
 
 

1 
 

 
  حماةمنشورات جامعة 

 
 كلية االقتصاد     

 
 
 
 
 
 
 

 منهجية البحث العلمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الدكتور
 كمال دشلي

 سابقاعميد كلية العلوم اإلدارية 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية                               
 ميالدي  1036-هجري 3417                                

 
 
 



 
 

2 
 

  
  ماةمنشورات جامعة ح

 
 كلية االقتصاد     

 
 
 
 
 
 
 

 منهجية البحث العلمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 الدكتوراالستاذ 
 شلي كمال د

 سابقاعميد كلية العلوم اإلدارية 
 

 
 
 
 
 
 ميالدي   1036  -   هجري  3417يرية الكتب والمطبوعات الجامعية                    مد

                                               
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منهجية البحث العلمي     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

 
 

 
 المحتويات

 
 الموضــــــــــــــــوع                              رقم الصفحة 

 
  المقدمة 

 
 13-1             الفصل األول : المفاىيم األساسية للبحث العلمي

     .........................................دمة  ػػا١تق                       
 .......................................... المعرفة            :  أوال

 ..........................................  أنواع المعرفة                        
 ..........................................ا١تعرفة اٟتسية -                     

 ........................... ........... ا١تعرفة الفلسفية -                     
 ........................................ا١تعرفة العلمية  -                     

 ...........................................العلم     :           اثاني
 ...........................................التنبؤ              :ثالثا 
 ..................................التفكير العلمي              :رابعا

 ................................ٝتات التفكَت العلمي  -                      
 ............................................ًتاكميةال -                      
 .............................................التنظيم  -                     
 ...................................ْتث عن األسباب -                     
 ............................................الشمولية  -                     
 ...............................................اليقُت  -                    

 .........................................قضية ال         : خامسا
 



 
 

5 
 

 
 ..................................المبدأ العلمي     :سادسا 
 ........................................رض فال   :         سابعا 

 .......................................البديهة       :   ثامنا
 ................................لقانون العلمي ا             : تاسعا
 .......................................النظرية       : عاشرا

 .....................................المشكلة       : احدي عشر
 .......................................المنهج      :اثنا عشر 
 ......................................التعريف      : ثالثة عشر
 ............................ستوى المعنوية م     : أربعة عشر

 .....................................المصادر      :خمسة عشر
 ......................................السياسة     : ستة عشر

 
 33-11................لمي الفصل الثاني : طبيعة البحث الع

 ................دمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تق                        
 ..................مي مراحل تطور البحث العل            :أوال   
 .......................دوافع البحث العلمي              :ثانيا   
 ....................أىداف البحث العلمي                :ثالثا   
 .....................خصائص البحث العلمي            :رابعا   
 .............................ية ......ا١توضوع -                          

 .......................................الدقة  -                          
 .....................................ا١تنطقية  -                          

 .....................................التنظيم  -                          
 ..........................التبسيط واالختصار -                          
 
 



 
 

6 
 

 .......................................التنبؤ  -                          
 ...............................األمانة العلمية -                          

 .....................لمي ميادين البحث الع            :خامسا 
 .......................أنواع البحث العلمي             :سادسا 

 ...........يالبحث العلم حسب ا٢تدؼ يف طبيعة -                         
 ..........دوافع البحث العلميو طبيعة  حسب -                         

 ..................منهج البحث العلمي  حسب  -                         
 .................حسب تصميم البحث العلمي  -                         

 .....................خطوات البحث العلمي                :ثامنا
 ...............لبحث العلمي على اعوامل المؤثرة ال              :تاسعا

 ..........لبحث العلمي في ادور العنصر البشري             :عاشرا 
  ....................مستلزمات البحث العلمي     :إحدى عشر 

 .........................واقع البحث العلمي           :اثنا عشر
  .......................مخاطر البحث العلمي        :ثالثة عشر 

  ..اعل بين العلوم الطبيعية االجتماعيةنمذجة التف      :الربعة عشر 
   
 35-33...............يفصل الثالث : مناىج البحث العلمال

 ..................................... مقدمة                      
 .........................:           خصائص المنهج العلمي أوال

 ............................بحث مناىج ال أنواعثانيا :            
 .............معايير تصنيف مناىج البحث العلمي            : لثاثا

 ......................العلمي  األسلوب\طبيعة ا١تنهج  -                     
 ......................اٟتدث ا١تدروس أو ةطبيعة الظاىر  -                     

 
 
 



 
 

7 
 

 
 .................................المنهج التاريخي           : ارابع

 ..............................خطوات ا١تنهج التارٮتي  -                    
 ...............................ا١تنهج العلمي  أساليب -                    
 ................................االستنباطي  األسلوب -                    
 ................................االستقرائي  األسلوب -                     

 .................................المنهج الوصفي      خامسا:    
 ........................خطوات تطبيق ا١تنهج الوصفي  -                    
 ..............................ا١تنهج الوصفي  أساليب -                    

 ..................الدراسات ا١تسحية  \ا١تسح  أسلوب -                    
 ................................دراسة اٟتالة  أسلوب -                    
 ...............................ٖتليل اتوى  أسلوب -                    
 ....................الدراسات السببية ا١تقارنة  أسلوب -                    

 ................................المنهج التجريبي    سادسا :    
 ......................خطوات تطبيق ا١تنهج التجرييب  -                    
 ..............................ا١تنهج التجرييب  أسس -                    
 ...................خصائص و٦تيزات ا١تنهج التجرييب  -                    
 .........................التصميم التجريبية  أساليب -                    
 ..................................الطريقة العشوائية  -                    
 ..............................ا١تتناوبة  األزواجطريقة  -                    
 ...........................طريقة اجملموعات ا١تتناوبة  -                    

 ................دراسة مقارنة لمناىج البحث العلمي    :  سابعا
 .....حث العلمي في العلوم االجتماعية ثامنا :    اختيار منهج الب

 
 
 

 35-35البحث العلمي  إعدادالفصل الرابع : مراحل 



 
 

8 
 

 مقدمة                       
 :           تحديد موضوع البحث  أوال  

 الختيار موضوع البحث  األساسيةا٠تطوات  -                      
 البحث طرؽ اختيار موضوع  -                      
 اعتبارات اختيار موضوع البحث  -                      
 معايَت صياغة موضوع البحث -                      
 تقييم ٖتديد موضوع البحث -                      

 ثانيا :          تحديد عنوان البحث    
 مراحل تحديد عنوان البحث  -                       

 مرحلة العمومية الكاملة                            
 مرحلة العمومية                            
 مرحلة العمومية ادودة                            
 مرحلة العنواف ادد                             
 مرحلة العنواف النهائي                            

 الدراسات البحثية     عنوا أ    ثالثا :        
 دراسة اٟتالة   -                       
 ( مبدئيةدراسة تطبيقية )  -                       

  استكشافيةدراسة   -                       
 دراسة ٕتربيبة  -                       
 دراسة ا١تقارنة  -                       
 دراسة نظرية )مسحية (  -                       

 فرضيات البحث   رابعا :         
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

 البحث  أىداف      خامسا :      
 البحث   أىمية   سادسا :         
 حدود البحث   :         سابعا   
 الدراسات السابقة     :        ثامنا   
 مقدمة البحث   :         تاسعا   
 مخطط انجاز البحث   عاشرا :          
 
 53-35الفصل الخامس: طرق جمع البيانات ألغراض البحث    

 مقدمة                         
 :                الوثائق  أوال  

 خصائص الوثائق  -                            
 شروط الوثائق  -                            

 صنيف الوثائق ت -                            
 تعريف بعض الوثائق  -                            

 ثانيا :              المالحظة    
 شروط ا١تبلحظة العلمية  -                           
 خطوات ا١تبلحظة العلمية  -                           
 ا١تبلحظة  أنواع -                           

 تصنيف ا١تبلحظة  -                           
 ا١تبلحظة اٞتيدة  إرشادات -                           
 مزايا ا١تبلحظة  -                           
 عيوب ا١تبلحظة  -                           

 
 
 
  
 ثالثا :            المقابلة     



 
 

11 
 

 بلة ا١تقا أنواع -                          
 مزايا ا١تقابلة  -                          
 عيوب ا١تقابلة  -                          

 االستبانة          رابعا :      
 خطوات تصميم االستبانة  -                           
 االستبانة       أسئلةصياغة  إعداد و -                           

 االنترنيت      خامسا :       
 

 111-53الفصل السادس : معالجة البيانات واستخالص النتائج
 مقدمة                        

 طرق معالجة البيانات الكمية بيانيا   -      :      أوال
 طريقة اٞتداوؿ                         
  األعمدةطريقة                         
 طريقة التمثيل البياين                         
 طريقة التمثيل البياين الدائري                        
 طريقة الصور                        

  إحصائياطرق معالجة البيانات الكمية  -               
 مقاييس النزعة المركزية                       
  الوسط اٟتسايب                             
 الوسيط                              
 ا١تنواؿ                              

 
 
 
 
 

 مقاييس التشتت                     
 ا١تدى                                 



 
 

11 
 

 اال٨تراؼ ا١تتوسط                            
 اال٨تراؼ ا١تعياري                            

  اإلحصائي SPSSطرق معالجة البيانات وفق نظام ثانيا :  
 111-111       الفصل السابع : عينات البحث واختياره

 مقدمة                      
 جمع البيانات  أساليب:         أوال  

 ا١تسح الشامل أسلوب -                     
 العينة  أسلوب -                     

 لعينة ثانيا :         ا 
 تعريف اختبار العينة  -                     
 شروط اختبار العينة  -                    
 مراحل اختيار العينة  -                    
 تنظيم العمل ا١تيداين   -                   

 العينات     أنواعثالثا :         
 العينة العشوائية  -                  

 العينة غَت االحتمالية  -                  
 العينة العشوائية البسيطة  -                  
 العينة الطبقية  -                  
 ظمة تالعينة ا١تن -                  
 العينة العنقودية  -                  
 العينة اٟتصة  -                  
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 مقدمة
  

كل مؤمن بهذا الوطن وبرسالتو السامية في تطور المجتمع   إلىىذا العمل  أقدم

  . اإلنساني

 ألنووالموضوعية العلمية  سسوألالبحث العلمي المطبقة  أساسو األممرقي وتطور  إن        

 األساس

في زيادة الرفاه االقتصادي واالجتماعي وزيادة القدرة التنافسية في السوق المحلية والعالمية .  

معرفة   إلنتاجالعلمية والعملية  األسسوقد جاء ىذا العمل ليكون مساىما في تعريف وتحديد 

ليص المعرفة من جميع الشوائب على حياتنا من تقويم وزيادة أو تخ ومنعكسةتابعة  أصليةعلمية 

والموضوعية والشفافية في تقويم وتطبيق النتائج  ةالحياديأو ما يسمى زيف المعرفة وذلك باعتماد 

لنعترف بقصورنا أو  األوان نأالمكان والزمان لقد  وطبيعةالعلمية الصحية المتوافقة مع الظروف 

وعية في تقييم البيانات بحيادية وموضوعية لذا موض الذاتية وال األنابعدم قدرتنا على االبتعاد عن 

يكون  أننكون صادقين مع ذاتنا ليس كل من حصل على معرفة في مجال ما يمكن  أنيجب 

في اختيار وجمع البيانات والمقدرة التعرف  اإلبداعيةيكون لديو القدرة  أنباحثا فالباحث يجب 

المقدرة  ءشيلبحث العلمي وقبل أي ا وأساليبوالفهم الصحيح واالستخدام العلمي لوسائل 

حل لها ومن  إلىالتحليلية والربط المنطقي بكل ما يتصل بالمشكلة الذي يرغب في الوصول 

 منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق الطبقة المتعلمة واستجابة الحتياجات اليومية من 
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تمتلك الحد الالزم من المعرفة  أناالرتقاء بالوفاء االقتصادي واالجتماعي يحتم على ىذه الطبقة 

المساىمة بفاعلية في حل المشكالت التي تواجههم  إمكانيةالبحث العلمي ليتاح لهم  أصولفي 

للبحث وليكون قوة فاعلة  األكاديميولكي تكون الحلول تابعة من الواقع المعاشي العملي وليس 

ة والمنهج كاشف للحلول الحقيقية على اعتبار العقل والخبر  واإلصالحفي حركة التغيير والتقدم 

المعرفة الصادقة  إلىمن خالل البحث العلمي المستند على الحقيقة  ال على التلقين والمرتكز 

 والشاملة النابعة من قضايا الوطن والمواطن 

بحمده تعالى حاولت جمع ىذه المعارف . وقمت بعرضها بطريقة مبوبة ومبسطة  أقولوفي الختام 

 في ذلك لحل مشكلة من مشكالتنا  توفق. لعلي  في حدود معرفي

 

 

                                                1113-3-15ادلب 

 

 المؤلف                                                                                   

 د . كمال دشلي    .ا                                                                  
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 الفصل األول                                   

 المف اهيم األولية للبحث العلمي  

 يتناول هذا الفصل الفقرات التالية:
  ا١تعرفة      -     أوال

 العلم        -ثانيا    
 التنبؤ       -ثالثا    
 التفكَت العلمي         -رابعا   
 القضية        -خامسا 
  ا١تبدأ العلمي      -سادسا 
 الفرض         -سابعا   
 البديهة      -ثامنا   
 القانوف العلمي      –تاسعا 
 النظرية        –عاشرا 
 ا١تشكلة  –عشر  إحدى

 ا١تنهج  -اثنا عشر   
  التعريف   -ثبلثة عشر  

  مستوى ا١تعنوية -عشر   أربعة
 ا١تصادرة  –ٜتسة عشر 
 السياسة  –ستة عشر 
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 الفصل األول  
 المفاىيم األولية للبحث العلمي 

 
 مقدمة 

 نظمٍ  بو وفقَ اإلنساف ، ويرتّ  م تفكَتَ على ا١تنهج ، الذي ينظّ  دُ البحث العلمي ا١تعتمِ  أسسُ  رتْ ، تطوّ  العلوـِ  رِ تطوّ مع  
  .من اجملهوؿ إذل ا١تعلـو  ا٠تطأ والصواب ، أو ينتقلَ   أوجوَ عليها ، ليبُّت  يسَتُ  معينةٍ  علميةٍ  وقواعدَ 

من ا١تبادئ والفرضيات واٟتقائق والقوانُت  ل ٣تموعةً ٯتثّ إنو ر اإلنسانية ، النشاطات البشرية ا٢تامة لتطوّ  و أحدُ نّ إ
 السؤاؿ التارل :  واإلجابة على ، هدؼ تفسَت اٟتوادث والظواىر الكونيةػها ونظمها ، بوالنظريات ، اليت كشفَ 

 من أين و١تاذا وإذل أين ؟ -
 إال أفّ  .. و الفلسفة ..األسطورة  و .. العلم على ىذا السؤاؿ ، مستخدماً  رضيةٍ مُ  تقدًن إجابةٍ  لقد حاوؿ اإلنسافُ 

 لغةِ  لفهم من ا١تصطلحات ، باعتبارىا أدوات ُتستخدـُ  الزماف ، وىنا ظهرت العديدُ  على مر   دل تكن مقنعةً  اإلجابةَ 
و يف زىا عن بعضها بعضاً ؟ ىذا ما سوؼ نتناولُ الوجود اإلنساين ، يف ا١تاضي واٟتاضر وا١تستقبل .فما ىي وكيف ٪تيّ 

 ىذا الفصل .
 المعرفة  -أوالً  

سػنداً  ه  ليجػدَ ؼ علػى ماضػيو وفهػم حاضػرِ الظواىر ايطػة بػو ، مػن خػبلؿ التعػرّ  وجودِ  سر   اإلنساف دائماً تفسَتَ  ٭تاوؿُ 
أعمػػػق ( ٔ)سػػػتخدماً معرفتػػػو مػػػن األسػػػاطَت والػػػدين والعلػػػم وا٠تػػػ ات العلميػػػة ، حيػػػث ٘تثػػػل األسػػػاطَتعمػػػاً لوجػػػوده ، مُ ود

شكل اإلنساف وبناء  -الكوف  –النظاـ  –اٟتق  (على سبيل ا١تثاؿ  تمنجزات الروح اإلنسانية ، اليت تناولت موضوعا
ها و إدراكها ٢تويتها ػعن وعي اٞتماعة اإلنسانية بذات تعبَتٌ  األسطورة أنعلى  (ٕ)؛ ويتفق عدد كبَت من الباحثُت )اٟتضارة 

وعبلقة ىذه اٟتياة بعػادل اهل٢تػة و القػوى الغيبيػة . ونػادراً مػا تأخػذ األسػطورة  ، اٟتياة االجتماعية ها تعكس بناءَ ػكما أن،
 ا٠تياؿ با٠ترافة .  ها غالباً ما تنطوي على عناصر ٯتتزج فيهاػّ داً ، بل إنشكبًل أو ٪توذجاً ٤تدّ 

 ها أو  ذافٌ ػبػ يعقلػوفَ  لػوبٌ قُ  مْ هُ ػلػ فتكػوفَ  سػَتوا يف األرضِ م يَ فلَػأَ  ﴿(ٖ) : وقد دعػا القػر ف الكػرًن إذل ا١تعرفػة يف قولػو تعػاذل
 قصػػصَ  قػػص   الكػػرًنَ  فَ  القػػر  ﴾ .كمػػا أفّ  دورِ يت يف الص ػػالّػػ عمػػى القلػػوبُ ولكػػن تَ  عمػػى األبصػػارُ ها ال تَ ػ  ها فإنػػػبػػ يسػػمعوفَ 

  . اخلوٙتود ولوط ....وعاد البشر ع  الزماف ، مثل قـو نوح  مسَتةُ  شهدهنااألقواـ واٟتضارات اليت 
                                                           

 ،ا٢تيئػة العامػة للكتػاب ،وسػف ومراجعػة عبػد ا١تػنعم أبػو بكػر ترٚتػة أٛتػد ي ،أساطَت العادل القدًن ،صمويل نوع ارٯتر -ٔ
 . ٚ، صٜٗٚٔالقاىرة، 

  ٓٔ، صٜٔٛٔبدوف نشر، بغداد،  ،قيس النوري، األساطَت وعلم األجناس -ٕ
 / . ٙٗسورة اٟتج  اهلية /  - ٖ
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ليس ىدفاً يف حد ذاتو ، وإ٪تػا إلثػارة الفكػر ودفعػو إذل التسػاوؿ ، والبحػث  الكرًن ىذه القصص يف ثنايا القر ف سردَ  إفّ 
  ...عن اٟتقيقية باستمرار 
ه لتسػاعدَ  ، استطاع أف ٬تمع رصيداً ال يستهاف مػن ا١تعرفػة العلميػة ، مػن خػبلؿ ا١تعػارؼ التاليػة وإف اإلنساف ع  تارٮتو

 على البحث عن اٟتقيقية واإلجابة على التساوالت اليت تواجهو . 
 أنواع المعارف

 المعرفة الحسية  -أ

و وخ تػػو ، وىػػي اػػذا الشػػكل وىػػي الػػيت يكتسػػبها اإلنسػػاف بفعػػل ا١تشػػاىدة واالسػػتماع واللمػػس ، معتمػػداً علػػى حواسػػ
، فػإذا  التصل إذل مستوى التحقق العلمي . وقد اكتسب اإلنساف ىذه ا١تعرفة نتيجة التجربة وتراكمهػا عػ  مػر العصػور

واجو ظاىرة معينة يصعب عليو ٖتليلها ، فإنو ينسبها إذل قوى غيبيػة ٭تػاوؿ اسػتقراَءىا بوسػائل ٥تتلفػة . وىػذا النػوع مػن 
عد اإلنساف للوصوؿ إذل معرفة العبلقات القائمة بُت ا١تتغَتات ا١تختلفة ، وأسباب حػدوث بعػض الظػواىر ا١تعرفة ال يسا

 ا١تعينة مثل ا٠تسوؼ والكسوؼ والفيضانات ، ومثل ىذه ا١تعرفة تكوف منتشرة بُت األفراد العاديُت .

 المعرفة الفلسفية  -ب

عرفػػة اٟتسػػية ، ٨تػػو التفكػػَت العلمػػي والنضػػج الفكػػري لئلنسػػاف ، يشػكل ىػػذا النػػوع مػػن ا١تعرفػػة خطػػوة أكثػػر تقػػدماً مػن ا١ت
يكمػػن يف أف ىػػذه ا١تعرفػػة والسػػبب وليسػػت يف متنػػاوؿ اإلنسػػاف العػػادي الػػذي قػػد ال يسػػتوعبها ، وبالتػػارل ال يقػػّدرىا ، 

.  اإلنساف العادي تبحث يف مسائل نظرية وتتطلب جهداً عقلياً ، أكثر ٦تا يتطلبو فهم وتفسَت األمور اليومية اليت تواجو
، وتبحػػث بالتػػارل يف مواضػػيع يتعلػػق بعضػػها ٔتػػا وراء وتعتمػػد ا١تعرفػػة الفلسػػفية علػػى التأمػػل والقيػػاس يف تفسػػَت الظػػواىر 

 الطبيعة .
 المعرفة العلمية  -ـ  ج

حقػػق منهػػا وتقػػـو بتفسػػَت الظػػواىر ا١تختلفػػة تفسػػَتاً علميػػاً علػػى أسػػاس ا١تبلحظػػة ا١تنظمػػة للظػػواىر ، ووضػػع الفػػروض والت
. وهتدؼ ا١تعرفة العلمية ٔتنهجها ا١تبٍت على التجربة ، للوصػوؿ  بالتجربة ، وٕتميع البيانات وٖتليلها للوصوؿ إذل النتائج

( . أي ٔإذل تعميمات ونظريات ، ٘تّكن من التنبؤ ْتدوث الظاىرة موضوع البحث ، والتحكم اا ضمن شروط معينة)
يف بنائهػػا كػل الشػعوب . ومػن أبػرز خصػػائص ( ٔ)العصػور ا١تختلفػة ، وسػا٫تت جهػود متواصػلة ٖتققػػت عػ ىػي حصػيلة 
( أي أف ا١تعرفة العلمية ليست هنائية أو مطلقة ، وإ٪تػا ٗتضػع للتعػديل والتغيػَت . وتعتػ  دائمػاً ٕ) التصحيح ىذه ا١تعرفة 

قة ٘تثػل اإلطػار ا١تتكامػل للمعرفػة ، أفضل ما يفسر لنا ٣تموعة ا١تشاىدات واٟتقائق اليت أمكن ٚتعها .إف ا١تعارؼ الساب
 :األسس التالية وقد تبٌّت 

 
 
 
عمػػاف  –ر٤تػي مصػػطفى عليػػات وعثمػػاف ٤تمػػد وعثمػػاف . أسػاليب البحػػث العلمػػي ودار الصػػفاء للنشػػر والتوزيػػع  -ٔ

 ٚٔص-ٕٓٔٓ
 ٛ٘-ٖٚص ، ٕٗٓٓ، -_عماف الشيخ عمر . ا١تسافات اٟتديثة يف العلـو للمرحلة الثانوية  -ٕ
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 نظمة ا١تقصودة للظواىر ا١تبلحظة ا١ت -
 وضع الفروض ا١تبلئمة -
 التحقق من الفروض بالتجربة -
 ٕتميع البيانات وٖتليلها -
 تعميم النتائج -
 التنبؤ ٔتا ٭تدث للظواىر ا١تختلفة -

فا١تعرفة ٘تثل ٚتيع ما توصل إليو العقل البشري يف ٤تاولتو للسيطرة على الظواىر ايطة بو ، حيث تضم ا١تعػارؼ 
  /َت العلميػػة ، و الػػيت تشػػكل جػػزءاً مػػن الثقافػػة يف اجملتمػػع ا١تكػػوف مػػن ٣تموعػػات متفاعلػػة مػػن ا١تؤسسػػات العلميػػة و غػػ

وا١تعرفػة العلميػة ٖتػاوؿ الوصػوؿ إذل القػوانُت و النظريػات العامػة ، الػيت تػربط مفػردات (ٔ)/….ا١تنظمة  -الدين –العائلة 
 فردات اٞتزئية .٤تددة بعضها ببعض يف ظل ظروؼ معينة دوف الوقوؼ عند ا١ت

 
 العلم  -ثانياً 

ألنػػػو عبػػػارة عػػػن ٣تموعػػػة مػػػن ا١تعػػػارؼ أحػػػد النشػػػاطات اإلنسػػػانية الػػػيت لعبػػػت دوراً ىامػػػاً يف تطػػػور اجملتمعػػػات البشػػػرية . 
(( Conant)) (3)كونانت اإلنسانية ، من مبادئ وفرضيات وحقائق ونظريات وقوانُت ادؼ تفسَت الظواىر الكونية

علػػى أنػػو شػػيء متحػػرؾ ودينػػاميكي ، ونشػػاط إنسػػاين متصػػل ، اليعػػرؼ الثبػػات أو اٞتمػػود ، وىػػو مػػا : نظػػر إذل العلػػم 
يشػػجع علػػى االكتشػػاؼ الػػذاش وحػػل ا١تشػػكبلت . أي أف العلػػم سلسػػلة مػػن التطػػورات الذىنيػػة ا١تًتابطػػة أو ا١تتواصػػلة ، 

ت بصورة قوانُت ، أو نظريػات تنبثػق عنهػا النإتة عن عملية ا١تبلحظة والتجريب ، وظيفتو األساسية التوصل إذل تعميما
عبلقػػات  ٤تػػددة بينهػػا ،    إذلأىػػداؼ فرعيػػة ، تػػتلخص يف وصػػف  الظػػواىر وتفسػػَتىا ، وضػػبط ا١تتغػػَتات ، للتوصػػل  

( . والعلػػم ىػػو الفػػرع مػػن ا١تعرفػػة ، ا١تتمثػػل يف ا١تعػػارؼ العلميػػة ٖالتنبػػؤ بػػالظواىر واألحػػداث  بدرجػػة مقبولػػة مػػن الدقػػة )
( ٗوأصػوؿ مػا   دراسػتو ) وأسس، اليت تنشأ عن ا١تبلحظة و الدراسة و التجريب واليت تتم بغرض ٭تّدد طبيعة  ا١تنسقة

( ٘وقد عرّفو البعض على أنو : "ا١تعرفة اليت تتعلق بإدراؾ الروابط والعبلقات القائمة بُت الظواىر ال بالظواىر ْتد ذاهتا )
ىػػذا التعريػػف ال يكشػػف لنػػا السػػمة الرئيسػػية للعلػػم ، باعتبػػاره وسػػيلة أو مػػدخبًل  ، أو أنػػو تػػراكم ا١تعرفػػة ا١تنظمػػة . إال أف

لتناوؿ الواقع وفهم ظواىره  . وعليو فإف ىناؾ تعريفاً أخر للعلم على أنو "جهد إنسػاين مػنظم يف ٤تاولػة لفهػم مػا ٬تػري 
 : امتد فيما بعد.  حولنا )العلـو الطبيعية(

 
  ٙٗ، صٜ٘ٙٔ أكتوبرلتكنولوجيا يف السياسة الدولية ، ٣تلة السياسة القاىرة ، أٛتد بدر ، العلم وا -       1

2- Conamt. J. Science and common science and common science, 1986, 
p.23-27 
3-kerlinger , f. multiple regression in behavioral research,2001,p34       
4- websites  new twentieth century dictionary , 1987.  p.8                           

 ٜٔ، صٜٔٚٔ، مكتبة اال٧تلو ا١تصرية ، القاىرة  الجتماعياعبد الباسط ٤تمد حسن ، أصوؿ البحث     5- 
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طػار والعبلقات اليت تربط بيننػا يف التجمعػات اإلنسػانية )العلػـو االجتماعيػة( يف إ ٨تن )علم النفس( دواتنااولة فهم   

ىػو نظػاـ مػن ا١تعرفػة ا١تنهجيػة ا١تنتظمػة ، (2).اسػتناداً لػذلمي ٯتكػن القػوؿ بػأف العلػم (1من العبلقػات واألسػباب والنتػائج)
اليت تتعلق بظاىرة معينة أو ٣تموعػة مػن الظػواىر ا١تًتابطػة . باإلضػافة لكونػو طريقػة للتفكػَت و البحػث للتوصػل إذل ىػذه 

داـ العلػػم كأحػػد فػػروع ا١تعرفػػة ، أو الدراسػػة ا١تتعلػػق بًتسػػيخ اٟتقػػائق و ا١تبػػادئ و ا١تعرفػػة . إف اإلنسػػاف يهػػدؼ مػػن اسػػتخ
ا١تنػػاىج ، و تنسػػيقها بواسػػطة التجػػارب إذل تفسػػَت الظػػواىر و أطػػوار اٟتيػػاة االجتماعيػػة  و مراحػػل التطػػور ؛ لػػذا ٯتكػػن 

مػػنهج  إتبػػاعوانُت عامػػة ، مػػن خػػبلؿ العلػػم بأنػػو الوصػػف ا١تتعمػػق للظػػواىر أو األطػػوار أو ا١تراحػػل الػػيت ٖتكمهػػا قػػتعريػػف 
مناسب وموثوؽ بو ، ادؼ تقدًن تفسَت عملي ٢تا ، و كيفية حدوثها و أسبااا ، ْتيث يشمل أك  عدد من الظواىر 

 ا١تماثلة.
 وبشكل عاـ ٧تد أف ٣تمل التعاريف للعلم  تنبثق من  

 أف العلم عبارة عن إدراؾ ومعرفة        -ٔ
 يجة للدراسات و التجاربأف العلم ينشأ نت  -ٕ 

 (3وانطبلقاً من ذلمي يهدؼ العلم إذل )
   _ وصف الظواىر وتفسَتىا . 

 ب_ التنبؤ ٦تا سيحدث مستقببلً ، باالستفادة من النماذج اليت   التوصل إليها من دراسات سابقة .
 ضبط الظواىر وتقوٯتها ، و العوامل ا١تؤثر فيها ونوإتها .  -ج
 لعقلي من خبلؿ أساليب التعابَت ا١تنظمة .تنمية النشاط ا -ء
 يب ومنتوجات ٗتدـ التطور البشري اكتشاؼ التطبيقات العملية للمعرفة النظرية ، واليت قد تؤدي إذل وسائل وأسال -ىػ

 ثالثاً _ التنبؤ
أو أحداث تقبل يهتم ٔتا ٭تدث يف ا١تستقبل ، و اختبار جملموعة من العبلقة القائمة  بُت ا١تتغَتات أو الظواىر ، 

ا١تبلحظة  وا١تشاىدة . لذا ٬تب أف تكوف التنبؤات مصاغة بشكل قانوف أو نظرية علمية معلنة ، وىذا ال يتحقق دوف 
فهم الواقع ، وتقدًن تفسَت علمي ٢تا على شكل احتمارل ، ٭تدد درجة يقينية ، يف ضوء ٖتقق القانوف أو النظرية ، 

 طرة على الظواىر .ويتحقق ىدؼ التنبؤ بتوفر فرص السي
 . (ٔ)التحكم يف العوامل ا١تسببة ٟتدوثها وتوجيهها ، بالطريقة اليت ٕتعل ىذه اٟتوادث لصاحل اإلنساف ومنفعتو

وانطبلقا من ذلمي .. ٧تد أف التنبؤ عبارة عن تصور للنتائج اليت ٯتكن أف ٖتدث ، إذا طبقت القوانُت والنظريات اليت 
 دة ، وتزداد القدرة على التنبؤ بزيادة درجة التقارب بُت ظروؼ الظاىرة اليت ُدرست ،اكتشفها العلم على ظواىر جدي

 
  ،ص ٜٜ٘ٔ( دائرة ا١تكتبة الوطنية ،  واإلجراءاتفوزي عبد ا العكش ، البحث العلمي ) ا١تناىج  1-
لومات )اإلطار الفكري حكمت ناجي اٟتيارل .. نظرية ااسبة واقتصاد ا١تع –عطية مطر ، ٤تمد أٛتد الراوي -2

  ٓٚص بدوف نشر: وتطبيقاتو العملية ( ، دار حنُت للنشر والتوزيع ،
 ٕٔ-ٔٔص.  ٕ٘ٓٓ.عوض ، عدناف . مناىج البحث العلمي -3

: ىو عملية استنتاج يقـو اا الباحث ، لبناء  فالتنبؤوظروؼ الظاىرة اليت سنطبق عليها فهمنا للظاىرة ا١تدروسة ؛ 
 ىرة معينة ، وال تعت  عملية االستنتاج صحيحة إال إذا ثبتت صحة النتائج ٕتريبياً.معرفة سابقة بظا
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 رابعاً _ التفكير العلمي 
إف العلم نتاج فكري ، يتطلب درجة عالية من القدرة والذكاء عند األفراد ، يأش بالنظريات والقوانُت العامة ، ويقـو 

ية للمعرفة ، ويعتمد يف ذلمي على حقائق معينة ، ٯتكن التأكد منها على البحوث ا١تبتكرة ، الكتشاؼ اهلفاؽ النظر 
بالتجربة وا١تشاىدة ، وليس على سلطة ومكانة الفرد يف اجملتمع . يعت  الفهم العملية األساسية اليت نستند عليها ، 

ال نستطيع أف نصدر حكماً للوصوؿ إذل إدراؾ واع للظاىرة ، وما يرتبط اا من واقع ، ألنو دوف فهم الظواىر والوقائع 
أو تعميماً حو٢تا ، وال يتحقق الفهم العلمي للظواىر إذا اقتصر على ٣ترد الوصف ، ذلمي ألف التفسَت مرحلة أساسية 

 الكتماؿ عناصر الفهم لتلمي الظواىر.
 ولكي نفهم ظاىرة ما ، البد من فهم العناصر التالية: 

 عاً أو نتيجًة لوجود عوامل وظواىر أخرى سببت حدوثها .الظاىرة نفسها .. باعتبارىا متغَتاً تاب -أ
عػػن وقػػوع  مسػػئولةالظػػروؼ والعوامػػل األخػػرى الػػيت أدت إذل حػػدوث ىػػذه الظػػاىرة ، باعتبارىػػا متغػػَتات مسػػتقلة  -ب

 الظاىرة موضوع البحث.
ما ٯتيز التفكَت العلمي عن أ٪تاط  إفالعبلقة بُت الظاىرة اليت نريد دراستها ، لتحديد العبلقة بُت ا١تتغَتات التالية  .  -ج

التفكػػَت األخػػرى )الفلسػػفي( ، ىػػو التنظػػيم يف التفكػػَت العلمػػي . ويػػأش مػػن خػػبلؿ اٞتهػػد اإلنسػػاين واإلرادة اإلنسػػانية ، 
فالعقػػل ىػػو الػػذي يضػػع النظػػاـ ، ويقػػيم العبلقػػات ا١تنظمػػة بػػُت الظػػواىر ، والوصػػوؿ إذل النظػػاـ ىػػو غايػػة العػػادل والعلػػم ، 

 عت  النظاـ ىو األساس الذي ينطلق منو اهلخروف.بينما ي
  (1)سمات التفكير العلمي 

 التراكمية –أ 
ينطلق التفكَت العلمي من الواقع ، فا١تعرفة بناٌء يسهم فيو كل الباحثُت والعلماء ، وكل باحث يضيف جديداً إذل ا١تعرفة 

يصحح أخطاَءىم ، ويكمػل خطػواهتم / أو يلغػي معرفػة ، وتًتاكم ا١تعرفة ، وينطلق الباحث ٦تا توصل إليو من سبقو ، ف
ٮتتلػػػف عػػػن التفكػػػَت  سػػػابقة ، ويبطػػػل نظريػػػة عاشػػػت فػػػًتة مػػػن الػػػزمن / . إف التفكػػػَت العلمػػػي اػػػذه السػػػمة )الًتاكميػػػة(

ماً مػن الفلسفي ، فالتفكَت العلمي يعتمد على ا١تعرفة العلمية القدٯتة والنظريات القدٯتة ، أما التفكَت الفلسفي فيبدأ دائ
نقطة البداية ، بغض النظر عما توصل إليو فبلسفة  خروف . ومن جهة ثانية ٧تد أف اٟتقيقة العلميػة ىػي حقيقػة نسػبية 
،ٔتعٌت أهنا حقيقة يف فًتة زمنية معينة ، تتطور باسػتمرار وال تقػف عنػد حػد معػُت ، بػل تتبػدؿ وتتغػَت يف أثنػاء تطورىػا ، 

كا١تعرفة الفلسفية والدينية . وأخَتاً نبلحظ أف التفكَت العلمي يسَت بإتاه عمودي ، وال ترتبط بباحث معُت أو عادل ما  
حػػػُت يػػػدرس نفػػػس الظػػػواىر الػػػيت درسػػػها العلمػػػاء سػػػابقاً ، مػػػن أجػػػل اكتشػػػاؼ حقػػػائق ومعلومػػػات جديػػػدة ، تصػػػحح 

 االت جديدة .ا١تعلومات ا٠تاطئة اليت كانت سائدة ، كما يسَت التفكَت العلمي بإتاه أفقي يف ميادين و٣ت
 

 ٕ٘-ٔ٘ص  .ٕٕٓٓ. الرفاعي ، أٛتد حسُت ، مناىج البحث العلمي ٔ

 التنظيم  –ب 
إف التفكػػَت العلمػػي ىػػو أسػػلوب أو طريقػػة منهجيػػة ، تتميػػز يف وضػػع الفػػروض باالسػػتناد إذل نظريػػة ، واختبػػار الفػػروض 

يف التفكػػَت العلمػػي يعػػٍت تنظػػيم طريقػػة إف التنظػػيم بشػػكل دقيػػق ومػػنظم عػػن طريػػق التجريػػب ، ا الوصػػوؿ إذل النتػػائج . 
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التعليم وتنظيم العادل ا٠تارجي أيضاً ، فالتفكَت العلمي يُعّد منهجاً يف تنظيم أفكارنا وعدـ تركها حرة طليقة دوف إلزامها 
 فالباحث ال يناقش ظواىر متباعدة أو مفككػة ، بقواعد وقوانُت فحسب ، وىو منهج يف تنظيم العادل ا٠تارجي أيضاً ،

بػػػل يػػػدرس الظػػػاىرة يف عبلقتهػػػا بػػػالظواىر األخػػػرى ، فيكشػػػف الصػػػبلت واالرتباطػػػات بػػػُت ظػػػاىرة وأخػػػرى ، وٯتيػػػز بػػػُت 
التجاور الزمٍت وا١تكاين لظاىرات معينة ٖتدث معنا بالصدفة ، وما بُت ظواىر مًتابطة تظهر معنا نتيجة عبلقات علمية 

مكاهنا بُت ٣تموعة اٟتقػائق ا١تكتشػفة ، فتنػدمج معهػا أو تتفاعػل فاٟتقيقة العلمية حيث ُتكتشف ، وتأخذ  أو ارتباط .
معهػػا ، وقػػد تُعػػّدؿ فيهػػا أو تلغػػي بعضػػها .إف مػػا ٯتيػػز التفكػػَت العلمػػي عػػن التفكػػَت الفلسػػفي ، ىػػو التنظػػيم يف التفكػػَت 

العبلقػات ا١تنظمػػة  العلمػي ، ويػأش مػن خػبلؿ اٞتهػد اإلنسػاين واإلرادة اإلنسػانية ، والعقػل ىػو الػذي يضػع النظػاـ ويقػيم
 بُت الظواىر ، والوصوؿ إذل النظاـ ىو غاية العادل والعلم ، بينما يعت  النظاـ ىو األساس الذي ينطلق منو اهلخروف .

 البحث عن األسباب -ج
يهدؼ العلم إذل فهػم الظػواىر الػيت يدرسػها ، وال يػتم ىػذا الفهػم مػن خػبلؿ الوصػوؿ إذل ا١تعلومػات واٟتقػائق ، بػل     
بد من تفسَت ىذه الظواىر وٖتليلها عن طريق معرفة أسبااا ، وعوامل نشوئها وتطورىا . ولكي يصل التفكَت العلمي ال

إذل معرفة األسباب ، فهو يطرح دائماً أسئلة صغَتة و٤تددة ، وال يطرح أسئلة تتصف بالعموميات ، كالتفكَت الفلسفي 
نػاؾ ظػػواىر معقػدة ومتعػػددة ، يصػعب إرجاعهػػا إذل سػبب معػػُت أو . وقػد اكتشػػف العلػم يف ْتثػػو عػن األسػػباب ، أف ى

 أسباب معينة ، فالظواىر االجتماعية واإلنسانية ، وبعض الظواىر الطبيعية يصعب ردىا إذل سبب معُت و٤تدد . 
 الشمولية واليقين-د    

(ٔ) 

ة كهػدؼ ، بػل ينطلػق مػن دراسػة يتصف التفكَت العلمي بالشمولية واليقُت ، فالباحػث العلمػي ال يػدرس مشػكلة ٤تػدد
ا١تشكلة اددة ،  أو ا١توقػف الفػردي للوصػوؿ إذل نتػائج وتعميمػات تشػمل الظػواىر ا١تشػًتكة ، أو ا١تواقػف ا١تشػًتكة مػع 

فبل يقصد جسماً معيناً بل يقصد كل جسم مغمور. إف  أرخميدسموضوع دراستو ، وحُت يتحدث الباحث عن دافعة 
سها علػى ٚتيػع النػاس ، ولػيس مػن يتصػدى ٢تػا ، أو يعػارض حقيقػة علميػة وشػاملة أيضػاً لكػل ا١تعرفة العلمية تفرض نف

العقوؿ اليت تستطيع فهمها ، لذا ىي قابلة لبلنتشار واالنتقاؿ ، وىي ملمي للجميع وال عبلقة ٢تا بصاحبها . أما اليقُت 
 سادت يف فًتة زمنية  بطلت صحتها ، نتيجة ٞتهود العلمي ليس مطلقاً ثابتاً ال يتغَت ، فالكثَت من اٟتقائق العلمية اليت

علميػػة جديػػدة ، فلػػم يعػػد ا٠تطػػاف ا١تتوازيػػاف ٫تػػا وحػػد٫تا اللػػذاف ال يلتقيػػاف مهمػػا امتػػدا ، بػػل اكتشػػف علمػػاء ا٢تندسػػة 
 خطوطاً ال تلتقي أيضاً ، دوف أف تكوف متوازية ، ووضعوا ما يسمى با٢تندسة الفراغية. 

 

 

 ٘٘-ٚٔص-ٜٚٛٔ -الكويت-مطابع اليقظة-َت العلميالتفك -فؤاد زكريا -ٔ
 

 
 الدقة والتجريد  -ىـ

يتسػم التفكػَت العلمػي بالدقػة والتجريػد . وىػذا مػا ٯتيػػزه أيضػاً عػن أ٪تػاط التفكػَت األخػرى ، فالباحػث العلمػي يسػػعى إذل 
الرياضية ، وىو يتحػدث بلغػة ٖتديد مشكلتو بدقة وٖتديد إجراءاتو بدقة ، مستخدماً لغة األرقاـ والقياس الكمي واللغة 

 األرقاـ ونسب االحتماؿ .



 
 

24 
 

 (1)القضية  -خامساً 
قوؿ معُت .. فيو نسبة بُت شيئُت ْتيث يتعػُت اٟتكػم عليهػا بالصػدؽ أو الكػذب . وتتػألف مػن معػاين عبارة عن 

 يتصل بعضها ببعض ، لتعّ  عن العبلقات بُت األشياء .
ْتثِػػو ، ٣تموعػػًة مػػن القضػػايا إذا سػػلمت ا١تقػػدمات فيهػػا " أي إذا   مقارنػػة .. يعػػّد القيػػاس مػػن وجهػػة نظػػر منطقيػػة     

  موضوع القياس با١تقياس السػليم" سػلمت النتائج اليت ٯتكن اٟتصوؿ عليها ، من عملية القياس ومن القضايا ااسبية : 
 صػل خػبلؿ عمػره كل أصل ثابػت .. ىػو ٣تموعػة مػن النفقػات الرأٝتاليػة ، للحصػوؿ علػى خػدمات مػن ىػذا األ

 اإلنتاجي.
  كػػل أصػػل ثابػػت .. ىػػو ٣تموعػػة مػػن ا٠تػػدمات اجملس ػػدة ، الػػيت يػػتم اٟتصػػوؿ عليهػػا خػػبلؿ العمػػر اإلنتػػاجي ٢تػػذا

 األصل .
  إف اسػػتخداـ القضػػايا ٔتفهومهػػا ا١تنطقػػي يف العلػػـو االجتماعيػػة ، يػػؤدي بنػػا إذل دقػػة تسلسػػل أفكارنػػا االجتماعيػػة

عطينا قدرة علمية يف ربط الصيغ وا١تفاىيم مع بعضها بعضاً ، وإمكانية التحليل واستخبلص نتائج مفيدة ، كما ي
 ا١تنطقي للمشاكل االجتماعية ْتيث يسهل حلها .

   ًالمبدأ العلمي –سادسا (ٕ) 
 . عبارة عن قضية مَسل م اا .. وتُتخذ أداة للكشف عن بعض اٟتقائق العلمية يف كل علم 
  أداة بػػدء ضػػػرورية لكػػل ْتػػػث "مثػػاؿ مبػػػدأ مقابلػػة اإليػػػرادات اٞتاريػػة واإليػػػرادات فهػػو مرشػػػد يف تنظػػيم الفكػػػرة ، و

الرأٝتالية " ؛ إف ا١تبادئ ااسبية ، ٬تب أف تكوف نابعة من تطبيق الفروض ااسبية تطبيقاً سليماً ، وأف تكوف 
 ثابتة وتلقى قبواًل عاماً من ااسبُت ما دامت يف إطار علمي متكامل .

 الفرض  –سابعاً  
. وا١تعػٌت اللغػوي للفػرض ىو القضية اليت يصادر على صحتها وُيَسل م اا تسليماً ، وتسػتبُت صػحتها مػن صػحة النتػائج 

ىو ما يفًتضو اإلنساف على نفسو ، لل ىنة علػى قضػية مػا أو حػل مسػألة معينػة ؛ وىػو ا١تنبػع األوؿ لكػل معرفػة ونقطػة 
لفػػرض ليسػػتبُت صػػحتو أو زيفػػو ، فإمػػا أف يصػػل إذل غػػَته ، وإمػػا أف يعتػػ  قانونػػاً ويف الواقػػع ٯتػػتحن ا البػػدء لكػػل برىنػػة .

 يفسر لنا ٣ترى الظواىر ا١تختلفة . ولكي يكوف الفرض مقبواًل ، ٬تب أف يتصف ٔتا يلي :
 
 ٕٜٜٔية دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع القاىرة طبعة الثان -ا اسبة ْتوث واجتهادات-أبو الفتوح علي فضالة-ٔ
 ٚٔص
 ٚٔمرجع سابق الذكر ص -ٕ
 

وإ٬تػػاد مػػا يسػػمى ٔتبػػدأ التكلفػػة االسػػتبدالية ،كمػػا أف ااسػػبُت دل ٬تػػدوا غػػَت التعبػػَت الرقمػػي يف صػػيغ نقديػػة ، تتغػػَت مػػن 
وقت هلخر ١تكونات اٟتسابات والقوائم ا١تاليػة . إف العلػم بشػكل عػاـ قػائم علػى االفًتاضػات ، وبعػض النظريػات أيضػاً 

علػى االفًتاضػات ، مػن مرحلػة اإلجرائيػة مػن البحػث ، ونػوع السػلطة ١تثػل ىػذه االفًتاضػات ىػو الباحػث ، إذ إننػا  تقػـو
  دوف فرضية ال نستطيع معرفة من أين نبحث ، وما اٟتقائق اليت سنجمعها .
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تصػميم يعطػي  إف فرضية البحث .. قد تتطلػب حقػائق غػَت موجػودة علػى الطبيعػة ، والختيػار الفرضػية ٖتتػاج إذل وضػع
حقائق ذات عبلقة ، أي أف الفرضية ٖتدد نوع البيانات ، وكيفية ٚتعها وتصميم البحث . استناداً لذلمي .. إف فرضية 
البحث ٖتتل أىم نقطة يف إثباتو ، وىي جسر بػُت العػا١تُت النظػري والتجػرييب ، أي أف النظريػات واٟتقػائق تسػاعد علػى 

عد علػى معرفػة كيػف نفكػر ؛ وفرضػية البحػث ىػي ٤تاولػة لتحسػُت ا١تعرفػة لتفسػَت معرفة من أيػن نبحػث ، كمػا أهنػا تسػا
 الظاىرة . وإ٬تاد عبلقة بُت عناصر الظاىرة ا١تدروسة .

 البديهة  –ثامناً 
يراديػػة ىػػي الػػيت ٗتػػص فػػًتة ماليػػة واحػػدة .. إلاىػػي قضػػية شػػديدة العمػػـو ال ٯتكػػن ال ىنػػة عليهػػا . مثػػاؿ " إف النفقػػة 

رؽ بُت ٣تمػوع اإليػرادات و٣تمػوع النفقػات لفػًتة معينػة " إذاً البديهػة قضػية واضػحة بػذاهتا مبنيّػة بنفسػها ، والربح ىو الف
حقيقة أولية يقبلها العقل من غَت برىاف فهي مبدأ أورل غَت مستخلص من غَته ، بل ىي قاعدة صورية عامة . أي أهنا 

 لوضوحها وظهور صحتها.
 

 القانون العلمي  –تاسعاً 
رض   اختباره وثبتت صحتو على مر الزماف وأصبح من العسَت تناقضو مع الواقع الفعلي للعلػم أو الػنمط الواضػح ف ىو
حدث ما ولكن ىذا القػانوف يبقػى ٕتريبيػا  أو أكثر مع الوقع يربط بُت البيانات النإتة عن عملية قياس ورصد ظاىرة أو

 (ٔ)ر اليت رصدىا وأحيانا يسمى القانوف مبدأ.وبالتارل الٯتكن اعتباره القانوف شرح كامل للظواى
يتميػػػز بقدرتػػػو علػػػى وصػػػف مػػػا يقػػػع يف الوجػػػود ا٠تػػػارجي ، مػػػن تػػػبلـز زمػػػٍت ومكػػػاين ، ٟتػػػوادث معينػػػة تتعاقػػػب أو 

 إف الَفَرَض يتحوؿ إذل قانوف علمي ، إذا أُثبت على مر الزمن وأصبح من الصعب نقضو أو تغيَته . تتعارض معاً .
 
 ية النظر  –عاشراً 

عبػارة عػػن تركيػػب منطقػي جملموعػػة مػػن القػوانُت العلميػػة ، لتكػػوف قػػادرة علػى تفسػػَت أكػػ  عػدد ٦تكػػن مػػن الظػػواىر 
أي أهنػػػا ٪تػػػوذج تطبيقػػػي قابػػػل للتغػػػَت والتطػػػور ، خاصػػػة يف العلػػػـو  .كمػػا أهنػػػا هتيػػػ  للباحػػػث قػػػدرة علػػػى التنبػػػؤ العلمػػػي .
 عضاالجتماعية ، لشرح بعض ا١تفاىيم أو لربطها بعضها بب

 
 
 
 -ٜٔٚٔ-جامعػػػة القػػػاىرة– ةنظريػػػة ااسػػػبة رسػػػالة دكتػػػوراه يف ااسػػػبة كليػػػة التجػػػار –٧تيبػػػة ٤تمػػػود النمػػػر  - ٔ

 ٔٚٔص

 المشكلة  –إحدى عشر 
تظهر عند الشعور بأف التفسَت اٟتارل للظاىرة غَت ُمرٍض ، بنػاًء علػى ا١تعػارؼ للدراسػات السػابقة كافػًة ، لتحديػد 

ة والعمليػػػة ، اػػػدؼ توسػػػيع ا١تعرفػػػة ٢تػػػذه ا١تشػػػكلة بشػػػكل مػػػنظم ، ولبيػػػاف النظريػػػات الػػػيت تفسػػػر أبعادىػػػا وأسسػػػها النظريػػػ
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الظاىرة ، وىو ٤تل الدراسة بشكل مفصل ، بسبب عدـ مبلئمػة أو عػدـ تناسػق أو تنػاقض ىػذا التفسػَت . و٨تػن نقػدـ 
فكػػار مػػن أجػػل االختيػػار تسػػمى أفكػػاراً خاصػػة بنػػا ، للوصػػوؿ إذل تفسػػَتات أفضػػل . وعنػػدما يػػتم التعبػػَت عػػن ىػػذه األ

فرضػػػيات ؛ حيػػػث تكػػػوين أو اشػػػتقاؽ الفرضػػػيات ، ىػػػو إبػػػراز للنػػػواقص والفجػػػوات ا١توجػػػودة يف ا١تعرفػػػة اٟتاليػػػة ، و٨تػػػن 
نتسػػاءؿ عػػػن اعتبػػػار ا١تعرفػػػة اٟتاليػػة غػػػَت كافيػػػة ، وذلػػػمي بػػالقوؿ إف النظريػػػة السػػػابقة تسػػػتخدـ مفهومػػاً غػػػَت منسػػػجم مػػػع 

أو إف التفسَت اٟتارل ال ينسجم مع النظريات . استناداً لػذلمي نقػوؿ إف مشػكلة البحػث ىػي  التفسَت لعناصر الظاىرة ،
 عدـ الكفاية يف ا١تعرفة اٟتالية لتفسَت ظاىرة ٤تددة .

 المنهج  -اثنا عشر 
 . والعلماء  ا١تنهج يف اللغة الطريق الواضح ، وا١تنهجية ىي الطريق الذي يربط بُت مشاكل الواقع وتصور الباحثُت

 عند أرسطو يقـو على أساسُت :  (ٔ)و ا١تنهج العلمي
  النتائج –ا١تسلمات  //ا٢تيكل ا١تنطقي// 
 ا١تسلمات -االستنباط –ا١تشاىدة // اإلجرائياف// 

فقد صاغ روية جديدة للمنهج ، عندما قاؿ : ) إنٍت ال أصل إذل اٟتق إال من  راء جوىر األمور اٟتسية  ابن الهيثمأما 
ور العقليػػة ، فهػػي تُبػػٌت بػػا١تعقوؿ وتقػػـو علػػى اسػػوس ( . إف ىػػذا التأكيػػد علػػى ا١توضػػوعية و التجػػرد مػػن و صػػورة األمػػ

برترانـد  ا٢توى الشخصي ، ىو ما تَبلَوَر كمنهج علمي مع بداية عصر النهضة يف أوربا ، ٦تثبًل يف أركػاف ثبلثػة ، وَصػَفها 
 يف إ٬تاز بليغ بأهنا : (ٕ) راسل
 قرير اٟتقائق العلمية إذل ا١تشاىدة ال إذل سلطة من يقرىا من األفراد أو ا١تراجع أو مكانتهم .إسناد و ت –األوؿ 
 عادَل اَٞتماد منظومة ٗتضع كل التغَتات فيها لقوانُت الطبيعة  . –الثاين 

األرض ليسػػػت مركػػز الكػػػوف ، واإلنسػػاف لػػػيس ىػػػو الغػػرض مػػػن وجودىػػا ، إذ إف الغػػػرض مػػن وجػػػود األشػػػياء  -الثالػػث
ىذه األفكار .. عندما دعا إذل اعتبار ا١تبلحظة وحدىا على  (ٖ ) فرنسيس ييكونفهـو ببل فائدة يف العلم .وقد ردد م

مػا ٯتكػن مبلحظتػو ، وبػُت ا١تبػادئ   يو فقػد أقػاـ التػوازف بػُتجاليلالصحيح للفهم والتوصل إذل اٟتقيقة . أما  ، الطريق
إف يف ا١تػنهج ذكػر  (ٗ)رفايرآنبـدؿ العلمػي ، الػذي ٮتتػ  صػدقها .ولكػن البحػث  األولية ))النظريات(( اليت تتولػد عػن

 . جاليلو
، وزارة اإلعػػػػبلـ الكويتيػػػػة، ٔعٕأسػػػػامة ا٠تػػػػورل ، منػػػػاىج البحػػػػث العلمػػػػي وحػػػػدة أـ تنػػػػوع، ٣تلػػػػة عػػػػادل الفكػػػػر ، ـ -ٔ

 .ٗ،صٜٜٛٔ
  ٘مرجع سابق ص -ٕ
 . ٘، صٖٜٙٔبية، القاىرة عبد الرٛتن بدوي، مناىج البحث العلمي، دار النهضة العر   - ٖ
 ٘مرجع سابق ص -  ٗ

ما كاف لو أف ٭تقق إ٧تازاتو ، لو أنو اتبع األسلوب العلمي ، ودل ينتهمي ما يُعت  من القواعد األساسية للمنهج العلمي . 
 طائفة من القواعد العامة ا١تصاغة ، من أجل الوصوؿ إذل اٟتقيقة يف العلم .  -ىذا ا١تنهج  -أي ٔتعٌت أنو 

-٘ٔ٘ٔ( )ٔ) رامـوس وابتداًء من عصر النهضة األوربية ....كانػت ىنػاؾ عػدة ٤تػاوالت واضػحة ، تلػمي الػيت قػاـ اػا
(عندما قسم ا١تنطق إذل أربعة أقساـ  ) التصور ، واٟتكم ، وال ىاف ، وا١تنهج ( ، لكن ٤تاولة راموس دل تنتو إذل ٕٚ٘ٔ
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ج يف الببلغة واألدب ، ودل يهتم با١تبلحظة والتجربة إذل درجة كافية ٖتديد منهج دقيق للعلـو ، بل اىتم خصوصاً با١تنه
، وكاف صاحب الفضل يف لفت النظر إذل أ٫تية ا١تنهج .ويف القرف السابع عشر ٘تت ا٠تطوة اٟتاٝتة يف تكوين ا١تنهج .فػ 

إذل السػَت بالعقػل ، حػاوؿ أف يكتشػف ا١تػنهج ا١تػؤدي  ديكـارتقد صاغ قواعد ا١تنهج التجرييب بكل وضوح ، و بيكون
والبحث عن اٟتقيقة يف العلـو يف كتابو ) مقاؿ يف ا١تنهج ( حيث حدد ا١تنهج بأنو : فن التنظيم الصحيح لسلسلة مػن 
األفكار العديدة ، إما من أجل الكشف عن اٟتقيقة ، حيث نكوف اا جاىلُت ، أو من أجل ال ىنة عليها لآلخرين ، 

التحليػػل ، وٯتكػػن أف  حػػد٫تا للكشػػف عػػن اٟتقيقػػة ، ويسػػمىأ ثمػػة نوعػػاف مػػن ا١تػػنهج ( . فٕ) حػػُت نكػػوف اػػا عػػارفُت
، بعد أف تكػوف قػد اكتشػفناىا ،  -أي اٟتقيقة  -يُدعى أيضاً منهج االخًتاع ، واهلخر وىو ا٠تاص بتعليمها لآلخرين 

ا١تػؤدي إذل الكشػف عػن اٟتقيقػة  قبأنػو الطريػويسمى منهج التأليف .  استناداً ١تا سبق يعّرؼ ا١تنهج العلمي يف البحث 
 يف العلـو ، بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن على سَت العقل ، و ٖتدد عملياتو حىت يصل اذل نتيجة معلومة 

 : التعريف –ثالثة عشر 

ىػػو القضػػػية الػػػيت ٖتػػػدد ا١توضػػوع ويًتكػػػب مػػػن ُمعػػػرؼ . أي ا١توضػػوع وُمعػػػرؼ وىػػػو القػػػوؿ الػػذي ٭تػػػدد خػػػواص ىػػػذا 
 وع . ومن قواعد التعريف ما يلي:ا١توض

 . أال يعرؼ الشيء بنفسو بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة 
 . ًأال يكوف التعريف ٣تازيا 
 . ًأال يكوف التعريف غامضا 
 .ًأف يكوف التعريف جامعاً مانعا 
 .أف يكوف التعريف مساوياً للمعرؼ 

 
. مثاؿ: يُعّرؼ علم ااسبة ا١تالية بأنو وضوع البحث عبارة عن الكشف عن الصفات الرئيسية للشيء مإذاً .. التعريف 

عبارة عن "عمليات القيد والتسجيل والًتحيل والتبويب وتصوير اٟتسابات والقوائم ا١تالية ا٠تتامية ، وفقاً لقواعد ٤تاسبية 
 جد ٢تا تعريفاً  خر معينة " . ولكن تطور علم ااسبة طور وظائفها وامتزاجها بأساليب التحديد ، والقياس الكمي أو 

 
، وزارة اإلعػػػػبلـ الكويتيػػػػة، ٔعٕأسػػػػامة ا٠تػػػػورل ، منػػػػاىج البحػػػػث العلمػػػػي وحػػػػدة أـ تنػػػػوع، ٣تلػػػػة عػػػػادل الفكػػػػر ، ـ -ٔ

 .ٗ،صٜٜٛٔ
 ٘مرجع سابق ص  -ٖ

يًتكز يف اعتبارىا "علم اإلخبار واإلعبلـ ااسيب الدقيق ٞتميع األطراؼ ا١تعنيػة ، باسػتخداـ أسػاليب التحديػد والقيػاس 
ااسػػيب ، وال يوجػػد فػػرؽ بػػُت تعريػػف الشػػيء ومفهومػػو ، إذ إف كبل٫تػػا يعػػٍت ٖتديػػد صػػفات الشػػيء وتوضػػيح جػػوىره أو 

 حقيقتو أو ماىيتو.
 

 مستوى المعنوية   –أربعة عشر  
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. أي ٖتديػد األدلػة  ىي العبلقة بُت كمية ا١تخاطر ا١تنطوية على النتػائج ا٠تاطئػة عػن عمليػة البحػث لظػاىرة ٤تػددة
 ثوقيتها لدحض صحة النظرية القائمة ، لتفسَت ظاىرة ٤تددة اليت ىي يف الواقع صحيحة .ومو 

 
  المصادرة –خمسة عشر 

فػػروٌض ٗتػػص ٣تػػااًل مػػن ا١تفػػاىيم تسػػتخدـ فيػػو ، أو مػػن ا١تعػػاين ا١تعطػػاة ٢تػػا . ويشػػًتط الفػػًتاض صػػحتها أف تكػػػوف 
 مستقلة ثابتة متماسكة مفيدة ومنتمية للمجاؿ .

 لسياسة ا –ستة عشر 
 اختيار بديل من ٣تموعة البدائل ا١تتاحة ، وتعتمد على اختيار طريقة معينة أو إتاه معُت ١تواجهة ظاىرة أو حدث 

استناداً ١تا سبق ٧تد أف وجهة النظػر ا١تنطقيػة البحتػة يف العلػـو االجتماعيػة ، تؤكػد علػى أف الفػروض لكػي تتطػور إذل .. 
ويقومػػاف  اإلثبـاتوالتحقيــق ضػع لثبلثػػة أنػواع مػن العمليػػات ا١تختلفػة وا١تتكاملػة ، أف ٗتقػوانُت أو مبػادئ عامػػة ، ٬تػب 

على الواقع ؛ لذا ٧تد أف من الصعوبة علػى العلػـو االجتماعيػة صػياغة ٣تموعػة مػن  المطابقةعلى ا١تشاىدة والتجربة ، و
ـو األخػرى ، ويرجػع ذلػمي إذل الػنقص ا١تبادئ والقوانُت ، وا١تعتمدة على أسس منطقية مشػااة لتلػمي الػيت تصػاغ يف العلػ

يف الوسائل لتحقيق الفروض حيث ٖتقيق صحة الفرض يتطلب وضعو ٖتت االختبار العملي على ارض الواقػع بواسػطة 
 أخرى من وسائل التجريب وىذا صعب التحقق يف العلـو االجتماعية .

 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 طبيعة البحث العلمي
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 التاليةيتناول هذا الفصل الفقرات  
 تعريف البحث العلمي        -أوالً 
 العلمي البحث تطور مراحل      -اً انيث

 العلمي البحث دوافع     - اً ثالث

 العلمي البحث أىداؼ    -اً رابع
 العلمي البحث خصائص   -ساً خام
 العلمي البحث ميادين    -اً دسسا
 العلمي البحث أنواع    -اً سابع 

 العلمي البحث خطوات      -ثامناً 

 العلمي بالبحث ا١تؤثر العوامل    -اً تاسع
 العلمي البحث يف البشري العنصر دور    -عاشرا 
 العلمي البحث مستلزمات -عشر إحدى

 العريب الوطن يف العلمي البحث واقع -عشر اثنا 
 العلمي البحث ٥تاطر -ثبلثة عشر 

   يةاالجتماع و الطبيعية العلـو بُت التفاعل ٪تذجة - عشر أربعة
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 الفصل الثاني 
 طبيعة البحث العلمي

 
 مقدمة

رة طوإمكانية التحكم والسي، وا١تتغَتة فيها  ةُ ا١تستقلّ  وٖتديد ما ىي العناصرُ  ، ة بُت الظواىر ا١تختلفةيالالدّ  ١تعرفة العبلقاتِ        
 . ل مشكلة ماٟتالعمل عليها ، و  ةأو اٟتقائق اٞتديد تِ العبلقا ىذه م الكتشاؼنظّ ا١تقيق و دّ ال ستقصاءُ الا، ٬تب  عليها مستقببلً 

يؤديو اإلنساف إلبراز العبلقات ،  منهجياً  إذل اعتباره عمبلً  ، يف حد ذاتو ىدفاً  كونور من ٣ترد  البحثي تطوّ  الفكرَ  ٧تد أف   من ىنا
دقيق ونقد  بتقص  ، يرىا وفحصها وٖتقيقها وتطو  ، وبذلمي يتم الكشف عن ا١تعرفة والتنقيب عنها ، بُت الظواىر ا١تختلفة ةيالدال
 يف تطور اٟتضارة العا١تية . سهمَ من ا عرضها وتطبيقها لتُ و  ، عميق
فهو الذي يفتح  ، شكل كاف و بأيّ ال ٯتكن إغفالُ  ، الفعاؿ للبحث العلمي يف تطوير اٟتياة االقتصادية واالجتماعية ورَ الدّ  إف  
 ها.ػواٟتقائق ا١تؤثرة فيها وا١تتأثرة ب، الية وٖتديد العبلقات الدّ  ، الكتشاؼ الظواىر ا١تختلفة اً  فاق
فقامت  ، يف رفع مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية ، رة أ٫تية البحث العلميضحتالدوؿ ا١ت من ذلمي أدركتِ  انطبلقاً      

وذلمي ، ؿ قضايا ومشاكل اجملتمع ا١تختلفة تتناو  ، ادؼ القياـ ببحوث علمية دقيقة ، بإنشاء مراكز البحث العلمي ا١تتخصصة
ا١تتولدة عن البحث  ، للمعرفة اإلنسانية مهماً  ل رافداً لتشكّ  ، لدراسة وإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ، ّتمع البيانات واٟتقائق البلزمة

  .لتطوير اٟتضارة اإلنسانية  ودافعاً  وبالتارل ٤تركاً  ، العلمي
 

 تعريف البحث العلمي -أوالً 
 ، والقػائمُت عليػو وذلمي ْتسػب الػدوافع وا١تصػاحل ا١ترجػوة منػو ، البحث العلمي بشكل كبَت فتعار يقد تعددت ل     

الكتشاؼ العبلقات الداليػة أو ، تؤكد بأنو وسيلة لبلستقصاء الدقيق وا١تنظم  ، إال أف معظمها يدور حوؿ فكرة واحدة
 ضارة العا١تية بشكل فاعل.وتطوير اٟت ، لتساىم يف حل ا١تشاكل، اٟتقائق اٞتديدة 

 اجملهوؿ من بلنتقاؿل الباحث بو يقـو،  والدقيق ا١تنظم واالستقصاء لبلستعبلـ وسيلة : أنو على البحث (3) ؼر  عُ  وقد  
 : شاهل إتباع خبلؿ من متاحة معلوماتمن  ٖتقق أو تصحيح أو تطوير و،  جديدة عبلقات الكتشاؼ ، ا١تعلـو إذل
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 14ص ,انتاسعة انطبعة , األكاديمية انمكتبة ,ومناهجه انعهمي انبحج صىلأ ,بدر أحمد (3) 

 
 

 
 . الدقيق واالستعبلـ الفحص -
  . البيانات ٚتع و للبحث البلزمة واألدوات الطريقة اختيار -

 ٯتكػن ةللدراسػ وسػيلة : بأنػو (ٔ) البحػث ؼعػر  يُ  تقػدـ ٦تػا و.   التعمػيم بغػرض ا١تفػاىيم و األشياء تطويع عملية فالبحث
 الػيت و ، منهػا التحقػق ٯتكػن الػيت األدلػة ٞتميػع الشػامل التقصػي طريػق عػن ، ٤تػددة شكلةم حل إذل الوصوؿ بواسطتها
 ٯتكػػن معػػارؼ إضػػافة أو ، مسػػتقببلً  منهػػا التحقػػق ٯتكػػن عامػػة قواعػػد و حقػػائق اكتشػػاؼ أي.  اػػددة با١تشػػكلة تتصػػل

 . العلمي االختبار طريق عن صحتها من التحقق و ، توصيلها
 (ٕ) ا١تختلفة اٟتوادث بُت ا١تتبادلة العبلقات عن التجرييبّ  و ا١تضبوطُ  و النظاميّ  البحثُ :  بأنو عاقل فاخر ويُعرُّفو -

 (ٖ) صّحتها من التأّكدُ  ٯتكن عامة قواعد و حقائقَ  اكتشاؼ إذل يهدؼ دقيق استقصاءٌ  بأنو:  آخرون يُعّرُفو كما -

 واكتشػاؼ ، النسػبية اٟتقيقػة إذل الوصوؿ وسيلة ىو: )  العلمي البحثَ  أفّ  ىفَت ..   محمد ولد محمد سيدي أّما -
 عمليػة بأنػو:  (٘)وشـوماخر كـاميالت عرفػو وقػد (ٗ)(  ا١تعرفػة ٣تػاالت ٥تتلػف يف وذلػمي ، االرتبػاط درجة و الظواىر
 إذل للوصػوؿ منظمػة اولػة٤ت بأنػو:  فيعرفػو (ٙ) تولمـان أمػا.  معػُت لفػرض وٖتليلهػا وا١تعلومػات البيانات ٞتمع منظمة
 .. عاـ بشكل حياهتم ومناحي مواقعهم يف ، اٞتماعات أو األفراد تواجو شكبلت١ت أو،  لؤلسئلة حلوؿ أو إجابات

 عـن الّتحـّري ىـو:  العلمـي البحث من األساسي   الهدف   أنّ  ، إليهػا اإلشارة سبق اليت التعاريف من ُيسَتَدؿ   
 أو محتـوى معرفـة علـى ، المؤسسـات أو األفـراد مسـاعدة و ، ادىـاأبع و مكوناتها و األشياء حقيقة

ــلُ  التــي الظــواىر، مضــمون ــةً  تمّث ــديهم معّينــة أىمّي ــ ، لــديها أو ل  المشــاكل   حــلّ  علــى يســاعُدىم امّم
 و العلميـة األسـاليب اسـتخدام بواسـطة وذلك ، إلحاحاً  األكثر   والسياسية االقتصادية و االجتماعية

 مـــن استخالُصـــها تـــمّ  والتـــي ، المعرفـــة أو الحقـــائق تعمـــيم فـــي يفيـــدُ  شـــموليّ  بشـــكل و ، المنطقيـــة
 .   المجتمعات حياة من النابعة المشاىدات أو المواقف

 يف وُيسػػػتخدـ ، مشػػػكبلهتا و ا١تيػػػادين ٚتيػػػع يشػػػمل و ، اٟتياتيػػػة القضػػػايا كافػػػة مػػػع يتعامػػػلُ  العلمػػػيّ  البحػػػثَ  إفّ .. 
 . اديةتصجإلا و ا١تعرفية و ا١تهنية اجملاالت
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 انصثاا دار.  واإلداريثة وانمانيثة االجتصثادية انعهثىو فثي انعهمثي  انبحثج أساسيات وآخرون جمعة حهمي حمدا -2
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 و اٟتقػائق و ، العلميػة ا١تبلحظػة علػى يعتمػد للتفكػَت، ُمػنظ مٌ  أسػلوبٌ  ىػو: العلمػي البحػث أفّ  القػوؿُ  ٯتكن وأخَتاً 
 معػارؼَ  إذل الوصػوؿ اػدؼ اٟتقيقة، كشف إذل لًُتشَده ، العلمية األساليب و ا١تبادئ وعلى الظواىر، لدراسة البيانات
 . عليها والقياسُ  تعميُمها ٯتكن جديدة
  : اهلش في تشترك أنها نجد العلمي للبحث السابقة التعاريف ومن

 مستخدمُت،  فمتخصصو  باحثوف اا يقـو ، المجاالت كافة في المختلفة المشكالت  لحل منظمة ةومحاول قةطري  -
 ، تواجههم اليت وا١تشكبلت الظواىر على والسيطرة تحكملل سعيهم قي ، ا١تناسبة العلمية واألساليب والقواعد العلمي األسلوب

 (ٔ) اٞتديدة اٟتقائق واكتشاؼ ليةاالد العبلقات وٖتديد اكتشاؼ يف و

من خبلؿ اكتشاؼ ، حقل من حقوؿ ا١تعرفة على  ، مجموعة من النشاطات التي تحاول إضافة معارف أساسية جديدة  -
 (ٕوموضوعية)باستخداـ عمليات وأساليب منهجية  ، حقائق جديدة ذات أ٫تية

 (ٖاليت تؤرؽ البشرية وٖتَتىا ) ، المحاولة الناقدة للتوصل إلى حلول للمشكالت  -
 ، ف من ا١تواقف و٤تاولة اختبارىاأو ٣تموعة اٟتقائق يف موق ، الوسيلة التي يمكننا عن طريقها الوصول إلى الحقيقة -

 (ٗوىي ىدؼ كل ْتث علمي) لتصل إذل النظرية ،، تعميمها و للتأكد من صبلحيتها يف مواقف أخرى 
واختيار ىذه االفًتاضات ، وبالتارل افًتاض حلوؿ  يهدؼ إذل ٖتديد ا١تشكلة وٖتليلها إذل عواملها ، ، أسلوب تفكير وجهد -

 (٘)أو كبلً  ءاً لتأكيد فعاليتها أو رفضها جز 
ومعاٞتة ، نساف جل ٖتقيق طموحات اإلأمن  ، يقـو على الربط بُت الوسائل والغايات ، نساني منظم وىادفإجهد  -

مشكبلتو وتلبية حاجاتو وإشباعها . ويتضمن ٣تموعة من األدوات والبيانات وا١تعلومات ا١تنظمة وا٢تادفة، ويربط بُت 
وبُت ا٠ت ة وا١تمارسة وا١تشكبلت والطموحات اإلنسانية من جهة  ،  من جهةالنظريات واألفكار واإلبداع اإلنساين

 ( ٙأخرى)
 (ٚو٪تو ا١تعرفة اٟتالية والتحقق منها) ، تقصي أو فحص دقيق الكتشاف معلومات أو عالقات جديدة -
 . مادية أو معنوية حقيقة ذات ، قائمة مشكلة حل محاولة أو لحل الباحث بو يتقدم علمي نشاط -

 
 
 
 

 
 ٙٗ ص .ٕٜٜٔ. العلمي  البحث.وزمبلوه ذوقاف عبيدات - (ٔ)            
 ٔ ص .ٕٗٓٓ.وخطواتو مفهومو العلمي امي،يوسف،البحثٛت -(ٕ)            
 ٜ ص .ٜٜٗٔ.يف الًتبية وعلم النفس، العلمي البحث مناىج.  فاف دالُت ديوليد  -(ٖ)           
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 .  ٘ٔص  ٜٛٙٔمناىج البحث العلمي بدوي عبد الرٛتن ،  -(ٗ)            
 .ٓٔ ص. ٕٛٓٓ ا١تكتبية، والثقافة العلمي البحث كتابة يف مبادئ ،كايد، اٟتق عبد -(٘)           
 ٖٔ.ص ٕٕٓٓالعواملة ، نائل أساليب البحث العلمي  -(ٙ)            

           (ٚ) -. Amtroduction to Researeh proeceelures.N.Y; Harper and 

Roue. 1964.p2          rummel,f 
  ومقارنة ، اءبنّ  نقدٍ  إلعطاء أو ، اإلنسانية للمعرفة جديدة أمور إضافة جلأ من ، واستقصائو معُت  موضوع لفحص أو

 . الناس بُت وإذاعتها اٟتقيقة تقصي ادؼ سابقة معرفة
 ، للمجهوؿ أفضل تفهم و ، جديدة حقائق كتشاؼال  هدؼي ،  اجملهوؿ إذل ا١تعلـو من منطقي ٖترؾ العلمي والبحث

 لتعريف تعليمي نشاط..  العلمي البحثأي  . اجملهوؿ على للتعرؼ ا١تألوفة والطرؽ السابقة ا١تعارؼ لتوظيف أو
 االستدالالت وإجراء ، وتقوٯتها وتنظيمها البيانات وٚتع ، اٟتلوؿ واقًتاح ، الفرضيات وصيانة ، تعريفها وإعادة ا١تسائل

 التوصل جلأ من ، ٖتسنها ادؼ،  ا١تعلوماتمن  لكم   جوىرية إضافة وىو ، بعناية واختبارىا ، نتائج إذل توصلوال، 
 معارؼ اكتساب إذل ا٢تادؼ ا١تنظم االستقصاءو (.ٔ)التجارب وا١تقارنات وا١تشاىدات الدراسات ٔتساعدة ، للحقيقة
 حقائق عن للكشف وا٢تادؼ ، الدقيق ا١تنظم االستقصاءو  التحريإي (.ٕ) ٢تا العلمي االختبار بعد قةثومو  جديدة
 كافةباستخداـ  (.ٖ)فعبلً  ٢تا ا١تمارس الوضع تعديل أو تطوير جلأ من وذلمي ،اً بعض بعضها مع وعبلقاهتا،  األشياء

 ، ومشولية ٔتوضوعية معها والتعامل ػ ا١تعرفة صنوؼ كافة على اٟتصوؿ جلأ من ، بدقة وا١تصممة ا١تنظمة اإلجراءات
 (ٗ). وا١تمكنة اٟتالية الكلية البيئية ا١تستجدات مضموف مع يتناسب ٔتا وتطويرىا
 ساليباأل تعدد بسبب ٤تدد، تعريف على الباحثُت اتفاؽ وعدـ ، العلمي للبحث التعريفات تعدد من الرغم وعلى     
 ابرز اهلش: هتدؼ إذل ٚتيعاً  فإهنا ، العلم مفهـو ٖتديد وعدـ، 
 . ( معيناً علميا   منهجاً  أو أسلوباً  عا تببإ) لوضع حل أو ٣تموعة من اٟتلوؿ مةمنظ ٤تاولة  -
 على قدرة أكثر ليكوف معارفو، دائرة وتوسيع ، اإلنساف عرفها اليت وا١تعلومات اٟتقائق ا١تعارؼ عن زيادة يهدؼ -

 . عليها والسيطرة بيئتو مع التكيف
  . بالتجربة منها والتأكد فحصها بعد إال يعلنها وال،  إليها يتوصل اليت والعبلقات ا١تعارؼ التحقق من -

 
 العلمي البحث تطور مراحل -اً انيث

 ٭تصل أف ، البحث يف العلمية الطريقة أو ا١تنهج سبقت اليت ا١تختلفة ا١تصادر طريق عن ، اإلنساف استطاع لقد     
 وتفسَت فهم على مقدرتو من زادت واليت ة،البسيط اليومية مشكبلتو حل يف تساعده اليت ، وا١تعلومات ا١تعرفة على

 مناقشة دوف وتقبلها ، لو بالنسبة مقنعة ا١تعلومات ىذه كانت وقد .حولو من تدور اليت حداثواأل،  األشياءو الظواىر 
 اٟتقيقة عن بعيدةٌ  ، األياـ ىذه العلمي البحث عنو فكشَ  ما ضوء يف ا١تعلومات ىذه معظمَ  فإف ذلمي ومع .صحتها
 .وغَتىا وا١تشكبلت للظواىر صحيحة تفسَتات تقدـ وال،  العلمية
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  ٘ٔص . ٕ٘ٓٓعوض ، عدناف ، مناىج البحث العلمي ،ٔ
  ٓٔص .ٕٛٓٓ.عبد اٟتق ، كايد ، مبادئ يف كتابة البحث العلمي والثقافة ا١تكتبية  ٕ
  ٕٔ-ٔٔص .ٕ٘ٓٓ.بوحوش ، عمار وزميلو . مناىج البحث العلمي : األسس واألساليب  ٖ
  ٘ص.ٖٕٓٓعبيدات ، ٤تمود وزمبلوه ، منهجية البحث العلمي ،  ٗ
 
 خطواتٍ  ذاهتا ْتد عد  تُ  ، ٥تتلفة وأساليب طرقاً  اليـو وحىت القدـ منذ اإلنساف استخدـ ، للمعرفة الوصوؿ سبيل ويف
 ٘تاماً  منفصلة أهنا يعٍت ال ذلمي فإف ل،عدة مراح إذل ا٠تطوات ىذه بتقسيم قمنا وإذا. العلمي البحث خبل٢تا من رتطو  
  (ٕ رقم شكل) اً بعض بعضها عن

 يبحث أف دوف ، الصدفة إذل تواجهو اليت والظواىر اٟتوادث ينسب اإلنساف كاف وفيها ، الصدفة مرحلة  -1
 . واألسباب العلل عن

 يوجهها اليت للمشكلة حبلً  ٬تد حىّت  ب٬ترّ  يظل اإلنساف كاف وفيها ، ا٠ت ة على واالعتماد التجربة مرحلة  -2
 اليومية حياتو يف عليها يعتمد اليت، والتعميمات العامة القواعد بعض فيكوّ  اإلنساف راح اٟتل ىذا ومن ،

 .البسيطة

 ، القادة وأفعاؿ وأفكار راء  إذل يستند الباحث كاف وفيها ، والتقاليد السلطة على االعتماد مرحلة  -3
 كانت فإو  حىت تقليدية، نظر وجهة تصبح ثيْت القوة من كانت اليت والسياسية، الدينية السلطة وأصحاب
 .خاطئة

،  السائدة التقاليد ويف ، السلطة  راء يف يشمي الباحث بدا فيها واٟتوار، واٞتدؿ والتأمل التكهن مرحلة  -4
 وظهر مشكبلت، من يوجهو ما وحل ، الظواىر وتفسَت اٟتقائق إذل للوصوؿ ، وا١تنطق اٞتدؿ على ويعتمد

 االستقرائي والتفكَت النتائج، إذل ا١تقدمات من االنتقاؿ على يقـو الذي،  القياسي التفكَت لةا١ترح ىذه يف
 .الكلي اٟتكم إذل اٞتزئية الشواىد من ينتقل الذي

 اإلنسانية العلـو باقي إذل انتقلت ا الطبيعية، العلـو يف أوالً  شاعت اليت العلمية الطريقة أو ا١تعرفة مرحلة -5
 تنفي أو تؤيد ، نتائج إذل للوصوؿ البيانات وٚتع ، التجارب إجراء ويتم الفروض وضعتُ  فيهاو ،  واالجتماعية
 ا١توضوعية الفرضيات

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 العلمي البحث مراحل (ٕ) رقم شكل

 التجربة و الخبرة مرحلة

 المعرفة مرحلة
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 العلمية

 السلطة على االعتماد مرحلة

 والتقاليد
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 ٕٔ_ٔٔ ص. ٕٓٓٓ ا١تكتبات، علم يف العلمي البحث خطوات علياف، .رْتي (ٔ)
 :التالية با١تراحل تطوره يف ٯتر نسايناإل الفكر أف كونت أوكست ويرى

 أي : الظواىر بين القائمة العالقات معرفة دون ، حواسو على اإلنسان اعتمد وفيها الحسية المرحلة -1
 . الفهم دون الوصف مرحلة

 .التأملية الفلسفية المرحلة أي : الواقع عن البعيدة الميتافيزيقية والعلل األسباب عن البحث مرحلة -2

 (ٔ)روابط من بينها ما وإدراؾ ، علمياً  تفسيراً  الظواىر وتفسير الفكري ضجالن مرحلة -3

 ٘تاماً  منفصلة مراحل ليست ، العلمي البحث أو التفكَت اا مر اليت ، ا١تختلفة ا١تراحل أف إذل ىنا نشَت أف و٬تب
 . جملتمعاتا بعض عند اٟتاضر عصرنا يف حىت ستخدـتُ  زالت ما أساليب تتضمن وأهنا ،اً بعض بعضها عن
 العلمي البحث دوافع - اً ثالث
 ، تنفيذه ا١تراد البحث طبيعةمن  أو،  الباحث قبل من كاف سواء،  دوافع من ألكثر العلمي البحث إجراء ٮتضع
 بالبيئة خاصة لظروؼ  أو بالباحث خاصة لظروؼ أي،  تنفيذه ا١تراد البحث نتائج من ا١تستفيدة اٞتهة أو

 . وطبيعتها الدراسة موضوع
 ، وا١تكانية الرمانية الظروؼ ٖتدده ما ىذا.. و  التالية الدوافع٢تا  تكوف قد العلمية البحوث أف فيو شمي ال و٦تا

 :. وىي  العلمية البحوث فيو يٕتر  الذي ، اجملتمع يف القائمة البحتة السياسات وطبيعة
 . تقـو أف اتمل أو ئمةالقا للمشاكل ، اٟتلوؿ وتقدًن دراسة خبلؿ من اجملتمع تطوير يف الرغبة -1
 جديد ىو ما على التعرؼ أي ، ٤تددة نتائج إذل ا١تؤدية سباباأل على والتعرؼ،  اجملهوؿ اكتشاؼ يف الرغبة -2

 يف التحدي مواجهة وبالتارل ، جديدة علمية وطرؽ أساليب باستخداـ ، للمسائل اٟتلوؿ اكتشاؼ يف الرغبة -3
 . ٢تا مبتكرة طرؽ ٬تادوإ ، اجملتمع تواجو اليت ا١تشاكل معاٞتة

 التنظيم أو اجملتمع أو بالباحث خاصة ألىداؼ األكادٯتي أو ا١تعريف ا١تستوى رفع يف الرغبة -4

 ولدراسة ،  قائمة ١تشاكل حلوؿٍ  الكتشاؼ،  علمية أْتاث جراءإل لعملل يف إ٬تاد الظروؼ ا١تبلئمة الرغبة -5
 . منها والتحقق معينة حلوؿ صحة مدى

 . تطبيقها ظروؼ ويف ، إليها الوصوؿ طرؽ علمية يف سابقة ودراسة ، ْتوث نتائج اختيار أو التشكيل -6

 اً ما .شخص أو اجملتمع تواجو ، ما ١تشكلة ٦تيز حل أو ، إبداع أو عمل ٧تازإ يف العقلية ا١تتعة - 7     
 العلمي البحث أىداف -اً رابع

  يلي فيما أ٫تها إٚتاؿ وٯتكن،  منو ا١تستفيدة هةواٞت ، البحث إجراء من الغرض حسب ٥تتلفة أىداؼ العلمي للبحث
 على والتعرؼ،  وكشفها عنها التنقيب و٭تاوؿ ، اٟتقيقة وراء يسعى العلمي البحث إف: ا١تشكبلت حل - أ

 للوصوؿ ، علمي بشكل فهمها بغرض،  حدوثها  لية ودراسة ، أسبااا على والتعرؼ ، واألحداث الظواىر
 .دروسةا١ت للمشكلة علمية نتائج إذل
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يف الًتبية وعلم  العلمي البحث توزميلو. أساسيا سليماف عودة اٛتد (ٔ)
 ٓٔ،ص ٕٓٓٓالنفس.

 
 

 االطبلع وحب،  الشمي أسلوب باستخداـ وذلمي ، العلـو مستجدات على والتعرؼ،  اجملهوؿ اكتشاؼ - ب
 . اجملاالت كافة يف اجملتمع تواجو اليت،  ا١تشكبلت معاٞتة يف القائمة ا١تعارؼ على

 ضوابط وفق ، ٤تددة مشاكل على ا١تتكرر استخدامها خبلؿ من،  اٟتالية العلمية ا١تعارؼ وتقوًن قييمت  - ت
 .مدروسة وإجراءات

،  أسبااا عن بالبحث ، اٟتياة يف اجملتمع أو ا١تنشاة أو الفرد تواجو اليت ،  وا١تستجدات التحديات مواجهة - ث
 بيانات من متاح ىو ما وفق ٢تا ا١تبلئمة اٟتلوؿ إ٬تاد وبالتارل ،  ثارىا وٖتديد عبلجها طرؽ على والتعرؼ
 . وخ ة

 .مالية أو يةمعل جائزة على اٟتصوؿ أو ، علمية ترقية على اٟتصوؿ يف الرغبة - ج

 :اهلش خبلؿ من يتحقق أف ٯتكن ، ثانوية أىداؼ من عنها يتفرع وما األىداؼ ىذه إف
 . وتنظيمها وٖتليلها اٟتالية ا١تعرفة استعراض -ٔ
 .ما حدث أو ظاىره وصف -ٕ

 . معُت حدث أو ظاىره لشرح وٖتليبلت تفسَتات وضع -ٖ

 (ٔ) ما مشكلة ١تعاٞتة جديد ٪توذج ببناء وذلمي ، واالختيار التقييم موضع جديدة علمية معرفة وضع -ٗ
 العلمي البحث خصائص -ساً خام
 ، منو ا١ترجوة ىداؼاأل تتحقق حىت رىاتوف من البد اليت ، ا٠تصائص من مًتابطة ٔتجموعة العلمي البحث يتصف
 :بالتارل تلخيصها ٯتكن ا٠تصائص ىذه ومن
      لموضوعية -1

 من التأكد من خريناهل لباحثُتل وٯتكنُ  ، البحث إجراء يف واضح أسلوب بإتباع الباحث التزاـ ا٠تاصية ىذه وتعٍت  
 ٚتيع تكوف أف ٬تب نوأ يعٍت ىذا ، نفسها جالنتائ إذل والتوصل،  نفسو األسلوب اتبعوا لو فيما ، حثبال نتائج

 الدوالر أفّ " شخص قاؿ فإذا؛  متحيز شخصي وليس ، موضوعي بشكل تنفيذىا  ّ  قد ، العلمي البحث خطوات
 فمؤسسة "بأ مدير قاؿ إذا أما ، والتأكد لبلختيار قابلة موضوعية عبارة فهذه" السورية اللَتة مقابل ارتفاعاً  حقق قد

 ا١تدير ٕترد لصعوبة التحقق وصعبة ، موضوعية غَت عبارة فهذه" مؤسسة يف العاملُت لدى تاماً  ظيفياً و  ىضً رِ  ىناؾ
،  االجتماعية للعلـو بالنسبة األمر وىكذا . وارد ىنا التحيز احتماؿ فإف وبالتارل الذاتية، الشخصية العوامل من

 ٤تاولة من بالرغم ، قراراتو اٗتاذ يف الشخصية والعوامل ، البيئة تأثَت من دَ والتجرّ  صَ التخلّ  الباحث يستطيع ال حيث
 .الشخصي التحيز عن عداً بُ  وبالتارل ، موضوعية أكثر تكوف مقاييس ابتكار العلـو ىذه
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 ٔص-ٜٚٛٔ-البحث العلمي مفهومة وخطواتو–ٛتامي يوسف  -ٔ -2
 
 

 ةقّ والدّ  االختيارية -3
 إخضاعها يصعب الظواىر بعض فهناؾ . واألمكنة األوقات كل يف لل ىنة قابلة البحث نتائج أف اذا ونعٍت     

 والنوعية الكم ذلمي ٚتع بضرورة ا٠تاصية ىذه تعٍت كما. اا ا١تتعلقة ا١تعلومات سرية أو ذلمي لصعوبة نظراً ،  لبلختبار
 بطريقة نتائجها وٖتليل ، إحصائياً  اختبارىا من الباحثُت تساعد واليت،  اا يوثق أف ٯتكن اليت ، الدقيقة ا١تعلومات من

 أف إذل ىنا اإلشارة درٕتو  ، والنتائج الفرضيات صحة عدـ أو صحة مدى من للتأكد وذلمي ، ومنطقية علمية
 عند الثقة درجة من تزيد ، صحيحة منهجية بطريقة نتائجها وٖتليل ، ٚتعها يتم اليت والصحيحة الدقيقة ا١تعلومات

 .والسياسية واالجتماعية االقتصادية ساتا١تؤس يف ، اإلدارية القرارات اٗتاذ
 خبلؿ من،  توسيعها على العمل أو الدراسة لتكرار ، ُتالباحث أماـ واضحاً  طريقاً  يؤمن السابقتُت ا٠تاصتُت توافر إف

 .هةػمشاب بدراسة القياـ أو أخرى متغَتات إضافة
 المنطقية -3
 وكذلمي،  عليها متعارؼ علمية ومنهجية ، وأصوؿ اعدقو  وفق ، وخطواتو مراحلو ٧تازإ يتم العلمي البحث أف أي

 من وخاصة . ا١تتاحة اإلمكانات ووفق ، منطقي بشكل الباحث ٯتتلكها اليت ، العلمية وا١تهارات اإلمكانات استخداـ
 (ٔ).ا١تماثلة ا١تشاكل على تعميمها وإمكانية،  النتائج على اٟتصوؿ وطريقة ،  ا١تشاكل ومعاٞتةُ  اختبارُ  حيث

 التنظيم -1
  ، معينػة فئػة أو معػُّت  ٣تتمػع يف تعميِمهػا خػبلؿ مػن ، نتائجهػا مػن االسػتفادةُ  ىػو بػالبحوثِ  القيػاـ من هدؼَ ػال إفّ 
 ، متغَّتاهتا قياس وسهولةِ  لتقّدِمها ونظراً  الطبيعية العلوـَ  أفّ  ا١تبلحظ ومن ، ُمشااة حاالت تفسَت يف استخداِمها اّ  ومن

،  االجتماعية العلوـُ  بو القياـَ  تستطيعُ  ٔتا مقارنةً  ، أسهل بشكلٍ  وتعميِمها نتائِجها قياس من ُنهاٯُتَكّ  وضعٍ  يف أصبحتْ 
 وإدراكهم ومعتقداهتم مشاعرىم و  تصرّفاهتم يف البشرُ  تلفوٮت ، اإلنساف ىو وأْتاثَها االجتماعية العلـو ٤تورَ  ألفّ  ذلميَ 

 ىػذه أفّ  إالّ  ، للقيػاس القابلػة الّدقيقػة ا١تعلومػاتِ  علػى اٟتصػوؿ يف صػعوبةٍ  إذل يػؤّدي ٦تػا ، معّينػة مشكلة ٕتاه وإتاىاهتم
 الوسػائلُ  تتيُحػو ٦تّػا ، ِدقػة أكثػرَ  بشػكلٍ  االجتماعيػة الظػواىر قيػاس مػن ٯتّكنهػا الّػيت ا١تقاييس ابتكارَ  جاىدةً  ٖتاوؿُ  العلوـَ 
 .حاليا ا١تتوّفرة

 واالختصار التبسيط -3
 ىػػػػو العلػػػم ٣تػػػاؿ يف التجديػػػد و االبتكػػػػارِ  ُذروةَ  أفّ  ، العلمػػػي البحػػػث أسػػػاليب حػػػػوؿ ةا١تنشػػػور  األدبيػػػات يف يُقػػػاؿُ 
 من أنّو ذلمي ، االىتماـ موضوعِ  للّظواىر بالنسبة أ٫تّية لؤلقلّ  اّ  لؤلىمّ  ا١تتسلسلُ  والّتنازؿُ  ، ا١تعاٞتة يف ا١تنطقيّ  التبسيطُ 
 البحث ٣تاؿ يف ا٠ت اء على ٭ُتَّتمُ  الذي األمر ، والتكاليف وقتوال اٞتهد من الكثَتَ  يتطّلبُ  البحوثِ  إجراءَ  أفّ  ا١تعروؼ
 ، البحػث ونتػائج دقّػة علػى ىذا يؤثّػرُ  ال ْتيث ، وا١تراحل اإلجراءات يف واالختصار التبسيط إذل اٟتثيثَ  الّسعيَ  العلميّ 
 البحػػث اشػػتماؿَ  ألفّ  ، ٤تػػدودة متغػػَّتاتٍ  علػػى ْتثػػو يف الًتكيػػزَ  الباحػػث مػػن يتطلّػػبُ  وىػػذا ، وَتكرارىػػا تعميمهػػا وإمكانيػػة
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 يلجأ األسباب ٢تذه ؛ البحث موضوع للظاىرة والتغطية والّدقة الّتعّمق درجة من ُتضِعفُ  قد ، ا١تتغَّتات من العديد على
 .ا١توضوعّية األىداؼَ  ٭تّققُ  ؤتا ، الدراسة موضوع با١تشكلة وارتباطاً  أثَتاً ت العوامل أكثرِ  ٖتديد إذل الباحثوفَ 
 
 ٖٖٓ-ٖٔٓص -ٜٜٙٔ-ا١تكتبة ومهارات استخدامها -شري عمر٫ت -ٔ

 
 التنبؤ -3

 ، ٤ُتػّددة ظػروؼٌ  تػوفرت إذا  معينة ظاىرة بوقوع الّتنُبؤ بإمكانية ، التعميم على لقدرهتا نظراً  ، الطبيعية العلـو ٘تتاز
 الطقس كحالة ، الطبيعية لظواىرا من العديد ْتدوث للغاية دقيق بشكلٍ  الّتنُبؤ العلـو ىذه بإمكاف أصبح فقد وبالتارل
 . مقبلة عديدة ألياـ

 أف   إذل يعػػود والّسػػبب ، الطبيعيػػة العلػػـو دقّػػة بػػنفس يكػػوف ال ظواىرِىػػا ْتػػدوث الّتنبُػػؤ فػػإفّ  االجتماعيػػة العلػػـو أمػػا
  ، ا٠تارجيػةو  الداخليػة مػلالعوا مػن بالعديػد وتأثّرىا لتبايُنها ، ا١تختلفة با١تتغَّتات دقيق وبشكلٍ  الّتنُبؤ يستطيع ال الباحثَ 

 . االجتماعية العلـو يف البحث ٣تاالتِ  يف وضبُطها ٖتديُدىا  يصعب اليتو 
 العلمية األمانة -7

 مدى ٖتديد يف وذلمي ، وعلميتو البحث تأصيل يف األساسية األمور من ، العلمي البحث يف العلمية األمانة تعت       
 :٫تا أساسُت أمرين على العلمية األمانة تًتكز فهنا،  تطورىا إمكانية ومدى ، العلمية ا٠ت ات من ستفادةاال
 . البحث خطوات وبناء ، أفكاره دعم يف الباحث منها استفاد اليت ا١تصادر أو ا١تصدر إذل اإلشارةأ . 
  . ْتثو ٧تازإ يف الباحث منها استفاد اليت ، واألفكار اهلراء دقة على التأكيد ب .

 العلمي لبحثا ميادين -اً دسسا
 يقتصػرُ  ال العلمػيّ  فالبحػثُ  ، ميادينهػا ٥تتلػف ويف ، ٚتيعهػا اٟتيػاة مشػكبلتِ  لتشػملَ  تّتسػعُ  العلمػي البحػثِ  ميػادينَ  فّ إ

 اإلنسػػػانية الظػػػواىر أو ، السػػػيكولوجية و االجتماعيػػػة الظػػػواىرِ  دراسػػػةَ  يشػػػملُ  بػػػل ، فقػػػط الطبيعيػػػة الظػػػواىر دراسػػػة علػػػى

 ميػػػدافٌ  ىػػي الظػػواىر ىػػػذه.  االقتصػػادية و الًتبويػػة و النفسػػية و االجتماعيػػػة يػػاةاٟت ٣تػػاالت ٥تتلػػف يف ا١تتعلقػػة
 الظػواىر لدراسػة مفيػدٌ  مػنهجٌ  ، العلمي البحث منهج أو البحثِ  أسلوبَ  وإفّ  ، ٘تاماً  الطبيعية كالظواىر العلمي للبحث
 دراستها يف العلمي ا١تنهج استخداـ ٯتكن فبل سانيةاإلن العلـو أما ، الكيميائية و البيولوجية و الفيزيائية:  ا١تادية الطبيعية
 العلـو انفصلت حيث ، عشر التاسع و عشر الثامن و عشر السابع القرف يف شائعةً  كانت األفكار ىذه مثلَ  إفّ .     
 هنايػػة حػػىت بالفلسػػفة مرتبطػػةً  اإلنسػػانية العلػػـو بقيػػت بينمػػا ، العلمػػي ا١تػػنهج السػػتخدامها نتيجػػةً  ، الفلسػػفة عػػن الطبيعيػة
 عػن ٜٜٚٔ سػنة فونػت ولػيم أعلػن حػُت ظهرَ  قد اٟتاسمَ  الّتحّوؿَ  أف   العلم تاريخُ  يُوّضحُ  ذلمي ومع ،عشر التاسع القرف
 انتشػػػرَ  ذلػػػمي وبعػػػد ، ا١تختػػػ  إذل الػػػّنفس علػػػمُ  دخػػػل بػػػذلمي و ، السػػػيكولوجية الظػػػواىر لدراسػػػة علمػػػي ٥تتػػػ  أّوؿِ  إنشػػػاء

 اإلنسػػانية العلػػـو ظهػػورِ  َٗتلّػػفَ  نفّسػػرَ  أف ٯتكػػنُ  ىنػػا ومػػن.  اإلنسػػانية الظػػواىر ف٥تتلػػ دراسػػةِ  ْتػػثِ  كأسػػلوبِ  الّتجريػػبُ 
 ٯتكػػن ىػػل ولكػػنْ .  فقػػط الطبيعيػػة بػػالعلـو وُمنحصػػراً  خاّصػػاً  كػػاف اّلػػذي ، العلمػػيّ  ا١تػػنهج اسػػتخداـ عػػن لتأّخرِىػػا نتيجػػةً 

  ؟ اإلنسانية العلـو على العلميّ  ا١تنهج تطبيق يف االستمرارُ 
،  الطبيعيػة الظػواىر عػن ٗتتلػفُ  الػيت ، اإلنسػانية الظػاىرة ٣تػاؿ يف العلمػيّ  البحػث بصػعوبةِ  االعػًتاؼ مع.  طبعاً  اٞتواب
 :(ٔ) التالية اجملاالت يف وذلمي
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 أفّ  نػػرى بينمػػا ، للدراسػػة وإخضػػاعها حصػػرِىا و ٖتديػػِدىا مػػن الباحػػثَ  نٯُتَّكػػ ٦تّػػا ، نسػػبياً  ثابتػػةٌ  الطبيعيػػةُ  الظػػواىرُ  .1
 ، متغػػَّتةٌ  ظػػواىرُ  كّلهػػا والقػػيم واالٕتاىػػات فالعػػاداتُ .  الطبيعيػػة الظػػواىر مػػن الّسػػريع للتغػػَّت  عرضػػةٌ  اعيػػةَ االجتم الظّػػواىرَ 
 . زماف إذل زماف ومن ، مكاف إذل مكاف من ٗتتلف

 
 .ذكره سابق مرجع (,أساليبو,أدواتو, مفيومو)  العممي البحث,وآخرون عبيدات ذوقان -1

 أفّ  كمػػا ، واألدوات األجهػػزة باسػػتخداـ ماديػػاً  قياُسػػها و مبلحظُتهػػا ٯتكػػنُ  ، يطةبسػػ ظػػاىرةٌ  الطبيعيػػة الظػػواىرَ  إفّ  .2
 فظػػاىرةُ  ، عليهػػا ا١تػػؤثّرة العوامػػل وتثبيػػتُ  حصػػُرىا وٯتكػػنُ  ، ٤تػػدودة و بسػػيطةٌ  عبلقػػاتٌ  بغَتِىػػا الطبيعيػػةِ  الظػػاىرةِ  عبلقػػاتِ 
 االجتماعيػةَ  الظّػاىرةَ  أف   نػرى بينمػا ،  ٤ُتػّددة عوامػلُ  وىػي ، والتبّخػر بالرّيػاح عبلقاهتا خبلؿ من فهُمها ٯتكن ا١تطرِ  نزوؿِ 
 العلمػيّ  الباحػثِ  موقفَ  إفّ   . ٖتديُدىا و حصُرىا يصُعبُ  اليت ا١تعنوية العوامل من كبَتة ٔتجموعة رثوتتأ ، تعقيداً  أكثرَ 
ـَ   ، انفعالية أو عاطفية عبلقاتٌ  نهاوبي بينو ليس ، جامدة ظواىرَ  مع يتعاملُ  ألنّو ، موضوعيّ  موقفٌ  الطبيعية الظاىرةِ  أما

ـِ  حركػػةَ  يراقػػبُ  الػػذي فالباحػػث  ألف ٭تتػػاج ال ، ا١تعػػادفِ  مػػع يتعامػػلُ  الّػػذي والباحػػثُ  ،  خػػر دوف لػػنجمٍ  زُ يتحيّػػػ ال األجػػرا
 الظػػػػػواىر يف الباحػػػػػثُ  أّمػػػػا.  فعػػػػػبلً  موجػػػػػودةً  ا٠تصػػػػائصُ  ىػػػػػذه تكػػػػوف أف دوف ، مػػػػػا معػػػػػدف يف جيّػػػػدةً  خصػػػػػائصَ  يصػػػػنعَ 

 .. الظاىرة ىذه يف مشًِتؾٌ  طَرؼٌ  نسأناإ كونو ِْتُكمِ  فهو ، اإلنسانية و االجتماعية
ـَ  الفرصػػةَ  يعطػػي ٦تّػػا .3  اإلنسػػاين اجملػػاؿ يف الباحػػثُ  يكػػوفَ  أف الّصػػعبِ  فمػػن ، التّػػدّخل يف وأفكػػاره وميولِػػو أىوائػػو أمػػا

 .٘تاماً  ٤ُتايداً  موضوعياً 

 الفيزيائيّ  يستطيعُ  حيث ، الّتجريب ويكّررَ  للتجريب الّظواىرَ  ٮُتِضعَ  أف الطبيعية الّظواىر ٣تاؿ يف الباحثُ  يستطيعُ  .4
 ال فإنّػو ، االجتماعيػةِ  الظّػواىر ٣تػاؿ يف الباحػثُ  أّمػا ، نتائجػو مػن ليتأّكدَ  الّتجربةَ  يكّررَ  اّ  ، اٟتديدِ  َ٘تَّددَ  يقيسَ  أف مثبلً 

 إخضػاَعوُ  وال ، عليػو ذلػمي تػأثَتَ  لػَتى الطّعػاـ مػن طفػلٍ  حرمػافَ  بُوْسػِعوِ  فلػيس ، للتجربة الظواىرَ  ىذه ٮُتِضعَ  أف يستطيع
 ٣تػاؿ يف العلمػي البحػثَ  تُعيػق ال الّصعوباتِ  ىذه وجودَ  إفّ  . اا التفريطُ  ٬توز ال وأخبلقية إنسانيةٍ  لعواملَ  التجريب إذل

 وعي إذل ٭تتاج ، اإلنسانية العلـو ٣تاؿ يف العلميّ  الباحثَ  أفّ  إذل تشَتُ  الصعوباتِ  ىذه ألفّ  ، السلوكية والعلـو الّظواىر
 أسػلوبَ  أفّ  مراعػاة مػع ، اإلنسػانية الّظواىر لدراسة الوحيدُ  نهجُ ا١ت ىو العلميّ  ا١تنهجَ  وأفّ  ، أكثر دٍ رّ ٕت و أكثر ودّقة أكثرَ 

 . للّتجربة ٮَتضعُ  الذي اإلنساف على ضرراً  ُٖتدثُ  اليت اٟتاالت بعض يف ، تطبيُقو ٯتكنُ  ال قد الّتجريبِ 
 العلمي البحث أنواع -اً سابع
 مػا منهػا نػذكر معيػار مػن أكثػرُ  يوجد حيث لذلمي مدَ اعتُ  ذيال   ا١تعيارَ  دَ د  ٖتُ  أف ٬تب العلمي البحث نوع لتحديد      
 : يلي
 ي  العلم البحث من ا٢تدؼ حسب -ٔ
  العلمي البحث ودوافع بيعةحسب ط -ٕ

 البحث منهجحسب  -ٖ

 البحث تصميم حسب - ٗ
 . السابقة ا١تعايَت من معيار كل وفق ، العلمي البحث أنواع عن وجزم شرح يلي وفيما

 (ٔ) العلمي البحث من الهدف حسب -1
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بغض ، و٤تاولة تعميم نتائجها ،  ا١تفاىيم النظرية للحقيقة وتطويرُ  لُ وصّ ىدفو التّ : البحث األساسي //النظري// -
 قبل من إجراوه   ا٦تّ  ، واالفًتاضات با١تفاىيم اً لم  مُ  فيكو  أف الباحث على و٬تب . ونتائجو البحث فوائد عن النظر

   . ا١تشكلة حوؿ ا١تعرفة إذل للوصوؿ ، اهلخرين

 ٘ٗص -ٕٓٓٓ-أساليب البحث العلمي –النبهاف موسى  -ٔ
 ا١تنشاة أو اجملتمع لدى ، قائمة مشكبلت معاٞتة يف،  ٤تددة مشكبلت حل نتائج تطبيق ىدفو :التطبيقي البحث -
 كلا ا١تش نتائج حلوؿ مع ومقارنتها ،  القائمة للمشكلة والدوافع الظروؼ..  االعتبار بعُت األخذ و٬تب . فردال أو

 .سابقاً  ا١تدروسة

 العلمي البحث ودوافع طبيعة حسب -1
 بتطبيق األخذ دوف،  النظرية ا١تعرفة على اٟتصوؿ جلأ من األوذل بالدرجة ىر ٕتُ  ْتوث: األساسية البحوث -

 يف جديدة معارؼ إضافة أو فعبلً  ا١توجودة ا١تعارؼ تطوير ىو دافعو أف يأ . إليها توصلت اليت التوصياتو  النتائج
 .ا١تعرفة ٣تاالت

 خبلؿ من ، العلمي الواقع ٖتسُت ادؼ ، ا١تشكبلت حل يف اٞتديدة ا١تعرفة بتطبيق تم  هت : التطبيقية البحوث -
 ًا ،أساس البحوث ىذه نتائج ولتكوف ، معينة مواقف يف اسيةاألس البحوث إليها توصلت اليت نتائجال اختيار

 وىنا     .. التطبيقية البحوث خبلؿ من ا١تعرفة تطوير يعٍت ٦تا . صحتها عدـ أو صحة على مؤشرات تقدًنل
 . اهلخر على يعتمد امنهم كل فأل،  والتطبيقية األساسية البحوث بُت الفصل يصعب

 ا١توضوعية ألىدافها ٖتقيقها درجة ٖتديد ادؼ .وقيمتها ما ٦تارسة أ٫تية ربتقدي عٌتتُ  :التقديمية البحوث -

 البحث منهج حسب -3
 عينة على قبّ طَ تُ  ، كمية قياسٍ  أدوات استخداـ خبلؿ من ، البيانات ّتمع يهتم الذي البحث ىو :الكمي البحث -
 ضوء  على ، معينة نتائج إذل للوصوؿ ٖتليليةو  إحصائية أساليب باستخداـ ا١تعاٞتة تتم حيث،  األصلي للمجتمع لة٦تثّ 

 . مسبقاً  وضعها   وأسئلة فرضيات
 ، للبيانات اً مباشر  باعتبارىا مصدراً  ،، ٤تددة ظروؼ يف ظاىرة دراسة على يعتمد الذي البحث ىو :النوعي لبحثا -

 عملية ثناءأ وضعها يتم بل ، مسبقة أسئلة أو فرضيات وضعال لو  ، ا١تشكلة لتحديد تاج٭تال البحوث من النوع وىذا
 . ا١تقدمة البيانات بتغَت النتائج تتغَت وقد ، البيانات ٚتع

 البحث تصميم حسب_  1 
 ة :ثبلث أنواع إذل بدورىا مُ قسَ تُ  التجريبية غير البحوث -

 وٖتديػد ، فهمهػا بقصػد  سػابقةال وا١تواقػف ، األحػداث دراسة على التارٮتي الباحث يقـو : التاريخي البحث -أ     
 ، ما لةأٔتس ا٠تاصة البيانات ٚتع على يقـو ، التارٮتي البحث أف أي . ومنهجية علمية أسس وفق وتفسَتىا  ، أسبااا
 ا١تصػادر طبيعػة بسػبب،  جزئيػة معرفػةً  البحػوث ىػذه عػن النإتػة ا١تعرفػة وتعتػ ؛  وموثقة  موثوقة مصادر عدة خبلؿ من
  . أحياناً  فيها الذاش العامل وتدخل ، عليها تعتمد اليت
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 صػػفهاو و ،  الواقػػع يف عليهػػا ىػػي كمػػا ا١تواقػػف أو،  واألحػػداث الظػػواىر دراسػػة علػػى يقػػـو :الوصــفي البحــث_  ب    
 إف.   ا١توقػػف أو اٟتػػدث أو الظػػاىرة عػػن الكمػػي التعبػػَت أو،  خصػػائص عػػن النػػوعي التعبػػَت خػػبلؿ مػػن ، دقيقػػاً  وصػػفاً 

  ، اٟتػدث أو ةالظػاىر  عليو بٌتتُ  فأ ينبغي ، ما بتقريرٍ   هتمػت بل ، التشخيص أو الوصف دعن تقف ال الوصفية البحوث
ها ٟتػدوث ، األزمػة وأسػاليبِ  ٠تطػواتِ  اقػًتاحٍ  وبالتارل . الدراسة من ستخلصةٍ مُ  مٍ يَ قِ  أو ١تعايَتَ  اً وفق ، با١تستقبل ا١توقف أو

  أو عَدِمو .
 ؿِ ومعػػد   ، دةٍ ٤تػػدّ  مواقػفَ  أو حػػداثٍ أ أو ظػػواىرَ  علػى اٟتاصػػلة تالتغػػَتا دراسػة علػػى يقػػـو : التطــوري البحـث -ج     
 قيػاـ..  ذلػمي مثػاؿ؛  للتغػَّت  الضػابطة العوامػل لتحديػد وذلمي ، دةدّ ٤تُ  وظروؼ فًتة ضمن و ،في ةا١تؤثر  والعوامل ، التغَّت 

 .تصاديةاالق الوحدة أداء على ذلمي ثرأو  ، البشرية واردا١ت تأىيل ٣تاؿ يف اإلنفاؽ بدراسة الباحث
 (ٔ) إذل بدورىا تقسم ةالتجريبي البحوث -

 ثػرأ ٖتديػد بقصػد،  ومتغَتاهتػا ةالظاىر  دراسة يف ، العلمية التجربة استخداـ على ـ: يقو التجريبي البحث -أ
 ٕتربػة إجراء ظروؼ يف متحكّ ال ادؼ ، األخرى ا١تتغَتات ومع،  الظاىرة مع عبلقة وٖتديد ، فيها متغَّتٍ  كل  
 ، ذلمي عن النإتة التغَتات ٖتديد إذل دُ عمَ يَ  ، التجريبية البحوث يف الباحث إف. ٤تددة فروضن ضم ، معينة
 السػػببية العبلقػة شػػفُ تَ كتُ  ىنػا ومػػن . الواقعػة أو ةالظػػاىر  ىػذه حػػدوث علػى،  التغػػَتات ىػذه ثػػرأ مػدى وقيػاس
 يف األسػػاس أهنػػا يف ، البحػػوث ىػػذه أ٫تيػػة وتكمػػن .منهػػا كػػل ثػػرأ وٖتديػػد ة ،الظػػاىر  يف ةا١تػػؤثر  ا١تتغػػَتات بػػُت

 البحوثُ  عد  تُ  اوبذ،  ما واقعة أو ةظاىر  إحداث يف ، ما متغَت استخداـ يف اٟتاصلة فائدةال مدى على اٟتكم
 ذلمي مثاؿ . مستقل خراهلو  تابع حد٫تاأ .. ينتغَتّ م بُت األثرَ  دُ دّ ٖتُ  اليت،  العلمية البحوث أدؽ من التجريبية

 ٮتتػ ُ  الػذيو  ، البحػوث يف الوحيػد النػوعَ  ىذا األثرُ  عت يُ  وبالتارل . اإلدارية لقراراتوا ا١تعلومات خصائص ..
 .والنتيجة السبب بُت العبلقة٭تّدد و  ، الفروض

 ، للعمليات عملية دراسة على يقـو ي، أ مباشرة ا١تيدانية ا١تشكبلت حل على يقـو : اإلجرائي البحث_ ب
 أكثر جديدة طرؽ واكتشاؼ ، فاعليتها زيادة هدؼػب ، ميدانياً  ستخدمةا١ت وا١تمارسات واإلجراءات والطرؽ
 :شباهل البحث ىذا يتميز لذلمي واستناداً  .  ا١تيداين لعملل مبلئمةً 

 مباشرة بالباحث اٟتدث أو الظاىرة ارتباط -1

 ٤تددة ظروؼ يف حداثأ أو ظواىر معاٞتة -2

 ذاتو ْتد اٟتدث أو ةللظاىر  حل عن يبحث -3

 أخرى حداثأ أو ظواىر على هاتعميمُ  ٯتكن ال ستخلصةا١ت اٟتلوؿ  -1  
 
 وعليو ، معينة إنتاج صالة يف،  ا١تعُّت  اإلنتاج زيادة مثل ، د٤تدّ  مكاف يف قائمةٍ  مشاكلَ  حل   على زُ تركّ  البحوث ىذه إف
 .ا ٢ت البلزمة اٟتلوؿ وإ٬تاد،  أسبااا وٖتديد الختبارىا،  الفرضيات ويضع البياناتِ  ٬تمع اإلنتاج مديرَ  فإف

 بينها الفصلُ ،  ٔتكاف الصعوبة من نوأ ٧تد،  منها لكل ا١تتبعة وا١تعايَت ، العلمية للبحوث تصنيفات من سبق ١تا استناداً 
 ، التطبيقية والبحوث النظرية البحوثيف  وخاصة ، بينها فيما التكاملية الطبيعة بسبب وذلمي،  االجتماعية العلـو يف

،  الغالب يف التطبيقية البحوث فإ حيث،  مكانية أو زمانية كانت سواء،  الذاتية العوامل اءإقص أو عزؿ قدرة وعدـ
 خرآب أو بشكل تستفيد .. النظرية والبحوثىذا  .  ا١تنشودة ا١تختلفة األدبيات من ةً ستمدّ مُ  ، نظريةً  فرضياتٍ  تعتمد
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وبالتارل ٯتكن  الواقع مع لتكيفها ، النظرية ا١تبادئو  األسس وتقوًن تقييم خبلؿ من وذلمي ، التطبيقية البحوث نتائج من
 .إٚتاؿ أنواع البحوث العلمية يف الشكل التارل

 
 

 ٖٓٔ_ٖ٘ٓ ص. ٔ ٕٜٜ، استخدامها ومهارات ةتبا١تك .عمر   ا٢تمشري – ٔ      
 

 أنواع البحوث العلمية
 
 البحوث حسب مناىج وأساليب البحث  -ٕالبحوث حسب طبيعتها ودوافعها                                   -ٔ

 ْتوث تارٮتية -            ْتوث أساسية -                  
 ْتوث وصفية -            ْتوث تطبيقية -                 

 ْتوث ٕتريبية -            
 العلمي البحث خطوات -اً ثامن
 بعضها مع وتكاملها،  وتداخلها الرتباطها وذلمي ، العلمي البحث خطوات وترتيب ٖتديد يف فو الباحث اختلف لقد
 : شاهل تشمل اهنأ على ، أكادٯتياً  دراستها ادؼ عاماً  اتفاقاً  ىناؾ أف إال ، قوية بدرجةاً بعض

 . وٖتديدىا با١تشكلة الشعور -1
 . واددات وا١ت رات واأل٫تية ، األىداؼ ذلمي يف ٔتا،  ا١تشكلة أبعاد ٖتديد -2

 وعملية علمية ة ،ومركز  سابقة دراسات من،  با١تشكلة ا١تتعلقة وا١تعلومات اتالبيان مصادر ٖتديد  -3
 . بذلمي متخصصة

،  اا ا١تتعلقة البيانات ومعاٞتة ٚتع وكيفية ، ا١تطروحة ا١تشكلة حل يف ، ا١تناسبة ا١تنهجية أو الطرؽ ٖتديد -4
 . اسةالدر  و٣تتمع البحث عينة ٖتديدو  ، ذلميل ا١تتبعة سائلالو و  دواتاأل وكذلمي

 صياغتها ا ومن ، ا١تناسب باألسلوب ١تعاٞتتها،  وعلمية موضوعية معايَت وفق ، وتصنيفها البيانات ٚتع -5
 . النتائج استخبلص وبالتارل ، والتحليل للفهم قابلة منها ٬تعل بأسلوب

 موثقة بأدلة دةً ؤيّ مُ ،  ا١تدروسة با١تشكلة ا١تتعلقة وا١تعلومات،  البيانات معاٞتة خبلؿ من النتائج ٖتديد -6
 . لبلختبار وقابلة

 والنتائج،  ا١تشكلة معاٞتة يف الباحث ٕتربة من ا١تستمدة ، وا٠تاصة العامة التوصيات من ٣تموعة اقًتاح -3
 . السليم اٟتل إذل لوصوؿل ، علمي بشكل ا١تعاٞتة الستكماؿ،  إليها توصل اليت

 والغم بسَ ل  ال ٖتتمل ال ، واضحة علمية وقواعد أسس وفق ، سليمة علمية بلغة تووكتاب البحث صياغة -8
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 خطوات البحث العلمي( 3الشكل )                         

 العلمي بالبحث المؤثر العوامل -اً تاسع

 البحث عنوان تحديد

 أهميته تحديد

 هدافاأل تحديد

 البحث حدود

 

 السابقة الدراسات

 البحث فرضيات

 والمعلومات البيانات مصادر وجمع تحديد

 والمعلومات البيانات معالجة طرق تحديد

 تحديد

 منهج

 البحث

 تحديد

 أدوات

 البحث

 النتائج تحديد

 التوصيات تحديد

 

 وكتابته البحث صياغة

 البحث مشكلة       
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 بُت يربط الذي الطريقُ  ا١تنهجية بارواعت ، والواقع النظرية عن وبُعدىا ُقربػهال ، االجتماعية العلـو ٠تصوصية نظراً 
 البحوث ٣تاؿ يف العلمي البحث يف ا١تؤثرةَ  العواملَ  ٨تصرَ  أف لنا ٯتكن ، والعلماءِ  الباحثُتَ  وتصّورِ  ، الواقع مشاكل

 : التالية بالتساوالت االجتماعية

َعّممَ   التشكيمي -
ُ
 النظرية)  اجملتمعات ّورلتط منطقية كنتيجةٍ  ، االجتماعية النظريات يف واسع نطاؽ على ا١ت

 ( . ا١تاركسية
 ٥تتلف يف مسؤولياهتا لتتحمّ  أخذت ، ا١تنظمات و الدوؿ من الكثَت ألفّ  ، االجتماعية الدراسات مصادر تعّدد -

 . السيادة عناصر من عنصراً  اعُت َ  حىت العلمي، البحث ٣تاالت
 من تفرُضو وما ، وتغطيتها  االجتماعية ألوضاعا ٖتليل ٤تاولة يف ، واسع بشكل اٞتماىَتية اإلعبلـ أجهزة دخوؿ -

 . التشويش أو التمّسمي أو التشّبث أو الرّفض صيغةَ  ُتضفي،  وشعارات ورموز تصّورات

 وذاؾ ، نسبية بصفة إال تصديقٍ  و تسليمٍ  ٤تل   ميُ ت دل اليت ا١تنهجيات حوؿ ، أنفسهم الباحثُت بُت اٞتاري اٞتدؿ -
 النقابات و اٟتكومية اٞتهات إذل اٞتامعات حّيز من هاإخراجِ و  اّ  ، االجتماعية العلـو يف الكبَت التوّسع بسبب

 ا١تيدانية ا١تشاكل من العديد وتطرح ، والّتوّجو البحث يف ا١تسؤولية من بشيء تضطلع أصبحت واليت ، اخل..
 . ا١تعينة

 اجتماعيةٍ  سياساتٍ  َسنّ  إذل فُ تُػَوظ   وثَ البح ٕتعل ، هاػل ا١تطّوعة ا١تنهجيات و االجتماعية البحوث أىداؼَ  إفّ      
 القرار، أصحاب أو اإلدارةَ  دُ تُػَزو   أصبحت ، الصورة تلمي يف البحوث منها تنطلق اليت الفرضياتِ  ألفّ  وذلمي ،  ٤تّددة
 وقدرةِ  ، ّددةا األىداؼ بُت ُمثمرٍ  تناغم عن البحث إذل ا١تنهجيات فيو  لت ٦تّا ، أ٫تّيةً  أقل   النظريةُ  االعتباراتُ  إذِ 

 . وسياسية وثقافية أدبية و مادية ٣تامبلت إذل بالبحث أَّدى ٦تّا ، اّٗتاُذىا الواجبُ  للقرارات وَتَصّورٍ  ، تقّبلها على الواقع

 دعػا..  والتكػرارَ  اهلليػةَ  ُتَكػّرسُ  ِحرفةٍ  و صناعةٍ  إذل ، ما مشكلة لفهم ا١تبتكرة الوسائل َطور من ا١تنهجياتِ  نقلَ  إفّ 
 :  إذل تصنيفها إذل

  ٍفهػم١تواصػلة  ، متواصػبلً  ابتكػاراً  أو مستمراً  َخلقاً  ا١تنهجيات من ٬تعلوف الذين ، األكادٯتيُت للباحثُت يُوَكلُ  صنف 
 . العلمي التقدـ يرتكز ىؤالء وعلى ، ا١تطروحة القضايا

  ٍصف و ٣تّرد إذل ىنا ا١تنهجّية تتقّلص لذا ، وا١تألوفة الناٚتة ا١تنهجياتِ  ٮتتار صنف (ٔ). 

ـَ  ١تا واستناداً   :  التالية النقاط في االجتماعية العلوم في البحث مشكالت حصرُ  ٯتكنُ  تقّد

 .  االجتماعية العلـو يف وا١تصطلحات ا١تفاىيم دّقة عدـ -ٔ
 .  الّذاش للتفسَت االجتماعية اٟتقائق خضوع -ٕ
 .  السلوكية و االجتماعية ا١تواقف يف التحّكم صعوبة -ٖ
 . ُمَعّينُت مكافٍ  و بزمافٍ  االجتماعية الّظواىر و التجارب ارتباط -ٗ
 .  والسلوكية االجتماعية الدراسات يف وا١توضوعية الذاتية -٘
 يف عليهػا التغلّػبُ  نُ كػٯت ا١تشػاكل وىػذه ، والنوعيػة الكميػة القيػاس ؽبطر  والسلوكية االجتماعية الدراسات عبلقة -ٙ

  :(ٔ) اهلش يف وتتمّثلُ  منهجية قضايا منها تتفرّغ ، عامة سياسة وضع
 ٢تا البحث طرؽ وتطويع األىداؼ وٖتديد ا١تواضيع اختيار  . 
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 معهم يتعامل الذين واألفراد واجملموع البحث ٔتوضوع الباحث عبلقة  . 
 القرار بأصحاب الباحث عبلقة . 
 متناسقة منظومة يف إدراجها وضرورة ، بعضاً  يبعضها البحوث عبلقة  . 

 مكتب     ,واإلداري     المحاس   بي  البح   وث ف   ي العمم   ي البح   ث من   اى  ,دعي   و ى   اد  – الغن   ا  ابرص    -1
 .53ص ,1992 سعيد بور الحديث , الجالء

 نصػيُبها ليػزداد ، بعضػاً  بعضػها مػن ولتسػتفيد ، البحػوث تكامل لتحقيق ، ٥تتلفة ميدانية منهجيات َتوّخي 
 .  الّدّقة من

 ، وموضػػوعيةً  ِدقّػةً  أكثػرَ  أضػحت حيػث ، ا١تسػتخدمة ا١تنهجيػػات إذل يرجػع ، ّدَمهاوتقػ االجتماعيػة العلػـو ٧تػاحَ  إفّ 
 .األمور ٖتليل يف براعةً  و سيطرةً  أكثرَ  الباحثوف أضحى وبالتارل

 العلمي البحث في البشري العنصر دور -عاشرا 
 يقوـُ  الذي.. ىو  اٟتقيقة يف اإلنسافَ  أفّ  ذلمي ، ومراحلو العلمي البحث وأساسَ  ٤تورَ  البشري   العنصرُ  ٯتّثلُ 
 ومنطقية علمية بصورة ووَضَعها ترَٚتَها اليت الّنتائج إذل وصوالً  ، العلمي البحث مراحل ٥تتلف وتوجيو وتنظيم بتخطيط

 ، البحث عملية إ٧تاز على تساعُده اليت الّصفات من ٣تموعةٌ  الباحث يف تتوفّػرَ  أف البد   لذا القرار، متخذ أماـ
 : يلي ما نذكرُ  الصفات ىذه ومن موضوعية نتائجَ  إذل والوصوؿ

 طالتِ  لو حىّت  ، واالستمرارية بالّص  يتحّلى وأف ، بدأه الذي العمل متابعة على القدرةُ  للباحث تتوفّػرَ  أف ٭تب .1
 . لذلمي البّلزمة الزمنية الفًتةُ 
 صياغة ، العيّنة اختيار ، رةاالستما تصميم كيفية - الّلغة مثل للبحث البلّزمة األساسية ا١تهاراتِ  توّفر .2
 .  وٖتليلها ا١تعلومات ٚتع ، ا٢تدؼ ٖتديد ، الفروض

 

 . ا١تشكلة أو البحث ىذا تناولت اليت واألدبيات ، النظرية واألرضية البحث موضوع حوؿَ  البلزمةَ  ا١تعرفةَ  ٯتتلميَ  أف .3

 القػػّوةَ  ٘تنُحػػو والػيت ، اٟتقيقيػػة اكتشػاؼ يفو  ، البشػػري التقػّدـ عمليػػة يف ، ا١تشػاركة يف رغبػػةٌ  الباحػث لػػدى تتػوفّػرَ  أف .4
تعاَرؼِ  األمورِ  ٖتّدي على

ُ
 . ا١تكتسبة وا١تصاحل عليها ا١ت

 لآلخػػػػرين اٟتكػػػػم وتػػػْرؾِ  ، أعمػػػػاؿ مػػػن أ٧تػػػػَزه ٔتػػػا االفتخػػػػار عػػػن يبتعػػػػدُ  ْتيػػػث ، متواضػػػػعاً  الباحػػػثُ  يكػػػػوفَ  أف ٭تػػػب .5
 . والّصدؽ واألمانة ١تسئوليةوا ، اهلخرين بإ٧تاز اعًتاِفو ضرورة إذل باإلضافة ، ا١تتخصصُت

 . ومناقشتها النتائج عرض ويف البحث تصميم يف واٟتياد ا١توضوعية .6

 باٞترأة الّتحّلي..  الباحث من يتطّلب اهلخرين نقدَ  إفّ .  زمبلئو من اهلخرين ونقدِ  الّذاش الّنقد بروح الباحث َٖتّلي .3
 ! الواقع مع متوافقة غَتَ  الغالبِ  يف أصبحت اليت رالّنظ ُوجهاتِ  لّتحدي ، بالنفس والثقة والعلمية األدبية

 علػػػى القػػػدرةَ  منػػػو يتطلّػػػبُ  وىػػػذا ، األْتػػػاث إ٧تػػػاز يف وا١تشػػػاركة ، اَٞتمػػػاعيّ  العمػػػل يف الرغبػػػةُ  الباحػػػث يف تتػػػوفّػرَ  أف .8
 . الشخصية الّنزوات عن واالبتعاد ، البحث فريق مع واالنسجاـ الّتكّيف

 

 العلمي البحث مستلزمات -عشر إحدى
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 البحػوث أنػواع كافػة بػُت مشػًتكة قواسػمَ  ٙتػةَ  أف   إال ، نفِسػو البحػث لطبيعػة وفقػاً  العلمػيّ  البحثِ  ُمستلزماتُ  تتنوّعُ 
 : التارل نذكر ا١تستلزمات ىذه ومن ، ِقدماً  العلمي البحث لدفع تواُفرِىا من البدّ و  ، العلمية

 . 24ص.  2003  ,   في البحوث االجتماعي طرق القياس الكمي  والنوعي , بوحديب  الوىاب عبد - 1   
 ٟتػػلّ  ، ومػػنهجٍ  وطريقػػةٍ  كأسػػلوبٍ  ، بػػو اإلٯتػػاف إذل أوالً  العلمػػي البحػػث ٭تتػػاج:  العلمــي البحــث بأىميــة اإليمــان .1

 علػػى القػػدرةُ  بيػػدىم ٦تػػن وخاّصػػة ، نتائجػػو تقبّػػل اّ  ومػػن ، واجملتمػػع واألفػػراد ا١تؤسسػػات أمػػاـ ا١تطروحػػة ا١تشػػكبلت
 أمكػػنَ  ، العلمػػي بالبحػػث ا١تػػؤمنُت دائػػرةُ  اّتسػػعت وكّلمػػا ، العملػػيّ  بالبحػػث ا١تتعّلقػػة واإلجػػراءات ، ياالقضػػا تسػػهيل
 .والتطّور التقّدـ إحراز اّ  ومن ، وتنّوعها ْتوثو يف الّتوّسعُ 

 ، فٌ كلِػػػمُ  عمػػػلٌ  ألنّػػو ، فيػػػو واوريػػة األساسػػػية ا١تشػػكبلت مػػػن تُعتػػػ ُ  العلمػػي البحػػػث ٘تويػػلِ  عمليػػػةَ  إفّ :  لتمويــلا .2
 تكػػوفُ  ال قػػد األْتػػاث بعػػض نتػػائجَ  أفّ  وخاصػػة ، البحػػث فريػػق أو للباحػػث تتػػوّفر ال قػػد ، طائلػػة أمػػواؿ إذل و٭تتػػاجُ 
 وحىت واإليدز، السرطاف أْتاث على الّدوالرات مبليُتُ  سنوياً  يُنَفقُ :  ا١تثاؿ سبيل فعلى.  اقتصادياً  ا١تردود مضمونة

 الػّدوؿُ  تسػاىمَ  أف ٭تػب لػذلمي ، سػنوات العمػل ىػذا يسػتغرؽ ورّٔتػا ، إ٬تابيػة ئجَ نتػا عػن البحوث ىذه تُثِمرْ  دل اهلف
 كافّػػة يف معمػػوؿٌ  ىػػو كمػػا ، األْتػػاث ٘تويػػل عمليػػة يف ، والسياسػػية واالجتماعيػػة واالقتصػػادية العلميػػة وا١تؤّسسػػاتُ 

 مػػن األقػػل علػػى% ٔ لعلمػػيا للبحػػث اػػّددةُ  النسػػبةُ  تكػػوفَ  بػػأف اليونسػػكو منّظمػػة أوصػػتْ  وقػػد ، ا١تتقدمػػة الػػّدوؿ
 . للبلد القومي الدخل

 

ؤّىلِ  البشريّ  والعنصرِ  العلماءِ  إعدادُ :  المؤّىل البشري العنصر .3
ُ
 اإلنسافُ  فلوال ، العلمي البحث عناصر أىم من ا١ت

 الطّلبػةِ  رصػدُ  يػتم   حيػث ، األوذل الدراسػية ا١تراحػل مػن عػادةً  البشػريّ  الكادرِ  إعدادُ  ويبدأ ، العلمي البحثُ  كاف ١تا
 كافػػػػػة تػػػػػوّفر إذل باإلضػػػػػافة ، صػػػػػْقِلها علػػػػػى والعمػػػػػل ومهػػػػػاراهتم قػػػػػدراهِتم وتوجيػػػػػو لرِعػػػػػايتهم ، والنػػػػػابغُت ا١تتفػػػػػوقُت

 ( . معنوية ، مادية ، بشرية)  للباحث البلزمة االحتياجاتِ 
 

 الّػػيت ، اٟترّيػػة مػػن سػػعوا منػػاخ يف إال يػػتم   أف ٯتكػػنُ  ال  خػػر، إبػػداعٍ  أي   شػػأفُ  شػػأنُو العلمػػي البحػػث: الحــر المنــاخ .4
 االجتماعيػػة والعلػػـو التطبيقيػػة العلػػـو بػػُت ، العلمػػيّ  البحػػث يف ٪تيّػػػزَ  ال أف ٬تػػبُ  وىنػػا ، وفعػػبلً  قػػوالً  بػػالّتعبَتِ  تسػػمحُ 

 الػػيت والقػػوى وتػػأثَت، ونفػػوذٍ  قػػّوةٍ  صػػاحبةَ  تكػػوف ورّٔتػػا ، العلمػػيّ  للبحػػث ُمعاديػػة عػػادةً  تكػػوفُ  قُػػوى فثّمػػةَ  ، واإلنسػػانية
 يف ، البحػث نتائج من ٗتشى قوى أو ، البحوث ىذه من متضّررة ُقوى إّما ىي ، العلميّ  البحث ضد   دةً عا تقفُ 
 . عليها اعتادت اليت وأفكاَرىا قناعاهِتا هتدـَ  أف

 
جّهػز ا١تكػاف:  مثػل أخػرى ُمسػتلزماتٍ  إذل ٭تتػاجُ  العلمػي فالبحػث ، سػبق مػا إذل باإلضػافة:  أخـرى مسـتلزمات .5

ُ
 ا١ت

 الرافػدَ  تُػَعػد   الػيت والشػركات ، ا١تتخّصصػة وا١تعاىػد ، للبحػث الرافػد واٞتامعػات ، ا١تتخّصصػة وا٢تيئات ، ومستلزماتو
 . العلمية للبحوث األساسي ا١تاديّ 

 العربي الوطن في العلمي البحث واقع -عشر اثنا
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 ا١تسػتقبل مػن وا٠تػوؼ بالقلق اساإلحس يتجاوزَ  أف يستطيعُ  ال ، العريب الوطن يف العلمي البحث ١تسَتةِ  ا١تتتّبعَ  إفّ 
 ، الكػوف أسػرار مػن العديػد عػن للكشػف،  واسػتخدامها التكنولوجيػا ٨تو،  الصناعية الّدوؿ تسابق من يرى ١تا وذلمي ،

 : التالية النقاط نستعرض ذلمي ضوء ويف ، والقضايا ا١تشكبلت من العديد ٟتلّ  وتسخَتىا

 مليػػوف ٕ٘ إذل ٜٓٛٔ عػػاـ دوالر مليػػار ٛٔ مػػن العربيػػة الػػدوؿ ٚتيػػع يف التعلػػيم علػػى العػػاـ اإلنفػػاؽ ارتفػػاع -1
 الناتج من% ٙ.ٚ التعليم على اإلنفاؽ نسبة وبلغت ، التسعينات يف اٟتجم ٢تذا مقارباً  واستمراره ، ٜٜٓٔ عاـ دوالر

 مقاربػػػػةً  النسػػػبة ىػػػػذه وتعتػػػ  ، ٖٜٜٔ عػػػػاـ% ٖ.٘ إذل اّ  ٜٜٔٔ عػػػاـ% ٘.٘ إذل وا٩تفضػػػػت ،ٜٜٓٔ عػػػاـ القػػػومي
 الثػػػػاين ويف% ٘٘    األوؿ يف بلغػػػػت حيػػػػث ، الناميػػػػة الػػػػدوؿ يف مسػػػتواىا عػػػػن ومرتفعػػػػة الصػػػػناعية، الػػػػدوؿ يف ثيبلهتػػػا١ت

 خاصػػػة األخػػرى اإلنفػػاؽ أوجػػو مػػػع العربيػػة الػػدوؿ يف التعلػػيم علػػػى العػػاـ اإلنفػػاؽ نسػػبةِ  مقارنػػػةَ  فػػإفّ  ذلػػمي ومػػع% ٔ.ٗ
 مػن% ٖ.ٓ حوارل العربية الدوؿ يف وسطياً  بلغ فقد العلمي البحث على اإلنفاؽ أما ، منخفضةً  ٧تدىا منها العسكرية
 علػى اإلنفػاؽ ؿَ معػد   فػإفّ  ا١تثػاؿ سػبيل وعلػى.    ا١تتقدمػة الصػناعية للػدوؿ% ٘.ٕ ْتػوارل مقارناً  اإلٚتارل القومي الناتج
 كمتوسػػط اميػةالن الػدوؿ ويف ٕٕ.ٕ فرنسػا ويف القػػومي، الػدخل   مػن ٕٙ.ٕ بلػغ ا١تتحػػدة الواليػات يف العلمػي البحػث
 يف والتنميػػة البحػػوث نشػػاطات علػػى لئلنفػػاؽ النسػػيب الضػػعفُ  ذلػػمي مػػن وُيبلَحػػظ(  ٔ)  التسػػعينات عقػػد يف% ٘ٗ.ٓ
 . العربية الدوؿ

 يشػّكل ٦تػا ، الناميػة الػدوؿ مكتبػات أغلػب يف والتبويػب األرشػفة وضػعف ، العلميػة وا١تراجػع ا١تعرفػة مصػادرِ  قّلة -1
مّيز، البحث يف راالستمرا أما رئيسيةً  عقبةً 

ُ
 ا١تتخّصصػوف ٬ُتريهػا الػيت واألْتػاث الدراسػات نتػائج إذل ٭تتػاجُ  فالباحثَ  ا١ت

 .  ا١تعريفّ  حقلو يف
 العػريب اجملتمع أفراد من كبَتة لنسبةٍ  ، للتفكَت وسيلةً  األسطورةُ  مازالت:  وا٠ترافة األسطوري الفكر نتشارا - ٕ

ـِ  ُرغػػم قائمػاً  الفكػرُ  ىػذا يػزاؿ وال ، وأحػػداثها والطبيعػة اٟتيػاة مظػاىرِ  لتفسػَت ،  وٯتكػػن ، وانتشػارىا العلػـو تقػّد
 ا٠ترافػػػػة)  الظػػػػاىرات ىػػػػذه مثػػػػل مػػػػن ٗتلػػػػو ال ا١تتقّدمػػػػةَ  اجملتمعػػػػاتِ  أفّ  يف..  تكُمػػػػنُ  حقيقػػػػة إذل اإلشػػػػارة ىنػػػػا

 الناميػػة وضػػػع الػػدوؿ يف الواقػػع عليػػو ىػػو مػػا تعكػػس،  عاّمػػةً  حالػػةً  ُيشػػّكلُ  ال انتشػػاَرىا أفّ  إالّ  ،(  واألسػػطورة
 الوطنيػة السياسػاتِ  غياب وا١تشكبلتِ  ، العلمي للبحث وا١تستقبلية الّصحيحةَ  الطريقَ  تُػَوّضحُ  ، اسًتاتيجياتٍ 

 يعتػ وىذا كلو  ، الباحثُت وإعانة ، تُبحث أف ٬تب اليت على قادرةٍ  وطنيةٍ  سياسةٍ  غيابَ  إفّ : العلمي للبحث
 عػن البعد كل اً بعيد ، واالنتقائية الفردية البحوث ٨تو الباحثُت وّجوت إذل ويؤّدي ، العلمي البحث أماـ عائقاً 
 إفْ  العلمػي للبحػث العامػة السياسػات رسػم يف البػاحثُت اشػًتاؾ عػدـ إذل باإلضػافة،  اجملتمػع احتياجػات واقع

 .ُوِجَدتْ 
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 .ٛٙ، صٜٜٚٔير، فوزي عبد ا العكش، مرجع سابق، ٣تلة تشرين، سوريا، اإلنفاؽ على البحوث والتطو  -ٔ
 
 

 ا١تتواضػػػعة البحثيػػػة ا١تراكػػػز يف العلمػػػي ا١تنػػػاخَ  أفّ  القػػػوؿ ٯتكػػػن: العلمػػػي للبحػػػث ا١تناسػػػب العلمػػػي ا١تنػػػاخ غيػػػاب - 1
 والعلميػة الفكرية الّلقاءات لغياب وذلمي ، ا١تطلوب با١تستوى والفكري العلميّ  اإلنتاج على ُيشّجعُ  ال ، واٞتامعات
 باإلضػافة ، ا١تشًتؾ اٞتماعي العمل وغياب.  متعّددة ألسباب الواحد االختصاص ابأصح بُت وا١تثمرة ، اٟتقيقية
 .واالجتماعية اإلنسانية العلـو يف وخاصة ، ا١تيادين بعض يف الفكرية اٟتريّات لتقييد

 
 العلمي البحث مخاطر -ثالثة عشر

 العلمي البحث ٦تارسة عند ، االعتبار بعُت ىاأخذَ  الباحث على ٬تب يتالّ  ، ا١تخاطرِ  بعضُ  وفُ تكتنِ  العلمي البحث إف
 (ٔ):  ا١تخاطر ىذهمن  .
 ناقصة أدلة على قائمةً  النتائج تكوف وبالتارل ، با١تشكلة ا١تتعلقة اٟتقائق ٚتيع على اٟتصوؿ الباحث ةاستطاع عدـ ( ٔ
 العوامل بعض الباحث وإ٫تاؿ،  ا١تبلحظة يف ةقّ الدّ  عدـ ( ٕ 
 ا١تبلحظات يف يةوالعلم ا١توضوعية عدـ ( ٖ 
           بٕتنّ  الباحث على لذلمي استناداً .  معينة حدود ضمن التفكَت أو ، اٞتامدة التفكَت ٪تاذج عن ا٠تروج عدـ ( ٗ  
 .  للدراسة توقعةا١ت غَت والنتائج ، اٞتديدة ا١تواقف يتقبل فأو  ، النماذج ىذه مثل

 (العلم ىدؼ) اٟتقيقة اكتشاؼ عدـ وبالتارل ، الباحث يضعو الذي للفرض ا١تضادة األدلة ٕتاىل ( ٘

 والنتيجة السبب إعبلف توفيق أو مطابقة يف الدقة عدـ ( ٙ

 .مثَتة بنظرية األخذ سرعة نتيجة أو لتأييدىا كاؼ دليل وجود عدـ من الرغم على،   النتائج إعبلف يف السرعة ( ٚ

  عيةاالجتما و الطبيعية العلوم بين التفاعل نمذجة - عشر أربعة
 أفّ  إال.  التقّدـ يتحّقق و ا١تعرفة معو تًتاكم ، عقبلنياً  نشاطاً  العلم اعتبار على ، اختبلفهم على العلم فبلسفةُ  اتّفق لقد

Thomas Khun(ٕ العلػػـو تػػاريخ يف االنقطػػاع ٟتظػػات علػػى أّكػػدَ  إذ ، ا١تفهػػـو ىػػذا علػػى الّشػػمي بظػػبلؿ ألقػػى ، 
 : أ٫ت ها عّدة مراحل يف دوريّ  بشكل ٯتر   العلمَ  بأفّ  يقوؿ ولذلمي ، ٯتةالقد األفكار ٤تل   جديدة أفكار وظهور

 . السائدة النظرية ْتسب ٪توذجاً  ٯتّثلُ :  العادي العلم مرحلة -أ

 .وا١تشاىدات السائدة النظرية تنبؤات بُت ، التناقضاتُ  تًتاكم عندما تظهر اليت:  العلمية األزمة مرحلة -ب

  اٞتديػد العػادي العلم مرحلة إذل أثُرىا يعودُ  ، جديدة نظرية طريق عن التناقضات ٖتلّ  اليت:  ةالعلمي الثورة مرحلة -ج 
 : نقوؿ وعنها

 



 
 

49 
 

 
 
 
 
 

 ٚٙص ٜٜٚٔ رفوزي عبد ا العكش مرجع سابق ٣تلة تشرين سورية اإلنفاؽ على البحوث والتطوي -( ٔ) 
     
 

 حػىت غمػوض مػن علػقَ  مػا إزالػة و ، النمػوذج إطػار يف العلمػي لالعمػ إتقػاف علػى ا١ترحلػة ىػذه يف النشػاط يقتصر       
 تػدخل ، شػرحها عػن السػائد النمػوذج إطػار يف اػاوالتُ  وتعجػز الّشػاذة الّظواىر تتكاثرُ  وعندما ، مكانتها تتقزز
 ، العقػبلين العلمػيّ  النشػاطَ  بأفّ :  القوؿ كون توماس حاوؿ قد. بالّثورة إال لتجاوزىا سبيل ال اليت األزمة مرحلةَ 

 من ا٠تضم   ىذا أّدى لقد.  َوحَدتو أو وومصطلحا ت مفاىيمو دقة أو ، العلم تراكمية شأف يف السائدةَ  للّتصوراتِ 
 :  اهلش إنكار عدـ إذل العقبلنية و الرفض و التأكيد ٤تاوالت

 .  الطبيعية الظواىر ببعض بالّتنبؤ الباحثُت قدرة -
 . سبق ٦تا أفضلَ  بدرجات الظواىر بعض يف التحّكم على الباحثُت قدرة -
 ، وكافيةً  مقبولةً  تكوف قد النظريات أف اعتبار على ، ٢تا رافضاً  كاف البعض أف رغم،  العلمية الواقعية مفهـو ظهور -

 . العادل يف ٬تري كما للكلمة ريفّ اٟتِ  با١تعٌت صادؽ تقرير أهنا روفيَ  الواقعيُت ولكن ، بالتجربة زةعزّ ومُ 

 طريف على جديدين ٣تالُت الطبيعي العلم أماـ فتح،  اليقُت عدـ ـوومفه ، الكمّ  وميكانيكا النسبية النظرية ظهور -
 :٫تا نقيض

 . فيو ٬تري ما وحقيقة الكوف ، ومنشأ  السماوية األجراـ مستوى على الكونية العمليات -1

 يف ا١تتناىية يماتواٞتس ، ومكوناهتا الذرة ، ومنشأ  السماوية األجراـ مستوى على الصغرى ادلو الع -2
 . يـو بعد يوماً  تتكاثر واليت،  الصغر

 وذلمي(( الفراغ يف الضوء سرعة)) الفيزيائية الثوابت مفهـو ىو ، ٘تاماً  جديد بشيء التطورات ىذه أتت لقد
 الثابت مفهـو وجود عدـ إذل أشاروا العلماء من الكثَت أف رغم،  العامة النسبية للنظرية أينشتاين صياغة عند
 ٯتكن ال اليت ، االفًتاضات من منظومةً  اهلف نوكو  يعدو ال العلم فأب القوؿ ا١تألوؼ من يعد دل ٢تذا ، لكوينا

 ٪تلمي ال إننا( ٔ( )(بالنك ماكس)) قوؿ بعد خصوصاً  الواقع مع للتعامل هاصبلحيتُ  حيث من إاّل  تدبَتىا
 أمر وأنواعها أشكا٢تا بكل ا١تعرفة فأب)) يناد( ٕ) ((فايرأبند)) ما  طبيعي قانوف أي وجود فًتاضيف ا اٟتق
 ((.مشروعة اهلراء ٚتيع فأو   نسيب

 ، متعددة ٪تاذج يف ذلمي ٕتلى حيث ، االجتصادية والعلـو ، الطبيعية للعلـو ٪تذجةٍ  عملياتِ  اهلف العادل يشهد -4
 اٟتيوي وايط صادياالقت النشاط ٣تاالت بُت التوفيق تناولت اليت وا١تقاالت،  والبحوث ا١تؤ٘ترات خبلؿ من
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 كما ، والطبيعية (االجتصادية) البشرية النظم بُت ا١تتبادلة التفاعبلت ولنماذج ا١تفاىيمي اإلطار يلي وفيما. 
  : التارل بالشكل موضح ىم

 

 

  ٚٙص - ٜٜٚٔ -اإلنفاؽ على البحوث والتطوير ٣تلة تشرين -فوزي عبد ا العكش  -( ٔ)
                                                                                              ٛٙمرجع سابق الذكر ص -(ٕ) 
   

  الطبيعية النظم مع التفاعالت                      ( المادية )  الفيزيائية العمليات        
 

 

 

 

 

 

 
 (والطبيعة البشرية النظم بُت ا١تتبادلة التفاعبلت لنمزجو يا١تفاىيم الشكل  ) اإلطار          

 النموذج على االعتماد من بدالً  ، ٬تايباإل النموذج ((االجتصادية))والعلـو الطبيعية العلـو بُت النمذجة نتائج من ولعل
 ذلإ ، عاـ وبوج ٬تابيةاإل النظرية هتدؼ حيث( ٕ)watts u .  Zimmermen  اولة ىذا قاد وقد.  ا١تعياري
 النظرية تتكوف. و  للمحاسبة عامة نظرية وضع يف وإنػها ٤تاولة ، فيو نعيش الذي بالعادل والتنبؤ وٖتليل وتفسَت وصف

:  وثانيهما ، الدراسة ٤تل بالظاىرة والتنبؤ وتفسَت لشرح النظري التحليل يف يتمثل أو٢تما : جانبُت من ٬تابيةاإل
 إذل النظرية ىذه وهتدؼ . التجربة إجراء عند الباحث توقعوي ماع  عبارة يىو .   يةاإلحصائ الفروض ٖتديد يف يتمثل
 التساوالت  منها نذكر ااسبية القضايا من معينة نوعية على اإلجابة

 

 السكان

 االستهالك

 والتجميع التصنيع

 الموارد صناعة

 نسق

 التفاعل

 عمليات

 القرار

 صحية تأثيرات

 موارد تأثيرات

 التبديد

 الموارد قاعدة
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 ٕٓٔٓسنة  نوفم  االجتماعية للعلـو الدولية والطبيعية اجمللة البشرية النظم بُت الفاعل روبنسوف،٪تذجة جوف -ٔ-
 للمحاسبة اجمللة ا٬تابية نظرية تطوير يف الوكالة تكلفة نظرية استخداـ ،٨تو إٝتاعيل الصادؽ ٤تمد زكريا - (ٕ) ٗٔص 

 ٕٙٔ ص ٜٗٛٔ سنة،ٕ طبعة طنطا التجارة جامعة كلية-والتمويل  للتجارة العلمية

 
   األخرى ؟ البدائل و٘تهل ، معينة ٤تاسبية بدائل ةاا١تنش ٗتتار١تاذا  -ٔ  
 تآا١تنش لتفضّ  بينما،  األسعار ارتفاع ظل يف ، التارٮتية بالتكلفة أصو٢تا تقوًن تآا١تنش بعض لتفضّ  ا١تاذ -ٕ 

 األسعار ؟ تقلبات ٔتحاسبة األخذ األخرى
 ؟ ا٠تارجي التدخل دوف نفسهمبأ بية٤تاسَ  معايَتَ  وضع بوفااسِ  ليفضّ  ١تاذا -ٖ 

 :للمحاسبة اإل٬تابية النظرية يوضح شكل ىذاو 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإليجابية النظرية

 :وتشمل القضايا 

 . التعاريف -
 . التابع المتغير -
 . المستقمة المتغيرات -
 مع تغيراتالم هذه يربط الذي المنطق -

  الوكالة
 

 

 اإلحصائية الفروض

      وفهم وتحميل تنظيم
  البحث محل بالظاىرة التنبؤ البحث موضوع  الظاهرة

 تطبيقية دراسة
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 (ٖ) اإل٬تابية النظرية جناحي يبُت شكل

 

 الثالث الفصل                                   

 العلمي البحث مناىج

 

 يتناول ىذا الفصل الفقرات التالية.

 العلمي البحث منهج خصائص    -    أوال
 العلمي البحث مناىج أنواع     -    نياً ثا

 معايَت تصنيف مناىج البحث العلمي     -   ثالثا
 التارٮتي ا١تنهج    -   رابعا 
 ا١تنهج الوصفي   -  خامساً 
 التجرييب ا١تنهج  - سادساً 
 مقارنة ١تناىج البحث العلمي    -   سابعا
 اختيار منهج البحث يف العلـو االجتماعية     -  ثامنا

 

 

 

 
                                                           

3 Watts. R. and Zimmrman , J, Tovards a positive theary of the Determunation of lecauntins standards 

the Accounting jan 1978 pp 112-133.  
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 لثالثا الفصل                                  

 العلمي البحث مناىج

 المقدمة
 للوصوؿ وعرضها ، وٖتليلها أفكاره لتنظيم ، ْتثو ٧تازإل الباحث يعتمده،  تنفيذوال للتفكَت أسلوب ىو العلمي ا١تنهج
 تؤدي اليت ،ا١تتبلزمة  ا٠تطوات من ٣تموعة وفق ذلمي ويتم . الدراسة موضوع اٟتدث أو ة ،الظاىر  حوؿ حقائق إذل
 األىداؼ بصياغة مروراً  البحث مشكلة ٖتديد وىي،  األوذل با٠تطوة ا١تنهج يبدأ حيث . التالية ا٠تطوة إذل منها كل

 النتائج عرضل ذلمي يف ا١تستخدـ وا١تنهج ، معاٞتتها وطرؽ ، البيانات ومصادر ، واٟتدود األبعاد وٖتديد ، والفرضيات
 واضح ٤تدد أسلوب على يقتصر ا١تنهج فإ حيث .. سلوبواأل ا١تنهج بُت التفريق ٯتنكن وىنا . التوصيات واقًتاح ،

 لدراسة ، استخدامو ا١تمكن األسلوب أو ا١تنهج ٖتديد إف. ا١تتماثلة ا٠تصائص ذات األساليب من ٣تموعة أو،  و٦تيز
 البحث وأساليب مناىج أف أي . الدراسة قيد اٟتدث أو ةالظاىر  و٤تتوى بطبيعة مرىوف ، معُت حدث أو معينة ةظاىر 

 لدراسة يصلح ال قد ، معينةة ظاىر  لدراسة منها يصلح وما،  ا١تدروسة األحداث أو الظواىر باختبلؼ تتمايز العلمي
 دراسة إمكانية يعٍت ال ذلمي أف إاّل  . حدث أو ةظاىر  لكل الذاتية وخصائص طبيعة الختبلؼ وذلمي ، أخرى ةظاىر 
 ال ، األحداث أو الظواىر بعض أف إذل اإلشارة جوبو  مع،  أسلوب أو منهج من أكثر باستخداـ حدث أو ةظاىر 
 خبلؿ من،  عليها التعرؼ أو ٘تيزىا ٯتكن العلـو من الكثَت ف٤تدد. أل منهج أو أسلوب باستخداـ إال تدرس أف ٯتكن
 .اسةالدر  يف تبعم علمي منهج أو بأسلو  خبلؿ من وطبيعتُ  دُ د  ٖتُ  العلـو من اهلخر والبعض . العلمية البيانات طبيعة

 العلمي البحث منهج خصائص -أوال 
 : (ٔ) شباهل إٚتا٢تا ٯتكن وا١تيزات ا٠تصائص من ٔتجموعة،  أنواعها اختبلؼ على العلمي البحث مناىج تشًتؾ
 .العلمية واٟتقائق ا١تبلحظة على القائمة ، والعمل التفكَت طريقة يف التنظيم - ٔ

 . ا١تتتالية البحث خطوات تنفيذ يف والًتابط التسلسلية -ٕ
 .الشخصية وا١تيوؿ والذاتية والتحيز ا٠تصوصية عن والبعد ا١توضوعية -ٖ 

 ٦تاثلة وشروط ظروؼ ضمن ولكن العلمية ا١تناىج باستخداـ ، وزماف مكاف أي يف البحث نتائج اختيار إمكانية - ٗ
 .ا١تدروسة ةالظاىر  نتائج ٟتدوث ،
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 . ٦تاثلة أحداث أو ظواىر عن ٘تخضت اليت ، األحداث أو الظواىر معاٞتة - ٘

 .ا١تستقبل يف الدراسة قيد ، األحداث أو الظواىر عليو ستكوف ١تا تصور وضع أي ..التنبؤ على القدرة - ٙ 
 
 ٕٔ ص..ٜٚٚٔفيا لعلـو االجتماعية . العلمي البحث بوزمبلوه. أسالي ،فوزي غرابيو (ٔ)  

 

 العلمي البحث مناىج أنواع -نياً ثا
 نوأ رغم ، العلمي البحث مناىج لتصنيف ، ٤تددة معايَت ٖتديد يف واٟتاضر ا١تاضي يف حثوفالبا اختلف لقد
 ..  تصنيفها يف فلِ اختُ  فإو  ، األنواع ىذه من كثَت على إٚتاع شبو يوجد

 (ٔعرض لبعض التصنيفات ١تناىج البحث العلمي ) وفيما يلي     

 :إلى العلمي البحث مناىج ماركيز صنف -1

 لتارٮتيا ا١تنهج  - أ

 التجرييب ا١تنهج - ب

 الفلسفي ا١تنهج - ت

 ا١تسحية الدراسات منهج - ث

 اٟتالة دراسة منهج - ج

 االنًتويولوجي منهج - ح

  :إلى العلمي البحث مناىج ويتني صنف كما -ٕ
 النمو وتتبع،   الوظائف وٖتليل ، اٟتالة ودراسة ، ا١تسحية الدراسات منهج ويشمل ..   الوصفي ا١تنهج - أ

 . ا١تكتيب والبحث والتطور

 ا١تنهج التارٮتي  - ب

 ا١تنهج التجرييب - ت

 ا١تنهج الفلسفي  - ث

 ا١تنهج التنبؤي  - ج
 االجتماعي ا١تنهج -ح

 اإلبداعي هجا١تن -د

 :إلى العلمي البحث مناىج جودستكاتس صنف وقد -3
 التارٮتي ا١تنهج - أ

 ا١تنهج الوصفي - ب
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 التجرييب جا١تنه - ت

 اٟتالة دراسة منهج - ث

 منهج دراسة النمو والتطور  - ج

 ٙٛٔ_ٔٛٔ ص .ٕٔٓٓتاسعة . ةاألكادٯتية. الطبع. ا١تكتبة ومناىجو العلمي البحث وؿأص بدر اٛتد(ٔ

،  الباحثُت معظم وأْتاث دراسات يف بآخر أو بشكل طبقت ، العلمي البحث ١تناىج وغَتىا التصنيفات ىذه
   ولقد ، التصنيف عملية عليها ٘تت اليت،  للمعايَت توضيح أي دوف ٥تتلفة وطرؽ بأساليب صنفت ولكنها
 :التالية ا١تعايَت وفق السابقة ا١تناىج تصنيف

  البحث العلمي معايير تصنيف مناىج -ثالثا
  العلمي األسلوب/المنهج طبيعة -1

 اٟتدث أو الظاىرة ١تشكبلت وشاملةٍ  منظمةٍ  ١تعاٞتةٍ  ، ومقوماتو أسسو لو واضح بإطار يتميز نظرياً  ا١تنهج يكوف كأف
 ا١تنهج" ا١تثاؿ سبيل على ا١تناىج ىذه ومن. للتطوير إتاه إ٬تاد مع،  اٟتقيقية النتائج إذل للوصوؿ ، الدراسة قيد

 . "واألخبلقي االجتماعي وا١تنهج الوصفي وا١تنهج التارٮتي

  للمشكبلت وشاملة منظمة ٔتعاٞتة تسمح اليت ، النظرية األسس غياب من عاينفهو ي .. التطبيقي العلمي ا١تنهج أما

 ا١تنهج"  ا١تثاؿ سبيل على ا١تناىج ىذه ومن.   التطوير ٨تو إتاه إمكانية مع ، ٢تا ا١تطروحة اٟتلوؿ ًندتقو ،  ا١تدروسة
 .........ا١تقارف وا١تنهج واإلحصائي التحليلي وا١تنهج التجرييب

 المدروس الحدث أو الظاىر طبيعة -1

 أو ةٍ ظاىر  ْتث يف،  اً بعض بعضها مع ؾتشًت  أف ٯتكن حيث..  العلمي للبحث ا١تناىج تصنيف مشكلة تكمن ىنا
 بالنسبة والعكس،  االجتماعية العلـو يف استخداماً  أكثر النظرية فا١تناىج،  االجتماعية العلـو يف كما ، معُت حدث
 .والتطبيقية العلمية للمناىج

 : يلي كما العلمي البحث مناىج تصنيف يمكن المعايير لهذه واستناداً 
 التارٮتي ا١تنهج -1

 الوصفي هجا١تن -2

 التجرييب ا١تنهج -3
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 احثالب                                                

 

 المشكلة وحدود وأىداف أىمية تحديد
 

 بالمشكلة المتعلقة والمعلومات البيانات وتبويب جمع
    

 بالمشكلة المتعلقة والمعلومات البيانات طبيعة تحديد
 

  
 
  ا
 
 
 

  
 
 
 

 
 بالمشكلة المتعلقة والمعلومات البيانات معالجة   

 

 النتائج استخالص
 

 المستقبل تخص الحاضر تخص الماضي تخص

 الماضي تخص الماضي تخص الماضي تخص

 الواحدة المجموعة تصميم

 المتكاملة المجموعة تصميم
 المتتالية المجموعات تصميم

 الوصفي المنهج التاريخي المنهج التجريبي المنهج

 استقرائي أسلوب

 استنباطي أسلوب

 

 المسح أسلوب
 الحالة دراسة أسلوب

 المقارنة السببية الدراسات أسلوب

 المحتوى تحليل أسلوب
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 التوصيات اقتراح
 

 ونتائجو البحث معالجة طرق وعرض وتوثيق كتابة  
 

 االجتماعية العلوم في تطبيقاً  األكثر المناىج لبعض مبسط شرح يلي وفيما
 التاريخي المنهج -رابعا 

 بتحليل ليقـو ، اٟتاضر يف ٖتدث زالت وما ، ا١تاضي يف ت٘تّ  ، وظواىر حداثأ دراسة على يالتارٮت ا١تنهج زيركّ 
  لتحديد وذلمي،  والظواىر األحداث ىذه ٓتصوص تْ ذَ فّ نػُ  اليت الدراسات ونتائج ، ومعلومات بيانات وتفسَت
 منحتها واليت ، حداثواأل الظواىر هىذ عن ا١تسئولة واألسباب العوامل وٖتديد ، هالػ تعرضت اليت والتطورات التغَتات
 الظواىر ىذه عن،  سابقة ومعلومات بيانات إذل الرجوع أو ، السابقة البحوث نتائج بدراسة ذلمي ويتم .اٟتالية اصورهتَ 

 . واألحداث
 ذلإ الوصوؿ بُغيةَ  ويفسرىا و٭تللها يدرسها بل الظواىر واألحداَث يف ا١تاضي فقط ، فال يص التارٮتي فا١تنهج.. 

 .با١تستقبل والتنبؤ واٟتاضر ا١تاضي فهم على تساعد وتعميمات،  حقائق
 وا١توضوعية كالدقة تودراس يف ، العلمي البحث خصائص تطبيق لو ٯتكن،  التارٮتي للمنهج ا١تستخدـ فالباحث
 ، التارٮتية واألحداث رالظواى بُت العبلقة معرفة إذل ، للوصوؿ وتفسَتىا وٖتليلها البيانات ٚتع يف ، العلمية واألمانة
 ا١تصدر إف. منها واالستفادة تعميمها وبالتارل ، القوانُت استخبلص ا ومن ، بينها فيما السببية العبلقات بتحديد
 على القدرة ٯتلكوف ال ىؤالء كاف فإو  .. األفراد وأحياناً  ، التارٮتية السجبلت ىو،  وا١تعلومات للبيانات  األساسي
 (ٔ) تْ عَ وقػَ  كما، واألحداث الظواىر وصف يف مبالغة أو ٖتيز دوف ، طويلة لفًتة باٟتقيقة االحتفاظ
 لذلمي،  فيها َتأثالت أو عليها والسيطرة الظواىر اسًتجاع من الباحثَ  نُ ٯتك   ال ، للماضي دراستو ْتكم التارٮتي فا١تنهج

 ، العلمية با١تعايَت دقيقةٍ  غَتَ  فما تكو  غالباً ،  يالتارٮت ا١تنهج استخداـ خبلؿ من ، إليها التوصل يتم اليت النتائج فّ إف
 التارٮتي ا١تنهج ذلمي ورغم . والشخصية الذاتية من ءٌ شي وفيها ، جزئية وبراىُتَ  أدلةٍ  إذل وتستند ، كاملة غَتُ  ألهنا
 ، ا١تبلئمة الفروض بوضع مروراً  ، ا١تشكلة بتحديد يبدأ علمي أسلوب خبلؿ من،  اٟتقيقة عن باحث ناقد
 غَت ا١تبلحظة على االعتمادو  ، ا١تنشودة النتائج إذل لوصوؿل ربالبلخت لفروضا وإخضاع،  وا١تعلومات البيانات وٚتع
 . (ٔ) الدقيق والتمحيص للنقد البيانات إخضاع   ما إذا خصوصاً  البحث ، أ٫تية من صال تنق ة ،ا١تباشر 
 ، األحواؿ ٚتيع يف هاوتطبيقَ  هاتعميمَ  أف إال،  حداثواأل اىربالظو   خاصة قوانُت لوضع ااوالت من العديدَ  ىناؾ إفّ 

 التارٮتي ا١تنهجِ  اعتمادَ  إف . كافية تكن دل ا١تستقبليف  تقعَ  أف واتملة اٟتاضر  واألحداث الظواىر لكافة ىاوتفسَتَ 
 أي ، ا١تاضي يف   ما ضوء على ، اٟتاضرة واألحداث للظواىر اٟتلوؿ واكتشاؼ جذور عوتتبّ ،   اسًتداد على
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 العلـو تعتمده ما وىذا ؛ األ٫تية غاية يف أمرٌ  وٖتليلها ونقدىا ، التارٮتية وا١تعلومات البيانات ٚتع على العتمادا
 لقيمتها وفقاً  األحداث تسجيل على تعتمد ا١تالية ااسبة فأ ٧تد ٢تذا،  وتطويرىا ١تشاكلها اٟتلوؿ إ٬تاد يف االجتماعية

 
  ص ٕٓٔٓ والتوزيع للنشر صفار دار العلمي البحث ٤تمد أساليب وغنيم عثماف طفىمص علياف رْتي (ٔ)

 التاريخي المنهجتطبيق  خطوات -1

 : (ٕ) كمايلي وا١تًتابطة ا١تتسلسلة ا٠تطوات من عدد يف التارٮتي ا١تنهج خطوات حصر ٯتكن       

 البعد يراعى أف ٬تب نوأ إال..   لميالع البحث مناىج بُت ٖتديد يف مشكلة دال توج   المشكلة تحديدأ . 

 االجتماعية بالبيئة عبلقة ٢تا ليس واليت ، واقعيةال وغَت ال اقة العناوين وراء الباحث انسياؽ وعدـ ، والزماين ا١تكاين
 يتال واجملتمع لبيئةعلى ا فائدةبال فال يعودا ين ،كبَت  ووقتاً  جهداً  الباحثَ  فيكلّ  قد ذلمي فأل ، باحثلل والعلمية
 .  "ا١تشكلة مافيه تدرس

 أو فرضية ٖتديد من لو البدّ  ... عاـ بشكل ْتثو ٧تازَ إ الباحث يستطيعَ  كي   البحث فرضيات إعدادب . 

  هووتوجّ  ، ووجهتو إتاىو مسار ٖتديد يف الباحثَ  يساعد الفرضَ  فأل ؛ هغَتَ  أو التارٮتي   ا١تنهجَ  اعتمدَ  سواءٌ  ، فرضيات
  لية و  ٚتع ٨تو وجهتو ٖتديد يف ، للباحث بالنسبة البوصلة ٔتثابة ىي فالفروض ، معينة معلومات معٞت

 للدراسات بالنسبة الفروض دتتعد   ما وعادة ،ا١تدروس اٟتدث أو ةبالظاىر  ا١تتعلقة ، وا١تعلومات البيانات معاٞتة
 االجتماعيةَ  األحداثَ  ذلمي أف   ، واحد لسببٍ  موضوعي بشكل ىاتفسَتُ  ٯتكن ال هاأحداثِ  معظمَ  فّ أل ، االجتماعية

 . واحد بسبب ربطها يصعب،  مشاكل عدة من تكوف الغالب ويف ، ومتداخلةٌ  ةٌ دمعق  

 بعيدٌ  ، التارٮتي للمنهج ا١تستخدـ الباحثَ  أف ٔتا    المشكلة حول والمعلومات البيانات جمعج .

 من لو بد   ال لذا ، ا١تباشرة للمبلحظة إخضاعها بيصع وبالتارل ، بدراستها يقـو اليت واألحداث الظواىر عن زمانياً 
 : شباهل إٚتا٢تا ٯتكن واليت ، ببحثو قةا١تتعلّ  وا١تعلومات البيانات مصادر على اعتماده

 أي" ااكم سجبلت – القرارات - ا١تراسيم-القوانُت -الدساتَت" مثل أنواعها ٔتختلف والوثائق السجبلت -1
 . وا١تهنية اٟتكومية اٞتهات عن لصادرةا ، وا١تعلومات البيانات كافة

 ، والدوريات ا١تراجع يف ا١تدونة،  ا١تدروسة واألحداث بالظواىر ا١تتعلقة السابقة الدراسات نتائج -2
 . قةثا١تو  العلمية األكادٯتية اٞتهات عن الصادرة ا١تتخصصة والدراسات

 . معنويةو  مادية من ا١تاضية واألحداث الظواىر عن النإتة والشواىد هلثار -3

 . ا١توثوقية من عالية درجة اتذ ، ا١تاضية واألحداث الظواىر معايشة شخصية مصادر -4
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 للنشر وائل دار ،األردنية ةوالتطبيقية" "اٞتامع وا١تراحل دالعلمي "القواع البحث عقلو منهجية مبيطُت ٤تمد، النصر أبو ٤تمد، عبيدات (ٔ)   

 ٖٓٔ_ٜٕٓ ص وأساليبو وأدواتو مفهومو العلمي البحث ص ٜٜٚٔ

 ٕٛٚ-ٖٕٚ -ٜٜٗٔ-مناىج البحث العلمي يف الًتبية وعلم النفس –ديو يولد  -( فاف دالُتٕ)
 

  مباشرة غَتُ  وا١تعلومات البيانات مصادرَ  أف ، ذلمي شكلةبا١ت تعلقة بالم والمعلومات البيانات نقدد. 

 باعتّ ا ينبغي ٢تذا.  فيها ا١توضوعية عدـ نسبة تزداد تارلوبالدوف الرجوع إذل ا١تصادر األولية .   هاٚتعَ  وأف   خاصة ،
  حصل اليت ، وا١تعلومات البيانات يف العلمي الشمي مبدأ
 لكي ، وا١تعلومات للبيانات التدوين وأمانة وصحة دقة إذل االطمئناف ادؼ ، ا١تدروسة ا١تشكلة حوؿ الباحث عليها
 : مستويُت على النقد زيّ ٪ت فأ ٯتكن وىنا،  صحيحة نتائج إذل النهاية يف يصل

 ، ومصدره نوعو كاف اً أيّ  ، وا١تعلومات البيانات مصدر وأصالة صدؽ مدى من التأكد إذل يهدؼ : خارجي األول

  . مصدرىا ومكاف الوثيقة وزمن ، والكاتب ا١تؤلف شخصية ٖتقيق على زويركّ 

 سواء النقد عملية فإ . الوثيقة ٖتويها اليت يةالعلم ا١تادة ٤تتوى صحة من التأكد على يركز :الداخلي النقد أما

 :ا١تثاؿ سبيل على منها دُ دّ ٨ت علمية وقواعد أصوؿ ٢تا بل ، عشوائية عملية ليست ، داخلية أـ خارجية كانت
 . ومطابقتها صدقها مدى من للتأكد ، وا١تعلومات البيانات على للحصوؿ مصدر من أكثر اعتماد - أ

 . والنقد الدراسةمن  البلـز القدر ىاو إعطا وإ٪تا ، ماتمعلو  أو بيانات أي إ٫تاؿ عدـ - ب

 . الشمولية إذل باإلضافة ، ا١تصدر يف ا١تدونة وا١تعلومات البيانات صياغة يف ا١توضوعية مدى - ت

 . بالمشكلة المتعقلة والمعلومات البيانات تحليل. ج

 والتحكم تفسَتىا على لتساعده ، دراستها يف يرغب يتال ، واألحداث الظواىر أسباب عبتوقّ  الباحث يبدأ ا٠تطوة اذه
 صدقو مدى اختيار إذل ينتقل ا،  ا١تدروس اٟتدث أو للظاىرة البلزمة الفروض أو الفرض صياغة يتم حيث،  فيها
 ىذه قبوؿ إذل يؤدي والذي ، ا١تدروس اٟتدث أو ةالظاىر  حوؿ ، اجملمعة وا١تعلومات البيانات مع ٔتعاٞتتو،  ودقتو

 على تساعدنا اليت ، واألحداث الظواىر تفسَت على مقدرة أكثر ، أخرى فروض إذل التوصل أو،  رفضها أو الفروض
 . اا التحكم

 .توثيق وكتابة البحث .ي
وأ٫تيتها وأىدافها ، واستعراض الدراسات السابقة ا١تتعلقة اا وحدود  ةيشمل توثيق وكتابة البحث .. ٖتديد ا١تشكل

نهج ا١تتبع يف حلها ، وما ٯتيزىا عن غَتىا ، ومن ا وضع الفروض واألدوات ا١تستخدمة البحث ، باإلضافة إذل ا١ت
الختيارىا ، والنتائج اليت   استخبلصها ، نتيجة معاٞتة البيانات وا١تعلومات ا١تتعلقة با١تشكلة ، واقًتاح التوضيحات 
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عتمدة للبيانات وا١تعلومات ، يف معاٞتة ىذه البلزمة ، الستكماؿ البحث يف اجملاؿ العلمي ، مع إدراج ا١تصادر ا١ت
الظاىرة ، وما يتبع ذلمي من مبلحق. لذا ٬تب أف ُيكتَب البحُث بلغة واضحٍة ، وشكل موضوعي غَت متحيز ، وأف 
 نأخذ باالعتبار توفر الدقة واألمانة وا١توضوعية ، يف توثيق وكتابة البحث ، ألهنا تضفي على البحث صفة العلمية .

 
 
 

 أساليب المنهج التاريخي -ٕ
.. لتنفيذ ا٠تطوات السابقة للمنهج التارٮتي ، يستخدـ األسلوب االستنباطي واالستقرائي ، وفيما يلي شرح موجز 

 لكل منها :

 األسلوب االستنباطي : -أ 

أخذ ، و ىذا األسلوب ي(ٔ)ٔتوجب ىذا األسلوب .. يتم التوصل إذل النتائج ، عن طريق استنباطها يف قضايا أخرى 
ا١تدرسة الفعلية على اختبلؼ أنواعها ، حيث ترتكز على الشمي يف مقدرة اٟتواس ، يف كوهنا وسيلة صحيحة لنقل 

األفكار الدقيقة عن العادل ا٠تارجي ، واإل٭تاء بقدرة العقل ، بوصفو ا١تصدر الوحيد للحصوؿ على ا١تعرفة بطبيعة ذاهتا ، 
ومبادئ تكوف إذا استخدمها العقل استخداماً صحيحاً ، نسقاً استنباطياً معتمداً ما لدى العقل من أفكار ومعارؼ ، 

فاعبلً من اٟتقائق ، يع  عن طبيعة العادل بأسره ؛ أي أف ا١تعرفة العقلية تُِعد  اٟتقيقي  ىو العقبلين ، وأف كل عقبلين ىو 
ك ُن العقَل من س  تطور األشياء ، والوصوؿ إذل ويُػَعد  اٟتدُس األداَة األساسية يف االستدالؿ العقلي ، اليت ٘تُ  .حقيقي 

وقد تأثر موقف العقبلنيُت بدقة االستنباط الرياضي ، ٤تاولُت تعميَم ىذا ا١تنهج  (.ٕ)اٟتقائق عن طريق التفكَت اجملرد 
ندنا بطة على ٚتيع نظم ا١تعرفة . وكمثاؿ على ىذا ا١تنهج تقوؿ مقدمة ك ى :كل  البط  أبيُض ،  مقدمة صغرى ع

ي أف صحة النتيجة تتوقف على صحة ا١تقدمات ، فا٠تطأ أحياناً يكمن يف أ،النتيجة "االستنباط" بطتنا بيضاء .
ا١تقدمة الك ى، فالباحث َسل َم بأف كل  البط  أبيض ، وال يعرؼ أف ىناؾ بطاً أسود . و قد يكمن ا٠تطأ يف ا١تقدمة 

، أو قد يكمن ا٠تطأ يف أسلوب القياس و ٯتكن عرض ا١تنهج االستنباطي يف الصغرى اليت الترتبط با١تقدمة الك ى 
 أف نستخدمو يف ا٠تطوة األوذل و الثانية و الثالثة و ا٠تامسة ماٯتكنوىذا  :(ٖ)ااسبة على الشكل التارل 

 ب _ األسلوب االستقرائي
ت التجريبية ، ا١تستمدة وجودىا من الواقع تعتمد على ٣تموعة من اإلجراءا ، إف االستقرار ىو طريقة من طرؽ الفعل

ا٠تارجي ، واليت تنتهي إذل ا١تبادئ العامة أي االنتقاؿ من ا٠تاص إذل العاـ ، و ىذا ما ٯتكن أف نلمسو يف ا٠تطوة 
األوذل والثالثة ، و كذلمي عند ٖتديد ا١تشكلة و األىداؼ و األ٫تية ، و كذلمي ا٠تطوة الثانية ، عند صياغة القروض ، 

 عند معاٞتة البيانات وا١تعلومات ، للظواىر أو األحداث موضع الدراسة الستخبلص النتائج . الرابعةو 
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، اٞتزء األوؿ، ا١تنهج العلمي و أساليب  ٜٜٙٔأٛتد عبد ا١تنعم حسن، أصوؿ البحث العلمي، ا١تكتبة األكادٯتية، ٔ

 .ٕٓكتابة البحوث و الرسائل العلمية، ص 
 .ٜ٘،ص ٜٜٜٔوف ٛتداف، نظرية ااسبة، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الثانية،حسُت القاضي و مأم - ٕ
 .ٕٔٔ، ص ٜٜٛٔمنشورات جامعة حلب، رضواف حلوه حناف، نظرية ااسبة، - ٖ

إف استخداـ االستبداؿ ا١تنطقي .. يهدؼ إذل استقرار نتيجة عامة ، بناء على حاالت ٥تتلفة بشكل متكرر ومنتظم ، 
وىذا كما يف ا٠تطوة الرابعة ،من معاٞتة البيانات وا١تعلومات الستخبلص النتائج .(ٔ)تمرارىا يف ا١تستقبل مع افًتاض اس

 ، ومن ا تعميمها . 
وانطبلقاً ٦تا سبق .. ٧تد أف ا١تنهج التارٮتي يتطلب تفكَتاً استنباطياً ، وذلمي عند  اختياره حوادث أو ظواىر ٤تددة ، 

كلة والفرضيات ، وكذلمي يتطلب منهجاً استنباطياً ، عند معاٞتة البيانات وا١تعلومات ، اليت لُنحد َد على أساسها ا١تش
ٗتّص الظواىر و األحداث ، مبنيًة على مبلحظات ُمَوثّقة ، وبالتارل استخبلص النتائج  ، ومن ا تعميمها  .. والذي 

 قد تكوف ٠ت ة الباحث فيها حيزاً اليستهاف بو .

 لوصفي المنهج ا -خامساً 
يهتم ا١تنهج الوصفي بدراسة الظواىر واألحداث ، كما ىي من حيث خصائُصها وأشكا٢تا ، والعوامل ا١تؤثرة يف ذلمي  

. فهو يدرس حاضر الظواىر واألحداث عن طريق توصيفها  ، مع ٚتيع اٞتوانب واألبعاد ، ويهدؼ الستخبلص 
الظواىر واألحداث ، وكذلمي ٖتديد العبلقات مع بعضها ، اٟتلوؿ وٖتديد األسباب ، والعبلقات اليت أدت إذل ىذه 

 والعوامل ا٠تارجية ا١تؤثرة اا ، لبلستفادة منها يف التنبؤ ٔتستقبل ىذه األحداث والظواىر .
ـَ ا١تنهج الوصفي يف العلـو االجتماعية بشكل واسع ، نظراً ١تا يتمتع بو من مزايا  حيث يقـو على رصد  (ٔ)لقد اسُتخِد

الظاىرة أو اٟتدث بدقة ، وبطريقة كمية ونوعية يف فًتة زمنية معينة ، أو لعدة فًتات زمنية ، من أجل التعرؼ  ومتابعة
 على الظروؼ والعوامل اليت أدت ْتدوث ذلمي ، للوصوؿ إذل النتائج اليت تساعد يف فهم اٟتاضر والتنبؤ با١تستقبل.

 خطوات تطبيق المنهج الوصفي  - أ

منهج علمي  خر، حيث ٯتكن إٚتاَؿ  أيالوصفي يف البحث العلمي ، الٗتتلف عن إف خطوات تطبيق ا١تنهج 
 ا٠تطوات يف تطبيق ا١تنهج الوصفي بالتارل : 

 ٖتديد ا١تشكلة وصياغتها  - أ

 وصف القروض وتوضيح األسس اليت بُنَيْت عليها  - ب

 ٖتديد البيانات / وا١تعلومات اليت ٬تب ٚتعها  - ت

 در ا١تختلفة وباألساليب اليت   ٖتديدىا ٚتع البيانات وا١تعلومات من ا١تصا - ث

 تنظيم البيانات وا١تعلومات وٖتليلها وتفسَتىا  - ج
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 حصر النتائج واالستنتاجات وصياغتها  - ح

 
 

 ٘٘. صٜٜ٘ٔمهدي ، نظرية ااسبة .  عباسالشَتازي  -ٔ
 وضع التوصيات ا١تناسبة  - أ

، وتوثيقها ومعاٞتتها للظواىر أو اٟتدث ،  يقـو عمل ا١تنهج الوصفي .. على ٖتديد وٚتع البيانات وا١تعلومات
 وعرضها بعد استخبلص النتائج ، ومن ا ٖتديد التوصية اليت تساىم يف التحليل والتفسَت ، ويف تراكم وتقدـ ا١تعرفة .

 أساليب المنهج الوصفي  - ب

ُتستخدـ من قبل لتنفيذ البحوث العلمية وفق ا١تنهج الوصفي .. ٙتة ٣تموعة من أساليب البحث العلمي ، اليت 
خلفياهتم العلمية والثقافية  ؼالباحثُت ، رغم أنو اليوجد اتفاؽ عاـ بُت الباحثُت  حوؿ كيفية تصنيفها ، نظراً الختبل

وخ هتم العلمية . وسنحاوؿ فيما يلي : التعرؼ على أىم ىذه األساليب على الصعيد النظري ، مع إيراد أمثلة 
 توضيحية لذلمي .

 لدراسات المسحية / أسلوب المسح / ا -1

يقـو على التجميع ا١تنظ م للبيانات وا١تعلومات األولية  البلزمة ، عن ظاىرة أو حدث ما لتزويد اإلدارة ، الٗتاذ قرار 
ما  ، بعد فهِم وٖتليل سلوؾ اجملتمع .وإف ما ٯتيز أسلوب ا١تسح .. ىي إمكانية ٚتع كمية كبَتة للبيانات وا١تعلومات 

دث ، من أجل مساعدة الباحث يف الوصوؿ إذل نتائج علمية ، بِنَسٍب قليلة من ا٠تطأ ، وبالتارل ، عن ظاىرة أو ح
 ٯتك نو من تعميم النتائج ، على ٣تتمع الدراسة . 

 ( ٔ) .. إف األسلوب من البحث يهدؼ إذل
، لتحديد ا٠تصائص  وصف الوضع القائم للظاىرة واٟتدث ، با١تقارنة مع مستويات ومعايَت ٤تددة علمياً ومهنياً  -

 الدقيقة ٢تما .. وبالتارل ٖتديد إتاىات التطور .

 ٖتديد الوسائل واإلجراءات ، اليت من شأهنا ٖتسُت وتطوير الوضع القائم للظاىرة أو اٟتدث ا١تدروس . -

شاكل إف الدراسات ا١تسحية تعت  أداًة مهمة ، للحصوؿ على البيانات وا١تعلومات البلزمة للتخطيط  ، وحل ا١ت
االجتماعية واإلدارية بشكل خاص ، ولتقدًن معلومات على َقْدٍر من الواقعية عن الظاىرة  أو اٟتدث ا١تدروس ، دوف 

 ٖتيز وبعيداً عن البلموضوعية  ، وبالتارل ٯتكن الباحث من تعميم نتائجو على اجملتمع ا١تدروس . 

 :  حالمس أسلوب عليها ق  طب  ومن األمثلة التي يمكن أن يُ 

 الشركات ا١تسا٫تة يف سوريا دراسة مسحية لواقع ومقًتحات تطويرىا 

  دراسة مسحية لواقع ا١تراكز البحتة يف اجملتمع السوري و فاؽ تطويرىا 
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 راسة مسحية ١تشكبلت التعليم العارل يف اٞتامعات السورية اٟتكوميةد 
 

 ٛٚص .ٕ٘ٓٓ. مناىج البحث العلمي .. عدنافعوض  -ٔ

  األساسيقات اإلدارية يف قطاع التعليم لمعو لدراسة مسحية 
  حلبدراسة مسحية ١تشكبلت التدريس يف جامعة 

 تي:ما معوقات تطبيق أسلوب المسح يمكن أن تتحدد باآلأ
 ارتفاع تكاليف تنفيذ البحوث ا١تعتمدة عليو -ٔ

 حاجة األْتاث لكادر مؤىل ٞتمع البيانات وا١تعلومات  -ٕ

وتعدد أسلوب ٚتعها  ، وا١تعلومات ب تعدد خطوات إعدادىا وكمية البياناتبسب ، ٧تاز البحوثإطوؿ فًتة  -ٖ
 . ومعاٞتتها وعرضها

 أسلوب دراسة الحالة: - 2

ادؼ الوصوؿ إذل فهم أعمق  ، ّتمع بيانات ومعلومات شاملة ومفصلة عنها ، يقـو بدراسة حالة معينة بشكل متعمق
وذلمي ّتمع البيانات وا١تعلومات عن الوضع اٟتارل  ، أحداث ظواىر وأو ما ٯتاثلها من  ، أو اٟتدث ا١تدروس ةللظاىر 
ؤلسباب لوذلمي لفهم أعمق وتفسَت أفضل  ، وعبلقاهتا مع الذاتية ومع الظواىر واألحداث األخرى ، وا١تاضي

ها مثل وفق أسلوب دراسة اٟتالة بالوسائل ا١تتعارؼ علي ، ٚتع البيانات وا١تعلومات مفيو. ويت ٨تن وللمجتمع الذي
يستخدـ أسلوب دراسة ما  غالبًا و . . وغَتىا .. االستبياف ، الوثائق ا١تنشورات ا١تهنية واٟتكومية .. ا١تقابلة الشخصية

كثَت من اٟتقائق وا١تعلومات التفصيلية عن   يؤدي إذل الكشف .. أف ىذا األسلوب ما١تسح. رغألسلوب  لٍ مّ كَ اٟتالة كمُ 
 . الدقيقة عن اٟتالة ا١تدروسة

 :   الحالة دراسة أسلوب خطوات
 (1)التارل النحو علىىي  ا٠تطوات من ٣تموعة ما لظاىرة اٟتالة أسلوب يتضمن 

 وكذلمي،  اٟتدث أو الظاىرة أو ، الدراسة ١توضوع ٖتديداً  ا٠تطوة ىذه وتتطلب:  الدراسة أىداؼ ٖتديد -1
 .وخصائصها الدراسة لوحدة ٖتديداً 

 سَته وإتاه مساره ٖتديد يف الباحث تساعد ألهنا ، ضرورية ا٠تطوة ىذهو :  الدراسة أو البحث ٥تطط إعداد -2
  ٖتليلها وأساليب ٞتمعها ا١تناسبة والطرؽ ، ا١تطلوبة وا١تعلومات البيانات أنواع ٖتديد من ٘تكنو ،حيث

 .مسبقاً  ٖتديدىا   اليت وبالوسائل ، مصادرىا من ا١تعلومات ٚتع -3
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 . ودراستو ْتثو أىداؼ ٗتدـ أهنا الباحث يرى اليت ساليبباأل،  البيانات وٖتليل وعرض تنظيم -4

 االستفادة ةوإمكاني وأ٫تيتها،  إليها التوصل   اليت النتائج الباحث يوضح ا١ترحلة ىذه ويف: والتوصيات النتائج -5
 . أخرى دراسات يف منها

  ٕٖٔ -ٕٕٔواإلجراءات ص  العكش ،فوزي عبد ا . البحث العلمي : ا١تناىج  -ٔ

 : الحالة دراسة أسلوب وسلبيات ايجابيات.
 (ٔ): أ٫تهاو  ٬تابياتواإل الفوائد من ٣تموعة اٟتالة منهج أسلوب تطبيق ٭تقق
 البحث ومناىج ساليبأ توفره ال وبشكل ا١تدروسة الظاىرة عن،  ومتعمقة وشاملة تفصيلية معلومات توفَت -1

 . األخرى

 . ا١تستقبل يف أخرى دراسات ماـأ الباب يفتح ارلوبالت ، جديدة فرضيات واشتقاؽ تكوين يف يساعد -2

 البحث ومناىج  بأساليب مقرونةً  ا١تدروسة الظاىرة وضع حوؿ ، وتفصيلية دقيقة نتائج إذل الوصوؿ من يتمكن -3
 . األخرى

 كانت ما إذا خصوصاً  ، ا١تدروسة للظاىرة مشااة أخرى حاالت على ، اٟتالة دراسة أسلوب نتائج تعميم صعوبة -4
 . الدراسة جملتمع ٦تثلة غَت نةالعي

 ، ٤تايد غَتَ  عنصراً  الباحث ٬تعل ذيال ،األمر الظاىرة نتائج وتفسَت ٖتليل عند ، األحياف بعض يف الباحث ٖتيز -5
  ا١توضوعية عن النتائج تبتعد وبالتارل

 : الحالة أسلوب دراسة عن أمثلة     
 العامة دوالت ي للخزف العامة الشركة يف ا١تارل العسر أسباب*
 حلب جامعة يف ا١تناىج تطوير ٞتنة فشل*

 . واإلحصائية وااسبية اإلدارية ا١تعلومات ونظم اٟتاسوب حالة دراسة .. االقتصاد كلية يف ا١تفتوح التعليم ٕتربة تعميم
 . اإلدارية العلـو لطلبة ، ا١تعلومات تكنولوجيا استخداـ اٟتالة دراسة*

 المحتوى تحليل أسلوب - 3
 الدراسة مشكلة ٖتديد خبلؿ من ، ما حدث أو ةظاىر  حوؿ معُت تقرير توى،  ودقيق منظم وصف على ـيقو 

ما  وعادة. وٖتليلو مضموهنا لدراسة ، فيو اٟتاصلة اٟتاالت اختيار سيتم الذي الدراسة ٣تتمع وٖتديد ، وىدفها وأ٫تيتها
 ىذه على اإلجابة تساعد ْتيث ، مسبقاً  وا١تصاغة واددة ةا١تعين األسئلة على اإلجابة خبلؿ من ، ا١تضموف ٖتليل يتم

 أجزاء بُت تا١تًتابطا و العبلقات إظهار على يساعد بشكل،  ا١تدروسة ا١تادة ٤تتوى وتصنيف ضعو  يف ، األسئلة
 .النص ومواضيع
 دراستها ا١تراد عاتا١تسمو  أو،  النصوص عينة اختيار عند الباحث ٖتيز عدـ .. األسلوب ىذا مثل يف ويشًتط      
 . الدراسة جملتمع موضوعي بشكل لةً ٦تث   تكوف أف ٬تب حيث ، مضموهنا وٖتليل



 
 

65 
 

 
 
 
  ٕ٘ٔا١ترجع السابق . ص -ٔ
 

 :المحتوى تحليل أسلوب وسلبيات ايجابيات.
 (1) ىي االيجابيات من بعدد المحتوى تحليل أسلوب يمتاز
 متوفرةٌ  للدراسة ا١تطلوبة ا١تادة فأل وذلمي ، مقاببلت أو ٕتارب اءإلجر ،  بابوسُت االتصاؿ إذل الباحث ٭تتاج ال -1

 . ا١تختلفة اإلعبلـ وسائل أو ا١تلفات أو الكتب يف ،

 . الدراسة إجراء وبعد قبل ىي كما فتبقى،  بتحليلها يقـو اليت ا١تعلومات يف الباحث يؤثر ال -2

 نتائج مع اٟتدث ، أوة الظاىر  لنفس األوذل ا١ترة مع نتائجال ومقارنة ، ثانية مرة الدراسة إجراء إلعادة إمكانية ىناؾ -3
 . أخرى وحاالت ظواىر دراسة

 : مثل العيوب بعض من يخلو ال األسلوب ىذا وتطبيق   استخدام أن إال .. االيجابيات ىذه ورغم
 الباحث قبل من مكتيب جهد إذل ٭تتاج -1

 اليت األسباب يبُّت  وال ، ا١تدروسة ا١تادة وشكل ىتو  الوصف عُ طابَ  ، اتوى ٖتليل أسلوب نتائج على يغلب -2
 . اتوى أو الشكل اذا ا١تدروسة ا١تادة ظهور إذل تأدّ 

      ا١تدروسة با١تادة قيداً مُ  الباحث يكوف حيث ، با١ترونة األسلوب ىذه ٯتتاز ال -3
 .ادودة ومصادرىا

 : اتوى ٖتليل أسلوب عن أمثلة
 حلب جامعة لطلبة القومية قافةالث مناىج يف الوصفية القيم 

 حلب ّتامعة ا١تعلمُت نقابة يف ا١ترأة دور 

 حلب ّتامعة االقتصاد لكلية ااسبة قرراتم يف ، واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا لدور ٖتليلية دراسة 

 وا١توضوعية الشمولية نظرال وجهة من العلمي البحث منهجية أسئلة ٤تتوى دراسة . 

 المقارنة السببية اتالدراس أسلوب_  1
 الظاىرة ماىية عن معظمها يف الوصفية الدراسات تكشف ،فبينما الوصفية الدراسات أرقى من النوع ىذا يعت 

 تفسَت ٖتاوؿ ، التحليلية أو ا١تقارنة السببية أو يةمالعل الدراسات فإف معلومات، من إليو تتوصل ما وتفسَت،  وتفسَتىا
 .الظاىرة ٖتدث و١تاذا كيف
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 بظاىرة(( التابع ا١تتغَت)) أـ(( ا١تستقل ا١تتغَت)) السبب يعت  ا١تتغَتات أي   فهمِ  إذل أساساً  السببية الدراسات هتدؼو 
 ؟ معينة
 
 
 ٖٛٚص  -ٜٜٗٔ-مناىج البحث العلمي يف الًتبية وعلم النفس –ديو يولد  -فاف دالُت -ٔ
 
 وما األسباب ماىية ولتحديد،  أسبااا إذل للتوصل األحداث ترتيب إعادة ، ٔتكاف الصعوبة من نوأ ٬تد قد الباحث إف
  دراسة ادؼ  الشركات من شركة يف ، العمل حوادث ترتيب إعادة ٯتكنو ال مثبلً  فالباحث؟  النتائج ىي

 حذيةاأل ارتداء عدـ تكوف قد واليت ، اٟتوادث ٢تذه اتملة واألسباب ا١ترتبطة الظروؼ دراسة يستطيع نوأ إال ، أسبااا
 القياـ عدـ أو،  العمل منطقة داخل عالية بسرعة السيارة قيادة وأ ، ا٠تطرة العمل مناطق يف التدخُت أو ، الواقية
 . البلزمة الصيانة بأعماؿ
 يفضلوف الباحثُت ف، نرى أ بالنتيجة السبب وربط النسبية أ٫تيتها سبْت ، للظاىرة اتملة األسباب وضع وبعدىذا 
 يف ، ا١تقارنة السببية الدراسات إجراء إذل طروفضي قد أهنم إال ، السببية للعبلقات دراستهم يف ، التجرييب ا١تنهج إتباع

 . أعبله وردت اليت اٟتاالت يف ا،كم للتجارب إخضاعها يصعب اليت اٟتاالت

 :المقارنة السببية الدراسات أسلوب أشكال
 الظاىرة يف موجوداف ٫تا،  والنتيجة السبب أف ذلإ الطريقة ىذه وتشَت:    الحدوث في االتفاق طريقة -1

 ، الشركات إحدى يف عالية بكفاءة عملوا الذين ا١توظفُت ٚتيع كاف لو ذلمي مثاؿ ؛ حدوثها تكرر مهما دائماً 
 على اٟتصوؿ يف السبب ىو كفاءةذه الا العمل أف .. يعٍت ذلمي فإف ، مرتفعة سنوية زيادة على حصلوا قد
 . الزيادة تلمي

 يف ٣تموعتُت بُت تشابو حصوؿ بفرض أنو .. مفاده الطريقة ىذه ٣تمل:الحدوث في االختالف يقةطر  -2
 ذلمي معٌت ، ا١تستثٌت الظرؼ ىذا حصوؿ عند فقط ٖتصل النتيجة وكانت ، واحد ظرؼ باستثناء الظروؼ ٚتيع
 العددُ  حيث من واحدة ظروفهما العماؿ من ٣تموعتُت وجود و ..ومثال.  النتيجة تلمي يف السبب ىو الظرؼ أف

 يعٍت ذلمي فإف،  منهما كل على ا١تطبق اٟتوافز نظاـ باستثناء واٞتنس والعمر وا٠ت ة ، ا١تستخدمة اهلالت وطاقة
 . اٟتوافز نظاـ اختبلؼ إذل يعود ، ا١تنتجة الوحدات عدد يف الفرؽ ىذا فأ

 بدرجة التأكد ادؼ ،وذلمي بعضهما مع والثانية األوذل الطريقتُت إدماج عن عبارة وىي: المشتركة الطريقة -3
  إذل يؤدي ، العماؿ على ا١تشرؼ وجود أف الباحث ظَ يبلحِ  كأف ؛ الظاىرة سبب من الثقة من عالية

 إذل يؤدي فأو  البد العماؿ على ا١تشرؼ وجود فأب : القوؿ ٯتكن نوإف ذلمي على ناءبو  . العمال إنتاجية زيادة -4
 . اإلنتاج زيادة
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 ٬تري ا ، الباقية العوامل ىنا نسميها واليت ، العوامل بعض باستبعاد الباحث يقـو:اقيةالب العوامل ريقةط -5
 من أجزاء بعض تبلشي تسبب،  اددة العوامل ىذه أف لو تبُت فإذا ، اددة العوامل بعض على دراسات
 من نوعُت بتناوؿ ا١ترضى دحأ قياـ .. ذلمي مثاؿ. الظاىرة من األجزاء يف السبب ىي الباقية العواملف ، الظاىرة
 أف تبُت..  ٘تاماً  ا١تريض شفي فإذا ، منو يعاين الذي االلتهاب و١تعاٞتة ، حرارتو درجة لتخفيض(ب أ،)الدواء
 عن الً ئو مس  كاف الذي ىو (ب) الدواء فأ االستنتاج إذل ، وقاَدنا اٟترارة ٗتفيض يف السبب كاف(أ) الدواء
 . االلتهاب معاٞتة

 ٖتدث اليت التغَتات تكوف أف إما .. نوإ،ف التغَت يف متبلزماف شيئاف ىنالمي كاف إذا :التغيرات تالزم طريقة -6
 ٬تد أفْ  .. ذلمي على ومثاؿ.  بينهما مشًتؾ واحد بسبب يتغَتاف الشيئُت فأ أو ، اهلخر سببها منهما واحد يف

 ا٩تفاضَ  ف  أو ،  اإلنتاجية يف ادةزي يصاحبو ، الشركات إحدى موظفي لدى الوظيفي ىالرض زيادةَ  ف  أ الباحث
 . اإلنتاجية يف ا٩تفاض يصاحبو ىالرض

 اإلنتاجية مستوى على تؤثر الوظيفي الرضا درجة -
  الوظيفي ىالرض درجة على يؤثر اإلنتاجية مستوى -
 املٍ ع وجودِ  نتيجةُ  ٫تا .. اإلنتاجية مستوى يف والتغَت الوظيفي والتغَت الوظيفي الرضا درجة يف لتغَتا -

 .... ذلمي غَت أو العمل ظروؼ ٖتسُت أو ا١توظفُت رواتب زيادة يكوف قد ، مشًتؾ
 تواجو قد صعوباتٍ  ىناؾ أف إال،  الوصفية الدراسات أرقى من تعت  ، ا١تقارنة السببية الدراسات أف من الرغم علىو 

 يف سبباً  يكوف الذي،  الفعلي َتا١تتغ على البحث مشوؿ عدـ احتماؿُ ..  أ٫تها من واليت ، إتباعها عند الباحث
 .بالظاىرة ا١تتعلقة ا١تتغَتات ّتميع الباحث إ١تاـ عدـ بسبب،  الظاىرة

 :التجريبي المنهج -امساً خ
 فأل . ا١تدروس اٟتدث أو ةالظاىر  عن ، وا١تعلومات البيانات على للحصوؿ كوسيلة، العملية التجربة على ويعتمد
 العبلقات تطرحُ  وبالتارل ، ومتغَتاهتا ظروفها يف التحكم ٯتكن ْتيث ، ا١تعلومات و ناتللبيا ا١تنبع ىي العملية التجربة
 الوضع وصف على يقتصر ال الباحث دور يف ىذا ا١تنهجو  . ا٠تارجية البيئة ومع ذاهتا مع متغَتاهتا ٖتكم اليت السببية
 أو الظاىرة حدوث تكرار ادؼ ، الباحث قبل من ومقصود واضحٍ  لٍ تدخّ  إذل يتعداه بل ، اٟتدث أو ةللظاىر  الراىن
 ا١تنهج إف. اٟتقيقية النتائج مبلحظة ا ومن ، معينة تغيَتاتٍ  حداثِ إِ  أو إجراءاتٍ  استخداـ خبلؿ من ، اٟتدث
 فيها التأثَت أو ، اٟتدث أو ةالظاىر  حدوث عن ا١تسئولة ، ا١تتغَتات بُت السببية العبلقات ءاستقصا على يعمل التجرييب
 ومن ، اجملاؿ ىذا يف ا١تتغَتات ىذه من متغَت كل ودور ثرأ على التعرؼ ادؼ وذلمي ، مباشر غَت أو مباشر بشكل

 أو عاملٍ  ثرِ أ ومبلحظة دراسة على يرتكز مرة كل ويف ، مرات عدة ٬تراا اليت التجربة بتكرار الباحث يقـو ذلمي جلأ
  . معُت متغَت

 المنهج التجريبي تطبيق خطوات  - 1
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لطبيعة ىذا ا١تنهج ٗتتلف خطوات البحث فيو عن ا١تناىج األخرى ، اليت تشمل تعريف وٖتديد ا١تشكلة وصياغة  نظرا ً 
 ، أي ٖتديد نوعية ا١تتغَتات وإجراء وتنفيذ التجربة . (ٔ)الفروض 

 
 
 
 ٖٛٚص -ٜٜٗٔ-مناىج البحث العلمي يف الًتبية وعلم النفس-ديولد -فاف دالُت –( ٔ)

 مشكلة / التجربة /تعريف وتحديد ال - أ

 التجربة ىنا عبارة عن ٣تموعة من اإلجراءات ا١تنظمة وا١تقصودة ، اليت ٘تّكُن الباحث من التحّكم ، وضبط دورىا 
 يف تشكيل الظاىرة أو اٟتدث ، وبالتارل الوصوؿ إذل نتائج تُثبت الفروَض أو تَنفيها ، وتصحيح التجربة يتطلب  

ة ، ألنو يتوجب حصر العوامل وا١تتغَتات ، ذات العبلقة بالظاىرة أو اٟتدث ا١تدروس ، درجًة عالية من ا٠ت ة والكفاء
وكذلمي ٖتديد العامل ا١تستقل ، والعوامل ا١تتغَتة ، وٖتديد دورىا وتأثَتىا ، مع وجوب أال يغيب عن بالنا وجود 

االعتبار ، لصعوبة قياسها وعدـ متغَتات أخرى خارجية ، تؤثر على ا١تتغَتات ، ولكن الباحث اليقـو بأخذىا يف 
 معرفة الدقيقة منها .

.. وذلمي بعد ٖتديد نوعية ا١تتغَتات بشكل دقيق وواضح ليستطيع الباحُث صياغة  إجراء وتنفيذ التجربة - ب

 الفرضية ، يف ٤تاولة إل٬تاد العبلقة بُت ا١تتغَت ا١تستقل والتابع .

من الصدؽ والثقة ، تفوؽ البحوث األخرى . و٢تذا دل يتخل   تتمتع بدرجة كبَتة( ٔ) إف نتائج البحوث التجريبية
عنها الباحثوف يف ميادين ا١تعرفة االجتماعية ، بل حاولوا من خبلؿ التعديبلت الضرورية عند تعميم ٕتارام ، أف 

دوث الظاىرة نتظر حييُتاَح ٢تم قدر كبَت من التحكم يف ا١تتغَتات ا١تختلفة ويف البحث التجرييب  .ىذا و الباحث ال
    أمامو ، ولكنو يوجد الظروؼ والشروط ا١تناسبة لواقعة معينة ، ا يقـو بعملية ا١تبلحظة والتحليل والتفسَت .                        

إف العلـو االجتماعية اليت تتصف بالتعقيد  ، تتأثر بالعوامل الشخصية وإتاىاهتا وبالعوامل الفكرية والنفسية  
 االنفعالية ، وىذه ٗتتلف من شخص هلخر ، ومن قبل الناس الذين ُٕترى عليهم التجربة .واٞتنسية و 

 المنهج التجريبي تطبيق أسس  - 1

 يقـو ا١تنهج التجرييب على ا١تبلحظة الدقيقة وا١تضبوطة ، وفق خطة واضحة ُٖتد ُد فيها ا١تتغَتات ا١تستقلة 
  (2)٣تموعة من األسس عند تطبيق مثل ىذا ا١تنهج وىيوالتابعة ، ولكي يتحقق ذلمي البد من مراعاة ، 

 . ٖتديد وتعريف دقيق ٞتميع العوامل اليت تؤثر يف ا١تتغَت التابع 
  ضبط ٤تكم ودقيق ٞتميع العوامل ا١تؤثرة يف ا١تتغَت التابع ، وذلمي من أجل التأكد من أف العامل ا١تستقل 
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 ٜٜص-ٜٚٛٔ-جدة  -دار الشروؽ للتوزيع والطباعة-اتوالبحث العلمي مناىجو وتقني -٤تمد عمر  -(ٔ) 
-ٕٔٔص-ٜٕٓٓ-وفتحي ملكاوي أساسيات البحث العلمي يف الًتبية والعلـو األنسابية  دعودة اٛت -(ٕ)

ٕٔٓ 
 ضروريٌة لضماف  (ٔ)ىو ا١تسئوؿ عن النتائج ، اليت   التوصل إليها ، ومع أف ىذه ا١تهمة ليست سهلًة ، إال أهنا 

 ية النتائج اليت ينبغي ضبطها وىي : العوامل اليت تربط الفوارؽ بُت أفراد العينة ، وتلمي اليت صحة وموضوع
 عود إذل إجراءات التجريب ، وأخَتاً العوامل اليت تعود ١تؤثرات خارجية . ت
 . تكرار التجربة ما أمكن للتأكد من صحة النتائج 

 خصائص ومميزات المنهج التجريبي  - 3

لتجرييب من أكثر مناىج البحث العلمي كفاءة ودقة ، وىذا يرتبط ٔتجموعة من ا٠تصائص وا١تيزات اليت يعت  ا١تنهج ا
 يتمتع اا ىذا ا١تنهج وىي :

 يسمح بتكرار التجربة يف ظل ذات الظروؼ ، ٦تا يساعد على تكرارىا من قبل     -أ 
 الباحث نفسو  أو اهلخرين ، للتأكد من صحة النتائج .    

 النتائج اليت ٯتكن التوصل إليها بتطبيق ىذا ا١تنهج ، فتعامل الباحث مع  دقة -ب 
 عامل واحد وتثبيت العوامل األخرى ، يساعده يف اكتشاؼ العبلقات السببية  بُت ا١تتغَتات بسرعة ودقة أك .     

 ساليب التصاميم التجريبية أ - 1

زاياىا وعيواا ولكننا  ىنا سوؼ نكتفي بعرض أىم أنواع ىذه ىناؾ العديد من التصاميم التجريبية واليت لكل منها م
 التصاميم وأكثرىا استخداما يف اجملاالت العلـو االقتصادية كما يلي :

ىذا التصميم ىو ابسط أنواع التصاميم التجريبية ، حيث يعتمد أساسا  تصميم المجموعة الواحدة : -1   
التجربة وكذلمي  قبل إجراء  عة إذل اختباروتتعرض ىذه اجملمو  هاعلى اختيار اجملموعة الواحدة االختيار علي

التجربة حيث يتم قياس نتائج اجملموعة يف كلتا اٟتالتُت ويكوف ىذا الفرؽ ناٚتا عن تأثر اجملموعة با١تتغَت  
بار بعد ا١تستقل فاالختبار قبل إجراء التجربة يقيس وضع ا١تتغَت التابع قبل إدخاؿ ا١تتغَت ا١تستقل أما االخت

التجربة فبقيس ا١تتغَت التابع إدخاؿ ا١تتغَت ا١تستقل وعلى سبيل ا١تثاؿ ٯتكن اختبار قبل  إجراء التجربة ، فانو 
ٯتكن اختبار قبل إجراء التجربة لقياس مستوى أداء ٣تموعة من العماؿ يف دائرة اإلنتاج وبعد اخذ االختيار 

والذي ىو تقدًن دورة تدريبية لتحسُت ا١تهارات والقدرات .  يتعرض أفراد نفس اجملموعة إذل العامل ا١تستقل
بعد ذلمي يتم قياس مستوى أداء اجملموعة ، ا ٭تسب الفرؽ بُت مستوى األداء والذي يكوف إف وجد نإتا 
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تعت  نتائج استخداـ اجملموعة الواحدة أكثر  عن تأثَت الدورة التدر٬تية بافًتاض ثبات العوامل ا٠تارجية األخرى
قة من األنظمة األخرى وذلمي الف نفس األشخاص ىم الذين ٕتري عليهم عملية القياس بعكس أنظمة د

 اجملموعتُت حيث ٕتري عملية القياس على ٣تموعتُت قد ٗتتلفاف يف القدرات أو ا١تهارات 
 

 ٕٔٔ-ٕٓٔص .  ٕٓٓٓ. عودة و اٛتد وفتحي ملكاوي أساسيات البحث العلمي يف الًتبية والعلـو اإلنسانية - ٔ

النإتة عن تأثَت ا١تتغَت ا١تستقل قد ترجع يف بعض األحياف إذل عوامل  تويعاب على التصميم على ىذا أف الفرو قا
أخرى خارجية فقد يتزامن مع وقت قياس مستوى أداء العماؿ يف دائرة اإلنتاج بعد إجراء التجربة مثبل إصدار نظاـ 

  وزيادة ٛتاسهم يف العمل .حوافز جديد إذل بذؿ العاملُت ٞتهود اك 
ؤتوجب ىذا التصميم فانو يقـو الباحث باختيار ٣تموعتُت متكافئتُت  تصميم المجموعتين المتكافئتين : -ب

 ا٠تلفية العلمية أو ا٠ت ة العملية أو مستوى األعمار أو توزيع اٞتنسُت وغَت ذلمي .
ُت يتم تعريضها للمتغَت ا١تستقل ونسميها اجملموعة بعد ذلمي  يقـو الباحث باختيار ٣تموعة من ىاتُت اجملموعت

التجريبية ، أما اجملموعة األخرى واليت تسمى اجملموعة الضابطة فبل يتم تعرضها للمتغَت ا١تستقل ويف النهاية فإننا نقـو 
 تغيَت يكوف قد وقع يف أداء اجملموعة التجريبية .  أيبقياس أداء كل من اجملموعتُت ادؼ الكشف عن 

وزمبلوه على عدد من العماؿ يف مصنع  Elton Mayoابرز مثاؿ على ذلمي ، التجارب اليت قاـ اا و 
Hawthorne  بشركةWestern Electric  بالواليات ا١تتحدة األمريكية ، حيث اختار عددا من العماؿ

 ا١تتفوقُت يف أدائهم وقسمهم إذل ٣تموعتُت : 
أو ا١تتغَتات و٣تموعة ٕتريبية تتعرض ١تؤثرات ومتغَتات ٥تتلفة مثل درجة ٣تموعة مراقبة التتعرض ألية من ا١تؤثرات 

يف النهاية وبعد عدة سنوات من التجارب بالنتائج ا١تعروفة واليت   Elton Mayoاإلضاءة وفًتات الراحة وخرج 
 أكدت إف ىناؾ عبلقة بُت الظروؼ العمل وإنتاجية العامل . 

روؽ بُت اجملموعتُت التجربيبة والضابطة ،إال انو باإلمكاف التقليل من أثار ىذه وا١تشكلة اٟتقيقية ىنا تكمن وجود ف
 تكوف النتائج أكثر دقة . الج الفالفروؽ بتناوؿ عدد اك  من األشخاص وذلمي 

 ىناؾ عدة طرؽ ٯتكن للباحث استخدامها عند قيامو باختيار أفراد اجملموعتُت أ٫تها :

 الطريقة العشوائية  -1
حث باختيار اجملموعة اليت ٬تري الدراسة عليها ا ٬تري تقسيمها إذل اجملموعتُت التجريبية والضابطة بالطريقة يقـو البا

 العشوائية ْتيث يكوف لكل فرد فرصة متساوية يف االختبار .
 توالتوزيع العشوائي يسفر عن ٣تموعات متكافئة ،وكلما زاد عدد األفراد زاد التكافؤ والتوازي بُت اجملموعا

ذا ولتجنب أخطاء التحيز يف االختيار فانو ينبغي االبتعاد عن االختبارات ا١تقصودة أو عملية إعطاء ى (ٔا١تختارة )
 اٟتق لؤلفراد بالتطوع للمشاركة يف البحث 
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 طريقة األزواج المتناسبة ال -1
يف االختيار من خبلؿ قياـ الباحث ٓتلق نوع من التناسب بُت اجملموعتُت إف من أىم الطرؽ لتجنب التحيز 

التجربيبة والضابطة بالنسبة لصفات أفراده وخصائصهم أو أية متغَتات )ٓتبلؼ ا١تتغَت ا١تستقل ( قد يكوف ٢تا 
 تأثَت على ا١تتغَت التابع مثل السن واٞتنس والعمر ومستوى ا٠تجل وا١تؤىل 

   طريقة فاف الباحث يقـو باختبار أزواج متناسبة ومتشااة من حيث الصفات وا٠تصائص ا يقـو ٔتوجب ىذه ال      

    يف اجملموعة الضابطة     بتوزيع كل زوج بُت اجملوعتُت ْتيث يضع احد الزوجُت يف اجملموعة التجريبية واألخر   

 عشوائيةبطريقة 
اسب الكامل من ٚتيع  اٞتوانب واألبعاد للمجموعتُت ٭تتمل أف ولكن ا١تشكلة تكمن يف عدـ اإلمكانية ٖتقيق تن   

ال تؤخذ بعُت االعتبار وىي يف الواقع تؤثر على  التناسب من واحد أو بعدين إال انو يبقى ىناؾ أبعاد أخرى قد يكوف
فيقـو أساس إ٬تاد التكافؤ بُت اجملموعتُت على أساس ا١تتوسطات ومقاييس التشتت  (ٔ)النتائج تقـو ىذه على

الباحث بإجراء توزيع لؤلفراد بُت اجملموعتُت ْتيث تكوف كل منهما تساوي األخرى من حيث ا١تتوسطات واال٨ترافات 
 ا١تعيارية والتباين بالنسبة للمتغَتات اليت تؤثر على ا١تتغَت التابع باستثناء ا١تتغَت ا١تستقل .

لبيع يف إحدى الشركات فإننا نقـو بتحديد ا١تتغَتات ومثاال على ذلمي إذا كنا بصدد اختبار ٣تموعتُت من رجاؿ ا
األخرى اليت تؤثر على التابع ما عدا ا١تتغَت ا١تستقل ولنفرض إف من بينها العمر فإذا أردنا ٖتقيق التكافؤ بُت اجملموعتُت 

 يضا . على أساس العمر فإننا ٩تتار ٣تموعتُت كل منها ٢تا متوسط عمري واحد و٢تا ا٨تراؼ معياري متقارب أ

 طريقة المجموعات المتناوبة  -3
يستدعي ىذا التصميم ناوب ٣تموعتُت أو أكثر يف التجربة فإذا كاف ىنالمي مثبل ٣تموعتُت متكافئتُت فانتظاـ التناوب 

 يكوف كما يلي : 

 تؤدي دور اجملموعة الضابطة .-٣تموعة )أ( – الفترة األولى
 موعة التجريبية .تؤدي  دور اجمل -٣تموعة )ب(               

 تؤدي دور اجملموعة التجريبية –٣تموعة)أ(  – الفترة الثانية
 تؤدي دور اجملموعة الضابطة  -٣تموعة )ب(              
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بناء عليو فاف كبل اجملموعتُت سوؼ تكوف متناوبة كمجموعة ٕتريبية يف إحدى الفًتات وكمجموعة ضابطة يف الفًتة 
 الثانية .

 
 ٕٓٔ-ٔٓٔص . ٜٜ٘ٔ. البحث العلمي . ا١تناىج واإلجراءات ،  العكش ،فوزي -ٔ

 
بإمكاف الباحث إف يستخدـ أكثر من ٣تموعتُت يف ٕتاربو فيستخدـ مثبل ثبلث ٣تموعات أو أربعة أو أكثر ويقـو 

 تطبيق نظاـ التناوب ا١تنظم عليها 

 معوقات المنهج التجريبي :
 ( : ٔعند استخدامو للمنهج التجرييب ٔتا يلي ) ٯتكن تلخص أىم ا١تعوقات اليت ٬تااها الباحث

صعوبة ٖتديد ٚتيع ا١تتغَتات اليت تؤثر على نتائج التجارب اليت ٬تربو الباحث إذ إف احد أو بعض ىذه ا١تتغَتات قد  -ٔ
 يغفلها الباحث لعدـ معرفتو بوجودىا .

 لوكها وأدائها ٦تا ينتج عنو فشل التجربة .شعور أفراد اجملموعة بأهنا ٗتضع لتجارب معينة قد تؤدي إذل تعديل س-ٕ
تردد بعض أصحاب ا١تشروع أو إدارتو وٗتوفهم من احتماؿ كشف أسرار األعماؿ أماـ ا١تنافسُت قد يعيق تطبيق  -ٖ

 ىذا ا١تنهج .
ائج عاد وبالتارل فاف نتبمن الصعب أف يتمكن الباحثوف اختيار ٣تموعتُت متكافئتُت ٘تاما من ٚتيع الوجوه واأل -ٗ

 التجربة البد أف تتأثر بالفروؽ بُت صفات  وخصائص اجملموعتُت .
 احتماؿ وجود األخطاء التجريبية اليت تتسبب يف الوصوؿ إذل نتائج غَت دقيقة ومن أىم ىذه األخطاء التجريبية :  -٘

إلجراءات أو : أي من حيث اإلجراءات ا١تستخدمة خبلؿ التجربة فإذا حصل تعديل يف ىذه ا أخطاء إجرائية -أ

طرؽ اختبار األفراد جامعي ا١تعلومات أو ٤تلليها نتيجة تغيَت الشكة االستشارية القائمة على البحث مثبل فاف ىذا 
التعديل سيؤدي إذل عدـ دقة النتائج وخاصة إذا كاف توقيتو بعد االنتهاء من القياس القبلي وقبل البدء يف إجراء 

 القياس البعدي .

 عملية اختيار العينة . وا١تمثلة يف وجود ٖتيز بشكل أو بأخر أثناء إجراء لعينةأخطاء اختيار ا -ب

عندما تكن التغَتات يف ا١تتغَت التابع نإتة عن توقيت عمل القياسات وليس عن  أخطاء توقيت القياسات  -ج

ذل دورة تدريبية معينة هتدؼ إدخاؿ  اثر التغَت ا١تستقل على التجربة فإذا قمنا بقياس أداء رجاؿ البيع قبل تعريضهم إ
لدورة يف فًتة ذروة الطلب يف الصيف مثبل،فأف الفرؽ اإذل زيادة مهارهتم يف البيع،ا أجرينا قياس أداء أخر بعد انتهاء 

قد يرجع يف جزء منو إذل ا١تتغَت ا١تستقل وىو الدورة التدريبية إال أف اٞتزء األخر البد وأف يرجع إذل  بُت مستويي األداء
 قيت عمل القياسات.تو 
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طاء تنفيذ القياسات وىي تلمي األخطاء ا١تتعلقة با٠تلط بُت أثار إدخاؿ ا١تتغَت ا١تستقل على التجربة وبُت ا١تتغَتات أخ-
كدخوؿ منافس قوي إذل السوؽ ٦تا يؤثر يف حجم ا١تبيعات،وأداء رجاؿ البيع أو صدور نظاـ حوافز  األخرى ا٠تارجية 

 ثَت على إنتاجية العاملُتجديد ٦تا يؤدي إذل التأ
 
 ٕٓٔ-ٔٓٔص  -ٜٜٗٔ-البحث العلمي الناىج واإلجراءات –العكش فوزي  -(ٔ) 

 أمثلة عن الدراسات واألبحاث التي تستخدم المنهج التجريبي -و 
 وذل دراسة ٕتريبية عن اثر استخداـ التكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاالت يف التحصيل العلمي يف ا١ترحلة اٞتامعية األ-
 اثر شخصية وأسلوب ا١تدرس على التحصيل العلمي لطالب يف كلية العلـو اإلدارية ْتلب  -

طاء تنفيذ القياسات،وىي تلمي األخطاء ا١تتعلقة با٠تلط بُت أثار إدخاؿ ا١تتغَت ا١تستقل على التجربة وبُت أثار ا١تتغَتات 
 األخرى  ا٠تارجية 

  يف ا١ترحلة اٞتامعية األوذل  اثر البيئة ا١تناخية على عملية التدريس-
 اثر االٕتاىات السلوكية للمواد البشرية على أداء الشركة العامة للغزؿ -

 مقارنة لمناىج البحث العلمي   -سابعا  
 فيما يلي دراسة موجز لماىية وأىداف مناىج البحث العلمي الرئيسية ومواطن اختالفها ومشاركتها 

 مظاىرىا المشتركة مع المناىج األخرى زاختصاص تركي طبيعة الهدف المنهج
ٖتديد صحة او  التارٮتية  -ٔ

صبلحية اٟتوادث 
 واألشياء ا١تاضية 

نظرية ٖتليلية نافذة تتم يف 
الغالب مكتبيا أو ميدانيا حيث 
اهلثار والبيانات والوثائق ا١تعنية 
وصف ما جرى دوف ٖتكم 

الباحث أو ضبطو على 
 اإلطبلؽ 

ْتث ا١تاضي كما 
قد ا١توجود ىو )ن

يف ا١تاضي للتحقق 
 من صبلحيتو (

تتحقق من صبلحية ا١تاضي بالتحليل والنقد 
والوصف لغرض التصحيح ومن االستفادة من 
النتائج يف توحية اٟتاضر أو تنبؤ ا١تستقبل فهي 
اذا تشًتؾ جزئيا مع الطريقة الوصفية بالوصف 

 ومع التجريبية يف تنبؤ ا١تستقبل 

ر وصف حاض الوصفية -ٕ
اٟتوادث واألشياء 
لفهمها وتوجيو 

 مستقبلها 

نظرية ٖتليلية تتم ميدانيا 
مكتبيا حسب نوع البحث \

الوصفي وصف ما ٬تري دوف 
 ٖتكم الباحث أو ضبطو عادة 

ْتث الواقع كما ىو 
) وصف الواقع 

ا١توجود لغرض فهمو 
 وكيفية التعامل معو 

سنتناوؿ كتمهيد منطقي لوصف واقع اٟتوادث 
ماضيها ا١تباشر الذي ٮتص الواقع ويؤثر  واألشياء

عليو ) الطريقة التارٮتية ( لغرض االستفادة من 
ذلمي يف توجيو ا١تستقبل أو اقًتاح بدائل ٣تدية لو 

 ) الطريقة التجريبية ( 
ضبط عوامل  التجريبية -ٖ

اٟتوادث واألشياء 
لتحديد أثارىا 

منفردة أو ٣تتمعة 

ية مقننة يف نظرية وعملية ٖتليل
بيئات وظروؼ خاصة منظمة 
وصف ما ٬تري بتحكم او 

ضبط الباحث للعوامل والبيئات 

ْتث اثأر التحكم 
يف الواقع لتنبؤ 

مستقبلو )التحكم 
با١توجود إل٬تاد شي 

تتناوؿ منطقي لتنبؤ ا١تستقبل ماضي ا١تشكلة 
التارٮتية ( ا تصف  وعواملها ا١تختلفة ) الطريقة

ا١تشكلة وعواملها وأىدافها ومنهجية ْتثها فيما 
 يوازي مبدئيا ) الطريقة الوصفية ( 
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ا١تعينة حسب ظروؼ معملية  لغرض التنبؤ 
 غالبا 

 أخر (

 
 
 

 اختيار منهج البحث في العلوم االجتماعية  -ثامنا 
إف اختيار منهج البحث ا١تناسب ليس مسألة سهلة الف ذلمي متعلق بنوعية البحث وموضوعو واإلطار الفكري للباحث 

االستخداـ غَت صحيح للمناىج يؤدي على نتائج غَت صحيحة إال باالستثناء لذا ٬تب على الباحث إف يكوف على واف 
قدر كايف من الدراية وا١تعرفة العلمية والعملية ٔتناىج البحث ليستطيع تبٍت منها ما ٮتدـ ويؤمن النجاح العلمي للموضوع 

 ا١تدروس . 
لة ٬تب أف تدرس وٖتدد خواصها ا١تميزة ٢تا والبيانات وا١تعلومات ا١تتوفرة عنها ليتم الختيار ا١تنهج البحث ا١تبلئم للمشك

 بعد ذلمي ٖتديد ا١تنهج ا١تبلئم أي ٬تب إتباع ا٠تطوات الرئيسية التالية الختيار ا١تنهج .
  ٖتديد نوعية ومصدر البيانات وا١تعلومات األساسية للمشكلة ا١تدروسة 

 لومات تصنيف وٖتليل البيانات وا١تع 

  ٖتديد الفروض ا١تبدئية للبحث 

  اختبار الفروض والتحقق من صحتها 

  التعميم 

إف العلم يهدؼ إذل فهم وشرح ما ٬تري على الطبيعة أي ظواىر واألحداث الواقعة ٔتا يف ذلمي ما ٭تدث بإيعاز من 
 العناصر البشرية واإللية .

وضوع ٖتت الدراسة وقد أكد مرارا ايتشاين إف العلم يبدأ أف العلم يبدأ بتسجيل دقيق ومنظم للظاىرة أو اٟتدث ا١ت
باٟتقائق وينتهي باٟتقائق بغض النظر عن ا٢تيكل النظري الذي يتم بناءه من البداية إذل النهاية فالباحث ىو مراقب ٭تاوؿ 

ج البحث من قبل بينما يكوف األسلوب العلمي الستخداـ منها  تقدًن وصف كامل وعاـ ١تا يتوقع أف يراه يف ا١تستقبل
الباحث ٟتل مشكلة معينة مع األخذ بعُت االعتبار خصائص ا١تنهج العلمي ذو طبيعة تكرارية اليت يتم من خبل٢تا التوصل 
إذل النظريات ٘تثل الواقع وتتطابق ٚتيع فروع العلـو يف استخدامها لنفس ا١تنهج بينما يتميز فرع عن أخر بانفراده ْتدود 

 ع للدراسة والبحث .وطبيعة اجملاؿ ا٠تاض
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  ٜٜٛٔوزارة اإلعبلـ ، الكويت ،  ٔع ٕـ  دعبد الرٛتن اإلماـ ، ْتوث العمليات علم حديث أو منهج ، جديد ٣تلة عادل بالكا -ٔ

 
 

                                           
 الفصل الرابع                                       

 العلميمراحل إعداد البحث 
 

 يتناول هذا الفصل الفقرات التالية:
  تحديد موضوع البحث      -     أوال

  تحديد عنوان البحث        -ثانيا    
 أنواع الدراسات البحثية        -ثالثا    
 فرضيات البحث         -رابعا   
 أىداف البحث        -خامسا 
  أىمية البحث       -سادسا 
 حدود البحث         -سابعا   
 الدراسات السابقة      -ثامنا   
   مقدمة البحث     –تاسعا 
 مخطط أنجار البحث        –عاشرا 
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 الفصل الرابع
 مراحل إعداد البحث العلمي

 

 مقدمة :
 إتباعمي البد من النتائج علمية حقيقية وللقياـ بذل إذلٔتكاف لنا البد من التوصل  األ٫تيةا٧تاز البحث العلمي من  إف

وفيما يلي شرح مبسط لكل مرحلة  إل٘تامهاعلمية  وأدوات وأساليبمن وسائل  أمكنعدة مراحل متتالية باستخداـ ما 
 على حده مع العلم انو اليوجد اتفاؽ بُت الباحثُت االكادميُت حوؿ مضموف وىيكلية والية تنفيذ كل منها .

 ٖتديد موضوع البحث . -ٔ
 البحث   عضو اختيار مو طرؽ  -ٕ
 اعتبارات اختيار موضوع البحث -ٖ
 معايَت صياغة موضوع البحث -ٗ
 تقييم ٖتديد موضوع البحث -٘

 تحديد موضوع البحث    - أوال
 األسبابيف ٖتديد موضوع البحث بشكل واضح من خبلؿ ٖتديد  إلخفاؽفشل البحوث العلمية غالبا ما يعود  إف

مرحلة الوصوؿ ٖتدد موضوع البحث صاحل للدراسة والبحث  إفا١تكونة ٢تا .  بعادواإلا١تشكلة ا١تدروسة  إذل أدتاليت 
 (:ٔ) إذلتؤدي  ألهنااٟتلوؿ ٢تا  إ٬تادمن  وأصعبا١تراحل اليت ٯتر اا الباحث  أىممن 
  يستخدمو يف حل موضوع الدراسة إفٖتديد نوعية البحث اليت ٯتكن الباحث القياـ اا وطبيعة ا١تنهج الذي ٯتكن  -أ

 ونوعية البيانات وا١تعلومات اليت ينبغي على الباحث اٟتصوؿ عليها  . وأدواتوخطة البحث  -ب
للقياـ بو وذلمي من خبلؿ الدراسة البيانات وا١تعلومات  وإمكانية و صالوذات داللو  أتكوف إفموضوع البحث ٬تب  إف

تواجو  إفت السياسية والقانونية والعلمية اليت ٯتكن وا١تتطلبات ا١تادية وا١تعنوية للبحث من حيث الوقت ا١تتاح والصعوبا
 البحث .

 الختيار موضوع البحث  األساسيةالخطوات  -1
كانت فكرة   إفباحث مشتمل ٚتيع ا١تراحل الدراسة منذ  وأ٘توالبحث العلمي يعت  تقرير واؼ عن عمل تعهد  إف

 الختيار ا١تشكلة  األساسيةا٠تطوة  إفن ذلمي ٧تد نتائج مدونة ومرئية ومؤيدة باٟتجج وال اىُت انطبلقا م أصبحت
كبَتة بات بدا صغَتة وغامضة ومع مرور الزمن والتغذية ا١تناسبة تتطور   االستبدتتمثل يف الفكرة . فالفكرة كالشخص 

تتمثل يف الفكرة . فالفكرة   واإلنسافبواسطة العقوؿ وتنمو الفكرة وتك  تنضج وتقدـ عطاءىا يف ا٠تدمة العمل 
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كبَتة بات بدا صغَتة وغامضة ومع مرور الزمن والتغذية ا١تناسبة تتطور بواسطة العقوؿ وتنمو الفكرة   االستبدالشخص ك
 .واإلنسافوتك  تنضج وتقدـ عطاءىا يف ا٠تدمة العمل 

 
 
سيد مرجع  والتواري ٗٛوالغناـ صابر ،دعيو ىادى مرجع سابق ص ٘ٗسبلمة ، نبيل سبلمة مرجع سابق ص -ٔ

 ٜٔص سابق
يتابع  أفا١تتفق عليها يف التخصص العلمي الذي يريد الباحث  األساسية واألفكارا١تعرفة  قللحقائالفهم الدقيق  إف

يبحث فيها الباحث والدراسات اليت ٘تت يف ٗتصصو العلمي ،  إفللفكرة اليت ٯتكن  األساسيةدراستو فيو يعت  ا٠تطوة 
 : األشمن  األفكارتتولد  وأيضا

حلوؿ ٢تا وٯتكن للباحث االطبلع عليها من خبلؿ الدوريات  إذلكبلت ا١تقًتحة للدراسة اليت دل يصل الباحثوف ا١تش -أ
 العلمية 

 االطبلع على ا١تقاالت العلمية ا١تنشورة وعلى تقارير البحوث اليت تصدر يف معظم اجملاالت  -ب
 الدراسة والبحث  إذلج ينتج العديد من ا١تشكبلت اليت ٭تتا  فألي ٯتكن مالتطبيق الع -ج
 حب االستطبلع والبحث  -د
 السابقة تتطلب من الباحث  األساسيةتطبيق ا٠تطوات  إف
 بالتخصص ا١توضوعي للباحث ، الفهم ، االطبلع  اإل١تاـ -ٔ
 حل ا١تشكلة  إذلالقدرة والرغبة يف الوصوؿ  -ٕ
 ا٠ت ة العلمية  -ٖ
 البحث  أدوات إعداد -ٗ
 البحث طرق اختيار موضوع  -1

إف اختيار البحث من قبل الباحث برغبتو واىتمامو غالبا البحث بصورة أفضل ٦تا فرض عليو باعتباره واجبا وسبيبل إذل 
تقدمو يف عمل لذلمي فاف ا٠ت ة وا١تعلومات ا١تتزايدة ترشد الباحث إذل ا١تشكبلت األكثر عمقا من تلمي ا١تشكبلت 

 ٤تدودةاا عندما كانت ا١تعلومة  داريةلو اليت 
 إف الباحثُت 

٭تاولوف اختيار موضوعات البحث يف أسرع وقت ٦تكن رغم عدـ إحاطتهم ا١تناسبة بتخصصهم لذا يكوف البحث 
النهائي ليس ا١توضوع الذي فكر فيو يف بداية تفكَته بالبحث . وقد ٮتتار الباحث  ا١تبتدئ مشكلة سبقو إليها 

تلف جوانب ا١تشكلة أو إف ٮتتار موضوعا عاما لو نطاؽ واسع عريض الباحثوف  خروف وانتهوا إذل نتائج ٖتيط ٔتخ
 يكوف اك  بكثَت من قدرة الباحث على معاٞتتها ودراستها 

٢تذا وجب على الباحث اختيار موضوع اقل اتساعا واك  ٖتديدا مع دراسة معمقة وكافية إف العتمد على شخص  
لنفسو ا١تشكلة اليت يرغب يف ْتثها وإذا دل يكن على قدر  أخر الختيار موضوع ْتثو فكل باحث ٬تب إف ٮتتار

ا١تسؤولية ىذه فليس من ا١تأموؿ فيو إف يصل إذل نتائج حقيقية يف ا١تستقبل استنادا ١تا تقدـ ٯتكن إٚتاؿ طرؽ اختيار 
 ا١توضوع باالش : 

  اختيار موضوع البحث من قبل الباحث 
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  اختيار موضوع البحث من قبل ا١تشرؼ 
 شكلة ىنا ٯتكن إف تثار يف ىذا الصدد ىي اإلجابة على السؤاؿ التارل :ولكن ا١ت

أيهما يتم اختياره أوال الباحث أـ ا١تشرؼ ؟   ولعل اإلجابة على ىذا السؤاؿ ٖتمل مشكلة أخرى من مشكبل ت 
حيحة ٢تذه البحث العلمي إال وىي العبلقات العامة وأدوات البحث العلمي تأخذ دورا مهما يف وضع اإلجابة الص

 ا١تشكلة . 
إف اختيار موضوع البحث يف النهاية من مسؤولية الباحث ألنو نتائج البحث ىي من عمل الباحث وىي اليت تقيم 

 عملو 
 اعتبارات اختيار موضوع البحث  -3

 يوجد عدة اعتبارات ٬تب إف تراعى عند اختيار موضوع البحث ٯتكن ذكر أ٫تها بالتارل :
  مدى اإلضافة العلمية لو حداثة موضوع البحث و 
  أ٫تية وقيمة موضوع البحث العلمي 
 اىتماـ وخ ة وقدرة الباحث على دراسة موضوع البحث 
  توفَت البيانات وا١تعلومات ا١تتنوعة ا١تصادر ٓتصوص موضوع البحث باإلضافة للوقت واإلمكانات ا١تادية

 والتنظيمية اإلدارية للباحث 
 و القانونية واألخبلقية إف أخبلقيات البحث العلمي تتطلب من  صبلحية موضوع البحث االجتماعية

الباحث أف يعتمد  على ذاتو يف ٖتديد موضوع البحث واف يدرؾ بشكل علمي مايصيبو إليو خبلؿ إجراء 
ْتثو من نتائج بالتعاوف مع الباحثُت اهلخرين واٞتهات صاحبة الشأف يف ذلمي وٯتكن أف يتم ذلمي باإلجابة 

لعلمية على االعتبارات السابقة ٯتكن إف تلخص إذل االعتبارات األساسية التالية الختيار البحث ا١توضوعية وا
 (ٔموضوع البحث األش : )

 شعور الباحث بانفعاؿ خاص ، من خبلؿ القراءة االنتقادية والتفكَت العميق واإلصرار العلمي ١تعرفة حقيقة األشياء  -أ 
و أو تصحيح خطأ إ٘تاـ شي ناقص أو شرح شي مهم أو ٕتميع أشياء متفرقة إبراز شي جديد دل يسبق البحث في-ب

 أو ترتيب أشياء ٥تتلطة أو تفسَت شي جديد الشي 
 أف تكوف ا١تشكلة ٢تا قيمة عملية وعلمية يف اٟتياة العملية  -ج
 أف يكوف موضوع البحث ٤تددا  -د
 يانات والوقت والتكاليف واألدوات ا١تنهجية أف يكوف ا٧تاز البحث ٦تكنا من حيث توافر ا١تراجع والب -ىػ 
 معايير صياغة موضوع البحث  -1

أف ٖتديد موضوع البحث بشكل علمي ٯتكن الباحث من ا٧تاز ْتثو والوصوؿ إذل نتائج علمية وفق أدوات البحث 
على الباحث أف تدرس العلمي والبيانات وا١تعلومات وكذلمي االحتياجات ا١تادية وا١تعنوية بكفاءة موضوعية و٢تذا ٬تب 

 يف ا١تشكلة ا١تختارة للبحث مدى توافر ا١تعايَت التالية :
 وضوح ودقة صياغة موضوع البحث وحدوده -
 وضوح وٖتديد نوعية متغَتات الدراسة وفيما إذا كانت متغَتة أـ مستقلة . -
 قابلية الصياغة الختيار ولصياغتها على صيغة السؤاؿ أو أسئلة -
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 ح ١تصطلحات البحث موضوع الدراسة التحديد الواض -
 
 

   ٕٓمرجع سابق ص –سيد ا٢تواري  -ٔ
 
 تقييم تحديد موضوع البحث  -3

 (ٔ(ٯتكن اٟتكم على مدى صحة ٖتديد موضوع البحث من عدمو من خبلؿ اإلجابة على األسئلة التالية 
 ىل يعاجل موضوع البحث العلمي موضوعا جديدا أـ تقليدا متكررا ؟ -
 ىل يصنف موضوع البحث إضافة علمية جديدة إذل ا١تعرفة ؟ -
 ىل ٘تت صياغة موضوع الدراسة بعبارات ٤تددة وواضحة ؟ -
 ىل سيؤدي الدراسة إذل توجيو االىتماـ ببحوث ودراسات أخرى ؟ -
 ىل النتائج اليت ٯتكن الوصوؿ إليها من الدراسة ٯتكن تعميمها ؟ -
  اجملتمع ؟ىل نتائج الدراسة ذو قائد إذل -

 تحديد عنوان البحث    -ثانيا 
يكسبو من وظيفة إعبلمية عن موضوع البحث و٣تالو وإرشاد القارئ إذل أف البحث يقع  البحث أ٫تية كبَت ١تا  لعنواف

 يف ٣تاؿ معُت كما تعتمد ا٢تيئات العلمية يف تصنيفها للبحوث انطبلقا من ذلمي ٧تد أف العنواف البحث . 
 د البحث مراحل تحدي  -أ
 مرحلة العمومية الكاملة -

حيث يكوف عنواف البحث غَت واضح ٘تاما يف ذىن الباحث " مثل واقع السياسات ااسبية ا١تتبعة يف القطاع الصناعي 
 السوري "

 مرحلة العمومية  -
 الصناعي  حيث يبدأ الباحث يف ٖتديد موضوع البحث مثل واقع السياسات ااسبية ا١تتبعة يف القطاع السوري

 مرحلة العمومية ادودة  -
 حيث يبدأ الباحث ثانية يف ٖتديدات ١توضوع البحث مثل واقع السياسات ااسبية ا١تتبعة يف الصناعات الغذائية 

 مرحلة العنواف ادد  -
وتقييم ا١تخزوف  ىنا تكوف روية الباحث قد وضحت وتبلور يف ٣تاؿ ٤تدد مثل واقع السياسات ااسبية ا١تتبعة لصناعة

 يف ا١تناطق الشمالية  
 مرحلة العنواف النهائي  -

ىنا ٧تد أف الباحث قد استطاع اإل١تاـ ٔتوضوع البحث من كافة اٞتوانب مسا واقع السياسات ااسبية يف تقييم 
 ا١تخزوف يف ا١تؤسسة العامة الغذائية يف حلب 

 (1شروط تحديد عنوان الدراسة ) –ب 
 اف على كلمات ٖتمل أكثر من معٌت أف يكوف العنو  -
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 أف ال يكوف العنواف طويبل وفيو كلمات زائدة ال لزـو ٢تا -
 
طبعة الرابعة  ٕٓٔٓع ، عماف علياف رْتي .مصطفى دغمي عثماف ٤تمد ، األساليب البحث العلمي ودار الصفا للنشر والتوزي -ٔ
 ٖٕٔص
، عماف طبعة ثانية  ٜٕٓٓل التطبيقي للباحثُت ودار وائل سنة الصَتيف ، ٤تمد عبد الفتاح ، البحث العلمي الدلي -ٕ
 ٕٓص
 أف يصاغ العنواف بكلمات أساسية ومع ة وٓتاصة بداية العنواف  -
 التأكد من  أف العنواف يعكس طبيعة البحث  -
 أف يشتمل العنواف على متغَتات الدراسة بشكل واضح -

 أنواع الدراسات البحثية –ثالثا 
 أف يبلـز عنواف البحث طبيعة ونوع الدراسة اليت ستتم على البحث ومن ىذه األنواع اهلتية:من الطبيعي  
دراسة حالة تعٍت أف الباحث يدرس ٚتيع اٞتوانب ا١تتعلقة ْتالة معينة واحدة بشكل معمق يهدؼ إذل ٖتديد العوامل  -

 يف حالة ٤تدودة بذاهتا والتطور وا١تسببات اليت أدت إذل حدوث ىذه اٟتالة واليت أحدثت النمو والتغيَت 
"" تعٍت أف الباحث يدرس مشاكل قائمة لدى وحدات متعددة وذلمي بعد ٖتديد  دراسة تطبيقية"" ميدانية -

ا١تشاكل والتأكد من صحة ودقة مسبباهتا و٤تاولة عبلجها وصوال إذل نتائج وتوصيات تسهم يف حل أو اٟتد من 
 سة ا١تشاكل ا١تعاٞتة يف الوحدات ا١تدرو 

 دراسة استكشافية  -
تعٍت  ٚتع معلومات عن مشكلة ما ٤تل الدراسة ادؼ ٚتع ا١تعلومات لفهم أفضل ١تشكلة الدراسة لعدـ وجود 

 معلومات ودراسات كافية للمشكلة ا١تدروسة 
 دراسة تجريبية -

ات األخرى موضوع تعٍت أف الدراسة سوؼ ٕترى بتغيَت عامل أو أكثر بشكل منتظم لتحديد اثر ذلمي على ا١تتغَت 
الدراسة وبالتارل ٖتديد العبلقات بُت ا١تتغَتات ا١تكونة للحالة ا١تدروسة وٖتديد أنواع ىذه ا١تتغَتات سواء كانت متغَتة أـ 

 مستقلة واثر كل منها على األخر 
  دراسة مقارنة -

وقات وأثرىا على كل قطاع وكيفية تعٍت الباحث يقـو ٔتعاٞتة مشكلة مايعاين منها قطاعُت أو أكثر وذلمي لتحديد الفر 
 معاٞتتها 

تعٍت أف الباحث ّتمع البيانات واٟتقائق الواقعية والعملية عن حالة ٤تددة من  دراسة نظرية " مسيحو " -
 عدد من اٟتاالت يف زمن ٤تدد مستندا على كافة وسائل ٚتع البيانات وا١تعلومات 

 فرضيات البحث  –رابعا 
الصلة بالدراسة ٬تب على  توالعنواف ونوع الدراسة واالطبلع على الدراسات السابقة ذابعد ٖتديد موضوع البحث 

الباحث أف يضع فرضيات معينة لتكوف ٔتثابة حلوؿ ٤تتملة ١تشكلة الدراسة ٬تري اختيارىا بأساليب ووسائل ٥تتلفة 
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ط األسباب با١تسببات لتفسَت للتأكد من صحتها أو عدـ صحتها أي أف الفرضية ىي توقع وتفسَت ٗتميٍت ٤تتمل لرب
٤تتمل للمشكلة ا١تدروسة وبالتارل ىي عبارة عن حدس أو تكهن بصفو الباحث ٟتل ٤تتمل و٦تكن  للمشكلة ا١تطرحة 
قد الدراسة لذا ٬تب أف تصاغ بأسلوب منسق ومنتظم يطهر العبلقات اليت ٭تاوؿ الباحث من خبل٢تا حل ا١تشكلة 

 لعبلقات ا١تعروفة كاٟتقائق علمية واليت يقـو الباحث بربطها ببعض األفكار وتشمل الفرضيات عادة على بعض ا
 

 (ٔا١تتصورة اليت ينتجها من خيالو ليعطي بذلمي تفسَتات وحلوؿ أولية مقبولة ألوضاع ا١تشكلة اليت ما زالت ٣تهولة )
ذل ٟتل ا١تشكلة ا١تدروسة أف الفرض أو الفرضيات تشكل خطوة ىامة يف عملية البحث العلمي رغم اعتباره تكهن أو 

إال أف ىذا التكهن ليولد ٤تض صدفة إذا ٭تتاج ١تعرفة واسعة با١تشكلة ا١تدروسة وتوافر قدرة عملية لدى الباحث يف 
تنظيم األفكار وتصنيفها وإ٬تاد الروابط فيما بينها وبُت البيئة ا٠تارجية ايطة اا ادؼ الوصوؿ إذل تفسَتات مقبولة 

 وسة وبالتارل ٯتكن القوؿ أف عملية وضع الفرض ىي عملية إبداعية تشكل أىم ركائز البحث العلمي للمشكلة ا١تدر 
 مصادر اشتقاق الفرص  -أ

 (ٕلكي يستطيع الباحث صياغة فرضيتو أو فرضيات ْتثو البد لو من االعتماد على مصادر عديدة أ٫تها )
لروابط بُت األفكار وتصنيفها من العلمية والعملية ومدى قدرتو على ٖتليل ا خ ة الباحث-

 إ٬تاد أ٪تاط تفسَتية معقولة إذل مشكلة الدراسة 
 الدراسات السابقة حوؿ ا١تشكلة ا١تدروسة  -
 ا١تبلحظة والتجربة العلمية ٓتصوص الظاىر ا١تدروس -

 شروط صياغة الفرض –ب 
 يف الصياغة اللفظية  حالواقعية والعلمية والدقة والوضو  -
 شكل عبلقات بُت متغَتات قابلة للقياس  الصياغة على -
 ا١تسا٫تة يف ٖتديد اإلطار النظري للبحث وأساليب البحث العلمي  -
 الصياغة االحتمالية للفرض وٯتكن أف يكوف على احد األشكاؿ التالية: -

  الصياغة الشرطية  : تعٍت توقف حدوث الظاىر على وقوع حدث أخر مثاؿ ذلمي زيادة إنتاجية العاملُت
 يؤدي إذل زيادة أجورىم 

  الصياغة االرتباطية : تعٍت وجود عبلقة بُت متغَتات الظاىر ا١تدروسة بشكل طردي أو عكسي . مثاؿ
 ا٩تفاض إنتاجية العماؿ يرجع إذل زيادة ضغوط العمل 

 فوائد صياغة الفرض  -ج
 سواء الفوائد التالية: إف صياغة ووضع الفرض أو الفروض للمشكلة ا١تدروسة ٭تقق للباحث والبحث على حد

  ٖتديد مسار عملية البحث من خبلؿ توجيو الباحث إذل الطبيعة ونوع البيانات وا١تعلومات البلزمة
 ١تعاٞتة الفرض ٔتا يتبلءـ مع األصوؿ وأساليب البحث العلمي 

  ٖتديد مناىج وأساليب البحث العلمي البلـز للدراسة والختيار الفرضيات 
  على فهم ا١تشكلة ا١تدروسة من خبلؿ ٖتيد العبلقات بُت متغَتات ا١تشكلة تزيد من قدرة الباحث 
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  تطوير البحث العلمي من خبلؿ الكشف عن مكامن جديدة من األفكار والفرضيات ٯتكن دراستها
 وبالتارل زيادة ا١تعرفة العلمية 

 ٕٕ٘-ٕٕٗديوبولد ، فاف دالُت . مناىج البحث يف الًتبية وعلم النفس ص -ٔ
 ٖٙص اإلدارةالنظرية وتطبيقاهتا يف  األسسالبحث العلمي :  أساليبملة ، نائل ، العوا -ٕ

 
 

 أىداف البحث  –خامسا 
ىدفو األساسي ىو تطوير ا١تعرفة وبالتارل زيادة الرفاىية وتطوير اجملتمع واذا يتحقق ربط اجملتمع أف البحث العلمي 

عاين منها الوحدات ا١تكونة للمجتمع أف ىدؼ حل ا١تشكلة بالعلـو فالبحث ىدفو حل ا١تشكبلت أو ا١تسائل اليت ي
 ضمن اإلمكانات ا١تتاحة ىو السبب الذي من اجلو   معاٞتة ا١تشكلة ويعت  ا١توجو األساسي يف عملية تنفيذ وا٧تاز 

 التالية حل ا١تشكلة ا١تدروسة باستخداـ أساليب البحث العلمي لصياغة أىداؼ البحث البد أف يؤخذ باالعتبار األمور
 النتائج ا١تتوقعة من ا٧تاز البحث وليس األنشطة ا١تكونة أو االٕتاىات مثاؿ : -
  السعي إرل الوصوؿ إذل إنتاجية أفضل 
  أ٫تية استخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاالت يف العمل ااسيب 
  الرغبة يف خفض تكلفة ا١تنتجات 

 النتائج القابلة للقياس مثال : -
 اإلنتاجية لتسويق ٜتس مبليُت طن من القمح  تسعى الوحدة 
  زيادة حجم االستثمار إذل عشرة مليارات لَتة سورية 

انطبلقا ٦تا سبق ٧تد أف ىدؼ البحث ٯتثل ا١ترأة اٟتقيقة لو واٟتكم اٟتقيقي على سبلمة البحث العلمية وبالتارل واقع 
لبحث ماىي إال انعكاس حقيقي ألىداؼ البحث وماىو القارئ لبلستمرار يف معرفة ٤تتوياتو واف أي أخطاء يف خطة ا

األىداؼ الفرعية إال استنباط من فرض أو فروض البحث وذلمي من خبلؿ الًتكيز على متغَتات البحث سواء كانت 
 مستقلة أو متغَتة 

 أىمية البحث  –سادسا 
أي ماذا سيضيف البحث إذل ا١تعرفة ٬تب الًتكيز عند صياغة أ٫تية البحث إذل جانبُت أساسيُت األوؿ اٞتانب العلمي 

العلمية اٟتالية يف ىذا اجملاؿ أما اٞتانب العملي يقـو بتحديد ا١تشكلة اليت سوؼ يعمل الباحث على ٤تاولة حلها 
وتقدـ الفائدة بالنسبة إذل جهة ما . ولكي يقـو الباحث يف صياغة أ٫تية ْتثو عليو أف يفهم مشكلة ْتثو جيدا 

٢تا وماىو القيمة العلمية اليت ٯتكن أف يصنفها إذل ا١تعرفة العلمية ٭تل ىذه ا١تشكلة وذلمي الفوائد اليت والعبلقات ا١تكونة 
٭تصل عليها كباحث  واٞتهات صاحبة ا١تشكلة واجملتمع ككل إف كل ذلمي يأش من قدرة الباحث بإحساسو وتفاعلية 

 ا١تدروسة . مثاؿ  مع ا١تشكلة ا١تدروسة وعلى قدرتو على اإل١تاـ ّتوانب ا١تشكلة
 ليكن لدينا عنواف ا١تشكلة األش :

القياس ااسيب لتكاليف ومنافع األزمات السياسية يف وحدات االقتصادية وأثره على التقارير ا١تالية ٯتكن أف تصاغ 
 أ٫تية البحث باالش:
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 في الجانب النظري 
 القابلة لبلستخداـ يف مواقف  ترسيخ دور ااسبة كأداة للقياس وإيصاؿ ا١تعلومات االقتصادية

 ٤تددة 
  ا١تعد وا١تزود األساسي للمعلومات اليت يتم   هترسيخ دور ااسبة يف البيئة االقتصادية باعتبار   

 على أساسها اٗتاذ القرارات ا١تختلفة 
 أما  في الجانب العملي 

 يف وا١تنافع واثر ذلمي جذب انتباه إذل أ٫تية وضرورة دراسة العبلقة بُت األزمات السياسية وتكال
 التقارير ا١تالية.

 حدود البحث  –سابعا 
ىدؼ كتابة حدود البحث ىو الًتكيز الدقيق جملاؿ معُت للبحث أي ىي اٟتدود ا٠تاصة ٔتتغَتات البحث من الناحية 

 ( ٔالزمانية وا١تكانية أي ىي ٣تموعة ا١تتغَتات دل ٗتضع للدراسة وذلمي ألحد األسباب التالية )
 ا١تتغَتات قد سبق دراستها يف ٣تاالت أخرى  إف ىذه 
  إف ىذه ا١تتغَتات ٗترج يف مضموهنا عن ٣تاؿ البحث 
  إف ىذه ا١تتغَتات ٗترج عن نطاؽ الفًتة الزمنية اليت يغطيها البحث أو اٟتيز ا١تكاين الذي يعطيو البحث 
 ة الوصوؿ إذل أفراد عينو البحث إف ىذه ا١تتغَتات يصعب معاٞتتها بسبب ندرة البيانات ا١تتعلقة اا وصعوب 
  مثاؿ: إي ىذه ا١تتغَتات ٭تتاج إذل موارد مالية و بشرية اك  من مقدرة الباحث 
  صعوبة وندرة ا١تراجع العملية اليت تغطي تلمي ا١تتغَتات 

 ا١تدخل السلوكي لتحسُت اٟتكم الشخصي للمحاسب عند إعداد التقارير ا١تالية مثال :
 أن تكون : محددات  البحث يمكن -

  البحث ليس بفرض تقوًن اٟتكم الشخصي للمحاسب 
  ٮترج عن نطاؽ وظيفة التحقيق ااسيب 
  الٮتوض الباحث يف تفاصيل ا١تفاىيم السلوكية 
  صعوبة اٟتصوؿ على القوائم ا١تالية وسربو البيانات 

 الدراسات السابقة  –ثامنا 
ساعدتو على االختيار السليم ١توضوع البحث وٕتنيبو مشقة  تكمن أ٫تية الدراسات السابقة بالنسبة للباحث يف م

التكرار البحث ويف اطبلعو وتأكده على جوانب ا١توضوع بشكل شامل بالتارل تعريف الباحث بالصعوبات وا١تشاكل 
ن واف إليها ١تواجهة ا١تشكبلت اليت اعًتضت الباحثُت اهلخري االيت واجهت الباحثُت اهلخرين وعلى اٟتلوؿ اليت توصلو 

أمكن ٕتنبها باالستفادة  من ٕتارب الباحثُت اهلخرين . كما ٘تكن الباحث من تزويده بالعديد من ا١تراجع ومصادر 
ا١تعلومات موضوع ْتثو وبالتارل ٖتدد للباحث الوجهة الصحيحة يف اختياره ألدوات وإجراءات اليت ٯتكن لو االستفادة  

 دوات البحث العلمي ا١تبلئمة . إف اطبلع الباحث على الدراسات السابقة يف معاٞتة مشكلة أي اختيار األساليب واأل
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الطبعة الثالثة  ٜٕٓٓالصَتيف . ٤تمد عبد الفتاح : البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثُت . دار وائل للنشر  -ٔ
 ٙٛ-ٚٛص

فروض اليت اعتمد عليها اهلخروف والنتائج ْتثو وبياف أصالتو عن طريق الرجوع إذل  النظرية وال ءتعطيو فرصة جيدة الغتنا
( إف نتائج األْتاث ٔاليت أوضحتها الدراسات السابقة وبالتارل ٖتديد أوجو النقص أو االختبلؼ يف تلمي الدراسات )

والدراسات السابقة ىامة جدا للباحث يف بناء فروض ْتثو لتكوف استكماال للجوانب اليت وقف عندىا الباحثُت 
مي إبراز أ٫تية دراستو عن الدراسات السابقة من خبلؿ إبراز نقاط الضعف والقوة يف األْتاث الدراسات اهلخرين . كذل

السابقة مع توضيح نقاط يف الدراسات السابقة من الناحية النظرية أو منهجية اليت اتبعتها ٦تا يساعد الباحث يف ٖتديد 
بالتارل الًتكيز على األبعاد واألفكار الواجب معاٞتتها وفق اإلطار النظري لبحثو وفق ا١تستجدات والتطورات العلمية و 

ا١تنهجيات واألساليب العلمية ا١تبلئمة ال٧تاز دراستو ويف النهاية تعرؼ الباحث وتطلعو على ٣تمل ا١تصطلحات 
٬تدر وا١تفردات العلمية ا٠تاصة بدراستو وٖتسُت قدرتو على التعبَت والكتابة بدقة وضوح أفضل لتقرير البحث .و 

ا١تتعلقة با١تشكلة وترتب وفق  تاإلشارة إف الدراسات السابقة ٬تب أف تلخص واف يكوف ا١تلخص يضم ا١تعلوما
 األسس ا١تنطقية وتاريخ نشرىا 

 وفيما يلي أىم المعلومات الواجب إدراجها في الملخص عن دراسة من الدراسات السابقة:
  عنواف الدراسة واسم الباحث وسنة النشر 
 تغَتات الدراسة مشكلة م 
  حدود الدراسة ومكاف إجراءىا 
  طريقة ٚتع البيانات وأساليب معاٞتتها 
  نتائج اليت توصلت إليها الدراسة استنادا للبيانات ا١تتاحة 
  ملخص جململ النتائج النظرية والعملية 

 مقدمة البحث  -تاسعا
ية أي أف تكوف عملية التقدًن ٬تب أف تصاغ مقدمة البحث بشكل موضوعي بعيدا عن العبارات اإلنشائ

موضحة ألبعاد ومنطلقات وأ٫تية البحث ألهنا تع  عن مدى وعي الباحث با١تشكلة ا١تطروحة لدراسة وعن مدى 
 اطبلعو وخ تو يف ىذا اجملاؿ وفيما يلي أىم النقاط الواجب تضمينها  إذل مقدمة البحث :

  من إجراء ىذا البحث موضوع البحث واإلضافات العلمية والعملية ا١تنتظرة 
  مكاف إجراء الدراسة والفًتة الزمنية ا١تتوقع ال٧تازىا 
  ٣تموعة البيانات وا١تعلومات وا١تمكن استخدامها يف ٣تالو ا١تشكلة باإلضافة إذل أساليب ا١تعاٞتة اليت ستتبع 
  اٞتوانب السلبية الذاتية عن عدـ القياـ اذه الدراسة وبالتارل أسبااا 
 ٯتكن أف نستفيد من نتائج الدراسة  اٞتهات اليت 
  مخطط انجاز البحث  –عاشرا 
  ٯتثل ٥تطط ا٧تاز البحث انعكاس ١تدى فهم الباحث لعناصر ومتغَتات دراستو بشكل مبدئي ورغم ذلمي

 النظرية والعملية  ٬تب أف يكوف شامبل وموضوعيا ومنطقيا يف تسلسل األفكار
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شركة ا١تطابع –. كابد عبد اٟتق : البحث العلمي . مفهـو أدواتو وأساليبو دورقاف . عبيدات ، عبد الرٛتن عدس  -ٔ
 ٘ص ٕٜٛٔعماف  –النموذجية 

   
 الخامس الفصل                             

 البحث ألغراض البيانات جمع طرق

 

 يتناول هذا الفصل الفقرات التالية
 ا١تقدمة         -أوالً 
 ا١تبلحظة       -اً انيث

 ا١تقابلة      - اً ثالث

 االستبانة     -اً رابع
 االنًتنيت   -ساً خام
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 الخامس الفصل

 البحث ألغراض البيانات جمع طرق
  مقدمة
ـُ  الباحث على ٬تب  من نَ ليتمكّ ،  ا١تشكلة ١تعاٞتة البلزمة البيانات لو تؤمن اليت األدوات أو ، الطرؽِ  ةكافّ  استخدا

 أساليبَ  ستخدماً مُ ،  علمي بشكل صاغها اليت الفرضيات ولفحص ، ا١تشكلة قبل من ا١تطروحة األسئلة على اإلجابة
  . لذلمي ا١تبلئمة العلمية البحث

 العلمية البحث وأساليب بأدواتعلى معرفة  يكوف فأو  ، لبحثو ا١تبلئمة الطريقة مسبقاً  ويقررَ  يدرؾ أف يوعل لذا
  .. البيانات ٚتع ألغراض،  ا١تختلفة
 مع،  علمي بشكل ْتثو زا٧تإل ، البلزمة البيانات ٞتمع استخدامها للباحث ٯتكن ، طرؽ ةعد جديو  عاـ وبشكل
 متعلق الباحث قبل من أكثر أو إحداىا اختيار فأو ،  والسلبية ٬تابيةاإل وميزاهتا خصائصها طريقة لكل أف العلم

 (1) التالية بالعوامل
 . البيانات ٚتع طريقة مبلئمة ومدى البحث طبيعة_ 
 . الدراسة وعينة تمعاجمل طبيعة_ 
 . لو ا١تتاح والوقت ا١تالية وقدراتو الباحث ظروؼ_
 . األداة أو بالطريقة معرفتو مدى_

 لوثائقا - أوالً 
 النظرية ا٠تلفية تكوين عند،  األوذل ا١ترحلة يف خاصة دراستو حوؿ ، للباحث ا١تهمة البيانات من الكثَت الوثائق تقدـ 

  . الدراسة ٣تاؿ ٗتصص يف ، السابقة والدراسات األْتاث على االطبلع خبلؿ من،  للمشكلة العامة
 أنواع على وىي،  ا١توثقة ا١تعلومات أو البيانات نؤمن فهي،  اإلنسانية والذاكرة للمعرفة ا١تادي الوعاء الوثائق تعت .. 
 خصائص ومن . لدراستو ا١تبلئم بالشكل معها يتعامل لكي ، وأنواعها خواصها معرفة من للباحث البد ٢تذا . كثَتة
 (ٕ)نذكر أف ٯتكن الوثائق

 
 
 
 صفا دار،  العلمي والتطبيق النظرية األسس العلمي، البحث أساليب:  ٤تمد عثماف وغنيم، مصطفى، رْتي ، عليافٔ

  ٘٘ٔصػ ٕٓٔٓرابعة طبعة ، عماف ، والتوزيع للنشر
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 ٓٗ ػص  عاـ مدخل والتوثيق غنيتا،كليز،ا١تعلومةٕ
 
 

  . معها التعامل وكيفية وتشكلها الوثيقة نوع يف تتعلق :مادية خاصة

 اٟتصوؿ ةلي و ،  وا١تصدر ا٢تدؼ مثل..   ا١تعلومات/ البيانات عرض ةلي و  ، الوثيقة ٤تتوى يف تتعلق :معنوية خاصة
 . عليها

 :التالية الشروط افيه توافر من البد ، معلوماتها/ بياناتها من لالستفادة صالحة الوثيقة تصبح لكيو 
 – اإلصدار جهة -ا١تؤلف"  ٢تا ا١تتضمنة ا١تعلومات/ البيانات من التأكد ٯتكن أي .. أصلية الوثيقة تكوف أف -

 "اإلصدار تاريخ

 .فيها ورد ما صحة من التأكد وٯتكن قةثمو  تكوف فأ -

 اً ٦تكن إليها الوصوؿ يكوف أف -

 (1)إلى إنتاجها مستوياتو  تأليفها حقوق وحماية لتداولها وفق الوثائق وتصنف
  . بالذات ٤تددة جهة إذل ا١توجهة الوثائق ىي :مقيدة وثائق*
  ٢تا ا١تصدر اٞتهة داخل تستخدـ اليت الوثائق ىي :داخلية وثائق*
 بالذات ٤تددة وٞتهة معُت لغرض ةا١تعدّ  الوثائق ىي: خاصة وثائق*
 ا١تستفيدين من ٤تدد نطاؽ خارج تتداوؿ ال اليت الوثائق ىي :سرية وثائق*
 معينة جهة لصالح محفوظة حقوق ذات وثائق*
 النشر لحقوق خاضعة غير وثائق*
 حظيت فقد؛  العلمية البحوث إعداد ٣تاؿ يف وا١تعلومات للبيانات كمصدر ، الوثائق أ٫تية من انطبلقاً  ٯتكن ال أي 

 كل الوثائق مصطلح ويشمل.  أنواعها بلؼاخت على والعلمية األكادٯتية اٞتهات قبل من ، كبَت واىتماـ خاصة ٔتكانة
 للباحث اوتقدٯته اواسًتجاعه ا١تكتبات يف اوتنظيمه اوحفظه اٚتعه ٯتكن اليت واألدوات،  والقنوات والوسائل األوعية

 (ٕ) التارل النحو على للباحثُت ا١تكتبات تقدمها اليت الوثائق وتصنف. 
 "ا١توسوعات – ا١تعاجم – ا١تراجع" موضوع من أكثر تعاجل اليت المطبوعة العامة المصادر/  الوثائق*

 والدوريات الكتب"  ٤تدداً  موضوعاً  تعاجل اليت المطبوعة الخاصة المصادر/  الوثائق* 
 "والشرائح كاألقالم"  المطبوعة غير المصادر/  الوثائق* 
  والخرائط والصور كالمحفوظات" األولية المصادر/  الوثائق* 
 ٗتزين وسائل مثل ، واالتصاالت ا١تعلوماتية وا١تواد والبصرية السمعية كا١تواد " التقليدية غير درالمصا/  الوثائق* 

 وا١تعلومات البيانات
 
 
  ٖٚ – ٕٚصػ -ٜٜٙٔ – وا١تعلومات ا١تكتبات علم ،عمر، ٫تشري (ٔ)
 ٜٜٔص -ٖٜٜٔ-التعليم وتكنولوجيا االتصاؿ وسائل. البس و٤تمد علياف رْتي( ٕ)
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  العلمي البحث في المستخدمة الوثائق بعض تعريف يلي وفيما
 : الكتب

 الشكل حيث من الزماف ع  تطورت وقد ، أكثر أو ٤تدداً  موضوعاً  يشمل قد أكثر أو لباحث فكري إنتاج ىي 
  .. للباحثُت شيوعاً  اتا١تعلوم/ البيانات مصادر أكثر وىي ، وا١توضوع
 : المرجع

 عن وتمتاز.  بسرعة الباحث ٭تتاجها معلومة على للحصوؿ ، اٟتاجة عند إليها يرجع،  خاص نوع من كتب ىي
 (1) تيباآل الكتب

 . ا١تعلومات/  البيانات على اٟتصوؿ لسهولة التنظيم*

 . معُت موضوع تغطية يف الشمولية* 

 . ٙتنها وارتفاع اٟتجم ضخامة* 
 :إلى عام بشكل الوثائق وتصنف

 : الموسوعات
 موضوع من عامة ولكنها،  شاملة معلومات تقدـ أي ، ٤تدد موضوع يف ا١تتخصصة اتالدراس من ٣تموعة وتشمل
، ( ومتخصصة عامة: )نوعُت على عادة وىي ، الوثائق يف أخرى مصادر ٨تو الباحث ينطلق فأ ٯتكن منها،  ٤تدد
 .ا١تتخصصة ا١توسوعة إذل الباحث يرجع أف ا١تفضل ومن

  :القاموس/ المعاجم
 ، ا١تختلفة ومعانيها نطقها طريقة ويوضح ، وتفسَتىا بشرحها يقـو ا ىجائياً  مرتبة،  أكثر وأ لغة مفردات يشمل

 . و٥تتصراهتا واستعماالهتا ومًتادفاهتا

 :  والسير التراجم معاجم
  . ٧تازاهتمإو  حياهتم عن كاملة معلومات تقدـ حيث ، الناس من عبلـاأل ْتياة هتتم

  :البيلوغرافيات
 نشر ما معرفة من الباحث ن٘تكّ .  ٤تددة ٔتعايَت معُت موضوع عن علومات١ت/ لبيانات وأصوؿ قواعد وفق الوصف تعٍت
 مكاف – الطبعة – العنواف – ا١تؤلف"  مثل الوثائق عن كاملة معلومات تقدـ وباختصار،  ويسر بسهولة ْتثو ٣تاؿ يف

 . الصفحات عدد – النشر سنة – الناشر – النشر
  : اتوالمستخلص الكشافات

 ما زماف أو مكاف يف ا١تعلومة/  البيانات مصادر من،  وغَتىا الدوريات ا١تقاالت ووصف وتسجيل برصد هتتم

 : الدوريات 
 اً ٤تدد اً عنوان ٖتمل،  ٤تددة غَت أو ٤تددة زمنية أوقات ويف ، معينة جهة عن وتصدر،  ٤تددة أو عامة ٔتوضوعات هتتم

  / ا١تعلومات البيانات مصادر أىم من وتعد . أكثر وأ باحث فيها يكتب متسلسلة وأرقاماً 
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 ٕٕٔ ص -ٕٕٓٓ- العلمي البحث مناىج ، حسُت ٛتدأ فاعي،ر ال ٔ  
 

 : والبصرية السمعية المواد
 حاسة خبلؿ من واسًتجاعها وٗتزينها عنها والتعبَت،  ا١تعلومات معاٞتة يف تستخدـ اليت واألدوات الوسائل ٚتيع تشمل
 . كليهما أو البصر أو السمع

 :الفيلمية المصغرات* 
،  جيدة مصغرة بصورة ، ا١تختلفة الوثائق عليها تستنسخ بصرية وسائط أو مواد وىي،  ا١تصغرة النسخ أنواع كافة ٘تثل
  ا١تعلومات بوسائط إال عليها االطبلع ٯتكن ال وكذلمي،  ا١تعلومات وسائط طريق عن

 المالحظة - ثانياً 
 العلـو ويف ، عاـ بشكل واألحداث الظواىر على لتعرؼ استخدمت ا١تعلومات/  ياناتالب ٚتع وسائل أقدـ من

 وا١تشاعر العقلية السلوكيات عن ، وا١تعلومات البيانات ّتمع ا١تتعلقة الوسائل حدأ وتعد.  خاص بشكل االجتماعية
 اٟتصوؿ األخرى للوسائل ٯتكن ال معلومات إذل تؤدي ألهنا ، خاصة طبيعة و٢تا.  للفرد بالنسبة واالٕتاىات وا١تواقف
 بُت بيانات وتبادؿ تفاعل عن عبارة فا١تبلحظة .العماؿ إنتاجية ومراقبة.  العماؿ حدأ سلوؾ دراسة مثل،  عليها

 (ٔ) معُت موضوع حوؿ اددة ا١تعلومات/  البيانات ٚتع فرضب وا١تبحوث الباحث
 ومتابعة ، البيئية و اديةا١ت ومكوناهتا واألحداث الظواىر لسلوؾ بةمراق عملية بأهنا:  ا١تبلحظة تعرؼ سبق ١تا استناداً 
 والتنبؤ ، ا١تكونات بُت العبلقة تفسَت بقصد ، وىادؼ و٥تطط منظم علمي بأسلوب وعبلقاهتا،  وإتاىها سَتىا
 . متطلباتو وتلبية اإلنساف أغراض ٠تدمة وتوجيهها اٟتدث أو الظاىر بسلوؾ

 حظة العلمية النقاط الالزمة للمال -ا
 :اهلتية النقاط فيها تتوافر أف البد علمية ا١تبلحظة تكوف ولكي

 . وزماهنا ومكاهنا و٣تا٢تا ا١تبلحظة ىدؼ ٖتديد -

 . با١تبلحظة ٚتعها يتم اليت ا١تعلومات عليها ليسجل ا١تبلحظة بطاقة إعداد -

 . مرة من كئرأل إعادهتا طريق عن ا١تبلحظة صدؽ من التأكد -

 . مباشرة مبلحظتو يتم ما تسجيل -
 علميةاحتياجات المالحظة ال -ب 
 :إذل ٖتتاج ا١تعلومات/  البيانات ٞتمع طريقة ا١تبلحظة تكوف لكي

   يبلحظ وقت أي ويف  -                  مدرب مبلحظ  -

 يبلحظ ماذا يعرؼ   -            متحيز غَت  -     يبلحظ أداة أو وسيلة وبأي  -
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 ٖٓٔ ػص  -ٕٕٓٓ-لعلمي البحث أساليب حافظ، نائل ، العواملةٔ

         
   

 العلمية المالحظة خطوات -ج 

 . ا١تبلحظة من ا٢تدؼ ٖتديد -1
 . مبلحظتو ستتم الذي الدراسة ٣تتمع ٖتديد  -2
 أمكن إف ، اجملتمع أفراد مبلحظة دوف الدراسة ٣تتمع يف الدخوؿ ٤تاولة -3

 ولو حىت ، الدراسة فًتة خبلؿ ا١تبلحظات وتدوين ، تصرفاهتم مبلحظةو  األفراد مراقبة طريق عن الدراسة إجراء -4
 . سنوات أو ألشهر استمرت

 . يراقبهم نوأ اٞتماعة عرفت إذا وخاصة ، الباحث على تطرأ قد اليت ا١تشكبلت حل -5

 . اهلخرين مبلحظة دوف الدراسة ٣تتمع من ْتذر ا٠تروج -6

 . التقرير وكتابة ائجبالنت وا٠تروج،  ٚتعها   اليت البيانات ٖتليل -3

 المالحظات أنواع -د  
 :إذل التصنيف درجة وفق ا١تبلحظات تصنف

 يكوف أف دوف،  حالة أو ظاىرة الباحث يبلحظ حيث،  االستكشافية الدراسات يف تستخدـ :البسيطة المالحظة
  للمبلحظة سيخضعو الذي السلوؾ أو ، األىداؼ أو ا١تعلومات لنوعية ، مسبق ٥تطط لديو

 ، ا١تعلومات عنها ٬تمع أف يريد اليت ، والسلوكيات وا١تشاىدات اٟتوادث الباحث فيها و٭تدد: المنظمة مالحظةال
 الدراسات يف ا١تنظمة ا١تبلحظة وتستخدـ.  البسيطة ا١تبلحظة يف عنها،  وٖتديداً  دقة أكثر ا١تعلومات تكوف وبالتارل
 . أنواعها بكافة الوصفية

  المالحظة تصنف -و

 المشاركة حظةالمال

 و٦تارساهتم سلوكياهتم يف الدراسة أفراد ويشارؾ ، الدور بنفس يقـو نوأ ٔتعٌت ، وفعاؿ ٬تايبإ دور للباحث يكوف وفيها
 . دراستها ا١تراد
 ٬تابياتإ ا١تشاركة و١تبلحظة .. ذلمي يعرفوا أف دوف منهم سجُت وكأنو ، السجناء مع الباحث يعيش أف ذلمي مثاؿ
 سلوكها يتغَت حيث ، عنها دراسة ٬تري الباحث أف،  الدراسة عينة تعرؼ عندما وٓتاصة،  و٥تاطر اتسلبي و٢تا كثَتة
 .غالباً 

 مشاركة الغير المالحظة
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 عينة أفراد يشارؾ أف دوف،  السلوؾ أو الظاىرة أو األحداث منو ويراقب ، مكاف أو موقف بأخذ الباحث يقـو وفيها
 عدـ شريطة ، ا١تبلحظات من النوع ىذا يف( الفيديو) وخاصة الكامَتا يستخدـ وقد. اا يقوموف اليت باألدوار الدراسة
  بذلمي ا١تبحوثُت معرفة
 
 
 الجيدة للمالحظة إرشادات -ز
 مبلحظتو سيتم الذي الدراسة موضوع عن مسبقة كافية معلومات على اٟتصوؿ  
 ا١تعلومات ٞتمع ا١تبلحظة أسلوب استخداـ أىداؼ ٖتديد      

 ا١تبلحظة لتسجيل ا١تناسبة واألدوات الوسائل استخداـ . 

 ٔتبلحظتها الباحث سيقـو اليت(  اخل......  الظواىر – األشياء – اٞتماعات – األفراد)  الفئات ٖتديد . 

 النتائج يف التسرع وعدـ ا١تبلحظة يف الدقة . 

 استخدامها قبل القياس وأدوات بأساليب التامة ا١تعرفة . 

 وبعناية ناقد شكلب با١تبلحظة القياـ . 

 مناسبة زمنية لفًتة السلوؾ مبلحظة . 

 مبلحظتها ٬تب اليت ا٠تصائص أو السمات ٖتديد ٬تب . 

 البحث ٔتشكلة العبلقة ذات السلوكيات مبلحظة . 

 الزمن وحدة يف السلوؾ أ٪تاط من ٤تدد عدد مبلحظة على الًتكيز 

 الباحث قبل من يبلحظ بأنو الفرد معرفة دوف،  با١تبلحظة القياـ ٤تاولة 

 فًتات على با١تبلحظة بالقياـ وذلمي،  ا١تبلحظة بسمة ا١ترتبطة السلوكيات من ٯتكن ما ك أ مبلحظة . 

 النسياف ا١تعلومات تتعرض ال حىت ، للمبلحظات الفوري التسجيل 

 ا١تبلحظة يف تكامبلً  يوفر ذلمي فأل،  ا١تبلحظة يف الباحث ١تساعدة ا١تدربُت الباحثُت من عدد اشًتاؾ ٤تاولة 
 . الباحث ٖتيز من ويقلل

 مباشرة ا١تبلحظ للسلوؾ الباحث تفسَت ٤تاولة عدـ . 

 

 المعلومات/  البيانات تسجيل -ىـ 
 : التالية الطرؽ بإحدى يتم أف ٯتكن
 بقليل بعدىا أو ا١تبلحظة أثناء مباشرة كتابتها خبلؿ من ، ا١تعلومات بنفسو الباحث يسجل أف . 

 ا١تبحوث أف الطريقة ىذه على ويؤخذ ، وغَتىا الفيديو كامَتا مثل ، ا١تناسبة التصوير هزةأج الباحث يستخدـ أف 
 . تتابعو تسجيل أو تصوير  لة بوجود شعر إذا ، تصرفاتو ويصطنع سلوكو يغَت

 وما ، الدراسة أىداؼ ٢تم يوضحو  ذلمي ، على يدرام،  ا١تعلومات لتسجيل  خرين بأفراد الباحث عُتستي قد 
  مبلحظتو ذلإ يسعى
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 المالحظة يجابياتإ آو مزايا -و
 الطبيعية، كالظواىر ، واٟتوادث الظواىر من كثَت حوؿ ا١تعلومات ٞتمع وسيلة أفضل ا١تبلحظة تكوف قد 

 . باٟتيوانات ا١تتعلقة والدراسات

 يشعر دل إذا ةوخاص،  حدوثها وقت ويف،  الطبيعي وضعها يف والسلوكيات والتصرفات اٟتادثة ا١تبلحظة تسجل 
  . يبلحظهم الباحث فأب وفا١تبحوث

  بأ٫تيتها فكر قد الباحث يكوف ال قد اليت ، األمور بعض على بالتعرؼ تسمح   

 ا١تعلومات دقة من يزيد ٦تا ، الطبيعية ظروفها يف الظاىرة عن معلوماتو الباحث ٬تمع . 

 يتم اليت العينة حجم يكوف أف لضروريا من وليس ، ا١تفحوصُت نم قليل عدد على ا١تبلحظة جراءإ ٯتكن 
 . كبَتاً  مبلحظتها

 ا١تعلومات دقة وبالتارل ، التسجيل دقة يضمن ٦تا ، ا١تبلحظة أثناء مباشرة يبلحظ الذي السلوؾ تسجيل يتم . 

 واقعية أوضاع يف ا١تبلحظ السلوؾ عن معلومات توفر . 

 ينةمتبا عمرية و١تراحل،  ٥تتلفة مواقف يف استخدامها مكانيةإ . 

 ا١تتوقع السلوؾ مع،  ا١تبلحظ السلوؾ لظروؼ النسيب للتشابو وذلمي ، نسبياً  عالية تنبؤية قدرة توفر . 

 ونوعية كمية معلوماتلل أو لبياناتل ا١تبلحظة توفر . 

 ا١تيدانية البحوث يف اٟتاؿ ىو ،كما أخرى قةيبطر  توفَتىا ٯتكن ال ، معلومات على اٟتصوؿ يف تنفرد. 

 المالحظة لبياتس أو عيوب -ي

 لفًتات ، الظاىرة مبلحظة األمر تطلب إذا وخاصة األحياف، بعض يف مرتفعةً  وتكلفة وجهداً  وقتاً  تستغرؽ قد 
 . صعبة ظروؼ ويف طويلة زمنية

 القبائل أو ، الطبيعية الظواىر بعض مبلحظة يف اٟتاؿ ىو كما ، األحياف بعض يف للخطر الباحث يتعرض قد 
 . ذلمي وغَت العدوانيُت راداألف أو ، البدائية

 ا١تبحوثُت قبل من والتحيز ، يبلحظها اليت بالظاىرة تأثره عند وخاصة ، األحياف بعض يف الباحث قبل من التحيز 
 .للمبلحظة ٮتضعوف أهنم إدراكهم عند
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 حقيقية سلوكيات يظهروف وال ، سلوكياهتم مبلحظتهم تتم الذين األشخاص غَتي. 

 مبلحظتها ا١تستحيل من أحياناً  الصعب من واليت،  باألفراد ا٠تاصة والسلوكيات ١تشكبلتوا القضايا بعض ىناؾ 
 .مثبلً  الزوجُت بُت كالعبلقة ،

 مبلحظتها يف يرغب اليت الظاىرة ، سنوات أو أشهراً  أو أياماً  الباحث ينتظر وقد ، طويبلً  وقتاً  ا١تبلحظة تتطلب . 

 معلوماهتا ودقة ٧تاحها ىعل تؤثر وقتية بعوامل ا١تبلحظة تتأثر قد . 

 المقابلة -ثالثاً 
 ٬تب،  منها ا١ترجوّ  ا٢تدؼ ا١تقابلة ٖتقق ولكي.  مقابلتو تتم الذي والشخص الباحث بُت يدور حوار عن عبارة ا١تقابلة

 إذاً    .. شفوية ةاستبان ا١تقابلة تعت  ا١تعٌت واذا ، مقابلتو تتم الذي والشخص الباحث بُت وود وئاـ عبلقة تقـو أف
 ٤تددين أشخاص على ، معُت موضوع حوؿ األسئلة من ٣تموعة بطرح يقـو الذي الباحث بُت لقاء ىي:  ا١تقابلة
 (ٔ)األسئلة على اإلجابات بتدوين يقـو وبنفسو ، لوجو وجهاً 

 أشخاص من ، إليها الوصوؿ الباحث يريد اليت ، ا١تعلومات/  البيانات على اٟتصوؿ إذل أساسي بشكل ا١تقابلة وهتدؼ
 . ٤تددة مواقف يف البحث موضوع ، األشخاص وتصرفات ومشاعر مبلمح على والتعرؼ،  ا١تقابلة موضوع

 وا١تعلومات البيانات مُتأت يف مشاكل الباحث يواجو عندما تكمن ، وا١تعلومات البيانات ٚتع يف ا١تقابلة أ٫تية فإ
 :ذكر ٯتكن ا١تشاكل ىذه ومن ْتثو ١تعاٞتة ، البلزمة

 والكتابة القراءة على ا١تقابلة موضوع األشخاص قدرة ـعد . 

 ا١تقابلة موضوع األشخاص لدى ومعنوية مادية عوائق وجود . 

 ذاتالب البحث ظاىرة على الباحث اطبلع البحث عملية وجوب   

 الظاىرة فيو حدثت ذيال الواقع عن ، نوعية وصفية معلومات على البحث عملية وجوب . 

 ا١تقابلة موضوع،   األشخاص من خاصة طبيعة ذات عبلقات على ، ومعلومات ياناتب على اٟتصوؿ وجوب  
 . ا١تدروسة ا١تشكلة لٟت اً دور  ٢تم فأب وإشعارىم ، أ٫تيتهم إبراز الوقت وبنفس
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  ٛٛٔ ص -ٕٓٓٓ- اإلنسانية والعلـو الًتبية يف العلمي البحث أساسيات وزميلو، سليماف عودة،(ٔ)

   المقابالت أنواع - أ

 األىم الهدف حسب تصنيف يلي وفيما األسس ، من ٣تموعة حسب أنواع عدة إذل ا١تقاببلت تصنف أف كنٯت
 .(ٔ) للباحث بالنسبة فائدة واألكثر

 المسحية المقابلة -

 االٕتاىات ودراسات ، العاـ الرأي دراسات يف اٟتاؿ ىو كما،   واهلراء والبيانات ا١تعلومات على اٟتصوؿ إذل وهتدؼ 
 . معينة قضية ٨تو

 التشخيصية المقابلة -

  وعواملها أسبااا ومعرفة ما مشكلة ٖتديد إذل وهتدؼ 

 العالجية المقابلة -

 ما مشكلة يواجو لشخص العوف تقدًن إذل وهتدؼ

 :(ٕ)البحث موضوع أسئلة طرح عند الباحث من ااألمور الواجب مراعاته-ب 

 اٟتساسة وغَت سهلةوال العامة األسئلة من بدءاً  األسئلة طرح يف التدرج -

 األسئلة . طرح عند والطمأنينة وا١تودة األلفة من جو إضفاء-

 . للمستجيب ومناسبة مفهومة لغة استخداـ-

 . وشكره وتشجيعو وتعزيزه اإلجابة ، على ا١تستجيب تشجيع-

 ا١تستجيب ومعلومات وأفكار  راء احًتاـ-

 . الواحدة رةا١ت يف سؤاؿ من أكثر طرح وعدـ ، ا١تستجيب مقاطعة عدـ-

 . ا١تقابلة أثناء األمور بزماـ ٦تسكاً  الباحث يبقى أف-

 . دقيقاً  إعداداً  ا١تقابلة استمارة إعداد-

 . تساوالهتم عن لئلجابة مستعداً  يكوف فأو  ، ا١تستجيبُت  وخلفية وبثقافة ٘تاماً  ، الدراسة ٔتوضوع الباحث معرفة-

 ا١تقابلة وزماف فومكا ، مقابلتهم ستتم الذين األفراد ٖتديد-
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 ٗٗٔص  -ٕٜٜٔ-(  ػاساليبة-ادواتة -) مفهومة  العلمي البحث. وزمبلئو ذوقاف ، عبيدات -ٔ

 ٛٛٔ ص سابق مصدر. وزميلو سليماف عودة، -ٕ
 ، ا١تستجيب سيقدمها اليت ا١تعلومات وأ٫تية دراستو من ا٢تدؼ ويذكر،  ومقبولة الئقة بطريقة نفسو الباحث يقدـ-

 (ا١تستجيب ثقة كسب.)  العلمي البحث ألغراض فقط خدـتست سوؼ وأهنا

 . العمل مكاف عن وبعيداً  ىادئاً  ا١تكاف يكوف أف لويفضّ  ، ا١تقابلة إلجراء مناسب مكاف ٖتديد-

 . ا١تبحوثُت يف يؤثر ذلمي فأل ، ومبلبسو الشخصي ٔتظهره الباحث اىتماـ-

 للمبحوث وا١تتابعة ـاالىتما إظهار-

 ومفهوماً  اضحاً و  السؤاؿ يكوف أف-

 . ا١تطلوبة باإلجابة يوحي ال أف ٔتعٌت متحيز، غَت بشكل السؤاؿ يطرح أف-

  جداً  الشخصية أو الصعبة أو جداً  الدقيقة األسئلة طرح عدـ-

 المقابلة مزايا  -ج   

 . السن صغار أو األميُت من العينة تكوف فأك ، االستبانة استخداـ فيها يصعب اليت اٟتاالت يف استخدامها ٯتكن -

  مدرب لةمقاب إذل ْتاجة فهي ذلمي يتسٌت وحىت ، األسئلة طرح وإعادة توضيح ، إلمكانية اإلجابة يف عمقاً  توفر -

 ٭تبوف عاـ بشكل  الناس فأل ،أخرى  طريقة بأي عليها اٟتصوؿ الصعب من ، ا١تستجيب من معلومات تستدعي -
 . الكتابة من أكثر الكبلـ

% ٓٗ) باالستبانة قورنت ما إذا(يزيد ورٔتا% ٜ٘)  مقابلتهم تتم من معظم من إجابات على وؿاٟتص إمكانية توفر -
 . (متابعة بدوف تقريبا

 اليدين ةوحرك الوجو، ومبلمح الصوت كنغمة ، ا١تشاعر وتوضح االستجابات تعزز لفظية غَت مؤشرات توفر -
 (ٔ).اخل.... والرأس

 كاالستبيانات . البيانات ٚتع وسائل من،  غَتىا مع مقارنة الردود نسبة ارتفاع -

 . ٢تا فهمو عدـ أو صعوبتها حالة يف ، للمستجوب األسئلة وتوضيح شرح وقابلية ا١ترونة -

 

 

 ٛٛٔعودة ، سليماف وزميلو . مصدر سابق ، ص  (ٔ)
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 من أمور وىي ، با١تبحوث ا٠تاصة والنفسية واالنفعالية ، الشخصية القضايا عن ا١تعلومات ٞتمع مناسبة وسيلة  -
 كوف حالة ويف األمية ، اجملتمعات يف التطبيق ٦تكنة وسيلة ا١تقابلة تعد-        . كالوثائق أخرى بطرؽ ٚتعها الصعب
 ىذه إلى الرفاعي ويضيفاألحواؿ ،  ىذه يف االستبانة استخداـ ٯتكن ال حُت يف ، الدراسة ٣تتمع ىم األطفاؿ
 : يلي(ٔ) للمقابلة المزايا

 .األخرى والظروؼ  والسرية ا٢تدوءُ  حيث من ، با١تقابلة ايطة بالبيئة التحكم- (ٕ)

 ،  خر إذل سؤاؿ من القفز دوف ، منطقي بتسلسل ا١تستجيب إجابة الباحث يضمن حيث ، األسئلة تسلسل- (ٖ)
 .األسئلة طرح يف يتحكم(  الباحث)  فأ وذلمي

 .للمستجيب والعفوية ةا١تباشر  اإلجابة تسجيل على الباحث قدرة وتعٍت التلقائية،- (ٗ)

  . ٔتثلها ليقوموا  خرين ألشخاص االستمارة إعطاء أو  خرين ، عن اإلجابة نقل احتمالية تقليل- (٘)

 ثرأ لو ذلمي كاف إذا وخاصة،  ا١تقابلة إجراء ومكاف زماف تسجيل الباحث يستطيع حيث .. ا١تقابلة توقيت- (ٙ)
 اإلجابة . على

 المقابلة عيوب  - ج 
  طويلة ا١تقابلة ومدة ،اً كبَت  الدراسة عينة أفراد عدد كاف إذا وٓتاصة الباحث، من كبَتين وجهد وقت إذل ٖتتاج  -

 عند ا١تخاطر لبعض الباحث تعرض بسبب ، أو مركزىم بسبب شخصياً  ومقابلتهم األفراد بعض إذل الوصوؿ صعوبة -
 . ا٠تطَتة اٞتماعات زعماء مثل،  معهم مقاببلت إجراء

 يف أسئلة على ٬تيب أف يستطيع ا١تبحوث فإف االستعانة يف أما.  وا١تبحوث للباحث النفسية باٟتالة بلةا١تقا تتأثر قد -
 .لذلمي ا١تناسب الوقت

 . متلفزة أو ٚتاعية ا١تقابلة كانت ، إذا اهلخرين أماـ أو الباحث أماـ مناسب بشكل ليظهر ا١تبحوث يتحيز قد -

 وقد للمقابلة، ا١تبلئم اٞتو إ٬تاد يستطيع ال،  باً مدر   ماىراً  ا١تقابل يكن دل فإذا ، إجرائها على بُتمدر   مقابلُت تتطلب -
 .اإلجابة ٖتريف إذل يؤدي بشكل يدري ال حيث من ا١تقابل يتحيز وقد ،إجابتو ا١تستجيب يزيف

 . الباحث من طويبلً  وقتاً  تستغرؽ الواحد الفرد مقابلة فأل ، األفراد من نسبياً  كبَت عدد مقابلة يصعب -

 .ا١تفتوحة ا١تقابلة يف وٓتاصة كمية، ٖتليبلت إذل إخضاعها أو ، لبلستجابات الكمي التقدير صعوبة -
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 ٕٚٓ-ٕٙٓص-ٕٕٓٓ-مناىج البحث العلمي –الرفاعي اٛتد  -(ٔ) 

 

 (ٔ)غالباً  ا١تستجيب ٭تدده الذي ا١تقابلة مكاف يف التسجيل أدوات ٕتهيز وصعوبة ، اإلجابات تسجيل صعوبة -

 : يلي ما العيوب ىذه إذل الرفاعي ويضيف -

   خر . إذل مكاف من تنقلو لكثرة ، ا١تقاببلت إجراء عند باىظة مبالغ الباحث يتكلف حيث ، الكلفة*  

 .األحياف بعض يف للمستجيب وحىت ، ا١تقاببلت إجراء يف معو للمتعاونُت مالية مبالغ يدفع وقد* 

                                                 . مباشرة إجابة ا١تقابلة تتطلب حيث ، ا١تستجيب لدى اليت والسجبلت لفاتا١ت ومراجعة التفكَت فرصة تقليل* 

 (واللغة األسلوب اختبلؼ)  هلخر شخص من ٘تاماً  األسئلة طرح طريقة ٘تاثل عدـ*

 عن جيداً  انطباعاً  الباحث إلعطاء ماً ٘تا ، ومعتقداهتم  راءىم تعكس ال إجابات إعطاء األفراد تعمد احتمالية 

 إف سلبيات ا١تقابلة ٯتكن ٕتاوزىا بإتباع اإلجراءات التالية: (ٕ) وثقافتهم مستواىم

 تدريب وتأىيل الباحث ، أو من يتوب عنو بإجراء ا١تقابلة .  -

 ٖتديد عدد األشخاص الذين تتم مقابلتهم ، وا١تكاف والزماف وطبيعة األسئلة . -

 لعينة ٦تثلة جملتمع الدراسة . اختيار العلمي -

 اكتساب الباحث أو من يتوب عنو ، ثقة األشخاص الذين تتم مقابلتهم . -

 االستبانة  –رابعاً 

ىي أحد وسائل ٚتع بيانات ا١تعلومات ا١تدونة على أسئلة ٤تددة ، ُمَعّدٍة من قبل الباحث حوؿ موضوع ٤تّدد ، من 
تعريف االستبانة على أهنا : أداة ٞتمع البيانات /ا١تعلومات ا١تتعلقة ٔتوضوع  قبل جهات أو أفراد معينُت . أي أنو ٯتكن

البحث عن طريق استمارة معينة ، ٖتتوي على عدد من األسئلة  ، مرتبة بأسلوب منطقي مناسب ،٬تري توزيعها على 
 (.ٖلتعبئتها )أشخاص معينُت 

 

 

 .ٕٚٓ -ٕٙٓ ص -ٕٕٓٓ  - العلمي، البحث مناىج. اٛتد الرفاعي، -ٔ
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 ٕٚٓمرجع سابق الذكر ص  -ٕ
  ٜٛٔ ص سابق ،مصدر وزميلو سليماف ، عودة -ٖ

 

 

 (1) خطوات تصميم االستبانة 
 ٖتديد موضوع البحث وا١تكونات الفرعية ا١تنتجة عنو.  -

 صناعة وتصنيف أسئلة االستبانة ، بشكل موضوعي ومنطقي وعدـ تكرار وتعارض البيانات/ا١تعلومات. -

ييب على االستبانة ، عن طريق عرضها على عدد من أفراد ٣تتمع الدراسة ، قبل اعتمادىا إجراء اختبار ٕتر  -
بشكل هنائي ، بقصد تبليف األخطاء ، والغموض يف صياغة األسئلة ، وكذلمي استكماؿ لبعض اٞتوانب اليت 

ة ا١تقدمة صياغة أسئلة االستبانة بشكل هنائي ، وإعدادىا بشكل هنائي متضمن دل تلحظ يف االستبانة .
 والفقرات ا١تكونة ٢تا .

 توزيع االستبانة على اٞتهات أو األفراد وبالطرؽ ا١تناسبة . -

 : اعتبارات صياغة أسئلة االستبانة 

 . ٬تب صياغة أسئلة االستبانة بشكل واضح ، وبلغة تتناسب مع مستوى ا١تبحوثُت 

  تفسَت ، ويف حالة ورود مثل ىذه ٕتنب استخداـ تعابَت أو مصطلحات غَت مفهومة ، أو ٖتتمل أكثر من
 ا١تصطلحات أو التعابَت ، ٬تب على الباحث تعريفها.

 . أف يكوف طوؿ السؤاؿ مناسباً، و٬تب ٕتنب األسئلة األطوؿ اليت قد تضلل ا١تبحوث 

  يف حالة األسئلة اليت تتضمن االختيارات أو اإلجابات اتملة ، ٬تب وضع ٚتيع االحتماالت ا١تمكنة
 وأف يًتؾ بنٌد مفتوح الحتمالية وجود خيارات أخرى . لئلجابة ،

  يفضل البدء باألسئلة السهلة ، اليت ال ٖتتاج إذل تفكَت من ا١تبحوث ، ا التدرج إذل األسئلة األكثر صعوبة 

 . يفضل البدء باألسئلة العامة، ا التدرج إذل األسئلة ا٠تاصة أو الشخصية 

 ا١تنشورة حوؿ ا١توضوع نفسو  تُت يف اجملاؿ ، ودراسة االستبيانا٤تاولة االستفادة من ُخ ات ا١تتخصص
 ،وٖتكيم االستبانة من قبل أفراد مشهود بقدرهتم على التحكيم يف ٣تاؿ الدراسة. 

 .اختيار األفراد القادرين على اإلجابة عن االستبانة ،والذين هتمهم نتائجها 

   أفراد العينة .أخذ موافقة بعض اٞتهات ا١تعنية ، قبل تطبيقها على 

  إذا كاف من الضروري تعريف ا١تستجيب بنفسو بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة، فيجب على الباحث أف يؤكد
 ويلتـز بأنو سيحافظ على سرية ا١تعلومات ، وعدـ استخدامها إال ألغراض البحث.
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 .ٚٔص -ٕٔٓٓ –رْتي خطوات البحث العلمي يف علم ا١تكتبات –علياف  -ٔ
 

 

 

  أف يوضح يف الرسالة ا١ترفقة باالستبانة الغرض منها ، ويُفض ل أف يذكر اٞتهة اليت تدعم البحث على الباحث
، إذا كاف مدعوماً مادياً، كما ٬تب عليو إرساؿ التكلفة ال يدية إلرجاع االستبانة إذل العنواف الذي ٭تدده 

 الباحث .

 م مبلحظة مكتوبة ، يرجو فيها من نسي أو فقد ا١تسًتجعة ، فيمكنو تعمي تإذا شعر الباحث بقلة االستبيانا
 االستبانة أف يرسلها ، أو يطلب نسخة جديدة .

  اعتبار ا١تعلومات والبيانات ا١تدونة يف االستبانة ، أقل دقة ومصداقية من أي وثيقة أو وسيلة أخرى ، ألسباب
 موضوعية وذاتية ومعرفية خاصة با١تستجوب .

مصداقية اإلجابة ، عن أسئلة االستبانة من خبلؿ وضع أسئلة واضحة  ولذلمي ٬تب وضع أسئلة لضماف مدى
اإلجابة ، وال ٖتتمل أكثر من إجابة واحدة . مثل .. ىل اضطررت ولو مرة واحدة يف حياتمي للكذب /نعم 

،ال/؟ ووضع أسئلة خاصة ترتبط إجاباهتا بإجابات أسئلة أخرى ، موجودة يف االستبانة مثل ..كم سنة عمرؾ؟  
 مر أك  ولد لديمي ؟ ويف أي عاـ تزوجت ؟.كم ع

 :أنواع أسئلة االستبانة 

 تصنف أسئلة االستبانة حسب طبيعة اإلجابة إلى:

 أسئلة محددة اإلجابة .-أ

ويف ىذا النوع من األسئلة ٭تدد الباحث اإلجابات ا١تمكنة ، أو اتملة لكل سؤاؿ ، ويطلب من ا١تستجيب 
 اٟترية إلعطاء إجابتو من عنده . ويقّيَده يف اختيار اإلجابة ، وال يعطياختيار أحدىا أو أكثر ، أي أف 

 أنواع األسئلة ا١تغلقة:

 األسئلة الثنائية )أسئلة الصواب وا٠تطأ( ، مثاؿ: -أ

 ىل تطبق الشركة ا١تعايَت ااسبية الدولية  .. ) نعم (   ) ال (  -

 (   ) ال ( ىل يوجد نظاـ حوافز فعالة لدى الشركة ..  ) نعم  -

أسئلة االختيار من متعّدد. وتُقّدـ ىذه األسئلة للمستجيب عدة إجابات ٤تتملة أو بدائل، وعليو أف ٮتتار  -ب
  واحداً فقط منها ،
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 مثاؿ: 

 ما درجة رضاؾ عن مديرؾ يف العمل ؟ 

 )  (  كبَتة جداً         )  ( كبَتة         )  ( متوسطة

 )  (  قليلة جداً )  (  قليلة              

 : ٖتتاج عملية ٖتسُت مستوى الصناعات الوطنية لتنافس الصناعات العا١تية ١تدة 

 )  ( أقل من ثبلث سنوات.

 سنوات. ٘-ٖ)  ( 

 سنوات. ٜ- ٙ)  (

 )  (أكثر من عشر سنوات.

 ما ىي أسباب انخفاض إنتاجية العامل السوري ؟ 

 فاض مستوى التعليم .)  ( قلة التدرب .                   )  ( ا٩ت

 )  ( غياب نظاـ اٟتوافز ا١تادية.     )  ( غياب نظاـ اٟتوافز ا١تعنوية .

 )  ( ا٩تفاض مستوى األجور .     )  ( الضغوط االجتماعية وااللتزامات العائلية .

 :يتمتع االقتصاد السوري بمناخ استثماري جيد 

 )  ( أوافق بشدة .             )  ( أوافق.

 ألعرؼ.                 )  ( غَت موافق.)  ( 

 )  ( غَت موافق بشدة.

 ويمتاز ىذا النوع من األسئلة بالميزات اإليجابية التالية:

  . اإلجابات ٤تّددة وموّحدة ٦تا ٯتّكن الباحث من ا١تقارنة بسهولة 

 . سهولة عملية تصنيف وتبويب وٖتليل اإلجابات ، ٦تا يوفر الوقت وا١تاؿ على الباحث  
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 .وضوح ا١تعاين والدالالت ، وتقليل اٟتَتة والغموض لدى ا١تستجيب 

 .اكتماؿ اإلجابات نسبياً ، واٟتد من بعض  اإلجابات غَت ا١تناسبة 

 سهولة التعامل مع األسئلة اليت ٖتتوي إجاباهتا على أرقاـ مثل العمر والدخل(ٔ). 

 .ارتفاع نسبة الردود على االستبانة 

 ة ا١تغلقة .. أهنا تقيد ا١تبحوث يف إجابات ٤تددة مسبقاً، كما أف الباحث قد يُغفل بعض ويعاب على األسئل
اإلجابات أو ا٠تيارات أحياناً ، ولذلمي ٬تب عليو أف يضع خياراً أخَتاً من نوع : )غَت ذلمي :أرجو 

 التحديد(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛٛٔ-ٚٛٔص -ٕٕٓٓ –الرفاعي، أٛتد حسُت مناىج البحث العلمي    – ٔ
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 سداسالفصل ال

  النتائج واستخالص البيانات معالجة                    

 
 يتناول هذا الفصل الفقرات التالية

     طرق معالجة البيانات -أ    -أوالً 
  طريقة اٞتداوؿ 
   األعمدةطريقة  
   طريقة التمثيل البياين 
  طريقة التمثيل البياين الدائري 
   طريقة الصور 

  إحصائياطريقة معالجة البيانات الكمية   -ب            
  مقاييس النزعة ا١تركزية 
 الوسط اٟتسايب 
    الوسيط 
   ا١تنواؿ  
  مقاييس التشتت 
       ا١تدى 
 ال٨تراؼ ا١تتوسط ا 
   اال٨تراؼ ا١تعياري 

 اإلحصائي  SPSSنظاـ  وفقطرؽ معاٞتة البيانات / ا١تعلومات     -ثانياً 
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 الفصل السادس
  النتائج واستخالص البيانات معالجة                           

  مقدمة
 بالوسائل ، ا١تعلومات و البيانات ٚتع عملية من مباشرةً  االنتهاء بعد ، النتائج واستخبلص البيانات معاٞتة مرحلةُ  تبدأ
،  النتائج استخبلص و البيانات ة١تعاٞت األساسي   ا٢تدؼُ  يكمنو  . السابق الفصل يف عنها ها١تنوّ  ا١تختلفة األساليب و
 اإلمكانات و ، البحث لطبيعة ا١تبلئمة األدوات و رؽالطّ  باستخداـ ، واستكما٢تا وموثوقيتها دقتها من التأكد يف

 . ا١تدروسة للمشكلة العلمية النتائج إذل الوصوؿُ  لو تاحَ ليُ .  للباحث ا١تتاحة

  البيانات معالجة طرق -أوالً 
 ات  وبا٠ت ، ا١تدروسة ا١تشكلة ونوع بطبيعة مرتبط ، ا١تدروسة العلمية النتائج واستخبلص لبياناتا معاٞتة طريقة إف

 تقاريرَ  وضمن ا١تقاؿ بطريقةِ  ، هانتائجَ  وتستخلص ابياناهتِ  تعاجل االجتماعية البحوث غالبية إف.  للباحث العلمية
 ا١تعلومات/ البيانات وفق ، النتائج واستخبلص معاٞتة يف ، االستقرائي/  أو االستنباطي األسلوبَ  مستخدمةً  ، سردية
 ومصطلحات ؤتفردات ، البحث ٔتشكلة اٞتيد اإل١تاـُ  و الفهمُ  الباحث على وىنا..  ا١تختلفة الطرؽ وفق،  عةاجملمّ 

 ريقةط عرض من ونكّ ٯتُ  ، وشيق سلس بأسلوب ، ا١تدروسة ا١تشكلة ومعلومات بيانات معاٞتة ليتم ، العلمية ا١تشكلة
 و٘تتلمي واضح بشكل ، الدراسة نتائج إذل الوصوؿ  لية إظهار وكذلمي ، وعلمي سليم بشكل ا١تدروسة ا١تشكلة معاٞتة
 . تحققلل القابلية

  بيانياً  الكمية البيانات معالجة طرق -ا 
 و البيانات عونو  طبيعة حسب وذلمي،  أكثر أو بطريقة بياناتال يعاجل أف ، البحث مشكلة معاٞتة عند للباحث ٯتكن

 . العلمية النتائج إذل الوصوؿ يف ا١تتبع ا١تنهج و ، با١تشكلة ا١تتعلقة ا١تعلومات

  الجداول طريقة_ 3
 و٬تب، ما ١تتغَت تابعة أو ، أخرى ببيانات مرتبطة تكوف اليتو  ، ا١تدروسة للظاىرة البيانات لعرض الطريقة ىذه تستعمل

 : اهلش مراعاة الطريقة ىذه استخداـ عند
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 و اسم منها لكل يعطى،  جدوؿ من أكثر الدراسة يف كاف وإذا ا ،٢ت رقم وإعطاء،  واضح بشكل اٞتداوؿ تسمية_  
 .خاص متسلسل رقم

 . اٞتداوؿ عناوين تسمية_ ب

 . افيه ا١توجودة البيانات مصادر أو امصدرى ذكر_ ج

 .علمي بشكل وتفسَتىا افيه ا١توجودة البيانات معاٞتة_ ء

    3122 لعام األقسام حسب االقتصاد لكلية الرابعة السنة طالب عدد يلي افيم:  مثال

 االقتصاد لكلية األقسام في الطالب عدد

 (3) ولجد

  األعمدة طريقة_ 1

 تغَتم بُت العبلقة إ٬تاد ادؼ وذلمي.  معاً  كليهما أو متغَتىا مع ، أكثر أو ظاىر تغَت لعرض الطريقة ىذه تستعمل
 .  اهلخر ا١تتغَت تغَت مع أو الظاىر يف التغَت عن النإتة العبلقة وتفسَت لتحديد،  متغَتىا مع أكثر أو ظاىر

 ارتفاعو طوؿ يكوف ، ىمسمّ  كل على مستطيل ورسم ، أفقي سطر على ياتا١تسمّ  ضعبو  الطريقة ىذه وتتلخص
 للطريقة تطويراً  الطريقة ىذه وتعت ؛  مناسبة رسم مقاييس باستخداـ وذلمي،  ا١تسمى لذلمي ا١تقابلة للقيمة ٦تاثبلً 

 . أخرى متغَتات أو ظواىر مع ظاىر تغَت تقارف ألهنا ، السابقة

 1033-1006 بين ما األعوام عن لألقسام وفقاً  االقتصاد كلية في الطالب عدد( 1) الجدول يمثل:  مثال

 ونظم إحصاء اقتصاد تسويق  إدارة  ٤تاسبة السنة
 معلومات

 ٣تموع مصرفية مالية علـو

1006 100 150 50 50 50 300 700 

1007 130 140 00 40 60 310 750 

 قسم كل من الطبلب عدد القسم

 100 ٤تاسبة

 150 إدارة

 100 تسويق

 50 اقتصاد

 50 معلومات ونظم إحصاء

 350 ومصرفية مالية علـو

 3000 الكلي الطبلب  اجملموع
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1000 160 100 300 40 50 350 000 

1002 100 100 350 40 50 360 000 

1030 150 170 300 60 70 310 200 

1033 100 150 350 50 300 100 3050 

 

 ( 3) الشكل يف كما بيانياً  ا١تستطيبلت بطريقة البيانات عرض وٯتكن

 عن عبارة قسم كل اعتبار وٯتكن قسم كل يف الطبلب عدد العمودي ا٠تط و ، األعواـ األفقي ا٠تط ٯتثل حيث
                                        1033-1006       الفًتة بُت الزمن مع ترتبط ، ظاىرة

 عدد الطبلب                                                                                                  

 

 

  

 

 سنوات 

 

  البياني التمثيل طريقة _1
 .  ا١تقارنة حاؿ يف متغَت من أكثرو  متغَت بُت أو ، األقل على متغَتين بُت العبلقة لتوضيح الطريقة ىذه تستخدـ

 ا١تتغَتات بُت العبلقة وتفسَت وتوضيح فهم يف وجهداً  وقتاً  يوفر ، الكمية للبيانات البياين التمثيل من النوع ىذا فإ
 من أكثر على البياين التمثيل يكوف أف وٯتكن.  وسهولة سربيُ  ا١تتصلة لؤلشياء ا١تباشرة العُت رسوتدا حيث ، الكمية
 و ثابتة ظاىرتُت بُت العبلقة كانت فإف ، الكمية البيانات ىذه ٘تتلكها اليت الظواىر بُت للعبلقة تابع وذلمي ، شكل
 عبلقة و٘تثل منتظمة العبلقة تكوف/  اإلنتاج/  ا١تصنعة ١توادا إنتاج بزيادة األولية ا١تواد استهبلؾ زيادة مثل ، منتظمة
  : التارل الشكل على البياين التمثيل يكوف أف ٯتكن حيث.  طردية

 

  األولية ا١تواد كمية  
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  اإلنتاج وحدات عدد                                 

 ( 1 ) الشكل                                  

 ، الثانوية للشهادة ا١تتقدمُت الطبلب عدد بُت العبلقة مثل ، منتظمة غَت متغَتين وأ ظاىرتُت بُت العبلقة نتكا إذا أما
 ظهروتَ .  زوايا وجود دوف،  منحنية بطريقة الكمية البيانات ٘تثيل كنأم السورية اٞتامعات يف ا١تقبولُت الطبلب وعدد
 . جداً  قصَتة زمنية فًتات خبلؿ،  أخرى ظاىرة مع الظاىرة تتغَت عندما اٟتالة ىذه

  

 

 

 

           ٕٓٔٔ    ٕٓٔٓ  ٕٜٓٓ      ٕٓٓٛ     ٕٓٓٚ     ٕٓٓٙ     ٕٓٓ٘      

 . السابقة العشرة عواـاأل خبلؿ ا٠تاصة السورية اٞتامعات اذل ا١تنتسبات الطالبات عدد تطور:  مثاؿ

 

 

  الدائري البياني لالتمثي طريقة -5
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 ، الدائرة من بقطاع جزءٍ  كل   لوٯتث   كاملة بدائرة الكل لث  مَ فيُ  ، أجزاء اذل الكل تقسيم يتم عندما الطريقة ىذه خدـستَ تُ 
 . الكلي للمجموع اٞتزء نسبة جداء 160 مساوياً  زاويتو قياس يكوف

 1030 لعاـ التالية قساـاأل على عُتزّ موَ  ، االقتصاد ةكلي يف التدريسية ا٢تيئة أعضاء عدد التارل اٞتدوؿ ٯتثل مثاؿ

 

 التدريسية ا٢تيئة عضاءأ عدد قساـاأل

 15 ٤تاسبة

 10 دارةإ

 30 تسويق

 35 اقتصاد

 10 معلومات نظم و حصاءإ

 30 ومصريفية مالية علـو

 300 ٣تموع

 (1) جدوؿ                                                   

 

 

 

  

 (ٕ) رقم الشكل

 

 

  الصور طريقة_ 5
 يف صواتاأل عدد حصاءإ عند اٟتاؿ ىو كما، مبسطة بصورة ، الكمية البيانات لعرض الطريقة ىذه ستخدـتُ 

 رٝتُت كل   وتصلَ  عٍ مربّ  شكلَ  ترسمَ  كأفْ  ؛ ا١تصارؼ يف اليومية الودائع بقيمة ا١تتعلقة البيانات عرض أو ، االنتخاب
 كياساأل وبعدد سورية لَتة مليوف ٯتثل اً كيس نرسم أو ، االنتخابات يف ا١تعينة صواتاأل من اً عدد مثللي،  متقابلُت

 : التارل الشكل يف كما، معُت مصرؼ يف اليومية يداعاتاإل قيمة معرفة لنا كنٯت

 الشكل با١تليوف كمية اليـو

 إدارة                  محاسبة

    

 تسويق    

    

 داقتصا علوم         

  و مالية        حصاءإ

    مصرفية       
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3/6/1033 1  
1/6/1033 4  
5/6/1033 6  
6/6/1033 5  

 

 

  إحصائياً  الكمية البيانات معالجة طريقة - 1 -

 إبراز طريق عن،  وصفها إذل الباحث ينتقلُ  ، بيانياً  ها٘تثيلِ  و وتبويبها هاوتصنيفِ  ا١تعلومات و البيانات ٕتميعِ  عدب
 و البيانات من موعة٣ت ألي األساسية وا٠تصائص.  دة٤تدّ  ٔتقاييس عنها التعبَت ٯتكن اليت و ، ٢تا األساسية ا٠تصائص
 :  منها معينة ٔتقاييس قاستُ  ا١تعلومات

 .المركزية النزعة مقاييس_ 2

 . التشتت مقاييس_ أ

 نقطة حوؿ ، ا١تختلفة ا١تفردات معظم ميلَ  أو ، معُت رقم ٨تو التكثف و التمركز يف الرغبةَ  تعٍت .. ا١تركزية النزعة كلمة
 .  ا١تتوسطة تسمى واحدة قيمة أو

 : أ٫تها متعددة مقاييسُ  ا١تركزية وللنزعة

 . اٟتسايب الوسط _  

 .الوسيط_ ب 

 . ا١تنواؿ_  ج 

  الحسابي الوسط_ ب

 الوصفي ا١تقياس ذلمي:  أنو ؼويعر  . استعماالً  أكثرىا و ا١تتوسطات أنواع أبسط وىو .. با١تتوسط أيضاً  ىسمّ ويُ 
 وٯتكن.  صفراً  يساوي اال٨ترافات ىذه ٣تموع كاف ، منو اجملموعة مفردات ا٨ترافات حسبنا إذا الذي ، اإلحصائي

 و البيانات تكوف عندما ، وذلمي عددىا على مقسوماً  اجملموعة مفردات قيمة ٣تموع يساوي بأنو رياضياً  فويتعر 
 . تكراري جدوؿ يف بةبوّ مُ  غَت ا١تعلومات

 : ا١تبوبة غَت ا١تشاىدات حالة يف اٟتسايب الوسط -

 : العبلقة ٢تذه( س) اٟتسايب الوسط فيعرؼ ف س، ......،1 س، 3س تا١تفردا من لدينا كاف إذا
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  نس+.....+3س+2 س          = س

  ن                          

 

 

 

  المفردات عدد=  ن: حيث 
       س مجـ        = س أو

         ن                    
 24,20,16,32,18:  بالسنوات الموظفين من خمسة أعمار كان إذا:  مثال

 : ألعمارىم اٟتسايب ا١تتوسط فإف

 22   =110         = 18+32+16+20+24=  س

                 5                         5 

 : أىمها خصائص الحسابي وللوسط

  واؿا١تن و الوسيط حالة يف كما، للمجموعة ا١تنازؿ متوسط وليس ، للمجموعة القيم متوسط ىو اٟتسايب الوسط_ 3

 اٟتسايب الوسط فإف ، األعداد من ٣تموعة قيم من قيمة كل،  ضربنا أو مناقسّ  أو طرحنا أو ثابتاً  مقداراً  أضفنا إذا_ 1
  الثابت للمقدار مضروباً  أو مقسوماً  أو مطروحاً  أو مضافاً ،  األصلية للقيمة اٟتسايب الوسط يساوي اٞتديد

 : مثال

27   =   5  +  22                 

 : يلي كما ذلك بيان ويمكن

                  (18+5)+(32+5)+(16+5)+(20+5)+(24+5)   =135   =27=  س  

        5                                               5                   

     : يصبح ألعمارىم ا١تتوسط فإف السابق ا١تثاؿ يف ذكرىم الوارد ا١توظفُت أعمار من كل إذل  5 الرقم طرحنا لو كذلمي
 17  =   5  -  22                   

 . الضرب عملية و القسمة بعملية ا١تتوسط يتأثر وكذلمي
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 (. جداً  الصغَتة أو الكبَتة القيم أي) .. اجملموعة يف ا١تتطرفة بالقيم كثَتاً  اٟتسايب الوسط قيمة تتأثر_1

 . ا١تنواؿ و الوسيط ٓتبلؼ وىذا ، اجملموعة يف ا١توجودة عداداأل قيمة ّتميع اٟتسايب الوسط قيمة تتأثر_ 4

 صفرال يساوي اٟتسايب وسطها عن القيمة ا٨ترافات ٣تموع_5

 : مثال
 االنحرافات ىذه وجمعنا المتوسط عن صليةاأل القيمة انحرافات حسبنا لو..  السابق المثال إلى بالرجوع

 : صفراً  لوجدناىا
(22-42)+(22-20)+(22-16)+(22-32)+(22-18) 

 صفر =           (4-)+(10)+(6-)+(2-)+(2)

 .فهمو وسهولة حسابو سهولة_6

 (: مبوبة قيم) المتكررة المشاىدات حالة في الحسابي الوسط

 2 ؾ، 1 ؾ ا١تشاىدات ىذه تكرارات وكانت ا١تشاىدات من ٣تموعة ف س،.........،   2س،  1س لدينا كاف ذاإ
 : بالعبلقة اٟتسايب وسطال فيعرؼ ف ؾ،.......،

  ن ك ن س+.......+ 2 ك2 س+1 ك1س           =  س

  ن ك+......  3ك +2 ك + 1 ك                           

 : التكرارية الجداول حالة في

  ك س مجـ          =  س      العامة الطريقة_ 2

  ك مجـ                                           

 : الشهري جراأل حسب عامل مائة اآلتي التكراري الجدول يمثل:  مثال

 600-700 50-600 400-500 300-400 300-200  الشهري جراأل

 22 18 25 20 15  العماؿ عدد

 . عامل مائة ألجور الحسابي الوسط أحسب

  ك س مجـ      =    س  :  الحل

 ك مجـ                           
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 . الفئات زمرك نستخرج_ 3

 ك س س

250 3750 

350 7000 

450 1125 

550 9900 

650 14300 

 46200 اجملموع

 

 :  القيمة جميع نجمع ذلك وبعد  لو المقابل التكرار*  الفئات مركز نضيف-ٕ

   46200=  سصفر    

100                       

 . الشهري العماؿ ألجور اٟتسايب الوسط دينارا 462= س

 : الفرضي الوسط طريقة
 عمليات تبسيط ذلإ الطريقة ىذه هتدؼ حيث ، كبَتةً  حسابياً  معاٞتتها ستتم اليت عداداأل كانت ذاإ إتباعها ويتم

 .  الضرب

 : التالي النحو على الطريقة ىذه وخطوات

 .وتكراراهتا الفئات مراكز ٖتديد_ 3

 (. شرطاً  وليس للسهولة) اً تكرار  رثأك فئةال كوفت فأ ويفضل ، الفئات مراكز بُت فرضي متوسط ٖتديد_ 1

 مركز من الفرضي الوسط نطرح بأف وذلمي،  الفرضي ا١تتوسط ىذا عن الفئات مراكز من كل ا٨تراؼ ٨تسب_ 1
 . اٞتدوؿ إذل يضاؼ جديد عمود يف النتائج ونضع ، فئة كل

   خر عمود يف النتائج ونضع ، ليهاإ العائد الفئة بتكرار ا٨تراؼ كل نضرب_ 4
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 :  اٟتسايب الوسط الستخراج التالية العبلقة نستخدـ_ 5

  ؾ ح ٣تػ+  ؼ=          ا١تتوسط             

      ؾ ٣تػ                                

 : حيث

  الفرضي الوسط= ف

  التكرارات=  ك

 . الفرضي الوسط عن الفئة مركز انحراف=  ح

 : الفرضي الوسط بأن افترضنا لو السابق للمثال بالرجوع

 ك ح ف – س=  ح ك س

250 15 -200 - 3000 

350 20 - 100 - 2000 

 0 0 25 ف     [450]

550 18 100 1800 

625 22 200 4400 

 1200   اجملموع

 450 + 1200         = س 

                 100  

    462= س  

 الوسط طرق من طريقة أي في متساوية تكون أن يجب الحسابي الوسط نتيجة:  مالحظة
 . بعةالمتّ  الحسابي

  الوسيط _1
 . تنازلياً  وأ تصاعدياً  ا١ترتبة البيانات من ٣تموعة منتصف يف تقع اليت القيمة ىي

 : ا١تبوبة غَت البيانات من الوسيط استخراج_ 

 : حالتان ىنالك
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 : فردي مفرداهتا عدد ٣تموعة من_ 3

 اجملموعة تلمي يف الوسيطة القيمة ترتيب عليها يدؿ اليت القيمة ىو الوسيط فإف،  فردياً  اجملموعة مفردات عدد كاف إذا
. 

 

 

 

 : مثال

 : يلي كما بالسنوات الطلبة أعمار من مجموعة لدينا كان إذا

 : التالية ا٠تطوات نتبع،  الوسيط استخراج ونريد(  23,21,14,22,18 )

 : يلي كما(  تنازلياً ) أو تصاعدياً  ترتيباً  المجموعة نرتب_ 3

23,22,21,18,14 

      3  +   ن   :  يلي كما الوسطية القيمة ترتيب نستخرج_ 1 

                                                             2 

 : ىو الوسطية القيمة ترتيب يكون السابق المثال من   

   +1    =    6     =   3ف

   2                    2     

 أف ٧تد ا١ترتبة للقيمة األوذل ا٠تطوة إذل وبالرجوع.   اجملموعة يف الثالثة القيمة ىي الوسطية القيمة أف أي
 . ا١تثاؿ ىذا يف الوسيط وىي( 21) ىي الثالثة القيمة

 : زوجي مفرداتها عدد مجموعة من_  3
 ٖتديد يف صعوبة وىناؾ.  اجملموعة وسط عافتق قيمتُت بُت يكوف الوسيط فإف،  زوجياً  اجملموعة مفردات عدد كاف إذا
 . القيمتُت ىاتُت بُت ا١تسافة منتصف يف الوسيط أف بافًتاض ولكن،  ةبدقّ  القيمة ىذه

 : تصاعدياً  مرتبة رجاؿ ستة أعمار ٘تثل التالية األرقاـ كانت ذاإ:  مثاؿ

26,24,22,20,18,16                         



 
 

114 
 

 : يكوف الوسطية القيمة ترتيب فإف

  +1   =  6+1  =      7    = 5 .3 ف

2            2            2   

 

 الوسطية القيمة سنخرج ذلمي بعد( 22,20) بُت أي اجملموعة يف والرابعة الثالثة القيمتُت بُت تقع الوسطية القيمة أي
 : يلي كما 2 على الناتج وقسمة ، الرابعة و الثالثة القيمة ّتمع

 

 الوسيط                           22+20 = 21 

2                                   

 : المبوبة البيانات من الوسيط استخراج_  ب

 : الحسابية الطريقة_ 2

 : التالية الخطوات نتبع التكرارية الجداول في الوسيط لحساب

 (.نازؿ أو) صاعد متجمع تكراري جدوؿ ذلإ التكراري اٞتدوؿ ٨توؿ_ 3

                                              ؾ ٣تػ                 :  ا١تعادلة ٔتوجب الوسيط ترتيب ٧تد_ 1

                                                          2   

 الفئة تسمى) الصاعد ا١تتجمع التكرار جدوؿ يف ، الوسيط اا يقع اليت الفئة إل٬تاد الوسيط ترتيب نستخدـ_ 1
 (. الوسطية

 : التالي التكراري للجدول الوسيط أوجد: مثال

 اجملموع 20-25 10-15 5-10  الفئات

 
 20 3 5 8 4        التكرارات
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 20 *   = الوسيط ترتيب ٧تد

 4  *  12     بُت تقع10    =                      

 

                              4                                10.5 
5 

         10                                         س 

                15.5                                    12  8 

 (6*5) +10.5=    الوسيط 

                      8      

          14.25  =  3.37 +  10.5 

 : البيانية بالطريقة_ 1
 قطعن ، الًتتيب ىذا على تدؿ اليت النقطة من عمود ورسم ، العمودي اور على الوسيط وٖتديد البياين ا١تنحٍت رسمل

 يف كما الوسيط على تدؿ نقطة عند يقطعو حيث،  األفقي اور على عموداً  ننزؿ تلمي التقاطع نقطة منو   ،ا١تنحٍت
 :الشكل

  

                                                               2o                           

                                                  16 

    12  10ترتيب الوسيط=

  تراكمي تكرار  فعلية حدود
  صفر  5.5 يساوي أو من أقل

 4  10.5 يساوي أو من أقل

 12 15.5 يساوي أو من أقل

 17 20.5 يساوي أو من أقل

 20 25.5 يساوي أو من أقل
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  8                                                                      14,5الوسيط=

                 4    

                                                                                             0     

5.5     10.5       15.5       20.5     25.5                            

 على ونقطة، األفقي اور على نقطة ننزؿ التقاطع ونقطة ، وا٢تابط الصاعد اجملتمع ا١تنحٍت رسم عند: حظةمال
 .الوسيط ٧تد ذلمي وعند( الوسيط ترتيب) العمودي

 

  المنوال_ 4
 : التارل النحو على استخراجو ويتم البيانات يف شيوعاً  األكثر القيمة ىو أو ، غَتىا من أكثر ٖتدث اليت القيمة وىو

 : المبوبة غير البيانات من_ 3
 أكثر حدوثها يتكرر اليت وا١تفردة ، حدوثها يتكرر اليت ا١تفردات على ونؤشر،  ا١تبوبة غَت البيانات مفردات نستعرض

 . ا١تنواؿ وحيدة ا١تفردات فتكو  عندىا ، غَتىا من

 : التالية البيانات لدينا كاف لو : مثال

44,16,15,22,41,44,35,21,16,21,21                     

 . غَتىا من أكثر تكررت ا١تفردة فأل  21 ىو ا١تنواؿ فإف

 ( أكثر أو) منواالف للبيانات يكوف وعندىا،  ا١ترات عدد نفس( أكثر أو) مفردات تتكرر أف ٭تدث قد

 : التالية البيانات لدينا كاف لو:  مثال

5 , 1 , 9  ,3  ,4 , 8 , 3 ,5, 5 , 6, 3                                    

 =  5 ,3      ٫تا ا١توالُت فإفّ 

 . منواؿ يوجد ال ذلمي فعند ، التكرارات من العدد نفس ٢تا ا١تشاىدات ٚتيع كانت إذا. 

 : التالية ناتالبيا لدينا كان لو:  مثال
 . منواؿ ٢تا يوجد فبل    2, 10 ,8 ,16 ,7

 : التكرارية للجداول المنوال إيجاد_ 1
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 . ا١تنوالية الفئة تسمى الفئة وتلمي ، تكرار أك  تقابل اليت الفئة مركز ىو

 : التكراري للجدول المنوال وجدأ:  مثال

  المجموع  50-60   40-50    30-40  20-30   10-20  الفئات

     60 9          8 17         14      12 التكرارات

  ا١تنواؿ فيكوف   30 - 40 ىي ا١تنوالية الفئة

35    =   70   =  40 + 30  

 2             2    

 : التالي التكراري للجدول المنوال أوجد:  مثال

 اجملموع   26-30  22-26  22-18  14-18  10-14  الفئات

    60      9      8    17     14     17  التكرارات

 

 10 + 14  ,   18 + 22    ٫تا منواالف يوجد:  الحل

2                2                                 

40     ,     24                                           

 2        2 

   12,  20 ٫تا ا١تتوالُت أف أي

 ٢تا اليت و ، ا١تنواؿ ثنائية تسمى مواالف ٢تا اليت و ، ا١تنواؿ أحادية تسمى واحد منواؿ ٢تا اليت لتوزيعاتا:  مبلحظة
 . ا١تتواالت متعددة أو ا١تنواالف عديدة تسمى متوالُت من أكثر

  التشتت مقاييس_ 1
 يكتمل قد وإ٪تا ، يناسبو ذيال النزعة مقياس يددٖت أو ، شكلو ٖتديدمن خبلؿ  كامبلً  توزيعٍ  أي   وصفُ  يكوف لن

 تتساوى و الشكل يف ا١تنحنيات تتماثل فقد.  التشتت مقاييس من مناسب ٔتقياس ، العبلمات انتشار درجة بتحديد
 البيانات ٕتانس لعدـ بعضها عن القيم تباعد ىو التشتت و. التشتت مقاييس يف ٗتتلف قد ولكن.  النزعة مقاييس يف

 مقاييس أىم ومن النقطة ىذه عن التقارب أو التباعد لقياس،  ثابتة نقطة ىناؾ يكوف أف على قَ فِ ات   أحياناً .. لذا
 : لتشتتا

  المدى_ 1
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  المبوبة غير للبيانات المدى_ أ

 :  التالية العبلقات من إ٬تاده وٯتكن ، قيمة صغرأ و قيمة أك  بُت الفرؽ وىو

  قيمة أصغر – قيمة أكبر=  المدى                       

 كبَتاً  البعد يكوف افلذ ، قيمة صغروأ  قيمة ك أ على يعتمد ألنو ، ا١تدى اا يتأثر ا١تتطرفة البيانات بعض:  مالحظة
  ا١تشاىدات واقع عن حقيقة صورة يعطي وال

 : التالية للبيانات ا١تدى أوجد:  مثال

12 , 10 ,3 ,7 ,2, 5 ,6                                

   12 - 2 =  10= دى١تا: الحل

 : التكرارية للجداول المدى_  ب
  األولى للفئة الفعلي األدنى الحد – األخيرة للفئة الفعلي األعلى الحد=  المدى:  تعريف

  + األولى للفئة األدنى الحد – األخيرة للفئة  األعلى الحد=  المدى أو 

 :التارل التكراري  للجدوؿ ا١تدى أوجد:  مثال

  اجملموع   25-30  20-25  15-20 10-15   5-10  الفئات 

    40       3    17        8        7     5  التكرارات

 

 : الحل 

  األوذل للفئة الفعلي األدىن اٟتد – األخَتة للفئة الفعلي األعلى اٟتد=  ا١تدى

        =4.5 – 30.5 

             =26  

 1+ األولى للفئة  األدنى حدال – األخيرة للفئة  األعلى الحد أو

 30- 5+1=  ا١تدى

           =26  

 : الربيعي المدى نصف
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  األدىن الربيع – األعلى الربيع( =  الربيعي اال٨تراؼ) أو الربيعي ا١تدى:  تعريف

2                 

  األدىن الربيع – األعلى الربيع=  الربيعي ىا١تد

 . السابق دوؿللج الربيعي ا١تدى نصف أوجد:  مثال

 : تراكمي تكراري جدوؿ إذل التكراري اٞتدوؿ ٨توؿ : الحل

 

  تراكمي تكرار                       فعلية حدود                  

 5 10.5 يساوي أو من أقل

 12 15.5 يساوي أو من أقل

 20 20.5 يساوي أو من أقل

 37 25.5 يساوي أو من أقل

 40 30.5 يساوي أو من أقل

 . األعلى الربيع إل٬تاد -

 75 *  40    = 30=   األعلى الربيع ترتيب

                            100 

 

20                            20.5                                    

5 

 

            30                                     س                     

          17                 37                         25.5                    

                           =    17                                                             س

30         5 

  2.83=  س   ومنو          85= س30 

  س  +   الفعلية للحدود األدىن اٟتد=  األعلى الربيع قيمة
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                      =2.83 +  20.5   

                             =23.3 

 : األدىن الربيع إل٬تاد_ 

 25  * 40    =    10=  األدىن الربيع ترتيب

                           100   

 

                          20                            20.5  

5        

        10                    س                       

17                12                   12.5                 

 5         =  س

7             5 

    25= س  7

  3.57   =س   

  س  +   األدنى الحد=  األدنى الربيع قيمة

                      =  3.57   + 10.5 14.7 = 

                    9.23=    23.3 – 14.07=  الربيعي المدى نصف

  المتوسط االنحراف_ 1
 قيم ال٨ترافات ا١تطلقة القيمة متوسط وىو ، اٟتسايب الوسط عن اال٨تراؼ دقة يقيس التشتت مقاييس من مقياس ىو

 . اٟتسايب وسطها عن ا١تشاىدات
 ’ /س – س/  مجـ         =   المتوسط النحرافا_  أ

          ن                                                

  للبيانات المتوسط االنحراف أوجد:  مثال

10,3,4,2, 6               
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 :  اٟتل

25 = 10+3+4+2+6 

   5، =  س     

                      /6-5/+/2-5/+/4-5/+/3-5/+/10-5 /٣تػ=      ا١تتوسط اال٨تراؼ،  أذف

                                                                       5 

 

                                             =2.4 =     12 =      5+2+1+3+1 

                           5                                                               5 

 : المبوبة للقيم المتوسط االنحراف_  ب
  ك، /  س -س/  مجـ=           المتوسط االنحراف      

   ن                                                    

 : التارل التكراري للجدوؿ ا١تتوسط اال٨تراؼ أوجد:  مثال

 40-50 30-40 20-30 10-20 الفئات

 1 4 3 2 التكرارات

 

 : الحل

  ك،/ س – س/ مجـ      =   المتوسط االنحراف

 ك مجـ                                       

 ؾ،/ س – س/ ،/ س – س/ ؾ س التكرار الفئات

20-10 
30-20 
40-30 
50-40 

2 
3 
4 
1 

15 
25 
35 
34 

30 
75 

140 
45 

28 
12 
24 
16 

 80 290  10 اجملموع

 

 290   =   29= ، س    
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      10            

   = 80  =   8 ا١تتوسط اال٨تراؼ

     10                          

  المعياري االنحراف_ 1
 . التشتت مقاييس أىم من ا١تقياس ىذا يعد     

 ومربعو،  ينةالع حجم على مقسـو اٟتسايب وسطها عن اال٨ترافات مربعات جملموع الًتبيعي اٞتذر ىو:  تعريفو    
 (.2 ع) التباين يساوي

 : المعياري االنحراف إليجاد حالتان وىناك    
 : مبوبة غير البيانات كانت إذا_ أ

 : التالية الخطوات نتبع       

 : العالقة من المشاىدات لقيمة الحسابي الوسط نجد_ 1

 ف س+......++2س+1س                  ، = س       

  ف                                               

 : أي اٟتسايب الوسط عن القيمة ا٨ترافات ٧تد_ ٕ

 ، س  – س =  ح                  

  ٕ ح:  اٟتسايب الوسط عن اال٨ترافات مربعات ٧تد_ ٖ

 (:اجملتمع عناصر كامل دراسة حالة يف)  العبلقة طريق عن ا١تعياري اال٨تراؼ ٧تد_ ٗ

 ٕ(س  – س) ٣تػ      =       ع

     ف                       

   ٕ، (  س – س) ٣تػ            = ع  ا١تعياري اال٨تراؼ فيصبح العينات حالة يف أما

   ف                                                                            

 (. التباين) ا١تعياري اال٨تراؼ مربع ويسمى
 .  6,4,5,3,2:  التالية للمفردات ا١تعياري اال٨تراؼ أوجد:  مثاؿ
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  ٕ، (  س – س) ٣تػ   =   ع:   اٟتل
  ف                           

 =2+3+5+4+6   =        20  ،  س

                      5 5                  

  4، = س

              (2 -4)2+(3-4)2+(5-4)2+(4-4)2+(6-4)2     =  ع

5                                                   

 (-2)2+(-1)2+(1)2+(0)2+(2)2              =ع

5                                       

    4 + 1 + 1 + 0 + 4    =                10             = ع

                               5                                 5        

  1.4=  ع                              

 : التكرارية الجداول بطريقة المعياري االنحراف_  ب 
 : التكرارية اٞتداوؿ يف ا١تعياري اال٨تراؼ ٟتساب طريقتاف ىناؾ

 . العامة الطريقة_ ٔ

   .  الفرضي الوسط طريقة_ ٕ

 : العامة الطريقة_ 1
 2      ؾ  س ٣تػ       – ؾ 2 س ٣تػ   =   ع

  ؾ ٣تػ                  ؾ ٣تػ             

 : المعياري االنحراف ثم ومن التالي التكراري للجدول التباين أوجد:  مثال

 اجملموع 40-50 30-40 20-30 10-20 الفئات

 20 3 7 6 4 التكرارات

 : الحل
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 2        ؾ  س ٣تػ      –  ؾ  2   س ٣تػ     2 =   ع

   ؾ ػ٣ت                 ؾ ٣تػ             

 

 

 

 ؾ 2 س  2  س  ؾ  س  الفئات مركز  التكرار  الفئات

20-10 4 15 15 225 900 

30-20 6 25 150 625 3750 
40-30 7 35 245 1225 8575 

50-40 3 34 135 2025 6078 

 19300  590  20  اجملموع

 

  2  =            19300 -       590         2  ع=  التباين

                                            20 20       

                 =870.25-965   

 94.75= 2 ع              

            94.75 = 9.73                     = ع ا١تعياري اال٨تراؼ 

 : الفرضي لوسطا طريقة  2- 
 القيم تباعد على يؤثر ال ذلمي فإف ، ثابتاً  مقداراً  منها طرحنا أو ٢تا أضفنا و ، ا١تشاىدات من ٣تموعة لدينا كاف إذا
 : الفرضي الوسط بطريقة ا١تعياري اال٨تراؼ حساب يف نستخدمو ما وىذا ، اً بعض بعضها عن

 : الفرضي الوسط بطريقة ا١تعياري اال٨تراؼ

 ؼ – س=  ح حيث          2       ؾ ح ٣تػ         – ؾ 2 ح ٣تػ          = ع 

                        ؾ ٣تػ                  ؾ ٣تػ                    

  الفرضي الوسط=  ؼ

  الفرضي الوسط بطريقة التالي التكراري للجداول المعياري االنحراف أوجد:  مثال
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 اجملموع 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 الفئات

 40 3 7 9 6 15 التكرار

       

 2       ؾ ح ٣تػ     -  2 ح ٣تػ             = ع:  الحل

   ؾ ٣تػ             ؾ ٣تػ                            

 ؾ، ح ٕ س ؾ ح ؼ – س= ح الفئات مركز التكرار الفئات

14-10 15 12 0 0 0 0 
19-15 6 17 5 30 25 150 

24-20 9 22    10 90 100 900 
9-25 7 27 15 105 225 1575 

34-30 3 32 20 60 400 1200 

 2825  285   40 اجملموع

 12=  ؼ

 3825 –     285      2            = ع

                 40  40            

          95.63 – 50.77   = ع

    44.86   = ع

 6.7=  ع

 اإلحصائي  SPSS نظام وفق المعلومات/  البيانات معالجة طرق_ ياثان

 أو ، ا١تركزية النزعة مقاييس إ٬تاد ادؼ ، ا١تختلفة لبياناهتم اإلحصائية التحليبلت بإجراء الباحثُت من الكثَت يقـو
 كاف إذا خاصة و،  سهلة تعد دل واليت،  التقليدية اليدوية بالطرؽ  اخل.... . االرتباط معامبلت أو التشتت مقاييس
 أنظمة تطوير   فقد،  اإلحصاء ٣تاؿ يف مشكلة ىناؾ تعد دل ، وبر٣تياتو اٟتاسوب تطور ومع.  كبَتاً  البيانات حجم
 SPSS (Satistical package for Social نظاـ مثل اإلحصائية بالتحليبلت خاصة

Sciences  )عديدة ميزات من بو يتمتع ١تا ، تشاراً ان وأكثرىا ، النظم ىذه أشهر من واحداً  يعد الذي (ٔ.) 

 : ىي  رئيسية شاشات ثبلث على  SPSS نظاـ ٭تتوي

 . Data Editor Window البيانات ٤ترر شاشة_ ٔ

 .  Output  Navigator ا١تخرجات شاشة_ ٕ
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 . Syntax Window التعليمات شاشة_ ٖ

 ىذه من أنواع ثبلثة وىناؾ.  فيها ا١توجودة بياناتال حسب ا١تختصة ا١تلفات من ٣تموعة مع  SPSS نظاـ ويتعامل
 : وىي دائماً  ستخدـتُ  ا١تلفات

 تدخل اليت ا٠تاـ البيانات على ٖتتوي اليت وىي:  البيانات ملفات 
 SAV بػ دائما ينتهي الذي أٝتها ا١تلفات ىذه وٯتيز،  البيانات ٤ترر شاشة على

 وىو(:  ائيةاإلحص اإلجراءات نتائج) اإلحصائية ا١تخرجات ملف 
  SPOبػ  دائماً  ينتهيو  ا١تخرجات شاشة يف تظهر اليت ، اإلحصائية اإلجراءات نتائج على ٭تتوي الذي ا١تلف

 ا١تراد التعليمات على ٭تتوي الذي ا١تلف وىو ، التعليمات ملف 
 SPS بػ  ا١تلحق ا١تلف ىذا يعرؼو  ، مثبلً  اإلحصائية كالعمليات إجراوىا

 قوائم عشر فهي النوافذ أنظمة يف عملية بأي للقياـ األساسية ا١تفاتيح وىي  SPSS نظاـ يف الرئيسية القوائم أما
 : التارل النحو على وىي . النظاـ يوفرىا اليت العمليات ّتميع القياـ خبل٢تا نستطيع

                                        File Menuقائمة ملف 
                                     Edit Menuٖترير قائمة_ 
   View Menu                                      عرض قائمة_ 
         Data Menu                               بيانات قائمة_ 
                   Transform Menu      التحويبلت قائمة_ 
  Statistics Menu                اإلحصائية اإلجراءات قائمة_ 
 Graphs Menu                                  الرسومات قائمة_ 

 Menu                              Utilities األدوات قائمة_ 
 Window Menu                                    إطار قائمة_ 
         Help Menu                             ا١تساعدة قائمة_ 

 : فهي  SPSS نظام في المستخدمة األيقونات ماأ
Open                             _مسبقاً  ٥تزف ملف لفتح وتستخدـ . 
Save                                _ملف لتخزين وتستخدـ . 
Print                                _ملف لطباعة وتستخدـ . 

 -       Dialog Recallمن ٣تموعة  خر ظهارإل وتستخدـ                                        
 .          استخدامها   اليت اإلجراءات

                        Und     _تغيَت  خر عن للًتاجع وتستخدـ. 
                     Go to Chart      _التخطيط إذل لبلنتقاؿ وتستخدـ  

                  Go to         _اٟتالة إذل لبلنتقاؿ وتستخدـ  
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. Variable                        _ا١تتغَتات عن معلومات إلعطاء وتستخدـ 
Find                                  _للبحث وتستخدـ  

Insert Case                     _ا١تلف إذل جديدة حالة إلدراج وتستخدـ  
Split File                          _ا١تلف لشطر وتستخدـ . 

              Weight Cases _للحاالت أوزاف إلعطاء وتستخدـ . 
Select Case                  _حاالت ٣تموعة الختيار وتستخدـ  

              Value Labels          _(       دالالت) عناوين إخفاء أو إلظهار وتستخدـ                  

  Use Sets                        _ا١تتغَتات من ٣تموعة الستخداـ . 
 جداوؿ يف يقدمها و ، الباحث ٭تتاجها اليت ، اإلحصائية العمليات ٚتيع بإجراء يقـو النظاـ أف بالذكر اٞتدير        

  . يريد الذي بالشكل بيانية رسومات و
 windows النوافذ برنامج خبلؿ من
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 2000عماف : دار وائل ،  -  SPSS –٤تمد ببلؿ الزعيب ، النظاـ اإلحصائي 

 
 
 

                                                      

 
 الفصل السابع

 عينات البحث واختيارىا
 

 يتناول هذا الفصل الفقرات التالية:
 جمع البيانات  أساليب:         أوال  

  العينة  ثانيا :        
 العينات     أنواعثالثا :         
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 الفصل السابع
 

 عينات البحث واختيارىا
 مقدمة:

لدراسة ظاىر ما ال بد من توافر البيانات /معلومات ضرورية عن ا١تشكلة ا١تدروسة لتساعد الباحث يف الوصوؿ إذل 
الباحث حصر ْتثو على عينة ٦تيزة و٘تثل ٣تتمع ا١تشكلة ا١تدروسة. وأسلوب  نتائج علمية حقيقية. ٢تذا ٬تب على

اختيارىا من ٣تتمع الدراسة واإلجراءات ا٠تاصة باختيارىا وا١تنطق الذي يكمن وراء كل منها والعوامل اليت ٖتدد عدد 
د اختيار العينات ألنو سيساعد الوحدات التجريبية ا١تشمولة يف الدراسة وبعض األمور اليت ٬تب أف تؤخذ باالعتبار عن

يف ٖتديد األسلوب العلمي األمثل لدراسة ٣تتمع الدراسة خاصة واف بعض ا١تشكبلت ا١تدروسة تشمل ٣تتمعات كبَتة 
يصعب دراسة كل عنصر فيها أو قد يًتتب عليها تكاليف باىظة يصعب معها تنفيذ الدراسة أو يف بعض األحياف 

لسبب أو هلخر وكذلمي قد تكوف دراسة ٚتيع عناصر اجملتمع غَت ٣تدية فيما إذا   يصعب الوصوؿ إذل عنصر الدراسة
 كانت عناصر ٣تتمع الدراسة غَت متجانسة نسبيا.

يف كثَت من األحياف تكوف اٟتاجة إذل الوصل إذل نتائج سريعة ٓتصوص مشكلة الدراسة ال ٯتكن دراسة ٚتيع عناصر 
 (ٔتخداـ أسلوب العينة بدال من أسلوب ا١تسح الشامل)الدراسة. ٢تذا يلجا الباحث إذل اس ع٣تتم

 أوال:أساليب جمع البيانات/ المعلومات من وعي مجتمع الدراسة:

يشمل ٣تتمع الدراسة ٚتيع عناصر ا١تشكلة ا١تدروسة ٤تل الدراسة فمجتمع الدراسة ١تشكلة تدين مستوى ا١تعيشة لدولة 
ة وٯتكن ٚتع البيانات / ا١تعلومات عن تلمي ا١تشكلة ا١تدروسة بإحدى ما يشمل ٚتيع األفراد ا١توجودين يف تلمي الدول

 األسلوبُت.

وىي طريقة ٞتمع البيانات وا١تعلومات من وعي ٚتيع عناصر ا١تشكلة ا١تدروسة      أسلوب المسح الشامل:  - أ
 كبل على حد وبأساليب ٥تتلفة كنا قد تناولناىا يف مكاف  خر وىو مكلف وقد يكوف صعب التنفيذ
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وىي طريقة ٞتمع البيانات وا١تعلومات من وعي عناصر وحاالت ٤تددة يتم اختيارىا     لوب العينة:أس - ب
 بأسلوب معُت من ٚتيع عناصر ا١تشكلة ا١تدروسة رأي ٣تتمع الدراسة ٔتا ٮتدـ الوصوؿ إذل النتائج العلمية 

 

 ٖٙٔ-ٖ٘ٔ(عوض، عدناف. مناىج البحث العلمي ٔ)

 (ٔأىم الفوائد اليت تتحقق من ىذا األسلوب ) للدراسة و٭تقق أىدافها ومن - ت

كلفة اقل: إف اقتصار ٚتع البيانات عن عدد ٤تدد من عناصر الدراسة بدال من ٚتيع أفراد وعناصر اجملتمع  -
 يعمل على تقليل الكلفة ا١تادية للبحث.

 اختصار الوقت واٞتهد. -

 سرعة الوصوؿ إذل نتائج ؤتا ٭تقق أىداؼ الدراسة. -

 النتائج خصوصا يف حالة التجانس النسيب بُت أفراد ٣تتمع الدراسة. دقة كبَتة يف -

 ثانيا:العينة وشروط اختيارىا:

٘تثل العينة جزء من عناصر ٣تتمع الدراسة ٭تدد عناصره وفق أسس علمية ومنطقية لتكوف عناصر العينة ٦تثلة ٘تثيبل 
 (ٕهلش)واقعيا ٞتميع عناصر اجملتمع ا١تدروس ومن شروط اختيار العينة ا

 مفردة أو عنصر من مفردات وعناصر ٣تتمع الدراسة  أيتكافؤ وتساوي فرص اختيار  -ٔ

ضرورة أف يكوف حجم العينة كافيا لضماف دقة النتائج من خبلؿ دقة ٘تثيل العينة جملتمع الدراسة. فكلما كاف  -ٕ
 كثر دقة .حجم العينة كبَتا كلما كاف ٘تثيلها أفضل جملتمع الدراسة وكانت النتائج أفضل وأ

 ضرورة ٕتنب الوقوع يف بعض األخطاء الشائعة يف اختيار العينات ومن أىم ىذه األخطاء: -ٖ

 ا٠تطأ العشوائي ويرتبط وقوع ىذا ا٠تطأ بأسلوب اختيار مفردة أو عنصر معُت من عناصر ٣تتمع الدراسة 

 ينة فيقـو باختيار عينات خطا التحيز وينجم عادة عم وقوع الباحث ٖتت تأثَت معُت ٬تعلو منحازا لفكرة مع
 تتبلءـ مع ىذا التأثَت وتعمل على ٖتقيقو 

  اختيار عناصر أو مفردات ال تنتمي إذل ٣تتمع الدراسة 

 وبناءا عليو فاف اختيار العينة ليس ببساطة فهو ٮتضع لعدة مراحل نذكر منها األش:

 (!)طة كالتارل٘تر عملية اختيار العينة يف ٣تموعة من ا١تراحل ا١تتسلسلة وا١تًتاب

ٖتديد أىداؼ ا١تسح بالعينة بشكل واضح ودقيق الف ذلمي يساعد الباحث الحقا يف ٖتديد ا١تعلومات  -ٔ
 والبيانات ا١تراد ٚتعها وأسلوب ٚتعها
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 ٖتديد ٣تتمع الدراسة وتعريفو بشكل دقيق -ٕ

 
 

 

 ٜٗٔإلدارية صػ ( ٚتعة،اٛتد وزمبلوه. أساسيات البحث العلمي يف العلـو االجتماعية وا١تالية وأ)

  ٚ-ٕٔكوكرات ، وليم . تقنية ا١تعاينة اإلحصائية ص  (2)

ٖتديد البيانات وا١تعلومات ا١تراد ٚتعها وال بد أف تتبلءـ ىذه ا١تعلومات والبيانات مع أىداؼ ا١تسح بالعينة  -ٖ
 وتعمل على ٖتقيقها

اليت تقع عند اختيار العينة،  ٖتديد درجة الدقة ا١تطلوبة : فكلما أشرفنا  نفا فاف ىناؾ بعض  األخطاء -ٗ
وبالتارل ال بد للباحث من ٖتديد درجة ىذه األخطاء واٞتهد وا١تاؿ اإلضافيُت اللذين سيبذ٢تما للتغلب على 

 ىذه األخطاء وٖتقيق درجة دقة عالية وىذا الوضع يرتبط بشكل مباشر ْتجم العينة.

ة ٯتكن بواسطتها اٟتصوؿ على ا١تعلومات طرائق وأساليب اٟتصوؿ على البيانات : فهناؾ وسائل متعدد -٘
 اخل –الزيارة  –االستبياف  –والبيانات ا١تطلوبة مثل: ا١تقابلة 

ٖتديد اإلطار: قبل اختيار العينة ال بد من تقسيم ٣تتمع الدراسة إذل أقساـ يعرؼ كل واحد منها بوحدة  -ٙ
وال بد أف تكوف ىذه الوحدات معاينة، ومن الضروري أف تغطي وحدات ا١تعاينة ٣تتمع الدراسة ككل ، 

منفصلة عن بعضها البعض وغَت متداخلة ، ٔتعٌت أف كل عنصر أو مفردة من مفردات ٣تتمع الدراسة ينتمي 
فقط إذل واحدة من ىذه الوحدات ، وتعرؼ ٚتيع وحدات ا١تعاينة باإلطار الذي ال بد أف يكوف ٤تددا بدقة 

 ووضوح.

يار العينة ولكن قبل ذلمي ٬تب ٖتديد حجم العينة ودرجة الدقة اختيار العينة: ىناؾ طرؽ عديدة الخت -ٚ
 ا١تنشودة والكلفة والزمن البلزمُت.

االختبار ا١تسبق: وىذا يعٍت ضرورة إجراء ٕتربة أولية ألسلوب ٚتع ا١تعلومات أو البيانات  ا١تطلوب سواء  -ٛ
تبار قد يكشف عن مشاكل أكاف ىذا األسلوب استبانو أو مقابلة أو مبلحظة، وذلمي الف مثل ىذا االخ

عديدة ٯتكن ٧تنبها قبل الشروع يف ٚتع ا١تعلومات وبالتارل تبليف ىذه ا١تشاكل اليت قد تؤثر بشكل كبَت على 
 دقة البيانات وبالتارل دقة نتائج الدراسة.

 تنظيم العمل ا١تيداين: وىذا يتطلب : -ٜ

  ا١تعلومات تدريب العاملُت يف ا١تيداف وتوضيح أىداؼ الدراسة وطرائق ٚتع 

 تنظيم عملية اإلشراؼ على العاملُت يف ا١تيداف 

  .إ٬تاد نظاـ للتدقيق ا١تبكر للبيانات وا١تعلومات اليت يتم ٚتعها 

  وضع اٟتلوؿ ا١تناسبة للحاالت اليت ال يتمكن فيها الباحث من اٟتصوؿ على بيانات ومعلومات من بعض
 عناصر ومفردات الدراسة .
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 البيانات ويف ىذه ا١ترحلة ال بد من تنظيم وتبويب وٖتليل -ٓٔ

  مراجعة االستبيانات اليت   ملؤىا وتصحيح األخطاء الناٚتة عن التسجيل وكذلمي حذؼ البيانات اليت
 يتضح خطؤىا

 .إ٬تاد حل مناسب يف حالة إ٫تاؿ ا١تستجيب لئلجابة عن بعض األسئلة 

 

حسب طبيعة البحث ا١تدروس إال انو ٯتكن ٖتديد وبالنتيجة إف ٖتديد حجم عينة الدراسة ٮتتلف من باحث هلخر و 
 (ٔاالعتبارات التالية يف ٖتديد حجم العينة وىي : )

 .درجة ٕتانس وتباين وحدات ٣تتمع الدراسة 

 .طبيعة ا١تشكلة أو الظاىرة ا١تدروسة 

 .مدى الثقة اليت يريد الباحث االلتزاـ اا 

 . الوقت واٞتهد والكلفة البلزمة الختيار العينة 

 تخدـ عادة معادالت وأساليب إحصائية معينة يف ٖتديد حجم العينة ا١تراد دراستها ومنها ا١تعادلة التالية:وتس

 د ب )أ ػػػ ب(                                
  ح               حجم العينة =  

 
  ٔد ب )أ ػػػ ب(          ٔ+ٔ                           

  ح          ف 

 حيث:

 ف : حجم ٣تتمع الدراسة.

 د : الدرجة ا١تعيارية ا١تقابلة لدرجة الثقة يف جدوؿ التوزيع الطبيعي.

 ب : النسبة وىي نسبة ا١تتغَت ا١تراد دراستو بالنسبة جملتمع الدراسة.

 ح : درجة ا٠تطأ ا١تسموح اا.
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  ٕٓٓالية واإلدارية صػ يف العلـو االقتصادية وا١ت البحث العلميٚتعة ، اٛتد وزمبلوه. أساسيات  (ٔ)

 

 ثانيا: أنواع العينات:

 (1تقسم العينات إلى مجموعتين رئيسيتين)

 وىي اليت يتم اختيارىا وفق قوانُت احتمالية ، وتضم ىذه اجملموعات عدة أنواع منها: أوال: العينات االحتمالية

 .العينة العشوائية البسيطة 

 :.العينة ا١تنتظمة 

 .العينة الطبقية 

 لعنقودية.العينة ا 

 واليت ال ٮتضع اختيارىا ألي قوانُت احتمالية مثل :  ثانيا: العينات غير االحتمالية

 .العينة اٟتصصية 

 .عينة الصدفة 

 .العينة الفرضية 

 .عينة الكرة الثلجية 

 

ويتم تشكيل ىذه العينة على أساس أف يكوف ىناؾ احتماؿ متساو أماـ ٚتيع العينة العشوائية البسيطة:    - أ
عنصر من ٣تتمع الدراسة متساوية ٞتميع  أياصر يف ٣تتمع الدراسة الختيارىا ، ٔتعٌت أف فرص اختيار العن

عنصر من عناصر ٣تتمع الدراسة ال يؤثر على اختيار العناصر  أيأفراد اجملتمع . ويف نفس الوقت فاف اختيار 
لعينات ويتم ذلمي وفق ٣تموعة من األخرى. وعادة ما تستخدـ جداوؿ األرقاـ العشوائية الختيار مثل ىذه ا

 ا٠تطوات على النحو التارل:

عنصر أو وحدة فيتم ترقيمها  ٓٓٔيتم ترقيم عناصر ٣تتمع الدراسة ولنفًتض أف ٣تتمع الدراسة كاف يشمل  -ٔ
 . ٓٓٔإذل   ٔبالتسلسل من 

عناصر أو  ٓٔأهنا يستخدـ الباحث جداوؿ األرقاـ العشوائية ويقـو باختيار العينة اليت يريدىا ، ولنفًتض  -ٕ
 وحدات.
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 ٜٖٔعوض، عدناف . مناىج البحث العلمي صػ  (ٔ)

 

تتم عملية االختيار باف يقـو الباحث باختيار عمود أو صف كامل من جدوؿ األرقاـ العشوائية وبالتارل  -ٖ
٣تتمع تكوف األرقاـ يف ىذا العمود ىي أرقاـ عناصر العينة ا١تراد استخدامها بعد أف ٬تري مطابقتها مع أرقاـ 
الدراسة وفرزىا لتكوف العينة ا١تنشودة مع مبلحظة أف اختيار نقطة البداية على جداوؿ األرقاـ العشوائية 
تكوف عشوائية وٯتكن أف يتحرؾ الباحث بشكل أفقي أو عمودي يف اٞتدوؿ الختيار عينتو وبدوف تكرار 

 فراد العينة.لؤلعداد مع إغفاؿ األعداد اليت ال تقع ضمن األرقاـ اليت ٖتملها أ

 (1مثال: )

مزرعة ، ونظرا لصعوبة  ٜ٘لو أراد احد الباحثُت دراسة التباين الزراعي يف منطقة ما، وبعد زيارة ا١تنطقة تبُت أف فيها 
 دراسة ىذه ا١تزارع ٚتيعها فانو قرر اختيار عينة من ىذه ا١تزارع لدراستها وحددىا بتسع مزارع.

 استعاف ّتدوؿ األرقاـ العشوائية ا١تبينة أدناه. ٜ٘إذل  ٔـ متسلسلة من وبعد أف قاـ بًتقيم ا١تزارع بأرقا

 العمود األخَت ، وبالتارل تكوف األرقاـ يف العمود األخَت وىي وواختار من

 ، وىي أرقاـ عينة ا١تزارع اليت سيقـو الباحث بدراستها.ٗ٘،ٜٔ،ٛٛ،ٕٛ،ٕٕ،ٚٔ،ٕٓ،ٔٙ

من العينات على أساس تساوي ا١تسافة أو الفاصل بُت وحدات وعناصر  يقـو اختيار مفردات العينة يف مثل ىذا النوع
العينة ، علما باف اختيار العنصر األوؿ يكوف عشوائيا ا يتم اختيار الوحدات األخرى بشكل منتظم وبنفس التباعد 

 وا١تسافة.

 (1مثال)

عنصر فإننا نتبع ٓٓٔجملتمع تساويعنصر أو وحدة وأردنا عينة من ىذا آٓٓٔإذا كاف لدينا ٣تتمع دراسة مكوف من 
 ا٠تطوات التالية يف أخيار العينة.

  ٓٓٔإذل  ٔترقيم أفراد ٣تتمع الدراسة بشكل متسلل من. 

  ٘يتم اختيار ا١تفردة أو العنصر األوؿ من العينة بشكل عشوائي ولنفًتض أف االختيار وقع على رقم . 
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 ونستمر يف العملية حىت  ٓٔر ا١تفردة الثانية واليت تكوف يتم إضافة قيمة ا١تفردة األوذل إليها من اجل اختيا
 وتصبح العينة كالتارل: ٓٓٔٗتتار أفراد العينة والبالغ عددىم 

 ،...........اخل .ٓ٘،٘ٗ،ٓٗ،ٖ٘،ٖٓ،ٕ٘،٘ٔ،ٓٔ،٘
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اختيار العينة  ويبلحظ أف    
ا١تنتظمة يتم  العشوائية 
عليو اٟتاؿ يف  بسرعة اك  ٦تا 

البسيطة ،   العينة العشوائية 
العينة ا١تنتظمة  كذلمي فاف 
أفضل جملتمع  تعطي ٘تثيبل 

لعينة العشوائية ا الدراسة من 
 البسيطة.

الطبقية:     العينة  -ج
خطوات اختيار  تنحصر 
العينات يف عدة  ىذا النوع من 

طوات ىي ٜخ :

 . تقسيم ٣تتمع الدراسة األصلي إذل طبقات أو ٣تتمعات صغَتة غَت متداخلة 

 .ٖتديد نسبة أفراد العينة من كل طبقة ؤتا يتناسب مع عددىا الكلي 

 د العينة من كل طبقة.اختيار عشوائي ألفرا 

 : (3) مثال

نسمة ٜٓذكور والباقي إناث وأردنا اختيار عينة طبقية حجمها  ٓٓ٘نسمة منهم  ٓ٘ٔٔإذا كاف عدد أفراد ٣تتمع ما 
 . لتحقيق ذلمي نطبق ا٠تطوات التالية:

 .نقسم ٣تتمع الدراسة إذل طبقتُت األوذل ذكور والثانية إناث 

 ن طبق الذكور وفق القانوف التارل:نقـو بتحديد عدد أفراد العينة م 
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                nحجم العينة 
                Nحجم اجملتمع األصلي 

                                                                                                                                                                                          
وبالتارل يكوف حجم العينة الطبقية عن األنواع السابقة من العينات بأهنا أكثر دقة وأكثر ٘تثيبل جملتمع الدراسة إذل 

 ا١تقارنة بُت ٣تتمعات أو طبقات ٥تتلفة. جانب إمكانية استعما٢تا يف حالة

تكوف وحدات العينة يف مثل ىذا النوع من العينات كبَتة الشبو من العناقيد اليت تكوف وحدات العينة العنقودية:   -د
طبيعية متقاربة مكانيا أو زمانيا ا ٬تري اختيار عدد معُت من أفراد كل وحدة أو عنقود وذلمي وفق األسلوب البسيط 

 العنقودي. أو 

 مثال:

لدراسة معدؿ دخل األسرة يف مدينة ما، فإننا ٩تتار عينة عنقودية تكوف فيها أحياء ا١تدينة ٔتثابة عناقيد ا نقسم كل 
حي إذل ٣تموعة من العمارات ٩تتار من كل منها عددا معينة من الشقق وندر دخل األسر ا١تقيمة يف ىذه الشقق 

 نقودية على مرحلتُت.وبذلمي تكوف قد حصلنا على عينة ع

تستخدـ يف حالة عدـ معرفة الباحث لعناصر ٣تتمع الدراسة ولكنو يعلم بعض ا٠تصائص العامة  عينة الحصة:  -ىـ 
% من سكاف ىذه ٓٙعنهم. فمثبل لو أردنا معرفة الرأي العاـ للسكاف يف مدينة ما حوؿ مسالة معينة ونعلم أف 

فإننا ٨تاوؿ أف ٪تثل كبل الفئتُت ْتصة معينة يف العينة تتناسب مع حجم الفئة % من اإلناث ٓٗا١تدينة من الذكور واف 
 نفسها.

من العينات يلجا الباحث إذل اعتماد العينات ا١تتوفرة لديو واليت يف الغالب ال  يف مثل ىذا النوععينة الصدفة:    -و
بعض أفراد العينة ا١تختارة فيلجا الباحث ٘تثل ٣تتمع الدراسة ويصعب تعميم نتائجها، ويف بعض األحياف ال يستجيب 

إذل اختيار أفراد  خرين يتطوعوف لتعبئة ٪تاذج االستبياف وىذا النوع من العينات يعرؼ بعينات ا١تتطوعُت وىي ال ٘تثل 
 ٣تتمع الدراسة.

فيقـو يف بعض األحياف يسعى الباحث لتحقيق ىدؼ أو غرض معُت من دراستو العينة الفرضية أو العمدية:    -ز
 باختيار أفراد العينة ٔتا ٮتدـ و٭تقق ىذا الغرض أو ا٢تدؼ .

تقـو ىذه الطريقة على اختيار فرد معُت وبناء على ما يقدمو ىذا الفرد من معلومات هتم عينة الكرة الثلجية:    -ح
مات وا١تشاىدات موضوع دراسة الباحث ، يقرر الباحث من ىو الشخص الثاين الذي سيقـو باختياره الستكماؿ ا١تعلو 

 أيا١تطلوبة . لذلمي ٝتيت بعينة الكرة الثلجية حيث يعت  أفراد األوؿ النقطة اليت سيبدأ حو٢تا التكثيف الكتماؿ الكرة 
  ٗاكتماؿ العينة.
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 يتناول هذا الفصل الفقرات التالية
 التوثيق         -أوالً 

 وظائف التوثيق       -اً انيث
 أنواع التوثيق     - اً ثالث

 شروط التوثيق    -اً رابع
 إشكال توثيق الهوامش   -ساً خام

 المصادر التوثيق  -سادسا 
 نترنيتاال \التوثيق من المصادر االلكترونية   -سابعا
     العلميالبحث  أخالقيات     -ثامنا
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تقتضي أخبلقياُت البحِث العلمي اإلشارَة إذل مصادر البيانات / ا١تعلومات ، اليت استفاَد منها الباحُث يف إ٧تاز ْتِثو ، 
إنساين مستمٌر ، يتطل ُب من الباحث الّتعّرَؼ على جهود الباحثُت للوصوؿ إذل النتائج . وألف  البحَث العلمي جهٌد 

السابقُت ، واإلشارَة إليها واإلضافَة عليها ، ٦تا يعٍت ضرورَة إبراز ما توّصلوا إليو ؛ ليقوـَ ىو بتحليلها والبناِء عليها ، أو 
رٍة أو أفكار يأخُذىا منهم اقتباساً حرفياً كما بَنقِدىا إلظهار نواقِصها واستدراِكها إف أمكن .. ويتم  ىذا من خبلؿ فك
 وردت يف ا١تصادر ، أو إعادِة صياغِتها ٔتا يتناسُب مع سياؽ لغِة ْتثو .

 التوثيق  - أوالً 
يقصد بالتوثيق التأصيُل العلمي وا١توضوعي ، ١تصادر البيانات وا١تعلومات اليت يستفيد منها الباحث يف ٖتقيق أغراض 

ذل نتائج علمية. أي اإلشادة بأفكار و راء الباحثُت اهلخرين ا٠تاصة بالبحث ؛ وينسجم التوثيق مع ْتثو ، والوصوؿ إ
الطبيعة الًتاكمية للبحث العلمي ، حيث ا١تعرفُة العلمية تنمو وتتوالد وتنتشر ، من خبلؿ جهود متواصلة ومًتابطة 

 يبذ٢تا الباحثوف ، وا٢تدؼ من التوثيق ىو :
 فة ا١تتبعة يف إ٧تاز البحث والوصوؿ إذل نتائجو.إثبات لعملية الطري - أ
 إثبات مشولية معاٞتة البيانات وا١تعلومات ا١تتعلقة بالبحث. - ب
 برىاف على علمية النتائج اليت توصل إليها الباحث ، وعلى إ١تامو بكافة البيانات وا١تعلومات ا١تتعلقة بالبحث  - ت
 وظائف التوثيق  - ثانياً 

 نات وا١تعلومات ا١تستفاد منها من باحثُت سابقُت ، تتحقق الوظائف التالية :من خبلؿ عملية توثيق البيا
التأصيل العلمي وا١توضوعي لؤلفكار واهلراء ، من خبلؿ التعرؼ على األفكار السابقة يف ا١توضوع وأصحابػها  -3

 ، وتقييم ىذه األفكار.
يل وتبادؿ اهلراء  ،مهما تناقضت أو التفاعل بُت الباحثُت وتوليد أفكار جديدة ، من خبلؿ النقاش والتحل -1

 انسجمت مع بعضها.
ٕتميع ٥تتلف اهلراء حوؿ موضوع الدراسة ، بقصد التمحيص والتعرؼ على اٞتوانب ا١تختلفة ، ونقاط القوة  -1

 والضعف ، وبالتارل الوصوؿ إذل معرفة أفضل حوؿ ا١توضوع.
 ن من باحثُتاالستعانة بالتوثيق .. لتدعيم وجهة نظر الباحث بآراء اهلخري -4
     (ٔ)الوفاء ٔتتطلبات وقواعد البحث العلمي  -5

 
 

            ٚٔ-ٕٚٔص   1111،   العواملة ، نائل عبد الحافظ. مصدر سابق -1
 

 ثالثاً : أنواع التوثيق 
 نقل الباحث نصاً مكتوباً ٘تاماً  ، بنفس الشكل والكيفية والّلغة اليت ورد فيها ، ويسمى ىذاالتوثيق المباشر:   - أ

 النوع تضميناً ، ومن أمثلتو أف يكتب الباحث : ويُعر ُؼ البحُث العلمي بأنو  :".............."
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وفيو يستعُت الباحث بأفكار ومعلومات معينة ، ويقـو بصياغتها بأسلوب جديد    :التوثيق غير المباشر - ب
 صده الكاتب األصيل ولغة جديدة ،  ومن الضروري جداً عدـ تشويو النص أو ا١تعٌت ، اّلذي كاف يق

ويتم فيو حذؼ بعض الكلمات غَت الضرورية بوضع ثبلث نقاط متتالية مكاف ا١تادة   :التوثيق المتقطع   -ج 
 اذوفة .

كما ىو اٟتاؿ يف تصحيح بعض الكلمات ا٠تطأ ، و٬تب يف ىذه .. التغير في جزء من المادة المرفقة   -د 
 ححة بُت قوسُت ، للداللة على أهنا ليست جزءاً من ا١تادة ا١تقتبسة.اٟتالة ، وضع ا١تادة ا١تضافة أو ا١تص

إذل مصادر توثيق معينة ، لتوضيح وتفصيل أكثر حوؿ موضوع البحث ، وذلمي  ..توجيو القارئ للرجوع  - ىـ
 بوضع إشارٍة يف منت النص ، تشَت إذل ذلمي ...
 مثل وضع ٧تمة )*( أو قوس فيو رقم أو اسم.

  توثيقرابعاً: شروط ال

منو يف تدعيم علمية إ٧تاز البحث . وٯتكن أف نذكر منها ما البد من  توافر شروط  من التوثيق لكي يتحقق الغرض
  يلي :

 مراعاة الدقة يف التوثيق ، ْتيث يتم نقل األفكار ، دوف ٖتريف بالنقص أو الزيادة أو األخطاء ا١تقصودة وغَتىا.  -3
للصدؽ وا١توضوعية والوضوح ، و٘تييز األفكار عن بعضها بعضاً .. ) أفكار األمانة العلمية ، أي توّخي الباحث  -1

 الباحث واألفكار ا١تقتبسة ( وعدـ خلط األمور.
ا١تشروعية يف التوثيق ، أي أف يكوف ضمَن اٟتدود القانونية ا١تسموح بػها، بعد أخذ موافقة اٞتهات ذات العبلقة  -1

 يف بعض األحياف.
 ية التوثيق.عدـ اإلفراط يف كمية ونوع -4
 مراعاة القواعد الشكلية يف التوثيق. -5
أف تكوف األفكار ا١ترفقة ذاَت صلٍة بالبحث، وٕتّنب اٟتشو الزائد ، وإقحاـ األفكار ا١ترفقة يف البحث لسبٍب أو  -6

 هلخر.
 ٕتّنب التوثيق من ا١تصادر غَت ا١توثّقة علمياً ، والتعامل مع كافة ا١تصادر بثقة  -7

 (ٔ)اتػها والتأكد من صحة معلوم
 

 أشكال توثيق  - امساً خ
 إّف عمليَة توثيق ا١تادة العلمية داخل البحث ، أو ما يُطلق عليها با٢توامش ، تتم بأحد الشكلُت التاليُت :

 كتابة الهوامش في متن البحث . -2
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ولكن كوسيلة  ٬تب أف يتضمن البحث إثباتاً ٟتق الباحثُت اهلخرين ، ال ٣تر د أمانٍة وأخبلٍؽ أو ٣تاملة فحسب ، 
لتأكيد عمل الباحث ، وداللٍة على أصالة البحث وَجوَدتو  .. وتعت  ا٢توامش وقائمُة ا١تصادر جزءاً من البحث ، 

 ( .ٕوبأ٫تّيتو )
وقد َعَمَدت الكثَُت من اٞتهات األكادٯتية والبحثية ، إذل تبٍّت أسلوٍب ٤تّدٍد ، يتّبعو الباحث يف كتابة ا٢توامش ، سواٌء 

 رسائل العلمية أو البحوث القصَتة ، وٯتكن ٕتميع طرؽ كتابة ا٢توامش يف الطرؽ التالية:يف ال

 كتابة الهوامش في أسفل الصفحة. - أ
 في متن المادة العلمية." -سنة النشر -كتابة الهوامش "اسم المؤلف-ب
 .كتابة أرقام الهامش بتسلسل الهوامش في نـهاية البحث-ت

 رجوع إذل ا١تصدر والدقة عند الكتابة ، إال أنو ٬تب مراعاة األش :تتميز ىذه الطريقة بسهولة ال
 : بالنسبة للمراجع العربية 
 عند استخداـ ا٢تامش أّوؿ مرة ، ٬تب أف يكتب ا١ترجع بالكامل كما يلي :  -ٔ
  ، ٕٓٓٓأٛتد زىَت شامية ، اقتصاديات النقود وا١تصارؼ ، مديرية الكتب وا١تطبوعات اٞتامعية ، جامعة حلب 

 ص ....... ورقم الطبعة إف وجد.
 عند تكرار استخداـ ا٢تامش يف نفس الصفحة أو الصفحة التالية مباشرة ، يتم استخداـ اإلشارة التالية: -1

 ص ...... –ا١ترجع السابق  -اسم ا١ترجع -اسم ا١تؤلف 
جع  خر ، يُكتب عند تكرار استخداـ ا٢تامش يف نفس الصفحة أو الصفحات التالية  ، وبعد استخداـ مر  -1

 ا١ترجع كما يلي :
 .....د. أٛتد زىَت شامية ، اسم ا١ترجع، ا١ترجع السابق  ، ص 

 
 

 ٓٚٔص مرجع سابق لعواملة ، نائل عبد اٟتافظ. أساليب البحث العلمي ، ا -3
    ترٚتة د. ٤تمد نبيل نوفل ،  -ٜٜٗٔ -ب ، فاف دالُت . مناىج البحث يف الًتبية وعلم النفس البو  ديو -1
 ٚٔٙ.مرجع سابق.  صمراجعة د. سيد أٛتد عثماف . مكتبة اال٧تلو مصرية ، القاىرة        
 
 
 
 
 
 

 عند تكرار استخداـ ا٢تامش بعد عدة صفحات يُكتب ا١ترجع كما يلي : -1
 ........د. أٛتد زىَت شامية ، اسم ا١ترجع سابق ذكره ص 
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  خر لنفس ا١تؤلف ، يُكتب كما يلي  عند تكرار استخداـ ا٢تامش بعد عدة صفحات ، و  استخداـ مرجع -4
 ........د. أٛتد زىَت شامية ، اقتصاديات النقود وا١تصارؼ ، مرجع سابق ذكره ، ص 

وىكذا بالنسبة ٞتميع ا١تراجع العربية ، فيما عدا وضع ا٠تط ، ويتساوى مع ما سبق التقارير والرسائل العلمية ، أي أف 
 للدوريات أو األْتاث ا١تنشورة أو ا١تقاالت ، فيوضع ا٠تط ٖتت اسم الدورية .ا٠تط يوضع ٖتت العنواف ، أما بالنسبة 

 : بالنسبة للمراجع األجنبية 
 ىذه ا١تراجع تتشابو مع ا١تراجع العربية ، مع احتفاظها باللغة األجنبية ، و٪تيز النماذج التالية :

 عند استخداـ ا٢تامش أوؿ مرة  -3
 Larson Kermit .D .Fundamentel Accounting Principles                   

Richard D .Trwin Boston 1991 or p.p ……………… 
 عند تكرار استخداـ ا٢تامش يف نفس الصفحة أو الصفحة التالية : -1

 Idem . p … or p.p………..(1)                                                         
          

 د استخداـ مرجع  خرعند تكرار استخداـ ا٢تامش بع -1
 Larson k.D op. cit or p.p                                                                

 عند تكرار استخداـ ا٢تامش بعد استخداـ مرجع  خر لنفس ا١تؤلف -4
 Larson k.D. Fundamentel Accounting Principles  op. cit p …     
 ىو أساس لكل ا١تعلومات ا١تذكورة ٯتكن كتابة العبارة التالية :إذا كاف احد الفصوؿ مالحظة: 
 ……..chap  . 4 passim                                                                    

ّف ا٠تطوَط تتشابو يف الّلغة العربية واألجنبية ، إاّل أنو يضاؼ إذل ما إباإلضافة إذل ما سبق ٓتصوص وضع ا٠تط ، ف
ـَ كتابُة أٝتاء ا١تؤلفُت بشكل موّحد ، باتّباع أحد الشكلُت التاليُت :  َتقد 

 شامية، أحمد زىير 
 أحمد زىير شامية 

ويف ٚتيع األحواؿ .. ٬تب عدـ ا٠تلِط عند كتابة ا١تراجع ا١تختلفة ومؤلّفيها ، وُيسَتحسُن كتابة االسم والكنية بالنسبة 
 سبة لؤلجنبية.للمراجع العربية ، واالسم األوؿ بالن

ُتكَتُب ا٢توامُش يف منت ا١تادة ضمن قوسُت، ْتيث يتم كتابة اسم ا١تؤلف وعاـ النشر ، أو الكتابة بإضافة رقم الصفحة 
(، ا ٕتميعها يف هناية البحث أو الفصل قبل كتابة ا١تراجع ؛ وبعض ٘ٛص  ٕٓٓٓ(أو )شامية،ٕٓٓٓمثل )شامية،

 اجع الرئيسية يف هناية البحث، لكنّا نفّضل هناية كل فصل .الباحثُت يكتفوف بإعداد قائمة با١تر 
 
 :كتابة أرقام متسلسلة للهوامش في نهاية البحث-3

ِوفقاً ٢تذه الطريقة تُػَرق ُم ا١تصادُر بشكل متسلسل ، ابتداًء من استخداـ ا١تصدر األوؿ ذي الرقم األوؿ ، إذل ا١تصدر 
 ر كبلً من الكتب والدوريات والرسائل العلمية ، وا١تصادر األخرى األخَت ذي الرقم األخَت ، حيث تشمل ا١تصاد
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 وٯتكن استخداـ ىذه الطريقة وفق أحد األسلوبُت التاليُت:
بكتابة رقم ا١تصدر يف منت النص .. بتجميع ىذه األرقاـ معاً يف نػهاية البحث ، ونوضح ىذا األسلوب األول:   
 األسلوب يف ا١تثاؿ التارل:

القاضي بتحديد الرسـو ا١تفروضة على اإلنفاؽ االستهبلكي، وكذلمي  (ٔ) ٔٙا١ترسـو التشريعي رقم  يف سورية صدر
 (ٖ) ٜٗٚالذي ألغى التعامل بالقانوف رقم  (ٕ)ٛٔصدر ا١ترسـو التشريعي رقم 
صفحة كتابة أرقاـ متسلسلة للهوامش .. مع اإلشارة إذل اسم ا١ترجع وسنة النشر ، يف  خر الاألسلوب الثاني:   

 . ونوضح ىذا األسلوب يف ا١تثاؿ التارل:
.. لقد أسهمِت الدراسة اليت أعد ىا قسم ااسبة ، يف لفت األنظار إذل إمكانية استخداـ مدخل نظرية االتصاالت ، 

ق بزيادة إذ تناوَؿ النواحي ا١تتعلقة يف نظرية االتصاالت  ،كمدخٍل لتقدًن اقًتاحات تتعل( ٔ)يف ٖتليل النموذج ااسيب 
حيث ُتكتُب ا١تراجُع يف ا٢توامش كما يف أسفل (ٕي ) القرارمقدرة ا١تعلومات ااسبية ، يف التأثَت على السلوؾ 

الصفحة... إف الفارؽ بُت الطرؽ السابقة الذكر ىي : أف  الطريقَة األوذل .. ٯتكن من خبل٢تا الًتتيب األّتدي للمراجع 
يقة الثانية .. فإنػها تساعد يف إعداد القائمة الرئيسية للمراجع ؛ وبالتارل ترتيب ا١تراجع ، ع  إعداد قوائمها ، أما الطر 

 حسب االستعانة بػها عند إعداد البحث.

ويف رأينا ، عند إعداد البحوث العلمية القصَتة .. إّف الطريقة الثانية أو الثالثة رٔتا تكوف أفضل ، وىذا ما أخذت بو 
أما عند إجراء ْتث ا١تاجستَت أو الدكتوراه ، فالطريقة األوذل ىي األجدى ، وذلمي ١تنع ٣تلة ْتوث جامعة حلب، 

ظاىرة تشابو األٝتاء ، وعدـ النسياف ، وتكرار البحث عن ا١تراجع، إضافة إذل ذلمي فالباحث ٯتكنو إضافَة أية 
اإلضافية لػها أ٫تيتها ا٠تاصة ، معلومات تكميلية با٢تامش ، دوف أخذ أرقاـ ا٢توامش ، وذلمي إذا كانت ا١تعلومات 

على سبيل  Ibidيف ٖتديد معٌت كلمة  أوضحتاهويشار إليها بعبلمة  )*(  مع ذكر ا٢توامش أسفل الصفحة وىذا ما 
 ا١تثاؿ  .

 كتابة الهوامش في أسفل الصفحة:  -1
يباً أّتدياً ، واالكتفاء بتجميع لقد سبق اٟتديث .. أنو ٯتكن كتابة قائمة ا١تصادر يف نػهاية البحث ، كقائمة مرتبة ترت

ا٢توامش وفقاً ألرقامها ا١تتسلسلة . ولكتابة قائمة ا١تصادر يف نػهاية البحث ، ٕتدر اإلشارة إذل أف ىناؾ العديَد من 
 مصادر البحث ، مع أشكاؿ أساسية لكتابة ىذه ا١تصادر ، وٯتكن تبويب ىذه ا١تصادر ومكوناتػها كما يلي :

 الكتب - ٔ
 ْتاث والدوريات واجملموعات اإلحصائيةاأل - ٕ
 الرسائل العلمية - ٖ
 مصادر أخرى - ٗ
 
 

 غَت منشورة ٗٗص    (ٕٕٓٓدراسة قسم ااسبة، كلية االقتصاد جامعة حلب ،) -3
 ٖمرجع سابق ص -ٕ     
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 : البحث العلمي المصادر –سادسا 
 منها : توجد العديُد من األشكاؿ األساسية لكتابة ا٢توامش نذكر:  الكتب  -3
 :إذا كاف الكتاب ١تؤل ٍف واحد ، وصادٍر عن دار نشر يكتب ا٢تامش على الشكل التارل 

 ومعلومات أخرى -رقم الصفحة -رقم الطبعة -سنة النشر -مكاف النشر -اسم الناشر -عنواف الكتاب -اسم ا١تؤلف

 ، ا بقية ا١تعلومات إذا كاف الكتاب صادراً عن ىيئة ، فإننا نكتب عنواف الكتاب ، ا الػهيئة 

 إذا كاف الكتاب مًتٚتاً، فُيكتب اسم ا١تؤلف ، ا عنواف الكتاب ، ا اسم ا١تًتجم ، ا بقية ا١تعلومات 

  إذا كاف للكتاب مؤّلفاف ، فيذكر اسم ا١تؤلَّفُت ، وإذا كاف للكتاب أكثر من مؤّلَفُت فيكتب اسم ا١تؤّلف األوؿ
 وكلمة و خروف .

 ر ضمن سلسلة ، فُيكتب اسم ا١تؤلف ، ا عنواف الكتاب، ا رقم الكتاب ، ا اسم إذا كاف الكتاب قد صد
 السلسلة ، ا رقم الطبعة، ا اسم الناشر، فَسنة النشر، ا بقية ا١تعلومات .

 . إذا كاف الكتاب قد صدر دوف نشر أو سنة النشر، فيكتب " دوف نشر" أو  " دوف تاريخ " بُت قوسُت 

الدوريات تتضّمن عّدة مقاالٍت ألكثر من مؤل ف أو ١تؤل ٍف واحد ، و٢تذا فإّف كتابة الدورية إّف    :الدوريات   -1
 عنصٌر ىاـ جداً ، وإّف الشكَل األساسي لكتابة ا٢توامش للدوريات كما يلي : 

رقم الصفحة ، ا  -تاريخ النشر  -رقم العدد -رقم الدورية/ أو اجملّلد -اسم الدورية -عنواف ا١تقاؿ -مؤل ف ا١تقاؿ     
 بقية ا١تعلومات ، ويُوضع خط ٖتت اسم الدورية.

وإذا دل تكن بعُض ا١تعلومات السابقة ، لكتابة ا٢توامش بالنسبة للدوريات موجودًة ، فيُػَفض ل كتابة ذلمي بُت قوسُت    
 مثل : إذا دل يُذكر تاريخ النشر فيكتب )بدوف تاريخ (.

ائَل العلمية رسائل ا١تاجستَت والدكتوراه ، واليت بطبيعتها تُػَعد  من الرسائل غَت تشَمُل الرسالرسائل العلمية:    -1
 -ا١تنشورة ، لذلمي فإف  الشكل األساسي لكتابة ا٢توامش ٢تذه الرسائل يكوف كما يلي : اسم صاحب الرسالة

ى غبلؼ الرسالة ، ا رقم والسنة ا١تدّونة عل -اسم اٞتامعة ا١تا٨تة -اسم الكلية -نوع الرسالة -عنواف الرسالة
 الصفحة.

ًة بلغة أجنبية فُتكتُب ا١تعلوماُت عنها بنفس الّلغة ، ومن اليسار إذل اليمُت وبنفس الًتتيب  وإذا كانت الرسالة ُمَعد 
سبيل ا١تثاؿ ..  أعبله ، فعلى يُقصد اا أّي مرجع اسَتنَد إليو الباحث ٓتبلؼ ما ذكر  مصادر أخرى : -1 

 د مة يف الندوات وا١تؤ٘ترات وا١تطبوعات اٟتكومية كالقوانُت وا١تراسيم.البحوث ا١تقَ 
كتابَة العناصِر األساسية للمصادر األخرى ، ال ٗترج عن العناصر البّلزمة لوصف الكتاب أو الدوريات ، إال  إف ّ

صلحة أو الدائرة أو القسم باختبلؼ مصادرىا ومؤلفيها ، فعلى سبيل ا١تثاؿ .. يذكر اسم الدولة واسم الوزارة واسم ا١ت
 ... إخل
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 لػهذا تتضّمُن ا١تصادُر األخرى العناصر التالية:
  رقم الطبعة إف ُوجد –العنواف ٔتا يف ذلمي العنواف الفرعي  –اسم ا١تؤلف 
  تاريخ النشر –اسم الناشر  –بيانات النشر وتتضّمن مكاَف النشر 
  عدد الصفحات –السلسلة إف ُوِجَدت ، عدد اجمللدات 

 .. استناداً لما سبق يمكن أن ُنشير إلى النقاط التالية:
إذا كاف الكتاب ٭تتوي على فصوٍؿ أو مقاالت ١تؤلّفَُت غَت مؤّلف الكتاب ، ففي ىذه اٟتالة يُدرُج اسم مؤلف  -3

تب الفصل أو ا١تقاؿ ا١تطلوب من الكتاب ، ويليو عنواف الفصل أو ا١تقاؿ ، موضوعاً بُت عبلميَت تنصيص ، ا ُتك
 ( ..... اخل  inعناصر الكتاب األساسي مسبوقا بكلمة ) يف ( أو ) 

إذا كاف للمؤلف كتاٌب يتناوؿ موضوعاٍت متعددًة ، يهّمنا منها فصل أو قسم معُت  ، ُيكتب عنواف الفصِل أو  -1
) يف ( أو ) القسم ا١تطلوب بُت عبلميَت تنصيص ، بعد اسم ا١تؤلف ، ا يُكتب العنواف األساسي مسبوقاً بكلمة 

in  ( أو ) ( يليها ) يف كتابةin his . ) 
 يتّم ترتيُب ا١تراجع كما يلي : -1
 أّتدياً .. بأٝتاء ا١تؤلفُت 
 أّتدياً .. بأٝتاء الكتب 
 ..تارٮتياً .. بالكتب القدٯتة ا اٟتديثة وىكذا 

 ويُفض ُل أن يكون  الترتيُب أبجدياً بأسماء المؤلفين مع مراعاة اآلتي:
 عربية يف صفحات مستقلة عن الكتب األجنبية .الكتب ال 
 . ترتيب الكتب أو الدوريات أو الرسائل أو ا١تصادر األخرى كبّلً على ِحدة ، وبشكل مستقل  عن اهلخر 
 ٬تب على الباحث أاّل يقوـَ باختصاٍر ما ، إاّل إذا جرى الُعرُؼ على قَبولو واستخدامو. -4
 ثاؿ:االىتماـ بعبلمات الًتقيم على سبيل ا١ت -5

).( وتوضع يف نػهاية اٞتملة الكاملة ا١تعٌت ):( توضع بُت الشيء وأقسامو .. عند ا١تنادى وبُت القسم واٞتواب )،( بُت 
( وتوضع للّتكرار ، وبُت -ٚتلتُت الثانية سبب األوذل ، والعطف )؟(وتوضع بعد االستفهاـ  )!( وتوضع بعد التعجب )

( وموضعها قبل وبعد اٞتملة االعًتاضية ، عبلميَت التنصيص أو القوساف -......-) -(  ٕ-ٔالعدد وا١تعدود )
ويوضع بينهما أي إضافة   {}اٞتملة ا١تنقولة حرفيا، ) (  ويوضع بينهما عبارات التفسَت ، ابينهم))....(( وتوضع 

ا١تنقوؿ ، ولذلمي يطلق يُدِخلها الباحث يف نص  منقوؿ أو ُمقتبس ،... وتعٍت الثبلث نقاط اذوؼ من ا١تقتبس أو 
 عليها )) عبلمة اٟتذؼ((.

 
 

 (ٔ)التوثيق من المصادر االلكترونية ) االنترنيت(  -سابعا 
 أسس توثيق - أ
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ىناؾ أسس عامة ينبغي التأكيد عليها ، عند التعامل مع ٥تتلف أنواع ا١تصادر ، واالستشهاد ببياناتػها      
 ن تلخيصها باهلش :ومعلوماتػها يف إ٧تاز البحث العلمي واليت ٯتك

ُتذكر كافة البيانات األساسية ا١تتوفرة عن ا١تصدر ، مثل اسم ا١تؤلف أو اٞتهة ا١تسئولة عن ا١تعلومات ا١تستشَهُد  -3
بػها، يف حالة البحوث وا١تقاالت والوثائق اّددة ا١تسئولة ، وخاصة يف قواعد البيانات ذات النصوص الكاملة 

 (Full text Databases ) 
 ر عنواف ا١تقالة أو الدراسة أو الوثيقة ، يف حالة عدـ توفر اسم للكاتب أو اٞتهة صاحبة ا١تسؤولية.يذك -1
 تذكر أية بيانات تعريفية أخرى متوفرة عن ا١تادة ا١تستشَهد بػها، كتاريخ النشر أو رقم اجمللد....إخل -1
 .Dialog) ة ، مثاؿ ذلمي يف حالة االستشهاد بقاعدة بيانات ٤تّددة ، فإنو ينبغي ذكر اسم القاعد -4

Ebsco. Eric)  بعد البيانات األخرى ا١تتوفرة ، وا١تذكورة يف الفقرات السابقة ،ويوضع اسم قاعدة البيانات
 عادة بُت قوسُت.

 (floppy disc)أو قرص مرف     (CD-ROM)يف حالة االستشهاد ٔتعلومات من قرص مدمج  -5
 توضع بُت قوسُت.

 ى ا١تعلومات وحصولو عليها ، من اإلنًتنت أو الوسائل اإللكًتونية األخرى.يُذكر تاريخ دخوؿ الباحث عل -6
يذكر عنواف ا١توقع اإللكًتوين ، الذي قاـ بتأمُت ا١تعلومات للباحث ، يف نػهاية البيانات التعريفية األخرى  -7

 ا١تذكورة.
 التوثيق االلكترونية مصادر - ب
 التوثيق من موقع خاص من اإلنترنت -3

 ( INTERNET PERSONAL SITE ) 
   ( Last Name of author )يُذكُر االسُم األخَُت للمؤل ف 

   ( First Name )ا االسم األوؿ لو 
   ( Name of page or home page )واسم الصفحة 

   ( Data of revision ) وتاريخ تنقيح الصفحة 
 
 
  ٜٜ٘ٔ،  األولالجزء الحمداني ، موفق وعامر قنديلجي . مناىج البحث العلمي ،  -(ٔ)
   298-304ص 

 
وأخَتا العنواف ا١توجود على الشبكة     ( Data of access )ا تاريخ دخوؿ الباحث إذل ا١توقع ا١تستشهد ٔتعلوماتو

( Web address ) 
 :مثال ذلك

Capley.Suzane.Jane work.4Sept.2002 
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http://member.com / suse. Htm. 
  ( Daily Newspaper )التوثيق من جريدة يومية -1

   ( Last Name of author )يذكر االسم األخَت للمؤلف 
  ( First Name )ا االسم األوؿ لو 

 ( Title of article in quotes )ا عنواف ا١تقالة بُت أقواس صغَتة 
 واسم اٞتريدة او اجمللة ا١تنشورة فها ا١تقالة 

( The magazine or new paper in which the article publication  )  وتاريخ نشر ا١تقالة
( The data of original publication )   

 ( The data of access)وتاريخ الدخوؿ إذل ا١تقالة 
 مثال ذلك:

Elliott. Stuart. Nielsen Unit Offers Data About  
Internet Users. New York Times.22 July 2011.21 Feb.2003 

http://www.nytimes.cim /library/articles/usre.htm  
 (CD- ROM)التوثيق من مرجع أو كتاب مقدس على القرص المكتنز  -1

ل ا١تعلومات بُت ُتذكر نفس ا١تعلومات البيلوغرافية اليت ىي يف حالة ا١تطبوعات ، مع إضافة طبيعة الوعاء الذي نق
 ا عدد األقراص يف النهاية .  (CD- ROM)قوسُت 

-The Bible, The Old Testament. (CD-ROM).Bureau Development . 
1990  

 
- The World material arts (CD- ROM). New York, Optical   
Programming Association , 1983 . 2 Discs 

- John  F. Kennedy. Infopedia ( CD-ROM ) .n p . Future  vision / nd  
 )مدخل ٖتت العنواف ، ال ٭تمل اسم الناشر وتاريخ النشر(

-Wilson,Gohan The ultimate haunted house . (CD-ROM).Redman 
Microsoft,1992 

  .E. B  .(On line)التوثيق من دورية ومطبوع حكومي على الخط المباشر  -1
واٌء أكاف فرداً  أو ىيئة ، ا عنواف الوثيقة ، فاسم الدورية، أو اسم  خر .... إخل ، ا يُذكر اسم ا١تؤّلف، س

التفاصيل األخرى ا١تطلوبة ، كما ىو اٟتاؿ يف ا١تصادر ا١تطبوعة ، ا تاريخ استخراج ا١تعلومة من اإلنًتنت، ا 
 ى البعض عنواف ا١توقع على اإلنًتنيت ... عنواف ا١توقع الكامل الذي ُأِخذْت منو ا١تعلومات أو ا١تعلومة ، وقد ير 

 ..  مثال ذلك

http://member.com/
http://member.com/
http://www.nytimes.cim/
http://www.nytimes.cim/
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- - Banning , E .B . Herders or homesteaders? A Neolithic farm in Wadi 
Ziqlab , Jordan . Biblical Archaeologist no 58.1,1995,.                                  

                              9.April,1997. 
). http://schlar.cc.emory.edulscripts/ASOR/BA/Banning.html(  

-United States, Cong .S uperfund Cleanup Acceleration Act 1997,21 
Jan1997.105thCong,Senate Bill 8,4 Mar. 1997 

.gov/egibin/query2? C105.S.s ). http://thomas.loc(  

 ( Dialog )التوثيق من قواعد بيانات ، لمقالة وأطروحة من  - 3
-- Broner, E. Souter  voices concern over abortion curb . Boston 

Globe, 31 Oct,1990.(Dialog).21Nov.2001. 

-priest, patricia J. Self disclosure of television :  

The counter – hegem 

 

 التوثيق من الشبكة العنكبوتية على االنترنيت*  6-
-Darmouth College. Committee on Sources. Sources:Their Use and 
Acknowledgement. 1998. 7 feb.2003   

 ر ثانوي :مقالة من االنترنيت بمؤلفين اثنين وعنوان رئيسي وآخ -7
-Tung, Frank y . and Steven W . Browen . Targeted Inhibition of Hapatitis 
B Virus Gene Expressio:  

A Gene Therapy Approach . Fontiers in Bioscience 3 (1998). Retrieved 
Feb .14, 2003 

)    15.htm-www.bioscience.org/1998/v3/a/tung/all: http ) 

 (1)  المصادر االلكترونية
يف حالة االقتباس من الكتب االلكًتونية ا١تتوافرة على شبكة اإلنًتنت ، تُػرَت ب  : الكتب االلكترونية -3

 البياناُت البيلوغرافية عن الكتاب كما يلي :

http://schlar.cc.emory.edulscripts/ASOR/BA/Banning.html
http://thomas.loc/
http://www.bioscience.org/1998/v3/a/tung/all-15.htm
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 الكتاب ، الطبعة إف ُوجدت ، مكاف النشر، الناشر، اسم ا١توقع اإللكًتوين  . اسم ا١تؤلف ، سنة النشر، عنواف
 : مثال

:Corven, Tim (2002) . Thesaure construction London : 

University of Westem Ontario. Available instruct.uwo at:                            
7/thesaruol.htm ).( http// ca/gplis/67                   

يف حالة االقتباس من مقاالت الدوريات اإللكًتونية ا١تتوافرة على اإلنًتنت ، : المقاالت اإللكترونية - 1
 تُرت ب البياناُت البيلوغرافية عن ا١تقالة كما يلي :

 عنواف ا١تقالة ، السنة )إف توافرت(، اسم ا١توقع االلكًتوين .. مثاؿ :
 ( متوافر على ا١توقع اإللكًتوين :ٕٗٓٓقتصاد ا١تعرفة ،)اٞتذور التارٮتية ال -

www.wajhat.com 

 
ا١تقاالت اليت يتوافر لػها مؤّلف وغَت منشورة يف ٣تلة .. يف ىذه اٟتالة ترتب البيانات البيلوغرافية عن ا١تقالة كما  -

 يلي :
 ١تقالة . اسم ا١توقع اإللكًتوين .اسم ا١تؤلف ، سنة النشر، عنواف ا

  Tuyean, N. T. 2001. Vitnamese Higher Education atمثال :

the Knowledge Base Economy. Available at 

 V/teptkt/English/2001/…. www.hemuecoedu : 

 لة : يف ىذه اٟتالة تُرت ُب البيانات البيلوغرافية عن ا١تقالة كما يلي :ها مؤّلف ومنشورة يف ٣تػا١تقاالت اليت يتوافر ل -

 

   ٖٖ٘ص .ٕٜٜٔ. عمر ٫تشري . ا١تكتبة ومهارات استخدامها  -(ٔ)
 

 

 اسم ا١تؤلف، الشهر وسنة النشر، عنواف ا١تقالة . اسم اجمللة ، اجمللد )العدد( ، الصفحات، اسم ا١توقع اإللكًتوين .
، ع  Cybrarians Journalواٟتاجة إذل تعريبو  ٕٔ. مارؾ ٕٗٓٓادي ، ٤تمد فتحي، سبتم  عبد ا٢ت - مثال:

 (. متوافر على ا١توقع اإللكًتوين : ٔ)
swww.cybrarianinf/ Journal/ n02 / marc 21 htm   

 

http://www.wajhat.com/
http://www.wajhat.com/
http://www.hemuecoedu/
http://www.cybrarians/
http://www.cybrarians/
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 : االلكتروني مالحظات على التوثيق
 (:ٔ)ظات اليت ينبغي التأكيد عليها، وىي ىناؾ عدد من ا١تبلح

ـُ بياناٍت ذاَت  على الباحث االستشهادُ  -3 با١تصادر ، اليت ُتضيف معلوماٍت ذاَت صلٍة ٔتوضوع ْتثو ، أو تُقد 
 طبيعٍة جدلّية لعملو ، سواٌء كانت ٥تالفًة الّٕتاىات و راء الباحث وفرضياتو ، أو كانت متوافقًة معها.

ث أكثُر من استشهاٍد ، يؤّكد معلومًة ٤تّددًة ، أو معلوماٍت معينًة متشابػهًة استشَهد بػها .. قد يكوف لدى الباح -1
 يف ىذه اٟتالة بإمكانو ذكر ا١تصدرين واإلشارة إليهما.

ال يقتصر االستشهاد بالكتب وا١تقاالت والبحوث والدراسات ا١تنشورة ، فباستطاعة الباحث االستشهاد  -1
 )ل أنواعاً أخرى من ا١تصادر ا١تنشورة وغَت ا١تنشورة ؛ فقد يستشهد ٔتجموعة ٤تاضرات ٔتعلومات وأفكار ، ٘تثّ 

Lectures )  عامة أو متخصصة، إضافة إذل مصادر أخرى ، مثل التسجيبلت ا١تسموعة ،أو ا١تسموعة
 وا١ترئية، أو ا٠ترائط ، أو الصفحات . 

 مات من قواعد بيانات ، أو نتائج ٕتارب ٥تت يو.، على اإلنًتنت ، أو معلو ( web )من الشبكة العنكبوتية  -4
 )واالبتعاد عن األمانة العلمية واألكادٯتية  ( Plagiarism ) فيما يتعّلق بانتحاؿ صفات باحثُت  خرين -5

Academic Dishonesty ) ّف اٞتامعات وا١تؤسسات األكادٯتية الرصينة ، تؤّكد على مبدأ االلتزاـ إ، ف
ـُ اإلشارة إذل ا١تصدر الذي استشَهَد بو الباحث أحد ىذه االٕتاىات ، لذا يُنصح باألمانة العلمية . وٯتُ  ّثل عد

الباحث بالتعّود على تأشَت ا١تصدر ، أو ا١تصادر اليت استقى منها البيانات وا١تعلومات ، عند كتابة مسودات 
 البحث ، أو ا١تبلحظات السريعة.

، عدـ استخداـِ ورقة ْتث واحدة ، ٗتص  باحثاً معيناً يف أكثر من شروط األمانة العلمية يف البحث العلمي   -6
من مساؽ ، أو مناسبة علمية ، وتَعَتُ  أكثُر اٞتامعاِت وا١تؤّسسات األكادٯتية والعلمية األخرى ، تقدًَن ْتٍث 

 يف حالة ا١توافقات ٤تد ٍد ألكثَر من مساٍؽ )كورس( واحد، أو مؤَ٘تٍر ولقاٍء علمي ،نوعاً من أنواع االنتحاؿ ، إاّل 
 الرٝتية ا١تسبقة من أستاذ ا١تادة، أو اٞتهة العلمية ا١تعنّية بالبحث، العتبارات علمية خاصة.

من الضروري استشارة األستاذ ا١تشرؼ على البحث )يف البحوث األكادٯتية( للتأكد من طبيعة االستشهاد  -7
 ا١ترجعية األخرى.

 
  ٖٗٓ-ٖٖٓ نفس المصدر السابق ، ص-ٔ
 

ناصر االستشهاد الرئيسية ) ا١تؤّلف  والعنواف  ومكاف النشر  والناشر  وسنة النشر  وعدد الصفحات ( قد ال ع -8
تتوفر كل ها أو بعٌض منها يف ا١تصادر اإللكًتونية، فعليو ٯتكن استخداـ أيّة بيانات متوفرة بديلة ، مثل اسم 

 اُض عنها بال وتوكوؿ أو العنواف اإللكًتوين، فُيستع أما بالنسبة لبيانات النشر First Nameا١تؤلف 
.. والبد  من التأكد من تاريخ الدخوؿ إذل ا١تواقع االلكًتونية على اإلنًتنت ، يف نػهاية البيانات ا١تقتبسة من  -2

 ا١توقع )وقبل اإلشارة إذل عنواف ا١توقع اإللكًتوين (.
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ألخَت للمؤّلف ورقم الصفحة ا١تسَتشَهُد بػها فقط ، وبُت .. االسم ا اتا١ترجعيب االستشهادوعادًة يستخدـ يف توثيق 
قوسُت ، يف منت البحث يف العلـو اإلنسانية ، ويُفض ل البعُض إضافَة سنِة النشر بعد اسم ا١تؤلف للتأكيد على جانبُت 

احد لتمييز ا١تصدر عن مصدر  خر )أو أكثر( لنفس ا١تؤّلف ، وذلمي يف حالة وجود أكثر من مصدر و  األوؿ ،
 (ٔ)للتأكيد على حداثة ا١تصدر  الثاينُمستشهٍد بو لنفس ا١تؤّلف يف البحث ، و 

    العلمي أخالقيات البحث -ثامنا 
 ٬تب على الباحث أف يّتصَف ٔتجموعة من الصفات األساسية اليت يلّخُصها على النحو التارل :

 أف يتقَن ا١تهاراِت األساسيَة البّلزمَة للبحث العلمي 
  وا١تعرفة الواسعة على موضوع البحثاالّطبلع 
 أف تتوافَر لديو ا١تعرفة ببعض األساليب اإلحصائية 
 ا١توضوعية واٟتِياد يف تصميم البحث ، ويف عرض النتائج ومناقشتها 
  ، الص  والقدرة على التحمل 
 : و٬تب أف يَعرَؼ الباحُث أف  من حق  األفراد 
 كة فيهاالتػ َعرُؼ على أىداؼ الدراسة قبل ا١تشار  -
 رفض ا١تشاركة يف الدراسة كلياً  -
 رفض اإلجابة على بعض أسئلة الدراسة -
 اٟتفاظ على سرية ا١تعلومات اليت يقدمونػها -
 عدـ ٖتمل أية تكاليف تنتج عن مشاركتهم يف الدراسة -
 ٖتديد الوقت ا١تناسب لػهم للمشاركة يف البحث أو الدراسة . -

بدقّة، ويصُفها بدقّة، وال ٮتتار منها ما يوافق غرضاً يف نفسو ، بإ٫تاِؿ ما .. والباحُث العلمي أمُت، يبلحظ الظواىر 
 يريد ، بل يبلحظ ويقيس ويسّجل ، ويعلن نتائَجو كما ظهرت ، وليس كما يرغب أف تكوف .

ها إذل يأخذ منها ويشَت إليها دوف أف ينسبَ .. والباحث أمُت أيضاً يف اعتماده على اٟتقائق اليت اكتشَفها اهلخروف ، 
 ىاف والّدليل الكايف على ذلمي . نفسو ؛ ال يتسرُّع يف إصدار إحكامو، وال يصدر أحكاماً إاّل إذا امتلمَي ال  

 
 
 ٛ.صٜٚٚٔ، فوزي وزمبلوه. أساليب البحث العلمي يف العلـو االجتماعية غرابيو-ٔ
 

النتائج ومناقشتها ، والبعُد عن الّتزّمت .. ومن أخبلقيات الباحث : ا١توضوعيُة واٟتياُد يف تصميم البحث ، ويف عرض 
 باهلراء الشخصية ، أو بتحريف نتائج البحث ، إذا تعارضت مع ا١تصاحل الذاتية .

.. ومن أخبلقيات الباحث الّص  والّتحّمل ؛ فهناؾ العديد من األْتاث اليت قد تستغرؽ فًتًة طويلة من الباحث ، أو 
ظراً لتدّخل بعض ا١تتغَتات العرضية ، وبالتارل فعليو أف يكوف صبوراً ، ذا ُقدرٍة على قد تطوؿ عما توق عو يف البداية ، ن

الّتحمل . .. ومن أخبلقيات البحث العلمي أف يتقب َل الباحُث اٟتقائق بعد أف يكتشَفها ، وأف يكوَف ُمستِعّداً لتقّبل 
امل على حساب اٟتقيقة، وال يقُف موقفاً معادياً منها اٟتقائق اليت يكتشفها اهلخروف ، وال يتحّيز ٟتقيقة معينة، وال ٬تُ 
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، إف كانت ىذه اٟتقيقة ٥تالفًة لرأيو ، حىت وإف جاءت من منافسيو أو معارضيو ، وال يُفسد الباحُث عبلقاتِو مع 
 (ٔ)ا١تعارضُت ، بل يقيم عبلقاٍت ُوّديًة وِمهنيًة معهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ص. مرجع سابق ؤه. البحث العلمي عبيدات، ذوقان، وزمال -1
 

 الفصل التاسع
 كتابة البحث العلمي

 
 يتناول هذا الفصل الفقرات التالية

 خصائص كتابة البحث العلمي         -أوالً 
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 مخطط البحث العلمي         -ثانياً 
 عناصر ومخطط البحث      -ثالثاً 
 المبادئ العامة لكتابة البحث العلمي      -رابعاً 
 أخطاء يرتكبها الباحثون خالل البحث العلمي    -ساً خام

 . أخطاء خاصة بتقرير البحث  -سادسا
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البحِث العلمّي األساسي  .. نقُل نتائِجو العلمية إذل الباحثُت و ا١تهتّمُت ٔتوضوع البحث ، لبلستفادة منها يف  ىدؼُ 
تكماؿ البحث با١تواضيع ا١تماثلة ، وكذلمي توثيُق طريقة أو طرؽ ا١تعاٞتة و البيانات و ا١تعلومات ، اليت معاٞتة واس

 اسُتخِدمت يف التوّصل إذل النتائج ، ووضع التوصيات ا١تناسبة للمشكلة ا١تدروسة . 
طوة ، لكي تكوَف أداة إثباٍت .. إّف كتابَة تقريِر البحث العلمي يبدأ من أّوؿ خطوة ، يقـو بػها الباحث حىت  خر خ

ُٞتهده العلمي ا١تبذوؿ بكافة تفاصيلو ،و١تا قاـ بو من استقصاٍء للبيانات و ا١تعلومات للمشكلة ا١تدروسة ولعملياهتا ، و 
 للنتائج و التوصيات اليت توّصل إليها  ، باإلضافة لشمولية عناصر ا٠تطة اليت أ٧تز بػها ْتثَو .

 حث العلمي خصائص كتابة الب -أوالً 
 إنو وسيلٌة إليصاؿ جهد الباحث بكافة تفاصيلو ، إذل الدارسَُت و الباحثُت و ا١تعنيُت ٔتوضوع البحث عموماً . أ_
_ إنو وسيلة فّعالة يف نشر و تطوير ا١تعرفة اإلنسانية عامة و العملية خاصة ، من خبلؿ تبادؿ األفكار وتفاعلها بُت ب

 الباحثُت و الدارسُت .
نو وسيلة لنقل عملية جديدة .. تتمثل يف نتائج البحث ، و االستفادة منها وما يتبَػُعها من توصيات يف اٟتياة _ إ ـ ج

 العلمية و العملية .
_ إنو رفد الدراسات ا١تستقبلية يف ٣تاؿ موضوع البحث ، و ا١تسا٫تة يف ربط األفكار العلمية ، أو اٟتصوؿ على د

 ب مادية و معنوية ٥تتلفة .شهادات علمية وتقديرية ، أو مكاس
.. و١تا كاف تقرير البحث العلمي يعكس شخصيَة الباحث العلمية و اإلنسانية وقدراتو األساسية ، فإنو َدؿ  على ما 

 ٯتتاز بو من الصدؽ و األمانة العلمية يف عرض األفكار ونسبتها إذل أصحابِػها من خبلؿ التوثيق اٞتيد . 
نتائج ْتِثو اليت توّصل إليها ، حىت لو كانت تتعارض مع توجيهاتو العلمية ، وال بد أف  وكذلمي البّد للباحث من رصد

  ٯتتاز أيضاً بالدقّة و الوضوح يف نقل األفكار ، و عرضها بأسلوب منطقي وموضوعي ، ولغة سلسلة وسهلة
اء األمثلة ، و التوّصل إذل إضافًة لذلمي البد أف يتمّتع بُقدرات علمية وشخصية ٥تتلفة .. مثل ) القدرة على إعط

استنتاجات منطقية  ، و القدرة على صياغة واختبار الفرضيات و ا١تسلمات و اٟتقائق ، يف موضوع ْتثو بطريقة علمية 
، ومن الضروري أف يتمت ع ٔتعرفة كافية وواسعة يف موضوع ْتثو ، وأف يكوف ُمِلّماً بالدراسات و األْتاث ا١تتخصصة يف 

  (1).وبالتارل ٯتكن القوؿ بأف أ٫تية تقرير البحث تكمن فيما يلي ىذا اجملاؿ .
 
 
 268عوض ، عدناف ، مناىج البحث العلمي ، ص  -ٔ
 

 _ يقّدـ صورًة واضحًة عن الباحث ودرجِة صدقو و أمانتو العلمية .
 أسلوبو العلمي _ يعكس صورة واضحة عن قدرات الباحث ، وإمكاناتو العلمية و 

 وثائقياً للدراسات السابقة يف نفس ا١توضوع . _يعت  ِسجبّلً 
 _ يكوف ٔتثابة مرجع رئيس لؤلْتاث و الدراسات ا١تستقبلة يف نفس ا١توضوع .

 _ يكوف ٔتثابة ِسِجل  حافظ لنتائج الدراسة ، ْتيث ٯتكن الرجوع إليو كّلما دعت اٟتاجة إذل ذلمي .
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ص ا٢تامة ، اليت ٬تب أف تؤخذ بعُت االعتبار من قبل الباحث ، .. باإلضافة إذل ما تقدـ فإف ىناؾ العديد من ا٠تصائ
 ( :ٔ)عند كتابة تقرير البحث و أ٫تها 

 _ الّلغة والصياغة الّلغوية الواضحة و الدقيقة .ٔ
 _ حجم البحث وشكل الصفحات وترتيب اتويات .ٕ
 _ الطباعة اٞتيدة ا٠تالية من األخطاء اللغوية .ٖ
 ُت األقساـ الرئيسية لتقريره ، من حيث عدد الصفحات ._ الًتابط و التناسق بٗ
 _ الوحدة العضوية و ا١توضوعية تويات الدراسة .٘
 _ وضوح ومبلئمة األشكاؿ و ا٠ترائط و الرسـو البيانية ، وضرورة أف يكوف إخراُجها فنياً دقيقاً .ٙ

ء يف كتابة تقريره ، من وضع إطار عاـ توى ىذا التقرير ... أيّاً كاف نوع التقرير وشكُلو .. فإنّو البّد للباحث عند البد
وأقسامو الرئيسية والفرعية ، ألف ذلمي سيساعده يف ترتيب األفكار و إ٧تاز ا١تهمة ، و يساىم يف زيادة الفائدة من 

 النتائج و التوصيات  بالنسبة للباحثُت و ا١تهتمُت . 
  مخطط البحث العلمي -ثانياً 

ا١تتطلبات األساسية يف خطوات البحث العلمي ، سواٌء أكاف البحث سُيقد ـ كرسالة جامعية ، أو  يعد ا١تخّطُط أحدَ 
 ألعراض النشر ، أو يف أي ٣تاؿ من اجملاالت العلمية . 

وتزداد أ٫تيُة ٥تطط البحث ، عندما يسعى الباحُث إذل تقدٯتو ٞتهة معينة ، للموافقة عليو ، أو لتقدًن الدعم ا١تارل 
 ـ إلجرائو ، وٮَتلص ٥تطط مشروع العمل الذي سيقـو بو الباحث إذل ٖتقيق ثبلثة أىداؼ رئيسية ىي :البلز 

 وصف إجراءات القياـ بالدراسة و متطلباتػها . .3
 توجيو خطوات الدراسة ومراحل تنفيذىا . .1
 (ٕ)تشكيل إطار لتقوًن الدراسة بعد انتهائها . .1

                                                                                                                                                                                                                                    بداية الدراسة ، ويقـو غالباً                                                                                                 وعادًة يقـو الباحث بإعداد ٥تطط البحث عند 
بإجراء بعض التعديبلت عليو أثناء دراستو للمشكلة ، ليأخذ صورتو النهائية يف تقريره ، الذي يشتمل يف معظم 

إجراءُ بعض التعديبلت عليو عند البدء يف كتابة تقرير األحياف على العناصر اليت ٭تويها ٥تطط البحث ، وأحياناً يتم 
 البحث .

 
 ٜٜٔ-ٜٛٔص  مرجع سابق. ( العواملة ، نائل ، أساليب البحث العلمي ،ٔ)
  ٖ٘ص  -ٕٓٓٓ-( عودة ، أٛتد سليماف أساسياف البحث العلمي يف الًتبية و العلـو اإلنسانية  ٕ) 
 

 عناصر البحث  - ثالثاً 
 مجموعة من العناصر الرئيسية كما يلي : يتكون مخطط البحث من

 :الصفحات التمهيدية  -1
 عنواف البحث .. و٬تب أف يتوفر فيو ما يلي: صفحة العنوان : 
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 أ_ أف يكوَف ٤تدداً و متضمناً ألىم عناصره .        
 ب _ أف يشََت إذل موضوع الدراسة بشكل ٤تّدد وليس بطريقة غامضة .     
 العنواُف الكلماِت ا١تفتاحية ، اليت تشَت إذل ٣تاؿ البحث ومتغَتاتو ا١تختلفة ._  أف يتضّمَن  ج     
 د _ أف ال يزيد عدد كلماتو عن ٜتس عشرة كلمة إال حُت الضرورة .     
 ىػ_ ٬تب أف تتوافر ثبلث ٝتات أساسية يف عنواف البحث ىي :      

 .( ٔ)الشمولية ، الوضوح ، و الداللة 
اف معلوماٍت عن اسم الباحث وطبيعة ونوع الدراسة ، واسم ا١تشرؼ ، وعاـ اإل٧تاز ، باإلضافة وتتضمن صفحة العنو 

 إذل اٞتهة ا١تا٨تة أو الراعية ٢تذا البحث العلمي .
 إقرار ٞتنة ا١تناقشة ( يف حالة الرسائل اٞتامعية . صفحة اإلجازة( 

 صفحة اإلىداء . 
 صفحة الشكر و التقدير 
 صفحة ملخص البحث  : 

د  ملّخُص البحث صورًة مصغرة عن البحث ونتائجو ، وبديبلً أولياً للقارئ عن قراءة البحث بأكملو .. ويُقَصد يُع
ٔتلخص البحث : إعداد تقرير ٥تتصر وموجز ، ألىّم ما جاء يف البحث .. ابتداًء من مشكلة البحث وأىدافو  

ات األوذل من البحث ، وٖتديداً بعد صفحة العنواف و انتهاء بنتائجو ؛ وَيظهر ا١تلخص عادًة يف الصفح ومنهجيتو
 واإلىداء )إف ُوجد ( ، وفهرس اتويات  وقائمة ا١تبلحق ، ويراعى أف يظهر ا١تلخص بالّلغتُت العربية و اإل٧تليزية.

 مقدمة البحث و منهجيتو : -1
 وعادة تشمل ا١تقدمة على ما يلي :

  مشكلة. 
 . مقدمة البحث 
 . أىمية البحث 
 ف البحث أىدا 
 الدراسات السابقة : 
 
 ٖٚ - ٖٙص  -ٜٜٜٔ- ( فنديلجي ، عامر ، البحث العلمي ، واستخداـ مصادر ا١تعلوماتٔ)

 ومشولوأف يبدأ ىذا اٞتزُء ٔتقدمة ٘تهيدية ، تصُف وفْػَرَة البيانات/ا١تعلومات ا١تتعلقة با١تشكلة ، أو ندرَة  من ا١تناسب
ى جوانب ٤تددة من ا١تشكلة ، و٬تب تقدًن الدراسات السابقة وفق تصنيٍف اٞتوانب ا١تختلفة ، أو االقتصار عل

مناسب يضعو الباحث ، ْتيث ٮتّصص لكل دراسة سابقة ، اٟتيّػَز و ا١تكاَف الذي يتناسب مع نوعيتها وحداثتها ، 
اسات أخرى ؛ ومدى ارتباطها بدراستو ، و٬تب عليو التوّسُع يف عرض بعض الدراسات ا١تميزة ، و االختصار يف در 

وٯتكن اإلشارُة إذل الدراسات اليت اشًتكْت مع بعضها بعضاً يف النتائج ، و٬تب أف ينتهي ىذا اٞتزُء ٓتبلصة تتضّمن 
ـَ اّلذي ستقّدمو دراسُتو وجوانَب ٘تّيزىا عن الدراسات األخرى .   القيمَة اإلٚتالية للدراسات السابقة ، و اإلسها



 
 

158 
 

 : (ٔ) دراسات السابقة في مجموعة من الفوائد أىمهاوتكمن أىمية تحديد ومراجعة ال
 توفَت ا٠تلفية العلمية و ا١تناخ ا١تناسب ، و ا١تصادر البّلزمة إلجراء البحث اٞتديد.  _
 تكِشُف عن جذور ا١تشكلة وتؤدي إذل فهم ما   ٓتصوصها يف فًتات سابقة . _ 
 ا يؤدي إذل ْتوث جديدة .ُتِ ز اٞتوانَب اّليت دل يتّم دراستها من قبل ، وىذ _ 
 تُوّضح مناىَج الباحثُت السابقُت يف ٣تاؿ البحث و الدراسة .  _
 تكِشف عن الّتدّخبلت بُت البحوث ، وتوارِد أفكار الباحثُت . _ 
 تساعد الباحَث على إجراء مقارناٍت بُت نتائجو ونتائج الدراسات السابقة . _ 
 ياغة دقيقٍة و٤تّددة ألىداؼ وطبيعة ْتثو.ُتساعُد الباحَث على الّتوّصل إذل ص _ 
 تساعد الباحث على معرفة مدى أ٫تية ْتثو يف إضافة معلوماٍت جديدة .  _
 فرضيات الدراسة . _ 
 عيّنة الدراسة .  _
 ٤ُتد دات البحِث وحدوده :  _

لعوامل ٤تّدداِت البحث ، قد تكوف ىناؾ بعُض العوامل اليت تُعيق نتائَج البحث على ٣تتمع الدراسة ، وتسمى ىذه ا

، فكثَت  وومصطلحا تٔتفاىيم البحث  أوالىما ويندر ُخلّو ْتٍث ما منها ، وٯتكن تصنيفها يف فئتُت أساسيتُت ، تتعّلق
من ا١تفاىيم الًتبوية ، مثل التحصيل الدراسي و الذكاء و القلق وغَتىا ، ىي مفاىيم عامٌة ٯتكن استعمالُػها بطرؽ 

تعريُفها بطريقة ٤تّددة ، تشَت إذل الّدالالت اليت أُعِطيت لػها ، وىذا التعريف ٯتثل ٖتديداً للنتائج  ٥تتلفة ، لذا ٬تبُ 
من اّددات بإجراءات البحث ، مثل  الفئة الثانية. وتتعلق (ٕ)ْتيث التصلح لتعميمها خارج نطاؽ ىذا التعريف 

 ، وإجراءات تطوير أدوات البحث )االستبانة ، ا١تقابلة... اختيار عيّنة الدراسة ، و أساليب ٚتع البيانات وٖتليلها
 
 

 عبيدات ، ذوقاف وزمبلءه ، البحث العلمي ، -3
  ٕ٘-ٕٗص  مرجع سابق.

 ٖ٘ٔص مرجع سابق عمر ا٢تمشري . ا١تكتبة ومهارات استخدامها  -1
 ت الباحث ، ( ومن الطبيعي أف تلعب عوامُل ٥تتلفة يف ىذا اجملاؿ ، تتمثل بظروؼ البحث وإمكانيا اخل 

!  فقد ال يكوف ٔتقدور الباحث أف ٮتتاَر عيّنَة البحِث بالطريقة ا١تناسبة  ، أو اٟتجم ا١تناسب  أدرايةوُمعيقات مالية أو 
ألسباب ٥تتلفة ، وقد ترفُض جهٌة ما مثبًل اإلجابَة عن استبانة الدراسة ، ٦تّا يضطر الباحَث إذل اإلفصاح عن ذلمي 

 ىا أحَد ٤تّددات البحث .. أما فيما يتعّلق ْتدود البحث ، فهي حدوٌد يضعها الباحث نفُسو صراحًة يف ْتثو ، ويعت
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لبحثو ، ٦تا يساعُده يف الًتكيز على أىداٍؼ ٤تّددة ، و٬تنُّبو التعميَم الزّائد ، وٕتاوَز حدوِد ْتثو يف النتائج اليت يتوّصل 
 إليها .

 وتنقسم ىذه الحدود إلى األنواع التالية :
دود موضوعية .. كأف يعاجل الباحُث جانباً ٤تّدداً وضيقاً من ا١توضوع وليس ا١توضوع كّلو . مثاؿ : اٞتوانب ح -

االقتصادية للتعليم اإللكًتوين .حدود بشرية .. تتضمن أفراَد عيّنة البحث ، ومواصفاتِػهم ، وسبَب اختيارىم 
ث فقط ، أو طلبة اٞتامعة ، أو الطلبة ا٠تر٬تُت دوف غَتىم ؛ كأف يقتصر البحث على الذكور فقط ، أو اإلنا

 يف نػهاية الفصل اٟتارل 
 حدود مكانية .. وتتعلق ىذه با١تكاف أو اٞتغرافية اليت سينف ُذ فيها البحث ، -

ُمتفّردًة ٓتصائصها وخصوصيتها  ، و٘تيزىا عن باقي ا١تناطق ، ٦تا ٭تد  من عملية تعميم النتائج على ٣تتمع 
 ذلمي .. أف يقتصر البحث على ا١تعلمُت يف منطقة الشرقية أو ا١تنطقة الساحلية . البحث . مثاؿ

حدود زمانية .. وتتعلق بالزمن الذي سُيجرى فيو البحث .مثاؿ ذلمي .. أف يقتصر الباحث على ٚتع  -
   ٕٓٔٓ-ٕ٘ٓٓمعلومات ْتثو من وإذل العاـ 

 أداة البحث .
لباحث بتوضيح ا١تقصود ببعض ا١تصطلحات ، و ا١تفاىيم تعريفات ا١تصطلحات : من الضروري أف يقوـَ ا -

ا١تستعملة يف ْتثو ، حىت الُيساَء فهُمها أو تفسَتُىا . فمصطلح التحصيل األكادٯتي مثبلً لو عّدة دالالت ، 
ويساعد تعريف ا١تصطلحاِت يف وضع إطاٍر مرجعي ُيسَتخدـُ يف التعامل مع مشكلة البحث ، وقد يتبٌّت 

اً تعريفاً لبعض ا١تصطلحات ، مستعيناً ٔترجٍع أو دراسٍة ، ويف ىذه اٟتالة ٬تب اإلشارة إذل ذلمي الباحُث أحيان
 بطريقة واضحة .

 وتشمل مقدمة الدراسة أيضا على :
 مدى النقص الناتج عن عدـ القياـ بػهذا البحث أو الدراسة . -
 أسباب اختيار الباحث لػهذه ا١تشكلة . -
 البحث . اٞتهات اليت ستستفيُد من ىذا -
 منهجية البحث )الطريقة و اإلجراءات ( . -
 قائمة اتويات . -
 قائمة اٞتداوؿ . -
 قائمة األشكاؿ والرسومات . -
 فصوؿ البحث ومباحثو  ،و العناصر ا١تكّونة لو مع أرقاـ الصفحات . -
 نتائج الدراسة و التوصيات و ا١تقًتحات ا١تتعلقة بو . -
 ألجنبية /.قائمة ا١تصادر و ا١تراجع /العربية و ا -
 ا١تبلحق .. إف وجدت. -

 رابعاً : المبادئ العامة لكتابة البحث العلمي 
 _ ٖتضَُت قائمٍة أولية با٠تطوط أو النقاط العامة اليت سُتكَتب ويُنظ م تقريٌر حولَػها ، 
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 سيقّدمها . و ىذا العمل سيزو د بروية منطقية مباشرة ، ٓتصوص مدى ترابط أو تكامل اتويات ، و األفكار اليت
_الكتابُة الواضحة ا١تفصلة ١تكونات البحث ، تفي بفهم القارئ ، الذي قد ال ٯتتلمي معرفًة سابقة ، عن ٣ُترَيات 

 ومفاىيم البحث ا١تتخصصة أو ا٠تاصة .
حيح و _ الكتابُة الناقدة .. اليت يُفًتض من خبل٢تا إثارَة النقد لدى ا١تختصُت ، األمر الذي يساعد الباحَث على التص

 التبليف الذاش .. بناًء ولغًة وأسلوباً .
_ الكتابُة بلغٍة واثقٍة غَِت مًتّددة يف النتائج ، لقبوؿ اهلخرين توى البحث ، وبثقٍة وصدٍؽ لَتعم  الفائدة ، ودوف غروٍر 

 أو مبالغٍة ، أو تزييٍف أو ٕتاوٍز للواقع ، كما نبلحظ أحياناً .
 غة الصحيحة لسبلمة اتوى ، ومنُذ البداية .._ الكتابُة باألسلوب و اللّ 

إف ىذا يسهل تنظيَم تقريِر البحث ، وىذا األمر ال٭تتاج سوى إعداد ا١تسّودة األوذل ا القراءة ا١تتأنية لػها ، إلجراء 
 التعديبلت الضرورية ، عندىا تكوف جاىزة للطباعة . والنشر .

ـُ ا١تقّص عند اٟتاجة . قد ُتواجوُ  موقفاً أو أكثر ، تبدو فيو األفكار غََت متتابعٍة أو غََت متسلسلٍة ، فبل تًتّدْد  _ استخدا
من قص العبارات ا١تعيّنة وإعادة ترتيبها ، حسب مواضعها ا١تناسبة يف التقرير أو البحث ، وىذا سيوفر عليمي كثَتاً من 

ة ، وإذا كانت الكتابة اإللكًتونية ٯتكنمي استخداـ عناء الّتكرار ، ال سيما وأنت ال تزاؿ يف مرحلة إعداد ا١تسّودة العام
   اخلمهاراٍت خاّصٍة بػها ........ 

ـُ فعل ماٍض عند تقريرؾ للبحث ، وألفكار اهلخرين بوجو عاـ .   _استخدا
بذلمي ، إف اٟتالة األوذل تتناغم مع واقع انتهائمي من البحث ، أما الثانية فتسمح فيها بتغيَت  راء الباحثُت إف ىم رغبوا 

 حيث يكوف استخداُممي ألفكارىم أكثَر صبلحيًة حاضراً ومستقببلً .
ـْ )الكاتب  أو ا١تؤلف أو الباحث أو ىذا  ـْ "أنا" بل استخد _ االبتعاُد عند اإلشارة للّذات يف البحث . ال َتستخد

 الكتاب....( ا استمّر بنفس ا١تصطلح حىت النهاية .
مشكلَة ونتائَج ْتِثمَي ... فتقوؿ مثبًل... يؤّكد فبلف .... بػهذا  كلادَؿ وتناقَش ل_ الّسماُح للدراسات السابقة أف ٕت

الصدد أف ... و٬تادؿ فبلف ... على أف مثل ىذا األمر يُعد  ... ويقًتح فبلف بأف تكوف الطريقة ا١تناسبة ١تعاٞتة مثل 
 ىذا ا١توقف ىي ... وىكذا .

، هلرائمي و رائهم يف ٣ُتَمل ما عرضتو عموماً ... فبل تكَتِف أبداً ٔتا يقولُو  _ تدويُنمي دائماً بعد تقدًن أفكاِر غَتؾ
 اهلخروف ، بل َكّوْف رأياً خاصاً بمي ، يّتفُق أو يناىض منطقياً مع َمن سبَقمَي من باحثُت  وُكّتاب ومفّكرين .

 _ االبتعاُد عن استخداـ )من البديهي ، ومن ا١تتعاَرؼ عليو ، ومعلـو للجميع (
ف يف البحث العلمي ال شيء أبداً فيو بديهّي أو متعاَرٌؼ عليو من العمـو ، أو معلـو لدى اٞتميع . حىت النظريات أل

ا١تتخّصصة أحياناً قد تكوف غََت بديهية ، أو ال يَتعاَرُؼ على صّحتها  واستخداِمها إاّل نفٌر ٤تد ٌد ، يهتم ٔتوضوعها أو 
 تضميناتػها .

ـُ األفعاِؿ  ا١تناسبة لكّل حالة . عند موافقة نتائج الباحثُت بعضها مع بعض . مثل )فبلف يتفق مع فبلف .. _استخدا
فبلف أضاؼ ..نتائج فبلف كانت مقارنًة لفبلف حيث .. فبلف دعَم ما توّصل إليو فبلف ..فبلف أك د ما توصل إليو 

 ائج فبلف حيث .. فبلف .. فبلف ٓتبلؼ فبلف قّرر أو أّكد أو أفاد أو كتب .. التتفق نت
 اليتفق كثَت من الباحثُت مع ما توصل إليو فبلف .. حيث َوجَد فبلٌف وفبلٌف وىكذا...( .
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_االبتعاُد عن مفردات مثل : يفيد الباحثوف ، أو الُكتّاب ، أو ا١تؤلّفوف ...  حيث تضع نفسمَي موضَع تساوؿ مثل : 
عندئذ من األفضل أف تستخدـ :بعض الباحثُت.. كثَت من  ىل كاف الباحثوف يفيدوف ما أشرت إليو ؟ بالطبع ال ،

 الباحثُت .. العديد من الباحثُت .. أو عدد من الباحثُت مثل فبلف .. وفبلف .. وفبلف .
_االبتعاُد عن العبارات ا١تفتوحة العامة . ُكن دائماً ٤ُتدداً يف لغتمي وَمعانيمي واٟتقائق اليت تعرضها ، ْتيث ٯتكن يف كل 

 ... إذل  خره ... و خروف   اخلَعد  وقياُس ما ٖتتويو من معلومات أو أفكار .. ٕتنب استخداـ :  األحواؿ
_ االبتعاُد عن الكتابة بلغة عابرٍة غَت واثقة مثل : أُجرَي االختبار على ٣تموعة البحث ... َوجَد بأّف النتائج تشَت إذل 

ومضامينها مثل : أجرى الباحث االختبار على اجملموعة التجريبية ...  ... و استخداـ با١تقابل لغًة قويًة حيًة يف معناىا
 وجد الباحث أف النتائج ....

) ىناؾ ... أو من ا١تبلحظ أّف ... ( وذلمي بسبب الّلغة غَت اّددة ، و  :_ االبتعاُد عن بدء اٞتمل ٔتفردات مثل 
مفردات مثل : ) إف النتائج تشَت إذل أف ... تؤكد نتائُج كثٍَت النتائج العامة نسبياً اليت قد ٖتملها ، واستخدـ با١تقابل 

 ( بأّف ....ٕٔ,ٔٔ,ٜ,ٚ,ٔمن البحوث ) 
_ االبتعاُد عن اٞتمل و العبارات الطويلة يف الكتابة . إّف اُٞتمَل و العباراِت القصَتة نسبياً ، والواضحة ا١تفيدة يف 

  تريد توصيَلها.معناىا ، ىي أكثُر و أسرُع استيعاباً لؤلفكار اليت
ـُ لغٍة بسيطة يف متناوؿ معظم الدارسُت و القراء ، ىي األقرُب  _ االبتعاُد عن التعقيد يف الّلفظ و ا١تعٌت . فاستخدا

...  للفهم  ، وتُوّضُح ا١تصطلحات كما يلـز
الثانية لػها بغرض التنقيح و _ ٤تاولُة الًّتّيث . وىي بعد االنتهاء من كتابة ا١تسّودة النهائية األوذل للبحث ، وقراءتمي 

إخراجها بالصيغة األخَتة اليت ترضاىا .. لِتقدٯتها سليمًة للجهات ا١تعينة للنشر واالستخداـ . إّف الفسحة الفاصلة من 
الوقت ) وكلما طالت لعدة أياـ كلما كاف ذلمي أفضل ( سًُتيمَي نواقَص أو فجواٍت يف البحث ، بنفٍس مرتاحة ، وعٍُت 

 دراٍؾ صائب .حاّدة ، وإ
_ االبتعاد عن ا١تبالغة والببلغة . إنػها األلفاظ ا١تفتوحة ا١تنّمقة ، اليت ٖتتمُل أكثَر من تفسَت أو معٌت ؛ فعند كتابة 

ُخطط وتقارير البحث العلمي ، َدو ْف ذلمي بلغٍة سليمٍة واضحة مباشرة ودقيقة التعبَت ، قابلٍة للعد  والقياس .. صحيحٍة 
 و الصرؼ ، بِصَيٍغ مًتابطة منطقيٍة يف أفكارىا وحجمها وتتابع فقراتػها . من حيث النحو

_ االبتعاُد نوعاً وتسلسبًل َقدَر اإلمكاف ، عند كتابة تقرير البحث بالعناصر ا١تقًتحة يف الفصل من ىذا الكتاب ؛ ومع 
لتقدًن و التأخَت لبعضها اهلخر ،  ىذا ننصُح با١تقابل تكييف ىذه العناصر باٟتذؼ اٞتزئي و اإلضافة لبعضها ، و ا

كلما دعت حاجة البحث ١تثل ىذه التعديبلت ، ويف كل األحواؿ مهما يكن ، فإف   ٤تاولة االلتزاـ بالعناصر ا١تقًتحة 
، سيؤدي تلقائياً يف األحواؿ العادية إذل اٟتصوؿ على تقارير مفيدة ، نظراً لكوِف ىذه العناصر ٘تّثُل يف الغالب 

 ضروريًة لػهويِة وبُنية البحث العلمي .أساسياٍت 
_ كتابُة عناويَن فقرات البحث الرئيسية يف منتصف الصفحة ، أما األخرى الفرعية ضمن ىذه الفقرات ، فتكتب بأوؿ 

 السطر، مالػم تطلْب جهُة النشر بطبيعة اٟتاؿ خبلَؼ ذلمي .
من نقاِط وقٍف وفواصَل و إشاراٍت لغوية معروفة يف _ توظيُف وسائل الًتقيم ا١تناسبة ١تعٌت وتسلسل أفكار البحث ، 

 ىذا اجملاؿ .
_ اافظُة على وضوح وجاذبيِة إخراج اٞتداوؿ و األشكاؿ ومقروئيتها عموماً ، مع االنتباه دائماً إذل وضعها يف 

 مواقفها ا١تناسبة من ٤تتوى تقرير البحث.
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، اليت يستقيها من ا١تصادر ا١تتوفرة ، حىت لو كانت من مؤلّفات _ توثيُق الباحث دائماً لؤلفكار أو اهلراء ا١تتخصصة 
سابقة لو ، سيجن ب ىذا األمُر الباحَث كثَتاً من مواقف االستهجاف )غَت ا١توضوعية أحياناً ( ، واليت قد ال تتوفر لدى 

توثيق بطبيعة اٟتاؿ ، أصحابػها معرفة سابقة عن تفوؽ الباحث يف حقل و موضوع ٗتصصو . ىذا ويلتـز الباحث عند ال
با١تبادئ و اإلجراءات ا١تتعارؼ عليها  ، يف كل مناسبة ىو بصددىا ، سواٌء كانت ىذه ٗتص كتاباً أو دورية أو وثائَق 

 ، أو غَت ذلمي ٦تا ىو ٦ُتارس يف ٣تاؿ توثيق البحث العلمي ) أنظر توثيق البحث العلمي (. حقيقتُترٝتية أو أفراداً 
  ستنشُر الرسالَة أو البحث ، قبل البدء بكتابة التقرير. _ ٖتديُد اٞتهة اليت

إّف بعَض ىذه اٞتهاِت تتبٌّت مواصفاٍت فنيًة خاصة ، من حيث الّلغُة وتنظيُم ٤تتوى البحث ، و أسلوُب الّتوثيق  ، و 
ناسبة اليت ستنشره ، الطوُؿ ا١تناسب للتقرير ... ومن ىنا ننصح قبل كتابة الباحث للتقرير النهائي ، ٖتديده للجهة ا١ت

ا الطلب منها للمواصفات و الشروط اليت ٕتب مراعاتُػها  ،يف البحوث اليت تقبلها عادة للنشر ، أو اإلطبلع على 
لد٣ِتها تلقائياً خبلؿ كتابة وإخراج التقرير لصيغتو النهائية ، ٦تّا يوّفر وقتاً  بعمدعينة من دورياتػها أو منشوراتػها ، حيث 

           (.ٔ)سًدى يف األخذ و الرّّد ألمر فٍّت مفروغ منو  ، قد يضيع
 : خامساً _ أخطاء يرتكبها الباحث خالل البحث العلمي

بالبحث العلمي ، وتؤثر ّتانب العوامل السابقة ، على  ةىناؾ العديد من األخطاء اليت يرتكبها الباحث خبلؿ قيام
 التػها ٔتا يلي :صبلحية تنفيذ البحث ونتائجو . نعرضها حسب ٣تا

 آ_ أخطاء بتخطيط البحث :
قبوؿ مشكلة البحث ٗتطر بباؿ الباحث للوىلة األوذل مع االقًتاحات ، دوف ٗتصيص يُذكر ١تدى أ٫تيتها أو   _

  اتّفاقها ، مع قدراتو وطموحاتو ا١تستقبلية.
 التنفيذية . اختيار مشكلة البحث تكوف غامضًة أو واسعًة اجملاؿ ، متشعبة يف متطلباتػها _ 
 اقًتاح أسئلة فضفاضة للبحث ، أو أسئلة متعددة غَت ضرورية أحياناً أخرى.  _
 
 
 
 
 
 

   ٜٕٕ-ٖٕٔ ص. 1111. حمدان ، محمد زياد ، البحث العلمي كنظام  (3)
 
 
 اقًتاح فرضيات غامضة ، أو غَت قابلة للقياس ، أو ٕتاىلها بالكامل يف البحث أحياناً كثَتة . _ 
                          ٌد أو غَُت مقصود لعامل أو جانب ىاـ للبحث ،،كإغفاؿ مراجعة الدراسات السابقة لدرجة كافية ،إغفاؿ مقصو   _

 أو عدـ ٖتديد وسائل ، و أساليب ٚتع وٖتليل وتفسَت البيانات .
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هًة للمسؤوليات ا١تقررة ، التساىل يف تطوير خطة ٤ُتكمة مدروسة للبحٍث ، األمر الذي يفِقُد الباحَث منظومًة موج  _
 للحصوؿ على اٟتلوؿ ا١ترجوة ١تشكلتو .

 ب_أخطاء بمراجعة الدراسات السابقة :
سرعة مراجعة الدراسات السابقة ، األمر الذي يتجاوز فيو الباحث بعَض ا١تعلومات الػهامة لبحثو ، أو  .3

 يؤدي بو لبحث مشكلة مدروسة حديثاً.
 الثانوية للمعلومات . االعتماد لدرجة كبَتة على ا١تصادر .1
الًتكيز على نتائج الدراسات السابقة ، دوف طرقها و أساليب معاٞتتها للبيانات ، األمر الذي قد يَفُقُد معو  .1

 الباحُث بعَض ا١تعلومات ، أو األفكار ا١توج هة ألدوات و إجراءات وطرؽ ْتثو .
الدوريات ا١تتخصصة ، ُمهِمبلً بذلمي مراجعة نوع ٤تّدد من مصادر الدراسات السابقة  ،كاجملبلت أو  .4

 دراساٍت أخرى ٖتتوي على مصادر أُخرى 
 طأ يف كتابة مراجع الدراسات السابقة للبحث ، أو عدـ كتابتها بالكامل  ا٠ت .5
 أحياناً ، األمر الذي يوقُعو يف مشكلة إعادة عمل قاـ بو مسبقاً.        

 _ أخطاء بمنهجية البحث: ج
هجية تأخذ يف اعتبارىا كافَة خطواِت مراحل البحث ، وما تتطلبو كلٌّ منها ، من تنفيذ التهاوف يف اقًتاح من .3

ومقاييس وعمليات إحصائية ٖتليلية وتفسَتية ، األمر الذي يؤّدي إذل بطء إ٧تاز البحث ، أو ٗتّبط عملياتو 
 ، أو ا٨ترافو عن ا١تهمات وألغراض ُمقّررة لو.

 البحث ، مؤدياً  ذلمي للحصوؿ على أنواع ثانوية أو غَت كافية للبيانات .التهاوف يف اختيار عّينات ومصادر  .1
اإل٫تاؿ يف توصيف ٣تتمع البحث ) يف البحوث الوصفية والتجريبية والعملية غالباً (  ، األمر الذي يؤدي  .1

 الختيار عّيناٍت وبياناٍت ، قد ال ٘تثل بالكامل ا١تشكلَة اليت ٬تري ْتثها .
ارات وأساليب سهلة أو ٤تدودة ، أقل  بكثَت ٦تا يتطلب البحث ، إرضاًء أو ا١تيل الختيار اختب .4

 ات ا١تختارة . يانتسهيبلً ١تهمات العينات أو الب
ٚتع البيانات وتنفيذ العديد من مهمات البحث ، ا اقًتاح منهجية تتواءـ مع ذلمي ، متبعاً ا١تنطق األعوج  .5

 لقادر على جّرىا .الذي يقـو على توفَت العربة قبل اٟتصاف ، ا
التهاوف يف تدريب عّينات البحث ، والقوى العاملة ا١تتعاونة مع الباحث ، كلّياً  أو جزئياً  ، على كيفية تنفيذ  .6

 أو استخداـ منهجية البحث ، وما تشمل عليو من أساليب وأدوات ومقاييس .
 مية أو تطبيقية عامة .استخداـ أعداد ٤تدودة من العينات ، مؤدياً لبيانات غَِت ذات قيمة عل .7
احتواء أدوات ومقاييس وأساليب ٚتع البيانات ، على عناصر أو أسئلة كثَتة  ، أعلى ٦تا ىو متوفر من  .0

 الوقت ، أو قدرة العينات على الرغبة أو التحمل يف اإلجابة عن كل ا١تطلوب .
 استخداـ أدوات ومقاييس وأساليب غَت مبلئمة يف لغتها لعينات البحث . .2

 _أخطاء بجمع بيانات البحث :د   



 
 

164 
 

فقداف األُلفة بُت الباحث وبيئات وعينات البحث ، مؤثراً بذلمي على صبلحية عمليات القياس ، والبيانات   _  
 .الوصفية والعمليةو  يف البحوث التجريبية، ا٠تاصة 

ّوىاً بذلمي طبيعة حدوث تعديل الباحث لبيئة أو عوامل البحث ، تسهيبلً للحصوؿ على البيانات ا١تطلوبة مش  _ 
 النتائج ، بالصيغ اليت قصدىا الباحث أساساً.

إ٫تاؿ توضيح أغراض وطبيعة األدوات و ا١تقاييس ا١تستخدمة ، يف ٚتع البيانات لعينات البحث ، مؤثراً بذلمي على    _
 ودقة استعماؿ األفراد ا١تعنيُت بإدارتػها. ةيكيف
 ية ،منتجة بيانات خاطئة أو ناقصة نسبياً . استخداـ أدوات ومقاييس متدنية الصبلح  _
استخداـ أدوات و مقاييس ال يقوى الباحث نفسو على استخدامها ، لعدـ وجود كفاية علمية وظيفية ، األمر   _ 

 ا لو لبيانات غَت تلمي اليت يقصدىالذي يُفقُدُه القدرَة على ٘تييز "َغث  البيانات من ٝتيِنها" كما يقاؿ أحياناً ، أو يوص
 التقاعس عن اختبار صبلحية الوسائل و ا١تقاييس ا١تقًتحة ٞتمع البيانات .  _
 االعتماد على ا١تصادر الثانوية يف ٚتع البيانات ، دوف األولية كما ىو مفروض. _ 
ٖتييد فشل الباحث يف ٘تييز ٖتيز أفراد أو عينات البحث ، ومن اٗتاذ اإلجراءات ا١تناسبة اليت تساعده يف ٕتّنب أو   _

 اهلثار السلبية ، لػهذا التحيز على صبلحية البيانات.
 ىـ_ أخطاء خاصة باستعمال الوسائل اإلحصائية :

 _استعماؿ وسائل واختبارات إحصائية غَت مناسبة كلياً أو جزئياً لطبيعة البيانات . 
 _استعماؿ وسائل واختبارات إحصائية شكلياً ، غَت ما تعنيو نتائُج البحث .

استعماؿ وسائل و اختبارات إحصائية ، ٗتوفاً أو رىبًة ، نتيجة شعور الباحث بعدـ كفاءتو العلمية التطبيقية ، _ٕتنب 
 بينما يدعو البحث لذلمي .

_اختيار الوسائل و االختبارات اإلحصائية بعد ٚتع البيانات  ،كحاؿ الفرد الذي يقـو بتفصيل ثوٍب ا يبدأ بعدئذ 
 و ، األمر الذي قد ال ٬تُده أبداً.قياسَ  ببلئمبالبحث عن شخص 

 _استعماؿ نوع أو وسيلة و اختبار واحد يف معاٞتة البيانات إحصائياً ، بينما تستدعي نظراً لتنوعها أكثَر من ذلمي .
كافية ألنواع وكميات  _ استعماؿ أساليب لتنظيم وٖتليل البيانات ، ال تتفق كامبلً مع طبيعة ما ىو متوفّر ، أو ىي غَت ُ

 ذه البيانات .ى
 _االكتفاء بتقرير اٟتقائق دوف د٣تها معاً ، وصياغة استنتاجات منطقية مفيدة كما يُػَتوّقع عادة.

 _التفسَت غَت الكامل أو الناقص لبيانات البحث .
 _السماح للميوؿ الشخصية بالّتدخل يف إجراءات وتفسَت بيانات البحث .

 
 

 . أخطاء خاصة بتقرير البحث -سادساً 
٫تاؿ يف ٕتميع األفكار والبيانات و االقًتاحات و ا١تبلحظات ، اليت تتوفر أثناء تنفيذ البحث ، ٦تا يؤدي لفقداف _اإل

 البحث لػها ، نتيجة عامل النسياف غالباً ،حيث تظهر عادة حاجٌة ماّسػػػٌة إليها خبلؿ إعداد التقرير.
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، يسرد الباحث يف كل منها معلومات غَت ىامة أحياناً  _تقدًن فقرة أو فصل الدراسات السابقة بصيغ و فقرات مشتتة
 ، دوف د٣تها معاً بأسلوب منطقي كما ٬تب .

 _ استعماؿ االقتباس اٟتريف بكثرة ودوف مناسبة أحياناً .
_إغفاؿ وصف أو كتابة عنصر أو أكثر جزئياً ٮتص البحث . كما ُيبلحظ يف عرض مشكلة البحث ، وما يتبعها عادة 

أىداؼ وأسئلة وفرضيات ، أو يف كتابة منهجية البحث ٔتكوناتػها العملية واإلحصائية ، أو يف ٖتليل من خلفيات و 
 وتفسَت البيانات واستخبلص االستنتاجات ، أو تعريف مصطلحات البحث أو غَتىا .

ة خبلؿ ذلمي _ إ٫تاؿ لغة ودقة وتسلسل عبارات وفقرات التقرير ، ومبلحظة أخطاء لغوية ومطبعية و إحصائية متعدد
(ٔ.) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ٖٓ-ٖٗص مرجع سابق  داف ، ٤تمد زيادة ، البحث العلمي كنظاـ ، ٛت -ٔ

       
 المراجع
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 :أوال : المراجع  العربية

 

 

دار الكتب العلمية للنشر  -ااسبة ْتوث واجتهادات–أبو الفتوح علي فضالة   .ٔ
 ٜٔص -ٖٜٜٔ-الطبعة الثانية  -القاىرة -والتوزيع

  ٕٙٓٓ -اٛتد اليوسفي ، مناىج البحث العلمي .ٕ
 -أكتوبرأٛتد بدر ، العلم والتكنولوجيا يف السياسة الدولية ، ٣تلة السياسة القاىرة ،  .ٖ

ٜٔٙ٘  
 -التاسعة الطبعة ، األكادٯتية ا١تكتبة ،ومناىجو العلمي البحث أصوؿ ،بدر أٛتد .ٗ

ٕٓٓٔ 
 ٜٜٛٔ -علـو ا١تالية واإلدارية اٛتد حلمي ٚتعة ، أساسيات البحث العلمي يف ال .٘
، اٞتزء ٜٜٙٔ-أٛتد عبد ا١تنعم حسن، أصوؿ البحث العلمي، ا١تكتبة األكادٯتية .ٙ

 األوؿ، ا١تنهج العلمي و أساليب كتابة البحوث و الرسائل العلمية،
 ٜٜٛٔ-أركاف وا٧تل . أساليب البحث العلمي  .ٚ
، وزارة ٔعٕعادل الفكر ، ـأسامة ا٠تورل ، مناىج البحث العلمي وحدة أـ تنوع، ٣تلة  .ٛ

 ٜٜٛٔ -اإلعبلـ الكويتية
 ٜٔٚٔ -أصوؿ البحث العلمي ، مكتبة اال٧تلو ا١تصرية ، القاىرة .ٜ
  ٜٛٙٔ -بدوي عبد الرٛتن ، مناىج البحث العلمي .ٓٔ
 ٕ٘ٓٓ-بوحوش ، عمار وزميلو . مناىج البحث العلمي : األسس واألساليب  .ٔٔ
 وا١تالية االجتصادية العلـو يف ميالعل  البحث أساسيات و خروف حلمي ٛتدٚتعة ا .ٕٔ

  ٜٜٜٔ- عماف،  والتوزيع للنشر الصفا دار.  واإلدارية
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 للعلـو الدولية والطبيعية،اجمللة البشرية النظم بُت الفاعل ٪تذجة روبنسوف، جوف .ٖٔ
  ٕٓٔٓ - نوفم  االجتماعية

 ٕٗٓٓ-وخطوات مفهومو. العلمي البحث.يوسف ، ٛتامي .ٗٔ
 ٕٗٓٓ -البحث العلمي كنظاـ  ٛتداف ، ٤تمد زيادة ، .٘ٔ
 ٜٜ٘ٔ- األوؿٛتداين ، موفق وعامر قنديلجي . مناىج البحث العلمي ، اٞتزء  .ٙٔ
 ٕٜٜٔ-(أساليبو،أدواتو، مفهومو) العلمي البحث،و خروف عبيدات ذوقاف .ٚٔ
، مفهومو) العلمي البحث، اٟتق عبد وكابد عدس الرٛتن وعبد عتيدات ذوقاف .ٛٔ

 . ٕٕٓٓ-الرياض( ،أساليبو،أدواتو
 ٕٕٓٓ -خطوا ت البحث العلمي يف ا١تكتبات -رْتي  علياف .ٜٔ
 ٖٕٓٓ - التعليم وتكنولوجيا االتصاؿ وسائل. البس و٤تمد علياف رْتي  .ٕٓ
 ٕٓٓٓ -رْتي علياف. خطوات البحث العلمي يف علم ا١تكتبات .ٕٔ
 ٜٜٛٔ-رضواف حلوه حناف، نظرية ااسبة،منشورات جامعة حلب .ٕٕ
 ٕٕٓٓ-ث العلمي رفاعي ، أٛتد حسُت ، مناىج البحال .ٖٕ
ر٤تػػي مصػػطفى عليػػات وعثمػػاف ٤تمػػد وعثمػػاف . أسػػاليب البحػػث العلمػػي ودار الصػػفاء  .ٕٗ

 ٕٓٔٓ-عماف –للنشر والتوزيع 
 ٜٛٚٔ-زكريا فؤاد، التفكَت العلمي ، مطابقة اليقظة ، الكويت  .ٕ٘
 / . ٙٗ/  اهلية  اٟتج سورة .ٕٙ
،  ا١تعرفة ٣تلة،  العريب الوطن يف العلمي البحث معوقات، ٤تمد ولد ٤تمود سيدي  .ٕٚ

 . ٜٜٗٔ - ٖٚ العدد
 ٕٗٓٓ-ا١تسافات اٟتديثة يف العلـو للمرحلة الثانوية ،شيخ عمر ال .ٕٛ
 ،واإلدارية ااسبية البحوث يف العلمي البحث مناىج ،دعيو ىادي ،الغناـ صابر .ٜٕ

  ٕٜٜٔ- سعيد بور اٟتديثة، اٞتبلء مكتبة
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 أبػػو ا١تػػنعم عبػػد ومراجعػػة يوسػػف دأٛتػػ ترٚتػػة ،القػػدًن العػػادل أسػػاطَت ،ارٯتػػر نػػوع صػػمويل .ٖٓ
   ٜٗٚٔ -القاىرة ،للكتاب العامة ا٢تيئة ، بكر

 العػدد،  ا١تعرفػة ٣تلػة،  بػَتوت، السػلوكية العلػـو يف العلمي البحث أسس، فاخر   عاقل .ٖٔ
ٖٚ  - ٜٜٔٗ    

-عبد الباسط ٤تمد حسن ، أصوؿ البحث العلمي ، مكتبػة اال٧تلػو ا١تصػرية ، القػاىرة  .ٕٖ
ٜٔٚٔ   

 ٕٛٓٓ،، كايد ، مبادئ يف كتابة البحث العلمي والثقافة ا١تكتبية عبد اٟتق  .ٖٖ
عبػػد الػػرٛتن اإلمػػاـ ، ْتػػوث العمليػػات علػػم حػػديث أو مػػنهج ، جديػػد ٣تلػػة عػػادل الكػػاد   .ٖٗ

   ٜٜٛٔ -وزارة اإلعبلـ ، الكويت  ٔع ٕـ 
 ٖٜٙٔ-عبد الرٛتن بدوي، مناىج البحث العلمي، دار النهضة العربية، القاىرة  .ٖ٘
   ٖٕٓٓ-طرؽ القياس الكمية والنوعية يف البحوث االجتماعية ، بوحديبة الوىاب عبد .ٖٙ

 ٖٕٓٓ-عبيدات ، ٤تمود وزمبلوه ، منهجية البحث العلمي  .ٖٚ
 ٕٓٓٓ-مفهومة ادواتة  واساليبة العلمي البحث. وزمبلئو ذوقاف ، عبيدات   .ٖٛ
                                    القواعػػػػد"العلمػػػػي البحػػػػث عقلو،منهجيػػػػة مبيطػػػػُت ٤تمػػػػد، النصػػػػر أبػػػػو ٤تمػػػػد، عبيػػػػدات .ٜٖ

   ٜٜٚٔ -للنشر وائل دار ،األردنية اٞتامعة""والتطبيقية  وا١تراحل
  نظريػػػة ااسػػػبة واقتصػػػاد ،حكمػػػت نػػػاجي اٟتيػػػارل  –عطيػػػة مطػػػر ، ٤تمػػػد أٛتػػػد الػػػراوي  .ٓٗ

 ٕٗٓٓ -ا١تعلومات )اإلطار الفكري وتطبيقاتو العملية ( ، دار حنُت للنشر والتوزيع 
( دائػػرة ا١تكتبػػة الوطنيػػة  واإلجػػراءاتعبػػد ا، البحػػث العلمػػي ) ا١تنػػاىج فػػوزي  العكػػش  .ٔٗ
- ٜٜٔ٘   

                                                              البحػػػػػػػػػػوث علػػػػػػػػػػى اإلنفػػػػػػػػػػاؽ، سػػػػػػػػػػوريا، تشػػػػػػػػػػرين ٣تلػػػػػػػػػػة، ، ا عبػػػػػػػػػػد العكػػػػػػػػػػش فػػػػػػػػػػوزي .ٕٗ
 ٜٜٚٔ -والتطوير
 النظريػة األسػس العلمي، البحث بأسالي:  ٤تمد مصطفى،وغنيم،عثماف رْتي ، علياف .ٖٗ

 ٕٓٔٓرابعة طبعة ، عماف ، والتوزيع للنشر صفا دار،  العلمي والتطبيق
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 ٕٕٓٓ، لعلمي البحث أساليب حافظ، نائل ، لعواملةا .ٗٗ
 ٕٓٓٓ، اإلنسانية والعلـو الًتبية يف العلمي البحث أساسياتوزميلو، سليماف عودة، .٘ٗ
   ٕ٘ٓٓ - عوض ، عدناف . مناىج البحث العلمي .ٙٗ
 ٜٚٚٔ -، فوزي وزمبلوه. أساليب البحث العلمي يف العلـو االجتماعيةغرابيو .ٚٗ
 ٖٕٓٓ،  والتوثيق غنيتا،كليز،ا١تعلومة .ٛٗ
 ٜٜٗٔ-يف الًتبية وعلم النفس   العلمي البحث مناىج.  فاف دالُت ديوليد  .ٜٗ
 ٜٜٜٔ -فنديلجي ، عامر ، البحث العلمي ، واستخداـ مصادر ا١تعلومات  .ٓ٘
مػػػأموف ٛتػػػداف، نظريػػػة ااسػػػبة، منشػػػورات جامعػػػة دمشػػػق، الطبعػػػة  القاضػػػي حسػػػُت و .ٔ٘

 ٜٜٜٔ-الثانية
   ٜٔٛٔ - بغداد نشر، بدوف ،األجناس وعلم األساطَت ، النوري قيس .ٕ٘
  ٕٛٓٓ-كماؿ الدين مصطفى الدىراوي  .ٖ٘
نظريػػػػة ااسػػػػبة رسػػػػالة دكتػػػػوراه يف ااسػػػػبة كليػػػػة التجػػػػارة جامعػػػػة -٧تيبػػػػة ٤تمػػػػود النمػػػػر .ٗ٘
   ٜٔٚٔ -القاىرة
   ٜٜٙٔ- وا١تعلومات ا١تكتبات علم ، ،عمر ٫تشري .٘٘
 ٕٜٜٔ- استخدامها ومهارات ةتبا١تك ، عمر يشر ٫ت .ٙ٘
   ٕ٘ٓٓ-٭تِت ٤تمد أبو طالب ، نظرية ااسبة و ا١تعايَت ااسبية  .ٚ٘
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