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 :قياسمعلومات عامة عن امل -1

 تصميم وبناء أدوات البحث العلمي عنوان الوحدة:

 ميلتصميم وبناء أدوات البحث الع  :املقياس

 سنوي                 سداس ي               محاضرة          أعمال موجهة :نوع الدرس

 //الرصيد:  //  :ملعاملا

 ساعة// -أسبوع // : املدة الزمنية

 ماسترالسنة األولى   : الفئة املستهدفة

 التعلم أهداف

  وأدوات جمع املعلومات.بمختلف املناهج أهم املعارف النظرية املرتبطة  

 الرفع من املستوى املعرفي للطالب في التخصص، وربطه بالتخصص. 

 :املعارف املسبقة املطلوبة

 .البحث العلميالتي لها عالقة بمنهجية معرفة بعض املفاهيم واملصطلحات  

 طريقة التقييم : املتابعة الدائمة و االمتحانات

 : يكون التقييم بطريقتين : كيفية تقييم التعلم-

من  ٪50والعالمة تكون   و مناقشته اثناء املحاضرة كتابي اخر السداس ي والذي يحوي كل ما تم التطرق اليه  ييمتق1-

 .املعدل العام

 .من املعدل العام٪ 50املستمر و الذي يقوم به األستاذ املكلف باألعمال التوجيهية. و العالمة تكون  ييمالتق2-

 20من  10يكون اكثر او يساوي   املعدل النهائي للنجاح

 ةمعلومات عن األستاذ-2

 دالي ابراهيم- 3الجزائر  :  الجامعة 

 التربية البدنية والرياضية   : املعهد

 عويس ي إيمان د : ةاألستاذ

 ة "أ"محاضر  ةأستاذ الرتبة:

 iaouissi@yahoo.fr  :االلكترونياالتصال عبر البريد 

 aouissi.imane@univ-alger3.dz : البريد االلكتروني املنهي لألستاذ 

 مدرج رياضة  املدرج :     سا 14: 00-سا30:12 خميس:ال املحاضرة  توقيت

 6 سا    القاعة:   15:30 -سا  14:00                                                    

 

 

 

 محتوى املقياس-3
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 األول: أدوات جمع املعلومات والعينة قسمال  

 االستبيان:  األولىاملحاضرة   

 املقابلةاملحاضرة الثانية:   

 املالحظة:  لثةاملحاضرة الثا  

 االختبار : املحاضرة الرابعة  

 العينة :خامسةحاضرة الامل  

 الثاني: مناهج البحث العلمي قسمال  

 املنهج الوصفي سة : ساداملحاضرة ال  

 املنهج التجريبية : ابعاملحاضرة الس  

 منهج دراسة حالة:  ثامنةاملحاضرة ال  

 املنهج التاريخي  :تاسعةاملحاضرة ال  

 قائمة املراجع-4

 العربية :غة لالكتب بال

غنيم ، أساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق، الطبعة الخامسة، دار صفاء  عليان ، عثمان محمد ربحي مصطفى

 .2013للنشر والتوزيع، عمان، 

 .2000رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية، الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق، 

مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية، الطبعة األولى، دار الكتاب الحديث، ،  زرواتي رشيد

 .2016القاهرة، 

قنديلجي ، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكترونية،  الطبعة السابعة، دار  عامر ابراهيم

 .2017املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 

بوعات الجامعية، طبعة الثانية، ديوان املطبق في العلوم االجتماعية واإلنسانية، الطبوحفض ، اإلحصاء امل عبد الكريم

 .2006الجزائر، 

فاطمة عوض صابر، ميرفت على خفاجة، أسس ومبادئ البحث العلمي، الطبعة األولى، مكتبة ومطبعة اإلشعاع 

 .2002الفنية، 

بعة األولى، طبيقاته في العلوم التربوية والنفسية والرياضية، الطيل التكريتي، البحث العلمي وتوديع ياسين محمد خل

 .2019مركز الكتاب للنشر، مصر، 

، الطبعة األولى، منشورات ألفا للوثائق، قسنطينة، االستبيان، تقنيات تصميم وتفريغ وآخرون وسيلة خزار يعيش

2018 . 

راتب، البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياض ي، دار الفكر العربي،  محمد حسن عالوي، أسامة كامل -

 .1999مصر، 

 .2018، أسس البحث العلمي،  الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، و آخرونالربيعي  محمود داوود -

 .2013البحث العلمي في املجال الرياض ي، مكتبة األنجلو املصرية، مصر،   وآخرون،مصطفى حسين باهي  -
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 او فيديوهات او مواقع تعليمية  العلمية الروابط االلكترونية للمقاالت-

http://www.uobabylon.edu.iq/ 

https://qtube.qou.edu// 
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 والعينة  األول: أدوات جمع املعلومات قسمال     

 :سبقة املطلوبة للمحاضرة املاملعارف                          

 بمنهجية البحث العلميالصلة  ذات واملصطلحات املفاهيم معرفة 

 .وات البحث العلميطخ معرفة 

  االستبيان :املحاضرة األولى                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد: 
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وة مهمة في إجراء البحوث، وحتى يتمكن الباحث من جمع هذه طيات خطتعتبر عملية جمع املعلومات أو املع  

 .  وفروضه األداة املناسبة ملشكلة بحثه اختياراملعلومات عليه 

 النواحي.قد يعتمد الباحث على أداة واحدة أو أكثر لجمع البيانات لكي يدرس الظاهرة من جميع 

 من األدوات التي يستخدمها الباحث للحصول على املعلومات الالزمة االستبيان، املقابلة، املالحظة، االختبار واملقاييس.

 انة )االستبيان(االستب: 1املحاضرة رقم 

 االستبيان تعريف. 1

األسئلة أو العبارات املكتوبة املزودة لح الصحيح الذي ُيشير إلى االستمارة التي تحوي مجموعة من طاالستبانة هي املص

 أو ما يعتقد أنه اإلجابة لب من املجيب عليها طبإجابتها  أو اآلراء املحتملة، أو بفراغ لإلجابة، وي
ً
اإلشارة إلى ما يراه مهما

  الصحيحة. 

ق الهدف الذي االستبيان عبارة عن مجموعة من األسئلة واالستفسارات املتنوعة واملرتبطة بعضها ببعض بشكل يحق

 يسعى الباحث في ضوء املشكلة موضوع البحث.

 الفرق بين االستبيان وبعض املصطلحات املشابهة. 2

 االستبيان واالستبار )املقابلة(:

يحصر الباحثون الفرق بين االستبيان و االستبار في ثالث نقاط تتمثل في: موضوع األسئلة، والجمهور املستهدف 

 االستمارة.بالبحث، وعدد أسئلة 

 االستبيان واالستفتاء:

االستفتاء هو الذي تقوم به الصحف واملؤسسات العامة للدولة من أجل رصد اتجاهات الرأي العام بالنسبة لقضية 

اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية معينة. وهناك استفتاء ينص عليه الدستور ملعرفة رأي الشعب في مسألة متعلقة 

 بنظام الدولة.

 ئف االستبيانوظا. 3

 لالستبيان وظيفتين أساسيتين هما:

الهدف من االستبيان معرفة معطيات واقعية ووصفها، بناءا على متغيرات الدراسة التي يراها الباحث الوصف: 

 ضرورية في بحثه.

 ر ما يلي:كمن أمثلة األسئلة الوصفية نذ

 الجنس:   ذكر        أنثى

 تزوج )ة(      مطلق )ة(       أرمل )ة(الحالة العائلية: عازب )ة(        م

 املستوى التعليمي: ابتدائي        متوسط      ثانوي         جامعي

 الهدف منه قياس اتجاهات األفراد والتعرف على آرائهم ومعتقداتهم حول موضوع معين.القياس: 

  أنواع االستبيان. 4

 من حيث األسئلة: 
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 .اإلجاباتيضع الباحث مجموعة من األسئلة وتكون مرفقة بمجموعة من  األسئلة املغلقة )املقيدة(:  -

 بــ: يتميز هذا النوع

 سهولة تفريغ املعلومات. -

 قلة تكاليفه. -

 ال يأخذ وقتا طويال لإلجابة عليه. -

 يترك للمبحوث حرية التعبير عن رأيه.األسئلة املفتوحة:  -

 يستخدم األسئلة املغلقة واملفتوحة معا.األسئلة نصف مغلقة أو النصف مفتوحة:  -

 ريقة التوزيع:طمن حيث  

  يوزع باليد مباشرة.االستبيان املباشر:  -

 ريق: البريد املرسل، البريد االلكترونيطيتم عن  االستبيان غير املباشر: -

من االستبيان أداة  يحتوي على رسوم أو صور بدال من العبارات املكتوبة . يعتبر هذا النوعاالستبيان املصور:   

 ومن الراشدين محدودي القدرة على القراءة.فال طمناسبة لجمع البيانات من األ 

 رق تسليم االستبيانط. 5

 رق لتوصيل االستبيان إلى املبحوثين هي:طهناك عدة 

عيوبها أنها ال تصلح إال أكثر ضمانا، باإلضافة إلى أنها تشعر املبحوث بأّن األمر جّدي. من ريقة طالتسليم باليد: هذه ال -

 قة جغرافية واحدة، كما أنها متعبة. طنون في منطإذا كان أفراد العينة يق

ريقة أسهل وأقل طريق البريد: حيث ترسل االستبانة إلى األشخاص املعنيين )عينة البحث( بالبريد، وهذه الطعن  -

ن قبل مصالح البريد أو لتغيير عنوان األشخاص أ مطتكلفة من غيرها. من عيوبها إمكانية ضياع االستبانة إّما لخ

 املعنيين أو لسفرهم .

 ريق البريد االلكتروني.طعن  -

 خطوات تصميم االستبيان. 6

 تحديد نوع املعلومات املطلوبة: املعلومات الشخصية كالسن والتعليم والجنس والدخل. -

نصف مفتوحة لها  -كل األسئلة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة أو نصف مغلقة املستخدم:تحديد نوع االستبيان  -

وبالتالي فال مجال لالستبيان الذي يتم قبل تحديد  ،أهداف محددة مرتبطة أساسا بنوع املشكلة والظاهرة املدروسة

 األسئلة هي:يجب أخذها بعين االعتبار عند صياغة  أمور هناك  الظاهرة أو اإلشكالية املدروسة بدقة.

 أن تكون واضحة ومحددة وبلغة تتناسب مع مستوى املبحوثين. -

 البدء باألسئلة السهلة ثم التدرج نحو األسئلة الصعبة. -

في حالة األسئلة التي تتضمن خيارات، يجب وضع جميع الخيارات حتى يتمكن املبحوثين من التعبير عن  -

 آرائهم.

 سئلة الخاصة.اعتماد التسلسل من األسئلة العامة إلى األ  -

 االبتعاد عن األسئلة املحرجة. -
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 االبتعاد عن األسئلة املركبة، التي تشمل أكثر من فكرة واحدة. -

املسودة األولى لالستبيان : ويتطلب هذا األمر تحديد الهدف الرئيس ي للبحث وتقسيمه إلى أجزاء أو أهداف فرعية  -

ا. وبعد أن يتم تحديد املواضيع تتم املباشرة بكتابة األسئلة لكل تعتبر خطوطا عريضة ملواضيع االستبيان وكيفية ترتيبه

 موضوع أو محور.

تعرف ( مختصين في املوضوع أو في املنهجية لل5إلى  3يعرض االستبيان على أساتذة محكمين )مناختبار االستبيان:  -

االستبيان بناء على املالحظات على مدى توافق االستبيان مع اإلشكالية املطروحة وخدمته لها. بعدها يتم تعديل 

املقدمة، على أن يتم األخذ باملالحظات التي توافق عليها أكثر من أستاذ محكم، في حين يترك األمر للباحث لقبول 

 التعديالت الواردة من أي أستاذ محكم بشكل فردي بناء على اقتناعه باملبررات املقدمة.

باملائة من  20إلى  15والثبات من خالل توزيعه على عينة تجريبية )من يجري الباحث على استبيانه اختبار الصدق  -

 .العينة اإلجمالية(، في فترتين متباينتين ليقيس بطرق إحصائية مدى ثبات االستبيان وصدقه

وثين يجب على الباحث أن يعتني في هذه املرحلة بإعداد استبيانه بطريقة تثير املبح: إعداد االستبيان في شكله النهائي -

 وتحفزهم على اإلجابة، وذلك بمراعاة ما يلي:

 أن يكون حجمه مناسبا. -

 أن تكون الصياغة على وجه واحد فقط، حتى تسهل قراءة األسئلة. -

 يجب إعطاء األسئلة أرقاما متسلسلة. -

 البيانات الشخصية للمبحوث )السن، الجنس، املستوى التعليمي، الخبرة، إلى غير ذلك(. -

 أمام كل سؤال لإلجابة.تخصيص مكان كاف  -

 أن تمسك أوراق االستبيان بحيث ال تكون األوراق منفصلة. -

 . مزايا وعيوب االستبيان7

 نذكر منها ما يلي: مزايا االستبيان:

  .لعدم كتابة املبحوثين ألسمائهم االستبيان يضمن تقديم إجابات صادقة وصريحة من قبل املبحوثين -

 أفراد العينة.تكون األسئلة موحدة لجميع  -

 االستبيان أقل تكلفة ويوفر الجهد والوقت. -

 يوفر االستبيان وقتا كافيا للمبحوث للتفكير في إجابته. -

 على األسئلة في أي وقت يراه مناسبا. اإلجابةيستطيع املبحوث  -

 

 

 

 ما يلي: منها نذكر عيوب االستبيان:

 قد ال يستوعب املبحوث بعض األسئلة. -

 املبحوث بالتعب وامللل إذا كانت األسئلة طويلة.قد يشعر  -
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 يصلح االستبيان فقط لألشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة. -

 ال تعود نسبة كبيرة من االستبانات، خاصة التي توزع عن طريق البريد. -

 عليها.عدم اكتمال االجابة على أسئلة االستبيان فقد يترك املبحوث بعض األسئلة دون اإلجابة  -

 اختبار املعارف املكتسبة من املحاضرة 

 املطلوب: ضع عالمة )ص( أمام العبارات الصحيحة و)خ( أمام العبارات الخاطئة

 ُيعدل الباحث استبانته على ضوء املالحظات املقدمة لكي يصل إلى صدق االستبانة وثباتها. -

 املقدمة والفقرات واملراجع.تحتوي االستبانة في صورتها النهائية على ثالثة أجزاء هي  -

 .طريق اتصال الباحث املباشر مع املفحوصين فقطُيمكن توزيع االستبيان عن  -

 ُيعدل الباحث استبيانه في ضوء املالحظات التي يتلقاها لكي يصل إلى صدق االستبيان وثباته. -
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 قابلةامل :لثانيةاملحاضرة ا

 املكتسبات القبلية عن املحاضرة:أسئلة اختبار و تقييم 

 اذكر بعض األخطاء الشائعة عند بناء االستبيان؟. -1

 من أين يتحصل الباحث على أسئلة االستبيان؟   -2

 أو بعبارة أخرى حدد املصادر األساسية التي يلجأ إليها الباحث من أجل صياغة                  

 أسئلة االستبيان؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقابلة: 2املحاضرة رقم 
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 املقابلة تعريف. 1

تعد املقابلة أداة مهمة من أدوات جمع املعلومات، حيث تستخدم في جميع مجاالت الحياة االجتماعية والتربوية 

 الرياضية وغيرها.و 

باملقابلة أن تعرف املقابلة على أنها " تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول أحدهما وهو القائم 

 يستثير بعض املعلومات أو التعبيرات لدى املبحوث، والتي تدور حول آرائه ومعتقداته".

تعرف أيضا على أنها " محادثة موجهة بين الباحث والشخص أو أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف 

 معين، يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل تحقيق أهداف الدراسة".

التعريفين السابقين يمكن تعريف املقابلة بأنها عبارة عن عملية تفاعل لفظي بين القائم بها واملبحوث من  من خالل

 أجل استثارة دوافعه للحصول على املعلومات التي يريدها الباحث.

 خصائص املقابلة. 2

 يمكن أن نحدد خصائص املقابلة فيما يلي:

 لها غرض واضح ومحدد. -

 اللفظي بين القائم باملقابلة واملبحوث.يتم فيها التبادل  -

 يتم فيها املواجهة بين القائم باملقابلة واملبحوث -

 أنواع املقابلة. 3

 توجد عدة تصنيفات للمقابلة، حيث يمكن تصنيفها إلى:

 املقابلة من حيث األسلوب )درجة التقنين( 

األسئلة املوجهة للمبحوثين وترتيبها  : هي التي يقوم الباحث بتحديدها بدقة من حيث عدداملقابلة املقننة -

 ونوعها. يجب أن يراعى عند توجيه األسئلة أن تكون موحدة من حيث األسلوب املستخدم وبنفس الترتيب.

: تتميز باملرونة، كما أنها تتيح الفرصة للقائم بها بالتعمق في الحصول على املعلومات املقابلة غير املقننة -

 املحيط به.املتعلقة باملبحوث واملوقف 

 املقابلة من حيث الغرض )الهدف( 

 مقابلة لجمع البيانات -

تتم بهدف التعرف على جميع املتغيرات في املشكلة التي يعاني منها املبحوث، وتحديد مقابلة تشخيصية:  -

الظروف والعوامل املحيطة به. يستخدم هذا النوع من املقابلة في تشخيص حاالت املبحوثين الذين يعانون 

 بعض املشكالت النفسية أو االجتماعية أو غيرها من املشكالت.من 

تتم بغرض رسم خطة العالج للمبحوث ملساعدته على فهم نفسه على نحو أفضل وتخفيف مقابلة عالجية:  -

 حدة التوتر والقلق لديه وذلك عن طريق التغلب على األسباب املؤدية لذلك.
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 املقابلة من حيث عدد املبحوثين 

تتم مع فرد واحد لكي يشعر بالحرية في التعبير عن نفسه تعبيرا صادقا. يتطلب هذا النوع املقابلة الفردية:  -

 الكثير من الوقت والجهد واملال.

في نفس الوقت. تستخدم وتتم بين القائم باملقابلة وعدد من املبحوثين في مكان واحد املقابلة الجماعية:  -

ا، ذلك ألن اجتماع عدد من املبحوثين ذوي خلفيات مشتركة أو مختلفة للحصول على معلومات لها قيمته

 يساعدهم على تبادل اآلراء.

 رق املقابلة:ط. 4

 فيها يلتقي الباحث مع املبحوث مباشرة، ويتم الحوار مباشرة.املقابلة املباشرة:  -

 أو االتصال عبر االنترنت.ريق الهاتف طيجري الباحث مقابلته مع املبحوث عن املقابلة غير املباشرة:   -

 العوامل التي يجب مراعاتها عند إجراء املقابلة. 5

 .تحديد املبحوثين -

 .استثارة دوافع األفراد -

 .تهيئة الجو املناسب للمقابلة -

 .توجيه األسئلة -

 .الحصول على اإلجابة -

 .تسجيل اإلجابات -

  املقابلةوعيوب مزايا . 6

 التالية: يمكن تلخيصها في النقاط مزايا املقابلة:

 تعتبر املقابلة وسيلة مناسبة للحصول على املعلومات من األفراد في املجتمع األمي واملتعلم. -

 تتميز املقابلة باملرونة، حيث يمكن للقائم بها توضيح األسئلة للمبحوث. -

 تمكن املقابلة من مشاهدة ومالحظة ردود أفعال املبحوث.  -

 تفيد في استطالع الرأي العام. -

 ساعد املقابلة على اكتشاف معلومات جديدة.ت

 قد يستخدمها الباحث مع وسيلة املالحظة للتأكد من صحة البيانات التي حصل عليها بواسطة وسيلة االستبيان.  -

العلمية والعملية للبحث، ومدى استفادة املجتمع من نتائجه،  ألهميةفي املقابلة يستطيع الباحث إقناع املبحوثين با -

 يكسب معونتهم، ويضمن استجاباتهم للرد علال كل األسئلة التي قد تكون كثيرة. وبهذا

 

 

 

 يلي: مقابلة عيوب نذكر منها مالل عيوب املقابلة:
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 تحيز القائم باملقابلة عند تسجيله للنتائج. -

 حاجة املقابلة إلى جهد ووقت خاصة إذا كان أفراد العينة كبير. -

 وصعوبة تجهيز أدوات التسجيل في مكان املقابلة الذي يحدده املستجيب غالبا.صعوبة تسجيل اإلجابات  -

 الباحث الذي ال يملك املهارة الكافية ال يستطيع الحصول املعلومات الالزمة لبحثه. -

 اختبار املعارف املكتسبة من املحاضرة 

 ئةاملطلوب: ضع عالمة )ص( أمام العبارات الصحيحة و)خ( أمام العبارات الخاط

 فال واألميين.طمن عيوب املقابلة أنها ال تستخدم مع املفحوصين األ  -

 تعتبر املقابلة استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث بجمع معلومات شفوية من املفحوصين.  -
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 الحظةامل الثالثة:املحاضرة 

 أسئلة اختبار و تقييم املكتسبات القبلية عن املحاضرة:

 قارن بين االستبيان واملقابلة؟. -1
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 العلمية املالحظة: 3املحاضرة رقم 

  تعريف املالحظة. 1

تعرف بأنها "إدراك الظواهر واملواقف والوقائع والعالقات عن طريق  ،املالحظة هي وسيلة من وسائل جمع البيانات

عرف أيضا على أنها " املشاهدة  . الحواس سواء لوحدها أو باستخدام األدوات املساعدة وذلك فيما يتعلق بالغير"
ُ
وت

 بيعة الظاهرة". طالدقيقة لظاهرة ما، مع االستعانة بأساليب البحث والدراسة التي تتالءم مع 

  ةأنواع املالحظ. 2

يمكن حصر أهم أنواع املالحظات في ما حيث  .يختلف املتخصصون في مناهج البحث العلمي بشأن تصنيف املالحظة

 يلي : 

ة هي طاملالحظة العادية أو البسي . هي مالحظة يمارسها كل إنسان في حياته االعتيادية : املالحظة العادية 

العلمي، وبدون استخدام  طفي ظروفها العادية دون إخضاعها للضبمالحظة الظواهر كما تحدث تلقائيا 

 أدوات دقيقة للقياس. 

 العية االستكشافية.طوغالبا ما يستخدم  هذا النوع من املالحظة في البحوث االست                 

أن يجمع عنها  ُيحدد فيها الباحث الحوادث واملشاهدات والسلوكيات التي يريد: (العلميةاملنظمة )املالحظة  

ة. وتستخدم املالحظة املنظمة طاملعلومات، وبالتالي تكون املعلومات أكثر دقة وتحديدا عنها في املالحظة البسي

  في الدراسات الوصفية بكافة أنواعها.

                                                              ة من حيث طمن املالحظة العلمية. و تختلف عن املالحظة البسي طاملالحظة املنظمة هي النوع املضبو                 

 العلمي. طا مسبقا، ومن حيث كونها تخضع لدرجة عالية من الضبططمخإتباعها                   

 :  إلى حسب دور الباحثاملالحظة  تنقسم 

لدى عامة املبحوثين ولكنه يقوم بمالحظة : يكون فيها القائم باملالحظة غير معروف الحظة بدون مشاركةامل 

 سلوكهم وتسجيل هذا السلوك.

: وهنا يشارك الباحث الجماعة التي يالحظها ويعايشها ملعرفة خباياها وقيمها. ومن خالل الحظة باملشاركةامل 

 املعايشة يمكن أن يتعرف على اآلثار والعوامل التي تدخلت فيها. 

        كاملة للقائم باملالحظة لدراسة كافة أبعاد الظاهرة محل املالحظة ولكنه قد اليتيح هذا األسلوب الفرصة                  

 يتأثر بمواقف املالحظة وجدانيا وعقليا.           

 تتمثل شروط املالحظة امليدانية الجيدة في :   :شروط املالحظة امليدانية الناجحة . 3

 .بدقة ةطمحددة ومضبو  أن تكون منظمة و -

 وثيقا بموضوع البحث.ا طأن تكون مرتبطة ارتبا -

 

 

 أن تكون موضوعية وبعيدة عن الذاتية و التحيز. -
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 أن يكون املالحظ مدربا ومتمكنا  من املالحظة. -

 أن يسجل الباحث مالحظته بسرعة. -

 الخطوات املنهجية للمالحظة امليدانية . 4

املالحظة ومفرداتها: في البداية يجب على الباحث أن يحصل على التصريح باملالحظة االقتراب من ميدان  -

خصوصا عند مالحظة الجماعات الرسمية مثل الطلبة في املدارس أو العمال في املصانع مع اإلشارة إلى تأمين 

واملشاركة، عليه أن سرية البيانات التي يحصل عليها خالل عملية املالحظة. وعندما يبدأ الباحث في املعايشة 

 يسعى إلى إقامة الود واأللفة مع األفراد والبحث عن االهتمامات املشتركة لهم.

تصميم بطاقة املالحظة: يعتمد تصميم بطاقة املالحظة على طبيعة البيانات السلوكية املستهدفة من  -

و القراءة. كما يرتبط تسجيل املالحظة وهي التي تحدد الوقائع املطلوب تسجيلها مثل االستماع أو املشاهدة أ

الوقائع أيضا بتسجيل وقت الوقائع ووقت حدوثها ونهايتها، وكذلك املكان إذا كان له عالقة بالوقائع مثل 

 تفضيل التعرض في النوادي أو املقاهي أو أماكن التجمعات.

نظرا العتماد صدق نتائج اختيار وتدريب القائمين باملالحظة: تعتبر هذه املرحلة على درجة كبيرة من األهمية  -

املالحظة على مهارة القائمين بها وعدم تحيزهم في مرحلة التسجيل، وتدخل القائمين باملالحظة الكفاءة 

 العلمية وممارسة العالقات العامة بمهارة فائقة.

تسجيل البيانات املستهدفة: يمكن استخدام العديد من الوسائل بدءا من العين املجردة إلى التصوير  -

الوسائل التي تستخدم في مالحظة سلوكيات األفراد. ويجب األخذ عند كل الفوتوغرافي إلى الكاميرات و 

 التسجيل بعين االعتبار النقاط التالية : 

 عدم تأجيل التسجيل ألي سبب كان ويجب مراعاة سرعة التسجيل بحيث يكون أوال بأول. 

 حدود الفئات املطلوبة دون تقويم مسبق ألهميتها.ضرورة االنتباه والحذر الشديد وتسجيل الوقائع في  

 االهتمام بتسجيل جميع التفاصيل والتكيف معها بسرعة مهما كانت غير عادية أو غير مألوفة. 

يجب أن يعي القائم باملالحظة أنه ال يسجل ما يحدث فقط، ولكنه يجب أن يهتم باملشاعر واالنطباعات  

 هنا يجب فصل اآلراء الذاتية عن وصف الوقائع.والتفسيرات الخاصة بكل ما يقوم به و 

 . مزايا وعيوب املالحظة5

 نذكر منها ما يلي:  مزايا املالحظة:

 نوعا من املقاومة.تفيد في جمع البيانات في املواقف التي يبدي فيها األفراد   -

في حال استعملنا املقابلة يع الحصول عليها طبيعة خاصة ال نستطتساعد املالحظة في الحصول على البيانات ذات  -

 واالستبانة .

 إمكانية استخدامها في مواقف مختلفة وملراحل عمرية متباينة.  -

 إمكانية إجراء املالحظة على عدد قليل من املبحوثين.   -
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 نذكر منها ما يلي: عيوب املالحظة:

 املثير املناسب أو الدافع الحقيقي.ويل حتى يظهر السلوك املراد مالحظته بوجود طلب املالحظة وقت طتت  -

 السلوكي املالحظ. طإمكانية تحيز الباحث عند تسجيله للنم -

 هناك بعض الظواهر ال يمكن مالحظتها مثل دراسة الحاالت املاضية.  -

 قد يعتمد األفراد موضع املالحظة إظهار سلوك غير حقيقي إذا علموا أنهم تحت املراقبة. -

 اختبار املعارف املكتسبة من املحاضرة 

 املطلوب: ضع عالمة )ص( أمام العبارات الصحيحة و)خ( أمام العبارات الخاطئة

عد املالحظة أداة بحثية وهي عبارة عن رصد ومشاهدة سلوك  -
ُ
 ريق استمارات استقصاء معدة لذلك.طالظاهرة عن ت

ظل توافر التقنيات الحديثة مثل آالت التصوير وغيرها من أدوات بيقها خصوصا في طتتميز أداة املالحظة بسهولة ت -

 املراقبة.

 ليس من الضرورة عند استخدام املالحظة لرصد سلوك ما أن يتمتع املالحظ بحواس قوية ومستوى انتباه عالي.  -
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 ختباراال  الرابعة:املحاضرة               

 املكتسبات القبلية عن املحاضرة:أسئلة اختبار و تقييم 

 قارن بين أدوات جمع املعلومات؟. -1
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 االختبار: 4املحاضرة رقم 

 مفهوم االختبار. 1

موقف تجريبي محدد ييهئ الظروف إلحداث مثيرات معينة للسلوك ويقاس هذا »االختبار على أنه  Pichotبكوت عّرف 

األفراد اآلخرين الذين يخضعون لنفس املوقف التجريبي السابق وهو يهدف إلى السلوك بمقارنته اإلحصائية بسلوك 

 «.تصنيف األفراد تصنيفا رقميا أو وصفيا

 «. طريقة منظمة لقياس سمة من خالل عينة من السلوك»يعرف أيضا على أنه 

 خطوات بناء االختبار. 2

 االختبار ما يلي:تحديد الغرض أو الهدف من االختبار: قد يكون الهدف من بناء  -

 الحكم على قدرة الالعبين على أداء مهارة معينة أو صفة بدنية. 

 قياس فاعلية عملية التدريب. 

 قياس الفروق الفردية بين األفراد. 

 يجب تحديد الهدف من االختبار بصورة واضحة.

 تحديد املجتمع األصلي. -

، الظاهرة أو الصفة املراد بناء االختبار لها تحديدا دقيقاتحديد السمة أو الصفة التي يقيسها االختبار: يجب تحديد  -

فمثال لو كان الهدف من االختبار قياس السرعة، يجب أن يحدد الباحث ماذا يجب أن يقيس ) سرعة انتقالية قصوى، 

 سرعة رد الفعل، إلى غير ذلك(. 

 ا.تحليل الصفة أو السمة للتعرف على جميع البعاد التي تتضمنها وتؤثر فيه -

 اختيار وحدات االختبار. -

 تحديد عدد األسئلة. -

 صياغة األسئلة املختلفة بأسلوب واضح ودقيق. -

 تحديد مستوى صعوبة األسئلة للمبحوثين. -

 كتابة تعليمات االختبار وبنوده بلغة واضحة مختصرة. -

ى مالءمته من حيث الصياغة تطبيق االختبار في دراسة استطالعية على عينة من مجتمع البحث للتعرف على مد -

 واملضمون.

 فحص استجابات املفحوصين. -

تعديل االختبار في ضوء نتائج الدراسة االستطالعية للتغلب على نواحي الضعف التي ظهرت عند التطبيق، وحذف  -

 البنود الضعيفة أو تعديلها. 

 إجراء املعامالت العلمية من صدق وثبات وموضوعية. -

 تطبيق االختبار. -
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 شروط االختبار الجيد. 3

 صدق االختبار -

صدق االختبار يعني أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، فمثال عند وضع اختبار لقياس السرعة، يجب أن يقيس 

 السرعة وال يقيس صفة من الصفات األخرى.

، الصدق الظاهري، صدق املضمون أو املحتوى، الصدق التنبؤي، الصدق التالزمي هناك عدة أنواع للصدق نذكر منها

 . صدق التمايز، صدق االتساق الداخلي

هو عبارة عن استطالع آراء املحكمين الخبراء من أكثر طرق الصدق شيوًعا وسهولة وأشهرها صدق املحكمين: 

 .استخداًما لدى الباحثين

 ثبات االختبار -

نعني به أنه في حالة ما إذا أعيد تطبيق االختبار على نفس األفراد وتحت نفس الظروف نتحصل على نفس ثبات االختبار 

 النتائج.

 يحسب معامل الثبات باستخدام طرق مختلفة منها:

 طريقة إعادة االختبار -أ

 ائج االختبار في املرة الثانية. ويحسب معامل االرتباط بين نتائج االختبار األول ونت ،يطبق االختبار على نفس األفراد مرتين

في حالة االختبارات البدنية يفضل أن تكون الفترة الزمنية قريبة جدا أو يفضل ثاني أو ثالث يوم على األكثر حيث ال 

 يتأثر أداء الفرد بالتدريب. 

 طريقة الصور املتكافئة -ب

على نفس أفراد املجموعة بفاصل زمني يتراوح تقتض ي هذه الطريقة تصميم اختبارين متكافئين، حيث يطبق االختبارين 

 بين أسبوع وأربعة أسابيع ثم يحسب معامل االرتباط بين درجات األفراد في االختبارين.

 طريقة التجزئة النصفية -ج

 5، 1،3رجات الفردية دتقتض ي هذه الطريقة تجزئة االختبار إلى جزأين متكافئين، على أن يحتوي القسم األول على ال

. ويتم حساب معامل االرتباط بين درجات كل فرد على البنود 8، 6، 4، 2لقسم الثاني على الدرجات الزوجية وا 7،

التي تحسب Brown   Spearmanالفردية والزوجية. ونستخدم لهذا الغرض معادالت من أهمها معادلة سبيرمان براون 

 وفقا للقانون التالي: 

معامل الثبات بعد التصحيح = 
معامل الثبات النصفي×2
معامل الثبات الحالي+1
  

 

 

 

 معامل السهولة والصعوبة -

 يقوم الباحث بحساب معامالت السهولة والصعوبة لكل سؤال من أسئلة االختبار.



   عويسي إيمان  :ةاألستاذ       تصميم وبناء أدوات البحث العلميمحاضرات مقياس    

 

ــة   الجزائر-دالي إبراهيم 16047احمد واكـــد شارع  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـ

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع االلكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد االلكتروني

20 

 

 املوضوعية: -

تعرف املوضوعية على أنها توحيد الحكم على الش يء. إذ يكون االختبار موضوعيا عندما ال تتأثر النتائج الخاصة 

 باالختبار بذاتية املصحح وشخصيته.

 اختبار املعارف املكتسبة من املحاضرة 

 املطلوب: ضع عالمة )ص( أمام العبارات الصحيحة و)خ( أمام العبارات الخاطئة

 بعتبر االختبار استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث بجمع معلومات شفوية من املفحوص.  -

 مدة االختبار. بانخفاضثبات االختبار بزيادة الوقت الذي يستغرقه املفحوص في أداء االختبار  ويقل الثبات  يزداد  -

 املوضوعية هي أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه.  -
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  العينة  :ثامنةاملحاضرة ال 

 أسئلة اختبار و تقييم املكتسبات القبلية عن املحاضرة:

 االختبار الجّيد؟  طاذكر شرو  -1
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 : العينة5املحاضرة رقم 

 . تعريف املجتمع1

ة تربوية طمجتمع الدراسة يعني جميع مفردات الظاهرة املراد دراستها، سواء كانت املفردات بشرا أم مؤسسة أم أنش

 وغير ذلك.  

 . تعريف العينة2

عرف أيضا على أنها طت
ُ
مجموعة صغيرة نسبيا من لق كلمة عينة على املجتمع الذي يضم عددا من املفردات أو األفراد. ن

 في تكوينها ما يلي: طاملجتمع العام، ويشتر 

 أن تعكس كل صفات املجتمع العام. -

 على عامل التحيز. ي لكل فرد من أفراد املجتمع العام نفس الفرصة لالنتماء إليها قصد القضاءطأن يع -

 أن تكون كبيرة نسبيا بحيث تعكس كل صفات املجتمع العام. -

 تتلخص فيما يلي:وات اختيار العينة: ط. خ3

 تحديد أهداف البحث. -

 تحديد املجتمع األصلي الذي تختار منه العينة. -

 إعداد قائمة باملجتمع األصلي. -

 انتقاء عينة ممثلة. -

 مناسبة.الحصول على عينة  -

 . أنواع العينات4

ي لكل عنصر من طبحيث يع عشوائييتم فيها اختيار األفراد بشكل العينات االحتمالية )العشوائية(:  

 عناصر مجتمع الدراسة فرصة للظهور في العينة.

يعتمد هذا النوع من العينات على املساواة ومنح فرص متكافئة لكل فرد  ة:طالعينة العشوائية البسي -

أفراد املجتمع األصلي، وذلك من خالل كتابة جميع أسماء الوحدات في قصاصات صغيرة من الورق، من 

ريقة األولى أما الثانية فتكون باستخدام جداول طجيدا قبل السحب ثم نختار )القرعة(. هذه ال طنخل

 األرقام العشوائية.

ة االختيار بين وحدات العينة، على يختار الباحث عينة بحثه معتمدا على مبدأ مساف العينة املنتظمة: -

أن تختار الوحدة األولى اختيارا عشوائيا. ونظرا لتساوي مسافة االختيار بين أفراد العينة املنتظمة، فإّن 

 هذا النوع من العينات يدعى بالعينة ذات املسافات املتساوية.

     =  م أ نعمل باملعادلة التالية: ول الفترة( طوالختيار  املسافة )         
ن م

ن ع
  

 .ول الفئة(طعلما بأن: م أ: مسافة االختيار  )        

 ن م: حجم مجتمع البحث.                         
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 ن ع: حجم العينة املختارة.                          

 وحدة نجد: 40وحدة، ونأخذ عينة منه بحجم  400مثال: لو فرضنا أن لدينا مجتمع البحث يساوي        

م أ =         
400

40
مثال،فيصبح  4، نختار الرقم األول عشوائيا وليكن 10، أي أّن مسافة االختيار هي 10=  

، 14،24، 4ات العينة كالتالي: ، وبالتالي تكون وحد10هذا الرقم هو الوحدة األولى، ثم نضيف كل مرة 

 . 394،..وهكذا حتى نصل إلى  34

هي تلك العينة التي تقوم على أساس تقسيم املجتمع األصلي وتوزيعه إلى مجموعات.  بقية:طالعينة ال -

 وات اآلتية:طبقات أو مجموعات حسب الخطبقية إلى طيستوجب على الباحث تقسيم العينة ال

 بقات .طتقسيم املجتمع إلى  وة األول:طالخ -

 تقدير حجم العينة الكلي. وة الثانية:طالخ -

 بقات.طتوزيع العينة على ال وة الثالثة:طالخ -

 ة.طريقة التي تسحب بها عينة عشوائية بسيطبقة بنفس الطاختيار العينة من كل  رابعة:لوة اطالخ -

في العينة يتم اختيار وحدات العينة من املجموع الكلي لوحدات  العينة العنقودية ) متعددة املراحل(: -

بعد ذلك يتم املجتمع إلى مراحل عديدة، على أن يقسم املجتمع الكلي أوال إلى مجموعات من الوحدات، 

  .االختيار للمجموعات )العناقيد(

مبدأ العشوائية، بل  ال يعتمد هذا النوع من العينات علىالعينات غير االحتمالية ) غير العشوائية(:  

  .يتم اختيار املفردات فيها وفق صفات معينة

 يعتقد الباحث  أنها تمثل املجتمع األصلي تمثيال صحيحا.  العينة العمدية )القصدية(: -

بقية من حيث املراحل األولى في التحديد، بحيث طتشبه العينة الحصصية العينة ال: العينة الحصصية -

األصلي إلى فئات أو شرائح ضمن معيار معين، ثم يتم بعد ذلك اختيار يتم تقسيم مجتمع الدراسة 

لوب من كل شريحة، لكنها تختلف عنها في أن الباحث في العينة العشوائية ال يختار األفراد طالعدد امل

 كما يريد،بينما في العينة الحصصية يقوم باالختيار بنفسه. 

من العينات لعناصر مجتمع الدراسة األصلي حرية  ي في هذا النوعطفي هذا النوع يععينة الصدفة:  -

االختيار في املشاركة في الدراسة، بحيث يتم اختيار أفراد العينة من بين أول مجموعة يقابلهم الباحث، 

تضمن تمثيال معقوال ملجتمع  طبحيث يوافق هؤالء على املشاركة في الدراسة، وذلك ضمن شرو 

العينات أنها ال يمكن أن تمثل املجتمع األصلي بدقة ومن هنا يصعب الدراسة.ما يؤخذ على هذا النوع من 

 تعميم نتائج البحث على املجتمع كله.

 :أسئلة اختبار  وتقييم املعارف املكتسبة القبلية من املحاضرة

 كيف يتم تحديد حجم العينة في الدراسات املختلفة؟.  -1
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 الثاني: مناهج البحث العلمي قسمال 

 :سبقة املطلوبة للمحاضرة املاملعارف 

 بمنهجية البحث العلميالصلة  ذات واملصطلحات املفاهيم معرفة 

 .وات البحث العلميطخ معرفة 

 معرفة أدوات جمع املعلومات 

  املنهج الوصفي :خامسةاملحاضرة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

تحديد املنهج بموضوع الظاهرة املدروسة، بمعنى أّن مناهج البحث العلمي تختلف باختالف الظواهر  طيرتب  

 واملشكالت املدروسة. 
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ال ئة طريقة خاطرق واملناهج املستخدمة في حل مشكالت البحث ذات أهمية بالغة، ذلك ألن استخدام املناهج بطال

 بيعة مشكلة البحث نفسها.طحيحة يعتمد على توصلنا إلى حل املشكالت . فاختيار املناهج الص

 تعددت تصنيفات مناهج البحث العلمي نورد البعض منها:  

 .اإلحصائينهج املالتاريخي، البحث التجريبي، املسح، دراسة الحالة،  أو البحث الوثائقيأحمد بدر: تصنيف 

منهج تحليل املحتوى واملنهج املنهج الوثائقي، املنهج الوصفي )املسحي(، منهج دراسة الحالة، عامر قنديلجي: تصنيف 

 املقارن،...

 اإلنسانية واالجتماعية. بحوثفي الاستخداما سنتناول أشهر مناهج البحث 

 املنهج الوصفي: 5املحاضرة رقم 

  . تعريف املنهج1

فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة »يعرف املنهج على أنه 

 «.  لدينا أو من أجل البرهنة على حقيقة ال يعرفها اآلخرون

 تعريف املنهج الوصفي. 2

مجموعة من الناس أو مجموعة ُيعنى املنهج الوصفي بدراسة الحقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو " 

 ."من األحداث أو مجموعة من األوضاع

ويشير أمين الساعاتي إلى املنهج الوصفي بأنه يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا 

لكمي فيعطيها وصفا ويعبر عنها كيفيا أو كميا. فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير ا

 أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى. رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها

 تتمثل خطوات املنهج الوصفي فيما يلي:: خطوات املنهج الوصفي. 3

 الشعور باملشكلة. -

 تحديد املشكلة وصياغتها. -

 وضع الفرضيات وتوضيح األسس التي بنيت عليها. -

 الدراسة املناسبة.اختيار عينة  -

اختيار أدوات البحث التي يستخدمها في الحصول على املعلومات كاالستبيان أو املقابلة أو االختبار أو للمالحظة وذلك  -

 وفقا لطبيعة املشكلة وفروضه ثم يقوم بحساب صدقها وثباتها.

 القيام بجمع املعلومات املطلوبة بطريقة دقيقة ومنظمة. -

ف البيانات بطريقة تتسم بعدم الغموض ومالئمة فرضيات الدراسة والقدرة على إبراز أوجه وضع قواعد لتصني -

 التشابه واالختالف في العالقات ذات املغزى.

 الوصول إلى النتائج وتنظيمها وتصنيفها. -

 تحليل النتائج وتفسيرها في عبارات واضحة ومحددة واستخالص التعميمات واالستنتاجات منها. -

 يب املنهج الوصفيأسال. 4
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 يقصد باملسح أن يجمع الباحث بيانات مجتمع الدراسة كله.الدراسات املسحية:  

يعالج امليدان التربوي بأبعاده املختلفة املعلم، املتعلم، الوسائل، الطرق، املناهج وغيرها بهدف : املسح املدرس ي 

 تطوير العملية التعليمية.

تحليل الوظائف: جمع املعلومات والبيانات املتعلقة بواجبات العاملين ومسؤولياتهم وعالقتهم داخل التنظيم  

اإلداري، وكثيرا ما يتجه التنظيم إلى تحديد مطالب العمل وظروفه، تصنيف الوظائف، تقدير األجور 

 والرواتب إلى غير ذلك. 

ع مثل توزيع السكان، العادات، األسرة والتي تمثل خطوة يتعلق بدراسة القضايا املجتم :املسح االجتماعي 

 مبدئية مهمة لتطوير املجتمع.

 راء الجماعة وأفكارها ومعتقداتها.آدراسات الرأي العام: تتعلق بمسح  

 الدراسات التطورية: 

 دراسات النمو: توجد طريقتان في دراسات النمو: 

ت زمنية مختلفة بهدف دراسة التغير على مدى فترة زمنية البحوث املسحية الطولية: تجمع البيانات على فترا -

 طويلة. 

  املجتمع في فترة زمنية محددة.من البحوث املسحية العرضية: تدرس عينة  -

 دراسات االتجاه.  

 دراسة العالقات املتبادلة: 

دراسة الحالة: يقصد بها دراسة حالة معينة لشخص أو مجموعة من األشخاص عبر زمنية محددة بقصد  

 الكشف عن السلوك الفردي أو الجماعي. 

الدراسة السببية املقارنة: تهدف إلى اكتشاف األسباب املؤدية للظاهرة عبر إجراء مقارنة بين مجموعة من  

 ى مشابهة لها لكنها ال تتبع نفس السلوك.األشخاص تتبع سلوكا معينا ومجموعة أخر 

 تدرس العالقات االرتباطية بين املتغيرات.الدراسات االرتباطية:  

 املنهج الوصفي: زايام.5

 يوضح العالقة بين الظواهر والعالقة بين أجزاء الظاهرة الواحدة. -

 يقدم تفسيرا للظواهر وأسباب حدوثها. -

 الظاهرة.قدرته على التنبؤ بمستقبل  -

 يعتبر أكثر املناهج استخداما في البحوث اإلنسانية واالجتماعية. -

 

 

 عيوب املنهج الوصفي. 6

 نذكر منها ما يلي:

 قد يتحيز الباحث في جمع املادة العلمية إلى مصادر ومراجع معينة. -
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 قد تجمع بيانات خاطئة عن طريق إدالء بعض املبحوثين بإجابات خاطئة. -

 التنبؤ نظرا لتعقد الظواهر اإلنسانية بسبب تغيرها.صعوبة  -

 اختبار املعارف املكتسبة من املحاضرة 

 املطلوب: ضع عالمة )ص( أمام العبارات الصحيحة و)خ( أمام العبارات الخاطئة

 تهتم الدراسات التطورية بدراسة التغيرات الحالية للظواهر. -

 خصائصها.التعبير الكمي يصف الظاهرة ويوضح   -

ريق إدخال تغييرات وقياس أثرها طفي البحث الوصفي ال يلتزم الباحث بحدود الواقع، وإنما يحاول إعادة تشكيله عن  -

 وما تحدثه من نتائج. 

 .طاملنهج الوصفي يقتصر على وصف الظاهرة وجمع املعلومات والبيانات فق  -
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  التجريبياملنهج  :سادسةاملحاضرة ال

 أسئلة اختبار و تقييم املكتسبات القبلية عن املحاضرة:

 .ماذا نعني باملنهج املسجي؟ -1

 وّضح أهم املجاالت التي يعالجها املنهج املسحي؟. – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   عويسي إيمان  :ةاألستاذ       تصميم وبناء أدوات البحث العلميمحاضرات مقياس    

 

ــة   الجزائر-دالي إبراهيم 16047احمد واكـــد شارع  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـ

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع االلكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      البريد االلكتروني

29 

 

 : املنهج التجريبي6املحاضرة رقم 

 تعريف املنهج التجريبي. 1

يعرف املنهج التجريبي على أنه "مالحظة الظاهرة في ظل ظروف محددة ومضبوطة بغية اختبار الفرضيات السببية، 

ويشترط التحكم في عملية ضبط املتغيرات". كما يعرف على أنه "طريقة لحل املشكالت بأسلوب علمي عن طريق 

إحدى املتغيرات بهدف تحديد وضبط وقياس التحكم في جميع املتغيرات واملؤشرات ووضعهم تحت التجربة، وعزل 

 تأثيره في العملية". 

 لحات املنهج التجريبيطمص. 2

ريق التحكم في جميع املتغيرات والعوامل األساسية طمالحظة الظاهرة تحت ظروف محكمة، وذلك عن   التجربة: -

 بيق عامل معين على مجموعة دون األخرى ملعرفة ما يحدثه من أثر. طباستثناء متغير واحد. التجربة هي ت

ملعرفة  تغيير عليه العامل أو السبب املؤثر في الظاهرة موضوع الدراسة، حيث يقوم الباحث بإدخال  املتغير املستقل: -

 م متغيرات أخرى لها عالقة به.وهو الذي يؤدي التغير في قيمته إلى التأثير في قي. التأثير الذي يحدث في املتغير التابع 

وهو الذي تتوقف قيمته على قيم متغيرات أخرى. ومعنى ذلك أن الباحث حينما يحدث تعديالت على  املتغير التابع: -

 قيم املتغير املستقل تظهر نتائج تلك التعديالت على قيم املتغير التابع.

 التجربة.بق عليها طاملجموعة التي ت هي املجموعة التجريبية: -

شبه تماما املجموعة التجريبية في جميع خصائصها وتتماثل معها في جميع  ة:طاملجموعة الضاب -
ُ
هي املجموعة التي ت

 بيق التجربة) تبقى تحت الظروف العادية(.طاإلجراءات ما عدا ت

 غير ذلك.ها مثل الجنس، السن، درجة الذكاء إلى طهي التي يجب على الباحث ضب املتغيرات الخارجية: -

  .االختبار القبلي -

 .االختبار البعدي -

ودرجة االحتمال متساوية أمام كل فرد من أفراد عينة البحث، حتى تصبح الفرص متساوية،  التعيين العشوائي: -

 .ةطليكون من بين أعضاء املجموعة التجريبية أو املجموعة الضاب

 التأثير على التجربة ما عدا املتغير املستقل. حصر جميع املتغيرات الخارجية ذات  املتغيرات: طضب -

جية. حيث يزداد كلما ضبنا املتغيرات ر يعني الصدق الداخلي درجة خلو البحث من املؤثرات الخاالصدق الداخلي:  -

بمعنى آخر املدى الذي تكون فيه الفروق املالحظة ملتغير تابع في تجربة ما ناجمة عن املتغير .  الخارجية )الدخيلة(

 التجريبي. طاملستقل وليست عن متغير دخيل أو متغيرات ال تخضع للضب

 يتمثل في قدرة الباحث على تعميم نتائج بحثه خارج عينة التجربة، وفي موقف مماثل.   لخارجي:االصدق  -

 خطوات املنهج التجريبي. 2

  تتمثل خطوات املنهج التجريبي فيما يلي :

 التعرف على املشكلة وتحديدها. -

 صياغة الفروض واستنباط ما يترتب عليها. -
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وضع تصميم تجريبي ) طريقة املجموعة الواحدة "قياس قبلي، املعالجة، قياس بعدي"، طرق املجموعات املتكافئة هنا  -

نستخدم أكثر من مجموعة تجريبية وضابطة مع مراعاة تحقيق التكافؤ بين املجموعات املستخدمة(، حيث يتضمن 

 شروطها وعالقتها وهذا يقتض ي: جميع النتائج و 

 . اختيار عينة من املفحوصين لتمثل مجتمعا معينا.       

 . تصنيف املفحوصين في مجموعات أو املزاوجة بينهم لضمان التجانس.       

 . التعرف على العوامل غير التجريبية وضبطها.       

 لتجربة والتأكد من صدقها.. اختيار أو تصميم الوسائل الالزمة لقياس نتائج ا       

 . إجراء اختبارات استطالعية الستكمال نواحي القصور في الوسائل أو التصميم التجريبي.       

 . تحديد مكان إجراء التجربة ووقت إجرائها واملدة التي تستغرقها.       

 عنه من آثار.إجراء التجربة عن طريق إدخال املتغير املستقل أو التجريبي ومالحظة ما ينتج  -

 تنظيم البيانات واختصارها بطريقة تؤدي إلى أفضل تقدير غير متحيز لألثر الذي يفترض وجوده. -

 تطبيق اختبار داللة مناسب لتحديد مدى الثقة في نتائج الدراسة. -

 السابقتين 4و  3ويتميز البحث التجريبي عن غيره من البحوث في الخطوتين  

 هناك أنواع متعددة من التصميمات التجريبية نستعرض البعض منها: : التجريبيةأنواع التصميمات . 3

 (رق إليها بالتفصيل في حصص األعمال املوجهةط) يتم الت

 التجربة القبلية البعدية باستخدام مجموعة واحدة رق املجموعة الواحدة:ط -

بيق املتغير التجريبي، ويقيس مقدار التغير الحاصل في املتغير طقوم الباحث بمالحظة أداء أفراد البحث قبل وبعد تي

التابع، فمثال إذا أراد الباحث أن يدرس " تأثير برنامج ترويحي رياض ي على زيادة إنتاج العمال"، يقوم الباحث بقياس 

املدة املحددة للبرنامج يتم إنتاج العمال ثم يقوم بإدخال املتغير التجريبي وهو البرنامج الترويحي الرياض ي، وبعد انتهاء 

قياس إنتاج العمال مرة أخرى ويحسب الفرق بين إنتاج العمال وُتقارن درجات القياسين القبلي و البعدي الختبار داللة 

 الفروق. 

 

 قياس قبلي               املعالجة          قياس بعدي

 املقارنة

ة. ينبغي في جميع الحاالت أن طمن مجموعة تجريبية وضابيتم استخدام أكثر  رق املجموعات املتكافئة: ط -

يراعي الباحث تحقيق التكافؤ بين املجموعات املستخدمة بأساليب متعارف عليها وهي االنتقاء العشوائي 

اء فرص كاملة لكل فرد من أفراد املجتمع أن يمثل في العينة. كذلك استخدام طألفراد املجموعات أي إع

 اثلة على أساس خصائص األفراد املتماثلة في السن والجنس والذكاء وما إلى غير ذلكريقة األزواج املمط

يختار الباحث عينتين عشوائيتين من مجتمع البحث، ويفترض  التجربة البعدية باستخدام مجموعتين:  

جريبية(، التكافؤ بينهما في جميع الجوانب، ثم يدخل تغييرا في املتغير التجريبي على إحداهما )العينة الت

 ويقيس املجموعتين ، وُيقارن بينهما.
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 التجربة البعدية على املجموعتين

 

  إدخال املتغير التجريبي 

 ةطاملجموعة التجريبية                         املجموعة الضاب                                                       

 قياس بعدي  

 

 في هذا التصميم يقوم الباحث بإجراء عملية القياس مجموعتين:  باستخدامالتجربة القبلية البعدية  

 ترض دائما تكافؤهما في الخصائص في كل الجوانب.ف، ويُ ةطالتجريبية والضابعلى املجموعتين  القبلي

 التجربة القبلية البعدية على مجموعتين

 قياس قبلي

 

 التجريبيإدخال املتغير   

                                                    

 ة                                املجموعة التجريبيةطاملجموعة الضاب                                              

                          

 قياس بعدي                                

 املقارنة                                                                                                 

يعمل الباحث على تكوين مجموعتين   تجريبية:الة مجموعوالقياس البعدي لل ةطللمجموعة الضاب القياس القبلي -

ة ثم يدخل املتغير املستقل على املجموعة التجريبية ثم طمتكافئتين ثم يجري عملية قياس قبلي للمجموعة الضاب

القياس البعدي  طة ومتوسطات القياس القبلي للمجموعة الضابطيجري قياس بعد عملها. بعدها يقارن بين متوس

  للمجموعة التجريبية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة والقياس البعدي للمجموعة التجريبيةطالقياس القبلي للمجموعة الضاب
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 قياس قبلي                                                                                                                        

                                                                                                           

 ةطاملجموعة الضاب                                     املجموعة التجريبية                                                 

 إدخال املتغير التجريبي                                                

 قياس بعدي                                                      

 املقارنة 

ة، طعبارة عن استخدام أربع مجموعات إحداهما تجريبية والثالثة األخرى ضابتصميم سوملان لألربع مجموعات:  -

 وهو من أدق وأقوى األنواع نظرا ملا يحققه من مستوى مرتفع من الصدق الخارجي والصدق الداخلي.

ول الوقت وكثرة الجهد املستخدم في عمل التجربة زيادة على ذلك كبر حجم العينة وعدم طُيؤخذ على هذا التصميم 

 ملعالجة القياسات الناتجة منه. رق إحصائية طتوفر 

  أنواع تجارب املنهج التجريبي. 4

التجارب التجارب املعملية: أي التجارب التي تجرى باملعمل أو املخبر، حيث يتم تصميم املعامل بما يوفر شروط  -أ

 العلمية من ترتيبات وتجهيزات مسبقة للبحوث التجريبية.

التجارب على املواقف االجتماعية و األشخاص، أي التجريب في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. ويتضمن التجريب  -ب

 في هذه العلوم ما يلي:

 العامل املراد قياسه أو الظاهرة موضوع الدراسة )املتغير التابع(. -

 امل املراد معرفة تأثيره في الظاهرة ) املتغير املستقل(.الع -

 العوامل املتداخلة في الظاهرة )املتغيرات املتداخلة(. -

 املنهج التجريبي زايام. 5

يعتبر املنهج التجريبي أفضل منهج ملعرفة العالقة السببية في مجال العلوم االجتماعية والدراسات التربوية، حيث  -

 تأثير املتغير املستقل على املتغير التابع. يسمح لنا بمعرفة

 يتميز املنهج التجريبي بتحقيق مستوى عالي من الضبط ) تعميم النتائج، الثقة في النتائج(. -

 عيوب املنهج التجريبي. 6

 يجرى املنهج التجريبي عادة في بيئة تختلف عن البيئة الطبيعية لحدوث الظاهرة وإن كان ذلك مناسب في العلوم -

 الطبيعية لكنه غير مالئم في العلوم االجتماعية والتربوية.

تزداد صعوبة استخدام املنهج التجريبي مع زيادة حجم العينة، ونظرا لطبيعة البحوث في مجال الدراسات التربوية  -

 واالجتماعية وخاصة التربية الرياضية فإنه من الصعب إجراء الدراسات التجريبية.

 ريبي وجود شخص يتولى إجراء التجربة وعادة ما يؤثر هذا القائم بالتجريب على نتائج التجربة.يتطلب املنهج التج -

 اختبار املعارف املكتسبة من املحاضرة 
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 املطلوب: ضع عالمة )ص( أمام العبارات الصحيحة و)خ( أمام العبارات الخاطئة

 املجموعة الضابطة هي التي تتعرض للمتغير املستقل. -

 املنهج التجريبي يقوم على أساس إحداث الباحث تغيير في كل من املتغير املستقل واملتغير التابع.  -

    من أنواع التصميمات التجريبية املقابلة. -

 ة إلثبات فروض معينة.طالتجربة هي محاولة مضبو  -

 ة هي التي تتعرض للمتغير املستقل ملعرفة تأثيره عليها.طاملجموعة الضاب -

 عزل املتغيرات يقصد به إبعاد جميع العوامل األخرى ماعدا العامل املستقل. -
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  منهج دراسة الحالة  :ةبعسااملحاضرة ال

 أسئلة اختبار و تقييم املكتسبات القبلية عن املحاضرة:

 عّرف املنهج التجريبي، واذكر أهم صفاته؟.  -1
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 حالةال: منهج دراسة 7املحاضرة رقم 

 . تعريف منهج دراسة حالة1

ريقة التي يجمع بها الباحث املعلومات الخاصة بوحدة موضوع الدراسة، سواء كانت فردا أو أسرة أو جماعة أو طال

 مؤسسة أو مجتمعا محليا.

 . أهمية منهج دراسة الحالة2

 تظهر أهمية منهج دراسة الحالة في ما يلي: 

 التركيز على دراسة الحالة والتعمق فيها. -

 ات.طات الحالة املبحوثة في زمنها الحالي، فضال عن التنبؤات املستقبلية لهذه النشاطتهتم دراسة الحالة في إظهار نشا -

مكن املجتمع من االهتمام بأفراده وجماعاته، وتقديم جميع الخدمات وت -
ُ
بيق النتائج املتوصل إليها من خالل دراسة طت

 الحالة، ُبغية حل املشاكل. 

 وات منهج دراسة الحالةطخ. 3

 تحديد أهداف الدراسة. -

 الدراسة. ططإعداد مخ -

 جمع املعلومات من مصادرها و بالوسائل التي تم تحديدها مسبقا. -

 نها تخدم أهداف بحثه ودراسته.تنظيم وعرض وتحليل البيانات باألساليب التي يرى الباحث أ -

 النتائج والتوصيات. -

 مزايا وعيوب منهج دراسة حالة. 4

 :نذكر البعض منها  مزايا منهج دراسة الحالة:

 توفير معلومات شاملة و مفصلة عن الظاهرة املدروسة بشكل ال ُتوفره مناهج البحث األخرى.  -

 فرضيات جديدة مّما يفتح الباب أمام دراسات أخرى في املستقبل. طيساعد في استنبا -

ن من الوصول إلى نتائج دقيقة وتفصيلية حول الظاهرة املدروسة.  -
ّ
 ُيمك

 :نذكر البعض منها عيوب منهج دراسة الحالة:

إذا كانت العينة  صعوبة تعميم نتائج منهج دراسة الحالة على الحاالت األخرى املشابهة للظاهرة املدروسة خصوصا -

 غير ممثلة ملجتمع الدراسة.

 لب منهج دراسة الحالة باعتباره منهجا تتبعيا الكثير من الوقت والجهد واملال في كثير من الحاالت.طيت -

 قد يبتعد املبحوث عن ذكر الحقائق كما حدثت. -

 ها. طصعوبة اختيار العينة أو أحيانا حصرها وضب -
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   التاريخينهج امل :ةثامناملحاضرة ال

 أسئلة اختبار و تقييم املكتسبات القبلية عن املحاضرة:

 حّدد أدوات منهج دراسة الحالة؟. -1
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 املنهج التاريخي: 8املحاضرة رقم 

 يطلق عليه أيضا املنهج االستردادي أو االسترجاعي.: املنهج التاريخي تعريف. 1

يعرف املنهج التاريخي على أنه "املنهج الذي يستخدمه اإلنسان في التعرف على املاض ي ويستخدمه الباحثون في املجال 

العلمي إذا ما أرادوا نعقب حدث بعينه أو ظاهرة للتعرف على مدى تطورها عبر العصور، وتحديد عوامل تغيرها 

لته ومعناه وليس مجرد تسجيل لألحداث املاضية، ففيه تتم وانتقالها من حال إلى حال، فالتاريخ يعتبر سجل له دال

 دراسة األفراد والجماعات واألحداث والحركات واألفكار في عالقتها بمكان وزمان ما". 

في مجال التربية الرياضية يستخدم املنهج التاريخي للبحث في بعض املوضوعات ولكن البحوث التاريخية ال تمثل نسبة »

ستخدام املناهج األخرى في بحوث التربية الرياضية إال أنه هناك بعض املوضوعات التي ال يمكن التصدي كبيرة مقارنة با

لها بالبحث إال باستخدام املنهج التاريخي مثل القيام بدراسة التطور التاريخي ألحد اللعاب منذ نشأتها فقد قام محمد 

يخي في إفريقيا، وكذلك الدراسة التي أجراها سعد علي محمود أحمد اإلسناوي بدراسة عنوانها كرة القدم وتطورها التار 

 «. وعنوانها "املصارعة الحرة للهواة رياضة فرعونية األصل مصرية املوطن"

 خطوات املنهج التاريخي. 2

 تبدأ الدراسة التاريخية باختيار مشكلة تاريخية تحتاج إلى دراسة.اختيار وتحديد مشكلة البحث: 

 يلي: حث موضوع البحث يجب مراعاة ماقبل أن يختار البا

 أن تكون املشكلة ممتدة من التاريخ ولها صفة االستمرارية أو الدوام النسبي. -

 يمكن تتبعها في مراحلها املختلفة وكذلك اآلثار املترتبة عليها. -

 مراعاة األهمية العلمية للمشكلة. -

 التأكد من توافر البيانات. -

 دى الباحث للقيام بالدراسة. امليل والدافع القوي ل -

جمع املادة التاريخية ودراستها وتحليلها، فالباحث هنا يقوم بتحديد املادة جمع الحقائق التاريخية املتعلقة باملشكلة: 

 التاريخية من املصادر التي تفيده في الحصول على بيانات.

 تنقسم املصادر التاريخية إلى نوعين هما:

 املصادر األولية:تتمثل في:  -أ

 أقوال أشخاص يشهد لهم بالكفاية في الرواية والتأريخ ممن شهدوا األحداث املاضية أو سمعوها أو عاشوها.  -

 اآلثار املادية. -

 الوثائق والسجالت. -

 اركوا فيها.املصادر الثانوية:تشمل روايات األشخاص نقال عن أشخاص آخرين شاهدوا فعال واقعة معينة أو ش -ب

يجب على الباحث أن ال يكتفي باملصادر الثانوية بل عليه الرجوع إلى املصادر األولية، وهذا ال يعني إهمالها ألنها تساعد 

 على إرشاده للمصادر األولية.
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يجب على الباحث في هذه الخطوة أن يحدد املعاني الحقيقية التي تشير إليها تصنيف الحقائق وتحليلها ونقدها: 

حتويات الحقائق، وأن يصل إلى مجموعة من الحقائق الجزئية، ثم يقوم بعد ذلك بتصنيفها إلى مجموعات متجانسة م

 حتى تصبح ذات قيمة.

 ينقسم التحليل إلى نوعين هما:

التحليل )النقد( الخارجي: يجب على الباحث أن يتحقق من صحة الوثيقة هل هي أصلية أم محرفة، كما ينبغي عليه  -أ

 قق من شخصية صاحب الوثيقة واملكان والزمان الذي كتبت فيه.التح

التحليل )النقد( الداخلي: يستخدم للتحقق من صدق النص التاريخي من حيث النص ال الشكل ) فهم املعنى  -ب

 الحقيقي لعبارات الوثيقة(.

وتحليل النتائج وتفسيرها يبدأ في بعد أن ينتهي الباحث من استخالص الحقائق وإيجاد العالقات عرض نتائج البحث: 

  عرض النتائج.

 املنهج التاريخي زايام. 3

ميزة الزمن وتنقسم إلى قسمين هما دراسة الظاهرة التاريخية من املاض ي إلى الحاضر، ودراسة الظاهرة من الحاضر  -

 إلى املاض ي من خالل دراسة األحداث التي وقعت بتسلسل أحداثها.

سة العالقة الترابطية التي تربط موضوع البحث باملواضيع األخرى، أي دراسة العالقات بين ميزة املوضوع أي درا -

 مختلف األحداث التاريخية املتشابهة.

 عيوب املنهج التاريخي. 4

 في محتواه. -
ً
 يمكن أن يكون املصدر مشوها

 عدم التمكن من مالحظة جميع األحداث التاريخية بنزاهة. -

 الوقائع.استحالة إعادة  -

 إمكانية تعرض بعض املصادر التاريخية إلى التلف الكلي أو الجزئي. -

 اختبار املعارف املكتسبة من املحاضرة 

 املطلوب: ضع عالمة )ص( أمام العبارات الصحيحة و)خ( أمام العبارات الخاطئة

وتتبع التجارب التاريخية ملعرفة بيعتها يعتمد املنهج التاريخي على جمع الوثائق واملعلومات التاريخية عن الظاهرة  -

 والعوامل املحددة لها.

ُينتقد املنهج التاريخي بأن بعض مصادر املعلومات التاريخية ال تتوافر فيها معايير املوضوعية والحيادية في كتابة  -

 األحداث.

عد الوثائق والتقارير الرسمية أهم املصادر التاريخية ألنها مصادر أصلية و أو  -
ُ
 لية و تتمتع بثقة أكبر من غيرها.ت

 النقد الخارجي يتصل بمحتوى الوثيقة ودقة ما تحتويه من معلومات ومدى الثقة في هذه املعلومات. -
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