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 درجات ( 5مطلب مطالب فقط ) لكل  10مالحظة / اإلجابة على 

 ما هي أنماط البحث العلمي ؟ -1
 من خصائص الباحث العلمي هي خصائص شخصية سلوكية وضح ذلك بمجموعة من النقاط ؟ -2
يقوم الباحث بصياغة المشكلة صياغة دقيقة محددة يتمكن من خاللها وضع المشكلة في قالب محدد يسهل معه  -3

 بصياغة المشكلة ؟ التعامل مع المشكلة ودراستها . وضح الطرق الخاصة
 من شروط العنوان الجيد أن يكون ــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . -4
 عرف االقتباس وما هي أنواعه ؟ -5
 هناك أنواع متعددة من التصميمات التجريبية عددها مع شرح واحدة منها ؟ -6
تأثير منهجية التدريب بطريقتين مختلفتين في تطوير المطاولة الخاصة لالعبي كرة القدم ( لديك العنوان األتي : ) -7

 المطلوب 
 استخراج المتغير المستقل . - أ

 استخراج المتغير التابع . - ب
 منهجية البحث المستخدم . - ت

 عدد أنواع العينات المقصودة مع شرح واحدة منها ؟ -8
 تفصيلي ؟أذكر مميزات وعيوب المقابلة برسم مخطط  -9

 الواجب إتباعها في اختيار وانتقاء عينات البحث ، اذكرها ؟هناك مجموعة من الخطوات الضرورية  -11
( وكان من 3111هو ) الديوانيةأذا كان العدد الكلي لمجتمع أبطال العاب الساحة والميدان المتقدمين لمحافظة   -11

( العبا ألداء اختبار بدني معين ، وأراد الباحث أن يختار هذه العينة 151المفترض اختيار عينة مكونة من )
 ؟ بالطريقة العشوائية المنتظمة 

 ـــــــــــــــــــــــ .من أنماط الدراسات المسحية ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــ -12
 ما هي أنواع االستبيان مع مثال لكل نوع ؟  -13
 هناك طرق متعددة لعرض النتائج والبيانات والمعلومات إلفهام القارئ بمحتواها ، وضح ذلك ؟  -14
 عرف التوصيات وما هي األمور التي يجب إتباعها عند وضع التوصيات ؟   -15
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 اإلجابة 

1-  

 الحقيقة عف لمكشؼ تسعى التي البحوث -1
 النقدي بالتفسير تعنى التي البحوث -٢
 الكاممة    البحوث -٣

............................................................................. 

 خصائص شخصية وسموكية :   -2

 ) ألنو طريؽ شاؽ وطويؿ(الرغبة الجادة في البحث  -1
 الصبر عمى العمؿ المستمر . -٢
 االطالع وحب التقصي ) تتوفر لديو القدرة المغوية التي تساعد عمى القراءة( -٣
 التواضع وعدـ مياجمة اآلخريف بشكؿ شخصي . -٤
 قوة المالحظة . -٥
 وضوح التفكير وصفاء الذىف لرؤية األحداث عمى حقيقتيا وبصورة مجردة  -٦

............................................................................................. 

يقـو الباحث بصياغة المشكمة صياغة دقيقة محددة، يتمكف مف خالليا وضع المشكمة في قالب محدد، يسيؿ معو التعامؿ مع المشكمة  -3
في المقاـ األوؿ عمى القياـ بالخطوات الالزمة إلنجاز البحث بيسر وسيولة. فيما يمي بعض ودراستيا، إف ىذا التحديد يساعد الباحث نفسو 

 الطرؽ لصياغة المشكمة.
 صياغة لفظية تقديرية. -1
 صياغة عمى ىيئة سؤاؿ.  -٢
 صياغة عمى ىيئة فرض.  -٣

إلى الحصوؿ عمى إجابة محددة، وتيدؼ  يمكف مالحظة أف الصياغة األولى تيدؼ إلى االستطراد واالستكشاؼ، بينما تيدؼ الصياغة الثانية
 الصياغة الثالثة إلى إثبات أو نفي وجود عالقة بيف متغيريف .

 فيما يمي تفصيؿ الحاالت التي يمكف لمباحث أف يستخدـ أحد الصياغات الثالث فييا.
 وفيما يمي أمثمة توضيحية لصياغة المشكمة ...

 )حي بدوف حاويات( المقترح مف أمانة محافظة الديوانية )صياغة لفظية تقديرية ( : دراسة عف جدوى نظاـ 
 )صياغة عمى ىيئة سؤاؿ( : ما مدى قبوؿ سكاف حي الفرات بمحافظة الديوانية لنظاـ ) حي بدوف حاويات(؟

الديوانية وتكدس )صياغة عمى ىيئة فرض( : ىناؾ عالقة بيف مدى التزاـ السكاف باستخداـ مفيـو نظاـ حي بدوف حاوية المقترح مف أمانة 
 النفايات .

.......................................................... 
 

٤-   
 أف يكوف محددا وواضحا ومختصرا . -
 بعيد عف اإلثارة غير المفيدة . -
 العالقة بيف متغيريف عمى األقؿ . -
 يعكس مشكمة الدراسة . -



 يمكف قياس متغيراتو إحصائيا . -
 ( كممة . 1٥أف ال يتجاوز العنواف ) -
 )تحميؿ لػ ( ، وكذلؾ العبارات الناقصة المضممة دراسة في( أو( تجنُّب العنواف الكممات التي ال لزـو ليا ، مثؿ  -

 .......................................................................... 

العممػي أو الكتػاب وغالبػا مػا يرجػع الباحػث الػى االقتبػاس نتيجػة الصػعوبات التػي يواجييػا فػي االقتباس ىو النقػؿ بػالنص مػف المصػدر   -٥
 إعادة صياغة الفكرة أو االستشياد بالنص الحرفي لغرض تدعيـ فكرة معينة .

 Types of a quotationأنواع االقتباس  -
وذلؾ عندما ينقؿ الباحث نصا مكتوبا تماما بالشكؿ  (: يمكف أف يكوف االقتباس مباشرا ،Direct Quotation االقتباس المباشر ) -1

 أو الكيفية التي ورد بيا ، ويسمى ىذا النوع ) تضمينا( .
فػي حالػة االقتبػاس غيػر المباشػر يسػتعيف الباحػث بفكػرة معينػة أو بعػض الفقػرات ( Indirect Quotationاالقتباس غيػر المباشػر ) -٢

ه الحالػة ، يسػمى اسػتيعابا . كمػا أف الصػياغة بأسػموب جديػد يجػب أف تطػابؽ لكاتب معيف ، حيث تصاغ بأسموب جديد . وفي ىػذ
 المعنى والمفيـو الذي يقصده .

 ............................................................... 
أنػػواع ىػػذه التصػػميمات  ىنػػاؾ أنػػواع متعػػددة مػػف التصػػميمات التجريبيػػة تتفػػاوت فػػي مزاياىػػا ونػػواحي قصػػورىا، وفيمػػا يمػػي نعػػرض ألكثػػر  -٦

 استخدامًا في مجاؿ البحوث التربوية والنفسية.
 One Group Methodsأواًل: طرق المجموعة الواحدة 

يجػػري ىػػذا النػػوع مػػف التجػػارب عمػػى مجموعػػة واحػػدة مػػف األفػػراد، ولػػذلؾ فيػػو سػػيؿ االسػػتخداـ فػػي البحػػوث التربويػػة التػػي تجػػرى عمػػى التالميػػذ فػػي 
ذا التصػػميـ إعػػادة تنظػػيميـ وتػػوزيعيـ، ومػػف الناحيػػة النظريػػة ال يوجػػد ضػػبط أفضػػؿ مػػف اسػػتخداـ نفػػس المجموعػػة فػػي الفصػػوؿ حيػػث ال يتطمػػب ىػػ

نمخص الحالتيف طالما أف جميع المتغيرات المستقمة المرتبطة بخصائص أفراد المجموعة، والمؤثرة في المتغير التابع قد أحكـ ضبطيا. ويمكف أف 
 رائية اآلتية:ىذا التصميـ في الخطوات اإلج

 يجري اختبار قبمي عمى المجموعة وذلؾ قبؿ إدخاؿ المتغير المستقؿ في التجربة. -1
يسػتخدـ المتغيػػر المسػػتقؿ عمػػى النحػػو الػػذي يحػدده الباحػػث ويضػػبطو، وبيػػدؼ ىػػذا االسػػتخداـ إلػى إحػػداث تغيػػرات معينػػة فػػي المتغيػػر التػػابع  -٢

 يمكف مالحظتيا وقياسيا.
 ير المتغير المستقؿ في المتغير التابع.يجري اختبار بعدي لقياس تأث -٣
 يحسب الفرؽ بيف القياس القبمي والقياس البعدي ثـ تختبر داللة ىذا الفرؽ إحصائيًا. -٤

 وىناؾ تصميـ آخر يستخدـ المجموعة الواحدة، ويتمخص في الخطوات اآلتية:
 يجري اختبار قبمي عمى أفراد المجموعة. -1
 التي تمثؿ عامؿ الضبط، كأف يستخدـ طريقة التدريس التقميدية في وحدة دراسية معينة. يستخدـ مع المجموعة األساليب العادية -٢
 يجري اختبار بعدي عمى أفراد المجموعة ويحسب متوسط الزيادة في المتغير التابع وىو التحصيؿ في ىذه الوحدة الدراسية. -٣

 Equated Group Methodsثانيًا: طرق المجموعات المتكافئة 
عيػػوب التصػػميـ التجريبػػي لػػدى المجموعػػة الواحػػدة تسػػتخدـ التصػػميمات التجريبيػػة التػػي تتضػػمف أكثػػر مػػف مجموعػػة ومػػف  ولمتغمػػب عمػػى 

أبسػػػط ىػػػذه التصػػػميمات طريقػػػة المجموعػػػة التجريبيػػػة الواحػػػدة والمجموعػػػة الضػػػابطة الواحػػػدة، غيػػػر أف ىنػػػاؾ تصػػػميمات أخػػػرى تسػػػتخدـ مجموعػػػة 
طة وتصػميمات أخػرى تسػتخدـ أكثػر مػف مجموعػة تجريبيػة مػع مجموعػة ضػابطة واحػدة. وينبغػي فػي تجريبية واحدة مػع مجمػوعتيف أو ثػالث ضػاب

 جميع ىذه الحاالت أف يراعى الباحث تحقيؽ التكافؤ بيف المجموعات المستخدمة وىناؾ أساليب لتحقيؽ ىذا التكافؤ وىي:
 االنتقاء العشوائي ألفراد المجموعات. (1)
متوسطات درجات المجموعات التجريبية والضابطة وانحرافاتيا المعياريػة لممتغيػرات المػؤثرة فػي المتغيػر التكافؤ بيف المجموعات عمى أساس  (٢)

 التابع ما عدا المتغير المستقؿ.
 طريقة األزواج المتماثمة. (٣)



 طريقة التوائـ. (٤)
 Rotational Methodsثالثًا: طرق تدوير المجموعات أو الطرق التبادلية 

التجارب تدوير نظاـ اإلجراءات أو المجموعات فإذا طبقت ىذه الطريقػة عمػى مجموعػة واحػدة فإنيػا تسػتمـز تغييػر ويستمـز ىذا النوع مف  
  وقت تتابع الوحدات الضابطة والتجريبية.

.................................................................. 
 أ / التدريب بطريقتيف مختمفتيف  -٧

 ب/ المطاولة الخاصة 
 ج / منيج تجريبي بأسموب المجاميع المتكافئة .

............................................................................. 
٨-  
 عينة الفروؽ القصوى . -1
 العينة الشبكية أو كرة الثمج . -٢
 عينة الحاالت الخاصة أو الفريدة . -٣
 العينات النموذجية . -٤
 عينة الحاالت االستثنائية أو السمبية .  -٥

  Maximum Variationعينة الفروق القصوى  –أوال 

يتـ اختيارىا مف مجموعة مف األفراد غير المتجانسيف في الخصائص . والغرض مف ىذا النوع مف العينات ىو تقديـ وصؼ تفصيمي لممعاني 
 .وراء ىذه االختالفات

 
سنة . واليدؼ ىو تقييـ واقع األداء الحركي بالنسبة لكال النوعيف  ٧-٦والطمبة األسوياء باألداء الحركي بأعمار  دراسة بيف الطمبة البدنيف:مثاؿ

 مع عممنا بأنيـ غير متجانسيف في الخصائص مف ناحية الوزف .
................................................................................. 

9-  



 
 

.................................................................. 

 : خطوات اختيار العينة - 01
 ىناؾ مجموعة مف الخطوات الضرورية الواجب أتباعيا في اختيار وانتقاء عينات البحث يمكف أف نوضحيا باألتي :   

تحديد مجتمع دراستو تحديدا دقيقا ، فأف حدد الباحث مثال مجتمع تحديد مجتمع البحث األصؿ : يطمب مف الباحث في ىذه المرحمة  -1
دراستو مف طمبة الجامعات العراقية فأف مجتمع بحثو سيكوف مف ىؤالء الطمبة ، والسؤاؿ ىنا ىؿ ىـ كؿ طمبة جامعات القطر أـ طمبة 

احث مف تكممة مشوار عممو في اختيار العينة محافظة بغداد أو طمبة لجامعة معينة ، لذلؾ يجب تحديد المجتمع بدقة كي يستطيع الب
 المناسبة .

عداد قوائـ بأسماء جميع األفراد الموجوديف في مجتمع األصؿ لمدراسة كما  -٢ تشخيص أفراد المجتمع :ىنا يعتمد الباحث عمى تييئة وا 
 يحدد طبيعة جنس األفراد وأعمارىـ كي يتـ التعامؿ مع اختيار العينة بشكؿ سميـ ودوف تحيز .

اختيار وتحديد نوع العينة : ينتقي الباحث في ىذه المرحمة عينة بحثو المطموبة وىي تتميز بخواص وسمات محددة تيدؼ إلى نوع  -٣
وغرض الدراسة ويستطيع الباحث مف خالليا تحديد نوع العينة المراد التعامؿ معيا وما ىي الطريقة المناسبة الختيار ىذه العينة وبأي 

 أسموب متبع .
العدد المطموب مف األفراد أو الوحدات في العينة : بعد تحديد حجـ وعدد مجتمع البحث ، فأف الباحث سيحدد حجـ العينة وىنا  تحديد

 . بحثو أىداؼيجب أف يحدد العدد المطموب مف األفراد كي يحقؽ 
.................................................................. 

 : كاآلتييكوف توزيع الوحدات الكمية لممجتمع  -11
 ترقيـ األسماء بطريقة عشوائية أي أف لكؿ العب رقـ معيف  -1

 عيوب المقابلة 

تحتاج الى وقت وجهد 
أطول لألعداد والتنقل 

 والمقابالت

قد يخطئ الباحث في 
كتابة وتدوين 

 المعلومات

قد ال يعطي األشخاص 
أو الجهات المعنية 

 الوقت المكافي 

قد ال يملك الباحث 
إمكانية اللباقة والجرأة 

 والمهارة الكافية

صعوبة وصول الباحث 
الى بعض الشخصيات 

 المبحوثة

 مميزات المقابلة

معلوماتها وفيرة 
وشاملة لكل جوانب 

 الموضوع 

معلوماتها أدق من 
 االستبيان

مفيدة للتعرف على 
الصفات الشخصية 

 لألفراد

وسيلة مهمة 
للمجتمعات التي ال 

تعرف القراءة والكتابة 
 والمعاقين

نسبة ردودها أعلى 
من االستبيان وتشعر 

 الفرد بأهميته 



 ٢3)العينة المطموبة ( = 1٥3÷ )مجتمع البحث (   ٣333نقـو بأجراء المعادلة التالية  -٢
 ( ٤( بطريقة عشوائية وليكف الرقـ )٢3نقـو باختيار رقـ دوف ) -٣
 (٤عينة ىو )يكوف الرقـ األوؿ مف ال -٤
 ليكوف الرقـ الثاني ضمف العينة .  ٢٤=  ٢3+  ٤نقـو بجمع الرقـ  -٥
،  ٨٤،  ٦٤، ٤٤، ٢٤، ٤( عمى كؿ ناتج يظير الختيار العينات المتبقية فتكوف النتيجة متسمسمة بعد الرقـ )٢3نقـو بإضافة الرقـ ) -٦

13٤)............... ، 
  ( مفردة .1٥3الفرز نجدىا تساوي عدد إفراد العينة المطموبة ) عند حساب عدد األرقاـ بعد االنتياء مف عممية -٧

 ........................................................................... 
1٢-   

 النمو والتطور  –الدراسات االرتباطية  –الدراسات المسحية 
 ............................................................................ 

 (closed)المغمؽ أو المقيد  -أ  -1٣

. ومف مزايػا ىػذا الشػكؿ أنػو يتػي  (x)وىو الذي يتضمف مجموعة مف الخيارات يطمب مف المستجيب اختيار أحدىا بوضع عالمة معينة مثؿ
 تميز بالسيولة والفعالية  في تحميؿ النتائج .الحصوؿ عمى معمومات كمية وأنو ي

 مثاؿ:فضاًل .. حدد مؤىمؾ الدراسي :

o    ثانوية عامة 

o بكالوريوس 

o  ماجستير 

o دكتوراه 

 (open)االستبياف المفتوح أو الحر  -ب

أبػرز مزايػا ىػذا النػوع أنػو وىو الذي يترؾ فيو لممستجيب حريػة اإلجابػة بكمماتػو فػي مسػاحة محػددة بعػد كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبياف. ومػف 
يتػػي  حريػػة أكبػػر لممسػػتجيب دوف حصػػر إجابتػػو فػػي خيػػارات محػػددة أو ضػػيقة، وأنػػو يتميػػز كػػذلؾ باستكشػػاؼ جوانػػب إضػػافية مػػف خػػالؿ إجابػػات 

وتجميع اإلجابػات المستجيبيف لـ تكف تخطر عمى باؿ الباحث، وتتض  الميزة األخيرة في البحوث االستكشافية. أما أبرز عيوبو فإف عممية ترميز 
 في مجموعات ومف ثـ تحميميا تصب  أكثر صعوبة مف الشكؿ المغمؽ.

 :في رأيؾ .. ما األسباب التي تشجع حممة الشيادات العميا عمى المشاركة في االنتخابات الرياضية ؟1مثاؿ

 (Open – Closed)المفتوح  -االستبياف المغمؽ -ج 
ف السػػابقيف فيتضػػمف فقػػرات تتطمػػب إجابػػة محػػددة وأخػػرى يطمػػب مػػف المسػػتجيب اإلجابػػة عمييػػا وىػػو االسػػتبياف الػػذي يجمػػع بػػيف كػػال الشػػكمي

 كتابة، وبيذه الطريقة فإف الباحث يحصؿ عمى مزايا الشكميف السابقيف كما يتجنب عيوبيما.
 مثاؿ /ما ىو تقييمؾ لخدمات مكتبة الجامعة ؟ )سؤاؿ مغمؽ (

 ضعيفة  -وسط          -جيدة              -

ذا كانت الخدمات وسط أو ضعيفة فما ىي مقترحاتؾ لتطويرىا ؟ ) سؤاؿ مفتوح(  وا 

  (Importance questions) ذات أوزاف محددة: -د -د 
وىو االستبياف الذي يضػع فيػو الباحػث وزنػا إلجابػات المسػتجيبيف يوضػ  أىميػة الفقػرات بشػكؿ متػدرج . وىػو مشػابو لالسػتبياف المغمػؽ لكنػو 

 رقمية .يحمؿ قيمة 
 مثاؿ:فضاًل حدد مدى رضاؾ عف الخدمة التي حصمت عمييا :



 اغير راض إطالقً  غير راض      ال رأي لي       راض         اراض جدً 
٢ ٣ ٤ ٥ 1 

 ومف الواض  بأف أسئمة االستبياف المغمقة تكوف أفضؿ ، لكؿ مف الباحث والشخص المعني باإلجابة عمييا ، ألسباب عدة أىميا : 

 سيمة اإلجابة وال تحتاج إلى تفكير معقد . - أ
 سريعة اإلجابة وال تحتاج إلى جيد كبير - ب
%( ٣3%( أجػػابوا بػػنعـ و ) ٧3السػػيولة فػػي تجميػػع وتبويػػب المعمومػػات المجمعػػة مػػف االسػػتبيانات الموزعػػة مػػف قبػػؿ الباحػػث ، كػػأف يكػػوف ) - ت

 أجابوا ال ، أو ما شابو ذلؾ مف اإلجابات . 
...................................................................... 

يجػب عمػى الباحػػث تحديػد طريقػة مناسػػبة لعػرض البيانػات والمعمومػػات التػي قػاـ بجمعيػػا وتنظيميػا وتحميميػا ، فػػي محتػوى بحثػو . فينالػػؾ    -1٤
فياـ القا رئ بمحتواىا وموضوعيا ، ىي الطريقة اإلنشػائية السػردية وطريقػة الجػداوؿ ثالث طرؽ رئيسية يستطيع عرض تمؾ البيانات ولمعمومات وا 

 وطريقة الرسـو البيانية ، وكذلؾ باستخداـ أكثر مف طريقة واحدة مف الطرؽ المبينة أعاله .

.............................................................. 

التوصيات عبارة عف المقترحات التي يتقدـ بيا الباحث بناء عمى ما تػـ التوصػؿ إليػو مػف نتػائج تمػت مناقشػتيا فػي الجػزء السػابؽ مػف  -1٥
 البحث ، وتمثؿ خالصة جيود الباحث واطالعو. وينبغي مراعاة جممة مف العناصر عند وضع التوصيات كما يمي:

 إمكانية األخذ بيا وتطبيقيا. أف تكوف التوصية واقعية، تأخذ في االعتبار -

 أف يتـ صياغتيا بأسموب واض ، سمس، حيث يمكف لمجيات المعنية أف تستوعبيا -

 أف تشتمؿ عمى تفاصيؿ كافية، تساعد الجية المعنية عمى وضعيا موضع التنفيذ. -

 يمكف أف تشتمؿ عمى قائمة بالدراسات المستقبمية التي يوصي الباحث زمالءه بإجرائيا مستقبال. -

أف تكوف ذات صمة واضحة بالنتائج، بمعنى أف ال يتقدـ بتوصية ما لـ تكف مدعمة بنتيجة، والعكس صحي ، بمعنػى أف ال تكػوف ىنػاؾ  -
 نتيجة ميمة تـ التوصؿ إلييا، ويغفؿ الباحث ذكر توصية تخصيا.

 أف يبتعد الباحث عف صياغة توصيات لمجرد تسجيؿ مواقؼ ، مع عممو باستحالة تنفيذىا. -

 

 

 

 
 


