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 الخطط البحثيت غير التدريبيت -ب

Non-experimental research design 

 

 . تعريف 

 التدريبيت .ب القيام بالخطط البحثيت غير اسبأ 

 . ومارج الخطط البحثيت غير التدريبيت 

 طشفخ( خطؾ ثؾض١خ ٚطف١خ ِطٍمخ(.                         

 ػاللخ ِزجبدٌخ خطؾ ثؾض١خ ٚطف١خ راد                        ػاللخ ِزجبدٌخ  

 (. خطؾ ثؾض١خ ٚطف١خ ِغزمج١ٍخ ) رٛلغ                                                

 خطؾ ثؾض١خ اعزؼبد٠خ.                                      

 :أوىاع أخري مه الخطط  البحثيت 

 اٌّغؼ. -

 دساعخ ؽبٌخ. -

 تعريف:

ٟ٘ ػجبسح ػٓ اٌخطخ اٌزٟ ٠ؼزجش اٌجبؽش ف١ٙب ػٕظش أٚ ػبًِ عٍجٟ, ؽ١ش أٔٗ  الخطت البحثيت غير التدريبيت:

 ٠غّغ اٌّؼٍِٛبد ثذْٚ ِٕبٚسح أٚ رذاخً أٚ رمذ٠ُ أٞ رغ١ش عذ٠ذ أٚ ػالط.

 أسباب اختيار الخطط البحثيت غير التدريبيت:

 المتغيراث المستقلت هي مىروثت وال يمكه المىاورة عليها : -1

اٌّزغ١شاد اإلٔغب١ٔخ أٚ ا١ٌّّضاد اٌزٟ ر١ّض اإلٔغبْ اٌزٟ رىْٛ ِٛسٚصخ ١ٌغذ خبػؼخ ٌٍغ١طشح ٠ٛعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

 اٌزغش٠ج١خ ِضً اٌؼّش ٚاٌغٕظ ٚاٌطٛي ٚاٌؼشق ٚاٌزشخ١ض اٌطجٟ.

ال ٔغزط١غ أْ ٔزشبٚس أٚ ٔزجبؽش ؽٛي اٌزشبخ١ض اٌّخزٍفخ ٌٍّشػٝ اٌمبد١ِٓ ٌٍّغزشفٝ ف١ّب ٠زؼٍك ثذساعخ  ِضبي:

 " ٍك ِب لجً اٌؼًّ اٌغشاؽٟخ١ض ػٍٝ اٌمرأص١ش اٌزش" 
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 اعتباراث أخالقيت فيما يتعلق بالمىاورة: -2

ثؼغ اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ ٠ّىٓ أْ رغشٜ ػٍٝ إٌّبٚسح وزى١ٕه ٌٚىٓ ٠غت أال رغشٜ ٘زٖ إٌّبٚسح ألعجبة 

 أخالل١خ.

 ٌمبػ شًٍ األؽفبي , عبث١ٓ أٚ عبٌه ِٚؼذي رٛارش ؽذٚس األِشاع: ِضبي:

 :              عبٌهIِغّٛػخ 

 ِؼذي ؽذٚس اٌّشع.               ٓ                       :            عبثII١ِغّٛػخ 

 :           ال ٌمبػIIIِغّٛػخ 

 ٘ىزا ثؾش ال ٠ّىٓ اٌم١بَ ثٗ الػزجبساد أخالل١خ / لب١ٔٛٔخ.

 قيىد عمليت علً المىاورة: -3

 ػذَ وفب٠خ اٌٛلذ. -

 ال ِالئّخ, ػٛائك. -

 فٟ اٌزؼبْٚ.ٔمض  -

 ٔمض فٟ وفب٠خ االػزّبد اٌّبٌٟ. -

 أوىاع الخطط البحثيت غير التدريبيت:

 .) ٚطف١خ ربِخ ) طشفخ 

 .ػاللخ ِزجبدٌخ 

 .ٜأٔٛاع أخش 

 Pure Descriptive وصفيت صرفت: - أ

رىْٛ اال٘زّبَ. ٚاٌزٟ راد  ٌخ اٌغبس٠خ ٌٍظٛا٘شاٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ ٘ٛ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌؾب

 ٌٛطف ِبرا ٠ٛعذ فٟ ِظطٍؼ رىشاس اٌؾذٚس ) ٚعٛد أٚ غ١بة ( ثذالً ِٓ ٚطف اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّزغ١شاد.

 " رؾذ٠ذ ٔغجخ اٌؾًّ فٟ ػّش اٌّشا٘مخ فٟ ؽّبح ". ِضبي:

 " ٔغجخ ؽذٚس اٌّٛا١ٌذ غ١ش اٌطج١ؼ١١ٓ ػٕذ إٌغبء اٌٍٛارٟ لطؼٓ اعزخذاَ ؽجٛة ِٕغ اٌؾًّ ".       

 ، " ِؼذي ؽذٚس عشؽبْ اٌضذٞ فٟ ِٕطمخ اٌظبث١ٔٛخ " عشؽبْ اٌشئخ فٟ إٌّطمخ اٌغبؽ١ٍخ " " ِؼذي ؽذٚس     
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 ِّٙخ اٌجبؽش فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌخطخ ٘ٛ: ٚطف اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ ١ٌٚظ ا٠غبد اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد.

 األػشاع اٌؼبؽف١خ. -

 ػٓ ِزغ١شاد, اٌجبؽش ٠غؼٝ ٌٛطفٙب فمؾ ثذْٚ أْ  حغغ١ّخ ) اٌف١ض٠ٌٛٛع١خ (.       وٍٙب ػجبساألػشاع اٌ -

 ٠غذ ػاللخ اٌٛاؽذح ثبألخشٜ.              اٌؼّش.                                             -

 اٌؼٕب٠خ اٌظؾ١خ. -

 األد٠ٚخ. -

 ِشؽٍخ اٌؾ١بح اٌؼبئ١ٍخ. -

 

 Past facto correlation: متبادلت ) عالقت متبادلت ( - ب

  descriptive   correlationِزجبدٌخ:ٚطف١خ راد ػاللخ 

بي أٚ ِٕبٚسح ٟٚ٘ خطخ اٌجؾش اٌزٟ رىشف اٌؼاللبد اٌذاخ١ٍخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد راد اال٘زّبَ ثذْٚ أٞ رذاخً فؼ  

 ٌٍّزغ١شاد اٌّغزمٍخ ثٛاعطخ اٌجبؽش.

 األعجبة (. إٔٙب فمؾ رظف اٌؼاللبد اٌّٛعٛدح أطالً ثذْٚ فُٙ أٚ ششػ وبًِ ٌٍطش٠ك اٌغججٟ اٌّؼمذ اٌّٛعٛد )

 ". " ٟ٘ ػاللخ ١ٌغذ عجج١خ ثطج١ؼزٙب

 ػٍٝ عج١ً اٌّضبي: " ً٘ اٌشعبي أوضش ١ِالً ِٓ إٌغبء ١ٌظجؾٛا وؾ١١ٌٛٓ؟ "

 ١ٌٚظ " إرا وبْ اٌشىً اٌخبص ٌٍظجغٟ اٌغٕغٟ عججبً ٌٍزأ٘ت ٌإلدِبْ أَ ال ".

 ٕٚ٘ب اٌغٛاة عٛف ٠ىْٛ عٛاء ٔؼُ أَ ال ٌٍغؤاي.

اٌؾبػشح فٟ اٌٛلذ ٚاٌّىبْ ثذْٚ رؼ١ّّبد ألْ ٔزبئظ اٌجؾش ال رؼزّذ ػٍٝ ػاللخ عجج١خ ٚاٌغٛاة ٠ظف اٌؾبٌخ 

 ث١ٓ اٌؼٛاًِ اٌٛساص١خ فٟ اٌشعبي ٚاٌىؾ١ٌٛخ.

 Retrospective R.D خطؾ ثؾض١خ اعزؼبد٠خ / اعزؼبدح أؽذاس ِبػ١خ / :

بي: عشؽبْ اٌشئخ أٚ ٔمض اٌٛصْ اٌّزغ١ش اٌزبثغ فٟ اٌؾبػش " ِضاٌؾب١ٌخ /اٌؾبػش/زظب٘شاد بٌث ٠جذأ اٌجبؽش ٕ٘ب

 اٌٛالدٞ" صُ ثؼذ رٌه رشثؾ رٌه ثغجت افزشاػٟ ؽبطً فٟ اٌّبػٟ ) ِضبي : اإلدِبْ أٚ اٌزذخ١ٓ (.

إراً: ٘ٛ اٌجؾش اٌزٞ ٠جذأ ثّالؽظخ اٌّزغ١ش اٌزبثغ ٚثؼذ رٌه ٠ز٘ت إٌٝ اٌّزغ١ش اٌّغزمً, ٚثّب ال ٠شجٗ األثؾبس 

 خ ( اٌزٟ رز٘ت ثبالرغبٖ اٌّؼبوظ.اٌزغش٠ج١خ ) ػٍٝ ػىظ ألثؾبس اٌزغش٠ج١
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ِضبي: " ٠جذأ اٌجبؽش ثبألؽفبي اٌٌّٛٛد٠ٓ ثزشٛ٘بد ٠ٚجؾش أٚ ٠شثؾ اٌزشٖٛ ثجؼغ األعجبة االفزشاػ١خ اٌّبػ١خ 

 اٌزٟ ؽظٍذ خالي اٌؾًّ " . " اٌؾظجخ ".

 Prospective R.D خطؾ ثؾض١خ ِغزمج١ٍخ / رٛلغ اٌّغزمجً:

 .أعجبة ِفزشػخ صُ رز٘ت ٌألِبَ فٟ اٌٛلذ ٌزالؽع رأص١شاد ِفزشػخٟ٘ اٌذساعخ اٌزٟ رجذأ ثفؾض 

 .Yِزغ١ش ِغزمً ..........ٚلذ .......... ِزغ١ش ربثغ  X : ٠جذأ ٕ٘ب

 " اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؾظجخ ٚاٌزشٛ٘بد " مثال:

وٕز١غخ " اٌجبؽش ٠ش٠ذ أْ ٠ؼب٠ش أٚ ٠م١ظ اٌفشػ١خ ثأْ ِؼذي ؽذٚس اٌؾظجخ خالي اٌؾًّ ٌٗ ػاللخ ثبٌزشٛ٘بد 

 ؽزٝ ٠ؼًّ ٘زا اٌجؾش اٌّغزمجٍٟ, ٠جذأ اٌجبؽش ثؼ١ٕخ إٌغبء اٌؾٛاًِ ) ِغّٛػز١ٓ (

 ِغّٛػخ أٌٚٝ أط١ت ثبٌؾظجخ فٟ اٌؾًّ              ِالؽظخ ؽظٛي اٌزشٛ٘بد فٟ وال اٌّغّٛػز١ٓ. .1

 ِغّٛػخ صب١ٔخ ٌُ رظت ثبٌؾظجخ فٟ اٌؾًّ .2

أػٍٝ فٟ أٞ ِغّٛػخ ٌٚىٓ ال ٔغزط١غ أْ ٔغزٕزظ أْ ٔز١غخ ٘زٖ اٌذساعخ عٛف رمٛي أْ ِؼذي اٌؾذٚس وبْ 

 اٌؾظجخ وبٔذ عجت اٌزشٛ٘بد.

 

 االختالفاث بيه الذراساث المستقبليت واالستعاديت:

 الذراست المستقبليت الذراست االستعاديت

صُ ٠ز٘ت  وّزغ١ش ربثغ٠جذأ اٌجبؽش ٕ٘ب ثبٌزظب٘شاد 

 ٔؾٛ اٌخٍف ٌشثطٙب ِغ اٌغجت االفزشاػٟ. 

       Y               X 

صُ ٠زؾشن  وّزغ١ش ِغزم٠ًجذأ اٌجبؽش ٕ٘ب ثبٌغجت االفزشاػٟ 

 ٔؾٛ األِبَ فٟ اٌٛلذ ١ٌشثطٙب ثبٌزظب٘شاد اٌّفزشػخ.

Y                X 

 ارغبٖ اٌجبؽش ٘ٛ ٔؾٛ األِبَ فٟ اٌٛلذ. ارغبٖ اٌجبؽش ٘ٛ ٔؾٛ اٌخٍف فٟ اٌٛلذ.

ذ ٘زا اٌجؾش أعًٙ ألْ اٌّؼٍِٛبد رغّغ فٟ ٚل

أٚ عؤاي اٌفبػً  ؾذد عٛاء ثبٌزؾ١ًٍ أٚ اٌزغغ١ًِ

 ؽٛي ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌّبػ١خ.

 أوضش طؼٛثخ ألْ عّغ اٌّؼٍِٛبد:

 ٠أخز ٚلذ أؽٛي. -

ٔؾزبط ػ١ٕبد أوجش ٚخبطخ فٟ اٌّزغ١ش اٌزبثغ ٟٚ٘  -

 ي اٌزشٛ٘بد.بٔبدسح ِض

 األلٜٛ. األػؼف.
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 أوىاع أخري مه الخطط البحثيت غير التدريبيت:

  Surveyمسح / استفتاء:

ٚ٘ٛ اٌخطخ اٌجؾض١خ اٌزٟ رجٕٝ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ف١ّب ٠زؼٍك ثبٔزشبس ٚرٛصع اٌؼاللبد اٌذاخ١ٍخ ٌٍّزغ١شاد 

 ػٕذ ٘ؤالء اٌغىبْ ٚثبٌزبٌٟ فئْ ػذد اٌغىبْ فؼبي ٌٍّغؼ.

د ِٓ عضء ِٓ إْ ِظطٍؼ ِغؼ ٠ّىٓ أْ ٠غزخذَ ٌٛطف أٞ ٔشبؽ ثؾضٟ ٠غّغ ف١ٗ اٌّؾًٍ ) اٌجبؽش ( اٌّؼٍِٛب

 اٌغىبْ ثٙذف فؾض ا١ٌّّضاد ) اٌخظبئض ( أٚ ا٢ساء أٚ سغجبد ٘ؤالء اٌغىبْ.

 " ِب سأٞ ؽالة عبِؼخ ؽّبٖ رغبٖ اٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼخ " ِضبي:

 اٌزشو١ض اٌّشوضٞ ) األعبط ( ٌٍّغؼ ٘ٛ غبٌجبً ػٍٝ: *

  .ِْبرا ٠فؼً اٌغىب 

 .ٍْٛو١ف أٚ ِبرا ٠أو 

 .و١ف ٠ؼزْٕٛ ثؾبعبرُٙ اٌظؾ١خ 

 .ِب ٘ٛ ِذٜ رؼبُٚٔٙ فٟ أخز األد٠ٚخ 

 .ُِٙٛٔ ِب ٟ٘ أّٔبؽ 

 ؽشق عّغ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّغؼ: *

 ٟ٘ ِمبثالد شخظ١خ ؽ١ش أْ أداح اٌجؾش  Interview schedual. 

 .ِمبثالد ػجش اٌزٍفْٛ ثبعزخذاَ ٔفظ األداح 

 ْإِب أْ ٠شعً ػجش اٌجش٠ذ أٚ ثبٌزؼبًِ اٌشخظٟ. اعزج١ب Questionnaire  

 :ٌّغؼا ِؾبعٓ -

 ِشٚٔزٗ ِٚغبٌٗ اٌٛاعغ.

 اٌّغؼ:ِغبٚا  -

 ٠ؾزبط ٚلذ ؽ٠ًٛ , عٙذ, ٔمٛد.

 اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٔؾظً ػ١ٍٙب فٟ أغٍت ؽبالد اٌّغؼ ر١ًّ ٌزىْٛ ٔٛػبً ِب عطؾ١خ.
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 :Case studyدراست الحالت 

إٔٙب رجؾش أٚ رؾًٍ ظٛا٘ش ٟٚ٘ رؾ١ًٍ فٟ اٌؼّك ٌؼبئالد / أفشاد ِٓ اٌؼبئٍخ أٚ ِغّٛػخ, أٚ أٞ ٚؽذح اعزّبػ١خ, 

 ؽب١ٌخ فٟ ع١بق اٌؾ١بح اٌٛالؼ١خ, خبطخ ػٕذِب رىْٛ اٌشٚاثؾ ث١ٓ اٌظٛا٘ش ٚع١بلٙب غ١ش ٚاػؾخ.

دساعخ اٌؾبالد ٟ٘ دساعبد ؽج١ؼ١خ ِج١ٕخ فٟ اٌّٛالغ اٌزٟ ال ٠غ١طش ػ١ٍٙب ثٛاعطخ اٌجبؽش. ٟٚ٘ رزؼّٓ  -

 ِزؼذدح ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد.ؽبٌخ أٚ ػذح ؽبالد ٚاٌزٟ رذسط ػجش ٚلذ ثبعزخذاَ ِٕب٘ظ 

 فٟ اٌؾم١مخ أغٍت ؽشق عّغ اٌّؼٍِٛبد ٠ّىٓ أْ رغزخذَ فٟ دساعخ اٌؾبٌخ.

 Questionnaires 

 Interviews 

 Observation schemes             ٠ّىٓ أْ ٠خزبس اٌجبؽش ٚاؽذح ِٓ ٘زٖ اٌزم١ٕبد 

 Rating devices                     ثؼغ ) ٠غزخذَ أوضش ِٓ ٚاؽذح (. أٚ ٠ّىٓ أْ ٠شثؾ اٌؼذ٠ذ ِٕٙب ِغ 

 Physical measures 

 Statistical records 

 Report 

 فٟ اٌؼَّٛ دساعخ اٌؾبالد رؼْٕٛ اٌّزغ١شاد اٌّزؼذدح اٌزٟ رمبط فٟ ٔمبؽ ِزؼذدح فٟ اٌٛلذ.

 اٌٙذف ِٓ دساعخ اٌؾبٌخ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ:

 ٚطف. .1

 اٌىشف ػٓ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌظٛا٘ش. .2

 اٌظٛا٘ش.ششػ اٌؼاللبد ث١ٓ  .3

 اٌغ١ئخ األعبع١خ ٌذساعخ اٌؾبٌخ ٟ٘ أٔٙب ال أؽذ ٠غزط١غ ٠ٕشش رؼ١ُّ خبسعٙب.

 ٔٙب ؽش٠مخ ِف١ذح إلٔشبء فشػ١خ ٌزىْٛ ِمبعخ فٟ أثؾبس لبدِخ.وٛٚػالٚح اٌؾغٕخ األعبع١خ 

ً ٌٍظٛا٘ش اٌزٟ  دساعخ اٌؾبٌخ ١ٌظ ٌٙب خطخ ثؾش ِؼ١ٕخ ٠ّىٓ أْ رشىً ثطشق ِزؼذدح ِٚشاؽً ِزؼذدح رجؼب

 زذسط ٚاٌٙذف ِٓ اٌذساعخ.ع
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 رٕبعجٙب ِغ اٌجؾش. -

 ال رؾ١ض. -

 ِغ١طش ػ١ٍٙب. -

 ف١ٙب لذس ِٓ اٌزٛلغ. -

 اٌضجبد اٌخبسعٟ. -

 تىاسبها مع خطت البحث: .1

ٌٍجبؽش ػبدحً ثؼغ اٌّشٚٔخ فٟ اخز١بس اٌخطخ ػالٚح ػٍٝ رٌه ثؼغ اٌخطؾ اٌجؾض١خ رىْٛ غ١ش ِزٕبعجخ ٌجؼغ 

 اٌجؾش, ٚثبٌزبٌٟ, اخز١بس اٌخطؾ اٌجؾض١خ إٌّبعجخ ُِٙ عذاً.أعئٍخ 

 عذم التحيس: .2

اٌزؾ١ض ٠ّىٓ أْ ٠ٕزظ ِٓ ثؼغ اٌّظبدس ثبخز١بس  اٌخطخ اٌجؾض١خ اٌغ١ذح ٟ٘ رؤدٞ إٌٝ ِؼٍِٛبد ١ٌظ ف١ٙب رؾ١ض.

 األشخبص فٟ اٌّغّٛػبد ) إعٕبد األشخبص ٌٍّغّٛػبد (.

 ظذس ا٢خش ٌٍزؾ١ض ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ؽشق ٚأدٚاد عّغ اٌّؼٍِٛبد.ٚثبٌزبٌٟ اٌؼشٛائ١خ رمًٍ ٘زا اٌزؾ١ض.اٌّ

 السيطرة: .3

 رزُ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌّزغ١شاد اٌخبسع١خ ػجش:

 إٌّبٚسح. -

 اٌؼشٛائ١خ. -

 .اٌؼبثطخّغّٛػخ اٌاعزخذاَ  -

 التىقع: .4

ِظطٍؼ رٛلغ ٕ٘ب ٠غزخذَ ١ٌش١ش إٌٝ رٕبعت اإلعشاءاد اإلؽظبئ١خ اٌّغزخذِخ ٌزؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ِضً ٘زا 

 اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إٌّبعت ٠ّىٓ أْ ٠ىشف أٞ رأص١ش ػٍٝ اٌّزغ١ش اٌزبثغ ِٓ لجً اٌّزغ١شاد اٌخبسع١خ.

إٌٝ اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ أَ ِزغ١شاد  ّب إرا وبٔذ ٔزبئظ ثؾش ِب ِٕغٛثخوض ػٍٝ اٌغؤاي ف١رش   الثباث الذاخلي: .5

 خبسع١خ أخشٜ أَ ال.

 اٌجؾض١خ ألشخبص آخش٠ٓ أٚ أِبوٓ أخشٜ.وض ػٍٝ رؼ١ُّ اٌّٛعٛداد رش    الثباث الخارخي: .6

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