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  :مهيدت
االهتمام بالبحث  أمههاكثرية من   ألسبابشهد العامل تقدما سريعا يف الوقت الراهن وهذا يعود  

االت ، والبحث  واإلمكانياتالعلمي، وذلك بتوفري كل الدعائم  لتطوير البحث العلمي يف مجيع ا
ا الرمسية وغري  العلمي يف الدول املتقدمة عنه يف الدول العربية فاالوىل تكرس كل جهودها ومؤسسا
الرمسية لدعم البحث العلمي وتطويره وتنظر اليه على انه استثمار جيب الرتكيز عليه لتحقيق التنمية 

  يزال ينظر اليه على انه ترف اكادميي عشوائي اما يف العامل العريب فال االقتصادية واالجتماعية ،
الطريقة العلمي جلمع والبحث العلمي هو الطريق الوحيد لكسب املعرفة ، وذلك باعتماده على 

  .واكتشاف احلقائق األحداثوصياغة الفرضيات مما ينتج عنه فهم  اإلحداثحتليلها ووصف املعلومات و 
   

إن مفهوم املعرفة ليس مرادف ملفهوم العلم، فاملعرفة أوسع حدودا و أكثر مشوال وامتدادا من العلم،   
و عليه فإن املعرفة تتضمن معارف علمية و معارف غري علمية، وأن الفيصل بينهما هو قواعد املنهج 

إذا اعتمد الباحث قواعد املنهج العلمي و اتبع ف.. العلمي و أساليب التفكري املتبعة يف حتصيل املعارف
و فيما .خطواته يف التعرف على الظواهر و الكشف عن احلقائق املوضوعية فإنه يصل إىل املعرفة العلمية

  :يلي بعض  تعار يف العلم
 احلسية، باألدلة املؤيدة املعارف جمموعة على للداللة هذا، عصرنا يف علم كلمة تستخدم :تعريف العلم

 وقد الثابتة القوانني تلك على مؤسسا تعليال الطبيعة حوادث لتعليل اكتشفت اليت القوانني ومجلة
 أو الكيمياء أو الفيزياء كمجموعة معينة، خصائص هلا املعارف من جمموعة على للداللة تستخدم
  .البيولوجيا

مَ  ِ لمُ عند أيب بكٍر الرازي، صاحب معجم خمتار الصحاح، هو أْن َعل ، أي عرفه، العِ لمًا ُ عِ ه مُ ، يعَل َ الشيء
لمُ يف اللغة العربية يفيد معىن املعرفة املنظَّمة ُ الشيء تعليمًا فتعلَّمه، فالعِ .وعلَّمه . 

ْلِم يف اللغة العربية،  ِم كذا، فهو أدرى وأوسع معرفةً، ومن مشتقات العِ مُ من غريه يف ِعْل وإذا قلَت هو أعَل
ْلِم، وتأ مة أي كثري العِ م وهو ما يستدل به على الطريقعالَّ عَل َ ، كذلك امل .يت مبعىن اجلبل أيضًا . 

  :يلي يعرف العلم يف اللغة واالصطالح كما
كلمة علم يف اللغة تعين إدراك الشيء على ما هو عليه  حبقيقته اي على حقيقته، وهو اليقني واملعرفة، 
والعلم ضد اجلهل ألنه إدراك كامل، وأما يف االصطالح فهو مجلة احلقائق والوقائع والنظريات ومناهج 

:مفهوم العلم: اوال  
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ا املؤلفات العلمية ارف العلمية املرتاكمة أو هو بأنه نسق املع“ العلم”، كما يعرف البحث اليت تزخر 
  ,جمموعة املبادئ والقواعد اليت تشرح بعض الظواهر والعالقات القائمة بينها

ذه الصورة ميثل مرحلة متأخرة يف تاريخ التفكري اإلنساين و قد حاول  أن يثبت أن " كونت "  و العلم 
املعروف بقانون احلاالت الثالث و انتهى فوضع قانونه .املعرفة العلمية جاءت متأخرة يف تطور الفعل  

عملية بطيئة من النضج العقلي، استطاع بعدها اإلنسان التخلص  فيه إىل أن املعرفة العلمية كانت مثرة
من كل التغريات الرئيسية   والتوجه إىل تغيري الظواهر تغريا يقوم على ربط الظواهر فيما بينها ربطا 

النظر إىل العلم على أنه نشاط معريف إنساين، و  ثقايف وجمتمعي يتم موضوعيا ومن هذا املنطلق ميكن 
  .التوصل إليه بإتباع املنهج العلمي الذي جيعله منظما ومتسقا

اليت حتكمها قوانني   إذًا العلم هو فرع من الدراسة الذي يلتزم بكيان مرتابط من احلقائق الثابتة املصنفة،
 الكتشاف احلقائق اجلديدة يف نطاق هذه الدراسة   متفق عليها،عامة، حتتوي على طرق ومناهج ثابتة 

 من اإلنسان يدرسها اليت الظواهر بني القائمة العالقات عن التعبري هو للعلم الرئيسي اهلدف فإن وعليه
  .وطبيعتها جوهرها على التعرف أجل

  
  
الغاية والوظيفة األوىل للعلم هي االكتشاف القوانني العلمية العامة  إن: االكتشاف والتفسير -أ 

والشاملة للظواهر واألحداث املتماثلة واملرتابطة واملتناسقة وذلك عن طريق مالحظة ورصد األحداث 
قوانني عامة وشاملة تفسر هذه الظواهر  إىلوالظواهر املختلفة وإجراء عمليات التجريب العلمي للوصول 

  .ائع واألحداثوالوق
هي التوقع العلمي بكيفية عمل وتطور وسري األحداث والظواهر الطبيعية وغري الطبيعية املنظمة : التنبؤ

  .بالقوانني العلمية، املكتشفة فمثال ميكن التوقع بظاهرة الكسوف واخلسوف، ومبستقبل حالة الطقس
وجيهها التوجيه املرغوب فيه، واستغالل تعين  التحكم يف الظواهر والسيطرة عليها، وت: الضبط والتحكم

  .النتائج واآلثار خلدمة خلدمة مصلحة اإلنسانية
  :تنقسم اىل ثالثة أقسام :أقسام العلوم

جمموعة النظريات والقوانني اليت ال تدخل بعني االعتبار األحاسيس  :العلوم المجردة -1
  .والعواطف وتتعامل بلغة اإلعداد واألرقام مثل الرياضيات واإلحصاء

 :وظائف وأهداف العلم
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جمموع النظريات والقوانني اليت تدرس العالقة بني املواد يف الطبيعة مثل  :العلوم الطبيعية -2
  .الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا

جمموع النظريات اليت تدرس العالقة بني اإلنسان واإلنسان من جهة  :اإلنسانية العلوم -3
علم االجتماع، علم التاريخ، علم : واإلنسان واملادة من جهة أخرى، من بني هذه العلوم

  .اخل...االقتصاد
  العلم والمصطلحات المشابهة له

 ذلك هي " :الثقافة أن القائل تايلور تعريف أشهرها لعلَّ  تعريفات، عدة الثقافة عرفت :العلم والثقافة
 اليت القدرات وسائر والعادات والقانون والفن واألخالق والعقيدة املعرفة يشمل الذي املعقد الكل

تمع يف اإلنسان كعضو يكتسبها   ".ا
ا   تفكري وأمناط ومعتقدات واجتاهات اجتماعية، وقيم ومعارف سلوكية وعادات أمناطتعرف الثقافة با

  iجيل بعد جيال األجيال تتناقلها مث معني، جيل أفراد )فيها  يشرتك ومعايري، ومعامالت
 iiبالشيء القيام وحسن واإلبداع ومجاله، الشيء حسن اللغة يف الفن :العلم والفن

 وملكات قدرات على ويعرف ويدل (L`ART ) ينبئ خاص، إنساين نشاط " :بأنه قاموسيا
  )"iii.مبدعة )خارقة  وذهنية وأخالقية، وتأملية إحساسية

 ان االنسان استطاع اليت واملعارف املعلومات من والضخم الواسع الرصيد ذلك كل  هي :والمعرفة العلم
ا   بفكره التاريخ عرب جيمعها جمموعة من املعاين واملفاهيم واملعتقدات واألحكام " وتتحدد على أ

  "اإلنسان نتيجة حملاوالته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء احمليطة بهوالتصورات الفكرية اليت تتكون لدى 
يف اللغة اإلجنليزية ، حيث يوضح   " KNOW " كلمة يعرف  "K.LHRER ليهر  "وحيلل 

  :معاين هذه الكلمة على النحو األيت
  .امتالك صورة خاصة معينة من القدرة على عمل شيء ما  -
  .االتصال املباشر املعرفة باللقاء واالطالع أو  -

ا تدور يف جمملها حول " معرفة " ويبدو من تشابه املعاين لكلمة  بني اللغة العربية واللغة اإلجنليزية إ
  .اإلدراك والفهم 

باعتبارها أيضا شبكة مفهومية "  EPISTEME "  مفهوم املعرفة " فوكو  "وعلى حنو قريب طرح 
 معينةتتضمن كل األمناط املعرفية يف حقبة زمنية 

ا تشمل كل الرصيد . تعين اإلحاطة بالشيء، أي العلم به: املعرفة املعرفة أمشل وأوسع من العلم، أل
الواسع واهلائل من املعارف والعلوم واملعلومات اليت استطاع اإلنسان أن جيمعه عرب مراحل التاريخ 

 .اإلنساين الطويل حبواسه وفكره وعقله
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عرفة احلقائق تساعده على فهم القضايا اليت تواجهه يف حياته، وبفضل املعرفة ضرورية لإلنسان، ألن م
أن يتعلم كيف جيتاز العقبات اليت حتول دون بلوغه ) اإلنسان(املعلومات اليت حيصل عليها يستطيع 

الغايات اليت ينشدها، وتساعده أيضًا على تدارك األخطاء، واختاذ اإلجراءات املالئمة اليت متكنه من 
  .انيه يف احلياةحتقيق أم

ا تشمل كل الرصيد الواسع والضخم من املعارف  ومصطلح املعرفة أمشل وأوسع من العلم، ذلك أل
واملعلومات اليت استطاع االنسان باعتباره كائن وخملوق مفكر يتمتع بالعقل، أن جيمعه خالل وعرب التاريخ 

  :واملعرفة ثالثة أنواع. االنساين الطويل بواسطة فكره
يتضح مما سبق أن املعرفة أوسع وامشل من العلم، إال أن طرق احلصول على املعرفة ختتلف من  -1

 :موضوع آلخر، فاملعرفة تصنف إىل ثالثة أصناف رئيسة، وهي
ردة كاللمس واالستماع  :المعرفة الحسية).أ  وهي اليت يكتسبها اإلنسان عن طريق حواسه ا

أو ثابتة يف ) ملموسة(املعرفة بسيط، باعتبار أن أدلة اإلقناع متوافرة واملشاهدة املباشرة، وهذا النوع من 
 .ذهن اإلنسان

وهذا النوع من املعرفة يتطلب النضج الفكري، والتعمق يف دراسة  ):الفلسفية(المعرفة التأملية ).ب
قواعد الظواهر املوجودة، حيث أن مستوى حتليل األحداث واملسائل املدروسة يوجب اإلملام بقوانني و 

علمية الستنباط احلقائق عن طريق البحث والتمحيص، ولكن يف العادة ال حيصل الباحث على أدلة 
قاطعة وملموسة تثبت حججه، ولكنه يقدم الرباهني عن طريق استعمال املنطق والتحليل، ويثبت أن 

 .النتائج اليت توصل إليها تعرب عن احلقيقة واملعرفة الصحيحة للقضية أو املسألة
املالحظة املنظمة “وهذا النوع من املعرفة يقوم على أساس): التجريبية(المعرفة العلمية -ج

وعلى أساس وضع الفرضيات العلمية املالئمة والتحقق منها عن طريق التجربة ومجع البيانات “للظواهر
  .وحتليلها
 والتجارب املنظمة،  علميةال املالحظات أساس على تتحقق اليت املعرفة وهي :والتجريبية العلمية املعرفة

 العلمية والقوانني العامة، واكتشاف النظريات الفروض ووضع واألشياء، للظواهر واملقصودة املنظمة
  .فيه والتحكم مستقبال سيحدث مبا والتنبؤ تفسريا علميا، واألمور الظواهر تفسري على القادرة الثابتة،

  :تعريف البحث
أما  . أو التقصي عن حقيقة من احلقائق أو أمر من األمور“ التفتيش”أو “ الطلب”يقصد بالبحث لغويًا 

فهي كلمة تنسب إىل العلم، والعلم معناه املعرفة والدراية وإدراك احلقائق، والعلم يعين “ العلمي”كلمة 
ا، ووفقًا هلذا التحل هو عملية “ البحث العلمي”يل، فإن أيضًا اإلحاطة واإلملام باحلقائق، وكل ما يتصل 



6 
 

تقصي منظمة بإتباع أساليب ومناهج علمية حمددة للحقائق العلمية بغرض التأكد من صحتها وتعديلها 
  ivأو إضافة اجلديد هلا

البحث هو طلب احلقيقة وتقصيها واذاعتها بني الناس وفق طريق يسري عليها ليصل اىل الغاية من موضوع 
 vحبثه 

البحث حول كونه وسيلة لالستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث  تتقاطع تعاريف
بغرض استكشاف معلومات أو عالقات جديدة ، إضافة إىل تطوير أو تصحيح أو حتقيق املعلومات 

  .املوجودة فعال
ومجع املعطيات اعتمادا على إتباع ظواهر املنهج العلمي واختيار الطريقة واألدوات املنهجية للبحث  -

  :وفيما يلي بعض من هذه التعاريف
طريقة منظمة وموضوعية يف مجيع البيانات وتسجيلها وحتليلها الستخالص  بأنهمكن تعريف البحث 

  .صاحب القرار الستخدامها يف عملية اختاذ القرار آووتطوير املعلومات لتزويدها للمؤسسة 
  :قسمني  إىلميكن تقسيم الدراسات البحثية  :انواع البحث

البحث االساسي او النظري والذي يهدف اىل توسيع حدود املعرفة بالنسبة لظاهرة معينة او مشكلة  -
  .معينة وهناك بعض التساؤالت حول امكانية استخدام مثل هذا النوع من املعرفة 

االحباث  والذي يهتم مبساعدة الباحث يف اختاذ قرارات افضل وتكون هذه)التحري(البحث التطبيقي  -
  .موجهة حنو حاالت حمددة

  :تعريف البحث العلمي
البحث استقصاء منظم يهدف إىل إضافة معلومات ميكن توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق 

  .االختيار العلمي
الدقيق  البحث وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل املشكلة حمددة وذلك عن طريق  و  -

ذه املشكلة احملددةجلميع الشواهد  وعليه فالبحث لألشياء . واألدلة اليت ميكن التحقق منها واليت تتصل 
  .واملفاهيم والرموز بغرض التعميم

ا و األشياء حقيقة عن التحري"بأنه أيضا عرف كما  أو املؤسسات األفراد مساعدة و أبعادها و مكونا
 حل يساعدهم على لديها،مما أو لديهم معينة أمهية متثل اليت الظواهر مضمون أو حمتوى معرفة على

 استخدام األساليب بواسطة ذلك و إحلاحا األكثر السياسية و االقتصادية و االجتماعية املشكالت
 .  " املنطقية و العلمية

اإلنسان  به يقوم الذي النشاط"بأنه العلمي البحث فيعرف Unisco اليونسكو منظمة وحسب
 و بقصد اكتشافها للمالحظة القابلة الظواهر مبوضوعية يدرس لكي منظمة حماوالت خالل ،من الباحث
ا فهم و كامال فهما فهمها  .  " أسبا
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 املطاف هو اية يف منه القصد إمنا العلمي البحث أن عليه املتفق يبقى التعاريف هذه تنوع وعلى
 و قدرات الباحث ترقية حماولة و املشكالت من مشكلة أو الظواهر من ظاهرة بشأن احلقيقة عن البحث
  . احلياة جماالت مجيع يف العلمية املعرفة تطوير

 للمشكلة األمثل احلل إىل والعالقات للوصول املفاهيم بعض استخدام فيتم االقتصادية العلوم يف أما
 الرئيسية العناصر على الرتكيز مبحاولة األمثل، وذلك احلل ذلك إىل الوصول سبل توضيح أو االقتصادية،

 وتثبيت التبسيط هو ذلك من والغرض والتفاصيل، املؤثرات بعض جتاهل طريق عن معينة، وذلك ملشكلة
 ميكن الدخول بعدها األساسية، العالقة فهم هو فاألصل العالقة، فهم تشوه قد اليت اخلارجية املؤثرات

 .التفصيل من املزيد إىل
 دف فهم للظواهر املبسط التجسيد خالل من وذلك االقتصادية النماذج استخدام اىل نلجأ كما

 بشكل أو رسم بياين أو معادالت بشكل النموذج عن ويعرب الظواهر، تلك بني للعالقات املتبادل التدفق
  .وصفي

   :العلمي البحث ومقومات أسس
  :يلي تتمثل فيما

 وأي الباحث؟ يريد فماذا املوضوع، اختيار يف خاصة :ووضوح بدقة البحثية األهداف تحديد  -
 أو مشكلة
 أين؟ وإىل ومىت يريد وكيف وماذا للباحث؟ الدقيق التخصص هو وما اختيارها؟ مت ظاهرة

 املتباينة، البحث بأدوات وإملامه وموهبته، فكره وإعمال :واإلبداع التصور على الباحث قدرة  -
 .العلمي البحث كتابة من تقنيات والتمكن

 الفكر والتأمل، وإعمال حوهلا، املقوالت وحتديد البحث، حمل للظاهرة :والمالحظة المشاهدة دقة  -
 املالحظات واقع مع تتفق قوانني وضع احملصلة حبيث تكون بالظاهرة، احمليطة املتغريات حبث إىل يقود مما

 .واملتغريات
ا ليتم :للظاهرة المفسرة الفروض وضع  -  وموضوعية جمردة كأفكار وتوضع عليها، والربهنة إثبا

 على التجارب إجراء للفروض، وبالتايل املفسرة احلقائق مجع إىل تقوده حبيث الباحث، ينطلق منها
  .إليه والوصول إثباته يريد الباحث ملا تطويعها عن بعيدا ضوئها،

 واملراجع، املصادر خمتلف من وذلك :ومصداقية بشفافية العلمية الحقائق جمع على القدرة -
 .حتليلها مث بدقة، وتبويبها ومتحيصها وتصنيفها وغربلتها

وتتطلب  العملي، الواقع مع تتفق علمية نتائج على احلصول دف :الالزمة التجارب إجراء  -
 واختبار .املتغريات متابعة واحلجج، واستمرارية واملسبب السبب حتليل االجتماعية العلوم يف التجارب
 .صحتهامدى  من والتأكد الفروض



8 
 

 على انطباقها وصحة ومقارنتها بتمحيصها وذلك :صحتها مدى واختبار النتائج على الحصول  -
 .الفرضيات صحة إثبات واملشكالت املماثلة، الظواهر

 يف احلقائق العلمية من جمموعة يفسر متكامل فكري بناء أو إطار النظرية تعترب :النظريات صياغة  -
 .ما مشكلة أو ظاهرة ملعاجلة قواعد منهجية على ويرتكز بالشمولية، يتصف مرتابط علمي نسق
 تفاعل ظل يف املتغريات بني نتائج العالقات وترسيخ بإيضاح املهتمة العلمية القوانني حمور النظرية ومتثل

 .الظواهر
 من والتيقن صحتها بعد اختبار البحث، من عليها املتحصل النتائج وفق صياغتها تكون أن فيجب

  .للظواهر املماثلة مستقبال وصحتها العلمية، حقائقها
 العلمي البحث خصائص

 أمهها السابقة، التعريفات استخالصها من نستطيع واملميزات، اخلصائص من مجلة العلمي للبحث
 :التالية اخلصائص

 ومضبوط منظم عقلي نشاط العلمي البحث أن أي :ومضبوط منظم بحث العلمي البحث :أوال
 حتققت قد والنظريات والقوانني، والتجارب واملالحظات والفروض املشكالت أن وخمطط، حيث ودقيق

 أعمال أو مصادفات وليدة وليست لذلك، ومهيأة جيدا منظمة عقلية جهود بواسطة واكتشفت
 .البحث نتائج يف الكاملة الثقة عامل العلمي، للبحث اخلاصية )هذه  وحتقق ارجتالية،

صريح  بيان هو الذي الفرض، وصياغة إلقامة النظرية يستخدم ألنه :نظري بحث العلمي البحث :ثانيا
 .واالختبار للتجارب خضع

الفروض،  على واالختبارات التجارب إجراء أساس على يقوم ألنه :تجريبي بحث العلمي البحث :ثالثا
 يؤمن العلمي فالبحث .علميا )حبثا  يعد ال والتجارب املالحظات أساس على يقوم ال الذي والبحث
  .بالتجارب ويقرتن
 عن املعرفة، يف وإضافات جتديد على دائما ينطوي ألنه :وتجديدي حركي بحث العلمي البحث :رابعا

 .وأجد أحدث مبعارف القدمية للمعارف ومستمر متواصل طريق استبدال
 :تفسيري بحث العلمي البحث :خامسا

 تسمى املرتابطة املفاهيم من بواسطة جمموعة واألشياء الظواهر لتفسري العلمية املعرفة يستخدم ألنه
 .النظريات
 والصفة الطبيعة تكتسب ال واملعارف املعلومات ألن :ومعمم عام بحث العلمي البحث :سادسا
 .الطبية الكشوف مثل شخص، أي متناول ويف معممة حبوثا إذا كانت إال العلمية،

  .العلمي البحث مفهوم معرفة توسيع آفاق إىل معرفتها تؤدي اليت العلمي البحث خصائص بعض هذه
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  :انواع البحوث العلمية
 صغرية كاملقالة، ومشروع حبوث إىل االستعمال حسب تقسم هناك عدة أنواع للبحوث العلمية حبيث

 وحبوث كمية وحبوث غري كمية حبوث إىل تقسم كما األطروحة، أو كالرسالة طويلة وحبوث البحث
 حيث من تقسم كما وحبوث تطبيقية، أساسية إىل حبوث إىل البحوث طبيعة حسب وتقسم مكتبية،

 اإلنسانية العلوم يف وحبوث العلوم التكنولوجية يف وحبوث الدقيقة، العلوم يف حبوث إىل التخصص
 .االجتماعية

 واجلامعي وهي الثانوي التعليم من األوىل السنوات حبوث إىل الدراسي املستوى حيث من تقسم كما
 .والدكتوراه واملاسرت الليسانس مذكرات وحبوث قصرية، حبوث
 وحبوث أساتذة العليا، الدراسات وحبوث الطلبة، حبوث إىل األكادميية الطبيعة حيث من تقسم كما

  .البحث ومراكز اجلامعات
  :وهناك من يصنفها إىل عدة تصنيفات كما هي مبينة يف اجلدول التايل

  نواع البحوث العلميةأ(): جدول رقم
  النوع  التصنيف
  املقالة  حسب االستعمال

  مشروع البحث
  الرسالة 

  االطروحة
  التفكري االستقرائي  حسب أسلوب التفكير

  التفكري االستنباطي
  البحث التنقييب االستكشايف   حسب النشاط

  البحث التفسريي النقدي
  البحث الكامل

  البحث العلمي االستطالعي
  الوصفي التشخيصيالبحث 

  البحث التجرييب
  

  :منهجية البحث العلميعريف ت
  :الجذور التاريخية لمنهجية البحث العلمي
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وينسب الكثري من املؤرخني والكتاب العرب منهم واألجانب الفضل والسبق يف اكتشاف منهج 
البحث  العلمي اىل علماء أجانب ومنهم العامل االجنليزي فرنسيس بيكون الذي وضع خالل عصر 

ي البشري نرى النهضة  األوربية احلديثة كتابه االورجانون القدمي، إال أننا إذا دققنا يف استقراء تاريخ الفكر 
 إتباعكانوا هم اسبق من بيكون وغريه من العلماء الغربيني إىل   اإلسالميةبان علماء فرتات احلضارة 

املنهج العلمي التجرييب وذلك بعدة قرون، فقد استطاع العلماء املسلمون ان مييزوا بني طبيعة الظواهر 
  ..العقلية اخلالصة من جهة

  :العلمي البحث منهجية مفهوم
وتعين  méthodوهذا املفهوم مركب من كلمتني  méthodologieاملنهجية هي  إن

ا العلم الذي يهتم  logieو ) الطريقة(املنهج  وتعين علم ومن خالل هذا التحديد اللغوي جند ا
  .بدراسة املناهج اي علم وطرق البحث العلمي

 من لسلسلة الصحيح التنظيم فن" - به يقصد الذي املنهج هي ليست املنهجية أن هنا نشري 
 يعرفها ال حقيقة على الربهنة أجل أو من لدينا جمهولة حقيقة عن الكشف أجل من إما العديدة األفكار
 يظهر منها،فهو أساسي جزء هو الذي من املنهج أمشل املنهجية أن القول ميكن ولذلك ،vi  "اآلخرون

 املنهجية أما ، البحث أجزاء من ومها البحث خطةو  املنت مستوى على املوضوع معاجلة كيفية يف أساسا
 و وشروطها عناصرها بيان خالل من العلمي وأقسام البحث أجزاء بكل تم فهي" العلمي البحث يف

 توثيق كيفية ، اهلامش يف التوثيق كيفية : مثل املتعلقة بالشكل املسائل عن فضال حتكمها، اليت القواعد
 . الوقف عالمات ، املراجع قائمة

ا  جيب الطريقة اليت هي ،أو ببحثه الباحث يقوم أن جيب كيف يبني الذي العلم" العسكري حسب إ
 هي ،أو لنقل منه االنتهاء حىت حبثه موضوع حتديد و البحث على عزمه منذ الباحث يسلكها أن

  حبثه يف تساعده اليت التقنيات و الوسائل و اإلرشادات جمموعة
 تتسم هي بذلك و تقدم ما طريق عن ماهيتها حددنا اليت العلمية املنهجية بني التمييز جيب ذلك على

 جزء هو و االستشراف، و التحليل و للوصف إطار مبثابة يعد قد الذي العلمي املنهج بني و بالشمولية
   املنهجية من

  يالعلم البحث في المنهجية أهمية
 حيث من ذلك و اآلتية اجلوانب يف حصرها ميكن عدة يف جوانب العلمي البحث يف املنهية أمهية تكمن
ا   : كو
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ا اعتبار على : - تنظيم و تفكير و فكر أداة -  التقدم استمرار و املعرفة زيادة يف هامة أداة أ
 واألساليب األسس و املفاهيم معرفة و البيانات و املعلومات فهم يف قدراته تنمية على الدارس ومساعدة

 .علمي حبث أي عليها يقوم اليت
 - الناقدة التحليلية القراءة من متكنه اليت باخلربات الباحث تزود فهي: تطبيق و عمل أداة -

  العمل و التطبيق جمال يف استعماهلا و أمهيتها على احلكم و هاجنتائ تقييم و يتفحصها اليت لألعمال
االت يف خاصة( املشتغلني تزود فهي :وتسيير تخطيط أداة -  على- تساعدهم بتقنيات )الفكرية ا

 .تواجههم اليت املشكالت و األمور معاجلة
 من الباحث- متكن و)علمية نظرية( حبوثه إلجناز الباحث تساعد أنها أساس على :إبداع و فن أداة

  .اهلفوات كذا و املبعثرة اخلطوات جتنب على تعينه ،و عمله إتقان
  50 آية  املائدة" ومنهاجا شرعة منكم جعلنا لكل: " قال تعاىل: مفهوم المنهج العلمي

 طريقة فهو منهجه أما بالتحليل، اليت يتناوهلا الظواهر هي العلم ومادة ومنهج، مادة العلوم من علم لكل
العلوم  :مثال فنقول الظواهر، تلك حقيقة على التعرف إىل سبيله الباحث يف يسلكها اليت املعرفة

 وغريمها، واألحياء الفيزياء حال الظواهر الطبيعية بالتحليل تتناول اليت العلمية املناهج ا ونعين الطبيعية،
  .بالتحليل االجتماعية الظواهر تتناول اليت العلمية املناهج ا االجتماعية ونعين العلوم ونقول

 العليا، الدراسات حبوث إعداد يف املعتمدة العلمي البحث مناهج أهم نتناول أن قبل
 وهي مشكلة الباحثني، بعض عند اختالف موضع وهي الباحثني، عند فيها خمتلف مشكلة إىل نشري
 هو وما البعض اآلخر، عند أسلوب هو البعض عند منهج هو ما حيث واألسلوب، املنهج بني الفرق

 .اآلخر البعض عند منهج هو البعض عند أسلوب
 حني يف دراسة احلالة، منهج وعن التارخيي املنهج عن خيتلف الوصفي املنهج أن يعترب من مثال فهناك
 لذلك الوصفي، أساليب املنهج من أسلوبان مها املسح، ومنهج احلالة دراسة منهج بأن يرى من هناك
 البحث منهجية يف بني الباحثني اختالف حمل مازالت اليت القضية هذه يف نفصل لن أننا إىل هنا نشري

  .هذا يومنا إىل العلمي
 وعادة والتشويش، اخللط يتفادى حىت ما معيار على عادة يعتمد ، املناهج تصنيف فإن حال أية وعلى

 هذا وينطبق الواحد للموضوع التصنيفات وتتنوع موضوع، املصنفني ألي بني التقسيمات ختتلف ما
 توجهها، اليت العقلية العمليات نوع حيث من البحث مناهج إىل نظرنا البحث، فإذا مناهج على القول

  .الفصل هذا يف سنتناوهلا واليت املناهج من أنواع ثالثة هناك ان جند أساسها، على تسري أو
 حني احلقيقة عن الكشف أجل إما  من العديدة، األفكار من لسلسلة الصحيح التنظيم فن " :أنه عرف
 ".ا عارفني نكون حني لآلخرين عليها أجل الربهنة من إما ا، جاهلني نكون
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 يمن اليت العامة القواعد من بواسطة طائفة العلوم، يف احلقيقة عن الكشف إىل املؤدي الطريق " :أنه أو
 .معلومة نتيجة إىل يصل عملياته، حىت وحتدد العقل سري على

 من عليها، سيقبل اليت املعرفة مقدما لعميلة الباحث يتمثلها اليت الذهنية اإلجراءات جمموعة  " :هو أو
 "يستهدفها اليت )املادة  حقيقة إىل التوصل أجل

 باملوهبة املتميز الباحث يسلكه دقيق وهادف، منظم طريق أو أسلوب أو منظمة، فكرية عملية فاملنهج
  .معينة حبثية ظاهرة أو ملشاكل حلول إجياد مستهدفا على اإلبداع، والقدرة واملعرفة

  :مميزا ت  المنهج العلميِّ 
  :تعريفاته السابقة بامليزات اآلتيـةميتاز املنهُج العلميُّ كما ورد يف 

، وبعبارٍة أخرى فإنَّ مجيع الباحثني يتوصَّلون إىل ) 1 باملوضوعيَّة والبعد عن التحيُّز الشخصيِّ
عليٌّ : نفس النتائج باتِّباع نفس املنهج عند دراسة الظاهرة موضوع البحث، ويبدو ذلك باملثالني التاليني

ا حقيقٌة طالب مواظب على دوامه املدرسيِّ  ، عليٌّ طالب خلوق، فالعبارة األوىل عبارٌة موضوعيَّة ألَّ
ميكن قياسها، فيما العبارة الثانية عبارٌة غري موضوعيَّة تتأثَّر بوجهة النظر الشخصيَّة اليت تعتمُد على 

  .احلكم الذايتِّ الذي خيتلف من شخٍص إىل آخر
لى العادات والتقاليد واخلربة الشخصيَّة وحكمةِ برفضه االعتمادَ لدرجةٍ كبرية وبدون ترٍو ع) 2

م للظواهر كوسيلة من وسائل الوصول إىل احلقيقة، ولكنَّ االسرتشادَ بالرتاث الذي  األوائل وتفسريِا
  .تراكم عرب القرون له قيمته، واالعتمادُ عليه فقط سيؤدِّي إىل الركودِ االجتماعيِّ 

بحث العلميِّ يف أيِّ وقٍت من األوقات وهذا يعين أن تكون بإمكانيَّة التـثبُّت من نتائج ال) 3
  .الظاهرُة قابلةً للمالحظة

، ويقصد بذلك تعميم نتائج العيِّنة موضوع البحث على ) 4 بتعميم نتائج البحث العلميِّ
ة،  مفردات جمتمعها الذي أُِخَذْت منه واخلروج بقواعد عامَّة يستفاد منها يف تفسري ظواهر أخرى مشا
، لكنَّه صعٌب يف العلوم االجتماعيَّة واإلنسانيَّة؛ ومردُّ ذلك إىل وجود  ٌ والتعميم يف العلوم الطبيعيَّة سهل
جتانس يف الصفات األساسيَّة للظواهر الطبيعيَّة، ولكنَّ هذا خيتلف بالنسبة للعلوم االجتماعيَّة فالبشرُ 

م للمؤ  م وعواطفهم ومدى استجابا ثِّرات املختلفة ممَّا يصعُب معه احلصول على خيتلفون يف شخصيَّا
  .نتائج صادقة قابلة للتعميم

جبمعه بني االستنباط واالستقراء؛ أي بني الفكر واملالحظة ومها عنصرا ما يعرف بالتفكري ) 5
دف التوصُّل إىل تعميماٍت حوهلا، أ ، فاالستقراء يعين مالحظة الظواهر وجتميع البيانات عنها  مَّا التأمُّليِّ

ا الباحث إىل عامل الواقع  حبثًا عن  االستنباُط فيبدأ بالنظريَّات اليت تستنبط منها الفرضيَّات مثَّ ينتقل 
ة هذه الفرضيَّات، ويف االستنباط فإنَّ ما يصدق على الكلِّ يصدق على اجلزء؛  البيانات الختبار صحَّ

ًا يف إطار الكلِّ وتستخدم هلذا الغرض  ولذا فالباحُث حياول أن يربهنَ على أنَّ ذلك اجلزء يقع ّ منطقي
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وسيلٌة تعرف بالقياس، ويستخدم القياس إلثبات صدق نتيجة أو حقيقة معيَّنة، وإذا توصَّل الباحث إىل 
  .نتيجة عامَّة عن طريق االستقراء فمن املمكن أن تستخدم كقضيَّة كربى يف استدالٍل استنباطيّ 

  .والتنوُّع ليتالءمَ وتنوُّع العلوم واملشكالت البحثيَّة مبرونته وقابليَّته للتعدُّد) 6
   :خصائُص المنهج العلميِّ 

ه،  ُ ـه فله خصائص ِ   :اليت من أبرزها اآلتـي(كما أنَّ للمنهج العلميِّ ميزات
ًا لكلِّ الظواهر املالحظة) 1 ّ   .يعتمد املنهُج العلميُّ على اعتقادٍ بأنَّ هناك تفسريًا طبيعي
َ كوٌن منظَّم  ال توجد فيه نتيجٌة بال سببيفرتض ) 2   .املنهُج العلميُّ أنَّ العامل
يرفض املنهُج العلميُّ االعتماد على مصدر الثقة، ولكنَّه يعتمد على الفكرة القائلة بأنَّ النتائج ال تعدُّ ) 3

  صحيحةً إالَّ إذا دعَّمها الدليل
  :مناهج البحث العلمي

 :العلمي البحث لمناهج التقليدية التصنيفات
 :التركيبي والمنهج التحليلي المنهج  1

 الرتكييب املنهج ما  أ احلقيقة، الكشف عن يستهدف وهو االخرتاع، منهج أو االكتشايف التحليلي املنهج
وذلك  .التحليلي املنهج طريق عن اكتشافها مت اليت احلقائق تركيب وتأليف يستهدف فهو التأليفي أو

 .لآلخرين ونشرها تعميمها دف
 كما والظواهر، القوانني وال يشمل فقط، األفكار عن يتحدث ألنه ناقص، أنه التقسيم هذا على ويعاب

 .املعرفة فروع لكافة يصح ال أنه
 :العقلي والمنهج التلقائي المنهج  2

 ألساليب سابق حتديد دون أو احلقيقة، املعرفة حنو طبيعيا سريا العقل فيه يسري الذي هو التلقائي املنهج
يف  العقل فيه يسري الذي املنهج ذلك فهو التأملي العقلي املنهج ومقصودة، أما منظمة وقواعد وأصول
 .العلمى  البحث منهجية
 .املعرفة على احلصول أو اكتشاف احلقيقة أجل من ومقصودة، ومرتبة منظمة وقواعد أصول نطاق
 وليس املعرفة، على ووسائل احلصول طرق عن يتحدث أته حيث من الكالسيكي التقسيم هذا وانتقد
 .وقوانينها أصوهلا هلا كمناهج علمية العلمي، البحث مناهج على

 :البحث لمناهج الحديثة التصنيفات
 :أشهرها من لعل العلمية، املناهج ألنواع حديثة تصنيفات عدة توجد

:withney 1  هي عنده البحث مناهج هويتين وأنواع تقسيم: 
 .الوصفي املنهج  أ

 .التارخيي املنهج  ب
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 .التجرييب املنهج  ج
 .الفلسفي البحث  د
 .التنبؤي البحث  ه
 .االجتماعي البحث  و
 .اإلبداعي البحث  ن
 :Marquis 2  ماركيز تقسيم 
 .األنثربولوجي املنهج  أ

 الفلسفي املنهج  ب
  .احلالة دراسة منهج  ج

 .التارخيي املنهج
 .املسح منهج  ه
 .التجرييب املنهج  و

: Good and Scates 3  ◌َ◌َ وسكيتس جود تقسيم 
 .التارخيي املنهج  أ

 .الوصفي املنهج  ب
 .الوصفي املسح منهج  ج
 .التجرييب املنهج  د
 .احلالة دراسة منهج ه
  .والتطور النمو دراسات منهج  و

 :وهي املناهج، علماء عليها بني املتفق واألصلية الكربى املناهج البحث هذا يف سنأخذ أننا على
  .اجلديل التارخيي، التجرييب، االستداليل،

   االستنباطي أو االستداللي المنهج 1
 تنتج أخرى قضايا إىل ا، ويسري مسلم قضايا من يبدأ الذي الربهان هو " :بأنه االستدالل يعرف
 (1 )".احلساب أو القول بواسطة يكون السري وهذا إىل التجربة، االلتجاء ودون بالضرورة، عنها

 مثل وذلك
 القاضي يستعملها اليت جتارب، واالستدالالت إجراء دون الرياضي ا يقوم اليت احلسابية العمليات

  .قانونية قضايا ومبادئ من لديه ما على اعتمادا
 على وعللها بني األشياء أو ، والنتائج املقدمات بني العقل يربط فيهويعرف المنهج االستداللي بانه 

  .للجزئيات منها ليصل بالكليات يبدأ فهو ، الذهين والتأمل املنطق أساس
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 عامة قوانني إىل منها ليصل باجلزئيات يبدأ سابقه عكس وهو : االستقرائي المنهج
 . املختلفة املتغريات يف والتحكم للتجريب اخلاضعة املنظمة باملالحظة التحقق على ويعتمد

 جمرى األحداث، من للتحقق املاضي يف كان ما اسرتداد عملية على يعتمد الذي :التاريخي المنهج  3
 .احلاضر معطيات صاغت اليت واملشكالت القوى ولتحليل

 وتفسريها ومقارنتها وحتليلها واملعلومات احلقائق مجع على الوصفي املنهج ويقوم :المنهج الوصفي
 خصائصها حتديد خالل من الظاهرة وتفسري دراسة وحتليل هو أو مقبولة، تعميمات إىل للوصول
 وأبعادها

 .متكامل هلا علمي وصف إىل الوصول دف بينها، العالقات وتوصيف
 دراسة على مثال يعتمد املساعدة، كأن واألساليب الفرعية املناهج من عدد على يشتمل فهو لذلك
 االجتماعية املسوح أو ).التارخيية  أو امليدانية الدراسات أو احلالة
 :الوصفي المنهج يستخدمها التي البحوث ومن

 وقد خمتلفة، علمية جماالت يف الوصفي املطبقة والتحليل البحث أساليب أحد تعترب :الحالة دراسة  أ
 .مدينة مؤسسة، مجاعة، شخصا، :املدروسة احلالة تكون
 يف للدراسة كحالة املؤسسة وقد تكون النفسي، حتليل يف للدراسة كحالة الفرد يستخدم :النفس فعامل

جمال  حسب وذلك اإلنتاجية، أو املالية أو البشرية الناحية ندرسها من فقد خمتلفة، علمية جماالت
 .البحث وأهداف وطبيعة الباحث اختصاص

 العلوم جمال يف العلمية وتطور الدراسات بناء يف البحوث من النوع هذا ساهم :االجتماعي المسح  ب
 يف مسامهة الدراسة هذه وتعترب البيانات، جلمع أدوات من وطوره مناهج من قدمه مبا االجتماعية،

 تعبريا االجتماعية الظواهر واملوضوعات عن والتعبري العلمي، للبحث املنهجية والقواعد األسس وضع
نتائج  إىل والوصول دقيقة بيانات مجع من الباحث متكن املنهجية اليت األدوات باستعمال كميا،

  .موضوعية
 السياسية السلطات به تم لذلك أية دولة، سياسة على كبري تأثري العام للرأي :العام الرأي دراسة  ج

 .والشركات وغريها األعمال ورجال
 وممارسة التعبري حبرية اليت تتمتع الدول يف وخاصة العام الرأي قياس وسائل أهم من فاالستفتاء
دف .الدميقراطية ال يف الدراسات و طابع  ذات مسألة أو قضية حول العام الرأي استطالع إىل هذا ا

ال هذا يف البحوث اختذت وقد عام،  :منها اجتاهات عدة ا
ال ال السياسي، ا ال االقتصادي، ا   .االجتماعي االقتصادي ا

 المقارن المنهج
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 اجتماعية ظاهرة كمقارنة القانونية واالجتماعية، الدراسات يف واسعا استخداما املقارن املنهج يستخدم
االت بعض يف مقارنتهما أو جمتمع آخر، يف الظاهرة بنفس  .والسياسية والقانونية االقتصادية ا
 يف والتعمق البحث موضوع والتحكم يف الدراسة يف والدقة التعمق املقارن، املنهج هذا استخدام ويتيح

 :االقتصادية املؤسسة جوانب من واحدا جانبا ندرس أن املثال ميكن سبيل فعلى جوانبه، من جانب
 ...البشرية املواد األداء أو

 أوجه وإظهار املقارنة، من موضوعات موضوع كل ومميزات خصائص إلبراز املقارنة تكون أن وميكن
   .بينهما واالختالف الشبه

 التاريخي المنهج
 واحدة، ومرة املاضي يف وظهرتحدثت  اليت التارخيية، واحلقائق واألحداث الوقائع من التاريخ يتكون

 أو ).تكرار  دون األمام، إىل دوما املتجه الزمن عنصر إىل يستند أن التاريخ أساس على أبدا، تتكرر ولن
 1 )الوراء إىل رجوع

 واملؤسسات واحلركات والظواهر األفكار واحلقائق ماضي فهم يف كربى أمهية واألحداث الوقائع ولدراسة
 .هامستقبل وأحوال بأحكام والتنبؤ فهم حاضرها حماولة ويف والنظم،

 واملنهج  التاريخ علم بواسطة حتاول اليت العلمية التارخيية، والبحوث التارخيية الدراسات وحتمية أمهية ظهرت لذلك
 أو األفكار، من لفكرة تارخيية، علمية صورة حقائق يف علمية بطريقة املاضي ووقائع أحداث وتركب تستعيد أن التارخيي

 االجتماعية املؤسسات من مؤسسة أو املدارس، من أو مدرسة النظريات، من نظرية
  واالقتصادية والسياسية واإلنسانية

 :البحث إعداد مراحل
 : هي ةيرئيس حلامر  عدةإلى العلمي البحث إعداد عملية تنقسم

  الموضوعاختيار : أوال
جناح البحث العلمي، لذلك جيب  بشكل صحيح من أهم أسباب موضوع البحث العلمي يعد اختيار

ال العلمي الذي يريد القيام بالبحث العلمي فيه، وجيب أن حيرص  على الباحث يف البداية أن حيدد ا
االت اليت حيبها، فحب جمال البحث  ال العلمي ضمن اختصاصه، ومن ا على أن يكون هذا ا

  .سيجعل الباحث يقدم حبثا علميا ناجحا' العلمي
موضوع  تابةك  خيتار التخصص أو اجلزء الذي يريدخيتار الباحث جمال البحث العلمي جيب عليه أن بعد أن 

حوله، حيث تتعدد مواضيع البحث العلمي يف جمال البحث الواحد ومن املستحيل على  البحث العلمي
أن خيتار  الباحث أن يقوم ببحث يتناول فيه كافة جماالت البحث العلمي يف حبث واحد، لذلك جيب عليه

  .جزءا من البحث العلمي
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 عليه أن يقوم باختيار عنوان  وموضوع البحث العلميوبعد أن حيدد الباحث جمال البحث العلمي 
ملوضوع البحث العلمي، وجيب أن يكون الطالب على اطالع كامل على شروط العنوان اجليد، فيختار 

ا، وجيب أن حيرص عنوان جذابا وشيقا حيفز القارئ إىل الولوج إىل موضوع  البحث العلمي الذي قام 
  .على أن يكون العنوان واضحا، سهل احلفظ، مبتكرا، وال يتجاوز العشرة كلمات

  بعد ذلك جيب أن يقوم الباحث حبساب التكلفة املادية ملوضوع البحث العلمي الذي 
 :يلي ما نذكر البحث موضوع اختيار يف األساسية العوامل بني ومن

 األخذ دون مدروسة  مشكلة أو معينة ظاهرة اختيار عدم بذلك ونقصد :المدروس التخصص مراعاة
   املدروس، التخصص االعتبار بعني

 طبيعة  ألن مباشرة، السابق العنصر بعد يرتب جدا مهم عنصر وهو :الشخصي الميول مراعاة
 عملية الطالب سيسهل على معني، مقياس أو معينة، دراسة أو معني موضوع حنو الشخصية امليوالت
 وجودة نوعية ذات مهمة اىل نتائج والوصول العمل، يف وتفان جبد املوضوع يف والتعمق البحث
 بعض ومشورة رأي أخذ اىل معني موضوع اختيار حيتاج  :المشرفين واالساتذة المتخصصين مراعاة
 التخصص مراعاة بعد وذلكاملوضوع،  طبيعة حول املشرف او األساتذة او التدريس، هيئة أعضاء

 لبحثه، األولية املتغريات أهم ضبط على سيساعد الباحث ذلك ألن الشخصي، امليول ومراعاة املطلوب،
 .معينة لدراسة عنوان شكل يف بعد فيما ضبطها ليتم االولية متغريات البحث أهم جليا له تظهر حبيث

 أو الرسالة كتابة يف االنطالق أساساتتوفر  عامل مراعاة الضروري من  :المراجع توفر مراعاة
 قيمة من تزيد اليت اجلاد، العلمي االقتباس للباحث عملية تسهل اليت املراجع، وهي أال االطروحة
 إىل الوصول يف الباحث مهمة من ما نوعا سيعقد والثانوية املراجع األولية توافر عدم أن كما البحث،

 .املذكرة اجناز عملية وقد تعيق مهمة، نتائج
  :المصادر التي يمكن االستعانة بها في اختيار موضوع البحث

 الرسائل اجلامعية -
 الكتب واملراجع العلمية  -
 التقارير والنشرات االحصائية -
الت العلمية -  البحوث واملنشورات يف ا
 املقاالت يف الدوريات العلمية -
 املواقع االلكرتونية احملكمة واملعتمدة -
  االكادمييني واصحاب اخلربةاستشارة االشخاص  -

  : تحديد المشكلة
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 األمر وتبني الباحث ذهن يف يدور عما تعرب واضحة، حبيث صياغة البحث مشكلة تصاغ أن وهي :املشكلة حتديد 
 أو متغريين عاملني بني العالقة استطاعت حتديد إذا إال بوضوح املشكلة صياغة يتم وال له، حل يف إجياد يرغب الذي
  .حمددة إجابة يتطلب بشكل سؤال تصاغ مث ومن أكثر،
 )حيلّ ( عمله يف يعاجل الباحث ألن إشكالية اسم عليها أطلق وقد ،البحث إشكالية بتحديد الطالب يبدأ

 .عنه جييب أن يف وجيتهد تساؤل الباحث فيطرح ما، مشكلة
، دقيقة اإلشكالية تكون أن جيب ْن، ومكاين زمين إطار يف وموضوعة وواضحة جدًا ما حمّددي ضاقت  فكّل

 شكل على تصاغ بل معني، سؤال طرح على اإلشكالية تقتصر ول . أدقّ  النتائج كانت كلما املشكلة،
 .األساسية البحث أسئلة منه يتفرع نص توليفي

 :الموضوع اختيار عند االعتبار بعين أخذها ينبغي التي والنقاط التساؤالت ومن
 مشكلة حلل :تطبيقي هو هل جديد؟ هو هل وأمهيته؟ فائدته ما للبحث؟ املوضوع قابلية مدى ما

 سته؟راد الباحث إلمتام إمكانية توجد هل للمجال؟ املعريف البناء ءاإثر  يف م يسهِ  إنساني أم هو معاشة؟
 مجع يف وتطبيقها إعدادها أو األدوات على احلصول وسهولة واألدوات، جع،اواملر  املصادر توافر مدى ما

 البحث؟ أسئلة عن لإلجابة أو الفروض، صحة من للتحّقق الالزمة البيانات
،  :يكون أن وجيب العنوان وضع إىل يصار البحثي واالجتاه الفكرة وتكامل الصورة وضوح وبعد واضحًا

، ، خمتصرًا  احلالة قوسني بني ويليه الصفحة من العلى النصف يف العنوان ويكتب .للتأويل قابل وغري معربًا
 .وجدت إن امليدانية

  :يلي عند اختيار املشكلة البد من توفر ما
 حداثة املشكلة -
فعلى الباحث ان يسال نفسه هل حيتمل ان يضيف شيئا جديد : املشكلة وقيمتها العلمية أمهية -

 للمعرفة؟
 وهل هناك حاجة فعلية هلذه الدراسة؟ -
 شيء للمعرفة إضافةينبغي للباحث ان يهتم ببحثه ويكون هدفه : اهتمام الباحث باملشكلة  -
كفاية اخلربة والقدرة على احلصول على املشكلة فهل يتوفر لدى الباحث اخلربة الكافية للقيام  -

 بالبحث وحل املشكلة 
توفر البيانات ومصادرها هل البيانات الالزمة متوفرة ويسهل احلصول عليها هل مصادر ومراجع  -

 املشكلة موجودة؟
يدرس تكاليف البحث وهل يستحق كل هذا اجلهد وهذه على الباحث ان : الوقت والتكلفة -

 التكاليف؟
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 اإلشرافتوفر  فإذاشيء مهم جدا خاصة لطلبة الدراسات العليا  اإلشراف: اإلشرافتوفر  -
 .املناسب واملشرف املتخصص صاحب اخلربة كان البحث دقيقا وناجحا

  :شروط صياغة املشكلة
 سهلة وواضحة  -
 ل دقيقكمرتبطة بالعنوان بش -
 ورد يف املقدمة صيل ملاتف -
 تصاغ على شكل تساؤالت -
ا دقيقة وحمددة -  تساؤال
 متغريات الدراسة واضحة -
 ومجيع جوانبها حمددة أبعادها -
 حل هلا  إىلانه ميكن التوصل  إىلتصاغ بشكل واضح يوحي  -
  .ذات جدوى علمية -

  :اسئلة الدراسة
ليثري من خالهلا النتائج "ويضعها الباحث هي أسئلة استفهامية تلي السؤال الرئيس مباشرة التساؤالت 

." املتوقعة يف البحث على مستوى كل حمور من حماور الدراسة عن طريق ربط كل تساؤل مبحور معني
 .عددها غري حمدد لكنه ال يتجاوز عادة الثالثة أسئلة بالنسبة لبحوث الليسانس

عن هذه احملاور املعلنة ) الدراسة(جها تفيد التساؤالت يف حتديد احملاور األساسية للدراسة وعدم خرو 
 .سلفا، كما تفيد يف جعل عملية التحليل تسري حنو األهداف احملددة يف البحث

  :يلي الدراسة ما أسئلةجيب ان يراعى عند صياغة 
  الدراسة باملشكلة وتنبثق عنها أسئلةترتبط  أن -
عنها  اإلجابةميكن  اليت ال األسئلةالدراسة حبيث تكون من نوع  أسئلةمراعاة الدقة عند صياغة  -

  معينة للدراسة إجراءاتاال بعد تنفيذ 
  فرعية أسئلة إىليفضل صياغتها يف شكل سؤال رئيس مث يتم تفؤيغها  -

  صياغة فرضيَّات البحث.
ا تؤدِّي إ ىل جيب على الباحث يف ضوء املنهج العلميِّ أن يقوم بوضع الفرضيَّة أو الفرضيَّات اليت يعتقُد بأَّ

ا :تفسري مشكلة دراسته، وميكن تعريف الفرضيَّة بأَّ  
" شيء أقل ثقة"اليت تعين  hypo بالفرنسية، مشكلة من كلمتني hypothèse الفرضية أو

  "جواب افرتاضي مبدئي، مقرتح ومؤقت"األطروحة؛ مبعىن  Thesis ومن
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ا  ، يعرف Dictionnaire encyclopédique 2000 املنجد املوسوعي الفرنسي الفرضية بأ
اقرتاح ناتج من مالحظة ما جنعله حمل مراقبة عن . االقرتاح الذي ننطلق منه للتفكري يف حل مشكلة ما"

  ".طريق التجربة أو نفحصه عن طريق االستنتاج
ا، وهذا اخلتبار إىل حتتاج وهي .ما واقعة لتفسري واملؤقت املبدئي فرتاضياال اجلواب الفرضية  هي  إلثبا

ا من يتمكن ل وقد الفرضية يثبت وقد وحبثه، رسته ا د خالل الباحث عليه يقوم ما ال  األمر وهذا .إثبا
   للبحث العلمية القيمة على يؤثر

عبارة عن تصريح يتنبأ بوجود عالقة بني حدين أو أكثر، أو بني عنصرين أو " كما يقول موريس أجنرس
ذا املعىن فهي متثل ركيزة الطريقة جيب التحقق من . أكثر من عناصر الواقع الفرضية يف الواقع، و

 ."العلمية
  :خصائص الفرضيات

  :للفرضية ثالث خصائص أساسية هي
 .التصريح بوجود عالقة بني حدين أو أكثر - ·
 .التنبؤ جبواب مسبق لسؤال البحث  -·
 .الفرض مع الواقع، أي عملية يتم التأكد من خالهلا ملدى تطابق وسيلة للتحقق التجرييب - ·

: أهميَّة الفرضيَّة  
ٍ ثابت وصحيح اه هها باجتِّ ا النور الذي يضيء طريَق الدراسة ويوجِّ فهي حتقِّق  تنبثق أمهيَّة الفرضيَّة عن كو

:اآليت  
.حتديد جمال الدراسة بشكٍل دقيق -1  
تنظيم عمليَّة مجع البيانات فتبتعد بالدراسة عن العشوائيَّة بتجميع بيانات غري ضروريَّة وغري  - 2

. مفيدة  
.تشكيل اإلطار املنظِّم لعمليَّة حتليل البيانات وتفسري النتائج - 3  

: شروط صياغة الفرضية  
::لصياغة الفرضيات جيب توفر الشروط التالية  

نها فرضيَّاُت الدراسة، وذلك بت: إيجازها ووضوحها - 1 حديد املفاهيم واملصطلحات اليت تتضمَّ
تها .والتعرُّف على املقاييس والوسائل اليت سيستخدمها الباحث للتحقُّق من صحَّ  

أي اعتماد الفرضيَّات على مجيع احلقائق اجلزئيَّة املتوفِّرة، وأن يكون هناك : شمولها وربطها - 2
رَ الفرضيَّات أكرب عدد من الظواهرارتباٌط بينها وبني النظريَّات  .اليت سبق الوصول إليها، وأن تفسِّ  

ِمـيَّة يصعب بل : قابليَّتها لالختبار - 3 َ ي فالفرضيَّات الفلسفيَّة والقضايا األخالقيَّة واألحكام القِ
ها يف بعض األحيان .يستحيل اختبارُ  
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الباحُث عند صياغته لفرضيَّاته وهذا األمر يصدق على ما استقرَّ عليه : خلوها من التناقض - 4
.اليت سيختربها بدراسته وليس على حماوالته األوىل للتفكري يف حلِّ مشكلة دراستـه  

دها - 5 فاعتماد الباحث على مبدأ الفرضيَّات املتعدِّدة جيعله يصل عند اختبارها إىل احللِّ : تعدُّ
.األنسب من بينها  

ل البدء جبمع البيانات لضمان عدم التحيُّز يف ويكون ذلك بصياغتها قب: عدم تحيُّزها - 6
.إجراءات البحث   

أي أال تتعارض مع احلقائق أو النظريَّات اليت ثبتت : اتِّساقها مع الحقائق والنظريَّات - 7
ـها ـتُ .صحَّ  

اً  - 8 ّ أي أن تكون مسبوقة مبالحظة أو جتربة إْذ ال يصحُّ أن تأيت الفرضيَّة : اتِّخاذها أساسًا علمي
.فراغمن   

، ، وإذا    فصياغة الفرضيَّة صياغة واضحة تساعد الباحث على حتديد أهداف دراسته حتديدًا واضحًا
تعدَّدت الفرضيَّات اليت اقرتحت كحلوٍل ملشكلة البحث حبيث يكون أحدها أو عدد منها هو احللُّ فال 

لتفسري ملشكلة البحث اختيارًا بدَّ يف هذه احلالة أن يكون اختيار الفرضيَّة اليت ستكون هي احللُّ وا
؛ أي أن يأيت هذا االختيار عن دراسة وتفهُّم للفرضيَّات مجيعها، مث اختيار فرضيَّة منها على  ًا ّ موضوعي
ا هي األكثر إحلاحًا من غريها يف إجياد املشكلة، أو يف حلِّ املشكلة حبلِّها،  وجتب اإلشارة إىل أن  أَّ

ن فر  ضيَّات كالبحث الذي يستخلص مبادئ معيَّنة من القرآن الكرمي، أو بعض األحباث قد ال تتضمَّ
 .البحث الذي يكتب تاريخ  التطور االقتصادي  يف منطقة ما، أو الذي يكتب سرية مفكر اقتصادي

   : Les hypothèses  )الفرضيات( وضع الفروض- ثالثا 
حتدد اجلوانب من املشاكل املطروحة  وهي سبق أن قلنا أن كل حبث يبدأ بسؤال كبري هو اإلشكالية،

ا الزمنية واملكانية  .ومواضيع الدراسات وجماال
هناك تعريفات خمتلفة ، الغرض منها فهم من يشري اىل انه ختمينات او توقعات او يعتمدها و 

ا حل او تفسري  مقرتح  الباحث ، بوصفها حلوال مؤقتة ملشكلة البحث ومنهم من يراها على ا

ا معتقدات اكادميية يعرفها الباحث لدعم وجهة نظره بشأن مشك لة معينة ، وهناك تعريف يرى ا

، او فرضياته ، او االجابات املقبلة املتوقعة عن اسئلته ، وهي تعد حقائق عامة مسلم بصحتها 

ا ، اواقامة الدليل عليها ، او يعرف  عموما يف جمال معرفة الباحث ، من دون ان حيتاج اىل اثبا
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أنه تفسري مواقف السلوكيات ، او ظواهر ، او وقائع معينة حدثت او سوف حتدث ، فالفرض ب

ظن كما يراه ، والظن هو معرفة ادىن من التطبيق ، متثل الشك ، وال تصل اىل املستوى العلم او 

هو االعتقاد الراجح مع احتمال الصدق ، اما عبيدات فيعرفه بأنه حلول مؤقتة او تفسريات مؤقتة 

  )1(.يضعها الباحث حلل مشكلة البحث فهو اجابة حمتملة عن اسئلة البحث  

  )2("هو مجلة ختمينية توضح العالقة بني متغريين او اكثر ) "1964(وعرفه كيلنجر
جواب مسبق يوضع من  ، أي"الفرضية"البحث عن أجوبة مسبقة لألسئلة وصياغتها هو ما يعرف ب 

  البحث   طرف الباحث قبل بداية
إذن، ميكن اإلجابة عنها يف شكل فرضية، واليت هي، كما يقول موريس ) املؤقتة(صياغة اإلشكالية  بعد

عبارة عن تصريح يتنبأ بوجود عالقة بني حدين أو أكثر، أو بني عنصرين أو أكثر من عناصر " أجنرس
ذا املعىن فهي متثل ركيزة الطريقة ا. الواقع  ."لعلميةجيب التحقق من الفرضية يف الواقع، و

" شيء أقل ثقة"اليت تعين  hypo بالفرنسية، مشكلة من كلمتني hypothèse الفرضية أو 
  "جواب افرتاضي مبدئي، مقرتح ومؤقت"األطروحة؛ مبعىن  Thesis ومن

ا  Dictionnaire encyclopédique 2000 املنجد املوسوعي الفرنسي ، يعرف الفرضية بأ
اقرتاح ناتج من مالحظة ما جنعله حمل مراقبة عن . للتفكري يف حل مشكلة مااالقرتاح الذي ننطلق منه "

 ".طريق التجربة أو نفحصه عن طريق االستنتاج
عالقة بين  مجل تقرتح وجودعلى شكل  هو الذي يقود إىل صياغة الفرضية) اإلشكالية(السؤال املطروح 

البحث امليداين أو من خالل مالحظات هذه الفرضية جيب التأكد منها سواء عن طريق  .عدة متغيرات
وحتليل ممارسات مهنية معينة، لكن ال بد من التذكري بأن هدف البحث ليس التأكد من الفرضيات بل 

 .فحصها
 تلك فكل العلمي الفرض يف يكمن لالبداع احلقيقي املوطن فان ابداعا العلمي البحث كان اذا

 .علمية فرضيات جمرد البداية يف كانت امنا والقوانني والنظريات العلمية االبداعات
 تسمى االحتماالت أو التوقعات وهذه حللها احتماالت يتوقع فانه مشكلة الباحث لدى يكون حينما

Hypotheses  فرضيات 
 فهي كبريا، جهدا الباحث  من حتتاج لذا العلمي البحث يف جوهرية و حساسة عملية الفرضيات

 البحث جمال يف جديد ختمني و فكرة مبيالد متعلق ألن األمر معارفه و اطالعاته يوسع أن تتطلب
  .العلمي
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 :للفرضية ثالث خصائص أساسية هي :خصائص الفرضيات -
 .التصريح بوجود عالقة بني حدين أو أكثر  ·
 .التنبؤ جبواب مسبق لسؤال البحث  ·
 .الفرض مع الواقع، أي عملية يتم التأكد من خالهلا ملدى تطابق وسيلة للتحقق التجرييب  ·
صياغة فرضيَّات البحث -  

ا تؤدِّي إىل  جيب على الباحث يف ضوء املنهج العلميِّ أن يقوم بوضع الفرضيَّة أو الفرضيَّات اليت يعتقُد بأَّ
ا :تفسري مشكلة دراسته، وميكن تعريف الفرضيَّة بأَّ  

ـهاتفسري مؤقَّت أو حمتمل يوضِّح العوامل أو األحداث أو الظرو  -1 .ف اليت حياول الباحث أن يفهمَ  
ٌ مؤقَّت لوقائع معيَّنة ال يزال مبعزل عن اختبار الوقائع، حىت إذا ما اخترب بالوقائع أصبح من بعد إمَّا  -2 تفسري

ر جمرى الظواهر  ا قانونًا يفسِّ َدَل عنه إىل غريه، وإمَّ عْ ُ .فرضًا زائفًا جيب أن يـ  
ٌ مقرتح للمشكلة موضوع  -3 .الدراسةتفسري  
ختمٌني واستنتاٌج ذكيٌّ يصوغه ويتبنَّاه الباحث مؤقَّتًا لشرح بعض ما يالحظه من احلقائق والظواهر، ولتكوَن  -4

ا .هذه الفرضيَّة كمرشد له يف الدراسة اليت يقوم   
.إجابٌة حمتملٌة ألحد أسئلة الدراسة يتمُّ وضعها موضع االختبار -5  

  مكونات الفرضيات وانواعها

  )1(:مكونات الفرضية :اوال 

هو املتغري املستقل والثاين املتغري  األوليسميان متغريين  أساسينيالفرضية تشتمل على عنصرين 

. التابع ، وان املتغري التابع هو املتأثر باملتغري املستقل ، والذي يأيت نتيجة عنه يف حالة السببية 

و كل ذلك .  أخرواملتغري املستقل لفرضية يف حبث معني قد يكون هو نفسه متغري تابع يف حبث 

نه قد يسمى هذين املتغريين املستقل والتابع ، باملتغري وكذلك فأ. يعتمد على طبيعة البحث وهدفه 

  .  املعاجل واملتغري املقاس 

  أنواع الفروض :ثانيا 

  ) :اسمي جوهري(فرض تقريري أو  -1
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حيدد العالقة بني املتغريات يف شكل تقريري لفظي مثل الفرض القائل بان زيادة القوة العضلية 

 .جديف تؤدي إىل زيادة فاعلية األداء يف الت

ذه الصورة ال ميكن اختباره وحتديد صحته من عدمه لعدة أسباب أمهها    :الفرض 

  .القوة العضلية ليست مركب واحد  –تركيب املتغريات  -

البعد عن التحديد اإلجرائي للظواهر و التحديد الدقيق للعالقة بشكل ميكننا من قياسه  -

 .والتحقق من صحة الفرض 

 :فرض إحصائي  -2

فرض موضوع بشكل إحصائي ميكن اختياره استنباطًا من الفرض التقريري مثل معامل االرتباط هو 

ذا  100أو اصغر من  70بني القوة القصوى وطول اجلذفة يف التجديف لدى العينة اكرب من  و

  .يكون الفرض اإلحصائي التنبؤ بالنتيجة 

  .الفروض اإلحصائية هلذه الطريقة ال ميكن اختيارها  -

  : الفرض الصفري -3
هو عالقة إحصائية بني متغريين تقرر انه ليس هناك عالقة بني املتغريين ويكون هو فرض أساسي  

  .كما يكون له بدائل هلا نفس القوة ونفس االحتمال فيقل التحيز 

  ..                                التوجد عالقة دالة إحصائيا بني الطول والذكاء  -   
  .توجد عالقة بني اجلنس والتحصيل ال  -   
موعة  - ال يوجد فروق ذات داللة احصائية يف متوسط درجات التحصيل الدراسي بني طلبة ا

  ) .ذكور ، اناث ( التجريبية حبسب متغري اجلنس 
موعة  إحصائيةال يوجد فرق ذات داللة  - يف متوسط درجات انتقال اثر التدريب بني طلبة يف ا

  .حبسب مستوىالتجريبية 
  الفروض البديلة  -4
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  :وتشمل على نوعني من الفرضيات مها 
  :الفرضية المتجهة  -أ

ذا النوع من الفرضيات عندما ميلك   أناستنتاج حمدد مثل  إىلحمددة تقوده  أسباباويلتزم الباحث 
  .اجلماعية  األلعابمنه لدى  أعلىالفردية  األلعابمستوى القلق لدى العيب 

   .ارتباط موجب دال إحصائيًا بني السن ومعدل قراءة الصحف اليوميةيوجد 
  .من مستوى القوة لدى العيب السباحة  اعليمستوى القوة العضلية لدى العيب التجديف / مثال

  .مستوى القوة العضلية لدى العيب التجديف اعلى من مستوى القوة لدى العيب السباحة / مثال

  :الفرضية غير المتجهة  –ب 

وهي حاالت معينة تقع بني يدي الباحث بيانات جتعله يتوقع وجود اختالف يف مستوى القلق 

تصاغ  إذيتوقع اجتاه هذا االختالف عند  إنبني االلعاب الفردية واجلماعية ولكنه ال يستطيع 

  .الفرضية غري املوجهة مثل 

  .اعيةاجلم واأللعابالفردية  األلعابيوجد فرق يف مستوى القلق لدى العيب 

  .يوجد فرق يف مستوى القوة االنفجارية للذراع  لدى العيب كرة اليد وكرة الطائرة

 الوثائق عن البحث مرحلة :الثانية المرحلة

 املوجودة (1 )املصادر واملراجع خالل من حبثه بيانات على احلصول الباحث على يتعني
 الالزمة العمليات أهم من وتعترب البيبليوغرافيا، التوثيق أو عملية العملية هذه وتسمى باملكتبات،

 وجهة النظر تعزيز أو الفقرات ببعض االستشهاد أو املعلومات بنقل حبث، وذلك بأي للقيام
 .بالباحث اخلاصة
 :قسمني إىل الوثائق وتنقسم

 واملعلومات احلقائق تتضمن اليت الوثائق تلك وهي.( املصادر ) :واملباشرة األولية األصلية الوثائق  أ
 وهي املعلومات، هذه نقل يف وسيطة ومصادر وثائق استعمال وبدون املتعلقة باملوضوع، األصلية

  ."املصادر " اصطالح عليها نطلق أن جيوز اليت
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ا تستمد اليت العلمية املراجع وهي) املراجع: (املباشرة وغري األصلية غري الوثائق  ب  مصادر من قو
ا أي أصلية ومباشرة، ووثائق  حمل املوضوع واملعلومات عن احلقائق نقلت اليت واملراجع الوثائق أ

 لفظ عليها نطلق أن جيوز اليت وهي ووثائق أخرى، مصادر من جوانبه بعض عن أو البحث،
  ."املراجع"

 :أمثلتها ومن
 املوضوعات، من يف موضوع واملتخصصة العامة األكادميية  واملؤلفات الكتب - 1
  املتخصصة العلمية واملقاالت الدوريات - 2
 اليت واجلامعية العلمية البحوث والدراسات وجمموع املتخصصة، األكادميية العلمية الرسائل - 3

  .أكادميية علمية على درجات احلصول أجل من تقدم
  .والقواميس املعارف ودوائر املوسوعات - 4

 والتفكير القراءة مرحلة :الثالثة المرحلة
 هذه وتأمل تتصل باملوضوع، اليت واحلقائق، األفكار لكافة والفهم االطالع عمليات هي

 .للموضوع التحليلي النظام الباحث ذهن يف حىت يتولد فكريا، عقليا تأمال واألفكار املعلومات
 على قادرا فهمه، يف متعمقا أسراره وحقائقه، لكل مستوعبا املوضوع، على مسيطرا الباحث جتعل

 .منها واألفكار والنظريات الفرضيات استنتاج
 :والتفكير القراءة مرحلة أهداف

 .جل جوانبه على والسيطرة املوضوع، وفهم التخصص يف التعمق   -
 املعلومات من ذخرية كبرية اكتساب أي ومتخصص، قوي التحليل نظام اكتساب -

 .والتحليل التأمل إىل األخري يف تؤدي واحلقائق
 .القوي العلمي األسلوب اكتساب -
 .املوضوع خطة إعداد على القدرة   -
 .واملتخصصة الفنية اللغوية الثروة -
 .الباحث لدى األدبية الشجاعة   -
  :القراءة وقواعد شروط
 .باملوضوع واملراجع املتعلقة واملصادر الوثائق جلميع شاملة واسعة تكون أن -
 .واملصادر الوثائق تقييم على والقدرة الذكاء   -
 .القراءة عملية أثناء والرتكيز نتباهال -
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 .وعشوائية ارجتالية ال ومنظمة مرتبة تكون أن جيب   -
 .القراءة عملية أثناء والنفسية الصحية القواعد احرتام جيب   -
 .للقراءة املناسبة األوقات اختيار -
 .واملرحية الصحية األماكن اختيار -
 .املختلفة القراءات بني ما والتفكري للتأمل فرتات ترك   -
 .والصحية النفسية واالجتماعية األزمات فرتات خالل القراءة عملية عن االبتعاد   -
  :القراءة أنواع
 :الكاشفة السريعة القراءة    - أ
 يف املوضوعات ورؤوس عن الفهارس االطالع طريق عن تتحقق اليت اخلاطفة السريعة القراءة وهي
وعنوانني  فصول وبعض مقدمات على االطالع تشمل كما واملراجع املختلفة، املصادر قوائم

 .واملراجع املصادر
معة واملراجع املصادر قائمة تدعيم تستهدف كما  وآفاق سعة معرفة جديدة، وكذا بوثائق ا

  .والعام الوثائق من واخلاص واملتخصص القيم واجلديد وتكشف املختلفة، وجوانبه املوضوع
 :العادية القراءة  - ب

 ا يقوم السريعة، بواسطة القراءة اكتشافها مت اليت املوضوعات حول ترتكز اليت القراءة وهي
 يف وتدوينها النتائج واستخالص الذكر، القراءة السابقة لشروط وفقا وتؤدة، دوء الباحث
 .بطاقات

 :واملركزة العميقة القراءة   -
 مباشرة وصلة املوضع يف من أمهية هلا ملا اآلخر، البعض دون الوثائق بعض حول ترتكز اليت وهي
والتزاما  صرامة وتتطلب والتأمل، والدقة والتمعن والتكرار يف القراءة الرتكيز يتطلب الذي األمر به،

 .القراءات أنواع من غريها من أكثر
 إطار على التعرف يف يعىن الباحث حيث العادية، القراءة يف عنها املركزة القراءة أهداف وختتلف
ا، املشكلة اليت  العلمية واملناهج الباحثون، تبناها اليت والفروض تناولتها،اليت  الفكرية واآلراء ذا

 اليت املعلومات حيث من مسرية دراسته، تقرير يف والتوضيح االسرتشاد دف وذلك استخدموها،
  .حيتاجها
 املوضوع وتبويب تقسيم مرحلة  :الرابعة املرحلة
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 املوضوع تقسيماتوتتضمن  حبثه، إعداد يف للباحث وحيوية جوهرية عملية وهي
 .ودقيقة واضحة ومنهجية علمية ومعايري أسس واخلاصة، على واجلزئية والفرعية والكلية األساسية

 أو الزمين كالرتتيب ورابطة خاصة، منظمة وفكرة سليم أساس إىل التقسيم عملية ختضع أن فيجب
 ....األمهية

 وواضحا، مانعا جامعا للموضوع، حتديدا والكلية األساسية الفكرة حتديد يعين املوضوع وتقسيم
 و بتفتيت والقيام البحث، مقدمة صورة يف مدخل املوضوع حتديد مث رئيسا، عنوانا وإعطائها

 هيكلة التقسيم يشكل حبيث .خاصة وجزئية فرعية أفكار إىل الفكرة األساسية تقسيم
 الفصول، األبواب، األقسام، األجزاء، )) .واجلزئية الفرعية العنوانني بإعطاء القيام مث البحث، وبناء

 1 ، 2 ، 3 مث...ج ب أ مث....ثالثا ثانيا، أوال، :مث .املطالب .....)).،  املباحث ، الفروع
  :والتبويب التقسيم شروط
 ومن وناجحة، سليمة البحث بصورة لتقسيم إتباعها جيب والقواعد الشروط من جمموعة هناك
 :واإلرشادات والقواعد الشروط هذه
 .جيدة بصورة ونقاط املوضوع وفروع وأجزاء جوانب كافة تأمل يف والشمول التعمق -  1

 .التقسيم والتبويب يف واملنهجية واملوضوعية املنطق على الكلي االعتماد
 .البحث وتقسيم خطة مرونة مبدأ احرتام  3
 .فارغة ملوضوعات وعناوين جتميعا وليس وداال، وحيا حتليليا يكون أن جيب  4
 األساسية والعناوين العناصر واملوضوعات حمتويات بني واالختالط والتداخل التكرار حتاشي  5

 .واخلاصة والعامة والفرعية
 يتساوى كأن وعموديا، أفقيا األساسية والفرعية التقسيمات بني والتوازن التقابل حتقيق ضرورة  6

  .جرا وهلم الفصول فروع وعدد األبواب فصول عدد وكذا األقسام واألجزاء، أبواب عدد ويتوازن
 املعلومات وختزين مجع مرحلة :الرابعة املرحلة

 اليت الفرتة بعد خاصة البحثية، مجع املعلومات عملية واملتالحقة، املتسارعة التقنية التطورات يسرت
 سهولة نقل يف معاملها تبلورت واليت األخريين، العقدين يف " الثورة املعلوماتية " عليها أطلق

 .االتصاالت وسائل عرب وتدفقها املعلومات
معة املعلومات وتعترب  الباحث مجع وكلما للبحث، كمقومات حمورية األساسية، الباحث ركيزة ا
 متطلبات تغطية من متكنه إىل ذلك أدى كلما وممتازة، وبنوعية حديثة املعلومات من عدد أكرب
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معة املعلومات اعتمدت إذا خاصة .ونقاطه فروعه حبثه بكل  تتصف بيانات على قواعد ا
 .واملنطقية والتسلسل واملصداقية بالشفافية
معة املعلومات وتعكس  على والوقوف حول موضوعه، ونشر كتب مبا الباحث إملام مدى ا
 ومتكن حية، أجنبية بلغات معلومات مجع من متكن الباحث إذا خاصة واألفكار، اآلراء خمتلف

 .وموضوعية ترمجتها بدقة من
 :املعلومات مصادر أهم

 :هذا عصرنا يف املعلومات مصادر وأهم
 .) االنرتنت ( االلكرتونية املعلومات شبكة -
  .املتخصصة الدوريات -
 .والندوات العلمية املؤمترات -
 .( والدكتوراه املاجستري ) العلمية الرسائل -
 .املتخصصة العلمية الكتب -
 .الكتب وأمهات املعارف ودوائر والقواميس املوسوعات -
  .واملخطوطات الرتاث كتب -

 :املعلومات ختزين أساليب
 :مها أساسيان أسلوبان فهناك املعلومات، وختزين جلمع بالنسبة أما

 :البطاقات أسلوب  1
 وأقسام أجزاء على حسب ترتب مث متوسطة، أو احلجم صغرية بطاقات إعداد على ويعتمد
 فقط، واحد وجه على فيها للكتابة جمهزة متساوية احلجم، تكون أن ويشرتط البحث، وعناوين
ا حيث من البطاقات املتجانسة وتوضع  يف تكتب أن خاص وجيب واحد ظرف يف الرئيس عنوا
 اسم مثل املعلومات، منه نقلت الذي املرجع أو أو املصدر بالوثيقة املتعلقة املعلومات كافة البطاقة

  .الصفحات أو الصفحة ورقم تارخيها، الطبعة، رقم والنشر، اإلصدار ودار بلد املؤلف، العنوان،
 :الملفات أسلوب  -2

 امللف بتقسيم الباحث متحركة، يقوم مثقوبة أوراق الحتواء ومعد مسيك عالف من امللف يتكون
 اإلضافة الحتماالت فراغات ترك مع البحث املعتمدة، تقسيم خطة حسب على امللفات أو

 .والتعديل التغيري احتماالت أو معلومات مستجدة، وتسجيل
 :منها امليزات من مبجموعة امللفات أسلوب ويتميز
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 .احليز حيث من املوضوع معلومات على الكاملة السيطرة 
 .للضياع تعرضها وعدم املدونة املعلومات حفظ ضمان 
 يف يضيف أو يغري أو يعدل أن الباحث على يسهل حيث املرونة، 

 .املعلومات
 من مجعه مت ملا الباحث، طرف من واملتابعة املراجعة سهولة 

 .املعلومات
 استثنائي كأسلوب أسلوب التصوير ويوجد والتخزين، اجلمع يف األساسيان األسلوبان مها هذان
  .جدا وهامة قيمة معلومات تتضمن الوثائق اليت يف استعماله ينحصر حيث جدا،

 الكتابة مرحلة السادسة المرحلة
 تقسيم يف والتأمل والتفكري واملراجع، القراءة واملصادر الوثائق مجع املوضوع، اختيار مراحل بعد

 صياغة وكتابة مرحلة وهي والنهائية األخرية املرحلة تأيت وختزين املعلومات، مجع ومرحلة البحث
 .النهائية صورته يف البحث

 لقواعد وفقا الدراسة، وذلك نتائج وحترير صياغة يف العلمي البحث كتابة عملية وتتجسد
 دف للقارئ، وجيدة واضحة بصورة وإخراجه وإعالمه دقيقة، ومنطقية علمية منهجية وأساليب

 .املعد العلمي مبضمون البحث إقناعه
 جيب والدعائم من املقدمات جمموعة من وتتكون وحمددة، معينة أهدافا تتضمن الكتابة فعميلة

 نقطتني إىل التطرق جيب ذلك ولبيان الكتابة، أثناء مرحلة ا وااللتزام احرتامها الباحث على
 :مها أساسيتني

 :العلمي البحث كتابة أهداف-  1
 القارئ إعالم هو الكتابة من عملية واجلوهري األساس اهلدف إن :البحث نتائج وإعالم إعالن  أ

 النتائج وإعالن وإجنازه، البحث إعداد وكيفيات عن جمهودات ودقيقة منهجية علمية بطريقة
  .الباحث إليها اليت توصل العلمية
 تفعل كما اجلمالية واألخالقية أو األدبية املتعة أو التشويق تستهدف ال العلمي البحث فكتابة

 البحث مبجهدات القارئ إعالم عملية حتقيق بل تستهدف مثال، واملسرحيات والقصص الروايات
 .النتائج وإعالن
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 بصورة وذلك واحلجج املنطقية، باألسانيد مدعمة :وآرائه الباحث أفكار وإعالن عرض  ب
 حمل املوضوع يف اجلديد العلمي وإبداعه شخصية الباحث إلبراز وواضحة، ودقيقة منهجية
 .الدراسة

 الفرضيات ووضع املالحظة العلمية طريق عن وذلك :العلمية والقوانني النظريات اكتشاف  ج
 علمية قوانني أو جديدة، نظريات استخراج دف وحتليلها وتقييمها، ودراستها املختلفة، العلمية

ا الدراسة حول موضوع  .وإعال
 :العلمي البحث كتابة مقومات-  2
 :العلمي البحث كتابة مقومات أهم من

 وحيوي جوهري مقوم :يف الدراسة وتطبيقه ( البحث مناهج أو ) البحث منهج واعتماد حتديد  أ
 وتركيب وحتليل ترتيب يف منهجية، علمية بطريقة الباحث ويتنقل يسري حيث البحث، كتابة يف

 .بطريقة مضمونة لبحثه العلمية النتائج إىل يصل حىت واحلقائق، وتفسري األفكار
 عملية على واملوضوعية والوضوح والعلمية الدقة إضفاء إىل وصرامة بدقة املنهج تطبيق يؤدي

  .هلا واملنظم املتناسق السري ويوفر ضمانات والتحرير، الصياغة
 :اجليد واملنهجي العلمي األسلوب  ب

 علميا أسلوبا يكون واخلصائص حىت العناصر من العديد يتضمن العلمي البحث يف األسلوب
 :مثل وداال، مفيدا

 .ووضوحها وسالمتها وفنيتها اللغة، سالمة 
 .واملفيد الدال والرتكيز اإلجياز 
 .التكرار عدم 
 .منطقية بطريقة وعرضها واألفكار، املعلومات تنظيم على القدرة 
 .واإلطناب والعمومية الغموض عن والبعد والتحديد والوضوح الدقة 
 .املناسبة األدلة وأقوى بأكرب األفكار تدعيم 
 .املوضوع وعناصر وفروع أجزاء بني والتسلسل التماسك 
 .أخرى فقرة إىل ومن أخرى إىل كلمة من االنتقال عملية يف الربط وجودة قوة 

 .وكتابتها العلمية لصياغة البحوث الالزم اجليد العلمي األسلوب وخصائص عناصر بعض هذه
 على جيب املنهجية، والقواعد الضوابط من توجد جمموعة :والتوثيق اإلسناد وقانون االقتباس قانون احترام  ج

 :االقتباس بعملية القيام عند ا والتقيد العلمي احرتامها الباحث
  .اقتباسها املراد وآراء الغري العلمية والفرضيات واألحكام القواعد فهم يف والفطنة الدقة 
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 البحوث يف باالقتباس اجلديرة العينات اختيار يقتبس، جيب وما منه، يقتبس ما اختيار يف واملوضوعية واجلدية الدقة
 .العلمية

 .واالقتباس النقل عملية يف واهلفوات األخطاء جتنب 
 العينات بني االنسجام وعدم والتعارض وحتاشي التنافر به، يتصل ما وبني املقتبس بني والتوافق االنسجام حسن 

 وسياق املوضوع، املقتبسة
 .أسطر ستة على املباشر احلريف االقتباس أال يتجاوز هو املتفق األقصى واحلد االقتباس، يف والتطويل املبالغة عدم 
 عملية أثناء الباحث شخصية وجود تأكيد البد من بل االقتباسات، ثنايا بني العلمية الباحث شخصية ذوبان عدم 

  .املقتبسة للعينات والتقييم والنقد والتعليق والتقدمي االقتباس، دقة وحسن طريق عن االقتباس،
 :العلمية األمانة  د

 رأي لكل واإلسناد اجليد االقتباس ويف نفسه، وآرائهم إىل الغري أفكار نسبة عدم يف الباحث لدى العلمية األمانة تتجلى
 .املعتمدة املصادر واملراجع يف وعناية بدقة وجودها مكان وبيان األصلي، صاحبها معلومة إىل أو فكرة أو

  :العلمية األمانة وقواعد بأخالقيات التقيد الباحث وعلى
 .ونقلها اآلخرين أفكار فهم يف والعناية الكاملة الدقة

 .األصلية الوثائق على الدائم واالعتماد الرجوع 
 .الذكر السالفة وتوثيق اهلوامش واالقتباس اإلسناد بقواعد التام وااللتزام الكامل االحرتام 
 .طرف الباحث من العلمية واملكانة الذات واحرتام بالشخصية االعتداد 

 .قوة وأصالة العلمية شخصيته ازدادت كلما العلمية، األمانة بقواعد تقيد وكلما
 :الباحث شخصية ظهور  ه

 على الكلي االعتماد وعدم واألحداث، على الوقائع الشخصية وأحكامه اخلاصة آرائه إبراز خالل من ذلك ويتجلى
 يضفي مما األصيلة، وحتليالتهتعليقاته،  خالل من لنا تتضح كما دراسة، أو متحيص دون الباحثني، ونقلها من غريه آراء
 .واألصالة التميز واخلصوصية من نوعا عمله على

 :البحث موضوع في واالبتكار التجديد  و
 وأسس أدلة على املبينة العلمية، واحلقائق يف النتائج اجلديد، وتقدم تنتج أن العلمية البحوث من دائما املطلوب إن

 .علمية وقوانني ونظريات فرضيات صورة وذلك يف حقيقية، علمية
 :والهوامش المصادر

 منها واستفاد الباحث، إليها استند اليت املصادر واملراجع وتنوع عدد مبقدار أساسا البحث وجدية مصداقية مدى تقاس
 .املصادر هذه وتطور حداثة ونوعا، واألهم كما بالفعل

 األوىل، بالدرجة واملراجع واملصادر الوثائق خمتلفمن  مستقاة معلومات من جمموعة هي العلمية البحوث دامت وما
 اإلسناد قواعد استخدام من فإنه البد لكاتبيها، الشخصية اآلراء عن تعرب اليت واألدبية العلمية مثل املقاالت وليست
 طبقا اهلوامش، يف الوثائق وتوثيق
 يضع أن خمتلفة وثائق من معلومات يقتبس عندما الباحث على فيجب .احلديثة املنهجية وأساليب لقواعد

 املؤلف، اسم :مثل الوثائق، ذه املتعلقة كافة املعلومات اهلامش يف يعطي مث الصفحة، اية يف رقما االقتباس اية يف
  .املقتبسة املعلومات فيها اليت توجد الصفحة رقم تارخيها، الطبعة، رقم والنشر، الطبع ومدينة الوثيقة، بلد عنوان
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  البحث العلمي أدوات
 الالزمة والبيانات املعلومات على احلصول عليها يف يعتمد اليت املختلفة، واألساليب والطرق الوسائل جمموعة وهي

 .البحث إلجناز
 وطبيعـة ونوعيـة حجـم حتـدد الـيت هـي أو املشـكلة، املوضـوع طبيعـة فـإن ومتنوعـة، متعـددة البحـث أدوات كانـت وإذا

 هامـا دورا تلعب وعبقريته براعة الباحث أن كما عمله، وإمتام إجناز يف الباحث يستخدمها أن اليت جيب البحث أدوات
  العلمي أدوات البحث استخدام كيفية حتديد يف
   :البحث أدوات أهم ومن 

ويقوم الباحث جبمع البيانـات واملعلومـات عـن كـلِّ مفـردة داخلـة يف نطـاق حبثـه دون تـرك : المجتمع األصلي -
ــا يف قطــاٍع تعليمــيٍّ مــا فإنَّــه جيــب أيٍّ منهــا،  ــة ويف جمتمعهــا احملــيط  ــة يف بيئتهــا اخلارجيَّ ففــي دراســة وظيفــة املدرســة الثانويَّ

ــة يف هـذا القطــاع دون اسـتثناء، وتعــدُّ دراسـة جمتمــع  علـى الباحـث أن حيصــل علـى بياناتــه ومعلوماتـه عــن كـلِّ مدرسـةٍ ثانويَّ
ـة الـيت يتعـرَّض هلـا الباحـث يف الوصـول إىل كـلِّ البحث ككلٍّ من األمور النادرة يف ا ـة نظـراً للصـعوبات اجلمَّ لبحـوث العلميَّ

تمع األصلي وللتكاليف الباهضة اليت ترتتَّب على ذلك   .مفردة من مفردات ا
ولكن مىت يكون ذلك كـذلك؟، هـل خيضـع األمـر لتقـدير الباحـث أو لرغبتـه دون أن يـؤثِّر ذلـك علـى قيمـة حبثـه 

فيعــدُّ الباحــُث مائــة مدرســة مــثالً جمتمعــًا كبــرياً تصـعب دراســته وترتفــع تكاليفهــا، إنَّ هــذا األمــر ال بــدَّ أن يكــون  ودراسـته،
تمــع األصــلي بكـــلِّ مفرداتــه، وبالتــايل ال بــدَّ أن يكــون هـــذا  مقنعــًا بعــرض الصــعوبات الــيت ســـيلقاها الباحــث لــو درس ا

ًا لغريه من  ّ ـة بصـعوبة العرض مبربِّراته مقنعًا علمي الباحثني وقارئي دراسته، فقيمتُها العلميَّة تتوقَّف على مـدى القناعـة العلميَّ
تمع األصليِّ    .دراسة ا

تمــع : العيِّنــة -2 ــا أيسـر تطبيقـًا وأقـلُّ تكلفــة مـن دراسـة ا ـة؛ ألَّ وهـذه الطريقـة أكثــر شـيوعًا يف البحـوث العلميَّ
؛ إْذ أنَّه لـيس هنـاك مـن حاجـة  ًا وخمتـارة بشـكٍل األصليِّ ّ تمـع األصـليِّ إذا أمكـن احلصـول علـى عيِّنـة كبـرية نسـبي لدراسـة ا

تمع األصليَّ املأخوذة منه؛ فالنتائج املستـنبطة من دراسةِ العيِّنة سـتنطبق إىل حـدٍّ كبـري مـع النتـائج املستخلصـة مـن  ميثِّل ا
تمع األصليِّ  ، فالعيِّنة جزء من ا تمع األصليِّ ا ميكن دراسة الكلِّ بدراسة اجلزء بشـرط أن تكـوَن العيِّنـة ممثِّلـةً  دراسة ا و

  .للمجتمع املأخوذة منه
ا على العينة تعريف ميكن :العينة مفهوم بطريقة  اختيارها يتم سةاالدر  جمتمع من جزئية جمموعه أ

 الدراسة جمتمع كامل على وتعميمها النتائج، تلك استخدام مث ومن عليها الدراسة واجراء مناسبة،
 والصفات اخلصائص حيث من الدراسة جمتمع من جزءا متثل فالعينة .األصلي 

تمع وحدات كافة دراسة عن الباحث تغين عندما إليها اللجوء ويتم   ا
 من أفضل هو األصلي الدراسة جمتمع مفردات كامل دراسة أن قائل يقول قد  العينات؟ تستخدم لماذا
تمع من هذا جزء على الدراسة إجراء  يبدو .للتعميم وقابلة واقعية وأكثر دقة أكثر نتائج يعطينا ألنه ا
 يف العينات استخدام إىل اللجوء إىل الباحث تدفع اليت األسباب من هناك العديد أن إال منطقيا، هذا

  التايل يف تتمثل وهي البحث،  موضع الظاهرة دراسة
  :األصلي البحث جمتمع مفردات جتانس -
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  واجلهد والوقت التكلفة ارتفاع -
  واإلشراف الرقابة ضعف -
  األصلي البحث جمتمع مفردات كامل حصر إمكانية عدم -
 األصلي البحث جمتمع مفردات كامل على الدراسة إجراء إمكانية عدم -

  العينة اختيار مراحل
  :مراحل بأربع العينة اختيار عملية تمر

تمع حتديد - ونوعها  الدراسة هدف البداية منذ حيدد أن الباحث على جيب :للدراسة األصلي ا
 حتديدا األصلي رسة ا الد جمتمع حتديد يف يساعد وهذا .الدراسة تشملهم وال تشملهم الذين واألفراد

  .دقيقا وواضحا
تمع بأفراد قائمة إعداد - تمع حتديد بعد يتم وهذا :للدراسة األصلي ا   بدقة للدراسة األصلي ا
 وجيب .الدراسة عينة اختيار يتم األصلي، الدراسة جمتمع مفردات مجيع حصر بعد: ممثلة  عينة اختيار -
 النتائج على تعميم يتم أن ميكن حىت صادقا متثيال الدراسة جمتمع متثل العينة أن من التأكد يتم أن

تمع   .األصلي ا
 :العينة بثالثة عوامل هيينبغي أن يكون حجم العينة املختار مناسبا وكافيا، ويتحدد حجم  -

تمع األصلي   - أ    .طبيعة ا
  .نوع تصميم البحوث  - ب
  .درجة الدقة املطلوبة  - ت

  :أنواع العيِّنات
  :تتوفر العينات على جمموعة من األنواع تتلخص فيما يلي

الشروط الختيار عينة عشوائية ممثلة للمجتمع األصلي ينبغي أن يوفر الباحث : العينة العشوائية
اليت تضمن أن يكون لكل عنصر أو فرد من أفراد العينة نفس الفرص لكي يكون عضوا يف العينة، كما 

قد تستخدم جداول إحصائية لألعداد العشوائية، ويتلخص استخدامها يف أن يعطي الباحث ألفراد 
تمع األصلي أرقاما مسلسلة مث يبدأ يف أي نقطة يف جدول األعداد العشوائية،  ويقرأ األعداد بالرتتيب ا

يف أي اجتاه أفقي أو رأسي أو قطري، وحينما يقرأ عددا يتفق مع الرقم على بطاقة فرد من األفراد، فإن 
 .الباحث خيتار هذا الفرد يف العينة، ويستمر الباحث يف القراء ة حىت حيصل على العدد املطلوب للعينة

 :العينة العشوائية البسيطة: الفرع األول-
تمع فرص متكافئة يف االختيار أي أنه ليس ...و هي العينة اليت يتم اختيارها حبيث يكون لكل مفردة من مفردات ا

حيث توضع , و هناك أساليب عديدة الختيار العينة العشوائية من بينها طريقة القرعة...هناك حتيز ينتج من االختيار
يسحب منها عدد من الوحدات املطلوبة دون متييز بني , األوراق يف صندوق أو كيس مثال و بعد خلطها جيدا
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تمعات الكبرية...األوراق ا من الناحية الفنية ال حتقق ...و لكن هذه الطريقة عسرية التطبيق خصوصا مع ا كما أ
ية فإن الفرص تزداد يف إمكان. ذلك ألنه عند سحب أحد األوراق من الصندوق, الفرص املتكافئة متاما يف االختيار

 .اختيار كل واحدة من األوراق املتبقية نظرا ألن عدد األوراق الكلي قد قل
فإن مجيع , و على ذلك فقد أعد العلماء جداول األرقام العشوائية لتيسر عملية االختيار العشوائي و يف هذه احلالة

تمع األصلي ترتب ترتيبا مسلسال حبيث حتتوي األوراق املعطاة على رقم   .اخل.....3.2.1مفردات ا
فإن , مث يستخدم جدول األرقام العشوائية لتحديد احلاالت املختارة للعينة هذا و عند استخدام جدول األرقام العشوائية

  ...).رأسي أو مبيل, أفقي(الباحث خيتار إي نقطة يف اجلدول مث يقرأ األرقام يف أي اجتاه 
   -:العينة العشوائية البسيطة 

تمع فرصة متساوية لكي يتم اختياره يف العينة ، ويشرتط  وهي العينة اليت يتم اختيارها بطريقة يكون فيها لكل فرد يف ا
تمع  فيها تمع معروفني وحمددين ، كما جيب ان يكون هناك جتانس بني افراد ا أي ان ان يكون مجيع افراد ا

تمع غري متباينة ، فمثالً اذا   ا افراد ا كان جمتمع الدراسة هو طلبة كلية الرتبية االساسية فأن اخلصائص اليت يتصف 
تمع متباين وليس متجانسًا ألنه حيتوي طلبة سنوات خمتلفة    .اوىل ، ثانية ، ثالثة ، رابعة : هذا ا

  :ويتم اختيار العينة العشوائية البسيطة بأسلوبني 
  : القرعة -أ 

تمع بورق متشابه متامًا مك تمع ، وتوضع هذه  أفرادتوب على كل ورقة منه رقم ميثل فرداً من حيث يتم متثل افراد ا ا
تستويف احلجم املقرر هلذه العينة ، اال ان هذه الطريقة  أن إىلالعينة  أفراداألوراق كلها يف كيس وختلط جيداً وخيتار منها 

ة من مجيع الوجوه ، فضالً على ا تمع  حتتاج اىل جمهود يف تكوين قطع من الورق متشا ا طريقة غري عملية اذا كان ا
  . كبري 
  - :جداول االرقام العشوائية  -ب 

ا ارقام عشوائية كثرية خيتار الباحث منها سلسلة من االرقام العمودية او االفقية ، مث  وهي عبارة عن جداول يوضع 
تمع االصلي االفراد الذين هلم نفس االرقام اليت اختارها من  اجلدول ويكون هؤالء االفراد هم العينة املختارة خيتار من ا

  .وهذه الطريقة ابسط واكثر دقة من طريقة القرعة 
 :العينة العشوائية المنتظمة:الفرع الثاني -

تمع األصلي يف هذه احلالة إىل جمموعات متساوية العدد أو الفئات  تمع مثال يتكون من (يقسم ا  100إذا كان ا
تمع يقسم إىل جمموعات متساوية 10من مفردة ويراد عينة  واملهم يف حالة العينة العشوائية املنتظمة هذه أن ) فإن ا

موعة األوىل وعلى ذلك فإن الوحدات املتتالية اليت ستنضم  يتم اختيار املفردة األوىل عشوائيا من بني وحدات ا
 .امهو الفاصل بني األرق 10معناه أن العدد .اخل...36.26.16.6ستكون

 :العينة العرضية: الفرع الثالث 
تمع األصلي متثيال صحيحا و , هذا النوع من العينات خيتلف عن األنواع السابقة من حيث أن العينة العرضية ال متثل ا

فالباحث يف هذه احلالة يأخذ العينات بطريقة الصدفة أي حيصل على معلومات من الذين .إمنا متثل العينة نفسها فقط



36 
 

و طبعا فإن نتيجة هذه العينات ال تعكس الواقع للمجتمع األصلي و إمنا تعطي فكرة عن جمموع األفراد . ميصادفه
 .الذين أخد منهم الباحث املعلومات املتجمعة لديه

 :العينة العنقودية: الفرع الرابع  -
ن وحدات طبيعية متقاربة مكانيا تكون وحدات العينة يف مثل هذا النوع من العينات كبرية الشبه من العناقيد اليت تكو 

 .أو زمانيا مث جيري اختيار عدد معني من أفراد كل وحدة معيارية أو عنقود و ذلك وفق أسلوب بسيط أو عنقودي
لدراسة معدل دخل أسرة يف مدينة ما فإننا خنتار عينة عنقودية تكون فيها أحياء املدينة مبثابة عناقيد مث نقسم كل :مثال

من العمارات خنتار من كل منها عدد معني مت الشقق و ندرس دخل األسرة املقيمة يف هذه الشقق حي إىل جمموعة 
  .و بذلك نكون قد حصلنا على عينة عنقودية

   -:العينة العشوائية الطبقية 
تمع مث يتم االختيار العشوائي  تمع اىل فئات او طبقات متثل خصائص ا ضمن كل وهي العينة اليت يتم فيها تقسيم ا

  . فئة او طبقة
تمع وعدم  وختتلف العينة العشوائية الطبقية عن العينة العشوائية البسيطة يف ان العينة العشوائية البسيطة تشرتط جتانس ا

تمع غري املتجانس وتكونه من فئات خمتلفة    .تباينه ، اما العينة العشوائية الطبقية فهي تناسب ا
  :يف اختيار حجم هذا النوع من العينات وهناك ثالثة مستويات للدقة 

  التوزيع املتساوي  –أ 
  التوزيع املتناسب  -ب 
  التوزيع االمثل  -جـ 

   -:العينة العشوائية ذات المراحل المتعددة 
تمع االصلي اىل فئات او عناصر ، وهذه تستعمل كوحدات  يعتمد هذا النوع من العينة على تقسيم الوحدات يف ا

وحدات اولية ، ويف بعض االحيان قد خنتار العينة من هذه الوحدات وهذه تسمى العينة ذات املراحل  معاينة تسمى
  .الواحدة 

اما العينة ذات املرحلتني فتتم على مرحلتني اوهلما هي اختيار عينة عشوائية بسيطة من الوحدات االولية مث خنتار عينة 
ية ، مثال عليها اذا اردنا دراسة املتاجر يف مدينة معينة وفرضنا ان هذه عشوائية من بني الوحدات الثانوية لكل وحدة اول

قطاعات مثالً من العشرة املوجودة يف املدينة ) 4(قطاعات تكون اول مرحلة هي اختيار )  10( املدينة تتكون من 
ربع قطاعات فان العينة يف وهذه تسمى عينة ذات مرحلة واحدة ، اما اذا اخرتنا عينة عشوائية من املتاجر املوجودة باأل

هذه احلالة تكون ذات مرحلتني وميكن زيادة املراحل حسب ظروف الباحث ، وتتميز العينة العشوائية ذات املراحل 
تمع االصلي كبري ا اقتصادية اذ ان مالحظة فئات من املفردات اكثر سهولة ، اقل كلفة خاصة اذا كان ا   .املتعددة با

ا لكن احتمال اخلطأ  يف هذا النوع من العينات اكرب مما حيدث يف العينة العشوائية الطبقية ، اضافة اىل ان حتليل بيانا
  .احصائيًا يتطلب استعمال اساليب اكثر تعقيداً 

  -:العينة العشوائية المنتظمة 
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تكون املسافة بني كل تعد طريقة من طرق االختيار العشوائي ، لكنها ال تعطي فرصًا متساوية لألفراد يف الظهور ، و 
  .لذلك اطلق عليها تسمية ذات الفرتات املتساوية وحدة من وحدات العينة اليت يتم اختيارها ثابتة ، 

  :ومثاهلا 
تلميذ ، فوفق هذا االسلوب ) 500( تضم ) اطار( تلميذاً من قائمة )  50( لنفرض ان باحثًا يريد ان خيتار عينة من 

يبدأ به )  10 – 1( مث خيتار بطريقة عشوائية رقمًا بني )  10( املسافة او الفرتة وهي ليحدد  50على  500يقسم 
  .وهكذا … ،  27،  17،  7عندئذ يسحب من القائمة )  7( ولنفرض ان هذا الرقم هو 

ا شبه عشوائية اذ يتم اختيار الفرد األول ا توصف با فقط عشوائيًا  وخنتار هذه العينة لسهولة اختيار افرادها ، اال ا
  .فيتحدد بذلك موضوع باقي االفراد 

 .أساليب جمع البيانات و المعلومات
  بعد اإلملام بأساليب اختيار العينات نتطرق ألن إىل بعض وسائل مجع املعلومات عن طريق االستبيان املقابلة و

 .املالحظة و هذه األنواع الثالث ميكن أن يعتمد عليها كل متخصص يف مهنته
  .االستبيان :أوال
 .تعريف االستبيان: 

يعرف االستبيان بأنه جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني يتم وضعها يف إستمارة ترسل ألشخاص املعنيني عن 
طريق الربيد أو جيري تسليمها باليد متهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها و بواسطتها ميكن التوصل إىل 

 .عن املوضوع و تأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غري مدعمة حبقائقحقائق جديدة 
و األسلوب املثايل يف االستبيان هو أن حيمله الباحث بنفسه إىل األشخاص ويسجل بنفسه األجوبة و املالحظات اليت 

  (1.(تثري البحث
  :االستبيان انجاز خطوات

ضوء موضوع البحث ومشكلته ومن مث حتديد حديد األهداف املطلوبة من عمل االستبيان يف -1-
 .البيانات واملعلومات املطلوب مجعها

 . ترمجة وحتويل األهداف إىل جمموعة من األسئلة واالستفسارات -2-
اختيار أسئلة االستبيان وجتربتها على جمموعة حمدودة من اإلفراد احملددين يف عينة البحث إلعطاء  -"3

الفهم والشمولية والداللة وكذلك كميتها وكفايتها جلمع املعلومات رأيهم بشأن نوعيتها من حيث 
املطلوبة عن موضوع البحث ومشكلته ويف ضوء املالحظات اليت حيصل عليها فإنه يستطيع تعديل 

 . األسئلة بالشكل الذي يعطي مردودات جيدة
  . تصميم وكتابة االستبيان بشكله النهائي ونسخه باألعداد املطلوبة- 4
يع االستبيان حيث يقوم باختيار أفضل وسيلة لتوزيع وإرسال االستبيان بعد حتديد األشخاص توز - 5

 . واجلهات اليت اختارها كعينة لبحثه
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متابعة اإلجابة على االستبيان فقد حيتاج الباحث إىل التأكيد على عدد من األفراد واجلهات يف اجناز - 6
 .  إرسال بنسخ أخرى منه خاصة إذا فقدت بعضهااإلجابة على االستبيان وإعادته وقد حيتاج إىل

جتميع نسخ االستبيان املوزعة للتأكد من وصول نسخ جديدة منها حيث البد من مجع ما نسبته  -7
ا 75%  . فأكثر من اإلجابات املطلوبة لتكون كافية لتحليل معلوما

 .أنواع االستبيانات
 :و ميكن تقسيمها إىل ما يلي : الستبيانات عدة أنواعل

 :من حيث طرح األسئلة1 – 
 :االستبيانات المغلقة –أ 

و قد .اخل"...غري موافق"أو"موافق""ال"أو"نعم"تكون إلجابة فيها على األسئلة يف العادة حمددة بعدد من اخليارات مثل 
يب أن خيتار من بينها اإلجابة املناسبة  .يتضمن عددا من اإلجابات و على ا

 :و ميتاز هذا النوع من االستبيانات مبا يلي
ل - سؤوَ ُ  .سهولة تفريغ املعلومات من امل
 .قلة التكاليف -
 .ال يأخذ وقتا طويال لإلجابة على األسئلة -

يب الجتهاد ألن األسئلة موجودة و عليه اختيار اجلواب املناسب فقط   .ال حيتاج ا
 :تلخص فيما يليأما العيوب هذا النوع من االستبيانات فت

يب صعوبة يف إدراك معاين األسئلة -  .قد جيد ا
يب إبداء رأيه يف املشكلة املطروحة -  .ال يستطيع ا
 :االستبيانات المفتوحة-ب

و يتميز هذا النوع من االستبيانات بأنه يتيح الفرصة للمجيب على األسئلة الواردة يف االستبيان أن يعرب عن رأيه بدال 
 :و يتميز هذا النوع بأنه. و حصر إجابته يف عدد من اخليارات من التقيد

 .مالئم للمواضيع املعقدة *
 .يعطي معلومات دقيقة *
 .سهل التحضري *

 :أما عيوبه فهي أنه
 .يكلف الكثري *
 .صعب يف حتليل اإلجابات و تصنيفها *
 :المفتوحة- االستبيانات المغلقة -)ج

و , جمموعة من األسئلة منها مغلقة تتطلب من املفحوصني اختيار اإلجابة املناسبة هلاهي نوع من االستبيانات تكون 
و للمفحوصني احلرية يف اإلجابة و يستعمل هذا النوع عندما يكون موضوع ‘ جمموعة أخرى من األسئلة مفتوحة

تاز هذا النوع من و مي. البحث صعبا و على درجة كبرية من التعقيد مما يعين حاجتنا ألسئلة واسعة و عميقة
 :االستبيانات بأنه
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 .أكثر كفاءة يف احلصول على معلومات *
  .يعطي للمجيب فرصة إلبداء رأيه *

 :من حيث طريقة التطبيق - 2
االستبيان املدار ذاتيا من قبل املبحوث و هو الذي قد يرسل بالربيد أو يوزع عرب صفحات اجلرائد أو يبث عرب  -أ

 .يف هذه احلالة فإن املبحوث هو الذي يتصرف و جييب على األسئلة املطروحة من تلقاء نفسهو . اإلذاعة و التلفزة
 .االستبيان املدار من طرف الباحث -ب

 :من حيث عدد املبحوثني -3
 .هناك استبيان تعطي للمبحوثني فرادى -أ

  .هناك استبيانات توزع على املبحوثني و جمتمعني -ب
 .مزايا و عيوب االستبيان

 :ايا االستبياناتمز 
 .تكاليفها ليست مرتفعة -*
 .تتطلب مهارة أقل من املقابلة -*
 .نستطيع إيصاهلا ألعداد كبرية من الناس -*
 .متنح فرصة للمبحوث للتفكري يف األسئلة بعمق أكثر منه من املقابلة -*
 .ال حتتاج لعدد كبري من األشخاص جلمعها -*
 .وصول إليهمميكن إيصاهلا إىل أشخاص يصعب ال -*
 .ميكن أن حنصل عن طريقها على معلومات حساسة قد ال يستطيع املبحوث قوهلا مباشرة للباحث-*

 .يسهل حتليل نتائجها -*
ا -*  .تتوافر فيها ظروف أفضل لتقنني املعلومات و ذلك من خالل صياغة األسئلة و مضمو
 .تستخدم يف البحوث اليت حتتاج إىل بيانات حساسة و حمرجة -*

 :عيوب االستبيانات
 .ال تعود نسبة كبرية من االستبيانات اليت تذهب بالربيد -*
تمعات األمية -*  .ال ميكن استخدامها يف ا
 .قد ال يفهم املبحوث بعض األسئلة -*
يب -*   .ال يستطيع الباحث أن يعرف ردود فعل ا
 .املالحظة: ثانيا

طريقة املالحظة بشكل علمي و موضوعي على ميوله و قدرته على متييز تعتمد مقدرة البحث العلمي على استخدام 
 .بني األحداث و الربط بينهما يف تدوين مالحظاته

 .تعريف المالحظة  -2
املالحظة أداة من أدوات البحث العلمي و اليت يتم بواسطتها مراقبة و مشاهدة الظاهرة كما هي يف الواقع و التعبري 

ا و كيفا و هي أداة هامة يستخدمها الباحثون للوقوف على الظاهرة يف وضعها الطبيعي التلقائي دون أن  عنها كمً
ا أو طبيعة العالقات الناشئة بني أجزائها و البد من , يكون هناك تدخل من قبل الباحث يف معادلة الظاهرة أو مفردا
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اهد أن يوجه اهتمامه و انتباهه إىل ما يود القول أن املالحظة حتتاج إىل تدريب و مترين و تركيز كبري ليستطيع املش
 (2(لذلك فإن املالحظة تعتمد بشكل كبري على احلواس و خاصة حاسة النظر, دراسته

 .أنواع المالحظة
 :المالحظة المنظمة -أ

و "حتويلها إىل رموز"هي تلك املشاهدات اليت يقوم بواسطتها اختيار و تسجيل الظاهرة يف وضعها الطبيعي و ترميزها 
ذلك أن عملية اختيار السلوك مراقبته هي خطوة اإلستباقية األوىل ليتم بعدها تسجيل املالحظات عن هذا السلوك 

 .بطريقة علمية تأخذ شكل الرموز االصطالحية
 :المالحظة البسيطة -ب

احلصول  هي مالحظة استطالعية و استكشافية ال يكون هلا حتضري مسبق و ال ختضع للضبط العلمي و اهلدف منها
على معلومات و بيانات أولية عن الظاهرة لتكوين فكرة أو تصوير مبدئي و غالبا ما يكون جمال املالحظة غري حمدد 

 .لذلك تكون مشاهدات عابرة و كمقدمة للدراسات العميقة الالحقة,بشكل دقيق فيما يتعلق بالظاهرة أو السلوك
 :المالحظة بالمشاركة -ج

يها الباحث بدور املشارك الفعال يف اجلماعة و أمناطهم املعيشة و تقمص أدوارهم و العادات عبارة عن مالحظة يقوم ف
م  ة التقاليد و نظام احلياة حبيث يصبح و كأنه أحد أفراد اجلماعة باإلضافة ملشاركة الباحث للجماعة يف أكلهم و شر

وف و األحداث جيعل من مالحظاته ذات قيمة و لباسهم و الباحث هنا يف الواقع بتفاعله املباشر و معايشته للظر 
  علمية عالية يف صدقها و دقتها و موضوعيتها لذلك فهو مشارك و مالحظ يف آن واحد

 :المالحظة غير المشاركة -د
و هي عكس املالحظة املشاركة ففي هذا النوع من املالحظة فإن الباحث يقوم بدور املراقب أو املتفرج سواء كان عن 

و سواء كان بشكل مباشر أو من وراء الستار حبيث ال يتفاعل الباحث مع الظاهرة و هو يستخدم هنا قرب أو بعد 
  .احلواس مثل النظر و السمع بشكل أكرب

 .مزايا و عيوب المالحظة-3
 :مزايا المالحظة-أ

تعرف على الظواهر قد تكون املالحظة من أكثر وسائل مجع املعلومات فائدة لل, يف الكثري من الظواهر و احلوادث -
 .أو احلادثة

م على وضعها الطبيعي - شرط أن ال يكونوا قد اصطنعوا , عدم االعتماد على ما يدليه املبحوث بل أخد تصرفا
 .بعض التصرفات عند إدراكهم أن الباحث يقوم باملالحظة

مع املعلومات مثل دراسة ظواهر هناك بعض النواحي اليت ال يستطيع فيها استخدام أسلويب املقابلة و االستبيان جل -
 .الطبيعية أو بعض احليوانات و بالتايل يعترب أسلوب املالحظة هو األكثر مالئمة

 .تسمح بتسجيل السلوك أو التعرف على احلادثة فور وقوعها -
 :عيوب المالحظة -ب 
ألمر أن ينظر الباحث ففي بعض احلاالت يتطلب ا. قد تستغرق وقت طويل و جهدا و تكلفة مرتفعة من الباحث -*

 . فرتة طويلة حىت تقع احلادثة
  .قد يتعرض الباحث للخطر يف بعض أنواع الدراسات نثل السجن أو القبائل البدائية -
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التحيز من قبل الباحث الذي يكون مقصود بسبب تأثره باألفراد أو أن يكون حتيز غري مباشر عن طريق عدم جناح  -
 .الباحث يف تفسري ظاهرة ما

  .التحيز من قبل املبحوثني إذا ما أدركوا وقوعهم حتت تصرف عملية املالحظة -
هناك بعض احلاالت اخلاصة بأفراد و اليت قد يكون من الصعب على الباحث استخدام أسلوب املالحظة فيها مثل  -

  .العالقة الزوجية
 .المقابلة : ثالثا

ا تعد . و البيانات يف دراسة األفراد و اجلماعات اإلنسانيةتعترب املقابلة من األدوات الرئيسية جلمع املعلومات  كما أ
 .من أكثر مسائل مجع املعلومات شيوعا على البيانات الضرورية ألي حبث و املقابلة ليست بسيطة بل هي مسألة فنية

 .تعريف المقابلة -أ
تساؤالت اليت حتتاج إىل إجابات من قبل املقابلة عبارة عن أداة من أدوات مجع املعلومات يقوم فيها الباحث بطرح ال

املبحوث و ذلك من خالل حوار لفظي أو على شكل استبيان لفظي أو قد يكون بني شخصني أو أكثر إما وجها 
ذلك أن التطور التكنولوجي . لوجه أو من خالل وسائل اإلعالم املرئية و البث املباشر عرب استخدام األقمار الصناعية

األدوات و جعل كل منها يسرو سهولة يف إجراء املقابالت عرب احملطات املرئية و املسموعة دون قد انعكس على هذه 
إذن املقابلة هي عبارة عن حوار و تفاعل لفظي شفوي يتم بني .وجود عناء كبري و أيضا قصر مسافة و اختصار الزمن

  .الباحث و مبحوثني يف وقت واحد لكن ليس بالضرورة يف مكان واحد
 .أنواع المقابلة -ب

ا مث جمتمع الدراسة أو العينة و تعتمد  تأخذ املقابلة أشكاال و أنواعا متعددة حسب اهلدف منها و نوع الدراسة و ميدا
 :لذلك فإن املقابلة ميكن تصنيفها حسب األنواع التالية, على نوع األسئلة و طريقة اإلجابة عنها

 :رائهاالمقابلة حسب الهدف و الغاية من إج– -أ 
 :المقابلة المسحية -

اهلدف منها عمل مسح الجتاهات الرأي العام حول موضوع ما و يتم بطرح جمموعة من األسئلة املنتقاة على عينة منقاة 
 (2(حسب أي معيار و إمنا بطريقة صدفية عرضية

 :المقابلة اإلرشادية التوجيهية-
دف إىل إرشاد املبحوث إ ىل السلك الصحيح و هذا النوع ميارسه املرشدون النفسيني يف يتم فيها مقابلة املبحوث و 

 .املدارس و اجلامعات حول قضايا أكادميية مثل إرشاد الطالب إىل املواد املطلوبة يف خطته الدراسية
 )العالجية(المقابلة اإلكلينيكية  -

التأهيل النفسي و ميارسه األطباء يكون اهلدف منها عالجي و غالبا ما يستخدم هذا النوع من املقابالت يف مراكز 
النفسانيني باإلضافة إىل املقابالت يف العمل و تصحيح األخطاء و تقييم األداء الفردي و اجلماعي للقوى البشرية 

 .العاملة و حماولة تقدمي حلول للمشكالت العالقة من خالل احلوار و النقاش و املشاركة
 :عليها المقابلة حسب تصميم األسئلة و اإلجابة-ب
 :مقابلة ذات أسئلة مفتوحة -

 .األسئلة حسب ما يراها املبحوث و بلغته و بطريقته اخلاصة و قد تكون طويلة أو قصرية
 :مقابلة ذات أسئلة مغلقة -
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 .اخل وبناءا عليه يكون تصنيف املعلومات و حتليلها سهال....موافق أو غري موافق, صح أو خطأ, اإلجابة بنعم أو ال
 :ذات أسئلة مغلقة مفتوحةمقابلة  -

صح أو خطأ مث يكون مثال و ملاذا؟مما جيعل املبحوث جييب بطريقة مفتوحة و هي عبارة عن مزيج ,اإلجابة بنعم أو ال 
 .من النوع األول و النوع الثاين

 )غير المقننة(المقابلة الحرة -د
ملقابلة فهو يسأل كما يراه مناسبا و حسب ال يوجد أسئلة لطرحها و إمنا يرتك موضوع األسئلة للشخص الذي جيري ا

يب تكون له احلرية يف اإلجابة بطريقة خاصة   .جمريات املقابلة و ا
 :المقابلة حسب الطريقة التي تتم بها  - ج
 )شخصية(وجه لوجه -
 .مقابلة تعتمد على النطق و السمع: مقابلة بواسطة التليفون -
 و هذه تتم يف وقت واحد لكن يف أماكن خمتلفة:و استخدام األقمار الصناعية مقابلة بواسطة التلفزة و البث املباشر -
 .مزايا و عيوب المقابلة -3

  :مزايا المقابلة
تساعد الباحث يف شرح األسئلة و جييب املبحوث عليها بدقة و بالتايل تقل األخطاء شريطة أن يكون الباحث  -

 .حمايدا
 .ال يعرف القراءة و الكتابةاملقابلة مفيدة جدا إذا كان املبحوث  -
 .تزود الباحث مبعلومات إضافية عن املوضوع و تساعده على فهمه جيدا -
 .نسبة اإلجابة على الردود تكون أعلى من إجابات االستبيان -
 .تتميز بفهم حقيقي و تشخيص للمسائل اإلنسانية -
 .حتدد املقابلة الشخص الذي جييب على األسئلة-
 .ودة للمبحوث لتكملة بعض األسئلة أو توضيح بعض اإلجاباتميكن للباحث الع -
 .يستطيع الباحث التحكم يف مدة املقابلة بالعمل على إطالتها أو تقصريها وفقا ملا تقتضيه الظروف -

 :عيوب المقابلة
 .فهي حتتاج إىل وقت طويل و جمهود شاق للحصول على البيانات الالزمة, البطء -
 .مجة نابعة من رغبة املبحوث يف تضخيم األحداث يواجه الباحث صعوبات -
 .ألن الباحث قد يتعني عليه االنتقال ملقابلة أشخاص معنيني,تعترب املقابلة مكلفة ماليا -
 .حتتاج املقابلة إىل وقت كبري لتحديد املواعيد -
 . إن جناح املقابلة يعتمد على رغبة املستجوب و قدرته على التعبري بدقة عن ما يريد اإلفصاح عنه -
  

  :قائمة المراجع
   18، ص 2018حممود امحد درويش، مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية، مؤسسة األمة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
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