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 :ملخص املطبوعة
 وصف املقياس: -1
مرتكـــــز حمـــــوري ي ابهتمـــــاث الكثـــــري مـــــن املثقفـــــ  والرتبـــــوي   ابعتبـــــار  موضـــــوعا  ح ـــــ   ميثـــــل البحـــــث العلمـــــي  

ــوحل إئ احلقــــــائق العلميــــــة   ــد أو قــــــوان  أو ن ــــــر ت علميــــــة كجــــــوهر للوصــــ للعلــــــوث  ووضــــــعها   إاــــــار قواعــــ
ــة البحــــــث العلمــــــي علــــــم مــــــد البــــــاحث  املبتــــــدئ  واــــــال  املرحلــــــة ا امعيــــــة  بــــــاد   ويركــــــز مقيــــــاح منهجيــــ

مشــــــاريع البحــــــوث  حيــــــث يقــــــدث اــــــم تعريفــــــات مبســــــطة للمصــــــطلحات واألدوات  إجــــــراو البحــــــوث وإعــــــداد
 .والوسائل املستخدمة   البحث العلمي

 حمتوى املادة التعليمية: -2
ــة  حتتـــــــوي  ــاد  التعليميـــــ ــة  املـــــ ــاليب التفكـــــــري العلمـــــــي علـــــــم هـــــ ــا تتطـــــــر  إئ   أســـــ ــاهيماملكمـــــ ــية فـــــ  األساســـــ

وفـــــــق منـــــــاهج علميـــــــة هادفـــــــة ودقيقـــــــة ومن مـــــــة  والطريقـــــــة العلميـــــــة   البحـــــــث   لبحـــــــث العلمـــــــياباخلاصـــــــة 
اـــــــــــر  عـــــــــــرض البيـــــــــــاانت واـــــــــــر  التحليـــــــــــل و  )املتداولـــــــــــة   العلمـــــــــــي وعـــــــــــرض أســـــــــــاليب وأدوات البحـــــــــــث

إضـــــــافة  إئ التعريـــــــب بقواعـــــــد الكتابـــــــة   وكيفيـــــــة مناقشـــــــة النتـــــــائج وربطهـــــــا ابلدراســـــــات الســـــــابقة  املســـــــتخدث
   أحباث الرتبية البدنية والر ضية.وتوثيق املصادر  العلمية

 :وخمرجاته قياسأهداف امل -3
 : اهلدف العام:أوالا 
 فــــــاهيم البحــــــث العلمــــــي واخللفيــــــة الفكريــــــة لــــــب ابملعــــــارف املتعلقــــــة اتزويــــــد الطإئ  قيــــــاحيهـــــدف هــــــةا امل 

ــة لد ــة العلميــــ ــور  العقليــــ ــم  وبلــــ ــه املرتبطــــــة ابلعلــــ ــا يــــ ــائل العلميــــــة عــــــن غريهــــ ــرز املســــ ــه مــــــن فــــ ــاب ومتكينــــ  هوإكســــ
 .ا يد  ةث العلميو كتابة البحعلم   ا  قادر  النواحي الفنية واملهارات البحثية اليت جتعله
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 : األهداف اخلاصة:اثنياا 
  الطالب من امتالك املعارف التالية: متكتتمثل    

 القراو  والنقد البناو املبين علم املوضوعية والتفكري العلمي. .1
 اختبار املشكلة البحثية وحتديد أهدافها وصياغة فرضياهتا. .2
 .السابقة كيفية إجراو مراجعة لألد  الرتبوي والدراسات  .3
 .  ميدان الرتبية البدنية والر ضيةطبيعة الدراسة لاستخداث املناهج العلمية املناسبة  .4
 حتديد جمتمع الدراسة وار  اختبار العينات. .5
 حتديد وسيلة مجع البياانت املناسبة لطبيعة الدراسة والشروط الواجب توافرها   هة  األدا . .6
 بعض األساليب اإلحصائية املستخدمة   أحباث الرتبية الر ضية. .7
 ات والتوصيات.نتاجاالستكتابة و   مناقشة النتائجو وحتليل كيفية عرض  .8
 الطر  املستخدمة   التوثيق. .9
 .مهارات الكتابة العلميةوفق  تابة تقرير البحثك .10
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 مقدمة:
ــبط لالبحــــث العلمــــيل اب امعــــ ل  ــد ارتــ ــا  ةقــ ــم األقــــل مــ ــا أو علــ ــة ومنطلقهــ ــز احلقيقــ ــا مركــ ــا   ألاــ ــا  وثيقــ ارتبااــ

ــ  النخبــــــة  هتــــــدف إئ نشــــــر العلــــــوث  يفــــــرتض أن يكــــــون  فا امعــــــة مــــــوان العلــــــم واملعــــــارف والبحــــــث  ومنشــــ
وتطويرهـــــا دومـــــا   وتكـــــوين البـــــاحث  الـــــةين يتميـــــزون  واهـــــب خاصـــــة  وقـــــدرات متنوعـــــة متكـــــنهم مـــــن العمـــــل 

قــــــــائق العلميــــــــة  الــــــــيت تســــــــتخدث   تنميــــــــة أواــــــــاام  وإ ــــــــاد احللــــــــوحل ملشــــــــكالت   الكتشــــــــاف احلالــــــــد و  
 جمتمعاهتم  كما ميكن أن تستفيد منها اإلنسانية عموما .

التعلـــــــــيم ا ـــــــــامعي ال يكتفـــــــــي بتلقـــــــــ  املعلومـــــــــات املعرفيـــــــــة  مـــــــــن دون  ليـــــــــات منهجيـــــــــة أو ضـــــــــوابط إن  
وروح النقــــــد  وحتثــــــه  االاـــــالععقليـــــة  بــــــل هـــــو مرحلــــــة عاليـــــة مــــــن التعلــــــيم تثـــــري   الطالــــــب ا ـــــامعي حــــــب 

علــــــم الـــــــب احلقيقــــــة أينمـــــــا وجـــــــدت  وتغــــــرح   نفســـــــه الرغبـــــــة   البحــــــث واملوضـــــــوعية   الـــــــرأي  إئ أن 
 صري الطالب ابحثا  متميزا   له  را   وأحكامه  وهي أمسم غا ت ا امعة.ي

إن البحــــــــث العلمــــــــي هــــــــو نشــــــــاط إنســــــــا  يتســــــــم  تبــــــــاع قواعــــــــد واضــــــــحة ومن مــــــــة ويهــــــــدف إئ حــــــــل  
ــن صـــــحة نتـــــائج توصـــــلت إليهـــــا  ــية أو التحقـــــق مـــ ــحي  فرضـــ ــ  أو تصـــ ــع معـــ ــن وضـــ ــكلة أو استقصـــــاو عـــ مشـــ

ــابقة  واالســـــــتفاد  مـــــــن الدرا ــار أن املعرفـــــــة مرتاكمـــــــة  وأن يبـــــــدأ مـــــــن دراســـــــة ســـــ ــابقة  علـــــــم اعتبـــــ ســـــــات الســـــ
 حيث انتهم إليه اآلخرون.

ــم   إن  ــه اريــــــق العلــــ ــامعي  إ  تضــــــيو لــــ ــوين الطالــــــب ا ــــ ــة تكــــ ــر الكبــــــري   كيفيــــ ــة األثــــ ــة العلميــــ للمنهجيــــ
ــه املـــــؤازر  لكـــــل  ــه   مســـــريته ا امعيـــــة  وتصـــــري مفاحتـــ ــبيل البحـــــث األكـــــادميي الـــــةي ســـــيقوث بـــ وهتديـــــه إئ ســـ

ــم ــا اســــتغلق مــــن العلــ ا  ابملعــــ  الصــــحي  إالا   وال مــ ــ  ــت الدرايكــــون البحــــًث علميــ د  ســــة موضــــوعيه جمــــر  إ ا كانــ
ــرات  طــــــوات و  ــاهج وأصــــــوحل وقواعــــــد  ومــــ ــق أســــــس  ومنــــ ــز  ألــــــزت وفــــ ــة والتحيــــ ــل  بعيــــــد  عــــــن املبالغــــ مراحــــ

 ها.بدأت  شكلة وانتهت حبل 
ــاوت  مــــــنو   ــا جــــ ــر  هنــــ ــة املختصــــ ــة  املطبوعــــ ــيهــــ ــعها بــــــ  أيــــــدي    والــــــيت  منهجيــــــة البحــــــث العلمــــ نضــــ

  رحـــــا  البتنـــــا وقـــــد تنـــــازعتهم كتـــــب املنهجيـــــة العلميـــــة  ومـــــا هـــــي إال مر ـــــد اـــــم   كيفيـــــة إلـــــاز حبـــــوثهم 
 ا امعة.
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ألولا الفصل  

 مدخل ألساليب التفكري العلمي
   مفهوم التفكري العلمي -

   البحث العلمي -

 وظائف وأهداف العلم  -
 البحث العلمي تعريف  -
 العلمي  البحثأنواع  -
 العلمي  البحثأنواع  -
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 :متهيد
يقصد ابلتفكـري العلمـي   لـل النـوع مـن التفكـري املـن م الـةي ميكـن أن يسـتخدمه الفـرد   حياتـه اليوميـة أو  

العلمــي أصــوله   وللتفكــري أو   عالقتــه مــع العــا  ا ــيط بــه مــن اجــل معا ــة املشــاكل   النشــاط الــةي يبةلــه
من االلتزاث أبسس من مة للتفكري من اجـل الوصـوحل إئ نتـائج ميكـن االعتمـاد  يتطلب قدرا  وقواعد  ومناهجه  و 

 .عليها
 التفكري العلمي: مفهوم -1

لتوصـل ل أساسـا   ةنه التفكري املن م الـةي يتخـ أحيث   يعترب التفكري العلمي نقطة البداية ألي تقدث حضاري 
وسالمة التفكري واستقامة األسلو    نقل األفكار واملالح ـات والنتـائج  وهو ينم عن وضوح الر    املعرفةإئ 

مــن املفكــر أو الباحــث إئ القــار  واملطبــق واملســتفيد  وقــد يــري الــبعض أن هــة  هــي مهمــة علــم املنطــق الــةي 
ــتنباط التفكــــري العلمــــي  ومناهجــــه مــــن أجــــل تنميــــة مهــــارات الب قــــوان   يبحــــث  احــــث   القــــدر  علــــم االســ

 . واالستقراو واملوضوعية   حكمه علم األمور وتقييمها
 املنطق والتفكري العلمي:   -1-1
والتفكــري العلمــي بعضــهما بــبعض ملــا بينهمــا مــن تقــار   فــاملنطق هــو العلــم الــةي املنطــق خل اكثــريا مــا يتــد 

  احلكــم علــم األمــور وإســناد األســبا  إئ مســبباهتا  ااســتخدمه القــدماو مــن أمثــاحل أرســطو وأفالاــون وغريمهــ 
وقــد عرفــه ابــن ســينا أبنــه  لــة   و لــل مــن أجــل اســتخالني القــوان  والقواعــد العامــة الــيت نتبعهــا بتفكــريان العلمــي

م إمنـا هـو      اـةا فانـه ميكـن القـوحل أبن التفكـري العلمـي املـنمن اخلط  فيما نتصور أن نصد  به الةهن عصمت
قد عـرف جـون ديـوي املنطـق قة تفكري منطقي يتعلق ابألمور اليت ختضع إئ التجربة أو استخداث احلواح  و احلقي
 ل.أنه درح العالقة الكائنة ب  القضا   كعالقيت اإلثبات والنفي  التداخل ا زئي وما إئ  لل ل :بقوله
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 :العلميالبحث  -2
 .املصطلحات  عن بقيه ومتييز  العلم  مفهوث  رح األمر منا يتطلب املفهوث هةا لشرح 
 :العلم -2-1
 الـيت القـوان  ومجلـة احلسـية  ابألدلة املعارف املؤيد  جمموعة علم للداللة هةا عصران   علم كلمة تستخدث 

 جمموعـة للداللـة علـم تسـتخدث الثابتـة  وقـد القـوان  تلل  علم مؤسسا تعليال حوادث الطبيعة لتعليل اكتشفت
 .البيولوجيا أو الكيمياو كالفيز و أو معينة  خصائص اا املعارف من
 هـو مـا علـم الشـيو إدراك تعـين اللغة   " علم " كلمة أن لد واالصطالح  اللغة   تعريفه إئ رجعنا وإ ا 

 .كامل إدراك ألنه ا هل  ضد والعلم واملعرفة  وهو اليق  حقيقته  علم أي عليه 
 ومناهج البحث اليت تزخر هبا املؤلفات العلميةل. والن ر ت  والوقائع احلقائق مجلة"فهو:  االصطالح   وأما
املعرفــة املنســقة الــيت تنشــ  عــن املالح ــة والدراســة والتجريــب  والــيت ": -كمــا جــاو   قــاموح وبســرت-أو هــو  

 ".تقوث بغرض حتديد ابيعة وأصوحل وأسس ما تتم دراسته
أبنــه: ل...  لــل الفــرع مــن الدراســة  الــةي يتعلــق  ســد مــرتابط  1974وجــاو تعريفــه   قــاموح أكســفورد لعــاث 

مـن احلقــائق الثابتــة املصــنفة  والــيت حتكمهــا قــوان  عامــة  تســتخدث اــر  ومنــاهج موثــو  هبــا الكتشــاف احلقــائق 
  ا ديد    نطا  الدراسة ل.

: هـو النشـاط الـةي  صـل بـه اإلنسـان "نسـان   العـا  احلـديث أبنـهوقد عرفـه جوليـان هكسـلي   كتابـه اإل 
  ".علم قدر كبري من املعرفة حلقائق الطبيعة وكيفية السيطر  عليها

جزو من املعرفـة  يتضـمن احلقـائق "وتدور جل حماوالت حتديد مفهوث العلم وتعريفه حوحل حقيقة أن العلم هو  
مــات الثابتــة واملنســقة واملصــنفة  والطــر  واملنــاهج العمليــة املوثــو  هبــا ملعرفــة واملبــاد  والقــوان  والن ــر ت واملعلو 

 ".واكتشاف احلقيقة بصور  قااعة يقينية
وليتض  لنا مع  العلم أكثر  علينا أن منيز  عـن غـري  مـن املصـطلحات واملفـاهيم املشـاهبة لـه واللصـيقة بـه     

 .وكةا حتديد وبيان أهدافه ووظائفه .وغريها من املصطلحات  ...املعرفة  الثقافة  الفن :غالب األحيان مثل
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 :املعرفة -2-2
تعين املعرفة   أبسط معانيهـا تصـورا  عقليـا  إلدراك كنـه الشـيو بعـد أن كـان غائبـا  وتتضـمن املعرفـة املـدركات  

اإلنسانية أثر تراكمات فكرية عرب األبعـاد الزمانيـة واملكانيـة واحلضـارية والعلميـة  أو بعبـار  أخـري املعرفـة هـي كـل 
الــيت اســتطاع اإلنســان أن  معهــا عــرب التــاري   حبواســه   لــل الرصــيد الواســع والضــخم مــن املعلومــات واملعــارف

 هي: وفكر   وهي تنقسم إئ ثالثة أقساث 
وتكون بواسطة املالح ات البسيطة واملبا ر  والعفوية  عن اريق حواح اإلنسان املعروفة   :املعرفة احلسية ( أ

و لـــل دون إدراك للعالقـــات اخل  ...مثـــل تعاقـــب الليـــل والنهـــار  الـــوع الشـــمس وغروهبـــا  هتااـــل األمطـــار
 .القائمة ب  هة  ال واهر الطبيعية وأسباهبا

وهي جمموع املعارف واملعلومات اليت يتحصل عليها اإلنسان بواسطة استعماحل الفكر  :املعرفة الفلسفية (ب
احلتميات البعيد  لل ـواهر  و ال احلواح  حيث يستخدث أساليب التفكري والت مل الفلسفي ملعرفة األسبا   

 مثل التفكري والت مل   أسبا  احليا  واملوت  خلق الوجود والكون. 
وهي املعرفة اليت تتحقق علم أساح املالح ات العلمية املن مة  والتجـار   :جريبيةاملعرفة العلمية والت (ج

املن مة واملقصود  لل ـواهر واأل ـياو  ووضـع الفـروض  واكتشـاف الن ـر ت العامـة والقـوان  العلميـة الثابتـة 
وهـةا النـوع  كم فيـه القادر  علم تفسري ال واهر واألمور تفسريا  علميا   والتنبـؤ  ـا سـيحدث مسـتقبال والـتح

 .األخري من املعرفة هو وحد  الةي ًيكاون العلم
 .واملعرفة بةلل تكون مشتملة علم العلم  وهو جزو من أجزائها

 :خصائص املعرفة العلمية -2-3
ــة (1 ــا فـــو  معـــارف كثـــري   :الرتاكميـ ــد بنيـــت معارفنـ ــانية  وقـ ــارات اإلنسـ ــة احلضـ ــة  ـــةورها إئ بدايـ ــود املعرفـ تعـ

حضارات إنسانية خمتلفة  ألن املعرفة تب  هرميا من األسفل إئ األعلم  نتيجة تـراكم وتطـور  أسهمت فيها
 .املعرفة العلمية

فيز و نيوتن اليت اعتقد أباـا مطلقـة إئ أن جـاو  :والرتاكمية العلمية إما أاا أتيت ابلبديل  فتلغي القدمي مثل
ن الن ــر ت واملعــارف العلميــة   جمــاالت خمتلفــة  اســتغ  اينشــتاين بن ريتــه النســبية  وابملثــل فــ ن الكثــري مــ 
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عنهــا اإلنســان واســتبداا بن ــر ت ومفــاهيم ومعــارف خاصــة   جمــاحل العلــوث االجتماعيــة الــيت تتســم ابلتغــري 
 .والنسبية

إن املعرفــة العلميــة معرفــة من مــة ختضــع لضــوابط وأســس منهجيــة  ال نســتطيع الوصــوحل إليهــا دون  :التنظــيم (2
هــة  األســس والتقيــد هبــا  كمــا أن التطــور العلمــي يقتضــي مــن الباحــث التخصــص   ميــدان علمــي إتبــاع 

ممــــا يســــم  للباحــــث  .حمــــدد  و لــــل حبكــــم التطــــور العلمــــي واملعــــر   وتزايــــد التخصصــــات وتنــــوع حقواــــا
 .ابالاالع علم موضوعاته وفهم جزئياته وتقنياته

شــروط وكــل أنــواع ال ــروف الــيت مــع حتققــت ترتــب عنهــا يعــرف الســبب أبنــه جممــوع العوامــل أو ال :الســببية (3
عنــدما    ســبب )علــة  ونتيجــة )معلــوحل :نتيجــة مطــارد   ونســتطيع القــوحل بوجــود عالقــة ســببية بــ  متغــريين
 لري جتار  عديد  وبنفس اادف نتحصل علم نفس النتيجة.

االختصــاني  تتضــمن مصــطلحات ومعــا  خيضــع العلــم ملبــاد  ومفــاهيم متعــارف عليهــا بــ   وي  :الدقــة (4
ومفاهيم دقيقة جدا وحمـدد   و ـب اسـتعماحل هـة  املصـطلحات بدقـة وحتديـد مـدلواا العلمـي  ألاـا عبـار  
عن اللغة اليت يتداواا املختصون   فرع من فروع املعرفة العلمية  وتقتضي الدقة االستناد إئ معايري دقيقـة  

 .ليت ندرسهاوالتعبري بدقة عن املوضوعات ا
إن املعرفة العلمية ال تفرض نفسها إال إ ا كانت يقينية  أي أن صاحبها تيقن منهـا عمليـا   ف صـب   :اليقني (5

  وحقـائق وأسـانيد موضـوعية ال حتمـل الشـل  وهـةا مـا يعـرف ابليقـ  العلمـي يستطيع إثباهتا أبدلة وبراه 
 .قدمات ومعطيات موثو  من صحتهافالنتائج اليت نتوصل إليها  ب أن تكون مستنبطة من م

إن الباحث ينبغي أن يكون حياد    حبثه  يتجـرد مـن  اتيتـه  وينقـل احلقـائق واملعطيـات كمـا  :املوضوعية (6
 .خيفي احلقائق اليت ال تتوافق مع وجهة ن ر  وأحكامه املسبقة وأالهي   الواقع  

يستطيع تعميم النتائج اليت يتوصل إليهـا و لـل ابلرتكيـز صفات العلم وخصائصه الرئيسية  أنه  من :التعميم (7
 علم الصفات املعممة  وإغفاحل الصفات الفردية.
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 :الثقافة -2-4
 الــةي املعقــد الكــل  لــل  هــيالثقافــة: ل أن القائــل اتيلــور تعريــب أ ــهرها لعــل تعريفــات  عــد  الثقافــة فــتر  عً  

   كعضــو  اإلنســان يكتســبها الــيت القــدرات  وســائر والعــادات  والقــانون واألخــال  والفــن والعقيــد  املعرفــة يشــمل
 ".اجملتمع

 ومعـامالت  تفكـري وأمنـاط ومعتقـدات  اجتماعية  واجتاهات  وقيم ومعارف سلوكية وعادات  أمناطأاا: ل فرا عتً  أو
 ل.جيل بعد جيال األجياحل تتناقلها مث مع   جيل أفراد فيها يشرتك ومعايري 

 يــنعكس حيــث معــ   جمتمــع داخــل املنتشــر  والفنــون والقــيم والتقاليــد العــادات  جمموعــة: "أباــات كــةلل وعرفــ 
 .لةاملختلف للمواقب ومفاهيمهم وميوام األفراد اجتاهات  علم  لل 

   والســلوك احليــا  وأمنــاط والتقاليــد والعــادات  والقــوان  واألخــال  والــدين واملعرفــة العلــم تشــمل بــةلل  فالثقافــة
 .اجملتمع

  :الفن -2-5
 .ابلشيو القياث وحسن واإلبداع ومجاله  الشيو حسن اللغة   الفن 
 وأتمليـة إحساسـية وملكـات  قـدرات  علـم ويـدحل ينبئ خاني إنسا  نشاط: لأبنه قاموسيا (L’ART) رفعا ويًـ 

 .لمبدعةو  خارقة و هنية وأخالقية 
 العلميـة والقـوان  والن ر ت  املباد  تطبيق   اخلاصة االستثنائية والقدر  املهار  علمفن ل  "كما تدحل كلمة  
 الفنــــون واإلداريــــة  واالجتماعيــــة السياســــية القيــــاد  فــــن العســــكرية  الفنــــون األدبيــــة  الفنــــون :وامليــــدان الواقــــع  

 ...والغناو املوسيقم فن الر ضية 
 وهــة  واملبــادر   واإلبــداع االبتكــار علــم واملقــدر  اإلنســانية املهــار : لتعــين ف اــا االصــطالح   " فــن " كلمــة  اأمــا 

ــل عـــد  علـــم تعتمـــد املقـــدر  ــري  خمتلفـــة وصـــفات  عوامـ ــل ومتغـ  احلكـــم  صـــوا   الصـــرب  قـــو  الـــةكاو  درجـــة :مثـ
 ل.األ خاني لدي القيادية االستعدادات 

 كالمهـــا  ألن العلـــم  بعناصـــر كبــري  حـــد إئ  ـــبيهة األساســية الفـــن عناصـــر أن والعلمــاو املفكـــرين بعـــض يــريو  
 وتفهــم اكتشــاف ضــرور  إئ يــدعو وكالهــا وا امــد   اجملــرد  واملعلومــات  احلقــائق حفــ  علــم االعتمــاد يســتنكر
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 يـــؤدي العلـــم أن وكمـــا الفكـــري  واالنطـــال  االبتكـــار إئ تــؤدي بـــدورها والـــيت املختلفـــة  ال ـــواهر بـــ  العالقــات 
 .فين اببتكار ينتهي أيضا الفن ف ن علمي  ابتكار إئ ابلضرور 
 :منها والفن العلم ب  جةرية فروقا هناك أن يرون والعلماو املفكرين من  خر فريق وهناك
 أو ظـاهرت  بـ  العالقـة حتـدد الـيت واجملرد   املوضوعية العلمية القوان  من جمموعة أساح علم يقوث العلم أن 

 هــو فيمــا العلــم ويبحــث واالحتمــاحل  احلتميــة معيارهــا العالقــات  وهــة  ابلدراســة  يتناواــا الــيت ال ــواهر مــن أكثــر
 واملواهــب الةاتيــة امللكــات  علــم ويرتكــز اإلنســانية  املهــار  أســاح علــم ويعتمــد يقــوث الفــن بينمــا وكــائن  موجــود
 .الن رية االعتبارات  إئ استناد  من أكثر العملية االعتبارات  إئ يستند وهو الفردية 

 :العلم وأهداف وظائف -3
 :والتفسري  االكتشاف ووظيفة غاية -3-1
 املتماثلـة واألحـداث  لل ـواهر والشـاملة العامـة العلميـة القـوان  اكتشـاف هـي للعلـم  األوئ والوظيفة الغاية إن 

 التجريـب عمليـات  وإجـراو املختلفـة  وال ـواهر األحـداث  ورصـد مالح ـة اريـق عـن و لـل  واملتناسـقة  واملرتابطة
 .واألحداث  والوقائع ال واهر هة  تفسر و املة عامة قوان  إئ للوصوحل العلمي

 :التنبؤ ووظيفة غاية -3-2
 املن مــة الطبيعيــة  وغــري الطبيعيــة وال ــواهر األحــداث  وســري وتطــور عمــل بكيفيــة والتنبــؤ العلمــي التوقــع وهــي 

 حالــة  ســتقبل والكســوف  اخلســوف  وعــد العلمــي والتوقــع التنبــؤ ميكــن فهكــةا املكتشــفة   العلميــة ابلقــوان 
 التوقـع ميكـن الـيت واألمـور احلـاالت  مـن  لـل  غـري إئ واجتماعيـا   سياسـيا   العـاث الـرأي تقلبـات  و ستقبل الطقس 
 .والضرورية الالزمة واإلجراوات  االحتيااات  ألخة و لل   ستقبلها  العلمي والتنبؤ

 :والتحكم الضبط ووظيفة غاية -3-3
 عليهــا  والســيطر  ال ــواهر هــة    العلمــي الــتحكم وظيفــة أتيت التنبــؤ  ووظيفــة االكتشــاف ووظيفــة غايــة بعــد 

 .اإلنسانية مصلحة خلدمة واآلاثر النتائج واستغالحل فيه  املرغو   التوجيه وتوجيهها
 والتوجيـــه الضـــبط كيفيـــة  وتفســـري بيـــان علـــم العلـــم يقتصـــر عنـــدما و لـــل  ن ـــر   يكـــون قـــد الـــتحكم  ووظيفـــة 

 يـتحكم ك ن  عليها  والسيطر  األحداث  لضبط العا  يتدخل ح  و لل   عمليا   يكون وقد لل واهر  والتكييب
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 وضـــبطه اإلنســـا  والســـلوك األمـــراض    يـــتحكم وكـــةلل  األرضـــية  وا ا بيـــة البحـــر  وميـــا  األاـــار  مســـار  
 .عمليا   واستغالله اخلارجي الفضاو   والتحكم اخلري  حنو وتوجيهه

 :العلمي البحث تعريف -4
ــلمي   أو قــــوان  أو قواعــــد إاـــار   ووضــــعها العلميـــة  احلقــــائق إئ للوصــــوحل حمـــوري مرتكــــز العلمـــي البحــــث ثـ

 ويــتم مطلــق  كتصــديق  عليهــا ومــربهن مؤكــد  يقينيــة مــدركات  العلــم وأن خاصــة للعلــوث  كجــوهر  علميــة ن ــر ت 
 ووســائل أدوات  واســتخداث ومن مــة  ودقيقــة هادفــة علميــة منــاهج وفــق البحــث اريــق عــن احلقــائق إئ التوصــل
 .حبثية
 :مجلتها ومن ومعنا   مفهومه حتديد حتاوحل العلمي  للبحث تعريفات  عد  هناك

 أو معلومــات  اكتشــاف بغــرض الباحــث  بــه يقــوث الــةي والــدقيق  املــن م واالستقصــاو لالســتعالث وســيلة هــول -
 هــةا   يتبــع أن علــم فعــال  املوجــود  املعلومــات  حتقيــق أو تصــحي  أو تطــوير إئ ابإلضــافة جديــد   عالقــات 
 ل.العلمي املنهج خطوات  الدقيق  واالستعالث الفحص

 العالقــــات  عــــن االفرتاضــــية املقــــوالت    التجــــرييب  اخلــــربي واملضــــبوط الن ــــامي البحــــث هــــو العلمــــي لبحــــثلا -
 ل.الطبيعية احلوادث  ب  املتصور 

ــة هـــو" - ــة الكتشـــاف حماولـ ــا والتنقيـــب املعرفـ  مث عميـــق  ونقـــد دقيـــق  بـــتقص وحتقيقهـــا وفحصـــها وتنميتهـــا  عنهـ
 ل. امال حيا إنسانيا إسهاما فيه ويسهم العاملية  احلضار  ركب   يسري وإدراك  بةكاو مكتمال عرضا عرضها

 املشـــار   اخـــتالف بـــرغم بينهـــا فيمـــا تتشـــابه تعريفـــات  العلمـــي البحـــث أصـــوحل   البـــاحث  لـــدي وردت  لقـــد 
 دقيــق اواستقصــ  العلمــي البحــث : وتــين مفهــوث   فمنهــا: وبالدهــم  لغــاهتم اخــتالف وبــرغم ألصــحاهبا لثقافيــةا

 مـن م استقصـاو العلمـي البحـث نأ كما  مستقبال   منها قالتحق ميكن عامة وقواعد حقائق اكتشاف إئ يهدف
ــافةإ إئ يهـــدف  بحـــثال :يوا هيـــل وقـــاحل  علميـــا   ابختبارهـــا صـــحتها مـــن قوالتحقـــ  توصـــيلها ميكـــن معـــارف ضـ
ـــق عـــن و لـــل  د حمـــد لةمشـــك حـــل إئ الوصـــوحل بواســـطتها ميكـــن للدراســـة وســـيلة العلمـــي  لالشـــام يالتقصـــ  ارـي
 مــاكميالن فوعــر   د ا ــد املشــكلة هبــا صــلتت والــيت منهــا قالتحقــ  ميكــن الــيت واألدلــة الشــواهد  ميــع والــدقيق

 تعريــب فيمــا  معــ  لغــرض وحتليلهــا املعلومــات  أو البيــاانت   مــع مــةن م ةعمليــ نــه أب العلمــي البحــث و ــوماخر
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 تواجــه الــيت للمشــكالت  حلــوحل أو إجــاابت  إئ للوصــوحل مــةمن  حماولــةنــه أب توكمــان مفهــوث   العلمــي البحــث
 .حياهتم ومناحي مواقعهم   ا ماعات  أو األفراد
ــهعـــرف  حـــ     ــةمن  اريقـــة هـــو العلمـــي البحـــث  ث1981) وزمالئـــه غرايبـ  ممـــن  استفســـاري فحـــص أو مـ

 حتكمهـا  الـيت والقـوان  بينهـا فيما تربط اليت العالقات  ومن قدمية حقائق من والتثبُّت جديد  حقائق الكتشاف
ــهوعر  ــثل بقولـــه:  ث1993) ســـليمان أبـــو فـ ــ  موضـــوع   صـــةمتخص دراســـة العلمـــي البحـ ــب معـ  منـــاهج حسـ

 نةل.معي وأصوحل
 دقيقـــة دراســـةنـــه أب الـــنفس وعلـــم الرتبيـــة معجـــم   العلمـــي البحـــث فـــروع أحـــد وهـــو الرتبـــوي البحـــث رفوعًـــ  

 .وظروفها املشكلة ابيعة ابختالف وأصواا هاارق وختتلب ها حل  أو ما مشكلة توضي  إئ هتدف مضبواة
 وســيلةنــه أب العلمــي البحــث عــن ومفهــوث بتعريــب اخلــرو  ميكــن ابقةالســ  واملفــاهيم التعريفــات  تلــل  ضــوو و  

 حــدوثها   أو ظهورهــا    ر املــؤث عواملهــا علــم والتعــرف مــا مشــكلة أو ظــاهر  دراســة الباحــث بواســطتها  ــاوحل
 ال ـاهر  أو املشـكلة كانـت  فـ  ا اإل ـكاحل  لـةلل  عـال  أو حل إئ للوصوحل أو  لل  رتفس  نتائج إئ للتوصل

 .العلمي البحث أنواع إئ اإل ار  ميكن  لل  إيضاح ولز د   الرتبوي ابلبحث يمس تربوية أو ةتعليمي كلة  مش 
 :العلمي البحث أنواع  -5

 يكـون مث ومـن ورغباتـه  اإلنسـان وحاجـات  احليـا  منـاحي مجيع يغطي حبيث واسعا   العلمي البحث جماحل يعد 
 البحــوث  تنقسـم  لــل  إئ فباإلضـافة وعمومـا   اــا  تنويعـا   وميادينهــا حقواـا ابخـتالف العلميــة البحـوث  اخـتالف
 قدمية  مشكلة هبا حتل أو جديد  معرفة اكتشاف فيها يتم ةر دي حبوث  إئ ومنفعتها جدواها حيث من العلمية
 والنقـد  والتحليـل املقارنـة لغا ت  عرضها أو عنها الكشب أو واملعارف العلمية املواد جتميع فيها يتم حبوث  وإئ

 عــهتنو  إئ رييشــ  ميدانــه حيــث مــن العلمــي فالبحــث ة اإلنســاني املعرفــة  فــا  توســيع   أكــرب دور األوحل وللنــوع
ــا  ةوالتارخييــــ  ةوا غرافيــــ  ةماعيــــ واالجت ةالرتبويــــ  ابلبحــــوث  ــه حيــــث ومــــن وغريهــ ــو  أهدافــ ــوث  عيتنــ ــفي ابلبحــ  ةالوصــ
 ئإ املكـان حيـث مـن العلمـي البحث يتنوع كما  وغريها  حلالةا وتقرير السببياة تقرير وببحوث  ةالتنبؤي وابلبحوث 

 صـــي  حيـــث ومـــن ة كميـــ   وأخـــري نوعيـــة حبـــوث  إئ البيـــاانت  ابيعـــة حيـــث ومـــن ة خمربيـــ  وأخـــري ميدانيـــة حبـــوث 
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 وث حبـ  رئيسـ : قسـم    تنـدر  السـابقة أنواعهـا كـل       وهـي ة اسـتقرائي وأخـري اسـتنتاجية حبـوث  إئ فكريالت
 ة.عملي تطبيقية وحبوث  حبتـة  ن رية
 ثالثـة   أسـاليبها حيـث مـن بتصـن اإاـ  بل التنوع من احلد  لل  عند العلمية البحوث  تصنيب يقب ال بل 
 هي: رئيسة  أنواع
  :احلقائق عن التنقيب ثحب -5-1
   احلقـائق هـة  اسـتخداث أو التعمـيم حماولـة دون نـةمعي حقـائق عـن التنقيـب البحـوث  من النوع هةا نيتضم 
 والتقــارير القدميــة الواثئــق  مــع فهــو الرتبــوي اإل ــراف اتريــ  ببحــث الباحــث يقــوث فحينمــا نــة معي كلةمشــ  حــل

  الرتبــوي اإل ـراف ربتطـو  علقـةاملت احلقــائق علـم فللتعـر  و لـل  املـواد مــن وغريهـا يـةالوزار  ليمـات والتع واخلطـاابت 
 بصــفة نيتضــم بــةلل  عملــه  نفــ  الرتبــوي اإل ــراف عــن معــ  عمــيمت إلثبــات  ســاعيا   الباحــث هــةا يكــن   فــ  ا

 عليها. واحلصوحل احلقائق عن التنقيب ةأساسي
  :النقدي التفسري  حبث -5-2
 املشــكالت  وحلحلــ  إئ للوصــوحل و لــل  املنطقــي التــدليل علــم كبــري  حــد إئ البحــوث  مــن النــوع هــةا يعتمــد 

 كالفلســفة  اجملــاالت  بعــض ففــي ابحلقــائق قهــاتعل  مــن أكثــر ابألفكــار املشــكلة قتتعلــ  عنــدما النــوع هــةا ويســتخدث
  بدرجـة  تـوي أن ميكـن  لـل    حـثالب  نفـ  وابلتـاي احلقائق  يتناوحل امم أكثر األفكار الباحث يتناوحل واألد  
 البحـــوث  مـــن النـــوع هـــةا   أتثـــري وللخـــرب  والفطنـــة الن ـــر وحلـــدا  األفكـــار  اـــة  النقـــدي التفســـري علـــم كبـــري 

 هـةا وبـدون احلقـائق  علـم احلصـوحل دجمـر  عـن مـةمتقد خطـو  النـوع وهـةا الراج   والرأي املنطق علم العتمادها
 احلقــائق مــن ضــئيل قــدر علــم إالا  حتتــوي ال الــيت للمشــكالت  ابلنســبة مالئمــة نتــائج إئ الوصــوحل ميكــن ال النــوع
 د .ا د
ــائق مـــع فـــقتت أو املناقشـــة تعتمـــد أن البـــد النقـــدي التفســـري و   ــةاملع واملبـــاد  احلقـ ــوث الـــةي اجملـــاحل   روفـ  يقـ

 اليت اخلطوات  تكون وأن منطقية  واضحة الباحث مهايقد اليت واملناقشات  احلجج تكون وأن ته بدراس الباحث
 أمينــا   تــدليال   الطريقــة هــة    بــعاملت األســاح وهــو العقلــي التــدليل يكــون وأن واضــحة  يقولــه امــ  تربيــر   بعهــاات

 الــةي األساســي واخلطــر الباحــث  إليهــا ليصــ  الــيت النتــائج لوتقبــ  املناقشــة متابعــة القــار  عيســتطي حــع وكــامال  
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 احلجـج علـم سولـي للباحـث ةالعامـ  االنطباعات  علم النتائج تعتمد أن هو النقدي التفسري ثحب   بهجتن ينبغي
 د .ا د ةاملنطقي واملناقشات 

  :الكامل البحث -5-3
 عــن الــدقيق التنقيــب بعــد التعميمــات  ووضــع املشــكالت  حــل إئ يهــدف الــةي هــو البحــوث  مــن النــوع اهــة 

 عليهــا حلاحلصــو  يــتم الـيت ةاألدلــ  مجيــع حتليــل إئ إضـافة ث البحــ  )مشــكلة البحــث  وضـوع قــةاملتعل  احلقــائق مجيـع
 ويالحـ  إليهـا  التوصـل يـتم الـيت النتـائج ييدلت  الالزث املناسب اإلاار وضع عن فضال   ا  منطقي تصنيفا   وتصنيفها

 خطـو  يعد لكنهو  املنطقي وابلتدليل احلقائق عن بابلتنقي السابق  النوع  يستخدث البحوث  من النوع هةا إن
 سابقتيها. من أبعد
 أييت: ما الدراسة تلل    رتتوف أن  ب كامال     ) حبثا   نةمعي دراسة تعد أن ميكن وحع

 .حال   بتتطل  مشكلة هناك تكون أن  1
 رأي علــم أحيــاان   الــدليل هــةا  تــوي وقــد إثباهتــا مت الــيت احلقــائق علــم عــاد   تــوي الــةي الــدليل يوجــد أن  2

 السابقة . )الدراسات  اخلرباو
 علـم وتطبيقـه الختبـار  و لـل  منطقـي إاار   الدليل يرتب حبيث يصنب وأن دقيقا   حتليال   دليلال لل   أن  3

 املشكلة.
 املشكلة. حل إئ يتؤد أن ميكن حقيقية إثبااتت  أو حجج   الدليل لرتتيب واملنطق العقل يستخدث أن  4
 الباحث. تواجه اليت املشكلة أو السؤاحل علم اإلجابة وهو احلل د د أن  5

  

 
)(  حث علم تفريق والبحث مصطلحان مرتادفان يعنيان  يئا  واحدا   ويفسر أحدمها ابلثا   ويتناوابن   كتاابت الباحث  تناو  املرتادف  و  يعثر البا الدراسة

 بينهما  ولكن ميكن القوحل: أبنا الدراسة م هر من م اهر البحث العلمي يتناوحل النوع الثالث وهو البحث الكامل. 
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 :العلمي املنهج  -6
نـــه أب العلمـــي املـــنهج فويعـــر   اليـــومي للتفكـــري هتـــةيب جمـــرد هـــو العلمـــي )املـــنهج  التفكـــري إن أينشـــتاين يـــري 

 وحماولــة املواقــب مــن موقــب أي   احلقــائق جمموعــة إئ أو احلقيقــة إئ الوصــوحل اريقهــا عــن ميكــن الــيت الوســيلة
 ة ريــ الن  اصــطالح عليــه يطلــق مــا إئ هبــا للوصــوحل وتعميمهــا أخــري مواقــب   صــالحيتها مــن للت كــد اختبارهــا

 اائفـة بواسـطة العلـوث   احلقيقـة عـن الكشـب إئ املـؤد  ي الطريـقنـه أب فيعر  كما  علمي  حبث كل  هدف وهي
 معلومة. نتيجة إئ يصل حع اتهعملي وحتديد العقل سري علم املهيمنة العاماة القواعد من
 )أحــد تقليــد علــم يســتند ال أســلو   وهــو التفكــري    االســتقرائي لألســلو   مرادفــا العلمــي األســلو  تــرب يعو  

 اتالفرضــي وضــع إئ يتـؤد الـيت الظــواهر مبالحظــة ويبــدأ احلقـائق  علـم يسـتند بـل سـلطة أو ثقـل أو التقاليـد 
 ااــ أ ومــن تهاوصــح  صــدقها مــن التأكــد  ــاوحل مث يالح هــا  الــيت ال ــواهر بــ  الباحــث لهــايتخي عالقــات  هــيو 

 العالقـة تلل  تطبيق   القياسي التفكري َيستخدث املرحلة هة  و  اا املشاهبة األخري ال واهر مجيع علم تنطبق
 البـد مـنو   العلمـي املـنهج   اآلخـر منهمـا كـل  يكمل ستنتا واال فاالستقراو وهكةا جديد   ةخاص حالة علم
 للمــنهج كمــرادف  ةبــ ر جالت مصــطل  فيســتخدمون ةيعيــ الطب العلــوث   ونخمتصــ  فيــه يقــع  ــائع خطــ  إئ ار اإل ــ 

 العلمـي املـنهج جوانـب مجيع لمتث ال العلمي العمل أ كاحل من  كل وهي فالتجربـة  العلمية الطريقة أو العلمي
 .النشاط من عديد  جوانب يتضمن الةي
 : العلمي املنهج  يزاتمم -6-1
 اآلتيـة: ابمليزات  فان دال  إليها أ ار وكما السابقة تعريفاته   ورد كما  العلمي املنهج ميتاز 
 النتــائج نفــس إئ يتوصــلون البــاحث  مجيــع  نفــ  أخــري وبعبــار  الشخصــي  التحيــز عــن والبعــد ابملوضــوعية  1

 مواظــب االــب علــي التــالي : ابملثــال   لــل  دوويبــ  البحــث  موضــوع ال ــاهر  دراســة عنــد املــنهج نفــس  تبــاع
 فيمــا ها قياســ  ميكــن حقيقــة األاــ  ةموضــوعي عبــار  األوئ فالعبــار  خلــو   الــبا علــي املدرســي  دوامــه علــم
 من خيتلب الةي الةايت احلكم علم تعتمد اليت الشخصية الن ر بوجهة تت ثر ةموضوعي غري عبار  الثانية العبار 
  خر. إئ  خص

  لل واهر موتفسرياهت األوائل وحكمة ةالشخصي واخلرب  لتقاليدوا العادات  علم كبري   درجةب االعتماد برفضه  2
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 قيمتــــه  لــــه القــــرون عــــرب تــــراكم الــــةي ابلــــرتاث  االسرت ــــاد ولكــــن احلقيقــــة  إئ حلالوصــــو  وســــائل مــــن كوســــيلة
 .االجتماعي الركود إئ يسيؤد فقط عليه واالعتماد

 للمالح ة. قابلة ال اهر  تكون أن يعين وهةا  وقت أي   العلمي البحث نتائج من تالتـثب ة مكاني  3
 جمتمعهــا مفــردات  علـم ثالبحــ  موضـوع نــةالعي نتـائج تعمــيم بــةلل  ويقصـد العلمــي  البحـث نتــائج بتعمـيم  4

 العلـــوث   لتعمـــيموا مشـــاهبة  أخـــري ظـــواهر تفســـري   منهـــا يســـتفاد ةعامـــ  بقواعـــد واخلـــرو  منـــه ةت أخـــ  الـــةي
ــة ــهل الطبيعيـ ــه  سـ ــعب لكنـ ــوث   صـ ــانية  ةاالجتماعيـــ  العلـ ــرد واإلنسـ ــود إئ  لـــل  ومـ ــانس وجـ ــفات    جتـ  الصـ
 اهتم خصـــي   خيتلفـــون فالبشـــر االجتماعيـــة للعلـــوث نســـبةابل خيتلـــب هـــةا ولكـــن ة الطبيعيـــ  لل ـــواهر األساســـية
 للتعميم. قابلة صادقة نتائج علم احلصوحل معه يصعب امم املختلفة للمؤث  رات  استجاابهتم ومدي وعواافهم

ــه  5 ــتنباط بـــ   معـ ــتقراو  االسـ ــر بـــ  أي واالسـ ــة الفكـ ــرا اومهـــ  واملالح ـ ــا عنصـ ــ م ابلتفكـــري يعـــرف مـ   ليالتـ
 االســتنباط اأمــ  حواــا  تعميمــات  إئ لالتوصــ  هبــدف عنهــا البيــاانت  جتميــعو  ال ــواهر مالح ــة يعــين فاالســتقراو

 الختبــار يـاانت الب عـن حبثـا   الواقـع عــا  إئ الباحـث هبـا ينتقـل مث ات الفرضـي منهــا تسـتنبط الـيت ت ابلن ـر  فيبـدأ
 أن  ـاوحل فالباحـث ولـةا ا ـزو  علـم يصد  الكل علم يصد  ما  نف االستنباط و  ات الفرضي هة  ةصح
 ويسـتخدث ابلقيـاح  تعـرف وسـيلة الغرض اةا وتستخدث الكل إاار   منطقيا   يقع ا زو  لل  إن علم يربهن
 فمـن االسـتقراو اريـق عـن ةعامـ  نتيجـة إئ الباحـث لتوصـ   اوإ نـة معي حقيقـة أو نتيجة صد  ت إلثبا القياح
 .استنبااي استدالحل   كربي  ضيةكق  تستخدث أن املمكن

 ة.البحثي واملشكالت  العلوث عتنو مع  ليتالوث عوالتنو  دللتعد تهوقابلي  رونته  6
 : العلمي املنهج  خصائص -6-2
 اآلتـي: أبرزها من اليت ه خصائص فله ميزاتـه العلمي للمنهج إن وكما 
 املالح ة. ال واهر لكل ا  ابيعي تفسريا   هناك أبن اعتقاد علم العلمي املنهج يعتمد  1
 سبب. بال نتيجة فيه توجد ال ممن  كون  العا  إن العلمي املنهج يفرتض  2
 تعــد ال النتــائج أبن لــةالقائ الفكــر  علــم يعتمــد هولكنــ  الثقــة  مصــدر علــم االعتمــاد العلمــي املــنهج يــرفض  3

 الدليل. مهادع إ ا إال صحيحة
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لثاينا الفصل  

 خطوات البحث العلمي
 
  مبشكلة البحث الشعور -

   مشكلة البحث حتديد -

 أبعاد البحث وأهدافه حتديد -

  الدراسات السابقة استطالع  -

 فرضيات البحث صياغة -

  تصميم البحث -

 البياانت واملعلومات مجع -

   البياانت واملعلومات وتصنيفها جتهيز  -

 البياانت واملعلومات  حتليل -

 البحث  كتابة -
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 :متهيد
ــية  طـــوات  النـــاج  الكامـــل العلمـــي البحـــث ميـــر  ــا اخلطـــوات  وهـــة  ة وجوهريـــ  أساسـ ــا   البـــاحثون يعا هـ  تقريبـ

 للخطـو  خيتلفـان اكمـ   اخلطـوات  تلل  من خطو  لكل املبةوالن وا هد الزمن وخيتلب عليه  املتعارف ابلتسلسل
 البحـث تقسـيم ميكـن ال حبيـث الكامـل العلمي البحث خطوات  وتتشابل  وتتداخل  خر  إئ حبث من الواحد 

 ومـا  خـر  ولـه أوحل لـه عمـل العلميـة البحـوث  فـ جراو اتليـة  مرحلـة لتبـدأ مرحلـة تنتهـي منفصـلة زمنيـة راحـلم إئ
 علــم أساســا   تعتمــد الباحــث ومهــار  ومهــار   بدقــة الباحــث يقطعهــا أن ينبغــي حــلومرا خطــوات  توجــد بينهمــا

 الرتتيـب تتبـع مـا غالبـا   احلـهومر  العلمـي البحـث فخطـوات  حـاحل ةأيـ  وعلـم اجملاحل  هةا   تدريبه وعلم استعداد 
 اآلتـي:

 البحث.  شكلة الشعور .1
 البحث. مشكلة حتديد .2
 وأهدافه. البحث أبعاد حتديد .3
 السابقة. الدراسات  استطالع .4
 البحث. ات فرضي صياغة .5
 البحث. تصميم .6
 واملعلومات. البياانت  مجع .7
 وتصنيفها. واملعلومات  البياانت  جتهيز .8
 النتائج. إئ لوالتوص الفرضيات  واختبار ومات واملعل  البياانت  حتليل .9

 أهدافها. وحتقيق الدراسة أسئلة عن واإلجابة البحث كتابة .10
 ةكافــ   معرفــة قــار ال يســتطيع يــثحب ودقيــق واضــ  بشــكل اخلطــوات  تلــل  الباحــث زرب يــ  أن مــن البــد وعمومــا   

 البحـث عـادأب علـم فالتعـر    القـار  يسـاعد أن  ـ نه مـن وهـةا النهايـة  حـع البدايـة مـن هبا مر اليت اخلطوات 
 النتائج. ملقارنة موازيـة دراسات  إجراو  خرين لباحث  ويتي  موضوعي بشكل وتقوميه
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 :البحث مبشكلة واإلحساس الشعور -1
ــد  ــعور يعـ ــاح الشـ ــكلة واإلحسـ ــة البحـــث  شـ ــة نقطـ ــي البحـــث   البدايـ ــاح  العلمـ ــكلة واإلحسـ ــرتبط ابملشـ  مـ

 التفكـري وإلاثر  للفكـر ل حمـ  إ ن فهـو ة علميـ  موضوعية بصور  املناسبة احللوحل دإل ا والتفكري الفكر  ابستعماحل
 الباحــث  ــعور مــن البحــث مشــكلة وتنبــع  حــل إئ وحباجــة قائمــة املشــكلة مــتدا مــا ومنت مــة  مســتمر  بصــور 
ــا  وغمـــوض حبـــري  ــا  مشـــكالت و  البحـــث مشـــكلة بـــ  التمييـــز الضـــروري ومـــن  معـــ  موضـــوع جتـ ــة  احليـ  العاديـ

 هـي أو  نتـائج وإظهـار حل إئ  تا  ما كل  القاضي فهاعر  كما  هي أو الدراسة  موضوع هي البحث فمشكلة
 حوحل تسا حل الباحث  هن   يدور فقد  تفسري إئ  تا  غامض موضوع حوحل الباحث  هن   وريد تسا حل
  جـراو يقـوث نـه ف وابلتـاي ة والرتبويـ  التعليمية العملية أهداف حتقيق   وأتثريها والطالب ماملعل  ب  العالقة أبعاد
 بــ  العالقــة لطبيعــة الســليب أو اإل ــاي التــ ثري وهــ  احلالــة هــة    البحــث ومشــكلة املوضــوع  هــةا حــوحل دراســة
 العالقـة هـة  لطبيعـة الباحـث لتوصـ  مـا ف  ا اا  حل   اد أو بتفسريها البحث ةمشكل  وتزوحل والطالب  ماملعل 

 فهــة  ةســلبيال لألبعــاد العــال  يضــعَ  أن منــه مطلــواب   يكــون أن دون املشــكلة حــل قــد يكــون نــه ف أتثريهــا وحتديــد
 :يلي ملا  نتيجة تكون قد الدراسة فمشكلة ا  وعموم أخري  حبثية مشكلة  

 الرضا. بعدث الشعور .1
 ما. خط  بوجود اإلحساح .2
 جديد.  يو ألداو احلاجة .3
 ما. جماحل   احلاي الوضع حتس  .4
 مسبقا . ومعروفة موجود  مشكلة حل   جديد  أفكار توفري .5

 ها:منابعو  البحوث مشكالتمصادر  -1-1
ــن مبتـــدئ  كبــــاحث   لعليـــاا الدراســــات    اـــال يعـــا    إئ بعضــــهم ويلجـــ  أحبــــاثهم مشـــكالت  إئ لالتوصــــ  مـ

  علهم  لل  ولكن الدراسة تستحق مشكالت  أولئل  بعض عليهم يطرح قدو  مر ديهم أو أبساتةهتم االستعانة
 دحتديــ  إئ لواتوصــ  الــةين أولئــل  مــن أدىن احــات ل قــون ق  علهــم اممــ  ومثــابر  جهــدا   أقــل وابلتــاي محاســة أقــل
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 ة البحثيـ  املشـكالت  ومنـابع مصـادر أهـم إئ هـونجو وي املبتـدئون الباحثون  صنوي أبنفسهم دراساهتم مشكالت 
 اآلتيـة: املنابع أو املصادر وهي

 وتلـل  وهـة  ات اخلـرب  مـن كثـريا    ويكتسـب عديـد  جتـار   حياتـه   متـر فالباحـث :ةالشخصــي اخلربة -1-1-1
 يقـوث قـد نـه ف وابلتـاي تفسريا   اا  د أن يستطيع ال اليت األحداث  أو األمور بعض حوحل تسا الت  عند  تثري

 الرتبــوي امليــدان   واخلــرب  ضــة الغام ال ــواهر لتلــل  فســريت أو  ــرح إئ الوصــوحل  اولــة حبــث أو دراســة  جــراو
 هـة  ب  التفاعل وأ كاحل د املتعد بعناصر  الرتبوي للوسط الناقد  فالن ر  ة حبثي مشكلة الختيار مهم مصدر
 املعرفة. من وموثو  قوي أساح علم مبنية إجاابت  إئ حتتا  اليت األسئلة من لكثري غين مصدر العناصر

 مــن املراجــع مــن ريهــاوغ ت والــدور  الكتــب حتتويــه ملــا ناقــد ال القــراو  إن :ةالتحليليــ  الناقــدة القــرا ة -1-1-2
 تدفعـه  الت التسـا وتلـل  األفكـار  هـة  صـد  حـوحل تسـا الت   عد الباحث  هن   ثريت قد ت ون ر  أفكار
 فكـر  حـوحل حبـث أو دراسـة  جـراو وثيقـ  قـد نه ف وابلتاي ت الن ر  أو األفكار تلل  من قالتحق   الرغبة إئ
 تها.صح   يشل  ن رية أو
 هابعضـــ  ويكمـــل متشـــابكة العلميـــة والدراســـات  البحـــوث حيـــث أن  :الســـابقة والبحـــوث الدراســـات -1-1-3

 واتيمخـ    لـد مـا وكثـريا   لغري   دراسة انتهت حيث من دراسته احث الب أحد يبدأ قد هنا ومن اآلخر  البعض
 لضــيق هبــا يــاثالق مــن الدراســة صــاحب يــتمكن و  والبحــث الدراســة ســتحقت ميــادين إئ إ ــارات  الدراســات 

 فلفـت اإلجرائيـة  فصـواا   د حـد الـةي دراسته موضوع عن به  ختر  اإا أو اإلمكاانت  رتوف لعدث أو الوقت
  خرين. لباحث  ةحبثي ملشكالت  منبعا    لل  يكون دق هنا ومن مة متم دراسات  إجراو ضرور  إئ الن ر

  ربتــه  ومســتعينا   مستشــريا   جمالــه   منــه أعلــم هــو مــن إئ يرجــع فالباحــث :نيواملختصــ  اخلــربا  آرا  -1-1-4
 ميـادينهم   اخلـرباو مـن وغـريهم ا امعات  وأساتة  مر دا   األمر ابد    يكون الةي دراسته علم فاملشرف
ــةين أولئــــل  اصـــةو  وجمـــاالهتم ــث بــــواجر  الـ  ومراحلــــه ه طواتـــ  وبصــــروا العلمـــي املــــنهج إاـــار   ومارســــو  البحـ
 وأدواتـه. ومناهجه
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 :البحث مشكلة حتديد -2
 مـا أو - البحـث مشـكلة وحتديـد بتحديـدها  خطـو  الباحـث ينتقـل البحث  شكلة حساحواإل الشعور بعد 
 البحـث مراحـل إئ االنتقـاحل قبـل يـتم أن  ـب ودقيق واض  بشكل - الدراسة  وضوع أحياان الباحثون يهايسم
 ةوأمهيــ  جــود  ترتتــب وعليــه ة احلقيقيــ  ةالبحثيــ  البدايــة هــو البحــث مشــكلة حتديــد ألن مهــم أمــر وهــةا ري األخــ 

 وهــةا بــةلل  أمهيتهــا تتــ ثر الــيت دراســته نتــائج إئ لسيتوصــ  ومنهــا الباحــث ســيجمعها يتالــ  البيــاانت  واســتيفاو
 بشـــكل   البحــث مشــكلة حتديـــد أن علمــا   خمتلفــة  مصــادر ومـــن جوانبهــا  ميــع وافيــة واعيـــة دراســة منــه بيتطلــ 
 ولـيس دراسـته الباحـث يبـدأ فقـد األحيـان  بعـض   ممكنـا   يكـون ال قد  لل  ةأمهي من الرغم علم ودقيق واض 

 ال نــه ف وابلتــاي واالستقصــاو البحــث تســتحق مــا مشــكلة بوجــود غــامض ر ــعو  أو ةعامــ  فكــر  ســوي  هنــه  
  وإ ا وجهـدا   وقتـا   بيكلـ  مـا غالبـا   هـةا ولكـن من الـز  ومـرور البحـث سري ثبتقد املشكلة صياغة إعاد  من حر َ 

 منهـا كـل  لمتثـ  بسـيطة مشـكالت   عـد إئ هـاورد بتحليلهـا يقـوث أن الباحـث فعلـم مركبـة البحث مشكلة كانت
 .الرئيسة املشكلة من جزو حل   هاحل  يساهم ةفرعي مشكلة

 منها ة لنهائيا الصياغة صياغتها وعند  حبثه مشكلة اختيار عند مراعاهتا الباحث علم ب  اعتبارات  وهناك 
 أيتـي: ما

 ملعرفـة ا  علميـ  لالختبـار قابلـة ات فرضـي عنهـا تنبثـق أن  عـ   والبحـث للدراسـة قابلة البحث مشكلة تكون أن -
 صحتها. مدي

 وأال الدراسـة  يسـتحق ال اتفـه موضـوع حـوحل تـدور ال اإاـ  أي قيمـة  و ات  أصـيلة البحـث مشـكلة تكون أن -
 سابقـة. دراسات    وحتليال   حبثا   أ بع ملوضوع تكرارا   تكون

ــث مشــــكلة تكـــون أن - ــن الباحــــث إمكـــاانت  حــــدود   البحـ  فــــبعض والتكـــاليب  والوقــــت الكفـــاو  حيــــث مـ
  خــرين ابحثـ  ويعيقـون ة سـلبي فعــل بـردا  ويصـابون اهاهتـامت   فيضـيعون ابحثيهــا قـدرات  مـن أكـرب املشـكالت 

 دراستها. عن
 املمكــن غــري مــن أصــب  وإال ينمتغــري  بــ  عالقــة وجــود علــم التجريبيــة ابلطريقــة الدراســة كلةمشــ  تنطــوي أن -

 اا. ةفرضي صياغة
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 .سؤاحل  كل علم تصاغ أن قابلة الدراسة مشكلة تكون أن -
 البحــوث  تقــارير علــم العابالاــ  و لــل  دراســتها  إئ أحــد يســبقه   دراســته مشــكلة أبن الباحــث ديت كــ  أن -

 إحـدي   الدراسـة موضوع عن ابإلعالن اور  واب امعات  البحوث   راكز صاحلوابالت ت الدور  وعلم ا ارية
 .ةاألمهي بنفس مشروعا   كان  أو را الدكتو  مستوي علم هحبث كان  إ ا حبثه جماحل   املتخصصة الدور ت 

 :وأهدافـه وأسئلته البحث أبعاد حتديد -3
 الــيت و اخلطــ  هبــة  تبــدأ الثانيــة املرحلــة وهــي اــا التاليــة املرحلــة  نفــ  مرحلــة الســابقت  اخلطــوت  اعتبــار جــاز إ ا 
 اآليت: من بتت ل
 حبثـه: ملوضوع  الباحث اختيار دوافع حتديد -3-1
 لتكـون وحبوضـ  دها ـد أن فعليـه حبثـه موضـوع الختيـار  ودوافـع أسـبا   الباحـث لـدي تبلـورت  قد تكون هنا 

 أن  لـل    البـاحثون  نصـ وي حبثـه    للسـري الطريـق له د ممه ولتكون حبثه  قراو  ليتابع املختص للقار  مقنعة
 فينصــرفون  لــل  وناملختصــ  يكتشــب مــا فســرعان مأحبــاثه علــم زائفــة أمهيــة ليضــفوا والــدوافع ســبا  األ يفتعلــوا ال

 منها. االستفاد  وعن عنها
 :حبثـه ملوضوع  بشريةوال والزمانية املكانية األبعاد -3-2
 أو املكـان بتحديـد أي التطبيقـي جمالـه  يـضـاح والعلميــة والزمانية املكانية حبثه أبعاد د د أن الباحث علم 

التابعـة ملديريـة  ت لثـانو اب أو  ا زائـرواليـة ل دير ت الرتبيـة ـ   لـل  د ـد ك ن  ومفرداته  البحث جمتمع أو املنطقة
 ملوسـماب دها ـد كـ ن  حـثالب فيهـا يـتم الـيت احلقبـة أو الفرت  أو هحبث إللاز الالزث الزمين البعد  دد وأن  تربية ما
أبسـتا   جمتمـع الدراسـة  كـان  ـدد  لـل  بتحديـد لبحثـه بشريال البعد د د وأن  ث2016- ث2015 الدراسي

 .وأستا ات الرتبية البدنية والر ضية   الطور الثانوي
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  البحث: أسئلة -3-3
 و لـل  إجاابهتـا إئ لللتوصـ  مستقبال   البحث يسعم ليتا حبثه أسئلة د د أن للباحث ميكن سبق ما ضوو   

الضغوط املهنية ألساتة  الرتبية البدنية والر ضـية للطـور  موضوع سةلدرا مثال   تكون ك ن  دقيقة صياغة بصياغتها
 اآلتيـة: األسئلة بصياغةالثانوي العامل  ضمن مدير ت الرتبية لوالية ا زائر 

ــيت قـــ  .1 ــل الـ ــي األســـبا  أو العوامـ ــا هـ ــة البدنيـــة مـ ــم أســـتا   الرتبيـ ــغوط املهنيـــة علـ ــدوث الضـ د تـــؤدي إئ حـ
 والر ضية العامل  ضمن مدير ت الرتبية لوالية ا زائر؟

ــة  .2 ــاتة هـــل ميكـــن تقـــدير درجـ ــة  أسـ ــة و الرتبيـ ــية   البدنيـ ــر الر ضـ ــة ا زائـ ــة لواليـ ــة علـــ مـــدير ت الرتبيـ م قائمـ
 املعايري واملستو ت املعيارية  وابلتاي تقوميهم تقوميا  موضوعيا ؟  من خالحل وضع الضغوط املهنية وتفسريها

 ؟البدنية والر ضية   الطور الثانويما مستوي الضغوط املهنية اليت يتعرض اا أساتة  الرتبية  .3
 هل هناك فرو    الضغوط املهنية اليت يتعرض اا أساتة  الرتبية البدنية والر ضية للطور الثانوي العـامل  .4

 ضمن مدير ت الرتبية لوالية ا زائر تعزي ملتغري ا نس؟
 البحث: أهداف -3-4
 تشـــمل أن وميكـــن ببحثـــه  الباحـــث قـــاث أجلـــه مـــن الـــةي الســـببأنـــه  علـــم عـــاد  يفهـــم البحـــث مـــن ااـــدف 

ــان البحـــث أهـــداف ــتخدامات  بيـ ــة ابالسـ ــه املمكنـ ــرح لنتائجـ ــة و ـ ــا   البحـــث  هـــةا قيمـ ــدحل أن ميكـــن ال وعمومـ  تـ
 هــاترمجت إئ ينتقــل حبثــه أســئلة  ــدد أن وبعــد عــاد  فالباحــث )موضــوعه   مشــكلته حتديــد علــم البحــث أهــداف

ـه خيتـار حـ  ثفالباحـ  ابرز  عنـوان حتـت حهايوضـ  أهداف  كل علم بصياغتها  )مشـكلة معينـا   موضـوعا   لبحـث
 هــو األهــداف وحتديــد د  حمــد نتــائج اســتخالني أو نفيهــا أو نــةمعي ةقضــي ت إثبــا إئ النهايــة   يهــدف ة حبثيــ 

 كانــت  إن يــدري ال وقــد االرتبــاك  أو ابإلحبــاط البحــث أثنــاو الباحــث يشــعر فقــد البحــوث    نجــاحال مفتــاح
 األهـداف فتحديـد ا ـدد   األهـداف إال املواقـب ة هـ  مثـل   يسـعفه وال كافيـة   أو مالئمـة مجعها اليت احلقائق

 وحصــر حتديــد يــد  الــةي والباحــث لتحديــدها  ســابق ال الحــق وهــو البحــث  مشــكلة بتحديــد ةقويــ  صــلة  و
 ســـيتناواا الـــيت  ـــاور  حتديـــد إال البحـــث أهـــداف حتديـــد ومـــا حبثـــه  أهـــداف صـــياغة علـــم قـــدر  أكثـــر موضـــوعه
 اآلتـية: املباد  البحث أهداف كتابة  عند هبا االسرت اد ميكن اليت املباد  ومن خالاا  من الباحث

mailto:ieps@univ-alger3.dz
http://www.univ-alger3.dz/ieps/


 

الجزائر–دالي إبراهيم  16047 دشارع احمد واكـ 20والرياضيــة: معهد التربيـة البدنيـة    

 alger3.dz/ieps/-www.univاملوقع اإللكتروني:  alger3.dz-ieps@univالبريد اإللكتروني: 
27 

 البحث. مشكلة بطبيعة صلة  ات  البحث أهداف تكون أن .1
 ة.العام األهداف من خري د ا د األهداف إن دائما   الباحث يتةكر أن .2
 الباحث. تربل  غامضة ال واضحة األهداف تكون أن .3
 أسئلة.  كل علم بصياغتها األهداف وضوح خيترب أن .4
  اآلتية: ابألهداف دراسته أهداف دحتد أن ميكن السابق املثاحل وضوعم و 
األسبا  أو العوامل اليت قد تؤدي إئ حـدوث الضـغوط املهنيـة علـم أسـتا   الرتبيـة البدنيـة والر ضـية  معرفة .1

 العامل  ضمن مدير ت الرتبية لوالية ا زائر.
 ت الرتبيــة لواليــة علــم أســاتة  الرتبيــة البدنيــة والر ضــية   مــدير قائمــة الضــغوط املهنيــة وتفســريها   تطبيــق .2

 ا زائر.

 مستوي الضغوط املهنية اليت يتعرض اا أساتة  الرتبية البدنية والر ضية   الطور الثانوي.التعرف علم  .3
فــرو    الضــغوط املهنيــة الــيت يتعــرض اــا أســاتة  الرتبيــة البدنيــة والر ضــية للطــور الثــانوي العــامل  ال معرفــة .4

 ملتغري ا نس. بعا   زائر تضمن مدير ت الرتبية لوالية ا
 البحث: داتوحمد وافرتاضات ومفاهيم مصطلحات -3-5
 أحبــاثهم تعــا  كمــا  أحبــاثهم    ات الفرضــي )غــري معينــة وافرتاضــات  ومصــطلحات  مفــاهيم البــاحثون يسـتخدث 

 حبثه. إجراوات    إليها الباحث إ ارات  تلزث مماا وتلل  معينة   حد  دات 
 :البحث ومفاهيم مصطلحات -3-5-1
 أو فهمهــا يســاو ال حــع حبثــه   يســتخدمها ســوف الــيت ت املصــطلحا بتعريــب قيامــه مــن ابحــث يأل البــد 

ــم ــري بـــــدالالت   تفهــ  بـــــبعض ةاخلاـصــــ  واملعــــا  املفـــــاهيم تتعــــدد مـــــا فكثــــريا   حـــــث ابلب فيهـــــا املقصــــود  دالالهتـــــا غــ
 أو تتناســب الــيت واملفــاهيم  املعــا الباحــث د ــد أن البــد لــةلل  ة الرتبويــ  األحبــاث    املســتخدمة ت املصــطلحا

   يســتخدمه مرجعــي إاــار وضــع   الباحــث ســاعدي املصــطلحات  وتعريــب وإجراواتــه  حبثــه أهــداف مــع فــقتت
 ابحثــ  مــن اســتعارها إ ا حبثــه مصــطلحات  تعريفــات  مصــادر إئ اإل ــار  منــه وتنبغــي حبثــه  مشــكلة مــع التعامــل
 ةاخلارجيــ  بيئتهــا   املدرســة وظيفــة تقــومي دراـســة: عنــوان بيتــ ل فمــثال   بــه  خاصــة تعريفــات   ــدد أن أو  خــرين 
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 وهــــي اجملتمــــع  البيئــــة  املدرســــة  وظيفــــة  تقــــو   :هــــي ةعلميــــ  مصــــطلحات  مخســــة مــــن هبــــا ا ــــيط واجملتمــــع
ــتخدمها مصـــطلحات  ــد  تسـ ــات  عـ ــا ختتلـــب ة علميـــ  ختصصـ ــا فيمـ ــا   بينهـ ــيق مفاهيمهـ ــعوتت فتضـ ــارات  سـ  اإلاـ

  خـر  إئ فـرع مـن الواحـد صالتخصـ  داخـل ختتلب بل  خر  إئ علمي صختص من املصطلحات  لتلل  العلمية
 الــيت مفاهيمهــا  يضــاح حتديــدها مــن البــد لــةا الواحــد  الفــرع    خــر إئ ابحــث مــن االخــتالفً  هــةا وليمتــد

 إئ إضافة هةا لبعضها  متباين تفسري أو فهم سوو أو لبس احتماحل لدفع البحث هةا   الباحث سيستخدمها
 مــن الن ــري املبحــث   اــا مفهومــه يوضــ  أن الباحــث علــم أخــري مصــطلحات  مــن البحــث سيســتخدمه مــا

ــه   الــةي مكااــا إئ الحقــا   لتنقــل حبثــه ثتقــد علــم لتســاعد  اســتخدامها مواضــع   تــا  مؤق تكــون أن وميكــن حبـث
 البحث. صدر   الباحثون يعتاد 
 إئ حبثــه   يســتخدمه مفهــوث كــل  معــ  حتديــد هــو بــه االلتــزاث الباحــث علــم الواجــب مــن عــل: الفــراا يقــوحل 

 إ  ولقرائـه  له خدمة اكو  هةا مثل ألن حتليالته    هبا يستع  اليت العلمية املصطلحات  بتعريب قيامه جانب
 هبـة  يعنيـه مـا حـوحل جدحل بعدها ينش  ال حبيث وسليمة ةواضح بطريقة قوله يريد اعم التعبري من بةلل  نيتمك

 الــرأي   واالخــتالف ا ــدحل أســاح يكــون مــا وكثــريا   ة والعلميــ  الفنيــاة املصــطلحات  تلــل  مــن يقصــد  أو املفــاهيم
  الباحــث اــةا خــاائ فهــم عليــه بيرتتــ  قــد اممــ  عــابريوت مفــاهيم مــن إليــه يرمــي فيمــا الباحــث وضــوح لعــدث نتيجــة

  للنـاح توصـيلها بغيـة املختلفـة واملعـا  األفكـار عـن للتعبـري اإلنسـان هبا يستع  اليت ةالرمزي الوسيلة هو واملفهوث
 دها.وحتد صهاوتقل  املفاهيم حتصر ت أدوا هي واملصطلحات 

 :البحث افرتاضات  -3-5-2
 ببحثـه  اخلاني التصميم أساسها علم احثالب ويبين صحيحة تعد أفكارا   متثل اليت العبارات  تلل  هبا ويقصد 

 فعلـم حبثـه  إجـراوات    منهـا وينطلـق تهابصـح الباحـث يـؤمن ةأساسـي حقـائق وهـي مات ابملسـل  أحياان   موتسم
 االفرتاضــات  تعــد ال ومــا  وعم للتغيــري  قابلــة وغــري صــحيحة هايعــد الــيت االفرتاضــات  ل تلــ  إئ يشــري أن الباحــث
 موثوقــة مصــادر أو ةجتريبيــ  أو منطقيــة معرفــة وتــوافرت  تــدعمها  خاصــة موضــوعية بيــاانت  تــوافرت  إ ا إال مقبولــة
ـــة موضـــوع   االفرتاضـــات  تلـــل  ومثـــل إليهـــا  االامئنـــان ميكــن يتعـــرض  يقـــوحل: افـــرتاض الســـابق املثـــاحل   الدراـس

أساتة  الرتبية البدنية والر ضية للطور الثانوي العامل  ضـمن مـدير ت الرتبيـة لواليـة ا زائـر إئ مسـتو ت عاليـة 
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 موضـع ةاألساسـي افرتاضـاته كانـت  إ ا ل للشـ  عرضـة سـيكون حبـث أي قيمة أن داملؤك ومن  من الضغوط املهنية
 خمطــط حبثــه افرتاضـات  مجيــع يضــمن وأن بعنايـة  حبثــه افرتاضــات  خيتـار أن الباحــث علــم  نفـ  ولــةلل  تسـا الت 

  .حبثه   وضوع  مبا ر  عالقة   ات  ليست  افرتاضات   حبثه  خمطط  يضمن  أن  العبث  منأنه    دائما  ريتةك  وأن  حبثه 
 :البحث داتحمد -3-5-3
 يســـميها مـــا هـــي العوامـــل تلـــل  ثـــه حب نتـــائج تعمـــيم ةإمكانيـــ  تعيـــق عوامـــل وجـــود عيتوقـــ  أن البـــد ابحـــث كـــل 

 خصـائص فيـه لتتمثـ  الـةي البحـث ألن دات ا ـد تلـل  مثـل من حبث أي خيلو فال البحث  دات حمد الباحثون
  فـاهيم قتتعلـ  فئـة فئت     البحث حمددات  وتصنب علميا   يتحقق أن عقتو ي ال كاملة  بصور  لثبات وا الصد 

 ةعامـ  مفـاهيم هـي الـةكاو الشخصـية  التحصـيل  الـتعلم  مثـل الرتبويـة املفـاهيم مـن فكثـري البحث  ومصطلحات 
 ال حبيـــث البحـــث لنتـــائج حتديـــدا   لمتثـــ  ابلبحـــث املســتخدمة ا ـــدد  وتعريفاهتـــا خمتلفـــة  بطـــر  اســـتخدامها ميكــن
 أفـراد اختيـار فطريقـة البحث   جراوات  قتتعل  ا ددات  من ةوفئ التعريفات  تلل  حدود خار  لتعميمها تصل 

 الفئـة هـة  علـم أمثلـة وغريهـا أدواهتا تطوير وإجراوات  حتليلها وأساليب بياانهتا مجع وأدوات  الدراسة مفردات  أو
 أن يعيســتط ال هولكنــ  متامــا   مالئمــة غــري البحــث ت إجـراوا بعــض إن الباحــث يشــعر حــ  ولــةلل  ددات ا ــ  مـن

 .زهاميي أن استطاع اليت البحث دات حمد أحد واعترب   لل  عن أفص  ما اإ  عليه حر  فال مالومة أكثر  عَلها
 :السابقة الدراسات استطالع  -4

 اإلاـــار الحقتهـــا علـــمو  عليهـــا قطلـــ ي أن ميكـــن البحـــث مراحـــل مـــن ديـــد ج مرحلـــة بدايـــة اخلطـــو  هـــة  تعـــد 
 أو الدراسـة جوانـب اتضـحت السـابقة اإلجرائيـة اخلطـوات  فبعـد الثالثـة  املرحلـة وهـي للدراسة أو للبحث الن ري
 و ا حبثه  أو دراسته ستحتاجها اليت واحلقائق واملعلومات  البياانت  ابيعة وعرف للباحث الطريق نتفتبي البحث

 نويتضــم الحقــة  دراســات    فيــدتو  اآلخــر الــبعض بعضــها ويكمــل متشــابكة العلميــة والدراســات  البحــوث  إن
  :فيما يلي ض تت  لل  ةوأمهي فيها  الوارد  ااامة األفكار وتلخيص مناقشة قةالساب الدراسات  استطالع

 الدراسة. موضوع ةخلفي و رح توضي  .1
 إئ ستضـيفه مـا نوبيـا األخـري  للدراسـات  ابلنسبة املناسب املوقع و  الصحي  اإلاار   الدراسة وضع .2

 .الثقا  الرتاث 
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 دراساهتم. واعرتضت السابقون الباحثون هبا وقع اليت واملشكالت  األخطاو بجتن .3
ــدث .4 ــرار عـ ــري التكـ ــدث املفيـــد غـ ــاعة وعـ ــة   ا هـــود إضـ ــوعات  دراسـ ــت موضـ ــكل ســـتودر  حبثـ    دجيـــ  بشـ

 سابقـة. دراسات 
 فعليـه لـةلل  الباحـث   وضـوع عالقـة اـا الـيت املوضـوعات  دراسـة للدراسة العملية اخلطة مستلزمات  فمن

 ويوســع فكــر  ويثــري ببحثــه  القيــاث ةإمكانيــ  مــدي عــن فكــر  ســيعطيه  لــل  ألن املوضــوعات  لتلــل   ســ  القيــاث
 للدراســـات   ســـحه يقـــوث حـــ  والباحـــث موضـــوعه  حـــوحل كتـــب  اعمـــ  واضـــحة بصـــور  ويكشـــب ه وأفقـــ  مداركـــه
 وهي:  حبثه أو دراسته   ةاإلجرائي ا وانب بهاتتطل  جوانب علم يركز أن عليه السابقة

  دراستـه. موضوع حوحل قبل من عملت اليت األحباث  عدد  صر أن .1
 دراسته.  وضوع العالقة  ات  املوضوعات    والضعب  القو  جوانب وض ي أن .2
 والتقومي. املس  ةعملي من ت هر كما  حبثه ملشكلة ةاملناسب ةالبحثي االجتاهات  يب  أن .3
 فيمــا بتطبيقهــا وفحصــها عليهــا الباحــث العااــ   ــب اممــ  الدراســة  وضــوع قــةالعال  ات  الن ــر ت  تعــد كمــا 
 املــــنهج  لــــل    يســــلل  وأن وخمرجاهتــــا  مــــدخالهتا    لــــل    تهاصــــالحي عــــدث إثبــــات  أو  وضــــوعه  صــــليت

 ا ــاهز  والبيــاانت  املعلومــات  مصــادر أهــم مــن تعــد العلميــة ت الــدور  إن الباحــث ينســم ال أن و ــب  العلمــي
 خاصـا   قسـما   عـاد  مـةالعا املكتبـات  وختصـص حبثـه   وضـوع عالقـة اـا يتوال منها صةاملتخص الدور ت  والسيما
 علـم األضـواو تلقـي اإاـ و  موضـوعه  حـوحل كتـب  مـا أحـدث  للباحـث ثتقـد اإاـ  للدور ت  ميز  موأه ت ابلدور 
 جــدير  مشــكالت  تعــد ا وانــب وتلــل  التخصــص  حقــوحل  ختلــب البــاحث  بــ  جــدحل مثــار تعــد الــيت ا وانــب
 .بش اا أحباث   جراو
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 :البحث اتفرضي صياغة -5
 إئ يتـؤد أباـا يعتقـد الـيت الفرضـيات  أو الفرضـية بوضـع يقـوث أن العلمـي املـنهج ضوو   الباحث علم  ب 

 ا:أبا الفرضية تعريب وميكن دراسته  كلةمش  تفسري
 ـها.يفهم أن الباحث  اوحل اليت ل روفا أو األحداث  أو العوامل  يوض حمتمل أو مؤقت تفسري .1
 اإم بعد من أصب  ابلوقائع اخترب ما إ ا حع الوقائع  اختبار عن  عزحل يزاحل ال نةمعي لوقائع مؤقت تفسري .2

 .ال واهر جمري ريفس  قانوان   اوإم  خر  بفرض غريي أن  ب زائفا   فرضا  
 الدراسة. موضوع للمشكلة مقرتح تفسري .3
ــا  مؤق الباحـــث ويتبنـــا  يصـــوغه  كـــي واســـتنتا  ختمـــ  .4 ــا بعـــض لشـــرح تـ ــواهر  قاحلقـــائ مـــن يالح ـــه مـ  وال ـ

 .هبا يقوث اليت الدراسة   له كمر د  ةالفرضي هة  ولتكون
  .االختبار موضع عهاوض يتم الدراسة أسئلة ألحد حمتملة إجابة .5

  :أساسي  كل  الفرضية صياغـة تتخة وعموما   
  أث إ ابيــة عالقــة أكانــت سـواو عالقــة وجــود يثبــت بشـكل الفرضــية صــياغة  لــل  ويعـين :اإلثبــات : صــي ةأوالا 

 .ةسلبي عالقة كانت
ــاا    أث ةإ ابيــ  عالقــة أكانــت ســواو عالقــة وجــود ينفــي بشــكل ةيالفرضــ  صــياغة  لــل  ويعــين :النفــي صــي ة: اثني

 بينهمـا األساسـي والفـر  والن رية  الفرضية من كل  ب  فاصل خط مسر ي أن العسري ومن ة سلبي قةعال كانت
ــو ــة   هـ ــوع    ال الدرجـ ــةفا النـ ــا   لن ريـ ــد ـة ابلفرضيـــ  تســـمم األوئ مراحلهـ ــار وعنـ ــيالف اختبـ  مـــن  زيـــد ةرضـ

 العالقــة وأ الن ــاث لميثــ  فهــو القــانون اأمــ  ن ريــة  تصــب  الفرضــية هــة   نفــ  معهــا لفرضــيةا تــتالوث حبيــث احلقــائق
 ظــروف حتــت تكــون ال ــواهر بــ  ةالضــروري الثابتــة العالقــة وهــة   أكثــر أو ظــاهرت  بــ  تتغــري ال الــيت الثابتــة
   لــل  غــري أو ةالزمانيــ  أو املكانيــة ابل ــروف حمــدود  هــي اإمنــ و  مطلقــة  ليســت القــوان  إن  لــل  ومعــ  نــة معي
   بدراســتها يقومــون لــيتا ابل ــواهر البــاحث  معرفــة مقــدار علــم تــدحل اإاــ   عــ  ة تقريبيــ  القــوان  هــة  إن كمـا
 ا.وإحكام دقة منها أكثر جديد  أخري بقوان  القدمية القوان  تستبدحل أن املمكن فمن وابلتاي  مع  وقت
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  :الفروض أنواع  -5-1
وهي فرضية تبدأ بعدث وجـود فـر   ولـةلل يطلـق عليهـا   بعـض األحيـان اسـم  الفرضية الصفرية: -5-1-1

فرضية الالفر   حيث يعرب عنها دائما بعبار  لال توجد فرو ل  وينص هةا النوع من الفروض علم أن العالقـة 
لبحـث  ب  املتغريات ترجع إئ عوامل الصـدفة  ومـن مث فهـي ال تعكـس فروقـا  حقيقيـة بـ  املتغـريات موضـوع ا

 .0Hويرمز اة  الفرضية ابلرمز 
مثــاحل: ال توجــد فــرو    الضــغوط املهنيــة الــيت يتعــرض اــا أســاتة  الرتبيــة البدنيــة والر ضــية عــن الضــغوط الــيت 

  .تتعرض اا أستا ات الرتبية البدنية والر ضية   الطور الثانوي
هــي عبــار  عــن صــياغة عــن نفــس اجملتمــع اإلحصــائي الــةي  :)الفــرض البــديل( الفرضــية البحثيــة -5-1-2

ــفرية  ــية الصـ ــتخدث   الفرضـ ــرض   0Hاسـ ــمم بفـ ــة  وتسـ ــ  متغـــريات الدراسـ ــة بـ ــر  أو عالقـ ــود فـ ــري إئ وجـ تشـ
 . )1H(اإلثبات أو الفرض البديل 

 .مثاحل: توجد عالقة  ات داللة إحصائية ب  مستوي الرضا الوظيفي وفاعلية األداو
 وهناك نوع  من الفروض البديلة وهي: 

ــائج الدراســـات الفـــرض البـــديل املوجـــه:  (أ ــق نتـ ــا تتوافـ ــروض  حينمـ ــن الفـ ــةا النـــوع مـ ــ  الباحـــث إئ هـ يلجـ
السابقة  لدرجه تتي  له فرصه استنتا  ابيعة العالقة ب  املتغريات  حيث أتخة اجتا  حمـدد   عـين أن يكـون 

 البة أو موجبة ب  املتغريات.هناك حتديد لنوع العالقة إ ا كانت س
  مثاحل: توجد عالقة مـوجبه ب  التطـور التقين وز د  الرغبة   التعلم لدي البة الطور الثانوي.

يلجــــ  الباحــــث إئ الفــــرض البــــديل غــــري املوجــــه  حــــ  تتعــــارض نتــــائج الفــــرض البــــديل غــــري املوجــــه:  (ب
قــة بــ  املتغــريات  وبــةلل ال يوجــد بــ  املتغــريات الدراســات الســابقة وال تتــي  الفرصــة للباحــث اســتنتا  العال

 حتديد لنوع العالقة إ ا كانت موجبه أو سالبه.
 مثاحل: توجد عالقة ب  التطـور التقنـي وز د  الرغبة   التعلم لدي البة الطور الثانوي.
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  :ةالفرضي أمهية -5-2
 فهــي  وصــحي  اثبــت ا ابجتــ  ويوجههــا الدراســة اريــق يضــيو الــةي رالنــو  كواــا  عــن ةالفرضــي أمهيــة تنبثــق .1
 اآليت: قحتق
 دقيق. بشكل الدراسة جماحل حتديد .2
  مفيد . وغري ةضروري غري بياانت  بتجميع العشوائية عن ابلدراسة فتبتعد ت البياان مجع ةعملي تن يم .3
 النتائج. وتفسري البياانت  حتليل ةلعملي املن   م اإلاار تشكيل .4
  ة:الفرضي مصادر -5-3
ب الــيت اخللفيــاة نفــس مــن تنبــع فهــي ة الفرضــي مصــادر عــدادتت    هــن علــم ختطــر فقــد املشــكالت  عنهــا تتكشــا

  يعقلـ  هتيـؤ مـن ختلـص  ثابـة تكـون النشـاط عـدث مـن فـرت  بعـد حتـدث  وقـد إاامـا   كانـت  لـو كمـا  فج   الباحث
   ةلألدلــ  من مــة مراجعــة بعــد أييت العمــوث وجــه علــم احلــل ولكــن املشــكلة  حــل إئ لالتوصــ  دون عائقــا   كــان
 هي املصادر اآلتيـة: ةالفرضي مصادر أهم ولعل مثابر  جمد ن ر وبعد ابملشكلة هتاعالقا
   ختمينا . أو حدسا   ةالفرضي تكون قد .1
 ة. خصي مالح ات  أو لتجار   نتيجة الفرضية تكون قد .2
 ة.علمي ن ر ت  من استنبااا   ةالفرضي تكون قد .3
 املنطق. أساح علم ةمبني الفرضية تكون قد .4
 سابقـة. دراسات  نتائج الباحث ابستخداث ةالفرضي تكون قد .5
ــ ثر  ــادر وتتـ ــي مصـ ــا ات الفرضـ ــه  جـــاحل الباحـــث لـــدي ومنابعهـ ــه  املوضـــوعي ختصصـ  ا وانـــب  ميـــع و حااتـ

 قــدو  وبثقافــاهتم  ألفــراد  ةالعمليــ  وابملمارســات  جمتمعــه قافــةوبث أخــري بعلــوث ريتــ ث وقــد ســته درا ملوضــوع ةالن ريــ 
ــون ــاحل يكـ ــؤثرا   وخربتـــه الباحـــث خيـ ــياته  مهمـــا   مـ ــل لفرضـ ــن ولعـ ــم مـ ــروط أهـ ــادات  ات الفرضـــي  ـ  الالزمـــة واإلر ـ

 اآلتية: واإلر ادات  الشروط هي لصياغتها
 علـم فوالتعـر  الدراسـة  فرضـيات  تتضـمنها اليت واملصطلحات  املفاهيم بتحديد و لل  :ووضوحها إجيازها -

 تها.صح من للتحقق الباحث يستخدمهاس اليت والوسائل املقاييس
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 بينهــا ارتبــاط هنــاك يكــون وأن ملتــوفر  ا ةا زئيــ  قاحلقــائ مجيــع علــم ات الفرضــي اعتمــاد أي :وربطهــا مشوهلــا -
 ال واهر. من عدد أكرب ات الفرضي رتفس  وأن إليها  الوصوحل سبق اليت ت الن ر  وب 

ــاقابلي - ــار تهـ ــا ةالفلســـفي فالفرضـــيات  :لالختبـ  يســـتحيل بـــل يصـــعب ةـييمـــ الق واألحكـــاث األخالقيـــة  والقضـ
 األحيان. بعض   اختبارًها

ــا - ــاق  مـــن خلوهـ  الـــيت اتهلفرضـــي صـــياغته عنـــد الباحـــث عليـــه اســـتقر مـــا علـــم يصـــد  األمـــر وهـــةا :التنـ
 دراستـه. مشكلة حل   للتفكري األوئ حماوالته علم وليس بدراسته سيختربها

 األنسب. احلل إئ ااختباره عند يصل  عله د املتعد الفرضيات  مبدأ علم احثالب فاعتماد :دهاتعد -
 البحث. إجراوات    زالتحي عدث لضمان البياانت   مع البدو قبل بصياغتها  لل  ويكون :هاحتيز  عدم -
 ها.صحـت ثبتت اليت الن ر ت  أو احلقائق مع تتعارض الأ أي :توالنظراي احلقائق مع ساقهاات -
 فراغ. من ةالفرضي أتيت أن يص  ال إ  جتربة أو  الح ة قةمسبو  تكون أن أي :اا علمي أساساا  اختاذها -
 يراهــا الــيت وهــي إحــداها علــم األمــر  خــر يســتقر حــع دراســته أثنــاو ات رضــيف  عــد الباحــث يضــع مــا وغالبــا   

 إليهـا تنتهي اليت الرئيسة النتيجة بعد فيما تصب  النهائية الفرضية وهة  علومات وامل البياانت  مجيع لشرح مناسبة
 يقرتحهـا إجرائيـة اقرتاحـات  هـي الدراسـة فتوصيات  توصياهتا  عن خيتلب  يو الدراسة نتيجة إن علما   الدراسة 
 ال اليت سةالدرا جوانب من هي الفا لة البدا ت  أو املرفوضة ات الفرضي إنو   الدراسة   نتائج لمع  ةمبني  الباحث
 .اائيا   دراسته من استبعدها باحثفال عليها  لعيط أن القار  يستطيع

   د الــوار  املصــطلحات  تعريــب يــتم وأن دقيــق  بشــكل البحــث فرضــيات  حتديــد يــتم أن جــدا   الضــروري ومــن  
 أسـئلة أو اسـتفتائه أسـئلة أو دراسـته اسـتبانة أسـئلة صـياغة الباحث علم ليسه فةلل  إجرائيا   تعريفا   الفرضيات 

 صياغة ةالفرضي فصياغة املصطلحات  ببعض  يـط قد الةي الغموض أو اللبس متنع صياغة ث للمبحو  مقابلته
  اقرتحـــت الـــيت ات الفرضـــي تعـــددت  وإ ا  واضـــحا   حتديـــدا   دراســـته أهـــداف حتديـــد علـــم الباحـــث تســـاعد واضـــحة
 اختيــار يكــون أن احلالــة  هــة   بــدفال احلــل هــو منهــا عــدد أو أحــدها يكــون حبيــث البحــث ملشــكلة كحلــوحل
 دراسـة عـن االختيـار هةا يتأي أن أي  موضوعيا   اختيارا   البحث ملشكلة والتفسري احلل هي ستكون اليت ةالفرضي
   أو ملشـكلة ا إ اد   غريها من إحلاحا   األكثر هي اإا علم منها ةفرضي اختيار مث مجيعها  رضيات للف موتفه
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 يســتخلص الــةي كالبحــث  ات فرضــي نتتضــم ال قــد األحبــاث  ضبعــ  أن إئ اإل ــار  وجتــب هــا حبل  املشــكلة حــل
 سري  يكتب  الةي أو  ما  نطقةم   التعليم  اتري  يكتب  الةي البحث  أو الكرمي  القر ن من نةمعي  تربوية  مباد 
 والتعليم. الرتبية مسري    وأتثري  ملري  اتية

 :البحث تصميم -6
 اآلتية: اخلطوات  علم وتشتمل البحث مراحل من الرابعة املرحلة البحث تصميم يعد 
 البحث: منهج  حتديد -6-1
 حبثـه  ملشـكلة حلـوحل إل ـاد موضـوعه معا ـة   يسـلكها سـوف الـيت الطريقـة الباحث د د أن بةلل  يقصد 
 املنـاهج أو نهجامل إئ الدراسة من واإلجرائي الن ري ا انب   اإل ار  من بدوال ابملنهج  الطريقة تلل  تسممو 

 إليهــا  يشــري أن دون وفقهــا دراســته   ويســري خيتارهــا أن يكفــي فــال لدراســته  األصــل  اإاــ  الباحــث يــري الــيت
 يلـي: ما الباحث يراعي أن البحث منهج كتابة  عند  ب لةلل 
  اهتـا التجـار   يعيـد أو البحـث بـنفس يقـوث أن  خـر لباحـث يتـي  حبيـث مـا  من  البحـث مـنهج يكـون أن .1

 البحث. منهج عليها قاث اليت
 أاثرهتـا الـيت التسـا الت  عـن ليجيـب ونشـااات  وأعماحل إجراوات  من به قاث ما للقار  الباحث يوض  أن .2

 البحث. موضوع املشكلة
 والطـــر  ســـاليباأل د ـــد وأن بدراســـتها قـــاث الـــيت املشــكلة ةوموضـــوعي ةبدقـــ  الباحـــث  ـــد  د أن هنـــا قصــودوامل 

 معرفـة بيتطلـ  وهـةا جوانبها  من أي   غموضا   أو لبسا   يرتك ال حبيث اا حلوحل إل اد اتبعها اليت والنشااات 
 وهي: دراسته  أو حبثه إلاز  قبل هبا وقاث عملها اليت اإلجراوات 

 وجهد. ووقت أدوات  من يلزمه وما به سيقوث ملا كامل  ختطيط .1
 حــ    ابحلــةف أو ابلــز د  تعــديالت  مــن عليــه يطــرأ مــا  كــر مــع تن يمــه حبســب ةبدقــ  طاملخطــ  تنفيــة .2

 حدوثها.
 أتخري أي دومنا تعديال   بيتطل  ما علم الباحث فيتعر  حع و املة مستمرا  بصور التنفية خطوات  تقومي .3
 ا هد. أو للوقت ضياع أو
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 ن ـر   هـةوج مـن الزمـة غـري أو ةمهمـ  غـري كانـت  مهما تفصيالت  أية الباحث  ةف ال أن فعليه هةا وعلم 
 علـم تؤخـة الـيت املآخـة مـن يعـد وهـةا البحث  عمل  عاد   خر ابحث ةإمكاني عدث علم أثر ار  حةفها ألن

ــار فقـــد الباحـــث  وعلـــم البحـــث ــو   لـــل  إئ أ ـ ــه: نأندرسـ ــدحل اممـــ  إن بقولـ ــا أفضـــل أن علـــم يـ  الـــيت رات االختبـ
 علـــم  يـــب الـــةي االختبـــار هـــو ةخاصـــ  بصـــور  فيـــه املســـتخدث واملـــنهج ةعامـــ  بصـــور  حبـــثأي  لتقـــومي تســـتعمل
 مســتعينا   األوحل الباحــث بــه قــاث الــةي البحــث عمــل ريكــر  أن  خــر ابحــث اســتطاعة عــن اوحليتســ  الــةي الســؤاحل
 .ال أث تطبيقه   بعهاات ار  من وصفه وما األوحل لباحثا وضعه الةي طابملخط

 هبـا قيطبـ  الـيت ةالكيفيـ   رحه من البد إ  الباحث قبل من املتبع البحث  نهج االهتماث ةأمهي ت هر هنا ومن 
 اآليت: منها أمورا   فيصب دراسته منهج
 حبثـه. نتائج تعميم .1
 ة.الن ري والقضا  التجريبية املاد  ب  يربط أساسه علم الةي املنطق .2
 البحث. جمتمع مفردات  أو التجربة أفراد .3
 وضبطها. اختيارها وأساليب ونسبتها نوعها   نةالعي .4
 البحث.   املستخدمة القياح وسائل .5
 األخري. البحث أدوات  .6
 البحث.   املستخدمة األجهز  .7
 إليـه يرمـي مـا وتفهـم األوحل الباحـث اريق تتبع علم اآلخرين الباحث  يساعد األمور تلل  وصب إن وعموما   
 قبله. من تةليلها ةوكيفي ومشكالت  عقبات  من فهصاد وما نتائج من لديه قيتحق وما
 البحث: مناهج  -6-1-1
 مها:   عقلي منهج  تفكري    القدث نةم اإلنسان استخدث 
  :القياسي التفكري  ( أ

 بقياسها جديد  معرفة صد  من ليتحقق املنهج هةا اإلنسان ستخدثا  االستنبااي ابلتفكري أحياان   مويسما 
 جديد  ومعرفة قدمية عرفةم ب  عالقة ف  اد السابقة  املعرفة ةصح افرتاض خالحل من و لل  سابقة  رفة  مع علم
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  نفــ  وهكــةا نتيجــة  تســمم ةالالحقــ  واملعرفــة مقد مــة متســم الســابقة فاملعرـفــة القيــاح  عمليــة   وســيلة دثخســتت
 يـــزاحل وال اإلنســـان اســـتخدمه قـــدمي مـــنهج القياســـي فـــالتفكري مات املقـــد ةصـــح ابلضـــرور  تســـتلزث النتـــائج ةصـــح

 ة.اليومي مشكالته حل   يستخدمه
  :االستقرائي التفكري  (ب
 والتجربـــة املالح ـــة علـــم ابالعتمـــاد ةا زئيـــ  املعرفـــة صـــد  مـــن قليتحقـــ  املـــنهج هـــةا أيضـــا   اإلنســـان اســـتخدث 

   افـ  ة عامـ  ونتـائج تعميمـات  تكـوين إئ يعمـد نـه ف النتـائج نفـس علـم اإلنسـان حصـوحل لتكرار فنتيجة ة احلسي
 اريــق عــن املبا ــر  ابخلــرب  تهاصــح مــن قويتحقــ  نــةمعي فئــة   ةالفرديــ  احلــاالت  كــل   صــر أن اإلنســان اســتطاع
 العـاد   أنـه  إال  ـل  دون تعميمهـا يسـتطيع ةيقينيـ  معرفـة علـم وحصـل اتث اوابستقر  قاث قد يكون نه ف احلواح

 ةعامــ  نتيجــة منهــا ويســتخلص ثلــةمم نــةعي  ــكل علــم احلــاالت  مــن عــدد  الح ــة يكتفــي بــل  لــل  يســتطيع ال
 معرفــة علــم حصــوله إئ يــؤدي الــةي النــاقص االســتقراو هــو اوهــة املشــاهبة احلــاالت  ةبقيــ  علــم انطباقهــا يفــرتض
 للواقع. تقريب اأا علم الباحثون يقبلها ما وهي ة احتمالي

ــل مــــن الالزمــــة نفســـها العقليــــة ابلعمليــــات  يـــرتبط ملــــنهجا إن Whitney وتــــين ويـــري   مــــن مشــــكلة حــــل أجـ
 الوصــب هــةا يشــمله  ــا املشــكلة حبــل املتعلقــة ال ــواهر أو اهر ال ــ  وصــب نتتضــم العمليــات  وهــة  املشــكالت 

 لل ــاهر   ةالتارخييــ  املراحــل علـم فالتعــر  ينبغــي كمـا  ر  املتــوف واملعلومــات  للبيــاانت  سـريوالتف والتحليــل املقارنــة مـن
  املتباينــة  ات املتغــري  لضــبط ابلتجربــة الباحــث ع يســت وقــد املســتقبل    ال ــاهر  عليــه تكــون أن ميكــن  ــا والتنبــؤ
 و لــل  لإلنســان  اإلبــداعي للخلــق ودراســات  كليــة  ابيعــة  ات  ةفلســفي تعميمــات  هنــاك كــونت أن ينبغــي كمــا
 كــان  فـ  ا والثقـة  ةالصـح إئ تكـون مــا أقـر   النتـائج وتكـون وكامـل   ــامل بشـكل املشـكلة دراسـة تكـون حـع
 عـــن الكشـــب إئ ياملـــؤد الطريـــقأنـــه  هـــو اليـــوث ملاملســـتع االصـــطالحي و عنـــا  الســـابق بوصـــفه البحـــث مـــنهج
 إئ يصــل حــع عملياتــه ددوحتــ  العقــل ســري علــم يمنهتــ  الــيت ةالعامــ  القواعــد مــن اائفــة بواســطة العلــوث   احلقيقـة
 يكــون وقــد مقصــود   ةأتمليــ  بطريــق قبــل مــن مرســوما   نيكــو  قــد املفهــوث هــةا حبســب املــنهج  نفــ  معلومــة  نتيجــة

 فيمــا بهــاورت  أفكـار  من ــ  إ ا تفكـري    اإلنســان نأ  لــل  سـابقا   أصــوله ددحتـ    للعقــل الطبيعــي السـري مــن وعـا  ن
 قواعـد لأتمـ  وال حتديـد فيـه لـيس تلقـائي ابيعـي حنو علم وأحسنه وجه أيسر علم لو  املط إئ تؤدي حع بينها
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 قواعــد  دت دحــ  قــد مــنهج علــم الباحــث ســار إ ا أمــا  التلقــائي نهجاملــ  وفــق ســار هــةا   نــه ف قبــل مــن معلومــة
 العامـة بقواعـد  املـنهج هـةا  نف واالستقامة  الصوا   أوجه من واالحنراف اخلط  أوجه منها لتتب  قوانينه تنوس

 .الت ملي العقلي ابملنهج مميس  ةالكلي
 بعضـهم فيتبـ  اـا  تصـنيفاهتم   تلفـونخي البحـث  نـاهج املشـتغل  جعـل دا  تعـد املنـاهج أنواع دتتعد وعموما   

 جمـرد املنـاهج بعـض غـريهم أو هـؤالو يعـد فيمـا منهـا  عـةمتفر  ةجزئيـ  األخـري املنـاهج يعـدو  يسـةرئ ةمنو جي مناهج
 بعـد  ث1973) بـدر إليهـا أ ـار كمـا  العلمـي البحـث منـاهج أبـرز ومن  مناهج وليست للبحث أنواع أو أدوات 

 اســةدر   املســ  التجــرييب  املــنهج ي التــارخي أو الــواثئقي املــنهج والبــاحث  املــؤلف  مــن عــدد لتصــنيفات  استعراضــه
 .اإلحصائي واملنهج احلالة 
 هي: رئيسة  مناهج ثالثة إئ البحث مناهج  Whitney وتين بصن فيما
 احلالــة  دراســة وحبــوث  األجــل اويلــة ةالوصــفي والبحــوث  املســحية البحــوث  إئ وينقســم :الوصــفي املــنهج  ( أ

 .والواثئقي املكتيب والبحث شاطوالن العمل حتليل وحبوث 
 مرحلـــة بعـــد ومـــن ة يــ التارخي احلقـــائق وحتديـــد ونقـــدها الواثئــق علـــم يعتمـــد املـــنهج وهــةا :التـــار ي املـــنهج  (ب

 املاضـي فهـم أجـل مـن و لـل  وتفسـريها  احلقـائق بـ  التـ ليب يـتمُّ  حيـث الرتكيـب مرحلـة أتيت هـة  التحليل
 املاضيـة. رات والتطو  األحداث  ضوو علم احلاضر فهم وحماولة

 اإلجـــراوات  انحيـــة مـــن ةالبشـــري اخلـــرب  نقـــد إئ ااـــادف الفلســـفي املـــنهج إئ: وينقســـم :التجـــريي املـــنهج  (ج
 الــيت الطريقــة عــن الكشــب إئ الســاعي التنبــؤي واملــنهج أيضــا   اخلــرب  مضــمون و  إليهــا الوصــوحل   بعــةاملت

ــريات  تتبعهــــا أو كهاتســــل   مـــــن حــــاالت  دراســــة إئ ااــــادف االجتمــــاعي واملـــــنهج املســــتقبل    نــــةمعي متغــ
 .ةالبشري ا ماعات  رطو بت يرتبط كما  د ا د البشرية العالقات 

 صــبغةب بعضــها وتصــب  منهــا عــةمتفر  منــاهج وتســتخدث الرئيســة املنــاهج ل تلــ  مــن دراســاهتا   تســتفيد والرتبيــة 
 ةمياإلسـال الرتبيـة   البـاحثون يقـب وال ا الحقـ  إليهـا إ ـار  وسـرتد موضـوعاهتا  علـم قاصـر  جتعلها تكاد ةتربوي
ــد ــنيفات  عنـ ــةاملتخص الكتـــب تصـ ــر    صـ ــدان   البحـــث اـ ــة ميـ ــم الرتبيـ ــنفسا وعلـ ــد لـ ــر  عنـ ــابقة الطـ ــل السـ  بـ
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 ةالفقهيــ  األحكــاث اســتنباط   لبحــثا أســلو   كانــت  الــيت الطريقــة تلــل  ة االســتنبااي الطريقــة ليضــيفوا اوايتعــد
 املسلم . الفقهاو لدي
 البحث: مناهج  واستخدام اتالفرضي اختبار -6-1-2
 البحـث  ومنـاهج اـر  عليهـا زتركـ  مـا وهـي اهتم فرضـي اختبـار ات عمليـ  هـو دراسـاهتم   الباحث  يهم ما إن 

 ال اخلاائـــة املنـــاهج اســـتخداث ألن ابلغـــة  ةأمهيـــ   ات  البحـــوث  مشـــكالت  حـــل   املســـتخدمة واملنـــاهج فـــالطر 
ــتقن أن  ـــب الباحـــث فـــ ن  لـــل  وعلـــم ملصـــادفة اب إال صـــحي  حـــل إئ الباحـــث لتوصـــ   ثبـــت الـــيت املنـــاهج يـ

 املنــاهج واختيــار األوئ  ابلدرجــة ةالعمليــ  ابملمارســة اســتخدامها مهــار  يكتســب وأن  العلمــي جمالــه   لاحهــا
  الطريقـة  بنفس هاحل  يتم ال املختلفة ملشكالت ا أن  لل  نفسها  الدراسة مشكلة ابيعة علم يعتمد الصحيحة

 قبــل ينبغــيف لــةلل  ونتيجــة أيضــا   املشــكالت  اــة  ابلنســبة ختتلــب احلــل   للمعاونــة املطلوبــة اانت البيــ  إن كمــا
 واملعلومات  والبياانت  ز املمي خواصها ضوو   دراسته مشكلة لباحثا يدرح  أن الصحي  البحثي  املنهج  اختيار

 ر .توفامل
 التالية: الرئيسة اخلطوات  نتتضم الفرضيات  الختبار الزمة ابعتبارها البحث ومناهج 
 ملشـــكلة حـــل ألي األســـاح لتشـــك فهـــي وجتميعهـــا ةالضـــروري واملعلومـــات  البيـــاانت  انمكـــ  وتعيـــ  حتديـــد  1

 الدراسة.
 مـن قوالتحقـ  اختبـار  ميكـن مبدئي فرض إئ للوصوحل و لل  وعةاجملم واملعلومات  البياانت  وتصنيب حتليل  2

 خطئه. من أو تهصح
 حلــل البحــث منــاهج مــن أكثــر أو جــ منه اســتخداث دراســة أي   فيــه املرغــو   مــنأنــه  إئ اإل ــار  وتنبغــي 

 بدراســة دراســته مشــكلة حــل إئ الوصــوحل وحماولــة الباحــث بــ   ــوحل ســبب مــن هنــاك فلــيس الدراســة  مشــكلة
 احلاضـر   املشـكلة وضـع حتديـد مث التـارخيي أو الـواثئقي ابملنهج يعرف ما وهو الواثئق فحص اريق عن اترخيها
 .الوصفي ابملنهج يعرف ما وهو س امل من بنوع
 احلواـ  تـتم ال ةالبحثيـ  واملشـكالت  هـااختبار  يـتم ال الفرضـيات  إن وهو مع  مبدأ علم الت كيد  ب عموما  و  

 فمشـكالت  وحـدمها  يـاحوالق ابملنطق و عاملتها اخلرب    جرد وال وقيمتها  تهاأمهي برغم البداهة ومضات   جرد
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  لــل  غــري أو زالتحيــ  أو التقــدير أخطــاو لتحا ــي بعنايــة اـا التخطــيط يــتمُّ  للدراســة منــاهج إتبــاع بتتطلــ  البحـث
 الوصــوحل ينت ــر الــيت النتــائج خيــدث الــةي املقبــوحل الــدليل مــن متــ  أســاح علــم البحــث ـيــب  وحــع و األخطــا مــن

 دا  حمـد املـنهج  لـل  يكـونَ  وأن  هنـه    الوضوح كامل  الباحث خيتار  الةي املنهج كوني أن  ب لةلل  إليها 
  نفـ   لـل  احـثالب يسـتطع   فـ  ا ووضـوح  سـهولة   خطواتـه لشـرح ا  مسـتعد الباحث يكون حبيث تفاصيله  

 االحتماحل. بعيد أمر مرضية نتائج إئ وصوله إن يعين وهةا  هنه    ومنهجه تهخط غموض يعين  لل 
 ات:الفرضي اختبار قواعد -6-1-3
 التجـار   تصـميم قواعـد أحيـاان   متسـم مـا وهـي ات الفرضـي تبـارات اخ فيهـا تسـري ةعلميـ  اـر  هنـاك وعمومـا   

 ميكـن مخـس قواعـد إئ وتوصـل التجـرييب البحـث يتناواا اليت   األسبا مشكلة Mill ميل درح فقد واختبارها 
 رحـة Mill ميـل ولكـن األسـبا   تلـل  عـن والبحـث ات الفرضـي واختبـار التجار   تصميم   كمر د  تفيد أن
ــا احلـــاالت  مجيـــع   للتطبيـــق تصـــل  ال اإاـــ  كمـــا  جامـــد  ليســـت القواعـــد هـــة  إن مـــن  الطـــر  تلـــل  يلـــي وفيمـ

  والقواعد:
ــة (أ ــا  االت طريقـ ــي :فـ ــة وهـ ــدأ تعـــرتف اريقـ ــببية  بـ ــاث السـ ــود إن   لاملتمثـــ  العـ ــبب وجـ ــؤد السـ ــود إئ ييـ  وجـ

 واحـد عامـل   مجيعـا   تتحـد معـ  حـدث  إئ يـةاملؤد ال ـروف كانـت  إ اأنه  إئ الطريقة هة  وتشري النتيجة 
 ابلطريــق الفكــر  هــة  عــن التعبــري ميكــن  خــر و عــ  الســبب  هــو يكــون أن  تمــل العامــل هــةا فــ ن مشــرتك
 حتــدث  ال ــاهر  هــة  كانــت  إ ا نــةمعي ظــاهر  ســبب هــو معــ   ــيو نيكــو  أن ميكــن النــه أب ابلقــوحل: ةالســلبي
 الداللــة  ات  العوامـل بـ  متييـز    تقــع فـا االت اريقـة اسـتخدامه عنـد الباحــث تواجـه الـيت والصـعوبة بدونـه 
 أن لــه البــدأنــه   لــل  ومعــ  ابملشــكلة  قــةعال أو داللــة أي اــا لــيس الــيت والعوامــل ابملشــكلة العالقــة و ات 
 .ال اهر السبب عن يفصله وأن احلقيقي السبب عن يتحري

 ال ـروف يـعمج   متشاهبت  حالت  ب  املقارنة   االختالف أو التباين اريقة وتسري :االختالف طريقة (ب
 ال ــاهر  هــة  وتكــون األخــري احلالــة   يوجــد ال بينمــا فقــط  احلــالت  إحــدي   ريتــوف واحــد ظــرف عــدا مــا

 يـؤدي السـبب وجـود إن   لاملتمث العاث السببية مبدأ علم أيضا   يعتمد وهةا االختالف  اةا سببا   أو نتيجة
 هــو معــ   ــيو نيكــو  أن ميكــن النــه أب ابلقــوحل: ةســلبي بطريقــة  لــل  عــن التعبــري كــنومي النتيجــة  وجــود إئ
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 ال ـروف إن القـوحل: فـيمكن حـاحل كل  وعلم وجود     حتدث  ال اهر ال  هة  كانت  إ ا نةمعي ظاهر  سبب
 ة السـلوكي للعلـوث ابلنسـبة اندر  فظـرو  واحـد متغـري أو واحد عامل عدا فيما املالعو   ميع ابلنسبة املتشاهبة

 موثـو  نتـائج إئ الطريقـة هة  يتؤد حع املطلوبة الضماانت  فالةك  ابلبحوث  القائم  من استدعم ما وهةا
 بنجاح. التجار   تصميم وإئ هبا

 بتطبيـق أوال   الباحـث فيحـاوحل ات الفرضي الختبار السابقت  يقت الطر  بتطبيق تستخدث :االشرتاك طريقة (ج
ــق ــا االت اريـ ــور فـ ــم العثـ ــل علـ ــرتك العامـ ــع   املشـ ــاالت  مجيـ ــيت احلـ ــدث  الـ ــا حتـ ــاهر   فيهـ  اريقـــة قيطبـــ  مث ال ـ

 فــ  ا املعــ   العامــل هــةا وجــود عــدث عنــد أبــدا   حتــدث  ال ال ــاهر  إن الباحــث لــدي ريتقــر  أن أي االخــتالف
  السبب. وجدأنه  كبري  حد   إئ واثقا   يكون الباحث  نف النتيجة نفس إئ الطريقت  كال  ت أد

 ميـــل  نفـــ  الســـابقة  الطـــر  مـــن أبي حتـــل ال البحـــوث  مشـــكالت  بعـــض إن تبـــ  حيـــث :البـــواقي طريقـــة (د
Mill اريقـة متسـم قـد الطريقـة وهـة  االسـتبعاد  اريـق عـن السـبب علـم للعثـور يـةاملتبق العوامل اريقة ثقد 
 أمكـن فـ  ا النتـائج  مـن جمموعـة إئ يتـؤد املقـدمات  مـن جمموعة تكون أن حالة  أنه  وهي  األخري املرجع
 مـةاملقد تلـل  ربـط أمكـن واحـد  مةمقد عدا فيما املقدمات  مجيع إئ واحد  نتيجة عدا ما النتائج كل  إرجاع
 .الباقيت  والنتيجة مةاملقد ب  أي بينهما عالقة وجود يرج    أو يكشب امم الباقية  النتيجة بتلل  الباقية

 الطريقـة هـة  للبـاحث  ثقد Mill ميل  نف السابقة الطر  استخداث ابإلمكان يكن   إ ا :التالزم طريقة (ه
 هـة   نفـ  منت مـة  بصـفة معـا   النيتبـد أو متغـريان  ـيئان هنـاك كـان  إ ا هأنـ  إئ الواقـع   تدعو اليت مسةاخلا
  ات    رانيتـ ث الشـيئ  نأ أو اآلخر    حتدث  اليت ات التغري  عن تنتج منهما واحد   دث حت اليت ات التغري 
 أخـري  ظـاهر  معهـا ت تغـري  مـا ظاهر  تغريت  ف  ا غيريالت   التالزث هةا ويكون مشرتك  واحد بسبب الوقت
 متالزمتـ  ال ـاهراتن تكـون وقـد األخـري  بتغـري ظـاهر  فتتغـري واحـد اهرت ال ـ  كـال    السـبب نأ يعين وهةا
 هنــاك كانــت  إ اأنــه  علمــا   بينهمــا  ةاحلقيقيــ  العالقــة عــن للبحــث  لــل  دبعــ  اجملــاحل يفســ  اممــ   ــديدا   تالزمــا  
 ة السـببي للعالقـة  ـراا   لـيس فـالتالزث بينهمـا  تـالزث أو ترابط هناك يكون أن بدفال متغريين ب  ةسببي عالقة
 للتالزث.  رط السببية ولكن
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 نتـــائج   متـــتحك البحـــث مشـــكلة حلـــل مـــا مـــنهج اســـتخداث   مهمـــة جوانـــب ثالثـــة هنـــاك إن    ـــلا  وال 
 هي: الدراسة 

  يعـد مهقد الةي الدليل كان  إ ا اعم دراسته إااو وقبل دائما   نفسه يس حل أن الباحث فعلم :البياانت كفاية (أ
  غـري أو ضـعيفا   الـدليل كـان  إ اأنـه   لـل  فيـه  الثقـة مقـدار ومـا إليهـا  يصـل الـيت النتـائج وأتييـد لتـدعيم كافيا  
 ة.اائي أو مقنعة اعتبارها ميكن ال النتائج  نف كاف  

 وأصــالته تــهدق مــن للت كــد اثقبــة ون ــر  حبــرني الــدليل إئ الباحــث ين ــر أن  ــب إ  :البيــاانت معاجلــة (ب
 الوثيقــــة و قــــرا عــــدث أو ة اإل ائيــــ  كاألســــئلة  االســــتبيان   تضــــليل وجــــد إ ا حتــــدث  قــــد فاألخطــــاو وصــــدقه 
 تقضي أن ميكن األخطاو هة  كل  االعتبار    ات املتغري  مجيع أخة عدث أو سليما   العا  اا عليها واالاالع

 الدراسة.   الدقيق العمل علم
 إن كمـا  خاائـة  نتائج إئ ييؤد املعا ة واملعلومات  بياانت ال حتتويه اعم خيتلب فهما إن :النتائج  استخراج (ج

 فيه. يكون أن يتم  كان  ما الدليل ل م أن   رغبته يقاوث أن الباحث علم
 :الرتبوي البحث مناهج  -6-1-4
 ةالرتبويـ  االسـرتاتيجيات  وضـع ألن ة الرتبويـ  ابالسـرتاتيجية وثيقـا   صـاال  ات الرتبـوي العلمـي البحـث مناهج صلتت 

 االســرتاتيجيات  تطبيــق  نفــ  وعمومــا   ة والبشــري واملعنويــة املاديــة وإمكاانتــه اجملتمــع حاجــة علــم يعتمــد وختطيطهــا
 اآلتية: ابألمور وثيقا   صاال  ات يتصل الرتبوية

  لل.   واملعاونـة والتطوير التجديد إئ للحاجة ةالرتبوي اإلدار  متفه  1
  .وفني متخصص  من لتطبيقه الالزمة ةشريالب والكوادر واألجهز  الوسائل إعداد  2
 العلميـــة البحـــوث  وعمـــل اإلبـــداعات  وجمـــاالت  جماالتـــه لتحديـــد الرتبيـــة حقـــل   ابلتطـــوير  املهتمـــ  تشـــجيع  3

 هبما. قةاملتعل  الالزمة
 اآلتيـة: اخلطوات  بعيت أن الباحث علم ةالرتبوي وث ابلبح وللقياث 
 قة.متعم دراسة ودراستـه فيه البحوث  إجراو املراد الرتبوي الن اث معرفة  1
 وهي أال أجلها  من املوضوع الغاية بلوغ عند فيه القصور  ونواحي الرتبوي الن اث   اخللل  مواضع سحتس   2
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 احلاجـة. بهتتطل  وحسبما  مستمر  بصور  وختصصات  ومهارات  خربات  من إليه تا    ا اجملتمع مد
 احلاجـة. حبسب منها عدد اختيار مث كحلوحل  املقرتحة ات الفرضي اختبارات  حتديد  3
 حتديدها. مث تعميمها قبل عليها الالزمة ابلتجار   والقياث كلها   ات الفرضي اختبارات  تطبيق  4
 نتائجها. وإلظهار البحوث  لعمل الالزمة الوسائل توفري  5
 فيه. املرغو   والتغيري النتيجة تعميم  6
 عــن البحــث موضــوع ال ــاهر  مالح ــة علــم دتؤكــ  والــيت للبحــث العلميــة الطريقــة عــن ختــر  ال األمــور وهــة  

 الوسـائل تـوفري بعـد املختـار  ات فرضيال اختبار مث ها حلل  الفرضيات  فافرتاض حتديدها  مث ابملشكلة الشعور اريق
 األفـراد منـه ليسـتفيد وتعميمـه املطلـو   التغيـري نشـر علـم العمل النتائج إئ الوصوحل وبعد مث ومن لةلل  الالزمة
ــع واجمل ــدوال تمـ ــوي حبـــث ألي بـ ــة أن تربـ ــار بعـــ  أيخـ ــم االعتبـ ــدث وعلـ ــاوا  قـ ــة املسـ ــراض جمموعـ ــداف األغـ  واألهـ

ــا ميـــتعل  الـــيت الطريقـــة عـــن املعتقـــدات  جمموعـــةو  ة التعليميـــ  ــه لتســـري طاملخطـــ  التعليمـــي الـــربانمجو  النـــاح  هبـ   وجبـ
 ال اآلخـرين االثنـ  بـ   ـدث  الةي التغيري  نف تطوير أو تغيري دون أحدها ترك ف  ا ة والرتبوي التعليمية ةالعملي
 ة.والرتبوي تعليميةال ةيالعمل    فيه املرغو   الت ثري له يكون
 شــملي وهــةا بعيــد  أو قريبــة بصــلة اــا ميــت ومــا والتعلــيم الرتبيــة حقــوحل علــم الرتبــوي البحــث اهتمــاث وينصــب 

 وتقنيــــات  ةالتعليميــــ  والوســــائل التــــدريس  واســــرتاتيجيات  التــــدريس  وارائــــق   مــــ املعل  وإعــــداد املنــــاهج  حقــــوحل
 البحـث فـروع مـن فرعا   الرتبوي البحث يعد وحيث ريها وغ التقومي وأساليب   والتسر   الرتبوية واإلدار   التعليم

 بدراستها يسري السابقة واحلقوحل املوضوعات    الباحث  نف  وأصوله   ووسائله أهدافه من كثري     بعهيت العلمي 
   الكنهــ و  الرتبــوي البحــث وأهــداف متطلبــات  مــع تتمشــم حــع اــا يعــد أو  العلمــي البحــث خطــوات  حبســب
 كاآليت:  أحباثهم  ونالرتبوي بويصن ة عام بصور  العلمي البحث خطوات  مع تلتقي النهاية

ــة علــم يعتمــد :التجـــريي البحـــث (أ  اـــريقت  أو أســلوب  بــ  للمفاضــلة ويســتخدث ة التطبيقيــ  امليدانيـــة التجرـب
 واحلاجـة. النتائج إليه تدعو حسبما التعديل بعد للتطبيق أو مبا ر  للتطبيق إحدامها أو حدمهاأ الختيار

 حتليــل مث ةالرتبويــ  النشــااات  مــن بنشــاط قــةاملتعل  واملعلومــات  البيــاانت  مجــع علــم يعتمــد :التحليلــي البحــث (ب
 تعديلـه. أو النشاط  لل  لتقرير استخالصه ميكن ما الستخالني اجملموعة والبياانت  املعلومات  تلل 
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 لــةمتكام وصــور  واضــحة فكــر  لتكــوين والبيــاانت  املعلومــات  بتجميــع النــوع هــةا يســتخدث :الوصــفي البحــث (ج
 فدراسـة نتائـجـه  يمتعمـ  ةمكانيـ إ مـن  ـد امم ةالزمني فرتته ةحمدودي عيوبه ومن ة تربوي أو ةتعليمي مشكلة عن

 فــرت  بعــد أو أخــري بيئــة    اثرهــا تقــب قــد د حمــد زمــن   نــةمعي بيئــة   تــرتبط الدراســي التخلــب أســبا  
 اـا  اجملتمـع لبتقبـ  يـوحي قـد انتشـارها مدي بيانوت نةمعي ظاهر  وصب إن كما  الدراسة  مكان للبيئة ةزمني  
 منه. ةر  أن  ب أمر وهةا

 أو قيـاح فيـتم  هبـا معرتفـا   ومقـاييس معـايري الرتبويـة بحـوث ال أنـواع مـن النـوع هـةا يسـتخدث :التقوميي البحث (د
 ما. منطقة   أو ما مدرسة   ةوالرتبوي التعليمية النشااات  تقومي

 ديوجــ  ال مشــكلة والتعلــيم الرتبيــة ميــدان   البحــوث  تصــنيب حماولــة تثــري  :ث1992) وملكــاوي عــود  يقــوحل 
 ويضـع د  متعـد تصـنيفية أن مـة عنهـا ينـتج للتصـنيب معـايري اعتبارهـا علـم أسـس تسـتخدث حيث حواا  اتفا 
 التصـنيب ن اث  نف ولةلل  البحث   )منهج البحث ةعملي   األساسية املباد  فهمل إاارا   للتصنيب ن اث أي

 ميكـــن لــةلل  مفهومــة  واضـــحة بطريقــة وخطواتــه البحــث ات عمليـــ  خيــدث مــا بقــدر إال  اتـــه حــد      ا  مهمــ  لــيس
 ة جتريبيـ  وحبـوث  حتليليـة  حبـوث  إئ صـنفتها الـيت الزاويـة غـري زاو  مـن موالتعلـي الرتبيـة ميـدان   البحوث  تصنيب
ــوت  ــفي وحبـ ــوث  ة وصـ ــةتق وحبـ ــتخداث ومييـ ــايري ابسـ ــنيفي معـ ــري  ةتصـ ــا أخـ ــنيب منهـ ــاث  تصـ ــدان   األحبـ ــةالرتب ميـ  يـ
 تصــنيب ميكــن كمــا  والتطــوير  والبحــث الرتبــوي البحــث وإئ التعلــيم    والبحــث الرتبــوي البحــث إئ: والتعلــيم
 الزمين. املعيار أساح علم ةالرتبوي البحوث 

 :التعليم ف  والبحث الرتبوي البحث -6-1-5
ــد  ــرات  أجريـــت لقـ ــاث  مـــن اآلالف عشـ ــات  األحبـ ــاالت  خمتلـــب   والدراسـ ــة اجملـ ــة  الرتبويـ ــد والتعليميـ ــان  وقـ  كـ

 ح ـــي م ل )الــتع األوحل ا انـــب ولكــن والتعلـــيم مالــتعل  ةبعمليـــ  املعرفــة ز د  وهـــ  األحبــاث  لتلـــل  األساســي ااــدف
 يــةالرتبو  املعرفــة تــزاحل فــال )التعلــيم   الثــا  ا انــب حســا   علــم و لــل  البــاحث  جهــود  ع ــم واســت ثر أبكثرهــا
في التعلــيم بعمليــة الرتبــوي  البــاحث  اهتمــاث ازداد ومــا للغايــة  قليلــة فيالصــ  التعلــيم بعمليــة  مــن انطالقــا   إال الصــا

 إن الح ــوا فقــد  الرتبـوي والعمــل النشـاط  كــم أن  ـب الــةي اإلاــار هـي التعلــيم ةعمليـ  دراســة أبن اعتقـادهم
 التعلـيم علـم وسـريعة  مبا ـر   اثر اـا تكن   اويلة لفرت  الباحث  ا اجت كان  الةي مالتعل  ةمليع   البحث نتائج
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في  بـــ  املتبادلـــة ةواالعتماديـــ  التعلـــيم لعمليـــة واحليويـــة الفرديـــة الطبيعـــة  دراك وايهتمـــ  أن البـــاحث  علـــم إنو  الصـــا
 م.والتعل  التعليم
  لــل    للبحــث منهجــا   بلــوروا فقــد التعلــيم ةعمليــ    البحــث حنــو البــاحث  مــات اهتما   هوجــ الت هــةا وإزاو 
 ومــن  القسـم   التعلـيم ةعمليـ   شــاهد  ةاخلاصـ  واإلجـراوات  والطـر  ابملفــاهيم قاملتعلـ  ابلبحـث همفهومـ  دواوحـد
 أييت: ما  لل    البحوث  أمثلة

 .فيالص التفاعل ليلوحت رصد  1
 ة.فيالص ةالتعليمي واألنشطة التالمية ب  الربط  2
 .فيالص للتعليم مةاملن  للمشاهد  ومقاييس أدوات  تطوير  3
 م.للمعل  التعليمي السلوك  4
 ب.الص حجر    ةالعقلي ات العملي  5
 التحصيل. علم وأثر  التعليم وأساليب ةالعقلي القدر  ب  التفاعل  6
 تــوافر يســتدعي اممــ   مســبقا تصــوروها اممــ  أصــعب التعلــيم   بحــثابل قــةاملتعل  ةاملهمــ  أبن للبــاحث  تبــ  وقــد 
 إئ ابإلضــافة واالقتصــاد السياســة وعلــم االجتمــاع  وعلــم كالفلســفة   ةصــيختص ات خلفيــ  مــن بكثــري أكــرب عــدد

 .اويلة فرت  وحدهم البحث ميدان علم سيطروا الةين الرتبوي النفس لمع    املختص
 والتطوير: والبحث الرتبوي البحث -6-1-6
 تصــعب كمــا  ونتائجهــا  البحــوث  وبــ  بيــنهم الفجــو  ســاعات مــن امليــدان   يعملــون الــةين ونالرتبويــ  يشــكو 

 تلـــل  ومـــن يواجهواـــا  الـــيت ةالرتبويـــ  املشـــكالت  مـــع تتعامـــل اســـرتاتيجيات  إئ جهـــاونتائ البحـــوث  ترمجـــة علـــيهم
 البحـث إن   الرتبـوي البحـث عـن خيتلـب والـةي والتطـوير البحث ميسم ما ظهر الصعوبة تلل  ومن كويالش 

 حـوحل أسـئلة عـن بةاإلجا أو )البحتة  ةاألساسي البحوث  من جديد  تربوية معارف اكتشاف إئ يهدف الرتبوي
 البحـــوث  نتـــائج اســـتخداث إئ يهـــدف والتطـــوير البحـــث إنو  ة التطبيقيـــ  البحـــوث  خـــالحل مـــن ةعمليـــ  مشـــكالت 

 البحــث تســمية ميكــن ولــةلل  التعلــيم   العملــي امليــدان خلدمــة تربويــة وإجــراوات  ومــواد نــواتج تطــوير   ةالرتبويــ 
 البحث. علم املرتكز ابلتطوير والتطوير
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 هـــي الرتبـــوي البحـــث فخطـــوات  البحـــث  ات خطـــو    أيضـــا   والتطـــوير البحـــث عـــن الرتبـــوي البحـــث وخيتلـــب 
  خــر   ــيو والتطـوير البحــث خطـوات  بينمــا البحـث  هــةا   سـابقا   إليهــا أ ـري )الــيت العلمـي البحــث خطـوات 

 ابآليت: إبرازها ميكن
 .الرتبوي الناتج أو اادف حتديد  1
 املقصود. اادف أو الناتج منها خيدث ما وحتديد ةالرتبوي البحوث  نتائج مراجعة  2
 املرغو . للناتج أوي منو   بناو  3
 د .حمد ات حمك أو معايري ابستخداث قيقيةح مواقب   النمو   ةفعالي اختبار  4
 .الغرض حتقيقه درجة علم بناو   و  النم   الن ر إعاد   5
 املطلو . املستوي إئ تصل أن إئ نةمعي فرت  خالحل السابقت  اخلطوت  تكرار  6
 ث1976 عـاث جـالح األمريكـي الباحـث اقرتحـه الـةي السـابقة الدراسات  حتليل دراسة مصطل   نف وهكةا 
 ةليليــ حت  راجعــة الباحــث فيهــا يقــوث الدراســات  مــن نــوع علــم عنــواان   أصــب  الرتبــوي الباحــث ة جلــ  لــه مقالــة  

 و ــوماخر اكميالنمــ  فهــاويعر  معــ   تربــوي موضــوع   البــاحثون أجراهــا الــيت الدراســات  جملموعــة ودقيقــة انقــد 
 بــ  للجمــع مناســبة ات تقنيــ  ابســتخداث معــ ا  موضــوع حــوحل الســابقة الدراســات  ملراجعــة حمــداد  إجــراوات  اأباــ 

 .نتائجها
 الزمين: املعيار أساس على ةالرتبوي البحوث تصنيف -6-1-7
ــةاملتخص واملؤلفـــات  املراجـــع مع ـــم دأبـــت  ــة ادينميـــ    ابلبحـــث صـ ــوث الرتبيـ ــة والعلـ ــي االجتماعيـ  علـــم ةوالنفسـ

 نمتكــ  وقــد التجريبيــة  والبحــوث  ة الوصــفي وث والبحــ  ةالتارخييــ  البحــوث  هــي: فئــات  ثــالث    البحــوث  تصــنيب
 التالية: األسئلة ارحه خالحل من التصنيب هةا حتديد من   الرتبوي الباحث  حدأ

 للمـــؤر  وميكـــن رخيــي ات حبـــث فهــو ابملاضـــي قـــا  متعل  البحــث يكـــون وعنــدها كـــان؟    ـــا البحــث يتعلـــق هــل  1
 تربــوي موضــوع  صــوني املاضــي   تحــدث فريــد  ث ألحــدا دقيــق وصــب إئ للتوصــل يســعم أن الرتبــوي
 القـائم السـلوك فهـم   تفيـد أن ميكنهـا ماضـية أحداث  ملس  نتيجة مفيد  تعميمات  إئ لللتوص أو  مع 
 راهنة. مشكالت  حل   عليها االعتماد وميكن حاليا  

mailto:ieps@univ-alger3.dz
http://www.univ-alger3.dz/ieps/


 

الجزائر–دالي إبراهيم  16047 دشارع احمد واكـ 20والرياضيــة: معهد التربيـة البدنيـة    

 alger3.dz/ieps/-www.univاملوقع اإللكتروني:  alger3.dz-ieps@univالبريد اإللكتروني: 
47 

 بشــكل احلاليــة املمارســات  أو املواقـب أو األ ــياو معــا  بتمييـز أي ا ؟ حاليــ  كــائن  هــو  ـا البحــث يتعلــق هـل  2
 .وصفيا   البحث يكون وعندها مستقبل لل  إر ادات  وتطوير بتحديد للباحث  يسم

 مــن ويــتم جتريبيــا   البحــث يكــون دهاوعنــ  نــة؟ معي عوامـل ضــبط عنــد يكــون أن كــنمي  ــا البحــث قيتعلــ  هـل  3
 متغـــريات  تعـــد الـــيت العوامـــل مـــن ليـــلق عـــدد ابســـتثناو املواقـــب   ر املـــؤث العوامـــل مجيـــع ضـــبط حماولـــة خـــالحل
ــتقل  ــة   ةمسـ ــري الدراسـ ــان معا َتهـــا  ـ ــا وبيـ ــة وبنـــاو أثرهـ ــببية عالقـ ــا سـ ــ  بينهـ ــريات  وبـ ــري متغـ  تســـمم أخـ
 التابعة. ات ابملتغري 

  نفــ   الرتبــوي البــاحث  قبــل مــن ا  اســتخدام املنــاهج أكثــر انيعــد الوصــفي واملــنهج التجــرييب نهجاملــ حيــث أن و  
 هـــةا   غــري  مــن أكثــر ا  ملحـــ  مطلبــا   يكــون قــد العلمـــي البحــث منــاهج مــن غريمهـــا مــن أوســع بصــور  عرضــهما
ــابيت العلمـــي البحـــث جمـــاحل   ةمتهيديـــ  ابحتياجـــات  الرتبـــوي  املشـــرف  تزويـــد إئ ادفااـــ  البحـــث   هـــودهم عواـ
 أخري. مصادر من عابلتوس الةاتية

 :التجريي املنهج  -6-2
 عامـل تغيـري  ـري البحـوث  مـن النـوع هـةا و  ة الرتبوي املشكالت  لبحث اريقة ضلأف التجرييب البحث يعد 
 التغيـري  هـةا عـن النـاتج األثـر حتديـد أجـل مـن منـت م بشـكل الدراسة  وضوع العالقة  ات  العوامل من أكثر أو

   التغيـري نويتضـم متعمد  بشكل أساسيا   تغيريا   عليه يدخل جترييب موقب   الواقع بناو إعاد   اوحل فالباحث
 أثـر  دراسـة جتـري حمـداد واحـد متغـري ابستثناو الدراسة موضوع   رتؤث اليت املتغريات  مجيع ضبط عاد  الواقع هةا
 ا ديد . ال روف هة   
   صــودمق تغيــري إجــراو   ليتمثــ  البحثــي املوقــب   فاعــل ربــدو  الباحــث يقــوث ةالتجريبيــ  البحــوث  هــة  ففــي 
   مـا حـثاب رغـب فـ  ا الشـروط  هـة  عـن ينتج الةي التغيري مالح ة مث ومن د  حمد  روط وفق املوقب هةا

ــارات    الطـــال تعلـــيم   جديـــد  ةتعليميـــ  اريقـــة اســـتخداث مثـــل جديـــد تعليمـــي ظـــرف أثـــر حتديـــد ــة املهـ  ا غرافيـ
 لتقـومي يسـتخدث الـةي وا ـل  املسـتقل ابملتغـري متسم تقوميها  ري اليت ا ديد  ةالتعليمي الطريقة  نف يقية التطب
 جتـرييب تصميم أي ففي التابع  ابملتغري مويسم نةمعي هارات مل مقياح أو اختبار علم الطلبة نتائج هو املتغري    هةا
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 أي أبن االفـرتاض للباحـث التصـميم يسـم  حبيـث التابعـة ات واملتغـري  املسـتقلة املتغـريات  بـ  مبا ـر  عالقـة توجد
 املستقل. املتغري إئ يعزي التجربة أثناو التابع املتغري    صل تغيري
 العديـد رابسـتمرا يوجـد إ  الرتبـوي  البحث   املثاي التجرييب التصميم إئ الوصوحل املستحيل منأنه  وحيث 
 ةوالدافعيــ  العقليــة فالقــدر  نتائجهــا    رتــؤث حبيــث التجربــة   دورهــا متــارح الــيت لــةخاملتد ةالعرضــي املتغــريات  مــن
 ات املتغـري  ألثـر كـاف  ضـبط بدون نه ف التابع املتغري   فيه مرغو   وغري موسا  مل  أثرا   تنتج أن ميكن   الطال عند
   التغـري عن املسؤولة هي لةملتدخا ات املتغري  أث املستقل املتغري كان  إ ا ما ديؤك أن الباحث يستطيع ال لةدخاملت

 تجابةاسـ  ابلتغـري لـه يسـم  الـةي التـابع املتغـري عـدا مـا اثبتـة العوامـل يـعمج إلبقاو الوحيد  والطريقة التابع  املتغري
 العامــل أو املســتقل املتغــري لتــ ثري مهاإحــدا ختضــع التجربــة   متمــاثلت  جممــوعت  إ ــاد هــي املســتقل املتغــري لتــ ثري

 بدايـة   متمـاثلت  اجملموعتان وتكون الت ثري  هةا ملثل الثانية اجملموعة ختضع ال بينما الدراسة  موضوع التجرييب
 .املستقل املتغري أتثري عدا ما متاما   ال روف لنفس وختضعان التجربة

 ة:التجريبي واجملموعة الضابطة وعةاجملم -6-2-1
 الصـــد  مـــن مقبولـــة درجـــة لتـــوفري و لـــل   التجـــرييب البحـــث   املهمـــة اإلجـــراوات  مـــن املتغـــريات  ضـــبط يعـــد 

 املسـتقل املتغـري إئ التـابع املتغـري   التبـاين مع ـم عـزو من الباحث نيتمك أن  ع  التجرييب  صميمللت الداخلي
 البحـوث  مـن غريهـا علـم ةالتجريبيـ  البحـوث  زتتميـ  ولـةلل  اخلطـ   تباين تقليل وابلتاي أخري متغريات  إئ وليس

ة املتغـريات  بـ  العالقـة تفسـري   هـاتوافر  ميكـن اليت الثقة    بغـري دراسـتها تصـعب الـيت ةالسـببي العالقـات  وخاصـا
 ة.احلقيقي التجربة

 )جمموعـة التجريبيـة للمجموعـة مكافئـة موعـةجم اختيـار فكـر  جـاوت  الدخيلـة أو الغريبـة ات املتغـري  أثـر ولضبط 
 جاهــدا   الباحــث يســعم حيــث املقارنــة   جموعــة أو الضــابطة ابجملموعــة املكافئــة اجملموعــة تلــل  متســم الدراســة 

 عنـد  لـل  أكـان سـواو اجملمـوعت   من لكل متكافئـة ظروفا   يهيئ أن أجل من يعمله أن بوسعه ما كل     عمل إئ
   املســـتقل املتغـــري مصـــدر  اجملمـــوعت  بـــ  األساســـي الفـــر  يكـــون حـــع التجربـــة تنفيـــة نـــدع كـــان  أث اختيارمهـــا
 اختبارهــا وقــبو  وبنضــجها بتارخيهــا تتصــل للتجربــة الــداخلي الصــد    مــؤثر  عوامــل هنــاك وعمومــا    الدراســة
 عوامــل وهنــاك االختبــار  مــع جالنضــ  وبتفاعــل وابإلهــدار  وابالختبــار   اإلحصــائي وابالحنــدار األدا   وبنوعيــة
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 ال ـروف وتفاعـل عاملة امل مع االختيار وتفاعل املعاملة  مع االختبار كتفاعل  للتجربة اخلارجي    الصد    ر مؤث
 الواحـد   ا اولـة تصـميم منهـا ةالتجريبيـ  للتصـاميم أنواع وهناك ة التجريبي ملواقبا وتداخل املعاملة  مع ةالتجريبي
 ب ـ  اممـ  هـي التصـاميم وهـة  العوامـل وتلـل  ت املثبـ  املقارنـة وتصـميم واحـد   ةجملموع  بعدي / قبلي) وتصميم
ــث   الباحــــث علـــم   لــــل  تشــــرح العلمـــي البحــــث ات أساســـي ومصــــادر جيـــدا   إملامــــا   هبــــا اإلملـــاث التجــــرييب البحـ
 مناسبة. عات بتوس
 األســئلة دائمــا   نفســه الباحــث يســ حل أن البــد منهجــا   التجريبيــة الطريقــة تتخــة الــيت ت الدراســا ففــي وعمومــا   

 اآلتيـة: الثالثة
 فرضياته؟ اختبار علم يساعد وضعه لةيا التصميم هل  2
 جتربته؟   ر املؤث األخري العوامل مجيع ضبط استطاع هل  3
  خر؟ ابحث قبل من التجربة إعاد  ميكن هل  4

 :الوصفي املنهج  -6-3
 إئ إلضـافةواب نـه ف لـةلل    الرتبـوي قبـل مـن اسـتخداما   العلمي البحث مناهج أكثر من الوصفي املنهج يعد 
 ابآلتـي: خصائصه أهم إبراز  سن سابقة فقرات    عنه ورد ما

 صـــلة لـــه مـــا منهـــا الباحـــث فيتخـــري دراســـتها  تســـبق   ابيعتهـــا   خمتلفـــة أ ـــياو بـــ  العالقـــة يبحـــثأنـــه   1
 بينها. العالقة لتحليل بدراسته

 تها.صح اختبار مع وحلوال   مقرتحات  يتضمانأنه   2
 قاعــد  إئ لللتوصــ  االستــنــتاجية  )االســتقرائية  ةاملنطقيــا  الطريقــة اســتخداث املــنهج هــةا   يــتم مــا كثــريا  أنــه    3

 ة.عام
 واحللوحل. ات الفرضي من صحيحا   ليس ما يطرحأنه   4
 للبـاحث  مفيـد  تكـون حبيـث املسـتطاع بقـدر كاملـة  دقيقـة بصور  واإلجراوات  املختلفة النما   يصبأنه   5

 .بعد فيما
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 يصــب :فالتقــدير والتقــومي  التقــدير هـي بــه تلتــبس أخـري ودراســات  الوصــفي البحــث بـ  التفريــق  ــب اوهنـ  
  صوصها   توصية إعطاو أو أسباهبا و كر تعليلها أو عليها احلكم دون مع  وقت   احلاالت  من حالة ظاهر 
 ميكـن ملـا عرضـها بقصـد احلـاالت  لـبعض واآلراو األحكـاث بعض لبطت ار أنه  إال فاعليتها عن ث يتحد ال كما
 املرغــو   هــو ومـا ة االجتماعيــ  الوسـائل علــم احلكـم قةالســاب األوصـاف إئ يضــيب :التقــو  إن حــ    عـه توق
 .ا  اخت ينبغي ما لبعض وصيات ت حياان  أ نيتضم كما  والربامج  ةواإلنتاجي اإلجراوات  أتثري ومدي فيه
 الدراسـة: اتمت ري  -6-4
 األوئ ابعتبـار اـا  والتـابع منهـا املسـتقل مبينـا   متغرياهتـا  يضاح دراسته هجمنا عرض عاد  الباحث ملكستي 
 هــو الـةي التحليــل ففـي األوئ  بتغـري مكانيــا   فتتغـري األوئ مــن التـ ثري عليهـا عيقــ  الثانيـة إنو  ابلثانيــة  ر املـؤث هـي

ــا يكـــون الـــيت وهـــي ةمســـتقل  ات متغـــري  تســـتخدث البحـــث   العلمـــي املـــنهج عمـــاد  وحتديـــد وجـــود   بـــريك  دور اـ
 التــ ثري منهــا عليهــا ويقــع ةاملســتقل  للمتغــريات  تتبــع متغــريات  هــي الــيت تلــل  وتوزيعهــا  التابعــة ات املتغــري  خصــائص

 والثابـت  املتغـري بـ  لتمييـزا علـم ةالرتبويـ  البحـوث    قادرا   يكون نأ الباحث وعلم وإ ااب   سلبـا   هابتغري  فتتغري
ات  بيصن وأن  ات املتغـري  بـ  مييـز أنو  التـابع  واملتغري املستقل املتغري ب  ميي  ز وأن القياح  يمستو  حبسب املتغري  

لــــة  املختلفــــة الصــــور علــــم فالتعــــر  علــــم قــــادرا   يكــــون وأن بــــل بفحســــ   لــــل  لــــيس والدخيلــــة  واملضــــبواة املعدا
 العابالاــ   لــل  ق قــ  أن وميكــن يلــة الدخ ات املتغــري  ضــبط   بعــةاملت الطــر  بــ  مييــ  ز وأن ة اإلجرائيــ  للتعريفــات 

 .العلمي البحث كتب  علم
 ات متغــري  واجملتمــع والبيئــة املدرســة تعــد هبــا ا ــيط جمتمعهــا و  ةاخلارجيــ  بيئتهــا   املدرســة ظيفــةو  دراســة ففــي 

 حكـومي بـ  مبناهـا   املدرسـة تغـريت  فـ  ا اتبعـة  متغـريات  املختلفـة أبدوارهـا املدرسة وظيفة تعد فيما ة مستقل 
 أو رعوية  وبيئة زراعية بيئة ب  سةللمدر  ةاخلارجي البيئة ت تغري  إ ا أو ة التعليمي مرحلتها   ت تغري  أو ومست جر

 املدرسة. وظيفة ت تغري  بدوي وجمتمع حضري جمتمع ب  ابملدرسة ا يط اجملتمع تغري إ ا
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 البحث: ومعلومات بياانت مصادر حتديد -6-5
 أن تتطلــب مســارا   العلمــي ملــنهجا خــةتت دراســة أليــة الالزمــة يــاانت والب املعلومــات  علــم احلصــوحل ات عمليــ  إن 

 ات تقنيـ  عليهـا يطلـق مـا غالبـا   ارات املهـ  تلل  والبياانت  املعلومات  مجع مهارات  من ابلكثري ا  ملم الباحث يكون
 املاجســتري بدراســات  عــاد  لميثــ  والــةي ا ــاد العلمــي للبحــث النهــائي ااــدف يكــون وحيــث دواتــه أ أو البحــث

 البحــث ات تقنيــ   نفــ  والتنبــؤ والتعمــيم همالتفــا أساســها علــم ميكــن الــيت ت والن ــر  نمــا  ال بنــاو هــو والــدكتورا 
 أعلم. مستوي  ات  وتكون ولبحثه للباحث ضرور  أكثر تكون وأدواته

 تقــل ةاألمهيــ  تلــل  ولكــن  العلمــي البحــث ات عمليــ    ةهامــ  مكانــة حتتــل املكتبــة مصــادر إن فيــه ال ــل  اوممــ  
 حبثــه ةنوعيــ  كانــت  مهمــا ابحــث أي إن بــه ماملســل  مــن نــه ف حــاحل ةأيــ  وعلــم ما  متقــد البحــث كــان  مــاكل   نســبيا  

 املصـادر حصـر بغـرض و لـل  املكتبـة  ملصـادر اتث وتقـص دقيـق فحـص   ةبعمليـ  تبـدأ األوئ خطواته  نف ومستوا 
 درسـها أن سـبق الـيت الوجـو  مجيـع مـن موضـوعه حـوحل عميقـة فكر  عند  لتكون راسته د موضوع حوحل واملراجع

 موضــوعات  أو موضــوعه تناولــت الــيت ةالسـابق الدراســات  بــ  مــن دراســته مكـان أيــن يعــرف وهبــةا قبلــه  حثـوناب
 أســاليب ومعرفــة حمتو هتــا  ومعرفــة املكتبــة اســتخداث   ومهــار  خــرب  الباحــث لــدي يكــون أن بــدوال منــه  قريبــة

 املكتبـة. حمتو ت  إئ لالتوص وأساليب تصنيفها 
ــن  ــل  قيمـــة أن داملؤكـــ  ومـ ــي منهجـــه مســـتوي إئ ابإلضـــافة تعتمـــد حبـــث كـ  بياانتـــه مصـــادر ةنوعيـــ  علـــم العلمـ

 املالح  من ولكن ة انبيج ومصادر ة اثنوي ومصادر ةأولي مصادر إئ  املصادر تلل   تصناب وعموما   ومعلوماته 
 ةاثنويــ  مصــادر وهــي ا امعيــة فالكتــب أخــري  دراســة   ا  أوليــ  مصــدرا   يكــون قــد مــا دراســة   اثنــو    مصــدرا   نأ

 النمـا   موضـوع ةدراسـيال الكتـب تعامـل كيـب  وتعي  الكشب إئ هادفة تتناواا دراسة   ةأولي مصادر تكون
 و ـب خمتلفـة  بطـر  راسـتهد مصـادر ةنوعيـ  مسـتوي يفحـص أن الباحـث علـم إن  كر  ا دير ومن ت والن ر 

 مســتوي يكــون جــانيب أو اثنــوي مصــدر مــن مــ خو   فكــر  أو رأي علــم قائمــة فكــر  أو رأي بنــاو إن فيعــر  أن
  اتـه. البحث قيمة علم  لل  ينعكس مث ومن بةلل   خرون ابحثون مهاوسيقو  منخفضا   فيها الثقة
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   ة:األولي املصادر -6-5-1
 ومـةكرات  خطواـات امل مثـل: فيهـا الشـل  وعـدث تهابصـح موثـو  كمصـادر  اعتمادهـا ميكن اليت املصادر هي 

 الــيت والكتــب ة امليدانيــ  والدراســات  الشخصــية  واملقــابالت  واليوميــات  والرســائل واخلطــب   والسياســي القــاد 
 ونتــائج واملــؤمترات  النــدوات  عــن الصــادر  والقــرارات  كثــب   عــن فوهــامؤل  ــاهدها موضــوعات  أو أحــدااث   تصــب

ــار   ــاوات  العلميـــة التجـ ــيت واإلحصـ ــدرها الـ ــوزارات  املختصـــة ائرالـــدو  تصـ ــا ســـات واملؤس والـ  ابرســـونز أ ـــار وكمـ
 التعــــداد وإحصــــاوات  والتقــــارير والرســــائل والــــروا ت  الشــــعر إاارهــــا   يــــدخل األوليــــة املصــــادر أبن  ث1996)

   ةأصــلي تعــد حيــث وبياانهتــا ماهتــامعلو    ةدقــ  أكثــر ةاألوليــ  واملصــادر  ميــات واليو  واألفــالث لةاملســج والشــرائط
 املصـــادر نتتضـــم كمـــا   خـــر  إئ ابحـــث مـــن لنقـــلاب وأفكارهـــا آلرائهـــا حتريـــب أو تغيـــري بـــدون وكتابتهـــا هامنشـــئ
ــات  البيـــاانت  ةاألوليـــ  ــتبياانت    الـــوارد  واملعلومـ ــابالت  و  الدراســـات  اسـ ــيت ةالشخصـــي املقـ  البـــاحثون  ريهـــا الـ

 وغريها. ة التارخيي والواثئق اإلحصائية والتقارير ةالشخصي والسري واخلطاابت  ة احلقلي والدراسات  واالستفتاوات 
     :ةالثانوي املصادر -6-5-2
  ةاألوليــ  املصـادر حتــت تنـدر  الـيت تلــل  عـدا املعرفـة نقــل وسـائل  ميـع لوتتمثــ  تقوميهـا تميـ  الــيت املصـادر هـي 

 حتلـــيالت  علـــم األحيـــان مـــن كثـــري    وتشـــتمل عـــددا   أوفـــر فهـــي  الفائـــد قليلـــة ةالثانويـــ  املصـــادر ليســـت وعمومـــا  
 علــم ةالنقديــ  والتعليقــات  والشــروح صــات امللخ ةالثانويــ  املصــادر وتضــم ة األوليــ  املصــادر   توجــد ال ليقــات وتع

 الــيت البيــاانت و  املعلومــات  جتميــع اريــق عــن ت أعــد وموضــوعات  كتــب  هــي الثانويــاة فاملصــادر ة األوليــ  املصــادر
 واملوضوعات. الكتب تلل  ا  كت  آبراو أتثرت 

   :ةاجلانبي املصادر -6-5-3
 ة.اثنوي مصادر من ومعلوماهتا هتابياان استقت كتب  هي 
ــا الباحـــث علـــم  ـــب الـــيت املهـــارات  ومـــن  ـــن مهـــار  هـــي إتقااـ  أثنـــاو والبيـــاانت  واملعلومـــات  املالح ـــات  تدوـي

 ومكتبـات  البحـوث  مراكز مكتبات  وابألخص املكتبات   تو ت  يهوتقص وفحصه السابقة للدراسات  استطالعه
ــلو   ا  ملمــــ  يكــــون وأن ا امعــــات  ــنيفها واــــر  املعلومــــات  مجــــع بطاقــــات  أبســ ــا والكتابــــة والتســــجيل تصــ  عليهــ
 مفـــردات  حتديـــد حيـــث مـــن العلمـــي البحـــث ومعلومـــات  بيـــاانت  مصـــادر إئ ين ـــر أخـــري زاويـــة ومـــن وختزينهـــا 
 التالي : الشكل  الزاوية هة  من هاتصنيف يتخةف واملعلومات  البياانت  تستقم منه الةي وجمتمعها الدراسة
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  :البحث جمتمع -6-6
 دراسة فيف منها  أي ترك دون حبثه نطا    داخلة مفرد  لك  عن واملعلومات  البياانت   مع الباحث ويقوث 

 أن الباحـث علـم  ب نه ف ما تعليمي قطاع   هبا ا يط عهاجمتم و  ةاخلارجي بيئتها   الثانوية املدرسة وظيفة
  البحــث جمتمــع دراســة وتعــد اســتثناو  دون القطــاع هــةا   ةاثنويــ  مدرســة كــل  عــن ومعلوماتــه بياانتــه علــم  صــل
 كـل  إئ الوصـوحل   الباحـث اـا ضيتعـر  الـيت ا ماة للصعوابت  را  ن  العلمية البحوث    النادر  األمور من ككل
  لل. علم بترتت اليت املالية وللتكاليب لياألص اجملتمع مفردات  من مفرد 
 قيمــة علــم  لــل  ريــؤث أن دون لرغبتــه أو الباحــث يرلتقــد األمــر خيضــع هــل كــةلل؟    لــل  يكــون مــع ولكــن 
 بـد ال األمر هةا إن تكاليفها  وترتفع دراسته تصعب كبريا    جمتمعا   مثال   مدرسة مائة الباحث يعدف ودراسته  حبثه
 بـد ال وابلتـاي مفرداتـه  بكـل األصـلي اجملتمـع درح لـو باحـثال سـيلقاها الـيت الصعوابت  بعرض مقنعا   يكون أن
 مـدي علـم بتتوقـ  العلميـة هافقيمت دراسته  وقارئي الباحث  نم لغري  علميا   مقنعا    ربراته العرض هةا يكون أن

 األصلي. اجملتمع دراسة بصعوبة العلمية القناعة
  :الدراسة نـةعي -6-7
 إ  األصـلي  اجملتمع دراسة من تكلفة وأقل تطبيقا   أيسر ألاا العلمية  البحوث     يوعا   أكثر الطريقة وهة  
 ميثـل بشـكل وخمتـار  ا  نسـبي بـري ك  نـةعي علـم احلصـوحل أمكـن إ ا األصلي اجملتمع لدراسة حاجة من هناك ليس هأن

 ستخلصـةامل النتـائج مـع كبـري  حـد إئ سـتنطبق نـةالعي دراسة من املستـنبطة تائجفالن منه  امل خو   األصلي اجملتمع
 أن بشــرط زوا ــ  بدراســة الكــل دراســة ميكــن وهبــا األصــلي اجملتمــع مــن جــزو العينــةف  األصــلي اجملتمــع دراســة مــن

 منه. امل خو   للمجتمع ممثلة العينة تكون
 دراســاهتم عوبةلصــ  البــاحث  بــ  الشــائع هالتوجــ  هــي األصــلي اجملتمــع مــن مــ خو   ينــةع بواســطة الدراســة نإ 

 منهـا  نـوع كـل  وعيـو   ومـزا  تطبيقهـا واـر  نـات العي أبنـواع وايلمـ  أن لبـاحث ا علـم  نفـ  ةاألصـلي للمجتمعات 
 األنواع. لتلل  املناسبة الدراسات  وابيعة
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 :ناتالعي أنواع  -6-7-1
 ميزاهتــــا ختتلــــب وابلتــــاي  خــــر  إئ حبــــث مــــن األصـــلي للمجتمــــع متثيلهــــا حيــــث مــــن ختتلــــب أنــــواع للعينـــات   

 إئ وتنقســـــم التطبيقـــــي  جانبهـــــا وابخـــــتالف دراســـــةال موضـــــوع حبســـــب األصـــــلي اجملتمـــــع لتمثيـــــل تهاحيفصـــــال
 ة املســـاحي والعينـــة املنت مـــة  نـــةوالعي الطبقيـــة  والعينـــة العشـــوائية  العينـــة يوهـــ  االحتمـــاالت  نـــات عي جممـــوعت :

 وهنــاك األصــلي  اجملتمــع عــن صــحيحة يرات بتقــد الباحــث لتمــد عليهــا ةاإلحصــائي ةالن ريــ  تطبيــق ميكــن وتلــل 
 الباحــث إليهــا يتوصــل الــيت فالنتـائج العمديــة والعينــة احلصصــية كالعينــة  باحـثال حكــمً  فيهــا ليتــدخ الــيت نـات العي
 ات فرضـــي وضـــع إ ا إالا  إحصـــائيا   هقياســـ  أو عزلـــه ميكـــن ال الـــةي الشخصـــي حكمـــه علـــم تعتمـــد تخدامهماابســـ 

 ابآلتـي: نات العي ألنواع عرض يلي وفيما لتحديدها 
 اجملتمـع مفـردات  تعطـم حبيـث ا  عشـوائي األصـلي اجملتمـع مـن مفرداهتـا اختيـار ميت اليت وهي :ةالعشوائي نةالعي (أ

 اجملتمــع مفــردات  أمســاو كتابـة  االختيــار ةعشــوائي لتحقيـق املســتخدمة الطــر  ومـن االختيــار    الفرصــة نفـس
 مفــرد  كــل   عطــاو أو ا  عشــوائي منهــا املطلــو   العــدد ختيــاروا دا  جيــ  وخلطهــا منفصــلة أورا  علــم ي   األصــل 
    1 ) رقــم امللحـق   كمــا  ةالعشـوائي األعــداد جـداوحل ســتخداثاب األرقـاث مــن املطلـو   العــدد واختيـار رقمـا  
ــلفا    معـــد جـــداوحل وهـــي ــتخدمها سـ ــارون لـــةينا البـــاحثون يسـ ــةالعي خيتـ ــوائي نـ ــلي اجملتمـــع لتمثيـــل ةالعشـ  األصـ

 كـان  اإ  خـاني وبشـكل األصـلي للمجتمـع متثـيال   نـات العي أنـواع أكثـر مـن ةالعشـوائي نةالعي وتعد لدراساهتم 
 .األصلي اجملتمع مفردات  من ف كثر %10 لةمشك مفرد  30 من أكثر نسبي ا كبريا    مفرداهتا عدد

 ائصخلصـ  وفقـا   فئـات  أو ابقـات  إئ األصـلي اجملتمـع بتقسـيم عليهـا وحلاحلصـ  يـتم اليت وهي :ةالطبقي العينة (ب
 اجملتمـع و  ةاخلارجي البيئة   وظيفتها راسةلد املدارح وكتقسيم التعليم  مستوي أو ا نس أو كالسن  معينة
 إئ جمتمعهــا حبســب أو التعلــيم  مراحــل حبســب وبتقســيمها مســت جر   وأخــري ةحكوميــ  مــدارح إئ ا ــيط
 ابقــة لكــ   مــن اختيارهــا ســيتم الــيت املفــردات  عــدد حتديــد يــتم مث  بــدوي وجمتمــع  حضــري جمتمــع   مــدارح
 .عشوائي بشكل ابقة كل  مفردات  اختيار يتم مث الطبقات  عدد علم نةالعي مفردات  عدد بقسمة

 ابقـة كـل  نسـبة فيها يراعمنه أل سابقتها  من األصلي للمجتمع متثيال   أكثر هيو  :ةالتناسبي ةالطبقي نةالعي (ج
 جمتمـــع   فئـــة أو ابقـــة لكـــل احلقيقـــي احلجـــم حبســـب الدراســـة نـــةعي مفـــردات  فتؤخـــة األصـــلي اجملتمـــع مـــن
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 رحسـتد الـةي التعليمـي القطـاع   املـدارح عـدد من %70 لتشك احلكومية املدارح كانت   اف  الدراسة 
 ومــن  %70 بنســبة ةاحلكوميــ  املــدارح مــن مفرداهتــا لتشــك ةالتناســبي ةالطبقيــ  نــةالعي  نفــ  املدرســة  وظيفــة فيـه

   احلقيقــي حجمهــا مــع يتناســب وزان   فئــة أو ابقــة كــل  أعطيــت وبــةلل   %30 بنســبة املســت جر  املــدارح
 اجملتمع.

 إن أي االختيار  وحدات  ب  الفرت  ابنت اث صبوتت الباحث   من االستخداث در ان وهي :املنتظمة نةلعيا (د
ــر  ــ  الفـ ــل  بـ ــار كـ ــار اختيـ ــه واختيـ ــون يليـ ــاو    يكـ ــل    متسـ ــاالت  كـ ــ  ا احلـ ــة انأرد فـ ــة دراسـ  املدرســـة وظيفـ

 ددهاعـــ  وكـــان أ ـــد    ترتيبـــا   ةاعـــ اقامل لـــل ت   االبتدائيـــة املـــدارح ورتبـــت مـــيالتعليمـــا  ةاعـــ اقم   ةاالبتدائيـــ 
 وعــدد  10 العينــة هــة    يليــه واختيــار   تيــاراخ كــل  بــ  فاملســافة %10 نــةالعي نســبة وكانــت مدرســة 300

  15 رقــم املدرســة هــو الثــا  فاالختيــار  5 رقــم ابملدرســة البدايــة نقطــة وحــددت  مفــرد   30 نــةالعي مفــردات 
 مدرسة. 30 أي مفرد  30 الباحث  مع حع وهكةا 25 رقم املدرسة هو الثالث واالختيار

 النـوع وهـةا ة ا غرافي املنااق متثل عينات  علم احلصوحل عند كبري   أمهية  ات  لعينةا وهة  :ةاملساحي العينة (ه
 ةا غرافي املنااق وختتار هةا ة ا غرافي املنااق   البحث ردات مف  ميع كاملة  قوائم بيتطل  ال نات العي من
 أن حالـة   البحـث ملفـردات  املتمـايز  الفئـات  كـل  خمتـار  منطقـة كل    لمتث أن  ب ولكن عشوائي ا فسهان

 ةعشـوائي بطريقـة نـةعي بينهـا مـن خيتار ةأولي وحدات  إئ البحث جمتمع سيمبتق يبدأ والباحث  لل  بيتطل 
 متقســ  مث جديــد   نــةعي بينهــا مــن خيتــار اثنويــة وحــدات  إئ املختــار  ةليــ األو  الوحــدات  متقســ  مث منت مــة  أو

 أن إئ هكـــةا الباحـــث ويســـتمر ة عشـــوائي عينـــة منهــا خيتـــار صـــغرأ وحـــدات  إئ املختـــار  الثانويـــاة الوحــدات 
 ا اف ـات  مـن نـةعي املختـار  املنـااق ومـن منهـا ةنـ عي ةاإلداريـ  املنـااق مـن فيختـار نـة معي    مرحلـة عند يقب
 .املراحل د متعد نةابلعي متسم قد واةا وهكةا  املراكز من عي  نة املختار  ا اف ات  ومن

 بسـرعة تـتم اأاـ  إ  )االسـتفتاو  العـاث الـرأي حبوث    ةأمهي  ا العينات  من النوع هةا يعد :ةاحلصصي نةالعي (و
  ات  اجملموعـــات  أو الفئـــات  مـــن نـــةالعي أفـــراد اختيـــار علـــم ةاحلصصـــي العينـــة وتعتمـــد أقـــل  وبتكـــاليب أكـــرب

 مماثلـة ةاحلصصـي نةالعي تبدو وقد وعات اجملم أو الفئات  اة  العددي احلجم بنسبة و لل  نةعيامل اخلصائص
 ال دقيقــا   حتديــدا   فئــة أو ابقــة كــل  مفــردات  دحتــد ةالطبقيــ  نــةالعي  أنــه  بينهمــا الفــر  ولكــن ة الطبقيــ  نــةللعي
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 جمموعــة أو فئــة كــل  مــن املفــردات  عــدد ديتحــد ةاحلصصــي العينــة   بينمــا معــه  املتعــاون أو الباحــث يتجـاوز 
 كــل  ةحصــ  أو عــدد يكتمــل حــع ال ــروف ؤ هتيــ  مــا حبســب ا  ميــداني االختيــار لــه املتعــاون أو للباحــث ويــرتك
ا وهكةا فئة   ز.التحي بعض احلصصية نةالعي   ي هر ر ا

 بعــض تغــري أن  ــ اا مــن خصائصــه ومعرفــة البحــث جملتمــع ةاإلحصــائي املعــا  معرفــة إن :ةالعمديــ  العينــة (ز
 ســليما   متثــيال   األصــلي اجملتمــع لمتثــ  نــةمعي مفــردات  مــن تتكــون الــيت ةالعمديــ  العينــة اريقــة  تبــاع البــاحث 
 اجملتمـع  لمتثـ  إحصـائية ومـزا   صـائص زتميـ ت  دحمـد منـااق خيتـار قـد نـات العي مـن النـوع هةا   فالباحث

 ه كلـ   البحـث جمتمـع  سـ  الباحـث يهـاإل يصـل أن ميكن اليت النتائج إئ تكون ما أقر   نتائج تعطي وهة 
 الـةي الكلـي العـدد مـع متناسـبا   ختـار امل املفـردات  حجـم يكون حيث ةالطبقي العينة من العي  نة ة ه وتقرت  

 تفـرتض اأاـ  إ  عيوهبـا  اـا الطريقـة هـة  أبن الت كيـد فينبغي  لل  ومع  الكلي اجملتمع   الصفات  نفس له
 الواقــع مــع فــقيت ال قــد أمــر وهــةا تغيــري  دون ةالدراســ  موضــع للوحــدات  ةاإلحصــائي واملعــا  اخلصــائص بقــاو
 .املتغري

 راســته د بيــاانت  لتجميــع اختارهــا الــيت نــةالعي عيــو   جنــبلت الباحــث يتخــةها عينــة هــي :الضــابطة نــةالعي (ح
 هبـا تمتـ  الـيت الطريقـة بـنفس تصـمم نوأ البحـث  نـةعي نـوع نفـس من الضابطة نةالعي تكون أن يشرتط وهنا

 حــع النســب  وبــنفس للدراســة األصــلي تمــعاجمل   املختلفــة الفئــات  كــل  متثــل حبيــث الدراســة  نــةعي ختيــارا
  لل. بتتطل  اليت املوضوعات    الدراسة موضوع املتغري    أثر قياح ميكن

   :الدراسة نةعي تقو  -6-7-2
 اآلتـي: أبرزها من واليت دراسته  نةعي اختيار   اخلط  مواقع إئ يتنبه أن الباحث علم 
 .األصلي جمتمعها من دراسته نةعي الباحث هبا خيتار اليت للطريقة ةنتيج حتدث  أخطاو وهي :زالتحي أخطا  -
 اسـتبياانت  إعـاد  لعـدث نتيجـة األصـلي اجملتمـع متثـل فـال العينـة حجـم عن تنتج أخطاو وهي :الصدفة أخطا  -

 الدراسة. جمتمع ملفردات  املقابلة أو املالح ة إكماحل عدث أو الدراسة
 القياح. وسيلة أو أدا  حنو املبحوث  فعل ردود من تنتج أخطاو وهي :األداة أخطا  -
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 اختيارهــا ةوكيفيــ  ابلعينــة الدراســة أســلو   ليــتقن احــثللب باملكثــ  الــةايت ابلتــدر   العيــو   هــة  تــال  وميكــن 
 قيطبـ  وأن  لل  له  قق تدريبا   معه املتعاون  بتدريب يقوث وأن دراسته  جملتمع مناسبا   متثيال   قحتق  ا وتطبيقها

 دراسته. نةعي عيو   جنبلت الضابطة نةالعي
 البحث: بياانت مجع أدوات -6-8
 الــيت األدوات  أو األدا  بتحديــد الباحــث يقــوث وفيهــا البحــث  تصــميم خطــوات  مــن الثالثــة اخلطــو  هــي وهــة  

ــا د  متعــــد الدراســــة بيــــاانت  مجــــع وأدوات  الدراســــة  موضــــوع حــــوحل البيــــاانت  مجــــع   يســــتخدمها ســــوف  منهــ
ـــق ة اإلســـقااي واألســـاليب واالســـتبيان  واالســـتفتاو  واملقابلـــة  املالح ـــة   متســـم األدوات  تلـــل  وغريهـــا  والواثـئ

 والثبــات  الصــد  خصــائص فيهــا تتــوافر أن  ــب نــه ف البيــاانت  مجــع أدا  كانــت  ومهمــا البحــث  بوســائل أحياـنــا  
 أبهـم إيضـاح يلـي وفيمـا الدراسـة  ات فرضـي الختبـار بيـاانت  مجع علم بقدرهتا الالزمة الثقة رتوف اليت واملوضوعية

 ة:الرتبوي الدراسات    البياانت  مجع أدوات 
  :املالحظة -6-8-1
 أســـباهبا واكتشـــاف تفســـري ها بقصـــد احلـــوادث  أو لل ـــواهر املنتبـــه االعتبـــار هـــي أباـــا العلميـــة املالح ـــة فتعــر  

 الـيت ال ـاهر  مشـاهد  إئ أحباثهم بعض   الباحثون  تا  وحيث  هاحتكم اليت القوان  إئ والوصوحل وعواملها
ــواا ــد أو يدرسـ ــتخدمون قـ ــاهدات  يسـ ــرين مشـ ــات   نفـــ  اآلخـ ــاحث  مالح ـ ــة البـ ــد أتخـ ــكاحل  عـ ــون أ ـ  اـــا ويكـ
 السـيطر  يسـتطيع الـيت ال ـواهر بعـض  الح ـة ابحـث يقـوث فقد وأهدافه  البحث اضألغر  تبعا   د متعد وظائب

 يسـتطيع ال الـيت ال ـواهر  الح ـة يقـوث وقـد ة الطبيعيـ  العلـوث   املختـربات  ر  جتا    دث  كما  عناصرها علم
 الفلل. علم    دث  كما  عناصرها علم الت ثري
 الباحــث علــم ابملالح ــة دقيقــة ومعلومــات  بيــاانت  علــم احلصــوحل علــم تســاعد ةومهمــ  رئيســة عوامــل وهنــاك 

 أبرزها: من الوسيلة  أو األدا  هة  استخدامه عند ابعتبار  أخةها
 موضــــوع ال ــــاهر  عــــن وواســــعة مســــبقة  عرفــــة يكــــون وهــــةا للمالح ــــة  ستخضــــع الــــيت ا وانــــب حتديــــد .1

 املالح ة.
 لل اهر . عامة  الح ات  مسبقا   وا دد  ةالعام األهداف اختبار .2
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 تســجيل   ستســتخدث الــيت ةوالبيانيــ  ةاإلحصــائي الوحــد  بتحديــد املالح ــة نتــائج تســجيل اريقــة حتديــد .3
 املشاهدات. نتائج

 أو رقميــا   تصــنيفا   املالح ــة موضــوع ال ــاهر  عــن ومعلومــات  بيــاانت  مــن تســجيله يــراد مــا وتصــنيب حتديــد .4
 وحدوثها. مشاهدهتا وقت نفس   تفسرياهتا بعض وتدوين ا  وصفي

 .مستقل بشل  ال واهر ترتيب .5
 املالح ة. نتائج تسجيل ووسائل  الت  علم جيد   تدر  .6
 ص.متفح وبشكل بعناية املالح ة .7
 د  متعـد فـرتات  علـم  الح اتـه الحـ امل نفـس بقياث كبري  حد إئ والدقة والثقة الصد  مستو ت  نحتس  .8

 اآلخر. عن مالح ته   مستقل منهم وكل مالح اهتم بتسجيل املالح   من عدد يقوث عندما أو
 قـدير ابحـث مـن وموضـوعي علمـي بشـكل تربويـة موضـوعات  ةلدراسـ  املالح ة ابستخداث :املالحظة مزااي -

 ابملـــزا  حت ـــم اف اـــ  املالح ـــات  تـــدوين   ودقيـــق بينهـــا  والـــربط واملشـــاهدات  األحـــداث  بـــ  التمييـــز علـــم
 اآلتية:

 ميكـن ال ةاإلنسـاني فات للتصـر  جوانـب هنـاك نأ إ  ال ـواهر  مـن أنواع عد  لدراسة مبا ر  اريقة أفضل  1
 الوسيلـة. هبة  إال دراستها

 بديلة. ار  مع ابملقارنة مالح تها جتري اليت اجملموعة قبل من تبةحل كبري   جهودا   بتتطل  ال  2
 م لوفة. ةسلوكي ظروف حتت بياانته مجع من الباحث نكمت  3
 حدوثها. وقت   السلوك عن حقائق مجع من الباحث نمتك  4
 االستنتاجات. علم كثريا    تعتمد ال  5
 حـ  البحـث موضـوع األفـراد هبـا فكـر قـد يكـون أال ا ائز من ومعلومات  بياانت  علم ابحلصوحل تسم   6

 الدراسة. استبانة لتعبئة مراسلتهم ح  أو معهم مقابالت  إجراو
ــة عيـــوب - ــابقة املـــزا  وجـــود ومـــع :املالحظـ  و قـــدر  التطبيقـــي  انبهـــا صـــلتت مالح ـــةلل  عيـــو   فهنـــاك السـ

 أييت: ما أبرزها الباحث
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 عنـــدما و لـــل  د  جيـــ  غـــري أو د جيـــ  انطباعـــات  الباحـــث إعطـــاو إئ املالح ـــة موضـــوع األفـــراد يعمـــد قـــد  1
 مالح تـه. حتت واقعون مإا يدركون

  و  الوقـت   لـل    حاضـرا   الباحـث يكـون لكـي مسـبق بشـكل   ةعفويـ  حادثـة حـدوث  عتوقـ  يصـعب قد  2
 اويال. وقتا   وتستغر  مرهقة االنت ار فرت  تكون قد األحيان من كثري

 استكمااا. أو ابملالح ة القياث عملياة من ور  غري عوامل تعيق قد  3
 قــد أو ســنوات   عــد األحــداث  بعــض فتســتغر  وجغرافيــا   زمنيــا   حمــدد  بعوامــل حمكومــة املالح ــة تكــون قــد  4

  الباحث. ةمهم   صعوبة يزيد مما عد متبا أماكن   تقع
 مبا ر . مالح تها ميكن ال امم األفراد حيا    اخلاصة اث األحد بعض تكون قد  5
 اعمــ  خيتلــب غالبــا   يــرا  مــا إن أو الباحــث يناســب مــا الختيــار وامليــل زالتحيــ  إظهــار إئ املالح ــة متيــل قــد  6

 يعتقد .
  :املقابلة -6-8-2
 القـائم باحـثال وهـو أحـدمها  ـاوحل حيث مواجهة  موقب    خص  ب  لف ي تفاعل أباا املقابلة رفتع 

 ومعتقداتــه   رائـه حـوحل تــدور والـيت املبحـوث  وهـو اآلخــر لـدي التعبـريات  أو املعلومــات  بعـض يسـتثري أن ابملقابلـة
 مناســبات  ففــي لوجــه  وجهــا   للمبحــوث  الباحــث  قابلــة إال عليهــا احلصــوحل ميكــن ال ومعلومــات  بيــاانت  فهنــاك
 البحث. موضوع األ خاني وكلمات  صوت  ومساع ر ية ضرور  الباحث يدرك د متعد
 واجبــات  ثالثــة املقابلــة  ــري الــةي الباحــث علــم تقــع فلهــةا دحمــد هــدف للمقابلــة يكــون أن  ــب وحيــث 

 رئيسة:
 البحث. ابيعة عن جيباملست خيرب أن  1
 معه. التعاون علم املستجيب  فز أن  2
 املطلوبة. واملعلومات  البياانت  ابيعة  دد أن  3
 فيها. يرغب اليت واملعلومات  البياانت  علم  صل أن  4
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 م ومعتقـداهت  رائهـم علـم فوالتعـر  واجملموعـات  األفـراد سـلوك مالح ـة مـن الباحـث ةالشخصي املقابلة نومتك 
 عليهـا صـلح معلومـات  ةصـح تثبيت علم كةلل   تساعد وقد م وظروفه األ خاني بتغري تتغري كانت  إ ا وفيما

 تلـــل  بـــ  ظهـــرت  تناقضـــات  عـــن للكشـــب أو بديلـــة وأدوات  وســـائل بواســـطة أو ةمســـتقل  مصـــادر مـــن الباحـــث
 املصادر.

 إئ: الباحث يطرحها اليت األسئلة لنوع وفقا   املقابلة تقسيم وميكن 
ــة (أ ــة املقابلــ ــئلتها تتطلــــب الــــيت هــــيو  :املقفلــ  أو   ال/نعــــم) اإلجابــــة كــــونتف د  وحمــــد دقيقــــة إجــــاابت  أســ
 .إحصائيـا   وحتليلها بياانهتا صنيبت بسهولة املقابلة من النوع هةا وميتاز   دمرتد/موافق غري/موافق)

ــة (ب ــة املقابلـ ــئلتها تطلـــبت الـــيت وهـــي :املفتوحـ ــا مثـــل: د حمـــد غـــري إجـــاابت  أسـ  تـــدريب بـــرامج   رأيـــل  مـ
 تصـنيب صـعوبة عليهـا يؤخة ولكن بياانهتا  بغزار  متتاز املفتوحة واملقابلة الرتبوي؟  التدريب زمرك   م املعل 

 إجاابهتا.
 مقفلـة أسـئلة أي السـابق  النـوع  أسـئلة ب  مز ا   أسئلتها تكون اليت وهي :املفتوحة / املقفلة املقابلة (ج

ما  فتجمع مفتوحة وأخري  بتوجيـه الباحث يبدأ أن  لل  أمثلة ومن  يوعا   املقابالت  أنواع أكثر وهي ميزاهت 
 مـــ املعل  تـــدريب بــرامج تنفيـــة علــم فـــقتوا هـــل التــاي: النحـــو علــم البحـــث موضـــوع للشــخص مقفلـــة أســئلة
 التفصيل؟ من بشيو موقفل  أسبا    توض أن ميكنل  هل يكون: ك ن   خر سؤاحل يليه مث ؟ مساو

 التالية: األنواع   يوعا   أكثرها من أنواع إئ أغراضها حبسب املقابلة بوتصن 
 يعـــدون أ ـــخاني مــن وبيـــاانت  معلومـــات  علــم للحصـــوحل وتســـتخدث :ة()املســـحي االســـتطالعية املقابلـــة (أ

 هــةا ويســتخدث بشــ ام  بيــاانت  علــم احلصــوحل الباحــث يرغــب والــيت جملموعــاهتم لــ ممث أو وامحقــ    حجــة
  مــع أو وأ واقهــم  املســتهلك  رغبـات  الســتطالع أو نــة معي سياســات  بشـ ن العــاث الــرأي عالســتطال النـوع
 أمــر هبــا منــوط معينــة هــةج خــةهاتت قــرارات    كمتغــريات   تــدخل أمــور عــن ا مهــور أو ســات املؤس مــن اآلراو
 والتعليم. الرتبية ومنها ةاالجتماعي ابلعلوث املتعلقة لألحباث  األنسب هو النوع وهةا القرارات  ا اخت
 خطورهتـا  ومـدي ة احلاليـ  وأبعادهـا نشـوئها  سبا  وأ ما مشكلة ملتفه وتستخدث :ةالتشخيصي املقابلة (ب

 املستخدم . رتةم   أسبا لدراسة مفيد النوع وهةا
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 مناسـب لعـال  وللتخطـيط أفضـل بشكل نفسه فهم من املستجيب لتمك  وتستخدث :ةالعالجي املقابلة (ج
 الشـخص جعـل علـم والعمـل املشـكلة أسـبا   علـم القضـاو إئ رئـيس بشـكل يهـدف النـوع وهةا ملشكالته 

 .النفسي ابالستقرار يشعر ملقابلةا معه جتري الةي
 متفهـ  علـم الباحـث و شـاركة املقابلـة معـه جتـري الـةي الشـخص لتمكـ  وتسـتخدث :ةاالستشــاري ابلةاملق (د

 ها.حل  علم والعمل أفضل بشكل ابلعمل املتعل  قة مشكالته
 الباحـــث علـــم ابملقابلـــة دقيقـــة ومعلومـــات  بيـــاانت  علـــم احلصـــوحل علـــم تســـاعد ةومهمـــ  رئيســـة عوامـــل وهنـــاك 

 أبرزها: من استخدامها  عند ابعتبار  أخةها
 املعلومــــات  إعطائــــه علــــم قــــادرين يكونــــون حبيــــث معهــــم املقابلــــة يجتــــر  أن  ــــب الــــةين نياأل ــــخا حتديــــد  2

 كافية.  ومعلومات  بياانت  علم للحصوحل مناسبا   عددهم يكون وأن الدقيقة 
ــة الرتتيبـــات  وضـــع  3 ـــب أن ويستحســـن املناســـب   واملكـــان الزمـــان بتحديـــد املقابلـــة إلجـــراو الالزمـ ــة قتـس  املقابلـ

 للمقابلة. متهيدا   اثلث  خص بواسطة أو ةيرمس أو ة خصي برسالة
 ضــرور  مــع املطلوبــة  والبيــاانت  املعلومــات  علــم حصــوله ليضــمن جملر هتــا ةخطــ  ووضــع املقابلــة أســئلة إعــداد  4

 عها.يتوق   معلومات  تفاجئه قد إ  ابألسئلة مرونة ابالعتبار األخة
 للدراسة. الالزمة ةالفعلي للمقابالت  متهيدا   ةجتريبي مقابالت  إجراو  5
 علــم و صــل  ــرجهم وال خمــاوفهم يثــري وال املســتجيب  يكســب لكــي وفنواــا املقابلــة أســاليب علــم   التــدر   6

 وانجحـة. دقيقة إجاابت 
 املسـتجيب وأخطـاو املشـاهد   أو السـمع أخطـاو بـتال  املقـابالت  رهـاتوف الـيت املعلومـات  ةصح من دالت ك  7

 احلقـائق بـ  املسـتجيب وخلـط املسـتجيب  مبالغـات  وأخطاو املستجيب   اكر  وأخطاو واملسافات  للزمن
 ـة.الشخصي واستنتاجاته

 تســجيل مــن نيـتمك   إ ا  لــل  الباحـث ريــؤخ فــال ممكـن  وقــت أبسـرع املقابلــة عــن مكتـو   ســجل إعـداد  8
 يباملســـتج يســـت  ن أن وعليـــه املســـتجيب   إجـــاابت  بـــ  واخللـــط للنســـيان عرضـــة فهـــو حينهـــا    املقابلـــة
ــه بتـــدوين ــاأبمهي وخيـــرب  إجاابتـ ــته    تهـ ــد دراسـ ــاو   الباحـــث يرتكـــب فقـ ــدث أخطـ  أو ابحلـــةف أو اإلثبـــات  بعـ
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 أكرب  دقة يعطي جيلتس   هاز التسجيل إن    ل  وال التسجيل  أتخري بسبب داحلابالستب أو ابإلضافة
 املقابلة. علم ريؤث قد  لل  استخداث ولكن

ــة مـــزااي -  ســـتخدامهاا علـــم القـــدير الباحـــث لـــدي واملعلومـــات  البيـــاانت   مـــع كـــ دا   للمقابلـــة ت هـــر :املقابلـ
 أييت: ما أبرزها مزا  بياانهتا وحتليل وتدوينها إجرائها   وموضوعي علمي بشكل

 ة.الشخصي الصفات  وتقومي الختبار  أدا أفضل اأا  1
 ة.اإلنساني املشكالت  ومعا ة شخيصت   كبري   فائد   ات  اأا  2
 االستشارات.   كربي  فائد   ات  اأا  3
 أخري. أبدوات  اجملموعة للمعلومات  كتدعيم  إضافية  علومات  الباحث تزو  د اأا  4
ــا  5 ــد أاـ ــع تســـتخدث قـ ــة مـ ــاانت  ةصـــح مـــن دللت كـــ  املالح ـ ــا حصـــل ومعلومـــات  بيـ ــطة الباحـــث عليهـ  بواسـ

 ابلربيد. مرسلة استبياانت 
 ة.األمي اجملتمعات    واملعلومات  البياانت   مع الوحيد  األدا  اإا  6
 ابالستبيان. قورنت إ ا عالية منها املردود نسبة إن  7
 أييت: ما أبرزها واملعلومات  البياانت   مع ك دا   عليها رتؤث عيو   وللمقابلة :املقابلة عيوب -
 دقيقة. موثوقة معلومات  وإعطاو التعاون   املستجيب رغبة علم كبري  حد علم يعتمد لاحها إن  1
 عليهما أو املستجيب علم أو املقابلة  ري الةي الشخص علم رتؤث ريأخ وبعوامل ةالنفسي ابحلالة تت ثر  2

 البياانت.   جدا مرتفع الشخصي زالتحي تماحلاح  نف وابلتاي معا  
 يرضـــي أو يســـتعدي أن بدوافعـــهو   إ ـــاي   هـــر ي هـــر أبن وبرغبتـــه نفســـه علـــم املســـتجيب حبـــرني رتتـــ ث  3

 الــةي ابلشــكل عنهــا يفصــحون الــيت احلقــائق املســتجيب  بعــض نيلــو  فقــد ملقابلــة ا  ــري الــةي الشــخص
 سليما . ونهي ن
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   : االستبيان -6-8-3
 قبل من تعبئتها  ري استمار  اريق عن دحمد حبث  وضوع املتعلقة البياانت   مع أدا  هنأب االستبيان فيعر  

 هبـا  علـم علـم هـم حقـائق و مـع سـتجيب  امل ورغبـات  معتقدات  بش ن املعلومات   مع ويستخدث املستجيب 
 ةاحلاليـــ  املمارســـات  عـــن حقـــائق كشـــافاست إئ هتـــدف الـــيت الدراســـات  جمـــاحل   رئـــيس بشـــكل يســـتخدث واـــةا

 بشـ ام بيـاانت  علم احلصوحل   الباحث يرغب الةين األفراد كان  وإ ا األفراد  وميوحل العاث الرأي واستطالعات 
 معقولة. وبتكاليب حمدود بوقت مجيعا   إليهم الوصوحل من نهمتك االستبيان أدا   نف متباعد  أماكن  
 منها: ألسبا   و لل  التطبيقية  الدراسات    منتشر  ناالستبيا أدا  نأ املالح  ومن 
 أخري. مصادر رهاتوف ال جديد  وحقائق معلومات  لمع للحصوحل اريقة أفضل اأا  1
 واسعة. ةجغرافي مساحة علم ابلربيد زيعهاتو    والسرعة ابلسهولة زتتمي ااأ  2
 والتكاليب. الوقت رتوف ااأ  3
 يريدها. معلومات  ةأبي اإلدالو ةحري للمستجيب تعطي ااأ  4
 :االستبيان أنواع  ❖
 هي: أنواع  ثالثة االستبيان أسئلة ابيعة علم فةاملتوق إجاابته حبسب لالستبيان 
 هأبنـ  زيتميـ  النـوع وهـةا إجاابهتم  يبوناملستج فيها نليدو  الباحث يرتكها فراغات  يهوف :املفتوح االستبيان (أ

   صــعوبة  ــد الباحــث ولكــن أخــري  مصــادر   ر متــوف غــري كثــري   ومعلومــات  بيــاانت و  حقــائق  مــع أدا 
 كمـا  لـةلل  اـويال وقتـا   ويبـةحل حتليلهـا   ا  إرهاقـ  و ـد اإلجـاابت  علتنـو  النتـائج  وتصـنيب وتنميط صتلخي
 ولـيس هبـا رهميـةك   أحـدا   إن بسـبب إجاابهتم   احلقائق بعض  كر عن يغفلون قد املستجيب  من كثريا    إن

  عطائها. رغبتهم لعدث
ــتبيان (ب ــول االسـ  تكـــون أو خطـــ   أو صـــ  عالمـــة بوضـــع أو بـــال  أو بـــنعم تكـــون اإلجـــاابت  وفيـــه :املقفـ

 أخـري إجابة هناك تكون أن الباحثون ص ين النوع هةا مثل و  د  متعد إجاابت  من واحد  إجابة ابختيار
 نم النوع ةاه عبارات  يصوغ أن عليه  ب ةاملوضوعي علم الباحث وليحاف   أعرف ال أو  لل  غري مثل:

 مـن النـوع هـةا زويتميـ  استثناوات  حتتمل أو  ات حتف اإلجاابت  بتتطل  ال حبيث وعناية ةدق بكل االستبيان
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ــعها اإلجــــاابت  تصــــنيب بســــهولة االســــتبياانت   الباحــــث علــــم يســــهل إحصــــائية جــــداوحل أو قــــوائم   ووضــ
 عليهــا اإلجابــة لســهولة االســتبانة تعبئــة علــم املســتجيب  فــز هأنــ  ميزاتــه ومــن وحتليلهــا  صــنيفهاوت تلخيصــها

 نسـبة تكون واةا السابق  النوع مع ابملقارنة عميق تفكري أو  ا  جهد أو اويل وقت إئ احتياجها وعدث
 املفتوح. النوع   إعادهتا نسبة من أكثر النوع هةا   االستبياانت  إعاد 

 األنـواع أكثـر فهـو ولـةلل  السـابق   لنـوع ا أسـئلة علـم النـوع هـةا  توي :املقفول / املفتوح االستبيان (ج
 اإلجـــاابت  مفتوحـــة أســـئلة علـــم اســـتبانته حتتـــوي أن ضـــرور  الباحـــث  ـــد الدراســـات  مـــن كثـــري  ففـــي  ـــيوعا  
 مــن يســتفيد وأن الســابق  النــوع  عيــو   بجتنــ   ــاوحل أنــه النــوع هــةا مــزا  ومــن اإلجــاابت  مقفلــة وأخــري
 ميزاهتما.

 االستبيان: بواسطة الدراسة بياانت مجع مراحل ❖
 الســابقة الدراســات  اسـتطالع عقــب وأســئلتها فروضـها وصــياغة أهـدافها وحتديــد الدراســة مشـكلة حتديــد بعـد 
 واملعلومـات  البيـاانت   مـع األنسـب األدا  هـو االسـتبيان إن للباحث فيتب  هبا تتصل موضوعات  من تبك  وما

 اآليت: إتباع األدا  هة  الستخداث عليه  نف الالزمة
 وارتباااهتا. عالقاهتا ضوو   وترتيبها ةاألولي عناصر  إئ البحث موضوع تقسيم  5
 وفروضــــه البحــــث أهــــداف ضــــوو   البحــــث مشــــكلة لدراســــة املطلوبــــة واملعلومــــات  البيــــاانت  نــــوع حتديــــد  6

 البحث. واستبانـة البحث مشكلة ب  العالقة جوانب هي وهة  وأسئلته 
 البحث. جمتمع لمتث حبيث مفرداهتا أو وأفرادها ونسبتها بنوعها الدراسة نةعي حتديد  7
 مـيمعل  دور كدراسـة  داألفـرا تتنـاوحل الـيت الدراسـات    و لل  الدراسة استبانة مللو املبحوث  األفراد حتديد  8

 اسـتبانة ملـلو الباحـث مـع املتعـاون  حتديـد أو ة اخلارجيـ  بيئتها   بوظيفتها رسةاملد قياث   ات االجتماعي
 ةالثانويـ  املدرسة وظيفة دراسة   كاملدارح  البحث جمتمع مفردات  تتناوحل اليت الدراسات    و لل  دراسته

 هبا. ا يط جمتمعها و  اخلارجياة بيئتها  
 السابقة. اخلطوات  ضوو   الباحث ر ية وضوح بعد وصياغته االستبيان تصميم  9

 دراسته.  وضوع  واملختص  لل    اخلرب   وي قبل من الدراسة استبانة حتكيم  10
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 قصورها. أو عيوهبا الستكشاف البحث جمتمع   ا  تطبيقي جتريبا   االستبانة جتريب  11
 ة.التطبيقي جتربتها ضوو و  حمكميها واقرتاحات  مالح ات  وفق يةاائ صياغة الدراسة استبانة صياغة  12
 مـــن يتوقـــع مـــا ومناقشـــة أهـــدافها وإيضـــاح الدراســـة اســـتبانة أســـئلة لشـــرح الباحـــث مـــع ابملتعـــاون  االلتقـــاو  13

 الباحث. مع املتعاون  ةمهم تعرتض قد عقبات 
 و ضـافة البحـث جمتمـع لتمثيـل الالزمـة النس  أعداد بتحديد و لل  التوزيع  وإدار  الدراسة استبانة توزيع  14

ــبة ة نسـ ــا ــود كعـــال   احتياايـ ــري أو للمفقـ ــرتد لغـ ــا  املسـ ــد منهـ ــيلة وبتحديـ ــا  وسـ ــاليب توزيعهـ  اســـتعادهتا وأسـ
ــروف ــبة وال ـ ــا  املناسـ ــد لتوزيعهـ ــن الباحـــث فيبتعـ ــابيع عـ ــة األسـ ــوث   ابلعمـــل املزدمحـ  الفـــرتات  وعـــن للمبحـ
 كاملدارح.  البحث مفردات    ابلعمل املزدمحة

 الباحـث  إئ االسـتبانة رد عـن املتقاعسـ  الباحـث مـع املتعـاون  أو املبحـوث  حلـث املناسـبة السبل اختـا   15
 خشـية جديـد  بنسـ  أولئـل  تزويـد ويستحسن  تفيها صاحلابت أو ة خصي أو رمسية برسالة  لل  ونويك
 عليهــــا اإلجابــــة   تعجــــل نملــــ  اســــتبدااا   للرغبــــة أو لضــــياعها لــــديهم الــــيت النســــ  رد رأتخــــ  يكــــون أن

 إرسااا. قبل إلجابته مغاير  أمور له واتضحت
 اخلــاني احلاســوي الــربانمج وإعــداد ولتهاوجــد بياانهتــا لتصــنيب والتخطــيط العائــد  االســتبانة نســ  مراجعــة  16

 بتفريغها.
 الـوارد  البيـاانت  ةصـح مـدي علـم للتعـرف مناسـبة عينة  وجب االستبانة نس  من لعدد ةامليداني ملراجعةا  17

 فيها.
 وفــق البيانيــة ورســوماهتا جــداواا خرا واســت وتصــنيفها وتبويبهــا الدراســة اســتبانة ومعلومــات  بيــاانت  تفريــ   18

  الدراسة. ةخط
 اآلتـي:  لل  عند مراعاته الباحث علم  ب امم :وصياغته االستبيان تصميم ❖
 اإلمكان. بقدر اإل از .1
 الوقت. وختطيط والرتتيب األسلو   ووضوح الصياغة حسن .2
 الواضحة. غري املصطلحات  و رح البسيطة  الواضحة املصطلحات  استخداث .3
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 تعليق. أو إضافة من يرا  ما لكتابة االستبانة ااية    حر  مساحة املبحوث  إعطاو .4
 أســئلة بوجــود  لــل  إئ االســتبانة أســئلة يتــؤد أبن اإلجابــة علــم الباحــث مــع املتعــاون أو املبحــوث  حفــز .5

 السابقة. الفقر  لتحقيق الفرصة تتي  مفتوحة وأخري مقفلة
 دراسته. ات فرضي صحة إثبات  إئ ااادفة ةاإل ائي األسئلة عن االبتعاد .6
 واحدا . اختيارا   إالا  بتتطل  ال واضحة صياغة املقرتحة ت اإلجااب بدائل صياغة .7
 احلقائق. وإعطاو الرأي إبداو ب  اخللط بجتن .8
 الباحث. مع املتعاون  أو املبحوث  من عميقا   تفكريا   تستدعي اليت األسئلة بجتن .9

ــئلة عـــن البعـــد .10 ــائق معلومـــات  بتتطلـــ  الـــيت األسـ ــا أخـــري  مصـــادر   موجـــود  وحقـ  لـــدي ضـــيقا   ديولـــ  ممـ
 املبحوث.

 اجملتمــع أو املبحــوث  األفــراد علــم يعــود  ــا ةالتطبيقيــ  وقيمتهــا الدراســة أهــداف يشــرح  ــا االســتبانة تزويــد .11
 ابخلري. املبحوث 

ــتب تزويــــد .12 ــادات  بتعليمــــات  انةاالســ ــة  ةكيفيــــ   عــــن و ر ــ ــز اإلجابــ ــتجيبوا وث املبحــــ  وحفــ ــة بكــــل ليســ  دقــ
 ة.وموضوعي

 إليه. املشار البحث لغرض إال تستخدث لن وأاا إجاابهتم بسرية املبحوث  وعد .13
   لل. لزث إن املتعاون  أو املبحوث  استفسار لتسهيل هاتفه رقم إئ الباحث إ ار  .14
 أمكن. ما  لل  وتسهيل االستبانة نس  إعاد  أساليب إيضاح .15
 وانت امها. البياانت  صد  من دللت ك مراجعة أسئلة علم ستبياناال احتواو .16
 احلاسو . استخدامات    يساعد ما علم األوئ صفحته   االستبيان احتواو .17

 االستبيان: وعيوب مزااي -
 علـم زت تركـ  انتقـاداهتم ومع ـم  العلمـي البحث أبساليب  املهتم من  ديد نقد إئ االستبيان أدا  ضتتعر  

 أدا  عيــو   جانــب فــ ئ  لــل  وبــرغم األدا   هبــة  الباحــث  معهــا الــيت واملعلومــات  البيــاانت  ةوصــح ةدقــ  مــدي
 . يوعا   وأكثرها البياانت  مجع أدوات  أهم من جتعلها مزا  فلها تبياناالس

mailto:ieps@univ-alger3.dz
http://www.univ-alger3.dz/ieps/


 

الجزائر–دالي إبراهيم  16047 دشارع احمد واكـ 20والرياضيــة: معهد التربيـة البدنيـة    

 alger3.dz/ieps/-www.univاملوقع اإللكتروني:  alger3.dz-ieps@univالبريد اإللكتروني: 
67 

 االستبيان: مزااي -
 يتباعــدون مفــردات و  أفــراد وعــن مــن ومعلومــات  بيــاانت  علــم البــاحث  حصــوحل مــن االســتبيان أدا  نمتكــ   1

 األخري. األدوات  مع مقارنة وقت أبقصر اجغرافي وتتباعد
 قبـل مـن املبـةوحل اب هـد  لـل  أكـان سـواو تكلفـة واملعلومـات  البيـاانت  مجع أدوات  أقل من االستبيان يعد  2

 لةلل. املبةوحل ابملاحل  لل  كان  أث الباحث
 بغريهـا  أو ابملقابلـة ريتـوف ممـا ةموضـوعي أكثـر االسـتبيان ا أد اريق عن رتتوف اليت واملعلومات  البياانت  تعد  3

 وبيــاانت  معلومــات  إعطــاو علــم  فــز  اممــ  املســتجيب اســم  مــل أن فيــه طيشــرت  ال االســتبيان إن بســبب
 موثوقـة.

 اللف ــي ابلتقنــ  و لــل  أخــري  أدوات  لــه تــوفر  ممــا أكثــر نــ التق ظــروف للباحــث االســتبيان ابيعــة رتــوف  4
 اإلجاابت. وتسجيل األسئلة وترتيب

 الضــغط مــن يقلــل ممــا إجاابتــه   للتفكــري الباحــث مــع املتعــاون أو للمســتجيب كافيــا    وـقــتا   االســتبيان ريــوف  5
 ومعلومات. بياانت  من نـهيدو  فيما التدقيق إئ ويدفعه عليه

  االستبيان: عيوب -
 البحث. جملتمع نةالعي متثيل من يقلل مما استبيانه  نس  مجيع الباحث إئ تعود ال قد  1
 إمكانيــاة مــن هنــاك ولــيس صــحيحة  غــري إجــاابت  الباحــث مــع املتعــاونون نيــدو  أو املســتجيبون يعطــي قــد  2

 صها.وختص املصطلحات  غموض أو الصياغة بسبب اخلاائ الفهم لتصحي 
ــة  عموضـــو    ةاملهمـــ  املعلومـــات  مـــن االنفعـــاالت  تكـــون قـــد  3 ــتبيان الدراسـ  مـــن الباحـــث نيـــتمك ال وابالسـ

 معهم. الشخصي االتصاحل لفقدان تجيب املس  فعل ردود وتسجيل مالح ة
 والكتابـة. القراو  أفراد  مع م  يد ال جمتمع   االستبيان استخداث ميكن ال  4
 احتاجــت ولـو حــع الباحـث مـع املتعــاون أو املبحـوث  ملـل مــن خوفـا   االسـتبيان أســئلة   عالتوسـ  ميكـن ال  5

  لل. إئ الدراسة
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 االستفتا : -6-8-4
 فيمــا  معــ  موضــوع حــوحل واملعتقــدات  آلراوا  مــع يكــون األوحل أن إال االســتبيان عــن االســتفتاو خيتلــب ال  

 وال اســتبياان   يكــون االســتفتاو إن يعــين وهــةا املوضــوع   لــل  حــوحل و راو ومعلومــات  بيــاانت   مــع يكــون الثــا 
   الرغبـة عنـد يـتم الـةي وهـو االسـتبيان بـ  يفـر  مـن وهنـاك  :ث1989) بـدر يقوحل استفتاو   االستبيان يكون
 اآلراو علــم للتعـرف ميــت الـةي وهــو املـدر  ا الجتـ ا قيــاح أو اآلراو علـم فالتعــر  وبـ  احلقيقيــة  علومـات امل جتميـع
  لــل  المعلــ  النــوع  مــن كــل  بــ  كبــريا    ا  عمليــ  فرقــا   يــري ال  لــل  ومــع احــث الب يعا هــا ملشــكلة ابلنســبة قــةاملتعل 

 .واآلراو احلقائق ب  األحيان من كثري    التمييز بصعوبة
   :ةاإلسقاطي األساليب -6-8-5
 األفــراد اهــات اجت علــم فوالتعــر  الشخصــية انــبجو  دراســة   رئــيس بشــكل ةاإلســقااي األســاليب خدثتســت 

 و  االجتمـاع وعلـم الـنفس علـم   البيـاانت  مجـع   ةاملهمـ  املصـادر مـن وهـي ومشاعرهم  وانفعاالهتم ومواقفهم
 لكـون و لـل  األخـري  األدوات  ابسـتخداث الباحـث اـا ضيتعـر  الـيت ا مـة الصـعوابت  مـن أمهيتهـا نبـعوت الرتبية 
 حقيقــــة عــــن الكشــــب   املبحــــوث  مــــن الكثــــري دولــــرتد ة للشخصــــي ةاخلفيــــ  وانــــبا  مــــن واملشــــاعر اهــــات االجت
 األســاليب وتقــوث  ا  لف يــ  عنهــا التعبــري علــم قــدرهتم ثلعــد أو   ــعور    اــا إدراكهــم لعــدث أو فهم ومــواق اهــاهتماجت

 ا ـيط للعـا  إدراكـه علـم يـدحل البنـاو دحمـد غـري غـامض وقـبمل الفـرد تن ـيم أبن االفرتاض أساح علم ةااياإلسق
 حقيقــة املبحـوث  الفـرد يتبـ  أن دون غـامض مثــري تقـدمي نتتضـم األسـاليب هـة   نفــ  ولـةلل  لـه  واسـتجابته بـه

 بتحليــل الباحــث فيقــوث ومشــاعر  انفعاالتــه يعكــس أو طيســق نــه ف وبــةلل  املوقــب أو املثــري تقــدمي مــن املقصــود
 علـم و لـل  مع   موضوع من مواقفه أو مشاعر  أو اهاتهكاجت  ته خصي جوانب بعض علم فللتعر  استجاابته

 ته. خصي جوانب بعض تعكس الغامض للموقب استجابته اريقة أبن االفرتاض أساح
  ة:اإلسقاطي األساليب واع أن ❖
 اآليت: إئ له االستجابة منه ويطلب للفرد ثيقد الةي املثري ابيعة حبسب ةاإلسقااي األساليب تقسيم ميكن 
 الغامضـــة الصـــور مـــن جمموعـــة أو صـــور  ثتســـتخد الـــيت األســـاليب وهـــي :رةاملصـــو  اإلســـقاطية األســـاليب (أ

 احلـرب مـن لبقـع صـور  عـد بعـرض  ـا  رور اختبـار ومنهـا الصـور     يـري ما يةكر أن املبحوث  من ويطلب
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 توحي وما الصور هة    أ كاحل من يرا  ما يصب أن الفرد من ويطلب دحمد مع  أو مع   كل اا يسل
 هـةا و تـوي اختصـارا   TAT اختبـار أحيـاان   عليـه ويطلـق املوضـوع متفهـ  اختبار ومنها ومشاعر  معان   من له

 كل  به توحي ما  كر منه ويطلب وث املبح الفرد علم تعرض خمتلفة مواقب نتتضم صور  عد علم االختبار
  مـا صـور  حـوحل حوادثهـا تـدور قصـة يتخيـل أن أو معـان مـن فيهـا يـري وما انفعاالت  أو مشاعر من له صور 

م كصــور   عــرض فــرت  واــوحل ةا ســدي وتعــابري  املبحــوث  فعــاالت ان الباحــث ويســجل  مــدر   صــور  أو معلــ  
 الصور .

 الكلمات  تداعي اختبار ومنها الصور  من بدال   األلفاظ ثدختست وفيها :ةاللفظي اإلسقاطية األساليب (ب
 سـرعة   أبقصـم الفـرد يسـتجيب أن علم م لوفة ةعادي أبخري ابلبحث عالقة  ات  ات كلم   لط  لل  ويكون
 ا  اختبـار  التاليـة الكلمـات  تكـون أن ميكـن االختبارات  رهبة فعن اإلمكان  قدر تلقائياة استجابته وتكون ممكنة

 اختبـار ةاللف ي اإلسقااية األساليب ومن .. .احل اختبار  عالمة  تقومي  م معل  االب  مدرسة  ا :إسقااي
ــة ــة  عـــداد و لـــل  ا مـــل تكملـ ــة ا مـــل مـــن جمموعـ ــا الـــيت الناقصـ ــة اـ ــوع عالقـ ــها البحـــث  وضـ  علـــم وعرضـ

 و لــل  القصــص تكملــة اختبــار أيضــا   ومنهــا ة تلقائيــ  اإلجابــة تكــونَ  حــع بســرعة تكملتهــا والــب املبحــوث 
 ة.القص تكملة املبحوث  من ويطلب البحث موضوع حوحل حوادثها تدور انقصة قصاة بعرض

 يطلـب كـ ن  حمـدود  بوقـت نـا  معي دورا   ميثـل أن الفـرد مـن فيهـا يطلـب اليت وهي :ةالسكيودرامي األساليب (ج
 أن دون سـري خمالفـة حتريـر أو كاالختبـار  معـ     موقـب متثيـل أو الشـراي  أو مكـاملعل   نةمعي ة خصي تقليد همن

 مـن املبحـوث  يضيفه ما التمثيلي الدور هةا يعكس فسوف سيلعبه  الةي الدور ابيعة عن تفصيالت  يعطم
 وسلوك. وانفعاالت  حركات 

 ة:طياإلسقا األساليب وعيوب مزااي -
 املبحـــوث   األفــراد وابخـــتالف املدروســة املوضــوعات  ابخـــتالف ختتلــب وعيــو   مـــزا  اإلســقااية لألســاليب 

 الباحث . وابختالف
  :ةاإلسقاطي األساليب مزااي -
 تعجـز الـيت تلـل  ا  لف يـ  عنهـا والتعبـري ا  حسـي إدراكهـا يصـعب الـيت الشخصـية جوانـب بعـض دراسة   تفيد  1
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 عنها. الكشب   األخري األساليب
 أو الطلبـة عن املعلومات   مع أن يستطيع فالباحث د متعد مواقب   استخدامها انيةو مك  رونتها متتاز  2

 السابقة. املثريات  خمتلب ابستخداث املزارع  أو م املعل 
 أخـري جمتمعـات  مـن أفـراد علـم االختبـارات  نفـس إجـراو الباحـث يستطيع حبيث املقارنة الدراسات    تفيد  3

 الدالالت. واستخالني النتائج ومقارنة
 مجــع أدوات    املصــطلحات  وحتديــد األســئلة صــياغة   الباحــث تواجــه الــيت ةاللغويــ  الصــعوابت  مــن ختلــو  4

 األخري. البياانت 
  ة:اإلسقاطي األساليب عيوب -
 االستجاابت. من الدالالت  استخالني   زالتحي واحتماحل اانت البي تفسري صعوبة  1
 تكـون فقـد وابلتـاي الفـرد  اسـتجابة لتحديـد قيـود وجـود لعـدث وحتليلهـا  وتصـنيفها البيـاانت  تقنـ  صعوبة  2

 والشكل. ا توي حيث من متاما   خمتلفة املثري لنفس أفراد بضعة استجاابت 
ــعوابت   3 ــا ةعملـيـــ  صــ ــق    البــــاحثون يواجههــ ــود صــــعوبةك  التطبيــ ــاون  أفــــراد وجــ ــرب  متعــ ــم عــــن ونيعــ   رائهــ

 ومالح ـــة املختلفـــة  االختبـــارات  إجـــراو يســـتطيعون ب مــدر  خمتصـــ  وجـــود وصـــعوبة  بصـــد  ومشــاعرهم
 دقيق. بشكل استجاابهتم وتسجيل املبحوث  انفعاالت 
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 :البحث ومعلومات بياانت مجع -7
ــة وهـــة   ــة وهـــي بـــةاهتا قائمـــة مرحلـ ــا اخلامســـة املرحلـ ــة واملعلومـــات  للبيـــاانت  الفعلـــي التجميـــع يـــتم وفيهـ  الالزمـ

ــا الـــيت البيـــاانت  مجـــع أدا  بواســـطة للبحـــث ــابقة وات األد بـــ  مـــن الباحـــث اختارهـ ــا  أو السـ ــم فقـــد غريهـ  نتتضـ
 ة اإلســــقااي ابألســــاليب أو االســــتفتاو أو االســــتبيان أبدا  مجعهــــا أو املقــــابالت  إجــــراو أو املالح ــــات  تســــجيل
 مجعهـا مت والـيت  لـل  غـري أو السـابقة والدراسات  والتقارير الواثئق من جتمع اليت واملعلومات  البياانت  إئ إضافة
 اآليت: الباحث علم  ب كل  ه   لل  و  السابقة  الدراسات  و س  الدراسة مشكلة حتديد أجل من سابقا  

   أث ن ـــر  وجهـــة مـــع اتفقـــت ســـواو لدراســـته العلميـــة املـــاد  مجـــع   العلميـــة واألمانـــة ةاملوضـــوعي ميتـــوخ أن  1
 فق.تت

 أو املبحوث  مستجد    ال  مؤم منت را   يبقم وال البياانت  عمج مرحلة    انجحة إدار   ويدير  الوقت طخيط أن  2
 وإجراواهتـا هتاعـد مرحلـة لكـل وأعد أصغر مراحل إئ اانت البي مجع مرحلة هة  مقس  ما ف  ا معه  املتعاون 
 صاملخصـ  الكلـي الوقـت علـم ا  سـلبي تـنعكس ال انجحـة إدار  رحلـةامل هـة    الوقـت إدار  مـن  لـل  أمكنه

 للبحث.
 البيـــاانت  مجعـــه أثنـــاو واجهتـــه الـــيت والصـــعوابت  والكلفـــة كالوقـــت  لبحثـــه د ا ـــد وامـــلالع الباحـــث يبـــ  أن  3

 إجـــراو الرافضـــ  األفـــراد عـــدد وإئ الدراســـة  نـــةعي مـــن ونســـبتها العائـــد  غـــري اانت االســـتبي عـــدد إئ فيشـــري
 يب  وأن املقابالت   جراو املبحوث  إلقناع أو االستبياانت  الستعاد  جهود   يوض وأن معهم  املقابالت 

 لة.ومكم ضابطة بعي  نة لةلل  ا اتهمع
 :وتصنيفها البحث بياانت جتهيز -8

 السادســة املرحلــة تبــدأ  الســابقة مجعهــا أدوات  مــن أبي دراســته ومعلومــات  بيــاانت  مجــع الباحــث يــتم أن بعــد 
 واملعلومــات  البيــاانت   راجعــة لتتمثــ  اــا ضــرورية ســتعدادات اب عــاد  قت ـســب الــيت اخلطــو  هبــة  البحــث راحــلم مــن

 مطلب مع سقيت فهما   العلمية املاد  مجع أدا  أسئلة فهم وعدث واألخطاو القصور لتال  ةعلمي مراجعة اجملموعة
 بنسـبة اسـتجاابت  علم احتوائها أو دا األ أسئلة خمتلب علم إجاابت  هناك نأ من دوللت ك ومقصود   الباحث
 .داللـة  ات  نتائج ابستخالني تسم  معقولة
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 تـرتابط العلمـي البحـث خطـوات  فجميـع السـابقة  اخلطـوات  عـن تنفصـل ال خطو  وتصنيفها البياانت  وجتهيز 
 ومـن النتـائج  عمـ  تـرتابط العلمـي البحـث   مات املقـد إن أي واضـحة  متكاملـة متماسـكة خطـاة   بعضـها مع
 يرجئـون ال العلمـي للبحـث املتقنـ  البـاحث  فـ ن ولـةلل  للبحـث  العـاث التخطـيط مـن جـزوا   التصـنيب كـان  هنـا

 هــو البيــاانت  تصــنيب مــن وااــدف البيــاانت  جتميــع مرحلــة بعــد مــا إئ فيهــا والتفكــري هــة  التصــنيب ات عمليــ 
 ينبغـي الـيت املالح ـات  بعـض وهنـاك متشـاهبة  ومفـردات  فئـات    وترتيبهـا بعضـها مـع املتشـاهبة البيـاانت  جتميع

 أو هاعـــد يصـــعب الـــيت ابلصـــفات  تتصـــل )الـــيت الكيفيـــة البيـــاانت  يبتصـــن عنـــد اعتبـــار    أيخـــَةها أن للباحـــث
 خمتلــب هبــا يواجــه للباحــث أهــداف جمــرد اعتبارهــا ميكــن املالح ــات  وهــة  عــة اجملم ةميــ الك والبيــاانت  قياســها 

 آليت:كا  أوردها املالح ات  تلل  التصنيب  عمليات    املشكالت 
ــاحل بيـــاانت  الباحـــث لـــدي يكـــون أن .1 ــنيب ةصـ ــار  مثـــل: للتصـ ــي املـــؤهالت  األعمـ ــواع لـــدرجات ا ة ا نسـ  أنـ

 م .للمعل  اخلدمة سنوات  التدريس  ئقارا أنواع ة التعليمي الوسائل
 مـن أمـاكن  عـد   واحـد  مفـرد  توضـع ال حبيـث ومتشـاهبة نسةمتجا بعضها مع فةاملصن املفردات  ونتك أن .2

 اجملموعـة. نفس
 إئ الكثــري مــن أو الصــغري إئ الكبــري مــن أو اخلــاني إئ العــاث مــن منطقيــا   ن امــا   تصــنيفه   الباحــث يتبــع أن .3

 التصنيب. وأهداف أغراض أهم من يعد  لل  ولعل ر  خ منطقي ن اث أي أو ابلعكس  أو القليل
   ير ضـ  غـري  ر ضـيون) العريضة الفئات  أو األقساث من التصنيب ةعملي   التدريج ن اث الباحث يتبع أن .4

 وإانث.  كور إئ ا نس حبسب ر ضيونال مفيقس  األمر  استدعم إ ا ةالفرعي األقساث أو الفئات  إئ
 الن ـــاث يكــون أن أي اجملموعـــة  والبيــاانت  املوجــود  االســـتجاابت  ملختلــب  ــامال   التصـــنيب ن ــاث يكــون أن .5

 عة.اجملم البياانت  ابيعة مع تتالوث اليت التعديالت  لبعض سعيت مران   نفسه
 األمــر واقــع ولكــن يســريا   األمــر هــةا ويبــدو بتصــنيفها  الباحــث ســيقوث الــيت الفئــات  ومعــا  مفــاهيم حتــدد أن .6

 د .حمد غري سطحية بطريقة املختلفة الفئات  نويفهمو  يستخدمون الباحث  من كثريا    إن إئ يشري
 مـن قسيضـي بعنايـة املشـكلة حتديـد ألن و لـل  املشكلة    حبثه عليها زسريك اليت احلاالت  الباحث د د أن .7

 فها.ويصن سيالح ها اليت ت واحلاال بوصفها سيقوث اليت اجملاالت 
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 بعـض   مبا ـرا   اهتمامـا   هنـاك إن  لـل  املفـردات  مالح ة   بعةاملت لألسس وتوحيد   تقن  هناك يكون أن .8
 األكرب. اجملتمع أو األكرب األفكار األ ياو هة  لمتث ما وغالبا   مالح تها ميكن اليت ابأل ياو األحيان

 كبــــري  حــــد إئ مرتبطــــة املالح ــــة وهــــة   املختلفــــة د ا ــــد الفئــــات  علــــم الدالــــة اييساملقــــ  الباحــــث خيتــــار أن .9
 السابقـة. ابملالح ة

 واإلعــداد والتخطــيط التفكــري أمت قــد يكــون اجملموعــة العلميــة املــاد   راجعــة الباحــث بــه قــاث الــةي الوقــت و   
 الســـتخرا  األخــري ةاحلاســوبي الــربامج وإعــداد لومــات واملع البيــاانت  لتفريــ  املناســب اخلــاني احلاســوي لربانجمــه
ـة  اخلطـو    لتحليلهـا املناسـبة والصـور ابألساليب وعرضها وتبويبها وتصنيفها البياانت   الضـروري مـن إ  الالحـق
  لـل  وقبـل منهـا  النتـائج واسـتخالني وحتليلهـا اسـتخدامها الباحـث علـم ليسـه بشـكل الدراسـة بيـاانت  عرض

 املرحلــة   مجعهــا الــيت واملالح ــات  واحلقــائق البيــاانت  مــن كبــري  قــدر عــن للتخلــي يتهيــ  أن الباحــثً  علــم ب ــ 
 أو إحـداها الباحـث يسـتخدث قـد اجملموعـة العلميـة املـاد  وعـرض لتصـنيب عديـد  اـر  فهناك وعموما  السابقة

 اآليت: هاوأمه  منها واحد  من أكثر يستخدث قد
 النتـائج توضـ  ةإنشـائي وعبـارات   مـل البيـاانت  وصـب يتم الطريقة هة  و  اا:إنشائي البياانت عرض -8-1

 ةاالبتدائيــ  املرحلــة مــيمعل  الت مــؤه بــ  ةارديــ  عالقــة توجــد هإنــ  الباحــث: يقــوحل كــ ن  منهــا تـخــلصس ت قــد الــيت
 عتنــو  وبــ  مــ للمعل  اخلدمــة وات ســن عــدد بــ  ةعكســي عالقــة وتوجــد التعليميــة  لوســائلا اســتخدامهم وبــ 

 مســــتو ت  وبــــ  التعليميــــة للوســــائل املعلمــــ  اثاســــتخد بــــ  ةإ ابيــــ  عالقــــة وتوجــــد لــــديهم  ريسالتــــد ارائــــق
 هبم.لطال الدراسي التحصيل

  لتخــزين وســيلة أاــا كمــا    ــيوعا   البيــاانت  عــرض اــر  أكثــر الطريقــة وهــة  :جــدولياا  البيــاانت عــرض -8-2
 مث ومــن اســتيعاهبا ليســهل جــداوحل   الكميــاة البيــاانت  بتصــن الطريقــة هــة  ففــي البيــاانت  مــن كبــري   ات كميــ 

 األرقاث  من كبري  بعدد   الكمياة احلقائق عن يعرب ما فعاد  منها  النتائج واستخالني فئات    وتصنيفها حتليلها
 ا ـداوحل وتعـد منها  االستفاد  مث ومن تهاأمهي اكتشاف ميكن ال ف نه من مة بطر  احلقائق هة  ضتعر    ف ن

 ميــزات  ومــن فئــات  إئ لتصــنيفها وعرضــها ا  أوليــ  تصــنيفا   وتصــنيفها ةاإلحصــائي البيــاانت  لتخــزين  ــائعة وســيلة
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 وجـــداوحل ةعاديــ  جـــداوحل ئإ اإلحصــائية ا ـــداوحل عوتتنــو  ســـهل أ بطريقــة تســـتوعب حقائقهــا إن الطريقـــة هــة 
 منها: د  متعد بطر  بياانهتا تصنيب من ميكن  ا ا داوحل وتتنوع بل تكرارية 

 النوع.   اختالفات  علم تعتمد تصنيفات   1
 ة.الكمي ابلتصنيفات  موتسم معينة  خاصية درجة   اختالفات  علم تعتمد تصنيفات   2
 ة.ا غرافي التقسيمات  علم تعتمد ت تصنيفا  3
 ة.الزمني السالسل تصنيفات   4

  ـاوحل ومنهـا مفرداهتـا  توضـ  بيانيـة رسـوث   اجملموعـة البيـاانت  بعـرض و لـل  :اا بيانيــ  البياانت عرض -8-3
 متتـاز وبـةلل  البيـاانت  بـ  العالقـة  يوضـ  البيـا  فـالعرض إليهـا  الن ـر  جـرد ابينه العالقة اكتشاف الباحث

 ت واملســتطيال واملرباعــات  ةالنســبي والــدوائر األعمــد  منهــا  أنــواع ةالبيانيــ  وللرســوث ســابقتيها  علــم الطريقــة هــة 
 لعـرض اخلـرائط تسـتخدث وقـد ع املتجمـ  ريالتكـرا واملنح  التكراري  عواملضل  املدر  كةلل   ومنها واملنحنيات 

 السابقة. رسومها أب كاحل ةاإلحصائي البياانت 
  :التكراري التوزيع -8-4
 ةالكميــ  البيــاانت  مــن الكبــري العــدد اختــزاحل ةكيفيــ   هــو معرفتهــا الباحــث علــم  ــب الــيت املهــارات  أهــم مــن إن 
ــا التعامـــل ســـهللي    بيـــاانهتم تصـــنيب إئ املشـــكلة هـــة  أمـــاث البـــاحثون ويلجـــ  لتحليلهـــا  هتيئـــة وتصـــنيفها معهـ

 التوزيع جداوحل   )فئات  جمموعات  لوضع الرئيسة املباد  يلي  وفيما  التكرارية  الفئات  ميسم  ما أو جمموعات 
 :التكراري

 ولكـن التلخـيص فوائـد من  لل  ليقل  حبيث جدا   كبري   التكراري التوزيع اوحلجد فئات  عدد يكون أال  ب  1
 للبياانت. الرئيسة اخلصائص لبيان كافيا    الفئات  عدد فيكون أيضا   التكثيب   املغاال  عن البعد  ب

 التحليـــل عـــل  فتســـاويها اإلمكـــان  قـــدر الطـــوحل متســـاوية التكـــراري التوزيـــع جـــداوحل فئـــات  تكـــون أن  ـــب  2
 وضـع رعـةاملت مـن هف نـ  جدا   كبري   أو صغري  فردات م علم البياانت  احتوت  إ ا ولكن أسهل  الحقا   يالكم
 متساوية. غري فئات  استخدمت إ ا أفضل بشكل البياانت  خصائص ت هر قد هأن كما  متساوية  فئات 

 السـكان صنيبت ففي  مفتوحة اايتها فئة وضع املركز عن التوزيع أاراف تبتعد عندما الضروري من يصب   3
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 فيهـا ت هـر الـيت الفئـات  مـن كبـري  عـدد عـن االسـتغناو إئ ييـؤد اممـ  فـ كثر  سنة 65 فئة أتيت السن حبسب
 تكرار. أي علم حتتوي ال أو قليلة رارات تك

 فئــة كــل    البــدو لنقطــة نيكــو  ال إ  صــحيحا   عــددا   الوســط نقطــة تكــون حبيــث الفئــات  اختيــار يستحســن  4
 ة.خاص ظروف   إال ةأمهي

 أو مسـتمر  كواـا  حيـث مـن ات املتغـري  ابيعـة علم الفئة ار  يدحتد بويتوق بدقة الفئة أاراف حتديد  ب  5
  .مستمر  غري 

 :اتالفرضي واختبار وتفسريها البحث بياانت حتليل -9
 وتصـنيفها البيـاانت  جتهيـز إمتامه بعد ينتقل فالباحث النتائج  إئ لةموص خطو  وتفسريها انت البيا حتليل يعد 
ة وتقــــدير منهــــا النتــــائج الســــتخالني اهتافرضــــي واختبــــار وتفســــريها حتليلهــــا مرحلــــة إئ  إن أي تعميمهــــا  إمكانيــــا

 قريــب وقــت حــع والبيــاانت  املعلومــات  حتليــل كــان  وقــد بياانتــه  حتليــل إئ  تــا   لــل  إئ يصــل لكــي الباحــث
 علــم االعتمــاد هــو املعاصــر الوقــت   ا االجتــ  ولكــن البســيطة  واملقارنــة نطقــيوامل الفلســفي التحليــل علــم يقتصــر
 أكثــر وصــفا   ووصــفها دراســته ت بيــاان حتليــل علــم الباحــث تســاعد فهــي الكميــة  اليبواألســ  ةاإلحصــائي الطــر 

 .املستخدمة للقياسات  ةالنسبي الدقة حسا   علم وتساعد ة دق
 علــم  ــب واــةا والنتــائج  التفســريات  بتتوقــ  وعليهــا العلمــي البحــث مراحــل أهــم مــن التحليــل مرحلــة وتعــد 

 تفســرياتهو  نتائجــه أصــبحت وإال ويق ــا   حــةرا يكــون وأن واالهتمــاث  عنايــةال مــن قســط أكــرب يوليهــا أن الباحــث
 أمــور   الباحــث ريفكــ  البحــث مراحــل مــن املرحلــة هــة  و  دراســته  قيمــة مــن ليقلــ  اممــ  وهــةا فيهــا  مشــكوكا

 الباحــث يســلكها الــيت الطريقــة هــو نهجواملــ  املــنهج و  واألدا  البحــث نــوع وهــي: حبثــه  لــاح عليهــا يرتكــز ةمهمــ 
 . ينتهي و ا ا يبدأ و ا ا يبدأ زاوية أي من أي البحث  موضوع يعاجل أو يقرت   ح 
 ة الكميـ  الطبيعـة  ات  للبيـاانت  سـبةابلن أكـرب ةبفعاليـ  عاد  تستخدث اإلحصائية الطر  إن إئ اإل ار  وجتب 

 والنزعــة التشــتت ومقــاييس النزعــة املركزيــةمقــاييس  إ ــاد بــ  تــرتاوح وأ ــكاال   ارقــا   اإلحصــائي التحليــل ويتخــة
 والـيت اإلحصـاو علـم موضـوعات  مـن وتلل  ات الفرضي اختبار وعمليات  ل واهرا ب  االرتباط دراسة إئ ةاملركزي
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 ابإل ــارات   لــل  إئ اإل ــار  ميكــن ولكــن مصــادرها    إليهــا الرجــوع إئ فاســتخدامها إلتقااــا البــاحثون  تـا 
 اآلتيـة: ةلتوضيحيا

  :مقاييس النزعة املركزية -9-1
 أو لصـفات  ابلنسـبة املركزيـة النزعـة تقـيس فهـي خداما  اسـت ةاإلحصائي الطر  أكثر مقاييس النزعة املركزية تعد 

 مــا ومنهـا للتوزيـع  ةاملركزيــ  القيمـة للتمثـ  تسـتخدث الــيت طات املتوسـ  علـم املقـاييس هــة  وتعتمـد نـة معي خصـائص
 أيتـي:

 عددها. علم املفردات  قيم جمموع بقسمة و سب :احلسايب الوسط -9-1-1
 أي  ا  تنازليــ  أو تصـاعد    ترتيبهـا عـدب القـيم  )األرقـاث  املشـاهدات    الوسـط نقطـة وهـو :الوســيط -9-1-2
 الالحقة. القيم لعدد مساو   القيم من عدد يسبقها اليت القيمة هأن
 .تكرارا   أكثر تب  اليت اأا أي أخري  قيمة أي من أكرب هاتكرار  يكون اليت القيم وهو :املنوال -9-1-3
 املفــردات  ترتيــب حــ  يكــون األدىن فــالربيع أرابع  أربعــة إئ املفــردات  بقســمة و لــل  :الربيعــات -9-1-4

 اليت القيمة هي األعلم الربيع فيما القيم  أرابع ثالثة ويتبعها الرتتيب   القيم ربع  يسبقها اليت  القيمة تصاعد   
 القيم. أرابع ثالثة سبقتها

 اريتماتاللوغ وتستخدث املفردات  ضر   حلاصل املفردات  عدد جةر ويساوي  :اهلندسي  الوسط -9-1-5
 ة.القياسي واألرقاث ت الواملعد النسب طمتوس إ اد   ااندسي الوسط ويفيد  ااندسي الوسط الستخرا 

 بيــاانت  جمموعــة   حتــدث  الــيت ةالنســبي التغيــريات  القياســية ؤ ــرات امل  توضــ  :ةالقياســي املؤشــرات -9-1-6
  ر ضــة  ةالقياســي األرقــاث الشــائعة أمثلتهــا ومــن ألخــري  درجــة مــن أو آلخــر مكــان مــن أو آلخــر وقــت مــن

 .ألعا  القوي
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 :تالتشت مقاييس -9-2
 هــة  تبــ  أخــري وبعبــار  طاهتا متوســ  عــن أو بعضــها عــن البيــاانت  فاخــتال درجــة تالتشــت مقــاييس حتــدد 

     الطـال لـدرجات  سـاياحل الوسـط معرفـة الباحـث تفيـد فمـثال   نـة معي لصـفة ابلنسـبة تالتشـت درجة املقاييس
  ا  جــد منخفضــة الطــال   بعــض ودرجــات  جــدا   مرتفعـة الطــال   بعــض درجــات  كانــت  إ ا ولكــن ا غرافيــا  مـاد 
 :يلي ما تالتشت مقاييس ومن الدرجات    التشتت درجة  عرفة يهتم لباحثا ف ن
 مـاد    درجـة أكـرب كانـت  إ ا فمـثال   البياانت    قيمة وأصغر قيمة أكرب ب  الفر  وهو املدى: -9-2-1
ــن  54 = 42 - 96 :املـــدي يكــــون 42 درجـــة وأصـــغر 96 حصـــاواإل  ابلقــــيم ريتـــ ث أبنـــه ا  عــــ ي املـــدي ولكـ

 الفائد . قليل املدي يصب  جدا   كبري   الشا   القيمة كانت   اف  فقط  قيمت  ابالعتبار أيخةنه أل الشا   
ــراف -9-2-2 ــاري: االحنـ ــو املعيـ ــاييس أكثـــر وهـ ــتخداما   التشـــتت مقـ ــة اسـ ــة قيـــاح   ودقـ ــت درجـ    تالتشـ
 االحنــراف ميــزات  ومــن احلســاي  وســطها عــن املفــردات  قــيم احنرافــات  عملربــ  الرتبيعــي ا ــةر ويســاوي لبيــاانت ا

 ات الفرضـي اختبـارك  التحليـل    د متعـد جمـاالت     ويسـتخدث ديـد  حت   تـدخل املفـردات  مجيـع إن املعياري
 .االرتباط ومعامل

  :واالرتباط االحندار -9-3
 املتغـري قيمـة عرفـت إ ا أبحـدمها التنبـؤ كـنمي حبيـث أكثـر أو ينمتغـري  بـ  العالقـة بدراسـة حنـداراال حتليـل يًع  

ــر  ــ  ا اآلخـ ــد فـ ــة دت حـ ــديرات  بـــ  العالقـ ــة تقـ ــون الـــةين الطلبـ ــة يلتحقـ ــهاداهتم مـــن ةالثانويـــ  ابملدرسـ ــة  ـ  للمرحلـ
 تلتحـــق الطلبــة مــن نــةعي بتقــديرات  التنبـــؤ ميكــن هف نــ  الثانويــة املرحلــة مـــن ر التخــ  عنــد تقــديراهتم وبــ  طةاملتوســ 

 ة.الثانوي ابملدرسة
 مـا فـ  ا مسـبقا   د حمد قيمة ألحدمها هناك تكون ال عندما ينمتغري  ب  العالقة نوع بتحديد باطاالرت قويتعل  
 إ ـــاد  ــاوحل هف نـــ  فيــه الدراســية املـــواد وأعــداد ثــانويال تالميــة الطـــور تســـر   بــ  العالقــة دراســـة مــا ابحــث   أراد

 الواقـع إئ ابلنسـبة املسـتهدفة ات املتغـري  بقيمـة التنبـؤ إئ الرتبويـة الدراسـات  بعـض حتتـا  حيـثو  بينهمـا  االرتباط
  لل. من نهممتك وسيلة   الباحث  يعطي حنداراال حتليل ف ن املتخة طويرالت ضوو   املدروح
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 معـــادالت  اتبعـــة ومتغـــريات  مســـتقلة متغـــريات  بـــ  العالقـــة عـــن للكشـــب االرتبـــاط وحتليـــل االحنـــدار ولتحليـــل 
 اممــ  قريبــة ؤات التنبــ  جتعــل وأســاليب أخــري معــادالت  املعــادالت  تلــل  نتــائج   الثقــة مســتوي ولتحديــد ة ر ضــي

 سيكون.
 :كتابة البحث واإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتقيق أهدافها -10
 البيـاانت  حتليـل مرحلـة وهـي السـابقة  املرحلـة عـن لينفصـ  ال وجهـد عمل ومناقشتها الدراسة ائجنت عرض إن 

 فالباحـث ابلتفصـيل  اإليضـاح دجملـر  إال عنوان  حتت بينهما الفصل هةا جاو وما الفرضيات  رواختبا وتفسريها
 ةصـح أو تهاصـح ينفـي أو فيثبـت  لـل  ضـوو   ااهتضـيفر  وخيتـرب دراسـته  بيـاانت  حتليـل مرحلة إئ يصل عندما
 بشـكل هبـا يوصـي الـيت توصـيات وال إليهـا توصـال الـيت ونتائجهـا دراسـته مـاد  ويكتـب يعـرض حينئة هف ن  بعضها

 وجهـد  الباحـث عمـل مـن متبقـ  مـا تقسـيم ميكـن  لـل  إيضـاح   وز د  دا  جيـ  فهمـا تفهمهـا من القار  نميك
 كاآليت:  السابقة املرحلة  

  :الدراسـة نتائج  -10-1
 نتيجــة اختبــارات  مــن ليهــاع أجــري ومــا بيــاانت  مــن الباحــث إليــه لتوصــ  مــا خالصــة هــي الدراســة نتــائج إن 

 ثيقـد أن الباحـث وعلم عدمه  من هاتصح مدي ومعرفة الختبارها دراسةال مصم واليت هاافرتض اليت ات للفرضي
 أو عاتـهتوق مـع فـقتت أكانـت وسـواو مـه عد أو عنهـا رضـا  عـن الن ـر بغـض إليهـا انتـهـت الـيت النتـائج دراسته  

  فــ ن حــاحل  أيــة علــم موجــود  منهــا والفائــد  ة ســلبي أو إ ابيــة كانــت  ســواو   نتيجــة هــي فالنتيجــة عنهــا  ختتلــب
 املـنهج صياغة إعاد    تساعد فقد سلبية كانت  وإن بنجاح  الدراسة تسا الت  عن أجابت فقد ةإ ابي كانت
 وللقــار  للباحــث يتــي  النتــائج فتن ــيم هــا حل  املطلــو   املشــكلة أو املدروســة ال ــاهر  تلــل  إئ بــه  ــرني الــةي

  ـكل علـم متـن  أن الباحـث مـن كتابتهـا  تتطلـب لـةا الباحـث  إليـه توصـل الـةي لها ـك علـم منهـا االستفاد 
 اإلمكان. قدر واملب  املع    التوضي  مراعيا   إيهاث وال فيه لبس ال مفهوث
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  :الدراسة نتائج  مناقشة -10-2
 مـــن تتطلـــب والتقـــومي واملناقشـــة وميهـــا وتق مناقشـــتها دور أييت واضـــ  مفهـــوث  ـــكل علـــم النتـــائج تن ـــيم عـــدب 

 اآلتيـة: األمور منه بهتتطل  ما ضمن الباحث
 تتوافق. ال أو هوا  مع تتوافق كانت  إ ا اعم الن ر بغض للنتائج مهتفه  1
 فعــدث إليهـا  ت أد الــيت واالختبـارات  الدراســات  مـع وترابطهــا ومتاسـكها تناســقها ت هـر بصــور  النتـائج ترتيبـه  2

 إليها. وصوله ةكيفي    الشلا  يثري  لل 
ـــه إليهـــا لتوصـــ  الـــيت دراســـته نتـــائج أتييـــد مـــدي   الن ـــر  3  أو أتييـــدها ةأدلـــ    و لـــل  وضـــعها  الـــيت لفرضياـت

 وتقوميها. مناقشتها من يتمكن حع ولفرضياته لدراسته ابلنسبة النتائج هة  تعين ما ا وابلتاي رفضها 
 قبــل تعميمهــا ميكــن ال النتــائج فتلــل  هبــا  قــاث الــيت الدراســة حــدود ضــمن وتقوميهــا دراســته لنتــائج مناقشــته  4

 وتقوميها. مناقشتها
 حتديــد عنــد لدراســته اإلجرائــي اإلاــار   الباحــث حــددها الــيت األســئلة تلــل  دراســته  لةأســئ عــن اإلجابــة  5

 مشكلتها.
 افهاأهــد مــن قاملتحقــ   يضــاح  لــل  ويكــون ائــي اإلجر  إاارهــا   حةوضــ امل أهــدافها ضــوو   دراســته تقــومي  6

 إعاقته. أسبا   وبيان أهدافها من قاملتحق وغري عوامله  وبيان
 أجابـت الـيت األسـئلة تلـل  غري أسئلة من ائهاقر  لدي تثري  ما  قدار تقاح تهدراس وقيمة خصوبة إن إدراكه  7

 لتسهم جديد  جماالت    ودفعها ومنوها املعرفة تطوير   مسامهتها   والقيمة اخلصوبة تلل  وتكمن عنها 
 جديد .  فا  اكتشاف  

 ابحلالـة إليهـا توصـل الـيت النتـائج ربـط   مهارتـهو  للباحـث ةاإلبداعيـ  القـدر  علـم النتـائج شةمناق خطو  وتعرب 
 البحثـي ا هـد وابيعـة اجملـاحل هـةا   دراسـته قتـهحق الـةي اإلسـهاث مـدي وتقييم البحث ملوضوع الراهنة ةالفكري
 عـن تعبـري هي د جي بطريق النتائج مناقشة علم حثالبا قدر  إن كما  فيه  املعرفة تطوير ملواصلة بةله يلزث الةي
 تـائجالن مناقشـة نوتتضـم البحـث  هـةا جـراوإ أثنـاو بـه قـاث الـةي للجهد نتيجة الباحث عليه حصل الةي النمو
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 والدراســات  والبحــوث  الدراســة نتــائج ضــوو و  داهتاوحمــد تصــميمها ضــوو   الدراســة ئجلنتــا انقــد  ةحتليليــ  ن ــر 
 فيـه. الدراسة تقع الةي الن ري اإلاار ضوو و  السابقة

 ومقرتحاته: الباحث توصيات -10-3
 مراحــل أثنــاو هااكتســب الــيت اخلــرب  ضــوو   فالباحــث أخــري   خطــو  إئ  لــل  بعــد والبحــث الباحــث ويصــل 

 احللـــوحل أو ابحلــل صــيةالتو  غــري  مـــن أكثــر يســتطيع وإجراواهتــا وتصــميمها الدراســـة  وضــوع قيتعلــ  فيمــا البحــث
 اســتكماحل بشـ ن مقرتحاتـه تقـدمي يسـتطيع كمـا  جمااـا    ةالنفعيـ  ا وانـب بتحديـد أي راسـتهد ملشـكلة ةالتطبيقيـ 
ــته  تســـتهدفها   الـــيت املوضـــوع جوانـــب دراســـة ــ نوب دراسـ ــا يـــتم أخـــري دراســـات  شـ  الضـــعب عوامـــل بجتنـــ  فيهـ

 علــم الدراســات  هــة  وا ــتماحل حتديــدا   أكثــر وإجــراوات  ةدقــ  أكثــر أدوات  وتطــوير متييزهــا  أمكــن الــيت والقصــور
  العلميـة للمعرفـة املتناميـة ةاحلركيـ  الطبيعـة تعزز بنتيجة البحث ينتهي وهكةا  الدراسة جمتمع من أخري قطاعات 

ــث مواصـــلة إئ اإلنســـان حاجـــة دوتؤكـــ  ــعي ودواث البحـ ــو السـ ــض املعرفـــة  حنـ  النتـــائج لعـــرض يفـــرد البـــاحث  وبعـ
  اارهـــا كلهـــا  الدراســـة تتنـــاوحل  الصـــة يســـتهله الدراســـة  امتـــة يعنونـــه فصـــال   ومقرتاحاتـــه ولتوصـــياته ومناقشـــاهتا
 بياانهتا. وحتليل والن ري اإلجرائي
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لثالثا الفصل  

 اجلوانب الفنية للبحث
 
 االقتباس  -

 التوثيق -

 اهلوامش -

 خمطط البحث  -

 عنوان البحث -

 أسلوب كتابة البحث  -
 إخراج البحث -
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 :متهيد
 كتابـــة  علـــم القـــدر  تعـــزز  جانـــب الســـابقة واملراحـــل طـــوات اخل ضـــوو   العلميـــة البحـــوث  إجـــراو   املهـــار  إن 

 البحـث مـن فائـد  أقصـم حتقيـق وليـتم ا يد  الباحث   أساسية صفة القدر  وتلل  الصحي   ابلشكل البحث
 و  جعـه ومرا مصـادر  توثيـق و  حمتو ته  وإخرا  ترتيب   احلديثة ةالفني األصوحل يراعي أن ثالباح علم  نف

ــه  أســـلو   ــه  كتابتـ ــاانت  مجـــع فـــييك ال إ  وعرضـ ــا البيـ ــا   حتلـــيال وحتليلهـ ــم لت هـــر دقيقـ ــد ال وتعـ  البحـــث  مـــن فائـ
 لإل ـار  فصـلال هـةا جـاو لـةلل  منـه  واالسـتفاد  لـه القـار  متفه ز د    تسهم اليت األمور من ةالفني فجوانبه

 خطواتــه مـن تكـن   وإن وهـي  خـر   إئ لـهأو  مـن  مــهتن جوانـب  العلمـي البحـث إعـداد   ةمهمـ  جوانـب إئ
  اآلتـي: ومنها للباحث  ةضروري حبثية مهارات  هي أو علمية  ابيعة  ات  ةفني جوانب هي اوإمن ومراحله

 االقتباس: -1
 ابالقتبـاح  ةالعمليـ  هـة  وتسـمم وغـريهم  وكتـا   ابحثـ  اروأفك آبراو األحيان من كثري    الباحث يستع  

 االقتبــاح ةدقــ  حيــث مــن الكاملــة وعنايتــه اهتمامــه يوليهــا أن الباحــث علــم  ــب الــيت ةاملهمــ  األمــور مــن وهــي
 مبا را   صر ا   يكون واالقتباح  اثنو    أث اأصلي مصدرا كونه  حيث من مصدر  ةوأمهي  وأمهيته هومناسبت وضرورته

 ويكون ينا تضم االقتباح من النوع هةا مويسم فيها ورد اليت ةوالكيفي ابلشكل متاما   مكتواب   ا  نص الباحث بنقل
 غهاويصــو   خــر كاتــب  أو لباحــث فقــرات  بــبعض أو نــةمعي كــر بف الباحــث يســتع  حيــث مبا ــر غــري االقتبــاح
 الـةي املعـ  تشويه يتجنب أن الباحث علم احلالت  تاكل   و  استيعااب   االقتباح ميسم احلالة هة  و  أبسلوبه
 واألقواحل. واآلراو األفكار ةملكي علم اب اف ة العلمية األمانة م اهر من م هرا   قَ ليحق السابق  الباحث قصد 

 االقتباس: دواعي -1-1
 اثنوية مصادر نوم بل ة أولي مصادر من ومعلومات  وأفكار آبراو االستعانة إئ الباحث دفعت دواع لالقتباح 

 أييت: ما الدواعي تلل  وأهم أحياان  
 ما. قضية من الباحث قبمو  لت ييد كان  إ ا  1
 معارض. رأي لتفنيد كان  إ ا  2
 أفضل. حنو علم الباحث يطرحه مع  جتسد املقتبس النص كلمات   كانت  إ ا  3
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 اا. بديل إ اد يصعب مصطلحات  علم املقتبس النص احتوي إ ا  4
 ها.بنص أفكار  تقدمي بفيج مع  ملؤلب أفكار بنقد تتعلق  لةاملس  كانت  إ ا  5
 ة.املنطقي الرباه  من نسق لبناو ضرور  االقتباح كان  إ ا  6

 ة:عام وقواعد إرشادات -1-2
   ةعامـ  وقواعـد إر ـادات   هنـاك  نفـ  عليهـا متعـارف ةأكادمييـ  مبـاد   عـد إئ االقتبـاح ةعمليـ  ختضع ثحي 

 اآلتـي: أبرزها الباحثون  هبا أيخة االقتباح
 يكون وأن الطاقة  جهد املوضوع   ةأولي مصادر تكون أبن و لل  منها  املقتبس املصادر اختيار   ةالدق .1

 هبم. ويوثق عليهم يعتمد نمم فوهامؤل
ــة .2 ــل   الدقـ ــنص لنقـــ في النقـ ــبس الـ ــا  املقتـ ــي هـــو  كمـ ــد  لـــل    الباحـــث ويراعـ ــحي  قواعـ  اإلضـــافة أو التصـ

 املقتبس. النص من احلةف أو فكاراأل وتلخيص
 بعد . يكتبه وما املقتبس النص قبل يكتبه وما الباحث يقتبس ما ب  االنسجاث سنح .3
 ه و رائـ  أبفكار  الباحث ثقة عدث علم يدحل موضعه غري   ووجود   لل  ر فكث االقتباح  من اإلكثار عدث .4

  إ ا هاينقـد وأن حبثه  سيا  خيدث بشكل هاقتباسات  لل وأن واض   ادف إال يقتبس ال نأ الباحث فعلم
  للحقيقة. مباينة أو دقيقة غري فكر  نتتضم كانت

 فصـله فيجـب زاد إ ا اأم االقتباح  عالميت ب  البحث منت   ف قل أسطر ستة اوله الةي القتباحا وضع .5
 أكثـر  سـافة وبعـد  قبلـه الـنص عـن وبفصـله ويسـارا   ميينـا   لـه ا ا ية ااوامش بتوسيع البحث منت عن ومتييز 

ـبنط املقتـبس الـنص بكتابـة أو البحث  أسطر ب  هو مما ساعا  ات   بـةلل  أو البحـث  كتابـة  بـنط مـن أصـغر ـب
 ه.كل 

 صفحة. نصب عن يزيد أال  ب الواحد   املر    ا راملب االقتباح اوحل .6
 املــاد  ةصــياغ إعــاد  عليــه بــل واحــد   صــفحة عــن زاد إ ا ا  حرفيــ  يكــونَ  أن  ــوز ال املبا ــر الباحــث اقتبــاح .7

 االقتباح. مصدر إئ يشري وأن  اخلاني أبسلوبه املقتبسة
  وإن نقـاط  ثـالث  ا ـةوف مكـان يضـع أبن تلزمه املبا ر اقتباسه حالة   العبارات  لبعض الباحث حةف .8
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 طا .منق سطرا   مكااا يضع كاملة   فقر  ا ةوف كان
 إضـافاته أو هتصـحيحات يضـع أن  لـل  يلزمـه كلمـات   أو كلمـة  عليـه إضـافته أو يقتبسـه ملـا الباحث تصحي  .9

 زاد فــ ن واحــد ســطر عــن يزيــد ال اإلضــافة أو التصــحي  كــون  حالــة   هــةا ]....[  هكــةا: معقــوفت  بــ 
 االقتباح. مصدر وإئ مت ما إئ اإل ار  مع احلا ية   وضع

10.  

 ومــن فويةالشــ  ةالعلميــ  ا ــاداثت  مــن االقتبــاح حالــة   املقتــبس الــنص صــاحبمــن  الباحــث ســت  نأن ي .11
  لل. ينشر   هأن داث ما ا اضرات 

 . خر منشور   هصاحب عنه حلدعي   ما ملؤلب املقتبس االجتهاد أو الرأي نأ من الت كد .12
 :التوثيق -2
 البــد خاصــة وقواعـد علميــة ارقـا ةثــ  ألن عشـوائية  بطــر  املصـادر بتوثيــق يـاثالق  مكانــه نأ ي ـن مــن خيطـئ 
 بتوثيـــق هنـــا واملقصـــود اايتـــه    املصـــادر إعـــداد قائمـــة و  البحـــث داخـــل   املصـــادر توثيـــق عنـــد مراعاهتـــا مـــن

ــا اســـتفاد الـــيت املعرفـــة أوعيـــة مـــن وغريهـــا والتقـــارير الكتـــب عـــن ةالببليوغرافيـــ  املعلومـــات  تـــدوين هـــو املصـــادر  منهـ
ــا   الباحـــث  ــة ائقاحلقـــ  إن علمـ ــديهي ةللعامـــ  املعروفـ ــة ال ات )البـ ــا  إئ حاجـ ــة متقســـ  مثـــل: توثيقهـ ــة الرتبيـ  مديريـ

مديريـة  و  - ـر  ا زائـر–مديرية الرتبية  هي: ة تعليمي مدير ت  ثالثة إئ دماهتاخ نطا ا زائر  لوالية التعليمو 
 مـا مصـدر   مـن هابنص أخةت  ولو املعلومة هة  فمثل  -غر   ا زائر– مديرية الرتبية و  -وسط ا زائر-الرتبية 
ــا  توثيقهـــا  إئ حباجـــة فليســـت  أيســـر املطبوعـــات  ألن اباعتهـــا  تمتـــ  خمطواـــات  علـــم اإلحالـــة عـــدث بغـــيين كمـ
 تناوال .
 ولكـل ضـمنا  أو مبا ـر  املقتبسـة للنصـوني العلمـي للتوثيـق ومدارح ار   عد هناك نأ عليه املتعارف ومن 
ـة خيتـار أن للباحـث ميكن إ  العملية  تضبط عامة قاعد  الواقع   هناك وليست وعيوهبا  مزا ها منها  اريقـة أـي

 التوثيـق اـر  ومـن التوثيـق  اريقـة   التوحيـد ليتحقـق عنها  يد وأال كله   حبثه   عليها يسري أن بشرط تناسبه
 أيتـي: ما املقتبسة للنصوني العلمي

 مبا ـر  املقتبسة النصوني برتقيم و لل   اقتباح فيها يرد صفحه كل  هامش   االقتباح مصدر إئ اإل ار  .1
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 املقتبسـة النصـوني مصـادر موتـرق املقتبسـة  النصـوني تلـي حـد  علم صفحة كل    متتابعة أبرقاث ضمنا   أو
 بعبـــار  ييكتفـــ  التاليـــة ات املـــر  و    مـــر  ألوحل عنهـــا الببليوغرافيـــة املعلومـــات  مجيـــع كربـــة  الصـــفحة هـــامش  

 املصــدر نفــس مــن الثــا  االقتبــاح كــان  إ ا الســابق املصــدر بعبــار  أو  خــر   صــدر فصــل إ ا ســابق مصــدر
 السابق.

 مجيـــع   املقتبســـة النصـــوني برتقـــيم الدراســـة فصـــوحل مـــن فصـــل كـــل  اايـــة   االقتبـــاح مصـــادر إئ اإل ـــار  .2
 كربـة  الفصـل اايـة   التوثيـق صـفحة   األرقـاث نفـس وتعطـم مبا ـر  النصـوني تلـي متتابعـة أبرقـاث الفصل
 التاليــة ات املــر  و    مــر  ألوحل و لــل  الدراســة مصــادر ةقائمــ    عنهــا تــورد الــيت ةالببليوغرافيــ  املعلومــات  مجيــع
 مــن الثــا  االقتبــاح كــان  إ ا الســابق املصــدر بعبــار  أو  خــر   صــدر فصــل إ ا ســابق مصــدر بعبــار  ييكتفــ 
 السابق. املصدر نفس

 أو وصــفحة النشــر ريــ وات اللقــب بــةكر مبا ــر  الدراســة أو البحــث مــنت   االقتبــاح مصــادر إئ اإل ــار  .3
 صــفحة عــن النشــر واتريــ  اصــلةبف النشــر اتريــ  عــن اللقــب مفصــوال   قوســ  بــ  املقتــبس الــنص صــفحات 

 اكتفــم لــةا - الطريقــة هــة  إن الباحــث ويــري البحــث  هــةا   بــعمت هــو كمــا  أيضــا   بفاصــلة املقتــبس الــنص
 أيتـي: ملا ةدق وأكثر وأسلس أسهل - غريها وند تفصيالهتا بةكر

 أو اايتهـا  مـن الصـفحة تقرت   حع تسجيلها إلرجاو ابقت الس  الطريقت    املصادر أحياان   ختتلط قد هأن -
 املقتبسة. النصوني بعد مبا ر  املصادر الباحث يسجل الطريقة هة    ينماب الفصل  ينتهي حع

 األوئ  الطريقــة وفــق مصــادرها لكتابــة ااــامش ســعيت فــال الصــفحة اايــة   املقتبســة النصــوني أتيت قــد هأنــ  -
 اإل ــار  أتخـة ال قـد الطريقـة هـة    هأنـ  حـ    أكثــر  أو سـطرا   مصـدر  إئ اإل ـار  أتخـة نـص كـل  نأل
 سطر. من جزو   املصدر إئ

 أضــيب وإ ا بعــد  فيمــا اختصــارات  أو إضــافات  تطــرأ مث ومــن  اآلي ابحلاســب البحــث كتابــة  حالــة   هأنــ  -
 ةو اصـ   ـاقا   التعديل ويكون ترقيمها  يربل   لل  ف ن إليه اإل ار  تسبق نص عن استغين أو جديد نص
 الثانية. الطريقة  

 البحـــث  حجــم   يزيـــد ممــا األســـطر مــن كبــريا    عـــددا   بيتطلــ  الســـابقت  الطــريقت    يـــقالتوث حالــة   هأنــ  -
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 األوئ. الطريقة   ةخاص
 مــنت عــن إبعادهــا الباحــث يــري الــيت ةاإليضــاحي ابحلوا ــي املصــادر نيــةوالثا األوئ الطــريقت    ختــتلط هأنــ  -

 البحث.
 الطريقـة  هـة    ثلـز م غـري حكوميـة فتقـارير علميـة فرسـائل ت فدور  كتب  إئ الدراسة مصادر يبتصن إن -

    كر  ورد ما ملصدر املصادر قائمة   ةالبيبليوغرافي البياانت  عن البحث حالة   معها  لل  يتعارض بل
 حــد   علــم جمموعــة كــل    املتكــر  ر البحــث جمموعــات    البحــث مصــادر تصــنيب حالــة   يلــزث إ  املــنت 
 اجملموعات. تلل  إئ املنت داخل   يشري ما هناك فليس

 :التوثيق وقواعد مبادئ -2-1
 االقتبـاح مصـادر إئ ابإل ـار  أي الطريقة  هة    املقتبسة للنصوني العلمي التوثيق وقواعد مباد  أبرز إن  
 املقتــبس  الــنص صــفحة رقــم املصــدر  نشــر اتريــ  ب املؤلــ  )لقــب ن ــاث وفــق مبا ــر  اســةالدر  أو البحــث مــنت  

 اآلتية: والقواعد املباد 
 البحث: منت ف  التوثيق -2-1-1
أن ل مثــل: تنصــيص عالمــيت بــ  صالــن وضــع بعــد يتلــو  مصــدر   نفــ  مبا ــرا   اقتباســا   نــص اقتبــاح حالــة   .1

عالقة ب  سلوك القياد  التحويليـة للمـديرين واإلبـداع اإلداري للعـامل    دوائـر النشـاط الر ضـي    هناك
 .لا امعات األردنية

 النشــر اتريــ  قبفيســ  واحــد عــاث   منشــورين واحــد لباحــث مصــدرين مــن  لنصــ  الباحــث اقتبــاح حالــة   .2
 قائمـــة   األ ــدي ترتيبهــا وفــق  لــل  ويكــون اآلخــر للمصــدر )   وحبــرف املصــدرين ألحــد   أ ) حبــرف
  ترتيبه.   رمؤث املصدر عنوان من األوحل احلرف إن أي املصادر

 اآلخـر عـن لقـب كل  مفصوال   اثن  كاان  إ ا  ليبالت   املشارك  ألقا    كر فيجب ف املؤل دتعد حالة   .3
 متبوعــا   املصــدر غــالف علــم هــو كمــا  األوحل باملؤلــ  لقــب فيــةكر  لــل  عــن زادوا اإ  اأمــ  منقواــة  بفاصــلة
 وزمال  . أو و خرون بكلمة

 رقـم أييت الـنص اايـة و  قوسـ  بـ  النشـر اتري  مبا ر  فيتلو  البحث نص   املؤلب لقب ورود حالة   .4
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عالقــة بــ  ســلوك أن هنــاك ل  ث2012) ريســات اخل ريتــ و  مثــل: الصــاد  حــرف بعــد قوســ  بــ  الصــفحة
 و   لالتحويلية للمديرين واإلبداع اإلداري للعامل    دوائر النشاط الر ضي   ا امعات األردنيـةالقياد  
 يليـه مث أوال ةالعربيـ  ابألحـرف باملؤلـ  اسـم بكتابـة إال سـبق اعمـ  األمـر خيتلـب فـال ةالعربيـ  غـري املصادر حالة
 دقيــق استقصــاو لهــو : العلمــي البحــث إن  Whitney (1946) وتــين ويــري مثــل بلغتــه  باملؤلــ  اســم

 .مستقبال ل منها قالتحق ميكن ةعام وقواعد حقائق اكتشاف إئ يهدف
 توثيــــق  نفــــ  متتابعــــة الصــــفحات  وكانــــت أكثــــر أو صــــفحت    ورد قــــد املقتــــبس الــــنص كــــان  أن حالــــة   .5

   إن اأمــ  ة البحثيــ  واملشــكالت  العلــوث عوتنــو  ليــتالوث والتنــوع للتعــدد وقابليتــه نتــهمرو  هكــةا: أتيت صــفحاته
ــة صـــفحاته تكـــن ــةا: يكـــون صـــفحاته توثيـــق  نفـــ  متتابعـــا   بعضـــها كـــان  أو متتابعـ )بـــدوي عبـــدالرمحن   هكـ

 . 199  37-35  الصفحات ث1977)بدوي عبدالرمحن   وهكةا:   37 199  صفحة ث1977
 بعـــد يكـــون  لـــل  توثيـــق فـــ ن أبســـلوبه وصـــياغتهما مصـــدرين نمـــ  أفكـــار أو آلراو الباحـــث اقتبـــاح حالـــة   .6

 املصــدرين بــ  فيكــون    41  صــفحة ث1977)بــدوي عبــدالرمحن   هكــةا: األفكــار أو اآلراو تلــل  عــرض
 نشر .   األحدث  املصدر نشرا   األقدث املصدر يسبق أن ويلزث منقواة  فاصلة

  لـل  ويكـون الطباعـة  لتـاري  سـابقة باملؤلـ  وفـا  سـنة إئ اإل ـار  بغـيفتن تراثيـا   املصـدر يكون أن حالة   .7
  .300ني  ث1990 ط  هـ808 ت  خلدون  )ابن هكةا:

 فيسـبق املصـدر  إئ العـود  مـن الباحث نمكيت و  مصدر من مقتبس مرجع من االقتباح كان  أن حالة   .8
 مهـا مرتادفتـان نقطتـان تليهمـا دت مسـو  بكلمتـ  الـنص الباحـث منه أخة الةي املرجع إئ إل ار ا الباحث

ــر ــر  مثــــل: :ف  ذكــ ــاكميالن فوعــ ــوماخر مــ ــه  العلمــــي البحــــث و ــ ــةمن  ةعمليــــ لأبنــ ــاانت   مــــع مــ  أو البيــ
 .لمع  لغرض وحتليلها املعلومات 

 ثيــقفلتو  ة إ اعيــ  أو تلفزيونيــة أحاديــث مــن أو حماضــر  وأ مقابلــة   ة ــفوي أحاديــث مــن االقتبــاح حالــة   .9
    لـــل  واتريـــ  ا اضـــر  أو احلـــديث منـــه جـــري أو املقابلـــة معـــه تمتـــ  الـــةي الشـــخص اســـم يكتـــب  لـــل 

 املعـــروف غـــري الشــخص رفعـــ وي املقتــبس  الـــنص بعـــد مماثلــة لمـــة إليهــا الـــتأح لمـــة عالمــة بعـــد ااــامش
 منه.   ن بعبار  استئةانه إئ اإل ار  من بدوال عمله  بطبيعة
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 واملراجع: املصادر قائمة ف  لتوثيقا -2-1-2
 يــهيل  الــةي الســطر عــن باملؤلــ  لقــب قــدثيت أي قــةمعل  بفقــر  مكتوبــة تــرد ف اــا واملراجــع املصــادر قائمــة   اأمــ  

  إمهـاحل ميكـن هأنـ  كمـا   عرفتـه  زاد ولكنـه نـهم يقتـبس   كتـااب    املصـادر قائمـة   الباحـث يـدر  أن وميكـن  سـافة 
 كالتاي:  املصادر وتكتب عرضا   ورد ما كتا  
 بـ  النشـر نةوسـ  وامسـه  باملؤلـ  لقب هي: الكتب توثيق   املطلوبة ةالبيبليوغرافي البياانت  وتكون :الكتب -

 إن الطبعـة ورقـم  دا  مسـو  الكتـا   وعنوان ت   )د إئ: ااختصاره أو اتري  بدون كتب  رتتوف   ف ن قوس 
ــة إال لتســـج وال وجـــدت  ــة الطبعـ ــا الثانيـ ــو  فمـ ــة رقـــم تســـجيل وإمهـــاحل فـ ــا   إن يعـــين الطبعـ ــه   الكتـ  ابعتـ
 ليســج مث النا ــر  هــو باملؤلــ  إن يعــين  لــل  تســجيل وعــدث النا ــر أو النشــر دار اســم ليســج مث األوئ 
 مثل:  لل  ومنو   غريمها  أو الشي  أو كالدكتور  ف املؤل ألقا   وهتمل النشر  مكان

   ا زو األوحل  ديوان املطبوعات ا امعية  ا زائر.الكامل ف اإلحصا    ث2010)  عبد الرزا عزوز   ✓
  كـر ينبغـي أنه إال احلديثة أو املعاصر  بالكت من كغري   قفيوث تراثيا   الكتا   كون  حالة   :ةالرتاثي الكتب -

   املؤلـ  بو  املؤلـاب فيعـر  ال مـن علـم يلتـبس ال لكـي النشـر  لتـاري  سـابقا   امسـه  كر بعد باملؤل وفا  اتري 
 التاي: املثاحل   كما

 بريوت. ا يل دار  خلدون ابن مةمقد   ث1990 ط  هـ808 )ت  د حمم بن لرمحنعبدا  خلدون ابن ✓
 عنـوان مث البحـث  أو املقالـة عنـوان مث النشر  سنة مث األوئ  ابألمساو متبوعا   باملؤل لقب ريةك :تالدوراي -

 مث النا ــر  مث البحــث  أو املقالــة صــفحات  أرقــاث مث العــدد  رقــم مث الســنة  أو داجمللــ  رقــم مث دا  مســو  الدوريــة
 مثل: النشر  مكان

 دراســات ةجملــ  مــ  املعل  سـلوكيات  لضـبط كمعــايري  التعلـيم هنـةم ات أخالقيــ    ث1990) عبـدالعزيز   الغـام ✓
ــيج  ــرة اخللـ ــة الســـنة  ةالعربيـــ  واجلزيـ ــان  62 العـــدد عشـــر   السادسـ   128-87الصـــفحات   ث1990 رمضـ
 الكويت. الكويت  جامعة

 السلسـلة ممسـم ديسـوا  وفيهـا اآليت  املثـاحل   هـي كمـا  وتـةكر ات:اجلمعي تصدرها اليت البحوث السلس -
 مثل: ورقمها 
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ـالحل  فاضل ✓ جملــة علــوم   الضـغوط املهنيـة ملـدرح الرتبيـة الر ضـية   ث2010)  حممـد مطـر عـراك  ـهـدي جـــ
 .عرا ال  جامعة اببل  اجمللد الثالث  العدد الثا  ،الرتبية الرايضية

 :ف  ذكــر يكتب مث الفصل  فعنوان قوس   ب  النشر سنة مث امسه  مث ب املؤل لقب يةكر احملرَّرة: الكتب -
 وأ ر )حمـر  قوسـ  بـ  تكتـب مث أبمسـائهم  أو ابمسـه متبوعـا   رينا ـر  ألقا   أو را ر  لقب مث د املسو  ابخلط
 فــرقم ابعــة  مــن أكثــر لــه كانــت  إن الطبعــة فــرقم وجــد  إن داجمللــ  رقــم مث دا  مســو  الكتــا   عنــوان مث رين )حمــر 

 مثل: النشر  فمكان النا ر  مث الفصل  صفحات 
 حـاالت  مـن واجتاهـات  ةأساسـي قضـا  البشـرية: ابملـوارد االهتمـاث مـن يـدمز  حنو   ث1993) أمحد  زيد  أبو ✓

ــر ة واقعيــــ  ــة )حمــــرر   صــــالح العبــــد  ف: ذكــ ــة: التنميــ ــات الريفيــ  الثالــــث  داجمللــــ   ةوتطبيقـيـــ  ةنظرـيـــ  دراســ
 القاهر .  النهضة مكتبة  113-99الصفحات 

 الدرجــة علــم احلصـوحل ســنة مث األوئ  ابألمسـاو متبوعــا   باملؤلـ  لقــب يـةكر املنشــورة: غــري  العلميــة الرســائل -
 مث منشـور   غري اإا إئ ويشار دكتورا   / )ماجستري الرسالة دحتد مث دا  مسو  الرسالة عنوان مث قوس   ب 
 مثل: ا امعة  موقع املدينة فاسم ا امعة  اسم

القيادة التحويلية لدى مديري دوائــر النشــاط الرايضــي   (ث2012)  فاامة معروف محد هللا  اخلريسات  ✓
 قسـم منشـور   غـري ماجسـتري رسـالة  ف بع  اجلامعات األردنية وعالقتها ابإلبداع اإلداري للعاملني فيها

 .ردناأل  األردنية امعةا   الدراسات العليا كلية   الرتبية الر ضية
 هكةا: املرتجم  اسم حتت وليس املؤل  ف  أو املؤل  ب اسم حتت ت هر املرتمجة: الكتب -
ــونز  ✓ ــة  ةاجلامعيـــ  والرســـائل البحـــوث وكتابـــة إعـــداد فـــن   ث1996)    ح ابرسـ ــد ترمجـ ــنكالوي أمحـ  الـ

 القاهر . الشر   اضة مكتبة حنور   ومصري
 حالــة و  ب املؤلــ  هــي التقريــر أصــدرت  الــيت الفرعيــة اإلدار  تعــد أو ل  فهــامؤ  اســم يــةكر ة:احلكوميــ  التقــارير -

 عنوان مث قوس   ب  النشر سنة  لل  يلي ب املؤل هي املصدر  ا هة أو زار الو  تعد مامنه يأ وجود عدث
 املصـدر  ا هـة اسـم  لـل  يلـي كةلل   كونه  حالة   منشور غري هأن إئ ويشار التقرير نوع دد  مث التقرير 
 هكةا: املصدر   ا هة فيها تقع اليت فاملدينة للتقرير 
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ــام التعـــداد   ث2011) ة لعامـــ ا اإلحصـــاوات  مصـــلحة - ــام انللســـك العـ ــيلي البيـــاانت :م2011 لعـ  ةالتفصـ
 .زائرا  الواين اإلحصاو والتخطيط  وزار   هرانو والية ل

 بـ  النشـر سنة  لل  يلي ب املؤل هي اجمللة أو ا ريد  تعد وإال املقاحل مؤلب اسم يةكر :تواجملال  اجلرائد -
 الصفحة مث والشهر اليوث واتري  النشر بسنة متبوعا   غامقا   اجمللة أو ا ريد  اسم مث املقاحل  عنوان مث قوس  

 مثل: ة اجملل  أو ا ريد  موقع املدينة اسم مث قوس   ب  الصفحات  أو
الكــر  الطــائر  الر ضــية   تعلــم بعــض مهــارات البدنيــة و أثــر دروح الرتبيــة    ث2015)  الصــعو   احلايــل  ✓

ــة ــارات احلياتيـ ــتوي املهـ ــتوي املهـــاري ومسـ ــي علـــم املسـ ــاز األرضـ ــد ا ةعلميـــ ال ةلـــ اجمل  وا مبـ ــة ملعهـ ــة البدنيـ لرتبيـ
 .ر   ا زائ342-318الصفحات  ث2015 جانفي 14 )عدد  3ا زائر  جامعة والر ضية

  مبا ــر  ةالســفلي إااراهتــا بعــد املقتبســة حلواأل ــكا ا ــداوحل مصــادر توضــع واخلــرائط: واألشــكال اجلــداول -
 وال الباحــث عمــل مــن فهــي مصــدر أســفله منهــا يوضــع   ومــا املصــادر  قائمــة   املصــادر تلــل  تــرد كمــا
 مصدر. وجود بعدث يفهم فهةا  لل  إئ يشار

 ابليـــوث حديثـــه فتـــاري  فامســـه أوال   ث املتحـــد لقـــب إئ يشـــار ة:واإلذاعيـــ  والتلفزيونيـــة شـــفويةال األحاديـــث -
 وبعـد ة التلفزيونيـ  القنـا  أو اإل اعـة واسـم وجـدت  إن احللقـة ورقـم وجـد  إن حديثه فعنوان والسنة  والشهر
 فعال . احلديث صاحب است  ن قد الباحث ويكون منه    ن عبار   لل 
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 :اهلوامش -3
  4 بطـوحل السـطر ببدايـة يبـدأ قصـري  ـط عنـه مفصـولة النص حتت الواقعة الفسحة وهي ش ااام هي احلا ية 

 معـاجم إن إال العلمـي البحـث منـاهج   كتبوا  من ب  اختالف من املصطلح  هةين حوحل ورد ما وبرغم سم 
  2   الكتــا   حا ــية ااــامش: ا ــيط: القــاموح   أابدي الفــريوز قــاحل مرتادفــا   اســتعماال   تســتعملهما اللغــة
 يتال ةاملهم احلقائق ومن   95ني) التهميشات  ااامش حمتو ت  علم  ث1993) سليمان أبو وأالق  294ني

 يضــمن حــع غــرض ألي التهمــيش مــن اإلمكــان قــدر االقتصــاد األفضــل مــن هأنــ  إدراكهــا الباحــث علــم ينبغــي
 بعالمــة اإليضــاحي ااــامش إئ  ــاحل البحــث مــنت و  واألفكــار  املعــا  تسلســل عليــه يقطــع فــال القــار  متابعــة
ــة ــرقم  ولـــيس  ) لمـ ــ  ا بـ ــوت  فـ ــم الصـــفحة احتـ ــة مـــن أكثـــر علـ ــة أعطيـــت إحالـ ــة اإلحالـ ــان الثانيـ   ) لمتـ

 أييت: ملا احلا ية تستخدث وعموما    ااامش   يقابلها ما اا ويكون وهكةا 
 الحقة. نقطة أو مناقشتها سبقت نقطة إئ القار  لتنبيه .1
 ة.األساسي الفكر  قطع إئ املنت   إبرازها ييؤد فكر  لتسجيل .2
 وتقدير.  كر لتوجيه .3
 املفاهيم. أو املصطلحات  أو العبارات  أو املفردات  بعض لشرح .4
 ة. خصي مقابلة من مقتبسة فكر  أو معلومة أو رأي إئ لإل ار  .5
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 البحث: خمطط -4
 مــن الغــرض لتحقيــق الالزمــة املســبق التفكــري عناصــر جتمــع مــةمن  خطــة أو عمــل مشــروع هــو بحــثال طخمطــ  

 هي: ة أساسي ضأغرا ثالثة حتقيق إئ بحثال خمطط ويهدف الدراسة 
 باته.ومتطل  ابلبحث القياث ت إجراوا يصبأنه  .1

 تنفيةها. ومراحل البحث خطوات  هيوج هأن .2
 انتهائه. بعد البحث لتقومي إاارا   ليشك هأن .3
 تسـبق اخلطـةو  والتخطـيط را  متـ خ البحـث هـةا   البحـث خمطـط عـن احلـديث جـاو ملـا ا القار  يتساوحل اور  

 علــم واإلجابــة للبحــث؟  ةالفنيــ  ا وانــب يعــد مــن أث العلميــة ا وانــب مــن البحــث طخمطــ  يعــد وهــل التنفيــة؟ 
 أييت:  ا ض تت السؤال  هةين

 البحث. ابنتهاو إال ةالنهائي صورته أيخة ال البحث خمطط إن  1
 البحث. ثبتقد والتغيري التعديل ينااا ووأجزا عناصر علم  توي البحث خمطط إن  2
 فقط. الفين هجانـب سيتناوحل ت خر امل الفقر  هةا   البحث طخمط عن احلديث إن  3
 جمزأ . بطريقة مةاملتقد الفقرات  تناولته البحث طملخط العلمي ا انب إن  4
 البحث. طخمط فحص إئ هتدف للبحث األخري  راجعةامل إن  5
 أخريا . يتم إجرائي عمل والتقومي بحث ال تقومي أدوات  من أدا  البحث خمطط إن  6
 يضـــع فحينمـــا البحـــث    املبتـــدئ  بعـــض ي ـــن ممـــا أكثـــر وجهـــدا   وقتـــا يتطلـــب البحـــث خمطـــط إن واحلقيقـــة 

 ـهالتــ وأسئ فرضــياهتا دوحــد بعنايــة وصــاغها حبثــه مشــكلة راختــا قــد هأنــ  يعــين فهــو لبحثــه انجحــا   طــا  خمط الباحــث
 وا انـب منهـا حبثـه مكانـة وعـرف ابملوضـوع العالقـة  ات  والن ـر ت  السـابقة الدراسـات  علـم فوتعر  وأهدافها 

 لبحـثا مفـردات  دوحـد وصـممها املناسـبة البيـاانت  مجـع أدا  واختـار عليـه  زوتركـ  الدراسـة تنحو  أن  ب الةي
 روفكـــ  معـــه  املتعـــاون  دوحـــد املناســـب األســـلو   هـــو  لـــل  كـــان  إن الدراســـة نـــةعي واختيـــار دراســـتها وأســـلو  
ــنيب أبســـلو   ــا وجتهيز  البيـــاانت  تصـ ــا البيـــاانت  جتميـــع إال البحـــث طخمطـــ  إعـــداد بعـــد يبـــق   وبـــةلل  هـ  وحتليلهـ
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  إ ا ةو اصــ  القليــل إال ا هــد مـن ا حتتــ  ال ار ــ  وهـة  الدراســة  أســئلة علــم ابـةواإلج الفــروض واختبــار وتفسـريها
 متقنا . البحث طخمط كان
 أسـئلة عـن الباحـث فيهـا  يـب سـوف الـيت ابلطريقـة واف    ـرح هـو البحـث طخمطـ    إليه اإل ار  جتب اومم 

 ابحــث أي يســتطيع حبيــث تفصــيليا   الشــرح  لــل  يكــون أن ويلــزث اته فرضــي فيهــا ســيخترب الــيت والطريقــة دراســته 
ــر ــتخدث أن  خـ ــة يسـ ــهانف الباحـــث اريقـ ــيت ةابلكيفيـــ  سـ ــتخدمها الـ ــم الباحـــث  اسـ ــدا    لـــل  نويتضـ ــع حتديـ  جملتمـ

 ابإلمكــان يكــون حــع هبــا وتعريفــا   نــةالعي اختيــار ةلعمليــ  ووصــفا   ه عليــ  الدراســة نتــائج تعمــيم يلــزث الــةي الدراســة
ات  حتديــد مــن البــد كــةلل   نــة العي خصــائص نفــس اــا جمتمعــات  لــمع النتــائج تعمــيم  ات واملتغــري  املســتقلة املتغــري  
 الالزمـة  البيـاانت   مـع خـة املت واإلجـراوات  الرتتيبـات  يضـاحإ من بدوال متغري  بكل اخلاصة  ت واملستو  التابعة

 ةوكيفيــــ  األدوات  وصــــب هنــــا ويلــــزث ة نــــ معي واختبــــارات  ومقــــاييس أدوات  اثابســــتخد البيــــاانت  مجــــع وإجــــراوات 
 الناجتة البياانت  تفري    املستخدمة الطريقة حتديد أيضا ويلزث هبا   تتصب اليت بات والث الصد  ومعايري تطويرها

 تن ـــيم   املســـتخدمة واألســـاليب الطـــر  إيضـــاح مـــن أيضـــا دوالبـــ  إليهـــا  املشـــار الدراســـة ت أدوا اســـتخداث عـــن
 دق  د حبثه   مهبتقد  الباحث إن  كر  ا دير ومن   اهتا  التحليل  أساليب وإيضاح حتليلها  أجل من  البياانت 

 .جديد  ومعلومات  بياانت  من لديه رتوف ما علم بناو   حةفه أو غيري ت أو فيه عالتوس ميكن ما حبثه خمطط  
 اآليت: من بتت ل البحث طملخط النهائي اايكل ومكوانت  مالم ف  لل  وبعد 
 الشكر وصفحة اإلهداو  وصفحة البسملة  وصفحة العنوان  بصفحة عاد  تتمثل ة:متهيدي صفحات -4-1

 التقدمي. أو مةواملقد األ كاحل  وقائمة  داوحل ا وقائمة ا تو ت  وقائمة البحث  ومستخلص والتقدير 
 وبيــان الختيارهــا  الباحــث دوافــع وحتديــد الدراســة  مشــكلة ووصــب حتديــد تشــمل :ةإجرائيــ  فصــول -4-2

 وإيضــاح ألدواهتــا  ووصــب وبيــان والتابعــة  ةاملســتقل  اهتــاومتغري  رضــياهتاف وإيضــاح تهــا وأمهي وأســئلتها أبهــدافها
 للدراســات  واســتعراض ملفاهيمهــا  وحتديــد الدراســة  صــطلحات  وتعريــب تطبيقهــا  ةوكيفيــ  ومناهجهــا أســاليبها
 مجـع   بـعاملت األسـلو   ووصـب للدراسـة  ن ـر  إاارا ا هاالخت  وضوعها العالقة  ات   ت وللن ر  اا السابقة
   مـدر  فريـق مـع ابلتعـاون أث بيـاانت ال  مع بنفسه قاث الباحث كان  إ ا ما وبيان وتبويبها  وتسجيلها البياانت 
 وصـــب مـــن بـــدال وكـــةلل  عمليـــة  كـــل  قتهاســـتغر  الـــةي الوقـــت يـــةكر كمـــا  الفريـــق  هـــةا تـــدريب ةكيفيـــ   ويـــةكر
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 الباحث يصب كما  اسو  احل فيها استخدث أث  ةيدوي كانت  إ ا وما  البياانت  يلحتل    املستخدمة األساليب
 متثيـل   املسـتخدمة األساليب ويصب منها  كل  استخداث ومربرات  املستخدمة والكمية ةئياإلحصا األساليب
 وحتليلها. البياانت 

  لـل  يلـي الفصـوحل  هة   توي تن يمه ةكيفي  الباحث هبا يب  مقدمة علم وتشتمل :ةتطبيقي فصول -4-3
 صــلة  ات  ةفرعيــ  عنــاوين حتــت ابألدلــة مدعمــة النتــائج عــرض  لــل  يلــي مث الدراســة مشــكلة خصــائص وصــب
 ات الدراسـ  نتـائج ضـوو   نتـائج مـن الباحـث إليـه ليتوص ما مناقشة مراعا  مع أسئلتها  أو الدراسة ات بفرضي

ــابقة ــات  السـ ــا يتالـــ  ةالن ريـــ  واالجتاهـ ــيت الباحـــث يتبناهـ ــل متثـــل والـ ــر أفضـ ــري ةالن ريـــ  األاـ ــائج لتفسـ ــة  نتـ  الدراسـ
 مـن  ـد  أن ميكـن مـا وتفسـري السـابقة للدراسـات  أو ةالن ريـ  األاـر لتلل  معارضتها أو أتييدها مدي وتوضي 
 التفاعـل لةوحمصـ  فيـه  ر املـؤث والعوامـل وعناصـر  الدراسـة ملوضـوع ةالتوزيعيـ  ا وانـب عرض ضرور  مع اختالف 

 حمـــل للموضـــوع العلمـــي التوصـــيب   تفيـــد قواعـــد أو نتـــائج مـــن منهـــا يســـتخلص ومـــا والعوامـــل  العناصـــر بـــ 
 و ــا ومســتقبال   حاليــا املدروســة شــكلةامل عليهــا تنطــوي الــيت املشــكالت  أو القصــور جوانــب ومعا ــة الدراســة 

 سلفـا . نةاملبي الدراسة أهداف  قق
ــة -4-4 ــة خامتـ ــتنتاجا ابخلالصـــة نعنـــو ت وقـــد الدراســـة مـــن األخـــري لالفصـــ  رقـــم تعطـــم وقـــد :الدراسـ  ت واالسـ

 مـا ويبـ  دراسـته  ملشـكلة ةالتفصـيلي الدراسـة مـن مسـتقا  مركـز  بلـور  دراسته الباحث يبلور وفيها والتوصيات 
ــعوابت  مشـــكالت  مـــن أوضـــحته ــلةم وصـ ــا  تصـ ــرض هبـ ــياته ويعـ ــوحل توصـ ــة ةتطبيقيـــ  حبلـ ــة ممكنـ  كالهتاملشـــ  التنفيـ

  منها. دت تول مشاهبة قضا  لبحث أو انبهاجو  الستكماحل دراسات  ويقرتح وصعوابهتا 
 املعـادالت  صـي  وعلـم  وجـدت  إن الدراسـة مالحق وعلم املصادر  قائمة علم وحتتوي :ةحبثي هناايت -4-5

ــعها   توضـــع   إن ةالفوتوغرافيـــ  الصـــور وعلـــم منهـــا   ـــيو علـــم احتـــوت  إن الكميـــة واألســـاليب ــن مواضـ  مـ
 البحث.
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 البحث: عنوان -5
 مخـس كلماتـه  تتجـاوز وأال التطبيقـي وجمااـا الدراسـة هـدف توضـ  جيـد  صـياغة البحث عنوان صياغة بجت 

 مـانع الفـ  البحـث عـن ةحقيقيـ  داللـة الدالـة العبـارات  أو الكلمات  من دمزي إئ الباحث احتا  ف ن كلمة   عشر 
 أحــد العنــوان يكــون وقــد البحــث  مســتخلص   العنــوان  ــرح أو منــه أصــغر تفســريي بعنــوان العنــوان إمتــاث مــن
 أن ينبغـي العنـوان فـ ن أمـر   مـن يكـن ومهمـا للبحـث  ةعـ متوق نتيجـة ألبـرز مطابقـا   أو اسـيةاألس البحث ات فرضي
 إ ـــاو فيــه يكـــون أن األمــر اقتضـــم اور ــ  وأبعـــاد  وموضــوعه ابيعتـــه   البحــث عـــن  ــديد واختصـــار ةبدقــ  يعــرب

 .بنتائجه
 ةواملكانيـ  العلميـة أبعادهـا وحتديـد للدراسـة الـرئيس ااـدف إئ يشـري مـا علـم  تـوي أن بـد ال البحـث وعنـوان 

  التاي: العنوان   واض  هو كما  والزمانية
 ل ب أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرايضية لبع  املهارات املهنيةدور التكوين ف إكساب طال "

  ا زائر –  عهد الرتبية البدنية والر ضية دراسة ميدانية أجريت  )
 مشــريا   ابلتكــوين   ميــدان الرتبيــة البدنيــة والر ضــية  الدراســة هــة  موضــوع حــدد تلــل  بصــياغته العنــوان فهــةا 
  3ا زائـــر امعـــة  التطبيقـــي جمااـــا وعـــ   املهـــارات املهنيـــة بعضاـــال  هـــةا التخصـــص لـــ  دور    إكســا   إئ

ــــا   هــــاانتماو وأوضــــ   بعــــاث الزمــــا  هابعــــد ويتحــــدد  الرتبيــــة البدنيــــة والر ضــــية معاهــــد إئ التخصصــــي ميداـا
 .ث2017
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 :البحث كتابة  أسلوب -6
  مث لومـن لـةلل  وسـيلة املكتوبـة والكلمـة التطبيـق  جماحل إئ و راو ومعلومات  حقائق نقل إئ البحث يهدف 

 األسـلو   أمـا وأسـلو   ومـنهج مـاد  العلمي فالبحث ةل احليوي تهقو  تكمن وفيها البحث مفتاح ابةالكت كانت
 الباحـث  نفـس   وعمقهـا إدراكها مدي علم الدليل وهو األخري  العناصر توي  الةي التعبريي القالب فهو
 مشـر   وبيـان واضـ  أبسـلو   عنهـا التعبـري أمكـن صـاحبها  هـن   واضـحة وأفكـار  البحـث معـا  كانت  ف  ا

 ابألسـلو   ميسـم مـا وهو واملناقشة  والتفكري التعبري   خصائصه له أسلواب تدوينها يستوجب العلمية واحلقائق
 العقــل خيااــب ألنـه الشــعري  اخليــاحل عـن أبعــدهاو  والفكــر املنطـق إئ احتياجــا وأكثرهــا األسـاليب أهــدأ  العلمـي
 الفكر. ويناجي

 للقــار  املشــو  والعــرض والتهمــيش والتوثيــق كاالقتبــاح  ةفنيــ  نــواح مــن نهيتضــم  ــا لبحــثا كتابــة  أســلو   إن 
 ال أن  ـب البحـث مراحـل   األفكـار عـرض اريقـة إن يعين وهةا م والتفه القراو  سهلة مقبولة  غةل إئ  تا 
 والتحليـل ا يـد فاألسـلو   أفكـار  مـن الباحـث خلـد   يـدور مـا موتفهـ  تتبـع   أمـر  من حري    القار  جتعل

 يعرب نأ و ب و راو  وأفكار معان من البحث   يرد ما موتفه ملتابعة القار  جة     ةأساسي عوامل املنطقي
 املـاد  عـرض بيتطلـ  وهةا يعا ها  اليت األساسية الفكر  فهم لقار ا معه يسيو ال أبسلو   نفسه عن الباحث
 الت كيـد الضـروري فمـن لـةلل  أخري  إئ نقطة من وتسلسلها األفكار انسيا     للثغرات  جماال تدع ال بطريقة
 وأال  وعلميـا لغـو  احث الب لدي عليه فقاملت  عناها والعلمية ةالفني واملصطلحات  التعبريات  داثاستخ ةأمهي علم
   صعوبة إئ  لل  يفيؤد اخلاني  الفين املع   ات  والكلمات  لحات املصط وتفسري تعريب عن الباحث ليَغف

 موضـوع عـن طةاملتوسـ  ةاخللفيـ   ي القـار  لـدي املناسـب ابلشكل واستيعاهبا املطروحة األفكار متابعة و  الفهم
 البحـث موضـوع عن تبعد  اثنوياة تفصيالت    اسرتساحل   من الباحث  ةر أن فيجب  لل  يكفي وال البحث 
 .القار   هن تفتشت الرئيس

 يشـغله اممـ  ثـرأك الكتابـة قلق يشغله وقد حبثه  بكتابة يبدأ ح  املبتد  الباحث ينتا   القلق نأ    ل  وال 
 بطــرد التنــاقض عــن ابلبحــث تبتعــد د جيــ  معرفــة البحــث ومراحــل  طــوات  الباحــث معرفــة ولكــن  اتــه  البحــث

 كبـري  ن ـر دون للبحـث وسريعة أوئ  مسود بكتابة اجملاحل هةا   بتد امل الباحث نص وي الكتابة  فتتيسر لقلقا
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 عـــن ليبحـــث اـــويال ينت ـــر وأال الرتقـــيم  المـــات لع واســـتخداما وإمـــالو   لغـــة الكتابـــة وســـالمة األســـلو   جـــود   
 ألنــه ل  لــ    وميضــي ابلكتابــة يبــدأ أن الباحــث فعلــم ب التســوي إئ ييــؤد عمــل و اك فهــةا مثــاي  حلاســتهال

 قليلـــة صـــفحات  فبعـــد بعـــد  فيمـــا حلتعـــد مث الفـــور علـــم لتســـج أن اخلـــري ومـــن تقريبيـــة بدايـــة كتابـــة  احلكمـــة مـــن
 أو الفقـــر  كتابـــة  بعـــد للباحـــث أكثـــر مناســبة ةالتمهيديـــ  الكتابـــة تصـــب  مـــا ثــريا  ك  بـــل يســـرا أكثـــر تابـــةالك ســتكون
 مـن أوئ فةلل  ة والفني اللغوية جوانبها علم الحقا   كيزالرت  أمكن بيسر الكتابة سارت  ما ف  ا األولي   الفقرت 
 حتتـا  ال وئاأل د املسـو  إن هـةا يعـين وال واحـد   ن    ـيو كـل    التفكري  حاولة املتابعة علم القدر  فقدان
 اخلطـ  فمن حيوية  أكثر البحث ليصب  بسرعة تكتب أن ينبغي ولةا الغاية  ليستو  الوسيلة اإا بل عناية  إئ
  وقـت  لـل  بعـد فهنـاك أسـلوهبا    فقـر  ةانسـيابي لرياجـع أو إمالئيـة أو لغويـة  وانب كرليف الباحث يتوقب أن

 الســهل مـن يكـون وحينئـة مراجعتـه  قبـل مـا لفـرت  األوئ تهمسـود   البحـث تـرك و سـن كمـا  ة للمراجعـ  كـاف  
 لوينبغــي  ث1993) ســليمان أبــو قــاحل  لــل  و  ركاكتــه  أو األســلو   دوتعقــ  واإلمالئيــة اللغويــة اواألخطــ  معرفــة

  أفكــار  دوان مــا مــع الباحــث  نفــ  والصــياغة  األســلو   عــن الن ــر بصــرف األفكــار بتــدوين البدايــة   االهتمــاث
 هــة    ملهــما إ  تلقــائي  بشــكل بعــد فيمــا وصــياغة أســلواب اتطويرهــ  مراحــل جــاوت  منــه لــتتتف أن مــن وعقلهــا
 .البحثل كيان  إبراز هو املرحلة
 اآلتيـة: الطريقة إتباعهو  البحوث  كتابة    للمبتدئ  الناجحة الوسائل ومن 
  ديد . بعناية تنقيحه مث البحث من للفصل األوئ  املسود كتابة  -
 وهتةيبـه. تنقيحه ومعاود  اثنية  ملر  الفصل كتابة  -
 جديد. من ويكتب الثالث  اتهمسود الباحث ميز   لل  وبعد ثةاثل  ملر  الفصل كتابة  -
 للتزويـد الـةهن واسـتمالة الكتـاي األسـلو   لتطـوير انجـ  و  أسـل  هولكنـ  صـعبة  طريقةال هة  نأ من وابلرغم 

 .أيسر كانتو  الكتابة علم الباحث عوادت وكلما ابألفكار 
 الكتابـة ف سـلو   وعمومـا األفكـار  بـ  الـرتابط مـن نـوع عنـه ينـتج الكتابـة   الشـروع قبل السليم التفكري إن 
 البعض يعتقد  ملا صحة ال ولكن  اما د حمد قواعد وضع دائما الصعب ومن معا والتفكري اإلحساح نتا  هو
  إن ي ـن مـن طـئخي كمـا  الصـوا   هـو العكـس إ  التفكري  عمق علم مؤ ـر ضهوغمو  األسلو   صعوبة إن من
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 عنــدما هــو للبحــث احلاســم االختبــار إ  فيــه  روح ال جافــا األســلو   يكــون أن تقتضــي ا ــاد  البحــوث  كتابــةَ 
 وكتابتهـا أفكـارهم عـرض   صـعوبة  ـدون الكثـريينحيـث أن و  الباحـث  أفكار متابعة طاملتوس املثقب يستطيع
 ابآلتـي: توجز الصعوبة هة  جتاوز علم تساعد أمور إئ اإل ار  ميكن هف ن منطقية  بطريقة

 صــــلب عــــن بعيــــد  وتعليقــــات  مقــــدمات  دون البحــــث كتابــــة    ةساســــياأل النقــــاط حنــــو املبا ــــر ا االجتــــ  إن  1
 حبثه. كتابة    الباحث لنجاح األوئ القاعد  هو املوضوع

 .تبااؤ أو حتةلق دون متالحق تتابعم حنو   علم والكلمات  ا مل حركة هي األسلو     االنسيابية إن  2
 ةالفعليـ  اب ملـة البـدو  سـن كمـا  ة اإلخباريـ  الصي  ابستخداث وإحكاما ودقة إقناعا أكثر يكون البحث إن  3

  وأفكار. معان   من به يوحي فيما دمتجد لفالفع
 وصـري  مبا ـر تعبـري األوحل ألن للمجهـوحل  املبـين الفعـل اسـتخداث ضـلفي لمعلـوثل املبـين الـزمن اسـتخداث إن  4

 واإلخفاو. ابلتمويه يوحي ال
  تســــويد وبتكــــرار  كثــــريا     مارســــتها نصــــحه إئ إضــــافة الكتابــــة   أســــاليبه تطــــويرل املبتــــد  الباحــــث نصــــ وي 

 التاليـة: واإلر ادات  القواعد   ابلن ر وتنقيحها مراجعتها قبل فرت  وبرتكها  كتاابته
 ة.بدق كتاابته  مفردات  خيتار أن .1
 الالزث. من أكثر الطويلة ا مل يتجنب وأن القصري   لا م يستخدث أن .2
 كثري .  عناصر علم املشتملة ا مل من كاناإلم قدر ليقل  أن .3
 فهمها.   اللبس عن يبتعد وأن العبار    وحالوض نتهجي أن .4
 فعــل  أو ابســم مجيعهــا تبــدأ كــ ن   واحــدا األســبا   أو الشــروط أو ت لالحتمــاال اللغــوي الرتكيــب يكــون أن .5

 ة.اللغوي وتركيباهتا صيغها إضعاف علم فيعمل األسبا   أو الشروط أو االحتماالت  تلل  مطالع تباين اأم
 قصري . والفاعل الفعل وب  واخلرب املبتدأ ب  املسافة تكون أن .6
 للمجهوحل. ةاملبني لألفعاحل املفرط ستخداثاال يتحا م أن .7
 املتتابعة. أو املرتادفة الصفات  مثل ةالضروري غري الكلمات  عن يبتعد أن .8
 الكتابة.   جدا مهمة صفة واإلمالئية النحوية ةاللغوي األخطاو من السالمة يعدوا أن .9
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 أمكن. ما ةاالعرتاضي ا مل يتجنب أن .10
 وتوظيفها. الفقرات  استخداث  سن أن .11
 ا.ركيك وجتعله الكالث تفسد فهي ث اللواز  الكلمات  عن يبتعد أن .12
  .2) رقم امللحق   ان ر االقتباح  وعالمات  الرتقيم عالمات  يراعي أن .13
 الباحث؟ أين :هنفس  البحث قار  يس حل أن درجة إئ االقتباح   يسرف أال .14
 البحث.   ةاملنطقي والتفريعات  العناوين يستخدث أن .15
 البحث.   املالئمة ةالتوضيحي لالوسائ يستخدث أن .16
 مــن بــدال  لـل  ولعــل يبـدو  مــافي :عبـارات  يســتخدث أبن و لــل   جـدحل مثــارمازالـت  و راو أبفكــار زث ـ  أال .17

 ا زث. عبارات 
 م .املتكل  أو املتكلم ضمري خدثيست أن ال الباحث كلمة  يستخدث أن .18
 أرقاث. ثالثة من أقل كانت  إ ا ابحلروف النص داخل ثألرقاا يكتب أن .19
 ابحلروف. هاكتب  اضطر ف ن عددية أبرقاث مجله بدأي أال .20
 البحث: إخراج -7
 بتـ وك  تقـان  ومراحلـه العلمـي املـنهج خطـوات  وفـق سـار الـةي  لـل  هو زاملتمي البحث نأ هفي  ل  ال مما 

ـــة وبلغـــة اسرتســـاحل  دون منســـا   مـــرتابط واضـــ  علمـــي أبســـلو    واإلمالئيـــة  ةالنحويـــ  قواعـــدها   ســـليمة دقيـق
ـه العلميـة قيمتـه مـن كثريا  يفقد ف نه حسن  خرا  نيك   إن  لل  ولكن  بغـري املكتـو   فالبحـث البحثيـة  وأمهيـت
 عمــال   ابعتبــار  ممكنــة صــور  أحســن   هحبثــ  إلــاز الباحــث علــم ينبغــي لــةا ابلفشــل  صــاحًبه عليــه  كــم عناـيــة
 دقيقـة غـري بيانيـة رسوما تضمن إ ا يضيعَ  أن ميكن متميز حبث يرتكه الةي الت ثري إن الباحث وليتةكر به  يفخر

 كتابـة  أسـاليب أو عالمـات  مـن اووالقـر  البـاحثون اعتـاد عليـه مـا بغـري بورتـ  ن ـم أو  واضـحة غـري سـيئة صورا أو
 وإخرا .

 مهــارات  منهــا البحــوث  مــن غــري  بــ  متميــزا فيكــون حبثــه لينجــز د متعــد مهــارات  تلزمــه الباحــثحيــث أن و  
 واأل ــكاحل الرســوث إعـداد مــن الفنيــاة ابملهـارات  الفقــر  هـة    إليــه يشــار مـا فــ ن إليهــا  اإل ـارات  ســبقت يـةعلم
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 وغري ة والفرعي الرئيسة وعناوينه البحث موضوعات  كتابة  وتنسيق املعروضة  البياانت  جداوحل وإعداد ةالتوضيحي
 كثـري  علـم يسـاعد الشخصـي احلاسـو َ  إن ةو اصـ  إتقااـا  ابلباحث  سن ت مهارا تعد فنية مهارات  من  لل 
 لينجـز هتخداماسـ   يـد أن الباحـث علـم فـ ن لـةلل   العلميـة ا وانـب   إمكاانتـه إئ إضـافة املهارات  تلل  من
 جوانـب مـن املختلفـة االعتبـارات  كـل  يلحـ  أ ـكاله ويرسم بنفسه هحبث يكتب الةي فالباحث  ورمسا كتابة  هحبث

 هـةا   قواعـد مـن البـاحثون عليـه اسـتقر مـا حبثـه كتابـة  عنـد ابعتبار  أخة  حثالبا علم  ب اومم ة وفني ةعلمي
 اجملاحل.

 الطباعة: ور   -7-1
 األيســـر ا ـــانيب ااـــامش ويكـــون فقـــط  واحـــد وجـــه علـــم 4A  قـــاح دجيـــ  أبـــيض ور  علـــم البحـــث يكتـــب 
 سم. 2.5 ساعابت ااوامش بقية فيما جليد الت ةإلمكاني سم 3 ساعابت

 الطباعة: خط -7-2
 طةاملتوسـ  الرئيسـة لعناوينهـا 20 جـمحب Traditional Arabic نـوع من العري ابخلط العربية تابةالك تكون  

 12 وحبجــم جــداواا    أبــيض 14 وحبجــم ة ا انبيــ  ولعناوينهــا الدراســة نتملــ  أبــيض 18 وحبجــم الصــفحة  مــن
ـة ونتـكـ فيمـا حلوا ـيها  أبـيض  14 حبجـم Times New Roma نـوع مـن اإللليـزي ابخلـط جنبيـةاأل الكتاـب
 ةاخلارجيــ  ا ـداوحل وعنـاوين والفرعيــة الرئيسـة وينالعنـاتكتــب و  حوا ـيها    10 وحبجـم الدراســة  مـنت   أبـيض

 غـري ا ـدوحل من اليسري حلاألو  األعمد    ا انبية ينالعناو  تكون فيما  ط غامق األعمد  ر وح   ةوالداخلي
 الدراسة. مصادر توثيق جماحل   نةمعي وكتاابت  مواضع)خط غامق   دتسوا  كما   غامقة

 :والعناوين الفقرات -7-3
 وضــع علــم واحــد  األســطر بــ  املســافة وتكــون ســم  1.2  ســافة األســطر بدايــة عــن الفقــرات  كتابــة  ترتاجــع 

  0.8 الســابقة الفقــرات  عــن ةا انبيــ  العنــاوين تبتـعــد فيمــا  ســم 0.6 مســافة بعضــها عــن الفقــرات  وتبتعــد )مفـرد  

 سـابقة فقـرات  عـن الصـفحة   املتوسـطة ةالرئيسـ  العنـاوين تبتعد بينما الالحقة  الفقرات  نع تبتعد أن ودون سم
 سم. 1 الحقة وفقرات 
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 العنوان: صفحة -7-4
 مــن القســم أو عوالفــر  للجهــة الكامــل االســم علــم اليمــ  زاويتهــا   البحــث عنــوان صفـحــة حتتــوي أن البــد 

 حجــم ويكـون  خــر  علـم ســطر يتقـدث ال األسـطر بــدا ت  مـع متتابعــة تكـون حبيـث اــا البحـث أعــد الـيت ا هـة
 غـامق  ـط العنوان صفحة وسط   كامال  البحث عنوان لي يت مسافة ترتك مث أبيض  18 حبجم )البنط  هاخط
 وسـط مالكا  الباحث اسم مسافة بعد لي يت منهما  الثا  يقصر سطرين علم الطويل العنوان ويكون  20 حبجم

 تزخــرف وال  20 حبجــم أبــيض  ــط الصــفحة وســط البحــث إلــاز عــاث وبعــد   20 حبجــم أســود  ــط الصــفحة
 ة.الداخلي العنوان كصفحة  متاما   ةللدراس اخلارجي الغالف وأييت إاالقا  العنوان صفحة

 :البحث رتيبت -7-5
 إن اإلهـــداو فصـــفحة  الـــرحيم الـــرمحن هللا بســـم فصـــفحة بيضـــاو صـــفحة يليهـــا العنـــوان بصـــفحة البحـــث يبـــدأ 

 البحـث  حمتـو ت  قائمـة فصفحات  البحث  خصل م فصفحات  ت وجد إن والعرفان الشكر فصفحة وجدت 
ــة فحات فصـــ  ــداوحل قائمـ ــفحات  البحـــث  جـ ــكاحل قائمـــة فصـ ــفحات  البحـــث  أ ـ ــة فصـ ــور قائمـ  التوضـــيحية الصـ

 ثالبحــ  مراجــع أتيت مث ومــن خامتتــه   فصــوله  دمتــه )مق البحــث حمتــوي  لــل  يلــي مث وجــدت  إن ةوالفوتوغرافيــ 
 .األجنبية ابللغة البحث صخل م أييت وأخريا   وجدت  إن همالحق أتيت بعدها ومن ومصادر  

 البحث: صفحات ترقيم -7-6
 انالعنـو  صـفحة فيهـا  ـا البحـث مـنت يسبق فيما ةهجائي حبروف أسفل من الوسط   ثالبح صفحات  مترق 
 صـفحات  أرقـاث إظهـار دون أسـفل مـن الوسط   ابألرقاث البحث منت صفحات  مترق فيما ترقيمها  إظهار دون

 الفصوحل. عناوين
 :وأشكاهلا البحث جداول ترقيم -7-7
 للفصــل رقمــا أمينهمــا يكــون بشــراة  مفصــول  رقمــ  متخــة  حــد  علــم فصــل لكــل تسلســلةم ا ــداوحل متــرق 

ــرمها ــةا: ا ــــدوحل  أو للشــــكل قمــــار  وأيســ ــل    3-1  2-1  1-1 هكــ    3-2  2-2  1-2 األوحل  الفصــ
  خـط    حجـم ويكـون عليهـا  دالـة ملوضـوعاهتا مبينـة وواضـحة خمتصـر  د موح كتابة  عناوينها وتتخة الثا   الفصل
 هكةا:  غامق 18 كتابتها
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 االرتباط بريسون ب  التطبيق األوحل والثا  الداحل علم ثبات حماور أدا  القياح معامل -1-1 :رقم جدوحل ✓
 أفراد عينة الدراسة تبعا  ملتغري املسمم الوظيفي توزيع -1-2 :رقم جدوحل ✓
 مقرتح لتطوير اايئات الر ضية   جماحل تنمية املوارد وتسويق األنشطة منو   -1-1 :رقم  كل ✓
  Chantelat Pascal,2001االحرتاف الر ضي حسب ) أبعاد -1-2 :رقم  كل ✓
 والتظليل: التلوين -7-8
 ال وكقاعـــد  التلـــوين    ا  علميـــ  جانبـــا   منهمـــا لكـــل    إن بـــل فقـــط ة وقيـــ  ةفنيـــ  ةعمليـــ  والت ليـــل التلـــوين يعـــد ال 

 علـــم  لـــل    ةعلميـــ  قواعـــد وفـــق ةالبيانيـــ  والرســـوث األ ـــكاحل   ويســـتخدمان إاالقـــا   ا ـــداوحل   يســـتخدمان
 جاهتا.تدر  تعنيه  ا عارفا   اا مدركا   يكون أن الباحث

 البحث: عناوين -7-9
 ةحيـــ  صــور  املوضــوع مــن ســيجعل إفــراط بــدون ةجانبيــ  أو ةفرعيــ  وأخــري رئيســة عنــاوين البحــث تضــم  إن 

  ــط عليــه املكتوبــة الســطر ومــن صــةاملخص الصــفحة مــن طةمتوســ  تكتــب املباحــث أو الفصــوحل فعنــاوين اناقــة 
 العنـــاوين فيمـــا امـــا أو  مـــن أقصــر اثنيهمـــا ســـطرين علـــم كتبـــت  اويلــة العنـــاوين كانـــت  فـــ ن  20 حجمـــه غــامق

 صــــفحتها طةمتوســــ  ســــطرها   منفــــرد  غامقــــة 20 حجمــــه  ــــط تكتــــب املباحــــث أو الفصــــوحل داخــــل الرئيســــة
 ســطرها   منفــرد  الســطر ببدايــة تبــدأ ةالفرعيــ  العنــاوين فيمــا واحــد  رتبســنتيم بعــدها اوعمــ  قبلهــا اعمــ  مفصــولة
ـ فقــط قبلهــا اعمــ  مفصــولة  نتكــو  فيمــا مرتادفتــان  نقطتــان وتليهــا  18 حجمــه  ــط غامقــة مكتوبــة ســم 0.8 بــ
 الكتابة فتليها أبسطرها منفرد  غري سم  1.2 األسطر بدا ت  عن ترتاجع اأا غري متاما كالفرعية  ا انبية العناوين

 مرتادفت . نقطت  بعد
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 البحث: تفريعات -7-10
 ةالثانويـ  التفريعـات  تتطلـب وقـد بل اثنوية  تفريعات  تفريعاهتا وتتطلب تفريعات  البحث   مسائل بتتطل  قد 

 ةالشــكلي املســ لة فهــة  كتابــة ال ايــةوبد إ ــار  التفريعــات    د موحــ  اريقــة يتبــع أن الباحــث فعلــم اــا  تفريعــات 
 فـ  ا  اثلثـا    اثنيـا    أوال   التقسـيم: يكـون أن فـيمكن سـاثأق إئ رئيسـة مسـ لة الباحـث مقسـ  فـ  ا كبري    قيمة  ات 
ـ فقــر  مقسـ  فــ  ا ـجــ     أ  التقســيم: يكــون أن ميكــن اثلثــا   مقسـ   بنجمــة  أو بشــراة التقســيم يكــون أن ميكــن جــ

 .التقسيمي هامستوا حبسب السطر بداية عن الكتابة   الفقرات  تراجع من والبد
 البحث: ومباحث فصول طول -7-11
 صـــفحات  ببضـــع فصـــل يكـــون فـــال صـــفحاهتا  أعـــداد   البحـــث   املباحـــث أو الفصـــوحل تتناســـب أن البـــد 

 احلجــم  ي الفصــل قيــاث مــدي   ين ــر أن الباحــث علــم احلالــة هــة  ففــي الصــفحات  بعشــرات   خــر وفصــل
 يعـد كبـري   بدرجـة املباحـث أو الفصـوحل دتعـد نأ كمـا  الحق  أو سابق فصل   كمبحث  بدجمه أو بةاته الصغري
 ا.مناسب قبوال   يالقي ال ةفني انحية منأنه  جانب إئ مناسب غري ا  علمي م هرا  
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 :راجعاملو  صادرامل ❖
 العربية:لل ة اب: املراجع  أوالا 
  مكتبــة  البحـــوث ورســـائل املاجســـتري والـــدكتورا   العلمـــي:إعـــداد وكتابـــة البحـــث      ث1990إبــراهيم  درويــش مرعــي  ) .1

 الفارو  احلديثة  القاهر .

   دار املعرفة ا امعية  اإلسكندرية.األساليب الكمية ف اجل رافيا    ث1983  )زعبد العزيأبو راضي  فتحي   .2

   دار الشرو   جد .كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية    ث1993إبراهيم  )  عبد الوهاأبو سليمان   .3

  ترمجـــة أمحـــد الـــنكالوي ومصـــري حنـــور    فـــن إعـــداد وكتابـــة البحـــوث والرســـائل اجلامعيـــة    ث1996ابرســـونز  ح    ) .4
 مكتبة اضة الشر   القاهر .

 عة اخلامسة  دار املعارف  صر  القاهر .  الطبأصول البحث العلمي ومناهجه    ث1989بدر  أمحد  ) .5

 الطبعة الثالثة  وكالة املطبوعات  الكويت.مناهج البحث العلمي      ث1977  )نعبد الرمحبدوي   .6

   دار النهضة العربياة  القاهر .علم النفس التعليمي والصحة النفسية    ث1963جابر  جابر عبد احلميد  ) .7

   القاهر .ترمجة زكي ليب حممود  دار املعارف  املنطق: نظرية البحث   1969  )ديويجون   .8

 .2004القاهر      2الدار العربية للكتا   ط مكتبة -والتطبيق بني النظرية -البحوث العلمية والرتبويةحسن  حاتة    .9

 القاهر .  مكتبة األللو مصرية  أصول البحث االجتماعي    ث1972حسن  عبد الباسط حممد ) .10

(  القيــادة التحويليــة لــدى مــديري دوائــر النشــاط الرايضــي ف بعــ   ث2012اخلريســات  فاامــة معــروف محــد هللا  )   .11
  رســالة ماجســتري غــري منشــور   قســم الرتبيــة الر ضــية  كليــة  اجلامعـــات األردنيـــة وعالقتهـــا ابإلبـــداع اإلداري للعـــاملني فيهـــا

 األردنية  األردن.الدراسات العليا  ا امعة 
   مكتبة الساعي  الر ض.فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل اجلامعية    هـ1409اخلشت  حممد عثمان  )  .12

   دار الفكر العري  القاهر .أسس البحث االجتماعي    ث1962زكي  مجاحل  يس  السيد  )  .13

ــة    ث1982 ــليب  أمحــد  ) .14 ــا أو رســالة: دراســة منهجي ــة البحــوث وإعــداد رســائل املاجســتري    كيــف تكتــب حبث لكتاب
   الطبعة اخلامسة عشر   مكتبة النهضة املصرية  القاهر .والدكتورا 

 .  ا زو األوحل  ديوان املطبوعات ا امعية  ا زائرالكامل ف اإلحصا     2010عبد الرزا  عزوز  )  .15

     دار العلـوث للطباعــة والنشــرأساســيات البحــث العلمــي    ث1984  غــام  سـعيد   حنــان  عيسـم  ســلطان  )العبيـدي .16
 .الر ض
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ديــوان املطبوعــات ا امعيــة      منــاهج البحــث العلمــي وطــر  إعــداد البحــوثعمــار بوحــوم  حممــد حممــود الــةنيبات      .17
 .9991ا زائر      2ط

   سلسلة عا  املعرفة  الكويت.ظاهرة العلم احلديث    ث1983)  عبد هللا العمر    .18

أساســيات البحــث العلمــي ف الرتبيــة والعلــوم اإلنســانية:      ث1992أمحـد سـليمان  ملكـاوي  فتحـي حسـن  )عـود       .19
   الطبعة الثالثة  إربد.عناصر البحث ومناهجه والتحليل اإلحصائي لبياانته

لبحـــث  أســـاليب ا    ث1981غرايبــة  فــوزي  دمهــش  نعــيم  احلســن  رحبــي  عبــد هللا  خالــد أمــ   أبــو جبــار   هــا   )   .20
   الطبعة الثانية  ا امعة األردنية  عمان.العلمي ف العلوم االجتماعية واإلنسانية

   الطبعة الثانية  دار العلم للمالي   بريوت.أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية    ث1982فاخر  عاقل  )  .21

  ترمجـة حممـد نبيــل نوفـل و خـرين  مكتبــة  الــنفسمنــاهج البحــث ف الرتبيــة وعلــم      ث1969فـان دالـ   ديوبولـد    )   .22
 األللو املصرية  القاهر .

   وكالة املطبوعات  الكويت.مناهج البحث ف اجل رافيا ابلوسائل الكمية    ث1983الفراا  حممد علي عمر  )  .23

 دار الشرو   جد .    الطبعة السادسة املرشد ف كتابة األحباث    ث1991  )نعبد الرمح  عبد هللافود   حلمي حممد    .24

   دار املري   الر ض.مناهج البحوث وكتابتها    هـ1404القاضي  يوسب مصطفم  )  .25

    مكتبة الروح  ابريس.ث1986  )قاموس الروس  .26

  الطبعــة األوئ  دار  اإلحصــا  االســتدالع ف علــوم الرتبيــة البدنيــة والرايضــية    ث2003حممــد  نصــر الــدين رضــوان  ) .27
 قاهر .الفكر العري  ال

ــليمان     .28 ــلوكية    ث1972  )عبـــد هللاحممـــود  سـ ــوم السـ ــث ف العلـ ــر البحـ ــة تقريـ ــنهج وكتابـ ــرية   املـ ــو املصـ ــة األللـ   مكتبـ
 القاهر .

   الطبعة األوئ  دار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان.أساليب البحث العلمي    ث2002املغري  كامل  )  .29

   دار الكتا   بريوت.البحوث العلمية للطالب اجلامعينيمنهج      ث1960) الفتاح ملحس  ثر  عبد   .30

   مطبعة دحلب  ا زائر.التفكري العلمي واملنهجية    ث1993) حسن ملحم    .31

   دار املشر  العري  بريوت.املنجد ف الل ة واإلعالم  .32
ــة البحــث العلمــي ف العلــوم  مــوريس الــرح    .33 ــة  اإلنســانيةمنهجي   و خــرون  دار  ترمجــة صــحراوي بوزيــد  تــدريبات عملي

 .2004القصبة للنشر ا زائر   

   املكتبة األكادميية  القاهر .أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية    ث1995ااادي  حممد  )  .34
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 اململكة العربية السعودية.     وزار  املعارفالبحث العلمي       ث1999هللا  ) الرمحن  بن عبد  الواصل  عبد   .35

ــة    ث1986والــدو  ويلــيس  )   .36 ــة لفــن كتابــة الرســائل اجلامعي   ترمجــة حممــد  خطــوات البحــث والتــأليف: دراســة منهجي
 كماحل الدين  دار اللواو  الر ض.

 املراجع ابلل ة األجنبية: :اثنياا 
37. Hillway, Tyrus  (1964), Introduction to Research, 2nd ed  Boston, Houghton 

Mifflin Company. 
38.  Whitney , F  (1946), Elements of Research, New York. 
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 :الحقامل ❖
 (1) رقم امللحق
 :ةالعشوائي األرقـام جدول

 
20 17 42 28 23 17 59 66 38 61 02 10 86 10 51 55 92 52 
74 49 04 49 03 04 10 33 53 70 11 54 48 63 94 60 94 49 
94 70 49 31 38 67 23 42 29 65 40 88 78 71 37 18 48 64 
22 15 78 15 69 84 32 52 32 54 15 12 54 02 01 37 38 37 
93 29 12 18 27 30 30 55 91 87 50 57 58 51 49 36 12 53 
                  

45 04 77 97 36 14 99 45 52 95 69 85 03 83 51 87 85 56 
44 91 99 49 89 39 94 60 48 49 06 77 64 72 59 26 08 51 
16 23 91 02 19 96 47 59 89 65 27 84 30 92 63 37 26 24 
04 50 65 04 65 65 82 42 70 51 55 04 61 47 88 83 99 34 
32 70 17 72 03 61 66 26 24 71 22 77 88 33 17 78 08 92 
                  

03 64 59 07 42 95 81 39 60 41 20 81 92 32 51 90 39 08 
62 49 00 90 67 86 93 48 31 83 19 07 67 68 49 03 27 47 
61 00 95 86 98 36 14 03 48 88 51 07 33 40 06 86 33 76 
89 03 90 49 28 74 21 40 09 96 60 45 22 03 52 80 01 79 
01 72 33 85 52 40 60 70 06 71 89 27 14 29 55 24 85 79 
                  

27 56 49 79 34 34 32 22 60 53 91 17 33 26 44 70 93 14 
49 05 74 48 10 55 35 25 24 28 20 22 35 66 66 34 26 35 
49 74 37 25 97 26 33 94 42 23 01 28 59 58 92 69 03 66 
20 26 22 43 88 08 19 85 08 12 97 65 65 63 56 07 97 85 
48 87 77 96 43 39 76 93 08 79 22 18 54 55 93 75 97 26 
                  

08 72 87 46 75 73 00 11 27 07 05 20 30 85 22 21 04 67 
95 97 98 62 17 27 31 42 64 71 46 22 32 75 19 32 20 99 
37 99 57 31 70 40 46 55 46 12 24 32 36 74 69 20 72 10 
05 79 58 37 85 33 75 18 88 71 23 44 54 28 00 48 96 23 
55 85 63 42 00 79 91 22 29 10 41 39 51 40 36 65 26 11 
 الكويت.  املطبوعات  وكالة    ة الكمي ابلوسائل اجل رافيا  ف البحث  مناهج  ث  1983)  عمر   علي دحمم الفراا    :  كرت  املصدر: 
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 (2) رقم امللحق
 :االقتباس وعالمات  ) الرتقيم عالمات

 أن إئ يسـعم الـةي الباحـث وعلـم مقصـود   معان   علم ةمهم دالالت  االقتباح وعالمات  الرتقيم لعالمات  
 الوصـوحل علـم القـار  تسـاعد فهـي العالمـات  هبـة  جيـدا يهـتم أن القـار  مـن لـتفهموا القـراو  سـهل حبثه يكونَ 
ــه  وضــعت ملــا م  فهــ  دون تلقائيــا تســتخدث ال الرتقــيم عالمــات  فــ ن ولــةلل  املــراد  احلقيقــي  املعــ  إئ  تلــل  مــن ـل

 استخدامها. ةوكيفي الرتقيم عالمات  إيراد سن  املفهوث هةا ومن ةاألمهي
 التالية: احلاالت    وتستخدث  .) النقطة

 ة.اللف ي الهتامكم املستوفية  املع  التاماة ا ملة ااية   -  
 وانقضائه. الكالث انتهاو عند -  

 التالية: احلاالت    وتستخدث   ) الفاصلة
 املتعاافة. ا مل ب  -  
   واإلعرا . املع    املرتبطت  ا ملت  ب  -  
 ا ملة.   املرتادفة الكلمات  ب  -  
 الشرط. مجلة االت إ ا وا زاو الشرط ب  -  
 القسم. مجلة االت إ ا ا وا   القسم ب  -  
 ا ملـة.   املنادي بعد -  
 املصادر. تدوين ح  ةالبيبليوغرافي املعلومات  ب  -  
 .8   5الصفحات  مثل: تتابعها عدث حالة   مقتبس نص صفحات  أرقاث ب  -  

 التالية: احلاالت    وتستخدث )   املنقوطة الفاصلة
 فيها. سبب بعدها ما مجلة بعد -  
 اإلعرا . دون املع    املرتبطت  ا ملت  ب  -  

 

(  127-123ث  الصفحات 1993)أبو سليمان      196-193ث  الصفحات 1982) ليب أمحد  : محث   كتابة هةا امللحق علاعتمد البا  . 
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 واحد. القتباح مصدرين ب  -  
 التالية: احلاالت    وتستخدث ):  املرتادفتان النقطتان

 املقوحل. والكالث القوحل لف  ب  -   
 وأنواعه. وأقسامه الشيو ب  -   
 قاعد . توض    اليت األمثلة وقبل مثل كلمة  بعد -   
 ة.وا انبي الفرعية العناوين بعد -   
 .واثلثا اثنياو  أبوحل   التفريع بعد -   

 التالية: احلاالت    وتستخدث )؟  االستفهام عالمة
 مقدار . أث ظاهر  االستفهاث أدا  أكانت سواو ةاالستفهامي ا مل بعد -   
 خرب. أو كلمة  أو رقم    ل  علم للداللة القوس  ب  -   

 التالية: احلاالت    وتستخدث  )! االنفعال أو بالتعج  عالمة
 أتسُّب. أو استغاثة أو بتعج أو حزن أو فرح عن هبا عربي اليت ا مل بعد -   

 التالية: احلاالت    وتستخدث  -) الشرطة
 امسيهما. تكرار عن استغين اثن  ب  ا اور  حالة   السطر أوحل   -   
 السطر. أوحل   ابألرقاث تعدادا أو تفريعا وقعا إ ا واملعدود العدد ب  -   
 الرتقيم. عالمات  حاالت  كتعداد  األسطر هبا بدأت  مةمرق غري معدودات  قبل -   
 تتابعها. حالة   مقتبس نص صفحات  أرقاث ب  -   

 التالية: احلاالت    وتستخدث  - ...-) الشرطتان
 بعدها.  ا قبلها ما ليتاصل االعرتاضياة الكلمات  أو ا مل لفصل -   

 التالية: احلاالت    وتستخدث )ل....ل  التنصيص عالمة
 ا .حرفي املنقوحل أي مبا ر   املقتبس النص بينهما يوضع -   

 التالية: احلاالت    وتستخدث   ) القوسان
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 البحث. منت داخل االقتباح ملصدر ةالبيبليوغرافي البياانت  بينهما عتوض -   
 البحث. منت داخل توضيحها املراد وا مل العبارات  معا  بينهما توضع -   
 املصادر. قائمة   النشر اتري  حوحل توضع -   
 كلمة.  أو خرب أو رقم   الشل  علم الدالة االستفهاث عالمة حوحل توضع -   

 التالية: احلاالت    وتستخدث [ ....)] املعقوفتان
 .حرفيا أي مبا را اسااقتب مقتبس نص   املدخلة الز د  بينهما عتوض -   
 ا .حرفي أي مبا را   اقتباسا   مقتبس نص   التصحي  بينهما يوضع -   

 التالية: احلاالت    وتستخدث . ...) ةاألفقي النقط
 .حرفيا أي مبا را اقتباسا ملقتبسا النص   حةفا   هناك إن علم للداللة -   
 مجل. أو مجلة بعد التكرار وعدث لالختصار -   
 ما.  يو عن احلديث سيا    )إخل  كلمة  من بدال   -   
 التفكري. علم القار  حلث أخري معا  حتمل اليت ا مل تتبع -   
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