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 الموضوع األول

 مفهوم البحث العلمً وأهمٌته -1



 العلم وأهدافه

 مفهوم البحث العلمً

 أوعٌة المعلومات

 أهمٌةالبحث العلمً



 أهمٌة مناهج البحث

 ثقافً  –اجتماعً  –األسلوب العلمً سبٌل تقدم الشعوب اقتصادي  – 1

البحث العلمً طرٌقة توجه لحل مشكبلت االنسان فً المجاالت  -2

أما النشاط العلمً مقتصر على مجال علمً محدد ومشكبلت .المتعددة

فالتفكٌر العلمً تفكٌر ٌحتاج له كل الناس ولٌس قاصر .معٌنة متخصصة

 .على الجامعات ومراكز األبحاث

 .االنسان العادي ٌحتاج للتفكٌر العلمً فً حل مشكبلته -3

ممارسة التخطٌط فً حٌاتنا أبسط مثال لتطبٌق التفكٌر أو البث  -4

 .العلمً فً حٌاتنا

ٌجب أن تنبع األبحاث من مجتمعاتنا وبخاصة فً المجاالت  -5

 .االجتماعٌة والثقافٌة



 ماذا ٌعنً إتباعنا ألسالٌب البحث

 العلمً 

ٌعنً أن نستخدم طرٌقة علمٌة منظمة فً مواجهة كل مشكبلتنا  – 1

 :الخاصة والعامة وهذا ٌعنً

 .تحدٌد المشكبلت بدقة -

 .وضع فروض مبدئٌة-

 .تحدٌد اجراءات للتأكد من صحتها والوصول للحل --

 ان ٌبقى الباحث بعٌدا عن معتقداته الشخصٌة وتصوراته وعواطفه -

ٌعنً زٌادة قدرتنا على نقد األبحاث ومن ثم االستفادة منها على  -2-

 .أكمل وجه

ممارسة آي عمل أو مهنة واتقانها وتطوٌرها ٌتطلب اتقان مهارات  -3-

 البحث العلمً 



اختٌارنا ألعمالنا ٌحتاج التباع مهارات البحث العلمً لتحلٌل قدراتنا  –4

 ......وتحلٌل المهن نفسها

 

 .  أسالٌب البحث العلمً تسن أسالٌب حٌاتنا -5

على مر العصور استخدم االنسان طرق عدٌدة للوصول الى المعرفة  -6

منها المٌتافٌزٌقً كالسحر والشعوذة والتأمل والتصوؾ ولكن تبقى 

 الطرٌقة العلمٌة هً االساس 

 والتً تعنً  ‟scienta„جاءت من الكلمة البلتٌنٌة  science„كلمة 

 لكً تعرؾ 

 



 :خطوات األسلوب العلمً فً التفكٌر 

 

 :تتمثل خطوات األسلوب العلمً فً   

 .الشعور أو االحساس بمشكلة أو تساؤل ٌحٌر الباحث أو ٌثٌر اهتمامه  -1    

 .وضع حلول أو اجابات محتملة تتمثل فً الفروض أو الفرضٌات  البحثٌة  -2 

 .اختبار صحة الفروض والوصول الى نتٌجة معٌنة  -3 

 :وٌتخلل هذه الخطوات الرئٌسٌة عدة خطوات تنفٌذٌة مثل  

 .تحدٌد طبٌعة المشكلة المراد دراستها  -1    

 .جمع البٌانات التً تساعد فً اختٌار الفروض المناسبة  -2  

 .والبٌانات التً تستخدم فً اختبار الفروض  -3  

 .الوصول الى تعمٌمات واستخدام هذه التعمٌمات تطبٌقٌا  -4  

لكً تزداد عملٌاته وضوحا ، اال ان هذه ( مراحل ) وهكذا فان المنهج العلمً ٌسٌر على شكل خطوات   

الخطوات التسٌر دائما بنفس التتابع ، كما انها لٌست بالضرورة مراحل فكرٌة منفصلة ، فقد ٌحدث الكثٌر من 

 .التداخل بٌنها 

أن مناهج  البحث تختلؾ من حٌث طرٌقتها فً اختبار صحة الفروض ، وٌعتمد ذلك على طبٌعة ومٌدان    

المشكلة موضوع البحث ، فقد ٌصلح مثبل المنهج الوصفً التحلٌلً فً دراسة مشكلة الٌصلح فٌها المنهج 

التارٌخً ، أو دراسة الحالة وهكذا ، ففً حاالت كثٌرة تفرض مشكلة البحث المنهج الذي ٌستخدمه الباحث ، 

وان اختبلؾ المنهج الٌرجع فقط الى طبٌعة ومٌدان المشكلة ، بل أٌضا الى امكانات البحث المتاحة ، فقد ٌصلح 

اكثر من منهج فً تناول دراسة بحثٌة معٌنة ، ومع ذلك تحدد الظروؾ االمكانات المتوفرة وأهداؾ الباحث نوع 

 .المنهج الذي ٌختاره الباحث 



 :المنــــــــــــــــــــــــهج  

المنهج هو الطرٌقة التً ٌعتمدها الباحث للوصول الى هدفه المنشود وأن 

وظٌفته فً العلوم االجتماعٌة استكشاؾ المبادىء التً تنظم الظواهر 

االجتماعٌة والتربوٌة واالنسانٌة بصفة عامة وتؤدي الى حدوثها حتى ٌمكن فً 

 .ضوئها تفسٌرها وضبط نتائجها والتحكم بها 

 :منهج البحث فً االسلوب العلمً 

ٌشٌر مصطلح األسلوب العلمً الى ذلك االطار الفكري الذي ٌعمل بداخله عقل   

ٌعنً الخطوات التطبٌقٌة لذلك " منهج البحث "الباحث فً حٌن أن مصطلح 

االطار الفكري ، والٌعنً هذٌن االصطبلحٌن اي تعارض بٌنهما ، فمن الناحٌة 

اللؽوٌة ٌتقارب كثٌرا معنى كل من أسلوب ومنهج ، ولكن ٌقصد بهذا التمٌٌز 

التوضٌح والتفسٌر ،ففً أي دراسة علمٌة تتخذ العملٌات العقلٌة فً ذهن 

الباحث ترتٌبا وتنظٌما متكامبل ٌوجه خطواته التطبٌقٌة ، اي ٌعالج علمً ٌمٌزه 

 .عن الشخص العادي 

أما بخصوص خطوات األسلوب العلمً فً التفكٌر فهً نفسها خطوات اي   

منهج بحثً مع وجود بعض التفاصٌل التً تختلؾ باختبلؾ مناهج البحث ، اال 

 .ان األسلوب الفكري هو الذي ٌنظم أي منهج بحثً 



 :تصنٌؾ مناهج البحث  

بأنه فن التنظٌم الصحٌح لسلسلة من االفكار العدٌدة " المنهج "ٌعرؾ العلماء  

، اما من اجل الكشؾ عن حقٌقة مجهولة لدٌنا ،أو من اجل البرهنة على حقٌقة 

 الٌعرفها االخرون 

 :ومن هذا المنطلق ٌكون هناك اتجاهان للمناهج من حٌث اختبلؾ الهدؾ 

 .ٌكشؾ عن الحقٌقة وٌسمى التحلٌل أو االختراع  -1 

 .ٌسمى منهج التصنٌؾ  -2

وٌقر البعض ان المنهج األكثر استخداما هو المنهج الذي ٌقوم على تقرٌر   

خصائص ظاهرة معٌنة أو موقؾ ٌؽلب علٌه صفة التحدٌد ، وٌعتمد على جمع 

الحقائق وتحلٌلها وتفسٌرها واسخبلص داللتها ، كما انه ٌتجه على الوصؾ 

الكمً أو الكٌفً للظواهر المختلفة بالصورة الحقٌقٌة فً المجتمع للتعرؾ على 

 .تركٌبها وخصائصها 

ان تصنٌؾ المناهج ٌعتمد عادة على معٌار ما لكً نتفادى الخلط والتشوٌش ،   

لذا تختلؾ التقسٌمات بٌن المصنفٌن ألي موضوع وتتنوع التصنٌفات للموضوع 

الواحد وهذا ماٌنطبق على مناهج البحث ، فلو نظرنا الى مناهج البحث من حٌث 

 :نوع العملٌات العقلٌة أو تسٌر على أساسها نجد أن هناك أنواع من المناهج 



وفٌه ٌربط العقل بٌن المقدمات والنتائج ، وبٌن : المنهج االستداللً أو االستنباطً  -1

األشٌاء وعللها على أساس المنطق والتأمل الذهنً ، فهو ٌبدأ بالكلٌات لٌصل منها الى 

 .الجزئٌات 

وهو ٌمثل عكس سابقه ، حٌث ٌبدأ بالجزئٌات لٌصل منها الى : المنهج االستقرائً  -2

قوانٌن عامة ، وهوٌعتمد على التحقق بالمبلحظة المنظمة الخاضعة للتجرٌب والتحكم فً 

 .المتؽٌرات المختلفة 

ٌعتمد هذا المنهج على عملٌة استرداد ما كان فً الماضً لٌتحقق : المنهج االستردادي  -3

 .من مجرى االحداث ، ولتحلٌل القوى والمشكبلت التً صاؼت الحاضر 

وهوالذي ٌعتمد على اسلوب اجراء التجارب من خبلل استخدام الباحث : المنهج التجرٌبً  -4

 .الوسائل التً ٌعتمد علٌها فً اجراء التجارب تحت شروط معٌنة 

الذي ٌعتمد على جمع البٌانات مٌدانٌا بوسائل متعددة ، وهو ٌتضمن : منهج المسح  -5

 .الدراسة الكشفٌة والوصفٌة والتحلٌلٌة 

الذي ٌنصب على دراسة وحدة معٌنة ، فردا كان أو وحدة اجتماعٌة : منهج دراسة الحالة  -6

 .، وٌرتبط باختبارات ومقاٌٌس خاصة 

 .فهو ٌعتمد على الوثائق واآلثار والمخلفات الحضارٌة المختلفة : المنهج التارٌخً  -7



 :وٌمكن تقسٌم مناهج الى ماٌأتً 

 ( :البحتة)البحوث األساسٌة  -1

وهً البحوث الموجهة لتطوٌر النظرٌات ، وتقوم على التحلٌل المنظم للظاهرة ، لتحدٌد 

الجزئٌات والعبلقات بٌن الظواهر ، وتجري فً المختبرات أو فً مواقؾ معٌنة ، وأستخدام 

 .هذا النوع من البحوث علماء النفس لتطوٌر الدراسات 

هً تطبٌق المعرفة الجدٌدة لتحسٌن الواقع العملً للنظرٌات ، : البحوث التطبٌقٌة  -2

 .  وتطبٌق النظرٌة على ارض الواقع من خبلل موقؾ حقٌقً ربما ٌقود الى نظرٌات جدٌدة 

هً كتابة بحوث أو رسالة لنٌل درجة معٌنة ، والبحوث المهنٌة  هً : البحوث األكادٌمٌة  -3

 .  عمل أو بحث لتحسٌن الظروؾ العملٌة والمهنٌة لنٌل درجة أو ترقٌة 

البحوث الكمٌة تهتم بجمع البٌانات من خبلل أدوات قٌاس : البحوث الكمٌة والكٌفٌة  -4

ٌجري تطبٌقها وٌتوفر فٌها الصدق والثبات وتعالج هذه البٌانات بأسالٌب احصائٌة تقود فً 

 .  النهاٌة الى نتائج ٌمكن تعمٌمها 

أما البحوث الكٌفٌة فتعتمد على ظاهرة معٌنة ٌتناولها الباحث بالدراسة فً ظروفها الطبٌعٌة  

، باعتبارها مصدر مباشر للبٌانات ، وهذا النوع من البحوث ٌستخدم الصور والكلمات بدال 

من االرقام ، وتجمع البٌانات فً البحث الكٌفً عن طرٌق المبلحظة والمقابلة والبحث فً 

 .الوثائق 



 :البحث التربوي والبحوث فً التعلٌم  -5

وهً البحوث التً تتعلق بمجال التربٌة والتعلٌم مثل طرائق التدرٌس    

 .  والمناهج والمشكبلت الدراسٌة 

 :البحوث التطوٌرٌة  -6

وهً استخدام البحوث التربوٌة فً تطوٌر نواتج ومواد تخدم المٌدان العملً     

 :فً التعلٌم ، وخطوات البحث التطوٌري هً 

 .تحدٌد الهدؾ أو النتاج التربوي  -أ      

 .مراجعة نتائج البحوث التطوٌرٌة  -ب     

 .بناء نموذج أولً للناتج المطلوب  -ج     

 .اختبار فاعلٌة النموذج فً مواقؾ حقٌقٌة  -د      

 .اعادة النظر فً النموذج بناء على مدى تحقٌقة  -ه      

 ( .النقطتٌن د ، ه ) اعادة اختبار فاعلٌة النموذج  -و      

 .تطبٌقه  -ز      

البحث الفنً وهو البحث الذي ٌختص بالفنون وهو منهج جدٌد ؼٌر منتشر  -7

 بشكل واسع



 تعرٌؾ البحث العلمً

 :تتعدد تعرٌفات البحث

 لماذا؟
 .   لتعدد أسالٌبه -1

 .وعدم تحدٌد مفهوم العلم -2     



 تابع

 تعرٌؾ البحث العلمً

 :فان دالٌن: تعرٌؾ -1

ٌعرفه بأنه محاولة دقٌقة ومنظمة وناقدة للتوصل لحلول لجمٌع المشكبلت 

 .التً تواجهها البشرٌة وتثٌر قلقه

 :هاسلر وٌنتً: تعرٌؾ -1

هو استقصاء دقٌق ٌهدؾ الكتشاؾ حقائق وقواعد عامة ٌمكن التأكد من 

 صحتها



 تابع

 تعرٌؾ البحث العلمً

 :نورمان  بولٌنسكً:تعرٌؾ -1

هو استقصاء دقٌق منظم ٌهدؾ الكتشاؾ المعارؾ والتأكد من صحتها عن 

 .طرٌق االختبار العلمً

 :فاخر: تعرٌؾ -1

البحث النظامً والمضبوط والتجرٌبً عن العبلقات المتبادلة بٌن الحوادث 

 .المختلفة



 تابع

 تعرٌؾ البحث العلمً

 :إذا البحث العلمً

هو جهد علمً ٌهدؾ إلى اكتشاؾ الحقائق الجدٌدة، والتأكد من صحتها 

 .وتحلٌل العبلقات بٌن الحقائق المختلفة

 :إذا البحث العلمً

، مستخدما األسلوب العلمً الكتشاؾ االنسان بهاهو جهود منظمة ٌقوم 

 .ظواهر بٌئته واكتشاؾ العبلقات بٌنها، ومن ثم زٌادة سٌطرته علً بٌئته

. 



 وتشترك جمٌع التعرٌفات

 فٌما ٌلً

البحث العلمً محاولة منظمة تعتمد على األسلوب المنهجً ولٌس  -1

 ؟.......األسالٌب ؼٌر العلمٌة مثل

ٌهدؾ البحث العلمً لتوسٌع معارؾ اإلنسان وبالتالً زٌادة تكٌفه  -2

 .مع بٌئته

 اثباتهاوال ٌعلنها إال بعد  االنسانٌختبر المعارؾ التً ٌتوصل إلٌها  -3

 .والتأكد من صحتها

 .البحث العلمً ٌشمل جمٌع مناحً الحٌاة بكل مشكبلتها -4

 



 مٌادٌن البحث العلمً

 :تتعدد المٌادٌن ومنها

 .الظواهر الطبٌعٌة -1

 .االجتماعٌة.........  -2

 .االنسانٌة.......... -3

 .االقتصادٌة.........  -4

 .الثقافٌة.........  -5

 .التربوٌة..........  -6

كان ٌعتقد أن المجاالت االنسانٌة ال ٌمكن استخدام المنهج العلمً؟ وهل 

هذا صحٌح؟ وهذا سبب تأخر ظهور العلوم االنسانٌة كعلم النفس وعلم 

 ....االجتماع والفنون بانواعها المختلفة

 



 ولكن الظاهرة االنسانٌة

 ٌمكن دراستها بشكل علمً؟ -1

 :ولكن  بشكل صعب وذلك لؤلسباب التالٌة 

الظواهر الطبٌعٌة ثابتة نسبٌا بعكس الظواهر االنسانٌة كالقٌم  -1

 واالتجاهات فهً ظواهر متؽٌرة؟

الظواهر الطبٌعٌة بسٌطة ٌمكن مبلحظتها وقٌاسها  وتفسٌرها  -2

والتحكم فٌها بعكس الظواهر االنسانٌة حٌث ٌتدخل فٌها العدٌد من 

 .العوامل

موقؾ الباحث العلمً للظواهر الطبٌعٌة ثابت موضوعً بعكس  -3

 .الظواهر االنسانٌة تكون ذاتٌة

ٌستطٌع الباحث التحكم فً الظواهر الطبٌعٌة واخضاعها للتجرٌب  -4

 .بشكل أكثر دقة من الظواهر االنسانٌة



 :وظائؾ البحث 

الوظيفة األساسية للبحث هي تقديم المعرفة من أجل توافر ظروف افضل لبقاء االنسان وأمنه ورفاهيته ،    •
والشواهد كثيرة على ما قدمه البحث العلمي في هذا االتجاه ، فالبحث اصبح مظهرا حضاريا هاما لألمم ، 

تحاول أن تأخذ بتقنياته ، وتوفر له وسائله وامكاناته حتى تتمكن من التوصل الى أفضل الحلول للمشاكل التي 
 .تواجهها 

وعالوة على ما يحققه البحث من منافع للمجتمع االنساني ، فانه يعود على الفرد الباحث نفسه بفوائد شخصية  •
هامة ، اذ يصبح أكثر قدرة على حل مشاكله الخاصة ، واكثر كفاية في الحكم وسالمة التقدير ، كما ان 

اكتسابه لضوابطه ، يعد منهجية تعطيه الفرصة الختبارها والتأكد من صحتها ، وليس مجرد استقبالها وتمثل 
 .مصداقيتها دون تمحيص 

كذلك فان االنهماك في عملية البحث يمكن ان يكون في ذاته خبرة مثيرة وممتعة للباحث نفسه لما فيها من •
اشباع لدوافع االستطالع واالكتشاف وتحقيق الذات ، ولما يمكن ان تنتهي اليه نتائج البحث وما فيها من كشف 

 .وابداع ، من مشاعر الرضا والنشوة 



 الموضوع الثانً

 مفهوم العلم وأهدافه -1



 مفهوم العلم

العلم نشاط ٌهدؾ لزٌادة قدرة االنسان على السٌطرة على الطبٌعة ،  -1

فكلما زادت معارؾ االنسان ببٌئته ،زادت قدرته على فهمها،ومن ثم 

 .زادت قدرته على ضبطها والتحكم فٌها

 

العلم نشاط انسانً ٌهدؾ لفهم الظواهر المختلفة من خبلل اٌجاد  – 2

العبلقات والقوانٌن التً تحكم الظواهر والتنبؤ بالظواهر واألحداث واٌجاد 

 .الطرق المناسبة لضبطها والتحكم فٌها



 أهداؾ العلم

إن فهم ظاهرة معٌنة ٌعنً إدراك األسباب  والعوامل التً أدت :الفهم  -1

إلى حدوث الظاهرة، والتعرؾ على عبلقتها بالظواهر األخرى التً 

 .أسهمت فً حدوثها أو التً تنتج عنها

 (تعداد خصائصها) ٌختلؾ عن وصؾ الظاهرة / فهم الظاهرة 

 :فهم الظاهرة ٌتطلب فهم

 .الظاهرة ذاتها باعتبارها متؽٌر تابعا -1

 (.المتؽٌرات المستقلة) الظروؾ والعوامل التً أدت لحدوثها  -2

هل بالزٌادة أم ( 2)والعوامل المؤثرة ( 1)العبلقة بٌن الظاهرة -3

 .أم السلب  االٌجابالنقص 

 



 تابع أهداؾ العلم

 :التنبؤ -2

قدرة الباحث على أن ٌستنتج من فهمه للظاهرة وقوانٌنها  بهٌقصد  -ب

 .بهذا الفهم  أخرىمرتبطةنتائج  –

الباحث بناء على معرفته  بهاالتنبؤ هو عملٌة استنتاج ٌقوم  -ب 

 إذااستطاعالسابقة بظاهرة معٌنة وهذا االستنتاج ال ٌعد صحٌحا إال 

 .إثبات صحته تجرٌبٌا

 :الضبط والتحكم -3

 بهافهم العوامل المؤثرة فً الظاهرة ٌؤدي لقدرة الباحث على التنبؤ 

ومن ثم فأنه ٌستطٌع التحكم فٌها وضبطها مثال العبلقة بٌن الذكاء 

 والتحصٌل؟

 



 االفتراضات التً تقوم علٌها 

 الطرٌقة 

 العلمٌة فً البحث

 :المسلمات الخاصة بالطبٌعة العامة: اوال
أن هناك ثباتا واطرادا فٌها آي أنها ٌمكن أن  علىأساسافتراض الطبٌعة العامة ٌقوم 

ٌتكرر حدوثها مرات عدٌدة فً ظل الظروؾ ذاتها ، وٌدفع ذلك األمر الباحث للبحث 

 .عن القوانٌن المتحكمة فً الظواهر

 :ومن مسلمات هذا االفتراض
وٌعنً أن لكل ظاهرة أو حادثة أسباب وعوامل تسبقها : مسلمة الحتمٌةأ-

 .وتتسبب فً حدوثها

آي أن الظواهر الطبٌعٌة تتمتع بقدر من الثبات ٌجعلها تحتفظ : مسلمة الثباتب-

بخصائصها وممٌزاتها على مدى فترة زمنٌة محددة وفً ظروؾ معٌنة ولكنه 

بمرور  تتدرٌجٌاحٌث تتؽٌر الطبٌعة وظواهرها ثبات نسبً ولٌس مطلق 

أهمٌة هذه المسلمة فً أن الباحث لدٌه الوقت لدراسة الظاهرة دون أن ..الزمن

 .تتؽٌر 



 االفتراضات التً تقوم علٌها 

 الطرٌقة 

 العلمٌة فً البحث

 :مسلمة  األنواع الطبٌعٌة -ج

آي أن بعض الظواهر واألشٌاء والحوادث الموجودة فً الطبٌعة متشابهة لدرجة 

كبٌرة ولها خصائص مشتركة مما ٌمكن معه تصنٌفها فً فئات وأنواع  والعلم 

ٌهدؾ لتنظٌم هذه الظواهر و اٌجاد العبلقات بٌنها وأٌضا ٌبلحظ ذلك فً الظواهر 

 .االجتماعٌة

 :ثانٌا المسلمات الخاصة بالطبٌعة البشرٌة

ٌسلم العلماء بأن كل شئ بالطبٌعة ٌمكن مبلحظته بالوسائل الحسٌة فالعلماء 

 (.اإلدراك –التفكٌر  –التذكر ) ٌستخدمون العملٌات النفسٌة 

 

هذه المسلمة إلى أن حواس اإلنسان هً أدوات تستند :مسلمة صحة اإلدراك -أ

مبلئمة صالحة للوصول إلى المعرفة الموثوقة على الرؼم من أنها محدودة القدرة 

 قصٌرة المدى عرضة للخطأ لذلك علً الباحث ان ٌكرر مبلحظاته وٌتأكد منها  

 



 االفتراضات التً تقوم علٌها 

 الطرٌقة 

 العلمٌة فً البحث

 :مسلمة صحة التذكر -2

تثق هذه المسلمة فً قدرة اإلنسان على استخدام المعارؾ التً ٌختزنها 

كل ما فً ذاكرته، ولما كانت  ٌهملفً ذاكرته، وال ٌستطٌع العالم أن 

قدرة اإلنسان على التذكر محدودة علٌه أال ٌعتمد على الذاكرة فقط ولكن 

 .أٌضا على ما ٌسجله من معارؾ وسجبلت

 :مسلمة صحة التفكٌر واالستدالل -3

ٌستطٌع الباحث أن ٌعتمد على تفكٌره واستنتاجاته ودو ذلك فً الوصول 

للمعرفة ، ولكن لما كان ٌمكن أن ٌستخدم مقدمات خاطئة وبالتالً 

 .  استنتاجات خاطئة إذا علٌه أن ٌراجع نفسه وٌفحص مقدماته بدقة



 

 الموضوع الثالث

 .طرق الحصول على المعرفة -1

 أوعٌة المعلومات  -2

 .أخبلقٌات الباحث العلمً -3

 



 طرق الحصول على المعرفة

 :الطرق القدٌمة فً الوصول للمعرفة  -أوال

 :المحاولة والخطأ -1

ٌؤمن بالصدفة فً تفسٌر األشٌاء وكانت وسٌلته للتكٌؾ  االنسانكان 

 معها المحاولة والخطأ  ضعً أمثلة؟

 :اللجوء للسلطة -2

لتفسٌر الظواهر ( رئٌس القبٌلة) كان اإلنسان ٌلجأ ألصحاب السلطة 

الؽرٌبة ، وكان ٌقبل تفسٌراتهم دون مناقشة ألنهم ال ٌخطئون إذا هناك 

 .قبول لؤلفكار القدٌمة والتقالٌد



 تابع طرق الحصول على المعرفة

 (:االستداللً/  االستنتاجً) التفكٌر القٌاسً  -3

ٌقوم على االنتقال من المقدمات إلى النتائج باعتبار صحة المقدمات 

 :ٌكون صحة النتائج 

 (مقدمة صؽرى) الحدٌد معدن      :      مثال

 (مقدمة كبرى) كل المعادن تتمدد               

 (نتٌجة) إذا الحدٌد ٌتمدد                 

 :عٌوبه

 .إذا كانت أحد المقدمات خاطئة ٌكون النتٌجة خاطئة -1

 .ٌوضح المعرفة القدٌمة وال ٌؤدي الكتشاؾ معارؾ جدٌدة -2

 



 تابع طرق الحصول على المعرفة

 :التفكٌر االستقرائً -4

أعلنه فرنسٌس بٌكون ببداٌة القرن السابع عشر لٌحل محل التفكٌر 

 .القٌاسً

وفحص كل الجزئٌات .وفٌه ٌنتقل من الشواهد الجزئٌة للحكم الكلً

 للوصول للنتٌجة ٌسمى االستقراء التام فهل هذا ممكن؟

 :االستقراء الناقص -5

من الجزئٌات ال كلها لبلنتقال للحكم بفحص عٌنة وفٌه ٌكتفً الباحث 

ولكن صدق وصحة الحكم تتوقؾ على مدى تمثٌل العٌنة . على الكل

للمجتمع الممثلة له، إذا االستقراء الناقص ٌقدم معرفة تحتمل الصدق 

 .والخطأ فهً استنتاجات



 االنسانًمراحل الفكر 

 :إلى ثبلث مراحل االنسانًقسم أوجست كونت مراحل الفكر 

 :المرحلة األولى الحسٌة -1

 (االنسانمرحلة وصؾ ال فهم تتم من خبلل حواس ) 

 :المرحلة الفلسفٌة التأملٌة -2

 (مرحلة البحث عن العلل المٌتافٌزٌقٌة ) 

 :المرحلة الثالثة-3

 (المرحلة العلمٌة التجرٌبٌة بفضل فرنسٌس بٌكون)  

 :هناك تصنٌؾ أخر

 ....(السحر –األرواح : ) مرحلة الخٌالٌة -1

 (استخدام العلل الؽٌبٌة فً التفسٌر المرحلة الدٌنٌة المٌتافٌزٌقٌة -2

 .التفسٌر العلمً للظواهر: المرحلة العلمٌة -3



 خطوات الطرٌقة العلمٌة فً البحث

. على ٌد فرنسٌس بٌكون 17وبداٌة  16ظهرت الطرٌقة العلمٌة بنهاٌة القرن  

 الطرٌقة العلمٌة تجمع بٌن الفكر والمبلحظة واالستقراء و القٌاس

 :وتعرؾ بأنها

أسلوب فً مبلحظة الحقائق باستخدام باستخدام أسالٌب القٌاس  -1

 .والتحلٌل

 :أسلوب ٌستخدم مجموعة من الخطوات المنظمة هً -2

 .الشعور بالمشكلة -1

 .تحدٌد المشكلة -2

 .جمع المعلومات والبٌانات -3

 .فرض الفروض -4

 .اختبار صحة الفروض -5

 .اختٌار الفرض الصحٌح والوصول للنتائج وحل المشكلة -6



 تابع خطوات الطرٌقة العلمٌة فً البحث

 ما أهم خطوات البحث العلمً ؟

 :تحدٌد المشكلة

 .بقدر دقتها تكون دقة البحث والحل والعكس صحٌح

 :ٌجب أن ٌراعً الباحث عند اختٌار المشكلة

أن ٌجب أن تنبع المشكلة من شعور الباحث بوجود صعوبة تسبب 1.

 .له الحٌرة والقلق

حاجة  وبالؽموض  احساسأن ٌسبب هذا الشعور بالمشكلة 2.

 .للتفسٌر مما ٌدفعه للبحث عن مزٌد من المعرفة

 .الشعور الؽامض بالمشكلة ٌحدد مجال المشكلة 3.

ٌقوم الباحث بتحدٌد مشكلة البحث بدقة وؼالبا ما تكون فً شكل 4.

 .سؤال أو أكثر



 أخبلقٌات الباحث العلمً

 (االتجاهات العلمٌة)



 الباحث العلمً( خصائص)أخبلقٌات 

 االتجاهات العلمٌة

 (:أخبلقٌاته)خصائص الباحث العلمً 

 :  من أهم خصائصه تمسكه باالتجاهات العلمٌة ومنها

 .الثقة بالعلم والبحث العلمً -1

 .ودورهما فً حل المشكبلت والوصول للحقائق وتحسٌن أسالٌب الحٌاة

 :االٌمان بقٌمة التعلم المستمر -2

الظواهر الطبٌعٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة فً تؽٌر دائم ، فٌجب أال 

ٌصل لدرجة االكتفاء العلمً بل االستمرارٌة فً الدراسة لمتابعة تطور 

 .المشكبلت

على الباحث أال ٌتسم بالجمود والتعصب ٌجب :االنفتاح العقلً -3

والتحٌز ، فٌجب أن ٌكون قابل لتؽٌٌر موقفه على ضوء المستجد من 

 الشواهد



 :البعد عن الجدل4
ٌجب أال ٌجادل ألن المجادلة تعصب  مسبق لفكرة ما من خبلل ما ٌعتقده ، ولكن 

 .الباحث ٌجب أن ٌعتمد على البرهان والمبلحظة والقٌاس فالباحث ال خصم له

 :تقبل الحقائق -5
 . تقبل الحقائق على ضوء الشواهد واألدلة والبراهٌن

 :  األمانة والدقة  -6
 .ٌعتمد على القٌاس والتسجٌل والمبلحظة الدقٌقة ولٌس على ما ٌعتقد أو ٌرؼب 

 .التأنً واالبتعاد عن التسرع واإلدعاء -7

ال ٌتسرع فً إصدار األحكام ولكن ٌتأنً حتى ٌقٌم األدلة الكافٌة 

 الشاملة على صحة رأٌه

 :االعتقاد بقانون العلٌة  -8

 ..آي أن لكل ظاهرة أسبابها وعدم االعتماد على التفسٌر المٌتافٌزٌقً والصدفة 



 قارنً بٌن السلوك العلمً 

 والسلوك العادي 



 السلوك العادي (سلوك الباحث العلمً)السلوك العلمً

ال ٌقبل الباحث العلمً أفكار ونظرٌات  -1

 .  دون فحصها وإخضاعها للتجرٌب 

ٌمكن أن ٌقبل أفكار وفق قواعد ومفاهٌم  -1

 .وتفسٌرات دون إخضاعها للتجرٌب

ٌقبل جمٌع األدلة والبراهٌن سواء  -2

 .المؤٌدة لتوجهه أم معارضة له

 دائما ما ٌمٌل لؤلدلة المؤٌدة لموقفه  -2

 وٌتجنب مادون ذلك

ٌتجرد من األفكار المسبقة وٌبحث  -3

 .بأمانة للنتائج التً ٌصل إلٌها

ٌحصر نفسه فً إطار األفكار المسبقة  -3

 .وٌحاول إثباتها حتى لو كانت الدالئل ضدها

ال ٌحكم على الظواهر المتبلزمة  -4

مباشرة على أنها سبب ونتٌجة ولكن 

 ٌخضعها للدراسة

 ٌحكم دائما على األحداث المتبلزمة على  -4

 .أنها سبب ونتٌجة

ٌمٌل لتثبٌت العوامل والمتؽٌرات  -5

جمٌعها ما عدا المتؽٌر المستقل لدقة 

 النتائج

 ؼالبا ما ٌنسب النتائج ألسباب ؼٌر  -5

 .مرتبطة

ٌستخدم الباحث الفروض والنظرٌات  -6

 لتفسٌر الظواهر والحوادث

 ٌكتفً بانطباعاته الذاتٌة عنها -6



 استخدام التقنٌة الحدٌثة

 أوعٌة المعلومات

 الحاسوب واالنترنت 



 تكنولوجٌا المعلومات والبحث

 العلمً

 .التكنولوجٌا سهلت الكثٌر من مهام الباحث العلمً -1

 .هناك توسع هائل فً مجال تكنولوجٌا المعلومات -2

 إذا ماذا تقدم التكنولوجٌا للبحث العلمً؟

 .تسهٌل مهام الباحث العلمً

 .تسهٌل التواصل بٌن الباحث والمشرفٌن

 :إذا فهً

 (الدراسات والتجارب.) تساعد فً اختٌار مشكلة البحث وتحدٌدها -1

 ....أبحاث –دورٌات  –مواقع ) تساعد فً البحث عن المعلومات وجمعها  -2

 واخصائٌةبرامج تحلٌلٌة  – احصاء –رسوم بٌانٌة ) تنظٌم المعلومات وتحلٌلها  -3

 .التواصل مع المشرفٌن -4

 .تحلٌل ومناقشة النتائج ومقارنتها بما توصل إلٌه اآلخرون -5



 :من أمثلة الخدمات التً تقدمها شبكة االنترنت

   CONFERUING-VIDEO_.خدمة المشاركة فً المؤتمرات عن بعد -1

  PLUG_INS.خدمة النسخ اآللً نسخ الصوت والصورة -2

 .البث اإلذاعً  -3

 .عبر الشبكة الحصول على قواعد بٌانات -4

 .المجبلت والدورٌات -5

 .المكالمات الهاتفٌة عبر االنترنت -6

  WALS.خدمة المناطق الواسعة للمعلومات -7

 CHATالتخاطب  -8

  TAIKالمحادثة  -9

  GOPHER.الجوفر االتصال بالهٌئات الحكومٌة10

 .شبكة الوٌب البٌانات المتنوعة -11

  FTP.خدمة نقل الملفات -12



 الباب الثانً

 أساسٌات البحث العلمً

 فروض البحث –خطة البحث  -مشكلة البحث



 مشكلة البحث: أوال

 مفهومها -1
 مصادر -2

 الحصول علٌها 

 تحدٌدها - 4

 اختٌارها-3

 تقوٌمها -5

 أهمٌة الدراسات  -6

 السابقة



 مشكلة البحث: أوال

 مفهومها -1

 .هً حاجة لم تشبع نتٌجة لوجود عائق ٌحول دون تحقٌقها -1

 

 هً موقؾ ؼامض ال نجد له تفسٌرا محددا -2

 

إذا المشكلة تعنً وجود الباحث أمام تساؤالت أو ؼموض مع رؼبة لدٌه للوصول  -3

 .إلى الحقٌقة 



 مصادرها -2

 .كثٌرا ما ٌواجه االنسان مواقؾ وصعوبات تتطلب اٌجاد حلول لها.الخبرات العملٌة-1

 

 ضعً أمثلة؟

 

 .فالقراءات الناقدة هً التً تكشؾ المواقؾ والمشكبلت.القراءات والدراسات -2

 

 .  الدراسات واالبحاث السابقة -3



 معاٌٌر -3

 اختٌارها

وهً تتعلق بشخصٌة الباحث وخبرته وامكاناته :أوال المعاٌٌر الذاتٌة

 .ومٌوله

 :ومنها

 .اهتمام الباحث -1

 .قدرة الباحث -2

 .توفر االمكانات المادٌة -3

 .توفر المعلومات -4

 .المساعدات االدارٌة -5



 معاٌٌر -3

 اختٌارها

معاٌٌر اجتماعٌة هذه المعاٌٌر بمدى أهمٌة المشكلة التً ٌختارها : ثانٌا

الباحث وفائدتها العلمٌة وانعكاس ذلك على المجتمع وتقدمه وتقدم العلم 

 :ومنها

 .الفائدة العلمٌة للبحث-1

 .مدى مساهمة البحث فً تقدم المعرفة -2

 .تعمٌم نتائج البحث -3

 .مدي مساهمة نتائج البحث فً تنمٌة بحوث أخرى -4



 تحدٌد مشكلة -4

 البحث وصٌاؼتها

 :ٌقصد بتحدٌد المشكلة

صٌاؼتها فً عبارات واضحة ومفهومة ومحددة تعبر عن مضمون 

 .المشكلة ومجالها وتفصلها عن سائر المجاالت األخرى

 

 :أهمٌة تحدٌد المشكلة

توجه الباحث وجهده لبلهتمام والتركٌز على مشكلته وجمع البٌانات  -1

 .وثٌقة الصلة بها

 .تحدٌد المشكلة ٌوجه الباحث وٌرشده لمصادر المعلومات البلزمة -2



 صٌاؼة مشكلة 

 البحث

 :هناك طرٌقتٌن

 :صٌاؼتها فً عبارة تقرٌرٌة ولكن ٌجب ان تكون محددة: أوال

 :مثال

 .العبلقة بٌن الذكاء والقدرة اللؽوٌة عند طفل المرحلة االبتدائٌة -1

تأثٌر دراسة اللؽات االجنبٌة على اللؽة األم عند تلمٌذ المرحلة  -2

 .االبتدائٌة

 :الصٌؽة االستفهامٌة: ثانٌا

ماأثر دراسة اللؽة األجنبٌة على اللؽة األم عند طفل المرحلة  – 1:مثال

 االبتدائٌة؟

 



 معاٌٌر صٌاؼة

 مشكلة البحث 

 :معاٌٌر صٌاؼة المشكلة

 .وضوح الصٌاؼة ودقتها: أوال

 

 .  أن ٌتضح فً الصٌاؼة متؽٌرات الدراسة المستقلة والتابعة: ثانٌا

 ما أثر الذكاء على التحصٌل الدراسً؟ – 1:مثال

 .متؽٌر مستقل :الذكاء

 .متؽٌر تابع :التحصٌل

 

وضوح الصٌاؼة بما ٌمكن من تحدٌد االجراءات البلزمة للوصول :ثالثا

 لحلها

 



 :معاٌٌر تقوٌم المشكلة -5

 .هل تعالج موضوع قدٌم أم حدٌث -1

 .هل ٌسهم الموضوع فً إضافة علمٌة -2

 .هل صٌاؼتها واضحة -3

 .هل ستوجه ألبحاث أخرى -4

 .مقدار تعمٌم النتائج -5

 .فائدتها العملٌة واالجتماعٌة -6

 :أهمٌة الدراسات السابقة -7
 .بلورة وصٌاؼة مشكلة البحث -1

 .توفر للباحث األطر النظرٌة وتساعده على صٌاؼة الفروض -2

 .تساعد الباحث فً تحدٌد إجراءات البحث وبناء أدواته -3

 .تزوٌده بالمراجع -4

 .تجنبه األخطاء التً وقع فٌها اآلخرون -5

 واستكمال الجوانب التً توقؾ عندها اآلخرون. بناء المسلمات -6

 إذا تفٌد الدراسات السابقة فً كل مراحل البحث



 تابع أساسٌات البحث العلمً

 خطة البحث



 تعرٌؾ خطة البحث

 :خطة البحث

هً تقرٌر ٌكتبه الباحث بعد قٌامه بالدراسات المسحٌة األولٌة فً مجال 

المشكلة التً اختار دراستها، وٌوضح فٌه أهمٌة المشكلة ، وسبب 

 . اختٌارها، وأبعادها وحدودها واجراءاتها وفروضها

 

بعد إعدادها تعرض على سمٌنار علمً ٌستفٌد فٌه الباحث من المناقشة 

العلمٌة من المتخصصٌن ، ثم تعتمد الخطة لتمثل وثٌقة بٌن الباحث 

 .والمؤسسة التً ترؾ على البحث



 محتوٌات خطة 

 البحث

 .عنوان البحث -1

 .المقدمة -2

 .مشكلة البحث -3

حدود مشكلة  -4

 .البحث

 .مسلمات البحث-5

فرضٌات  -6

 .البحث

 اجراءات -7

 .البحث

 .عنوان البحث -1

هو مؤشر على مشكلة 

البحث ٌوضح مجالها 

فقط وٌجب أن ٌكون 

واضح ، سهل وأن 

ٌحتوي على الكلمات 

 .األساسٌة للبحث

اللؽة عند  إزدواجٌة:مثال

طبلب المرحلة 

 ؟االبتدائٌة

 العنوان



 :تحتوى المقدمة على -1

 .توضٌح مجال المشكلة  -أ

 .توضٌح أهمٌة الموضوع -ب

 .توضٌح النقص الذي ٌؤدي إلٌه عدم القٌام بالبحث -ج

الباحثون اآلخرون  بهااستعراض الجهود السابقة التً قام  -د

 .فً نفس المجال

 توضٌح أسباب اختٌار المشكلة؟ -ه

 .توضٌح الجهات المستفٌدة من البحث -6

 المقدمة  -2



الؽرض من تحدٌد المشكلة تحدٌد مجال البحث وإبعاده 

وأهمٌته وٌصاغ إما بشكل تقرٌري أو استفهامً وٌفضل 

 :الباحثٌن الشكل االستفهامً مثال

 

ما أثر دراسة اللؽات األجنبٌة على اللؽة األم عند طفل 

 ؟المرحلة االبتدائٌة

 

 ما أثر الذكاء على تحصٌل طبلب المرحلة المتوسطة؟

تحدٌد مشكلة  -3

 البحث



هً حدود طوعٌة ٌفرضها الباحث على نفسه بهدؾ المزٌد 

 من التحدٌد والتوجٌه لدراسة المشكلة ولتركٌز وقته وجهده

 :مثال عند دراسة موضوع

ما أثر دراسة اللؽات األجنبٌة على اللؽة األم عند طفل 

 ؟المرحلة االبتدائٌة

 :ٌمكن أن تكون الحدود

 .تقتصر الدراسة على اللؽة االنجلٌزٌة -1

 .تقتصر الدراسة على األطفال بالمدارس الدولٌة -2

 

 حدود المشكلة -4



هً عبارات ٌضعها الباحث لبحثه وٌسلم بصحتها دون أن 

 .ٌحتاج إلثباتها وإقامة الدلٌل علٌها

 الثباتهافهً عبارات واضحة بذاتها أو بدٌهٌة ال تحتاج دلٌل 

 :مثال عند دراسة موضوع أثر الذكاء على التحصٌل

 :األتٌةٌسلم الباحث بالمسلمات 

 .ٌمكن تحسٌن ذكاء الفرد من خبلل البرامج التدرٌبٌة -1

 

الباحث حر فً وضع ما ٌشاء من مسلمات طالما ال تتعارض 

 مع الحقائق العلمٌة

 وضع المسلمات-5



 :تعرٌؾ الفرض

 ، أو لمشكلة الدراسة؟ ألسئلةالبحثهً إجابات محتملة 

وٌبنى بناء على المعلومات والدراسات السابقة أو الخبرات 

 .العملٌة

 :مثال

بٌن مستوى تحصٌل  احصائٌةال توجد فروق ذات داللة  -1

 .البنٌن وبٌن مستوى اإلناث

بٌن معرفة الطبلب  احصائٌةتوجد فروق ذات داللة  -2

 .للمعاٌٌر األخبلقٌة وبٌن ممارستهم لها

 وضع الفروض -6



 :صفات الفرض

 .ٌتحدث الفرض عن متؽٌرٌن -1

 .صحته أو عدم صحته اثباتٌمكن  -2

تعبر على وجود فروق وتسمى فروض مباشرة أو الفروض قد  -3

 :موجهة

 توجد عبلقة بٌن كذا وكذا: مثال

 .توجد عبلقة بٌن الذكاء والتحصٌل

 أو قد تصاغ بشكل تنفً وجود عبلقة وتسمى فروض صفرٌة

 ال توجد عبلقة بٌن كذا   وكذا: مثال

 .عبلقة بٌن الذكاء والتحصٌل التوجد

الفرض الصفري أسها فً قٌاسه والتحقق منه، وٌعبر عن 

 .موضوعٌة الباحث

 تابع الفروض-6



 :اإلجابة على أسئلة الدراسة ٌتطلب مجموعة من اإلجراءات

 .تحدٌد مجتمع الدراسة وتحدٌد طرٌقة اختٌارها -1

 .تحدٌد األدوات والمقاٌٌس لتحقٌق األهداؾ -2

الطرق واألسالٌب التً سٌستخدمها الباحث إلثبات صحة  -3

 .الفروض

 .األسالٌب اإلحصائٌة لتحلٌل النتائج -4

 اجراءات الدراسة -7



 :وفٌها ٌحدد الباحث المفاهٌم المرتبطة بالدراسة اصطبلحٌا -1

 ..........................ٌقصد بالذكاء: مثال

 

 تحدٌد المصطلحات-8

 قائمة المراجع -9

 وٌقضلتحدٌد المراجع والمصادر العلمٌة التً لها عبلقة بالموضوع 

 .الحدٌث منها



 تابع أساسٌات البحث العلمً

 فروض البحث



 :الفروض

الفرض تخمٌن أو استنتاج ذكً ٌتوصل له الباحث بشكل مؤقت  -1

 .إلى أن ٌتم إثباته أو رفضه

 .هً حلول مؤقتة أو تفسٌرات مؤقتة لحل مشكلة البحث -2

 .إجابة محتملة ألسئلة البحث-3

 .تمثل الفروض عبلقة بٌن متؽٌرٌن متؽٌر مستقل ومتؽٌر تابع -4

 .توجد عبلقة بٌن الذكاء والتحصٌل الدراسً

 

 

 

 طبٌعة الفروض

 

 



 :تصاغ الفروض بطرٌقتٌن

تصاغ بطرٌقة توضح العبلقة بٌن متؽٌرٌن وتسمى فروض  :.األولى

  Directionalمباشرة

بٌن اتجاهات الطالبات  احصائٌادالة  احصائٌةتوجد فروق  :مثال

 .والطبلب نحو التعلٌم المختلط

 

تصاغ بطرٌقة تنفً وجود عبلقة بٌن المتؽٌرٌن وتسمى :الثانٌة

  HyptisisNullفروض صفرٌة 

بٌن اتجاهات الطبلب والطالبات  احصائٌاال توجد فروق دالة : مثال

 .نحو التعلٌم المختلط

 

 

 

 

 أنواع الفروض

 

 



 :العبلقة بٌن الفروض والحقٌقة  -1

الفروض لٌست تخمٌنات منطقٌة أو ذكٌة ولكنها خطوة نحو 

 .الحقٌقة فإذا اثبت صحتها تحولت لمرتبة الحقٌقة

 :العبلقة بٌن الفروض والنظرٌات -2

الفروض تتشابه مع النظرٌات فً كونها تصورات ذهنٌة لتفسٌر 

وتتطلب جهودا أكبر .عبلقة ما ولكن النظرٌة أكثر سعة من الفروض

 . اثباتهافً 

 :العبلقة بٌن الفروض والقوانٌن -3

 القانون ٌمثل عبلقة ثابتة بٌن متؽٌرٌن أو أكثر تحت ظروؾ معٌنة

 فهو أكثر ثقة من النظرٌة والفروض

 .والفرض أقل ثقة من الحقٌقة وأقل ثقة من القانون

 

 

 

 عبلقة الفروض

 بالحقائق والنظرٌات 

 والقوانٌن

 

 



الفروض عبارة عن تخمٌنات ذكٌة محسوبة، فوضعها ٌحتاج إلى 

 :ذكاء ومعرفة وخبرة واسعة ، إذا ٌعتمد بناء الفرض على

 :المعرفة الواسعة -1

 .مثل قراءات الباحث واالطبلع على الدراسات السابقة  

تتطلب من الباحث أن ٌكون ذو عقلٌة متفتحة ،مرنة ، ونظرة  -2

 .ثاقبة

ٌجب أن ٌمتلك قدرة عالٌة على التخٌل، : القدرة على التخٌل   -3

قادر على تخٌل األمور وتصور عبلقات ؼٌر موجودة، والتخٌل هو 

أن ٌحرر الباحث نفسه من أنماط التفكٌر التقلٌدٌة وٌتجاوز حدود 

 الواقع دون حذر أو خشٌة

ٌخصص الباحث وقتا طوٌبل للبحث والمناقشة : الجهد والتعب -4

 وٌكون دائم التفكر فً بحثه

 

 بناء الفروض



بناء الفرض ال ٌعنً إٌجاد حل للمشكلة ولكن على الباحث أن ٌتخذ 

التً ٌثبت من خبللها صحة اإلجراءات العملٌة مجموعة من 

 . الفروض

 : المترتباتاستنباط  -أ

فهناك نتائج مترتبة على وجود الفروض ، ووجود النتائج أو عدم   

 .وجودها ٌؤخذ كدلٌل على قبول الفرض أو رفضه

 .مثال الطالبات أكثر قدرة على التحصٌل من الطبلب

   المترتباتهذا الفرض من المتوقع أن ٌصاحب بمجموعة من 

 :مثال

 .درجات الطالبات فً االختبار تكون أعلى من الطبلب -1

 .حصول الطالبات على مراكز متقدمة على الطبلب -2

  

 اختبار الفروض



 للتحقق  من صحة اجراءاتتحدٌد  –ب 

هناك  فروض أكثر تعقٌد تحتاج إلثبات صحتها مجموعة من   

 .  اإلجراءات مثل االختبارات والمقاٌٌس واالستبٌانات 

 

 :متى ٌقبل الباحث الفرض

 مترتباتٌقبل الفرض إذا وجد الباحث أدلة واقعٌة ملموسة تتفق مع 

الفرض ، ووجودها ال ٌدل على أن الفرض حقٌقة ولكن معناه أن لهذه 

 .الفروض درجة عالٌة من االحتمال، فبل ٌوجد ٌقٌن مطلق

 :متى ٌتخلى الباحث عن فرضه

عدم وجود األدلة ال تعنً أن الفرض ؼٌر صحٌح ولكن تعنً أن 

الفرض قائم ولكنه ؼٌر قادر على إٌجاد أدلة وقد تكون إمكانات الباحث 

 .السبب فً ذلك

 أما إذا وجد أدلة تثبت عدم صحة الفرض عند ذلك ٌتخلى عن الفرض 

 



 : معقولٌة الفروض -1

 .آي تكون متفقة مع الحقائق العلمٌة ولٌست متناقضة أو خٌالٌة

 :إمكان التحقق منها -2

فتكون محددة قابلة للقٌاس والتجرٌب فالفرض الجٌد قابل للفحص  

 .والتجرٌب

 : قدرته على تفسٌر الظاهرة المدروسة -3

الفروض الجزئٌة ؼٌر قادرة على تفسٌر الموقؾ ، الفرض الجٌد 

 .تتحدد بقدرته على تقدٌم تفسٌر شامل للموقؾ 

 :اتساق الفرض مع النظرٌات القائمة -4

وأحٌانا قد ٌكون الفرض ؼٌر متسق مع النظرٌات وتوضع فروض 

تناقض النظرٌة وٌمكن أن ٌثبت صحتها وعند ذلك ٌعد تقدم معرفً 

 .  كبٌر

 خصائص الفروض

 الجٌدة



 :أهمٌة الفروض تتوقؾ على الهدؾ من البحث -1

 .إذا كان هدؾ البحث الوصول لحقائق أو معارؾ فبل قٌمة للفروض

أما إذا كان الهدؾ تفسٌر الحقائق والكشؾ عن العوامل واألسباب 

 .وتحلٌل الظواهر فبل بد من الفروض

 .الدراسات المسحٌة البسٌطة ال تحتاج لفرض فروض: أذا 

 

 :أهمٌة الفروض

 .توجه جهود الباحث لجمع المعلومات -1

 .تحدد إجراءات وأسالٌب البحث المناسبة الختبار الفروض -2

 .تقدم تفسٌرا للعبلقات بٌن المتؽٌرات -3

 .تزودنا بفروض أخرى وتكشؾ لنا عن الحاجة ألبحاث أخرى -4

 أهمٌة استخدام الفروض



 أدوات البحث العلمً

 العٌنات:أوال



 مفهوم العٌنة -1

 اختٌار العٌنة -2

 أنواع العٌنات -3

 عٌنات ؼٌر العشوائٌة-ب

 عٌنات عشوائٌة -أ



 .تتحدد العٌنة على ضوء أهداؾ البحث وإجراءاته -1

ٌحدد الباحث حسب طبٌعة الظاهرة موضوع بحثه  -2

 الجمهور أو مجتمع البحث

 

هو جمٌع األفراد أو األشخاص أو :البحثتعرٌؾ مجتمع 

 األشٌاء الذٌن ٌكونون موضوع المشكلة 

موضوع البحث طالبات كلٌة التربٌة بالخرج إذا مجتمع : مثال

 البحث طالبات كلٌة التربٌة بالخرج

هل ٌستطٌع الباحث إجراء بحثه على جمٌع أفراد مجتمع 

 البحث؟

 .على الباحث أن ٌختار جزءا من المجتمع ٌسمى عٌنة البحث

 مفهوم العٌنة -1



إن دراسة المجتمع األصلً كله ٌتطلب وقت كبٌر وجهد  1

 .وتكلفة مادٌة

 .ال حاجة لدراسة مجتمع الدراسة فالعٌنة تقوم بالدور -2

 

 أسباب اختٌار عٌنة

 خطوات اختٌار العٌنة

 .تحدٌد المجتمع األصلً للبحث -1

تحدٌد أفراد المجتمع األصلً بأن ٌعد قائمة بهم وقد ٌلجأ  -2

 .للسجبلت الخاصة بذلك



تابع خطوات اختٌار 

 العٌنة

 :اختٌار عٌنة ممثلة -3

 .عند تجانس أفراد مجتمع الدراسة تصبح آي عٌنة ممثلة له -أ

عدم تجانس أفراد المجتمع ٌعنً اختٌار عٌنة على ضوء شروط  -ب

 .محددة حتى تكون ممثلة

ٌجب التأكد عند اختٌار عٌنة ممثلة إذ ما كان أفراد المجتمع  -ج

األصلً ٌتم تصنٌفهم بشكل ما كأن ٌرتب أسمائهم وفق نسبة 

اسم األول  100تحصٌلهم أو أعمارهم ، ألن فً حال احتٌار عٌنة من 

 .لن تكون هنا ممثلة



اختٌار عدد كاؾ من أفراد العٌنة وٌتحدد الحجم المناسب وفقا  -4

 :لما ٌلً

 .تجانس أو تباٌن المجتمع األصلً -أ

 المجتمع المتجانس آي عدد من أفراده ٌمثل عٌنة ممثلة مناسبة 

المجتمع ؼٌر المتجانس ال بد من زٌادة عدد العٌنة حتى تكون ممثلة 

 .لجمٌع األفراد بكل تباٌناتهم

 .أسلوب البحث المستخدم -ب 

هل ٌستخدم أسلوب بحثً أم تجرٌبً إذا كان مسحً ٌتطلب عدد  

كبٌر جدا من األفراد، وإذا كان تجرٌبً حسب التصمٌم التجرٌبً  

كأن تحدد مجموعات ضابطة وتجرٌبٌة فأنها تحتاج لحجم كبٌر من 

 العٌنة

 .درجة الدقة المطلوبة -ج

 .الحصول على دقة النتائج ٌعنً كبر حجم العٌنة



 ثالثا أنواع العٌنات

 العٌنة العشوائٌة: أوال

وتستخدم عندما ٌكون جمٌع أفراد المجتمع األصلً معروفٌن 

 :فً قوائم  ٌكونوومحددٌن كأن 

 :وٌتم االختٌار العشوائً وفق شرط محدد

وهو أن ٌتوفر لدى كل فرد من أفراد المجتمع األصلً الفرصة  

 .المكافئة لكل فرد آخر لٌتم اختٌاره دون تحٌز أو تدخل

 :أشكال العٌنة العشوائٌة

 :العٌنة العشوائٌة البسٌطة -أ

 :وٌجب توفر شرطٌن 

 .ٌكون جمٌع أفراد المجتمع األصلً معروفٌن -1

 ٌكون هناك تجانس بٌن األفراد -2



 :وتختار العٌنة العشوائٌة  البسٌطة بطرٌقتٌن

 (أرقام تمثل األفراد ٌختار منها عشوائٌا.)القرعة -1

 .جدول األرقام العشوائٌة  -2

 :العٌنة الطبقٌة -ب

وتتم عندما ال ٌحتوى مجتمع البحث أفراد متجانسٌن ولكن ٌضم 

 :عند ذلك.طبقات وفئات متعددة

 . تحدد الفئات - :أوال

 .ٌحدد عدد الطبلب فً كل فئة:  انٌاث

ٌختار من كل فئة عٌنة ٌراعً فٌها أن تكون بنسبة محددة  :ثالثا

 .وفقا لعدد الفئة

تتم عندما ٌكون المجتمع األصلً متجانس : العٌنة المنتظمة -ج

 .،حٌث ٌحدد مسافة ثابتة منتظمة بٌن كل رقم مختار وبٌن الذي ٌلٌه

 . 10فٌكون االنتقال كل   20%200مثال 

 

 

 



 أسلوب العٌنة ؼٌر العشوائٌة

الباحث  فٌعمدتستخدم عندما ٌكون أفراد العٌنة ؼٌر معروفٌن ، 

 الختٌار عٌنة حسب معاٌٌر محددة 

 :وأشكالها

ٌختارها الباحث األفراد الذٌن ٌقابله بالصدفة ، : عٌنة الصدفة -1

 .وبما أنها ؼٌر ممثلة  بشكل دقٌق ٌصعب تعمٌم نتائجها

 :الحصصٌةالعٌنة  -2

حٌث ٌقسم المجتمع األصلً لفئات وٌختار منها، وهً تشبه العٌنة 

العشوائٌة الطبقٌة ولكن هنا ٌحدد وٌختار الباحث األفراد بدون التقٌد 

 .بشروط وأٌضا تكون ؼٌر ممثلة بشكل دقٌق

 :القصدٌةأو  الؽرضٌةالعٌنة  -3

وفٌها ٌقدر الباحث حاجته للمعلومات وطبٌعتها وٌختار عٌنته وفقا 

 .لما ٌحقق الؽرض

 

 

 





 تابع أدوات البحث العلمً

 االستبٌانات:ثانٌا



 :االستبٌان

االستبٌان أو االستقصاء هو أحد أدوات الجٌدة لجمع المعلومات 

والبٌانات والحقائق عن واقع أو موضوعا ما ، وٌقدم على شكل عدد 

من األسئلة ٌطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد المعنٌٌن 

 .بالموضوع

 

 مفهوم االستبٌانات

 



 :إعداد الصورة األولٌة من االستبٌان وذلك من خبلل الخطوات التالٌة: أوال

تحدٌد الهدؾ من االستبٌان وذلك على ضوء مشكلة البحث التً تم صٌاؼتها  -1

 (.بالخطة)

تحوٌل السؤال الرئٌسً لمجموعة من األسئلة الفرعٌة ٌرتبط كل منها بجانب  -2

 .من جوانب المشكلة

 .وضع عدد من األسئلة التً تؽطً كل سؤال من األسئلة الفرعٌة -3

 :حددت الباحثة مشكلة البحث فً السؤال التالً: مثال

 ما دور األنشطة الصفٌة فً تنمٌة قٌم المواطنة عن الطالبات؟

 :وٌقسم إلى

 ما دور األنشطة الصفٌة فً تنمٌة قٌم المواطنة من وجهة نظر الطالبات؟ -1

 ما دور األنشطة الصفٌة فً تنمٌة قٌم المواطنة من وجهة نظر اإلدارة؟ -2

 ما دور األنشطة الصفٌة فً تنمٌة قٌم المواطنة من وجهة نظر المعلمات؟  -3

 :ثم ٌصنؾ كل سؤال لعدد من األسئلة الصفٌة مثال

 هل لؤلنشطة الصفٌة دور فً تنمٌة قٌم التعاون؟ 

 هل لؤلنشطة دور فً تنمٌة عادات المجتمع وتقالٌده؟   وهكذا

 

 

 خطوات بناء

 االستبٌانات

 



 تجرٌب الصورة األولٌة لبلستبٌان : ثانٌا 

ٌطبق الباحث فً صورته األولٌة على عدد من أفراد المجتمع األصلً وذلك  -1

لمعرفة مدى وضوح األسئلة ، أو مدى صعوبتها ، أو مدى مناسبتها ألفراد العٌنة 

 .ولموضوع البحث 

ٌعرضه الباحث على عدد من المحكمٌن من المتخصصٌن لمعرفة مدى وضوح  -2

 .مبلئمتهااألسئلة ومدى ترابط الفقرات ومدي 

تعدٌل االستبٌان على ضوء المبلحظات التً جمعها الباحث ثم ٌصاغ فً : ثالثا

 .صورته النهائٌة

 :وٌتكون االستبٌان فً صورته النهائٌة من

 :مقدمة االستبٌان

وٌوضح فٌهاا الهادؾ مان االساتبٌان وطبٌعاة المعلوماات المطلوباة ، والتأكٌاد علاى 

وعاادم اسااتخدامها إال فااً أؼااراض البحااث ، وتشااجٌعهم علااى  االجاباااتساارٌة 

 .على األسئلة وٌمكن عرض مثال الؽجابةبموضوعٌة ، مع كٌفٌة  االجابة

 فقرات االستبٌان 

 .التً ٌختار منها المفحوص االجاباتمع 

 

 



 :االستبٌان المؽلق -1
ال  –وفٌه ٌطلب من المفحوص اختٌار اإلجابة الصحٌحة من إجابات محددة نعم 

 (نادرا –قلٌبل  –كثٌرا / ؼٌر موافق-موافق/ 

وٌفٌد فً أنه واضح سهل اإلجابة ال ٌأخذ وقت فً اإلجابة، ٌساعد فً الحصول 

 .على بٌانات ومعلومات أكثر من معرفة األسباب والدوافع

 :  االستبٌان المفتوح -2
وٌمكن من خبلله معرفة األسباب ٌترك للمفحوص حرٌة التعبٌر عن آرائه 

ولكن صعوبته بأنه ٌتطلب وقت وجهد من المجٌبٌن علٌه ، وٌصعب .والدوافع

 .على الباحث دراسة اإلجابات وتحلٌلها وتصنٌفها

 :مؽلق/ استبٌان مفتوح  -3

 

 أشكال االستبٌانات

 



 

 مثال

ؼٌر  موافق العبارة م 

 موافق

 

ال 

 أدري

 بهاالدراسة فً كلٌة التربٌة تراعً رؼبات الطالبات  1

 لها أهمٌة وظٌفٌة بهاالمقررات  2

 .أشعر بالرضا اللتحاقً بالدراسة بكلٌة التربٌة 3

 أتوقع أنها ستؤهلنً لبللتحاق بوظٌفة مناسبة 4

 :مثال الستبٌان مفتوح

 هل تشعرٌن بالرضا عن دراستك بكلٌة التربٌة؟ ولماذا

.................................................................................................. 

 ؟بهاما اقتراحاتك لتحسٌن الدراسة 

..........................................................................................................

...................................................................................................... 

 



 :أوال قواعد عامة ٌجب مراعاتها

 لماذا؟. أال ٌكون طوٌل -1

 تجنب األسئلة التً ال مبرر لها لماذا؟ -2

عدم تعقٌد األسئلة وعدم توجٌهها للتفكٌر الدقٌق المعقد حتى ال  -3

 .ٌؤدي لنفور المفحوصٌن 

إذا كان باإلمكان الحصول على المعلومات من السجبلت أو  -4

الوثائق فبل داعً ألن توضع باالستبٌان ولكن فقط األسئلة التً 

 .ٌحصل منها على معلومات ال توجد إال عند المفحوصٌن 

 .وجود عناصر مشوقة جاذبة النتباه المفحوصٌن -5

 . أن ٌكون كل سؤال من االستبٌان مرتبط بمشكلة البحث -6

 

 قواعد صٌاؼة

 االستبٌانات

 



 :قواعد تتعلق بصٌاؼة األسئلة: ثانٌا 

 .أن تكون األسئلة واضحة -1

 .االبتعاد عن المصطلحات الؽرٌبة ؼٌر المألوفة -2

 .أن تكون الجمل قصٌرة ومعبرة -3

 .صٌاؼة األسئلة التً تحتاج إلجابة رقمٌة بدقة -4

 أن ٌحوي السؤال الواحد فكرة واحدة فقط؟ -5

هل ترؼب فً االستمرار فً الدراسة بكلٌة التربٌة ومواصلة : مثال

 الدراسات العلٌا       نعم      ال

 .فهذا سؤال خطأ ألنه ٌحتوي على أكثر من فكرة

 

 قواعد صٌاؼة

 االستبٌانات

 



 :قواعد تراعى لضمان صدق استجابة المفحوصٌن: ثالثا

 :وضع أسئلة خاصة الكتشاؾ مدى صدق المفحوص -1

 :  مثال

 ألم تؽٌر موقفك ولو لمرة واحدة فً حٌاتك     نعم    ال

وضع أسئلة قد تكون متعارضة اإلجابة الكتشاؾ الصدق أو  -2

 .الكذب

 :رابعا قواعد تتعلق بترتٌب األسئلة

 .البدء باألسئلة السهلة  -1

 . ترتٌب األسئلة بشكل منطقً متسلسل -2

 

 قواعد صٌاؼة

 االستبٌانات

 



 :عن طرٌق االتصال المباشر: أوال

 :ومن ممٌزاته

ٌتٌح للباحث دراسة انفعاالت المفحوصٌن وتعبٌراتهم الحسٌة  -1

 .والنفسٌة مما ٌساعده على فهم إجاباتهم وتحلٌلها

 .اإلجابة على تساؤالت المفحوصٌن عن بعض جوانب االستبٌان -2

 .تشجٌع المفحوصٌن على اإلجابة -3

إقناع المفحوصٌن بجدٌة الموضوع وٌضمن استجابتهم  -4

 .لبلستبٌان

 :ثانٌا توزٌعه عن طرٌق البرٌد

 االتصال بعدد كبٌر من المفحوصٌن فً مناطق متباعدة -1: مزاٌاه

 .توفٌر الجهد والنفقات  -2

 

 توزٌع

 االستبٌانات

 



قد تتأثر إجابة المفحوصٌن بطرٌقة وضع األسئلة التً توحً  -1

 .باإلجابة

 .اختبلؾ المفحوصٌن من حٌث خبرتهم فٌؤثر على إجاباتهم -2

خوؾ بعض المفحوصٌن من اإلجابة بصدق لبعض االعتبارات  -3

 .االجتماعٌة واألمنٌة

 .  قد ال ٌتوفر مستوى الجدٌة عند جمٌع المفحوصٌن -4

 :أما ممٌزاته

 .سهل الحصول به على معلومات فً وقت قصٌر -1فأنه 

أداة للحصول على معرفة مقننة محددة اإلجابة ألن نفس األسئلة  -2

 .تقد للمفحوصٌن وبنفس الشكل بعكس المقابلة

 

 عٌوب

 االستبٌانات

 وممٌزاتها

 



 

 المقابلة



 :المقابلة

هً استبٌانا شفوٌا ٌقوم من خبلله الباحث بجمع معلومات وبٌانات 

 .شفوٌة من المفحوص

والمقابلة تختلؾ كذلك عن االستبٌان فً أن الباحث هو الذي ٌكتب 

 .بنفسه إجابة المفحوص

 

 

 مفهوم المقابلة

 



 :أهمٌة المقابلة

المقابلة أداة مهمة فً الحصول على المعلومات من مصادرها  -1

 .البشرٌة

إذا كان الباحث شخص مدرب ٌحصل من خبللها على معلومات  -2

تفوق أهمٌتها االستبٌان والمبلحظة ألنها تمكن الباحث من دراسة 

 .وفهم التعبٌرات النفسٌة واالطبلع على انفعاالته

تساعد على تكوٌن عبلقات ودٌة مع المفحوص مما ٌساعد  -3

 .الباحث  على اكتشاؾ المعلومات المطلوبة

ٌستطٌع الباحث اختبار صدق المفحوص مباشرة من خبلل  -4

 توجٌه أسئلة  مرتبطة بالمجاالت التً شك فٌها الباحث

 

 

 أهمٌة المقابلة

 



 : اإلعداد للمقابلة : أوال

 :وٌتم ذلك من خبلل الخطوات التالٌة

تحدٌد أهداؾ المقابلة بشكل سلوكً محدد وٌحدد طبٌعة  -1

المعلومات وذل لٌستطٌع إعداد الوسائل وتوجٌهها للحصول علً 

 .تلك المعلومات

ٌحدد المجتمع األصلً : تحدٌد األفراد الذٌن سٌقابلهم الباحث  -2

للدراسة وٌختار عٌنة بشرط توفر الرؼبة لدى أفراد العٌنة إلجراء 

 .المقابلة

تحدٌد أسئلة المقابلة  وٌجب أن تكون واضحة ،محددة ،  -3

 .موضوعٌة  وطرٌقة ترتٌبها وتوجٌهها

 وٌراعى تناسبه مع المفحوصٌن. تحدٌد مكان المقابلة وزمانها -4

 

 خطوات إجراء المقابلة



 :  تنفٌذ المقابلة: ثانٌا

 :وٌتطلب التنفٌذ

 (  مقاببلت تجرٌبٌة: ) التدرٌب على إجراء المقابلة -1

وتساعد الباحث على االستعداد النفسً للمقابلة ، الثقة بالنفس، اختٌار أسلوب 

 .مناسب لفحص اإلجابات وتحلٌلها

 :فعلٌه:التنفٌذ الفعلً للمقابلة -2

 .البدء بحدٌث مشوق ٌوضح فٌه أهداؾ المقابلة-

 .إظهار الود لٌشعر المفحوص بالطمأنٌنة-

البدء بمناقشة الموضوعات المحاٌدة التً ال تحمل صبؽة انفعالٌة ثم االنتقال -

 .التدرٌجً لؤلسئلة ذات الطابع االنفعالً الخاص

 .ٌصوغ الباحث أسئلته بوضوح وال مانع من شرحه للمفحوص-

 .إعطاء الوقت الكافً للمفحوص لئلجابة-

 .ٌوجه الباحث المفحوص لبللتزام بالسؤال  وتحدٌد اإلجابة-

 .ال ٌجوز إحراج المفحوص أو توجٌه أسئلة أتهامٌة هجومٌة له-

 أال ٌظهر الباحث اندهاشه من إجابة المفحوص حتى ال ٌتمادى وٌبالػ فً األمر-

 

 خطوات إجراء المقابلة



 

 :  تسجٌل المقابلة: ثالثا 

ٌجب أن ٌسجل الباحث المعلومات التً ٌحصل علٌها بعد التأكد من 

 .وٌجب أن ٌراعً. صحتها

أال ٌستؽرق فً تدوٌن المعلومات بل ٌكتفً برؤوس الموضوعات  -1

 .وٌمكن أن ٌستخدم رموز أو إشارات. حتى ال ٌربك المفحوص

 .ال ٌجوز ترك التسجٌل لنهاٌة المقابلة حٌث ٌكون عرضة للنسٌان -2

 استخدام أجهزة تسجٌل ٌكون أكثر دقة بشرط تقبل المفحوص لها -3

 :ٌحذر الباحث من األخطاء اآلتٌة -4

 .المبالؽة فً المعلومات-

 .أخطاء اإلبدال فً المعلومات-

 .أخطاء فً ذكر التسلسل-

 .أخطاء باإلضافة أو الحذؾ-

 

 خطوات إجراء المقابلة



 

 .المقاببلت الفردٌة -1

 .المقاببلت الجماعٌة -2

 .المقاببلت العفوٌة -3

 .المقاببلت العمٌقة المخططة -4

 .أو مقٌدة بأسئلة محددة( أسئلة ؼٌر محددة) المقاببلت الحرة  -5

 :ومن حٌث أهدافها

مقاببلت مسحٌة مثل تهدؾ لجمع بٌانات ومعلومات مثل دراسات -

 .الرأي العام أو االتجاهات

المقاببلت التشخٌصٌة تهدؾ لتحدٌد مشكلة وأسبابها ومعرفة -

 .عواملها

 .مقاببلت عبلجٌة لتقدٌم العون لشخص ٌواجه مشكلة ما-

 أشكال المقابلة



 :تظهر أهمٌتها فً الحاالت التالٌة

 :عندما ٌكون المفحوصٌن -1

 .أطفال أو أشخاص ال ٌجٌدون القراءة والكتابة-

 .كبار السن والمصابٌن بعجز-

 .عند تخوؾ المفحوصٌن من تسجٌل معلومات بأٌدٌهم-

حٌن ٌتطلب البحث اطبلع الباحث بنفسه على الظاهرة التً  -2

 .ٌدرسها

حٌن ٌتطلب موضوع البحث إجراء حدٌث بٌن الباحث وبٌن عدد  -3

 .من األشخاص ٌعٌشون أو ٌعملون معا

 .حٌن ٌكون الهدؾ الحصول على معلومات كٌفٌة ولٌس رقمٌة -4

حٌن ٌتطلب الحصول على معلومات على عبلقات جٌدة مع  -5

 المفحوصٌن

 

 أهمٌة المقابلة



 

 المبلحظة



 

 المبلحظة

 

 مفهومها

 

 أنواعها

 إجراء

 المبلحظة 

 

 ممٌزاتها

 

 حدودها



 المبلحظة وسٌلة ٌستخدمها اإلنسان العادي فً 

 اكتسابه  الخبرات والمعلومات 

 ولكن الباحث حٌن ٌبلحظ ٌتبع منهجا منظما فتكون

 (المبلحظة أساسا لمعرفة واعٌة أو فهم دقٌق لظاهرة معٌنة) 

 .وتصلح فً الظواهر التً تتطلب اتصال الباحث مباشرة بالظاهرة

 مفهوم المبلحظة



 :من أنواع المبلحظة

وفٌها ٌتصل الباحث مباشرة مع األشخاص : المبلحظة المباشرة -1

 .أو الشئ أو األشٌاء

حٌث ٌتصل الباحث بالسجبلت أو .المبلحظة ؼٌر المباشرة -2

عاطلون عن العمل  –سجناء ) مثال . التقارٌر التً أعدها اآلخرون

 .....(حاالت مرضٌة –

حٌث ٌكون عند الباحث تصور عن  طبٌعة : مبلحظة محددة  -3

 .المعلومات ونوع السلوك المبلحظ

 .مبلحظة ؼٌر محددة -4

 .دور المراقبمبلحظة بدون مشاركة  -5

 .فٌكون عضو فً الجماعة التً ٌبلحظهامبلحظة بالمشاركة  -6

 .لها أهداؾ محددةمبلحظة مقصودة  -7

 .ٌبلحظ بالصدفة شئ ما: مبلحظة ؼٌر مقصودة -8

 أنواع المبلحظة



 تحدٌد مجال المبلحظة ومكانها وزمانها وفقا -1

 .ألهداؾ الدراسة 

 .إعداد بطاقة المبلحظة لٌسجل علٌها المعلومات المبلحظة -2

 :مثال بطاقة مبلحظة تفاعل الطبلب

زمن تحدث المعلم،زمن تحدث المتعلم ،توجٌهات : تحتوي على

 .........  المعلم،المدح ، العقوبة

 :وهذا ٌسهم فً 

 .اختصار الوقت والجهد فً تدوٌن المعلومات-أ

تدوٌن كل ما ٌبلحظه والتفرغ للمبلحظة حٌث ٌسهل أعداد  -ب

 .البطاقة من تسجٌل المعلومات

وذلك عن طرٌق إعادة المبلحظة أكثر .التأكد من صدق مبلحظته -3

 من مرة، أو عن طرٌق مقارنة مبلحظاته مع مبلحظات باحث آخر

 .أن ٌتم التسجٌل أثناء المبلحظة ولٌس بنهاٌتها أو بعدها -4

 

  

 إجراءات

 المبلحظة



 

 .وسٌلة مبلئمة لدراسة الظواهر االجتماعٌة  -1 

ٌستطٌع الباحث من اإلطبلع على الظروؾ الطبٌعٌة مما ٌزٌد من  -2

 .دقة البٌانات والمعلومات

 ٌتم تسجٌل البٌانات أثناء المبلحظة مما ٌجعلها أكثر دقة -3

ٌمكن إجرائها على عدد محدود من المفحوصٌن ولٌس شرط  -4

 .أعداد كبٌرة

  

 مزاٌا المبلحظة



 .عندما ٌشعر المفحوص أنه مبلحظ قد ٌؽٌر سلوكه -1

 .تتطلب المبلحظة وقت كبٌر -2

 قد تتدخل عوامل وقتٌة تؤثر فً النتائج  -3

 (حدود) عٌوب 

 المبلحظة



 

أسالٌب أو مناهج 

 البحث العلمً

المنهج 

( األسلوب)

 التارٌخً
 األسلوب

 الوصفً

 األسلوب

 التجرٌبً



المنهج 

(  األسلوب)

 التارٌخً

نقد مصادر 

 المعلومات

 مصادر

 المعلومات

تقوٌم البحث 

 التارٌخً

تعرٌؾ المنهج 

 التارٌخً

األسلوب 

التارٌخً 

 والعلمً

خطوات 

البحث 

 التارٌخً

 فروض

 البحث التارٌخً
أهمٌة األسلوب 

 التارٌخً



 :األسلوب التارٌخً

أسلوب ٌستخدم فً دراسة الظواهر واألحداث والمواقؾ التً  -1

مضى علٌها زمن قصٌر أو طوٌل، فهو مرتبط بدراسة الماضً 

وأحداثه،كما ٌرتبط بدراسة الظواهر الحاضرة بالرجوع لنشأتها 

 والتطورات التً 

 .مرت علٌها والعوامل التً أدت لتكوٌنها بالشكل الحالً

األسلوب التارٌخً ٌدرس الماضً لفهم الحاضر والتنبؤ  -2

 .بالمستقبل

 تعرٌؾ األسلوب

 التارٌخً



 :األسلوب التارٌخً واألسلوب العلمً

 ٌرى أن األسلوب التارٌخً ٌصعب معه استخدام المنهج رآيأوال 

 :العلمً معتمدا على

األسلوب التارٌخً ال ٌعتمد على التجربة بمفهومها العلمً، فالباحث التارٌخً ال  -1

 ٌستطٌع تحدٌد الظواهر وتثبٌتها وضبط العوامل المؤثرة فٌها ألنها حدثت بالماضً،

مصدر المعرفة عند الباحث التارٌخً ال تعتمد على المبلحظة المباشرة فالباحث  -2

ٌعتمد على  المبلحظة ؼٌر المباشرة من خبلل مصادر ؼٌر مباشرة مثل آثار أو 

 .سجبلت أو أشخاص قدرتهم على استرجاع األحداث محدودة

 .ال ٌستطٌع الباحث الوصول لكل الحقائق أو الكشؾ عن كل األدلة -3

المنهج العلمً  ٌستخدامأنه  أىثانٌا رأي ٌرى أن البحث التارٌخً بحث علمً 

 :معتمدا على

ٌعتمد البحث التارٌخً على المنهج العلمً حٌث ٌتبع كل خطواته بدأ  بالشعور  -1

 .بالمشكلة وتحدٌدها ، وفرض الفروض ، واختبارها، والوصول لنتائج وتعمٌمها

رجوع الباحث لؤلدلة ؼٌر المباشرة لٌس عٌب إذا أخضع المعلومات إلى النقد  -2

 .والتحلٌل 

 

 هل ٌعد األسلوب

 التارٌخً أسلوب 

 علمً؟



 :خطوات األسلوب التارٌخً

 ٌعتمد الباحث التارٌخً نفس خطوات البحث العلمً فً دراسة

 :المشكلة وهً 

 الشعور بالمشكلة  -1

 .تحدٌد المشكلة – 2

 .وضع الفروض -2

 .اختبار الفروض -4

 .الوصول للنتائج والتعمٌم  -5

 :ولكن ٌضاؾ لذلك فً البحث التارٌخً

 .مصادر المعلومات-

 .نقد المعلومات-

 .الفروض التارٌخٌة-

 

 

 خطوات البحث

 التارٌخً



 

 :مصادر المعلومات فً البحث التارٌخً

 :تتنوع مصادر البحث التارٌخً  منها

 :المصادر األولٌة وهً

مثل السجبلت  الرسمٌة المكتوبة أو الشفوٌة والملفات .السجبلت والوثائق -1

 .واإلحصاءات والقوانٌن واألنظمة التً سادت تلك الفترة

 .من مبانً وأوات ومبلبس: اآلثار -2

 .شهود العٌان -3

 :المصادر الثانوٌة

 .الصحؾ والمجبلت -1

 .المذكرات والسٌر الذاتٌة  -2

 .الدراسات السابقة -3  

 .الكتابات األدبٌة والفنٌة -4

 ثالثا

 مصادر المعلومات



 

 :رابعا نقد المعلومات
 مصادر معلومات البحث التارٌخً من وثائق أو كتابات أو شهود عٌان

أو ؼٌرها تكون قدٌمة ومن ثم ثمة شك فٌها وفً صدقها ودقتها، فقد تكون عرضة 

 :للتزوٌر والتؽٌٌر لذلك ؼالبا ما تثار تساؤالت عن الوثائق منها

 هل كتبت الوثٌقة بعد الحادث مباشرة أم بعد فترة زمنٌة؟ -1

 هل كاتبها كان بصحة جٌدة جسمٌا وعقلٌا أثناء كتابتها؟ -2

 هل الظروؾ المحٌطة بكتابتها كانت تتسم بحرٌة التعبٌر والكتابة؟ -3

 هل هناك تناقض فً محتواها؟ -4

 هل تتفق فً معلوماتها مع ومحتوى وثائق أخرى؟ -5

 رابعا نقد المعلومات



 :وعموما تنقد الوثائق بأسلوبٌن

 :النقد الخارجً: األول

 .وٌرتبط بشكل الوثٌقة وصلتها بعصرها ومدى انتسابها لمؤلفها

 :وتتعلق باألسئلة التالٌة

 هل تمت كتابة الوثٌقة بخط صاحبها ؟ -1

 هل تتحدث الوثٌقة بلؽة العصر الذي كتبت فٌه؟  -2

 هل  المواد التً كتبت علٌها تتفق مع العصر المنتمٌة لها؟ -3

 شطب إضافة أو حذؾ؟ بهاهل  -4

 وتتحدث عن أشٌاء معروفة بهذا العصر؟ -5

 :ثانٌا النقد الداخلً

 وٌتصل بدقة محتوى الوثٌقة والثقة بمعلوماتها؟

 

 تابع نقد المعلومات



 :فروض البحث التارٌخً

ال تختلؾ صٌاؼة الفروض فً البحث التارٌخً عن الفروض األخرى ولكنها ألنها تدرس 

ظاهرة فً الماضً فتتطلب فً صٌاؼتها من الباحث المهارة والقدرة على التخٌل، وجمع 

 .المعلومات من مصادرها الثانوٌة واألولٌة هً أساس إثباتها والتحقق منها

 :أهمٌة البحث التارٌخً

 .تساعد الدراسات التارٌخٌة على الربط بٌن الظواهر الحالٌة والماضٌة -1

 .تساعد فً الكشؾ عن المشكبلت التً واجهها اإلنسان فً الماضً -2

تساعد فً تحدٌد العبلقة بٌن المشكلة أو الظاهرة وبٌن العوامل البٌئٌة  -3

 .واالجتماعٌة واالقتصادٌة التً أدت لها

األسلوب التارٌخً الوحٌد الذي ٌدرس ظواهر التطور اإلنسانً والطبٌعً فً  -4

 .مختلؾ المجاالت

 :ولكن ٌجب مراعاة ما ٌلً 

 .أن المادة التارٌخٌة ترتبط بالماضً فتحتاج لنقد وفحص دقٌقٌن -1

 .والوصوللنتائجأن المادة التارٌخٌة لٌست هدؾ ولكن وسٌلة إلثبات الفروض  -2

 .ضرورة توفر المهارة فً معالجة الظواهر التارٌخٌة وتفسٌرها -3



 :رؼم أهمٌة األسلوب التارٌخً ولكن ٌجب مراعاة

 .ولٌست كاملة مجزءةالمعرفة التارٌخٌة  -1

 صعوبة تطبٌق المنهج العلمً فً األسلوب التارٌخً لطبٌعة الظاهرة التارٌخٌة -2

 .للتجرٌب اخضاعهاالتً ٌصعب 

 .المادة التارٌخٌة أكثر تعقٌدا -3

 .ال تخضع المادة التارٌخٌة للتجرٌب

ومكانٌة  زمانٌةالظواهر التارٌخٌة ٌصعب تعممً نتائجها ألنها ترتبط بظروؾ  -4

 .محددة

 تقوٌم األسلوب

 التارٌخً



 األسلوب

 الوصفً



 :تعرٌؾ األسلوب الوصفً -1

األسلوب الوصفً ٌعتمد على دراسة الظاهرة ووصفها وصفا دقٌقا وٌعبر عنها كمٌا 

أو كٌفٌا ، الوصؾ الكٌفً ٌصؾ الظاهرة وٌوضح خصائصها ، والكمً ٌعطٌنا وصفا 

 .كمٌا رقمٌا ٌوضح مقدارها أو حجمها ومقدار ارتباطها بالظواهر المختلفة

 

األسلوب الوصفً ال ٌقتصر استخدامه على المجاالت اإلنسانٌة ولكن أٌضا فً  -2

 .  مجال الظواهر الطبٌعٌة كوصؾ ظاهرة كٌمٌائٌة أو فلكٌة

 

 :وٌجب مبلحظة ما ٌلً -3

األسلوب الوصفً ال ٌقتصر على وصؾ الظاهرة وجمع المعلومات والبٌانات أ-

ولكن ال بد من تصنٌؾ المعلومات وتنظٌمها والتعبٌر عنها كمٌا وكٌفٌا وذلك 

 .لفهم طبٌعة العبلقة بٌن هذه الظاهرة والظواهر األخرى

ال ٌهد األسلوب الوصفً لوصؾ الواقع فقط ولكن للوصول الستنتاجات تسهم فً  -ب

 .فهم الواقع وتطوٌره

 مفهوم األسلوب

 الوصفً



 .الشعور بالمشكلة وجمع معلومات وبٌانات تساعد فً تحدٌدها-1

 .تحدٌد المشكلة وصٌاؼتها فً شكل سؤال أو أكثر -2

 .وضع الفروض كحلول مبدئٌة للمشكلة -3

 .وضع االفتراضات والمسلمات التً ٌتبناها الباحث فً دراسته -4

 .اختٌار العٌنة -5

 .اختٌار أدوات البحث -6

 .القٌام بجمع المعلومات المطلوبة بطرٌقة دقٌقة منظمة -7

 .الوصول للنتائج وتنظٌمها وتصنٌفها -8

 .تحلٌل النتائج وتفسٌرها واستخبلص التعمٌمات واالستنتاجات -9

 :أمثلة تطبٌقٌة

 (أسلوب وصفً.   ) دراسة ظاهرة التسرب الدراسً -1

 (أسلوب وصفً.) دراسة اتجاهات الطبلب للدراسة بالكلٌة -2

 (أسلوب وصفً.) دراسة  مشكبلت عمل المرأة بالمجتمع السعودي -3

 خطوات األسلوب

 الوصفً



 

 ما مصدر المعلومات  فً البحث الوصفً؟ المجتمع األصلً أم عٌنة منه؟:أوال

إذا كان المجتمع األصلً للبحث صؽٌرا  وعدد أفراده قلٌل ٌفضل دراسة كل أفراد  -1

المجتمع األصلً ، ولكن نتائج هذه الدراسة ال ٌمكن تعمٌمها إال على أفراد المجتمع 

 .الذي تناولته الدراسة وال ٌكون صادقا بالنسبة لباقً المجتمعات

 األصلىإذا كان المجتمع األصلً كبٌرا فٌختار الباحث عٌنة ممثلة من المجتمع  -2

 ضعً أمثلة من عندك؟ 

 

 كٌؾ ٌعبر عن النتائج؟ التعبٌر الكمً والتعبٌر الكٌفً؟:ثانٌا

 حسب طبٌعة الدراسة؟

دراسة المهام التدرٌسٌة لمعلم المرحلة األساسٌة؟ ٌمكن عرض النتائج  :1مثال

 كٌفٌا؟

دراسة تطور أعداد السكان فً العشر سنوات األخٌرة بالمملكة ؟ ٌمكن  :2مثال

 عرض نتائجها كمٌا؟

 

 قضاٌا خاصة بالبحث 

 الوصفً



 

 .مستوٌات الدراسات الوصفٌة: ثالثا

تختلؾ الدراسات الوصفٌة حسب مستوى عمقها  من حٌث جمع المعلومات 

واإلحصاء البسٌط ، أو الوصؾ البسٌط للظاهرة ، إلى تنظٌم العبلقات بٌن المعلومات 

 .، إلى دراسة أثر عامل معٌن على عامل معٌن آخر

 

 .دراسة اتجاهات الطبلب نحو الدراسة بالكلٌة : مثال

تكون أدنً مستوٌات الدراسات الوصفٌة وٌكون هدؾ الباحث الحصول على 

 .معلومات محددة عن الواقع

 .دراسة أثر المستوى الثقافً واالقتصادي لآلباء على تحصٌل أبنائهم : 2مثال

 .ٌحتاج لمستوى متعمق من المعلومات وتحلٌلها وتحلٌل العبلقات

 تابع قضاٌا 

 خاصة بالبحث الوصفً



 

 

وتشمل المسح المدرسً والمسح : الدراسات المسحٌة -1

 .االجتماعً، ودراسات الرأي العام 

وتشمل دراسات الحالة :دراسات العبلقات المتبادلة  -2

 .والدراسات المقارنة واالرتباطٌة

مثل دراسات النمو الطولً والمستعرض :الدراسات التتبعٌة  -3

 .واالتجاهات التتبعٌة
 

 أنماط الدراسات

 الوصفٌة



 

 المنهج التجرٌبً



 :فً األسلوب التجرٌبً -1

الباحث ال ٌتقٌد بالواقع إنما ٌحاول تشكٌله عن طرٌق إدخال تؽٌٌرات 

 .علٌه وقٌاس أثر هذه التؽٌٌرات

 :وٌمارس الباحث بالبحث التجرٌبً األسس التالٌة 

اإلجراءات التً سٌستخدمها إعداد  بهوٌقصد : بناء تصمٌم تجرٌبً  -أ

ضبط -الباحث الختبار فروضه، ومن هذه اإلجراءات، اختٌار العٌنة

 -تحدٌد مكان وزمان التجربة  -العوامل المؤثرة ؼٌر العامل المستقل

 .إعداد االختبارات

إحداث تؽٌر ما فً الواقع : اإلجراء الفعلً للتجربة وٌقصد بالتجربة  -ب

 .  ومبلحظة نتائج هذا التؽٌر 

 

 

 

 مفهوم المنهج 

 التجرٌبً



 :وٌعرؾ األسلوب التجرٌبً -1

 تؽٌر متعمد ومضبوط للشروط المحددة للواقع أو الظاهرة -1

موضوع الدراسة، ومبلحظة ما ٌنتج عن هذا التؽٌر من آثار فً هذا 

 .الواقع أو هذه الظاهرة

مبلحظة تتم تحت ظروؾ مضبوطة إلثبات الفروض  ومعرفة العبلقات  -2

 .السببٌة 

إدخال المتؽٌر التجرٌبً إلى الواقع وضبط : وٌقصد بالظروؾ المضبوطة

 تأثٌر العوامل األخرى

 .البحث التجرٌبً هو استخدام التجربة فً إثبات الفروض -3

 

 مفهوم المنهج 

 التجرٌبً



 :العوامل المؤثرة-1

 .كل العوامل التً تؤثر فً الموقؾ 

 :  العامل المستقل أو العامل التجرٌبً أو المتؽٌر التجرٌبً -2

 .هو العامل الذي نرٌد قٌاس تأثٌره على الموقؾ

 :العامل التابع أو العامل الناتج أو المتؽٌر الناتج  -3

 .هو العامل أو التؽٌر الذي ٌنتج عن تأثٌر العامل المستقل

 :ضبط العوامل -4

إبعاد تأثٌر جمٌع العوامل المؤثرة فً الموقؾ ما عدا العامل  بهاوٌقصد 

 .التجرٌبً

 

 

 مصطلحات البحث  

 التجرٌبً



 :المجموعة التجرٌبٌة -1

 .وهً المجموعة التً تتعرض للمتؽٌر التجرٌبً أو المستقل لمعرفة تأثٌره علٌها

 :المجموعة الضابطة -2

وهً المجموعة التً ال تتعرض للمتؽٌر المستقل أو التابع وتبقً تحت الظروؾ 

 .الطبٌعٌة وهً أساس للحكم ومعرفة النتٌجة

 :ضبط المتؽٌرات -3

ضبط  تأثٌر جمٌع العوامل المؤثرة فً المتؽٌر التابع ما عدا المتؽٌر التجرٌبً أو 

 .المستقل

 :وعملٌة الضبط تتم من خبلل

 العامل التجرٌبً تتم بطرٌقتٌن  المؤثرماعداضبط تأثٌر جمٌع العوامل : أوال 

المؤثرة جمٌعها والبقاء على التجرٌبً وذلك بالمجموعة عزل المتؽٌرات  -أ

 .التجرٌبٌة

بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ما عدا التجرٌبً تثبٌت جمٌع المتؽٌرات  -ب

 .على التجرٌبٌة فقط وهذا ٌسمً المجموعات المتكافئة

 الدراسة اجراءاتضبط : ثانٌا

 .بالزٌادة أو النقص مع رصد نتٌجة ذلك: التحكم فً مقدار المتؽٌر التجرٌبً -4

 

 

 

 

 مصطلحات

 مجموعات الدراسة



 

 

 تجارب معملٌة وتجارب ؼٌر معملٌة  -1

 : تجربة معملٌة 

 (  داخل المعمل وتكون أكثر دقة) وتتم فً الظروؾ الطبٌعٌة مثل

 :تجربة ؼٌر معملٌة

 .مثل إجراء  تجربة عن أثر التدخٌن على صحة اإلنسان 

 .تجارب تجري على مجموعة واحدة أو مجموعتٌن أو أكثر -2

 .تجارب طوٌلة وتجارب قصٌرة -3
 

   

   

 

 

 أنواع التجارب



 

 

 

 :أنواع التصمٌمات التجرٌبٌة

 .تصمٌم تجرٌبً باستخدام مجموعة واحدة -1

ٌعتمد على مجموعة واحدة تتعرض الختبار قبلً وبعدي وهو سهل 

االستخدام ، ولكن من عٌوبه  صعوبة إرجاع الفروق إلى المتؽٌر 

التجرٌبً ،فقد تتأثر درجات العٌنة باالختبار القبلً، أو قد ٌرجع التحسن 

 .فً أدائهم لعوامل أخرى مثل عامل النمو أو النضج 

 :ولكن ٌفٌد استخدامه فً الحاالت التالٌة

 .عندما ٌكون للعامل التجرٌبً تأثٌر قوي -1

 .  قصر مدة التجربة -2

 

  
 

 

 أنواع التصمٌمات

 التجرٌبٌة

المجموعة 

 االختبار البعدي االختبار القبلً التجرٌبٌة



 

 

 :المجموعات المتكافئة -2

ٌعتمد على جعل المجموعة الضابطة متكافئتٌن فً جمٌع الظروؾ فٌما 

عدا العامل التجرٌبً، وٌستخدم لتحقٌق المجموعات المتكافئة عدة 

 :أسالٌب منها

 .األسلوب العشوائً -1

كأن ٌحسب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات : األسلوب اإلحصائً -2

 .المعٌارٌة للعوامل المؤثرة

 .األزواج المتماثلة -3

 .أسلوب التوائم -4

 :أسلوب تدوٌر المجموعات -3

 عندما ٌرٌد الباحث تجرٌب أثر متؽٌرٌن على مجموعتٌن متكافئتٌن

مرة  وفأنه ٌعرض كل مجموعة على حده مرة للمتؽٌر التجرٌبً األول  

 .وٌحسب الفرق بٌن المتؽٌرٌن. للمتؽٌر التجرٌبً الثانً

 

 

 

 

 

  
 

 

 تابع أنواع التصمٌمات

 التجرٌبٌة



 

 

 :شروط ٌجب أن تراعً عند استخدام المنهج التجرٌبً

 

 استخدام قٌم متباٌنة للمتؽٌر التجرٌبً لمعرفة أثر هذا التباٌن -1

 .على المتؽٌر التابع

 :وبالنسبة للظواهر اإلنسانٌة -2

 .ٌحافظ على استمرارٌة دافعٌة المفحوصٌن

 عزل آي عوامل قد تؤثر فً نتائج التجربة

 .أن ٌقلل أثر االختبلط بٌن المجموعة الضابطة والتجرٌبٌة

 شروط ٌجب أن ٌراعٌها

 الباحث



 
 :الممٌزات

 .ٌستطٌع الباحث من تكرار التجربة أكثر من مرة للتأكد من صحة النتائج -1

 .ٌستطٌع الباحث التحكم فً العوامل وٌضبطها -2

 :العٌوب

 .للمجتمع األصلً ؼٌرممثلةٌصعب تعمٌم النتائج إال إذا كانت العٌنة   -1

التجربة ال تكتشؾ معلومات جدٌدة ولكن ٌثبت من خبللها معلومات أو عبلقات  -2

 .معٌنة

 .دقة النتائج تعتمد على دقة األدوات -3

 .دقة النتائج تعتمد على دقة ضبط العوامل المؤثرة -4

 .استخدام التجرٌب فً دراسة الظواهر اإلنسانٌة لصعوبات أخبلقٌة وفنٌة وإدارٌة -5

وفقا ألسلوب تحلٌل النظم فإن العبلقة بٌن المتؽٌرات متداخلة بشكل ٌصعب  -6

 .عزلها أو تثبٌتها 

تتم التجارب فً ظروؾ صناعٌة ولٌست طبٌعٌة مما تؤثر على استجابة  -7

 المفحوصٌن

 ممٌزات وعٌوب

 المنهج التجرٌبً



 

 المنهج االستشرافً



 مفهوم المنهج 

 االستشرافً
 

 

 

أ  َوػٍة  يُتاة   /جهد فكري ػهًً يتؼًق يبًُ ػهى يؤشرات كًٍة   ": هو -1

حسب طبٍؼ  يج ل اندراس ،  ٌاصد يُه انتُبةؤ مًسةتابم هة هر  يؼٍُة  يةٍ  ة ل 

 ".طرح احتً الت  مدائم تتف  ت فً درج  إيك ٍَ   قوع أي يُه 

  

يُهج ق ئى ػهى استاراء انً ضً   صوصٍ ته  فهى انح ضر  يؼطٍ تةه يةٍ :)-2

 (.أجم انتُبؤ مً  ًٌكٍ أٌ تكوٌ ػهٍه انًش هد انًستابهٍ  نهظ هر  انًدر س 

 

يُهج ق ئى ػهى استاراء انً ضً   صوصٍ ته  فهى انح ضر  يؼطٍ تةه )هو  -3 

 .يٍ أجم انتُبؤ مً  ًٌكٍ أٌ تكوٌ ػهٍه انًش هد انًستابهٍ  نهظ هر  انًدر س 

 تؼتًةةد اندراسةة ت االستشةةرافٍ  ػهةةى يؤشةةرات كًٍةة   كٍفٍةة  تةةرتبظ م   ضةة ع  

انسةةةك ٍَ   االقتصةةة دٌ   االجتً ػٍةةة   انسٍ سةةةٍ   انتؼهًٍٍةةة   ان ا فٍةةة   دراسةةة  

 ( .انؼ ق ت مٍُه  يً  ًٌكٍ يٍ مُ ء فرضٍ ت  تُبؤات نهًستابم



 مفهوم المنهج 

 االستشرافً

 

 

 

ولو تمعنا النظر لتلك التعرٌفات نجد أنها تشترك جمٌعها فً النقاط التالٌة  .

 :حول

المنهج أالستشرافً اجتهاد علمً منظم، ٌرمى إلى صٌاؼة مجموعة من -1

 .التنبؤات المستقبلٌة

 .المنهج االستشرافً جهد فكري مبنى على مؤشرات كمٌة ونوعٌة -2

 .المنهج االستشرافً منهج استقرائً-3

 

 :مراحل المنهج االستشرافً

 .رصد االتجاهات والمؤشرات -1

 .التوقع المستقبلً -2

 .اٌجاد البدائل المستقبلٌة  -3

 



 كتابة البحث

 –المراجع  –تقرٌر البحث ) 

 (تقوٌم البحث



 

 تقرٌر البحث: أوال



 تعرٌؾ تقرٌر

 البحث
 

 

 :تؼرٌف تارٌر انبحث

هو  صف ٌكتبه انب حةث نهجهةود انتةً مة نه   انتطةوات انتةً 

سةةهكه   انُتةة ئج انتةةً توصةةم إنٍهةة   ننةةء مؼةةد االَتهةة ء يةةٍ 

 .دراس ته 

  تارٌر انبحث هو ي  ٌُشر ػٍ انبحث  ٌادو نها رئ



 

 

 المقالة تقرٌر البحث

هو وسٌلة ٌستخدمها الباحث لئلعبلم  -1

عن بحثه من حٌث مشكلة البحث 

والفروض واإلجراءات والنتائج التً 

 توصل لها

ٌقوم فٌها الكاتب بمناقشة قضٌة أو  -1

موضوع معٌن ، ولٌس بحثا عن نتائج 

 وأدلة معٌنة

ٌسجل فٌه الباحث مشكلة معٌنة  -2

وفروض هذه المشكلة ومنهج بحثها 

والنتائج التً توصل لها إذا فهو ٌكشؾ 

 عن إضافة علمٌة جدٌدة

فٌها ٌعرض الكاتب قضٌة أو مشكلة  -2

ورأي الكاتب فٌها وتلخٌصا آلراء 

 .اآلخرٌن

ٌلتزم فٌه الباحث بقواعد فً كتابته  -3

 كالتقٌد بتوثٌق المصادر والمراجع

ال ٌتقٌد الكاتب بإثبات أو توثٌق  -4

 .مصادره ومراجعه

لؽة البحث المستخدمة فً كتابة  -4

التقرٌر واضحة دقٌقة بعٌدة عن المبالؽة 

وذلك ألنه ٌعتمد على .. مثل مطلقا ، أبدا

 أدلة ومؤشرات

 .قد ٌستخدم كلمات مبالؽة 



 

 

 المقالة تابع تقرٌر البحث

ال ٌستخدم فً البحث لؽة ضمٌر  -5

فعلت ولكن ٌستخدم قام  ـالمتكلم مثل قمت 

الباحث آي ٌستخدم ضمٌر الؽائب 

 .للموضوعٌة والدقة

ٌستخدم صٌؽة المتكلم قمت ، فعلت ،  -5..

 قابلت

ٌراعً الباحث الترابط والتسلسل  -6

والمنطقٌة فً عرض المشكلة وإثبات 

 فروضها والوصول للنتائج

وله شكل محدد فً إخراجه وتنظٌمه 

 وكتابة هوامشه

 

 .  ٌراعً الكاتب أسلوب التشوٌق   -6

ال ٌوجد مثل تلك القواعد الخاصة بتقرٌر 

 البحث



 :محتوٌات تقرٌر البحث

 :الصفحات التمهٌدٌة -1

 :وتشتمل على

اسم الجامعة والكلٌة، عنوان الدراسة، الدرجة التً : الصفحة األولى-

 .سٌحصل علٌها الباحث، واسم المشرؾ، والسنة المقدمة فٌها الدراسة

 .صفحة الشكر وتكون باختصار وؼٌر مبالػ فٌها: الصفحة الثانٌة -

. وٌبٌن فهرس األشكال والرسوم والدراسة وفصولها: فهرس الدراسة-

 .ولٌس باألرقام...  ج، ب،  أوٌتم تسلسلها بالحروؾ 

 

 :مقدمة البحث -2 

وٌعرض فٌها الباحث المشكلة وأهمٌتها وأسئلتها والمصطلحات 

 .األساسٌة وفروضها ومتؽٌراتها ، وهدؾ الدراسة وأهمٌتها

 محتوٌات تقرٌر

 البحث



 :خطة البحث وإجراءاته -3

 ٌوضح فٌه الباحث اإلجراءات التً استخدمها والمنهج

 .الذي اتبعه والعٌنة، واالختبارات أو األدوات التً استخدمها وكٌفٌة إعدادها 

 :نتائج البحث -4

وٌعرض فٌها النتائج اإلحصائٌة لبحثه وٌوظفها إلثبات فروضه ، مع تحلٌل ذلك 

 .ووضع تفسٌرات واضحة للنتائج التً توصل إلٌها

 :ملخص البحث -5

 .هو تقرٌر قصٌر ٌعرض كل مراحل البحث وال ٌحتاج فٌه الباحث لتوثٌق

 :توصٌات البحث ومقترحاته -6

وفٌه ٌقدم حلول أو توصٌات فً ضوء نتائج البحث مع اقتراح قضاٌا وموضوعات 

 بحثٌة أخري

 .مراجع البحث -7

وتشمل المواد واألدوات والمراسبلت التً أعدها الباحث وهً ال مبلحق البحث  -8

 .تعد جزء من البحث

 محتوٌات تقرٌر

 البحث



 ثانٌا كتابة مراجع البحث
 

 



 تبرز المراجع قٌمة البحث وتؤكد على اطبلع الباحث  -1

 .واتساع خبرته

 .توضح مدى حداثة المعلومات التً رجع لها الباحث وأحٌانا قدم المرجع ٌعد قٌمة -2

 .توفر قائمة المراجع الجهد والوقت لباحثٌن آخرٌن فهً تعد قٌمة علمٌة -3

 

 

 أهمٌة مراجع

 البحث



 :طرٌقة كتابة المراجع
 :رؼم اختبلؾ طرق توثٌق المراجع ولكن كلها ٌجب أن تحتوي على

 .اسم المؤلؾ

 .اسم الكتاب

 .رقم الطبعة والجزء

 .بلد النشر

 .دار النشر

 سنة النشر

 (.:داخل البحث أسفل الصفحة) كتابة المراجع فً الحواشً : أوال

 :الكتب -1

 .الصفحة.السنة.الناشر:بلد النشر.الجزء.الطبعة.اسم المؤلؾ،اسم الكتاب

دار : عمان.الثالثة عشرالطبعة .البحث العلمًذوقان عبٌدات، : مثال

 .5ص.2011.الفكر

 طرٌقة كتابة المراجع



 :الكتاب المترجم -2

 .الصفحة. السنة. الناشر.اسم المؤلؾ األجنبً، اسم الكتاب، المترجم، بلد النشر

 

 :الكتاب األجنبً -3

ولو فكرة من . P... الصفحة. السنة. الناشر. بلد النشر. اسم الكتاب . اسم المؤلؾ 

 PPأكثر من صفحة  

 :توثٌق المجبلت: ثانٌا

 :المجبلت العربٌة -1

( السنة: تارٌخ صدورها أو رقم العدد ) اسم المجلة . “ اسم الموضوع”. اسم الكتاب

 .الصفحة

 :مجبلت أجنبٌة -2

 .ص( السنة: العدد) اسم المجلة“ اسم الموضوع” . اسم الكاتب

 

 

 طرٌقة كتابة المراجع



 :األبحاث والرسائل العلمٌة: رابعا

 :الرسائل العلمٌة باللؽة العربٌة واألجنبٌة -1

الجامعة، السنة التً قدمت . درجة الرسالة“ موضوع الرسالة أو البحث“اسم الباحث

 .الصفحة. فٌها الرسالة

 

 :حاالت خاصة

 .ٌكتب جابر عبد الحمٌد وأحمد خٌري كاظم: إذا كان للكتاب مؤلفان -1

 .ٌكتب أحمد محمد ، نادٌة أحمد ، خٌري حسن: إذا كان للكتاب ثبلث مؤلفٌن -2

 .إذا كان أكثر من ثبلث مؤلفٌن ٌكتب األول وآخرون -3

 :خامسا كتابة المراجع بنهاٌة البحث

 تتبع نفس الخطوات ولكن بفروق فً المرجع األجنبً 

 ...ٌصبح بنهاٌة البحث   Arthur Blumberg:لو اسم المؤلؾ

Blumberg, Arthur 

 

 

 

 

 

 

 

 طرٌقة كتابة المراجع



 :وترتب قائمة المراجع على النحو التالً

 .ترتب أبجدٌا حسب المؤلؾ -1

إذا كان للمؤلؾ أكثر من كتاب ، ٌكتب بالمرة األولى ، وٌكتفً بعد ذلك  -2

 .بخط بدل االسم 

وضع قائمة بأسماء الكتب ، وأخرى الدورٌات ، وأخرى الرسائل  -3

 .العلمٌة

 .القائمة العربٌة والقائمة األجنبٌة -4

 
 

 

 

 

 

 طرٌقة كتابة المراجع



 معاٌٌر تقوٌم البحث: ثالثا
 

 



 معاٌٌر تقوٌم البحث

 العلمً

 

 

 

 :ػًهٍ  انتاوٌى تتضًٍ تاوٌى

 .تاوٌى يوضوع اندراس : أ ال

 .تاوٌى أسهوب اندراس : ث ٍَ 

 .شكم اندراس : ث ن   تاوٌى

 :تاوٌى يوضوع اندراس : أ ال

 فهُ ك يؼ ٌٍر نتاوٌى يشكه  انبحث  هً ناته  يؼ ٌٍر ا تٍ ره  انتً سبق ػرضه 

 .م نفصم ا  ل

 :تاوٌى أسهوب اندراس : ث ٍَ 

 .يؼ ٌٍر تحدٌد انًشكه  -1 تتضًٍ 

 .يؼ ٌٍر تتطٍظ إجراءات اندراس  -2           

 .يؼ ٌٍر تُفٍ  اندراس  -3            

 .يؼ ٌٍر تحهٍم انُت ئج -4             
كت مة   –تاسةٍى انفصةول  –تُظةٍى اندراسة  : ) تاةوٌى شةكم اندراسة : ث ن ة 

 انؼُواٌٍ
حجةى  – ضةوح انهةة  انؼرمٍة   صةحته   -ا  طة ء انًطبؼٍة  -تسةجٍم انًراجةغ

 .................(اندراس  يُ سب أو ال



 السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
 

 


