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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 اوال: االختبارات ادٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ :

رؼذ االخزجبساد ِٓ أُ٘ أدٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّغزخذِخ فٟ ػذد وج١ش ِٓ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ، ٚف١ٙب ٠مَٛ 

اٌجبؽش ثزمذ٠ُ ػذد وج١ش ِٓ اٌّض١شاد إٌٝ اٌشخض اٌزٞ ٠غشٜ اٌفؾض ػ١ٍٗ ، ٚاٌٙذف ِٓ ٘زٖ األعئٍخ 

اٌى١ّخ ٚاٌزٟ ِٓ خالٌٙب ٠غزط١غ اٌجبؽش اٌؾىُ ػٍٝ فشد أٚ ػذد ِٓ أفشاد اٌؾظٛي ػٍٝ ػذد ِٓ اإلعبثبد 

 اٌّغّٛػخ  .

خزجبس ػذدا ِٓ األعئٍخ اٌشف١ٙخ أٚ اٌىزبث١خ  أٚ اٌشعَٛ أٚ اٌظٛس ، ٚاٌزٟ لبَ اٌجبؽش ثعػذاد٘ب ٠ٚشزًّ اال

 ثطش٠مخ و١ّخ أٚ و١ف١خ .

ذٜ األفشاد ، ِٚٓ صُ ٠مَٛ ثعػطبئٗ ػالِخ رٕبعت ِٚٓ خالي االخزجبس ٠غزط١غ اٌجبؽش إصبسح اعزغبثبد ِؼ١ٕخ ٌ

 اٌّمذاس اٌزٞ ٠ٍّىٗ ِٓ اٌغٍٛن اٌزٞ ٠مَٛ اٌجبؽش ثذساعزٗ .
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 أٔٛاع االخزجبساد

 ٌالخزجبساد أٔٛاع ِزؼذدح رخزٍف ثؾغت اٌٙذف اٌّطٍٛة ِٓ إعشاء ٘زٖ االخزجبساد ، ِٚٓ ٘زٖ األٔٛاع :

ٚرمغُ ٘زٖ االخزجبساد إٌٝ لغ١ّٓ  ّٚ٘ب :  االخزجبساد  أٔٛاع االخزجبساد ؽغت اإلعشاءاد اإلداس٠خ : -1

اٌفشد٠خ ٟٚ٘ االخزجبساد اٌزٟ ٠مَٛ اٌجبؽش ثزظ١ّّٙب خظ١ظب ٌم١بط عّخ ِب ٌذٜ اٌشخض اٌزٞ ٠غشٜ 

االخزجبس ػ١ٍٗ ، ٚاالخزجبساد اٌغّبػ١خ ٟٚ٘ االخزجبساد اٌزٟ ٠ظّّٙب اٌجبؽش ١ٌم١ظ ِٓ خالٌٙب عّخ ِب ٌذٜ 

 اٌزٞ ٠غشٜ االخزجبس ػ١ٍُٙ .ِغّٛػخ ِٓ األشخبص 

 

أٔٛاع االخزجبساد ٚفك ؽش٠مخ اإلسشبداد ٚاٌفمشاد : ٚرمغُ ٘زٖ االخزجبساد إٌٝ لغ١ّٓ أ٠ؼب ّٚ٘ب :  -2

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ ٚف١ٙب ٠مَٛ  اٌجبؽش ثطشػ ػذد ِٓ األعئٍخ ػٍٝ اٌّجؾٛس ثشىً شفٛٞ ِٚجبشش ، ِٚٓ 

ِب اٌمغُ اٌضبٟٔ فٙٛ االخزجبساد اٌىزبث١خ أٚ اٌزؾش٠ش٠خ ٚف١ٙب خالي أعٛثزٗ ٠غزط١غ اٌٛطٛي إٌٝ ِب ٠ش٠ذ ، أ

 ٠مَٛ اٌجبؽش ثعػطبء اٌّفؾٛط١ٓ األعئٍخ ِطجٛػخ ػٍٝ ٚسق ١ٌىٟ ٠غ١جٛا ػٕٙب ثشىً رؾش٠شٞ .

 أٔٛاع االخزجبساد ؽغت ِب ٠طٍت ل١بعٗ :  ٠ٚمغُ ٘زا إٌٛع ِٓ االخزجبساد إٌٝ خّغخ ألغبَ ٟٚ٘ -3

: 

: ٚرمَٛ ٘زٖ االخزجبساد ثم١بعخ اٌمذساد ٚاالعزؼذادد اٌؼم١ٍخ اٌّؼشف١خ ، ثبإلػبفخ إٌٝ  داخزجبساد االعزؼذا  - أ

 رٌه فعٔٙب رمَٛ ثم١بعخ  ثؼغ اٌّزغ١شاد اٌؼم١ٍخ .

 

اخزجبساد االرغب٘بد : ٚفٟ ٘زٖ االخزجبساد ٠مَٛ اٌجبؽش ثم١بعخ ا١ًٌّ اٌؼبَ ٌٍشخض ِٚذٜ رأص١ش ٘زا   - ة

 ا١ًٌّ ػٍٝ عٍٛوٗ .

بساد اٌشخظ١خ : ِٚٓ خالي ٘زٖ االخزجبساد ٠الؽظ اٌجبؽش ٔظشح اٌشخض اٌّفؾٛص ٌٕفغٗ اخزج  - د

 ٌٍٕٚبط ِٓ ؽٌٛٗ ، ِٚذٜ لذسرٗ ػٍٝ ِٛاعٙخ ِٛالف اٌؾ١بح اٌّخزٍفخ .

اخزجبساد ا١ٌّٛي : ِٚٓ خالٌٙب ٠زؼشف اٌجبؽش ػٍٝ األِٛس اٌزٟ ١ّ٠ً ٠ٚغؼٝ اٌشخض اٌّجؾٛس إٌٝ  - س

 رؾم١مٙب فٟ اٌّغزمجً .

اخزجبساد اٌزؾظ١ً : ٚف١ٙب ٠م١ظ اٌجبؽش و١ّخ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌشخض اٌّجؾٛس ، ٚاٌّٙبساد  - ط

 اٌزٟ ٠ىزغجٙب .

 خطٛاد إػذاد االخزجبساد

 إْ خطٛاد إػذاد االخزجبساد ِزشبثٙخ ، ِٚٓ اٌّّىٓ أْ ٠زُ شٍّٙب ف١ّب ٠ٍٟ :

 االخزجبساد .فٟ اٌجذا٠خ ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أْ ٠ؾذد ٘ذفٗ ِٓ إعشاء ٘زٖ  -1
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 صُ ػ١ٍٗ أْ ٠ؾذد ثؼذ اٌغٍٛن ، ٚثؼذ اٌّؾزٜٛ اٌزٟ ع١م١ظ ِٓ خالٌٙب أثؼبد االخزجبس . -2

 ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أْ ٠ؾذد ِؾزٜٛ اخزجبسارٗ ، ٚٔٛػٙب .   -3

رؾ١ًٍ ِفشداد االخزجبساد ؽ١ش ٠ؾذد اٌجبؽش ِؼبدي ِؼبًِ اٌز١ّض ، اٌغٌٙٛخ ، ٚاٌضجبد ٌىً ِفشدح ِٓ  -4

 خزجبس .ِفشداد اال

 ط١بغخ أعئٍخ االخزجبس ثطش٠مخ ع١ذح .   -5

 ط١بغخ رؼ١ٍّبد االخز١بس ، ٚٚػغ ٔظبَ ٌزمذ٠ش دسعبد االخزجبس . -6

 ِٓ صُ إخشاط اٌظٛسح اٌّجذأ٠خ ٌالخزجبس ، ٚرطج١مٙب ػٍٝ ػ١ٕخ ل١ٍٍخ ِٓ ِغزّغ اٌذساعخ . -7

أً٘ اٌخجشح ٚاالخزظبص ِٓ أعً ثؼذ رٌه ٠ؼشع اٌجبؽش اٌظٛسح األ١ٌٚخ ٌالخزجبس ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ  -8

 إثذاء إٌظبئؼ  ، ِٚٓ صُ ٠مَٛ ثععشاء اٌزؼذ٠الد اٌّطٍٛثخ  .

 ثؼذ رٌه ٠ظجؼ االخزجبس عب٘ض ٌالعزخذاَ .   -9

 ثؼذ رٌه ٠زأوذ  اٌجبؽش ِٓ طذلٗ اخزجبسٖ ٚصجبرٗ ، ِٚٓ صُ ٠مَٛ ثعػذاد د١ًٌ االخزجبس . -11

 خظبئض االخزجبس اٌغ١ّذ 

 بع١ّخ اٌزب١ٌخ خظبئض االخزجبس اٌغ١ّذ، ٚاٌزٟ رزّضً فٟ: رؾذّد اٌظفبد األع

اٌضجبد اٌّمظٛد ثبٌضجبد، ٘ٛ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔفظ اٌّٛلغ رمش٠جبً، أٚ اٌجمبء ػٍٝ ؽبٌٗ ٌفزشح ؽ٠ٍٛخ، ٠ٚمظذ -1

ٖ ِٓ األخطبء غ١ش إٌّزظّخ، اٌزٟ رؼّطً ػ١ٍّخ اٌم١بط، ٚأ٠ؼبً ل١بط االخزجبس  ّٛ ثّفَٙٛ صجبد االخزجبس٘ٛ خٍ

 مذاس رؾم١ك اٌغّخ اٌزٟ ٠ٙذف ٌم١بعٙب. ٌّ

اٌّٛػٛػ١خ اٌّمظٛد ثبٌّٛػٛػ١خ ٘ٛ ػذَ رأصش رطج١ك االخزجبس، ٚرظؾ١ؾٗ، أٚ أداح اٌم١بط اٌّغزخذِخ، -2

ٚرفغ١ش ٔزبئغٗ ثبٌؾىُ اٌزارٟ ٌٍّّظؾؼ، ٚرؼٕٟ أ٠ؼبً إخشاط سأٞ اٌّّظؾؼ، ٚؽىّٗ اٌشخظٟ ِٓ ػ١ٍّخ 

ِٓ لبَ ثبالخزجبس ػٍٝ ِٓ ٠ظّؾؼ ٚسلزٗ، ٚػذَ اخزالفٙب، ثبخزالف  اٌزظؾ١ؼ اٌمبئّخ، أٞ ػذَ رّٛلف ػالِخ

ب ٘ٛ اٌؾبي فٟ األعئٍخ  ّّ اٌّظؾؾ١ٓ ٌٙب، ف١ىْٛ اٌغٛاة ِؼذّاً، ِٚؾذداً عٍفبً، ال ٠خزٍف ػ١ٍٗ أؽذ، و

ّْ اٌّٛػٛػ١خ ٚعٗ آخش ٌٍضجبد.  اٌظذق ٌزؾم١ك اٌظذق ٠شاػٟ اٌّؼٍُ -3اٌّٛػٛػ١خ، ٚلذ ٠ؼزجش ثؼؼُٙ أ

ت اٌزم٠ُٛ ِالءِخ، ٚرٌه ثٙذف اٌزأّوذ ِٓ رؾم١ك اٌطبٌت ٘ذفبً رؼ١ّ١ٍبً ِؼ١ٕبً، ٌزٌه ٠ىْٛ ِٙزّبً ثزٛفّش أوضش أعب١ٌ

ّْ االخزجبس اٌظبدق ٠ىْٛ صبثزبً، ٚال ٠ّظؼ اٌمٛي  طذق اٌزم٠ُٛ فٟ االخزجبس اٌزٞ ٠ج١ٕٗ، ٚثزٌه ٠ّىٓ اٌمٛي، إ

ّْ اٌظذق ٠ٙزُ ثٕزبئظ  ّْ وً اخزجبس صبثذ ٠ىْٛ طبدلبً؛ أل اٌزم٠ُٛ اٌّؾذّدح، ٚرغبػذ طّؾخ رفغ١ش٘ب ػٍٝ إ

 رؾم١ك رٌه. 

 خطٛاد ػًّ االخزجبس اٌغ١ذ 
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 رؾذ٠ذ اٌغشع ِٓ االخزجبس. -1

 رؾؼ١ش ِبدح االخزجبس. -2

 ٚػغ أعئٍخ االخزجبس. -3

 رشر١ت األعئٍخ ٚرٕظ١ّٙب. -4

 ط١بغخ رؼ١ٍّبد ٚإسشبداد األعئٍخ. -5

 ١٠ٓ. ػشع االخزجبس ػٍٝ رٚٞ اٌخجشح ِٓ اٌزشثٛ-6

 رؼذ٠ً االخزجبس إرا وبْ ٕ٘بن ِالؽظبد. -7

 رطج١ك االخزجبس ػٍٝ اٌفئخ اٌّطٍٛثخ. -8

 .ػًّ ِؼ١بس ٌالخزجبس-9

 

 صب١ٔب: االعزج١بْ ) االعزفزبء (

االعزجبٔخ ٟ٘ اؽذٜ ٚعبئً عّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِشىٍخ اٌجؾش ٠ٚىْٛ االعزج١بْ ػٍٝ شىً اعئٍخ ِخزبسح   

ٌزغ١ت ػ١ٍٙب اٌؼ١ٕبد اٌّخزبسح ، ٠ٚغّٝ االعزج١بْ فٟ وض١ش ِٓ االؽ١بْ فٟ ثؼغ اٌجؾٛس االعزفزبء ٚ٘ٛ اؽذ 

ذاً ػٕذِب رىْٛ اٌؼ١ٕخ ٚاػؾخ ٚدل١مخ اٌٛعبئً اٚ االدٚاد االعبع١خ ثبٌجؾٛس ٌؾً اٌّشىٍخ ٠ٚىْٛ االعزفزبء ع١

ٚثزٌه ٠ؼشف االعزج١بْ ثأٔٗ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ فٟ ِٛػٛع ِب رٛعٗ اٌٝ ػذد ِٓ إٌبط العزطالع آسائُٙ 

ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد رخذَ اٌجبؽش فٟ ؽً ِشىٍزٗ ٚاِب اْ ٠ىْٛ االعزج١بْ ِفزٛؽبً اٚ ِغٍمبَ اٚ االص١ٕٓ 

بد ػٓ ؽش٠ك ِغّٛػخ االعئٍخ ِضجزخ ثبعزّبسح ٚرغّٝ ٘زٖ االعزّبسح ِؼبً ، ٠ٚزُ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛ

 االعزج١بْ 

 : رظ١ُّ االعزجبٔخ*

إر رزأٌف االعزجبٔخ فٟ . ٠مظذ ثزظ١ُّ االعزجبٔخ، أٞ إػذاد اٌشىً األٌٟٚ أٚ اٌّظٙشٞ ٌالعزجبٔخ 

ٚاٌج١بٔبد األ١ٌٚخ،  غالف االعزجبٔخ، ٚاٌخطبة اٌزٞ ٠ٛعٗ ٌٍّجؾٛس،: طٛسرٙب األ١ٌٚخ ِٓ طفؾبد، ِٓ ِضً

٠ٚزطٍت رظ١ُّ االعزجبٔخ، ِشاػبح اٌمٛاػذ . ٚفمشاد أٚ أعئٍخ االعزجبٔخ، ٚاٌزٟ رذٚس ؽٛي أ٘ذاف اٌجؾش

 : اٌزب١ٌخ، ٟٚ٘

 ..أ ـ رؾذ٠ذ اٌٙذف ِٓ اعزخذاَ االعزجبٔخ

 .ة ـ اشزمبق فمشاد طٍخ ثأ٘ذاف اٌجؾش،

عٌٙٛخ اٌفمشاد أٚ األعئٍخ ثؾ١ش : االعزجبٔخ، ِضً ِشاػبح اإلسشبداد اٌالصِخ ػٕذ ط١بغخ فمشاد أٚ أعئٍخ -ط

 ٠ّٚىٓ فّٙٙب ثٛػٛػ. , ال رؾزًّ أوضش ِٓ ِؼٕٝ
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رغش٠ت االعزجبٔخ فٟ طٛسرٙب األ١ٌٚخ، ٚرٌه ثؼشػٙب ػٍٝ ِغّٛػز١ٓ، األٌٚٝ، ٚرىْٛ ِٓ أفشاد  - د

 .ٚرىْٛ ِٓ اٌّزخظظ١ٓاٌّغزّغ األطٍٟ ٌٍذساعخ؛ ٌٍزأوذ ِٓ ٚػٛػ فمشارٙب أٚ أعئٍزٙب ٚوفب٠زٙب، ٚاٌضب١ٔخ، 

 .٘ـ ـ اٌزأوذ ِٓ طذق االعزجبٔخ ٚصجبرٙب، ٚرٌه ثبعزخذاَ األعب١ٌت اإلؽظبئ١خ اٌّؼشٚفخ فٟ ٘زا اٌشأْ

 

 : أنهاع االستبانة
االستبانة السغمقة، واالستبانة السفتهحة، واالستبانة السغمقة : لالستبانة أربعة أنهاع ىي 

الباحث أف يكتفي بشهع واحج، أو يجتسع في االستبانة أكثخ  وبسقجور. السفتهحة، واالستبانة السرهرة
 : وفيسا يمي عخض ليحه األنهاع. ويتهقف تحجيج نهع االستبانة عمى طبيعة السبحهثين. من نهع

 (: أو السقيجة)أ ػ االستبانة السغمقة 
ات وىحا الشهع من االستبانات يظمب من السبحهث اختيار اإلجابة السشاسبة من بين اإلجاب 
ويتدم االستبياف السغمق بديهلة اإلجابة عن فقخاتو، ويداعج عمى االحتفاظ بحىن السبحهث . السعظاة

ويعاب عميو، أنو ال يعط معمهمات كافية، . مختبظًا بالسهضهع، وسيهلة تبهيب اإلجابات وتحميميا
هث أو وغسهض مهقف السبحهث، إذ ال يجج الباحث من بين اإلجابات ما يعبخ عن تخدد السبح

 .وضهح اتجاىاتو
 
 

 (:أو الحخة)ب ػ االستبانة السفتهحة 
. وىحا الشهع من االستبانات يتخؾ لمسبحهث فخصة التعبيخ بحخية تامة عن دوافعو واتجاىاتو 

ويعاب عميو أف بعض السبحهثين . ويتدم االستبياف السفتهح بأنو يتيح لمسبحهث حخية التعبيخ دوف قيج
وأنو ال يرمح إال لحوي التأىيل العمسي، وأنو يتظمب وقتًا . عمهمات ميسةقج يححفهف عن غيخ قرج م

 . لإلجابة عن فقخات أو أسئمة االستبياف، وصعهبة تحميل إجابات السبحهثين
 : جػ ػ االستبانة السرهرة

وىحا الشهع يقجـ رسهمًا أو صهرًا بجاًل من الفقخات أو األسئمة السكتهبة؛ ليختار السبحثهف من  
األطفاؿ، : ويتدم االستبياف السرهر بسشاسبتو لبعض السبحهثين، من مثل. ا اإلجابات السشاسبةبيشي

جحب انتباه وإثارة أو الخاشجين محجودي القجرة عمى القخاءة والكتابة، ومقجرة الخسهـ أو الرهر في 
يسكن الحرهؿ اىتساـ السبحهثين أكثخ من الكمسات السكتهبة، وجسع بيانات أو الكذف عن اتجاىات ال 

 . عمييا إال بيحه الظخيقة
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ويعاب عمى االستبياف السرهر، بأنو يقترخ استخجامو عمى السهاقف التي تتزسن خرائص برخية 
يسكن تسييدىا وفيسيا، ويحتاج إلى تقشين أكثخ من أي نهع آخخ، وخاصة إذا كانت الخسهـ أو الرهر 

 . لكائشات بذخية
 : د ػ االستبانة السغمقة السفتهحة

وىحا الشهع من االستبانات ال يتخؾ لمسبحهث فخصة التعبيخ في إجاباتو، بل عميو اختيار  
ويتدم ىحا . الحخية االجابة تيح لو اخخى ت ومخة . مخة اإلجابة السشاسبة من بين اإلجابات السعظاة

أفزل أنهاع السغمق واالستبياف السفتهح، وليحا يعج ىحا الشهع من  الشهع بتهافخ مدايا االستبياف
 .االستبانة

   : تظبيق االستبانة
 : أ ػ أسمهب االتراؿ السباشخ 

معخفة : ويحقق ىحا األسمهب مدايا، من مثل. وىه أف يقابل الباحث أفخاد العيشة فخدًا فخداً  
الباحث بانفعاالت السبحهثين مسا يداعجه عمى فيم استجاباتيم وتحميميا، ويجيب الباحث عن بعض 

ثين الستعمقة باالستبانة، ويذعخ السبحهثهف بججية الباحث وحخصو عمى إجابات دقيقة أسئمة السبحه 
 .وصادقة

 
 

 : ب ػ أسمهب االتراؿ بالبخيج
وىه أف يدتعين الباحث بالبخيج إلرساؿ ندخ من االستبانة لمسبحهثين في مهاقعيم الدكشية   
ية االتراؿ بإعجاد كبيخة من إمكان: ويحقق استخجاـ ىحا األسمهب مدايا، من مثل. والهعيفية

السبحهثين الحين يعيذهف في مشاطق جغخافية متباعجة، وتهفيخ الكثيخ من الجيهد واألوقات والشفقات 
 .عمى الباحث

 : جػ ػ أسمهب االتراؿ السباشخ واالتراؿ بالبخيج
 وىه أف يقابل الباحث السبحهثين، ويهضح ليم اليجؼ من االستبانة، ثم يدمسو ليم، وبعج 

الفخاغ من اإلجابة عشو، يزعو السبحهثهف في صشجوؽ يحسمو الباحث دوف أي عالمة تسيدىم وتجؿ 
السقابمة أو , عمى شخرياتيم، ثم يكخر عخض االستفتاء مخة أخخى عمى السجسهعة ذاتيا باستخجاـ

يا لن ويتدم ىحا األسمهب بتحكيقو درجة من طسأنيشة السبحهث عمى سخية اإلجابة وثقتو بأن. البخيج
 .تعخضو لزخر أو نقج، كسا أنو يذعخ السبحهث بأىسية االستبانة، وأىسية التعبيخ عن رأيو 
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