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 فروض البحث  1-4

الفروض هً محاولة اقتراح حلول محتملة للمشكلة , او هً تخمٌن او استنتاج ذكً 

ٌصوغه وٌتبناه الباحث مؤقتا لشرح بعض ما ٌالحظه من الحقائق والظواهر , مع مراعاة ان هذه 

ائٌة الفروض تمثل حلوال ممكنة ٌنبغً اخضاعها لالختبار والتجرٌب والثبات انها لٌست حلوال نه

 للمشكلة .

 ــ منشأ الفروض

 . المالحظة التاملٌة لشًء ما -1

 الصدفة عند مالحظة ظاهرة معٌنة . -2

 من خالل اجراء التجارب واالختبارات . -3

 ــ اعتبارات اختبار وصٌاغة الفروض 

ٌجب تحدٌد الفروض بوضوح ودقة مع العناٌة بصٌاغة الفروض الوضوح واالٌجاز :  -1

 المعنى وباستخدام كلمات بسٌطة كلما امكن .بصورة موجزة دون االخالل ب

ٌجب ان ٌكون الفرض خالٌا من التناقض مع الحقائق العلمٌة او الفروض  عدم التناقض : -2

 التً ٌتم التحقق منها وثبت صدقها وصحتها .

ٌنبغً ان تعتمد الفروض على جمع الحقائق الجزئٌة المتوافرة ووجود درجة  الشمولٌة : -3

 النظرٌات التً تم التوصل الٌها .ارتباط بٌنها وبٌن 

 ٌجب ان تستند الفروض على اساس نظري واضح . االستناد الى اسس نظرٌة : -4

 .ٌجب ان تحدد مدى ووجهة العالقة او الفروق بٌن المتغٌرات  التحدٌد : -5

ٌجب على الباحث عدم التحٌز لفرض معٌن واغفال الفروض االخرى او عدم التحٌز :  -6

 ض فروضه .رفض قبول نتائج تناق

 ان تكون قابلة لالختبار اي ٌمكن اختبارها علمٌا . القابلٌة لالختبار : -7

 ــ شروط او خصائص الفروض   

 ان تكون متفقة مع الحقائق العلمٌة اي مع المعلومات . -1

 ان تكون صٌاغتها بطرق تمكن من اختبار صحتها او عدمها . -2

 ٌجب صٌاغتها باسلوب سهل . -3

 ) المستقل , التابع ( . ٌجب ان ٌرتبط بالمتغٌرات -4

 ــ مكونات الفرض 

ر المستقل والثانً ٌسمى ٌشتمل الفرض عادة على متغٌرٌن اساسٌٌن االول ٌدعى بالمتغٌ  

 بالمتغٌر التابع , وان المتغٌر التابع هو المتغٌر المتاثر بالمتغٌر المستقل .
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 ــ انواع الفروض 

 الفروض البحثٌة : -1

رق بٌن متغٌرٌن , اي ٌحدد العالقة التً ٌتوقعها الباحث من وٌشٌر الى عالقة متوقعة او ف

 خالل جمع وتحلٌل البٌانات وهو على طرٌقتٌن :

 ٌشٌر الى وجود عالقة او فرق بٌن المتغٌرات وٌمكن صٌاغته كاالتً: اوال :الفرض غٌر الموجه :

االعدادٌة  ))ٌوجد فرق دال احصائٌا فً مستوى االداء المهاري الحركً بٌن طالب المرحلة

المشتركٌن فً درس التربٌة الرٌاضٌة والنشاط الخارجً وبٌن اقرانهم من المشتركٌن فً درس 

 التربٌة الرٌاضٌة فقط(( .

وهو الفرض الذي ٌشٌر الى طبٌعة هذه العالقة او هذا الفرق وٌمكن  ثانٌا : الفرض الموجه :

 صٌاغته كاالتً :

ً درس التربٌة الرٌاضٌة والنشاط الخارجً ٌتفوقون على )) طالب المرحلة االعدادٌة المشتركون ف

 اقرانهم من المشتركٌن فً درس التربٌة الرٌاضٌة فقط فً االداء المهاري الحركً (( .

 الفروض االحصائٌة : -2

وجود فرق بٌن المتغٌرات وان وٌسمى الفرض الصفري وٌشٌر الى عدم وجود عالقة او عدم 
 ة ولٌست عالقة حقٌقٌة مثل :اي عالقة حادثة ترجع الى الصدف

)) الٌوجد فرق دال احصائٌا فً مستوى االداء المهاري الحركً بٌن طالب المرحلة االعدادٌة 

المشتركٌن فً درس التربٌة الرٌاضٌة والنشاط الخارجً وبٌن اقرانهم من المشتركٌن فً درس 

 التربٌة الرٌاضٌة فقط (( .

 الفرض على صٌغة سؤال : -3

تبدو سهولة هذه الطرٌقة ومناسبتها للباحثٌن المبتدئٌن النها ال تتطلب اكثر من مجرد صٌاغة 
سؤال لمحاولة الباحث االجابة علٌه وبعد تحلٌل نتائج البحث ٌحاول الباحث االجابة عن السؤال الذي 

 وضعه فً مقدمة البحث مثل :
 . فً سمة القلق التنافسً (()) هل توجد فروق بٌن العبً كرة السلة والعبً كرة الٌد 

  اهمٌة الفروضــ 

 الفرض طرٌق لتحدٌد المشكلة . -1

 الفرض ٌحدد العالقة مع الحقائق . -2

 الفرض دلٌل على تنفٌذ البحث . -3

 الفرض ٌوضح وٌفسر حدود المشكلة . -4

 الفرض ٌمد الباحث باطار عام للنتائج وتنظٌم المواقف االختبارٌة . -5

 طرٌق البحث .ٌمكن ان تستثمر بحوث اخرى عن  -6
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 مجاالت البحث  1-5

والذي ٌتمثل باالطار الذي ٌحدد الدراسة وتنحص ونعنً بها مدى البحث او حدود البحث 

 مجاالت البحث فً  االتً :

 وٌعنً تحدٌد مجتمع وعٌنة البحث التً سٌتناولها الباحث فً دراسته . المجال البشري : 1-5-1

منٌة التً ٌحتاجها الباحث الستكمال اجراءات بحثه من اي الفترة الز المجال الزمانً : 1-5-2

 موعد تحدٌد اطار البحث وحتى تارٌخ تسلٌم البحث الى لجنة الدراسات .

 وٌقصد به تحدٌد مكان العمل ) مكان اجراء البحث ( . المجال المكانً : 1-5-3

 تحدٌد المصطلحات  1-6

او اختصاص معٌن بحٌث تعبر عن  وهً الكلمات او العبارات المنسقة والمحدده فً مجال

المفاهٌم والمصطلحات وهو جزء من تحدٌد المشكلة فكلما اي تعرٌف مضمون الكلمة اللفظٌة , 

كانت المفاهٌم متسمة بالدقة والوضوح سهل على القراء الذٌن ٌتابعون البحث ادراك المعانً 

  .جنب اي التباس فً المعنى واالفكار التً ٌرٌد الباحث التعبٌر عنها وان الغرض من ذلك هو ت

 ومن طرق تحدٌد المصطلحات :

وهو ما ٌعتمد او ٌساوي الكلمة او المصطلح فً االستعمال الفعلً للغة  اوال : التعرٌف القاموسً :

 وٌستند الى ماٌحدده المعجم او القاموس .

به مفهوم او وٌعتمد على تحدٌد المعنى الذي ٌنبغً ان ٌستخدم  : التعرٌف االشتراطً :ثانٌا 

مصطلح معٌن فً سٌاق معٌن , اي استخدام مفهوما او مصطلح معٌن بمعنى محدد مثل ٌمكن 

 تعرٌف الصفات البدنٌة بانها مرادفه او بمعنى عناصر اللٌاقة البدنٌة .

اي تحدٌد المفاهٌم فً صورة عملٌاتها االجرائٌة التً ٌمكن قٌاسها مثل  ثالثا : التعرٌف االجرائً :

 تعرٌف اللٌاقة البدنٌة على انها تطبٌق االختبارات او قٌاسات معٌنة . , ٌمكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 


