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عوائق أ مام التفكري العلمي

ناكر قدرة العقل ا 

التفكري اخلرايف

ال فاكر اذلائعة
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( لميخطوات البحث الع/ خطوات الطريقة العلمية)الطريقة العلمية 

ةحتديد املشلك. 1

مراجعة ادلراسات . 2

وأ دبيات اجملالالسابقة

وضع الفروض. 3

مجع البياانت. 4

الختبار الفروض

اانت البيحتليل . 5
واخلروج بنتاجئ

اميتوتوصيات وتعم
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( لميخطوات البحث الع/ خطوات الطريقة العلمية)الطريقة العلمية 

حتديد املشلكة1.
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املشلكة

تعريف أ و مفهوم املشلكة

القضية اليت يريد الباحث دراس هتا>----مشلكة البحث

مصادر اختيار املشلكة

ادلراسات السابقة

اخلربة العلمية واملالجظة.

مراكز ال حباث

برامج ادلراسات العليا

 ال حداث املعارصة

 اخل...القراءة املنتظمة وسعة الاطالع.
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مصادر اختيار املشالكت

اخلربة الشخصية◦

القراءة املنتظمة يف اجملال◦

ادلراسات العليا◦

ال حداث املعارصة◦

ادلراسات السابقة ◦

البحوثمراكز ◦

املرشف◦

6



حتديد املشلكة

حتديد املشلكة

 ة ومعرفة من خالل ادلراسات السابق)ماأ بعادها وحدودها الزمانية واملاكنية واملوضوعية

؟(الواقع

معايري اختيار املشلكة:

تمنية وفتح –يقية ال مهية النظرية والتطب –اجلدة وال صاةل : )معايري مرتبطة ابملشلكة

.....(اجملال لبحوث أ خرى

 وجود –ية القدرة املال –القدرة التخصصية –الاهامتم )معايري مرتبطة ابلباحث

اتحة املعلومات -املعلومات .....(املساعدة اال دارية–ا 
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كيفية صياغة املشلكة

 (عة املكل سعودجامطالب وطالبات بني القلقيف مس توىالفرق)عبارة تقريرية

 جامعة لبات طالب وطابني القلقيف مس توى فرقهل يوجد )عبارة اس تفهامية

(املكل سعود

أ مثةل لصياغة مشلكة البحث

ةل املتوسطة يف طالب املرحالعلمية عند الاجتاهاتعىل تمنية املهنج املدريس ماأ ثر

منطقة الرايض؟

املكل فيصلجبامعةعند طالب الس نة التحضريية ابلتدينالقلقمس توى عالقة

 ية العامة طالب الثانو عند القلقومس توى اذلاكءبني مس توى عالقةهل توجد

؟ابخلرب
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يتبعخطوات البحث العلمي

وأ دبيات اجملالالسابقةمراجعة ادلراسات 2.

اجلدة وال صاةل◦

جتنب التكرار◦

رث علمي ◦ (حتقيق مبدأ  الرتامكية)اال رتاكء عىل ا 

حتديد جوانب املشلكة بشلك أ دق◦

رؤية مناذج ممتزية◦

ري مبارش يف مذكور رصاحة يف التوصيات أ و بشلك غ)اخلروج مبوضوع حبيث ◦

(منت البحث
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يتبعخطوات البحث العلمي

املسامهة يف حتديد جممتع البحث◦

املزالقجتنب ◦

املساعدة يف معرفة املهنج املناس بة◦

املساعدة يف معرفة ال دوات املناس بة◦

املناس بةمعرفة ال ساليب اال حصائية ◦
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يتبعخطوات البحث العلمي

الفروضوضع 3.

جاابت حممتةل ع–بدائل مقرتحة –ختمني ذيك للباحث : الفرض ن اس ئةل ا 

البحث

 ىلميكن :تقس مي الفروض ا 

.Iفروض حبث

.IIفروض صفرية
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الفروض
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ىل( بديل-مبارش-مثبتيسمى كذكل فرض)حبيث فرض :وينقسم ا 

1. (متجه)موجه

 (توجد عالقة سلبية بني معر الس يارة وقميهتا يف السوق)لعالقة

 (لطالباتيوجد فرق يف مس توى القلق بني الطالب والطالبات لصاحل ا)لفرق

2. (:غري متجه)غري موجه

 (توجد عالقة بني معر الس يارة وقميهتا يف السوق)لعالقة

 (يوجد فرق يف مس توى القلق بني الطالب والطالبات)لفرق



...الفروض يتبع
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3 .(النفيفرض)صفري فرض

 حصائية بني مس توى القلق والتدين)لعالقة (التوجد عالقة ا 

 (اليوجد فرق يف مس توى القلق بني الطالب والطالبات)لفرق



يتبعخطوات البحث العلمي

صياغة الفروض

i. البحيث الفرض

ii .الفرض الصفري

 والاقتضاباال جياز

 املتغريات والعالقةتوضيح

 (للتحقق من حصته)للقياس والاختبار قابليته

 (عدم تناقضه)منطقيته

 مع املعرفة القامئةاتساقه
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يتبعخطوات البحث العلمي

البياانت من عينة ادلراسة اختبار الفروضمجع 4.
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يتبعخطوات البحث العلمي

واخلروج بنتاجئ وتوصيات وتعماميتالبياانت حتليل 5.

 خل...فروقاختبار ال-معامالت الارتباط-التكرارات-املتوسطات)حتليل مكي .(ا 

 (يف شلك عبارات واس تنتاجات)حتليل كيفي نوعي
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البحث العلمي(خمطط)خطة 

أ جزاء خطة البحث الرئيسة

املقدمة

مراجعة ادلراسات السابقة

جراءات ادلراسة املهنج وا 

أ سلوب حتليل البياانت

الاعتبارات ال خالقية للمشاركني

املراجع
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البحث العلمي(خمطط)خطة 

أ جزاء خطة البحث الرئيسة

املقدمة

قةمراجعة ادلراسات الساب

جراءات ادلراس انتأ سلوب حتليل البياةاملهنج وا 

املراجع
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البحث العلمي(خمطط)خطة 

العنوان
املقدمة -أ  

املرجوة، الفروض تشمل املقدمة صياغة املشلكة، عالقهتا ابلنظرايت وأ دبيات اجملال، فائدهتا
جراء هذه ادلراسة)وال هداف وال س ئةل  قناع القارئ بأ مهية ا  (.هبدف ا 

 (مثل ذكر اال حصائيات)متهيد

حتديد املشلكة البحثية
أ هداف ادلراسة
ال مهية النظرية والتطبيقية
 (موضوعية-ماكنية-زمانية)حدود ادلراسة

املصطلحات
الفروض
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أ هداف ادلراسة

 جابة عن ابنهتاء ادلراسة يريد الباحث معرفة مدى حتقق اال  )أ هداف ادلراسة

(أ س ئةل البحث

البات جامعة هتدف ادلراسة ملعرفة الفرق يف مس توى القلق بني طالب وط

املكل سعود

ىل معرفة أ ثر املهنج املدريس عىل تمنية الاجتا هات العلمية عند هتدف ادلراسة ا 

لك من اذلكور واال انث
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أ مهية ادلراسة

جراء ابنهتاء ادلاسة يريد الآخرون معرفة الفائدة املرجو : )أ مهية ادلراسة ة من ا 

(الباحث لبحثه

 (الفائة العلمية املرجوة)نظرية

 (الفائدة التطبيقية املرجوة)تطبيقية
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البحث العلمي(خمطط)خطة 

 أ جزاء خطة البحث الرئيسة يتبع

مراجعة ادلراسات السابقة  ب-

 هذه ...هرايعادة ما ترتبط خطة البحث مبجوعة قليةل من ادلراسات السابقة ارتباطا وثيقا وجو

بشلك تذكر. 2تذكر يف مقدمة البحث لرسد التربير العلمي للقيام ابدلراسة احلالية مث.  1ادلراسات

.موسع  مع غريها من ادلراسات يف اجلزء اخلاص ابدلراسات السابقة

 تشملادلراسات السابقة مراجعة  :

22

حوث تطبيقات الب
ال السابقة يف اجمل

ناجه تعقيب ونقد للم 
املس تخدمة يف 
البحوث السابقة



البحث العلمي(خمطط)خطة 

 أ جزاء خطة البحث الرئيسة يتبع

جراءات ادلراسة املهنج وا  -ج

 العينة واجملمتع(

 (ي، دراسة احلاةل للكيفيوصفي، سبيب مقارن، ارتباطي، أ و جترييب للمك: املهنج املس تخدم)التصممي

اال جراءات وأ دوات مجع البياانت

خل...مقابةل-مالحظة-استبانة-اختبار)حتديد لك أ داة 1. .(ا 

دمة والفشل يف ذكر من ال خطاء الشائعة ذكر متغري يف املق)حتديد املتغري املراد قياسه 2.

(كيفية قياسه

(الصدق والثبات)اخلصائص الس يكومرتية 3.
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البحث العلمي(خمطط)خطة 

 أ جزاء خطة البحث الرئيسة يتبع

أ سلوب حتليل البياانت -د

 س توى القياس، جحم م )جتنبا مجلع بياانت ال تتناسب مع ال سلوب اال حصايئ املراد

خل...العينة :ينبغي مراعاة التايل.( ا 

.Iعداد قامئة ابلفروض وال س ئةل وأ هداف البحث ا 

.IIقامئة ابلبياانت املقابةل للمذكورة أ عاله

.IIIقامئة ابل دوات املناس بة للك فقرة

.IVقامئة ابل ساليب اال حصائية املناس بة
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البحث العلمي(خمطط)خطة 

 أ جزاء خطة البحث الرئيسة يتبع

الاعتبارات ال خالقية للمشاركني -ه

املراجع -و
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