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 الخطة البحث:المحور األول: 
 مفهوم خطة البحث:

أو الرسائل العلمية، ومن خاللها العلمية المرشد والمنظم لألبحاث التصور الشامل و خطة البحث هي   
، وتعدد الخطط بوجهها العام أداة مهمة في تنظيم واخراجها تنفيذ الرسالةتطبيق و يشق الباحث طريقه نحو 
يمكن بناء مدينة سكنية دون وضع خطة ُمسبقة، وال يمكن التنقيب عن اآلثار أو األعمال البشرية، فال 

المعادن الثمينة دون وضع الخطة التي تسهل من ذلك اآلمر، وال يمكن القيام بأي اختراع بشري دون 
وضع خطة دقيقة ُمنظمة، وعلى نفس الدرب البحث العلمي الذي تلزمه خطة دقيقة تسهل من عملية 

  ة.ومن ثم الخروج إلى النور بصورة إيجابيالتنفيذ، 

فر فيه بعض الخصائص التي ُتسهم في إخراجه بصورة ولكي ي كون البحث العلمي جي ًِّدا ال ُبدَّ أن تتوَّ
 :متميزة، ومن أهم هذه الخصائص

 االختيار المناسب لعنوان البحث. 
 اإللمام الجيد بموضوع البحث. 
 وضع ُخطَّة البحث. 
 وضوح األسلوب. 
 الترابط بين أجزاء البحث. 
 ضافة جديد في مجال البحث  .البدء من حيث انتهى اآلخرون، وا 
 توفير مصادر كافية عن مجال موضوع البحث. 

 :الشروط التي ينبغي أن تتوافر في خطة البحث

ينبغي أن تكون خطة البحث العلمي مختصرة وواضحة، وعلى صلة وطيدة بموضوع البحث  -1
 عناصرها.العلمي في جميع 

أن تساق خطة البحث العلمي وفًقا للمعلومات التي تتوافر لدى الباحث العلمي، باإلضافة إلى ما  -2
 يتم جمعه من معلومات وبيانات عن موضوع البحث العلمي.

 يجب أن تخلو خطة البحث العلمي من أي ألفاظ ُمبهمة يصعب فهمها أو تحمل تأويالت متعددة. -3

 شروط خطة البحث:

 :البحث ذات جودة وُتؤتي ثمارها ال ُبدَّ من توافر بعض الشروط بها، والتي تتمثَّل في لتكون خطة
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  أن يتم وضعها بعد القيام بدراسة كافية من الباحث حول الدراسات والبحوث السابقة التي تمَّت في
 .مجال البحث

 أن تكون عناصر الخطة متكاملًة، وُتحق ِّق وحدة البحث. 

 مع المادة العلمية التي وضعت في البحثأن توضح الخطة كيفية ج. 

 ترتيب العناصر والخطوات ترتيًبا منطقيًّا. 

 أن ُتجيب عن أسئلة البحث التي تم طرحها. 

  الخطة الجيدة هي التي يمكن أن ُتعطي نتائج واحدة إذا ما قام شخصان بإجراء بحثهما بناًء على
 .تنفيذها

 علمي صحيح توثيق جميع االقتباسات في خطة البحث بأسلوب. 

 :عنوان البحث
يتم وضع عنوان البحث بعد تحديد مشكلة البحث بالنسبة للباحث؛ فالعنوان هو الذي يوضح مجال 

 :المشكلة، والعنوان الجيد تتوافر فيه شروط
  الوسطية فال يكون العنوان طوياًل ُمطنًبا أو قصيًرا ُمخاًل. 
 أن ُيعب ِّر عن ُمحتوى موضوع البحث. 
  العنوان ُمبتكًرا وغير تقليديأن يكون. 
 أن يكون خالًيا من جميع األخطاء اللغوية. 
 أن يكون واضًحا ال يحتمل التأويل. 
 أن تتم صياغته بلغة علمية بسيطة. 
 أن يُدلَّ على المنهج البحثي الذي سوف يستخدمه الباحث. 

الباحث الختيار  تحديد األسباب التي دفعت .تحديد وتوضيح أهمية الموضوع الذي يجري بحثه .
 ويتكون عموما من:  الموضوع الذي قام ببحثه ودراسته

 مجال مشكلة البحث. 

 أهمية البحث. 

 تحديد جوانب الضعف والنقص في مجال البحث. 

  توضيح الجهود والدراسات السابقة في هذا المجال، وجوانب القصور فيها وما سوف يتميز به
 .آلخرين بجدوى وأهمية بحثه العلميبحثه عن األبحاث السابقة، وذلك إلقناع ا

 توضيح أسباب اختيار الباحث لمشكلة بحثه. 

 تحديد فئة المستفيدين من هذا البحث. 
 :تحديد مصطلحات البحث“
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د تلك المصطلحات ويذكر مفهومها  لكل بحث مصطلحات ومفاهيم خاصة به، وعلى الباحث أن ُيحد ِّ
اتفاق الباحث والقارئ على مفهوم موحد لمصطلحات كجزٍء من خطة البحث الجيد، والهدف من ذلك هو 

 :الدراسة التي سوف تتكرر بطبيعة الحال فيها، وينبغي أن يكون تعريف المصطلحات على النحو التالي

 ع وغير موجز  .أن يكون التعريف غير ُموسَّ

 أن يكون بعبارات واضحة بعيًدا عن الكنايات والتأويل. 

الدراسة: يقصد بالتعريف النظري هو ذلك التعريف العلمي المتخصص التعريفات اإلجرائية لمتغيرات ف
بالمصطلحات، والذي غالبًا ما يقتبسه الباحث من المصادر والمراجع العلمية المتخصصة، أما التعريف 
اإلجرائي فهو عبارة عن اإلجراء أو الطريقة التي سيستخدمها الباحث من أجل قياس ذلك المتغير، ويجب 

 عريفات النظرية واإلجرائية على جميع متغيرات الدراسةأن تشمل الت
: ويكون ذلك من خالل عبارات محددة ودقيقة، وغالبًا يتم التطرق إلى أهمية الدراسة من أهمية الدراسة

األهمية النظرية للبحث، أي ما الذي ستضيفه الدراسة للمعرفة اإلنسانية  :خالل قضيتين أساسيتين وهما
  .حول ذلك الموضوع

األهمية التطبيقية للبحث، بمعنى أين يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في الواقع؟ أهداف الدراسة: أصبح 
من الضروري والمهم وجود فقرة خاصة تحتوي على األهداف الرئيسة والفرعية التي يجب تحقيقها من قبل 

ات الدراسة: ويسميها البعض محدد الدراسة، وتصاغ األهداف بطريقة تعكس أسئلة الدراسة أو فرضياتها
نما تشمل أيضًا  حدود الدراسة، وال تشير فقط إلى الصعوبات التي تواجه الباحث أثناء قيامه بالدراسة، وا 

 الحدود المكانية والزمنية للدراسة
 اإلطار النظري  :الفصل الثاني

  .الدراسات السابقة .
 والعينةمجتمع الدراسة  :الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

ح الباحث إجراءات الدراسة التي من خاللها ُيجيب عن مشكلة الدراسة  :منهج البحث وأدواته وفيها ُيوض ِّ
 :ويثبت صحة فرضياتها؛ لذا عليه أن يوضح منهج بحثه وأدواته من خالل

 تحديد منهج البحث. 
 تحديد مجتمع الدراسة. 
  أهداف البحثتحديد األدوات والمقاييس التي سيستخدمها في تحقيق. 
 توضيح األساليب اإلحصائية التي سيستخدمها في البحث. 

 تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية .أدوات جمع البيانات .وحدة التحليل و
 (النتائج الخاصة بخصائص العينة)التحليل الوصفي :الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 (الدراسة)اإلحصائي االستداللينتائج اختبار العالقات بين متغيرات 
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  :الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات .نتائج اختبار فرضيات الدراسة
 .المالحق .قائمة المراجع :المراجع والمالحق .التوصيات .االستنتاجات .ملخص النتائج

المصادر  فرق بينوُيقصد بالمصادر والمراجع تلك التي استند الباحث إليها في كتابة خطة بحثه، وهناك 
يتمثل في أن المصدر هو ما كانت فكرة المؤلف فيه أصلية، وهو ما ُيعالج موضوًعا بعينه، وهو  والمراجع

الكتاب القديم الذي يضع أساس العلم، أما المرجع فهو الكتاب الذي تناول موضوًعا ما تم وضع أساسه 
 .في كتب المصدر؛ فالمرجع يستقي معلوماته من كتب المصادر

معلوماته، وينبغي أن ُيشير إدراج المصادر والمراجع التي استقى منها الباحث  خطة البحث أساسياتومن 
إلى المعلومات التي يقتبسها من المصدر أو المرجع وُيوث ِّق ذلك في هوامش البحث باألسلوب العلمي 
للتوثيق، ثم ُيعد  قائمة بالمراجع والمصادر يتم ترتيبها وفًقا للترتيب الهجائي ألسماء الُمؤل ِّفين، ويتم إدراج 

 :المرجع أو المصدر وفًقا لما يلي

 .اسم المؤلف، وسنة النشر، وعنوان المرجع أو المصدر، ومكان النشر، والناشر

 :ُطرق الحصول على المراجع والمصادر
 :يحصل الباحث على مصادره ومراجعه مما يلي

 الُكتب العربية. 
 الُكتب األجنبية. 
 الُكتب المترجمة. 
 الموسوعات. 
 حف والدوريات  .المجالت والصُّ
 المؤتمرات والندوات. 
 (رسائل العلمية األكاديمية )الماجستير والدكتوراهال 
 مواقع وصفحات اإلنترنت. 

 :في نهاية الُخطَّة ال ُبدَّ من كتابة
 النتائج والتوصيات. 
 الخاتمة. 

ل إليه في بحثه من  ويكونان على شكل نقاط وليست بطريقة سردية، ويبين فيهما الباحث ُخالصة ما توصَّ
 .والمقترحات التي يطرحها على القارئ نتائج، وما أهم التوصيات 

* 

 

 

 

 

 

https://www.mobt3ath.net/dets.php?page=154&title=%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.mobt3ath.net/dets.php?page=154&title=%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.mobt3ath.net/dets.php?page=154&title=%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=543&title=%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%9F
https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=543&title=%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%9F
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 المحور الثاني: المجتمع االحصائي ومتغيرات البحث
 تعريف المجتمع األحصائي:

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

ويشكل المجتمع المجموع الكية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة 
  بالمشكلة المدروسة.

فهو إذا يختلف عن مفهوم المجتمع بشكله العام فهنا نحن مجتمع الدراسة بخصائصه و فئاته ,أي نحن ال 
 .أو خصائصهنتناول جميع فئات المجتمع 

المجتمع اإلحصائي هو عبارة عن جميع المفردات موضع الدراسة والتي نرغب في معرفة حقائق عنها 
سواء كانت على شكل إنسان أو حيوان أو جماد أو درجات امتحان أو منازل أو مزارع أو سفن ... الخ. 

و عدد المنازل بهذه وقد يتكون المجتمع من عدد محدود من المفردات مثل عدد أفراد مدينة ما أ
أو عدد النجوم أو  عدد البنايات في الجزائرالمدينة ... الخ، أو يتكون المجتمع من عدد غير محدود مثل 

 .... الخ ....عدد حبات القمح في مزارع 
ويحدد الباحث الوحدة التي تجري عليها عملية المعاينة , ويعتبر هذا التحديد بمثابة تعريف للمجتمع , 

 حديد يتضمن:فهذا الت
 .العناصر أو الوحدات التي يتكون منها المجتمع-1
 .الموقع الجغرافي -2
  .حدوده الزمنية-3

 يمكن تصنيف المجتمع حسب متغيرين هما: تصنيف المجتمع:
 .المعلومية 
 .التجانس 

 ثانويات تالميذيعني أننا يمكننا التعرف على جميع أفراده، فمثاًل إذا كان المجتمع : معروفالمجتمع ال
والوصول إلى أي طالب في أي مدرسة.  الوالية، فيمكنا الرجوع إلى جميع إدارة المدارس في البويرة والية

 فيكون هنا المجتمع معروف، حيث نعرف عددهم وتوزيعهم وبياناتهم.
 ألمخدراتعندما ال يمكن حصر جميع أفراده، فمثاًل إذا كان المجتمع هو مدمني : غير معروفالالمجتمع 

 مشاهدي الفضائيات ... الخ. واالتصاالتو المدخنين، أو المقبلين على الزواج، أو عمالء شركات 
فإننا ال يمكننا حصرهم عددًا، وال الوصول إلى أي منهم بشكل محدد ودقيق. ويكون المجتمع غير 

 معروف.
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مثاًل: إذا كنا ندرس  إذا جان أفراد المجتمع لهم نفس الصفات المرتبطة بالدراسة،: متجانسالمجتمع ال
في المرحلة االبتدائية، فإن مجتمع الدراسة هو  البدنية والرياضية  المعوقات التى تواجه مدراسات التربية

جميع مدرسات التربية الفنية، وهناك اشتراك في صفات: الجنس )كلهن أناث(، والتخصص، والمؤهل، 
 وطبيعة العمل.... نجد أن أفراد المجتمع متجانسين.

إذا كان يوجد اختالفات بين أفراد المجتمع في إطار حيز الدرسة بمعني: إذا : دم تجانس أفراد المجتمعع
كان مجتمع الدراسة هو معلمي المرحلة الثانوية، وموضوع الدراسة هو التحصيل الدراسي، فإن معلمي 

اد عملية، وبعضهم لديه المرحلة الثانوية ليسوا متجانسين، ألنهم ذكور وآناث، ومعلمي مواد نظرية ومو 
 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 متجانسًا أو غير متجانس 

 

 يمثل انواع المجتمع االحصائي. 10الشكل رقم 

وهي جزء من مفردات المجتمع يتم اختيارها بحيث تكون ممثلة للمجتمع ككل. : العينة اإلحصائية-2
وأسلوب أخذ العينات شائع االستعمال عند إجراء الدراسات والبحوث اإلحصائية ألن تكاليفه أقل، 

مقارنة بأسلوب الحصر الشامل الذي يتم فيه جمع البيانات وبواسطته يمكن الحصول على نتائج سريعة، 
من كل مفردات المجتمع. وتمثل العينة على سبيل المثال جزء من سكان مدينة معينة أو جزء من منازل 
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هذه المدينة أو جزء من درجات الطالب ألحد المقررات الدراسية وهكذا. ويوجد علم خاص بطرق أخذ 
حصائية ومن العينة اإلحصائية يتم الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها على العينات يسمى المعاينة اإل

المجتمع اإلحصائي محل الدراسة ككل. وفى حالة احتمال عدم تمثيل العينة تمثيال حقيقيا، فإن االستدالل 
 اإلحصائي يمكن الباحث من قياس الخطأ الناتج عن ذلك. 

المجتمع األصلي وتحديد خصائصه و األطر التي سيتم بعد أن يتم تعريف  تحديد حجم العينة -3
وهناك  .استخراج العينات منها ,يقوم الباحث بعد ذلك بتحديد حجم العينة التي سيقوم بالتعامل معها

فيذكر كل من  .مجموعة من الخطوات األساسية التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تحديد حجم العينة
 :د من هذه الخطوات وهيجالل سناد و إبراهيم رزوق عد

  حجم المجتمع األصلي وتجانسه: -أ
  دقة المعلومات: -ب
 :توفر اإلمكانيات المادية و الزمنية -ج

وهي أبسط أنواع العينات إذ يجب مراعاة تكافؤ الفرص لجميع الوحدات في العينة العشوائية البسيطة: 
المحدودة والمتجانسة، مثل مجتمع طالب كلية المجتمع األصلي، ويوصى باستخدامها في المجتمعات 

معينة، أو مجتمع عمال مصنع معين، أو مجتمع مزارع لمحصول معين. ونقوم عند سحب عدد أفراد 
العينة من أفراد المجتمع بتحديد إطار للمجتمع وترقيمه، ثم استخدام الجداول العشوائية أو بطاقات في 

 اسب اإللى وهكذا. جيدا، أو استخدام الح صندوق بعد خلطها
هي أن يقسم المجتمع إلى طبقات طبقا لمعايير أو ضوابط معينة ) طبقة العينة العشوائية الطبقية: 

ثم يختار عينة عشوائية بسيطة من هذه الطبقات. وبذلك نضمن تمثيل  ( الفالحين مثآل‘ العمال‘ المثقفين
ية، ويوصى باستخدامها في المجتمعات العينة النهائية لجميع طبقات المجتمع حسب أهميتها النسب

 .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 المجتمع-1
 .تحديد حجم العينة-2
 .1ائص المجتمع السابق تحديدها في الخطوة تحديد المجموعات الفرعية بناء على خص-3
تصنيف أفراد المجتمع وفقًا للمجموعات الفرعية السابق تحديدها و بحيث ينتمي كل فرد لمجموعة -4

 .واحدة فقط, وذلك حتى ال تتداخل المجموعات
 اختيار عينة عشوائية بسيطة من كل مجموعة فرعية بنفس الطريقة السابق تحديدها في المعاينة-5

 .العشوائية البسيطة
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وهي تأخذ من قائمة بها أسماء الوحدات، واختيار وحدات جزئية منها العينة العشوائية المنتظمة :*
لتتكون منها العينة المنتظمة. ويراعى في االختيار أن تكون المسافة ثابتة بين أي وحدة والسابقة لها من 

حظة أن نختار الوحدة األولى من العينة عشوائيا وحدات العينة، لجميع وحدات العينة المسحوبة. مع مال
إذا سحبت عينة منتظمة من طالب جامعة الملك سعود من قوائم الطالب المقبولين  :وعلى سبيل المثال

بأحد األعوام، بأخذ الطالب األول عشوائيا من القائمة األولى، ثم نضيف مقدار ثابت على الرقم المسلسل 
لنحصل على الطالب الثاني )أي نختار طالب من كل مائة طالب  في القوائم ( للطالب وليكن الرقم مائة 

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

ل في العينة , كترتيب ترتيب أسماء المجتمع عشوائيًا بحيث يترك لهم فرص متساوية لالختيار و الدخو -1
 .ثم ترقم ترقيمًا تسلسلياً  , األسماء ترتيبًا أبجديا

تحدد مسافة االختيار ليتم االختيار بموجب نظام معين , ومسافة االختيار هي المسافة التي تفصل -2
 بين كل وحدة من وحدات العينة المختارة و الوحدة التي تليها يتم تحديد المسافة بتقسيم مجموع وحدات

 : 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 من -3
ثاني فرد أو الوحدة الثانية  وحدات العينة , تضاف مسافة االختيار للرقم المختار ويكون الرقم الناتج هو

من وحدات العينة , يتابع هذا اإلجراء حتى يتم الحصول على حجم العينة المطلوب مثال على كيفية 
 :اختيار عينة منتظمة

 مدرس هم جميع المدرسين في إحدى المناطق التعليمية 5555المجتمع مكون -1
 .555حجم العينة المرغوب فيه  -2
المنطقة على قائمة بأسماء جميع المدرسين مرتبة ترتيبا أبجديا .ورغم أن القائمة يحصل الباحث من -3

 ليست مرتبة عشوائيا إال أن ذلك أفضل ما يمكن الحصول عليه
,أي أن المسافة التي تقع بين كل فرد في 15=555÷5555قسمة حجم المجتمع على حجم العينة أي -4

 .15العينة والفرد الذي يليه هي 
بطريقة عشوائية ونبدأ االختيار من القائمة بدءا بالرقم الذي حصلنا  15و1رقم بين  اختيار-5

 .4عليه .ولنفرض أن هذا الرقم 
 555,وهكذا حتى نحصل على 34,24,ثم االسم رقم 14نختار االسم الرابع من القائمة يليه االسم رقم -6
 فرد
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نوع من العينات في حالة المجتمع الكبير األمر :ويستخدم هذا ال ( العينة المتعددة المراحل ) العنقودية
الذي يصعب معه إعداد إطار لكل مفردات المجتمع، أو تباعد مفردات المجتمع جغرافيا مما يزيد من 
تكاليف البحث وزمن إجراءه. وطريقة اختيار هذا النوع من العينات هي أن نقسم المجتمع إلى وحدات 

الغربية  –العربية السعودية تقسم إلى خمسة مناطق أولية هي الوسطى أولية ، على سبيل المثال، المملكة 
الجنوبية ثم نختار عينة عشوائية من هذه الوحدات األولية ، ولتكن مثال  –الشمالية  –الشرقية  –

) الوسطى والغربية ( كمرحلة أولى، ثم نقسم كل وحدة من الوحدات المختارة إلى وحدات ثانوية ولتكن 
ثم نقسم كل وحدة من الوحدات الثانوية المختارة إلى ‘ سية(، ثم نأخذ عينة منها كمرحلة ثانية)إمارات رئي

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

موضوع البحث، وال نحتاج لعمل إطار لهذا المجتمع، ولكن نختار لكل طبقة عدد  لها عالقة بالظواهر
معين من المفردات يتناسب مع حجم هذه الطبقة في المجتمع، وبذلك نحصل على عينة تمثل فيها 

وتفيد هذه العينة الحصصية عندما نرغب في  .الطبقات المختلفة بنفس أهميتها النسبية في المجتمع
 .المجتمع في برنامج تعليمي أو اقتصادي أو إذاعي أو انتخابي بطريقة سريعة استطالع رأي

 تتشابه مع العينة الطبقية، ولكنها تختلف حيث يتدخل الباحث في اختيار أفراد العينة./ 
 هذه العينة ال يمكن تعميمها بشكل دقيق/ 
يشترطها الباحث في كل مفردة مختارة وتقوم على أساس االختيار لمعايير معينة، العينة المعيارية : *

 .على حدة في مفردات العينة
من المعروف أن العينة الضابطة هي محك التجريب، وهي التي تضبط نتائج العينة  :* العينة الضابطة

بمعنى أن العينة الضابطة مستقلة عن العينة التجريبية، فهي تبقى ثابتة كما كانت في الحالة  .التجريبية
على عكس العينة التجريبية، فهي التي تخضع للتجربة والتجريب والمقايسة. ومن ثم، البد أن العادية. 

تكون خصائص العينة الضابطة هي الخصائص نفسها التي توجد في العينة التجريبية، مثل: المستوى 
 ...ةالدراسي، والجنس، والعمر الزمني، والعمر العقلي، والظروف األسرية واالجتماعية واالقتصادي

مراقبة نتائج العينة التجريبية بشكل موضوعي، فإن العينة الضابطة تظل متمتعة  ":وظيفة هذه العينة هي
بظروف يغيب فيها المتغير الخاضع للتجربة. وفي المثال السابق المتعلق بأثر التعب على التحصيل 

نفسها السابقة عن الدراسي، فإنه، بالنسبة للعينة الضابطة، يبقى أصحابها خاضعين للظروف 
التجريب.أي: اتباع أسلوب التعليم كما كان عليه من قبل خاضعا لفترات االستراحة المعهودة. وعلى هذا 
األساس، فإن المتغيرات المستقلة التي يتم التدخل فيها على مستوى التمديد والتغيير تظل، في العينة 

وضوعي، على عملية مقارنة النتائج المتوصل الضابطة، ثابتة مستقلة. وهو األمر الذي يساعد، بشكل م
 ..إليها عند أفراد العينة التجريبية
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وللتوضيح أكثر، إذا أخذنا هذا الموضوع )تدريس النحو العربي في ضوء منهج القرائن لتمام حسان 
باإلعدادية المغربية(، فإننا سنختار مجموعتين متماثلتين في مجموعة من الخصائص التربوية والنفسية 
واالجتماعية والعقلية، فندرس النحو للتالميذ بالطريقة القديمة، فتكون تلك العينة ضابطة ومراقبة للنتائج 
التي ستترتب عن التجربة في األقسام األخرى. وبعد ذلك، نجرب الطريقة الجديدة القائمة على منهج 

بعد ذلك، نتساءل عن األحسن القرائن على العينة التجريبية لمعرفة هل: ثمة فوارق بين الطريقتين. و 
 .واألجود؟ ويعني هذا أن العينة الضابطة هي األصل، والثانية هي الفرع

يقصد بالعينة التجريبية تلك العينة التي نخضعها للتجربة والتجريب اعتمادا على  :*العينة التجريبية 
جموعة الضابطة والمجموعة عرض المعطى التجريبي، وتقويم التجربة كما وكيفا، للمقارنة بين نتائج الم

 .التجريبية
ومن هنا، يمكن الحديث عن أنواع عدة من العينة التجريبية وطرائق التجريب، وذلك في عالقة بالمجموعة 

 (Campell)حسب العالمين األمريكيين: كامبل -الضابطة. وبالتالي، تتم طرائق التجريب أو تصاميمه 
 :تجريبية، وهيعبر ثالثة تصاميم   - (Stanley)وستانلي

 .التصميم ما قبل التجريبي، أو طريقة المجموعة الواحدة -أ
 .التصميم شبه التجريبي، أو طريقة المجموعتين المتساويتين -ب
 التصميم التجريبي أو طريقة تدوير المعامل -ج
 
 
 

 المحور الثالث: الفرضيات وصالحية االستخدام
 مفهوم الفرضية.

 مشكلة الدراسة استنادا على األطر األدبية. رأي الباحث المبدئي في حل -
 محاولة لتفسير ظاهرة معينة تستدعي اختبارا للتثبت من صدقها. -
 استنتاجات احصائية مبنية على احتماالت حول مجتمع احصائي. -
 عالقة بين متغير مستقل ومتغير تابع. -
 الذي يدور حوله البحث. احتماالت أقل من الحقيقة وتمثل أكثر اإلجابات احتماال للسؤال -
 عبارات اخبارية غير استفهامية.-

 الفرضية العلمية حلول مؤقتة. :مما سبق نستنتج ان
 الفرضية ترتبط ارتباط وثيق بمشكلة البحث ومتغيراته واسئلته وال تغني عنها. .1
 الفرضيات تحتمل الصدق والكذب. .2
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 المنتمي اليه بحثه العلمي.تعبر عن اتساع ثقافة الباحث ومعرفته بالتخصص العلمي  .3
 توزيع حر( –تحديد نوع توزيع المجتمع, )توزيع طبيعي  -خطوات اختبار الفرضيات:

 الفرض البديل( –صياغة الفرضية )الفرض الصفري  -
 ( 5.51 – 5.55اختيار مستوى الداللة )  -
 ختبار(حساب دالة اال –اختيار داللة االختبار المناسب ) جمع البيانات من العينة  -
 رفض( . –اتخاذ القرارات )قبول  -

أن المنهج األساسي الختبار الفرضيات بالمعنى الدقيق هو المنهج  - اعتبارات عند اختبار الفرضيات:
 التجريبي, ولكن يمكن ألي منهج بحثي أخر تصاغ له فرضيات ويتم اختبارها بالطرق المالئمة.

الفرضيات نوع البيانات التي سوف يستخدمها في معالجته يجب على الباحث أن يقرر عند صياغة  -
 وأسلوب تحليل البيانات واختبارها بعد أن يقرر طريقة ومنهج البحث واألدوات التي سيستعين بها.

نما في ضوء مهاراته العلمية   ال يصوغ الباحثصياغة فروض البحث.  الفرضيات بشكل عشوائي، وا 
وبالتالي يجب على   لسابقة وخبرته العملية في المجال المراد بحثه.وقراءاته واطالعه على الدراسات ا

 الباحث أخذ عدة أمور في االعتبار عند صياغة الفرضيات وهي كالتالي: 
 أن تراعي صياغة الفروض عالقتها بطبيعة المشكلة وبأهداف البحث.·
ومراجعة الدراسات السابقة ، جمع البيانات األولية عن المشكلة، بما في ذلك استعراض أدبيات البحث · 

 أخذ حدود البحث في االعتبار سواء من حيث الزمان أو المكان. مع  وكل ما له عالقة بموضوع البحث
 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.  ·
 أن تحدد العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.   ·
 عالقة طردية: كلما زاد المؤهل العلمي كلما ارتفع مستوى أداء الموظف. ·
 ى أداء الموظف.عالقة عكسية: كلما زاد المؤهل العلمي كلما انخفض مستو · 
 عالقة صفرية )عالقة عدم(: ال توجد هناك عالقة بين زيادة المؤهل العلمي وأداء الموظف لعمله.  ·

الفرضية هي احتماالت ألسباب مشكلة ما مبنية على خبرة الباحث وسعة الفرق بين الفرضية والظن
الواقع والحقيقة وتنقصها الدليل  إطالعه، أما الظن فهو عبارة عن بعض التفسيرات المتسرعة والبعيدة عن

المادي، وتشابه إلى حد كبير التفسيرات التي تروج لها بعض األخبار الصحفية من باب اإلثارة أو السرعة 
 في نشر الخبر.

 أنواع الفرضيات:
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 أنواع الفرضيات

 حسب طريقة االشتقاق الحصائيةاحسب الطريقة 

 :االستنباطيةالفرضيات 
 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  

 فرضية 

 اختبار

 قرار

 الفرضيات الصفرية:
يتخذ الباحث فيه قرار بانعدام 
الفروق أو أن العالقة بين متغيرن 

 يساوي صفر

 -الغير موجهة-الفرضيات البديلة 
يتخذ الباحث فيه قرار بوجود 
فروق أو عالقة بين متغيرين دون 
 تحديد اتجاه الفروق أو نوع العالقة

 الفرضيات البديلة الموجهة:

يتخذ فيها الباحث قرار بوجود 
فروق أو عالقة بين متغيرين مع 
تحديد اتجاه الفروق أو نوع العالقة  

 موجبة( –)سالبة 
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 المتغيرات في البحث العلميالمحور الرابع: 

في البحث العلمي تتعدد وتتشعب في ما بينها الى حد ملحوظ من قِّبل الباحث نفسه ويرصده اثناء العمل 
النظري للبحث من خالل كتابة ورسم شبكة العالقات للمتغيرات في الدراسة القائم على على إعداد االطار 

 .إعدادها

تعدد المتغيرات في البحث الواحد امر جيد بال شك، وعلى الرغم من انه يدل على قدرة الباحث العلمي 
عمل كثير من الباحث،  على الرصد والتجربة وتحديد العالقات والتأثيرات بين المتغيرات اال انه يحتاج الى

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

صفات واشياء ما تتغير وتأخذ حاالت او قيم عددية مختلفة ومتغيرة،  :المتغير في البحث العلمي هو
. تضم االبحاث العلمية موضوع ومشكلة دراسة  بمعني اخر المتغير هو كل ما قابل للتغير الكمي والكيفي

واحدة، لتلك المشكلة الكثير من المتغيرات المتصلة بها وفي الوقت نفسه مترابطة تلك المتغيرات وبينها 
 .عالقات مختلفة

أي هو كل ما يقبل القياس الكمي او الكيفي، كل ما يتغير فهو متغير ذلك التعريف العام االحصائي 
يكون المتغير في البحث العلمي مسمى لكل ما يمكن للباحث ان يدرسه في البحث الخاص  للمتغير، ربما

 .به
يعمل الباحث العلمي اثناء إعداد البحث العلمي على دراسة المتغيرات المتعلقة بمشكلته البحثية، يرسم 

ة المتغيرات في ويحدد الباحث العالقة بين المتغيرات وتأثيرها على البحث من خالل إعداد وكتابة خريط
والمتغيرات  منها المتغير المستقل، والمتغير التابعبحثه العلمي. تضم الدراسة البحثية اكثر من متغير، 

 .المتداخلة سواء كانت متغيرات ضابطة او متغيرات وسيطة
 انواع المتغيرات في البحث العلمي

 : المتغير المستقل-0
على المتغيرات االخرى وال يتأثر بها، المتغير المستقل هو ما المتغير المستقل هو: المتغير الذي يؤثر 

اختاره الباحث من صفات قابلة للقياس الكمي او الكيفي لتقوم بالتأثير على كل او بعض المتغيرات 
االخرى الموجودة في الدراسة العلمية ومرتبطة بعالقة ما مع موضوع البحث. يسعى الباحث الى تفسير 

 .ات بين المتغيرات في البحث العلمي االكاديميالعالقات والتأثير 
يعالج الباحث العلمي المتغير المستقل بمجموعة من الضوابط والخطوات البحثية الممنهجة ، توجد فروق 
بين المتغيرات وبين المتغير المستقل، يستغل الباحث العلمي وجود المتغير او غيابه، او الفروق الكمية او 
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، الغرض في النهاية هو قدرة الباحث على ضبط المتغيرات المستقلة في البحث القائم الكفية بين المتغيرات
 .على اعداده

 :  المتغير التابع-2
المتغير التابع هو: المتغير الذي يتبع المتغير المستقل، التأثير من المتغير المستقل يقع على المتغير 

التابعة، المتغيرات التابعة في مشكلة البحث او  التابع، من السهل جًدا قياس التأثيرات على المتغيرات
البحث العلمي ككل هي ما ُتظهر المتغير المستقل في الدراسة العلمية. العالقة بين المتغيرات في 
االبحاث العلمية التجريبية او التربوية هي ما تميز بين انواع المتغيرات وأي منهم متغير تابع وأي منهم 

 .ير والمقصود بالمعالجةمتغير مستقل صاحب التأث
 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 يسبق المتغير التابع زمانًيا؛ ألنه اقدم 

ود، ومن اكثر الصفات تميًزا للمتغيرات المستقلة ان المتغير منه في العبارة البحثية او كما نسميه الوج
 .المستقل هو الذي يخضع لسيطرة الباحث؛ ألنه هو من اختاره و وضعه بالدراسة او البحث

 المتغيرات الداخلية، او المتغيرات الوسيطة-3

ث؛ الذي جعلها هكذا المتغير الوسيط في البحث العلمي احد انواع المتغيرات ذات الدور الثانوي في البح
هو عالقتها وحجمها بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة. نجد المتغير الوسيط يقوم بدور الوساطة 
ما بين المتغير المستقل والمتغير التابع، يختار الباحث العلمي تحديد المتغير الوسيط من اجل المساعدة 

او المشاركة في رصد التأثيرات والعالقات بين المتغيرات في تمرير التأثيرات على المتغيرات التابعة، 
 .التابعة والمتغيرات الوسيطة

في االبحاث التربوية والتجريبية نحتاج الى توفير متغيرات داخلية وسيطة تكون السبب في التأثير وليس 
اجل ضبط وتحكيم الفاعلة له، يحتاج الباحث العلمي الى تلك العوامل المساعدة للمتغيرات التجريبية من 

متغيراته البحثية الداخلية. من العوامل المساعدة للباحث العلمي في ضبط المتغيرات قدرة الباحث على 
 .التميز بين المجموعات التي تتم مالحظة ودراسة التأثيرات عليها والعالقة بينهما

ات في الرسالة العلمية من االهمية بمكان ان يستطيع الباحث العلمي رسم خارطة للعالقة بين المتغير 
 .،والعمل المستمر على تحكيم المتغيرات الداخلية والخارجية

يلجأ الباحث العلمي الى تحليل التغاير وكيفية حدوث التغاير و استخدام االحصاء؛ من اجل جمع 
 .االستدالالت على المتغيرات الداخلية والخارجية
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 المتغيرات الضابطة-4

العلمي متغيرات كمية وكيفية، ومتغيرات تابعة واخر مستقل، ومتغيرات وسيطة انواع المتغيرات في البحث 
وفي هذا النوع من انواع المتغيرات يكون المتغير ” متغيرات ضابطة“واخرى متغيرات غير ما سبق 

المستقل معني في االطار التجريبي أي انه جزء من اجزاء الهيكل التجريبي للدراسة وليس متغير مستقل. 
 .ذا من خالل الحاجة الى ضبط التجربة في االبحاث العلمية التجريبيةيتم ه

المتغيرات التصنيفية يتم تحكيمها في البحث والتجربة اذا كانت جزء من االطار التجريبي التجربة البحثية، 
 تقليل التأثيرات الخاصة بالمتغيرات الضابطة اثناء التجربة يحتاج الى تصنيف المتغيرات والوصول الي

 .صاحب التأثير الحقيقي من المتغيرات
الفرق بين انواع المتغيرات في البحث العلمي يمكن ان يتم استنتاجه بسهولة بعد   الفرق بين المتغيرات

 .ان تم عرض وتوضيح انواع المتغيرات والعالقة بينها فيما تم عرضه اعاله
في ما بين تلك المتغيرات، فالمتغيرات المستقلة الفارق االساسي بين المتغيرات والمميز لها هو نوع العالقة 

هي صاحبة التأثير، اما المتغيرات التابعة فهي من يقع عليها جمة تأثيرات المتغير المستقل اثناء التجربة، 
للتأثيرات بين   اما المتغير الوسيط فال يحدث تأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع، المتغير الوسيط

 .المتغيرات
نجد بعضها المتغيرات الوصفية وهي ليست متغيرات تابعة او مستقلة في بعض الحاالت، لها تأثير على 

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

كاديمية او االبحاث العلمية من خالل عدد من نقاط االنتفاع من تتضح اهمية المتغيرات في الدراسات اال
احتواء الدراسة على اكثر من متغير امر يساعد الباحث العلمي وُيحسن   المتغيرات االساسية في البحث،

 .من صورته امام اساتذته المشرفين على الرسالة والمناقشين له
كلة البحث يحتاج الى الكثير من المهنية العلمية تعامل الباحث العلمي مع المتغيرات الضمنية لمش

والتوجيهات االرشادية والتعاون في ما بين المشرف والباحث العلمي؛ كي يستطيع الباحث القائم على 
الدراسة تحديد المتغيرات، وكيفية ذكرها واالستفادة منها في الرسالة العلمية، ذلك باإلضافة الى رسم 

 .خاصة بالبحثوتكوين شبكة المتغيرات ال
خصائص المتغيرات في البحث العلمي تساعد الباحث العلمي على تحديد اهميتها في الدراسة، حيث اننا 
نجد قدرة الباحث على ضبط المتغير من خالل الرصد والمالحظة والقياس الكمي والكيفي للمتغير، الجمع 

استه كلها وما تتضمنه من المتغيرات والتصنيف بين المتغيرات ان دل فإنما يدل على تقدير الباحث لدر 
 .في البحث العلمي
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 المحور الخامس : الدراسات السابقة

يجب أن يقوم الباحث بعرض الدراسات السابقة بشكل سليم، وبتسلسل موضوعي، ويجب أن يتم عرضها 
بشكل موضوعي، وبلغة صحيحة وسليمة وخالية من األخطاء، ويجب أن يستخدم العبارات التي تجذب 

 لقارئ للدخول إلى أعماق البحث العلميا
 أسباب كتابة الدراسات السابقة:

 استمداد الباحث للدراسات السابقة من المصادر األولية فقط ال غير.
 التأكد من صحة المعلومات الواردة في الدراسات السابقة، والتأكد من إثبات صحة هذه المعلومات.

يجب على الباحث أن يقوم بعرض األجزاء التي تتناسب االختصار في عرض الدراسات السابقة، حيث 
 مع البحث العلمي الذي يقوم به، وال يجب عليه أن يعرض الدراسة بالكامل.

يجب أن يقدم الباحث لمحة عامة عن الدراسة السابقة التي استمد منها معلوماته، فيتحدث عن عصر 
 الل بحثه العلمي.الباحث، وعن الباحث نفسه، وعن األدوات التي استخدمها خ

يجب أن يكون مضمون الدراسة السابقة متوافقا مع مضمون البحث العلمي، ويجب على الباحث أن 
يراعي هذه النقطة بشكل جيد للغاية، حيث ال يجب أن يهتم الباحث بكثرة الدراسات السابقة في البحث، 

 بل يجب عليه أن يهتم بجودتها.
عرض واختيار الدراسات السابقة، فال يجب عليه أن يقوم بعرض يجب أن يكون الباحث موضوعيا أثناء 

 الدراسات التي تتوافق مع أفكاره وحسب واستبعاد الدراسات التي تختلف معه.
 كما يجب أن يقوم الباحث بترتيب الدراسات السابقة من األقدم إلى األحدث.

دور قوي في بلورة المشكلة، ال شك أن الدراسات السابقة لها : شروط اختيار الدراسات السابقة
وكذلك يمكن تحليل نتائج البحث العلمي باالستعانة بنتائج الدراسات السابقة. هناك العديد من شروط كتابة 

 ومن هذهِّ الشروط: الدراسات السابقة،
اطالع الباحث على المصادر األولية ألخذ الدراسات السابقة منها، واالبتعاد عن المصادر  .1

 الثانوية.
 يتأكد الباحث من اثبات صحة المعلومات المتواجدة. لكتابة الدراسات السابقة.  .2
 االبتعاد عن الدراسات السابقة الغير منشورة سواء في المجالت أو الدوريات. .3
 االبتعاد عن الدراسات السابقة القديمة. .4
واألسلوب الممل  محاولة االختصار واالكتفاء بكتابة األفكار الرئيسية فقط، واالبتعاد عن التوسع .5

 في كتابة وعرض الدراسات السابقة.
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اختيار الباحث دراسات سابقة ذات صلة وثيقة بموضوع الدراسة واالبتعاد عن األخذ من الدراسات  .6
 السابقة الغير مناسبة لمشكلة وأهدف البحث العلمي.

السابقة ال يجب على الباحث أن يلتزم بها مثل الموضوعية والحياد، فلو كانت بعض الدراسات  .7
 تناسب أفكاره يجب عليه أن يعرضها.

من األمور الهامة أن يقوم الباحث بكتابة الدراسات السابقة بالترتيب من األحدث إلى األقدم،  .8
 ويقول أن  هذا في حدود علم الباحث.

عرض الدراسات السابقة يجب أن يحتوي على اللقب والسنة، األهداف بشكل مختصر، المنهج  .9
ات الدراسة، وكذلك أبرز نتائج وتوصيات الدراسات السابقة المتعلقة بالدراسة الحالية والعينة وأدو 

 والتي تفيدها بشكل جيد.

يجب على الباحث توحيد التواريخ في الدراسات السابقة من خالل استخدام إما التاريخ الهجري أو .15
الصحيح أن تختلط التواريخ  التاريخ الميالدي، وذلك حتى ال يحدث تشوش في ذهن القارئ، فليس من

 العربية واألجنبية داخل الدراسة.
لتصنيف الدراسات السابقة عدة أساليب متبعة في رسالة الماجستير وهي : تصنيف الدراسات السابقة

 كالتالي:
 :يقوم الباحث بترتيب الدراسات السابقة بناًء على تسلسلها الزمني وقدمها  التسلسل الزمني

 تابتها ونشرها.وحداثتها وتاريخ ك
 :يقوم الباحث بترتيب الدراسات السابقة حسب المكان أو المنطقة  التصنيف المكاني أو الجغرافي

قليمية ودولية وعربية وأجنبية، ثم يذكر  الجغرافية التي تم إجراء الدراسة عليها، محلية ودولية وا 
 الهدف من كل دراسة وتلخيصها.

 :بتصنيف الدراسات السابقة وترتيبها جميع العناوين ثم يقوم يقوم الباحث  التصنيف حسب العنوان
بعرض الدراسة ومحتواها بجوار العنوان بشكل ملخص ومختصر، مع تعقيب الباحث على كل 

 عنوان ودراسة.
 :يقوم الباحث بتصنيف الدراسات السابقة في رسالة الماجستير حسب  التصنيف حسب األهمية

ورسالته، من األكثر أهمية حتى األقل ثم األقل واستبعاد الدراسات أهمية الدراسة وعالقتها ببحثه 
 األقل أهمية على اإلطالق وعدم ارتباطها بموضوع الدراسة.

 :يقوم الباحث بتصنيف الدراسات السابقة بناًء على طبيعة المنهج العلمي  التصنيف المنهجي
 المتبع سواء المنهج الكيفي أو الكمي.
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هناك العديد من طرق عرض الدراسات السابقة، حيث أن كل طريقة لها : ةعرض الدراسات السابق
 ميزاتها، ونتطرق هنا إلى هذه الطرق:

وهي من طرق العرض التقليدية للدراسات السابقة، حيث  annotated bibliography الطريقة األولى:
الدراسة، ثم توضيح ملخص يقوم الباحث في هذه الطريقة بعرض الدراسات السابقة من خالل ذكر عنوان 

شامل لها، وبعد ذلك يقوم الباحث بالتعليق على هذه الدراسة، ويذكر نتائجها.ومن المآخذ على هذه 
الطريقة: عدم التطرق لذكرأوجهالتشابه واالختالف بين الباحثين، وال تظهر آراء الباحثين الشخصية، 

ألي باحثلكي يسد الفجوة الموجودة في البحث وكذلك ال تعمل على تصنيف الباحثين، وال تمد يد العون 
 العلمي.

الطريقة التاريخية لعرض الدراسات السابقة، وفيها يقوم الباحث بمحاولة جمع كل  الطريقة الثانية:
الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث الذي يقوم به الباحث، وبعد ذلك يقوم بترتيب الدراسات السابقة بحسب 

ي هذه الطريقة يلزم على الباحث القيام بكتابة الدراسات السابقة حسب مراحل تاريخ نشرها، ولكن ف
 تطورها.

عرض الدراسات السابقة بطريقة الموضوعات، ويقوم الباحث في هذه الطريقة بتحديد  الطريقة الثالثة:
 الموضوعات التي سيتم دراستها، ثم يبدأ بجمعها وتصنيفها، وبعد ذلك يبدأ بالدراسة.

هي طريقة المفاهيم العامة، وفيها يلجأ الباحث إلى استخدامكل من الخرائط المفاهيمية  الرابعة:الطريقة 
من أجل عرض الدراسات السابقة، وكذلك يعرض الباحث هذه المفاهيم من خالل ما يسمى بالتدرج 

 الشجري.
هات في الدراسات الطريقة المتمثلة في المقارنة بين كل من االختالفات والمتشاب الطريقة الخامسة:

السابقة، حيث يقوم الباحث في هذه الطريقة بمقارنة دراسته والدراسات السابقة من أجل تحديد أوجه 
 التشابه وأوجه االختالف بين الدراسة الحاليةوالدراسات السابقة.

وم طريقة التصنيف باالستناد إلى منهجية البحث لعرض الدراسات السابقة، كما ويق الطريقة السادسة:
 الباحث العلمي بتحديد المنهج الذي قام باتباعه في البحث سواء أكان نوعي أم كمي.

ويتضح لنا من هذا أن الدراسات السابقة تلعب دوًرا كبيًرا في البحث العلمي، حيث أنها تجعل الباحث 
ي الذي يأخذ فكرة شاملة عن موضوع البحث العلمي، وبهذا تتشكل لديه ذاكرة حول موضوع البحث العلم

يقوم به، ولكن ننوه على ضرورة التزام الباحث بشروط كتابة الدراسات السابقة وبطريقة العرض، وذلك من 
 أجل تحقيق الفائدة المرجوة منها.

 :األخطاء التي يقع فيها الباحث أثناء قيامه بتلخيص الدراسات السابقة 



 د.منصوري                                           السنة أولى ماستر                                     مشروع البحث

 
 
 

ت السابقة بسرعة كبيرة من أكثر األخطاء مراجعة الدراسات السابقة بسرعة كبيرة: تعد مراجعة الدراسا
شيوعا، وذلك ألنها تفوت على الباحث معلومات قد يمر عليها بسرعة وال ينتبه ألهميتها، لذلك يجب أن 

 يقوم الباحث بمراجعة الدراسات السابقة بشكل بطيء.
أنواع الدراسات  مراجعة نوع محدد من الدراسات السابقة: يقع العديد من الباحثين في خطأ مراجعة أحد

السابقة، فيقوم بمراجعة رسائل الماجستير على سبيل المثال، ويهمل باقي المصادر والمراجع والتي قد 
 تحتوي على معلومات مفيدة.

عرض الدراسات السابقة بطريقة عشوائية: يجب أن يقوم الباحث بعرض الدراسات السابقة وفق األسس 
 ئي.العلمية، ويبتعد عن عرضها بشكل عشوا

قيام الباحث ببناء دراسته على حساب اآلخرين: حيث يقوم الباحث بتكوين دراسته من خالل اقتباسها من 
 دراسات أخرى األمر الذي يوقعه في السرقة األدبية، وذلك ألنه يقوم بسرقة تعب وجهد اآلخرين.

الزائدة بنتائج األبحاث  الثقة بنتائج األبحاث السابقة األخرى: يقع العديد من الباحثين في خطأ الثقة
 األخرى لذلك يجب على الباحث أن يتأكد من صحة النتائج قبل اعتمادها.

فشل الباحث بالربط بين دراسته والدراسات السابقة: ويعد هذه من أكثر األخطاء شيوعا، فإن الخطأ بالربط 
 بين الدراسات السابقة والبحث العلمي، سيؤدي إلى ضياع مجهوداته بالكامل.

لخيص الدراسات السابقة بشكل كامل: حيث يقوم العديد من الباحثين بتلخيص الدراسات السابقة كاملة ت
بغض النظر عن محتواها، وهذا أمر خاطئ، حيث يجب أن يقوم الباحث بتلخيص الجزء الذي يتوافق مع 

 بحثه العلمي.
ء ال يتجزأ منه ومن اإلطار النظري وهكذا نرى أن للدراسات السابقة دروا كبيرا في البحث العلمي، فهي جز 

 له، ويجب على الباحث أن يكون على معرفة تامة، بها، وبشروط اختيارها.
وفي الختام نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومات وضحنا من خاللها أهمية الدراسات السابقة في البحث 

 العلمي.
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 أدوات جمع البيانات:
ُمنظ مًا في استقطاب المعلومات الموثوقة وجمعها في وثائق خاصة وتدوينها َينتهج الباحثون أسلوبًا   

جراء تحليالت موضوعية على هذه المعلومات من خالل مجموعٍة من المناهجِّ العلميةِّ واألساليبِّ  وا 
الخاصة، سعيًا للتأكد من صحتها والتعديل عليها في حال وجود خطأ ما، ويستخدم الباحثون أسلوَب 

لمي  كوسيلٍة الستنباطِّ القوانين والن ظريات والتنبؤ بها. وُيعرف البحث العلمي بأنه عبارٌة عن نهٍج البحث الع
منظٍم َيستنُد على الُطرقِّ العلمية الَبحتة في جمعِّ المعلومات من مصادرها كالمالحظة، وتسجيل 

ل للفرضيات، ويمر  البحث العلمي  بعدد من الخطوات المعلومات، ووصف األحداث، وبالتالي التوص 
الُمنظ مة التي تهدف الكتشاف الحقائق وترجمتها. يحظى البحث العلمي بأهمي ٍة بالغٍة كونه أداة لِّوصول 
الحقائق والمعرفة في مختلف مجاالت حياة اإلنسان، كما يمنح البحث العلمي الباحث الُقدرة على االعتماد 

ها، كما ُيتيح له إمكانية االطالع على كافةِّ على الذات في استقطاب المعلومات وجلبها من مصادر 
المناهجِّ وانتقاء ما هو أفضل بين مجموعةِّ المناهجِّ الُمتاحة أمامه، وبالتالي ُيمكن للباحث تأويل نتائج 

 .البحث، ومباشرة التطبيق العملي لنتائجه
 :ادوات جمع البيانات

الى االستبانات والمالحظة وغير ذلك تختلف ادوات البحث التربوي من بحث الى آخر فمن المقابلة 
وتتحدد االداة المناسبة في ضوء اهداف البحث وفرضياته واالسئلة التي يسعى الى االجابة عنها . وقد 
يحتاج الباحث الى استخدام اكثر من اداة حتى يتمكن من االجابة عن جميع االسئلة التي تطرحها دراسته 

 بدقة
ل التي يستخدمها الباحث في استفتائه او حصوله على المعلومات فأدوات البحث التربوي هي الوسائ

المطلوبة من المصادر المعينة لبحثه. وتتباين ادوات البحث في قدرتها على قياس االستجابة المطلوبة 
فاألداة التي تقيس استجابة معينة قد ال تكون قادرة على قياس استجابة اخرى لهذا كان من الضروري لكل 

  : ون باحث ان يك
 . مطلعًا على ادوات البحث التربوي وانواعها حتى يختار من بينها ما يناسب بحثه -
 . ملمًا بخصائص ادوات البحث المختلفة من حيث مزاياها وعيوبها -

وللباحث ان يبني اداة بحثه ويطورها بنفسه أو يستخدم ادوات وضعها باحثون آخرون ولها عالقة بموضوع 
بإجراء تعديل عليها يجعلها تتالءم وغرض البحث أو الظروف المتصلة به ، ومن بحثه ، بعد ان يقوم 

 .اكثر االدوات استخدامًا وخصوصًا في المجال النفسي والتربوي االستبانة والمقابلة والمالحظة واالختبار
شتمل تعد المصادر والمراجع من أهم طرق جمع البيانات في البحث العلمي، والتي تالمصادر والمراجع: 

على الدراسات التي قام بها الباحثون في مختلف األزمنة والعصور، لذلك يجب على الباحث أن يعير 
 .المصادر والمراجع أهميًة كبيرة، فيطلع عليها، ويتأكد من صحتها،ويختارما يالئم بحثه منها
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فهي االعتبار المتنبه  : االعتبار المنتبه لحادثة أو ظاهرة أو شيء ما أما المالحظة العلمية: المالحظة
  . والوصول إلى القوانين التي تحكمها للظواهر والحوادث بقصد تفسيرها واكتشاف أسبابها

وهي المالحظة المباشرة أو العلمية لظاهرة ما في كتابة البحث أو الدراسة، بهدف تسجيل كافة المعلومات 
المالحظة من أفضل طرق جمع البيانات عنها، وتفسيرها، ومعرفة قوانينها التي تتحكم بها، وتعتبر 

  .ودراستها
  مزايا وعيوب المالحظة

جوانب للتصرفات اإلنسانية  أنها أفضل طريقة مباشرة لدراسة عدة أنواع من الظواهر ، إذ أن هناك عدة-1
  ال يمكن دراستها إال بهذه الوسيلة

 .مالحظتها بالمقارنة مع طرق بديلةأنها ال تتطلب جهودًا كبيرة تبذل من قبل المجموعة التي يجري -2
 . أنها تمكن الباحث من جميع بيانات تحت ظروف سلوكية مألوفة-3
 . أنها تمكن الباحث من جميع حقائق عن السلوك في نفس وقت حصولها -4

  أنها ال تعتمد كثيرًا على االستنتاجات-5
األفراد موضوع البحث  فكر بها أنها تسمح بالحصول على بيانات ومعلومات من الجائز أن ال يكون -6

 حين إجراء مقابالت شخصية معهم أو حين مراسلتهم
 اما عيوب المالحظة

قد يعتمد األفراد موضوع البحث إعطاء الباحث انطباعا جيد أو غير جيد ، وذلك عندما يدرك هؤالء -1
  األفراد انه يقوم بمراقبة سلوكهم

نفس الوقت ، وفي  بق لكي يكون الباحث حاضرًا فيمن الصعب توقع حدوث حادثة عفوية بشكل مس-2
 . وقتًا طويالً  كثير من األحيان قد تكون فترة االنتظار مرهقة وتستغرق 

قد تعيق في بعض الحاالت عوامل غير منظورة عملية القيام بالمالحظة كالتقلبات في الطقس أو وقوع -3
 أحداث أخرى بديلة

األحداث عدة سنوات أو  ه زمنيًا وجغرافيًا ، فقد تستغرق بعضأن هذه الطريقة محكومة بعوامل محد -4
 قد تقع في عدة أماكن مما يجعل مهمة الباحث صعبة

على معلومات  من المعروف أن هناك بعض األحداث ال يمكن مالحظتها مباشرة ويمكن الحصول -5
األحداث المتعلقة بالحياة الخاصة الحاالت  بشأنها بوسيلة المراسلة أو المقابلة الشخصية ، ومن أمثلة هذه

 لألفراد
بالمقابلة أن  تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول أحدهما وهو القائم:  المقابلة

 ومعتقداته.حول آرائه  يستثير بعض المعلومات أو التغيرات لدى المبحوث ، والتي تدور
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تِّ الخاصة في جمع البيانات في البحث العلمي، وتعرف بأن ها و ُتعتبر المقابلة األداة الفع الة لبعضِّ الحاال
دفة مثاًل،  عبارٌة عن اتصاٍل لفظٍي َيجري بين األشخاص خالل موقف ما يتم التنسيق له أو بمحض الص 
ويعتبر الهدف منها استثارة الط رف اآلخر للحصول على المعلومات أو ما يطرأ من تغيرات على 

عتقدات، وَتَتفاوت أنواع الُمقابالت بين بعضها البعض وفقًا للموضوع، أو عدد المعلومات واآلراء والمُ 
 .األشخاص، ولعامل التنظيم وغيرها من التصنيفات

 : مزايا وعيوب المقابلة
 أنها أفضل وسيلة الختيار وتقويم الصفات الشخصية-1
 . العاطفية منهاأنها ذات فائدة كبرى في تشخيص ومعالجة المشاكل اإلنسانية وخاصة -2
  أنها ذات فائدة كبرى في االستشارات-3
أنها تزود الباحث بمعلومات إضافية كتد المعلومات التي حصل عليها بواسطة وسائل أخرى من  -4

  وسائل جمع المعلومات
  قد يستخدمها الباحث مع وسيلة المالحظة للتأكد من صحة البيانات التي حصل عليها وسيلة للمراسلة-5
 كاد تكون المقابلة الوسيلة الوحيدة لجمع البيانات في المجتمعات األميةت-6
 . نسبة المردود عالية عند مقارنتها باالستبيان-7

 عيوب المقابلة:
 . أن نجاحها يعتم إلى حد كبير على رغبة المستجيب في التعاون وا عطاء معلومات موثوقة ودقيقة-1
يجري المقابلة أو على  األخرى التي تؤثر على الشخص الذي أنها تتأثر بالحالة النفسية والعوامل-2

 . التحيز الشخصي مرتفع جدًا في البيانات المستجيب أو عليهما معًا، وبالتالي فإن احتمال
وبتردده إعطاء معلومات  أنها تتأثر بحرص المستجيب على نفسه، وبرغبته بأن يظهر بمظهر إيجابي،-3

الذي يجري المقابلة. وبناء على ذلك فإننا  ستعدي أو يرضي الشخصبمعزل عن نفسه، وبدوافعه أن ي
لى حد ما، يلون الحقائق التي يفصح عنها بالشكل الذي يظنه سليماً  نحذر الباحثين بأن كل مستجيب،   وا 

يمكن تعريفه بأنه أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طريق استمارة يجرى  : االستبيان
  .من المستجيبتعبئتها 

وينقسم االستبيان إلى عدة مصطلحات تختلف فى ألفاظها وتتفق فى معانيها فبعض الكتب مثال تترجمها 
استفتاء وبعضها تترجمها استقصاء والبعض اآلخر استبيان واالستبانه هى اللفظ اللغوى الصحيح بحيث 

االستبانه هو األصح ) االستبيان هو يطلق عليه البعض االستبانه وهذا اللفظ الشائع فى حين تسميتها ب
 (أداة للحصول على الحقائق وتجميع البيانات عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل
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نموذج يضم مجموعة من  :ويعرف الدكتور غريب محمد فى كتابه تصميم وتنفيذ البحث االجتماعى بأنه
سل بالبريد )استمارة استبيان( أو توجه لهم األسئلة التى توجه لألفراد بغية الحصول على بيانات معينة وتر 

  .(استمارة مقابلة)أثناء المقابلة 
فاالستبيان عبارة عن وسيلة قائمة بذاتها وتستخدم لجمع البيانات بطريقة سريعة وعن موضوعات محددة 
  .ومن مجموعة كبيرة من األفراد وتستخدم استمارة االستبيان كأداة لهذه الوسيلة

إحسان محمد فى كتابه األسس العلميه لمناهج البحث االجتماعى إلى أن االستمارة ويذهب الدكتور 
االستبيانيه هى الوسيلة العلمية التى تساعد الباحث على جمع الحقائق والمعلومات من خالل عملية 

ضة المقابلة، وهى الوسيلة التى تفرض عليه التقيد بموضوع البحث مع إجراؤه وعدم الخروج عن أطره العري
 .ومضامينه التفصيلية ومساراته النظرية والتطبيقية

 : مزايا وعيوب االستبيان
بوسيلة االستبيان بأقصر  يمكن الحصول على معلومات من عدد كبير من اإلفراد متباعدين جغرافياً -1

 . وقت ممكن بالمقارنة مع وسائل جمع البيانات البديلة
المبذول أو المال ، وال يحتاج  ومات تكلفة سواء في الجهديعتبر االستبيان من اقل وسائل جمع المعل-2

دارة االستبيان إلى عدد كبير من الباحثين المدربين ، وذلك ألن اإلجابة عن األسئلة وتدوينها  تنفيذ وا 
  للمستجيب ذاته متروكة

بات موضوعية من إجا يعتبر كثير من الباحثين المعلومات التي تتوفر عن طريف االستبيان أكثر -3
االستبيانات ال تحمل اسم المستجيب مما يحفزه  المقابلة أو غيرها من طرق جمع البيانات بسبب أن معظم

  وصحيحة على إعطاء معلومات موثوقة
بسبب التقنين في األلفاظ  أن طبيعة االستبيان توفر له ظروف التقنين أكثر مما يتوفر لوسائل أخرى  -4

 االستبيان مما يزيد من قيمةوترتيب األسئلة وتسجيل اإلجابات 
يوفر االستبيان وقتًا كافيًا للمستجيب للتفكير في إجابته مما يقلل الضغط عليه ويدفعه إلى التدقيق في -5

  معلوماته
  أما عيوب االستبيان فهي

ل االستمارات مما يقلل من تمثي من المعروف أنه ال يعيد جميع األفراد الذين ترسل إليهم استبيانات تلك-1
تجربة الباحثين الذين استخدموا االستبيان أن نسبة إعادة  المعلومات للعينات التي وزع عليها . وقد دلت

  من االستمارات المرسلة إلى المستجيبين %25إلى  %25تتراوح بين  االستبيانات
أو بندا يتابع نقطة  قد يعطي المستجيب إجابة غير صحيحة حين يمأل االستبيان وال يستطيع أحد أن -2

هذا الخطأ هو أن كثيرًا من العبارات  ما بأسئلة متشابهة كي يعطي المستجيب . وبسبب الوقوع في
 .مختلفين مما يحد من قيمة االستبيان والمصطلحات تحمل أكثر من معنى ألفراد
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االتصال الشخصي معهم ،  ال يستطيع الباحث أن يالحظ ويسجل ردود فعل المستجيبين بسبب فقدان -3
 . لموضوع البحث قد تكون تلك االنفعاالت من المعلومات الهامةو 
والكتابة ولهذا ال يمكن جمع  ال يمكن استخدام االستبيان في مجتمع ال يجيد معظم أفراده القراءة -4

 المجتمعات معلومات بواسطة االستبيان في مثل هذه
ال يدفع المستجيب إلى  أسئلة كثيرة كييجب أن يحافظ الباحث على حجم معقول لالستبيان فال يوجه  -5

طوياًل . وهذا العامل يحد من االعتماد على االستبيان إذا  الملل وبالتالي عدم تعبئته لئال يأخذ منه وقتاً 
  متعددةموضوع البحث نملي على الباحث أن يوجه أسئلة  كانت المشكلة أو

 األساليب اإلسقاطية
 أهمية األساليب االسقاطية

عند محاولته التعرف  مية األساليب االسقاطية من الصعوبات الجمة التي يتعرض لها الباحثتتبع أه :
األخرى كالمالحظة أو المقابلة أو االستبيان ، وذلك  على اتجاهات األفراد وانفعالهم باستخدام األساليب

 من الناس في والمشاعر من الجوانب الخفية للشخصية ، ونظرًا لتردد الكثير نظرًا لكون االتجاهات
 قدرتهم على التعبير عنها لفظياً  الكشف حقيقة اتجاهاتهم ومواقفهم ، أو عدم إدراكهم لها شعوريًا ، أو عدم

 :مزايا وعيوب األساليب االسقاطية
 : من أهم مزايا األساليب االسقاطية ما يلي

لفظيًا ، والتي تعجز  عنهاتفيد في دراسة بعض جوانب الشخصية التي يصعب إدراكها حسيًا والتعبير  -1
 األساليب األخرى كالمقابلة واالستبيان في الكشف عنها

مكانية استخدامها في مواقف متعددة . فالباحث يستطيع -2 يستخدم أي مثير من  تمتاز بمرونتها وا 
 . الطلبة أو المدرسين أو المزارعين أو غيرهم الصور أو الكلمات ، ويستطيع أن يجمع المعلومات عن

إفراد من مجتمعات  تفيد في الدراسات المقارنة حيث يستطيع الباحث إجراء نفس االختبارات على -3
 مختلفة ومقارنة النتائج ، واستخالص الدالالت منها

تخلو من الصعوبات اللغوية التي تواجه الباحث في صياغة األسئلة وتحديد المصلحات عند إعداد  -4
  االستبيانات أو إجراء المقابالت

 :  ولكن لألساليب االسقاطية بعض العيوب ، منها
 . صعوبة تفسير البيانات واحتمال التحيز في استخالص الدالالت من استجابات األفراد -1
قيود لتحديد استجابة  صعوبة تقنين البيانات وتصنيفها وتحليلها ، والسبب في ذلك هو أنه ال توجد -2

المثير )صورة غامضة مثاًل ( مختلفة تمامًا من  ضعة إفراد لنفسالفرد ، وبالتالي فقد تكون استجابات ب
الصعوبات العملية  -3 يجعل عملية تصنيفها وتحليلها غاية في الصعوبة حيث المحتوى والشكل ، مما

يعبرون عن آرائهم ومشاعرهم أفراد متعاونين  التي يواجهها الباحث في التطبيق ومنها في صعوبة وجود



 د.منصوري                                           السنة أولى ماستر                                     مشروع البحث

 
 
 

هو صعوبة وجود أخصائيين مدربين يستطيعون إجراء االختبارات  ألهم من ذلك ،بصدق وأمانة . وا
واستخالص  ومالحظة انفعاالت األفراد ، وتسجيل استجابتهم بشكل دقيق ، وكذلك تحليلها المختلفة ،

 الدالالت الصحيحة منها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


