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قال صلى اهلل عليه وسلم : ) إن اهلل مل يبعثني معنتا ولكن بعثني 
 معلما ميسرا (

(3341)مسلم، كتاب الطالق ، ح   
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 المنهج الوصفي اإلرتباطي
 

 .والصالة والسالم على الهادي األمين ومبشره الذي له األمر جميعا ومدبره ،الذي خلق كل شيٍء وقّدره الحمد هلل

 الوصفي أالرتباطي : مفهوم املنهج
اإلرتباطي أحد أنواع المنهج الوصفي معظم علماء المنهجية يعدون المنهج  

وأسلوب من أساليب تطبيقه، إال أن كثرة تطبيقه في البحوث السلوكية جعل بعضهم 

يعرضونه مفصال في كتاباتهم ،وبعضهم عده منهجا قائما بذاته، ولم يعرضه كفرع من 

 (.002،،،،0المنهج الوصفي .)العساف،

ووصف قوة االرتباط بين المتغيرات  اكتشافدف إلى هته الرتباطيأ فالبحوث

 (0،22،02المختلفة.)عبدالقادر،

فيعرف العساف البحث أالرتباطي بأنه " ذلك النوع من أساليب البحث الذي يمكن   

بواسطته معرفة ما إذا كان هناك ثمة عالقة بين متغيرين أو أكثر ،ومن ثم معرفة درجة 

 تلك العالقة"

مثل نوع العالقة بين جنوح  -المتداخلة بين المتغيرات نرغب في معرفة العالقات حينما

 -ونشأتهم االجتماعية ، أو العالقة بين سمات الشخصية ومستوى التحصيل األحداث

العالقات بين  فهنا يأتي دور البحوث االرتباطية ؛ ففيها تبذل المحاوالت الكتشاف

ومن خالل اكتشاف ، المتغيرات، أو توضيحها عن طريق استخدام معامالت االرتباط

هذه العالقات يمكن التنبؤ بالمتغيرات "موضوع الدراسة ". )الرشيدي 

 (2،22،،0وآخرون،

عدمها ،  ر هدفه على معرفة وجود العالقة أوويتضح لنا أن البحث اإلرتباطي يقتص

 وإذا كانت توجد فهل هي طردية أو عكسية ، سالبة أم موجبة ؟
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أن البحث االرتباطي ال يطبق لتقرير العالقة السببية  –( 2222وأشار بورق وقول )

ر أي ال يطبق لمعرفة أثر السبب على النتيجة أو من المتغيرات هو السبب واآلخ

المشاركة في النشاط غير الصفي وبين القة موجبة بين )النتيجة. فمثال إذا كان هناك ع

 ارتفاع المعدل الدراسي( وتفسر النتيجة باألتي :

 شاركة في النشاط غير الصفي هي السبب في ارتفاع المعدل الدراسي.أن الم -

 أن ارتفاع المعدل الدراسي هو الدافع للمشاركة في النشاط غير الصفي. -

أن المعدل الدراسي أرتفع بسبب عوامل أخرى غير المشاركة في النشاط غير  -

 الصفي.

 

بالسبب دون الجزم به. فالتنبؤ  هنا ال يعني عدم االستفادة من البحث االرتباطي للتنبؤ

يعد أحد أغراض البحث األرتباطي .وفي هذا يقول بورق وقول "معامل اإلرتباط يطبق 

لقياس درجة العالقة بين متغيرين ،وكذلك للكشف عن العوامل المسببة المحتملة التي 

 (.000،،،،0)العساف،بواسطة المنهج التجريبي"، يمكن اختبارها

 

 الوصفية االرتباطية : على البحوث أمثلة
بحث لدراسة العالقة بين مشاهدة العنف في التلفاز والسلوك العدواني الالحق ،  جريأ   -

وحددت أهدافه في تحديد العالقات االرتباطية في هذين المتغيرين ) مشاهدة برامج 

السابقة الدراسات ، تم تتبع لتحقيق هذا الهدفك العدواني(. والعنف في التلفاز والسلو

في هذا الميدان، وظهرت أن هناك عالقة قوية بين العنف ومشاهدة التلفاز، وفي ضوء 

نتائج الدراسات تمت صياغة الفرض التالي: السلوك العدواني الخاص بالناشئة الالحق 

) الرشيدي وآخرون، يرتبط ارتباطا موجبا بمشاهدة أفالم العنف وأحد أسبابه.

0،،2،27.) 

لباحث في العالقة بين الذكاء والتحصيل فقد يتوصل إلى االحتماالت عندما يبحث اف -

 التالية:
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اء بازدياد الذكاء وهذا يعني وجود ارتباط إيجابي بين الذكيزداد التحصيل  -2

 فالعالقة موجبة . ،والتحصيل أي كلما زاد التحصيل

التحصيل ينخفض التحصيل بانخفاض الذكاء وهذا يعني وجود ارتباط بين الذكاء و -0

 وهو ارتباط طردي أيضا وهو يسير في اتجاه واحد.

انخفاض مستوى التحصيل بارتفاع درجة الذكاء وهذا يعني وجود ارتباط عكسي  -3

 القتران الزيادة في متغير بالنقص في متغير آخر أو العكس .

زمها عدم وجود ارتباط بين المتغيرين ألن الزيادة أو النقصان في أحد المتغيرين تال -4

زيادة أو نقصان في المتغير اآلخر وربما يستغرب البعض من انخفاض التحصيل 

الذكاء أو العكس ولكن ذلك ممكن عندما يكون الطالب حاد الذكاء إال أنه لم بارتفاع 

يذاكر ، وال ينتبه على المعلم وقد يكون منخفض الذكاء إال أنه كثير المذاكرة وشديد 

 (.،20،،0،2فليس من المستغرب حصول ذلك )عطيه، على المعلم وهكذااالنتباه 

،عنوان الدراسة )الرضا  هـ(2407/2402) رسالة الباحثة إيناس فؤاد نواوي -0

الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات 

 .بمدينة مكة المكرمة(

الوصول إلى أهدافها واإلجابة على أسألتها وقد اعتمدت الباحثة في دراستها في سبيل 

،حيث أن الباحثة حاولت معرفة العالقة بين تغير ظاهرة  تباطيالمنهج الوصفي اإلر

ر الذي يصاحبه في ظاهرة أخرى عن طريق استخدام أساليب االرتباط يمعينة والتغي

 اإلحصائية مثل سبيرمان وبيرسون.

راستها لمالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها وقد طبقت المنهج الوصفي أالرتباطي في د

في الكشف عن العالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي وتحديد طبيعة 

 ارتباطهما ومقدار هذا االرتباط واتجاهه.

/ التعرف على مستوى الرضا الوظيفي ومستوى 2هدفت من خالل هذه الدراسة إلى: 

 التربويين والمشرفات التربويات.االلتزام التنظيمي لدى المشرفين 

/ التعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي للمشرفين التربويين 0

 والمشرفات التربويات بمكة المكرمة.
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/ الوقوف على عالقة كل من االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ببعض المتغيرات 3

التخصص والحالة االجتماعية(  الشخصية وتشمل: )الجنس، المؤهل التعليمي،

 للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات في مدينة مكة المكرمة.

 توصلت الباحثة بعد تحليل البيانات إلى النتائج التالية: 

/ أن مستوى الرضا الوظيفي لدى المشرفين التربويين مرتفع حيث بلغت قيمة 2

 (.640،بلغ )( واالنحراف المعياري 36007المتوسط الحسابي )

/إن مستوى الرضا الوظيفي لدى المشرفات التربويات مرتفع حيث بلغت قيمة 0

 (.6022،(واالنحراف المعياري بلغ)36427المتوسط الحسابي)

إن مستوى الرضا الوظيفي لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات مرتفع  /3

 (.6000،المعياري بلغ)(واالنحراف 36004حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي)

/ إن مستوى االلتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين مرتفع حيث بلغت قيمة 4

 (.60،2،( واالنحراف المعياري بلغ )36707المتوسط الحسابي )

إن مستوى االلتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين مرتفع حيث بلغت قيمة  /0

 (.60،المعياري بلغ ) ( واالنحراف36000المتوسط الحسابي )

/ إن مستوى االلتزام التنظيمي العام لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات 0

( واالنحراف المعياري بلغ 36020مرتفع حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي )

(،6020.) 

ين / أما بالنسبة للعالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى المشرفين التربوي2

فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية متوسطة بينهما وقد كانت قيمة 

 ( لدى المشرفين التربويين.60،2،معامل االرتباط تساوي )

/ أما بالنسبة للمشرفات التربويات فقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية 7

 (.6037،بمعامل ارتباط قيمته )متوسطه بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لديهن 

/ كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية متوسطة بين الرضا الوظيفي وااللتزام 2

التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات حيث بلغ معامل االرتباط 

(،6022.) 
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المشرفات  / ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المشرفين التربويين أو بين،2

التربويات في درجات الرضا الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل التعليمي إذ أن قيمة )ف( 

 .6،0،غير دالة إحصائية عند مستوى داللة 

/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المشرفين التربويين والمشرفات التربويات 22

دالة إحصائية عند  في درجات الرضا الوظيفي تعزى لمتغير إذ أن قيمة )ف( غير

 .6،0،مستوى داللة 

/ توجد فروق ذلت داللة إحصائية في درجات الرضا لوظيفي لدى المشرفين 20

التربويين تعزى الختالف التخصص وذلك لصالح المشرفين التربويين أصحاب 

التخصصات العلمية حيث بلغ المتوسط الحسابي ألصحاب التخصصات العلمية 

(36443.) 

روق ذات داللة إحصائية بين المشرفين التربويين والمشرفات التربويين / ال توجد ف23

 تعزى الختالف التخصص.

/ توجد فروق ذات داللة بين المشرفين التربويين والمشرفات التربويات في درجات 24

 الرضا الوظيفي تعزى الختالف التخصص وذلك لصالح التخصص العلمي.

بين درجات الرضا الوظيفي للمشرفين  / ال توجد فروق ذات داللة إحصائية20

 التربويين والمشرفات التربويات تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.

بين درجات  6،0،/ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من 20

الرضا الوظيفي لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات طبقا للجنس لصالح 

 )الذكور(.

بين درجات  6،0،توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من / ال 22

االلتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات تعزى لمتغير المؤهل 

 التعليمي.

بين المشرفين التربويين  6،2،/ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 27

رجات االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل التعليمي والمشرفات التربويات في د

 وذلك لصالح )حملة الدكتوراه(.



 

 
8 

 

/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االلتزام التنظيمي لدى المشرفين 22

 التربويين أو لدى المشرفات التربويات تعزى الختالف التخصص.

المشرفين التربويين والمشرفات  / توجد فروق في درجات االلتزام التنظيمي بين،0

 التربويات تعزى الختالف تخصصاتهم وذلك لصالح أصحاب التخصصات العلمية.

( في درجات االلتزام 6،0،/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )02

 التنظيمي بين المشرفين التربويين والمشرفات التربويات تعزى للحالة االجتماعية.

د فروق بين المشرفين التربويين والمشرفات التربويات في درجات االلتزام / توج00

 التنظيمي تعزى للجنس وذلك لصالح الذكور. 

 

 

 مىت يطبق البحث االرتباطي :
 إذا كان الغرض من البحث :

معرفة ما إذا كان هناك عالقة أم ال بين متغيرين أو أكثر.كأن يكون الهدف من البحث  -

المعدل  ارتفاعوبين  الصفي،معرفة هل هناك عالقة بين المشاركة في النشاط غير 

 (،0،22،،0)عبيدات وآخرون،الدراسي.

 معرفة مقدار العالقة )سالبة أم موجبة( بين متغيرين أو أكثر. -

 بارتفاعتأثير متغير على متغير آخر. كأن يكون الهدف من البحث التنبؤ التنبؤ ب -

، وميوله،  ستعدادهلمرحلة الجامعية عند معرفة درجة االمعدل الدراسي للطالب في ا

 ومعدلة، في مرحلة دراسية ما .

والتنبؤ ال يقتصر فائدته عند حصر العوامل المسببة المحتملة التي يمكن الجزم بأثرها 

ة المنهج التجريبي أو ترجيح أثرها بواسطة البحث السبب المقارن فقط ،بل بواسط

 يتجاوز ذلك إلى:
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/ تقرير جدوى إجراء دراسة تجريبية لمعرفة أثر متغير دون غيره .وذلك ألنها 2

 تتطلب وقتا وجهدا كبيرين.

/ التوصل إلى فرض فروض علمية تساعد على تقدم المعرفة ، أو تساهم في حل 0

 (003،،،،0)العساف،ملحة.مشكلة 

 

 

 

 

 

 كيف يطبق البحث االرتباطي ؟
 ( خطوات تطبيق البحث االرتباطي بالخطوات التالية :2272حدد ايزاك ومايكل )

 / توضيح المشكلة.2

 / مراجعة الدراسات السابقة.0

 / تصميم البحث طبقا للخطوات التالية:3

 تحديد المتغيرات المراد دراستها. -

 العينة.اختيار  -

عالقتين لكل مفردة من مفردات والتي يجب أن توفر  تصميم أو اختيار أداة البحث. -

ث على سبيل المثال : إذا أردنا معرفة العالقة بين القدرة اللغوية وبين التحصيل البح

عن متغير القدرة  ينبغي أن نحصل على مؤشرين لكل فرد من أفراد العينة ، األول يعبر

 (202،،0،2عطية،ي يعبر عن متغير التحصيل ، وهكذا.)اللغوية والثان

 اختيار مقياس اإلرتباط الذي يالئم مشكلة البحث .-
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فبعد أن يحدد الباحث مشكلة البحث بشكل شامل ،ويراجع الدراسات السابقة ذات العالقة 

 بتطبيق البحث اإلرتباطي طبقا للخطوات التالية : يبدأبمشكلة البحث ، 

 البحث ./ تحديد مجتمع 2

 اختيار العينة. / اختيار عينة ممثلة لمجتمع البحث ، بواسطة إحدى طرق0

 أداة البحث المناسبة. اختيار/ تصميم أو 3

 / جمع المعلومات.4

 / تحليل المعلومات عبر الخطوات التالية:0

 مراجعة المعلومات. -

 تبويب المعلومات. -

 تفريغ المعلومات. -

بتطبيق مقياس االرتباط الذي يالئم مشكلة البحث ويتفق مع تحليل المعلومات: وذلك  -

 أهدافه. حيث أن هناك عددا من مقاييس اإلرتباط )عشرة( ومن أهمها:

 .االرتباطأ/ مقياس سبيرمان لمعامل 

 .االرتباطب/ مقياس بيرسون لمعامل 

 المعلومات. تفسير -

توصل إليه؟ ثم يسرد ؟ وكيف بحثه؟ وماذا ذلك يقدم عرضا مختصرا لماذا بحث وبعد

 (004،،،،0) العساف،النتائج التي توصل إليها وما يراه من توصيات مرتبطة بها.

 

 

 املميزات والعيوب:
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يساعد على معرفة العالقة بين المتغيرات ودرجتها ، ولكنه ال يوضح السبب  -

ب والنتيجة، وهذا  يجعل منه أسلوبا أوليا يخلفه في التطبيق منهجا آخر يوضح السب

 (040،،،،0)الدخيل والجزولي،والنتيجة.

إال أن وجود عالقة قوية جدا يعد مؤشرا وبرهانا للتنبؤ بالسبب والنتيجة، وكذلك إن لم 

، وهذا ما أكده لهمان السببيةيكن هناك عالقة، أو كانت غير عالية فهو مؤشر لعدم 

ة، ييقتضي السبب( بقولهما "إنه على الرغم من أن البحث اإلرتباطي ال 2222ومهرنز)

)العساف علمي مهم يؤكد السببية".إال أن معامل اإلرتباط إذا كان عاليا فهو مبرر 

،0،20،000) 

أنها ال تحدد وجود عالقات سببية بين األشياء واألحداث ، وتعد أقل ضبطا ودقة من  -

ف البحوث التجريبية؛ألنها ال تتدخل بضبط المتغيرات المستقلة أو التحكم فيها، وتكش

أحيانا عن عالقات سطحية غير جوهرية في الظواهر موضوع الجراسة، وتعتمد على 

وقد تكون هذه  مداخل جزئية لدراسة الظواهر، وتعتمد على مصداقية المتغيرات،

) المصداقية ضعيفة لسبب أو آلخر؛ مما يجعل التوصل إلى نتائج مؤكدة أمرا صعبا.

 (27،،0،2الرشيدي و آخرون،

ون عرضياً دون أن يكون سببياً، فالزيادة في طول كالمتغيرات يمكن أن ي الترابط بين -

بزيادة في النمو العقلي ، فهل هذا  اإلنسان الناتجة عن النمو الفسيولوجي مصحوبة دائما

بين طول اإلنسان وزيادة نموه العقلي؟على أن هذا النقد يمكن أن  ارتباطاً يعني أن هناك 

أو فيما إذا كانت العالقات بين الطول يقل تأثيره إذا كان الباحث واعياً للعالقات السببية 

والنمو العقلي ليست سببية ، بل هي نتائج لمتغير واحد هو النمو الفسيولوجي.)الكسباني 

،0،20،2،7) 

، فيأخذ البيانات والمعلومات التي هز الباحث آلرائه ومعتقداتهناك احتمال تحي -
تنسجم مع تصوره ويستبعد التي تتعارض مع رأيه، وهذا راجع إلى أن الباحث يتعامل 

نسانية غالبا ما يكون طرفا فيها.  دائما مع ظواهر اجتماعية وا 

ك من أجل غالبا ما يستخدم الباحث مساعدين عند القيام بالدراسات الوصفية وذل -
جمع البيانات والمعلومات، فصدق وانسجام هذه البيانات يعتمد على مدى فهم 

 المساعدين ألهداف البحث.
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صعوبة إثبات الفروض في البحوث الوصفية ألنها تتم عن طريق المالحظة  -
وجمع البيانات المؤيدة والمعارضة للفروض دون استخدام التجربة في إثبات هذه 

في الدراسات الوصفية قد ال يستطيع مالحظة كل العوامل الفروض. فالباحث 
 (1122المحيطة بالظاهرة، مما يعيقه في إثبات الفروض.)الجديلي ،

 

الظاهرة اإلنسانية ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل متعددة ، منها ما يمكن دراسته، ومنها  -

. فيقيس ما يخفى على الباحث. والبحث اإلرتباطي يصورها وكأنها ظاهرة طبيعية

العالقة ودرجتها بين سلوك إنساني ومتغير آخر، علما بأن ما يتوصل إليه من نتائج قد 

تتغير كليا أو جزئيا إذا أجريت الدراسة في ظروف مغايرة .مثال على هذا القصور ما 

( عندما قاال "إنه قد يطبق المنهج اإلرتباطي لمعرفة العالقة 2222أوردة بورق وقول )

،والنجاح اإلداري لدى عدد من مدراء -كأسلوب إداري –التعامل  بين القسوة في

المدارس. ويتوصل الباحث إلى أن هناك عالقة موجبة وقوية جدا بينهما،ولكنه يتوصل 

أيضا إلى أن العالقة ضعيفة جد)سالبة( بينهما إذا كان تطبيقه على عينة أخرى من 

 (0،20،)العسافالمدراء الذين يطبقون أساليب إدارية أخرى.

في إدارتهم دون  المدارسوذلك بسبب أنه ليس هناك صفات محددة تكفل نجاح مدراء 

غيرها،وإنما النجاح يخضع لعوامل متعددة ، منها ما يمكن معرفته بالبحث ،ومنها ما ال 

 يمكن".

ايزاك )هذا القصور في البحث اإلرتباطي يقود إلى قصور آخر أورده ذكر العساف و

عرضة لتحديد عالقة بين متغيرين وهي  أالرتباطي(بقولهما"المنهج 2272)(،ومايكل

 وغير صادقة". ثابتةغير صحيحة في الواقع، أو غير 

 

ي يعد من أساليب البحث الت أالرتباطيإال أنه على الرغم من هذه العيوب كلها، فالبحث 

يد في دراسة وذلك ألنه يكشف عن مؤشرات قوية تف تطبق كثيرا في البحوث السلوكية،

 (000،،،،0)العساف ، الظاهرة اإلنسانية بل إنه يمتاز بما يلي:

يمكنه دراسة عدد من المشكالت ذات العالقة بالسلوك البشري التي قد ال يمكن  -

  دراستها بواسطة مناهج البحث األخرى.
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على الرغم من أنه ال يطبق بغرض معرفة السبب والنتيجة إال انه يمكن تطبيقه  -

اسة العالقة بين عدد كبير من المتغيرات في دراسة واحدة. وهذه ميزة لها أثر في لدر

بمتغير واحد فقط، وإنما دراسة السلوك اإلنساني حيث أن ذلك السلوك غالبا ال يرتبط 

بمجموعة من المتغيرات. وهذا يساعد على معرفة السبب والنتيجة. بعكس المنهج 

 غير واحد فقط.التجريبي الذي يطبق لدراسة أثر مت

ألنها تسمح بقياس عدد من مفيدة في معالجة مشكالت التربية في العلوم االجتماعية، -

المتغيرات والعالقة بينها، كما أنها تبحث في عالقات موجودة فعال في ظروف طبيعية، 

وتعطينا معلومات تتعلق بمدى العالقة بين المتغيرات، باإلضافة إلى ذلك تعد البحوث 

ية أساسا للدراسات التنبؤية؛ فهي تمكن الباحث من تقدير دقة تنبؤاته المحتملة، االرتباط

كما أنها تفيد في الدراسات االستكشافية، وتكون نتائجها موثوقا بها، إلى جانب إنها ال 

 (.2،27،،0طلب عينات كبيرة.)الرشيدي وآخرون،تت

 

معرفة درجة العالقة بين عن البحث السببي المقارن بأنه يمكن بواسطته  أنه يمتاز -

 المتغيرات المدروسة. وهذا ال يأتي مع تطبيق البحث السببي المقارن.

فمثال" عند دراسة القدرة على التدريس الفعال بواسطة البحث السببي المقارن يتم تحديد 

مجموعتين من المدرسين: مجموعة جيدة ومجموعة ضعيفة،ومن ثم تخضع 

 المستقلة) األسباب( لمعرفة أثرها. المجموعتان لعدد من المتغيرات

في داخل  ألن اعتباطياوعليه فأن تقسيم المدرسين إلى مجموعتين سوف يكون تقسيما 

كل مجموعة  من هو أقدر على التدريس الفعال من اآلخر.ولكن تطبيق البحث السببي 

 المقارن ال يسمح بمعرفة تلك الفوارق بينما في البحث االرتباطي يتم ذلك".

(سمة أخرى يمتاز بها البحث االرتباطي هي" أن 2222اف لهمان ومهرنز )وأض

المتغيرات التي  واستبعادالبحث االرتباطي يساعد على حصر المتغيرات ذات العالقة، 

ليس لها عالقة، حتى ال يتبدد الجهد ويتوزع في دراسة أثر متغيرات ليس بينها وبين 

 الظاهرة المدروسة أية عالقة". 

 

 



 

 
14 

 

 

 

 

 –م بحمد هللا ت -

 

 

 

 

لْتَهُ عَلَى الَّ "  ذِينَ مِن رَبَّنَا اَل تُؤَاخِذْنَا ِإن نَّسِينَا َأوْ َأخْطَْأنَا رَبَّنَا واََل ََتْمِلْ عَلَيْنَا ِإصْرًا كَمَا ََحَ
نَآ َأنتَ مَواْلَ  نَا قَبْلِنَا رَبَّنَا واََل َُتَمِّلْنَا مَا اَل طَاقَةَ لَنَا ِبهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارََْحْ

-  البقرة -  " فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِِرينَ   
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 املراجع :
،دار الفكر البحث التربوي بين النظرية والتطبيق هـ(،2433الكسباني ،محمد) -

 العربي.
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مناهج البحث التربوي  ،هـ(2432)غباري، ثائر احمد وأبو شعيرة،خالد محمد -

 ، مكتبة المجتمع العربي.عمليةتطبيقات 

مناهجه وأدواته وسائله –البحث العلمي في التربية هـ(،2432عطية، محسن علي ) -

 ، دار المناهج للنشر والتوزيع. اإلحصائية

، مناهج البحث التربوي بين النظرية والتطبيق هـ(،2402الرشيدي،سعد و آخرون ) -

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع .

 ، دار الفكر.مهارات البحث التربويهـ(، 2407إبراهيم، محمد وأبو زيد، عبد الباقي) -

، دار أساليبه –أدواته  -البحث العلمي مفهومهم(، 0،،0عبيدات، ذوقان و آخرون)

 أسامة.

، دار المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةهـ(، 2433العساف، صالح بن حمد ) -

 الزهراء.

(،منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل الجامعية، دار 0،22بدهللا ،)عبدالقادر،موفق ع-

 التوحيد.

طرق البحث (،،،،0الجزولي،عبدالحافظ عبد الحبيب والدخيل، محمد عبد الرحمن) -

 ، دار الخريجي.في التربية والعلوم االجتماعية

 

 


