر : یقصد بتحدید مشكلة البحث

  .عن مضمون المشكلة ومجالها، وتفصلها عن سائر المجاالت األخرى

وٕاذا استطاع الباحث تحدید مشكلة بحثه وتقدیمها بصورة لفظیة دقیقة وتحدید المعنى 

  :ليالمقصود من هذه األلفاظ بوضوح، فإنه سیتمكن مما ی

معرفة وفهم متغیرات بحثه الرئیسیة، وتحدید العالقات بینهما واتجاهها، واألسس التي -

  .ترتكز علیها، وتحدید أدوات قیاسها، ومعرفة نوعیة البیانات التي یسعى للحصول علیها

  .تحدید منهج البحث الذي سیتبعه الباحث-

  اختیارهاتحدید مجتمع البحث وخصائصه، وعینة البحث وحجمها وطریقة -

  .تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة لتحلیل البیانات، وطریقة عرضها-

 

 

 



  .بناء اإلطار النظري للبحث-

  :صیاغة مشكلة البحث  -3-4-2

  :هناك طریقتان لصیاغة مشكلة البحث هما

فإذا أراد باحث أن یبحث، مثال في : أن تصاغ بعبارة أو بعبارات لفظیة تقریریة-

رین هما دافعة اإلنجاز والتحصیل الدراسي فإنه یصوغ المشكلة على النحو العالقة بین متغی

عالقة دافعیة اإلنجاز بالتحصیل الدراسي لدى طلبة میدان علوم وتقنیات النشاطات : التالي

  .بجامعة باتنة. البدنیة والریاضیة

أو أكثر ، یعبر عن العالقة بین متغیرین أو : أن تصاغ على شكل سؤال رئیسي-

ما  ر من متغیرات البحث، ولذا یمكن صیاغة المشكلة السابقة بالسوال الرئیسي التالي،أكث

  .بجامعة باتنة.أثر دافعیة اإلنجاز على التحصیل الدراسي لطلبة میدان ع ت ن ب ر 

إن صیاغة المشكلة تبرز بدقة وبوضوح وجود متغیرین أساسیین أو أكثر في البحث، 

ین، أو هذه المتغیرات، وأنها تسهم في تحدید الهدف الرئیسي ووجود عالقة بین هذین المتغیر 

  .للبحث بدقة

  :معاییر تقویم مشكلة البحث-3-5

  :یمكن تقویم مشكلة البحث من خالل المعاییر التالیة

أي أنه ینبثق عنها فرضیات قابلة للقیاس : أن تكون المشكلة قابلة للبحث-3-5-1

في وقت معقول، وتشیر إلى العالقات المحتمل واالختبار والتجربة لمعرفة مدى صحتها 

  .وجودها بین المتغیرات

أن تكون المشكلة ذات أهمیة وقیمة كبیرتین في إضافة جادة إلى المعرفة -3-5-2

  أو في الواقع العملي یجعلها تستحق البحث والدراسة

أن تكون المشكلة قد تمت صیاغتها بدقة وبوضوح، ومنسجمة مع معظم -3-5-3

  .المعروفة في میدانها الحقائق

 

 

 



  .أن تكون هناك قابلیة لتعمیم النتائج التي یمكن التوصل إلیها-3-5-4

أن تكون المشكلة في حدود غمكانیات الباحث من حیث التخصص -3-5-5

  والكفاءة والتكالیف والوقت

أن یكون لها حساسیة خاصة قد تحد من تجاوب عینة البحث معه أثناء -3-5-6

  .جمع البیانات

  

  الثانيجذع مشترك          السداسي  السنة األولى       الرابعة: لمحاضرة ا

  فروض البحث-4

ممكنة للمشكلة  هو تفسیر او حل محتمل لمشكلة البحث، وتخمین ذكي یقدم حلوال

بمعنى أنه أفضل حل یتوقعه الباحث لمشكلة بحثیة، ویوضع للتحقق من صحته أو عدم 

  .صحته، وال إلثبات فرضه

  أنواع الفروض-4-1

وعطیفة،  2002و مراد وهادي،  1992عودة وملكاوي، ( تشیر المراجع العلمیة 

  :إللى ان الفرضیات نوعان هما) 2002

وهو یتناول العالقة أو الفرق   Hypothesis Nullالفرضیة الصفریة :  النوع األول

ة أو عدم وجود بین المتغیرات أو الظاهرات المدروسة في صورة صفریة أي عدم وجود عالق

  : فرق، كأن نقول مثال 

  .ال یوجد فرق بین الطریقتین الجزئیة والكلیة في تعلم دفع الجلة*

  .طرقة التعلم ومسافة الرمي في دفع الجلة ال توجد عالقة بین*

في حالة الفرضیة الصفریة یمكن أن  یكون الفرق بین فئتین فرق ظاهري : مالحظة

بمعنى (ذا كانت الفروق كبیرة فعندئذ تتجاوز الخطأ العینيیعزى إلى الخطأ العیني، أما إ

 

 

 



، وفي هذه الحالة فإن الباحث یرفض الفرضیة الصفریة، ویقوده )فروق ذات داللة إحصائیة

  .ذلك إلى استبداله بفرض بدیل

وتشمل على نوعین من  Alternative Hypothesisالفرضیة البدیلة :  النوع الثاني

  :الفرضیات هما

وهو یتناول العالقة أو الفرق بین المتغیرات أو ): الفرض الموجه(یة الموجهةالفرض-أ

الظاهرات المدروسة في صورة محددة وموجهة من حیث اللفظ، ویعني اتجاه العالقة طردیا 

  :أو عكسیا أو توجیه الفرق لصالح أحد الظاهرتین كأن نقول مثال 

في تعلیم دفع الجلة لصالح الطریقة  یوجد فرق بین الطریقة الجزئیة والطریقة الكلیة*

  .الكلیة

  .توجد عالقة طردیة بین طول الالعب ومسافة الرمي في دفع الجلة*

في حاالت معینة تقع بین یدي الباحث بیانات تجعله : الفرضیة الغیر موجهة-ب

یتوقع وجود اختالف بین فئتین وفي الوقت نفسه لم یستطع أن یتوقع اتجاه هذا االختالف، 

  ).الغیر موجهة(ئذ یمكن له صوغ هذه الفرضیةفعند

  :مصادر الحصول على الفرضیات-4-2

تتعد مصادر الفرضیة، فهي تنبع من نفس الخلفیة التي تتكشف عنها المشكالت، فقد 

تخطر على ذهن الباحث فجأة كما لو كانت إلهاما، وقد تحدث بعد فترة من عدم النشاط 

عائقا دون التوصل إلى حل المشكلة، ولكن الحل  تكون بمثابة تخلص من تهیؤ عقلي كان

في عالقتها بالمشكلة، ولعل أهم مصادر  على وجه العموم یأتي بعد مراجعة منظمة لألدلة

  :الفرضیة هي

  .قد تكون الفرضیة حدسا أو تخمینا .1

  .قد تكون الفرضیة نتیجة لمالحظات شخصیة .2

  .قد تكون الفرضیة استنباطا من نظریات علمیة .3

 

 

 



  الفرضیة مبنیة على أساس المنطققد تكون  .4

  .قد تكون الفرضیة من استخدام الباحث نتائج الدراسات السابقة .5

وتتأثر مصادر الفرضیات ومنابعها لدى الباحث بمجال تخصصه العلمي، وبإحاطته 

بجمیع الجوانب النظریة لموضوع دراسته، وقد یتأثر بعلوم أخرى وبثقافاتهم، وقد یكون خیال 

  .مؤثرا مهما لفرضیاته الباحث وخبرته

  :شروط صیاغة الفرضیات -4-3

وذلك بتحدید المفاهیم والمصطلحات التي تتضمنها :  إیجازها ووضوحها .1

فرضیات الدراسة، والتعرف على المقاییس والوسائل التي سیستخدمها الباحث 

  .للتحقق من صحتها

المتوفرة، أي اعتماد الفرضیات على جمیع الحقائق الجزئیة :  شمولها وربطها .2

هناك ارتباط بینها وبین النظریات التي سبق الوصول إلیها، وأن  وأن یكون

  .تفسر الفرضیات أكبر عدد من الظواهر

فالفرضیات الفلسفیة، القضایا األخالقیة، واألحكام القیمیة؛ : قابلیتها لالختبار .3

  .یصعب بل یستحیل اختبارها في بعض األحیان

ر یصدق على ما استقر علیه الباحث عند وهذا األم: خلوها من التناقض .4

صیاغته لفرضیاته التي سیختبرها بدراسته؛ ولیس على محاوالته األولى للتفكیر 

  .في حل مشكلة دراسته

تعددها فاعتماد الباحث على مبدأ الفرضیات المتعددة یجعله یصل عند  .5

  .اختبارها إلى الحل األنسب من بینها

قبل البدء بجمع البیانات لضمان عدم  ویكون ذلك بصیاغتها: عدم تحیزها .6

  .التحیز في إجراءات البحث

 

 

 



أي أال تتعارض مع الحقائق أو النظریات : اتساقها مع الحقائق والنظریات  .7

  .التي ثبتت صحتها

أي أن تكون مسبوقة بمالحظات أو تجربة إذ ال یصح : اتخاذها أساسا علمیا .8

  أن تأتي الفرضیة من فراغ

  .متغیرات الدراسةتعبر عن العالقة بین  .9

أن یكون باإلمكان تأییدها أو رفضها خالل فترة : أن تكون قابلة لالختبار .10

  .زمنیة معقولة عند جمع البیانات وتحلیلها

  الثانيجذع مشترك          السداسي  السنة األولى       الخامسة: المحاضرة 

  :أسس اختبار الفرضیات إحصائیا-4-4

لحقیقة محور البحث العلمي، ولكي تختبر فرضا فإن إن اختبار الفرضیات هو في ا

الباحث یحدد العینة، وأدوات القیاس والتصمیم واإلجراء الذي یمكنه من جمع البیانات 

الضروریة، وتحلل البیانات التي جمعت على نحو یتیح للباحث أن یحدد صدق الفرض، 

فرض أو عدم البرهنة على وتحلیلي البیانات التي جمعت ال یؤدي على البرهنة على صحة ال

  .صحته، وٕانما تأییده أو عدم تأییده

ویشیع لدى الباحثین المبتدئین مفهوم خاطئ مؤاده أنه إذا لم تدعم البیانات فرضیات 

الدراسة فإنها دراسة فاشلة، أما إذا دعمته فإن الدراسة ناجحة، وهذان المعتقدان لیس 

التي تترابط، والمتغیرات التي ال تترابط، وٕاذا صحیحین، إذتتساوى أهمیة أن نعرف المتغیرات 

الفرضیات فقد یكون ذلك إسهاما جیدا لمراجعة جانب من النظریة، وهذه  لم یدعم البحث

المراجعة سوف تولد فرضیات جدیدة أو تنقح الفرضیات القدیمة، وهكذا فإن اختبار 

  .الفرضیات یسهم في توسیع النظریة وتنقیحها وصقلها

  :صطلحات والمفاهیمتحدید الم-5

 

 

 



لكل فرع من فروع المعرفة لغة خاصة تستخدم في وصف وتلخیص المالحظات 

ویستخدم العلماء المصطلحات . والنتائج التي یصل إلیها العلماء والباحثون في  في هذا الفرع

المستوى التجریبي لوصف مالحظاتهم الخاصة، والمستوىالفرضي النظري : في مستویین 

عملیات المفترضة التي قد ال تكون خاضعة للمالحظة المباشرة، ویطلق على للتعبیر عن ال

  .المصطلحات التي  یستخدمها العلماء في المستویین مفاهیم وتكوینات

والمفاهیم هي اللبانت التي تتكون منها النظریة، ویعبر عن المفهوم برمز أو كلمة أو 

لخام التي یستخدمها العلماء والباحثون عدة كلمات، والمفاهیم أساسیة للعلم، فهي المادة ا

حیث .وبدون المفاهیم ال یمكن أن تقوم للعلم قائمة. للتعبیر عن مشاهداتهم ونظریاتهم

كلمة أو (الرمز : ویتكون المفهوم من جزئین. یستخدم كل علم كثیر من المفاهیم الخاصة به

  .والتعریف) مصطلح

من تلك التي نستخدمها في حیاتنا  ویعرف الباحثون المفاهیم العلمیة بدقة أكبر

ویساعد التعریف . ذلك أن النظیة في العلوم السلوكیة تتطلب مفاهیم محددة تماما. الیومیة

ومن أهم أهداف البحوث االستكشافیة توضیح وتحدید . الید على ربط النظریة بالبحث

  .ن تقدم المعرفةالمفاهیم، فالتعریفات الضعیفة المتناقضة وغیر الواضحة للمفاهیم تحد م

المفهوم والتكوین لهما معاني متشابهة، إال إن بینهما فرق  :المفاهیم والتكوینات-أ

فهو كلمة تمثل . هام، فالمفهوم عبارة عن تجرید لمالحظاتنا لخصائص األحداث واألشیاء

تعمیما للمظاهر المتشابهة لألشیاء واالحداث والتي تبدو بدون هذا التعمیم مختلفة عن 

ویؤدي المفهوم وظیفة مهمة إذ أنه یبسط تفكیرنا بتوحیده بین عدد من . ها البعضبعض

  .األحداث تحت عنوان واحد

فیما التكوین هو اآلخر مفهوم، ولكن یزید علیه أنه وضع أو صمم بشكل مقصود 

  .لغرض علمي خاص

یمكن القول بشكل عام ان المقصود بالتعریف إعطاء معنى  :تعریف المصطلحات- ب

ة، أو مصطلح، أو عبارة، ویمكن القول كذلك أت التعریف یبین كیفیة استخدام كلم

 

 

 



ولذلك یجب . وقبول تعریف ما هو اتفاق على استخدام الكلمة طبقا لذلك التعریف.الكلمات

أال نتساءل عن محتوى التعریف ودرجة صدقه أو مدلوله، بقدر ما نتساءل عن مدىوضوح 

عریفات األخرى في البحث، ودرجة قبوله بین أعضاء المجتمع التعریف، وفائدته، وعالقته بالت

  .العلمي

وضع الفالسفة وعلماء المنطق العدید :التعریفات األساسیة النظریة والتعریفات اإلجرائیة

  :من المعاییر للتعریفات الجیدة منها

 یجب إال یكون التعریف واسعا جدا أو ضیقا جدا.  

 ة أو غیر واضحة أو تستخدم یجب اال یتضمن التعریف عبارات غامض

  .الكنایة أو االستعارة اللغویة

  یجب أال یكون التعریف دائریا، بمعنى أال یكون المصطلح الذي نرغب في

  .نعریفه جزءا من التعریف

  ،یجب أن یحدد التعریف الخصائص األساسیة للمصطلح المراد تعریفه

لخصائص ویترتب على ذلك أن یفص التعریف بین الخصائص األولیة وا

  .الثانویة للمصطلح

أو تكوینات  فالتعریف األساسي النظري یعرف المفاهیم والتكوینات باستخدام مفاهیم

  .أخرى

فیما التعریف اإلجرائي فهو التعریف الذي یعرف المفاهیم والتكوینات بتحدید األنشطة 

یف لألنشطة اإلجراءات الضروریة لقیاسها، وبمعنى آخر فإن التعریف اإلجرائي هو توص"أو 

أي أن  الباحث یحدد معنى المفهوم .التي یستخدمها الباحث في قیاس متغیر ما أو معالجته

  .أو التكوین بذكر اإلجراءا التي یستخدمها لقیاسه

  :الدراسات السابقة-6

 

 

 



قد تظهر البحوث والدراسات السابقة الحاجة إلعادة تطبیق بحث مع بعض التعدیالت 

إجراء دراسة ما قد یزید إمكانیة تعمیم نتائجها والتحقق من صدق  ذلك أن إعادة. أو بدونها

هذه النتائج، ففي الكثیر من الحاالت قد یستحیل توزیع أفراد العینة توزیعا عشوائیا، وهي 

مشكلة تقلل من امكانیة تعمیم النتائج، ولكن إذا أعدنا إجراء التجارب في أوقات مختلفة 

  .النتائج فإننا نصبح أكثر ثقة بها وفي إمكانیة تعمیمها ومواقف مختلفة، وحصلنا على نفس

ویساعد الرجوع إلى ملخصات البحوث على تضییق مجال المشكالت، كما أنها كثیرا 

ما تشیر إلى الدراسات التي یحتاج المجال القیام بها كخطوة تالیة، وقد تكون الخطوات 

و تكرارا للدراسة في موقف مختلف حتى التالیة المقترحة امتدادا منطقیا للدراسة السابقة، أ

ومع هذا فتكرار بعض . یمكن تعمیم النتائج في مواقف متعددة مما یحقق عمومیة النتائج

الدراسات مرغوب فیه جدا وبخاصة تلك الدراسات التي تتعارض نتائجها مع دراسات أخرى 

  .سبق إجراؤها، أو التي تعارض نتائجها بعض النظریات 

عرفة المنظمة في مجال معین، یمكن أن یدرك الباحث وجود بعض وعند قراءة الم

 ویمكن تصمیم البحوث التي تساعد على ملء هذه. الفراغات في المعلومات التي وجدها

الفراغات وربط جوانب المعرفة بعضها ببعض، مما یساعد الحصول على معرفة أكثر 

  . تماسكا وأكثر ثباتا

للبحوث المنشورة في مجال تخصصه، ومع قلیل  وٕاذا قام الباحث بعمل تحلیل نقدي

من النشاط االبتكاري، یمكن العثور على مشكالت قابلة للبحث، كما أن فهم المظاهر 

  .النظریة والتجریبیة لمجال ما قد یمكن من العثور على مشكالت جدیرة بالدراسة

المرتبطة وبعد االنتهاء من صیاغة المشكلة یقوم الباحث بمراجعة البحوث السابقة 

ویتم في هذه المراجعة تلخیص وتحلیل البحوث والدراسات السابقة حتى یتبین . بالمشكلة

ویجب أن یركز . كیف ترتبط المشكلة بالمعرفة القائمة في المجال الذي یدرسه الباحث

الباحث في استعراضه للبحوث السابقة على الطریقة التي سوف یضیف بها بحثه إلى 

د تقریر البحث ال بد أن یكتب الباحث به جزءا یتعلق بمراجعة البحوث وعند إعدا. المعرفة

 

 

 



السابقة، ولیس من الضروري أن یكون لهذا الجزء عنوان خاص، ولكن یأتي عادة ضمن 

وینبغي أن یكون كافیا إلى درجة تسمح للقارئ بمعرفة أن الباحث لدیه فهم .مقدمة التقریر

  .وما سوف یقوم بهصحیح عن العالقة بین تم في مجال بحثه 

  :العینات في البحوث العلمیة-7

یبدأ . تعد مرحلة تحدید طریقة اختیار عینة البحث من مراحل البحث العلمي المهمة

حدید مشكلة البحث وأسئلته الباحث التفكیر في تحدید عینة البحث وطریقة اختیارها منذ ت

ا في مجتمع معین، فإن علیه ه؛ فإذا أراد باحث دراسة شیوع ظاهرة ما أو مشكلة موأهداف

اختیار جزء من هذا المجتمع یعكس خصائصه وتظهر جلیة فیه بصورة مطابقة إلى حد 

كبیر لما هو علیه الحال في المجتمع، وهو ما نسمیه عینة البحث، بدال من دراسة الظاهرة 

  .أو المشكلة في المجتمع كله

 لة للمجتمع بدال من دراسةإن أهم األسباب التي تدفع الباحث الختیار عینة ممث

أن دراسته تتطلب من الباحث وقتا طویال، وجهدا مضنیا،  .المجتمع األصلي للبحث كله

وتكالیف مادیة كبیرة، ثم إنه ال حاجة لدراسة المجتمع كله إذا كانت العینة تمثل خصائصه 

  .وتحقق اغراض البحث

  :مجتمع البحث-7-1

الذین لهم خصائص واحدة ) شیاء أو العناصرأو األ( یقصد بالمجتمع جمیع األفراد 

هاته األخیرة . نخلط بین هذا المفهوم وبین عناصر المعاینة یجب أنوال . یمكن مالحظتها

وقد تكون هذه . التي تشكل الوحدات التي یتكون منها المجتمع، وتشكل أساس سحب العینة

نشاطا اجتماعیا یقوم بها  هیئة، أو وثیقة، أو رقما، أو حتىالوحدة شخصا، أو جماعة، أو 

والمحك الوحید للمجتمع هو وجود خاصیة مشتركة بین أفراده یمكن . أعضاء المجتمع

ولذلك یمكن أن یضیق أو یتسع مفهوم المجتمع طبقا لتعریف الباحث ومن أمثلة . مالحظتها

  .مجتمع البحث

 

 

 



 لوطني طلبة میدان علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة على المستوى ا

  2013/2014لموسم 

  طلبة میدان علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة بجامعة باتنة لموسم

2013/2014  

  2013/2014طلبة المرحلة الثانویة بوالیة باتنة لموسم  

  :وٕاذا نظرنا إلى األمثلة المبینة فیما سبق لوجدنا أن كال منها یتضمن

 مجتمعالعناصر أو الوحدات التي یتكون منها ال.  

 الموقع الجغرافي للمجتمع.  

 حدوده الزمنیة  

  :عینة البحث-7-2

 هي جزء أو عدد من المفردات المجتمع األصلي یتم اختیارها بطریقة خاصة بحیث

تمثل المجتمع األصلي تمثیال صادقا، مما یتسنى معه الخروج بنتائج تقبل التعمیم على باقي 

  .أفراد المجتمع

  :مفردات الدراسة-7-3

تالمیذ، طالب، " كونات المجتمع الذي یسعى الباحث لدراستها سواء كانت أفرادهي م

مواصفات مالعب، مدارس، برامج، كتب، "أو أشیاء ...." معاقین، الممارسین للریاضة

  ...".بطوالت، دورات، دورات أولمبیة" أو االحداث...."  دراسات، االجهزة واألدوات

  :تحدید طریقة اختیار العینة-7-4

 دید جمیع معالم المجتمع األصلي تحدیدا دقیقا وواضحاتح.  

  السن، الجنس، " تحدید حجم المجتمع األصلي ومدى تجانس مفرداته من حیث

  ..."الذكاء، الخبرات، المرحلة الدراسیة

 

 

 



  دراسة حالة، دراسة مسحیة، دراسة تجریبیة"الهدف من الدراسة"  

  ة استطالعیة، الدراسة تقنین اختبار، دراس" الهدف من اختیار العینة

  ."األساسیة

  الثانيالسداسي   جذع مشترك      السنة األولى     السادسة: المحاضرة 

  :أنواع العینات-7-5

 یمكن التعرف إلى أسلوبین الختیار العینة هما، أسلوب العینة العشوائیة أو االحتمالیة 

Random Sample   وأسلوب العینة غیر العشوائیة ،Non-Random Sample  ففي

أسلوب العینة العشوائیة یختار الباحث أفرادا ممثلین للمجتمع األصلي لكي یستطیع تعمیم 

النتائج على المجتمع األصلي كله، وفي هذه الحالة یكون جمیع أفراد المجتمع األصلي 

للبحث معروفین ومحددین، فالتمثیل هنا یكون دقیقا، أما في أسلوب العینة غیر العشوائیة 

كن استخدامه في حالة عدم معرفة جمیع أفراد المجتمع األصلي، ومن ثم تكون العینة فیم

غیر ممثلة للمجتمع بشكل دقیق وال تنطبق نتائج الدراسة على كل أفراد المجتمع، وفي ما 

  :یلي توضیح لهذین األسلوبین مع تحدید ألنواع العینات التي تندرج تحت كل أسلوب

  :ائیةأسلوب العینة العشو -7-5-1

یقوم الباحث باستخدام أسلوب العینة العشوائیة كما ذكرنا في الفقرة السابقة حین یكون 

جمیع أفراد المجتمع األصلي معروفین، فإذا كان المجتمع األصلي للدراسة هو طالب معاهد 

علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة بجامعة باتنة، فإن جمیع أفراد هذا المجتمع 

تماما ومسجلون في قوائم تشمل جمیع أفراد المجتمع، ومن ثم نتمكن من اختیار  معروفون

عینة تمثلهم، والطریقة المناسبة لالختیار هي الطریقة العشوائیة، ویتم االختیار العشوائي وفق 

أن یتوفر لدى كل فرد من أفراد المجتمع : شرط محدد ال وفق الصدفة وهذا الشرط هو 

فئة لكل فرد آخر في أن یتم اختیاره للعینة دون أي تحیز أو تدخل من األصلي الفرصة المكا

  :الباحث، وهناك أشكال عدة للعینة العشوائیة هي 

  :العینة العشوائیة البسیطة-أ

 

 

 



تختار العینة العشوائیة البسیطة في حالة توافر شرطین أساسین هما ، أن یكون جمیع 

یكون هناك تجانس بین هؤالء األفراد، ففي مثل أفراد المجتمع األصلي معروفین، والثاني أن 

  :هذه الحالة یعمد الباحث إلى اختیار عینة عشوائیة بسیطة وفق األسالیب اآلتیة

وفیها یتم ترقیم أفراد المجتمع األصلي ووضع األرقام في صندوق خاص : القرعة*

  .ویتم سحب األرقام حتى نستكمل العدد المناسب للعینة

وهي عبارة عن جداول یوجد فیهما أرقام عشوائیة كثیرة : شوائیةجدول األرقام الع*

یختار الباحث منها سلسلة من األرقام العمودیة أو األفقیة، ثم یختار من المجتمع األصلي 

األفراد الذین لهم األرقام نفسها التي اخترناها من جدول األرقام العشوائیة، ویكون هؤالء 

  .األفراد هم العینة المختارة

الواضح أن اختیار هذه العینة العشوائیة البسیطة یبدوا سهال، ولكن ذلك یتطلب  من

  .جهدا ووقتا طویلین، كما ال نضمن أن تكون هذه العینة ممثلة بدقة للمجتمع األصلي

  :العینة الطبقیة - ب

عرفنا أن العینة العشوائیة تختار في حالة واحدة هي تجانس جمیع أفراد المجتمع 

نضمن تمثیل هذه العینة لمجتمعها األصلي، ولكن هذا التجانس بین أفراد  األصلي وبذلك

المجتمع األصلي قد ال یكون دائما، وأن أفراد هذا المجتمع قد یكونون متباینین، فإذا كان 

ن بإمكان أن یعد لملتحقین بالمیدان نحو تكوینهم فإاحث ما یرید أن یدرس اتجاهات الطلبة اب

كوین في میدان علوم وتقنیات هو الطلبة الملتحقین بمیدان التو -المجتمع األصلي هنا

هو مجتمع یضم أفرادا متجانسین، ألن نظرتهم إلى دراستهم و  - النشاطات البدنیة والریاضیة

ین متقاربة، ومن ثم یمكن أن یختار الباحث عینة عشوائیة بسیطة تمثلهم جمیعا، ظام التكو ن

هنا أمام  شكالت الطالب الملتحقین بمیدان التكوین فإنهأما إذا أراد هذا الباحث أن یدرس م

ن مشكالت الطالب في هذه الحالة تتأثر بعدید العوامل كالجنس، مجتمع غیر متجانس، أل

اجتماعیة واقتصادیة متعددة، فالمجتمع في  ملثر بعوالعمر، المستوى االجتماعي، كما تتأا

یمكن ات أو فئات متعددة ومتباینة حیث هذه الحالة ال یضم أفرادا متجانسین بل یضم طبق

  :أن نالحظ الفئات اآلتیة

 

 

 



 طلبة السنة األولى والثانیة والثالثة  

 طلبة ذكور وٕاناث  

 طلبة متفوقین وغیر متفوقین  

 طلبة من مستویات اجتماعیة مختلفة  

وفي مثل هذه الحالة ال بد أن تكون العینة ممثلة لجمیع هذه الطبقات وبذلك نختار 

  :یة، فكیف یتم االختیار؟ إن على الباحث أن یقوم بما یليعینة عشوائ

  .أن یحدد الفئات المختلفة في المجتمع األصلي: أوال

  أن یحدد عدد الطالب في كل فئة: ثانیا

أن یختار من كل فئة عینة عشوائیة بسیطة تمثلها مراعیا في ذلك نسبة ثابتة من : ثالثا

 .اد متناسبا مع حجم هذه الفئةكل فئة بحیث تمثل كل فئة بعدد من األفر 

فلو أراد الباحث دراسة على استخدام البرید اإللكتروني باإلعتماد على اإلنترنت :مثال

المستوى األول "ة الجامعات، ففي هذه الحالة یقوم الباحث بتحدید ثالث مستویاتبین أساتذ

من أساتذة الجامعة ممن یستخدمون اإلنترنت ویستخدمون البرید اإللكتروني، والمستوى الثاني 

نترنت وال یستخدمون البرید اإللكتروني، والمستوى الثالث یشمل من ’هم من یستخدمون ال

، وفي )1000(، فلو كان عدد األفراد في الفئة األولى "ت على اإلطالقالیستخدمون اإلنترن

أستاذ، ) 200(، ففي هذه الحالة عند سحب عینة من )2000(، وفي الثالثة )3000(الثانیة

، ویعمل الباحث هنا على )أي عذذ األفراد في كل طبقة(یجب أن یراعي الباحث حجم الطبقة

  :تطبیق المعادلة التالیة 

  .عدد العینة المراد اختیارها×حجم المجتمع/قةحجم الطب

  :أستاذ من الجامعة على النحو التالي) 200(ففي المثال السابق یختار الباحث 

-1000/6000×200=33  

-3000/6000×200=100  

-2000/6000×200=67  

 

 

 



فرد، ویكون الباحث قد راعى عدد ) 200(وبذلك یكون عدد االفراد المراد اختیارهم 

  .كل طبقةاألفراد في 

وهنا یجب التأكید على شروط أساسیة عند اختیار الباحث للعینة العشوائیة الطبقیة 

  :وهي

 ال بد أن تتوافر لكل أفراد مجتمع الدراسة نفس الفرصة في عینة الدراسة  

  یجب أن یتم االختیار بشكل عشوائي بحث دون أي تدخل شخصي من

  جانب الباحث

 راسة وتكوینه، وقد یستغرق اختیار االفراد ضرورة المعرفة الجیدة بمجتمع الد

  بعض الوقت 

 أن تكون القائمة التي یعتمد علیها الباحث دقیقة وحدیثة  

 أن یكون أفراد المجتمع غیر متجانسین  

 اكثر أنواع العینات استخداما لكونها تستخدم في المجتمعات الكبیرة العدد  

  :العینة المنتظمة -ج

وائیة یتم اختیارها في حالة تجانس المجتمع األصلي، وهي شكل من أشكال العینة العش

عشوائیة منتظمة  طالبا ونرید أن نختار عینة  200فإذا كان المجتمع األصلي مكونا من 

فتكون المسافة بین الر قم الذي نختاره  10=200/20ننا نقسم البا فإمكونة من عشرین ط

وبذلك تكون العینة مكونة من " 6" ثم نختار الرقم عشوائیا ولیكن" 10"والرقم الذي یلیه

  .......،46، 36، 26، 16، 6 :الطالب الذین یحملون األرقام اآلتیة

فهذه العینة تسمى منتظمة ألننا اخترنا مسافة ثابتة منتظمة بین كل رقم والرقم الذي 

مجال البحوث یلیه ولكن تعاب هذه العینة بأن تمثیلها لیس دقیق خاصة إذا أجریت في 

  .اعیةاالجتم

  :العشوائیة رسلوب العینة غیأ-7-5-2

صلي معروفین تماما كما هو الحال شوائیة إذا كان أفراد المجتمع األتستخدم العینة الع

و أو مجتمع الالعبین، أ في طالب معاهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

 

 

 



دراسة العنف في : صلي لها مثلاك دراسات یصعب تحدید المجتمع األالتالمیذ، ولكن هن

فرادها لیسوا معروفین فال هذه المجتمعات لیست محددة وأالمالعب، والمتحرفین، إن مثل 

نستطیع أخذ عینة عشوائیة منهم بحیث تمثلهم بدقة، فیعتمد الباحث إلى أسلوب العینة غیر 

یار الباحث، فالباحث هنا یتدخل في اخت العشوائیة ویختار عینة حسب معاییر معینة یضعها

عدید صلي للدراسة، ولهذا األسلوب المجتمع األ العینة ویقرر من یختار ومن یهمل من

  :نذكر منها من العینات األشكال

   :عینة الصدفة-أ

فراد الذین قابلهم بالصدفة، فإذا أراد الباحث أن یدرس موقف من األ حث عددیختار البا

قابلهم بالصدفة في خالل ركوبه الرأي العام من قضیة ما فإنه یختار عددا من الناس ی

أن  للسیارة أو وقوفه عند البائع أو في زاویة الطریق، ویؤخذ على هذه العینة أنها ال یمكن

تمثل المجتمع األصلي بدقة، ومن هنا یصعب تعمیم نتائج البحث الذي یتناوله على المجتمع 

  .األصلي كله

  :العینة الحصصیة - ب

سرعة وسهولة حیث یقوم الباحث بتقسیم مجتمع وهي عینة سهلة یمكن اختیارها ب

فراد كل فئة بحیث یتناسب مع حجم هذه الفئة، فإذا اسة إلى فئات، ثم یختار عددا من أالدر 

الخ ثم یختار من ...أراد باحث أن یدرس موقف الرأي العام من قضیة العنف في المالعب

قیة العشوائیة لكنها تختلف عنها في كل فئة عددا من األفراد، إن هذه العینة تشبه العینة الطب

ال یختار األفراد كما یرید، بینما في عینة الحصة یقوم  أن الباحث في العینة العشوائیة

أن یلزم نفسه بأیة شروط فیتصل مع من یرید من الطالب  الباحث بهذا االختیار بنفسه ودون

  .تمثیال دقیقا أو المحامین أو العمال، وبذلك ال تكون العینة ممثلة لمجتمعها

  

  الثانيالسداسي    جذع مشترك     السنة األولى      السابعة: المحاضرة 

  :العینةالغرضیة أو القصدیة -ج

 

 

 



یقوم الباحث باختیار هذه العینة اختیارا حرا على أساس أنها تحقق أغراض الدراسة 

، فإنه في الجزائر یةالتي یقوم بها، فإذا أراد باحث أن یدرس تاریخ التربیة البدنیة والریاض

البدنیة والریاضیة  یختار عینة قصدیة تحقق أغراض دراسته، إنه یرید معلومات عن التربیة

في الجزائر لذا نجده یستعین بمن عایشوا هذه المرحلة، وهؤالء هم من یحققون له هذا 

  .إذ لیس من الضروري أن تكون العینة ممثلة ألحد.الغرض 

در حاجته إلى المعلومات ویختار عینته بما یحقق له فالباحث في هذه الحالة یق

  .غرضه

  :عینة المتطوعین -د

شى هذا األسلوب في سحب العینات مع مقتضیات العصر والتي تقر بحقوق ایتم

م على ذلك، حیث اإلنسان في االختیار والمشاركة في الدراسات والبحوث العلمیة دون إجباره

أو موافقة ولي األمر على ى المشاركة في الدراسة قرار بالموافقة علیقدم المفحوصین إ

  .دون أي مقابلحصول على نفع مادي أو معنوي أو ببنه في الدراسة سواء مقابل المشاركة إ

جراءها وقت طویل أو البحوث التي ا األسلوب مع البحوث التي یتطلب إویتناسب هذ

  .یقتضي إجرائها بذل الفرد لجهد بدني أو ذهني عال

عالن عن قیامه ببحث معین ن المتطوعین یقوم الباحث بإجراء إعینة مفعند سحب 

وعلى من یرغب في التطوع للمشاركة في هذا البحث االتصال بالباحث، ثم یختار الباحث 

من بینهم من تتوفر فیهم شروط تتفق مع طبیعة وأهداف البحث، وهنا یتم االختیار عمدیا وال 

  یتم بصورة عشوائیة

  :ودیة العینة العنق- ه

یلجأ الباحثین إلى االستعانة بهذا النوع من العینات عندما یصعب التعرف على جمیع 

اإلدمان، فیلجأ الباحث لبعض كأن یجري الباحث دراسته على  مفردات المجتمع األصلي،

أفراد العینة ثم یتوصل من خاللهم إلى عدد آخر من هذا المجتمع ویستمر الحال هكذا حتى 

وذلك تبعا ألهداف  عدد العینة المناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائیة یصل الباحث إلى

  .الدراسة

 

 

 



  :حجم العینة-7-6

  :إلى نوعین رئیسیین وهما  یمكن تصنیف العینات من حیث الحجم إحصائیا

  مفردة 30عینات كبیرة الحجم والتي یزید عدد مفرداتها عن -أ

  مفردة 30 عینات صغیرة الحجم والتي یقل عدد مفرداتها عن-ب

وما فإنه كلما زاد حجم العینة بالنسبة لحجم المجتمع األصلي، كلما زادت درجة موع 

  الثقة في النتائج بحیث تكون قابلة للتعمیم على المجتمع األصلي

إلى  %5یرى بعض الخبراء أن العینة الممثلة للمجتمع یجب أن تتراوح عددها بین  

یؤكد البعض اآلخر أنه ال یوجد نسبة محددة  من إجمالي المجتمع األصلي، بینما 10%

یمكن االستعانة بها لتحدید حجم العینة، حیث یتوقف حجم العینة المناسب على عدة عوامل 

  :منها

 عدد المتغیرات التي تتضمنها الدراسة  

 حجم المجتمع األصلي ودرجة تجانسه  

 نوع المنهج المستخدم وأدوات جمع البیانات  

 لبشریة والوقت المتاحاإلمكانیات المادیة وا  

 طبیعة المتغیرات البحثیة من حیث درجة السهولة والصعوبة  

 مستوى الدقة المطلوبة من الدراسة  

  نوع العینات التي سیستعین بها الباحث، فعدد المفردات الالزمة للعینات

العشوائیة االحتمالیة یجب أن تكون كبیرة بالمقارنة مع العدد الالزم في العینات 

  .شوائیة والغیر احتمالیةالغیر ع

  

  :العلمي أدوات البحث-8

ع یتطلب القیام وفق مناهج البحث الواردة في المحاضرات السابقة تجمی: مدخل

حدى أدوات البحث العلمي، لذا فإننا سنتناول في هذه البیانات والمعلومات باستخدام إ

 

 

 



مقابلة، المالحظة، المحاضرة أربع أدوات من أدوات البحث العلمي، وهي االستبیان، ال

  .واالختبار، وكذا اإلشارة غلى أدوات اخرى

  :االستبیان-8-1

ات أو بیانات الئمة للحصول على حقائق أو معلومداة مفضلة ومیعد االستبیان أ

مرتبطة بحالة معینة، أو مشكلة معینة، شریطة بنائه بشكل سلیم، وبالمقارنة مع أدوات 

ة ألنه سیستغرق وقتا أقصر، وتكلفة أقل، ویسمح بجمع البحث األخرى فإنه یعد أكثرها كفای

  .البیانات من أكبر عدد من أفراد عینة البحث

  :خطوات بناء االستبیان-8-1-1

  :بناء االستبیان بالخطوات التالیةیمر 

  تحدید هدف االستبیان-1

  تحدید محاور االستبیان-2

وصیاغتها صیاغة  وضع فقرات أو عبارات لكل محاور االستبیان تربطه بهدفه،-3

  .دقیقة ومناسبة لمستوى العینة، وجدذابة في محتواها وطریقة عرضها

  :التأكد من صدق االستبیان -8-1-2

ي التأكد من قدرته على قیاس الغرض الباحث التأكد من صدق االستبیان أینبغي على 

ظیفة السلوكیة الذي أعد لقیاسه، وذلك من خالل البحث عن العالقة بین أداء العینة وبین الو 

  :لالستبیان، ویمكن الحصول على صدق االستبیان بطرق عدیدة منها

یحسب صدق المضمون بفحص محتوى ): الصدق المنطقي(صدق المضمون -أ

االستبیان وتحلیل خطواته لمعرفة مدى تمثیلها للسلوك الذي یسعى االستبیان لقیاسه، والتأكد 

  .من أن فقراته تغطي جمیع جوانب السلوك

،فإذا اتفق یطبق الباحث االستبیان ثم یتابع سلوك العینة فیما بعد: الصدق التنبؤي-ب

مستوى أدائهم الذي دل علیه االستبیان مع سلوكهم في مجال آخر یتصل بما قاسه االستبیان 

  .فإن لهذا االستبیان قدرة تنبؤیة

 

 

 



وعة من یطبق الباحث االستبیان على مجم):الصدق التجریببي(الصدق التالزمي -ج

یعرف مستواهم جیدا قبل االجابة عن فقرات االستبیان، فإذا كانت درجة  أفراد العینة الذین

إجابة المتفوقین عالیة، ودرجة إجابة غیر المتفوقین منخفضة، فإن هذا االستبیان یكون 

  .صادقا

 بینما.ا طویالوالصدق التالزمي یشبه الصدق التنبؤي إال أن الصدق التنبؤي یتطلب وقت

  .یتطلب مثل هذا الوقت الصدق التالزمي ال

یمكن حساب صدق االستبیان بعرضه على عدد من المختصین :صدق المحكمین-د

والخبراء في المیدان الذي یقیسه االستبیان إلبداء ملحزظاتهم وآرائهم حول شمولیة محاوره، 

یه، وٕاجراء وكفایة فقرات كل محو، ومدى انتسابها إلیه، ودرجة دقة ووضوح كل فقرة ف

التعدیالت التي یشار علیه بها، ویستطیع الباحث االعتماد على حكم هؤالء المختصین 

  .والخبراء

  الثانيجذع مشترك          السداسي  السنة األولى        الثامنة: المحاضرة 

  :التأكد من ثبات االستبیان-8-1-3

  :یمكن حساب ثبات االستبیان بالطرق التالیة

یطبق الباحث االستبیان على عدد محدود من أفراد عینة البحث، ثم :تبارإعادة االخ-أ

یقوم بإعادة تطبیقه على نفس أفراد العینة بعد فترة زمنیة محددة، أسبوعان مثال، وتحسب 

ودرجاتهم في المرة الثانیة، ثم یحسب معامل االرتباط  درجات أفراد العینة في المرة األولى

فإذا كان معامل االرتباط عالیا أمكن القول إن االستبیان یتمتع بین درجاتهم في المرتین، 

  .بدرجة ثبات مناسبة ویحقق الهدف منه

یقسم االستبیان إلى نصفین دون معرفة أفراد عینة :الثبات بطریقة التجزئة النصفیة-ب

البحث، ویقدم إلیهم على أنه واحد، ثم یضع المصحح درجتین لكل فرد من أفراد العینة، 

ودرجة عن النصف الثاني، ثم یحسب معامل االرتباط بین درجات  عن النصف األول درجة

  .أفراد العینة على النصفین، ویكون االستبیان ثابتا إذا كان معامل االرتباط عالیا

 

 

 



من الواجب على الباحث القیام بدراسة تجریبیة :التجریب األولى لالستبیان-8-1-4

لى عینة لها نفس خصائص العینة األصلیة قبل تطبیقه على االستبیان في صورته األولیة ع

، وابتعادها عن الغموض )المفاهیم والمصطلحات(بشكل نهائي، وذلك للتأكد من وضوح فقراته

ووضوح التعلیمات المتعلقة بطریقة اإلجابة أو بأسلوبها، وسالمة طریقة تنفیذه، وینبغي 

األولى على االستبیان حتى یتمكن من للباحث أن یقوم بنفسه بإجراء الدراسة التجریبیة 

االإجابة عن استفسارات العینة والوقوف على مقترحاتهم، وبالتالي إجراء التعدیالت المناسبة 

  .في ضوء هذه االستفسارات والمقترحات

یتكون االستبیان في صورته النهائیة من :االستبیان في صورته النهائیة-8-1-5

  .االستبیان) عبارات(وفقرات جزئین أساسیین مقدمة االستبیان 

  :یوضح الباحث في مقدمة االستبیان ما یلي : مقدمة االستبیان-1

  الغرض العلمي لالستبیان-أ

  .نوع المعلومات والبیانات التي یحتاج إلیها الباحث من أفراد العینة-ب

تشجیع أفراد العینة على اإلجابة الموضوعیة والصادقة عن كل فقرة من فقرات -ج

  .یان، ألنها تسهم في التوصل إلى نتائج دقیقة تفیدهماالستب

سیقصر على تحقیق  طمأنة أفراد العینة على سریة المعلومات، وأن استخدامها-د

  أغراض البحث العلمي فقط

  .التوضیح ألفراد العینة طریقة اإلجابة عن فقرات االستبیان-ه

صص، والمستوى مثل الجنس، والتخ: معلومات تتعلق بخصائص أفراد العینة -و

  ).أي متعلقة بالمتغیرات المستقلة( الدراسي

یشمل االستبیان على فقرات تمثل جمیع محاوره، ویقابل كل فقرة : فقرات االستبیان-2

خمسة مستویات في األغلب لیقوم كل فرد ) 5(ثالثة مستویات أو ) 3(سلم إجابة یتدرج من 

  .فق ورأیه أو اتجاههمن أفراد العینة باختیار اإلجابة التي یراها تت

  :ویستحسن أثناء الخطوات التحضیریة لبناء االستبیان القیام بما یلي

 

 

 



كتابة كل فقرة على بطاقة منفردة حتى تسهل على الباحث ترتیب الفقرات في -أ

  .االستبیان

  .أن یتم ترتیب الفقرات بشكل منطقي ومتسلسل-ب

  :انواع االستبیان-8-1-6

ن وفق أي نوع من أنواع االستبیان، وأشهر هذه األنواع یمكن للباحث بناء االستبیا

  :ثالثة هي

  ):المقید(االستبیان المغلق -1

هو االستبیان الذي یطلب من أفراد العینة اختیار إجابة واحدة لكل فقرة من فقرات 

أوافق : االستبیان یراها تتفق ورأیه أو اتجاهاته من بین اإلجابات المحتملة التي أوردها مثل

فق بشدة، محاید ، غیر موافق، غیر موافق بشدة یقلل هذه النوع من االستبیان من حیرة أوا

  .أفراد العینة وترددهم من ناحیة ویسها عملیة االستجابة وتحلیل النتائج من ناحیة أخرى

  ):الحر(االستبیان المفتوح -2

ن بالطریقة التي هو االستبیان الذي یوفر الفراد العینة حریة اإلجابة عن أسئلة االستبیا

مما یساعد الباحث على التعرف إلى آرائهم واتجاهاتهم حول حالة أو ظاهرة . یراها مناسبة

  .ما، كما یساعده على التعرف إلى األسباب الكامنة وراء تكوین هذه اآلراء واالتجاهات

  )الحر(المفتوح ) المقید(االستبیان المغلق -3

رات مغلقة یطلب من أفراد العینة اختیار اإلجابة إن هذا النوع من االستبیان یستخدم فق

وأسئلة مفتوحة توفر لهم حریة االجابة ) كما أشرنا سابقا(المناسبة لها من بین إجابات محددة 

  )كما أشرنا سابقا(عنها 

قد ترد األسئلة المفتوحة في نهایة االستبیان، أو في نهایة كل فقرة من فقرات االستبیان 

ملة، وغالبا ما تكون صیغة هذا البدیل المفتوح، أسباب أخرى، أو آراء بعد اإلجابة المحت

  أخرى، أو حلول أخرى

  :المقابلة-8-2

 

 

 



تعریف المقابلة، وخطوات المقابلة الجیدة : سنتناول في دراستنا المقابلة الجوانب التالیة

  :وأنواع المقابلة، ومزایا المقابلة وعیوبها، وذلك على النحو التالي

  :یف المقابلةتعر -8-2-1

تعد المقابلة إحدى أدوات البحث العلمي التي تجمع بین طرفین هما الباحث وشخص 

أو أكثر، من افراد عینة البحث، اجتماعا فردیا أو جماعیا، یتمثل دور الباحث فیها بإعداد 

أسئلة المقابلة إعدادا جیدا، وطرحها بطریقة جیدة على الفرد أو الشخص المعني، ویقوم هذا 

شخص بتقدیم إجابات عن هذه األسئلة شفویا، ویقوم الباحث بتدوینها ثم تصنیفها ثم ال

  .تحلیلها

عملیة اتصال شخصي لفظي فعال یقوم " في ضوء ذلك یمكننا تعریف المقابلة بأنها

على الثقة، تجري بین الباحث وبین أحد أفراد عینة البحث، بهدف الحصول على بیانات 

كلة البحث بصورة عمیقة ودقیقة وواضحة وٕایجاد الحلول المناسبة تسهم في تحدید جوانب مش

  .لها

  :خطوات المقابلة الجیدة-8-2-2

هناك عدد من الخطوات التي ینبغي على الباحث اتباعها حتى تكون المقابلة جیدة 

  :وهذه الخطوات هي

  :تحدید عدد ونوعیة األشخاص الذین یجب علیه مقابلتهم: الخطوة األولى

ى الباحث أن یكون دقیقا عند اختیار أشخاص العینة الذین یجب أن یقابلهم ینبغي عل

  :وعلیه أن یتأكد

  أن یمثل هؤالء األشسخاص جمیع فئات مجتمع البحث،-أ

أن یمتلك هؤالء األشخاص البیانات والمعلومات الكافیة والمفیدة حول مشكلة -ب

  .البحث، وتكون لدیهم الرغبة في إعطائها

  .لومات لدى هؤالء األشخاص موثوقةأن تكون المع-ج

  .أن یكون لدى هؤالء االشخاص سلطة إعطاء المعلومات-د

  

 

 

 



  الثانيجذع مشترك          السداسي  السنة األولى        الثامنة: المحاضرة 

  :اإلعداد للمقابلة:الخطوة الثانیة

  یتمثل اإلعداد الجید للمقابلة في الجوانب التالیة

ة بغرض الحصول على بیانات مرتبطة بمشكلة البحث؛فتحدید تحدید هدف المقابل-أ

الهدف یسهم في الحصول على بیانات مرتبطة بمشكلة البحث ارتباطا عمیقا ومفیدا، كما 

  یسهم في نجاح بقیة مراحل المقابلة

  اإلحاطة بابعاد وجوانب مشكلة البحث-ب

احثین بعرض قائمة تحدید أسئلة لكل بعد من أبعاد مشكلة البحث، وهنا ننصح الب-د

األسئلة هذه على عدد من ذوي الخبرة والكفاءة لتحكیمها، والتعرف إلى درجة فاعلیتها 

وذلك خوفا من تحیز بعض األسئلة التي قد تؤثر علىثباتا وصدق نتائج . وكفایاتها وكفاءتها

  .المقابلة، إضافة إلى المعاییر األخرى مثل اللغة والدقة والوضوح

  :التجریب والتدریب:الخطوة الثالثة

یجب على الباحث أن ینفذ مقابالت تجریبیة إما مع زمالئه الباحثین وٕاما مع أصدقائه، 

  :وٕاما مع غیرهم ممن یتصفون بخصائص العینة نفسها، وللمقابلة التجریبیة فوائد عدیدة منها

  إنها تحسن أسلوبه في طرح األسئلة-أ

قد تظهر له أثناء التجرالبة، مثل إنها تمكنه من معالجة بعض السلبیات التي -ب

  .بعض جوانب الضعف لدیه، أو طول الوقت الذي تستغرقه المقابلة

إنها تمكنه من بناء تصور عن كمیة ونوعیة البینات التي یمكن التحصل علیها -ج

  أثناء المقابلة الفعلیة

  .كما یجب على االبحث أن یتدرب على أسالیب إجراء المقابالت ومن ذلك

عالقة مع األشخاص الذین یقابلهم بإظهار اللطف، والتواضع، والصراحة تكوین *

  والثقة والود

  إتقان مهارة إلقاء األسئلة وٕادارة الحوار*

 

 

 



إتقان األسالیب الكفیلة بتحفیز من یقابلهم على استخراج المعلومات والبیانات العمیقة *

  .والمهمة

  :تنفیذ المقابلة: الخطوة الرابعة 

حث من الحصول على بیانات ومعلومات تتمیز بدرجة كبیرة من حتى یتمكن البا

  :العمق واألهمیة، فإن علیه أثناء المقابلة مراعاة ما یلي

  .إثارة اهتمام وتعاون الشخص الذي یقابله مع موضوع المقابلة-أ

أن یعمل على طرح األسئلة بوضوح، وبأسلوب سلس دون افتعال أو إحراج -ب

  .للشخص الذي یقابله

تدرج في األسئلة نحو األسئلة األكثر أهمیة، واالبتعاد عن األسئلة الشخصیة، أو ال-ج

  األسئلة التي تولد مواقف سلبیة لدى الشخص الذي یقابله

  .طرح سؤال واحد في كل مرة، وشرح ما یمكن أن یكون غامض منها-د

ه أن منح الشخص الذي یقابله الحریة الكافیة لإلجابة، أو تفسیر اإلجابة، وعلی-ه

یحسن االستماع واإلنصات إلیه أثناء ذلك، وأن یتأكد من فهمه لإلجابة، وأن یستفسر ویتثبت 

  .إن لم یفهم

أن یراقب سلوك الشخص الذي یقابله، وكذلك تعبیرات وجهه، وحركات جسمه، -و

  .ونبرات صوته

  .أن یظهر بمنظهر الئق-ي

  :تفریغ البیانات وتصنیفها: الخطوة الخامسة

ینشغل الباحث بتدوین البیانات والمعلومات أثناء المقابلة، خوفا من إفساد  یفضل أن ال

  :نتیجة المقابلة، لذلك فإننا نوصي الباحث بمایلي

  .أن یقوم بتدوین البیانات والمعلومات مباشرة بعد إتمام المقابلة-أ

أن یكون دقیقا في تفریغ هذه البیانات والمعلومات، مما یسهم في إعداد تقریر -ب

  .صادق وموضوعي عنها، والوصول إلى تعمیمات مفیدة

 

 

 



تعابیر وجهه، وحركات جسمه، ونبرات (أن یقوم بتسجیل سلوك الشخص الذي قابله-ج

  .بلغة مكتوبة لما لها من مدلوالت مهمة)صوته

أن یقوم بتحدید وتحلیل الجوانب األساسیة للمقابلة، وهذه تعتمد على كفاءة الباحث -د

  وقدرته العلمیة

  أنواع المقابلة-8-3

  یمكن تقسیم المقابلة حسب نوع األسئلة إلى ثالثة أنواع هي 

  :مقابلة مقفلة-8-3-1

هي المقابلة التي یطرح فیها الباحث أسئلة دقیقة من حیث الصیاغة والترتیب وتتطلب 

نعم : إجابات محددة ودقیقة، وتشبه إلى حد كبیر أسئلة االستبیان التي تتطلب إجابات مثل

   أو مثل أوافق، غیر متأكد ، غیر موافقأو ال

  مقابلة مفتوحة -8-3-2

والترتیب، ویترك  یث الصیاغةرح فیها الباحث أسئلة دقیقة من حهي المقابلة التي ط

المجال فیها ألفراد العینة بإجابات حرة دون تقیید فیها لوقت أو كم، مما یسهم في الحصول 

  جدیدة للمشكلة وعمیقةعلى بیانات ومعلومات قد تكشف عن جوانب 

  مفتوحة-مقابلة مقفلة-8-3-3

اشهر أنواع المقابالت  هي المقابلة التي تجمع خصائص النوعین السابقین، ولعلها تعد

  وأكثرها شیوعا

  :كما یمكن تقسیم المقابلة من حیث عدد أفراد العینة إلى قسمین هما

واحد من عینة البحث، هي المقابلة التي  تتم بین الباحث وشخص : مقابلة فردیة-1

  .وهذا النوع هو السائد في معظم المقابالت، وهي تتطلب موقفا خاصا مع فرد واحد

هي المقابلة التي تتم بین الباحث وبین عدد من أفراد عینة البحث :مقابلة جماعیة-2

یجتمعون في وقت ومكان واحد، یعد هذا النوع من المقابالت مفیدا شریطة أن یكون حجم 

 

 

 



محددا ومتجانسا، وأن تكون المقابلة منضبطة في سیرها فال یسیطر علیها فرد أو أفراد العینة 

  .بعینهم ویوجهونها الوجهة التي یریدون
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  :المالحظة -8-3

مة، وأنواع المالحظة، مقد: سنتناول في هذه المقیاس المالحظة الجوانب التالیة

  وتسجیلها وشروطها، ومزایاها وحدودها، وذلك على النحو التالي

یمكن للباحث أن یحصل على المعلومات والبیانات التي یرغب : مدخل-8-1

الوصول إلیها من خالل الفحص الباشر عندما یتعلق األمر بالحظة بعض الظاهر التي 

بسیطة نسبیا كونها قادرة على التصنیف والقیاس،  وتعد هذه العملیة. یستطیع السیطرة علیها

السلوك اإلنساني،  لكن هناك عملیات تكون أكثر صعوبة وتعقیدا وهي التي تهدف إلى دراسة

  .مما یعني أهمیة تدب الباحث على تطبیق المالحظة

  :والمالحظة كأداة من أدوات البحث العلمي یجب أن تتوافر فیها ما یلي

  .ایة حتى یرى الباحث ما هو مفروض أن یراهأن تكون معدة بعن-أ

  .أن تكون موجهة لغرض محدد-ب

  أن تكون منظمة-ج

أن تسجل بدقة وحرص، وأن یمیز الباحث عما یمكن أن یكون تفسیر له عن -د

الظاهرة أو الحالة إذا كان ذلك یساعد في ربط البیانات بعضها ببعض، شریطة الموضوعیة 

ن یفضل تأجیل التفسیر والتقییم الخاص حتى تكتمل عملیة وعدم استباق األحداث، وٕان كا

  .جمع البیانات فتكون لدیه الصورة الكاملة عن جمیع الحقائق

أن تخضع للضوابط األساسیة كالدقة في تحدید األسئلة التي یجب اإلجابة عنها، -ه

  .واألمانة العلمیة والموضوعیة، ككل أدوات البحث العلمي األخرى

  :حظةأنواع المال-8-2

 

 

 



  یمكن تقسیم المالحظة بالنسبة لدرجة الضبط فیها إلى قسمین

هي المالحظة غیر المضبوطة وتتضمن صورا مبسطة :مالحظة بسیطة-8-2-1

من المشاهدة واالستماع بغرض جمع معلومات أولیة في دراسات استطالعیة، ودون استخدام 

لظواهر واالأحداث كما هي هي أدوات دقیقة للتسجیل أو التصویر، ویقوم الباحث بمالحظة ا

  دون إخضاعها للضبط العلمي

هي المالحظة المضبوطة التي تتبع مخططا مسبقا  :مالحظة منظمة-8-2-2

یشتمل على ظروف المالحظة المكانیة والزمانیة بغرض جمع بیانات دقیقة عن الظاهرة 

الضبط  تساعد في اختیار فروض البحث، فهي تخضع لدرجة عالیة من) موضوع البحث(

العلمي بالنسبة للباحث ولمادة المالحظة، لذا فهي تتطلب استخدام أدوات دقیقة للتسجیل أو 

  .التصویر

  :تسجیل المالحظة-8-3

یمكن تسهیل دراسة وتحلیل السلوك والنشاطات المتعددة ألفراد العینة بواسطة 

الحدیثة الدقیقة، المالحظة المنظمة عن طریق استخدام األجهزة العلمیة، وأدوات التصویر 

كآالت الصور المتحركة وغیرها من األدوات، والوسائل السمعیة والبصریة، باإلضافة إلى 

المذكرات التفصیلیة، والخرائط، واستمرات البحث، هذا فضال عن االستعانة بنظام الفئات، 

الجذب  ومقاییس التقدیر، وطریقة المقاییس السوسیومتریة للعالقات االجتماعیة، وتقدیر مدى

  .والتنافر داخل جماعة معینة

إن كیفیة تسجیل المالحظة، وتسجیلها أثناء حدوث الظاهرة، یقلل من احتماالت تحیز 

، وله األهمیة الكبیرة في نجاح المالحظة أو فشلها، الباحث في انتقاء ما یسجله عن الظاهرة

ینة أو الباحث عن شریطة أال یتسبب تسجیل المالحظات أثناء حدوث الظاهرة في صرف الع

متابعة عمله وبالتالي تفویت بعض المشاهدات المهمة، واال یكون هذا التسجیل حاجزا بین 

  .الباحث وافراد العینة، فقد ال یرتاحون إلى رؤیة الباحث یدون بعض الملحوظات

ویفید التسجیل الفوري في الحفاظ على البیانات والمعلومات التي یتوصل إلیها، وفي  

  .ألخطاء الناتجة عن النسیان واالعتماد على الذاكرةتقلیل ا

 

 

 



  :شروط المالحظة الجیدة -8-4

حتى یتمكن الباحث من التوصل إلى نتائج دقیقة ومهمة وموضوعیة، فإن على 

  :التالیة ) االعتبارات االساسیة( الباحث أن ینتبه للشروط 

  .قیام بمالحظتهاأن یستوفي الحصول على معلومات مسبقة للجوانب التي علیه ال-أ

أن یحدد اهدافه بوضوح، ویحدد خطوات عملیة المالحظة، ومن ذلك تحدید -ب

  .السلوك والظواهر المتوقع مشاهدتها

أن یستخدم الوسیلة المالئمة لتسجیل النتائج، وتحدید االسالیب اإلحصائیة والبیانیة -ج

  .صل علیهالذلك، مما یؤدي إلى اختصار الوقت وغلى جودة البیانات التي یتح

وأجهزة القیاس التي سیستخدمها لتسجیل مشاهداته  یجب التدرب على ادوات-د

واإلحاطة بها قبل استخدامها، مما یمكنه من تدوین مشاهداته بدقة ویزید من صحة البیانات 

  .ووثوقوها

  .أن یحدد العینة التي سیالحظها والفئات التي تتكون منها-ه

ب السلوكیة التي حددها للحصول على بیانات موثوقة المالحظة بعنایة ودقة للجوان-و

  .ودقیقة

ترتیب الظواهر بشكل مستقل، وتصنیفه كل مجموعة أو صفة عن األخرى حتى ال -ي

  .یخلط في تقییمه كل سلوك أو صفة یشاهدها بأخرى

  :االختبار-8-4

د تعریف االختبار، وخطوات إعدا: سنتناول في دراستنا االختبار الجوانب التالیة

االختبار ومجاالت االختبار، وخصائص االختبار الجید، والعوامل التي تؤثر على ثبات 

  :االختبار وذلك على النحو التالي

  :تعریف االختبار-8-4-1

أسئلة شفویة، أو كتابیة، أو صور، أو (یعرف االختبار بأنه مجموعة من المثیرات 

بطریقة كمیة، ) المحتوى(من السلوكأعدت بطریقة منظمة اتقیس عینة ) رسوم ،أ جهاز معین

 

 

 



أو كیفیة، أو التانبؤ بما یمكن أن یحدث لظاهرة أو حالة ما ، ویعطي االختبار درجة أو قیمة 

  ما للمفحوص، ویحدد مقدارا للظاهرة أو الحالة

  خطوات إعداد االختبار-8-4-2

جة االهتمام تتفق االختبارات فیما بینها بخطوات إعدادها، وتتفاوت فیما بینها في در  

  :ببعض الخطوات، أما هذه الخطوات فهي

 تحدید الغرض من االختبار  

 تحدید السمة التي یقیسها االختبار  

 تحدید محتوى االختبار  

 صیاغة الفقرات المناسبة والممثلة لمجال السمة  

  التعلیمات، الفقرات(إخراج الصورة األولیة لالختبار(....  

 عینة تتصف بنفس خصائص العینة تحلیل فقرات االختبار بتطبیقه على  

 إخراج االختبار بصورة النهائیة  

 التأكد من صدق االختبار وثباته  

 اشتقاق معاییر االختبار  

  تطبیقه، تصحیحه، ( إعداد دلیل االختبار، ویتضمن كل ما یتعلق بالختبار

  ....)تفسیر نتائجه

  الثانيلسداسي جذع مشترك          ا السنة األولى        العاشرة: المحاضرة 

  :مجاالت االختبار-8-4-3

تستخدم االختبارات في كافة المیادین والمجاالت، ففي المجال التربوي تستخدم، مثال، 

للكشف عن قدرات المتعلمین، وقیاس مستوى التحصیل الدراسي، وفي مجال اإلدارة تستخدم 

األدائیة والشخصیة،  للكشف عن درجة استعاب العاملین لمهام  وظائفهم، وتحدید كفایاتهم

وفي مجال علم النفس تستخدم في قیاس قدرات الفرد والتعرف إلى خصائصه الشخصیة 

  :ویمكن حصر أغراض االختبارات بمایلي

 

 

 



  جمع المعلومات والبیانات عن ظاهرة أو حالة أو سمة معینة:المسح-1

سمة ما،  معرفة ما یمكن أن یحدث من تغیر على ظاهرة ما أو حالة ما أو: التنبؤ-2

  كما یمكن التنبؤ بظهور ظواهر أو حاالت أخرى

تحدید جوانب القوة والضعف في مجال ما ، وكذلك تحدید جوانب : التشخیص-3

  الظاهرة أو الحالة المعنیة

  .تقدیم العالج لحل مشكلة ما :العالج-4

  المعامالت العلمیة لوسائل جمع البیانات-8-5

  :یتصف االختبار الجید بما یلي

یكون االختبار موضوعیا إذا كانت أسئلته محددة، ویحقق هدفا  :موضوعیةال-1

  معینا، ویكون للسؤال الواحد جواب واحد فقط، وال یترك أي مجال لاللتباس

من المهم أن یكون االختبار صادقا حتى نتمكن من قیاس الظاهرة بعینها  :الصدق-2

تحقیق االختبار للغرض الذي أعد ولیس أي ظاهرة أخرى غیرها، لذلك فهو یعرف بأنه مدى 

  ) أي مدى توفیره لدرجة أعلى من الصدق(ألجله 

  :أما أنواع الصدق فهي 

  )الصدق الظاهري والصدق العیني(صدق المحتوى -أ

الصدق التالزمي وهو معامل االرتباط بین : وهو نوعان( الصدق المرتبط بمحك -ب

نرید التأكد من صدقه ولعالماتهم على عالمات عینة من مجتمع البحث على االختبار الذي 

اختبار آخر یقیس المحك، والصدق التنبؤي الذي یختلف عن الصدق التالزمي في الفترة 

  ).الزمنیة من جمع المعلومات على كل من االختبار والمحك

هو الذي یبین اهتمام االختبار بنفسه، وخاصة في االختبارات التي : صدق البناء-ج

  .س السمات الشخصیةیتم إعدادها لقیا

  :الثبات-3

 

 

 



یتصف االختبار الجید بالثبات، واالختبار الثابت هو الذي یعطي نفس النتائج، أو 

نتائج متقاربة، إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة، ویعرف بأنه الدقة في تقدیر 

  العالمة الحقیقة للفرد على السمة التي یقیسها االختبار

  ار بالطرق التالیةیمكن حساب ثبات االختب 

یقصد به إعادة تطبیق اختبار معین على عینة ): إعادة االختبار(ثبات االستقرار -أ

  .البحث بع مدة زمنیة معینة

تقوم هذه الطریقة على قیام الباحث بتقسیم االختبار إلى : التجزئة النصفیة -ب

مصحح درجتین لكل نصفین، ثم یقدم ألفراد عینة البحث على أنه اختبار واحد، ثم یضع ال

ثم یحسب معامل االرتباك ) درجة عن النصف األول ودرجة عن النصف الثاني( مفحوص

  بین الدرجات على نصفي االختبار، ویكون االختبار ثابتا إذا كان معامل االرتباط عالیا

تمكن هذه الطریقة الباحث من تطبیق االختبار بنصفه في وقت واحد، وفي ظروف 

  واحدة تماما

هو الثبات المحسوب بتطبیق صورتین متكافئتین ):الصور المتكافئة(ات التكافؤ ثب-ج

لالختبار الذي یقیس المحتوى نفسه، تقوم هذه الطریقة على قیام الباحث بإعداد اختبار 

من حیث ( مكافئ لالختبار الذي یرید أن یستخدمه بحیث تتوافر فیه كافة المواصفات نفسها 

، كما )والمحتوى، ومستوى الصعوبة، واألهداف، وتقسیم الدرجاتعدد األسئلة، والصیاغة، 

تكون تعلیمات االختبار متشابهة في االختبارین، وعلى الباحث هنا أن یتأكد من تكافؤ 

  .صورتي االختبار

یطبق الباحث االختبار األول، ثم یطبق االختبار الثاني المكافئ لألول بعد مرور فترة 

األول، ثم یحسب معامل االرتباط بین درجات المفحوصین في زمنیة عند تطبیق االختبار 

  االختبارین

  .متكافئین تتطلب هذه الطریقة جهدا كبیرا من الباحث في إعداد اختبارین

  عوامل مؤثرة على ثبات االختبار-8-5

  هناك عدد من العوامل یمكن أن تؤثر على ثبات االختبار، منها 

 

 

 



 بزیادة طول االختبار یزداد ثبات االختبار: طول االختبار  

  یزداد ثبات االختبار بزیادة زمن االختبار:زمن االختبار  

  تجانس أفراد العینة، یزداد ثبات االختبار إذا كان أفراد عینة البحث أقل

  )من مستویات مختلفة(تجانسا 

 یقل ثبات االختبار إذا زادت سهولته ألن ذلك : مستوى صعوبة االختبار

ن ذلك سیدفع أفراد عینة ییز، كما یقل إذا زادت صعوبته ألیفقده القدرة على التم

 .البحث إلى التخمین

  الثانيجذع مشترك          السداسي  السنة األولى  الحادي عشر: المحاضرة 

  :النشر والتوزیع–المكتبة  –المصادر - 9        

ع لتؤید وتدعم هي توفیر المصادر والمراج من القواعد األساسیة للبحث العلمي          

البحث العلمي من قلة المصادر بسبب الطبع البدائي، ومع تقدم   البحث، إذ كان یشكو 

هو المطبوع الذي ترجع : والمصدرالعلم ساعد هذا على طبع كثیر من المصادر والمراجع، 

إلیه لالستفادة منه، والمرجع هي مواضیع مترابطة یرجع إلیها الباحث عن قصد للحصول 

علومات والتزوید بها، والمرجع قد تكون كتبا أو قوانین، أو دوریات، وكثیر من على الم

  .المراجع تكون مترابطة بحبث تسمح للحصول على البیانات بسهولة

سیجد الباحث عند استخدام المصادر أو المراجع أنها تتصل اتصاال عاما ببحثه والباحث 

ألفكار ویطابف ویقارن ویختصر الجید هو الذي یستخرج من هذه المصادر النصوص وا

  ...وینقد بحیث تكون الدراسة النظریة تتفق مع ما سیقدمه من نتائج

الباحث یراجع المصادر أو المؤلفات األساسیة التي كتبت لالسترشاد بها وان            

یحصرها مقوما ببحثه ویمكن له تباعا أن یفتش عن المصادر التي تزید من درایته أكثر وأن 

هة وتواریخ النشر، ومن المفید أیضا ش بالذات على البحوث العلمیة والدراسات المشابیفت

اإلطالع على المقاالت التي تكتب بالصحف أو عن الدوریات التي یكون فیها عادة سرعة 

 

 

 



إیصال المعلومات أكثر من المصادر األرى بسبب كون الكتاب مثال یستغرق زمنا أطول في 

  المطبعة

  :أنواع المصادر أو المراجع- 9-1         

تعد المصادر التي سنذكرها مهمة جدا للبحث العلمي وال یمكن للباحث االستغناء          

عنها فهي موجودة في المكتبات العامة، وٕان فحص كل ما هو مكتوب عمل صعب 

ومستحیل ألنه یتطلب وقتا وجهدا، فالباحث الحاذق یستطیع انتقاء المصادر التي تضیف 

ة وفائدة لبحثه ولهذا یجب على الباحث أن یتصف بالدرایة في عملیة انتقاء الكتب وكیفیة قیم

  .تعیین وتفسیر المعلومات الموجودة في المصادر

  :أنواع المصادر كما یلي           

 الكتب  

 الموسوعات  

 الدوریات  

 القوامیس  

 المصادر الخاصة بقوائم المراجع  

 دلیل األسماء  

 مصادر التراجم  

 باتالكتی  

 التقاویم  

 الكتب السنویة والرسائل الجامعیة  

 المجالت  

 الصحف  

 المقابالت  

 المحاضرات والمحادثات والنقاشات والحلقات العلمیة  

  :المكتبة -9-2

 

 

 



من إحدى الركائز المهمة التي یستطیع الباحث إنها بحثه العلمي بشكل نموذجي          

لدراسات العلیا الذین یحتاجون في بدایة هو كیفیة العمل بالمكتبة وخاصة بالنسبة لطلبة ا

  .األمر إلى كثیر من المصادر لوضیح طبیعة عملهم

لقد تمیز العصر الحدیث بانفجار واسع في عملیة طلب الكتب وكل وسائل المطبوعات 

األخرى، إن أجهزة الطباعة الحدیثة قد أعطت للباحثین فرصة لنشر كتبهم وأفكارهم وفسحت 

لإلطالع على المعرفة اإلنسانیة وتصدر كل یوم الكتب العدیدة  أیضا الفرصة أمامهم

والمطبوعات الخاصة والعامة وأصبحت المكتبة المركز الرئیسي لجمع هذه الكتب وقد سهل 

األمر بهذه البرامج للحصول على الكتاب المناسب ألن المكتبة أصبحت المركز الجامع 

  .لإلصدارات

ختلف العلوم وتداخل وترابط العلوم فیما بینها واعتماد ونظرا لزیادة عدد التخصصات وفي م

بعضها على بعض، رؤوس الموضوعات في تحدید الكتب في المكتبات لتغطیة مجاالت 

  المعرفة كافة التي یقصر عنها أي نظام تصنیف للكتب

  :استعمال الفهرس في المكتبات          

أحدهما بالعربیة واألخرى باللغات توجد في المكتبة مجموعتان من الفهارس            

  :األخرى، وتتكون من ثالث فهارس

 فهرس المؤلف  

 فهرس العنوان  

 فهرس الموضوع  

یبحث الباحث عن ما یرید حسب المؤلف أو العنوان أو الموضوع وفي جمیع          

    المكتبات 

  :النشر والتوزیع  - 9-3         

شهور وبعد تقویمه، على الباحث أن یعرف كیف  بعد أن یعد البحث واستغراقه لعدة         

ینشر البحث لما للنشر من جانب مهم وجوهري وذلك ألن الدراسات والبحوث التي ال تكون 

بمتناول اآلخرین وخاصة الدارسین منهم، ال أهمیة لها وال تستطیع أن تقدم الخدمة لإلنسان 

 

 

 



یانات وتساؤالت وانتقادات واإلنسانیة، فضال عن ذلك قد یوجد عند الباحث أفكار وب

ومشكالت جدیدة، ومهمة فمن واجبه أن ینقلها إلى اآلخرین ألجل خدمة المهنة، ویكون 

النشر عادة في المجالت أو الكتب المهنیة بعد إلمام الباحث بأنماط النشر والناشرین إلعداد 

  .أصول المقال وفق االجراءات المطلوبة

  :كتابة تقریر البحث- 10

بمثابة الوثیقة التي تبین بوضوح ودقة وموضوعیة ) الرسالة(ة تقریر البحث تعتبر كتاب

ورغم أن كتابة تقریر البحث لیس وثیقة أدبیة، لكن من األهمیة . ما فعله الباحث لحل مشكلته

أن یكتب بلغة مقروءة یسهل فهمها، وتوجه مباشرة نحو األبعاد الرئیسیة لمعالجة المشكلة 

  .بموضوعیة وأمانة

حقق ذلك من خالل مراعات الباحث تنظیم أفكاره على شكل فقرات تحوي كل واحدة ویت

منها على فكرة واحدة فقط، مشروحة ومناقشة في سیاق الفقرة، ویعبر عنها بعدد من الجمل 

التي یكمل بعضها البعض، مع مراعاة التماسك والربط بین هذه الفقرات وبین الجمل التي 

  تتكون منها

تني الباحث باالستخدام السلیم لقواعد اللغة بحیث تخلو الرسالة من كما یجب أن یع

األخطاء اإلمالئیة، والنحویة ، أو اإلسهاب في الشرح الذي الطائل من ورائه، أو اإلختصار 

ویرعى استعمال النقطة والفاصلة، وعالمة . الشدید الذي ال یوضح المقصود منه للقارئ

؛ألن  وضعها في )عالمات الترقیم(موضعها في الكالم االستفهام، والسؤال، والتعجب في 

غیر موضعها ربما یؤدي إلى تغییر المعنى، أو تحریفه، أو إبعاده عن المرمى والمعاني التي 

یتوخاها الباحث في رسالته، كما أن االستخدام السلیم للغة یتطلب من الباحث مراعاة 

من صیغة الماضي إلى الفعل المضارع االستمراریة في استعمال صیغ األفعال، فال یتنقل 

بدون مبرر لذلك؛ألن اإلخالل باستعمال الصیغ یؤدي إلى تحطیم التكامل المنشود في 

الرسالة، كما یجب التأكد من استعمال الضمائر المنفصلة والمتصلة للمفرد والجمیع، وللمذكر 

  .اد عن المقصودوالمؤنت استعماال صحیحا بحیث ال یحدث إخالال في المعنى أو االبتع

 

 

 



أنا : كما هو جدیر بالذكر أنه یوصى بعدم استخدام الباحث للضمائر الشخصیة مثل

  .هناك نماذج عدیدة مقترحة لتنظیم تقریر البحث: واستخدام المل المبنیة للمجهول

  المراجع

إبراهیم عبد ربه خلیفة وخیر الدین على عویس ، مبادئ البحث العلمي واإلحصاء في -1

 ) .م 2007مطابع الدار الهندسیة ، : القاهرة ( ،  1البدنیة والریاضیة ، طالتربیة 

عمان ، ( ،  13أسالیبه، ط -ـأدواته-ذوقان عبیدات وآخرون ، البحث العلمي مفهومه-2

 ) .2011دار الفكر ناشرون وموزعون ، : المملكة األردنیة الهاشمیة 

دار الفرقان ، : عمان ، األردن (،  3عدس عبد الرحمن ، أساسیات البحث التربوي، ط -3

 ).م1992

،  1عطیفة حمدي ، منهجیة البحث العلمي وتطبیقاتها في الدراسات التربویة والنفسیة ، ط-4

 )2002دار النشر للجامعات ، : القاهرة ، جمهوریة مصر العربیة ( 
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