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  1أسئهت انًجًوعت 

 / اجب عن االتي: 1انسؤال 

 عرف انبحج انعهًي. (1

 عذد فقط خصبئص انبحج انعهًي. (2

 يب انًقصود ببنبحوث انتطبيقيت. (3

 وضح ببعطبء تعريف نكم ين االستقراء ، واالستنببط. (4

 يب هي عوائق انتفكير انعهًي عذدهب فقط. (5

 

 ويب هي أهًيت ركر يهخص انذراسبث انسببقت؟/ وضح يب انًقصود ببالستعراض انًرجعي ،  2انسؤال 

 

 ( : عرف انبحج انعهًي.1/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

ٔػاللبرٓاب  األشٛبءانطشٚمخ انًُظًخ ٔانذلٛمخ انٓبدفخ نهكشف ػٍ حمبئك ْٕ  (Scientific Researchانبحج انعهًي )(: 11تعريف)

 ثجؼعٓب انجؼط ٔرنك يٍ اجم رطٕٚش انٕالغ نٓب فؼال أ رؼذٚهّ.

 : عذد فقط خصبئص انبحج انعهًي. (2/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

 (Purposive nessوجود هذف )اوالً: 

 (Objectivityانًوضوعيت )حبنيبً: 

 (Generalizabilityانتعًيى )حبنخبً: 

 (Rigorانقوة )رابعبً: 

 (Testabilityانقببهيت نالختببر )خبيسبً : 

 (Replicabilityانتكراريت )سبدسبً : 

 (Precision and Confidenceانذقت وانخقت )سببعبً : 

 (Parsimonyاالقتصبد )حبينبً : 

 ( : يب انًقصود ببنبحوث انتطبيقيت.3/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

  (Applied Researchesحبنيبً : انبحوث انتطبيقيت )

ْٔٙ رهك انجحٕس انزٙ رؼزًذ ػهٗ انُظشٚبد انًخزهفخ ٔانطشائك انًزجؼخ نزحهٛم ثٛبَبد ٔالؼٛخ نحم يشكهخ يؼُٛخ أ اجشاء دساسخ 

ٔاالجزًبػٛخ انزٙ ٚمٕو ثٓب  ٔاإلداسٚخيحذدح ، ٔرًضم انزمبسٚش انًمذيخ يٍ لجم غهجخ انجبيؼبد ، ٔكزنك انجحٕس ٔانذساسبد االلزصبدٚخ 

 راد انؼاللخ. اإلداسادبد ٔانًؤسسبد ٔغٛشْب يٍ االفشاد ٔانحكٕي
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 وضح ببعطبء تعريف نكم ين االستقراء ، واالستنببط.( : 4/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

 ْٕ يالحظخ انظٕاْش ٔجًغ انجٛبَبد ثٓذف انٕصٕل انٗ رؼًٛى حٕنٓب. (Inductionاالستقراء )(: 11تعريف)

انجذء ثبنُظشٚبد انزٙ رسزُجػ يُٓب انفشظٛبد صاى االَزمابل اناٗ انٕالاغ ثحضابا ػاٍ انجٛبَابد ْٕ  (Deductionاالستنببط )(: 11تعريف)

الخزجبس صحخ ْزِ انفشظٛبد ، ٔفٙ االسزُجبغ يب ٚصذق ػهٗ انكم ٚصذق ػهٗ انجزء ، ٔنزا فبٌ يب َحبٔل ثشْبَُّ ػهاٗ رناك انجازء 

 ٚمغ يُطمٛبا فٙ اغبس انكم.

 عوائق انتفكير انعهًي عذدهب فقط. يب هي( : 5/ ) 1اإلجببت : انسؤال 

 انتشبر انفكر االسطوري او انفكر انخرافياوالً: 

 االنتزاو ببالفكبر انشبئعت او يب يتعبرف عهيهحبنيبً: 

 انكبر قذرة انعقمحبنخبً : 

 وضح يب انًقصود ببالستعراض انًرجعي ، ويب هي أهًيت ركر يهخص انذراسبث انسببقت؟:  2اإلجببت : انسؤال 

 (Reference Reviewاالستعراض انًرجعي: )

ٚؼذ اإلسزؼشاض انًشجؼٙ حهمخ ارصبل ثٍٛ انذساسخ انحبنٛخ ٔانذساسبد انسبثمخ ، ثئػزجبس أٌ انذساسبد انسبثمخ رضشٖ انًؼشفخ ثبنجٕٓد 

نجحضٛاخ ٔاألدٔاد انزحهٛهٛاخ فٗ رحذٚاذ انًُابْو ٔاألسابنٛت ا انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٔرًضم سصٛذ يؼشفٗ يٍ حٛش انكى ٔانُٕع ، ٔرسبْى أٚعبا 

فحا  انذساسابد ٔانجحإس انسابثمخ  ٙدساسخ ػهًٛخ جذٚاذح، ٔٚسازٓذف اإلسازؼشاض انًشجؼا ٘ٔانًجبل انًسزٓذف انزٖ رؼزًذ ػهّٛ أ

انجحاش ٔإسزؼشاض أْى انُزبئو ٔانًؤششاد ٔانزٕصٛبد انزٗ رٕصاهذ إنٛٓاب انذساسابد انسابثمخ ٔانزاٗ ًٚكاٍ اإلسازفبدح يُٓاب فاٗ يجابل 

 ٙ.انحبن

 أهًيت ركر يهخص انذراسبث انسببقت:

 ٗأٌ انًشكهخ انخبصخ فٙ انذساسخ نى ٚزى رُبٔنٓب يٍ لجم انجبحش فمػ، إًَب رى رُبٔنٓب ثؼًك يٍ أخشٍٚ ٔنكُٓب لاذ  انزأكٛذ نهمبسا ػه

 سكزد ػهٗ جٕاَت يؼُٛخ غٛش رهك انجٕاَت انزٙ سٕف رشكز ػهٛٓب ْزِ انذساسخ.

  انسبثمٍٛ ْزِ، ثبألخ  انزٙ رُبٔنذ َفس انًشكهخ فٙ ثهذ أخش ٔثٛئخ يخزهفخ.االسزفبدح نهجبحش يٍ رجبسة 

  ِاالسزفبدح يٍ خجشاد انسبثمٍٛ انزٍٚ لذ سبسٔا ػهٗ َفس انطشٚك ٔكبَذ نذٚٓى َفس انًؼهٕيبد ٔاالسزفبدح يٍ غشٚمخ رحهٛهٓى نٓز

 انذساسخ.

 

 

 


