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?What is Research
البحث  :هو محاولة للحصول على معرفة جديدة  ,لإلجابة على سؤال  ,أو حل مشكلة ما.
يمكن أن تكون املعرفة الجديدة إما:

 فكرة جديدة أو مشكلة جديدة. تقنية جديدة  ,نموذج  ,إطار لحل املشكلة الحالية. -لتعديل التقنية الحالية  ,نموذج  ,إطار لحل املشكلة الحالية في بيئة جديدة.

مفهوم البحث العلمى
هو عملية فكرية منظمة يقوم بها باحث او مجموعة من الباحثين من اجل تقص ى
الحقائق بشأن مسألة (او مشكلة ) موضوع البحث
وذلك بأتباع طريقة علمية منظمة ( منهج البحث) للوصول الى حلول مالئمة او نتائج
صالحة للتعميم

مهارات البحث العلمي Scientific Research Skills
ً
هي املعرفة النظرية والعملية التي يحتاج إليها الباحث ليعد بحثا بشكل صحيح ودقيق,

وتنقسم مهارات البحث العلمي إلي :
-

مهارات تحديد مشكلة البحث
مهارات اختيار اإلطار النظري والدراسات السابقة
مهارات تصميم البحث وتطبيقه
مهارات تحليل النتائج وتفسيرها
مهارات جمع املعلومات وتوثيقها
ومهارات انجاز البحث .

خصائص البحث Research Characteristics
يجب ان يتم:
 ضمن إطار فلسفي معين باستخدام اإلجراء والطريقة والتقنيات التي يمكن االعتماد عليها -مصمم بشكل صحيح بحيث يكون موضوعيا وليس متحيزا

فلسفة البحث Research Philosophy
 املعرفة تراكمية. يمكن الحصول على املعرفة من خالل املناقشة والتبرير -ال يمكن اعتبار مصدر املعرفة غير الواضح مثل الحلم كأساس لتطوير املعرفة.

Types of Research
Objectives

Mode of Inquiry

Application

طريقة التحقيق

Qualitative

Quantitative

غالبا ما ُيستخدم في
العلوم االنسانية حيث
يتعلق هذا النوع بقياس
االشياء عن طريق

يتعلق بقياس االشياء
بمقياس عددي (رقمي)
وغالبا ما ُيستخدم في
العلوم الطبيعية

 فهم االشيا و تفسيرهاكيفيا

 حيث تفسروقائعالبحث وتحلل عمليا

تنبؤية Predictive
 يقوم على دراسة عميقة لنتائجالبحث التحليلي أو الوصفي:
َّ
للتكهن بما يمكن أن تكون
عليه احتماالت املستقبل،
 أي االنطالق من السبب إلىالنتيجة

Applied

تحليلية Analytical

Descriptive

 هي مرحلة متقدمة من البحثالوصفي

وصفية  /إحصائية

 تستخدم لتفسير اإلحصاءاتّ
الوصفية
يجيب عن سؤال :كيف وملاذا؟
مثال :ملاذا يكثر غياب الطلبة في
فترة معينة من السنة؟
ما العوامل املسببة لهذا
الغياب؟ واملتغيرات املؤثرة فيه؟

 لتحديد وتنظيم عناصراملوضوع وخصائصه
 -تستخدم في وصف

يستخرج من خالله الباحث
نتائج يمكنه تطبيقها
لظاهرة معينة  ،وبالتالي
حل املشكلة املتعلقة بهذه
الظاهرة  ،ويطبق هذا النوع
من البحوث في عدد كبيرمن
العلوم .

Exploratory
استكشافية

 املشكلة في مرحلة َّأولية
البيانات  ... ،الحسابات
َّ
َّ
 املشكلة غيرمحددة بوضوحاإلحصائية
من حيث َّ
ماهيتها وطبيعتها.
 ال تتوفردراسات سابقة فياملوضوع ،أو أنها قليلة نادرة

Basic
تتبع فيها خطوات
البحث العلمي
للحصول على املعرفة
والحقائق املتصلة
بمتغيرات أساسية
والعالقات املوجودة
بينها.
ال يهتم بتطبيق النتائج
التي يتوصل إليها.
هدفه األساس ي تقديم
اإلجابات على أسئلة
الفرضيات  ،لذلك
يطلق عليه اسم البحث
األساس ي ويعتمد هذا
البحث على التأمل
واالستدالل.

Research Process
 تحديد نوع البحث الذي يتعين القيام به. التخطيط لكيفية إجراء البحث القيام بالبحث -تقديم نتائج البحث

Research Process
Literature
Review

Problem
Statements

Research
Objectives

Research
Activity

Research
Design

Research
Methodology

Research
Result

Conclusions

Definition of Literature Review
الدراسات السابقة  :هي وثائق مراجعة شاملة للعمل املنشور وغيراملنشور من املصادر الثانوية
للبيانات في املجاالت ذات االهتمام املحدد للباحث
ملخص البحوث السابقة ذات الصلة بالبحث املراد إجراؤه
قائمة املراجع (املقاالت) املنشورة في املجالت العلمية
مناقشة حول عدد من األسئلة  /املشكالت املتعلقة بالبحث الذي سيتم إجراؤه

literature review
غالبا ما يتم تحليل الدراسات السابقة كالتالي:
تقييم و تفسير كل البحوث املتوفرة و ذات العالقة بموضوع البحث ،الستخالص و تحليل
املعلومات املضمنة وفق عملية ممنهجة .

وخطوات مرتبة تتمثل في :اسئلة البحث ،وعملية البحث ،و معاييرالقبول و االستبعاد للبحوث
املختارة ،و من تم ،املناقشة و النتائج.

literature review
خطوات تحليل الدراسات السابقة منهجيا
أوال :اسئلة البحث Research Questions :
يتم إعداد مجموعة من اسئلة البحث من خالل موضوع و اهداف البحث ليتم االجابة عليها من خالل
املراجع و البحوث السابقة.
ويجب الحذرفي صيغة االسئلة تجنبا الي خطأ قد ينأى بعملية البحث بعيدا عن مجال و منطقة البحث.
كما يجب ان يعطي الباحث تفسيرا لكل سؤال و مدى عالقته بمجال البحث الدقيق.

أسئلة يجب طرحها أثناء قيامك بمراجعة الدراسات السابقة
 -ماذا تعرف بالفعل عن املوضوع؟ االعمال الرئيسية؟

 هل هناك أي فجوة في املعرفة ملوضوع معين؟ هل قام املؤلف بصياغة أي مشكلة  /قضايا ؟ هل هناك مزيد من البحوث من باحثين آخرين؟ هل التحليل دقيق وذو صلة؟ ما هي قوة وضعف البحث؟ كيف ترتبط املقالة أو الكتاب بأسئلة بحثك؟ ما هي املنهجية  /الطرق (األساليب)  /القضايا  /املشكالت التيحددها الباحثون السابقون وكيف يمكنهم التأثيرعلى الدراسة
املقترحة؟

literature review
ثانيا :عملية البحث Research Process :
هذه الخطوة تتطلب استخالص معلومات مهمة عن طريق اختبارالعناصرالحالية املتعلقة بمجال
البحث ،و تدوين خصائصها ذات االهتمام بالنظرالى اسئلة البحث السابقة.
كما يتم في هذه الخطوة تحديد الكلمات املفتاحية في  Keywordsكل كلمة مفتاحية تستخدم للبحث
قاعدة البيانات

(مكتبة يدوية للكتب املجلدة أو الكترونية للكتب االلكترونية)
على ان يتم توضيح كل سؤال و الكلمات املفتاحية املرتبطة به في جدول

literature review
ثالثا :معايير القبول واألستبعاد للبحوث املختارة
بعد االنتهاء من تجميع كل الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث ،يتم فرزها في مراحل متعددة.
املرحلة االولى يتم الفرز وفقا للعنوان و محتوى املستخلص.
نتيجة هذه املرحلة هي استبعاد عدد كبيرمن الدراسات التي ال تتعلق باي سؤال من اسئلة البحث.
الدراسات ذات العالقة يتم فرزها مرة أخرى بناء على نص الدراسة .

ومن ثم تستبعد الدراسة الغيرواضحة أو التي ال تتعلق بجوهرالبحث من ناحية نوعها او مصدرها
او محتوها.
أخيرا ،يتم مناقشة االجابات على اسئلة البحث في فقرة مستقلة مع سرد للنتائج التي توصل اليها الباحث
( نتائج الدراسات السابقة) و محاولة ايجاد عالقة بين هذه النتائج
(تحديد مواطن االتفاق و االختالف بين هذه الدراسات).

بناءا على ذلك ،يتم تحديد مشكلة البحث و الدوافع و االهداف و االهمية للدراسة املقترحة.

literature review
بعد تحديد الدراسات السابقة و تجميع املعلومات التي تتعلق بموضوع البحث ،تبدا عملية
التحليل التي تتباين من بحث الخر.
وال توجد طريقة ثابتة و محددة للتحليل حيث تعتمد طريقة التحليل في معظم االحيان على
الباحث و نوع البحث و كذلك املشرف على البحث.
ومن اهم النقاط الواجب اتباعها في تحليل الدراسات السابقة ما يلي:
 تحديد عنوان الدراسة و تاريخ النشر تحديد اهداف الدراسة -تحديد الطريقة او املنهجية املتبعة في الدراسة

 -تحديد جوانب القصور في الدراسة

literature review
مالحظات:
عند مراجعة الدراسات السابقة يجب التحقق من أن املراجعة:
 تظهرفهم واضح للموضوع قد تم االستشهاد بجميع الدراسات الرئيسية ومناقشتها أكثرمن غيرها تنص على استنتاج واضح حول األبحاث السابقة باستخدام األدلة املناسبة تعرض مجموعة متنوعة من التعاريف(االيضاحات) واالساليب (الطرق) في مجال املوضوعتصل إلى توصيات سليمة باستخدام حجة متماسكة تستند إلى األدلة
يظهرفجوة في املعرفة الحالية knowledge gap

knowledge gap
بمجرد تحديد النطاق الفرعي للبحث ( ) sub-area
 من املهم طرح بعض األسئلة حول هذا املجال الفرعي من االهتمام ،من أجل تحديد الفجوة املعرفية knowledge gap
 بمجرد تحديد الفجوة املعرفية  ،knowledge gapيجب صياغة فرضية البحث حيث يتم تطويراألهداف ًبناء على فرضية البحث

Developing Research Problem
تطوير مشكلة البحث
Current Knowledge
لتحديد نوع البحث الذي يتعين القيام به.
New Knowledge
)(Hypothesis

proof
Thesis

 يعتمد على املعرفة الحالية -مراجعة الدراسات السابقة.

األعتبارات التي تأخذ عند اختيارمشكلة البحث

 الفائدةما هو الدافع الرئيس ي للبحث

 الحجمتضييق املوضوع إلى ش يء يمكن التحكم فيه ( ،محدد وواضح)

 قياس املفاهيميجب التأكدا من كيفية قياس جميع املفاهيم املستخدمة

 مستوى الخبرةمستوى كاف من الخبرة في مجال البحث

 املالءمةهل املوضوع مناسب لك كمحترف؟

 -توفر البيانات

األعتبارات التي تأخذ عند اختيارمشكلة البحث

 القضية (املسألة) األخالقيةيجب التأكد من إجراء البحث بشكل صحيح من الباحث

 املراجعيجب قراءة املراجع وفهمها

جمع البيانات
• Sample
• Number of data collected
• Source of data

– No plagiarism

Developing Research Problem تطويرمشكلة البحث
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Identification of sub-areas
يتم من خالل قراءة الدراسة السابقة في مجال االهتمام
طرح األسئلة
بمجرد تحديد النطاق الفرعي للبحث ( ) sub-area
من املهم طرح بعض األسئلة حول هذا املجال الفرعي من االهتمام ,
من أجل تحديد الفجوة املعرفية knowledge gap

تطوير الفرضية
بمجرد تحديد الفجوة املعرفية  , knowledge gapيجب صياغة فرضية البحث
مثال:
 -يمكن أن يؤدي استخدام طريقة التدريس Xإلى تحسين تحصيل الطالب في دورات البرمجة

 -يمكن تطويرتطبيقات األجهزة املحمولة بسهولة أكبر باستخدام Microsoft Visual Studio

تطوير أهداف البحث Developing Research Objectives
يتم تطويراألهداف ً
بناء على فرضية البحث

مثال:
يمكن أن يؤدي استخدام طريقة تدريس جديدة
إلى تحسين تحصيل الطالب في دورات البرمجة

 -القتراح طريقة تدريس جديدة لـ ...

Developing Research Objectives تطوير أهداف البحث

•

Can be divided into:
– Main Objectives
– Specific Objectives: Normally stated as
1. To identify ….
2. To develop …
3. To measure ….
4. To enhance ….

Objectives

Objective 1

Objective 2

Objective 3

Method 1

Method 2

Method 3

Result 1

Result 3

Result 3

Research Methodology
Current Knowledge
 يجب إثبات الفرضية.New Knowledge
)(Hypothesis

proof
Thesis

 طريقة إثبات الفرضية تسمى منهجية البحث. -منهجية البحث تعتمد على نوع الفرضية

Research Methodology
Research Approach
.املنهجية هي الطريقة (االسلوب املنظم و املمنهج) املتبعة في اثبات فرضية البحث

•

Some of the methodologies:
•
•
•
•
•
•
•

Library Studies الدراسات املكتبة
Fieldwork
العمل امليداني
Case Study
دراسة حالة
Survey research البحث املسحي
Formal Method الطرق الرياضية
Experimental research
البحث التجريبي
Prototype Development تطويرالنموذج األولي

منهجية الدراسات املكتبية Library Studies
الدراسات املكتبية هي نوع من األبحاث التي تتضمن دراسة املستندات املوجودة واملتاحة
وهي تتعلق بالدراسات السابقة  Literature Reviewملجال من املجاالت لغرض االجابة علي مجموعة
من االسئلة تتعلق بهذا املجال.
ومن االمثلة على ذلك ما يلي:
ملعرفة الخوارزمية الجينية و الخوض فيها بعمق ،يمكن تحديد مجموعة من االسئلة التالية:
*ما هي الخوارزمية الجينية؟ و فيما تستخدم؟ و ما ميزة كل منها؟ و ما املشاكل التي تعاني منها؟ وهل يمكن تطويرها؟
من خالل دراسة هذه الوثائق قد نتمكن من اإلجابة على بعض األسئلة بأدلة ملموسة

Developing Research Questions
• Identify area of interest.
• Use 1H and 4W:
•
•
•
•
•

How?
What?
When?
Which?
Why?

• Filter

Steps

Develop
RQ

Review
Documents

Linear Approach to
Library Studies

Propose
Answer

Make
Conclusion

Steps
Develop
RQ

Review
Literature

Propose
Answer

Evaluate
Answer
Triangulation Approach
to Library Studies

Make
Conclusion

منهجية دراسة حالة Case Study
و ُيقصد بها استكشاف موضع بعمق .و هي تتطلب االستقصاء و التحقيق ملوضع محدد  ،أو مشكلة ما  ،أو
شركة ما  ،او مجموعة من الشركات .
يمكن ان يكون االستقصاء مباشر- ،
عن طريق املقابلة Interview
او عن طريق املالحظة Observation
 ويمكن ان يكون االستقصاء غيرمباشر ،مثل:دراسة تقارير او وثائق تتعلق بموضوع الدراسة

يتم فيها الحصول على تقارير لحصيلة دراسة الحالة ،او نتائج دراسة الحالة.
يتم فيها ايضا محاولة التعميم للحلول النموذجية التي تم التوصل إليها (تطبيقها في موضع أخر)

منهجية دراسة حالة Case Study
خطوات املنهجية:

 -1تحديد الدراسة
 -2تحديد الحالة
 -3تحديد اسئلة البحث
 -4تطبيق الدراسة على الحالة
 -5تجميع البيانات
 -6تحليل البيانات
 -7النتائج و كتابة التقارير

منهجية الطرق الرياضية Formal Method
و ُيقصد به استخدام نهج النمذجة الرياضية Mathematical Modelling Approach

لحل مشكلة البحث ،مثل تحويل مواصفات البرمجية software specificationمكتوبة بلغة
 UMLالي لغة  Zوهي لغة خاصة ب .Formal Method
مثال :كيف يتم التحقق من صحة بروتوكول االجراء االمني Secure Translation Protocol؟

خطوات املنهجية:
 -1تحليل املشكلة
 -2تحديد الطريقة الرياضية املناسبة لالستخدام
 -3تطويرنموذج
 -4تحليل النموذج باستخدام التقنية املناسبة
 -5النتائج و كتابة التقارير

منهجية الدراسة التجريبية Experimental Study
يتطلب هذا البحث استقصاء و تحقيق لعالقات سببية بأستحدام اختبارات محكمة

ويستخدم هذا النوع من البحوث عادة في التطوير  ، developmentالتقييم evaluation
حل مشاكل املشاريع problem-solving projects

الخطوات:
 -1تحديد متغيرات البحث
 -2اختيارعينة البحث
 -3قياس عدد صغيرمن املتغيرات
 -4التحكم في املتغيرات االخرى
 -5تجميع النتائج
 -6كتابة التقارير

منهجية البحث املسحي Survey Research
ُيجرى هذا النوع من البحوث عادة باستخدام االستبيان (االستبانة) أو املقابلة ،و يتم فيه
تجميع كميات كبيرة من البيانات من عينة الد راسة،
خطوات املنهجية:
 -1تحديد العينات و حجمها
 -2تصميم االسئلة او تعريف االستبانة
 3اجراء البحث املسحي
 -4تجميع البيانات
 -6تحليل البيانات
 -7النتائج و كتابة التقارير

مالحظات
 يمكن أن يكون االستبيان جزء من املقابلة -يمكن أن تجرى املقابلة او االستبيان خالل اي مرحلة من مراحل البحث.

Research Methodology
تصنيف منهجيات البحث العلمي
اوال :تصنيف منهجيات البحث العلمي وفقا لطبيعة البحث Nature
نوع املساهمة التي يضيفها البحث الى املعرفة تعتمد على طبيعة البحث نفسه.
 و يمكن تصنيف البحث وفقا لطبيعته كما يلي:تطويرالنظرية البحثية

1- Pure Theoretical Development

2- Practical Evaluation for Pure Theoretical Development

التقييم العملي لتطويرالنظرية البحثية
3- Applied Research or Practical Application

البحوث التطبيقية أو التطبيق العملي

Research Methodology
ثانيا :تصنيف منهجيات البحث العلمي وفقا للعلوم Sciences
ُيصنف البحث العلمي وفقا للعلوم كما يلي:
العلوم الطبيعية 1- Natural Sciences
وهي فرع من العلوم يتعلق بالوصف و التنبؤ (االحتمال) و فهم الظواهرالطبيعية استنتاجا
الي االدلة التجربية و املالحظة،
بمعنى آخر ،ان هذا العلم يتعامل مع الكائنات العضوية و الغيرعضوية مثل الفيزياء
والكيميا و االحياء.
العلوم االنسانية ( االجتماعية) )2- Humanities (social sciences
و هي فرع من العلوم يتعلق باملجتمع و العالقات بين االفراد داخل املجتمع مثل علم النفس
والتفسير

Research Methodology
علوم الرياضيات و املنطق 3- Formal Math & Logic
هذه العلوم تساعد و تساند العلوم الطبيعية من خالل توفيرمعلومات حول Structure
مثل الرياضيات و االحصاء
العلوم اإلبداعية 4- Creational Sciences
وهي العلوم الهندسية  Engineeringوالتقنية  Technologyالتي تدعم العلوم االخرى
 Scientific Supportمثل علوم الهندسة و الحاسوب

Research Methodology
ثالثا :تصنيف منهجيات البحث العلمي وفقا للقياس Measurement
يمكن تصنيف البحث العلمي وفقا لطريقة القياس املتبعة ملتغيرات البحث كما يلي:
البحث الكمي 1- Quantitative Research
ويتعلق بقياس االشياء بمقياس عددي (رقمي) وغالبا ما ُيستخدم في العلوم الطبيعية
حيث تفسروقائع البحث وتحلل عمليا.
البحث الكيفي (النوعي) 2 - Qualitative Research
غالبا ما ُيستخدم في العلوم االنسانية حيث يتعلق هذا النوع بقياس االشياء عن طريق
فهم االشيا و تفسيرها كيفيا.
ويمكن ان ُيستخدم في علوم املعلومات  Information Sciencesو في البحث املسحي survey
ودراسة الحالة case study

.

طرق البحث الكمي

• Quantitative research methods

هي الطرق املرتبطة بالقياسات (املرتبطة باملقاييس الرقمية)
 نابعة من العلوم الطبيعية تستخدم الختبار الفرضيات دقة وتكرارطرق البحث النوعي Qualitative research methods
يدرس األساليب التي تشتمل على دراسات الحالة والدراسات املسحية
تنبع من العلوم االجتماعية
تعني (تهتم) بزيادة الفهم بدال من التفسير
في ها النوع من الدراسة التكرار عادة مشكلة

البحث الطبي
ّ
األبحاث الط ّب ّية نوعان وهي:
ّ
ّ
أبحاث ّ
اسات سابقة عن
معلومات مثل
كم ّية :هي التي تحتاج إلى ذكر
الفرضيات املستخدمة ،ودر ٍ
ٍ
ُ
ّ
ّ
ّ
املوضوع ،واألسلوب املستخدم والنتائج والنقاشات والتطبيقات.
ّ
نوعية :هي ّالتي تقوم على د اسة أبحاث سابقة ،وتحديد نقاط ّ
أبحاث ّ
الضعف والقوة بها،
ر
ٍ
ّ
ألبحاث جديدة
أفكار
وتطبيقها على
ٍ
ٍ
حاالت واقعي ٍة ،وطرح ٍ

االستبيان Questionnaire
مفهوم االستبيان- :
هو عبارة عن أداة للحصول على معلومات وبيانات و حقائق مرتبطة بواقع معين.
شكل االستبيان- :
يقدم االستبيان في شكل عدد من األسئلة من قبل عدد من األفراد املعنيين بموضوع االستبيان

ما هي خطوات تصميم االستبيان ؟

 - 1تحديد هدف االستبيان في ضوء -:
 أهداف الدراسة . -صياغة مشكلة البحث الرئيسية

االستبيان Questionnaire
 -2تحويل االسئلة التي تم من خاللها تحديد مشكله البحث إلى مجموعة من األسئلة الفرعية.
 - 3تجريب الصورة األولية لالستبيان  ،و ذلك للتأكد من أمرين -:
وضوح االسئلة .

إلجراء التعديالت الالزمة.
 - 4تعديل االستبيان  ،للتأكد من أمرين -:
الصدق .

املوضوعية

االستبيان Questionnaire
وضع االستبيان في صورته النهائية -:
و يبدأ باملقدمة  ،و ذلك ألنها -:
 - 1توضح الغرض العلمي لالستبيان .
 - 2توضح نوع املعلومات التي يحتاجها الباحث من الذين سيجيبون عن االستبيان .
 - 3تشجيع على اإلجابة بصورة موضوعية و صريحة .
 - 4طمأنة مستخدمي االستبيان علي سرية املعلومات .

 - 5توضح الفائدة من البحث .
 - 6توضح الطريقة املثلى لإلجابة على فقرات االستبيان .

االستبيان Questionnaire
كيفية صياغة االستمارة
 - 1مكونات األسئلة والغاية منها.
 - 2السالمة اللغوية.
 - 3نوع وشكل األسئلة.
 - 4تسلسل طرح األسئلة.
 - 5بيانات التصنيف (أو املعلومات الشخصية).

االستبيان Questionnaire
 مكونات األسئلة والغاية منهايمكن تصنيف املتغيرات التي تؤثرفي مشكلة ما إلى فئتين أساسيتين:
متغيرات غيرموضوعية Subjective variables
 حيث يتم قياس قناعات وفهم ومواقف الشخص حول املشكلة املطروحة عوامل شخصية مثل رضا الشخص عن موضوع ما ،ارتباطه به ،أو انطباعه عنه إلخ....متغيرات موضوعية Objective variables
وهي متغيرات واضحة ومحددة مثل :
العمر ،درجة الشهادة العلمية ،الحالة االجتماعية ،إلخ ،..والتي يمكن بسؤال
مباشربسيط الحصول على اإلجابة الخاصة به

االستبيان Questionnaire
انواع البيانات االحصائية
البيانات الكمية القابلة للقياس Quantitative data
ً
وهي البيانات الواضحة وغالبا يمكن تحديدها فيزيائيا مثل :
الطول ،العرض ،االرتفاع ،املساحة،الحجم ،العمر ،درجة الشهادة العلمية ،الحالة االجتماعية ،إلخ ،..والتي
ً
يمكن بسؤال مباشربسيط الحصول على اإلجابة الخاصة به ،وتقاس بوحدات قياس معتمدة تدل مباشرة على
خصائص العنصراملقاس بدقة.
البيانات النوعية Qualitative data
حيث يتم قياس قناعات وفهم ومشاعرومواقف الشخص حول املشكلة املطروحة (عوامل شخصية) مثل:
رضا الشخص عن موضوع ما ،ارتباطه به ،أو انطباعه عنه ،مقدار السعادة ،مستوى الإلبداع ...إلخ،
ً
وغالبا ما يكون قياس هذه املتغيرات غيردقيق وواضح ،بل يأخذ طابع التقديرالشخص ي الذي يختلف بين
شخص وآخر أو بين ظرف وآخر..

االستبيان Questionnaire
شكل االستبيان
 االستبيان املغلق االستبيان املفتوح -االستبيان املغلق  /املفتوح

 -1االستبيان املغلق:
ً
ً
اإلجابة فيه تكون بنعم  ،ال  ،كثيرا  ،قليال  ،نادرا ،
مثال -:

االستبيان Questionnaire
املقياس االسمي Nominal Scale
هو املقياس الذي يسمح للباحث بتصنيف املتغيرات موضوع البحث إلى فئات مختلفة
في الخصائص .ويشترط أن تغطي الشرائح كافة املتغيرات املوجودة.
ً
ً
يمكن للباحث أن يضع رمزا خاصا لكل فئة من هذه الفئات لتسهيل أتمتة الدراسة.
مثال  :الشهادات العلمية في مؤسسة ما:
االبتدائية – اإلعدادية – الثانوية – الجامعية – املاجستير – الدكتوراه – غيرمتعلم.
هذا املقياس صنف املوظفين في هذه املؤسسة إلى سبعة شرائح أو فئات مختلفة،
كل فئة منها لها خاصة مميزة تجمع بين أعضائها..
يمكن للباحث أن يقوم بترميزها مثل (1 :االبتدائية ) ( 2 ،اإلعدادية ) ،( 3 ،الثانوية )( 4 ،الجامعية )
(5املاجستير) (6 ،الدكتوراه )( 7 ،غيرمتعلم) .

االستبيان Questionnaire
مقياس درجة التفضيل Interval Scale
يسمح هذا املقياس بإجراء بعض العمليات الحسابية على البيانات التي جمعت من املستهدفين باالستبيان.

فاملقياس االسمي يصنف املتحوالت إلى فئات متعددة،
أما املقياس التفضيلي فهو يساعد على قياس املسافة بين أي نقطتين على املقياس،
أي يقسم املتحول الواحد إلى عدة عتبات قياس يفترضها الباحث تسمح للمجيبين على االستبيان بالتعبيرعن
رؤيتهم لنفس املتحول وفق درجات متعددة ،وهو ما يسمح لنا بقياس االنحراف املعياري.
مثال :
موافق بشدة  -موافق  -ال أعلم  -غيرموافق  -غيرموافق بشدة

االستبيان Questionnaire
 2االستبيان املفتوح -:
حيث يترك فيه التعبير بحرية عن الرأي ،
مثال -:
• وضح أهمية الوسائل التعليمية بالنسبة للطالب ؟
.................................................... - 1
.................................................... -2
.................................................... -3
 - 3االستبيان املغلق املفتوح -:
و يتضمن النوعين السابقين .

االستبيان Questionnaire
** قواعد تراعى في صياغة االستبيان -:
 - 1قواعد عامة :
 ال يكون االستبيان طويال بحيث يستغرق وقتا وجهدا. تجنب وضع أسئلة ال مبرر لها و غيرهامة . عدم توجيه األسئلة املثيرة للتفكيرالدقيق . عدم استخدام االستبيان إذا كان باإلمكان الحصول على املعلومات من مصادرأخرى . تضمين االستبيان عناصرتنشيطية . -التأكد من ارتباط كل سؤال في االستبيان بمشكلة البحث .

االستبيان Questionnaire
 -2قواعد تتعلق بصياغة األسئلة :
 -املوضوعية .

 استخدام الكلمات العامة الشائعة . عدم األطالة  ،واالرتباط باملعنى . تصاغ األسئلة الكمية بشكل دقيق و مباشر. أن يحوي السؤال الواحد فكرة واحدة فقط . -تجنب األسئلة التي توص ي باإلجابة أو تشعربالحرج أو أكثرمن إجابة .

االستبيان Questionnaire
 -3قواعد تراعي في ضمان صدق االستجابة :
وضع أسئلة خاصة توضح مدى الصدق :
” هل اضطررت للكذب في حياتك و لو مرة واحدة ؟ نعم أو ال ”
وضع استبيان ذات أسئلة خاصة ترتبط اجاباتها بإجابات أسئلة أخري موجودة في االستبيان :
” كم سنة عمرك ؟ ” .

” في أي عام تزوجت ؟ ” .
 - 4قواعد تتعلق بترتيب األسئلة :
 -البدء باألسئلة السهلة .

 ترتيب األسئلة بشكل منطقي متسلسل .البدء بأسئلة تتناول الحقائق األولية الواضحة املتعلقة بالسن و العمل ،
.........الخ .

االستبيان Questionnaire
*** عيوب االستبيان -:
 - 1تأثراجابات البعض بطريقة وضع األسئلة
 -2املعلومات املقدمة مرتبطة بخبرات املشاركين الخاصة وغيرالدقيقة .
 - 3عدم توفرمستوى الجدية املرتفع عند بعض املشاركين

Research Design
بعد أن تم تحديد املنهجية
الهدف من تصميم البحث هو تخطيط اإلستراتيجية التي سيتم استخدامها في تنفيذ البحث
يمكن ان يكتفي الباحث بهذه الفقرة و يضمن الفقرة السابقة (منهجية البحث) في هذه الفقرة حيث يذكر
منهجية البحث و يحدد الطرق و التقنيات املتبعة في حل مشكلة البحث.
بمعنى آخر ،يذكرالباحث في هذه الفقرة جميع الخطوات و الطرق و التقتنيات املراد اتباعها في بحثه من
بداية البحث الى نهايته بما فيها النتائج التي توصل إليها و كيفية التحقق من صحتها.
أي أن:
املنهجية = هي الطريقة املمنهجة لحل مشكلة البحث  ،وهي عملية دراسة من وجهة نظرفلسفية  /نموذجية

تصميم البحث = الخطة الرئيسية للعمليات املحددة واإلجراءات من منظور عملي

Research Result

• Presentation of the research findings عرض نتائج البحث
– List and describe each of the findings..
• Tables
• Diagrams
• Charts

RESULTS (SAMPLE)

Databases

ICP

SCM

ISIER Model

PCA

IITK

Accuracy

97.76

96.89

98.71

96.72

USTB

Accuracy

97.51

96.75

98.37

96.05

WPUTED

Accuracy

96.08

96.67

98.14

36.41

AMI

Accuracy

96.65

96.53

98.03

96.02

Research Result
تفسير النتائج
يجب ربط النتائج بأسئلة البحث
حيث عادة ما يتطلب الربط مع النظريات األساسية في مجال البحث

تقييم النتائج
يجب مناقشة ما إذا تم اإلجابة على أسئلة البحث

Research Report

• Research Report
يجب إصدارتقريربحثي في نهاية أي أنشطة بحثية
. و يمكن ان يكون التقريرعن أي ش ئ علمي وارد.يحتوي التقريرعلى ملخص الحداث البحث

Title Page
Abstract
Introduction
Literature Review
Research Methodology and Design
Results and Discussion
Conclusions and Further Work (Recommendations)
References
Appendix

Research Report
• Title:
– Must reflect the work done يجب أن يعكس العمل املنجز
– Between 8 – 12 words
– Guide:
• List all keywords related to your work
• Link them together
– For examples:
New Approach for Teaching of Object Oriented Programming Language

Abstract
ملخص إلعطاء ملحة موجزة عن البحث
About 1 page, no references, no diagrams, no charts, no tables etc

Content:
What do you plan to do?
Why do you do it?
How do you do it?
Results
Conclusions

Abstract (Sample)
The ear biometric is a perfect source of data for passive identification. There are some problems closely related to ear
Identification techniques need to obtain the best performance and highest matching rate. Thus, this study aims: (i) To propose
an ear detection method which is feature independent and environment oriented in order to produce optimum results in
minimum possible of time, (ii) To reduce unnecessary calculations through using Integral Image (II) method and proposing a
novel approach for feature point calculation by combining Stochastic Clustering Method (SCM) with Iterative Closest Point
(ICP) algorithm to increase matching accuracy rate, (iii) To enhance ear identification performance based on classification via
incorporating different characteristics of ear features, (iv) To evaluate the result of the proposed method in different datasets
for validation. The proposed II with SCM and ICP for Ear Recognition (ISIER) model aims to minimize to overall computation
complexity by eliminating unnecessary or duplicated calculations through this proposed method such as but not limited to
segmentation, feature extraction and classification. The methodology of this research consists of four stages: (i) Preprocessing
for Ear extractions are procedures based on Skin segmentation to remove the non-skin regions from the input image that
followed by ear extraction based on individual components, (ii) Feature extraction comes with ISIER Model that include a sets of
local features for ear image extraction, and combined SCM with ICP which enable a better combining of ear properties in order
to have a successful identify human ear, (iii) Ear classification comes with Back-propagation Classifier to measure the ear
similarity for the recognition resolutions to eliminate irrelevant ear images in comparison, (iv) Ear matching to clarify the issues
identified from the data and method to achieve the research objectives. This experimental investigation is involving the time
effect and acceptance rate on ear biometrics. For the determination of recognition, the study involves with an ear image and
implemented using a JAVA program. The standard datasets that have been used are two different databases which are Indian
Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur) database and benchmark database from the University of Science and Technology
Beijing (USTB) consisting at least of 500 images from each database and compared with both West Pomeranian University of
Technology Ear Database (WPUTED) and Mathematical Analysis of Images (AMI) database for image acquisition and define the
performance of ear recognition. The average accuracy recognition rate of 98.37% is achieved for a significance improvement of
the proposed ISIER Model. The detection acceptance rate is 97.18% for ICP, 96.72% for SCM, and 96.44% for PCA respectively.

• Research Questions
تحديد اسئلة البحث
 و املعلومات التي تم تجميعها،يتم تحديد اسئلة البحث بناء علي الدراسات السابقة
.وتحديد املشاكل التي يعاني منها مجال الدراسة

• Research Objective
• To explain the aim of the research.
• It is written in the form of:
1. To explore ….
2. To identify ….
3. To verify …
4. To develop ….

• Research Scope
 -تحتاج إلى تحديد نطاق البحث بشكل صحيح بحيث يمكن من إكمال البحث

.

 -يشير النطاق إلى مدى استكشاف منطقة البحث

.

هذا يعني أنه يجب تحديد ما ستغطيه الدراسة وما الذي تركزعليه .
باملثل  ،يجب ً
أيضا تحديد ما لم تغطيه الدراسة.

أهمية الدراسة • Significance of the study
يجب تسليط الضوء على كيفية االستفادة من بحثك لتطويرالعلوم واملجتمع بشكل عام.
ً
يمكنك أوال تحديد األهمية باملعنى األوسع عن طريق ذكركيف ستساهم أبحاثك في املشكلة األوسع في مجالك
ً
وتضييقه تدريجيا إلظهاراملجموعة املحددة التي ستستفيد من بحثك.
أثناء كتابة أهمية الدراسة  ،يجب عليك اإلجابة على أسئلة مثل:
ملاذا يجب نشربحثك؟
كيف ستساهم هذه الدراسة في تطويرمجال عملك؟
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