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   البحث مناھج الى المدخل -: بحث مناھج•
   : تمھید•
 الیومیة الحیاة مشكالت الن ، مركزه كان مھما انسان لكل قائمة ضرورة العلمي البحث•

   تتطلب
 المختلفة العلوم مجاالت في البحث الى الحاجة ان ، لحلھا علمیا ومنھجا ایعلم تفكیرا•

 . التختلف
   االھتمام زاد لذا . تعقدھا وبدرجة المشكالت بتنوع تتنوع  وانما ، المجاالت ھذه باختالف•
 التربویة منھا الیومیة المشكالت تحدید في العلمي االسلوب واستخدام العلمي بالبحث•

   والنفسیة
 . واالجتماعیة•
   العلم مفھوم•
 البحث مفھوم•
   العلمي البحث مفھوم•
 واھدافھ العلمي البحث اھمیة•
   العلمي البحث خصائص•
 للبحث العلمیة االتجاھات•
 



 الطبیعة على بالسیطرة االنسان قدرة زیادة الى یھدف نشاط ھو : العلم مفھوم•
 . المختلفة الظواھر ھذه بین العالقة واكتشاف وتصنیفھا الظواھر ووصف

 من التحقق یمكن معارف اضافة الى یھدف منظم استقصاء ھو : البحث مفھوم•
 . العلمي االختبار طریق عن صحتھا

 تقصي خالل من )الباحث ( شخص بھا یقوم منظمة عملیة : العلمي البحث•
        منظمة علمیة طریقة باتباع )البحث موضوع ( معینة مشكلة شان في الحقائق

      لھا المماثلة المشاكل على للتعمیم صالحة نتائج الى الوصول بھدف )البحث (
 . )البحث نتائج (

 : البحث خصائص•
 التنظیم•
 المنطقیة•
 الواقعیة•
   الوثوق•
 الھدف•



 :العلمیة للبحثالتجاھات 
 الموضوعیة•
 الثقة بالعلم والبحث العلمي•
 االیمان بطبیعة التعلیم المستمر •
 واالبتعاد عن التسرعالتأني •
 االمانة العلمیة•
 الدقة•

 :البحث العلمي اھمیة 
 فكر منظم تكوین  •
 ایجاد خطوات دقیقة لحل المشكالت•
 نقل النتائج واالستنتاجات والمالحظة من الباحث الى واقع التطبیق•
 للبحث التربوي اثر مھم في تحسین عملیة التدریس وتطویر المناھج •
 االلتزام بالموضوعیة بعیدا عن التحیز والتعصب•
  



 : العلمي البحث اھداف
 
 مشكالتھ حل في االنسان تفید التي والقوانین الحقائق عن الكشف•
 .واالفكار لالراء النقدي التحلیل•
 وغیرھا واالجتماعیة والتربویة النفسیة المشكالت حل•
 بھا والتنبؤ الطبیعیة الظواھر تفسیر•
 بالمستقبل والتنبؤ االنسان تواجھ التي الصعوبات على للتغلب التخطیط•
 



 :خطوات كتابة البحث العلمي
 .تحدید مشكلة البحث : اوال•
اھمیة البحث ، اھداف البحث ، المشكلة( االطار العام للبحث ویشمل : ثانیا•

 ) .تحدید المصطلحات ، فرضیات البحث ، 
 )االطار النظري ودراسات سابقة ( مدخالت البحث : ثالثا •
،  اداة البحث، عینة البحث ( منھجیة البحث واجراءاتھ وشمل : رابعا •

 .الوسائل االحصائیة ، تطبیق االداة . صدق االداة ، ثبات االداة 
 عرض النتائج ومناقشتھا : خامسا•
 االستنتاجات والتوصیات والمقترحات : سادسا•
 مصادر البحث وفرضیاتھ : سابعا•
 المالحق : ثامنا •
 الخالصة : تاسعا •

 
 
 



 : الوصفي المنھج•
 البیانات جمع طریق عن كما الظاھرة لوصف العلمي التحلیل ھو•

   والمعلومات
 . الدقیقة للدراسة واخضاعھا وتحلیلھا وتصنیفھا•
 

 : الوصفیة الدراسات انواع
  تحلیل االجتماعي، المسح المدرسي، المسح ( وتشمل المسحیة الدراسات•

 .) العمل وتحلیل )المضمون ( المحتوى
  الدراسات ، المقارنة دراسة ، الحالة دراسة( المتبادلة العالقات دراسة•

 )االرتباطیة
 النمو دراسة ، النمو دراسات ( وتشمل )التتبعیة ( التطوریة الدراسات•

 . ) االتجاھات ودراسة، والمستعرض، الطولي
 
 



 : المنھج التجریبي 
ھو اسلوب یعتمد على التحكم في جمیع المتغیرات والعوامل التي نؤثر 

 .في الظاھرة 
 :خطوات البحث التجریبي 

 .تحدید المشكلة 
 .تحدید االھداف وصیاغة الفروض 

 :وضع التصمیم التجریبي المناسب ویتضمن 
 اختیار العینة -ا

 تقسیم العینة الى مجموعتین تجریبیة وضابطة  -ب
 ط العوامل غیر التجریبیة وتحدیدھا بض -ح
 اختیار االدوات المناسبة  -د
 اجراء تجربة استطالعیة  -ه
  .تحدید مكان وزمان التجربة  -و

 .تطبیق التجربة 
 .انات یجمع الب

 



 :ادوات البحث 
ھي االنتباه المقصود او الموجھ نحو سلوك فردي او جماعي 

بقصد متابعة ورصد التغیرات لیتمكن الباحث من وصف السلوك 
 .او تحلیلھ 

 
 : انواعھا

 :المالحظة •
 :المقابلة  •
 :االستبانة •

 
 



 : العینات
جزءا من وحدات المجتمع االصلي المعني  العینة ھي انموذج یشمل جانبا او•

 بالبحث 
 

 :طرق اختیار العینة 
 :حصر المجتمع االصلي  -ا•
 :تحدید افراد المجتمع االصلي -ب•
 :اختیار عینة ممثلة للمجتمع -ج•
 :حجم العینة  -د•
 

 :انواع العینات 
 العینة العشوائیة البسیطة •
 العینة العشوائیة الطبقیة•
 العینة العشوائیة المنتظمة •
 العینة العشوائیة المزدوجة •
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