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 األولىالوحدة النمطية 

 العلم والبحث العلمي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -/آ/ الفئة المستهدفة :
  

 طلبة الصف الثاني في قسم ادارة مواد في المعهد التقني /كوفة 

 

 -/ب/ المبررات :1

العلمي وكذالك للتميز بين صممت هذة الوحدة النمطية للتعرف على سبب دراستنا لمنهج البحث 

 البحث العلمي والنشاط العلمي

 

 -/ت/ الفكرة المركزية :1

 

 تعريف المنهج العلمي -1

 اهمية البحث العلمي -2

 

 /ث/ التعليمات1
 ادرس النظرة الشاملة جيدا -1

 الوحدة. أهداف إلىتعرف  -2

  -:القبلي فآذا حصلت على  االختبار بأداءقم  -3

 

 حتاج الى دراسة الوحدة النمطية وعليك مراجعة المشرف الت فانك أكثردرجات آو  8 - أ

 دراسة الوحدة النمطية إلىدرجات فأنك تحتاج 8أذا حصلت على أقل من  إما - ب

 البعدي فأذا كان تحصيلك: االختبار بأداءبعد دراستك محتويات الوحدة النمطية قم -ج

 درجات آو أكثر أنتقل الى دراسة الوحدة النمطية الثانية. 8 -د

            درجات فعليك اعادة دراسة الوحدة  النمطية آوآي جزء منها  8من أما اذا حصلت على أقل -ه     

 ثم ارجع آلداء اآلختبار البعدي

 

 

 

 

         -ستكون بعد دراستك لهذة الوحدة النمطية قادرا على أن :

 تعرف المنهج العلمي -1

 تميز بين البحث العلمي والنشاط العلمي

 

  األهداف األدائية -2

 الشاملة  النظرة  -1



 

 

 -ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة في ما يآتي : 1

 يعرف العلم بآنة  :-

 األعتقاد الجازم المطابق للواقع-آ

 حصول صورة الشيء في العقل-ب

 عدم حصول صورة الشيء في العقل -ج

 األعتقاد المطابق للواقع -د

 

 يعرف المنهج بآنة:-2

لباحث في تنظيم ما لدبة من افكار من اجل مجموعة من القواعد العامة يعتمدها ا -آ

 ان توصلة الى النتيجة المطلوبة 

 المنهج بآختصار يساوي طريقة البحث  -ب

 المنهج بآختصار اليساوي طريقة البحث  -ج

 بآنة عمل غير منظم -د

 

 يقال ان البحث العلمي هو  -3 

 يمكن ان توجة لحل مشكلة االنسانطريقة غير منظمة  -آ

 يمكن ان توجة لحل مشكلة االنساننظمة طريقة م-ب

 مجموعة من القواعد توضع لحل مشكلة ما -ج

 ال يوجة نحو مشكلة معينة بل نحو مشكالت متنوعة  -د

 

 

 

 
1. 

 العلم مفهومه و اهدافه                                  
  

 مقدمة 
وبذذذدي فذذذي منذذذل البذذذدء وجذذذد ابنسذذذان فذذذي بيئذذذة يكثذذذر فيهذذذا ال مذذذو  و التسذذذا بت 

البحذذذث عذذذر تفسذذذير لمذذذا يحذذذيب بذذذه مذذذر وذذذواهر نبذذذدي بتفسذذذير الظذذذواهر تفسذذذيرا 

اسذذذطوريا و فرافيذذذا تذذذم نشذذذات المعرفذذذة الفلسذذذفية وكانذذذ  معرفذذذة واحذذذدة مرتبطذذذة 

بالفيلسذذذوف الذذذلي كذذذان يبحذذذث فذذذي الظذذذواهر الماتلفذذذة كلهذذذا و لكذذذر مذذذا ان وهذذذر 

لذذذى الكثيذذر مذذذر المذذنها العلمذذذي فذذي البحذذذث حتذذى اسذذذتطاع ابنسذذان مذذذر التو ذذ  ا

المعذذذذارف و الحقذذذذائا التذذذذي زادت مذذذذر مهمذذذذة للظذذذذواهر و بالتذذذذالي زادت قدرتذذذذه 

 على ضبطها و التحكم.



نشذذذان انسذذذاني يهذذذدف الذذذى فهذذذم الظذذذواهر الماتلفذذذة مذذذر فذذذ    -و يعذذذرف العلذذذم : 

ايجذذذذاد الع قذذذذات التذذذذي تحكذذذذم هذذذذلب الظذذذذواهر و التنبذذذذوء بذذذذالظواهر و ابحذذذذداث و 

 بطها و التحكم بها .ايجاد الطرق المناسبة لض

 -و مر هلا التعريف يتبير لنا ان للعلم ت تة اهداف هي:

 الفهم. .1

 التنبوء. .2

 الضبب و التحكم. .3

 

ففهذذذم الظذذذاهرة هذذذو ال ذذذر  ابساسذذذي للعلذذذم   و ب يعنذذذي الفهذذذم  -الفهذذذم : .1

هذذذذو تعذذذذداد  ذذذذفات الظذذذذاهرة وو ذذذذفها بذذذذ  يعنذذذذي معرفذذذذة كيذذذذف حذذذذدت  

 الظاهرة و ع قتها بالظواهر ابفرى.

فبعذذذد الذذذتمكر مذذذر فهذذذم الظذذذاهرة و ايجذذذاد الع قذذذات و القذذذوانير  -التنبذذذوء: .2

التذذذذي تحكذذذذم هذذذذلب الظذذذذاهرة و تنظذذذذيم ع قاتهذذذذا بذذذذالظواهر ابفذذذذرى فذذذذان 

الباحذذذث حينئذذذل يكذذذون قذذذادرا علذذذى التنبذذذوء اي انذذذه يكذذذون قذذذادرا علذذذى ان 

 يستنتا نتائا افرى مرتبطة بفهمه لظاهرة التي فهمها.

تنتاج التذذي يقذذوا بهذذا الباحذذث بنذذاء علذذى معرفتذذه فذذاتنبوء هذذي عمليذذة ابسذذ

السذذذذذذابقة بظذذذذذذاهرة معينذذذذذذة و هذذذذذذلا ابسذذذذذذتنتاج ب يعتبذذذذذذر  ذذذذذذحيحا اب ا ا 

 استطاع اتبات  حته تجريبيا .

يهدف العلم الى التحكم بالظواهر الماتلفة و السيرنة عليها  -الضبب و التحكم :

بب بالهدفير السابقير   بحيث يتدف  بنتاج وواهر مرغوب بها   و هلا الهدف مرت

فحير يفهم العالم الظاهرة و يتنبأ بما ستنتجة فانه يفهم العوام  التي تؤتر فيها و 

تنتجها و بللك يكون قادرا على السيطرة على هلب العوام  بالزيادة او النقصان 

 حسبما

 

 

 

 : يفتبار  اتي

 
 المنها العلمي . -1

 علمي ن الاعطي فرق واضح بير البحث العلمي والنشا -2

 

 

 

 

 



 
 

 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة في ما يآ تي:

 يقال ان البحث العلمي هو  --1

 طريقة غير منظمة يمكن ان توجة لحل مشكلة االنسان -آ

 طريقة منظمة يمكن ان توجة لحل مشكلة االنسان-ب

 مجموعة من القواعد توضع لحل مشكلة ما -ج

 معينة بل نحو مشكالت متنوعة ال يوجة نحو مشكلة  -د

 

 يعرف المنهج بآنة:--2 -

مجموعة من القواعد العامة يعتمدها الباحث في تنظيم ما لدبة من افكار من اجل  -آ

 ان توصلة الى النتيجة المطلوبة 

 المنهج بآختصار يساوي طريقة البحث  -ب

 المنهج بآختصار اليساوي طريقة البحث  -ج

 بآنة عمل غير منظمم-د

 العلم بآنة  :يعرف   -3

 األعتقاد الجازم المطابق للواقع-آ

 حصول صورة الشيء في العقل-ب

 عدم حصول صورة الشيء في العقل - ج

 األعتقاد المطابق للواقع -د                

 

 المصادر

 

  وقان عبيدات 0/ د 1989اسليبة/  -ادواتة–البحث العلمي مفهومة -1

 

2- 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابجابات على اآلفتبارات مفاتيح 
 

 

 

 االختبا ر البعدي        االختبار الذاتي االختبا رالقبلي

    

رقم 

 السؤل

المنهج العلمي:مجموعة من -1 اآلجابة

القواعدالعامة يعتمدها الباحث في 

 تنظيم معلوماتة 

الحث العلمي:طريقة او محاولة  -2

 منظمة توجة لحل مشكالت االنسان 

مي: نشاط  متخصص النشاط العل

للعلماء مقتصر على مجا ل علمي 

 معين

 اآلجابة رقم السؤل

1 

2           

3  

 

 

 

 

 

 

 

 آ

 آ

 ب 

 

1 

2               

3     

 

 ب

 أ

 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          الوحدة النمطية  

 لثانية ا

العلم واهدافة 

.فصائص التفكير 

 العلمي



 

 

 

 

 

 /آ/ الفئة المستهدفة:1
  قسم ادارة مواد المعهد التقنبي /كوفة  الصف الثاني في طلبة

 

 -/ب/ المبررات :1
خصائص احصول على المعرفة وماهي طرف الصممت هذة الوحدة النمطية للتعرف على 

 التفكير العلمي  وما هي اهم عواقة.

 

 /ث/ التعليمات1
 ادرس النظرة الشاملة جيدا -4

 تعرف الى اهداف الوحدة. -5

  -:حصلت على قم بآداء اآلختبار القبلي فآذا  -6

 

 درجات آو اكثر فآنك التحتاج الى دراسة الوحدة النمطية وعليك مراجعة المشرف  8 - ت

 درجات فأنك تحتاج الى دراسة الوحدة النمطية8اما أذا حصلت على أقل من  - ث

 بعد دراستك محتويات الوحدة النمطية قم بآداء اآلختبار البعدي فأذا كان تحصيلك: -7

 دراسة الوحدة النمطية الثانية. درجات آو أكثر أنتقل الى8 - أ

درجات فعليك اعادة دراسة الوحدة  النمطية آوآي جزء  8من أما اذا حصلت على أقل  - ب

 منها ثم ارجع آلداء اآلختبار البعدي

 ابهداف ابدائية

 ة الوحدة النمطية قادرا على أن ستكون بعد دراستك لهذ

 تستوعب معنى العلم  ا ن -1

 ا ن تستوعب ا هداف العلم -2

 ان تحدد عوائق التفكير العلمي -3

 

 

 

 

 
 

 -ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة في ما يآتي : 1

 

 طرة على  السيالعلم نشاط يهدف الى زيادة قدرة االنسان على  -1

 البيئة                                - أ

 الطبيعة - ب

 مختلف الظواهر - ج

 

 النظرة الشاملة   -1 النظرة الشاملة   -1



 

 الحقائق -د

      

 آلساسي للعلم .فما المقصود بفهم الظواهر؟يعتبر الفهم هو الغرض أ -2

 وصفا للظاهرة  - أ

 اآلكتفاء بتعدد صفاتها  - ب

 كيفة حدوثها - ح

 التعرف على عالقة الظاهرة بالظواهر اآلخرى  - خ

 

 يقصد با لتنبؤ  -3

هوعملية االستنتاج التي يقوم بها الباحث بناء على معرفتة السابقة بظاهرة معينة لم  - أ

 يستطع اثباتها

ج التي يقوم بها الباحث بناء على معرفتة السابقة بظاهرة معينة استطاع  هوعملية االستنتا - ب

 اثباتها

هوعملية االستنتاج التي يقوم بها الباحث بناء على معرفتة السابقة بظاهرة وهذا  -ج - ت

 االستنتا ج اليعتبر صحيحا اال اذا استطاع اثبا ت صحتة تجريبيا

 نشاط انساني يهدف الى فهم الظواهر المختلفة - د

 السمات المميزة للتفكير العلمي هي -4

 التراكمية -آ

 التنظيم والثمولية والدقة  -ب

 البحث عن االسبا ب-ج

 كل ماذكرصحيح  -د

 

 من عوائق التفكير العلمي  -4

 انتشار الفكر االسطوري  - أ

 انكار قدرة العقل - ب

 االفتراضا ت-ج

 التنبؤ -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العلم مفهومه و اهدافه                                  
  

 مقدمة 
منذذذل البذذذدء وجذذذد ابنسذذذان فذذذي بيئذذذة يكثذذذر فيهذذذا ال مذذذو  و التسذذذا بت وبذذذدي فذذذي 

البحذذذث عذذذر تفسذذذير لمذذذا يحذذذيب بذذذه مذذذر وذذذواهر نبذذذدي بتفسذذذير الظذذذواهر تفسذذذيرا 

اسذذذطوريا و فرافيذذذا تذذذم نشذذذات المعرفذذذة الفلسذذذفية وكانذذذ  معرفذذذة واحذذذدة مرتبطذذذة 

لظذذذواهر الماتلفذذذة كلهذذذا و لكذذذر مذذذا ان وهذذذر بالفيلسذذذوف الذذذلي كذذذان يبحذذذث فذذذي ا

المذذنها العلمذذذي فذذي البحذذذث حتذذى اسذذذتطاع ابنسذذان مذذذر التو ذذ  الذذذى الكثيذذر مذذذر 

المعذذذذارف و الحقذذذذائا التذذذذي زادت مذذذذر مهمذذذذة للظذذذذواهر و بالتذذذذالي زادت قدرتذذذذه 

 على ضبطها و التحكم.

نشذذذان انسذذذاني يهذذذدف الذذذى فهذذذم الظذذذواهر الماتلفذذذة مذذذر فذذذ    -و يعذذذرف العلذذذم : 

يجذذذذاد الع قذذذذات التذذذذي تحكذذذذم هذذذذلب الظذذذذواهر و التنبذذذذوء بذذذذالظواهر و ابحذذذذداث و ا

 ايجاد الطرق المناسبة لضبطها و التحكم بها .

 -و مر هلا التعريف يتبير لنا ان للعلم ت تة اهداف هي:

 الفهم. .4

 التنبوء. .5

 الضبب و التحكم. .6

 

هذذذم ففهذذذم الظذذذاهرة هذذذو ال ذذذر  ابساسذذذي للعلذذذم   و ب يعنذذذي الف -الفهذذذم : .3

هذذذذو تعذذذذداد  ذذذذفات الظذذذذاهرة وو ذذذذفها بذذذذ  يعنذذذذي معرفذذذذة كيذذذذف حذذذذدت  

 الظاهرة و ع قتها بالظواهر ابفرى.

فبعذذذد الذذذتمكر مذذذر فهذذذم الظذذذاهرة و ايجذذذاد الع قذذذات و القذذذوانير  -التنبذذذوء: .4

التذذذذي تحكذذذذم هذذذذلب الظذذذذاهرة و تنظذذذذيم ع قاتهذذذذا بذذذذالظواهر ابفذذذذرى فذذذذان 

يكذذذون قذذذادرا علذذذى ان  الباحذذذث حينئذذذل يكذذذون قذذذادرا علذذذى التنبذذذوء اي انذذذه

 يستنتا نتائا افرى مرتبطة بفهمه لظاهرة التي فهمها.

فذذاتنبوء هذذي عمليذذة ابسذذتنتاج التذذي يقذذوا بهذذا الباحذذث بنذذاء علذذى معرفتذذه 

السذذذذذذابقة بظذذذذذذاهرة معينذذذذذذة و هذذذذذذلا ابسذذذذذذتنتاج ب يعتبذذذذذذر  ذذذذذذحيحا اب ا ا 

 استطاع اتبات  حته تجريبيا .

تحكم بذذذذالظواهر الماتلفذذذذة و يهذذذذدف العلذذذذم الذذذذى الذذذذ -الضذذذذبب و الذذذذتحكم : .5

السذذذذيرنة عليهذذذذا بحيذذذذث يتذذذذدف  بنتذذذذاج وذذذذواهر مرغذذذذوب بهذذذذا   و هذذذذلا 

الهذذذدف مذذذرتبب بالهذذذدفير السذذذابقير   فحذذذير يفهذذذم العذذذالم الظذذذاهرة و يتنبذذذأ 

بمذذا سذذتنتجة فانذذه يفهذذم العوامذذ  التذذي تذذؤتر فيهذذا و تنتجهذذا و بذذللك يكذذون 



النقصذذذذان حسذذذذبما  قذذذادرا علذذذذى السذذذذيطرة علذذذذى هذذذلب العوامذذذذ  بالزيذذذذادة او

 يريد.

 

 

 ))البحث العلمي((

هذذذذو مجموعذذذذة الجهذذذذود المنظمذذذذة التذذذذي يقذذذذوا بهذذذذا ابنسذذذذان  -البحذذذذث العلمذذذذي :

مسذذذذذتادما ابسذذذذذلوب العلمذذذذذي و قواعذذذذذد الطريقذذذذذة العلميذذذذذة فذذذذذي سذذذذذعيه لزيذذذذذادة 

سذذذذذيطرته علذذذذذى بيئتذذذذذه و اكتشذذذذذاف وواهرهذذذذذا و تحديذذذذذد الع قذذذذذات بذذذذذير هذذذذذلب 

 الظواهر.

نتاج ان البحذذذث العلمذذذي مذذذرتبب باسذذذلوب البحذذذث  و مذذذر هذذذلا التعريذذذف يمكذذذر اسذذذت

بالطريقذذذة العلميذذذة للبحذذذث . و ان اتجاهذذذات الباحذذذث هذذذي اتجاهذذذات عمليذذذة كمذذذا ان 

هذذذدف البحذذذث هذذذو زيذذذادة سذذذيطرة ابنسذذذان علذذذى بيئتذذذه عذذذر نريذذذا زيذذذادة معارفذذذه 

و تحسذذذير قدرتذذذه علذذذى اكتشذذذاف الحلذذذو  لمشذذذك ت التذذذي تواجهذذذه ومذذذر المهذذذم ان 

مذذذي و بذذذير النشذذذان العلمذذذي المتاصذذذص الذذذلي يمارسذذذة العلمذذذاء نميذذذز البحذذذث العل

. فالبحذذذذث العلمذذذذي نريقذذذذة او محاولذذذذة منظمذذذذة يمكذذذذر ان توجذذذذه لحذذذذ  المشذذذذك ت 

فذذذي مجذذذابت متعذذذددة   بينمذذذا يبقذذذى النشذذذان المتاصذذذص لعلمذذذاء مقتصذذذرا علذذذى 

مجذذذذا  علمذذذذي معير ضذذذذمر تاصذذذذص معذذذذير او البحذذذذث العلمذذذذي ب يوجذذذذه نحذذذذو 

 نحو مشك ت متنوعة. مشكلة معينة متاصصة ب 

المشذذذكلة/ موقذذذف غذذذامه ب يجذذذد لذذذه الباحذذذث تفسذذذيرا محذذذددا و يريذذذد او يرغذذذ  

ان يستوضذذذذحه او قذذذذد تكذذذذون حاجذذذذة لذذذذم تشذذذذبع او وجذذذذود عقبذذذذة امذذذذاا ا ذذذذباع 

 الحاجة .

التفكيذذذذذر العلمذذذذذي / مذذذذذنها او نريقذذذذذة منظمذذذذذة يمكذذذذذر اسذذذذذتادامها فذذذذذي حياتنذذذذذا 

 اليومية او في اعمالنا و دراستنا .

علمذذذذاء / هذذذذذو الذذذذلي يقذذذذذوا علذذذذى دراسذذذذة مشذذذذذكلة محذذذذددة متاصصذذذذذة تفكيذذذذر ال

 مستادمير في  لك ل ة و رموزا علمية فا ة .

فذذذذالتفكير العلمذذذذي يتوجذذذذه لمناقشذذذذة الظذذذذواهر و ابحذذذذداث و القضذذذذايا و المواقذذذذف  

العامذذذة دون اعتبذذذار للتاصذذذص   و لذذذية لذذذه ل ذذذة فا ذذذة او مصذذذطلحات معينذذذة 

بسذذذذذالي  اسذذذذذتنادا الذذذذذى المبذذذذذاد  فهذذذذذو يقذذذذذوا علذذذذذى اسذذذذذاس تنظذذذذذيم بفكذذذذذار و ا

   -المنطقية التالية:

بيمكذذذذر اتبذذذذات الشذذذذي او نقضذذذذة فذذذذي نفذذذذة الوقذذذذ    فالشذذذذي امذذذذا ان  .1

 يكون موجود او غير موجود.

يقذذذذوا التفكيذذذذر العلمذذذذي علذذذذى ان لكذذذذ  حادتذذذذة اسذذذذباب و ب يتصذذذذور ان  .2

  ي ما ينتا  دفة او دون سب .

 



 العلمي(( ))مراح  الفكر ابنساني (( او ))مراح  التطور
 

 

 المرحلة ابولى/

و هذذذي المرحلذذذة الحسذذذية التذذذي كذذذان ابنسذذذان يعتمذذذد فيهذذذا علذذذى حواسذذذه  مذذذا يذذذراب 

و مذذذا يسذذذمعه  دون محاولذذذة معرفذذذة الع قذذذات القائمذذذة بذذذير الظواهر انهذذذا مرحلذذذة 

 للو ف فقب و ليس  مرحلة للفهم.

 المرحلة الثانية/

ث عذذذذر ابسذذذذباب و العلذذذذ  مرحلذذذذة المعرفذذذذة الفلسذذذذفية التامليذذذذة او مرحلذذذذة البحذذذذ

الميتافيزيقيذذذذة البعيذذذذذدة عذذذذذر الواقذذذذذع   ففكذذذذر ابنسذذذذذان فذذذذذي المذذذذذوت و الحيذذذذذاة و 

 الالود وا   الكائنات .

 المرحلة الثالثة/

مرحلذذذة المعرفذذذة العلميذذذة التجريبيذذذة او مرحلذذذة نضذذذا التفكيذذذر البشذذذري و تفسذذذير 

 الظواهر تفسيرا علميا و ادراك ما بينها مر روابب.

    

    

 

 ))عوائا التفكير العلمي((                          

يمكذذذذر اعتبذذذذار تذذذذاريل العذذذذالم سلسذذذذلة مذذذذر المعذذذذارك دفذذذذع عذذذذدد مذذذذر العلمذذذذاء و 

البذذذاحثير تمنذذذا بفكذذذارهم و انجذذذازاتهم و انجذذذازاتهم العلميذذذة   حيذذذث يشذذذير تذذذاريل 

العلذذذذذم ان البذذذذذاحثير و اجهذذذذذوا مصذذذذذاع  متعذذذذذددة و مقاومذذذذذة عنيذذذذذدة مذذذذذر قذذذذذوى 

 ددة .اجتماعية متع

و تشذذذهد الحيذذذاة فذذذي المجتماعذذذات الحديثذذذة قفذذذزة واضذذذحة و تفذذذردا واضذذذحا للعلذذذم 

و ا ذذذبح  الطريقذذذة العلميذذذة ابسذذذلوب الوحيذذذد الذذذلي تتبنذذذاب الشذذذعوب لمواجهذذذة 

مشذذذذك تها ابقتصذذذذادية و ابجتماعيذذذذة و الثقافيذذذذة امذذذذا المجتمعذذذذات الناميذذذذة فذذذذ  

ت التفكيذذذر العلمذذذي او زالذذذ  تسذذذود فذذذي النضذذذرة الارافيذذذة و ب تذذذؤمر بذذذبعه سذذذما

تتنكذذذر لهذذذا . و حتذذذى المجتمعذذذات المتقدمذذذة تعذذذيج احيانذذذا وفذذذي ازدواجيذذذة التفكيذذذر 

 -العلمي و ابسطوري و  لك لوجود عقبات تتمث  فيما يلي :

حيذذذذث لجذذذذا ابنسذذذذان فذذذذي بدايذذذذة  –انتشذذذذار الفكذذذذر ابسذذذذطوري و الارافذذذذي  -اوب:

ن  لذذك اسذذلوبا ناجحذذا فذذذي حياتذذه فذذي تفسذذير وذذذواهر الحيذذاة تفسذذيرا فرافيذذا و كذذذا

فتذذرة كذذان التفكيذذر ابنسذذاني محذذدود . امذذا ابن فقذذد اتبذذ  العلذذم و التفكيذذر العلمذذي 

قذذذدرة فائقذذذة علذذذى ايجذذذاد الحلذذذو  لكثيذذذر مذذذر المشذذذك ت ابنسذذذان فصو ذذذا فذذذي 

 الدو  المتقدمة .

ابلتذذذزاا بابفكذذذار الزائفذذذة اعتقذذذادا بذذذان هذذذلب ابفكذذذار بتنتشذذذر و ب تبقذذذى  -تانيذذذا :

 بنهذذذا  ذذذحيحة و ينظذذذرون لهذذذا نظذذذرة احتذذذراا و تقذذذدية و يذذذزداد التمسذذذك بهذذذا اب

كلمذذذا واجهذذذ  ابنسذذذان وروفذذذا و مصذذذاع  و كلمذذذا عا ذذذ  فذذذي وذذذروف تمنعهذذذا 

 عر التعبير الحر و التفكير العلمي .



انكذذار قذذذدرة العقذذ    حيذذذث ينظذذر اليذذه كذذذاداة محذذدودة فذذذي كشذذف الظذذذواهر  -تالثذذا:

قيقذذذذة   و لكذذذذر هذذذذلب ابتهامذذذذات سذذذذرعان مذذذذا او عذذذذاجزة عذذذذر الو ذذذذو  الذذذذى الح

 تتبدد حير نرى ان العق  ابنساني يتطور باستمرار.

 

 

 

 ))فصائص التفكير العلمي ((                           

التراكميذذذذة /فالمعرفذذذذة العلميذذذذة بنذذذذاء يسذذذذاهم فيذذذذه كذذذذ  البذذذذاحثير و العلمذذذذاء  -اوب:

 رفة.ك  واحد يضيف جديدا الى المعرفة و تتراكم المع

التنظذذذذذيم/ فذذذذذالتفكير العلمذذذذذي يسذذذذذتند الذذذذذى التنظذذذذذيم  و التنظذذذذذيم نريقذذذذذة  -تانيذذذذذا :

التفكيذذذذذر منهجيذذذذذا و عذذذذذدا تذذذذذرك ابفكذذذذذار حذذذذذرة نليقذذذذذة دون الزامهذذذذذا بقواعذذذذذد و 

قذذذذوانير   كمذذذذا انذذذذه مذذذذنها تنظذذذذيم العذذذذالم الاذذذذارجي فهذذذذو ب ينذذذذاقج الظذذذذواهر 

 ابفرى بعكة التفكير العادي.

يهذذذدف العلذذذم الذذذى فهذذذم الظذذذواهر التذذذي يدرسذذذها و  تالثذذذا :ل البحذذذث عذذذر ابسذذذباب/

بيذذذتم هذذذلا الفهذذذم مذذذر فذذذ   الو ذذذو  الذذذى المعلومذذذات و الحقذذذائا بذذذ  ببذذذد مذذذر 

تفسذذذير هذذذلب الظذذذواهر و تحليلهذذذا عذذذر نريذذذا معرفذذذة اسذذذبابها و عوامذذذ  نشذذذؤها 

 و تطورها.

الشذذذمولية و اليقذذذير/ فالباحذذذث العلمذذذي ب يذذذدرس مشذذذكلة محذذذددة كهذذذدف -رابعذذذا:

مذذذذر دراسذذذذة المشذذذذكلة المحذذذذددة للو ذذذذو  الذذذذى نتذذذذائا و تعميمذذذذات  بذذذذ  ينطلذذذذا

 ذذذذاملة للظذذذذواهر المشذذذذتركة و كذذذذللك  ذذذذاملة لكذذذذ  العقذذذذو    فالمعرفذذذذة العلميذذذذة 

 تفر  نفسها على ك  الناس .

و تذذذذرتبب بالشذذذذمولية  ذذذذفة افذذذذرى هذذذذي اليقينيذذذذة الذذذذى اسذذذذتناد الحقيقذذذذة العلميذذذذة 

ن هذذذذلا اليقذذذذير لذذذذذية علذذذذى مجموعذذذذة مذذذذر ابدلذذذذة الموضذذذذذوعة المقدمذذذذة   اب ا

مطلقذذذا تابتذذذا بيت يذذذر فذذذالكثير مذذذر الحقذذذاق العلميذذذة التذذذي سذذذادت فتذذذرة مذذذر الذذذزمر 

 بطل   حتها نتيجة لجهودعلمية جديدة .

الدقذذذة و التجربذذذة / فالباحذذذث العلمذذذي يسذذذعى الذذذى تحديذذذد مشذذذكلته بدقذذذة  -فامسذذذا:

و تحديذذذد اجراءاتذذذه بدقذذذة و بيسذذذتادا سذذذوى كذذذ ا دقيذذذا محذذذدد . للو ذذذو  الذذذى 

هذذذلب الدقذذذة فذذذان الباحذذذث يسذذذتادا ل ذذذة فا ذذذة هذذذي الل ذذذة الرياضذذذية التذذذي تقذذذوا 

علذذذذى اسذذذذاس القيذذذذاس الذذذذنظم الذذذذدقيا و هذذذذو بهذذذذلا يجذذذذرد اب ذذذذياء عذذذذر مادتهذذذذا 

فيتحذذذدث بل ذذذة مجذذذردة للسذذذيطرة علذذذى الواقذذذع و فهذذذم قوانينذذذه و حركاتذذذه بشذذذك  

 افض  . 

 

 

             

 

 



 رفة(())نرق الحصو  على المع                  
 

 الطرق القديمة في الو و  الى المعرفة -اوب:

كذذذذذان ابنسذذذذذان يقبذذذذذ  اب ذذذذذياء بنهذذذذذا تحذذذذذدث دون  -المحاولذذذذذة و الاطذذذذذأ: .1

اسذذذذباب و ينسذذذذبها الذذذذى الصذذذذدفة مسذذذذتادما المحاولذذذذة و الاطذذذذأ كوسذذذذيلة 

 للتكيف معها عله يص  الى ح  يزي  به ال مو .

القبيلذذذة ليجذذذد لذذذه كذذذان ابنسذذذان يلجذذذأ الذذذى رئذذذية -اللجذذذوء الذذذى السذذذلطة : .2

الحلذذذذذو  للمشذذذذذاك  و يفسذذذذذر لذذذذذه الظذذذذذواهر ال ريبذذذذذة كذذذذذالمر  و البذذذذذرق 

 اعتقادا منه بان ا حاب السلطة بياطئون.

يقذذذوا هذذذلا التفكيذذذر علذذذى ابنتقذذذا  مذذذر المقذذذدمات الذذذى  -التفكيذذذر القياسذذذي : .3

 النتائا فا ا قب  الشاص  حة المقدمات فانه يقب   حة النتائا .

انذذذه ابنسذذذان يعذذذرف الاطذذذأ فذذذا ا كانذذذ  احذذذدى  ويوفذذذل علذذذى هذذذلا المذذذنها

المقذذذدمات غيذذذر  ذذذحيحة فتكذذذذون النتيجذذذة غيذذذر  ذذذذحيحة كمذذذا انذذذه جمذذذذد 

المعرفذذذة ابنسذذذانية بعذذذذدا تمكنهذذذا مذذذذر اكتشذذذاف نتذذذائا جديذذذذدة بنذذذه فقذذذذب 

 يوضح معرفة كان  موجودة مسبقا .

اي ابسذذذذذتنتاج بابنتقذذذذذا  مذذذذذر الشذذذذذواهد الجزئيذذذذذة  -التفكيذذذذذر ابسذذذذذتقرائي: .4

حكم الكلذذذذي و يسذذذذمى فذذذذي ابحصذذذذاء )التسذذذذجي  الشذذذذام ( و مذذذذر الذذذذى الذذذذت

فصائصذذذه يذذذؤدي الذذذى معرفذذذة دقيقذذذة لكذذذر يعذذذاب عليذذذه بانذذذه فذذذي بعذذذه 

المجتمعذذذات بيمكذذذر الو ذذذو  الذذذى كذذذ  مفذذذردة فذذذي المجتمذذذع و كذذذللك قذذذد 

 يؤدي فحص ك  المفردات الى تدمير ك  المجتمع تح  الدراسة.

بسذذذتقراء التذذذاا نلجذذذأ الذذذى لمعالجذذذة العيذذذوب فذذذي ا -ابسذذذتقراء النذذذاقص : .5

اسذذذلوب ابسذذذتقراء النذذذاقص و هذذذو ابكتفذذذاء بفحذذذص عينذذذة مذذذر المجتمذذذع 

تذذذذم تعمذذذذم النتيجذذذذة علذذذذى الكذذذذ  لكذذذذر يجذذذذ  ان تكذذذذون هذذذذلب العينذذذذة ممثلذذذذة 

 للمجتمع تمثي   ادق و متجانة.

 

                       

 

 

 

 

 

 



 السلوك العلمي و السلوك العادي  

 

 -وك العلمي و العادي بما يلي:يمكر حصر الفروق بير السل

يميذذ  ابنسذذان العذذادي الذذى التمسذذك بذذاراء لذذية لهذذا سذذند علمذذي بينمذذا  .1

ابنسذذذذذان العلمذذذذذي ب يتقبذذذذذ   لذذذذذك دون افضذذذذذاعها للتجريذذذذذ  بتبذذذذذات 

  حتها او نفيها مستادما  لك الطريقة العلمية في البحث.

حذذذير يميذذذ  ابنسذذذان العذذذادي بتبذذذات فكذذذرة فانذذذه يبحذذذث عذذذر الشذذذواهد  .2

تذذذي تؤيذذذدها و ينفذذذي الذذذدبئ  التذذذي تعارضذذذها . امذذذا ابنسذذذان العلمذذذي ال

فيبحذذذث عذذذر ابدلذذذة و البذذذراهير ويقبلهذذذا جميعذذذا و ياضذذذعها للفحذذذص 

 فيافل منها ما يثب   حته تجريبيا و يرفه الاانئ منها .

يحمذذ  ابنسذذان العذذادي افكذذار مسذذبقة و يحذذو  اتباتهذذا بذذاي وسذذيلة امذذا  .3

فكذذار المسذذذبقة و يبحذذذث بامانذذذة و يقبذذذ  ابنسذذان العلمذذذي فيتجذذذرد مذذذر اب

 بامانة النتائا التي يتو   اليها.

ينظذذذذر ابنسذذذذان العذذذذادي الذذذذى الحذذذذوادث المت زمذذذذة علذذذذى انهذذذذا تذذذذرتبب  .4

ارتبذذذذان السذذذذب  بالنتيجذذذذة حتذذذذى لذذذذو كذذذذان هذذذذلا الذذذذت زا  ذذذذدفة . امذذذذا 

 ابنسان العلمي فيدقا في هلا الك ا بطرق علمية منهجية .

ي انطباعاتذذذه اللاتيذذذة عذذذر اب ذذذياء و الحذذذوادث يسذذذتادا ابنسذذذان العذذذاد .5

امذذذذا ابنسذذذذان العلمذذذذي فيرجذذذذع الذذذذى النظريذذذذات و الفذذذذر  و ياضذذذذعها 

 للفحص و التجريد .

يسذذذذتادا الباحذذذذث اسذذذذلوب تثبيذذذذ  العوامذذذذ  او ضذذذذبب المت يذذذذرات فذذذذا ا  .6

اراد الباحذذذث ان يبحذذذث اتذذذر الذذذلكاء علذذذى التفذذذوق الدراسذذذي فانذذذه يثبذذذ  

علذذذى التفذذذوق مثذذذ  المعلذذذم و المذذذنها و كذذذ  العوامذذذ  ابفذذذرى المذذذؤترة 

المسذذذذتوى ابجتمذذذذاعي للطذذذذ ب امذذذذا ابنسذذذذان العذذذذادي فينسذذذذ  النتذذذذاج 

 .الى اسباب غير مرتبطة بها 

 فصائص السلوك العلمي

 
 يمتاز التفكير العلمي في الو و  إلى المعرفة بعدد مر الاصائص وهي:

 تستند إلى يسة وبراهير. اعتماد الحقائا والتجربة واببتعاد عر المعلومات التي ب -1

 التي توفرت لدى الباحث. تاعتماد الفرضيات التي تنسجم مع المعلوما -2

 استاداا التحلي  ل ر  الو و  إلى الحقائا العلمية والمبحوتة. -3

 الموضوعية في الو و  إلى المعرفة واببتعاد عر العوانف المجردة والتحيز. -4

 

  رون البحث الجيد



 
 ه  

 

 دد فصائص التفكير العلميع يفتبار اتي :-1

 

 عوائا التفكير العلمي

 
 أنتشار الفكر االسطوري اوأل:

 

 األلتزام باألفكار الذائعهتانيا:

  

  انكار قدرة العقل تا لثا:

 

 افتبار  اتي:-1

 ماهي عوائا التفكير العلمي 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                 

 

 -ضع دائرة حو  الحرف اللي يسبا ابجابة الصحيحة في ما بأتي :

 يقصد با لتنبؤ   -1

هوعملية االستنتاج التي يقوم بها الباحث بناء على معرفتة السابقة بظاهرة معينة لم  - ث

 يستطع اثباتها

الستنتاج التي يقوم بها الباحث بناء على معرفتة السابقة بظاهرة معينة استطاع  هوعملية ا - ج

 اثباتها

هوعملية االستنتاج التي يقوم بها الباحث بناء على معرفتة السابقة بظاهرة وهذا  -ج - ح

 االستنتا ج اليعتبر صحيحا اال اذا استطاع اثبا ت صحتة تجريبيا

 مختلفةنشاط انساني يهدف الى فهم الظواهر ال - ذ

 السمات المميزة للتفكير العلمي هي --2

 التراكمية -آ

 التنظيم والثمولية والدقة  -ب

 البحث عن االسبا ب-ج

 كل ماذكرصحيح  -د

 

 من عوائق التفكير العلمي  -3

 انتشار الفكر االسطوري  -أ 

 انكا ر قدرة العقل  -ب

 االفتراضا ت-ج

 التنبؤ  -د

 ابفتبار البعدي



 

 طرة على  السيالنسان على العلم نشاط يهدف الى زيادة قدرة ا -4

 البيئة                                - ت

 الطبيعة - ث

 مختلف الظواهر - ر

 الحقائق -د

      

 يعتبر الفهم هو الغرض أآلساسي للعلم .فما المقصود بفهم الظواهر -5

a.  وصفا للظاهرة 

b.  االكتفاء بتعد اد صفاتها 

 كيفية حدوثها -ج                

 عرف على عالقة الظاهرة بالظواهر االخرىالت -د                

 

 

 مفاتيح  ابجابات على اآلفتبارات
 

 

 

 االختبا ر البعدي        االختبار الذاتي االختبا رالقبلي

    

رقم 

 السؤل

العلم : نشاط انساني يهدف الى  -1 اآلجابة

زيادة قدرة االنسان على السيطرة على 

 الطبيعة 

, التنبوء ,       اهداف العلم : الفهم  -2 

      الضبط والنحكم  

 خصائص التفكير العلمي      -3

                                     عوائق التفكير العلمي -4

 اآلجابة رقم السؤل

1- 

 2-           

3 - 

4- 

5- 
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 د
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 د
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3 -    
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1-  

 

 -:ه/ا/ الفئة المستهدف-1

 النظرة الشاملة   -1

 

 الوحدة النمطية الثالثة



 نلبة الصف الثاني  في قسم ادارة مواد/المعهد التقني الكوفه

 

 -/ب/المبررات:

والثانويه  مم  هلب الوحدب للتعرف على ابسلوب التارياي وللتعرف على المصادر ابوليه 

 لمعرفة فطوات البحث التارياي التي تستادا في البحث التارياي وكللك

 

 -/ت/ الفكرب المركزيه:

 ماهو ابسلوب التارياي -1

 المصادر ابوليه والثانويه التي تستادا في البحث التارياي -2

 فطوات -3

 /ث/ التعليمات1
 ادرس النظرة الشاملة جيدا -8

 تعرف الى اهداف الوحدة. -9

  -:قم بآداء اآلختبار القبلي فآذا حصلت على  -11

 

 جات آو اكثر فآنك التحتاج الى دراسة الوحدة النمطية وعليك مراجعة المشرف در 8 - ز

 درجات فأنك تحتاج الى دراسة الوحدة النمطية8اما أذا حصلت على أقل من  - س

 بعد دراستك محتويات الوحدة النمطية قم بآداء اآلختبار البعدي فأذا كان تحصيلك: -11

 طية الثانية.درجات آو أكثر أنتقل الى دراسة الوحدة النم8 - ت

درجات فعليك اعادة دراسة الوحدة  النمطية آوآي جزء منها ثم  8من أما اذا حصلت على أقل 

 البحث التارياي ارجع آلداء اآلختبار البعدي

 

2- 

 

 ستكون بعد دراستك لهلب الوحدب النمطيه قادرآ على ان

 تعرف ابسلوب التارياي -1

 

 تعدد المصادر ابوليه والثانويه -2

 

 حددفطوات البحث التاريايت -2

 

 

 

 

 

 

 
 ضع دائرب حو  الحرف اللي يسبا ابجابه الصحيحه

 

 -يعتمد البحث التارياي على : -1

 المنها العلمي في البحث -ابتار والسج ت                ب -ا

  األهداف األدائية -2



 

 الحقائا -ابدلة                             ء -ج

 

 -لبحوث في :يتميز البحث التارياي عر غيرب مر ا -2

 نقد المعلومات  -مصادر المعلومات            ب -ا

 ك  ما كر سابقآ -الفرو                       ء -ج

 

 -ان مصدر الباحث التارياي بيعتمد على: -3

 األستبيان -الم حظه                      ب -ا

 األفتبار -المقابله                       ء-ج

 

 

 

 

 

 ة النمطية الثالثهعر  الوحد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يدرس الظواهر وابحداث والمواقف التي مضى عليها زمر قصير او  ابسلوب التارياي : -1

 نوي 

 -المنها التارياي: -ي
 

ث بدراستها وفحصها وهو مجموعة مر الظواهر واألنشطة البشرية واإلنسانية التي يقوا الباح

ومعرفة تطوراتها التارياية  ويستادا المنها التارياي مع كافة المواضيع والمعارف البشرية 

 سية والعلمية والثقافية  يي ماتلف العلوا اإلنسانية.اوالسي

 

 

  مصادر المعلومات -2

  

تائا والملفات الباحث الى السج ت الرسميه المكتوبه فيدرس الو : يرجع لسج ت والوتائا -ا 

 التي عا   فيها الظاهرب موضوع البحث 

 

 األتار: تعتبر ابتار مصدرآ هامآ للبحث التارياي ألنها  واهد تاريايه -ب

 

 واهد العيان : يتص  الباحث باأل ااص اللير عا  واى ف   الفترب التاريايه المطلوب  -ج

 البحث عنها

  

حث بدراسه ملكرات األ ااص عر ابحداث الهامة التي الملكرات والسير اللاتيه : يهتم البا -ء

 جرت في ييا مهم 

   

 الكتابات ابدبيه وابعما   -ب

 



فطوات البحث التارياي : يعتمد الباحث التارياي فطوات البحث العلمي في دراسته  -3

للمشكله حيث يبدي بالشعور بالمشكله وتحديدها ووضع الفرو  وجمع المعلومات 

 فرو هلب الاألتبات 

 

 ( عرف ابسلوب التارياي1يفتبار  اتي )

 ( عدد مصادر المعلومات في البحث التارياي2يفتبار  اتي )

 ( ماهي فطوات البحث التارياي3يفتبار  اتي)

 

 

 

 

 

 

 مفاتيح  ابجابات على اآلفتبارات                                  
 

 

 تبا ر البعدياالخ        االختبار الذاتي االختبا رالقبلي

    

رقم 

 السؤل

االسلوب التاريخي / يدرس  -1 اآلجابة

االحداث والظواهر التي مضت عليها 

... 

 مصادر المعلومات -2 

 خطوات البحث التاريخي               -3

 اآلجابة رقم السؤل

1- 

2-          

3 - 
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 -:ه/ الفئة المستهدف/ا-1
 نلبة الصف الثاني  في قسم ادارة مواد/المعهد التقني الكوفه

 

 ابفتبار البعدي

 النظرة الشاملة   -1



 -/ب/المبررات:

  مم  هلب الوحدب للتعرف على البحث الو في وعلى فطوات ابسلوب الو في

 

 -/ت/ الفكرب المركزيه:

 ما ا نقصد بالبحث الو في -1

 فطوات ابسلوب الو في -2

 /ث/ التعليمات1
 رة الشاملة جيداادرس النظ -12

 تعرف الى اهداف الوحدة. -13

  -:قم بآداء اآلختبار القبلي فآذا حصلت على  -14

 

 درجات آو اكثر فآنك التحتاج الى دراسة الوحدة النمطية وعليك مراجعة المشرف  8 - ش

 درجات فأنك تحتاج الى دراسة الوحدة النمطية8اما أذا حصلت على أقل من  - ص

 ية قم بآداء اآلختبار البعدي فأذا كان تحصيلك:بعد دراستك محتويات الوحدة النمط -15

 درجات آو أكثر أنتقل الى دراسة الوحدة النمطية الثانية.8 - ث

درجات فعليك اعادة دراسة الوحدة  النمطية آوآي جزء منها ثم  8من أما اذا حصلت على أقل 

  ارجع آلداء اآلختبار البعدي

 

 

 

 آ على انستكون بعد دراستك لهلب الوحدب النمطيه قادر

 تعرف على مفهوا البحث الو في -1

 تعدد فطوات ابسلوب الو في -2

 

 

 
 بدء البحث في ابسلوب الو في في نهاية  -1

 20ق  -ب                          19ق  -ي

 14ق  -ء                        18ق  -ج

 

 

 ان مصدر المعلومات في البحث الو في هو -2

 الموضوعات ابنسانيه -ب            الواقع            -ي

 األتار -الصحف والمج ت     ء -ج

 

 مر فطوات ابسلوب الو في  -3

 وضع ابقتراحات -تحديد المشكله            ب -ي

 الو و  الى النتائا -جمع المعلومات         ء -ج

 

 عر  الوحدة النمطية الرابعه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األهداف األدائية -2



 

الظاهرب التي يريد الباحث دراستها وجمع او اف هي و ف  مفهوا البحث الو في : -1

 0ومعلومات دقيقه عنها ويعتمد ابسلوب الو في على دراسة الواقع او الظاهرب

 هتبرزاهمية ابسلوب الو في انه ابسلوب الوحيد الممكر لدراسه بعه الموضوعات ابنساني

 

 المنها الو في ) المسحي( - ي
 

فذذي الحصذذو  علذذى معلومذذات وافيذذة  في: هذذو نريقذذة يعتمذذد عليهذذا الباحذذثيعذذرف المذذنها الو ذذ

ودقيقة تصذور الواقذع ابجتمذاعي والذلي يذؤتر فذي كافذة األنشذطة الثقافيذة والسياسذية والعلميذة 

 وتسهم في تحلي  وواهرب.

يانات  المتعلقة بمؤسسات إدارية يو علمية يو إما المنها المسحي يعرف بأنه تجميع منظم للب   

تقافيذذذة يو اجتماعيذذذة كالمكتبذذذات والمذذذدارس والمستشذذذفيات  وينشذذذطتها الماتلفذذذة. وعملياتهذذذا 

 وإجراءاتها ومووفوها وفدماتها الماتلفة ف   فترة زمنية معينة ومحددة.

تحليلها وتفسيرها تم  يفة األساسية للدراسات المسحية فهي جمع المعلومات التي يمكروإما الو

 الاروج باستنتاجات منها.

ويتبتذذ  الدراسذذات المسذذحية جذذدارتها وفعاليتهذذا فذذي ماتلذذف المواضذذيع السياسذذية والتعليميذذة 

وابجتماعية واهم األسالي  المستادمة فذي جمذع البيانذات  والمعلومذات فذي الدراسذة المسذحية 

 فهي ابستبانة والمقابلة.

 الحالة(:المنها الو في)دراسة  -ج

منها )دراسة الحالة( هو افتيار وحذدة إداريذة واجتماعيذة واحذدة كذان تكذون مدرسذة يو مكتبذة 

واحدة وجمع البيانات التفصيلية عر ك  الجوان  ينشطتها و فاتها فذي دراسذة و ذفية ويمكذر 

تعميم نتائجها علذى الحذابت المشذابهة  ذرن إن تكذون الحالذة ممثلذة للمجتمذع الذلي يذراد تعمذيم 

النتائا عليه  بحيث تستادا يدوات قياس موضوعية ما يدوات جمع البيانذات فذي دراسذة الحالذة 

فهي الم حظة والمقابلة والوتائا والسج ت وقذد يحتذاج الباحذث إلذى ابسذتبانة ونلذ  اإلجابذة 

 على بعه ابستفسارات المحيطة بحالة البحث.

 

 -ي :ئهـ. المنها ابحصا
 

قميذذذة و الرياضذذذية فذذذي معالجذذذة و تحليذذذ  البيانذذذات و و هذذذو اسذذذتاداا الطذذذرق الر

 -اعطاء التفسيرات المنطقية المناسبة لها و يتم عبر مراح  رئيسة هي:

 جمع ابرقاا و البيانات المطلوبة عر الموضوع مث  عدد السيارات  .1

تنظذذذذذذيم البيانذذذذذذات و تبويذذذذذذ  عرضذذذذذذها بشذذذذذذك  يمكذذذذذذر تمثيلهذذذذذذا بذذذذذذالطرق  .2

 المطلوبة 

 ح الع قات و ابرتبانات المتدافلة مع بعضهاتحلي  البيانات و توضي .3

تفسذذذذير البيانذذذذات عذذذذر نريذذذذا اسذذذذتاداا ابرقذذذذاا المجمعذذذذة مذذذذر نتذذذذائا و  .4

 تفسيرات

 -انواع المنها ابحصائي:



المذذذذنها ابحصذذذذائي الو ذذذذفي :يركذذذذز علذذذذى و ذذذذف و تلاذذذذيص ابرقذذذذاا  .1

المجمعذذذة حذذذو  موضذذذوع معنذذذي و تفسذذذيرها بشذذذك  نتذذذائا يحصذذذ  عليهذذذا 

 ة او مجتمع معير او مكتبة .الباحث مث  مدرس

المذذذذذنها ابحصذذذذذائي ابسذذذذذتدبلي او ابسذذذذذقرائي: و هذذذذذو المذذذذذنها الذذذذذلي  .2

يعتمذذذذد علذذذذى افتيذذذذار نمذذذذو ج او عينذذذذة مذذذذر مجتمذذذذع اكبذذذذر . و تحليذذذذ  و 

تفسذذذير البيانذذذات الرقميذذذة المجمعذذذة عنهذذذا و الو ذذذو  الذذذى اسذذذتدببت علذذذى 

 ما هو اكبر مر المجتمع اب لي المعني بالبحث 

 ة ابحصائية :المقايي

ويمثذذذ  فذذذي مقذذذاية النزعذذذة المركزيذذذة التذذذي تشذذذتم  علذذذى تذذذ ث مقذذذايية 

 اساسية هي:

 الوسب الحسابي و الوسيب و المنوا .

الوسذذذب الحسذذذابي : ويعنذذذي متوسذذذب مجموعذذذة ارقذذذاا اي تقسذذذيم المجمذذذوع  .1

الكلذذذذي للوحذذذذذدات المعنيذذذذة بالبحذذذذذث علذذذذى عذذذذذدد ابرقذذذذاا المتضذذذذذمنة فذذذذذي 

 المجموعة. 

معذذذذد  عذذذذدد الكتذذذذ  فذذذذي عشذذذذرة مكتبذذذذات و كذذذذان مجمذذذذوع مثذذذذا  : معرفذذذذة 

 -كت  المكتبة ابولى و الس  الثانية و الث تة ابفيرة كابتي:

15000(+35000×6(+)10000×3=)255000 

 مكتبات . 10معد  المكتبات في  25500=10÷255000

و يعنذذذي نقطذذذة الوسذذذب  المركزيذذذة فذذذي كذذذ  مجموعذذذة ابرقذذذاا  -الوسذذذيب : .2

 -نها بشك  تصاعدي او تنازلي متسلس  .مثا   لك:المرتبة في ما بي

 ( 13000   1000هو الوسيب ل رقاا المتسلسلة هي) 7000الرقم 

 المنوا  : الرقم اللي يتكرر وهورب اكثر مر مرة  .3

اسذذذتاداا النسذذذبة و النسذذذ  المئويذذذة: توجذذذد عذذذدد مذذذر الطذذذرق المفيذذذدة فذذذي  .4

اء المقارنذذذة عذذذر  و تلاذذذيص البيانذذذات التذذذي تذذذوفرت للباحذذذث و فذذذي اجذذذر

 -الضرورية بير الفئات  ات ابحجاا الماتلفة و منها :

النسذذذذبة و التناسذذذذ  : للحصذذذذو  علذذذذى النسذذذذبة المئويذذذذة عذذذذر نريذذذذا  - ي

 وتقسيمها على المجموع الكلي . 100×ضرب النسبة 

للرا ذذذذذدير و  2000كتذذذذذاب منهذذذذذا  3000مذذذذذث : فذذذذذي مكتبذذذذذة يوجذذذذذد 

 كت  ابنفا  .كتاب ل نفا  فتكون نسبة كت  الكبار الى  1000

 % بالنسبة لكت  الكبار 67=ما يعاد  3000÷2000

 % بالنسبة لكت  ابنفا .33=ما يعاد  3000÷1000



النسذذذبة :بيجذذذاد النسذذذبة عذذذر نريذذذا قسذذذمة مجموعذذذة علذذذى مجموعذذذة  - ب

  = افرى لمعرفة نسبتها .مث :  

فذذذي رح منهذذذا الكميذذذة المعذذذد  : و تعنذذذي الكميذذذة فذذذي بدايذذذة الفتذذذرة و تطذذذ - ت

نهايذذة الفتذذرة تذذم يجذذري القسذذمة )هذذلا الفذذرق( علذذى الكميذذة فذذي نهايذذة 

 %  2= =  .مث :  الفترة

تسذذذذذتادا الجذذذذذداو  التكراريذذذذذة فذذذذذي  -اسذذذذذتاداا الجذذذذذدو  التكذذذذذراري : - ث

تفريذذا البيانذذذات لذذى مجذذذاميع و تحديذذد الفئذذذات ضذذمر مذذذدى محذذدود مذذذر 

لذذو اردنذذا  -فذذي حيذذز ضذذيا و حجذذم  ذذ ير . مذذث : لقذذيم الظذذاهرة بشذذك 

( يذذذوا الذذذى عذذذدد مذذذر المجذذذاميع و 30( قارئذذذا و لفتذذذرة )30ان نقسذذذم )

( مجذذذذاميع نافذذذذل ابرقذذذذاا الذذذذواردة فذذذذي الجذذذذدو    5الفئذذذذات و لذذذذتكر )

( 9بحيذذذث يكذذذون الفذذذرق بذذذير كذذذ  التكذذذرارات ) 5( قذذذار  الذذذى فئذذذات 30)

كذذذون المذذذدى متسذذذاويا و هذذذو المذذذدى تذذذم ترتبذذذ  الفئذذذات تنازليذذذا بحيذذذث ي

 و هلا يسمى الجدو  التكراري.

 (   49( = )26الحد ابعلى مث  ) –( 75الحد ابعلى مث  )

 تقريبا المدى  فيكون التقسيم  9مجاميع =  5÷  49

  26- 35 \ 36-45 \ 46-55 \ 56- 65 \ 65- 75 -الفئات :

 

 تحلي  المعلومات ابحصائية:

 -مات ابحصائية هما:هنالك نريقتان لتحلي  المعلو

التحليذذذذ  ابحصذذذذائي الو ذذذذفي :اي تذذذذدرس ابحصذذذذائات الماتلفذذذذة لكافذذذذة  .1

 وحدات و افراد المجتمع و مر تم تحليلها و تفسيرها .

التحليذذذذذذ  ابحصذذذذذذائي ابسذذذذذذتدبلي : افتيذذذذذذار نمذذذذذذو ج  او عينذذذذذذة تمثذذذذذذ   .2

المجتمذذذع اب ذذذلي الكبيذذذر و تحليذذذ  ابرقذذذاا و ابحصذذذائات الاا ذذذة بهذذذا و 

 تعميمها 

نذذذرق جمذذذع البيانذذذات فذذذي المذذذنها ابحصذذذائي : تذذذتم عذذذر نريذذذا المصذذذادر و التذذذي 

تمثذذذذذ  التقذذذذذارير ابحصذذذذذائية و السذذذذذج ت الرسذذذذذمية و غيذذذذذر الرسذذذذذمية و اهمهذذذذذا 

المقابلذذذذذة و ابسذذذذذتبانة و هنذذذذذاك اكثذذذذذر مذذذذذر نريقذذذذذة واحذذذذذدة بسذذذذذتاداا المذذذذذنها 

ابحصذذذذذائي اضذذذذذافة الذذذذذى مقذذذذذايية الوسذذذذذب الحسذذذذذابي و الوسذذذذذيب و المنذذذذذوا  و 

لنسذذذذ  المئويذذذذة فذذذذي تفسذذذذير البيانذذذذات ابحصذذذذائية و المجمعذذذذة و تحويلهذذذذا الذذذذى ا

نتذذذذذذائا و معلومذذذذذذات مفيذذذذذذدة  و مذذذذذذر هذذذذذذلب المجذذذذذذابت المسذذذذذذتادمة او الطذذذذذذرق 

المسذذذذذتادمة فذذذذذي البحذذذذذث العلمذذذذذي مثذذذذذ  مربذذذذذع كذذذذذاي   المذذذذذدرج التكذذذذذراري   و 

 المنحني التكراري .



د بذذذاحثير افذذذرير و هنذذذاك منذذذاها بحذذذث افذذذرى قذذذد ب تعتمذذذد عليهذذذا و لكنهذذذا تفيذذذ

مثذذذذ  تحليذذذذ  المضذذذذمون او مذذذذا يسذذذذمى بتحليذذذذ  المحتذذذذوى و هذذذذو مذذذذنها وتذذذذائقي 

يعتمذذذذد علذذذذى دراسذذذذة و تحليذذذذ  مصذذذذادر المعلومذذذذات الماتلفذذذذة المطبوعذذذذة و غيذذذذر 

المطبوعذذذة كذذذالمج ت و التسذذذجي ت الصذذذوتية و الفديويذذذة و التلفذذذاز حيذذذث يقذذذوا 

   كمي او نوعي.الباحث بدراسة و تحلي  المعلومات الواردة فيها بشك

امذذذا المذذذنها المقذذذارن فهذذذو مذذذنها مسذذذحي ويقذذذوا الباحذذذث بمقارنذذذة ابداء و فذذذي 

عذذذذذدد مذذذذذر المؤسسذذذذذات ابداريذذذذذة او ابجتماعيذذذذذة بهذذذذذدف تحديذذذذذد السذذذذذلبيات و 

 الو و  الى اداء افض  او ما  ابه  لك.

و هنذذذذذاك نذذذذذرق احصذذذذذائية مثذذذذذ  اسذذذذذتاداا امكانذذذذذات الحاسذذذذذوب فذذذذذي اسذذذذذتاراج 

برنذذذذاما ابحصذذذذائي للعلذذذذوا ابجتماعيذذذذة و الذذذذلي يرمذذذذز نتائجهذذذذا مثذذذذ  حزمذذذذة ال

الذذذلي يسذذذتثمر امكانذذذات برنذذذاما  Stochastic package for social sciences(SPSSلذذذه)

 الويندوز و نباعته المتقدمة.
 

 فطوات ابسلوب الو في -2

 الشعور بمشكله البحث  -ي

 تحديد المشكله و ياغتها بشك  متوازن  -ب

 \مر الفرو  وضع فر  او مجموعه -ج

 ابفتراضات او المسلمات التي سيبني الباحث عليها الدراستهوضع  -ء

 ياتار عينة البحث -ب

 ياتار ادوات البحث -و

 القياا بجمع المعلومات -ي 

 الو و  الى النتائا - 

 تحلي  النتائا وتفسيرها -ن

 

 ما المقصود بالبحث الو في  -1يفتيار  اتي 

 عدد فطوات ابسلوب الو ف -2اتي يفتبار  

 

 

 

 

 ان مصدر المعلومات في البحث الو في هو -2

 الموضوعات ابنسانيه -الواقع                       ب -ي

 األتار -الصحف والمج ت     ء -ج

 

 

 مر فطوات ابسلوب الو في  -3

 وضع ابقتراحات -تحديد المشكله            ب -ي

 الو و  الى النتائا -ء        جمع المعلومات  -ج

 

 

 20ق  -ب                          19ق  -ي

 ابفتبار البعدي



 14ق  -ء                        18ق  -ج

 

 

 مفاتيح  ابجابات على اآلفتبارات                                       
 

 

 

 االختبا ر البعدي        االختبار الذاتي االختبا رالقبلي

    

رقم 

 لسؤلا

 (1راجع االختبار الذاتي رقم ) -1 اآلجابة

 ( 2راجع االختبار الذاتي رقم ) -2 

 (3راجع االختبار الذاتي رقم )—3

 اآلجابة رقم السؤل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة النمطية الاامسة



 

 

 

1-  

 

 -:ه/ا/ الفئة المستهدف-1
 ي قسم ادارة مواد/المعهد التقني الكوفهنلبة الصف الثاني  ف

 

  مم  هلة الوحدة النمطية للتعرف على محتويات فطة البحث  -/ب/المبررات:

 

 ت / االفكار المركزية 
 ما المقصود بالاطة . -1

 ماهي محتويات فطة البحث  -2

 

 /ث/ التعليمات1
 ادرس النظرة الشاملة جيدا -16

 تعرف الى اهداف الوحدة. -17

  -:ختبار القبلي فآذا حصلت على قم بآداء اآل -18

 

 درجات آو اكثر فآنك التحتاج الى دراسة الوحدة النمطية وعليك مراجعة المشرف  8 - ض

 درجات فأنك تحتاج الى دراسة الوحدة النمطية8اما أذا حصلت على أقل من  - ط

 بعد دراستك محتويات الوحدة النمطية قم بآداء اآلختبار البعدي فأذا كان تحصيلك: -19

 آو أكثر أنتقل الى دراسة الوحدة النمطية الثانية. درجات8 - ج

درجات فعليك اعادة دراسة الوحدة  النمطية آوآي  8من أما اذا حصلت على أقل 

 جزء منها ثم ارجع آلداء اآلختبار البعدي

 

 

 

 

 

 

 ستكون بعد دراستك لهلب الوحدب النمطيه قادرآ على

 تعرف معنى فطة البحث -1

 تعرف محتويات فطة البحث -2

 تميز بير مسلما ت الحث وفروضة -3

 تضع فطة البحث -4

 

 

 

 

 

 النظرة الشاملة   -1

  األهداف األدائية -2



 
 

 ان فطة البحث هي تقرير يكتبة البا حث  -1

 اتنا ء الدراسات -بعد استكما   الدراسا ت           ب -آ

 ك  ما  كر  حيح  -فب  الدراسا ت                      د -ج

 

 مر محتويا ت فطة البحث  -2

 المقدمة  -ب          فحة الشكر              -آ

 اآل هداء -الااتمة                              د-ج

 

 هو ابجابة المحتملة عر سؤا  انة استنتاج مر البا حث    -3 

 المشكلة   -المسلمات                            ب -آ

 الفر       -المقدمة                              د -ج

 

 مية عر مو ضوع البحث ومجالة يعتبر وويفة اع  -4

 المقدمة     -العنوان                           ب -آ    

 المشكلة    -الفر                             ج -ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 منها البحث

 
 يعرف المنها العلمي بأنه:

هي هدف ك  بحث علمي وتشترك ))الوسيلة التي يمكننا عر  نريها الو و  إلى الحقيقة   و

مناها البحث العلمي جميعها في ينها يسلوب للتفكير المنظم ألنها تعتمد الم حظة العلمية 

 والحقائا واألرقاا ودراسة الظاهرة ابجتماعية وابقتصادية((.

 

ويمكر إن نحدد نوع المنها اللي افتارب الباحث   ه  هو المنها المسحي يو منها دراسة 

 يو المنها الو في..؟ الحالة

 -ويصنف البحث العلمي إلى:

 المنها التارياي )الوتائقي(. -ي 

 المنها الو في )المسحي(.  -ب 

 المنها الو في )دراسة الحالة(. -ج 

 يبي.رالمنها التج -د 

 المنها اإلحصائي. -ب 

 

 -المنها التارياي: -ي
 

استها وفحصها وهو مجموعة مر الظواهر واألنشطة البشرية واإلنسانية التي يقوا الباحث بدر

ومعرفة تطوراتها التارياية  ويستادا المنها التارياي مع كافة المواضيع والمعارف البشرية 

 سية والعلمية والثقافية  يي ماتلف العلوا اإلنسانية.اوالسي

 المنها الو في ) المسحي(  - ب
 

 فذذي الحصذذو  علذذى معلومذذات وافيذذة في: هذذو نريقذذة يعتمذذد عليهذذا الباحذذثيعذذرف المذذنها الو ذذ

ودقيقة تصذور الواقذع ابجتمذاعي والذلي يذؤتر فذي كافذة األنشذطة الثقافيذة والسياسذية والعلميذة 

 وتسهم في تحلي  وواهرب.

إما المنها المسحي يعرف بأنه تجميع منظم للبيانات  المتعلقة بمؤسسات إدارية يو علمية يو    

الماتلفذذذة. وعملياتهذذذا تقافيذذذة يو اجتماعيذذذة كالمكتبذذذات والمذذذدارس والمستشذذذفيات  وينشذذذطتها 

 وإجراءاتها ومووفوها وفدماتها الماتلفة ف   فترة زمنية معينة ومحددة.

يفة األساسية للدراسات المسحية فهي جمع المعلومات التي يمكر تحليلها وتفسيرها تم وإما الو

 الاروج باستنتاجات منها.

ع السياسذذية والتعليميذذة ويتبتذذ  الدراسذذات المسذذحية جذذدارتها وفعاليتهذذا فذذي ماتلذذف المواضذذي

وابجتماعية واهم األسالي  المستادمة فذي جمذع البيانذات  والمعلومذات فذي الدراسذة المسذحية 

 فهي ابستبانة والمقابلة.

 المنها الو في)دراسة الحالة(: -ج

منها )دراسة الحالة( هو افتيار وحذدة إداريذة واجتماعيذة واحذدة كذان تكذون مدرسذة يو مكتبذة 

لبيانات التفصيلية عر ك  الجوان  ينشطتها و فاتها فذي دراسذة و ذفية ويمكذر واحدة وجمع ا

تعميم نتائجها علذى الحذابت المشذابهة  ذرن إن تكذون الحالذة ممثلذة للمجتمذع الذلي يذراد تعمذيم 



النتائا عليه  بحيث تستادا يدوات قياس موضوعية ما يدوات جمع البيانذات فذي دراسذة الحالذة 

لة والوتائا والسج ت وقذد يحتذاج الباحذث إلذى ابسذتبانة ونلذ  اإلجابذة فهي الم حظة والمقاب

 على بعه ابستفسارات المحيطة بحالة البحث.

 

 -ي :ئهـ. المنها ابحصا
 

و هذذذو اسذذذتاداا الطذذذرق الرقميذذذة و الرياضذذذية فذذذي معالجذذذة و تحليذذذ  البيانذذذات و 

 -ة هي:اعطاء التفسيرات المنطقية المناسبة لها و يتم عبر مراح  رئيس

 جمع ابرقاا و البيانات المطلوبة عر الموضوع مث  عدد السيارات  .5

تنظذذذذذذيم البيانذذذذذذات و تبويذذذذذذ  عرضذذذذذذها بشذذذذذذك  يمكذذذذذذر تمثيلهذذذذذذا بذذذذذذالطرق  .6

 المطلوبة 

 تحلي  البيانات و توضيح الع قات و ابرتبانات المتدافلة مع بعضها .7

تفسذذذذير البيانذذذذات عذذذذر نريذذذذا اسذذذذتاداا ابرقذذذذاا المجمعذذذذة مذذذذر نتذذذذائا و  .8

 سيراتتف

 -انواع المنها ابحصائي:

المذذذذنها ابحصذذذذائي الو ذذذذفي :يركذذذذز علذذذذى و ذذذذف و تلاذذذذيص ابرقذذذذاا  .3

المجمعذذذة حذذذو  موضذذذوع معنذذذي و تفسذذذيرها بشذذذك  نتذذذائا يحصذذذ  عليهذذذا 

 الباحث مث  مدرسة او مجتمع معير او مكتبة .

المذذذذذنها ابحصذذذذذائي ابسذذذذذتدبلي او ابسذذذذذقرائي: و هذذذذذو المذذذذذنها الذذذذذلي  .4

مذذذذو ج او عينذذذذة مذذذذر مجتمذذذذع اكبذذذذر . و تحليذذذذ  و يعتمذذذذد علذذذذى افتيذذذذار ن

تفسذذذير البيانذذذات الرقميذذذة المجمعذذذة عنهذذذا و الو ذذذو  الذذذى اسذذذتدببت علذذذى 

 ما هو اكبر مر المجتمع اب لي المعني بالبحث 

 المقايية ابحصائية :

ويمثذذذ  فذذذي مقذذذاية النزعذذذة المركزيذذذة التذذذي تشذذذتم  علذذذى تذذذ ث مقذذذايية 

 اساسية هي:

 يب و المنوا .الوسب الحسابي و الوس

الوسذذذب الحسذذذابي : ويعنذذذي متوسذذذب مجموعذذذة ارقذذذاا اي تقسذذذيم المجمذذذوع  .5

الكلذذذذي للوحذذذذذدات المعنيذذذذة بالبحذذذذذث علذذذذى عذذذذذدد ابرقذذذذاا المتضذذذذذمنة فذذذذذي 

 المجموعة. 

مثذذذذا  : معرفذذذذة معذذذذد  عذذذذدد الكتذذذذ  فذذذذي عشذذذذرة مكتبذذذذات و كذذذذان مجمذذذذوع 

 -كت  المكتبة ابولى و الس  الثانية و الث تة ابفيرة كابتي:

15000(+35000×6(+)10000×3=)255000 

 مكتبات . 10معد  المكتبات في  25500=10÷255000



و يعنذذذي نقطذذذة الوسذذذب  المركزيذذذة فذذذي كذذذ  مجموعذذذة ابرقذذذاا  -الوسذذذيب : .6

 -المرتبة في ما بينها بشك  تصاعدي او تنازلي متسلس  .مثا   لك:

 ( 13000   1000هو الوسيب ل رقاا المتسلسلة هي) 7000الرقم 

 لمنوا  : الرقم اللي يتكرر وهورب اكثر مر مرة ا .7

اسذذذتاداا النسذذذبة و النسذذذ  المئويذذذة: توجذذذد عذذذدد مذذذر الطذذذرق المفيذذذدة فذذذي  .8

عذذذر  و تلاذذذيص البيانذذذات التذذذي تذذذوفرت للباحذذذث و فذذذي اجذذذراء المقارنذذذة 

 -الضرورية بير الفئات  ات ابحجاا الماتلفة و منها :

ئويذذذذة عذذذذر نريذذذذا النسذذذذبة و التناسذذذذ  : للحصذذذذو  علذذذذى النسذذذذبة الم - ج

 وتقسيمها على المجموع الكلي . 100×ضرب النسبة 

للرا ذذذذذدير و  2000كتذذذذذاب منهذذذذذا  3000مذذذذذث : فذذذذذي مكتبذذذذذة يوجذذذذذد 

 كتاب ل نفا  فتكون نسبة كت  الكبار الى كت  ابنفا  . 1000

 % بالنسبة لكت  الكبار 67=ما يعاد  3000÷2000

 % بالنسبة لكت  ابنفا .33=ما يعاد  3000÷1000

النسذذذبة :بيجذذذاد النسذذذبة عذذذر نريذذذا قسذذذمة مجموعذذذة علذذذى مجموعذذذة  - ح

  = افرى لمعرفة نسبتها .مث :  

فذذذي المعذذذد  : و تعنذذذي الكميذذذة فذذذي بدايذذذة الفتذذذرة و تطذذذرح منهذذذا الكميذذذة  - خ

نهايذذة الفتذذرة تذذم يجذذري القسذذمة )هذذلا الفذذرق( علذذى الكميذذة فذذي نهايذذة 

 %  2= =  .مث :  الفترة

تسذذذذذتادا الجذذذذذداو  التكراريذذذذذة فذذذذذي  -اسذذذذذتاداا الجذذذذذدو  التكذذذذذراري : - د

تفريذذا البيانذذذات لذذى مجذذذاميع و تحديذذد الفئذذذات ضذذمر مذذذدى محذذدود مذذذر 

لذذو اردنذذا  -لقذذيم الظذذاهرة بشذذك  فذذي حيذذز ضذذيا و حجذذم  ذذ ير . مذذث :

( يذذذوا الذذذى عذذذدد مذذذر المجذذذاميع و 30( قارئذذذا و لفتذذذرة )30ان نقسذذذم )

( مجذذذذاميع نافذذذذل ابرقذذذذاا الذذذذواردة فذذذذي الجذذذذدو    5ات و لذذذذتكر )الفئذذذذ

( 9بحيذذذث يكذذذون الفذذذرق بذذذير كذذذ  التكذذذرارات ) 5( قذذذار  الذذذى فئذذذات 30)

و هذذذو المذذذدى تذذذم ترتبذذذ  الفئذذذات تنازليذذذا بحيذذذث يكذذذون المذذذدى متسذذذاويا 

 و هلا يسمى الجدو  التكراري.

 (   49( = )26الحد ابعلى مث  ) –( 75الحد ابعلى مث  )

 تقريبا المدى  فيكون التقسيم  9مجاميع =  5÷  49

  26- 35 \ 36-45 \ 46-55 \ 56- 65 \ 65- 75 -الفئات :

 

 تحلي  المعلومات ابحصائية:



 -هنالك نريقتان لتحلي  المعلومات ابحصائية هما:

التحليذذذذ  ابحصذذذذائي الو ذذذذفي :اي تذذذذدرس ابحصذذذذائات الماتلفذذذذة لكافذذذذة  .3

 ر تم تحليلها و تفسيرها .وحدات و افراد المجتمع و م

التحليذذذذذذ  ابحصذذذذذذائي ابسذذذذذذتدبلي : افتيذذذذذذار نمذذذذذذو ج  او عينذذذذذذة تمثذذذذذذ   .4

المجتمذذذع اب ذذذلي الكبيذذذر و تحليذذذ  ابرقذذذاا و ابحصذذذائات الاا ذذذة بهذذذا و 

 تعميمها 

نذذذرق جمذذذع البيانذذذات فذذذي المذذذنها ابحصذذذائي : تذذذتم عذذذر نريذذذا المصذذذادر و التذذذي 

سذذذذذمية و غيذذذذذر الرسذذذذذمية و اهمهذذذذذا تمثذذذذذ  التقذذذذذارير ابحصذذذذذائية و السذذذذذج ت الر

المقابلذذذذذة و ابسذذذذذتبانة و هنذذذذذاك اكثذذذذذر مذذذذذر نريقذذذذذة واحذذذذذدة بسذذذذذتاداا المذذذذذنها 

ابحصذذذذذائي اضذذذذذافة الذذذذذى مقذذذذذايية الوسذذذذذب الحسذذذذذابي و الوسذذذذذيب و المنذذذذذوا  و 

النسذذذذ  المئويذذذذة فذذذذي تفسذذذذير البيانذذذذات ابحصذذذذائية و المجمعذذذذة و تحويلهذذذذا الذذذذى 

ت المسذذذذذذتادمة او الطذذذذذذرق نتذذذذذذائا و معلومذذذذذذات مفيذذذذذذدة  و مذذذذذذر هذذذذذذلب المجذذذذذذاب

المسذذذذذتادمة فذذذذذي البحذذذذذث العلمذذذذذي مثذذذذذ  مربذذذذذع كذذذذذاي   المذذذذذدرج التكذذذذذراري   و 

 المنحني التكراري .

و هنذذذاك منذذذاها بحذذذث افذذذرى قذذذد ب تعتمذذذد عليهذذذا و لكنهذذذا تفيذذذد بذذذاحثير افذذذرير 

مثذذذذ  تحليذذذذ  المضذذذذمون او مذذذذا يسذذذذمى بتحليذذذذ  المحتذذذذوى و هذذذذو مذذذذنها وتذذذذائقي 

در المعلومذذذذات الماتلفذذذذة المطبوعذذذذة و غيذذذذر يعتمذذذذد علذذذذى دراسذذذذة و تحليذذذذ  مصذذذذا

المطبوعذذذة كذذذالمج ت و التسذذذجي ت الصذذذوتية و الفديويذذذة و التلفذذذاز حيذذذث يقذذذوا 

 الباحث بدراسة و تحلي  المعلومات الواردة فيها بشك  كمي او نوعي.

امذذذا المذذذنها المقذذذارن فهذذذو مذذذنها مسذذذحي ويقذذذوا الباحذذذث بمقارنذذذة ابداء و فذذذي 

يذذذذذة او ابجتماعيذذذذذة بهذذذذذدف تحديذذذذذد السذذذذذلبيات و عذذذذذدد مذذذذذر المؤسسذذذذذات ابدار

 الو و  الى اداء افض  او ما  ابه  لك.

و هنذذذذذاك نذذذذذرق احصذذذذذائية مثذذذذذ  اسذذذذذتاداا امكانذذذذذات الحاسذذذذذوب فذذذذذي اسذذذذذتاراج 

نتائجهذذذذا مثذذذذ  حزمذذذذة البرنذذذذاما ابحصذذذذائي للعلذذذذوا ابجتماعيذذذذة و الذذذذلي يرمذذذذز 

ر امكانذذذات برنذذذاما الذذذلي يسذذذتثم Stochastic package for social sciences(SPSSلذذذه)

 الويندوز و نباعته المتقدمة.
 

 المنها التجريبي: -د

 
المنها التجريبي هو ت يير معتمد ومضبون للشرون المحددة لواقعذة معينذة وم حظذة الت يذرات 

 الناتجة في هلب الواقعة  اتها وتفسيرها

فذي مشذكلة البحذث  ويقوا الباحث عادة بتطويع واحد يو يكثر مر المت يرات المسذتقلة الموجذودة

وفرضياتها ب ر  معرفة تأتيراتها على المت يرات التابعة ومر تم قياس تلك التأتيرات وتجذري 

 البحوث التجريبية في الماتبر.

إما الطريقة المعتمذة فذي المذنها التجريبذي فهذي الطريقذة الصذفية لمذا قذاا بذه الباحذث مذر عمذ  

ي تجربتذه باإلضذافة إلذى و ذف األجهذزة وو ف العنا ر والجهات التي  ارك  مذع الباحذث فذ

 واألدوات المستادمة ووسيلة التنفيل لك  مرحلة مر مراح  العم .



 المنها اإلحصائي  -هـ

هذذو اسذذتاداا الطذذرق الرقميذذة والرياضذذية فذذي معالجذذة وتحليذذ  البيانذذات وإعطذذاء التفسذذيرات 

 -المنطقية المناسبة لها . ويتم عبر مراح  رئيسية وهي:

 مث  عدد السيارات. الموضوعوالبيانات المطلوبة عر  جمع األرقاا -1

 تنظيم البيانات وتبويبها وعرضها بشك  يمكر تمثيلها بالطرق المطلوبة. -2

 تحلي  البيانات وتوضيح الع قات وابرتبانات  المتدافلة مع بعضها. -3

 تفسير البيانات عر نريا استاداا األرقاا المجمعة مر نتائا وتفسيرات. -4

 

 ماتجمع المعلو

 
وهلب الاطوة المهمة مر فطوات البحث   والتي يمكنها ان تكون العمود الفقري للبحث  تعتمد 

 -على جانبير يساسيير هما:

 يوب: جمع المعلومات وتنظيمها وتسجيلها

 تانياً: تحلي  المعلومات واستنبان النتائا 



 يوب: جمع المعلومات وتنظيمها وتسجيلها
 

ت الكافية والوافيذة والشذاملة لكذ  الجوانذ  الاا ذة بموضذوع البحذث ونقصد بها جمع المعلوما

ومشكلته  وهو جهد مهم يحتاج إلى مهارة وانتباب مر قب  الباحث   ويسير جمع المعلومات في 

 -اتجاهير هما:

جمذذع المعلومذذات المتعلقذذة بالجانذذ  النظذذري والوتذذائقي فذذي البحذذث وهذذلا يعتمذذد علذذى  - ي

وبذذذة كالكتذذذ  ومقذذذابت الذذذدوريات والتقذذذارير والوتذذذائا مراجعذذذة كافيذذذة للمصذذذادر المطل

األفرى. وهلا الجان  يتعلا بالبحوث الميدانية عادةً بن الدراسذة الميدانيذة تحتذاج الذى 

فص  نظري إضافة إلى الفص  العملي إما بالنسبة للبحوث التي تعتمد المذنها التذارياي 

جمذع معلوماتهذا مذر كافذة جوانذ  يو الوتائقي فإنها تحتاج مراجعة المصادر الماتلفة و

 البحث.

جمع المعلومات المتعلقذة بالجانذ  الميذداني يو التجريبذي فذي حالذة اعتمذاد البحذث علذى  - ب

احد مناها البحوث الميدانية والتجريبية ويكون جمع المعلومات معتمداً على ابسذتبيان 

 يو المقابلة يو الم حظة.

  - ت

لهذا إلذى حذد كبيذر علذى افتيذار الباحذث لمذنها وتعتمد فطوة جمع المعلومذات ومذر تذم تحلي 

 البحث المطلوب والمناس  لمشكلة البحث نفسها والى الوق  واإلمكانات المتاحة للباحث.

وعموماً فان منهاج البحث تتطل  يدوات مناسبة في جمع المعلومات يمكر ان نوضحها فذي 

 -الجدو  المبير:

 

 مات(ماطب )ع قة منهاج البحث بأدوات جمع المعلو

 

 يدوات جمع المعلومات منهاج البحث ت

المصادر ويوعية المعلومات الماتلفة كالكت  والدوريات  المنها الوتائقي )التارياي( 1

والتقارير والنشرات   الوتائا التارياية والجارية والمواد 

 السمعية والبصرية

  النظري المصادر الماتلفة الملكورة يع ب في كتابة الفص المنها المسحي 2

للبحث ابستبيان )ابستفتاء( في اغل  األحيان . المقابلة 

 )يحيانا(

المصادر الماتلفة لكتابة الفص  النظري الم حظة    منها دراسة الحالة  3

المقابلة )في يكثر األحيان(   ابستبيان )في بعه 

 األحيان(.

منها تحلي  المحتوى  4

 )تحلي  المضمون(

وفا ة ما يتعلا بالدوريات والمواد  المصادر الماتلفة  

 السمعية والبصرية 

المصادر الماتلفة المراجعة ما تم تجربته سابقاً وما كت   المنها التجريبي  5

 في األدبيات عر الموضوع التجربة

الرسمية والمطبوعات  رالمصادر الماتلفة وفا ة التقاري الطريقة اإلحصائية  6

 اإلحصائية   ابستبيان 

المصادر الماتلفة يية يداة يفرى كابستبيان والمقابلة  يية مناها  يفرى  7

 والم حظة.

 



 تانياً : تحلي  المعلومات واستنبان النتائا:
 

وفي هلا المرحلة تتجسد مهارة الباحث الجيد وتظهر قابليته الفعلية في البحث والتحلي   حيث 

ألنة يقوا على تحلي  وتفسير دقيقير للبيانات  إن البحث العلمي ياتلف عر الكتابة ابعتيادية

 عة لدى الباحث.موالمعلومات المج

 

 ويكون التحلي  المطلوب عادة بإحدى الطرق اآلتية:
 

عة لدية ومدعوماً بأدلة متحلي  نقدي إنشائي  كان يورد الباحث ريياً مستنبطاً مر المصادر المج

 وبشواهد وإسناد.

ا األرقاا المجمعة لدية يستقر مفي جداو  ت الباحث معلوماته تحلي  إحصائي رقمي  كأن يجمع

عر نريا النس  المئوية وتستادا هلا الطريقة عادة مع المعلومات المجمعة مر األ ااص 

 بابستبيانات ونسبة ردودهم. رالمعنيي

 

 يداة جمع المعلومات )يداة البحث(

 
يعتهذا وتائقيذة يو تاريايذة وابسذتبيان هنالك المصادر والبحوث والوتائا للبحوث التي تكون نب

للمنها المسذحي مذث ً وهكذلا. ومذر الجذدير بالذلكر هنذا إن الباحذث يجذ  إن يحذدد منهجذاً واحذدا 

ينة يستطيع فدية يكثر مر يداة ابسذتبيان لعذدد مذر اإلفذراد لكذونهم كثيذري العذدد ويداة  بإللبحث 

 المقابلة لعدد يفر منهم ألنهم محدودي العدد.

   لك : يوزع الباحث استبيانه علذى يلطلبذه   تذم يقذوا بمقابلذة العذاملير فذي المكتبذة يو غيذر مثا

  لك .

 

 القراءات ابستط عية و مراجعة البحوث السابقة 

 يوب: القراءات ابستط عية

يحتاج الباحث إلى القراءات األولية يو ابستط عية و مراجعة األدبيات و الكتابات الماتلفذة فذي 

 -جا  بحثه و تاصصه بشك  واسع كافي و متعما و وافي  بن في  لك فوائد عدة يهمها:م

توسيع قاعدة معرفته و معلوماته عر الموضوع اللي يكت  عنه بحيث إن الباحث مهما بلا مذر 

 علم و معرفة مر الموضوع ب يزا  يحتاج إلى ك  مر كت  عر جوان  الموضوع.

دقيا الذلي يبحذث فيذه بذير الموضذوعات األفذرى و تميذزب عذر التأكد مر يهميته و موضوعه الذ

 غيرب مر الموضوعات.

 

و قد تذأتي القذراءات ابسذتط عية علذى مذرحلتير   قبذ  تحديذد مشذكلة البحذث و  ذياغتها يو    

بعدب . فاألولى تكون لتحديد مسار البحث المستق  مر البحوث األفذرى قبذ  الاذو  بذه   إ  قذد 

لللك   إمذا الثانيذة فذابن ع علذى األدبيذات السذابقة مهذم لمعرفذة اتجاهذات يكون هناك مر سبقه 

 النتائا و فا ة المتعلقة بالفرضيات منها مر اج  مقارنتها بنتائا البحث الحالي .

و نسذذتطيع إن نقذذو  بذذان الباحذذث الجيذذد كلمذذا ازداد فذذي قراءتذذه ابسذذتط عية و ان عذذه و     

 يكون يكثر توفيا و وضوح في بحثه .مراجعته للبحوث السابقة فانه س

 

 تانياً: مراجعة البحوث السابقة 

اما مراجعة الباحث للبحوث و الدراسات السذابقة و ان عذه عليهذا فهذي مهمذة يفذرى تكمذ       

 مهمة القراءات ابستط عية األولية   إب إن لها فوائد يفرى للباحث يهمها :



حث و تحدد إبعادها بكذ  يكثذر وضذوحاً   ألنذه يفتذر  فذي بلورة مشكلة البحث التي افتارها البا

الباحث إن ياتار مشكلة بحث جديد يو إن يكم  ما تم بحثه مذر مشذاك  مشذابهة و مقاربذة حذو  

 الموضوع .

تزويذذد الباحذذث بالجديذذد مذذر األفكذذار و اإلجذذراءات التذذي يمكذذر إن يسذذتفيد منهذذا فذذي بحثذذه . فقذذد 

يداة يو وسيلة يو تصذميم يدائذه مشذابهة ألداة يفذرى ناجحذة  تساعدب البحوث السابقة في افتيار

 لتلك البحوث.

الحصو  على معلومات جديدة باصوص المصذادر التذي لذم يسذتطيع تشايصذها بنفسذه بذ  جذاء 

  كرها في البحوث السابقة التي انلع عليها .

بالصذعوبات  إفادة الباحث فذي تجنذ  السذلبيات و المزالذا التذي وقذع فيهذا مذر سذبقه   و تعريفذه

 التي واجهوها و الوسائ  التي اتبعوها في معالجة و تجن  تلك الصعوبات .

 ا البحوث السابقة في بناء فرضيات لبحوث جديدة .ئابستفادة مر نتا

اسذذتكما  الجوانذذ  التذذي وقفذذ  عنذذدها البحذذوث السذذابقة بن فذذي  لذذك تجذذانة و تكامذذ  لسلسذذلة 

 البحوث العلمية .

 العنوان الكام  للبحث اللي يصفه بالشمولية و الدبلة الوضوح .  تفيد الباحث في وضع

 

 

 المرحلة الثالثة: مرحلة الكتابة

 
هلب المرحلة تعتبر مر يهم المراح  في إعذداد البحذث   بن كتابذة البحذث هذي التذي تظهذر         

  و تظهذذر  اصذذية الباحذذث و قدرتذذه علذذى اسذذتيعاب األفكذذار العلميذذة و تلايصذذها و الذذربب بينهذذا 

 مقدار اآلراء التي يبديها لماتلف المشاك  التي يتعر  لها في بحثه .

 

و عند الكتابة على الباحث إن يتبع القواعد التالية و التي هي بمثابة تو يات عامة تراعى عنذد 

 -الكتابة:

 

 يج  إن يترك مسافات و فراغات بير األسطر و في الهوامج لإلضافات و التصليح . .1

 لقلم الر اص.استاداا ا .2

 اكت  ك  ما يجو  في فانرك. .3

 رقم الصفحات بانتظاا . .4

 فصص لك  فكرة يو موضوع يو  ك  بياني  فحة منفصلة . .5

يج  إن تكون ابقتباسات واضحة و إن توضع بير ع متي تنصيص )  ( لتمييزها عذر  .6

 نص البحث مع كتابة المصدر التي تم  منها ابقتباسات . 

 ون بل ة  يحة   و بأسلوب علمي واضح .مر الضروري جدا إن يك .7

 ب تلكر حقائا و يرقاا إب إ ا كان  مدعمة بالوتائا . .8

حاو  إن تبدي كذ  بذاب يو فصذ  بفقذرات دقيقذة محذددة تذد  علذى األفكذار األساسذية التذي  .9

 تريدها .

تجن  استاداا المصطلحات الفنية المعقدة بقدر اإلمكان و كتابة البحث يمكر ان يشذتم   .10

 جانبير يساسيير هما :على 

  

 إعداد و كتابة مسودات البحث . . ي

 الشك  النهائي للبحث يو كما يسميه البعه ) مبيضة البحث ( . . ب

 



 

 تصميم فطة البحث و منهجيته
 

 نريقة عر  البحث

هناك نظم عديدة و مناها متنوعة في نريقة عر  البحث سواء مر ناحيذة افذت ف نبيعذة     

افذذت ف اآلراء فذذي نريقذذة العذذر  و التقسذذيم و وضذذع الجذذداو  و  البحذذث نفسذذه و يهدافذذه يو

اإل ذذكا  و الهذذوامج و المرفقذذات و التذذرقيم و غيرهذذا . و إن كذذان هنذذاك بعذذه النذذواحي  ذذبه 

المتفذذا عليهذذا فذذي نريقذذة العذذر  . و إ ا تناولنذذا نريقذذة العذذر  فذذي البحذذوث الجامعيذذة بصذذفة 

 النحو التالي :  عامة نجد انه قد درج األمر على تقسيمها على

 

 -:  فحة العنوان .1

 : و تشم  على البيانات التالية-  

  اسم المعهد او الجامعة 

   عنوان البحث كام 

  اسم الباحث 

  اسم المشرف يو الموجه و يراعى كتابة يسذماء المشذرفير حسذ  اقذدميتهم فذي

 الدرجة العلمية عندما يكون يكثر مر واحد .

 منية التي ي طيها البحث ( تاريل إعداد البحث ) الفترة الز 





 

قد يرى الباحث إهداء عمله إلى اآلفرير كاأله  و األ دقاء و ب يمث   -: فحة اإلهداء .2

 اإلهداء جزء ضروري مر البحث يمكر ابست ناء عنه .

 

يرغ  بعه الباحثير في إبداء  كرهم ألساتلتهم آو مذر تقذدموا إلذيهم  -: فحة الشكر .3

لبحذذث  و الشذذكر كاإلهذذداء ب يمثذذ  وجذذودب فضذذوب ماذذ  و ب بالمسذذاعدة إتنذذاء إجذذراء ا

 عدمه نقصا معي  .

 

تشم  قائمة المحتويات على التقسيمات الرئيسذية    -: قائمة المحتويات ) الفهرس  (   .4

التي يتكون منها و األقساا الفرعية ) األبواب و الفصذو  ( و إن تكتذ  يرقذاا الصذفحات 

 لقار  إليها .إماا ك  عنوان لتسهي  رجوع ا

 

بعذذد إن يفذذرب الباحذذث مذذر إعذذداد بحثذذه يقذذوا بكتابذذة مقدمذذة البحذذث و   -:مقدمذذة البحذذث .5

 -تتناو  المقدمة مجموعة مر النقان هي :

 

 . التعريف بموضوع البحث 

 . األسباب الداعية للبحث مر هلا الموضوع 

 . عر  لنتائا جهود السابقير بأمانه و  دق 

 و كيف ت ل  عليها . الصعوبات التي واجه  الباحث 

 



6. 



مذر الطبيعذي إن يشذتم  إي بحذث علذى مجموعذة مذر  -: تقسيمات البحث ) األبذواب و الفصذو  (

 األجزاء الرئيسية التي يتم تقسيم ك  نوع منها إلى يجزاء فرعية ..... و هكلا 

و بصفة عامة لية هناك نمب واحذد لطريقذة تقسذيم البحذوث ا  ياتلذف بذافت ف حجذم البحذث   

 -عدد الموضوعات   يسلوب البحث   و بصفة عامة تقسم على النحو التالي :

 و تقسم إلى فصو   -األبواب :

 و تقسم إلى مباحث يو موضوعات . -الفصو  :

 و تقسم إلى عناوير فرعية .  -المباحث :

       

تكت  المراجع مرتبة حس  التسلس  األبجدي   و يتم فص  المراجع   -:قائمة المراجع .7

األجنبية عر المراجع العربية و القاعدة في التسلس  الااص بالمراجع األجنبية البدا 

باسم العائلة و لية اسم الباحث  اصياً   إما في الراجع العربية فاألفض  كتابة اسم 

 الشاص تم اسم العائلة .

 

ابقتباس   و و يج  إن تكون المراجع حديثة بقدر اإلمكان و تراعى يلدقه الكاملة في النق  و 

يج  إن تدون بالل ة التي تجيء بها دون ترجمتها . و يتم ترتي  كتابة المراجع على النحو 

 -التالي :

 

 غيرها .  –التقارير الاا ة  –الدوريات العلمية  –الكت   -

 

مث  قوائم ابستقصاء و الجداو  و الارائب و ادوات القياس او البيانات   -:الم حا  .8     

 ائية و غيرها . ابحص

 

 



 ابستنتاجات

 
و هي النتائا التي تو   إليها الباحث مر تحلي  للبيانات و المعلومات التي يتم الحصو  عليهذا 

 مر المصادر الماتلفة لمعالجة مشكلة البحث و تحقيا يهدافه .

 

يمذور و تجمع عادة مر نهاية البحذث   و بشذك  نقذان   و هنذا يجذ  إن ينتبذه الباحذث إلذى جملذة 

 يهمها : 

 

ان تنسجم النتذائا مذع الفرضذيات التذي و ذفها فذي بدايذة بحثذه إي ين يتأكذد مذر وجذود  .1

 سلبية بير نتائجه و بير الفرضيات التي استادمها في بحثه . ع قة ايجابية يو

جمذذذع فذذذي نهايذذذة البحذذذث و بمعذذذز  عذذذر تحليذذذ  المعلومذذذات الرقميذذذة اإلحصذذذائية و تن . .2

بسذذتنتاجات دافذذ  مذذتر البحذذث و فذذي الفصذذ  الاذذاص بتحليذذ  اإلنشذذائية   إي ب تكذذون ا

 المعلومات و إنما تكون مجمعة و مرقمة و متسلسلة في نهاية متر البحث . 

إن يكذذون عذذدد ابسذذتنتاجات معقذذو    إي إن ب يزيذذد عذذر العذذدد المطلذذوب مذذر الباحذذث  .3

المطلذوب  بضوء فرضيات و المستجدات التي وهرت في البحث   و إن ب تق  عر العذدد

 اللي يفي بأغرا  البحث و يهدافه .

 

 

  

 التو يات                                                          

 
و يسميها الباحثير بالمقترحات فتاتي بعد القسذم الاذاص بالنتذائا و ابسذتنتاجات   و هنذا يجذ  

 التأكيد على جانبير يساسيير هما :

مع النتائا إي إن يو ي الباحث او يقترح حلو  لما  إن تكون التو يات منسجمة .1

وجدب في النتائا الملكورة   و ب يشترن إن يكون لك  نتيجة تو ية   ب  ربما تكون 

هناك يكثر مر تو ية لنتيجة واحدة   اي ان يكون هناك عدد مر النتائا فالية مر 

 التو يات او محصورة في تو ية واحدة فقب .

ات بشك  امر   و إنما بشك  اقتراح كأن يستادا عبارة " يقو  ان ب تكون التو ي .2

 الباحث " او " يرى الباحث " .

 

 

 

 

 

  -ندرج ك  مر :

 اهمية البحث                     

 بعد المقدمة مبا رةً                    اهداف البحث                     

 فرضيات البحث

 

 

 

 

 م حظة مهمة

 



 

 

 رابعاً: مرحلة المراجعة
 

يحتاج الباحث في نهاية المطاف الى كتابة وتنظيم تقرير بحثه او رسالته المطلوبة وبشك  

يعكة ك  جوان  البحث واقسامة وفصوله الماتلفة   وكتابة تقرير البحث يمكر ان يشتم  

 على جانير اساسير مرتبطير مع بعضهما هما :

 

 اعداد وكتابة مسودات البحث  .1

 الشك  النهائي للبحث  .2

 

اج مسودات البحث عادة الى تنظيم معلوماتها في اقساا وفصو  بشك  منطقي مقبو    مع وتحت

اضافة مقدمات لبعه اجزاء وفقرات البحث  وكللك ربب الجم  مع بعضها وربب الفقرات 

 بشك  يجع  المعلومات وابفكار التي تمثلها تنساب بشك  منتظم ومقبو .

 

ماكر الهوامج والمصادر ويقوا بترقيمها او اعطاها ويحدد الباحث في مسودات البحث عادة آ

اب ارات المطلوبة وتثبي  المعلومات البيلوغرافية )المصادر( الاا ة بها كالمؤلف   العنوان 

   والنا ر ..... الل.

بعد التاكد مر  حة المعلومات ودقتها مر الضروري ان يقذوا الباحذث بتذرك فراغذات ومجذابت 

لهوامج في مسودة البحث و لذك ل ذر  امكانيذة ابضذافة والتعقيذ  ا ا مناسبة بير السطور وا

 ما استجدت فكرة مكملة او اية معلومات افرى قب  كتابة مبيضة البحث وبشكلة النهائي .

امذذا اهذذم الفوائذذد التذذي يجنيهذذا الباحذذث مذذر كتابذذه مسذذودة البحذذث قبذذ  وضذذعة فذذي الشذذك  النهذذائي 

 فيمكر ان يحددها كابتي :

 

 ورة تقريبية ممثله للبحث بشكلة النهائي.اعطاء   .1

 ان يدرك ماهو ناقص في بحثة وماهو فائه. .2

 ما ينب ي ان يستفيه بة الباحث وما يج  علية ان يوجزة. .3

ما يمكر اقتباسذه وابسذتعانة بذة مذر النصذوص مذر مصذادر افذرى ومذا يجذ  ان عتمذد  .4

 علية مر اسلوبة وقلمة.

ساا البحث ومواقعها وما ينب ي ان يافذل بشذك  الجوان  التي يقدمها على بعضها مر اق .5

 قسم رئية او فص  مستق  وما ينب ي ان يكون ضمر تقسيم او فص  اوسع.

 

 

 

 يستحسر ترك فسحة مر الوق  بير الكتابة والمراجعة
 

 

 :عنا ر المراجعة

 

  )  تصميم البحث ) مفهوا   واضح   منطقي   متسلس 

  مراجعة الهدف 

 ية عما تحتها .تعبير العناوير الرئيس 



 ه  تم اتباع نفة اسلوب الكتابة في ك  بحث ؟ 

 ه  تم حلف التكرارات ؟ 

  الصياغة الل وية 

  . العينات التوضيحية 

 .  الترقيم و التشكي 

  . حلف المبال ات 

 

 فامساً : مرحلة اإلفراج

 
 الهوامج .1

   فذذي البحذذوث العربيذذة الهذذامج األيمذذر اكبذذر مذذر األيسذذر و العكذذة فذذي الل ذذة

 تينيةال 

 مراعاة الفراغات قب  األرقاا 

  توحيد الفقرات بير الفقرات الرئيسية و الفرعية 

  . توحيد مواقع يرقاا الصفحات 

 ال  ف . .2

  التجليد . .3



وسذذذذذذذذائ  تجميذذذذذذذذع المعلومذذذذذذذذات ل بحذذذذذذذذاث                                    

 العلمية

 

ي تهذذذم الباحذذذث و وسذذذائ  تجميذذذع المعلومذذذات تاتلذذذف تبعذذذا بفذذذت ف المشذذذاك  التذذذ

 هناك ادوات لتجميع المعلومات لك  منها ومزايا و عيوب

  العينات 

 الم حظة 

 ابستبيان 

 المقابلة 

  -العينات:
اسذذذلوب العينذذذات فذذذي ال الذذذ  يسذذذتادا فذذذي الدراسذذذات التربويذذذة و ابجتماعيةبنذذذه 

الكثيذذذذر مذذذذر المشذذذذاك  يتعذذذذلر مواجهتهذذذذا او حلهذذذذا علميذذذذا بذذذذدون ابلتجذذذذاء الذذذذى 

تيذذذار العينذذذات فمذذذث  ان اكثذذذر الظذذذواهر التربويذذذة تعبذذذر عذذذر نفسذذذها فذذذي اسذذذلوب اف

نطذذذذاق كبيذذذذر مذذذذر الوحذذذذدات ممذذذذا يجعذذذذ  مذذذذر الصذذذذع  بذذذذ  مذذذذر المسذذذذتحي  علذذذذى 

الباحذذذذث ان يعذذذذد بحثذذذذه يشذذذذم  كذذذذ  نطذذذذاق الظذذذذاهرة و ليتنذذذذاو  كذذذذ  وحذذذذدة مذذذذر 

وحذذذداتها   و مذذذر اجذذذ  هذذذلا يجذذذد الباحذذذث نسذذذفه مضذذذطرا الذذذى افتيذذذار عينذذذة مذذذر 

لي هذذذذو موضذذذذوع الظذذذذاهرة . و يجمذذذذع منذذذذه المذذذذادة و المعلومذذذذات )المجتمذذذذع( الذذذذ

 التي تد  على المجتمع كك .

 -فطوات افتيار العينة :

 -اوب: تحديد وحدة العينة :

و تشذذذذتم  عينذذذذة البحذذذذث علذذذذى مجموعذذذذة مذذذذر الوحذذذذدات   وحذذذذدة العينذذذذة 

تاتلذذذذف مذذذذر بحذذذذث الذذذذى افذذذذر  و يقصذذذذد بهذذذذا نذذذذوع الوحذذذذدة و كيفهذذذذا اي 

سذذذذية التذذذذي يجذذذذ  ان تحقذذذذا فذذذذي كذذذذ  وحذذذذدة مذذذذر تحديذذذذد الصذذذذفات ابسا

 وحدات البحث.

 -تانيا: تحديد ابنار التي تؤفل منه العينة :

و يقصذذذد بابنذذذار المجتمذذذع اب ذذذلي اي مجتمذذذع البحذذذث   و علذذذى الباحذذذث 

 ان يحدد نوع ابنار اللي يعتمد عليه مر افتيار الوحدات .

 -و يشترن بها :

 بحثتحتوي على جميع الفئات التي تدف  ال 

 دقيقة البيانات 

 عدا تكرار ابسماء المعروفة في انار البحث 

 تنظم بشك  يسه  افتيار العينة و تحم  ارقاا متسلسلة 

   -تالثا: تحديد حجم العينة :

 و يراعى فيه نوعان مر ابعتبارات: 



ابعتبذذذارات الفنيذذذة : تتضذذذمر درجذذذة التجذذذانة بذذذير وحذذذدات المجتمذذذع  -1

رة بذذذير الوحذذذدات ناتذذار عينذذذة  ذذذ يرة   ا ا كانذذ  درجذذذة التجذذذانة كبيذذ

الحجذذم   امذذا ا ا كذذان التبذذاير كبيذذرا يجذذ  ان يكذذون حجذذم العينذذة كبيذذرا 

. 

و هذذذذي ابمكانذذذذات الماديذذذذة )الميزانيذذذذة ( و  -ابعتبذذذذارات غيذذذذر الفنيذذذذة : -2

 الوق  المحدد لجمع البيانات.

   -رابعا: تحديد نريقة افتيار العينة :

رق التذذذي تتبذذذع فذذذي افتيارهذذذا . هنذذذاك تاتلذذذف انذذذواع العينذذذات بذذذافت ف الطذذذ

 نوعان رئيسيان مر العينات :

 : العينات ابحتمالية- 

 العينة العشوائية البسيطة: -1

حيذذذث يذذذتم ابفتيذذذار العشذذذوائي للعينذذذة سذذذواء كانذذذ  ارقذذذاا فذذذي جذذذداو  

 او اسماء على قصا ات ورق.

 -العينة العشوائية المنظمة: -2

دات مذذذذر مسذذذذافات و فيذذذذه ناتذذذذار العينذذذذة عذذذذر نريذذذذا افتيذذذذار المفذذذذر

متسذذذذاوية علذذذذى القائمذذذذة بعذذذذد اعذذذذداد انذذذذار المجتمذذذذع اب ذذذذلي. و مذذذذر 

مميزاتهذذذا بسذذذانتها و سذذذهولة اجراءاتهذذذا و قلذذذة ابفطذذذاء الناتجذذذة عذذذر 

 ابفتيار.

 

 -العينة الطبقية : -3

تكذذذون العينذذذة ممثلذذذة لماتلذذذف الفئذذذات المتجانسذذذة فذذذي المجتمذذذع حيذذذث 

/ الجذذنة  وتؤفذذل كذذ   يقسذذم الذذى فئذذات او نبقذذات مثذذ  السذذر / المهنذذة

فئذذذذة علذذذذى حذذذذدب عشذذذذوائيا تذذذذم ياتذذذذار  ذذذذريحة واحذذذذدة مذذذذر  ذذذذرائح 

 المجتمع   حيث يبدا بأجراء الدراسة وفا هلا التقسيم

 -العينة المساحية: -4

و هذذذلب الطريقذذذة تسذذذتادا عنذذذد العينذذذات التذذذي تحتذذذ  منذذذانا ج رافيذذذة 

 )مذذذذث : الباحذذذذث ياتذذذذار عينذذذذة عشذذذذوائية مذذذذر المحافظذذذذات الماتذذذذارة 

ر المذذدن تذذم ياتذذار مذذر بينهذذا عينذذة مذذر ابحيذذاء تذذم المسذذاكر عينذذة مذذ

 وهكلا ( ويمكر اعتبارها عينة عشوائية متعددة المراح  . 

 -العينة المقيدة: -5



تتطلذذذذ  بعذذذذه البحذذذذوث عينذذذذات مقيذذذذدة محذذذذدودة او ذذذذاف فا ذذذذة و 

بذذذللك تكذذذون عمليذذذذة ابفتيذذذار عمليذذذة مشذذذذترنة بشذذذرون تحذذذدد افذذذذراد 

 العينة .

 لية :العينات غير ابحتما- 

 -العينة العددية : -1

يعتمذذذد الباحذذذث علذذذى فبرتذذذه فذذذي تحديذذذد و افتبذذذار نمذذذب المجتمذذذع الذذذلي 

 يتميز باصائص معينة .

 -العينة الحصصية : -2

و يسذذذتادا فذذذي دراسذذذة التعذذذرف علذذذى وجذذذه الذذذريي العذذذاا حذذذو  مشذذذاك  

معينذذذذذة  حيذذذذذث يقذذذذذوا بذذذذذاجراء مقذذذذذاب ت مذذذذذع ا ذذذذذااص لهذذذذذم نفذذذذذة 

بجتماعيذذذذة و ابقتصذذذذادية دافذذذذ  الاصذذذذائص مذذذذر الناحيذذذذة الثقافيذذذذة و ا

 منطقة معينة و محددة.

 -الم حظة:
تعريذذذذف الم حظذذذذة: و هذذذذي المشذذذذاهدة و المراقبذذذذة الدقيقذذذذة لسذذذذلوك او وذذذذاهرة )) 

معينذذذذة و تسذذذذجي  الم حظذذذذات عنهذذذذا و ابسذذذذتعانة باسذذذذالي  الدراسذذذذة المناسذذذذبة 

 .((لتحقيا افض  النتائا و الحصو  على ادق المعلومات

 -ة :انواع الم حظ

 -الم حظة البسيطة : -1

و هذذذذذي نذذذذذوع مذذذذذر الم حظذذذذذة العلميذذذذذة حيذذذذذث يقذذذذذوا الباحذذذذذث بم حظذذذذذة 

 الظواهر عر نريا الصدفة بدون اعداد و تاطيب مسبقير.

 

 -الم حظة المنظمة: -2

يعتمذذذد علذذذى اعذذذداد ماطذذذب سذذذابا  و يحذذذدد لهذذذا مكذذذان و زمذذذان و يسذذذتعان 

 بك  الوسائ  السمعية و البصرية لتجميع المعلومات.

 -لم حظة المشاركة :ا -3

يقذذذذذوا الباحذذذذذث تجميذذذذذع المعلومذذذذذات عذذذذذر نريذذذذذا مشذذذذذاركته فذذذذذي حيذذذذذاة 

الجماعذذذذة موضذذذذوع البحذذذذث  و اتنذذذذاء معيشذذذذته مذذذذع الجماعذذذذة يسذذذذج  كذذذذ  

م حظاتذذذذذذه بانتظذذذذذذاا . و هذذذذذذو يناسذذذذذذ  البحذذذذذذوث السذذذذذذلوكية و علمذذذذذذاء 

 ابجتماع.

 -الم حظة غير المشاركة : -4

او ابسذذذذتماع فذذذذي  و هذذذذي الم حظذذذذة التذذذذي بتتضذذذذمر اكثذذذذر مذذذذر النظذذذذر

موقذذذف اجتمذذذاعي معذذذير دون المشذذذاركة الفعليذذذة فيذذذه   حيذذذث ينصذذذ  الذذذى 



مذذذا يذذذدور بذذذير ابفذذذراد مذذذر احاديذذذث و انفعذذذابت.)مث  : م حظذذذة مراسذذذيم 

 احتفابت   او دراسة واهرة معينة في مصنع او مدرسة (.

 

 -ابستبيان:

مذذذذذد وسذذذذذيلة مذذذذذر وسذذذذذائ  جمذذذذذع البيانذذذذذات و تعت -تعريذذذذذف ابسذذذذذتبيان :))

اساسذذذا علذذذى اسذذذتمارة تتكذذذون مذذذر مجموعذذذة مذذذر ابسذذذئلة ترسذذذ  بواسذذذطة 

البريذذذذد او تسذذذذلم الذذذذى اب ذذذذااص الذذذذلي تذذذذم افتيذذذذارهم ليقومذذذذوا بتسذذذذجي  

اجابذذاتهم عذذر ابسذذذئلة الذذواردة فيذذه و اعادتذذذه تانيذذة و يذذتم كذذذ   لذذك بذذذدون 

مسذذذاعدة الباحذذذث ل فذذذراد سذذذواء فذذذي فهذذذم ابسذذذئلة او تسذذذجي  ابجابذذذات 

 ((عنها

 

 -ع ابستبيان :انوا

 -ابستبيان المفتوح :  -1

هذذذو الذذذلي يشذذذتم  علذذذى اسذذذئلة تسذذذتدعي اجوبذذذة مفتوحذذذة غيذذذر محذذذددة 

و    ال ذذذذر  منذذذذه هذذذذو اعطذذذذاء الفر ذذذذة للمسذذذذتجي   ببذذذذداء رايذذذذه او 

اتجاهذذذه بشذذذك  واضذذذح و علذذذى الباحذذذث ان يلاذذذص و يصذذذنف النتيجذذذة 

 بسب  تنوع ابجابات.

 -ابستبيان المقف :  -2

مثذذذ  : اجذذذ  بذذذنعم او ب   ))ج الذذذى اجوبذذذة محذذذددة يتضذذذمر اسذذذئلة تحتذذذا

او ضذذذع دائذذذرة حذذذو  ابجابذذذة ابنسذذذ    او افتذذذار بذذذدي  واحذذذد مذذذر بذذذير 

و مذذذذذر فصائصذذذذذه تقليذذذذذ  الوقذذذذذ  للباحذذذذذث و  ((عذذذذذدة بذذذذذدائ  جذذذذذاهزة 

 تسهي  عمله في تلايص النتائا و تحليلها.

 -المفتوح:–ابستبيان المقف    -3

مذذذر ابسذذذتبيان المقفذذذ  و و هذذذو اكثذذذر  ذذذيوعا مذذذر غيذذذرب و هذذذو مذذذزيا 

المفتذذذذوح و يتضذذذذمر اسذذذذئلة  ات اجوبذذذذة محذذذذددة و اسذذذذئلة مفتوحذذذذة و 

افذذذرى مقفلذذذة و هذذذو افضذذذ  انذذذواع ابسذذذتبيان و يسذذذاعد الباحذذذث فذذذي 

 الحصو  على معلومات بطرق ماتلفة .

 

 -المقابلة:
و هذذذذذي تفاعذذذذذ  لفظذذذذذي يذذذذذتم بذذذذذير  اصذذذذذير فذذذذذي موقذذذذذف  -تعريذذذذذف المقابلذذذذذة :))

دهما و هذذذذذو القذذذذذائم بالمقابلذذذذذة ان يسذذذذذتثير بعذذذذذه المواجهذذذذذة حيذذذذذث يحذذذذذاو  احذذذذذ



المعلومذذذذذذذات او الت يذذذذذذذرات لذذذذذذذدى المبحذذذذذذذوث او التذذذذذذذي تذذذذذذذدور حذذذذذذذو  اراءب او 

 ((معتقداته

 انواع المقابلة :

 -المقابلة المقفلة : -1

وهذذذي المقابلذذذذة التذذذي تتطلذذذذ  ابجابذذذذة بذذذنعم او ب   موافذذذذا او متذذذذردد   او 

محذذذذددة و تكذذذذون  غيذذذذر موافذذذذا و يتطلذذذذ  هذذذذلا النذذذذوع اجابذذذذات دقيقذذذذة و

عمليذذة تصذذنيف البيانذذات فيذذه و تحليلهذذا احصذذائيا اسذذه  بكثيذذر مذذر انذذواع 

 المقابلة ابفرى 

 

 

 

 

 -المقابلة المفتوحة: -2

و هذذذي التذذذي يقذذذوا فيهذذذا الباحذذذث بطذذذرح اسذذذئلة غيذذذر محذذذددة ابجابذذذة اي 

مذذذذذا هذذذذذو رييذذذذذك بالنسذذذذذبة  -مثذذذذذ  :)) اسذذذذذئلة تسذذذذذتدعي اجابذذذذذة مفتوحذذذذذة 

 ( (لموضوع التعليم الماتلب 

 -المفتوحة :–المقابلة المقفلة  -3

و هذذذي التذذذي تكذذذون فيهذذذا ابسذذذئلة مزيجذذذا مذذذر النذذذوعير السذذذابقير ) مقفلذذذة 

و مفتوحذذذذذذة ( و هذذذذذذي اكثذذذذذذر  ذذذذذذيوعا و تجمذذذذذذع بذذذذذذير ميذذذذذذزات النذذذذذذوعير 

السذذذذذابقير مذذذذذر حيذذذذذث غذذذذذزارة البيانذذذذذات و امكانيذذذذذة تصذذذذذنيفها و تحليلهذذذذذا 

يم المذذذذرية ؟ تذذذذم مذذذذث : ابسذذذذئلة المقفلذذذذة:ه  توافذذذذا علذذذذى تعلذذذذ))  احصذذذذائيا

 .((ينتق  الى ابسئلة المفتوحة : ه  لك ان توضح موقفك؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


