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منهج البحث
 من عناصر البحث التر 

ً
 رئيسا

ً
.بوي يعد منهج البحث عنصرا

:فائدته

.تحديد الحاالت التي يستخدم فيها منهج البحث

وتحليلهاتحديد الطريقة التي يسلكها الباحث في جمع البيانات

.الحكم على جودة البحث



التصميمتصنيف البحوث حسب 

بحوث تجريبيةغير تجريبيةبحوث

وصفيبحثتاريخيبحث

دراسات العالقات النمائيةالدراسات التطورية بحث مسحي

االرتباطيةالدراسات الدراسات العلية املقارنة



(الدراسات املسحية)تعريف البحث املسحي

م ذلك النوع من البحث الذي يت"املسحي يقصد بالبحث 
يرة بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كب
يعتها منهم؛ وذلك بقصد وصف الظاهرة املدروسة من حيث طب

ة ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالق
"أو استنتاج االسباب



(الدراسات املسحية)تعريف البحث املسحي

هو الدراسات التي تتم من خالل جمع :وعرف أيضا بأنه
بهدف التعرف إلى تلك , ما معلومات وبيانات عن ظاهرة 

القوة والتعرف إلى جوانب, لها الظاهرة وتحديد الوضع الحالي 
.والضعف فيها



:حاالت استخدام البحث املسحي
:يلي يختار الباحث التربوي البحث املسحي عندما يريد ما 

على جمع البيانات ذات الصلة بالظاهرة األمر الذي يعين الباحث
.وصف الظاهرة بصورة دقيقة كما هي في الواقع

استخدام أعضاء هيئة التدريس ملصادر املعلومات :مثال
بد العزيز الببليوجرافية في مكتبة قسم الطالبات بجامعة امللك ع

بجدة
عمل مقارنات بين ظاهرتين أو مشكلتين أو أكثر.

ات التربية التربوي في كليات املعلمين وكليللهدردراسة مقارنة :مثال
.الجامعية في اململكة العربية السعودية



:حاالت استخدام البحث املسحي
:لي ييختار الباحث التربوي البحث املسحي عندما يريد ما 

تقويم ظاهرة أو مشكلة معينة.

لسعودية دراسة تقويمية لتجربة وزارة التربية والتعليم ا:مثال
.الكبار في تعليم 



:خطوات تطبيق البحث املسحي
:تتمثل خطوات البحث املسحي مرتبة فيما يلي

:توضيح ماهية مشكلة البحث-1
كلة،املشمقدمة، وتحديد : وتتطلب هذه الخطوة تناول عناصر، مثل

البحث،وصياغة أسئلة فرعية، وفرض الفروض، وتحديد أهمية 
.ومصطلحاتهوتحديد أهداف البحث، وحدوده، وجوانب قصوره،

:مراجعة الكتابات السابقة-2
،النظري وتتطلب هذه الخطوة تناول عنصرين هامين، هما االطار 

.والدراسات السابقة



:خطوات تطبيق البحث املسحي
:تحديد إجراءات البحث-3

يقة وتتطلب هذه الخطوة تحديد مجتمع البحث، وتحديد عينته وطر 
تصميمها،اختيارها واألدوات املراد استخدامها وتناول إجراءات 

ب تحليل وتحكيمها، وتطبيقها، وجمعها، وإجراء صدقها، وثباتها، وأسالي
.بيانات الدراسة

:تحليل البيانات وتفسيرها-4
اسطة وتتطلب هذه الخطوة تحليل البيانات بصورة كمية وعرضها بو 

 .رهاجداول إحصائية أو رسوم بيانية، ثم يناقشها  أي البيانات  ويفس



:خطوات تطبيق البحث املسحي
:عمل ملخص للبحث وتوصياته-5

 ملا تم في الجزء النظري وامليداني
ً
للبحث، كما وتتطلب هذه الخطوة عرضا

 للتوصيات التي قدمها الباحث، واملقترحات ب
ً
شأن تتطلب عرضا

 .دراسات أو بحوث مستقبلية



أنماط املنهج الوصفي املسحي

دراسات 
حتليل 
املضمون

دراسات 
ملحتليل الع

دراسات 
الرأي العام

دراسات 
املسح 

االجتماعي

دراسات 
املسح 
املدرسي



دراسات املسح املدرس ي-1
بدراسة املشكالت ويهتم هذا النمط 

ر املتعلقة باملجال التربوي، والتي تدو 

املعلم، واملتعلم، وأهداف : حول 

التربية، واملنهج املدرس ي بمفهومه 

.الواسع

دور العائلة السعودية في دعم خطط:مثال
املدرسة للنهوض بمستويات األبناء

.التعليمية



االجتماعياملسح دراسات -2

تويهتم هذا النمط بدراسة املشكال 

أو الظواهر املتعلقة باملجال 

ويعد هذا املسح وسيلة .االجتماعي

فعالة في رصد الواقع الحالي 

.للظاهرة؛ لتطوير هذا الواقع

شاط تأثير مستوى الدخل على الن: مثل
.الثقافي لسكان جدة



العامالرأي دراسات -3
وتهتم هذه الدراسات بموقف الرأي

العام أو الجماعات إزاء مشكلة 

.معينة في زمن معين
ما هو رأي السيدات السعوديات : مثل

بوجود أندية رياضية موزعة في أنحاء 
اململكة 



حتليل العملدراسات -4
ويهتم هذا النمط بدراسة املعلومات

املرتبطة بعمل معين، بحيث 

 
ً

 وشامال
ً
 دقيقا

ً
تتضمن وصفا

.بهذا العملاملنوطةللواجبات 

يقوم رئيس شعبة املهن الهندسية : مثل
ندسية باإلشراف على تنفيذ برامج املهن اله

في كليات املجتمع الحكومية والخاصة



:املقارن البحث السببي 

هو ذلك النوع من البحوث الذي يطبق لتحديد األسباب
من خالل و ذلك, املدروس املحتملة التي لها تأثير على السلوك 

.بهف مقارنة من يسلك ذلك السلوك بمن ال يسلكه أو يتص
الذي البحث” : املقارن البحث السبيي ” كرلينجر”يعرف و 

(  سباب األ أو ) املستقلة يقوم فيه الباحث بدراسة املتغيرات 
التابعة رات ملحاولة معرفة عالقاتها املحتملة و آثارها على املتغي

.



البحث السببي املقارن 
:املقارن و يتضمن التصميم األساس ي للبحث السببي 

تقارن مجموعتين من األفراد تختلفان فى أحد املتغيرات املستقلة و

.التابعة النتائج بالنسبة ألحد املتغيرات 

يدرس الباحث أثر الفشل الدراس ي على مفهوم الذات لدى:  مثال

..الثانوية طالب املرحلة 

فيختار الباحث مجموعة من الطلبة الناجحين و مجموعة آخري من 

هوم الراسبين من كل صف من صفوف املرحلة الثانوية ثم يقارن مف

الذات بين مجموعة الناجحين و مجموعة الراسبين 



:الدراسات السببية املقارنة

:آخرمثال 
يريد باحث دراسة أسباب حوادث السيارات فإنه 

 من حوادث السيارات و يحلل كل حادث ملعرفة
ً
يأخذ عددا

:يلي أسبابه كما 
.التهور السرعة و : هي أسبابه “ أ”الحادث 
.الطقس السرعة و : هي أسبابه “ ب”الحادث 
.الطريق السرعة و : هي أسبابه “ ج”الحادث 

.السيارة السرعة و صالحية : هي أسبابه “ د”الحادث 



مجاالت استخدام البحث السببي املقارن 

:اآلتية يستخدم فى املجاالت 

.تلفة املخدراسة أوجه الشبه و االختالف بين أنماط السلوك -1

.دراسة النظم االجتماعية فى املجتمعات املختلفة-2



حدود استخدام البحث السببي املقارن 

ن يستخدم هذا النوع من البحوث عندما يهدف الباحث إلى الكشف ع

.األسباب املحتملة و ال يمكن إخضاع السلوك للتجريب

:مثال

ة و فإذا ما أراد الباحث معرفة أثر عدم الغياب و املشاركة فى األنشط

الب حل الواجبات املنزلية على رفع مستوي التحصيل الدراس ي للط

يختار الباحث مجموعتان من الطالب إحداهما ذات تحصيل مرتفع و

قةأثرالساباألخرى ذات تحصيل منخفض ثم يبحث عما إذا كان للعوامل 
.التحصيل فى ارتفاع 



اإلرتباطيالبحث 

نبياالرتباطيةالعالقاتلدراسةيسعىالذيالبحثهو 
عالقةالمعرفةيحاول الباحثأنحيث،املختلفةاملتغيرات

أخرى اهرةظفييصاحبهالذيوالتغييرمعينةظاهرةتغيربين
اإلحصائيةاألساليباستخدامطريقعن



ي لو أردنا التعرف على أسباب ضعف الرضا الوظيفي ف:مثال
مؤسسة ما، وتصور الباحث وجود عالقات معينة بين عدد من 

العالقات املتغيرات، ومن ثم قام بصياغة الفرضيات التي تصور هذه
:على النحو التالي
ا هناك عالقة ارتباطية ذات داللة بين الرض: الفرضية األولى

.الوظيفي ومستوى األجور 
مالئمة هناك عالقة ارتباطية ذات داللة بين مدى: الفرضية الثاني

.بيئة العمل والرضا الوظيفي
توى هناك عالقة ارتباطية ذات داللة بين مس: الفرضية الثالثة

األجور ومعدل دوران العمل



االرتباطيةالدراساتمنالهدف

بينالعالقاتتحديدخاللمنمهمةلظاهرةفهمناتوضيح
املتغيرات

املتغيراتبينالعالقاتوصف

مننتج ,الرئةسرطانيسببالتدخينبأنالسائداالعتقادلامث
لعالقةلارتباطيةأدلةعلىاعتمدتالحيواناتعلىتجريبيةدراسات

(الرئةبسرطانواإلصابةالتدخينمستوى )بين



االرتباطيللمنهجأمثلة

بينــاالرتباطهذاومقدارــارتباطثمةيوجدكانإذامااذا اردنا معرفة 

بينوينةمعمدرسةفياملتوسطالثالثالصففيالتالميذذكاءنسبة)
(املاضيةالدراسيةالسنةفيالرياضياتمادةفيدرجاتهم

تلميذاللدىالذكاءنسبةزادتكلماأنهمؤداهفرضإلىالعامةاالنطباعاتأساسعلىتصلقد
أنيمكنك،العالقةمقداروتحديدالفرضهذاصدقتختبرولكي،الرياضياتفيدرجتهزادتكلما
بسيطببحثتقوم

.واالبتكارالذكاءبينالعالقة •
.والقلقالتحصيلبينالعالقة •
الطالببتحصيلعالقتهواملعلمأسلوبوضوح •



االرتباطيالبحثيطبقكيف

.املشكلةتوضيح1.

 .السابقةالدراساتمراجعة2.

 البحثتصميم
 
:التاليةللخطواتطبقا

.دراستهااملراداملتغيراتتحديد .1
.العينةاختيار .2
.البحثأداةاختيارأوتصميم .3
لةمشكيالئمالذياالرتباطمقياساختيار .4

البحث



التتبعيالبحث

فييراتاملتغبعضبينالحاليةالعالقاتبدراسةيهتمالذيالنوعذلك
تلكفيالحادثةالتغيراتوتفسير ,ووصفهامعينضرفاوموقف

الزمنلعاملكنتيجةالعالقات

التتبعيالبحثأساليب

املستعرضاملسح
الطوليملسحا



املستعرضاملسح
غيركلبشاالستجابةفيالتغيرأوالتطور مقدارلقياسيطبقماوهو

 .مباشر
 يجرى حيث

ً
،لفةمختعمريةفئاتذاتعينةاختياربواسطةواحدةمرة

علىالزمنرأثيتضحاملطروحاملوقفنحوالفئاتتلكاستجابةوبمقارنة
.االستجابةفيالتغيرأووالتطور النمو



الطولياملسح
شكلباالستجابةفيالتغيرأووالتطور النمومقدارلقياسيجرى ماوهو

مباشر
األولىرةاملفيالدراسةنتائجوبمقارنة،مرةمنأكثرفيالدراسةتجرى حيث

 الثانيةاملرةفيبنتائجها
ً
أووالتطور والنمفيالوقتعاملأثريتضحمثال

.املطروحاملوقفنحواالستجابةفيالتغير



جديددراس ينهجملاالبتدائيةاملرحلةفيللمتعلمينالتحصيلياملستوى دراسةعندمثال
األول الصفتالميذمنعدداختيارعلىالدراسةتقومو  .الحديثةالرياضياتفي

فيتستمرالدراسةهذهومثل ,ابتدائيالسادسالصفحتىالدراسةوتظلاالبتدائي
تمالذيناألطفالمجموعةنفسالدراسةتشملحيث ,سنواتستملدةطولها

(مسح طولي) .اختيارهم

منعدداختياريتمحيثدراسيةفرقةكلمناالطفالمنعدداختياريتممثال
الثالثالصفمنآخروعددالثانيالصفمنآخروعددابتدائياألول الصفتالميذ
تكون األعدادوهذه ,والسادسوالخامسالرابعالصفمنكلمنمماثلوعدد

(مسح مستعرض) .الدراسةاطفالمجموعة



التتبعيالبحثيطبقكيف

توضيح املشكلة وتحديد أهداف البحث.

 مراجعة الدراسات السابقة.

تصميم البحث.

جمع املعلومات.

تحليل املعلومات وعرض النتائج.



:تحليل املضمون 

مجموعة الخطوات املنهجية التي تسعى إلى : بأنه( 2000عبد الحميد،)عرفه 
ني من خالل اكتشاف املعاني الكامنة في املحتوى ،والعالقات االرتباطية لهذه املعا

.املحتوى البحث الكمي ،املوضوعي ،واملنظم للسمات الظاهرة في هذا 



:خطوات تحليل املضمون 

صياغة مشكلة البحث وفروضه أو تساؤالته.

تحديد مجتمع البحث والعينة موضع االختبار.

لذي سيتم اختيار وحدة التحليل وتعريفها و إعداد التصنيفات لفئات املضمون ا
.تحليله وتعريفها إجرائيا

 تأسيس نظام حساب كمي.

 إجراء دراسة استكشافية لتحقيق الثبات.

 ترميز املضمون بناًء على التعريفات اإلجرائية التي تمت صياغتها.

صنيفاتتحليل البيانات التي تم استخالصها ومناقشتها في ضوء جداول أو ت.

 واإلحصائيةاستخالص االستنتاجات وتفسير املؤشرات الكمية.



:تحليل املضمون وحدات 

يابها و هي وحدات املحتوى التي يمكن إخضاعها للعد و القياس و يعطي وجودها أو غ
.  الكميةتكرارها دالالت تفيد الباحث في تفسير النتائج 



:خمسة وحدات رئيسية هي هناك 

.  عن رمز أو مفهوم أو مدلول تعبر :  وحدة الكلمة -1

.فكرة يدور حولها موضوع التحليل عبارة عن جملة أو : وحدة املوضوع الفكرة -2

.تشير إلى األشخاص أو الشخص محور االهتمام : وحدة الشخصية -3

.وني قد تكون خطاب أو كتاب أو برنامج تلفزي: الوحدة الطبيعة للمادة اإلعالمية -4

على املساحة املقاييس املادية التي يتبعها الباحث للتعرف: مقاييس املساحة و الزمن -5
التي استغرقتها أو املدة الزمنية, التي تشغلها املادة املنشورة في الكتب أو الصحف املطبوعة

.املادة في اإلعالم



:املالحظة 

وك فردي أو نحو سلأو غير املقصود واملوجه االنتباه املقصود : عرفها العساف بأنها
صف سلوك جماعي معين بقصد متابعته ورصد تغيراته ليتمكن الباحث بذلك من و 

.فقط أو وصفه وتحليله أو وصفه وتقويمه 



علمي وسيلة أو أداة من وسائل وأدوات البحث ال: بأنها تعريفها إجرائياويمكن
لبيانات والتي يستخدمها الباحث أو غيره بصورة مقصودة أو غير مقصودة لجمع ا

ب ما واملعلومات من مصادرها تجاه أمر معين لدراسته وفق ضوابط وطرائق حس
.وتفرضه اإلمكانيات  الظروف تقتضيه



أنواع املالحظة

من حيث القصد

غير 

مقصودة
مقصودة

من حيث  اتصال 

الباحث

غير 

مباشرة
مباشرة

من حيث دور 

الباحث

مالحظة 

غير 

مشاركة

مالحظة 

مشاركة

من حيث درجة 

الضبط

منظمة

مضبوطة

محددة

بسيطة

طبيعية

غير 

محددة



املنهج التجريبي وشبه التجريبي

:تعريف املنهج التجريبي 

صارم وعزل هو دراسة أثر متغير على متغير آخر بطريقة تعتمد على التحكم الكمي ال
.  املتغيرات التي يمكن أن تتدخل دون قصد منا أثناء التجريب 

:  ذلكمثال 

.دراسة أثر النشادر على املاء



املنهج التجريبي وشبه التجريبي

:تعريف املنهج شبه التجريبي 

.  ي املتغيراتهو دراسة العالقة بين متغيرين على ما هما عليه في الواقع دون التحكم ف
.يرأو هو الذي يقوم في األساس على دراسة الظواهر اإلنسانية كما هي دون تغي

:  ذلكمثال 

.  والطالقأنه إذا أردنا معرفة العالقة بين اإلدمان على املخدرات 



الفرق بين املنهج التجريبي وشبه التجريبي

املنهج شبه التجريبي املنهج التجريبي

يعاب عليه عدم دقة النتائج

 ال يمكن التحكم في املتغيرات األخرى

ال يشترط العينة العشوائية

يتميز بدقة النتائج

 ر مستقل على التحكم في متغيبالقدرة يتميز
تماماواحد على األقل وضبطه 

 يشترط العينة العشوائية



شاكرين لكم حسن تجاوبكم واستماعكم ولكم كل 
الشكر والتقدير


