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 منهجية البحث واجراءاته الميدانية -3

ٌحدد الباحث الخطوات واالجراءات والطرٌقة التً سوف ٌتبعها فً البحث واالسلوب الذي 

ٌنتهجه وٌعطً فكرة عن الطرائق االحصائٌة واالدوات التً سوف ٌستخدمها .وتشمل اجراءات 

 البحث ماٌلً :

 منهج البحث  3-1

هو االسلوب الذي ٌتبعه الباحث لتحدٌد طبٌعة مشكلة بحثه و ٌختار الباحث المنهج الذي ٌالئم

خطوات بحثه والذي ٌمكن من خالله التوصل الى حل مشكلته فً الدراسات التحلٌلٌة والوصفٌة 

فٌختار الباحث المنهج الوصفً النه ٌعتمد على التحلٌل ووصف الحالة واعطاء النتائج . وعندما 

ذا ٌدل على ان الباحث ٌحاول ادخال صفة او متغٌر ٌمكن من تار الباحث المنهج التجرٌبً فهخٌ

خالله تغٌٌر حال العٌنة او الشًء المراد تغٌٌره وفً المنهج التجرٌبً ٌوجد متغٌر مستقل هو السبب 

 وهناك متغٌر تابع هو النتٌجة .

  مجتمع البحث وعينته 3-2

 يٌت الوخخاسة يٌبغي أى حخضوي الخطت بياًاث ػي هجخوغ الذساست األصلي ّالؼ

: جويغ هفشداث الظاُشة الوشاد دساسخِا، سْاء أكاًج ُزٍ  هجخوغ الذساست يؼٌي

أها ػيٌت الذساست فخؼٌي: حلك  الوفشداث بششاً، أم هؤسستً، أم أًشطت حشبْيت، أم غيش رلك

الوجوْػت هي أفشاد الوجخوغ الزيي يخخاسُن الباحث ليكًْْا ُن هصذس جوغ بياًاحَ في 

ّحخن ػوليت اخخياس الؼيٌت أّ ححذيذُا ّفق أسس ػلويت ّأساليب  يزٍ لذساسخَأثٌاء حٌف

  . خاصت حخٌاسب هغ هْضْع الذساست ّأُذافِا

 االدوات واالجهزة ووسائل جمع البيانات  3-3

وٌقصد بها الوسٌلة او الطرٌقة التً ٌستطٌع بها الباحث حل مشكلته مهما كانت تلك 

اجهزة ... الخ . وتشمل االدوات واالجهزة جمٌع ما ٌستعمله الباحث االدوات , بٌانات , عٌنات و 

فً البحث من ادوات واجهزة واستمارات التقوٌم وتسجٌل النتائج , اما وسائل جمع المعلومات فهً 

 المصادر , المقابالت , المالحظة , االستبانات , االختبار والقٌاس , ... الخ .
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 اجراءات البحث الميدانية  3-4

 تجانس العينة وتكافؤ المجموعات  3-4-1

تجانس العٌنة او ) العٌنة المتجانسة ( هً المجموعة االقل اختالفا فً ما بٌنها فً عنصر 

معٌن بٌن افراد العٌنة الواحدة , اما التكافؤ فهو بٌن المجموعات اي ان تبدأ المجموعات بنقطة 

 شروع واحدة .

 تحديد متغيرات واختبارات الدراسة  3-4-2

حٌث  ٌحدد المتغٌرات التً ٌروم دراستها وٌعد البرنامج المقترح واالختبارات التً 

 سٌجرٌها على العٌنة المختارة .

 التجربة االستطالعية  3-4-3

وهً تجربة مصغرة مشابهة للتجربة الحقٌقٌة الغرض منها التعرف على ) االخطاء , 

المساعد , االدوات المساعدة المستعملة , امكانٌة االفراد لتطبٌق االختبارات ,  امكانٌة الكادر

 االستمارات (

 استخراج االسس العلمية لالختبارات  3-4-4

 الصدق , الثبات و الموضوعٌة 

 االختبارات القبلية  3-4-5

 س قبلً .وهً االختبارات التً من خاللها ٌتم قٌاس المستوى الخام او االولً وٌعتبر قٌا

 التجربة الرئيسة  3-4-6

الستبٌان المقترح على وهً التجربة التً ٌتم فٌها تطبٌق مفردات المنهج او الدراسة او ا

 .عٌنة البحث

 االختبارات البعدية  3-4-7

وهً االختبارات التً تجري بعد انتهاء التجربة الرئٌسة اي بعد انتهاء فترة تطبٌق المنهج 

 ة .او الدراسة على العٌن

 الوسائل االحصائية  3-5

 وتكتب فٌها كل الوسائل االحصائٌة التً تم استخدامها فً البحث .


