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ثالثا /كيفية ك تابة التعاريف الجرائية لمفاهيم ومصطلحات الدراسة.
رابعا /كيفية ك تابة الدراسات السابقة.
أ
خامسا/كيفية ك تابة اسباب اختيار الموضوع.
سادسا /اجراءات الدراسة الميدانية.
سابعا /نموذج عن الجراءات الميدانية بالتفصيل.
ثامنا /كيفية ك تابة فصل عرض ومناقشة وتفسير نتائج الدراسة.
.تاسعا /معايير تقييم مذكرات التخرج.
عاشرا /استمارة المحكمين.
حادي عشر /نموذج تعليمات ملء الستبيان.

03
09
12
12
15
16
18
32
36
41
44
45

المراجع المعتمدة

.
.
2

مقدمة:
إن املعلومات الواردة ضمن هذه املطبوعة مستمدة من مواصفات بعض الجامعات الوطنية والعربية
واألجنبية والهدف منها مساعدة الطالب الجامعي على احترام القواعد العلمية املنهجية املتعارف عليها في
كتابة املذكرات الجامعية  ،وتوحيدها عند طلبة علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا بإتباع منهجية
واحدة في خطتها العامة.

أ
اول/مواصفات ك تابة مذكرة التخرج
ماستر

 -1خطة الدراسة
1ـ صفحة العنوان (حسب النموذج الرسمي للقسم)،ويكون في ورق مقوى(.)A4
2ـ نسخة ثانية من صفحة العنوان وتكون في ورق عادي (.(A4
 .3صفحة ثالثة يمكن أن يكتب فيها آية قرآنية أو حديث نبوي شريف أو حكمة أو بيت من الشعر.....الخ.
(وهي اختيارية وليست إجبارية).
4ـ صفحة اإلهداء(صفحة واحدة لكل طالب وهي اختيارية وليست إجبارية).
5ـ صفحة الشكر(صفحة واحدة فقط).
6ـ ملخص الدراسة ويكون باللغة العربية وفي حدود صفحة واحدة  .ويختتم بتوضيح الكلمات املفتاحية
(ومنه يشرع في الترقيم األبجدي  ،أ.ب.ج.د .ه.و.ز.ح.ط.ي.ك.ل.م.ن.).........
7ـ ملخص الدراسة باللغة األجنبية (الفرنسية أو اإلنجليزية) ويفضل أن يكون باللغة اإلنجليزية وهذا في
حدود صفحة واحدة.ويختتم بتوضيح الكلمات املفتاحية.
8ـ فهرس املحتويات :ويتضمن العناوين الرئيسية للبحث دون العناوين الفرعية ابتداء من اإلهداء
و انتهاء بمالحق الدراسة.
9ـ فهرس الجداول(:إن وجد) وتتضمن أرقامها وعناوينها والصفحات التي وردت فيها مرتبة حسب ظهورها
في الدراسة (أرقام متسلسلة).
10ـ فهرس األشكال( إن وجد).
11ـ فهرس املالحق.
12ـ مقدمة (ومنها يشرع في الترقيم العددي للمذكرة) ويخصص لها صفحتان إلى ثالثة صفحات.
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13ـ صفحة عناوين الفصل األول:
الفصل األول :ويتضمن العناصرالتالية:
أـ تحديد مشكلة الدراسة(في حدود ثالثة صفحات).
ب ـ فرضيات الدراسة(أال تتجاوز صفحة واحدة).
ج ـ أهداف الدراسة(أال تتجاوز صفحة واحدة).
د ـ أهمية الدراسة(أال تتجاوز صفحة واحدة).
ه ـ الدراسات السابقة(أال تتجاوز ثمانية صفحات).
و ـ التعاريف اإلجرائية ملفاهيم الدراسة(أال تتجاوز صفحة واحدة).
14ـ صفحة عناوين الفصل الثاني:
الفصل الثاني :يخصص لألصول النظرية للمتغير املستقل (أال يقل عن عشرة صفحات وأال يتجاوز
عشرون صفحة).
15ـ صفحة عناوين الفصل الثالث:
الفصل الثالث  :يخصص لألصول النظرية للمتغيرالتابع (إن وجد) (أال يقل عن عشرة صفحات وأال
يتجاوز عشرون صفحة).
16ـ صفحة عناوين الفصل الرابع:
الفصل الرابع :ويخصص لإلجراءات امليدانية للدراسة ويتضمن العناصرالتالية:
أ.منهج الدراسة :في حدود خمسة أسطر.
ب.حدود الدراسة  :الحدود الزمنية  ،الحدود البشرية  ،الحدود املكانية(في حدود ستة أسطر)
ج.الدراسة االستطالعية  :وتتضمن العناصرالتالية:
الهدف من الدراسة االستطالعية(نصف صفحة).
خطوات إجراء الدراسة االستطالعية(نصف صفحة).
عينة الدراسة االستطالعية (نصف صفحة).
د .أدوات جمع البيانات( .االسقاطية أو السيكوميترية).
 وصف األدوات  ،توزيع البنود  ،طريقة اإلجابة  ،تفسيرالدرجات ...إلخ (أال تتجاوز صفحتان) الخصائص السيكوميترية (أال تتجاوز خمسة صفحات)ه .مجتمع وعينة الدراسة ( :أال تتجاوز ثالثة صفحات)
و .إجراءات التطبيق (أال تتجاوز صفحة)
ز.األساليب اإلحصائية (نصف صفحة)
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.17صفحة عناوين الفصل الخامس:
الفصل الخامس :ويخصص لعرض ومناقشة وتفسيرنتائج الدراسة.
أوال :عرض النتائج:
.عرض نتائج الفرضية األولى.
.عرض نتائج الفرضية الثانية.
.عرض نتائج الفرضية الثالثة (وهكذا دواليك قد تكون أكثرمن ثالثة فرضيات).
ثانيا :مناقشة وتفسيرالنتائج:
 /1مناقشة وتفسيرنتائج الفرضية األولى.
 /2مناقشة وتفسيرنتائج الفرضية الثانية.
 /3مناقشة وتفسيرنتائج الفرضية الثالثة.
.18االستنتاج العام والخاتمة (أال يتجاوز صفحتين).
 .19اقتراحات وتوصيات (أال تتجاوز صفحة واحدة).
 .20قائمة املراجع(مع نهاية آخر صفحة من املراجع ينتهي الترقيم العددي) .وترتب ترتيبا ألفبائيا سواء
للمراجع العربية أو األجنبية  ،وتأتي أوال املراجع العربية مبتدئين بالكتب تليها القواميس واملعاجم
واملوسوعات ثم الدوريات العلمية والرسائل العلمية ثم الصحف  .ثانيا املراجع األجنبية بنفس الطريقة
 ،ثم املراجع اإللكترونية.
ويمكن إتباع طريقة أخرى وتتمثل في ترتيب املراجع العربية أو األجنبية ألفبائيا دون النظرإلى نوعية
املرجع كتابا كان أو رسالة أم مجلة ...إلخ.
 .21قائمة املالحق( .ترقم بترقيم يختلف عن الترقيم العددي ويطلق عليها العناوين التالية :ملحق رقم
( ،)01ملحق رقم ( )02وهكذا.......الخ).

. 2مالحظات منهجية
 .1يتبع في توثيق املصادر واملراجع (سواء في املتن أو في قائمة املراجع)نظام التوثيق لجمعية علم النفس
األمريكية

American Psychological Association

واملعروفة اختصارا ب ـ ( )APAمع عدم إغفال طبيعة

اللغة العربية التي تكتب بها معظم الدراسات العربية مثال ذلك:
بوفاتح  ،2015،ص.)15
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(محمد

.2يطلق عدة تسميات على الفصل األول هي :املشكلة واعتباراتها،التعريف بموضوع الدراسة،مدخل
الدراسة ،املدخل العام للدراسة ،اإلطار العام للدراسة  ،املوضوع وأهميته ،التعريف بالدراسة
............،الخ
وغيرها من املسميات املعروفة في الساحة العلمية ،وللمشرف الحق في اختيار أحد املسميات السابقة أو
غيرها .
 -3يطلق عدة تسميات على الفصل الرابع هي :اإلجراءات امليدانية للدراسة  ،الدراسة امليدانية ،
الدراسة التطبيقية ............،،الخ
وغيرها من املسميات املعروفة في الساحة العلمية ،وللمشرف الحق في اختيار أحد املسميات السابقة أو
غيرها .
.4يجب على الطالب التطرق إلى جميع عناوين الفصل األول ويمكن للمشرف تغييرترتيب هذه العناوين .
.5يمكن للمشرف أن يطلب من الطالب التطرق إلى حدود الدراسة في الفصل األول.
6ـ في الفصل الثاني والثالث يحبذ التطرق إلى جميع العناصر النظرية (األصول النظرية للمفهوم) التي
تناولت املتغيرفي قالب وصفي إنشائي مختصر.
.7يمكن للطالب التطرق إلى صعوبات الدراسة في الجانب امليداني بعد إجراءات التطبيق.
 .8يبدأ كل فصل بتمهيد يوضح الهدف منه ويختتم بخالصة موجزة.
 . 9تكتب املذكرة بلغة عربية صحيحة وسليمة وخالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية وبأسلوب
سلس مع احترام عالمات الترقيم.
.10يجب على الطالب االلتزام بأخالقيات البحث العلمي املتعارف عليها مثل توثيق املعلومات...الخ.

 3طباعة المذكرات
الطباعة تكون بحبر أسود ويمنع استخدام األلوان في جميع صفحات املذكرة ماعدا في صفحة العنوان
الرئيس ي(وهي ليست شرط إجباري  ،إن ارتض ى املشرف واللجنة العلمية للقسم).
ـ ترقم الصفحات في وسط الصفحة وبحجم واضح ،وصفحات العناوين الرئيسة تحسب وال ترقم.
ـ ترقم صفحات املذكرة بالتتابع على النحو التالي:
*الترقيم األبجدي:ابتداء من صفحة ملخص الدراسة و انتهاء بصفحة فهرس املالحق.
*الترقيم العددي:ابتداء من صفحة املقدمة و انتهاء بآخرصفحة من قائمة املراجع.
ـ يجب أن يبدأ الفصل على صفحة جديدة.
ـ يجب أن تكون املسافة واحدة بين األسطر واملقدرة(1.15سم).
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ـ تكتب العناوين الرئيسية بنبط ( )16والعناوين الفرعية بنبط ()14
ـ تكون العناوين مرقمة ومرتبة حسب تسلسلها في املذكرة مع مراعاة التطابق الحرفي بين عناوين
محتوياتها والعناوين الواردة في الفهرس.
 .يكتب رقم الجدول وعنوانه في أعلى الجدول.
 .يكتب رقم الشكل وعنوانه في أسفل الشكل.
.تكتب أسماء الباحثين العرب بين تنصيصين " ".....وأسماء الباحثين األجانب بين قوسين (.).......
ـ يكتب متن املذكرة باستخدام خط عادي ( )14Simplified Arabicوباللغة األجنبية بخط ( 12Time
.)New Roman
يترك في جميع صفحات املذكرة هامش علوي (2سم) ،وهامش سفلي (2سم) وهامش على اليمين (3سم)
وهامش على اليسار( 2سم).

ويمكن اختصار ما سبق في العناصر خطة الدراسة التالية:
اإلهداء
التشكرات
ملخص الدراسة
فهرس املوضوعات
فهرس الجداول
فهرس األشكال
قائمة املراجع
قائمة املالحق
مقدمة
الفصل األول  :مشكلة الدراسة واعتباراتها أو املوضوع أهميته أو مدخل الدراسة أو التعريف بالدراسة...
 /1مشكلة الدراسة
 /2فروض الدراسة
 /3أهداف الدراسة
 /4أهمية الدراسة
 /5الدراسات السابقة ( يمكن أن تكون ضمن املشكلة وهو األفضل )
 /6التعاريف اإلجرائية ملفاهيم الدراسة
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 /7أسباب اختياراملوضوع ( للطالب الحرية في ذلك)
الفصل الثاني  :نتناول فيه الجانب النظري للمتغيراألول (املتغيراملستقل)
_ تمهيد
_........................
_ خالصة
الفصل الثالث  :نتناول فيه الجانب النظري للمتغيرالثاني (املتغيرالتابع)
_ تمهيد
 ....................._ خالصة
الفصل الرابع  :إجراءات الدراسة امليدانية
 _/1منهج الدراسة
 _/2حدود الدراسة
 _/3الدراسة االستطالعية
 _/4أدوات جمع البيانات (وصفها)
 _/5الخصائص السيكومترية ألدوات جمع البيانات (الصدق والثبات)
 _/6عينة الدراسة وخصائصها
 _/7األساليب اإلحصائية
الفصل الخامس  :عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
*عرض النتائج وتفسيرها:
 /1عرض نتائج ومناقشة الفرضية األولى
 /2عرض نتائج ومناقشة الفرضية الثانية
 /3عرض نتائج ومناقشة الفرضية الثالثة
* تفسيرالنتائج
 /1تفسيرالفرضية األولى
 /2تفسيرالفرضية الثانية
 /3تفسيرالفرضية الثالثة
االستنتاج العام والخاتمة
االقتراحات (إن وجدت)
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قائمة املراجع
قائمة املالحق

ثانيا /كيفية تصميم فهرس الدراسة
فـه ــرس املوضوعات
العنوان

الصفحة

الرقم

اإلهداء

-

كلمة شكر

-

ملخص الدراسة باللغة العربية

أ

ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

ه

فهرس املوضوعات

ز

فهرس الجداول

ل

فهرس األشكال

س

فهرس املالحق

س

مقدمة

01

الفصل األول  :مشكلة الدراسة واعتباراتها

03

مشكلة الدراسة
فروض الدراسة
أهداف الدراسة
أهمية الدراسة
التعاريف اإلجرائية ملفاهيم ومصطلحات الدراسة
الدراسات السابقة
التعليق على الدراسات السابقة
أسباب اختياراملوضوع
الفصل الثاني ................. :
تمهيـد
مفهوم .....................
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تعريف .....................
النظريات .................
أنواع ........................
مصادر.....................
قياس.....................
-

خالصة
الفصل الثالث:

..................

تمهيد
مفهوم ........
أنواع .....................
نشأة .....................
مفهوم ..................... .
تعريف .....................
وظائف ......................
النظريات املفسرة ..............
قياس .........
خالصة
قياس .........
خالصة
الفصل الرابع  :اإلجراءات امليدانية للدراسة
تمهيـد
منهج الدراسة
حدود الدراسة
متغيرات الدراسة
مجتمع الدراسة وعينته
أدوات جمع البيانات
الدراسة االستطالعية
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-

خطوات الدراسة
إجراءات الدراسة واملعالجة اإلحصائية
األساليب اإلحصائية
الفصل الخامس  :عرض ومناقشة وتفسيرنتائج الدراسة
عرض نتائج الدراسة
تمهيـد
عرض نتائج الفرضية األولى
عرض نتائج الفرضية الثانية
عرض نتائج الفرضية الثالثة
مناقشة وتفسيرنتائج الدراسة
مناقشة وتفسيرنتائج الفرضية األولى
مناقشة وتفسيرنتائج الفرضية الثانية
مناقشة وتفسيرنتائج الفرضية الثالثة
االستنتاج العام
االقتراحات
قائمة املراجع
املراجع العربية
املراجع األجنبية
قائمة املالحق
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-

فـهرس الجـداول
عـنوان الجدول

الرقم
01
02
03
04

الصفحة

فـهرس األشكال
الرقم
01
02
03
04

الصفحة

عـنوان الشكل

قائمة املالحق
رقم امللحق
01
02
03

الصفحة

عـنوان امللحق

04

ثالثا /كيفية ك تابة التعاريف الجرائية لمفاهيم ومصطلحات الدراسة
أ -املفاهيم :استنادا لإلطار النظري للدراسة الحالية فإن الباحث يعرف مفاهيم دراسته إجرائيا على
النحو التالي:
 :)...................( :..................هي تلك  ، .....................................................................وتقاس في
الدراسة الحالية بهذه األبعاد  ،واألبعاد هي:
وتعرف األبعاد البعد تلو اآلخر.....

رابعا /كيفية ك تابة الدراسات السابقة
قام الباحث بمراجعة األدب السيكولوجي املحلي والعربي واألجنبي الذي أتيح له  ،فتمكن من
إيجاد دراسات اهتمت بموضوع الدراسة الحالية بشكل مباشر وغير مباشر وفي إطار عينة الدراسة
حيث تتركزمعظم البحوث حول .......................................
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وسنعرض لعدد من الدراسات السابقة التي أجريت على  ..........................على وجه التحديد
دون سواها نظرا .....................
واعتمدنا أسلوب العرض التاريخي للدراسات السابقة بدء من األحدث منها إلى األقدم ،حيث
يسمح لنا هذا العرض املتسلسل بمعرفة مدى التطور الذي عرفه املوضوع محل الدراسة من جانب
التنظير العلمي وما لقيه من تقدم في معالجته قياسيا وإحصائيا وكل ذلك يؤدي إلى تراكم معرفي حول
املتغيرات موضع الدراسة .كما يهدف لبيان موقع الدراسة الحالية من تلك الدراسات واإلفادة من
أدواتها ،ومنهجيتها ونتائجها.
ولقد تم تصنيف تلك الدراسات إلى محورين وذلك حسب تسلسل متغيرات الدراسة الحالية
ويمكن اإلشارة للدراسات التالية:

أ
أ
المحور الول  :الدراسات التي تناولت المتغير الول:

.1دراسة " ......"....................م
سعت هذه الدراسة إلى التحقق من مستوى  ، ........................................والتحقق من الفروق
في  ،.......................................وذلك باستخدام عينة مكونة (. ........ ).......
وطبق عليها مقياس  ، ".................." ..............ثم حللت البيانات إحصائيا  ،وقد أسفرت
النتائج عن وجود ( ................................يسجل املرجع).
وهكذا تعرض الدراسات الواحدة التي تلو األخرى.

المحور الثاني  :الدراسات التي تناولت المتغير الثاني:
بنفس الطريقة

التعليق على الدراسات السابقة التي :...................
من العرض السابق للدراسات يالحظ أن معظمها تناولت املتغيراملستقل محل الدراسة أال هو  ......لدى
 ، ...........ويمكن تحديد أهم الجوانب التي تناولتها تلك الدراسات كالتالي:

أ
من حيث الهداف:

 التعرف على ........................................................ التعرف على أهم مصادر........................................ قياس شدة  ...................................بمقاييس جديدة. التعرف على تأثير ........................................... -التعرف على الفروق في  ........................وفق الجنس ،الخبرة  ،التخصص.

.من حيث حجم العينة:
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 اختلفت العينة من دراسة ألخرى وتراوحت مابين ( )...و (..... )....من حيث نوع العينة:
 -طبقت الدراسات على ................

من حيث المكان:
أجريت الدراسات في  .................دول ،حيث طبقت  .........................دراسات في الواليات املتحدة
األمريكية ودراستين في كل من العراق وفلسطين ،ودراسة في اليمن واألخرى في األردن.
كما يالحظ أن الدراسة الوحيدة التي طبقت على املجتمع الجزائري هي دراسة الباحث " ..."...........م

أ
من حيث ادوات جمع البيانات:

يالحظ أن جميع الدراسات املعروضة استخدمت االستبيان كأداة للدراسة  ،كما اتبعت املنهج الوصفي.

من حيث النتائج:
 وجود عالقة بين ....................................................... يعاني .......................................................................... تعارضت نتائج الدراسات السابقة بين من توصل إلى وجود فروق بين  .............في  ....وبين من لميتوصل إلى وجود فروق.
فالدراسات التى خلصت إلى وجود فروق هي:
 دراسة " ............."................م التي خلصت إلى وجود فروق بين  ...........في  ............لصالح ........وهكذا دواليك.
أما الدراسات التي خلصت إلى عدم وجود فروق هي:
 -بنفس الطريقة

 .مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة:
بعد عرض الدراسات السابقة والتعليق عليها نالحظ مايلي:
 بالنسبة ملوضوع الدراسة  :تناولت هذه الدراسة متغيرين بينما الدراسات السابقة األخرى تناولت ، .............كما أن موضوع ومشكلة الدراسة الحالية تتناول  ..............وعالقتها  ...............وهو لم تتطرق
له أي من الدراسات السابقة بصورة مباشرة.
 بالنسبة لفرضيات الدراسة :إن الدراسات السابقة املتاحة لم تتفق في نتائجها ومن هنا فإن الدراسةالحالية تفترض فروضا صفرية.
 بالنسبة للمنهج :تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي.14

 بالنسبة للعينة :تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التطبيق على عينة محددة بعينها وهي......................مع اختالف في حجم العينة.
 بالنسبة ألداة جمع البيانات  :تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام االستبيانكوسيلة لجمع البيانات مع اختالف األبعاد وعدد البنود وبدائل األجوبة.
 بالنسبة للمعالجة اإلحصائية :تشابهت املعالجة اإلحصائية في الدراسة الحالية والدراسات السابقةألنهم اعتمدوا على البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولهما املتغيرات الديمغر افية كالعمر سنوات
العمل.
 ستحاول الدراسة الحالية تالفي أوجه القصور في الدراسات السابقة من حيث تناولها للمتغيراتاملدروسة مجتمعة  ،ولقد أظهرت الدراسات املتاحة فقدان الشمولية في هذا الجانب.

أ
 .خامسا /كيفية ك تابة اسباب اختيار الموضوع
▪ بعد مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة (الورقية واإللكترونية املحلية والعربية والعاملية) لم
تتوفر لدى الباحث معلومات متصلة بطبيعة املشكلة قيد الدراسة وعند عينة الدراسة كذلك مما
يؤكد على مشروعية القيام بالدراسة الحالية  ،والحاجة لها على أمل أن تسهم الدراسة الحالية في
توفيراملعلومات غيراملتو افرة.
▪ ونظرا لنقص الدراسات فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة مجتمعة أو فرادى لدى .........فقد اختار هذا
املوضوع لدراسته محاولة منه للتعرف على و اقع  ...............وعالقتها  .......لدى ................
▪ ال شك أن هناك دراسات تناولت املتغيرات املدروسة فبعضها تناول  .............والبعض األخر تناول
 ،....................لكن الدراسات التي تناولت العالقة بينهما وعند فئة  ................فهي قليلة في حدود ما
أسفرعنه استقراؤه املسحي للدراسات السابقة.
▪ بعد مراجعة الدراسات املحلية الحظ الباحث غياب مقاييس جزائرية تقيس متغيرات الدراسة
وبالتحديد في مجتمع الدراسة الحالي ،مما أعطى الباحث مبررا للقيام بهذه الدراسة للكشف عن
مشكلة الدراسة بوسائل جزائرية مناسبة ملجتمع الدراسة.

.
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سادسا /اجراءات الدراسة الميدانية
 -1منهج الدراسة
 -2حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة في ما يلي:
الحدود املكانية:
أ-
ب -الحدود الزمنية:
ج -الحدود البشرية:
الحدود األداتية:
د-
ه -الحدود املوضوعية:
 -4مجتمع الدراسة وعينته
 -1-4مجتمع الدراسة:
 -2-4عينة الدراسة:
 -2-2-4مبررات اختيارالعينة:
-5أدوات جمع البيانات
 .استبيان..................
أ -مصادره:
.ب -خطوات تصميمه:
ج -توزيع املقياس:
د -طريقة اإلجابة:
ه -تقديرالدرجات(تصحيح املقياس):
و -تفسيرالدرجات:
 -6.الدراسة االستطالعية
أ -عينة
ب -الخصائص السيكوميترية ألدوات الدراسة

-الصدق:

تم تقديرصدق املقاييس الثالثة بالطرق التالية هي:
*صدق املحتوى:
جدول رقم...........:
يمثل عينة املحكمين
الجامعة

الدرجة العلمية

عدد املحكمين
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التخصص

املجموع :
جدول رقم ......:
يمثل نسبة التحكيم على فقرات استبيان .........................
املالحظة
عدد املحكمين
نسبة التحكيم
طبيعة التحكيم
واضحة
التعليمات
مناسبة
البدائل
كافية
البنود
املحتوى
تقيس
واضحة ومفهومة
الصياغة اللغوية
النسبة املئوية للتحكيم
*صدق االتساق الداخلي (التجانس الداخلي)()Internal Consistency
وتسمى هذه الطريقة أحيانا بطريقة التكامل املتبادل ()Mutual Complementarity
*االتساق لكل بعد:

جدول رقم........:
الرقم
01
02
03

يمثل االتساق لكل بعد
معامل االرتباط

البعد

الداللة اإلحصائية

*الصدق التمييزي (صدق املقارنة الطرفية):
جدول رقم.............:
يمثل قيم" ت" لداللة الفرق بين الثلث األعلى والثلث األدنى ملقياس الضغوط النفسية
الداللة اإلحصائية
قيمة
قيمة
منخفض ي الدرجات
األبعاد مرتفعي الدرجات
ن= .......
املتوسط
الحسابي
(م)

االنحراف
املعياري
(ع)

ن= .......
املتوسط
الحسابي
(م)

"ت" املحسوبة

p

االنحراف
املعياري
(ع)

 الثبات: طريقة التجزئة النصفية "معادلة جتمان" (:)Guttmanجدول رقم.........:
يمثل التجزئة النصفية بمعادلة "معادلة جتمان"
معامل االرتباط

معامل الثبات بعد التصحيح
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الداللة اإلحصائية

 طريقة التجزئة النصفية معادلة "سبيرمان بروان" (:)Spearman- Brownجدول رقم...........:
معامل االرتباط

يمثل التجزئة النصفية بمعادلة "سبيرمان بروان"
الداللة اإلحصائية
معامل الثبات بعد التصحيح

 طريقة التناسق الداخلي "معامل ألفا كرونباخ" (:)Alpha Cronbach........................................................................................................
 -.حساب معامل الثبات الحقيقي:
جدول رقم..........:
يمثل معامالت
معامل الثبات الحقيقي

معامل الثبات
معامل الثبات بمعادلة جتمان
معامل الثبات بمعادلة سبيرمان بروان
معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ

 -7إجراءات الدراسة :
 -8األساليب اإلحصائية.

سابعا /نموذج عن الجراءات الميدانية بالتفصيل
الفصل الرابع  :الجراءات الميدانية للدراسة
 -1منهج الدراسة
في ضوء أهداف الدراسة الرامية إلى معرفة العالقة بين  ، ...................................وجد الباحث في املنهج
الوصفي أنه األنسب لذلك  ،ملا يشمل عليه هذا املنهج من خطوات علمية تنطلق من التساؤل واالفتراض
وصوال إلى التحقق من الفرضيات وفقا للمنهج العلمي في خطواته األساسية املعروفة.
ويعتمد هذا املنهج على وصف الظاهرة أو املوضوع كما هو في الو اقع  ،وذلك باستقصاء املعلومات
والبيا نات وجمعها وتحليلها و تفسيرها معتمدا في ذلك على أدبيات البحث ذات الصلة باملوضوع
املدروس ،وقد استخدم االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات املطلوبة.
فاملنهج الوصفي أكثر مالءمة لهذه الدراسة وذلك باعتماده التقديرات الكمية للحكم على املتغيرات
املراد تحليلها  ،وتحديد العالقة االرتباطية بين املتغيرات موضع الدراسة مما يتيح اإلجابة عن أسئلة
الدراسة.
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 -2حدود الدراسة

َ
لكل دراسة حدودا تقف عندها ،وقد عد الباحث محددات الدراسية الحالية في النقاط التالية

والتي يتوقف عندها تعميم نتائج هذه الدراسة ،وتتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يأتي:
أ -الحدود املكانية :اقتصرت هذه الدراسة على (....................تحديد مكان اجراء الدراسة).
ب -الحدود الزمنية :تتحدد هذه الدراسة بالسياق الزمني الذي أجريت فيه  ،وهو السنة الجامعية
 ...........و اقتصرت الدراسة على املدة الزمنية املمتدة من نهاية شهر ......إلى غاية يوم من شهر..........
ج -الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على (................تذكرالعينة وعددها اإلجمالي فقط).
د -الحدود اآلداتية :تتحدد نتائج هذه الدراسة باألدوات املستخدمة فيها وهي :استبان  ،....لصاحبه
الباحث ( .......تذكر الجامعة الدولةالتي ينتسب إليهما )استبيان  ،......لصاحبه ( .................تذكر
الجامعة الدولةالتي ينتسب إليهما ) ؛ وتقول أن هذه االستبيانات من بناء الباحث.
ه -الحدود املوضوعية :يقتصرموضوع الدراسة الحالية على التعرف على العالقة بين كذا وكذا ............
لدى تذكرعينة الدراسة  ، ...........وكذا الفروق بين املتغيرات الديمغر افية.

 -3متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية :
أ-

املتغيرات املستقلة :اشتملت الدراسة على متغيرمستقل واحد ...........................

ب-

املتغيرات التابعة :واشتملت هذه الدراسة على متغيرين تابعين هما:
▪ ............................
▪ ..............................

ج-املتغيرات الديمغر افية :وهي:
* -الجنس :اشتملت الدراسة أفرادا من الجنسين ،ذكور و إناث.
* -العمر :ويتراوح مابين  ..........سنة إلى  ..............سنة ،وفق ثالثة مستويات هي:
من .....سنة إلى  ......سنة ،من ......سنة إلى  ......سنة ،من  ......سنة إلى  ......سنة.
* -الخبرة املهنية ( :ويقصد بها األقدمية في العمل) وتتراوح مابين ......إلى ......سنة ،وفق ثالثة مستويات
هي  :من ......إلى  ......سنوات ،من ......سنوات إلى  ......سنوات ،من ......سنة إلى  ......سنة.

 -4مجتمع الدراسة وعينته
 -1-4مجتمع الدراسة:
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لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحديد مجتمع الدراسة والذي يشمل ،...................
ونظرا لوجود  ........................في مجتمع الدراسة  ،والذي يصعب اإلحاطة به والتعامل معه كله ،كان
البد من أخذ عينة من هذا املجتمع بالطريقة العشوائية بحيث تكون ممثلة لهذا املجتمع.
وقد تكون مجتمع الدراسة من (  .................... )...............يمثلون  ، ..............................وقد
تحدد هذا املجتمع من البيانات املقدمة من مصلحة  ،............................والجدول التالي يوضح عدد
جدول رقم............. :
وتوزيع مجتمع الدراسة:
الرقم
01

.............................
.............................

يمثل حجم املجتمع األصلي
النسبة املئوية %
التكرار
............................. .............................

02

.............................

............................. .............................

املجموع

............................. .............................

تعليق بسيط حول البيانات.........................................

 -2-4عينة الدراسة:
اقتصــرت الدراســة علــى عينــة مــن  ، .............................................................................وقــد تــم
اختياره ـ ـ ـ ــا اختي ـ ـ ـ ــارا عش ـ ـ ـ ــوائيا بس ـ ـ ـ ــيطا والب ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــددها(  ........................... ) ..................م ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــين
( .................... ).....................بنسبة ( ،)....................%كما هو مبين في الجداول اآلتية:

الرقم

...........

جدول رقم..............:
يمثل نسبة عينة الدراسة من املجتمع األصلي حسب ..............
التكرار عدد األفراد املختارين للعينة النسبة املئوية %

01

..........

.....

......

.....

02

........

.....

...

.....

.....

.....

.....

املجموع

تعليق بسيط حول البيانات.........................................

 -3-4خصائص عينة الدراسة:
تتس ــم عين ــة الدراس ــة بع ــدة س ــمات وخص ــائص ف ــي ض ــوء متغيـ ـرات الدراس ــة يمك ــن توض ــيحها ف ــي
الجداول التالية:
جدول رقم..............:
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يمثل توزيع العينة حسب الجنس
ذكور
إناث
التكرار %
التكرار %
...
...
...

املجموع
... ...

تعليق بسيط حول البيانات.........................................
جدول رقم .......................:
يمثل توزيع العينة حسب العمر
.....

.....

املجموع

.....

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

يتضـح مـن الجـدول أعـاله أن ( )......مــن أفـراد عينـة الدراسـة يمثلــون مـا نسـبته ( )%.....مـن إجمــالي
أفـراد عينــة الدراســة أعمــارهم أكثــرمــن ( .....ســنة) ،وهــم الفئــة األقــل مــن أفـراد العينــة ،فــي حــين أن ().......
مـنهم يمثلـون مــا نسـبته ( )%....مــن إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة أعمــارهم أقـل مــن ( )......سـنة ،بينمــا ().....
مــنهم يمثل ــون م ــا نســبته ( )%....م ــن أف ـراد عينــة الدراس ــة أعم ــارهم تت ـراوح م ــن  .....س ــنة إلــى  .....س ــنة وه ــم
األكثرمن أفراد العينة.

جدول رقم.....:
يمثل توزيع العينة حسب الخبرة املهنية
املجموع

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

يتضــح مــن الجــدول أعــاله أن ( )....مــن أف ـراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نســبته ( )%....مــن إجمــالي
أفـراد عينــة الدراســة خبــرتهم املهنيــة أقــل مــن  .....ســنوات ،وهــم الفئــة األكثــرمــن أفـراد العينــة ،فــي حــين أن
( ).....مــنهم يمثلــون مــا نســبته ( )%.......مــن إجمــالي أفـراد عينــة الدراســة خبــرتهم تتـراوح مــن  .....ســنوات إلــى
 .....س ــنوات ،بينم ــا ( ).......م ــنهم يمثل ــون م ــا نس ــبته ( )%......م ــن أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة خب ــرتهم تزي ــد ع ــن
......سنوات وهم األقل من أفراد العينة.

 -4-4مبررات اختيار العينة:
تم مراعاة ما يأتي من مبررات في اختيارالعينة ،وهي:
أ -تم اختيار  .......راجع لعمل الباحث في هذه املدرسة مثال .لتفادي الصعوبات التي قد
تعترض الباحث.
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ب -تم اختيارالعينة من  ..........واحدة ومن منطقة جغر افية واحدة متشابهة بهدف التقليل
من تأثير العوامل التعليمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والتنظيمية في
إجراءات الدراسة ونتائجها.
ج.................................................................................................. -

أ
-5ادوات جمع البيانات

لجمــع بيانــات هــذه الدراســة ولغايــات تحقيــق أهــدافها  ،ولإلجابــة عــن تســاؤالتها تطلبــت الدراســة
الحاليــة بنــاء أدوات خاصــة بمتغيـرات الدراســة  ،وهــذا نظـرا لعــدم وجــود مقــاييس جزائريــة  -فــي حــدود علــم
الباح ـ ــث  -تق ـ ــيس ك ـ ــل م ـ ــن  ........ل ـ ــدى  ، ..............وبه ـ ــدف ت ـ ــوفيرأداة س ـ ــيكوميترية مس ـ ــتمدة م ـ ــن البيئ ـ ــة
الجزائرية لتناسب أهداف الدراسة وعينتها  ،وهم على التوالي:
األداة األولى  :استبيان ......................
األداة الثانية  :استبيان ....................

 -1-5الخطوات العامة:
وقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية في بناء هذه األدوات:
.1

مراجع ـ ــة األدب الترب ـ ــوي والنفسـ ـ ـ ي م ـ ــن كت ـ ــب وبح ـ ــوث ودراس ـ ــات ومق ـ ــاالت ذات ص ـ ــلة بموض ـ ــوع
الدراسة.

.2

إجراءه مناقشات مستفيضة مع بعض اآلساتذة الجامعيين.

.3

تعري ــف متغي ـرات الدراس ــة تعريف ــا إجرائي ــا وتحدي ــد األبع ــاد األكث ــرت ــداوال وش ــيوعا واس ــتخداما ف ــي
الدراسات العلمية.

لصوغ فقرات االستبيانات وتحديدها قام الباحث بمسح األدب السابق وتحليله  ،واطلع على مجموعة
من املقاييس ذات الصلة املباشرة وغير املباشرة بمتغيرات الدراسة  ،كما استفاد من بعض الكتب التي
تناولت كيفية بناء املقاييس النفسية.
.4

توصل الباحث من خالل املراجعة السابقة إلى مجموعة من املظاهر السلوكية والتي تمثل
مؤشرات كل مفهوم  ،وهي مو اقف تعليمية وحياتية يمكن أن يمربها  .............أو املتوقعة منه.

.5

وبناء على الخطوات السابقة تمت صياغة املظاهرالسلوكية على شكل فقرات.

.6

وفي ضوء ما جاء في الخطوات السابقة تم الحصول على فقرات بصفة أولية.

.7

عرضت الصورة األولية من كل مقياس على مجموعة محكمين إلبداء الرأي بشأن ما يلي:

▪ مدى مالئمة االستبيان لألهداف الذي وضع من أجلها.
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▪ سالمة العبارات من حيث الصياغة اللغوية.
▪ قدرة الفقرات على قياس املتغير.
▪ إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسبا.
▪ مدى انتماء الفقرات لألبعاد.
▪ مناسبة البدائل.
وفي ضوء آراء وتوجيهات املحكمين أضيفت عبارات وحذفت أخرى  ،وعدلت البعض اآلخر وغيرت

.8

الصياغة اللغوية لبعض الفقرات لتجنب الغموض  ،ونقلت بعض الفقرات من بعد إلى آخر ،
وعلى هذه األسس صيغت الصورة النهائية لكل استبيان  ،وأصبح استبيان  ......بـ

(  .....فقرة)

 ،واستبيان  ......بـ ( .......فقرة) .
وقد تبنى الباحث في إعداده لالستبيان الشكل املغلق الذي يحدد اإلجابات املحتملة لكل فقرة

.9

ولإلجابة على فقرات املقاييس تم اعتماد سلم "ليكرت" ( )likertللتدرج الخماس ي إلجابات أفراد
عينة الدراسة على فقرات االستبيانات  ،وكذا لتحديد درجة مو افقة أفراد العينة على وجود أو
لتقدير وجود السمة  ،وقد أعطيت الفقرات في جميع املجاالت أوز انا متساوية وفق بدائل
األجوبة التالية  :تنطبق علي دائما تنطبق علي غالبا  ،تنطبق علي أحيانا  ،ال تنطبـق علي  ،ال
تنطبق علي أبدا.
ويتكون كل استبيان من جزئين الجزء األول يتعلق بالبيانات الشخصية  ،وهي  :الجنس  ،العمر ،
الخبرة .
أما الجزء الثاني من كل استبيان فيتكون من فقرات موزعة على أبعاد.
.10

القيام بالخصائص السيكوميترية ألدوات القياس.

 -2-5استبيان :.....................
 -1-2-5مصادره:
أعد الباحث هذا االستبيان معتمدا على ما اطلع عليه من مقاييس نفسية  ،وهذا من أجل بناء أداة
قياس جزائرية تراعي خصوصيات البيئة الجزائرية  ،وتتناسب مع  ،............ومن أهم املقاييس النفسية
التي استفاد منها الباحث في وضع هذا االستبيان مايلي:
 -1املقاييس املنشورة في كتاب ( ) ...........للباحث " ، "..............واملقاييس هي :
* (تذكر)
 -2كما استفاد الباحث من االطالع على بعض املقاييس املنشورة في كتاب ( )...للباحث " "....وهي  :تذكر
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 -3واستفاد الباحث كذلك من االطالع على مقياس أحداث الحياة لـ " ، "...ويتكون من ( )...عبارة .
)تسجل املرجع املعتمد في ذلك).

-2-2-5خطوات تصميمه:
قام الباحث بتصميم هذا املقياس بعدما اتبع الخطوات السابقة من الخطوات العامة ؛ وفي
ضوء الخطوات السابقة توصل الباحث إلى صياغة فقرات أولية  ،ضمت حوالي ( )...فقرة  ،فعرضت
على املحكمين إلبداء مالحظاتهم وفق الشروط املنهجية املتعارف عليها ولقد أبدى السادة املحكمون
بآرائهم في الصيغة األولية لالستبيان  ،وطلبوا من الباحث (تقليص أو زيادة )عدد الفقرات  ،ألن عددها
هذا يسبب إرهاقا  ،وتعبا للمستجيب مثال.
فقام الباحث (بإضافة أو بحذف) بعض الفقرات  ،ودمج بعضها اآلخر مع بعضها  ،وتصحيح
الصياغة اللغوية لبعض الفقرات حتى استقرت الفقرات على ماهي عليه ( )...فقرة  ،بعد الفراغ من
إعداد االستبيان وأوز انه وتعليماته  ،رتبت بنوده بحيث تمت كتابة البنود متسلسلة حسب انتمائها لكل
بعد.

 -3-2-5توزيع المقياس:
يتكون هذا املقياس في صورته النهائية من ( )...فقرة ،تقيس ( )...أبعاد ،كل بعد يتضمن عددا
معينا من الفقرات (ينظرامللحق رقم  ،)...واألبعاد هي:
✓ بعد  ..............ويتضمن  .........فقرات.
✓ بعد  ..............ويتضمن  .........فقرات.
✓ بعد  ..............ويتضمن  .........فقرات.
وقد تم تعريف هذه األبعاد تعريفا إجرائيا (ينظرالصفحة رقم.) ......
والجدول التالي يوضح توزيع البنود على أبعاد استبيان ..................
جدول رقم ...........:
يوضح توزيع البنود على أبعاد استبيان ....
األبعاد
....

رقم البنود
....

عدد البنود
....

الرقم
01
02

...

....

....

03

.....

....

.....

مجموع البنود

 -4-2-5طريقة الجابة:
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تكــون اإلجابــة علــى بنــود االســتبيان متدرجــة علــى متصــل مــن خمســة خيــارات وفــق ســلم "ليكــرت"
( )likertتمثل بدائل األجوبة  ،وهي :
✓ فالخيار األول (تنطبق علي دائما) يشير إلى املو افقة املطلقة على البنود يعني أن العبارات
تتفق مع شخصية املستجيب  ،وتدل على أن ................
✓ أما الخيار الثاني لإلجابة (تنطبق علي غالبا) تعبر عن املو افقة على البنود يعني أن
العبارات تتفق مع شخصية املستجيب  ،وتدل على أن ...............
✓ أما الخيار الثالث لإلجابة (تنطبق علي أحيانا) تعبر عن عدم القبول املطلق للعبارة أو
الرفض املطلق لها ،أي أنها تنطبق على األستاذ بدرجة متوسطة ،ومعنى هذا أن ..........
✓ أما الخيار الرابع (ال تنطبق علي) فتشير إلى رفض العبارات  ،ومعناه أن البنود ال تتفق مع
شخصية املستجيب  ،وهي تعبرعن ..............
✓ أما الخيار الخامس واألخير (ال تنطبق علي أبدا) فيشير إلى الرفض املطلق للعبارات ومعناه
أن البنود ال تتفق مع شخصية املستجيب  ،وهي تعبرعن عدم وجود ..........
وتجدر اإلشارة أن جميع بنود املقياس موجبة ماعدا البنود التي تحمل األرقام التالية ..... :فهي
سالبة ويجاب عنهما مثل البنود السابقة  ،لكن تقدر درجاتهما عكس الدرجات السابقة فإذا أجاب
املستجيب بـ (تنطبق علي دائما) تدل على الرفض املطلق للبند  ،ومعناه أن البند ال يتفق مع شخصية
املستجيب.
أمــا إذا اختــاراملســتجيب الخيــارالثــاني ( تنطبــق علــي غالبــا) ،فتشــيرإلــى رفــض العبــارات ،ومعنــاه أن
البنود ال تتفق مع شخصية املستجيب.
وإذا كانــت اســتجابة املســتجيب الخيــارالثالــث (تنطبــق علــي أحيانــا) تعبــرعــن عــدم القبــول املطلــق
للعبارة أو الرفض املطلق لها.
وإذا اخت ــاراملس ــتجيب الخي ــارالراب ــع (ال تنطب ــق عل ــي) فتعب ــرع ــن املو افق ــة عل ــى البن ــود  ،يعن ــي أن
العبارات تتفق مع شخصية املستجيب.
وإذا اختارالخيارالخامس واألخير(ال تنطبق علـي أبـدا) يشـيرإلـى املو افقـة املطلقـة علـى البنـود يعنـي
أن العبارات تتفق مع شخصية املستجيب .
وت ــتم اإلجاب ــة بوض ــع عالم ــة (×) أم ــام البن ــد  ،وف ــي الخان ــة الت ــي يراه ــا تناس ـ ها  ،حس ــب رأي ــه  ،وه ــذا
بعدما يقرأ التعليمات املكتوبة في الصفحة األولى من االستبيان  ،وتسجيل بياناته الشخصية.
يطبق االستبيان فرديا أو جماعيا  ،ويتكون من  ......صفحات  ،واالستبيان غيرموقوت.

-5-2-5تقدير الدرجات(تصحيح المقياس):
25

يتم تقديرالدرجات على النحو التالي:
✓ البـديل األول (تنطبـق علــي دائمـا) يقـدربخمســة ( )05درجـات ،وتـدل علــى الدرجـة املرتفعـة جــدا
التي يحصل عليها املستجيب من إجابته على البند.
✓ البــديل الثــاني (تنطبــق علــي غالبــا) يقــدربأربعــة ( )04درجــات ،وتــدل علــى الدرجــة املرتفعــة التــي
يحصل عليها املستجيب من إجابته على البند.
✓ البــديل الثالــث (تنطبــق علــي أحيانــا) يقــدربثالثــة ( )03درجــات ،وتــدل علــى الدرجــة املتوســطة
التي يحصل عليها املبحوث من إجابته على البند.
✓ البديل الرابع (ال تنطبق علـي) يقـدربـدرجتين ( ،)02وتـدل علـى الدرجـة املنخفضـة التـي يحصـل
عليها املستجيب من إجابته على البند.
✓ البـديل الخــامس (ال تنطبــق علــي أبـدا) يقــدربدرجــة واحــدة ( ،)01وتـدل علــى الدرجــة املنخفضــة
جدا التي يحصل عليها املستجيب من إجابته على البند.
وتجدر اإلشارة أن البنود ( )......................يختلف تقدير وزنهما خالفا ملا سبق  ،فاملستجيب
الذي يجيب على هذا البند في االتجاه (تنطبق علي دائما) يقدربدرجة واحدة ( ، )01وتدل على
الدرجة املنخفضة جدا التي يحصل عليها املستجيب من إجابته على البند  ،وإذا أجاب في
االتجاه (تنطبق علي غالبا) يقدر بدرجتين ( ، )02وتدل على الدرجة املنخفضة التي يحصل
عليها املستجيب من إجابته على البند  ،وإذا كانت استجابته في االتجاه (تنطبق علي أحيانا)
يقدر بثالثة ( )03درجات ،وتدل على الدرجة املتوسطة التي يحصل عليها املبحوث من إجابته
على البند  ،أما إذا أجاب في االتجاه (ال تنطبق علي) يقدر بأربعة ( )04درجات ،وتدل على
الدرجة املرتفعة التي ي حصل عليها املستجيب من إجابته على البند  ،وإذا كانت استجابته في
االتجاه ( ال تنطبق علي أبدا) يقدر بخمسة ( )05درجات ،وتدل على الدرجة املرتفعة جدا التي
يحصل عليها املستجيب من إجابته على البند.

-6-2-5تفسير الدرجات:
تجمع درجات املبحوث املحصل عليها من إجابته على بنود االستبيان ،فالدرجة ( )....تشير إلى
الدرجة املرتفعة أي أقص ى درجة (الدرجة الكلية) ،ويمكن الحصول عليها بضرب عدد بنود االستبيان
( ).....في أعلى بديل وهو خمسة( )....؛ والدرجة ().....تشير إلى الدرجة املتوسطة  ،ويمكن الحصول عليها
بتقسيم الدرجة الكلية ( ).....على اثنين( )02؛ والدرجة ( ).....تشير إلى الدرجة املنخفضة أي أدنى درجة ،
وهي عبارة عن عدد البنود فقط (.).....
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وتم تقسيم تفسير درجات املبحوث على االستبيان إلى ثالثة مستويات  ،عالية متوسطة ،
منخفضة  ،ولتحديد هذه املستويات اعتمد الباحث في ذلك على حساب املدى وطول الفئة  ،وهذا ما
يوضحه الجدول اآلتي:
جدول رقم...........:
يبين تفسيردرجات استبيان .....................
الفئة
طريقة حساب الفئات

املستوى
ضعيف
متوسط
عال

عدد البنود

 -6الدراسة الستطالعية
-1-6عينة الدراسة الستطالعية:
بعد إعداد االستبيانات ( ، ) ......طبقت على عينة استطالعية قوامها ( ، )...وقد اختيرت بطريقة
االختيارالعشوائي البسيط من  .............باألغواط ،والجدول التالي يوضح خصائصها.
جدول رقم ....:
يوضح عينة الدراسة االستطالعية
ن

السن
م

الخبرة
م

ع

ع

أ
 -2-6الخصائص السيكوميترية لدوات الدراسة:
-1-2-6الصدق :تم تقدير صدق اإلستبيانات بالطرق التالية هي:
-1-1-2-6صدق المحت و  :للتأكـد مـن صـدق اسـتبيانات الدراسـة ومالءمتهـا ألهـداف الدراسـة الحاليـة
تــم اللجــوء إلــى الصــدق املنطقــي  ،أو مــا يعــرف بصــدق املحتــوى ،وذلــك بعــرض اســتبيانات الدراســة فــي
صـ ــورتها األولـ ــى علـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن املحكمـ ــين يقـ ــدر (عـ ــددهم ب ـ ــ ....أسـ ــتاذا) مـ ــن آسـ ــاتذة الجامعـ ــات
الجزائرية من حملة الدكتوراه ومن ذوى االختصاص  ،والخبرة في علم النفس  ،والقياس النفس ي.
وكان الغرض من التحكيم تحديد مدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات ،ومدى مناسبة
الفقرات لألبعاد املختلفة التي تنتمي إليها في كل مقياس في ضوء التعريفات اإلجرائية  ،وقدرة الفقرات
على قياس األهداف التي وضعت لقياسها  ،ومدى وضوح الفقرات  ،ومدى صحة أبعادها وفقراتها ،
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ودرجة وضوحها ومالءمتها للتطبيق الفعلي ،ومدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات  ،و إبداء أية
مالحظات أو مقترحات لتعديل بعض الفقرات  ،أو حذفها  ،أو إضافتها  ،أو دمجها حسب ما يرونه مناسبا.
وقد استخدمت معادلة "الوش ي " ) (Lawsheلحساب معامل االتفاق بين املحكمين على مدى
تمثيل الفقرة للبعد الذي اندرجت تحته  ،واملعادلة هي :
 −N / 2
N /2

= CVR

حيث تعني  CVRنسبة صدق املحتوى

 Nالعدد الكلي للمحكمين.


عدد املحكمين الذين و افقوا على الفقرة ممثلة للبعد التي اندرجت تحته.

وقــد عــدت الفقــرة صــالحة إذا حصــلت علــى مو افقــة ( 0.80أو  )%80مــن املحكمــين وأي فقــرة تقــل
عن نسبتها بين املحكمين عن هذه النسبة تلغى  ،والجـداول التاليـة توضـح عينـة املحكمـين ونسـبة التحكـيم
جدول رقم.............:
لكل مقياس.
يمثل عينة املحكمين
الجامعة

عدد املحكمين

التخصص

الدرجة العلمية

يتضح من الجدول أن السادة املحكمين موزعين على عدد من الجامعات وتتنوع

درجاتهم العلمية.

جدول رقم ...........:
يمثل نسبة التحكيم على فقرات استبيان ................
طبيعة التحكيم
التعليمات
البدائل
البنود
املحتوى
الصياغة اللغوية

نسبة التحكيم
...
...
...
...

عدد املحكمين
...
...
...
...

النسبة املئوية للتحكيم

املالحظة
واضحة
مناسبة
كافية
تقيس
واضحة ومفهومة
...

يتضح من آراء السادة املحكمين أن نسبة االتفاق على املقياس عاليـة جـدا ،ويـدل ذلـك علـى صـدق
املقي ــاس ف ــي قي ــاس  ،.....وبالت ــالي يمك ــن االعتم ــاد علي ــه ك ــأداة لقي ــاس ه ــذا املتغي ــرعن ــد عين ــة الدراس ــة وف ــي
البيئة املحلية.
 -2-1-2-6صدق التساق الداخلي (التجانس الداخلي) ()Internal Consistency
وتسمى هذه الطريقة أحيانا بطريقة التكامل املتبادل ()Mutual Complementarity
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أ-االتساق لكل بعد :قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة
الكلية للمقياس ككل ،وكشفت النتائج عما يأتي:
جدول رقم....:
يوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد استبيان .......بالدرجة الكلية لالستبيان
الرقم
01
02
03

معامل االرتباط

البعد

الداللة اإلحصائية

يتضــح مــن الجــدول أعــاله أن قــيم معامــل ارتبــاط كــل بع ـد مــن أبعــاد اســتبيان .......مــع بالدرجــة الكليــة
لالستبيان دالة إحصائيا عند ( )0.01فهي تتمتع بدرجة صدق مرتفعة و يؤكد قـوة االرتبـاط الـداخلي  ،كمـا
تدل على تجانس األبعاد مع املقياس  ،ولهذا يمكن الوثوق في املقياس لقياس ما وضع لقياسه.

 -3-1-2-6الصدق التمييزي (صدق المقارنة الطرفية):
قام الباحث بترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية ( )...ترتيبا تنازليا من أعلى درجة إلى أدنى
درجة ثم قسموا إلى مجموعتين حسب درجاتهم على االستبيان فاملجموعة األولى تقدر بـ (...فردا)
بـنسبة  %27من الذين تحصلوا على درجات مرتفعة على االستبيان  ،واملجموعة الثانية تقدربـ (...
فردا) بـنسبة  %27من الذين تحصلوا على درجات منخفضة على االستبيان  ،ثم قام بحساب الفرق
بين متوسطي املجموعتين  ،فحصل على النتائج اآلتية:

األبعاد

جدول رقم............:
يمثل قيم" ت" لداللة الفرق بين الثلث األعلى والثلث األدنى الستبيان ......
قيمة
قيمة
منخفض ي الدرجات
مرتفعي الدرجات
ن= … ()%27
م M

ن= )%27( ..
ع S

ع S

م M

"ت"
املحسوبة

P

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
الداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلحصائية
α
دال
دال
دال

يتبين من نتائج الجدول أن املقياس صادق وبدرجات عالية ويميزبين أطر افه أو بين األفراد.
-3-6الثبات  :تم تقديرثبات اإلستبيانات بعدة طرق وهي:
-1-3-6طريق ة التجزئ ة النص فية ةمعادل ة جتم انة ( :)Guttmanقــام الباحــث بتقســيم بنــود كــل اســتبيان
م ــن اس ــتبيانات الدراس ــة إل ــى نص ــفين ،النص ــف األول يض ــم البن ــود الفردي ــة  ،والنص ــف الث ــاني يض ــم
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البنــود الزوجيــة  ،بعــد ذلــك تــم حســاب معامــل االرتبــاط بيرســون بــين النصــفين  ،وجــاءت النتــائج علــى
النحو التالي:
جدول رقم....:
يوضح معامل ثبات استبيان  ......بطريقة التجزئة النصفية(فردي /زوجي) بمعادلة جتمان
الداللة اإلحصائية
معامل الثبات بعد التصحيح
معامل االرتباط

يتضح من أن معامل الثبات عال جدا وهو دال إحصائيا ،ويمكن الوثوق به.

-2-3-6طريقة التجزئة النصفية معادلة ةسبيرمان بروانة (:)Spearman- Brown
جدول رقم.........:
يوضح معامل ثبات استبيان  ..........بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان براون
الداللة اإلحصائية
معامل الثبات بعد التصحيح
معامل االرتباط

يتضح من أن معامل الثبات عال جدا وهو دال إحصائيا ،ويمكن الوثوق به.

أ

 -3-3-6طريقة التناسق الداخلي ةمعامل الفا كرونباخة ( :)Alpha Cronbachتعتبر هذه الطريقة
مناسبة لهذه األداة ألنها تستخدم عندما تكون احتماالت اإلجابة على البنود ليست صفرا ،أي
احتماالت اإلجابة ثالثية فأكثروهذا ما ينطبق على هذه الدراسة  ،وكشفت النتائج على مايلي:
.جدول رقم...:
يوضح معامل ثبات استبيان  ......بمعادلة ألفا كرونباخ α
الداللة اإلحصائية
معامل الثبات

يتبن أن االستبيان يتمتع بمعامل ثبات عال مما يعني تجانس األبعاد والفقرات ،ويمكن الوثوق به.
-4-3-6حساب معامل الثبات الحقيقي  :وهو الجذر التربيعي ملعامل الثبات والجدول التالي يوضح
معامالت الثبات املحسوبة بالطرق السابقة وما يقابلها من معامل الثبات الحقيقي ،وكشفت النتائج
عما يلي:
جدول رقم...:
يوضح معامالت الثبات الحقيقي الستبيان ............
معامل الثبات الحقيقي
معامل الثبات
....
معامل الثبات بمعادلة جتمان .....
....
معامل الثبات بمعادلة سبيرمان بروان ....
....
معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ ....

معامالت الثبات الحقيقي مرتفعة جدا وتدل على ثبات املقياس.
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 -7خطوات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها  ،و انطالقا من منهجها نفذ الباحث هذه الدراسة وفق
الخطوات اآلتية:
.1

تحديد متغيرات الدراسة.

.2

تحديد املنهجية املناسبة للقيام بالدراسة.

.3

اإلطالع على األدب السيكولوجي املنشور حول متغيرات الدراسة واالستفادة منه في التعرف
على جوانب املوضوع املدروس.

.4

حصرمجتمع الدراسة في  ......املنتسبين إلى  ...............بجامعة عمارثليجي باألغواط.

.5

تحديد عينة الدراسة.

.6

إعداد أدوات الدراسة (بناء وتصميم األدوات).

.7

القيام بالدراسة االستطالعية وإجراء الخصائص السيكوميترية ألدوات الدراسة على عينة
استطالعية.

.8

تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة للتحقق من فروض الدراسة.

.9

جمع االستبيانات وتبوي ها.

.10

إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي.

.11

معالجة وتحليل البيانات إحصائيا باستخدام برنامج (.)spss

.12

استخالص النتائج ومناقشتها.

.13

عرض املقترحات.

.14

كتابة تقريرالبحث.

أ
 -9الساليب الحصائية
لإلجابة عن أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها ،استخدم الباحث في تحليل النتائج اإلحصاء
الوصفي والتحليلي واملتمثل في األساليب اإلحصائية اآلتية ومعتمدا على البرنامج
اإلحصائي( )SPSSنسخة رقم ......
-1

التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة .

-2

معادلة ألفا كرونباخ  αومعادلة سبيرمان براون و معادلة جتمان" ( )Guttmanلحساب
معامل الثبات لعينة الدراسة االستطالعية.
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-3

املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمقارنة بين العينات ،ولترتيب األبعاد حسب
أعلى متوسط حسابي  ،وعدت األبعاد التي لها متوسط حسابي مرتفع .

-4

معامل االرتباط "بيرسون" ( )Pearsonلحساب العالقة بين درجة كل بعد من أبعاد
االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان  ،وكذا اختبارالفرضيات التالية ........................... :

-5

االختبار التائي "ت") (T.testالختبار الفرضيات التالية ...........ملعرفة داللة الفروق بين
متوسطات العينات باختالف املتغيرات الديمغر افية .

-6

اختبار تحليل التباين األحادي) (One Way ANOVAالختبار الفرضيات التالية
...........ملعرفة داللة الفروق بين متوسطات العينات باختالف املتغيرات الديمغر افية والتي
تنقسم إلى أكثرمن فئتين الخاصة العمر ،الخبرة.

ثامنا /كيفية ك تابة فصل عرض ومناقشة وتفسير نتائج الدراسة

أ
اول /عرض النتائج
تمهيد:

بعد تطبيق استبيانات الدراسة على أفراد العينة من ........اعتمد الباحث في تحليل النتائج على النسب
املئوية  ،واملتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية  ،و اختبار "ت" لعينة واحدة  ،ومعامل ارتباط
"بيرسون"  ،واختبار "ت"  ،وتحليل التباين .وتم عرض النتائج التي أسفرت عنها الدراسة في جداول
إحصائية مرتبة حسب ترتيب فروض في الدراسة.

أ
 -1عرض نتائج الفرضية الولى :

نص الفرضية." ............................................. " :
وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث بحساب معامل االرتباط " بيرسون " بين درجات ....................
ودرجاتهم في  ، .............وفيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها املعالجة اإلحصائية  ،والجدول رقم
( )....يوضح نتائج هذا الفرض.
.جدول رقم ....:
يوضح معامل العالقة االرتباطية بين ..............
االرتباط
املتغيرات

معامل

درجة

قيمة

مستوى الداللة

االرتباط

الحرية

()p

اإلحصائية
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ويتبين من الجدول أن قيمة معامل االرتباط (ر) ( )...غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة إحصائية
( )0,05وبدرجة حرية ) ،(....ألن مستوى املعنوية لقيمة ( ).....( )pملعامل االرتباط (ر) أكبر من مستوى
الداللة اإلحصائية( )0,05املقبولة في العلوم النفسية واالجتماعية  ،وبالتالي يدل على عدم وجود عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  ............لدى  ........وعلى ضوء هذه النتائج املتمثلة في قيمة معامل
االرتباط (ر) ( ).....غيردال إحصائيا  ،نقبل الفرض الصفري لتحققه.

 -2عرض نتائج الفرضية الثانية :
نص الفرضية." ............................................. " :
وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث بحساب اختبار "ت" لداللة الفروق بين درجات ....................
ودرجات  ، .............وفيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها املعالجة اإلحصائية  ،والجدول رقم ()....
يوضح نتائج هذا الفرض.
جدول رقم..... :
يبين قيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في متغير........
عينة الذكور
ن

م

قيمة
"ت"

عينة اإلناث
ع

ن

م

درجة
الحرية

قيمة ""p

مستوى
الداللة
اإلحصائية

ع

يتبين من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في  ......حيث أن مستوى املعنوية
لقيمة().....( )pالختبار (ت) أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية( )0,05املقبولة في العلوم النفسية
واالجتماعية  ،وهي قيمة غير دالة إحصائيا  ،مما يشير إلى عدم وجود فروق بين الجنسين  ،ويالحظ أن
الفروق املعنوية بين متوسط الذكور( ).....ومتوسط اإلناث ( ).....يعتبر كمؤشر لتأثير عامل الجنس في
حدوث الفرق  ،فإن الفرق بين املتوسطين له داللة إحصائية  ،فهذه النتائج تجيب على الفرض .......
للدراسة  ،وتؤكد على تحقق الفرض البديل.

 -2عرض نتائج الفرضية الثالثة :
نص الفرضية." ............................................. " :
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وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث بحساب اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في ....................
تعزى  ، .............وفيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها املعالجة اإلحصائية  ،والجدول رقم ()....
يوضح نتائج هذا الفرض.

مصدرالتباين

جدول رقم.... :
يبين نتائج اختبارتحليل التباين األحادي للفروق في متغير........تعزى ......
متوسط
مجموع درجة
قيمة "ف"
قيمة ""p
املربعات
املربعات الحرية
املحسوبة

مستوى الداللة
اإلحصائية

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

أظهرت نتائج اختبارتحليل التباين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في متغير.........
تعزى  .............حيث أن مستوى املعنوية لقيمة().........( )pالختبار (ف) أكبر من مستوى الداللة
اإلحصائية( )0,05املقبولة في العلوم النفسية واالجتماعية  ،وهي قيمة غير دالة إحصائيا  ،فهذه النتائج
تجيب على الفرض  ......للدراسة  ،و تؤكد على تحقق الفرض الصفري .

 -2عرض نتائج الفرضية الرابعة :
نص الفرضية." ............................................. " :
وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث بحساب اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في ....................
تعزى  ، .............وفيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها املعالجة اإلحصائية  ،والجدول رقم ()....
يوضح نتائج هذا الفرض.

مصدرالتباين

جدول رقم.... :
يبين نتائج اختبارتحليل التباين األحادي للفروق في متغير........تعزى ......
متوسط
مجموع درجة
قيمة "ف"
قيمة ""p
املربعات
املربعات الحرية
املحسوبة

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
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مستوى الداللة
اإلحصائية

أظهرت نتائج اختبار تحليل التباين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في متغير .........
تعزى  .............حيث أن مستوى املعنوية لقيمة().........( )pالختبار (ف) أصغر من مستوى الداللة
اإلحصائية( )0,05املقبولة في العلوم النفسية واالجتماعية  ،وهي قيمة دالة إحصائيا  ،فهذه النتائج
تدفعنا إلجراء املقارنات البعدية.
جدول رقم ...
يوضح نتائج املقارنات البعدية  ..........لدى أفراد عينة الدراسة وفقا الختالف ............
.....

املجموعات

........

م

.....

.....

.....

.....

.....

/

/

/

.....

.....

.....

.....

/

/

.....

.....

.....

.....

.....

/

وبالنظر إلى نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات لدرجات  .....لدى أفراد عينة الدراسة وفقا الختالف ......
ُي َ
الحظ ما يلي:
وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين املجموعة األولى واملجموعة الثانية لصالح
املجموعة الثانية حيث بل املتوسط الحسابي لها( ،).........بينما بل املتوسط الحسابي للمجموعة األولى
(.).........
وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين املجموعة األولى واملجموعة الثالثة لصالح
املجموعة الثالثة ،حيث بل املتوسط الحسابي لها( ،)......بينما بل املتوسط الحسابي للمجموعة األولى
(.).......
وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين املجموعة الثانية واملجموعة الثالثة لصالح
املجموعة الثالثة ،حيث بل املتوسط الحسابي لها( ،).......بينما بل املتوسط الحسابي للمجموعة
الثانية (.).........
-4عرض عام لنتائج الفرضيات  :يمكن تلخيص نتائج الدراسة في الجدول التالي:

متغيرات الدراسة الفرض

الفرض األول
الفرض الثاني

جدول رقم ......:
يوضح مدى تحقق فروض الدراسة
األسلوب اإلحصائي
نوع
الفرض
معامل االرتباط بيرسون
اختبار"ت"
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عالقة
فروق

مستوى
الداللة
0,05
غيردال
غيردال

املالحظة
لم يتحقق الفرض
لم يتحقق الفرض

الفرض الثالث

اختبارتحليل التباين

فروق

غيردال

الفرض الرابع

اختبارتحليل التباين

فروق

دال

لم يتحقق الفرض
تحقق الفرض

ثانيا /مناقشة وتفسير نتائج الدراسة:
أ
 -1مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الولى:
 ..........................يفسر الباحث العالقة تفسيرا علميا بناء على اإلطار النظري الذي اعتمد عليه وخبرته
والو اقع االجتماعي...الخ
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التالية:
 دراسة "........ " ...........م التي توصل فيها إلى وجود عالقة بين ........وتتعارض نتيجة الدراسات الحالية مع نتائج الدراسات التالية:
 -دراسة "......." .......م التي توصلت إلى عدم وحود عالقة بين .......

وهكذا مع بقية الفرضيات...................................................................

.تاسعا /معايير تقييم مذكرات التخرج
ع ــادة م ــا ي ــولي الس ــادة األس ــاتذة املناقش ــون لرس ــائل طلب ــة الليس ــانس واملاجس ــتيروحت ــى ال ــدكتوراه أهمي ــة
لجوانــب محــددة فــي عمليــة التقيــيم ،كشــكل الرســالة ولغتهــا ومضــمونها املعرفــي ومنهجيتهــا العلميــة ،ويمكــن
أن نجمل هذه األمور كلها في النقاط التالية:

أ
النموذج الول:
العنوان
عنوان
الدراسة
الفهرس
ملخص
الدراسة

الجانب
اللغوي

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

املعايير
ما مدى دقة صياغة عنوان الرسالة؟
هل العنوان واضح وموجز؟
ً
هل يحدد عنوان الرسالة مشكلة البحث تحديدا دقيقا؟
هل خطة الدراسة منطقية؟ (الفهرس)
هل ملخص الدراسة موجود ؟
هل امللخص موجود باللغتين؟
هل امللخص واف وشامل للدراسة؟
هل تم مراعاة الشرط املنهجية املتعارف عليها في صياغة امللخص؟
ما مدى خلو البحث من األخطاء النحوية و اإلمالئية ؟
ما مدى الدقة في استخدام املصطلحات العلمية؟
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التقييم

11
12
13
14
15
16
17
خطة البحث 18
19
املشكلة
والفرضيات 20
20
21
الدراسات 22
السابقة
23
24
اإلطارالنظري 25
26
املفاهيم
والتعاريف 27
اإلجرائية
28
املنهج
29
الدراسة
االستطالعية
30
العينة
31
32
33
أدوات جمع 34
البيانات
35
36
37
األساليب
اإلحصائية

هل هناك ترابط منطقي بين العبارات؟
هل هناك ترابط منطقي بين الفقرات؟
توازن توزيع املادة العلمية على أبواب و فصول البحث
العالقة بين العناوين الرئيسية و الفرعية
هل هناك تسلسل منطقي لألفكار؟
ما مدى خلو البحث من األخطاء النحوية و اإلمالئية؟
وضوح لغة البحث
منطقية خطة البحث
الطرح السليم والصحيح ملشكلة البحث
صياغة املشكلة تبين متغيرات البحث
الصياغة اللغوية واملنهجية الصحيحة لفروض البحث
كل فرض قابل لالختبارو التحقق
نجاح الباحث في عرض الدراسات السابقة و توظيفها
الدراسات السابقة املعروضة شاملة
مناقشة الدراسات السابقة مناقشة و افية
اإلطارالنظري يخدم املوضوع
أعطيت تعريفات واضحة للمصطلحات و املفاهيم
عرفت املتغيرات تعريفا إجرائيا مباشرا
مالئمة املنهج ملشكلة الدراسة
أجريت دراسة استطالعية
االختيارالسليم لعينة الدراسة و مناسبتها ملوضوع البحث
وصف طريقة اختيارالعينة بوضوح
وصف الخصائص األساسية للعينة
تم وصف مكان الدراسة
االختيارالجيد لوسائل جمع البيانات
وصف أدوات جمع البيانات وصفا دقيقا
تقديم الخصائص السيكومترية ألدوات القياس
صحة األساليب اإلحصائية وبيانات الدراسة
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عرض النتائج 38
39
40
41
42
تفسيرالنتائج 43
44
45
46
توثيق املراجع 47
47
48
49
50
51
الجانب
الشكلي
52
53
54
55
56
الجانب
العلمي
57
58

ترقيم الجداول و األشكال
التعليق على الجداول كاف
القيم املحسوبة في الجداول صحيحة
توظيف الجداول و الرسوم بشكل جيد
حسن عرض النتائج
تفسيرالنتائج مقبول
ربط نتائج البحث الحالي بنتائج الدراسات السابقة
الربط بين النتائج واالقتراحات
يمكن تطبيق االقتراحات على ارض الو اقع
تعدد و تنوع املراجع و املصادر
االلتزام بطريقة واحدة في توثيق املراجع
املراجع متخصصة
املراجع مرتبة ترتيبا منهجيا
هناك أخطاء في كتابة املراجع
تم حشو املتن بمعلومات أصلها في املالحق
التزام الباحث بمعاييرو مسافات الهوامش الخاصة بالبحث
التزام الباحث بتسلسل أرقام الصفحات
االستخدام السليم لعالمات الترقيم و الرموز
هناك خلل في حجم الرسالة
اصدرا أحكام و استنتاجات مسبقة أثناء التعرض ألدبيات البحث
صدق املادة العلمية
نجاح الباحث في تقديم بحثه.

النموذج الثاني
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

املعايير
ما مدى دقة صياغة الرسالة؟
ما مدى خلو البحث من األخطاء النحوية واالمالئية؟
ما مدى الدقة في استخدام املصطلحات العلمية؟
ما مدى وضوح لغة البحث ودقتها؟
ما مدى الترابط املنطقي بين العبارات؟
ما مدى الترابط املنطقي بين الفقرات؟
ما مدى التسلسل املنطقي لألفكار؟
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موجودة غيرموجودة البديل

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

ما مدى نجاح الباحث في تقديم موضوع بحثه؟
ما مدى منطقية خطة البحث؟
ما مدى الطرح السليم والصحيح ملشكلة البحث؟
ما مدى الصياغة اللغوية واملنهجية الصحيحة لفروض البحث؟
ما مدى مالئمة املنهج ملشكلة الدراسة؟
ما مدى االختيارالجيد لوسائل جمع البيانات؟
ما مدى صدق املادة العلمية ؟
ما مدى االختيارالسليم لعينة الدراسة ومناسبتها ملوضوع
البحث؟
ما مدى صحة األساليب االحصائية لبيانات الدراسة؟
ما مدى توازن توزيع املادة العلمية على أبواب وفصول البحث؟
ما مدى العالقة بين العناوين الرئيسية والفرعية؟
ما مدى نجاح الباحث في عرض الدراسات السابقة وتوظيفها؟
ما مدى االستخدام السليم لعالمات الترقيم والرموز؟
ما مدى توظيف الجداول و الرسوم بشكل جيد؟
ما مدى حسن عرض النتائج؟
ما مدى تعدد وتنوع وحدات املراجع واملصادر؟
ما مدى التزام الباحث باألمانة العلمية في توثيق مراجع البحث؟
ما مدى الربط بين النتائج واالقتراحات؟
ما مدى التزام الباحث بمعاييرومسافات الهوامش الخاصة
بالبحث؟
ما مدى التزام الباحث باملسافات بين السطور؟
ما مدى نوعية الطباعة؟
ما مدى حجم الخط ووضوحه؟
ما مدى التزام الباحث بطريقة في توثيق مراجع البحث؟
ما مدى التزام الباحث في تسلسل أرقام الصفحات؟
هل يحدد العنوان مشكلة البحث تحديدا دقيقا؟
هل العنوان واضح وموجز؟
هل صيغة املشكلة وعرضت عرضا صحيحا و و افيا؟
هل تم اعداد ملخص واف للدراسات السابقة؟
هل تقدم الفروض تفسيرات كافية لحل مشكلة البحث؟
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.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65

هل أعطيت تعريفات واضحة للمصطلحات واملفاهيم؟
هل اللغة صحيحة ومناسبة؟
هل صياغة املشكلة تبين املتغيرات موضوع البحث؟
هل هل عرفت املتغيرات تعريفا اجر ائيا مباشرا؟
هل الدراسات السايقة شاملة؟
هل كل فرض قابل لالختباروالتحقق؟
هل وصفت طريقة اختيارالعينة بوضوح؟
هل وصفت أدوات جمع البيانات وصفا دقيقا؟
هل تم وصف الخصائص األساسية للعينة؟
هل أدوات جمع البيانات تقيس متغيرات الدراسة ؟
هل تم تقديم الخصائص السيكوميترية ألدوات القياس؟
هل أجريت دراسة استطالعية؟
هل تم عرض التنائج عرضا و افيا؟
هل االقتراحات من صميم نتائج البحث؟
هل تم ربط نتائج البحث الحالي بنتائج الدراسات السابقة ؟
هل القيم املحسوبة في الجداول صحيحة؟
هل تم وصف مكان الدراسة؟
هل تم ترقيم الجداول واألشكال ؟
هل هناك أخطاء في كتابة املراجع؟
هل تم حشو املتن بمعلومات أصلها في املالحق؟
هل قام الباحث بإصدارأحكام واستنتاجات مجانية أثناء
التعرض ألدبيات البحث؟
هل تم ذكرأسماء مؤلفين دون االشارة إليهم في في املصدرفي قائمة
املراجع؟
هل صياغة الفرضيات بسيطة وغيرمركبة ؟
هل تم تقديم ملخص للبحث؟
هل هناك اخطاء في اختياراالسلوب االحصائي؟
هل هناك خلل في حجم الرسالة؟
هل تم تحديد املنهج وهل هو مناسب ؟
هل تم النقل من بعض املصادردون االشارة إليها؟
هل يمكن تطبيق االقتراحات والتوصيات على أرض الو اقع ؟
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.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73

هل االطارالنظري يخدم املوضوع ؟
هل قام الباحث بمناقشة الدراسات السابقة مناقشة و افية ؟
هل التعليق على الجداول كاف ؟
هل تفسيرالنتائج مقبول ؟
هل املراجع مختصة ؟
هل املراجع مرتبة منهجيا ؟
هل البحث منظم ؟
هل العنوان متجانس؟.

عاشرا /اس ت م ارة ال م ح ك م ي ن
جامعة.........................
كلية ............................
قسم ..............................

السم واللقب ............:
أستاذي الفاضل ،أساتذتي الفاضلة:
تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحث بإجراء بحث علمي حول  ...................................لدى  ،......................وذلك كمتطلب
للحصول على  ....................في  ، .........................متوخيا من ذلك تقديم نتائج علمية  ،وحيث أن
سعادتكم من الذين نطمح في االستفادة من آرائهم وخبرتهم  ،لذا وقع عليكم االختيار من أجل إتمام هذه
الدراسة  ،نرجو من سيادتكم التكرم بإعطاء جزء من وقتكم لتقويم هذه األداة وتعديلها ،وفق ما يلي:
 مدى قدرة الفقرة على القياس. مدى انتماء الفقرات للبعد. مدى سالمة الصياغة اللغوية. مدى مالئمة البدائل. مدى كفاية الفقرات وترتي ها.وتقبلوا مني الشكروالتقدير.
اسم الباحث ......................
البريد اإللكتروني الوظيفي....................
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ولتسهيل عملكم نضع بين أيديكم املعطيات التالية:
التعريف اإلجرائي:
املتغيراألول أو املفهوم األول ........................... :
و ينقسم إلى األبعاد التالية:
 /1بعد : ...............................ويتمثل في ..............................
 /2بعد  : ............................ويتمثل في ...............................
 /3بعد : ...............................ويتمثل في ..............................

التعليمات:
واضحة

التعليمات

الـبـديــل

غيرواضحة

البدائل:
الـبـدائـل

مناسبة

الـبـديــل

غيرمناسبة

البنود:
عدد البنود

كاف

الـبـديــل

غري كاف

القياس:
فقرات الب ـعـد.......................

القياس
تقيس

الصياغة اللغوية
ال تقيس

الـبـديــل واضحة

غيرواضحة

الـبـديــل

01
02
03
04
فقرات الب ـعـد.......................

تقيس

ال تقيس

الـبـديــل واضحة
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غيرواضحة

الـبـديــل

01
02
03
04
فقرات الب ـعـد.......................

القياس
تقيس

الصياغة اللغوية
ال تقيس

الـبـديــل واضحة

غيرواضحة

الـبـديــل

01
02
03
04
فقرات الب ـعـد.......................

تقيس

ال تقيس

الـبـديــل واضحة

غيرواضحة

الـبـديــل

01
02
03

حادي عشر /نموذج تعليمات ملء الستبيان
أخي الطالب  ،أختي الطالبة:
في ما يلي مجموعة من العبارات ،نرجو منك أن تقرأ كل عبارة و تفهمها جيدا  ،فإذا رأيت أن العبارة
تتفق مع وجهة نظرك تماما أو مع ظروفك و شخصيتك ضع عالمة (√)أمام رقم العبارة نفسها داخل
العمود الذي عنوانه (نعم).
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وإذا رأيت أن العبارة ال تتفق مع وجهة نظرك تماما أو مع ظروفك و شخصيتك ضع عالمة (√)أمام رقم
العبارة نفسها داخل العمود الذي عنوانه (ال).
ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة  ،و إنما اإلجابة الصحيحة هي التي تنطبق عليك و ليس أي إجابة
أخرى و تأكد من سرية معلوماتك و أنها ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي و نشكرك مسبقا على
تعاونك معنا.
جام ـعــة .....................
كلية .........................
قسم ........................
التخصص...............:
ذكر

الجنس :

()...
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