
 االختبار الفصلي + شرح الحل 
 

 :تتكون مجموعة التركيز من مجموعة صغيرة من األفراد يتم اختيارهم وفقًا لخبراتهم : 1السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 

 :عند صياغة أسئلة االستبيان ينبغي االبتعاد عن المصطلحات التي تحتمل أكثر من معنى: 2السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 
 
 

 :من مميزات االستبيان كوسيلة لتجميع البيانات أنها تشجع على اإلجابات الصريحة والحرة: 3السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 
 

يعنى المنهج الوصفي بدراسة الظواهر من خالل توصيف ما هو كائن وذلك بجمع الظواهر المرتبطة بمشكلة الدراسة وتلخيصها : 4السؤال 
 :وتحليلها
 صواب
 خطأ
 
 

ووصف الظروف بها وتقرير حالتها كما عنها  يهدف المنهج الوصفي إلى وصف ظواهر أو أحداث معينة وجمع الحقائق والمعلومات : 5السؤال 
 :توجد عليه في الواقع

 صواب
 خطأ

 :المالحظة المنظمة يكون للباحث فيها تصور مسبق عن نوع البيانات والسلوك الذي يالحظه ويراقبه : 6السؤال 
 صواب
  خطأ
 
 
 

( اشخاص مع وجود مشرف عام يتم اختيار هذه  10إلى  7 تتمثل مجموعة التركيز في مجموعة تتألف عادة من ) شرح الحل:
 .نظرًا لصغر حجم المجموعة المجموعة من األفراد وفقًا لخبراتهم ويصعب إجراء بعض المعالجات اإلحصائية على هذه البيانات 

 11المحاضرة   بالمحتوى :          122ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

ال يحتمل التفسير  أسئلة االستبيان بأسلوب واضح ومباشرمن مهارات التصميم الجيد لالستبيان أن تصاغ  شرح الحل:
  أو مضللة للمبحوث .حتمل أكثر من معنى أال تكون غامضة أو ت والتأويل ويبتعد تمامًا عن التعقيد اللفظي و

 هذه النقطة غير مذكورة  بالمحتوى :          091ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :
االستبيان الجيد قد تأتي صح وخطأ بأحد النقاط كما يفضل الرجوع للكتاب ومراجعة النقاط الخاصة بمهارات تصميم تنويه: 

 الحاصل في هذا السؤال ...
 

 مزايا :ينطوي استخدام أسلوب االستبيان في تجميع البيانات األولية على عدة   شرح الحل :
 أسئلة االستبيان موحدة ومتشابهة  /2                          اإلجابات الصريحة والحرة   /1
 حرية اختيار الوقت . /5 التغطية الجغرافية             /4                                توفير الوقت والجهد   /3

 10المحاضرة   بالمحتوى :          108ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 
 

وصف ظواهر أو أحداث معينة وجمع الحقائق والمعلومات ووصف الظروف الخاصة  المنهج الوصفي :  شرح الحل :
 .  بها وتقرير حالتها كما توجد عليه بالواقع

 6المحاضرة   بالمحتوى :         48ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 6المحاضرة   بالمحتوى :          48ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :    
 

 غير مذكورة  بالمحتوى :          120ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :    
 



 
 :من أهداف البحث العلمي: 7السؤال 

 .دراسة الحقائق العلمية المثبتة يقيناً 
 تفسير الظواهر وحل المشكالت

 السعي دائما النتقاد أعمال الباحثين السابقين
 .ما سبق صحيحجميع 

 
 .هي المهارات المرتبطة بمنهجية البحث العلمي مثل تحديد المشكلة البحثية، صياغة الفروض، وتصميم االستبيان  : ......8السؤال 

 .مهارات إنسانية
 .مهارات مهنية
 .مهارات لغوية

  .جميع ما سبق غير صحيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ليس من حدود البحث : 9السؤال 
 .الحدود المكانية
 .الحدود الزمنية
 .الحدود القيادية

 .الحدود الموضوعية
 

 :تعريف ....... على أنه عملية مالحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعالقات كلية ُيمكن: 10السؤال 
 .المنهج االستقرائي
 .المنهج االستنباطي
 .المنهج التجريبي

 ..جميع ما سبق غير صحيح
يهتم أسلوب دراسة الحالة بدراسة حالة واحدة قائمة مثل شخص ما أو منظمة ما أو دولة ما، وهذا يتم من خالل جمع معلومات : 11السؤال 

 :وبيانات تفصيلية عن الظاهرة محل الدراسة في الوضع الحالي والسابق للظاهرة
 صواب
 خطأ
 

 أهداف البحث العلمي :  شرح الحل:
 .استخالص حقائق جديدة –التحكم  –حل المشكالت  –التثبت  -التنبؤ -التفسير –الوصف 

 3المحاضرة   بالمحتوى :  19إلى ص  16من ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

  شرح الحل:
تلك المتعلقة بمنهجية البحث العلمي من حيث كيفية تصميم البحث وتحديد وصياغة  مهارات مهنية :

 المشكلة البحثية وطريقة تجميع البيانات وتحليلها .
 عينة الدراسة .التعامل مع اآلخرين سواء المشرفين على البحث أو الباحثين اآلخرين أو مفردات مهارات تواصل : 
المتعلقة بالتحليل والتقييم والقدرة على المقارنة والتفسير للظواهر المختلفة والربط بينها والتنبؤ مهارات فكرية : 

 بسلوك هذه الظواهر في المستقبل .
خالية  إتقان الباحث لقواعد اللغة التي يكتب بها وتوظيف األساليب والتراكيب اللغوية بلغة صحيحةمهارات لغوية : 

 من الخطاء.
بكفاءة ، البحث في مصادر المعلومات المتعلقة بإتقان برامج الحاسب اآللي )كتابة البحث مهارات تقنية : 

 اإللكترونية ، استخدام البرامج اإلحصائية في معالجة وتحليل البيانات ( .
 4المحاضرة   بالمحتوى :       27ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 بعض األسئلة صياغتها تعتمد على الفهم لإلجابة عليها .... تنويه :
 
 

 شرح الحل :
 الحدود الموضوعية . –الحدود الزمنية  –الحدود المكانية حدود البحث : 
 8المحاضرة  بالمحتوى :       87ص  3الفصل  : اإلجابة بالكتاب

 5المحاضرة   بالمحتوى :          41ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 6المحاضرة  بالمحتوى :      75ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 



 :من مواصفات االستبيان الجيد: 12السؤال 
 .االبتعاد عن األسئلة المركبة

 إعطاء عدد كافي من الخيارات المطروحة
 الترابط بين أسئلة االستبيان المختلفة

 جميع ما سبق صحيح

 
 :تستخدم ....... عندما يكون مجتمع البحث متباينًا، أي أن لكل مجموعة منه مواصفات تختلف عن المجموعات األخرى  : 13السؤال 

 .العينة العشوائية البسيطة
 .العينة العشوائية الطبقية

 .العينة العشوائية المنتظمة
 .المتيسرةالعينة 

 
 
 

 :من المعايير الهامة في اختيار مشكلة البحث: 14السؤال 
 .فروض البحث
 .عنوان البحث
 .مقدمة البحث

 .القيمة العلمية للمشكلة البحثية
 
 
 
 
 

 . في االستبانة سهولة تفريغ وتبويب وتحليل البيانات المتحصل عليها المغلقةمن مزايا االسئلة  شرح الحل:
 .وفرة المعلومات التي يمكن الحصول عليها هي : المفتوحةمن مزايا األسئلة 

 : في طرح األسئلة يجمع بين مزايا كل من األسئلة المغلقة والمفتوحة . المفتوحة –المغلقة مزايا األسئلة 
 10المحاضرة   بالمحتوى :          104ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 

  :مواصفات االستبيان الجيد شرح الحل :

 فهومة واألسلوب الواضح الذي ال يتحمل التفسيرات المتعددة اللغة الم /1
 مراعاة الوقت المتوفر لدى المبحوثين وبالتالي يجب أال تكون األسئلة طويلة حتى ال تؤدي إلى رفض المبحوثين اإلجابة على االستبيان أو /2

  .إجابات سريعة وغير دقيقةتقديم 
  .مما يمكن المبحوثين من التعبير عن آرائهم المختلفة تعبيرا دقيقةإعطاء عدد كافي من الخيارات المطروحة  /3
 –استخدام العبارات الرقيقة والالئحة المؤثرة في نفوس اآلخرين مما يشجعهم على التجاوب والتعاون في تعبئة االستبيان مثل : ) رجاء  /4

 .شكرا ....الخ (
  .وكذلك الترابط بينها وبين موضوع البحث ومشكلتهالترابط بين أسئلة االستبيان المختلفة  /5
  .االبتعاد عن األسئلة المحرجة التي من شأنها عدم تشجيع المبحوثين على التجاوب في تعبئة االستبيان /6
 فكرة واحدة ر منالتي تشتمل أكثاالبتعاد عن األسئلة المركبة  /7
تزويد المبحوثين بمجموعة من التعليمات والتوضيحات المطلوبة في اإلجابة وبيان الفرض من االستبيان ومجاالت استخدام المعلومات التي  /8 

ر على أكثر من مربع واحد لذا يرجى التأشير على المربعات التي تعكس سيحصل عليها الباحث مثال : بعض االستفسارات تحتمل التأثي
  .اإلجابات الصحيحة

 معايير اختيار النقطة البحثية :
 إمكانية إنجاز البحث )الوقت والتمويل( /4مبتكرة           /3     القيمة العلمية /2اهتمام الباحث    /1
توافقها مع الجهة المانحة للدرجة  /7عدم تعارضها مع المعايير األخالقية    /6مدى توافر البيانات    /5

 العلمية 
 أال تتعارض مع االعتبارات األمنية والمصلحة الوطنية للبلد /8

 7المحاضرة  بالمحتوى :            75+74ص  3الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 



 :من مميزات المقابلة الشخصية إمكانية تعديل األسئلة عند الضرورة وتوضيح العناصر التي بها غموض : 15السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 
 

 :من مزايا االسئلة المفتوحة في االستبانة سهولة تفريغ وتبويب وتحليل البيانات المتحصل عليها : 16السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 
 

أثناء تنسيق االستبيان، يفضل تقسيم أسئلة االستبيان إلى مجموعة من المحاور بحيث تجيب كل مجموعة من األسئلة على فرضية  : 17السؤال 
 :معينة من فروض الدراسة

 صواب
 خطأ
 

 :من خصائص البحث العلمي عدم الموضوعية : 18السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 

 :المهارات التي يجب توفرها في الباحث المتميز المهارات اللغوية العاليةمن أهم  : 19السؤال 
 صواب
  خطأ
 
 
 

 :األخطاء التي ٌيمكن أن يقع فيها الباحث عند تحديد مشكلة الدراسة, اختيار مشكلة عامة وعريضة المجالمن  : 20السؤال 
  صواب
 خطا
 
 
 
 
 

 .الموضوعيةمن خصائص البحث العلمي عدم  شرح الحل 
 القابلية للتعميم –القابلية لالختبار  –الموضوعية  –الدقة -عملية منظمة –هادف خصائص البحث العلمي : 

 4المحاضرة  بالمحتوى :            20+19ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 من االخطاء التي يمكن ان يقع فيها الباحث عن تحديد مشكلة الدراسة : شرح الحل
 بالتفكير في أبعادها.اختيار الباحث ألول مشكلة تخطر على باله دون العناية  /2اختيار مشكلة عامة عريضة المجال.      /1
 التردد الشديد وعدم الثقة دون االستقرار على مشكلة بحثية محددة . /4االرتباط والتمسك بمشكلة محدودة ال يرى غيرها.     /3
 عدم وضوح صياغة مشكلة البحث . /5

 7المحاضرة  بالمحتوى :       71+70ص  3الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 
 

من أهم المهارات التي يجب توفرها في الباحث المتميز المهارات اللغوية إتقان الباحث لقواعد اللغة التي يكتب بها   : شرح الحل
 وتوظيف األساليب والتركيب اللغوية وبلغة صحيحة خالية من االخطاء .

 4المحاضرة  بالمحتوى :       28ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 10المحاضرة  بالمحتوى :        107ص  4الفصل   بالكتاب :اإلجابة 
 

 مميزات المقابلة الشخصية :  شرح الحل :
 .القدرة على تعديل األسئلة عند الضرورة وتوضيح العناصر المشكوك فيها  /1
  قابالت الهاتفيةالتي يصعب اكتشافها عند استخدام الم يستطيع الباحث أن يسجل بعض التلميحات واإلرشادات غير اللفظية /2

 غير مذكوره بالمحتوى :           113ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 .المعلومات التي يمكن الحصول عليها هي : وفرة المفتوحةمزايا األسئلة  شرح الحل : 
 + انخفاض المردودتفريغ وتبويب وتحليل البيانات  صعوبةعيوبها : 

 10المحاضرة  بالمحتوى :           104ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 



 االجتماعية في البحث العلمي يجب على الباحث مراعاة المسؤولية: 21السؤال 
  صواب
 خطا
 
 
 
 

المتقدمة عدم توافر البنية التحتية لمرافق البحث العلمي من معامل من أسباب اتساع الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول : 22السؤال 
 :وقواعد معلومات

 صواب
 خطأ
 

معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى  خطوات منظمة يتبعها الباحث في ُيمكن تعريف منهج البحث على أنه: : 23السؤال 
 :نتيجة معينة

 صواب
 خطأ

 :في البحث علىتتركز األمانة العلمية : 24السؤال 
 .اإلشارة إلى المصادر التي استعان بها الباحث في إجراء/ كتابة بحثه
 .نقل ما استعان به الباحث من معلومات من أي مصدر حرفيا كما هي

 .نقل مشكلة وفرضيات الدراسة من بحث سابق كما هي
 .نقل أهداف وأهمية الدراسة من بحث سابق كما هي

 
 
 
 

 :من أهم المهارات التي يجب توفرها في الباحث المتميز: 25السؤال 
 .اللغويةالمهارات 

 .المهارات التقنية
 .المهارات الفكرية

 جميع ما سبق صحيح
 

 أسئلة االستبيان تجُنب استخدام الجمل االحتمالية التي يكون لها أكثر من معنييجب على الباحث عند تصميم  : 26السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 
 
 

 الباحث المتميز :  مهارات  :شرح الحل
 التقنية. المهارات   -المهارات اللغوية  –المهارات الفكرية  –مهارات التواصل  –المهارات المهنية  

 4المحاضرة  بالمحتوى :            28+27ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 5المحاضرة  بالمحتوى :        39ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 من اخالقيات البحث العلمي في مجال العلوم اإلدارية :شرح الحل : 
فيجب على الباحث مراعاة عدم تأثير عمليات البحث او نتائجه بشكل  ,مراعاة المسؤولية االجتماعية للبحث 

 سلبي على عناصر البيئة المحيطة على مستوى التلوث في المنطقة أو حدوث إيذاء للكائنات المحيطة .
 غير مذكورة بالمحتوى :       33ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 

 غير مذكورة بالمحتوى :       23ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
بالكتاب  ةفهم القطعة الثانية الموجود لإلجابة الصحيحة على السؤال يجب تنويه :

.. 
 

التوثيق األمين لكل المصادر : تقتضي األمانة العلمية من الباحث  شرح الحل
 التي استعان بها في بحثه دون تشويهها .

 4المحاضرة  بالمحتوى :        29ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

من مهارات التصميم الجيد لالستبيان أن تصاغ أسئلة االستبيان بأسلوب واضح ومباشر ال يحتمل التفسير والتأويل 
 ث . أو مضللة للمبحو أال تكون غامضة أو تحتمل أكثر من معنى  ويبتعد تمامًا عن التعقيد اللفظي و

 غير مذكورة هذه النقطة  بالمحتوى :          109ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :
تنويه: يفضل الرجوع للكتاب ومراجعة النقاط الخاصة بمهارات تصميم االستبيان الجيد قد تأتي صح وخطأ بأحد النقاط 

 كما الحاصل في هذا السؤال ...
 



 
تعبر فروض الدراسة عما تضيفه الدراسة من معرفة سواء على المجال النظري أو التطبيقي أو الفوائد التي تعود على المجتمع والبيئة : 27السؤال 

 المحيطة من إجراء البحث
 صواب
  خطأ
 

  :من خصائص البحث العلمي : 28السؤال 
 .الدقة

 .الموضوعية
  .المهارات المهنية
 .أ و ب صحيحة

 
 :ُيمكن تعريف المشكلة في مجال البحث على انها أي نقص في المعرفة في مجال معين أو غموض ظاهرة ما: 29السؤال 
 صواب
 خطأ
 

 :األسئلة المفتوحة مقارنة باألسئلة المغلقة عند تصميم االستبيانمن المفضل االعتماد بشكل أكبر على  :30السؤال
 صواب
 خطأ
 
 

 :التنبؤ )كأحد أهداف البحث العلمي( يقصد به وضع تصور لما ستكون عليه الظاهرة محل الدراسة في المستقبل : 31السؤال 
 صواب
 خطأ

 
 
 

 أهداف البحث العلمي :        :شرح الحل
 وصف دقيق للظاهرة محل الدراسة من واقع تلك البيانات والتي يجب أن تعكس الواقع الفعلي . الوصف : 
 منطقية وعلمية من خالل الربط بين األسباب والنتائج والمدخالت بالمخرجات.تفسير النتائج التي توصل إليها بطريقة التفسير : 

 تصور لما ستكون عليه الظاهرة محل الدارسة في المستقبل .التنبؤ: 
 دراسته للتثبت من حقيقة موضوع سبق دراسته من قبل باحث آخر.التثبت : 

عين أو غموض ظاهرة ما ومن ثم فإن لكل بحث علمي مشكلة يسعى إلى المشكلة هي عبارة عن نقص في المعرفة في مجال محل المشكالت : 
 إيجاد الحلول المناسبة لها .

 التحكم في ظاهرة ما أو تغييرها في اتجاهات مرغوبة لخدمة المنظمة أو المجتمع المحلي .التحكم : 
 .اإلضافة إلى رصيد المعرفة في مجال معين ) نظريات جديدة ( استخالص حقائق جديدة : 

 3المحاضرة   بالمحتوى :            19إلى ص  16ص 1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 3المحاضرة  بالمحتوى :            18ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 ن.عند تصميم االستبيا لمفتوحةاسئلة مقارنة باأل لمغلقةااألسئلة من المفضل االعتماد بشكل أكبر على  شرح الحل :
 ..عليها بناء على الفهم  واإلجابةالسؤال حسب الفهم + بعض األسئلة صيغتها 

 خصائص البحث العلمي ::شرح الحل 
 القابلية للتعميم –القابلية لالختبار  – الموضوعية – الدقة - عملية منظمة –هادف  

 4المحاضرة  بالمحتوى :            20+19ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 



 
 :الفروض السببية توضح عالقة ارتباطية/ سببية بين متغيرين أو أكثر دون تحديد اتجاه العالقة بينهما : 32السؤال 
  صواب
 خطأ
 
 

 :من الجوانب التي تشملها مقدمة البحث : 33السؤال 
 .إعطاء خلفية عامة حول مشكلة البحث

 .قائمة المراجع
 .فروض البحث
 .صحيحجميع ما سبق 

 
 :تفيد سرية البيانات واستخدامها فقط في اغراض البحث العلمي ينبغي على الباحث كتابة عبارة للمبحوث في خطاب تقديم االستبيان: 34السؤال 
 صواب
  خطأ

 
 :من عيوب المنهج التجريبي في الدراسات االجتماعية واإلنسانية: 35السؤال 

  كبر حجم العينة المستخدمة
  التكلفة المادية المرتفعة

  المؤثرة على الظاهرةصعوبة عزل العوامل األخرى 
  سطحية المعلومات والنتائج المتحصل عليها

 
 
 
 
 

 :يجب على الباحث توجيه المبحوث أثناء المقابلة إلى اإلجابة التي يرغبها : 36السؤال 
 صواب
  خطأ
 
 
 

  : ٌتمثل الكتب والمجالت العلميه المصدر الرئيسي للمعلومات األولية : 37السؤال 
  صواب
 خطأ
 
 

يجب على الباحث توجيه المبحوث أثناء المقابلة إلى اإلجابة التي يرغبها والضغط عليه إلجابة  ال  شرح الحل :
 بعض األسئلة التي ال يرغب اإلجابة عنها .

  11المحاضرة  بالمحتوى :          116ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

العالقة بين المتغيرين توضح اتجاه بين متغيرين ومن ثم عالقة سببية الفرضية السببية : توضح وجود   :شرح الحل
 8المحاضرة   بالمحتوى :            82ص  3الفصل   اإلجابة بالكتاب :

      

 إعطاء خلفية عامة حول مشكلة البحثالغرض الرئيسي من مقدمة البحث هو  شرح الحل :
 7المحاضرة   بالمحتوى :            69ص  3الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 10المحاضرة   بالمحتوى :           105ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 استخدام المنهج التجريبي في مجال العلوم اإلدارية : انتقادات شرح الحل : 
البيئة االصطناعية، دفع العاملين إلى تغيير سلوكهم لشعورهم بأنهم موضوع  /1

 مالحظة واختبار، وبالتالي قد تكون النتائج غير واقعية . 
 صعوبة تعميم النتائج ويرجع ذلك إلى أن حجم العينة يكون صغير/قليل /2
  العوامل األخرى المؤثرة على الظاهرة صعوبة عزل /3

 5المحاضرة   بالمحتوى :           48ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

  . الثانويةالمصدر الرئيسي للمعلومات  ةٌتمثل الكتب والمجالت العلمي شرح الحل :
 مذكور غير بالمحتوى :            16ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 



 :ي أن المسح يركز على الواقع الحالي والوضع الراهن لظاهرةف:يتميز البحث المسحي عن البحث التاريخي  38السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 
 
 
 
 

 :من أهم العناصر التي يجب ان تتضمنها مقدمة خطة البحث: 39السؤال 
 .مقدمة عامة عن الظاهرة المراد دراستها

 .إبراز وبشكل موجز دوافع الباحث لتناول موضوع الدراسة وأهميتها
 .وصف موجز للقضايا الرئيسية والمشاكل الفرعية التي سيتناولها موضوع البحث

 جميع ما سبق صحيح
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بعدالهدف الرئيسي من البحث هو معرفة الحقيقة التي كانت غير معروفة ولم يتم اكتشافها  : 40السؤال 
 صواب
 خطأ
 

 :نوع البيانات والسلوك الذي يالحظه ويراقبهالمالحظة البسيطة هي التي يكون للباحث تصور مسبق عن  : 41السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 

 :دراسته لكي يثبت قيمة الدراسة التي قام بهايجب على الباحث أن يكون متعصب لرأيه ومنحاز اليه عند وضع نتائج  : 42السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 
 

 غير مذكور بالمحتوى :            16ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 :البحث خطة مقدمة تتضمنها ان يجب التي العناصر أهم من  شرح الحل :
 .مقدمة عامة عن الظاهرة المراد دراستها /1
 .إبراز وبشكل موجز دوافع الباحث لتناول موضوع الدراسة وأهميتها /2
 .وصف موجز للقضايا الرئيسية والمشاكل الفرعية التي سيتناولها موضوع البحث /3
 بيان صلة موضوع ومشكلة البحث بالموضوع العام  /4

 7المحاضرة  بالمحتوى :          69ص  3الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 .يكون للباحث تصور مسبق عن نوع البيانات والسلوك الذي يالحظه ويراقبه الالمالحظة البسيطة هي التي  شرح الحل :
 11المحاضرة  بالمحتوى :            119ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 

 تختلف البحوث المسحية عن غيرها من البحوث :شرح الحل : 
ل الباحث البحث المسحي يدرس الظاهرة كما هي على الواقع دون تدخل من قب يختلف البحث المسحي عن التجريبي ، /1

 للتأثير عليها أما التجريبي فالباحث يخلق بيئة اصطناعية.
 . ةي أن المسح يركز على الواقع الحالي والوضع الراهن لظاهر فيتميز البحث المسحي عن البحث التاريخي  /2
 تختلف البحوث المسحية عن دراسة الحالة في المستوى والمجال . /3

  6المحاضرة  بالمحتوى :          52+51ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 من السمات الشخصية للباحث المتميز : شرح الحل :
نما عليه أن يدرس كافة اآلراء واالتجاهات المتعلقة بمجال يجب على الباحث أن يكون  فال: التجرد  منحازًا لفكر أو رأي معين وا 
 بحثه .

 4المحاضرة  بالمحتوى :          29ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب : 

 



 
 :جزء يكون في نهاية البحث ويتضمن ةمالحق البحث : 34السؤال 

 .مراجع البحث
 .منهجية البحث

 نموذج قائمة االستبيان المستخدم في البحث
 .توصيات البحث

للمبحوثين على إجاباتهم على األسئلة  من المشاكل التي تواجه الباحثين في مجال العلوم اإلدارية تأثير االتجاهات الشخصية : 44السؤال 
 :المطروحة في أسئلة االستبيان

  صواب
  خطأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عادة تكون نسبة المردود من االستبيانات التي توزع عن طريق البريد العادي مرتفعة : 45السؤال 
 صواب
  خطأ
 
 
 

 :من عيوب المنهج التجريبي في الدراسات االجتماعية واإلنسانية : 46السؤال 
 .منهج البحث

 .الغرض من البحث
 .فروض البحث

 .جميع ما سبق صحيح
 
 
 
 
 

  منخفضة طريق البريد العاديعادة تكون نسبة المردود من االستبيانات التي توزع عن  شرح الحل :
 غير مذكور بالمحتوى :           102ص  4الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 

 مشاكل وصعوبات البحث في العلوم اإلدارية :   شرح الحل :
 الظواهر اإلدارية تتسم بالتعقد نظرًا الرتباطها بالسلوك اإلنساني واتجاهاته. /1
 قد يكون من الصعوبة أيضًا اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة تمثيل جيد . /2
 تؤثر االتجاهات الشخصية للمبحوثين على إجابتهم على تساؤالت المطروحة في االستبيان.  /3
 تدخل بعض المديرين في العلمية البحثية . /4
 ضعف اإلمكانات المادية والموارد الالزمة للبحث . /5
 .واعد البيانات أو قصورها غياب ق /6
 صعوبة عزل المتغيرات الخارجية عن الظاهرة محل البحث ) البحوث التجريبية ( . /7
 صعوبة تكرار التجربة في مجال البحوث التجريبية في العلوم اإلدارية . /8
 كثير من الظواهر اإلدارية ال تخضع لنظرية عامة . /9

 4المحاضرة  بالمحتوى :          25ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 



 :يجب ال تتعارض المشكلة البحثية مع االعتبارات األمنية والمصلحة الوطنية : 47السؤال 
 صواب
 خطأ
 
 
 
 
 
 

المنهج التاريخي باالعتماد على تحليل العالقات السببية بين المتغيرات يمكن دراسة العالقات السببية بين المتغيرات من خالل  : 48السؤال 
 :باستخدام بيانات تاريخية عن الظاهرة

 صواب
 خطأ
 

يساعد المنهج التجريبي في الكشف عن المشكالت التي واجهت منظمات األعمال في الماضي واألساليب التي تم اتخاذها للتغلب  : 49السؤال 
 :عليها
 صواب
 خطأ
 
 

 :من المصادر التي يمكن للباحث أن يستوحي منها مشكلة بحثه : 50السؤال 
 .القراءات الواسعة

 .بحثهفروض 
 .أهداف بحثه

 .جميع ما سبق صحيح
 
 
 

 : إلى الكل، أو من الخاص إلى العاميعتمد المنهج االستنباطي على االنتقال من الجزء : 51السؤال 
  صواب
  خطأ
 
 

دراسة مدى وجود عالقة )أو عدم وجود  بمعنى تستخدم الدراسات االرتباطية الكتشاف ووصف العالقات االرتباطية بين المتغيرات : 52السؤال 
 :بين المتغيرات موضوع الدراسة عالقة(
  صواب
  خطأ
 
 

 . العام إلى الخاص، او من  الكل إلى الجزءالمنهج االستنباطي على االنتقال من  يعتمد شرح الحل :
 5المحاضرة  بالمحتوى :          41ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 

في الكشف عن المشكالت التي واجهت منظمات األعمال في الماضي واألساليب التي  التاريخييساعد المنهج  شرح الحل:
 .تم اتخاذها للتغلب عليها

 5المحاضرة  بالمحتوى :          43ص  2الفصل   بالكتاب :اإلجابة 
 

 :مصادر الحصول على النقطة البحثية  شرح الحل:
تكليف من  –الدراسات السابقة  –القراءات الواسعة  –محيط العمل والخبرة العملية 

 .المشرف االكاديمي  –جهة ما 
 7المحاضرة   بالمحتوى :    73+ 72ص 3الفصل  اإلجابة بالكتاب :

 

 6المحاضرة  بالمحتوى :            53ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 6المحاضرة  بالمحتوى :            55ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 خصائص ومعايير النقطة البحثية : شرح الحل :
 إنجاز البحث )الوقت والتمويل(إمكانية  /4         مبتكرة  /3    القيمة العلمية  /2اهتمام الباحث    /1
 توافقها مع الجهة المانحة للدرجة العلمية  /7عدم تعارضها مع المعايير األخالقية    /6مدى توافر البيانات    /5
 أال تتعارض مع االعتبارات األمنية والمصلحة الوطنية للبلد /8

 7المحاضرة  بالمحتوى :            75+74ص  3الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 



 
ُيمكن تعريف البحث العلمي على أنه: مجهود علمي منظم يعتمد على مجموعة من الخطوات المنهجية بهدف دراسة مشكلة بحثية ما  : 53السؤال 
 :واكتشاف الحقائق حولها أو اقتراح الحلول الممكنة لها وتفسيرها
  صواب
  خطأ
 

 :الدارسةمن مميزات دراسة الحالة إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع : 54السؤال 
  صواب
  خطأ
 
 

 :من أهم خصائص فرضية الدراسة، عدم إمكانية التحقق منها أو اختبارها: 55السؤال 
 صواب
 خطأ

 

  / شرح الحلms.aljazi 

 2المحاضرة  بالمحتوى :            7ص  1الفصل   اإلجابة بالكتاب :
 

 نتائجها على مجتمع الدارسة تعميم صعوبةدراسة الحالة  انتقاداتمن  شرح الحل :
 6المحاضرة  بالمحتوى :            53ص  2الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 
 

 .ن أهم خصائص فرضية الدراسة، عدم إمكانية التحقق منها أو اختبارهام شرح الحل:
اتساق الفرض كليًا أو –قدرته على تفسير الظاهرة المدروسة –إمكانية التحقق منه  –معقولية الفرض  خصائص الفرضية الجيدة : 

 إمكانية تأكيدها. –بساطة الفرضية  –جزئيًا مع النظريات ذات العالقة 
 8المحاضرة  بالمحتوى :       79ص  3الفصل   اإلجابة بالكتاب :

 


