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الخطة البحث:المحور األول: 
يعتبر الهدف األساسي من إعداد البحث العلمي ه�و تق�ديم ح�ل أو عالج لمش�كلة واقعي�ة وقائم�ة، حيث  

�يح��نقوم بتوض��ذا س��ل، ل��ديم الح��اعد في تق�تحتاج لعمل دراسة حولها وجمع المعلومات المختلفة والتي تس
�ام��د قي��ر البحث بع��ة تقري��ة كتاب��أتي مرحل��ه، حيث ت��ة ب��ة الخاص�كيفية كتابة أقسام البحث وصياغة الخط
�ائج والتوص�يات� الخاص�ة��ا� والخ�روج بالنت��ياغة الفرض�يات واختباره��د مش�كلة البحث وص�الباحث بتحدي

.بالبحث
: تعريف خطة البحث

�ادة    �تعني خطة البحث هذا التصور المستقبلي المسبق لطريقة تنفيذ البحث من زوايا� طريقة جمع الم
�ر:��نى آخ��ذ، وهي بمع��د التنفي��ائج البحث بع��رض نت��ة ع��ا، وطريق��ا أو تحليله��ة معالجته��ة، وطريق�العلمي

. الخطوات شبه التفصيلية والقواعد التي سيلتزم بها الباحث أثناء عملية البحث

�ته: "وتعرف خطة الدراسة بصفة عامة بأنها��ذ دراس�الخطوط� العريضة التي يسترشد بها الباحث عند تنفي
."، وتشبه بالبوصلة التي ُيدرك بها السائر إلى أين يسير، ويسترشد بها في مسيرته

�ك ألن��احث؛ ذل��دارة الب��دوى� البحث وج��طته الحكم على ج��ذي يمكن بواس��د ال��ار الوحي�والخطة هي المعي
.البحث - قبل التنفيذ - يعتبر في عالم المجهول

:ثانًيا: أهمية� إعداد خطة البحث

�بق-1��تي تس��ود� ال��دون الجه��احث ب��ة؛ ألن الب��ة المطلوب��ته بالدق�تعين الباحث على تحديد الهدف من دراس
إعداد الخطة الجيدة ال تتوفر� لديه في العادةصورة متعمقة عن موضوع� البحث وتفريعاته وحدوده، فيلتزم

. بما ال يتفق مع المدة الزمنية المحددة له، واإلمكانات� المتاحة له

. تعين الباحث على تحديد أيسر طريق� يؤدي� به إلى الهدف المحدد بسهولة-2

�ر عن-3��رف النظ��ذ البحث، فيص��د تنفي��ه عن��د تعترض��تي ق��ات ال�ر العقب �وُّ��احث في تص�تساعد الخطة الب
الموضوع� إذا كانت مشكلة الدراسة فوق� إمكانيَّاته الزمنية أو المادية، أو قد يستعد لتلك العقبات قب�ل الب�دء
�وع، أو على�في تنفيذ البحث، وبهذا يجنب نفسه الوقوع في مأزق يجعله يندم فيما بعد على اختيار الموض
�ال، فال يض�طر� إلى تغي�ير�عدم االستعداد الكافي له، كما تضمن الخطة للباحث توفير الوقت والجه�د والم
�يما إذا��ة، وال س��ادة العلمي��ادر الم�موضوعه وقد� سار فيه خطوات، أو إلى العودة مرات متكررة إلى مص

. كانت تستوجب سفًرا مكلًفا، أو تستوجب اجتياز صعوبات يتسبب عنها ضياع وقت وجهد
�ه،4��ك من حيث أهميت��ذه؛ وذل��ل تنفي��تى قب��ويم البحث ح�-تساعد الخطة الباحث واللجنة المجيزة لها في تق

. وتقدير حجم الجهد الذي يتطلبه البحث، وقدرة الباحث، ووضوح منهجه
�راف5��ة اإلش��اعده على متابع��ا تس��روع� البحث، كم��ويم مش�-توفر� الخطة للمشرف على الباحث أساًسا لتق

. عليه خالل فترة تنفيذ البحث
�د6��ا عن��وع إليه��ه الرج�-توفر� الخطة المكتوبة للباحث مرجًعا ومرشًدا له أثناء إجرائه للبحث، فيسهل علي

�احث على��اعد الب�نسيانه بعض العناصر، أو في حالة حدوث طارئ ما؛ ولهذا فإن وجود خطة مكتوبة يس
. تقويم موقفه من الخطوات المتبقية من البحث

�: ما يليويجب أن يتوفر
.-أن البحث يسد حاجة مهمة نظريًّا� وعمليًّا في مجال التخصص1
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-أن الطالب يفهم تماًما مشكلته البحثية، ولديه إلمام بالمعارف� والمهارات� الالزمة للقيام بالبحث، وأنه قد2
حدد بحث�ه تحدي�ًدا واض�ًحا� يس�اعد على أن يب�دأ العم�ل في�ه ف�ور تس�جيل الموض�وع، ومن َثمَّ يص�لح ألن

.يشرف عليه أحد األساتذة المتخصصين في القسم
�يل وهي��رحها بالتفص��يتم ش��ة وس��ات رئيس��ة مكون��من البحث ثالث��ات البحث يتض��فحات البحث: مكون�ص

�ع والمالحق�. المتن. األولى��فحات األولى من البحث وهي. المراج��وان: الص��فحة العن��كر. ص��فحة الش�ص
ص�فحة. ص�فحة قائم�ة األش�كال. ص�فحة قائم�ة الج�داول. ص�فحة المحتوي�ات. ص�فحة اإله�داء. والتقدير

الفص�ل: الملخص بالعربية صفحة الملخص باالنجليزي�ة المتن ويحت�وي� خمس�ة فص�ول موزع�ة كم�ا يلي
: األول: اإلطار العام للدراسة ويشمل
�ك: التمهيد أو المقدمة وتتضمن ما يلي��رة عن ذل��اء فك�توضيح عام للموضوع الذي تناولته الدراسة إلعط

�. الموضوع
تحديد األسباب التي دفعت الباحث الختيار الموضوع. تحديد وتوضيح أهمية الموضوع الذي يجري بحثه

. الذي قام ببحثه ودراسته
�ا عن�وان الدراسة��ة في. تعريف عام للمتغيرات الرئيسة التي تكون منه��ف يمكن أن تس�هم الدراس�بي�ان كي

. تقديم نتائج ذات أهمية للجهات المختلفة
�اج إلى��ال معين يحت�مشكلة الدراسة وعناصرها:� المقصود بمشكلة الدراسة وجود� نقص أو ضعف في مج
�دف��ة، إذ إن اله��ة العلمي��وات الدراس��وة األولى في خط��كلة الخط��ل المش��ق، وتمث��ة وفحص وتحق�دراس
�د��ٌط واح�األساسي إلجراء أي بحث هو معالجة مشكلة معينة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وليس هناك نم

. لصياغة مشكلة الدراسة بناًء عليه
�ه��ذي تمثل��ؤال ال��ة عن الس��ة محتمل��كلة أو إجاب��ل المش��دئي لح��ية هي رأي مب��ة: الفرض��يات الدراس�فرض
المشكلة، وبالتالي� فهي استنتاج أو تفسير مؤقت للمشكلة يمسك به الباحث، لحين اختبار الفرضية والتحقق

من صحتها� لغرض قبولها أو رفضها
�الرجوع إلى��رها وب��ة وعناص��كلة الدراس��وء مش��ة في ض��وذج الدراس��ياغة نم��ة: يتم ص��وذج الدراس�نم
�يرات��اًل عن المتغ��ة فض��تقلة، والتابع��ة المس��يرات الدراس��وذج متغ��ة، ويعكس النم��ات ذات العالق�األدبي

. الجزئية لكل منها
�ص��ف العلمي المتخص��ك التعري��و ذل�التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة: يقصد بالتعريف النظري� ه
�ف��ا التعري��ة، أم�بالمصطلحات، والذي غالبًا ما يقتبسه الباحث من المصادر� والمراجع العلمية المتخصص
اإلجرائي فهو عبارة عن اإلجراء أو الطريقة التي سيستخدمها الباحث من أجل قياس ذلك المتغير، ويجب

أن تشمل التعريفات النظرية واإلجرائية على جميع متغيرات الدراسة
�ة من��ة الدراس��رق إلى أهمي�أهمية الدراسة: ويكون ذلك من خالل عبارات محددة ودقيقة، وغالبًا يتم التط

�انية: خالل قضيتين أساسيتين وهما��ة اإلنس��ة للمعرف�األهمية النظرية للبحث، أي ما الذي ستضيفه الدراس
. حول ذلك الموضوع

�بح�األهمية التطبيقية للبحث، بمعنى أين يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في الواقع؟ أهداف الدراسة: أص
�ا من��تي يجب تحقيقه�من الضروري� والمهم وجود فقرة خاصة تحتوي� على األهداف الرئيسة والفرعية ال

��ياتها��ة أو فرض��ئلة الدراس��ميها� قبل الدراسة، وتصاغ� األهداف بطريقة تعكس أس��ة: ويس��ددات الدراس�مح
�ا��ة، وإنم��ه بالدراس��اء قيام��احث أثن��ه الب��تي تواج��عوبات ال�البعض حدود الدراسة، وال تشير فقط إلى الص

تشمل أيضًا الحدود المكانية والزمنية للدراسة
اإلطار النظري: الفصل الثاني

. الدراسات السابقة. 
�راءات��ة واإلج��الث: الطريق��ل الث��ة والعينة: الفص��ع الدراس��دة التحليل. مجتم��ات. وح��ع البيان�.أدوات جم

تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية
(النتائج الخاصة بخصائص العينة)التحليل الوصفي: الفصل الرابع: نتائج الدراسة

(نتائج اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة)اإلحصائي� االستداللي
: الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات. نتائج اختبار فرضيات� الدراسة
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�ائج������تنتاجات�. ملخص النت������يات. االس������ع والمالحق. التوص������ة المراجع: المراج�����.المالحق. قائم
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المحور الثاني: المجتمع االحصائي ومتغيرات البحث

مقدمة:
بعد تحديد المشكلة وما يرتبط بها من فروض$ و أسئلة , تأتي خطوة جمع البيانات، وذلك لكي يتأكد من   

فروضه التي وضعها, وأول خطوة من خطوات جمع البيانات هو اختيار المجتمع ال$ذي س$تطبق$ الدراس$$ة
علي$$ه وال$$ذي س$$تنعكس النت$$ائج علي$$ه  ولكن ليس في اإلمك$$ان في اغلب األحي$$ان في مج$$ال البحث العلمي
,بشكل ع$$ام , والبحث في مج$ال العل$وم اإلنس$$انية بش$$كل خ$$اص ,تن$اول المجتم$$ع بك$$ل فئات$ه بش$كل ع$ام

.وخاصة إذا كان مجتمع البحث كبيرًا جدًا و منتشرًا في بقعة جغرافية ممتدة في مساحات شاسعة
لهذا يلجأ الباحث إلى دراسة الظ$$اهرة عن$$د ع$$دد مح$$دود من األف$$راد$ ال$$ذين يمثل$$ون تم$$ثياًل ك$$اماًل مجتم$$ع
البحث األصلي و تعرف هذه الطريقة ))بالعينة(( ثم يستدل من نتائجه$ا على الم$يزات األساس$ية للمجتم$ع

.الكبير الذي اشتقت منه
ويشغل موضوع$ العينات حيزًا هامًا في البحث التربوي و القي$اس نظ$رًا الن البح$وث التربوي$ة تعتم$د في

 .إن لم يكن في جميع الحاالت , على اختيار عينة بطريقة ما اغلب الحاالت،
تعريف المجتمع األحصائي:

المجتمع أو المجتمع االحصائي$ هو كل الوحدات المراد دراستها بغرض تعميم النتائج.
وينبغي اإلشارة إلى أن عملية تحديد المجتمع هي عملية نسبية ترتبط بالبحث وأهدافه ومشكلته.

ويشكل المجتمع المجموع$ الكية من العناصر التي يسعى الب$$احث إلى أن يعمم عليه$$ا النت$$ائج ذات العالق$$ة
 بالمشكلة المدروسة.

فهو إذا يختلف عن مفهوم المجتمع بشكله العام فهنا نحن مجتمع الدراسة بخصائص$$ه و فئات$$ه ,أي نحن ال
.نتناول جميع فئات المجتمع أو خصائصه

المجتمع اإلحصائي$ هو عبارة عن جميع المفردات موضع الدراسة والتي نرغب في معرف$ة حق$ائق عنه$ا
سواء كانت على شكل إنسان أو حيوان أو جماد أو درجات امتحان أو منازل أو م$زارع أو س$فن ... الخ.

 من المفردات مثل عدد أفراد$ مدينة ما أو عدد المنازل بهذه Finiteوقد يتكون المجتمع من عدد محدود 
مث$$ل األس$$ماك في الخليج الع$$ربي أو Infiniteالمدينة ... الخ، أو يتكون المجتمع من عدد غ$$ير مح$$دود 

.عدد النجوم أو عدد حبات القمح في مزارع المملكة ... الخ
وإذا تم جمع البيانات لجميع مفردات المجتمع فتسمى هذه العملية بالحصر الشامل. وفى بعض الحاالت ال
نتمكن من حصر كل المفردات للمجتمع مثل مجتمعات األسماك أو النباتات، أو أن تؤدي$ عملية الحصول
على البيانات لمفردات المجتمع إلى إتالفها أو هالكها، مثال ذلك فحص دم المريض كل$$ه ي$$ؤدي$ إلى وف$$اة
الشخص، وكذلك فحص جميع أعواد الثقاب يؤدي$ إلى إتالف هذا المنتج بالكام$$ل... الخ وبالت$$الى ال يمكن

من كل المفردات، أو قد تحتاج عملية جمع البيانات إلى وقت طويل أو جهد كبير أو تكاليف جمع البيانات
المجتم$$ع يس$$مى باهظة. وفى مثل هذا الحاالت السابقة يتم جمع من البيان$$ات عن ج$$زء فق$$ط من مف$$ردات

العينة وعناصر المعاينة هي الوحدات التي يتكون منها المجتمع و تشكل األساس في سحب العين$$ة , وهي
عنصر المعاينة هو وحدة التحليل , أو حالة من حاالت المجتمع , ويمكن ان تكون هذه الحال$$ة شخص$$ًا أو

 .جماعة أو هيئة ,أو عماًل من األعمال , وكلها عناصر تخضع للقياس وجمع البيانات

ويحدد الباحث الوحدة التي تجري عليها عملية المعاين$ة , ويعت$بر ه$ذا التحدي$د بمثاب$ة تعري$ف$ للمجتم$ع ,
فهذا التحديد يتضمن:

.-العناصر$ أو الوحدات التي يتكون منها المجتمع1
.الموقع الجغرافي$ -2
 .-حدوده الزمنية3

يمكن تصنيف$ المجتمع حسب متغيرين هما: تصنيف. المجتمع:.
.المعلومية
.التجانس
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يعني أننا يمكننا التع$رف$ على جمي$ع أف$راده، فمثاًل إذا ك$ان المجتم$ع تالمي$ذ ثانوي$اتالمجتمع المعروف: 
والي$$ة الب$$ويرة، فيمكن$$ا$ الرج$$وع إلى جمي$$ع إدارة الم$$دارس في الوالي$$ة والوص$$ول إلى أي ط$$الب في أي

مدرسة. فيكون هنا المجتمع معروف، حيث نعرف عددهم وتوزيعهم وبياناتهم.
عندما ال يمكن حصر جميع أفراده، فمثاًل إذا كان المجتمع هو مدمني ألمخ$$دراتالمجتمع الغير معروف: 

و المدخنين، أو المقبلين على الزواج، أو عمالء شركات واالتصاالت مشاهدي الفضائيات ... الخ.
فإنن$$ا ال يمكنن$$ا حص$$رهم ع$$ددًا، وال الوص$$ول$ إلى أي منهم بش$$كل مح$$دد ودقي$$ق. ويك$$ون المجتم$$ع غ$$ير

معروف.
إذا جان أف$راد المجتم$ع لهم نفس الص$فات المرتبط$ة بالدراس$ة، مثاًل: إذا كن$ا ن$درسالمجتمع المتجانس: 

المعوقات التى تواجه مدراسات التربية البدنية والرياضية  في المرحلة االبتدائية، فإن مجتمع الدراسة هو
جميع مدرسات التربية الفنية، وهناك اشتراك في صفات: الجنس )كلهن أن$$اث(، والتخص$$ص، والمؤه$$ل،

وطبيعة العمل.... نجد أن أفراد$ المجتمع متجانسين.
إذا كان يوجد اختالفات بين أفراد المجتمع في إطار حيز الدرسة بمع$$ني: إذاعدم تجانس أفراد المجتمع: 

كان مجتمع الدراسة هو معلمي المرحلة الثانوية، وموضوع$ الدراسة هو التحصيل الدراس$$ي، ف$$إن معلمي
المرحلة الثانوية ليسوا متجانسين، ألنهم ذكور وآناث، ومعلمي$ مواد نظرية ومواد عملية، وبعض$$هم$ لدي$$ه

خبرة وبعضهم$ ليس لديه خبرة. فهنا ال يوجد تجانس بين أفراد المجتمع.
:استنتاجات

.المجتمع االحصائي$ هو كل الوحدات المراد دراستها بغرض تعميم النتيجة عليها كلها
.قد يكون المجتمع معروفا أو غير معروف

.قد يكون المجتمع متجانساً$ أو غير متجانس

 يمثل انواع المجتمع االحصائي.01الشكل رقم 

: -العينة اإلحصائية2
وهي جزء من مفردات المجتمع يتم اختياره$ا$ بحيث تك$ون ممثل$ة للمجتم$$ع كك$$ل. وأس$لوب أخ$$ذ العين$$ات
شائع االستعمال عند إجراء الدراسات والبحوث$ اإلحص$$ائية ألن تكاليف$$ه أق$$ل، وبواس$$طته يمكن الحص$$ول
على نتائج سريعة، مقارنة بأسلوب الحصر الشامل الذي يتم فيه جمع البيانات من ك$$ل مف$$ردات المجتم$$ع.
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وتمثل العينة على سبيل المثال جزء من سكان مدينة معينة أو ج$$زء من من$$ازل ه$$ذه المدين$$ة أو ج$$زء من
درجات الطالب ألحد المقررات الدراسية وهكذا. ويوجد$ علم خاص بطرق$ أخ$$ذ العين$$ات يس$$مى المعاين$$ة
اإلحصائية ومن العينة اإلحصائية يتم الوصول إلى نت$$ائج يمكن تعميمه$$ا على المجتم$$ع اإلحص$$ائي$ مح$$ل
الدراسة ككل. وفى$ حالة احتمال عدم تمثيل العينة تمثيال حقيقيا، فإن االس$$تدالل اإلحص$$ائي يمكن الب$$احث

من قياس الخطأ الناتج عن ذلك. 
  تحديد حجم العينة-3

بعد أن يتم تعريف$ المجتمع األصلي وتحديد$ خصائصه و األطر التي سيتم اس$$تخراج العين$$ات منه$$ا ,يق$$وم
 وهن$$اك مجموع$$ة من الخط$$وات األساس$$ية.الباحث بعد ذلك بتحديد حجم العينة التي سيقوم بالتعامل معها

 فيذكر ك$ل من جالل س$ناد و إب$راهيم رزوق$ ع$دد.التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تحديد حجم العينة
:من هذه الخطوات وهي

 أ - حجم المجتمع األصلي وتجانسه:
فال شك إن حجم العينة يتحدد نوعًا ما بحجم مجتمع البحث ,وفي الواق$$ع ال يعت$$بر حجم المجتم$$ع األص$$لي
متغيرًا كافيًا لتحديد حجم العينة, بل يجب أن يؤخذ بعين االعتبار درجة تجانس المجتمع , أو درجة تب$$اين
وحداته , الن المجتمعات تختلف عن بعضها$ البعض حسب مستويات التعقيد أو البساطة ال$$ذي ينعكس في
أفراد المجتمع , فالمجتمعات$ البسيطة البدائية تتميز ببساطة األدوار االجتماعية و تش$$ابهها$ , فتكتفي بعين$$ة
صغيرة الحجم منها , على عكس المجتمعات المعقدة التي تتسع المس$$افة االجتماعي$$ة بين األف$$راد و زي$$ادة

.التخصصات فيه
 ب - دقة المعلومات:

فبعض الباحثين يلجأ إلى االعتماد النسبة المئوية في تحديد حجم العينة , إال أن هذا األمر قد يؤدي إلى أن
يكون حجم العينة كبيرًا جدًا حيث ال يمكن التعامل معه$$ا و تنفي$$ذ البحث عليه$$ا, لم$$ا تحتاج$$ه من جه$$ود و
إمكانيات وما تستغرقه من وقت , لذلك البد من اللج$$ؤ إلى األس$$اليب اإلحص$$ائية ال$$تي تح$$دد الح$$د األدنى
لحجم العينة تحديدًا علميًا , وتبين نسبة الخطاء التي يمكن التسامح به$ا,ف$$إذا قب$$ل الب$$احث مثال أن يتس$امح

%( فانه يستطيع حساب الحد األدنى لحجم العينة . بحيث ال تخرج عن هذا الخط$$أ5بنسبة خطاء قدرها$ )
.تم أن درجة دقة المعلومات تتحدد بالهدف$ األساسي للبحث الذي يحدد مستوى$ المعلومات , الذي قبل به

:ج- توفر اإلمكانيات المادية و الزمنية
يحتاج القيام بالبحث إلى إمكاني$ات مالي$ة لإلنف$اق عليه$ا , وكث$يراً$ م$ا تف$رض على الب$احث مبلغ$ًا مح$ددًا
الستطيع تجاوزه , باإلضافة إلى أن الحرص على العمل الفوري$ يعني التوجه إلى ما يضمن الس$$رعة في
انجاز البحث التي غالبًا ما تكون على حساب المنهجي$$ة. يض$$اف إلى ه$$ذا إن ت$$وفر$ اإلمكاني$$ات العلمي$$ة و
البشرية يشترك في تحديد حجم العينة , فالباحث يستعين لتنفيذ أبحاثه بخاصة الكبيرة منها والدقيقة , بعدد
من المقابلين أو المالحظين و المراجعين , وتوفر عدد ك$$اف من ه$$ؤالء يح$$دد حجم العين$$ة ال$$تي يختاره$$ا$

 .الباحث
:ويضيف$ )أبو عالم ( مجموعة من العوامل عالوًة على ما سبق ذكره و هذه العوامل هي

( فردًا30-نوع البحث: ففي البحوث االرتباطية ال يجب أن يقل حجم العينة عن )1
-فروض$ البحث: فإذا كان الباحث يتوقع$ الحصول على فروق ضئيلة أو عالقات بس$يطة يجب أن يك$ون2

عدد أفراد العينة كبيرًا , فقد يؤدي الت$$دريب إلى إح$$داث ف$$روق$ في درج$$ات االختب$$ار التحص$$يلي , وه$$ذه
الفروق قد تكون قليلة و لكنها مهمة, و لذلك فان استخدام عينة صغيرة قد يترتب عليه عدم اكتش$$اف$ ه$$ذه
.الف$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$روق

-طرق$ جمع البيانات: إذا لم تكن طرق جمع البيان$$ات دقيق$$ة بدرج$$ة عالي$$ة فمن ال$$واجب الحص$$ول على3
عينة كبيرة لتعويض الخطأ التأص$ل في جم$ع البيان$ات ومن ناحي$ة أخ$رى يت$أثر حجم العين$ة بن$وع األداة

 المستخدمة في جمع البيانات
-فإذا كان الباحث يستخدم$ المقابلة أو المالحظة , فانه يقلل من حجم العينة حتى يقلل من الوقت و الجه$$د4

. )اللذين ينفقان في جمع البيانات من الحاالت الفردية
 .وهناك طرق كثيرة لتحديد كيفية أخذالعينة الممثلة للمجتمع نذكر منها ما يلي
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وهي أبسط أنواع العينات إذ يجب مراعاة تكافؤ الف$رص لجمي$ع الوح$دات فيالعينة العشوائية. البسيطة: 
المجتمع األصلي، ويوصى$ باس$تخدامها في المجتمع$ات المح$$دودة والمتجانس$$ة، مث$ل مجتم$$ع طالب كلي$ة
معينة، أو مجتمع عمال مصنع معين، أو مجتمع مزارع لمحص$$ول$ معين. ونق$$وم عن$$د س$$حب ع$$دد أف$$راد
العينة من أفراد$ المجتمع بتحديد إطار للمجتم$$ع وترقيم$$ه، ثم اس$$تخدام الج$$داول العش$$وائية أو بطاق$$ات في

جي$$دا، أو اس$$تخدام$ الحاس$$ب اإللى وهك$$ذا. ويع$$د اآلن أس$$لوب الحاس$$ب اإللى ش$$ائع ص$$ندوق$ بع$$د خلطها
.االستخدام

هي أن يقس$$م المجتم$$ع إلى طبق$$ات طبق$$ا لمع$$ايير أو ض$$وابط$ معين$$ة ) طبق$$ةالعين..ة العش..وائية. الطبقي..ة: 
ثم يختار عينة عشوائية بسيطة من هذه الطبق$$ات. وب$$ذلك نض$$من تمثي$$ل ( المثقفين‘ العمال‘ الفالحين مثآل

العين$$ة النهائي$$ة لجمي$$ع طبق$$ات المجتم$$ع حس$$ب أهميته$$ا النس$$بية، ويوص$$ى$ باس$$تخدامها$ في المجتمع$$ات
.المحدودة وغير المتجانسة

.تقوم هذه الطريقة على أساس أن جميع الفئات الموجودة في مجتمع البحث تمثل في العينة
:خطوات المعاينة الطبقية العشوائية

.-تحديد و تعريف المجتمع1
.-تحديد حجم العينة2
.1-تحديد المجموعات الفرعية بناء على خصائص المجتمع السابق تحديدها$ في الخطوة 3
-تصنيف$ أفراد المجتمع وفقًا للمجموعات الفرعي$$ة الس$$ابق تحدي$$دها و بحيث ينتمي ك$$ل ف$$رد لمجموع$$ة4

.واحدة فقط, وذلك حتى ال تتداخل المجموعات
-اختيار عين$$ة عش$$وائية بس$$يطة من ك$$ل مجموع$$ة فرعي$$ة بنفس الطريق$$ة الس$$ابق تحدي$$دها في المعاين$$ة5

.العشوائية البسيطة
تعتمد هذه الطريقة على تقسيم المجتمع اإلحصائي$ إلى فئات أو طبقات ثم اختيار عينة من كل

طبقة ففى المثال السابق يمكن لباحث أن يقسم األربعة آالف طالب بحسب أصولهم$ الحضرية إلى طالب
من المدينة، وطالب من الريف ، ثم يقوم باختيار$ عدد من الطالب الذين ينتمون إلى كل من هذه

التقسيمات بطريقة عشوائية ويتحدد عدد الطالب الذين سيتم اختيارهم$ من كل طبقة بحسب نسبة تلك
% من جملة عدد50الطبقة إلى المجموع الكلي للمجتمع األصلي فلو فرضنا على سبيل المثال أن 

 طالب يتم400% من العينة التى حجمها 50 طالب ، من المدن فإن معنى هذا أن 4000الطالب وهم 
اختيارهم من المدن وهكذا . وعموما يمكن صياغة تلك العالقة فى القانون التالي :

 =عدد األفراد المراد اختيارهم من طبقة معينة
عدد أفراد الطبقة                                     

     $$$$$$$$$$$$$$$$$$$= حجم العينة المراد سحبها   ×   
جملة عدد أفراد المجتمع االحصائى$                                

فى هذه الحالة من المعتقد أن خطأ المعاينة من المحتمل أن يتناقص ليصل إلى الصفر . فتوزيع
الطالب بحسب موطنهم األصلي فضال عما يعكسه من تباين ثقافي بين الطالب فإنه يقترب كثيرًا من

الواقع 
وتقوم$ العينة الطبقية على تقسيم المجتمع األصلي إلى مجموعات يطلق عليها طبقات فرعية أو

 ثم نأخذ عينة من كل شريحة على حده بحيث يتكون لدينا عينة ذات حجم كلي )ن( ومنStrataشرائح 
األهمية بمكان أن يتحدد تعريف$ الشريحة الطبقية بضرورة ظهور$ كل فرد من شريحة واحدة فقط وال
يتكرر فى غيرها . وفى الطريقة البسيطة والشائعة من حيث االستخدام$ للعينة الطبقية أن تستخدم فى

االختيار وعند بداية تصميم$ نموذج العينة الطبقية على الباحث اتخاذ الخطوات التالية :
حساب تقديري للمتوسطات الحسابية لكل شريحة على حده .  - 
حساب تقديري لالنحراف المعياري لكل شريحة على حده .   - 
بعد تقدير قيمة )ع( لكل شريحة نبدأ فى وضع أوزان تبعا لحجم الشريحة ونسبة هذا الحجم للمجتمع - 

األصلي
وهي تأخ$$ذ من قائم$$ة به$$ا أس$$ماء الوح$$دات، واختي$$ار وح$$دات جزئي$$ة منه$$االعينة العشوائية المنتظمة :*

لتتكون منها العينة المنتظمة. ويراعى في االختيار أن تكون المسافة ثابتة بين أي وح$$دة والس$$ابقة له$$ا من
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وحدات العينة، لجميع وحدات العينة المسحوبة. مع مالحظة أن نختار الوح$دة األولى من العين$ة عش$وائيا
إذا سحبت عينة منتظمة من طالب جامعة المل$$ك س$$عود من ق$$وائم$ الطالب المقب$$ولين: وعلى سبيل المثال

بأحد األعوام، بأخذ الطالب األول عشوائيا من القائمة األولى، ثم نضيف$ مقدار ثابت على الرقم المسلس$$ل
للطالب وليكن الرقم$ مائة لنحصل على الطالب الثاني )أي نختار طالب من كل مائ$$ة ط$$الب  في الق$$وائم (

. وهكذا حتى نصل إلى نهاية القوائم، وبذلك نكون قد حصلنا على وحدات العينة العشوائية المنتظمة
:وفق اإلجراءات التالية

-ت$$رتيب أس$$ماء المجتم$$ع عش$$وائيًا بحيث ي$$ترك لهم ف$$رص متس$$اوية لالختي$$ار و ال$$دخول في العين$$ة ,1
.ثم ترقم ترقيماً$ تسلسليًا , كترتيب األسماء ترتيبًا أبجديا

-تحدد مسافة االختيار ليتم االختيار$ بموجب نظام معين , ومسافة االختيار$ هي المسافة ال$$تي تفص$$ل بين2
كل وحدة من وح$دات العين$ة المخت$$ارة و الوح$دة ال$تي تليه$ا يتم تحدي$$د المس$افة بتقس$يم مجم$$وع وح$دات

: المجتمع على مجموع وحدات العينة
(= حجم مجتمع البحث )ن م(/ حجم العينة )ن ع(1مسافة االختيار)م$

-يختار رقم$ عشوائي من بين أرقام أول مسافة اختيار , ويكون اسم الفرد صاحب الرقم$ هو أول فرد من3
وحدات العينة , تضاف مسافة االختيار للرقم المختار ويكون الرقم الناتج هو ثاني ف$$رد$ أو الوح$$دة الثاني$$ة
من وحدات العينة , يت$ابع ه$ذا اإلج$راء ح$تى يتم الحص$ول على حجم العين$ة المطل$وب مث$ال على كيفي$ة

:اختيار عينة منتظمة
 مدرس هم جميع المدرسين في إحدى المناطق$ التعليمية5000-المجتمع مكون 1
.500حجم العينة المرغوب فيه  -2
-يحصل الباحث من المنطقة على قائمة بأسماء جميع المدرسين مرتبة ترتيب$$ا$ أبج$$ديا .ورغم أن القائم$$ة3

ليست مرتبة عشوائيا إال أن ذلك أفضل ما يمكن الحصول عليه
,أي أن المسافة التي تقع بين ك$$ل ف$$رد في10=500÷5000-قسمة حجم المجتمع على حجم العينة أي 4

.10العينة والفرد الذي يليه هي 
 بطريق$$ة عش$$وائية ونب$$دأ االختي$$ار من القائم$$ة ب$$دءا ب$$الرقم$ ال$$ذي حص$$لنا10و1-اختي$$ار رقم بين 5

.4عليه .ولنفرض أن هذا الرقم 
,وهك$$ذا ح$$تى نحص$$ل على34,24,ثم االس$$م رقم$ 14-نختار االسم الراب$$ع من القائم$$ة يلي$$ه االس$$م رقم$ 6

 فرد500
:ويستخدم$ هذا النوع من العين$$ات في حال$$ة المجتم$$ع الكب$$ير األم$$ر ( العينة المتعددة المراحل ) العنقودية

الذي يصعب معه إعداد إطار لكل مفردات المجتم$ع، أو تباع$$د مف$ردات المجتم$ع جغرافي$ا$ مم$ا يزي$د من
تكاليف البحث وزمن إجراءه. وطريقة اختيار هذا الن$$وع من العين$$ات هي أن نقس$$م المجتم$$ع إلى وح$$دات
أولية ، على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية تقسم إلى خمسة مناطق أولية هي الوسطى$ – الغربية
– الش$$رقية – الش$$مالية – الجنوبي$$ة ثم نخت$$ار عين$$ة عش$$وائية من ه$$ذه الوح$$دات األولي$$ة ، ولتكن مثال
) الوسطى$ والغربية ( كمرحلة أولى، ثم نقسم كل وحدة من الوحدات المخت$$ارة إلى وح$$دات ثانوي$$ة ولتكن
)إمارات رئيسية(، ثم نأخذ عينة منها كمرحلة ثانية‘ ثم نقسم كل وحدة من الوحدات الثانوية المخت$$ارة إلى

... وحدات أصغر$ ) مدن مثال ( ونختار منها عينة كمرحلة ثالثة وهكذا
وهي أن يقسم المجتمع موضوع الدراسة إلى طبقات ) أو حصص (، طبقا لمع$$اييرالعينة الحصصية :* 

لها عالقة بالظواهر موضوع البحث، وال نحتاج لعمل إطار لهذا المجتم$$ع، ولكن نخت$$ار لك$$ل طبق$$ة ع$$دد
معين من المفردات يتناسب مع حجم هذه الطبقة في المجتمع، وبذلك نحصل على عينة تمثل فيها الطبقات

وتفيد هذه العينة الحصصية عن$دما ن$رغب في اس$تطالع رأي. المختلفة بنفس أهميتها النسبية في المجتمع
.المجتمع في برنامج تعليمي أو اقتصادي$ أو إذاعي أو انتخابي بطريقة سريعة

/ تتشابه مع العينة الطبقية، ولكنها تختلف حيث يتدخل الباحث في اختيار أفراد العينة.
/ هذه العينة ال يمكن تعميمها بشكل دقيق

وتقوم على أساس االختيار لمعايير$ معينة، يشترطها الب$$احث في ك$$ل مف$$ردة مخت$$ارةالعينة المعيارية :* 
.على حدة في مفردات العينة



بحث مشروع                                        ماستر اولى السنة                                          د.منصوري

من المعروف أن العينة الضابطة هي محك التجريب، وهي ال$$تي تض$$بط$ نت$$ائج العين$$ة :* العينة الضابطة
بمعنى أن العينة الضابطة مستقلة عن العين$ة التجريبي$$ة، فهي تبقى ثابت$$ة كم$ا ك$انت في الحال$$ة. التجريبية

العادية. على عكس العينة التجريبية، فهي التي تخض$$ع للتجرب$$ة والتج$$ريب والمقايس$$ة. ومن ثم، الب$$د أن
تكون خصائص العينة الضابطة هي الخصائص نفسها ال$$تي توج$$د في العين$$ة التجريبي$$ة، مث$$ل: المس$$توى$

...الدراسي، والجنس، والعمر الزمني، والعمر العقلي، والظروف األسرية واالجتماعية واالقتصادية
مراقبة نتائج العينة التجريبية بشكل موضوعي، فإن العينة الضابطة تظل متمتع$$ة:" وظيفة هذه العينة هي

بظروف$ يغيب فيه$$ا المتغ$$ير الخاض$$ع للتجرب$$ة. وفي المث$$ال الس$$ابق المتعل$$ق ب$$أثر التعب على التحص$$يل
الدراس$$ي، فإن$$ه، بالنس$$بة للعين$$ة الض$$ابطة، يبقى أص$$حابها خاض$$عين للظ$$روف نفس$$ها الس$$ابقة عن
التجريب.أي: اتباع أسلوب التعليم كما كان عليه من قبل خاضعا لفترات االستراحة المعه$$ودة. وعلى ه$$ذا
األساس، فإن المتغيرات المس$$تقلة ال$$تي يتم الت$$دخل فيه$$ا على مس$$توى$ التمدي$$د والتغي$$ير$ تظ$$ل، في العين$$ة
الضابطة، ثابتة مستقلة. وهو األمر الذي يساعد، بشكل موضوعي، على عملية مقارن$ة النت$ائج المتوص$ل

..إليها عند أفراد العينة التجريبية
وللتوضيح أكثر، إذا أخذنا هذا الموض$$وع )ت$$دريس النح$$و الع$$ربي$ في ض$$وء منهج الق$$رائن لتم$$ام حس$$ان
باإلعدادية المغربية(، فإننا سنختار مجموعتين متماثلتين في مجموع$$ة من الخص$$ائص التربوي$$ة والنفس$$ية
واالجتماعية والعقلية، فندرس النحو للتالميذ بالطريقة القديمة، فتكون تلك العينة ضابطة ومراقب$$ة للنت$$ائج
التي ستترتب عن التجربة في األقس$$ام األخ$$رى. وبع$د ذل$$ك، نج$رب الطريق$ة الجدي$$دة القائم$ة على منهج
القرائن على العينة التجريبية لمعرفة هل: ثم$$ة ف$$وارق بين الطريق$$تين. وبع$$د ذل$$ك، نتس$$اءل عن األحس$$ن

.واألجود؟ ويعني$ هذا أن العينة الضابطة هي األصل، والثانية هي الفرع
يقصد بالعينة التجريبية تلك العين$$ة ال$$تي نخض$$عها$ للتجرب$$ة والتج$$ريب اعتم$$ادا على :*العينة التجريبية 

عرض المعطى$ التجريبي،$ وتقويم$ التجربة كما وكيفا، للمقارنة بين نتائج المجموعة الضابطة والمجموعة
.التجريبية

ومن هن$$ا، يمكن الح$$ديث عن أن$$واع ع$$دة من العين$$ة التجريبي$$ة وطرائ$$ق التج$$ريب، وذل$$ك في عالق$$ة
)حس$$ب الع$$المين األمريك$$يين: كامبل- بالمجموعة الضابطة. وبالتالي، تتم طرائق$ التجريب أو تص$$اميمه 

Campell )وستانلي(Stanley - )عبر ثالثة تصاميم تجريبية، وهي :
.التصميم$ ما قبل التجريبي، أو طريقة المجموعة الواحدة- أ

.التصميم$ شبه التجريبي،$ أو طريقة المجموعتين المتساويتين- ب
التصميم$ التجريبي أو طريقة تدوير$ المعامل- ج

:وعليه، يتضمن التصميم ما قبل التجريبي أو ما يسمى أيضا بطريقة المجموعة الواحدة األنواع التالية
-المجموعة التجريبية الواح$دة باختب$ار$ بع$د التط$بيق، لتحدي$د كفاي$ة تحص$يل التالمي$ذ، أو تحدي$د أن$واع1

. ميولهم
.-المجموعة التجريبية الواحدة باختبارين، قبل التطبيق وبعده2
-المجموعة التجريبية الواحدة باختبار$ قبل التطبيق$ لمجموعة أخ$$رى مش$$ابهة، م$$ع اختب$$ار$ بع$$د التط$$بيق3

للمجموعة التجريبية المعينة.أي: نقارن المجموعات التجريبية والضابطة.
:وثمة طرائق أخرى للتصميم$ شبه التجريبي، أو طريقة المجموعتين المتساويتين، مثل

.مجموعتان: اختبارية وضابطة بدون ضبط )بدون انتقاء منظم أو مقنن( -1
.-مجموعتان اختبارية وضابطة بضبط جزئي، باختبارين قبل التطبيق وبعده2
.-المجموعة التجريبية المختلفة بدون ضبط، باختبارين قبل التطبيق$ وبعده3
.-المجموعة الواحدة باختبارات متعددة قبل التطبيق وبعده4
.-الطريقة االنتقائية أو الطريقة المرقعة؛ لكونها تجمع أكثر من طريقة غير تجريبية5

:أما طرائق التصميم$ التجريبي الحقيقي، فتتمثل في األنواع التالية
.-المجموعتان: التجريبية والضابطة باختبار بعد التطبيق1$
.-المجموعتان التجريبية والضابطة المتطابقتان بأفرادهما، وباختبار$ بعد التطبيق2
.-المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل التطبيق$ وبعده3
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.-المجموعة التجريبية والمجموعتان الضابطتان باختبارات قبل التطبيق وبعده4
. -المجموعة التجريبية والمجموعات الثالث الضابطة، باختبارات$ قبل التطبيق وبعده5
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المحور الثالث: الفرضيات وصالحية االستخدام

ك��ان البحث العلمي اب��داعا ف��ان الم��وطن الحقيقي لالب��داع يكمن في الف��رض العلمي فك��ل تل��كإذا     
االبداعات العلمية والنظريات والقوانين انما كانت في البداية مجرد فرضيات علمية

الفرضيات عملية حساسة وجوهرية في البحث العلمي لذا تحتاج من الباحث جه��دا كب��يرا، فهي تتطلب أن
.يوسع اطالعاته ومعارفه ألن األمر متعلق بميالد فكرة وتخمين جديد في مجال البحث العلمي

مفهوم الفرضية.
- رأي الباحث المبدئي في حل مشكلة الدراسة استنادا� على األطر األدبية.

- محاولة لتفسير ظاهرة معينة تستدعي اختبارا للتثبت من صدقها.
- استنتاجات احصائية مبنية على احتماالت حول مجتمع احصائي.

- عالقة بين متغير مستقل ومتغير� تابع.
- احتماالت أقل من الحقيقة وتمثل أكثر اإلجابات احتماال للسؤال الذي يدور حوله البحث.

-عبارات اخبارية غير استفهامية.
:مما سبق نستنتج ان

الفرضية العلمية حلول مؤقتة..1
الفرضية ترتبط ارتباط وثيق بمشكلة البحث ومتغيراته واسئلته وال تغني عنها..2
الفرضيات تحتمل الصدق والكذب..3
تعبر عن اتساع ثقافة الباحث ومعرفته بالتخصص العلمي المنتمي اليه بحثه العلمي..4

اختبار فروض البحث.
إن الفكرة األساسية في اختبار الفرضية هي حساب الفرق بين قيمة المعلمة التي نفترض��ها للمجتم��ع )في 

الفرضية الصفرية( والقيمة المقابلة له��ا في العين��ة أي الت��ابع اإلحص��ائي,� وننس��ب ه��ذا الف��رق إلى الخط��أ
المعياري للتابع اإلحصائي.

المعيار ال�ذي يس�تطيع� من خالل�ه الب�احث الحكم على ه�ذا الف�رق تتم من خالل قس�مة الف�رق على الخط�أ
المعياري, ثم مقارنة خارج القسمة بالقيمة الجدولية أو ما يسمى بحدود منطقتي القبول والرفض.

خطوات اختبار الفرضيات:
- تحديد نوع توزيع المجتمع, )توزيع طبيعي� – توزيع� حر(

- صياغة الفرضية )الفرض الصفري – الفرض البديل(
 (0.01 – 0.05- اختيار مستوى� الداللة ) 

- اختيار داللة االختبار المناسب ) جمع البيانات من العينة – حساب دالة االختبار(
- اتخاذ القرارات )قبول – رفض( .

اعتبارات عند اختبار الفرضيات:
- أن المنهج األساس��ي الختب��ار الفرض��يات ب��المعنى ال��دقيق ه��و المنهج التجري��بي, ولكن يمكن ألي منهج

بحثي أخر تصاغ له فرضيات ويتم اختبارها بالطرق� المالئمة.
- يجب على الباحث أن يقرر عند صياغة الفرض��يات ن��وع البيان��ات ال��تي س��وف� يس��تخدمها� في معالجت��ه

وأسلوب تحليل البيانات واختبارها� بعد أن يقرر طريقة ومنهج البحث واألدوات التي سيستعين بها.
- في عملية اختبار الفرضيات تكون الفرضية المطلوب اختبارها عبارة عن جملة كاملة تحتمل الص��واب

والخطأ, وتكون متعلقة بقيمة معلمة محددة بهدف الوصول� إلى قرار مناسب.
- الفرضيات تعد وسائل فعالة لتطوير المعرفة حيث تخض��ع لالختب��ار لتحدي��د م��دى ص��حتها بمع��زل عن

رأي الباحث الشخصي, وبالتالي تحقق عملية االختبار درجة عالية من الموضوعية. 
 الفرضيات بشكل عشوائي، وإنم��ا في ض��وء مهارات��ه العلمي��ة ال يصوغ الباحثصياغة فروض البحث. 

 وبالت��الي يجب على وقراءاته واطالعه على الدراسات السابقة وخبرته العملية في المج��ال الم��راد بحث��ه.
الباحث أخذ عدة أمور في االعتبار عند صياغة الفرضيات� وهي كالتالي: 
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·أن تراعي صياغة الفروض عالقتها بطبيعة المشكلة وبأهداف البحث.
· جمع البيانات األولية عن المشكلة، بما في ذلك استعراض أدبيات البحث ومراجعة الدراس��ات الس��ابقة ،

وكل ما له عالقة بموضوع� البحث.
أخذ حدود البحث في االعتبار سواء من حيث الزمان أو المكان.   
 إدراك أن إثبات الفرض يتساوى� في األهمية مع نفيه.      ·
 أن تكون محددة وقابلة لالختبار تمهيًدا لنفيها أو إثباتها.      ·
ينبغي أال تتعارض الفروض مع بعضها البعض.        ·
 أن تصاغ بألفاظ بسيطة وعبارات سهلة.       ·
   أن تكون معقولة وال تعارض مع الحقائق المعروفه والنظريات والمسلمات العلمية.      ·
 ( المس��تقلة والتابع��ة. مث��ال: العالق��ة بين المؤه��ل العلميVariable أن تحدد العالقة بين المتغيرات )  ·

ومستوى� أداء العمل.
 عالقة طردية: كلما زاد المؤهل العلمي كلما ارتفع مستوى أداء الموظف.    ·
 عالقة عكسية: كلما زاد المؤهل العلمي كلما انخفض مستوى� أداء الموظف.�    ·
 عالقة صفرية )عالقة عدم(: ال توجد هناك عالقة بين زيادة المؤهل العلمي وأداء الموظف� لعمله.    ·

الفرق بين الفرضية والظن

الفرضية هي احتماالت ألسباب مشكلة ما مبنية على خبرة الباحث وسعة إطالع��ه، أم��ا الظن فه��و� عب��ارة
عن بعض التفسيرات المتسرعة والبعي�دة عن الواق�ع والحقيق�ة وتنقص�ها ال�دليل الم�ادي، وتش�ابه إلى ح�د

كبير التفسيرات التي تروج لها بعض األخبار الصحفية من باب اإلثارة أو السرعة في نشر الخبر.
أنواع الفرضيات:

أنواع 
الفرضيات

حسب الطريقة 
االحصائية

حسب طريقة االشتقاق

  :  االستنباطية  الفرضيات 
قياس معرفة جديدة بمعرفة سابقة

"الجزء من الكل"

مالحظة

نموذج

فرضية

نظرية

الفرضيات االستقرائية:
التعرف على الكل من خالل الجزء
باالعتماد على المالحظة والتجربة

نظرية  قراراختبارفرضية 

  الصفرية:     الفرضيات
بانع����دام ق����رار فيه الب����احث يتخذ

متغ���يرن بين العالقة أن أو الف���روق
صفر يساوي

  موجهة-     -الغير     البديلة     الفرضيات
فروق� بوجود قرار فيه الباحث يتخذ

تحديد دون متغ�����يرين بين عالقة أو
العالقة نوع أو الفروق اتجاه

الفرضيات البديلة الموجهة:

بوج����ود ق����رار الب����احث فيها يتخذ
مع متغ���يرين بين عالقة أو ف���روق

العالقة ن��وع أو الف��روق اتجاه تحديد
موجبة( – )سالبة
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المتغيرات في البحث العلميالمحور الرابع: 

المتغ��يرات في البحث العلمي له��ا اك��ثر من تص��نيف� وف��ق المعي��ار التص��نيفي له��ا، تختل��ف ان��واع    
المتغيرات في البحث العلمي حسب ن��وع البحث، في االبح��اث التربوي��ة اختالف عن االبح��اث االكاديمي��ة

.في المتغيرات التي يتناولها الباحث بالدراسة والمعالجة اثناء إعداد االبحاث العلمية
بعض انواع البحوث العلمية في انواع علوم مح�دودة تت�وافر اربع�ة ان�واع للمتغ�يرات م�ا بين المتغ�يرات
التابعة والمتغيرات الوسيطة والمتغ��يرات المس��تقلة والمتغ��يرات الض��ابطة لك��ل المتغ��يرات الموج��ودة في

الباحث العلمي هو الخالق لتلك المتغيرات بتحديده السابق لمشكلة الدراسة وموضوعها المقصود�. الدراسة
.بالبحث والوصول الى نتائج

العالقة بين المتغيرات في البحث العلمي تتعدد وتتشعب في ما بينها الى حد ملحوظ� من ِقبل الباحث نفس��ه
ويرصده اثناء العمل على إعداد االطار النظري� للبحث من خالل كتابة ورسم شبكة العالق��ات للمتغ��يرات

.في الدراسة القائم على إعدادها

تعدد المتغيرات في البحث الواحد امر جيد بال شك، وعلى الرغم من ان��ه ي��دل على ق��درة الب��احث العلمي
على الرص��د والتجرب��ة وتحدي��د� العالق��ات والت��أثيرات� بين المتغ��يرات اال ان��ه يحت��اج الى عم��ل كث��ير من

 . وحجمها مع الخطة الزمنية المحددة في بحثه الباحث، وُيخطئ الباحث عندما ال يضبط دراسته
تعريف المتغير:

ص��فات واش��ياء م��ا تتغ��ير وتأخ��ذ ح��االت او قيم عددي��ة مختلف��ة ومتغ��يرة،: المتغير في البحث العلمي هو
بمعني اخر المتغ�ير ه�و ك�ل م�ا قاب�ل للتغ�ير الكمي والكيفي . تض�م االبح�اث العلمي�ة موض�وع� ومش�كلة
دراسة واحدة، لتلك المشكلة الكثير من المتغيرات المتصلة بها وفي الوقت نفسه مترابطة تل��ك المتغ��يرات

.وبينها عالقات مختلفة
أي هو كل ما يقب�ل القي�اس الكمي او الكيفي، ك�ل م��ا يتغ�ير فه��و متغ�ير� ذل��ك التعري��ف الع��ام االحص��ائي
للمتغير، ربما يكون المتغير في البحث العلمي مسمى لكل ما يمكن للباحث ان يدرس��ه في البحث الخ��اص

.به
يعمل الباحث العلمي اثناء إعداد البحث العلمي على دراس��ة المتغ��يرات المتعلق��ة بمش��كلته البحثي��ة، يرس��م
ويحدد الباحث العالقة بين المتغيرات وتأثيرها� على البحث من خالل إعداد وكتابة خريطة المتغ��يرات في

 والمتغ��يراتمنها المتغير المستقل، والمتغ''ير الت''ابعبحثه العلمي. تضم الدراسة البحثية اكثر من متغير، 
.المتداخلة سواء كانت متغيرات ضابطة او متغيرات وسيطة

انواع المتغيرات في البحث العلمي
: -المتغير المستقل1

المتغير المستقل هو: المتغير الذي يؤثر على المتغيرات االخرى وال يتأثر به��ا، المتغ��ير المس��تقل ه��و م��ا
اخت��اره الب��احث من ص��فات قابل��ة للقي��اس الكمي او الكيفي لتق��وم بالت��أثير� على ك��ل او بعض المتغ��يرات
االخرى الموجودة في الدراسة العلمية ومرتبطة بعالقة ما مع موضوع� البحث. يسعى الب��احث الى تفس��ير

.العالقات والتأثيرات بين المتغيرات في البحث العلمي االكاديمي
يعالج الباحث العلمي المتغير المستقل بمجموعة من الضوابط والخطوات� البحثية الممنهجة ، توجد� ف��روق
بين المتغيرات وبين المتغير المستقل، يستغل الباحث العلمي وجود� المتغ��ير او غياب��ه، او الف��روق� الكمي��ة
او الكفية بين المتغيرات، الغرض في النهاية هو قدرة الباحث على ض��بط المتغ��يرات المس��تقلة في البحث

.القائم على اعداده
-المتغير التابع2

المتغير التابع هو: المتغير الذي يتبع المتغير� المستقل، التأثير من المتغير المستقل يقع على المتغير التابع،
من السهل جًدا قي��اس الت��أثيرات على المتغ��يرات التابع��ة، المتغ��يرات التابع��ة في مش��كلة البحث او البحث
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العلمي كك��ل هي م��ا ُتظه��ر المتغ��ير المس��تقل في الدراس��ة العلمي��ة. العالق��ة بين المتغ��يرات في االبح��اث
العلمية التجريبية او التربوية هي ما تم��يز بين ان��واع المتغ��يرات وأي منهم متغ��ير ت��ابع وأي منهم متغ��ير

.مستقل صاحب التأثير والمقصود بالمعالجة
مالحظة:

يتم التميز بين المتغير المستقل والتابع وفق معرفتنا� بمن هو صاحب التأثير على االخر كما تم التوضيح  
في ما مضى، ومن المهم ان تعرف ان المتغير المستقل يس��بق المتغ��ير� الت��ابع زمانًي��ا؛ ألن��ه اق��دم� من��ه في
العبارة البحثية او كما نسميه الوجود، ومن اكثر الصفات تميًزا للمتغ��يرات المس��تقلة ان المتغ��ير المس��تقل

.هو الذي يخضع لسيطرة الباحث؛ ألنه هو من اختاره و وضعه بالدراسة او البحث
-المتغيرات الداخلية، او المتغيرات الوسيطة3

المتغير الوسيط في البحث العلمي احد انواع المتغيرات ذات الدور� الثانوي في البحث؛ الذي جعله��ا هك��ذا
هو عالقتها وحجمها بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة. نجد المتغير الوسيط� يقوم بدور� الوساطة
ما بين المتغير المستقل والمتغير� التابع، يختار الباحث العلمي تحدي�د المتغ�ير� الوس�يط� من اج�ل المس�اعدة
في تمرير التأثيرات على المتغيرات التابعة، او المشاركة في رصد الت��أثيرات والعالق��ات بين المتغ��يرات

.التابعة والمتغيرات الوسيطة
في االبحاث التربوية والتجريبية نحتاج الى توفير متغيرات داخلية وسيطة تكون السبب في الت��أثير وليس
الفاعلة له، يحتاج الباحث العلمي الى تلك العوامل المساعدة للمتغيرات التجريبي��ة من اج��ل ض��بط وتحكيم
متغيراته البحثية الداخلية. من العوامل المساعدة للباحث العلمي في ض��بط المتغ��يرات ق��درة الب��احث على

.التميز بين المجموعات التي تتم مالحظة ودراسة التأثيرات عليها والعالقة بينهما
من االهمي���ة بمك���ان ان يس���تطيع الب���احث العلمي رس���م خارط���ة للعالق���ة بين المتغ���يرات في الرس���الة

.العلمية ،والعمل المستمر على تحكيم المتغيرات الداخلية والخارجية
يلج��أ الب��احث العلمي الى تحلي��ل التغ��اير وكيفي��ة ح��دوث التغ��اير� و اس��تخدام االحص��اء؛ من اج��ل جم��ع

.االستدالالت على المتغيرات الداخلية والخارجية
-المتغيرات الضابطة4

انواع المتغيرات في البحث العلمي متغيرات كمي��ة وكيفي��ة، ومتغ��يرات� تابع��ة واخ��ر مس��تقل، ومتغ��يرات
وسيطة واخرى متغيرات غير ما سبق “متغيرات ض��ابطة” وفي ه��ذا الن��وع من ان��واع المتغ��يرات يك��ون
المتغير المستقل معني في االطار التجريبي أي انه جزء من اجزاء الهيكل التجريبي� للدراسة وليس متغير

.مستقل. يتم هذا من خالل الحاجة الى ضبط التجربة في االبحاث العلمية التجريبية
المتغ��يرات التص��نيفية يتم تحكيمه��ا في البحث والتجرب��ة اذا ك��انت ج��زء من االط��ار التجري��بي التجرب��ة
البحثي��ة، تقلي��ل الت��أثيرات الخاص��ة ب��المتغيرات الض��ابطة اثن��اء التجرب��ة يحت��اج الى تص��نيف المتغ��يرات

.والوصول� الي صاحب التأثير� الحقيقي من المتغيرات
الفرق بين المتغيرات

الفرق بين انواع المتغيرات في البحث العلمي يمكن ان يتم استنتاجه بسهولة بع��د ان تم ع��رض وتوض��يح
.انواع المتغيرات والعالقة بينها فيما تم عرضه اعاله

الفارق االساسي� بين المتغ��يرات والمم��يز� له��ا ه��و ن��وع العالق��ة في م��ا بين تل��ك المتغ��يرات، ف��المتغيرات
المستقلة هي صاحبة التأثير، اما المتغيرات التابعة فهي من يقع عليها جمة تأثيرات المتغير المستقل اثن��اء
 التجربة، ام�ا المتغ�ير الوس�يط فال يح�دث ت�أثير للمتغ�ير المس�تقل على المتغ�ير الت�ابع، المتغ�ير الوس�يط�

.للتأثيرات بين المتغيرات
نجد بعضها المتغيرات الوصفية وهي ليست متغيرات تابعة او مستقلة في بعض الحاالت، لها ت��أثير على

.المتغير التابع ويجب على الباحث العلمي ضبطها� اثناء دراسة و اجراء التجربة العلمية
اهمية' المتغيرات في الدراسات واالبحاث االكاديمية؟'

تتضح اهمية المتغيرات في الدراسات االكاديمية او االبحاث العلمية من خالل عدد من نق��اط االنتف��اع من
 احتواء الدراسة على اكثر من متغير امر يساعد الباحث العلمي وُيحس��ن المتغيرات االساسية في البحث،

.من صورته امام اساتذته المشرفين على الرسالة والمناقشين له
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تعام��ل الب��احث العلمي م��ع المتغ��يرات الض��منية لمش��كلة البحث يحت��اج الى الكث��ير من المهني��ة العلمي��ة
والتوجيهات االرشادية والتعاون في م��ا بين المش��رف والب��احث العلمي؛ كي يس��تطيع الب��احث الق��ائم على
الدراسة تحديد المتغيرات، وكيفية ذكرها واالس�تفادة منه�ا في الرس�الة العلمي�ة، ذل�ك باإلض�افة الى رس��م

.وتكوين شبكة المتغيرات الخاصة بالبحث
خصائص المتغيرات في البحث العلمي تساعد الباحث العلمي على تحديد اهميتها في الدراس��ة، حيث انن��ا
نج��د ق��درة الب��احث على ض��بط المتغ��ير من خالل الرص��د والمالحظ��ة والقي��اس الكمي والكيفي للمتغ��ير،
الجمع والتص��نيف بين المتغ��يرات ان دل فإنم��ا ي��دل على تق��دير الب��احث لدراس��ته كله��ا وم��ا تتض��منه من

.المتغيرات في البحث العلمي
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