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 الفصل األول

 :ادللخص

كؽلثل البحث العلمي ظاىرة كاسعة االنتشار حيث يوظف يف سلتلف ادليادين ، كاجملاالت اليت تتطلب دراسة كثَت من 

ادلشكالت الًتبوية ك النفسية كالتدريبية ، ك االىتماـ ابلنتائج اليت ربققها ادلؤسسات الًتبوية ادلتخصصة كذلك من 

خالؿ ما تقدمو ادلؤسسات الًتبوية من برامج تربوية دراسية  ك تدريبية ، حيث ربدث ىذه الربامج تغَتات يف سلوؾ 

 .ادلتعلمُت ىذه التغَتات تتمثل يف التحصيل الذم ػلققو ىؤالء االفراد 

كيعد رلاؿ الًتبية البدنية كالرايضية من اخصب ىذه اجملاالت بل كاعلها على االطالؽ ، كذلك لالقباؿ عليو على 

ادلستول ادلهٍت كالًتكغلي ك ادلعوقات اليت تستحق اُف الدراسة كالبحث كفتح الباب اماـ الباحثُت كالدارسُت ذلذا اجملاؿ  

 .العداد دراسات كحبوث، للتغلب على ىذه ادلعوقات كحل ادلشكالت

كمت من خالؿ زلاضرات مشركع مذكرة تتناكؿ اىم اخلطوات الفكرية كادلنهجية دلشركع التخرج الذم يعترب عمل مبدئي 

حبيث تعترب خطة البحث كالتصميم دلشركع حبثو من  (ليسانس ماسًت دكتوراه )لطالب ابختالؼ مستوايت زبرجو 

خالؿ استعراض مشكلة كفرضية البحث كصوال للتحصيل االحصائي ، فمشركع مذكرة يعترب اذليكلة العامة كاخلطوط 

 .العريضة كاللبنة االساسية يف بناء البحث كىو الصلة العلمية ك ادلنهجية ادلبدئية بُت الطالب كادلشرؼ
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 :مقدمة 

 كالتقارير البحوث النتشار انظر كالتعدد، التنوع ىذا ك البحوث تقرير ةكتاب تنظيم يف  متعددة نظر كجهات توجد

 على طرأ الذم ادلستمر التحسن ك التطور ك ،جهة من كادلعاىد كاجلامعات العلم مراكز من كثَت يف كاسعا انتشارا

 ..أخرل جهة من احلديث العلم ىذا

 يكتب اف األعلية كمن  مشكلتو، حلل الباحث فعلو ما ةكدؽ بوضوح تبُت اليت الوثيقة دبنزلو البحث تقرير كتابو كيعد

 .كأمانو دبوضوعيو ادلشكلة دلعاجلو الرئيسية األبعاد ضلو مباشره كتوجهو فهمها، يسهل مقركءة بلغو

 سبيز أساسيو عناصر توجد فانو البحث، رلاؿ يف الباحث لطبيعة كفقا  ما حلد ؼلتلف البحث كتابو تنظيم اف كرغم 

 .خباصة كالدكتوراه ادلاجستَت حبوث ك بعامو البحث كتابو

 حبثو، كتابو يف يبدأ اف قبل الباحث على توجب متنوعة إطارات اك ظلاذج شكل يف األساسية العناصر تلك كتظهر 

 .يتبعها اليت العلمية اذليئة أك الكلية أك اجلامعة تقًتحو الذم النظاـ على التعرؼ

 من األكُف الفقرة من البحث قيد للمشكلة العامة الطبيعة ربدد البحوث ،كمعظم ادلشكلة ربديد يف عاده الرسالة كتبدأ

 للقارئ يقدـ أف الضركرم من يكوف  قدانو كطادلا كدقيقا، كامال ادلرحلة ىذه يف ادلشكلة كضع يكوف ال كقد  التقرير،

 ادلشكلة ربديد من بد فال ىذا كمع دقيق، ضلو على كربديدىا ،ادلشكلة كضع قبل كادلصطلحات ادلفاىيم من عددا

 .العامة صيغو يف ذلك كاف ،كاف

 الطالب بُت تبدأ العالقة أف ،كنوضح الطالب يتبعو الذم ادلعهد أك الكلية زبتاره الذم ادلشرؼ ابألستاذ كتبدأ 

 .حاصل شيء ادلعهد أك الكلية بو تقـو الذم ،فالعمل الكلية  قبل من لإلشراؼ يتعُت أف قبل ادلشرؼ كاألستاذ

 كأفكارا عديدة موضوعات األستاذ على الباحث عرض عندما قبل من كاألستاذ الباحث بُت بدأت العالقة الف 

 فقد  ادلوضوع، هبذا احمليطة الظركؼ عن كيرشده كيعمقها الفكرة لو يبلور اف إال ادلشرؼ األستاذ على فما كثَتة

 يف ادلوضوع اختيار الف فيو، سيبذؿ الذم اجملهود يستحق ال موضوعا يكوف ،كقد قبل من إجراؤه مت حبثا يكوف

  موضوعو، اختيار من يتمكن حىت عليو؛ كيقًتح ادلشرؼ األستاذ يوجهو أف مانع ال ،كلكن الباحث مهمة احلقيقة

 عالقتو ينسق كاف ادلشرؼ، ابألستاذ ةصل على يظل اف الباحث كاجب فمن عليو االتفاؽ ك ادلوضوع اختيار مت كمىت
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 كيعرؼ سباما مدل التقدـ كالتطور الذم ،ليظل األستاذ ادلشرؼ على علم اتـ ابخلطوات اليت ؼلطوىا الباحث بو،

 .ػلصل عليو

 االستفادة يفيد اف شيء كاىم القسم ذات من ليس كاف كلو حىت التخصص ذات يف األستاذ يكوف اف كغلب

 يف أنفسهم ادلشرفُت ةاالساتذ ؼلتلف كلكن اجلامعات، زبتلف ال الصدد ىذا ،كيف ادلختار ادلوضوع ذات يف الكبَتة

 .الواحدة الكلية يف كحىت ،الواحدة اجلامعة

 اخطأ، مدل ام اُف يدرؾ مث ، كتوجيهو أستاذه خربه من جدا يستفيد آلخر حُت من أستاذه يقابل الذم كالباحث 

 .أستاذه يريح الوضع ىذا ك ،أستاذه إبشراؼ ةنقط ةنقط العمل ينهي ألنو

 األستاذ يتعب فذلك منها فصوؿ أك كاملة ابلرسالة أييت مث ،طويلة فًته األستاذ عن الباحث بعد خالؼ على كذلك 

 إذا ك جوانبو، كل يعرؼ ألنو البحث على سريعة نظره إُف إال ػلتاج ال األستاذ ،الف فائدة دكف طويال كقتا أيخذ ك

 .كتوجيو نقد يبدل فسوؼ أبكؿ أكال عليو مرت

 ػلق ال ،كما مسؤكلية ةام يشاركو أستاذه اف يظن اف ينبغي كال حبثو، عن ادلسؤكؿ ىو النهاية يف كحده الطالب الف 

 التفاكت ؽلكن حىت كجهده، الباحث بركح تصبغ بل كفكره، كعلمو بركحو مسبوغا البحث ؼلرج أف ادلشرؼ لألستاذ

 .كاحد أستاذ إشراؼ ربت ادلواىب متفاكتو متعددكف ابحثُت يعدىا اليت البحوث بُت العادؿ

 غلب فاألستاذ ،اإلشراؼ عند األستاذ اقرىا لو حىت ما نقطو نقاش عند أستاذه عنو يدافع اف الباحث ينتظر ال كما

 الباحث مناقشو حقو من فليس ،للمناقشة البحث تقدًن على األستاذ كافق ،كطادلا كمشرفا شلتحنا كونو بُت يفرؽ اف

 .اإلشراؼ أثناء يف تعديلها غلب كاف أشياء يف

 ربت البحث إجراء كيفيو على يتدرب اف ىو للماجستَت األكؿ اذلدؼ اف الباحثُت لدل كاضحا يكوف اف كغلب 

 فيها يلـز اليت للدكتوراه للتحضَت الدراسة مواصلو يف لو دافعا ،ليكوف اجملاالت شىت يف متخصصُت ةاساتذ إشراؼ

 رلاؿ يف ةالعلمي ةالنهض يف ةمساىم ،ك للمجاؿ ةعلمية ضاؼإ  فيها يكوف كاف التجارب إجراء يف كاإلتقاف الدقة

 .زبصصو

 احلشرات تقف كما الزىور، على تقف فالنحلة ،النحلة مثل يكوف اف غلب انو الباحث يفهم اف غلب ذلك كعلى 

 اف تقرا شلا شيئا زبرج اف الباحث أيها تستطيع فهل شهيا، عسال الرحيق من ذبعل كحدىا النحلة كلكن كالطيور،
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 ابحثا كليست كالنحلة فلست تستطيع ال كنت ،كاف كالدراسة البحث دنيا تدخل اف جدير فأنت تستطيع كنت

     .ذبيده ال ما إُف تتجو اف الضركرم من كليس بو كتفيد ،اآلخركف فعل دبا تستفيد قارئ أنت إظلا،
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: مقدمة أو التقدمي أو التمهيد

إنو دلن األعلية دبكاف أف يبدأ الباحث مقدمة حبثو بعدة سطور من أسلوبو خلاص تكوف دبنزلة مدخل مناسب للتقدًن 

دلوضوع البحث، مث يبدأ الباحث بعد ذلك مباشرة يف موضوع البحث مع االستدالؿ يف ىذا اجلزء آبراء العلماء 

. كنتائج حبوث ملخصة عبارة عن سطر أك سطرين يف ادلقدمة كليست يف األحباث ادلتشاهبة

كعلى ذلك غلب على الباحث أف ينظم أفكاره على شكل فقرات كربتوم كل فقرة على فكرة كاحدة فقط مشركحة 

كمتناسقة يف سياؽ الفقرة عن طريق عدد من اجلمل اليت يكمل بعضها البعض مع مراعاة التماسك، كالربط بُت 

. الفقرات كبُت اجلمل

كغلب أف يعتٍت الباحث بقواعد اللغة حبيث زبلو الرسالة من األخطاء اإلمالئية كالنحوية أك اإلسهاب يف الشرح أك 

االختصار الشديد الذم ال يوضح ادلقصود منو القارئ كيراعي استعماؿ النقطة كالفاصلة كالسؤاؿ كل مكانو، ألف 

. كضعو يف غَت مكاهنا ردبا يؤدم إُف تغيَت ادلعٌت

كينبغي أف ربتوم ادلقدمة على سبهيد نظرم مناسب للقارئ كقد يستلـز ىذا عرض اتريخ ادلشكلة كاستعراض 

الدراسات ادلرتبطة هبا، كيف بعض احلاالت قد يكوف اإلطار النظرم للمشكلة مألوفان جدا كمعركفا عند أكالئك الذين 

. ػلتمل أف يقرؤكا ىذا البحث، حبيث يصبح من غَت الضركرم الكتابة عنو، اللهم يف صيغة إمجالية

ككثَتا ـ ينفق الباحث جهدا ككقت كبَتا يف مراجعة البحوث السابقة يف ادليداف، كمن ادلمكن إذا بذؿ فيها جهدا 

كبَتا ككتابة مقالة مستقل كنشره، قد يكوف مثل ىذا ادلقاؿ عمال مهما يف رلاؿ البحث، كيف ىذه احلالة ؽلكن أ 

يشار ابختصار يف التقرير أك الرسالة إُف ادلقاؿ، كيعد مرجعا أساسيا للبحث، كال يشتمل التقرير إال على لنتائج 

. ادلهمة ذلذا العمل كخالصتو

كينبغي أف يؤدم استعراض الدراسات إُف صياغة ادلشكلة صيغة كاملة، كإذ تضمنت ادلقدمة صياغة لنظرية معينة 

فيجب أف توضح ادلشكلة ابعتبارىا استنباطا من النظرية أك نتيجة ذلا، كينبغي على الطالب أف يكوف قد عرؼ كحدد 

. يف موضوع سابق مجع ادلصطلحات الالزمة لفهم كال من النظرية كادلشكلة كم صاغو الباحث

كال بد أف يشعر القارئ بعد انتهائو من ادلقدمة أبنو مهيأ سبما لفهم العرض كالتوضيح الذم يلي يف األجزاء التالية 

. لكيفية حل ادلشكلة
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كيستخدـ بدال من . إٍف..كشلا ىو جدير ابلذكر أف يوصي بعدـ استخداـ الباحث للضمائر الشخصية مثل أان، ضلن، 

. ذلك يرل الباحث

: مشكلة البحث

: اختيار مشكلة البحث

: عندما يريد الباحث أف ؼلتار موضوعا للبحث فإنو يسأؿ نفسو األسئلة التالية

 أين يستطيع أف أجد ادلوضوع اجليد الذم أريد أف احبثو ؟ .1

 ـ الذم أفكر فيو عند اختيار موضوع البحث؟ .2

 ما التعديالت الضركرية اليت علي أف أجرهبا بعد اختيارم ادلوضوع؟ .3

 ما ىي األىداؼ من األسئلة البحث كالفرضيات؟ .4

 كيف ابإلمكاف فحص ىذه األسئلة كالفرضيات؟ .5

 ما ىو كجو الشبو كاالختالؼ بُت األسئلة البحث كالفرضيات؟ .6

 كيف ؽلكن كتابة ادلقًتح ككيف ؽلكن عرضو؟ .7

 .الحظ الشكل والذي يتضمن ادلوضوعات ومقرتح البحث

ادلقًتح                                   معايَت اختيار ادلوضع 

 

 

jukl$ ugn  تعتمد على                                            

 

 

    تركيز ادلوضوع 

تطوير ادلقًتح                                         عندما يتم اختيار 

                                                          ادلوضوع

 صياغة المشكلة -

 أهمية الدراسة -

 األسئلة والفرضيات -

 التعريف اإلجرائي -

 الفرضيات -

 حدود الدراسة -

 الدراسات السابقة -

 الزمن -

 الموازنة -

 االهتمامات لشخصية -

 األهمية -

 حداثة الموضوع -

 الوقت المطلوب -

 الصعوبات -

 التكلفة -

 االهتمامات لشخصية -

 األهمية -

 حداثة الموضوع -

 الوقت المطلوب -

 الصعوبات -

 التكلفة -

 موضوعات بحثية -

 المناخ الصفي -

 الوسائل التعليمية -

 الغدارة الصفية -

 طرائق التدريس -

 النمو -

 التقويم -

 االتصال -

 اإلشراف -

 العالقة العامة -

 الخدمات النفسية -

 الرياضة -

 الطلبة -
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ادلوضوع ومقرتح البحث  (3)          شكل 

كغلب أف يتم تنقيحو ألف ادلوضوعات تكوف يف البداية كبَتة، كقد تكوف صغَتة كغامضة أك معقدة، إذف غلب أف 

. ػلدد حجم ادلوضوع يف البداية

. كبعدىا يتم الًتكيز على التوضيح دبا يف ذلك ادلتغَتات كمن ستشملهم الدراسة

. كيتبع ذلك كضع األسئلة كالفرضيات اليت توجو البحث كتقود إُف النتائج الناجحة

. كعندما تتم ىذه اإلجراءات نستطيع القوؿ اف موضوع البحث قد أصبح اآلف يعرؼ دبشكلة البحث

: مصادر ادلشكالت

: ادلصادر اليت تساعدان يف اختيار ادلشكلة  ىي ادلصادر التالية

 القراءة كذلك من خالؿ قراءة الكتب كادلقاالت ذات الصلة دبوضوع اىتماما، فتربز لدينا األسئلة كتلوح يف  .1

 .(أم مرحلة احلس ابدلشكلة)أذىاننا شلا ػلملنا على دراستها كاحلصوؿ على إجابة ذلا، 

 .اخلربات األكادؽلية كذلك من خالؿ احملاضرات كالنقاش داخل الصف، كطرح ادلشكالت الواجب دراستها .2

اخلربات اليومية، فنحن نكتسب خربات جديدة يوميا، فاحلياة ديناميكية لذا فهناؾ أسئلة كثَتة ؽلكن أف نكوهنا  .3

 .من خالؿ خرباتنا كتستحق االستقصاء، فسقوط التفاحة على األرض ىو الذم جعل نيوتن يكتشف قانوف اجلاذبية

 . التعرض للمواقف ادليدانية كالزايرات ادليدانية، كالتدريب ذبعل الفرد يواجو مشكالت تستدعي حلوال معينة .4

االستشارات كذلك من خالؿ البحث مع األخصائيُت كالباحثُت كاإلداريُت كرجاؿ األعماؿ بعض ادلشكالت اليت  .5

 .تستحق أف تبحث كيوضح ذلا حلوؿ

عصف الدماغ كذلك من خالؿ األسئلة العميقة اليت تثار من قبل رلموعة لديها اىتمامات معينة تطور أفكارا  .6

 .جديدة حوؿ مشكالت معينة

 .البحث إذ أف احبث يف مشكلة معينة ؽلكن أف يقًتح البحث يف مشكالت أخرل .7

قد أتيت إُف ذىن الفرد أفكارا جديدة تساعده على احلدس كيرل دكانلد كآخركف أف مصادر ادلشكلة يف : احلدس .8

 :البحوث لنوعية كالكمية ىي

 .اخلربة -1
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 .النظرايت -2

 .األدب ذك الصلة -3

 .(مثل حقوؽ اإلنساف، كاحلقوؽ ادلدنية للمرأة كغَته)مصادر غَت تربوية  -4

: معايري اختيار ادلشكلة

: إف معايَت اختيار ادلشكلة البحثية زبضع جملموعتُت من العوامل ىي

 .رلموعة العوامل الداخلية أك العوامل الشخصية -

 .رلموعة العوامل اخلارجية -

وتتكون العوامل الداخلية من 

: اىتمامات الباحث -

كفاءة الباحث  -

 (ادلالية كالوقت)مصادر الباحث  -

: أما العوامل اخلارجية فتتكون من

 .قابلية ادلشكلة للبحث -

 .اجلدكل -

 .أعلية ادلشكلة كمدل إحلاحها -

 .أصالة ادلشكلة كجدهتا -

 .الوسائل ادلتوفرة -

 .مدل أعلية كعالقتنا ابجملتمع -

 .األشخاص ادلشاركُت يف البحث -

أما خبصوص اىتمامات الباحث فيشًتط أف ربظى ادلشكلة ابىتمامات الباحث كأف تشكل ربداي ابلنسبة لو، كأف 

اىتمامات الباحث لوحده ال تكفي فالبد أف تتوفر لديو الكفاءة للتخطيط كتنفيذ الدراسة، كأف تتوفر لديو القدرة 
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للتعامل مع ادلشكلة، إذ غلب أف ؽلتلك ادلعرفة يف موضوع الدراسة، ككذلك الدراسات ذات الصلة، ابإلضافة إُف 

. اإلجراءات اإلحصائية

أما فيما يتعلق ابدلصادر الذاتية للباحث فعليو أف يدرس موازنتو إذ كاف سيجرم البحث على نفقتو اخلاصة، فإذا كاف 

البحث يتطلب نفقات أكثر شلا ىو راصد لو فإنو لن يتمكن من إكماؿ عملو، إال إذا حصل دعم خارجي، كما غلب 

. على الباحث أف يقدر الوقت إلهناء العمل

ككما أسلفت فادلشكلة غلب أف تكوف قابلة للبحث كادلقصود ىو أف صلد أجوبة على األسئلة ادلطركحة كذلك من 

خالؿ أدكات الدراسة ادلستخدمة كادلالحظة أك أية معلومات توفر لنا اإلجابة كعلينا أف ندرؾ أف بعض األسئلة ال 

. ؽلكن أف تتوفر ذلا اإلجابة من خالؿ ادلعلومات فقط، إذ فقد تتضمن عناصر متعلقة ابلقيم مثاؿ

أسئلة تتضمن جونب قيمة، )ما ىو التقدير الذم ضلصل عليو من ترقية ادلوظفُت؟ أك ما ىي العدالة اليت نتوخاىا ذلم 

. (قد يكوف من الصعوبة إغلاد أجوبة ذلا

إف ادلشكلة ادلراد دراستها غلب أف تكوف مهمة كذات أكلوية كيفًتض أف تكوف جديدة كَف تتم دراستها من قبل، كىذا 

يعٍت أف ال نتعرض ذلذه ادلشكالت من زكااي سلتلفة كخاصة يف العلـو اإلنسانية، إذ أف التكرار أحياان يؤكد لنا صدؽ 

 .النتائج يف مواقف متعددة

: ونستطيع تلخيص معايري اختري دلشكلة على النحو التايل

فادلشكلة يفًتض أف تثَت اىتماـ الباحث كأف تشكل ربداين ابلنسبة لو، إذ يدكف االىتمامات : اىتمامات الباحث .1

كالفضوؿ ادلعريف ال يستطيع الباحث ادلثابرة كالعمل الدءكب، حىت أف ادلشكلة الصغَتة أف تكوف سببا النقطاع عن 

 .الدراسة أك الكتابة، كأف اىتمامات الباحث تعتمد على خلفية الًتبوية كخرباتو كجديتو كحساسيتو

إف اىتمامات الباحث لوحدىا ال تكفي إذ ال بد أف يكوف الباحث كفؤا حىت يستطيع أف يدرس : كفاءة الباحث .2

ادلشكلة اليت يريد أف يكتب حوذلا، ككذلك غلب أف توفر لديو ادلعرفة الكافية يف ادلوضوع ككذلك ادلنهجية كالطرؽ 

 .اإلحصائية ادلناسبة

دبا يف ذلك تكلفة البحث فإف َف يكن لديو التمويل ادلاِف الكايف فإف ذلك سيعيق عملو، : ادلصادر الذاتية للباحث .3

 .إال إذا حصل دعم ما ماِف خارجي كابإلضافة إُف التمويل ادلاِف الوقت ادلتوفر للكتابة
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إذ انك لو مشكلة حبثية تتضمن سؤاال أك عدة أسئلة، كليس كل سؤاؿ ؽلكن أف : أف تكوف ادلشكلة قابلة للبحث .4

يكوف مشكلة عملية، كِف يكوف السؤاؿ حبثي غلب أف يكوف قابال للمالحظة أك قابال جلمع ادلعلومات حوؿ من 

مصادر مجع ادلعلومات، فكثَت من األسئلة يصعب إجابتها على قاعدة ادلعلومات لوحدىا، فكثَت منها يتضمن قيما 

 .يصعب قياسها

 .إف البحث يفًتض أف يركز على ادلشكالت ذات األعلية كالطارئة:  أعلية ادلشكلة  .5

يفًتض أف تتميز ادلشكلة اليت يراد حبثها ابحلداثة كاألصالة، إذ ال يوجد مربرا لدراسة مشكلة مت : احلداثة كاألصالة .6

 .دراستها من قبل اآلخرين

كىذا ال يعٍت أف اإلعادة ليست ضركرية، إذ أف اإلعادة يف العلـو االجتماعية تلزمنها أحياان من أجل أتكيد الصق يف 

 .  مواقف سلتلفة

 :أف يكوف البحث عملي كلكي يتحقق ذلك غلب مراعاة ما يلي .7

 توفر أدكات القياس -

 أف تتوفر الرغبة لدل األشخاص ادلراد مقابلتهم -

 .أف تتم الدراسة يف الوقت احملدد -

: ما ىي خصائص ادلشكلة

إف اختيار ادلشكلة يعد كاحدا من أصعب اخلطوات يف كتابة البحث كعندما تصاغ ادلشكلة علينا أف نراعي النقاط 

: التالية

 أف تسأؿ عن العالقة بُت متغَتين أك أكثر .1

 أف تصغ بطريقة كاضحة كغَت غامضة .2

 ....".أف تصاغ على شكل سؤاؿ أك هتدؼ ىذه الدراسة إُف  .3

 .أف ال سبثل موقف أخاليف .4

إذف نستطيع القوؿ أف اختَت مشكلة البحث ادلناسبة ىي يف طرح أسئلة جيدة، ىذه األسئلة اليت يفًتض أف تكوف 

مناسبة كىامة ابلنسبة احملتوايت البحث، كيفًتض أف ؼلتار الباحث مشكلة حبثية لديو اىتماـ هبا كاف يتوفر يف حبثو 
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األصالة علما أبف األصالة دبفهومها الكامل اندرة، كلكن ؽلكن أف تكوف الدراسة استكماال دلوضع معُت، كعلينا أف 

ندرؾ أف ليس مجيع ادلشكالت يف الًتبية قابلة للبحث، فبعضها لو طبيعة فلسفية ؽلكن أف تتم مناقشتها كليس حبثها، 

كحىت لو كنت ادلشكلة قابلة للبحث فعلينا أف نسأؿ أنفسنا ىل احلصوؿ على ادلعلومات سيكوف سهل ادلناؿ أـ ال ؟ 

ككذلك توفر ادلصادر كالتسهيالت كغَتىا، فاختيار ادلشكلة البحثية يتضمن القراءة كالكتابة كالنقاش، كصياغة ادلفاىيم 

. كغَتىا

: معايري اختيار موضوع الدراسة

: إذ اخًتت موضوع الدراسة فإف عليك أف تسأؿ األسئلة التالية

 ىل يوجد إشراؼ جيد؟ .1

 ىل موضوع الدراسة يثَت االىتماـ؟ .2

 ىل ؽلكن إهناء ادلوضوع يف الوقت احملدد؟ .3

 ىل األجهزة الضركرية متوفرة؟ .4

  ىل الدراسة قابلة للتحقيق ؟ .5

 ىل ادلشكلة تستحق الدراسة ؟ .6

: صيغة ادلشكلة

قد تكوف ادلشكلة اليت مت اختياره للبحث غامضة كغَت معركفة كقد يكوف اجلواب غَت معركؼ أحياان، لذا فإف 

ادلشكلة غلب أف يتم تعريفها كصياغتها، كىذه عملية ليست سهلة، إذ يتطلب ذلك قراءة مكثفة حوذلا من أجل 

. فهمها كتوجيو األسئلة إُف اآلخرين ذكم اخلربة يف رلاذلا

: ما ىو ادلقصود ابلصياغة

إف الصياغة تعٍت ربويل ادلشكلة البحثية إُف سؤاؿ حبثي إذ يكوف االىتماـ بتحديد ادلشكلة البحثية، كدلاذا ستتم 

. دراستها ؟ فالصياغة غلب أف تتضمن ماذا، كدلاذا، ماذا يريد الشخص أف يعرؼ

: تشمل عمليات الصيغة ما يلي: عمليات الصياغة

 .فالعنواف ىو احملور األساسي للدراسة كىو يعكس قصد الباحث، كعلى ماذا سَتكز يف دراستو: تطوير العنواف .1
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بناء النموذج أك اإلطار ادلفاىيمي للدراسة، كذلك من خالؿ القراءة حوؿ ادلشكلة ادلراد حبثها، إذ يدكف القراءة  .2

 .ادلعمقة ال يستطيع الباحث أف يفهم طبيعة ادلشكلة أك يستوعبها

إف األىداؼ منبثقة من اإلطار ادلفاىيمي، كما ؽلكن أف تسعى األىداؼ لوصف أك : التعريف هبدؼ الدراسة .3

توضيح أك ربليل العالقة السببية بُت متغَتين كتشَت إُف النتائج ادلتوقعة من الدراسة، كؽلكن أف تصاغ األىداؼ جبمل 

 .أك أسئلة

. مثاؿ على صياغة األىداؼ على شكل مجل

: هتدؼ ىذه الدراسة إُف (تدين اإلنتاجيات العلمية لدل أعضاء ىيئة التدريس): العنواف

 .التعرؼ على العوامل الرئيسية اليت تقف كراء قلة اإلنتاجية العلمية لدل أعضاء ىيئة التدريس .1

 .كضع إسًتاتيجية معينة لتحسُت اإلنتاجية .2

: أما إذا صيغت األىداؼ على أسئلة فتكوف على النحو التاِف

 ما ىي العوامل اليت تؤثر على قلة اإلنتاجية؟ .1

 ما ىي االسًتاتيجيات الواجب استخدامها لتحسُت اإلنتاجية؟ .2

. فالبحث الناجح يستطيع اإلجابة على مصل ىذه األسئلة

 .كضع أسئلة استقصائية إذا من ادلمكن أف نصيغ من األسئلة الرئيسية أسئلة فرعية .3

 .الفرضيات ىي زبمينات ذكية: صياغة الفرضيات .4

كىذه الفرضيات يتم فحصها يف العادة، فهي غما فرضيات كصفية أك أهنا تظهر لنا العالقة بُت ادلتغَتات فهي هتدؼ 

إُف اإلجابة على األسئلة البحثية، كىي تقرر ما ىي احلقائق اليت نبحث عنها كما ىي اإلجراءات البحثية الواجب 

استخدامها، فالفرضيات ادلعقولة ربتاج منها إُف مالحظة دقيقة، تفكَت انقد، خياؿ كاسع، رؤاي كاستبصار، ككذلك 

معرفة كاسعة ابدلوضوع ادلراد دراستو، فصيغة الفرضيات يعّد أمرا ىاما يف كتابة البحوث بشىت أنواعها كالفرضيات ؽلكن 

. أف تقيم كلكن بعد فحصها

 

 



13 
 

 :الفروض 

 : غلب مراعاة اآليت عند صياغة فرصية البحث 

كقبل اجراءات البحث كمكاهنا ادلنطقي بعد مراجعة البحوث ،غلب اف تصاغ بعد مراجعة الدراسات ادلرتبطة  .1

 .نظرا الهنا تؤسس على خالصة نتائج كتطبيقات كاستخدامات الدراسات ادلرتبطة،ادلرتبطة 

 .غلب اف ربدد الفرضيات بدقة ككضوح .2

 .غلب اف تكتب الفرضية بطريقة موجزة  .3

 .غلب اف توضح الفرضية العالقة ادلتوقعة بُت متغَتات البحث .4

 .اف تكوف الفرضيات منطقية يف صياغتها .5

 .غلب اف تكوف الفرضيات شاملة على عناصر ادلشكلة كغلب التحقق دائما من جدكاىا كصالحيتها .6

ينبغي اف تكوف الفرضية قابلة لالختبار كالقياس ادلوضوعي للتحقق من صحتها كذلك من خالؿ فًتة معقولة  .7

اك مناسبة من الوقت مثاؿ لذلك الفرضية اليت تشَت إُف اف الناشئُت الذين ػلققوف مستوايت عالية يف بعض 

االختبارات ادلهارية سوؼ ػلققوف مستوايت عالية يف البطوالت الدكلية مثل ىذا االختبار ػلتاج لوقت 

 .طويل 

 :ومن شروط الفرضية العلمية مايلي 

 .غلب اف تعتمد الفرضيات العلمية على ادلالحظة كالتجريب  .1

غلب اف تكوف الفرضيات خالية من التناقض ام غلب على الباحث اف يبدأ بنقدىا كسبحيصها فاذا تبُت لو  .2

 .خطئو تقل نسبة اليقُت البحثي 

 .غلب اال تتعارض الفرضية مع احلقائق اليت قررىا العلم بطريقة ال تقبل الشك  .3

 . من الواجب اف ربدد الفرضية على ىيئة قضية كاحدة ؽلكن التحقق من صدقها ابدلالحظة اك التجربة .4

                 كمن كجهة نظرم اف توضع الفرضيات يف الفصل الثالث كذلك نظرا العلية االطالع على االطر 

ادلرجعية كالدراسات السابقة يف زايدة ادلعارؼ كتقنية االذباه البحثي من حيث االتفاؽ كاالختالؼ بُت ادلدارس 

 .ادلتعددة 
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ىل صياغة الفرضيات ضرورية أم ال ؟ 

إف الفرضيات جيدة كىي توجو البحث يف االذباه الصحيح، إال أف كتابة الفرضيات ليست دائما مطلوبة، إذ أف 

األسئلة اليت تبحث عن احلقائق ال ربتوم على مشكالت كابلتاِف ال حاجة لوضع فرضيات ككذلك احلاؿ للتحليلية 

. كالتجريبية فصياغة الفرضيات تعد امرأ علا من أجل أف توجو البحث

: أنواع الفرضيات بتصنيفات عديدة منها

 .ىناؾ تصنيف حسب كظيفتها ىي أما كصفية أك إلغلاد العالقة بُت ادلتغَتات -

 .ىناؾ تصنيف آخر يتحدث عن فرضيات عاملة أك صفرية أك إحصائية -

 .تصنيف اثلث يتحدث عن مستول اإلطالؽ كمنها الوصف البسيط كادلنطقي كادلطلق -

. كبشكل عاـ نستطيع القوؿ أف ىناؾ فرضيات معقولة كفرضيات معقدة، كفرضيات ربليلية

فالفرضية الوصفية تصف خصائص ادلتغَتات كاحلجم كالتوزيع كادلتغَت ؽلكن أف يكوف فردا أك منظمة أك موضوع أك 

: حادث مثاؿ

. معدؿ البطالة لدل طلبة اآلداب ادلتخرجُت أكثر منو لدل طلبة كلية التجارة

أما الفرضيات اليت تتحدث عن العالقة فهي تصف العالقة بُت متغَتين فالعالقة ؽلكن أف تكوف اغلابية كؽلكن أف 

: تكوف سلبية أك عالقة سببية مثاؿ

 .كلما قل االحًتاؽ النفسي لدل العاملُت يف ادلصنع كلم زادت اإلنتاجية -

. كىناؾ الفرضية السببية إذ أف التغَتات يف احد ادلتغَتات يتسبب أك يعود إُف التغَت يف دلتغَت الثاين

. أما الفرضية العاملة فتوضع عند التخطيط للمشكلة كال تكوف زلددة يف البداية كزبضع للتعديل فيما بعد

. ككذلك النظرية الصفرية كىي تستخدـ الختبار الداللة اإلحصائية

: كىي تالءـ التحليل اإلحصائي مثاؿ

. ال توجد ىناؾ عالقة بُت التحصيل كاالبتكار

: كىناؾ أيضا الفرضية اإلحصائية كنستخدـ فيها العينة كخاصة يف البحوث الكمية مثاؿ

. (ب)اكرب من اجملموعة  (أ)اجملموعة 
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أما الفرضية البديهة فهي سبثل أفكار معقولة مثاؿ اجلنود الذم أيتوف من طبقة راقية يف اجملتمع أقل تكيفا من أكلئك 

. الذين أيتوف من طبقة فقَتة

. كأخَتا الفرضية التحليلية كىذه الفرضية تتحدث عن مستول عاؿ من اإلطالؽ

. كهتتم ابلعالقة بُت ادلتغَتات

كما نستطيع القوؿ أف الفرضيات تنبأ ابحلوادث كالفركؽ بُت اجملموعات كالعالقة بُت ادلتغَتات كيصنفها البعض إُف 

: ثالثة أنواع ىي

 :مثاؿ. ألهنا تشَت إُف اذباه النتيجة: الفرضيات ادلوجهة  . أ

سيظهر الطلبة ذكم مفهـو الذات ادلنخفض كالذين يراجعوف ادلرشد ادلدرسي ربسنا يف اذباىاهتم ضلو ادلدرسة، 

. فالفرضية تشَت إُف التحسن كىذا اذباه اغلايب

 .أم أف الفرضية تشَت إُف التغَت كلكن دكف ذكر اغلابية أك سلبية: الفرضيات غَت ادلوجهة . ب

: مثاؿ

. سيطهر الطلبة ذكم مفهـو الذات ادلنخفض كالذين يراجعوف ادلرشد ادلدرسي تغيَتا يف اذباىاهتم ضلو ادلدرسة

أم أف ىذه مجيعها ليست )فالفرضية ىنا ال تشَت إُف أتثَت ػلصل أك إُف فركض أك إُف عالقات : الفرضية الصفرية. ج

. (موجودة

: مثاؿ

. ال يظهر الطلبة ذكم مفهـو الذات ادلنخفض كالذين يراجعوف ادلرشد ادلدرسي أم تغيَت يف اذباىاهتم ضلو ادلدرسة

: ربديد الفرض كأسئلة البحث أك الفرضيات

: ىناؾ أربعة أشكاؿ ربدد البحث كىي

 .غرض الدراسة .1

 .أسئلة الدراسة .2

 .فرضيات الدراسة .3

 .أىداؼ الدراسة .4
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تعد فقرة غرض الدراسة من أىم فقرات البحث ألهنا تصف ما يهدؼ إليو البحث ألهنا تصف ما يهدؼ إليو البحث 

. بشكل عاـ، كتوجو الباحث يف مجع البياانت كعرض النتائج، كيصاغ غرض الدراسة عادة يف مجلة أك مجلتُت

كتستخدـ يف البحث الكمي كالنوعي كمثاؿ على ذلك 

..." الغرض من ىذه الدراسة ىو " 

. أما أسئلة الدراسة فإهنا تقلص غرض الدراسة إُف أسئلة زلددة حىت يتمكن الباحث من اإلجابة عليها مثاؿ

ىل يؤثر اإلشراؼ األكادؽلي على زايدة أداء الطالب؟ 

كخبصوص فرضيات الدراسة فإهنا أيضا تعمل على توجيو البحث كتنبأ إبغلاد العالقة بُت ادلتغَتات، فهي زبمينات 

: ذكية مثاؿ

، أما "الطلبة الذين يتلقوف اإلرشاد من قبل ادلرشد يف ادلدرسة نتائجهم أعلى من أقراهنم الذين ال يتلقوف اإلرشاد" 

أىداؼ البحث فادلقصود منها ربديد األىداؼ اليت ينوم الباحث ربقيقها، كتستخدـ األىداؼ عادة يف البحوث 

: الكمية أكثر منها يف البحوث النوعية، مثاؿ هتدؼ ىذه الدراسة إُف ما يلي

. النظرية البحثية، النظرية اإلحصائية:  أف الباحث يستخدـ نوعاف من الفرضيات علا كريلنجركيرل 

أما النظرية البحثية فتبحث يف النتائج ادلتوقعة دلتغَتات الدراسة، مثاؿ كلما زاد العقاب يف ادلدارس االبتدائية، كلما 

: نقص التحصيل كابدلقابل فإف النظرية اإلحصائية فيعرب عنها دبصطلحات كمية مثاؿ

 ال يساككف مع Aإف متوسط التحصيل اجملتمع الدراسة ادلكوف من طلبة الصف الثالث كالذين يتعلموف ابلطريقة 

. Bمتوسط ىؤالء الذين يتعلموف ابلطريقة 

: مصادر الفرضيات

: ؽلكن أف تصغ الفرضيات من عدة مصادر أعلها

 .النظرية كتعد ىي ادلصدر الرئيسي للفرضيات .1

 .ادلالحظة .2

 .اخلربات الشخصية .3

 .نتائج الدراسة .4
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 .الثقافة .5

 .ادلعرفة .6

إذف نستطيع القوؿ أف النظرية تشكل مصدرا من ادلصادر الرئيسية للفرضية، فهي توجو البحث من خالؿ ما يطلق 

عليو االستنباط ادلنطقي، كم أف الفرضية ؽلكن أف أتيت من ادلالحظة، أم من خالؿ مالحظاتنا لسلوؾ معُت، كما أف 

اخلربات الشخصية تعد مصادر آخر للفرضيات مثل قصة نيوتن كسقوط حبة التفاح، كال ننسى أعلية نتائج الدراسات 

. يف مساعدتنا على صياغة الفرضيات فإف ذلك من شأنو إعادة النظر يف النظرايت

 ما ىي وظيفة الفرضيات ؟ 

 أهنا توجو البحث الواجهة الصحيحة .1

 .ربدد مصدر ادلعلومات كمدل حاجتنا إليها .2

 . ربدد نوع البحث ادلناسب للدراسة .3

 .ربدد ما ىي أكثر التكنيكات مناسبة للتحليل .4

 .تشكل جزءا من النظرايت عندما يتم فحصها .5

:  كآخركف أف الغرض من النظرايت ىودوانلدكيرل 

تعمل الفرضيات على مجع ادلعلومات معن لتمكن من توضيح الصورة عن كيفية ارتباط ادلتغَتات ببعضها البعض  .1

كبتكامل ادلعلومات اليت ترتكز على اخلربة كاألدب الًتبوم كالنظرية، يضع الباحث الفرضيات اليت تزكدان ابلتنبؤ أك 

 .احلل األفضل للمشكلة

إف فحص الفرضيات يعطي الباحث اجملاؿ لتصديق النظرية أك عدـ تصديقها من خالؿ البياانت العديدة الكثَت  .2

 .من الدراسات، كىي ىذه احلالة فإف ادلعرفة تزداد كتًتاكم

 . توجو الفرضيات البحث .3

 . تزكدان الفرضيات إبطار لوضع تقدير عن نتائج الدراسات .4
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: خصائص الفرضية اجليدة

: من خصائص الفرضية اجليدة ما يلي

كضوح ادلفاىيم من ادلفركض أف تكوف مفاىيم النظرية كاضحة كمفهومة، كذلك من خالؿ تعريف ادلفاىيم تعريفان  .1

 .إجرائيان 

 .أف تكوف الفرضية زلددة كتوضح العالقة ادلتوقعة بُت متغَتات الدراسة .2

أف تكوف قابلة للقياس كالفحص كأف ال تتضمن أحكاما قيمية، كأف توفر اإلمكانية جلمع الدالئل االمربيقية  .3

 .لفحص النظرية

أف يكوف للفرضية عالقة بنظرية، فالعلم تراكمي يضيف إُف احلقائق ادلوجودة من حقائق كنظرايت، كال يتطور  .4

 .العلم إذا كانت الدراسات منفصلة عن جسم ادلعرفة

 .أم أف الفرضية يفًتض أف تكوف متسقة من زاكية منطقية: االتساؽ .5

 .يفًتض يف الفرضية أف تكوف خالية من األحكاـ القيمية كما ذكرت سابقان، كأف تتسم ابدلوضوعية: ادلوضوعية .6

 .يفًتض أف تكوف الفرضية بسيطة كأف يكوف لدل الباحث القدرة على االستبصار:  البساطة .7

: معىن النظرية

كيعرؼ البعض اآلخر  (احلقائق)النظرية ىي رلموعة من ادلفاىيم ادلتداخلة كالتعريفات اليت تفسر كتتنبأ ابلظواىر 

النظرية على أهنا رلموعة التنظيمات اليت ربدد العالقة السببية بُت ادلتغَتات، كتبدأ النظرية كأفكار ربكمها ادلعايَت 

: التالية

 .غلب أف تكوف ىذه األفكار منسجمة كال يوجد تعارض بينهما -

 .غلب أف تكوف مًتابطة -

 .أف تكوف شاملة حبيث تغطي الظاىرة ادلدركسة -

 .أف يكوف ىنالك إمكانية لفحصها من خالؿ البحث -

. كىذه األفكار يتم ذبميعها أحياان على شكل أطر مرجعية أك طرؽ معينة
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: مكوانت األفكار النظرية

: تتضمن األفكار النظرية يف العلـو اإلنسانية ما يلي

 .األفكار كاالفًتاضات حوؿ جوانب معينة يف احلياة، كىذه األفكار َف يتم فحصها بعد .1

 .أطر مرجعية تعمل على التعريف ابحملاكر الرئيسية للحياة االجتماعية اليت ستخضع لتدقيق فعلي .2

 .ادلفاىيم مثل الدافعية كاحلرية .3

 .ادلتغَتات مثل الداخل كادلستول التعليمي .4

 .مقًتحات .5

 .لنظرية كتتضمن ادلكوانت ادلذكورة .6

: النظرية مقابل احلقيقة

إذ يف الوقت الذم سبثل فيو احلقيقة مالحظة أمربيقية، فإف النظرية ربدد العالقة بُت احلقائق : النظرية كاحلقيقة مرتبطاف

. أك تعمل على ترتيب ىذه احلقائق بطريقة ذات معٌت

مثاؿ على احلقائق معرفة عدد السيارات اليت سبر يف الشارع يف ساعة معينة، أك معرفة كمية زلصوؿ يزرع يف منطقة 

معينة، إف احلقائق ال تشكل جسم ادلعرفة إال إذا مجعت كمت دراستها كمن ىنا يتطور العلم كأيخذ رلراه، فالنظرية تشَت 

إُف أنواع البياانت اليت شلكن أف ذبمع، كىي تلخص احلقائق كتنبأ هبا كما أف احلقائق بدكرىا تساعد على بناء 

. النظرايت كإصالح النظرايت القائمة ابإلضافة إُف توضيحها كالتعديل عليها

: النظرايت مقابل الفرضيات

تتشكل الفرضيات قبل أف تتجمع احلقائق، فالفرضيات تتعامل مع مدل ضيق من األفكار، أهنا افًتاضيات أكلية 

نتبناىا من أجل تفسَت الظواىر، بينما النظرية من جهة أخرل ىي تعميمات نصل إليها بعد التوضيح كالتنقيح كتتعامل 

. مع رلموعة من احلقائق

إهنا مصدر من مصادر الفرضيات، إف احلقائق تتحوؿ من قبل الباحث إُف بناءات، كىذه بقدكرىا تتحوؿ إُف 

فرضيات، كعندما يتم فحصها تتحوؿ إُف نظرية علمية، كعندما تفحص النظرية كيتم قبوذلا من قبل العلماء تعترب 

 .قانوان



20 
 

 :امهية البحث 

نظران ألف ادلشكلة ىي اليت ربدد اخلطوات التالية خلطة البحث فينبغي على الباحث أف ػلدد ادلشكلة بصورة كاضحة 

ككاملة كدقيقة، حىت ال يكوف ىناؾ أم لبس فيم يتعلق ابدلوضوع احملدد للدراسة، كفيم يتعلق ابلسؤاؿ الذم رباكؿ 

الدراسة اإلجابة عنو، كغلب أف يتضمن ربديد ادلشكلة مجيع النقاط الرئيسية كالفرعية اليت تشمل عليها، كال بد ف 

. تكوف العبارة اليت تصاغ هبا ادلشكلة عبارة متسلسلة سليمة الًتكيب كسلتصرة، كلكنها شاملة توضيح طبيعة ادلشكلة

كصياغة ادلشكلة تتضمن كصفا خللفية ىذه ادلشكلة، كشرحا منطقيا ألعلية دراستها، كأسباب اختيارىا، كاحلاجة إليها 

سواء من الناحية النظرية أك التطبيقية كغلب أف تراعي الدراسة ىذه ادلشكلة كىي اقتصادية الوقت، كالتكلفة ادلالية 

. كلما أمكن ذلك

 :اىداف البحث 

: يراعي عند كتابة األىداؼ ـ يلي

 .غلب أال يكثر الباحث من أىداؼ حبثو، بل غلب أف ػلدد األىداؼ مباشرة للبحث -

 .غلب ربديد األىداؼ الرئيسية كالفرعية طبقان لطبيعة البحث -

 .البد أف تكوف األىداؼ موجهة أم البد من ذكر أف ىناؾ فركقان دالة إحصائية بُت كذا ككذا لصاٌف كذا -

 .أف يرتبط ىدؼ البحث دبوضوع كمشكلة البحث كعنوانو -

 .أف يسهم إجراءات البحث ضلو ربقيق أىداؼ البحث -

 .أف تكوف أىداؼ البحث ىي النواة احلقيقية للبحث حيث تعمل خطة البحث على ربقيقها -

 .غلب أف تصاغ األىداؼ يف عبارات سلتصرة كصرػلة  -
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: حتديد ادلصطلحات

ينبغي على الباحث ربديد ادلفاىيم كادلصطلحات العلمية ادلستخدمة يف البحث، ككلما اتسم ىذا التحديد ابلدقة 

. كالوضوح يسهل على القراء الذين يتابعوف البحث إدراؾ ادلعاين كاألفكار

كلعل ربديد مفهـو كل مصطلح يف الدراسة ألمر ضركرم كخصوصان يف حالة تعدد متغَتات الدراسة يف ىذا، كقد 

تتضارب اآلراء حوؿ معٌت أف مفهـو أم مصطلح، كابلتاِف غلب على الباحث أف ؼلتار ادلفهـو الذم سيتبناه يف 

دراستو معلال األساس الذم مت عليو ىذا االختيار، كىذا غلب على الباحث أال يضع كل مصطلح يرد على خاطره، 

فادلصطلحات ادلتفق عليها ال داعي لتحديدىا، إظلا ادلصطلح لذم يًتدد حوؿ اآلراء فيضعو الباحث يف مفهـو خاص 

. من كجو نظره كدبا يتفق كمفهـو البحث حىت يسهل تفسَته

كيف حالة عدـ توافر أك عدـ توصل الباحث دلفهـو معُت كارد يف الدراسة فإنو يتحتم على الباحث كضع مفهـو 

ادلصطلح الذم يراه منسبان مع سبشيو مع األسس كالنظرايت العلمية كالذم سيخدـ دراستو مع تبنيو ذلذا ادلفهـو طواؿ 

. من كضع الباحث" تعريف إجرائي"الدراسة مع ذكر عبارة 

إف ىذا : كإذا َف يكن ىناؾ مصطلحات كثَتة نريد ربديدىا فال نضع عنواان زلددا دلصطلحات البحث بل ؽلكن القوؿ

. البحث يرتبط دبوضوع كذا ككذا، كتعريف ىذا ادلصطلح كذا ككذا

ذا كالتعريفات كذا، كال : كعند ذكر ادلصطلحات كالتعريفات ؽلكن القوؿ أبف الباحث تبٌت تعريف فالف كالتعريف يقوؿ

. يقوؿ الباحث يتفق مع فالف يف تعريفو
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الدراسات السابقة 

: الغرض من الدراسات السابقة

كيتم فحص ىذه . يبدأ البحث أبفكار كمفاىيم مرتبطة ببعضها البعض من خالؿ فرضيات تتوقع إغلاد عالقة بينهما

. العالقات من خالؿ منهجية معينة كمجع معلومات

كىذه ادلعلومات غلرم تفسَتىا كربليلها كاخلركج بنتائج معينة، كالرجوع إُف األدب الًتبوم كالدراسات السابقة يفيدىا 

: يف اجلوانب التالية

 . يعطينا أفكارا حوؿ ادلتغَتات اليت أثبتت الدراسات أعليتها أك عدـ أعليتها يف حقل معريف معُت .1

 .تزكيدان الدراسات السابقة دبعلومات حوؿ العمل الذم مت اصلازه كالذم ؽلكن تطبيقية .2

 . توضيح لنا العالقة بُت ادلتغَتات اليت دراستها .3

 .تعطينا الدراسات السابقة األساس الذم تؤسس عليو ادلشكلة كأعليتو .4

إف مراجعة األدب الًتبوم تعد تقييما دلا قاـ بو الباحثوف من كتابة ادلوضوعات مبنية على أىدؼ، كمشكالت، لذ فإف 

. مراجعة ىذا األدب تعطينا تصوران َف قاـ بو ىؤالء كماذا تواصلوا إليو

لذا فإف الباحث مطلوب منو أف يبحث عن ادلعلومات من جهة، كمن جهة أخرل أف يقيمها، كعلى الباحث أيضا أف 

: يدرؾ أف مراجعة األدب الًتبوم ال تعٍت التلخيص بل عليو أف يراعي ما يلي

 أف ينظم ادلعلومات -

 .أم أف يوضع ما ىو الذم تعرؼ عليو، كما ىو الذم َف يتعرؼ عليو بعد: يركب النتائج -

 أف ؽليز كيعرؼ كجهات النظر ادلتباينة -

 أف يطور أسئلة لدراسات الحقة -

كعلى الباحث أف يسأؿ نفسو، ىل لدم مشكلة زلددة أك أسئلة حبثية زلددة، ىل انظر إُف النظرية أـ ادلنهجية ؟ ما 

. ىو الذم أريد كتابتو؟ ىل ىو كمي أـ كيفي

أف يسأؿ نفسو ما ىي حدكد الدراسة، كما ىي ادلصادر اليت سأستخدمها؟ ىل ىي اجملالت أـ الكتاب، أـ كسائل 

. اإلعالـ؟ كما ىي ادلوضوعات اليت أحبث عنها؟ ىل ىي يف التمريض أـ يف علم النفس كغَتىا
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 ما ىي قدريت على أف احبث عن الدراسات ذات الصلة دبوضوعي؟ -

 ىل ىناؾ عالقة بُت ادلشكلة اليت كضعتها كبُت الدراسات السابقة ؟ -

ىل حللت ادلعلومات اليت مجعتها أـ فقط خلصتها بوضع العناكين كأمساء ادلؤلفُت؟ كىل عمدت إُف تقييم  -

 .ادلعلومات دلعرفة نقاط الضعف كالقوة فيها

 ىل أجريت دراسات زبتلف عن تصورم؟ -

 .ىل القارئ غلد الدراسات اليت كضعتها ذات عالقة دبوضوعية كىل ىي مالءمة كمفيدة -

إذف نستطيع القوؿ أف مراجعة األدب الًتبوم ىي عملية منظمة لتصنيف ادلعلومات كربليلها، ىذه ادلعلومات اليت 

يفًتض أف تكوف متعلقة دبشكلة البحث، كتشمل الواثئق اليت على الباحث أف يدرسها كاجملالت كالبحوث، كالكتب 

ككم ذكرت سابقا فإف اذلدؼ الرئيسي من مراجعة األدب الًتبوم ىو أف يقرر الباحث ما ىي الدراسات اليت أجريت 

كذلا عالقة دبشكلة حبثو، كىذا غلعل الباحث يعرؼ ما مت اصلازه سابقا كما ىو عليو أف يكملو، كما أف الدراسات 

. السابقة تعطي الباحث تربيرا كأساسا إلجراء دراستو

كابإلضافة إُف ذلك فإف الدراسات السابقة سبكن الباحث من التعرؼ على اإلجراءات كاألدكات اليت ؽلكن أف يستفيد 

منها يف دراستو، كذبعلو يتجنب األخطاء اليت كقع هبا اآلخركف كأف يستفيد من ذبارهبم، إف معرفة الباحث ابلبحوث 

السابقة ذبعل عملية تفسَت النتائج لديو أكثر سهولة كيسران، كتناقش النتائج فيما إذا كانت تتفق مع أك زبتلف مع 

. نتائج الباحث

فإذا كاف ىناؾ اختالؼ مع الدراسات السابقة فإف على الباحث أف يفسر كيوضح دلاذا كانت النتائج سلتلفة، كإذا 

كانت النتائج السابقة تتفق مع نتائج الباحث فإف عليو أف يقدـ اقًتاحات اخلطوات الحقة، كيلجأ الباحثوف اجلدد 

. إُف كضع عددا كبَتا من الدراسات اعتقادا منهم أف ذلا عالقة بدراستهم، كلكن ىذا األمر يتغَت مع اخلربة

كيعود األمر فيو إُف تقدير الباحث، كىناؾ بعض اإلرشادات إُف الباحثُت كمن ىذه اإلرشادات ضركرة ذبنب الباحث 

. كتابة كل شيء غلده، فكثرة الدراسات ال تعٍت أف البحث أفضل

كما أف اذلدؼ أيضان من الدراسات السابقة ىو مساعدة الباحث يف مواجهة ادلشكلة اليت يريد حبثها بعمق أكرب 

: كدبعرفة أكسع، كىناؾ فوائد مجة من مراجعة األدب الًتبوم كأعلها
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أهنا تكشف عن استقصاء حوؿ ادلشكلة كتشاهبها مع ادلشكلة اليت تود دراستها، ككذلك ادلنهجية كالتصميم  -

 .ادلستخدـ

 .تكشف الدراسات السابقة عن مصادر ادلعلومات اليت ؽلكن أف تستفيد منها كباحث -

 .تزكد أبفكار جديدة كمنهجية َف تستدؿ عليها يف دراستك -

 .تسهم يف زايدة الباحث يف ثقتو بنفسو -

إذف نستطيع القوؿ إف الرجوع إُف الدراسات السابقة ليس مقصود منو القراءة من أجل القراءة، بل ىي مركزة كموجهة 

: ضلو أغراض زلددة، كىي دراسات، كالغرض منها ما يلي

 معرفة خلفية موضوع الدراسة .1

 .التعريف ابدلفاىيم ادلتعلقة دبوضوع الدراسة، كالعالقة بُت ادلفاىيم من أجل صياغة الفرضيات ادلراد حبثها .2

 .للتعرؼ على ادلنهجية ادلناسبة، كالتصميم ادلناسب لقياس ادلفاىيم كعملية ربليلها .3

 .دلعرفة مصادر ادلعلومات اليت استخدمت من قبل ابحثُت آخرين .4

ككذلك دلعرفة كيف كتب اآلخركف تقاريرىم كأحباثهم، أف مراجعة األدب الًتبوم مأخذكه من الكلمة االصلليزية  .5

(Re+view) كتعٍت أنظر اثنية على ما كتبو اآلخركف. 

: فعندما يعرؼ الباحث ما كتبو اآلخركف فإنو يستطيع أف يتعمق يف دراستو مشكلة كفوائد ىذه ادلراجعة تكمن يف

تكشف عن معلومات مشاهبة للمعلومات اليت تستخدمها يف دراستك، كما تريك منهجية كتصميم البحوث اليت  -

 .استخدمت يف الدراسات السابقة

 .كؽلكن أف تكشف عن مصادر معلومات َف تكن تعرفها من قبل -

 .تعرفك أيضا بشخصيات ابحثُت َف تكن على معرفة أبعماذلم -

 .تزكدؾ دبعلومات كأفكار كطرؽ كأساليب َف زبربىا من قبل -

 .تساعدؾ على مقارنة عملك أبعماؿ اآلخرين كجهودىم -

 .تزيد من ثقتك ابدلوضوع الذم اخًتتو -
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كيف الدراسات الكمية يشرع يف الدراسات السابقة قبل الشركع يف بناء الدراسة الفعلية، كالسبب يف ذلك ىو أف 

الغرض من الدراسات السابقة ىو تزكيدان خبلفية معينة تساعدان يف بناء الدراسة، أما الدراسات النوعية فإف الدراسات 

السابقة ضركرية كلكن ربصل يف أية مرحلة من مراحل البحث أك خالؿ كتابة البحث، كعلى أية حاؿ فإف الوظائف 

: اذلامة للدراسات السابقة ىي

ضلن نعرؼ أف خلف ىا النهر يوجد سهل، كخلف السهل يوجد : سبكُت الباحثُت من معرفة حدكد رلاذلم مثاؿ .1

اكتشف أشياء حوؿ سؤاِف،  (ج) (ب) (أ)سلسلة جبلية كلكن ال نعرؼ ماذا بعدىا، فالباحث يقوؿ أف عمل 

 .ألرل ماذا ىناؾ (د)يضيف شيئا جديدا دلعرفيت، لذا فإين أريد أف اذىب إُف ما بعد  (د)كلكن 

تساعد الدراسات السابقة الباحثُت من خالؿ لرجوع إُف النظرايت ذات الصلة يف كضع أسئلتهم من منظورىم،  .2

كأف يقرركا مدل ماؿ يضيفو مساعدىم ىذا من معرفة الدراسات عدة، كوف معرفة تراكمية، كالباحث ىنا يعود إُف 

األدب الًتبوم كي غلد ارتباط بُت دراستو كادلعرفة الًتاكبية يف رلاؿ اىتماماتو، فالدراسة أك رلاذلا، فالدراسات كهذه 

 .عبارة عن أجزاء صغَتة من ادلعلومات

 .تساعد الدراسات السابقة الباحثُت بتحديد أسئلتهم البحثية كما سبكنهم من توضيح كتعريف مفاىيم الدراسة .3

 .من خالؿ الدراسات السابقة يتعلم الباحثوف ما ىي ادلنهجية األكثر فائدة .4

 .يتجنب الباحثوف من خالؿ مطالعة الدراسات السابقة التكرار غَت ادلقصود للدراسات السابقة .5

       .            تضع الدراسات السابقة الباحثُت يف كضع لتفسَت نتائج دراستو .6

. اخلطوات الرئيسية يف مراجعة الدراسات السابقة

: بعد صياغتك للمشكلة تشرع اآلف يف مطالعة الدراسات السابقة على النحو التاِف

 .البحث عن ادلصادر األكلية كالكتب كالدكرايت كما لو صلة دبوضوع دراستك .1

 .استخداـ ادلصادر الثانوية .2

 .قراءة ادلصادر األكلية رسائل حبوث كغَتىا .3

 .تركيب ما مت قراءتو .4
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: ما ىو الغرض من ادلقدمة

تعطينا ادلقدمة خلفية عن ادلوضوع الذم نريد دراستو كتتعرض إُف مشكلة الدراسة كيف يتمكن القارئ من معرفة 

. تفصيالت أكثر حوؿ ادلوضوع عندما يتعمق يف القراءة

. كما توضح ادلقدمة مربرات الدراسة كاليت تعد ىامة ابلنسبة للقارئ كي يتفهم أعلية الدراسة

كبعد ذلك يستطيع القارئ أف يتعرؼ على فحول ادلشكلة كالبيئة اليت يتم مالحظتها هبا، كدلاذا ىذا البحث مهما 

كمن الذم سيستفيد منو؟ كدلاذا ضلن حباجة للتعرؼ عليو؟ كما ىو الشيء الذم نعرفو؟ كما ىي الفجوة من ادلعرفة اليت 

سيغطيها ىذا البحث؟ كما ىي اخلطوات اليت سيتخذىا الباحث لتغطية ىذه الفجوة أك لتحسُت ادلوقف؟ كىل يوجد 

ىناؾ جزء من ادلشكلة َف يتمكن الباحث من مناقشتو؟ كىل ىناؾ جوانب جغرافية معينة كغَتىا تؤثر على إجراء 

الدراسة؟ أك ىل يوجد أية عوامل أك ظركؼ ربد من ربقيق الباحث ألىدافو؟ كىل ىناؾ حاالت معينة يعتربىا 

. البحث افًتاضات
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 :الفصل الثاين 

: منهج البحث

يشَت مفهـو ادلنهج إُف الكيفية أك الطريقة اليت يتبعها الباحث لدراسة ادلشكلة موضوع البحث، كىو غليب على 

الكلمة االستفهامية كيف؟ فإذا تساءلنا كيف يدرس الباحث ادلوضوع الذم حدده فإف اإلجابة على ذلك تستلـز 

ربديد نوع ادلنهج، كمن ادلناىج اليت تستخدـ يف البحوث، ادلنهج التجرييب، التارؼلي، دراسة احللة، ادلسحي، كيف 

. اآلكنة األخَتة ظهرت كثَت من االذباىات كاآلراء اليت تؤيد عدـ كتابة ادلنهج ادلستخدـ

: العينات

يتضمن كصف العينة التحديد الواضح جملتمع البحث الذم سوؼ ؼلتار الباحث منو أفراد عينة البحث كينبغي أف 

العمر، اجلنس، الطوؿ، الوزف، السن، )يتضمن ىذا جلزء التعريف أبفراد العينة من حيث بعض خصائصهم مثل 

عشوائيا، )، كفقا دلتطلبات نوع البحث كذلك غلب أف يتضمن قوائم العينة كأسلوب اختيارىا (ادلستول، التعليمي

كال يتبع الباحث أسلواب معُت للتكافؤ بُت أفراد العينة كما ؽلكن أف يوضح الباحث ىذا اجلزء بعض  (...منتظمة

ادلشكالت اليت كاجهتو عند ادلعاينة أك مشكالت تتعلق ببعض أفراد العينة مثل تسرب بعض األفراد اك عدـ احلماس 

. يف أداء الواجبات ادلطلوبة، كىل استخدـ الباحث بعض األساليب لًتغيمهم يف استكماؿ البحث

: أنواع البحوث 

: تصنف البحوث عادة بطرؽ عدة كيف اجملاؿ الًتبوم ىناؾ طريقتاف لتصنيف البحوث من حيث تطبيقها كتقييمها كعلا

ادلنهج )البحوث األساسية مقابل البحوث التطبيقية كإذا كاف التصنيف مبٍت على العاـ أك اخلاص أك احملدد فتقوؿ  -

 .(النوعي يف البحوث مقابل النهج الكمي

: كىناؾ تصنيفا آخر على النحو التاِف

 :األحباث ادلصنفة على أساس النية كالقصد أك ىي . أ

 .البحث األساسي -

 .البحث التطبيقي -
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 .البحث االستكشايف -

 .البحث التشخيصي -

 .البحث العملي أك الواقعي -

 .األحباث ادلصنفة على أساس منهجية الدراسة . ب

 .البحث التجرييب -

 .البحث التحليلي -

 .البحث التارؼلي -

 .البحث ادلسحي -

: كيصنف شارلز مَتتلَت البحوث الًتبوية على النحو التاِف

 .التصنيف ادلبٍت على اجلانب العملي كيشمل ىذا التصنيف البحوث األساسي كالبحوث التطبيقية . أ

 :التصنيف ادلبٍت على االختالؼ يف ادلنهجية ادلستخدمة، كىذه التصنيفات ىي . ب

 .البحوث الكمية مقابل البحوث النوعية .1

 .التجريبية مقابل غَت التجريبية .2

: البحوث اليت غلرم تعريفها بواسطة األسئلة كمنها. ج

. البحوث االثنوغرافية. 1

. البحوث التارؼلية. 2

. البحوث الوصفية. 3

. البحوث االرتباطية. 4

. البحوث العملية أك الواقعية. 5

. البحوث التقييمية. 6

. حبوث ادلقارنة السببية. 7

. البحوث التجريبية. 8
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: فإنو يصنف البحوث على النحو التاِف (كرشنا سوامي)كمن جهة نظر 

 .البحث األساسي .1

 .البحث التطبيقي .2

 .الدراسة االستكشافية .3

 .الدراسة الوصفية .4

 .الدراسة التشخيصية .5

 .الدراسات التقوؽلية .6

 .البحث العملي أك الواقعي .7

: أما مناىج البحث فهي

 البحث التجرييب .1

 البحث التحليلي .2

 البحث التارؼلي .3

 الدراسات ادلسحية .4

: البحث األساسي مقابل البحث التطبيقي

إنو من الصعب أف تتم مناقشة البحث األساسي منفصال عن البحث التطبيقي، فالتصنيف يعتمد على النتائج اليت 

توجو التطبيق الًتبوم كعلى مدل التصميم للمواقف الًتبوية األخرل، فهذين ادلعيارين علا كظيفة البحث خالؿ تنفيذ 

. الدراسة

كالبحث األساسي يتضمن بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة تطوير النظرية، يف حُت أف البحث التطبيقي يهتم بتطبيق 

تلك النظرية من أجل إغلاد حل دلشكلة معينة، كعلى سبيل ادلثاؿ فإف البحث األساسي يهتم دببادئ التعزيز كأثرىا يف 

مثاؿ تعديل )العلم احليواف يف حُت أف البحث التطبيقي يفحص ىذه ادلبادئ ليقرر فاعليتها يف ربسُت التعلم 

. (السلوؾ
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كالبحث األساسي يسعى للحصوؿ على ادلعرفة دكف اذلدؼ إُف تطبيقها مثل نظرية اينشتاين كنيوتن كغَتىا كيعرؼ 

                                                                                    .أحياان ابلبحث احلقيقي كاألساسي

كليس ابلضركرة أف يتعامل مع مشكالت، كيهدؼ إُف توسيع ادلعرفة كؽلكن أف يقود الكتشاؼ نظرية جديدة أك 

ربديث نظرية قائمة، لذا فإف البحث األساسي يضع القاعدة أك األساس للبحث التطبيقي، كىذا النوع من البحوث 

. يستخدـ يف العلـو الطبيعية كاندران ما يستخدـ يف العلـو الًتبوية

أما البحث التطبيقي فإنو يهدؼ إلغلاد حل دلشكلة يف الواقع احليايت كػلتاج إُف فعل كازباذ قرار، ػلتاج إُف نتائج 

عملية، فاألحباث اليت تدكر حوؿ التسويق مثل هتدؼ إُف تطوير السوؽ كدراسة القوة الشرائية للزبوف، لذا أصبح 

. اذلدؼ من البحث التطبيقي كاضحا كىو إغلاد حل دلشكلة عملية

من ىنا نستطيع القوؿ أف البحث األساسي يزكدان ابلنظرية من أجل تطبيقها يف حل القضااي الًتبوية، بينما يزكدان 

البحث التطبيقي ابلبياانت لدعم النظرية، فهو يوجو لتنقيح النظرية أك تطوير نظرية جديدة، كيف اجلانب التطبيقي 

: ىناؾ ثالث أنواع من البحوث ىي

 

 :البحث التقييمي

كيتضمن ىذا النوع من البحوث القرار األفضل من رلموعة من القرارات البديلة، كىو عملية منظمة جلمع ادلعلومات 

: كربليلها من أجل ازباذ القرارات كيتضمن التقييم أسئلة مثل

 ىل ىذا الربانمج اخلاص يستحق ما انفق عليو؟ -

 ىل دلنهاج اجلديد أفضل من السابق؟ -

إف األجوبة على ىذه األسئلة تتطلب مجع كربليل البياانت كتفسَتىا يف ضوء ادلعايَت ادلوضوعة، ككلما كانت ادلعايَت 

كالبياانت موضوعية كلما ذبنبنا الذاتية قدر اإلمكاف، فإذا أخذان على سبيل ادلثاؿ معايَت النجاح، فال بد من أخذ 

معايَت معينة للحكم على ىذا لنجاح كمن أحد ىذه ادلعايَت ربصيل الطلبة، كمعيار آخر ؽلكن أف يكوف اذباىات 

الطلبة كادلعلمُت ضلو ادلنهاج اجلديد، أك ارتفاع عالمات الطلبة يف ادلنهاج اجلديد مقارنة مع ادلنهاج القدًن فهذه 

 .ادلؤشرات مجيعها تؤكد أفضلية ادلنهاج اجلديد



31 
 

 :البحث والنمو

كالغرض يف ىذا النوع من البحوث ليس فحص النظرية كلكن لتطوير نواتج فعالة الستخدامها يف ادلدارس، كتشمل 

أدكات لتطوير تدريب ادلعلمُت، كأدكات تعليمية تطوير كسائل إعالمية أك نظم إدارية كغَتىا، كيتم تطوير ىذه األدكات 

. من أجل ربقيق حجات زلددة، كبعد االنتهاء منها يتم فحصها كتنقيحها على مستول معُت من الفاعلية

 :البحث العلمي

يهتم ىذا البحث ابحللوؿ السريعة للمشكالت احلقيقية، كاذلدؼ منو ىو حل ادلشكالت العملية من خالؿ تطبيق 

. لنهج العلمي

كما أنو يهتم ابدلشكالت احمللية، كال يهتم بتصميم النتائج على مواقف أخرل، كاذلدؼ الرئيسي من البحوث العملية 

. ىو حل مشكلة قائمة أبفضل الطرؽ كاألساليب

فالبحث العملي يقـو بو ادلعلموف، كاإلداريوف حلل مشكلة على النطاؽ احمللي، فالًتكيز يف ىذا النوع من البحوث 

يكوف على تطوير كتطبيق كفحص منتج جديد، كإذا أخذان ادلدرسة مثاالن، فإف البحث العلمي ال غلرم على نطاؽ 

كاسع كإظلا يقـو بو معلمان أك رلموعة من ادلعلمُت كقد يكوف ذلك بطريقة غَت رمسية، أما اخلطوات اليت يسَت هبا 

: البحث العلمي فهي

 .ربديد ادلشكلة أك احلاجة .1

 .مجع ادلعلومات كادلصادر .2

 .اإلعداد للمشركع .3

 صياغة األىداؼ -

 .اختيار األنشطة الالزمة -

 .ربضَت ادلواد -

 .زبطيط اإلجراءات -

 .تنفيذ ادلشركع -
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 .مراقبة اإلجراءات كردكد األفعاؿ -

 .ربديد نقاط القوة كالضعف يف ادلشركع -

 .تصحيح األخطاء أك الصعوابت -

 .تقييم ادلشركع ادلستمر كالنتائج بعيدة ادلدل لو -

: تصنيف البحوث حسب الغرض

يرل كيزماف أف الغرض األساسي من البحث ىو استخراج النتائج الصادقة للمجموعة ادلراد دراستها كىذا ما يطلق 

. عليو الصدؽ الداخلي

كالغرض الثاين ىو تعميم ىذه النتائج كتطبيقها على رلموعات أخرل، كىذا ما نسميو ابلصدؽ اخلارجي، كمن جهة 

: نظرة فإف األحباث على ىذا األساسي ؽلكن تصنيفها كاآليت

 كيكوف كغرضو زلدكدا يف حل مشكلة قائمة، كيتساكل مع البحث العملي يف ىذا السياؽ، البحث التطبيقي . أ

 .كالفرؽ بينهما أف يف البحث العملي ال يكوف ىناؾ نية لتعميم النتائج

 كيشار إليو ابلبحث النظرم كالذم يضيف معلومات معينة للمعرفة ادلوجودة، كابختصار فهو :البحث األساسي . ب

 .يزيد من معرفة الفرد يف ادلسائل األساسية كالتساؤالت العملية، كيصنف النظرايت كي يتم فحصها يف الواقع الفعلي

. كىذا الصنف من البحوث يؤكد على األحداث اليت خربىا اآلخركف كجربوىا: البحث الوصفي. ج

كتشَت ىذه األحباث يف الغالب إُف األحباث االثنوغرافية أك األحباث الطبيعية كاليت تتطلب أخذ معلومات ميدانية عن 

. طريق التسجيل أك التصوير أك أخذ ادلالحظات يف الواقع الطبيعي الفعلي

.  كىو البحث الذم نعتمد فيو على مجع األرقاـ كإخضاع البياانت للتحليل اإلحصائي:البحث الكمي. د

: تصنيف البحوث حسب ادلنهجية

: كيصنفو كايزماف إُف البحوث الوصفية كالبحوث التجريبية، أما البحوث الوصفية فتشمل

سواء دراسة األفراد أك اجلماعات التجريبية أك ادلؤسسات، كتتطلب مالحظات دقيقة لزايدة الفهم : دراسة احلالة . أ

 .فيما يتعلق دباذا، كمىت، ككيف كما شابو ذلك
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 حبث ادلقارانت السببية . ب

 البحث االرتباطي . ت

 البحث التارؼلي  . ث

 البحث الفلسفي . ج

 البحث ادلسحي . ح

: أما البحوث التجريبية فهي

حبث اجملموعات غَت ادلقرنة كىذا النوع من البحوث خاِف من التصميم حيث ال يوجد رلموعة ضابطة، كىو  . أ

 .ػلاكؿ فحص أتثَت ادلعاجلة على ادلتغَت التابع، كؽلكن عملو بفحوصات قبلية أك بدكهنا

كفيها يستقصي البحث أتثَت ادلعاجلة على ادلتغَت التابع، كىو ؼلتلف عن حبث اجملموعات : حبث رلموعات ادلقارنة . ب

 .غَت ادلقارنة يف أنو يتضمن رلموعة ضبطو، كؽلكن إجراء دراسات اجملموعة ادلقارنة بفحص قبلي أك بدكنو

 

 

: البحث التارخيي

كيتضمن ىذا النوع من البحوث فهم كتوضيح احلوادث ادلاضية، كاذلدؼ منو ىو الوصوؿ إُف استنتاجات هتتم 

ابألسباب، أك اذباىات ؽلكن أف ربصل يف ادلاضي ؽلكن أف تساعد يف توضيح احلوادث احلالية كتتوقع حوادث 

. مستقبلية

كالبحوث التارؼلية ال تتضمن مجع بياانت من خالؿ تطبيق أدكات على األفراد، فهي غلب أف تبحث عن معلومات 

. متوفرة، كمصادر ادلعلومات ىي مصادر أكلية أك اثنوية

فادلصادر األكلية تتكوف من معارؼ مثل تقارير شهود عياف، ككذلك الواثئق األصلية، أما ادلصادر الثانوية فتشمل 

كصفان دلا يراه شهود العياف، فإذا قابلت شخصا شاىدا على احلادث، فإف ذلك يعترب مصدرا رئيسيا كيفضل ادلصدر 

. الرئيسي عن ادلصدر الثانوم يف توفَت ادلعلومات
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كنستطيع القوؿ أف البحث التارؼلي ىو دراسة احلوادث كالسجالت كادلعلومات اليت حصلت يف ادلاضي، كىذه 

الدراسة كصفية يف طبيعتها، كتعتمد على ادلنطق كالتحليل كتسجيل البياانت كعلى األدلة غَت ادلباشرة بدال من 

. ادلالحظة ادلباشرة

: اذلدف من البحوث التارخيية

إف اذلدؼ من البحوث التارؼلية ىو إغلاد تفسَتات كتعميمات حصلت يف ادلاضي من اجل فهم احلاضر كتوظيفها 

. للمستقبل

: مصادر البياانت

: تتكوف مصادر البياانت يف البحوث التارؼلية من

 شهود العياف -

 أقواؿ رجاؿ كبار يف السن -

 سجالت ككاثئق -

 

: اخلطوات اليت تتبع يف ىذا ادلنهج

 .معرفة إمكانية القياـ ابلبحث مع األخذ بعُت االعتبار الزمن كالتكلفة -

 .تصاغ مشكلة الدراسة، كتصميم اخلطة الدراسية -

 ربدد مصادر مجع البياانت -

 .التأكد من صدؽ احلقائق كادلعلومات كفحصها، كأبهنا صادرة من جهات موثوؽ هبا -

 .تنظم ادلعلومات أبسلوب منطقي -

 .يتم التفسَت كالتعميمات للحقائق اليت مت مجعها -

 

 



35 
 

: التحدايت والصعوابت

دبا أف الدراسات التارؼلية هتتم ابدلاضي، فإف ثبات البياانت كدقتها قد ال تتوفر أحياان كما أنو من الصعب أحياان 

الوثوؽ ابدلصادر ادلتوفرة جلمع البياانت، ابإلضافة إُف التحيز الشخصي كالتفسَتات اخلاصة اليت تتدخل بطريقة ال 

. شعورية، كأحياان ال تكوف السجالت ادلتوفرة مرتبة بشكل جيد، كأحياان أخرل من الصعب مجعها نظرا لتشتتها

. يضاؼ إُف ذلك صعوبة قياسها

أما عن تقييم ادلعلومات التارؼلية فهي تتضمن النقد اخلارجي كالنقد الداخلي، أما النقد اخلارجي فهو يعمل على تقييم 

. ادلوثوقية للبياانت يف حُت يعمل النقد الداخلي على تقييم أعلية ادلعلومات كدقتها كمدل دعمها للفرضيات

: البحث الوصفي

كيتضمن البحث الوصفي مجع البياانت من أجل فحص النظرايت أك اإلجابة على أسئلة هتتم ابلوضع احلاِف للفئات 

ادلدركسة، كمن األنواع الشائعة يف مثل ىذه الدراسات تلك ادلتعلقة بدراسة االذباىات أك اآلراء ضلو ادلؤسسات 

كاألفراد كاحلوادث، كاليت ؽلكن احلصوؿ على ادلعلومات حياذلا عن طريق ادلقابلة أك ادلالحظة كاالستبياف، كمن 

. ادلشكالت اليت تواجو البحث الوصفي ىو نقص االستجابة أك حضور ادلقابلة شلا يؤثر على صدؽ النتائج

 

كيرل شارلز كمَتتلر أف ىناؾ عوامل مشًتكة بُت البحث الوصفي كالتاريخ كخاصة ما يتعلق ابلتصميم كاإلجراءات 

(. 1)كربليل البياانت كلتوضيح ىذه ادلشًتكات الحظ اجلدكؿ 

البحث التارخيي البحث الوصفي ادلوضوع 

يركز على ادلاضي يركز على احلوادث احلاضرة الًتكيز 

الوصف كالتفسَت الوصف كالتفسَت الغرض 

ؽلكن أف يستخدـ االثنُت يستخدـ كليهما، كغالبا األسئلة األسئلة كالفرضيات 

مصادر البياانت  

مجع البياانت 

ادلشاركوف، الواثئق كادلواقف، القياس، 

ادلالحظة، التحليل، ادلقابلة 

ادلشاركوف، الواثئق، ادلواقف، القياس، 

. ادلالحظة، التحليل، ادلقابلة
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لفظي، يستخدـ اإلحصاء يف لفظي، كغالبان ما يصحبو اإلحصاء ربليل البياانت 

. مناسبات معينة

. تعرض شفواي كأحياان إحصائياتعريض شفواي أك إحصائيا النتائج 

غلب على األسئلة كيفسر غليب على األسئلة أك الفرضيات، كيفسر التفسَت 

. ادلقارنة بني البحث الوصفي والتارخيي (1)                              اجلدول 

 

: البحث النوعي

يشَت البحث النوعي يف الغالب إُف البحث االثنوغرايف كيتضمن مجع معلومات كثَتة يف فًتة زمنية طويلة يف كضع 

طبيعي، كؽلثل البحث النوعي اليـو بديال عن البحث الكمي، أما استخداماتو التارؼلية فقد بدأت يف أكاخر عاـ 

. 1900 كأكائل عاـ 1800

كعلى سبيل ادلثاؿ فقد تناكلت ىذه البحوث دراسة حالة الفقراء يف بريطانيا كأكركاب، ككذلك التقارير ادلتعلقة ابلثقافات 

ادلختلفة ككذلك دراسة ادلهجركف يف شيكاغو، دبعٌت آخر كاف تركيز ىذه البحوث على العلـو االجتماعية كاستمرت 

 بدأ الًتبويوف يستخدموف ىذا النوع من البحوث كبديل 1960كيف هناية عاـ . 1940على ىذه احلاؿ لغاية 

. للبحوث التقليدية الكمية

كؽلكن أف تطبق ىذه البحوث على احلوادث ادلاضية كالراىنة، فعندما يتم تطبيقها على ادلاضي فإننا نشَت ىنا إُف 

البحث التارؼلي، كعندما نطبقها على الواقع فإننا نقصد بذلك البحث النوعي، كىذا النهج النوعي أكسع من البحوث 

. التارؼلية

: البحث االرتباطي

يعامل البحث االرتباطي بعض األحياف على أنو حبث كصفي ألنو يصف احلالة الراىنة، كعلى أية حاؿ، فإف احلالة 

. اليت يصفها زبتلف عن احلاالت اليت يصفها التقرير الذايت، كادلالحظة

فالدراسة االرتباطية تصف الدرجة اليت ترتبط هبا متغَتات الدراسة، كتتضمن البحوث االرتباطية مجع ادلعلومات من 

أجل أف تقرر إُف أية درجة توجد العالقة بُت متغَتين أك أكثر كيعرب عن العالقة دبعامل االرتباط، فإذا كجدت العالقة 
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بُت متغَتات فهذا يعٍت أف العالمات على ىذا ادلقياس مرتبطة بعالمات على مقياس آخر، كعلى سبيل ادلثاؿ فهناؾ 

عالقة بُت الذكاء كالتحصيل األكادؽلي، فاألشخاص الذين عالمتهم عالية على اختبار الذكاء، يكوف ادليل لديهم عاؿ 

. للحصوؿ على معدؿ أكادؽلي مرتفع، كالعكس صحيح

كاذلدؼ من الدراسات االرتباطية ىو دلعرفة العالقة بُت ادلتغَتات، كالستخداـ ىذه العالقة يف التنبؤ، كعادة ما ربذؼ 

ادلتغَتات اليت ال يوجد بينها ارتباطا قوم، أما ادلتغَتات اليت ارتبط ببعضها قوم غالبا ما يقًتح على إجراء دراسات 

. حوذلا كي يكوف ابإلمكاف التعرؼ على طبيعة العالقة فيما إذا كانت سببية أـ ال

من ىنا نستنتج أف البحث االرتباطي يستخدـ يف إغلاد العالقات بُت متغَتين أك أكثر كما ىو احلاؿ بُت الذكاء 

: كالتحصيل، كالغرض من استخدامو ىو

 .معرفة ادلتغَتات اليت ترتبط ببعضها بعضا -

 (التنبؤ ابلتحصيل الدراسي من الدافعية)التنبؤ دبتغَت من متغَت آخر  -

 فحص السببية إذا كجدت مثل أتثَت لدافعية على التحصيل -

 

 

 

. خصائص البحث االرتباطي (2)كيوضح اجلدكؿ 

البحث االرتباطي ادلوضوع 

يًتكز على االرتباط بُت متغَتين أك أكثر الًتكيز 

العالقة الكمية، التنبؤ دلتغَت من متغَت آخر الغرض 

تستخدـ األسئلة كالفرضيات معا األسئلة كالفرضيات 

ادلشاركوف مصادر البياانت 

. االختبارات، ادلقاييس، التقدير، قياس متغَتين لكل شخصمجع البياانت 
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االرتباط اإلحصائي كاختبارات الداللة ربليل البياانت 

إجابة على األسئلة، فحص الفرضيات النتائج 

 

: طبيعة البحث االرتباطي

ىناؾ عالقة بُت البحث االرتباطي كحبث ادلقارنة السببية، من منطلق أف كال النوعُت يستقصياف عالقة ارتباطية بُت 

ادلتغَتات فادلقارنة السببية تقرر االرتباط من خالؿ دراسة فيما إذا كانت اجملموعات اليت زبتلف يف خصائصها احملددة 

الطلبة الذين ػلصلوف على : ، مثاؿ(متغَتات اتبعة)زبتلف أيضا يف خصائص أخرل  (عادة ادلتغَتات ادلستقلة)

. عالمات مرتفعة على متغَت العالقة مع زمالئهم ؽلكن أف يقارنوا مع طلبة ػلصلوف على عالمات منخفضة على ادلتغَت

فاختيار رلموع زبتلف يف ىذا ادلتغَت ادلستقل، ؽلكن أف ذبعل الباحث يقرر أف ىذه اجملموعات زبتلف على متغَتات 

. أخرل مثل التحصيل األكادؽلي، كاالذباه ضلو ادلدرسة

: كعلى النقيض فإف البحث االرتباطي يفحص كل ادلستوايت للمتغَتات ادلقاسة مثاؿ

عندما أيخذ الطلبة اختبار االستعداد اللفظي فإف عالماهتم تتوزع من األعلى إُف األدىن مع كجود طلبة راسبوف بُت 

التوزيعُت، أما يف البحث االرتباط فإف العالقة بُت ىذه العالمات مجيعو ليس فقط العاِف مقابل ادلنخفض، بل أف 

. مجيع عالمات الطلبة على ادلتغَتات األخرل يتم احتساهبا

كؽلتاز البحث االرتباطي عن حبث ادلقارنة السببية يف أنو ؽلكن الباحثُت ليس فقط يف إغلاد العالقة بُت ادلتغَتات، 

ككذلك إغلاد درجة تلك العالقة بينهما، كابإلضافة إُف ذلك فإف البحث االرتباطي ينتج الفرصة للباحثُت أيضا 

بتحليل كيف أف عدة متغَتات سواء أكانت فردية أك رلتمعية ؽلكن أف تؤثر على ظلط معُت من السلوؾ، ابدلقابل فإف 

 .حبث ادلقارانت السببية يدرس أتثَت متغَت كاحد ك اثنُت فقط يف كقت كاحد

: اختيار ادلشكلة

تصميم الدراسات االرتباطية دلعرفة ادلتغَتات، كمدل ارتباطها بعضها كلفحص فرضيات فيما ؼلص ىذا االرتباط، 

. كبعبارة أخرل فإف العالقة ادلراد بفحصها غلب أف تقًتح من نظرية أك من خربات معينة

: اختيار العينة واألداء
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 فردا يعّد احلد األدىن حلجم العينة ادلطلوبة، ككأم 30يتم اختيار العيينة ابستخداـ األساليب كالطرؽ ادلعركفة، كإف 

دراسة اختَت مقياس صادؽ كاثبت للمتغَتات اليت ستدرس يعد أمرا ىاما، فإذ كنت ادلقاييس ال تقيس ادلتغَتات فإف 

. نتائج معامالت االرتباط ال تشَت إُف كجود عالقػػػػػػػػػػػة

: حتليل البياانت وتفسيــــــــــــرىا

صفػػػر + عندما يكوف ىناؾ ارتباط بُت متغَتين فإف النتيجة يشار إليها دبعامل االرتباط كمعامل االرتباط يتحدد بُت 

 فإف 1+صفػػػر كاليت تشَت إُف الدرجة اليت تكوف فيها ادلتغَتات بينها ارتباط فإذا كاف االرتباط قريبان من – كبُت 

االرتباط يكوف موجبان كىذا يعٍت أف درجة الفرد العالية على تكوف عالية لديو متغَت آخر، كإذا كانت درجة منخفضة 

على متغَت تكوف منخفضة على متغَت آخر، كإذا كاف معامل االرتباط صػػفر، فإنو ال توجد عالقة بُت ادلتغَتات، كإذا 

 فإف ادلتغَتات مرتبطة كلكن سلبان، كىذا يعٍت أنو إذا كانت عالمة الفرد على متغَت عالية، 1-كاف معامل االرتباط 

فإف عالمتو على متغَت آخر منخفضة، كإذا كانت عالمتو على متغَت منخفضة فإف عالمتو على ادلتغَت اآلخر تكوف 

. مرتفعة، فالزايدة يف متغَت تعٍت النقصاف يف متغَت آخر، كالعكس صحيح

 على أف ىذا االرتباط ىو ارتباط 5.50كما يعنيو معامل االرتباط يصعب تفسَته، فالبعض ينظر إُف معامل االرتباط

 لكل منهم، كىذا غَت صحيح فعندما نربع معامل االرتباط ضلصل على التباين العاـ، %50مناصفة بُت ادلتغَتين أم 

كالذم يشًتؾ فيو ادلتغَتات، فكل متغَت يسهم دبدل معُت، فإذا َف يكن ىناؾ ارتباط بُت متغَتين فهذا يعٍت أنو ال 

حاجة إلغلاد التباين بينهما فيما إذا كاف ىناؾ متغَتاف مرتبطاف، فهذا يعٍت أف التباين يف رلموعة لو عالقة ابلتباين يف 

 كإذا أردان استخراج التباين 0.80رلموعة أخرل، كتكوف القيمة للتباين العاـ أقل من القيمة العدية دلعامل االرتباط 

 حيث أـ 0.064أك  (2(0.080) كيشَت إُف 0.80العاـ فما علينا إال أف نربع معامل االرتباط فمعامل االرتباط 

 %25 يعٍت أف ادلتغَتات تسهم ابلتباين بنسبة 0.50 كمعامل ارتباط  %50.0=  تشَت إُف التباين العاـ  64%

. كىذا ىو التباين العاـ لذم نتحدث عنو

 

 

: البحث ادلسحي
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الدراسات ادلسحية ىي دراسات إلغلاد احلقائق، كيتضمن ىذا ادلنهج مجع البياانت مباشرة من رلتمع أك عينة الدراسة كيتطلب 

خربة يف التخطيط كالتحليل كالتفسَت للنتائج، كؽلكن مجع ادلعلومات ابدلالحظة، أك ادلقابلة أك إرساؿ البياانت عن طريق الربيد 

. كغَته، كما أف ربليل البياانت ؽلكن أف يتم ابستخداـ تكنيكات إحصائية بسيطة أك معقدة كيعتمد ذلك على أىداؼ الدراسة

كيستخدـ البحث ادلسحي يف رلاؿ الًتبية منذ أمد بعيد، كما أنو يستخدـ يف كثَت من العلـو االجتماعية مثل البحوث ادلتعلقة 

ابلتسويق كالصحافة كالرأم العاـ، كقد استخدـ يف احلرب العادلية الثانية لقياس معنوايت اجلنود كإنتاج األسلحة كدقة إصاابت 

 كشيكاغو تغٍت ابلبحوث ادلسحية كمع تطور بريكليالقنابل كغَتىا، كأنشأت فيما بعد مراكز عدة يف اجلامعات األمريكية كجامعة 

 .التكنولوجي تطورا أيضا استخداـ البحوث ادلسحية كخاصة ادلسح االلكًتكين

: خصائص البحث ادلسحي

: موضوعات الدراسات ادلسحية

مجيع ادلوضوعات ادلتعلقة ابلسلوؾ اإلنساين، كادلؤسسات االجتماعية كاألنظمة االقتصادية، تعد موضوعات ؽلكن أف تتم دراستو 

: من خالؿ الدراسات ادلسحية، كؽلكن تصنيفها على النحو التاِف

 : الدراسات ادلسحية االجتماعية . أ

 اخلصائص الدؽلوغرافية جملموعة من الناس -

 البيئة االجتماعية للناس، دبا يف ذلك دراسة الشكل كادلؤسسات االجتماعية -

 آراء الناس كاذباىاهتم مثل االنتخاابت -

 .سلوؾ الناس كنشاطهم، مثل لسلوؾ التنظيمي كديناميكيات اجلماعة -

 :كتشمل: الدراسات ادلسحية االقتصادية . ب

 .الظركؼ االقتصادية للناس مثل الدخل كادلهن -

 .عمل الوحدات االقتصادية مثل احملاؿ التجارية كادلؤسسات ادلالية -

 .النظاـ االقتصادم مثل الرأس ماِف كاالشًتاكي -

: رلاالت تطبيقها
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من خالؿ ما تقدـ نستطيع أف نستنتج أف البحوث ادلسحية ؽلكن تطبيقو يف رلاؿ االقتصاد، كالعلـو السلوكية، كاالجتماع، كالعلـو 

السياسية، كغَتىا، كعلينا أف ندرؾ أف البحوث ادلسحية ضركرية يف كل التخصصات كيف البحوث األساسية كالتطبيقية على حد 

. سواء، كيف رلاالت متنوعة يف رسم اخلطط كالربامج كغَتىا

: حسنات البحث ادلسحي

: للبحث ادلسحي مزااي اغلابيا منها

أف تعدد استخداماتو تعطيو قول كبَتة كىذه ىي الطريقة العملية لنجمع معلومات عن خصائص األفراد، كاجلوانب االقتصادية  .1

 .كاالجتماعية كاالذباىات كاآلراء كاخلربات كالتوقعات

 .يسهل ادلنهج ادلسحي إصدار التعميمات على رلتمعات كبَتة بدراسة عينات شلثلة لتلك اجملتمعات .2

 .ادلنهج ادلسحي مركف ؽلسح ابستخداـ أساليب أخرل جلمع ادلعلومات مثل ادلقابلة كادلالحظة كالربيد .3

 .ادلنهج ادلسحي أداة جيدة لتوضيح النظرايت .4

: حدود ادلنهج ادلسحي

 . على الرغم من استخداـ ادلنهج ادلسحي بشكل كبَتة إال أنو يقيد ابلدرجة األكُف على رغبة ادلستجيبُت كتعاكهنم .1

 .زبضع العينة إُف ما يسمى أبخطاء العينة، كابلتاِف فإف تفسَت النتائج يتأثر هبذه األخطاء .2

 .يعتمد ادلنهج ادلسحي كثَتا على السلوؾ اللفظي، كمن ىنا فإف ادلستجيب ؽلكن أف يعطي إجاابت خاطئة .3

 .يتأثر ىذا ادلنهج أبخطاء القياس ادلتضمنة يف االذباىات كالسلوؾ كالسمات الشخصية األخرل .4

 .أف العينة ادلصممة لتمثل رلتمعات يف مناطق جغرافية كساعة قد ال تعطينا سبثيال دقيقا خلصائص ىذه اجملتمعات .5

 .ادلنهج ادلسحي كحده ال يكفي لتحليل ادلنظمات االجتماعية بشكل دقيق .6

 . ادلنهج ادلسحي مكلفنا من حيث الزمن كالتكلفة ادلالية .7

 :أما اخلطوات الرئيسية اليت غلب أف نرعاىا يف البحث ادلسحي ىي .8

ما مدل : إذ يبدأ الباحث يف توجيو السؤاؿ الذم يعتقد أنو سيتم اإلجابة عليو من خالؿ األسلوب ادلسحي، مثل:  التخطيط -1

شيوع التدخُت يف أكساط الطلبة يف ىذه ادلنطقة؟ كيهتم البحث ادلسحي يف ادلعتقدات، كاالذباىات كالتفضيالت أك تقارير ذاتية 

 .عن سلوؾ األفراد
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كمن خطوات يف تعريف رلتمع الدراسة ىو السؤاؿ دلن سيوزع االستبياف؟ كىل رلتمع الدراسة كبَت أـ : تعريف رلتمع الدراسة -2

 زلدكد؟ كىل رلتمع الدراسة يشمل الطلبة كادلعلمُت يف مجيع أضلاء أمريكا على سبيل ادلثاؿ أـ يف كالية فرجُت؟

 .العينة؟ ألف الباحثُت ال يتمكنوف من دراسة اجملتمع أبكملو فال بد من اختيار عينة شلثلة جملتمع الدراسة -3

 .كذلك من أجل مجع البياانت من العينة، كأبسط أنواع األدكات جلمع البياانت ادلقابلة كاالستبياف: بناء األداء -4

إجراء ادلسح كذلك بعد التأكد من صدؽ األداء كثباهتا، كعملية تدريب ادلستخدمُت على أسلوب ادلقابلة ككيفية استخداـ  -5

 .األداء

 .من حيث الًتميز كالتحليل اإلحصائي، كاستخراج النتائج: معاجلة البياانت -6

كيعد الصدؽ من أىم األمور يف تطوير كتقوًن أدكات القياس، كالًتكيز غلب أف ال يكوف من األداة كلكن على تفسَت البياانت 

. ادلستخلصة من األداة

: خطوات اختيار العينة

يتم اختيار العينة كفقا لشركط معينة كيتم يف ىذا اجلزء كصف العينة كربديده كالنسبة ادلئوية للعينة من اجملتمع األصلي كتتمثل ىذه 

: اخلطوات يف اآليت

 .ربديد أىداؼ البحث .1

 .ربديد اجملتمع األصلي الذم زبتار منو لعينة .2

 .إعداد قائمة ابجملتمع األصلي .3

 .انتقاء عينة البحث .4

 .احلصوؿ على عينة مناسبة .5

. كسنعرض فيما يلي شرح اخلطوات اليت ذكرت مسبقان 

 

 :حتديد أىداف البحث

ينبغي أف ضلدد ىذه األىداؼ بدقة حبيث يستطيع الباحث على أساسها أف ػلدد نوع العينة، كحجمها لكي ربل ادلشكلة قيد 

. البحث
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 :حتديد اجملتمع األصلي الذي ختتار منو العينة

ينبغي أف يكوف اجملتمع الذم طلتار منو العينة ىو نفس اجملتمع الذم يراد حبثو، كال يستبدؿ بو رلتمع آخر، لسهولة البياانت 

 .  كادلعلومات منو

 :إعداد قائمة ابجملتمع األصلي

مىت ربدد اجملتمع األصلي بوضوح فال بد أف ػلصل الباحث على قائمة كاملة كصحيحة، كأف يعده بنفسو حبيث تشمل مجيع 

 .  كحدات اجملتمع

 :انتقاء عينة اجملتمع

حىت ربدد اجملتمع األصلي ككضع قائمة تشمل على مجيع لوحدات حبيث يصبح العمل األساسي التاِف بسيطا نسبيا كىو انتقاء 

 .  كحدات من القائمة، كالعينة اجلديدة ينبغي اف سبثل اجملتمع كلو على قدر اإلمكاف

 :احلصول على عينة مناسبة

: ىناؾ ثالثة عوامل ربدد حجم العينة ادلناسبة

 .طبيعة اجملتمع األصلي . أ

 .طريقة أك أسلوب اختيار لعينة ؽلكن تغَتىا إُف طريقو اختيار العينة أك أسلوب اختيارىا . ب

 .درجة الدقة ادلطلوبة . ت

 .  كيتم الباحث هبذه العوامل كؼلتار طريقة الشتقاؽ العينة اليت ربقق الدقة ادلطلوبة كأبقل تكلفة

: أنواع العينات

ىناؾ نوعن الختيار العينة النوع األكؿ العينات االحتمالية 

. العينات غَت االحتمالية: كالنوع الثاين

 

 :العينات االحتمالية

كتتضمن ىذه لطريقة احلصوؿ على العينة بسحب كحدات متتالية لكل منهم احتماؿ معركؼ، كما أف م كحدة من الوحدات 

. يوجد احتماؿ اف يقع عليو االختيار
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 .كىذا النوع يسمح ابلتعميم كالتنبؤ كؽلا يلي نتنوؿ أنواعها -

 .العينة ادلنتظمة . أ

 .العينة الطبقية . ب

 .عينة التجمعات . ت

 .العينة ادلرحلية . ث

 .العينة ادلسحية . ج

 :العينات االحتمالية

قد يلجأ الباحث إُف استخداـ ادلعاينة الالحتمالية الختيار عينة حبثو كذلك أف اجملتمع األصلي غَت معركؼ أك أف الباحث ال 

. يرغب يف تعميم النتائج جملتمع أكرب، كفيما يلي أنواع العينات الالحتمالية

 .العينة العرضية . أ

 .العينة احلصصية . ب

 .عينة ذات أبعاد معينة . ت

 .العينة العمدية . ث

 .(ادلميزة)العينة العنقودية  . ج

: ونوضح أن ىناك ثالث طرق الختيار العينة

 :اختيار العينة يف حالة عدم استخدام احلصر الشامل

كلم كانت العينة ادلماثلة للمجتمع األصلي سلتارة اختيارا سليما كانت النتائج ال سبثل دقة عن تلك اليت تسفر عنها طريقة احلصر 

الشامل، كإف اختلفت ابلطبع النتائج بفعل أخطاء ادلعاينة العشوائية اليت تتوقف على حجم العينة، كعلى تبُت مفردات اجملتمع، 

. فكلم كربت العينة قل خطأ ادلعاينة كازدادت الثقة يف النتائج، كإف كاف ىذا ال يؤثر فيما يكوف قد كقع يف اختيار العينة من ربيز

 :العينات العشوائية

: يراعي أف ربتوم العينة على كل شليزات كخواص اجملتمع األصلي كىناؾ أنواع للعينات العشوائية ىي

 .العينة العشوائية البسيطة . أ
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 .العينة الطبقية العشوائية . ب

 .العينة ادلنظمة . ت

 .العينة ذات ادلراحل ادلتعددة . ث

 :العينات غري العشوائية

 .العينات دلختارة بطريقة احلصة . أ

 .العينة العمدية . ب

 .العينة ادلمركزة . ت

: مصادر اخلطأ يف اختيار العينة

: قد تتعرض نتائج البحث بطريقة العينة لنوعُت من األخطاء علا

: خطأ الصدفة: أوال

. كينشأ ىذا اخلطأ من الفركؽ بُت أفراد العينة كأفراد اجملتمع كلو

: خطأ التحيز: اثنيا

. ىناؾ أسباب تؤدم إُف التحيز

 عدـ مراعاة مبدأ االختيار العشوائي . أ

 .(مثل رجوع الباحث إُف ملفات ال تشتمل على مجيع األمساء أك البياانت ادلتعلقة ابجملتمع)عدـ دقة اإلطار ككفايتو  . ب

فيقع الباحث يف خطأ التحيز حيث تقتصر البياانت على بعض : عدـ احلصوؿ على بياانت من بعض مفردات البحث . ت

 .مفردات البحث فقط

 

 

 :وخيتلف خطأ التحيز عن خطأ الصدفة فيما يلي -

 .ليس يف إمكاف الباحث أف غلد كسيلة لتقدير خطأ التحيز تقديرا يطمئن إُف دقتو كما ىو احلل يف خطأ الصدفة .1

 .ال يتناقص خطأ التحيز بزايدة العينة كما ىو احلل يف خطأ الصدفة .2
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 :األدوات -

غلب أف يتضمن ىذا اجلزء الوصف الكامل لألجهزة كاألدكات اليت استخدمها الباحث، كما غلب توضيح ادلواد اليت استخدمها 

الباحث لتصنيع جهاز معُت، ككيفية التخطيط لتحديد صدقها كثباهتا قبل استخدامها الفعل، كعندما يتعزز الشرح النظرم عن 

توضيح ماىية اجلهاز أك األدكات ادلستخدمة فيفضل االستعانة ابألشكاؿ كالصور التوضيحية الالزمة، حىت إذا رغب ابحث آخر 

. يف تصنيع أدكات كأجهزة شلاثلة فإنو ػلصل على ادلعلومات الضركرية كالالزمة لتحقيق ىذا الغرض

كيف حالة استخداـ أكثر من أداة كاحدة ينبغي كصف كل أداة تفصيليا بصورة منفصلة كما ؽلكن أف يتضمن ىذا اجلزء ربديد الفًتة 

. (مثال قبل ادلناقشة أبسبوع أك بيـو أك بيومُت)اليت سوؼ يتم فيو تطبيق ىذه األداة 

كمن األعلية دبكاف توضيح ىل توجد تعديالت أحدثها الباحث ابلنسبة الختبارات األصلية؟ كما ىو نوع الصدؼ أك الثبات الذم 

أف  (...استبياف كمقياس كنفس،)استخدمو الباحث الختبارات؟ كغلوز يف حالة استخداـ أدكات تتطلب مساحة كبَتة لعرضو 

. يرافقها الباحث ضمن مالحق البحث، كما يتضمن ىذا اجلزء عرضو للدراسات االستطالعية اليت ذبرم هبدؼ تقنُت األدكات

كىناؾ أدكات جلمع البياانت من بينها ادلالحظة، ادلقابلة، االستبياف، كقد يعتمد الباحث على أداة كاحدة جلمع البياانت، كقد 

 .يعتمد على أكثر من أداة حىت يدرس الظاىرة من مجيع نواحيها

: أدوت مجع البياانت

: االستبيان

يعد االستبياف كسيلة من كسائل مجع البياانت، كقد يستخدـ على إطار كاسع ليشمل األمة أك يف إطار ضيق على نطاؽ ادلدرسة، 

كبطبيعة احلاؿ فهو ؼلتلف يف طولو كدرجة تعقيده، إف اجلهد األكرب يف االستبياف ينصب على بناء فقرات جيدة كاحلصوؿ على 

استجاابت كاملة، كمن األعلية دبكاف أف تكوف أسئلة الدراسة كفرضياهتا كاضحة كمعرفة كي يكوف ابإلمكاف بناء الفقرات بشكل 

. جيد

 

: بناء الفقرات

: غلب أف تبٌت الفقرات بعناية كدقة، كأف ِيؤخذ بعُت االعتبار النقاط التالية



47 
 

ابستثناء الفقرات اليت تتطلب خلفية أك معلومات دؽلوغرافية، فإف الفقرات غلب أف تكوف مرتبطة ارتباطا مباشرا دبشكلة  .1

 .البحث كأسئلة كفرضيات الدراسة

غلب أف تكوف الفقرات كاضحة كال يكتنفها الغموض، كأف تكوف ادلفاىيم أيضا مفهومة من قبل ادلستجيب كأف يراعي  .2

 .الباحث ادلصطلحات الفنية كذبنب الكلمات الغامضة

من أىداؼ اجلامعة أهنا تشجع على : مثاؿ : أدخل مفهوما كاحدا يف الفقرة إذ ال غلوز اجلمع بُت مفهومُت يف نفس الفقرة .3

 .التفكَت العلمي كتعمل على أتمُت مستقبل الفرد

 ىل أنت ضد إعطاء صالحية اكرب دلدير الشركة؟: ذبنب األسئلة اليت تقود إُف اإلجابة مثاؿ .4

 .ذبنب األسئلة اليت تتضمن التفصيل .5

 .ذبنب األسئلة اليت تتطلب معلومات شخصية .6

 .أطلب ادلعلومات اليت يستطيع الفرد اإلجابة عليها .7

 . الفقرات القصَتة أفضل من الفقرات الطويلة، ككذلك الفقرات السهلة كالبسيطة أفضل من الفقرات ادلعقدة .8

 (ففي النفي)ذبنب الفقرات السلبية قدر اإلمكاف  .9

كاالستبياف ادلعد إعداد جيدا يساىم مساعلة فعالة يف مجع ادلعلومات، كاخلطوات الواجب إتباعها إلدارة االستبياف تتخلص يف 

: النقاط التالية

 .التعريف ابذلدؼ من االستبياف .1

 .كتابة االستبياف .2

 إدارة االستبياف .3

: زبطيط االستبياف

: غلب مراعاة ما يلي عند التخطيط الستبياف

 ما ىي األسئلة الضركرية اليت على الباحث أف يسأذلا؟ .1

 (أفراد أك مجاعات)ما ىو شكل اجملتمع الذم يستجيب  .2

 ؟(العشوائية دلنظمة، الطبقية)ما ىو األسلوب الذم سيستخدـ يف اختيار العينة  .3
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 ؟(اٍف...العمر، اجلنس، الطبقة االجتماعية، ادلهنة)ما ىي ادلتغَتات اليت ستستخدـ يف الدارسة  .4

 ؟(االستبياف الطويلة تكوف االستجابة قليلة)ىل طوؿ االستبياف مناسب  .5

 ىل االستبياف صادؽ كاثبت كسهل االستخداـ؟ .6

: أما خبصوص الفقرات فإن على الباحث أن يسأل األسئلة التالية

يفضل أف يتضمن االستبياف فقرات ) ىل يتضمن االستبياف فقرات اغلابية كأخرل سلبية كىل يوجد نوع من التوازف بينهما؟  .1

 .(اغلابية كاخرل سلبية

 ىل الفقرات كاضحة كخالية من الغموض ؟ .2

 ىل الفقرات خلية من أسئلة تتضمن عدة متغَتات ؟ .3

 ىل الفقرات خالية من األسئلة الدالة على اإلجابة؟ .4

 ىل الفقرات خالية من ادلصطلحات العامية؟ .5

 ىل لدل ادلستجيبُت القدرة كادلعرفة لإلجابة على األسئلة؟ .6

 .ما نوع ادلقاييس ادلستخدمة؟ مثاؿ على ذلك .7

 ..ما نوع السيارة اليت تقودىا مرسيدس، تيوات، فورد: ادلقاييس األمسى  -

 .مثاؿ الرايضيات ضركرية يف مجيع موضوعات التجارة كالصناعة: ادلقاييس الرتيب -

ال أكافق بشدة   ال أكافق   غَت متأكد   موافق   أكافق بشدة 

 .50فوؽ إؿ (54-46()45-36( )35-27( )26-21)ما عمرؾ : مقياس الفًتات -

 :رتب اجلوانب التالية يف ادلادة اليت تدرسها حسب أعليتها: ترتيب االستجاابت -

 أسلوب التدريس. 

 احملتول. 

 ربديث معلوماتك. 

 عند كضع االستبياف ذبنب العبارات اليت تتضمن نفي النفي؟ .8

 .ذبنب السؤاؿ الذم ػلمل فكرتُت يف آف كاحد .9
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: خصائص االستبيان اجليد

: لالستبياف اجليد خصائص أعلها

 .يوجو أسئلة كي ػلصل على معلومات لتحقيق أىداؼ البحث .1

 .يتضمن أسئلة ذات عالقة ابلدراسة، كال يتضمن أسئلة ليس عالقة ابدلوضوع أك ليس ىامة .2

 .ال يهدؼ للحصوؿ على معلومات ؽلكن احلصوؿ عليو بوسائل أخرل كادلعلومات اليت ضلصل عليها عن طريق ادلالحظة .3

 .ال يتضمن أسئلة مفتوحة إذ كاف ذلك ضركراي .4

 ال يتضمن أسئلة خارج إطار ذاكرة ادلستجيب .5

 يتضمن أسئلة ؽلكن إجابتها بسهولة كسرعة قدر اإلمكاف .6

 .أف يتضمن كل سؤاؿ إجابة كاحدة .7

 .أف ال تثَت األسئلة الطرؼ ادلستجيب .8

 .تنقيح األسئلة مطلوب كلما اقتضى األمر ذلك .9

: ادلالحظة

عندما يفكر الباحث يف دارسة نوعية فإنو يضع يف اعتباره القياـ جبمع معلومات عن طريق ادلالحظة، فادلالحظة ىي عملية مجع 

ادلعلومات عن طريق مالحظة الناس أك األماكن، كعلى عكس البحوث الكمية فإف البحوث النوعية ال تستخدـ أدكات مطورة من 

قبل ابحثُت آخرين، بل يطوركف أشكاؿ من ادلالحظة جلمع البياانت، كللمالحظة حسناهتا كسيئاهتا فمن حسناهتا أف الباحث 

ؽلكن أف يسجل ادلعلومات كما ربصل يف الواقع، ككذلك دراسة السلوؾ احلقيقي كابإلضافة إُف دارسة األشخاص الذين غلدكف 

صعوابت يف التعبَت اللفظي، مثاؿ على ذلك أطفاؿ ما قبل ادلدرسة، كمن سيئاهتا أهنا زلددة بدراسة مواقف معينة من جهة كمن 

. جهة أخرل فإف ىناؾ صعوبة يف تكوين ألفة من األشخاص الذين تتم مالحظتهم

. كتتطلب دلالحظة مهارات إصغاء كانتباه جيد للتفاصيل ادلراد مالحظتها

 

: دور ادلالحظ ادلشارك
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إذا أراد الباحث أف يعرؼ ادلوقف جيدا إبمكانو أف يشارؾ يف األنشطة يف ادلوقف ادلراد حبثو، كىذا يعطيو فرصة جيدة لَتل اخلربات 

من كجهة نظر ادلشاركُت كمن الصعوابت اليت يواجهها ادلالحظوف ادلشاركوف صعوبة كتابة ادلالحظات شلا غلعلهم يكتبوهنا بعد 

. االنتهاء من ادلشاركة 

دكر ادلالحظ غَت ادلشارؾ، ىو ادلالحظ الذم يزكر ادلوقع الذم تتم فيو ادلالحظة كيسجل ادلالحظات دكف إف يشًتؾ يف األنشطة، 

. كاف غللس الباحث خلف الصف كيالحظ األنشطة كيقـو بتدكينها

: عملية ادلالحظة

: سبر ادلالحظة ابخلطوات التالية

 اخًت ادلوقع الذم تريد مالحظتو كالذم يعطيك فهما جيدا للظاىرة ادلارد دراستها، كاحصل على اإلذف ادلسبقة إذا كاف األمر  .1

 .يتطلب ذلك

 .ادخل إُف ادلوقع ادلراد مالحظتو، كأخذ مالحظات أكلية حولو .2

 .حدد ماذا تريد كمن تريد أف تالحظ ككم تستغرؽ ذلك منك كقتا .3

 .(ادلالحظ ادلشارؾ أـ ادلالحظ غَت ادلشارؾ)قرر ما ىو الدكر الذم تريد أف سبارسو  .4

 .أحصر نطاؽ مالحظتك ابلظاىرة ادلدركسة حىت ال تثقل ابدلعلومات الكثَتة  .5

 .سجل ادلعلومات اليت تشاىدىا .6

 بعد االنتهاء من ادلالحظة انسحب من ادلوقع كاشكر ادلشاركُت .7

: قائمة ادلالحظــة 

: تشمل قائمة ادلالحظة بعض األسئلة على النحو التاِف

 ىل حصلت على إذف مسبق لدراسة ادلوقع؟ .1

 ىل تعرؼ دكرؾ كمالحظ؟ .2

 ىل تعرؼ ما تريد مالحظتو أكال؟ .3

 ىل دخلت موقع الدراسة دكف أف ربدث إزعاجا فيو؟ .4

 ىل طورت عالقات دافئة مع األشخاص يف ادلوقع؟ .5
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 ىل ضيقت إطار دراستك لتشمل الظاىرة ادلراد دراستها؟ .6

 ىل سجلت مالحظات زلدكدة يف البداية؟ .7

 ىل كصفت اشتمل على مجل كاملة تعطيك كصفا دقيقان؟ .8

: ادلقابلة

ادلقابلة ىي عملية تتم بُت الباحث كشخص آخر أك رلموعة أشخاص، تطرح من خالذلا أسئلة كيتم تسجيل إجاابهتم على تلك 

: األسئلة ادلطركحة كادلقابلة عل أنواع منها

النوع األكؿ كفيو يسأؿ الباحث الشخص الذم يقابلو أسئلة يطلب منو إجاابت زلددة، حيث ؼلتار الشخص إجاابت على  .1

 :ادلقاييس ادلستخدمة سواء أكانت امسية أـ تراتبية، أـ فًتات، أـ نسبة ، مثاؿ

: الرجاء حدد إجابتك

: الطلبة ذكم التحصيل ادلرتفع ؽلتازكف بذكاء مرتفع

 ال أكافق بشدة- ال أكافق  – ال أعرؼ - أكافق  -  أكافق بشدة   -

. كيطلق على ىذا النوع من ادلقابالت مقابلة منظمة كيستخدـ يف البحوث الكمية

: أما يف البحوث النوعية، فتستخدـ أسئلة مفتوحة كتكوف االستجاابت مفتوحة مثاؿ

كيف توفق بُت العمل األكادؽلي كالرايضة؟ 

.  كيستخدـ غالبان يف البحوث النوعيةunstructured interviewكيسمى ىذا النوع 

 semi –structuredأما النوع الثالث فهو الذم يستخدـ فيو النوعُت األكؿ كالثاين، أم أسئلة مفتوحة كمغلقة، كيطلق عليو

interviewمثاؿ على ذلك الطلبة ذكم التحصيل ادلرتفع ؽلتازكف بذكاء مرتفع  .

 ىل توافق بشدة؟ -

 ىل توافق؟ -

 ىل أنت ال تعرؼ؟ -

 ىل ال توافق؟ -
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 ىل ال توافق بشدة؟ -

. الرجاء كضع استجاابت بتفصيل أدؽ

كيستخدـ النوع الثالث يف البحوث الكمية كالنوعية، كلكن استخداماتو أكثر يف البحوث الكمية، كمن حسنات ادلقابلة أهنا تعطي 

معلومات جيدة كوف الذين تتم مقابلتهم ال ؼلضعوف للمالحظة ادلباشرة، كما أف االستجاابت ؽلكن ضبطها بصورة أفضل كوف 

األسئلة اليت تقدـ ذلم زلددة، كمن سيئاهتا أف الباحث يلخص االستجاابت من قبل األشخاص الذين تتم مقابلتهم على شكل 

تقرير، ككما ىو احلاؿ يف ادلالحظة فإف ادلقابلة ؽلكن أف تكوف خادعة أحياان، كأف حضور الباحث ؽلكن أف ػلد من استجابة 

. ادلستجيب

: كؽلكن أف تكوف ادلقابلة كاحدة من األنواع التالية

 .مقابلة تتم بُت خص كآخر .1

 .مقابلة مجاعية .2

 .مقابلة بواسطة التلفوف .3

 .مقابلة بواسطة الربيد االلكًتكين .4

: إجراء ادلقابلة

 .حدد األشخاص الذين تريد مقابلتهم .1

 .حدد نوع ادلقابلة لذم تريد استخدامو .2

 .سجل أثناء ادلقابلة األسئلة كاألجوبة .3

 .خذ مالحظات أثناء ادلقابلة .4

 .حدد مكاان ىادائ إلجراء ادلقابلة .5

 .خذ موافقة الذين يرغبوف يف ادلقابلة قبل البدء ابدلقابلة .6

 .كضع للمشاركُت اذلدؼ من الدراسة كالوقت الالـز للمقابلة كملخص للدراسة بعد انتهائو .7

 .ضع خطة للمقابلة يتوفر فيها ادلركنةك  .8
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كتعد ادلقابلة كاحدة من طرؽ مجع ادلعلومات اذلامة، كؽلكن تعريفها على أهنا احملادثة ادلنظمة  .اشكر ادلشاركُت بعد انتهاء ادلقابلة .9

بُت أثنُت، السائل أك ادلستجيب بقصد احلصوؿ على معلومات معينة ذلا عالقة ابحلالة أك ادلوضوع ادلراد دراستو، كىي 

التقتصر على حملادثة فقط بل معرفة اجلوانب األخرل من ادلستجيب كتعبَتات كجهة كإؽلاءات كحركاتو، كادلقابلة أـ أف تكوف 

. كجها لوجها كعرب التلفوف

كادلقابلة ؽلكن أف تستخدـ لوحدىا أك عامال مساعدا مع طرؽ أخرل يف دراسة الفرد، كىي الطريقة ادلناسبة جلمع ادلعلومات من 

. األشخاص غَت ادلتعلمُت، كم أنو تتيح اجملاؿ للشخص الذم غلرم ادلقابلة ابلتكلم أكثر من الكتابة

: أف ىناؾ ثالثة شركط أساسية للقياـ دبقابلة انجحة كىذه الشركط ىي (313، ص1996عطيفة )كيذكر 

درجة توافر ادلعلومات لدل ادلستجيب، فإذ َف تتوفر ادلعلومة ادلطلوبة لدل دلستجيب فإنو ال يستطيع اإلجابة على األسئلة  .1

 .ادلطركحة، كقد يعزم عدـ توفر ادلعلومة إُف النسياف أك إحجاـ الفرد نفسو عن االستجابة

اإلدراؾ كىذا يعٍت فهم ادلستجيب دلا ىو مطلوب منو، كأم األطر ادلرجعية سيعتمد عليها يف لتعبَت عن إجابتو، من ىنا أييت  .2

 .ما ىو الدكر ادلتوقع منو. أعلية دكر القائم ابدلقابلة ابلتوضيح للمستجيب

الدافعية دبعٌت آخر ما ىي شدة الدافعية عند ادلستجيب لإلجابة عن األسئلة اليت توجو إليو، لذا فإف العمل على زايدة أتثَت  .3

 .العوامل اليت تؤدم إُف رفع مستول الدافعية عند ادلستجيب يعد أمران ىاما

كؽلكن القوؿ أف ادلقابلة ىي عبارة عن استبياف شفوم، فبدال من أف يكتب ادلستجيب استجاابتو فإنو يتحدث شفواي ككجها لوجو، 

كالقائم على ادلقابلة إذا كاف لديو مهارة الكافية يف إجراء ادلقابلة فإنو ػلصل على معلومات كثَتة من الطرؼ اآلخر، كقد ػلصل 

. على معلومات أكثر من أية كسيلة أخرل، بسبب الناس يرغبوف بشكل عاـ يف الكالـ أكثر من الكتابة

: تقييم ادلقابلة

: ىنالك عدة حسنات للمقابلة منها

 .العمق كاحلصوؿ على معلومات منفصلة .1

يستطيع القائم على ادلقابلة أف غلرم ربسينات كثَتة عليو كعلى نوعية ادلعلومات اليت ػلصل عليها، كما أنو إبمكاف استخداـ  .2

أساليب متنوعة للتغلب على عدـ رغبة ادلستجيب على االستجابة كتوضيح األسئلة غَت ادلفهومة، كإزالة الشكوؾ بُت ادلستجيب 

 .يف حالة ظهورىا
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 .يستطيع القائم على ادلقابلة احلصوؿ على معلومات كثَتة حوؿ طبيعة حياة ادلستجيب كظرفو من خالؿ مالحظتو لبيئتو .3

 .يستطيع القائم على ادلقابلة من استخداـ كسائل مسعية كبصرية تساعده يف ربسُت إجراءات ادلقابلة .4

 .أف ادلقابل ىو مالحظ يف نفس الوقت، فهو يالحظ سلوؾ ادلستجيب كحركاتو كإؽلاءاتو كليس فقط التلفظ بو .5

 .سبتاز ادلقابلة ابدلركنة كالتكيف مع مواقف األفراد .6

 :ككما أف للمقابلة حسنات فإف ذلا زلددات منها

 .إهنا مطلقة ماداي كربتاج لوقت طويل إلجرائها .1

تتأثر نتائج ادلقابلة يف الغالب دبزاج القائم على ادلقابلة أك ابلتسجيالت غَت الدقيقة، ككذلك ابإلدراؾ اخلاطئ، كالذاكرة  .2

 .للشخص ادلستجيب

 .ىنالك بعض اجلوانب الشخصية كادلالية يصعب طرحها أحياان أثناء اللقاء .3

 .تربز يف ادلقابلة صعوبة تسجيل ادلعلومات، فأخذ دلالحظات ؽلكن أف يكوف زلددا ابلنسبة للمقابل كللمستجيب .4

 .أف توفر أشخاص مدربُت ذكم كفاءة عالية على إجراء ادلقابالت ؽلكن أف يكوف زلدكدان  .5

: خصائص ادلقابلة

: ادلقابلة كطريقة من طرائق مجع ادلعلومات ذلا عدة خصائص أعلها

 .ادلقابل كادلستجيب شخصاف غريباف كمن ىنا فإف على ادلقابل أف يقدـ نفسو للمستجيب بطريقة جيدة .1

إف مفتاح ادلقابلة ىو بناء عالقة جيدة كدافئة مع ادلستجيب، كىذه تتعلق بشخصية ادلقابلة كقدراتو كمهاراتو يف خط مثل  .2

 .العالقة ادلبنية على االحًتاـ ادلتبادؿ كالتقدير كاالىتماـ

 .ادلقابلة ىي احلصوؿ على استجاابت شفوية ألسئلة شفوية .3

 .ادلقابلة ال تقتصر على اللقاء كجو لوجو، إذا من ادلمكن أف تتم عن طريق التلفوف .4

ال تقتصر ادلقابلة على فرد كحد، إذ من ادلمكن أف تشمل األسرة أحياان، أك رلموع من األطفاؿ كىذا يعتمد على طبيعة  .5

 .الدراسة

ادلقابلة عملية تفاعلية بُت ادلقابل كادلستجيب ككيف يدرؾ كل منها اآلخر، فمظهر ادلقابل كتعبَتات كجهو كطبيعة أسئلتو  .6

 .تلعب دكرا ىاـ يف عملية التفاعل ىذه
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 .ادلقابلة ليست عملية مقننة بل ىي عملية نفسية تتسم ابدلركنة .7

 

: متطلبات ادلقابلة

: تتطلب ادلقابلة الناجحة ما يلي

 .توفر معلومات كىذه ادلعلومات يفًتض أف تكوف لدل ادلستجيب حىت يكوف إبمكانو التواصل مع ادلقابل .1

 .إدراؾ الدكر من ادلفركض أف يعرؼ ادلستجيب دكره كما ىو مطلوب منو .2

 .أف يعي ادلقابل كذلك دكرة ككيف إبمكانو بناء عالقة مع ادلستجيب .3

دافعية ادلستجيب أم أف يكوف لدل ادلستجيب الرغبة يف إعطاء أجوبة دقيقة كىذا بدكره أيضا يعتمد على مهارة ادلقابل يف  .4

 .خلق أجواء تساعد على الدافعية لدل ادلستجيب

:  أنواع ادلقابلة

ؽلكن تصنيف اإلجراءات اليت ستتبع يف ادلقابلة 

: ادلقابلة ادلركبة

كيشمل ىذا النوع على تفضيالت كثَتة، حبيث يتم ربديد األسئلة اليت ستقدـ للمستجيب ربديدا دقيقا كىنا ؽلكن أنو توجو 

األسئلة جلميع ادلستجيبُت على نفس النسق، كمن حسناهتا أف ادلقابل ال غلد صعوبة يف تسجيل ادلالحظات أثناء عملية ادلقابلة 

. نظرا ألف اإلجاابت زلددة، كذلك آراء ادلستجيب مفيدة

: ادلقابلة غري مركبة

يشجع ادلقابل ادلستجيب على الكالـ حبرية أبقل ما ؽلكن من لتوجيو كطبيعة األسئلة ال تكوف مقننة كال مرتبطة، كاألنواع ىذه من 

ادلقابالت تصلح يف دراسة احلالة أكثر منو يف االستبياف، إهنا مفيدة يف البحث االستكشايف حيث ىناؾ نقاط حباجة إُف توضيح 

أكثر كتصلح أيضا يف مجع ادلعلومات عن مواضيع حساسة كالطالؽ،ػ كاخلالفات داخل الصف، كاإلدماف على احملذرات كغَته، 

. فهي تعطُت اجملاؿ لكايف للبحث عن جوانب عدة للمشكلة بطريقة غَت مركبة
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كمن حسنات ىذه ادلقابلة أهنا تشعر ادلستجيب أبهنا ىي ادلقابلة الطبيعية دكف تقييد حلرية تعبَته، كما أف دلقابل يكوف أقل عرضة 

ربيز، كتزكدان بفرصة كبَتة الكتشاؼ ادلشكلة، أـ ما يؤخذ عليها أهنا ربتاج لزمن أطوؿ كأهنا ال تركز على كجو كاحد للمشكلة، 

. كما ربتاج دلهارة كبَتة إذا ما قورنت ابالستبياف

 

: ادلقابلة اذلاتفية

: تستخدـ ىذه ادلقابلة يف حاالت عدة منها

 .عندما تكوف أماكن ادلستجيبُت منتشرة بشكل كاسع يصعب معو الوصوؿ إليهم .1

 .عندما يظهر األفراد ادلنوم دراستهم رغبة يف االستجابة .2

: ادلقابلة التقيمية

هتدؼ ىذه ادلقابلة إُف ربديد صلاح برامج أك مشاريع أك أية زلاكالت إصالحية جديدة يف ربقيق أىدافها، كؽلكن استخدامها يف 

. البحث التقوؽلي، كمنها مقابالت حلقت النقاش

 .مقابالت فردية ألشخاص يف موقع ادلسؤكلية أك ازباذ القرار .1

 .مقابلة حبثية بقصد احلصوؿ على معلومات يسعى إليها الباحث .2

: أما أنواع أسئلة ادلقابلة فهي

 .هبدؼ محل ادلستجوب على كصف ما يتعلق دبوضوع البحث (التمهيدية)األسئلة التقدؽلية  .1

 (....ؽلكنك أف زبربين عن): مثاؿ

كؽلكن أف تطرح أبشكاؿ متعددة تتضمن أسئلة أك ىزة رأس، كقد يكوف ذلك بًتديد كلمة ركز عليها : أسئلة ادلتابعة .2

 .ادلستجوب

كيف كاف شعورؾ عندما )كهتف للحصوؿ على كصف كثر دقة للتجارب اليت مّر هبا الشخص ادلقابل مثاؿ : أسئلة التحديد .3

 .(طلب إليك أف تلقي زلاضرة داخل اصف

ىل شعرت ابإلحراج )هتدؼ إُف استدراج آراء ادلستجيب حوؿ أبعاد نواح زلددة من ادلوضوع ادلطركح، مثاؿ : أسئلة مباشرة .4

 .(ألنك كنت الطالب الوحيد داخل الصف
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 (كيف ستكوف ردكد الطلبة على الربانمج اجلديد): كىي أسئلة قد تلمح إُف آراء اآلخرين أك مواقفهم مثاؿ: أسئلة غَت مباشرة .5

 ؟...إذا أنت تقصد أف : كىي تتطلب إعادة صياغة إجابة ما مثاؿ : األسئلة التفسَتية .6

 

: خطوات ادلقابلة

: سبر ادلقابلة يف عدة خطوات منها

 التحضَت .1

 .ادلقدمة .2

 .تكوين األلفة .3

 .الشركع ابدلقابلة .4

 .تسجيل ادلقابلة .5

 .إهناء ادلقابلة .6

كيشمل إعداد دليل للمقابلة الـز األمر كقائمة أمساء ادلستجيبُت كأماكنهم كأف ػلدد ادلقابل الوقت ادلناسب للمستجيب : التحضَت

. كي يتمكن من احلضور كعلى ادلقابل أف يعّد نفسو لكيفية التعامل مع ادلستجيب حاؿ حضوره

كما نعلم فإف ادلقابل يعد غريبا ابلنسبة للمستجيب لذا على ادلقابل أف يقدـ نفسو إُف ادلستجيب كحىت يشجعو على : ادلقدمة

: االستجابة ؽلكن أف يبدأ ابخلطوات التالية

 .مقابلة ادلستجيب ابالبتسامة كالًتحيب .1

 .أف يعرؼ اسم ادلستجيب كؼلاطبو .2

 (كىذا يعتمد على نوع ادلقابلة)يوضح للمستجيب كيف اختاره للمقابلة  .3

 يذكر اسم ادلؤسسة اليت تنوم إجراء البحث .4

. يشرح دلستجيب أعلية الدراسة .5

: تطوير العالقة وتكوين األلفـــة وذلك من خالل

 .فهم ادلسًتشد كالبدء يف تكوين عالقة دافئة معو .1
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 .البدء ابحلديث حوؿ موضوع يثَت االىتماـ كاحلديث عن الرايضة أك الطقس أك األخبار الراىنة .2

: الشروع ابدلقابلة

 .ابدأ ادلقابلة بطريقة بعيدة عن الرمسية كاجعلها طبيعة قدر اإلمكاف .1

ألف ذلك ؽلكنك من تغطية مجيع اجلوانب اليت  (أك مرشد ادلقابلة)كجو األسئلة إُف ادلستجيب كما ىي مرتبة يف قائمة األسئلة  .2

 .يريد احلصوؿ على إجابة حوذلا

 .اعرؼ اذلدؼ من كل سؤاؿ توجهو حىت تتحقق من أف اإلجابة كافية أـ ال .3

 .إذا َف يكن السؤاؿ كاضحا أعده ببطء ككضحو جيدان  .4

 .خذ األجوبة بشكل طبيعية دكف االستغراب أك عدـ الرضا، فدكر ادلقابل ليس اصدر أحكاما قيمية .5

أصغ إُف ادلستجيب بكل آانة كصرب، كال تقف يف طريق تدفق ادلعلومات فإذا َف تفهم شيئا إبمكانك أف تقوؿ لو اعتقد أنٍت َف  .6

 افهم ىذا جيدا، ىل ىذا ما تعينو؟

 .ال تدخل يف جداؿ مع ادلستجيب أك هتامجو .7

 .اطهر اىتمامك دبا يقولو ادلستجيب .8

 .ال تكشف عن آراء حىت كلو طلب ادلستجيب منك ذلك .9

: تسجيل ادلقابلة

من ادلفضل أف يقـو الباحث بتسجيل ادلعلومات اليت حصل عليو، كإذا قاـ الباحث بتدكين ادلالحظات أثناء ادلقابلة فمن ادلفضل 

أف يدكف ادلالحظات كأف يشارؾ يف احملادثة يف آف كاحد كإبمكاف الباحث أف يستخدـ تسجيالت آلية، إال أهنا تضفي جو من 

الرىبة على جو ادلقابلة، كإذا كانت ادلقابلة إرشادية فال بد أف يؤخذ رأم ادلسًتشد مسبقان ابدلوافقة أك عدمها، إال أف عيب ىذه 

اآلالت يف ادلقابالت البحثية أهنا ال تستطيع تسجيل تعبَتات الوجو كحركات اجلسد األخرل، كما أف ىناؾ أخطاء أخرل يرتكبها 

: القائم ابدلقابلة عند تدكين ادلقابالت كاىم ىذه األخطاء

 .إغفاؿ كقائع ىامة أك التقليل من أعليتها كيسمى ىذا خط التعرؼ .1

 .حذؼ بعض احلقائق أك التعبَتات، كيسمى ىذا خطأ احلذؼ .2

 .ادلبالغة يف تقدير ما يصدر عن ادلستجيب كيسمى ىنا خطأ اإلضافة .3
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 .عدـ تذكر ما قبل ابلضبط كإبداؿ كلمت ادلستجيب بكلمات لو تضمينات كيسمى خطأ اإلبداؿ .4

 .عدـ تذكر التتابع السليم للوقائع أك العالقة السليمة بُت احلقائق بعضو ببعض كيسمى خطأ التفسَت .5

: مواصفات القائم ابدلقابلة

: إف إجراء مقابلة جيدة يتطلب من الشخص الذم يقـو عليو ما يلي

 .أف يكوف أمينا كدقيقا يف توخي ادلعلومات: األمانة .1

 .الرغبة يف أداء العمل .2

 .الدقة يف تدكين اإلجاابت .3

 .القدرة على التكيف كفقا للظركؼ كادلواقف ادلختلفة اليت ؽلر هبا .4

 .القوة الشخصية كعدـ اإلفراط يف الشدة أك اللُت .5

 .التمتع بدرجة مقبولة من الذكاء .6

: مزااي ادلقابلة

: للمقابلة مزااي عديدة منها 

 .نقد أنسب أسلوب لتجميع البياانت من األشخاص األميُت .1

 .تعطي ادلقابلة فرصة أكرب للقائم على ادلقابلة للكشف عن جوانب كجدانية عديدة .2

 .تقييد ادلقابلة إُف حد كبَتة يف تشخيص كمعاجلة ادلشكالت اإلنسانية كخاصة يف ادلقابلة اإلرشادية .3

 :عيوب ادلقابلة

 .تكلفتها مرتفعة ابدلقارنة مع االستبياانت خاصة إذا كنت األماكن متفرقة كما أهنا ربتاج لوقت طويل إلسباـ ادلقابالت .1

 .قد ػلجم بعض ادلستجيبُت عن الكالـ نتيجة إحساسو أبف امسو أصبح معركفا .2

 صلاح ادلقابلة ػلتاج لغربة ادلستجيب يف التعاكف .3
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: أساليب ادلقابلة

: تتخذ ادلقابلة أساليب عدة منها

 .كىذا األسلوب لو طريقة معينة من حيث أف ادلقابل لو أىداؼ معينة كأسئلة زلددة: ادلباشرة .1

 .غَت مباشرة كىذا النوع من ادلقابالت أقل تنظيما من سابقتها ؽلكن أف تكوف األسئلة عامة .2

 .ادلقابلة اليت تتميز ابلضغوط كتستخدـ دلعرفة كيفية رد الفعل عند الشخص ادلراد مقابلتو عندما يكوف ربت ضغوط معينة .3

 .ادلقابلة اجلماعية حيث تتم مقابلة رلموعة من األشخاص يف كقت كاحد .4

 .ادلقابلة اليت تدار أبكثر من كاحد كمن الضركرم أف تتوفر يف ادلقابلة األلفة كاالتصاؿ البصرم ادلباشر .5

. اخذ لنقاط التالية بعُت االعتبار (الذم تتم مقابلتو)كعلى الشخص ادلقابل 

 كن كاثقا من نفسك -

 ذبنب اإلجابة بنعم أك ال -

 .أظهر محاسان  -

 .ذبنب إعطاء معلومات سلبية عن خرباتك السابقة أك عن موظفُت سابقُت -

 .قدـ نفسك بصورة جيدة مع إبراز قدراتك كإمكاانتك -

: األخطاء اليت تربز أثناء ادلقابلة

 .ادلظهر غَت الالئق للشخص -

 .نقص االىتماـ كاحلماس -

 .االىتماـ الزائد ابلنقود -

 .إدانة ادلوظفُت السابقُت -

 .يتحاشى أف ينظر إُف الشخص الذم يقابلو -

 .حركة الشفاه كاألطراؼ -

 .أييت متأخرا للمقابلة -
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 .ال يسأؿ أسئلة تتعلق ابدلهنة -

 .غَت متأكد من االستجابة على األسئلة -

 .يتنفس بعمق كعدكاين -

 .عدـ ادلقدرة على التعبَت عن نفسو بوضوح -

 .نقص التخطيط كاألىداؼ لديو -

 .نقص الثقة ابلنفس -

 .عدـ النضج -

 .ال يتخذ قرارا -

 .يريد كظيفة أبسره ما ؽلكن  -

 .نقص الركح ادلعنوية إليو -

 .الكسل -

 عدـ التحمل كلديو كربايء -

: دراسة احلالـــــــــــــــة

دراسة احلالة ىي دراسة شاملة كعميقة للفرد أك رلموعة من األفراد إهنا أكثر أنواع البحث شعبية كىدفها ؽلكن أف يكوف فهم 

. الوحدة أك الظاىرة ادلدركسة، أك التفاعل بُت عوامل متعددة توضح الواقع احلاِف أك التطور الذم ػلصل يف فًتة معينة

كمن األمثلة على دراسة احلالة الدراسات االنثركبولوجية كاالجتماعية، كدراسة الريف كالبادية كاحلضر كدراسة العماؿ الذين يشاركوف 

. يف إدارة ادلؤسسات، كدراسة ادلرأة العاملة، كجنوح األحداث، كدراسة الالجئُت من دكؿ أخرل كغَتىا

: وظائف دراسة احلالــــــــــــــة

 .تصف دراسة احلالة من منظور ربليلي كتفاصيلي دقيقة أكثر من األساليب األخرل ادلستخدمة يف مجيع ادلعلومات -

 .تفحص العوامل ادلعقدة اليت يتضمنها ادلوقف ادلعٍت من أجل التعرؼ على العوامل ادلسببة للحالة ادلنوم دراستها -

 .هتدؼ دراسة احلالة إُف دراسة كل شيء عن احلالة ادلدركسة بدال من دراسة بعض الشيء كما ىو األمر يف الطرؽ اإلحصائية -
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توظف دراسة احلالة كثر من أسلوب، فهي تستخدـ ادلنهج التارؼلي كالوصفي كادلقابلة كاالستبياف كمقاييس التقدير كتنظر إُف  -

اإلحصاء على أنو يستخدـ لفحص النظرايت، كتربز قيمتها يف اجلوانب التشخيصية كاإلدارية كالعالجية أهنا تعمل على تطوير 

األفكار اليت تقود إُف النتائج كأحياان إُف الفرضيات ادلراد فحصها كؽلكن أف تستخدـ أيضا يف تطوير مفاىيم جديدة أك فحص 

 .مفاىيم موجودة أك قائمة

: دراسة احلالــــــــــــة مقابل الدراسات ادلسحية

تعد دراسة احلالة استقصاء يدعم الدراسات ادلسحية كالفرؽ الرئيسي بُت الدراسة ادلسحية كدراسة احللة ىو أف احلالة كثر عمقا 

: كتركيزا كؽلكن إيضاح الفركؽ يف اجلوانب التالية

 .الدراسات ادلسحية دراسة كاسعة كعريضة للظاىرة بينما دراسة احللة استقصاء يتميز ابلًتكيز -

 .تغطي دراسة احلالة حاالت فردية أك رلموعة صغَتة -

 .ؽلكن تعميم النتائج اليت تعتمد على عينة شلثلة بينما نتائج دراسة احلالة ال ؽلكن تعميمها -

: عيوب وزلددات دراسة احلالـــــــــــة ما يلي

 .زلدكدية تعميم نتائجها -

 .تستغرؽ كقتا أطوؿ من الدراسات ادلسحية -

أف خطورة الثقة الزائدة لدل الباحثُت يف دراسة احلالة أكثر منها يف الدراسات ادلسحية، كىذا يقود إُف التحيز كاخلطأ يف  -

 .اإلدراؾ كاحلكم غَت منطقي أحياان

: خصائص أداة القياس اجليدة

: أىم اخلصائص اليت غلب توفرىا يف أداة القياس ما يلي

 .أف تقيس األداة شيئان كاحدا يف نفس الوقت فادلسطرة يفًتض أف تقيس الطوؿ كليس احلرارة بنفس الوقت .1

 .الصدؽ قدرة ادلقياس على قياس ما يفًتض أف يقيسو .2

 .أف يعطي ادلقياس أك األداة نتائج اثبتة كمستقرة: الثبات .3

 .يفًتض يف ادلقاييس آك ابألداة أف يقيس ما نرغب يف قياسو بدقة: الدقة .4
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 .يفًتض يف ادلقياس أك األداة أف يكوف بسيطان : البساطة .5

 .ككذلك أف يتضمن طريقة االستخداـ:  سهولة االستخداـ .6

: أسلوب التحليل اإلحصائي

ينبغي أف يتضمن خطة البحث كصفان لألساليب اإلحصائية ادلستخدمة لتحليل البياانت كربديد األسلوب اإلحصائي األمثل 

لتحليل البياانت من األعلية دبكاف كيتوقف على العديد من ادلتغَتات مثل طريقة اختيار العينة، كعددىا كادلعاجلات التجريبية كعدد 

رلموعات البحث التجريبية أك الضابطة، كيف بعض األحياف ال يستطيع الباحث ربديد األسلوب اإلحصائي األمثل، كلذلك غلد 

". سوؼ يستخدـ الباحث األسلوب اإلحصائي ادلناسب دلعاجلة البياانت" نفسو مضطرا لذكر العبارة التالية 
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 :الفصل الثالث 

 :امهية خطة البحث 

كما تساعد الباحث على كضع .  ككيف كمىت نفعلو ،كذبعلنا نقرر ما غلب فعلو ،تكمن اعلية خطة البحث يف اهنا توجو الدراسة 

 . كتعريف ادلفاىيم كالقياس كغَت ذلك ، كماىي ادلالئمة ، كما ىي طبيعتها ،اىداؼ الدراسة 

 :تصميم البحث او اخلطة 

 كاالساليب الواجب تبنيها ،انو ػلدد اىداؼ الدراسة كمنهجيتها . تصميم البحث ىو خطة منظمة كمنكقية لتوجيو البحث 

 .انو عمل ضركرم جلمع كقياس كربليل البياانت كتفسَتىا .لتحقيق االىداؼ 

 .فالتصميم اجليد يتضمن خطة ربدد اىداؼ الدراسة كالفرضيات الواجب فحصها 

 .اهنا اخلطط العريضة اليت ربدد ادلصادر كنوع ادلعلومات ذات العالقة ابلسؤاؿ البحثي 

 .كما اهنا ربدد ادلنهجية عليها اتباعها جلمع البياانت كربديدىا 

   :اعداد اخلطة او التصميم 

 : كيتضمن ىذا االعداد االسئلة التالية ،التخطيط يعٍت االعداد ادلسبق 

 عن ماذا تتحدث الدراسة ؟- 1

 دلاذا عملت الدراسة ؟- 2

 ماىي حدكد الدراسة ؟ - 3

 ماىي اىداؼ الدراسة ؟- 4

 ماىي اىداؼ الدراسة ؟- 5

 ماىي ادلفاىيم االساسية الواجب تعريفها ؟ - 6

 ماىو ادلكاف الذم ستجرم فيو الدراسة ؟- 7

 ماىي ظلاذج التصميم الستخدمة ؟ - 8

 ماىي البياانت الضركرية ؟ - 9

 ما مصدر ىذه البياانت ؟ - 10
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 ماىو رلتمع الدراسة الذم ستسحب منو العينة ؟ - 11

 ما حجم العينة ؟ - 12

 ماىو النهج الذم سيتبع يف مجع ادلعلومات ؟ - 13

 ماىي االدكات الواجب استخدامها يف مجع ادلعلومات ؟ - 14

 كيف يتم معاجلة البياانت ؟ - 15

 ماىي ظلاذج التحليل اليت سيتم اتباعها ؟ - 16

 ماىي داللة الدراسة ؟ - 17

 ماىو الزمن ادلخصص لكل مرحلة من مراحل البحث ؟- 18

 ماىي حدكد الزمن الذم غلب اف ينتهي فيو العمل ؟ - 19

 :زلتوايت خطة البحث 

 : ؽلكن اف تغطي خطة البحث اجلوانب التالية 

 . كاىتماـ الباحث يف دراستها،كماىي احلاجة لدراستها،كفيها يتمكن الباحث من كضع ادلشكلة يف اطارىا التارؼلي : ادلقدمة - 1

كتعمل صياغة ادلشكة على توجيو العمليات .  كيشَت الباحث اُف طبيعتها كاعليتها ،غلب تعريف ادلشكلة : صياغة ادلشكلة - 2

 .البحثية 

كاذا كانت الدراسات . اذ يتمكن الباحث من مطالعتو للدراسات السابقة من ملئ الفراغ احلاصل : الدراسات السابقة - 3

 .دلشكالت متشاهبة فعلية اك يوضح االختالفات يف البيئة كالفًتة اليت سبت فيها الدراسة

لذا غلب ربديد الدراسة .اف دراسة ام مشكلة قد ربتاج دلعلومات كثَتة قد ال يستطيع الباحث القياـ هبا : حدكد الدراسة - 4

 .كنوع ادلستجيبوف للدراسة كالوسائل كاالمكاانت ادلادية التاحة كغَتىا ، آخذين بعُت االعتبار ادلنطقلة اجلغرافية اليت تغطيها 

كغلب اختيار االىداؼ اليت سبتاز ابلتحدم كالقابلة .غلب اف تكوف اىداؼ الدراسة كاضحة كزلددة : ىدؼ الدراسة - 5

 .  للتحقيق

 .يشًتط اف تكوف زلدد ك كاضحة : فرضيات الدراسة - 6

 التعريف االجرائي للمفاىيم - 7
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 اعلية الدراسة - 8

 .كىذا يعتمد على الغرض يف الدراسة: ادلنطقة اجلغرافية اليت ستغطي يف دراسة - 9

اـ دراسة حالة ؟ ككذلك الطرؽ اليت يتم ، اـ مسيحية ،اـ كصفية اـ اترؼلية،ىل الدراسة ذبريبية : منهجية الدراسة - 10

  .(اٍف.....  االستبياف، ادلقابلة ،ادلالحظة  )استخدامها يف مجع ادلعلومات 

 .كاالساليب ادلستخدمة يف سحبها ككذلك حجمها: العينة - 11

 .كاليت غلب اف تتناسب مع منهج الدراسة : ادكات الدراسة - 12

 التحليل االحصائي الذم سيستخدـ - 13

 :الوقت الالـز الصلاز كل مرحلة كؽلكن تقسيم الوقت على النحو التاِف - 14

 الوقت الالـز ادلرحلة 

  .مراجعة االدب الًتبوم كاختيار ادلشكلة- 1

  .صياغة ادلشكلة كاالعداد خلطة البحث- 2

  .بناء االدكات كاالختبارات االكلية- 3

  .العمل ادليداين كمجع ادلعلومات- 4

  .التخطيط لكتابة البحث- 5

  .االنتهاء من كتابة البحث- 6

 الوقت الالـز الصلاز البحث ()جدكؿ

كىناؾ نوعاف من التفكَت االستنتاجي كالذم ىو مرادؼ للتحليل ام ذبزئة الفكرة اك ادلفهـو على كحدات مفهومو ، 

اما النوع الثاين فهو التفكَت االستقرائي كادلرادؼ لعملية الًتكب ام بناء احلقائق كاالرقاـ لتكوين معرفة نظرية متعلقة 

 .ابالفكار كادلفاىيم 

البحث الكمي كالبحث النوعي فالبحث الكمي يستخدـ القياس كاالحصاء للتعامل مع :كىناؾ نوعاف من البحث 

اذ اف معظم الناس .االرقاـ اليت ضلصل عليها عن طريق القياس ، فهو يتعامل مع موضوع البحث على شكل ارقاـ 

يقولوف اف االرقاـ ال تكذب ، كمن جهة اخرل فاف البحث النوعي فهو يستخدـ العينُت كاالذنُت كالعقل ادلفكر مثل 
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دراسة تنشئة الطفل ،كاكتساب اللغة كغَتىا فالتحليل كالتفسَت ضركرايف يف ىذا النوع من االحباث،كطادلا اف ىدؼ 

البحث ىو الكشف عن ادلعرفة احلقيقية ، لذا فاف البحث الكمي كالنوعي ؽلكن اعتبارعلا احباث امربيقية ، فاالمربيقية 

تعٍت الشيء احلقيقي الذم ؽلكن مالحظتو ، كقرادتو كتسجيلو ك مساعو كدلسو كىناؾ البعض من االكادؽلُت الذين 

 .يعتربكف اف البحث النوعي ليس امربيقي لكونو ال يتعامل مع االرقاـ كالتحليل االحصائي

مفاىيم ذلا معاين زلدد ، كادلفاىيم ىي عبارة عن ابنية اك ذبريدات تكونت نتيجة انطباعاهتا احلسية ، كادراكاتنا 

كخرباتنا كىي رموز سبثل ادلعاين اليت نعرضها ، كضلن نستخدـ ىذه ادلفاىيم يف تفكَتان كتواصلنا مع االخرين ، اما 

ادلوضوعية فهمي اساس النهج العلمي كىي تعٍت تشكيل االحكاـ ادلبنية على احلقائق غَت ادلتحيزة نتيجة االنطباع 

االكِف للشخص ،فادلوضوعية ىي الرغبة كالقدرة على فحص الدليل دكف ربيز ، كالنتيجة اف ال زبتلف من شخص اُف 

اخر كفيما يتعلق ابجلانب االخالقي فالعلم ال يطلق احكاما عامة على احلقائق فهو ال يقوؿ اهنا جيدة اك سيئة كىو 

 ال يفرض شيئا ككل مايسعى اليو العلمهو البحث عن احلقيقة

كما اف العلماء ال يهتموف ابحلوادث ادلعزكلة كلكنهم يهتموف يف االشياء ادلشًتكة للحوادث كمن ىنا فهم يلجؤكف اُف 

 التعميم

كعلينا اف ندرؾ اف البحث ليس فقط مجع ادلعلومات فالعلم الذم يقوؿ للطالب اذىب للمكتبة كاكتب موضوعا حوؿ 

شخصية اترؼلية فالطالب يعتقد اف مجع ادلعلوماتعن ىذه الشخصية ىو ادلراد بو حبثا ، كالواقع ىذا مانطلق عليو  

اكتشاؼ ادلعلومات اك تعلم مهارات استخراج ادلراجع كال البحث عملية نقل احلقائق من مكاف اُف اخر ،فجوىر 

 البحث ىو تفسَت العلومات اك البياانت من فاننا نتساءؿ مالبحث اذف ؟

 :ان من خصائص البحث مايلي 

يتشكل البحث من سؤاؿ اك مشكلة ، فاسئلة غَت اجملاب عليها كثَتة كادلشكالت اليت حباجة اُف حل كثَتة ايضا -1

ككل ما ننظر حولنا نالحظ اشياء ذبعلنا نتعجب كنساؿ اسئلة حوذلا كيف توجيهنا للسؤاؿ نكوف قد بداان السلسلة اليت 

 تنتهي ابلبحث

يتطلب البحث توضيحا للهدؼ ، كادلشكلة غلب اف تصاغ بوضوح كعدـ الغموض كعلينا اف نساؿ انفسنا ماذا -2

 نريد اف نفعل ؟
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 البحث يتطلب خطة زلددة ككاضحة-3

 البحث غلزا اُف اجزاء ؽلكن التحكم فيها مثاؿ على ذلك- 4

  (مشكلة رئيسية ) (ب)اُف ادلدينة  (أ)كيف اذىب من ادلدين 

  (مشكلة فرعية)ماىي الطريق اليت توصلٍت مباشرة اُف ادلدينة 

  (مشكلة فرعية)ماىو رقم ادلخرج الذم ساسلكو للخركج عن الطريق الرئيسي 

الفرضيات، االسئلة ، كادلشكلة البحثية تعمل على توجيو البحث ، فالفرضيات زبمينات ذكية توجو تفكَتان اُف - 5

 مصدر ادلعلومات الذم يساعدان يف حل ادلشكلة البحثية 

 يتطلب البحث مجع ادلعلومات كتفسَتىا حلل ادلشكلة -6

 : البحث يف خطوات منطقية على النحو التاِف - 7

يالحظ العقل السائل موقفا معينا مث يساؿ دلاذا؟ مالذم تسبب يف ىذا الشيء ؟ ككيف ؟ كىذا االصل ادلوضوعي  -

 للبحث

 (كىذه البداية الصرػلة للبحث )االجابة على ىذه االسئلة تصاغ على شكل اسئلة  -

 ذبمع ادلعلومات  -

 تعاًف ادلوضوعات كتفسر -

 يتم الوصوؿ اُف النتيجة -

 :بعض التوجيهات اليت ميكن ان يستفيد منها الطالب 

 التقي دبشرفك ابنتظاـ-1

 :حضر لالجتماع مع ادلشرؼ اخذا بعُت االعتبار النقاط التالية - 2

 ضع قائمة ابدلوضوعات اليت تريد التحدث حوذلا 

 خطط دلا تبغي اف ربصل عليو بعد االجتماع 

 خلص مافعلتو بعد اخر لقاء 

 ضع قائمة ابلتوقيتات كمىت سينتهي كل جزء 
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 احضر ادلالحظااتليت حصلت عليها يف االجتماع السابق 

 ضع خطة ككقتا للقاء القادـ 

 ضع قائمة ابدلوضوعات اليت ستدرسها 

 اطلع مشرفك على نتائج عملك ابسرع ماؽلكن 

 خلص ادلوضوعات ذات العالقة بدراستك 

 خذ ادلبادرة دائما كال تقحم مشرفك يف كل مهمة ، فهمي مسؤكليتك كالبحث ىو افكارؾ 

 خذ مالحظاتك من كل كرقة ذبد اهنا تستحق القراءة 

 اقرا الرسائل اليت كتبت من قبل االخرين 

 ضع اىدافك بشكل معقوؿ ككذلك التوقيتات 

 انقش حبثك مع االخرين لديهم الرغبة لسماعك 

 : كتابة رسائل ادلاجستري والدكتوراه

       اختيار ادلوضوع 

 :حاكؿ اف تقـو ابالجراءات التالية . يعد اختيار ادلوضوع من أصعب أجزاء الرسالة 

  طور موضوع ػلظى ابىتمامك من خالؿ دراستك. 

  فكر يف اكثر ثالثة موضوعات هتمك كضع عليها اسئلة. 

 انظر اُف ادلالحظات الصفية كاُف النقاط اليت يطرحها االساتذة داخل الصف. 

  ربدث مع االساتذة اك ادلشرفُت حوؿ موضوعات معينة. 

 اقرا حوؿ ادلوضوع . 

       كتابة ادلقًتح 

 :كعند كتابتو تذكر ما يلي . يعد ادلقًتح ىو االطار العاـ للرسالة 

  تعرؼ على التغَتات يف االدب الًتبوم. 

  ضع االسئلة اليت ترغب طرحها يف الرسالة. 
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  اعمل تصميما كاطارا نظراي جيدا لدراستك. 

  خطط للموضوعات اليت تريد تغطيتها يف كل فصل من فصوؿ الرسالة. 

  انقش اعلية موضوعك ابلنسبة للميداف. 

 ادارة البحث 

  خذ ادلالحظات من الباحثُت كادلصادر ادلتخصصة. 

  خذ مالحظات من ملخصات الدراسات. 

  انقش افكارؾ مع االخرين. 

 فكر ابدلصادر االخرل ككيف ؽلكن تطبيقها على رسالتك. 

 كتابة رسالة 

  اطبع نسخة من مقًتح الدراسة على جهاز الكمبيوتر. 

  طور ادلقًتح كاضف اليو بعض ادلفاىيم. 

  اكتب الفصل االكؿ. 

 اعرؼ رسالتك كاعمل على تنقيح االفكار اليت كتبتها. 

 

 التنظيم 

  تنظم ملفات خاصة لكل فصل من فصوؿ الدراسة. 

  ضع تواريخ كمواعيد معينة دلراجعة كل ملف. 

  ضع كقتا زلددا لتسليم كل فصل من الفصوؿ. 

 ضع قائمة ابلعناكين ك االفكار اليت يتضمنها كل فصل . 

 احلصوؿ على تغذية راجعة 

 اعرض موضوع رسالتك على مستمعُت من اجل تزكيدؾ دبالحظات قيمة. 

  التقي ابعضاء اللجنة ادلشرفة كي اتخذ منهم تغذية راجعة. 
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 التنقيح  

 .تنقح ادلعلومات على ضوء ما تتلقاه من ادلشرفُت كاالخرين كاية معلومات كافكار اخرل جديدة 

 العمل مع جلنة االشراؼ 

 اخًت اعضاء اللجنة الذين يعرفوف عملك جيدا. 

  ربدث مع الطلبة االخرين الذين تعاملو مع اعضاء جلنتك. 

  توخى اف تكوف اللجنة ادلشرفة منسجمة كليست متصارعة الف ذلك يؤثر على تقدمك يف كتابة رسالتك. 

  خاصة اذا كاف ىناؾ فاحصُت من اخلارج ،خذ دبالحظات االخرين . 

 نظم كقتك  

  اجعل اكلويتك االكُف ىي يف اهناء رسالتك. 

  اقضي حواِف مخسة اايـ يف االسبوع دلتابعة رسالتك كلو ساعة على االقل كل يـو كلكن بشكل مستمر

 .كاثبت الف ذلك غلعل االفكار كمصادر ادلعرفة لديك حديثة 

 :فصول الدراسة 

 :تتضمن فصوؿ الرسالة من كجهة نظر يقوماف كاخركف مايلي 

 :   الفصل االكؿ 

  مقدمة الدراسة. 

  الصياغة احملددة للمشكلة. 

  فرضيات الدراسة. 

  اعلية الدراسة. 

  زلددات الدراسة. 

  تعريف مصطلحات الدراسة. 

 :الفصل الثاين 

  الدراسة السابقة 
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 :الفصل الثالث 

  كالتحاليل االحصائية ، كاجراءات مجع ادلعلومات ، كاالدات ادلستخدمة ،كاختيار العينة ،منهجية الدراسة 

 .ادلستخدمة

 :الفصل الرابع 

  نتائج ربليل الدارسة. 

 :الفصل اخلامس 

  كتوصيات الدراسة ،كيشمل ادللخص كالنتائج . 

 : تقييم البحث الرتبوي 

من اجل اف يقيم البحث الًتبوم تقييما دقيقا على الًتبويُت بصفة عامة كالباحثُت بصفة خاصة اف يراعو اجلوانب 

 :التالية 

 .اف هتتم االسئلة ابجلوانب النظرية للدراسة  .1

 .اعلية ادلشكلة  .2

 .مالئمة الفرضيات كاالىداؼ  .3

 .منهجية البحث .4

 .(مع اغلاد الصدؽ كالثبات ،اذا استخدـ  )التكتيك ادلستخدـ .5

 .درجة سبثيل العينة  .6

 .نتائج الدراسة كتوصياهتا  .7

 :كعلى الباحث اف ػلاكؿ االجابة على ىذه االسئلة 

 ىل عنواف الدراسة يشَت اُف ادلشكلة ؟- أ

كىل ىي على درجة من االعلية ، كىل سبت صياغتها بدقة ككضوح،ىل ادلشكلة مبنية على افًتاضات نظرية - ب

 تستحق الدراسة ؟

 ىل الدراسات السابقة تغطي ادلتغَتات ادلدركسة ؟- ج
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 ىل تقييم الدراسات السابقة ساعد الباحث يف كضع الفرضيات اك اسئلة الدراسة ؟- د

 ىل الفرضيات كاضحة كقابلة للقياس ؟- ق

 ىل قاـ الباحث بوضع التعريفات االجرائية ؟- ك

 ىل التكتيكات كاالجراءات اليت استخدمت يف البحث ربقق اىداؼ البحث ؟- ز

 ىل مت اختيار العينة بشكل دقيق ؟- ح

  كىل ىي مالئمة لتحقيق اىداؼ البحث ؟،ىل استخدـ يف البحث تكتيكات احصائية - ط

 كىل ىي مالئمة لتحقيق اىداؼ البحث ؟،ىل مت ربليل البياانت احصائية - م

 ىل مت ربليل البينات بشكل موضوعي ككاضح كدقيق ؟- ؾ

 ىل تفسَت كاف خاليا من الغموض؟- ؿ

 ىل كضع الباحث حدكد الدراسة؟- ـ

 ىل كانت النتائج كاضحة ؟- ف

 ىل اقًتح الباحث مزيدا من الدراسات لتغطية الفجوات اف كجدت ؟- س

 اهنا يعٍت ال علميو دكرايت يف أدلنشوره البحوث من اف كثَتا(Gay,1996) جي يرل البحوث تقييم رلاؿ كيف

 .ةصحيح بطريقو كتبت اك جيده دراسات

 نتيجة ككانت ،ةادلنشور البحوث من ةرلموع  يقيموا اف احملكمُت من ةرلموع إُف طلبا أهنما ككومر ىوؿ كيذكر 

 .نشرىا ابإلمكاف يكوف كي كتابتها ةاعاد إُف ربتاج اك النشر تستحق ال ادلنشورة البحوث من٪42 اف دراستهم

 :كمن ادلالحظات اليت اظهركىا يف تقييم للبحوث ما يلي 

  عدـ التحقق من الصدؽ كالثبات. 

  ضعف احلاصل يف تصميم البحث. 

 عدـ كضع زلددات الدراسية. 

  تصميم البحث غَت مالئم حلل ادلشكلة. 

  عدـ مالئمة العينة للدراسة. 
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  عدـ عرض نتيجة التحليل بشكل كاضح. 

  َف يكتب التقرير بشكل كاضح ايضا. 

  َف يذكر الفركض تشكل بشكل. 

 عدـ اختيار الطرؽ الصحيحة يف ربليل البياانت. 

  َف يتم كصف الطرؽ اليت يتم هبا مجع البياانت. 

 :كضع جي معايَت معينة لتقييم البحوث تتضمن مايلي 

 :ادلشكلة - أ

 ىل توجد ىناؾ صياغة للمشكلة ؟ .1

 ىل للمشكلة قابلة للبحث ؟ .2

 ىل عرضت ادلعلومات ادلتعلقة خبلفية ادلشكلة ؟ .3

 ىل نوقشت اعلية ادلشكلة ؟ .4

 ىل اشَت يف صياغة ادلشكلة اُف متغَتات الدراسة كمدل عالقتها ببعضها البعض ؟ .5

 ىل مت تعريف متغَتا الدراسة اجرائيا ؟ .6

 : شكل الرسالة الكلي 

 :يكوف شكل الرسالة بعد انتهائها على النحو التاِف 

  عنواف البحث. 

  صفحة التوقيعات. 

  صفحة الشكر. 

  قائمة احملتوايت. 

  قائمة اجلداكؿ. 

  قائمة االشكاؿ. 

  ملخص حبدكد صفحة. 
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 : كتشمل  (الفصل االكؿ )مقدمة

  ربديد ادلشكلة. 
  اعلية ادلشكلة. 
  خلفية ادلشكلة. 
  فرضيات كاسئلة الدراسة. 
  تعريف ادلصطلحات. 
 حدكد الدراسة.  

 

 :كتشمل  (الفصل الثاين  )الدراسات السابقة 

  الكتابة من العاـ اُف اخلاص. 
  من الدراسات القدؽلة اُف احلديثة. 
  اف تكوف ذات عالقة ابلفرضيات كاسئلة الدراسة 

  :(الفصل الثالث )    منهجية البحث 

  سبيم البحث. 
 كادكات الدراسة ، ادلشاركوف. 

  كاالجراءات ادلتبعة يف مجيع ادلعلومات. 

  :(الفصل الرابع  )   نتائج الدراسة 

  تنظيم الفرضيات اك اسئلة الدراسة. 

  كاالجابة على االسئلة، ككضع ادلعلومات يف جداكؿ اك اشكاؿ كفحص الفرضيات،كمستوايت الداللة ،ربليل ادلعلومات . 

  :(الفصل اخلامس  )تفسَت النتائج كالتوصيات 

  مث كضع ادلراجع كادلالحق ،كضع النتائج النهائية كتفسَتىا . 
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 :مصادر التوجيو للطالب 

 :    ادلشرؼ االكادؽلي 

ففي بعض احلاالت .  كحىت من قسل الخر داخل ادلؤسسة الواحدة ،اف تعيُت مشرؼ اكادؽلي ؼلتلف من معهد اُف اخر 
كيف حاالت اخرل . فاف ادلشرؼ االكادؽلي الذم يشرؼ على الطالب منذ بداية عملو يصبح مشرفا على رسالتو فيما بعد 

 لكن غالبا ماتكوف اللجنة من ،ؼلتار الطالب ادلشرؼ الذم ساعده يف بداية عملو كعضو يف جلنة تتكوف لغاية االشراؼ 
 .ثالثة اشخاص يراسها ادلشرؼ 

 :  اما عن ادلعلومات اليت غلب على الطالب اف يعرفها على ادلشرؼ فهي 

 .اىتمامات ادلشرؼ كخربتو - 1

 .اسلوب االشراؼ - 2

 .اذباىات ادلشرؼ ضلو ادلوضوعات البحثية كمناىجها - 3

كمن الواضح انو كلما كانت اىتمامات الباحث كخربتو قريبة من الرسالة اليت يكتبها الطالب كلما كاف ذلك لصاٌف الطالب 
كىناؾ عدة طرؽ للتعرؼ على زبصصات . كمساعدتو يف مجع ادلعلومات كتفسَتىا . كالتعرؼ على الصعوابت اليت يواجهها 

 :اعضاء التدريس منها 

  ادلواد اليت يدرسوهنا. 
  الكتب كاالحباث اليت ينشركهنا. 
  الرسائل اليت اشرفوا عليها. 
  اداء اعضاء ىيئة التدريس كالطلبة يف االساتذة ادلشرفُت. 

 فانو سيكوف اسهل عليو اف ؼلتار ادلشرؼ الكفء الذم لديو ،كاذا كاف لدل الطالب موضوعا يف ذىنو يردم الكتابة فيو       
 .ىذه االىتمامات 

 :كابختصار نستطيع القوؿ اف من خصائص ىيئة ادلشرؼ اجليد مايلي 

 .اف يكوف زلًتما من قبل اعضاء ىيئة التدريس كالطلبة - 1

 .اف يكوف خبَتا يف ادلوضوع الذم تريد الكتابة عنو - 2

 .  ا كاف يوجههك للكتابة يف مسالة اخرل ،اف تكوف لديو الرغبة يف مساعدتك يف ادلشكلة اليت تريد الكتابة هبا - 3
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 .اف يكوف متواجدا يف الوقت الذم ربتاج اليو - 4

 .اف يكوف اثبتا يف اعطاءه للتوجيهات - 5

 .يعمل مع اعضاء اللجنة ابخالص كجدلو- 6

 :  كيقـو اعضاء اللجنة ادلشرفة على الطالب ابصلاز االمور التالية 

 .اعطاء النصيحة للطالب يف مجع مراحل البحث كالكتابة - 1

 .مراقبة تقدـ الطالب للتاكد من اف العمل يتم بصورة جيدة - 2

 .تقييم البحث يف مراحلو االخَتة للتاكد من اف الطالب يستحق الشهادة - 3

   اف اختيار ادلشرؼ االكادؽلي كاالعضاء االخرين ادلشرفُت على رسائل ادلاجستَت كالدكتوراه زبتلف من مؤسسة كاخرل كحىت من 
 .قسم الخر داخل ادلؤسسة الواحدة 

 .فاحياان يصبح الشخص الذم يوجو الطالب كيتابع تقدمو من البداية ىو مشرفو االكادؽلي 

كيف ىذه احلالة فاف الطلبة ال يشغلوف انفسهم يف البحث عن ادلشرفُت كلكن من ادلمكن كلسوء احلظ ال غلدكا ادلساعدة ادلنشودة 
كيف حالة اخرل اليتم فيها تعيُت ادلشرؼ بصورة اكتوماتيكية كما ىو احلاؿ يف احلالة االكُف  كلكن يكوف . يف بعض االحياف 

كيف ىذه احلالة فاف على الطالب اف يتعرؼ على اعضاء ىيئة التدريس .ادلشرؼ من ضمن جلنة يتم اختيارىا من قبل الطالب 
كمن االشكاؿ ادلتبعة . زبتلف ادلؤسسات كاالقساـ يف عدد اعضاء اللجنة ادلشرفة . كرلاؿ زبصصهم كاالحباث اليت نشركىا 

كعلى اية حاؿ فاف بعض . تشكيل جلنة مكونة من ثالثة اعضاء على مستول ادلاجستَت يكوف من بينهم ادلشرؼ الرئيسي 
اما يف مستول . يتم تعيُت عضو كاحد لالشرؼ على الرسالة .اجلامعات كالكليات اليت لديها طلبة كثَتكف يدرسوف ادلاجستَت 

 . الدكتوراه فتتم تعيُت جلنة مرلفة من ثالثة اُف مخسة اعضاء

 : اما خبصوص ادلعلومات اليت غلمعها الطالب عن ادلشرؼ فتتمثل يف 

 .اىتمامات ادلشرؼ خرباتو  -

 .هنجة يف االشرؼ  -

 .اذباىاتو حوؿ ادلوضوعات البحثية  -
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 فكلما كانت اىتمامات ادلشرؼ قريبة اُف موضوع البحث الذم يريد اف يكسبو ،اما فيما يتعلق ابىتمامات ادلشرؼ كخرباتو 
الطالب كلما كاف ابمكانو ربديد الصعوابت يف رلاؿ البحث كالعمل على توجيو الطالب دلعلومات اكثر فائدة لو كمساعدتو على 

 .ربليلها 

 ككذلك ، مثل ادلوضوعات اليت يدرسوهنا ،كىناكك عدة طرؽ ؽلكن الطالب من خالذلا اف يتعرؼ على اعضاء ىيئة التدريس 
 كرام اعضاء ىيئة التدريس االخرين كخربة الطلبة االخرين مع اعضاء ىيئة ، كالرسائل اليت اشرفو عليها ،احباثهم ككتبهم ادلنشورة 

 .التدريس 

 :ادلقرتح البحثي 

كما .كىذا بدكره يعطي ادلشرؼ قاعدة دلساعدة الباحث اثناء اشرافو كتوجيهو . يعد ادلقًتح اخلطوة اذلامة االكُف يف كتابة البحث 
 .انو يزكد الباحث خبطة منظمة للبحث كي يسَت على ىديها 

الف البحث اجليد ىو البحث ادلنظم كالذم يتم تصميمو .   كؼلضع ىذا ادلقًتح للتعديل بعد عرضو على ادلشرؼ اك جلنة االشراؼ 
 :كالسر بو خبطوات مدركسة  كاخلطوات اليت يسَت هبا الباحث يف كتابة ادلقًتح ؽلكن اف تتضمن اجلوانب التالية 

 صياغة ادلشكلة - 1

كادلشكلة ؽلكن اف . كغلب اف تكوف زلددة للحصوؿ على نتائج مؤكدة. كتصاغ ادلشكلة بعبارة تقريرية اك على شكل سؤاؿ 
 . اك مالحظات كخربات شخصية ،نستخلصها من نظرية اك من نتائج احباث سابقة 

 اعلية ادلشكلة  - 2

  من الضركرم اف يوضح الباحث اعلية ادلشكلة اليت يردم دراستها 

 التعريفات - 3

من ادلهم اف يتم تعريف ادلصطلحات الغَت عادية كاليت ؽلكن اف تفسر بطريقة خاطئة كىذا يعطي الباحث اطارا مرجعيا لدراسة 
 .كيتم تعريف ادلتغَتات تعريفا اجرائيا . ادلشكلة 

 افًتاضات - 4

 . كلكنو غَت متاكد من ذلك ،كىي عبارات يعتقدىا الباحث على اهنا حقاائق 

 رلددات الدراسة - 5
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مثاؿ عدـ ادلقدرة على اختيار .  كاليت ؽلكن اف تؤثر على نتاءج الدراسة كتعميمها ،ىي الظركؼ اليت تكوف خارج ارادة الباحث 
 .اك تعليمات االدارة اليت ال تسمح ابلتطبيق على اكثر من شعبة . عينة عشوائية الستخدامها يف اجملموعة الضابطة كالتجريبية 

 حدكد الدراسة - 6

 كالنتائج ال ؽلكن تعميمها خارج اطار ىذه العينة ادلختارة . مثاؿ عندما اريد اف ادرس اقلية عرقية ضمن متوسطة كيف صف معُت 

 .الدراسات السابقة - 7

 :كضع فرضيات الدراسة سواء كانت فرضيات رئيسية اـ فرعية كالفرضية اجليدة ذلا خصائص اعلها - 8

 .اف تكوف مقبولة كمعقولة  -

 .اف تصاغ اببسط ادلصطلحات  -

 .اف تكوف قابلة للفحص  -

  التوثيق 

 يف حالة االقتباس اذكر اسم ادلؤلف كالسنة كالصفحة  -

He said that « a psychotherapy is a good approach in dealing with this prblem » 
(Mike ,1992 , p220 ) , but he didn’t explain that . 

  اك نستطيع القوؿ

Mike (1992) found that « a psychotherapy is a good approach» (p220 )  

 التوثيق من اجملالت

 مثاؿ على ذلك . اذا كاف ادلؤلف كاحدا - أ

Jhone,B.A (2001). Individnal psychlogy . psychological bulletin, 125,500-520. 

 اذا كاف مؤلفاف اثناف - ب

Bowers, R & Watts, R. (1995). The theory and practice of counseling. 
Cognitivite psychology journal : practice and research,50 (1), 10-36. 

 : اذا كاف ىناؾ ثالثة لغاية ستة مؤلفُت مثاؿ - ج
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Howes,K.J. , Albert, A.B., Bird,L.,&Cohen,J.A.(2000). Children & 
adolescents.American psychologist,56, 16-180. 

 : اذا كاف ىناؾ اكثر من ستة مؤلفُت مثاؿ - د

Field ,S.B., Rav, S.G., senda, I.N., Romio, J.,Lema, D., Soom, L., et 
al. (2000).career development. Journal of vocational counseling, 60, 705-710. 

 :كؽلكن اف تكتب على النحو التاِف 

(Fild et al., 2000). 

 :اذا كانت ادلقالة قيد النشر، اك ارسلت اُف رللة كقبلت للنشر مثاؿ - ق

Ackerman, M., & super ,S.C. (in press). Do we need counseling ? journal of 
counseling and development . 

 

 :اذا ارسلت ادلقالة اة البحث اُف النشر، كلكنو َف يقبل بعد مثاؿ - ك

Donald ,D.N. (1997).connseling in west. Manuscript submitted for publication. 

 .التذكر اسم الدكرية اليت ارسلت اليها ادلقالة : مالحظة 

 :كما ؽلكن ايضا عدـ كضع السنة ،اك اجمللد ، اك الصفحات حىت يتم نشر ادلقالة مثل 

( Lorance &Lili, in press). 

 التوثيق من الكتب 

 :مثاؿ 
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 .التوثيق من فصل يف كتاب زلرر-

Lavey,D.(1995).Gifted students under achievement. In L.M.super.,p.vanden 
brcek,& D.C.Dark (Eds.),counseling gifted students (pp.50-
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  revised editionالتوثيق من كتاب منقح اك طبعة منقحة  -
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 .التثوثيق من كتاب ليس لو مؤلف اك زلرر  -
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 التوثيق ف موسوعة اك قاموس  -

Dove,S.(Ed.).(1980). The new dictionary of music and musicians(6thed.,vols. 1-
20). London : mamollan.  

 التوثيق من رسالة دكتوراه غَت منشورة - 

Wolf.L.B. (1987).the effect of guidance program on students 
achievement.unpublished doctrol dissertation.university of missouri.columbia. 

 :اذف التوثيق من اجمللة يشمل 

 .اسم ادلؤلف  -

 .اتريخ النشر -

 .عنواف ادلقالة اك البحث  -

 .اجمللد كالعدد -

 .رقم الصفحة -

 :اما التوثيق من الكتاب فيشمل 

 .اسم ادلؤلف  -

 .اتريخ النشر  -

 .عنواف الكتاب  -

 .ادلدينة اليت نشر هبا  -

 .اسم دار النشر -
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: أىم اخلطوات يف مشروع مذكرة 

 : مقدمة-1

تعد ادلقدمة من أىم عناصر خطة الدراسة ، حيث يتم فيها إلقاء الضوء على ادليداف الذم تقع فيو الدراسة، ككيفية شعور الباحث 
ابدلشكلة، كتبدأ ادلقدمة اجليدة ابحلديث عن األمور العامة، فاألقل عمومية، فاألشد ربديدان كزبصيصا ، حبيث توصلنا يف النهاية 
إُف الشعور بوجود مشكلة حقيقية جديرة ابلبحث كالدراسة، فهي مدخل ؽلهد للموضوع ادلعاًف كتشمل عادة التعريف ابدلوضوع 
زلل البحث ،اعليتو ،الغرض منو كاسباب اختياره،فضاَل عن اذلدؼ العاـ لكل البحوث كىو اذلدؼ العلمي كما يشًتط يف مقدمة 
البحث العلمي االغلاز كالوضوح كالدقة كالداللة يف عناصرىا كمضموهنا مث طرح االشكالية اك ادلشكالت اليت يثَتىا ادلوضوع من 

 .خالؿ اسئلة اك تساؤالت لكي تتم االجابة عليها ضمن البحث

 . كتبياف كيفية العمل كادلنهجية ادلتبعة يف كل ذلك كعلى اساس ذلك يتم تقسيم ادلوضوع اُف اىم العناصر كاالفكار اليت يتضمنها

كيتم كل ذلك بصورة عرض كصفي موجز يتناسب مع طبيعة موضوع البحث فينبغي عدـ اثقاؿ مقدمة البحث دبعلومات كافكار 
 .تفقدىا كظيفتها كمدخل دلوضوع البحث

 .فأم تقسيم اك تصميم للموضوع غلب اف ػلافظ على دكر كأعلية مقدمة البحث

كغلب أف يعتٍت الباحث بقواعد اللغة حبيث زبلو الرسالة من األخطاء اإلمالئية كالنحوية أك اإلسهاب يف الشرح أك االختصار 
الشديد الذم ال يوضح ادلقصود منو القارئ كيراعي استعماؿ النقطة كالفاصلة كالسؤاؿ كل مكانو، ألف كضعو يف غَت مكاهنا ردبا 

. يؤدم إُف تغيَت ادلعٌت 

 : االشكالية-2

فكل مرحلة ذلا , ؽلر البحث العلمي يف علم االجتماع ابلعديد من ادلراحل من التحضَتية كاالستكشافية  كادليدانية كاخَتا التحليلية
إال أف , اعليتها يف عملية البحث كالتوصل اُف نتائج ذات موضوعية كمصداقية سبثل حلوالػأك استكشافا اك اتكيدا للظواىر ادلدركسة

اخلطوات االكُف للبحث مهمة جدا ترسم ربدد كعي الباحث كادراكو النقدم للمجتمع الذم يعيش فيو، كتعترب مشكلة البحث 
  مؤشرا ىاما عن ىذا الوعي
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  :مفهػػػػػـو االشكالية-

االشكالية يف ابسط ربديد ذلا ىي اعادة صياغة مشكلة البحث من منظور جديد قائم على استغالؿ اسهاـ ادلرحلة االستكشافية، 
ففي اشكالية البحث تتضح اكثر مشكلة البحث حيث يتم تدقيقها كالتعمق فيها، كىناؾ من يعترب االشكالية دبثابة ادلشكلة 

نيكوؿ "اخلصوصية كىي مرحلة مكملة للمشكلة العامة اليت كانت الدافع اُف الدراسة ىذا ادلركر من العاـ اُف اخلاص صلده عند 
اليت ترل اف االنطالؽ احلقيقي يف البحث يتمثل يف الكيفية كادلهارة اليت ينتقل هبا الباحث من العاـ اُف اخلصوصي من " بَتتييو

. مشكلة البحث اُف االشكالية كربويل سؤاؿ االنطالؽ اُف اسئلة فرعية ذبزؤه كتدققو 

  : الفرضيات-3

كاخلطوة الثانية ربديد مشكلة , فاخلطوة االكُف كضع عنواف للبحث ,كاتيت كخطوة اثلثة من خطوات اعداد البحث العلمي
ىل ىي فرضيو كاحدة رئيسية كشاملة ,كمن مث يتم كضع الفرضيات كذلك بناءا على مشكلة البحث ادلراد اغلاد احللوؿ ذلا,البحث

   .كتعرب الفرضيات عادة عن ادلسببات كاالبعاد اليت ادت اُف ادلشكلة,دلوضوع البحث اـ عدة فرضيات

  : تعريف الفرضية

كؽلكن اف تعرؼ ابهنا حل .ىو زبمُت اك اقًتاح نقدمو لتفسَت كاقعة اك رلموعة من الوقائع اليت سبق اف سبت مالحظتها اك ذبربتها 
كىو الطريق الذم يوصل . مقًتح دلشكلة البحث ؽلتاز ابلذكاء ، كىو التفسَت الصحيح لظاىرة مهمة أساسو كقوامو خياؿ الباحث 

  .  الباحث اُف النتيجة

  :  اعلية الفرضية

 .تعمل على ربديد رلاؿ االىتماـ*

 .تعمل على تركيز البحث بنوع معُت من ادلعلومات*

 .ربديد رلاؿ الدراسة بشكٍل دقيق *

 .تنظيم عمليَّة مجع البياانت فتبتعد ابلدراسة عن العشوائيَّة بتجميع بياانت غَت ضركريَّة كغَت مفيدة *

 .تشكيل اإلطار ادلنظِّم لعمليَّة ربليل البياانت كتفسَت النتائج*

  . أم من خالؿ الفرض ػللل الباحث ادلشكلة بعمق: الفركض طريقة لتحديد ادلشكلة *

 . يساعد الفرض على مجع ادلعلومات كالبياانت كاحلقائق الواضحة حلل مشكلة البحث: الفرض ػلدد العالقة مع احلقائق *
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  : الفرض دليل على تنفيذ البحث*

 . يساعد على ربديد اإلجراءات ادلثلى دلنهج البحث -

  . يعطي أظلاط من األسئلة كاالفًتاضات -

  . خارطة طريق للباحث حوؿ كيفية التنفيذ -

  . ؽلد الباحث إبطار عاـ للنتائج كيساعد على تنظيم ادلواقف االختبارية كالنتائج يف ضوء األىداؼ*

  . ؽلكن اف يكوف الفرض مفتاح لبحوث أخرل*

  : األمور اليت تبٌت عليها الفركض

أم اخلربة الواسعة للتجارب كالدراسات كاألحباث ، كالتمرس كمركنة العقل كاألفق الواسع ، : ادلعرفة الواسعة كالعالية  -1
  . كاإلبداع ، كالثقافة ، خصوصية العقل ، ىذه ىي اليت تبٍت الفركض ادلثمرة

 . الفكر ادلتعدد اجلوانب ، كسعة اخلياؿ ، يعطي فركض جيدة: التخيل  -2

تنظيم البياانت كاحلقائق كادلفاىيم كادلقًتحات بشكل صحيح يعطي الفرصة لبناء فرض صحيح : النظاـ كالًتتيب  -3
 . للوصوؿ للحقيقة

 :أنواع الفرضيات

ىذه الفرضية متعلقة أبكثر من رلتمع معُت، كمع ذلك تصاغ بطريقة تنفي أم كجود لفركؽ  :"h0" لفرضية الصفرية كترمز بػ*
أخرل، أك ذلا عالقة تدؿ دبتغَتين أك أكثر إحصائيان، حبيث هتتم ىذه الفرضية ابلعالقة السلبية فيما بُت ادلتغَتات، أمثلة على ىذا 

 :النوع من الفرضيات

 .ال كجود لعالقة فيما بُت النوع كالتحصيل الدراسي.*

 .ال كجود لعالقة دالة بُت لوف الشخص كالذكاء إحصائيان .*

 .ال كجود لعالقة فيما بُت التحصيل كالطوؿ.*

يطلق على ىذا النوع من الفرضيات، ابلفرضية ادلباشرة كمسمى آخر ذلا، كتعطي للمتغَتات  :"h1" الفرضية البديلة كترمز بػ*
ادلالحظة فيما بينها دالالت إحصائية، كىذه الفرضية تعطيك عالقة عكسية أك طردية، كتعٍت ىذه الفرضية بوجود عالقة إغلابية 

  .فيما بُت ادلتغَتات قيد الدراسة
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 :أمثلة على ىذا النوع من الفرضيات

 .أف ذبد عالقة كاضحة ككبَتة ما بُت التدخُت كما ينتج عنو من مرض القلب.*

 .تواجد عالقة سليمة ذات إغلاب بُت ربضَتؾ لالختبار كصلاحك يف اختبار ادلادة، فيدؿ ىذا على الداللة األحصائية.*

أكثر الفرضيات انتشاران يف البحوث العلمية 

 :الصيغة ادلنتشرة يف البحوث العلمية، ىي صياغة الفرضية الصفرية، كالسبب خلف شيوعها، كالتاِف

 .التحقق من األخطاء يف القضية أسهل من التحقق من صحتها.*

تستند صحة الفرضية الصفريّة لنموذج احتماؿ، ىذا يعٍت أبف القرارات اليت تتعلق بقبوؿ أك رفض تلك الفرضية، تكوف ضمن .*
  .عبارات احتمالية

 :شركط صياغة الفرضيات

 .أف تكوف الفرضية معقولة كمنسجمة مع احلقائق العلمية، حبيث أالَّ تكوف من اخلياؿ أك متناقضة.*

 .كزلدكدة، حبيث تكوف قابلة للتحقق من صحتها كاالختبار- جدان –على الباحث أف تكوف صياغتو لفرضية البحث دقيقة .*

 .أف تكوف الفرضية قادرة على تفسَت الظواىر، كتطرح حلوؿ للمشكلة.*

 .على الفرضية أف تكوف موجزة ككاضحة يف الصياغة كبلغة بسيطة كسهلة، مع االبتعاد عن العموميات كالتعقيدات.*

 .أف تبتعد الفرضية عن احتماالت التمييز الشخصي للباحث.*

يعتمد البحث إّما على فرضية كاحدة أك على عدد زلدكد من الفرضيات، حبيث تكوف مكّمالت لبعضها البعض بعيدان عن .*
 .التناقض

. أف تكوف ىناؾ عالقة فيما بُت الفرضية ادلوضوعة كمشكلة البحث، حلل مشكلة البحث كمعاجلتها، كاإلجابة عن الفرضية*.
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: اسباب اختيار البحث -4

إف ىذه ادلرحلة ىي أىم مرحلة يف رلاؿ إعداد البحوث العلمية األكادؽلية، إذ بدكهنا ال ؽلكن ألم ابحث القياـ إبعداد  
حبثو، فمن غَت ادلنطقي كادلعقوؿ أف يتطرؽ الباحث إُف ادلراحل األخرل ما َف يبدأ هبذه ادلرحلة فعن طريقها يتحدد ادلوضوع  

 . الذم يريد البحث فيو

يعود السبب يف اختيار موضوع البحث يف أكثر احلاالت إُف السعي كراء حّل مشكلة ما، من خالؿ ادلعلومات اليت يتّم *
مجعها حوؿ ىذه ادلشكلة كربليلها كاستخالص النتائج الدقيقة اليت من شأهنا أف تشّكل حاّلن انجعان لتلك اإلشكالية، كػلدث 
ذلك بشكل خاّص يف البحوث التطبيقّية كىي البحوث اليت يسعى من خالذلا الباحث حلّل مشكلة معينة قائمة يف منّظمتو، 

إٍف ...أك عملو، أك بيتو، أك رلتمعو

أسباب تتعلق أبعلية موضوع البحث، حيث يشكل ىذا العنواف قضّية ىاّمة تشغل ابؿ معظم األشخاص يف اجملتمع، كيعترب *
من أبرز األسباب اليت تقف كراء اختيار مواضيع الدراسات بشكل عاـ بغّض النظر عن أنواع البحوث، كمن األمثلة على ىذا 

النوع األحباث اليت تدرس أسباب االحتباس احلرارم، حيث تشّكل ىذه القضية مسألة ىاّمة لكاّفة الشعوب كوهنا تشّكل 
 .خطران جداّين على حياهتم كعلى استقرار كسالمة بيئتهم

كمن ىذه األسباب أف موضوع البحث ادلراد دراستو من شأنو إضافة فائدة للشئوف العلمية، حبيث أنو من ادلمكن اكتشاؼ *
أك التوصل إُف حقائق علمية أك قواعد َف يتم التوصل إليها من قبل، أك إضافة فائدة إِف حقيقة علمية سبقو إليها العلماء أك 

الباحثُت السابقُت بعدة رلاالت اك رلاؿ معُت، أك أف يتسبب البحث يف فتح طرؽ كمسارات جديدة لألحباث العلمية 
 .اجلديدة

كمن األسباب الشائعة يف اختيار موضوع البحث ادليوؿ الشخصية للباحث كحبو للمعرفة كاكتساب ادلهارات يف جانب *
. معُت أك عدة جوانب

: امهية البحث -5

 كينطلق ، كادلشكالت كاالذباىات للظواىر كادلنطقي العلمي كالتغَت لالكتشاؼ منهجية كسيلة يعد العلمي البحث اف
 بواسطة قياسها ؽلكن اىدافان  ربقق كسبل كسائل أبتباع منها التاكد ؽلكن كقتية حلوؿ عن عبارة كىي ، زبمينات اك فرضيات منها
 البحث تريد اليت اجلهات اك الباحث رغبات ربقق نتائج اُف الوصوؿ كيستهدؼ ، اليها الناس ػلتكم اجتماعية اك طبيعية قوانُت

 يف اليها نتطرؽ سوؼ البحوث من انواع عدة ىناؾ لذا ، تطبيقيان  اك سبثيليان  ، تفسَتاين  ، نظراَي ن  البحث كاف اذا ، معينة الغراض
  . القادمة احملضرات

 



88 
 

 :  الرايضي اجملال يف البحث امهية ما* 

 كادلناىج االسس خالؿ من كذلك ، ادلستوايت كلكافة كالتفوؽ التقدـ ربقيق يف كبَتة اعلية العلمي البحث ؽلثل
 اف يريد رلتمع أم لذا ، احلياة ميادين من ميداف أم تعًتض اليت ادلشكالت حل على تساعد كاليت بو اخلاصة كاالدكات كالوسائل
 مصادر من مصدر أبعتباره ، العلمي ابلبحث االعتماد من لو البد ، احلياة رلاالت من رلاؿ أم يف هنضة ربقيق يف كيرغب يتطور
 كبَتان  اىتمامان  هتتم ادلتقدمة الدكؿ نرل لذا ، ادلعرفة اُف الوصوؿ لغرض سلتلفة أبمساء مسيو هللا خلقو اف منذ االنساف كاف ، ادلعرفة

.  ككسائلة كادكاتو كمناىجو اجهزتو تطوير سبيل يف كاجلهود االمواؿ كتبذؿ ، رلاالتو جلميع العلمي ابلبحث

 معاجلتها ربديد بغية معينة بظاىرة اخلاصة ادلعلومات مجع خالذلا من ؽلكن منظم استقصاء عملية " كونو ػلدد فالبحث
 الذم كالطريق العلم اداة بذلك فهو ، عامة كحقيقة الظاىرة لتعميم كسيلة ىو البحث اف أم. "عامة كقواعد حقائق بصورة
 االستطالع كاف ، حياتنا يف منها نعاين مشكلة جلل ، دقيقة زلاكلة ىو العلمي فالبحث ، احلقيقة ضلوه اك أبذباه الباحثوف يسلكو

 .  اجلديدة احلياة كمتطلبات ادلختلفة العلـو طبيعة عن لنا تكشف اليت الوسائل احدل علا الدقيقة ادلالحظة اك

 اذلدؼ اُف ادلؤدم الطريق ىو كادلنهج ، منهج على اعتمد اذا اال ، العلمي البحث يتقدـ اف ؽلكن ال ، أخر جانب كمن
 البحث الف ، العلم يف احلقيقة اُف الوصوؿ اجل من ادلصاغة القواعد من رلموعة يعٍت كادلنهج ، العقبات من كثَت عرب ادلطلوب
 كاكتشافو اجملهوؿ عن البحث اُف االنساف يسعى طريق فعن ، كافة ميادينها يف االنسانية ادلعرفة اركاف من اساسي ركن ىو العلمي

 . البشرية خدمة يف نتائجو تسخَت كاليت ،

 ، العلمي البحث على كتستند ترتكز اف ذلا البد كاف ، كعمالن  يدنيان  االنساف مع تعاملها حبكم الرايضية الًتبية اف
 اليت ادلسائل من كثَت يف النظر اعادة قد الرايضية الًتبية حقل يف اجلديدة ادلعطيات الف ، كالتألق لالبداع الوحيد طريقها كذبعلو
 أتخذ اف غلب الرايدم لدكرىا تبعان  الرايضية الًتبية ابعتبار كعليو ، حبثو رايضية كانشطة بدنية شلارسات يف السابق يف كانت
 دبا الرايضية الًتبية رلاؿ يف العلمي البحث اعلية ربديد ؽلكننا اعاله ذكره ما على كبناءان  . العلمي البحث اىتمامات من نصيبها
 :  يلي

 اخر رلاؿ أم اك التدريسية اك التدريبية مشاكلو بعض على التغلب يف الرايضي منها يستفيد قد اليت احلقائق عن التنقيب -
 .  اجملاالت من

  . مستواه كتطوير تقدمو تعًتض اليت ادلشاكل حل -

  . مستقبالن  مستواه اليو سيؤكؿ دبا التنبؤ كامكانية ، احلاِف الرايضي مستول ربديد -

 تصحح امكانية كابدلقابل ، للرايضي احلاِف الواقع كمعرفة فيها نبحث اليت الرايضية ادلعلومات معلوماتنا تصحيح -
  ( . الرايضي أم ) لديو كاالحباط اخلطأ مكامن دبعرفة كذلك الرايضي التدريب عملية زبطيط عند معلوماتنا
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  . لديو الرايضية الفورمة على احملافظة يف الرايضي امكانية -

  :  اىداف البحث- 6

سبثل أىداؼ البحث العلمي مرتكز زلورم للوصوؿ إُف احلقائق العلمية، ككضعها يف إطار قواعد أك قوانُت أك نظرايت علمية 
، خاصة كأف العلم مدركات يقينية مؤكدة كمربىن عليها كتصديق مطلق، كيتم التوصل إُف احلقائق عن طريق أىداؼ  كجوىر للعلـو

كإف من أىم أغراض البحث العلمي . البحث العلمي كفق مناىج علمية ىادفة كدقيقة كمنظمة، كاستخداـ أدكات ككسائل حبثية
 . كحىت ربقق أىداؼ البحث العلمي نتائجها البد من اتصافو ابألصالة كاإلبداع. ربقيق نتائجو اليت تسهم يف تقدـ العلـو كاألمم

كيعد ىذا اذلدؼ من أىم أىداؼ البحث العلمي، حيث تسعى بعض األحباث إُف ربقيق أىداؼ كصفية : الوصف •
كاكتشاؼ حقائق جديدة أك كصف كاقع معُت، كيتم ربقيق ىذا اذلدؼ من خالؿ قياـ الباحث جبمع ادلعلومات حوؿ الظاىرة، 
كتكوف ىذه ادلعلومات دبثابة عوف للباحث من أجل تفسَت الظواىر كصياغة الفرضيات، كغلب أف ػلرص الباحث على أف تكوف 

 .ادلعلومات اليت غلمعها حوؿ الظاىرة قادرة على عكس كاقعها الفعلي

كيعد التنبؤ من األمور اليت يهتم هبا كيركز عليها الباحث، حيث يهدؼ التنبؤ إُف كضع تصورات كاحتماالت : التنبؤ  •
عن األمور اليت من ادلمكن أف ربدث يف ادلستقبل جملموعة من الظواىر، فيدرس الباحث الظاىرة كمن مث يتوقع التغَتات اليت ستطرأ 

 .عليها يف ادلستقبل، كما يعمل على دراسة الظركؼ ادلختلفة اليت تؤثر على الظاىرة

كمن خالؿ التفسَت يقـو الباحث بتقدًن شرح كايف ككايف حوؿ الظاىرة اليت يدرسها، فيقـو إبيضاح األسباب : التفسَت •
اليت أدت إُف حدكث ىذه الظاىرة، كما يبحث عن األسباب اليت تؤدم إُف حدكثها، كللتفسَت يف األحباث العلمية نوعُت األكؿ 
ىو أحباث تفسَتية حبتة كيسعى الباحث من خالذلا إُف تطوير ادلعرفة يف موضوع البحث، أما النوع الثاين فهو األحباث التوضيحية 

 .التطبيقية كاليت ينتج عنها حلوؿ علمية تفيد اجملتمع بشكل عاـ

كهتدؼ األحباث العلمية بشكل عاـ إُف تقـو الظاىرة اليت تتم دراستها، كما يتم التعرؼ على قدرهتا على ربقيق : التقوًن •
أىداؼ ادلنظمة، مدل نسبة ربقيق أىداؼ برارلها، كمن خالؿ ىذا اذلدؼ يتم الوصوؿ إُف عدد من النتائج الغَت مقصودة، كمن 

 .مث يقـو الباحث ابلتعرؼ على ىذه النتائج سواء أكانت مرغوبة أـ غَت مرغوبة

كمن خالؿ ىذا البحث يقـو الباحث ابجلـز بصحة نظرية أك عدـ صحتها، كذلك من خالؿ إجراء : الدحض كالتفنيد •
 .التجارب عليها

كىو عملية التثبت كالتأكد من صحة رلموعة من األحباث العلمية اليت قاـ هبا ابحثوف سابقوف، لكن غلب على : التثبت •
الباحث أف أيخذ عينة سلتلفة كبيئة زبتلف عن البيئة اليت أجرل فيها الباحث السابق الدراسة، كيعد اذلدؼ الرئيسي من التثبت ىو 

 .أتكيد صحة البحوث السابقة أك نفي صحتها من خالؿ دعمها أبحباث جديدة
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كيعد إغلاد معارؼ عصرية كالعمل على تطويرىا من أىم أىداؼ البحث العلمي، حيث يسعى : إغلاد معارؼ عصرية •
 .الباحث الكتشاؼ حقائق جديدة، كاكتشاؼ معلومات تساىم يف تقدـ العلم كتطوره

كيهدؼ الباحث من خالؿ البحث العلمي إُف التأكد من الظواىر، كضبطها كالسيطرة عليها كذلك : التحكم كالضبط •
 .من خالؿ استخداـ األدكات اليت تساعد على ضبط ىذه الظواىر

 : حتديد ادلفاىيم وادلصطلحات- 7

ينبغي على الباحث ربديد ادلفاىيم كادلصطلحات العلمية ادلستخدمة يف البحث، ككلما اتسم ىذا التحديد ابلدقة كالوضوح يسهل 
 .على القراء الذين يتابعوف البحث إدراؾ ادلعاين كاألفكار

كلعل ربديد مفهـو كل مصطلح يف الدراسة ألمر ضركرم كخصوصان يف حالة تعدد متغَتات الدراسة يف ىذا، كقد تتضارب اآلراء 
حوؿ معٌت أف مفهـو أم مصطلح، كابلتاِف غلب على الباحث أف ؼلتار ادلفهـو الذم سيتبناه يف دراستو معلال األساس الذم مت 

عليو ىذا االختيار، كىذا غلب على الباحث أال يضع كل مصطلح يرد على خاطره، فادلصطلحات ادلتفق عليها ال داعي 
لتحديدىا، إظلا ادلصطلح لذم يًتدد حوؿ اآلراء فيضعو الباحث يف مفهـو خاص من كجو نظره كدبا يتفق كمفهـو البحث حىت 

  .يسهل تفسَته

كيف حالة عدـ توافر أك عدـ توصل الباحث دلفهـو معُت كارد يف الدراسة فإنو يتحتم على الباحث كضع مفهـو ادلصطلح الذم 
يراه منسبان مع سبشيو مع األسس كالنظرايت العلمية كالذم سيخدـ دراستو مع تبنيو ذلذا ادلفهـو طواؿ الدراسة مع ذكر عبارة 

 .من كضع الباحث" تعريف إجرائي"

إف ىذا البحث : كإذا َف يكن ىناؾ مصطلحات كثَتة نريد ربديدىا فال نضع عنواان زلددا دلصطلحات البحث بل ؽلكن القوؿ
 .يرتبط دبوضوع كذا ككذا، كتعريف ىذا ادلصطلح كذا ككذا

ذا كالتعريفات كذا، كال يقوؿ : كعند ذكر ادلصطلحات كالتعريفات ؽلكن القوؿ أبف الباحث تبٌت تعريف فالف كالتعريف يقوؿ
 .الباحث يتفق مع فالف يف تعريفو
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  ما ادلفهـو كما ادلصطلح

 :ادلفهـو

لفظ عاـ يعرب عن رلموعة متجانسة من األشياء، كىو عبارة عن ذبريد للواقع دبا يسمح لنا لفظ عاـ يعرب عن رلموعة متجانسة 
  .«من األشياء، كىو عبارة عن ذبريد للواقع دبا يسمح لنا أبف نعرب عن ىذا الواقع من خاللو

 .أك نقوؿ ادلثقف أك نقوؿ طائر نركز على الصورة الذىنية للمفهـو (نظاـ سياسي )عندما نقوؿ

 :ادلصطلح

 .«الوسيلة الرمزية اليت يستعُت هبا اإلنساف للتعبَت عن ادلعاين، كاألفكار ادلختلفة بغية توصيلها لغَته من الناس

 .مثالن نقوؿ الدؽلقراطي أك الدكتاتورم ابلنسبة للنظاـ السياسي أك نوع الطائر ابلنسبة للطيور )يركز على الداللة اللفظية للمفهـو

، (لغوية كاصطالحية كإجرائية): ػلتاج الباحث عند ربديده للمفاىيم اليت يتعامل معها يف دراستو إُف عرضها على ثالث مستوايت
  :كذلك لألسباب اآلتية

يسجل علماء اللغة ادلفهـو دبدلوالتو ادلختلفة حسب استعماالتو ادلتعددة، كىم يستخدموف عادة الكلمات أك العبارات  -1
 Constitutive لتعريف ادلفهـو الذم يريدكف تسجيلو، كىذا يسمى ابلتعريف األساسي أك التعريف اللغوم الرمسي

definition كلكن ىذا التعريف اللغوم متعدد ادلدلوالت يف الغالب، كال ؽلكن االعتماد عليو يف إجراء حبث علمي على ،
 .ادلفهـو نفسو

طادلا أنو ال ؽلكن االعتماد على ادلفهـو اللغوم يف إجراء حبث علمي، فإنو ال بد من كضع مدلوؿ زلدد لو، كىذا ما ؽلكن  -2
كيكوف ىذا التعريف كافينا يف الدراسات اليت تستخدـ  .constructive definition تسميتو ابلتعريف االصطالحي

 .األسلوب الكيفي، أما يف الدراسات اليت تستخدـ األسلوب الكمي، فإف ىذا التعريف ال يكفي

ىناؾ حاجة عند إجراء الدراسات الكمية إُف تعريف ادلفهـو بصورة ذبعل يف اإلمكاف قياسو كمعرفة أبعاده بشكل زلسوس أك  -4
قريب من ذلك، كقد أيخذ الشكل احملسوس ىيئة رسومات على الورؽ أك كلمات منطوقة، أك حركات ذات معٌت؛ كذلك ألف 

 .ادلعٌت االصطالحي شيء موجود فقط يف الذىن، ال ؽلكن قياسو

كىو الذم يعطي ادلفهـو معٌتن  .operational definition ىذا ادلفهـو الذم ػلتاجو الباحث يسمى ابلتعريف اإلجرائي
زلسوسنا زلددنا، فمن ادلفركض يف التعريف اإلجرائي أنو يزكدان ابدلعايَت أك اخلطوات احملسوسة الالزمة لقياس ادلفهـو موضوع 

. الدراسة؛ حىت ضلصل على حقائق جزئية مؤكدة نبٍت عليها استنتاجاتنا
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مستوايت التعامل مع ادلفاىيم 

 .لكنو كحده ال يكفي يف أنواع البحوث مجيعها.. ضركرم: التعريف اللغوم 

 .يناسب الدراسات النظرية.. لكنو ال يكفي يف الدراسات ادليدانية.. ابلتعريف االصطالحي ضركرم

 .البد من كجوده يف الدراسات ادليدانية فقط: التعريف اإلجرائي

كىناؾ بعض مواطن اخللل اليت تربز عند مراجعة الرسائل العلمية اليت يتقدـ هبا بعض الباحثُت شهادة البكالوريوس كحىت ادلاجستَت 
 :أك الدكتوراه، فيما يتعلق بعرضهم للمفاىيم ادلتضمنة يف موضوعات ىذه األحباث، كذلك على النحو التاِف

 .يعرض الباحثوف لعدة تعاريف للمفاىيم ادلطركحة دكف مناقشة أك نقد ذلذه التعاريف

إغفاؿ ادلعٌت اللغوم للمفهـو كاالكتفاء ابدلعٌت االصطالحي، أك الًتكيز فقط على التعريف اإلجرائي، أك عرض ادلعٌت اللغوم 
 .لبعضها كإغفاؿ البعض اآلخر

عرضهم التعريفات اإلجرائية دلختلف ادلفاىيم يف موضوع دراستهم؛ سواء يف جانبها النظرم أك ادليداين، دكف إدراؾ حلقيقة أف 
 .الدراسة النظرية تقف عند حدكد ادلعٌت االصطالحي، يف حُت أف اجلانب ادليداين يستلـز كجود تعريف إجرائي

 :لكي يصل الباحث إُف ربديد دقيق للمفهـو العلمي الذم يتبناه عليو أف يقـو ابآليت

كلما أمكن ربط ادلفهـو العلمي ابلتعريفات السابقة لو أصبح من اليسَت الوصوؿ إُف ربديد :ربط ادلفهـو ابلتعريفات السابقة لو  -
 :كيكوف ذلك عن طريق. دقيق ذلذا ادلفهـو

 .الرجوع إُف التعريفات السابقة كاحلالية للمفهـو -

 .الوصوؿ إُف ادلعٌت ادلتفق عليو يف أغلب التعريفات -

 .تكوين تعريفان مبدئيان يتضمن ادلعٌت الذم ذبمع عليو أغلب التعريفات -

 .إخضاع التعريف للنقد على أكسع نطاؽ -

إدخاؿ تعديالت هنائية على التعريف على ضوء النقد الصحيح الذم تتلقاه  -

؟ ..ال تنسى 

ال داعي حلشر البحث دبجموعة من ادلفاىيم كادلصطلحات البعيدة عن البحث ألهنا ابلنتيجة تؤدم إُف ضياع جهود الباحث كإظلا 
 .كادلتضمنة فركضو. االقتصار على تلك ادلفاىيم كادلصطلحات البارزة يف عنواف البحث كادلعربة عن أىدافو
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كالقواميس التخصصية يف علم , قواميس اللغتُت العربية كاالنكليزية كاللغات األخرل  )مصادر تعريف ادلفاىيم ادلهمة ىي 
 .االجتماع

 : الدراسات السابقة- 8

كىى الدراسات شديدة الصلة كاالرتباط ابلبحث احلاِف كاليت سيستفاد منها ىف بلورة ادلشكلة أك أتكيدىا كسيستفاد من نتائجها 
 . ىف ربليل نتائج البحث احلالية

كيبدأ : ىف حدكد علم الباحث فإف الدراسات كثيقة الصلة ابلبحث احلاِف ىي: كالباحث عليو أف يعرض ذلذه الدراسات ابلقوؿ 
 .ىف عرضها من األحدث لألقدـ

كىنا ؽلكن أف نقسم الدراسات السابقة ىف زلورين ىف حالة احتواء البحث على متغَتين َف ذبرم بينهما دراسات مشًتكة، فمثال من 
لو كاف ىناؾ دراسات ذبمع . ادلمكن أف نقوؿ دراسات تناكلت الثقافة التنظيمية، كزلور آخر دراسات تناكلت اإلبداع اإلدارم

 . ادلتغَتين يكتفي بعرضها ربت عنواف رئيسي كىو الدراسات السابقة

عند عرض الدراسة ىناؾ من يعرضها ىف فقرة كاحدة، كىناؾ من يقسمها إُف فقرات، ككالعلا صحيح كلكن من  -
،   عنواهنا، أىدافها سلتصرة، منهج كأدكات كعينة (2008)الضركرم أف ػلتول عرض الدراسة السابقة على اللقب كالسنة احلارثي 

 .الدراسة، أبرز نتائجها كأبرز توصياهتا الىت تفيد دراستك أنت

غلب توحيد تواريخ الدراسات السابقة مستخدما التاريخ ادليالدل أك اذلجرم حىت ال ػلدث تشوش للقارئ، فمن اخلطأ  -
 .(2009)كبعد قليل الغامدم  (1442)أف زبتلط التواريخ العربية كاألجنبية داخل الدراسة، كأف تقوؿ علاـ 

كبعد االنتهاء من عرضها رباكؿ ربط الدراسات السابقة مع بعضها بعضا كأف تقسمها اذباىات، مث توضح عالقتها ابلبحث 
 :احلاِف من خالؿ ثالثة أشياء، ىي

 .أكجو الشبو بُت البحث احلاِف كالدراسات السابقة **

 .أكجو االختالؼ بُت البحث احلاِف كالدراسات السابقة أك دبعٍت ما ؽليز البحث احلاِف عن الدراسات السابقة **

أكجو االستفادة من الدراسات السابقة، كتكوف االستفادة دائما ىف بلورة مشكلة البحث كىف اإلطار النظرم كىف إعداد أدكات ** 
. البحث كىف معاجلة نتائج البحث احلاِف كتفسَتىا
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 :منهج البحث- 9

 .رلموعة من اخلطوات ادلنطقية ادلنظمة كالطرؽ العملية اليت تساعد يف عملية البحث بطريقة صحيحة

 .أسلوب للتفكَت كالعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره كعرضها كربليلها للوصوؿ للنتائج ادلرجوة كربقيق أىداؼ البحث

 .يرتبط ادلنهج دبوضوع كمشكلة الدراسة كأىداؼ البحث

  .(ؽلثل ادلنهج اجلانب التطبيقي خلطوات البحث العلمي) 

 :تتعدد مناىج البحث العلمي كلكنها تشًتؾ يف عدة خصائص أبرزىا

 .العمل ادلنظم ادلًتابط الذم يقـو على ادلالحظة كاحلقائق العلمية   -

 .ادلوضوعية كالبعد عن التحيز   -

 .ادلركنة كالقابلية للتعديل   -

 .إمكانية التثبت من نتائج البحث بطرؽ كأساليب علمية معًتؼ هبا   -

 .التعميم كيعٍت االستفادة من نتائج البحوث العلمية يف دراسة ظواىر أخرل مشاهبة   -

. القدرة على التنبؤ كيعٍت ذلك إمكانية كضع تصور دلا ؽلكن أف تكوف عليو الظواىر يف ادلستقبل-   

 :أبرزىا خصائص عدة يف تشًتؾ كلكنها العلمي البحث مناىج تتعدد

 .العلمية كاحلقائق ادلالحظة على يقـو الذم ادلًتابط ادلنظم العمل   -

 .التحيز عن كالبعد ادلوضوعية   -

 .للتعديل كالقابلية ادلركنة   -

 .هبا معًتؼ علمية كأساليب بطرؽ البحث نتائج من التثبت إمكانية   -

 .مشاهبة أخرل ظواىر دراسة يف العلمية البحوث نتائج من االستفادة كيعٍت التعميم   -

 .ادلستقبل يف الظواىر عليو تكوف أف ؽلكن دلا تصور كضع إمكانية ذلك كيعٍت التنبؤ على القدرة   -
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 .العلمي البحث مناىج تصنيف

 ظل يف تتعدد التصنيفات أف صلد لتصنيف أسس كلتعدد, معينة أسس حسب فئات عدة إُف الظاىرة تقسيم ابلتصنيف يقصد
 :العلمي البحث مناىج تصنيفات أشهر كمن, ادلصنفُت بُت اتفاؽ عدـ

 التجرييب – التارؼلي – الفلسفي – األنثركبوجلي: )ىي أنواع ستو إُف البحث مناىج صنف كفيو Marguis ماركيز تصنيف  -
 (ادلسحية الدراسات – احلالة دراسة– 

 :ىي أنواع سبعة إُف البحث مناىج صنف كفيو Whitney كيتٍت تصنيف  -

 (التنبؤم – االبداعي –االجتماعي – الفلسفي – التجرييب –التارؼلي –الوصفي)

 – التارؼلي –الوصفي: )ىي أنواع مخسة إُف البحث مناىج صنف كفيو Good and Scates سكاتس ك جود تصنيف  -
 (كالتطور النمو دراسة – احلالة دراسة – التجرييب

 : كىي العلمي البحث مناىج من مناىج ثالثة على ادلقرر ىذا يف كسنتعرؼ  -

 .التارؼلي ادلنهج   -

 .الوصفي ادلنهج   -

 .التجرييب ادلنهج   -

 التارؼلي ادلنهج: أكال

 مدلوالهتا يف صحيحان  عرضان  احلقائق عرض ليتم أتليفها؛ كأخَتان  سبحيصها مث كمن كتقوؽلها، األدلة مجع بواسطة للماضي إعادة  -
 .الواضحة العلمية الرباىُت ذات النتائج استنتاج إُف التوصل يتم كحىت أتليفها، كيف

 منهجية علمية أسس على كػلللها كيفسرىا كيدرسها ادلاضي كأحداث كقائع من مضى ما كيسجل يصف الذم البحث  -
 .ابدلستقبل كالتنبؤ ادلاضي ضوء على احلاضر فهم يف تساعدان كتعميمات حقائق إُف التوصل بقصد كدقيقة؛

 كتفسَتىا، كمناقشتها كربليلها عناصرىا رصد يتناكؿ كيفيان، كصفان  ادلاضي يف كقعت اليت األحداث بوصف ادلعٍت ادلنهج  -
 كالبعيدة القريبة ادلستقبلية اذباىاهتا كتوقع احلاِف، الواقع استيعاب يف الوصف ذلك على كاالستناد

 .التارؼلي ادلنهج أعلية
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 :اآليت يف ادلنهج ىذا أعلية إبراز ؽلكن 

 .ادلاضي خربات ضوء على معاصرة مشكالت حل يف التارؼلي ادلنهج استخداـ ػػ أ

 .كمستقبلية حاضرة اذباىات على الضوء إلقاء على يساعد ػػ ب

 .كأتثَتىا ادلاضية األزمنة يف توجد اليت ادلختلفة للتفاعالت النسبية األعلية يؤكد ػػ جػ

 .ادلاضي دكف احلاضر الزمن يف ظهرت تعميمات أك نظرايت أك معينة لفركض ابلنسبة البياانت تقييم إلعادة الفرصة يتيح دػػ

 .التارؼلي ادلنهج تطبيق خطوات

 :البحث مشكلة توضيح ػػ أ     

 كمناسبة كأعليتها شركط، توافر البحث مشكلة يف كيشًتط: الزماين البعد :ادلكاين البعد: زلددين نسقُت كفق التحديد ىذا كيتم
  .الباحث إليها سيتوصل اليت النتائج كأعلية  الالزمة اإلمكاانت كتوافر ذلا، التارؼلي ادلنهج

 (كالثانوية األكلية ادلصادر نوعي بُت التمييز: )الالزمة البياانت مجع ػػ ب    

 .اآلاثر - الواثئق  - السجالت ) يف تتمثل األكلية ادلصادر  -

 الكتاابت - السابقة الدراسات - الذاتية كالسَت ادلذكرات -العياف شهود - كاجملالت الصحف ) يف تتمثل الثانوية ادلصادر  -
 اإلذاعية التسجيالت - ادلتوارثة كالرقصات كاأللعاب األعماؿ - األمثاؿ – القصائد – القصص –الفنية األعماؿ -األدبية

 (اخلرائط - التوضيحية الرسومات - كالدكرايت - الكتب – لنشرات – الفيديو كأشرطة التسجيل أشرطة - كالتلفزيونية

 :البياانت مصادر نقد ػػ ج

 .بعصرىا صلتها من كالتأكد الوثيقة بشكل يرتبط :اخلارجي النقد -

 .معلومات من ربتويو ما كدقة الوثيقة دبحتول يرتبط : الداخلي النقد -

 :كتفسَتىا البحث نتائج تسجيل ػ د     

 مناقشتها مع البحث أسئلة أك ألىداؼ تبعان  البحث إليها توصل اليت النتائج يعرض أف الباحث من تتطلب اخلطوة كىذه
 زلل البحث كمشكلة يتناسب موضوعي أك جغرايف أك زمٍت ترتيب حبثو نتائج كتابة عند الباحث يتبع ما كغالبان . كتفسَتىا
 .الدراسة
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 :البحث ملخص ػ ىػ    

 يف كادليداين النظرم فياجلزء عرضو مت دلا ملخصان  الباحث يعرض أف كتتطلب التارؼلي، ادلنهج خطوات من األخَتة اخلطوة ىي كىذه
 .مستقبلية لبحوث كمقًتحات إليها، توصل اليت البحث توصيات يقدـ كما البحث،

 .التارؼلي ادلنهج كعيوب مزااي

 :التارؼلي ادلنهج مزااي ػ أ

 ابدلشكلة، الشعور: كىي مرتبة، العلمي األسلوب خطوات يتبع فالباحث. البحث يف العلمي األسلوب التارؼلي ادلنهج يعتمد -
 .كتعميمها كتفسَتىا لنتائج كربليال السابقة، الكتاابت كمراجعة ادلناسبة، الفركض كصياغة كربديدىا،

 ما إذا البحث يف ضعف نقطة ؽلثل ال البحث دبشكلة الصلة ذات البياانت جلمع كالثانوية األكلية ادلصادر على الباحث اعتماد -
 .ادلصادر ذلذه اخلارجي كالنقد الداخلي ابلنقد القياـ مت

 :التارؼلي ادلنهج عيوب ػ ب

 ادلصادر كلطبيعة ابدلاضي، ادلتعلقة ادلعرفة ىذه لطبيعة ن نظرا للماضي؛ جزئية صورة تقدـ بل كاملة، ليست التارؼلية ادلعرفة أف-
 . كالتحيز كالتزكير التلف: مثل من هبا، الثقة درجة من تقلل اليت للعوامل كتعرضها التارؼلية

 يتطلب التارؼلي ادلنهج بواسطة دراستها ألف نظران  الدراسة؛ زلل التارؼلية الظاىرة يف البحث يف العلمي األسلوب تطبيق صعوبة -
 .سلتلفان  كتفسَتان  سلتلفان  أسلوابن 

 . ابلنتيجة السبب عالقة ربديد يصعب إذ معقدة، التارؼلية البياانت ألف كذلك صحتها؛ من كالتحقق الفركض تكوين صعوبة -

 .كاخلارجي الداخلي بنوعية النقد إبجراء يكتفي الباحث غلعل الذم األمر للتجريب، التارؼلية البياانت إخضاع صعوبة -

 كما جهة، من أخرل مرة تكرارىا يصعب زلددة كمكانية زمنية بظركؼ التارؼلية الظواىر الرتباط كذلك كالتنبؤ؛ التعميم صعوبة -
 .ادلستقبل توقع ادلؤرخُت على يصعب
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 .الوصفي ادلنهج: اثنيان  

 عليها تقـو اليت ابلسكاف ادلتعّلقة اخلصائص من غَتىا أك ظواىر حوؿ بياانت كصف على ادلنهج ىذا يقـو الوصفي ادلنهج
 للمنهج الكامنة الفكرة أّما كغَتىا، أين أك كيف أك دبن تبدأ كاليت البحث، يطرحها اليت للتساؤالت إجاابت يضع كما الدراسة،
 أكثر من الوصفي ادلنهج كيعترب احلسايب، كادلتوّسط الًتدد مثل اإلحصائية، احلساابت من عدد كدراسة عرض على فتقـو الوصفي
 أسباب على التعّرؼ يف يساعد كما يقدمها، اليت الدقيقة النتائج بسبب كذلك الباحثُت، قبل من استخدامان  البحث مناىج
 .البحث معضلة حدكث

 .الوصفي ادلنهج خطوات

 .عنها ادلعلومات كمجع البحث مشكلة ربديد  -

 .أكثر أك سؤاؿ شكل على البحث مشكلة صياغو  -

 .احللوؿ ىذه اختبار ضلو البحث توجو للمشكلة، مبدئية كحلوؿ فرضيات أك فرضية كضع  -

 اليت البحث أدكات الباحث كؼلتار. اختيارىا كأسلوب العينة حلجم توضيح مع الدراسة عليها ستجرل اليت العينة اختبار -
  .البحث مشكلة لطبيعة كفقا كذلك ادلالحظة أك االختبار أك ادلقابلة أك كاالستبياف ادلعلومات على احلصوؿ يف سيستخدمها

 .كمنظمة دقيقة بطريقة ادلطلوبة ادلعلومات جبمع القياـ -

 .التعميمات كاستخالص كتفسَتىا النتائج إُف الوصوؿ -

 .الوصفية الدراسات أنواع 

 الواثئق زلتول ربليل رباكؿ أك ،(الدراسة مشكلة )ما ظاىرة كاقع كعرض كتفسَت ربليل رباكؿ اليت كىي: ادلسحية الدراسات •
 ادلضموف، كربليل ادلدرسي، ادلسح كمنها فعديدة ادلسحية الدراسة أنواع كمن, ابلواقع تتعلق تعميمات أك نتائج إُف للوصوؿ
 .العاـ الرأم كدراسات

 كمن. هبا ادلرتبطة اخلارجّية كالعوامل, الظواىر من كغَتىا الظاىرة بُت العالقة كصف على تقـو اليت كىي: العالقات دراسة •
 .احلالة دراسة أمثلتها

 كعرضها ادلتغَتات بُت االرتباط درجة ربديد هبدؼ الدراسة، متغَّتات بُت العالقات توضيح على تقـو, االرتباطية الدراسات •
 .1+ك 1 -بُت ما األحباث معظم يف الناذبة االرتباط درجات كتًتاكح رقمّية، بطريقة
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 موضوع ادلتغَت قياس خالؿ من الزمن دلركر نتيجة ادلتغَتات بعض يف ربدث اليت التغَتات دراسة على تقـو, التطويرية الدراسات •
 كاحدة دلرة كاحد كقت يف سلتلفة مستوايت من أفراد عند أك(, طويلة دراسة )األفراد من اجملموعة نفس يف مرة من أكثر الدراسة

 .(مستعرضو دراسة)

 الوصفي ادلنهج عيوب

 .منها لبعض كتفضيلو البياانت جلمع زلددة مصادر اختيار كيفية حوؿ الباحثُت لدل ربّيز حدكث -

 .البحث نتائج تعميم يصعب شلّا زلّدد، كمكاف بزماف مرتبطة معضلة دراسة على الوصفي ادلنهج يقـو -

 .ادلعلومات مجع مصادر يف عفويّة غَت أك عفوية خاطئة، معلومات على الباحثُت حصوؿ احتمالية -

 .تطّورىا تسّبب أك منها تغَّت  اليت العوامل من لعدد البحث معضلة تعّرض بسبب كذلك الوصفي، ادلنهج يف التنّبؤ زلدكديّة -

 التجرييب ادلنهج: اثلثان 

 على ( ادلستقل ادلتغَت ) السبب أثر يعرؼ أف بواسطتو الباحث يستطيع كالذم الطبيعية العلـو تقدـ يف كاضح أثر التجرييب للمنهج
 .(التابع ادلتغَت ) النتيجة

 تقلل تزاؿ ال كثَتة عقبات ىنالك أف إال التجرييب للمنهج تطبيقهم من السلوؾ علماء أحرزىا اليت اإلغلابية النتائج من الرغم كعلى
 ذات ادلتغَتات ضبط كصعوبة اإلنسانية الظاىرة تعقد  اإلطالؽ على العقبات ىذه أىم كمن ، السلوكية العلـو تقدـ يف أثره من
 مالئمة أكثر منهج عن للبحث ادلنهجية علماء جلأ لذا ، النتيجة على السبب اثر قياس صعوبة يف ابلتاِف يزيد شلا عليها األثر

 احلقلي ادلنهج أف من ابلرغم لكن ، ادلدركسة الظاىرة معايشة الباحث  من يتطلب كالذم احلقلي ادلنهج فطبقوا اإلنسانية للظاىرة
 ادلتغَتات ضبط توافر لعدـ كذلك التجرييب ادلنهج عن بديالن  ليكوف يصلح ال أنو إال ، األثر ذات للمتغَتات النظرة بشمولية يتميز
 . آخر جانب من األمر إليو يؤكؿ كماذا  ادلستقبل لدراسة زلاكلة دكف فقط الوقائع كدراسة ابحلاضر يعٍت كألنو ، جانب من

 : التجرييب البحث تعريف 

 آاثر من التغَت ىذا عن ينتج ما كمالحظة ، للدراسة موضوع تكوف اليت الظاىرة أك للواقعة احملددة للشركط كمضبوط متعمد تغَت*
 .كالظاىرة الواقع ىذا يف

 التجرييب ادلتغَت إدخاؿ ادلضبوطة ابلظركؼ كيقصد ، السببية العالقة كمعرفة الفركض إلثبات مضبوطة ظركؼ ربت تتم مالحظة * 
 :  التاِف النحو على تعريفو ؽلكن أخرل كبعبارة ..األخرل ادلتغَتات أتثَت كضبط الواقع إُف

 .التجريب طريق عن الفركض إثبات أك ، الفركض إثبات يف التجربة استخداـ*
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 : ادلؤثرة ابلعوامل ادلتعلقة ادلصطلحات

 السرعة مثل بعوامل السيارات حوادث تتأثر السيارات حوادث ادلثاؿ سبيل كعلى ، ادلؤثرة العوامل من ابلعديد ظاىرة كل تتأثر
 فلو احلوادث على معينة بدرجة يؤثر العوامل ىذه من عامل ككل اجلوية كاألحواؿ السيارة كصالحية الطرؽ كنوعية السائق كمهارة
 األخرل العوامل أثر نبعد أف يتطلب ذلك فإف السائق مهارة أثر معرفة أردان

 . ادلوقف على تؤثر اليت العوامل مجيع ىي : ادلؤثرة العوامل  *

 ادلوقف على أتثَته مدل نقيس أف نريد الذم العامل ىو ( : التجرييب ادلتغَت أك العامل  ) ادلستقل العامل *

 . ادلستقل العامل أتثَت عن ينتج الذم العامل ىو ( : الناتج ادلتغَت أك العامل ) التابع العامل  *

 كبُت التجرييب العامل بُت الربط من الباحث يتمكن حبيث التجرييب العامل عدا األخرل العوامل مجيع أثر إبعاد : العوامل ضبط  *
 . الناتج أك التابع العامل
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: أدوت مجع البياانت- 10
: االستبيان

يعد االستبياف كسيلة من كسائل مجع البياانت، كقد يستخدـ على إطار كاسع ليشمل األمة أك يف إطار ضيق على نطاؽ ادلدرسة، 
كبطبيعة احلاؿ فهو ؼلتلف يف طولو كدرجة تعقيده، إف اجلهد األكرب يف االستبياف ينصب على بناء فقرات جيدة كاحلصوؿ على 

استجاابت كاملة، كمن األعلية دبكاف أف تكوف أسئلة الدراسة كفرضياهتا كاضحة كمعرفة كي يكوف ابإلمكاف بناء الفقرات بشكل 
. جيد

 :ادلالحظة

عندما يفكر الباحث يف دارسة نوعية فإنو يضع يف اعتباره القياـ جبمع معلومات عن طريق ادلالحظة، فادلالحظة ىي عملية مجع 
ادلعلومات عن طريق مالحظة الناس أك األماكن، كعلى عكس البحوث الكمية فإف البحوث النوعية ال تستخدـ أدكات مطورة من 

قبل ابحثُت آخرين، بل يطوركف أشكاؿ من ادلالحظة جلمع البياانت، كللمالحظة حسناهتا كسيئاهتا فمن حسناهتا أف الباحث 
ؽلكن أف يسجل ادلعلومات كما ربصل يف الواقع، ككذلك دراسة السلوؾ احلقيقي كابإلضافة إُف دارسة األشخاص الذين غلدكف 
صعوابت يف التعبَت اللفظي، مثاؿ على ذلك أطفاؿ ما قبل ادلدرسة، كمن سيئاهتا أهنا زلددة بدراسة مواقف معينة من جهة كمن 

 .جهة أخرل فإف ىناؾ صعوبة يف تكوين ألفة من األشخاص الذين تتم مالحظتهم

. كتتطلب دلالحظة مهارات إصغاء كانتباه جيد للتفاصيل ادلراد مالحظتها
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 :ادلقابلة

ادلقابلة ىي عملية تتم بُت الباحث كشخص آخر أك رلموعة أشخاص، تطرح من خالذلا أسئلة كيتم تسجيل إجاابهتم على تلك 
 :األسئلة ادلطركحة كادلقابلة عل أنواع منها

النوع األكؿ كفيو يسأؿ الباحث الشخص الذم يقابلو أسئلة يطلب منو إجاابت زلددة، حيث ؼلتار الشخص إجاابت  .1
 :على ادلقاييس ادلستخدمة سواء أكانت امسية أـ تراتبية، أـ فًتات، أـ نسبة ، مثاؿ

 :الرجاء حدد إجابتك

 :الطلبة ذكم التحصيل ادلرتفع ؽلتازكف بذكاء مرتفع

ال أكافق بشدة - ال أكافق  – ال أعرؼ - أكافق  -  أكافق بشدة   -

 .كيطلق على ىذا النوع من ادلقابالت مقابلة منظمة كيستخدـ يف البحوث الكمية

 :أما يف البحوث النوعية، فتستخدـ أسئلة مفتوحة كتكوف االستجاابت مفتوحة مثاؿ

كيف توفق بُت العمل األكادؽلي كالرايضة؟ 

 .كيستخدـ غالبان يف البحوث النوعية unstructured interview كيسمى ىذا النوع

 semi –structuredأما النوع الثالث فهو الذم يستخدـ فيو النوعُت األكؿ كالثاين، أم أسئلة مفتوحة كمغلقة، كيطلق عليو
interview مثاؿ على ذلك الطلبة ذكم التحصيل ادلرتفع ؽلتازكف بذكاء مرتفع. 

ىل توافق بشدة؟  -

ىل توافق؟  -

ىل أنت ال تعرؼ؟  -

ىل ال توافق؟  -

ىل ال توافق بشدة؟  -

 .الرجاء كضع استجاابت بتفصيل أدؽ

كيستخدـ النوع الثالث يف البحوث الكمية كالنوعية، كلكن استخداماتو أكثر يف البحوث الكمية، كمن حسنات ادلقابلة أهنا تعطي 
معلومات جيدة كوف الذين تتم مقابلتهم ال ؼلضعوف للمالحظة ادلباشرة، كما أف االستجاابت ؽلكن ضبطها بصورة أفضل كوف 
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األسئلة اليت تقدـ ذلم زلددة، كمن سيئاهتا أف الباحث يلخص االستجاابت من قبل األشخاص الذين تتم مقابلتهم على شكل 
تقرير، ككما ىو احلاؿ يف ادلالحظة فإف ادلقابلة ؽلكن أف تكوف خادعة أحياان، كأف حضور الباحث ؽلكن أف ػلد من استجابة 

 .ادلستجيب

 :كؽلكن أف تكوف ادلقابلة كاحدة من األنواع التالية

 .مقابلة تتم بُت خص كآخر .1

 .مقابلة مجاعية .2

 .مقابلة بواسطة التلفوف .3

 .مقابلة بواسطة الربيد االلكًتكين. 4

: أسلوب التحليل اإلحصائي- 11
  

ينبغي أف يتضمن خطة البحث كصفان لألساليب اإلحصائية ادلستخدمة لتحليل البياانت كربديد األسلوب اإلحصائي األمثل 
لتحليل البياانت من األعلية دبكاف كيتوقف على العديد من ادلتغَتات مثل طريقة اختيار العينة، كعددىا كادلعاجلات التجريبية كعدد 
رلموعات البحث التجريبية أك الضابطة، كيف بعض األحياف ال يستطيع الباحث ربديد األسلوب اإلحصائي األمثل، كلذلك غلد 

". سوؼ يستخدـ الباحث األسلوب اإلحصائي ادلناسب دلعاجلة البياانت" نفسو مضطرا لذكر العبارة التالية 
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: خادتة 
اف البحث العلمي يعد كسيلة منهجية لالكتشاؼ كالتغَت العلمي كادلنطقي للظواىر كاالذباىات كادلشكالت ، كينطلق منها 

فرضيات اك زبمينات ، كىي عبارة عن حلوؿ كقتية ؽلكن التاكد منها أبتباع كسائل كسبل ربقق اىدافان ؽلكن قياسها بواسطة قوانُت 
طبيعية اك اجتماعية ػلتكم الناس اليها ، كيستهدؼ الوصوؿ اُف نتائج ربقق رغبات الباحث اك اجلهات اليت تريد البحث الغراض 
معينة ، اذا كاف البحث نظراَي ن ، تفسَتاين ، سبثيليان اك تطبيقيان ، لذا ىناؾ عدة انواع من البحوث سوؼ نتطرؽ اليها يف احملضرات 

. القادمة 
 كادلناىج االسس خالؿ من كذلك ، ادلستوايت كلكافة كالتفوؽ التقدـ ربقيق يف كبَتة اعلية العلمي البحث ؽلثل

 اف يريد رلتمع أم لذا ، احلياة ميادين من ميداف أم تعًتض اليت ادلشكالت حل على تساعد كاليت بو اخلاصة كاالدكات كالوسائل
 مصادر من مصدر أبعتباره ، العلمي ابلبحث االعتماد من لو البد ، احلياة رلاالت من رلاؿ أم يف هنضة ربقيق يف كيرغب يتطور
 كبَتان  اىتمامان  هتتم ادلتقدمة الدكؿ نرل لذا ، ادلعرفة اُف الوصوؿ لغرض سلتلفة أبمساء مسيو هللا خلقو اف منذ االنساف كاف ، ادلعرفة

.  ككسائلة كادكاتو كمناىجو اجهزتو تطوير سبيل يف كاجلهود االمواؿ كتبذؿ ، رلاالتو جلميع العلمي ابلبحث

 معاجلتها ربديد بغية معينة بظاىرة اخلاصة ادلعلومات مجع خالذلا من ؽلكن منظم استقصاء عملية " كونو ػلدد فالبحث
 الذم كالطريق العلم اداة بذلك فهو ، عامة كحقيقة الظاىرة لتعميم كسيلة ىو البحث اف أم ". عامة كقواعد حقائق بصورة
 االستطالع كاف ، حياتنا يف منها نعاين مشكلة جلل ، دقيقة زلاكلة ىو العلمي فالبحث ، احلقيقة ضلوه اك أبذباه الباحثوف يسلكو

 .  اجلديدة احلياة كمتطلبات ادلختلفة العلـو طبيعة عن لنا تكشف اليت الوسائل احدل علا الدقيقة ادلالحظة اك

 اذلدؼ اُف ادلؤدم الطريق ىو كادلنهج ، منهج على اعتمد اذا اال ، العلمي البحث يتقدـ اف ؽلكن ال ، أخر جانب كمن
 البحث الف ، العلم يف احلقيقة اُف الوصوؿ اجل من ادلصاغة القواعد من رلموعة يعٍت كادلنهج ، العقبات من كثَت عرب ادلطلوب
 كاكتشافو اجملهوؿ عن البحث اُف االنساف يسعى طريق فعن ، كافة ميادينها يف االنسانية ادلعرفة اركاف من اساسي ركن ىو العلمي

 . البشرية خدمة يف نتائجو تسخَت كاليت ،

 طريقها كذبعلو ، العلمي البحث على كتستند ترتكز اف ذلا البد كاف ، كعمالن  يدنيان  االنساف مع تعاملها حبكم الرايضية الًتبية اف
 السابق يف كانت اليت ادلسائل من كثَت يف النظر اعادة قد الرايضية الًتبية حقل يف اجلديدة ادلعطيات الف ، كالتألق لالبداع الوحيد

 اىتمامات من نصيبها أتخذ اف غلب الرايدم لدكرىا تبعان  الرايضية الًتبية ابعتبار كعليو ، حبثو رايضية كانشطة بدنية شلارسات يف
.العلمي البحث




