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انهذف يٍ ذذسٌس انًمشس:
ٌهذف انًمشس إنى إكساب انطانة انًؼشفح انالصيح تًفهىو انؼهى وانثحث انؼهًً وتاألسس انؼايح
نهًُهج انؼهًً وانرطثٍماخ انفشػٍح نزنك انًُهج فً انًجال انرشتىي.سىف ٌرى إػطاء َثزج ػٍ
كٍفٍح ذطثٍك يخرهف انطشق أو يُاهج انثحث انؼهًً انًخرهفح فً يجال انرشتٍح يغ انرشكٍض ػهى
يُهجٍٍ هًا :انًُهج انىصفً وادواذه يثم انًالحظح واالسرثاَح وانًماتهح ،ثى انًُهج انرجشٌثً
وكٍفٍح ذصًٍى انرجاسب .أخٍشا سىف ٌرى إػطاء َثزج ػٍ كٍفٍح ذحهٍم انثٍاَاخ وانًثادئ األساسٍح
السرخذاو اإلحصاء.
انًىضىػاخ انشئٍسٍح
-1يذخم -األسس انؼايح نهًُهج انؼهًً:
يفهىو انؼهى وذاسٌخه-انطشٌمح انؼهًٍح وانفشق تٍُها وتٍٍ انطشٌمح غٍش انؼهًٍح -أهذاف انؼهى-
طشق انحصىل ػهى انًؼشفح-خصائص انرفكٍش انؼهًً وػىائمه-انًفاهٍى األساسٍح نهًُهج انؼهًً
-2خطىاخ انثحث انؼهًً:
ذحذٌذ يشكهح انثحث(يصادسها-يؼاٌٍش اخرٍاسها-صٍاغرها) -إػذاد خطح انثحث ويشاجؼح انذساساخ
انساتمح -فشوض انثحث (يفهىو انفشض-أَىاػه-اخرٍاس انفشض -خصائص انفشض انجٍذ) -ذصًٍى
انثحث واخرٍاس يُهج انثحث
 -3يُاهج انثحث انؼهًً:
انًُهج انراسٌخً -انًُهج انىصفً (يفهىيه-خطىاذه-أَىاع انذساساخ انىصفٍح أو أسانٍة انًُهج
انىصفً) -انًُهج انرجشٌثً (يفهىيه -انًرغٍشاخ وطشق ضثطها-أَىاع انرصًًٍاخ انرجشٌثٍح)
-4انؼٍُّاخ :يفهىو انؼٍُّح -اخرٍاس انؼٍُّه-أَىاع انؼٍُاخ (انؼٍُّه انؼشىائٍح وأشكانها-انؼٍُّه غٍش
انؼشىائٍح وأشكانها)
-5أدواخ انثحث انؼهًً:
انًالحظح( :يفهىو انًالحظح-أَىاػها-إجشاءاخ انمٍاو تها -يضاٌاها وػٍىتها)
االسرثاَح( :يفهىو االسرثاَح-خطىاخ ذصًًٍها-أشكانها-ضىاتط صٍاغرها -ذىصٌؼها واسرخذايها-
يضاٌاها وػٍىتها)
انًماتهح( :يفهىيها-أشكانها-خطىاخ انمٍاو تها -يضاٌاها وػٍىتها)
االخرثاساخ( :يفهىيها -أَىاػها-ششوط أو صفاخ االخرثاس انًمٍُ -اسرخذايها)
أهًٍح انصذق وانثثاخ فً أدواخ انثحث انؼهًً
-6ذحهٍم انُرائج وكراتح انثحث:
انرحهٍم اإلحصائً :انًثادئ األونٍح السرخذاياخ اإلحصاءكراتح ذمشٌش انثحثيرطهثاخ انًمشس
-1االخرثاس انفصهً األول %20

-2االخرثاس انفصهً انثاًَ %20

-3االخرثاس انُهائً %60
انكراب انًمشس :فصىل يخراسج يٍ:
انثحث انؼهًً :يفهىيه-أدواذه-أسانٍثه .د .رولاٌ ػثٍذاخ واخشوٌ 1996 .داس أسايح نهُششوانرىصٌغ
انًذخم إنى انثحث فً انؼهىو انسهىكٍح .د .صانح انؼساف .يكرثح انؼثٍكاٌ 1995مراجع أخرى(يمكن الرجوع إليها لالستزادة)
-1مىاهج البحث في التربية وعلم الىفس .ديوبولد فاوداليه .ترجمة محمد ووفل وآخرون . 1977
2-Shaughnessy, J & Zechmeister, E.(1985) Research Methods in Psychology. N.Y: Knopf.
3-Cozby, P.(1989). Methods in Behavioral Research. CA : Mayfield Publishing Co.
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