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 األسبوع األول
 

 طبيعة البحث العلمي
 .المعرفة والعلم ، أنواع المعرفة، تعريف العلم -:أولا 
 البحث وأنواعه -:ثانياا 

البحثثثث العلمثثثي هثثثو محاولثثثة اإلنسثثثان لكتتثثثا  المعرفثثثة  التنقيثثث  عن ثثثا 
وتطويرهثثا وفحصثث ا وتحقيق ثثا قثثتقن دقيثثق ونقثثد عميثثق ثثثم عر ثث ا  تثث   
متكام  ووا ح وواع لتسير في رك  الحضارة العالميثة وتسث م في ثا اسث اماا 

 حيا وشامال ومؤثراا 
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  مع  عض ا طبيعة المعرفة القائمة على البحوث وهثه  الخصثائن البحث العلمي يتصف  ت   عام  مجموعة من الخصائن تت 
 :هي
 (theoretical)نظري  .1
 
 (empirical)امبريقي  .2

 
 (dynamic)دينامي ي  .3

 
4. (systematical) 

 
 (public)عام  .5

 
 (explanatory)تفسير   .6

 
 (Social)اجتماعي  .7
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 معرفة والعلم: أولا 
 

ئق هثثي التثثي تسثثاعد  علثثى ف ثثم لن معرفثثة الحقثثا، لإلنسثثانتعثثد المعرفثثة  ثثرورية 
 .المسائ  التي يواج  ا يومياا 

 .هناك معرفة عامة وهناك معرفة علمية دقيقة
التي قثدم  خثدمات مختلفثة وأضثرات مختلفثة عبثر  اإلنسانيةويعد العلم من الفعاليات 

 .مراح  تطور 
ي والظثاهرات الموجثودة فث األشثيا لف ثم  اليثهخثال  ومثنظم عسثعى  انسانيالعلم نتاط 

البنثثا   الثثىتكثثوين مفثثاهيم ونظريثثات علميثثة جديثثدة تضثثا   الثثىهثثها الكثثون ويثثؤدي 
 .المعرفي للعلم
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 األسبوع الثاني
 

 أنواع المعرفة -:أولا 
 empirical knowledgeالمعرفة التجريبية  .1
 philosophical knowledgeالمعرفة الفلسفية  .2
 scientific knowledgeالمعرفة العلمية  .3
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 وأنواعه وصلته  الم تبة البحث: ثانياا 
 

 :ععزى الهتمام  البحث التربوي الى أسباب متعددة من ا
تطوير نمو الوعي الجتماعي  صورة عامة وزيادة احساس التربويين  .1

 صورة خاصة  أهمية البحث التربثوي ودور  فثي رفثع كفثا ة وفاعليثة 
 .األنظمة التربوية

الثى زيثادة المتث الت  ان تعقد العمليثة التربويثة وتعثدد مناشثط ا أدى .2
التربويثثة التثثي تتطلثث  اعجثثاد الحلثثول السثثليمة ممثثا أدى الثثى اهتمثثام 

 . البحث التربوي 
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 :تعريف البحث
البحث هو عملية منظمة لجمع وتحلي  البيانات 

 dalenلغرت من األضثرات وأشثار فثان دالثين 
 أنه المحاولة الدقيقة الناقدة للتوص  الى حلول 

 إلنسان وتحير للمت الت التي تؤر  ا
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 الثالث األسبوع
 البحوث أنواع
 :تصنف البحوث حس  طبيعت ا وحس  الباحثين في ا الى -:أولا 
 basic research حوث أساسية  .1

تسثثمى أحيانثثاا  ثثالبحوث النظريثثة تتثثير الثثى خطثثوات البحثثث العلمثثي الثثهي ع ثثون الغثثرت 
علمية محققة أما الغرت  األساسي المباشر منه هو التوص  الى حقائق وتعليمات وقوانين

الن ثثائي منثثه ف ثثو تكثثوين نظثثام معثثين مثثن الحقثثائق والقثثوانين والمفثثاهيم والعالقثثات يثثد و البع
 والنظريات العلمية الجديدة

 applied researchالبحوث التطبيقية  .2
ترتبط البحوث التطبيقية ضالباا  المجالت الم نية ف ي ت تم قتطبيق وتطثوير نتثائج المعرفثة 

 في ح   عض المت الت التائعة في ميدان معين العلمية
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 developing research حوث التنمية  .3
تسددج نحنةج اهددجحت دد حت ف  هددجح دد حت   دد ححأننةددج محمو ل دد ح   دد ححإيدد ميةلصدد ححإيدد تهدد بحوثددلتحمية   دد ح

حميع و  حمية بلي 
ح:و  حمخةوف حي عجياةهجحأ جي بتص فحميفثلتححسبحملمض عحميفثلتحومجحتة وفهحم ح:حثجن ج ح
 التنقي  عن الحقائق الىالهي ي د  البحث  .1
 :البحث الهي عطلق عليه اسم التفسير النقدي .2

كجنتحميث ج قح  حميه بحمأل ج  حيوفجحثح  حمي  طحمألولح دجنحميهد بحح إذمو ذمحمي لعحم   حيو لعحمألولح
نة اد حمعو د حتد ححمي   س حيوفجحثح  حمي  طحميثجن ح لحميلصللحإي حنة ا حمعو  حت حط يقحميلصللحإيد 

 ط يقحم ةع جلحمي   قحومأل كجرحمي ةا ع حي ىحميفجحث
 البحث الكام  .3

و ددلحمي ددلعحميثجيددثحمدد ح ددذلحمألوثددجتحميددذوح ا ددعحبدد  حمي ددلت  حميسددجو   حوجلضددج  حإيدد حكلنددهح عة دد حتودد ح
إي ددهححميث دج قحومي دد لحميةدد حتسددج نح دد ححدد حمي حدد و حمي   وحدد حثدنحملة ددجرحمي ةددج محومية  دد حمدد حأنحمددجحوصدد 

ح.حميفجحثحم حنةج محمةفقحمعحج  عحميث ج قحمي ةلم  ةحت حمي لضلع
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 األسبوع الرا ع
 خطوات التفكير العلمي

 .والقدرة على التعبير عن هها التحديد في صيغة وا حة( مو وع البحث)تحديد المت لة  .1
 .جمع المعلومات والبيانات والمالحظات المتصلة  المت لة وتنظيم ا .2
 .ناسبةفرت الفروت الم .3
 .الوصول الى نتائج أو حلول للمت لة على وفق الظرو  .4
 (.التعميم)استخدام النتائج أو الحلول في مواقف جديدة  .5
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 الخامس األسبوع
 العينات

 تعريف العينة وعالقت ا  مجتمع الدراسة
 sampleالعينة . أ

 هي مجموعة جزئية من المجتمع له خصائن متتركة 
  مجتمثثع الدراسثثة(society)  المعرفثثة  صثثورة وا ثثحة والتثثي يثثراد من ثثا  اإلحصثثائيةهثثو مجموعثثة مثثن الوحثثدات

 .المقصود  مجتمع الدراسة ك  العناصر المراد دراست ا أوالحصول على قيانات 
  طريقة العينات وأخرى  حوث  طريقة الحصر التام   الىمن حيث درجة التمول  اإلحصائيةوتنقسم البحوث . 
 ا ع ثثون الباحثثث جثثاهال تمامثثاا  طبيعثثة مفثثردات المجتمثثع تحثث  الدراسثثة حيثثث انثثه طريقثثة الحصثثر التثثام  عنثثدم

 .هها المجتمع لتمثي عستطيع اختيار عينة تصلح 
 البحث  طريقة العينات ف و المستخدم في حالة كون الباحثث عملثب  عثض المعلومثات عثن المجتمثع تسثاعد   أما

اسثتحالة  أوانثه فثي حالثة تعثهر  الثىافة  ثتمثيال جيدا  اإلعلى اختيار العينة المناسبة التي تمث  ذلب المجتمع 
 .مختلفة يتحتم على الباحث اختيار هه  الطريقة ألسبابالحصر التام  
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 خطوات اختيار العينة. ب
 

 :لختيار العينات نتبع الخطوات اآلتية
 

 .تحديد أهدا  البحث .1
 .تحديد المجتمع األصلي الهي نختار منه العينة .2
 .بيانات المطلوب جمع اتحديد مقدار ال .3
 .طريقة جمع وقياس البيانات .4
 .درجة الدقة .5
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 األسبوع السادس 
 صعوبات اختيار العينة -ج
 عدم ام انية تحديد مجتمع العينة تحديداا دقيقاا . 1
حثين ع ثثون اإلطثثار ناقصثثاا أو ع ثثون اإلطثثار ضيثثر سثليم أو أن اإلطثثار أصثثبح قثثدعماا قبثث  أن ينت ثثي مثثن . 2

 .البحث
 العينة الممثلة. د

 :هناك خصائن للعينة الجديدة الممثلة وهي     
 representativenessالتمثي   .1
 الدقة .2
 precisionوالضبط  األح ام .3
 sizeالحجم  .4
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 السا ع األسبوع
 

 أنواع العينات. ه
 
 العينة العتوائية البسيطة: أولا 
 

 العينة العتوائية المنظمة: ثانياا 
 

 لطبقيةالعينة العتوائية ا: ثالثاا 
 

 العينة العمرية القصدعة: را عاا 
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 الثامن األسبوع
 اصطالحاا ومف وماا : المف وم التاريخي

 :مف وم علم التاريخ .1
هناك صلة وثيقة قين التثاريخ كعلثم والتثاريخ كمجثال مثن مجثالت البحثث العلمثي وبثيم مثن ج التثاريخ      

ج العلمي الهي يتبعه وتطبقه في جميع حقائقه وفي قوجود المن  الل وجود لعلم التاريخ  انوذلب  اعتبار 
فحص ا ونقدها وتحليل ا وتفسيرها وهها المن ج العلمي  النسبة لعلم التاريخ والبحث التاريخي هثو المثن ج 

 .التاريخي
 مف وم المن ج التاريخي .2
والحقثائق  داثاألحثمف وم المن ج التاريخي  أنه الطريق الهي يتبعه الباحث في جميثع معلوماتثه عثن      

الما ثثية وفثثي فحصثث ا ونقثثدها وتحليل ثثا والتأكثثد مثثن صثثحت ا وفثثي عر ثث ا وترتيب ثثا وتنظيم ثثا وتفسثثيرها 
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 الثىالما ي ق  تتعدا   أحداثواستخالص التعميمات والنتائج العامة من ا والتي ل تقف فائدت ا على ف م 
 .ط  النسبة للمستقب والمتاك  الجارية وفي توجيه التخطي األحداثتفسير المساعدة في 

 :خصائن ودراسة التاريخ وتطبيق المن ج التاريخي
والبيانثات لثيس ضاعثة فثي حثد ذات ثا قث  وسثلة للوصثول الثى نتثائج قائمثة  واألحداثالحقائق  ان .1

 .والتفسير واإلثباتعلى التحقيق 
 .والتأكد من صحت ا اعادت االمادة التاريخية ليس  تجربة عم ن  ان .2
متعثددة  أسثبابالتاريخيثة ل عفسثرها سثب  واحثد تفسثيراا كافيثاا قث  هنثاك عثدة معظم الظواهر  ان .3

 .ومتنوعة
هناك خصائن واتجاهات ينبغي توافرها في كث   احثث  فثي ميثدان البحثث التثاريخي للتأكثد مثن  .4

 .للمالحظة المباشرة اخضاع اصحة الفكرة التي ل عم ن 
 

 :البحث التاريخي أهمية
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و تسثجي  ووصثف لدحثداث الما ثية والوقثائع وتحليل ثا وتفسثيرها علثى أسثس أن البحث التاريخي ه     
 .من جية علمية دقيقة لف م الحا ر والمستقب 

 األسبوع التاسع
- :تحديد المت لة: أولا 
 .أين وقع  األحداث التي سيدرس ا الباحث .1
 .من هم األشخاص الهين دارت حول م أو اتصل  ق م األحداث والوقائع .2
 األحداث ؟ ولماذا ؟ متى وقع  هه  .3
 .ما أنواع النتاط اإلنساني الهي يدور حول ا البحث .4
 :كما ينبغي أن تتوفر  عض المواصفات عند اختيار مت لة ما في البحث التاريخي وهه  المواصفات هي     
 .أن عقتنع الباحث  المت لة التي يراد دراست ا .1
 . اأن تحدد المت لة  صورة وا حة، ويم ن دراست ا وتحليل .2
 .أل ع ون اختيار المت لة عتوائياا وسطحياا  .3
 .أن تتوافر الرضبة في اختيار المت لة دون تحيز أو  غط .4
 .أن تكون هناك حاجة لدراسة المت لة .5



 (17) 

 .أن تتوافر المصادر والمعلومات والزمن الكافي للباحث للقيام قبحثه التاريخي .6
 صياضة الفروت: ثانياا 

 األسبوع العاشر
 ادة التاريخية ونقدهاجمع الم: ثالثاا 
أن جمع المادة التاريخية وكهلب دراست ا وتحليل ا يثير صعوبات خاصة  النسبة للباحث التاريخي ويرجثع ذلثب الثى انثه ل ععثيم الثزمن      

حظثة المباشثرة أو العصر الهي يدرسه ف و  عيد عن األحداث التي يبحث ا ويصع  عليه تكرارها في صورها الحية الفعلية أو اخضثاع ا للمال
 .عن طريق مصادر أخرى تتم  الرجوع الى أثار ومخلفات الما ي والى خيرات ومالحظات ورواعات أشخاص آخرين

 
 :وهي تتضمن( األصلية)المصادر األولية  -أ
 .ما عقوله األشخاص األكفا  الهين ش دوا الحادثة أو الواقعة التاريخية. 1
 .المواد العينية. 2
 

 :تومن نماذج السجال
 السجالت الرسمية. أ
 .السجالت التخصية. ب
 .التراث التفوي  -ج
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 .السجالت المصورة. د
 .المتورات. ه
 .السجالت المي اني ية. و

 : على أنواع متعددة وهي األخرى ف ي  اآلثارأما في ما عخن 
 .المادعة اآلثار .1
 .المطبوعات .2
 .المخطوطات .3
 :المصادر الثانوية -ب

ف ثثي تلثثب التثثي تتعلثثق  المعلومثثات المثثأخوذة عثثن  أمثثا المصثثادر الثانويثثة     
 .شخن لم عت د الحادثة مباشرة ق  نقل  له
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 .النقد الخارجي . أ
 النقد الداخلي . ب

 الحادي عتر األسبوع
 المن ج الوصفي اصطالحاا ومف وماا 

والمواقثف  األحثداثو شثيوعاا وانتتثاراا قثين منثاهج البحثث ف ثو يثرتبط قدراسثة واقثع الظثواهر  األكثرععد المن ج الوصفي      
 .نتائج أو استنتاجات مفيدة قاقلة للتعميم الىوتحليل ا وتفسيرها من اج  الوصول  واآلرا 
ويعر   أنه طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كمياا عن طريق جمع المعلومات مقننة عن المت لة وتصنيف ا      

ا عثد مثن ذلثب  الثىيثهه   وإنمثاعقف عند حدود وصف الظثاهرة  صفي لللدراسة الدقيقة وأن الباحث الو  وإخضاع اوتحليل ا 
البحثوث الوصثفية  انتقييمثات ذات معنثى  قصثد التبصثر قتلثب الظثاهرة كمثا أكثدا  الثىفيحل  ويفسر ويقثارن  قصثد الوصثول 

 :تركز على خمسة أسس هي أنينبغي 
 (.الخ... المالحظة والختبارات والمقاييس كالستبيان والمقاقلة و )الستعانة  مختلف أدوات البحث المستخدمة  .1
 .التأكد على أن الدراسات الوصفية تختلف من حيث عمق ا ف ناك من الدراسات ما تقتصر على وصف الظاهرة .2
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 . المجتمع الهي اخه منه توفيراا للوق  والج د والمالاعتماد الدراسات الوصفية ضالباا على عينات ممثلة  .3
 .اث الوصفية حتى عم ن تكميم خصائن الظاهرة المبحوثةاصطناع التجريد في األ ح .4
تصنيف األشيا  أو الظواهر المدروسة على أساس معيار مميز لن ذلثب هثو السثبي  الوحيثد الثى اسثتخالص األح ثام  .5

 .ومن ثم تعميم النتائج
 الثاني عتر األسبوع

 خطوات المن ج الوصفي
علثثى  األسثثلوبلطريقثثة العلميثثة فثثي البحثثث ولثثهلب عسثثير الباحثثث وفثثق هثثها الوصثثفي هثثو أحثثد أسثثالي  البحثثث العلمثثي أو ا األسثثلوب
 .الطريقة العلمية نفس ا التي تبدأ قتحديد المت لةخطوات 
 .تحديد المت لة التي تريد الباحث دراست ا وصياضت ا  ت   سؤال محدد أو أكثر من سؤال وبيان أهميت ا .1
 .تحديد هد  البحث وحدود  وتحديد مصطلحاته .2
 .نظري يتناول مت لة البحث اراطعرت  .3
 .و ع مجموعة من الفروت والفترا ات أو المسلمات التي سيبنى علي ا الباحث دراسته .4
 .عرت الدراسات السا قة ذات العالقة  مت لة البحث ثم نقوم قتصفيت ا وتلخيص ا ومناقتت ا .5
 .التي ستجري علي ا الدراسة وإجرا اته من حيث تحديد مجتمع البحث واختيار العينةتصميم من جية البحث  .6
 .تحديد أدوات البحث التي سيتناول ا الباحث في الحصول على المعلومات .7
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 كالستبيان أو المقاقلة أو الختبار أو المالحظة وذلب وفقاا لطبيعة مت لة البحث ومفرو ة ثم عقوم قتقنين
 .هه  األدوات وحساب صدق ا وثبات ا  استخدام الوسائ  اإلحصائية

 .ول الى النتائج وتنظيم ا وتصنيف االوص .8
 .عرت النتائج وتحليل ا وتفسيرها واستخالص التعميمات والستنتاجات من ا .9
 قيان مالحق البحث ومصادر . 11

 األسبوع الثالث عتر
 خصائن البحث الوصفي

 :الوصفي  عدة خصائن نهكر من ا على سبي  المثال األسلوبيتميز 
 .اقع الظاهرة الحاليانه عقدم معلومات وحقائق عن و  .1
 .والنتائج األسبابيو ح العالقة قين الظواهر المختلفة والعالقة في الظاهرة نفس ا كتو يح العالقة قين  .2
 .عوام  التي تؤثر في ا مما عساعد على ف م الظاهرة نفس اتقدم تفسيراا للظواهر وال .3
 .بؤ  مستقب  الظاهرة نفس انعساعد على الت .4
 .اإلنسانيةوعاا واستخداماا في العلوم شي األكثر األسلوبععد  .5

 :الكثير من النتقادات ومن هه  النتقادات اليهالمزاعا السا قة يوجه 
 .قد ععتمد الباحث على معلومات خاطئة من مصادر خاطئة .1
 .مصادر معينة تزود  يرض  من المعلومات الىقد يتحيز الباحث في جمعه للمعلومات  .2
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الهي عجمعون ثا  األشخاصل ها فأن عملية جمع المعلومات تتأثر قتعدد  األفرادات الوصفية عن طريق يتم جمع المعلومات من الدراس .3
 .المختلفة وأساليب م

 .المالحظة وهها ما عقل  من قدرة الباحث على اتخاذ القرارالفروت في البحوث الوصفية عن طريق  اثباتيتم  .4
 .وذلب لصعوبة الظاهرة الجتماعية وسرعة تفسيرهاأن قدرة الدراسات الوصفية على التنبؤ تبقى محدودة  .5

 .فعملية الوصف هي الخطوة األولى عن طريق العلم
 

 الرا ع عتر األسبوع
 :أنواع البحث الوصفي

 :تصنف البحوث الوصفية في أربعة مجموعة وهي
 

 .الدراسات المسحية: أولا 
 .دراسات العالقات: ثانياا 
 .الدراسات التطويرية: ثالثاا 
 .الدراسات التتبعية: را عاا 
 



 (23) 

 :أن الدراسات المسحية على أنواع سو  نستعر  ا  ما عأتي
 .المسح التعليمي التربوي  .1
 .تحلي  الوظائف .2
 .تحلي  المحتوى  .3
 مسح الرأي العام .4
 .المسح التعليمي التربوي . 1
 :تتناول  عض أو ك  الجوان  اآلتية أنالدراسات المسحية التعليمية عم ن  ان
 .والنتائج األهدا ظام التعليمي فلسفة الن. أ
 .هيئة التدريس أعضا خصائن . ب
 .خصائن التالميه وأحوال م. ج
 .المناهج والنتاطات المصاحبة ل ا. د
 .المبادئ التعليمية والعوام  المتصلة ق ا. ه
 .تحلي  الوظائف. 2
 العم  وظروفه اجرا اتالكتف عن نواحي الضعف والتكرار في . أ
 .فتصنيف الوظائ. ب
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 .والروات  األجورتقدير . ج
 .تحديد شروط المرشح. د
 .المناس  في الم ان المناس  اإلنسانو ع . ه
 .و ع قرامج التدري . و
 .اتخاذ القرارات الخاصة قنق  الموظفين. ز
 .توفر األساس النظري لدراسة الم ن والوظائف المختلفة. ح
 .تحلي  المحتوى . 3

الثثى ان هنثثاك خمثثس وحثثدات عقثثوم علي ثثا التحليثث  الن ثثائي للرمثثوز اللفظيثثة  ويتثثير الم تمثثون قتحليثث  المحتثثوى 
 :والم توبة وهي

 Wordوحدة الكلمة  .1
 themeالفكرة  .2
 characterالتخصية  .3
 itemالفقرة  .4
 space and timeيير المساحة والزمن امع .5
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 مسح الرأي العام. 4
فثثي وقثث  معثثين  النسثثبة لمو ثثوع  هتجاهاتثثالثثرأي العثثام هثثو تعبيثثر الجماعثثة أو الجم ثثور عثثن رأعثثه ومعتقداتثثه وا

 .عخصه أو قضية م مة أو مت لة ععاني من ا
الوسائ  قد تكون استبيانات أو مقا الت ولقد في هها المجال أن ننبثه الثى  ثرورة الحصثول علثى عمث  حسثاب 

 .الخ... أو الجتماعي أو الجنس  يللمتغيرات التي تؤثر في اجا ة المجيبين كالمركز القتصاد
 األسبوع الخامس عتر

 :تفسير النتائج وكتا ة البحث التاريخي: را عاا 
يبدأ قتفسير النتائج التي توص  الي ا وكتا ثة تقريثر البحثث ول قثد أن ع ثون التفسثير منسثجماا مثع التفكيثر المنطقثي واإلقثداعي وأن 

 .ع ون مو وعيا وفق األسلوب العلمي في البحث التاريخي
 :وللعرت التاريخي شروط أساسية ورئيسية نهكرها هنا

 .التي تعبر عن عر ه واألسالي  األلفاظأن ع ون الباحث قادراا على حسن التعبير  اللغة التي ع ت  ق ا فعليه أن عختار  .1
 األثثر حثداثإلتفسثير الحقثائق وإلثى المبالغثة فيمثا ع تبثه  الثىع ت  الباحث  أسثلوب أدقثي صثر ، ألن ذلثب رب ثا عضثطر   أل .2

 .المطلوب في نفس القارئ 
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توفر الوحدة التاريخية في الكتاب والمو وع والتي عم ن أن تتميز  طا ع فني خاص ولكنه ضي خثالن فعلثى ضيثر مثا نجثد   .3
 .في قطعة شعرية أو في تمثال فني قائم قهاته

 األخطثا مثا عم ثن أن ع تثف عنثه مثن ع ت  الباحث في ذهنه احتمال الوقوع في الخطأ وعليه أن يبثادر قتصثوي   أنينبغي  .4
 .اذا ظ رت له معلومات أو أدلة جديدة

وحينما ل ع ون واثقاا من نقطة ما عليه أن عقرر ذلثب  صثراحة وفثي األحثوال كثيثرة ع ثون تعثدي  احثدى المسثائ  وتصثحيح ا  .5
صي  والجزئيات التي تكون المو وع أمراا متروكاا لضمير الباحث نفسه اذ ربما ل عستطيع احد ضير  أن عفطن الى معرفة التفا

 .الهي يدرسه ويعر ه والمسألة تتطل  األمانة العلمية الخالصة
 السادس عتر األسبوع

 experimental methodالمن ج التدريبي 
 

ععر  المن ج التجريبي  أنه تعدي  مقصثود مضثبوط للظثرو  المحثددة لحادثثة مثن الحثوادث ومالحظثة تفسثير لتغيثرات التثي 
هثها الفثرت أو خطثأ  ي هه  الحادثة ، أن التجري  العلمي لقد أن عسثبق  فثرت وضثرت التجربثة هثو تحقيثق صثحة تطرأ ف

 ول ها فالتجري  العلمي يتطل  التح م في جميع العوام  التي تؤثر في موقف معين  استثنا  العام  الهي نبحثه
 

 تعاريف عديدة للبحث للعلمي
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وط للتثروط المحثددة لواقعثة معينثة ومالحظثة التغيثرات الناتجثة فثي هثه  الواقعثة البحث التجريبثي تغييثر متعمثد ومضثب .1

 .ذات ا وتفسيرها
 .البحث التجريبي يتضمن محاولة  بط ك  العوام  األساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التا عة في التجربة .2
 .العالقات السببية قين المتغيرات المختلفة البحث التجريبي عقوم أساساا على أسلوب التجربة العلمية التي تكتف عن .3
البحثثث التجريبثثي هثثو ذلثثب النثثوع مثثن البحثثوث الثثهي عسثثتخدم التجربثثة فثثي اختبثثار مزجثثي عقثثرر عالقثثة قثثين عثثاملين أو  .4

 .متغيرين

 أهم مميزات وخصائن البحث التجريبي
 .باحثعقوم المن ج التجريبي على المالحظة الدقيقة في اختيار صد  فر ية أو فر يات ال .1
الكتثف عثن  األساسثي أنثه عجعث  هدفثه  األخثرى   من المنثاهج ر از المن ج التجريبي عن ضيتعم .2

 .العالقة السببية قين الظواهر والمتغيرات
عختبثر فر ثية وهثو  أنتتمث  قوة المن ج التجريبي في أن الباحث عحاول في ك  تجربة عجرب ا  .3

 .ما عسمى  العام  التجريبي
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يبثثثي تتمثثثث  فثثثي خضثثثوعه للثثثتح م والضثثثبط فالباحثثثث المطبثثثق للمثثثن ج متانثثثة المثثثن ج التجر  ان .4
 .التجريبي ل ع تفي قوصف وتفسير وتحلي  ما هو موجود ق  يتخ  في تكوين المواقف التجريبية

 
 :طبيعة البحث التجريبي

تبط التي عقوم علي ا الباحث التجريبي وفكرة التجارب الضا طة في أ سط صورة تر  األساسية ةأن الفكر      
 low of single variable قانون المتغير الواحد 

 السا ع عتر األسبوع
 خطوات تنفيه المن ج التجريبي

 .التعر  على مت لة البحث وتحديد معالم ا المتعددة قدقة وتصنيف ا وصياضت ا  صورة تتيح قاقليت ا للمعالجة  الطر  التجريبية .1
 .علي ا ول توجد هناك قواعد معينة ثاقتة لتوليد الفروت الفر يات واستنباط ما يترت  أوصياضة الفر ية  .2
عقثوم  مثا  أنو ع تصميم تجريبي عحتوي على جميع النتائج وعالقت ا والتثروط الخاصثة ق ثا وقثد تتطلث  هثه  الخطثوة مثن الباحثث  .3

 :يلي
 .اختبار العينة. أ          
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 .تصنيف المفحوصين. ب          
 .المتطلبات الخاصة لقياس نتائج التجربة أوتصميم الوسائ   تحديد أواختيار . ج          
 .استطالعية أوليةالقيام  اختبار . د          
 والفترة الزمنية التي تستغرق ا اجرائ اتعين م ان التجربة ووق  . ه          

 التجربة المطلوبة  إجرا القيام . 4
فثي مسثتويات  أفكثار الثىئق التجربثة اوعي وضيثر متميثز  حيثث عحثول حقث ثمو  تقثدير جيثد الىتنظيم البيانات وتحديدها  ت   يؤدي  .5

 .قنا  النظرية فيما  عد أساس اتجريدعة معينة يتم على 
 .يبيةقة في نتائج الدراسة التجر لتحديد مدى الث اإلحصائيةتطبيق اختبار مناس  للدللة  .6

 

 الثامن عتر األسبوع
 :أنواع المتغيرات في البحث التجريبي

 :independent variableالمتغير المستق  . 1
 .ويتمث  في العام  المؤثر الهي عقع تح  سيطرة الباحث ومعالجته

 :dependent variableالمتغير التا ع . 2
 .ويتمث  في العام  المتأثر وهو في العادة  علم النفس استجا ة التخن لتأثير فع  المتغير المستق 

 المتغيرات الوسيطة. 3



 (31) 

 .تمث  في العوام  التي ل عم ن مالحظت ا  طريقة مباشرة ق  نفترت وجودها عن طريق نتائج ا مث  الدوافع والنفعالتوت     
 (:فغير التجريبية)المتغيرات الدخيلة . 4
... والثهكا  تثبيت ثا أو عزل ثا مثث  المسثتوى القتصثادي والجتمثاعي ينبغثي  ا  في العوام  التي تؤثر في المتغير التا ع ل ثهثموتت 

 .الخ
 :أما طر   بط المتغيرات فتنحصر في ثالثة أنواع هي

 .physical controlط المادي \الض  .1
 .selective controlالضبط النتقائي  .2
 statistical controlالضبط اإلحصائي  .3

 األسبوع التاسع عتر
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 أنواع التصميمات التجريبية
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع العترون 
 ريبي ذو الحد األدنى من الضبطالتصميم التج: أولا 

ويتمثثث  هثثها التصثثميم فثثي اختبثثار مجموعثثة واحثثدة عجثثري ل ثثا اختبثثار قبلثثي ثثثم تتعثثرت 
 .للمتغير المستق 
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 التصميم التجريبي ذو الضبط المح م: ثانياا 
ععثثد هثثها النثثوع مثثن التصثثميمات التجريبيثثة عثثالي الضثثبط لوجثثود المجموعثثة الضثثا طة      

 :صنف الى عدة أنواع من اوهو أفض  التصميمات وي
 تصميم المجموعة الضا طة العتوائية الختبار ذات الختبار القبلي والبعدي. 1
 
 
 
 

 األسبوع الحادي والعترون 
 

 تصميم المجموعة الضا طة العتوائية الختبار البعدي فقط. 2
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 ويتمثثث  هثثها التصثثميم فثثي اختيثثار مجمثثوعتين  تثث   عتثثوائي أحثثداهما تجريبيثثة واألخثثرى 

ثثم عجثري للمجمثوعتين اختبثار .  ا طة ثم تتعرت المجموعة التجريبيثة للمتغيثر المسثتق 
هناك فرقثاا ذا  ان عدي ، ثم عحس  الفر  في الختبار البعدي قين المجموعتين فإذا تبين 

دللثثة معنويثثة قثثين المجمثثثوعتين تبثثين اثثثر المتغيثثر التثثثا ع فثثي التجربثثة المصثثممة ل ثثثها 
 .الغرت

 
 

 اني والعترون األسبوع الث
 :التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي: ثالثاا 

 :هناك عدة أنواع من هه  التصميمات من ا
 :تصميم المجموعة الضا طة الالعتوائية الختيار ذات الختبار القبلي والبعدي
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ل مثا اختبثار قبلثي ثثم تتعثرت المجموعثة التجريبيثة  ويتمث  هها التصميم في اختبار مجموعتين  طريقة ضير عتثوائية احثداها تجريبيثة واألخثرى  ثا طة عجثري 
للمتغير المسثتق  فثي المتغيثر التثا ع  أثراا للمتغير المستق ، ثم عجري للمجموعتين اختبار  عدي ثم تحس  الفرو  فإذا ظ ر فر  معنوي قين المجموعتين تبين 

 .في التجربة المصممة ل ها الغرت
- :علم النفس فإن عناك مبادئ عامة ينبغي أن يلتزم ق ا الباحث في هها المجال من ا وعلى الرضم من أهمية البحث التجريبي في

 .واإلنسانيةالموازنة قين القيم العلمية  .1
 . البحث التأكيد على حماعة حقو  وكرامة المتتركين .2
 .واألمانةفي التجربة على أساس الصراحة والصد   قنا  العالقة قين الباحث والمتترك .3
 النقطاع عنه في أي وق  عتا  أولحرية التخن في رفض المتاركة في البحث  احترام الباحث .4
 البحثتو يح مسؤولية ك  من الباحث والمتترك في  .5
 .ومن الخطر البدني ولنفسي اإلزعاج أو األذىحماعة المتتركين من  .6
 التخن المتتركجميع الت وك التي قد تظ ر لدى  وإزالةكاملة للمتترك عن طبيعة الدراسة  اعضاحاتتقدعم  .7
 البحث المستخدمة إلجرا اتضي المرضوب في ا لدى المتترك نتيجة  اآلثار أوتصحيح العواق   أو ازالةالعم  على  .8
 .العم  على  قا  المعلومات الخاصة  البحث في نطا  السرية والخصوصية .9

 

 الثالث والعترون  األسبوع
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 :المجموعة التجريبية والمجموعة الضا طة
 

التجارب الضا طة أعضاا على قانون المتغير الواحد وتتلخن التجربة الضا طة فثي اسثتخدام تقوم فكرة 
ووجثود هثها . مجموعتين من األفراد عتاق ان فثي جميثع الظثرو  تقريبثاا مثا عثدا ظرفثاا أو متغيثراا واحثد

 المتغيثثر أو ضيا ثثه عمثثث  المتغيثثثر المسثثتق  أو التجريبثثي فثثي هثثثه  التجربثثة وتسثثمى المجموعثثة التثثثي
وأمثثا المجموعثثة   experimental groupعسثثتخدم مع ثثا هثثها المتغيثثر  اسثثم المجموعثثة التجريبيثثة 

 controlالثانية التثي ل تتعثرت ألثثر المتغيثر المسثتق  أو التجريبثي فتسثمى  المجموعثة الضثا طة 
group .ي أو وعلى افترات التكافؤ قين المجموعتين فإن الختال  قين ما عمث  اثر المتغيثر التجريبث
 .المستق 

 

 األسبوع الرا ع والعترون 
 أسالي  البحث وأدواته .1
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 :مجتمع البحث واختيار العينة .2
عحدد مف وم العينة  أنه اجرا  جز  من مجتمع معين عمث  في خصائصه وصفاته ذلب المجتمع اختصاراا للوق  والج ثد      

 :تتجلى من خاللوالمال، ولع  من مبررات استخدام العينة قدلا من الحصر التام  
 .أن العينة تم ن الباحث من تقلي  خطأ التحيز الهي ينتج عن استخدام الحصر التام  مع قصور اإلم انات المتوفرة .1
 .ان استخدام العينة عم ن الباحث من جمع قياناته في حدود الوق  الهي تضمنته خطة البحث .2
 .عليه  ع س خطأ التحيز الناتج عن الحصر التام ان خطأ الصدفة الهي ينتأ عن استخدام العينة عم ن السيطرة  .3
أن العي  في استخدام الحصر التام  يتمث  في أنه عحتاج الى كم هائ  من اإلم انات المادعة والفنية والبترية فضالا  .4

 .عن الوق  والج د
 .ان العينة تم ن الباحث من جمع معلومات دقيقة وبدرجة تسمح قتعليم األح ام الناتجة عن ا .5
 .العينة تم ن جمع المعلومات عستحي  الحصول علي ا  استخدام الحصر التام  وخاصة مع اإلم انات المحدودة ان .6
ان النتثثائج التثثي عحصثث  علي ثثا الباحثثث عثثن طريثثق الحصثثر التثثام  ل تختلثثف كثيثثراا فثثي تحليل ثثا عثثن تلثثب التثثي تثثم  .7

 .الحصول علي ا  استخدام العينات
 :ة لمجتمعه لقد ان يتبع خطوات م مة هيولكي عحص  الباحث على عينة ممثل

 .التحديد الدقيق لمجتمع البحث .1
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 .اعداد قائمة كاملة عن مفردات ذلب المجتمع .2
 .الحصول على عينة مناسبة وممثلة لمجتمع  خصائصه التي يريد الباحث أن يدرس ا .3

 
 :وتقسم العينات الى نوعين هما

ي عم ن تطبق النظرية اإلحصائية علي ثا لكثي تمثدنا قتقثديرات صثحيحة عثن مجتمثع ويقصد ق ا تلب العينات الت: العينات الحتمالية
 .البحث

 
وهي العينات التي تخضع الى أسس الحتمالية التي اشرنا الي ثا قث  تعتمثد علثى الح ثم التخصثي للباحثث : العينات ضير الحتمالية

 :لى  عض األنواع التائعة من اوبالنظر لتيوع العينات الحتمالية في مجال علم النفس فسو  نقتصر ع
 

 .الختيار العتوائي البسيط .1
 .الختيار الطبقي للعينة .2
 .الختيار المنظم للعينة .3

 الخامس والعترون  األسبوع
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 البحث أدوات
 nominal measurementالقياس السمي  .1
 ordinal measurementالقياس الرتبي  .2
 interval measurementالقياس الفاص   .3
 ratio measurement القياس النسبي .4
 
 
 

 السادس والعترين األسبوع
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 questionnaireالستبيان : أولا 
الباحثث مثن الحصثول السثتبيان عم ثن  ان الثىالبحث استخداماا في البحوث النفسية والجتماعية وقد يرجع سب  ذلثب  أدواتععد الستبيان من أكثر 

ية أو أي مصدر أخر وانه من الس   و ع فقراته وترتي  نتائجه وتفسثيرها ، وأنثه عم ثن على معلومات ل عم ن الحصول علي ا من السجالت الرسم
 :توزيعه على عينات واسعة وفي هها توفير للوق  والج د والمال قيد أن الستبيان له عيوب من خالل

 .ل عصلح ال للمتعلمين .1
 .اإلجا ة على فقراته ضالباا ما تكون ن ائية .2
 .أثرون  آرا  زمالئ م أو أرا  الباحثين القائمين على الستبيان عض أفراد العينة قد يت .3

ويتطلث  اعثداد السثتبيان . لقد عر  الستبيان  أنه قائمة من الفقرات أو األسئلة تعد  ت   جيد لمعرفة أرا  واتجاهثات اآلخثرين نحثو مو ثوع معثين
 :عند قنائه خطوات معينة هي

 .تحديد مت لة البحث .1
 .مجالت فرعيةتقسيم المت لة الى  .2
 .و ع فقرات لك  مجال من مجالت مت لة البحث .3
 .مراجعة الفقرات  عد عر  ا على ذوي الختصاص أو من خالل اجرا  تجربة استطالعية .4
 .استخراج ثبات الستبيان .5
 .توزيع الستبيان على أفراد العينة سوا  عن طريق اللقا  المباشر  العينة من قب  الباحث أو عن طريق البريد .6

 :منها أنواععدة  إلىيمكن تنصيف االستبيان 

 االستبيان المفتوح المغلق. 3االستبيان المغلق             . 2االستبيان المفتوح             . 1

 interviewالمقابلة : ثانيا  
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 :محاسن المقابلة

 إنها تتصف بالمرونة عند طرحها لألسئلة أو الفقرات .1

 .يانات في عالم القيم واالتجاهات واآلراء والمواقف المحرجةإنها أداة مناسبة للحصول على ب .2

 .إنها تساعد على خلق حوار ودي بين المفحوصين والباحث .3

 .إنها تستخدم مع األشخاص الذين ال يعرفون القراءة والكتابة .4

كووين بعو  إنها تمكن الباحث من اخذ تصوور واحوع عون ال وخذ الوذي سوتهخذ منون البيانوات وبوذلل تسواعد الباحوث علوى ت .5

 .األحكام على مدى صحة اإلجابات المعطاة عن ال خذ المفحوص

 :عيوب المقابلة

 .تتطلب الكثير من الوقت والجهد إنها .1

 .توجيهها أوذاتية تكثر مما هي موحوعية لسهولة تكيفها  أداة إنها .2

 .قد تتهثر باالنطباع العام عن المفحوص لدى الباحث إنها .3

 observationالمالحظة : ثالثا  

ويتضوع مون هوذا  اإلنسوانية أوالعلمية الضرورية لكل البحوث العلمية سوواء فوي مجوال الظوواهر الطبيعيوة  األدواتتعد المالحظة من 

 :هي أركانهناك ثالثة  أنالتعريف 

 ناتج المالحظة. 3يالحظ                . 2شيء يالحظ                    . 1

 :هاء يصنف المالحظة إلى أنواع هيفهن بع  الفق األمرومهما يكن      

 .المالحظة العرحية .1

 .المالحظة المضبوطة .2

 .المالحظة الم اركة ك .3

 .المالحظة الجماعية .4

 السا ع والعترون  األسبوع
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 scale and testالختبارات والمقاييس : عاا را 
- :نوعين الىالختبارات  cronbackقسم كرونباك 

 test typical performance األقصىاختبارات الحد . 1
ويتمثثثث  هثثثها النثثثوع مثثثن الختبثثثارات فثثثي أنثثثه ععرفنثثثا الثثثى أي حثثثد عسثثثتطيع      

 .الى أقصى حد تسمح  ه قدراته  األدا التخن أن عقوم 
 المميز األدا اختبارات . 2

ويتمثثثث  هثثثها النثثثوع مثثثن الختبثثثارات فثثثي أنثثثه عقثثثيس مثثثا يتحمثثث  أن عفعلثثثه      
 cronback, 1960معين التخن في نوع من الوق  أو في موقف 

 

 الثامن والعترون  األسبوع
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- :خصائن الختبار الجيد

 
 objectivityالمو وعية  .1
 

 standardizationالتقنين  .2
 
 
 

 التاسع والعترين األسبوع
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 الصد . 3
- :لى أنواع منهوهو ع     
 .الصد  الظاهري  . أ
 .صد  المحتوى  . ب
 .الصد  التنبؤي . ج
 .الصد  التالزمي. د
 .صد  البنا . ه
 .الصد  العاملي. و

 

 الثالثون األسبوع
 reliabilityالثبات . 4
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 :وفي ظل نفس الظروف وهناك عدة طرق لحساب الثبات من بينها األشخاصنتائج ويعد االختبار ثابتا  إذا حصلنا على نفس ويتمثل بهنن االتساق في ال     

 .طريقة إعادة االختبار. أ

 .التجربة النصفية. ب

 .ر المتكافئةطريقة الصو. ج

- :تتوافر بع  الخصائذ هي أن معامل الثبات يزداد كلما كانت أن ينبغيولكي يحصل الباحث على ثبات عال 

 .عدد الفقرات أكثر .1

 .فقرات االختبار متجانسة .2

 .فقرات االختبار معتدلة الصعوبة .3

 .الفقرات ذات قوة تميز عالية .4

 .بارعينة البحث متباينة في الظاهرة التي يقيسها االخت .5

 .موحوعية التصحيع متوفرة .6

- :ما يليومع التسليم بههمية االختبارات والمقاييس وخصائصهما إال أنن من الضروري أن نبين الخطوات األساسية في بناء االختبارات والمقاييس وك     

 :جمع الفقرات -:أوال  

 .األدبيات والدراسات السابقة .1

 .المقاييس واالختبارات السابقة .2

 .االستطالعي االستبيان .3

 .االستعانة بآراء الخبراء المختصين .4

 .إجراء حوارات شفهية مع عينة من مجتمع البحث .5

 .الناتجة عن اطالعن الواسع في الميدان األحداثخبرة  .6

 .صياغة الفقرات -:ثانيا  

 .األداةاستخراج صدق  -:ثالثا  

 .حوح الفقرات وكذلل الوقت الذي يستغرقن االختبار او المقاييسإجراء تجربة استطالعية لمعرفة وحوح وتعليمات االختبار وو -:رابعا  

 استخراج القوة التميزية للفقرات -:خامسا  

 


