بسم هللا الرحمن الرحٌم

المحاضره 1
بداٌة الدكتور تكلم عن شرح كلمة
****** research
وقال انه سستم او نظام منهجً بحثً ٌعتمد علٌه فً دراسة المواد و المشاكل و اٌجاد الحلول لها فً
المصادر الخاصة بها و ذلك الثبات الحقائق و الوصول الٌها و اٌجاد نتائج جدٌدة
وقال ان ٌجٌنا فً االختبار سوال مهم جدا و هو
ماهً الخطوة االولى فً عملٌة البحث ؟؟؟
? what is the first step to do the research
!بمعنى اخر لٌش نقوم بالبحث
االجابة هً الشعور بالمشكلة و اٌجاد حل لهذا المشكلة
research get the fact , reach and new conclusion
***** methods
سؤال مهم جدا كٌؾ ٌتسنى لنا البدء بشًء اسمه بحث ؟
? how do we do the research
ما هً المنهجٌات المتبعة لعمل هذا البحث

 ,,,, by use different methodsاالجابة هً

باستخدام االسالٌب المختلفة  ,طرق  ,عملٌات

methods < proccess or ways , approach

ٌقول انها اجراءات معٌنة و محددة النجاز او تقرٌب شًء ما بطرٌقة منهجٌة منظمة
عندنا نوعٌن من المٌثود
 quantity == with nombersكمٌة تعتمد على االحصاءات و النسب و االرقام 1-

 quality == explane without nombersكٌفٌة تعتمد على الوصؾ بدون ارقام 2-
****design
التصمٌم
ٌقول انه التركٌب المنطقً لعملٌة البحث التً قمنا بها
 :هناك انواع من البحث ذكرها لنا منها
 without solutionsالوصفً اهم صفة فً هذا البحث انه ٌكون بدون اٌجاد حلول0000
التفسٌري واضح من اسمه شرح تفصٌلً عن موضوع مادة البحث0000
اٌثنوجرافك  ,,اعطاء صورة كاملة و شاملة و واضحة عن موضوع مادة البحث0000
تجرٌبً  ,,ان ٌكون موضوع البحث قابل للتجربة الشخصٌة و نستطٌع تطبٌقه عملٌا و بالنهاٌة ناخذ 00000
منه النتائج و توضع هذه النتائج فً البحث
 ::اجرائً000
دراسة حالة ٌ ,,كون ؼالبا الى عدد قلٌل من االشخاص ال ٌتعدى  5اشخاص00000
مثل دراسة سلوك الطفل فً المنزل
بحث متواصل ضد البحث المتقطع000000
المتواصل  :دراسة الشًء على المدى البعٌد00
مثل المعلمة التً تواصل تعلٌم الطالبات من المرحلة االولى ابتدائً و حتى السادس ابتدائً

و ذلك لؽرض دراسة تطور الطالبات فً العملٌات الحسابٌة
الدكتور ٌعتبر هذا النوع من البحث شًء مرهق و متعب و مستهلك للطاقة اٌضا
المتقطع  :دراسة الشًء على فترات مختلفة00
مثل المعلمة الً تدرس الطالبات فً الصؾ االول المتوسط و ترجع تدرسهم فً الثالث المتوسط
طبعا هنا فٌه فترة مقتطعة وهً فترة الثانً المتوسط الً فٌها ٌتؽٌر مستوى الطالبات
 different groupو اٌضا الدكتور ٌقول فً هذا الدراسة او البحث انها تتم على
و اخر شً بالمحاضرة ذكر لنا خطوات او باالحرى نقاط ٌجب مراعاتها فً البحث
وهً الملخص  ,مقدمة  ,مراجعة ادبٌة للنص المكتوب  ,الطرق المستخدمة  ,تحلٌل الباٌنات  .نتائج 00000
 ,مناقشة  .خاتمة  ,ملحقات
و بكذا نكون خلصنا المحاضرة االولى
)همس الصبا(
محاضره 2
(  Kathyباقً المحاضرات شرح االخت(
ركز على التعرٌفٌن
)وانه ٌتعامل مع االرقام (البحث الكمً quantitative research
)وانه ٌتعامل مع البٌانات(البحث النوعً qualitative research
وقال ان هالتعرٌفٌن مهمٌن جدا وراح نستخدمهم بهذا الكورس
بعدها سال كٌؾ راح نعمل رٌبورت للبحث حقنا؟؟فً طرٌقه وحده لذالك
abstract-introduction-literature review-methods-data analysis-result-discussionconclusion-bioliographyappendices
هذه العشر مواضٌع هً الطرٌقه الوحٌده والتقلٌدٌه لتقدٌم البحث
ممكن تكون موجوده على شكل شابتر او قسم فً بحثنا

وهذا ٌعتمد طبعا على نوع البحث
هناك عدة انواع من البحوث
اطروحه او رساله علمٌه عادة ٌكون حق رسالة الدكتورراه والماستر +هو اطول من dissertation
articals
نظرٌات عادة تكون لدرجة الدكتوراه theories
عادة ٌوجد فً الصحؾ ٌ+كون قصٌر جدا +دقٌق articles
العشر النقاط هذه راح تكون على شكل قسم او شابتر  theoriesو  dissertationفً
ممكن نضعهم كلهم فً فصل واحد وهذا ٌعتمد على طولهم data analysis-result-discussion
ملخص او خالصهabstract:
ماٌكون ابدا شابتر لحاله...لماذا؟؟  abstractومن المهم ان احنا نعرؾ ان
النه هو عادة ٌكون صفحه وحده او اقل
لماذا؟؟ النه اساسا مثل خالصة للبحث مثل ولٌس  theories ..و  dissertationودائما ٌوجد فً بداٌة
خالصه
للبحث ٌعنً تشبٌه له انه خالصه
والٌكتب حتى تنتهً من كتابة البحث ...لماذا؟؟ النه هو ٌعتبر كنتٌجه لبحثنا
ٌعنً بمجرد قرائته ممكن اعرؾ عن اٌش البحث وعن اٌش ٌتكلم
ومنه ٌقرورون بالموافقه بمجٌئك لطرح البحث ومناقشته  abstractوؼالبا ٌقرا هذا
مقدمه introduction
 term paperاو  articalاو كقسم فً  theoriesو  dissertationعادة تكون فصل كامل فً
مكونه من الؾ او الفٌن كلمه  term paperاعطى مثال المدرس عادة نهاٌة كل كورس ٌطلب منك تحضر
 articalوقال بعدٌن او ثالث االلؾ بس رجع وقال عادة اذا صارت ثالث االؾ تكون
 term paperو  articalوهذا احد الفروق بٌن
فً المقدمه تعرض فٌها موضوع البحث او مشكله .....الخ

والمقدمه فً كل نوع تختلؾ
تكون من  02الى  02صفحه dissertation
تكون  5او  6صفحات theories
تكون صفحه artical
ٌ assignmentكون من  5الى  6سطور وٌطلق علٌه term paper
literature review
هذا مهم جدا انك تبحث عن االشٌاء اللً لها عالقه بموضوعك
تبحث عن مواضٌع مشابهه
احتاج لقراءة كل شً واكتب ربورت عنه
سرقه ادبٌه  plagiarismفً ناس عادة تروح لجوجل ونسخ ولصق وهذا صراحة ٌعتبر سرقه وٌسمى
فتجنبوا هالنقطه واحذروا منها
فالمطلوب منك تبحث وتجمع معلومات وبعدها تكتبها بكلماتك
method
كٌؾ راح تسوي بحثك
data analysis
بعد جمع البٌانات احتاج احللها ...كٌؾ ؟؟بطرق مختلفه الظهار النتٌجه
ٌعنً المقصود تحلٌل البٌانات للوصول الى نتٌجه
result
ٌكون عندي عدٌد من النتائج احدد المهم منها واظهرها بطرٌقه حلوه وممتعه
وممكن ادعمه بارقام وصور
ممكن فً موضوع فعالٌة استخدام الكمبٌوتر بتدرٌس القرامر
اقول انها طرٌقه فعاله وممتعه ولكن بالنسبه الشخاص ثانٌه ال

ممكن احط عدد الطالب اللً سوٌت علٌهم البحث واكتب ارقام اللً استفاد او ال
ٌعنً مو بس نتاٌج ولكن تحلٌل لها ومناقشه
conclusion
البحث الطوٌل ٌحتاج لخاتمه
تكون ملخص عن البحث
لتذكٌر القراء بما قمنا به بالبحث
bibliography
الفهرس او قائمة المراجع
تعطٌنا اسماء الكتب
ممكن نستخدم طرٌقه خاصه لتقدٌمه

محاضره 3
abstract
هو عباره عن ملخص للبحث كله
وفً التعرٌؾ عندنا له  0مفاتٌح
1- summary
2-completed
)3-makes the reader wat to learn more (interest
ٌعنً ان هو ملخص كامل للبحث ٌجعل من ٌقرا البحث ٌرؼب فً قراءه البحث ومعرفته اكثر
تكتب بعد انتهائك من كتابة كل شً فً ناس كثٌر تؽلط وتكتبه فً البداٌه  abstractاهم نقطه ان

الزم تفهم ان هذا الملخص لٌس مجرد نسخ ولصق واعٌد وانبهه هذا ٌعتبر سرقه ادبٌه جرٌمه كبرى
ممكن تعتقد الموضوع سهل بس نسخ ولصق لكن هذا مجهود ؼٌرك تنسبه لنفسك

عادة الٌحتاج ان ٌكون اطول من صفحه
كلمه 100-200-300-500
حجمه ٌختلؾ وٌعتمد على حسب موضوع البحث
الزم ٌكون مشابه لبحثك مشابه هنا انتبه مو معناها نسخ ولصق
اول ما ابدا البحث كأنً ابدا من والشً من الصفر شوي شوي اطور الحث حتى اتوصل للبحث حقً
 abstractعناصر ال
motivation problem statment
اول خطوه
مثال ابدا بالمشكله او تقول لٌه راح تسوي البحث
مثال البحث عن طالب رسبوا فً مادة االنجلش تقول لٌه سوٌته؟؟الن فً عدد كبٌر رسب فً هالماده
ٌحبون ٌتركونها فً االخٌر عشان نحاول نخمن النتٌجه  abstractبعض الناس ال تمٌل لٌقول لنا نتائجها فً
وهذا ؼلط

ترجمة المحاضره (4ترجمة االخت أسووووم)
?How to choose a topic
Research to demonstrate not only research expertise in the relevant field but an
appropriate level of originality. One way to achieve this is by a piece of work
which applies existing ideas (e.g. previous findings, theories, research methods) to
a new domain (e.g. provides a competent analysis of new data in terms of an
existing theory or approach). Another way is by a piece of work which proposes a
new and interesting account (maybe a new theory) of existing data. Clearly, the

highest attainable level of originality would be to propose a novel theoretical
account of novel data (a goal all academics strive for but few attain!).
جٌب ان ٌكون البحث ل سٌ فقط إلثبات القدره البحث هٌ بالمجال فحسب بل جٌب ان ٌكون عال مستوى عال من
االصاله
االصاله تعن ان ٌكون موضوع البحث جد ٌد لم بٌحث به احد قبلك ال عٌن ذلك خلق كلمات جد Originality :
ٌدة او
 ) new ways ..تػ ٌر الكلمات ..فبعض االح اٌن االصاله تكون من خالل ا جٌاد طرق مختلفة للق اٌم بالبحث
) means a little different from another
ولتحق ٌق ذلك ذكر طر قٌت نٌ :احدى الطرق عمل فن تنطبق عل هٌ االفكار القائمه )مثل النتائج السابقة
والنظر اٌت و مناهج
البحث ( إلى مجال جد ٌد )على سب ٌل المثال توفر تحل ٌال المختص من الب اٌنات الجد ٌدة من ح ٌ
ث نظر ةٌ
(الحال ةٌ أو النهج
اذا كنت تر ٌد اخت اٌر موضوع عل ٌ
ك النظر ؾ بحوثات سابقه وتنظر الى ا نٌ توقفت تلك البحوث فان ذلك
س عٌط ٌ
ك فكره
 .....لالستمرار
وهناك طر قٌة أخرى ه قطعة من العمل الذي قٌترح ؾ هٌ حساب جد ٌد ومث ٌر لالهتمام )وربما نظر ةٌ جد
ٌدة( من الب اٌنات
الموجودة .ومن الواضح أن أعلى مستوى مٌكن بلوؼه من أصالة هو اقتراح حساب جد ٌد لنظر ةٌ من الب
اٌنات جد ٌدة
هدؾ كل األكاد ٌم نٌ ٌٌ السع لتحق ٌق ذلك ولكن قل ٌل من صٌل ..محاولة العثور على اي روا هٌ ش ج ٌد جدا )
ولكن عل ٌ
ك
 .العثور على موضوع جد ٌد لم سٌتخدم من قبل
Clearly, your chosen topic should be …..
هناك شروط جٌب ان تتوفر اثناء اخت اٌرك للموضوع  ...قسمها الدكتور ل 0
1 one which excites and stimulates your intellectual curiosity, and which is going
to retain your interest throughout the period you work on it.

ٌ ان ٌكون الموضوع الذي اخترته
ٌ ث رٌ و حٌفز الفضول الفكري لد
و حٌافظ على اهتمامك طوال فتره. ك
العمل به
2it may also be a topic which has some direct relevance to your future career
aspirations, or special importance in the context where you normally work (esp. if
you are a teacher)
ٌ أو أهم ة.  عٌن ماتود ان تكون عل هٌ بالمستقبل.. ٌان ٌكون له صله مباشره بطموحاتك المهن هٌ المستقبل ه
خاصة ؾ الس اٌق
ٌ (ح
ث مٌكنك العمل بشكل طب ٌع )خاصة إذا كنت معلما
3It should be a topic which you personally feel confident that you are able to
master within the time available for your research. For this reason, it is important
not to be too wide-ranging in your choice of topic
ٌ جٌب ان ٌكون الموضوع
شعرك شخص ا ٌ بالثقة والقدرة على اثقان العمل ضمن الوقت المتاح للبحث الخاص
 بك.
اي اخت اٌر موضوع محدود.. لذلك من المهم ان ال تكون واسع النطاق ؾ اخت اٌر موضوعك
On the contrary, there are a number of reasons for focusing your research as
narrowly as possible on a topic which is highly circumscribed and specific. One
reason for this is that the existing research literature is growing at such a rapid
pace that it is no longer possible to keep up with the whole of the literature in a
broad field, so that narrowing down your research topic reduces your background
reading to much more manageable proportions. Secondly, the broader the topic
you choose, the more open-ended your research becomes - and the less likely it is
that you will complete it on time (so putting yourself under unnecessary financial,
emotional and intellectual pressure). From this point of view, ‘Language
Acquisition by Bilinguals' is far too broad to be viable as a research topic; by
contrast ‘A case study of the development of personal pronouns in the grammar
of a two-year old bilingual child' is a much more restricted, and hence more
manageable research topic.o note that the weight accorded to the different
components can vary by discipline. For models, try to find abstracts of

( هناك عدة اسباب وراء اخت اٌرك موضوع غ رٌ واسع النطاق )محدود
البحوث االدب هٌ القائمه تنمو بوت رٌة سر عٌة لم عٌد من الممكن مواكبتها ؾ حقل واسع ).بح ٌ
ث تض قٌك ؾ
اخت اٌر
 ..موضوعك قٌلل من حاجتك للقراءة لتكون عندك خلؾ هٌ عن الموضوع وهذا سٌهل عل ٌ
ك كث رٌ ا
ثان ا ٌ كلما كان الموضع الذي تختاره اوسع نطاقا وأكثر انفتاحا كلما قل احتمال ان ٌتم انهاءه ؾ الوقت
المحدد
 ..وتضع نفسك تحت ضؽوط مال هٌ وعاطؾ هٌ وفكر ةٌ ال لزوم لها)
وجهة نظر ..موضوع اكتساب لؽة ثان هٌ موضوع واسع جدا وقابل لالستمرار على عكس اخت اٌرك
لموضوع
دراسة حالة تطو ٌر الضمائر الشخص هٌ والقواعد لطفل بٌلػ من العمر سنت نٌ سوؾ ٌكون اكثر محدود ةٌ
وأسهل
ؾ االدارة والتحكم
Introduction chapter

- ! You start telling us a lot of detail about the method and your results at this
point
- ! Detailed research questions and hypotheses… premature to give them here
أي عبارة امامها استفهام خاطئة
ان تبدأه باسئله بحث هٌ وفرض اٌت  ..× ..أن تبدأ بحثك بالكث ٌر من التفاص ٌل حول االسلوب × 2
والنتائج الخاصة
reasons for doing the work, e.g.
importance as a research topic in itself, in the context of current knowledge in the
relevant field. This entails saying a bit about what general areas of ELT, linguistics
or whatever the study relates to importance for local situation of researcher (esp.
if teacher). This entails possibly a detailed description of what that situation or

context is (e.g. if your study is on writing, then how that is taught throughout the
)educational system etc.
اهم ةٌ موضوع البحث ؾ حد ذاته .ان ٌكون المجال ذو صله ؾ س اٌق المعرفه الحال هٌ ,وهذا ٌتطلب قول
القل ٌل
حول المجاالت العامه .اللؽو اٌت او أي كان من المهم ان ٌكون مرتبط بدراستك او وضعك المحل كباحث
 (.خاصة المدرس)
وهذا ٌتطلب منك وصفا مفصال للحالة او الس اٌق مثال اذا كانت دراستك عن الكتابة فعل ٌ
ك ذكر ك ؾٌ ٌتم
تدر سٌها والنظام التعل ٌم لذلك ....الخ
! The research is presented as having interest only for the researcher's
school/country. Classical research needs to be presented as having wider
implications
ٌتم تقد ٌم األبحاث عن وجود اهتمام فقط للباحث ؾ مدرسة  /البلد ! × .
حٌتاج إلى بحث الكالس ٌ
ك ةٌ الت ستعرض وجود آثار أوسع

to be the subject of your research
حساب طو ٌل من 'مشاكل التدر سٌ ؾ بلدي
ال ش ء منها تتحول إلى أن تكون موضوع البحث الخاص بك ...
founded generalizations with no sources like ‘standards of English have
’become poor in recent years
عدم وجود مصادر لتعل مٌات ال اساس لها مثل معا رٌٌٌ اللؽة االنجل ٌز ةٌ اصبحت فق رٌة ؾ السنوات االخ
رٌة
e study, Significance of the
study, which are really not differentiated in content
مقاطع وعناو نٌ متعددة ومكرره مثل اهم ةٌ الدراسة وأهم ةٌ الدراسة ه ؾ الواقع ال
 .تختلؾ بالمضمون

outline of what will come in the chapters/sections that follow maybe brief
definitions of some key terms to be

ملخص سريع لمحاضره 5

وطبعا المحاضره ترجعون فٌها للرابط او االضافات وهنا تعلٌقات الدكتور علٌها
المحاضره تتكلم عن السرقه االدبٌه
الناس تجً وتقول هذا مجرد نسخ ولصق
ال هذا ٌعتبر سرقه لمجهود ؼٌرك
ان انت تاخذ شً لؽٌرك وتضٌفه لبحثك هذي اٌضا سرقه ادبٌه النك نسبة مجهود ؼٌرك لك
بعدها جاء لتعرٌؾ التألٌؾ وقرئه
بعدها قال

اخذت صور من احمد ٌعنً الزم اوضح فً بحثً ان هذي الصور له مو لً
نسخت كالم اوضح من وٌن مصدره ما انسبه لً
اذا اخذت كالم من الؽٌر كأقتباس احطه بٌن قوسٌن واوضح الكالم لمن
مو اجً اخذ الكالم واؼٌره باسلوبً وانسبه لنفسً الالال
جا بعدها النواع السرقات االدبٌه وقال اتركها لكم تقرونها
قال ممكن تجً وتاخذ نص وتؽٌر الكلمات الصعبه اللً فٌه لكلمات سهله
وتروح تنسبه لنفسك الال هذي بعد سرقه ادبٌه
الزم تقول الحقٌقه ان النص مو لك
لو انا جونً  4طالب نفس بعض بالبحث كلهم رسوب
لحد ماٌتكلم شخص منهم وٌقول ان البحث له هذا ٌنجح الباقً ال

اطلب من احد ان ٌسوي لً البحث النً اٌش كسول مالً خلق ماعندي وقت
وؼٌري سواه وانسبه لنفسً هذي بعد سرقه ادبٌه وان كان الشخص موافق
جا لالعذار الؽٌر مقبوله
انا مرٌض
امً تعبانه
انا بس نسخت  0صفحات ومشً البحث
هذا مو مقبول واساسا دٌنا االسالمً ٌعتبر هالشً سرقه
مو تجً تناقشنً ان بالمدرسه كنت اسوي وعادي اخذ درجات
ال ٌاحبٌبً هنا ؼٌر مسموح
وال اجً مثال اخذ مقوله لشخص واكتبها بدون االسم واجً اقول وهللا نسٌت مابدور خالص
الالالال ترجع ٌعنً ترجع وتدور وتحوس
حتى لو المقوله من موقع اون الٌن تكتب المصدر
الباقً قراه وقال شوفوا التعارٌؾ

محاضره 6
literature review

شخص ٌسوي بحث عن تعلٌم االطفال القواعد القرمر ٌعنً وعنده استبٌانات لكن ماٌبؽى ٌستخدمهم اٌش
البدٌل ٌعمل مقابله لالطفال
الزم اوضح مو بس اقول فالن قال
ٌعنً مو نقل للكالم وبس الزم شرح وتوضٌح
عندكم بالملزمه هنا النقطه اللً قدامها عالمة تعجب هذا شً مانسوٌه
فً

literature review
ماتحتاج كل شً توضحه
 specificالمهم عندنا
ٌعنً
مو الزم كل شً ٌذكر بس االشٌاء المهم والتقارن بحثك ببحث اشخاص اخرٌن
ولو كنت تروي قول لشخصٌن
متناقضٌن
الزم ترجع تبٌن للقارئ انت مع من فٌهم
او توضح وجهة نظرك
ماتترك الوضع معلق وبس
ماهً مكان تحط فٌه النتٌجه النهائٌه literature review
والزم ماتكون سرد وبس ال
بس االشٌاء المهمه فقط
بعدها حط رابط لالطالع فقط
والزم طبعا ماتكون طوٌله
قال مثال بحثك  0االؾ كلمه ٌعنً الرفٌو بٌكون الؾ فقط
مفهوم؟؟
هذي هً كل المحاضره
اٌوه صح

قال الزم ٌكون فً توضٌح للكلمات الصعبه
key term

وانها شً حلو فً بحثك
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الزم ٌكون عندنا جدول وبرنامج اعمال
حق البحث
اختار عنوان جٌد
وموضوع جدٌد او ٌكون ماناقشوه بشكل كافً
راح ٌكون عندك عٌنات
تختاره
اختار فكره جٌده
تجمع معلومات عن موضوعك
بطرق مختلفه
فكره ماطرحت من قبل
او لم تتم مناقشتها بشكل كافً
والزم تتاكد من هالنقطه
تعب الواحد من المواضٌع المستهلكه
والزم ٌكون البحث دقٌق علمٌا
مو بس كالم ومش حالك
ممكن انسان او حٌوان او نبات  populationقال ان
 sampleبناخذ منهم عٌنات اللً هً
ممكن ٌكون اختٌار العٌنات عشوائً

بس ٌقولك ٌجً واحد

ٌبؽى النتائج جٌده او على كٌفه
ٌقوم ٌختار العٌنات اللً على مزاجه
الالالال الزم تكون محترؾ الزم تكون عٌناتك دقٌقه
لٌه؟؟
الن هذا راح ٌؤثر على بحثً
ونقطه اخرى
الزم تكون العٌنات كافٌه
مثال بسوي بحث عن اطفال العرب واخذ بس  4او  5اطفال
ماٌنفع ابد
قول  52او ٌ 022اهلل تمشً
اذا مو كثر
الزم تكون واضح فً بحثك
والزم عٌناتك تكون مقبوله
بعدها ٌرجع لعناصر البحث قلناها بالبداٌه
ٌقول ان فً عدة طرق للحصول على العٌنات
االستبٌانات
المقابالت
طبعا حجم العٌنه ٌتوافق مع البحث

 skipفً نقطه قال هذي
retropective
هو ٌقول على حسب البحث
احٌانا ٌكون ٌحتاج بس استبٌانات
واحٌانا ال الزم نقابل االشخاص
ونسال
ونسجل كل كلمه
ٌقول الزم تكون محترؾ فً بحثك

محاضره 8

هنا تعوذوا من ابلٌس قبل
ٌقول هنا بالبداٌه ٌكون عندي مجموعتٌن نقارن مابٌنهم
ٌعنً رجال وحرٌم مثال
او مجموعه وحده واشوؾ االخالفات داخلها
ٌعنً انا ادرس ذكور واناث
الرجال وجهها لوجه
والحرٌم ال بالكامٌرا
ٌعنً هنا استخدمنا طرٌقتٌن ؼٌر
ؼٌر لكل مجموعه treatment
واقارن بٌنهم
او مجموعه وحده اطفال واعلمهم القرمر

واشوؾ االختالؾ بٌنهم مٌن اسرع هنا
نفسه وال؟؟ treatment
نفسه
هذا الفرق بٌن المجموعتٌن والمجموعه الوحده
الرسمه
ٌقولك انا هنا اختار واقسم الناس مجموعات
احٌانا ٌكون التقسٌم معقد
واحٌانا ال بسٌط
اللً بعده هذا مثال ٌقولك
اول اختبار اعطٌهم عن المفردات
ابؽى اشوؾ مدى الكلمات اللً ٌعرفونها هذا اول اختبار
بعدها ابؽى اسوي اختبار ثانً مدى مقدرته على استخدام هالمفردات بالكتابه
هذا ثانً اختبار
اطلع نتاٌج اول اختبار وثانً اختبار اقارن
واخذ طالب خذ اعلى درجه باختبار المفردات اشوؾ كٌؾ وضعه بالكتابه واقارن درجته
اشوؾ هو قدر وتمكن من الكتابه او ال
اٌش اسوي  order effectبعدها قال عشان اتجنب
الطالب نفسه  orderالزم ٌكون
ٌعنً ماٌكونوا مختلفٌن اساسا واجً اقارن مابٌنهم
ٌعنً نفس المنهج ٌكونوا ونفس االختبار
ٌعنً نفس االسلوب اسوي معاهم
مو اجً مثال اشرح له عن طرٌق االب توب
وواحد ال عن طرٌق كتب

واجً اختبر واقارن
ال اختلؾ الوضع
اخر فقرتٌن
ٌقول مثال اجٌب اطفال عندي واعلمهم القرمر
وابؽى اعرؾ بعد  02سنٌن اٌش اللً قدروا ٌحتفظون فٌه من اللً تعلموه
فقال عندنا خٌارٌن
االول اجٌب اطفال عمرهم  6سنوات وناس عمرهم 06
واقارن بٌنهم
او عاد اصبر  02سنٌن لحد ماٌكبرون عاد حط فً بالك لو كان عند ٌ 022مكن تحصل 02
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هنا ٌقول ان فً كل بحث عندنا شً اسمه متؽٌر مستقل
ٌعنً ماٌأثر فٌه عنصر او شً ثانً
مثال الحٌن عندنا مجموعتٌن بدرس تاثٌر الكمبٌوتر للتعلم
االولى بعطٌهم كمبٌوتر والثانٌه ال تست بوك
الحٌن المتؽٌر المستقل هنا اٌش؟؟
الكمبٌوتر
هذا مثال للسؤال باالختبار
والكمبٌوتر ٌعتبر مستقل ماٌتاثر بعامل ثانً او ٌعتمد علٌه
)النوع الثانً الؽٌر مستقل (ٌاثر علٌه عامل اخر
ٌعنً عندي مجموعتٌن

واقٌس او اقارن بٌنهم
مثال ذكور واناث وبشوؾ اي مجموعه استٌعابها اكثر
او اسرع
ٌعنً ٌعتمد على القٌاس
اخر تعرٌؾ
ٌعنً اٌش االشٌاء اللً باستخدمها للقٌاس ومادقق قرا
ومشى
من اٌش جاٌه؟؟  theoryهنا قال
literature

وهذا شً مهم مع تعرٌفها
حق الهٌبوو
تعرٌؾ الهٌبو وهو وصؾ او توضٌح العالقه بٌن المتؽٌرات
والزم تفهم اطرح اسئله مالها اجابات من قبل
اسئله جدٌده فً بحثك
بٌقول االسئله اللً ممكن تطرحها احٌانا تالقً اجابتها عن طرٌق البحث والقراءه والتخمٌن
المهم ٌقول اكتب توقعً مثال ولمن اسوي البحث ٌطلع توقعً مو فً محله
ٌقول التؽٌر توقعك لوسمحت
خلٌه مو شرط ٌكون صحٌح شً عادي
مو تروح تؽٌر اللً كتبته
بعدها عطى رابط وقال لالستزاده
وقال فكر كٌؾ تجمع العٌنات لبحثك واالستبٌانات
وقال التختار عٌنات تناسب مزاجك

وال النهم عاجبٌنك
عشان اال تثبت وجهة نظرك ال
خلك صادق ومتمكن فً بحثك
ٌعنً مو النك تحب الكمبٌوتر اال بتطلعه ؼصب انه نافع

محاضره 11

ٌقول هنا العمٌد تبؽى تختار قطعه للطالب
الزم تحط فً بالك ان الموضوع مو ببساطه اي قطعه وخالص
الزم تجٌب قطعه تكون على مستوى استٌعاب هالطالب
ٌعنً تراعً نقطتٌن الكلمات وطول القطعه
وكٌؾ اعرؾ هالشً
اقرا القطعه واشوؾ هل هالكلمات انا عطٌتهم اٌاها قبل او مرت علٌهم من قبل او ال
والزم ٌكون طول القطعه ٌوازي مستواهم
مو اجً لمبتدئٌن واعطٌهم  0صفحات
 :Dال ٌعنً هنا خلً عنك الدالخه وشؽل مخك ٌالحبٌب
بعدها ٌقول وش االشٌاء اللً اعتربها كلمه
اٌش تعرٌؾ الكلمه
 iوجاب القطعه وفٌها ضمٌر
 typeتكرر ست مرات قال هنا عندي شً اسمها
 takenوشً اسمه
 takenوالتكرار  5مرات اسمه  iهو الضمٌر  typeالنوع

 long longerوقال لو بنبحث عن الكلمات مثل
 word familiesهم نفس الكلمه او ال راح نرجع لل
كٌؾ اعرؾ طول القطعه؟؟
الزم تعدوا الكلمات
الجزء اللً بعده بس قراه
 t unitوقال هذي
اخر جزء قال
االخطاء المنتشره
فً القواعد فً السبٌلنج
فً الكتابه
 l1وقال
لها كلمات وقواعد فاحٌانا الواحد ٌشتبه علٌه لمن ٌكون ٌتعلم لؽتٌن  l2لها كلمات وقواعد و l1
فً ٌجً ٌحوس الدنٌا
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من شرح الدكتور
ٌقولكم عمٌدنا العزٌز الزم تستمتع بالبحث وتعمل علٌه بجد بنفسك من االلؾ للٌاء
فً طرٌقه مشهوره لجمع البٌانات وهً االستبٌانات
بس ٌقول هً مو مثل ماتعتقدون عمل سهل

انا بالبحث ما اقولك ؼٌر كالمك او كلماتك ال لكن اقولك اضؾ معلومات لبحثك
التقول ما اقدر او ما اعرؾ انا موجود هنا عشان اساعدك
ممكن تخلً ناس تسوي البحث صح لكن اقولك ال
ابدا البحث بنفسك والتتوقؾ
مثال عندنا عنوان
ماهو اعتقادك عن استخدام الكمبٌوتر فً الكالس
مثال احد ٌقول الال لٌه؟؟ٌقول الن الطالب ٌنشؽلون ٌدخلون اشٌاء اخرى العاب وٌوتٌوب
 :Dمثل حالتنا
بس ممكن فً وجهة نظر اخرى ال تقول انه جٌد
وهذا كلها تحطه فً اعتبارك وانت تسوي االستبٌان
االستبٌان هذا ما ٌتعلق انت وش تعتقدالالال
ٌتعلق باالخرٌن اٌش ٌعتقدون
عندي مجموعتٌن
وحده تعتقد ان الكمبٌوتر جٌد بنسبة  05بالمٌه ووحده تعتقد انه ؼٌر جٌد بنسبة  00بالمٌه
دوري هنا اوضح لٌه
 older peopleمثال ثانً مجموعه كانوا
واللً ٌقولون جٌد مثلنا مبزره
ٌقول فً اراء ومعتقدات ممكن تحطها فً بالك

وهً اساسا معتقدات سلبٌه
مثل اللً ٌجً ٌقول ال وهللا مانتعلم انجلش
لؽة كفار ومن هالكالم

 attitudeهذا شرح حق
 non lingusticقال بعدٌن عند
 have not to do to languageهذي اسئله
وطبعا كل المعلومات والمواقؾ وؼٌره زي العمر والجنس الخ اجمعها لٌه
النً باحتاجها للتوضٌح زي ماوضحت لٌه فً ناس عارضت استخدام الكمبٌوتر الن اؼلبهم كبار بالسن
 think aloudبعدها شرح
وقال طبعا خذناه قبل ٌعنً كٌؾ مثال عندي سؤال واجابات
خٌارات لمعنى كلمه واقول بنفسً ال االولى كلمه
والثانٌه ال حال
االجابه تصٌر الثالثه النها صفه
 think aloudهذا هو المقصود ب
طولوا بالكم تونا مطولٌن نقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة
فً عندنا انواع
grammatical judgment task
قال عندي طالب اعطٌهم سؤال واطلب منهم الحكم
اذا هو صح او ؼلط
عشان اعرؾ وهللا عارفٌن القرامر او ال
هذي طرٌقه 0
 think aloudبعدها اللً شرحتها
immediate retrospective report after ask
بعد ماانهٌت االستبٌانات
تبدا تسالهم بعض االسئله

تتاكد من المعلومات اللً انت تبؽاها
من اسمها مجرد تتكلم معاهم وتسال اسئله بس انتبهوا انت ماعندك اسئله مجهزه قبل open interview
ٌ you dont have aset questiionعنً
تسال اسئله وتاخذ معلومات
تعطً الطالب او تسالهم عن اشٌاء فً فتره معٌنه diary type of report
ممكن تكون الفتره ٌوم او ٌومٌن
ومن خالل هالفتره هذي ممكن تعرؾ وتاخذ معلومات كٌؾ مارسوا اللؽه خاللها
بعدها
structured interview
تكون عندك مجموعه من االسئله محدده  5او  7او9
وتطلب منهم ٌجاوبونها
صح عندك اسئله بس ممكن تزٌد  semi structureانواع اللً اسمه
الستركشر انتبههوا ماتزٌد وال سؤال
بس تكتفً باللً عندك
بس تحتاج تحط دائره على الجواب closed questionnaiers
من اسمها تسال اطلب اسئله وتكتب االجابات open questionnaires
قول ان جمع البٌانات والمعلومات فً المقابالت صعب
احتاج اسمع واكتب
واحٌانا اترجمه
طبعا الجزء اللً باقً قال التهتمون بس اعرفوا الطرق واالنواع والتولز
نجً للنموذج
االستبٌان

اول ؼلط فٌه االسم الزم نحط بٌن قوسٌن انه اختٌاري فً ناس ماتحب
احد ٌعرؾ من هً فممكن حتى ماتجاوب
ثانً ؼلطه االعمار متقاربه

الزم ٌكون فً تفاوت ناس ماتحب تقول عمرها
فاٌش الحل نخلً العمر
اول شً تحت 08
ثانً شً من 00-09
ثالث شً من 05-00
اخر شً من  06وفوق
السؤال اللً بعده
المفروض اكتب انه اذا اجابتك ال ماتعرؾ لؽه اخرى
خالص السؤال اللً بعده التجاوب
ماٌنفع اقول تعرؾ واٌش اللؽه
الزم ٌكون فً تفصٌل اكثر
الحٌن انا امسك سؤال سؤال واقولكم اٌش الؽلط فٌه
فً االستبٌان
اول ؼلط كان االسم وعدلناه
ثانً ؼلط االعمار وعدلناها
ثالث سؤال الؽلط فٌه ان ممكن الشخص ماٌعرؾ لؽه ثانٌه فجوابه بٌكون ال وهو حاط بنفس السؤال اٌش
اللؽه
فانا المفروض اكتب اذا جاوبك ال خالص سؤال اٌش اللؽه احذفه او التجاوب
 at homeالسؤال اللً بعده ٌسال عن استخدامه للؽه

 out sideممكن  at homeطٌب الؽلط هنا فً ناس ماتسخدمها
 usuaalyاو باالجابات بعد محدد  0خٌارات وممكن ٌكون جواب الشخص
وهو مو حاطه فهذا كمان ؼلط
 leading questionهذا السؤال ٌعتبر  do you agreeالسؤال اللً بعده
هذا النوع من االسئله تجنبوووووه
ٌعنً كأنك تجبر االوادم اال توافقون
وطقتها اشطبها والتفكر تسال كذا are you with,do you agree
 agree or notوتحط االجابات  what do you thinkممكن تقول
فً مشكله بالسؤال ثانٌه ان هالسؤال ٌعتبر متعدد ٌعنً سؤالٌن فً واحد ٌعنً ممكن انا اوافقك باالول
والثانً ال فتجنبووووا هالنوع من االسئله
اقسموها
نجً لالسئله االخٌره واجاباتها
عندي  variable 0سؤال
1- people atitude and beliefs
2 age
من المستقل وؼٌر المستقل
المستقل ماٌعتمد على الثانً
وؼٌر المستقل ال ممكن ٌاثر فٌه العامل االول
 attitudeالعمر طبعا هو المستقل الن مابٌتاثر ب
ممكن تتاثر بالعمر  atitudeلكن
السؤال اللً بعده كتب الجواب هذا
older people will prefer to use welsh more than young
وجواب اللً بعده قال بعدٌن نتكلم بس راح اكتبه

count the answers and then from the computer you can generate the graphs and
columns

محاضره 12

your research variables
المتؽٌرات الن هذا شً مهم جداا  variablesفً موضوع بحثك الزم تحدد

 welshكلمنا بالمحاضره السابقه عن تعلم لؽة
 age and attitudeوكان فٌه متؽٌرٌن
وقلنا ان العمر متؽٌر مستقل ٌؤثر على اعتقادات او معتقدات الناس حول تعلم اللؽه
كل ماكان عندنا متؽٌرات اكثر كل ما كبر البحث
كل ماقلت المتؽٌرات راح ٌصؽر البحث
ممكن اوجد عامل ثالثت ؼٌر العمر والمعتقدات مثال
للناس background
ٌعنً ندي ناس متعلمه وناس ال
فً اباء لبعض الناس ؼٌر متعلمٌن هالفئه ممكن ٌؤثرون على بحثً لو شملتهم فٌه
فتحتاج هنا انك توقؾ هالمتؽٌر
 political viewعامل اخر
ٌ situationعنً هل فً عندك نظرٌات راح تؽٌر
هذي النظرٌات او هذا العامل اٌضا راح ٌؤثر على بحثً
راح نتكلم هنا عن المتؽٌرات االساسٌه واٌضا المتؽٌرات االخرى
عامل اخر هو الجنس (ذكر وال انثى) فً فروقات واختالفات بٌن الجنس

فهل راح اخلٌها تأثر على بحثً او راح اتحكم فٌها
الفكره من المحاضره الزم تعرؾ ان فً متؽٌرات اساسٌه تأثر على بحثك
والزم تتحكم فٌها بشكل صحٌح بطرٌقه او باخرى
عشان تركز علٌها  centralالزم تحدد اٌش المتؽٌرات االساسٌه واقول هنا
فتقول عندي متؽٌرات اساسٌه فً بحثً وعندي متؽٌرات اخرى تحٌط بالبحث
ماحد ٌجً ٌقول هذه هً المتؽٌرات اللً تاثر فً بحثً فقط ومافً ؼٌرها
ال قول هذا اللً راح ٌكون التركٌز علٌها
والعوامل االخرى استبعدتها الن مافً وقت مثال
او البحث محدود
وطبعا مافً بحث ممكن ٌشمل كل المتؽٌرات

المتؽٌرات االساسٌه هً االساس فً بحثك او االساس فً نظرٌة بحثك
مثال عندنا تعلم اللؽه وكان عندنا عاملٌن العمر والمعتقدات هً االساسٌه
ممكن تجً توقل الجنس ال هذا متؽٌر لكن لٌس اساسً
المتؽٌرات ممكن تكون  0او  0او 0
لو كان واحد ألتزم فٌه وناقشه
اثنٌن مثال العمر والمعتقدات
مثل العمر والجنس وتأثٌرهما على المعتقدات 3
للفائده فقط  multivariateلحد  the jargonالجزء من
 moreعندنا عاملٌن اساسٌن مثال العمر والمعتقدات اذا فهمتهم راح ٌساعدنً انً افهم اللً تكون
complicated
 research questionالعمر والمعتقدات اقدر اقسمها الى العدٌد من
مثال العمر الى ٌافعٌن وكبار سن

الجنس الى اراء الذكور واالناث
بعدها مثال لتعلم اللؽه االنجلٌزٌه عند التٌوانٌن
ل  02استراتٌجٌه للقراءه  checkوتبؽى تعمل
تذكرون بالنثر اخذنا العدٌد من استراتٌجٌات القراءه
skiming
metaphore
وؼٌرها
عندك الحٌن  02استراتٌجٌه وتبؽى تشوؾ المتعلمٌن كٌؾ ٌستخدمونها فً القراءه
هل هً فعاله او ال
فممكن تضٌؾ متؽٌر الجنس مثال وتستخدم االستراتٌجٌات لالناث والذكور
فكل ماقسمنا المتؽٌرات راح ٌصٌر عندي تفاصٌل اكثر
مثال  02استراتٌجٌه لذكور و 02لالنثا صاروا 42
 hypthesis and research questionولكل استراتٌجٌه فً
افضل من االناث  skimingمثال فً استرتتٌجٌه واحد وجدت الذكور ٌستخدمون

وعند  0وجدت ان االنثا ٌستخدمون تخمٌن المعنى اكثر من الذكور
وهكذا
بعدها وضح بعض االختصارات
EVS=explaining variable
DVS=dependent variable
IV=factor
بعدها شرح ان مو كل البحوث تجرٌبٌه

مثال استخدام الكمبٌوتر تجرٌبً
لكن بالنسبه للمعتقدات واالراء نسمٌها دراسه
cv=control variable
ٌعنً متؽٌرات اتحكم فٌها او تحتاج الى كونترول
مثال فً بحثك اخذت بعض العٌنات للرجال والنساء وتقول باالخٌر
انك تحكمت فً متؽٌر الجنس فً النتٌجه تذكر هذا
فٌسالون كٌؾ ؟؟
تقول انك احضرت عٌنات من الذكور واالناث
وكلهم ساهموا باجابات فً بحثك
او تقول من البداٌه انا تحكمت بمتؽٌر الجنس
فكان بحثً عن الذكور واستبعدت االناث
او

تقول من البداٌه مثال ان بحثً شمل عٌنات للذكور واالناث
من ؼٌر ماتدخل فً تحلٌل من اراء كل جنس او تحلٌل عن الجنس
فتكون نتٌجتك بدون او مو متأثره بالجنس
مثال تبػ مقارنه بٌن الرجال والنساء وماتبؽى العمر ٌؤثر على بحثك
فتاخذ مدى واحد للعمر او عمر واحد للكل

هنا انا تحكمت بالعمر
او تتجكم بالجنس فتختار ذكور فقط
ابؽى استبعد متؽٌر الجنس فً بحثً اقول من البداٌه ان عٌناتً ذكور واناث وال تطرق لهالشً بعدٌن
او اقول ان عٌناتً شملت الذكور واالناث لكن هالشً ماٌاثر على بحثً

وال راح اتطرق له فً البحث
الباقً قال اتركم تقرونه
وجا لعباره
in much language research ideal control is not possible
وهذا صحٌح جدا ومهم
عندنا طرٌقتٌن للتدرٌس وحده بالكمبٌوتر ووحده ال
 fully experimentally designاعتبرها
and
fully control
??why
الن المجموعه اللً بدون كمبٌوتر اعتبرها تحكمت فٌهذا المتؽٌر واستبعدته
اٌضا هنا عندي فصلٌن مو محتاج اخذ عٌنات عشوائٌه
وممكن ٌطلع الفصل االول افضل من الثانً او فٌه طالب متفوقٌن هذا الشً ماقدر اتحكم فٌه

Good luck..
#Another day

