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 مقدمة:

يواجه  طلبة السنة أوىل جذع مشرتك مجيع التخصصات صعوابت مجة يف استيعاب الكثري من  
أثناء إعداد حبوثهم العلمية مبختلف أنواعها واليت  العديد من املشاكلاملفاهيم واملصطلحات ، كما يواجهون 
 يمة.حتتاج إىل منهجية علمية صحيحة وسل

 شاملة و عامة مادة فهي حمدد، نظامي مضمون هلا اليت املواد كسائر مادة ليست فاملنهجية 
 و   علمي جمال كل طبيعة مع مراعاة كل العلوم  بني املشرتك القاسم فهي العلمية، جماالت املعرفة لكل

 مع لتعاملا يف املنطقي العلمي األسلوب و الطريقة الّدارس إعطاء إىل فهي هتدف خصوصياته،
 و      البحث العلمي، إلجناز الالزمة املعرفة على احلصول وطرق أبدوات تزوده و ،املختلفةاملواضيع 

 .احملصلة املعلومات تلك استعمال كيفية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            يعرض                                                       كيف و يكتب كيف يبحث، كيف يفكر، كيف الطالب املنهجيةتعلم  
 دراسة وحتليل الظواهر املدروسة يف سديدا استخداما الفكرية يستخدم قدراته كيف و يناقش كيف و 

 عرض مث كيفية من و هلا، املناسبة احللول عن يبحث كيف و املعروضة، األحداث و الوقائع من خالل
العلمي  ومن هذا املنطلق مت إدخال مقياس منهجية البحث. مقنع أسلوب و علمية بطريقة احلل هذا

 ضمن برانمج التعليم العايل ، الشيء الذي يتيح للطلبة تلقي األصول املعتمدة يف حترير األعمال العلمية.
 احملاضرات إىل حتقيق جمموعة من األهداف نوجزها فيما يلي: نسعى من خالل  هذه 
 ث علمي؛ الطالب على معرفة املفاهيم واألسس و املصطلحات اليت يقوم عليها أي حب مساعدة .1
د الطالب ابألدوات اليت متكنه من القراءة التحليلية والنقدية للبياانت واملعلومات املتحصل إليها من ي.تزو 2

 الوصول إىل احلقيقة العلمية الصحيحة والسليمة،
 ،احلقيقة العلمية املطلوبة ساعد الطالب على تنمية قدراته و مهاراته يف الوصولم. 3
 ضمان فعالية الدراسات التطبيقية وذلك بوضعها يف إطار منهجي صحيحمساعدة الطالب على . 4

 وسليم.
 منهجية البحث العلميحماور مقياس                                         

 األول : مدخل  إىل منهجية البحث العلمي  احملور
 الثاين : مناهج البحث العلمي احملور
 الثالث: البحث العلمي احملور
 الرابع:أدوات مجع البياانت احملور
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 البحث العلمي  إلى منهجية : مدخل  األول حورالم 
 

نهجية البحث العلمي على درجة كبرية من األمهية ابلنسبة لألحباث العلمية، والسبب يف ذلك هو متعتبر  
وضوعات اإلنشائية أو حاجة أي حبث علمي للدقة والتنظيم، فالبحث العلمي ليس كغريه من املقاالت الصحفية أو امل

وينطوي عليه الكثري من النتائج املرتبطة حبياة البشر أنفسهم، لذا شرع العلماء مهم  األخبار النصية، فاألمر جد 
واخلرباء العلميون حنو إجياد منهجية للبحث العلمي يسري على درهبا الباحثون، ولكن ينبغي هنا أن ننوه أبن املنهجية 

ية خلطة البحث، وليس يف جممل البحث، فال ينبغي أن يكون هناك حبث مشابه لآلخر، تكون يف اخلطوط الرئيس
ابلكلية للمقاييس واملعايري العلمية، فالبحث العلمي جيب أن يتميز ابالنفرادية واجلديد يف املنت،  مناف فهذا األمر

ى مجيع ما يتعلق مبنهجية البحث عل مبينما املنهجية هي عبارة عن ترتيب لعمل البحث، وسوف نتعرف يف هذا املقا
 .العلمي؛ ملساعدة الطالب يف إعداد األحباث والرسائل العلمية

وإجراءاهتا من األمور األساسية اليت جيب على الباحث العلمي أن يعرفها، حيث  البحثمنهجية  وعليه فان 
نتائج مقبولة من الناحية الفكرية هو اخلروج ب منها يتبعها الطالب، واهلدف علميةإن كل حبث علمي يلزمه منهجية 

أو  ةالعلميالعملية  القيمة املضافة إىل تضيفعن الطرق العشوائية يف إجراءات الدراسات، واليت ال  داواملنطقية، بعي
 مهمة ترتبط مبنهجية الدراسة وإجراءاهتا. على حماور   نلقي الضوء، وسوف ةاجملتمعي
 البحث العلمي ةمفهوم منهجي أوال:

 اليت العلمي البحث مناهج على اعتماده عن غريه هو البحث العلمي األكادميي مييز اإن م 
 علم ولكل اهلدف، وغموض العشوائية تلك عن واالبتعاد املنطقي، العقالنية والتنظيم و ابلدقة تتميز

 نظرية ىوأخر  ونوعية، كمية مناهج هناك أن كما أهدافه، لطبيعة به، واملناسبة اخلاصة وتقنياته مناهجه
 التفكري ومنهجية الواثئقي، البحث منهجية املنهجية، إىل األكادميية حنتكم أعمالنا كل وىف وعملية،

 العقالين، والعمل النظام فكرة إىل هتدف كلها االتصال والتفاوض، ومنهجية احلوار، وتسيري واملناقشة،
 العلمية. كل التخصصات يف عنها غىن ال املنهجية جيعل ما هذا

 هناك عدة تعريفات لمنهجية البحث العلمي نذكر منها:البحث العلمي: يف منهجية تعر 

ُتَّبعة عند إجراء البحث أو الرسالة العلمية، وعلى الباحث  اإلسرتاتيجيةتعين  البحث العلميمنهجية  
امل

شرِّع ذلك األمر من خالل و 
ُ
ضع أن خيتار أنسب الطرق اليت تعينه على تنفيذ البحث، ولقد سهل امل

نظمة للبحث.
ُ
 جمموعة من اإلجراءات امل

عبارة عن خطوات مدروسة بعناية؛ للوصول إىل احلقائق املرتبطة مبوضوع  البحث العلميمنهجية  
 البحث العلمي.

" فن التسلسل والتنظيم الدقيق لألفكار العديدة، وذلك من أجل ا، أبهن البحث العلميمنهجية  
، فهي الطريق املؤدي الكتشاف احلقائق يف العلوم، وذلك مبجموعة ريناآلخاكتشاف احلقيقة وبرهنتها أمام 
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من اإلجراءات الذهنية للباحث، فهو أسلوب هادف ودقيق ومنظم، يقوم ابختياره التميز ابملوهبة واإلبداع، 
 عن حلول ملشاكل يف ظاهرة معينة للكشف

 :1يف العلمي البحث منهجية أمهية تكمنالعلمي: البحث منهجية أمهية.2
 مثرة وأهنا الصدفة، مبحض وليس ومتسلسال حبثا منظما يعد الذي العلمي البحث أساس ابعتبارها 

 للنتائج؛ وتوثيق وختطيط دقة بكل مبذول عقلي نشاط
 وكوهنا األشياء، بني القائمة والعالقات النسب إدراك لغاية النظر على تعتمد كوهنا نظرية املنهجية تعد 

 التجربة؛و  االختبار من ختضع لكل
 لذلك افتقاره حال يف لكونه وذلك والفرضيات، التجارب وهو اثبت مبدأ على العلمي البحث يعتمد 

 العلمية؛ خاصيته يفتقد
  النظرايت؛ خالل من واألمور الظواهر بتفسري لقيامه وذلك تفسريي؛ حبث أبنه يوصف 
 املستمر االستبدال خالل نم وإضافتها املعرفة جتديد على يعتمد وجتديدي حركي حبث   أبنه يصنف 

 .القدمية للمعرفة
 :2يف فتتمثل العلمي البحث منهجية أهداف : أماأهداف منهجية البحث العلمي 

  مسبقاً؛ فيها البحث يتم معينة مل حلادثة اجلديدة ابألحكام اإلتيان 
  املسبوقة؛ غري واالكتشافات االخرتاعات  إىل التوصل 
 إمتامه؛ السابقني الباحثني ألحد يتسىن مل حبث   تكملة إىل السعي 
  والتحليالت؛ الشروح وتقدمي كل غامض، حول اجململ التفصيل تقدمي 
 .البعض بعضها مع املتفرقة العلمية واملسائل والواثئق النصوص مجع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 والسياسية اإلسرتاتيجية للدراسات العريب الدميقراطي املركز قاسيمي انصر وأخرون، منهجية البحث العلمي وتقنياته يف العلوم االجتماعية، 1 
 10، ص2019واالقتصادية، برلني ، أملانيا، 

 10املرجع نفسه ، ص  2
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 مناهج البحث العلمي: الثاني حورالم

توفيق بني النشاط الذايت املبدع، يعترب منهج البحث يف مجيع حقول املعرفة واحد، واهلدف هو ال  
واملعلومات األولية والوسائل اليت تظهر يف سياق البحث، على أن فضائل البحث عامة، فهي فضائل 
متصلة ابلتكوين السليم لإلنسان، ومن مث ابإلنسانية مجعاء. واملنهج العلمي هو الدراسة الفكرية الواعية 

علوم وفقاً الختالف موضوعات هذه العلوم، وهي قسم من أقسام للمناهج املختلفة اليت تطبق يف خمتلف ال
املنطق، واملنهج هو خطوات منظمة يتبعها الباحث أو الدارس يف معاجلة املوضوعات اليت يقوم بدراستها 
إىل أن يصل إىل نتيجة معينة، أي أن املنهج هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم املختلفة 

 .مجلة من القواعد العامة اليت تسيطر على سري العقلعن طريق 
يلعب منهج البحث دورًا أساسيا يف تدوين معلومات البحث، فهو يلزم الباحث على عدم إبداء   

رأيه الشخصي دون تعزيزه آبراء هلا قيمتها، والتقيد إبخضاع أي رأي للنقاش مهما كانت درجة الثقة به، إذ 
ا، وضرورة تقيد الباحث ابلدقة يف االعتماد على الرواايت واالقتباسات أو ال توجد حقيقة راهنة بذاهت

التواريخ غري الواضحة أو غري الدقيقة، وكذلك ضرورة الدقة يف شرح املدلوالت اليت يسوقها الباحث، 
بة أن يتحلى الباحث ابلصرب على ما قـد يبعثه البحث أحياانً، يف النفس من شعور ابلغر   وابختصار ينبغي،

 .والوحشة، وما قد يعنيه من وحدة وانعزال وأتمل
 .مفهوم املنهج العلمي:أوال:

من األساليب املرتابطة اليت يعتمدها الباحث لدراسة  ةأو جمموعدا واح عترب املنهج العلمي أسلوابي 
 معينة تكون حمور حبثه؛ وذلك من خالل تنظيم أفكاره وحتليلها وعرضها للوصول إىل ةأو مشكلة ظاهر 

 كل  تؤديمن جمموعةِّ مراحل متسلسلة ت مؤلف؛ فهو لية كن وصف هذا األسلوب ابملرحوميوقائع ونتائج، 
على اختيار أسلوب البحث  تؤثرمرحلة منها إىل املرحلة اليت تليها، وهناك جمموعة من العوامل اليت 

اليت خيتارها  العينة ماملناسب، وهي: طبيعة إشكالية البحث، وأداة البحث اليت يعتمدها الباحث، وحج
  ونوعها.

 تعريف املنهج:. 1
، مأخوذ من فعل هنج، والنهج هو الطريق ، وهنج يل األمر : أوضحه 3املنهج يف لغة العرب تعريفه لغة: 

، وفالن هنج سبيل فالن: سلك مسلكه، واجلمع : هنج ، ومناهج . وعلى هذا : فاملنهج يف اللغة : 
 سومة للسري عليها.الطريق الواضح أو اخلطة املر 

                                                             

 فرس، كتاب النون ، والقاموس احمليط للفريوز أابدي ابب اجليم فصل النون.معجم مقاييس اللغة أليب احلسني بن زكراي . 3 
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هو الطريق املؤدي اىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة مجلة من القواعد  تعريفه اصطالحا: 
 العامة، هتيمن على سري العقل، وحتدد عملياته الفكرية، حىت يصل إىل نتيجة معلومة.

لكشف عن احلقيقة وعرفه العض أبنه" فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من أجل ا
 "4حني نكون هبا جاهلني، أو الربهنة عليها لآلخرين حني نكون هبا عارفني

أمهية املنهج:ترجه أمهية املنهج إىل كونه الطريق املأمون للوصول إىل العلم الصحيح ، فهو وسيلة التثبت  
ه األهواء ويضل والتحقق يف طلب العلم ، وبدون املنهج السليم من البحث ، يشرد الذهن وتتحكم في

الطريق، وال يعد اإلنسان عاملا ما مل يسلك منهجا علميا حيقق به معلوماته وموضوعاته، وال يكفي كما 
 يقول ديكارت " أن يكون لدى لإلنسان عقل سليم بل ال بد أن يعرف كيف يستخدمه استخداما سليما" 

نقدها، أو  و حبثه حلل املشكلة أوعلى ذلك: فاملنهج العلمي هو األساس الذي ينطلق منه الطالب يف
 : 5إدراك احلقيقة ، واختيار صحتها، ويشرتط يف املنهج العلمي ثالثة شروط

 أن يكون منهجا حمددا؛ 
 أن يكون مالئما ملوضوع البحث؛ 
 أن يكون متناسبا مع طاقة العقل ويف حدود قدراته. 

 الفروق اجلوهرية بني املنهج واملنهجية؟  
فيما بني املنهج واملنهجية، لذا جند أن كثريًا من الكتاب يف امليدان البحثي،  ةالطلبمن  خيلط كثري 

 لألسباب التالية:يسوقون املنهج على أنه املنهجية، أو العكس.
 املنهج هو خطوة متبعة من أجل الوصول إىل هدف معلوم. 
نهجية على أهنا ععلم املنهجية هي علم الوصول إىل احلقائق العلمية خبطوات منتظمة، ويعرف البعض امل 

 املناهج(.
تشرتك مناهج البحث العلمي على اختالف أنواعها يف العديد من خصائص منهج البحث العلمي:  .2

 اخلصائص واملميزات اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي:
 التنظيم يف طريقة التفكري والعمل ، القائمة على املالحظة واحلقائق العلمية؛ 
 تنفيذ خطوات البحث املتتالية؛ التسلسلية والرتابط يف 
 املوضوعية والبعد عن اخلصوصية والتحيز والذاتية وامليول الشخصية؛ 
إمكانية اختيار نتائج البحث يف أي مكان وزمان، ابستخدام املناهج العلمية ولكن ضمن ظروف  

 وشروط مماثلة حلدوث الظاهرة؛
 حداث مماثلة؛.معاجلة الظواهر أو األحداث اليت متخضت عن ظواهر أو أ 

                                                             

 6-1، صص1977،  وكالة املطبوعات ابلكويت، 03. عبد الرمحان بدوي، كتاب مناهج البحث ، الطبعة 4 
 19حلمي عبد المنعم صابر، منهجية البحث العلمي وضوابطه في االسالم، ،  بدون سنة ، ص . 55 
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 أي وضع تصور ملا ستكون عليه الظاهرة قيد الدراسة يف املستقبل. التنبؤ،القدرة على  
 :أهداف مناهج البحث العلمي .3
 تتمثل أهداف منهج البحث العلمي يف: 

 البحث يف املواضيع اإلبداعية ، واكتشاف أشياء غري مكتشفة من قبل . 
وتفسري الظواهر القدمية  جديدة،واكتشاف ظواهر  العلم،تلعب مناهج البحث دورا كبريا يف تقدم  

 صحتها.والتأكد من 
إكمال البحوث الناقصة ، واليت ختلى أصحاهبا عن إكماهلا ألسباب خمتلفة كالوفاة ، وعدم وجود  

 األدوات يف عصر الباحث ، وعدم توفر الدعم املادي بني يدي الباحث .
 شكيل األحباث العلمية .مجع الواثئق ودجمها مع بعضها البعض لت 
 إعادة صياغة معلومات قدمية بطريقة جديدة 

 
لقد اختلف الباحثون يف املاضي واحلاضر يف حتديد معايري لتصنيف أنواع مناهج البحث العلمي:  اثنيا:

مناهج البحث العلمي ، رغم أنه يوجد شبه إمجاع على كثري منها، وان اختلف يف تصنيفها، ونذكر أمهها 
 ي:فيما يل

يركز املنهج التارخيي على دراسة أحداث وظواهر متت يف املاضي، ومازالت حتدث يف  :املنهج التارخيي.1
احلاضر، ليقوم بتحليل وتفسري بياانت ومعلومات، ونتائج الدراسات السابقة خبصوص هذه األحداث 

 .والظواهر، وذلك لتحديد التغريات والتطورات اليت تعرضت هلا
بل يدرسها وحيللها ويفسرها بغية  فقط،ي ال يصف الظواهر واألحداث يف املاضي التارخيفاملنهج  

 وتعميمات تساعد على فهم املاضي واحلاضر والتنبؤ ابملستقبل. حقائق،الوصول إىل 
فاملنهج التارخيي حبكم دراسته للماضي ، ال ميكن للباحث من اسرتجاع الظواهر والسيطرة عليها  
فان النتائج اليت يتم التوصل إليها، من خالل استخدام املنهج التارخيي، غالبا ما تكون  التأثري فيه، لذلك وأ

غري دقيقة ابملعايري العلمية، ألهنا غري كاملة، وتستند إىل أدلة وبراهني جزئية، وفيها نوع من الذاتية 
ي يبدأ بتحديد والشخصية، ورغم ذلك املنهج التارخيي انقد وابحث عن احلقيقة، من خالل أسلوب علم

املشكلة، مرورا بوضع الفرضيات املالئمة، ومجع املعلومات والبياانت، وإخضاع الفرضيات لالختبار 
إىل النتائج املنشودة، واالعتماد على املالحظة غري املباشرة، وال ينقص من أمهية البحث ،  لللوصو 

 خصوصا إذا ما مت إخضاع البياانت للنقد والتمحيص الدقيق.
 ةاملتسلسلميكن حصر خطوات املنهج التارخيي يف عدد من اخلطوات :كتابة املنهج التارخييخطوات   

 واملرتابطة كما يلي:
يف البداية جيب أن يقوم الباحث بتحديد مشكلة البحث العلمي، ومن مث جيب عليه أن يصوغ هذه  

 خالية من األخطاء.حمكمة وتعرب عن مشكلة البحث املشكلة بطريقة 
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 حيرص الباحث على أن تعرب مشكلة دراسته عن العالقة بني متغريين على األقل. كما جيب أن 
ابإلضافة إىل ذلك جيب على الباحث أن يكون قادرا على حتديد البعد الزماين واملكاين ملشكلة البحث  

 التارخيي الذي يقوم به.
ث إىل املصادر األولية بعد ذلك يبدأ الباحث مبرحلة مجع البياانت، وخالل هذه املرحلة يعود الباح 

والثانوية واليت تناولت البحث التارخيي الذي يقوم به، كما جيب أن حيرص الباحث على التأكد من صحة 
 هذه املصادر واملراجع.

ومن مث يقوم الباحث بنقد البياانت اليت قام جبمعها، وينقدها بطريقتني األوىل خارجية من خالل نقده  
ه، وهل احناز جلهة ما أم مل ينحاز، وهل قام بكتابة هذه الوثيقة مدفوعا للمؤلف، فيحدد مدى موضوعيت

برغبة عارمة منه، أم هناك من دفعه لكتابتها، كما جيب أن يتأكد من عدم وجود تناقض بني املعلومات 
 اليت تقدمها الوثيقة.

لتأكد من أن الوثيقة  أما الطريقة الثانية فتتم من خالل نقده للوثيقة من الداخل حيث يقوم ابلباحث اب 
كتبت خبط يد الباحث احلقيقي أم ال، وبلغة عصر ذلك الباحث، كما يتأكد من خلو هذه الوثيقة من 

 التزوير.
بعد ذلك يبدأ الباحث بكتابة نتائج البحث العلمي اليت توصل إليه من خالل حبثه العلمي، ومن مث يقوم  

 بعرض هذه النتائج تبعا ألهداف البحث وأسئلته.
 عد ذلك يقوم الباحث مبناقشة نتائج حبثه العلمي، وتفسريها بشكل منطقي.ب 
ويف هناية البحث يقوم الباحث بكتابة ملخص يعرض من خالله اخلطوات اليت سار عليها خالل قيامه  

ببحثه العلمي، والصعوابت اليت واجهته خالل مسريته، كما يقوم بكتابة توصيات البحث، واليت من 
 .فيد منها الباحثون اآلخروناملمكن أن يست

الوصفي بدراسة الظواهر واألحداث ، كما هي من حيث خصائصها  يهتم املنهج :املنهج الوصفي. 2
وأشكاهلا، والعوامل املؤثرة يف ذلك ، فهو يدرس حاضر الظواهر واألحداث عن طريق توصيفها، من مجيع 

اب ، والعالقات اليت أدت اىل هذه الظواهر اجلوانب واألبعاد، ويهدف الستخالص احللول وحتديد األسب
واألحداث، وكذلك حتديد العالقات مع بعضها البعض، والعوامل اخلارجية املؤثرة فيها، لالستفادة منها يف 

 التنبؤ مبستقبل هذه األحداث والظواهر.
لقد استخدم املنهج الوصفي يف العلوم االجتماعية بشكل واسع ، نظرا ملا يتمتع به من  

حيث يقوم على رصد ومتابعة الظاهرة بدقة، وبطريقة كمية ونوعية يف فرتة زمنية معينة، أو لعدة فرتات 6اايمز 

                                                             

 55، ص 1995عباس مهدي، نظرية احملاسبة، الشريازي 6 



9 
 

زمنية، من أجل التعرف على الظروف والعوامل اليت أدت حبدوث ذلك، للوصول اىل النتائج اليت تساعد يف 
 فهم احلاضر والتنبؤ ابملستقبل.

يق املنهج الوصفي يف البحث العلمي، ال ختتلف عن أي :  ان خطوات تطبخطوات املنهج الوصفي 
 منهج علمي آخر، حيث ميكن امجال اخلطوات يف تطبيق املنهج الوصفي كالتايل:

يف البداية جيب أن يقوم البحث بتحديد مشكلة البحث، ومن مث يبدأ عملية مجع البياانت اليت ترتبط  
 وتتعلق هبذه املشكلة.

ة مشكلة البحث على شكل سؤال أو عدد من األسئلة، ومن خالل بعد ذلك يقوم الباحث بصياغ 
 أجوبة هذه يتوصل الباحث إىل حل ملشكلة البحث.

 ومن مث يقوم الباحث بوضع جمموعة من الفرضيات اليت تساعده على الوصول إىل حل مشكلة البحث. 
وم به، وجيب أن يكون ومن مث يقوم الباحث ابختيار عينة الدراسة اليت تناسب البحث العلمي الذي يق 

الباحث عارفا بطرق اختيار عينة الدراسة، وذلك لكي يكون قادرا على اختيار عينة دراسة تتناسب مع 
 حبثه العلمي الذي قام به.

بعد ذلك جيب أن يقوم ابختيار أدوات الدراسة، وجيب أن يكون الباحث قادرا على تصميم أداة  
 لذي يقوم به.الدراسة اليت تتناسب مع حبثه العلمي ا

 لذلك جيب أن يطلع الباحث على أدوات الدراسة املختلفة كاملالحظة، االستبيان، املقابلة، والتجربة. 
ومن مث تبدأ مرحلة مجع البياانت املتعلقة ابلبحث العلمي، حيث يقوم جبمع هذه البياانت بطريقة علمية  

 دقيقة ومنظمة.
ووضع التفسريات هلذه النتائج، ومن خالل هذه  ويف النهاية يصل إىل مرحلة استخراج النتائج

 النتائج يقوم ابستخالص التعليمات اليت سينشرها.

يعتمد على التجربة العملية، كوسيلة للحصول على البياانت واملعلومات عن الظاهرة، : املنهج التجرييب.3
وفها ومتغرياهتا، وابلتايل تطرح ألن التجربة العملية هي منبع البياانت واملعلومات، حبيث ميكن التحكم يف ظر 

العالقات السببية اليت حتكم متغرياهتا مع ذاهتا ومع البيئة اخلارجية. ويف هذا املنهج دور الباحث ال يقتصر 
على وصف الوضع الراهن للظاهرة ، بل يتعداه إىل تدخل واضح ومقصود من فبل الباحث هبدف تكرار 

او إحداث تغيريات معينة، ومن مث مالحظة النتائج احلقيقية  حدوث الظاهرة من خالل استخدام إجراءات
، إن املنهج ألتجريبيي يعمل على استقصاء العالقات السببية بني املتغريات املسؤولة عن حدوث الظاهرة، 

بشكل مباشر أو غري مباشر، وذلك هبدف التعرف على أثر ودور كل متغري من هذه  أو التأثري فيها
اجملال، ومن أجل ذلك يقوم الباحث بتكرار التجربة اليت جيريها عدة مرات ويف كل مرة املتغريات يف هذا 

 يركز على دراسة ومالحظة أثر أي عامل أو متغري.
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  :خطوات املنهج التجرييب 
ظرا لطبيعة هذا املنهج ختتلف خطوات البحث فيه عن املناهج األخرى، اليت تشمل تعريف ن  

 ضيات ، أي حتديد نوعية املتغريات وإجراء وتنفيذ التجربة.وحتديد املشكلة وصياغة الفر 
بشكل متكرر  رتتكر تعد املالحظة أوىل خطوات املنهج التجرييب، حيث يالحظ الباحث ظاهرة  

 األمر الذي يشعل يف نفسه الرغبة لدراسة هذه الظاهرة واكتشاف سرها.
ل إىل تفسري منطقي وسليم فيقوم الباحث إبجراء عدد من التجارب اليت تساعده على الوصو  

 ألسباب حدوث هذه الظاهرة.
ومن مث يقوم بوضع الفروض اليت تتناسب مع الظاهرة اليت يدرسها، وتلعب هذه الفروض دروا   

 كبريا يف مساعدة الباحث للوصول إىل اكتشاف احلقيقة.
رار ومن مث يبدأ الباحث مبرحلة التحقق من هذه الفروض، ولكي يتأكد من صحتها عليه تك 

 التجربة أكثر من مرة.

يعرف االستقراء أبنه عملية يقوم الباحث من خالهلا جبمع معلومات كثرية حول :املنهج االستقرائي.4
الظاهرة اليت يريد دراستها .ويدرس الباحث الظاهرة يف هذا املنهج من اجلزء حىت يصل إىل القاعدة الكلية 

جمتمع الدراسة أي أنه يقوم بتعميم النتائج اخلاصة على  .ويعمم الباحث النتائج اليت يتوصل إليها على
النتائج العامة .وهلذا املنهج نوعني االستقراء الناقص ، وفيه يدرس الباحث جزء من الظاهرة ويعمم النتائج 
على الظاهرة كلها ، والثاين هو االستقراء التام أو الكامل ، والذي يدرس من خالله الباحث الظاهرة من 

 املختلفة لكي يصل إىل النتائج ، وحيتاج هذا النوع من االستقراء إىل بذل الباحث جلهد أكرب. جوانبها

بشكل رئيسي ، حيث يقوم الباحث جبمع املالحظات  ةويعتمد املنهج االستقرائي على املالحظ 
طة ، وبعد املتعلقة ابلظاهرة ومن مث يقوم بتحليلها .وتنقسم املالحظات إىل مالحظات مقصودة وأخرى بسي

أن ينتهي منها يقوم بوضع الفرضيات اليت تقوده إىل النتائج .لكن جيب على الباحث أن يقوم بطرح عدد 
 من الفرضيات ليختار منها الفرضية املالئمة واملناسبة له .

 
 

 خطوات املنهج االستقرائي 

 ائي.تعد املالحظات هي أوىل اخلطوات اليت يقوم فيها الباحث خالل املنهج االستقر  
 حيث يقوم الباحث جبمع البياانت املرتبطة ابلظاهرة، ومن مث يقوم بتصنيفها وحتليلها. 
وللمالحظات نوعني األول مقصودة، وهي اليت يسعى الباحث لتحليها، والثاين مالحظات غري مقصودة  

 واليت يكتشفها الباحث ابلصدفة.
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 ية الصحيحة.بعد ذلك يقوم الباحث بوضع عدة فرضيات وخيتار منهم الفرض 
 ومن مث يقوم إبجراء جمموعة من التجارب ليتأكد من صحة الفرضية. 

  :االستنباطيأو  املنهج االستداليل.5
يف أحباثهم العلمية ، و يشتق تعريف املنهج  الستنباطيالكثري من الباحثني على املنهج  أعتمد 

املعرفة من املعارف  استخراج، و  داللاالستو  االستنباطمن مسماه ، أي املنهج القائم على  االستنباطي
على مر التاريخ البحثي ،  تتابعهاالبعض ، و ترابط كل الظواهر العلمية و  يبعضهااألخرى السابقة املرتبطة 

أهم النتائج من بعض املعلومات السابقة البسيطة ، فهي أحد  ابستنباطو ميكن أن يقوم الباحث العلمي 
 . األول ، و اليت تعتمد إىل حد كبري على مهارة و خربة و متكن الباحث العلميالعمليات العقلية يف املقام 

من الكل إىل  االنتقالعلى أنه ذلك املنهج العلمي الذي يتم فيه  الستنباطيا و يتم تعريف املنهج 
لذي ، و ا االستقرائياجلزء ، و من التفكري العام إىل التفكري اخلاص ، و هو بذلك يكون معاكسا للمنهج 

النظرايت الكلية إىل  ةبتجزئيقوم على منهج التفكري من اجلزء إىل الكل ، حيث يقوم الباحث العلمي 
اجلديد من خالل جتزئتها إىل أجزاء أخرى جديدة ، فيقوم الباحث  استنتاجمنها ، و  ستفادةالاأجزاء ميكن 

 .أثناء قيامه ابلبحث العلميمنه يف دراسته العلمية  االستفادةاجلزء النظري الذي يود  ابستخراج
خلالصة أن الباحث العلمي يقوم مبا يطلق عليه ابلبحث اجلزئي ، الذي يرمي يف النهاية إىل النظرايت 

أحد أهم الوظائف يف البحث العلمي  االستداليل االستنباطياجلزئية و النتائج اجلزئية ، حيث يؤدي املنهج 
 . ة األخرى، و اليت قد ال يقوم هبا املناهج العلمي

 : االستنباطياملنهج  مميزات 

املفضلة للباحثني ، و أحد املناهج  االختياراتلتجعله أحد  االستنباطيأتيت مميزات املنهج   
 : تزال هلا أمهية كبرية يف البحث العلمي ، و من أهم تلك املميزات العلمية اليت ال

ا أحد الدراسات العلمية اليت يتداخل هبا أبهن االستنباطي،متتاز الدراسة و البحث عن طريق املنهج  
 . و جيعل منها دراسة عقلية علمية معقدة و متداخلة إىل حد كبري ملحوظ،املنطق بشكل 

و من مث  املختلفة،بكونه يعتمد على فرض الباحث العلمي للفرضيات  االستنباطييتميز أيضا املنهج  
ىل نتائج حمددة حول إثبات أو نفي تلك الفرضيات حىت ميكنه أن يصل إ الفرضية،يقوم ابلعمل على تلك 

 . يستنباطاال، و هي من أبرز مميزات املنهج 
و الذي يقوم  املراقبة،الباحث العلمي على ما يطلق عليه فكر  ابعتماد االستنباطيميتاز كذلك املنهج  

ى إثباهتا يف البحث فيه الباحث ابملراقبة و املالحظة اجليدة لكل الظواهر و الفرضيات ،اليت يعمل عل
 . العلمي
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و هي  املختلفة،كذلك يف الوصول للنظرايت  يستنباطاالعلى املنهج  ابالعتماديقوم الباحث العلمي  
 .يستنباطاالأحد أهم مميزات املنهج 

أنه قادرا على التنبؤ ابلنتائج اليت ميكن أن يتم إثباهتا عن طريق  أيضا، يستنباطاالمن أبرز مميزات املنهج  
 . ك النظرايتتل

و ميكن أن تعمم على األشخاص املبحوثني  عامة،يتميز بنتائجه أبهنا نتائج  يستنباطاالكما أن املنهج  
على تعميم  االعتمادو اليت ال ميكن  األخرى،على النقيض من الكثري من املناهج العلمية  كبري،بشكل  
 . نتائجها

 أو االستنباطي االستداليلخطوات املنهج  
 ية جيب أن يضع الباحث مقدمة جيذب من خالهلا القارئ إىل البحث.يف البدا 
ومن مث يقوم بتجزئة القاعدة الكلية إىل جمموعة من األسئلة اليت يوضح من خالهلا كيفية تشكل  

 هذه القاعدة.
 ومن مث يقوم جبمع إجاابت األسئلة اليت وضعها ليشكل القاعدة من جديد. 
 اعدة من خالل إعادة مجع اخلطوات.ومن مث يتأكد الباحث من هذه الق 

 له  وهكذا نرى أن مناهج البحث العملي متعددة وقدمية للغاية ، ولكل منهج من هذا املناهج
استخدامات ختتلف عن استخدامات املنهج اآلخر ، وهتدف مناهج البحث العلمي إىل اكتشاف حقائق 

العامل ، والتأكد من صحتها ، لكن جيب على جديدة تفيد العلم ، وإىل تفسري الظواهر املوجودة يف هذا 
الباحث أن يكون حريصا على اختيار املنهج الذي يالئم البحث العلمي الذي يقوم به ، وذلك ألن 
اختبار املنهج اخلاطئ يؤدي إىل نتائج خاطئة ، لذلك جيب على الباحث أن يطلع على هذه املناهج ، وأن 

 يعلم بكافة تفاصيلها .

  
  

  

  : البحـث العلمـــي: البحـث العلمـــيلثلثااالثالث  وروراحملاحمل

 فيه،وفهم الكون الذي يعيش  يرتبط البحث العلمي يف اترخيه العتيق مبحاولة اإلنسان الدائبة للمعرفة    

،ابعتبار البحث العلمي هو احلضارة منذ املراحل األوىل لتطور وقد ظلت الرغبة يف املعرفة مالزمة لإلنسان
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و ميثل البحث العلمي سلسلة من  لتنمية يف أية منشأة أو دولة،عماد التقدم احلضاري و الفكري و قاطرة ا
 ةاألنشطة اليت تساعد على حل املشكالت والوصول إىل احلقائق املتعلقة ابلظواهر واألشياء، ومعرف

 .العالقات اليت تربط بينها ومن مث تفسريها والوقوف على أسباهبا
منها  من املوازنة إمياان رياكب  اقدر وخصصت له  ةكبري   ةأمهيأولت الدول املتقدمة البحث العلمي كما  

أبمهيته يف تطويرها ومتتني دعامتها و احملافظة على مكانتها بني دول العامل، وقد ازدادت أمهية الدراسات 
هذه  لاملعلومات اهلائل الذي وصل إليه اإلنسان، ولكن ليست ك موالبحوث يف العصر احلديث بسبب ك

كان ال بد وجود طريقة  لتحديد مستوى صحة ما يتوصل إليه اإلنسان، وهو ما   املعلومات صحيحًة لذلك
ينتج عن البحث العملي، فقد جاء يف كتاب عمنطق البحث العلمي( لـكارل بوبر قوله: فعظمة األمم 

 للك أساسيةة تكمن يف قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية، والبحث العلمي ميدان  خصب  و دعام
 .م  ورفاهيةتقد

 أوال:   مفهوم البحث العلمي
تناول الكثري من الكتاب ظاهرة البحث العلمي، ابلشرح والتحليل املستفيض، وذلك من خالل   

منطلقات فكرية عربت وتعرب عن خلفيات وخربات متباينة، وكما هو معروف فاملفهوم يتكون من كلمتني 
لتحري أو التقصي ، وعند البعض اآلخر السؤال أو األوىل هي " البحث: اليت قد تعين عند البعض ا

االستفسار عن شيء  أو موضوع له أمهية معينة لديهم، أما الكلمة الثانية فهي " العلمي" نسبة اىل العلم 
الذي يعين لألفراد وببساطة شديدة  املعرفة املوثقة الشاملة حول موضوع حمدد من خالل حتديد واضح 

  اليت تكون حقيقتها املدركة من قبل اجلهات أو األطراف ذات العالقة هبا. ملختلف أبعادها وأركاهنا
 تعريف البحث العلمي. 1
 توجد عمليا، تعريفات عديدة للبحث العلمي، ، نذكر منها:  

 أساليب ومناهج علمية حمددة إبتباعهو عملية تقصي منظمة  " العلميالتعريف األول: البحث 

  .7هلا" د من صحتها وتعديلها أو إضافة اجلديدللحقائق العلمية بغرض التأك

تقصي أو فحص دقيق الكتشاف معلومات أو عالقات  :عرف البحث العلمي على أنه"الثاينالتعريف 
 ".8جديدة ومنو املعرفة احلالية والتحقق منها

مى البحث العلمي هو عملية فكرية منظمة يقوم هبا شخص يسكما تعريفه على أنه "  :الثالثالتعريف 
الباحث من اجل تقصي احلقائق يف شان مسالة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث ،إبتباع طريقة 

                                                             
  http://www.Yzeeed.com/vb/showthread.php فوزي سعيد عواد من املوقع 7 
 29 ، ص 2002 ،الطبعة األوىل،اجلامعة املفتوحة،طرابلس، البحث العلمي أساليبه وتقنياته،العجلي عصمان سركز،عباد سعيد أمطري 8



14 
 

علمية منظمة تسمى منهج البحث بغية الوصول إىل حلول مالئمة للعالج أو إىل نتائج صاحلة للتعميم 
 ."9على املشكالت املماثلة تسمى نتائج البحث

لعلمي على انه "احملاولة الدقيقة الناقدة للوصول إىل حلول البحث ا وهناك من عرف:الرابع التعريف
 .10للمشكالت اليت تورق اإلنسان وحتريه

الدراسة املوضوعية اليت يقوم هبا الباحث يف احد االختصاصات  البحث العلمي هو " :اخلامسالتعريف 
معينة يعاين منها اجملتمع  الطبيعية واإلنسانية واليت هتدف إىل معرفة واقعية ومعلومات تفصيلية عن مشكلة

واإلنسان سواء كانت هذه املشكلة تتعلق ابجلانب املادي أو اجلانب احلضاري للمجتمع ،والدراسة 
املوضوعية للجوانب الطبيعية أو االجتماعية وقد تكون دراسة خمتربيه جتريبية أو دراسة إجرائية أو ميدانية 

والكتب و اجملالت العلمية اليت يستعملها الباحث يف مجع إحصائية أو دراسة مكتسبة تعتمد على املصادر 
 "11احلقائق واملعلومات عن املشكلة املزمع دراستها ووصفها و حتليلها.

حبث واستقصاء منظم يقوم على أساس قاعدة بياانت لبحث مشكلة معينة وذلك ":هو السادسالتعريف ا
 "12هبدف الوصول إىل إجاابت وحلول للمشاكل موضوع البحث.

الوصف املتعمق للظواهر أو  ف السابقة نستنتج أن البحث العلمي هو عبارة عن يمن خالل التعار  
األطوار أو املراحل اليت حتكمها قوانني عامة ، من خالل إتباع منهج مناسب وموثوق به، هبدف تقدمي 

 لة.تفسري علمي هلا، وكيفية حدوثها وأسباهبا، حبيث يشمل أكرب عدد من الظواهر املماث
 وبشكل عام جند أن جممل التعاريف للعلم تنبثق من أن العلم:

 عبارة عن إدراك ومعرفة؛ 

 ينشأ نتيجة للدراسات و التجارب؛ 

كما يسعى البحث العلمي حلل املشكالت عن طريق التقصي الشامل والدقيق جلميع الشواهد   
ها، وحتليل العالقات بني احلقائق واألدلة اليت ميكن على ضوئها اكتشاف حقائق جديدة والتأكد من صحت

املختلفة، والربهنة عليها، وهو يعتمد على بذل اجلهد واملثابرة من أجل الوصول إىل احلقائق ، وال يكون 
 اجلهد املبذول يف مستوى البحث العلمي إال إذا توفرت فيه ثالثة شروط وهي:

 أن يكون جهدا منظما؛ 

 أن يكون دقيقا؛ 

                                                             

  9 حممد مسعد ايقوت، العلم والبحث العلمي يف الوطن العريب ، من موقع االنرتنيت
http://yakut.blogspot.com/2007/08/blog-post-4511.html 

الطبعة األوىل،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،اإلسكندرية  ،أسس ومبادئ البحث العلمي ،فاطمة عوض صابر،مريقت علي خفاجة 10
 .25ص  2002،

 .7، ص 2005"، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،البحث يف العلوم السياسية واالجتماعية تقنيات ومناهجعبد الناصر جنديل،  11
 .8، ص  2002، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكندرية،مناهج البحث العلمي يف جمال احملاسبةكمال الدين الدهراوي ،   12
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 مية.أن يلتزم املنهجية العل 

 13املعرفة والعلممفهوم  .2
، فاملعرفة تتضمن معرف علمية وأخرى غري علمية، فكل علم املعرفة ليس مرادفا ملفهوم العلممفهوم    

 معرفة، إال أنه ليس ابلضرورة أن كل معرفة علما.
 األسلوب واملنهج التفكريي الذي يتم من خالله سويفرق الباحثون بني العلم واملعرفة على أسا  

حتصيل املعرفة.فالعلم هو عبارة عن املعرفة املنسقة، اليت تنشأ من املالحظة والدراسة والتجريب، واليت تتم 
 .هبدف معرفة طبيعة وأصول الظواهر اليت ختضع للمالحظة والدراسة

 دوافع البحث العلمي: .3
طبيعة البحث  ، سواء كان من قبل الباحث، أو منخيضع إجراء البحث العلمي ألكثر من دافع   

املراد تنفيذه، أو اجلهة املستفيدة من نتائج البحث املراد تنفيذه، أي لظروف خاصة ابلباحث أو لظروف 
 خاصة ابلبيئة موضوع الدراسة وطبيعتها.

 ومما ال شك فيه أن البحوث العلمية قد تكون هلا الدوافع التالية:
 لول، للمشاكل القائمة أو احملتمل أن تقوم؛الرغبة يف تطوير اجملتمع من خالل دراسة وتقدمي احل 

الرغبة يف اكتشاف اجملهول، والتعرف على األسباب املؤدية إىل نتائج حمددة، أي التعرف على ما هو  
 جديد؛

الرغبة يف اكتشاف احللول للمسائل، ابستخدام أساليب وطرق علمية جديدة، وابلتايل مواجهة التحدي  
 اجملتمع، وإجياد طرق مبتكرة هلا؛ يف معاجلة املشاكل اليت تواجه

 الرغبة يف رفع املستوى املعريف و األكادميي ألهداف خاصة ابلباحث أو اجملتمع أو التنظيم؛ 

الرغبة يف إجياد الظروف املالئمة للعمل إلجراء أحباث علمية، الكتشاف حلول للمشاكل القائمة،  
 ولدراسة مدى صحة حلول معينة والتحقق منها.

 
 

 ف البحث العلميأهدا .5
إن اهلدف األساسي من البحث العلمي هو التحري عن حقيقة األشياء ومكوانهتا وأبعادها  

ومساعدة األفراد واملؤسسات على معرفة حمتوى أو مضمون اليت متثل أمهية معينة لديهم ، ومما يساعدهم 
بواسطة استخدام األساليب على حل املشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية األكثر إحلاحا وذلك 

العلمية واملنطقية" إظهار نقاط القوة والضعف" وبشكل عام يفيد يف تعميم احلقائق او املعرفة اليت مت 
استخالصها من املواقف أو املشاهدات النابعة من حياة اجملتمعات، وهكذا يتبني لنا أن البحث العلمي 
                                                             

القواعد واملراحل والتطبيقات، دار وائل للطباعة والنشر،  –لمي . حممد عبيدات، حممد أبو نصار، عقلة مبيضني، منهجية البحث الع13 
 05، ص 1999عمان، 
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ع أساليب التقصي والتحليل وفق قواعد علمية شاملة وعامة يتعامل مع القضااي احلياتية كافة من خالل إتبا 
 تساعد يف حتديد املسالك وتعريفها بشكل دقيق بعد معاجلة أسباهبا .

 يهدف البحث  العلمي أيضا إىل: كما  
، والتعرف على حياول التنقيب عنها وكشفها  ،حل املشكالت: إن البحث العلمي يسعى وراء احلقيقة 

والتعرف على أسباهبا، ودراسة آلية حدوثها، بغرض فهمها بشكل علمي، للوصول  الظواهر واألحداث،
 إىل نتائج علمية للمشكلة املدروسة؛

اكتشاف اجملهول، والتعرف على مستجدات العلوم، وذلك ابستخدام أسلوب الشك ، وحب االطالع  
 جملالت؛على املعارف القائمة يف معاجلة املشكالت، اليت تواجه اجملتمع يف كافة ا

تقييم وتقومي املعارف العلمية احلالية، من خالل استخدامها املتكرر على مشاكل حمددة، وفق ضوابط  
 وإجراءات مدروسة؛

مواجهة التحدايت واملستجدات، اليت تواجه الفرد أو املنشأة أو اجملتمع يف احلياة، ابلبحث على  
تايل إجياد احللول املالئمة هلا وفق ما هو متاح من أسباهبا، والتعرف على طرق عالجها وحتديد أاثرها، وابل

 بياانت وخربة؛

 .14وضع معرفة علمية جديدة موضع التقييم واالختبار، وذلك ببناء منوذج جديد ملعاجلة مشكلة ما 
 خصائص البحث العلمي .6

ف يتصف البحث العلمي مبجموعة مرتابطة من اخلصائص، اليت البد من توفرها حىت تتحقق األهدا  
 املرجوة منه، ومن هذه اخلصائص نذكر ما يلي:

 املوضوعية 

التزام الباحث إبتباع أسلوب واضح يف إجراء البحث، وميكن للباحثني اآلخرين من التأكد من   
نتائج البحث،فيما لو اتبعوا األسلوب نفسه، والتوصل إىل النتائج نفسها، هذا يعين أنه جيب  أن تكون 

وحيتم  ي قد مت تنفيذها  بشكل موضوعي ، وليس بشكل شخصي متحيز، مجيع خطوات البحث العلم
هذا األمر على الطلبة أن ال يرتكوا مشاعرهم وأرائهم الشخصية تؤثر على النتائج اليت ميكن التوصل اليها 

فإذا قال شخص " أن الدوالر قد حقق ارتفاعا بعد تنفيذ خمتلف املراحل واخلطوات املقررة للبحث العلمي.
بل الدينار اجلزائري" فهذه عبارة موضوعية قابلة لالختبار والتأكد ، أما إذا قال مدير مؤسسة ما " أبن مقا

هناك رضا وظيفيا اتما لدى العاملني يف املؤسسة" فهذه عبارة غري موضوعية ، وصعبة التحقق لصعوبة جترد 
هنا وارد .وهكذا األمر ابلنسبة للعلوم وابلتايل فان احتمال التحيز املدير من العوامل الشخصية الذاتية،  

االجتماعية مثال، حيث ال يستطيع الباحث التجرد والتخلص من أتثري البيئة، والعوامل الشخصية يف اختاذ 

                                                             

 01، ص 1997حامي يوسف، البحث العلمي مفهومه وخطواته،  14 
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قراراته، ابلرغم من حماولة هذه العلوم ابتكار مقاييس تكون أكثر موضوعية، وابلتايل بعدا عن التحيز 
 الشخصي.

 :رالدقة وقابلية االختيا 

ونعين هبذا أن نتائج البحث قابلة للربهنة يف كل األوقات واألمكنة، فهناك بعض الظواهر يصعب    
إخضاعها لالختبار، نظرا لصعوبة ذلك أو سرية املعلومات املتعلقة به، كما تعين هذه اخلاصية بضرورة مجع 

 تساعد الباحثني من اختبارها ذلك الكم والنوعية من املعلومات الدقيقة، اليت ميكن أن يوثق به، واليت
إحصائيا، وحتليل نتائجها بطريقة علمية ومنطقية، وذلك للتأكد من مدى صحة  أو عدم صحة الفرضيات 
والنتائج ، وجتدر اإلشارة  هنا إىل أن املعلومات الدقيقة والصحيحة اليت يتم مجعها، وحتليل نتائجها بطريقة 

د اختاذ القرارات يف املؤسسات االقتصادية مهما كان نشاطها منهجية صحيحة، تزيد من درجة الثقة عن
 وطبيعتها.

ن توفر اخلاصيتني السابقتني يؤمن طريقا واضحا أمام الباحثني، لتكرار الدراسة أو العمل على ا  
 توسيعها، من خالل إضافة متغريات أخرى أو القيام بدراسة مشاهبة.

 : املنطقية 

از مراحله وخطواته، وفق قواعد وأصول، ومنهجية علمية متعارف أي أن البحث العلمي يتم اجن  
عليها، وكذلك استخدام اإلمكاانت واملهارات العلمية، اليت ميتلكها الباحث بشكل منطقي، وفق 
اإلمكاانت املتاحة، وخاصة من حيث اختبار ومعاجلة املشاكل، وطريقة احلصول على النتائج ، وإمكانية 

 .15املماثلةتعميمها على املشاكل 

 إمكانية تكرارية النتائج :  

وتعين هذه اخلاصية أنه ميكن احلصول على نفس النتائج إبتباع املنهجية العلمية نفسها وخطوات   
البحث مرة أخرى وحتت الشروط والظروف املوضوعية والشكلية مشاهبة، ذلك أن حصول النتائج نفسها 

ها لتحديد مشكلة البحث وأهدافه من جهة، واملنهجية املطبقة يعمق الثقة يف دقة اإلجراءات اليت مت اختاذ
من جهة أخرى، كما تثبت هذه اخلاصية أيضا حاجة البناء النظري والتطبيقي للبحث موضوع االهتمام 

 ومشروعيته.

 :التبسيط واالختصار 

ول املتسلسل إن ذروة االبتكار والتجديد يف جمال العلم هو التبسيط املنطقي يف املعاجلة، والتنا   
لألهم مث لألقل أمهية ابلنسبة للظواهر موضوع االهتمام، ذلك أنه من املعروف أن إجراء البحوث يتطلب  
الكثري من اجلهد والوقت والتكاليف، األمر الذي حيتم على الباحثني يف جمال البحث العلمي السعي 

يؤثر هذا على دقة ونتائج البحث،  احلثيث إىل التبسيط واالختصار يف اإلجراءات واملراحل، حبيث ال
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وإمكانية تعميمها وتكرارها وهذا يتطلب من الباحث الرتكيز يف حبثه على متغريات حمدودة، ألن اشتمال 
البحث على العديد من املتغريات قد تضعف من درجة التعمق والدقة والتغطية للظاهرة موضوع البحث، 

ر العوامل أتثريا وارتباطا ابملشكلة موضوع الدراسة، ومبا حيقق هلذه األسباب يلجأ الباحثون إىل حتديد أكث
 األهداف املوضوعية.

 التنبؤ والتعميم: 

ان استخدام نتائج البحث العلمي الحقا يف التنبؤ حباالت ومواقف مشاهبة . فنتائج البحث   
قد متتد اىل التنبؤ العلمي قد ال تقتصر جماالت االستفادة منها واستخدامها يف معاجلة مشكلة آنية بل 

 ابلعديد من الظواهر واحلاالت قبل وقوعها .

 :أن يتناول البحث العلمي حتقيق غاية أو هدف  

أن يكون للبحث العلمي غاية أو هدف من وراء اجرائه، وحتديد هدف البحث بشكل واضح ودقيق هو 
عد يف سرعة االجناز عامل أساسي يساعد يف تسهيل خطوات البحث العلمي واجراءاته، كما أنه يسا

 واحلصول على البياانت املالئمة ، ويعزز من النتائج اليت ميكن احلصول عليها حبيث تكون ملبية للمطلوب.

 مواصفات البحث العلمي اثنيا:
إن اختيار موضوع البحث يتطلب من الباحث أن يتأمل جيدا وان يكون متأتيا عند االختيار وان خيضع    

املعايري  هطابقها فيكون قد وفق يف اختيار موضوع البحث، وهذ نايري ومواصفات، فاهذا املوضوع لعدة مع
 16تتمثل فيما يلي:

إن حداثة موضوع البحث دائما يصبح مصدر قلق لباحثني،لكن أن يكون موضوع البحث جديدا: . 1
حد من قبل األمر ليس ابلصعب العسري،فعلى الباحث بقدر املستطاع أن خيتار موضوعا مل يتطرق  له ا

،ويف بعض األحيان قد يكون املوضوع قد مت تناوله من قبل ولكن مل يتم تناوله من كافة اجلوانب،وقد يكون 
ظهر جديدا أثناء الدراسة مما قد يؤدي إىل تغيري بعض النتائج ،األمر الذي حيتاج إىل دراسة هذا املوضوع 

ل العلوم الطبيعية والتجريبية وامليدانية وكذلك العلوم يف ضوء املتغريات اجلديدة ورمبا كان هذا واضحا يف جما
 اإلنسانية.

جيب على الباحث أن يتأكد من انه يستطيع أن يقوم ابلبحث يف  أن يكون موضوع البحث ممكننا:. 2
املوضوع الذي اختاره ألنه قد يكون هناك بعض األسباب اليت حتول دون إمكانية إجراء البحث منها ما 

لبحث أو بظروف الباحث ،لذا فعلى الباحث أن يتأكد من أن املوضوع الذي اختاره ميكن يتعلق بظروف ا
البحث فيه وعليه أن يتأكد من توافر املادة العلمية اخلاصة ابملوضوع،فتواجد املادة العلمية وكفايتها هي اليت 

ح أن تكون حتدد حجم البحث ،ومعىن ذلك أن موضوعات ما تصلح أن تكون رسالة ماجستري وال تصل
 رسالة دكتوراه بسبب طبيعة املادة العلمية املتوفرة يف ذلك املوضوع.
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على الباحث أن يتأكد من انه سوف حيصل على نتائج تفيده   أن يكون موضوع البحث مثمرا:. 3
كباحث أو تفيد اجملال الذي سيقوم ابلبحث فيه ،فإذا كان البحث مثال يكتشف جمهوال أو يصحح خطئا 

نقول أصبح البحث العلمي بناء،وكذلك إذا قدم البحث العلمي للناس خدمات مثل التوصل إىل  مثال، هنا
حلول ملشكالت قائمة فان ذلك يعترب عمال ذو فائدة وحيقق نفعا للناس ،وإذا كان البحث مل حيقق فائدة 

خربات تفيده للناس أو للعلم مثال ولكن يقدم خربة للباحث تفيده يف عمله العلمي ويكتسب من خالله 
 على املدى الطويل أصبح ذلك البحث مثمرا.

إن حتديد املوضوع حتديدا واضحا أمرا ال اختالف عليه ، فعلى  أن يكون موضوع البحث حمددا:. 4
الباحث أن يضع عنواان للبحث جامعا لكل ما حيتوي عليه ، وينبغي أن ال يكون طويال أو شديد 

هو احلصر والدقة وقد يستعني الباحث بوسائل الزمان أو املكان أو االختصار ، ولكن املهم يف التحديد 
التفريع أو التجزئة أو غري ذلك من األمور اليت تعني على التحديد، وكلما كان املوضوع حمددا بدقة اتمة  
كانت الرؤية واضحة أمام الباحث ،وقد ال يصيب الباحث عند اختيار موضوع أو عنوان البحث وغالبا ما 

ن ذلك عدم وعي الباحث إببعاد موضوعه عند البدء فيه لذلك جيب أن أيخذ الباحث وقته الكايف ينجم ع
 لتحديد موضوعه وحييط يه إحاطة شاملة.

إن البحث العلمي منط  مليوله الشخصية: اأن يكون موضوع البحث ملبيا رغبة الباحث، ومستجيب. 5
خاص من أمناط الدراسة فهو خيتلف عن منط الدراسة يف مراحل التعليم ،فالبحث العلمي هو معايشة لزاوية 
حمددة يف علم من العلوم ولفرتة قد يطول زماهنا،فإذا مل يكن هذا العلم حمببا للباحث أو متمشيا مع قدراته 

غم من أن الباحث ميكن أن يبذل جهدا كبريا يف إجراء حبث ما وميوله فمن احملتمل أن يفشل فيه، وعلى الر 
إال انه قد ال حيقق النجاح املطلوب والذي يتناسب مع الوقت واجلهد  ويستغرق ذلك منه وقتا طويال

املبذول إذا كان موضوع البحث ال يستهويه،يف حني أن يبذل وقتا وجهدا ضئيال إذا كان موضوع البحث 
 اته .يتمشى مع ميوله ورغب

تغطي كافة الفعاليات  ثجماالت وحقول البحث العلمي واسعة جدا، حبي :: أنواع البحث العلمياثلثا
البحوث العلمية ابختالف حقوهلا وميادينها العلمية،  فاإلنسانية ورغبات واحتياجات اإلنسان، وختتل

 :17يف جمملها ميكن أن تصنف إىل ن، الفنية والثقافية وغريها، ولكةاالجتماعي
 : وث أساسيةحب.1

بشكل عام، ال يرتبط هذا النوع من البحوث مبشكالت آنية حبد ذاهتا ، حيث أن اهلدف   
األساسي واملباشر هلا إمنا يكون لتطوير مضمون املعارف األساسية املتاحة يف خمتلف حقول العلم واملعرفة 

بغض النظر عن  –سية، اليت هتدف اإلنسانية، كما يطلق على هذا النوع من البحوث أيضا البحوث األسا
إىل إضافات معرفية وعلمية لدعم حياة اجملتمعات اإلنسانية وذلك من خالل وضع تصور  -مسماها
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للبناءات النظرية للظواهر االجتماعية واإلنسانية ذات العالقة املباشرة ابلنماذج املثالية أو ما جيب أن تكون 
 عايري أو مقاييس قابلة للقياس. عليه املفاهيم من حيث اعتمادها على امل

  :تطبيقية وثحب .2

ويهدف هذا النوع من البحوث إىل معاجلة مشكالت قائمة لدى املؤسسات االقتصادية مثال،    
حيث يقوم الباحثون بتحديد واضح للمشكالت اليت تعاين منها تلك املؤسسات مع التأكد من صحة أو 

ستخدام أو إتباع منهجية عملية ذات خطوات حبثية متدرجة دقة مسبباهتا ميدانيا، وذلك من خالل ا
وصوال جملموعة من األسباب الفعلية نسبيا اليت أدت إىل حدوث هذه املشكالت أو الظواهر مع اقرتاح 
جمموعة من التوصيات العامة اليت ميكن أن تساهم يف التخفيف من حدة هذه املشكالت أو معاجلتها 

 هنائيا.
رة إليه هنا هو أنه ال ميكن الفصل بني هذين النوعني من البحوث التطبيقية ومما جتدر اإلشا  

والنظرية وذلك للعالقة التكاملية بينهما، فالبحوث التطبيقية غالبا ما تعتمد يف بناء فرضياهتا أو األسئلة اليت 
بحوث النظرية يف الوقت حتاول إجياد إجاابت هلا على األطر النظرية املتاحة يف األدبيات املنشورة، كما أن ال

نفسه تستفيد أيضا بشكل مباشر أو غري مباشر من نتائج الدراسات التطبيقية من خالل أعادة النظر يف 
 منطلقاهتا النظرية ومالءمتها مع الواقع.

على اجلانب اآلخر ، تعد كافة البحوث اهلادفة إىل إجياد حلول للمشكالت أو القضااي اليت و   
ات من البحوث التطبيقية، سواء متت أو نفذت على شكل حبوث أو دراسات وصفية، تعاين منها املؤسس

أو ميدانية وجتريبية، أو خمربية، كما متثل بعض البحوث والدراسات اليت تقوم بتنفيذها بعض مؤسسات 
االجتماعية  البحث العلمي الرمسية جتسيدا مقبوال للبحوث النظرية اهلادفة إىل أغناء املعرفة العلمية يف احلقول

 واإلنسانية ابلرغم من عدم معاجلتها ملشكالت آنية
منها، جند أنه من الصعوبة  استنادا ملا سبق من تصنيفات للبحوث العلمية، واملعايري املتبعة لكل 

، الفصل بينها يف العلوم االجتماعية ، وذلك بسبب الطبيعة التكاملية فيما بينها، وخاصة يف مبكان
والبحوث التطبيقية ، وعدم قدرة عزل أو إقصاء العوامل الذاتية سواء كانت مكانية أو البحوث النظرية 

زمنية، حيث أن البحوث التطبيقية يف الغالب تعتمد فرضيات مستمدة من األدبيات املختلفة املنشودة، 
وتقومي  هذا وتستفيد البحوث النظرية بشكل أو آبخر من نتائج البحوث التطبيقية، وذلك من خالل تقييم

 األسس واملبادئ النظرية لتكييفها مع الواقع .
الصفات اليت جيب أن تتوفر يف الشخص حىت ميكنه أن ينتمي إىل فئة  من يب :الباحث  صفات: رابعا

 ، نذكر منها:الباحثني

فاإلنسان الذي ال يعنيه من العلم والبحث العلمي سوى احلصول  :االزدايد املستمر من العلم واملعرفة.1
على شهادة جامعية تؤهله للحصول على منصب عمل، ال ميكنه أبدا أن يصبح ابحثا أو ينتمي إىل زمرة 
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الباحثني. ذلك أن البحث العلمي تطلع  مستمر  إىل زايدة املعرفة، وتعطش  دائم إىل اكتشاف اجملهول 
 ؛والباحث هو من ال يكفُّ عن االطالع، وال يتوقف عن القراءة

الصعاب: البحث العلمي يف الواقع من أصعب األعمال وأشقها وأحوجها إىل بذل  الصرب واستسهال.2
. فالبحث العلمي مبا أنه اقتحام للمجهول وسعي إىل كشف خباايه، ال يتيح لإلنسان أن  الكثري من اجلهد

ب حىت يصل إىل بُغيته من أقصر طريق أو يف أول حماولة، بل إنه ليتمنع عليه ويرهقه، وال ميكنه مما يطل
 ؛خيترب صدقه وإخالصه

كان وعدم التعايل على النقد: فال ميكن أن ينتمي إىل ميدان البحث   ي  التواضع واالستفادة من أ .3
نا بعيدا عن الغرور والغطرسة الزائفة واالستعالء الكاذب، ليالعلمي أو يفلح فيه إال من كان متواضعا، 

ل حريصا على تلقف احلكمة من حيث جاءت، ال جيد مستعدا الستفادة املعرفة وأخذها من أي كان، ب
 ؛                                                          يف نفسه حرجا على تقبل النقد من اآلخرين

األمانة العلمية: واألمانة يف العلم ليس املقصود هبا جمرد نسبة األقوال إىل قائليها، أو إحالة النصوص  .4
مصاردها، فهذا ميثل الصورة املثلى لألمانة العلمية اليت تفرضها السلطة الصارمة لتطبيقات املقتبسة إىل 

املناهج األكادميية، وتتعامل هبا شىت اجلامعات يف خمتلف أحناء العامل، أما جوهرها فهو الصدق يف طلب 
 .العلم واإلخالص للمعرفة واحلقيقة، واحلرص على خدمة العلم واجملتمع

 استثمار .5
ُ
ة على البحث: مبا أن العمل يف ميدان البحث العلمي صعب وشاق، ويتطلب شجعالفرص امل

يف هذا امليدان ومواصلة املرابطة على  تعينه  تشجيعاتو حمفزات  صربا واحتسااب، فإن الباحث حيتاج إىل 
ن ذلك. ومن االنتماء إىل أهله، ولذلك فهو حريص على انتهاز كل فرصة أو مناسبة من شأهنا أن متكنه م

هذه الفرص واملناسبات: املشاركة يف املؤمترات العلمية بتقدمي البحوث واملداخالت اجلادة، االشرتاك يف 
أتليف الكتب اجلماعية بتدبيج املقاالت الرصينة اجملدية، التقدم ابإلسهامات العلمية واملشاركة يف 

ات اليت جيب أن يتحلى هبا اإلنسان إذا ما املنافسات اجلادة اليت هلا صلة بتطوير البحث تلك أهم الصف
أراد أن ينتمي إىل ميدان البحث العلمي، وأن حيظى بشرف االنتساب إىل أهله وذويه. لكن هذه الصفات 
َل إىل جانبها  وحدها، وإن كانت ضرورية، إال أهنا ال تكفي وحدها لتصنع منه ابحثا، بل البد أن حُيَصِّّ

من ممارسة البحث فعال، وحتقيق نتائج ختدم العلم وتضيف إىل رصيد املعرفة مجلة من املؤهالت اليت متكنه 
 .:اإلنسانية وتنفع اجملتمع والناس. ومن أهم هذه املؤهالت، ما يلي

التخصص العلمي والتعمق فيه: البحث العلمي ليس هواية ميارسها اإلنسان يف أوقات الفراغ، وإمنا هو  
املسالك غري مطروقة، ويقتضي التسلح ابملعارف األولية الضرورية  عمل جاد وشاق، واقتحام آلفاق صعبة

يف ميدانه، وهذا يتطلب ممن ينتمي إىل عامل البحث العلمي يف جمال معني أن يكون متخصصا يف هذا 
اجملال، وأن يكون قد حصل على احلد األدىن من التكوين العلمي فيه، إذ ال يُتصور ممن جيهل املعارف 

ال علمي معني أن يبدع فيه أو يضيف إىل رصيده املعريف شيئا، بل املتوقع أن أييت فيه مبا ال األساسية يف جم
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وال يكفي جمرد التخصص، فهذا هو ”. من حتدث يف غري فنه أتى ابلعجائب“عالقة له به، وقدميا قيل: 
 .احلد األدىن، بل البد من التعمق فيه واحلرص على بلوغ أمسى املراتب يف جماله

هي، إذ كيف يُتصور أن يلج إنسان ما ميدان يوهذا أمر بد :ة مصادر البحث يف جمال التخصصمعرف 
البحث العلمي يف ختصص معني، دون أن يكون له معرفة سابقة مبصادر البحث يف هذا اجملال، فضال عن 

السطحية املتوقفة الرصيد املعريف الضخم الذي سبق للعلماء والباحثني أن قدموه فيه. وال تكفي جمرد املعرفة 
عند معرفة عناوين الكتب وأمساء املؤلفني، بل البد من االطالع الفعلي والتواصل العملي مع هذه املصادر 

 . ومعرفة مضموهنا
متابعة كل جديد يف جمال التخصص: إن الباحث اجلاد واجلدير بصفة الباحث فعال، هو من يعرف  

ْنَجز يف ميدان ختصصه، ل
ُ
كنه ال يكتفي بذلك ، بل يضيف إليه متابعة كلِّّ جديد ُمفيد الرصيد العلمي امل

يف هذا التخصص، فرتاه دائب السؤال عن اجلديد، حريصا على احلصول على كل كتاب أو حبث أو مقال 
ن َيظهر، ُمْهَتمًّا مبعرفة مضمونِّه وقيمتِّه، ُمطَّلًِّعا وُمْسَتفِّيًدا من اإلضافة اليت حيملها. وذلك ما يؤهله ألن يكو 

 مواكبا للتطور العلمي يف ختصصه،
التخصص العلمي ال يعين االنكفاء على جمال علمي واحد،  :االطالع على العلوم املكمِّلة للتخصص 

والنبوغ فيه وترك االهتمام بغريه من اجملاالت. موقف  كهذا هو أيضا مصدُر َخَطر  على الباحث، فالعلوم 
ابط بينها قائمة، وخباصة تلك العلوم اليت تنتمي إىل جمال علمي متكاملة فيما بينها، وجسور التواصل والرت 

واحد يف األصل، مث انفصل بعضها عن اآلخر ملا تكاثر الرصيد املعريف املرتاكم منها. ولذلك البد أن يكون 
الباحث على اطالع كاف على هذه العلوم القريبة من العلم الذي ختصص فيه، وأن تكون له متابعة دائمة 

 يد املفيد فيها،للجد
املمارسة الدائمة للبحث وعدم التوقف عنه: البحث العلمي ليس حمطة معينة أو مرحلة حمددة مير هبا  

اإلنسان مث ينتقل منها إىل غريها، البحث العلمي ليس رسالة جامعية حيصل هبا اإلنسان على شهادة متكنه 
ة إدارية. بل البحث العلمي هو مسرية من احلصول على عمل، أو مقالة ينشرها ليحصل هبا على ترقي

ها إىل أن يطويه املوُت أو مينعه العجُز املطلق. ولذلك فإن 
َ
متكاملة يبدؤها اإلنسان منذ أن يَلَِّج عامل

  هاجسا دائما.  الباحَث هو من ميارس البحَث العلمي بصفة دائمة، بل ُيصبح البحُث ابلنسبة له 
لغاية معينة أو لغرض حمدد مث تنقطع صلته ابلبحث وتنتهي عالقته ولذلك فإن من ميارس البحث العلمي 

 .به، فهذا مل يكتسب صفة الباحث ولن يكتسبها أبدا
احلرص على التجديد واإلبداع يف جمال البحث: فالبحث العلمي ليس جتميع ما سبق أن قدمه اآلخرون  

و جتديد، رمبا يصلح هذا يف البداايت من العلماء والباحثني، أو إعادة تقدميه كما هو دون أية إضافة أ
األوىل، أي يف مرحلة التدرب واملران على البحث وبواكري ممارسته، أما بعد ذلك فإن البحث العلمي هو 
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التجديد واإلبداع، ولسنا نعين بذلك االنقطاع عن الرصيد املعريف السابق، وإمنا االنطالق منه فهما ونقدا 
 .سهام يف تطويره وإحيائهوتصحيحا، مث اإلضافة إليه واإل

 خامسا: أخالقيات البحث العلمي
إن التقدم العلمي يف شىت العلوم حيتاج إىل قيم وأخالقيات فقد اصطلح أهل العلم على أن لكل   

علم آدابه وأخالقه وضوابطه املتعارف عليها ، واليت البد من االلتزام هبا ، وجتاهل الباحث العلمي 
ي ينسف الصفة العلمية والقيمية لعمله البحثي فأخالقيات البحث العلمي ألخالقيات البحث العلم

واملتمثلة يف  تقتضي احرتام حقوق اآلخرين وآرائهم وكرامتهم ومبادئ أخالقيات البحث العلمي عامة 
، وهااتن القيمتان جيب أن تكوان ركيزيت االعتبارات  ” جتنب الضرر” و ” العمل اإلجيايب ”  ني مها:قيمت
 ، خالل عملية البحث خالقيةاأل

 إناملتعلقة بنشاط حبثه فيتوجب عليه  األخالقيةفاألخالق العلمية للباحث هي جمموعة املبادئ والواجبات 
 يعرض عمله للطعن. أويلتزم واجبات ومسؤوليات يتطلبها البحث العلمي كي ال يتعرض هو 

فكلما كان   ويف الدقة املطلوب انتهاجها العلمية يف النقل ويف حسن التأويل ألمانةابويقصد كذلك  
 .الباحث متحليا ابلصفات العلمية ال شك انه سينجح يف اجنازه حبثه 

 
اجليد واملطلوب و احملقق للغرض الذي يتوخاه  إن البحثالعلمي اجليد:  : مستلزمات البحثاسادس

األكادميية أو حبثا ملؤمتر للنشر يف جامعية مبختلف مستوايهتا العلمية و لباحث سواء كان أطروحة أو رسالة ا
 دورية علمية ينبغي أن تتوفر فيه جمموعة من الشروط الشكلية و املوضوعية: 

: كوهنا تعد شروط شكلية إال أن هذا ال يعين اإلقالل من شأهنا فهي ال تقل عن الشروط الشكلية. 1
 هذه الشروط: بني الشروط املوضوعية و هي تتعلق ابلشكل العام و مظهره اخلارجي و من

و ليس هناك  حبيث ال يكون فيه مبالغة أو تقصري مناسبا ملوضوعه العلمي أن يكون حجم البحث  
حجم حمدد ميكن وضعه مقدما ألي حبث كما أن حجم البحث العلمي يف الدراسات النظرية عالعلوم 

ء والطب ..ا خ ( حيث يقل كثريا اإلنسانية و االجتماعية (خيتلف عنه  يف الدراسات العلمية  ع علوم الفيزاي
 الدراسات العلمية  .  يف

يعين أن الباحث مل يعط املوضوع حقه الكامل أو أنه ، إذ أن احلجم الصغري للبحث جيعله عرضة للنقد 
و كلك من جهة أخرى فان املبالغة يف حجم  ،اختار موضوعا قليل األمهية مما جيعله غري مستحق للكتابة 

أيضا معيبة إذا أهنا تدل بصفة مبدئية على احلشو و التطويل و دخول فرعيات و  البحث العلمي هي
تفاصيل خارج املوضوع و حيدث ذلك عادة اعتقاد ا من الباحث أن ضخامة موضوع البحث سوف يزيد 

 من قيمته العلمية .
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أن  أن يتسم البحث شكال ابلنظام و النظافة و حسن الرتتيب الن البحث يعرب عن صاحبه فيجب 
 يكون مكتواب ابآللة الكاتبة خاليا من الشطب و أن يكون العنوان مكتواب بعنوان واضح.

كل فصل أو مبحث أو ابب بداية صفحة جديدة و أن يرتك هوامش على جانيب الصفحة و أن   بدأ 
 .18يكتب اهلوامش حبجم صغريا و أن تكون الكتابة واضحة و مفسرة ال تتعب القارئ 

  : نذكر أمهها فيمايلي:عيةالشروط املوضو   .2
لعنوان أو الرسالة أمر ضروري قي تقدمي  ق: يعترب االختيار املوف العنوان الواضح و الشامل للبحث 

صورة جيدة عن البحث منذ بداية االطالع عليه أو مراجعته و قراءته و تقوميه من قبل اآلخرين و عموما 
 : ينبغي أن تتوفر ثالث مسات أساسية يف العنوان هي

العامة واملتخصصة  اجملال  اته: أن يشمل عنوان البحث بكل عباراته و كلماته و مصطلح  الشمولية 
 احملدد و املوضوع الدقيق الذي خيوض الباحث فيه .

و عباراته وحىت يف استخدام بعض من  هتكون عنوان البحث واضحا يف مصطلحا: ينبغي أن ي الوضوح 
 اإلشارات و الرموز 

نقصد هبا أن يعطي عنوان البحث دالالت موضوعية حمددة للموضوع الذي يطلب حبثه و : و  الداللة 
موضوع البحث عادة بشمولية و  ىمعاجلته و الكتابة عنه و االبتعاد عن العموميات وترتبط الداللة عل

 التغطية أي يكون العنوان شامال ملوضوع البحث وداال عليه داللة واضحة .

: ينبغي على الباحث تثبيت خطوات البحث  أهدافه و حدوده املطلوبة حتديد خطوات البحث  .3
املطلوبة حيث تبدأ بتحديد واضح ملشكلة البحث مث وضع الفرضيات املرتبطة ابملشكل مث حتديد أسلوب 
مجع  البياانت و املعلومات املطلوبة لبحثه و حتليلها و على هذا األساس فان الباحث سيتمكن من حتديد 

هداف البحث والغاايت اليت يسعى إىل حتقيقها بصورة واضحة  واألهم من ذلك فان الباحث هدف أو أ
 سيتمكن من أن يؤطر البحث يف حدود موضوعية و زمنية و مكانية واضحة املعامل .

: جيب أن يتناسب البحث و موضوعه مع إمكاانت الباحث  و من الضروري  اإلملام مبوضوع البحث.4
م الكايف مبجال و موضوع البحث  و أييت مثل هذا اإلملام عادة إما من حمال اخلربة و أن يكون له اإلملا

العمل الذي عايشه الباحث أو ختصصه املوضوعي فيه  . و هنا جيب على الباحث أن يقوم ابختيار اجملال 
 املوضوعي الذي يتوافق ومؤهالته العلمية و حتصيله العلمي .

من املتعارف عليه يف كتابة يف كتابة البحوث و الرسائل اجلامعية حث:  توفر الوقت الكايف لدى البا.5
على خمتلف املستوايت و األصعدة أن يكون هناك وقت حمدد الجنازها و تنفيذ خطواهتا و إجراءاهتا 
املطلوبة . ومن الضروري جدا أن يتناسب الوقت املتاح مع حجم البحث و طبيعته و مشوليته املوضوعية و 

 ية .اجلغراف

                                                             

       18   أمحد حافظ جنم و آخرون ، دليل الباحث ، دار املريخ للنشر ، السعودية،1988ص40-37
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                                                                                                                                                                                                                                                                       األصلية  و املسندة ، كما                                                                                                      واملصادردراسات الينبغي أن يعتمد الباحث يف كتابة حبثه على  اإلسناد :.6
اآلراء و األفكار املختلفة املطروحة يف جمال حبثه  و  عليه أن يكون دقيقا يف مجع معلوماته  و االطالع على

تعترب األمانة العلمية يف االقتباس و االستفادة من املعلومات و نقلها أمر يف غاية األمهية يف كتابة البحوث  
 وترتكز األمانة العلمية يف البحث على جانبني مها :

 معلوماته و أفكاره منها مع ذكر البياانت اإلشارة إىل مصدر أو املصادر اليت استقى منها الباحث 

األساسية و الكاملة للمصادر و أصحاهبا و املكان و الصفحات اليت وردت فيها إذا كانت مصادر واثئقية 
و كذلك ذكر الشخص أو األشخاص الذين أخذ عنهم معلومات اذا كانت معلوماته من أشخاص ابملقابلة  

 اليت تكفل النقل األمني ملختلف أنواع املعلومات . ذلك من اإلشارات الضرورية هوما شاب
التأكد من عدم تشويه األفكار و اآلراء اليت نقل الباحث عنها معلوماته فإذا حدث وان استفاد الباحث 
من فكرة أو معلومة من مصدر فعليه أن يذكرها بذات املعىن و املغزى الذي وردت فيه حىت وان اضطر إىل 

 به اخلاص .إعادة صياغتها أبسلو 
: انه من الضروري أن تكون أقسام البحث و أجزاءه املختلفة مرتابطة و  الرتابط بني أجزاء البحث.7

منسجمة سواء كان ذلك على مستوى الفصول أو املباحث أو األجزاء األخرى اليت تظهر يف البحث أو 
 منطقي  الرسالة حتت أشكال و مسميات خمتلفة  ينبغي أن يكون هناك ترابط تسلسل 

 اترخيي أو موضوعي  يربط الفصل األول ابلفصل الثاين و الثالث و هكذا .
تضيف البحوث العلمية ومنها  مدى اإلسهام و اإلضافة إىل املعرفة يف جمال ختصص الباحث :.8

الرسائل اجلامعية عادة أشياء  جديدة ومفيدة إىل ما هو معروف يف اجملاالت و التخصصات اليت تنتمي 
سائل اجلامعية. ر وترتبط هبا لذا فان التأكيد على االبتكار أمر يف غاية األمهية يف إعداد البحوث و ال  إليها

و الباحث اجليد هو الذي يعرف  كيف يبدأ من حيث انتهى زمالءه من الباحثني اآلخرين  بغرض إكمال 
 السلسلة و إضافة شيء جديد هلا  يغنيها و يعزز مسريهتا .

اليت توصل إليها الباحث من  ج: تعترب النتائاالبتعاد عن التحيز يف الوصول إىل النتائج املوضوعية و .9
 لبحث و نقطة ارتكازه لذا فعليه أن يبتعداخالل حتليله للبياانت و املعلومات اجملمعة هي زبده 

هذا الطرف أو عن التحيز يف ذكر النتائج اليت توصل إليها و أن يرتك املشاعر و األاننية و التحزب إىل  
 19ذاك حيث أن البحث العلمي جيب أن يتجرد من كل هذه اهلفوات اليت قد ينجر إليها الباحث.

، اليت جيب على الباحث  صاعبان البحث العلمي تكتنفه بعض املالبحث العلمي: صعوابتسادسا: 
 :20أخذها بعني االعتبار عند ممارسته للبحث العلمي، من هذه املخاطر جند

                                                             

 1 عامر قنديلجي، البحث العلمي و استخدام مصادر املعلومات التقليدية و االلكرتونية ، اليازوردي األردن،  2008 ،
35-47ص ص    
 67، ص 1997فوزي عبد هللا العكش، اإلنفاق على البحوث والتطوير، جملة تشرين، سوري، 20 
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عة الباحث احلصول على مجيع احلقائق والبياانت واملعلومات املتعلقة ابملشكلة، وابلتايل عدم استطا .1
 تكون النتائج قائمة على أدلة انقصة؛

 عدم املوضوعية والعلمية يف املالحظات؛ .2

 عدم اخلروج عن مناذج التفكري اجلامدة، أو التفكري ضمن حدود .3

وأن يتقبل املواقف اجلديدة والنتائج الغري متوقعة  ضيقة، لذلك على الباحث جتنب مثل هذه النماذج،  .4
 للدراسة؛

 جتاهل األدلة املضادة للفرضيات اليت يضعها الباحث، وابلتايل عدم اكتشاف احلقيقة "هدف العلم"؛ .5

 عدم الدقة يف مطابقة أو توفيق إعالن السبب والنتيجة؛ .6

أييدها أو نتيجة سرعة األخذ بنظرية السرعة يف إعالن النتائج على الرغم من عدم وجود دليل كاف لت .7
 مثرية.

 بني النقاط اآلتية بعضاً من املعّوقات املتعلقة ابملراجع العلمية للبحث:: تصعوابت متعلقة ابملراجع العلمية .8

اختالف أسلوب كل مرجع عن املرجع اآلخر: يتطرق كل مرجع إىل قضية البحث بصورة مغايرة عن  
مات عند مجعها مبهمة وغري مرتبة وفق نسق معني، األمر الذي يشكل حتدايً املرجع األخر، فتبدو املعلو 

 للباحث يف إجياد صالت مشرتكة جتمع بني هذه املعلومات وتنظمها ضمن هيكيلة واضحة.
صعوبة متييز املراجع ذات الصلة: قد جيد الباحث صعوبة يف التمييز بني ما هو مرتبط بشكل مباشر  ب 

املواد العلمية اليت ليس هلا الصلة هبا، فليس اهلدف من البحث هو الشمول العبثي  بقضية البحث وغريه من
 الذي ال طائل منه، بل الرتكيز على تناول مشكلة البحث بشكل حمدد ودقيق. 

 

 أدوات البحث العلمي :الرابع ورحملا
جلة املشكلة، على الباحث استخدام كافة الطرق واألدوات اليت تؤمن له البياانت الالزمة ملعا  

يف إشكالية البحث، ولفحص الفرضيات اليت صاغها بشكل  على األسئلة املطروحة اإلجابةليتمكن من 
   مستخدما أساليب البحث العلمية املالئمة لذلك. علمي،

لذا عليه أن يدرك ويقرر مسبقا الطريقة املالئمة لبحثه، وأن يكون على دراية ومعرفة أبدوات  
 علمية املختلفة ألغراض مجع البياانت.وأساليب البحث ال
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وبشكل عام يوجد عدة طرق ميكن للباحث استخدامها جلمع البياانت الالزمة الجناز حبثه بشكل  
علمي، مع العلم أن لكل طريقة خصائصها وميزاهتا االجيابية والسلبية، وأن اختيار أحداها أو أكثر من قبل 

                                                                                                                   :21الباحث متعلق ابلعوامل التالية
 أوال : املقابلة

 املقابلة عبارة عن حوار يدور بني الباحث والشخص الذي تتم مقابلته، :. تعريف املقابلة1 
م عالقة وائم وود بينهما، وهبذا املعىن تعترب املقابلة ولكي حتقق املقابلة اهلدف املرجو منها جيب أن تقو 

 استبانه شفهية.
إذا املقابلة : هي" لقاء بني الباحث الذي يقوم بطرح جمموعة من األسئلة حول موضوع معني، على 

 ".22على األسئلة اإلجاابتأشخاص حمددين وجها لوجه وبنفسه يقوم بتدوين 
 : على أهناة للمقابل وعليه ميكن تعريف ا        

لقاء يتم بني الشخص املقابل ع الباحث أو من ينوب عنه الذي يقوم بطرح جمموعة من األسئلة على  
 ويقوم الباحث أو املقابل بتسجيل اإلجاابت على االستمارات . لوجه،األشخاص املستجيبني وجها 

تم خالهلا سؤال فرد أو خبري ، وتتم بطريقة مباشرة أو هاتفية ، من أجل مجع البياانت ، ي هيةوسيلة شف 
 عن معلومات ال تتوفر عادة يف الكتب أو املصادر األخرى .

حمادثة موجهة بني الباحث وشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني  
  .الدراسةيسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف 

ندما يواجه الباحث مشاكل يف أتمني البياانت واملعلومات ع إن أمهية املقابلة تكمن . أمهية املقابلة:2
 الالزمة ملعاجلة حبثه، ومن هذه املشاكل ميكن ذكر:

 عدم قدرة األشخاص موضوع املقابلة على القراءة والكتابة؛ 
وجوب احلصول على بياانت ومعلومات على عالقات ذات طبيعة خاصة من األشخاص موضوع  

 أبن هلم دورا يف حل املشكلة املدروسة؛ وإشعارهمأمهيتهم  إبرازاملقابلة وبنفس الوقت 
 وجوب عملية البحث اطالع الباحث على ظاهرة البحث ابلذات؛ 
 وجود عوائق مادية ومعنوية لدى األشخاص موضوع املقابلة. 
 ميكن تقسيم أنواع املقابلة حسب عدد من تتم مقابلتهم إىل مقابلة فردية ومقابلة :أنواع املقابلة  .3

 مجاعية .وتقسم من حيث طريقة إجراءها أو تنفيذها إىل :
 مقابلة شخصية ، وتتم وجها لوجه مع املبحوث . 

                                                             

، األسس النظرية والتطبيق العلمي، الطبعة الرابعة، دار صفا للنشر يعليان رحبي مصطفى، غنيم عثمان حممد، أساليب البحث العلم 21 
 155، ص 2010والتوزيع، عمان، 

 188، ص 2000اسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم االنسانية، عودة سليمان وزميله، أس22 



28 
 

 مقابلة تلفونية وتتم عن طريق اهلاتف - 
 مقابلة تلفزيونية وتتم ابستخدام أجهزة السمعي البصري .- 
خرى متل السكايب مقابلة بواسطة احلاسوب من خالل الربيد االلكرتوين أو غريه من الربامج األ 

 وخمتلف الربامج األخرى .
وقد ختتلف املقابلة يف درجة احلرية املمنوحة للمستجيب يف إجاابته ، وعلى هذا األساس ميكن تقسيم    

 املقابالت إىل ثالثة أنواع رئيسية هي : 
وب ، وهذه قد املقابلة املفتوحة ، وهنا يعطى املستجيب احلرية يف الكالم دون حمددات للزمن أو لألسل 

 تعطى معلومات ليست ذات صلة ابملوضوع .
املقابلة شبه املفتوحة ، وهنا تعطي احلرية للمقابل بطرح السؤال بصيغة أخرى والطلب من املستجيب  

 مزيدا من التوضيح .
ثناء املقابلة املغلقة : وهنا يطرح املقابل السؤال وينظر اإلجابة مباشرة على السؤال دون أن يفسح اجملال أ 

 املقابلة .
  :23هناك بعض الشروط جيب على الباحث مراعاهتا أمهها املقابلة:األمور الواجب مراعاهتا أثناء إجراء  .4

 التدرج يف طرح األسئلة بدء من األسئلة العامة والسهلة وغري احلساسة؛ 
 اضفاء جو من األلفة واملودة والطمأنينة عند طرح األسئلة؛ 
 اسبة للمستجيب؛استخدام لغة مفهومة ومن 
 تشجيع املستجيب على االجابة، وشكره؛ 
 احرتام أراء وأفكار املستجيب؛ 
 عدم مقاطعة املستجيب ، وعدم طرح أكثر من سؤال يف املرة الواحدة؛ 
عن  لإلجابةمعرفة الباحث مبوضوع املقابلة، وبثقافة وخلفية املستجوبني، وأن يكون مستعدا  

 تساؤوالهتم.
ريقة الئقة ومقبولة ، ويذكر اهلدف من دراسته، وأمهية املعلومات اليت سيقدمها يقدم الباحث نفسه بط 

 املستجيب، وأهنا سوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي من أجل كسب ثقة املستجيب؛
 عدم طرح األسئلة الدقيقة والصعبة؛ 
 إظهار االهتمام واملتابعة للمبحوث. 
 مزااي وعيوب املقابلة : .5

  وعيوب نذكر منها : للمقابلة مزااي

                                                             

 144، ص 1992،  -مفهومه، أدواته وأساليبه  -عبيدات ذوقان وزمالئه، البحث العلمي 23 
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تعترب املقابلة أداة من أدوات البحث العلمي ومجع املعلومات والبياانت ، مما جيعلها وسيلة : مزااي املقابلة 
 فعالة يف العديد من البحوث االجتماعية ومنها القانونية ، وأهم هذه املزااي :

 ارتفاع نسبة الردود مقارنة ابالستبيان . 
ملعلومات يف اجملتمعات األمية ويف وسط األطفال واألشخاص الذين ال هي أحسن وسيلة جلمع ا 

 يستطيعون الكتابة ، وهذا ال يتوافر ابلنسبة لالستبيان .
املرونة وقابلية توضيح األسئلة للمبحوث يف حال عدم فهمه للسؤال ، كما أنه من جهة أخرى  

 ضحة . تعطى للباحث فرصة االستفسار إذا كانت إجابة املبحوث غري وا
 تقليل احتمالية نقل اإلجابة عن آخرين أو إعطاء االستمارة ألشخاص آخرين ليقوموا مبلئها . 
توقيت املقابلة ، حيث يستطيع الباحث تسجيل زمان ومكان إجراء املقابلة ، وخاصة إذا كان  

 ذلك له أثر على اإلجابة . 
 للمقابلة عيوب ميكن إمجاهلا فيما يلي :  عيوب املقابلة : 
املقابلة عملية مكلفة وشاقة ، وحتتاج إىل دعم ، حبيث إذا مل يكن الباحث مدعوما من طرف مؤسسة  

ما ، فإنه يصعب عليه القيام هبا ، خاصة ملا يتعلق األمر ابلرتخيص للدخول إىل األمكنة اليت جيري فيها 
اطر عند إجراء مقابالت مع املقابلة ، وكذا مقابلة الشخصيات السياسية ، وأحياان يتعرض الباحث إىل خم

 زعماء اجلماعات اخلطرية .
قد تتأثر القابلة ابحلالة النفسية للباحث واملبحوث ، فإذا كانت احلالة النفسية ألي منهما غري جيدة يف  

أثناء إجراء املقابلة ، فإن هذا سيؤثر على البياانت واملعلومات املعطاة ، أما يف االستبيان فإن الشخص 
 ت املناسب له لإلجابة .خيتار الوق

 
 
 

استخدمت للتعرف غلى  ،والبياانت حظة من أقدم وسائل مجع املعلوماتتعترب املال   :: املالحظة اثنيا
 إىلاالجتماعية بشكل خاص، وهلا طبيعة خاصة، ألهنا تؤدي  مالظواهر واألحداث بشكل عام ، ويف العلو 

مثل سلوك أحد املوظفني، مراقبة إنتاجية العمال، معلومات ال ميكن للوسائل األخرى احلصول عليها، 
فاملالحظة عبارة عن تفاعل وتبادل بياانت بني الباحث واملبحوث بغرض مجع معلومات وبياانت حمددة 

  .24حول موضوع معني

                                                             

 130 ، ص2002العواملة انئل حافظ، أساليب البحث العلمي،  24 
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أبهنا عملية مراقبة لسلوك الظواهر واألحداث ومكوانهتا املادية والبيئية، : استنادا ملا سبق تعرف املالحظة 
أبسلوب علمي منظم وهادف، قصد تفسري العالقة بني املكوانت ، ومتابعة سريها واجتاهها ، وعالقاهتا 

  .والتنبؤ بسلوك الظاهر أو احلدث وتوجيهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية متطلباته
 ولكي تكون املالحظة علمية البد من: الحظة العلمية:امل خطوات.1 

 ومكاهنا وزماهنا؛ حتديد هدف املالحظة وجماهلا 
 إعداد بطاقة املالحظة ليسجل عليها املعلومات اليت يتم مجعها ابملالحظة؛ 
 التأكد من صدق املالحظة عن طريق إعادهتا ألكثر من مرة؛ 
 تسجيل ما يتم مالحظته مباشرة. 
تقدمي مجلة من اإلرشادات من أجل احلصول على  للحصول على مالحظة جيدة: رااداتاإل بعض.2

 ة جيدة، نوجزها فيما يلي:مالحظ
 احلصول على معلومات كافية مسبقة عن موضوع الدراسة الذي سيتم مالحظته؛ 
 حتديد أهداف استخدام أسلوب املالحظة جلمع املعلومات؛ 
 استخدام األدوات املناسبة لتدوين املالحظات؛ 
 حتديد الفئات اليت سيقوم الباحث مبالحظتها؛ 
 ع يف النتائج؛الدقة يف املالحظة وعدم التسر  
 مالحظة السلوك لفرتة زمنية مناسبة؛ 
 حماولة القيام ابملالحظة، دون معرفة الفرد أبنه مالحظ من قبل الباحث؛ 
 عدم حماولة تفسري الباحث للسلوك املالحظ مباشرة. 
 :املالحظةخطوات إجراء . 3

 حتديد اهلدف من املالحظة، وهبذا تتحدد إجراءات املالحظة. 
 ملطلوب مالحظته إجرائياً، والرتكيز عليه.حتديد السلوك ا 
حتضري الوسائل املالئمة لتسجيل السلوك واملواقف املراد مالحظتها، كأن تكون وسائل تقنية كأداة  

 .الكامريا، وفيديو التسجيل الصوري والسمعي.
 التأين ابملالحظة، ذلك بتتبع السلوك وما يتبعه وما يتعلق به بدقة وابنتظام. 
 تيب يف متابعة السلوك أو الظاهرة املراد دراستها.التدرج والرت  
  ميكن تدوين املالحظات اليت تثري االنتباه أكثر من غريها، عندما يرى الباحث أمهيتها. 
 نذكر منها ما يلي:اروط املالحظة: .4

، واحلرص على الصدق يف متابعة يف املالحظة أي البعد عن الذاتية : وضوعيةتوخي الصدق وامل 
 ة، أو السلوك املالحظ.الظاهر 
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 احلرص على مالحظة كل سلوك مهم أو يدخل ضمن الدراسة بدقة. 
 التحقق من صالحية أدوات ووسائل التسجيل املستخدمة يف املالحظة. 
 مزااي املالحظة العلمية:.5

هلا  تعترب طريقة مباشرة لدراسة الظواهر واحلصول على البياانت والتعمق يف فهم املؤثرات اليت قد تتعرض 
 عناصر الظاهرة املالحظة.

صدق التعبري : تسمح بتجميع البياانت من الظواهر املشاهدة دون تكلف ، أي مشاهدة الظاهرة على  
 طبيعتها

 املالحظة إلجراءال تتطلب العدد الكبري من األفراد  
 الصدق والدقة: أكثر صدقا ودقة لكوهنا تسجل الوقائع مباشرة  
 دراسات احلاالت...ا خ بحث من حبوث جتريبية ، أواملوائمة مع معظم مناهج ال 
  أن هلا عيواب نوجزها يف ما يلي :  إال: رغم املزااي العديدة للمالحظة  عيوب املالحظة العلمية. 6

 يف حينه إالصعوبة التنبؤ يصعب على الباحث التنبؤ املسبق بوقوع حدث معني  
املالحظة سلبيات أو اجيابيا فينعكس ذلك على  التأثر ابجلماعة: قد يتأثر الباحث ابجلماعة موضع 

 يؤثر على صحة وصدق املالحظة أرائهما
 املالحظة  إلجراءطول الوقت الالزم  

 
 
 
 
 
 

 اثلثا: االستبيان
وسائل مجع البياانت واملعلومات املدونة على أسئلة حمددة، معدة من أحد  هو : تعريف االستبيان. 1

على أنه" بل جهات أو أفراد معينني، أي أنه ميكن تعريف االستبيان قبل الباحث حول موضوع حمدد من ق
أداة جلمع البياانت أو املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق استمارة معينة، حتتوي على عدد من 

 ".25األسئلة، مرتبة أبسلوب منطقي مناسب ، جيري توزيعها على أشخاص معينني لتعبئتها
                                                             

  189عودة سليمان وزميله، مرجع سابق، ص  25 
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  يضا على أنه:ميكن تعريف االستبيان أ
أداة تتضمن جمموعة من األسئلة أو اجلمل اخلبرية اليت يطلب من املفحوص اإلجابة عنها بطريقة حيددها  

 البحث.الباحث حسب أغراض 
بحوثني حول ظاهرة أو جمموعة من األسئلة املكتوبة واليت تعد بقصد احلصول على معلومات أو آراء امل 

 .موقف معني 
املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق إعداد استمارة يتم تعبئتها من قبل عينة ممثلة  وسيلة جلمع املعلومات 

 من األفراد ، ويسمى الشخص الذي يقوم إبمالء االستمارة ابملستجيب .
أداة جلمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق استمارة معينة حتتوي على عدد من األسئلة ،  

 .توزيعها على أشخاص معينني لتعبئتهامرتبة أبسلوب مناسب ، جيرى 
 االستبيان تتطلب اخلطوات التالية : تصميم إن عمليةاالستبيان :تصميم  خطوات  -2 

حتديد موضوع الدراسة بشكل عام واملوضوعات الفرعية املنبثقة عنه ، مثال ذلك : دراسة اخلدمات اليت  
يتم حتديد هذه اخلدمات وتقسيمها إىل خدمات تقدمها املكتبة اجلامعية للطلبة وهيئة التدريس ، حيث 
 اإلعارة واخلدمات املرجعية ، اخلدمات اإلعالمية ... إ خ 

غة جمموعة من األسئلة حول كل موضوع فرعي حبيث تكون مجيع هذه األسئلة ضرورية وغري ايتم صي 
 مكررة.

جمتمع الدراسة قبل  فرادأإجراء اختبار جترييب على االستبيان عن طريق عرضه على عدد غري حمدد من  
قصد جتنب األخطاء والغموض يف صياغة األسئلة، وكذلك استكمال  بعض  هنائي ،  اعتمادها بشكل

 النهائي،شكله  صياغةتعديل االستبيان بناء على االقرتاحات السابقة و اجلوانب اليت مل تظهر يف االستبيان، 
 . املكونة هلافقرات المتضمنا مقدمة عامة و 

 ابلطرق املناسبة .و   اجلهات املعنية الستبيان على توزيع ا 
 
 

ميكن للباحث أن يستخدمن يف جمال االستبيان أنواعا خمتلفة من األسئلة ،    أنواع االستبيان :.3 
ويعتمد ذلك على طبيعة الدراسة ، وإمكاانت الباحث ومهرته يف منهج البحث ، وطبيعة عينة الدراسة 

 إىل :،وبشكل عام تقسم األسئلة 
االستبيان املقيد هو الذي يكتب فيه حتت كل سؤال عدد من األسئلة املغلفة ) االستبيان املقيد ( :  

 اإلجاابت ، وعلى اجمليب أن خيتار أحدها أو بعضها .
 وميتاز هذا النوع من األسئلة ابملميزات اإلجيابية التالية :      

 قارن بسهولة .اإلجاابت حمددة وموحدة مما ميكن الباحث من أن ي 
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سهولة عملية تصنيف وتبويب وحتليل اإلجاابت ، مما يؤدي إىل التقليل من الكلفة املالية وكذا  
 يوفر الوقت على الباحث .

 وضوح املعاين والدالالت ، وتقليل احلرية الغموض لدى املستجيب . 
 اكتمال اإلجاابت نسبيا ، واحلد من بعض اإلجاابت غري املناسبة . 
 عامل مع األسئلة اليت حتتوي إجاابهتا على أرقام مثل العمر والدخل .سهولة الت 
 ارتفاع نسبة الردود على االستبيان. 

أما عيوب هذا النوع ، فيعاب على األسئلة املغلقة أهنا تقيد املبحوث يف إجاابت حمددة مسبقا ، كما       
نبغي أن يضع خيارا أخريا من نوع  ع غري أن الباحث قد يغفل بعض اإلجاابت أو اخليارات أحياان ، وهنا ي

 ذلك : أرجوا التحديد ( 
وهنا يكون للمجيب مطلق احلرية يف اإلجابة على :األسئلة املفتوحة ) االستبيان املفتوح ( 

 األسئلة ويف هذه احلالة قد أتيت اإلجاابت متنوعة تنوعا واسعا .
بطريقته ولغته وأسلوبه اخلاص  للمبحوث،ة إذن هنا تكون احلرية يف اإلجابة على األسئلة مرتوك   

 الذي يراه مناسبا .
ويكون استخدام هذا النوع من األسئلة عندما ال يكون لدى الباحث معلومات موسعة وتفصيلية    

 املشكلة.ومعمقة حول الظاهرة املدروسة أو 
ون له احلرية يف كتابة ما بل تك حمددة،وهذا النوع من األسئلة ميتاز أبنه ال يقيد املبحوث أبجوبة     

 يراه مناسبا من املعلومات .
أما عيوب األسئلة املفتوحة ، فإنه قد جييب املبحوث على السؤال بطريقة خمتلفة إذا مل يفهمه ، كما  

 أن هناك صعوبة يف تصنيف اإلجاابت وحتليلها من قبل الباحث .
 االستبيان املقيد املفتوح ) األسئلة املغلقة املفتوحة ( 

وهذا النوع من االستبيان جيمع بني النوعني السابقني فيختار اإلجابة املالئمة ويعلق عليها حسب ما  
 يبدو له من آراء .

إذن ، يطرح الباحث يف البداية سؤاال مغلقا ، أي حيدد فيه اإلجابة املطلوبة وقيد املبحوث           
ب فيه اإلجابة ، وبعد ذلك يتبعه بسؤال مفتوح ابختيار اإلجابة ، وبعد ذلك يتبعه بسؤال مفتوح يطل

يطلب فيه من املبحوث توضيح أسباب اختياره لإلجابة العينة ، وميتاز هذا النوع أبنه جيمع بني االستبيان 
 املقيد واالستبيان املفتوح .

 مثال :  
 ؟ فعاليف اجلزائر نظام  الضرييبهل تعتقد أن النظام  
 ال  (   ع     -   نعم     (   ع               
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 إذا كانت اإلجابة ع ال ( ، فما هو البديل ؟   
 هل تعتقد بوجود عوائق أمام الصادرات الوطنية ؟  
 ال  (   ع     -   نعم     (   ع        

 إذا كانت اإلجابة ع نعم( ، فما هي أهم هذه العوائق ؟
 الشروط الواجب مراعاهتا أثناء إعداد االستبيان : .4

 ك شروط شكلية وأخرى موضوعية جيب توافرها :هنا  
 الشروط الشكلية : 

 تتمثل الشروط الشكلية فيما يلي :  
 تقدمي االستبيان يف شكل مطبوع طباعة واضحة والئقة . 
 جيب أن يقسم االستبيان إىل ثالثة أجزاء : 

املقدمة : وتتضمن التعريف ابلباحث وأمهية البحث ، مع إعطاء ضماانت حول سرية  
 ملعلومات .ا
معلومات وإرشادات حول تعبئة االستبيان ، وهذا يدرج الباحث عنوانه لكي يستطيع اجمليب  

 االتصال به من أجل االستفسار .
 املنت : يتضمن األسئلة املوجهة للمبحوث . 

 الشروط املوضوعية : 
 جيب صياغة األسئلة بشكل واضح وبلغة تتناسب مع مستوى املبحوثني . 
تعابري ومصطلحات غامضة ، أو حتتمل أكثر من تفسري ، ويف حالة ورود مثل هذه جتنب استخدام  

 املصطلحات فعلى الباحث تعريفها إلزالة هذا الغموض .
 أن يكون طول السؤال مناسبا ، وجيب جتنب األسئلة الطويلة اليت قد تضلل املبحوث . 
 الشخصية أو اخلاصة .التدرج يف طرح األسئلة من السهلة إىل الصعبة ومن العامة إىل  
جيب أن يعاجل السؤال مشكلة واحدة أو ظاهرة واحدة وجيب جتنب األسئلة اليت تتطرق ألكثر من  

 مشكلة أو موضوع واحد يف نفس السؤال .
 طرق إرسال االستبيان :  .5
االلكرتوين  يرسل االستبيان إما ابليد أو بواسطة الربيد التقليدي أو عن طريق اهلاتف أو عن طريق الربيد   
. 

ابليد مباشر : ومتتز هذه الطريقة بسهولتها وقلة تكلفتها، وإمكانية احلصول على مجيع االستبياانت  
 املوزعة كاملة ، وتوضيح بعض األسئلة اليت قد ال يفهمها املبحوث .
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بري من بواسطة الربيد التقليدي : متتاز هذه الطريقة إبمكانية تغطية مناطق واسعة ومتباعدة ، وعدد ك 
األفراد بتكلفة قليلة وجهد قليل ، كما تعطي هذه الطريقة الفرصة للمبحوث لإلجابة على أسئلة االستبيان 
يف الوقت الذي يريده دون أتثري من الباحث ، غري أنه يعاب على هذه الطريقة اخنفاض نسبة الردود ، 

 للمبحوث .وغياب الفرصة لتوضيح بعض األسئلة اليت ميكن أن تكون غري واضحة 
عن طريق اهلاتف : متتاز هذه الطريقة بسهولتها وإمكانية مقابلة أفراد يف مناطق خمتلفة من العامل ، غري  

 أهنا مكلفة ، وتتطلب وجود الشخص يف الوقت احملدد ، وتوافر أجهزة لدى الطرفني .
يف العامل عن طريق  عن طريق الربيد االلكرتوين : هذه الطريقة تسمح بتوزيع االستبيان إىل أي شخص 

شبكة االنرتنت اليت توفر خدمة الربيد االلكرتوين ، إال أهنا تقتصر على األفراد الذين ليهم مثل هذه اخلدمة 
 ، كما أن نسبة الردود قد ال تكون مرتفعة .

 مزااي وعيوب االستبيان :  .6
 مزااي االستبيان : 

 لالستبيان مزااي تتمثل يف :
واجلهد على الباحث يف عملية مجع املعلومات ، خاصة إذا كان االستبيان قد  توفري الكثري من الوقت 

 أرسل ابلربيد .
الوصول إىل كم هائل من املبحوثني يف خمتلف مناطق العامل ويف فرتة زمنية معقولة ، خاصة مع توفر  

 الربيد السريع وخاصة الربيد االلكرتوين .
 عيوب االستبيان : 

لى الرغم من مزاايه كأداة جلمع املعلومات ، إال أن هلا بعض العيوب اليت لالستبيان عيوب ، فع    
 جيب على الباحث أن يقلل منها ما أمكن ، ومن العيوب :

 قلة الكشف عن الصدق والثبات . 
 أتثر صدق االستبيان مبدى تقبل املستجيب هلا . 
 املشكلة أو البحث . يتأثر صدق اإلجابة بوعي الفرد املستجيب ودرجة اهتمامه ابلظاهرة أو 
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