
 

 

 ادوات البحث العلمي

ُْبن يجًٕػخ يٍ األدٔاد األصبصٍخ انتً ٌؼتًذ ػهٍٓب أي ثذج ػهًً ًْٔ تُزل 

يُزنخ انؼُبطش انشئٍضخ فً انجذج انؼهًً انظذٍخ، ًْٔ تشًم أسثغ أدٔاد أصبصٍخ ال 

ًٌُكٍ االصتغُبء ػُٓب فً يشادم ئػذاد انجذج انؼهًٍٍ ٔنمذ أكذ انؼهًبء ػهى أٌ 
ُجبح انًشيٕق ألي ثبدج ػهًً ٌخطٕ أٔنى االػتًبد ػهى ْزِ األدٔاد ْٕ يفتبح ان

خطٕاتّ تجبِ انتؼًك فً انجذج ٔاالصتكشبف، ٔتأتً أدٔاد انجذٕث انؼهًٍخ ػهى انُذٕ 

 :انتبنً

  Observation المالحظة

انًالدظخ تُؼذ أٔنى خطٕاد انجذج انؼهًً انتً ٌتى االػتًبد ػهٍٓب يٍ أجم تذذٌذ 

جبدج ٔيالدظبتّ ػهى يٕػٕع انجذج انتً ٔجٓخ َظش انجذج أ ثًؼٍ أطخ ٔجٓخ َظش ان

لذ أدد ئنى تذذٌذ يٕػٕع انجذج، ٔػهى صجٍم انًخبل، ئرا تى تٕجٍّ ادذ األفشاد ئنى 

ئػذاد تمشٌش راتً نٕطف َفضّ؛ فًٍ انًإكذ أَّ صٕف ٌظف انَُِّمبؽ اإلٌجبثٍخ ٌٔتغبػى 

ٌُؼًُ أٌ انتمشٌش ُْب نٍ ٌكٌٕ دلًٍمب، ٔ ُْب ٌأتً دٔس ػٍ أي صهجٍبد فً راتّ، يًب 

انجبدج انزي ٌمٕو ثًالدظخ لؼٍخ يب أٔ صهٕن يب أٔ ظبْشح يب حى تٕػٍخ انؼٍٕة ٔانًزاٌب 

ثذلخ ٔثؼذ يالدظخ شذٌذح نٓب دٌٔ تذٍز، ُْٔبن ثؼذ األدٔاد انفشػٍخ انخبطخ 

 :ثبنًالدظخ، ًْٔ

 لٕائى انشطذ ٔانشطت. 

 ًانضجالد ٔانتمبسٌش انتً تظذس ثشكم ٌٕيً أٔ أصجٕػ. 

 يؼبٌٍش ٔيمبٌٍش انتمٍٍى. 

  Quesionnaire االستبيان

ٌُضبػذ ػهى جًغ  ٌُؼتجش االصتجٍبٌ أدذ أْى أدٔاد انجذج انؼهًً؛ َظًشا ئنى أَّ 
يجًٕػخ يٍ انجٍبَبد انتً تتؼًٍ ثؼغ انؼجبساد االصتفٓبيٍخ أٔ انخجشٌخ انتً تتطهت 

هٍٓب يٍ لَِجم فئخ يذذدح يٍ األشخبص، ٔسثًب تكٌٕ ُْب اإلجبثخ ُْب يذذدح اإلجبثخ ػ

ثؼذح خٍبساد، ٔلذ تكٌٕ يفتٕدخ نٍؼجش انفشد ػٍ أساؤِ دٕل أي صإال ثذشٌخ، ٌٔختهف 

االصتجٍبٌ ػٍ اصتطالع انشأي فً أٌ االصتجٍبٌ ٌكٌٕ يتؼهًمب ثبنًشكهخ يذم انجذج 

 .ٌ انٕسلً، ٔاالصتجٍبٌ اإلنكتشًَٔٔفمؾ، ٌُٔمضى االصتجٍبٌ ئنى: االصتجٍب

  Interview المقابلة

تُؼتجش انًمبثهخ يٍ أْى األدٔاد انتً تجذ اْتًبو ثبنغ فً أٔصبؽ انجذج انؼهًً؛ دٍج 

أَٓب تُؼًُ ئتًبو نمبء يجبشش ثٍٍ انجبدج ٔانجٓخ يذم انجذج أٔ انتً تؼبًَ يٍ 

يجبششح ػٍ األصئهخ  انًشكهخ انتً ٌُبلشٓب انجذج، يٍ أجم انذظٕل ػهى ئجبثبد

انتً ٌذٔس دٕنٓب انجذج أًٌؼب، ٔيٍ انًفتشع ُْب أٌ ٌتى ْزا األيش فً جٕ يٍ األنفخ 

َٕاس يضتؼًذا نإلجبثخ ػٍ أصئهخ انجبدج ثظذس  ٔانٕئبو؛ نكً ٌكٌٕ انًضتجٍت أٔ ؽشف انِذ

ٌُزكش أَّ ٌٕجذ اكخش يٍ َ ٕع سدت، ٔيؼشفخ انطشٌمخ األفؼم نهتذبٔس يغ انًضتجٍت أًٌؼب، ٔ

 :يٍ انًمبثالد تشًم

 انًمبثهخ انًفتٕدخ. 



 

 

 انًمبثهخ انًغهمخ. 

 انًمبثهخ شجّ انًفتٕدخ. 

  Tests االختبارات

االختجبساد ًْ األداح انشاثؼخ ػًٍ أدٔاد انجذج انؼهًً األصبصٍخ، دٍج ٌتى االػتًبد 

ػٍٓب يغ ػذو ئغفبل األدٔاد انضبثمخ كطشٌمخ يُطمٍخ يُظًخ نمٍبس صًخ أٔ طفخ ػجش 

خ ُيذذدح يٍ انضهٕن أٔ األفشاد، ُْٔبن ػذح إَٔاع يٍ االختجبساد انتً ٌتى االػتًبد ػٍُ

ػهٍٓب فً انذساصبد انؼهًٍخ، يخم االختجبساد انًؼٍبسٌخ، ٔانًمُُخ، ٔاالختجبساد غٍش 

انًمُُخ ٔغٍشْى، ٔيٍ أْى خظبئض االختجبس انظذٍخ ثبنجذج انؼهًً: طذق االختجبس 
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