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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 السفاهيؼ العامة في مشاىج البحث

 : Scienceالعمؼ  -1
ىؾ نذاط ييجف لديادة قجرة االندان لفيؼ ووصف الغؾاىخ والديظخة عمييامؽ خالل اكتذاف 

مشغؾمة مؽ السعارف الستشاسقة التي يتؼ العالقات بيؽ الغؾاىخ السختمفة ...لحلػ يؾصف العمؼ بانو 
 التفكيخ والبحث واالستقراء الصجار حكؼ .الؾصؾل الييا مؽ خالل اتباع قؾاعج 

 اىجاف العمؼ :
 الفيؼ  - أ

 التفديخ  - ب
 التشبؤ - ت
 لزبط والتحكؼ ا - ث

 س : كيف يسكؽ تفديخ عاىخة ) تدخب الظالب مؽ السجارس ( في ضؾء اىجاف العمؼ ؟

 : Researchالبحث  -2
 التقري الكتذاف معمؾمات ججيجة تديؼ في نسؾ السعخفة.ىؾ 

 وبحلػ يعخف البحث العمسي بأنو : ىؾ تؾعيف االساليب والظخائق العمسية لمؾصؾل الى حقائق 
 ججيجة لالسيام في نسؾ السعخفة .

 
 السشيج : ىؾ الظخيقة الستبعة في تعميؼ شي معيؽ  -3

  :العلمي البحث منهج
 محاولة أي تحكؼ التي القاعجة أو السبجأ أو القانؾن  : تعشي البحث العمسي  مشيج فكمسة ىشا ومؽ

 و ، العمؾم أنؾاع لتعجد طبقا   ومتججدة ، متعجدة البحث ومشاىج . مجال أي وفي العمسية لمجراسة
 في الستعمؼ يدمكو الحي اإلطار تذكل عامة وقؾاعج بخظؾات جسيعيا تذتخك وىي .تججدىا
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 .عمسية حقيقة ألي العمسي تقييسو أو العمسية، دراستو أو بحثو،
 بقرج العمسية الحقائق تحجد عمسية ومشاىج أساليب بإتباع السشغؼ التقرييعخف ايزا بأنو :  

 .إلييا الججيج إضافة أو تعجيميا أو صحتيا مؽ التأكج

 : شروط البحث العلمي
 .تحقيق أىجاف عامة غيخ شخرية - 1
 .السذكمة ذات قيسة عمسية أو داللة اجتساعية عامة تكؾن  أن - 2
 .استخجام السشيج العمسي في الجراسة - 3
 .االلتدام بالحياد والسؾضؾعية - 4
 لتعسيؼ الشتائج . االستعانة باألدوات والسقاييذ - 5
 

 هج البحث  :امن الهدف من دراسة 
 .معيشة مؾاضيععمى فيؼ  ؼوتشسية قجراتيبسعمؾمات ججيجة  الستعمسيؽ  إثخاء- 1
 .بذأنيا إحكام وإصجار السذكالت دراسة في الشفذ عمى االعتساد- 2
 .التقري عؽ الحقائق  في السعتسجة العمسية القؾاعج و األساليب إتباع- 3
 .ججيجة نتائج إلى لمؾصؾل بيشيؼ والخبط االسمؾب العمسي في جسع البيانات  استخجام عمى التعؾد- 4
 .ونداىة بسؾضؾعية السؾاضيع معالجة عمى التعؾد- 5
 
 
 
 
 

 خطوات المنهج العلمي في البحث
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 الذعؾربالسذكمة -1
الغاىخة السخاد دراستيا تحجيجا  دقيقا ، وأن يعخف فيسا إذا كانت ىحه السذكمة  الستعمؼيجب أن يحجد 

أو الغاىخة ستشفع السجتسع في أي جانب مؽ جؾانب الحياة بذتى مجاالتيا، أم أّنيا ال تؤدي 
 الغخض السظمؾب مشيا.

 
 تحجيج او صياغة السذكمة -2

قالبا  عاما  لمسذكمة واآلراء حؾليا مثل مذكمة البظالة في السجتسع، والتي  الستعمؼيجب أن يزع 
تعّج مؽ السذكالت الخائجة ججا  اآلن، فاإلحداس بيحه السذكمة، والتفكيخ في سبب وجؾدىا، 

وتحجيجىا بالذكل الرحيح مؽ حيث السكان، والدمان، والفئة السدتيجفة فييا، والظخق السؤدية إلى 
عشج صياغتو ىحه السذكمة، ووضع خظؾات عسمّية لبجء  الستعمؼاما  ما يعشى بو حّميا، ىي تس

 دراستيا بذكل عمسّي ومسشيج.
 جسع السعمؾمات الستعمقة بالغاىخة-3

 مرادر السعمؾمات إلى: الستعمؼفي ىحه السخحمة يقدؼ 
 :إلى أصل السذكمة والسكان الرحيح لمبحث فييا،  الستعمؼىي السرادر التي تعؾد ب مرادر أولّية

كأن يبحث عؽ عجد العاطميؽ عؽ العسل السدجميؽ في ديؾان الخجمة السجنّية، إذن فجيؾان الخجمة 
 السجنّية ىشا ىؾ السرجر األصمي لجسع السعمؾمات الجقيقة والخسسّية.

 :استبيانا   الستعمؼن يعسل أي الحرؾل عمى السعمؾمات مؽ مرادر غيخ مؾثقة، كأ مرادر ثانؾّية
 لفئة العاطميؽ عؽ العسل، ويأخح معمؾمات مشيؼ حؾل سبب البظالة مثال  مؽ وجية نغخىؼ.

 وضع الفخضيات -4
السعمؾمات ويتأكج مشيا، عميو أن يزع مجسؾعة مؽ الفخضّيات التي يعتقج  الستعمؼبعج أن يجسع 

لػ اعتسادا  عمى السعمؾمات الجقيقة التي أّن فييا حال  وتفديخا  لمسذكمة التي يظخحيا البحث، وذ
 حرل عمييا، وخبختو الذخرّية، وتخسيشو لمؾقائع، وقخاءتو لمشتائج التي سيجشييا في السدتقبل.
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 اختبار وفحص الفخوض -5
مؽ الفخوض واختبارىا مؽ خالل طخق التي تعتسج عمى دراسة الغاىخة،  الستعمؼيجب أن يتأكج 

كاستخجام السشيج التجخيبّي في السختبخ إذا كانت الغاىخة السظخوحة لمجراسة بحاجة لمتجخيب، أو 
التجخيج، ومشاىج االستقخاء، واالستشباط، حيث يسكؽ لمباحث فحص ىحه الفخوض مؽ خالل وضع 

يات عمسّية سبقتيا، والتأكج مؽ أّن ىشاك عالقة وثيقة بيؽ الغاىخة مقارنات بيشيا وبيؽ فخض
السظخوحة لمجراسة، وبيؽ الفخضيات العمسية التي سبقتيا، وفحريا إذا ما كانت مقبؾلة مؽ 

إلى حقائق صافية ال تذؾبيا شائبة،  الستعمؼوجيات نغخ عمسّية أو مجتسعّية، حتى يرل 
 لحّل تمػ الغاىخة. ويدتخمص مشيا نتائج عسمّية وصحيحة

 تعسيؼ الشتائج -6
في ىحه السخحمة إلى ُلّب الحقائق، وأصل تكّؾن الغاىخة أو السذكمة، والخخوج  الستعمؼيتؾصل 

 بحمؾل عسمّية ومشظقّية تتؾافق مع متظمبات ومعظيات السجتسع التي تؾجج فيو.
 

 س/ حدد مشكلة من بيئتك واستخدم خطوات منهج البحث العلمي في حلها؟
 

 البحوث التربوية : 
استخجام الظخيقة العمسية في  ىؾ نذاط الحي يؾجو نحؾ تشسية الدمؾك في السؾاقف التعميسية بسعشى :

الظخائق واالساليب فاعمية في تحقيق االىجاف  معالجة مذكمة مؽ السذكالت التخبؾية باستخجام اكثخ
 التخبؾية .

 
 مجاالته :

 االىجاف التخبؾية  -1
 السقخرات الجراسية  -2
 الكتب السجرسية  -3
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 االدارة التخبؾية -4
 طخائق واساليب التجريذ  -5
 تكشؾلؾجيا التعميؼ  -6
 االشخاف الفشي -7
 اساليب التقييؼ -8
 الؾسائل التعميسية  -9

 وسائل تسؾيل التعميؼ  -11
 دراسة الستعمسيؽ  وخرائريؼ -11
 خرائص البشاء السجرسي -12

  
 محددات البحوث التربوية التربوي 

التخبؾية ألن الكثيخ مؽ ىحه السذكالت تتأثخ بالدمؾك اإلنداني السعقج مسا يدبب  تعقج السذكالت -1
 ضعف ا في التعخف عمى السذكمة.

ضعف القجرة عمى الزبط التجخيبي، فيشاك الكثيخ مؽ السذكالت أو الغؾاىخ التخبؾية غيخ قابمة  -2
 أن يشغخ حتى تحجث. الستعمؼلمتجخيب السخبخي، بل عمى 

ا ندبي ا اذا ما قؾرنت بالعمؾم تتغيخ الغؾاىخ ا -3 الجتساعية والخرائص اإلندانية تغيخ ا سخيع 
 الظبيعية.

لسعاييخ أخالقية ضسؽ السجتسع الؾاحج مثل التعميؼ السختمط  السذكالت التخبؾية خزؾع بعض -4
 وتقديؼ الظمبة حدب ندبة الحكاء.

 االتفاق عمى تعخيفات محجدة ليحه السفاهيؼ.الظبيعة السجخدة لبعض السفاهيؼ التخبؾية وعجم  -5
 السالحغة تجعل التخبؾية مذكمة السالحغة، وىي مذكمة تتختب عمى الظبيعة السجخدة لمسفاهيؼ -6

https://www.manaraa.com/post/3440/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
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، ولكششا ندتجل عميو مؽ  أكثخ صعؾبة مشيا في العمؾم الظبيعية  ، اذ ال يسكؽ مالحغة القمق مثال 
ا لمتفديخ مؽ قبل خالل الدمؾك الحي يقج يختبط بسفيؾم القمق،  ، الستعمؼويبقى ىحا الدمؾك خاضع 

 وقج يكتذف في الشياية أنو تفديخ خاطئ.
 تأثخ الؾضع التجخيبي بالسجخب أو السالحظ. -7
في العمؾم الظبيعية متظؾرة ودقيقة لكشيا لؼ ترل إلى السدتؾى  أدوات القياس دقة القياس، -8

السظمؾب في العمؾم اإلندانية، بذكل عام؛ ألن الدسات السقاسة يغمب عمييا التجخيج، ويعتسج 
 صجقيا عمى صحة التعخيف االجخائي.

 
 

 االتجاهات المعاصرة للبحث التربوي :
 الى قؾة فعالة في بشاء الجولة ومؾاكبة التظؾر التكشؾلؾجي اعتبارىا اداة تحؾل التعميؼ  -1
تحؾل اتجاه العسل في البحؾث التخبؾي  مؽ االتجاه الفخدي الى االتجاه الجساعي فؾجت  -2

 مؤسدات قائسة بحاتيا داخل وزارة التخبية وخارجيا.
مذكمة تعميسية اوتظؾيخ مجال مؽ مجاالت  لؼ يعج البحث ىجف وانسا اصبح وسيمة لسؾاجية  -3

 التعميؼ .
اصبح االىتسام بالبحؾث التخبؾية  باعتباره عمؼ واقع التعميؼ الى ماىؾ افزل وزيادة االىتسام  -4

 بابحاث التججيج التخبؾي .
 مؽ مؾضؾعات الساضي والحاضخ الى مؾضؾعات السدتقبل. تحؾل االتجاه في البحؾث التخبؾية -5
 البحؾث التخبؾية مؽ السجرسة والستعمؼ الى الظبيعة االجتساعية واالقترادية  تحؾل االتجاه في -6
االستفادة مؽ نتائج البحؾث التخبؾية في تظؾيخ واقع التعميؼ فاصبح االىتسام ىؾ كيف تخبط  -7

 مخاكد البحؾث بسخاكد العسل .
 استسخار العسل عمى زيادة وسائل واساليب دقة البحؾث التخبؾية. -8

https://www.manaraa.com/post/3235/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85

