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  "طرق وأساليب البحث العلمي"
  

  الفكر والمعرفة والبحث

  الفكر والتفكير

  . يواجه به اإلنسان مشكلة ما تعترض طريقه هو نشاط عقلي:الفكر

، أو حالة مستعـصية يريـد فهمهـا         قف غامض يريد اإلنسان أن يستوضحه     هي أي مو   :المشكلة

  . والتغلب عليهاوالتمكن من معالجتها

هذه المواقف أو   قد تكون مثل    . قلي وذهني يمارسه الفرد إزاء حالة أو موقف       هو نشاط ع   :التفكير

مرت عليه ولكنه صعب عليـه      قد  المشاكل جديدة عليه لم يتعامل معها من قبل، أو تكون           

  .التعامل معها بالطرق واألساليب الميسرة له في حينها

 ثم  التي يتعامل معها،  أو المشكلة   التفكير يدفع الفرد عادة إلى تحديد حجم الحالة         و   

 وحقائق، ويقوم بجمعهـا     تعرف على ما يتعلق بتلك الحالة أو المشكلة من معلومات         بدأ بال ي

توصل إلى وضع الحلول المناسبة عـن طريـق الـربط بـين تلـك               وتحليلها من أجل ال   

  :جانبين أساسين، هماتشتمل على والمشاكل . علومات والحقائقمال

  

ان، أو يتعرض لها هو أو غيره من بني جنسه الذين يعيشون            مشكلة تعرض أمام اإلنس   ). أ

  .أو يعملون معه

خطة فكرية وعقلية توضح لتحدد مدى نجاح ذلك اإلنسان في حل المشكلة ووضـع              ). ب

  .اإلجابات المناسبة لها

  

  أساليب التفكير

  :عشوائياألسلوب ال). ١

تكررة لمواقف وأحداث متشابهة     مرات عديدة م   ة المستخدم ةاالعتيادي يعتمد على ردود الفعل     

اعترضت اإلنسان في حياته، أو لمواصلة حالة نشيطة تصادفه برد فعل بسيط ال يحتاج إلـى                

سقوط شيء من يد    : مثال. قد ال يحتاج إلى تفكير إطالقاً      وأجهد ذهني أو تفكير كثير وكبير،       



 ٢

جهه، أو يعترض طريـق     اإلنسان فيمد يده اللتقاطه، أو أن يطرد بيده حشرة قد داهمته على و            

 وأحيانا قد يتطور األسلوب االعتباطي فيما بعد إلـى        .سيره عارض بسيط فيحيد عنه أو يعبره      

نوع من العلمية في مواجهة أغلب المواقف والمشاكل التي تحتاج إلـى ردود فعـل وإيجـاد                 

  .الحلول المناسبة لها

  

  :األسلوب العلمي المبرمج). ٢

 تفكيره بشكل مركز وكبير، بحيث يتناسب مع الحالة أو الموقـف            يعتمد على استخدام اإلنسان     

 ،وبهذا األسلوب يحتاج اإلنسان إلى تنظيم تفكيـره وبرمجتـه         . الذي يصادفه ويعترض حياته   

 بغـرض    لمجابهة حالة معينة أو مشكلة محددة تواجهـه        إتباعهاوترتيب الخطوات المطلوب    

  .مبنية على أسس مدروسةالمفيدة ال تامةالمعرفة الوضع الحلول المناسبة والوصول إلى 

  

  المعرفة

 تـشمل كـل   ألنها العلم،  المعرفة أشمل وأوسع من .أي العلم به اإلحاطة بالشيء، تعني

أن يجمعـه   التي استطاع اإلنـسان  الرصيد الواسع والهائل من المعارف والعلوم والمعلومات

 .   هالتاريخ اإلنساني الطويل بحواسه وفكره وعقل عبر مراحل

 ألن معرفة الحقائق تساعده على فهم القضايا التي تواجهه في المعرفة ضرورية لإلنسان،

 أن يتعلم كيف يجتاز العقبات )اإلنسان( حياته، وبفضل المعلومات التي يحصل عليها يستطيع

 واتخـاذ  وتساعده أيضاً على تدارك األخطاء،  التي تحول دون بلوغه الغايات التي ينشدها، 

 .   راءات المالئمة التي تمكنه من تحقيق أمانيه في الحياةاإلج

 بلغت درجة عاليـة مـن الـصدق         كونها قد معرفة العلمية عن المعرفة العادية في     تختلف ال 

أما المعرفة العلميـة    والمعرفة العادية هي علم، ،عليها والثبات، وأمكن التحقق منها والتدليل

 له معرفة مصنفة تنسق في نظام فكري "العلم"ص، ويعتبر والتمحي هي التي يتم تحقيقها بالبحث

  . مفاهيمه ومقاييسه الخاصة من مبادئ وقوانين ونظريات

  

  المعرفة تصنيف

الحـصول علـى المعرفـة     إال أن طرق، أن المعرفة أوسع واشمل من العلم  مما سبقيتضح

   :، فالمعرفة تصنف إلى ثالثة أصناف رئيسة، وهيتختلف من موضوع آلخر



 ٣

اللمس واالسـتماع  حواسه المجردة كوهي التي يكتسبها اإلنسان عن طريق  :الحسية المعرفة ).أ

 )ملموسة(متوافرة النوع من المعرفة بسيط، باعتبار أن أدلة اإلقناع  والمشاهدة المباشرة، وهذا

  . اإلنسان أو ثابتة في ذهن
 
والتعمـق فـي    طلب النضج الفكري، وهذا النوع من المعرفة يت :)الفلسفية( التأملية المعرفة).ب

حيث أن مستوى تحليل األحداث والمـسائل المدروسـة يوجـب     الظواهر الموجودة،  دراسة

بقوانين وقواعد علمية الستنباط الحقائق عن طريق البحث والتمحيص، ولكن في العادة  اإللمام

ين عـن طريـق   يحصل الباحث على أدلة قاطعة وملموسة تثبت حججه، ولكنه يقدم البراه ال

 المنطق والتحليل، ويثبت أن النتائج التي توصل إليها تعبر عن الحقيقـة والمعرفـة   استعمال

  . الصحيحة للقضية أو المسألة
 
 المالحظـة المنظمـة  "وهذا النوع من المعرفة يقوم على أساس :)التجريبية (العلمية المعرفة-ج

 التحقق منها عن طريـق التجربـة  وعلى أساس وضع الفرضيات العلمية المالئمة و"للظواهر

   .وجمع البيانات وتحليلها
   

  طرق الوصول إلى المعرفة

  

تعددت أساليب الحصول على المعرفة، وقد سلك اإلنسان في جمع المعارف أربعة أسـاليب،              

  :وهي

لعصور القديمة، ألن    هذا األسلوب في ا    إتباع تم   : التقاليد والعرف  وإتباعاستشارة أهل الرأي    ).١

 والحقائق التي يحتاجها الفرد كانت محدودة للغاية، فكان شيخ القبيلـة            آنذاكرفة المطلوبة   المع

كما أن العـادات والتقاليـد       .هو المصدر األساس لتفسير الظواهر واألمور الغامضة وغيرها       

الموروثة لعبت دورا مهما في الحصول على الحقائق والمعارف التي يحتاجها اإلنسان البدائي             

  .هة الظواهر واألحداثفي مواج

  

 أي الرجوع إلى المعرفة السابقة التي تمرس عليها اإلنسان عنـد مواجهتـه              :الخبرة والتجربة ).٢

لبعض الظواهر أو المواقف الشبيهة التي مرت به، أو االعتماد على خبرات غيره من النـاس                

  .في معالجة األمر



 ٤

 الفرد في حكمه على الظواهر واألحداث       في هذا األسلوب يعتمد   : القياس المنطقي واالستدالل  ).٣

على القياس المنطقي أو الكشف عن الظروف والقوانين التي تحكم هذه الظواهر، وهو أسلوب              

يتدرج من األمور العامة إلى الجوانب الخاصة أو من المبادئ األساسية إلـى النتـائج التـي                 

في فهم الظواهر والطبيعـة      وهذا األسلوب لم يقدم ما يكفي من معلومات جديدة           .تصدر عنها 

  .والسيطرة عليها

 يعتمد هذا األسلوب على تتبع الجزئيات للوصول إلى أحكـام عامـة،             : أو التجريب  االستقراء).٤

ومالحظة الجزئية لوضع أحكام للكل، وبهذا األسلوب استطاع اإلنسان مـن الـسيطرة علـى               

  .الظواهر التي تحيط به واألحداث التي تواجهه

  

  )كثر وضوحااأل(لمعرفة آخر لتقسيم 

  

أي االعتماد على األشخاص أو الجهات المنتجة للمعرفـة والمعلومـات           : الطريقة الخضوعية ).١

وتزويدها لمجتمعاتهم، مثل شيخ القبيلة في المجتمعـات العـشائرية، والعـالم الـديني فـي                

 وكـذلك   المجتمعات الدينية، والرؤساء والملوك في بعض المجتمعات ذات السلطة المطلقـة،          

  .العلماء في مجتمعات العلم والتقنات

اله الخالق واألنبياء والجهـات ذات       تأتي المعرفة من ما وراء الطبيعة كاإل       :الطريقة الروحية ).٢

  .السلطة والمعرفة الخارقة ، وهذه تعتمد على قوة اإليمان

  .تعتمد هذه على المنطق والشرح واإلقناع واالستنتاج: الطريقة المنطقية).٣

  .فهي تعتمد على المالحظة والتجريب أو االستنطاق :الطريقة العلمية).٤

  

  العلم
مجموعـة الحقـائق    والعلم يعني وهو اليقين والمعرفة،  إدراك الشيء بحقيقته، عني ي  العلم

 "العلـم "كما يعـرف   .   العلمية والوقائع والنظريات، ومناهج البحث التي تزخر بها المؤلفات

المبادئ والقواعد التـي تـشرح بعـض     أو هو مجموعة  العلمية المتراكمةنسق المعارف بأنه

فرع من الدراسة الذي يلتزم بكيان مترابط من  هوإذاً العلم .   بينها الظواهر والعالقات القائمة

قوانين عامة، تحتوي على طرق ومناهج ثابتـة متفـق    الحقائق الثابتة المصنفة،  التي تحكمها

 وعليه فإن الهدف الرئيسي للعلم هو ،نطاق هذه الدراسة قائق الجديدة فيعليها،  الكتشاف الح



 ٥

بين الظواهر التي يدرسها اإلنسان من أجل التعرف على جوهرها  التعبير عن العالقات القائمة

  ،وطبيعتها
 
   البحث العلميأهمية

 ،مـضى  وقت   مهمة أكثر من أي    اليوم   أضحتالتعلم   الدراسات والبحوث و   إلى الحاجة   نإ

 اكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي           إلىالعالم في سباق للوصول     و العلمف

   .غيره وتضمن له التفوق على  لإلنسان،تكفل الرفاهية 

 أدركـت  أنها إلى كانت الدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا للبحث العلمي فذلك يرجع            وإذا

 والبحث العلمـي ميـدان       .السلوكية العلمية و الفكرية و      ائهاأبن تكمن في قدرات     األمم عظمة   أن

ـ ي وبالتـالي    ، القتـصاد الـدول وتطورهـا      أساسـية خصب ودعامة    ـ رفاهيـة   الق  حق   شعوبهال

  .الدوليةو المحافظة على مكانتها 

 المـسلم بهـا فـي       األمـور  القيام بها من     وأساليب منهجية البحث العلمي     أصبحت وقد   

 انتشار استخدامها في معالجة المـشكالت       إلى باإلضافة  البحوث، مراكز    و األكاديميةالمؤسسات  

 حيث لم يعد البحث العلمي قاصرا على ميادين العلوم الطبيعية            عامة،التي تواجه المجتمع بصفة     

    .وحدها

  

  العلميطبيعة البحث 

  فهـو   إليها، على طلب المعرفة وتقصيها و الوصول        أساساموضوع البحث العلمي يقوم     

 . و مناهج في تقصيه لحقائق العلوم      أساليب إلىفي الوقت نفسه يتناول العلوم في مجموعها ويستند         

 تعـديالت فـي     أو إضـافات  إحداث إلى يهدف   أنماوالباحث عندما يتقصى الحقائق و المعلومات       

  . يسفر بالتالي عن تطويرها وتقدمهاميادين العلوم مما س

  

   العلومالعلمي وأهميته في ميادين البحث

اليوم في حالة سباق محموم الكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفـة الدقيقـة    يعيش العالم

 تمثـل -بـال شـك  -العلوم التي تقود إلى التقدم والرقي واالزدهار، فالمعرفة العلمية المستمدة من

ائق الحق مفتاحاً للنجاح والتطور نحو األفضل، حيث تعتبر المعرفة ضرورية لإلنسان، ألن معرفة

المعلومات التي يحصل  تساعده على فهم المسائل والقضايا التي تواجه في حياته العملية، إذ بفضل

دون بلوغه األهداف المنـشودة،   عليها اإلنسان يستطيع أن يتعلم كيف يتخطى العقبات التي تحول



 ٦

اءات تدارك األخطاء واتخـاذ إجـر   ويعرف كيف يسطر االستراتيجيات التي تتيح له القدرة على

غير ذلك أن يحقق ما يرغب فيه مـستعيناً   جديدة تمكنه من تحقيق أمانيه في الحياة، وهو يستطيع

  . التي يجهلها بذكائه ومعرفته للكشف على العديد من الظواهر

مكاناً بارزاً في تقدم النهضة العلمية وتطورها،  العلمي في الوهن الراهن،  ويحتل البحث

 بإضافتهم المبتكرة في رصيد المعرفة اإلنسانية، حيث تعتبر المؤسساتمساهمة الباحثين  من خالل

أساسـية فـي    األكاديمية هي المراكز الرئيسية لهذا النشاط العلمي الحيوي ، بما لها من وظيفـة 

حتى يتمكن من القيام  تشجيع البحث العلمي وتنشيطه وإثارة الحوافز العلمية لدى الطالب والدارس

 . كمل وجهبهذه المهمة على أ

فإن الجامعات تبـذل جهـوداً    ، البحث العلمي يعد من أهم وأعقد أوجه النشاط الفكري ونظراً ألن

 في تدريب الطالب على إتقانه أثناء دراستهم الجامعية لتمكنهم من اكتساب مهارات بحثيـة  جبارة

علـى   جامعـات كما تعمل ال، تجعلهم قادرين على إضافة معرفة جديدة إلى رصيد الفكر اإلنساني

علمية  إظهار قدرة الطالب في البحث العلمي عن طريق جمع وتقويم المعلومات وعرضها بطريقة

الـصحيحة للبحـث    يبرهن على قدرة الطالب على إتباع األساليب، سليمة في إطار واضح المعالم

 األساسية التي تمثل الميزة وإصدار األحكام النقدية التي تكشف عن مستواه العلمي ونضجه الفكري

  .للدراسة األكاديمية

  

   البحث العلمي للطالب أهمية

  الغاية منها تعويد الطالب علـى      ماأن البحوث القصيرة التي يكتبها الطالب في المدرسة         إن

  .وصـراحة عبير عـن آراءه بحريـة       اف آفاقا جديدة من المعرفة و الت      التنقيب عن الحقائق واكتش   

  :في جانب ما ذكر إلى األبحاثابة  الرئيسية لكتاألهدافويمكن تلخيص 

  

   .معينة معلومات الطالب في مواضيع إثراء -١

   .بشأنها إحكام وإصدار االعتماد على النفس في دراسة المشكالت -٢

   .البحوث و القواعد العلمية المعتمدة في كتابة األساليب إتباع -٣

     إلىالربط بينهم للوصول  التعود على استخدام الوثائق و الكتب ومصادر المعلومات و-٤



 ٧

  . جديدةنتائج 

  . ة ونزاهة ونظام في العمل التعود على معالجة المواضيع بموضوعي-٥

  . التعود على القراءة وتحصين النفس ضد الجهل-٦

  

 العـلم وظـائف

وفهم قوانين  بوظيفة أساسية تتمثل في اكتشاف النظام السائد في هذا الكون،  يضطلع العلم

لحصول على الطرق الالزمة للسيطرة على قوى الطبيعة والتحكم فيهـا، وذلـك عـن    وا الطبيعة

 وتنحصر وظائف.  قدرة اإلنسان على تفسير األحداث والظواهر والتنبؤ بها وضبطهازيادة طريق

  :العلم في تحقيق ثالثة أهداف رئيسية وهي
 

  والتعبير االكتشاف-أ

للظواهر واألحداث  ين العلمية العامة والشاملةوتتمثل هذه الوظيفة للعلم في اكتشاف القوان 

والظـواهر وتـصنيفها     والمترابطة والمتناسقة عن طريق مالحظة ورصـد األحـداث  المتشابهة

التجريب العلمي للوصول  وإجراء عمليات ، وتحليلها عن طريق وضع الفرضيات العلمية المختلفة

  .والوقائع واألحداث وعإلى قوانين علمية موضوعية عامة وشاملة تفسر هذا الن
  

  العلمي التنبؤ-ب

وغيـر   بمعنى أن العلم يساعد على التنبؤ الصحيح لسير األحداث والظـواهر الطبيعيـة   

 والخـسوف،   مثل التوقع والتنبؤ بموعـد الكـسوف   الطبيعية المنظمة بالقوانين العلمية المكتشفة، 

غير ذلك من الحاالت  اسياً واجتماعياً إلىوبمستقبل تقلبات الرأي العام سي وبمستقبل حالة الطقس، 

  . الالزمة لمواجهة ذلكتاالحتياطيا واألمور التي يمكن التنبؤ العلمي بمستقبلها وذلك بغرض أخذ

التخمين أو التكهن بمعرفة المستقبل، ولكن المقصود هو القـدرة   بالتنبؤ هنا،  وال يقصد  

يناً، مع التذكير بأن التنبؤات العلميـة ليـست   قد يحدث إذا سارت الظروف سيراً مع على توقع ما

 نفس الدقة في جميع مجاالت العلم، ففي العلوم الطبيعية، تكون أكثر دقة منها في مجـاالت  على

  .ومجاالت المعرفة االجتماعية العلوم السلوكية، 
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   :والتحكم الضبط-ج

والوقـائع    واألحـداث يساهم العلم والبحث العلمي في عملية الضبط والتحكم في الظواهر

وبذلك  ، اإلنسانية واستغالل النتائج لخدمة ، واألمور والسيطرة عليها وتوجيهها التوجيه المطلوب

وميـاه البحـار    ، الكبرى في مسار األنهار )مثالً (تمكن اإلنسان بفضل العلم من التحكم والضبط

 اليوم بفضل أصبحكما ، لبشريةا والتحكم في الجاذبية األرضية واستغالل ذلك لخدمة، والمحيطات

وكذلك التحكم في ، وتوجيهها نحو الخير التحكم في األمراض والسلوكيات البشرية وضبطها، العلم

  .جمعاء الفضاء الخارجي واستغالله لخدمة اإلنسانية
  

  المنهجية العلمية

وهـذا   ، العلمية نسقاً من القواعد واإلجراءات التي يعتمد عليها طريق البحـث  المنهجية

حيث يتم إدخال التحسينات بصورة دائمة علـى  ، بالمغلق وال هو بالمنزه عن الخطأ النسق ال هو

 ويقوم العلماء بالبحث عن المناهج واألساليب الفنيـة الجديـدة للمـشاهدة   ، واإلجراءات القواعد

ـ  وبمجرد تطور األشياء وتثبيت تطابقها مـع الفرضـيات  ، واالستدالل والتعميم والتحليل واردة ال

فالمنهجية هي  ، العلمية يتم إدماجها في نسق القواعد التي تكون أسلوب المنهجية، بالمدخل العلمي

ولكنه يتقيد ، بالموضوع الذي يدور حوله والعلم ال يتقيد، أوالً وقبل كل شيء تقوم بتصحيح نفسها

علمية التي يقـوم  هو الفرضيات ال، وضع منفصل واألمر الذي يجعل المدخل العلمي في، بمنهجيته

  . منها والمنهجية التي يأخذ، عليها
 
 التفكير العلمي في البحث أسلوب

  :التفكير العلمي

يقوم على عدد من المراحـل التـي    ، ينتج عن تنظيم عقلي معين هو إطار فكري علمي

، واألسلوب العلمـي يتميـز بالدقـة والموضـوعية     ، في دراسته يسترشد بها الباحث أو الطالب

أن الحقـائق  ، وال يجب أن يغيب عن الذهن، عنها كل شك محتمل تيار الحقائق اختياراً يزيلوباخ

وتجدر اإلشارة في هذا الـسياق  ، حقائق بلغت درجة عالية من الصدق العلمية ليست ثابتة بل هي

فاألول ال يقتنع ، فيها الباحث في الجوانب النظرية عن الباحث التطبيقي إلى قضية منهجية يختلف

 أما، وتصل درجة احتمال الصدق فيها إلى أقصى درجة، يزول عنها كل شك مقبول بنتائجه حتى

احتمـاالً   فإذا وازن بين نتائجه يأخذ أكثرهـا ، فيكتفي بأقصى درجات االحتمال )التطبيقي (اآلخر

 .   للصدق
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األسلوب العلمي باألساس على االستقراء الذي يختلف عـن االسـتنباط والقيـاس     ويعتمد

يبدأ بقـضايا عامـة    ، ات ليستمد منها القوانين في حين أن االستنباطئييبدأ بالجز حيث ، المنطقي

 غير أن ذلك ال يعني أن األسلوب العلمي يغفل أهمية القياس ، منها إلى الحقائق الجزئية ليتوصل

ـ     ، المنطقي  ىولكنه حين يصل إلى قوانين عامة يستعمل االستنباط والقيـاس فـي تطبيقهـا عل

 أي أنه يستعمل التفسير المنطقي الذي يتمثل في تفـسير ظـاهرة  ، ات للتثبت من صحتهائالجزي

قانون أو  في استخالص ، كما يستخدم الطريقة االستنتاجية التي تتمثل ،خاصة من نظرية أو قانون

 . نظرية أو ظاهرة عامة من مجموعة ظواهر خاصة

حيث أنه إذا كان العلم  )الوصف ،المالحظة (األسلوب العلمي عمليتين مترابطتين ويتضمن

 فهذا التعبير هـو فـي األسـاس    ، التعبير عن العالقات القائمة بين الظواهر المختلفة يرمي إلى

ويختلف  ، المالحظة  كان هذا التعبير يمثل الوقائع المتعلقة بالظاهرة فإنه يعتمد علىوإذا ، وصفي

اللغوية وإنما هو باألساس   ال يعتمد على البالغةالوصف العلمي عن الوصف العادي من حيث أنه

فإن هذا القيـاس  ، ظاهرة أو أكثر ذلك أن الباحث حينما يقيس النواحي المختلفة في ، وصف كمي

اختزال مجموعة كبيرة من البيانات إلـى   يعتمد على الوسائل اإلحصائية في، ليس إال وصفاً كمياً

 . إلحصائيةا مجموعة صغيرة من األرقام والمصطلحات

وتقوم على أساس ترتيب الظروف ، فهي تستعين بالمقاييس المختلفة، العلمية أما المالحظة

 وتتميز المالحظة العلمية في أنها يمكـن ، بحيث يمكن مالحظتها بطريقة موضوعية ترتيباً معيناً

لعناصـر  ا فهو يساعد علـى تحديـد  ، مما يكون لها أهمية كبيرة من حيث الدقة العلمية، تكرارها

 فقد ، المالحظة كما أن التكرار ضروري للتأكد من صحة، األساسية في الموقف المطلوب دراسته

الناجمة عن االختالف فـي   مثل األخطاء، يخطئ الباحث نتيجة الصدفة أو لتدخل العوامل الذاتية

  .المالحظة كالمثابرة وقوة، والصفات الشخصية للباحث، دقة الحواس
  

 :لميالع مفهوم البحث

التعريفات في إطار البحث عن تحديد مفهوم البحث العلمي نوردهـا فيمـا    هناك عدد من

 . تاركين للقارئ حرية االختيار للتعريف الذي يرى فيه الدقة والموضوعية كما جاءت، يلي

يقصد ، " العلمي" و "البحث" نجد أنه يتكون من كلمتين "البحث العلمي"تحليل مصطلح   حاولناوإذا

 كلمة أما. األمور أو التقصي عن حقيقة من الحقائق أو أمر من "التفتيش" أو "الطلب" لغوياًالبحث ب

 والعلم يعنـي  ، الحقائق والعلم معناه المعرفة والدراية وإدراك، فهي كلمة تنسب إلى العلم "العلمي"

هـو   "البحث العلمي" إنف، التحليل ووفقاً لهذا، وكل ما يتصل بها، أيضاً اإلحاطة واإللمام بالحقائق
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للحقائق العلميـة بغـرض التأكـد مـن       أساليب ومناهج علمية محددةبإتباععملية تقصي منظمة 

  ."لها صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد

هو وسيلة لالستعالم واالستقصاء المنظم والـدقيق  "يقول أن البحث العلمي وهناك تعريف

ت أو عالقات جديدة باإلضافة إلى تطوير أو تصحيح الباحث بغرض اكتشاف معلوما الذي يقوم به

  خطـوات المـنهج  ، على أن يتبع في هذا الفحص واالستعالم الدقيق، الموجودة فعالً المعلومات

في العرض  والمعلومات الواردة"واختيار الطريقة واألدوات الالزمة للبحث وجمع البيانات، العلمي

    .بحجج وأدلة وبراهين ومصادر كافية

 عرض مفصل أو دراسة متعمقة تمثل كشفاً لحقيقةأيضا بأنه  البحث العلمي يمكن تعريفو

قـد    أو التأكيد على حقيقة قديمة سبق بحثها، وإضافة شيء جديد لها، أو حل لمشكلة كـان ،جديدة

  .   وحلهاتعهد بها شخص باحث بتقصيها وكشفها 

ط علمي منظم، وطريقـة فـي       أن البحث العلمي هو نشا    يوجد تعريف آخر مفاده ب    وكذلك  

دقيق يهدف إلى اكتشاف الحقائق معتمداً على مناهج موضوعية من أجل معرفة  التفكير واستقصاء

  .   هذه الحقائق واستخالص المبادئ العامة والقوانين التفسيرية الترابط بين

  

 المنهج مفهوم

 بين النشاط الذاتيالبحث في جميع حقول المعرفة واحد، والهدف هو التوفيق  يعتبر منهج

عامة،  المبدع، والمعلومات األولية والوسائل التي تظهر في سياق البحث، على أن فضائل البحث

العلمـي هـو    والمـنهج . فهي فضائل متصلة بالتكوين السليم لإلنسان، ومن ثم باإلنسانية جمعاء

فقاً الختالف موضوعات و الدراسة الفكرية الواعية للمناهج المختلفة التي تطبق في مختلف العلوم

يتبعها الباحث أو الـدارس   هذه العلوم، وهي قسم من أقسام المنطق، والمنهج هو خطوات منظمة

 هـو  المـنهج أي أن  ،نتيجة معينة في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى

ن القواعد العامـة    الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة عن طريق جملة م            

  .التي تسيطر على سير العقل

البحث دوراً أساسيا في تدوين معلومات البحث، فهو يلزم الباحث على عـدم   يلعب منهج

الشخصي دون تعزيزه بآراء لها قيمتها، والتقيد بإخضاع أي رأي للنقاش مهما كانـت   إبداء رأيه

 رة تقيد الباحث بالدقة في االعتمـاد علـى  الثقة به، إذ ال توجد حقيقة راهنة بذاتها، وضرو درجة

شـرح   الروايات واالقتباسات أو التواريخ غير الواضحة أو غير الدقيقة، وكذلك ضرورة الدقة في
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قـد يبعثـه   المدلوالت التي يسوقها الباحث، وباختصار ينبغي،  أن يتحلى الباحث بالصبر على ما

  . وانعزال وتأمل شة، وما قد يعنيه من وحدةالبحث أحياناً، في النفس من شعور بالغربة والوح
 

  البحث مراحل عملية 

، )المالحظـة (والتجربة  المعرفة العلمية هي معرفة يمكن إثباتها عن طريق كل من العقل            

العلمـاء   ايـستخدماهم أن الصالحية المنطقية ووسيلة التحقق التجريبية هما المعياران اللذان  كما

التـي يقـوم بهـا     فة، وهذان المعياران يترجمان في أنشطة البحثلتقويم المسعى في سبيل المعر

أنها المخطط الشامل   ومن هنا يمكن النظر إلى عملية البحث على.العلماء من خالل عملية البحث

   .النموذج المثالي لالستقصاء العلمي  فهي.المعرفة لألنشطة العلمية التي ينشغل فيها العلماء لتحقيق

  

  ث عملية البحمراحل

 المشكلة، الفرض النظري، تصميم البحث، القياس، تجميع البيانات، تحليل البيانـات ثـم  

تتأثر بها  بمعنى أنها)  النتيجةأي(النظرية التعميم، وكل مرحلة من هذه المراحل تتبادل العالقة مع 

  . وتؤثر فيها
 
  وأهميته في البحث العلمي األسلوب

، بتبنـي  التفسير، التنبؤ، والـضبط لعلم الثالثة، جميعها إلى تحقيق أهداف ا تسعى العلوم

 الذي يتميز بالدقة والموضوعية، وباختبار الحقائق اختباراً منطقياً، مع العلـم أن  األسلوب العلمي

الصدق وفي هـذا   الحقائق العلمية ليست بالضرورة حقائق ثابتة، بل حقائق بلغت درجة عالية من

آلخر االجانب النظرية، عن   الباحث أو العالم في الجوانبالمجال تبرز قضية منهجية يختلف فيها

مقبـول، وتـصل درجـة      ال يقتنع بنتائجه حتى يزول عنها كل شك)النظري( فاألول .التطبيقي

ـ  فهـو يكت ،)التطبيقـي (احتمال الصدق فيها إلى أقصى درجة، أما اآلخر  بأقـصى درجـات    يف

  .حتماال للصدقاالحتمال، فإذا وازن نتائجه فإنه يأخذ أكثرها ا

األسلوب العلمي باألساس على االستقراء الذي يختلف عن االسـتنباط والقيـاس     ويعتمد

يبدأ بالجزئيات ليستمد منها القوانين في حين أن القياس، يبدأ بقضايا عامة يتوصـل   المنطقي، فهو

المنطقي، ولكنه  إلى الحقائق الجزئية، وليس يعني ذلك أن األسلوب العلمي يغفل أهمية القياس منها

الجزئيات للتثبـت مـن    عندما يصل إلى قوانين عامة يستعمل االستنباط والقياس في تطبيقها على
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قانون أو ظاهرة عامة مـن   صحتها، كما يستخدم الطريقة االستنتاجية التي تتمثل، في استخالص

  . مجموعة ظواهر خاصة

، وذلـك ألنـه إذا   ظة والوصفالمالحاألسلوب العلمي عمليتين مترابطتين هما،  ويتضمن

 يهدف للتعبير عن العالقات القائمة بين مجموع الظواهر المختلفة، فإن هذا التعبير يكون كان العلم

علـى   في أساسه وصف، وإذا كان هذا التعبير يمثل الوقائع المرتبطة بالظاهرة، فال بد أن يعتمـد 

اللغوية، بل   ال يعتمد على البالغة فاألول.المالحظة فيختلف الوصف العلمي عن الوصف العادي

ظواهر، فإن هذا القيـاس   هو وصف فني، ذلك أنه عند قياس النواحي المختلفة في ظاهرة أو عدة

مجموعة كبيرة من المعلومـات إلـى    ليس إال وصفاً كمياً، يقوم على الوسائل اإلحصائية باختزال

  .مجموعة قليلة من األرقام والمصطلحات اإلحصائية

المختلفـة،   النسبة إلى المالحظة العملية، فهي تمثل المالحظة التي تستعين بالمقاييسب  أما

أهمية كبيرة مـن   وهي تقوم على أساس ترتيب الظروف ترتيباً معيناً بحيث يمكن التكرار الذي له

الموقـف المطلـوب     يساعد على تحديد العناصر األساسية في)التكرار(فهو حيث الدقة العلمية، 

للتأكد من صحة المالحظة   وترك العناصر التي تكونت بالصدفة، كما أن التكرار ضروريدراسته

األخطاء الناجمة عن االختالف  فقد يخطئ الباحث نتيجة الصدفة أو لتدخل العوامل الشخصية، مثل

المالحظة، كما يفيد التكرار أيضا في  في دقة الحواس والصفات الشخصية للباحث، كالمثابرة وقوة

    .النتائجمرة أخرى بغرض التأكد من  أكد من دقة مالحظة شخص آخر، أو في إعادة البحثالت

  بتحديد معالم وأبعاد مشكلة البحث، ثم يستغل الباحـث كـل خبراتـه              الباحث يبدأبإيجاز  

ومهارته في حل تلك المشكلة، مرورا ببلورة أفكاره المناسبة للمشكلة على أساس البيانات المتوفرة              

  مصادره الذاتية أو المصادر األخرىلديه من

  

 األسلوب العلمي خصائص

 :األسلوب العلمي عن بقية األساليب الفكرية بعدة خصائص أساسية أهمها يتميز

الدقيقـة،   وتعني الموضوعية هنا، أن الباحث يلتزم في بحثه المقاييس العلمية :الموضوعية )١  (

تتضارب مع منطلقاته  جهة نظره، وكذلك الحقائق التيويقوم بإدراج الحقائق والوقائع التي تدعم و

تناقضه، وعلـى الباحـث أن    وتصوراته، فالنتيجة يجب أن تكون منطقية ومنسجمة مع الواقع وال

 . تهمع تصوراته وتوقعا يتقبل ذلك ويعترف بالنتائج المستخلصة حتى ولو كانت ال تتطابق
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أن الباحث عندما يقوم بدراسة مشكلة ، د بذلكويقص :الطريقة الصحيحة والهادفة استخدام )٢  (

 يجب أن يستخدم طريقة علمية صحيحة وهادفة للتوصل ، ويبحث عن حل لها، معين أو موضوع

 .   وجدواها وإال فقدت الدراسة قيمتها العلمية، المطلوبة لحل هذه المشكلة إلى النتائج

 االلتزام بتبني األسلوب العلمي في البحث يتعين على الباحث: على القواعد العلمية االعتماد) ٣  (

  إغفالأو تجاهل إنحيث ، خالل احترام جميع القواعد العلمية المطلوبة لدراسة كل موضوع من

عدم  نإف، ومن هنا.  مخالفة للواقعأو نتائج خاطئة إلىيقود ، أي عنصر من عناصر البحث العلمي

على النتائج  يحول دون حصول الباحث، الميداناستكمال الشروط العلمية المتعارف عليها في هذا 

 . العلمية المرجوة

انه يتعين على الباحث الحرص على التمسك بالروح العلمية ، ويقصد بذلك: الفكري االنفتاح) ٤  (

ـ اإلمكان عن التزمـت والتـشبث بالرؤ  واالبتعاد قدر ،  معرفة الحقيقة فقطإلىدائما  والتطلع  ةي

ذهـن    يكـون أنويجـب  ،  من خالل دراسته للمشكلةإليهاائج التي توصل األحادية المتعلقة بالنت

كانت ال تخلو  وان، الباحث منفتحا على كل تغيير في النتائج المحصول عليها واالعتراف بالحقيقة

 . من مرارة

 من أهم خصائص األسلوب العلمـي فـي         أنال شك   : عن إصدار األحكام النهائية    االبتعاد )٥  (

ذ إ، هي ضرورة التأني وعدم إصدار األحكام النهائيـة ، بغي على الباحث التقيد بهاين البحث التي

  البراهين والحجج والحقائق التي تثبـت صـحة النظريـات   إلى تصدر األحكام استنادا أن يجب

حكم  ضرورة اعتماد الباحث على أدلة كافية قبل إصدار أي، أي بمعنى أدق، واالقتراحات األولية

  .إليهاتائج تم التوصل  التحدث عن نأو

  البحث الجيدصفات 

  : ينبغي أن تتوفر في البحث الجيد مجموعة من الشروط والمستلزمات البحثية األساسية، مثل

إن االختيار المناسب لعنـوان البحـث أو الرسـالة أمـر            : العنوان الواضح والشامل للبحث    ).١

ل اآلخرين، وينبغي أن تتوفر ثـالث       ضروري للتعريف بالبحث منذ الوهلة األولى لقراءته من قب        

  :سمات رئيسة في العنوان، وهي



 ١٤

   الدقيق المحدد للموضوع البحثيالمجالالعنوان بعبراته  أي أن يشمل : الشمولية-أ

   يجب أن تكون مصطلحات العنوان وعباراته المستخدمة واضحة : الوضوح-ب

   عليه داللة واضحة وبعيدا عن   أي أن يكون العنوان شامال لموضوع البحث وداالً: الداللة-ج

  .   العموميات

ية وزمنيـة   ضرورة صياغة موضوع البحث ضمن حـدود موضـوع        : تخطيط حدود البحث  ). ٢

البحـث، ألن   ومكانية واضحة المعالم، وتجنب التخبط والمتاهة في أمـور ال تخـص موضـوع               

حث بعمـق بموضـوع     الخوض في العموميات غير محددة المعالم واألهداف تبعد الباحث عن الب          

  .بحثه المنصوص عليه في العنوان

 الباحـث   ت يجب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكانيـا        :اإللمام الكافي بموضوع البحث   ). ٣

الذي يجب أن يكون ملما بشكل وافي بمجال موضوع البحث نتيجة لخبرته أو تخصصه في مجال                

  .البحث، أو لقراءاته الواسعة والمتعمقة

إلنجاز البحث، على أن يتناسـب  ضرورة التقيد بالفترة الزمنية : ت الكافي للباحـث توفر الوق ). ٤

فمثال أن معظم بحـوث     . الوقت المحدد للبحث أو الرسالة مع حدود البحث الموضوعية والمكانية         

  :عموما الباحث الجيد عادة يعمل عل. الماجستير والدكتوراة تتطلب تفرغا تاما إلنجازها

  كافية من وقته لمتابعة وتنفيذ البحثتخصيص ساعات ). أ  

برمجة هذه الساعات وتوزيعها على مراحل وخطوات البحث المختلفة بشكل يكفـل            ). ب

  .إنجاز البحث بالشكل الصحيح

 ضرورة إعتماد الباحث في كتابة بحثه على الدراسـات الـسابقة واآلراء األصـلية               :اإلسناد). ٥

 وإرجاعها لكاتبها األصلي، واإلطـالع علـى اآلراء         المسندة، وأن يكون دقيقا في سرد النصوص      

 فاألمانة العلمية باالقتباس ونقلها أمر في غاية األهمية         .واألفكار المختلفة المتوفرة في مجال البحث     

  :في كتابة البحوث، وترتكز األمانة العلمية في البحث على جانبين أساسين، وهما



 ١٥

، مع ذكـر    تقي الباحث منها معلوماته وأفكاره    اإلشارة إلى المصدر أو المصادر التي اس      . أ

البيانات األساسية الكاملة للمصدر كعنوان المصدر، والسنة التي نشر فيها، والمؤلف أو            

  .المؤلفون، والناشر، والمكان، ورقم المجلد، وعدد الصفحات

 التأكد من عدم تشويه األفكار واآلراء المنقولة من المصادر، فعلى الباحث أن يـذكر             . ب

  .الفكرة أو المعلومة التي قد استفاد منها بذات المعنى الذي وردت فيه

 مكتوب بأسلوب واضح، ومقروء، ومـشوق،       يجب أن يكون البحث الجيد     :وضوح األسلوب ). ٦

  .مع مراعاة السالمة اللغوية، وان تكون المصطلحات المستخدمة موحدة في متن البحث

ابط أقسام البحث وأجزاءه المختلفة وانـسجامها، كمـا   ضرورة تر: الترابط بين أجزاء البحث  ). ٧

يجب أن يكون هناك ترابط تسلسل منطقي، وتاريخي أو موضوعي، يربط الفـصول مـا بينهـا،                 

  .ويكون هناك أيضا ترابط وتسلسل في المعلومات ما بين الفصول

الذي يبدأ مـن    احث الجيد هو الذي     الب:  إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث      اإلسهام واإلضافة ).٨

  .حيث أنتهي اآلخرون بغرض مواصلة المسيرة البحثية وإضافة معلومات جديدة في نفس المجال

ضرورة توفر معلومات كافية ومصادر وافية      :  عن موضوع البحث   توفر المصادر والمعلومات  ). ٩

ة في  عن مجال موضوع البحث، وقد تكون هذه المصادر مكتوبة أو مطبوعة أو اإللكترونية متوفر             

  .المكتبات أو مراكز المعلومات أو اإلنترنت

  

  صفات الباحث الجيد

ينبغي أن تتوفر بعض السمات في الباحث العلمي كي يكون ناجحا في إنجـاز بحثـه وإعـداده                   

  :وكتابته بشكل جيد، ومن أهم هذه السمات ما يلي

بحث وميله نحوه   تعتبر رغبة الباحث في مجال وموضوع ال      : توفر الرغبة في موضوع البحث    . ١

 هي عامل مساعد ودافع فعـال يـؤدي   افالرغبة الشخصية دائم. عامل مهم في إنجاح عمله وبحثه 

 .للنجاح



 ١٦

   والصبر التحمل علىقابليةال. ٢

الباحث الناجح بحاجه إلى تحمل المشاق في التفتيش المستمر والمضني والطويـل أحيانـا    

  .ذكاء وصبر وتأنيعن مصادر المعلومات المناسبة والتعايش معها ب

  

  التواضع. ٣

يجب أن يتصف الباحث العلمي بالتواضع مهما وصل إلى مرتبة متقدمه في علمه وبحثـه                 

ومعرفته في مجال وموضوع محدد، فانه يبقى بحاجه إلى االستزادة من العلم والمعرفة، لذا فانـه                

في الكتابة، أي أن ال     " أنا "يحتاج إلى التواضع أمام نتاجات وأعمال اآلخرين، وعدم استخدام عبارة         

يذكر وجدت أو عملت، بل يستخدم عبارة وجد الباحث أو عمل الباحث، وهكذا بالنسبة للعبـارات                

  .المشابهة األخرى

  

  :التركيز وقوة المالحظة. ٤

جتهـادات  وأن يتجنب اال  يجب أن يكون الباحث الجيد يقظاً عند تحليل معلوماته وتفسيرها             

لذا فإنه يحتاج إلى التركيز وصفاء الذهن       . علومات التي يستخدمها ومعانيها   الخاطئة في شرحه الم   

عند الكتابة والبحث، وأن يهيئ لنفسه مثل هذه المواصفات مهما كانت مشاغله الوظيفية أو اليومية               

  .وطبيعة عمله

  

  :قدرة الباحث على إنجاز البحث. ٥

 بالشكل الناسـب ألن تطـوير       يجب أن يكون الباحث قادر على البحث والتحليل والعرض          

قابليات الباحث ومنهجين أمر مهم بحيث يتمكن من التعمق في تفسير وتحليل المعلومات الكافيـة               

  .المجمعة لديه

  

  الباحث المنظم. ٦

يجب أن يكون الباحث منظماً من خالل عمله من حيث تنظيم ساعاته وأوقاتـه وتنظـيم                  

لي بحيث يسهل مراجعتها ومتابعتها وربطهـا مـع         وترتيب معلوماته المجمعة بشكل منطقي وعم     

والتنظيم له مردود كبير على إنجاح عمل الباحث واختصار واستثمار الوقت           . بعض بشكل منطقي  

  .المتاح



 ١٧

  تجرد الباحث علمياً. ٧

يجب أن يكون الباحث الناجح موضوعياً في كتابته وبحثه، وهذا يتطلب في االبتعاد عـن                 

حث من اجل الوصول إلى الحقائق، أي يجب أن يبتعد عـن إعطـاء أراء               العاطفة المجردة من الب   

  . شخصيه أو معلومات غير معززه باآلراء المعتمدة والشواهد المقبولة والمقنعة

     

  أنواع البحوث
  :تصنف البحوث إلى نوعين أساسين هما

 فهي بحوث تجرا أساسا من اجل الحصول على المعرفة بحـد ذاتهـا              :البحوث األساسية  -١

وتسما أحيانا البحوث النظرية، وتشتق عاده من المشاكل الفكرية أو البدائية، ويمكن تطبيق             

 .نتائجها فيما بعد على مشاكل قائمة بالفعل

 هي بحوث عملية تكون أهدافها محدده بشكل أدق من البحوث النظرية،            :البحوث التطبيقية  -٢

عارف جديدة يمكن تسخيرها    وتكون موجه لحل مشكله من المشاكل العملية أو الكتشاف م         

واالستفادة منها فوراً في واقع حقيقي وفعلي موجود في مؤسسه أو منطقه أو لدا أفـراد،                

 .ويمكن االستعانة بنتائجها فيما بعد لمعالجه مشكله من المشاكل القائمة بالفعل

  

  :أنواع البحوث من حيث مناهجها

 تقسيماً أخر ألنواع البحوث، فيكون      إن طبيعة المناهج المستخدمة في البحث تفرض أيضا          

  :تقسيمها كاألتي

 وهي البحوث التي تكون أدوات جمع المعلومات فيها معتمـده علـى             :البحوث الوثائقية  -١

المصادر والوثائق المطبوعة والغير مطبوعة وكذلك المواد السمعية والبصرية ومخرجات          

ومن أهم المناهج المتبعة    . ةالحاسبة وما شابه ذلك من مصادر معلومات المجمعة والمنظم        

  :في هذا النوع من الوثائق ما يأتي

  . الطريقة اإلحصائية أو المنهج اإلحصائي .  أ

 .المنهج التاريخي  .  ب

 .منهج تحليل المضمون أو تحليل المحتوى  .  ت
 



 ١٨

 هي التي تنفذ عن طريق جمع المعلومـات مـن مواقـع المؤسـسات               :البحوث الميدانية  -٢

شرية بشكل مباشر، وعن طريق االستبيان واالستقـصاء  والوحدات اإلدارية والتجمعات الب 

  :أو المقابلة والمواجهة أو المالحظة المباشرة، والمناهج المتبعة في هذا النوع هي ما يلي

  .المنهج المسحي  .  أ

 .منهج دراسة الحالة  .  ب

 .المنهج الوصفي  .  ت
 

ع مـن    تجرى األبحاث في هذه الحالة في المختبرات، ويحتاج هذا النو          :البحوث التجريبية  -٣

المواد األولية التي تجرى عليها التجارب،      : البحوث التجريبية إلى ثالثة أركان أساسيه هي      

  .واألجهزة والمعدات المطلوبة إلجراء التجارب، والباحثين المختصين ومساعديهم

  

  : جهات تنفيذهاحسبأنواع البحوث 

ت األكاديميـة    وهي التي تجرى في الجامعات والمعاهـد والمؤسـسا         :البحوث األكاديمية  -١

  :المختلفة، وتصنف إلى المستويات التالية

 وهي أقرب ما تكون إلى التقارير منها إلى البحـوث،           :البحوث الجامعية األولية    .  أ

حيث يتطلب من طلبة المراحل الجامعية األولية خاصة الصفوف المنتهية كتابـة            

  .بحث للتخرج

بلوم العالي، والماجستير،    وهي على أنواع منها رسائل الد      :بحوث الدراسات العليا    .  ب

، التي يتقرر فيها الطالب فترة معينة بعد اختيـاره لموضـوع بحثـه              هوالدكتورا

 .ووضع األسس الالزمة له، وتعين مشرف له

 يتوجب على أساتذة الجامعات والمعاهد كتابة بحوث لغـرض          :بحوث التدريسيين   .  ت

 . تقييمهم وترقياتهم ولغرض اشتراكهم في مؤتمرات علمية
 

 وهي بحوث متخصصة تنفذ في المؤسسات والـدوائر المختلفـة           :البحوث الغير أكاديمية   -٢

لغرض تطوير أعمالها ومعالجة المشاكل واالختناقات التي تعترض طريقها، فهي اقرب مـا             

   .   يةيكون إلى البحوث التطبيق

 





  

 

 

 

منهج البحث
)العلم والبحث العلمي(

 

 

2019 



المحاضرة األولى

العلم والبحث العلمي
هو عملیة الوصول لحلول معتمدة عن طریق التخطیط والتحلیل والتفسیر المنظم : البحث 
. .للبیانات

یمكن تعریفة بأنه وسیلة لالستقصاء الدقیق والمنظم یهدف الى اكتشاف حقائق وقواعد او
.عامة ، واضافة معارف یمكن التحقق منها عن طریق االختبار العلمي 

:التفكیر العلمي 
وهو . منهج او طریقة منظمة یمكن استخدامها في حیاتنا الیومیة او في اعمالنا ودراساتنا 

متخصصًا بموضوع معین بل یمكن ان یوجه في معالجة جمیع الموضوعات لیس تفكیراً 
ولیس للتفكیر لغة خاصة به او مصطلحات معینة بل . والقضایا التي تواجه الفرد في حیاته 

.یقوم على اساس تنظیم االفكار واالسالیب 

:تعریف العلم 
سلسلة مترابطة من المفاهیم والقوانین واإلطارات النظریة التي نشأت نتیجة للتجریب او 

.المشاهدات المنتظمة 

:أهداف العلم
ویعتبر هو الغرض األساسي للعلم والعلم كنشاط إنساني یهدف إلى فهم الظواهر : الفهم . ١

.المختلفة وتفسیرها
یستنتج من فهمه للظاهرة وقوانینها نتائج أخرى مرتبطة وهو قدرة الباحث على أن : التنبؤ . ٢

) او المالحظة ( وهو عملیة عقلیة یتضمن قدرة المتعلم على استخدام معلوماته السابقة . بها
للتنبؤ بحدوث ظاهرة او حادث ما في المستقبل وعلیه فأن معرفة او اكتشاف الطالب العالقة 

او اسالك ( درًا على التنبؤ بأن قضبان السكك الحدیدیة بین الحرارة وتمدد المعادن ، ستجعله قا
سوف تتمدد وتتقوس اذا مر علیها القطار ولم تكن هناك فراغات ...) التلفون ، او الغسیل 



.بین اجزاء السكة الحدیدیة 
ویهدف العلم إلى التحكم بالظواهر المختلفة والسیطرة علیها حیث یتدخل : الضبط والتحكم . ٣

.واهر مرغوب بهاإلنتاج ظ

تعریف المعرفة بانها مجموعة من المعاني والمعتقدات والمفاهیم والتصورات الذهنیة لالجابة 
عن تساؤالت االنسان لتشبع طموحاته وتحقیق ابداعاته لما یرید ان یعرفه ، وهي نتیجة 

.لمحاوالت االنسان المتكررة لفهم الظواهر واالشیاء المحیطة به 

عرفة العلمیةمستویات الم
األفكار الرئیسیة

النظریات
المبادئ
المفاهیم

)الحسیة ثم العقلیة ( 
الحقائق

:انواع المعرفة 
.المعرفة الحسیة - ١
.المعرفة الفلسفیة التأملیة - ٢
.المعرفة العلمیة- ٣

ا الباحثون         هي الجانب المعرفي للعلم ، وهي نتاج التفكیر والبحث العلمي ، یتوصل الیه
عن طریق المالحظة والتقصي والبحث التجریبي ، وهي تتصف بالقدرة على وصف ) العلماء( 

الظواهر وتفسیرها ، كذلك التنبؤ بما سیحدث ، وضبط الظواهر والتحكم بها ، وهي تعتبر 
.خلفیة اساسیة للتقدم العلمي وهي االساس القوي الذي یقوم علیه صرح العلم وبنیانه 



:طرق الحصول على المعرفة 
استخدم االنسان انماط واسالیب مختلفة من التفكیر للوصول الى المعرفة او للبحث عن 
تفسیرات للظواهر الكونیة والطبیعیة والبیولوجیة التي تحیط به ، او إلیجاد حل للقضایا 

، تسهیًال وتیسرًا الى ویمكن تقسیم طرق المعرفة والتفكیر االنساني . والمشكالت التي تواجهه 
:طرق وهي ثالث مجموعات او 

:الطریقة القدیمة - ١
:من ابرز الطرق القدیمة التي استخدمها االنسان للوصول الى المعرفة ما یلي 

.طریقة الخبرة الحسیة-أ
.االتفاق مع االخرین - ب
.المحاولة والخطأ طریقة الحدس والخیال والصدفة - ت
.لخبراء رأي ا- ث
.طرق التفكیر بعقول االخرین او اللجوء الى السلطة -ج

هذا وعلى الرغم من ان الطرق قد حققت لالنسان النجاح النسبي اال اننا ال نستطیع االعتماد 
علیها في العصر الحالي نظرًا لعجزها عن كشف الحقائق من جهة ، وكونها ال تتفق وطبیعة

التفجر المعرفي الذي یحققه االنسان بالتفكیر العلمي والطرق العلمیة من جهة اخرى العلم او
.

:طرق متقدمة في التفكیر االنساني - ٢
:من الطرق التي استخدمها االنسان ویستخدمها الیوم ضمن حدود وظروف معینة ، ما یلي 

وهي DeductiveThinking: طریقة التفكیر القیاسي او االستنباطي او االستنتاجي -أ
عقلیة یتم فیها االنتقال من العام الى الخاص ومن الكلیات الى الجزئیات ، كأن یتوصل عملیة

–الى نتائج جزئیة خاصة –المعادن تتمدد بالحرارة –علمي معروف ) تعمیم ( الطالب من 
لجزء ، وهذا وهذا یعني ان ما یصدق على الكل یصدق ایضَا على ا. النحاس یتمدد بالحرارة 

.على اهمیته قد یوقع الفرد في الخطأ ومن هنا استخدم االنسان التفكیر االستقرائي االسلوب



وهي عملیة عقلیة یتم فیها : Inductive Thinkingطریقة التفكیر االستقرائي - ب
طالب الى العمومیات كأن یتوصل ال) االمثلة ( الخاص الى العام او من الجزئیات االنتقال من

الحدید یتمدد بالحرارة ، النحاس ( معینة حاالت فردیة منفصلة ) امثلة ( من مالحظاته لحقائق 
. المعادن تتمدد بالحرارة –الى تعمیم علمي ... ) یتمدد بالحرارة ، الرصاص یتمدد بالحرارة 

عرفة عكس التفكیر القیاسي ، على الرغم ان هذا التفكیر یوصلنا الى بعض اشكال المیتضمن
العلمیة او تعلمها ، اال ان صحتها قد تحتمل الخطأ او الصواب الن الكل او التعمیم یعتمد 

تجانس الكل او المجتمع موضوع البحث او الدراسة ، ومن هنا استخدم االنسان على مدى
.العلمیة في البحث والتفكیر الباحث الطریقة

Scientific Method:الطریقة العلمیة - ٣
ر مساعد الطلبة الكتساب الطریقة العلمیة هدفًا اساسیًا في تدریس العلوم المختلفة ، تعتب

مادة وطریقة ، أي معرفة وطریقة منهجیة في التفكیر : وذلك انطالقًا من مبدأ ان العلم 
ولكي یكتسب الطالب االسلوب العلمي في تفكیره ودراسته ، البد له من . والبحث العلمي 

.طوات الطریقة العلمیة ال حفظها على ظهر قلب ممارسة وتطبیق خ

:خطوات الطریقة العلمیة* 
:او العناصر االساسیة المشتركة في الطریقة العلمیة لحل المشكالت التي ملخصها ما یلي 

.بالمشكلة ) الحس ( الشعور-أ
موقف (سؤال قابلة للحل او بصیغة ) اجرائیة ( تحدید المشكلة ، وصیاغتها في صورة - ب

.او في صورة تقریریة) مشكل 
) .المدروسة او المبحوثة ( جمع البیانات و المعلومات ذات الصلة بالمشكلة - ت
.لحل المشكلة ) او التفسیرات ( وضع احسن الفرضیات - ث
.بأیة وسیلة علمیة ) او الفرضیات المؤقتة المحتملة ( اختبار الفرضیة -ج
.حل المشكلة الوصول الى-ح
.كأساس للتعمیم في مواقف اخرى مشابهة ) الفرضیة ( استخدام -خ



والطریقة العلمیة بخطواتها السابقة هي التي یؤمل ان یكتسبها الطالب ویمارسها عملیًا ، وهي
.في تقصي العلم واكتشاف حقائقه ومفاهیمه ومبادئه ) العالم ( التي یستخدمها الباحث 

طریقة لحل المشكالت بمعنى انها طریقة لحل المشكلة : فإن الطریقة العلمیة هي وباختصار 
الطریقة العلمیة فإنهم عندئذ سیستخدمونها في ) اكتسبوا(وعلیه اذا علم الطلبة او . علمیًا 

.المشكالت التي تواجههم حتى ولو وضعوا في مواقف حیاتیة ال خبرة لهم فیها حل

یعرف بانه اسلوب لدراسة الظواهر او حل المشكالت باستخدام : البحث العلمي اما

.المنهج العلمي 

:خصائص البحث العلمي

عملیة منظمة للسعي وراء الحقیقة أو إیجاد حلول لحاجة علمیة أو اجتماعیة أو . ١

.عملیة، عبر تبني منهج منظم مدروس هو أسلوب البحث العلمي

یأخذ الباحث على عاتقه التقدم في حل المشكلة بحقائق وخطوات : عملیة منطقیة. ٢

.متتابعة متناغمة عبر منهج استقرائي واستنتاجي

عملیة واقعیة تجریبیة ألن البحث العلمي ینبع من الواقع وینتهي به من حیث . ٣

.مالحظاته وعملیات تنفیذه وتطبیق نتائجه

الوصول لنتائج مشابهة للتحقق من موثوقیة عملیة موثوقة قابلة للتكرار من أجل . ٤

وصحة نتائج البحث ومن دقة هذه النتائج وعدم نقصها أو تلوثها ببیانات ال تخصه ا 

ألغراض البحث المقترحة وللتحقق من عمومًا وآفایتها النوعیة والكمیة 

صالحیة وفعالیة إجراءات البحث لطبیعة المشكلة والنتائج المرجوة من

.البحث



.عملیة موجهة لتحدیث أو تعدیل أو إثراء المعرفة اإلنسانیة. ٥

.عملیة نشطة موضوعیة وجادة متأنیة. ٦

:لكي یحقق البحث العلمي أهدافه یجب أن یتحلى الباحث بما یلي

.خبرة عالیة تمكن الباحث من تخطیط البحث وتنفیذه وتقییم نتائجه- ١

.صیة التي قد تعتري الخاطرة اإلنسانیة تخلیه عن األنانیة والرغبات الشخ- ٢

أحیانًا في سبیل الوصول لهدف أسمى یتمثل في استنتاجات جدیدة ذات قیمة - ٣

.علمیة أو تطبیقیة تمثل إسهامًا جدیدًا في الحضارة البشریة

شجاعة شخصیة في سبیل الوصول إلى النتائج المطلوبة والقدرة على تحمل - ٤

.ع عدم التردد أو التأخر في إعالنهامسؤولیة هذه النتائج م

:البحث العلميأهمیة

.تقدم المعرفة من اجل توافر ظروف افضل لبقاء االنسان وامنه ورفاهیته - ١

.استنباط طریقة جدیدة في معالجة مشكلة ما - ٢

.احیاء بعض المواضیع القدیمة وتحقیقها تحقیقا علمیا دقیقا ال تشوبه شائبة- ٣

.شاف حقائق لم یسبق الیها اي باحث من قبل اكت- ٤

.فهم جدید للماضي وبحث جدید للحاضر - ٥
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عنوان البحث

یعاني العدید من الباحثین في المراحل األولى إلعدادهم البحوث من صعوبة إختیار
عنوان البحث المختصر والشامل، والذي یوفر علیهم الشيء الكثیر من وضوح في 

.الرؤیة االستراتیجیة للبحث خالل مراحله المختلفة

ویعد البحث الجید هو ذلك الذي تم تحدید عنوانه بدقة وبعنایة بحیث یشمل متغیرات 
ومن . ها والتابعالدراسة وتأثیر المتغیرات على بعضها البعض بعد تحدید المستقل من

و عملیة تراكمیة حیث أن على الباحث أن یستكمل ما هالمعلوم أن البحث العلمي 
قام به الباحثون من قبله ویضیف علیه؛ ومن هنا كان ال بد على الباحث قبیل أن 
یختار عنوان بحثه أن یلقي نظرة ال بئس بها في األدبیات السابقة المتعلقة بموضوعه 

لضوء على عناوین البحوث بشكل خاص حتى یتسنى له أن ینتقي بشكل عام وٕالقاء ا
أیضًا یتسم اختیار عنوان البحث بأن یكون مختصرًا وواضحا . عنوان بحثه بحرفیة

وبعیدًا عن الغموض وأن یتوق إلى أشیاء یرید الباحث دراستها كالعالقات أو أثر أو 
.الخ.. فعالیة 

العنوان یعكس المشكلة الرئیسیة للبحث وعند اختیار عنوان البحث یجب مراعاة أن
والتي هي ُلب وجوهر البحث؛ ولذلك یجب عدم صیاغة عنوان للبحث ال یراعي 

بطریقة تسلسلیة منطقیة وصوًال ) مشكلة البحث(اإلجابة عن التساؤل الرئیس للبحث 
.للنتائج والخاتمة والتي من خاللها تظهر اإلضافة العلمیة للبحث

ار عنوان البحث عملیة لیست بالسهلة إذا ما توافر اإللمام الجید من وأخیرًا، إن اختی
قبل الباحث بماهیة المشكلة البحثیة وذلك باإلستعانة بالمشرف القائم على بحثه 

.والذي یتمتع بخبرة كافیة إلى حٍد ما



كیف یتم صیاغة عنوان البحث؟
أو الفكرة محل الدراسة هو عنوان ودلیل الموضوع أو المشكلة , عنوان البحث العلمي

بصورة ,ویشتمل ویدل على كافة عناصر وأجزاء ومقدمات وتفاصیل البحث, والبحث
.واضحة دقیقة شاملة ودالة

:لعل أبرزها ما یلي, ویخضع اختیار العنوان لعدة ضوابط وأحكام موضوعیة وشكلیة
ات واإلبهام بعیدًا عن العمومی, مع سهولة الفهم في إطار محدد:الدقة والوضوح-

.وقبول التأویل وأكثر من تفسیر
فال یكون مختصرًا جدًا ال یوضح :اإلیجاز بدون إخالل بعیدًا عن اإلطالة المملة-

.یحتمل كل التفسیرات والتفصیالت, وال طویًال فضفاضًا ممالً , أبعاد الموضوع
موضوع محدد واختیار ,فاالسم البد أْن یدل على المسمى:أْن یدل على المحتوى-

.البد أْن یعكس محتواه في إطار من التخصص الدقیق, في مسماه
ومن ثم , لتمیز الباحث عن غیره من الباحثین:الحداثة والتفرد وٕاثارة االهتمام-

.یبتعد عن األنماط التقلیدیة
ال یوجد بحث جید أو سیئ :االبتعاد عن العناوین الرنانة الخالیة من المحتوى-

.یوجد باحث جید وآخر غیر جیدوٕانما 

:أمَّا الشروط المنهجیة التي ینبغي أْن یتضمنها العنوان فهي
.المتغیر المستقل-١
.المتغیر التابع-٢
.المجال العام-٣
)الخاص(المجال المكاني -٤
.نوع الدراسة-٥



:مثال لعنوان على وفق الشروط السابقة
دراسة : على صحة ونمو الطفل في المجتمع العراقيالمؤثرة بیئیةالعوامل ال

.المثنى استطالعیة قي محافظة 
.متغیر مستقل: البیئیةالعوامل -١
.متغیر تابع:صحة ونمو الطفل-٢
.المجال العام: المجتمع العراقي-٣
.المجال الخاص: المثنىمحافظة -٤
.استطالعیة: نوع الدراسة-٥

عنوان ألبحث ألعلميقواعد وشروط صیاغة
:من أجل صیاغة عنوان ألبحث ألعلمي یجب أن نتبع ما یلي

فمثال عندما نتحدث عن , یعكس عنوان ألبحث مشكلة یعاني منها ألمجتمع فعال -١
بحوث ألطاقة ألنظیفة فأننا نتكلم عن مشكلة ألتلوث ألبیئي وكیفیة العمل على حل 

فة فبدال من أستخدام ألمحطات للوقود وما ینتج هذه ألمشكلة بأستخدام ألطاقة ألنظی
عنها من تلوث بسبب ألدخان وألغازات التي لیس لها ألدور فقط ألتلوث وأنما أیضا 

.تسبب ظاهرة أالحتباس ألحراري
یجب أن تتوفر ألشروط أللغویة في عنوان ألبحث من قواعد ومصطلحات -٢

.علمیة
فال یجب أن .یكون عنوان ألبحث واضح ودقیق ومختصر على قدر ألمستطاع-٣

.یسهب ألباحث بكتابة عنوان ألبحث آلكثر من سطریین
.یمثل عنوان ألبحث أهدافه وخطته بأختصار دقیق-٤
أمكانیة أنجاز عنوان ألبحث كبحث بتوفر ألتكالیف ألمادیة وألتكالیف ألزمنیة -٥



.لفكریة وألمعنویةوألتكالیف ألبشریة أ
.یتمیز عنوان ألبحث باالبتكار وألدقة وأالبداع-٦
.توفر ألمصادر وألمرجع ألنجاز عنوان ألبحث-٧
.یجب أن یتالئم عنوان ألبحث ألعلمي مع عادات وتقالید ألمجتمع-٨
.توفر قناعة ألباحث ألتامة ورغبته بعنوان ألبحث-٩

.عنوان فرضیة ألبحث مع ألتخصص ألعلمي ألدقیق وألعام للباحثیتالئم-١٠
.أمكانیة تحدید أهداف رئیسیة وثانویة وخطة لعنوان ألبحث-١١
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(Research Problem)مشكلة البحث 

یقصــد بمشـــكلة البحـــث الموضـــوع الــذي یختـــاره الباحـــث إلجـــراء البحـــث، 
ویمثل اختیار مشكلة البحث أحد أهم المراحل وأكثرها صعوبة ویسـتغرق فـي 
العــادة الكثیــر مــن الوقــت والجهــد ویترتــب علــى اختیــار مشــكلة البحــث تحدیــد 

.العدید من الخطوات الالحقة التي یقوم بها الباحث
مشكلة البحثمصادر التعرف على 

للتعرف على مشكلة البحث، أو بمعنـى آخـر إذا رغـب الباحـث أن یحـدد 
:موضوعا لبحثه، فإنه یمكن أن یلجأ إلى عدة مصادر منها

المجتمــع نفســـه الـــذي یعـــیش فیــه، بمعنـــى أن تكـــون مشـــكلة یواجههـــا -١
المجتمـــع، ویمكـــن ألي باحـــث أن یلمســـها ویـــدرك أبعادهـــا ومخاطرهـــا مثـــل 

. یارات، ومشكلة اإلدمان، الخمشكلة حوادث الس
القــراءة المســتمرة فــي اإلنتــاج الفكــري، وتصــفح مواقــع اإلنترنــت ذات -٢

.العالقة بمجال دراسته
حضور المناقشات العلمیـة سـواء علـى شـكل حلقـات بحـث أو نـدوات -٣

.أو مؤتمرات أو مناقشة الرسائل العلمیة في التخصص
صة بالتوصیات التـي مراجعة الرسائل العلمیة خصوصا األجزاء الخا-٤

.یقدمها الباحثون إلجراء دراسات مستقبلیة
.التحدث إلى األساتذة والزمالء-٥
الخبرة العملیة للباحـث إذ یمكنـه اختیـار إحـدى المشـكالت فـي مجـال -٦

.عمله كموضوع للبحث



مواصفات المشكلة الجیدة
هنــاك مواصــفات معینــة یتعــین توفرهــا حتــى یمكــن اعتبــار المشــكلة جیــدة 

:ة بالبحث والدراسة من أهم تلك المواصفات ما یليوجدیر 
ــــــى اهتمــــــام الباحــــــث وتتناســــــب مــــــع قدراتــــــه أ-١ ن تســــــتحوذ عل

. وٕامكاناته
أن تكــون ذات قیمــة علمیــة، بمعنــى أن تمثــل دراســتها إضــافة علمیــة -٢

. في مجال تخصص الباحث
أن یكــون لهــا فائــدة عملیــة، بمعنــى أن یــتم تطبیــق النتــائج التــي یــتم -٣

.إلیها في الواقع العمليالتوصل 
أن تكون المشكلة ساریة المفعول، بمعنـى أنهـا قائمـة وأثرهـا مسـتمر، -٤

.أو یخشى من عودتها مجدًدا
. أن تكون جدیدة بمعنى أنها غیر مكررة أو منقولة-٥
. أن تكون واقعیة بمعنى أنها لیست افتراضیة، أو من نسج الخیال-٦
دًال مــن كونــه موضــوًعا أن تمثــل موضــوًعا محــدًدا تســهل دراســته، بــ-٧

.عاًما ومتشعًبا یصعب اإللمام به أو تناوله
أن تكـــــون المشـــــكلة قابلــــــة للبحـــــث، بمعنــــــى أن تتـــــوافر المعلومــــــات -٨

. والتسهیالت التي یحتاجها الباحث
. أن تكون في متناول الباحث، أي أن تتفق مع قدراته وٕامكاناته-٩

مــات عــن أن تتــوفر المصــادر التــي یســتقي منهــا الباحــث المعلو -١٠
.المشكلة

یستفاد مما سبق أن المشكلة التي یمكن اعتبارها جیدة من حیث بعض 
.الجوانب أعاله بالنسبة لباحث معین قد ال تكون كذلك بالنسبة لباحث آخر



أصالة المشكلة
علــى الباحــث أن یتأكــد مــن أصــالة المشــكلة، بمعنــى أنهــا مشــكلة جدیــدة 

لجهــد، ومنعــا للتكــرار واالزدواجیــة، وأصــیلة ولــم یســبق دراســتها حفاظــا علــى ا
research)وبالنظر إلى عدم توفر أدلة علمیة متكاملة باألبحـاث الجاریـة 

in progress) كمــا هــو الحــال فــي الغــرب، فــإن علــى الباحــث أن یبــذل
قصارى جهده للتأكد من أن الدراسة التي یزمع القیام بها غیر مسبوقة وذلـك 

:من خالل عدد من الخطوات منها
.استعراض قواعد البیانات المتخصصة على االنترنت-١
.استعراض األدلة والكشافات والببلیوجرافیات-٢
.سؤال المختصین واألساتذة-٣
.سؤال مراكز األبحاث الحكومیة واألهلیة المعنیة بموضوع البحث-٤
تصــفح مواقــع القطاعــات المعنیــة علــى االنترنــت بمــا فــي ذلــك مواقــع -٥

.  الكلیات واألقسام العلمیة المتخصصة
ــدوریات المتخصصــة ســواء فــي شــكلها التقلیــدي أو -٦ االطــالع علــى ال

.االلكتروني
االطالع على أعمال المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمیة في 

.(proceedings)التخصص حیث یتم نشر األوراق المقدمة لها في كتب 

:اختیار المشكلة
.تتعلق بشخصیة الباحث وخبرته وٕامكاناته ومیوله: معاییر ذاتیة -١
.المشكلةأن یكون لدى الباحث رغبة في حل هذه : اهتمام الباحث -أ

.اهتمام الباحث بموضوع ما یثیر دوافع الباحث للعمل: قدرة الباحث -ب



بعض األبحاث تتطلب إمكانات مادیة قد ال تتوفر : توفر اإلمكانات المادیة -ج
.لدى الباحث ، فتكون صعبة توفر المعلومات

معالجة إن توفر المعلومات تجعل الباحث أكثر قدرة على: توفر المعلومات -د
.جوانب البحث

ال یستطیع الباحث استكمال بحثه عندما ال یستطیع إجراء : المساعدة اإلداریة -ه
.تعدیالت تتوقف على المسئولین في اإلدارة التعلیمیة

.تتعلق بمجتمع البحث: معاییر اجتماعیة وعلمیة -٢
.أن تكون نافعة ومفیدة للمجتمع: الفائدة العملیة للبحث -أ

.مدى مساهمة البحث في تقدم المعرفة-ب
.تعمیم نتائج الدراسة-ج
.مدى مساهمته في تنمیة بحوث أخرى-د

:الشعور بالمشكلة وتحدید مجالها
بحث ، ومع ذلك یعد تحدید المشكلة وتحلیلها شرطًا اساسیًا إلجراء اي

كثیرًا ما یعقل الباحث المبتدئ عن هذه الحقیقة ، لذا كان من الضروري ان 
یتعرف الباحث على المشكلة ویحددها ویتعرف على الشروط او الظروف 

واشار دیوي الى ان المشكلة تنبع من الشعور بصعوبة ما ، . التي تسببها 
.او شيء ما یحیر الفرد ویقلقه

-:لمشكلة انهاومن تعریفات ا
.جملة استفهامیة تسأل عن العالقة الموجودة بین متغیرین او اكثر*
الحالة التي تكون فیها بعض المتغیرات او المعطیات معروفة وبعضها *

.غیر معروفة مما یتطلب بحثًا او تحریاً 
.تساؤل یتطلب حًال او انتباهاً *

:حالة تنتج من تفاعل عاملي او اكثر تفاعًال یحدثویعرفها ساندرز بانها



.حیرة وغموض*
.عاقبة غیر مرغوب فیها*
.تعارض بین خیارین ال یمكن اختیار واحد منهما دون بحث او تحري*

-:مصادر التعرف على المشكالت البحثیة
یتوصل عن ینبغي على الباحث ان یتعرف على المصادر التي یمكن ان

-:طریقها الى مشكالت مناسبة للبحث وتشمل اهم هذه المصادر ما یلي

یواجه االنسان في حیاته الیومیة سواء في البیت او - :الخبرة العلمیة-١
الشارع او مكان العمل او الدراسة عددًا من المواقف والصعوبات التي 

وخبراتنا ونشاطاتنا تتطلب حلوًال ومن هنا نستطیع القول ان حیاتنا العملیة
.التي نقوم بها هي المصدر الذي یزودنا بالمشكالت

ان التخصص في فرع او مجال علمي معین -:التخصص الدراسي-٢
یوفر للباحث خبرة بالمعرفة واالنجازات العلمیة في هذا المجال ، كما 
. یساعده الى حد كبیر في تحلیله الى جوانبه المختلفة وبیان مشكالته 

ذلك معرفة المشكالت التي سبق لبحوث معینة ان تناولتها بالدراسة وك
والمشكالت االخرى القائمة في المجال والتي ما زالت تحتاج الى . والبحث 

.جهود علمیة لدراستها
كما توفر برامج الدراسات العلیا للطلبة برامج دراسیة متقدمة یدرس فیها 

تویات اكثر تقدمًا وتزوده الطالب بعض المقررات والموضوعات على مس
.بمعرفة خبرات الزمه في اعداده لمرحلة البحث

كثیرًا ما یلجأ الطالب في الجامعات او-:الدراسات واالبحاث السابقة-٣



والدراسات السابقة یطلعون الكلیات ، والباحثون في مختلف المجاالت الى االبحاث
علیھا ویناقشونھا ویبحثون في نتائجھا ، ومن اجل التوصل الى مشكلة ما تثیر 

اھتمامھم

-:مشكلة البحثتحدید

صیاغة المشكلة في عبارات واضحة ومفھومة ومحددة تعبر عن مضمون وھي
جمع المعلومات المشكلة ومجالھا ، وتوجھ الباحث الى العنایة المباشرة بمشكلتھ ، و

والبیانات المتعلقة بھا وترشد الباحث الى مصادر المعلومات المتعلقة بمشكلتھ ، 
تتطلب من الباحث اختیار االلفاظ والمصطلحات لعبارات المشكلة او االسئلة التي 
تطرحھا للبحث بصورة ُتعبر عن مضمون المشكلة بدقة بحیث ال تكون موسعة 

یل او ضیقة محددة للغایة ویصعب فھم المقصود منھا متعددة الجوانب كثیرة التفاص
.بدقة ووضوح

-:وُتصاغ المشكلة بأحد األسلوبین التالیین
:وتكون بالتعبیر عن المشكلة بجملة خبریة مثل-:الصیاغة التقریریة او اللفظیة- أ

. عراقطلبة المرحلة االساسیة في العالقة الذكاء بالتحصیل الدراسي عند*

. یة مساعدة المعلمین على االھتمام بالنمو المھني المستمركیف* 

.أوجھ الضعف في استخدام أدوات التقویم المناسبة داخل الغرف الصفیة* 
وتتم صیاغة المشكالت بھذه الصیغة - :الصیاغة االستفھامیة او صیغة السؤال-ب

-:على النحو التالي
؟عراقلطلبة المرحلة االساسیة في الما أثر الذكاء على التحصیل الدراسي *
ما ھي وسائل زیادة انتباه الطلبة داخل الغرف الصفیة؟*
؟عراقلة الثانویة في الما ھي انماط المیول المھنیة عند طلبة المرح*

ان صیاغة انماط المیول في صورة السؤال ُتبرر بوضوح العالقة بین المتغیرین 
لدراسة تعني ان جواب السؤال ھو الغرض من وھذه ا. االساسیین في الدراسة 

.البحث العلمي ولذلك تساعدنا ھذه الصیاغة في تحدید الھدف الرئیسي للبحث

.معاییر تقویم مشكلة البحث
-:یمكن تقو یم مشكلة البحث من خالل المعاییر التالیة

.هل تعالج المشكلة موضوعًا حدیثًا أم موضوعًا مكرراً -١
.هذا الموضوع في إضافة علمیة معینةهل سیسهم -٢



.هل تمت صیاغة المشكلة بعبارات محددة وواضحة-٣
.هل ستؤدي هذه المشكلة إلى توجیه االهتمام ببحوث ودراسات أخرى-٤
.هل یمكن تعمیم النتائج التي یمكن التوصل إلیها من خالل بحث هذه المشكلة-٥
.عهل ستقدم النتائج فائدة عملیة للمجتم-٦
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الفروض وأنواعها:أوال
عالقات متوقعة بین متغیرین أو أكثر ، أو هى يهHypothesesالفروض 

توقعات الباحث لنتائج دراسته ، وتعد الفروض حلوًال محتملة للمشكلة موضع الدراسة 
، وتعتمد صیاغة الفروض على النظریات أو البحوث السابقة أو كلیهما، كما أنها 

الفرض هو حل للمشكلة حددها الباحث ، و يالتتستخدم المصطلحات والمتغیرات 
تؤیده بعض المعلومات أو الحقائق أو األدلة النظریة أو الدراسـات السابقة ، ولكن 

.صحته تعتمد على مدى تأیید األدلة والشواهد والبیانات الفعلیة للفرض 

تخمین او استنتاج ذكي یتوصل إلیه الباحث ویتمسك به ((عبارة عن الفرضوا
.رأي الباحث المبدئي في حل المشكلبشكل مؤقت فهو أشبه ب

-:لذا فالفرضیة تعني واحدًا او اكثر من الجوانب آالتیة
حل -٣تخمین ذكي لسبب او أسباب المشكلة - ٢حل محتمل لمشكلة الباحث -١

تفسیر مؤقت -٥استنتاج موقف یتوصل له الباحث -٤.مبدئي لحل المشكلة 
إجابة محتملة -٦.للمشكلة 

:الفروضأنواع 
:وتوجد ثالثة أنواع من الفروض وهى

یشتق الفرض البحثى عادة اشتقاقًا : Research Hypothesisالفرض البحثى-أ
مباشرًا من إطار نظرى معین ، وهو یربط بین الظاهرة المراد تفسیرها وبین المتغیر 

:البحثیةومن أمثلة الفروض أو المتغیرات التى استخدمناها فى هذا التفسیر ،
.قسم وطلبته في قسم التربیةتوجد عالقة بین الرضا عن رئیس ال-

وبالنظر إلى هذه الفروض نجد أن كًال منها یتناول ظاهرة معینة واستند إلى إطار 
.نظرى فى تحدید المتغیرات التفسیریة لهذه الظاهرة

اإلیجابیة بین متغیرین للعالقة النوع اإلیجابي الذي یشیر :الفرض المباشر-ب
:مثل) عنصرین (

توجد عالقة قویة بین ارتفاع معدل القراءة الخارجیة وارتفاع التحصیل الدراسي -



لطلبة الجامعة 
.یؤثر التلفزیون على المستوى العلمي للطلبة بشكل كبیر-

: Null Hypothesisالفرض الصفرى-ج
عكس الفرض البحثى ، لكن هذا غیر صحیح ، یظن البعض أن الفرض الصفرى

فالفرض الصفرى یعبر عن قضیة إذا أمكن رفض صحتها فإن ذلك یؤدى إلى اإلبقاء 
.على فرض بحثى معین

وهو یعنى أیضًا عدم وجود عالقة بین المتغیرات أو عدم وجود فروق بین 
القة المجموعات ، ولذلك فهو یسمى فرض العدم ، ومعنى ذلك أنه فرض الع

، ویلجأ الباحث "تساوى المتوسطات" الصفریة أو الفروق الصفریة بین المتوسطات 
للفرض الصفرى فى حال تعارض الدراسات السابقة أو فى حال عدم وجود دراسات 

.سابقة فى موضوع بحثه

.ال توجد عالقة قویة بین التدخین ومرض السرطان
.بشكل كبیرعلى المسـتوى العلمي للطلبةT.Vال یؤثر-

.یرتبط معدل مشاهدة الطفل لبرامج العنف التلفازیة بسلوكه العدواني بشكل كبیر-

: Statistical Hypothesisالفرض اإلحصائى- ـد
عندما نعبر عن الفروض البحثیة والصفریة بصیغة رمزیة وعددیة ، فإنها تسمى 

یعد بمثابة قضیة تتعلق عادة الفروض اإلحصائیة ، فالفرض اإلحصائى الصفرى
بحدث مستقبلى أو بحدث نواتجه غیر معلومة حین التنبؤ ، ولكنه یصاغ صیاغة 
.رمزیة تسمح بإمكانیة رفضه ، وهو ما نلجأ بالفعل إلى اختباره باألسالیب اإلحصائیة

وهو صیاغة للفرض مع " Directedفرض موجه"وقد یكون الفرض اإلحصائى 
، أو تحدید اتجاه للفروق بین المجموعات فى " موجبة أوسالبة "تحدید اتجاه العالقة 

:المتغیر التابع ،ومن أمثلته
.توجد عالقة موجبة بین درجات التحصیل واالبتكار لدى طالب الجامعة-



یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسطى درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة -
.یبیةفى التحصیل ،لصالح المجموعة التجر 

وهو صیاغة للفرض دون تحدید " فرض غیر موجه " وقد یكون الفرض اإلحصائى 
توجد عالقة بین درجات التحصیل واالبتكار : اتجاه للعالقة أو الفروق ، ومن أمثلته 

.لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة
ة یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسطى درجات المجموعتین التجریبیة والضابط-

.فى التحصیل الدراسى

.وبشكل قاطعثقة بفي الفرض الموجه یفترض الباحث 
یتأثر المستوى الدراسي للتالمیذ إیجابا بمستوى الدخول المرتفعة لألبوین: مثال

.في الفرض غیر الموجه یفترض الباحث ولكن بدرجة ثقة أقل
دث في الطریق ضعف الرقابة المروریة تسهم في زیادة معدالت الحوا: مثال
.السریع 

.یتأثر المستوى الدراسي للتالمیذ بالمستوى االقتصادي لألسرة: مثال
:صیاغة وتحدید فروض البحث وتساؤالته

بعد أن یقوم الباحث بتحدید المشكلة، یبدأ بفرض مجموعة من اآلراء التي یرى إنها 
)تمثل مجموعة المتغیرات المؤثرة فیها ،وهذه اآلراء المبدئیةیمكن ان Tentative )

،أي ما یفترض الباحث )( Hypothesisهي ما نطلق علیها بالفروض أو الفرضیة
وهي تساعد في تحدید مجال البحث وتوجیهه ،ن مسببات للمشكلة وٕامكانیة حلها م

.ق ذات الصلة بهابطریقة مختزلة ومباشرة نحو الحصول على الحقائ
والفرض الیأتي أو ُیصاغ اعتباطًا، إنما ینتج اساسًا من النشاط الفكري، والمنظم 

والفرض یظل خارج بالمالحظة والتجربة والقراءة الناقدة،الذي یمارسه الباحث ،
ومن هنا فان الفروض هي تفسیرات معقولة أو نطاق الحقائق، حتى َتثُبت صحته ،

بمعنى ان الفرض یمدنا المعروفة ،غیروالظواهر ومكوناتهاصائبة عن المواقف 



بالعناصر التصّوریة التي تّكمل البیانات المعروفة، أو بالعالقات التصّوریة التي تنظم 
:وعلى ذلك فان الفروضالعناصر غیر المنتظمة،

ومصطلح الفرض او فرضیة یعني تصورًا اقل تأكیدًا من الحقیقة العلمیة ،أي بمعنى 
لم ن أفكار الفرضیة ال تخلو من الصحة ،فهي تأتى نتیجة بیانات ومعلومات سابقةا

.تثبت صحتها وشرعیتها العلمیة لحد اآلن
:خصائص الفرض الجید

معقولیة الفروض، أي أن تكون منسجمة مع الحقائق العلمیة المعروفة وان ال -١
.تكون خیالیة او مستحیلة أو متناقضة

.إمكانیة التحقق منها، أي قابلیتها للقیاس و االختبار التجریبي -٢
قدرة الفرض على تفسیر الظاهرة المدروسة ، أي تقدیم تفسیر شامل للموقف -٣

.وحل المشكلة
.عالقة الفرض مع الحقائق والنتائج السابقة-٤
ام بساطة الفروض ، أي االبتعاد عن التصورات في صیاغة الفروض واستخد-٥

.ألفاظ سهلة غیر غامضة

أسس وضع الفروض
یفضل أن یكون هناك مجموعة من الفروض بدًال من قصرها على فرض واحد 
مع مراعاة مجموعة من األسس ینبغي على الباحث مراعاتها عند وضع الفروض، 

: ومنها
جمع البیانات األولیة عن المشكلة، بما في ذلك استعراض أدبیات البحث -١

.الدراسات السابقة ، وكل ما له عالقة بموضوع البحثومراجعة 
.أن تراعي صیاغة الفروض عالقتها بطبیعة المشكلة وبأهداف البحث-٢
. أخذ حدود البحث في االعتبار سواء من حیث الزمان أو المكان-٣



.إدراك أن إثبات الفرض یتساوى في األهمیة مع نفیه-٤
واضح ال یقبل التأویل، أن تكون الفروض محددة بدقة ومصاغة بشكل -٥

.وتبرز العالقات بین المتغیرات بشكل واضح
.أن تكون محددة وقابلة لالختبار تمهیًدا لنفیها أو إثباتها-٦
.ینبغي أال تتعارض الفروض مع بعضها البعض-٧

:اهمیة فرضیات البحث
:یمكن توضیح اهمیة الفروض في البحث العلمي فیما یلي

تزید من قدرة الباحث على فهم المشكلة او الظاهرة المدروسة من خالل تفسیر -١
.العالقات بین المتغیرات والعناصر المختلفة المكونة لهذه المشكلة او الظاهرة

ترشد الباحث في جمع البیانات ذات الصلة بالموضوع او المشكلة، ویعد جمع -٢
امرًا عمیقًا، لذلك فان الفرض من البیانات عن موضوع معین بال هدفكم كبیر

وبذلك توفر الفروض الكثیر من الجهود . ضروري لتوجیه العمل في اتجاهات منتجة
التي یبذلها الباحثون في الحصول على معلومات سرعان ما یكتشفون عن عدم 

.حاجتهم الیها
تساعد الفروض على تحدید االسالیب واإلجراءات وطرق البحث المناسبة -٣

ر الحل المقترح للمشكلة، غالبًا ما ُیحدد الفرض الذي ُیبنى بناًء سلیمًا طرقًا الختیا
معینة لمعالجة المشكلة بما یتفق مع مطالبه الخاصة، فمثًال قد یوضح المفحوصین 
او البیانات تكون كافیة، اي االجراءات او االدوات تكون مالئمة اي الطرق 

ال یوضح فقط ما الذي ینبغي ان نبحث االحصائیة تكون مناسبة وبذلك فان الفرض
.عنه بل ایضًا كیف نمضي قدمًا في البحث

تساهم الفروض في تقدیم تفسیرات لألحداث والظروف والظواهر وتمدنا -٤
باألسباب المسؤولة عن هذه الحوادث والظواهر وهكذا تنصهر الحقیقة والخیال بفن 



.فعًا في استكشاف المجهول وتفسیرهومهارة في فروض تزود االنسان بأكثر االدوات ن
تساعد الفروض على تنظیم وتقدیم النتائج بطریقة ذات معنى، فالفرض هو -٥

تفسیر اولي لظاهرة معینة، وهو یحتفظ بطابع التخمین حتى توجد الحقائق المناسبة 
.التي تؤیده، واذا كان اختبار الفرض ال تؤیده ُیرفض وال ُیعتمد في حل المشكلة

هو جمیع االفراد او االشیاء او االشخاص الذین یشكلون موضوع -:مجتمع البحث
وهو جمیع العناصر ذات العالقة بمشكلة الدراسة التي یسعى الباحث .مشكلة البحث

لذا فان الباحث یسعى الى اشتراك جمیع افراد . الى ان یعمم علیها نتائج الدراسة
د افراد المجتمع قد یكون كبیرا، بحیث ال المجتمع ، لكن الصعوبة تكمن في ان عد

:یستطیع الباحث اشراكهم جمیعا، فمثال اذا اراد الباحث دراسة المشكلة التالیة
من العراقالصعوبات التي تواجه طلبة الثانویة العامة في مادة الریاضیات في "

"وجهة نظرهم
یتقدمون المتحان فان عدد افراد مجتمع الدراسة یزید عن مئة الف طالب وطالبة

كل عام، فهل یستطیع الباحث دراسة تلك الصعوبات من العراقالثانویة العامة في 
؟ ان هذا امر غیر ممكن الن العراقوجهة نظر كل طالب في الثانویة العامة في 

عدد افراد المجتمع كبیرا جدا ویحتاج الى وقت طویل وامكانات مادیة عالیة، اذن 
ماذا سیفعل؟

لذا یلجا الباحث في تلك الحالة الى اختیار مجموعة جزئیة من مجتمع البحث وهو 
في فترة الدراسة ، وتسمى هذه المجموعة عینة عراقطلبة الثانویة العامة في ال

.البحث
( Research Sample )عینة البحث*

هي مجموعة جزئیة من مجتمع البحث، وممثلة لعناصر المجتمع افضل تمثیل، 



یث یمكن تعمیم نتائج تلك العینة على المجتمع بأكمله وعمل استدالالت حول بح
.معالم المجتمع

لذا فان عینة البحث یجب ان تحتفظ بجمیع خصائص المجتمع االصلي حتى تكون 
ممثلة لذلك المجتمع ، ففي المثال السابق حول الصعوبات التي تواجه طلبة الثانویة 

یجب ان تكون العینة ممثلة لجمیع خصائص المجتمع العامة في مادة الریاضیات ، 
االصلي ، فالمجتمع یحتوي على طلبة مدارس حكومیة وطلبة مدارس خاصة وطلبة 
غیر نظامیین، وهذا یتطلب ان تحتوي العینة على تلك الفئات الثالث من الطلبة ، 

، واالدبي العلمي : كما ان مجتمع الدراسة یشمل طلبة الثانویة العامة بجمیع فروعها
.الخ، وهذا یتطلب ان تحتوي العینة على طلبة من كل فرع... ، والتمریضي 

یتبین مما سبق ان هناك مجموعة من االسباب التي تتطلب من الباحث اختیار عینة 
ممثلة للمجتمع بدال من تطبیق البحث على جمیع افراد المجتمع، ویمكن تلخیص تلك 

:االسباب بما یلي
.ع الدراسة في اماكن متباعدة بحیث یصعب الوصول لجمیع افرادهانتشار مجتم-١
.دراسة المجتمع بأكمله تتطلب وقتا وجهدا كبیرین وتكالیف مادیة عالیة-٢
.ال حاجة لدراسة المجتمع االصلي اذا كانت العینة ممثلة للمجتمع-٣
في النتائج ، حیث نتعامل مع عناصر من المجتمع دقة اكبر ومدى اوسع-٤

.االصلي
سهولة تعدیل وتبدیل بالعینة ، االمر الذي یصعب تحقیقه عند التعامل مع -٥

.المجتمع كامالً 
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أنماط البحث التربوي
مقدمة

إذ تتمثل في . تتعدد أنماط البحث التربوي، وتتوزع إلى فئات وفق معاییر معینة
بحوث تربویة وفق الهدف وبحوث تربویة وفق المنهج، وبحوث تربویة وفق غرض 

الباحث، وبحوث تربویة وفق عدد المداخل، وبحوث تربویة وفق عدد القائمین بها
المراجع والمؤلفات تصنیف البحوث وفق المنهج حیث دأبت بعضیتم وس

المتخصصة بالبحثٍ في میادین التربیة والعلوم االجتماعیة والنفسیة على تصنیف 
البحوث في ثالث فئات هي البحث التأریخي والبحث الوصفي والبحث التجریبي وهي 

:كاآلتي
البحث التاریخي: اوًال 
البحث الوصفي: ثانیًا 
البحث التجریبي: ثالثًا 

:البحث التاریخي: أوالً 
یهتم البحث التاریخي بتسجیل ووصف االحداث والوقائع الماضیة وتحلیلها وتفسیرها 

.على اسس علمیة موضوعیة بهدف فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل
وتتجلى اهمیة هذا المنهج في البحث باتساع المیادین التي یمكن ان یستخدم 

الستخدامه في التاریخ ، فانه یستخدم ایضًا في میادین العلوم فهو اضافة. فیها 
االجتماعیة ، والعلوم الطبیعیة ، والقانون ، والطب ، والدین وذلك من اجل التأكد من 

.صدق الحقائق وصحة المعلومات القدیمة في هذه المیادین
تها او ضبطورغم ان الظاهرة التاریخیة لیست تجربة یمكن اعادتها والتأكد من صح

المتغیرات المرتبطة بها ، اال ان هذا ال یمنع الباحث الذي یتبع هذا المنهج من
مراعاة وتطبیق اسس المنهج العلمي وبخاصة ما یتعلق بالدقة والموضوعیة واالمانة



.الفكریة والقیاس الكمي وادراك العالقات

:تعریف المنهج التاریخي- ١
عبارة عن إعادة للماضي بواسطة جمع األدلة وتقویمها، "هویقصد بالمنهج التاریخي، 

ومن ثم تمحیصها وأخیرًا تألیفها؛ لیتم عرض الحقائق أوًال عرضًا صحیحًا في 
مدلوالتها وفي تألیفها، وحتى یتم التوصل حینئٍذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج

."ذات البراهین العلمیة الواضحة
الذي یصف ویسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي ذلك البحث "وهو أیضًا 

ویدرسها ویفسرها ویحللها على أسس علمیة منهجیة ودقیقة؛ بقصد التوصل إلى 
."حقائق وتعمیمات تساعدنا في فهم الحاضر على ضوء الماضي والتنبؤ بالمستقبل

كما یعرف، بأنه ذلك المنهج المعني بوصف األحداث التي وقعت في الماضي وصفاً 
كیفیًا، یتناول رصد عناصرها وتحلیلها ومناقشتها وتفسیرها، واالستناد على ذلك 

.الوصف في استیعاب الواقع الحالي، وتوقع اتجاهاتها المستقبلیة القریبة والبعیدة

:خطوات تطبیق المنهج التاریخي- ٢
التاریخي یتبع الباحث الذي یرید دراسة ظاهرة حدثت في الماضي بواسطة المنهج 

:الخطوات التالیة
:أ ــ توضیح ماهیة مشكلة البحث

یتطلب توضیح ماهیة مشكلة البحث تناول خطوات األسلوب العلمي في البحث، 
التمهید للموضوع، وتحدیده، وصیاغة أسئلة له، وفرض الفروض، وأهداف: وهي

القصور فیه،البحث، وأهمیة البحث، واإلطار النظري للبحث، وحدوده، وجوانب 
.ومصطلحات البحث



أهمیتها، ومناسبة المنهج التاریخي : ویشترط في مشكلة البحث توافر شروط، من مثل
.وأهمیة النتائج التي سیتوصل إلیها الباحث. لها، وتوافر اإلمكانات الالزمة

:ب ــ جمع البیانات الالزمة
ة، واختیار البیانات التي ترتبط وهذه الخطوة تتطلب مراجعة المصادر األولیة والثانوی

ومما تجدر اإلشارة إلیه هنا، أن على الباحث التمییز بین نوعي . بمشكلة بحثه
وتتمثل . إذ تتمثل المصادر األولیة في السجالت والوثائق، واآلثار. المصادر

المصادر الثانویة في الصحف والمجالت، وشهود العیان، والمذكرات والسیر الذاتیة، 
سات السابقة، والكتابات األدبیة، واألعمال الفنیة، والقصص، والقصائد، والدرا

واألمثال، واألعمال واأللعاب والرقصات المتوارثة، والتسجیالت اإلذاعیة، والتلفزیونیة، 
وأشرطة التسجیل، وأشرطة الفیدیو، والنشرات، والكتب، والدوریات، والرسومات 

.التوضیحیة، والخرائط
:ر البیاناتجـ ـ نقد مصاد

وتتطلب هذه الخطوة فحص الباحث للبیانات التي جمعها بواسطة نقدها، والتأكد من 
ویوجد نوعان للنقد، األول، ویسمى بالنقد الخارجي، والثاني، . مدى فائدتها لبحثه

:ولكل منهما توصیف خاص به على النحو التالي. ویسمى بالنقد الداخلي
:إجابة الباحث عن األسئلة التالیةویتمثل في: النقد الخارجي-

هل كتبت الوثیقة بعد الحادث مباشرة أم بعد مرور فترة زمنیة؟
هل هناك ما یشیر إلى عدم موضوعیة كاتب الوثیقة ؟

هل كان الكاتب في صحة جیدة في أثناء كتابة الوثیقة؟
بة؟هل كانت الظروف التي تمت فیها كتابة الوثیقة تسمح بحریة الكتا

هل هناك تناقض في محتویات الوثیقة؟
هل تتفق الوثیقة في معلوماتها مع وثائق أخرى صادقة؟

:ویتمثل في إجابة الباحث عن األسئلة التالیة: النقد الداخلي-



هل تمت كتابة الوثیقة بخط صاحبها أم بخط شخص آخر؟
بمفاهیم ولغة مختلفة؟هل تتحدث الوثیقة بلغة العصر الذي كتب فیه؟ أم تتحدث

هل كتبت الوثیقة على مواد مرتبطة بالعصر أم على ورق حدیث؟
هل هناك تغییر أم شطب أم إضافات في الوثیقة ؟

هل تتحدث الوثیقة عن أشیاء لم تكن معروفة في ذلك العصر؟
هل یعتبر المؤلف مؤهًال للكتابة في موضوع الوثیقة؟

:تفسر األحداثصیاغة الفروض التي. د
یرى بعض الباحثین إن خطوة صیاغة الفروض تأتي بعد اختیار المشكلة وتحدیدها 
في حین یرى آخرون إن هذه الخطوة یقوم بها الباحث بعد جمع البیانات وٕاخضاعها 

وبصورة عامة فان صیاغة الفروض تساعد الباحث .لعملیات النقد الخارجي والداخلي
وقائع التي جمعها بشكل علمي ومنطقي یؤدي إلى تفسیر في تنظیم البیانات وال

الظاهرة المدروسة واستخالص األفكار والتعمیمات واستقراء األحداث المستقبلیة 
.المتعلقة بها

وتجدر اإلشارة إلى إن صیاغة الفروض في البحث التاریخي ال تختلف في األساس 
كن اختالف طبیعة الظواهر عن صیاغة الفروض في البحوث الوصفیة والتجریبیة ول

واألحداث التي یتناولها البحث التاریخي تقتضي حتمًا اختالفًا في نوعیة الفروض 
وذلك بسبب كون الحادثة التاریخیة متعددة العوامل ومتنوعة األسباب وبعض هذه 

وهذا ما یجعل عملیة . العوامل واألسباب یصعب تحدیدها وبعضها ال یمكن قیاسها 
تتطلب معرفة تاریخیة واسعة تقود إلى صیاغة فروض قابلة صیاغة الفروض

.لالختبار



:تفسیر النتائج وكتابة تقریر البحث. ه
ما إن ینتهي الباحث التاریخي من تحدید مشكلة بحثه وجمع المادة التاریخیة عنها 
ونقد المصادر التي اعتمدها وصاغ الفروض التي یرى إنها مناسبة لتفسیر الظاهرة 
التي یدرسها ، فانه یبدأ بتفسیر النتائج التي توصل الیها وینبغي ان یكون هذا تفسیرًا 

.لمي في البحث التاریخيموضوعیًا ووفق األسلوب الع
ومن ثم یقوم الباحث بكتابة تقریر بحثه واصفًا فیه المشكلة التي بحثها مبرزًا اهمیتها 
ومحددًا االهداف التي یرمي الوصول الیها وموضحًا المصطلحات التي یستخدمها 
في بحثه ثم یقوم بعرض البحوث والدراسات واالدبیات التي تتعلق بموضوع بحثه 

ك بعرض النتائج التي توصل الیها والتوصیات والمقترحات التي جاء بهایتبع ذل
.مختتمًا ذلك بقائمة المراجع التي اعتمدها والمالحق التي یرى ان یلحقها ببحثه
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البحث الوصفي: ثانیاً 
یواجه المتخصصون في المنهجیة العلمیة صعوبة في تحدید مفهوم للمنهج الوصفي 

مناهج البحث؛ وذلك بسبب اختالفهم في تحدید الهدف الذي أكثر من غیره من 
ما بین وصف الظاهرة إلى توضیح العالقة ومقدارها، واكتشاف : یحققه هذا المنهج

.األسباب الداعیة لنشوئها
وعلى الرغم من هذا إال إن المنهج الوصفي شائع االستخدام في البحوث التربویة إذا 

لمنهج التجریبي؛ نظرًا الرتباط المنهج الوصفي بالظواهر ما قورن بالمنهج التاریخي وا
وعلى ضوء ما سبق فإن ماهیة.اإلنسانیة، والتي تتسم في العادة بالتبدل أو التحول

المنهج الوصفي تدور حول تعریف المنهج الوصفي، وأهمیته، وأنواعه على النحو
:التالي

:تعریف المنهج الوصفي- ١
أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم؛ لوصف "الوصفي، هو یقصد بالمنهج 

ظاهرة أو مشكلة محددة وتصویرها كمیًا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن 
. "الظاهرة أو المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها للدراسة الدقیقة

التي تتكامل لوصف بأنه مجموعة اإلجراءات البحثیة "كما یعرف المنهج الوصفي، 
الظاهرة أو الموضوع اعتمادًا على جمع الحقائق والبیانات وتصنیفها ومعالجتها 
وتحلیلها تحلیًال كافیًا ودقیقًا؛ الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعمیمات 

. "عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث
:خطوات البحث الوصفي- ٢

:كن تلخیصها باالتيیتبع الباحث خطوات محددة یم -



.تحدید المشكلة التي یرید دراستها تحدیدًا دقیقاً -
.تحدید االهداف-
تحدید طرائق جمع المعلومات والبیانات والتحقق من صالحیة االدوات المستخدمة -

.في ذلك وصدقها
.تطبیق ادوات البحث بطریقة دقیقة ومنظمة وموضوعیة-
.وتحلیلها وتفسیرها في عبارات دقیقة بسیطة واضحةوصف النتائج -
.استخالص التعمیمات والوصول الى الحقائق-

:أنواع المنهج الوصفي- ٣
البحث المسحي، وبحث العالقة المتبادلة،: تتعدد أنواع المنهج الوصفي، وتتمثل في

مفصل لماهیةوالبحث النمائي، ویتفرع عن كل نوع فروع تحتیة، وفیما یلي عرض 
:هذه األنواع

:البحث المسحي: أوالً 
یتصف هذا النوع من الدراسات بالسعة والشمول ، فعادة یتناول المسح عددًا كبیرًا من 
الحاالت بهدف تحدید الواقع وتشخیصه ووصفه وتقویمه مستعینًا في ذلك

صنیفها باإلحصاءات والبیانات التي یحاول هذا النوع من الدراسات جمعها وت
.وتحلیلها

-:وتختلف الدراسات المسحیة فیما بینها من حیث
سعة المجال والموضوع الذي تتناوله فقد تشمل الدراسة المسحیة القطر بكاملة او -أ

فاذا ارید مثًال دراسة اسباب ظاهرة . تقتصر على محافظة او منطقة واحدة منه 
فقد تشمل الدراسة طلبة الصف السادس في الرسوب في الصف السادس االعدادي

.انحاء القطر كافة او قد تقتصر على طلبة محافظة او منطقة معینة
عدد العوامل والجوانب التي تتناولها الدراسة فعند اجراء دراسة الستطالع رأي -ب



الجمهور حول مجلة الف باء مثًال فیمكن ان تقتصر الدراسة على ابواب معینة او 
محددة من المجلة وقد تتناول جمیع ابواب المجلة وقد یكون االستطالع صفحات 

مقتصرًا على محتوى ما تطرقت الیه المجلة وقد یتعدى ذلك الى مستوى المجلة من 
.الخ.... حیث الطباعة والرسوم وااللوان والتوزیع 

او فقد تستخدم المالحظة او االستبیان او المقابلة: اسلوب جمع البیانات -جـ
.اختبارات ومقاییس معینة

:تعریف البحث المسحي- ١
ذلك النوع من البحث الذي یتم بواسطة استجواب جمیع أفراد "یقصد بالبحث المسحي 

مجتمع البحث أو عینة كبیرة منهم؛ وذلك بقصد وصف الظاهرة المدروسة من حیث 
العالقة أو استنتاج طبیعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن یتجاوز ذلك إلى دراسة 

. "األسباب
أسلوب في البحث، یتم من خالل جمع معلومات"كما یعرف البحث المسحي بأنه 

وبیانات عن ظاهرة ما أو حادث ما أو شيء ما أو واقع؛ وذلك بقصد التعرف عن
الظاهرة التي ندرسها، وتحدید الوضع الحالي لها، والتعرف على جوانب القوة

معرفة مدى صالحیة هذا الوضع أو مدى الحاجة إلحداث والضعف فیه من أجل
."تغییرات جزئیة أو أساسیة

:أنماط البحث المسحي- ٣
:للبحث المسحي أنماط، هي

:المسح العام-١
یتناول هذا النوع من الدراسات المسحیة جوانب معینة لقطاع من القطاعات مثل 



:الخدمات او الصناعة فعلى سبیل المثالقطاع التعلیم او الصحة او الزراعة او
دراسة واقع المؤسسات الصحیة من حیث توزیعها وعدد العاملین فیها والخدمات -

.التي تقدمها للمواطنین واالجهزة والمعدات المتوافرة فیها
دراسة المكتبات المدرسیة في المدارس الثانویة من حیث توافرها وعدد كتبها -

.المستعیرین منهاواماكنها وعدد 
دراسة واقع االسواق المركزیة في القطر من حیث عددها وتوزیعها والخدمات التي -

.تقدمها

:مسح الرأي العام-٢
تعد الدراسات المسحیة للرأي العام على جانب كبیر من االهمیة اذ یلجأ الیها

الباحثون في میادین السیاسة والصناعة والتجارة والتربیة وغیرها، بغیة توفیر 
المعلومات والبیانات من خالل هذه الدراسات لصانعي ومتخذي القرارات في هذه
المیادین ، اذ ان نتائج مثل هذه الدراسات تفید كثیرًا في رسم سیاسات سلیمة واتخاذ

التخمینات الشخصیة او اآلراء الفردیة وانما علىقرارات صائبة لیس على اساس
.وفق اراء الناس واتجاهاتهم وما یفضلونه

-:ومن امثلة هذه الدراسات
.استطالع رأي الطلبة بالمناهج التي یدرسونها-
.استطالع رأي العمال بقانون العمل-
.نةاستطالع رأي المستهلكین في تصمیم شكل وحجم وسعر سلعة معی-
.استطالع رأي الناس في برنامج تلفزیوني معین-



:تحلیل العمل-٣
في دراسات تحلیل العمل تجمع المعلومات عن واجبات العاملین في مهنة ما 
ومسؤولیاتهم ونشاطاتهم وكیفیة قیامهم بأعمالهم وأوضاعهم العملیة وعالقاتهم 

وبالتنظیمات اإلداریة لمؤسساتهم التي یمارسون العمل فیها وخصائصهم ببعضهم
:والمستلزمات الضروریة للنجاح بها وتتجلى أهمیة مثل هذه البحوث في

.الكشف عن نواحي الضعف أو القصور في إجراءات العمل ومواقعه
.تصنیف الوظائف وتحدید أوصاف مقرر لها

ینبغي أن تتوافر للمرشحین إلشغال كل وظیفة أو تحدید الكفاءات والشروط التي
.عمل

.تحدید شروط الترقیة ضمن كل مهنة
.وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

تحدید محتوى البرامج التدریبیة لمن یؤهلون لاللتحاق بالعمل أو العاملین في أثناء 
.الخدمة

.ة تدریبهماتخاذ القرارات الخاصة بنقل العاملین أو إعاد
.تقدیر األجور والرواتب على وفق طبیعة كل عمل

.توفر األساس النظري الذي بمقتضاه تتم دراسة بنیة المهن والوظائف المختلفة
-:ومن أمثلة هذا النوع من الدراسات

تحلیل عمل مدیري المدارس ومدیري المؤسسات المختلفة او المشرفین التربویین -
.أو المدرسین

.تحدید مهمات مدیري المستشفیات ، رؤساء األقسام في المعامل والشركات-
.كیفیة توزیع أوقات العاملین على الواجبات المكلفین بها-
تحدید الكفاءات أو القابلیات او المهارات التي تتطلبها كل مهنة من المهن-

انویة او في حاكم مثًال المواصفات التي ینبغي ان تتوافر في مدیر المدرسة الث



.الخ... التحقیق او في الطبیب او المهندس المعماري 
:تحلیل المحتوى-٤

ان طریقة تحلیل المحتوى تتضمن تحلیل ومالحظة نتاجات االفراد اللفظیة والمكتوبة 
البحث وهي تشبه بدرجة كبیرة البحث التاریخي غیر ان وجه االختالف هو ان

التاریخي وثیق الصلة بالماضي في حین ان طریقة تحلیل المحتوى تنصب على 
.قضایا الحاضر

وقد استخدمت طریقة تحلیل المحتوى بشكل واسع في تحلیل الكتب لتحدید ما 
تتضمنه من معارف وقیم وما تحتوي من أخطاء علمیة وللتعرف على مدى مالءمتها 

كما إن هناك العدید من دراسات . المرسومة لها للطلبة ومدى تحقیقها لألهداف 
تحلیل المحتوى التي تناولت الصحف الیومیة بهدف بیان األجزاء المهمة فیها ومقدار
ما تخصصه لكل جزء منها من حیث عدد األسطر او سعة الحقل الذي تنشر فیه

.
:أمثلة للبحوث المسحیة- ٥

ألعضاء هیئة التدریس بكلیات المعلمین في ــ دراسة تقویمیة للحركة األكادیمیة 
.العراق

ـــ دراسة مقارنة للهدر التربوي في كلیات المعلمین وكلیات التربیة الجامعیة في 
.العراق

.ـــ دراسة تقویمیة لتجربة وزارة التربیة والتعلیم العراقیة في تعلیم الكبار

:بحث العالقات المتبادلة: ثانیاً 
:العالقات المتبادلةـ تعریف بحث1

یقصد ببحث العالقات المتبادلة ذلك النوع من البحوث الذي یهتم بدراسة العالقات 



بین جزئیات الظاهرة المدروسة من خالل البیانات التي تم جمعها؛ بغیة الوصول إلى 
.فهم عمیق لهذه الظاهرة

العالقات بین بدراسة"كما یعني بحث العالقات المتبادلة بأنه ذلك الذي یهتم 
الظواهر، وتحلیلها، والتعمق فیها؛ لمعرفة االرتباطات الداخلیة في هذه الظواهر، 

. "واالرتباطات الخارجیة بینها وبین الظواهر األخرى
:أنماط بحث العالقات المتبادلة- ٢

یتخذ بحث العالقات المتبادلة ثالثة أنماط، هي دراسة الحالة، والدراسة السببیة 
:رنة، والدراسة االرتباطیةالمقا

:أ ـ دراسة الحالة
هي عبارة عن البحث المتعمق لحالة فرد ما أو جماعة ما، أو مؤسسة أو مجتمع
عن طریق جمع البیانات عن الوضع الحالي للحالة، وخبراتها الماضیة، وعالقتها

الحالة، وٕادراك بالبیئة باستخدام أدوات معینة؛ بغیة معرفة العوامل المؤثرة في 
.العالقات بینها

:ب ـ الدراسة السببیة المقارنة
تعد هذه الدراسات من ارقى انواع الدراسات الوصفیة فهي ال تكتفي بالكشف عن 

. حدوث الظاهرة وكیفیة حدوثها ماهیة الظاهرة بل انها تحاول ان تكشف عن اسباب
وتكون مهمة الباحث في هذا النوع من الدراسات هي المقارنة بین جوانب التشابه 
واالختالف بین الظواهر لكي یكتشف أي العوامل او الظروف التي یبدو انها 

.تصاحب احداثًا وظروفًا او عملیات معینة
وث الظاهرة عن طریق اجراء فالدراسات السببیة تبحث بشكل جاد عن اسباب حد

:مقارنات بین الظواهر المختلفة الكتشاف العوامل التي تصاحب الحدث ومثال ذلك



لو اراد باحث دراسة اسباب ضعف تحصیل الطلبة في مادة العلوم ، فانه 
یأخذ عددًا من الطلبة ضعیفي التحصیل ویحلل اسباب ضعف التحصیل عند كل 

كانت الطریقة االعتیادیة في التدریس هي عامل مشترك في االسباب طالب ، فاذا
الطریقة االعتیادیة في -:التي ذكرها الطلبة ، فان الباحث یصل الى النتیجة االتیة 

التدریس عامل مهم في ضعف تحصیل الطلبة ، لذا فانه یستطیع ان یوصي بإجراء 
راسات على الباحث ان یبحث تعدیالت على طریقة التدریس وفي هذا النوع من الد

من خالل التحقق فمدى االرتباط الدائم ) عالقة السبب بالنتیجة(عن العالقة المسببة 
بین السبب والنتیجة ، وكذلك امكانیة التحقق من وجود اسباب اخرى تؤدي الى نفس

.النتیجة
دراسة بشكل خاص الى اعتماد الطریقة السببیة المقارنة في –وكما یلجا الباحثون 

الظواهر التي ال یمكن ضبط العوامل فیها العتبارات انسانیة واخالقیة فمثًال لو اردنا 
دراسة اثر تناول المشروبات الكحولیة في ارتكاب حوادث السیارات لیس من المنطق 
او االخالق ان تطلب من مجموعة من الناس تناول المشروبات الكحولیة وسیاقة 

كانوا سیرتكبون حوادث ام ال، انما نلجأ الى اخذ السیارات للتعرف فیما اذا 
مجموعتین من سائقي السیارات المجموعة االولى من مرتكبي الحوادث والثانیة ممن 
لم یرتكبوا حوادث السیارات ثم نحدد عدد الذین یتناولون المشروبات اثناء السیاقة فاذا 

المجموعة االولى اكثر وجدنا ان عدد الذین یتناولون المشروبات اثناء السیاقة في
منهم في المجموعة الثانیة یمكن ان نستنتج بان تناول المشروبات یرتبط في ارتكاب 

وهكذا یمكن دراسة العدید من الظواهر بهذه الطریقة مثل التعرف على اثر . الحوادث 
افتراق الوالدین في سلوك االطفال، الفروق في التحصیل الدراسي بین طلبة البیئات 

.اسباب انتشار مرض ما بین مجتمع دون اخر. اینة اجتماعیًا واقتصادیًا المتب
ورغم اهمیة النتائج التي یمكن التوصل الیها باستخدام طریقة المقارنة لألسباب، اال 
انه ال یمكن االعتماد علیها كثیرًا وبخاصة من حیث قابلیتها على التعمیم وذلك الن 



مل او المتغیرات المؤثرة في نتائج البحث كما یحدث هذه الطریقة ال تقوم بضبط العوا
.ذلك في الدراسات التجریبیة

:جـ ـ الدراسة االرتباطیة
ان الهدف من الدراسات السببیة المقارنة هو الكشف عن االسباب التي تؤدي الى 

اما في دراسات . حدوث نتیجة معینة أي ایجاد العالقة على شكل سبب ونتیجة 
یكون الهدف هو الكشف عن عالقة المصاحبة او المرافقة بین حدثین او االرتباط ف
فمثًال للتعرف على العالقة بین الذكاء او التحصیل في مادة الریاضیات . ظاهرتین 

، او العالقة بین تحصیل الطلبة في السعي السنوي وتحصیلهم في االمتحان النهائي 
وبشكل عام فان .هذه العالقة ومداهایمكن ان نلجأ الى اسالیب االرتباط للتأكد من

فاذا ما حددنا العالقة االرتباطیة بین متغیرین فان . دراسات االرتباط تفید في التنبؤ 
معرفة احد المتغیرین یمكن ان تفیدنا في التنبؤ بالمتغیر الثاني فاذا ما عرفنا ان 

صف السادس هناك عالقة ارتباطیة موجبة بین درجات الطالب في الریاضیات في ال
االعدادي ودرجاتهم في كلیة الهندسة فإننا یمكن ان نتنبأ بنجاح الطالب الذین 
یحصلون على درجات عالیة في هذه المادة في االعدادیة في دراستهم في كلیة 

.الهندسة

:البحث النمائي: ثالثاً 
:ـ تعریف البحث النمائي1

یهتم بدراسة العالقات الحالیة بین بعض "یعرف البحث النمائي، بأنه ذلك النوع الذي 
المتغیرات في موقف أو ظرف معین ووصفها، وتفسیر التغیرات الحادثة في تلك 

. "العالقات كنتیجة لعامل الزمن



:ـ أنماط البحث النمائي2
:للدراسة النمائیة نمطان، هما

:أ ـ النمط النمائي االنساني
تي تحصل للظواهر، ومعدل هذه التغیرات، والعوامل وهذا النمط معني بالتغیرات ال

ویتضمن . المؤثرة فیها، والسیما ما یتعلق منها بالنمو اإلنساني في مختلف جوانبه
:هذا النمط نوعین من الدراسات

:الدراسات الطولیة-
كأن یدرس الباحث النمو . وتعني إجراء دراسة لظاهرة معینة خالل فترة زمنیة محددة

.أو النمو االجتماعي لمجموعة من األطفال خالل فترات زمنیة محددةالعقلي
:الدراسات المستعرضة-

. وتعني إجراء دراسة على أكثر من مجموعة من الظواهر خالل فترة زمنیة محددة
كأن یدرس الباحث النمو العقلي أو النمو االجتماعي ألكثر من مجموعة من األفراد 

.زمنیة محددةبأعمار مختلفة خالل فترة
:أالتجاهيب ـ النمط 

وهذا النمط معني بدراسة ظاهرة معینة كما هي في الواقع، ومتابعة دراستها خالل 
أوقات مختلفة؛ بقصد جمع البیانات، وتحلیلها، ومعرفة االتجاهات الغالبة فیها، 

.وبالتالي التنبؤ بما هو محتمل أن یحدث في المستقبل
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ریبيالبحث التج: ثالثًا 
یعد البحث التجریبي ادق انواع البحوث واكثرها علمیة اذ انه ال یقتصر : تعریفه 

على مجرد سرد تاریخ حادثة معینة وقعت في الماضي او مجرد وصف الظواهر 
انما یهدف الى دراسة . التي تتناولها الدراسة كما یحدث عادة في البحوث الوصفیة

التي تمكن وراء الظواهر والتوصل الى نتائج یمكن االعتماد علیها في توقع االسباب
.المستقبل

طبیعة االبحث التجریبي
اذا (-:بأبسط صورة یتلخص في االتي ان االساس الذي یقوم علیه البحث التجریبي

كان هناك موقفان متشابهان تمامًا في جمیع النواحي ثم اضیف عنصر معین الى 
وقفین دون االخر، فان أي تغیر او اختالف یظهر بعد ذلك بین الموقفین احد الم

یعزى الى وجود هذا العنصر المضاف ، وكذلك في حالة تشابه الموقفین وحذف 
عنصر معین من احدهما دون االخر فان أي اختالف او تغییر یظهر بین الموقفین 

.)یعزى الى غیاب هذا العنصر
العنصر المضاف في الحالة االولى والعنصر المحذوف في الحالة الثانیة یسمى ان

كل منهما بالمتغیر المستقل اما التغیر الذي یحدث في الحالتین فیسمى المتغیر 
مثال ذلك لو اراد باحث ان یدرس اثر سماع الموسیقى في اثناء العمل على . التابع 

من العمال ویحاول ان یكافئهما في جمیع انتاجیة العمال فانه سیختار مجموعتین 
الظروف والعوامل وبخاصة تلك التي تؤثر على انتاجیتهم مثل ظروف العمل 
كاإلضاءة وتوافر الشروط الصحیة كذلك من حیث مهاراتهم في العمل وحاالتهم 

الخ ، ثم تسمع احدى المجموعتین الموسیقى في اثناء العمل وتترك ... الصحیة 
نیة بدون موسیقى وتكرر العملیة لعدد من االیام مثًال ثم تقارن انتاجیة المجموعة الثا

المجموعتین فأي فرق یظهر بینهما یمكن ان یعزى الى التغیر الذي أضیف الى 
.احداهما وهو الموسیقى



-:بعض المفاهیم المتعلقة بمنهج البحث التجریبي
-:)المتغیر المستقل(العامل المستقل

ذي نرید ان نقیس مدى تأثیره على الموقف ویسمى بالمتغیر التجریبي أي العامل ال-
.الذي نرید أن نقیس أثره في المتغیر التابع

المتغیر (العامل الذي نرید ان نقیس مدى تأثیره في الموقف وهو هنا مهارة السائق -
).التجریبي
-:التابع) المتغیر ( العامل 

.المتغیر المستقبلالعامل الناتج عن تأثیر -
.)حوادث السیارات(العامل الذي ینتج عن تأثیر العامل المستقل -

-:المجموعة الضابطة
المجموعة التي لم تتعرض لتأثیر المتغیر التجریبي الجدید وبقیت تحت تأثیر -

المتغیر الطبیعي أو العادي وتتضح اهمیة البحث تلك المجموعة في كونها اساس 
.مدى الفائدة الناتجة عن تطبیق المتغیر التجریبيالحكم على 

المجموعة التي ال تتعرض للمتغیر التجریبي وتبقى تحت تأثیر المتغیر الطبیعي -
التجریبي (المتغیر المستقل ) عدا(أو االعتیادي وتبقى الظروف للمجموعتین متساویة 

تقدم هذه المجموعة للمجموعة التجریبیة والمتغیر الطبیعي للمجموعة الضابطة و ) 
فائدة كبیرة للباحث بحیث تكون الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة عن 
المتغیر التجریبي الذي تعرضت له المجموعة التجریبیة فهي أساس الحكم ومعرفة 

.النتیجة
-:المجموعة التجریبیة

) تخدام الحاسوبالتدریس باس(المجموعة التي تعرضت للمتغیر التجریبي الجدید -
.وذلك بهدف معرفة اثر المتغیر التجریبي فیها

المجموعة التي تتعرض للمتغیر التجریبي او المتغیر المستقل لمعرفة تأثیر هذا -



.المتغیر فیها
المجموعة التي تتعرض للتغییر التدریجي أو المتغیر المستقل لمعرفة تأثیر هذا -

.المتغیر فیها
متغیر (اراد باحث دراسة اثر تدریس الریاضیات باستخدام الحاسوب -:مثال ذلك 

، فقام باختیار شعبتین احداهما درست ) متغیر تابع(في تحصیل الطلبة ) مستقل
المادة التعلیمیة باستخدام الحاسوب واالخرى درست نفس المادة التعلیمیة بالطریقة 

ن تطبیق التجربة أجرى الباحث اختبارًا تحصیلیًا التقلیدیة في التدریس وبعد االنتهاء م
على طلبة الشعبتین وقارن بین نتائج الطلبة لتحدید وجود او عدم وجود فروق 

.الستخدام الحاسوب في تدریس الریاضیات
ومن اهم الصعوبات والمعوقات التي تعیق تطبیق منهج البحث التجریبي على 

-:سلوك البشر هي
لضبط التجریبي في المواضیع والمواقف االجتماعیة وذلك بسبب صعوبة تحقیق ا-١

طبیعة االنسان الممیزة الذي هو محور الدراسات االجتماعیة التي تنعكس في ارادة 
االنسان وقدرته على تغییر انماط سلوكه بشكل یؤثر على التجربة وعلى نتائجها ، 

.ت التجربة والمالحظةكذلك المیل نحو التصنع عندما یعلم انه مستهدف وانه تح
ان التجریب على بطون البشر واجسادهم محظور الن التجریب مبني على الشك -٢

الذي تتساوى فیه كفتا النجاح والفشل التي ال تسمح بتعرض حیاة االنسان لمخاطرها 
.ولهذا یكون التجریب باإلنسان ولیس علیه

یواجه صعوبة ففكرة اصطناع االنسان لشروط ان التجریب على االشخاص-٣
التجریب یكاد یكون من المستحیل لما له من اهدار ادبي للحقوق االنسانیة فمثًال اذا 
اردنا معرفة تأثیر التفكك االسري في االطفال بطریقة تجریبیة فلیس من المعقول ان 

.یر ذلك فیهمنأخذ عینة من االطفال السویین ونعمل على تفكك اسرهم لدراسة تأث
فقدان عنصر التشابه التام في العدید من المجامیع االنسانیة المراد تطبیق-٤



.التجربة علیها ، مقارنة بالتشابه الموجود في المجاالت الطبیعیة
هو متغیرًا ثالثًا یضاف الى -أي الباحث ذاته–یعتبر البعض الموقف التجریبي -٥

.، المستقل والتابع اللذین یحاول الباحث إیجاد عالقة بینهماالمتغیرین االخرین
-:االجراءات المتبعة في منهج البحث التجریبي*

ان البحث التجریبي ال یقتصر على أجراء االختبارات لتحدید أسباب الظاهرة وٕانما 
بعنایة تامة وبدون هذه اإلجراءات فأن عملیة یتعدى الى تنفیذ االجراءات االخرى

االختبار تصبح ال قیمة لها وعلى الباحث أن یقوم بالخطوات التالیة في دراسته 
-:التجریبیة

-:التعرف على المشكلة وتحدیدها-١
یبدأ البحث التجریبي بتحدید مشكلة ما وتحلیلها تحلیًال منطقیًا دقیقًا وتحدید جوانب 

سئلة المطروحة التي بحاجة الى جواب من خالل طرح المشكلة بشكل الغموض واال
علمي مبینا أركانها ومكوناتها والتطرق الى العوامل التي أدت الى المشكلة ومن ثم 
عزلها وال تظهر المشكلة اال عندما یشعر الباحث بأن الموضوع بحاجة الى إیضاح 

لدیه عدم االرتیاح وبذلكوتنبع من الشعور بصعوبة بحیث تؤرق الباحث وتثیر 
یستشار عقلیًا لیتعرف على وسائل لحلها وفي حالة جمع المعلومات البد ان تكون 

.ذات عالقة بالمشكلة
-:صیاغة الفروض واستنباط نتائجها- ٢

تدور حول الموضوع الذي یبحثه الباحث وغالبًا ما تظهر بصورة أسئلة تتحدى افكار
-:تفكیره فیعمل على اختبارها للتحقق من صحتها أو عدم صحتها مثل

.تؤثر المطالعات الخارجیة في تحصیل الطلبة-أ
.یؤثر استخدام الفیدیو في تحصیل الطلبة-ب
.الشبابتؤثر األفالم البولیسیة في انحراف -ج

وبذلك یعد الفرض حكمًا مبدئیًا بوجود عالقة بین ظاهرتین وهي محاولة مبدئیة 



لتفسیر ظاهرة ما بشكل ال یتعدى التخمین قد تصدق وقد ال تصدق والتجربة هي 
.التي تحكم بذلك بحیث یقدم تفسیرًا وضبطًا للظاهرة المبحوثة

طها وعالقتها وقد یستلزموضع تصمیم تجریبي یتضمن جمیع النتائج وشرو -٣
-:ذلك

.اختیار عینة-أ
.تصنیفها إلى مجموعات لضمان التجانس للمجموعتین التجریبیة والضابطة-ب
.ضبط العوامل الغیر تجریبیة-ج
إجراء اختبارات استطالعیة إلكمال نواحي القصور في الوسائل أو التصمیم -د

.التجریبي
.التجربة ودقتها ومدة استغراقهاتحدید مكان أجراء-ه
.اجراء التجربة-٤
تنظیم البیانات الخام واختصارها بداللة تؤدي إلى أفضل تقدیر غیر متمیز لألثر -٥

.الذي یفترض وجودها
.تطبیق اختبار داللة مناسب لتحدید مدى الثقة في نتائج الدراسة-٦
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البیاناتأدوات جمع 
(Questionnaire))االستفتاء(االستبیان : أوال

عبـارة عـن الرسـالة التـي یرفقهـا الباحـث (Covering Letter)الخطـاب الغالفـي 
باستمارة االستبیان، ویعد من أهم مكونات االستبیان، ویتعـین علـى  الباحـث االهتمـام 
بالخطـــاب الغالفـــي واعتبـــاره مفتـــاح االســـتبیان یحصـــل منـــه القـــارئ علـــى المعلومـــات 

ین، الضــروریة، بــل إنــه یعتبــر أهــم مصــدر معلومــات بالنســبة ألفــراد العینــة المســتجوب
یتعرفــون مــن خاللــه علــى أهــداف البحــث، وطبیعــة الدراســة، وكیفیــة اإلجابــة، والوقــت 
المســموح بــه، وكیفیــة إعــادة االســتبیان بعــد اإلجابــة علیــه، وغیــر ذلــك مــن المعلومــات 

تفیـــد التجـــارب بـــأن األشـــخاص یقـــررون اإلجابـــة مـــن عـــدمها مـــن خـــالل . األساســـیة
إن على الباحث أن یحرص علـى إعـداده اطالعهم على الخطاب الغالفي، ومن هنا ف

:بدقة، والعناصر التالیة تمثل أبرز شروط الخطاب الغالفي
.   A4)ال یزید عن صفحة واحدة مقاس(أن یكون قصیرا-١
تـاریخ الرسـالة، أهـداف البحـث، نبـذة عـن ( أن یحتوي المعلومـات الضـروریة -٢

والمـدة الزمنیـة، والوسـیلة التـي الباحث والمؤسسـة التـي ینتمـي إلیهـا، وطریقـة اإلجابـة،
).یمكن للشخص أن یعید من خاللها االستبیان

. أن یعط المستجیب سبًبا جیًدا لإلجابة-٣
.یمكن أن یقترح الباحث إرسال نسخة من نتائج البحث-٤
أن یعــــط ضــــمانات بالحفــــاظ علــــى ســــریة المعلومــــات واســــتخدامها ألغــــراض -٥

عن شخصیة المستجیب لكائن من كان وتحت أي البحث فقط والتعهد بعدم اإلفصاح
ظــــرف، وذلــــك بالنســــبة للحــــاالت التــــي یفضــــل فیهــــا األشــــخاص بقــــاء هویــــاتهم غیــــر 

.معروفة
.یمكن أن ترفق به هدیه رمزیة-٦

ینبغي التعامل مع الفقرة األخیـرة بحـذر إذ یجـب أن یكـون واضـًحا تماًمـا فـي قـرارة 
باحث للمستجیب علـى موافقتـه علـى االشـتراك الباحث أن الهدیة تمثل شكر وامتنان ال



في الدراسة، وال تمثل بأي حال من األحوال ثمن اإلجابـات، ویجـب أن یتوقـع الباحـث 
. أن هناك أشخاصا یمكنهم االحتفاظ بالهدیة وعدم اإلجابة على االستبیان

:االســـتبـانــةاستمارة تـعـریـف 
وســائل جمــع المعلومــات عــن مشــكلة البحــث ویكــون االســتبیان علــى شــكل أحــدىهــي 

مختـــارة لتجیـــب علیهـــا العینـــات المختـــارة ، ویســـمى االســـتبیان فـــي كثیـــر مـــن أســـئلة
بالبحوث األساسیةاألدواتأوفي بعض البحوث االستفتاء وهو احد الوسائل األحیان

نـة واضـحة ودقیقـة وبـذلك یعـرف لحل المشكلة ویكون االستفتاء جیدًا عندما تكـون العی
ـــه مجموعـــة مـــن  ـــىفـــي موضـــوع مـــا توجـــه األســـئلةاالســـتبیان بأن ـــاس إل عـــدد مـــن الن

إنوأمــاالســتطالع آرائهــم والحصــول علــى معلومــات تخــدم الباحــث فــي حــل مشــكلته 
االثنین معًا ، ویتم الحصول على المعلومات عـن أومغلقَا أویكون االستبیان مفتوحًا 

وتختلــف نرة وتســمى هــذه االســتمارة االســتبیامثبتــة باســتماألســئلةاطریــق مجموعــة 
االستبیانات من حیث الحجم ، الشـكل، والمضـمون، والهـدف، والتنظـیم ، فبینمـا توجـد 
اســــتبیانات مــــن عــــدة صــــفحات یصــــمم بعــــض البــــاحثین اســــتبیانات تزیــــد عــــن عشــــر 

ملــون، صــفحات، بعضــها مطبــوع والــبعض اآلخــر مكتــوب بالیــد علــى ورق أبــیض أو
وتوزع بالبرید العادي أو اإللكتروني أو شخصًیا أو تنشر في الصحف أو تملى هاتفًیا 

. أو تذاع في اإلذاعة أو تعرض في التلفزیون

:أنواع االستبانة*
االستبانة المغلقة، واالستبانة المفتوحة، واالستبانة المغلقة : لالستبانة أربعة أنواع، هي

وبمقدور الباحث أن یكتفي بنوع واحد، أو یجتمع . واالستبانة المصورة، معاً والمفتوحة
. ویتوقف تحدید نوع االستبانة على طبیعة المبحوثین. في االستبانة أكثر من نوع

:وفیما یلي عرض لهذه األنواع



(closed))أو المقیدة(أ ـ االستبانة المغلقة 

یطلـــب مــن المبحــوث اختیـــار اإلجابــة المناســـبة مــن بـــین وهــذا النــوع مـــن االســتبانات
وهـو الــذي یتضـمن مجموعــة مـن الخیــارات یطلـب مــن المســتجیب . اإلجابـات المعطــاة

ویتسم االسـتبیان المغلـق بسـهولة اإلجابـة .(x)اختیار أحدها بوضع عالمة معینة مثل 
سهولة تبویب عن فقراته، ویساعد على االحتفاظ بذهن المبحوث مرتبطًا بالموضوع، و 

ـــات وتحلیلهـــا ـــة، وغمـــوض موقـــف . اإلجاب ـــه، أنـــه ال یعـــط معلومـــات كافی ویعـــاب علی
المبحوث، إذ ال یجد الباحث من بین اإلجابات ما یعبر عن تردد المبحوث أو وضوح

.اتجاهاته
:حدد مؤهلك الدراسي.. فضًال : مثال

oثانویة عامة

oبكالوریوس

o ماجستیر

oدكتوراه

الشخص الذي درس لمدة سنتین بعد حصوله على الثانویة هنا یمكن مالحظة أن
، یتعذر علیه اختیار أي من الخیارات السابقة، فلـو )دبلوم فني(العامة، ویحمل مؤهل 

اختـــار الثانویـــة العامـــة تكـــون إجابـــة خاطئـــة، كمـــا لـــو اختـــار البكـــالوریوس یكـــون ذك 
.االختیار غیر صحیح

(open))أو الحرة(ب ـ االستبانة المفتوحة 

یترك للمبحوث فرصة التعبیر بحریة تامة عن دوافعه وهذا النوع من االستبانات
. ویتسم االستبیان المفتوح بأنه یتیح للمبحوث حریة التعبیر دون قید. واتجاهاته

وأنه ال . ویعاب علیه أن بعض المبحوثین قد یحذفون عن غیر قصد معلومات هامة
ت أو أسئلة یصلح إال لذوي التأهیل العلمي، وأنه یتطلب وقتًا لإلجابة عن فقرا

.االستبیان، وصعوبة تحلیل إجابات المبحوثین



؟ى المشاركة في االنتخابات ما األسباب التي تشجع المواطنین عل.. في رأیك : مثال

Open)المفتوح -المغلق-ج – Closed)

وهــو االســتبیان الــذي یجمــع بــین كــال الشــكلین الســابقین فیتضــمن فقــرات تتطلــب 
إجابـة محـددة وأخـرى یطلـب مـن المسـتجیب اإلجابـة علیهـا كتابـة، وبهـذه الطریقـة فــإن 

ــا الشــكلین الســابقین كمــا یتجنــب عیوبهمــا ولهــذا یعــد هــذا. الباحــث یحصــل علــى مزای
.النوع من أفضل أنواع االستبانة

حدد مؤهلك الدراسيفضال :مثال
oثانویة عامة
oبكالوریوس
o ماجستیر
oدكتوراه
oآخر، رجاء ذكره :

:ـ ـ االستبانة المصورةد
وهــــذا النــــوع یقــــدم رســــومًا أو صــــورًا بــــدًال مــــن الفقــــرات أو األســــئلة المكتوبــــة؛ لیختــــار 

ویتســم االســتبیان المصــور بمناســبته لــبعض . مــن بینهــا اإلجابــات المناســبةالمبحثــون
األطفـــال، أو الراشـــدین محـــدودي القـــدرة علـــى القـــراءة والكتابـــة،: المبحـــوثین، مـــن مثـــل

ومقـدرة الرسـوم أو الصـور فـي جـذب انتبـاه وٕاثـارة اهتمـام المبحـوثین أكثـر مـن الكلمــات 
اهــات ال یمكــن الحصــول علیهــا إال بهــذه المكتوبــة، وجمــع بیانــات أو الكشــف عــن اتج

ویعاب على االستبیان المصـور، بأنـه یقتصـر اسـتخدامه علـى المواقـف التـي .الطریقة
تتضمن خصائص بصریة یمكن تمییزها وفهمها، ویحتاج إلى تقنین أكثـر مـن أي نـوع 

.آخر، وخاصة إذا كانت الرسوم أو الصور لكائنات بشریة



:تطبیق االستبانة*
فقـــد یســـتخدم . یســـتخدم الباحـــث أســـلوبًا أو أكثـــر فـــي توزیـــع نســـخ مـــن اســـتبانة دراســـته

ویـؤثر فـي عملیـة اختیـار . االتصال المباشـر، أو البریـد، أو یجمـع بـین األسـلوبین معـاً 
أسلوب التوزیع حـرص الباحـث وجدیتـه، والمواقـع الجغرافیـة لتواجـد أفـراد العینـة، والمـدة 

وفیمـا یلـي عـرض ألسـالیب توزیـع أو تطبیـق . انـات المیدانیـةالزمنیة المقـررة لجمـع البی
:االستبانة

:أ ـ أسلوب االتصال المباشر
: ویحقــق هــذا األســلوب مزایــا، مــن مثــل. وهــو أن یقابــل الباحــث أفــراد العینــة فــردًا فــرداً 

ـــى فهـــم اســـتجاباتهم وتحلیلهـــا،  ـــة الباحـــث بانفعـــاالت المبحـــوثین ممـــا یســـاعده عل معرف
باحــث عــن بعــض أســئلة المبحــوثین المتعلقــة باالســتبانة، ویشــعر المبحوثــون ویجیــب ال

.بجدیة الباحث وحرصه على إجابات دقیقة وصادقة
:ب ـ أسلوب االتصال بالبرید

للمبحــوثین فــي مــواقعهم وهــو أن یســتعین الباحــث بالبریــد إلرســال نســخ مــن االســتبانة
إمكانیــة االتصــال : ویحقــق اســتخدام هــذا األســلوب مزایــا، مــن مثــل. الســكنیة والوظیفیــة

بإعداد كبیرة من المبحوثین الذین یعیشون في مناطق جغرافیة متباعدة، وتوفیر الكثیـر 
.من الجهود واألوقات والنفقات على الباحث

:البریدجـ ـ أسلوب االتصال المباشر واالتصال ب
وهو أن یقابل الباحث المبحوثین، ویوضح لهم الهدف من االستبانة، ثم یسلمه لهم، 
وبعد الفراغ من اإلجابة عنه، یضعه المبحوثون في صندوق یحمله الباحث دون أي 

عالمة تمیزهم وتدل على شخصیاتهم، ثم یكرر عرض االستفتاء مرة أخرى على 
ویتسم هذا األسلوب بتحقیقه درجة من . ة أو البریدالمقابل, المجموعة ذاتها باستخدام

طمأنینة المبحوث على سریة اإلجابة وثقته بأنها لن تعرضه لضرر أو نقد، كما أنه 
.یشعر المبحوث بأهمیة االستبانة، وأهمیة التعبیر عن رأیه



شروط االستبیان
من خالل ینبغي على الباحث أن یحدد بدقة الهدف من اللجوء إلى االستبیان 

:اإلجابة على األسئلة التالیة
ما هي المعلومات التي یحتاجها؟ ولماذا؟-١
كیف سیتم توظیف تلك المعلومات في الدراسة؟ -٢
ما الوسائل اإلحصائیة التي سیتم توظیفها في عرض وتحلیل البیانات؟ -٣

:الشروط التي ینبغي توافرها في االستبیان
.أن تكون األسئلة واضحة-١
.األسئلة في مستوى األشخاص الذین سیجیبون علیهاأن تكون -٢
.أن یقیس كل سؤال فكرة واحدة-٣
. أن یبدأ االستبیان باألسئلة السهلة الشیقة-٤
أن یتجنب الباحث وضع األسئلة الشخصیة أو طلب معلومات قد یظن -٥

المستجیب أنها تعني التدخل في خصوصیاته، وتهدف إلى االطالع على ما ال 
. ح عنهیرغب في اإلفصا

أن یكــون االســتبیان مختصــرا قــدر اإلمكــان ألن االســتبیان الطویــل قــد یجلــب -٦
.الملل

أن یتم توزیعه في األوقات المالئمة، فمـثُال قـد ال یكـون مالئمـًا توزیعـه خـالل -٧
.أسبوع االختبارات، ما لم یكن هدف الدراسة قیاس أداء الطالب أثناء فترة االختبارات

.ستبیان، وكذلك صفحات االستبیانأن یتم ترقیم أسئلة اال-٨
.أن یتضمن إرشادات واضحة لكیفیة اإلجابة-٩

.أن ال تشتمل األسئلة عبارات تقود الشخص لإلجابة بطریقة معینة-١٠



مزایا وعیوب االستبیان
فیمـــا یلـــي مزایـــا وعیـــوب االســـتبیان، وعلــــى الباحـــث أن ینظـــر إلـــى هـــذه المزایــــا 

یمثـل عیبــا لبحـث معـین، قــد ال یكـون كــذلك والعیـوب وفـق البحــث الـذي یقـوم بــه، فمـا 
...بالنسبة لبحث آخر، وهكذا 

مزایا االستبیان
.یساعد على جمع معلومات كثیرة بجهد محدود، وتكلفة مالئمة-١
یناسب البحوث التي یحـرص األشـخاص المسـتجیبین فیهـا علـى اإلبقـاء علـى -٢

.شخصیاتهم غیر معروفة لآلخرین
.أو تأثیره على المستجیبیساعد على تجنب تحیز الباحث، -٣
.یعطي الحریة الكاملة للمستجیب الختیار المكان والزمان المالئمین لإلجابة-٤

عیوب االستبیان
.یتطلب جهدا كبیرا في اإلعداد والمراجعة والتنسیق-١

.یتعذر استخدامه لجمع المعلومات من قبل أشخاص أمیین-٢
ـــذي یخشـــى مـــن تفســـیر األشـــخاص لألســـئلة بطریقـــة مختلفـــة عـــن ا-٣ لمعنـــى ال

.قصده الباحث
یخشى من عدم جدیة المستجیب، وهو أمر ال یتضح إال فـي مرحلـة متـأخرة، -٤

.أي عند قیام الباحث بعرض البیانات
یتعذر معرفة هویة األشخاص المستجیبین خصوًصـا إذا مـا طلـب مـنهم عـدم -٥

.كتابة أسمائهم أو أي بیانات تدل على شخصیاتهم
ــم توجیــه االســتبیان قــد یتــولى آخــرون اإلجابــة -٦ نیابــة عــن األشــخاص الــذین ت
.إلیهم



(Follow-up)المتابعة 

ــــى إرســــال االســــتبیان  ــــر عل ــــتم متابعــــة المســــتجیبین بعــــد مــــرور أســــبوع  أو أكث ت
خصوصــا فــي حالــة ضــعف االســتجابة ویقــرر الباحــث مــدى الحاجــة إلــى عــدد مــرات 
المتابعــة وفــي كــل مــرة یقــوم بصــیاغة خطــاب غالفــي یختلــف عــن ســابقه مــع اســتخدام 

. العبارات التي تهدف إلى حث المستجیبین على اإلجابة
ن الباحــث بمجموعــة مــن األدوات، یعمــل علــى تصــمیم بعضــها بنفســه، أو یســتعی

عینــة البحــث، االســتبیان، المقابلــة، :مــن أمثلــة األدوات. یقتبســها مــن مصــادر أخــرى
.  المالحظة

(Accuracy and Reliability)الثبات والدقة 

الهدف من التحقق من الثبات والدقـة هـو التأكـد مـن أن األداة التـي یزمـع الباحـث 
اســـتخدامها فـــي بحثـــه تعـــد مالئمـــة ألغـــراض الدراســـة، وأن المصـــطلحات المســـتخدمة 

یمكــن للباحــث أن یســتعین . تــؤدي إلــى نفــس المعنــى فــي كــل مــرة تــرد فــي ثنایــا األداة
هتمــام بموضــوع البحــث، وطلــب تقیــیم بمجموعــة مــن الخبــراء أو األســاتذة مــن ذوي اال

األداة، والحكــم علــى مــدى مالئمتهــا، الطریقــة األخــرى للتحقــق مــن الثبــات هــي أن یــتم 
تكــرار بعــض األســئلة بصــیاغة مختلفــة للتأكــد مــن أنهــا تــؤدي إلــى نفــس المعنــى الــذي 

.یهدف إلیه الباحث
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المقابلة: ثانیُا 
:لقد وضعت تعاریف عدة للمقابلة منها

محادثة جادة موجهة نحو هدف محدد ولیس المقابلة: (Bingham)تعریف بنجهام
.مجرد الرغبة في المحادثة ذاتها

المقابلة محادثة موجهة یقوم بها : (English English)انجلشتعریف انجلش
شخص مع شخص اخر ، او اشخاص اخرین ، هدفها استثارة انواع معینة من 

توجیه والتشخیص المعلومات الستغاللها في بحث علمي ولالستعانة بها على ال
.والعالج

:یتضح من التعریفین السابقین ان اهم عناصر المقابلة هي
.المقابلة محادثة بین شخصین احدهما الباحث واالخر المبحوث او المفحوص-١
توجیه المحادثة نحو هدف محدد ، وبذلك یجب ان نمیز بین المقابلة كأداة -٢

.التي تتم بین شخصین عن طریق الصدفةللبحث العلمي وبین المقابلة العرضیة 
وتتكون المقابلة في ابسط صورها من مجموعة من االسئلة او البنود التي یقوم 
الباحث بأعدادها وطرحها على الشخص موضوع البحث وجهًا لوجه ، ویقوم الباحث 

.بتسجیل االجابات علیها بنفسه
:اشكال المقابلة•

:المقابلة من حیث عدد العمالء او االفراد الذین تتم معهم المقابلة
وهي من اكثر االنواع . یقابل فیها الباحث مفحوصًا واحدًا : المقابلة الفردیة -أ

.شیوعًا ، وفیها یشعر المفحوص بالحریة في التعبیر عن نفسه
من اجل الحصول وتتم بین الباحث ومجموعة من االفراد: المقابلة الجماعیة -ب

على معلومات اوفر في اقصر وقت وبأقل جهد ممكن ولكن من سلبیاتها صعوبة
السیطرة احیانًا على افراد العینة والخجل الذي یصیب بعضهم خالل المقابالت



.الجماعیة مما یؤدي الى عدم المشاركة وسیطرة بعض االفراد على جو المناقشة
:اجراء المقابالت*

:بالت وفق الفنیات االتیةوتتم المقا
:االعداد للمقابلة ویتم ذلك وفق الخطوات التالیة

والباحث هنا علیه ان یحدد اهداف المقابلة ویحدد : تحدید الهدف من المقابلة -١
طبیعة المعلومات التي یحتاج الیها ویصوغ هذه االهداف بشكل سلوكي محدد حتى 

الوسائل المناسبة وتوجیهها للحصول على معلومات واراء وفق هذه یتمكن من اعداد
.االهداف

حیث یحدد الباحث المجتمع االصلي : تحدید االفراد الذین سیقابلهم الباحث -٢
للدراسة ویختار من المجتمع عینة ممثلة تحقق له اغراض دراسته ویشترط ان تتوفر 

علومات المطلوبة والتعاون مع الباحث في عند افراد هذه العینة الرغبة في اعطاء الم
.هذا المجال

ویتطلب هذا االعداد ان یكون الباحث مهیأ لطرح االسئلة : تحدید اسئلة المقابلة -٣
الالزمة للحصول على المعلومات المطلوبة بحیث تتوفر في هذه االسئلة المزایا 

:التالیة
.ان تكون واضحة ومفهومة ومحددة

.تحیزة وال توحي باإلجابة المطلوبةان ال تكون م
.ان تكون شاملة تغطي جمیع جوانب الموضوع او المشكلة

.عدم طرح االسئلة الدقیقة جدًا او الصعبة جدًا او الشخصیة جداً 
.تحدید طریقة توجیه االسئلة وترتیبها

نسبة للباحث یجب ان یكون موعد المقابلة مریحًا بال: اختیار زمان ومدة المقابلة -٤
والمفحوص ویفضل ان یكون في نفس الوقت الذي یطلبه المفحوص الن هذه اللحظة 
السیكولوجیة مناسبة إلجراء المقابلة ، ویجب ان یكون الزمن كافیًا إلجراء المقابلة



دقیقة ویالحظ ان٤٥ووقت المقابلة یتراوح عادة بین نصف ساعه وساعه بمتوسط 
.وعلى عجل ال تؤتي ثمارها المنشودةالمقابلة التي تتم بسرعة 

یحدد الباحث مكان المقابلة بحیث یكون مریحًا ومقبوًال : تحدید مكان المقابلة -٥
من قبل المفحوص وتتم المقابلة في معظم البحوث التربویة والنفسیة في بیت 
المفحوص او مكان عمله ، ولذلك فال یستطیع القائم بالمقابلة ان یضبط الظروف 

ویحسن ان یقترح الباحث على المستجیب او المفحوص ان یذهبا الى . فیزیقیة لها ال
مكان خاص لیحافظ على سریة المعلومات ولیضمن عدم المقاطعة والهدوء النسبي 

ویحسن ان ال تكون المقابلة من وراء مكتب حتى ال یشعر . اثناء اجراء المقابلة 
.المفحوص بسلطة الباحث وانفصاله عنه

یختار الباحث عینة صغیرة جدًا من زمالئه لیجري : التدریب على اجراء المقابلة -٦
معهم مقابالت تجریبیة لیختبر فیها قدرته على اقامة الجو الودي في المقابلة وقدرته 

كما یختبر قدرته على االصغاء وتشجیع . على طرح االسئلة وتوجیه النقاش 
ان فترة التدریب التجریبیة تساعد الباحث .المفحوصین على االستمرار في الحدیث 

على تنظیم نفسه وزیادة ثقته بنفسه ، كما تساعده على اختیار طریقة مناسبة لفحص 
.االجابات وتسجیلها

اخذ موعد مسبق مع الشخص الذي ستتم مقابلته قبل تنفیذ المقابلة واعالمه -٧
قابلة یتطلب الحصول على بموضوع المقابلة سلفًا خصوصًا اذا كان الهدف من الم

.معلومات یحتاج تقدیمها الى الرجوع الى ملفات او سجالت



:یتم التنفیذ العملي للمقابلة على النحو التالي: تنفیذ المقابلة -٨
یقدم الباحث نفسه بطریقة الئقة ومقبولة ویذكر الهدف من المقابلة واهمیة المعلومات 

ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وذلك لكسب التي سیقدمها المستجیب وانها
.ثقة المستجیب

تبدا المقابلة بالترحیب والبشاشة وتناول الموضوعات العامة والموضوعات المشتركة 
.والخبرات السارة واالنتقال تدریجیًا نحو موضوع المقابلة

ة مما اظهار الدفء والود نحو المفحوص بحیث یشعر المفحوص باألمن والطمأنین
.یشجعه على االجابة عن اسئلة الباحث

ان یبدا الباحث بإلقاء االسئلة التي ال تثیر مواقف سلبیة من المستجیب او تقود الى 
ویجب ان یبتعد قدر استطاعته عن االسئلة الشخصیة في . رفضه لإلجابة علیها

لة الشخصیة مطلع المقابلة ثم یتدرج بشكل طبیعي نحو االسئلة االكثر اهمیة كاألسئ
.او الداعیة الى اتخاذ مواقف معینة

یجب ان یكون الباحث مستقیمًا مع المفحوص وال یحاول خداعة او استغفاله حتى 
.یضمن تعاونه وعدم انسحابه من المقابلة

ان یتأكد الباحث من ان المستجیب فهم السؤال ، وال مانع من شرح السؤال وتوضیحه 
.ریاً للمفحوص اذا وجد ذلك ضرو 

ویقوم . منح المستجیب وقتًا كافیًا لالستجابة دون االسترسال في جوانب ال تعنیه 
.الباحث بحركات او اشارات معینة تساعد المفحوص على االستمرار في الحدیث

عدم اظهار الدهشة واالستغراب حیت تصدر عن المستجیب او المفحوص بعض 
موقف معین خوفًا من ان یشجع هذا االقوال المستهجنة ، او استنكاره لحدوث 
.المفحوص على المبالغة في تصویر المواقف



ال یجوز احراج المفحوص واتهامه وتوجیهه اسئلة هجومیة علیه تضطره للدفاع عن 
.وتؤثر على الجو الودي للمقابلة. نفسه 

.عدم اجهاد المستجیب باألسئلة الكثیرة
.المبحوث الفرصة إلدارة المقابلة والسیطرة علیهاعدم اعطاء

اهتمام الباحث بمظهره الشخصي ومالبسه لكي ال یثیر شعورًا سلبیًا لدى المستجیب
ینبغي على : التأكد من صحة وصدق المعلومات التي حصل علیها الباحث -٩

.الباحث ان یقدر دقة االجابات التي یحصل علیها اثناء المقابلة
هناك اراء كثیرة حول تسجیل ما یجري في المقابلة وكتابة : تسجیل المقابلة -١٠

مذكرات اثناءها ، فمن المتفق علیه ضرورة التسجیل والكتابة للرجوع الى ما یسجل 
وتحلیله واالفادة منه فیما بعد ، حیث ال یمكن االعتماد على الذاكرة ، وخاصة مع 

لمفحوص قد یمتنع عن ذكر مشكالته ویؤخذ على التسجیل ان ا. مضي الوقت 
وخبراته الخاصة التي ال یحب ان تدون على الورق ، ویلجأ بعض الباحثین الى 
استخدام اجهزة التسجیل الصوتي ، ولكن ذلك مكلف مادیًا ، باإلضافة الى انه قد 
یزید من حرص المفحوص وامتناعه عن الكالم كما ان استعمال مسجل الصوت ال 

.الوجه واالیماءات وحركات الجسم وهذه تلعب دورًا هامًا في المقابلةیسجل تعبیرات 
یجب ان تنتهي المقابلة عند تحقیق هدفها ، وانهاء المقابلة : انهاء المقابلة -١١

مهم جدًا بقدر اهمیة بدئها ، ویجب ان یكون انهاء المقابلة متدرجًا ولیس مفاجئًا 
ومن . مما یشعر المفحوص باإلحباط والرفض بانتهاء الزمن او انتهاء وقت العمل ، 

اسالیب انهاء المقابلة الشائعة كثیرًا ، استعراض وتلخیص ما دار فیها ویحسن ان 
یكون ذلك التلخیص على لسان المفحوص نفسه
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(Interview)المقابلة الشخصیة 
هــي محادثــة بــین الباحــث أو مــن ینیبــه واألشــخاص المســتجیبین الــذین یرغــب فــي 

:الحصول على معلومات منهم وتنقسم إلى
(Structured Interview)مقابلة منظمة 

هــي التــي تطــرح فیهــا أســئلة محــددة غالبــا مــا تكــون مكتوبــة یلقیهــا الباحــث أو مــن 
وتمتـاز بأنهـا تسـهل علـى الباحـث .. ینیبه وقد تشمل أسئلة مقفلة أو مفتوحة أو كلیهما

.عرض البیانات وتحلیلها إحصائیا

:ةأمثل

ال□نعم  □كمضیفة طیران ؟  عراقیةهل توافق على عمل المرأة ال-
؟عراقیةما أنسب األعمال للمرأة الفي رأیك-

االجتماعیة-ج□الصحیة        -ب□التعلیمیة    - أ□
----------- أخرى رجاء ذكرها -هـ□اإلداریة    -د□

Unstructured)مقابلة غیر منظمة  Interview):
هي التي تطرح فیهـا أسـئلة غیـر محـددة أو مكتوبـة وفیهـا یسـتعین الباحـث أو مـن 
ینیبـــه بمجموعـــة مـــن النقـــاط تمثـــل رؤوس أقـــالم الموضـــوعات التـــي یرغـــب فـــي جمـــع 
ـــى تـــوارد الخـــواطر والتوســـع فـــي  المعلومـــات عنهـــا، ویتســـع المجـــال فـــي هـــذا النـــوع إل

یانات الناتجة عن هذا النوع مقارنة بالمقابلة اإلجابة إال أنه یصعب عرض وتحلیل الب
.المنظمة

:أمثلة
ما رأیك في خدمات المراجع في المكتبة العامة؟ - 
كیف یمكن الحد من ظاهرة تمزیق الكتب في المكتبة؟- 
ما آثار دوام المكتبة الحالي على تشجیع الرواد على ارتیاد المكتبة؟  - 



شروط المقابلة
یتحقــق مــن تــوافر الشــروط الالزمــة لنجــاح المقابلــة كمــا ینبغــي علــى الباحــث أن 

:یلي
.تحدید األشخاص المراد مقابلتهم وتحدید العدد الالزم إلجراء المقابلة-١
عمـــل الترتیبـــات الالزمـــة إلتمـــام المقابلـــة بمـــا فـــي ذلـــك تحدیـــد مكـــان وزمـــان -٢

كمـــا مالئمـــین للمقابلـــة، ویفضـــل أن یختـــار المســـتجیب المكـــان والزمـــان وفقـــا لظروفـــه 
یفضل أن تتم المقابلة في مكان هادئ بعیدا عـن الضوضـاء وفـي غیـر أوقـات ضـغط 

.  العمل
ــــة -٣ ــــوع المقابل ــــد ن ــــة أي صــــیاغة األســــئلة وترتیبهــــا وتحدی وضــــع خطــــة المقابل

وتحدیـــد مـــا إذا كـــان مـــن یجـــري المقابلـــة الباحـــث نفســـه أو ) منظمـــة أو غیـــر منظمـــة(
في حالة اختیار أشخاص آخرین إلجراء المقابلـة . شخص أو أشخاص آخرین یمثلونه

شـرح المهمـة المطلـوب مـنهم نیابة عن الباحث ینبغي على الباحث أن یقوم بتدریبهم و 
. أداؤها
إجـــراء االختبـــارات الالزمـــة علـــى المقابلـــة للتأكـــد مـــن ســـالمة األســـئلة ومــــن -٤

.تحقیقها لألهداف المتوخاة من المقابلة
ینبغـــي أن یضـــفي الباحـــث أجـــواء مناســـبة للمقابلـــة مثـــل خلـــق جـــو الصـــداقة -٥

أن تثیـر حساسـیة لـدى ومراعاة فن إلقاء األسئلة وأن یتجنب طرح األسئلة التـي یمكـن 
المستجیب في بدایة المقابلة، وكذلك بـدء كـل سـؤال بتقـدیم مناسـب یسـاعد المسـتجیب 

كما ینبغي على الباحث أو من . على فهم السؤال و یشجعه على اإلجابة بحریة كافیة
یمثلــه أن یحســن اإلنصــات إلــى المســتجیب وتجنــب مقاطعتــه والعمــل علــى حثــه علــى 

لومات عند الضرورة وذلك باستخدام أسلوب هز الرأس كعالمـة إعطاء المزید من المع
.على المتابعة والفهم والتحفیز على االستطراد



: إعطــاء المســتجیب فرصــة للتوســع فــي اإلجابــة متــى كــان ذلــك مطلوبــا مثــال-٦
لقد ذكرت في معرض إجابتك السابقة أن سلم الرواتب الجدید هو أفضل تطور تشهده 

أفضل تطور؟   ماذا تقصد ب.. المؤسسة 
.ینبغي طرح سؤال واحد في المرة الواحدة-٧
. إعطاء المستجیب فرصة لتفسیر إجاباته والتعلیق علیها-٨
إعادة صیاغة إجابات المستجیب عند الضرورة للتأكد من أنـه یعنـي فعـال مـا -٩

٥٠لقـــد ذكـــرت فـــي معـــرض إجابتـــك الســـابقة أن تـــوفیر : مـــثال. ذكـــره مـــن معلومـــات 
هـل تـرى أن نـزع أوراق .. تحد من عملیة نزع أوراق من الكتب ماكینة تصویر سوف 

من المجالت یتم لنفس أسباب نزعها من الكتب؟
ــة تســجیل وذلــك أثنــاء -١٠ ــة ســواء كتابــة أو عــن طریــق آل ــائع المقابل تســجیل وق

.المقابلة أو بعد االنتهاء منها مباشرة
لمــا الحــرص علــى الحیــاد وعــدم إظهــار المعارضــة أو الدهشــة أو التعجــب -١١

.یقوله المستجیب مما یمكن أن یؤثر على إجاباته المقبلة
إظهـــار األنـــاة والصـــبر مـــع المســـتجیب الـــذي یظهـــر التعـــالي علـــى الباحـــث -١٢

. بدافع أنه أكثر فهما وٕادراكا للموضوع من الباحث
مالحظة المظـاهر التعبیریـة والحركیـة التـي یبـدیها المسـتجیب وتوظیفهـا فـي -١٣

.الضرورةدعم اإلجابات عند 
ـــــى ضـــــمان ســـــریة -١٤ ـــــد عل ـــــه والتأكی ـــــة المســـــتجیب وطمأنت ـــــة كســـــب ثق محاول

. المعلومات التي یدلي  بها
اإلیحـــاء بإمكانیـــة الرجـــوع إلـــى المســـتجیب متـــى لـــزم األمـــر لالستیضـــاح أو -١٥

.االستزادة حول نقطة أو فكرة معینة



مزایا وعیوب المقابلة
المزایا

ـــى جمـــع معلومـــات شـــاملة خصوصـــا -١ ـــب تســـاعد عل ـــي تتطل ـــي الحـــاالت الت ف
.الحصول على معلومات مفصلة

تســــاعد علــــى اســــتطراد المســــتجیب، والتوســــع فــــي اإلجابــــة، وتزویــــد الباحــــث -٢
.بتفاصیل قد یتعذر توفیرها في االستبیان

.تساعد على جمع المعلومات في المجتمعات األمیة-٣
تتــیح لكــل مــن الباحــث والمســتجیب االستفســار عــن نقــاط غیــر واضــحة، أو -٤

.فسیر بعض المعانيت
.تعطي المستجیب التقدیر المعنوي مما یحفزه على االستجابة-٥

العیوب
قــد یتحــرج المســتجیب مــن اإلدالء بــبعض المعلومــات خوفــا مــن الكشــف عــن -١

.شخصیته
یصعب التحكم في تعبیـرات الباحـث نتیجـة تـأثره بإجابـات المسـتجیب ممـا قـد -٢

.المقابلةیؤثر على اإلجابات التالیة، وربما على سیر 
.یتطلب اإلعداد لها وقتا طویال-٣
قد تتطلب توافر تجهیزات معینة-٤
قد تكون تكلفتها عالیة، حیـث یسـافر الباحـث مـن مدینـة إلـى أخـرى، ویتحمـل -٥

.تكالیف التنقل واإلقامة
.صعوبة ترتیب المواعید مع كافة أفراد العینة-٦
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Observationالمالحظة: ثالثًا 
هي مشاهدة الظواهر من قبل الباحث او من ینوب عنه ، انها االعتبار المنبه للظواهر والحوادث 

وقد . بقصد تفسیرها واكتشاف اسبابها والتنبؤ بسلوك الظاهرة والوصول الى القوانین التي تحكمها 
یراقب الباحث ظواهر یمكن ان یؤثر فیها كالتجارب في المختبرات ، او ظواهر ال یستطیع

.علوم الفلك: التأثیر فیها مثل 
یستطیع الباحث ان یجمع البیانات من المستجوبین من خالل مراقبتهم وتسجیل سلوكیاتهم في 
مواقع تواجدهم ، ویمكن عندئذ للباحث ان یلعب دورین خالل قیامه بجمع المعلومات وهما دور 

.الباحث المشارك والباحث غیر المشارك
Types of Observationانواع المالحظة*

:یمكن تقسیم المالحظة الى االنواع التالیة
انواع المالحظة حسب درجة الضبط-أ

Types of Observation Based on Control Degree
تكون المالحظة غیر مخططة وانما مالحظة Simple Observationالمالحظة البسیطة*

ها للضبط العلمي أي دون اعداد مسبق او ادوات الظواهر كما تحدث طبیعیًا دون اخضاع
تسجیل وتخدم هذه المالحظة الدراسات االستطالعیة التي تهدف الى جمع البیانات االولیة عن 

.الظاهرة لدراستها بشكل متعمق
وتتبع هذه المالحظة مخططًا مسبقًا مع Systematic Observationالمالحظة المنتظمة*

كما یتم تحدید ظروف المالحظة من حیث الزمان والمكان ، وقد اخضاعها للضبط العلمي
وتهدف هذه المالحظة الى جمع بیانات . یستعان بالوسائل االلكترونیة او المیكانیكیة في ذلك 

.دقیقة عن الظاهرة موضوع البحث الختیار الفرضیات
انواع المالحظة تبعًا للهدف-ب

Types of Observation Basad on Objective
حیث یقوم الباحث باالتصال الهادف Purposive Observationالمالحظة المقصودة*

بموقف معین او اشخاص محددین لتسجیل مواقف معهم ، وغالبًا ما تكون هذه المالحظة منظمة
.



حیث یقوم الباحث بمالحظة بعض Accidental Observationالمالحظة غیر المقصودة*
.ة الصدفة ، وغالبًا ما تكون هذه المالحظة بسیطةالظواهر بطریق

هنـاك مجموعـة مـن الشـروط التـي ینبغـي مراعاتهـا حتـى تحقـق المالحظـة : شروط المالحظة
:أهدافها كما یلي

.أن یحدد السلوك المراد مالحظته-١
.  أن یتم تجهیز األدوات الخاصة بالمالحظة، مثل كامیرا فیدیو، أو قائمة عناصر-٢
أن یراعـى أن ال تــؤدي المالحظــة إلــى تــذمر األشــخاص أو اســتیائهم فیمــا لــو عرفــوا أنــه -٣

. تجري مراقبتهم
. أن یراعى عدم اختراق خصوصیات األشخاص دون علمهم-٤
.أن یتم تسجیل المالحظات مباشرة عقب حدوث السلوك-٥

الشروط التي ینبغي توافرها في أداة جمع البیانات

:التي ینبغي توافرها في أداة جمع البیاناتفیما یلي الشروط العامة

.تعني مالئمة األداة لألغراض التي یتم استخدامها من أجلها:المصداقیة-١

.تعني أن یكون الحكم محایدا بعیدا عن النزعات أو األهواء الشخصیة:الموضوعیة-٢

ینـة تعني عـدم اخـتالف النتیجـة فیمـا لـو أعیـد تطبیـق نفـس األداة علـى نفـس الع:الثبات-٣
.في نفس الظروف
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SampleResearch)ثعینة البح(
هي مجموعة جزئیة من مجتمع البحث، وممثلة لعناصر المجتمع افضل تمثیل، بحیث یمكن 

.تعمیم نتائج تلك العینة على المجتمع بأكمله وعمل استدالالت حول معالم المجتمع
لذلك لذا فان عینة البحث یجب ان تحتفظ بجمیع خصائص المجتمع االصلي حتى تكون ممثلة 

حول الصعوبات التي تواجه طلبة الثانویة العامة في مادة الریاضیات ، لثاالمجتمع ، ففي الم
یجب ان تكون العینة ممثلة لجمیع خصائص المجتمع االصلي ، فالمجتمع یحتوي على طلبة 

تحتوي العینة على مدارس حكومیة وطلبة مدارس خاصة وطلبة غیر نظامیین، وهذا یتطلب ان
تلك الفئات الثالث من الطلبة ، كما ان مجتمع الدراسة یشمل طلبة الثانویة العامة بجمیع 

الخ، وهذا یتطلب ان تحتوي العینة على طلبة من ... العلمي ، واالدبي ، والتمریضي : فروعها
.كل فرع

:اسالیب اختیار العینات*
:یمكن تقسیم العینات الى نوعین هما

العینة العشوائیة البسیطة ، : وتتمثل في االشكال التالیة) :االحتمالیة(العینات العشوائیة -١
.والعینة العشوائیة المنتظمة ، والعینة العشوائیة الطبقیة ، والعینة العشوائیة العنقودیة

عینة (متیسرةالعینة ال: وتتمثل في االشكال التالیة ) : الالاحتمالیة(العینات غیر العشوائیة -٢
، والعینة الحصصیة وفیما یلي شرحًا لكل شكل ) العینة الغرضیة(، والعینة القصدیة ) الصدفة

:من اشكال العینات العشوائیة وغیر العشوائیة
)االحتمالیة(العینات العشوائیة : أوًال 
)الالاحتمالیة( العینات الالعشوائیة : ثانیًا 
)االحتمالیة(العینة العشوائیة : اوالً 

وهي العینات التي یكون فیها لكل فرد من افراد المجتمع الفرصة نفسها الن یكون احد افراد 
.العینة ، ویكون جمیع افراد البحث معروفین ویمكن الوصول الیهم

حیث یتم االختیار العشوائي وفق شروط محددة ال وفقًا للصدفة ویتم االختیار دون تحیز او 
.تدخل من قبل الباحث



وإلبعاد الباحث عن النتائج المتحیزة من خالل تأثیرات االختیار نستعمل بعض االسالیب 
.المیكانیكیة النتقاء العینة

:-ومن انواعها
:-العینة العشوائیة البسیطة

وهي العینة التي یتم اختیارها بطریقة یكون فیها لكل فرد في المجتمع فرصة متساویة لكي یتم 
اختیاره في العینة ، ویشترط فیها ان یكون جمیع افراد المجتمع معروفین ومحددین ، كما یجب 

یر ان یكون هناك تجانس بین افراد المجتمع أي ان الخصائص التي یتصف بها افراد المجتمع غ
متباینة ، فمثًال اذا كان مجتمع الدراسة هو طلبة كلیة التربیة االساسیة فأن هذا المجتمع متباین 

.اولى ، ثانیة ، ثالثة ، رابعة: ولیس متجانسًا ألنه یحتوي طلبة سنوات مختلفة 
:-ویتم اختیار العینة العشوائیة البسیطة بأسلوبین

/القرعة
ع بورق متشابه تمامًا مكتوب على كل ورقة منه رقم یمثل فردًا من حیث یتم تمثل افراد المجتم

افراد المجتمع ، وتوضع هذه األوراق كلها في كیس وتخلط جیدًا ویختار منها افراد العینة الى ان 
تستوفي الحجم المقرر لهذه العینة ، اال ان هذه الطریقة تحتاج الى مجهود في تكوین قطع من 

.ع الوجوه ، فضًال على انها طریقة غیر عملیة اذا كان المجتمع كبیرالورق متشابهة من جمی

/جداول االرقام العشوائیة-ب 
وهي عبارة عن جداول یوضع بها ارقام عشوائیة كثیرة یختار الباحث منها سلسلة من االرقام 

رقام التي اختارها العمودیة او االفقیة ، ثم یختار من المجتمع االصلي االفراد الذین لهم نفس اال
من الجدول ویكون هؤالء االفراد هم العینة المختارة وهذه الطریقة ابسط واكثر دقة من طریقة 

.القرعة
:-العینة العشوائیة الطبقیة

وهي العینة التي یتم فیها تقسیم المجتمع الى فئات او طبقات تمثل خصائص المجتمع ثم یتم 
.او طبقةاالختیار العشوائي ضمن كل فئة 

وتختلف العینة العشوائیة الطبقیة عن العینة العشوائیة البسیطة في ان العینة العشوائیة البسیطة 
تشترط تجانس المجتمع وعدم تباینه ، اما العینة العشوائیة الطبقیة فهي تناسب المجتمع غیر 



.المتجانس وتكونه من فئات مختلفة
:حجم هذا النوع من العیناتوهناك ثالثة مستویات للدقة في اختیار

التوزیع المتساوي–أ 
التوزیع المتناسب-ب 
التوزیع االمثل-جـ 

:-العینة العشوائیة ذات المراحل المتعددة
عناصر ، یعتمد هذا النوع من العینة على تقسیم الوحدات في المجتمع االصلي الى فئات او

وهذه تستعمل كوحدات معاینة تسمى وحدات اولیة ، وفي بعض االحیان قد نختار العینة من هذه 
.الوحدات وهذه تسمى العینة ذات المراحل الواحدة

اما العینة ذات المرحلتین فتتم على مرحلتین اولهما هي اختیار عینة عشوائیة بسیطة من 
ئیة من بین الوحدات الثانویة لكل وحدة اولیة ، مثال علیها الوحدات االولیة ثم نختار عینة عشوا

قطاعات ) ١٠( اذا اردنا دراسة المتاجر في مدینة معینة وفرضنا ان هذه المدینة تتكون من 
قطاعات مثًال من العشرة الموجودة في المدینة وهذه تسمى ) ٤(تكون اول مرحلة هي اختیار 

رنا عینة عشوائیة من المتاجر الموجودة باألربع قطاعات عینة ذات مرحلة واحدة ، اما اذا اخت
فان العینة في هذه الحالة تكون ذات مرحلتین ویمكن زیادة المراحل حسب ظروف الباحث ، 
وتتمیز العینة العشوائیة ذات المراحل المتعددة بانها اقتصادیة اذ ان مالحظة فئات من المفردات 

.المجتمع االصلي كبیراكثر سهولة ، اقل كلفة خاصة اذا كان
لكن احتمال الخطأ في هذا النوع من العینات اكبر مما یحدث في العینة العشوائیة الطبقیة ، 

.اضافة الى ان تحلیل بیاناتها احصائیًا یتطلب استعمال اسالیب اكثر تعقیداً 

:-العینة العشوائیة المنتظمة
تعد طریقة من طرق االختیار العشوائي ، لكنها ال تعطي فرصًا متساویة لألفراد في الظهور ، 
وتكون المسافة بین كل وحدة من وحدات العینة التي یتم اختیارها ثابتة ، لذلك اطلق علیها 

.تسمیة ذات الفترات المتساویة
تضم ) اطار( یذًا من قائمة تلم) ٥٠( ومثالها لنفرض ان باحثًا یرید ان یختار عینة من 

) ١٠( لیحدد المسافة او الفترة وهي ٥٠على ٥٠٠تلمیذ ، فوفق هذا االسلوب یقسم ) ٥٠٠( 



عندئذ ) ٧( یبدأ به ولنفرض ان هذا الرقم هو ) ١٠–١( ثم یختار بطریقة عشوائیة رقمًا بین 
.وهكذا… ، ٢٧، ١٧، ٧یسحب من القائمة 

العینة لسهولة اختیار افرادها ، اال انها توصف بانها شبه عشوائیة اذ یتم اختیار ونختار هذه
.الفرد األول فقط عشوائیًا فیتحدد بذلك موضوع باقي االفراد

:-)الالاحتمالیة(العینـات الالعشوائیة : ثـانیًا 
لجأ الى هذا هي العینات التي تتدخل في طرق اختیارها رغبة الباحث واحكامه الشخصیة ون

االسلوب من العینات في الدراسة التي یصعب فیها تحدید جمیع افراد المجتمع وبالتالي ال یمكن 
تحدید عینة عشوائیة تمثل المجتمع افضل تمثیل الن خصائص المجتمع غیر معروفة ومن 

:-انواعها
العینة بحیث یتحقق في كل منهم وفیها یعمد الباحث في اختیار افراد// العینة العمدیة -١

شروط ویستعمل هذا النوع من العینات عندما یكون الفرد في وحدة كبیرة فتحسب المقاییس التي 
یعتقد الباحث ضرورة تشابهها في كل من العینة والمجتمع االصلي ویعتمد هذا على اساس خبرة 

وع من العینات ترى انه اذا لم الباحث وحسن تقدیره ، ولكن الدراسات التي اجریت على هذا الن
یتوافر لدى الباحث اساس موضوعي ومحك خارجي یؤكد سالمة حكمه فانه ال یمكن قبول 
التعمیم من نتائج بحثه ، ومن عیوبها عدم وجود طریقة احصائیة لمعرفة دقة النتائج وقیاسها 

.وعدم امكانیة التخلص من التحیز في العینة العمدیة
وهي العینة التي یتم اختیارها من خالل تقسیم المجتمع الى ) //التعیین( ة العینة الحصصی-٢

مجموعات او مستویات واختیار عدد من االفراد من كل مستوى بطریقة غیر عشوائیة طبقات او
وهي تشبه العینة العشوائیة الطبقیة لكنها تختلف عنها في ان الباحث یختار االفراد كما یرید دون 

االسلوب العشوائي ودون وضع أي شرط ، فالباحث له الحریة في اختیار من یرید من استعمال 
ومن عیوبها انتقال االشخاص المراد استطالع رأیهم من مكان الى اخر . االفراد في كل مستوى 

.اثناء التطبیق او عدم میل المختارین للتعاون مع الباحث ، كما انها تستغرق وقتًا وجهداً 
وفي هذه العینة یختار الباحث عددًا من االفراد الذین ) // عینة الصدفة ( لعارضة العینة ا-٣

یقابلهم بالصدفة ، ویؤخذ على هذه الطریقة في انها ال یمكن ان تمثل المجتمع االصلي بدقة 
.فیصعب تعمیم نتائج الدراسة التي تعتمد علیها على المجتمع كله



:حجم العینةالعوامل التي تؤثر في اختیار *
:هنالك عدة عوامل تؤثر في اختیار حجم العینة ، ومن هذه العوامل

تجانس او تباین المجتمع-١
اذا كان المجتمع متجانسا في خصائصه فأننا نحتاج الى عدد قلیل من االفراد لتمثیل المجتمع ، 

كان المجتمع متباینا في خصائصه فإننا اما اذا. الن جمیع افراد المجتمع لهم نفس الخصائص
.نحتاج الى عدد اكبر حتى نستطیع تمثیل المجتمع بجمیع خصائصه ومستویاته

:مثال
اذا كان المجتمع هو طلبة جامعة الیرموك، فان هذا المجتمع متباین من حیث المستوى الدراسي 

افراد من كل متغیر من والتخصص، وهذا یعني ان العینة كي تكون ممثلة ال بد ان تشمل على
.متغیري المستوى الدراسي و التخصص

اسلوب البحث- ٢
لكل اسلوب من اسالیب البحث عدد یمثل الحد االدنى المقبول في مثل هذا النوع من البحث، 

فردا للمجموعة الواحدة، فیما یتطلب البحث االرتباطي) ٣٠(فالبحث التجریبي یتطلب على االقل 
.فرد) ١٠٠(فردا ، اما البحث الوصفي فیتطلب على االقل ) ٥٠- ٤٠(ما بین 

الدقة المطلوبة في البحث-٣
اذا قام باحث بدراسة تهدف للتعرف الى اراء او افكار عامة فان حجم العینة یمكن ان یكون 

امة، فان قلیال، اما اذا كان البحث یتطلب دقة عالیة ألغراض یتوقف علیها قرارات ضروریة وه
.حجم العینة یجب ان یكون اكبر بحیث یتوافق مع هدف البحث

)الدخیلة(المتغیرات غیر المضبوطة -٤
فان اختیار عینة كبیرة قد یعمل على ) دخیلة(اشتمل البحث على متغیرات غیر مضبوطة اذا

التقلیل من اثر تلك المتغیرات في نتائج البحث ، فمثال قد تكون نسبة ذكاء الفرد متغیرًا دخیًال في 
دراسة تتعلق بالتحصیل، فاذا كان حجم العینة صغیرًا فان ذلك المتغیر قد یؤثر في نتائج 

دراسة، حیث انه من الممكن ان تشمل المجموعة نفسها على عدد قلیل من الطلبة ذوي الذكاء ال
.المرتفع، مما قد یؤثر في نتائج البحث، لكن زیادة حجم العینة یقلل من اثر ذلك المتغیر



اعادة تقسیم المجموعة-٥
جزئیة حسب قد یضطر الباحث احیانًا الى اعادة تقسیم المجموعة الكلیة الى مجموعات

فمثال اذا قام الباحث بدراسة اثر برنامج تدریبي في تنمیة دافعیة الطلبة . المتغیرات ومستویاتها 
نحو التعلم، وبعد االنتهاء من تطبیق الدراسة رغب الباحث في دراسة اثر متغیرات اخرى مثل 

جزئیة حسب العینة االصلیة الى مجموعاتالتحصیل والجنس، فانه یحتاج الى اعادة تقسیم
متغیري التحصیل والجنس، فاذا كان عدد افراد العینة صغیرا قد ال تكون العینة ممثلة لخصائص 
المجتمع حسب هذین المتغیرین ، اما اذا كان حجم العینة كبیرا فان احتمال تمثیل العینة 

اكبرخصائص المجتمع یكون
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أنواع وشروط وضوابط االقتباس في البحث العلمي

، وھو من خطة البحثقتباس في البحث العلمي أحد األعمدة الرئیسیة التي تعتمد علیھا یُعتبر اال
أقدم طرق جمع المادة العلمیة الُمتعارف علیھا، والھدف من ذلك ھو تدعیم البحث وتقویة 
الُمحتوى، وتلك العملیة لیست من األمور السھلة، وتتضمَّن العدید من القواعد في التطبیق، وفي 

صدر الُمقتبس منھ، وشرح المعنى الصحیح الذي أوضحھ ُمقدِّمتھا اإلشارة الواضحة إلى الم
ه الفكرة أو المعنى األصلي، وسوف  ُمؤلِّف المصدر، ولیس من حقِّ الباحث العلمي أن یُشوِّ
نستعرض في ھذا المقال أھمیة االقتباس في البحث العلمي، وتعریف االقتباس في البحث العلمي، 

.وأنواعھ وشروطھ وضوابطھ

في البحث العلميأھمیة االقتباس:

یعتمد الباحث أیًّا كان میدان تخصصھ على نقل بعض األفكار التي أنتجتھا قریحة ذھن اآلخرین، 
أثناء القیام ببحثھ أو رسالتھ، وال شكَّ أن الموروث الثقافي الُمتراكم عبر الحقب الزمنیة الُمتتالیة، 

اره في خطة البحث العلمي، ویأتي ھنا ھو منبع ضخم لألفكار التي یبني علیھا الباحث العلمي أفك
السؤال طالما ُوِجَدت األفكار بشكٍل ُمسبٍق، فما دور الباحث العلمي؟

واإلجابة عن ھذا السؤال تتمحور في أن الدور المنوط بالباحث العلمي یُماثل ما قام بھ سابقوه من 
ھ إلى حیث األھمیة، بل قد یفوقھم في ذلك، حیث إنھ یتَّخذ من دراسات السَّ  ابقین ُمنطلقًا نحو التَّوجُّ

آفاق جدیدة وأفكار إبداعیة بنَّاءة، حتى إن اعتمدت على بعض القواعد الفكریة الماضیة، إال أن 
الحداثة الزمانیة والمكانیة لھا دورھا في إنتاج الجدید، فلقد قامت الدراسات السابقة، وفقًا لظروف 

النتائج في حالة القیام بنفس التجارب في معمل مختلف وإمكانیات ُمعیَّنة، وبالتالي سوف تختلف 
.أو بیئة مختلفة، وفقًا ألدوات وأسالیب علمیة حدیثة

فیما یلي شروط االقتباس من المصادر 

شروط االقتباس

:على الباحث أن یراعي ما یليینبغي 

االقتباس الزائـد ن، ألیسرف في النقل من المصادر األخرىیحقق التوازن فال أنینبغي -١
أي خلـو البحـث مـن أن، كمـا رة واضـحة عـن حجـم الجهـد الـذي بذلـهفكيیعطیضعف البحث وال 

. اقتباس یقلل من قیمته العلمیة

أو التحلیــل أو یبــرز شخصــیته فیمــا ینقــل ســواء بــالتعلیقأنعلــى یحــرص الباحــث أن-٢
یتفـق مــع كـل مــا أن، كمـا ال یشــترط ال یقتــبس كـل مــا یصـادفأنهي دیمــن البـ. النقـد، أو الشـرح

.یقرأ

. المقتبس منه عالقة بموضوع البحثیكون للمصدرنأ-٣



إلـى یحتـاج أنیكون االقتباس مبررا بمعنى وجود مناسـبة تسـتدعي االقتبـاس كـأنیجب -٤
. دعم فكرة معینة أو تعزیز موقف معینلاقتباس فقرات أو جمل 

ي یتحمل مسـئولیة كـل مـا یقتبسـه، ویراعـي اتفاقـه مـع الواقـع والمنطـق والتفكیـر العلمـأن-٥
.المنظم، وفي حالة اضطراره للنقل مع تعارضه، فیلحق ذلك بتعلیقه

خطـأ فـي رقـم أو إحصـائیة أو هنـاك ناالتوثیق یمثل حمایـة لـه، فیمـا لـو كـأنیدرك أن-٦
.ق یعفي الباحث من تحمل المسئولیةالتوثینإ، ما فمعلومة

( من مصدراقتبس) أ(مثل مصدر ذلك ممكنا، ناالرجوع إلى المصدر األصلي كلما ك-٧
، فــي هــذه الحالــة )أ(التــي اقتــبس منهــا ) ب( تبــاس مــن، وتریــد االق)ج( ، فــإذا كنــت تعــد بحــث)ب

ورد ) ب ( المصـدرأن، تـتم اإلشـارة إلـى تعـذر ذلـكونفسه، ول) ب( المصدر یفضل الرجوع إلى
.، وبذلك تخلي مسئولیتك)أ ( ضمن المصدر

.االلتزام بقواعد كتابة المراجع-٨

الكافیـة التــي ، وٕایـراد المعلومـات الببلیوجرافیـة المـادة المقتبسـة إلـى صــاحبهانسـبةیـتم أن-٩
.، وتساعد على الوصول إلیهاتدل على تلك المادة

.، أو تشویههاالحفاظ على أفكار المؤلف األصلي، وعدم تحریفها- ١٠

، وعدم التحیز إلى أفكار أو معتقـدات معینـة، ویمكنـه عنـد الحاجـةم بمبدأ الحیادااللتزا- ١١
.، وینقدها أو یحللها أو یفندهایورد أفكار المؤلف األصليأن

، فیـتم تمییـز تلـك اإلضـافات رات من قبل الباحث إلى مـا اقتبسـهعند إضافة فقرة أو فق- ١٢
.یمیز تدخل الباحث في النص األساسأنحتى یمكن للقارئ ،][بوضعها بین أقواس كبیرة

الفقــرة التــي یقتبســها بعــض الكلمــات أو یحــذف مــن أنوأراد فــي حالــة النقــل المباشــر - ١٣
التــي قصــدها المؤلــف معــانيالجمــل التــي یــرى عــدم أهمیتهــا فــي بحثــه، بحیــث ال یضــر الحــذف ال

.أو الجمل المحذوفةمحل الكلمات.) ..(، وفي هذه الحالة یضع الباحث نقاطا أفقیا األصلي

أنواع االقتباس في البحث العلمي:

:االقتباس بصورة مباشرة

ویعتمد ذلك النوع من االقتباس في البحث العلمي على النقل الحرفي، بھدف توفیر المعلومات 
المعروف أن ھناك الكثیر من المؤلفین السابقین الذین لدیھم حجُجھم القویة في والبیانات، ومن 

كتاباتھم، وھم مصدر ثقة للجمیع، ویتم االقتباس بصورة مباشرة عن طریق نقل النص دون 



تغییر، وفي حالة رغبة الباحث العلمي في ذلك، فإنھ یقوم بالنقل، ویضع الكالم المنقول بین 
فلیة؛ ، وبعد ذل""قوسین  ك یقوم بوضع رقم أعلى النص، ویشیر إلى المؤلف في الحواشي السُّ

.من خالل وضع نفس الرقم، وھكذا بالنسبة لباقي النصوص الُمقتبسة

:مثال على االقتباس في البحث العلمي بصورة مباشرة

المنھج العلمي الصحیح ھو الذي یتم تدعیمھ من خالل التجربة، مع توضیح كل األمور المتعلقة "
)١"(بجمیع الجوانب حتى یتفھمھا القارئ

فلي یُشار للمؤلف كما یلي :وفي نھایة الصفحة البحث في الھامش السُّ

__________________________________________

القاھرة، مؤسسة الشروق (٢اھیم، مفھوم المنھج العلمي، طمحمد محمد بدران إبر)١(
.١١٣، ص)م٢٠١٠للطباعة، 

:الحذف عند االقتباس

وفي تلك الحالة یقوم الباحث العلمي بوضع ثالث من النقاط تعبیًرا عن الحذف، ویضع بینھا 
بشرط أن مسافات متساویة، بما یُساھم في عملیة قراءة النص الُمقتبس بشكل واضح دون عناء،

.ال یُغیِّر الحذف من المعنى الُكلِّي للُجملة المنقولة

:مثال

:في حالة ما إذا كان لدینا الُجملة التالیة في المصدر

وبالتالي دراسة ما یتعلَّق بموضوع البحث من أحداث سابقة في ... یھدف المنھج التاریخي إلى((
)).التخصص ذاتھ

:استیفاء البیانات

وم الباحث العلمي بتصحیح األخطاء التي قد تشوب النص المنقول، ویقوم ومن خالل ذلك یق
نة خطأ، أو یقوم الباحث [ ] بوضع الصحیح ما بین قوسین كبیرین كما یلي  بعد الُجملة الُمدوَّ
).١))(١٩٣٢تم تأسیس النادي األھلي في عام ((العلمي بتوضیح المصطلح بعد كتابة النص مثل 

ح ذ :لك كما یليوفي الھامش یُوضَّ

...بیان محمود السالموني على) ١(

:االقتباس بصورة غیر مباشرة

االقتباس في البحث العلمي بصورة غیر مباشرة یتم من خالل إعادة صیاغة الُجمل على أن تحمل 
المعنى نفسھ، ویُطلق على تلك الطریقة تلخیص الفكرة، ویجب أن تُمثِّل المصدر بشكل دقیق 

شویھ في المعنى، ویجب أن تتم ُمحاكاة الُجمل على غرار البنیة األصلیة في الكتاب وبعیًدا عن التَّ 



أو المصدر الذي تم اشتقاق الكلمات منھ، وبعد نھایة إعادة الصیاغة یقوم الباحث بوضع رقم في 
فلیة .أعلى نھایة الفكرة أو الُجملة، ویتم تضمین اسم المؤلف في الھوامش السُّ

:المؤلفاالستشھاد بكالم 

وھي نوع من أنواع االقتباس في البحث العلمي یتم فیھا تضمین المعنى بشكل غیر مباشر؛ للتأكید 
:على كالم المؤلف تجاه فكرة ُمعیَّنة سبق ذكرھا في مضمون البحث مثل

).١((...........))(من أن )) محمد عبد اللطیف((وھذا ما أوضحناه سابقًا 

ح المصدر في الھوا فلیةثم نُوضِّ .مش السُّ

:اإلشارة إلى الُمقابلة الشخصیة

ویتم تضمین ما یقوم بھ الباحث العلمي من ُمقابالت مع أحد العلماء أو الخبراء في التخصص 
في نھایة الُجملة (*) ذاتھ، أو في حالة كتابة ُجملة مصدرھا شخص، حیث یضع الباحث عالمة 

، وبعد ذلك تتم كتابة ذلك في " "كالم بین قوسین المنقولة التي تم اإلدالء بھا، مع كتابة نص ال
فلیة على النحو التالي :الھوامش السُّ

جامعة اإلسكندریة في یوم الثالثاء / في كلیة العلوم) (ُمقابلة قام بھا الباحث مع * 
.م٢٦/٤/٢٠٠٧

:االتفاق أو عدم االتفاق في الرأي

، أو .......من أن)) محمد عبد اللطیف((الباحث مع ما أوضحھ یتفق : كأن یقول الباحث العلمي
.فیما استنتجھ)) حسین عبد النعیم((یقول ال یتفق الباحث مع دراسة 
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ألمصادر في متن ألبحثأستخدام

عند ألكتابة یلجأ ألباحث الى معلومات ونتائج عدد من ألبحوث فیشیر ألیها في متن ألبحث أما 
ویضطر ألباحث في , توضیحیا لبعض ألجوانب ألتي یتطلبها ألبحث أو ألمقارنة للنتائج معها 

أو یعمل على ) أقتباس (بعض أالحیان الى أقتباس فقرات منشورة لباحثین وینقلها مثال حرفیا 
لذا یجب أالشارة الى ألمصدر الذي ) أقتباس غیر مباشر ( صیاغة فقرة أو أكثر بأسلوب جدید 

أن أالشارة الى ألبحوث ألسابقة ونتائجها یجري بطرق . أقتبس منه ألمعلومات وأسم ألباحث 
أن . احث للنشر مختلفة بأختالف تخصص ألبحث وأالسلوب ألمتبع في ألمجلة التي یختارها ألب

غالبیة ألبحوث ألمنشورة في ألمجالت العالمیة تعتمد أحدى طریقتین في أالشارة الى ألمصدر 
.)نظام أالعداد( أما ألطریقة ألثانیة فتدعى ) نظام أالسم وألسنة ( ألطریقة أالولى تدعى 

)أسلوب هارفرد( نظام أالسم وألسنة -١
یستخدم هذا ألنظام بشكل واسع في بحوث ألعلوم وألهندسة أذ تتم أالشارة الى ألمصادر بذكر أسم 

كما یذكر ألمصدر حسب ألترتیب , وألسنة التي نشر فیها ألبحث ) أو ألمؤلفین ( ألمؤلف 
وألحاالت ألتالیة توضح طریقة أالشارة للمصادر بموجب هذا , أالبجدي في قائمة ألمصادر 

:ألنظام

للمصدر توضع سنة ألنشر بین قوسین مباشرة بعد أالسم أالخیر للمؤلف أذا كانت أالشارة–أ 
.تؤلف جزءا من ألجملة وأستمرار لكالم ألباحث

الى أستعمال نظام تقویة ألصورة في [ Anderson K . ( 1968) ]وقد تطرق ألباحث: مثال 
.ألمجهر من نوع ألجیل أالول وذات أربعة وحدات

فأن أسم , أذا كانت أالشارة للمصدر تأتي مباشرة بعد أنتهاء ألجملة والتشكل جزءا منها –ب 
.بین قوسین" المؤلف وألسنة یوضعان معا



أستعمل نظام تقویة ألصورة في ألمجهر من نوع ألجیل أالول وذات أربعة وحدات: مثال 
Anderson K .( 1968)][

"لمؤلفین أثنین فتكون أالشارة بذكر أسمیهما معا" أذا كان ألمصدر بحثا أو كتابا–ج 

فقد قدموا دراسة حول [Savage C.M. and Maker P. E. ( 1971) ]أما ألباحثین: مثال 
.أستخدام أسلوب أنظمة تقویة أالضاءة في أنبوبة ألكاشف ألفوتوكاثود

(.et al)فأكثر فیشار للمصدر بذكر أسمه أوًال ثم تلیه عبارةفي حالة وجود ثالثة مؤلفین–د 
:ثم ألسنة بین قوسین وكما في ألمثال) وآخرون ( أو باللغة ألعربیة كلمة 

بحثا حول قدرة أستجابة [Pletneva N.L., et al.(1986) ]وقدم عدد من ألباحثین: مثال 
.ألبصریات أاللكترونیة لمستویات الرؤیا ألواطئة

یحدث في بعض أالحیان أقتباس عبارة من بحث غیر متوفر تحت ألید ولكن أشیر الیه –و 
.فهنا نشیر الى ألمصدر المتوفر, بحث آخر متوفر تحت الید 

)أسلوب فانكوفر( نظام أالعداد -٢

ألكهربائیة وهندسة السیطرة والنظم وفي یستخدم هذا النظام غالبا في بحوث ألحاسبات وألهندسة
أالتصاالت والمجموعة الطبیة ویتضمن هذا أالسلوب أالشارة للمصدر في متن البحث بأستخدام 

بینما ترتب قائمة ألمصادر بأعداد متسلسة حسب , رقم تسلسلي بدال من ذكر أالسم وسنة ألنشر 
:شارة للمصادر وفق هذا ألنظامماوردت في متن ألبحث وألحاالت ألتالیة تبین أسلوب أال

, ( ) أو أقواس بالحجم ألطبیعي [ ] یشیر للمصدر برقم تسلسلي یثبت أمامه بین قوسین أما –أ 
)١(أو یكتب مرتفعا عن سطور ألكتابة وبحجم صغیر مثل 
:عندما تكون أالشارة ضمن كالم ألباحث فیكون كما یلي



الى أستعمال نظام ألتقویة للصورة في ألمجهر Anderson [ 1 ]توصل ألباحث: مثال 
.بأستعمال نوع الجیل أالول وذات أربعة وحدات

أذا كانت أالشارة ال تؤلف جزءَا من كالم ألباحث فیكتفي بوضع رقم ألمصدر وحذف أسم –ب 
.ألمؤلف
)١(في ألمجهروحداتوع الجیل أالول وذات أربعةأستعمل نظام تقویة ألصورة من ن: مثال 

عند وجود مؤلفین أثنین للمصدر ألمستخدم یذكر أسماهما معَا یلي ذلك رقم ألمصدر –ج 
.أویكتفي بوضع رقم ألمصدر بعد نهایة ألجملة ألمقتبسة أو ألمستخدمة من قبل كالم ألباحث

شروط االقتباس

:على الباحث أن یراعي ما یليینبغي 

، ألن االقتباس الزائـد یسرف في النقل من المصادر األخرىینبغي أن یحقق التوازن فال -١
أي ، كمـا أن خلـو البحـث مـن رة واضـحة عـن حجـم الجهـد الـذي بذلـهفكيیضعف البحث وال یعط

. اقتباس یقلل من قیمته العلمیة

أو أو التحلیــلأن یبــرز شخصــیته فیمــا ینقــل ســواء بــالتعلیقعلــى أن یحــرص الباحــث -٢
یتفـق مــع كـل مــا ، كمـا ال یشــترط أنال یقتــبس كـل مــا یصـادفهي أندیمــن البـ. النقـد، أو الشـرح

.یقرأ

. المقتبس منه عالقة بموضوع البحثیكون للمصدرأن-٣

إلـى یحتـاج أنیكون االقتباس مبررا بمعنى وجود مناسـبة تسـتدعي االقتبـاس كـأنیجب -٤
. دعم فكرة معینة أو تعزیز موقف معینلاقتباس فقرات أو جمل 

یتحمل مسـئولیة كـل مـا یقتبسـه، ویراعـي اتفاقـه مـع الواقـع والمنطـق والتفكیـر العلمـي أن-٥
.المنظم، وفي حالة اضطراره للنقل مع تعارضه، فیلحق ذلك بتعلیقه

خطـأ فـي رقـم أو إحصـائیة أو هنـاك ناالتوثیق یمثل حمایـة لـه، فیمـا لـو كـأنیدرك أن-٦
.ق یعفي الباحث من تحمل المسئولیةالتوثینإ، ما فمةمعلو 



( اقتبس من مصدر) أ(مثل مصدر ذلك ممكنا، ناالرجوع إلى المصدر األصلي كلما ك-٧
، فــي هــذه الحالــة )أ(التــي اقتــبس منهــا ) ب( تبــاس مــن، وتریــد االق)ج( ، فــإذا كنــت تعــد بحــث)ب

ورد ) ب ( المصـدرأنم اإلشـارة إلـى ، تـتتعـذر ذلـكونفسه، ول) ب( المصدر یفضل الرجوع إلى
.، وبذلك تخلي مسئولیتك)أ ( ضمن المصدر

.االلتزام بقواعد كتابة المراجع-٨

الكافیـة التــي ، وٕایـراد المعلومـات الببلیوجرافیـة نسـبة المـادة المقتبسـة إلـى صــاحبهایـتم أن-٩
.، وتساعد على الوصول إلیهاتدل على تلك المادة

.، أو تشویههااألصلي، وعدم تحریفهاالحفاظ على أفكار المؤلف - ١٠

، وعدم التحیز إلى أفكار أو معتقـدات معینـة، ویمكنـه عنـد الحاجـة م بمبدأ الحیادااللتزا- ١١
.، وینقدها أو یحللها أو یفندهاأن یورد أفكار المؤلف األصلي

، فیـتم تمییـز تلـك اإلضـافات رات من قبل الباحث إلى مـا اقتبسـهعند إضافة فقرة أو فق- ١٢
.یمیز تدخل الباحث في النص األساسأنحتى یمكن للقارئ ،][بین أقواس كبیرةبوضعها

یحذف من الفقرة التي یقتبسها بعض الكلمات أو الجمل التي أنوأراد في حالة النقل المباشر 
، وفي معاني التي قصدها المؤلف األصليیرى عدم أهمیتها في بحثه، بحیث ال یضر الحذف ال

أو الجمل المحذوفةمحل الكلمات.) ..(الباحث نقاطا أفقیا هذه الحالة یضع 
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