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انفصم األول 
كاغمب الباحثيف  بذاتومنيج البحث العممي كالتمرس عمى تقنياتو عمما قائما  أصبح:  يقديخ
نتاج طرؽ إ إلىأجدادنا العرب قد سبقكا الغرب  إفكالكاقع , ـ جاءنا مف الغربىذا العؿ أفيظنكف 

اليدؼ مف تدريس ىذه  أصبحكقد , في فترة االزدىار العممي كالفكرمعممية في البحث كالسيما 
ىك إعداد الطالب إعدادا تربكيا عمميا يؤىميـ ليصبحكا لطمبة الجامعات كالدراسات العميا المادة 

   العممية االكادمية أساتذة كباحثيف منيجييف كتكجيييـ التكجيو الصحيح ليتفرغكا لمبحكث كالدراسات
 : انعهى

 كالكقائع الحقائؽ مجمكعة يعني كالعمـ كالمعرفة, اليقيف كىك بحقيقتو, الشيء إدراؾ يعني العمـ
 المعارؼ نسؽ بأنو" العمـ" يعرؼ كما .العممية المؤلفات بيا تزخر التي البحث كمناىج كالنظريات,

 القائمة كالعالقات الظكاىر بعض تشرح التي دكالقكاع المبادئ مجمكعة ىك أك المتراكمة العممية
 التي المصنفة, الثابتة الحقائؽ مف مترابط بكياف يمتـز الذم الدراسة مف فرع ىك العمـ إذنا .بينيا

 في الجديدة الحقائؽ الكتشاؼ عمييا, متفؽ ثابتة كمناىج طرؽ عمى تحتكم عامة, قكانيف تحكميا
 الظكاىر بيف القائمة العالقات عف التعبير ىك لمعمـ لرئيسيا اليدؼ فإف كعميو الدراسة, ىذه نطاؽ
  .كطبيعتيا جكىرىا عمى التعرؼ أجؿ مف اإلنساف يدرسيا التي
 

ثبنعهى؟  ديب املقصى 
فاإلنساف منذ  ,اإلنساف عمى السيطرة عمى الطبيعةيعرؼ العمـ بأنو نشاط ييدؼ إلى زيادة قدرة 
بدأت في البحث عف تفسير لما  ,فييا التساؤالت أف كجد في بيئة يكثر فييا الغمكض كتكثر

يحيط بو مف ظكاىر كغمكض ,كتكصؿ إلى الكثير مف المعارؼ كالحقائؽ التي رفعت مف قدرتو 
كما  ,ادت قدرتو عمى ضبطيا كالتحكـ بيازبيعة, فمما ازدادت معارؼ اإلنساف عمى التحكـ بالط

. السيطرة عمى الطبيعة كالتحكـ بياف في عممية التقدـ العممي إال سمسمة مف محاكالت اإلنسا
بدراسة ظاىرة بؿ يشمؿ جميع الظكاىر فال يقتصر العمـ  ؽمف ىنا يمكف أف نفيـ أف العمـ ال يتعؿ

إلى  بؿ يشمؿ أم نشاط ييدؼ ,ييا المختبرات كاألجيزة كاألدكاتعمى النشاطات التي تستخدـ ؼ
ت كدراسات أدبية أك نشاطات بنشاطا يسمىما  جدال يوكلذلؾ  ,دراسة العالقات بيف الظكاىر

 االقتصاد, ,التاريخ ,المغات) األدبية فالمواد ,أك تقسيـ المنيج الذم سيستخدـ في دراستيا ,عممية
العمـ الذم يستخدـ المنيج إذ استخدمت المنيج العممي فإنيا تدخؿ تحت إطار  ,(الخ..االجتماع 

. لظكاىر المختمفةكييدؼ إلى الكشؼ عف العالقات بيف ا ,العممي
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:  أهداف انعهى 
أتضح مما سبؽ أف العمـ نشاط إنساني ييدؼ إلى فيـ الظكاىر المختمفة مف خالؿ إيجاد 

يجاد اؿ طرؽ المناسبة العالقات كالقكانيف التي تحكـ ىذه الظكاىر كالتنبؤ بالظكاىر كاألحداث كا 
. لضبطيا كالتحكـ بيا

 
. الثة في الفيـ كالتنبؤ كالضبطكفي ما يمي تكضيح ألىداؼ العمـ الث

: الفهم  -1
يعتبر الفيـ ىك الغرض األساسي لمعمـ ,كالعمـ كنشاط إنساني ييدؼ إلى فيـ الظكاىر المختمفة 

كتفسيرىا ,فما المقصكد بفيـ الظكاىر ؟ ىؿ يعتبر كصفنا لمظاىرة إننا فيمنا ىذه الظاىرة ؟ 
خص ما بكصؼ السمكؾ المرضي أك بكصؼ بالطبع ال, فالكصؼ يختمؼ عف الفيـ ,فإذا قاـ ش

صكت الرعد فيؿ يعني انو يفيـ ما يصفو ؟ أبدا الف الفيـ يعني فيـ األسباب كالعكامؿ التي أدت 
فميس الميـ أف نصؼ الظاىرة  ,إلى حدكث الظاىرة ,كليس االكتفاء بتعداد صفاتيا كخصائصيا
ىـ إذف ىك التعرؼ عمى عالقة بمقدار ما نعرؼ كيؼ حدثت ىذه الظاىرة كلماذا حدثت؟ فالؼ

الظاىرة بالظكاىر األخرل التي أدت إلى كقكعيا ,كفيـ الظكاىر األخرل التي ستنتج عنيا ,فكما 
إال مف خالؿ فيـ الظكاىر التي أدت إلى  الكمكركفيؿفيـ عممية التمثيؿ  عقمنا سابقان إننا ال نستطي

ىا حيف نعرؼ الظكاىر التي ستنتج عنيا ىذه العممية كىي الطاقة الشمسية ,كما يزداد فيمنا ؿ
. كىي تزكيد الحياة باألككسجيف 

نريد فيـ ظاىرة ما مثؿ ارتفاع عمكد الزئبؽ في ميزاف الحرارة فاف عمينا أف  أننافمك افترضنا 
: ندرس ما يمي

 (نتيجة عكامؿ أخرل)كمتغير ناتج أك تابع  الزئبؽارتفاع عمكد  - أ

 .عمى ارتفاع عمكد الزئبؽدرجة الحرارة كمتغير مستقؿ يؤثر  - ب

. جات الحرارة كارتفاع عمكد الزئبؽالعالقة بيف المتغير في در  -ج  
اننا فيمنا ظاىرة ارتفاع عمكد الزئبؽ في ميزاف : إذا استطعنا فيـ ىذه األمكر الثالثة فإننا نقكؿ 

الف الميـ أف كثيران  افيذا الكصؼ ال يفيدف ,بكصؼ عمكد الزئبؽ مالحرارة , فالباحث ال يكتؼ
يعني كجكد عالقة  , فالفيـ الجات الحرارة كارتفاع عمكد الزئبؽنعرؼ العالقة بيف الزيادة في در

 نحدد ىذه العالقة مف حيث نكعيا كحجميا كمقدارىا ,كىذا ما أفالزئبؽ بؿ يعني  بيف الحرارة ك
. ييدؼ إليو العمـ بالدرجة األكلى
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: التنبؤ -2
يجاد العالقات اف فيـ الظاىرة ىك اؿ ىدؼ األكؿ لمعمـ ,فبعد اف يتمكف العالـ مف فيـ ظاىرة ما كا 

ق الحالة يككف كالقكانيف التي تحكـ ىذه الظاىرة كتنظـ عالقاتيا بالظكاىر األخرل فانو في ىذ
نتائج  –مف فيمو لمظاىرة كقكانينيا  –كيقصد بالتنبؤ قدرة الباحث عمى يستنتج  ,قادران عمى التنبؤ

تبطة بيذا الفيـ , فالعالـ الذم اكتشؼ العالقة بيف تمدد الزئبؽ في ميزاف الحرارة كبيف أخرل مر
ارتفاع درجات الحرارة , يمكف أف يتنبأ بنتائج جديدة أخرل مثؿ نكع المالبس ,أك درجة الرطكبة 

أك  الالزمة لمتكيؼ مع ارتفاع درجة الحرارة , أك مدل إقباؿ الناس عمى ارتياد المناطؽ الجبمية
, فالتنبؤ ىك تصكر النتائج التي يمكف اف تحدث إذا طبقنا القكانيف التي الذىاب إلى شكاطئ المياه

اكتشفناىا عمى مكاقؼ جديدة ,كتزداد قدرتنا عمى التنبؤ بزيادة درجة التشابو بيف الظاىرة التي 
  .نطبؽ عمييا فيمنا لمظاىرة األكلىدرسناىا كبيف الظكاىر التي س

: والتحكمالضبط  -3
يث يتدخؿ إلنتاج ظكاىر مرغكب ييدؼ العمـ إلى التحكـ بالظكاىر المختمفة كالسيطرة عمييا بح

كبذلؾ يككف قادران عمى  ,العكامؿ التي تؤثر عمييا كتنتجيافالعالـ حيف يفيـ ظاىرة فانو يفيـ  .بيا
ىـ العالـ أف ظاىرة فحيف يؼ ,قميؿ أثرىا أك زيادتو حسبما يريدالسيطرة عمى ىذه العكامؿ, أك ت

لحرارة عمى التمدد ناتجة عف الحرارة فانو يستطيع اف يتحكـ كيسيطر عمى اثر ارتفاع درجة ا
. عف طريؽ كضع مسافات بيف القضباف تسمح ليا بالتمدد ,قضباف السكؾ الحديدية

التنبؤ اف ىدؼ العمؿ في ضبط الظكاىر كالتحكـ بيا مرتبط أيضان باليدفيف السابقيف كىما الفيـ ك
,فإذا فيـ التربكيكف ظاىرة الذكاء فإنيـ يستطيعكف التنبؤ عف عالقة الذكاء بالتحصيؿ الدراسي 

,كما يستطيعكف التحكـ بيذه الظاىرة عف طريؽ تنظيـ دراسات خاصة لمطالب الذيف ترتفع نسبة 
. ذكائيـ كدراسات أخرل لمطالب الذيف تقؿ نسبة ذكائيـ كثيران 

ثمة عمى عمميات التحكـ حيث يعتبر امتحاف شيادة الدراسة الثانكية تحكمان كىناؾ الكثير مف األـ
في ظاىرة الدراسة بعد المرحمة الثانكية ,كاف التكجيو الذم يتمقاه الطالب الختيار تخصصو في 

. أسس الدراسة السميمة بيف عمى فيـكميات المجتمع ىك تحكـ عممي أيضان ناتج عف قدرة المر
 

 : انجحث يف وأهًيته انعهًي األسهىة

 بتبني ,كالضبط التنبؤ, التفسير, الثالثة, العمـ أىداؼ تحقيؽ إلى جميعيا العمـك تسعى      
 أف العمـ مع منطقينا, اختبارنا الحقائؽ كباختبار كالمكضكعية, بالدقة يتميز الذم العممي األسمكب
 ىذا كفي الصدؽ مف عالية درجة بمغت حقائؽ بؿ ثابتة, حقائؽ بالضركرة ليست العممية الحقائؽ
 اآلخر الجانب عف النظرية, الجكانب في العالـ أك الباحث فييا يختمؼ منيجية قضية تبرز المجاؿ

 احتماؿ درجة كتصؿ مقبكؿ, شؾ كؿ عنيا يزكؿ حتى بنتائجو يقتنع ال (النظرم) فاألكؿ . التطبيقي
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 فإذا االحتماؿ, درجات بأقصى متؼؾم فيك ,)التطبيقي(اآلخر أما درجة, أقصى إلى فييا الصدؽ
 .لمصدؽ احتماال أكثرىا يأخذ فإنو نتائجو كازف

 فيك المنطقي, كالقياس االستنباط عف يختمؼ الذم االستقراء عمى باألساس العممي األسمكب كيعتمد
 ئؽالحقا إلى منيا يتكصؿ عامة بقضايا يبدأ القياس, أف حيف في القكانيف منيا ليستمد بالجزئيات يبدأ

 إلى يصؿ كلكنو عندما المنطقي, القياس أىمية يغفؿ العممي األسمكب أف ذلؾ يعني كليس الجزئية,
 يستخدـ كما مف صحتيا, لمتثبت الجزئيات عمى تطبيقيا في كالقياس االستنباط يستعمؿ عامة قكانيف
 .خاصة ىرظكا مف مجمكعة عامة ظاىرة أك قانكف استخالص في تتمثؿ, التي االستنتاجية الطريقة
 العمـ كاف إذا ألنو كذلؾ كالكصؼ, المالحظة ىما, مترابطتيف عمميتيف العممي األسمكب كيتضمف
 أساسو في يككف التعبير ىذا فإف المختمفة, الظكاىر مجمكع بيف القائمة العالقات عف لمتعبير ييدؼ

ذا كصؼ,  المالحظة عمى تمديع أف بد فال بالظاىرة, المرتبطة الكقائع يمثؿ التعبير ىذا كاف كا 
 كصؼ ىك بؿ المغكية, البالغة عمى يعتمد ال فاألكؿ . العادم الكصؼ عف العممي الكصؼ فيختمؼ
 كصفنا إال ليس القياس ىذا فإف ظكاىر, عدة أك ظاىرة في المختمفة النكاحي قياس عند أنو ذلؾ فني,
 مف قميمة مجمكعة إلى كماتالمعؿ مف كبيرة مجمكعة باختزاؿ اإلحصائية الكسائؿ عمى يقـك كمينا,
 .اإلحصائية كالمصطمحات األرقاـ

 تقـك كىي المختمفة, بالمقاييس تستعيف التي المالحظة تمثؿ فيي العممية, المالحظة إلى بالنسبة أما
 الدقة حيث مف كبيرة أىمية لو الذم التكرار يمكف بحيث معيننا ترتيبنا الظركؼ ترتيب أساس عمى

 كترؾ دراستو المطمكب المكقؼ في األساسية العناصر تحديد عمى يساعد( التكرار(فيك العممية,
 يخطئ فقد المالحظة صحة مف لمتأكد ضركرم التكرار أف كما بالصدفة, تككنت التي العناصر
 دقة في االختالؼ عف الناجمة األخطاء مثؿ الشخصية, العكامؿ لتدخؿ أك الصدفة نتيجة الباحث
 مف التأكد في أيضا التكرار يفيد كما المالحظة, كقكة كالمثابرة باحث,لؿ الشخصية كالصفات الحكاس

 .النتائج مف التأكد بغرض أخرل مرة البحث إعادة في أك آخر, شخص مالحظة دقة
 في كميارتو خبراتو كؿ الباحث يستغؿ ثـ البحث, مشكمة كأبعاد معالـ بتحديد الباحث يبدأ بإيجاز
 مصادره مف لديو المتكفرة البيانات أساس عمى لممشكمة المناسبة فكارهأ ببمكرة مركرا المشكمة, تمؾ حؿ

. األخرل المصادر أك الذاتية
 

 : انعهًي األسهىة خصبئص

 :أىميا أساسية خصائص بعدة الفكرية األساليب بقية عف العممي األسمكب يتميز
 الدقيقة, العممية المقاييس بحثو في يمتـز الباحث أف ىنا, المكضكعية كتعني : لموضوعيةا -1

 منطمقاتو مع تتضارب التي الحقائؽ ككذلؾ نظره, كجية تدعـ التي كالكقائع الحقائؽ بإدراج كيقـك
 يتقبؿ أف الباحث كعمى تناقضو, كال الكاقع مع كمنسجمة منطقية تككف أف يجب فالنتيجة كتصكراتو,

 .كتكقعاتو توتصكرا مع تتطابؽ ال كانت كلك حتى المستخمصة بالنتائج كيعترؼ ذلؾ
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  مشكمة بدراسة يقـك عندما الباحث أف بذلؾ, كيقصد : والهادفة الصحيحة الطريقة استخدام -2 
 لمتكصؿ كىادفة صحيحة عممية طريقة يستخدـ أف يجب ليا, حؿ عف كيبحث معيف, مكضكع أك
ال المشكمة, ىذه لحؿ المطمكبة النتائج إلى  .اكجدكاه العممية قيمتيا الدراسة فقدت كا 

 البحث في العممي األسمكب بتبني االلتزاـ الباحث عمى يتعيف : العممية القواعد عمى االعتماد- 3 
 أم إغفاؿ أك تجاىؿ إف حيث مكضكع, كؿ لدراسة المطمكبة العممية القكاعد جميع احتراـ خالؿ مف

عدـ  فإف ىنا, كمف  .لمكاقع مخالفة أك خاطئة نتائج إلى يقكد العممي, البحث عناصر مف عنصر
النتائج  عمى الباحث حصكؿ دكف يحكؿ الميداف, ىذا في عمييا المتعارؼ العممية الشركط استكماؿ
  .المرجكة العممية

   العممية بالركح التمسؾ عمى الحرص الباحث عمى يتعيف انو بذلؾ, كيقصد : الفكري االنفتاح -4
 األحادية يةبالرؤ كالتشبث التزمت عف مكافاإل قدر كاالبتعاد فقط, الحقيقة معرفة إلى دائما كالتطمع
 منفتحا الباحث ذىف يككف أف كيجب لممشكمة, دراستو خالؿ مف إلييا تكصؿ التي بالنتائج المتعمقة

 .مرارة مف تخمك ال كانت كاف بالحقيقة, كاالعتراؼ عمييا المحصكؿ النتائج في تغيير كؿ عمى
 مؼ العممي األسمكب خصائص أىـ مف أف شؾ ال : النهائية األحكام إصدار عن البتعادا -5

 إذ ,النيائية األحكاـ إصدار كعدـ التأني ضركرة ىي بيا, التقيد الباحث عمى ينبغي التي البحث
 النظريات صحة تثبت التي كالحقائؽ كالحجج البراىيف إلى استنادا األحكاـ تصدر أف يجب

 حكـ أك أم إصدار قبؿ كافية أدلة عمى لباحثا اعتماد ضركرة أدؽ, بمعنى أم األكلية, كاالقتراحات
إلييا  التكصؿ تـ نتائج عف التحدث

 

 

 

 

 
 

 :  املنهج
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أك ىك مجمكعة قكاعد يتبعيا الباحث , ىك البرنامج الذم يحدد لنا السبيؿ لمكصكؿ إلى الحقيقة
لى كلجميع الدراسات ع. في إعداد بحثو, أك الطريؽ المؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمكـ

كمنيج لآلثار, كمنيج  منيج لمتعمـ, كمنيج لمقراءة, كمنيج لمتربية,:فيناؾ, اختالؼ مناىجيا
 ...,  (عالجي ػ كقائي)لمعمـك التطبيقية, كمنيج في الطب 

تٌ الي قبول هذه  المادة أً مجمل الخطواث العلمَت التٌ تأ ,وهو طرٍقت تبادل المادة العلمَت

.  العلمَت

مفرداث المادة العلمَت   هقصذ بن :المحتوى  أما 

 :ينهج انجحث انعهًي

 .ككممة العممي, ككممة بحث, كممة منيج:  يتككف ىذا االصطالح مف ثالث كممات ىي 

 كىي مشتقة مف الفعؿ نيج . سمكؾ, فيي مصدر بمعنى طريؽ : أما كممة منهج
 .أك سمؾ, أك اتبع بمعنى طرؽ,

 كىي مشتقة مف ..التقصي ,فيي مصدر بمعنى الطمب : أما كممة البحث ,
بحث بمعنى طمب, أك تقصى, أك فتش, أك تتبع, أك تمرس, أك سأؿ, أك حاكؿ, : الفعؿ

 ..أك اكتشؼ

القانكف أك المبدأ أك القاعدة التي تحكـ أم محاكلة : كمف ىنا فكممة منيج البحث تعني
دد أنكاع كمتجددة طبقان لتع, كمناىج البحث متعددة. لمدراسة العممية كفي أم مجاؿ

كىي تشترؾ جميعيا بخطكات كقكاعد عامة تشكؿ اإلطار الذم . ك تجددىا, العمكـ
 .أك تقييمو العممي ألم حقيقة عممية, أك دراستو العممية, يسمكو الباحث في بحثو

 كىي بمعنى المعرفة, فيي كممة منسكبة إلى العمـ : أما كممة العممي لغة ,
دراؾ الحقائؽ يعني اإلحاطة كاإللماـ باألشياء, كالمعرفة بكؿ ما يتصؿ كالعمـ . كالدراية, كا 

  .بقصد إذاعتيا بيف الناس, بيا

كقد عرض الباحثكف تعريفات شتى لمبحث العممي, كىـ في كؿ تعريؼ يصدر الكاحد منيـ 
عف منظكر خاص, كتصكر شخصي يصعب معو الشمكؿ, كما نرل بعضيـ حدد معنى 

 : البحث عمى أساس ميدانو
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 م العمـك التجريبية لو تعريؼ محددفالبحث ؼ. 
 كالبحث األدبي لو منحى معيف. 
  كالبحث الديني قد يككف لو مفيكـ يختمؼ عنيا جميعان . 

 : البحث العممي بشكل عام بأنه وعمى ضوء ذلك يمكننا تعريف منهج 

  " التقصي المنظم بإتباع أساليب ومناهج عممية تحدد الحقائق العممية بقصد التأكد من
 . "تعديمها أو إضافة الجديد إليها  تها أوصح

 الطريق أو األسموب الذي يسمكه الباحث العممي في تقصيه لمحقائق العممية :" أك ىك
ميادين العموم النظرية و و في أي ميدان من , في أي فرع من فروع المعرفة

 ".العممية

 ذاعتها بين ال" : كبتعبير آخر ىك  ".ناس سبيل تقصي الحقائق العممية, وا 

كأصكالن يجب , فالبحث العممي يستند أصالن إلى منيج ثابت كمحدد, تحكمو خطكات, تشكؿ قكاعد
 .التقيد بيا مف قبؿ الباحث

كيعتمد البحث العممي عمى المناىج المختمفة تبعان لمكضكع البحث, كالمنيج العممي ىك الدراية 
الؼ مكضكعات ىذه العمكـ, كىك قسـ مف الفكرية الكاعية التي تطبؽ في مختمؼ العمكـ تبعان الخت

 .أقساـ المنطؽ

كليس المنيج سكل خطكات منظمة يتبعيا الباحث في معالجة المكضكعات التي يقـك بدراستيا 
 .صكابان أك الصكاب خطأ إلى أف يصؿ إلى نتيجة معينة, كبيذا يككف في مأمف مف اعتقاد الخطأ

 : تعريف انجحث انعهًي

حث كعدـ باؿ أساليبالعممي عمى تعريؼ محدد كلعؿ ذلؾ يرجع إلى تعدد تتعدد تعريفات البحث 
: كيمكف عرض بعض التعريفات في ما يمي ,التحديد في مفيـك العمـ

يعرؼ فاف داليف البحث العممي بأنو محاكلة دقيقة كمنظمة كناقدة لمتكصؿ إلى حمكؿ  (1
. نسافلمختمؼ المشكالت التي تكجييا اإلنسانية ,كتثير قمؽ كحيرة اإل

بأنو استقصاء ييدؼ إلى اكتشاؼ حقائؽ كقكاعد عامة يمكف ( (Whitnyكيعرؼ كيتني (2
 .التأكد مف صحتيا
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بأنو استقصاء منظـ ييدؼ إلى اكتشاؼ معارؼ كالتأكد ( (Polanskyكيعرؼ بكلنسكي  (3
 .مف صحتيا عف طريؽ االختبار العممي

لعالقات المتبادلة بيف كيعرفو فاخر بأنو البحث النظامي كالمضبكط كالتجريبي عف ا (4
 .الحكادث المختمفة

كيعرفو بعض الباحثيف بأنو جيد عممي ييدؼ إلى اكتشاؼ الحقائؽ الجديدة , كالتأكد مف  (5
 .ؿ العالقات بيف الحقائؽ المختمفةصحتيا ,كتحمي

 

: كعمى الرغـ مف تعدد ىذه التعريفات فإنيا تشترؾ جميعيا في النقاط التالية 
ة منظمة أم أنيا تتبع أسمكبا أك منيجان معينان كال تعتمد عمى الطرؽ البحث العممي محاكؿ (1

. عممية مثؿ الخبرة كالسمطة كغيرىاغير اؿ
البحث العممي بيدؼ إلى زيادة الحقائؽ التي يعرفيا اإلنساف كتكسيع دائرة معارفو,كبذا  (2

 .يككف أكثر قدرة عمى التكيؼ مع بيئتو كالسيطرة عمييا

المعارؼ كالعالقات التي يتكصؿ إلييا كال يعمنيا اال بعد فحصيا البحث العممي يختبر  (3
. كتثبيتيا كالتأكد منيا تجريبيان 

البحث العممي يشمؿ جميع مياديف الحياة كجميع مشكالتيا كيستخدـ في المجاالت المينية 
ؼ كبذا يمكف التكصؿ إلى التعرم.كالتربكية عمى حد سكاء  ةكالمعرفية كاالقتصادية كاالجتماعي

 :التالي لمبحث العممي 
 

  : أمنبط انجحث انعهًي

البحكث التي تسعى لمكشؼ عف الحقيقة   (1
 البحكث التي  تعنى بالتفسير النقدم  (2

 البحكث الكاممة  (3

ؼ عف الحقائؽ المعينة في دراسة دكف محاكلة محاكلة الباحث الكش معناه : األولالنمط  (1
حمكؿ لمشكمة ما فمثال   إيجادة منيا في الكصكؿ الى نتائج كمف ثـ تعميميا  اك االستفاد

الباحث في التاريخ االقتصادم يحاكؿ اف يجمع الحقائؽ كالمعمكمات المختمفة عف تطكر 
التاريخ االقتصادم مف خالؿ الكثائؽ كالمراجع كاألدبيات االقتصادية ينسقيا كيرتبيا 

نتائج  إلىحث ؿ الباعممي كتعتبر دراسة ىذة بحثا كاف لـ يص كبأسمكببشكؿ منطقي 
. يمكف تعميميا
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عمى المنطؽ كالقدرة عمى التحميؿ كاالستنباط  أساساتعتمد ىذة البحكث :  النمط الثاني (2
 كأدلةكمحاكلة الكصكؿ الى النتائج النيائية بشرط اف تككف قائمة عمى مناقشات كاسعة 

باطيا مف ارت أكثر باألفكاركشكاىد كحقائؽ عدة كىذا يعني اف المشاكؿ التي ترتبط 
 كاألدب اإلنسانيةىي محكر ىذة البحكث كىي تطبؽ في فركع المعرفة بالحقائؽ 
 .كالتاريخ

كىي البحكث التي تحتكم عمى مشكمة محدكدة يمكف الكصكؿ لحمكؿ  : النمط الثالث (3
الحقائؽ القابمة لمبرىاف  باعتمادهالباحث  يختارهالعممي الذم  باألسمكبة ليا حناج

 :-كصكؿ الى الثبات المنطقي لمفركض كيضـ كتحميميا كتبكيبيا لؿ

 المعرفة العممية مف خالؿ  ءالغناكىي البحكث التي تيدؼ :  البحث الكامل النظري
. الدراسات النظرية الدقيقة لمتكصؿ الى حمكؿ كاممة كمطمقة 

 حمكؿ ما لمشكمة محددة عف طريؽ  إيجادكىك البحث الذم يحاكؿ :  البحث التطبيقي
الى نظرية محددة في ىذا  اإلسنادكالبراىيف بتسمسؿ عقمي كمنطقي دكف  اعتماد الحقائؽ

 .المجاؿ

  مة مع تطبيؽ الدراسة عمى كىي بحكث التي تعنى بدراسة مشكمة عا:  األساسيةالبحوث
 .مجاؿ ما

 محدد إطارممية في عبدراسة مشكمة كىي البحكث التي تعنى  : البحوث العممية. 
 

 : انعهًي انجحث أهًيخ

 ,فالعمـ مضى كقت أم مف أكثر ميمة اليكـ أضحت التعمـ ك كالبحكث الدراسات إلى حاجةاؿ إف
 تكفؿ التي العمكـ مف المستمدة الدقيقة المعرفة مف ممكف قدر اكبر إلى لمكصكؿ سباؽ في كالعالـ
ذا .غيره عمى التفكؽ لو كتضمف لإلنساف, الرفاىية  كبيرا اىتماما تكلي المتقدمة الدكؿ كانت كا 
 ك العممية أبنائيا قدرات في تكمف األمـ عظمة أف أدركت أنيا إلى يرجع فذلؾ العممي لمبحث
 ,اتوكتطكر الدكؿ القتصاد أساسية كدعامة خصب ميداف العممي كالبحث .كالسمككية الفكرية
 .الدكلية مكانتيا عمى المحافظةك شعكبياؿ الرفاىية يحقؽ كبالتالي

 المؤسسات في بيا المسمـ األمكر مف بيا القياـ كأساليب العممي البحث منيجية أصبحت كقد
 تكاجو التي المشكالت معالجة في استخداميا انتشار إلى باإلضافة البحكث, مراكز ك األكاديمية
 .كحدىا الطبيعية العمكـ مياديف عمى قاصرا العممي البحث يعد لـ حيث عامة, بصفة المجتمع
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 : انعهىو ييبديٍ يف وأهًيته انعهًي انجحث

 المستمدة الدقيقة المعرفة مف ممكف قدر أكبر الكتساب محمكـ سباؽ حالة في اليكـ العالـ يعيش
ا تمثؿ شؾ بال العممية فالمعرفة كاالزدىار, كالرقي التقدـ إلى تقكد التي العمكـ مف  لمنجاح مفتاحن

 عمى تساعده حقائؽاؿ معرفة ألف لإلنساف, ضركرية المعرفة تعتبر حيث األفضؿ, نحك كالتطكر
 عمييا يحصؿ التي المعمكمات بفضؿ إذ العممية, حياتو في تكاجو التي كالقضايا المسائؿ فيـ

 المنشكدة األىداؼ بمكغو دكف تحكؿ التي العقبات يتخطى كيؼ يتعمـ أف يستطيع اإلنساف
 راءاتإج كاتخاذ األخطاء تدارؾ عمى القدرة لو تتيح التي االستراتيجيات يسطر كيؼ كيعرؼ
 مستعيننا فيو يرغب ما يحقؽ أف ذلؾ غير يستطيع كىك الحياة, في أمانيو تحقيؽ مف تمكنو جديدة
 .يجيميا التي الظكاىر مف العديد عمى لمكشؼ كمعرفتو بذكائو
 خالؿ كتطكرىا,مف العممية النيضة تقدـ في بارزنا مكاننا الراىف, الكىف في العممي البحث كيحتؿ
المؤسسات  تعتبر حيث اإلنسانية, المعرفة رصيد في المبتكرة ضافتيـبإ الباحثيف مساىمة

في  أساسية كظيفة مف ليا بما , الحيكم العممي النشاط ليذا الرئيسية المراكز ىي األكاديمية
ثارة كتنشيطو العممي البحث تشجيع القياـ  مف يتمكف حتى كالدارس الطالب لدل العممية الحكافز كا 
 .كجو ؿأكـ عمى الميمة بيذه
 جيكدنا تبذؿ الجامعات فإف الفكرم, النشاط أكجو كأعقد أىـ مف يعد العممي البحث ألف كنظرنا
 بحثية ميارات اكتساب مف لتمكنيـ الجامعية دراستيـ أثناء إتقانو عمى الطالب تدريب في جبارة

 عمى اتالجامع تعمؿ كما اإلنساني, الفكر رصيد إلى جديدة معرفة إضافة عمى قادريف تجعميـ
 بطريقة كعرضيا المعمكمات كتقكيـ جمع طريؽ عف العممي البحث في الطالب قدرة إظيار

 الصحيحة األساليب إتباع عمى الطالب قدرة عمى يبرىف المعالـ, كاضح إطار في عممية سميمة
صدار  الميزة تمثؿ التي الفكرم كنضجو العممي مستكاه عف تكشؼ التي النقدية األحكاـ لمبحث كا 

 .األكاديمية ساسية لمدراسةاأل
 

 : نهطبنت انعهًي انجحث أهًيخ

 التنقيب عمى الطالب تعكيد منيا الغاية أنما المدرسة في الطالب يكتبيا التي القصيرة البحكث إف
 . كصراحة بحرية آراءه عف تعبيراؿ ك المعرفة مف جديدة آفاقا كاكتشاؼ الحقائؽ عف

 :في ذكر ما جانب إلى األبحاث لكتابة الرئيسية األىداؼ تمخيص كيمكف
 .معينة مكاضيع في الطالب معمكمات إثراء - 1
صدار المشكالت دراسة في النفس عمى االعتماد  -2  .بشأنيا إحكاـ كا 
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 .البحكث كتابة في المعتمدة العممية القكاعد ك األساليب إتباع  -3
 إلى لمكصكؿ بينيـ بطكالر المعمكمات كمصادر الكتب ك الكثائؽ استخداـ عمى التعكد  -4

 .جديدة نتائج    
 .العمؿ في كنظاـ كنزاىة بمكضكعية المكاضيع معالجة عمى التعكد - 5
 .الجيؿ ضد النفس كتحصيف القراءة عمى التعكد - 6
  

:  املعرفخ
 الرصيد كؿ تشمؿ ألنيا العمـ, مف كأكسع أشمؿ المعرفة .بو العمـ أم بالشيء, اإلحاطة تعني
 مراحؿ عبر يجمعو أف اإلنساف استطاع التي كالمعمكمات كالعمكـ المعارؼ مف كاليائؿ الكاسع
 .كعقمو كفكره بحكاسو الطكيؿ اإلنساني التاريخ
 حياتو, في تكاجيو التي القضايا فيـ عمى تساعده الحقائؽ معرفة ألف لإلنساف, ضركرية المعرفة
 التي العقبات يجتاز كيؼ لـيتع أف  اإلنساف  يستطيع عمييا يحصؿ التي المعمكمات كبفضؿ
ا كتساعده ينشدىا, التي الغايات بمكغو دكف تحكؿ  اإلجراءات كاتخاذ األخطاء, تدارؾ عمى أيضن

 .الحياة في أمانيو تحقيؽ مف تمكنو التي المالئمة
 الصدؽ كالثبات, مف عالية درجة بمغت قد بككنيا العادية المعرفة عف العممية لمعرفة ا تختمؼ
 يتـ التي ىي العممية المعرفة أما عمـ, ىي العادية كالمعرفة عمييا, كالتدليؿ منيا ؽالتحؽ كأمكف
 مفاىيمو لو فكرم نظاـ في تنسؽ مصنفة معرفة "العمـ" كيعتبر كالتمحيص, بالبحث تحقيقيا
 .كنظريات كقكانيف مبادئ مف الخاصة كمقاييسو
 : املعرفخ تصنيف
 تختمؼ المعرفة عمى الحصكؿ طرؽ أف إال العمـ, مف كاشمؿ أكسع المعرفة أف سبؽ مما يتضح
كىي   ة,مرئيس أصناؼ ثالثة إلى تصنؼ فالمعرفة آلخر, مكضكع مف
 
 كاالستماع كالممس المجردة حكاسو طريؽ عف اإلنساف يكتسبيا التي كىي : الحسية المعرفة.  أ

 أك (مممكسة  (متكافرة ناعاإلؽ أدلة أف باعتبار بسيط, المعرفة مف النكع كىذا المباشرة, كالمشاىدة
 .اإلنساف ذىف في ثابتة
 في كالتعمؽ الفكرم, النضج يتطمب المعرفة مف النكع كىذا : (الفمسفية (التأممية المعرفة. ب

 اإللماـ يكجب المدركسة كالمسائؿ األحداث تحميؿ مستكل أف حيث المكجكدة, الظكاىر دراسة
 يحصؿ ال العادة في كلكف كالتمحيص, البحث طريؽ عف الحقائؽ الستنباط عممية كقكاعد بقكانيف
 المنطؽ استعماؿ طريؽ عف البراىيف يقدـ كلكنو حججو, تثبت كمممكسة قاطعة أدلة عمى الباحث
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 أك لمقضية الصحيحة كالمعرفة الحقيقة عف تعبر إلييا تكصؿ التي النتائج أف كيثبت كالتحميؿ,
 .المسألة

 المنظمة المالحظة"أساس عمى يقكـ المعرفة مف النكع كىذا  ( :التجريبية) العممية المعرفة. ج
 كجمع التجربة طريؽ عف منيا كالتحقؽ المالئمة العممية الفرضيات كضع أساس كعمى"لمظكاىر
 .كتحميميا البيانات

 
 : املعرفخ إىل انىصىل طرق

 

 :كىي يب,أساؿ أربعة المعارؼ جمع في اإلنساف سمؾ كقد المعرفة, عمى الحصكؿ أساليب تعددت
تباع الرأي أهل استشارة .1   ,ألف القديمة العصكر في األسمكب ىذا إتباع تـ : والعرف التقاليد وا 

 ىك القبيمة شيخ فكاف لمغاية, محدكدة كانت الفرد يحتاجيا التي كالحقائؽ آنذاؾ المطمكبة المعرفة

 المكركثة كالتقاليد داتالعا أف كما .ا كغيره الغامضة كاألمكر الظكاىر لتفسير األساس المصدر

 مكاجية في البدائي اإلنساف يحتاجيا التي كالمعارؼ الحقائؽ عمى الحصكؿ في ميما دكرا لعبت

 .كاألحداث الظكاىر

 مكاجيتو عند اإلنساف عمييا تمرس التي السابقة المعرفة إلى الرجكع أم : والتجربة الخبرة. 2
 في الناس مف غيره خبرات عمى االعتماد أك ,بو مرت التي الشبيية المكاقؼ أك الظكاىر لبعض

 .األمر معالجة
 كاألحداث الظكاىر عمى حكمو في الفرد يعتمد األسمكب ىذا في : واالستدالل المنطقي القياس. 3

 أسمكب يتدرج كىك الظكاىر, ىذه تحكـ التي كالقكانيف الظركؼ عف الكشؼ أك المنطقي القياس عمى

 .عنيا تصدر التي النتائج إلى األساسية المبادئ مف أك الخاصة بالجكاف إلى العامة األمكر مف

  .عمييا كالسيطرة كالطبيعة الظكاىر فيـ في جديدة معمكمات مف يكفي ما يقدـ لـ األسمكب كىذا
 عامة, أحكاـ إلى لمكصكؿ الجزئيات تتبع عمى األسمكب ىذا يعتمد : التجريب أو االستقراء. 4

 الظكاىر عمى السيطرة مف اإلنساف استطاع األسمكب كبيذا لمكؿ, اـأحؾ لكضع الجزئية كمالحظة

 .تكاجيو التي كاألحداث بو تحيط التي
 

  : اجليد انجحث صفبد

 :مثؿ األساسية, البحثية كالمستمزمات الشركط مف مجمكعة الجيد البحث في تتكفر أف ينبغي
 أمر الرسالة أك البحث نكافلع المناسب االختيار إف : لمبحث والشامل الواضح العنوان .1 

 ثالث تتكفر أف كينبغي اآلخريف, بؿ ؽ مف لقراءتو األكلى الكىمة منذ بالبحث لمتعريؼ ضركرم
 :كىي العنكاف, في رئيسة سمات



                                                                                       مادة منهج البحث العلمي

 المرحلت الثانيت                                                                                 

 14 

  

 البحثي لممكضكع المحدد الدقيؽ المجاؿ بعبراتو العنكاف يشمؿ أف أم : الشمولية -أ
 كاضحة المستخدمة كعباراتو فالعنكا مصطمحات تككف أف يجب : الوضوح -ب
 كبعيدا كاضحة داللة عميو ال  ن  كدا البحث لمكضكع شامال العنكاف يككف أف أم : الداللة -ج
 .لعمكمياتا عف
 كزمنية مكضكعية حدكد ضمف البحث مكضكع صياغة ضركرة : البحث حدود تخطيط .2

 ألف البحث, كضكعـ تخص ال أمكر في كالمتاىة التخبط كتجنب المعالـ, كاضحة كمكانية
 بمكضكع بعمؽ بحث اؿ عف الباحث تبعد كاألىداؼ المعالـ محددة غير العمكميات في الخكض

 .العنكاف في عميو المنصكص بحثو
 الباحث إمكانيات مع كمكضكعو البحث يتناسب أف يجب : البحث بموضوع الكافي اإللمام .3

 في تخصصو أك لخبرتو نتيجة البحث مكضكع بمجاؿ كافي بشكؿ ممما يككف أف يجب الذم
 .كالمتعمقة الكاسعة لقراءاتو أك البحث, مجاؿ

 يتناسب أف عمى البحث, إلنجاز الزمنية بالفترة التقيد ضركرة : لمباحث الكافي قتالوتوفر  .4
 بحكث معظـ أف فمثال . كالمكانية المكضكعية البحث حدكد مع الرسالة أك لمبحث المحدد الكقت

 :لعؿ يعمؿ عادة الجيد الباحث عمكما .إلنجازىا تاما تفرغا تتطمب كراهكالدكت الماجستير
 البحث كتنفيذ لمتابعة كقتو مف كافية ساعات تخصيص  .أ
 إنجاز يكفؿ بشكؿ المختمفة البحث كخطكات مراحؿ عمى كتكزيعيا الساعات ىذه برمجة .ب

 .الصحيح بالشكؿ البحث
 األصمية كاآلراء السابقة الدراسات عمى بحثو ةكتاب في الباحث اعتماد ضركرة : اإلسناد .5

رجاعيا النصكص سرد في دقيقا يككف كأف المسندة,  اآلراء عمى كاإلطالع األصمي, لكاتبيا كا 
 غاية في أمر كنقميا باالقتباس العممية فاألمانة . البحث مجاؿ في المتكفرة المختمفة كاألفكار
 :كىما أساسيف, جانبيف عمى البحث في العممية األمانة كترتكز البحكث, كتابة في األىمية

  

 ذكر مع , قكأفكار معمكماتو منيا الباحث استقي التي المصادر أك المصدر إلى اإلشارة .أ
 أك كالمؤلؼ فييا, نشر التي كالسنة المصدر, كعنكاف لممصدر الكاممة األساسية البيانات

 .فحاتالص كعدد المجمد, كرقـ كالمكاف, كالناشر, المؤلفكف,
 أك الفكرة يذكر أف الباحث فعمى المصادر, مف المنقكلة كاآلراء األفكار تشكيو عدـ مف التأكد .ب

 .فيو كردت الذم المعنى بذات منيا استفاد قد التي المعمكمة
 كمشكؽ, كمقركء, كاضح, بأسمكب مكتكب الجيد البحث يككف أف يجب : األسموب وضوح .6
 .البحث متف في مكحدة المستخدمة المصطمحات تككف افك المغكية, السالمة مراعاة مع
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 كما كانسجاميا, المختمفة كأجزاءه البحث أقساـ ترابط ضركرة : البحث أجزاء بين الترابط .7
 بينيا, ما الفصكؿ يربط مكضكعي, أك كتاريخي منطقي, تسمسؿ ترابط ىناؾ يككف أف يجب
 .الفصكؿ يفب ما المعمكمات في كتسمسؿ ترابط أيضا ىناؾ كيككف

 يبدأ الذم الذم ىك الجيد الباحث : الباحث تخصص مجال في المعرفة إلى واإلضافة اإلسهام.8
ضافة البحثية المسيرة مكاصمة بغرض اآلخركف أنتيي حيث مف  نفس في جديدة معمكمات كا 

 .المجاؿ
 كمصادر كافية معمكمات تكفر ضركرة : البحث موضوع عن والمعمومات المصادر توفر .9

 اإللكتركنية أك مطبكعة أك مكتكبة المصادر ىذه تككف كقد البحث, مكضكع مجاؿ عف ةمكاؼ
 .اإلنترنت أك المعمكمات مراكز أك المكتبات في ة متكفر

 
 : اجليد انجبحث صفبد
عداده بحثو إنجاز في ناجحا يككف كي العممي الباحث في السمات بعض تتكفر أف ينبغي  كا 
 :يمي ما السمات ىذه ـأه كمف جيد, بشكؿ ككتابتو

 كميمو لبحث ا كمكضكع مجاؿ في الباحث رغبة تعتبر:  البحث موضوع في الرغبة توفر .1
 فعاؿ كدافع مساعد عامؿ ىي دائما الشخصية فالرغبة . كبحثو عممو إنجاح في ميـ عامؿ نحكه
 .لمنجاح يؤدم

 :والصبر التحمل عمى القابمية .2
 عف أحيانا كالطكيؿ كالمضني المستمر التفتيش في لمشاؽا تحمؿ إلى بحاجو الناجح الباحث
 .كتأني كصبر بذكاء معيا كالتعايش المناسبة المعمكمات مصادر

 :التواضع .3
 كبحثو عممو في متقدمو مرتبة إلى كصؿ ميما بالتكاضع العممي الباحث يتصؼ أف يجب

 فانو لذا كالمعرفة, العمـ مف االستزادة إلى بحاجو يبقى فانو محدد, كمكضكع مجاؿ في كمعرفتو
 أف أم الكتابة, في "أنا" ةرعبا استخداـ كعدـ اآلخريف, كأعماؿ نتاجات أماـ التكاضع إلى يحتاج

 بالنسبة كىكذا الباحث, عمؿ أك الباحث كجد عبارة يستخدـ بؿ عممت, أك كجدت يذكر ال
 .األخرل المشابية لمعبارات

 :المالحظة وقوة التركيز .4
 الخاطئة جتياداتاال يتجنب كأف كتفسيرىا معمكماتو تحميؿ عند يقظنا الجيد الباحث يككف أف يجب
 عند الذىف كصفاء التركيز إلى يحتاج فإنو لذا .ا كمعانيو يستخدميا التي عمكماتـاؿ شرحو في
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 اليكمية أك الكظيفية مشاغمو كانت ميما المكاصفات ىذه مثؿ لنفسو يييئ كأف كالبحث, الكتابة
 .عممو كطبيعة

 :البحث إنجاز عمى الباحث قدرة .5
 قابميات تطكير ألف الناسب بالشكؿ كالعرض كالتحميؿ البحث عمى قادر الباحث يككف أف يجب

 الكافية المعمكمات كتحميؿ تفسير في التعمؽ مف يتمكف بحيث ميـ أمر منيجيف ك الباحث
 .لديو المجمعة

 المنظم الباحث .6
ا الباحث يككف أف يجب  كترتيب كتنظيـ كأكقاتو ساعاتو تنظيـ حيث مف عممو خالؿ مف منظمن

 بعض مع كربطيا كمتابعتيا مراجعتيا يسيؿ بحيث لي كعـ منطقي بشكؿ المجمعة معمكماتو
 الكقت كاستثمار كاختصار الباحث عمؿ إنجاح عمى كبير مردكد لو كالتنظيـ . منطقي بشكؿ
 .المتاح

 عممًيا الباحث تجرد .7
 العاطفة عف االبتعاد في يتطمب كىذا كبحثو, كتابتو في مكضكعينا الناجح لباحثا يككف أف يجب

 شخصيو أراء إعطاء عف يبتعد أف يجب أم الحقائؽ, إلى الكصكؿ اجؿ مف بحثؿا مف المجردة
 .كالمقنعة المقبكلة كالشكاىد المعتمدة باآلراء معززه غير معمكمات أك
 

 : اختيبر يىضىع انجحث

التي يجب اف يقـك بيا الباحث  األساسية األمكرف اختيار مشكمة البحث مف ا:  مشكمة البحث
فيك المسؤكؿ عف عممية االختيار   بنفسو

كباحث مكضكعي يتحمى بالمطؼ  كسمك األخالؽ يبحث عف  عالـفيك المرشد ك:  اما المشرف
  ضال يفركالباحث  رأمالحقيقة المكضكعية  كيجب اف يككف صادقا في عممة كمكاعيده يحتـر 

. بالمشرؼ في ىذة الفترة يتأثر الباحثعمية كيككف قدكة حسنة لمباحث كذلؾ الف  رأيو
 

 : املتىخبد يٍ اختيبر يشكهخ انجحث األهداف

اختيار  كأسبابتعتمد كميا عمى ماىية البحث المتكخات مف اختيار مشكمة البحث  األىداؼ
: مشكمة  كفيما يمي الخطكات 

لة  الخاصة لممشك األهمية -1
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نابعة مف االىتماـ الحقيقي لمباحث بالمشكمة كىنا االىتماـ يبعد الباحث عف الممؿ  أسبابىنالؾ 
كالضجر  

 والتجديد  واإلضافة األصالة -2

فالتعبير عف  أخركىي كصكؿ الباحث الى حقائؽ كاستنتاجات لـ يسبؽ الييا باحث :  األصالة
. الذاتية بشكؿ منطقي األفكار
  أساسيبقيمة كاىتماـ عممي  تحصى نتائجواف البحث جديد  كىؿ اف  كتعني ىؿ:  التجديد
اال باختيار مشكمة حقيقة  أليتـكىنا  اإلنسانيةفي المعرفة العممية  اإلسياـكىي درجة :  اإلضافة
  .جديدة

 المشكمة  اف يضع االعتبارات التالية  عمى الباحث عند اختيار:  القدرة عمى البحث -3

 م يشكميا العممية الت األرضية 

  حب االستطالع اك الميؿ الشخصي لالختصاص الذم تقع ضمنة المشكمة 

  تحميؿ المشكمة الى عناصرىا 

  البيانات كالمعمكمات المتاحة 

 الفنية كالمادية لمقياـ بالدراسة الميدانية  اإلمكانيات 

 المعمكمات  تحميؿ 

 الزمف المتاح اك المحدد 

  لالستعانة  أضافيةلغة التي يكتب بيا البحث كبمغة عمى الباحث اف يككف ممما باؿ :المغة
 . األجنبيةبالمصادر 

نماحث كسيمة لمنجاح فقط اك حصكؿ شيادة يتخذ مف الب ال أفعمى الباحث , إضافة يعتبر  كا 
. لبحكث كدراسات مستقبمية اك مجاال لمتطبيؽ اك مادة تدرس في الجامعة أساسالبحث ىذا ىك 

 
   : خطىاد انجحث انعهًي

 حديد المشكمة كاعتماد الفركض العممية ت .1

 المعمكمات مف مصادرىا  تجميع البيانات ك .2

 بما يالئـ الفركض العممية المعتمدة  تمثيؿ البيانات كتطكيعيا .3

 تحميؿ البيانات كالمعمكمات بالطرؽ العممية  .4

 .االستنتاجات .5
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  : ينبهج انجحث

العمـ الى فركعة يككف بحسب دة بمنيج عممي  مشترؾ كاف تقسيـ حدـجميع العمـك  أف
الظكاىر التي يطبؽ عمييا المنيج العممي   استخدامو

مراقبتيا اك  أكيمكف مالحظتيا  كىي تيتـ بكقائع كقعت منذ مدة كال :الطريقة التاريخية  .1
البحكث ,السجالت , اآلثار,الكتب  )كىنا يعتمد عمى المصادر ,ليا  مشابوتصميـ تجربة 

ثقة عالية  درجةالى بالدقة لمكصكؿ  المعمكماتكاقعة كيجب تحميؿ عمى تحديد اؿ(السابقة 
دثيا كتستخدـ الرياضيات ىذا التحميؿ الف بعض العبارات رغـ تح. كالنتائج  رباالختبا
التي  األسبابتشبو ) أسانيدت في الماضي  كتحتاج الى حصؿ أنياكاقعية اال  أمكرعف 

فركض اك كقائع تـ االتفاؽ عمييا في  تنطمؽ مف( تنطمؽ مف بديييات في الرياضيات 
: المنيج التاريخي يتخذ الخطكات ,المصادر اك كثائؽ 

  فيـ المسالة 

  جمع الحقائؽ 

  تككيف االفتراضات 

  التحميؿ 

  نقد الحقائؽ كالكصكؿ الى تكينات 

 صياغة اك تفسير النتائج التي تمثؿ الكاقعة  

 
 األدكاتفي  إال التاريخيةالطريقة  تختمؼ عف كىي تصؼ الحاضر كال :الطريقة الوصفية .2

 :ىي الطريقة  ىذهاختيارىا كخطكات  أسمكب كاختصارىا عمى العينة ك

 فيـ المسألة كتحديدىا  .1

  إبعادىاصياغة االسئمة التي تؤشر  .2

 كاالستبياف اك المقابمة  األدكاتاختيار الفركض مف اجؿ اختيار  .3

 اك معامالت اك نسب نيات العالقات عمى شكؿ منح ةلصياغاستخداـ الرياضيات  .4

  تحميؿ النتائج كتفسيرىا .5

 مقارنة النتائج بالكاقع لغرض اعتمادىا كنتائج مكثكؽ بيا  .6

 

يعرؼ المنيج في البحث العممي بأنة طريؽ دكر يبدأ كينتيي  : ةالتجريبيالطريقة  .3
: ىي كخطكاتيا ( ةالتركيبي)كييتـ بالعبارات الكاقعية  بالحقائؽ
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  كالتفسير  القياسالمالحظة تحتاج الى تحديد مف حيث  قكىذمالحظة الكاقعة
 كالتصحيح

  كىذا  قيقرلبعض ما  كتأكيدات أمثمةادعاء قانكف عاـ تككف الكقائع  :االستقراء
  يتـ عمى مرحمتيف

 مالحظةالمعرفة بعد  أساسكىي مرحمة تشكيؿ نظريات عمى : الفروض  .1
 الكاقعة كتحديدىا 

قالب عالقة اك ,صيغة,لى معادلة رياضة عكىي مرحمة العثكر  :التعميل  .2
 منطقي يمكف تعميؿ الكقائع التي تدعـ الفركض 

بالصيغ كالقانكف كالذم يبحث  البد مف التأكد مف الكثكؽ: او التحقق  التأكد .3
مف الحاالت كالتحقيؽ منيا كميا غير ممكف كذلؾ يتـ االستنتاج  ةماال نيامعف 

 .ىتماـ بالقانكف العاـ أم االىتماـ الخاص بالكاقعة بدؿ اال

اف القناعات المتكلدة باالستنتاج غير كافية كينبغي التثبت منيا بالكاقع : التثبت  .4
كينبغي  األكلىالكقائع انتيى البحث كاف لـ تؤكدىا فقد انتيت الدكرة  أكدتيافأف 

. أخراف تبدأ دكرة الثانية فقد يراجع تحديد الكاقعة اك االستقراء اك اختيار قانكف 
 

 
    

  

  
 

 
    

 
 -: أسئهخ

ماىي الكاجبات المترتبة عمى الباحث   (1
 التجدد, اإلضافة, األصالةعرؼ  (2

بشرط المحافظة عمى صر مشكمة البحث بأضيؽ نطاؽ ممكف عمى الباحث ح)ناقش (3
 (المتكخاة األىداؼ

كضح دكر المغة عند اختيار البحث   (4

  عالم الرياضياث
 النظرياث 

 حكهناث االسخذالل 

 االسخقراء

  عالم الحقائق

 الخثبج 

 الحقائق 

 الىاحذة طىاث الذورة مخطط الخ

 الحقائق 


