بطاقة تعريفية
الطور  :ماستر 2
السداسي 1:
المستوى الدراسي  :السنة الثانية ماستر
التخصص  :أمراض اللغة والتواصل
عنوان المقياس  :منهجية اعداد مذكرة التخرج
المجموعة  :أ
األفواج 3/2/1 :
طبيعة المادة  :أعمال موجهة
إسم األستاذ  :بوزيدي فضيلة
أهداف الدرس:
تعريف وتحديد المفاهيمالتعرض إلي مفهوم إشكالية البحث و معايير صياغتهاالتعرض الي مفهوم الفرضية و أساليب صياغتها
التعرض الي مفهوم المتغيرات و أنواعها

* بالنسبة الي االعمال علي الطلبة اإلجابة علي السؤال التالي :
* أختر موضوع بحث تجريبي أو شبه تجريبي و أكتب سؤال أو أسئلة اإلشكالية
 حدد فرضية أو فرضيات البحث عرف المفاهيم إجرائيا و اشرح علي أي أساس ثم ذلك -أذكر أداة أو تقنية واحدة علي األقل لجمع المعطيات و علي أي أساس ثم االختيار

إرسال اإلجابات إلي الميل التالي :

sciencessociales5@outlook.com

مالحظة  -:العمل يكون في مجموعة مكونة من ثالثة أفراد فقط أو أقل .
 أقصي حد إلرسال األعمال هو  10فيفري. التحقق من الكتابة الصحيحة للميل ضروري لتفادي صعوبات في اإلرسال . -إرسال األعمال في ملف واحد وفي ميل واحد .

مفهوم اإلشكالية في البحث العلمي
تعريف اإلشكالية في البحث العلمي
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الدرس 02
تحديد المشكلة العلمية
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لمتغير المستقل
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المتغير التابع

مجتمع محدد.

الدرس 3
صياغة الفرضية و أهميتها في البحث
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صفات و خصائص الفرضيات الجيدة :
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معايير صياغة الفرضية :
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الدرس04
أنواع المتغيرات في البحث العلمي

* تم تعريف متغير البحث العلمي بأنه كل شيء يقبل القياس الكمي أو الكيفي ،وكل شيء
يقبل التغيير يعرف باسم المتغير ،وذلك بحسب التعريف اإلحصائي للمتغير.
* ومن أبرز سمات المتغيرات الكمية والكيفية التأثير والتأثر ،ويجب أن يقوم الباحث
بتحديد تلك العالقات ومن ثم يقوم بضبطها.
* ويلعب تحديد المتغيرات بشكل صحيح دورا كبيرا في الوصول إلى النتائج الصحيحة
للبحث العلمي.
ويوجد هناك عدة أنواع من المتغيرات في البحث العلمي.

أنواع المتغيرات في البحث العلمي
المتغيرات المستقلة ( المتغير المستقل) :
يعرف المتغير المستقل بأنه المتغير الذي يقوم بكافة المتغيرات األخرى ولكنه ال يتأثر بأي
متغير منها.
والمتغير المستقل هو المتغير الذي يقوم الباحث من مجموعة صفات من الممكن أن تقاس
بالمقياس الكمي أو الكيفي ،وذلك لكي تقوم بالتأثير على كافة المتغيرات األخرى الموجودة
في الدراسة العلمية والتي ترتبط بعالقة ما مع الموضوع الذي يقوم الباحث بدراسته.
ويقوم الباحث بمعالجة المتغير المستقل من خالل مجموعة من الضوابط والخطوات
البحثية الممنهجة.
ويوجد هناك مجموعة من الفروق بين المتغيرات وبين المتغير المستقل ،حيث يقوم
الباحث باستغالل وجود المتغير أو عدم وجوده ،أو الفروق الكمية أو الكيفية التي توجد
بين المتغيرات.
ويعد الهدف األساسي من هذا األمر قدرة الباحث على ضبط المتغيرات المستقلة في البحث
الذي يقوم بكتابته.
ويقوم الباحث بمعالجة المتغير المستقل من خالل اتباع عدة طرق ،ومن أبرز هذه الطرق:
وجود أو غياب المتغير :وفي هذه الطريقة تتعرض إحدى المجموعتين للمعالجة بالمتغير
المس تقل ،أما بالنسبة للمجموعة الثانية فإنها ال تتعرض للمعالجة بالمتغير المستقل ،ومن
ثم يقوم الباحث بعقد مقارنة بين المجموعتين لمعرفة الفروق التي توجد بينهما ،وفي حال
اكتشف الباحث فروقا بينهما فهذا يعني أن الفرق يعود إلى ظروف المعالجة.
االختالف في كمية المتغير :وفي هذه الطريقة يحدث االختالف بين مستويات المتغير
المستقل ،ويتم هذا األمر من خالل تقديم كميات من المتغير المستقل لعدد من المجموعات.

نوع المتغير المستقل :وفي هذه الطريقة يقوم الباحث بتقديم أنواع مختلفة من المتغير
كأن يقوم بتقديم طريقتين أو أكثر من طرق التدريس المعروفة وذلك لكي يعرف أي هذه
الطرق تفيد المستوى التحصيلي.
المتغير التابع:
وهو المتغير الذي يكون تابعا للمتغير المستقل ،حيث أن التغييرات التي يقوم بها المتغير
المستقل تنعكس بشكل رئيسي على المتغير التابع.
وتعد مسألة قياس التأثيرات على المتغيرات التابعة أمرا بسيطا للغاية وسهال جدا.
وتساهم المتغيرات التابعة في إظهار المتغير المستقل في الدراسة العلمية التي يقوم بها
الباحث.
وإن العالقة ما بين المتغيرات في األبحاث العلمية التجريبية أو األبحاث التربوية هي التي
تميز أنواع المتغيرات ،وتقوم بتحديد المتغير التابع ،وأي متغير منهم هو المتغير
المستقل.

المتغيرات الدخيلة ( المتغيرات الوسيطة):
وفي هذا النوع من المتغيرات يكون المتغير مرتبط باإلطار التجريبي ،حيث أنه يشكل
جزءا من أهم أجزاء الهيكل التجريبي للدراسة وليس متغير مستقل.
ويتم هذا األمر من خالل الحاجة إلى ضبط التجربة في األبحاث العلمية التجريبية.
وفي الحقيقة إن المتغيرات الدخيلة ال تدخل ضمن المعالجة التجريبية ،والهدف األساسي
من هذه المتغيرات هو تقليل الخطأ الذي ينتج عن تأثير هذه المتغيرات.
ولكي يكون الباحث قادرا على ضبط هذه المتغيرات يجب عليه أن يقوم باتباع إحدى
الطرق التالية:

يجب أن يكون المتغير التابع جزء من المتغير التصميم التجريبي للبحث الذي يقوم به
الباحث ،حيث يقوم الباحث في هذه الطريقة بتقليل أثر المتغير الضابط وذلك عن طريق
جعل هذا المتغير جزءا من متغيرات الدراسة ،وفي هذه الحالة فإنه يصبح متغيرا مستقال
أو متغيرا إضافيا.
دراسة محتوى واحد من المتغير الضابط ،فعلى سبيل إن علم من الدراسات السابقة أن
الجنس يؤثر في النتائج فإننا ندرس الذكر أو األنثى فقط وال ندرس النوعين معا ،وفي
هذه الحالة يجب أن يتم تضمين الجنس ضمن حدود الدراسة.
مثال :أذا كنا ندرس أثر الدروس الخصوصية (متغير مستقل ) علي التحصيل الدراسي
(المتغير التابع ) فاننا نود أن نستخلص ان أي تحسن في درجات التالميذ الذين لم يتلقوها
و لكن اذا كان التالميذ الذين تلقوا دروسا خصوصية أكثر ذكاء من التالميذ الذين لم يتلقوا
هذه الدروس فقد يكون التحسن في درجات التالميذ راجعا الي ذكائهم
و في هذه الحالة يصبح الذكاء متغيرا دخيال محبطا لنتائج التجربة و أذا تدخلت متغيرات
دخيلة من هذا النوع في التجربة من التجارب ال نستطيع استخالص اية نتائج حول العالقة
السببية بين المتغير المستقل و المتغير التابع
حتي ال يكون الذكاء متغيرا محبطا في هذا المثال يجب التحكم في هذا المتغير الدخيل
باختيار تالميذ من نفس مستوي ذكاء و بذلك يصبح أي اختالف في درجات المتغير التابع
راجعا الي المتغير المستقل وحده و ال يمكن أن نرجعه للذكاء ,

***عدم التحكم الباحث في المتغير المحبط سيؤثر علي الصدق الخارجي و الصدق
الداخلي للبحث

يعد الفارق األساسي بين المتغيرات في البحث العلمي والمميز لها هو نوع العالقة بين تلك
المتغيرات ،حيث أن المتغيرات المستقلة هل التي تلعب دور المؤثر في المتغيرات التابعة
والتي تخضع لهذا التأثير

