
 الفرقة الرابعة )شعبة زراعة وتربية( كلية الزراعة بمشتهر.

 الصرررررررررحة النف رررررررررية منرررررررررافي البحررررررررر   ررررررررر  المحاضرررررررررر  ا ولررررررررر   

إن الىدف الرئيس لعمم النفسس ونت وزتنندفم لوعمتونمت لنن انمتكفم يوكنن     

االفوسمع بىم، تلوم أن امتك اإلفامن تلوميموه العقمية وظىنر لشكنكمم ووعنددة 

كننمن لمننم لموننمس الننفسس أن يعوونندتا لمننم لنندة كننرن لدرااننة اننمتك اإلفاننمن 

 .الوعمتومت الوكمتلةتفكمكه العقمي تالحصتم لمم 

تلكل لمم ون العمتم البد أن يكتن له ضملط أت وفىج يحكونه، تووضنون    

 وفموج اللحث وم يشوي:

 :أوال/ المنهي الوصف 

يوفننمتم الوننفىج التصننسي الظننمورة الفساننية،وال القمننت، ال ننتف، الواننمط،     

ت القننيم...أ  االفكتائينة، العدتافينةأ أت االمووملينة، دراانة العنمدات ت الوقمليند

تنىندف إلننم مونص أتصننمف لموينة كويننة تكيسينة لننن الظنمورة الودرتاننة كوننم 

وحدث في تضعىم الكبيعي، دتن أن يود ل فيىم اللمحث، ون أمل وتضيح 

العتاول الووابلة فيىم، تالفومئج الوورولة لميىم، تنوم مونص البيمفنمت الوكمتلنة 



ملوالحظة ت الوقمبمة ت ون  الم لدة أدتات ت يوم ون  الم لدة أامليب ك

 .اال ولمرات...الخ

 مراحل ا تخدام المنهي الوصف ؟ 

بداية وراحل ااو دام ذلك الوفىج وي الوعرف لمم وككمة الدرااة، تبفنمس    

لمنم ذلنك يننوم وحديند كننتن الونفىج التصنسي وفماننل م لىنم أم ال، تفنني حملنة وننم 

وانننل المرنونننة أت إذا كمفنننت الوكنننكمة ووعمنننت لظنننمورة انننمتكية أت امووملينننة، 

ملننننة فنننني  الكننننالن أت الونننند ين... إلننننخ، يصننننلح الوننننفىج التصننننسي كرنقننننة فع 

 الحصتم لمم الفومئج الدقيقة.

  يوم لعد ذلك صيمغة وتضتع الدرااة في ككل فرضية أت أكار، توي

للننمرة لننن حمننتم يبننديىم النندارس لكننكل وبنندئي، توننت الووعىنند ب الننمت 

 قرائن في اللحث.ذلك أت فسيه؛ لن كرنت وم يقدوه ون 

  يننننوم وحدينننند ليفننننة الدرااننننة أت الولحننننتاين الننننذين اننننتف ياننننوعين بىننننم

النندارس؛ لمتصننتم إلننم وعمتوننمت حقيقيننة حننتم وكننكموه الونني كرحىننم 

ننم لموننفىج التصننسي، تذلننك الممفننب لمننم درمننة كبيننرة وننن ا وويننة،  تفق 



فسيننه وننتفير لموكمسننة الومديننة لملفاننلة لملمحننث، بنندال  وننن أن يقننتم بنن مراس 

واح كنمول، تلعند دراانة العيفنة يوكنن أن وعونم الفونمئج الوني يوتصنل 

 إليىم اللمحث لمم ومووص الدرااة.

  فنننني ورحمننننة ومليننننة ي وننننمر اللمحننننث أداة الدرااننننة الونننني وفماننننب الوننننفىج

التصنننسي، وانننل االانننوبيمن، أت الوقمبمنننة، أت اال ولنننمر، أت الوالحظنننة، 

م تورويننب تا ولننمر لموننص الوعمتوننمت، توحوننمج ومننك الورحمننة إلننم وفظنني

ا داة الدرااننية الواننو دوة؛ وننن أمننل الوشكنند وننن منندتاوم فنني التصننتم 

 لمفومئج الوي يتد اللمحث الحصتم لميىم.

  لعنند موننص الوعمتوننمت تالبيمفننمت يقننتم اللمحننث بوبتنبىننم توصننفيسىم فنني

وموتلننمت تومىيزوننم لعوميننة الوحميننل؛ لننن كرنننت الكننرن اإلحصننمئية 

 بيقمت الكوبيتور.اليدتية، أت ون  الم وك

  لعنند ذلننك يننوم وحميننل البيمفننمت، اننم يقننتم اللمحننث بتضننص فوننمئج اللحننث

لككل وفظم تدقيت، تفق م لونم انمقه ونن بنراوين ونم الوتصنل إليىنم لبنر 

 وراحل ااو دام الوفىج التصسي.



  في الفىمية يقتم اللمحث بتضنص االانوفومممت تالوقورحنمت الوني وانموم

 في حل وككمة الدرااة.

  بع المنهي الوصف  طريقتين    الدرا ة فماو يت 

 

 الطريقة الطولية - أ

الدرااة الكتلية للمرة لن أحد أامليب اللحث الوي وقنتم لوالحظنة وموتلنة 

وعيفننة وننن ا فننراد لمننم ونندار فوننرة زوفيننة، تووممننم فمئنندة وننذا ا اننمتب فنني 

وعرفنننة وننندر ونننشاير ظنننمورة وعيفنننة لمنننم ا فنننراد لمنننم وننندار فكمقنننمت زوفينننة 

كتنمنننة، بيننند أن وانننل ونننذم الدراانننمت يوكنننن أن وعنننمفي ونننن لعننن  الضنننع  

 .لاننننننننننننننننننننننننننبب افاننننننننننننننننننننننننننحمب ال مضننننننننننننننننننننننننننعين لمدرااننننننننننننننننننننننننننة أت تفننننننننننننننننننننننننننموىم

  :الطريقة الم تعرضة  -ب

وكبت لمم ليفة كبيرة قد وصل إلم الوئمت، تون فئمت لورنة و ومسة،     

ي حيث ووم درااة فتاحي فساية وعيفة لدر أفنراد العيفنة، توقمرفنة ونذم الفنتاح



بين السئمت العورنة الو ومسة، ووم يوكفىم ون الوتصل إلم فومئج الدرااة في 

 .تقت أقل

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 

 :المنهي التجريب   ثانيا

تا حينننمس، تبننندأ توننت ونننفىج وقونننلس ونننن العمنننتم الكبيعننة كملسيزننننمس تالكيوينننمس 

الوفىج الومرنبي يش ذ كرنقه لعمم الفسس وفذ بدأ االووومم له كعمم يومه إلنم 

 .ا  ننننننننذ لم اننننننننمليب تالتاننننننننمئل العمويننننننننة كننننننننشفه كننننننننشن العمننننننننتم الكبيعيننننننننة

إن اللمحننث الومرنبنني ال يقنن  لفنند ومننرد تصنن  وتقنن  أت وحدينند حملننة، تال 

تم لننن لونند يقوصننر فكننمكه لمننم والحظننة وننم وننت وتمننتد تتصننسه، بننل يقنن

لوعملمة لتاول وعيفة وحت كنرت  وضنبتكة ضنلكم  دقيقنم  لكني يوحقنت ونن 

كيسية ظىتر حمداة وعيفة تيحدد أالمب حدتاىم، فملومرنب وت وغيير ووعود 



توضننننبت  لمكننننرت  الوحننننددة لحمداننننة وننننم توالحظننننة الوغيننننرات الفمومننننة فنننني 

 .الحمداة فساىم توسايروم

 من المتغيرات ويتضمن المنهي التجريب  مجموعة    

  الووغينننر الوانننوقل: تونننت ذلنننك الووغينننر النننذا فننندرس أانننرم فننني الظنننمورة

وتضننتع الدرااننة، توننت ووغيننر وحننترا، كننشن فنندرس أاننر كسننمسة الوعمننم 

 لمم وحصيل الكالب، فكسمسة الوعمم وفم ووغير واوقل.

 يننننر الووغيننننر الوننننملص: توننننت ذلننننك الووغيننننر الننننذا يولننننص فنننني وغيننننرم الووغ

 أت الفقصمن.الواوقل لملزنمدة 

  :توي ووغيرات وؤار في الومربة، تيقنتم الووغيرات التايكة / الد يمة

اللمحننث بوحيينندوم أت لزلىننم واننل: الاننن، تواننوتر الننذكمس، تالواننوتلم 

 االمووملي تاالقوصمدا، ....إلخ.

 :خطوات البح  التجريب 



يننوم اللحننث الومرنبنني لمننم الظننمورة الودرتاننة تفننت  كننتات لموينننة     

وواماننمة وبنندأ لننملوعرف لمننم الوكننكمة ت وفوىنني لاننن قمفتفىننم، ت  كننتات 

 :اللحث الومرنبي وور لبر

  ،الوعرف لمم الوككمة توحديندوم: أا وعرنن  الوكنكمة وعرنسنم تاضنحم

تكنننذلك وحديننند الوصنننكمحمت تالوسنننمويم ا امانننية الورولكنننة لوتضنننتع 

 .الدرااة

 الوسورضننة أت  صننيمغة السننرت : ووضننون وننذم ال كننتة وحدينند العالقننة

الووكفننة بنننين فننتلين ونننن التقننمئص، تالسنننرت  للننمرة لنننن وتقعننمت لىنننم 

كاللنه لمنم الظنمورة افكقي يعوود لمنم والحظنمت اللمحنث ت أامس و

وتضنننتع الدرااننننة، تال يوكننننن القننننتم لنننشن السننننرت  صننننحيحة تلياننننت 

 مكئننة لصننترة وانننلقة إال لعنند ااننو الج فونننمئج الومربننة تونني الوننني 

 .ا كمفت السرضية صحيحة أم الووال السيصل فيوم إذ

  توي الوي يقصد بىم الوحقت ون صحة السرضية، لن كرنت الومرنب

تضننننص وصننننويم ومرنبنننني يوضننننون مويننننص الكننننرت  الوفظيويننننة إلمننننراس 



الومنننمرب كضنننلط الووغينننرات الدا مينننة، ت يىننندف اللمحنننث ونننن  اللىنننم 

 .الوحقت ون تمتد لالقة بين لمومين أت بين وموتلة ون العتاول

  الج الفومئج ون الومربة، ت وحميمىم توسايرومااو. 

 تضنننننننننننص ت انننننننننننن القنننننننننننتافين الوننننننننننني وحكنننننننننننم الظنننننننننننمورة الودرتانننننننننننة. 

 :ت قد كتر اللمحاتن لدة وصمويم لمدراامت الومرنبية ون أكىروم

  كرنقننننة الوموننننتلوين الومنننننرنبية تالوموتلننننة الضننننملكة: ت فيننننه وقاننننم

إحنننداووم ت العيفنننة إلنننم ومونننتلوين ووكنننمفئوين توكبنننت الدراانننة لمنننم 

 .وقمرن الفومئج بيفىوم

  الكرنقننة القبميننة/ اللعديننة: تفيىننم يننوم ا ويننمر ليفننة تاحنندة فقننط، تفقننمرن

 فونننننننننننننمئج القينننننننننننننمس القبمننننننننننننني لمعيفنننننننننننننة بفونننننننننننننمئج القينننننننننننننمس اللعننننننننننننندا.

 نقد المنهي التجريب 

إن الانننمتك اإلفانننمفي حنننين ف صصنننه لمدراانننة فننني العونننل وحنننت كنننرت    

 الامتك في الحيمة العمدية اليتويةالضلط تالقيمم ال يكتن وت فساه 
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