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 مناهج البحث التربوي

  المرحلة الثالثة



لقد مر اإلندان بسراحل عدة، وعمى مدى طؾيل مؽ الزمان، حتى وصلل إللى ملا هلؾ عميل       
اليؾم مؽ التظؾر في أساليب التفكير، والحرؾل عمى السعرفة. اإلندان مشل  نذله   أحاطله بل  
السذللت ت بذللتى أنؾاعوللا، وقللد  ظمللب مشلل  مؾاجوتوللا ولمجللاد الحمللؾل السشاسللبة لوللا ب متانا لل  

قد بدأ بسرحمة التهمل بسا حؾل ، والتداؤل عؽ أسباب الؾقائع واألحداث، وكلان ملؽ السحدودة. و 
الشادر أن مسر عمي  يؾم دون أن يتداءل عؽ أسلباب ملا محلدث لل ، وملا محلدث ملؽ حؾلل  فلي 
بيئت  التي معيش فيوا، وكثيرًا ما كان يؾاج  الرلعؾبات لججابلة علؽ  دلاؤال  ، ولمجلاد الحملؾل 

فللي ذلللػ مللؽ ملل ل السحاولللة والخظلله، ح ومللؽ ملل ل م حغتلل  لمحيؾانللات، لوللا. لكشلل  اسللتسر 
فيرشع كسا  رشع في بعض السؾاقف الحيا ية( ولكؽ كانله أكثلر إجابا ل ، وحمؾلل  قاصلرة لقملة 
مبرا لل  ومعارفلل ، وإللان إمتانا لل ، ومللع الؾقلله صللار متتدللب السعرفللة، والخبللرة الذخرللية، 

و قاليللد.، و ظللؾرت لسراحللل أكثللر  قللدمًا مللؽ التفكيللر  و حؾللله لترللبا معارفلل  ومبرا لل  أعرافللاً 
والتهمل إلى التفكير اإلستشباطي، واإلستقرائي، ثؼ كلان اكتذلاف  وأسلتخدام  لمسلشوج العمسلي فلي 
التفكيللر والبحللث، باسللتعسال  أسللاليب الس حغللة العمسيللة الدقيقللة لمؾقللائع، وفللرض الفرإلليات، 

لبحلث هلؾ الدلبيل األمثلل لمتؾصلل لمحقيقلة، للليس ولجلراء التجلارب لمؾصلؾل إللى الحقلائ . إن ا
هشاك عمؼ أو  قدم عمسي إال عؽ طري  البحث العمسي، كسا أن  قدم البحث العمسلي معتسلد عملى 

 السشوج العمسي. فسا السقرؾد بتل مشوا؟ وما الفرق بيؽ السعرفة والعمؼ؟، وأسئمة أمرى..
 Knowledgeالسعرفة  -أ

لقد اسلتظا  اإلندلان بسلا مشحل  ا  علالى ملؽ نعسلة العقلل، أن مجسلع عبلر  اريخل  الظؾيلل    
رصيدُا هائً  مؽ السعارف " ويقرد بوا مجسؾ  ما متتدب  الفلرد ملؽ معمؾملات، ومبلرات وعملؾم 
عللؽ طريلل  حؾاسلل ، ومللؽ ملل ل طللرق وأسللاليب ومرللادر مختمفللة". ويحرللل اإلندللان عمللى 

ة ومشوللا اواًل عللؽ طريلل  التمقللي مللؽ مرللادر مارجيللة، كسللا فللي  مقللي السعرفللة مللؽ مرللادر عللد
اإلندان االنباء والتعاليؼ الديشية الدساوية عؽ طري  الرسل واألنبياء، وك لػ مؽ م ل العمساء 
والعارفيؽ، ومؽ م ل اإلعل م ووسلائم ، والكتب،..والسرلدر الثلاني هلؾ الس حظلة، إذ مدلتعسل 

ع، ويرى..لكللل مللا حؾللل  مللؽ أحللداث بؾاسللظة حؾاسلل . والسرللدر اإلندللان جسيللع حؾاسلل ، فيدللس
الثالث لمسعرفة  فوؾ التجربة التي  سثل مدتؾى أرقى الستحرال السعرفة و تزسؽ الس حظ إما 
بالرللدفة، أو عللؽ قرللد لمتحقلل  والبرهللان. أمللا السرللدر الرابللع فوللؾ اإلسللتشتاج، فللي اعسللال 

ؾصللل لمسعرفللة مللؽ ملل ل عسميللة التفكيللر ولدراك اإلندللان لعقملل  و فكللر  فيسللا يتدللاءل عشلل ، فيت
الحقائ  ذهشيًا باالستشباط واالستقراء. ويستؽ  رشين السعارف بحدب مراحموا ومرائروا إلى 

 : 



و قترر عمى مجرد م حغة الغؾاهر م حغة بديظة غيلر مقرلؾدة فيسلا السعرفة الحدية: -ٔ
مللا م حغلل  اإلندللان مللؽ  عاقللب الميللل   للرا  العلليؽ و دللسع  األذن، و مسدلل  اليللد...ومؽ أمثمتوللا

والشوار، وبرزغ الذسس وغروبوا.. دون أن وعي، أو إدراك ألسبابوا، أو لمع قلات القائسلة بليؽ 
 ه   الغؾاهر.

و شظم  إلى أكثر مؽ الحؾاس، إذ يتهمل اإلندلان فلي األسلباب   السعرفة الفمدفية التهممية: -ٕ
ي الحياة والسؾت، عؽ الخم  والخال .. وهل ا الشلؾ  ملؽ كالتفكير ف -فيسا وراء الظبيعة-البعيدة

 السعرفة يتع ر حدس  بالتجربة السباشرة.
و سثل مرحمة متقدمة مؽ  ظؾر العقل اإلنداني ونزج ، حيلث اسلتظا    السعرفة العمسية :-ٖ

اإلندللان أن يتجللاوز السللرحمتيؽ الدللابقتيؽ، ويفدللر الغللؾاهر  فدلليرًا عمسيللًا، ويللرب  بلليؽ  مللػ 
اهر ربظلًا مؾإلؾعيا..ويعرف هل ا الشلؾ  ملؽ السعرفلة بلل حالسعرفلة العمسيلة التجريبيلة( والتلي الغؾ 

 قللؾم عملللى أسللاس الس حغلللة السشغسللة السقرلللؾدة لمغللؾاهر، وعملللى أسللاس وإلللع الفرإللليات 
الس ئسلللة والتحقللل  مشولللا بالتجربلللة، و جسيلللع البيانلللات، و حميموا..حوسلللشه ي عملللى كلللل مشولللا 

قن السعرفة العمسية عشد السفردات الجزئية التي يتعرض اإلندان لبحثولا، بالتفريل الحقًا( وال  
بل الؾصؾل إلى الشغريات، والقؾانيؽ العاملة التلي  لرب  هل   السفلردات بعزلوا بلبعض، و ستشل  
مؽ التعسيؼ، والتشبؤ بسا محدث لمغلؾاهر السختمفلة  حله علروف مختمفلة. إن  ملػ السراحلل التلي 

ندللان ال  تشللاقض مللع بعزللوا، بللل هللي فللي الؾاقللع التللاريخي  للت ءم  سللر بوللا السعرفللة عشللد اإل 
و تكامل فيسا بيشوا، ومؽ الؾاجلب والسولؼ أن مظلؾر اإلندلان معرفتل  بتجلاوز السلرحمتيؽ األوللى 
والثانية إللى السعرفلة العمسيلة األكثلر  قلدمًا، وأصلدق نتيجلة. إن قيسلة السعرفلة  تحلدد بسشوجيلة 

داقيتوا، فكمسللا كانلله السشوجيللة عمسيللة، كانلله قيسللة السعرفللة الؾصللؾل إليوللا، ومعرفللة مللدى مرلل
 أكبر. 

 العمؼ: -ب
و دتسد كمسة "عمؼ" أساسوا مؽ َعِمؼ َمعَمؼ، وهلي عتلس الجولل. وفلي" السعجلؼ الؾسلي " فل ن    

 كمسة العمؼ  عشي إدراك الذيء بحقيقت ، و عشي اليقيؽ. 
 ك لػ معريف العمؼ بهن :

التللي  شذلله عللؽ الس حغللة والدراسللة  Systematized Knowledgeالسعرفللة السشدللقة    -
 والتجريب، والتي  تؼ بودف  حديد طبيعة أو أسس وأصؾل ما  تؼ دراست .

فللر  مللؽ فللرو  السعرفللة أو الدراسللة، ماصللة ذلللػ الفللر  الستعملل  بتشدللي  و رسللي  الحقللائ   -
 والسباديء والسشاهج بؾاسظة التجارب والفرإيات. 



رد السخترر، فلالعمؼ هلؾ ذللػ الفلر  ملؽ الدراسلة الل ي يتعمل  بتكلؾيؽ وبحدب قامؾس ُأكدفؾ -
متراب  مؽ الحقائ  الثابتة السرشفة، والتي  حتسوا قؾانيؽ عامة، و حتؾي عمى طلرق ومشلاهج 
مؾثؾق بوا الكتذاف الحقائث الجديدة في نظاق الدراسة. ون حظ مسلا  قلدم أن السعرفلة أوسلع 

 فر  مؽ السعرفة، بسعشى ان السعرفة  ذسل العمؼ.وأشسل مؽ العمؼ، وأن العمؼ هؾ 
 الؾاقع والحقيقة والعمؼ: -ج
فلالؾاقع هلؾ ملا  The Truthأو  The Factوالحقيقلة  Realityهشاللػ فلرق بليؽ الؾاقلع    

مؾجؾد، أو ما كان مؾجؾدُا بالفعل، نقيس عمي ، ونحلاول باألبحلاث العمسيلة الؾصلؾل إليل . أملا 
 هشي لمؾاقع، قد  ظاب  الؾاقع أو ال  ظابق ، فوي ندبية اكثر، بسعشلى الحقيقة، فوي الترؾر ال

انولا متييللرة ملع الغللروف السختمفلة، وبحدللب ملا  تؾصللل إليل  اإلبحللاث باللدليل والبرهللان. ومللؽ 
أمثمللة الؾاقللع كللل مللا مؾجللؾد فللي عالسشللا مللؽ مملل ، ومللؽ أحللداث وقعلله، التذللريعات الربانيللة، 

وللليس كسللا نفدللرها، هللي أشللياء وأحللداث مؾجللؾدة برللفا وا  األنغسللة والزللؾاب  الستفلل  عميوللا،
ومتؾنا وا، ال كسلا نلدركوا. أملا العملؼ فولؾ مجسؾعلة ملؽ الحقلائ  ندلعى لمحرلؾل أو الؾصلؾل 
إليوللا، واإلسللتفادة مشوللا لتعيششللا عمللى  حقيلل  أقرللى مللا مستللؽ مللؽ أشللتال الدللعادة فللي الللدنيا 

 واآلمرة.
 البحث العمسي :  -د

لعللام محاولللة لمؾصللؾل إلللى شلليء مللا، حويلله ي مرادفللًا لمحفللر، والتشقيللب عللؽ البحللث بسعشللا  ا    
شيء..معيؽ(. وهشالػ مرائص معيشة مستؽ مؽ م لولا التؾصلل لتعريلف البحلث العمسلي مثلل 
الدقلة فلي العملؼ، السؾإللؾعية، الشزاهلة، الدقلة اإلحرلائية، التحقلل  ملؽ صلحة الشتلائج، إمتانيللة 

اذا ملا اسلتخدمشا نتلائج البحلث فلي مؾاقلف جديلدة، كفاملة  التشبؤ او  رؾر ملا مستلؽ ان محلدث
إب  العؾامل او الغروف والستييرات السؤثرة فلي البحلث ونتائجل ..ف ذا ملا ا رلن البحلث بول   
الخرللائص مستللؽ أن متللؾن قللد حقلل  معللايير مقبؾلللة لمبحللث العمسللي. وهشالللػ  عريفللات لمبحللث 

مؾصللؾل إلللى حقللائ  جديللدة والتحقلل  مشوللا العمسللي  ؤكللد اسللتخدام الظللرق واألسللاليب العمسيللة ل
واإلسوام في نسؾ السعرفة اإلندانية. بيشسا  ؤكد  عريفات أمرى عمى الجؾانب التظبيقية لمسعرفة 

لمبحلث العمسلي بهنل "  قرلي أو  Rommelالعمسية في حل مذت ت معيشة، مثل  عريف رومل 
الحاليللة والتحقلل  مشوللا". فحللص دقيلل  الكتذللاف معمؾمللات أو ع قللات جديللدة، ونسللؾ السعرفللة 

 Vanو عريفللات أمللرى  ؤكللد عمللى األغللراض العمسيللة لمبحللث مشوللا مللا أشللار إليلل  فللان داللليؽ 
Dalen   بهنلل " السحاولللة الدقيقللة الشاقللدة لمتؾصللل إلللى حمللؾل لمسذللت ت التللي  للؤرق اإلندللان
 و حير ".

 



  عريفات امرى لمبحث العمسي:  
 وقؾاعد عامة مستؽ التحق  مشوا مدتقبً .استقراء دقي  يودف إلى اكتذاف حقائ  -
استقراء مشغؼ يودف إلى معارف مستؽ  ؾصيموا، والتحق  مؽ صحتوا علؽ طريل  االمتبلار -

 العمسي. 
وسيمة لمدراسة مستؽ بؾاسظتوا الؾصؾل الى حل لسذتمة محددة، عؽ طري  التقري الذلامل -

والتللي  ترللل بالسذللتمة. فالبحللث  والللدقي  لجسيللع الذللؾاهد واألدلللة التللي مستللؽ التحقلل  مشوللا،
 العمسي عسمية  ظؾيع األشياء والسفاهيؼ والرمؾز بيرض التعسيؼ.

 الظريقة العمسية أو السشوج العمسي في البحث:  -ه
السشوج في المية بسعشلى طريل ، وسليمة محلددة  ؾصلل اللى غاملة معيشلة. حأو سلبيل لولدف     

ة مشغسلة لعلدة عسميلات ذهشيلة أو حدلية بييلة معيؽ( أما السشوج العمسي اصظ حًا، فولؾ " مظل
 الؾصؾل الى كذن حقيقة أو البرهشة عميوا."

 البحؾث التربؾية ومجاال وا: -
يوتؼ البحث التربؾي بدراسلة كلل ملا يتعمل  بالدلمؾك فلي السؾاقلف التعميسيلة، والولدف عسؾملًا   

 لؾفير السعرفلة التللي مشل   شسيلة عملؼ الدللمؾك فلي السؾاقلف التعميسيللة. والولدف الشولائي لل  هللؾ 
 دسا لمسربيؽ بتحقي  األهداف التربؾية بهكثر الظرق واألساليب فاعمية. ويتؼ ذلػ بدراسة بيئة 
التمسي  وجعموا مؾا ية لتشسية اال جا  السرغؾب فيل  فلي الشسلؾ و عزيلز  بلهكبر قلدر ملؽ األمتلان. 

 لعمسية التعميسية بهكسموا. وه ا مؽ شهن  أن معسل عمى ا دا  مجاالت البحؾث التربؾية لتذسل ا
و ذسل مجاالت البحث التربؾي األهداف التربؾية والسقررات الدراسية والشذلاط التربلؾي، وطرائل  
وأساليب ووسائل االمتحانات والتقؾيؼ، ودراسة التعميؼ في ع قت  ب عداد القلؾى العامملة و لؾفير 

ة  ربية السعمسليؽ و لدريبوؼ ومدلائل احتياجات التشسية االقترادمة، والبحث في مدائل رفع كفام
 سؾيلللل التعمللليؼ و كمفتللل ، واالولؾيلللات التعميسيلللة، ودراسلللة الفاقلللد التعميسلللي وأسلللباب  وعؾاممللل ، 
ومذللت ت واقللع التعملليؼ. و ذللسل مجللاالت البحللث التربللؾي أمزللًا دراسللة الستعمسلليؽ ومرللائص 

تعمؼ وكيفيلة  لؾفير علروف نسؾهؼ، وحاجا وؼ والفروق الفردملة بيلشوؼ، ودراسلة طبيعلة عسميلة الل
أفزللل إلحللداث  عمللؼ أكثللر فعاليللة وأبقللى أثللرًا. وقللد ا دللعه مجللاالت البحللث التربللؾي وار بظلله 
بسجللاالت البحللث فللي الترللسيؼ الوشدسللي لمبشللاء السدرسللي، وحجللرات الدراسللة لتللؾفير الغللروف 

هللداف الفيزيقيللة أفزللل، وفللرص أكبللر لمتفاعللل االجتسللاعي بلليؽ الت ميلل ، ولزللسان  حقيلل  األ
 التربؾية لمسدرسة عمى نحؾ أفزل.

 البحؾث الشفدية ومجاال وا:-



يوتؼ عمؼ الشفس بدراسة كل ما يتعم  بدمؾك الكلائؽ الحلي، وبخاصلة سلمؾك اإلندلان بجسيلع   
مراحملل  العسريللة، وحاال لل ، وعروفلل ، ومؾاقفلل . وفيسللا يتعملل  بدللمؾك الستعمسلليؽ، فيوللتؼ بدراسللة 

ل ما ير ب  بوا، ل لػ فالبحؾث الشفدية  تشلاول مؾإلؾعات علؽ الستعمسيؽ في مجال الدراسة وك
الشسؾ العقمي والسعرفي واالجتساعي واألم قي، واالنفعالي..واألساس البايؾلؾجي و هثيرات البيئة 
في التعمؼ..كسا  تشاول دراسة القدرات العقمية لمستعمسيؽ والرحة الشفدية، والعؾاملل السلؤثرة فلي 

وق الفردمة بيؽ الستعمسيؽ..والرعؾبات والسذلت ت التلي مستلؽ أن  لؤثر نسؾهؼ ونجاحوؼ، والفر 
في نسؾهؼ ونجاحوؼ الدراسي و كيفوؼ السدرسلي واالجتسلاعي وغيلر ذلػ..والشتلائج التلي  تؾصلل 
اليوللا  مللػ الدراسللات الستشؾعللة  دللوؼ فللي  للؾفير اجابللات عللؽ الكثيللر مللؽ التدللاؤالت حللؾل  مللػ 

ج مفيللدة فللي مجللاالت عللدة، و ؾصللمه الللى نغريللات وحقللائ  الستييللرات، وبالتللالي  خللرج بشتللائ
 وقؾانيؽ مستؽ  ظبيقوا إلحداث التييرات والتظؾرات في سمؾك اإلندان نحؾ األفزل.

 الع قة بيؽ البحؾث التربؾية والبحؾث الشفدية: -
إن البحللؾث التربؾيللة  حتللاج الللى مفللاهيؼ ومبللاديء ونغريللات جديللدة لمدللمؾك أكثللر م ءمللة    

العسمية التربؾية وطبيعة الدمؾك اإلنداني في مؾاقف محددة، وهل ا ملا مستلؽ أن  دلوؼ  لظبيعة
في  بحلؾث عملؼ اللشفس الحلديث. إن الدراسلات الشفدلية  ؾصلمشا لفولؼ طبيعلة الدلمؾك، وبالتلالي 
 ؾجوشللا نحللؾ متظمبللات الشسللؾ بتللل جؾانبلل ، كسللا  ؾجوشللا لتحديللد الظرائلل  واألسللاليب العمسيللة 

عميؼ ورفع كفامة العسميلة التربؾيلة لمؾصلؾل اللى  عملؼ نلاجا. لل ا ن حلظ الع قلة السشاسبة في الت
الؾثيقللة بلليؽ التربيللة وعمللؼ الللشفس. وبسللا أن الدللمؾك اإلندللاني للليس ثابتللًا، فوشالللػ الكثيللر مللؽ 
التداؤالت التلي  دلتجد ملع كلل علرف جديلد، لل لػ فلي مجلاالت البحلث التربلؾي هشاللػ سلؤاليؽ 

س؟ وكيلن نلدرس؟ و دلوؼ دراسلات عملؼ اللشفس فلي االجابلة عملى هل يؽ هاميؽ هسا: ملاذا نلدر 
 التداؤليؽ وغيرها، وهت ا  بقى الع قة بيؽ البحؾث التربؾية والشفدية قائسة ومدتسرة.

 الودف مؽ دراسة مشاهج البحث العمسي: -
قلدمًا في عررنا الحالي يتزايد االهتسام في البحلث العمسلي، ويبلدو واإلحًا فلي اللدول األكثلر    

و ظؾرا، وك لػ الدول الشامية، فاليؾم صلارت  لدرك  ملػ األهسيلة. و كسلؽ أهسيلة البحلث العمسلي  
في أن  يتيا دراسة السذت ت بسختمن أشتالوا، االجتساعية، واالقترادمة، والتربؾية...وغيرها، 

ردة فيسا و دوؼ في التخظي  لمتشسية في شتى مجاال وا. ومؽ مغاهر ه ا االهتسام الزيادة السظ
مخرللص لمبحللث العمسللي مللؽ أمللؾال فللي السيزانيللات القؾميللة، وميزانيللات السؤسدللات العمسيللة 
واالنتاجيللة، ومشلل  كلل لػ إنذللاء وزارات ومعاهللد ومراكللز ومجللالس قؾميللة ودوليللة.. متخررللة 
لمبحث العمسي،  ذجع العمساء والباحثيؽ، و ؾفر أدوات وأجولزة أو  قشيلات البحلث الحديثلة، كسلا 

لكؾادر العمسية والفشية الستخررة في البحث كل في ميدانل  ومجالل ، ويلتؼ إعلداد هلؤالء  ؾفر ا



الستخررلليؽ مللؽ مريجللي الدراسللات العميللا. للل لػ فسللؽ مغللاهر االهتسللام بالبحللث العمسللي هللؾ 
 دريدوا لمظمبة كل في مجلال امتراصل ، إذ  ولدف أو  فيلد دراسلة مشلاهج البحلث العمسلي فلي 

ف  ملػ السشللاهج، وأنلؾا  البحلؾث، واإللسلام بالسفلاهيؼ الستعمقلة بوللا، مدلاعدة اللدارس عملى  علر 
واإللسام بالظرق التي  حققوا، واألساليب التي مقؾم عميوا البحث العمسيؽ، كسا مستؽ مؽ مل ل 
دراسة مشاهج البحلث العمسلي أن يشسلي الباحلث معارفل ، وموارا ل ، وقدرا ل  فلي البحلث العمسلي. 

ت ت، وكيفية  رسيؼ الخظ  البحثية، وحدلؽ  شفيل ها، كسلا  ستشل  فوي  داعد في  حديد السذ
مؽ القراءة التحميمية الشاقدة لمبحلؾث وممخرلا وا، و حديلد األسلاليب االحرلائية لتحميلل بيانلات 
البحللؾث، و قييسلل  لشتائجوللا والحتللؼ عميوا...للل لػ فدراسللة مشللاهج البحللث العمسللي الغشللى عشوللا 

إللرورية لمسعمللؼ، والسوشللدس، والظبيللب، واإلداري،...وغيللرهؼ  لمبللاحثيؽ، والسذللتيميؽ فيوللا، هللي
لكي  داعد في  حقي  فوؼ أفزل لمغؾاهر واألحداث والستييرات..والتؾصلل لحلل لمتدلاؤالت، أو 
السذلللت ت السختمفلللة..و قييؼ أفزلللل لشتلللائج البحلللؾث العمسيلللة، وا خلللاذ القلللرات الحتيسلللة ازاء 

 الت عسموؼ.السذت ت والرعؾبات التي  ؾاجووؼ في مجا
  

 نب ة مختررة عؽ  اري  التفكير العمسي :السحاإرة الثانية/ 
مؽ الرعب  حديلد بداملة التفكيلر العمسلي فلي التلاري  اإلندلاني. يلرى اللبعض أن كثيلر مسلا    

 عمسلل  اإلندللان مللؽ الثقافللات البدائيللة كللان نتيجللة السرللادفة، والسحاولللة والخظلله والتعسيسللات 
بيشسا هشاك القميل مسلؽ قلامؾا بجولؾد مشتغسلة وواعيلة الكتذلاف السعلارف الشا جة عؽ الخبرة.. 

الجديدة. وُيعد اكتذاف التقؾيؼ أحد أهؼ جوؾد اإلندان. فقد ساعدهؼ ذلػ عمى التشبؤ بالسؾاسلؼ 
والتعرف عملى مؾاعيلد زراعلة السحاصليل الزراعيلة، وقلد اهتسلؾا أن  كلؾن السعمؾملات حلؾل  ملػ 

 الكوشة ال يؽ كانؾا مدجمؾن السعمؾمات ويحرسؾنوا.التشبؤات سرية محتفظ بوا 
فللللي  للللاري  العرللللؾر القدمسللللة التللللي عللللاش فيوللللا قللللدماء السرللللريؾن والبللللابميؾن واليؾنللللان   

كللان ا جللا   السرللرييؽوالرومان..كللان هشللاك اهتسللام بللالتفكير العمسللي الللى حللد مللا. فعشللد قللدماء 
ومللؽ ثللؼ برعللؾا فللي التحشللي  والوشدسللة التفكيللر العمسللي عسميللًا  ظبيقيللًا لتحقيلل  غامللات نفعيللة، 

والحدللاب والظللب والفمللػ، كسللا كللان مترللً  بللالخمؾد وبيللؾم الحدللاب، وكللان كوشللة السرللرييؽ 
متستشيؽ مؽ الرياإليات، والسدلاحة لكلي مدلتعيدوا الحلدود الرلحيحة بعلد الفيزلانات الدلشؾية 

عمى االحجار كتابا وؼ لمشيل، وسجمؾا الكثير مؽ معارفعوؼ وعمؾموؼ عمى ورق البردي، وحفروا 
 الويروغميفية. 

القدماء فقد احرزوا  قدمًا كبيرًا في مباديء البحث واعتسدوا اعتسادا كبيرا عمى  اليؾنانيؾن أما   
التهمللل والشغللر العمقمللي السجللرد، كانلله الفمدللفة اليؾنانيللة كانلله  عبللر عللؽ روح العرللر وطبيعللة 



ي مرحملة انويلار  كلان مجتسعلا عبؾدملًا طبقيلا السجتسع الل ي عذلاوا فيل ، فلالسجتسع اليؾانلاني فل
يشغر الى كل عسل يدوي عمى أن  عسل غير دمث ححقير(. ل لػ فكل دراسلة  حتلاج اللى  جربلة 

 -جسوؾريتل  -كانه في نغرهؼ سؾقية الى حلد ملا. وميلر دليلل عملى ذللػ فمدلفة أف طلؾن فلي
قيادملة. أملا ملؽ ناحيلة مشلاهج  التي ميز فيوا بيؽ الف سفة والعسال، وجعل الف سفة في متانة

البحث، فقد وإع أرسظؾ قؾاعد السشوج القياسي أو االستدالل..، وكل لػ فظلؽ ل سلتقراء ودعلا 
الى االستعانة بالس حغة، لكش  لؼ مفرل بيؽ مظؾات السشوج االستقرائي، وكان الظابع التلهممي 

وؼ العمسي جزئيًا عمى االكتذافات هؾ اليالب عمى  فكير . لقد اعتسد اليؾنانيؾن القدماء في بشائ
الدابقة التي سجموا السرريؾن والبلابميؾن، وملؽ ثلؼ نقبلؾا علؽ السعمؾملات التلي  ؾصلمؾا اليولا 
فللي الفمللػ والظللب والفيزيللاء والجيرافيللا والوشدسللة، كسللا اهللتؼ بعزللوؼ بدراسللة اآلداب واألملل ق. 

األساسلي فلي السعرفلة اإلندلانية  ومؽ بليؽ األسلساء البلارزة لعمسلائوؼ الل يؽ أسلوسؾا فلي البشلاء
ق.م ودمسقراطيس حؾالي  ٓٓٙفيثاغؾرس في الرياإيات والجيرافيا الظبيعية، والفمدفة حؾالي 

ق.م اذ اقترح نغرية التشافر ال ري لذرح  ركيب السادة، رغؼ أن  لؼ مستملػ أدوات  دلاعد   ٓٓٗ
قراط فقلد سلسي " أبلؾ الظلب" في التجريب والتؾصل لمبحث في ه   السدلهلة أو السذلتمة. وهيبلؾ 

كان  مسي ًا لدمسؾقراطيس ال ي طؾر السعرفلة لسسارسلة الظلب باصلرار  عملى التذلخيص اللدقي ، 
ودراسللة الجدللؼ ووعائفلل . أمللا أرسللظؾ فللي القللرن الرابللع قبللل السللي د، فقللد عللرف فللي الفمدللفة 

وهؾ أحلد ا بلا   والسشظ ، واإافت  الكثير مؽ السعرفة في  ذريا الحيؾان..وك لػ ثيؾفراستؾس
أرسظؾ أسس طريقة مشوجية لدراسة الشبات..وأرمسيدس في القرن الثالث قبلل السلي د بلر  فلي 

ح فلر  مللؽ فلرو  السيتانيتلا يبحلث فلي  للؾازن القلؾى التلي  لؤثر فللي الفيزيلاء والكيسياء..وكتابلة االسلتا يتا
لسرللرية ليزللع اول .وبظميسللؾس اسللتخدم الرياإلليات اليؾنانيللة وااالجدللام وهللي فللي حالللة سللتؾن(

نغرية م ئسة عؽ حركة الكؾاكب..وشرحوا عمى أساس رياإي ورفض  فدير حركات االجدام 
الثقيمة عمى أساس القؾى الخارقة لمظبيعة وهي الفكرة التي كانه سلائدة فلي عرلر ، لل ا كانله 

 مظؾا   هامة في طري  البحث العمسي. 
كللانؾا ورثللة السعرفلة اليؾنانيللة، وكللان اسللواموؼ ، الرومللانأملا بالشدللبة لمتفكيللر العمسللي عشلد     

يتركز في السسارسة العسمية أكثلر ملؽ متلابعتوؼ لمسعرفلة ذا وا..كلانؾا صلشا  قلؾانيؽ وموشدسليؽ 
السعللارف وطللرق -لفتللرة مللؽ الللزمؽ-أكثللر مللؽ كللؾنوؼ مفكللريؽ متللهمميؽ. بعللد ذلللػ افتقللدت أوربللا

لحزللارة اليؾنانيللة الرومانيللة، لكللؽ العللرب البحللث بعللد انويللار االمبراطؾريللة الرومانيللة، وُأفللؾل ا
 والسدمسيؽ كانؾا هؼ حسمة مذعل العمؼ والبحث العمسي الى أروربا بعد ذلػ.

  اري  البحث العمسي في العرؾر الؾسيظة:



فللي العرللؾر الؾسلليظة وهللي التللي ازدهللرت فيوللا الحزللارة العربيللة اإلسلل مية وفتللرة عرللر    
الشوزة في أوربا، مش  حؾال القرن الثامؽ حتى القلرن الدلادس عذلر السلي دي.  ستلؽ العلرب 
والسدلللمسؾن ملللؽ اإلسلللتفادة ملللؽ معلللارفؾ عملللؾم الحزلللارات الدلللابقة لوؼ..فالحزلللارة اإلندلللانية 

لسترمة، كانه حمقة اإل رال بيؽ  مػ الحزلارات القدمسلة، وأإلافؾا إليولا سمدمة مؽ الحمقات ا
الكثير مؽ العمؾم والفشؾن  سيزت باألصالة العمسية. ولقد  جاوز الفكلر العربلي الحلدود الرلؾرية 
لسشظلل  أرسلللظؾ، أي عارإلللؾا السللشوج القياسلللي ومرجلللؾا عملللى حللدود  اللللى اعتبلللار الس حغلللة 

دم العمسي..لقللد ا بعللؾا فللي انتللاجوؼ العمسللي أسللاليب مبتكللرة فللي والتجربللة مرللدرًا لمبحللث والتقلل
البحلللث، فاعتسلللدوا عملللى االسلللتقراء والس حغلللة والتلللدريب العمسلللي واالسلللتعانة بلللهدوات القيلللاس 
لمؾصؾل الى الشتائج العمسية..ونبغ ملشوؼ كثيلرون كالحدلؽ ابلؽ الويلثؼ وجبلر ابلؽ حيلان،    

ازي، وابلؽ سليشا ..وغيلرهؼ. وقلد قلال أحلد مذلاهير العمسلاء الخؾارزمي، والبيروني، وأبؾ بتلر اللر 
االمريتييؽ في  اري  العمؾم اللدكتؾر "سلار ؾن" ح لقلد كلان العلرب أعغلؼ معمسليؽ فلي العلالؼ فلي 
القرون الث ثة الثامؽ والحادي عذر، والثاني عذر السي دي..ولؾ لؼ  شقلل إليشلا كشلؾز الحتسلة 

قرون..فؾجؾد حدؽ ابؽ الويثؼ وجابر ابؽ حيان وأمثالوسا  اليؾنانية لتؾقف سير السدنية بزعة
كان الزمًا ومسودًا لغوؾر غاليميؾ ونيؾ ؽ..ولؾ لؼ مغور ابؽ الويثؼ الإظر نيؾ ؽ أن يبلدأ ملؽ 
حيث بدأ ابؽ الويثؼ..ولؾ لؼ مغور جابر ابؽ حيان لبدء غلاليميؾ ملؽ حيلث بلدأ..أي للؾال جولؾد 

لقرن الرابع عذر مؽ الشقظة التي بدأ مشوا العلرب نوزلوتؼ العرب لبدأت الشوزة األوربية في ا
العمسية في القرن الثامؽ لمسي د(. لقد أسوؼ العرب بانتاجوؼ العمسي األصمي وباصلظشا  ملشوج 
االسلللتقراء، وا خللل وا الس حغلللة والتجربلللة أسلللاس البحلللث العمسلللي، وقلللد نقملللؾا عملللؾم ومعلللارف 

شوزلة. معشلى ذللػ أن اطل   األوربيليؽ فلي بداملة الحزارات الدابقة اللى أوربلا بداملة عرلر ال
عرر الشوزة عمى التراث العربلي واإلسل مي هلؾ نقظلة االنظل ق التفكيلر والبحلث العمسلي فلي 
أوربللا فللي الحزللارة األوربيللة التللي ازدهللرت بعللد ذلللػ.. وفللي مقدمللة مللؽ أرسللى قؾاعللد التفكيللر 

" ٘ٔ٘ٔ-ٕ٘ٗٔدافشذلللي  "  و" ليؾنلللاردوٜٕٗٔ-ٕٗٔٔالعمسلللي فلللي أوربلللا " روجلللر بيتلللؾن 
وغيرهسللا مسللؽ طللالبؾا باسللتخدام الس حغللة والتجريللب وأدوات القيللاس لمؾصللؾل الللى الحقللائ ، 
وعارإللؾا مللشوج أرسللظؾ فللي القيللاس السشظقللي. ورغللؼ مظالبللة أولئللػ السفكللريؽ بتبشللي الظريقللة 

التلدريجي العمسية، إال أنوؼ لؼ مدتخدمؾا ه   الظريقة فعلً  إال فلي حلدود إليقة، ورغلؼ التحلرر 
مؽ سمظة الكشيدة ورجال الديؽ السدعيؽ إال أن ه   الدمظة كانله ملا  لزال لولا فاعميتولا، وقلد 
عللانى الكثيللر مللؽ العمسللاء فللي  مللػ الحقبللة مللؽ التعلل يب واالإللظواد عمللى يللد  مللػ الدللمظة، 

 واإظروا إلنكار الكثير مؽ الشغريات والحقائ  التي  ؾصمؾا اليوا مرغسيؽ.
 لعرر الحديث   اري  البحث في ا



ويقرد ب  الفترة التلي  بلدأ ملؽ القلرن الدلابع عذلر وحتلى وقتشلا الحاإلر..هي الفتلرة التلي    
كادت أن  كتسل فيوا دعائؼ التفكير العمسي في أوربا، وبدأت عمى يد الكثيريؽ وملشوؼ فراندليس 

ؾر فلي بيتؾن وجؾن ستيؾارت ميلل وكملؾد برنلارد.. وقلد أسلوؼ اسلتخدام البحلث العمسلي فلي  ظل
جسيع مياديؽ العمؼ في  ظؾر الحياة وازدهارها، وفتحه العديد مؽ الدراسات آفاق جديدة لمبحلث 
في جسيع العمؾم كعمؼ الجيؾلؾجيا والبيؾلؾجيلا والعملؾم الظبيعيلة، واآلثلار، وعملؼ اللشفس، والعملؾم 

ارب العمسيلة االجتساعية واالقترادمة..مسا سول الشسؾ السمحؾظ في التكشؾلؾجيلا. وملؽ أهلؼ التجل
التي كان لوا الدور في ذلػ التظؾر ما قام ب  العالؼ "جراهام غاليميؾ" في الفيزيلاء أوائلل القلرن 

وبحللؾث  ٗٔٙٔالدلابع عذللر، و للؾج ذللػ العرللر بللامترا  المؾغار سلات عمللى يللد العلالؼ "نللابير" 
تخدام السلؾز "هارفي" في اللدورة الدمؾيلة، وقلد سلبق  فلي ذللػ العلالؼ العربلي "ابلؽ الشفليس" واسل

ثؼ نذر "فرانديس بيتؾن" في مؤلف  " األداة الجديدة لمعمؾم"  ٚٔٙٔالعذرية عمى يد " بريجز" 
ليفرل في  قؾاعد السشوج التجريبي ومظؾا  ، ثلؼ عولؾر "بؾيلل" كلهب لمكيسيلاء الحديثلة، وأفكلار 

لتجربلة كسا وإع "جلؾن سلتيؾارت ميلل" شلروط ا ٜٚٙٔ"نيؾ ؽ" الرياإية عؽ قؾانيؽ الجاذبية 
 والقؾاعد معتسدها الباحث العمسي، وصشن األمظاء الذائعة التي  عؾق البحث العمسي وهي:

أمظاء  عؾد الى إان العقل اإلندلاني الل ي يتلؾهؼ أشلياء ليدله مؾجلؾدة فلي الؾاقلع، بلل -ٔ
 محب أن  كؾن حدب هؾا ..

التعبيلر الدقيقلة علؽ أمظاء  عؾد الى المية التي يتعاملل بولا الفلرد ملع أقرانل ، وعجزهلا علؽ -ٕ
 السعشى السقرؾد.

أمظللاء  عللؾد الللى اعتسللاد الفللرد عمللى أهللل الثقللة، انظ قللًا مللؽ الللؾهؼ الذللائع بللهن السعللارف -ٖ
األساسية قد  ؼ اكتذافوا مؽ قبلل، وملا عملى اإلندلان إال أن يرجلع إللى مرلادر الثقلة القلدماء 

حث أن مجسع الحقائ  التي  عتبر ليتعمسوا. أما بالشدبة لخظؾات فقد أوإا بيتؾن أن عمى البا
أساس السشوج االستقرائي وماد  ، وقد اعتبر نتائج البحث األولى هلي مجلرد فلروض عمسيلة ال 

 بد مؽ امتبارها حتى يتاكد الباحث مؽ صحتوا لتربا قاعدة أو قانؾنًا.  
  رشين البحؾث العمسيةالسحاإرة الثالثة/ 

ُ رلشن البحللؾث العمسيلة بحدللب أهلدافوا وطبيعللة السذلت ت السللراد دراسلتوا، وكلل لػ بحدللب    
عللللروف كللللل بحللللث والقللللائسيؽ عمي ..للللل لػ فكللللل نللللؾ  مللللؽ البحللللؾث للللل  أهدافلللل  ومشوجيتلللل  

 وعمى أساس ذلػ مستؽ  رشين البحؾث كاآل ي:ووسائم ..
 الترشين بحدب الودف أو اليرض مشوا:-ٔ

ة. والوللدف مشوللا إمللا لتهكيللد نغريللات مؾجللؾدة فعللً ، أو لؾإللع بحللؾث أساسللية أو نغريلل-أ
 نغريات جديدة، وهي  دوؼ في نسؾ السعرفة العمسية بررف الشغر عؽ  ظبيقا وا العسمية.



بحللؾث  ظبيقيللة. والوللدف مشوللا  ظبيلل  نغريللات معيشللة، و قللؾيؼ مللدى نجاحوللا فللي حللل -ب
 السذت ت التربؾية.

  الترشين بحدب السشوج: -ٕ
حؾث التاريخية: ويقرد بالسشوج التاريخي، أن  "إعادة لمساإلي بؾاسلظة جسلع األدللة الب -أ

و قؾيسولا، وملؽ ثلؼ  سحيرلوا وأميلرًا  هليفولا ليلتؼ علرض الحقلائ  أواًل عرإلًا صلحيحًا فلي 
مدلؾال وا وفي  هليفولا، وحتلى يلتؼ التؾصلل حيشئل   إللى اسلتشتاج مجسؾعلة ملؽ الشتلائج ذات 

إللحة" كسللا معللرف، بهنلل  ذلللػ السللشوج السعشللي بؾصللن األحللداث التللي البللراهيؽ العمسيللة الؾا
وقعلله فللي الساإللي وصللفًا كيفيللًا، يتشللاول رصللد عشاصللرها و حميموللا ومشاقذللتوا و فدلليرها، 
واالسللتشاد عمللى ذلللػ الؾصللن فللي اسللتيعاب الؾاقللع الحللالي، و ؾقللع ا جاها وللا السدللتقبمية 

ف دراسلللة األحلللداث الساإلللية وصلللفوا القريبلللة والبعيلللدة.  وُ جلللرى البحلللؾث التاريخيلللة بولللد
و حميموا و فديرها لمؾصؾل إلى استشتاجات  تعم  بسعرفلة أسلبابوا وآثارهلا، ولمؾصلؾل إللى 
شللرح مشاسللب ألحللداث حاإللرة، والتشبللؤ بهحللداث السدللتقبل عمللى أسللس عمسيللة مؾإللؾعية. 

العملؾم  والبحث التاريخي فزً  عؽ استخدام  في التاري ، فاإن  مدلتخدم أمزلًا فلي ميلاديؽ
االجتساعية، والعمؾم الظبيعيلة، والقلانؾن، والظلب، واللديؽ وذللػ ملؽ أجلل التهكلد ملؽ صلدق 
الحقائ  وصحة السعمؾمات القدمسة في ه   السياديؽ. وفي عمؼ التربية وعمؼ الشفس لمبحث 
في  اري  حالة أو عاهرة أو مذتمة  ربؾية أو نفدية فردمة او اجتساعية بودف  ذخيرلوا 

مؾل لولا.. ورغلؼ أن الغلاهرة التاريخيلة ليدله  جربلة مستلؽ اعاد ولا والتهكلد ملؽ ووإع الح
صحتوا، اال أن ه ا ال مسشع الباحث مؽ مراعاة و ظبي  أسس السشوج العمسلي وبخاصلة ملا 
يتعم  بالدقة والسؾإؾعية واالمانة الفكرية والقياس الكسي وادراك الع قات. ويستؽ  ؾإيا 

 اال ي:أهسية السشوج التاريخي ب
 مسّتؽ استخدام السشوج التاريخي في حل مذت ت معاصرة عمى إؾء مبرات الساإي. -ٔ    

 مداعد عمى إلقاء الزؾء عمى ا جاهات حاإرة ومدتقبمية.-ٕ
 يؤكد األهسية الشدبية لمتفاع ت السختمفة التي  ؾجد في األزمشة الساإية و هثيرها. -ٖ

ت بالشدبة لفروض معيشة أو نغريات أو  عسيسلات عولرت يتيا الفرصة إلعادة  قييؼ البيانا -ٗ
فللي الللزمؽ الحاإللر دون الساإللي. ومللؽ عيللؾب مللشوج البحللث التللاريخي أن السعرفللة التاريخيللة 
ليدلله كاممللة، بللل  قللدم صللؾرة جزئيللة لمساإللي، نغللرًا ألن السعرفللة متعمقللة بالساإللي، ولظبيعللة 

جللة الثقللة بوللا، مثللل التمللن والتزويللر السرللادر التاريخيللة و عرإللوا لمعؾامللل التللي  قمللل مللؽ در 
والتحيز. وصعؾبة إمزا  البيانات التاريخية لمتجريب، األمر ال ي مجعل الباحث متتفلي بل جراء 
الشقللد بشؾعيللة الللداممي والخللارجي، وصللعؾبة التعسلليؼ والتشبللؤ، وذلللػ الر بللاط الغللؾاهر التاريخيللة 



جولة، كسلا مرلعب عملى السلؤرميؽ بغروف زمشية ومتانية محددة مرعب  كرارها مرة أمرى مؽ 
  ؾقع السدتقبل.. 

 البحؾث االستظ عية أو الكذفية:-ب
وهي الدراسات التي مقؾم بوا الباحث بودف الكذن عؽ السذتمة، أو التهكد مؽ وجؾدها، أو    

الغاهرة السراد دراستوا. هي دراسلة أوليلة  دلب  البحلث األكثلر  عسقلًا و ؾسلعًا. وهل ا الشلؾ  ملؽ 
مقؾم ب  الباحث عشدما متؾن ميدان البحث جديدًا لؼ مدب  أن  ؼ الخلؾض فيل  أو أن  الدراسات

السعمؾمات عش  قميمة. و داعد الباحث عمى استيزاح مذتمة غامزة غيلر محلددة فلي ذهشل ، 
كسا أنوا  كذن ل  عؽ أهؼ الشتائج التلي  ؾصلمه اليولا البحلؾث الدلابقة، وملا ا بعل  البلاحثؾن 

  مؽ فروض، وما أثارو  مؽ مذلت ت يشبيلي أن  ؾإلع مؾإلع البحلث مؽ مشاهج، وما صاغؾ 
التجريبي وفي البحؾث التالية، وقلد  لزود  باالحرلائيات ال زملة لدراسلة مذلتمة معيشلة. ومثلال 
هل   الدراسللات كاسللتظ   اآلراء حلؾل عللاهرة معيشللة، ومللؽ البحلؾث الكذللفية البحللؾث السدللحية 

Surveys  وهي بحؾث  دتودف جسع أكبر قدر مؽ السعمؾمات عؽ الغاهرة، وهي عمى م ف
البحللؾث الستعسقللة التللي  دللتودف الكذللن عللؽ أسللباب الغللاهرة والتللي  تظمللب إجللراء  جللارب. 

 ومثالوا جسع بيانات حؾل عاهرة معيشة كانتذار عاهرة التدميؽ، او انتذار الجريسة..   
 البحؾث الؾصفية والتحميمية: -ج
و دتودف وصن الغاهرة وصفًا كسيًا أو كيفيا. و تشاول مذت ت محددة، والؾصن والتقؾيؼ     

والتحميل، كسا  دتخدم في دراسات الستابعة لؾصن حالة افراد بعد  دريب معيؽ أو إجراء  جربة 
أو برنامج عميوؼ. مقلؾم الباحلث بتحديلد سلسات وصلفات ومرلائص علاهرة معيشلة  حديلدًا كسيلًا 

وذلللػ فللي حالللة أن  كللؾن هشللاك بعللض الدراسللات التللي أجريلله فللي هلل ا السجللال. كسللا وكيفيللا، 
و دلللتودف اإلجابلللة علللؽ أسلللئمة أو امتبلللار فلللروض  تعمللل  بالحاللللة الراهشلللة لسؾإلللؾ  الدراسلللة 

 باستخدام أدوات، مؽ مثل: االستفتاءات السدحية أو السقاب ت الذخرية أو الس حغة.
 البحؾث التجريبية: -د

ه   البحؾث بودف معرفة أثر متيير مدتقل واحد عمى األقل عمى واحد أو أكثر مؽ وُ جرى     
الستييرات التابعة. وامتبار صحة الفلروض السظروحلة. و تظملب الس حغلة  حله علروف معيشلة 
مستؽ لمباحث إبظوا واللتحتؼ بولا، و تبلع التجربلة مظلؾات محلددة فلي البحلث  بلدأ بالس حغلة 

اسلللة، و شتولللي  بالشتلللائج، كسلللا  ذلللسل علللدة عشاصلللر ومتييلللرات وامجلللاد و علللرف مذلللتمة الدر 
كالسجسؾعات الزابظة والتجريبية والستييرات السدتقمة والتابعة. ومثال ه   البحلؾث دراسلة أثلر 
طريقة  عميسية في التحريل الدراسي. وأثر برنامج ع جي في مفض القمل ..  ويعتسلد الباحلث 

يقلة السقرلؾدة والسقيلدة بذلروط. ويلتستؽ ملؽ اللتحتؼ م ل التجربة الس حغة السؾإلؾعية الدق



فللي مختمللن العؾامللل التللي مستللؽ ان  للؤثر فللي الدللمؾك، كسللا ويتلليا الكذللن عسللا بلليؽ االسللباب 
 والشتائج مؽ ع قات.

 مشوج التهمل الباطشي: -ه
ويدسى كل لػ بسلشوج االسلتبظان. ويعشلي التهملل الل ا ي فلي محتؾيلات الذلعؾر سلؾاء اكانله    

ية أو انفعالية مع م حغة مشغسة صلريحة  دلتودف وصلن هل   الحلاالت و حميمولا مبرات حد
أو  هويموا احيانا. و كسؽ أهسيلة هل ا السلشوج فلي انل  الؾسليمة الؾحيلدة لدراسلة بعلض الغلؾاهر 
واألحؾال الشفدية كاالح م، والحاالت االنفعاليلة لمفلرد. ويستلؽ االفلادة مشل  فلي بعلض الدراسلات 

ندهل  عسلا مذلعر أو مدلسع..ويعبر علؽ ميؾلل  ومخاوفل  واالجابلة  حريريلًا أو  التجريبية عشدما
شفؾيا. وبالتالي مستلؽ عل ج بعلض االملراض وحلل بعلض السذلت ت التلي يؾاجوولا. وملؽ أهلؼ 
عيؾب هل ا السلشوج أن االسلتجابات قلد ال  كلؾن صلادقة، أو ال معبرعشولا بدقلة، ويستلؽ التسؾيل  

 است . فيوا مؽ قبل الذخص السراد در 
 البحؾث االر باطية:-و

و دتودف معرفلة ع قلة أو ار بلاط بليؽ متييلريؽ أو أكثلر، ودرجلة هل   الع قلة. ويعبلر علؽ    
 درجة الع قة بيؽ الستييرات بسعامل االر باط. مثل دراسة عؽ ع قة ال كاء بالتحريل الدراسي.

وهشالػ مشاهج بحثية امرى كالسشوج التتبعلي الل ي يتتبلع فيل  الباحلث قلدرة أو سلسة معيشلة     
لدى افراد مؽ فئة عسرية محددة، و ستد لفترة محددة قد  كؾن أشور أو سشؾات لسعرفلة التظلؾر 
أو التيير الحاصل فيوا، كالدراسات عؽ الشسؾ العقملي والميلؾي، والشسلؾ االم قي..كل لػ السلشوج 

الكميشيتللي الع جللي اللل ي مدللتودف دراسللة بعللض االمللراض واالإللظرابات الشفدللية.. ويدللتخدم ا
وسائل عدة لجسع البيانات ال زمة ومشوا دراسة الحاللة، والس حغلة، واجلراء السقلاب ت. وعلادة 
يتؼ  حديد الظريقة واالدوات السشاسبة لدراسة كل حالة عمى حدة ألنوا حاالت فردمة في اليالب، 

تؽ  عسيؼ نتائج مثل ه   الدراسات في حالة أن  كؾن أسباب السذت ت واعراإوا متذابوة ويس
 الى حد ما، مستؽ أن  شظب  عمى أفراد عدة.  

     Research Ethicsأم قيات البحث العمسي 
 قتزي أم قيات البحث العمسي احتلرام حقلؾق اآلملريؽ وآرائولؼ وكلرامتوؼ، سلؾاء أكلانؾا ملؽ    

الباحثيؽ، أم مؽ السذاركيؽ في البحث أم مؽ السدلتودفيؽ ملؽ البحلث، و تبشلى مبلادئ الزم ء 
أم قيات البحلث العمسلي عاملة قيستلي " العسلل اإلمجلابي " و "  جشلب الزلرر " ، وهشلاك بعلض 

  : االعتبارات بالشدبة لمدمؾك األم قي  تزسؽ اآل ي



مجللب أن متللؾ نقللل بيانللات ونتللائج البحللث برللدق، وأن   ( Truthfulness ) السرللداقية- 
متؾن الباحث أميشا فيسا يششقم ، وأال متسل أمة معمؾمات ناقرة أو غير كامملة، فل  معتسلد عملى 

 . يانات معتسدا عمى نتائج الشغريات، او دراسات لباحثيؽ آمريؽالغؽ، وال محاول إدمال ب

الحيادمة واألمانة العمسية ح ( بسعشلى أن ال يشحلاز الباحلث فلي  شاولل  مؾإلؾ  بحثل  ألهؾائل   -
وآرائ  الذخرية، وال لفئة معيشة مجري عميوا البحث، فعمي  أن متؾن أميشًا في في الكتاب فيسا 

ر العمسيلة الدلابقة، وفلي  حميلل و فدلير نتلائج البحلث، فل  يت علب يشقل عؽ السراجع والسرلاد
 بوا، وال مفدرها بحدب ما محب أو يتسشى. 

مجب أن متؾن العسلل الل ي مقلؾم بل  فلي الباحلث مشاسلبًا لسدلتؾى  ( Expertise ) الخبرة - 
كسلا عميل  مبر   و دريب ، عمي  ان مفوؼ الشغرية بدقلة قبلل أن  ظبقلي السفلاهيؼ أو اإلجلراءات. 

  االستعانة بسؽ هؼ اكثر مبرة ودرامة مش  في مجال بحث .
عمللى الباحللث ان ال معللّرض نفدلل  أو اآلمللريؽ مسللؽ مجللري عملليوؼ   ( Safety )الدلل مة -

التجربة لخظر جددي أو أم قي، وال محاول  شفي  بحث  في بيئات قد  كؾن مظرة مؽ الشلؾاحي 
لكيسيائية، كسا أن س مة السدتودفيؽ ملؽ البحلث موسلة الجيؾلؾجية، الجؾية، االجتساعية، أو ا

 .أمزا ، ف  معرإوؼ لجحراج أو مذعرهؼ بالخجل أو معرإوؼ لمخظر في مؾإؾ  بحث 
محاول الباحث أن يبشي ع قة ثقة ملع الل يؽ معسلل معولؼ ، حتلى محرلل   ( Trust ) الثقة -

  . لشاس ال يؽ  قؾم بدراستوؼعمى  عاون أكبر مشوؼ ونتائج أكثر أدقة، وال مدتيل ثقة ا
ال بد مؽ حرؾل الباحث عملى مؾافقلة سلابقة ملؽ الل يؽ يلؾد العسلل  ( Consent) السؾافقة- 

 معوؼ م ل فترة البحث، إذ مجب أن معمؼ األفراد السراد دراستوؼ أنوؼ  حه الدراسة.
الدراسلة فلي الشلاس للديوؼ الحل  ل ندلحاب ملؽ ( Withdrawal )  مراعاة حل  االندلحاب -

أي وقلله، فالسذللاركؾن غالبللا مللا متؾنللؾا متظللؾعيؽ ويجللب معللاممتوؼ بللاحترام، وأن الؾقلله اللل ي 
مخررؾن  ألجل البحث مستشوؼ أن مقزؾ  في عسل آمر أكثر ربحا وفائلدة لولؼ، ولول ا الدلبب 
يتؾقع اندحاب بعض السذاركيؽ، واألفزلل أن يبلدأ البحلث بلهكبر علدد مستلؽ ملؽ األفلراد  حله 

 اسة ، بحيث مستؽ االستسرار مع مجسؾعة كبيرة كافية ليتهكد مؽ أن نتائج بحث  ذات معشىالدر 
.  
ال مقلؾم الباحلث بتدلجيل األصلؾات أو التقلاط  ( Digital Recording ) التدلجيل الرقسلي -

الرللؾر أو  رللؾير فيللديؾ دون مؾافقللة السدللتودفيؽ مللؽ البحللث إال بسؾافقتلل  السدللبقة، وأن ال 
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م آالت  رلؾير أو نلاق ت صلؾت مخبلهة لتدلجيل أصلؾات وحركلات السدلتودفيؽ، محاول استخدا
 . وطمب السؾافقة بعد الترؾير غير مقبؾل

مستللؽ إعظللاء السدللتودفيؽ بالبحللث ممخرللًا أو بعللض  ( Feedback ) التي مللة الراجعللة -
العبللارات والتؾصلليات قللد  كللؾن موسللة لللديوؼ و فللي بللاليرض السظمللؾب، وموللؼ جللدًا أن عللرض 

ؾر عميوؼ واألصؾات أو الشرؾص السظبؾعة لمعبارات التي قالؾهلا مدلبقا قبلل الشذلر، حتلى الر
ال يتعرض السدتودفؾن ألي إرر جددي أو معشؾي بدبب التفدير لسا قالؾ  أو فعمؾ ، والتهكد 

 . مؽ أم  السؾافقة السدبقة قبل الشذر
ال بجعلل السدلتودفيؽ عملى الباحلث أن  ( False Hope )  جشلب األملل السزيلف / الكلاذب -

معتقدون مؽ م ل أسئمت  بهن األمؾر سؾف  تيير بدلبب بحثل  أو مذلروع  الل ي مجريل ، وال 
  .معظي وعؾًدا مارج نظاق بحث  أو سمظت  أو مركز  أو  هثير 

قلد متلؾن بعلض السدلتودفيؽ أكثلر عرإلة    ( ( Vulnerabilityمراعلاة مذلاعر اآلملريؽ -
ستد م بدبب عامل الدؽ أو السرض أو إان القدرة عمى الفوؼ أو لمذعؾر باالنوزامية أو اال

 .التعبير؛ فيجب عمى الباحث مراعاة مذاعرهؼ
ال مدتيل الباحلث السؾاقلف لرلالا بحثل ، فل   ( Exploitation )  جشب استي ل السؾاقف -

  . مفدر ما م حغ  أو ما مقؾل  اآلمرون بذتل غير مباشر حتى مخدم بحث 
عمى الباحث حسامة هؾية السدتودفيؽ في  ( Anonymity ) مى سرية السعمؾماتالحفاظ ع -

كل األوقات، ف  معظي أسساء أو  مسيحات  لؤدي إللى كذلن هلؾيتوؼ الحقيقيلة، ويستلؽ  حقيل  
ذلػ مؽ مل ل  حؾيلل األسلساء إللى أرقلام أو رملؾز ملع التهكلد ملؽ إ ل ف كلل ملا يتعمل  بوؾيلة 

 . الدراسةالسدتودفيؽ بعد انتواء 
مجب معاممة الحيؾان ورعايت  الرعاملة ال ئقلة ( Animal Rights ) مراعاة حقؾق الحيؾان -

بلل  واإلحدللاس بسللدى األلللؼ واإلنزعللاج عشللد ، هلل ا بللالتؾاف  مللع متظمبللات أهللداف أي دراسللة أو 
بحث مجري  الباحث، ويجب أن يبحث عؽ الشريحة ملؽ الخبيلر فلي مجلال البحلث الل ي مجريل  

 . البدء بهي دراسة  قتزي وجؾد حيؾانات سؾاء في السختبر أو في ميدان الدراسةقبل 

 السحاإرة الرابعة
 ومؽ أهؼ الذروط التي عمى الباحث العمسي اإللتزام بوا: شروط البحث العمسي :

م شيئًا جديداً  -ٔ ر الباحلث أهسيلة السؾإلؾ  الل ي سليتتب   :أن ُمَقدِّ مؽ الزلروري جلدًا أن ُمَقلدِّ
َ   وطرافتل ، فل  متتلب مؾإلؾعًا َسلَبَق  غيلر  إليل  فهْشلَبَع  بحثلًا و حمليً  وبيانلًا، إال إذا  في  وِجدَّ



فمكلل مؾإلؾ  جؾانلب  كان غير  قد  شاول جانبًا مؽ جؾانب ، ف  بهس في أن مختار جانبلًا أملر،
 عدة.

يؾية والؾاقعية:  ومؽ عؾامل نجاح السؾإؾ  أن متؾن حيؾيًا واقعيًا، ل  ِصمة قؾية بسيل الح -ٕ
الظالب، وحاجلة السجتسلع، وكمسلا ا دلعه دائلرة االنتفلا  بل  ازدادت أهسيتل ، فالكتابلة بسؾإلؾ  
م لوؼ نفعًا، أو حمؾاًل لسذلاكموؼ، أو مذلخص لولؼ مرإلًا، أو مدلعى فلي  ظلؾير  يوؼ الشاس ويقدِّ

وؼ وراحتوؼ ورفاهيتوؼ، أهؼ مؽ الكتابة بسؾإؾ  ميالي بعيد عؽ واقع الشلاس ألنولؼ للؽ مجتسع
 .يوتسؾا ب 

ومللؽ عؾامللل نجللاح البحللث أمزللا مرللؾبة ماد لل  وأفكللار ، : مرللؾبة وغللزارة مرللادر البحللث -ٖ
وغزارة مرادر  و ؾافرها، وعمى العتس مؽ ذلػ البحث الفقير بالسادة العمسية، الفقيلر بالسرلادر 

متؾن ناجحًا وسُيتِعب كا بل  كثيلرًا، ولل لػ عميل  أن يبحلث علؽ مرلادر لبحثل  قبلل امتيلار ، لؽ 
 ليعرف هل مدتظيع الكتابة في  أم ال؟

إؾح السشوج:  ذلػ بتشغيؼ مظت  بذتل مشظقي واإا مدلتؾِعب، فيلؾز  أفكلار  الرئيدلة و  -ٗ
يشتقلل ملع القلاريء ملؽ إسؽ أبؾاب وفرؾل مشدجسة، ثؼ يبلدأ الكتابلة بحيلث مدمدلل أفكلار ، و 

نقظلة إلللى أملرى بتللراب ، فلُيِحس قللاريء بحثل  أنلل  يوزلؼ مللا مقلرأ، فلل  يشتقلل لسللا بعلد  إال وقللد 
 .استؾعب ما قبم  وفوس ، وعمى العتس متؾن اليسؾض

قلة  ّقة السعمؾمات:د  -٘ إن السعمؾمات السؾثَّقة ب كر مرادرها، والسَبيَّشة باألرقام،  لدل عملى الدِّ
و عظي القاريء معمؾمات أكيدة، وعمى العتلس ملؽ ذللػ الشقلل الُجلزاف ملؽ الل اكرة، في البحث، 

أو ما يتشاقم  الشلاس دون  سحليص أو  لدقي  وبحلث علؽ مرلادر ، والتهكلد ملؽ سل مت ، أملؾر 
عمى الباحث أن متؾن دقيقيًا في امتيار الستيير السراد البحث في ،  . فقد البحث أهسيت  وقيست 

حديد عشلؾان بحثل ، وفلي كلل ملا متتبل  أو يشقمل  علؽ السرلادر ذات الع قلة وفي وصف ، وفي  
ببحث ، لكي ال مقع في أمظاء  دامل السؾإؾعات في بعزوا، مسا قد بؤثر بالتالي فلي امتيلار  

إن عشؾان السؾإلؾ  مجلب لسرادر  ومقامدد  ووسائم  اإلحرائية وفي نتائج بحث  و فديرها. 
د مؾإلؾع   حديلدًا دقيقلًا، وال مخلرج أن معبِّر عؽ مزسؾن  فحدب.  فيجب عمى الباحث أن ُمحدِّ

د ل  بالسقدمات الظؾيمة جدًا، أو مله ي بستعمقا ل  بذلتل مؾّسلع جلدًا،  في السعالجة عش ، وال مسوِّ
فيلل  اسللتظراد وشللظ  ومللروج عللؽ السقرللؾد، بللل محللاول التركيللز الجللاد عمللى مؾإللؾع ، وميللر 

 .خروج عؽ السؾإؾ  أمؾر مزعجة لمقاريء  شفِّر مؽ البحثالك م ما قلَّ ودّل، فالحذؾ، وال
س مة األسمؾب ووإؾح العبارة:  إن مسا ُمكِدب البحث أهسيلة كبيلرة، سل مة أسلمؾب  ملؽ  -ٙ

األمظاء الشحؾية والميؾية، ووإؾح عبارا  ، ف   كؾن غامزة. ومسا ُمفقلد البحلث أوميتل  كثلرة 



ة، فعملى الباحلث أن َمحلِرص عملى الكتابلة وفل  األسلاليب األمظاء الشحؾية أو الميؾيلة أو العمسيل
اإلنذللائية العربيللة الفرلليحة، محللاواًل قللدر اإلمتللان  جشللب األمظللاء الشحؾيللة والميؾيللة، ولذا كللان 
إعيفا في المية، فميحاول   في نقر  بظمب ه ا العملؼ عملى أهمل ، وكثلرة السظالعلة فلي كتبل ، 

ي الميلة فلي قلراءة بحثل ، ليدلتدركؾا أمظلاء  قبلل طبللع وليدلتعؽ بهسلا  ة وبلزم ء لل  أقؾيلاء فل
 .البحث وعوؾر 

العمسيلللة والسؾإلللؾعية: عملللى الباحلللث أن يتشلللاول مؾإلللؾ  بحثللل  بذلللتل محلللدد بعيلللد علللؽ  -ٚ
الترؾرات أو اآلراء الذخرية، وال معتسد السرلادر غيلر السؾثؾقلة فلي التفدلير أو التحميل..بلل 

ودون الخللؾض فللي مؾإللؾعات أو متييللرات أمللرى ال باسللتخدام االمتبللار والقيللاس والتجريللب، 
ع قللة لوللا ببحثلل . ومللؽ الزللروري أن معتقللد أو يللؤمؽ بالحتسيللة فللي أن الغللؾاهر والدللمؾكيات 
واالحداث..  في حيا شا لوا أسبابوا ونتائجوا، لكل مثير إستجابة، ولكل فعل ردة فعلل. أي أنولا 

سلي متذلن علؽ  ملػ األسلباب ليتؾصلل ال  قع مرادفة أو دون سلبب معليؽ. لل لػ فالبحلث العم
 إلى حقائ  عمسية دقيقة مستؽ اعتسادها في  فدير  مػ الغؾاهر واألحداث.

 السحاإرة الخامدة

 *مظؾات البحث العمسي: 

هشالللػ مشوجيللة معيشللة لمبحللث العمسللي كسللا عرفشللا مدللبقًا بحدللب نللؾ  البحللث، وطبيعتلل ،    
وعروف البحث، ك لػ هشالػ مظؾات يتبعوا الباحث فلي بحثل ، هلي ليدله مظلؾات جاملدة، بلل 
هي مظؾات عمسية  ؾصل الباحث ألهداف  فلي الشواملة. وقلد  تبلايؽ هل   الخظلؾات فلي علددها، 

دماج أكثر مؽ مظؾة واحدة، ويتؾن ذلػ  بعلًا لشلؾ  البحلث وأهدافل ، وطريقة  حقيقوا، وقد يتؼ إ
وك لػ يتبع إمتانيات الباحث فيسا مستمك  مؽ ا جاهات عقمية عمسية، ولمتانات معيشة، ومبلرات 
 تيا ل  التررف بظريقلة ملا بول   الخظلؾات فلي  قلدمؼ، و لهمير بعزلوا، أو غيلر ذللػ، ومشولا 

والرغبلللة السدلللتسرة فلللي اللللتعمؼ، والدقلللة، واألمانلللة العمسيلللة،  التفلللتا العقملللي، وحلللب اإلسلللتظ  ،
والتحرر مؽ األفكار الزائفة، والتحتؼ اإلنفعالي، الخبرة الؾاسعة في مجال البحلث، والتخرلص.. 
وغيرها مسا مجيد  الباحث، فيستش  مؽ التحتؼ بخظؾات البحث العمسي حتى الؾصؾل إلى هدف . 

ات البحث العمسلي فيسلا يتعمل  بلالبحؾث التربؾيلة والشفدلية وعسؾما، ف ن هشالػ إ فاق عمى مظؾ 
 وهي : 

  حديد مذتمة البحث-ٔ



  حديد أهداف البحث-ٕ

 فرض الفرإيات -ٖ

 امتبار صحة الفرإيات بالؾسائل السشاسبة -ٗ

 التؾصل لمشتائج-٘

  حميل و فدير نتائج البحث.   وسشتشاول كل مشوا بالتفريل.-ٙ

 أواًل:  حديد مذتمة البحث:

معيش اإلندان في بيئة مميئة باألحداث، والسؾاقلف، والستييلرات.. ويقلن عشلدها فلي كثيلر      
مللؽ االحيللان متللامً ، وحللائرًا فللي أسللبابوا. للل لػ مقرللد بسذللتمة البحللث التدللاؤالت حللؾل وجللؾد 
عاهرة، أو حالة معيشة، أو مؾقف غامض ال نجد ل   فديرًا محلددًا، وبحاجلة إللى إجابلة عمسيلة 

ومقشعة باالستشاد إلى اإلدلة العمسية الؾاقعية. وبالتؾصل لججابلة، نكلؾن قلد  ؾصلمشا لحلل  دقيقة
 لمسذتمة. 

 *مرادر الحرؾل عمى مذتمة البحث:

إن الدارس الستخرص مظمؾب مش  أن محدد مذتمة بحث  باإلستشاد إلى معظيات واقعية مؽ    
 حديلدها ملؽ أهلؼ السراحلل، فبلدون مرادر معيشة. و عتبر مرحمة الؾصؾل إللى مذلتمة البحلث و 

وجؾد مذتمة، ف  حاجة لمبحث عؽ إجابة لمتداؤالت. وهؾ لليس بالعسلل البدلي  أو الدلول، إذ 
ال  خمللؾ هلل   السرحمللة عللادة مللؽ الرللعؾبة والحيللرة مللؽ جانللب الظالللب فللي امتيللار السذللتمة 

الظاللب. وفلي مثلل السشاسبة، كسا ال خمؾ مؽ القم  ألنولا  دلتيرق وقتلًا أطلؾل مسلا كلان مغشل  
 مػ الحاالت التي يتدر  فيوا الظالب في امتيار مؾإلؾ  بحثل ، كثيلرًا ملا مييلر  أكثلر ملؽ ملرة، 

 حتى مقتشع بهن السؾإؾ  ال ي  ؾصل إلي  في الشوامة هؾ األندب.   

هشلاك مفللاهيسؼ و رللؾرات ماطئلة عللؽ البحللث أو الرسلالة العمسيللة لللدى اللبعض مللؽ الظمبللة،    
سللات العميللا. فسللشوؼ مللؽ يللرى البحللث مجللرد  جسيللع بيانللات ومعمؾمللات، فيهملل   ماصللة فللي الدرا

الحساس في  جسيع كسيات كبيرة مشوا، ويعتقلد أن  مخيرلوا و شغيسولا هلؾ البحلث أو الرسلالة، 
وذللللػ دون ان متلللؾن لدمللل   رلللؾر واإلللا لمسذلللتمة التلللي مقلللؾم عملللى أساسلللوا بجسلللع هللل   

استخدام أدوات ووسائل فلي القيلاس لجسلع بيانلات السعمؾمات. ومشوؼ مؽ يرى أن البحث مجرد 



عللدد معلليؽ مللؽ االمتبللارات أو االسللتفتاءات وغيرهللا مللؽ السقللاييس، ويييللب عللشوؼ أنوللا أدوات 
لمبحث ووسائم  وليده غايت ، وانوا ما لؼ  ر ب  في  فكير الباحث بههداف البحلث أو مذلتمت  

  كؾن فاقدة لمقيسة.

مؽ جانب الباحث إلى جسع معمؾملات، ولللى اسلتخدام أدوات  حقيقة أن البحث العمسي محتاج   
ووسللائل لمقيللاس لمحرللؾل عمللى بيانللات ولحرللائيات، ولكللؽ البحللث العمسللي أشللسل مللؽ ذلللػ 
وأعس . إن  فكر و خظي ، وعسل ذكي بقرد الؾصؾل إللى نتلائج و عسيسلات يؾثل  فلي صلحتوا 

معيشلة، فل ن كلل عسلل مقلؾم بل  بالشدبة لسذتمة معيشلة، وملا للؼ يتلؾافر لمبحلث مذلتمة واإلحة 
الباحث سؾف متؾن مذتؾكًا في قيست ، وكين مستؽ  رؾر قيام بشلاء معليؽ عملى أسلاس غيلر 

 سميؼ؟  

 * مرادر الحرؾل عمى مذتمة لمبحث:

 التخرص الدراسي:  -ٔ

إن التخرللص الدراسللي العمسللي يللؾفر لمباحللث مبللرة بالسعرفللة واإلنجللازات العمسيللة فللي مجللال    
دلاعد  إللى حلد كبيلر  بليؽ مذلت    و حميمولا، ومعرفلة السذلت ت التلي سلب   خرر ، كسا م

لبحؾث معيشة  شاولوا بالدراسة والبحث، والسذت ت األملرى القائسلة فلي السجلال والتلي ملا زالله 
 حتاج إلى جوؾد عمسية لدراستوا. وكمسا ا رفه ه   الخبرة بالعس  والذسؾل في نفس الؾقه، 

فوؼ مجال ه   السذت ت وأبعادها السختمفلة، و لؾفر مثلل هل ا الفولؼ  كمسا ساعدت الباحث عمى
 إروري ول  قيست  في امتيار السذتمة و حديدها.

 برامج الدراسات العميا:  -ٕ

 ؾفر معغؼ الجامعات لظمبتوا البحؾث فيوا برامج دراسية متقدمة يدرس فيوا الظمبلة بعلض     
الزملللة فلللي إعلللدادهؼ لسرحملللة البحلللث. وبعلللض السقلللررات والسؾإلللؾعات التلللي  لللزودهؼ بخبلللرات 

الدراسات مدتيرق سلشة دراسلية كامملة بعلد حرلؾلوؼ عملى الدرجلة الجامعيلة األوللى و دلجيموؼ 
لمدراسات العميا، وبعزوا اآلمر قد مدتيرق فترة دراسية أطؾل، وهي ما  دسى عادة بالدراسات 

ت الدراسلات العميلا أو حالدلسشار( العميا التسويدمة لمحرؾل عملى الساجدلتير. وهشلاك أمزلًا حمقلا
التللي مذللارك فيوللا طمبللة الساجدللتير والللدكتؾرا  و ذللتسل هلل   البللرامج عمللى نذللاطات متعللددة 
ومتشؾعللة  للزود الظمبللة بخمفيللة عمسيللة مشاسللبة ال  قترللر فائللد وا لمظالللب عمللى مرحمللة امتيللار 

راحمل . ويلدرس مذتمة معيشة لمبحلث فحدلب، ولنسلا  ستلد لتفيلد  فلي البحلث كتلل وفلي جسيلع م



الظمبة فزً  عؽ مؾاد  خرروؼ بعض السؾاد الدراسية السداعدة كاإلحراء، ومشلاهج البحلث، 
والقيللاس والتقللؾيؼ، و كملليفوؼ بؾإللع مظلل  لمبحللؾث السقترحللة، ومشاقذللتوا و قؾيسوللا مللؽ جانللب 
األسللا  ة وزم ئوللؼ السذللاركيؽ فللي حمقللات الدللسشار..وغير ذلللػ مسللا يشسللي مبللرات الظمبللة فللي 

 ال البحث العمسي.مج

 الخبرة العسمية وحداسية الباحث: -ٖ

الخبرة العسمية كالعسل السيداني التربؾي مثً  لفترة كافيلة، لولا أهسيتولا فلي استكذلاف بعلض    
الستذ ت السمحة السؾجؾدة في واقع السيدان، و حتلاج إللى دراسلات لمتؾصلل إللى حملؾل عمسيلة 
لوا. ومثل ه   الخبرة قد  داعد في التعرف عمى مذت ت مرعب أن يتعرف عميوا علؽ طريل  

 مرى. مرادر ا

إن السذتمة التي مختارها الباحلث بشفدل  فلي إلؾء مبر ل  العسميلة السيدانيلة كثيلرا ملا  كلؾن    
لوا أهسية عشد الباحث، ومؽ ناحية أمرى، فكثيرا ما م حظ عمى طمبة االبحاث حلديثي التخلرج، 

ي مختلاروا وال يؽ ال  تؾفر لديوؼ مبرة لعسل السيداني االلتجاء إلى األسا  ة السذرفيؽ عميوؼ لكل
لوؼ مؾإؾعات أو محددوا لوؼ مذت ت معيشة مستؽ لوؼ دراستوا، ويبلررون ذللػ بلهنوؼ حلاولؾا 
أكثر مؽ مرة، ولكؽ يبدو لوؼ أن السيدان قد م  مؽ السذلت ت التلي  رلما لمدراسلة. وهلؾ بل  

 شػ اعتقاد ماطيء أساس  الشغرة الزيقة لحدود لخبرا وؼ العسمية.

ييرهللا مللؽ السرللادر، هللي ليدلله السرللدر الؾحيللد لمؾصللؾل إلللى مذللت ت والخبللرة العسميللة ك   
لمبحللث، ومبللرات الباحللث السر بظللة بجسيللع السرللادر األمللرى متكاممللة، ويعللزز بعزللوا بعزللا. 
وفزللً  عللؽ ذلللػ، فلل ن الحداسللية لمسذللت ت، والقللدرة عمللى إدراكوللا، والتسييللز بلليؽ الوللام مشوللا 

عقمية مقغة ناقدة، وبريرة نافدة. والدليل عمى ذلػ،  واألقل أهسية  حتاج مؽ جانب الباحث إلى
أن هشاك افرادًا يتؾفر لديوؼ مبرة ميدانية لدشؾات طؾيمة في مجال عسموؼ، ورغؼ ذللػ ال  تلؾافر 

 لديوؼ القدرة عمى رؤية بعض السذت ت التي معاني مشوا السيدان ال ي معسمؾن في .

فر لدم  مثل ه   القدرة، ف ن  مذترط فلي  دلجيم  وعمى افتراض أن طالب الدراسات العميا  تؾا  
فللي الدراسللات العميللا فللي التربيللة اللل ي يللدرس لمحرللؾل عمللى درجللة الساجدللتير أو الللدكتؾرا  أن 

 متؾن قد مارس التدريس لفترة  تراوح مؽ سشتيؽ إلى أربع سشؾات. 

لبحلث بعلض والؾاقع أن مثلل هل   الفتلرة  فيلد كسرلدر مباشلر مستلؽ أن مدلتقي ملؽ طاللب ا   
السذت ت الؾاقعية. فكل مدرس يؾاج  مذت ت يؾمية دامل حجرة الدراسلة ومارجولا  لر ب  بسلا 



يدرس  مؽ مقررات ومؾإؾعات، ولساذا يدرسوا، وكين يرفلع ملؽ كفاملة  دريدلوا. إن التييلرات 
  االجتساعية والعمسية والتكشؾلؾجية ومظالبوا مؽ التعمليؼ السدرسلي  له ي بسذلت ت جديلدة  خمل

فرصًا جديدة لمبحلث التربلؾي، كسلا هلؾ الحلال بالشدلبة السلتخدام التكشؾلؾجيلا التعميسيلة الحديثلة 
كهف م التمفزيؾن واآلالت والؾسائل التعميسية الحديثة، والتعميؼ البرامجي..وغيرها. هشالػ الحاجلة 

التعملليؼ إلللى بحللؾث عمسيللة حديثللة فللي ميللدان التربيللة وعمللؼ الللشفس التربللؾي مقللؾم عميوللا  ظللؾير 
 ونغس  وأساليبة، و ر ب  بؾاقع التعميؼ ومدتقبم .

 الدراسات السدحية لمبحؾث الدابقة والجارية:  -ٗ

الدراسة التحميمية والشاقدة لمبحؾث الدابقة أو ممخرا وا ونتائجوا السشذؾرة مستؽ أن  كذلن   
ى إجلراء بحلؾث لمظالب عؽ نؾاحي نقص معيشة في الدراسات الدلابقة والتلي ملا زالله  حتلاج إلل

حؾلوللا، وكلل لػ  فيللد فللي نللؾاح أمللرى كثيللرة مشوللا أنوللا  للزود الباحللث بهفكللار ونغريللات وفللروض 
و فديرات معيشة قد  داعد الظالب عمى  حديد أبعاد السذتمة التي يبحث فيوا، كسا  عرف  عملى 
 أنؾا  مؽ  رسيسات البحؾث وطرق وأساليب متعلددة ومتشؾعلة فلي البحلث مستلؽ أن مفيلد مشولا
في بحث . إن كثيرا مؽ ه   البحؾث  ذتسل في نوايتوا عمى  ؾصيات ومقترحات ب جراء بحلؾث 

 معيشة  ر ب  بسذتمة البحث أو السيدان عامة.

إن معرفة الظالب بالبحؾث الجارية في السيدان وا جاها ولا  فيلد فلي التؾصلل إللى مذلت ت     
تمة سب  دراستوا و تؾافر لوا كفامة مؽ معيشة  رما لمبحث وفي مشع  كرار امتيار الظالب لسذ

األدلة والحقائ . وفي بعض الحاالت  شتوي الرسائل واألطاريا بشتائج غير قاطعة مؤكدة، وذلػ 
بدللبب قمللة  للؾافر البيانللات أو الزللان فللي إمتانيللة الباحللث ماصللة السبتللديء عمللى  حميموللا أو 

مسيلة بشتللائج مؤكللدة ولكشوللا مللؽ الؾصلؾل إلللى مثللل هلل   الشتلائج. وقللد  شتوللي بعللض الرسللائل الع
ناحية أمرى  قؾم عمى أساس بيانات محدودة كهن  كؾن عيشة أفراد البحث صييرة جدًا، ال  سثل 
مجتسع البحث. ويستؽ في مثل هل   الحلاالت إجلراء بحلؾث  دلتخدم فيولا عيشلات كبيلرة ومسثملة 

وبتظبيقات واسعة لوا  إلى حد كبير لسجتسعوا األصمي بقرد الؾصؾل إلى نتائج  دسا بالتعسيؼ
أهسيتوللا فللي السيللدان التربللؾي. ويدللتظيع الظالللب اسللتعار وا وقراء وللا، مستللؽ أن محللدد الظالللب 
ندخًا مؽ رسائل الساجدتير والدكتؾرا  فلي متتبلات الكميلات أو الجامعلات. إذ  حلتفظ الجامعلات 

شذلر ممخرلات لمرسلائل بشد  لمرسائل العمسية، ك لػ السج ت العمسية العربية واألجشبية التلي  
واالطاريا. واليؾم أصبا متاحًا لمظمبة الحرؾل عمى كثير مؽ ه   البحؾث مؽ م ل األنترنه، 

 والسراسمة مع الجامعات لمحرؾل عمى ما مدتجد مؽ بحؾث ودراسات عمسية.



 برنامج قراءة ونغرة ناقدة :-٘

يشبيي أن يدرك الظالب الباحث مش  بدامة التحاق  بالدراسة أهسية القلراءة الشاقلدة فلي  كؾيشل     
كباحللث. و ذللسل هلل   القللراءة إلللى جانللب قراء لل  لمرسللائل واألطللاريا وممخرللا وا كتللب السراجللع 
العمسيللة، وكتللب الثقافللة العامللة التللي  للؾفر للل  مرللؾبة فللي الخبللرة عريزللة وعسيقللة فللي نفللس 

وال شػ أن كفامة الخمفية الخبرا ية إلرورية لمظاللب وبلاألمص فلي مرحملة البحلث علؽ الؾقه. 
مذتمة معيشة لمبحث والسذاركة في السشاقذات الشاقلدة السثسلرة التلي  لدور علادة فلي حمقلات أو 

 الدسشار. 

إن ا بللا  االسللمؾب الشاقللد فللي التفكيللر والقللراءة والسشاقذللة أمللر يشبيللي لكللل طالللب باحللث أن    
عمي ، وباالمص السبتديء، ففلي قلراءة الدراسلات والسقلاالت والسؾإلؾعات فلي السراجلع  محرص

التربؾية والشفدية، وفي االستسا  إلى آراء وم حغات األسلا  ة، وفلي علرض األفكلار ومشاقذلة 
مقترحات البحؾث في حمقات الدسشار يشبيي أن يدق  فيوا الباحلث، ويتفحرلوا ويلزن ويقلدرها، 

يشبيي أال مزجر مؽ وجوات الشغر األمرى السخالفة لؾجوة نغر  حيؽ يشاقش وفي نفس الؾقه 
مظللة بحثلل  مللع األسللا  ة وزم ئلل ،  مللػ السشاقذللات  فيللد  فللي التؾصللل لتحللدي أفزللل لسذللتمة 

 بحث .

ويشرللا الظالللب بللهن محللتفظ بسلل كرات مشغسللة مدللجل فيوللا الس حغللات واألفكللار السترللمة    
سؾاء كانه مشبثقلة ملؽ  فكيلر  زاستقرلائ  الل ا ي، أو مدلتقاة  بالسؾإؾ  ال ي يريد البحث في 

مؽ قراءا   أو مؽ محاإرات األسا  ة أو االستذارات العمسية بخرؾص مؾإؾ  بحث . إن  مػ 
الس حغلات السدللجمة مللؽ قبللل الظالللب  فيللد   كللؾن  حلله يللد  باسللتسرار لكللي مفحرللوا ويللتسعؽ 

شاقلد والتقرلي العقملي و لؾحي إليل  بافكلار وا جاهلات فيوا، وهي كثيرا ما  دتثير لدم  التفكير ال
 جديدة  فيد  في بحث .

 السحاإرة الدادسة

 شروط امتيار السذتمة و حديدها

هشالػ اعتبارات أو شلروط ال بلد ملؽ مراعا ولا ملؽ جانلب الظاللب الباحلث قبلل امتيلار  مذلتمة  
 مشاسبة لمبحث. وهي كاآل ي :

 



 حداثة السذتمة-ٔ

و ر ب  بحداثة السذلتمة مرلائص معيشلة مثلل الجلدة، واألصلالة، واالبتكلار. بسعشلى أن  كلؾن   
السذللتمة جديللدة ومبتكللرة لللؼ مدللب  دراسللتوا مللؽ جانللب بللاحثيؽ آمللريؽ. ومسللا مدللاعد فللي ذلللػ 
القدرات والخرائص العقمية لمباحث مؽ ناحية، والسدا الذامل لمدراسات والبحؾث الدابقة مؽ 

ويستلللؽ أن يلللر ب  بحداثلللة السذلللتمة أمزلللا حداثلللة البيانلللات واألسلللاليب واألدوات ناحيلللة أملللرى. 
السدللتخدمة فللي دراسللتوا. ولذا كانلله هلل   االعتبللارات لوللا أهسيتوللا عشللد امتيللار مذللتمة بحللث 
محددة، ف لػ ال معشي أن جسيع السذت ت التي سب  بحثوا لؼ  عد جلديرة بالدراسلة ملرة أملرى، 

ية والثقافية والتظؾرات في أساليب وأدوات البحث معتبر  كلرار بعلض ففي إؾء التظؾرات السعرف
البحؾث الدلابقة باسلتخدام  رلسيسات وأسلاليب وأدوات جديلدة لمبحلث ملؽ األعسلال ذات القيسلة 

 العمسية.

 األهسية والقيسة العمسية لمسذتمة-ٕ

أن مهمل  بشغلر  إن قيسة مذتمة البحث  كسؽ مؽ أهسيتوا والفائدة مؽ دراسا وا. عمى الباحلث  
االعتبار أن  زين نتائج بحث شيئًا جديدًا الى السعرفة العمسية الحاليلة، أو  هثيرهلا فلي  ظلؾير 
السسارسات والتظبيقات التربؾية السعسؾل بولا حاليلًا فلي السيلدان التربلؾي. وكل لػ إن كلان هشلاك 

كلان السجلال  شيء جديلد فلي البحلث ال مجعمل  مجلرد صلؾرة متلررة لبحلؾث ونتلائج سلابقة، ولن
العمسي محتاج فعً  إلى دراسات مؽ ه ا الشؾ  ال ي يبحث في ، ولن كانه  ؾجد فجؾات ونلؾاحي 

 نقص معيشة في السعرفة السحققة و ظبيقا وا، أو يمزم إجراء بحؾث الستكسال ه ا الشقص.

ثً  السيللدان التربللؾي محتللاج إلللى بحللؾث ذات قيسللة بسياديشوللا وأنؾاعوللا السختمفللة، فوشللاك ملل   
عسمية أو  ظبيقية مباشرة. وه ا يتظمب أن يدرس الباحث السذت ت والتحلدمات السؾجلؾدة فعلً  
في الؾاقع التعميسي، وأن يتؾصل إلى نتلائج وقلرارات لولا قيستولا فلي  حدليؽ هل ا الؾاقلع، ورفلع 

ظلؾير كفامة العسمية التربؾية في أبعادها السختمفة، فوشاك ملثً  حاجلة إللى بحلؾث فلي مجلاالت  
الكتاب السدرسي، واستخدام الؾسائل التعميسية الحديثلة، و ظلؾير التلدريس والسقلررات الدراسلية، 
وبللرامج  ربيللة السللتعمؼ، وبحللؾث فللي سللبل معالجللة السذللت ت الدراسللية، كانخفللاض السدللتؾى 

 التحريمي لمت مي ، ومذت ت الرسؾب والتدرب والفاقد في التعميؼ، ومذت ت أمرى..

 لباحث بسؾإؾ  أو مذتمة البحثاهتسام ا-ٖ



إن اهتسام الباحث بالسؾإؾ  أو مذتمة البحث التي مختارها لمبحلث مدلهلة لولا أهسيتولا فلي    
القيللام بالبحللث والسثللابرة فللي العسللل حتللى إ ساملل ، فلل ن ار بللاط العسللل باالهتسللام أو السيللل محقلل  

شجلاح، ويتظملب هل ا ملؽ الظاللب دافعية أكبر لمعسل وكفامة في ادائ  واحتساالت أكبلر لتحقيل  ال
أن مدهل نفد  إن كانه لدم  ميؾل ودوافع حقيقة لمبحث، أم مجرد رغبلة فلي القيلام بلهي بحلث 
في سبيل الحرؾل عمى الدرجة العمسية، وما يتر ب عميوا مؽ امتيازات أدبية ومادمة، حتلى للؾ 

ب بلليؽ االهتسللام كللان مؾإللؾ  البحللث ليدلله للل  درجللة أهسيللة كافيللة. ويجللب أن ال مخملل  الظاللل
بسذتمة معيشة، وبيؽ الرغبة القائسة عمى التحيز لمؾصلؾل إللى نتيجلة أو إجابلة معيشلة لسذلتمة 
البحللث، فلل  مختللار مللثً  مذللتمة لبحللث يوللدف إلللى دعللؼ وجوللة نغللر للل  متحيللزة، ولنسللا مختللار 

قللة مذلتمة مسيلل إلللى دراسلتوا بللدافع البحلث و عمللؼ أسدل  وموارا لل ، وأن يتلؾمى فللي البحلث الد
والسؾإؾعية واألمانة العمسية في جسع البيانات والؾصؾل إلى الشتلائج و فدليرها دون أي  حيلز 
وبررف الشغر عسا إذا جاءت ه   الشتائج مدعسة لؾجوة نغر  أو مخالفة لوا، أو لمشتائج التلي 

 كان يتؾقعوا.

 كفامة الخبرة والقدرة عمى بحث السذتمة-ٗ

كفامة مؽ الخبرة التي  مزم لبحث السذتمة التي مختارهلا. ولللى  ال بد أن  تؾافر لمظالب الباحث  
السعرفة بالسوارات التي محتاج إليوا، وفلي أي الشلؾاحي. ففلي بعلض الحلاالت قلد مختلار الظاللب 
مؾإؾعا معيشا لمبحث، وبعد أن مقظلع فلي  شفيل   جلزءًا كبيلرًا، متتذلن أن مبر ل  التربؾيلة علؽ 

ال ي  ستش  مؽ إ سام  بالرؾرة الجيدة. وفي بعلض الحلاالت  ه ا السؾإؾ  ليده كافية بالقدر
قللد متتذللن الظالللب أنلل  بحاجللة إلللى  عمللؼ موللارات إحرللائية معيشللة  ستشلل  مللؽ  شللاول البيانللات 
ومعالجتوا إحرائيا و فديرها عمى أساس إحرائي سميؼ، ومثل ه   الحاالت يشبيي لمظاللب أن 

ل عمى  حقي  مزيد مؽ التعمؼ ي ه   الشؾاحي بسا يراعيوا قبل  حديد  لسذتمة البحث، وأن معس
 مستش  مؽ بحثوا بالرؾرة السرإية.

  ؾافر البيانات ومرادرها-٘

إن التفكير في مدى كفامة البيانات التي محتاج إليوا البحث أمر في غامة األهسية في مرحملة   
ة، أو االفتقلار إللى امتيار السذتمة و حديدها، وذلػ ألن صعؾبة الحرلؾل عملى البيانلات ال زمل

كفايتوا يؤدي بظبيعة الحال إلى استحالة أو صعؾبة  شفي  مظة البحث. وقد مييب علؽ الباحلث 
السبتللديء صللعؾبات ومحللددات  للر ب  بقمللة وفللرة مرللادر البيانللات والؾثللؾق برللحتوا، أو دقتوللا 
 ومؾإللؾعية وصللحة أسللاليب الحرللؾل عميوللا، أو لسحللددات البعللد الستللاني، حيللث ال مدللتظيع



الظالب الحرؾل عميوا إال عؽ طري  االر حال لمحرؾل عميوا مؽ مرادرها البعيدة متانيلا، أو 
صلللعؾبات  لللر ب  باعتبلللارات أمشيلللة..، أو مؾإلللؾعات  تدلللؼ بالحداسلللية الديشيلللة أو الخقيلللة أو 
االجتساعيللة..وفي مثللل هلل   الحللاالت عمللى الباحللث أن محللدد إمتانا لل  التللي  تلليا للل  التحللرك 

 ي  بحث .والتررف لتحق

 االشراف، الؾقه، التكمفة وعؾامل أمرى -ٙ

عمللى الظالللب أن ماملل  بشغللر االعتبللار امتيللار مؾإللؾ  مدللول أن مجللد للل  اإلشللراف العمسللي   
السشاسب في الكميلة التلي يلدرس فيولا. وهشلاك علدة اعتبلارات مستلؽ أن يشغلر إليولا الظاللب فلي 

اللل زم، ومؾافقللة السذللرف عمللى  امتيللار  لتسللتاذ السذللرف عمللى بحثلل ، مشوللا وجللؾد التخرللص
مؾإللؾ  البحللث، وعمللى اإلشللراف. وأن ال متللؾن السذللرف مللثقً  بعللدد كبيللر مللؽ البحللؾث التللي 
مذرف عميوا في نفس الؾقه، أو بجدول مزدحؼ لمتدريس، وغير ذلػ مؽ األعسال والسوام التي 

 مقؾم بوا و حد مؽ فرص حرؾل الظالب عمى وقه كاف ل شراف.

الؾقلله، فلل  بللد أن يراعيلل  الظالللب عشللد امتيللار  لسؾإللؾ  بحثلل ، فلل  مختللار وهشالللػ عامللل   
مؾإؾعا مؾسع متفرعًا، محتاج إللى فتلرة طؾيملة لمبحلث فيل  وانجلاز . وكثيلر ملؽ الظمبلة مختلار 
مؾإؾعا معيشة لمبحث، وسرعان ما يتبيؽ بعد مشاقذت  ملع األسلا  ة الستخررليؽ وملؽ مل ل 

تاج إلى وقه أطؾل بتثيلر مسلا  رلؾر، لل لػ يشرلا بامتيلار عرإ  في حمقات الدسشار أن  مح
مؾإؾعات  تشاسب مع الؾقه الستاح لمدراسة. ومثل ه ا االعتبار مولؼ لمظمبلة السحلدديؽ بفتلرة 
زمشية معيشة النجاز بحؾثوؼ كظمبة البعثات والسشا الدراسية، وطمبة الدراسات العميلا ماصلة فلي 

 مرحمة الساجدتير. 

ك لػ يشبيي أن يراعي الظالب التكالين التي محتاج إليوا  شفي  البحث، وللى أي ملدى مستلؽ    
أن يؾفرها في حدود إمتانا   السادمة الستاحة. فبعض الدراسات  حتاج إلى طباعة وند  الكثير 
مللؽ اسللتسارات االسللتفتاءات واالمتبللارات والسقللاييس، ومتظمبللات إجللراء التجللارب العمسيللة، وللللى 
انتقللاالت وسللفريات لسشللاط  متعللددة وبعيللدة لتظبيقوللا، وجسللع البيانللات ال زمللة لمبحللث. ومللا لللؼ 
مقدر الباحث عمى  كمفة البحث مؽ البدامة، ويؾفر مرادر الحرؾل عميوا، فدليؾاج  صلعؾبات 
كثيرة  عظل  شفي  البحث ول سام  عمى الشحؾ ال ي رسس ، وفي حاالت كثيرة مزظر الظاللب إللى 

 ؾإؾع  أكثر مؽ مرة، أو حتى  ييير  بدبب  مػ الرعؾبات.  عديل م



كسلللا وهشاللللػ عؾاملللل أملللرى مجلللب مراعا ولللا  تعمللل  بغلللروف الباحلللث الذخرلللية، والسوشيلللة،   
والرللحية، ومللا يتعملل  بالحرللؾل عمللى التدللوي ت والسؾافقللات الرسللسية مللؽ قبللل الجوللات أو 

 السؤسدات التي سيتعامل معوا إلجراء البحث، وغير ذلػ..

 

 مشاهج البحث العمسي/ د. ماجدة العمي /السحاإرة  الدابعة

 مظة البحث السقترحة ومظؾات البحث :

قبل أن مزع الباحث مظة البحث، والخظلؾات التلي سليتبعوا بالتفرليل، متلؾن قلد  هكلد ملؽ    
 حديد مذتمة البحث بذتل نوائي، ومؽ إمتانية بحثوا. و ذلتسل مظلة البحلث عملى ملا سليقؾم 

الباحث مؽ إجراءات، ومظؾات محددة معتسدها في  ر يب و دمدل بحث ، وهي مظة مبدئيلة ب  
 حتاج إلى  فكير ونفاذ رؤية لمسذتمة ومجالوا وأهسيتوا، وقدرة عمى رسؼ إطار عام، واستعسال 
أساليب مشوجية وفشيلة لدراسلة السذلتمة، والتؾصلل إللى قلرارات أو حملؾل لولا. وبقلدر ملا  دلتشد 

مثل ه   القدرات واألساليب،  ه ي في صؾرة واإحة ودقيقة ومشغسلة. وهل ا مدلاعد الخظة إلى 
الظالب الباحث عمى حدؽ مشاقذلتوا و ؾإليحوا و شفيل ها. وملع ذللػ، ف نل  قلد يلدمل  علدم ت 
و يييللرات معيشللة عمللى الخظللة السقترحللة فللي إللؾء مللا يشبثلل  مللؽ أفكللار وم حغللات و ؾجيوللات 

ة الشاقدة لوا مؽ جانب األسا  ة والزم ء مل ل حمقلات الدلسشار. معيشة م ل مشاقذتوا والدراس
وعمللى الباحللث أن متللؾن صللبؾرا، وال مزللجر مللؽ األفكللار والس حغللات حتللى لللؾ كانلله مخالفللة 
لؾجوللة نغللر ، ألن الللدافع األساسللي لوللا هللؾ أن  كللؾن الخظللة واإللحة، ومؾإللؾعية، مشغسللة، 

شلد إعلادة  شغيسولا. و ذلتسل مظلة البحلث وعمسية  هم  بشغر ملا متفلل  حقيل  هل   الخلؾاص ع
حلدود -أهسيلة البحلث-مذلتمة البحلث-السقدملة أو التسويلد لسذلتمة البحلث-عمى عشؾان البحلث

الظريقللة أو مظللؾات البحللث - حديللد السرللظمحات-صللياغة الفرإلليات-أهللداف البحللث-البحللث
 وأساليب  وأدوا  . وسشتاولوا في اآل ي:

 :Titleعشؾان البحث -اوالً 

ث عشللؾان معلليؽ معبللر بدقللة ووإللؾح ولمجللاز عللؽ الستييللرات السللراد دراسللتوا ومجللال لكللل بحلل   
الدراسلللة، ويستلللؽ ملللؽ م لللل  فولللؼ وجلللؾد مذلللتمة ملللا. وال مقرلللد بلللالعشؾان أن متلللؾن صلللياغة 
لمسذللتمة، ألن طبيعللة العللرض لمسذللتمة وأسللمؾب صللياغتوا مختمللن عللؽ عشللؾان البحللث. وهشللاك 

 ث في كتابة البحث وكاآل ي:اعتبارات مجب مراعا وا مؽ جانب الباح



 أن محدد العشؾان ميدان السذتمة  حديدًا دقيقاً -ٔ

أن متؾن العشؾان واإحًا ومؾجزًا ووصلفي بدرجلة كافيلة  دلسا بترلشين الدراسلة فلي فئتولا -ٕ
 السشاسبة.

أن يتؼ  جشب الكمسات الستررة، والتي ال إرورة لوا مثل حدراسلة فلي( أو ردراسلة  حميميلةر -ٖ
 ب أن  كؾن العبارات ناقرة أو مزممة .وك لػ  جش

 أن  خدم األسساء التي  رد في العشؾان كسؾجوات  بيؽ وجوة البحث.-ٗ

 أن  ؾإع الكمسات األساسية في بدامة عبارة العشؾان.-٘

 :Introductionثانيًا: مقدمة البحث 

ث الدلابقة قد مزلع الباحلث مقدملة  سولد لمبحلث، ويذلير فيولا ب مجلاز إللى الكتابلات والبحلؾ    
مؾإحًا الرمة بيشوا وبيؽ السؾإلؾ  الحلالي الل ي يلروم البحلث فيل . ويستلؽ أن يؾإلا بعلض 
األفكللار والسفللاهيؼ األساسللية ذات الداللللة بالشدللبة لبحثلل . كلل لػ مستللؽ أن يؾإللا فللي السقدمللة 
بعللض الثيللرات والسذللت ت السمحللة القائسللة فللي السجللال التربللؾي أو الشفدللي، والتللي  حتللاج إلللى 

 ل وقرارات  دتشد إلى بحؾث عمسية.حمؾ

 : Statement of the problemثالثًا: صياغة السذتمة و حديدها  

يشبيي أن  راغ مذتمة البحث بؾإؾح، وي كر الباحث في السذتمة ملا يتعمل  بالدلمبيات أو    
الثيللرات التللي  للدور حلللؾل السذللتمة، ومدللتشدًا إلللى أدبيلللات، ودراسللات سللابقة، وآراء مشغلللريؽ 

ريؽ..وقللد ال مجللد مللا مدللشد مللا يتظللرق للل  بذللتل مباشللر، فيزللع مذللتمة البحللث برلليية ومفك
 دللاؤالت. ويتظمللب هلل ا مللؽ جانللب الباحللث امتيللار األلفللاظ والسرللظمحات لعبللارات السذللتمة أو 
التداؤالت التي مظرحولا بحيلث  عبلر بدقلة علؽ طبيعلة األفلراد السلراد اجلراء الدراسلة علشوؼ. وقلد 

 عة إذا  زسشه  فاصيل كثيرة، أو مختررة عشدما  تحدد بتداؤالت. كؾن مذتمة البحث مؾس

 :  Research Importanceرابعًا: أهسية البحث 

يبيؽ الباحث في ه   الفقرة مدى أهسيلة الدراسلة الحاليلة والحاجلة إليولا فلي ميلدان ومجلال     
ث فيولا ملؽ الشاحيلة البحث. وي كر الباحث فيوا كل ما يبرز قيسة وأهسية الستييلرات السلراد البحل



التربؾية أو الشفدية، كاألهسية مؽ دراسة التفكير، الل كاء، التحرليل الدراسلي، القمل .. وأهسيلة 
بلللرامج  عميسيلللة أو  ربؾيلللة معيشلللة..، ولسلللاذا هلللي موسلللة، وبسلللاذا  خلللدم، كللل لػ أهسيلللة الفئلللة 

يتزللسش   السدللتودفة بالبحللث، كللهن متؾنللؾا طمبللة، أو   ميلل ، أو معمسيؽ..كللل ذلللػ بحدللب مللا
عشللؾان البحللث. ويذللير الباحللث إلللى الشغريللات، واألدبيللات والدراسللات الدللابقة إن وجللدت التللي 

 اهتسه بدراسة نفس الستييرات كي  دعؼ اهسية الدراسة.

 : Amis of researchمامدًا: أهداف البحث 

محدد الباحث أهداف البحث بدقة ووإؾح. ويعتسد في صياغتوا عمى ما يلروم إمجلاد  فعلُ ،    
أو  حقيق  مؽ م ل البحث ال أكثر وال أقل. ويستؽ أن مزع الباحث هدفًا واحدًا أو عدة أهداف 
بحدب متظمبات الدراسلة وملا  تزلسش  ملؽ متييلرات، والؾقله الستلاح لل ، فقلد  تزلسؽ الدراسلة 

ج نتائج لعدة متييرات، والفروق بيؽ الفئات، ومقارنات..وكمسا  عددت الستييرات،  علددت استخرا
 األهداف، وا دعه الدراسة.

 :The Hypothesis  سادسًا: فرإيات البحث 

الفرإللية هللي  فدللير أو حللل مؤقلله محتسللل لمسذللتمة، أو إجابللة مؤقتللة عللؽ التدللاؤل اللل ي    
يتظمب االجابة عش  مؽ م ل البحث. ولكؽ ه   الفرإية  حتاج إلى التحق  مشوا، والتهكلد ملؽ 

 صحتوا ولثبا وا، أو إدحاإوا ورفزوا. ولمفرإية الجيدة مرائص معيشة وهي كاآل ي :

الحقللائ  السعروفللة سللؾاء كانلله بحؾثللًا أو نغريللات عمسيللة. بسعشللى أن أن  كللؾن متدللقة مللع -ٔ
مزع الباحث الفرإية التي ال  تشاقض مع السعظيات الدابقة التلي قلدمه ملؽ قبلل مشغلريؽ أو 
بللاحثيؽ. فالفرإللية ليدلله مجللرد  خسلليؽ، ولكشوللا نفللاذ رؤيللة و خسلليؽ ذكللي مدللتشد إلللى كفامللة 

 ولا. وفلي كثيلر ملؽ مجلاالت دراسلة الدلمؾك محتلاج الحقائ  والخبلرة حتلى  كلؾن لمفرإلية دالال 
الباحث إلى إجراء دراسة إستظ عية أولية محدودة لمحرؾل عملى بيانلات  دلاعد  فلي صلياغة 
فرإية ذات داللة. ويستؽ أن  راغ الفرإية بهسمؾبيؽ، إما أن  كؾن الفرإية صفرية، بسعشى 

ية مفتللرض الباحللث أن ال  ؾجللد محايللدة، أو  كللؾن متجلل . ففللي حالللة أن  كللؾن الفرإللية صللفر 
فروق ذات داللة إحرائية بيؽ ما مفترإ  والشتيجة التي محرل عميوا. أما في حالة أن  كلؾن 
الفرإللية متجوللة، فيفتللرض وجللؾد الفللروق ذات الداللللة اإلحرللائية. ويعتسللد وإللع الفرإلللية 

  مبلدئيًا قبلل السشاسبة صفرية أو متجوة عمى ما يتؾافر مؽ بيانات سابقة مؤكدة  لدعؼ فرإليت
 إجراء بحث . 



 : Search Limitsسابعًا: حدود البحث 

عمى الباحث أن متؾن عملى دراملة  املة بحلدود وميلدان بحثل ، فيل كر حلدود البحلث البذلرية،   
 وهؼ الفئة السدتودفة بالبحث، والستانية والزمانية والستييرات السراد البحث فيوا دون غيرها.

 : Identify the research termsحث ثامشًا:  حديد مرظمحات الب

ويقرد بوا  مػ التي  رد في عشؾان البحلث. والسرلظما العمسلي يتلهلن ملؽ أكثلر ملؽ مفلردة    
  ذير إلى متيير ما، ليذتل صيية واحدة  سثل مفوؾمًا معيشُا جديدًا. 

مقللؾم الباحللث بتعريللف كللل متييللر أو مرللظما ورد فللي العشللؾان كللل عمللى حللدة. ويدللتعرض    
باحث ما ورد مؽ  عريفات مؽ قبل مشغريؽ، وباحثيؽ في دراسلات سلابقة قلد وإلعؾا  عريفلات ال

مدبقًا، ويتبشى  عريفًا معيشًا مؽ بيشوا إن كان مشاسلبًا لبحثل ، وقلد مزلع الباحلث بشفدل   عريفلًا 
 جديدًا مدتشبظًا معيشة إن كانه التعريفات الدابقة غير مشاسبة لبحث  الحالي.

ث أن مدتعرض التعريفات بحدب األسبقية الزمشية لكل مشوا حتلى آملر  عريلف وعمى الباح    
ورد  لمستيير ال ي يتظرق ل  في بحث . ويفيد استعراض التعريفات الدابقة في أن  ربا للدى 
الباحثة مبلرة فيسلا  سله دراسلت  لستييلر بحثل ، وي حلظ التبلايؽ أو التؾافل  بليؽ كلل مشولا، وقلد 

 ًا مؽ جسيعوا، أو بعيدًا إلى حد ما عؽ كل ما سب  م ئسًا لبحث .مدتشب   عريفًا  ؾافقي

 : Theoretical Framework اسعًا: اإلطار الشغري 

ال بد لمباحث أن يتظرق لتسس الشغرية التي  تشاول متييرات بحث ، ذلػ في  شاول الشغريات   
مستلؽ أن يتشلاول أدبيلات  أو وجوات الشغر التي  فدلر الستييلرات أو الغلؾاهر أو الحلاالات، كسلا

فمدفية، أو اجتساعية و ربؾية ودراسات سابقة. إن دراسة الشغريلات والتظلرق إليولا فلي البحلث 
يبليؽ مللدى اطلل   الباحللث واسللتفاد   مشوللا فللي  حديللد ميللدان ومجللال بحثلل ، و فدللير و ؾإلليا 

ا أو  ؾجل  عسمل  السفاهيؼ الستعمقة بستييرات بحث ، ويستؽ أن يتبشلى نغريلة معيشلة ليدلتشد إليول
 مش  البدامة، ف  يتذته ب  الرأي بيؽ ه   الشغرية أو  مػ، كسا معتسدها في  فدير نتائج بحث . 

 :   حديد أساليب ووسائل البحثSearch Proceduresعاشرًا: إجراءات البحث 

                             Determine the methods and Instruments : 



الباحث قد حدد  عريفًا مشاسلبًا لستييلرات بحثل ، وحلدد أهدافل ، وطبيعلة دراسلت   بعد أن متؾن    
ومشوجيتوللا بحدللب مللا يتظمبلل  البحللث كللهن  كللؾن الدراسللة وصللفية، مدللحية، أو ار باطيللة، أو 
 جريبية..مقؾم بامتيار األسمؾب السشاسب إلجراء دراست ، والؾسائل أو األساليب السشاسبة لجسع 

بارات والسقاييس، ويقؾم الباحث إما ب عدادها أو بشائوا، أو اعتسلاد أداة معلدة البيانات مؽ االمت
سابقًا مشاسبة لبحث . وبعد أن مظب  الباحث أدوات بحث ، مقؾم بسعالجتوا احرائيًا لمتحق  ملؽ 
صدقوا وثبا وا، ومؽ بعد مظبقوا عمى العيشلة السدلتودفة بالبحلث، ثلؼ مدلتخرج الشتلائج، ويقلؾم 

 دللاعد  الشغريللات واألدبيللات الدللامقة فللي إمجللاد التحمللي ت والتفدلليرات السشاسللبة بتفدلليرها. و 
لمشتائج. وفي إلؾء نتلائج البحلث مقلدم التؾصليات. كسلا مقتلرح إجلراء دراسلات أملرى مساثملة أو 

 متسمة.

  

 مشاهج البحث العمسي

 السحاإرة الثامشة 

 مظؾات وأدوات  جسيع البيانات

 جسيللع بيانللات معيشللة، ثللؼ معالجتوللا إحرللائيًا لمتؾصللل إلللى يتظمللب  حقيلل  أهللداف البحللث   
الشتائج، ذلػ مؽ م ل أداة معدة لو ا اليرض، و جسيلع البيانلات التلي مستلؽ بؾاسلظتوا امتبلار 

 الفرإيات. وهشالػ مظؾات  ترل بتجسيع البيانات مستؽ  مخيروا باآل ي:

، وامتيار عيشة مش . ويعتسد ذلػ  حديد السجتسع السراد دراست . أي الحرر الذامل لمسجتسع-ٔ
 عمى طبيعة السجتسع نفد ، وطبيعة الغاهرة السراد دراستوا، ولمتانية الحرؾل عمى العيشة.

وإع هياكل الجداول اإلحرائية التي  دتؾعب البيانلات التلي يتؾقلع  جسيعولا فلي البحلث،  -ٕ
وذللػ لتحديلد البيانلات  فزً  علؽ دراسلة البحلؾث الدلابقة السترلمة بالغلاهرة مؾإلؾ  الدراسلة،

 الشاقرة، و عرف جؾانب السذتمة غير السظروقة والرعؾبات التي اعترإه الباحثيؽ مؽ قبل.

 حديد مرادر البيانات ثلؼ  جسيعولا، وقلد  كلؾن هل   السرلادر مشذلؾرة كالكتلب والتقلارير،  -ٖ
سعمؾمللات وقلد  كللؾن غيللر مشذللؾرة كالؾالؾثللائ  وغيرهللا، وقلد متللؾن ميللدان البحللث هللؾ مرللدر ال



والبيانلللات التلللي  جسلللع مشللل  مباشلللرة. ولذا اسلللتقر الباحلللث عملللى مرلللادر البيانلللات، ف نللل  يبلللدأ 
 بتجسيعوا.

 أدوات ووسائل جسع البيانات :

أداة البحث هي الؾسيمة التي يتؼ بؾاسظتوا الحرؾل عمى البيانات السظمؾبلة. و تعلدد و تشلؾ    
أدوات ووسلللائل البحلللؾث بحدلللب نلللؾ  البحلللث والولللدف مشللل  لتحقيللل  ذللللػ، وهلللي اإلسلللتبانات، 

 واالمتبارات والسقاييس، والس حغة، والسقابمة، ودراسة الحالة..

 Questionnaire :أواًل: االستبيان أو "االستبانة"" 

اإلستبيان أحدى وسلائل البحلث العمسلي السدلتعسمة عملى نظلاق واسلع بولدف الحرلؾل عملى    
بيانات أو معمؾمات مؽ مجاميع كبيلرة ملؽ الشلاس،  تعمل  بلهحؾالوؼ أو ميلؾلوؼ أو ا جاهلا وؼ.. 
م ويتهلن االستبيان مؽ استسارة  حتؾي عمى مجسؾعة مؽ الفقرات لججابة عمى عدة أسلئمة مقلؾ 

وعللادة مللا  رللاغ فقللرات  السدللتجيب باإلجابللة عميوللا بشفدلل  دون مدللاعدة أو  للدمل مللؽ أحللد.
االسللتبيان بظريقللة عبللارات  تظمللب اإلسللتجابة عميوللا مللؽ ملل ل التهشللير عمللى أحللد البللدائل أو 
االمتيارات التلي مقلدموا الباحلث، وذللػ بحدلب الولدف ملؽ اإلسلتبيان، و كلؾن هل   االمتيلارات 

يللة، أو رباعيللة،...مثل حأ فلل  كثيللرًا، أ فلل  قملليً ، أ فلل  إلللى حللد مللا، ال أ فلل (. ثشائيللة أو ث ث
والتهشير عمى أحد ه   البدائل بسا يشاسب السدتجيب. ويلتؼ جسلع اللدرجات التلي محرلل عميولا 
كللل فللرد مللؽ افللراد العيشللة ومعالجتوللا إحرللائيًا بالؾسلليمة اإلحرللائية السشاسللبة. كسللا وقللد  رللاغ 

بظريقللة عبللارة ناقرللة  تظمللب اإلسللتجابة بامتيللار عبللارة مللؽ بلليؽ عبللار يؽ أو فقللرات اإلسللتبيان 
أكثر إلكسالوا، و حدد درجة لكل معيشة. وغير ذلػ. والسوؼ التفريل  بليؽ االسلتبيان واإلسلتفتاء، 
فاالستبيان يتزسؽ فقرات، و تؾفر في  بلدائل ل متيلار ملؽ بيشولا قلد  رلل ألكثلر ملؽ سلبعة أو 

ء، فولؾ وسليمة لجسلع بيانلات محلددة باإلجابلة إملا بلشعؼ أو ال، ملع أو إلد.  دعة، أما األستفتا
 ويستؽ  رشين االستبيان كاآل ي:

  االستبيان السيم -ٔ

و كؾن اإلستجابة عمي  مقيدة، حيث محتؾي االستبيان عمى أسئمة  ميوا إجابات محددة، وما    
الحال فلي األسلئمة السؾإلؾعية.  عمى السدتجيب إال امتيار اإلجابة بؾإع إشارة عميوا كسا هؾ

ومؽ حدشات ه ا الشؾ ، ان  مذجع السدتجيبيؽ عمى اإلجابة عميل  ألنل  ال يتظملب وقتلًا وجولدا 



كبيريؽ ، كسا ان  سول في  رشين البيانات و حميموا إحرائيا. ومؽ عيؾب ، أن السجيلب قلد ال 
  االستبانة مؽ امتيارات. ، فتكؾن مقيدة بسا يتؾفر فيمجد بيؽ اإلجابات الجاهزة ما يريد 

 االستبيان السفتؾح-ٕ

وفيلل   كللؾن اإلجابللة حللرة مفتؾحللة، حيللث محتللؾي االسللتبيان عمللى عللدد مللؽ األسللئمة مجيللب     
عميوا السذارك بظريقت  وليت  الخاصة، كسا هؾ الحال في األسئمة السقالية، فيولدف هل ا الشلؾ  
إلى إعظاء السذارك فرصة ألن متتلب رأمل  ويل كر  بريرا ل  لججابلة بذلتل كاملل وصلريا .وملؽ 

تظمللب جوللدا ووقتللا و فكيللرا جللادا مللؽ السذللارك مسللا قللد ال مذللجع  عمللى السذللاركة عيؾبلل  أنلل  ي
 . باإلجابة

  االستبيان السيم  السفتؾح-ٖ

ويحتؾي عمى عدد مؽ األسئمة ذات إجابات جاهزة ومحددة، وعمى عدد أمر ملؽ األسلئمة ذات   
المتيلار، ويعتلر إجابات حرة مفتؾحة أو أسئمة ذات إجابات محددة متبؾعة بظمب  فدلير سلبب ا

  ه ا الشؾ  أفزل مؽ الشؾعيؽ الدابقيؽ ألن  يتخمص مؽ عيؾب كل مشوسا.

 االستبيان السرؾر-ٗ

و قدم في  أسئمة عمى شتل رسؾم أو صؾر بدال مؽ العبارات الستتؾبلة. ويقلدم هل ا الشلؾ  ملؽ   
  االستبيانات إلى األطفال أو األمييؽ، وقد  كؾن  عميسات شفوية.

 اإلستبيانمزاما وعيؾب 

االسللتبيانات ولمجابيا لل  عسؾمللًا أن اإلسللتبيان عللادة قميللل التكمفللة والجوللد،  إن ومللؽ أهللؼ مزامللا  
ويدللاعد فللي الحرللؾل عمللى بيانللات حداسللة أو محرجللة، ويستللؽ ة. ويتلليا اإلسللتجابة بدللوؾل

   ظبيق  عمى أعداد كبيرة مؽ السدتودفيؽ بالبحث.

 دقلة فلي صلياغة فقرا ل ، وغسلؾض محتلؾا ، وأحيانلاً ، فقلد مفتقلر لمعيلؾب االسلتبيانأما أهلؼ   
معتسللد االسللتبيان عمللى القللدرة المفغيللة فللي اإلجابللة عميلل ، لولل ا فوللؾ ال مرللما لتشللخاص غيللر 

كسا وقد يتهثر ب ا ية الباحث فقد متؾن  السمسيؽ بالقراءة والكتابة، إال إذا كان االستبيان مرؾرا،
ئج  عشدما مفتقر لمردق، والمجؾء إلى العذؾائية فلي ويرعب  عسيؼ نتامشحازًا في اإلستجابات، 

االستجابة في حالة اإلفتقار إلى الجدمة فيوا، وقد  فدلر اإلجابلات بذلتل ملاطيء. كل لػ هشلاك 



أمظللاء شللائعة  زيللد مللؽ عيللؾب اإلسللتبيان مشوللا اليسللؾض فللي السحتللؾى مللؽ فقللرات ومعمؾمللات 
 وا.مظمؾبة مؽ السدتجيبيؽ، وبالتالي إهسال اإلجابة عمي

أحيانلللًا قلللد مذلللسل االسلللتبيان أسلللئمة قلللد معتبرهلللا السفحلللؾص  افولللة، أو ال أهسيلللة لولللا، أو    
هامذية.. وبالتالي، فوي ال  برر أن يشف  فلي إجابتولا الؾقله والجولد، أحيانلًا  كلؾن االسلتبانة 
مظؾلللة بسللا  تزللسش  مللؽ فقللرات وطمللب الكثيللر مللؽ السعمؾمللات، مسللا مدللبب السمللل لمسفحللؾص، 

اإلجابللة عمللى عللدد مشوللا. األفتقللار لمتدمدللل السللشغؼ لمعبللارات أو األسللئمة، مسللا يربللػ واهساللل  
السدتجيب. وقد يتزسؽ االستبيان العبارات التي  ؾحي باإلجابة، كل ك التحيلز ملؽ قبلل الباحلث 
في  رسيؼ االستبيان، أو في  عميسات االستجابة. قد مظب  الباحث االسلتبيان عملى عيشلة غيلر 

، أو غير مسثمة، أو في وقه غير مشاسب ل ستجابة، مسا يؤدي إلى االستعجال، مشاسبة أحياناً 
 أو اهسال اإلجابة أو التهمر فيوا...وغير ذلػ.

 ثانيًا: السقاييس واالمتبارات

القياس في التربية وعمؼ الشفس عسمية  ودف إلى  قييؼ أو إصدار حتلؼ معليؽ عملى درجلة او   
مدى وجؾد عاهرة أو متيير مؽ م ل إعظلاء درجلة معيشلة. ويتلؾن القيلاس بتعيليؽ أرقلام عملى 
بعض الخرائص أو األشياء بشاًء عملى معيلار محلدد معليؽ لتعيليؽ األرقلام ماصلة بسلا يتزلسؽ 

القيللاس هللؾ عسميللة وصللن السعمؾمللات وصللفًا كسيللا، أو بسعشللى آمللر، اسللتخدام السقيللاس. للل ا، ف
 فلي وصلن و ر يلب و شغليؼ السعمؾملات أو البيانلات فلي هيئلة سلومة مؾإلؾعية مستلؽ األرقلام

 فوسوللا ومللؽ ثللؼ  فدلليرها. هللؾ عسميللة  حؾيللل األحللداث الؾصللفية إلللى أرقللام بشللاء عمللى قؾاعللد
بهداة مشاسبة، كهن متؾن أداة لقياس الظؾل وهلي  إن كل شيء مستؽ أن مقاس .وقؾانيؽ معيشة

الستلللر، ولقيلللاس اللللؾزن فتكلللؾن وحلللدة القيلللاس اليلللرام، وغيرهلللا لقيلللاس الحجلللؼ، ..وهتللل ا، أملللا 
، مثللال ذلللػ قيللاس الللداوفع، اإلنفعللاالت، الستييللرات الشفدللية فتعللد لوللا مقللاييس بحدللب الستييللر

ويتزللسؽ دواني، والدللمؾك األم قللي.. الحاجللات، اإل جاهللات، الدللمؾكات السختمفللة كالدللمؾك العلل
القياس في التربية وعمؼ الشفس  عيليؽ درجلات عملى سلمؾكات الفلرد بتظبيل  السقلاييس السدرجلة 

عملؼ اللشفس مذلتمة فلي قملة  لؾافر ويؾاج  القيلاس واإلمتبلار فلي  .التي  دسى عادة االمتبارات
أو متظؾرة، وأحيانا بدبب اإلعداد  الدقة والثبات عسؾمًا، لكؾن الستييرات الشفدية متييرة ونامية

 ال ي مفتقر لمدقة والسؾإؾعية، ف  متؾن السقياس أو االمتبار صادقًا وال ثابتا.

 علرض عملى شلخص  أما االمتبارات، فعادة هي عبارة علؽ سمدلمة ملؽ األسلئمة السقششلة التلي  
بعلض االمتبلارات التلي ال  تظملب  معيؽ ويظمب مش  اإلجابة عشوا كتابة أو شفويا، إال أن هشلاك



حركيلا أو مجسؾعلة ملؽ األداءات الحركيلة  ملؽ السفحلؾص إجابلة معيشلة ولنسلا  تظملب مشل  أداءً 
فامتبلار القيلادة ال يتزلسؽ األسلئمة كسلا أن  .الديارة في الذار  عمى آلة معيشة. كامتبار قيادة

وحركللة السللرور. ومللؽ  بللامت ف السفحللؾص، وبللامت ف الذللؾار ن  عميسا لل  و ؾجيوا لل   ختملل
االمتبارات السدلتعسمة فلي البحلؾث التربؾيلة والشفدلية، االمتبلارات التحرليمية، امتبلارات الل كاء 

 بانؾاعوا، امتبارات السوارات، قدرات العقمية..

الدمؾك، وكمسة سلمؾك  ويعرف االمتبار الشفدي ك لػ بهن  مقياس مؾإؾعي مقشؽ لعيشة مؽ   
 عتللس سللسة مللؽ سللسا   الذخرللية،  المفغيللة أو السيتانيتيللة أو قللدهشللا قللد  عتللس قللدرة الفللرد 

ملؽ األداءات الحركيلة عملى أعسلال أو أجولزة  كاالنبداطية واالنظؾائيلة، أو قلد  عتلس مجسؾعلة
 المتباروا .لقياس موارة األصابع مث  معيشة، كالكتابة عمى اآللة الظابعة

كسيللة أو بظريقللة كيفيللة  بظريقللة كلل لػ و عللرف بهنوللا مجسؾعللة مللؽ السثيللرات أعللدت لتقلليس  
متلؾن السثيللر هشللا أسللئمة شللفاهية أو  العسميلات العقميللة والدللسات أو الخرللائص الشفدلية، وقللد

أو األشلتال الوشدسلية أو الشيسلات السؾسليقية أو  أسئمة كتابية، أو قد  كؾن سمدمة مؽ األعداد
دقًا وثبا لًا فلي محتؾاهلا صؾرا أو رسؾمات. وملؽ السولؼ ذكلر أن السقلاييس واالمتبلارات أكثلر صل

مللؽ األسللتبيان بللرغؼ إجللراءات التحقلل  مللؽ صلل حيتة لكللل مشوللا، فاالسللتبيان كثيللرًا مللا مدللتخدم 
لجسع البيانات في عروف معيشة، وأوقات محددة، ف  معاد استخدام  عشد  يير عروف العيشلات 

اييس فيلتؼ التحقل  ملؽ التي مظب  عميوا، إال بعد إجلراء التعلدم ت عميل . أملا االمتبلارات والسقل
صلل حيتوا بعللد  ظبيقوللا عمللى عيشللات كثيللرة، ومختمفللة، وألكثللر مللؽ مللرة، ويللتؼ اسللتخراج صللدق 
البشاء لوا مؽ م ل عدد مؽ السعالجات اإلحرائية السشاسبة، كسا يلتؼ التحقل  ملؽ ثبا ولا عشلد 

يس واالمتبلارات إعادة  ظبيقوا فتعظي نتائج متقاربة في كل مرة. ل لػ هشالػ العديلد ملؽ السقلاي
 العالسية السعتسدة، والتي  رما لمتظبي  عمى عيشات مختمفة. 

  رشين أو أنؾ  االمتبارات: ون كر مشوا اآل ي:

متبارات الفردمة : وهي االمتبارات التي  ظبل  عملى فلرد معليؽ، ذللػ ملؽ مل ل السقابملة األ -ٔ
 عميسلات لجسلتجابة واإلحة، كسلا الذخرية. وال بد أن  تؾافر فيوا فقرات او أسئمة معييشة مع 

وحتللى التدللجيل لدللمؾك  اثشللاء السؾقللف  قللد  دللتعسل معوللا الس حغللة لدللمؾك  أثشللاء اإلجابللة
االمتبللاري. وعللادة  دللتعسل فللي الجمدللات اإلرشللادمة، وعشللد امتبللار القللدرات الخاصللة كاللل كاء، 

كؾنوا  سثل نتلائج بيانلات  وامتبار السوارات العقمية أو الحركية..وال  عسؼ نتائج ه   االمتبارات،
 لحاالت فردمة ماصة



األفلراد بؾقله واحلد. عشلدما ال  متبلارات الجساعيلة: و دلتعسل لتظبل  عملى مجسؾعلة ملؽاال -ٕ
 كللؾن حاجللة لمخرؾصللية فللي االسللتجابة، ومظمللؾب الحرللؾل عمللى بيانللات مللؽ أعللداد كبيللرة، 

 ويستؽ  عسيؼ نتائج البحث عمى مجتسع البحث بعد استخراج الشتائج . 

بعسلل أو أداء محلدد فلي مؾقلف محلدد، ومثلال  و تظمب االستجابة القيلامامتبارات األداء :  -ٖ
 …ذلػ امتبارات القدرة السيتانيتة، بشاء األشتال و ر يبوا بذتل هشدسي، 

و عتسد المفغية عمى استخدام الرمز المفغي سؾاء كميلة،  االمتبارات المفغية وغير المفغية :-ٗ
ل عللادة مللع الحللاالت فتدللتعس أو رمللز، أو رقللؼ. ..وغيللر ذلللػ مللؽ الترللشيفات. أمللا غيللر المفغيللة

 كؾيشوللا عملللى الرلللؾر واألشلللتال  ي عتسلللد فلللالخاصللة لييلللر القلللادريؽ عملللى القللراءة والكتابلللة، و 
 والرمؾز. 

 

 مشاهج البحث العمسي/ 

 السحاإرة التاسعة

 : Interviewثالثًا : السقابمة 

 عد السقابمة وسيمة موسة لجسع البيانات، لكؾنوا  تعامل مباشلرة ملع السدلتجيب، ماصلة فلي   
دراسة الحالة، وعشدما يتعم  البحث بدراسة حاالت أو مذلت ت ماصلة، مرلعب الحرلؾل عملى 
البيانلات مللؽ ملل ل االسللتبيان أو السقللاييس واالمتبللارات، رغلؼ أنوللا قللد  تزللسشوا، إذ مستللؽ مللؽ 

سال أدوات أمرى مدعسة لوا، وفي حالة  كؾن الدراسلة لسذلتة فردملة  تظملب جسلع م لوا استع
 السعمؾمات مؽ األفراد السعشييؽ مباشرة. 

السقابمللة وسلليمة يللتؼ فيوللا التبللادل المفغللي بلليؽ القللائؼ بالسقابمللة، وبلليؽ فللرد أو عللدة أفللراد    
و سللمؾك. و دللتخدم لمحرللؾل عمللى معمؾمللات  للر ب  بللجراء أو ا جاهللات أو مذللاعر أو دوافللع أ

السقابمة في معغؼ أنؾا  البحؾث التربؾية والشفدية، إال أنوا  ختمن في أهسيتولا حدلب السلشوج 
 الستبع في الدراسة.

ومؽ السوؼ أن  تؾافر شروط لمقائؼ بالسقابمة  تعم  بتخررل  الل ي يؤهمل  إلجلراء السقابملة،    
 لتؼ مقابمتل ، ومولارات اإل رلال لدمل   وما يتعم  بقدر   عمى التعامل الدميؼ مع الذخص الل ي



التي  تظملب طسهنتل ، و ستشل  ملؽ كدلب ثقتل ، والتؾاصلل المفغلي والشفدلي معل  برلبر و قبلل، 
 وقدر   عمى  ؾجي  السقابمة وسيرها بالذتل الرحيا دون إرباك، أو ابتعاد عؽ الودف مشوا.

سظمؾبللة كللهن  كللؾن أسللئمة و دللتعسل أثشللاء السقابمللة عللدة أسللئمة لمحرللؾل عمللى البيانللات ال    
مقيدة، وفيوا مدلتتبع كلل سلؤال مجسؾعلة ملؽ االمتبلارات وملا عملى السفحلؾص إال اإلشلارة إللى 

وأسئمة شب  مقيدة و راغ فيوا األسئمة بذتل مدسا باإلجابات ، االمتبارات ال ي يتف  مع رأم 
ؾجيل  أسلئمة واسلعة الفردمة ولكؽ بذتل محلدود لمياملة، وأسلئمة مفتؾحلة وفيولا مقلؾم السقابلل بت

 غير محددة إلى السفحؾص.

 : أنؾا  السقابمة

لمسقابملة أنلؾا  علدة، و عتسلد عملى طبيعلة الدراسلة ملؽ حيلث متظمبا ولا، وشلروطوا، والوللدف   
مشوا، ك لػ عملى طبيعلة ومرلائص األفلراد الل يؽ  لتؼ مقلابمتوؼ.. وعسؾملًا، فلي بحدلب البحلث 

 العمسي في التربية وعمؼ الشفس  قدؼ إلى:

السقابمللة السدللحية : و دللتودف الحرللؾل عمللى قللدر معلليؽ مللؽ السعمؾمللات عللؽ الغللاهرة  -ٔ
  مؾإؾ  الدراسة، ويدتخدم ه ا الشؾ  بتثرة في دراسات الرأي العام أو دراسات اال جاهات.

السقابمللة الع جيللة ح اإلكميشيتيللة ( : ويدللتخدم فللي اإلرشللاد والعلل ج الشفدللي، حيللث مقللؾم -ٕ
والتلللهثير عملللى االإلللظرابات مدلللاعد السدترشلللد عملللى حلللل مذلللتمت ،  بقرلللد السعلللالج بهجرائولللا

الدمؾكية لدى السرإى الشفدييؽ بودف الع ج. و تؼ ه   السقابمة عمى مظلؾات، أو ملؽ مل ل 
السقابللة األوليللة: و وللدف إلللى التعللرف عمللى -ٔعللدد مللؽ السقللاب ت لكللل مشوللا هللدف وهللي : 

ة التذخيرية: ويتؼ م لوا جسلع البيانلات، وملؽ السقابم-ٕالسفحؾص، وطسانت ، وكدب ثقت . 
السقابمللة الع جيللة: ويللتؼ م لوللا التحللدث مللع -ٖثللؼ التؾصللل إلللى  ذللخيص الللدقي  لمسذللتمة. 

السفحؾص عؽ كيفية التخمص مؽ مذلتمت ، بسشاقذلة األسلباب، وامتيلار الحملؾل السشاسلبة ملؽ 
 قبل السفحؾص دون إي  .

 

 مظؾات إجراء السقابمة :

ال بلد لمباحلث العمسلي أن مقلؾم بلالتخظي  السدلب  إلجلراء السقابملة، واإلعلداد الجيلد لولا كللي ال  
 مفاجه بسا ليس متؾقعًا م لوا. وذلػ كاآللي:



  حديد األشخاص ال يؽ ستتؼ مقابمتوؼ.-ٔ

  حديد أهداف السقابمة ومتظمبا وا.-ٕ

ي سلللليتؼ طرحوللللا، والتويللللؤ التخظللللي  السدللللب  لكيفيللللة السقابمللللة، والتحزللللير لتسللللئمة التلللل-ٖ
 ل ستجابات غير الستؾقعة، وكيفية التعامل معوا.

 حديللد و حزللير األسللئمة واالمتبللارات التللي سلليتؼ  قللدمسوا لمسدللتجيب، والؾسللائل السدللاعدة -ٗ
  كهدوات التدجيل الرؾ ية والدسعية والؾرقية..

  .  حديد الستان والؾقه السشاسب إلجراء السقابمة-٘

يبللل ل الباحلللث جولللدًا إلحلللراز ثقلللة السدلللتجيب وطسهنتللل  فيسلللا يتعمللل  بدلللرية ملللؽ السولللؼ أن -ٙ
 السعمؾمات عشد السقابمة األولية.

 مسيزات وعيؾب السقابمة:-

، و كللؾن مللؽ مسيللزات السقابمللة أنوللا  قللدم معمؾمللات غزيللرة ومسيللزة لكللل جؾانللب السؾإللؾ    
والذلرح واإلسلتفوام..، ويستلؽ السعمؾمات فيوا دقيقلة إللى حلد كبيلر، ألن يلتؼ م لولا التؾإليا 

مللؽ م لوللا  قيلليؼ الرللفات الذخرللية لتشللخاص السعشيلليؽ بالسقابمللة والحتللؼ عمللى إجابللا وؼ، 
و تليا السقابملة  كسلا .ويستؽ استعسالوا بذتل واسع ملع لجسلع البيانلات ملؽ االشلخاس االميليؽ

 لمسدتجيب الذعؾر باألهسية واالعتبار مؽ قبل السدتجيب...

فلي  ا فعادة ما  كؾن متمفة ملؽ حيلث الؾقله والجولد واإلعلداد، وأحيانلا  خزلعأما مؽ عيؾبو  
لغروف الذخص السقابلل ولمتانا ل  و قديرا ل  ألهسيلة السقابملة، وأهسيلة التحزلير لولا،  نجاحوا

بسا مستمػ مؽ موارات، وسسات شخرلية معيشلة  جعمل  مقبلؾاًل، وقلادرا عملى التعاملل ملع اآلملر 
ي ملدى نجاحولا ملؽ  حقيل  أهلدافوا إللى رغبلة و قبلل السدلتجيب وكدب ثقت ، كسلا و خزلع فل

لمتعاون لججابة عمى األسئمة بردق ودون إحراج. واحيانًا مرعب استعسال وسيمة السقابمة فلي 
الحاالت التي مرلعب الؾصلؾل إللى األفلراد السعشيليؽ كالدياسلييؽ، والل يؽ هلؼ فلي مراكلز سلمظة 

   عميا..

 : Observationرابعًا: الس حغة 



بظريقلة وسيمة لجسلع البيانلات   Direct Observation عتبر الس حغة العمسية والسباشرة   
مشوجيلللة مقرلللؾدة ملللؽ مللل ل م حغلللة الدلللمؾك العفلللؾي التمقلللائي فلللي الغلللروف أو السؾاقلللف 
 ا الظبيعية، بتؾجي  االنتبا  إلى األحداث أو الغؾاهر والدمؾك، والع قلات التلي  لرب  بيشولا، وهل

ما مجعل الس حغة العمسية السقرؾدة معتسدة في نتائجوا و حميموا لمغاهرة أكثر ملؽ الس حغلة 
غيللر السقرللؾدة، أو العللابرة. فالس حغللة العللابرة  جللري دون إعللداد مدللب ، ودون  حديللد لوللدف 
معيؽ لمس حظ، ودون  فكير مدلب  فيولا. وال يشفلي ذللػ أهسيلة الس حغلة العلابرة، إذ باإلمتلان 

ؽ م لولا اإلنتبلا  لغلؾاهر أو سلمؾكات، أو مذلت ت فلي البيئلة السحيظلة للؼ متلؽ الباحلث قللد مل
إنتب  إليوا مدبقًا، أو فكر بوا، وبالتالي، فقد  كؾن مظؾة أولية غير مباشرة لجعداد لمس حغلة 

 العمسية السقرؾدة.

يا فللي البحللث كؾنوللا  دللوؼ إسللوامًا أسياسللو عللد الس حغللة العمسيللة السقرللؾدة  وسلليمة هامللة 
الؾصلفي.  ستللؽ الس حغللة الباحللث ملؽ الحرللؾل عمللى معمؾمللات فيسلا يتعملل  باألشللياء السادمللة 
والشسللاذج.. وبولل   الحالللة،  كللؾن العسميللة بدلليظة ندللبيا، حيللث  تزللسؽ الترللشين والقيللاس 
والعللد..ولكؽ هشللاك عسميللات  تزللسؽ دراسللة اإلندللان أثشللاء قياملل  بعسملل .. و عللد أكثرهللا  عقيللدا 

 ة. وصعؾب

 : مظؾات إجراء الس حغة

  حديد الودف مؽ الس حغة، وبو ا  تحدد إجراءات الس حغة.-ٔ

  حديد الدمؾك السظمؾب م حغت  إجرائيًا، والتركيز عمي .-ٕ

 حزير الؾسائل الس ئسلة لتدلجيل الدلمؾك والسؾاقلف السلراد م حغتولا، كلهن  كلؾن وسلائل -ٖ
 .الرؾري والدسعي.  قشية كهداة الكاميرا، وفيديؾ التدجيل

 التهني بالس حغة، ذلػ بتتبع الدمؾك وما يتبع  وما يتعم  ب  بدقة وبانتغام.-ٗ

 التدرج والتر يب في متابعة الدمؾك أو الغاهرة السراد دراستوا.-٘

  مستؽ  دويؽ الس حغات التي  ثير االنتبا  أكثر مؽ غيرها، عشدما يرى الباحث أهسيتوا.-ٙ

 شروط الس حغة: 



، والحلرص عملى الرلدق سؾإؾعية : أي البعد عؽ ال ا يلة فلي الس حغلة ؾمي الردق وال -ٔ
 في متابعة الغاهرة، أو الدمؾك الس حظ.

 الحرص عمى م حغة كل سمؾك موؼ أو يدمل إسؽ الدراسة بدقة.-ٕ

 التحق  مؽ ص حية أدوات ووسائل التدجيل السدتخدمة في الس حغة.-ٖ

 العمسية:مزاما وعيؾب الس حغة 

إن مقدرة الباحث عمى استخدام الس حغة بظريقة عمسية  عتسد عمى  حيزا   الدابقة، وعملى    
مقدر   في الفوؼ والترؾر، ونغر   وقدر   عمى  عرف الع قات الدببية والشتائج، ودعمى دقتل  

ملؽ في  دجيل نتائج م حغا  ..ولذا ما احدؽ اسلتخدام وسليمة الس حغلة فدليتبيؽ لل  بعلض 
مزاماها ومشوا أنوا مؽ أكثر الؾسائل السباشرة لدراسة العديد مؽ الغؾاهر، فوشاك جؾانلب عديلدة 
مللؽ الدللمؾك اإلندللاني ال  للتؼ دراسللتوا بدرجللة مرإللية إال بولل   الظريقللة. كسللا  دللسا بتجسيللع 
البيانللات فللي السؾاقللف الدللمؾكية السثاليللة مللؽ الشاحيللة التمقائيللة، و دللسا بتدللجيل الدللمؾك مللع 

وث  فلي ذات الؾقله. وال  عتسلد الس حغلة عملى أحلداث الساإلي بلل عملى الحاإلر، و دلسا حد
بالتعرف عمى البيانات التي قد ال مفكر بوا الباحث عشد اسلتخدام وسلائل جسلع البيانلات األملرى 
كالسقابملللة واالسلللتبانة. وملللع ذللللػ فممس حغلللة أمزلللا عيلللؾب مشولللا أن األشلللخاص السدلللتودفيؽ 

ا إلى  رشع الدمؾك عشدما متتذفؾا أنوؼ  حله الس حغلة. قلد محلدث ملا للؼ بالس حغة قد معسدو 
يتؾقع  الباحث، ف  متلؾن مؾجلؾدا أثشلاء حدوثل ..وكثيرًا ملا  تلدمل عؾاملل مارجيلة كلالتيير فلي 
الظقس، وعؾامل طارئة شخرية لمباحث..كسا أن الس حغة محددة بؾقله، وفلي بعلض االحيلان 

، و تظمب متابعلة، وقلد  دلتيرق سلشؾات بليؽ فتلرة وأملرى، كسلا قد  دتيرق األحداث وقتًا اطؾل
وقد  تظمب  يير في األماكؽ، وبالتالي متؾن مؽ الرلعب أو السدلتحيل عملى الباحلث أن مجسلع 
البيانات واألدلة الزرورية ال زمة. وهشاك بعض األحؾال التي ال  فيد فيوا الس حغة ألنوا غير 

 ة.مستشة بالشدبة لحياة الشاس الخاص

 أدوات أمرى لجسع البيانات   

هشاللػ أدوات أملرى مستللؽ أن  دلتخدم بسفردهللا أو ملع غيرهللا ملؽ األدوات لزيللادة التهكلد مللؽ    
الشتلائج، مثللل السقللاييس الدؾسلليؾمترية التللي  قليس الع قللات االجتساعيللة. كسللا وهشللاك أسللاليب 

ل مشل  عملى معمؾمللات إسلقاطية لمحرلؾل عملى البيانلات السظمؾبلة مللؽ السدلتجيب، يلتؼ الحرلؾ
معيشة بظريقة غير مباشرة، كهن مظمب مش   فدير مثيرات غامزة مؽ م ل عرض صلؾرة، أو 



الحديث عؽ مؾإؾ  ما بحرية..فيتذن برؾرة غيلر مباشلر  أو دون وعلي مشل  علؽ مذلاعر ، 
وأفكار ، ويتبيؽ مؽ م ل استجابا   مرائص شخريت .، و دلتخدم فلي ملشوج دراسلة الحاللة. 

أمزللًا أسللمؾب  حميللل السزللسؾن اللل ي مدللتخدم فللي  حميللل محتللؾى السللادة التللي  قللدموا وهشللاك 
وسللللائل اال رلللللال الجسعللللي أو "الجسلللللاهيري" كالرللللحن والجللللل ت والكتللللب واألفللللل م وبلللللرامج 

 التمفزيؾن.وذلػ بالؾصن السؾإؾعي السشغؼ الكسي لمسحتؾى الغاهر لؾسيمة اإل رال. 

  العمسي/ البحث مشاهج
 العاشرة السحاإرة

 
 :Samples The البحث عيشات

 مللا مجتسللع مللؽ محللددة عيشللات عمللى والسعمؾمللات البيانللات عمللى الحرللؾل فللي الباحللث معتسللد  
 أو الغلاهرة بدراسلة السعشلي هلؾ السجتسلع هل ا ويتلؾن  مشل ، بحثل  مذتمة حدد قد الباحث متؾن 

 لتظبي  ل  مسثمة  كؾن  سعالسجت ه ا مؽ عيشة بامتيار الباحث فيقؾم دراستوا. السراد الستييرات
 بحثلاً  كلان سلؾاء البحلث، أهلداف بحدب مقاييس أو امتبارات مؽ بحث  أدوات مجسؾعة أو أداة

 ويستؽ  قديؼ السجتسع إلى:   جريبيا. أم وصفيًا،

 السجتسع الشغري -ٔ
ويعشلى السجتسللع الشغللرى كللل األفلراد مسللؽ  تسثللل بوللؼ الغللاهرة التلى يللؾد الباحللث دراسللتوا بيللض 

 عؽ إمتانية الؾصؾل لبعزوؼ دون اآلمر، أو وجؾد إطار مزسوؼ جسيعاً الشغر 
 السجتسع الستاح-ٕ
هللؾ السجتسللع السحللدود اللل ى مدللتظيع الباحللث  حديللد أفللراد ، ويختللار مشلل  العيشللة السشاسللبة   

  .لدراست  ويعسؼ عمي  نتائج 
 .  عميواالسجتسع السدتودف ويعشى السجسؾعة التى يوتؼ بوا الباحث، ويظبي  دراست-ٖ
 
أما العيشة فوي عدد مؽ أفراد السجتسع يترفؾن بشفس صفا   ومرائر  بجانلب معليؽ، أو    

عللدة جؾانللب، بحيللث  كللؾن مسثمللة للل   مذللسل جانبللا أو جللزءا مللؽ محللددات السجتسللع األصللمي 
السعشللي بالبحللث  كللؾن مسثمللة للل ، للل لػ  يشللي عللؽ دراسللة السجتسللع بهكسملل . فدراسللة السجتسللع 

 أمرًا ال مستؽ  حقيق  عسؾمًا. ول لػ، فامتيار العيشات السسثم  موؼ مؽ حيث:بهكسم   معد 



انولللا  خترلللر عملللى الباحلللث دراسلللة أعلللداد كبيلللرة ملللؽ السجتسلللع مرلللعب الؾصلللؾل إليولللا،  -ٔ
والحرللؾل عميوللا عللادة، لتشللؾ  أفللراد السجتسللع وكثللرة أعللدادهؼ، ماصللة فللي السجتسعللات الوائمللة 

 العدد.

الدراسللة عمللى أفللراد محللدديؽ برللفات ومرللائص معيشللة مظمؾبللة  للؾفر الؾقلله عشللد إجللراء -ٕ
 بالبحث، وبحدب طبيعة وأهداف البحث.

 مستؽ الحرؾل عمى معمؾمات عديدة عؽ السجتسع مؽ م ل مجسؾعات قميمة مسثمة ل .-ٖ

مدللول إجللراء التجللارب عمللى العيشللة كؾنوللا محللدودة العللدد، ويستللؽ متابعللة أفرادهللا بدللوؾلة -ٗ
 ودقة.

 أنؾا  العيشات: 

 مستؽ  قديؼ العيشات برفة عامة إلى قدسيؽ :  

عيشللات إحتساليللة وهللي كالعيشللات حالعذللؾائية والظبقيللة والسدللاحية والسشتغسللة( حيللث مستللؽ -ٔ
 ظبيلل  الشغريللة اإلحرللائية عميوللا لتسللدنا بتقللديرات صللحيحة عللؽ السجتسللع األصللمي. وهشللاك 

شلات حالحررلية والعسدملة( وغيرهلا. والشتلائج التلي العيشات التي يتدمل فيولا حتلؼ الباحلث كالعي
مرل إليوا الباحث باستخداموا  عتسد عمى حتس  الذخري ال ي ال مستؽ عزل  أو قياس ، ولن 
كان مؽ السستؽ أحيانًا أن  ظب  عميوا الشغرية اإلحرلائية إذا وإلعه بعلض الفلروض. وال بلد 

بدقللة، وأن معللد قائسللة كاممللة ودقيقللة  لمباحللث قبللل امتيللار العيشللة أن محللدد السجتسللع األصللمي
بسفللردات هلل ا السجتسللع، ثللؼ مهملل  مفللردات مسثمللة مللؽ القائسللة، وأميللرًا أن محرللل عمللى عيشللة 

 مشاسبة، بدرجة  كفي لتسثيل مرائص السجتسع األصمي.

 العيشات االحتسالية -أ

 العيشة العذؾائية البديظة-ٔ

وهي العيشة التي يتؼ امتيارها بحيث متؾن لكل مفردة مؽ مفردات السجتسع فرص متكافئة في   
االمتيلللار. أي أنللل  لللليس هشلللاك  حيلللز فلللي االمتيلللار. وعلللادة متلللؾن امتيلللار مثلللل هللل   العيشلللات 
العذؾائية عشدما متؾن السجتسع متجلانس فلي مرائرل  وصلفا  ، وال حاجلة ألن  كلؾن العيشلة 



سجتسع الستجانس يتذاب  أفراد  في كثيلر ملؽ الرلفات، لل لػ فل ن أملة عيشلة ملؽ كبيرة جدًا، فال
مثل ه  السجتسع ستكؾن مسثم  ل . ومثال ذلػ مجتسع طمبة الجامعلة، مجتسلع األطبلاء،  طمبلة 

 السدارس في الريف..

وهشاك طلرق عديلدة المتيلار العيشلة العذلؾائية وملؽ بيشولا الظريقلة السدلساة بللحاليانريب( أو   
حيث  ؾإع األوراق والستتؾب عميوا أسساء أو وحدات السجتسع في صشدوق  Lotteryالقرعة 

أو كيس مثً ، وبعد ذلػ يتؼ ممظوا، ويدحب مشوا عدد مؽ الؾحدات السظمؾبة دون  سييز بليؽ 
ولكللؽ هلل   الظريقللة عدلليرة التظبيلل ، ماصللة مللع السجتسعللات الكبيللرة، كسللا أنوللا قللد ال األوراق، 

 حق  الفرص الستكافئة  سامًا في االمتيار، وذلػ ألن  عشد سلحب احلد األوراق ملؽ الرلشدوق، 
فلل ن الفللرص  للزداد فللي إمتانيللة امتيللار كللل واحللدة مللؽ األوراق الستبقيللة نغللرًا ألن عللدد األوراق 

. ك لػ هشاك طريقة أمرى لمتخمص مؽ ه   السذتمة، وهلي فلي جلداول األرقلام الكمي متؾن مقل
العذللؾائية لتيدللر عسميللة االمتيللار العذللؾائي، وفللي هلل   الحالللة، فلل ن جسيللع مفللردات السجتسللع 

 ٕٚ، ....ٖ، ٕ، ٔاألصمي  ر ب  ر يبًا مدمدً  بحيث  حتؾي األرقام السعظاة عمى رقسيؽ مثً  
م العذؾائية لتحديد الحاالت السختلارة لمعيشلة. ويختلار الباحلث أملة نقظلة ثؼ مدتخدم جدول األرقا

في الجدول، ثؼ مقرأ األرقام التالية في أي ا جا  حأفقي، رأسلي، مائلل..( واألرقلام التلي  قلرأ هلي 
  التي  بيؽ األرقام السخررة لمسفردات السختارة في العيشة.

 عللد مللؽ أسللول العيشللات العذللؾائية فللى نوللا ، أومللؽ مسيللزات العيشللات العذللؾائية السشتغسللة   
 حتللاج إلللى عسميللة إعللداد مدللب  لسفللردات الدراسللة ماصللة إذا كانلله مجسؾعللات  ، وال التظبيلل 

ال  حتاج إلى الرجؾ  فى كل مرة يتؼ فيوا سحب السفردات إلى مرجع أو  ,،دامل مجتسع الدراسة
 مقائيًا عؽ طريل  صليية رياإلية سلومة دليل فيتتفى بالسفردة األولى أما باقى السفردات فتحدد 

   ومبدظة.

 دتمزم  ؾفر قائسة حديثة  ذسل كافلة فوي في انوا   عيؾب العيشات العذؾائية السشتغسةأما    
أسساء مفردات السجتسع األصمى. وقد  كؾن العيشة السختارة غير متجاندة، وذللػ حيشسلا  ختلار 

طبقة معيشلة أو ملؽ ذوى مرلائص وصلفات  مفردات عمى أبعاد مشتغسة مرادف أن متؾنؾا مؽ
ويذلترط فلى السجتسلع األصلمى أن متلؾن األفلراد فلى  مسيزة وغيلر متذلابوة ملع بقيلة السفلردات.

 دمدللل مشدلل  و للدرج مللؽ حيللث التشللؾ . وال  حللدث احتساليللة فرصللة التسثيللل لسفللردات مجتسللع 
طؾل الفئلة كبيلرًا. وهشلاك  فى حالة كؾن  الدراسة إال مرة واحدة وهى عشد امتيار السفردة األولى.



مجسؾعات داملل مجتسلع الدراسلة علددها أقلل ملؽ طلؾل الفئلة، فل ن احتسلال  سثيمولا فلى العيشلة 
 .متؾن محدوداً 

 العيشة العذؾائية السشتغسة-ٕ

لزيادة احتسال  سثيل مرائص السجتسع فى العيشة ، ف نشا نمجه إلى العيشة العذؾائية الظبقيلة    
 .وهلللى نلللؾ  آملللر ملللؽ العيشلللات العذلللؾائية غيلللر أنولللا  تعاملللل ملللع مجتسلللع غيلللر متجلللانس. 

لمحرؾل عمى ه   العيشة مقدؼ السجتسع إللى مجسؾعلات متدلاوية العلدد أو الفئلات، فل ذا كلان  
 ٓٔ/ٓٓٔ، فلل ن السجتسللع مقدللؼ عمللى ٓٔمفللردة، والسظمللؾب  ٓٓٔكللؾن مللؽ السجتسللع مللثً  يت

والسولللؼ أن يلللتؼ امتيلللار السفلللردة األوللللى عذلللؾائيًا، ملللؽ بللليؽ  ٓٔفيتكلللؾن العيشلللة مؤلفلللة ملللؽ 
، ٛ، والؾحدات الستتاليلة التلي ستشزلؼ اللى العيشلة سلتكؾن ٛالسجسؾعة األولى مثً  نهم  الرقؼ 

يقلة أن التحيلز قلد يلدمل فيولا، فيبعلدها علؽ أن  كلؾن ... ويعاب عمى ه   الظر ٖٛ، ٕٛ، ٛٔ
 عذؾائية حقيقية. 

 العيشة الظبقية -ٖ

إن الودف مؽ امتيار ه   العيشة أن  كؾن مسثمة لسختمن الفئات أو الظبقات الستجاندلة فلي   
السجتسع السراد قياسل  أو مدلح .. ويتلؾن حجلؼ الفئلة متشاسلبا ملع حجلؼ الظبقلة فلي السجتسلع 

ذا أرد الباحث أن مقؾم بدراسة عمى طمبة الجامعلة وامتلار ثل ث كميلات مشولا لتكلؾن األصمي، ف 
مؾإؾ  دراست ، فبعد التعرف عمى الكمية والدشؾات الدراسية وأعداد الظمبة فلي كلل مشولا، ف نل  

فل ذا أمل  عيشلة واحلدة  ٓ٘يشغر إلى أصير عدد ملؽ الؾحلدات فلي إحلدى الفرلؾل فيجلد  ملثً  
فدللتكؾن العيشللة متؾنللة مللؽ  ٘ٚثً ، وكللان هشللاك فرللل دراسللي متللؾن مللؽ كظالللب أو طالبللة ملل

وهلل ا غيللر مستللؽ. ومللؽ هشللا وجللب عمللى الباحللث حتللى محرللل عمللى أرقللام صللحيحة أن  ٔٔ/ٕ
ثلؼ محلاول امتيلار عيشلات طبقيلة ملؽ  ٕ٘محدب القاسلؼ السذلترك األدنلى لجسيلع األعلداد وهلؾ 

يلي أن يلتؼ امتيلار السفلردات باألسلمؾب %   ويشبٗأي ندلبة  ٕ٘: ٔالفئات التلي لدمل  بشدلبة 
العذؾائي مؽ ه   الظبقات حتى يزيد احتسلال  سثيلل كلل واحلدة ملؽ هل   الجساعلات فلي العيشلة 

 وفي نفس الؾقه  كؾن جسيع مسيزات العيشة العذؾائية مؾجؾدة. 

 العيشة السداحية  -ٗ



فيلة السختمفلة، كسلا ال وه   ذات أهسية كبيرة عشد الحرؾل عمى عيشلات  سثلل السشلاط  الجيرا  
مظمب في ه   الحالة إعداد قؾائؼ كاممة بجسيع األفراد أو العشاصر دامل مشظقة جيرافية معيشة. 
ه ا و ختار السشلاط  الجيرافيلة نفدلوا بظريقلة عذلؾائية، ولكلؽ محلب ان  سثَّلل فلي كلل مشظقلة 

لباحلث بتقدليؼ السجتسلع إقميسية مختارة كلل الفئلات االجتساعيلة الستسلايزة إن  ظملب ذللػ. يبلدأ ا
إلى وحدات أولية مختار مؽ بيشوا عيشة بظريقة عذؾائية أو مشتغسة، ثؼ  قدؼ الؾحدات األولية 
السختارة إلى وحدات ثانؾية، يتؼ امتيار مؽ بيشوا عيشة جديدة، ثؼ يتؼ  قدليؼ الؾحلدات الثانؾيلة 

مرحملة معيشلة، فقلد مختلار السختارة إللى وحلدات ثالؾثيلة، ثلؼ رباعيلة إللى أن مقلن الباحلث عشلد 
مثُ  مؽ السحافغات التي  دمل إطار البحث، ثؼ مؽ بيؽ السحافغلات ملؽ عيشلة السلدن، ثلؼ ملؽ 
بيؽ األحياء الدلتشية..وهت ا. وامتيلار االشلخاص مستلؽ أن  لتؼ معولؼ السقابملة مجلب أن متلؾن 

ستلؽ القلؾل بلهن بعد ذلػ كم  بظريقة عذؾائية مؽ بيؽ وحدات السعايشلة التلي  كؾنله. وبعلدها م
 العيشة السداحية مستؽ اعتبارها عيشة متعددة السراحل.  

  العيشات ال  إحتسالية-ب

 العيشات الردفية  -ٔ

وهى العيشة التى يتؼ فيوا امتيلار مفلردات الدراسلة نتيجلة لعاملل الرلدفة ولليس ألى عاملل     
عملى الؾصلؾل بشتلائج ملؽ أإلان العيشلات ال حتساليلة بؾجل  علام ملؽ حيلث قلدر وا  و عد آمر

دقيقللة نغللرًا الر فللا  ندللبة التحيللز لللدى الباحللث، وانخفللاض ندللبة التسثيللل لسجتسللع الدراسللة 
و دلللتخدم فلللى البلللرامج اإلع ميلللة  .و ترلللن بدلللوؾلة التظبيللل  وال  تظملللب أى إجلللراء مدلللب 

 والتميفزيؾنية أو قياس ا جاهات الرأى العام حؾل قزية ما وسؤال مؽ نقابم  مرادفة.

 يشة الحرريةالع-ٕ

 عتبر ه   الظريقة في امتيار العيشة ذات أهسيلة فلي بحلؾث اللرأي العلام، إذ أنولا  لتؼ بدلرعة   
أكبللر، وبتكللالين أقللل، سللؾاء فللي  خظللي  العيشللة، أو فللي اسللتكسال مرحمللة السقابمللة فللي البحللث. 

حلث أن يشفل  و عتسد ه   العيشة عمى امتيار أفراد العيشلة ملؽ بليؽ الجساعلات. وال بلد لمقلائؼ بالب
 عميسات معظاة مدبقًا، طبقًا لدراسة السجتسع السراد بحث  كعدد الف حيؽ أو ستان السدن الل يؽ 

 مجب سؤالوؼ، وعدد السذتركيؽ مؽ الجشديؽ حدب أعسارهؼ وهت ا.. 



وقد  بدو العيشة السختارة بو   الظريقة مساثمة لمعيشة الظبقية، ولكؽ في العيشلة الظبقيلة، فل ن   
السفللردات ال يتللرك لمذللخص اللل ي مقللؾم بالسقابمللة، بللل يللتؼ عذللؾائيا، أمللا فللي العيشللة  امتيللار

الحررية ف ن الذخص القائؼ بتجسيع البيانات  ترك ل  حريلة امتيلار األشلخاص حتلى محرلل 
 عمى الحرة السظمؾبة مؽ كل طبقة ومؽ كل فئة..مسا يؤدي إلى بعض التحيز. 

 العيشة العسدمة  -ٖ

إن معرفة السعالؼ اإلحرائية لسجتسع معليؽ ومرائرل  ملؽ شلهنوا أن  يلري بعلض البلاحثيؽ   
با بللا  طريقللة العيشللة العسدمللة التللي  تكللؾن مللؽ مفللردات معيشللة  سثللل السجتسللع االصللمي  سثلليً  
سميسا، فالباحث في ه   الحالة قد مختار مشاط  محددة  تسيز بخرائص ومزاما إحرائية  سثل 

ظللي هلل   نتللائج أقللرب مللا متللؾن إلللى الشتللائج التللي مستللؽ ان مرللل إليوللا الباحللث السجتسللع، و ع
بسدللا السجتسللع كملل . و قتللرب هلل   العيشللة مللؽ العيشللة الظبقيللة أمزللا حيللث متللؾن حجللؼ العيشللة 
السختارة يتشاسب مع العدد الكمي ال ي ل  نفلس الرلفات فلي السجتسلع الكملي، وملع ذللػ يشبيلي 

أمزا لوا عيؾبوا، إذ  فترض بقاء الخرائص والسعلالؼ اإلحرلائية التهكيد عمى أن ه   الظريقة 
 لمؾحدات السعشية بالدراسة دون  ييير، وه ا أمر قد ال يتف  مع الؾاقع.

وال بد لمباحث أن يتشب  إلى مؾاقع الخظه في امتيار العيشة ومؽ أهسوا  مػ التلي  قلع نتيجلة    
بوللا امتيللار العيشللة مللؽ السجتسللع األصللمي.  التحيللز وهللي التللي  حللدث نتيجللة الظريقللة التللي يللتؼ

وأمظاء نا جة عؽ حجلؼ العيشلة، و دلسى بهمظلاء الرلدفة، واألمظلاء الشتا جلة ملؽ ردود أفعلال 
الشللاس نحللؾ أداة أو وسلليمة القيللاس ذا وللا، و دللسى أمظللاء األداة. وفللي حالللة امتيللار العيشللة 

امتيلار العيشلات التجريبيلة  بلشفس الظريقلة التلي يلتؼ بولا -أو  رلسؼ-الزابظة، مجب أن  ختار
مدللاحية( بحيللث  سثللل كللل العشاصللر بفئا وللا السختمفللة لكللل مللؽ العيشللات -طبيقيللة-حعذللؾائية

التجريبية والعيشة الزابظة بشدبة واحلدة، حتلى مستلؽ قيلاس أثلر الستييلر مؾإلؾ  الدراسلة فلي 
 السؾإؾعات التي  تظمب ذلػ. 

 مشاهج البحث العمسي/

 السحاإرة الحادمة عذرة

 



  سثيل العيشة وثبا وا  

إن مذتمة استشتاج معمؾمات مؾثؾق بوا مؽ العيشلة،  تركلز فلي  حديلد ملدى مظابقلة العيشلة    
لمسجتسع مؾإؾ  الدراسلة. وعملى اللرغؼ ملؽ اسلتحالة التهكلد برلفة قاطعلة ملؽ ذللػ..وعمى كلل 

متؾن صلحيحا حال، ف ن دراسة عيشة أو أكثر مستؽ أن  زود الباحث بسجرد  قدير لسا مستؽ أن 
بالشدبة لمسجتسع..ولذا ما مارس الباحث العشامة في جعل جسيع العيشات مسثمة لمسجتسع برؾرة 
 املة، وكللان حجسوللا ندللبيا، ولذا كانلله القياسللات دقيقلة..ف ن التقللدير مجللب أن متللؾن أقللرب مللا 

 متؾن لمحقيقة. 

ا دامل حدود معيشلة، ويقدر األحرائيؾن السحدثؾن الحجؼ السحتسل لمخظه بحداب ذلػ رياإي  
 وعمى العتس مؽ ذلػ، فيستؽ  حديد درجة الثقة التي  ؾإع في التقدير بظريقة رياإية. 

ويجب أن متؾن واإحًا إن الثقة في التقدير أو في  ظبيقات السعمؾمات والبيانات السدتخرجة   
 وا.مؽ العيشات بالشدبة لمسجتسع كم ..عشسا  ذير فق  إلى حداب احتسال صحتوا ودقت

ويعسلللد إإلحرلللائيؾن علللادة إللللى  حدلللاب قبلللؾل التقلللدير إذا كلللان هشلللاك  لللرجيا إلللد حدوثللل    
% ولن كللان ٔأي ندللبة ٔٓ ٜٜ% أو ٘، أي ندللبةٔ-ٕٓبالسرللادفة البحتللة، وذلللػ بشدللبة 

 قرار الباحث في حد ذا   معتبر قرارا  عدفيا، وغير دقي .

 يزهاالظريقة اإلحرائية و رشين البيانات حاإلستجابات( و جو

مستلؽ أن معللرف اإلحرللاء بهنلل  ذلللػ الفللر  مللؽ الدراسللات اللل ي يوللتؼ باألسللاليب الرياإللية أو   
 العسميات ال زمة لتجسيع ووصن و شغيؼ و جويز و حميل و فدير البيانات الرقسية.

ولسا كانه البحؾث بظبيعتولا كثيلرا ملا  شلتج مثلل هل   البيانلات الرقسيلة، فل ن اإلحرلاء معتبلر   
 سية لمقياس والبحث.أداة أسا

 ويتؼ ه ا بشؾعيؽ مؽ التظبيقات اإلحرائية لمبيانات وهي:  

 التحميل اإلحرائي الؾصفي-أ

 التحميل الؾصفي اإلستداللي-ب



ويوتؼ التحميل اإلحرائي الؾصفي بالؾصن الرقسي لسجتسلع معليؽ، وفلي هل   الحاللة فميدله   
هشاك نتائج مستؽ أن  شدحب عمى جساعة أمرى عؽ  ملػ التلي  ركلز عميولا الؾصلن فقل . أملا 
بالشدللبة لمتحميللل اإلحرللائي اإلسللتداللي، فوللؾ يتزللسؽ عسميللة السعايشللة والتللي سللبقه اإلشللارة 

جساعللة صللييرة  سثللل السجتسللع الكبيللر السختللارة مشلل ، عمللى أن  كللؾن الشتللائج إليوللا، أي امتيللار 
 الشوائية  قريبية ودامل حدود "مظه" محدؾب إحرائيا.

ويرى بعض اإلحرائييؽ أن الظريقة العمسية لمبحؾث التحميمية، أو الظريقة اإلحرائية  تزسؽ  
 مظؾات أربع أساسية:

 وإع الفرإيات-ٔ

 جسع البيانات-ٕ

 البيانات و رشيفوا  جويز-ٖ

  حميل البيانات-ٗ

بسللا فللي ذلللػ عرإللوا بيانيللًا و مخيرللوا، ولجللراء بعللض االمتبللارات ال زمللة لقبللؾل أو رفللض 
الفللرض. فالظريقللة اإلحرللائية إذن ال  وللتؼ بتظؾيللع البيانللات ووصللفوا و حميموللا فقلل ، ذلللػ ألن 

يتزسؽ اإلجابة عملى االسلئمة  التظبي  الدميؼ لمظريقة اإلحرائية بحانبوا الؾصفي واإلستداللي
 اآل ية:

 ما هي الحقائ  التي مجب  جسيعوا حتى  سدنا بالسعمؾمات ال زمة لججابة عمى األسئمة؟-ٔ

 كين مستؽ  جسيع ه   البيانات و شغيسوا و حميموا حتى  مقي إؾءًا عمى السذتمة.-ٕ

 دتخدمة؟ما هي الفرإية، أو الفرإيات التي  ذسموا الظريقة اإلحرائية الس-ٖ

 ما هي الشتائج التي مستؽ ان ندتخمروا مشظقيا مؽ  حميل ه   البيانات؟-ٗ

 مراجعة البيانات السجسعة

يشبيي مراجعة البيانات التي  ؼ  جسيعوا، وذلػ قبل البدء في عسمية الترشين، لمتهكد ملؽ أن   
. أو عملى األقلل هشاك إجابات عمى مختمن األسئمة التي  تزلسشوا االسلتسارات االسلتبيانية ملث 

 احتؾاء ه   االستجابات عمى ندبة معقؾلة  دسا باستخ ص نتائج ذات داللة. 



ويشبيللي التهكللد مللؽ وإللؾح الخظللؾط والكمسللات التللي دونلله بوللا اإلجابللات، وإللسان اكتسللال    
السعمؾمات، والتهكد مؽ صحة البيانات السعظاة، بحيث ال  كلؾن معمؾملات مزلممة. وذللػ لمتهكلد 

إلجابللات وانتغاموللا. هلل ا مللع  ؾحيللد طريقللة  دللجيل البيانللات فزلل  عللؽ القيللام مللؽ صللدق ا
بالعسميللات الحدللابية الزللرورية لترللحيا اإلجابللات بالرللؾرة السشاسللبة، وادمالوللا فللي التحميللل 

 بظريقة مؾحدة.

  رشين البيانات

حديلدها،  رشين البيانات هؾ جزء مؽ التخظي  العام لمبحث، والل ي يبلدأ ببملؾرة السذلتمة و    
ثؼ انلؾا  الدراسلة ومدلتؾاها ومشوجولا، وأدوات  جسيلع البيانلات و رلشيفوا و حميمولا و فدليرها، 
أي أن وإلع الفلرض نفدل  ملؽ البداملة، أو الدللؤال الل ي سليجيب عميل  الباحلث ملؽ شللهن  ان 

 مذير إلى أنؾا  الترشين ال ي مستؽ ا باع .

إن الوللدف مللؽ الترللشين هللؾ  جسيللع البيانللات الستذللابوة مللع بعزللوا، و ر يبوللا فللي فئللات   
ومفردات متذابوة. وهشاك بعض الس حغلات التلي يشبيلي أن مامل ها الباحلث فلي اعتبلار ، ذللػ 
أن  عشد الترشين لمبيانات الكيفية والبيانات الكسية السجسعة. وهل   الس حغلات مستلؽ اعتبارهلا 

 لمباحث يؾاج  بوا مختمن السذت ت في عسمية الترشين. مجرد أهداف

 عسمية الترميز و فريغ البيانات:

ويقرد بوا عسمية استبدال اإلستجابات الؾصفية برملؾز رقسيلة  دلول عسميلة  فريلغ البيانلات   
 و جسيعوا في مجسؾعات متذابوة لفحروا بظريقة مشتغسة.

 التثقيب والفرز والتبؾيب:

ء أرقللام لججابللات السختمفللة أو  رميزهللا، وكللل مدللتجيب  كللؾن للل  بظاقلللة ويللتؼ ذلللػ باعظللا  
 مشفرمة، ثؼ  ثقب األرقام التي  دل عمى إجابا   لسختمن األسئمة عمى ه   البظاقة.  

 امتبار الفرإيات: 

هشاك طريقة مفزمة لدى كثير مؽ الباحثيؽ المتبار الشتيجة أو الفرض السبشي عملى البيانلات   
الكسية، وهي طريقة الفرض الرفري. وه ا السدمل اإلحرائي التحميمي، يتظمب أواًل والسعمؾمات 

 وإع فرض  جريبي لذرح السعمؾمات والبيانات.. 



 

 

 مشاهج البحث العمسي..

 الساحاإرة الثانية عذرة

 مرادر ومراجع البحث

مسر الباحث العمسي بسرحمة موسة قبل وم ل البحث وهي مرحمة القراءة والكتابة لسا يتعم      
بالعديلللد ملللؽ السفلللاهيؼ والتعريفلللات، والتظلللرق لخمفيلللة الشغريلللة أو اإلطلللار الشغلللري والدراسلللات 
الدلللابقة، واألدبيلللات ذات الع قلللة بستييلللرات بحثللل  أو الغلللاهرة السلللراد دراسلللتوا، فيبلللدأ بجسلللع 

مؾمات ملؽ مرلادر ومراجلع شلتى، واإلطل   عميولا، وفوسولا، والتركيلز عملى ملا يولؼ بحثل  السع
فيوا و حديد  ليرض اإلستفادة مشوا في دراست  الحالية. وال بد أن مهم  الباحث بشغلر االعتبلار 
قيسللة  مللػ السرللادر والسراجللع مللؽ الشاحيللة العمسيللة، ومللدى مرللداقيتوا والثقللة فللي محتؾيا وللا. 

 نقرأ قابل لمتردي ، أو الثقة بسردر .  فميس كل ما

و عللد هلل   السرحمللة مللؽ أدق السراحللل فللي عسميللة البحللث، حيللث أنلل  متللى انتوللى الباحللث مللؽ   
التفكير في مؾإؾ  البحث، واالستقرار عمي ، وقيؼ السرادر التي سليقرؤها، ودرجلة  ستشل  ملؽ 

إللى مرحملة جسلع السعمؾملات االستفادة مشوا، وطريقة الؾصلؾل إليولا، سلار بعلد ذللػ فلي بحثل  
والسقرؾد بجسع السادة العمسية، هلؾ حرلرها بعلد إمجادهلا ملؽ  .باعتبارها أساسا لمبحث العمسي

مشابعوللللا، والستعمقللللة بسؾإللللؾ  البحللللث، مللللؽ ملللل ل البللللدء بالسرللللادر والسراجللللع العامللللة، ثللللؼ 
ح البحلث الستخررة والحديثة. كسا و كسؽ أهسيلة اسلتجسا  السلادة العمسيلة، فلي كلؾن أن نجلا

العمسيللة واكتدللاب  القيسللة العمسيللة، رهلليؽ بقللؾة السرللادر والسراجللع والؾثللائ  السؾثؾقللة والجدمللة، 
 التي  ؼ االعتساد عميوا في انجاز البحث.

ومللؽ السعللروف أن مرللادر البحللث قللد  شؾعلله بفزللل التقللدم التكشؾلللؾجي، ففزللً  عللؽ الكتللب   
والسج ت العمسية وغيرها، مستؽ الحرؾل عميولا ملؽ مل ل السؾاقلع العمسيلة السعتسلدة الستلؾافرة 

وأمام التشؾ  والتعدد ال ي  ذود  مشلابع السلادة عمى شبتة األنترنه وغيرها، مستؽ البحث فيوا، 
ة، قد  غور صعؾبات جسة أمام الباحث، فقلد مجلد نفدل  أملام اسلتحالة الحرلؾل عميولا، العمسي

مسللا مخملل  فللي ذهشلل  شللعؾرا باإلحبللاط ب متانيللة اإلحاطللة بسعغللؼ السرللادر والسراجللع السللؤطرة 



لمسؾإللؾ  اللل ي سلليعالج ، فهحيانللُا مرللعب الحرللؾل عمللى السرللادر األساسللية، أو ال يتللؾافر 
مسلا ييدلر الحرلؾل السرلادر، ويقملل  رق لمغلاهرة السلراد دراسلتوامردر معيؽ مداعد في التظ

 و قدؼ السراجع والسعمؾمات إلى قدسيؽ:مؽ الجود والتكمفة السادمة لمحرؾل عمى السعمؾمات. 

 

 :أوال: السرادر والسراجع الرئيدية

علادة نحرلل عمللى السعلارف والسعمؾملات مللؽ الكتلب. والكتللب نؾعلان، كتلب  قللرأ بهكسمولا إمللا    
لتحريل ما فيوا مؽ معمؾمات، أو لمترويا  واإلقشلا ، كالرواملات والقرلص، أو الكتلاب العلادي 
اللل ي معللالج مؾإللؾعًا أو عللدة مؾإللؾعات مترابظللة.. وكتللب يرجللع إليوللا بقرللد الحرللؾل عمللى 

" وكلل لػ السرللادر بهنؾاعوللا. Referencesمعمؾمللات، أو حقللائ  محللددة وهلل   هللي السراجللع "
ميس الميؾيللة والسؾسللؾعات، والللدوريات، دليللل األسللساء والكتللب، مرللادر ومثللال السراجللع القللؾا

التللراجؼ، الكتللب الدللشؾية لمرسللائل الجامعيللة، وكتللب الحقللائ ، وكتللب عللؽ األمللاكؽ، وعللؽ إنللاس 
معيشليؽ، ودوائللر السعللارف، ومراجلع السؾإللؾعات الستخررللة، وغيرهلا.. فسللا محتؾيلل  القللامؾس 

جلع إليل  لمبحلث علؽ معمؾملة محلددة. أملا السرلادر فسختملن مثً  ال مقرأ مؽ أول  آلمر ، بل ير 
السؤلفلات والكتللب التلي محرللل الباحللث مشولا عمللى السعمؾملة بذللتل جزئللي أو كملي. للل لػ  قدللؼ 

 السرادر إلى نؾعيؽ: 

السرادر األولية:  وهي التي  شاوله السؾإؾ  السراد البحث فيل  برلؾرة مباشلرة، ونحرلل  -ٔ
مؽ مردرها األصمي. فليستؽ أن  كلؾن السرلادر األصلمية كتبلًا، أو مشوا عمى السعمؾمة مباشرة 

 أشخاصًا قد شودوا الغاهرة، أو درسؾها. 

السرادر الثانؾية:  وهلي التلي  شقلل لشلا السعمؾملة  الغلاهرة علؽ السرلدر األصلمي األوللي،  -ٕ
فشحرللل مشوللا عميوللا برللؾرة غيللر مباشللرة. مثللال ذلللػ مللا يشقللل عللؽ السؤلفللات فللي الرسللائل 

ألطاريا الجامعية، أو أقؾال مشقؾلة عؽ أشخاص بؾاسظة آمريؽ.. كسا قد يتظمب مؽ الباحث وا
االعتساد عمى بعض الؾسائل السيدانية، فلي انجلاز بحثل ، وهل   الؾسلائل كثيلرة ومتشؾعلة، مله ي 
عمى رأسوا السقابمة واالستسارة االستبيان. ويفزل عادة أن يتزسؽ البحث مرادر أولية، ولكؽ 

مؽ أن يتزسؽ مزيجًا مؽ السراجع والسرادر األولية والثانؾية، ماصلة عشلدما ال  تلؾافر  ال بهس
 في كل األحؾال مرادر أوليلة، فيعلؾد الباحلث العتسلاد السرلادر الثانؾيلة ماصلة السؾثلؾق بولا.

 ويستؽ  حديد أنؾا  السراجع كاآل ي:  



 : السراجع العامة-أ

مقرد بالسراجع العاملة، كلل ملا كتلب علؽ مؾإلؾ  البحلث، فلي مؤلفلات عاملة، ومظبؾعلات     
متشؾعة، وعادة ما يتؼ االنظ ق مشوا لمؾصؾل إللى مراجلع أكثلر دقلة و خررلا فلي السؾإلؾ ، 
ألن السراجع العامة ال  عالج السؾإؾعات التي  حتؾي عميولا بذلتل دقيل ، ولكشولا  سلد الباحلث 

لة ويدللر، دون االإللظرار إلللى قراء وللا مللؽ بللدايتوا ألمرهللا، بللل متفللي مجللرد بالسعمؾمللات بدللوؾ 
قراءة بعض الرفحات السعدودة الستزسشة بالسرجع العام عؽ السؾإؾ ، سؾاء في الستؽ أو ملا 

 . ؼ  زسيش  في الوامش، ولسعرفة مدى احتؾائوا لسؾإؾ  البحث، متفي قراءة فورس الكتاب

 : السراجع الستخررة -ب

عبللارة عللؽ مؤلفللات،  تزللسؽ معمؾمللات واسللعة، ورؤى شللاممة، و فريعللات دقيقللة،  فيللد هللي    
الباحلث بذلتل كبيللر فلي انجلاز مؾإللؾ  بحثل  و ظعيسلل  بالسعمؾملات، واألفكلار التللي لولا ع قللة 

و تسثللل السراجللع الخاصللة فللي كللل مللؽ الرسللائل  البحللث. مباشللرة، أو غيللر مباشللرة بسؾإللؾ 
الستخررة، انظ قا مؽ أن ه   السؤلفات  حتؾي عمى دراسة  واألطروحات الجامعية، ثؼ الكتب

دقيقة في مجال بحثوا، مسا يرقى بوا إلى درجة السؤلفات السؾثؾق بوا التي لولا أهسيلة ماصلة 
 بالشدبة لمبحث العمسي.

  :الدوريات -ج

مقرد بالدوريات مختمن صلؾر الشذلر العمسلي، التلي  رلدر برلؾرة دوريلة، سلؾاء أكلان ذللػ   
أسللبؾعيا، أو نرللن شللوري، أم شللوريا، أم كللل شللوريؽ، أو ثلل ث أشللور، أو أربعللة، أو نرللن 

فالدوريات العمسية، السعروفلة، أصلبحه كثيلرة جلدا، إللى درجلة مرلعب معولا  .سشؾي، أو سشؾيا
ئات الدوريات الجديدة،  ردر سشؾيا في شتى أرجاء العلالؼ، ولل لػ حرر عددها، وماصة أن م

فولي  علد أهلؼ جلزء ملؽ مرلادر السعمؾملات، ألنولا  شذلر أحلدث ملا وصلمه إليل  األبحلاث، كسلا 
 تابع أمبار التظؾرات العمسية، وفيوا  شذر أحدث السقلاالت، فلي مختملن السؾإلؾعات، ويشبيلي 

مؾإلؾ  البحلث، وملا مجلد  الباحلث ملؽ معمؾملات فلي هشا االهتسام بالدوريات الستخررلة فلي 
ذلػ أن البحث العمسي، سلؾاء ا خل  شلتل  .ه   الدوريات، قد ال مجد  في مرادر ومراجع أمرى 

أطروحة، أو رسالة، أو  قريلر مخزلع لعلدة شلروط ولجلراءات، قبلل والد ل ، إذ ال يلرى الشلؾر إال 
ختص، وبعد  حتيؼ أكادمسي، ومشاقذة بعد إشراف قد يدوم عدة سشؾات مؽ قبل أستاذ مذرف م

عمشية، مؽ عدة أسا  ة مذوؾد لوؼ بالحشكة والكفاءة العمسية واالمتراص فلي مؾإلؾ  البحلث 
  محل السشاقذة.



وأهلللؼ ملللا  حتؾيللل  اللللدوريات، السقلللاالت، التلللي  كتدلللب الؾصلللن العمسلللي بشذلللرها فلللي هللل      
ذللرها مجلل ت قانؾنيللة عمسيةللل قللد الللدوريات، أو السجلل ت العمسيللة الستخررللة، كتمللػ التللي  ش

 ردر سشؾيا، أو فرميا، وهي متعددة األنؾا  والميا ل و ملػ التلي  رلدرها مراكلز البحلث العمسلي 
والجامعات، والكميات، والسعاهد، والجسعيلات السوشيلة، ذات التخرلص العمسلي، أو  ملػ الرلادرة 

السقالللة عمللى عللؽ شللخص، أو مجسؾعللة مللؽ األشللخاص مللؽ ذوي االمترللاص، وللل لػ  كللؾن 
مدتؾى عمسي جيد، ما دامه  خزع لمسقاييس، والسعايير العمسية السحددة مدبقا، في الدوريلة 

 التي  تؾلى الشذر. 

 كيفية كتابة السرادر والسراجع في البحث :

هشالػ صيغ معيشة لكتابة السرادر التي معتسدها الباحلث بسختملن أنؾاعولا، فل   ؾجلد طريقلة   
سوللؼ أن يراعللى فللي كتابللة السرللادر أن  كتللب بذللتل صللحيا، وبتفاصلليل أو صلليية محللددة، وال

موسة  فيد في سوؾلة العؾدة إليوا ومراجعتوا لمقاريء. ذلػ في أن متتب أسؼ السؤللن الؾاإلا 
كسا مؾجؾد عمى الكتاب أو السؤللن، وسلشة اإلصلدار، وعشلؾان السؤللن، وجولة اإلصلدار أو دار 

السرللدر مشذللؾر أو غيللر مشذللؾر فللي مجمللة، و حديللد  الظباعللة والشذللر، و حديللد مللا إذا كللان
 الرفحات التي نذر فيوا. 

ويتتللب السرللدر بامترللار فللي مللتؽ البحللث فللي نوامللة كللل فقللرة أملل ت مشلل ، ويتزللسؽ اإلسللؼ   
( ويتتلب السرلدر بتلل بتفاصليل أكثلر ٓٙ، صٜٜٛٔاألمير والدلشة والرلفحة. مثلل ح جلابر، 

في قائسة السرادر عشد  ؾافرهلا مل كؾرة عملى غل ف السؤللن. ويراعلى فلي كتابلة السرلادر فلي 
بحدلب التدمدلل األبجلدي لتسلساء. أملا الرليية الستداوللة فلي كتابلة القائسة األميرة أن  كتب 

فوي فلي أن متتلب المقلب أو اإلسلؼ األميلر لمسؤللن، ثلؼ األسلؼ االول، فدلشة  السراجع والسرادر
اإلصدار، ثؼ العشؾان الكامل لمكتاب أو الرسلالة أو األطروحلة، ثلؼ رقلؼ الظبعلة إن ذكلرت، فجولة 

 رسالة أو اطروحة ي كر إن كانه مشذؾرة ، وجوة الشذر.  أو دار الشذر. وفي حالة كؾن 

أما إذا كان السَؤلن مشذؾر فلي مجملة عمسيلة محتسلة، فيل كر اسلؼ السجملة، والرلفحات التلي   
محتموللا السشذللؾر فللي السجمللة. وفللي حالللة وجللؾد أكثللر مؤلللن، يلل كر االسللؼ االول الرئيدللي فللي 

الرئيدلي وملؽ بعلد أسلساء اآلملريؽ بلشفس  التدمدل عمى الكتلاب وملؽ بعلد اآلملريؽ. أو األسلؼ
الظريقللة، وكلل لػ يلل كر اسللؼ الستللرجؼ فللي حالللة متللؾن الكتللاب أجشبللي متللرجؼ بعللد ذكللر عشللؾان 

 وأمثمة عمى كيفية كتابة السرادر: السَؤلن.



 مرر. -القاهرة-. دار السعارفالظفؾلة والسراهقة( ٜٜٛٔزهران، حامد عبد الد م ح-

الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقتهما بالتىافق النفسي ( 8991سفيان، نبيل صالح )-

. ألروحدة ككتدىهاغ ريدر عنةدىهل. الةاعزدة واالجتماعي لدىي لببدة عبدم الدنف  فدي جاعزدة  زد 

 كبية التربية.-المستنصرية

،  23الزدددىك  سبسدددبة عدددالم المزرفدددة،(  رنىلىجيدددا السدددبىا ا.نسددداني. 8911سدددرينر، ف.   )-

   رجمة عبى القاكه يىسف ودمحم هجا الىهيني، الرىيت.

 

 ، أ، 33، عدد عةبددة كهاسددا . المنظىعددة القيميددة ا.سددالعية( 8991) القيسددي، عددروان هبددرا يم-

 ، الةاعزة االهكنية، 46العدد 

 

. الظبعلللة األوللللى، دار الشوزلللة مشلللاهج البحلللث فلللي عملللؼ اللللشفس( ٕٔٓٓالسميجلللي، حمسلللي ح-
 لبشان-بيروت العربية،

( المسؤولية االجتماعية وعالقتها بالقيم لىي الةباف 8991عتىلي، عباس هبرا يم )- -

المؤ مر السنىي الساكس لزبم النف  في عصر، الةمزية المصرية لبىهاسا  الةاعزي. 

 باالشتراا عع قسم عبم النف  التزبيمي، يناير. النفسية،

 

 رجمة عحمىك عىض هللا سالم الطبعة األولى، . نظريا  النمى( : 3111. )عيببر، با ريةيا  ـ -

 األهكن.-وآخران،، كاه الفرر
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 الجداول والرسؾم البيانية:

إن  ؾإيا نتائج البحث ال معتسد عمى الذرح لتفاصيل ه   الشتلائج فحدلب، بلل يتظملب عرإلًا 
لمبيانللات اإلحرللائية التللي  ؾصللل إليوللا بالظريقللة التللي اسللتعسموا الباحللث قبللل التفدللير، وهللي 

 متشؾعة بحدب طبيعة ونؾ  البيانات التي محرل عميوا الباحث.

 الجداول التكراري -ٔ



االستجابات، أو التكرارات للشفس الدرجلة التلي محرلل عميولا أفلراد العيشلة ويبيؽ في   كرارات 
عمى أداة استظ عية، أو امتبار. مثال ذلػ في حالة وجؾد درجات متررة المتبار  حريمي 

 فيتؾن  ر يب الجدول كاآل ي:  ٕٓلمظمبة عددهؼ 

 

 العدد  كرار الدرجة  الدرجة
٘ٓ ٔٔٔٔ ٘ 
ٙٓ ٔٔٔ ٖ 
ٚٓ ٔٔٔٔ ٘ 
ٚ٘ ٔٔ ٕ 
ٛٓ ٔٔ ٕ 
ٛ٘ ٔٔٔ ٖ 

     

وفي بعض الدراسات اإلحرائية قد متؾن كافيًا كتابة الشتائج في جدول  كراري بو   الظريقة.   
 .مستششا استخدام الرسؼ البياني  في حاالت أمرى قد نحتاج الى  ؾإيا أكثر مؽ ه ا، عشدئ 

  الرسؾم البيانية -2

الرسللؼ البيللاني هللؾ طريقللة لتؾإلليا نتللائج الدراسللة اإلحرللائية بيانيللا. هشللاك العديللد مللؽ أنللؾا  
 الرسؾم البيانية، وأكثرها شيؾعا : 

 الرسؼ البياني العسؾدي -أ

ويبليؽ مدلتؾيات  عشدما متؾن لديشا جدول  كراري متتسل مؽ الدول إنذاء رسلؼ بيلاني عسلؾدي
  .كل مؽ التكرارات عمى حدة،  فيتبيؽ لشا الفروق بيشوا ولرالا مؽ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الرسؼ البياني الذريظي -ب

هشاك العديد مؽ أوج  الذب  بيؽ الرسؼ البياني العسؾدي و الرسؼ البياني الذريظي، ولكؽ عمى 
أمرى بدال مؽ األعلداد باإلإلافة لمرسؼ البياني الذريظي عادة ما ُ عرض أشياء  السحؾر األفقي

 .ل لػ شرائظ  أعرض مؽ أعسدة الرسؼ البياني العسؾدي

 الرسؼ البياني الخظي -ج

الرسؼ البياني الخظي غالبا ما مدتخدم في عرض األشياء التي  تيير مع الزمؽ. عشلد إنذلاء   
 له ي كلل  رسؼ بياني مظي نزع أوال ع ملة لكلل نقظلة ثلؼ نرسلؼ مظلؾط بليؽ هل   الشقلاط التلي

كللالتيير فللي سللاعات  عللدد سللاعات القللراءة، والتييللر فللي  .مشوللا  مللؾ األمللرى فللي  دمدللل زمشللي
 مدتؾيات التحريل الدراسي م ل فترة زمشية محددة. وكسا في السثال



 

 رسؼ البياني الدائري  -د

ويعتبر هل ا الرسلؼ ذا اهسيلة ماصلة عشلدما يريلد الباحلث إعولار أجلزاء أو أقدلام ملؽ الحجلؼ    
حجللؼ احجللام عيشللات الظمبللة بحدللب مثللل بيللان  .الكمللي، فيتششللا اسللتخدام الرسللؼ البيللاني الللدائري 

 للؾزيعوؼ عمللى الكميللات، وندللبة كللل مللشوؼ. فيللتؼ رسللؼ دائللرة، و قدللؼ إلللى أجللزاء، كللل جللزء مهملل  
ؾذة ملللللللللللؽ كلللللللللللل كميلللللللللللة. وكسلللللللللللا فندلللللللللللبة العيشلللللللللللة السلللللللللللهممدلللللللللللاحة بحدلللللللللللب 
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