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 2020/2021الثالث  السداسي  حماضرات  

 الوحدة التعليمية األوىل: ماهية البحث العلمي

 املعرفة العلمية   ---  ( 1املحاضرة األوىل )

العلم:  -1 وجملة    مفهوم  الحسية،  باألدلة  املؤيدة  املعارف  مجموعة  على  للداللة  العلم  كلمة  تستخدم 

 نالتحليل قو ين التي اكتشفت ناالقو 
ا
  ين الطبيعة تعليل

ا
 .ين الثابتةناعلى تلك القو  مؤسسا

اليقين   وهو  حقيقته  على  أي  عليه.،  هو  ما  على  الش يء  إدراك  اللغة  في  العلم  كلمة  تعني  حين  في 

على  واملعرفة اصطلحا  يعرف  كما  جملةأن،  البحث   ه  ومناهج  والنظريات  والوقائع  تبنى    الحقائق  بها  التي 

 . املؤلفات العلمية

ملعرفة املنسقة التي تنشأ من امللحظة والتجريب، وأما في غايته فهو الذي  أما العلم في منهجه فهو ا

تحديـد طبيعـة بهـدف  أل   يـتم  القـوانين  فهدفه صوغ  والدراسة،  للملحظة  التي تخضع  الظواهر  نـه  وأصول 

الحقيقـة طلـب  في  يجـد   
ا
بحثـا للعالم    لـيس  يسمح  التحليل  في  أسلوب  فقط  هو  وإنما  النهائية،  العظمى 

 دقيقا  بالوصول إلى قضايا مصاغة
ا
 (.2008)دعمس،  صوغا

املعرفة:  -2 الش يء  مفهوم  كنه  إلدراك  عقلي  تصور  حقيقَته  هي  درك 
َ
أ األْمَر:  َنَه 

َ
الش يِء ،  )ك جوهُر  ْنُه: 

ُ
الك

اإل  ناك   أنبعد    (وحقيقُته املدركات  أيضا  املعرفة  وتعني  األبعاد  ية  ناسنغائبا.  عبر  فكرية  تراكمات  إثر 

 والحضارية.  واملكانيةية  ن االزم

  كنتيجة لخبراته  الفـرد   تتكـون لـدىمجموعة من املفاهيم واآلراء، والتصـورات الفكريـة، التـي    املعرفة

 (.2013)محمد،  (1993السـيد، سعد الدين  صالح،)في فهم الظواهر واألشياء املحيطة به 

يجمعها عبر التاريخ بحواسه    أن  اإلنسان هي الرصيد الواسع من املعلومات واملعارف التي استطاع  

 واع هي: أنوفكره، وهي تنقسم إلى ثلث  

الحسية  -أ استخدام    : املعرفة  طريق  عن  والعفوية  واملباشرة  البسيطة  امللحظات  طريق  عن  تتكون 

إدراك للعلقات الناتجة بين هذه الظواهر  وذلك دون  الحواس، مثل تعاقب الليل والنهار، طلوع الشمس،  

 الطبيعية وأسبابها.

  دون وسائط خارجية، وال   هي الطريقة التي يكتسب بها اإلنسـان املعرفـة مـن خـلل حواسـه مبـاشرة

في الوسـيلة  تماما على هذه  السيطرة  املجتمع، فاألذن    يستطيع اإلنسان  يعزل نفسه عن  أن  املعرفة دون 

الش يء دون   تتلقـى مئـات املعلومـات كـل  يوم، والعين ترى عشرات املشاهد، والحواس األخرى تفعل نفـس 

 (. 2013)محمد،  يستطيع اإلنسان السيطرة على هذه املعلومات التي تتدفق عليه، أو أن يحد منها تماما  أن

الفلسفية:  -ب عليها    املعرفة  يتحصل  التي  واملعلومات  املعارف  ال    نساناإلمجموع  الفكر  بواسطة 

الحواس؛ حيث يستخدم أساليب التفكير والتأمل الفلسفي ملعرفة األسباب، الحتميات البعدية للظواهر  

وهي تنطلق بعيدا عما تراه األذن ومـا    مثل: التفكير والتأمل في أسباب الحياة واملوت، خلق الوجود والكون.

النقـل مـن   تبتعـد عـن  اليـد كـما  أو الوصول   ويتم السعي  الثقة؛  مصـادر تلمسـه    للوصول لحلول للمشاكل 

العقلي املنطقي؛إذ تحاول   ،والحوارللحقائق عن طريق املناقشة   التفلسف والحوار والتدليل    وهي مرحلة 

التاليـة املرحلـة  املـوت والحيـاة،  في هـذه  ، عـن  الطبيعة  البعيدة، فيما وراء  في األسباب  التأمل  التفكير    من 
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خـالق عـ املبـاشرة   ن  بالتجربـة  حسـمه  يتعـذر  املعرفـة  من  النوع  وهذا  وجوده،  وإثبات  وصفاته    الوجود 

 . (2013)محمد، 

)  -ج العلمية  تتحقق    (:التجريبيةاملعرفة  التي  املعرفة  املنظمة،  هي  العلمية  امللحظات  أساس  على 

ووضع   واألشياء،  للظواهر  واملقصودة  املنظمة  والقو والتجارب  العامة  النظريات  واكتشاف  ين  ناالفروض 

تفسير الظواهر القادرة على  الثابتة   والحكم   العلمية 
ا
 والتنبؤ بما سيحدث مستقبل

ا
 علميا

ا
واألمور تفسيرا

 عليه.

 تتحدد املعرفة العلمية عن غيرها بجملة الخصائص التالية:  خصائص املعرفة العلمية: -3

هجية  يستفيد الباحث ممن سبقه من الباحثين، فيكمل الخطوات املن  أن نقصد بالتراكمية    التراكمية:  *

النطاق ف  ،الصحيحة ويوسع  إليه غيره، وبهذا  نهاية ما توصل  ، وكل    أنمن 
ا
ترتفع عموديا العلمية  املعرفة 

بها   يؤخذ  جديدة  علمية  سابقتها معرفة  النسي   وتصبح  صف  فنافي  لهذا  حق  ن إ،  العلمية  يقة  الحقيقة 

 . تقف عند حد معين معينة ال تتطور وال  بفترة زمنيةنسبية ترتبط 

 (: 2002وهي تنقسم بدورها إلى نوعين أساسيان )زايد، 

األفقية:  -أ أن    التراكمية  بل  الزمن  عبر  قيمتها  تفقد  ال  الفنية  اإلبداعات  أو  الفلسفية  املعرفة  أن  وتعني 

الفنية؛    ت فاللوحاالزمن نفسه قد يضفي عليها قيمة جديدة. وهذه التراكمية موجودة في الفن، والفلسفة  

ال الفنية  االتجاهات  أمام  قيمتها  تفقد  ال  مثل  النهضة  بعصر  املسمى  العصر  على  تنتمي  حديثة.. التي 

الفنية   االسهامات  أهمية  قدر  نفس  على  أهمية  تكتسب  وإنما  العشرين  القرن  في  ظهرت  التي  كالسريانية 

يلغي  ال  املعاصرة  الفلسفية  األفكار  فتطور  الفلسفية  االسهامات  على  الكلم  هذا  وينطبق  الجديدة.... 

أفاق يوسع من  الفلسفة... وقد  وباقي  وارسطو  أفلطون  أفكار  أخرى    بالضرورة  آفاق  إلى  الفلسفة  مجال 

 ولكنه ال يلغي القيمة املضافة...

 التراكمية الرأسية: التي توجد في العلم ويمكن فهمها على مستويات ثلثة: -ب

الطبيعي    - العلم  وخاصة  العلم  لتاريخ  فاملتأمل  القديمة  النظريات  تلغي  العلم  في  الجديدة  النظريات  إن 

 جاءت كل ثورة منها بنظريات جديدة ونماذج جديدة ألغت القديم تماما. يكتشف أنه قد مر بثورات  

لكن التراكمية في العلم ال تؤدي فقط إلى إلغاء النظريات القديمة، وإنما توسع من نطاقها وتضيف إليها    -

 إضافات جديدة، ويحدث هذا فيما بين الثورات في العلم.

إلى    - التوسع  أيضا  العلم  في  التراكمية  بالفضاء  وتعني  ينشغل  يكن  لم  الطبيعي  فالعلم  جديدة.  ميادين 

نطاق   يوسع  فالعلم  اآلن  أما  الحياة...،  وتطور  األرضية  الكرة  أصل  في  البحث  في  انشغاله  قدر  الخارجي 

   اهتمامه إلى أبعد من املجموعة الشمسية.

الباحث العلمي يدرس الظاهرة    ننقصد بالتنظيم طريقة التفكير، وتنظيم العالم الخارجي؛ أل   التنظيم:  *

األخرى، فيكشف   الظواهر  مع  والنتائج ويكشففي علقاتها  األسباب  بن  الظواهر،   العلقة  بين  الصلت 

ه يأتي من جهد  أن ماط التفكير األخرى هو  أنيس سمة التفكير العلمي فقط، لكن ما يميزه عن  والتنظيم ل

أل   اإلنسان يض  نوإرادته،  الذي  هو  العلمي  الظواهر،  العقل  بين  املنظمة  العلقات  ويقيم  النظام  ع 

 .رونوالوصول إلى الظواهر هو غاية العلم، بينما يعتبر النظام هو األساس الذي ينطلق منه اآلخ
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العلمي   من    يسيرفالتفكير  نجمع  أن  نحاول  ثم  والفروض،  املشكلة  بطرح  فيبدأ  محدد  مسلك  في 

أن   الناحية األخرى  في  ثم يحاول  أو زيفها،  الفروض  يبرهن على صحة هذه  أو  يدلل  ما  الواقعية  الشواهد 

 (. 2002يفسر ما توصل إليه من نتائج في ضوء نظرية من نظريات العلم )زايد، 

العقل  السببية:  * النشاط  يكون  الظواهر    لإلنساني  ال  فهم  استهدف  إذا  إال  الصحيح،  باملعنى   
ا
علميا

وتعليلها، وال تكون الظاهرة مفهومة باملعنى العلمي لهذه الكلمة، إال إذا توصلنا إلى معرفة أسبابها. ومعرفة  

 أفضل. على نحوها  نتحكم في أنتمكن  هي التياسباب الظواهر 

عن   البحث  هو إن  عن    األسباب  نتساءل  أن  الطفولة  منذ  نتعلم  فنحن  اإلنسان  لدى  فطري  ميل 

ملاذا؟  املشهور  بالسؤال  تصادفنا  التي  الجديدة  إذ    األشياء  والعلم  حياتنا.  طيلة  السؤال  هذا  يفارقنا  وال 

التحكم فيها.    محاولة 
ا
التي يدرسها. وثانيا الوقائع   تفسير حدوث 

ا
إلى: أوال يبحث عن األسباب يرمي ويهدف 

   (.2002حن ال نستطيع في الوقائع الخارجية إال إذا تعرفنا على أسبابها... )زايد، ون

العلمية    :والتجريد  الدقة  * الدراسة  في  املعقول  لها.    أنمن غير    أو تترك عبارة واحدة دون تحديد دقيق 

يشوبها   قضية  أوتستخدم  طريق    الغموض  عن  ذلك  تم  سواء  للعلم،  ملزمة  صفة  والتجريد  االلتباس. 

 . الرموز واألشكال عن طرق نوع آخر من  أوالرياضيات 

   أنت يقينية، أي  ن ااملعرفة العلمية ال تفرض نفسها إال إذا ك   اليقين:  *
ا
، فأصبح  صاحبها يتيقن منها علميا

  ال تحتمل الشك.   وأسانيديستطيع إثباتها بأدلة وبراهين وحقائق  

الخول إلى الحقيقة واكتشافها، سواء اتفقت مع  لى  و تكون غايتها األ   أنة العلمية يجب  املعرف  املوضوعية:*  

ف تتفق،  لم  أم  الباحث  الوسائل  أنميول  تطبيق  في  تتجلى  التي  تلك  املوضوعية  على    الصفة  العلمية 

 .البحث، واستخدام املادة واستقرائها ومعالجتها بالتنقيب والتحليل واملوازنة بذكاء وفهم

 البحث العلمي   ---  ( 2املحاضرة الثانية )

   مفهوم البحث العلمي: -4

املاض ي   لى ترد إلى الفعلو فاأل   ؛والعلميعبارة البحث العلمي تتكون من كلمتين البحث    التعريف اللغوي:  -أ

التقص ي  و   بحث ) تعني  والتتبع  والتفتيش  الش يء  والطلب  وفحصهطلب  فهي (وإثارته  "علمي"  كلمة  أما   ،

منسوبة إلى العلم الذي هو ضرب من ضروب املعرفة العلمية الذي يتصف بخصائص تميزه عن غيره من  

 عارف من وضعية وموضوعية ودقة وغيرها مما يميز العلم عن اللعلم. امل

املاض ي  ث:  البح الفعل  مصدر  حاول،   (بحث)لغة  تقص ى،  تحرى،  تتبع،  سأل،  اكتشف،   ومعناه 

كلمة منسوبة إلى العلم، والعلم يعني املعرفة والدراية بموضوعات ومفردات   ي: العلم. في حين  خ.... الطلب

املوضـوعية   الوجود املنظمـة  والحقـائق  والخـبرات  املعـارف  من  منظمة  بنية  هو  أو  الحقائق،   وإدراك 

في  اإلنـسان  بها  يستعين  البحث،  طرق  بإحدى  أو  والتجريب  امللحظة  من  تنشأ  التي   واملنطقية 

 (.2012)فرحاتي،  الحفاظ على بقائه وسبل الوقاية والتغير نحو أفضل حاالت العيش والسعادة

االبستمولوجي:  -ب العملية    املفهوم  هو  الهادف،  الفن  هو  العلمي  البحث  االبستمولوجي  املنظور  من 

الوصف   على  تقوم  التي  املعقدة  والتنبؤالعقلية  يستفز  والتفسير  الذي  الذهني  العلمي  النشاط  هو   ،
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لحلالحافظة   واإلدراك  الشامل    واملخيلة  التقص ي  طريق  عن  محددة  لجمعمشكلة  الشواهد    والدقيق 

 يمكن التحقق منها، ذات الصلة باملشكلة.  واألدلة التي

تؤلف طريقة    واآلليات واألدوات التيالبحث العلمي هو مجموعة من التقنيات    املفهوم امليثودولوجي:  -ـج

   أو
ا
االفت  أسلوبا املقوالت  في  التجريبي  الخبري  النظامي املضبوط  البحث  إذن  عن    راضيةفكريا منتجا، فهو 

 
ا
أيضا وهو  البحوث  بين  املتصورة  أساليب  العلقات  بإتباع  املنظم  التقص ي  علمية:  محددة    ومناهج 

 إضافة الجديد لها.  أوللحقائق، العلمية بقصد التأكد من صحتها وتعديلها 

هو العلمي  يسمى    البحث  بها شخص  يقوم  منظمة  فكرية  في(الباحث)عملية  الحقـائق  تقصيـ  أجـل  من   ، 

  ، (منهج البحـث)  ، بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى(موضوع البحث) شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى  

تسمى    بغيـة املماثلة  املشاكل  على  للتعميم  صالحة  نتائج  إلى  أو  للعلج  ملئمة  حلول  إلى  نتائج  )الوصول 

 (. 2008( )دعمس، البحث

 يمكن ذكر أهمية البحث العلمي في النقاط التالية:  أهمية البحث العلمي:-5

 واسعة أمام الباحث الكتشاف الظواهر املختلفة، في مج  -
ا
ال العلوم الطبيعية  يفتح البحث العلمي آفاقا

 . والثانويةلية  و األ  والبيانات، باالعتماد على مصادر املعلومات واإلنسانيةواالجتماعية 

للمستقبل    - العقبات، والتخطيط  التي تستطيع املجتمعات بواسطتها اجتياز  العلمي هي الوسيلة  البحث 

 . وتفادي األخطاء

املجاالت املختلفة، حيث يساهم في اعتماد البحث كمبدأ في حل البحث العلمي ضروري لجميع الفئات في    -

 املشكلت. 

سبيل    - في  للماض ي  جديد  بفهم  العلمي  البحث  استشرافية    انطلقةيسمح  ورؤية  للحاضر  جديدة 

 للمستقبل. 

 أسس ومقومات البحث العلمي: -6

ظاهرة    أو يار املوضوع؛ فماذا يريد الباحث؟ وأي مشكلة  ت* تحديد األهداف البحثية بوضوح خاصة في اخ

 .وأين؟ ...إلختم اختيارها؟ وما هو التخصص الدقيق للباحث؟ وماذا يريد ومتى وكيف 

  وتمكنه من * قدرة الباحث على التصور واالبداع وإعمال فكره وموهبته وإلهامه بأدوات البحث املتباينة،  

 تقنيات كتابة البحث العلمي.

املقوالت  دقة*   البحث وتحديد  للظاهرة محل  النظر حولها، وإعمال    واآلراء  املشاهدة وامللحظة  ووجهات 

 الفكر والتأمل مما يقود إلى بحث املتغيرات املتصلة بالظاهرة. 

كأفكار مجردة وموضوعية ينطلق    وضع الفروض املفسرة للظاهرة ليتم اثباتها والبرهنة عليها؛ إذ توضع*  

 الباحث بحيث تقوده إلى جمع الحقائق املفسرة للفروض.منها 

 إجراء التجارب بهدف الحصول على نتائج عملية تتفق والواقع العلمي.* 

على الظواهر    انطباقها الحصول على النتائج واختبار مدى صحتها من خلل تمحيصها ومقارنتها، وصدق  *  

 واملشكلت املماثلة.
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ين العلمية املهتمة بإيضاح وترسيخ نتائج العلقات  نامحور القو نظرية  * صياغة النظريات؛ حيث تمثل ال

 تكون صياغتها وفق النتائج املحصل عليها ضمن البحث. أنبين املتغيرات في ظل تفاعل الظواهر؛ فيجب 

 خصائص البحث العلمي: -7

  أن حيث    ،البحث العلمي نشاط عقلي منظم ومضبوط ودقيق ومخطط  أنأي    * بحث منظم ومضبوط:

والقو  والنظريات  والتجارب  وامللحظات  والفروض  جهود    ،يننااملشكلت  بواسطة  واكتشفت  تحققت  قد 

 
ا
جيدا ومهيأة  منظمة  مصادفات    ،لذلك  عقلية  وليدة  ارتجالية  أووليست  الخاصية    ،أعمال  هذه  وتحقق 

    .عامل الثقة الكاملة في نتائج البحث ،للبحث العلمي

نظري:  بحث  الفرضنأل   *  وصياغة  إلقامة  النظرية  يستخدم  هو    ،ه  للتجارب    بيان الذي  يخضع  صريح 

 . واالختبار

تجريبي: بحث  الفروضنأل   *  واالختبارات على  التجارب  إجراء  أساس  يقوم على  يقوم    ،ه  الذي ال  والبحث 

 .على أساس امللحظات والتجارب ال يعد بحثا علميا. فالبحث العلمي يؤمن ويقترن بالتجارب

تجديدي: حركي  بحث  استداللنأل   *  طريق  عن  واإلضافات  التجديد  على  دائما  ينطوي    ستبدال او   ه 

 . (جديدةوأجد )أحدث متواصل ومستمر للمعارف القديمة بمعارف أخرى 

بواسطة مجموعة من املفاهيم  واألشياء  ه يستخدم املعرفة العلمية لتفسير الظواهر  نأل   تفسيري:* بحث  

 مترابطة تسمى النظريات. 

ومعمم: عام  بحث  العلمية  نأل   *  والصفة  الطبيعة  تكتسب  ال  واملعارف  ك   ،املعلومات  إذا  بحوثا  ناإال  ت 

 مثل الكشوف الطبية.  ،أي شخص متناول معممة وفي 

 الوحدة التعليمية الثانية: خطوات البحث العلمي -

 البحثية اإلشكالية    ---  ( 3املحاضرة الثالثة )

االشكالية:  -1 ب  املشكلةدرز  نايعرف س  تحديد  عاملين  أنالبحث  تفاعل  تنتج عن  )حالة      أوها 
َ
تفاعل أكثر 

حيرة       أوُيحدث 
َ
فيها    أوغموضا غير مرغوب  دون    أوعاقبة  أحدهما  اختيار  يمكن  ال  خيارين  بين   

َ
تعارضا

 (. تحر أوبحث 

تشكل مرتكز   التي  هي  إذن  للبحث،    أواالشكالية  املسيرة  والهاجس  والفكرة  الداخلي  البحث  محور 

على   األسئلة  الباحث  خللها  من  يطرح  فكرية  عملية  في  نفسها  عن  تعبر  والتي  الباحث  بال  تشغل  والتي 

الظاهرة املدروسة، وهي أسئلة تبقى من دون معنى إذا لم يع الباحث أبعادها النظرية. فاألسئلة واألجوبة  

 . لة واألجوبة تعكس اشكالية البحثهذه األسئ أنوبالتالي ف هي نتاج وعي معين،

التناقض أو الغموض أو صعوبة ما، تظهر عـلى  أنها حالة من  في امليتودولوجيا تعرف على    املشكلة 

  مستوى معين من الظاهرة في بنيتها وشكلها وسيرورتها، تطرح كقضية وجودية وبحث عن حقيقـة الظـاهرة 

على   أو  فيكنسق،  فهي  كانت،  مهما  الظاهرة  أن  لو  كما  فتطرح  متغيرات،  عدة  بين  العلقة   مستوى 

تتعلق   وضـعيات أو  فأكثر،  بين ظاهرتين  باملقارنة  تتعلق  وبالتالي فهي مشكلة    علئقية وسياقات وجودية، 

ـايش أو  الظواهر على بعضها البعض، في الوضعيات املختلفة كـالنقص والزيـادة، أو كحالـة التع  ببحث أثر

أوفي حالة الدمج أو االنفصال، أو في حالة الترتيب والعشوائية، أو في حالة االنتظام والفوض ى، أو   التنـافر،



   احلق د. بركات عبد    ---------------------------  البحث   وتقنيات   منهجية   ف   حماضرات 

 2020/2021  ------------------------------------------------------------------النفس   علم   الثانية   السنة 

6 

حالة فتطـرح    في  معينـة،  الظـاهرة ضـمن شروط  بمـستقبل  التنبـؤ  مـستوى  عـلى  أو  والضمور...الـخ  الظهور 

تكـون    عـلى بحيـث  الـزمن،  والتغير عبر  التطور  يـدركهامستوى  الـشخص حـين  تواجـه  ذلـك  كـل  في    املـشكلة 

  كـما   (فردية أو جماعية)  بشخصيته كمثير يقع على عتباته الحسية، يهدد شكل من أشكال وجود الذات

 (. 2012)فرحاتي،  أسلفنا

 : مراحلبراز اشكالية البحث؟ تتم العملية على ثالث إكيف يتم * 

التي    - املسألة  في  النظر  القراءات  نعيد  من  استخلصت  التي  النتائج  ضوء  على  املبدئي،  السؤال  طرحها 

 العلقات والتناقضات ومختلف مقاربات الظاهرة وربطها بإطار فكري محدد.  ناواملقابلت. وهذا يعني تبي

مناسبة. وعلى ضوء االشكالية    - واستنباط اشكالية  النظرية االجتماعية والنفسية  في األطر  البحث  ربط 

. التي 
ا
 يختارها الباحث يأخذ السؤال املبدئي معنى مميزا

 ايضاح اإلشكالية بصورتها النهائية عن طريق عرض وتحديد املفاهيم النظرية.  -

 * طرق صياغة االشكالية:

 هناك طريقتان لصياغة االشكالية هما:

تكون في شكل جملة أو فقرة ذات أسلوب خبري املراد    صيغة اخبارية )الصيغة التقريرية أو اللفظية(:  -أ

 مثل: 
ا
 منه فكرة والتساؤل يكون ضمنيا

 علقة الذكاء بالتحصيل الدراس ي عند طلبة املرحلة األساسية.  -

 كيفية مساعدة املعلمين على االهتمام بالنمو املنهي املستمر...-

اإليحاء   عن  بعيد  مباشر  علمي  أسلوب  التقريري  )كالتشبيه    الوخاألسلوب  البلغية  الصور  من 

)واملجازواالستعارة   املعلومات  من  مجموعة  يقدم  وذلك    اإلشكالية،...(  االستنتاج(  ثم  الحجج  التحليل، 

هو   النهاية  في  هدفه  ألن  والتكرار  والتوكيد  الذاتية(  عن  )البعد  املوضوعية  اإلقناع  باعتماد 

(post_7.html-http://mostafaaboussaad.blogspot.com/2014/06/blog.) 

التعليمي   بالنظام  التربوي  االشراف  مثل: علقة  متغيرين  بين  العلقة  يحدد  أن  ما  باحث  أراد  فإذا 

التي نريد الكشف عنها مع مديري املدارس، مع    فما العلقةالعام فهذه العبارة تحتاج إلى مزيد من تحديد  

الثانوية؟  املرحلة    -العليا  -ة الدنيااملعلمين، التلميذ...، هل نريد أن نعرف هذه العلقة في املرحلة األساسي

في هذه الحالة علينا ان نصوغ بحثنا بالعبارة التالية: " املمارسات اإلشرافية ملشرفي الصفوف األولية  و  ...

 (. 2006وعلقتها بتحسين العملية التعليمية" )حلس،  املرحلة االساسيةمن 

عن طريق صيغ االستفهام، حيث يتم وضع أداة    وذلكتكون في شكل سؤال مباشر    صيغة استفهامية:  -ب

:    ول أفي  االستفهام  
ا
الجملة ووضع علمة االستفهام في أخرها )؟(. ومن بين صيغ االستفهام األكثر استخداما

 ما هي، ما، ما مدى، ما هو، هل. مثال: 

 جاز لدى تلميذ السنة الثالثة ثانوي؟ ماهي طبيعة العلقة بين مستوى الطموح والدافعية لإلن -

 هل توجد علقة ذات داللة بين الشعور بالوحدة النفسية ومستوى تقدير الذات لدى طلب الجامعة.  -

 العوامل واملعايير التي تتحكم في اختيار موضوع االشكالية: *

 العوامل الذاتية:  -أ

http://mostafaaboussaad.blogspot.com/2014/06/blog-post_7.html
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يحقق عملية االرتباط النفس ي بين الباحث وموضوعه. وينتج عن    االستعداد والرغبة النفسية الذاتية:  -

 والتحمس املعقول والتضحية الكاملة للبحث.   واملعاناة ذلك املثابرة والصبر 

االطلع  ،العقلية  القدرات:  - والتأمل  ،سعة  وقوة    ، التفكير  األعصاب  هدوء  مثل:  األخلقية  الصفات 

 امللحظة وشدة الصبر واملوضوعية والنزاهة واالبتكار إلى غير ذلك من الصفات والقدرات.  

في أحد   أوبوجه عام    ،يختار الباحث موضوع بحثه في نطاق تخصصه العلمي  نوعية التخصص العلمي:  -

 .فهو عامل أساس ي في اختيار املوضوع ،فروع تخصصه

الباحث:   - موقف  واالجتماعي    طبيعة  العلمي  مركزه  مع  يتناسب  بما  بحثه  موضوع  الباحث  فيختار 

 وما إليها من االعتبارات تسهيل على الباحث في عملية البحث في نطاق الوظيفة املمارسة.  ،والسياس ي

 املرتبطة بشخص الباحث وكذا موضوع االشكالية. الظروف االجتماعية واالقتصادية -

 العوامل املوضوعية:  -ب

يكون املوضوع ذو قيمة علمية نظرية وعملية حية ومفيدة في كافة    أنيجب  :  القيمة العلمية للموضوع   -

 مثل حل املشكلت االجتماعية واالقتصادية القائمة. ،مجاالت الحياة العامة والخاصة

املعتمدة:  - العلمي  البحث  سياسة     أهداف 
ا
نظرا الوطنية    وذلك  العامة  بالحياة  العلمي  البحث  الرتباط 

   ،والدولية
ا
تفاعل التكوين والبحث العلمي بالحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية في  الرتباط و   ونظرا

 الدولة.  

بين    مكانة  - العلمية األخرى: أنالبحث  البحوث  البحث مذكرة    واع  يكون  املاجستير    أو  ،الليسانسفقد 

األبحاث. ومخابر  الدراسات  ملكاتب  مقدمة  خبرة  دراسة  صورة  في  يكون  في   وقد  تتحكم  البحث  فنوعية 

 تحديد املوضوع الصالح للبحث. 

واملراجع  - الوثائق  توفر  العلمية:  مدى  والوثائق  املصادر  النادرة  املوضوعات  توجد  وهناك    ،حيث 

بحقائقها املتعلقة  العلمية  الوثائق  فيها  تقل  التي  بالوثائق    ،املوضوعات  الغنية  املوضوعات  توجد  كما 

 واملصادر العلمية األصلية. وهو عامل أساس ي جوهري في تحديد واختيار املوضوع.

 الفروض البحثية   ---  ( 4املحاضرة الرابعة )

عنها    نفإ  دالين بحسب    :البحثية  الفروض  وصياغة  وضع  -2 عبر  ملشكلة  مقترحة  حلول  هي  الفروض 

  تحاول ها تقريرات تتكون من عناصر صيغت كنظام منسق من العلقات التي  أنمقترحات،    أوكتعميمات  

حاالت   وت  أوتفسير  الحقائق،  طريق  عن  بعد  تتأيد  لم  العناصر  أحداث  بعض  الت  أوكون  ي العلقات 

 .تتضمنها الفروض حقائق معروفة

 Hypoوهي مكونة من مقطعين    Hypothesis  اإلنجليزيةلي، واصل الكلمة  و الفرضية هي التفسير األ 

ها جواب افتراض ي مبدئي، مقترح ومؤقت،  أنأي    Thesisأقل ثقة من األطروحة    أوومعناها "ش يء أقل من"  

ظاهرة   جواب    أولتفسير  وهي  ما،  اجتماعية  تأمل    أوواقعة  من  مستمد  الظاهرة    أوتفسير  هذه  دراسة 

 . ترابطاتهاسبابها و بهدف معرفة أ

الظاهرة    هيالفروض   خلف  تكمن  التي  لألسباب  والتخمينات  إلى أ  التي  والعوامـل التوقعات  دت 

و هـو  أو هـي نظريـة رهـن التحقيـق أ وظهورها بهذا الشكل، ويعتبر الفرض نظرية لم تثبت صحتها بعـد  بروزهـا 
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بالقانون    الذي املؤقت    التفسـير للتكهن  الباحث  القوانين  أيضعه  الظاهرة  التيو  سير  )دعمس،    تحكم 

2008.) 

األسباب باملسببات  الفرضية بشكل عام عبارة عن تخمين ذكيي وتفسير محتمل يتم بواسطته ربط  

للمشكلة   مؤقت  ف  أو كتفسير  وبالتالي  املدروسة،  عن حدس  إالظاهرة  عبارة  الفرضية  يضعه    أون  تكهن 

 تأخذ صيغة التعميمات  
ا
املقترحات التي   أوالباحث كحل ممكن ومحتمل ملشكلة الدراسة، والفروض غالبا

 . ا حل املشكلةالباحث من خلله يحاول تصاغ بأسلوب منسق ومنظم يظهر العلقات التي 

ة الفروض: ة عن كونها النور الذي يض يء    * أهميَّ ة الفرضيَّ جاٍه ثابت    طريَق الدراسةتنبثق أهميَّ ِ
 
هها بات ِ

ويوج 

ق اآلتي: وصحيح ِ
 ، فهي تحق 

 تحديد مجال الدراسة بشكٍل دقيق.  -

ة جمع  - ة بتجميع  البياناتتنظيم عمليَّ ة وغير مفيدة.   بيانات فتبتعد بالدراسة عن العشوائيَّ  غير ضروريَّ

ة تحليل  - م لعمليَّ ِ
 
 ائج. وتفسير النت البيانات تشكيل اإلطار املنظ

الفروض: وي  * صياغة  االشكالية،  تحديد  أسلوب  نفس  الفروض  )تتبع صياغة  آري وزملؤه   (1986ذكر 

Ary et al:الطريقتين التاليتين لصياغة الفروض 

االستقرائية:  -أ أي    الطريقة  الحظها.  التي  العلقات  من  كتعميم  الفرض  بصياغة  الباحث    أنيقوم 

السلوك   يلحظ  اتجاهاته    ويحاول الباحث  لهذا    أوتحديد   
ا
تفسيرا يفترض  ثم  به،  املرتبطة  العلقات 

يجب   وبالطبع  امللحظ  والدراسات    أنالسلوك  البحوث  مراجعة  االستقرائية  الطريقة  هذه  يصاحب 

 السابقة، وذلك لتحديد النتائج التي ذكرها الباحثين األخرون حول االشكالية.

على العكس من الفروض التي تصاغ كتعميمات ملا الحظه الباحث من علقات    الطريقة االستنباطية:  -ب

ومث النظريات،  من  نستقيها  أخرى  فروض  ميزة  هناك  لها  الفروض  هذه  من  أنل  عام  نظام  إلى  بنا  تؤدي  ها 

 إطار دمجها في صرح املعرفة قائم فعل داخل النظرية.  ناملعرفة، أل 

 : التاليةتتحدد املعايير العامة لصياغة الفروض البحثية في جملة النقاط : * معايير صياغة الفروض

الفرض:  -أ صياغة  في  قدر    أن  االيجاز  على   
ا
وواضحا  

ا
مختصرا الفرض  التي    اإلمكانيكون  العوامل  ومن 

 .تساعد على وضوح الفرض عدم ذكر املجتمع في الفرض 

تكون العلقة    أنيحدد العلقات املتوقعة بين املتغيرات، ويجب    أنيجب    تحديد عالقة بين متغيرين:  -ب

 املحددة في الفرض بين متغيرين فقط.

تفسيرية:  أن   -ـج قوة  للفرض  وهذا معيار    أنيجب    يكون  املتغيرات  بين  للعلقات   
ا
تفسيرا الفرض  يعطي 

 واضح لكنه مهم. 

لالختبار:  -د الفرض  تمكن   البياناتجمع    إمكانيةبمعنى    قابلية  حتى  البحث  يحددها  التي  بالوسائل 

 رفضه. ويتفق هذا األمر على النواحي االجرائية في البحث. أو التحقق من قبول الفرض 

منطقي:   أن  -ه أساس  للفرض  الفرض    يكون  يدعم  منطقي  أساس  وجود   بمعنى 
ا
مستخلصا   أو   ويكون 

 من نظرية 
ا
 خبرة شخصية.  أوبحوث سابقة  أومستمدا
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إن عملية بناء الفرض العلمي وصياغته تتضمن شروطا علمية يمكن    :شروط صياغة الفروض العلمية  -

 :(2012)فرحاتي،   يلي فيماتحديدها 

ومتناغما في    يصاغ الفرض العلمـي في ضـوء املـشكلة وتناقـضاتها كـما حـددها الباحـث بحيـث يكـون مناسـبا  -

 منطوقه مع كل ملبساتها. 

التأويل    وواضحة من الناحية اللغوية وذات دالالت محـددة ال تقبـليصاغ الفرض العلمي في جمل قصيرة    -

 .قانون  وال تتضمن أية تناقضات محتملة ويراعى فيها السلمة النحويـة بحيـث تظهـر وكأنهـا

 . أن توظف في صياغة الفروض املصطلحات العلميات بدالالتها األكاديمية املعروفة -

اللغوية    - الصياغة  بحيـثأن تتضمن  تناقـضاتها،  املشكلة وأبعادهـا وتـستوعب  تكـون    بالضرورة متغيرات 

 الباحث. إيحائيـة للمـنهج املناسـب لحلهـا واألدوات املنطقيـة واألمبيريقيـة التـي سيـستخدمها

وسياقها    أن تكون الفروض مترابطة ومحددة لجميع الجزئيـات والتفاصـيل بحيـث يـسهل إدراك ترابطاتهـا  -

 أي أن تصاغ في ضوء نظرية محددة.  ملعرفي الكلي.ا

أكثر   أن تكون الفروض املصاغة لحل املشكلة في اتجاه واحد ومتولدة من فرضية أو فرضيتين عـامتين أو  -

 من ذلك وال تتناقض فيما بينها.

 أن تكون متغيراتها قابلة للملحظة والتجريب والقياس املنطقي أو األمبيريقي.  -

 لفروض في البحوث األمبيريقية قابلة للتكميم واملعالجة اإلحصائية. أن تكون ا -

 أن يصوغ الباحث عدة فروض محتملة وال يقتصر على بعض منها فقط. -

يحتمـل  - أنـه  أي  األمبيريقـي  أو  املنطقـي  للختبـار  قابـل  العلـم  نطـاق  في  الفـرض  تكون صياغة    الصدق   أن 

سيس  غدا   " مثل  فالقول  الصدق  يسقط  وعدم  ال  أو  املطر  العلـم  )قول قط  نطاق  يقبل    خارج  ال  ألنه 

 . مع العلم االختبار إذ أنه قول صادق في كل الحاالت، فصاحب القول صادق وهـو مـا يتنـافى

ة: ة كما قال بها غرايبة وزملؤه ) * مصادر الفرضيَّ    ( املصادر اآلتية:1989لعلَّ أهم مصادر الفرضيَّ

. قد تكون  -
ا
 أو تخمينا

ا
ة حدسا  الفرضيَّ

ة. - ة نتيجة لتجارب أو ملحظات شخصيَّ  قد تكون الفرضيَّ

ة.  - اٍت علميَّ  من نظريَّ
ا
ة استنباطا  قد تكون الفرضيَّ

ة على أساس املنطق.  - ة مبنيَّ  قد تكون الفرضيَّ

ة باستخدام الباحث نتائج دراسات سابقة. -  قد تكون الفرضيَّ

 : واع الفروضأن* 

 أو 
ا
البحثية:  -ال بسيطة    الفروض  جمل  في  خبري(  )أسلوب  تقريرية  إثباتية  بطريقة  صياغتها  يتم  عموما 

لظاهرة،   تفسيره  الباحث عن  يعبر من خللها  علقة سببية    أووصريحة،  معينة،    أواستنتاجه  ارتباطية 

 غير مباشرة.  أومباشرة، وفروض غير موجهه   أووهي تنقسم بدورها إلى فروض موجهة 

املوجه:  -أ يتوقع    الفرض  عندما  أك   أنيستخدم  سواء  الدراسة؛  متغيرات  بين  مباشرة  علقة  ت  ن اهناك 

متغير مستقل في  يتسبب وجود    أنتكون هناك فروق ذات اتجاه واحد محدد، ك   أن   أوسلبية،    أوإيجابية،  

 .عدم وجود متغير مستقل معين في عدم وجود املتغير التابع أووجود متغير آخر تابع، 
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الباحث    الفرض غير املوجه:  -ب يريد  املوجه عندما  الفرض غير  بين    أنيستخدم  يعبر عن وجود علقة 

ال يمكنه تحديد اتجاه معين لتلك العلقة بين   أواملتغيرات، لكنه ال يعرف بالتحديد اتجاه تلك العلقة،  

  ه ينفى معرفة اتجاه العلقة.أن أواملتغيرات، 

فقرة تستخدم بعض النماذج اإلحصائية ذات العلقة    أوهي عبارة عن جملة    الفروض االحصائية:  -ثانيا

العلقات   تأكيد  أجل  من  تستخدم  والتي  البحث،  مجتمع  خصائص  بين   أوالسببية    أوببعض  االرتباط 

 الدور...إلخ، وهي تنقسم بدورها إلى نوعين اثنين هما: أواألثر  أواملتغيرات 

يثبت    الفرض الصفري:  -أ الذي ال  النفي،  بأسلوب  ك وتصاغ  ينفي  ن اعلقة سواء  بل  أم سالبة  ت موجبة 

وجودها على اإلطلق بين املتغيرين الرئيسين في الدراسة. أيضا ينفي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  

ا يساوى الفرق املتوقع  أنمتغيرات الفرض، و   . صفرا

البديل:  -ب صفري  أن هو    الفرض  غير  أساس  على  البديل  الفرض  ويأتي  الصفري،  الفرض  عن  بديل  ه 

أي:    أنبمعنى   الصفري؛  الفرض  في  ورد  ما  عكس  يرى  علقات    أنالباحث  داللة    أو هناك  ذات  ا 
ا
فروق

ٍ مناسب لوجود علقات  
فروق حتى ولو    أو إحصائية بين متغيرات الدراسة، وتستخدم هذه الصياغة كحل 

 . متغيرات الدراسةت بسيطة بين ناك 

 يمكن قبول  الفرض ال    أنتعتبر أهم مرحلة في البحث العلمي؛ حيث    * اختبار الفروض:
ا
 علميا

ا
يكون فرضا

قبوله    إال ثبت  تفسيرية ضئيلة    أوإذا  قيمة  ذو  تخمين  يبقى مجرد  فالفرض  إلى    حتىرفضه.  التوصل  يتم 

 لخطوات التالية: دليل يؤيده قابل للتحقق التجريبي. ويتضمن اختبار الفرض ا

    أن  -أ
ا
صحيحا الفرض  يكون  عندما  ملحظتها  يمكن  التي  العلقات  اجرائية  عبارات  في  الباحث  يحدد 

 )مقبول(. 

 صياغة الفرض الصفري. -ب

.    أوالتجربة    أواختيار املنهج الذي سوف يسمح بامللحظة،    -ـج
ا
ت توجد علقة  ن اما إذا ك   لبيانكلهما معا

 املتغيرات أم ال. بين 

 اإلمبريقية.  البيناتجمع وتحليل  -د

 ما لديه من أدلة كاف لرفض الفرض الصفري.   أنيحدد الباحث إذا ك  أن -ـه

 الدراسات السابقة   ---  ( 5املحاضرة اخلامسة )

السابقةالبحوث    مراجعة  -3 البحث    :والدراسات  مراحل  من  جديدة  مرحلٍة   
َ
بداية الخطوة  هذه  تعدُّ 

َق عليها وعلى الحقتها اإلطاُر النظريُّ للبحث    أنيمكن  
َ
ل
ْ
للدراسة وهي املرحلة الثالثة، فبعد الخطوات    أوُيط

جو  ضحت  ِ
 
ات السابقة  ة  الدراسة  نااإلجرائيَّ طبيعة    أوُب  وعرف  للباحث  الطريق  نت  فتبيَّ   البياناتالبحث 

دراسته   ستحتاجها  التي  والحقائق  وبما    أوواملعلومات  متشابكة    أنبحثه،  ة  العلميَّ والدراسات  البحوث 

مناقشة   السابقة  الدراسات  استطلع  ن  ويتضمَّ الحقة،  دراساٍت  في  ويفيد  اآلخر  البعَض  بعُضها  ويكمل 

ة الواردة فيها، و  ضح من عدة نواٍح وتلخيص األفكار الهامَّ ة ذلك تتَّ  هي: أهميَّ

ة موضوع الدراسة. -  توضيح وشرح خلفيَّ
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األخرى،    - والبحوث  للدراسات  بالنسبة  املناسب  املوقع  وفي  الصحيح  اإلطار  في  الدراسة  ما    وبيان وضع 

. ِ
 ستضيفه إلى التراث الثقافي 

ب األخطاء واملشكلت التي وقع بها الباحثون السابقون واعترضت دراساتهم.  -  تجنُّ

ا  - غير  التكرار  في  عدم  د  ِ
جي  بشكٍل  ودرست  بحثت  موضوعات  دراسة  في  الجهود  إضاعة  وعدم  ملفيد 

 دراسات سابقة. 

قراءة    وامليدانيةيلجأ الباحثون في العلوم االجتماعية وغيرها في الغالب إلى قراءة الدراسات النظرية  

تحليلية من أجل استخلص العبر باإلضافة إلى تحديد مدى مساهمة النتائج التي تم التوصل إليها في تلك 

عيوب   توضيح  مع  السابقة  في    أوالدراسات  الضعف  النظري    تلكنقاط  اإلطار  ناحية  من    أوالدراسات 

املزيد    أوملزيد من التبرير املنطقي  املنهجية التي تم اتباعها وذلك إلعطاء املوضوع البحثي الذي هو بصدده ا

 آخرون.حثون من األهمية من خلل ما يريد الوصول إليه في دراسته والذي لم يصل إليه با

عنوان   من  جاد  علمي  بحث  يخلو  ال  ان  واألصل  السابقة.  الدراسات  ذكر  الباحثين  بعض  يغفل 

ت الجادة التي كتب في املوضوع الذي  الدراسات السابقة، يذكر الباحث تحته األبحاث والرسائل والدراسا

قرر دراسته. وبين اإلضافات، أو التعديلت التي يتوقع ان يتضمنها بحثه ويمتاز على من سبقه. ويبين سبب  

تكرار البحث في املوضوع مرة ثانية، كظهور معطيات جديدة، او ان النتائج التي توصل إليها من قبله غير  

 (. 2011الترتوري، صحيحة )

 أنواع املصادر واملراجع:  -

عن   البحث  في  يبدا  عندما  وذلك  للمعلومات  أساسية  مصادر  لثلثة  واعيا  يكون  أن  الباحث  على  يجب 

 (:2002مراد، هادي، )ه املعارف التي تتعلق بالسؤال البحثي الذي يرغب في دراست 

أوال، وفي الحقيقة فإن هذه املراجغ  مصادر يرجع لها الباحثون  :  General referencesاملراجع العامة:    -أ

العامة تدلنا على املصادر األخرى التي يجب ان نطلع عليها مثل الكتب واملقاالت والوثائق األخرى املتعلقة  

العامة غما فهارس تحدد املؤلفين والعناوين ومكان نشر املقاالت   البحثي. وتكون معظم املراجع  بالسؤال 

أو األخرى،  التربوية  املؤلف    واملواد  مثل  املنشورات  من  للعديد  مختصر  تلخيصا  تعطي  التي  امللخصات 

 والعنوان ومكان النشر. 

األولية    -ب نتائج    :Primary sourcesاملصادر  عن  فيها  الباحثون  عليها  يعلن  التي  األصلية  البحوث  هي 

 دراساتهم، فاملؤلفون ينقلون نتائج أبحاثهم للقراء مباشرة.

الثانوية    -جـ الباحثون    :Secondary sourcesاملصادر  فيها  يلخص  أو  التي يصف  املنشورة  للمواد  تشير 

في   الثانوية شيوعا  أكثر املصادر  التربية الكتب الدراسية املقررة، وعلى سبيل  أعمال األخرين، ومن  مجال 

املثال فغن الكتب املقررة في مجال علم النفس قد تصف العديد من الدراسات التي أجريت في هذا املجال  

 . كطريقة لتوضيح مختلف املفاهيم واألفكار التربوية والنفسية
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( املوجودة باملكتبات،  1) ملراجع  يتعين على الباحث الحصول على بيانات بحثه من خلل املصادر وا 

وتسمى هذه العملية عملية التوثيق أو البيبليوغرافيا، وتعتبر من أهم العمليات اللزمة للقيام بأي بحث، 

 وذلك بنقل املعلومات أو االستشهاد ببعض الفقرات أو تعزيز وجهة النظر الخاصة بالباحث. 

 وتنقسم الوثائق إلى قسمين:  * أنواع الوثائق العلمية:

)املصادر( واملباشرة:  األولية  األصلية  الوثائق  ـ  واملعلومات    :أ  الحقائق  تتضمن  التي  الوثائق  تلك  هي 

األصلية املتعلقة باملوضوع، ودون استعمال وثائق ومصادر وسيطة في نقل هذه املعلومات، وهي التي يجوز  

 أن نطلق عليها اصطلح "املصادر".

ة  ر واملصاد ة  أكثر   األوليَّ
َّ
ة  تعدُّ   حيث   وبياناتها   معلوماتها   في   دق   تحريٍف   أو   تغيير  بدون   وكتابتها   منشئها  في  أصليَّ

ن   كما  آخر،  إلى  باحث  من  بالنقل  وأفكارها   آلرائها ة  املصادر  تتضمَّ   في  الواردة  واملعلومات  البيانات   األوليَّ

ة  املقابلت   وفي  الدراسات  استبانات ة،   والدراسات  واالستفتاءات  الباحثون   يجريها  التي  الشخصيَّ   الحقليَّ

ة والسير  والخطابات ة والتقارير الشخصيَّ ة، والوثائق اإلحصائيَّ  . وغيرها التاريخيَّ

)املراجع( املباشرة:  وغير  األصلية  غير  الوثائق  ـ  مصادر    :ب  من  قوتها  تستمد  التي  العلمية  املراجع  وهي 

أصلية   محل    ومباشرة،ووثائق  املوضوع  عن  واملعلومات  الحقائق  نقلت  التي  واملراجع  الوثائق  أنها  أي 

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

 
َ
ل بجميع وسائل نقل املعرفة عدا تلك التي باملصادر الثانوية و   تسمى أيضا

َّ
هي التي يتمُّ تقويمها وتتمث

في   وتشتمل   
ا
عددا أوفر  فهي  الفائدة  قليلة  ة  الثانويَّ املصادر  ليست   

ا
وعموما ة،  األوليَّ املصادر  تحت  تندرج 

ة )  .(1991، عبد هللا ،فودةكثيٍر من األحيان على تحليلت وتعليقات ال توجد في املصادر األوليَّ

يلجأ الباحثون في العلوم االجتماعية وغيرها في الغالب إلى قراءة الدراسات النظرية وامليدانية قراءة  

تحليلية من أجل استخلص العبر باإلضافة إلى تحديد مدى مساهمة النتائج التي تم التوصل إليها في تلك 

عيوب   توضيح  مع  السابقة  الضأ الدراسات  نقاط  أو  و  النظري  اإلطار  ناحية  من  الدراسات  تلك  في  عف 

املنهجية التي تم اتباعها وذلك إلعطاء املوضوع البحثي الذي هو بصدده املزيد من التبرير املنطقي أو املزيد  

)عبيدات   آخرون  باحثون  إليه  يصل  لم  والذي  دراسته  في  إليه  الوصول  يريد  ما  خلل  من  األهمية  من 

 (. 1999وأخران، 

 قة: بت استعراض الدراسات الساخطوا -

يمكننا فيما يلي التطرق إلى أبرز الخطوات املهمة في عملية استعراض الدراسات السابقة في مجال  

 :(2019)بوترعة، ضيف،  (2016البحث العلمي وهي كاآلتي )ماتيوز، روس، 

 

هو أقدم ما يحوي مادة عن موضوع ما، وهـي مـا يسـمى  Source( نميل إلى وجوب التفرقة بين املصادر واملراجع: فاملصدر 1

وكلمـا ازداد  إليهـا،بـ " املراجع األصلية"، وهي املراجع ذات القيمة في الرسـائل العلميـة، ولـذلك وجـب االعتمـاد عليهـا والرجـوع 

ت هـذه الحقـائق لـم كلما عظمت قيمـة الرسـالة، وبخاصـة إذا كانـ منها،استخدام املراجع األصلية وكثرت الحقائق املستقاة 

 تصل إليها يد من قبل.

مــا أخــذ مــادة أصــلية مـن مراجــع متعــددة وأخرجهــا فــي ســياق جديـد. وعلــى الباحــث العــودة دائمــا إلــى  Referenceواملرجـع هــو 

 األصول واملصادر إال إذا تعذر عليه األمر.
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 أ
ا
 جمع الدراسات السابقة النظرية وامليدانية التي لها علقة باملوضوع املدروس. الجمع: -وال

 
ا
الدراسات:  -ثانيا السابقة    تقسيم  الدراسات  عنصر  لفقرات  الرئيسية  للتقسيمات  مقترح  تصور  رسم 

ومضمونها كلها، وهنا الباحث مطالب باألخذ في االعتبار الهدف من التقسيم، فإن كان الباحث يهدف إلى  

،  ناقشة النقاط املنهجية في الدراسات السابقة، فإن التقسيم املوضوعي هو األنسب لتحقيق هذه الغايةم

املوضوع   تناولت  األولى  "املجموعة  الباحث:  يقول  مقتضبةكأن  الثاني  بصورة  بصورة    ةواملجموعة  تناولته 

 أعمال كل مجموعة واحدة تلوى األخرى. ضمستفيضة ولكنها ناقصة ...." ثم يستعر 

أن   الباحث  على  يجي  فهنا  املضامين  حسب  السابقة  الدراسات  تقسيم  من  الهدف  كان  أن  أما 

 .يستعرضها حسب املوضوعات املختلفة وتقسيماتها الفرعية

 معايير تصنيف الدراسات السابقة:  -أ

يعتمد هذا النوع على تصنيف الدراسات السابقة حسب أسئلة البحث او فروضه   تصنيف املوضوعي:ال -

 أو حسب التقسيم املتصور للدراسة )موضوعات، فصول، مباحث(.  

الدراسة:  - متغيرات  الدراسة    التصنيف حسب  متغيرات  السابقة حسب  الدراسات  تقسيم  على  يعتمد 

 األساسية أو مؤشراتها أو العلقات التي بين املتغيرات. 

يرتكز هذا النوع من التصنيف على تقسيم الدراسات السابقة حسب معيار    التصنيف حسب الزمن:   -

في صورة حقب أو فترات ومنية  التسلسل الزمني، حيث يتم ترتيب الدراسات وفق تسلسل زمني أو تاريخي  

تبط هذا التصنيف بتطورات ترتبط بحدوث  ر ن يأو العلقات التي بينها، ويكمن  أحسب متغيرات الدراسة  

 الظاهرة قيد الدراسة الحالية.

 املفاهيم واملتغريات   ---  ( 6املحاضرة السادسة )

 املفاهيم واملتغيرات:  -4

بكلمة    املفاهيم:*   نعني  )ماذا  )Conceptاملفهوم  املصطلحات  وبكلمة   ،)Technical Terms  هو املفهوم   ،)

املختلفة بهدف توصيلها    واملعاني ( التي يستعين بها الباحث للتعبير عن األفكار  Symbolicالوسيلة الرمزية )

)رمزها(   معينة  ظاهرة  يمثل  اللغة،  في  األساسية  الرموز  أحد  واملفهوم      أو للناس، 
ا
معينا  

ا
إحدى    أو شيئا

علميي  موضوع  ولكل  يمثلها،  التي  الظاهرة  إلى  يشير  ما  بقدر  إال  معنى  له  وليس  الش يء  هذا  خصائص 

  أنمفاهيمه، ويسهل تحديد املفهوم إذا ك 
ا
 واحد.، وقد يكون للمفهوم أكثر من معنى األمر ملموسا

ن قياسها باختبارات خاصة  املفهوم هو عبارة عن صياغة تجريدية تلخص عدد من امللحظات يمك

بنا  هي  واملفاهيم  نتيجة  بها،  منطقية  وتجريدات  الواقعية  حس  النطباعات ءات  وللخبرات  وادراكية  ية 

 . واإلدراكاتوصيل ونقل املعلومات  تستخدم في ت

؛ فاملفهوم عبارة عن    أنمتشابهة، إال    معانياملفهوم والتكوين لهما    املفاهيم والتكوينات:*  
ا
 هاما

ا
بينهما فرقا

لألشياء   املتشابهة  للمظاهر   
ا
تعميما تمثل  كلمة  فهو  واألشياء،  األحداث  لخصائص  مللحظاتنا  تجريد 

  االخر مفهوم، التكوين هو    أنواألحداث، والتي تبدو دون هذا التفسير مختلفة عن بعضها البعض. في حين  

 ل مقصود لغرض علمي خاص.صمم بشك  أو ه وضع أنعليه  ولكن يزيد
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عبارة، ويمكن القول كذلك    أو مصطلح    أو املقصود بالتعريف إعطاء معنى كلمة،    تعريف املصطلحات: *  

الكلمة    أن استخدام  على  عام  اتفاق  إال  هو  ما  تعريف  وقبول  الكلمات،  استخدام  كيفية  يبين  التعريف 

 لذلك التعريف. 
ا
 طبقا

 معايير التعريف الجيد: * 

  أاليجب  -
ا
.  أويكون التعريف واسعا

ا
 جدا

ا
 ضيقا

 االستعارة املكنية.  أوغير واضحة تستخدم الكناية،  أويتضمن التعريف عبارات غامضة  أاليجب  -

 بمعنى  أاليجب  -
ا
   يكون املصطلح الذي نرغب في تعريفه جزء من التعريف. أاليكون التعريف دائريا

 يحدد التعريف الخصائص األساسية للمصطلح املراد تعريفه.  أنيجب  -

النظري *   األساس ي  مفاهيم    :)التصوري(  التعريف  باستخدام  املفاهيم  مثل    أويعرف  أخرى،  تكوينات 

ب بقولنا  الوزن  األشياء.  أنتعريف  ثقل  ب  أوه  القلق  استبدلنا  أنتعريف  الحالتين  كلتا  وفي  الذاتي،  الخوف  ه 

 بأخر.
ا
 مفهوما

(   أن(  1985إذ يقول تور جرسون 
ا
 أساسيا

ا
التكوينات تعريفا تكون مفيدة    حتىه يجب تعريف جميع 

 من الناحية العلمية. 

التعريف اإلجرائي ما هو إال مجموعة من اإلجراءات التي تصف النشاطات واالعمال   التعريف االجرائي:*  

  أو ملعرفة ماذا نعني بهذا املفهوم    بعاد التي يمكن ملحظتها وقياسها التي يجب القيام بها من أجل تحديد األ

 .  طبيق التجريبيءات االختبارية التي تزود الباحث باملحك للتذلك. وكذلك لغرض توضيح اإلجرا

كما    املتغيرات: *   والتكوينات  املفاهيم  عن  للتعبير  املتغيرات  عن  أنتستخدم  الوقت  نفس  في  تعبر  ها 

 املؤشرات التي يمكن عن طريقها قياس املفاهيم والتكوينات.

 من الحاالت    تتناول املتغير مصطلح يدل على صفة محددة    تعريف املتغير:*  
ا
يشير إلى    أو القيم،    أوعددا

  
ا
 بداللة إجراءات البحث ويتم قياسه كميا

ا
، واملتغيرات    أو مفهوم معين يحوي تعريفه إجرائيا

ا
وصفه كيفيا

 . بحثها الباحثبالظاهرة التي يقوم  أوخصائص املوضوع  أودراستها قد تكون صفات  أوالتي يتم ملحظتها 

صبح جزء أساسيا أو محورا  تاملتغير كما اتضح معنا سابقا اسم يطلق على الحقيقة الجزئية عندما  

"كيرلنجر ويرى  زوايا  "للدراسة  ثلث  من  املـتغيرات  بين  التمييز  وزاوية  :  ضرورة  والتبعية،  االستقللية 

 .عواالنقطا النشاط والثبات، وزاوية االستمرارية

فيفعندما   يـؤثر  الذي  املتغير  نسمي  آخر  على  متغير  أثر  ملعرفة  دراسة  متغيرا مستقل    نجري  اآلخر 

independent variable  يتـأثر الـذي  تابعا    ويمكن تسمية املتغير  وملا  .  dependent variableباآلخر متغيرا 

 لغاء أو إبعاد إإننا نعمل على  املتغيرات املؤثرة أو املستقلة في دراسة واحدة ف   نـستطيع دراسـة جميـع  كنا ال 

األخـيرة املتغيرات  ونسمي هذه  بعضها  الدخيلـة    أثـر  أخرى    .  Intervening variablesبـاملتغيرات  زاوية  ومن 

يد في  مرنة  فتكون  املعالجة،  قبول  إلى  املتغيرات  بعض  نسميها    ،الباحث  تميل  وهذه  يريد.  كما  يشكلها 

الصفات البـشرية  )  مثل  ويميل البعض اآلخر من املتغيرات إلى الثبات،  active variables نـشطة.متغيرات  

التعليمي...،  الجـنس املستوى  حسب   (السن،  تشكيلها  يصعب  أو  للتشكيل  قابلة  غير   أي 
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الواقع في  هي  كما  الدراسة  في  الباحث  فيدرجها  الباحث  ويمكن  رغبة    attribute variablesتـسميتها  . 

 . باملتغيرات الثابتة

للترتيـب، قابلـة  أجـزاء  من  يتكون  املتغيرات  بعض  فإن  ثالثة  زاوية  متغيرات    ومن  مستمرة.  ونسميها 

continuous variables   تكـون قـد  األنواع  مثل  وهذه  مستقلة  متدرجة  مراتب  ذات  مستوى  "  :متعددة 

وثانوي   وابتـدائيأمـي  :  التعلـيم ومتوسط  مـتغير  ...". وجامعي  مثل  متدرجة  متساوية  قيم  ذات  تكون    وقد 

يمكن قياسه بدرجات متساوية"ا تراكمية بدون صفر حقيقي  لحرارة"  املتغيرات ذات    قدو .  املسافة  تكون 

مثل مطلق  صفر  لها  تراكمية  "  "الـوزن"  :قيمة  العدم" الطـول أو  ويعني  حقيقي  الصفر    )صيني،   حيث 

2010.) 

 واع املتغيرات وهي على النحو التالي: أنهناك عدة طرق على أساسها يمكن تحديد  واع املتغيرات:أن* 

التي تعبر عن املتغير،   حسب مستويات القياس:  -1 التي تحدد األرقام  بالقاعدة  القياس  يتحدد مستوى 

 حسب مستويات القياس األربعة:  التصنيفواع هذا أنى كمي، وتتحدد لألرقام معن أنوبالتالي ما إذا ك 

التصنيف:  -أ كميا،    قياس  معنى  هنا  لألرقام  الجنس   وإنماليس  فمتغيرات  تصنيفي؛  غرض  ذات  تكون 

للدالة    01ما يشار إليه بالقياس اإلسمي مثال: رقم    أوواملنطقة مثل متغيرات بمستوى القياس التصنيفي  

 .اإلناثللدالة عن عينة  02عن عينة الذكور، والرقم 

، أل   أواألشياء ترتيبا تصاعديا    أويرتب األفراد    أنهنا    أنيمكن للباحث    قياس الرتبة:  -ب
ا
األرقام   نتنازليا

أكبر   ذلك املرحلة الدراسية، والرتبة الوظيفية،    أصغر من أمثلة   أوالتي تعبر عن املتغير هنا تعطي معنى 

تصنيفي لكن العكس   أنيعامل الباحث هذا التصنيف كما لو ك  أنواملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة )يمكن 

 ليس صحيح(. 

الفئة:  -ج املع  أن الحظنا    قياس  يتغير  الترتيب، وال  تفيد  الرتبي  القياس  في  الرتبة  األرقام  عبرنا عن  إذا  نى 

األرقام ال تقترن بوحدة القياس،   ن...( أل 5،  8،7)ممتاز، جيد، ضعيف(، أو برقم )بكلمة    أوج(،  ب،  برمز )أ،

الفئوي تقترن بوحدة قياس محددة، فإذا عبرنا عن علمات األفراد على اختبار األ   أنإال   القياس  في    رقام 

)قياس    أنفهذا يعني  ...60  -55  -50  :تحصيلي أو مقياس اتجاه باألرقام في مقدار السمة  األفراد يختلفون 

و  العلمة    أنتصنيفي(  ذي  الفرد  علمته    55رتبة  الذي  الفرد  رتبة  من  و   50أعلى  رتبي(،  الفرد    أن)قياس 

القياس الفئوي    أن)قياس فئوي(، بمعن    55أعلى بخمس وحدات من الفرد الذي علمته    60الذي علمته  

 الترتيب والتصنيف. إمكانيةيوفر 

النسب:  -د اعتباطي    قياس  الفئوي  القياس  في  هنا  أوالصفر  الصفر  حين  في  ويعني   افتراض ي  مطلق، 

القول    انعدام املستوى  بهذا  ويمكن  ك   120  تساوي   2ضرب    60إن  السمة،  حرارة    أنإذا  درجة  املتغير 

   أناألجسام بوجود عامل ما. ولكن ال نستطيع ذلك إذا ك 
ا
 .املتغير املقصود هو نسب الذكاء مثل

والنوعية-2 الكمية  يمكن    :املتغيرات  ال  التي  املتغيرات  بعض     أنهناك 
ا
كميا وتعرف    تقديرها  )العدد( 

النوعية   التخصص    :مثل  Qualitativeباملتغيرات  املهنة،  يقبل  إ...األكاديميالجنس،  اآلخر  وبعضها  لخ، 

 ...الخ. تجاه، امليل، مفهوم الذات، القلقباملتغيرات الكمية مثل االي إذ تسمى مالتقدير الك
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الكمية   باملتغيرات  يمكن  نعني  التي  تقبل    أنتلك  املتغيرات  وهذه   
ا
رقميا عنها  ويعبر  درجتها،  تتغير 

والتحصيل،   والسمات،  والقلق،  الذات،  ومفهوم  وامليل،  االتجاه  مثل  الكمي  وقد والدوافع...التقدير  إلخ. 

  أومرة  ، وهذه املتغيرات قد تكون مستSemi Quantitativeأطلق عليها بعض العلماء بمتغيرات شبه كمية  

   .متقطعة

ه ذلك املتغير الذي يبحث أثر في  أنب  Independentيعرف املتغير املستقل    املتغيرات املستقلة والتابعة:  -3

قيمتهن   باختلف  األثر  هذا  اختلف  عن  للكشف  فيه  التحكم  على  القدرة  وللباحث  أخر،    أومتغير 

 فئاته.  أومستوياته، 

الذي يتوقع   التابع فهو املتغير    أناملتغير املستقل هو ذلك املتغير  في املتغير  التغير الحاصل  يفسر 

  في قيم ه يؤدي إلى التغيرات  أن املستقل هو املتغير الذي يفترض    املتغير  أن  ، بمعنExplanatoryالتفسيري  

بع( النتيجة  ه )التا، وبذلك يكون املتغير املؤثر عليالتابع وتسمى الدراسات الوصفية باملتغير املتبنياملتغير  

 (. 2008املؤمن،  ستقل )عبداملتوقعة للمتغير امل 

التابع   املتغير  املتغير  أنب  Dependentويعرف  تأثير  عن  للكشف  الباحث  يسعى  الذي  املتغير  ذلك  ه 

فإذا جاز   فيه.  باملثير    أناملستقل  املستقل  املتغير  ف  أواملسبب    أونسمي  يأخذ    أناملعالجة،  التابع  املتغير 

يقيس ما   أوالباحث ال يتدخل في هذا املتغير، ولكن يلحظ  ن اتج وذلك أل نال أواسم مقابل مثل االستجابة،  

 يترتب على األثر الذي يحدثه املتغير املستقل.  أنيمكن 

ه املتغير الذي يتغير في  أن ب   Moderatorيعرف املتغير املعدل  :  املتغيرات املعدلة واملضبوطة والدخيلة  -4

  
ا
متغيرا الباحث  اعتبره  إذا  التابع،  املتغير  في  املستقل  املتغير  يتركه  الذي   األثر 

ا
املتغير    جانبإلى    ثانويا

 املستقل الرئيس في الدراسة.

يق يمكنكما  التي  الضابطة  باملتغيرات  املتغيرات    صد  بين  العلقة  اختبار  املستقلة  بواسطتها 

املتغيرات الضابطة تستخدم في اختبار العلقة التي    أنها علقة عرضية أم ال، أي  أن  والتأكد من ،  والتابعة

الزراعي واملزارعين ال يمكن شرحه إال بعامل    اإلنتاجنلحظها بين املتغيرات املستقلة والتابعة، فالعلقة بين  

 .
ا
 وكيفا

ا
 ثالث هو )املتغير املضبوط( املساحة املزروعة كما

مع املتغير املستقل في إحداث   ها التي تؤثر في املتغير التابع مشاركةأنف املتغيرات الدخيلة بكما تعر 

تحييدها بمعالجات   أوعزل آثارها عن املتغير املستقل وذلك بتثبيتها  اإلمكان الباحث قدر  ويحاول التغيرات 

 (.2008املؤمن،  إحصائية )عبد

 العينة   ---  ( 7املحاضرة السابعة )

العينة:    -5 أي    أن اختيار  باملجتمع،  تتعلق  معلومات  على  الحصول  هو  العينة  اختيار  من    أن الغرض 

القيم التي نحصل عليها من    وغيره منالغرض األساس ي من املعاينة هو تقديم قيم املجتمع مثل: املتوسط  

يمثلون   األفراد  هؤالء  تجعل  بطريقة  األفراد  عدد  اختيار  من  تمكننا  التي  العملية  عي  فاملعاينة  العينة، 

 املجتمع. كما يعد الغرض األساس ي من اختيار العينة هو توفير الوقت والجهد والتكاليف.

املجتمع:*   الع  مفهوم  من  الكلية  املجموعة  باملجتمع  إلى  يقصد  الباحث  يسعى  التي  عليها    أن ناصر  يعمم 

ف  وبالطبع  املدروسة،  باملشكلة  العلقة  ذات  املجتمع    أنالنتائج  تحديد  في  الباحث  يواجهها  التي  الصعوبة 
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تعتمد على نوع املشكلة والغرض من دراستها؛ حيث يختلف عدد العناصر ومساحة الرقعة الجغرافية التي  

 تتواجد فيها العناصر. 

امل أساسية  يعكس  صفة  في   
ا
معا تشترك  التي  املفردات  من  مجموع  الخصائص    أوجتمع  بعض  في 

خصائص تمثل مجتمع. واملجتمع  املفردات التي تشترك في هذه ال  إن جميعاملشتركة، بحيث يمكننا القول  

 قد ي
ا
 . ر ذلكغي أوكون بشريا

)كما   األفراد  جميع  باملجتمع  يمكن    أواألشياء،    أو يقصد  واحدة  خصائص  لهم  الذين  العناصر(، 

 
ا
 يضمنها بحثه.  أنبحصر خصائص املجتمع التي الباحث يريد  ملحظتها، ويعرف املجتمع إجرائيا

ها مجموعة الوحدات املختارة من مجتمع الدراسة،  أن( العينة على  2003يعرف الرفاعي )  * مفهوم العينة:

 التي تستخدم لدراسة خصائص املجتمع. البياناتوذلك لتوفير 

األفراد تم اختيارهم    أوها مجموعة محدودة من امللحظة من الحاالت  أن( على  1979يعرفها روبرت )

 من املجتمع. 

 ( ها بشكل مصغر  أنع األصل، إال  شامل لصفات مجتم   انعكاس ها  أن( على  1983يعرفها معن خليل 

 
ا
نسبة ثابتة مأخوذة من مجتمع األصل وهذه النسبة تساعد على الوصول إلى مجتمع الدراسة    وتعني أيضا

 املشكلة املدروسة.  أووفي الوقت نفسه تقدم له قواعد للتنبؤ عن مستقبل الظاهرة 

املعاينة:  مفهوم  ب  *  املعاينة  تسمح  أنتعرف  التي  العمليات  من  مجموعة  من    بانتقاء ها  فرعية  مجموعة 

ها إجراء منهجي يعمل على توفير عدد أنعلى    نامجتمع البحث بهدف تكوين عينة. في حين يعرفها محمد مزي

يعرف   ما  العملية  هذه  عن  تنتج  وبالتالي  األصلي،  للمجتمع  ممثلة  تكون  مختلفة  بكيفيات  الوحدات  من 

 ملجتمع.  عينات ا  أوبعينة 

 :يمر بعدة مراحل أساسية هي اختيار العيناتبحسب بوحوش )د، ت(  خطوات اختيار العينة:* 

يوضح هدفه ويحدد بالضبط نوع   أنمنذ البداية يتعين على الباحث    تحديد املجتمع األصلي للدراسة:  -أ

 الدراسة واالفراد الذين تشملهم ومن ال تشملهم حتى تكون الصورة واضحة في الذهن.

املحددة  -ب املجموعات  بأفراد  قائمة  املرحلة    :اعداد  األسماء    الثانيةفي  تحديد  عملية  القوائم    أوتأتي 

 ومصادر جمع املعلومات املطلوبة. 

الجميع:  -ج تمثل  عينة  الذين    اختيار  األفراد  اختيار  مرحلة  تأتي  الكاملة،  املعلومات  على  الحصول  بعد 

 .
ا
 حقيقيا

ا
 تنطبق عليهم الشروط ويمثلون املجتمع األصلي تمثيل

العينة:  -د املوجود  تحديد حجم  التقارب  نسبة  على  العينة  األصلي،   يتوقف حجم  واملجتمع  العينة  بين 

ك  ه يمكن أخذ عدد صغير ومعبر أنالعينة واملجتمع األصلي ف  بين أفرادوتقارب قام    تجانسهناك    أنفإذا 

هناك تباين كبير بين أفراد املجتمع األصلي فلبد من أخذ عينة كبيرة وعريضة حتى   أنعن الواقع، وإذا ك 

 يمكن أخذ معلومات كافية عن املوضوع.

 أسباب اللجوء إلى اختيار العينات: * 

 ها أقل تكلفة من طريقة الحصر الكامل )املسح(. أن -

 بعض اجراءاتها تسهل الوصول إلى معلومات أكثر تفصيل ودقة.  أن -
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 ها توفر الوقت والجهد. أن -

  أنقابلية التعميم في ظل حصر كامل لعناصر مجتمع الدراسة األصلي على  -
ا
 صحيحا

ا
 . تمثل تمثيل

 واع العينات وطرق اختيارها: أن* 

االحتمالية:أو  غير  العينات   :
ا
فقد    ال الشخصية،  وأحكامه  الباحث  رغبة  فيها  تتدخل  التي  العينات  وهي 

ه يقلل من  أنبالصدفة، وميزة هذا االختيار هي    أويختار الباحث عناصر من الذين يقابلهم بشكل عرض ي  

خصائصها. مما ال    أو ه يميل إلى درجة من التمييز في اخيار العينة سواء في حجمها  أنالجهد والتكاليف، إال  

 واعها.أن من أهم تعميم نتائجه خارج حدود العينة. و  ه منيمكن

املتاحة:   -أ امليسرة/  مثل    العينة  امليسرة  املفردات  الباحث  يختار  بحيث  متاح.  هو  ما  مبدأ  على  تعتمد 

  أن ، إذ يساعد هذا النوع من العينات على جمع املعلومات االستكشافية إال  الثانوية  أو الطلبة في الجامعة  

 ها تسبب كم هائل من األخطاء. أنأهم نقائصها 

تتكون من وحدات معينة،    أنهي العينة التي يتعمد الباحث    العينة العمدية/ الغرضية/ املقصودة:   -ب

 أنه يعتقد  نأل 
ا
. وواضح    ها تمثل املجتمع األصلي تمثيل

ا
 من    أنصحيحا

ا
هذه الطريقة توفر على الباحث كثيرا

مع  ها تستلزم معرفة املعالم اإلحصائية بالنسبة للمجتأنالوقت والجهد الذي يبذله في اختيار العينة، إال  

للوحدات وبالنسبة  وهذا    التي  األصلي  اختيارها،  في  ثم  أيرغب  األحوال،  جميع  في  يتيسر  ال  هذه    أنمر 

 .أمر غير مضمون  اترض بقاء خصائص الوحدات على ماهي عليه وهذالطريقة تف

يتم اختيار هذا النوع من العينات على أساس تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات    العينة الحصصية:  -ـج

هذه   من  طبقة  كل  من  عينة  الباحث  يختار  ثم  البحث،  محل  بالظاهرة  ترتبط  التي  للخصائص   
ا
طبقا

  أو الطبقات بحيث تتكون من عدد من املفردات يتناسب مع حجم الطبقة في املجتمع، وهنا يقوم الباحث 
ا
ال

أعمارهم    تتراوحسنة، وممن    30ممن تقل أعمارهم عن    أو،  اإلناثعلى فئات املجتمع مثل الذكور/   بالتعرف

على    60و    30بين   أعمارهم  تزيد  وممن  من    60سنة،  فئة  كل  من   
ا
ثابتا  

ا
عددا ذلك  بعد  يختار  ثم  سنة، 

في هذه الطريقة الحصول على عينة ممثلة   العمرية املذكورة، ومن الصعب الحصول    أو للسلوك  الفئات 

 التي ترتبط بالظاهرة محل البحث.  الخصائص

ال يعتمد هذا النوع على املعايير الحسابية، ولكن يعتمد على مبدأ التطوع، أي رغبة    عينة املتطوعين:  -د

هؤالء املتطوعين يختلفون إلى حد كبير    أن الفرد واستعداده للمشاركة في املشروعات البحثية، وفي الواقع  

 عن غير املتطوعين، مما يؤدي إلى العديد من األخطاء. 

يقيس    أن من األفراد الذين يقابلهم الباحث بالصدفة. فلو أراد الباحث  تتكون العينة    عينة الصدفة:  -هـ

  أوه يختار عدد من الناس ممن يقابلهم بالصدفة سواء في الشارع  أنالرأي العام للجمهور حول قضية ما ف 

 ع. ها ال تمثل املجتمع األصلي وال يمكن تعميم نتائجها على املجتمأنفي الحافلة. ويؤخذ على هذه العينة هو 

العارضة   من  أو العينة  يتضح  تخضع  أناسمها    العابرة  فهي  االختيار،  في  معيار  ألي  تخضع  ال  ها 

العينة من   العابر مثل اختيار  في  أو للتعرض  الذين يشترون جريدة معينة  وقت    أومعين،    مكان ل االفراد 

عيوبها   زمن  على  أنمحدد.  الحصول  في  تفيد  ولكنها  للتعميم.   
ا
أساسا تصلح  ال  ما  ها  ظاهرة  عن  معلومات 

 . محدد  مكانعة ومن بطريقة سري
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ا
 لنظرية االحتماالت    : العينات االحتمالية )العشوائية(:ثانيا

ا
ي  أ هي العينات التي يتم اختيار مفرداتها وفقا

 ملعايير حسابية وبعض الخطوات املنتظمة، بحيث تكون هناك فرصة  
ا
احتمال أمام كل مفردة من    أووفقا

كل املفردات من حيث فرصة الظهور. وفي هذا النوع   تتساوى املجتمع للظهور في العينة، وفي نفس الوقت  

للحصول على عينة    مانضاستخدام هذا النوع من العينات هو    أنجميع أفراد مجتمع الدراسة معروفين.  

مفردات   جميع  على  تعميمها  يمكن  ولذلك  مفرداتها  اختيار  في  دخل  أي  للباحث  ليس  متحيزة  غير  ممثلة 

 مجتمع الدراسة األصلي.

عداد  إتشترك الطرق االحتمالية في اختيار العينة في خطوة أساسية وهي تحديد مجتمع الدراسة، و 

ثم   بعناصره  من    اختيارقائمة  لكل عينة  يلي عرض  املجتمع، وفيما  لتمثيل خصائص  يكفي  عينة بحجم 

 واع:ن هذه األ 

البسيطة:  -أ العشوائية  فرصة    العينة  املجتمع  من  عنصر  لكل  يكون  بطريقة  اختيرت  التي  العينة  هي 

إلى هذا النوع من    ويتم اللجوءاختيار أي عنصر ال يرتبط الختيار أي عنصر أخر.    أناالختيار والظهور، و 

 العينات في حالة توفر شرطين:

 تكون جميع أفراد مجتمع البحث معروفين. أن -

 بين هؤالء األفراد.  تجانسيكون  أن -

 : ويتم اختيار العينة العشوائية البسيطة وفق األساليب التالية

القرعة:  - صغيرة    أسلوب  ورق  بطاقات  في  األرقام  هذه  وكتابة  األصلي  املجتمع  أفراد  ترقيم  يتم  حيث 

وهذا   بشكل عشوائي.  الصندوق  من  املطلوب  العدد  يتم سحب  ثم  في صندوق  يتم وضعها  ثم  ومتشابهة 

 النوع من األساليب يناسب سحب العينات الصغيرة فقط من املجتمعات الصغيرة. 

العشوائية:  - األرقام  جدول    جدول  في  نضعهم  ثم  األصلي  الدراسة  مجتمع  أفراد  جميع  ترقيم  يتم  هنا 

يتم اختيار حجم العينة املناسب. مثال    أناألفقية إلى    أويختار الباحث منه سلسلة من األرقام العمودية  

مفردة. هنا يتم ترقيم املفردات    800مفرد من مجتمع حجمه    200لو أردنا الحصول على عينة مكونة من  

األرقام    الخانات، حيث عدد  001،002،800مثل    خانات يتكون كل عدد من ثلث    أن على    800الـ أقل  في 

إلى    يتساوى   أن يجب    ثم نستمر 
ا
يتم تحديد بداية االختيار عشوائيا في املجتمع. بعد ذلك  مع أكبر األرقام 

 النهاية.

الطبقية:  -ب العشوائية  غير    العينة  املجتمعات  في  العينات  من  النوع  هذا  والتي    املتجانسةيستخدم 

نوع  الجنس،  الدراسة،  مجتمع  ملفردات  التعليمي  املستوى  مثل  معينة،  لخواص   
ا
وفقا مفرداتها  تتباين 

وعادة   الخواص.  لهذه   
ا
وفقا طبقات  إلى  الدراسة  مجتمع  تقسيم  ويمكن  مفردات    تتجانس التخصص. 

سب  ننها وتختلف الطبقات عن بعضها البعض. ويعتبر هذا النوع من العينات األالطبقة الواحدة فيما بي

للمجتمعات املتباينة حيث تكون العينة ممثلة لكافة فئات مجتمع الدراسة. ويتم اختيار العينة العشوائية  

 الطبقية عبر الخطوات التالية:

 ة. وفقا لخاصية معين متجانسة مجموعات   أوتقسيم املجتمع إلى فئات  -

 تحديد عدد مفردات العينة الكلية.  -
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 تحديد نسبة كل طبقة في العينة املختارة إلى إجمالي حجم املجتمع األصلي. -

األسلوب    - استخدام  يتم  املختارة. وقد  العينة  في  طبقة  لكل  األفراد    يتساوى حيث    املتساوي تحديد عدد 

وهذا   الدراسة.  مجتمع  في  طبقة  لكل  النسبي  الوزن  عن  النظر  بغض  الدراسة  عينة  في  طبقة  كل  تمثيل 

التمثيل النسبي لكل طبقة في مجتمع الدراسة. وقد يتم    تساوي األسلوب غير دقيق وبخاصة في ظل عدم  

الدراسة في مجتمع  النسبي  لوزنها  وفقا  كل طبقة  تمثل  املتناسب حيث  التوزيع  األسلوب  استخدام  . وهذا 

 . متجانسةسب في املجتمعات الطبقية الغير نأفضل وأكثر موضوعية واأل

والتي    املتجانسة يستخدم هذا النوع من العينات عند دراسة املجتمعات    العينة العشوائية املنتظمة:  -ـج

املنتظمة   بالعينة  وسميت   .
ا
كثيرا مفرداتها  تتباين  مجتمع    النتظامال  من  املختارة  املفردات  بين  املسافات 

ع الدراسة األصلي ثم يعطى كل  الدراسة. ويتم عادة اختيار العينة املنتظمة من خلل حصر مفردات مجتم

   فرد
ا
. بعدها يتم قسمة عدد مفردات مجتمع البحث    رقما

ا
على حجم العينة املطلوبة فينتج الرقم  متسلسل

الذي سيفصل بين كل مفردة يتم اختيارها في عينة الدراسة واملفردة التي تليها. وعادة يتم اختيار املفردة  

.و األ 
ا
   لى عشوائيا

يتم فيها اختيار مجموعات وليس أفراد؛ فالعينة العشوائية العنقودية هي االختيار    العينة العنقودية:  -د

  أنالفصول الدراسية، وتتصف في    أوتجمعات مختلفة، مثل املدارس    أومجموعات    أوئي ملناطق  العشوا

الخصائص وبعد ذلك نختار األفراد من كل تجمع   اختيار    أولكل أعضائها نفس   من 
ا
بدال  

ا
فمثل عنقود× 

يمكن   االبتدائي  الرابع  الصف  تلميذ  من  األفراد  من  الرابع    أنعينة  الصف  فصول  من  عينة  نختار 

 االبتدائي، ثم نستخدم جميع التلميذ في كل فصل نختاره ضمن العينة. 

 تصميم البحث/الدراسة   ( 8املحاضرة الثامنة )

البحث:  -6 األسئلة    وضع تصميم  اإلجابة على  إلى  االجراء  الفروض.  أو ويهدف هذا  هذه    اختبار  وتشتمل 

 :الخطوة على العناصر التالية

د الباحث الطريقة التي سوف    تحديد منهج البحث:   -أ   ِ
معالجة موضوع بحثه إليجاد    يتبعها في حيث يحد 

بحثهحلوٍل   اإل إلشكالية  بدَّ من  باملنهج، وال  الطريقة  تلك  ى  وتسمَّ في  ،  من    الجانب شارة   ِ
ِ واإلجرائي 

النظري 

  أوالدراسة إلى املنهج 
ُ
 . ها األصلح لدراستهأناملناهج التي يرى الباحث

مصادر    -ب البحث:  بياناتتحديد  البد    ومعلومات  جمع    أنإذ  مهارات  من  بالكثير   
ا
ا ملم  الباحث  يكون 

ات البحث والبياناتاملعلومات    ما يطلق عليها تقنيَّ
ا
 أدواته، أو، تلك املهارات غالبا

أداة    -جـ في    يقوم  البحث:   بياناتأدوات جمع    أو اختيار  يستخدمها  التي سوف  األدوات  بتحديد  الباحث 

واالستفتاء،    البياناتجمع   واملقابلة،  امللحظة،  منها  دة،  ِ
متعد  وهي  الدراسة،  موضوع  ،  واالستبيانحول 

ة، والوثائـق وغيرهاواألساليب اال   . سقاطيَّ

أو   املتغير  قياس  في  املستخدمة  األدوات  جميع  عن  وافية  ومعلومات  مفصل  وصف  تقديم  يتم 

البيانات   جمع  ألسلوب  وصف  تقديم  مع  لها،  املصاحبة  واملتغيرات  التابعة  استبيان،  )املتغيرات  اختبار، 

السيكو متري القياس، والخصائص  أداة  والثبا  ةمقابلة، ملحظة...( ومحتوى  التي تت)الصدق  بها  (  تصف 
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الدرجات، وبيان مدى مناسبتها للبيئة املحلية إضافة الي معلومات أخرى توضح فاعليتها في قياس الصفة  

 (. 2011او الخاصية التي تقيسها )عبد الفتاح، 

الفروض:   -د بجمع    اختبار  الباحث  يقوم  من    البياناتإذ  كل فرض  اختبار مدى صحة  موضوعية قصد 

 للنتائج.  ه كتفسيرت النتائج تتفق والفرض يقوم الباحث بقبولن االفروض التي قام بوضعها، فإذا ك 

خطوة  :البياناتتحليل    -هـ أل   البياناتتحليل    تعتبر  مهمة  الكتابة    نخطوة  عن  يختلف  العلمي  البحث 

يقوم على تحليل دقيق للمعلومات املجمعة لدى الباحث ويكون التحليل عادة بإحدى    وذلك ألنهالعادية،  

 الطرق التالية: 

في    - يتمثل  نقدي  باألدلة    أنتحليل  مدعوما  لديه  املجمعة  املصادر  من  مستبطنا  رأيا  الباحث  برود 

 والشواهد. 

مي عن طريق األساليب االحصائية وتستخدم هذه الطريقة مع املعلومات املجمعة من  تحليل إحصائي رق    -

 بأدوات البحث. األشخاص املعنيين 

للنتائ أسلوب    جبالنسبة  يكون  أن  يجب  ولكن  لعرضها،  نمط موحد  يوجد  اإلحصائي، فل  التحليل 

وعند   فهمها.  يسهل  متسلسلة  بطريقة  جمعها  تم  التي  البيانات  وطبيعة  البحث  بأسئلة  مرتبطا  عرضها 

استخدام أساليب اإلحصاء االستداللي في فحص الفرضيات البد من تعزيزها بحجم التأثير وفترات الثقة  

( )عبد الفتاح،  Task Force on Statistical Inference, 1999ى نتائج فحص الفرضية الصفرية )إضافة عل

2011.) 

النتائج:  -و وفروض    تفسير  ترتبط  على خلصات  الحصول  أجل  من  النتائج  بتفسير  الباحث  يقوم  حيث 

حل  بهدف    البحث. في  ساهم  قد  البحث  يكون  عندها  تعميمها  يمكن  نتائج  إلى  وأضاف  الوصول  املشكلة 

 للبناء العلمي.
ا
 جديدا

تبرير   اجل  من  وذلك  عليها،  الحصول  تم  التي  للبيانات  كامل  تلخيص  هو  الجزء  هذا  في  املطلوب 

التي توصل النتائج ذاتاالستنتاجات  بيان  إليها الدراسة، مع  التي أسفرت عن    ت  الداللة اإلحصائية وتلك 

 .  (2011)عبد الفتاح،  أهدافهعدم وجود داللة إحصائية حسب فرضيات البحث و 

 الوحدة التعليمية الثالثة: مناهج البحث العلمي  -

 البحوث العلمية وأنواعها   ---  ( 9املحاضرة التاسعة )

البحأن  -1 البحوث    :ةالعلمي  وث واع  تصنيف  كيفية  حول  اتفاق  يوجد  معايير  العلميةال  الختلف   ،

ذاته،   حد  في  مهما  ليس  فالتصنيف  الحقيقة  وفي  البحث  إ التصنيف،  عمليات  تحليل  يخدم  ما  بقدر  ال 

 واع التالية:ننصنف البحث العلمي ملجموعة األ  أنوعلى هذا األساس يمكن  وخطواته

 أو 
ا
 :للبحوث التقسيم التقليدي -ال

  حيث تم تقسيم العلوم    البحوث األساسية والتطبيقية:   *
ٌ
  أو ساس صلتها بالتفكير النظري  أ على  تقليديا

 العلمي فجاء التقسيم كالتالي: 

)داملجر   أو  :Basic Researchالبحتة    أو ساسية  البحوث األ   -أ البحوث(،  Pure Researchة  التي   وتشمل 

إلى   كما تهتم باإلجابة  التعميمات،    أومن خلل اكتشاف املبادئ    وتطوير النظرياتإضافات علمية  تهدف 
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بتطبيق نتائج البحث على    اهتمامها ساسية للسلوك أكثر من  وهي تهتم باملبادئ األ على تساؤالت نظرية ما،  

 . املشكلت

ويركـز   االجتماعيـة،  الرسمية واملشكلت  واملنظمات  املهنية  املجاالت  في  املتمركزة  البحوث  هنـا  وهي 

  مشكلة اجتماعية معينة بقصد فهمها وتقيمها ومعالجتهـا والتنبـؤ بهـا. وتشـمل البحـوث التـي تهـدف إلى   عـلى

  ساسـية للسـلوك أكـثر مـن النظريات من خلل اكتشاف املبادئ أو التعميمات، وهـي تهـتم باملبـادئ األ  تطـوير

 (. 33، ص. 2008،  )دعمس بتطبيق نتائج البحث على املشكلت اهتمامهـا 

يهدف الى تحسين الواقع العملي من خلل اختبار النظريات   : Applied Research البحوث التطبيقية -ب

بدقة. النظريات  واختبار  العلقات  لبناء  العلمي  املنهج  يستخدم  وهو  حقيقية،  مواقف  تهدف    في  كما 

البحوث التطبيقية أيضا إلى معالجة مشاكل قائمة لدى املؤسسات االجتماعية واالقتصادية. وتعمل على  

املشكلة، مع اقتراح التوصيات العملية التي يمكن    أو الظاهرة    األسباب الفعلية التي أدت إلى حدوث  بيان

  أوتسهم في التخفيف من حدة املشاكل،  أن
ا
 .(2003 )عبيد، إزالتها كليا

تطبيـق   منـه  واملبـاشر  األسـاس ي  الغـرض  يكـون  الذي  العلمي  النشاط  إلى  تشير  التي  البحوث  وهي 

لها قيمتها وفائدتها العملية في حـل بعـض املشـكلت اآلنيـة    العلمية املتوفرة، أو التوصل إلى معرفة  املعرفـة

لحـة. وهـذا
ُ
املشكلت امليدانية وتطوير أسـاليب العمـل وإنتاجيتـه في  حل    النوع من البحوث له قيمته في  امل

 (.33، ص. 2008)دعمس،  كالتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والصناعة.. الخ املجـاالت التطبيقيـة

 
ا
 : التقسيم بحسب نوعية القائمين بالبحوث: ثانيا

أطروحة، ويكون حجمها    أوكطلبة برامج املاجستير والدكتوراه، ويسمي رسالة    :طلبة الدراسات العليا  -أ

 
ا
نسبيا املحتويات،  إويتم    كبير  وترتيب  الطباعة  وطريقة  الورق  بحجم  تتعلق  مواصفات  ضمن  خراجها 

 ..الخ. .واستعمال الهوامش والتوثيق

املتخصصون   -ب والباحثون  الجامعات  في  التدريس  هيئة  بها  ت   :أعضاء  ويقوم  املهنية  بالبحوث  سمى 

 الباحثون كجزء من عملهم مقابل رواتب مادية. 

 
ا
 : البحث الكمي والبحث الكيفي: ثالثا

يضا بالبحوث املسحية، ويقصد بهذه البحوث التي  أوتعرف    :Quantitative Research  البحث الكمي  -أ

بجمع   الصدق    البياناتتعنى  لشروط  وتخضع  تطويرها  يتم  كمية،  قياس  أدوات  استعمال  خلل  من 

 إ بياناتهاوالثبات، وتعالج 
ا
 صلي. األ م نتائجها على املجتمع يويمكن تعم  حصائيا

التـي  أوتعرف   البحوث  بهذه  ويقصد  املسحية،  بالبحوث  خـلل  يضا  مـن  البيانـات  بجمـع  تعنـى 

احصائيا    اسـتعمال بياناتها  وتعالج  والثبات،  الصدق  لشروط  وتخضع  تطويرها  يتم  كمية،  قياس  أدوات 

 (. 33، ص. 2008)دعمس،  تعمـبم نتائجهـا ويمكـن

 على املجتمع االصلي

في ظروفها الطبيعية  يعتمد على دراسة    : esearchRualitative Q)النوعي(    البحث الكيفي  -ب الظاهرة 

 
ا
مصدرا    باعتبارها 

ا
وتستخدم  للبيانات  مباشرا وليس    بياناته،  والصور  جمع  األ الكلمات  ويتم    بياناته رقام، 



   احلق د. بركات عبد    ---------------------------  البحث   وتقنيات   منهجية   ف   حماضرات 

 2020/2021  ------------------------------------------------------------------النفس   علم   الثانية   السنة 

23 

للوثائق، ويهتم بالعمليات أكثر من مجرد النتائج،   بامللحظة املباشرة واملقابلة املتعمقة والفحص الدقيق 

 بطريقة استقرائية.  البياناتوهو يعتمد في تحليل 

الطبيعيـة   ظروفهـا  في  الظاهرة  دراسة  على  وتسـتخدم    باعتبارهايعتمد  للبيانـات،  مبـاشرا  مصـدرا 

بياناته بامللحظة املباشرة واملقابلة املتعمقة والفحـص  الكلمات والص  بياناتـه ور وليس االرقام، ويتم جمع 

  ويهتم بالعمليات أكثر من مجرد النتائج، وهو يعتمد في تحليل البيانات بطريقة استقرائية  للوثـائق، الـدقيق

 (. 33، ص. 2008)دعمس، 

: تصنيف البحوث على أسس املعيار الزمني: 
ا
  رابعا

التاريخية  -أ التي    : Historical Researchالبحوث  البدايات  تحديد  من  ن 
 
ويمك املاض ي،  ببحث  تتعلق 

لى الظروف الراهنة، وهي تيهئ الطريق للبحث الوصفي، ومن ثم للبحث التجريبي، ومن سلبيات هذا  إقادت  

حداث املاضية لقلة  األ التاريخية بمجرد جمعها، كما يصعب تحديد    البياناتالنوع صعوبة إثبات تفسيرات  

التدليل على صحة    أوحداث التاريخية بداللة املواقف واألفراد،  األ املعلومات املتوفرة، كما يصعب تفسير  

بعض   تحديد  ووضوح  سهولة  ايجابياتها  ومن  السببية،  العلقات  بناء  يصعب  كما  البحث،  افتراضات 

بمجرد صياغة   بوضوح  التاريخية  بطريقة    بطريقة كمية  البيانات الحقائق  )دعمس،   حصائية إومعالجتها 

 .(37، ص. 2008

في حـدثت  التـي  والوقـائع  األحـداث  وضـع  اإلجرائيـة  الناحيـة  مـن  التاريخي  بالبحث  املاض ي    ويقصد 

وآثارها    القريب أو البعيد موضع الفحص والتقص ي العلمي، قصد فهمها وتفسيرها والوقوف على أسـبابها

وهمي من صنع    واألفراد، أو التأكد منهـا، أو نفيهـا أو تعـديلها وإعـادة بنائهـا، فهنـاك تـاريخاملجتمع    على حياة

في  خياالت وزيـادة  وتحريـف ونقـص  تزييـف  تاريخ حقيقـي، وهنـاك  روايات األحداث، وهو    اإلنسان، وهناك 

الذي  التاريخيـة،  األمر  الوقـائع  دراسـة  إلعـادة  وجيها  ومسوغا  مبررا  الدراسات    فيعمـد  يعد  في  الباحث 

وسياس ي واجتماعي وعلمي  إعادة بناء املاض ي بما يتضمنه من تراث مادي وميراث ثقافي وفكـري  التاريخية إلى

الذاتيـة  وقراءته، والـسير  واألرشيف  والوثائق  املنجزات  على  ذلك  في  والتسجيلت  ،  معتمدا  والتصريحات 

أحداث..  والشهادات وما وقع من  وشـهود واآلثار،  بالروايـات  .مـستعينا  الـخ  نزاهتهم    .  من  التأكد  بعد  عيان 

وقراءتها قراءة نقدية    ،وتحليلها  بالتقييم أي تفحص مصداقية آرائهم، والتأكد مـن الوثـائق   وعدم تحيزهم 

املستوى  املـستوى   على  وعـلى  وصـدقها.  أصلها  ببحث  ويتعلق  وبحث    الخارجي،  بتأويلها  ويتعلق  الداخلي 

 (.126، ص. 2012)فرحاتي،  ية مضمونهامصداق

الوصفية  -ب الظواهر    : ResearchDescriptive  البحوث  إلى وصف  أشياء معينة    أوأحداث    أوتهدف 

لحقائق وامللحظات منها، ووصف الظروف الخاصة بها، وتقرير حالتها كما توجد عليه  وجمع املعلومات وا

تعديل   دون  الواقع،  وتفسير،    أوفي  حد تحليل  عند  الوصفية  البحوث  تقف  ال  الحاالت  من  كثير  وفي 

ينبغي    أوالوصف   ما  بتقرير   
ا
أيضا تهتم  بل  الوصفي  التي    أنالتشخيص  والظواهر  األشياء  عليه  تكون 

معيالب  يتناولها ومعايير  قيم  ضوء  في  وذلك  الخطواتحث،  واقتراح  يمكن    نة  التي  تتبع    أنواألساليب 

ينبغي   التي  الصورة  إلى  املعايير    أنللوصول  هذه  ضوء  في  عليه  البحوث    أوتكون  هذه  وتسمى  القيم، 
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املعيارية   الوصفية  )  أوبالبحوث  (.  2000يدري،  )دو   (Normative or Evaluative Researchالتقويمية 

 لى:إ وتنقسم البحوث الوصفية 

تحليل واقع الحال لألفراد في منطقة    يحاول من أشهر البحوث، وهو    :Research survey  البحث املسحي  -

عينة   اختيار  في  العناية  ويجب  القريب،  املستقبل  وفي  الحاضر  الوقت  في  العمل  توجيه  أجل  من  معينة 

 .(2008)دعمس،  ممثلة ملجتمع البحث لصعوبة الحصول على معلومات خاصة بجميع أفراد البحث

 بمجموعة من األشياء وخاصة الوثائق الرسمية املدونة.تتعلق  : Content analysis تحليل املضمون  -

 لى وصف املهام املرتبطة بعمل ما.إيهدف  :Job Analysis تحليل العمل -

لى دراسات ارتباطية تهدف  إمن أهم الدراسات الوصفية، وتنقسم    : Study Relationsدراسة العالقات  -

بين متغيرين   العلقة  اكتشاف  فتتعدى    أوإلى  السببية  الدراسات  أما  االرتباط وقوته،  نوع  أكثر من حيث 

 خر. ن مدى تأثير أحد املتغيرين في األ لى الكشف عإمجرد الكشف عن االرتباط  

التطويرية  - املتغيرات    تتناول   : Developmental studies  الدراسات  بعض  في  تحدث  التي  التغيرات 

 نتيجة مرور الزمن.

 الحاالت املحددة. أو فراد األ عدد قليل من  أوتتعلق بدراسة فرد  : Case study دراسة حالة -

يكون عند ضبط عوامل    أنتتعلق بمعرفة ما يمكن    : Experimental Researchالبحوث التجريبية  -ـج

لبحث املشكلت   في  النفسية والتربويةمعينة، ويعد أفضل طريقة  بدور فاعل  الباحث  بقيام  يتميز  ، فهو 

ويهدف البحثي،  إ  املوقف  وتتم  نإلى  التجريبي،  املوقف  املتغيرات من خلل تصميم  بين  شاء علقة سببية 

يجريه    البياناتتجميع   الذي  التغيير  )تعني  املعالجة  تشمل  املحكمات  من  محددة  مجموعة  أساس  على 

البحثي(،  باملوقف  املتعلقة  الخصائص  بعض  تثبيت  )ويعني  والضبط  دراسته(،  افراد  بعض  الباحث على 

ال  التجريبية على أساس عشوائي، و   أوخيرا العشوائية )تعني تعيين أفراد الدراسة في املجموعة الضابطة  أو 

 . (36، ص. 2008)دعمس،  تتوافر هذه الخصائص بصورتها التامة في جميع املواقف البحثية التجريبية

 مناهج البحث   ---  ( 10املحاضرة العاشرة )

 :العلمي  مناهج البحث -2

هُج: بيُن واضُح، وهو النهْج؛    * مفهوم مناهج البحث: 
َ
ن في اللغة العربية املنهج هو الطريق الواضح: طريق 

، وسبيُل منهُج: كنهج. ومنهُج الطريق: وضحه. واملنهاُج: كاملنهج. وفي  
ُ
والجمع نهجاُت ونهُج وُنهوُج؛ وطُرُق نهجة

"  الكريم:  القرآن
ا
ومنهاجا شرعة  منكم  جعلنا  اآلية  )  "لكل  من  واستبأنو   (48املائدة:  وضح  الطريق:    أن هج 

؛ واستنهج الطري
ا
 بينا

ا
  ْق: صاوصار نهجا واضحا

ا
 (.   2000)عبد املؤمن، ر نهجا

 تحقيق هدف، كما تعني    أوإجراء عملية إلحراز ش يء    Methodتعني كلمة منهج  
ا
    إجراء نظاميا

ا
فنيا

    أووبخاصة في البحث العلمي،  
ا
ني خطة نظامية لعرض مادة  لتخصص بعينه. وتع  للستقصاء يصلحأسلوبا

املعرفة    أو  للتعليم من   
ا
فرعا كذلك  وتعني  العلمي  يتناول الدراسة    أوالتوجيه،  البحث  لتحقيق   ،مبادئ 

اإل  من  مجموعة  هو  من  واملنهج  علليها  سيقبل  التي  املعرفة  لعملية  الباحث  يتمثلها  التي  الذهنية  جراءات 

 (.1996لبحث )اسماعيل، أجل التوصل إلى حقيقة مادة ا
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بها كلمة   تترجم  املـنهجmethodologyاملنهجية كلمة عربية  يهتم   باإلنجليزية، وهـي تعنـي علـم    والذي 

عمليات التبويب    ويجري عليها الباحـث  العلمي،بمجموعة املعارف والتقنيات واألساليب التي تقترن بالبحث  

النتائج  والتصنيف تقرير  في  توظيفها  بغرض  والقياس  والهيكلة  د  والترتيب  ص.  -)معتوق،   (131ت، 

 (.15، ص ص. 2012)فرحاتي، 

تـستخدم التـي  واألسـاليب  املناسـبة  الطريقـة  أنهـا  عـلى  املنهجيـة  يعرف  ظــاهرة    وهناك من  دراســة  في 

  ذات بعـــدين نظـــري وتطبيقـــي. حيـــث   وهــي  املوضــوعية،أي تحديــد طــرق البحــث وأســاليب املعاينــة    معينــة،

  واالسـتنتاج.   واالسـتنباطوالتطبيقي بمنهجية واحـدة كاالسـتقراء    تـــتم معالجـــة الظـــاهرة في بعـــدها النظـــري 

  واهر علمه لكي وجـاء في معجـم مـدكور أناملناهج هي الطرق التي ينبغي أن يسير عليها الباحث في دراسته لظ

نتـائج عـلى  الظواهر  يحـصل  طبيعة  الكشف عن  في  ،  2012)فرحاتي،  (  568، ص.  1975)مدكور،    يقينية 

 .(16ص.

العلوم   في  وظيفته  وأن  املنشود،  هدفه  إلى  للوصول  الباحث  يعتمدها  التي  الطريقة  هو  املنهج 

الظواهر    االجتماعيـة تنظم  التي  املبادئ  استكشاف  عامـة  هي  بصـفة  واإلنسـانية  والتربويـة،  االجتماعية 

 (.40، ص. 2008)دعمس،   حتى يمكن على ضوئها تفسيرها وضبط نتائجها والتحكم بها وتـؤدي إلى حـدوثها

ال  * ملناهج  العامة  العلمي:بالخصائص  الخصائص    حث  من  جملة  في  العلمي  البحث  مناهج  تشترك 

 :(2000، غنيم، نا)علي  واملميزات أهمها

ية وتشتمل مجموعة من املراحل  قوم على امللحظة والحقائق العلمطريقة التفكير والعمل املنظمة التي ت  -

 املتسلسلة واملترابطة. 

 املوضوعية والبعد عن التحيز واالتجاهات وامليول الشخصية. -

 للتقدم الذي يطرأ على العلوم ها قابلة للتعديل والتغير من وقت ألخر  أنالديناميكية واملرونة بمعنى    -
ا
نظرا

 املختلفة.

 التثبت من نتائج البحث العلمي في أي وقت وباستخدام أساليب ومناهج علمية جديدة. إمكانية  -

 التعميم حيث يمكن تعميم نتائج البحوث العلمية ويستفاد منها في دراسة ظواهر أخرى مشابهة.  -

التنبؤ    - على  البح  فأساليبالقدرة  علىالث  ومناهج  قادرة  يمكن    علمي  ملا  تصور  علي  أنوضع  ه  تكون 

 الظواهر املدروسة في املستقبل.

تكـمانغ "بـروس  يلخـصها  ثابتـة  عامـة  خـصائص  املتباينـة  وأشـكاله  العلمـي  للمـنهج  أن   .Wـير 

Tuchman Bruce "(:118، 117، ص ص. 2012)فرحاتي،  فيما يلي 

وبحـث   االنتظام:  - بنـاء  وهـو  املتغيرات  تحديد  إلزاما  تتضمن  وخطوات  قواعد  له  العلمي  البحث  أن    أي 

واسـتخدام  آثارهـا اللزمـة حولهـا،  التحقيقـات  مـشكلتها وفروضـها وإجـراء    االستدالل   أو علقتهـا وصـياغة 

من(  واالستقراء  -االستنباط) العمليـات  من  كنسق  تناولها  تتطلب  الخطوات  متطلبات    تظمـةفهذه  حسب 

 حل املشكلة. 

أنهـا   املنطقية:  - أي  منطقيـة  بالـضرورة  تكـون  فإنها  منتظمة،  وخطواته  العلمي  املنهج  عناصر  كانت    وملا 

أدواته   تخضع للفحص املنطقي فحتى تكون النتائج منطقية، فيجب أن تكون الوسائل املنهجية واستخدام



   احلق د. بركات عبد    ---------------------------  البحث   وتقنيات   منهجية   ف   حماضرات 

 2020/2021  ------------------------------------------------------------------النفس   علم   الثانية   السنة 

26 

واالستبيانات    وخطواتها وتحقيق الـصدق الـداخلي والخـارجي االسـتماراتمنطقية أيضا، كفحص التجربة  

 واملعلومات، كل ذلك يجعل البحث منطقيا. 

كـل    املوضوعية:  - مـن  والتجـرد  الـشروط  وبكـل  كـائن  هو  بما  االلتزام  باملوضوعية  أو   انحياز يقصد    ذاتي 

أو   للبحـث،  مـسبق  توجيه  أو  أيديولوجي  بحيـثللبيا  انتقاء إسقاط  والنـصوص،  واملعلومـات  ينجز    نـات 

وال األهواء وال    البحث العلمي في كل خطواته بممارسة املوضوعية في أعلى درجاتها، ال تـتحكم فيـه املـشاعر

 .ض اقتصادية أو سياسيةاأغر 

جمـع   التجريب:  - عـلى  بحـث  أي  في  الباحـث  يعتمـد  بحيـث  ميـدانيا،  أمبريقيـا  البحث  يكون  أن    بمعنى 

نفسيا    سواء أكان هذا امليدان طبيعيا أم اجتماعيا أم )  ميدانها املعلومات حول املشكلة املراد دراستها من  

 (. أم بيولوجيا … الخ

  مـن املفـاهيم مختزلـة،   التـي يدرسـها إلى شـبه فئـاتويعنى أن يـصل الباحـث مهـما كانـت املـشكلة    التجريد:  -

والتفـرد واملميـزات  الخـصوصيات  بعـض  طـرح  بعـد  مجتمــع   وذلـك  أو  بفــرد  املرتبطــة  الخــصائص    وكــل 

إنــسانية، الظــاهرة  كانــت  إذا  من   الدراســة  الباحث  يمكن  ما  وذلك  طبيعية.  الظاهرة  كانت  إذا  بش يء    أو 

واملفـاهيم التجريـدات  إلى  الظاهرة   الوصول  يفسر  أو  يحكم  الذي  القانون  صياغة  من  فيقترب    العامة 

 ويستوعب أجزائها. 

  ونعنى به أن يصل الباحث إلى نتائج يضمن لها التطبيق ويمكن أن يتبناها أي باحث   القابلية للتطبيق:   -

 أخر بعد ثبوت صدقها بطرقها وإجراءاتها في بحوث مماثلة.

  من   ويقصد بها أن تكون النتائج املتوصل إليها قابلة للتعميم على حاالت أخرى مماثلـة،  للتعميم:القابلية    -

لـه محـددة  بيئـة  في  دعـوي  أو  تربوي  نمط  أو  معين  إعلمي  نمط  أن  وجد  فإذا  االستفادة،    آثاره   حيث 

بحصول نفس   لنتيجة عينها، يكـون اإليجابية، على وعي العينة في ظروف زمنية ومكانية محدد، فإن تعميم ا

 . النتيجة من حيث صحتها إذا ما طبقت على عينات في بيئات وعينات مماثلة أخرى 
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