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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 

 :  البحث النمائي: ثالثا  

وٌتطلة  .  تهدف الدراسة التً تستخدم البحث النمائً معرفةة التيٌٌةراا التةً تحةدث بععةل اامةل الة م 

تعرٌف البحث النمائً، ، وأنماطه، مع االستشهاد بأمثلة للبحةوث النمائٌةة، و ةً : توضٌح البحث النمائً

 :كما ٌلً

 :  ـ تعريف البحث النمائي 1

ٌهتم بدراسة العالقاا الحالٌة بٌ  بعض المتيٌةراا "ٌعرف البحث النمائً، بأنه ذلك النوع الذي   

 " .فً موقف أو ظرف معٌ  ووصعها، وتعسٌر التيٌراا الحادثة فً تلك العالقاا كنتٌجة لعامل ال م 

 :  ـ أنماط البحث النمائي 2

 : للدراسة النمائٌة نمطا ،  ما  

 : نساني أ ـ النمط النمائي اال

و ذا الةنمط معنةً بةالتيٌراا التةً تحصةل للظةوا ر، ومعةدل  ةذا التيٌةراا، والعوامةل المة ثر    

وٌتضةةم   ةةذا الةةنمط نةةواٌ  مةة  . فٌهةةا، والسةةٌما مةةا ٌتعلةةا منهةةا بةةالنمو اتنسةةانً فةةً مختلةةف جوانبةةه

 :الدراساا

 :  الدراسات الطولية -

كأ  ٌدرس الباحث النمو العقلً أو النمو . محدد  وتعنً إجراء دراسة لظا ر  معٌنة خالل فتر   منٌة
 .االجتمااً لمجمواة م  األطعال خالل فتراا  منٌة محدد 

 :  الدراسات المستعرضة -

كةأ  ٌةدرس الباحةث . وتعنً إجراء دراسة الى أكثر م  مجمواة م  الظوا ر خالل فتر   منٌة محةدد 

مةة  األفةةراد بأامةةار مختلعةةة خةةالل فتةةر   منٌةةة النمةةو العقلةةً أو النمةةو االجتمةةااً ألكثةةر مةة  مجمواةةة 

 .محدد 
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 : ب ـ النمط االتجاهي

و ذا النمط معنً بدراسة ظا ر  معٌنة كما  ً فةً الواقةع، ومتابعةة دراسةتها خةالل أوقةاا مختلعةة   

 بقصد جمع البٌاناا، وتحلٌلها، ومعرفة االتجا اا اليالبة فٌها، وبالتالً التنب  بمةا  ةو محتمةل أ  ٌحةدث

 .فً المستقبل

 : ـ أمثلة للبحوث النمائية 3

 .فً محافظة بيداد( روضة ـ تمهٌدي. )ـ النمو الليوي لألطعال خالل مرحلة رٌاض األطعال

 .ـ النمو الجسمً لطال  المرحلة الثانوٌة خالل اام دراسً فً محافظة بيداد

 .االبتدائًـ دراسة اتجا اا طال  كلٌاا المعلمٌ  فً العراق نحو مهنة التدرٌس 

 : ـ مزايا المنهج الوصفي  

تقةةدم البحةةوث التربوٌةةة التةةً تسةةتخدم المةةنهئ الوصةةعً فوائةةد كثٌةةر ، ٌمكةة  أ  تسةةهم فةةً  
 : وم   ذا العوائد. تحقٌا فهم لمختلف الظوا ر اتنسانٌة

 .توفر البحوث التربوٌة بٌاناا دقٌقة ا  واقع الظوا ر أو األحداث محل اناٌة البحوث -

العالقةاا بةٌ  األسةبا  والنتةائئ، : العالقاا بٌ  الظوا ر القائمة وتوضٌحها، مة  مثةل استخراج -
 .األمر الذي ٌسااد فً تعسٌر بعض البٌاناا ذاا الصلة بالظوا ر 

تسااد البحوث التربوٌةة فةً شةرل الظةوا ر التربوٌةة العامةة التةً تواجةه المجتمةع وتكشةف اة   -
 .االتجا اا المستقبلٌة 

والمربٌ  بالمعلوماا التً تعتح أمامهم مجاالا جدٌةد  قابلةة للبحةث والدراسةة فةً  ت ود الباحثٌ  -
 .مجال التربٌة

تسااد الى التنب  بمستقبل الظوا ر المختلعة، وذلك الةى ضةوء معةدل التيٌةر السةابا والحاضةر  -
 .لهذا الظوا ر

 :  ـ عيوب المنهج الوصفي

عً صةعوباا، األمةر الةذي مة  تواجه البحوث التربوٌة التً تستخدم المنهئ الوصة  

 :  شأنه أ  ٌقلل م  قٌمة  ذا البحوث ومنها

الةةدوافع، : صةةعوبة قٌةةاس بعةةض الخصةةائه التةةً تهةةم البةةاحثٌ  فةةً السةةلوك اتنسةةانً، مةة  مثةةل -

 .وسماا الشخصٌة كما ٌصع  ا لها ا  بعضها البعض
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ٌتعلةا بالخلعٌةاا اتنسةانً فٌمةا صعوبة تحدٌد المصطلحاا  وذلك بسب  اختالف دارسً السةلوك  -

 .العلمٌة لهم، أو النتماءاتهم المختلعة

صةةعوبة فةةرض واختبةةار العةةروض  وذلةةك ألنهةةا تةةتم بواسةةطة المالحظةةة وجمةةع البٌانةةاا الم ٌةةد   -

والمعارضة للعروض دونما استخدام التجربة فً اختبةار أو التحقةا مة  صةحة العةروض، األمةر 

 .المناس  الذي ٌقلل م  مقدر  الباحث الى اتخاذ القرار 

صعوبة تعمٌم النتةائئ  وذلةك أل  البحةوث التةً تسةتخدم المةنهئ الوصةعً تركة  الةى حةد  منةً  -

معٌ  وحد مكانً معٌ ، وبالتالً مة  الصةعوبة بمكةا  تعمةٌم النتةائئ  نظةرال أل  الظةوا ر تتيٌةر 

 .بتيٌر المكا  وال م 

 .صعوبة التنب   نظرال لتعقد الظوا ر اتنسانٌة بسب  تيٌر ا -

 
ل : البحث التجرٌبًث  الثا

تعرٌعه : ٌعد البحث التجرٌبً ادق انواع البحوث واكثر ا المٌة اذ انه ال ٌقتصر الى   
مجرد سرد تارٌخ حادثة معٌنة وقعا فً الماضً او مجرد وصف الظوا ر التً 
تتناولها الدراسة كما ٌحدث ااد  فً البحوث الوصعٌة. انما ٌهدف الى دراسة االسبا  

 تمك  وراء الظوا ر والتوصل الى نتائئ ٌمك  االاتماد الٌها فً توقع المستقبل .التً 
  -بعض المعا ٌم المتعلقة بمنهئ البحث التجرٌبً :

 -العامل المستقل)المتيٌر المستقل( :
العامل الذي نرٌد ا  نقٌس مدى تأثٌرا الى الموقف وٌسمى بالمتيٌر التجرٌبً أي  -

 المتيٌر التابع . الذي نرٌد أ  نقٌس أثرا فً
  -العامل التابع ) المتيٌر التابع (:

 . الٌه تأثٌر المتيٌر المستقبل الذي ٌكو العامل الناتئ  -
العامل الدخٌل :  و العامل الذي ٌمك  ا  ٌ ثر الى التجربة والٌستطٌع الباحث  -

 التحكم به مثل تيٌ  اومرض بعض الطلبة داخل اٌنة البحث.
 

 -المجمواة الضابطة :
لمجمواة التً لم تتعرض لتأثٌر المتيٌر التجرٌبً الجدٌد وبقٌا تحا تأثٌر المتيٌر ا

الطبٌعً أو العادي وتتضح ا مٌة البحث بالنسبة لتلك المجمواة فً كونها اساس الحكم 
 الى مدى العائد  الناتجة ا  تطبٌا المتيٌر التجرٌبً .
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  -المجمواة التجرٌبٌة :

 
متيٌر التجرٌبً او المتيٌر المستقل لمعرفة تأثٌر  ذا المتيٌر المجمواة التً تتعرض لل

فٌها المجمواة التً تعرضا للمتيٌر التجرٌبً الجدٌد )التدرٌس باستخدام الحاسو ( 
 وذلك بهدف معرفة اثر المتيٌر التجرٌبً فٌها . 

 
 

 


