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وتحليل النتائج  تصميم البحث وإجراءاته

 وتفسيرها وتوصيات البحث ومقترحاته 

 خولة بنت محد الغامن/ إعداد الطالبة 

         2م –ماجستري إدارة وختطيط تربوي 

ضمن متطلب مادة مناهج البحث

حممد بن حسن املبعوث/ تكليف الدكتور   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ةـــــــــــــــــدمـــــــــــــــاملق

 احلمد هلل محدًا يليق جبالله  وجهه و عظيم سلطانه ،والصالة والسالم على الرمحة املهداة 

 .حممد بن عبد اهلل عليه أفضل الصالة والسالم ، وبعد 

ومن أجل ذلك اهتم . لي وأثره ، وكيف وقد  انتسب له خيفى على باحث أهمية البحث العم ال

علماء املنهجية برسم اخلطط اليت حتافظ على البحث العلمي مكانة وأثرًا حيث تعد هذه 

 .اخلطط األساس املعياري الذي يبنى عليه احلكم على خمرجات البحث العلمي وتطبيقاته

رؤية يصنع منها خطة لسيناريو حبثه  ثه ،لذا على الباحث أن يرسم يف ذهنه الصورة النهائية لبح

 .فالتخطيط اجليد ألي عمل والرؤية الواضحة تصنع منتجًا مميزًا ،

 ملاذا وماذا وكيف احبث ؟: هذه اخلطة متثل اإلجابة على أسئلة ثالثة 

 . للبحث عامًا ثالث مراحل للبحث متثل تصميمًاوميكن أن حندد 

الفصل األول والثاني من فصول  البحث ومتثل غالبًافيها ستهل اليت ُي:  املرحلة األولية/  1

 وملاذا احبث؟  ماذاالبحث وحتمل اإلجابة على السؤالني 

ومتثل الفصل الثالث  وجتيب على السؤال كيف :جري فيها البحثاليت ُيالوسيطية  ةحلرامل/ 2  

 احبث؟

 .الفصل الرابع واخلامسومتثل  ،  البحثحيث يتم العمل على مثار  النهائية ةحلاملر/ 3   

 

 .عن فصول البحث األساسية طبقًا للمراحل  عامًا تصورًا وميثل الشكل  
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 تصميم عام للبحث:  1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :، وقد صنفتها إىل ثالث مباحثالفصل الثالث والرابع واخلامس : من  وتضم مفردة اليوم كاًل

 .مرحلة التصميم : املبحث األول 

 .مرحلة التنفيذ : املبحث الثاني 

 .مرحلة اإل خراج : املبحث الثالث 

لرسم تصور لبناء محاولة ك الرتبويسبع رسائل يف جمال اإلدارة والتخطيط موظفة فيها      

 .فإن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان  خطة حبثية يف هذا اجملال ،

 والفضل واملنة هلل من قبل ومن بعد
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 مرحلة التصميم :املبحث األول  

 

 :متهيد

ن خيتار الباحث املشكلة ويضعها يف إطار حبثي ويراجع الدراسات السابقة ذات الصلة بها، أبعد 

 .حيدد يف هذه اخلطوة الكيفية اإلجرائية لبحثها 

قوم البحث من راجع من قبل ُموتعد هذه اخلطوة من أهم خطوات إعداد البحث ألنها أكثر ما ُي 

 .اس يف قيمة البحث من جانب آخرسوهي األ، جانب 

ا جيعل غري علمية مم  جرائيةفمثال قد تكون املشكلة جيدة وذات أهمية بالغة ولكن خطواتها اإل

 .كبرية  قيمة  حبثها ليست ذات جدوى

و ( ية املشكلةحتديد ماه)ن القول بأن الباحث بإعداده للخطتني السابقتني ميك وبعبارة أخرى

السؤالني  ىستطاع أن جييب إجابة علمية وافية بل ودقيقة علا(ابقة مراجعة الدراسات الس)

 :التاليني 

 ؟ماذا سوف يبحث 

 لـماذا يبحثــــه  ؟

أن جيييب علي سؤال  مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيــذ يلزمـــه أيضًاولكن قبل أن ينتقل من 

 :ثالث هـــو 

 كيف يبحثه  ؟

لثة من خطوات إعداد حبثه اليت تتناول توضيح الكيفية اخلطوة الثا وهنا ينتقل الباحث إىل

 .جرائية  اليت سوف يتبعها الباحث يف تصميمه للبحث وحتديد خطواته اإل

 :وهذا التوضيح يتطلب من الباحث أن يبني بكل جالء ما  يلي 

 .ــه من خطــوات تنفيـــذية يتطلبها إجراؤه منهج البحث الذي سوف يطبقه وما يتبع-

 .اضح جملتمع البحث وصف و-

 .حتديد دقيق لعينة البحث وشرح علمي لطريقة إختيارها -

 . عرض متكامل ألداة البحث -

 .تقرير األسلوب الذي يتم تطبيقه يف مجع املعلومات -

 .سلوب معاجلة  املعلومات أ  إختيار-
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 . حثـــهإجراء جتربة توضح للباحث إمكانية تنفيـــذ اخلطة البحثية اليت اختطهـــا لب-

 : مالحظة هامة 

 أنها خطــوات ثابتة ال تتغري مع كل حبـــث – إطالقًا –جــرائية ال يعنــي حتديد هذه اخلطوات اإل

 .كلة قد ال يناسب دراسة مشكلة أخرىسب دراسة مش، وإمنا يف احلقيقة أن مــا ينا

 :مثال 

ن املادة العلمية لسابقة أليف البحوث التارخيية ال يشمل منت البحث فيها على الدراسات ا

 .من املصادر التارخيية إال إذا سبق أن ُكتب حول املوضوع ساسًاأستخرج ُت

ما يشتمل عليها أو بعضها معظم البحوث  ولكن مع اعتبار ذلك فتلك اخلطوات غالبًا 

 .وهلــذا ســوف نتنــاوهلا بالتفصيل  . الســلوكية 

 

 .منهج البحث  :  ثمن خطوات تصميم البح اخلطوة األوىل 

منهج له  مرحلــة اختيـار منهج البحث تأتي يف مقدمـة مراحـل تصميم البحث وذلك ألن كل

هلا وتتشكل  تلو خطـوة اختيار منهج البحث من خطـوات تأتي تبعًابل إن كل مـايتصميماته ، 

 . هلا طبقًا

( م 1711)ف الذي أورده بــدوي بتعريفات متعـــددة لعل من أمشلها التعري(  منهج البحث)يعرف    

الطريق املؤدي إلي الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائــفة "بقوله إن منهج البحث يعين 

 "،تهيمن علي سيــر العقل وحتدد عملياته حيت يصل إلي نتيجة معلومة  من القــواعد العـامة

 (79صالعساف ،)

ث العلمي بأبعاد  حاملنهج إال أن ارتباط الب ن وحدةالرغم مما يؤكده هــذا املفهــوم م ولكن على

يف  تعدادًا –بال شك  –ف خمتلفة ، يتطلب ية متعددة ،وسعيه لتحقيق  أهدازمنية ومكان

 .أساليب تطبيقه ، وهلذا أصبح هناك مـا يسمي فيما بعــد مبناهج البحث 

، حيث أن  مناهج   ونظرا لتعدد مناهج البحث وأساليبه فقد مت دراسة كل منهج على حده

البحث العلمي تعد األساس املعياري الذي يبنى عليه احلكم على خمرجات البحث العلمي 

 ،(13ص السلطان ،) وتطبيقاته 

يلي حماولة للربط  للهدف من البحث وفيما يتم وفقًاويهمنا الرتكيز على أن اختيار املنهج  

 .بني اهلدف واملنهج كمعيار الختيار املنهج 
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 أمثلة  توضح أن اختيار املنهج يتم وفقًا للهدف: 1 جدول

 

 املنهج اهلدف

 مثال

 أهدافها الدراسة

 املنهج املقارن دراسة الفرق

إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير 

االشراف الرتبوي مبؤسسات 

ذوي االحتياجات اخلاصة يف 

مصر يف ضوء اخلربة 

 األمريكية

الرتبية )أمرية رمضان  / د

 (13م،ص2111،

لتعرف على الفلسفة اليت تقوم عليها مؤسسات ذوي ا-

 .االحتياجات اخلاصة

الوقوف على واقع االشراف الرتبوي مبؤسسات ذوي -

 .االحتياجات اخلاصة يف مصر 

الوقوف على واقع االشراف الرتبوي مبؤسسات ذوي  -

 .االحتياجات اخلاصة يف الواليات املتحدة االمريكية 

تطوير االشراف الرتبوي التوصل اىل إسرتاتيجية ل-

 .مبؤسسات  ذوي االحتياجات اخلاصة يف مصر 

توضيح العالقة 

بني متغريين أو 

أكثر 

 .ومقدارها

املنهج 

الوصفي 

املسحي 

 االرتباطي

متطلبات تطبيق االدارة 

االلكرتونية يف مركز نظم 

املعلومات  التابع للحكومة 

/ االلكرتونية يف دولة قطر 

 كلثم الكبيسي

 

 .ف على متطلبات  تطبيق االدارة االلكرتونية يف دولة قطر التعر-

 .التعرف على جماالت توظيف االدارة االلكرتونية يف دولة قطر -

التعرف على املعوقات اليت قد تواجه تطبيق االدارة االلكرتونية -

 .داخل املؤسسات املعلومات يف دولة قطر 

ول دون تطبيق التعرف على سبل مواجهة  املعوقات اليت قد حت-

 االدارة االلكرتونية يف دولة قطر

التعرف على مدى اختالف عينة الدراسة حنو املتطلبات طبقا -

الراتب ،املسمى الوظيفي ،سنوات اخلربة العملية  ،املؤهل :لـ

 س،اجلن

دراسة للمشكلة 

يف املكتبة 

 .بصورة كمية 

املنهج 

الوصفي 

حتليل )

 (احملتوى 

يف االدارة اجتاهات البحث الرتبوي 

والتخطيط الرتبوي جبامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 توفيق املديهيم/ دراسة حتليلية  :

رصد خصائص رسائل وحبوث املاجستري ورسائل الدكتوراه اليت / 1

أجيزت يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

 .اإلسالمية

ز عليها الباحثون أثناء تناوهلم التعرف على اجملاالت اليت رك/2

 .ملوضوعات اإلدارة والتخطيط الرتبوي

إلقاء الضوء على املناهج البحثية اليت استخدمت يف الرسائل /3

 .والبحوث

التعرف على األدوات البحثية اليت استخدمت يف هذه الرسائل / 9

 .والبحوث 
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 املنهج اهلدف
 مثال

 أهدافها الدراسة

وصف 

 الظاهرة

املنهج 

الوصفي 

 )املسحي

وجيري يف 

 .(امليدان 

 

 

املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق 

االدارة االلكرتونية يف املدارس 

احلكومية من وجهة نظر مديري 

 املدارس ووكالئها مبحافظة الرس

 خليفة املسعود

 

معرفة املتطلبات البشرية الالزم توفرها لتطبيق / 1

 ...االدارة االلكرتونية 

 ...........معرفة املتطلبات املادية الالزم  /2

الوقوف على الفروق ذات الداللة االحصائية عند / 3

،بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة جتاه املتطلبات 10

–املؤهل _اليت ترجع اىل متغريات املرحلة الدراسية 

 الدورات التدريبية_العمل باملدرسة _سنوات اخلدمة 

منهج البحث 

 )وجرايفاالنث

وصف 

الظواهر 

االجتماعية 

من خالل 

الفهم العميق 

 (هلا 

أو املنهج الوصفي 

وجيري )احلقلي 

من خالل املعايشة  

 (الفعلية

منط القيادة وممارسات االبداع 

االداري ملديري املدارس الثانوية 

دراسة حتليلية  )مبحافظة جدة 

الرتبية )سعود السلمي  .د

 (13،ص2111،

 يعة القيادة االدارية يف املؤسسات التعليميةالتعرف على طب/ 1

 .التعرف على أمناط القيادة االدارية يف الفكر االداري املعاصر /2

رصد وحتليل ممارسات االبداع االداري لنمط القيادة الرتبوية /3

 .يف املؤسسة التعليمية 

حتديد تفضيالت أفراد عينة الدراسة ملمارسات اإلبداع االداري /9

 ملدارس الثانوية العامة مبحافظة جدةملديري ا

التوصل اىل تصور مقرتح لنمط القيادة االبداعية وممارساتها / 0

 ملديري املدارس الثانوية العامة مبحافظة جدة

 

دراسة 

لظاهرة 

يف 

املكتبة 

بصورة 

 كيفية

من ) الوثائقي

خالل  

استخراج 

االدلة من 

الوثائق 

والسجالت 

واالعتماد 

عليها يف 

تكوين 

 (تنائجال

منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة "

 "الرتبوية

 إحسان احللواني

توضيح مفهوم التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية -1

.واحلاجة إلية  

حتديد أسس ومبادئ التأصيل أو التوجيه -2

.اإلسالمي  لإلدارة الرتبوية  

توضيح ضوابط ومعايري التأصيل اإلسالمي لإلدارة -3

.الرتبوية  

اح خطوات للتأصيل أو التوجيه اإلسالمي اقرت-9

.لإلدارة الرتبوية  

بيان جماالت واجتاهات التأصيل  اليت ميكن  -0 

التطرق  إليها وتوضيح كيفية وضوابط البحث يف 

.كل منها   

 

 

من خالل تمحيصي  ألهداف الدراسة  كانت 

 :مالحظاتي كاألتي
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 :جمتمع البحث  : من خطوات تصميم البحث اخلطوة الثانية 

وجمتمع البحث مصطلح . اخلطوة الثانية من خطوات التصميم وصف وحتديد جمتمع البحث 

جمموعة أفراد أو  كانعلمي منهجي يراد به كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواء أ

 .اخل........كتب أو مباني مــدرسية

 (:أ سباب حصر جمتمع البحث ) : ةلألسباب الثالثة التالي وحصر جمتمع البحث يعد ضروريًا

ألصل يف البحث العلمي ،فا من تطبيق البحث علي جمتمعه علي العينة بداًل االقتصارتربير /1

 أو على البحث ولكن هذا يكاد يكون مستحياًل كل مفردة من مفردات جمتمع أن يطبق على

فيتطلب تطبيقه  جدًا ًافراد جمتمع البحث كبريأخاصة عندما يكون عدد  جدًا االقل صعبًا

دراسة 

التوقع 

املستقب

لي 

للظاهر

 ة

املنهج 

 +الوصفي 

منهج 

 الدراسات

 املستقبيلية

ام سنياريوهات مقرتحة لتطوير نظ

قبول الطالب بالتعليم العالي يف 

مصر ضوء اخلربات الدولية 

 والعربية

 أسامة ماهر حسني

 

إبراز املعايري املتبعة يف صناعة القرارا ت املتعلقة / 1

 .بسياسات قبول الطالب بالتعليم العالي

عرض وحتليل اخلربات  اخلربات والتجارب الدولية / 2

نظام قبول الطالب والعربية املتبعة يف سياسات وقبول 

 مبؤسسات التعليم العالي

حتليل واقع نظام قبول الطالب مبؤسسات التعليم /3

 .العالي يف مصر

رصد وحتليل الدواعي اخلاصة بتطوير التعليم /9

 .العالي يف مصر

صياغة بعض السنياريوهات املقرتحة لتطوير نظام /0

قبول الطالب بالتعليم العالي يف ضوء اخلربات الدولية 

والعربية ومبايتالءم مع دواعي تطوير التعليم العالي يف 

 مصر

 (:منهج الدراسة )إجراءات ماسبق لـ  ملخص

 حيدد الباحث نوع منهج الدراسة-

 .تربير اختيار الباحث هلذا املنهج -

 مالئمة منهج البحث لطبيعة مشكلة البحث-
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وهلذا يضــطر الباحث إلي االقتصار علي عينة ممثلة . عليهم مجيعا تكاليف مادية ، ووقت طويل 

 .له 

 .قابلية نتائج البحث للتعميم  معرفة مدى/2

عرف اإلطار العام وهذا لن يتحقق مامل ُي. بغرض تعميم نتائجها  ىمعظم البحوث العلمية جتر

 .الذي ال يتجاوزه تعميم النتائج ( جمتمع البحث )

 .تأكيد متثيل العينة جملتمع البحث /3

عينة أن تكون تلك العينة ممثلة جملتمع  صدق تعميم نتائج البحث املطبق علىفيشرتط ل

وهذا لن . يكون هناك تناسب بني عدد أفراد العينة وبني عدد أفراد جمتمع البحث أي . البحث 

 (70هـ، ص1932العساف ، ) .عرف جمتمع البحث يتحقق مامل ُي

 كيف حندد جمتمع البحث ؟/ والسؤال 

إذا كانت املشكلة تتعلق  فمثاًل.  ملشكلة البحثحيدد جمتمع البحث طبقًا للمجــال املوضـــوعي 

ني املدرسية احلكومية يف اململكة العربية السعودية فمجتمع البحث يشمل كل مبين باملبا

 . مدرسي حكومي يف اململكة 

 :لذا جيب أن يتضمن مايلي 

 .العناصر أو الوحدات اليت يتكون منها اجملتمع -

 .املوقع اجلغرايف للمجتمع -

 .حدوده الزمنية -

 (161هـ، ص1932أبو عالم )كر كما ذ هذا التحديد تعريفا للمجتمع  ويعترب

من خالل األمثلة  يوضح ارتباط جمتمع الدراسة باجملال املوضوعي للمشكلةواجلدول التالي 

 :التالية 
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 أمثلة  توضح ارتباط جمتمع الدراسة باجملال املوضوعي للمشكلة: 2جدول 

 

 جمتمع الدراسة املشكلة املنهج الدراسة

ية املتطلبات املادية والبشر

لتطبيق االدارة االلكرتونية 

يف املدارس احلكومية من 

وجهة نظر مديري املدارس 

 ووكالئها مبحافظة الرس

 خليفة املسعود

املنهج الوصفي 

 املسحي

 

ما املتطلبات املادية والبشرية 

لتطبيق االدارة االلكرتونية يف 

املدارس احلكومية من وجهة نظر 

مديري املدارس ووكالئها مبحافظة 

 رسال

مجيع مديري مشل جمتمع الدراسة 

املدارس احلكومية ووكالئها يف املدن 

والقرى واهلجر التابعة الدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة الرس وعددهم 

 مديرا ووكيال232

منط القيادة وممارسات 

االبداع االداري ملديري 

املدارس الثانوية مبحافظة 

( دراسة حتليلية )جدة 

الرتبية )سعود السلمي  .د

 (13،ص2111،

منهج البحث 

 االنثوجرايف

ماطبيعة القيادة االدارية يف -

 املؤسسات التعليمية ؟

ماأمناط القيادة االدارية يف الفكر -

 االداري املعاصر ؟

ماممارسات االبداع االداري لنمط -

القيادة الرتبوية يف املؤسسات 

 التعليمية ؟

ماتفضيالت أفراد عينة الدراسة -

االبداع االداري ملديري  ملمارسات

املدارس الثانوية العامة مبحافظة 

 جدة؟

ماالتصور املقرتح لنمط القيادة -

االبداعية وممارساتها ملديري املدارس 

 الثانوية العامة مبحافظة جدة؟

حدد  الباحث جمتمع الدراسة يف خطوة 

الدراسة امليدانية واليت متثل حتديد 

ليله أمناط السلوك املمارس يف ضوء حت

ومرئياته لعناصر الظاهرة موضوع 

الدراسة يف مديري املدارس الثانوية 

 العامة احلكومية مبحافظة جدة

متطلبات تطبيق االدارة 

االلكرتونية يف مركز نظم 

املعلومات  التابع للحكومة 

/ االلكرتونية يف دولة قطر 

 كلثم الكبيسي

املنهج / منهج الدراسة 

 الوصفي املسحي االرتباطي

 

 

املنهج الوصفي 

 املسحي

 االرتباطي

مشكلة الدراسة تكمن يف معرفة 

تطبيق االدارة االلكرتونية متطلبات 

 يف دولة قطر

مركز نظم املعلومات ودعم القرار يف 

 دولة قطر والتابعة للحكومة االلكرتونية
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إسرتاتيجية مقرتحة 

لتطوير االشراف الرتبوي 

مبؤسسات ذوي االحتياجات 

صر يف ضوء اخلاصة يف م

 اخلربة األمريكية

الرتبية )أمرية رمضان  / د

 (13م،ص2111،

 املنهج املقارن

خلصت املشكلة يف كيف ميكن وضع 

إسرتاتيجية لتطوير االشراف 

الرتبوي مبؤسسات ذوي االحتياجات 

اخلاصة يف مصر يف ضوء اخلربة 

 االمريكية

مل حيدد عنوان جملتمع البحث وذكر يف 

ر على مؤسسات حدود البحث االقتصا

ومدارس االعاقة البصرية والسمعية 

 والعقلية يف مصر والواليات املتحدة

منهجية التأصيل "

 "اإلسالمي لإلدارة الرتبوية

 إحسان احللواني

 الوثائقي

احلاجة املاسة  الستنباط معايري 

واضحة وعمليه وشامله للتأصيل 

 اإلسالمي لإلدارة الرتبوية

ليست معنية ذكر الباحث بأن الدراسة  

باملمارسة التطبيقية لعملية التأصيل 

وهنا )وإمنا حماولة رسم منهجية له 

يظهر عدم حتديد اجملتمع بناء على 

 (اجتاه املشكلة للبحث يف الكتب والوثائق

اجتاهات البحث الرتبوي يف 

االدارة والتخطيط الرتبوي 

جبامعة اإلمام حممد بن 

دراسة :سعود اإلسالمية 

 توفيق املديهيم/ حتليلية  

املنهج الوصفي 

 (حتليل احملتوى )

اىل حتديد تسعى مشكلة الدراسة 

االدارة  يف ياجتاهات البحث الرتبو

والتخطيط الرتبوي جبامعة االمام 

 حممد بن سعود االسالمية

مجيع الرسائل والبحوث التكميلية 

اجملازة يف االدارة والتخطيط 

جبامعة (ودكتوراه ماجستري )الرتبوي

مام حممد بن سعود االسالمية من اال

هـ اىل نهاية الفصل االول لعام 1921

مستثنى 113 ـوعددها ـه19332-1933

 مل تسلم للقسم 9منها 

قرتحة لتطوير سنياريوهات م

نظام قبول الطالب بالتعليم 

ضوء اخلربات مصر العالي يف 

 الدولية والعربية

 أسامة ماهر حسني

 +املنهج الوصفي 

 نةباسلوب املقار

 الدراسات و

 املستقبيلية

خلصت مشكلة الدراسة يف السؤال 

 :الرئيس

لسنياريوهات املقرتحة لتطوير نظام ما

قبول الطالب بالتعليم العالي يف ضوء 

يتالءم  اخلربات الدولية والعربية ومبا

مع دواعي تطوير التعليم العالي يف 

 مصر

 مل حيدد جمتمع الدراسة 

 

 (:جمتمع البحث ) ملخص إجراءات ماسبق 

 .حتديد وحصر جمتمع البحث حتديدًا واضحًا-

 .وصف خصائص جمتمع البحث  -

 لبحث وفقًا ألهداف البحث وحدودهحتديد جمتمع ا-
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 لبحثالمجتمع الكلي ل

 

 

 عينة البحث  :  من خطوات تصميم البحث اخلطوة الثالثة 

يستطيع الباحث اختيار عينة ممثلة جملتمع البحث ، البد له من قائمة جبميع أفراد  ىحت

معلومات كافية عن كل واحد ،  ىاألمساء فقط وإمنا عل ىجمتمع البحث ال حتتوي عل

 .شــاء  بأي فرد متى االتصالباحث مبوجبها يستطيع ال

 ىة مثل هذه ميكن عندما يكون عدد أفراد اجملتمع قليل ولكن احلصول علقائمعلى واحلصول 

 .كبريين  وجهـدًا للغاية حيث يتطلب وقتـًا قائمة بأفراد جمتمع كبري يعد صعـبًا

 ومن هنا فرق علماء املنهجية بني مصطلحني

) ومصطلح  –كما يسميه بعضهم  –أو احلصر الشامل ( اجملتمع الكلي للبحث ) مصطلح  

 ( .اجملتمع الذي ميكن التعرف عليه 

 . يعين كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث :  (فاجملتمع الكلي للبحث ) 

 .يعين القائمة اليت ميكن للباحث أن يتعرف عليها  (اجملتمع الذي ميكن التعرف عليه ) بينما 

الب يدرس يف هذه املرحلة فمثال اجملتمع الكلي لطالب املرحلة املتوسطة يف اململكة يشمل كل ط 

بينما اجملتمع الذي  ميكن  التعرف عليه منهم فيخص القائمة اليت . يف أي بلد من اململكة 

 . يستطيع الباحث احلصول عليها من إدارة التعليم يف منطقة واحدة مثاًل

تمع جملاجملتمع الذي ميكن التعرف عليه ثم إلي اوهنا يتدرج  تعميم النتائج من العينة إلي 

 :الكلي طبقا للشكل التالي 

 – كما قيل سابقــًا – ىصل يف البحوث العلمية أن جتراأل و

لصدق  ىجميع أفــراد جمتمع البحث ألن ذلك أدعىعل

أ الباحث الختيار عينة منهم إذا تعذر ذلك جالنتائج ، ولكن يل

 . بسبب كثرة عددهم مثاًل

مع البحث مجيع أفراد جمت ىيصبح تعميم النتائج عل ىوحت

شرتط علماء املنهجية فيها الشروط ا جملتمع البحث تصبح العينة ممثلة حقًا ى، وحت ممكنًا

 :التالية 

فالعينة جيب أن تكون  ،الصفات واخلصائص بني أفراد العينة وأفراد جمتمع البحث  جتانس. 1

 .لصفات وخصائص جمتمع البحث  شــاماًل إنعكاسًا
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ى فكل فرد من أفراد جمتمع البحث جيب أن يعط ،جمتمع البحث الفرص جلميع أفراد  تكافؤ.2

 .فرصة متكافئة مع غريه ألن يكون من بني أفراد العينة 

 . ك بتطبيق طريقة اختيار تكفل املوضوعية وعدم التحيز وذل ،يف االختيار  التحيزعدم .  3

م من أهمية هذا الرغ ىولكن عل. عدد أفراد العينة مع عدد أفراد جمتمع البحث  تناسب.9

الشرط ليس هناك حتديد للعدد متفق عليه ، فعدد أفراد اجملتمع ، وطبيعة املشكلة املدروسة ، 

 .وكذلك منهج  البحث املطبق عوامل أساسية فيه

 ة املبدأمن أجل التحقق من صدق متثيل العينة للمجتمع يؤكد علماء املنهجي إال أنه أيضًا

  [  حجم العينة ، كان متثيلها للمجتمع أصدقكلما كرب]العام الذي يقول بأنه 

 :بل وتتحقق األهداف التالية 

 .إمكانية تعميم النتائج .1

 .اختبار الفروض وإجابة أسئلة البحث .2

 .تطبيق املعاجلات اإلحصائية بدقة .3

 .قلة احتمال قبول الفروض الصفرية .9

ات اليت أوردها علماء املنهجية وجيهومما يعني الباحث علي تقرير حجم العينة األخد ببعض الت

 ،أو القول بأنها 

 : أهم العوامل اليت تؤثر علي حتديد حجم العينة

. اختالف أو جتانس وحداتها  ىيتحدد حجم العينة مبد.:جتانس وحدات جمتمع الدراسة /1

اوت وإذا اشتد التف. لتفاوت بني وحداتها جاز أن ينقص حجم العينة فكلما قل االختالف وضؤل ا

 .لزم زيادة حجمها

ى بالتعرف علالباحث  حيث تساعد:لدراســة عدد البحوث السابقة اليت تناولت نفس موضوع ا/2 

جتانس أو عدم جتانس جمتمعات دراســاتهم والنتائـج اليت  ىحجم العينات اليت استخدمت ومد

 ىة تسـاعد الباحث علأي أن البحوث السـابق.توصلوا إليها خالل تلك العينة اليت استخـدموهــا 

 .تسليط الضــوء علي املشـاكل اليت واجهــوهــا يف حتديد عيناتهم 

إذا كانت من النوع العشـوائي فسـوف تعمل علي تسهيل :نوع العينة املستخدمة بالدراســة / 3

 العينــة اليت تكون طــرق تطبيقها ألنعملية حتديد حجم العينة أكثر من الطبقية أو املركبة ، 

 .الباحث حتديد عينة حبثه  والعكس صحيح  ىسهل علوذات متطلبات عملية واضحة ُتبسيطة 
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 ىفإذا كانت كمية املــال كبرية فإن ذلك يساعد الباحث عل :كمية املال املخصص للدراسة/ 9

 .سحب عينة كبرية احلجم والعكس صحيح 

للدراســة طويلة فإن ذلك فإذا كانت الفرتة الزمنية املخصصة  :الوقت املخصص للدراسة/0

 .سحب عينة كبرية احلجم والعكس صحيح  ىيساعد الباحث عل

 :يؤثر عدد الباحثني املساهمني بالدراسة علي حتديد حجم عينة البحث/6

سحب عينة كبيـرة احلجم والعكس  ىفسوف يساعد الباحث علفإن كان عددهم كبرياً   

 .صحيح 

كتب املنهجية ليتعرف علي الطرق  ىدما يطلع علهذا ويقع الباحث املبتدئ يف حرية عن

وليس مربراً  لذلك العينة ، وتكمن حريته أن كل كتاب يورد أمساء خاصة به  الختياراملختلفة 

 :مثلة علي ذلك ما يلي ومن األسوى الرتمجة 

 يوضح االختالف يف مسمى طرق اختيار العينة:  3جدول 

 (م1722)سامل ال (م 1722)حسن  هـ1912نصر  هـ1913عمر 

  العينة البسيطة                                     لبسيطةالعينة ا لعشوائية  العينة ا

  العينة املنتظمة العينة املنتظمة العينة املنتظمة

  العينة الطبقية العينة الطبقية العينة التدرجيية

  احلصصية العينة العينة احلصصية العينة املركبة أو املتعددة املراحل

 العينة املقصودة  العينة العمدية العينة العمدية العينة القصدية

  العينة القطوعية العينة القطوعية العينة املسـاحية 

  العينة املساحية  

 (، بتصرف 72هـ ،ص 1932العساف ، )   

 

 نوعني االختيارطرق  بأنالباحث املبتديء ميكن القول  ىعل  االختيارعرض طرق ولتسهيل  

 

 

 

 

 

 :ية الطريقة االحتمال

 .العشوائية /4
 .المنظمة/ 2
 .الطبقية / 4
 العنقودية/ 1

 الطريقةغري  اإلحتمالية 

 االختيار بالمصادفة/4
 الحصية/ 2
 العمدية/ 4
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تطلب وهي ما ال يتحكم الباحث يف إختيار أفراد العينة وت:الطريقة اإلحتمالية 

 :ومن أساليبها.معرفة تامة بأفراد جمتمع البحث 

الطريقة غري االحتمالية 

وهي ما يتحكم الباحث يف اختيار :

أفراد العينة وال تتطلب معرفة 

وهلذا فال . أفراد جمتمع البحث 

تتساوي الفرصة إلفراد جمتمع 

 ومنالبحث للدخول يف العينة 

 .أساليبها
 

والعشوائية هنا ال تعين الفوضي وإمنا تعين أن الفرصة متساوية : الطريقة العشوائيــةا

ودرجة اإلحتمال واحدة ألي فرد من أفراد جمتمع البحث ليتم اختياره أحد افراد عينة 

 :يار العشوائي هذا بإحدي طريقتني وميكن تنفيذ اإلخت.البحث دومنا أي  تأثر أوتأثري

وذلك بإعطاء كل فرد من أفراد جمتمع البحث رقما ثم خلط :  الطريقة البسيطة(أ)

االرقام جيدا حيت ال ميكن تسلسلها أو معرفتها ، ومن ثم سحب أرقام بعدد حجم العينة 

 .املراد ليتم تطبيق الدراسة عليهم بصفتهم عينة ممثلة جملتمع البحث 

وهي عبارة عن قائمة من األرقام مت ترتيبها : تخدام جداول األعداد العشوائيــةاس( ب)

 .بواسطة الكمبيوتر وذلك لضمــان عدم تسلسلها 

وال يلجأ الباحث إلستخدام هذه الطريقة إال إذا كان عدد افراد جمتمع البحث كبريا 

 .نظرا ملا تتطلبه من جهد ووقت كبريين 

 

والتنظيم هنا يعين أن االختيار يقع طبقا لتنظيم معني جيدده :الطريقة املنظمة : ثانيا 

الباُحث أما االختيار ذاته فال خيضع ألي نوع من التنظيم وإال ملا أصبحت هذه الطريقة 

 :ات التاليه اخلطو نتبعولتطبيق الطريقة املنظمة . إحدي أساليب الطريقة اإلحتمالية 

 .يضع الباحث رقما لكل فرد من أفراد جمتمع البحث -1

 .يقسم جمتمع البحث علي حجم العينة الذي قرره -2

 .خيتار أحد االرقام اليت حتصل عليها من ناتج القسمة اختيارا عشوائيا -3

وبني رقم آخر يف (يف اخلطوة الثالثة)حيدد طول الفاصل بني الرقم الذي اختاره -9

 ئمة القا

 .خيتار كل رقم يقع يف نهاية الفاصل الذي حدده -0

 

 
والطبقية هنا تعين تقسيم أفراد جمتمع البحث إلي فئات طبقا لسنهم :الطريقة الطبقية 

ويتم االختيار من كل فئة بسحب عدد . أو مستواهم العلمي ، أودخلهم الشهري مثال 

ن يكون هناك فرق فعلي بني الفئات ويشرتط يف هذه الطريقة أ. منها عشوائيا أومنتظما 

كأن يكون اجملتمع يتكون من متعلمني وغري متعلمني ،أو من ذكور وإناث  حبيث أن 

الفرق ميكن أن يؤدي إلي فرق يف اإلستجابة ملــا يطرحه عليهم الباحث من مواقف تتعلق 

 .باملشكلة املدروسة

فمثال .  وحدة العينة يف هذه الطريقة ليست مفردة وإمنا جمموعة:الطريقة العنقودية 

عندما خيتار الباحث عينة من عدة مدارس اختيارا عشوائيا ، ومن ثم يطبق الدراسة 

وقد يعيد تطبيق .علي كل طالب من طالب املدرسـة املختارة تعد العينة عنقودية 

الطريقة العنقودية أيضا علي اختيار الفصول من كل مدرسة فيختار عينة من فصول 

ويطبق الدراســة علي مجيع طالب الفصول اليت مت كل مدرسـة اختيارا عشوائيا 

أما إذا كان االختيار "طريقة عنقودية متعددة املراحل "وهذا األسلوب يسمي . سحبها 

يطبق علي الطالب دون التقيد باملدرسة كأن يتم االختيار من طالب السنة االولي 

 .متوسطة فتكون العينة مفردة وليست عنقودية 

نقودية عندمــا يصبح من الصعب تطبيق اإلختيار الفردي إمــا وتطبق الطريقة الع

 .لكثرة أفراد جمتمع البحث أو لتعذر حصول معلومات عنهم 

 

ال خيضع :االختيار باملصادفــة 

اإلختيار باملصادفة ألي تنظيم وإمنا 

يتم إختيار من يتحصل عليه 

الباحث صدفة أو من يتطوع 

كأن يقرر . باملشــاركة مثال 

الباحث اختيار أول عشرة طالب 

 .يدخلون من باب املدرسة 

 
وهناك مايسمي :الطريقة العمدية 

هذه الطريقة بالطريقة املقصودة ،أو 

هي تعين أن أساس اإلختيار باخلربة و

اإلختيار خربة الباحث ومعرفته بإن 

هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع 

فالباحث مثال عندما خيتار . البحث 

عدد من املدارس اليت يعرفها لتمثل 

 .مجيع املدارس يعد اختيارا عمديا 

وينصح الباحث عندما يضطر إلي 

تطبيق هذا االسلوب يف اإلختيار أن 

ا حيت ال يتهم يربره تربيرا علمي

 .بالتحيز 

 

 :الطريقة احلصية 

ة وهي ما يسميها بعض علمــاء املنهجي

ومسيت حصية إلن .بالعينة التدرجيية 

جمتمع البحث يقسم إلي فئات طبقا 

لصفاته الرئيســة ، ومتثل كل فئة يف 

فمثال . العينة بنسبة وجودها يف اجملتمع 

إذا كان جمتمع البحث طالب اجلامعة 

ثم ،فيصنفون أوال طبقا لتخصصاتهم 

يقرر الباحث النسبة املئوية املطلوب 

%[ 0]ص ولتكن مثال سحبها من كل ختص

وبهذا يتدرج حجم . ،ويبدأ بسحبها 

العينة طبقا لعدد الطالب يف كل 

فالتخصصات ذات األعداد . ختصص 

الكبرية يكون متثيلها يف العينة أكرب من 

 .متثيل التخصصات ذات االعداد الصغرية 
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  : هذا ويتطلب اختيار العينة عدة خطوات نلخصها يف التالي

 :خطوات اختيار العينة 

 .تعريف اجملتمع /1

  وستعرض الحقًا املتغرياتحتديد خصائص اجملتمع وتعين قائمة اخلصائص من وجهة نظر /2

 وذلك حسب الشروط اآلنفة الذكر .ئص اجملتمع حتديد حجم عينة كاٍف لتمثيل خصا/ 3

حيث يلزم على الباحث أن يوازن بني أساليب اختيار العينة واختيار االسلوب : اختيار العينة/ 9

 .االنسب بالنسبة لظروف حبثه 

 وفيما يلي عرض لبعض البحوث السابقة واملقارنة بني جمتمع الدراسة والعينة 

 ينة الدراسة وارتباطها مبنهج البحثأمثلة توضح جمتمع وع: 9جدول 

 

 عينة الدراسة  جمتمع الدراسة  املنهج الدراسة 

املتطلبات املادية 

والبشرية لتطبيق االدارة 

االلكرتونية يف املدارس 

احلكومية من وجهة نظر 

مديري املدارس 

ووكالئها مبحافظة 

 الرس 

 خليفة املسعود

املنهج الوصفي 

 املسحي

 

 

سة مجيع مشل جمتمع الدرا

مديري املدارس احلكومية 

ووكالئها يف املدن والقرى 

الرتبية  إلدارةواهلجر التابعة 

والتعليم مبحافظة الرس 

 مديرا ووكيال232وعددهم 

 مل حتدد عينة 

الن حجم جمتمع 

 الدراسة ليس كبري 

منط القيادة وممارسات 

االبداع االداري ملديري 

املدارس الثانوية 

ة دراس)مبحافظة جدة 

سعود .د( حتليلية 

الرتبية )السلمي  

 (13،ص2111،

منهج البحث 

 االنثوجرايف

حدد  الباحث جمتمع الدراسة 

يف خطوة الدراسة امليدانية 

واليت متثل حتديد أمناط 

السلوك املمارس يف ضوء 

حتليله ومرئياته لعناصر 

الظاهرة موضوع الدراسة يف 

مديري املدارس الثانوية العامة 

 حافظة جدة احلكومية مب

اتبع الباحث أسلوب 

العينة العشوائية متعددة 

 29املراحل وبلغ عددها 

من مديري مدارس 

الثانوي العام وصفات 

املؤهل ونوع :العينة 

االعداد وعدد الدورات 

ومهارة استخدام 

 الكمبيوتر 
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 عينة الدراسة  جمتمع الدراسة  املنهج الدراسة 

متطلبات تطبيق االدارة 

ة يف مركز نظم االلكرتوني

املعلومات  التابع للحكومة 

/ االلكرتونية يف دولة قطر 

 كلثم الكبيسي 

املنهج / منهج الدراسة 

 الوصفي املسحي االرتباطي

  

املنهج 

الوصفي 

 املسحي

 االرتباطي

مركز نظم املعلومات ودعم القرار 

يف دولة قطر والتابعة للحكومة 

 االلكرتونية 

 مل يذكر عينة 

إمكانية وهنا يظهر 

الدراسة على اجملتمع 

 كامل 

إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير 

االشراف الرتبوي مبؤسسات 

ذوي االحتياجات اخلاصة يف 

مصر يف ضوء اخلربة 

 األمريكية 

الرتبية )أمرية رمضان  / د

 (13م،ص2111،

املنهج 

 املقارن 

مل حيدد عنوان جملتمع البحث 

وذكر يف حدود البحث االقتصار 

ومدارس االعاقة  على مؤسسات

البصرية والسمعية والعقلية يف 

 مصر والواليات املتحدة  

مل يذكر عينة الن 

طبيعة املنهج تعتمد 

على البحث النوعي 

الكيفي املعتمد على 

تأمالت الباحث وحتليله 

ومقارناته العلمية  بني 

 النظم  حمل الدراسة 

منهجية التأصيل اإلسالمي "

 "لإلدارة الرتبوية

 احللوانيإحسان 
 الوثائقي

ذكر الباحث بأن الدراسة  ليست 

معنية باملمارسة التطبيقية لعملية 

التأصيل وإمنا حماولة رسم 

وهنا يظهر عدم حتديد )منهجية له 

اجملتمع بناء على اجتاه املشكلة 

 (للبحث يف الكتب والوثائق

التوجد عينة  لعدم 

 وجود جمتمع دراسة 

اجتاهات البحث الرتبوي يف 

دارة والتخطيط الرتبوي اال

جبامعة اإلمام حممد بن 

دراسة :سعود اإلسالمية 

 توفيق املديهيم / حتليلية  

املنهج 

الوصفي 

القائم 

على 

حتليل 

 احملتوى 

مجيع الرسائل والبحوث التكميلية 

اجملازة يف االدارة والتخطيط 

جبامعة (ماجستري ودكتوراه )الرتبوي

من االمام حممد بن سعود االسالمية 

ىل نهاية الفصل االول لعام إهـ 1921

مستثنى  113عددها وـ  هـ1932-1933

 مل تسلم للقسم  9منها 

العينة متثل كل جمتمع 

الدراسة لكثرة االختالفات 

وصعوبة اختيار العينة يف 

املنهج الوصفي القائم على 

كما ذكر  حتليل احملتوى

  الباحث 
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 :أداة البحث : يم البحثمن خطوات تصم اخلطوة الرابعة 

، ويراجع الدراسات السابقة اليت تناولتها ،  كاماًل حث توضيحًابعد أن يوضح الباحث مشكلة الب

، وبعد أن حيدد منهج البحث وكذلك  يف األسبوع املاضي طبقا للخطوات اليت مت عرضها 

ث اليت تقتضيها جمتمعه ، وخيتار عينة ممثلة له ، بعد هذا كله يصمم أو خيتار أداة البح

طبيعة املشكلة املدروسة ، وحيددها مصدر املعلومات ، وكذلك يتطلبها منهج البحث املتبع يف 

 .دراستها 

مصطلح منهجي يعين الوسيلة اليت جتمع بها املعلومات الالزمة إلجابة  (أداة البحث )ومصطلح 

 .أسئلة البحث أو اختبار فروضه 

 :أو أكثر من األدوات التاليـةوجتمع املعلومات بواســطة واحدة 

 املقابلة         اإلستبانة

 .اإلختبارات املقننة       املالحظة

الوجه األكمل يتعني علي الباحث قبل تصميمه أو  ىوحيت حتقق األداة الغرض املنشود منها عل

 :اختياره هلا إتباع مايلي 

 .اختبار فروضه أوتتطلبها إجابة أسئــلة البحث  اليت حيدد املعلوماتأن -1

 .إمكانية إجابة أسئلة البحث إجابة علمية ىوبهذا يعرف الباحث مد

منها أو أكثر غري قابل لإلجابة إلن املعلومات اليت ختول  أن واحدًا – مثاًل  -فقد يتبني له 

 .وهنا يضطر حلذفه أو إعادة صياغته  ،إجابته غري ممكنة التحقيق 

 (:عينة الدراسة ) ملخص إجراءات ماسبق 

 .حيدد الباحث نوعية العينة املستخدمة -

 .حيدد الباحث أسلوب اختيار العينة 

 .يعلل الباحث أسباب اختياره العينة عوضًا عن اجملتمع 

 .يتناسب عدد أفراد عينة الدراسة  مع عدد أفراد جمتمع الدراسة -

 .وصف عينة الدراسة من حيث حجمها وصفاتها -

 .جتانس الصفات واخلصائص بني أفراد العينة وأفراد جمتمع البحث  -

 .تكافؤ الفرص جلميع أفراد جمتمع البحث -
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هي وثائق وكتب وسجالت مكتوبة ؟أم أشخاص ؟ أم مباني فهل : حيدد مصادر املعلوماتأن -2

اخل ، أم هي خلط من هذا وذاك ؟ وإذا كانت مصادر املعلومات عبارة عن أشخاص فما .....وآثار ؟

اإلدالء باملعلومات املطلوبة منهم ؟ أي هل هم أميون أم  ىمواصفاتهم من حيث قدرتهم عل

 .؟ متعلمون   مثاًل

يتضح له أن املصادر لكل  للباحث فقد ًابل ومفيد ًاضروري ًاأمر ات إبتداًءوحتديد مصادر املعلوم

ستخراج األدلة اجوانب املشكلة أو لبعضها عبارة عن وثائق وسجالت ميكن الرجوع إليها مباشرة و

تصميم أداة حبث  اليت متكنه من إجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه دومنا حاجة إىل الوثائقية

لتقرير  الزمًا كما أن حتديد املصادر يعد أمرًا.ر له من الوقت واجلهد الشيء الكثري وهنا يتوف. 

عبارة عن أشخاص أميني أو أطفال فال  -مثاًل–ألداة املناسبة فإذا كانت مصادر املعلومات ا

 .ميكن أن تكون األداة إال املقابلة أو املالحظة 

لومات اليت تتناسب مع طبيعة املشكلة الالزمة جلمع املع حيدد األداة أو األدواتأن -3

مباشرة من الوثائق  ال تعد أنسب أداة جلمع معلومات ميكن احلصول عليها – مثاًل –فاإلستبانة .

 .متحانات الطالب اختبار املقنن أوثق من الرجوع لدرجات والسجالت ، واال

ث ورغبته ، وإمنا تتحدد حيكمها ذوق الباح املفاضلة بني أدوات البحث ال بأنوبهذا ميكن القول 

 (:عوامل تفضيل أدوات البحث )بعدة عوامل منها 

 .طبيعة املشكلة املدروسة -

 .مصادر املعلومات -

 .منهج البحث املتبع -

 ىحت – إذا كان سيقوم بتحليل املعلومات إحصائيًا– يف االحصاء يستشري متخصصًاأن -9

يستطيع معه أن  روضه ويبوب بنودها تبويبًاألسئلة البحث أو ف يستطيع أن يصمم األداة وفقًا

 .حيلل املعلومات بوقت قصري وجهد قليل 

عدد قليل  ى، وذلك بتوزيعها عل بعد تصميمه أوليًا يقوم بإجراء دراسة جتريبية لألداةأن  -0

عدد قليل ممن  ىمن ذوي اخلربة ليتأكد من صحة لغتها ووضوح مدلول بنودها ثم يوزعها عل

 ليتأكد من صدقها وثباتها  ،واصفات أفراد العينةتنطبق عليهم م

 (وقد مت  التفصيل والشرح ألدوات البحث يف احملاضرات السابقة ) 

 ارتباط أداة البحث مبشكلته ومنهجهأمثلة  توضح مدى  وما سنقدمه هو



J 21صفحة  هـ4141خولة الغانم  تصميم البحث وتفسير النتائج والتوصيات والمقترحات 
 

 

 أمثلة توضح ارتباط أداة البحث مبشكلته ومنهجه: 0جدول 

 حث أداة الب املشكلة  املنهج الدراسة 

املتطلبات املادية والبشرية 

لتطبيق االدارة االلكرتونية 

يف املدارس احلكومية من 

وجهة نظر مديري املدارس 

 ووكالئها مبحافظة الرس 

 خليفة املسعود

املنهج الوصفي 

  املسحي

 

ما املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق 

االدارة االلكرتونية يف املدارس 

يري احلكومية من وجهة نظر مد

 املدارس ووكالئها مبحافظة الرس

 االستبانة

منط القيادة وممارسات 

االبداع االداري ملديري 

املدارس الثانوية مبحافظة 

( دراسة حتليلية )جدة 

الرتبية )سعود السلمي  .د

 (13،ص2111،

منهج البحث 

 االنثوجرايف

ماطبيعة القيادة االدارية يف -

 املؤسسات التعليمية ؟

ادة االدارية يف الفكر ماأمناط القي-

 االداري املعاصر ؟

ماممارسات االبداع االداري لنمط -

القيادة الرتبوية يف املؤسسات 

 التعليمية ؟

ماتفضيالت أفراد عينة الدراسة -

ملمارسات االبداع االداري ملديري 

املدارس الثانوية العامة مبحافظة 

 جدة؟

ماالتصور املقرتح لنمط القيادة -

ارساتها ملديري املدارس االبداعية ومم

 الثانوية العامة مبحافظة جدة؟

 االستبانة

متطلبات تطبيق االدارة 

االلكرتونية يف مركز نظم 

املعلومات  التابع للحكومة 

/ االلكرتونية يف دولة قطر 

 كلثم الكبيسي 

 

  

املنهج الوصفي 

 االرتباطي املسحي

كلة الدراسة تكمن يف معرفة مش

متطلبات تطبيق االدارة االلكرتونية 

 يف دولة قطر 

التعرف على مدى -من االهداف 

اختالف عينة الدراسة حنو املتطلبات 

الراتب ،املسمى الوظيفي :طبقا لـ

،سنوات اخلربة العملية  ،املؤهل 

 ،اجلنس

 

 مل حتدد أداة 

ومت وصف مركز النظم 

 كحالة عملية 
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 أداة البحث  املشكلة  املنهج اسة الدر

إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير 

االشراف الرتبوي مبؤسسات 

ذوي االحتياجات اخلاصة يف 

مصر يف ضوء اخلربة 

 األمريكية 

الرتبية )أمرية رمضان  / د

 (13م،ص2111،

 املنهج املقارن 

خلصت املشكلة يف كيف  

ميكن وضع إسرتاتيجية 

لتطوير االشراف الرتبوي 

ؤسسات ذوي االحتياجات مب

اخلاصة يف مصر يف ضوء 

 اخلربة االمريكية

 داة أمل يستخدم  

منهجية التأصيل اإلسالمي "

 "لإلدارة الرتبوية

 إحسان احللواني
 الوثائقي

احلاجة املاسة  الستنباط 

معايري واضحة وعمليه وشامله 

للتأصيل اإلسالمي لإلدارة 

                    الرتبوية

 نظرًا-حث أنه استخدم  ذكر البا

الكتب والدراسات –لطبيعة حبثه 

السابقة املتعلقة مبوضوع البحث 

  بالتأصيلواملراجع اليت هلا عالقة 

الرتبوية إضافة للمراجع اليت  لإلدارة

 حتدثت عن االدارة الرتبوية وممارساتها

اجتاهات البحث الرتبوي يف 

االدارة والتخطيط الرتبوي 

د بن سعود جبامعة اإلمام حمم

/ دراسة حتليلية  :اإلسالمية 

 توفيق املديهيم 

املنهج 

 الوصفي 

القائم 

حتليل )على

 (احملتوى 

تسعى مشكلة الدراسة اىل 

حتديد اجتاهات البحث 

الرتبويفي االدارة والتخطيط 

الرتبوي جبامعة االمام حممد 

 بن سعود االسالمية 

بطاقة حتليل رسائل وحبوث املاجستري 

معتمدا يف تصميمها على  والدكتوراه

 االساليب العلمية املتبعة على حد قوله

 (:أداة البحث ) ملخص إجراءات ما سبق 

 .حيدد الباحث نوع األداة اليت استخدمها يف حبثه -

 .مع طبيعة املشكلة  اختيار أداة الدراسة حبيث تتناسب -

 .ترتبط أداة البحث مع أسئلة البحث  -

 (.وثائق ، أشخاص ، كتب )مدى مالئمة أداة البحث ملصادر مجع املعلومات  -

 .درجة مناسبة أداة البحث ملنهج البحث املتبع  -

 .وصف أداة الدراسة من حيث األهداف واحملتوى وطريقة التصميم  -

 .يتحقق الباحث من صدق األداة ظاهريًا -

 .يتحقق الباحث من صدق التجانس الداخلي لألداة  -

 .يتحقق الباحث من ثبات األداة  -
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 :مجع املعلومات   : من خطوات تصميم البحث اخلطوة اخلامسة 

حتديد األسلوب الذي سوف يتبعه الباحث يف مجعه للمعلومات يعد أحد اخلطوات املهمة اليت 

ليب اليت ميكن اك عدد كبري من األسحيث أن هنا. جيب أن يشتمل عليها تصميم البحث 

 .للباحث أن يطبقها جلمع املعلومات ،ولكل أسلوب منها مميزاته وعيوبه 

 ىواإلمكانات املادية للباحث تعد عوامل أساسية تؤثر عل( مصدر املعلومات )ن طبيعة أكما 

املعلومات عبارة  عندما يكون مصدر جيدًا ل الربيدي يعد أسلوبًاااملفاضلة بني األساليب ، فاإلرس

كما أن التوزيع املباشر . عندما يكونوا أميني  عن أشخاص متعلمني ولكنه غري جمد إطالقًا

 .التوزيع غري املباشر عندما ميلك الباحث اإلمكانات املادية اليت متكنه من  القيام به  من  ىأجد

ساليب اليت ميكن اك من األاختيار أسلوب مجع املعلومات، فهن ىألداة البحث أثر واضح عل وأخريًا

ستبانة بينما ال ميكن تطبيقها عندما تكون مقابلة أو مالحظة اتطبيقها عندما تكون أداة البحث 

أحد االساليب اليت ال ميكن تطبيقها عندما تكون  صحيح فاإلرسال الربيدي مثاًل  والعكس أيضًا

 . انة هي أداة البحثأداة البحث املقابلة بينما ميكن تطبيقها عندما تكون اإلستب

وأهم أساليب مجع املعلومات اليت ميكن للباحث أن خيتار منها ما يالئم طبيعة حبثه وإمكاناته 

 :املادية األساليب التالية 

 .وهو ما يقوم به الباحث ذاته من خالل تطبيقه ألي من الطرق التالية :  اجلمع املباشر(أ)

 .إلستبانة ملستجوبليم الباحث نسخة من اتسويعين التوزيع املباشر  -1           

 .مقابلة الباحث املباشرة مع املستجوب -2            

 .ختيار املقنن تطبيق الباحث ذاته لال-3           

 .حث اإجراء املالحظة من قبل الب-9            

 :الطرق التالية  ىوهو مايتم من خالل تطبيق إحد:  اجلمع غري املباشر( ب)

 .اإلستبانة للمستجوب بواسطة الربيد  رسالإ -1

 .الباحث  مساعدتوزيع االستبانة بواسطة -2

 .باملستجوب  اهلاتفي اإلتصال-3

 .الباحث  مساعداملستجوب بواسطة  مقابلة-9
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 .الباحث  مساعدختبار املقنن واإلشراف عليه من قبل تطبيق اال-0

أهم مميزات من  يزات وعيوب كثرية فمثاًلولكل طريقة من طرق اجلمع املباشر وغري املباشر مم

 :مايلي  التوزيع املباشر

 .نسبة اجمليبني  ارتفاع-

 .إجابة أداة البحث من غري من جيب أن جيييب عليها  احتمالقلة -

 .إمكانية توضيح ما يلزم توضيحه للمستجوب -

 :فهي  أما أهم عيوب التوزيع املباشر

 .يها تنقل الباحث بني مواقع أفراد العينة النفقات املادية اليت يقتض ارتفاع-

 .وقت طويل يقتضيه سفر الباحث ملواقع أفراد العينة  احلاجة إىل-

 .موضوعية اإلجابة عندما يلتقي الباحث باملستجوب  ىالتأثري السليب عل-

أمام تعدد أساليب مجع املعلومات وطرقها ، وماهلا من مميزات وما يكتنفها من عيوب ، يصبح 

أي الطرق يستحسن تطبيقها هو إجابته  إختاذ قرار حول ىاحث يف حرية ولكن مما يساعده علالب

 :علي األسئلة التالية 

 هل امكاناته املادية متكنه من التنقل ؟-1

 هل لديه من الوقت ما يكفي ليتولي التوزيع بنفسه ؟-2

زم وجود الباحث سئلة واملواقف املطروحة من العمق وعدم الوضوح لدرجة تستلهل األ-3 

 للمستجوب ؟ ليوضحها

فيه أن اجلمع هذه األسئلة وما شاكلها باإلجياب فمما ال شك  ىفإذا كانت إجابة الباحث عل

 .بالتطبيق وإال فال  املباشر أدعى وأوىل

 

 

 

 

 

 

 

 (:مجع املعلومات ) اخلطوة اخلامسة  : ملخص إجراءات ماسبق 

مدى مناسبة اإلجراءات اليت اختذها الباحث لضملن استالم أداة البحث بعد -

 .اإلجابة عليها 

 . عة األداة وعينة البحثمناسبة أسلوب مجع املعلومات مع طبي -
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 حتليل املعلومات  : من خطوات تصميم البحث اخلطوة السادسة

 

معاجلة املعلومات وتعد هذه اخلطوة خطوة مهمة  ويقصد بها يف هذه املرحلة حتليل أسلوب

الباحث  أن حيدد األسلوب الذي سوف يطبقه  ىمن خطوات تصميم البحث ، لذا ينبغي عل

 : ملعاجلة املعلومات قبل البدء يف تنفيذ البحث وهذا يستلزم معرفة مايلي 

 :العوامل الرئيسة املؤثرة يف  اختيار أسلوب املعاجلة:أوال 

، بني 10الداللة االحصائية عند ذات  الفروقما :مثال .فروضهأو اختبار  لبحثأسئلة ا/1

استجابات أفراد جمتمع الدراسة جتاه املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق االدارة االلكرتونية  

الدورات _العمل باملدرسة _سنوات اخلدمة –املؤهل _املرحلة الدراسية  متغرياتاليت ترجع اىل 

  التدرييب؟

 فهذا السؤال يسلط الضوء على االسلوب االحصائي املناسب هو االسلوب الكمي 

تسعى مشكلة الدراسة اىل حتديد اجتاهات البحث الرتبوي يف االدارة :  1مثال : طبيعة املشكلة/ 2

 والتخطيط الرتبوي جبامعة االمام حممد بن سعود االسالمية

 .حصائي الكمي ال الكيفي فهنا نرى أن طبيعة املشكلة حتدد االسلوب اال

املاسة  الستنباط معايري واضحة وعمليه وشاملة للتأصيل اإلسالمي لإلدارة  احلاجة :2مثال 

    الرتبوية

 طبيعة املشكلة هنا حتدد األسلوب االحصائي الكيفي                 

 .كيفيًا يتطلب حتلياًل: البحث الوثائقي/ 1:مثال  منهج البحث املطبق/3

 كميًا يتطلب حتلياًل البحث القائم على حتليل احملتوى /2                                        

  :مثال  :أداة البحث /9

 . أسلوب التحليل الرئيسي هلا  أسلوبا كيفيًا:   أداة البحث املالحظة

 .كميًا يغلب أن يكون أسلوب التحليل أسلوبًا: ستبانة مغلقةاأداة البحث -

تعود لذوق الباحث  أساليب معاجلة املعلومات ن املفاضلة بينأفإنه ال ميكن القول ب ًاأيض وعليه

 .ورغبته 
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: ومن األمثلة السابقة يتضح أن  أساليب معاجلة املعلومات وحتليلها تنقسم  إىل قسمني 

التحليل الكمي والتحليل الكيفي  واليت  ينبغي على الباحث أن يتعرف عليهما معرفة متكنه من 

 االختيار املناسب يف حبثه وسوف  نستعرضهما يف ثانيًا

 

  أساليب معاجلة املعلومات: ثانيًا 

املؤشرات واألدلة الكيفية وحماولة الربط بني احلقائق  استنتاجويقصد به : التحليل الكيفي-1

 .العالقات  واستنتاج

ل املعلومات رقميًا ، أي ويقصد به حتلي(حتليل  املعلومات )وتعرف مبرحلة :   التحليل الكمي-2

الظاهرة املدروسة ، ويعين  أيضًا معاجلة املعلومات  ىاستنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة عل

 . والستنتاجيمعاجلة رقمية من خالل تطبيق أساليب اإلحصاء الوصفي 

 حسب تسلسل كتاب العساف وسيتم شرح هذين النوعني يف مرحلة التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 .الدراسة التجريبية   :  من خطوات تصميم البحث السابعة واألخريةاخلطوة 

 ماذا تعين الدراسة التجريبية ؟ 

تطبيق الدراسة تطبيقًا جتريبيًا على عدد حمدود ممن تنطبق عليهم مواصفات أفراد تعين  

لة العينة الذين سوف تطبق عليهم الدراسة بصورتها النهائية ، ومتثل اخلطوة األخرية يف مرح

 .التصميم 

إليه الباحث واقعي  ىتكمن أهمية هذه اخلطوة يف التأكد من أن التصميم الذي انته:أهميتها 

عض بب ىوهذا ما دع. نتائج علمية صادقة وثابتة  وميكن تنفيذه ، بل وسوف ينتهي بالبحث إىل

بتشبيه هذه اخلطوة مبرحلة تصميم طائرة ركاب ( م 1717)علماء املنهجية مثل بورق وقول 

 (:حتليل املعلومات ) اخلطوة السادسة : ملخص إجراءات ماسبق 

 .بيان األساليب االحصائية اليت استخدمها الباحث يف دراسته -

 .مالئمة أسلوب معاجلة املعلومات ملنهج الدراسة املتبع  -

  .مالئمة األساليب اإلحصائية املستخدمة مع أسئلة البحث -
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أسس  ىعندما يقوم املهندس بتصميم طائرة ركاب جديدة فإمنا يعتمد يف تصميمه عل"فقاال

ومن ثم أن يقوم بتنفيذه على منوذج  ، نظرية مما حيتم عليه بعد أن يكمل التصميم  ئومباد

ذلك النموذج ليتأكد من واقعية تلك األسس واملباديء النظرية ، فإن طارت ومل جيرب طريان 

 تواجه عقبات فإن هذا يعين أن التصميم للطائرة احلقيقية جيد وميكن تنفيذه بأمان 

هذه اخلطوة يعد أكمل بصورة نهائية مجيع خطوات مرحلة التصميم  فالباحث عندما يصل إىل

وض ، وكذلك صمم أداة للبحث ، وحدد أسلوبًا جلمع املعلومات فقد حدد املشكلة ، وصاغ الفر

 .وكذلك لتحليلها 

 .ينتقل إلي مرحلة التنفيذ بأمان البد له من جتريب ما صممه  ىوحت

 :يف مقدمتها ما يلي  فوائد كثرية يأتيوهذا التجريب حيقق له 

حبثه دون دراسة وتتضح أهمية هذه الفائدة عندما جيري الباحث . توفري وقت الباحث /1

جتريبية ويتبني له أوجه نقص كبرية تستدعي إعادة كل أو بعض خطوات التصميم وكذلك 

 .التنفيذ 

 .حاجتها للزيادة أو احلذف  ىداة البحث ومدأاختبار /2

 .التأكد من إمكانية تطبيق أسلوب مجع املعلومات الذي اختاره /3

 .مات الذي اختاره التأكد من إمكانية تطبيق أسلوب حتليل املعلو/9

 .حتديد أسلوب تبويب املعلومات /0

 .فتح آفاق جديدة لدى الباحث إلضافة بعض األفكار املهمة أو حذف غري املهم /6

 .من وجهات نظر من طبقت عليهم الدراسة حول تصميماتها  االستفادةإمكانية /1

منها الفائدة املنشودة  نصح الباحث أن يولي الدراسة التجريبية أهمية خاصة لتتحققوهلذا ُي

،فيتعني عليه أن يعدها مبثابة إجراء حقيقي يتطلب دقة تامة يف توزيع أداة البحث ، ومن ثم 

يف خطوات  –إن كان هناك شيئا منها  –وبهذا وحده يتبني له مواطن الضعف .حتليلها 

 .التصميم ليعمل علي تالفيها قبل البدء يف املرحلة التنفيذية

 

 

 

 

 (:الدراسة التجريبية ) اخلطوة السابعة : إجراءات ماسبق ملخص 

 .تطبيق الدراسة جتريبيا مؤشر مهم لقياس جودة تصميم  البحث  -

يتعني على الباحث أن يعد الدراسة التجريبية كإجراء حقيقي  -

 يتطلب الدقة 
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 مرحلة التنفيذ:الثانية املرحلة  

 متهيد 

هية املشكلة وراجع ما له صلة بها من دراسات سابقة ، ثم صمم البحث الباحث ما حبعد أن وض

 .وحدد كيفية إجراؤه ، وبعد أن ثبت له  إمكانية تنفيذ ما صممه من خالل الدراسة التجريبية 

ع املعلومات من مصادرها بعد كل هذا ينتقل من مرحلة التصميم إلي مرحلة التنفيذ فيجم

 اخل.....أم وثائق وسجالت  اأشخاصا كانو

ستبانات جماب عليها أو اوبعد أن تكتمل مرحلة اجلمع وتصبح املعلومات متوافرة لديه بصورة 

حظة أو عبارة عن وثائق ن قبل الباحث أو بصورة جداول مالستمارات مقابلة استكملت مابصورة 

حتليل املعلومات "اخلطوة الرابعة من خطوات إعداد البحث  وسجالت يبدأ الباحث يف تنفيذ

 "وتفسريها

استخراج األدلة واملؤشرات العلمية الكمية والكيفية اليت تربهن على  هبأن  يعرف حتليل املعلومات

 (هـ1932العساف ، . )إجابة أسئلة البحث أو تؤكد قبول أو رفض فروضه 

 :فهي متر بثالث مراحل وات تصميم البحث خطوة مهمة من خطونظرًا الن هذه اخلطوة 

 .تهيئة املعلومات للتحليل : املرحلة األوىل

 حتليل املعلومات  : املرحلة الثانية

 تفسري املعلومات: املرحلة الثالثة

 وسنركز يف عرض هذه املراحل على التعريف بها وحتديد دورها حسب طبيعة البحث 

 ..حليل تهيئة املعلومات للت: املرحلة األوىل 

 :  ويتم ذلك من خالل إتباع ثالث خطوات 

 .وذلك بهدف استخراج ما ميكن أن يؤثر على عملية نتائج البحث:  مراجعة املعلومات .1

مراجعة االستمارات وإبعاد ما مل يتم اإلجابة عليه، والتأكد من جدية اجمليب / 1:مثال 

 .بوضع االسئلة الكاشفة 

النقد الداخلي وثائق أو سجالت مكتوبة فيكون من خالل  إذا كانت املعلومات عبارة عن /2
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 . للتأكد من صحة الوثيقة نفسها   والنقد اخلارجيأي التـأكد من صحة املعلومة  

 . وخيتلف باختالف أسلوب التحليل :   تبويب املعلومات .2

وينفذ من خالل احلاسب اآللي فالبد من تبويب املعلومات عن  فإذا كان التحليل كميًا

 . يق وضع رمز رقمي لكل استمارة ولكل بند ولكل إجابة  طر

 فيتم من خالل حتديد القوالب الرئيسة طبقًا أما يف التحليل الكيفي أو الكمي اليدوي

 . ثم تصميم جدول عرض املعلومات  ،للمتغريات 

املعلومات املرتمجة برموز رقمية من  لمن خالل احلاسب اآللي تنق:   تفريغ املعلومات .3

 . تمارات إىل بطاقة التفريغ ، ثم نقلها إىل بطاقة التثقيب االس

ويف املعلومات الكمية أو الكيفية بدون احلاسب تفرغ مباشرة بنقلها من االستمارات إىل 

 . يف الكمية ووصفيا يف الكيفية  اجلداول رقميًا

  وينبغي للباحث أن يهيء  مجيع املعلومات تهيئة كمية وكيفية ليتمكن من حتليلها

 

 

 

 

 

 

 حتليل املعلومات :  املرحلة الثانية

 .أو كمية فقط أو كيفية كمية معاً ، وتتم بصورة كيفية فقط

ويقصد به استنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية وحماولة الربط بني احلقائق : التحليل الكيفي-1

 .واستنتاج العالقات 

حداث اجلارية ، سواء يف املاضي أو ويتم من خالل الرتكيز يف معاجلة التجارب الواقعية واأل

احلاضر على ما يدركه الباحث منها وما يفهمه ويستطيع تصنيفه، وملح العالقات اليت ميكن 

 (.110هـ،ص 1933العساف ،) مالحظتها

 (:تهيئة املعلومات ) املرحلة األوىل  : ملخص إجراءات ماسبق 

 .ضها بشكل مبسط وخمتصر  تنظيم البيانات وعر -

 تنظيم البيانات يف جداول ورسوم بيانية وأشكال تساعد على حتليل وتفسري البيانات  -
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وإدراك الباحث وفهمه  للتحليل الكيفي ميكنه من  اخلروج من مأزق الذاتية عندما يقتصر 

حماولة الربط بينها الكتشاف العالقة واستخراج املؤشرات حتليله على تصنيف احلقائق و

. ) والرباهني العلمية اليت تربهن على معلومة معينة موضحًا وجه الداللة ومؤشرات العالقة 

 (110هـ،ص 1933العساف ،

ولكن ملاذا خيشى من ظهور ذاتية الباحث يف التحليل الكيفي؟ وكيف أثر على موقف علماء 

 املنهجية 

لعساف أن من  أهم العوامل اليت جتعل التحليل الكيفي مدعاة للتدخل الذاتي من قبل يذكر ا

–كما هي عليه احلال يف التحليل الكمي –الباحث أنه ليس له أسس ثابتة ومعايري واضحة 

 .باملشكلة املدروسة وإمنا يرتبط إرتباطًا

شكلة وذلك طبقا لطبيعة فالتحليل الكيفي هلذه املشكلة خيتلف عن التحليل الكيفي لتلك امل

 .املشكلة وما مجع حوهلا من معلومات 

يف نظرية علماء املنهجية  حضإلي فرق وا ىالفرق بني التحليل الكيفي والتحليل الكمي أد اوهذ

التحليل الكمي وكل منهما  فهناك من حتيز إلي التحليل الكيفي وهناك من حتيز إىل ،هلما 

مشريا إلي (م1722)فيقول الساعاتي . ة هذا التحليل أو ذاك علمي ىمربرات تربهن عل ىيستند عل

 "ذلك التحيز 

زمالئهم أصحاب األسلوب الكمي ، والذين  ىأصحاب األسلوب الكيفي يف البحث يتعالون عل

اته اإلحصائية وما اخرتع هلا من حاسب آلي ومعداد بدورهم يتيهون عليهم بأسلوبهم وتفنين

العلماء الغربيني قد بلغوا يف  ألنذلك . يقف عند هذا احلد لكن األمر مل .عجيب اإلجناز

 .....منواهلم ىونسج الباحثون العرب عل. كيفيني وكميني حد التعصب  انقسامهم إىل

االعتقاد بأن الذين "جورج ملربج "رأسهم  ىلقد ساد بني فريق من العلماء االجتماعيني ،وعل

هم العلميون الذين يستطيعون إثراء العلوم يستخدمون األسلوب الكمي يف حبوثهم ،هم وحد

االجتماعية ،مبا يقومون به من عديد البحوث اليت جيزمون بأنها قد مكنتهم من صياغة 
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نظريات إجتماعية مدعومة بضبط الكم ودقته،وبواسطة قياس الثبات والصدق يف بياناتها 

 .الرقمية 

االستبصار يف فهم الظواهر وذلك علي النقيض من أولئك الذين يعتمدون على احلدس و

جه اوقد و...من وقائعها املتشابهة واملتكررة  اجتماعيةقوانني ونظريات  واستقراءاالجتماعية 

اإلغراق يف استخدام األسلوب الكمي بنقد الذع من قبل زمالئهم أصحاب األسلوب الكيفي بزعامة 

لذي إتهمهم بأنهم يعانون من يف فرنسا ا"جورج جورفتش "يف الواليات املتحدة و" برتم سوركن "

 (116-110هـ وص 1933العساف ، ....." ) ُحواز اإلحصاء ،وهوس القياس وخبل الكم

ويقصد به حتليل املعلومات رقميًا (حتليل  املعلومات )وتعرف مبرحلة :   التحليل الكمي-2

أيضًا معاجلة   ، أي استنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة علي الظاهرة املدروسة ، ويعين

) .املعلومات معاجلة رقمية من خالل تطبيق أساليب اإلحصاء الوصفي واالستنتاجي 

 (116العساف ،ص 

الوصفية يقع حتته عدد كبري من املعاجلات اإلحصائية . والتحليل الكمي عنوان عام 

درة الباحث ، واليت سبق دراستها يف مقرر اإلحصاء إال أننا سنركز على تعزيز ق  ستنتاجيةواال

 واملقاييس املناسبة   ومستويات قياسها املتغرياتاملناسبة وحتديد  املقاييسيف اختيار 

 املتغريات : أوال 

هو جمموعة من اخلواص والصفات اجلامعة املانعة داخل ( ن)املتغري باملعنى العلمي يف جمتمع 

 ...،النوع ، القدرة ،الكفاءة : ومن أمثلة املتغريات ( ن )هذا اجملتمع 

لباحثون بالبحث عن العالقات بني املتغريات أو دراسة متغري واحد مع عدد من هذا ويهتم  ا

 التالي  د نوعية املتغري وخنتصر ذلك يف اجلدول يوالعالقة هنا تعين حتد. املتغريات 
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 أنواع املتغريات:     6جدول    

." غري التابع هو املتغري الذي يعاجله الباحث لريى أثره على املت املتغري املستقل 

 "األثر -املسبب

 :النتيجة " هو املتغري الذي يقع عليه التأثري من املستقل  املتغري التابع 

  الدرجات  يتم قياسه باستخدام املسافة ، فهو يشمل الكسور مثل متغري متصل 

قيم غري متصلة فال يشمل الكسور بل جيب أن يشمل قيم صحيحة  متغري منفصل 

 عدد األيام : مثل .

 .ضمن األمثلة التالية تحديد املتغري املستقل والتابع يلي اجتهاد بوفيما 

       

 التابعاملتغري  املستقلاملتغري  املنهج الدراسة

منط القيادة وممارسات االبداع االداري ملديري املدارس 

سعود .د( دراسة حتليلية )الثانوية مبحافظة جدة 

 (13،ص2111الرتبية ،)السلمي  

منهج البحث 

 االنثوجرايف
 منط القيادة

وممارسات االبداع 

 االداري

إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير االشراف الرتبوي مبؤسسات 

صر يف ضوء اخلربة ذوي االحتياجات اخلاصة يف م

 األمريكية

 (13م،ص2111الرتبية ،)أمرية رمضان  / د

 األمريكيةخلربة ا املنهج املقارن

االشراف الرتبوي 

مبؤسسات ذوي 

االحتياجات اخلاصة 

 اصر يف م

 "منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية"

 إحسان احللواني
 الوثائقي

منهجية التأصيل 

 اإلسالمي
 إلدارة الرتبويةا

 

 .مستويات القياس : انيًاث

فكثري من .مور اهلامة اليت جيب على الباحث االملام بها هي معرفة مستويات قياس املتغري من األ

 .ساليب االحصائية تعتمد على طبيعة مستوى قياس املتغري األ

 :وضحها اجلدول التالي يوهناك أربعة مستويات للقياس 
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 (016هـ ص 19312أبو عالم )مستويات القياس :     1جدول   

 أمثلة  اخلصائص  املستوى 

ال متثل _األرقام متثل فئات _االرقام حتل حمل االمساء  املستوى االمسي 

متيز االرقام بني _االرقام كميات من اخلصائص 

 اجملموعات 

–ذكر 

 أنثى 

املسافات بني  –االرقام مرتبة ترتيبا تنازليا أو تصاعديا  املستوى الرتيب

 الرتب غري متساوية

 الرتتيب

ميكن مقارنة –( مسافات)االرقام متثل وحدات متساوية  املستوى الفئوي

 املسافات بني الدرجات 

 السنة 

االرقام متثل وحدات متساوية تبدأ من صفر مطلق ، ميكن  املستوى النسيب 

 استخدام النسب ملقارنة االرقام 

 الطول

درجة 

  احلرارة 

 (م2116سيكاران ، ( )    هـ1931عالم ،  ) 

 

 وهي نوعان : األساليب اإلحصائية : ثالثا

 وهو الذي ينظم ويلخص ويصف البيانات  /االحصاء الوصفي / 1

 :خطواته 

 : تنظيم املعلومات وعرضها ، من خالل /1

 . صف املعلومات -

املدرج التكراري، املضلع ) التوزيع التكراري ، فتعرض عن طريق جداول تكرارية أو متثيل بياني -

 ( .املنحنى التكراري  التكراري،

وهذا يتحقق بواسطة . ا ببعضهاهيبني متركزها وتشتتها وارتباط وصفًا:  وصف املعلومات /2

 : املقاييس التالية 

وهي قيم وسطى توضح القيمة اليت جتمع أكرب عدد من القيم :  مقاييس النزعة املركزية

الدرجات املوجودة يف تلك ، فهي قيمة لدرجة ممثلة لكافة  اخلاصة مبجموعة معينة عندها

 : اجملموعة ، وميكن أن تقاس النزعة املركزية للمعلومات  بواسطة عدة مقاييس منها 
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ويعد من أكثرها استخداما . وهو املعدل ، ويتم بتقسيم جمموع القيم على عددها : املتوسط -

  .ثرةر بالقيم املتطرفة قلة أو ك، وال يهمل أي قيمة إال أنه يتأثوأسهلها فهمًا

يف القائمة، فهو  وهو القيمة اليت تتكرر أكثر من غريها من القيم أو األكثر شيوعًا: املنوال-

 . سهل يوضح متركز املعلومات ال يتأثر بالقيم املتطرفة 

، ويتميز أو تنازليًا وهي القيمة اليت تقع يف منتصف القيم بعد ترتيبها تصاعديًا:  الوسيط-

 . القيم املتطرفة عن املتوسط يف عدم تأثره ب

 

الباحث لبيان مدى انتشارها وتشتتها، وهي القيم الدالة على  اوحيتاج إليه:   مقاييس التشتت

  :مدى تقارب أو تباعد املعلومات عن متوسطاتها، ويقاس بواسطة 

وميكن أن يظلل املدى املطلق عندما ،وهو ناتج طرح أصغر قيمة من أكربها :  املدى املطلق-

 .يمة متطرفة تكون هناك ق

وهو القيمة اليت تنتج عن طرح قيمة الربع األدنى من :   املدى الربعي ونصف املدى الربعي-

سمة قيمة الربع األعلى للقيم، حيث تستبعد القيم املتطرفة ثم حيسب نصف املدى الربعي بق

 ( 2)ناتج الطرح السابق على 

 . سة عن متوسطها احلسابي ويقيس تباعد كافة القيم املدرو:   االحنراف املتوسط-

زيادة أو نقصا (االحنراف )وهو قياس  اجلذر الرتبيعي جملموع  مربع الفرق  :االحنراف املعياري-

 بني كل قيمة وبني املتوسط احلسابي على عدد القيم 

 

وهي تتعلق بدراسة معلومات حول متغريين، بينما املقاييس السابقة تتعلق :  مقاييس العالقة

ول متغري واحد ، وتستخدم كذلك بغرض وصف املعلومات دون أن تتجاوز إىل بالدراسة ح

 . تعميمها واختبار دالالتها 

 . املقاييس اليت تبني درجة العالقة واالرتباط بني متغريين مثال: ونقصد بها

 : ومن أهم مقاييس العالقة

ويطبق لقياس . ة وهو من أكثرها ثباتا وأخطاؤه املعيارية صغري:  معامل ارتباط بريسون-

كأن . ، وهي القيم ذات الكسورمتصلة العالقة بني متغريين إذا كان كل منهما عبارة عن قيم 

 . درس العالقة بني درجة اختبار ذكاء ودرجة اختبار حتصيل لدى جمموعة حمددة من الطالب 
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كثرة القيم لكل متغري حسب تسلسلها من حيث ال ترتيب ويتطلب:  معامل ارتباط سبريمان-

 . والقلة حتى يسهل حسابه، وهو أقل دقة من بريسون وأكثر استخداما لسهولة حسابه 

املناسبة  ةونريد أن نؤكد على أهمية أن ميتلك الباحث القدرة على اختيار االساليب االحصائي

يف وصف وتنظيم املعلومات وأثر نوعية املتغري ومستويات القياس يف حتديد االساليب واجلدول 

 :ي يلخص ماسبق التال

 (011هـ، ص 1932أبو عالم )االحصاء الوصفي وعالقته مبستويات القياس :    2جدول  

 مستويات

 القياس

 االسلوب

 االحصائي

 النسيب الفئوي الرتيب االمسي

 اعداد اجلداول

 والرسوم البيانية

 التكرار

 النسبة

 النسبة املئوية

 االعمدة البيانية

 التكرار

 النسبة

 النسبة املئوية

 االعمدة البيانية

 التكرار

 النسبة

 النسبة املئوية

املضلع /املدرج 

 التكراري

 التكرار

 النسبة

 النسبة املئوية

املضلع /املدرج 

 التكراري

ييس النزعة مقا

 املركزية
 الوسيط املنوال

 املنوال

 الوسيط

 املتوسط

 املنوال

 الوسيط

 املتوسط

 يعينصف املدى الرب - مقاييس التشتت

 املدى

 التباين

 االحنراف املعياري

 

 املدى

 التباين

االحنراف 

 املعياري

 

 - مقاييس العالقة
معامل ارتباط  

 (سبريمان)الرتب

 معامل االرتباط

 بريسون

 معامل االرتباط

 بريسون
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وهو الذي خيرج باستدالالت من جمموعة صغرية "/ االستداللي"االحصاء االستنتاجي / 2

 " اجملتمع " ها على جمموعة كبرية ليعمم"العينة "

 : هدفه

 : علميا ليتمكن الباحث من  اختبار الفروضحتليل املعلومات  بهدف 

 . ة مدى متثيل العينة جملتمع البحث، وهل يعد رأيًا معربًا عن رأي اجملتمع ككلمعرف-

 . هم أم الإجابات العينات وهل هناك فرق م...قياس الفرق بني متوسطات ، معامل االرتباط  -

 :وميكن للباحث أن حيكم على ما توصل إليه من خالل تطبيق أحد االختبارات التالية

 االختبارات اخلاصة باالحصاء االستداللي: 7جدول 

 اهلدف منه  االختبار 

معرفة وقياس الفرق بني متوسطني أو نسبتني أو  اختبار ت

للحصول على مستوى الداللة ... معاملني ارتباط 

 .ائية للفرق اإلحص

اختبار حتليل 

 التباين

ث تقرير ما إذا كان هناك فرق ذو داللة إحصائية بني ثال

 .متوسطات أو أكثر 

اختبار مربع 

 كاي

أي غري ذات ) اختبار فروض تتعلق مبعلومات مستقلة 

وبهدف مقارنة التكرارات املالحظة بالتكرارات ( كسور

 .  ئية أو ال املتوقعة ، وهل هذا الفرق ذو داللة إحصا

 مثال من رسالة ماجستري اجتاهات البحث الرتبوي يف جمال االدارة والتخطيط الرتبوي: شكل 
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 تفسري املعلومات : املرحلة الثالثة 

تهيئة )، فإذا كان  دور الباحث يف املرحلتني السابقتني وهي من أدق وأخطر مراحل البحث

ستخراج األدلة الكمية والكيفية لكنه هنا يف اصنيف احلقائق وت ىيقتصر عل( املعلومات وحتليلها

يكشف عن إجابة أسئلة البحث أو يوضح قبول فروضه أو عدم ( تفسري املعلومات)هذه املرحلة 

 .القارئيتمكن من فهمه قبوهلا بأسلوب 

ومن هنا أصبحت مرحلة التفسري من أدق مراحل البحث العلمي وأخطرها بصفة عامة وعندما 

 .كون التحليل كيفيا بصفة خاصة ي

أن ( "م1722)كما يقول الســاعاتي –البد (تفسري املعلومات )فلكي ميارس الباحث هذه العملية 

 ىيكون البحث جبميع تفصيالته وكل ارتباطاته مبا هو خارج عنه دراسات وحبوث اجتماعية أخر

بيانات واألفكار اليت هي عملية العكس من عملية حتليل ال فعلى. كاماًل يف ذهنه حضورًا حاضرًا

وتأليف تتضمن وظائف  تبدو عملية تفسري النتائج بكل وضوح عملية جتميع ،تفكيك وجتزئة 

رتكيز املقارنة بني احلقائق وملح العالقات اليت تربطها بعضها ببعض والوهي  عقلية خاطفة

 املتفق منها واملؤتلف  ىعل

اليت  الكربىية اخلالصة هي عماد عملية الفكر وهكذا يتبني جبالء أن هذه الوظائف الذهن

 ......(إئتالف املؤتلف ىتنحصر يف التفسري أي تعليل إتفاق املتفق والربهنة عل

 

 (.حتليل املعلومات )املرحلة الثانية : ملخص إجراءات ماسبق 

 .حتديد نوعية التحليل املستخدم لتحليل بيانات البحث   -

 .طبيعة البيانات استخدام الباحث املعاجلات اإلحصائية املناسبة ل -
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 من أخطاء الباجثني يف تفسري املعلومات 

التفسري املوضوعي فيورد عبارات ذاتية مثل  ىمن يغلب انطباعاته وآرائه الشخصية عل-

 .اخل ......ن ن يكوأوأعتقد وجيب  ىوأر

التحيز منه الذي  يقتضي املوضوعية وعدم  أنه بذلك جتاوز الدور العلمي املطلوب ناسيًا

 .االدلة الكمية والكيفية اليت تضمنها البحث ىيف التفسري بل املبين عل

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.تفسري  املعلومات )املرحلة الثالثة  : ملخص إجراءات ماسبق 

 .وصف املعلومات وصفًا إحصائيًا   -

 .وصف املعلومات وصفًا يبني متركزها وتشتتها وارتباطها يف بعض  -

 .بأدلة إحصائية مربهنًا مدى اختبار الفروض اختباراً علميًا-
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 مرحلة اإلخراج: املرحلة الثالثة  

 :متهيد 

 :اخلطوة اخلامسة من خطوات إعداد البحث تشتمل علي ما يلي 

 إجابة األسئلة التالية باختصار  ىتلخيص البحث تلخيصا يشتمل عل: 

 ماذا حبث ؟-1

 ملاذا حبثه ؟ -2

 كيف حبثه ؟ -3

 ماذا توصل إليه من نتائج ؟-9

 ليه من نتائج حول أسئلة الدراسة أوفروضها إ ىعرض ما انته 

 أنها ميكن أن تساهم يف حل املشكلة املدروسة إذا كان  ىباحث اليت يرسرد توصيات ال

 االستفادة من نتائج البحث إذا كان حبثًا ى،أو يري أنها تعني عل تطبيقيًا البحث حبثًا

 . أساسيًا

 ارتباطالباحث ضرورة استكماهلا ألنها ذات  ىتقديم مقرتحات لبحوث مستقبلية ير 

 .ها باملشكلة املدروسة أو ببعض جوانب

من حيث عدد صفحاتها يف  أقل خطوات البحث كمًاهي  الرغم من أن هذه اخلطوة ىوعل

ألن الباحث يستمدها ويستخلصها من  أقلها جهدًاالتقرير النهائي للبحث ،وكذلك 

قرأ من قبل املستفيد من البحث واملقوم له اخلطوات السابقة هلا ،إال أنها مع هذا كله ُت

الباحث يف هذه اخلطوة يقدم البحث بفصوله املختلفة ومراحله  أكثر من غريها وذلك ألن

يف تفاصيل  القارئاملتعددة يف قالب فكري واحد ذو عرض علمي متناسق ال يتشتت معه ذهن 

هية املشكلة ،وكيف أصبحت دراستها مهمة ليلية ،وإمنا يعرض الباحث فيه مافنية وطرق حت
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ملشكلة بعمومها أو جانب من جوانبها ، كما يعرض بالنظر إلي ما سبقها من دراسات تناولت ا

الباحث فيه كيف متت دراسة املشكلة وماذا مت التوصل إليه من نتائج حول استفهاماتها 

ماذا بقي من جوانبها مل يبحث بالرغم من ضرورة  وكذلك ماذا ينبغي عمله حللها ،وأخريًا

 .املعرفة حول املشكلة املطروحة  الستكمالحبثه 

األهمية البد للباحث أن يولي هذه اخلطوة عناية خاصة ، فبقدر ما يكون إعدادها جيد وهلذه 

 .تكون االستفادة من البحث  ،

من الباحثني عندما يصلون إلي هذه اخلطوة تكون  هنا أن كثريًا ومما جيب التأكيد عليه

تي غري فرحتهم شديدة بقرب إجناز البحث وإكماله فيتعجل يف إعداده هلذه اخلطوة فتأ

 ىمع اجلهد الذي بذله يف اخلطوات السابقة وهذا له مردود سليب عل منسجمة إطالقًا

تعد أكثر خطوات البحث قراءة -كما ذكر سابقًا–االستفادة من البحث ألن هذه اخلطوة 

 .من قبل املستفيد من البحث واملقوم له 

 :ملخص البحث :أوال   

نتهي اسرد أهم النتائج اليت  إىل هدف أساسًااخلطوة اخلامسة من خطوات إعداد البحث ت

وقد  ال تفهم الفهم املطلوب ، الدراسة أو فروضها ولكن النتائج غالبًا إليها البحث حول أسئلة

من . إذا كانت مبعزل عن املنهجية اليت طبقت من أجل الوصول اليها  تفسر تفسريا خاطئًا

للعملية البحثية اليت   حبثه يف عرض جمملأن يلم شتات  الباحث أواًل على هنا أصبح لزامًا

 .إليها البحث  ىنتهاقام بها من بدايتها إلي نهايتها ، ثم بعد ذلك يسرد النتائج اليت 

 والعرض اجململ يتناول فيه الباحث ماهية املشكلة وموقعها مما سبقها من دراسات ، وجميبًا

 :االسئلة التالية  ىعل

 ماذا حبث ؟ 

  ملاذا حبثه ؟ 
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  حبثه ؟كيف 

 ماذا توصل إليه من نتائج ؟ 

 أهمية ملخص البحث

من جابر وكاظم  يقول كاًل يؤكد علماء املنهجية أهمية تلخيص البحث ، فمثاًل

إن فصل امللخص واخلامتة هو أكثر أقسام البحث "عند تأكيدهما هلذه األهمية (م1712)

لسابقة ، ثم إن هذا قراءة ، ألنه يلخص باختصار كل املعلومات اليت قدمت يف الفصول ا

هذا فإن أغلبية القراء مينعون النظر  ىوعل. أهم التفاصيل عن الدراسة  القارئالفصل يعطي 

فإذا أثارت . ليكونوا فكرة عن املشكلة ثم حيددوا فائدتها أو عدم فائدتها هلم  يف اخلالصة أواًل

 "بل نتائج البحث يف تفصيل قبل تق األخرىجزاء األ يقرؤونالدراسة اهتماماتهم فإنهم 

 واملوجز  الفرق بني ملخص البحث 

 ومما جيب التأكيد عليه هنا أن ملخص البحث خيتلف عن موجز البحث

عبارة عن عدد من الصفحات حتتوي علي عرض جممل للعملية ( summery) امللخص /1

                                       .خري من فصول البحث البحثية إلي نهايتها ، ويقع يف الفصل األ

فهو عبارة عن فكرة موجزة جدا عن البحث وماذا توصل إليه من (  Abstract) أما املوجز

وجز ويقع امل. كلمة [ 011]ومخسمائة [ 311]بني ثالمثائة –عادة –نتائج بعدد كلمات ترتاوح 

 .يف بداية البحث 

يف  القارئ خيطئئج لئال يهدف إلي مل شتات املوضوع بصفحات قليلة تسبق النتا امللخص/2

 .فهمه هلا 

لنشره وتداوله بني  فيعد بغرض إدخاله يف قواعد املعلومات وبنوكها سعيًا املوجز أما

 .دين يالباحثني واملستف
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 أمثلة مللخص وموجز حبث والفروق بينهما: 3شكل 
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 البحثملخص : ملخص إجراءات ماسبق 

ماذا حبث وملاذا وكيف وماذا )يتضمن ملخص البحث إجابا ت   -

 (.توصلت إليه

 .حيتوي على اختصار شامل للبحث بشكل منظم ودقيق   -
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انتهي إليه الباحث من نتائج  عنوان كل مايسرد الباحث حتت هذا ال: نتائج البحث:ثانيًا

 منطقيًا وهلذا جيب أن تأخذ شكاًل. أسئلته ، أو تؤكد قبول فروضه أو عدم قبوهلا  ىجتيب عل

 .البحث أو فروضه  ألسئلة طبقًا جًارمتد

أدلتها  ىكأن يعرض السؤال األول من أسئلة البحث ثم يتلوه بعرض إجابته مشتملة عل

 إىل ًا ول ثم يوضح قبوله أو عدم قبوله مشريأو يعرض الفرض األ .كيفية العلمية الكمية وال

 .ما يربهن ذلك من أدلة علمية كمية أو كيفية 

 منوذج من نتائج دراسة االنتائج: 6شكل 

هي النتائج اليت ينتهي إليها البحث دومنا إضافة أو تدخل  نتائج البحث هناومن هنا يتضح أن 

 .ل أو تفسري غري مربهن بربهان علمي أثبته البحث ذاتي من قبل الباحث بتعلي
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 :بعض األخطاء الشائعة  للباحثني   

ني التدخل الذاتي يف النتائج ئمن االخطاء الشائعة اليت يقع فيها عدد من الباحثني املبتد/1

 .يتفق مع ما يعتقد أنه جيب أن يكون  وحماولة تعليلها تعلياًل

. ئية اليت ال تستند إلي أي مستند علمي من البحث سرد كم هائل من النتائج اإلنشا/2

عدد من  ىالباحث بأن جييب عل(م  1717)وهلذا يوصي علماء املنهجية ومنهم فان دالني 

إليها الباحث  ىانته ىالنتائج العلمية الت ىاألسئلة بعد سرده للنتائج ليتأكد أنه اقتصر عل

ومن األسئلة اليت أوردها فان دالني . وهلا أسئلته أو تؤكد قبول فروضه أو عدم قب ىوجتيب عل

 :االسئلة التالية 

 هل عرضت خالصة البحث ونتائجه بدقة وإجياز ؟ .1

 هل تسوغ البيانات اليت مجعت النتائج اليت توصل إليها الباحث ؟ .2

 أدلة كافية أو خاطئة ؟ ىهل بنيت النتائج عل .3

 تطبق داخلها بكفاءة ؟ ىهل توضح النتائج احلدود الت .9

قسام السابقة من التقرير ، أم مل اخلالصة والنتائج املعلومات اليت عرضت يف األهل جت .0

 ارتكب خطأ تقديم بيانات جديدة ؟

 هل صيغة النتائج يف عبارات جتعلها قابلة للتحقيق ؟ .6

وجه التحديد األدلة التجريبية القابلة للتحقيق اليت تثبت  ىهل ذكر الباحث عل .1

 "الفرض أو تدحضه 

 

 

 

 

 نتائج  البحث: ملخص إجراءات ماسبق 

 ارتباط نتائج الدراسة بأسئلة البحث أو فروضه  -

 .السابقة    بيان التشابه واالختالف بني نتائج البحث وبني نتائج البحوث -

 .يراعي الباحث املوضوعية واالبتعاد عن التحيز عند ذكر أهم نتائج البحث  -

 .ترتيب النتائج وفق ترتيب أسئلة البحث  -
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 :توصيات الباحث : لثًاثا 

إلي عدة  مدة زمنية غري قصرية تصل أحيانًا( مشكلة البحث)يعايش الباحث موضوع البحث 

القرار فيما يقدم وما يؤخر  اختاذسنوات ، يقرأ حوله ،يكتب وميسح ، يقرر ويلغي ،يعاني مرارة 

ربة فيقول له وما يثبت وما يلغي أو ينفي ، يسأل حوله ويطلب النصح من غريه من ذوي اخل

 .اخل...هذا رأي وحيذره منه آخر 

جعلته  إال بعد معاناة طويلة جدًا ةنهاية رحلته البحثي وبهذا يتضح أن الباحث مل يصل إىل

 .أي فيما يتعلق ببحثه رأقرب الناس وأوالهم بإبداء ال

 : وتكمن احلاجة لرأي الباحث يف موضعني 

 .( مشكلة البحث)توصياته حلل املشكلة -

 .مقرتحاته للبحوث املستقبلية -

 :توصيات  الباحث حلل املشكلة  ( أ)

ختتلف درجة أهمية هذه التوصيات باختالف أنواع البحوث فإذا كان البحث الذي أجراه 

الذي يهدف إلي تقديم حل علمي ملشكلة -[Applied Research] تطبيقيًا الباحث حبثًا

 .فتعد توصيات الباحث حللها ذات أهمية قصوي –ملحة 

تنمية الفكر  الذي يهدف إىل -[Basic Research]أما إذا كان البحث حبثا أساسيا 

 .العلمي وتطويره فتعد مهمة ولكنها أقل من سابقتها 

 :وحيت يتحقق الغرض من توصيات الباحث حلل املشكلة املطروحة بشكل أمثل ، البد أن تكون 

يتخيلها الباحث وإمنا مستمدة  أي ال تكون جمرد توصيات: ذات ارتباط بنتائج البحث -1

 .مما انتهي إليه البحث من نتائج  فعاًل

 .أي قابلة للتطبيق : إجرائية  -2
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 مثال على توصيات الباحث حول مشكلة الدراسة: 2شكل 

 

 : أخطاء الباحثني يف كتابة توصيات حل املشكلة

 اتلتوصيدد من الباحثني عند سردهم لمن األخطاء الشائعة اليت يقع فيها ع

 .أنهم إما أن يوصوا بتحقيق أشياء حمققة بالفعل  /1

 .يوصوا بأشياء مثالية يكاد يكون من املستحيل حتقيقها  أو / 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيات   البحث: ملخص إجراءات ماسبق 

 تكون التوصيات ذات صلة وثيقة بنتائج البحث  -

 .تكون التوصيات إجرائية ممكن تنفيذها     -

 .العمومية يف التوصيات حيث جيب أن تكون حمددة   االبتعاد عن منطق -

 .تكون التوصيات خمتصرة ودقيقة  -
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 :الباحث لبحوث مستقبلية مقرتحات  ( ب)

يف  أنه أحاط جبميع جوانبها ، وإمنا هو  إجراء الباحث لبحث مشكلة معينة ال يعين إطالقًا

مرحلة وبقي عدة مراحل ذات صلة مباشرة مبشكلة البحث املدروسة أو غري احلقيقة يعد أجنز 

مباشرة فاملعرفة مرتاكمة ومرتابطة ،وإذا كان حبث مشكلة ما من زاوية أمر مفيد فقد يكون 

 .أكثر فائدة لتقديم حلول علمية شاملة  ىحبثها من زوايا أخر

 بعده ويريد أن يكمل املسرية من ىإذا كان االمر كذلك فينبغي من الباحث أال يبخل عل

 منوذج ملقرتحات باحث:  7شكل                                                 .بأن يقرتح موضوعات يستحسن حبثها

هذه تعد  اقرتاحاتهأن  دافعًا ويكفيه

أحد املصادر اليت يرجع إليها 

الباحثون الذين يبحثون عن 

يقومون بدراستها "مشكالت حبثيه "

فحري به أن يوليها ما تستحقه  ،

من عناية سواء يف إخراجها أو 

 .ها تعد

 

 

 

 :بعض األخطاء الشائعة يف مقرتحات الباحث لبحوث مستقبلية لبحثه

فأحيانا يقرتحون .من اجلهد يف التفكري فيما يقرتحونه من موضوعات  عدم بذل مزيدًا/1

 .لبحث قابلة ل ى غري موضوعات ليست ذات أهمية ،وأحيانا أخر
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وتتضح خطورة الوقوع يف هذا اخلطأ عندما يعرف الباحث أن مقرتحاته هذه قد تؤخذ من 

قبل الباحثني املبتدأين علي أنها مقرتحات علمية مهمة جيب دراستها وحبثها بدليل أنها 

 .هلا صلة بها ( مشكلة حبث )اقرتحت من باحث تناول بالبحث والدراسة 

ثم يف  يف أهميتها أواًل جيدة أن يفكر طوياًل اقرتاحاتهمن أن  ولعل مما يعني الباحث للتأكد

 .وعلميًا ًاقابليتها للبحث مادي

 

 

 

 

  : وختامًا

تدفعها للبحث يف اآلفاق أكرب ،  تلعل هذه الورقة فتحت للباحثة املبتدئة آفاقًا كبرية وتساؤال

 .واإلستفادة منها  لرسم دلياًل للبحث يف اإلدارة .. واإلجابات 

 اهلل العلي القدير ،أن يبارك لنا يف علمنا وعملنا اسأل                           

 .الدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة ويرزقنا                                 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرتحات   البحث: ملخص إجراءات ماسبق 

 تكون املقرتحات  ذات صلة وثيقة مبشكلة  البحث أو أحد جوانبه  -

 .تكون املقرتحات ذات أهمية وقابلة للبحث ماديًا وعلميًا     -
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 : املراجع 

 مهارات البحث العلميم،2111.ابراهيم ،حممد عبدالرزاق و أبوزيد ،عبدالباقي عبد املنعم - 

 .،دار الفكر 2،ط

دار النشر . مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية.م2111. أبو عالم ،رجاء حممود-

 القاهرة:للجامعات 

مطابع جامعة اإلمام .  معايري علمية يف كتابة البحوث الرتبوية. خالد بن عواض الثبييت ، - 

 .حممد بن سعود اإلسالمية 

دار . مبادىء اإلحصاء يف العلوم النفسية والرتبوية.م2111احلشاش،عبد اللطيف بن جاسم - 

 .الرياض:الزهراء 

منشورة   دكتوراه، رسالة يةمنهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبو. احللواني ،إحسان - 

 .، جامعة أم القرى ( هـ1927)

،رؤية حبثية جتديدية لتطوير واقع العمل  املنهج اإلنتوغرايفالسلطان ،فهد بن سلطان ، -

 جامعة امللك سعود. الرتبوي 

منط القيادة وممارسات االبداع االداري ملديري املدارس الثانوية . السلمي ، سعود محيد -

 .(13،ص 21م ، عدد 2111جملة الرتبية ،( . دراسة حتليلية ) ةمبحافظة جد

 .الرياض: ، دار الزهراء.  دليل الباحث  يف العلوم السلوكية(. هـ1931)العساف، صاحل حممد -

: ، دار الزهراء.  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(. هـ1933)العساف، صاحل حممد -

 .الرياض
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بات تطبيق االدارة االلكرتونية يف مركز نظم املعلومات  التابع متطل. الكبيسي ، كلثم  -

 اخلليج  رسالة ماجستري منشورة ، جامعة للحكومة االلكرتونية يف دولة قطر،

اجتاهات البحث الرتبوي يف االدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة اإلمام .  املديهيم، توفيق- 

رسالة ماجستري ، جامعة االمام حممد (  هـ1932) دراسة حتليلية  : حممد بن سعود اإلسالمية

 .بن سعود االسالمية  

 

املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق االدارة االلكرتونية يف املدارس احلكومية .املسعود ، خليفة -

أم  رسالة ماجستري منشورة ، جامعة.  من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئها مبحافظة الرس

 .القرى

املدخل إىل إعداد البحوث والرسائل اجلامعية يف ( . هـ1933)عبد اهلل بن ناصر  الوليعي ، -

 .، مكتية جرير 1ط. العلوم االجتماعية 

سيناريوهات مقرتحة لتطوير نظام قبول الطالب  بالتعليم العالي يف ضوء . حسني ، أسامة -

 . رخربات بعض الدول ومبا يتالءم مع دواعي تطوير التعليم العالي يف مص

م ، املركز 2111مؤمتر مستقبل إصالح التعليم العربي جملتمع املعرفة جتارب ومعايري ورؤى ،

 .العربي للتعليم والتنمية 

إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير االشراف الرتبوي مبؤسسات ذوي االحتياجات . رمضان،  أمرية  -

 .13، ص31، عدد م  2111جملة الرتبية ،. اخلاصة يف مصر يف ضوء اخلربة األمريكية

دار املريخ . طرق البحث يف االدارة ،مدخل لبناء املهارات البحثية( . هـ1921. )سيكاران ، أوما - 

 .للنشر 

 .،2ط. قواعد أساسية يف البحث العلمي.م211صيين ، سعيد إمساعيل ،-  

 . الرياض: دار الزهرائ .  البحث العلمي يف الرتبية. عطية ، حمسن علي  - 

 


