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بريك كمال. إنجاز ذ



األستاذمتكنمهمةأداةالشخصياملشروعأوالرتبويالبحثيعترب

والبحثوالتنظيمكالتخطيطاملهاراتمنجمموعةواثقانكسبمناملتدرب

يوبالتالالذاتيالتكوينعلىوالتشجيعوحتليلها،اجملمعةالبياناتومعاجلة

.املكوننيطرفمناملقدمةوالعروضالدروسجتاوز

املهاراتواكتساباملعارفعنالبحثيفالذاتإلثباتوسيلةأفضلوهما

ملمارسةاملتدربنياألساتذةاجملزوءةهذهتهيئكمااملراجعتوظيفوحسن

علىومترسهمواملنهجيةالفكريةاالختياراتعنوالدفاعالعلميةاملناقشة

.البحثأخالقياتاحرتاموعلىوالتقديمالعرضتقنيات

تقديم
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: أهداف اجملزوءة

:العاماهلدف

الرتبوياحلقليفالعاملنيلدىالرتبويالبحثجماليفالبحثيةالقدرةتنمية

:التفصيليةاالهداف

واملهنية،الرتبويةوالوقائعالظواهرورصدمالحظة✓

الرتبوية،املشاريعوإجنازالبحوثمنهجياتمنالتمكن✓

تربوي،مشروعأوحبثختطيطمنالتمكن✓

بالبحث،املرتبطةالنظريةاملعطياتجتميعمنالتمكن✓

للبحث،امليدانيةالبياناتمجععلىالقدرة✓

للبحث،اجملمعةالبياناتوتفسريحتليلمنالتمكن✓

.البحثوتقديماخلالصاتوصياغةاستخالصمنالتمكن✓
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تعريف البحث الرتبوي

ينسقتطبيقيعتربإذالعلميالبحثفروعأحدبأنهالرتبويالبحثيعرف

استقصاء"بأنهأيضًا،ويعرفتربويةمشكلةدراسةيفالعلميةللطريقة

التعليمي؛الرتبويبامليدانموجودةمشكلةوصفإىليهدفومنظمدقيق

الستخالصوحتليلها؛بهااملرتبطةوالبياناتاملعلوماتومجعحتديدهابغية

هااستخدامميكنوقواننيبقواعدواخلروجوتفسريهاومناقشتهاالبحثنتائج

العنيزي،)حدوثهاعنداملشابهةاملشكالتأواملشكلةهذهعالجيف

(49صم،1999وآخرون،
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أهداف البحث الرتبوي

:منهاندكراألهداف،منعددحتقيقتربويموضوعأيدراسةمنالرتبويالبحثيسعى

تعميقيفتساعداليتوالبدائلاحللولتقديمميكنذلكخللومناجلديدة،املعرفةعنالكشف1.

.التعليميةللعمليةاملختلفةلألبعادالفهم

احللولتقديمعلىوالعملالبارزة،ومشكالتهاخصائصها،ملعرفةالرتبوية؛النظمواقعدراسة2.

.واخلارجيةالداخليةكفاءتهازيادةبقصداملناسبة؛

..تطويرهاعلىوالعملالدراسة،حجرةيفاملستخدمةواألساليبالطرقفاعليةحتديديفاملساعدة3.

العملأوراقالبحوث،مثلمنالكتابية،العمالإعدادأثناءيفالرتبويالبحثأخلقياتعلىالتدريب4.

.وحنوها
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جماالت البحث الرتبوي يف التعليم
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االجتماعيةاملشكالت

املاديةاملشكالت

الرتبويةاملشكالت

النفسيةاملشكالت

داخلوالتواصلالتفاعلبأمناطمرتبطة

والعنفوالعدوانكاهلروباملؤسسة

اخلوفكاخلجل،املتعلمبذاتمرتبطة

واالنطواء

التعليمية،الوسائلاملناهج،التدريس،طرق

لذاالتحصيلوضعفالتقويمأساليب

التالميذ

يفاملتمثلة:املدرسيةبالبيئةمتصلة

واحلديقةواملخترباملكتبة

بريك كمال. إجناز ذ



دور الباحث 

فيهااملؤثرةوالعواملالظروفعلىوالتعرفالبحثموضوعالظاهرةفهم❖

التخمنيعنبعيدسليماساسعلىالتنبؤ❖

.الظواهرعلىالسيطرةأي,والتحكمالضبط❖

املختلفةللمشكالتاحللولاجياد❖

وجوانبهاأبعادهابكافةاملعرفةتطوير❖

آخرحبثيعمليفاملقدمةالنتائجدحضأومساءلة❖

.جديدةنظريةجديد،حلجديدة،طريقة:جتريب❖

.معاجلتهااملرادالظاهرةعلىجديدةممارسةتطبيق❖

❖…………..
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أمناط البحث الرتبوي
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:تتعدد أمناط البحث الرتبوي، وتتوزع إىل فئات وفق معايري معينة

احث،حبوث تربوية وفق اهلدف،  وحبوث تربوية وفق املنهج،  وحبوث تربوية وفق غرض الب

:حبوث تربوية وفق اهلدف1.

اهلدف منها إما تأكيد نظريات موجودة فعال، أو: حبوث أساسية أو نظرية•

وضع نظريات جديدة،

واهلدف منها تطبيق نظريات معينة، وتقويم مدى جناحها يف حل  : حبوث تطبيقية•

.املشكالت الرتبوية

بريك كمال. إجناز ذ



أمناط البحث الرتبوي
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:املنهجوفقتربويةحبوث2.

ول تهدف اىل دراسة األحداث املاضية ملعرفة أسبابها وآثارها بغية الوص: حبوث تارخيية•

إىل شرح مناسب ألحداث حاضرة، والتنبؤ بأحداث املستقبل

ة جترى بهدف اإلجابة عن أسئلة أو اختبار فروض تتعلق باحلالة الراهن: حبوث وصفية•

االستفتاءات املسحية أو املقابالت  : ملوضوع الدراسة باستخدام أدوات، من مثل

.الشخصية أو املالحظة

جترى هذه البحوث بهدف معرفة أثر متغري مستقل واحد على األقل : حبوث جتريبية•

.على واحد أو أكثر من املتغريات التابعة

وتستهدف معرفة العالقة أو االرتباط بني متغريين أو أكثر، ودرجة: حبوث ارتباطية•

(مثال عالقة مستوى التدخني باإلصابة بسرطان الرئة)هذه العالقة 

بريك كمال. إجناز ذ



أمناط البحث الرتبوي
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:حبوث تربوية وفق غرض الباحث3.

وتتضمـن حبوث أكادمييـة، وحبوث مهنيـة، وهـي كمـا يلي

وجترى من أجل نيل درجة علمية، مثل درجة املاجستري ودرجة : حبوث أكادميية•

أو كمتطلب يف أثناء مرحلة الدراسة وتسمى بالبحوث التدريبية او . الدكتوراه

(PFE)حبوث نهاية التكوين 

موضوعات خمتلفة تتعلق ويعدها أعضاء هيئة التدريس يف: حبوث مهنية•

املشاركة يف لقاء علمي، أو البحثية من أجل الرتقية لرتب أخرى، أوباهتماماتهم

.تكليف رمسيبناء على
بريك كمال. إجناز ذ



أمناط البحث الرتبوي
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:(تابع)حبوث تربوية وفق غرض الباحث 3.

وية وتعين أساسا بتحديد العالقات بني الظواهر الرتب: (ميدانية)تطبيقيةحبوث•

ولذلك فإن من أهم أهداف البحث . واكتشافها واختبار النظريات والفرضيات

التطبيقي هو تطبيق واستخدام النتائج العلمية يف امليدان الرتبوي

وميزتها الرئيسية حل املشكالت الوظيفية املتعلقة (: إجرائية)حبوث تدخليه •

رفع بالنظام الرتبوي، باملمارسني و باألسلوب و تهدف إىل تنمية األساتذة وتدريبهم و

.مستوى أدائهم املهين

بريك كمال. إجناز ذ



خطوات إعداد البحث الرتبوي

البحث الرتبوي نشاط معقد، جيب إجراؤه من خالل عملية منتظمة ومتسلسلة  

:ميكن تلخيص أهما مبا يلي. وعرب مراحل منهجية وعلمية

هي اخلطوة األوىل يف البحث الرتبوي  وتساعد اخلربة : املشكلةحتديد✓

، ضعف النتائجمثاًل. الشخصية واالجتماعية واملهنية للباحث على حتديدها

ما هي العوامل املرتبطة بأداء الطالب  "لدى املتعلمني، اإلشكالية املطروحة ، 

".األكادميي؟

األشخاص املعنيني أي حتديد الزمن واملكان و:  البحثملشكلةإطارحتديد✓

. بالدراسة
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(تابع)خطوات إعداد البحث الرتبوي  

، مثاًل. يتم ذلك على أساس اخلربة واملالحظة ومراجعة األدبيات ذات الصلة:حتديد السبب✓

يدرك الباحث أن الطالب إّما أن يكونوا قلقني للغاية أو غري قلقني على اإلطالق وبالتالي  

كأحد العوامل اليت ميكن أن ترتبط القلقتكون نتائج االختبار غري جيدة، فهو حيدد 

.باألداء املتعلمني

مثاًل، قد تكون األهداف، التأكّد من عالقة القلق باألداء األكادميي :حتديد أهداف الدراسة✓

.للطالب، والتأكد من الفروق بني اجلنسني يف القلق واألداء ألكادميي للطالب

:  ، قد تكون الفرضياتمثاًل:الفرضياتصياغة✓

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني القلق واألداء األكادميي للطالب  ▪

.يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يف القلق واألداء األكادميي للطالب▪
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خصائص البحث الرتبوي 

:يتميز البحث الرتبوي بعدة خصائص نذكر منها✓

((thèmeاملوضوع✓

طرح اإلشكالية،  ✓

للبحث،فرضياتوضع✓

حتديد املتغريات،  ✓

حتديد املؤشرات،✓

.أدوات جتميع املعطيات✓
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(مثال)خصائص البحث الرتبوي 

15

التقويم الرتبوي: املوضوع

عالقة التقويم التكويين بالتحصيل  الدراسي :االشكالية

. عدم إعطاء التقويم التكويين االهمية الالزمة وراء ضعف حتصيل املتعلمني:فرضية

.التحصيل الدراسي-التقويم التكويين:املتغريات

...الفروض املنزلية، :املؤشرات

...استمارة،: املعطياتجتميع أدوات

بريك كمال. إجناز ذ



مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي
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(االشكالية)مشكلة البحث 1.

املتغريات 2.

العينات  3.

الفرضيات4.

أدوات البحث الرتبوي  5.

بريك كمال. إجناز ذالتصاميم التجريبية6.



مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي
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(االشكالية)البحثمشكلة1.

يف عبارات حمددة وواضحة تعربتها صياغبها السؤال املركزي للبحث، وينبغي يقصد 

.عن مضمون املشكلة و أبعادها؛ وذلك بهدف توجيه العناية مباشرة  باملشكلة

:  يف صياغة االشكاليةوهناك طريقتان

(أو جزئية) على شكل سؤال رئيسي وقد يتفرع عنه أسئلة فرعية : األوىل❖

صياغتها بشكل تقريري : الثانية❖

بريك كمال. إجناز ذ



(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي 
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(االشكالية)البحث مشكلة1.

: أمثلة

هل التكوين االساس مهم ملمارسة التدريس؟: االوىلالصياغة

.  أهمية التكوين االساس ملمارسة التدريس: الثانيةالصياغة

بريك كمال. إجناز ذ



(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي 
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(االشكالية)البحث مشكلة1.

أسس اختيار املشكلة1-1

.(إضافة علمية  جديدة ميكن تطبيق نتائجها عمليا)أن تكون ذات قيمة علمية،▪

.أن تكون املشكلة قائمة وأثرها مستمر، أو خيشى من عودتها جمدًدا▪

.أن تكون جديدة مبعنى أنها غري مكررة أو منقولة▪

ا أن تكون واقعية مبعنى أنها ليست افرتاضية، وأن تكون املصادر اليت يستقي منه▪

.الباحث املعلومات، متوافرة

بريك كمال. إجناز ذ



(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي 
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(االشكالية)البحثمشكلة1.

:  مصادر مشكلة البحث1-2

ه  بعض املشكالت البحثية تربز للباحث من خالل خربت: العلميةواخلربةالعملحميط. أ

العلمية اليومية فاخلربات والتجارب تثري لدى الباحث تساؤالت عن بعض األمور اليت ال

. جيد هلا تفسري أو اليت تعكس مشكالت للبحث والدراسة

تتضمن الكتب والدوريات والصحف أراء وأفكار قد تثري  : الناقدةالواسعةالقراءات. ب

ة  لدى الفرد جمموعة من التساؤالت تصبح منطلقًا لفكر يبحث عن حل للقضية البحثي

ة  غالبا ما يقدم الباحثون يف نهاية أحباثهم مقرتحات وتوصيات حمدد:البحوث السابقة. ج

. ملعاجلة مشكلة ما أو جمموعة من املشكالت تدفع الباحثني إىل التفكري يف دراستها

أحيانا يكون مصدر القضية البحثية بتكليف من جهة رمسية  : تكلفة من جهة ما. د

أو غري رمسية ملعاجلتها وإجياد حلول هلا بعد التشخيص الدقيق والعلمي ألسبابها
بريك كمال. إجناز ذ



(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي
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املتغريات2.

:    ُتعرف املتغريات على أنها أي عنصر يتم قياسه كميًا أو كيفيًا، واملتغريات ثالثة أنواع

هو املتغري القائم على التأثري على املتغريات دون التأثر بها: املتغري املستقل1.

 املتغري هو املتغري الذي يقع حتت وطأة ضغط وتأثري: املتغري املستقل  واملتغري التابع2.

يف املستقل، فهو يستخدم كأساس يتم االعتماد عليه لتوضيح املتغريات املستقلة

.البحث

ني  هو متغري يلعب دور ثانوي يف البحث حيث يقوم بدور الوسيط ب: املتغري الوسيط3.

بريك كمال. إجناز ذ.  املتغريات التابعة واملتغريات املستقلة



(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي
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املتغريات2.

املتغري التابعاملتغري املستقلاالشكالية

هل التكوين االساس مهم ملمارسة 

التدريس؟

ممارسة التدريسالتكوين االساس

أهمية تعدد الكتاب املدرسي يف  

التحصيل الدراسي 

التحصيل الدراسي تعدد الكتاب املدرسي 

1مثال 

بريك كمال. إجناز ذ
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املتغريات2.

عاملتغري التاباملتغري الوسيطاملتغري املستقلاالشكالية

عالقة الزيادة السكانية  

بتأخر الدول يف إفريقيا

الزيادة السكانية

الدول املتأخرة يف

.إفريقيا

تأخر الدول

2مثال 

(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

بريك كمال. إجناز ذ



(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

24
العينات 3.

جمموعه جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة مناسبة، وإجراء الدراسة  

.  عليها ومن ثم استخدام تلك النتائج، وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلي

:  يتم اللجوء إليها لعدة أسباب

كلفة اجلهد والوقت-

تقدم معطيات أكثر دقة-

. الزمة يف حالة انعدام إمكانية إجراء مسح كامل جملتمع الدراسة-

جمتمع

الدراسة

العينة

بريك كمال. إجناز ذ



25 شروط اختيار عينات البحث –1.3

(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:حتديد اجملتمع األصلي للدراسة-أ 

يشرتط يف جمتمع البحث الدقة والوضوح، فإن حدد الباحث مثال جمتمع دراسته من

. طلبة اجلامعات فإن جمتمع حبثه سيكون من هؤالء الطلبة

حتديد حجم العينة-ب 

مع حيث يؤثر حجم العينة على النتائج اإلحصائية وعلى مدى متثيل العينة للمجت

العينات الكبرية ميكن أن متييز الفروقات بني اجملموعات املختلفة. األصلي

.العينات الصغرية غالبا ال متثل اجملتمع األصلي

من أهم الشروط الواجب مراعاتها عند اختيار عينة للبحث

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

أن تكون بعيدة عن االحنياز واحملاباة وأن  مبعنىواخلطأ، التحيزعدممراعاة-ت 

.يكون اختيارها بشكل عشوائي بني مكّونات جمتمع البحث األصلي

بهدف التأكد من أن العينة متثل جمتمع الدراسة متثيال صادقا : انتقاء العينة-ث 

وتكفل التجانس بني خمتلف مكّونات جمتمع البحث األصلي، ويف حال عدم 

القدرة على حتقيق ذلك، وخاصًة يف اجملتمع غري املتجانس فيتوجب على الباحث

.جتزئته إىل جمتمعات أصغر متجانسة

شروط اختيار عينات البحث -1.3

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:وهماأسلوبني،إىلوتتوزعالعينات،أنواعتتعدد

(دةمقصو=احتماليةالغري)عشوائيةالغريوالعينات،(االحتمالية)العشوائيةالعينات

(منهجيات اختيار عينة البحث: )أنواع العينات -2.3

هذهويفللبحث،األصلياجملتمعأفرادعرفإذاتستخدم

أفرادمجيعأماماالختيارفرصتكافئأساسعلىالعشوائياالختياريتماحلالة

تالميذهوالدراسة،جمتمعكانإذا،مثال.الباحثطرفمنتدخلدوناجملتمع

بسجالتمسجلنيألنهممعروفنيالتالميذاحلالة،هذهففي.ماتعليميةمؤسسة

وبياناتبأعدادهموحديثةرمسيةقوائمعلىاحلصولالباحثومبقدوراملؤسسة،

دونأمامهممتاحةتكونهؤالءمنالعشوائياالختيارفرصةوبالتاليعنهم،أخرى

يليمااالحتماليأوالعشوائياألسلوبأنواعومن.قبلمنحتيزأومتييز

:العينة العشوائية -أ 

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:العينة العشوائية البسيطة-

. خيتار الباحث هذا النوع من العينات العشوائية إذا كان جمتمع الدراسة متجانسًا

:وهلذا النوع خطوات، هي

ة،  أ ـ إما استخدام القرعة، حبيث يتم حتديد أرقام جلميع أفراد اجملتمع األصلي للدراس

ثم وضع هذه األرقام يف صندوق خاص وحترك بعضها مع بعض، وبالتالي يتم سحب  

.أرقام من الصندوق حتى يستويف الباحث العدد املطلوب للعينة

استخدام جدول األرقام العشوائية، حبيث حيدد الباحث أرقامًا من جدول األرقام -ب 

ار العشوائية بصورة طولية أم عرضية، واذا استويف العدد احملدد للعينة قام باختي

األفراد الذين هلم األرقام ذاتها يف اجملتمع األصلي للدراسة، وبعدما ينتهي الباحث 

بريك كمال. إجناز ذ.يكون هؤالء األفراد هم العينة املختارة
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:العينة العشوائية املنتظمة-

خيتار الباحث هذا النوع من العينات إذا كان جمتمع الدراسة متجانسًا، على غرار العينة  

يث ح. البسيطة، لكن ختتلف العينة املنتظمة عن العينة البسيطة يف خطوات تكوينها

.  تكون املسافة بني أرقام أفراد العينة متساوية

فردا  20فردا والعدد املطلوب للعينة، هو 200إذا كان جمتمع الدراسة يتألف من :مثال

. 20÷ 200أي 10فاملسافة بني الرقم األول للفرد والذي يليه هي 

، حتى 38، 28ثم 18كرقم عشوائي أول فالرقم الدي يليه سيكون 8لنفرتض رقم 

(رقم20أي )عينة 20نصل اىل 

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:العينة العشوائية الطبقية-

خيتار الباحث هذا النوع من العينات إذا كان جمتمع الدراسة غري متجانس لكونه 

ويتطلب هذا النوع مراعاة . يتألف من فئات أو طبقات خمتلفة بعضها عن بعض

:اخلطوات التالية

.حتديد الفئات املتوافرة يف جمتمع الدراسة-

.حتديد أفراد كل فئة على حدة-

اختيار من كل فئة عينة عشوائية بسيطة متثلها حبيث يتناسب عدد كل فئة -

.يف العينة مع عددها يف اجملتمع األصلي للدراسة

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:مثال الختيار العينة العشوائية الطبقية:العينة العشوائية الطبقية-

ر متدربون بإحدى املراكز الرتبوية، والغرض هو اختيا: جمتمع الدراسة او البحث

املتدربني ميثلون مجيع التخصصاتمن%40عينة مكونة من 

اجملموع شعبة العربية شعبة االجتماعيات احلياة واألرض. شعبة ع شعبة املعلوميات شعبة الرياضيات 

323 49 82 67 51 74

حجم العينة حجم العينة حجم العينة حجم العينة حجم العينة حجم العينة

129.2

(129)
19.6(20) 32.8(33) 26.8(27) 20.4(20) 29.6(30)

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:العينة العشوائية العنقودية-

يتم اختيار هذا النوع من العينات إذا كان جمتمع الدراسة كبريا حيث يصعب 

ويتبع الباحث يف هذه احلالة تقسيم جمتمع. استخدام أي عينة من العينات السابقة

حتى يصل إىل األفراد املطلوبني للعينة، والصاحلني. الدراسة إىل جمتمعات صغرية

.لتمثيل جمتمع الدراسة

لو أردنا دراسة الدخل السنوي ألسرة يف مدينة القنيطرة، فقد خنتار عينة : مثال

عنقودية على مرحلتني

:كالتالي

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

العينة العشوائية العنقودية-

.عناقيد ونأخذ منها عينة حبجم مناسب مع حجم احلي= نقسم املدينة إىل أحياء  -1

نقسم كل حي من األحياء املختارة إىل عمارات وخنتار من كل منها عدد مناسب -2

من الشقق ثم خنتار دخل األسر اليت تسكن هذه الشقق املختارة، وبهذا حنصل على 

.عينة عنقودية من مرحلتني

:مثال -

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:العينة  غري العشوائية -ب 

وهي العينات اليت يتم اختيارها بشكل غري عشوائي وال تتم وفقا ألسس االحتمالية 

املختلفة، وامنا تتم وفقا ألسس وتقديرات ومعايري معينة يضعها الباحث، ويتدخل يف 

ومن . اختيار العينة وتقدير من خيتار ومن ال خيتار من أفراد جمتمع البحث األصلي

.عيوب هذا النوع من العينات هو احتمال حتيز الباحث يف االختيار

:ومن أبرز أنواع هذه العينات ما يلي

بريك كمال. إجناز ذ



35

(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:عينة الصدفة -

كأن خيتار . خيتار الباحث أفراد هذه العينة بالصدفة، أي دون ترتيب سابق معهم

الباحث عددا من الطالب عند خروجهم من مدارسهم ويسأهلم عن موقفهم حيال تأثري 

ويعاب على هذا النوع من العينات أن  . الفضائيات على التحصيل الدراسي للطالب

أفرادها ال ميثلون جمتمع الدراسة بصورة دقيقة، وبالتالي فإنه من الصعب تعميم 

.نتائج الدراسة على كل اجملتمع األصلي

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:العينة احلصصية-

خيتارثمفئاتإىلالدراسةجمتمعبتقسيمالباحثيقومالعينة،منالنوعهذايف

العينةوتشبه.الدراسةجمتمعيفالفئةحجممعيتناسبمبافئةكلمنعددا

يفالباحثبتدخلعنهاختتلفلكناملعنى،هذايفالطبقيةالعينةاحلصصية

موضوعحولرأيهمعنالشوارعأحديفاملارةباحثيسألقد،مثال.العينةأفراداختيار

الفئاتكلميثللكيخمتلفأعمارمنأشخاصااملارةمنخيتارولكنهمعني،

ويفالعامالرأيدراسةيفالعيناتمنالنوعهذايستخدمو.البحثجمتمعيفالعمرية

واالجتماعيةالرتبويةالدراسات

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

:العينة الغرضية-

كانإذافمثاًل.دراستهأغراضحيققونأنهمأدركإذاالعينةهذهأفرادالباحثخيتار

خيتارفإنهباملغرب،مامبنطقةوالتقاليدالعاداتدراسةيريدالباحث

بالعينةكذلكالعينةهذهوتسمىاملنطقةبتلكيقطنواممناألفرادمنعدد

احلكميةأوالقصديةأواهلادفة،أوالغرضية

بريك كمال. إجناز ذ
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(ملخص)

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

تعريفها، مكونات ، أنواعها وصياغتها: فرضيات البحث الرتبوي . 4

بريك كمال. إجناز ذ
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(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

الفرضية هي ختمني أو استنتاج ذكي يفسر به الباحث بعض ما يالحظه من احلقائق ▪

.والظواهر وتعترب رأي الباحث املبدئي يف حل املشكلة أو بيان أساليبها 

ويصعب التفريق بني الفرضية والنظرية، فالنظرية يف بداية مراحلها األوىل تسمى الفرض 

.وعندما خيترب الفرض مبزيد من احلقائق يتالءم الفرض معها، يصبح الفرض نظرية

هاتعريف: فرضيات البحث الرتبوي 4.

حيث اعترب الكائن ( البقاء لألصلح)أن (Darwin)افرتض داروين :مثال  لبعض الفرضيات

دء احلي صاحلا إذا استطاع أن يتالءم مع الظروف البيئية احمليطة به يف احلصول على الطعام ور

.اخلطر وصد األعداء

ثية، وهنا فقد افترض أن الجريمة سببها يعود إلى العوامل البيولوجية والوراJalton))أما جالتون 

بريك كمال. إجناز ذيكون قد أهمل العوامل البيئية



:  تتكّون الفرضّية من ثالثة عناصر أساسّية، وهي

: وهما نوعان : امُلتغّيرات❖

.وهو امُلتغّير الذي تتّم دراسة سلوكه ونتائجه:امُلتغيّ ر امُلستقل▪

. ليهوهو امُلتغّير الذي تتّم دراسته من أجل معرفة أثر امُلتغّير امُلستقّل ع: امُلتغّير غري امُلستقل▪

عالقة امُلتغّيرات ببعضها❖

.وهو العّينة اليت جيب إقامة الّدراسة عليها: امُلجتمع اإلحصائّي❖

41

(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

مكونات الفرضية1.4

بريك كمال. إجناز ذ



إحصائيةوأخرى حبثيةفرضيات : يتم تصنيف الفرضيات إىل صنفني وهما

يسعى من خالهلا الباحث إىل تفسري الظاهرة موضوع البحث واستنتاج: ضيات البحثية الفر-أ 

:العالقات السببية وهي نوعان

يتم استخدامها عند يتوقع الباحث وجود عالقة مباشرة إجيابية أو سلبية :فرضية موجهة▪

مستوى التالميذ الدين حيصرون دروس الدعم،  سيتحسن:مثال. بني متغريات الدراسة

فالفرضية تشري اىل حتسن وهذا اجتاه اجيابي

ات يتم استخدامها اذا مل يستطع الباحث حتديد اجتاه العالقة بني املتغري:فرضية غري موجهة▪

(هل العالقة إجيابية ام سلبية. )وعدم حتديد مستوي الفروق

42

(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

أنواع الفرضيات2.4

بريك كمال. إجناز ذ



وهي عبارة عن االفرتاضات اليت يتم وضعها من خالل استخدام مناذج :الفرضيات اإلحصائية-ب 

:إحصائية لتأكيد العالقة بني املتغريات وهي نوعني

ُسمّيت بهذا االسم لنفي أي عالقة بني ُمتغّيرين أو أكثر إحصائّيًا، :(h0)الفرضية الصفرية 

ن حبيث تهتّم بالعالقة السلبّية فيما بني امُلتغّيرات، وتكون هذه الفرضّية ُمتعّلقًة بأكثر م

ُمجتمع إحصائّي ُمعّين

تعترب الفرضية البديلة عكس الفرضية الصفرية حيث توضح وجود  :h1الفرضية البديلة 

هناك عالقة واضحة بني الّتدخني: مثال. عالقة وفروق ولو كانت بسيطة بني متغريات الدراسة

. وأمراض القلب

43

(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

(تابع)أنواع الفرضيات 2.4

بريك كمال. إجناز ذ



:توجد عدة شروط جيب مراعاتها من أجل وضع فرضيات علمية سليمة وتتمثل يف اآلتي

oأن تتضمن الفرضية حل فعلي ملشكلة الدراسة.

oأن تكون الفرضيات واضحة، موجزة وخمتصرة وتشري إىل وجود عالقة بني املتغريات.

oأن تكون الفرضيات قابلة لالختبار.

oأال تنفي الفرضية وقائع علمية متفق عليها وأن تكون خالية من التناقض.

oأال تستند الفرضية إىل أسس عقائدية لكون العقائد ال ختضع للتحقيق.

44

(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

صياغة الفرضيات3.4

بريك كمال. إجناز ذ



تتّم صياغة الفرضيات العلمّية بالعديد من الطُّرق باالعتماد على نوع الفرضّية كاآلتي

o إذا ارتفع : مثلوهي صيغة تتضمن األسلوب الشرطّي، (: الّشرطية)الّصيغة التضمينّية

.ُمعّدل الّدراسة اليومّي للّطالب فإّن حصوله على الّدرجات سريتفع 

o وتكون من خالل استخدام الصياغة اخلربية (: العبارة التصرحيّية)الّصيغة التقريرّية

د وتنوع  تتحسن نتائج التحصيل الدراسي مع جتوي: مثالالتصرحيية املباشرة بني املتغريات، 

. املناهج الدراسية

oبأن يدعو الباحث للمزيد من التقصّ ي والبحث حول الفرضّيات، وُتستخَدم  : صيغة الّدعوة

هذه الّصيغة بكثرة يف البحوث النوعّية

45

(تابع)مفاهيم أساسية يف البحث الرتبوي

أساليب صياغة الفرضيات4.4

بريك كمال. إجناز ذ



بريك كمال. إجناز ذ
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بريك كمال. إجناز ذ
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تأخر التالميذ يف بداية الفرتة الصباحية ✓

.موضوع الشغب باألقسام الدراسية بغاية دراسة كيفية التعامل معها✓

ضعف مشاركة التالميذ يف جتارب العلوم ✓

صعوبة حتدث بعض التالميذ باإلجنليزية أمام زمالئهم ✓

✓...

بريك كمال. إجناز ذ
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أدوات البحث الرتبوي .5

بريك كمال. إجناز ذ



أدوات البحث الرتبوي. 5

50
الرتبويالبحثما هي أدوات 

تعتمد عملية البحث العلمي يف احلصول على املعلومات والبيانات الالزمة اخلاصة 

بعينة الدراسة على جمموعة من األدوات، وختتلف هذه األدوات حسب طبيعة البحث 

الذي سيقوم به  الباحث وعينة الدراسة اليت ستطبق عليها األداة، ويضم البحث 

:العلمي جمموعة من األدوات من أهمها ما يلي

(االستمارة)االستبانة 1)

.املقابلة2)

.املالحظة3)

بريك كمال. إجناز ذاالختبارات4)



أدوات البحث الرتبوي

51

ات اليت تعترب املقابلة إحدى األدوات املهمة اليت يستخدمها الباحثون يف مجع املعلومات والبيان

ال ميكن اخلصول عليها باستخدام أدوات أخرى ومتتاز باعتمادها على االتصال املباشر 

واحلديث املتبادل يف مجيع املعلومات

املقابلة. 2

أنواع املقابالت . 2-2

وفقًا للموضوعمقابالت -

.  تركز على خربات معينة و مواقف حمددة  وجتارب مر منها املبحوث: مقابالت بؤرية

.  تركز على املشاعر والدوافع واحلوافز املرتبطة مبشكلة معينة:مقابالت عيادية

:تعريفها. 1-2

بريك كمال. إجناز ذ
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املقابلة. 2

وأالسريةيتطلباملقابلةموضوعكانإذاالباحثإليهايلجأ:ثنائيةأوفرديةمقابلة

.اآلخرينأماماملبحوثإحراجعدم

وينتظراألسئلةالباحثيطرححيثواحدومكانواحدزمنيفوتتم:مجاعيةمقابلة

فردكلمنيطلباألحيانبعضيفأنهكما.إجابةإجابتهومتثلأحدهممناإلجابة

.أفرادهااجاباتجمموعهواجملموعةرأييكونوبالتاليبنفسه،اإلجابةاجملموعةيف

وفقًا لعدد األشخاصمقابالت -

(تابع)أنواع املقابالت  . 2-2

بريك كمال. إجناز ذ
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املقابلة. 2

خطوات إجراء املقابلة. 3-2

كانقليًلاالعددكانوكلمامعهم،املقابلةإجراءاملزمعاملبحوثنيأواألفرادحصر-أ

املشكلةاملقابلةعينةمتثلأنوجيبإجيابية،نتائجعلىاحلصوليفأفضلذلك

.املستهدفلتحقيقبعنايةاألفرادعينةانتقاءيشرتطلذادراستها؛املرادالعلمية

دالتأكأجلمنفائقة؛بعنايةودراستهااملقابلة،أسئلةبوضعالعلميالباحثيقوم-ب

نتائجعلىللحصولالالزمنيوالبياناتاملعلوماتعلىاحلصوليففاعليتهامدىمن

أوينفردعلىاملقابلةألسئلةاختبارإجراءاملفضلومنوصفية،أورقميةدالالتذات

أنكماهلا،املفحوصنيتفهمومدىاألسئلة،جدوىعلىالتعرفأجلمنأكثر؛

.مؤثرةسلبياتوجودحالةيفاملسارتصحيحأجلمنمهماالختبار

بريك كمال. إجناز ذ
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املقابلة. 2

حليفاملقابلةأهميةشرحمعبذلك،األفرادوإبالغاملقابلةومكانتوقيتاختياريتم-ت

.منوذجيةبصورةباإلجابةاملبحوثنياهتماملضمانالباحث،يدرسهااليتالعلميةاإلشكالية

سوفاليتاملقابالتحتديدأجلمنزمينجدولوضعمعاملختارة،العينةإمجاليعلىاملقابلةإجراء-ث

يسهلأنميكنكمااملقابالت،مناالنتهاءبعداليوميبالتدويناالهتماممعاليوم،يفإجراؤهايتم

..وسيلةبأياملقابالتبتسجيليقومبأنالكتابيالتدوينمنبدًلانفسهعلىالباحث

(تابع)خطوات إجراء املقابلة . 3-2

بريك كمال. إجناز ذ
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املقابلة. 2

املقابلةإجراءيفالباحثبهيستعني(األسئلةمنعدديفيصاغ)مبدأيإطارأودليلعمل-ج

:حبيثالدليلأواالطارهذاصياغةتكونأنوينبغي.وتوجيهها

نعتعرباليتاحملددةاملوضوعاتوتغطياألهدافحتققاليتالبياناتعلىاحلصولمنالباحثمتكن1.

.العاموهدفهالبحثمشكلة

.املقابلةأثناءاملعلوماتإىلوالوصولاملناقشةيفالتعمقمنالباحثمتكن2.

.عللموضومحاستهمنوتزيداإلجابةعلىاجمليبتشجعاملقابلةأثناءوديجوخلقعلىالباحثتعني3.

.املقابلةيفالواردةاإلجاباتتدقيقفرصويتيحواجمليبالسائلبنياالتصاليضمن4.

(تابع)خطوات إجراء املقابلة . 3-2

بريك كمال. إجناز ذ
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املقابلة. 2

.بالتصرفاخلطأهذاويسمىأهميتهامنالتقليلأوهامةوقائعإغفال1.

.باحلذفاخلطأهذاويسمىاخلرباتأوالتعبرياتأواحلقائقبعضحذف2.

.باإلضافةاخلطأويسميالفردعنيصدرماتقديريفاملبالغة3.

ويسمىمضامنيهلابكلماتاملسؤولكلماتوبإبدالبالضبطقيلماذكرعدم4.

.باإلبدالاخلطأهذا

طأاخلهذاويسمىببعضبعضهااحلقائقبنيالسليمةالعالقةأوللوقائعالسليمالتتابعتذكرعدم1.

.بالتغيري

أخطاء يتعرض إليها القائم باملقابلة. 3-2

بريك كمال. إجناز ذ
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املالحظة . 3

:تعريفها. 1-3

االنتباهوتتضمن.معينةمعايريوفقاملبحوثنيوأداءسلوكورصدمراقبةعمليةهياملالحظة

الباحثليتمكنتغرياتهورصدمتابعتهبغرضمعني؛مجاعيأوفرديسلوكحنوواملوجهاملقصود

:مثال.تقوميهورمباوحتليلهالسلوكوصفأو،السلوكوصفمن

بريك كمال. إجناز ذ
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املالحظة . 3

:أنواعها. 2-3

وفقًا ألسلوب تطبيقها وفق دور الباحث وفق اهلدف

اليت تتطلب اتصال مباشر :  مالحظة مباشرة

.باملبحوثني؛ بقصد مالحظة سلوك معني

هي اليت ال تتطلب اتصال : مالحظة غري مباشرة

مباشر باملبحوثني وإمنا يكتفي الباحث مبراجعة

.السجالت والتقارير ذات الصلة بالسلوك املراقب 

الباحثني تقتضي وجود  عدد من: مجاعيةمالحظة 

فتجمع  ملراقبة ومالحظة السلوك املراد دراسته،

أو  اإلثقانالنتائج وتناقش يف ما بينهم ملعرفة مدى 

.االختالف يف مالحظاتهم

وهي  اليت يكون :  مالحظة باملشاركة

الباحث فيها عضوًا فعليًا يف  اجلماعة اليت

.البحثيهاعلجيري

وهي اليت  يكون  : مالحظة بدون مشاركة

هد الباحث فيها مبثابة  املراقب اخلارجي، يشا

سلوك اجلماعة دون أن يلعب دور العضو 

.فيها

يكون لدى الباحث تصور : مالحظة حمددة

مسبق عن نوع البيانات اليت يالحظها و نوع 

.وك الذي يراقبهلالس

ال يكون لدى الباحث : مالحظة غري حمددة

تصور مسبق عن املطلوب من البيانات ذات  

الصلة بالسلوك املالحظ وإمنا يقوم بدراسة

.مسحية؛ ليتعرف على واقع معني

بريك كمال. إجناز ذ
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املالحظة . 3

:إجراءاتها. 2-3

.ميهوفقد تكون ألجل وصف السلوك و حتليله و تق: حتديد أهداف املالحظة

غريسلوكيةمناطأإىلاملالحظانتباهيتشتتلئال:مالحظتهاملرادالسلوكحتديد

.فيهامرغوب

اليتاملالحظاتبهايسجلبطاقةالباحثيضع:للمالحظة(شبكة)بطاقةإعداد

.أليهاتوصل

(عملياأونظريا)مشابهةمواقفعلىاملالحظتدريب
بريك كمال. إجناز ذ
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املالحظة . 3

:العيوب/ املزايا بعض . 3-3

مرتفعة، ،اليت حيصل عليها الباحث بواسطة املالحظة،درجة الثقة يف البيانات-

كمية البيانات كثري، ذلك ألن الباحث يراقب بنفسه سلوك املبحوثني ويقوم -

.بتسجيل مشاهداته اليت تشتمل على كل ما ميكن أن يصف الواقع ويشخصه

.للمبحوثنيغري قابلة لتزييف االجوبة ألنها ال تعتمد على التقرير الذاتي -

املزايا-أ 

بريك كمال. إجناز ذ
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املالحظة . 3

:العيوب/ املزايا بعض . 3-3

.كهسلوقد يكون لتواجد الباحث بني املبحوثني أثر سليب يتمثل يف إمكانية تعديل 

.  تقل قيمة املالحظة يف حالة التعامل مع الظواهر املعقدة-

.إمكانية حتّيز الباحث عند تسجيله جوانب السلوك املطلوب-

.اهلدف الدقيق ملالحظتهم قد يغريون سلوكهم املبحوثونإذا ما عرف -

العيوب-ب 

بريك كمال. إجناز ذ
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وثيقة عملاملالحظة . 3

.  أراد أستاذ صياغة بطاقة ملالحظة مدى مشاركة التالميذ والتلميذات يف دروسه

ترونها واملطلوب استكمال البطاقة بكتابة البنود اليت. ابتدأ البطاقة بصياغة بعض البنود

...مناسبة ملالحظة مدى املشاركة

انسبي ال نعم بنود مالحظة مدى مشاركة أو عدم مشاركة التالميذ والتلميذات يف الدروس

يتبع األستاذ أسلوبا منظما إلشراك التالميذ والتلميذات بكيفية مقصودة. 1

ن ال يوجه األستاذ أسئلته إىل مجيع التالميذ ويرتك هلم فرصة للتفكري يف اجلواب ثم يأذن باجلواب مل.2

.يشارك كثريا

ينتبه األستاذ للتالميذ الذين يتظاهرون باملشاركة وهم منشغلون بالرسم أو كتابة أشياء ال ال. 3

.عالقة هلا بالدرس

6.

7.

8.

9.

بريك كمال. إجناز ذ
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االختبارات. 4

منظمة  جمموعة من املثريات يف شكل أسئلة كتابية أو شفاهية أو صور ورسومات

العالقة بني املتغريات الغرض منها قياس و، ومتقنة لقياس خاصية معينة لدى الفرد

حصيل الت)و ( الدوافع)لدراسة العالقة بني متغريي :فمثالوالتنبؤ بطبيعة تلك العالقات، 

سي لدى  عينة من الطلبة ثم حتصيلهم الدرا( الدافع)، يقوم الباحث بقياس مقدار (الدراسي

وقد يتوصل الباحث إىل أنه كلما ازدادت درجة . باستخدام اختبارات معدة هلذا الغرض

.الدافعية لدى الطلبة ازداد حتصيلهم الدراسي

:تعريفها. 1-4

بريك كمال. إجناز ذ
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االختبارات. 4

:أنواعها . 2-4

:أنواع االختبارات وفق التعليمات

اختبارات مكتوبة  -اختبارات شفهية   -

:أنواع االختبارات وفق موضوع القياس▪

تقيس بعض املتغريات العقلية و القدرات واالستعدادات العقلية : اختبارات االستعداد-

 .املعرفية

.اليت تقيس ما حصله املتعلم من معلومات أو ما اكتسبه من مهارات: التحصيلختباراتا-▪

.تقيس رؤية الفرد لنفسه ولآلخرين و أهليته يف مواجهة موقف معني: اختبارات الشخصية-▪

تقيس امليل العام للفرد والذي يؤثر على دافعيته وسلوكه: اختبارات االجتاهات-▪

بريك كمال. إجناز ذ
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:إعداداالختبارخطوات . 3-4

.  حتديد األهداف من استخدام االختبار▪

.حتديد األبعاد اليت سيقيسها االختبار▪

.حتديد حمتوى هذه األبعاد▪

...(أسئلة، رسوم، (صياغة املثريات املناسبة▪

 .صياغة تعليمات االختبار▪

.وضع نظام تقدير درجات االختبار▪

.إخراج الصيغة األولية لالختبار▪

اد تطبيق االختبار على عينة استطالعية من أفر▪

.جمتمع الدراسة

عرض االختبار يف صورته األولية على جمموعة من ▪

.احملكمني املتخصصني

إجراء التعديالت الالزمة على ضوء نتائج التطبيق ▪

.االستطالعي و مالحظات احملكمني

.إخراج الصيغة النهائية لالختبار▪

.التحقق من صدق االختبار وثباته▪

إعداد دليل االختبار،  ويتضمن اإلطار النظري وإجراءات ▪

. تطبيقه وتصحيحه

بريك كمال. إجناز ذ
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بريك كمال. إجناز ذ



( موقف تربوي خالص). (عنوان البحث)حتديد مشكلة الدراسة واإلحساس بها 1.

التعبري عن املشكلة أو الصعوبة املطروحة بصيغة استفهامية أو تقريرية2.

.األدلة األولية على وجود املشكلة3.

(استمرار تدني مستوى التلميذ: مثال)ما هي احلقائق املرتبطة باملشكلة؟ ✓

(نقط املراقبة املستمرة دون املعدل: مثال)ما هي املؤشرات واألدلة على وجود املشكلة؟ ✓

(املالحظة، االختبارات، املقابالت، السجالت؟ )ما هي األدوات املستخدمة للوصول إىل األدلة ✓

:حتليل وتشخيص املشكلة 4.

ما هي األسباب اليت أدت للمشكلة؟✓

ما هي العوامل اليت سيتم تغيريها أو تعديلها حلل املشكلة و حتسني الوضع الراهن؟✓

مثال كيف أتغلب على ضعف التحصيل لدى  ). صياغة أو وضع الفرضّيات املناسبة حلل املشكلة5.

.(تالميذ مستوى معني

اإلجرائيللبحثالرئيسةاخلطوات 



:  طرائق البحث وأدواته6.

–االستمارة ): واألدوات اليت سيتم استخدامها جلمع البيانات( املنهاج املتبع)ما هي الطرائق ✓

....(  السجالت–االختبارات -املالحظة –املقابلة 

:وضع خطة مفصلة للعمل7.

-ما هي اإلجراءات املقرتحة؟✓

ما هي املصادر البشرية واملادية؟✓

ما هي املدة الزمنية اخلاصة بالتنفيذ؟✓

ما هي الصعوبات املتوقعة واألبدال املقرتح✓

.تنفيذ خطة العمل ووضع النتائج8.

.حتليل وتفسري النتائج للتوصل ألّي استنتاجات مفيدة9.

.تطبيق البحث وتقييم مدى معاجلته للمشكلة من أجل اعتماده كحل10.

   Fin( أي اقرتاح نتائج البحث على الزمالء من أجل االستفادة منها. )املقرتحات أو التوصيات11.

اإلجرائيللبحثالرئيسةاخلطوات 



«التعّلم التعاوني وأثره يف دافعّية املتعّلم»: عنوان البحث1.

ُتعترب املهارات التعاونّية يف التعلم خمرجات تعليمّية هامة،  : وهي كالتالي: أهمّية الدراسة2.

مرتبطة بنجاح الطالب يف احلياة املستقبلّية مبا يستطيع امتالكه من توافق مع الطالب

كلها وإجيابياتهاآلخرين من خالل تعّلمه هذه املهارات، حيث إّن التعّلم التعاوني مبمّيزاته 

تنعكس على دافعية الطالب املتعلم، كما أّن إجناز الطالب هو األهم لدى املعلم يف العملية 

.التعليمية، والذي حياول تطبيق اسرتاتيجّيات أو أساليب حديثة يف التدريس

اهلدف األساسي من هذه الدراسة هو معرفة تأثري التعّلم التعاوني كوسيلة : أهداف الدراسة3.

حديثة للتدريس ودورها يف تفاعل الطالب ورفع إجنازاتهم يف القسم خلدمة العملّية 

.الرتبوية

مثال توضيحي على خطوات البحث اإلجرائي



مثال توضيحي على خطوات البحث اإلجرائي

:وتكون باإلجابة عن األسئلة التالية: مشكلة الدراسة4.

oما هي دواعي استحداث طرق حديثة للتدريس مثل التعّلم التعاوني؟

o  ما هو دور املعلم يف تعزيز التدريس بالتعّلم التعاوني؟

oما هي اآلثار اإلجيابّية اليت ترتتب على اتباع هذه الطريقة؟

:وتتلخص فيما يلي(: املنهاج)اخلطوات اإلجرائّية يف البحث 5.

. االطالع على دراسات سابقة ختّص هذا املوضوع

.وضع اإلطار النظرّي هلذه الدراسة

. تصميم استبانتني األوىل موّجهة للهيئة التعليمية واإلدارية، والثانية موجهة للطالب

.  اختيار العّينة الدراسية من اهليئة التعليمية والطالب

.تفريغ االستبانات وحتليلها ومعاجلتها من الناحية اإلحصائية وحتديد النتائج

.وضع التوصيات واملقرتحات



ورشة تدريبية

ـ اجلواب على سؤال ملاذا هذا البحثأهمية البحث

إشكالية البحث

(اإلحساس باملشكلة)

ـ كيف توصلت اىل املشكلة

(صيغة استفهامية أو  تقريرية)-(سؤال البحث)صياغة املشكلة 

فرضيات البحث
(صياغة الفرضيات)ـ 

ـ

املنهجية املختارة يف البحث
ـ ما هي الطرق 

ـ

حدود البحث املكانية والزمانية
ـ

ـ

العناصر األساسية للمشكلة
ـ

ـ

.التعلمية/ تعرف املدرسة العمومية باملغرب عددا من املشاكل الديداكتيكية اليت هلا صلة مباشرة بالعملية التعليمية

.تقديم حلول تربوية إجرائيةهدفهام بدراسة حبثية ياقوالةمشكلة تربويريااختهدف الورشة 

(م توصيفا أوليا لبحث من خالل التعليمات التاليةيقديتم ت



البحثمنهجيةجمزوءة 

اإلحصاء

2021/2020: املوسم التكويين 
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بريك كمال. إنجاز ذ
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اإلحصاء ودوره في البحث العلمي

بريك كمال. إجناز ذ



اإلحصاء

74

:تقديم

اإلحصاء هو أداة أساسية وحيوية يف مجيع البحوث  العلمية وهو يقوم على  

كما أن تطبيق الطرق اإلحصائية احلديثة ضروري. حتليل وتفسري البيانات

يف فحص ودراسة أنواع كثرية من املشاكل العلمية املختلفة وهذا ال يعين  

بالضرورة اإلملام بكل االختبارات اإلحصائية وخمتلف مواضيع اإلحصاء  

بالطبع، لكن على األقل، التعرف وفهم أهم املواضيع ذات العالقة بالبحث 

.العلمي أو الدراسة

فما هي أنواع اإلحصاء وما هي مقاييسه؟ وما معنى البيانات؟ 

بريك كمال. إجناز ذ
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:هناك نوعان من اإلحصاء أنواع اإلحصاء-1

اإلحصاء الوصفي-أ 

(Statistiques descriptives)

اإلحصاء االستداللي -ب 

(Statistiques inférentielle)

توصيفيفاإلحصاءمنالنوعهذايستخدم

الدراساتيفمجعهامتاليتالبيانات

توضيحيتمماوعادةوامليدانيةالتجريبية

رسومأوجدولشكلعلىالبياناتهذه

.بيانية

مساتعناالستداللاإلحصاءمنالنوعهذالنايتيح

ماعندويطبق.لبياناتهااإلحصائيوالتوزيعالعينة

.فرضًيااختبارهابهدفُجمعتبياناتأيحتليلنريد

احتمالزيادةيفالسجائرتدخنيتأثريهوما:مثل

بالسرطان؟اإلصابة

بريك كمال. إجناز ذ
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:تنقسم هذه املقاييس إىل قسمنيمقاييس اإلحصاء الوصفي-أ 

اإلحصاء الوصفي-أ 

Central)املركزيةالقيمةمنقريبةالبياناتتكوناألحيانبعضيف:التشتتمقاييس

Value)عنالبياناتبعدأوقربمدىولقياس.حوهلاأوسعمدىيفمنتشرةتكونوأحياًنا

:مناكالتشتتمقاييسأهمومن.التشتتمقاييستستخدماملركزيةالقيمةتلك

.املدى-

.املعيارياالحنراف-

ةأغلبيحوهلاتتمركزقيمةتقديريفتبحثاليتاملقاييستلكوهي:املركزيةالنزعةمقاييس

هذهقياسأجلومن.اجملمعةالبياناتمجيعمتثلاملتمركزةأواملتوسطيةالقيمةوهذهالقيم،

:التاليةاملقاييسنستعملالنزعة

.احلسابياملتوسط-
.الوسيط-
.املنوال-

بريك كمال. إجناز ذ
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ത𝐱هو مركز التوازن ألي ظاهرة ويرمز إليه ب  (moyenne)وسط احلسابيتامل-

اإلحصاء الوصفي-أ 

:توجد عدة طرق حلساب املتوسط احلسابي

= 𝒙𝑖  امليزة املدروسة

= 𝑛𝑖 (التكرار)تراكم امليزة املدروسة

ത𝐱 =
σ𝑖=1
𝑛 𝒙𝑛

𝑛
(غري مبوبة)يف حالة البيانات األولية -1

𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 +⋯+ 𝒙𝒏

𝒏
ത𝐱 =

أي

لذينا نقط عشرة طالب على الشكل التالي:مثال

ത𝐱احسب. 10; 2; 12; 10; 12; 15; 4; 12; 15; 13

يف حالة البيانات املبوبة أي أن البيانات موجودة يف جدول به تكرارات-2

متغري كمي متقطع أي يأخذ عدد صحيحيف حالة . 1–2


𝑖=1

𝑛
𝑋𝑖 𝑛𝑖

𝑁
ത𝐱 =

𝑥1 × 𝑛1 + 𝑥2 × 𝑛2 + …+ (𝑥𝑖 × 𝑛𝑖)

N
ത𝐱 =

ത𝐱وبالتالي تصبح niتكرار xiمتغري يف هذه احلالة يوجد لكل 

أي

𝑁=جمموع الرتاكمات

(جمموع التكرارات)

بريك كمال. إجناز ذ
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اإلحصاء الوصفي-أ 

عامال52يبني لنا اجلدول أسفله توزيع األجور لعينة مكونة من :مثال

[500-600[ [400-500[ [300-400[ [200-300[ [100-200[
األجور

xi

9 12 13 15 3
عدد العمال

ni

1100

2
= 550

900

2
= 450

700

2
= 350

500

2
= 250

300

2
= 150

مركز الفئات

𝒄𝟏

نقوم حبساب  املتوسط احلسابي على الشكل التالي

ത𝐱 = 𝑐1 × 𝑛1 + 𝑐2 × 𝑛2 + …+ (𝑐𝑖 × 𝑛𝑖)

N

ത𝐱 = 150 × 3 + 250 × 15 + (350 × 13 + (450 × 12) + (550 × 9)

52
= 367,30

بريك كمال. إجناز ذ
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اإلحصاء الوصفي-أ 

(médiane)الوسيط -

تيبا هو قيمة املتغري اإلحصائي اليت تفصل السلسلة اإلحصائية إىل قسمني بعد ترتيب القيم تر

.meيسارا ويرمز إليها %50من املعطيات ميينا و %50فهي تضع   . تصاعدًيا أو تنازلًيا

الغري املبوبةيف حالة البيانات-1

يكون الوسيط هو القيمة  اليت توجد يف الوسط أي  : فردًياnإذا كان عدد القيم 
𝒏+𝟏

𝟐
2, 5, 8, 9, 11, 13, 16وسيط السلسلة املرتبة تنازليا املتكونة من : مثال

قيم3قيم3
فيكون الوسيط جمال وسيط وليس قيمة فردية ويشمل القيمتني : وإذا كان عدد القيم زوجًيا

يف هذه احلالة لدينا قيمتان تفصالن السلسلة وتشغالن املركز ة  . اللتني يف املنتصف
𝒏

𝟐
و 

𝒏+𝟏

𝟐

لتكن القيم التالية مرتبة ترتيبا تصاعديا من اليمني اىل اليسار:مثال

وبالتالي فهو يساوي 13و12فإن الوسيط يقع بين القيمة 1617, 15, 13, 12, 8, 6, 4, 3
𝟏𝟐+𝟏𝟑

𝟐
12,5=

بريك كمال. إجناز ذ
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اإلحصاء الوصفي-أ 

(Médiane)الوسيط -

املبوبةيف حالة البيانات-2

إذا كان املتغري كمي منفصل1–2

نقوم أوال حبساب التكرار املتجمع الصاعد، ثم حندد رتبة الوسيط 

𝑛

2

يف العمود اخلاص بالتكرار املتجمع الصاعد عن القيمة املساوية ل نبحث

𝑛

2
أو األعلى منها مباشرة

:مثال
6 5 4 3 2

عدد األفراد
xi

1 2 3 6 2
عدد العائالت

ni

14 13 11 8 2 Ni 

3=(Me)إذا الوسيط 
بريك كمال. إجناز ذ
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اإلحصاء الوصفي-أ 

(Médiane)الوسيط -

املبوبةيف حالة البيانات-2

إذا كان املتغري كمي مستمر2–2

.نقوم حبساب التكرار املتجمع الصاعد-

التكرار املتجمع الصاعد الذي يساوي  حندد الفئة الوسيطة وهي الفئة اليت تقابل -

𝑛

2
أو األعلى 

مباشرة-منها 

                                                        = Me:حنسب الوسيط بالقانون التالي-

=L1بحيث أن 
احلد األدنى للفئة

n0=القبل الوسيطةالتكرار املتجمع الصاعد للفئة

ne =تكرار الفئة الوسيطة

k =طول الفئة الوسيطة

بريك كمال. إجناز ذ



عامال52يبني لنا اجلدول أسفله توزيع األجور لعينة مكونة من :مثال

[500-600[ [400-500[ [300-400[ [200-300[ [100-200[
األجور

xi

9 12 13 15 3
عدد العمال

ni

Ni 318314352

التكرار املتجمع الصاعد الذي يساوي  حندد الفئة الوسيطة واليت تقابل 

𝑛

2
أو األعلى منها مباشرة

]400-300]إذا الفئة الوسيطة هي

361,53=كما يلي حسب القانون   Meحنسب الوسيط 

بريك كمال. إجناز ذ
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اإلحصاء الوصفي-أ 

، قد ي يكون وهو القيمة الشائعة أو األكثر تكراًرا بني البيانات أو املشاهدات(Mode)املنوال -

يف سلسلة واحدة منوال واحد أو أكثر كما قد ال يكون هلا منوال

:يف حالة متغري كمي منفصل حيسب املنوال كما يلي

حندد الفئة املنوالية  وهي الفئة األكثر تكرارا-

حنسب  املنوال بالقانون التالي-

Mo = L1 + 
Δ1

Δ1+Δ2
x 𝑘 احلد األدنى للفئة املنواليةL1: حيث 

Δ1الفرق بيت تكرار الفئة املنوالية  والفئة اليت قبلها

Δ2  الفرق بيت تكرار الفئة املنوالية  والفئة اليت بعدها

kهو طول الفئة املنوالية

يف حالة متغري كمي مستمر 

بريك كمال. إجناز ذ



:لدينا البيانات التالية:1مثال 

5 4 3 2 1
عدد األفراد

xi

1 1 3 4 2
عدد العائالت

ni

إذا املنوال هو القيمة األكثر تكراراهنا لدينا متغري كمي متقطع

Mo=2يف هده احلالة املنوال هو 

حالة متغري كمي مستمر 

يف حالة متغري كمي متقطع

:لدينا البيانات التالية:2مثال 

[500-600[ [400-500[ [300-400[ [200-300[ [100-200[
األجور

xi

9 12 13 15 3
عدد العمال

ni

ذا  اخلاص بهالقانويف هذه احلالة نقوم بتحديد الفئة الوسطية واليت هي                                           مت نستعمل 

x(200-300)14(/3-15+)200= املنوالالنمط من البيانات
[200-300[

Mo = L1 + 
Δ1

Δ1+Δ2
x 𝑘

بريك كمال. إجناز ذ
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اإلحصاء الوصفي-أ 

مقاييس التشتت-ب 

،والوسيطاحلسابيالوسطمثل،املركزيةالنزعةمقاييساستخدامميكن،البياناتمنجمموعتنيملقارنة

مقياسيكونفقد،املقارنةعنديكفيالوحدهاالطرقهذهاستخدامولكن،الرتتيبيةواإلحصاءات،واملنوال

وتباعدتقاربمدىحيثمناجملموعتنيبنيكبرياختالفيوجدورمبا،متساويللمجموعتنياملركزيةالنزعة

املركزيةالنزعةمقياسعنالقيمتقاربأوتباعدمدىأو،البعضبعضهامنالبيانات

:كالتالياجملموعتنيدرجاتوكان،الطالبمنجمموعتنيلديناكانإذا،ذلكعلىومثال

63األوىلاجملموعة 70 78 81 85 67 88

73الثانيةاجملموعة 78 77 78 75 74 77

درجاتذلكومع76يساويمنهمالكلالحسابيالوسطأننجد،مجموعةلكلالحسابيالوسطبحسابفلوقمنا

أخرىمقاييساستخدامإلىاإلحصائيونلجأذلكأجلمن.األولىالمجموعةدرجاتمنتجانساأكثرالثانيةالمجموعة

بينمقارنةالفياستخدامهاويمكنالمركزية،النزعةمقياسحولالبياناتانتشارمدىأوالبيانات،تجانسمدىلقياس

هذافيزنركوسوف،والتفرطح،وااللتواء،التشتتمقاييس،المقاييسهذهومنالبيانات،منأكثرأومجموعتين

بريك كمال. إجناز ذالتشتتمقاييسعلىالفصل
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اإلحصاء الوصفي-أ 

مقاييس التشتت-ب 

وأتباعدأوتفرقمقداروتعينالبيانات،تشتتأواختالفلقياستستخدمعدديةمقاييسهيالتشتتمقاييس

:نذكرالتشتتمقاييسأشهرومنبينهافيماالبياناتانتشار

: تعريفها

Range:املدى1.

املتوسطاالحنراف2.

Variance:التباين3.

Ecart-type:االحنرايفاملعيار4.

CV:االختالفمعامل5.

بريك كمال. إجناز ذ
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اإلحصاء الوصفي-أ 

مقاييس التشتت-ب 

فويعر.البياناتتفرقمـدىعـنسريعةفكرةويعطيناوحساباتعريًفاالتشتتمقاييسأسهلمناملدىيعترب

:التاليةبالصيغةالبياناتمنجملموعةاملدى

:املدى1.

Range = Xmax − Xmin

:حيث أن

) = Xmax (للبيانات املبوبة)مركز الفئة  العليا )للبيانات املفردةأكرب قيمة

) = Xmin  (  للبيانات املبوبة) مركز الفئة الدنيا )للبيانات املفردة) أصغر قيمة

1مثال 

63التاليةاملنفردةالبياناتمدى 70 78 81 85 67 25=88–63:هو88

بريك كمال. إجناز ذ
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مقاييس التشتت-ب اإلحصاء الوصفي-أ 

ةالتالياملبوبةالبياناتمدىلنجد 2مثال 

[500-600[ [400-500[ [300-400[ [200-300[ [100-200[
األجور

xi

9 12 13 15 3
عدد العمال

ni

550 450 350 250 150 مركز الفئات

Xmax 550=

Xmin =150

Range = 550 – 150 = 400

:مالحظات

قيمةوأصغرأكربعلىفقطيعتمداملدىألننظرا❖

.التشتتلقياسجيدغريمقياسفهواألخـرىالقيماالعتباريفيأخذوال

,أخرىمقاييسعلىالبحثوجبلذا.املتطرفةأوالشاذةبالقيماملدىيتأثر❖

:املدى1.

بريك كمال. إجناز ذ
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مقاييس التشتت-ب اإلحصاء الوصفي-أ 

االحنراف املتوسط2.

Eത𝐱بالرمزلهويرمزത𝐱احلسابيمتوسطهاعناملطلقةالقيماحنرافاتمتوسطمعرفةيفمعرفةيفيفيدنا

كلماقيمتهوتصغرالبعضبعضهاعنxiقيمتباعدتكلماتزداداملتوسطاالحنرافقيمةأنالعلممع

:كالتاليةاملتوسطاالحنرافحسابوميكنتقاربت،

.احلسابياملتوسطحنسب1.

.االحنرافاتبإشاراتاالهتمامدناملتوسطعنقيمةكلاحنرافحنسب2.

.االحنرافاتهذهجنمع3.

.املتوسطاالحنرافهوالناتجفيكوناحلاالت،عددعلىاالحنرافاتجمموعنقسم4.

(أي دون تكرار)يف حالة البيانات األولية 

:يكون  االحنراف املتوسط كالتالي
Eത𝐱 = 

𝒙₁−ത𝐱 + 𝒙₂−ത𝐱 +⋯+|𝒙ₖ −ത𝐱|

𝒏
= 
σ |𝒙i −ത𝐱|

𝒏

بريك كمال. إجناز ذ
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مقاييس التشتت-ب اإلحصاء الوصفي-أ 

االحنراف املتوسط2.

:مثال

:يف حالة البيانات املبوبة يكون  االحنراف املتوسط كالتالي

Eത𝐱 = 
𝒙₁−ത𝐱 𝒏₁+ 𝒙₂−ത𝐱 𝒏₂+⋯+|𝒙ₖ−ത𝐱|𝒏ₖ

𝑵
= 
σ𝒏𝒊 |𝒙𝒊−ത𝐱|

∑𝒏

5 4 3 2 1 (xi)عدد األفراد 

1 1 3 4 2 ni))عدد العائالت 

2,45 1,45 0,45 -0,55 -1,55 (x-ത𝐱)

احسب االحنراف املتوسط للبيانات التالية

ത𝐱 = 
𝟐𝒙𝟏+𝟐𝒙𝟒+𝟑𝒙𝟑+𝟒𝒙𝟏+𝟓𝒙𝟏

𝟏𝟏
= 2,55

االحنراف املتوسط 

Eത𝐱 = 
−𝟏,𝟓𝟓 x 𝟐+ −𝟎,𝟓𝟓 x𝟒+ 𝟎,𝟒𝟓 x𝟑+ 𝟏,𝟒𝟓 x𝟏+|𝟐,𝟒𝟓|x𝟏

𝟏𝟏
= 0,95

بريك كمال. إجناز ذ
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مقاييس التشتت-أ اإلحصاء الوصفي-أ 

Variance: التباين

𝑽بالرمزلهويرمزاحلسابيالوسطعنالقيماحنرافاتملربعاتاحلسابياملتوسطهوالتباين 𝒙او𝝈²

𝑽 𝒙 =
σ𝒙𝒊

𝟐

𝒏
− 𝒙

𝟐
يف حالة البيانات األولية

𝑽ة يف حالة البيانات املبوب 𝒙 =
σ𝑛𝑖 𝑥𝑖

2

σ𝑛𝑖
− 𝑥

2

𝝈ويرمز إليه ب 𝑽(𝒙)للتباين هو اجلذر الرتبيعي Ecart type: االحنراف املعياري

91318263135:أحسب التباين واالحنراف املعياري للبيانات التالية: 1مثال 

ത𝐱 = 
𝟗+𝟏𝟑+𝟏𝟖+𝟐𝟔+𝟑𝟏+𝟑𝟓

𝟔
= 22

𝑽 𝒙 = 
(𝟗−𝟐𝟐)²+(𝟏𝟑−𝟐𝟐)²+(𝟏𝟖−𝟐𝟐)²+(𝟐𝟔−𝟐𝟐)²+(𝟑𝟏−𝟐𝟐)²+(𝟑𝟓−𝟐𝟐)²

𝟔
= 66,88

بريك كمال. إجناز ذ



=9,41=                  =  إدا هو:  Ecart typeاالحنراف املعياري  𝟖𝟖, 𝟔𝟔𝝈

:أحسب التباين واالحنراف املعياري للبيانات التالية: 2مثال 

5 4 3 2 1 (xi)عدد األفراد 

1 1 3 4 2 ni))عدد العائالت 

2,45 1,45 0,45 -0,55 -1,55 (x-ത𝐱)

6 2,1 0,20 0,30 2,40 (x-ത𝐱) ²

ത𝐱 = 
𝟐𝒙𝟏+𝟐𝒙𝟒+𝟑𝒙𝟑+𝟒𝒙𝟏+𝟓𝒙𝟏

𝟏𝟏
= 2,55

𝑽 𝒙 =
σ 𝑛𝑖 𝑥𝑖

2

σ 𝑛𝑖
− 𝑥

2
=

حساب املتوسط احلسابي  -1

𝑽: التباين 𝒙

االحنراف املعياري  

ത𝐱

𝝈
𝝈 = 𝟏, 𝟏𝟔

𝟐𝒙𝟐,𝟒𝟎+𝟎,𝟑𝟎𝒙𝟒+𝟎,𝟐𝟎𝒙𝟑+𝟐,𝟏𝒙𝟏+𝟔𝒙𝟏

𝟏𝟏
= 34,1

بريك كمال. إنجاز ذ
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:أحسب التباين واالحنراف املعياري للبيانات التالية: 3مثال 

ത𝐱حساب املتوسط احلسابي  -1

[500-600[ [400-500[ [300-400[ [200-300[ [100-200[
األجور

xi

9 12 13 15 3
عدد العمال

ni

550 450 350 250 150 مركز الفئات

(𝐶𝑖-ത𝐱)

𝑽: التباين-2 𝒙

𝝈االحنراف املعياري  -3
بريك كمال. إنجاز ذ

94



(تتمة)اإلحصاء 
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مفهومها، أنواعها وعرضها: البيانات

بريك كمال. إجناز ذ



مفهومها، أنواعها: البيانات
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جمموعة من احلقائق، كالقيم، القياسات، أو األرقام، واليت يتم مجعها وحتليلها من قبل 

ار ومن املهم حتديد نوع البيانات املراد دراستها مبكًرا، وعلى ضوء ذلك يتم اختي. الباحثني

.منهج وطريقة مجعها

:أنواع البيانات . 2

:(Données descriptives)( نوعية)بيانات وصفية . 1.2

(.  جنس املواليد–التخصص الدراسي –فصيلة الدم )وهي البيانات الغري عددية مثل 

:مفهوم البيانات. 1

:تنقسم البيانات  إىل نوعان

:(Données quantitative)بيانات كمية. 2.2

عدد سنوات –درجة احلرارة –عدد أفراد األسرة )مثل وهي اليت تأخذ بياناتها أرقاما عددية صحيحة

(.اخلربة

بريك كمال. إجناز ذ
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:عرض البيانات االحصائية ووصفها. 3

:وهو نوعانالعرض اجلدولي •

:يتم عرض البيانات على شكل 

(Graphique)أو عرض بياني (Tableau)عرض جداولي 

حسب صفة جدول توزع ٌفيه البيانات : اجلدول البسيط

ويتألف عادة من عمودين األول ميثل تقسيمات  واحدة 

الظاهرة إىل جمموعات والثًاني ميثل عدد مفردات كل 

جمموعة  

عدد الطلبة  درجة )الفئات  

(الطالب

20 65-60

13 71-66

33 اجملموع

جدول توزع ٌفه البيانات حسب  : اجلدول املركب 

صفٌتني أو أكثر يف نفس الوقت

جدول البسيط

عدد 

الطلبة

الذكور اإلناث درجة )الفئات  

(الطالب

20 6 14 65-60

13 8 5 71-66

33 14 19 اجملموع

جدول مركب

، عرضها:البيانات

بريك كمال. إجناز ذ
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البيانيالعرض-2

العرضأنواعأهم
البياني

املدرج -1

التكراري

املضلع-2

التكراري

املنحنى-3

املتجمع

الصاعد

، عرضها:البيانات

بريك كمال. إجناز ذ
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مفهومها، أنواعها وعرضها: البيانات

البيانيالعرض-2

التكرارياملدرج-1. 2

الرأسياحملورعلىوالتكراراتاألفقياحملورعلىالفئاتحدودنضعاملدرجهذالرسم

الفئةتكرارواالرتفاعالفئةطولالقاعدةمتثلحبيثمستطيلفئةكلفوفقويرسم

فئة حدود ال

]Notes[
الحدود الحقيقية

فئات مركز ال

]Mediane[

التكرار 

)frequence(

50-59 49,5-59,5 54,5 3

60-69 59,5-69,6 64,5 5

70-79 69,5-79,7 74,5 18

80-89 79,5-89,8 84,5 16

90-99 89,5-99,9 94,5 8

المجموع 50
بريك كمال. إجناز ذ
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البيانيالعرض-2

التكرارياملضلع-2. 2

األفقياحملورعلىالفئاتحدودنضعحبيثالتكرارياملدرجطريقةبنفساملدرجهذايرسم

تلكتكرارميثلوارتفاعهاالفئةمركزفوفقنقطوضعويتم.الرأسياحملورعلىوالتكرارات

مستقيمةبقطعالبعضبعضهاالنقاطربطيتمبعدهاالفئة

,األقصىواحلداألنىاحلدمتوسط=الفئةمركز

، عرضها:البيانات

بريك كمال. إجناز ذ


