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 المحاضرة الثانية 

 

 االستبيان :   

لتي يسعى اليه الباحث  مع بعضها بشكل يحقق الهدف ا  مجموعة من االسئلة واالستفسارات المتنوعة مرتبطة

 والمشكلة التي اختارها لبحثِه .  بصدد موضوعه

 أنواع االستبيان :

 قليالً او كثيراً . ( ال )او (نعم  )المغلق : هو الذي تكون اسئلته محددة االجابات كأن يكون الجواب  -1

ال  اوافق، ، ال اوافق( او الخماسي )محايد موافق، او حسب مقياس ليكرت لدرجة الموافقة الثالثي )محايد،

 غير موافق بشدة( .  اوافق بشدة،  اوافق،

 او)*(  (X(او)√ويطلب من المستجيب اختيار احدها بوضع عالمة مثل )

 مثال :

 غير موافق بشدة  غير موافق اوافق بشدة  اوافق  العبارة 

هل تعتقد ان 

التدخين يسبب  

 سرطان الرئة 

    

 

 من مميزات االستبيان :  

االستبيان في تجميع المعلومات ، سهل االجابة عليه وال يحتاج الى  الحصول على معلومات كمية ، سهولة  

 تفكير معقد ، وكذلك ال تحتاج الى جهد كبير . 

 عيوبهُ :

 يجبر المستجيب على اختيار االجابة التي قد ال تنطبق عليه او ال تعبر عن رأيه . 

للمستجيب حرية االجابة بكلمات    هو ان تكون اسئلته غير محددة االجابات ، يترك فيهاالستبيان المفتوح : -2

 بداء الرأي . يان أي ان تكون االجابة متروكة ل محددة بعد كل فقرة من فقرات االستب 

 مثالً : 

 ما هي مقترحاتك بشأن الحد من ظاهرة التدخين ؟ 

 مزاياه : 
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جوانب اضافية من االجابات لم   يتيح حرية اكبر للمستجيب دون حصر اجابته بكلمة نعم او ال واستكشاف

 تكن تخطر على بال الباحث . 

 عيوبهُ : 

 عملية تجميع وترميز االجابات في مجموعات تصبح اكثر صعوبة من الشكل المغلق . 

 مواصفات االستبيان الجيد :  

 يجب ان تستخدم جمل قصيرة واالبتعاد عن االسئلة الطويلة . -1

 والخيارات المطروحة . جابةاعطاء مرونة بال  -2

 استخدام الكلمات الدقيقة والعبارات الالئقة المؤثرة في نفوس االخرين مثالً رجاءاً وشكراً .  -3

 االبتعاد عن االسئلة المحرجة .  -4

 االبتعاد عن االسئلة المركبة التي تشمل اكثر من فكرة .  -5

 ترتيب االسئلة من البسيط الى المعقد .  -6

 ان . ترقيم اسئلة وصفحات االستبي -7

 :البحوث العلمية  نواعأ

 يمكن تمييز نوعين رئيسيين من البحوث العلمية : 

وتسمى البحوث االكاديمية والبحوث  Pure Scientific Research ةالبحوث العلمية الصرف -1

هي التي   Applied Scientific Researchالنظرية الفرق منها التوسع بالمعرفة او ترقية علمية 

تشمل البحوث ذات الصلة بالواقع العلمي بضمنها البحوث التقنية وغالباً ما يكون سببها معالجة مشكلة  

 معينة مثل مشاكل الزراعة والصناعة والصحة . 

 النتاج الفكري والعلمي : نواع أ

علمي عبارة عن شرح للتجارب التي تم اجراءها لغرض وهو عمل  Research Paperالبحوث العلمية  -1

التوصل الى النتائج مع مراجعة بعض االعمال والدراسات السابقة في هذا المجال ويجب ان تكون النتائج  

 غير منشورة سابقاً . 

 تشمل البحوث العلمية على : 

 الملخص ، المقدمة ، المواد وطرائق العمل ، النتائج ، المناقشة و قد ترجح هذه الفقرة ثم المصادر.

مثل هذه البحوث في المجالت العلمية الرصينة بعد ان تخضع للتقويم العلمي من قبل مقومين رسائل تنشر 

 الماجستير والدكتوراه يمكن ان تنطوي تحت هذا النوع من االعمال العلمية .

 :  Review Articleالمقالة المرجعية  -2

هي عمل علمي يتصف بوجود استعراض ومناقشة عدد كبير من البحوث المنشورة سابقاً في مجال علمي  

 محدد وتوثيقها مع المقارنة واالستنتاج . 
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النوع من النتائج بفقرات محددة كما في البحوث العلمية وتنشر هكذا انتاج علمي في  ال يتصف هذا 

 المجالت العلمية المحلية والعالمية الرصينة . 

 الدراسة :   -3

هي أسلوب علمي غير متخصص يستهدف القاء الضوء على مجال معين لغرض اتخاذ إجراءات تنفيذية  

 وإدارية واالساس المعتمد في الدراسة هو البحوث المنشورة في ذلك المجال . 

 دراسة الضوضاء في شوارع المدينة .  مثالً :

ر الدراسة في المجالت العلمية وانما يمكن ان تقدم في مؤتمرات او جهات معينة لغرض االستفادة  ال تنش

 منها او يمكن ان تنشر في وسائل االعالم . 

 :  Reportsالتقارير  -4

 هو أسلوب حر في الكتابة يشبه الدراسة الى درجة كبيرة لكنه يكون مختصر ومركز . 

لبة وهي وسيلة لتوثيق المعلومات عن وخصوصاً الجامعية منها من قبل الطتقدم التقارير في الدراسات 

 موضوع معين . 

 :   Patentبراءات االختراع  -5

هي نوع من أنواع النشر العلمي المحدد بضوابط خاصة وهو عبارة عن توثيق نتائج تطبيقية او تطوير 

 تقني معين . 

وانما يحتفظ به ويخضع لقوانين حماية الملكية الفكرية ويكتسب جوانب قانونية  ر هذا العمل العلمي ال ينش

 ويسمى الباحث بالمخترع .

 راسات العليا :  رسائل الد -6

هي النتاج الفكري والتجريبي الذي يقدمه طالب الدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير 

واالطروحة الرسالة )الماجستير( االطروحة  والدكتوراه على الرغم من وجود تمييز بين الرسالة 

الملخص ، المقدمة ، المواد  ) )الدكتوراه( ، اال انها متشابهة من حيث المضمون المقدم ، اذ تشمل 

صفحة   300صفحة للماجستير و  200وتكون عدد الصفحات محددة  وطرائق العمل ، النتائج ، المناقشة

 للدكتوراه ( . 

 المشكلة : 

البداية في أي بحث علمي هي ان تكون هناك مشكلة علمية معينة كأن تكون نقص في معلومات او دراسة  نقطة 

 جديدة . 

 مشكلة البحث : 

 هو جملة استفهامية تتساءل عن ماهية العالقة بين اثنين او اكثر من التغيرات . 

 استخدام نبات معين لمعالجة مرض معين . مثالً :



 المحاضرة الثانية 

 المراد خطة الباحث : 

خطة تنفيذ البحث واالطار العام لها أي الخطوات الفعلية  يجب وضع  (ختيار موضوع البحث )مشكلة البحث بعد ا

 يجب تحديد الفقرات االتية : 

 الملخص ، المقدمة ، المواد وطرائق العمل ، النتائج ، المناقشة ، المصادر . 

 خالصة لما تقدم : 

 على السؤال التالي : فأن منهج البحث هو اإلجابة التي تقدمها للرد 

 كيف يمكن حل مشكلة البحث ؟ 

 

 

 

 


