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ة الدراسةإشكالي

تم ما أهم التطبيقات التكنولوجية التي ي\
استخدامها في المسار البحثي وخطواته ؟



خطة الباحث المنهجية

إعداد المنهجي

االعداد الميداني

الخالصة واالستنتاجات



أوالً، اعداد المنهجي للدراسة

اعتماد الباحث موضوع ◦
دراسته 

تقميش حول الدراسة ◦



:تهدراستقميش حوليتم للباحث عملية ال
بحث عبر غوغل-1
استرجاع ملف لكتاب او دراسة تم تحفيظه -2

driveعبر 
الحصول على موقع جغرافي يساعد الباحث -3

.في ضبط حدود دراسته المكانية
.  استرجاع صور ووثائق عبر ملف الصور-4



تقصي دراسات وأبحاث سابقة أو كتب

البحث عبر غوغل ◦

.الكترونية عامةمواقع لمكتبات◦

منتديات ثقافية ◦

مواقع لدور نشر◦

مواقع صحف ومجالت علمية محكمة◦

مواقع خاصة لباحثين ◦

مواقع خاصة بالموسوعات العلمية◦



كيفية البحث عن المعلومة المطلوبة
(  عربي أو اجنبي) البحث او عنوانه ادخال موضوع◦

الدراسةموضوعتطال احد جوانبكلمة◦

الدراسة بشبيهجزء او جانب من موضوع◦

WORDرمز ◦

◦PDF

◦POW

◦eX



وبرامج أوفيساعداد خطة الدراسة 



ضبط منهجية الدراسة

اإلشكالية ◦

الفرضية ◦

المتغيرات ◦

نوع المنهج ◦

األدوات المراد استخدامها◦

نوع التحليل ◦



االعداد الميداني

ضبط العينة 

تطبيق خاص لها تم اعداده ألجل مساندة◦
جم الباحث في ضبط حجم عينته وفقاً لح

اسم التطبيقالمجتمع األصلي

SAMPLE SIZE CAL



االستبيان\االستمارة

wordاستمارة وسحبها ورقيا عبر الطباعة خالل اعدادها على ملف ◦

.  وارسالها للمعنيين \فايبر\فيس بوك  \ويتس أب \تحميلها عبر البريد اإللكتروني ◦

طلب الى أفراد العينة تعبئتها وإعادة ارسالها ◦

الجهد\التكلفة المالية \الوقت \: اختصار ◦



 driveانشاء استمارة عبر استحداث ملف 
google



نسخ الرابط وإرساله ألفراد العينة عبر 
تطبيقات مختلفة



تحويل 
بيانات

drive exel spss



20spssاصدار 







spssتعامل مع بيانات 



نقل الجداول والرسوم البيانية او الرسوم 
االحصائية

  wordالى صفحة spssمن صفحة ال       ◦



طبيعة التحليل

تحليل 
كيفي

Atlas

T

مقابلة

تحليل 
كمي

spss

استمارة



استعراض النتائج احصائياً 

، في استخالص النتائج المرتبطة  spssاستعانة ببرنامج 
:بالفرضيات ومتغيراتها من أجل التوصل الى 

(بسيطة ومركبة) للمتغيرات  % جداول إحصائية ونسب ◦

(  دائرية وأعمدة) رسوم بياني  ◦

الوسيط والمنوال والوسط الحسابي واالنحراف ) إحصاءات ◦
(تربيعوكاالمعياري، 

ارتباطات وعالقات◦



التهميش

: Wordفي محتوى الدراسة ومتن النصوص في ملف ◦

insert footenoteAb1References

:في ترتيب فهرس المحتويات ◦

tables of contentsReferences

 Headingيجب اختيار : مالحظة

من أجل التوصل الى فهرس المحتويات وترقيم الصفحات



الئحة المصادر والمراجع

ضمن التهميش يتم تحديده بشكل ctrl+A، من خالل Wordيتم اعتمادها الكترونيا عبر استثمار مزايا ◦
كلي للمراجع المعتمدة ، لي 

في صفحة وورد أخرى عن ملف البحث األصلي  من ثم تحديدهم وكبس  copy and pasteمن ثم ◦
homeايقونة ضمن صفحة 

A

z             
.      ليتم ترتيبها ابجديا ً بعد فصل المراجع العربية عن األجنبية





استعراض الدراسة ومحتواها بشكل موجز 
power point



حفظ الملف بشكل آمن بأكثر من مكان 
drive- usp-cd-D



أخيراً 

يلة التكنولوجيا ليست غاية بل وس◦
تساندنا في انجاز بحث أو دراسة 

لغايات وأهداف محددة من أجل 
مالحقة شغف بحثي داخلي يصل

.دعبره للحقيقة واإلصالح المنشو



لحسن متابعتكمشكراً 


