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 مقدمة
  

كل مؤمن بهذا الوطن وبرسالته السامية في تطور المجتمع   إلىهذا العمل  أقدم

  . اإلنساني

 ألنهوالموضوعية العلمية  سسهألالبحث العلمي المطبقة  أساسه األممرقي وتطور  إن        

 األساس

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

معرفة   إلنتاجالعلمية والعملية  األسسوقد جاء هذا العمل ليكون مساهما في تعريف وتحديد 

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

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

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

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

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

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

المقدرة  ءشيلبحث العلمي وقبل أي ا وأساليبوالفهم الصحيح واالستخدام العلمي لوسائل 

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

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

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

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

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

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

 والشاملة النابعة من قضايا الوطن والمواطن 

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

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

 

 

                                                2015-3-28ادلب 

 

 المؤلف                                                                                   

 د . كمال دشلي    .ا                                                                  
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 الفصل األول  
 المفاهيم األولية للبحث العلمي 

 
 مقدمة 

 نظم   به وفقر اإلنسان ، ويرت   م تفكرير على املنهج ، الذي ينظ   د  البحث العلمي املعتم   أسس   رت  ، تطو   العلوم   ر  تطو  مع  
  .من اجملهول إىل املعلوم  اخلطأ والصواب ، أو ينتقلر   أوجهر عليها ، ليبني   يسري   معينة   علمية   وقواعدر 

من املبادئ والفرضيات واحلقائق والقوانني  ل جمموعة  ميث  إنه ر اإلنسانية ، النشاطات البشرية اهلامة لتطو   ه أحد  ن  إ
 السؤال التايل :  واإلجابة على ، هدف تفسري احلوادث والظواهر الكونيةـها ونظمها ، بوالنظريات ، اليت كشفر 

 من أين وملاذا وإىل أين ؟ -
 إال أن   .. و الفلسفة ..األسطورة  و .. العلم على هذا السؤال ، مستخدما   رضية  م   تقدمي إجابة   لقد حاول اإلنسان  

 لغة   لفهم من املصطلحات ، باعتبارها أدوات ت ستخدم   الزمان ، وهنا ظهرت العديد   على مر   مل تكن مقنعة   اإلجابةر 
ه يف زها عن بعضها بعضا  ؟ هذا ما سوف نتناول  الوجود اإلنساين ، يف املاضي واحلاضر واملستقبل .فما هي وكيف مني  

 هذا الفصل .
 المعرفة  -أوالا  

سندا   ه  ليجدر ف على ماضيه وفهم حاضر  الظواهر احمليطة به ، من خالل التعر   وجود   سر   اإلنسان دائما  تفسرير  حياول  
أعمــق ( 1)سـتخدما  معرفتــه مـن األســاطري والــدين والعلـم واخلــ ات العلميـة ، حيــث  ثـل األســاطريعمـا  لوجــوده ، م  ود

شكل اإلنسان وبناء  -الكون  –النظام  –احلق  (على سبيل املثال  تمنجزات الروح اإلنسانية ، اليت تناولت موضوعا
ها و إدراكها هلويتها ـعن وعي اجلماعة اإلنسانية بذات تعبرير  األسطورة أنعلى  (2)؛ ويتفق عدد كبري من الباحثني )احلضارة 

وعالقة هذه احلياة بعامل اآلهلة و القوى الغيبية . ونادرا  ما تأخذ األسطورة  ، احلياة االجتماعية ها تعكس بناءر ـكما أن،
 اخليال باخلرافة .  ها غالبا  ما تنطوي على عناصر ميتزج فيهاـ  دا  ، بل إنشكال  أو منوذجا  حمد  

 ها أو آذانر ـب يعقلونر  لوبر ق   م  ه  ـل فتكونر  سريوا يف األرض  م ير فلر أر  ﴿(3) : وقد دعا القرآن الكرمي إىل املعرفة يف قوله تعاىل
ـال ـ عمـى القلـوب  ولكن تر  عمى األبصار  ها ال تر ـ  ها فإنـب يسمعونر   قصـصر  قـص   الكـرمير  نر آالقـر  ﴾ .كمـا أن   دور  يت يف الص 

  . اخلومثود ولوط ....وعاد البشر ع  الزمان ، مثل قوم نوح  مسرية   شهدهنااألقوام واحلضارات اليت 
                                                                 

 ،اهليئة العامة للكتاب ،وسف ومراجعة عبد املنعم أبو بكر ترمجة أمحد ي ،أساطري العامل القدمي ،صمويل نوع ارمير -1
 . 7، ص1974القاهرة، 

  10، ص1981بدون نشر، بغداد،  ،قيس النوري، األساطري وعلم األجناس -2
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ليس هدفا  يف حد ذاته ، وإمنا إلثارة الفكر ودفعه إىل التساؤل ، والبحث  الكرمي هذه القصص يف ثنايا القرآن سردر  إن  
  ...عن احلقيقية باستمرار 
ه لتساعدر  ، استطاع أن جيمع رصيدا  ال يستهان من املعرفة العلمية ، من خالل املعارف التالية وإن اإلنسان ع  تارخيه

 على البحث عن احلقيقية واإلجابة على التساؤالت اليت تواجهه . 
 أنواع المعارف

 المعرفة الحسية  -أ

ه وخ تـه ، وهـي اـذا الشـكل وهي اليت يكتسبها اإلنسان بفعـل املشـاهدة واالسـتماع واللمـس ، معتمـدا  علـى حواسـ
، فإذا  التصل إىل مستوى التحقق العلمي . وقد اكتسب اإلنسان هذه املعرفة نتيجة التجربة وتراكمها ع  مر العصور

واجه ظاهرة معينة يصعب عليه حتليلها ، فإنه ينسبها إىل قوى غيبية حياول استقراءرها بوسائل خمتلفة . وهذا النوع من 
عد اإلنسان للوصول إىل معرفة العالقات القائمة بني املتغريات املختلفة ، وأسباب حدوث بعض الظواهر املعرفة ال يسا

 املعينة مثل اخلسوف والكسوف والفيضانات ، ومثل هذه املعرفة تكون منتشرة بني األفراد العاديني .

 المعرفة الفلسفية  -ب

عرفة احلسية ، حنو التفكري العلمي والنضج الفكـري لننسـان ، يشكل هذا النوع من املعرفة خطوة أكثر تقدما  من امل
رها ،  يكمن يف أن هذه املعرفـة والسبب وليست يف متناول اإلنسان العادي الذي قد ال يستوعبها ، وبالتايل ال يقد 

.  اإلنسان العادي تبحث يف مسائل نظرية وتتطلب جهدا  عقليا  ، أكثر مما يتطلبه فهم وتفسري األمور اليومية اليت تواجه
، وتبحث بالتايل يف مواضـيع يتعلـق بعضـها وـا وراء وتعتمد املعرفة الفلسفية على التأمل والقياس يف تفسري الظواهر 

 الطبيعة .
 المعرفة العلمية  -ـ  ج

حقـق منهـا وتقوم بتفسري الظواهر املختلفة تفسريا  علميا  على أساس املالحظة املنظمة للظواهر ، ووضع الفروض والت
. وهتدف املعرفة العلمية ونهجها املبين على التجربة ، للوصول  بالتجربة ، وجتميع البيانات وحتليلها للوصول إىل النتائج

( . أي 1إىل تعميمات ونظريات ،  ك ن من التنبؤ حبدوث الظاهرة موضوع البحث ، والتحكم اا ضمن شروط معينة)
يف بنائها كل الشعوب . ومن أبرز خصائص ( 1)العصور املختلفة ، وسامهت جهود متواصلة حتققت ع هي حصيلة 
( أي أن املعرفة العلمية ليست هنائية أو مطلقة ، وإمنا ختضع للتعديل والتغيري . وتعت  دائما  2) التصحيح هذه املعرفة 

قة  ثل اإلطار املتكامل للمعرفة ، أفضل ما يفسر لنا جمموعة املشاهدات واحلقائق اليت أمكن مجعها .إن املعارف الساب
 :األسس التالية وقد تبّن  
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 نظمة املقصودة للظواهر املالحظة امل -
 وضع الفروض املالئمة -
 التحقق من الفروض بالتجربة -
 جتميع البيانات وحتليلها -
 تعميم النتائج -
 التنبؤ وا حيدث للظواهر املختلفة -

فاملعرفة  ثل مجيع ما توصل إليه العقل البشري يف حماولته للسيطرة على الظواهر احمليطة به ، حيث تضم املعارف 
  /ري العلمية ، و اليت تشكل جزءا  من الثقافة يف اجملتمع املكـون مـن جمموعـات متفاعلـة مـن املؤسسـات العلمية و غ

واملعرفة العلمية حتاول الوصول إىل القوانني و النظريات العامة ، اليت تربط مفردات (1)/….املنظمة  -الدين –العائلة 
 فردات اجلزئية .حمددة بعضها ببعض يف ظل ظروف معينة دون الوقوف عند امل

 

 العلم  -ثانياا 
ألنـه عبـارة عــن جمموعـة مـن املعــارف أحـد النشـاطات اإلنســانية الـيت لعبـت دورا  هامــا  يف تطـور اجملتمعـات البشــرية . 

(( Conant)) (3)كونانت اإلنسانية ، من مبادئ وفرضيات وحقائق ونظريات وقوانني ادف تفسري الظواهر الكونية
على أنه شيء متحرك وديناميكي ، ونشاط إنساين متصل ، اليعـرف الثبـات أو اجلمـود ، وهـو مـا : نظر إىل العلم 

يشجع على االكتشاف الذايت وحل املشكالت . أي أن العلم سلسلة من التطورات الذهنية املرتابطـة أو املتواصـلة ، 
ت بصورة قوانني ، أو نظريات تنبثق عنها الناجتة عن عملية املالحظة والتجريب ، وظيفته األساسية التوصل إىل تعميما

عالقات  حمددة بينها ، مت  إىلأهداف فرعية ، تتلخص يف وصف  الظواهر وتفسريها ، وضبط املتغريات ، للتوصل  
( . والعلم هو الفـرع مـن املعرفـة ، املتمثـل يف املعـارف العلميـة 3التنبؤ بالظواهر واألحداث  بدرجة مقبولة من الدقة )

د طبيعة  املنسقة ( 4وأصول ما مت دراسته ) وأسس، اليت تنشأ عن املالحظة و الدراسة و التجريب واليت تتم بغرض حيد 
( 5وقد عر فه البعض على أنه : "املعرفة اليت تتعلق بإدراك الروابط والعالقات القائمة بني الظواهر ال بالظواهر حبد ذاهتا )

هذا التعريف ال يكشف لنا السمة الرئيسية للعلم ، باعتباره وسيلة أو مدخال   ، أو أنه تراكم املعرفة املنظمة . إال أن
لتناول الواقع وفهم ظواهره  . وعليه فإن هناك تعريفا  أخر للعلم على أنه "جهد إنساين منظم يف حماولة لفهم ما جيري 

 : امتد فيما بعد.  حولنا )العلوم الطبيعية(
 

  46، ص1965 أكتوبرلتكنولوجيا يف السياسة الدولية ، جملة السياسة القاهرة ، أمحد بدر ، العلم وا -       1
2- Conamt. J. Science and common science and common science, 1986, 
p.23-27 
3-kerlinger , f. multiple regression in behavioral research,2001,p34       
4- websites  new twentieth century dictionary , 1987.  p.8                           

 19، ص1971، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة  الجتماعياعبد الباسط حممد حسن ، أصول البحث     5- 
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طار والعالقات اليت تربط بيننا يف التجمعات اإلنسانية )العلوم االجتماعية( يف إ حنن )علم النفس( دواتناحملاولة فهم    

هو نظام من املعرفة املنهجية املنتظمة ، (2).استنادا  لذلك ميكن القول بأن العلم (1من العالقات واألسباب والنتائج)
اليت تتعلق بظاهرة معينة أو جمموعة من الظواهر املرتابطة . باإلضافة لكونه طريقة للتفكري و البحث للتوصل إىل هذه 

دام العلم كأحد فروع املعرفة ، أو الدراسة املتعلق برتسيخ احلقائق و املبادئ و املعرفة . إن اإلنسان يهدف من استخ
املناهج ، و تنسيقها بواسطة التجارب إىل تفسري الظواهر و أطـوار احليـاة االجتماعيـة  و مراحـل التطـور ؛ لـذا ميكـن 

مـنهج  إتبـاعوانني عامة ، من خـالل العلم بأنه الوصف املتعمق للظواهر أو األطوار أو املراحل اليت حتكمها قتعريف 
مناسب وموثوق به ، ادف تقدمي تفسري عملي هلا ، و كيفية حدوثها و أسبااا ، حبيث يشمل أك  عدد من الظواهر 

 املماثلة.
 وبشكل عام جند أن جممل التعاريف للعلم  تنبثق من  

 أن العلم عبارة عن إدراك ومعرفة        -1
 يجة للدراسات و التجاربأن العلم ينشأ نت  -2 

 (3وانطالقا  من ذلك يهدف العلم إىل )
 آ _ وصف الظواهر وتفسريها . 

 ب_ التنبؤ مما سيحدث مستقبال  ، باالستفادة من النماذج اليت مت التوصل إليها من دراسات سابقة .
 ضبط الظواهر وتقوميها ، و العوامل املؤثر فيها ونواجتها .  -ج
 لعقلي من خالل أساليب التعابري املنظمة .تنمية النشاط ا -ء
 يب ومنتوجات ختدم التطور البشري اكتشاف التطبيقات العملية للمعرفة النظرية ، واليت قد تؤدي إىل وسائل وأسال -هـ

 ثالثاا _ التنبؤ
أو أحداث تقبل يهتم وا حيدث يف املستقبل ، و اختبار جملموعة من العالقة القائمة  بني املتغريات أو الظواهر ، 

املالحظة  واملشاهدة . لذا جيب أن تكون التنبؤات مصاغة بشكل قانون أو نظرية علمية معلنة ، وهذا ال يتحقق دون 
فهم الواقع ، وتقدمي تفسري علمي هلا على شكل احتمايل ، حيدد درجة يقينية ، يف ضوء حتقق القانون أو النظرية ، 

 طرة على الظواهر .ويتحقق هدف التنبؤ بتوفر فرص السي
 . (1)التحكم يف العوامل املسببة حلدوثها وتوجيهها ، بالطريقة اليت جتعل هذه احلوادث لصاحل اإلنسان ومنفعته

وانطالقا من ذلك .. جند أن التنبؤ عبارة عن تصور للنتائج اليت ميكن أن حتدث ، إذا طبقت القوانني والنظريات اليت 
 دة ، وتزداد القدرة على التنبؤ بزيادة درجة التقارب بني ظروف الظاهرة اليت د رست ،اكتشفها العلم على ظواهر جدي

 
  ،ص 1995( دائرة املكتبة الوطنية ،  واإلجراءاتفوزي عبد اهلل العكش ، البحث العلمي ) املناهج  1-
لومات )اإلطار الفكري حكمت ناجي احليايل .. نظرية احملاسبة واقتصاد املع –عطية مطر ، حممد أمحد الراوي -2

  70ص بدون نشر: وتطبيقاته العملية ( ، دار حنني للنشر والتوزيع ،
 12-11ص.  2005.عوض ، عدنان . مناهج البحث العلمي -3

: هو عملية استنتاج يقوم اا الباحث ، لبناء  فالتنبؤوظروف الظاهرة اليت سنطبق عليها فهمنا للظاهرة املدروسة ؛ 
 هرة معينة ، وال تعت  عملية االستنتاج صحيحة إال إذا ثبتت صحة النتائج جتريبيا .معرفة سابقة بظا
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 رابعاا _ التفكير العلمي 
إن العلم نتاج فكري ، يتطلب درجة عالية من القدرة والذكاء عند األفراد ، يأيت بالنظريات والقوانني العامة ، ويقوم 

ية للمعرفة ، ويعتمد يف ذلك على حقائق معينة ، ميكن التأكد منها على البحوث املبتكرة ، الكتشاف اآلفاق النظر 
بالتجربة واملشاهدة ، وليس على سلطة ومكانة الفرد يف اجملتمع . يعت  الفهم العملية األساسية اليت نستند عليها ، 

ال نستطيع أن نصدر حكما  للوصول إىل إدراك واع للظاهرة ، وما يرتبط اا من واقع ، ألنه دون فهم الظواهر والوقائع 
أو تعميما  حوهلا ، وال يتحقق الفهم العلمي للظواهر إذا اقتصر على جمرد الوصف ، ذلك ألن التفسري مرحلة أساسية 

 الكتمال عناصر الفهم لتلك الظواهر.
 ولكي نفهم ظاهرة ما ، البد من فهم العناصر التالية: 

 عا  أو نتيجة  لوجود عوامل وظواهر أخرى سببت حدوثها .الظاهرة نفسها .. باعتبارها متغريا  تاب -أ
عـن وقـوع  مسـئولةالظروف والعوامل األخرى اليت أدت إىل حـدوث هـذه الظـاهرة ، باعتبارهـا متغـريات مسـتقلة  -ب

 الظاهرة موضوع البحث.
ما مييز التفكري العلمي عن أمناط  إنالعالقة بني الظاهرة اليت نريد دراستها ، لتحديد العالقة بني املتغريات التالية  .  -ج

التفكري األخرى )الفلسفي( ، هو التنظيم يف التفكري العلمي . ويأيت من خالل اجلهد اإلنساين واإلرادة اإلنسـانية ، 
فالعقل هو الذي يضع النظام ، ويقيم العالقات املنظمة بني الظواهر ، والوصول إىل النظام هو غاية العـامل والعلـم ، 

 عت  النظام هو األساس الذي ينطلق منه اآلخرون.بينما ي
  (1)سمات التفكير العلمي 

 التراكمية –أ 
ينطلق التفكري العلمي من الواقع ، فاملعرفة بناءر يسهم فيه كل الباحثني والعلماء ، وكل باحث يضيف جديدا  إىل املعرفة 

يصحح أخطاءرهم ، ويكمل خطواهتم / أو يلغي معرفة ، وترتاكم املعرفة ، وينطلق الباحث مما توصل إليه من سبقه ، ف
خيتلـف عــن التفكــري  سـابقة ، ويبطــل نظريـة عاشــت فــرتة مـن الــزمن / . إن التفكـري العلمــي اــذه السـمة )الرتاكميــة(

ما  من الفلسفي ، فالتفكري العلمي يعتمد على املعرفة العلمية القدمية والنظريات القدمية ، أما التفكري الفلسفي فيبدأ دائ
نقطة البداية ، بغض النظر عما توصل إليه فالسفة آخرون . ومن جهة ثانية جند أن احلقيقة العلمية هي حقيقة نسبية 
،وعّن أهنا حقيقة يف فرتة زمنية معينة ، تتطور باستمرار وال تقف عند حد معني ، بل تتبدل وتتغري يف أثناء تطورها ، 

كاملعرفة الفلسفية والدينية . وأخريا  نالحظ أن التفكري العلمي يسري باجتاه عمودي ، وال ترتبط بباحث معني أو عامل ما  
حـني يــدرس نفــس الظـواهر الــيت درســها العلمـاء ســابقا  ، مــن أجـل اكتشــاف حقــائق ومعلومـات جديــدة ، تصــحح 

 االت جديدة .املعلومات اخلاطئة اليت كانت سائدة ، كما يسري التفكري العلمي باجتاه أفقي يف ميادين وجم
 

 52-51ص  .2002. الرفاعي ، أمحد حسني ، مناهج البحث العلمي 1

 التنظيم  –ب 
إن التفكري العلمي هو أسلوب أو طريقة منهجية ، تتميز يف وضع الفروض باالسـتناد إىل نظريـة ، واختبـار الفـروض 

يف التفكري العلمي يعين تنظيم طريقـة إن التنظيم بشكل دقيق ومنظم عن طريق التجريب ، مث الوصول إىل النتائج . 
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التعليم وتنظيم العامل اخلارجي أيضا  ، فالتفكري العلمي ي عد  منهجا  يف تنظيم أفكارنا وعدم تركها حرة طليقة دون إلزامها 
 فالباحث ال يناقش ظواهر متباعدة أو مفككة ، بقواعد وقوانني فحسب ، وهو منهج يف تنظيم العامل اخلارجي أيضا  ،

بـل يـدرس الظــاهرة يف عالقتهـا بــالظواهر األخـرى ، فيكشــف الصـالت واالرتباطـات بــني ظـاهرة وأخــرى ، ومييـز بــني 
التجاور الزمين واملكاين لظاهرات معينة حتدث معنا بالصدفة ، وما بني ظواهر مرتابطة تظهر معنا نتيجة عالقات علمية 

مكاهنا بني جمموعة احلقائق املكتشفة ، فتندمج معها أو تتفاعل فاحلقيقة العلمية حيث ت كتشف ، وتأخذ  أو ارتباط .
ل فيها أو تلغي بعضها .إن ما مييز التفكري العلمي عن التفكـري الفلسـفي ، هـو التنظـيم يف التفكـري  معها ، وقد ت عد 

العالقات املنظمة  العلمي ، ويأيت من خالل اجلهد اإلنساين واإلرادة اإلنسانية ، والعقل هو الذي يضع النظام ويقيم
 بني الظواهر ، والوصول إىل النظام هو غاية العامل والعلم ، بينما يعت  النظام هو األساس الذي ينطلق منه اآلخرون .

 البحث عن األسباب -ج
يهدف العلم إىل فهم الظواهر اليت يدرسها ، وال يتم هذا الفهم من خالل الوصول إىل املعلومات واحلقائق ، بل     
بد من تفسري هذه الظواهر وحتليلها عن طريق معرفة أسبااا ، وعوامل نشوئها وتطورها . ولكي يصل التفكري العلمي ال

إىل معرفة األسباب ، فهو يطرح دائما  أسئلة صغرية وحمددة ، وال يطرح أسئلة تتصف بالعموميات ، كالتفكري الفلسفي 
ناك ظواهر معقدة ومتعددة ، يصعب إرجاعها إىل سبب معني أو . وقد اكتشف العلم يف حبثه عن األسباب ، أن ه

 أسباب معينة ، فالظواهر االجتماعية واإلنسانية ، وبعض الظواهر الطبيعية يصعب ردها إىل سبب معني وحمدد . 
 الشمولية واليقين-د    

(1) 

ة كهدف ، بل ينطلق من دراسة يتصف التفكري العلمي بالشمولية واليقني ، فالباحث العلمي ال يدرس مشكلة حمدد
املشكلة احملددة ،  أو املوقف الفردي للوصول إىل نتائج وتعميمات تشمل الظواهر املشرتكة ، أو املواقف املشرتكة مع 

فال يقصد جسما  معينا  بل يقصد كل جسم مغمور. إن  أرخميدسموضوع دراسته ، وحني يتحدث الباحث عن دافعة 
سها على مجيع الناس ، وليس من يتصدى هلا ، أو يعارض حقيقة علمية وشاملة أيضا  لكل املعرفة العلمية تفرض نف

العقول اليت تستطيع فهمها ، لذا هي قابلة لالنتشار واالنتقال ، وهي ملك للجميع وال عالقة هلا بصاحبها . أما اليقني 
 سادت يف فرتة زمنية  بطلت صحتها ، نتيجة جلهود العلمي ليس مطلقا  ثابتا  ال يتغري ، فالكثري من احلقائق العلمية اليت

علمية جديدة ، فلم يعد اخلطان املتوازيـان مهـا وحـدمها اللـذان ال يلتقيـان مهمـا امتـدا ، بـل اكتشـف علمـاء اهلندسـة 
 خطوطا  ال تلتقي أيضا  ، دون أن تكون متوازية ، ووضعوا ما يسمى باهلندسة الفراغية. 
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 الدقة والتجريد  -هـ

يتسم التفكري العلمي بالدقة والتجريد . وهذا ما مييزه أيضا  عن أمناط التفكري األخرى ، فالباحث العلمي يسعى إىل 
الرياضية ، وهو يتحدث بلغة حتديد مشكلته بدقة وحتديد إجراءاته بدقة ، مستخدما  لغة األرقام والقياس الكمي واللغة 

 األرقام ونسب االحتمال .
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 (1)القضية  -خامساا 
قول معني .. فيه نسبة بني شيئني حبيث يتعني احلكم عليها بالصدق أو الكذب . وتتألف من معاين عبارة عن 

 يتصل بعضها ببعض ، لتع   عن العالقات بني األشياء .
حبث ه ، جمموعة  من القضايا إذا سلمت املقدمات فيها " أي إذا مت مقارنـة .. يعد  القياس من وجهة نظر منطقية     

  موضوع القياس باملقياس السـليم" سـلمت النتائج اليت ميكن احلصول عليها ، من عملية القياس ومن القضايا احملاسبية : 
 صـل خـالل عمـره كل أصل ثابت .. هو جمموعة من النفقات الرأمسالية ، للحصول على خدمات من هـذا األ

 اإلنتاجي.
  كل أصل ثابت .. هـو جمموعـة مـن اخلـدمات اجملس ـدة ، الـيت يـتم احلصـول عليهـا خـالل العمـر اإلنتـاجي هلـذا

 األصل .
  إن استخدام القضايا وفهومها املنطقي يف العلوم االجتماعية ، يؤدي بنا إىل دقة تسلسل أفكارنا االجتماعية

عطينا قدرة علمية يف ربط الصيغ واملفاهيم مع بعضها بعضا  ، وإمكانية التحليل واستخالص نتائج مفيدة ، كما ي
 املنطقي للمشاكل االجتماعية حبيث يسهل حلها .

   (2) المبدأ العلمي –سادساا 
 . عبارة عن قضية مسرل م اا .. وت تخذ أداة للكشف عن بعض احلقائق العلمية يف كل علم 
  أداة بـدء ضـرورية لكـل حبـث "مثـال مبـدأ مقابلـة اإليـرادات اجلاريـة واإليـرادات فهو مرشد يف تنظيم الفكـرة ، و

الرأمسالية " ؛ إن املبادئ احملاسبية ، جيب أن تكون نابعة من تطبيق الفروض احملاسبية تطبيقا  سليما  ، وأن تكون 
 ثابتة وتلقى قبوال  عاما  من احملاسبني ما دامت يف إطار علمي متكامل .

 الفرض  –سابعاا  
. واملعّن اللغوي للفرض هو القضية اليت يصادر على صحتها وي سرل م اا تسليما  ، وتستبني صحتها من صحة النتائج 

هو ما يفرتضه اإلنسان على نفسه ، لل هنة على قضية ما أو حل مسألة معينة ؛ وهو املنبع األول لكل معرفة ونقطة 
لفرض ليستبني صحته أو زيفه ، فإما أن يصل إىل غريه ، وإمـا أن يعتـ  قانونـا  ويف الواقع ميتحن ا البدء لكل برهنة .

 يفسر لنا جمرى الظواهر املختلفة . ولكي يكون الفرض مقبوال  ، جيب أن يتصف وا يلي :
 
يــة دار الكتـب العلميــة للنشـر والتوزيـع القــاهرة طبعـة الثان -ا حملاسـبة حبــوث واجتهـادات-أبـو الفتـوح علــي فضـالة-1

 17ص 1992
 17مرجع سابق الذكر ص -2
 

وإجياد ما يسمى وبدأ التكلفة االستبدالية ،كما أن احملاسبني مل جيدوا غري التعبري الرقمي يف صيغ نقدية ، تتغري مـن 
وقت آلخر ملكونات احلسابات والقوائم املالية . إن العلم بشكل عام قائم على االفرتاضات ، وبعض النظريات أيضا  

على االفرتاضات ، من مرحلة اإلجرائية من البحث ، ونوع السلطة ملثل هذه االفرتاضات هو الباحث ، إذ إننا  تقوم
  دون فرضية ال نستطيع معرفة من أين نبحث ، وما احلقائق اليت سنجمعها .
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تصميم يعطي  إن فرضية البحث .. قد تتطلب حقائق غري موجودة على الطبيعة ، والختيار الفرضية حتتاج إىل وضع
حقائق ذات عالقة ، أي أن الفرضية حتدد نوع البيانات ، وكيفية مجعها وتصميم البحث . استنادا  لذلك .. إن فرضية 
البحث حتتل أهم نقطة يف إثباته ، وهي جسر بني العاملني النظري والتجرييب ، أي أن النظريات واحلقائق تساعد على 

عد على معرفة كيف نفكر ؛ وفرضية البحث هي حماولة لتحسني املعرفة لتفسري معرفة من أين نبحث ، كما أهنا تسا
 الظاهرة . وإجياد عالقة بني عناصر الظاهرة املدروسة .

 البديهة  –ثامناا 
يرادية هي اليت ختص فرتة ماليـة واحـدة .. إلاهي قضية شديدة العموم ال ميكن ال هنة عليها . مثال " إن النفقة 

رق بني جمموع اإليرادات وجمموع النفقات لفرتة معينة " إذا  البديهة قضية واضحة بذاهتا مبني ة بنفسها ، والربح هو الف
حقيقة أولية يقبلها العقل من غري برهان فهي مبدأ أويل غري مستخلص من غريه ، بل هي قاعدة صورية عامة . أي أهنا 

 لوضوحها وظهور صحتها.
 

 القانون العلمي  –تاسعاا 
رض مت اختباره وثبتت صحته على مر الزمان وأصبح من العسري تناقضه مع الواقع الفعلي للعلم أو النمط الواضح ف هو
حدث ما ولكن هذا القانون يبقى جتريبيا  أو أكثر مع الوقع يربط بني البيانات الناجتة عن عملية قياس ورصد ظاهرة أو

 (1)ر اليت رصدها وأحيانا يسمى القانون مبدأ.وبالتايل الميكن اعتباره القانون شرح كامل للظواه
يتميـز بقدرتـه علـى وصـف مـا يقـع يف الوجـود اخلـارجي ، مـن تـالزم زمـين ومكـاين ، حلـوادث معينـة تتعاقـب أو 

 إن الفرررضر يتحول إىل قانون علمي ، إذا أ ثبت على مر الزمن وأصبح من الصعب نقضه أو تغيريه . تتعارض معا  .
 
 ية النظر  –عاشراا 

عبارة عن تركيب منطقي جملموعة من القوانني العلمية ، لتكون قادرة على تفسري أك  عدد ممكـن مـن الظـواهر 
أي أهنـا منـوذج تطبيقـي قابـل للتغـري والتطـور ، خاصـة يف العلــوم  .كمـا أهنـا هتيـل للباحـث قـدرة علـى التنبـؤ العلمــي .

 عضاالجتماعية ، لشرح بعض املفاهيم أو لربطها بعضها بب
 
 
 
 -1971-جامعـة القــاهرة– ةنظريــة احملاسـبة رســالة دكتـوراه يف احملاســبة كليـة التجــار –جنيبـة حممــود النمـر  - 1
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 المشكلة  –إحدى عشر 
تظهر عند الشعور بأن التفسري احلايل للظاهرة غري م رض  ، بناء  على املعارف للدراسات السابقة كافة  ، لتحديد 

ة والعمليـة ، اـدف توسـيع املعرفـة هلـذه املشـكلة بشـكل مـنظم ، ولبيـان النظريـات الـيت تفسـر أبعادها وأسسها النظري
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الظاهرة ، وهو حمل الدراسة بشكل مفصل ، بسبب عدم مالئمة أو عدم تناسق أو تناقض هذا التفسري . وحنن نقدم 
فكـار مـن أجـل االختيـار تسـمى أفكـارا  خاصـة بنـا ، للوصـول إىل تفسـريات أفضـل . وعنـدما يـتم التعبـري عـن هـذه األ

فرضـيات ؛ حيـث تكـوين أو اشـتقاق الفرضــيات ، هـو إبـراز للنـواقص والفجــوات املوجـودة يف املعرفـة احلاليـة ، وحنــن 
نتساءل عن اعتبار املعرفة احلاليـة غـري كافيـة ، وذلـك بـالقول إن النظريـة السـابقة تسـتخدم مفهومـا  غـري منسـجم مـع 

أو إن التفسري احلايل ال ينسجم مع النظريات . استنادا  لذلك نقول إن مشكلة البحث هي  التفسري لعناصر الظاهرة ،
 عدم الكفاية يف املعرفة احلالية لتفسري ظاهرة حمددة .

 المنهج  -اثنا عشر 
 . والعلماء  املنهج يف اللغة الطريق الواضح ، واملنهجية هي الطريق الذي يربط بني مشاكل الواقع وتصور الباحثني

 عند أرسطو يقوم على أساسني :  (1)و املنهج العلمي
  النتائج –املسلمات  //اهليكل املنطقي// 
 املسلمات -االستنباط –املشاهدة // اإلجرائيان// 

فقد صاغ رؤية جديدة للمنهج ، عندما قال : ) إنين ال أصل إىل احلق إال من آراء جوهر األمور احلسية  ابن الهيثمأما 
ور العقلية ، فهي ت بّن باملعقول وتقوم على احملسوس ( . إن هذا التأكيد على املوضوعية و التجـرد مـن و صورة األم

فرها  برتراند  اهلوى الشخصي ، هو ما تربلوررر كمنهج علمي مع بداية عصر النهضة يف أوربا ، ممثال  يف أركان ثالثة ، وصر
 يف إجياز بليغ بأهنا : (2) راسل
 قرير احلقائق العلمية إىل املشاهدة ال إىل سلطة من يقرها من األفراد أو املراجع أو مكانتهم .إسناد و ت –األول 
 عاملر اجلرماد منظومة ختضع كل التغريات فيها لقوانني الطبيعة  . –الثاين 

األرض ليست مركز الكون ، واإلنسان ليس هـو الغـرض مـن وجودهـا ، إذ إن الغـرض مـن وجـود األشـياء  -الثالث
هذه األفكار .. عندما دعا إىل اعتبار املالحظة وحدها على  (3 ) فرنسيس ييكونفهوم بال فائدة يف العلم .وقد ردد م

ما ميكن مالحظته ، وبني املبادئ   يو فقد أقام التوازن بنيجاليلالصحيح للفهم والتوصل إىل احلقيقة . أما  ، الطريق
إن يف املنهج ذكر  (4)رفايرآنبدل العلمي ، الذي خيت  صدقها .ولكن البحث  األولية ))النظريات(( اليت تتولد عن

 . جاليلو
، وزارة اإلعــالم الكويتيـــة، 1ع2أســامة اخلـــويل ، منــاهج البحـــث العلمــي وحـــدة أم تنــوع، جملـــة عــامل الفكـــر ، م -1

 .4،ص1989
  5مرجع سابق ص -2
 . 5، ص1963بية، القاهرة عبد الرمحن بدوي، مناهج البحث العلمي، دار النهضة العر   - 3
 5مرجع سابق ص -  4

ما كان له أن حيقق إجنازاته ، لو أنه اتبع األسلوب العلمي ، ومل ينتهك ما ي عت  من القواعد األساسية للمنهج العلمي . 
 طائفة من القواعد العامة املصاغة ، من أجل الوصول إىل احلقيقة يف العلم .  -هذا املنهج  -أي وعّن أنه 

-1515( )1) راموس وابتداء  من عصر النهضة األوربية ....كانت هناك عدة حماوالت واضحة ، تلك اليت قام اا
(عندما قسم املنطق إىل أربعة أقسام  ) التصور ، واحلكم ، وال هان ، واملنهج ( ، لكن حماولة راموس مل تنته 1572
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ج يف البالغة واألدب ، ومل يهتم باملالحظة والتجربة إىل درجة  إىل حتديد منهج دقيق للعلوم ، بل اهتم خصوصا  باملنه
كافية ، وكان صاحب الفضل يف لفت النظر إىل أمهية املنهج .ويف القرن السابع عشر  ت اخلطوة احلامسة يف تكوين 

إىل السري حاول أن يكتشف املنهج املؤدي  ديكارتقد صاغ قواعد املنهج التجرييب بكل وضوح ، و بيكوناملنهج .فـ 
بالعقل ، والبحث عن احلقيقة يف العلوم يف كتابه ) مقال يف املنهج ( حيث حدد املنهج بأنه : فن التنظيم الصحيح 
لسلسلة من األفكار العديدة ، إما من أجل الكشـف عـن احلقيقـة ، حيـث نكـون اـا جـاهلني ، أو مـن أجـل ال هنـة 

التحليل  حدمها للكشف عن احلقيقة ، ويسمىأ ثمة نوعان من املنهج ( . ف2) عليها لآلخرين ، حني نكون اا عارفني
، بعد أن تكون قد  -أي احلقيقة  -، وميكن أن ي دعى أيضا  منهج االخرتاع ، واآلخر وهو اخلاص بتعليمها لآلخرين 

املؤدي إىل الكشف  قبأنه الطرياكتشفناها ، ويسمى منهج التأليف .  استنادا  ملا سبق يعر ف املنهج العلمي يف البحث 
عن احلقيقة يف العلوم ، بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن على سري العقل ، و حتدد عملياته حىت يصل اىل نتيجة 

 معلومة 

 : التعريف –ثالثة عشر 

هو القضية الـيت حتـدد املوضـوع ويرتكـب مـن م عـرف . أي املوضـوع وم عـرف وهـو القـول الـذي حيـدد خـواص هـذا 
 وع . ومن قواعد التعريف ما يلي:املوض

 . أال يعرف الشيء بنفسه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 
 .  أال يكون التعريف جمازيا 
 .  أال يكون التعريف غامضا 
 . أن يكون التعريف جامعا  مانعا 
 .أن يكون التعريف مساويا  للمعرف 

 
. مثال: ي عر ف علم احملاسبة املالية بأنه وضوع البحث عبارة عن الكشف عن الصفات الرئيسية للشيء مإذا  .. التعريف 

عبارة عن "عمليات القيد والتسجيل والرتحيل والتبويب وتصوير احلسابات والقوائم املالية اخلتامية ، وفقا  لقواعد حماسبية 
 جد هلا تعريفا  آخر معينة " . ولكن تطور علم احملاسبة طور وظائفها وامتزاجها بأساليب التحديد ، والقياس الكمي أو 

 
، وزارة اإلعــالم الكويتيـــة، 1ع2أســامة اخلـــويل ، منــاهج البحـــث العلمــي وحـــدة أم تنــوع، جملـــة عــامل الفكـــر ، م -1

 .4،ص1989
 5مرجع سابق ص  -3

يرتكز يف اعتبارها "علم اإلخبار واإلعالم احملاسيب الدقيق جلميع األطراف املعنية ، باستخدام أساليب التحديد والقياس 
احملاسيب ، وال يوجد فرق بني تعريف الشيء ومفهومه ، إذ إن كالمها يعين حتديد صفات الشيء وتوضيح جوهره أو 

 حقيقته أو ماهيته.
 

 مستوى المعنوية   –أربعة عشر  
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. أي حتديد األدلة  هي العالقة بني كمية املخاطر املنطوية على النتائج اخلاطئة عن عملية البحث لظاهرة حمددة
 ثوقيتها لدحض صحة النظرية القائمة ، لتفسري ظاهرة حمددة اليت هي يف الواقع صحيحة .ومو 

 
   المصادرة –خمسة عشر 

فروضر ختص جماال  من املفاهيم تسـتخدم فيـه ، أو مـن املعـاين املعطـاة هلـا . ويشـرتط الفـرتاض صـحتها أن تكـون 
 مستقلة ثابتة متماسكة مفيدة ومنتمية للمجال .

 لسياسة ا –ستة عشر 
 اختيار بديل من جمموعة البدائل املتاحة ، وتعتمد على اختيار طريقة معينة أو اجتاه معني ملواجهة ظاهرة أو حدث 

استنادا  ملا سبق جند أن وجهة النظر املنطقية البحتة يف العلوم االجتماعية ، تؤكد على أن الفروض لكي تتطور إىل .. 
ويقومان  اإلثباتوالتحقيق ضع لثالثة أنواع من العمليات املختلفة واملتكاملة ، أن ختقوانني أو مبادئ عامة ، جيب 

على الواقع ؛ لذا جند أن من الصعوبة على العلوم االجتماعية صياغة جمموعة من  المطابقةعلى املشاهدة والتجربة ، و
وم األخرى ، ويرجع ذلك إىل النقص املبادئ والقوانني ، واملعتمدة على أسس منطقية مشااة لتلك اليت تصاغ يف العل

يف الوسائل لتحقيق الفروض حيث حتقيق صحة الفرض يتطلب وضعه حتت االختبار العملي على ارض الواقع بواسطة 
 أخرى من وسائل التجريب وهذا صعب التحقق يف العلوم االجتماعية .

 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 طبيعة البحث العلمي
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اول هذا الفصل الفقرات    التاليةيتن
 تعريف البحث العلمي        -أوال  

 العلمي البحث تطور مراحل      -ا  انيث
 العلمي البحث دوافع     - ا  ثالث

 العلمي البحث أهداف    -ا  رابع
 العلمي البحث خصائص   -سا  خام
 العلمي البحث ميادين    -ا  دسسا
 العلمي البحث أنواع    -ا  سابع 

 العلمي البحث خطوات      -ثامنا  

 العلمي بالبحث املؤثر العوامل    -ا  تاسع
 العلمي البحث يف البشري العنصر دور    -عاشرا 
 العلمي البحث مستلزمات -عشر إحدى

 العريب الوطن يف العلمي البحث واقع -عشر اثنا 
 العلمي البحث خماطر -ثالثة عشر 

   يةاالجتماع و الطبيعية العلوم بني التفاعل منذجة - عشر أربعة
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 الفصل الثاني 
 طبيعة البحث العلمي

 
 مقدمة

رة طوإمكانية التحكم والسي، واملتغرية فيها  ة  املستقل   وحتديد ما هي العناصر   ، ة بني الظواهر املختلفةيالالد   ملعرفة العالقات         
 . ل مشكلة ماحلالعمل عليها ، و  ةأو احلقائق اجلديد ت  العالقا هذه م الكتشافنظ  املقيق و د  ال ستقصاء  الا، جيب  عليها مستقبال  

يؤديه اإلنسان إلبراز العالقات ،  منهجيا   إىل اعتباره عمال   ، يف حد ذاته هدفا   كونهر من جمرد  البحثي تطو   الفكرر  جند أن   من هنا
دقيق ونقد  بتقص  ، يرها وفحصها وحتقيقها وتطو  ، وبذلك يتم الكشف عن املعرفة والتنقيب عنها ، بني الظواهر املختلفة ةيالدال

 يف تطور احلضارة العاملية . سهمر من مث عرضها وتطبيقها لت  و  ، عميق
فهو الذي يفتح  ، شكل كان ه بأي  ال ميكن إغفال   ، الفعال للبحث العلمي يف تطوير احلياة االقتصادية واالجتماعية ورر الد   إن  
 ها.ـواحلقائق املؤثرة فيها واملتأثرة ب، الية وحتديد العالقات الد   ، الكتشاف الظواهر املختلفة ا  آفاق

فقامت  ، يف رفع مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية ، رة أمهية البحث العلميضحتالدول امل من ذلك أدركت   انطالقا       
وذلك ، ل قضايا ومشاكل اجملتمع املختلفة تتناو  ، ادف القيام ببحوث علمية دقيقة ، بإنشاء مراكز البحث العلمي املتخصصة

املتولدة عن البحث  ، للمعرفة اإلنسانية مهما   ل رافدا  لتشك   ، لدراسة وإجياد احللول املناسبة ، جبمع البيانات واحلقائق الالزمة
  .لتطوير احلضارة اإلنسانية  ودافعا   وبالتايل حمركا   ، العلمي

 
 تعريف البحث العلمي -أوالا 
 ، والقائمني عليه وذلك حبسب الدوافع واملصاحل املرجوة منه ، البحث العلمي بشكل كبري فتعار يقد تعددت ل     

الكتشاف العالقات الدالية أو ، تؤكد بأنه وسيلة لالستقصاء الدقيق واملنظم  ، إال أن معظمها يدور حول فكرة واحدة
 ضارة العاملية بشكل فاعل.وتطوير احل ، لتساهم يف حل املشاكل، احلقائق اجلديدة 

 اجملهول من النتقالل الباحث به يقوم،  والدقيق املنظم واالستقصاء لالستعالم وسيلة : أنه على البحث (1) فر  ع   وقد 
 : يتاآل إتباع خالل من متاحة معلوماتمن  حتقق أو تصحيح أو تطوير و،  جديدة عالقات الكتشاف ، املعلوم إىل
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 24ص ,التاسعة الطبعة , األكاديمية المكتبة ,ومناهجه العلمي البحث صولأ ,بدر أحمد (1) 
 
 

 
 . الدقيق واالستعالم الفحص -
  . البيانات مجع و للبحث الالزمة واألدوات الطريقة اختيار -

 ميكن ةللدراس وسيلة : بأنه (1) البحث فعر  ي   تقدم مما و.   التعميم بغرض املفاهيم و األشياء تطويع عملية فالبحث
 اليت و ، منها التحقق ميكن اليت األدلة جلميع الشامل التقصي طريق عن ، حمددة شكلةم حل إىل الوصول بواسطتها

 ميكن معارف إضافة أو ، مستقبال   منها التحقق ميكن عامة قواعد و حقائق اكتشاف أي.  احملددة باملشكلة تتصل
 . العلمي االختبار طريق عن صحتها من التحقق و ، توصيلها

 (2) املختلفة احلوادث بني املتبادلة العالقات عن التجرييب   و املضبوط   و النظامي   البحث  :  بأنه عاقل فاخر وي عر ف ه -

تها من التأك د   ميكن عامة قواعد و حقائقر  اكتشاف إىل يهدف دقيق استقصاءر  بأنه:  آخرون يُعّرُفه كما -  (3) صح 

 واكتشاف ، النسبية احلقيقة إىل الوصول وسيلة هو: )  العلمي البحثر  أن   ىفري ..   محمد ولد محمد سيدي أم ا -
 عملية بأنه:  (5)وشوماخر كاميالت عرفه وقد (4)(  املعرفة جماالت خمتلف يف وذلك ، االرتباط درجة و الظواهر
 إىل للوصول منظمة اولةحم بأنه:  فيعرفه (6) تولمان أما.  معني لفرض وحتليلها واملعلومات البيانات جلمع منظمة

 .. عام بشكل حياهتم ومناحي مواقعهم يف ، اجلماعات أو األفراد تواجه شكالتمل أو،  لألسئلة حلول أو إجابات

ل     عـن الّتحـّري هـو:  العلمي البحث من األساسي   الهدف   أنّ  ، إليها اإلشارة سبق اليت التعاريف من ي ستردر
ــى ، المؤسسـات أو األفـراد مســاعدة و ، ادهـاأبع و مكوناتهــا و األشـياء حقيقـة ــوى معرفـة عل  أو محت

ــي الظــواهر، مضــمون ــةا  تمثّــلُ  الت ــديهم معيّنــة أهمّي ــ ، لــديها أو ل ــى يســاعُدهم امّم  المشــاكل   حــلّ  عل
ــة األسـاليب اسـتخدام بواسـطة وذلـك ، إلحاحــاا  األكثـر   والسياسـية االقتصـادية و االجتماعيـة  و العلمي

ـــدُ  شــموليّ  بشـــكل و ، المنطقيــة ـــة أو الحقــائق تعمـــيم فــي يفي ـــمّ  والتــي ، المعرف ـــن استخالُصــها ت  م
 .  المجتمعات حياة من النابعة المشاهدات أو المواقف

 يف وي ســتخدم ، مشـكالهتا و امليـادين مجيــع يشـمل و ، احلياتيـة القضــايا كافـة مـع يتعامــل   العلمـي   البحـثر  إن  .. 
 . اديةتصجإلا و املعرفية و املهنية اجملاالت

 
 .24ص. 2001 ,التاسعة الطبعة , األكاديمية المكتبة ,ومناهجه العلمي البحث أصول ,بدر أحمد -1

 الصدد ا دار.  واإلداريدة والماليدة االجتصددادية العلدو  فدي العلمددي  البحدث أساسديا  وآخددنو  جمعدة حلمدي حمددا -2

  11  ص, 1999 عما ,  والتوزيع للنشن

  32.ص 1994,  37 العدد,  المعنفة مجلة,  بينو , السلوكية العلو  في العلمي البحث أسس,  عاقل فاخن -3

( أسدددداليبه,أدواتدددده, م هومدددده) العلمددددي البحددددث, الحدددد  عبددددد وكابددددد عددددد  الددددنحم  وعبددددد عتيدددددا  ذوقددددا  - 4
 14ص. 2002,النياض,
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 . 1994,  37 لعددا,  المعنفة مجلة,  العنبي الوط  في العلمي البحث معوقا , محمد ولد محمود سيدي - 5

 ص
 6- Mc Millan ,jand Schumeueher .s. Researh in edueation: aconeeqtual introduotion ,p81995. 

 
 و احلقائق و ، العلمية املالحظة على يعتمد للتفكري، م نظ مر  أسلوبر  هو: العلمي البحث أن   القول   ميكن وأخريا  

ه ، العلمية األساليب و املبادئ وعلى الظواهر، لدراسة البيانات  معارفر  إىل الوصول ادف احلقيقة، كشف إىل لرت شدر
 . عليها والقياس   تعميم ها ميكن جديدة

  : اآليت في تشترك أنها نجد العلمي للبحث السابقة التعاريف ومن
 مستخدمني،  نمتخصصو  باحثون اا يقوم ، المجاالت كافة في المختلفة المشكالت  لحل منظمة ةومحاول قةطري  -

 ، تواجههم اليت واملشكالت الظواهر على والسيطرة تحكملل سعيهم قي ، املناسبة العلمية واألساليب والقواعد العلمي األسلوب
 (1) اجلديدة احلقائق واكتشاف ليةاالد العالقات وحتديد اكتشاف يف و

من خالل اكتشاف ، حقل من حقول املعرفة على  ، مجموعة من النشاطات التي تحاول إضافة معارف أساسية جديدة  -
 (2وموضوعية)باستخدام عمليات وأساليب منهجية  ، حقائق جديدة ذات أمهية

 (3اليت تؤرق البشرية وحتريها ) ، المحاولة الناقدة للتوصل إلى حلول للمشكالت  -
 ، ف من املواقف وحماولة اختبارهاأو جمموعة احلقائق يف موق ، الوسيلة التي يمكننا عن طريقها الوصول إلى الحقيقة -

 (4وهي هدف كل حبث علمي) لتصل إىل النظرية ،، تعميمها و للتأكد من صالحيتها يف مواقف أخرى 
واختيار هذه االفرتاضات ، وبالتايل افرتاض حلول  يهدف إىل حتديد املشكلة وحتليلها إىل عواملها ، ، أسلوب تفكير وجهد -

 (5)أو كال   ءا  لتأكيد فعاليتها أو رفضها جز 
ومعاجلة ، نسان جل حتقيق طموحات اإلأمن  ، يقوم على الربط بني الوسائل والغايات ، نساني منظم وهادفإجهد  -

مشكالته وتلبية حاجاته وإشباعها . ويتضمن جمموعة من األدوات والبيانات واملعلومات املنظمة واهلادفة، ويربط بني 
وبني اخل ة واملمارسة واملشكالت والطموحات اإلنسانية من جهة  ،  من جهةالنظريات واألفكار واإلبداع اإلنساين

 ( 6أخرى)
 (7ومنو املعرفة احلالية والتحقق منها) ، تقصي أو فحص دقيق الكتشاف معلومات أو عالقات جديدة -
 . مادية أو معنوية حقيقة ذات ، قائمة مشكلة حل محاولة أو لحل الباحث به يتقدم علمي نشاط -

 
 
 
 

 
 46 ص .1992. العلمي  البحث.وزمالؤه ذوقان عبيدات - (1)            
 1 ص .2004.وخطواته مفهومه العلمي امي،يوسف،البحثمح -(2)            
 9 ص .1994.يف الرتبية وعلم النفس، العلمي البحث مناهج.  فان دالني ديوليد  -(3)           
 .  15ص  1968مناهج البحث العلمي بدوي عبد الرمحن ،  -(4)            
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 .10 ص. 2008 املكتبية، والثقافة العلمي البحث كتابة يف مبادئ ،كايد، احلق عبد -(5)           
 13.ص 2002العواملة ، نائل أساليب البحث العلمي  -(6)            

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

Roue. 1964.p2          rummel,f 
  ومقارنة ، اءبن   نقد   إلعطاء أو ، اإلنسانية للمعرفة جديدة أمور إضافة جلأ من ، واستقصائه معني  موضوع لفحص أو

 . الناس بني وإذاعتها احلقيقة تقصي ادف سابقة معرفة
 ، للمجهول أفضل تفهم و ، جديدة حقائق كتشافال  هدفي ،  اجملهول إىل املعلوم من منطقي حترك العلمي والبحث

 لتعريف تعليمي نشاط..  العلمي البحثأي  . اجملهول على للتعرف املألوفة والطرق السابقة املعارف لتوظيف أو
 االستدالالت وإجراء ، وتقوميها وتنظيمها البيانات ومجع ، احللول واقرتاح ، الفرضيات وصيانة ، تعريفها وإعادة املسائل

 التوصل جلأ من ، حتسنها ادف،  املعلوماتمن  لكم   جوهرية إضافة وهو ، بعناية واختبارها ، نتائج إىل توصلوال، 
 معارف اكتساب إىل اهلادف املنظم االستقصاءو (.1)التجارب واملقارنات واملشاهدات الدراسات وساعدة ، للحقيقة
 حقائق عن للكشف واهلادف ، الدقيق املنظم االستقصاءو  التحريإي (.2) هلا العلمي االختبار بعد قةثومو  جديدة
 كافةباستخدام  (.3)فعال   هلا املمارس الوضع تعديل أو تطوير جلأ من وذلك ،ا  بعض بعضها مع وعالقاهتا،  األشياء

 ، ومشولية ووضوعية معها والتعامل ـ املعرفة صنوف كافة على احلصول جلأ من ، بدقة واملصممة املنظمة اإلجراءات
 (4). واملمكنة احلالية الكلية البيئية املستجدات مضمون مع يتناسب وا وتطويرها

 ساليباأل تعدد بسبب حمدد، تعريف على الباحثني اتفاق وعدم ، العلمي للبحث التعريفات تعدد من الرغم وعلى     
 ابرز اآليت: هتدف إىل مجيعا   فإهنا ، العلم مفهوم حتديد وعدم، 
 . ( معينا  علميا   منهجا   أو أسلوبا   عا تببإ) لوضع حل أو جمموعة من احللول مةمنظ حماولة  -
 على قدرة أكثر ليكون معارفه، دائرة وتوسيع ، اإلنسان عرفها اليت واملعلومات احلقائق املعارف عن زيادة يهدف -

 . عليها والسيطرة بيئته مع التكيف
  . بالتجربة منها والتأكد فحصها بعد إال يعلنها وال،  إليها يتوصل اليت والعالقات املعارف التحقق من -

 
 العلمي البحث تطور مراحل -اا انيث

 حيصل أن ، البحث يف العلمية الطريقة أو املنهج سبقت اليت املختلفة املصادر طريق عن ، اإلنسان استطاع لقد     
 وتفسري فهم على مقدرته من زادت واليت ة،البسيط اليومية مشكالته حل يف تساعده اليت ، واملعلومات املعرفة على

 مناقشة دون وتقبلها ، له بالنسبة مقنعة املعلومات هذه كانت وقد .حوله من تدور اليت حداثواأل،  األشياءو الظواهر 
 احلقيقة عن بعيدةر  ، األيام هذه العلمي البحث عنه فكشر  ما ضوء يف املعلومات هذه معظمر  نإف ذلك ومع .صحتها
 .وغريها واملشكالت للظواهر صحيحة تفسريات تقدم وال،  العلمية
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  10ص .2008.عبد احلق ، كايد ، مبادئ يف كتابة البحث العلمي والثقافة املكتبية  2
  12-11ص .2005.بوحوش ، عمار وزميله . مناهج البحث العلمي : األسس واألساليب  3
  5ص.2003عبيدات ، حممود وزمالؤه ، منهجية البحث العلمي ،  4
 
 خطوات   ذاهتا حبد عد  ت   ، خمتلفة وأساليب طرقا   اليوم وحىت القدم منذ اإلنسان استخدم ، للمعرفة الوصول سبيل ويف
  اما   منفصلة أهنا يعين ال ذلك نإف ل،عدة مراح إىل اخلطوات هذه بتقسيم قمنا وإذا. العلمي البحث خالهلا من رتطو  
  (2 رقم شكل) ا  بعض بعضها عن

 يبحث أن دون ، الصدفة إىل تواجهه اليت والظواهر احلوادث ينسب اإلنسان كان وفيها ، الصدفة مرحلة  -1
 . واألسباب العلل عن

 يوجهها اليت للمشكلة حال   جيد حىت   بجير   يظل اإلنسان كان وفيها ، اخل ة على واالعتماد التجربة مرحلة  -2
 اليومية حياته يف عليها يعتمد اليت، والتعميمات العامة القواعد بعض نيكو   اإلنسان راح احلل هذا ومن ،

 .البسيطة

 ، القادة وأفعال وأفكار راءآ إىل يستند الباحث كان وفيها ، والتقاليد السلطة على االعتماد مرحلة  -3
 كانت نإو  حىت تقليدية، نظر وجهة تصبح ثيحب القوة من كانت اليت والسياسية، الدينية السلطة وأصحاب

 .خاطئة

،  السائدة التقاليد ويف ، السلطة آراء يف يشك الباحث بدا فيها واحلوار، واجلدل والتأمل التكهن مرحلة  -4
 وظهر مشكالت، من يوجهه ما وحل ، الظواهر وتفسري احلقائق إىل للوصول ، واملنطق اجلدل على ويعتمد

 االستقرائي والتفكري النتائج، إىل املقدمات من االنتقال على يقوم الذي،  القياسي التفكري لةاملرح هذه يف
 .الكلي احلكم إىل اجلزئية الشواهد من ينتقل الذي

 اإلنسانية العلوم باقي إىل انتقلت مث الطبيعية، العلوم يف أوال   شاعت اليت العلمية الطريقة أو املعرفة مرحلة -5
 تنفي أو تؤيد ، نتائج إىل للوصول البيانات ومجع ، التجارب إجراء ويتم الفروض وضعت   فيهاو ،  واالجتماعية
 املوضوعية الفرضيات

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 العلمي البحث مراحل (2) رقم شكل
 

 التجربة و الخبرة مرحلة

 المعرفة مرحلة
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 12_11 ص. 2000 املكتبات، علم يف العلمي البحث خطوات عليان، .رحبي (1)
 :التالية باملراحل تطوره يف مير نسايناإل الفكر أن كونت أوكست ويرى

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

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

 (1)روابط من بينها ما وإدراك ، علمياا  تفسيراا  الظواهر وتفسير الفكري ضجالن مرحلة -3

  اما   منفصلة مراحل ليست ، العلمي البحث أو التفكري اا مر اليت ، املختلفة املراحل أن إىل هنا نشري أن وجيب
 . جملتمعاتا بعض عند احلاضر عصرنا يف حىت ستخدمت   زالت ما أساليب تتضمن وأهنا ،ا  بعض بعضها عن
 العلمي البحث دوافع - اا ثالث

 ، تنفيذه املراد البحث طبيعةمن  أو،  الباحث قبل من كان سواء،  دوافع من ألكثر العلمي البحث إجراء خيضع
 بالبيئة خاصة لظروف  أو بالباحث خاصة لظروف أي،  تنفيذه املراد البحث نتائج من املستفيدة اجلهة أو

 . وطبيعتها الدراسة موضوع
 ، واملكانية الرمانية الظروف حتدده ما هذا.. و  التالية الدوافعهلا  تكون قد العلمية البحوث أن فيه شك ال ومما

 :. وهي  العلمية البحوث فيه يجتر  الذي ، اجملتمع يف القائمة البحتة السياسات وطبيعة
 . تقوم أن احملتمل أو ئمةالقا للمشاكل ، احللول وتقدمي دراسة خالل من اجملتمع تطوير يف الرغبة -1
 جديد هو ما على التعرف أي ، حمددة نتائج إىل املؤدية سباباأل على والتعرف،  اجملهول اكتشاف يف الرغبة -2

 يف التحدي مواجهة وبالتايل ، جديدة علمية وطرق أساليب باستخدام ، للمسائل احللول اكتشاف يف الرغبة -3
 . هلا مبتكرة طرق جيادوإ ، اجملتمع تواجه اليت املشاكل معاجلة

 التنظيم أو اجملتمع أو بالباحث خاصة ألهداف األكادميي أو املعريف املستوى رفع يف الرغبة -4

 ولدراسة ،  قائمة ملشاكل حلول   الكتشاف،  علمية أحباث جراءإل لعملل يف إجياد الظروف املالئمة الرغبة -5
 . منها والتحقق معينة حلول صحة مدى

 . تطبيقها ظروف ويف ، إليها الوصول طرق علمية يف سابقة ودراسة ، حبوث نتائج اختيار أو التشكيل -6

 ا  ما .شخص أو اجملتمع تواجه ، ما ملشكلة مميز حل أو ، إبداع أو عمل جنازإ يف العقلية املتعة - 7     
 العلمي البحث أهداف -اا رابع

  يلي فيما أمهها إمجال وميكن،  منه املستفيدة هةواجل ، البحث إجراء من الغرض حسب خمتلفة أهداف العلمي للبحث
 على والتعرف،  وكشفها عنها التنقيب وحياول ، احلقيقة وراء يسعى العلمي البحث إن: املشكالت حل - أ

 للوصول ، علمي بشكل فهمها بغرض،  حدوثها آلية ودراسة ، أسبااا على والتعرف ، واألحداث الظواهر
 .دروسةامل للمشكلة علمية نتائج إىل
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يف الرتبية وعلم  العلمي البحث توزميله. أساسيا سليمان عودة امحد (1)

 10،ص 2000النفس.
 
 

 االطالع وحب،  الشك أسلوب باستخدام وذلك ، العلوم مستجدات على والتعرف،  اجملهول اكتشاف - ب
 . اجملاالت كافة يف اجملتمع تواجه اليت،  املشكالت معاجلة يف القائمة املعارف على

 ضوابط وفق ، حمددة مشاكل على املتكرر استخدامها خالل من،  احلالية العلمية املعارف وتقومي قييمت  - ت
 .مدروسة وإجراءات

،  أسبااا عن بالبحث ، احلياة يف اجملتمع أو املنشاة أو الفرد تواجه اليت ،  واملستجدات التحديات مواجهة - ث
 بيانات من متاح هو ما وفق هلا املالئمة احللول إجياد وبالتايل ، آثارها وحتديد عالجها طرق على والتعرف

 . وخ ة

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

 :اآليت خالل من يتحقق أن ميكن ، ثانوية أهداف من عنها يتفرع وما األهداف هذه إن
 . وتنظيمها وحتليلها احلالية املعرفة استعراض -1
 .ما حدث أو ظاهره وصف -2

 . معني حدث أو ظاهره لشرح وحتليالت تفسريات وضع -3

 (1) ما مشكلة ملعاجلة جديد منوذج ببناء وذلك ، واالختيار التقييم موضع جديدة علمية معرفة وضع -4
 العلمي البحث خصائص -ساا خام

 ، منه املرجوة هدافاأل تتحقق حىت رهاتوف من البد اليت ، اخلصائص من مرتابطة وجموعة العلمي البحث يتصف
 :بالتايل تلخيصها ميكن اخلصائص هذه ومن
      لموضوعية -1

 من التأكد من خريناآل لباحثنيل وميكن   ، البحث إجراء يف واضح أسلوب بإتباع الباحث التزام اخلاصية هذه وتعين  
 مجيع تكون أن جيب نهأ يعين هذا ، نفسها جالنتائ إىل والتوصل،  نفسه األسلوب اتبعوا لو فيما ، حثبال نتائج

 الدوالر أن  " شخص قال فإذا؛  متحيز شخصي وليس ، موضوعي بشكل تنفيذها مت   قد ، العلمي البحث خطوات
 نمؤسسة "بأ مدير قال إذا أما ، والتأكد لالختيار قابلة موضوعية عبارة فهذه" السورية اللرية مقابل ارتفاعا   حقق قد

 املدير جترد لصعوبة التحقق وصعبة ، موضوعية غري عبارة فهذه" مؤسسة يف العاملني لدى تاما   ظيفيا  و  ىض  ر   هناك
،  االجتماعية للعلوم بالنسبة األمر وهكذا . وارد هنا التحيز احتمال نإف وبالتايل الذاتية، الشخصية العوامل من

 حماولة من بالرغم ، قراراته اختاذ يف الشخصية والعوامل ، البيئة تأثري من در والتجر   صر التخل   الباحث يستطيع ال حيث
 .الشخصي التحيز عن عدا  ب   وبالتايل ، موضوعية أكثر تكون مقاييس ابتكار العلوم هذه
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 1ص-1987-البحث العلمي مفهومة وخطواته–محامي يوسف  -1 -2

 
 

 ةقّ والدّ  االختيارية -3
 إخضاعها يصعب الظواهر بعض فهناك . واألمكنة األوقات كل يف لل هنة قابلة البحث نتائج أن اذا ونعين     

 والنوعية الكم ذلك مجع بضرورة اخلاصية هذه تعين كما. اا املتعلقة املعلومات سرية أو ذلك لصعوبة نظرا  ،  لالختبار
 بطريقة نتائجها وحتليل ، إحصائيا   اختبارها من الباحثني تساعد واليت،  اا يوثق أن ميكن اليت ، الدقيقة املعلومات من

 أن إىل هنا اإلشارة درجتو  ، والنتائج الفرضيات صحة عدم أو صحة مدى من للتأكد وذلك ، ومنطقية علمية
 عند الثقة درجة من تزيد ، صحيحة منهجية بطريقة نتائجها وحتليل ، مجعها يتم اليت والصحيحة الدقيقة املعلومات

 .والسياسية واالجتماعية االقتصادية ساتاملؤس يف ، اإلدارية القرارات اختاذ
 خالل من،  توسيعها على العمل أو الدراسة لتكرار ، نيالباحث أمام واضحا   طريقا   يؤمن السابقتني اخلاصتني توافر إن

 .هةـمشاب بدراسة القيام أو أخرى متغريات إضافة
 المنطقية -3
 وكذلك،  عليها متعارف علمية ومنهجية ، وأصول اعدقو  وفق ، وخطواته مراحله جنازإ يتم العلمي البحث أن أي

 من وخاصة . املتاحة اإلمكانات ووفق ، منطقي بشكل الباحث ميتلكها اليت ، العلمية واملهارات اإلمكانات استخدام
 (1).املماثلة املشاكل على تعميمها وإمكانية،  النتائج على احلصول وطريقة ،  املشاكل ومعاجلة   اختبار   حيث
 التنظيم -4
  ، معينة فئة أو معني   جمتمع يف تعميم ها خالل من ، نتائجها من االستفادة   هو بالبحوث   القيام من هدفر ـال إن  

م ها ونظرا   الطبيعية العلومر  أن   املالحظ ومن ، م شااة حاالت تفسري يف استخدام ها مث   ومن اهتا قياس وسهولة   لتقد    ، متغري 
ها قياس من ن هامي رك   وضع   يف أصبحت   ،  االجتماعية العلوم   به القيامر  تستطيع   وا مقارنة   ، أسهل بشكل   وتعميم ها نتائج 

  وإدراكهم ومعتقداهتم مشاعرهم و  تصر فاهتم يف البشر   تلفوخي ، اإلنسان هو وأحباثرها االجتماعية العلوم حمورر  ألن   ذلكر 
قيقة املعلومات   على احلصول يف صعوبة   إىل يؤد ي مما ، معي نة مشكلة جتاه واجتاهاهتم  هذه أن   إال   ، للقياس القابلة الد 

نها ال يت املقاييس ابتكارر  جاهدة   حتاول   العلومر   الوسائل   تتيح ه مم ا ، د قة أكثرر  بشكل   االجتماعية الظواهر قياس من ميك 
 .حاليا املتوف رة
 واالختصار التبسيط -5

 هــو العلــم جمــال يف التجديـد و االبتكــار   ذ روةر  أن   ، العلمــي البحــث أسـاليب حــول ةاملنشــور  األدبيــات يف ي قـال  
 من أن ه ذلك ، االهتمام موضوع   للظ واهر بالنسبة أمهي ة لألقل   مث   لألهم   املتسلسل   والت نازل   ، املعاجلة يف املنطقي   التبسيط  
 البحث جمال يف اخل اء على حي رت م   الذي األمر ، والتكاليف وقتوال اجلهد من الكثرير  يتطل ب   البحوث   إجراءر  أن   املعروف
 ، البحث ونتائج دق ة على هذا يؤثـ ر   ال حبيث ، واملراحل اإلجراءات يف واالختصار التبسيط إىل احلثيثر  الس عير  العلمي  

ات   على حبثه يف الرتكيزر  الباحث من يتطل ب   وهذا ، وتركرارها تعميمها وإمكانية  البحث اشتمالر  ألن   ، حمدودة متغري 
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ات من العديد على قة الت عم ق درجة من ت ضع ف   قد ، املتغري   يلجأ األسباب هلذه ؛ البحث موضوع للظاهرة والتغطية والد 
 .املوضوعي ة األهدافر  حيق ق   ووا ، الدراسة موضوع باملشكلة وارتباطا   أثريا  ت العوامل أكثر   حتديد إىل الباحثونر 
 
 303-301ص -1996-املكتبة ومهارات استخدامها -شري عمرمه -1

 
 التنبؤ -6

دة ظروفر  توفرت إذا  معينة ظاهرة بوقوع الت نب ؤ بإمكانية ، التعميم على لقدرهتا نظرا   ، الطبيعية العلوم  تاز د   ، حم 
 الطقس كحالة ، الطبيعية لظواهرا من العديد حبدوث للغاية دقيق بشكل   الت نب ؤ العلوم هذه بإمكان أصبح فقد وبالتايل

 . مقبلة عديدة أليام
 أن   إىل يعـود والس ـبب ، الطبيعيـة العلوم دق ة بنفس يكون ال ظواهر ها حبدوث الت نب ؤ فإن   االجتماعية العلوم أما
ات دقيق وبشكل   الت نب ؤ يستطيع ال الباحثر    ، اخلارجيةو  الداخلية ملالعوا من بالعديد وتأث رها لتباي نها ، املختلفة باملتغري 

 . االجتماعية العلوم يف البحث جماالت   يف وضبط ها حتديد ها  يصعب اليتو 
 العلمية األمانة -7

 مدى حتديد يف وذلك ، وعلميته البحث تأصيل يف األساسية األمور من ، العلمي البحث يف العلمية األمانة تعت        
 :مها أساسني أمرين على العلمية األمانة ترتكز فهنا،  تطورها إمكانية ومدى ، العلمية اخل ات من ستفادةاال

 . البحث خطوات وبناء ، أفكاره دعم يف الباحث منها استفاد اليت املصادر أو املصدر إىل اإلشارةأ . 
  . حبثه جنازإ يف الباحث منها استفاد اليت ، واألفكار اآلراء دقة على التأكيد ب .

 العلمي لبحثا ميادين -اا دسسا
 يقتصر   ال العلمي   فالبحث   ، ميادينها خمتلف ويف ، مجيعها احلياة مشكالت   لتشملر  تت سع   العلمي البحث   ميادينر  ن  إ

 اإلنسـانية الظـواهر أو ، السـيكولوجية و االجتماعيـة الظـواهر   دراسـةر  يشـمل   بـل ، فقـط الطبيعيـة الظـواهر دراسـة علـى
 ميـدانر  هـي الظـواهر هـذه.  االقتصـادية و الرتبويـة و النفسـية و االجتماعيـة يـاةاحل جماالت خمتلف يف املتعلقة
 الظواهر لدراسة مفيدر  منهجر  ، العلمي البحث منهج أو البحث   أسلوبر  وإن   ،  اما   الطبيعية كالظواهر العلمي للبحث
  دراستها يف العلمي املنهج استخدام ميكن فال سانيةاإلن العلوم أما ، الكيميائية و البيولوجية و الفيزيائية:  املادية الطبيعية
 العلوم انفصلت حيث ، عشر التاسع و عشر الثامن و عشر السابع القرن يف شائعة   كانت األفكار هذه مثلر  إن  .     

 هناية حىت بالفلسفة مرتبطة   اإلنسانية العلوم بقيت بينما ، العلمي املنهج الستخدامها نتيجة   ، الفلسفة عن الطبيعية
 عن 1979 سنة فونت وليم أعلن حني ظهرر  قد احلاسمر  الت حو لر  أن   العلم تاريخ   ي وض ح   ذلك ومع ،عشر التاسع القرن
 انتشـرر  ذلـك وبعـد ، املختـ  إىل الـن فس علـم   دخـل بـذلك و ، السـيكولوجية الظـواهر لدراسـة علمـي خمت  أو ل   إنشاء

ل ـفر  نفس ـرر  أن ميكن   هنا ومن.  اإلنسانية الظواهر فخمتل دراسة   حبث   كأسلوب   الت جريب    اإلنسـانية العلـوم ظهـور   ختر
 ميكـن هـل ولكـن  .  فقـط الطبيعيـة بـالعلوم وم نحصـرا   خاص ـا   كان ا لذي ، العلمي   املنهج استخدام عن لتأخ ر ها نتيجة  

  ؟ اإلنسانية العلوم على العلمي   املنهج تطبيق يف االستمرار  
،  الطبيعية الظواهر عن ختتلف   اليت ، اإلنسانية الظاهرة جمال يف العلمي   البحث بصعوبة   االعرتاف مع.  طبعا   اجلواب
 :(1) التالية اجملاالت يف وذلك
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 أن   نـرى بينمـا ، للدراسـة وإخضـاعها حصـر ها و حتديـد ها مـن الباحـثر  نمي رك ـ ممـ ا ، نسـبيا   ثابتـةر  الطبيعية   الظواهر   .1
ةر  ظـواهر   كل هـا والقـيم واالجتاهـات فالعادات  .  الطبيعية الظواهر من الس ريع للتغري   عرضةر  اعيةر االجتم الظ واهرر   ، متغـري 
 . زمان إىل زمان ومن ، مكان إىل مكان من ختتلف

 
 .ذكره سابق مرجع (,أساليبه,أدواته, مفهومه)  العلمي البحث,وآخرون عبيدات ذوقان -1

 أن   كمـا ، واألدوات األجهـزة باسـتخدام ماديـا   قياس ها و مالحظت ها ميكن   ، يطةبس ظاهرةر  الطبيعية الظواهرر  إن   .2
 فظـاهرة   ، عليهـا املـؤث رة العوامـل وتثبيت   حصر ها وميكن   ، حمدودة و بسيطةر  عالقاتر  بغري ها الطبيعية   الظاهرة   عالقات  

دة عوامل   وهي ، والتبخ ر بالر ياح عالقاهتا خالل من فهم ها ميكن املطر   نزول   د   االجتماعيةر  الظ اهرةر  أن   نرى بينما ،  حم 
 العلمي   الباحث   موقفر  إن    . حتديد ها و حصر ها يصع ب   اليت املعنوية العوامل من كبرية وجموعة رثوتتأ ، تعقيدا   أكثرر 
 ، انفعالية أو عاطفية عالقاتر  نهاوبي بينه ليس ، جامدة ظواهرر  مع يتعامل   ألن ه ، موضوعي   موقفر  الطبيعية الظاهرة   أمامر 

 ألن حيتـاج ال ، املعـادن   مـع يتعامـل   ال ذي والباحث   ، آخر دون لنجم   ز  يتحيـ   ال األجرام   حركةر  يراقب   الذي فالباحث
ـــا.  فعـــال   موجـــودة   اخلصـــائص   هــذه تكـــون أن دون ، مـــا معـــدن يف جي ـــدة   خصـــائصر  يصــنعر   الظـــواهر يف الباحـــث   أم 

 .. الظاهرة هذه يف مشرت كر  طررفر  نسأناإ كونه حب  كم   فهو ، اإلنسانية و االجتماعية
 اإلنسـاين اجملـال يف الباحـث   يكـونر  أن الص ـعب   فمـن ، الت ـدخ ل يف وأفكـاره وميولـ ه أهوائـه أمـامر  الفرصةر  يعطي مم ا .3

ايدا   موضوعيا    . اما   حم 

عر  أن الطبيعية الظ واهر جمال يف الباحث   يستطيع   .4 ض   الفيزيائي   يستطيع   حيث ، الت جريب ويكر رر  للتجريب الظ واهرر  خي 
در  يقيسر  أن مثال    ال فإن ه ، االجتماعية   الظ واهر جمال يف الباحث   أم ا ، نتائجه من ليتأك در  الت جربةر  يكر رر  مث   ، احلديد    ررد 

عر  أن يستطيع ض  ع ه   فليس ، للتجربة الظواهرر  هذه خي   إخضاعره   وال ، عليه ذلك تأثرير  لريى الط عام من طفل   حرمانر  بو س 
 جمال يف العلمي البحثر  ت عيق ال الص عوبات   هذه وجودر  إن   . اا التفريط   جيوز ال وأخالقية إنسانية   لعواملر  التجريب إىل

 وعي إىل حيتاج ، اإلنسانية العلوم جمال يف العلمي   الباحثر  أن   إىل تشري   الصعوبات   هذه ألن   ، السلوكية والعلوم الظ واهر
 أسلوبر  أن   مراعاة مع ، اإلنسانية الظ واهر لدراسة الوحيد   نهج  امل هو العلمي   املنهجر  وأن   ، أكثر د  ر  جت و أكثر ودق ة أكثرر 

دث   اليت احلاالت بعض يف ، تطبيق ه ميكن   ال قد الت جريب   ضع   الذي اإلنسان على ضررا   حت   . للت جربة خير
 العلمي البحث أنواع -اا سابع
 ما منها نذكر معيار من أكثر   يوجد حيث لذلك مدر اعت   ذيال   املعيارر  در د  حت   أن جيب العلمي البحث نوع لتحديد       
 : يلي
 ي  العلم البحث من اهلدف حسب -1
  العلمي البحث ودوافع بيعةحسب ط -2

 البحث منهجحسب  -3

 البحث تصميم حسب - 4
 . السابقة املعايري من معيار كل وفق ، العلمي البحث أنواع عن وجزم شرح يلي وفيما

 (1) العلمي البحث من الهدف حسب -1
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بغض ، وحماولة تعميم نتائجها ،  املفاهيم النظرية للحقيقة وتطوير   ل  وص  هدفه الت  : البحث األساسي //النظري// -
 قبل من إجراؤه مت امم   ، واالفرتاضات باملفاهيم ا  لم  م   نيكو  أن الباحث على وجيب . ونتائجه البحث فوائد عن النظر

   . املشكلة حول املعرفة إىل للوصول ، اآلخرين

 45ص -2000-أساليب البحث العلمي –النبهان موسى  -1
 املنشاة أو اجملتمع لدى ، قائمة مشكالت معاجلة يف،  حمددة مشكالت حل نتائج تطبيق هدفه :التطبيقي البحث -
 كلا املش نتائج حلول مع ومقارنتها ،  القائمة للمشكلة والدوافع الظروف..  االعتبار بعني األخذ وجيب . فردال أو

 .سابقا   املدروسة

 العلمي البحث ودوافع طبيعة حسب -2
 بتطبيق األخذ دون،  النظرية املعرفة على احلصول جلأ من األوىل بالدرجة ىر جت   حبوث: األساسية البحوث -

 يف جديدة معارف إضافة أو فعال   املوجودة املعارف تطوير هو دافعه أن يأ . إليها توصلت اليت التوصياتو  النتائج
 .املعرفة جماالت

 خالل من ، العلمي الواقع حتسني ادف ، املشكالت حل يف اجلديدة املعرفة بتطبيق تم  هت : التطبيقية البحوث -
 ا  ،أساس البحوث هذه نتائج ولتكون ، معينة مواقف يف اسيةاألس البحوث إليها توصلت اليت نتائجال اختيار

 وهنا     .. التطبيقية البحوث خالل من املعرفة تطوير يعين مما . صحتها عدم أو صحة على مؤشرات تقدميل
 . اآلخر على يعتمد امنهم كل نأل،  والتطبيقية األساسية البحوث بني الفصل يصعب

 املوضوعية ألهدافها حتقيقها درجة حتديد ادف .وقيمتها ما ممارسة أمهية ربتقدي عّنت   :التقديمية البحوث -

 البحث منهج حسب -3
 عينة على قب  طر ت   ، كمية قياس   أدوات استخدام خالل من ، البيانات جبمع يهتم الذي البحث هو :الكمي البحث -
 ضوء  على ، معينة نتائج إىل للوصول حتليليةو  إحصائية أساليب باستخدام املعاجلة تتم حيث،  األصلي للمجتمع لةممث  

 . مسبقا   وضعها مت وأسئلة فرضيات
 ، للبيانات ا  مباشر  باعتبارها مصدرا   ،، حمددة ظروف يف ظاهرة دراسة على يعتمد الذي البحث هو :النوعي لبحثا -

 عملية ثناءأ وضعها يتم بل ، مسبقة أسئلة أو فرضيات وضعال لو  ، املشكلة لتحديد تاجحيال البحوث من النوع وهذا
 . املقدمة البيانات بتغري النتائج تتغري وقد ، البيانات مجع

 البحث تصميم حسب_  4 
 ة :ثالث أنواع إىل بدورها م  قسر ت   التجريبية غير البحوث -

 وحتديد ، فهمها بقصد  سابقةال واملواقف ، األحداث دراسة على التارخيي الباحث يقوم : التاريخي البحث -أ     
 ، ما لةأوس اخلاصة البيانات مجع على يقوم ، التارخيي البحث أن أي . ومنهجية علمية أسس وفق وتفسريها  ، أسبااا

 املصادر طبيعة بسبب،  جزئية معرفة   البحوث هذه عن الناجتة املعرفة وتعت ؛  وموثقة  موثوقة مصادر عدة خالل من
  . أحيانا   فيها الذايت العامل وتدخل ، عليها تعتمد اليت
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 صفهاو و ،  الواقع يف عليها هي كما املواقف أو،  واألحداث الظواهر دراسة على يقوم :الوصفي البحث_  ب     
 إن.   املوقـف أو احلـدث أو الظـاهرة عـن الكمـي التعبـري أو،  خصـائص عـن النوعي التعبري خالل من ، دقيقا   وصفا  

  ، احلدث أو ةالظاهر  عليه بّنت   نأ ينبغي ، ما بتقرير    هتمـت بل ، التشخيص أو الوصف دعن تقف ال الوصفية البحوث
ها حلدوث ، األزمة وأساليب   خلطوات   اقرتاح   وبالتايل . الدراسة من ستخلصة  م   م  ير ق   أو ملعايرير  ا  وفق ، باملستقبل املوقف أو

م ه .   أو عدر
 ل  ومعد   ، دة  حمد   مواقفر  أو حداث  أ أو ظواهرر  على احلاصلة تالتغريا دراسة على يقوم : التطوري البحث -ج      

 قيام..  ذلك مثال؛  للتغري   الضابطة العوامل لتحديد وذلك ، دةد  حم   وظروف فرتة ضمن ه ،في ةاملؤثر  والعوامل ، التغري  
 .تصاديةاالق الوحدة أداء على ذلك ثرأو  ، البشرية واردامل تأهيل جمال يف اإلنفاق بدراسة الباحث

 (1) إىل بدورها تقسم ةالتجريبي البحوث -
 ثرأ حتديد بقصد،  ومتغرياهتا ةالظاهر  دراسة يف ، العلمية التجربة استخدام على م: يقو التجريبي البحث -أ

 جتربة إجراء ظروف يف متحك  ال ادف ، األخرى املتغريات ومع،  الظاهرة مع عالقة وحتديد ، فيها متغري    كل  
 ، ذلك عن الناجتة التغريات حتديد إىل د  عمر ير  ، التجريبية البحوث يف الباحث إن. حمددة فروضن ضم ، معينة
 السببية العالقة شف  تر كت   هنا ومن . الواقعة أو ةالظاهر  هذه حدوث على،  التغريات هذه ثرأ مدى وقياس

 يف األسـاس أهنـا يف ، البحـوث هـذه أمهيـة وتكمـن .منها كل ثرأ وحتديد ة ،الظاهر  يف ةاملؤثر  املتغريات بني
 البحوث   عد  ت   اوبذ،  ما واقعة أو ةظاهر  إحداث يف ، ما متغري استخدام يف احلاصلة فائدةال مدى على احلكم

 ذلك مثال . مستقل خراآلو  تابع حدمهاأ .. ينتغري  م بني األثرر  د  د  حت   اليت،  العلمية البحوث أدق من التجريبية
 خيت    الذيو  ، البحوث يف الوحيد النوعر  هذا األثر   عت ي   وبالتايل . اإلدارية لقراراتوا املعلومات خصائص ..

د و  ، الفروض  .والنتيجة السبب بني العالقةحيد 
 ، للعمليات عملية دراسة على يقوم ي، أ مباشرة امليدانية املشكالت حل على يقوم : اإلجرائي البحث_ ب

 أكثر جديدة طرق واكتشاف ، فاعليتها زيادة هدفـب ، ميدانيا   ستخدمةامل واملمارسات واإلجراءات والطرق
 :يتباآل البحث هذا يتميز لذلك واستنادا   .  امليداين لعملل مالئمة  

 مباشرة بالباحث احلدث أو الظاهرة ارتباط -1

 حمددة ظروف يف حداثأ أو ظواهر معاجلة -2

 ذاته حبد احلدث أو ةللظاهر  حل عن يبحث -3

 أخرى حداثأ أو ظواهر على هاتعميم   ميكن ال ستخلصةامل احللول  -4  
 
 وعليه ، معينة إنتاج صالة يف،  املعني   اإلنتاج زيادة مثل ، دحمد   مكان يف قائمة   مشاكلر  حل   على ز  ترك   البحوث هذه إن
 .ا هل الالزمة احللول وإجياد،  أسبااا وحتديد الختبارها،  الفرضيات ويضع البيانات   جيمع اإلنتاج مديرر  نإف

 بينها الفصل  ،  وكان الصعوبة من نهأ جند،  منها لكل املتبعة واملعايري ، العلمية للبحوث تصنيفات من سبق ملا استنادا  
 ، التطبيقية والبحوث النظرية البحوثيف  وخاصة ، بينها فيما التكاملية الطبيعة بسبب وذلك،  االجتماعية العلوم يف

،  الغالب يف التطبيقية البحوث نإ حيث،  مكانية أو زمانية كانت سواء،  الذاتية العوامل اءإقص أو عزل قدرة وعدم
 خرآب أو بشكل تستفيد .. النظرية والبحوثهذا  .  املنشودة املختلفة األدبيات من ة  ستمد  م   ، نظرية   فرضيات   تعتمد
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وبالتايل ميكن  الواقع مع لتكيفها ، النظرية املبادئو  األسس وتقومي تقييم خالل من وذلك ، التطبيقية البحوث نتائج من
 .إمجال أنواع البحوث العلمية يف الشكل التايل
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 أنواع البحوث العلمية
 
 البحوث حسب مناهج وأساليب البحث  -2البحوث حسب طبيعتها ودوافعها                                   -1

 حبوث تارخيية -            حبوث أساسية -                  
 حبوث وصفية -            حبوث تطبيقية -                 

 حبوث جتريبية -            
 العلمي البحث خطوات -اا ثامن
 بعضها مع وتكاملها،  وتداخلها الرتباطها وذلك ، العلمي البحث خطوات وترتيب حتديد يف نو الباحث اختلف لقد
 : يتاآل تشمل اهنأ على ، أكادمييا   دراستها ادف عاما   اتفاقا   هناك أن إال ، قوية بدرجةا  بعض

 . وحتديدها باملشكلة الشعور -1
 . واحملددات وامل رات واألمهية ، األهداف ذلك يف وا،  املشكلة أبعاد حتديد -2

 وعملية علمية ة ،ومركز  سابقة دراسات من،  باملشكلة املتعلقة واملعلومات اتالبيان مصادر حتديد  -3
 . بذلك متخصصة

،  اا املتعلقة البيانات ومعاجلة مجع وكيفية ، املطروحة املشكلة حل يف ، املناسبة املنهجية أو الطرق حتديد -4
 . اسةالدر  وجمتمع البحث عينة حتديدو  ، ذلكل املتبعة سائلالو و  دواتاأل وكذلك

 صياغتها مث ومن ، املناسب باألسلوب ملعاجلتها،  وعلمية موضوعية معايري وفق ، وتصنيفها البيانات مجع -5
 . النتائج استخالص وبالتايل ، والتحليل للفهم قابلة منها جيعل بأسلوب

 موثقة بأدلة دة  ؤي  م  ،  املدروسة باملشكلة املتعلقة واملعلومات،  البيانات معاجلة خالل من النتائج حتديد -6
 . لالختبار وقابلة

 والنتائج،  املشكلة معاجلة يف الباحث جتربة من املستمدة ، واخلاصة العامة التوصيات من جمموعة اقرتاح -7
 . السليم احلل إىل لوصولل ، علمي بشكل املعاجلة الستكمال،  إليها توصل اليت

 والغم بسر ل  ال حتتمل ال ، واضحة علمية وقواعد أسس وفق ، سليمة علمية بلغة تهوكتاب البحث صياغة -8
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 خطوات البحث العلمي( 3الشكل )                         

 العلمي بالبحث المؤثر العوامل -اا تاسع

 البحث عنوان تحديد

 أهميته تحديد

 هدافاأل تحديد

 البحث حدود

 

 السابقة الدراسات

 البحث فرضيات

 والمعلومات البيانات مصادر وجمع تحديد

 والمعلومات البيانات معالجة طرق تحديد

 تحديد

 منهج

 البحث

 تحديد

 أدوات

 البحث

 النتائج تحديد

 التوصيات تحديد

 

 وكتابته البحث صياغة

 البحث مشكلة       
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 بني يربط الذي الطريق   املنهجية بارواعت ، والواقع النظرية عن وب عدها ق ربـهال ، االجتماعية العلوم خلصوصية نظرا  
 البحوث جمال يف العلمي البحث يف املؤثرةر  العواملر  حنصرر  أن لنا ميكن ، والعلماء   الباحثنير  وتصو ر   ، الواقع مشاكل

 : التالية بالتساؤالت االجتماعية

 النظرية)  اجملتمعات و رلتط منطقية كنتيجة   ، االجتماعية النظريات يف واسع نطاق على امل عرم مر   التشكيك -
 ( . املاركسية

د -  خمتلف يف مسؤولياهتا لتتحم   أخذت ، املنظمات و الدول من الكثري ألن   ، االجتماعية الدراسات مصادر تعد 
 . السيادة عناصر من عنصرا   اعت  ر  حىت العلمي، البحث جماالت

 من تفرض ه وما ، وتغطيتها  االجتماعية ألوضاعا حتليل حماولة يف ، واسع بشكل اجلماهريية اإلعالم أجهزة دخول -
 . التشويش أو التمس ك أو التشب ث أو الر فض صيغةر  ت ضفي،  وشعارات ورموز تصو رات

 وذاك ، نسبية بصفة إال تصديق   و تسليم   حمل   ك  ت مل اليت املنهجيات حول ، أنفسهم الباحثني بني اجلاري اجلدل -
 النقابات و احلكومية اجلهات إىل اجلامعات حي ز من هاإخراج  و  مث   ، االجتماعية العلوم يف الكبري التوس ع بسبب

 امليدانية املشاكل من العديد وتطرح ، والت وج ه البحث يف املسؤولية من بشيء تضطلع أصبحت واليت ، اخل..
 . املعينة

 اجتماعية   سياسات   سرن   إىل ف  تـ ورظ   وثر البح جتعل ، هاـل املطو عة املنهجيات و االجتماعية البحوث أهدافر  إن       
دة  القرار، أصحاب أو اإلدارةر  د  تـ زرو   أصبحت ، الصورة تلك يف البحوث منها تنطلق اليت الفرضيات   ألن   وذلك ،  حمد 

دةاحمل األهداف بني م ثمر   تناغم عن البحث إىل املنهجيات فيه آلت مم ا ، أمهي ة   أقل   النظرية   االعتبارات   إذ    وقدرة   ، د 
اذ ها الواجب   للقرارات وترصرو ر   ، تقب لها على الواقع  . وسياسية وثقافية أدبية و مادية جمامالت إىل بالبحث أرد ى مم ا ، اخت 

رفة   و صناعة   إىل ، ما مشكلة لفهم املبتكرة الوسائل طرور من املنهجيات   نقلر  إن    دعا..  والتكرارر  اآلليةر  ت كرر س   ح 
 :  إىل تصنيفها إىل

   فهمملواصلة  ، متواصال   ابتكارا   أو مستمرا   خرلقا   املنهجيات من جيعلون الذين ، األكادمييني للباحثني ي وكرل   صنف 
 . العلمي التقدم يرتكز هؤالء وعلى ، املطروحة القضايا

   (1) صف و جمر د إىل هنا املنهجي ة تتقل ص لذا ، واملألوفة النامجة املنهجيات   خيتار صنف. 

مر  ملا واستنادا    :  التالية النقاط في االجتماعية العلوم في البحث مشكالت حصرُ  ميكن   تقد 

 .  االجتماعية العلوم يف واملصطلحات املفاهيم دق ة عدم -1
ايت للتفسري االجتماعية احلقائق خضوع -2  .  الذ 
 .  السلوكية و االجتماعية املواقف يف التحك م صعوبة -3
 . م عري نني مكان   و بزمان   االجتماعية الظ واهر و التجارب ارتباط -4
 .  والسلوكية االجتماعية الدراسات يف واملوضوعية الذاتية -5
 يف عليها التغل ب   ن  كمي املشاكل وهذه ، والنوعية الكمية القياس قبطر  والسلوكية االجتماعية الدراسات عالقة -6

  :(1) اآليت يف وتتمث ل   منهجية قضايا منها تتفر غ ، عامة سياسة وضع
 هلا البحث طرق وتطويع األهداف وحتديد املواضيع اختيار  . 
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 معهم يتعامل الذين واألفراد واجملموع البحث ووضوع الباحث عالقة  . 
 القرار بأصحاب الباحث عالقة . 
 متناسقة منظومة يف إدراجها وضرورة ، بعضا   يبعضها البحوث عالقة  . 

 مكتب      ,واإلداري     المحاس   بي  البح    وث ف   ي العلم   ي البح    ث من   اه  ,دعي   ه ه    اد  – الغن   ا  ابرص    -1
 .53ص ,1992 سعيد بور الحديث , الجالء

 نصيب ها ليزداد ، بعضا   بعضها من ولتستفيد ، البحوث تكامل لتحقيق ، خمتلفة ميدانية منهجيات تروخ ي 
ق ة من  .  الد 

مرهاوتق االجتماعية العلوم جناحر  إن    ، وموضوعية   د ق ة   أكثرر  أضحت حيث ، املستخدمة املنهجيات إىل يرجع ، د 
 .األمور حتليل يف براعة   و سيطرة   أكثرر  الباحثون أضحى وبالتايل

 العلمي البحث في البشري العنصر دور -عاشرا 
 يقوم   الذي.. هو  احلقيقة يف اإلنسانر  أن   ذلك ، ومراحله العلمي البحث وأساسر  حمورر  البشري   العنصر   ميث ل  
عرها ترمجررها اليت الن تائج إىل وصوال   ، العلمي البحث مراحل خمتلف وتوجيه وتنظيم بتخطيط  ومنطقية علمية بصورة ووضر

 ، البحث عملية إجناز على تساعد ه اليت الص فات من جمموعةر  الباحث يف تتوفـ رر  أن البد   لذا القرار، متخذ أمام
 : يلي ما نذكر   الصفات هذه ومن موضوعية نتائجر  إىل والوصول

 طالت   لو حىت   ، واالستمرارية بالص   يتحل ى وأن ، بدأه الذي العمل متابعة على القدرة   للباحث تتوفـ رر  أن حيب .1
زمة الزمنية الفرتة    . لذلك الال 
 صياغة ، العي نة اختيار ، رةاالستما تصميم كيفية - الل غة مثل للبحث الال زمة األساسية املهارات   توف ر .2
 .  وحتليلها املعلومات مجع ، اهلدف حتديد ، الفروض

 

 . املشكلة أو البحث هذا تناولت اليت واألدبيات ، النظرية واألرضية البحث موضوع حولر  الالزمةر  املعرفةر  ميتلكر  أن .3

م عملية يف ، املشاركة يف رغبةر  الباحث لدى تتوفـ رر  أن .4  القو ةر   نح ه واليت ، احلقيقية اكتشاف يفو  ، البشري التقد 
ي على  . املكتسبة واملصاحل عليها امل تعاررف   األمور   حتد 

 لآلخـــرين احلكــم وتــر ك   ، أعمــال مــن أجنــزره وــا االفتخــار عــن يبتعــد   حبيــث ، متواضــعا   الباحــث   يكــونر  أن حيــب .5
 . والص دق واألمانة ملسئوليةوا ، اآلخرين بإجناز اعرتاف ه ضرورة إىل باإلضافة ، املتخصصني

 . ومناقشتها النتائج عرض ويف البحث تصميم يف واحلياد املوضوعية .6

ل ي .7 ايت الن قد بروح الباحث حتر  باجلرأة الت حل ي..  الباحث من يتطل ب اآلخرين نقدر  إن  .  زمالئه من اآلخرين ونقد   الذ 
 ! الواقع مع متوافقة غرير  الغالب   يف أصبحت اليت رالن ظ و جهات   لت حدي ، بالنفس والثقة والعلمية األدبية

 علــى القـدرةر  منــه يتطل ـب   وهـذا ، األحبــاث إجنـاز يف واملشــاركة ، اجلرمـاعي   العمـل يف الرغبــة   الباحـث يف تتـوفـ رر  أن .8
 . الشخصية الن زوات عن واالبتعاد ، البحث فريق مع واالنسجام الت كي ف

 

 العلمي البحث مستلزمات -عشر إحدى
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ه البحث لطبيعة وفقا   العلمي   البحث   م ستلزمات   تتنو ع    البحوث أنواع كافة بني مشرتكة قواسمر  مثةر  أن   إال ، نفس 
 : التايل نذكر املستلزمات هذه ومن ، ق دما   العلمي البحث لدفع تواف ر ها من البد  و  ، العلمية

 . 24ص.  2003  ,   في البحوث االجتماعي طرق القياس الكمي  والنوعي , بوحديب  الوهاب عبد - 1   

 حلـل   ، ومـنهج   وطريقة   كأسلوب   ، به اإلميان إىل أوال   العلمي البحث حيتاج:  العلمي البحث بأهمية اإليمان .1
 علـى القـدرة   بيـدهم ممـن وخاص ة ، نتائجه تقب ل مث   ومن ، واجملتمع واألفراد املؤسسات أمام املطروحة املشكالت

 أمكنر  ، العلمي بالبحث املؤمنني دائرة   ات سعت وكل ما ، العملي   بالبحث املتعل قة واإلجراءات ، ياالقضا تسهيل
م إحراز مث   ومن ، وتنو عها حبوثه يف الت وس ع    .والتطو ر التقد 

 ، فر كل ـم   عمـلر  ألنـ ه ، فيـه واحملوريـة األساسـية املشـكالت مـن ت عتـ    العلمـي البحـث  ويـل   عمليـةر  إن  :  لتمويـلا .2
 تكـون   ال قد األحباث بعض نتائجر  أن   وخاصة ، البحث فريق أو للباحث تتوف ر ال قد ، طائلة أموال إىل وحيتاج  

والرات ماليني   سنويا   ي نفرق  :  املثال سبيل فعلى.  اقتصاديا   املردود مضمونة  وحىت واإليدز، السرطان أحباث على الد 
ا ، إجيابية ئجر نتا عن البحوث هذه ت ثم ر   مل اآلن ول   تساهمر  أن حيب لذلك ، سنوات العمل هذا يستغرق ورو   الد 

 كاف ة يف معمولر  هو كما ، األحباث  ويل عملية يف ، والسياسية واالجتماعية واالقتصادية العلمية واملؤس سات  
ول دة   النسبة   تكونر  بأن اليونسكو منظ مة أوصت   وقد ، املتقدمة الد   مـن األقـل علـى% 1 لعلمـيا للبحـث احملد 
 . للبلد القومي الدخل

 

 اإلنسان   فلوال ، العلمي البحث عناصر أهم من امل ؤه ل   البشري   والعنصر   العلماء   إعداد  :  المؤّهل البشري العنصر .3
 الط لبة   رصد   يتم   حيث ، األوىل الدراسية املراحل من عادة   البشري   الكادر   إعداد   ويبدأ ، العلمي البحث   كان ملا

م وتوجيـــه لر عـــايتهم ، والنـــابغني املتفـــوقني ل ها علـــى والعمـــل ومهــــاراهتم قـــدراهت   كافــــة تـــوف ر إىل باإلضـــافة ، صـــق 
 ( . معنوية ، مادية ، بشرية)  للباحث الالزمة االحتياجات  

 

 ال ـيت ، احلر يـة مـن سـعوا منـا  يف إال يـتم   أن ميكـن   ال آخـر، إبـداع   أي   شـأن   شـأن ه العلمي البحث: الحر المناخ .4
 االجتماعية والعلوم التطبيقية العلوم بني ، العلمي   البحث يف منيـ زر  ال أن جيب   وهنا ، وفعال   قوال   بالت عبري   تسمح  

ا ، العلمي   للبحث م عادية عادة   تكون   ق وى فثم ةر  ، واإلنسانية  اليت والقوى وتأثري، ونفوذ   قو ة   صاحبةر  تكون ورو 
 يف ، البحث نتائج من ختشى قوى أو ، البحوث هذه من متضر رة ق وى إم ا هي ، العلمي   البحث ضد   دة  عا تقف  

ا هتدمر  أن  . عليها اعتادت اليت وأفكاررها قناعاهت 

 
ز املكان:  مثل أخرى م ستلزمات   إىل حيتاج   العلمي فالبحث ، سبق ما إىل باإلضافة:  أخرى مستلزمات .5  امل جه 

 الرافدر  تـ عرد   اليت والشركات ، املتخص صة واملعاهد ، للبحث الرافد واجلامعات ، املتخص صة واهليئات ، ومستلزماته
 . العلمية للبحوث األساسي املادي  

 العربي الوطن في العلمي البحث واقع -عشر اثنا
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 املستقبل من واخلوف بالقلق اساإلحس يتجاوزر  أن يستطيع   ال ، العريب الوطن يف العلمي البحث ملسرية   املتتب عر  إن  
ول تسابق من يرى ملا وذلك ،  ، الكون أسرار من العديد عن للكشف،  واستخدامها التكنولوجيا حنو،  الصناعية الد 

 : التالية النقاط نستعرض ذلك ضوء ويف ، والقضايا املشكالت من العديد حلل   وتسخريها

 مليون 25 إىل 1980 عام دوالر مليار 18 من العربية الدول مجيع يف التعليم على العام اإلنفاق ارتفاع -1
 مـن% 7.6 التعليم على اإلنفاق نسبة وبلغت ، التسعينات يف احلجم هلذا مقاربا   واستمراره ، 1990 عام دوالر
 النسبة هذه وتعت  ، 1993 عام% 5.3 إىل مث   1991 عام% 5.5 إىل واخنفضت ،1990 عام القومي الناتج
 الثاين ويف% 55    األول يف بلغت حيث ، النامية الدول يف مستواها عن ومرتفعة الصناعية، الدول يف ثيالهتامل مقاربة  
 خاصـة األخـرى اإلنفـاق أوجـه مـع العربيـة الـدول يف التعلـيم علـى العـام اإلنفاق نسبة   مقارنةر  فإن   ذلك ومع% 4.1

 من% 0.3 حوايل العربية الدول يف وسطيا   بلغ فقد العلمي البحث على اإلنفاق أما ، منخفضة   جندها منها العسكرية
 على اإلنفاق لر معد   فإن   املثال سبيل وعلى.    املتقدمة الصناعية للدول% 2.5 حبوايل مقارنا   اإلمجايل القومي الناتج

 كمتوسط اميةالن الدول ويف 2.22 فرنسا ويف القومي، الدخل   من 2.62 بلغ املتحدة الواليات يف العلمي البحث
 يف والتنمية البحوث نشاطات على لننفاق النسيب الضعف   ذلك من وي الحرظ(  1)  التسعينات عقد يف% 0.45
 . العربية الدول

 يشك ل مما ، النامية الدول مكتبات أغلب يف والتبويب األرشفة وضعف ، العلمية واملراجع املعرفة مصادر   قل ة -2
ريها اليت واألحباث الدراسات نتائج إىل حيتاج   فالباحثر  امل مي ز، البحث يف راالستمرا أما رئيسية   عقبة    املتخص صون جي 

 .  املعريف   حقله يف
 العريب اجملتمع أفراد من كبرية لنسبة   ، للتفكري وسيلة   األسطورة   مازالت:  واخلرافة األسطوري الفكر نتشارا - 2

م   ر غم قائما   الفكر   هذا يزال وال ، وأحداثها والطبيعة احلياة مظاهر   لتفسري ،  وميكن ، وانتشارها العلوم تقد 
مـــةر  اجملتمعــات   أن   يف..  تكم ـــن   حقيقــة إىل اإلشـــارة هنــا  اخلرافـــة)  الظـــاهرات هــذه مثـــل مــن ختلـــو ال املتقد 

 الناميـة وضـع الـدول يف الواقـع عليـه هـو مـا تعكـس،  عام ـة   حالـة   ي شـك ل   ال انتشاررها أن   إال   ،(  واألسطورة
 الوطنية السياسات   غياب واملشكالت   ، العلمي للبحث واملستقبلية الص حيحةر  الطريقر  تـ ورض ح   ، اسرتاتيجيات  

 يعت وهذا كله  ، الباحثني وإعانة ، ت بحث أن جيب اليت على قادرة   وطنية   سياسة   غيابر  إن  : العلمي للبحث
 عن البعد كل ا  بعيد ، واالنتقائية الفردية البحوث حنو الباحثني وج هت إىل ويؤد ي ، العلمي البحث أمام عائقا  
 إن   العلمي للبحث العامة السياسات رسم يف الباحثني اشرتاك عدم إىل باإلضافة،  اجملتمع احتياجات واقع

ت   در  .و ج 
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، 1997ير، فوزي عبد اهلل العكش، مرجع سابق، جملة تشرين، سوريا، اإلنفاق على البحوث والتطو  -1
 .68ص

 
 

 املتواضـعة البحثيـة املراكـز يف العلمـي املنـا ر  أن   القـول ميكـن: العلمـي للبحـث املناسـب العلمـي املنـا  غيـاب - 4
 والعلمية الفكرية الل قاءات لغياب وذلك ، املطلوب باملستوى والفكري العلمي   اإلنتاج على ي شج ع   ال ، واجلامعات

دة ألسباب الواحد االختصاص ابأصح بني واملثمرة ، احلقيقية  باإلضافة ، املشرتك اجلماعي العمل وغياب.  متعد 
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف وخاصة ، امليادين بعض يف الفكرية احلري ات لتقييد

 
 العلمي البحث مخاطر -ثالثة عشر

 العلمي البحث ممارسة عند ، االعتبار بعني هاأخذر  الباحث على جيب يتال   ، املخاطر   بعض   هف  تكتن   العلمي البحث إن
 (1):  املخاطر هذهمن  .
 أدلة على قائمة   النتائج تكون وبالتايل ، باملشكلة املتعلقة احلقائق مجيع على احلصول الباحث ةاستطاع عدم ( 1

 ناقصة
 العوامل بعض الباحث وإمهال،  املالحظة يف ةق  الد   عدم ( 2 
 املالحظات يف يةوالعلم املوضوعية عدم ( 3 
           بجتن   الباحث على لذلك استنادا  .  معينة حدود ضمن التفكري أو ، اجلامدة التفكري مناذج عن اخلروج عدم ( 4  

 .  للدراسة توقعةامل غري والنتائج ، اجلديدة املواقف يتقبل نأو  ، النماذج هذه مثل

 (العلم هدف) احلقيقة اكتشاف عدم وبالتايل ، الباحث يضعه الذي للفرض املضادة األدلة جتاهل ( 5

 والنتيجة السبب إعالن توفيق أو مطابقة يف الدقة عدم ( 6

 .مثرية بنظرية األخذ سرعة نتيجة أو لتأييدها كاف دليل وجود عدم من الرغم على،   النتائج إعالن يف السرعة ( 7

  عيةاالجتما و الطبيعية العلوم بين التفاعل نمذجة - عشر أربعة
م يتحق ق و املعرفة معه ترتاكم ، عقالنيا   نشاطا   العلم اعتبار على ، اختالفهم على العلم فالسفة   ات فق لقد  أن   إال.  التقد 

Thomas Khun(2 العلـوم تـاريخ يف االنقطـاع حلظـات علـى أك ـدر  إذ ، املفهـوم هـذا علـى الش ـك بظـالل ألقـى ، 
ة مراحل يف دوري   بشكل مير   العلمر  بأن   يقول ولذلك ، ميةالقد األفكار حمل   جديدة أفكار وظهور  : أمه ها عد 

 . السائدة النظرية حبسب منوذجا   ميث ل  :  العادي العلم مرحلة -أ

 .واملشاهدات السائدة النظرية تنبؤات بني ، التناقضات   ترتاكم عندما تظهر اليت:  العلمية األزمة مرحلة -ب
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  اجلديد العادي العلم مرحلة إىل أثر ها يعود   ، جديدة نظرية طريق عن التناقضات حتل   اليت:  ةالعلمي الثورة مرحلة -ج 
 : نقول وعنها

 
 

 
 
 
 

 67ص 1997 رفوزي عبد اهلل العكش مرجع سابق جملة تشرين سورية اإلنفاق على البحوث والتطوي -( 1) 
     
 

 حىت غموض من علقر  ما إزالة و ، النموذج إطار يف العلمي لالعم إتقان على املرحلة هذه يف النشاط يقتصر       
 تدخل ، شرحها عن السائد النموذج إطار يف احملاوالت   وتعجز الش اذة الظ واهر تتكاثر   وعندما ، مكانتها تتقزز
 ، العقالين العلمي   النشاطر  بأن  :  القول كون توماس حاول قد. بالث ورة إال لتجاوزها سبيل ال اليت األزمة مرحلةر 

ته أو هومصطلحا ت مفاهيمه دقة أو ، العلم تراكمية شأن يف السائدةر  للت صورات    من اخلضم   هذا أد ى لقد.  ورحدر
 :  اآليت إنكار عدم إىل العقالنية و الرفض و التأكيد حماوالت

 .  الطبيعية الظواهر ببعض بالت نبؤ الباحثني قدرة -
 . سبق مما أفضلر  بدرجات الظواهر بعض يف التحك م على الباحثني قدرة -
 ، وكافية   مقبولة   تكون قد النظريات أن اعتبار على ، هلا رافضا   كان البعض أن رغم،  العلمية الواقعية مفهوم ظهور -

 . العامل يف جيري كما للكلمة ريف  احل   باملعّن صادق تقرير أهنا رونير  الواقعيني ولكن ، بالتجربة زةعز  وم  

 طريف على جديدين جمالني الطبيعي العلم أمام فتح،  اليقني عدم ومومفه ، الكم   وميكانيكا النسبية النظرية ظهور -
 :مها نقيض

 . فيه جيري ما وحقيقة الكون ، ومنشأ  السماوية األجرام مستوى على الكونية العمليات -1

 يف املتناهية يماتواجلس ، ومكوناهتا الذرة ، ومنشأ  السماوية األجرام مستوى على الصغرى املو الع -2
 . يوم بعد يوما   تتكاثر واليت،  الصغر

 وذلك(( الفراغ يف الضوء سرعة)) الفيزيائية الثوابت مفهوم هو ،  اما   جديد بشيء التطورات هذه أتت لقد
 الثابت مفهوم وجود عدم إىل أشاروا العلماء من الكثري أن رغم،  العامة النسبية للنظرية أينشتاين صياغة عند

 ميكن ال اليت ، االفرتاضات من منظومة   اآلن نهكو  يعدو ال العلم نأب القول املألوف من يعد مل هلذا ، لكوينا
 منلك ال إننا( 1( )(بالنك ماكس)) قول بعد خصوصا   الواقع مع للتعامل هاصالحيت   حيث من إال   تدبريها

 أمر وأنواعها أشكاهلا بكل املعرفة نأب)) يناد( 2) ((فايرأبند)) ما  طبيعي قانون أي وجود فرتاضيف ا احلق
 ((.مشروعة اآلراء مجيع نأو   نسيب
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 ، متعددة مناذج يف ذلك جتلى حيث ، االجتصادية والعلوم ، الطبيعية للعلوم منذجة   عمليات   اآلن العامل يشهد -4
 احليوي واحمليط صادياالقت النشاط جماالت بني التوفيق تناولت اليت واملقاالت،  والبحوث املؤ رات خالل من
 كما ، والطبيعية (االجتصادية) البشرية النظم بني املتبادلة التفاعالت هلنماذج املفاهيمي اإلطار يلي وفيما. 
  : التايل بالشكل موضح هم

 

 

  67ص - 1997 -اإلنفاق على البحوث والتطوير جملة تشرين -فوزي عبد اهلل العكش  -( 1)
                                                                                              68مرجع سابق الذكر ص -(2) 
   

  الطبيعية النظم مع التفاعالت                      ( المادية )  الفيزيائية العمليات        
 

 

 

 

 

 

 
 (والطبيعة البشرية النظم بني املتبادلة التفاعالت لنمزجه ياملفاهيم الشكل  ) اإلطار          

 النموذج على االعتماد من بدال   ، جيايباإل النموذج ((االجتصادية))والعلوم الطبيعية العلوم بني النمذجة نتائج من ولعل
 ىلإ ، عام هبوج جيابيةاإل النظرية هتدف حيثwatts u .  Zimmermen(2 )  حملاولة هذا قاد وقد.  املعياري
 النظرية تتكون. و  للمحاسبة عامة نظرية وضع يف وإنـها حماولة ، فيه نعيش الذي بالعامل والتنبؤ وحتليل وتفسري وصف

:  وثانيهما ، الدراسة حمل بالظاهرة والتنبؤ وتفسري لشرح النظري التحليل يف يتمثل أوهلما : جانبني من جيابيةاإل

 السكان

 االستهالك

 والتجميع التصنيع

 الموارد صناعة

 نسق

 التفاعل

 عمليات

 القرار

 صحية تأثيرات

 موارد تأثيرات

 التبديد

 الموارد قاعدة
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 إىل النظرية هذه وهتدف . التجربة إجراء عند الباحث توقعهي ماع  عبارة يهو .   يةاإلحصائ الفروض حتديد يف يتمثل
 التساؤالت  منها نذكر احملاسبية القضايا من معينة نوعية على اإلجابة

 

 2010سنة  نوفم  االجتماعية للعلوم الدولية والطبيعية اجمللة البشرية النظم بني الفاعل روبنسون،منذجة جون -1-
 للمحاسبة اجمللة اجيابية نظرية تطوير يف الوكالة تكلفة نظرية استخدام ،حنو إمساعيل الصادق حممد زكريا - (2) 14ص 

 126 ص 1984 سنة،2 طبعة طنطا التجارة جامعة كلية-والتمويل  للتجارة العلمية

 
   األخرى ؟ البدائل و هل ، معينة حماسبية بدائل ةااملنش ختتارملاذا  -1  
 تآاملنش لتفض   بينما،  األسعار ارتفاع ظل يف ، التارخيية بالتكلفة أصوهلا تقومي تآاملنش بعض لتفض   املاذ -2 

 األسعار ؟ تقلبات وحاسبة األخذ األخرى
 ؟ اخلارجي التدخل دون نفسهمبأ بيةحماسر  معايرير  وضع بوناحملاس   ليفض   ملاذا -3 

 :للمحاسبة اإلجيابية النظرية يوضح شكل هذاو 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اإليجابية النظرية

 :وتشمل القضايا 

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

  الوكالة
 

 

 اإلحصائية الفروض

      وفهم وتحليل تنظيم
  البحث محل بالظاهرة التنبؤ البحث موضوع  الظاهرة

 تطبيقية دراسة
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 (3) اإلجيابية النظرية جناحي يبني شكل

 

 الثالث الفصل                                   

 العلمي البحث مناهج

 

 يتناول هذا الفصل الفقرات التالية.
 العلمي البحث منهج خصائص    -    أوال
 العلمي البحث مناهج أنواع     -    نيا  ثا

 معايري تصنيف مناهج البحث العلمي     -   ثالثا
 التارخيي املنهج    -   رابعا 

 املنهج الوصفي   -  خامسا  
 التجرييب املنهج  - سادسا  

 مقارنة ملناهج البحث العلمي    -   سابعا
 اختيار منهج البحث يف العلوم االجتماعية     -  ثامنا

 

 

 
                                                                 

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

the Accounting jan 1978 pp 112-133.  
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 لثالثا الفصل                                  

 العلمي البحث مناهج

 المقدمة
 للوصول وعرضها ، وحتليلها أفكاره لتنظيم ، حبثه جنازإل الباحث يعتمده،  تنفيذوال للتفكري أسلوب هو العلمي املنهج

 تؤدي اليت ،املتالزمة  اخلطوات من جمموعة وفق ذلك ويتم . الدراسة موضوع احلدث أو ة ،الظاهر  حول حقائق إىل
 األهداف بصياغة مرورا   البحث مشكلة حتديد وهي،  األوىل باخلطوة املنهج يبدأ حيث . التالية اخلطوة إىل منها كل

 النتائج عرضل ذلك يف املستخدم واملنهج ، معاجلتها وطرق ، البيانات ومصادر ، واحلدود األبعاد وحتديد ، والفرضيات
 واضح حمدد أسلوب على يقتصر املنهج نإ حيث .. سلوبواأل املنهج بني التفريق مينكن وهنا . التوصيات واقرتاح ،

 لدراسة ، استخدامه املمكن األسلوب أو املنهج حتديد إن. املتماثلة اخلصائص ذات األساليب من جمموعة أو،  ومميز
 البحث وأساليب مناهج أن أي . الدراسة قيد احلدث أو ةالظاهر  وحمتوى بطبيعة مرهون ، معني حدث أو معينة ةظاهر 

 لدراسة يصلح ال قد ، معينةة ظاهر  لدراسة منها يصلح وما،  املدروسة األحداث أو الظواهر باختالف تتمايز العلمي
 دراسة إمكانية يعين ال ذلك أن إال   . حدث أو ةظاهر  لكل الذاتية وخصائص طبيعة الختالف وذلك ، أخرى ةظاهر 
 ال ، األحداث أو الظواهر بعض أن إىل اإلشارة جوبو  مع،  أسلوب أو منهج من أكثر باستخدام حدث أو ةظاهر 
 خالل من،  عليها التعرف أو  يزها ميكن العلوم من الكثري نحمدد. أل منهج أو أسلوب باستخدام إال تدرس أن ميكن
 .اسةالدر  يف تبعم علمي منهج أو بأسلو  خالل من هطبيعت   د  د  حت   العلوم من اآلخر والبعض . العلمية البيانات طبيعة

 العلمي البحث منهج خصائص -أوال 
 : (1) يتباآل إمجاهلا ميكن وامليزات اخلصائص من وجموعة،  أنواعها اختالف على العلمي البحث مناهج تشرتك
 .العلمية واحلقائق املالحظة على القائمة ، والعمل التفكري طريقة يف التنظيم - 1

 . املتتالية البحث خطوات تنفيذ يف والرتابط التسلسلية -2
 .الشخصية وامليول والذاتية والتحيز اخلصوصية عن والبعد املوضوعية -3 
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 مماثلة وشروط ظروف ضمن ولكن العلمية املناهج باستخدام ، وزمان مكان أي يف البحث نتائج اختيار إمكانية - 4
 .املدروسة ةالظاهر  نتائج حلدوث ،

 . مماثلة أحداث أو ظواهر عن  خضت اليت ، األحداث أو الظواهر معاجلة - 5

 .املستقبل يف الدراسة قيد ، األحداث أو الظواهر عليه ستكون ملا تصور وضع أي ..التنبؤ على القدرة - 6 
 
 12 ص..1977فيا لعلوم االجتماعية . العلمي البحث بوزمالؤه. أسالي ،فوزي غرابيه (1)  

 

 العلمي البحث مناهج أنواع -نياا ثا
 نهأ رغم ، العلمي البحث مناهج لتصنيف ، حمددة معايري حتديد يف واحلاضر املاضي يف حثونالبا اختلف لقد

 ..  تصنيفها يف فل  اخت   نإو  ، األنواع هذه من كثري على إمجاع شبه يوجد

 (1عرض لبعض التصنيفات ملناهج البحث العلمي ) وفيما يلي     

 :إلى العلمي البحث مناهج ماركيز صنف -1

 لتارخييا املنهج  - أ

 التجرييب املنهج - ب

 الفلسفي املنهج -  

 املسحية الدراسات منهج - ث

 احلالة دراسة منهج - ج

 االنرتويولوجي منهج - ح

  :إلى العلمي البحث مناهج ويتني صنف كما -2
 النمو وتتبع،   الوظائف وحتليل ، احلالة ودراسة ، املسحية الدراسات منهج ويشمل ..   الوصفي املنهج - أ

 . املكتيب والبحث والتطور

 املنهج التارخيي  - ب

 املنهج التجرييب -  

 املنهج الفلسفي  - ث

 املنهج التنبؤي  - ج
 االجتماعي املنهج -ح

 اإلبداعي هجاملن -د

 :إلى العلمي البحث مناهج جودستكاتس صنف وقد -3



 

 

54 

 

 التارخيي املنهج - أ

 املنهج الوصفي - ب

 التجرييب جاملنه -  

 احلالة دراسة منهج - ث

 منهج دراسة النمو والتطور  - ج

 ص .2001تاسعة . ةاألكادميية. الطبع. املكتبة ومناهجه العلمي البحث ولأص بدر امحد(1
181_186 

،  الباحثني معظم وأحباث دراسات يف بآخر أو بشكل طبقت ، العلمي البحث ملناهج وغريها التصنيفات هذه
 مت ولقد ، التصنيف عملية عليها  ت اليت،  للمعايري توضيح أي دون خمتلفة وطرق بأساليب صنفت ولكنها
 :التالية املعايري وفق السابقة املناهج تصنيف

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

 احلدث أو الظاهرة ملشكالت وشاملة   منظمة   ملعاجلة   ، ومقوماته أسسه له واضح بإطار يتميز نظريا   املنهج يكون كأن
 املنهج" املثال سبيل على املناهج هذه ومن. للتطوير اجتاه إجياد مع،  احلقيقية النتائج إىل للوصول ، الدراسة قيد

 . "واألخالقي االجتماعي واملنهج الوصفي واملنهج التارخيي

  للمشكالت وشاملة منظمة وعاجلة تسمح اليت ، النظرية األسس غياب من عاينفهو ي .. التطبيقي العلمي املنهج أما

 املنهج"  املثال سبيل على املناهج هذه ومن.   التطوير حنو اجتاه إمكانية مع ، هلا املطروحة احللول ميدتقو ،  املدروسة
 .........املقارن واملنهج واإلحصائي التحليلي واملنهج التجرييب

 المدروس الحدث أو الظاهر طبيعة -2

 أو ة  ظاهر  حبث يف،  ا  بعض بعضها مع كتشرت  أن ميكن حيث..  العلمي للبحث املناهج تصنيف مشكلة تكمن هنا
 بالنسبة والعكس،  االجتماعية العلوم يف استخداما   أكثر النظرية فاملناهج،  االجتماعية العلوم يف كما ، معني حدث

 .والتطبيقية العلمية للمناهج

 : يلي كما العلمي البحث مناهج تصنيف يمكن المعايير لهذه واستناداا 
 التارخيي املنهج -1

 الوصفي هجاملن -2
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 التجرييب املنهج -3

 
 
 
 
 
 
 

 احثالب                                                

 
 المشكلة وحدود وأهداف أهمية تحديد

 
 بالمشكلة المتعلقة والمعلومات البيانات وتبويب جمع

    
 بالمشكلة المتعلقة والمعلومات البيانات طبيعة تحديد

 
  

 
  ا

 
 
 

  
 
 
 

 
 بالمشكلة المتعلقة والمعلومات البيانات معالجة   

 المستقبل تخص الحاضر تخص الماضي تخص

 الماضي تخص الماضي تخص الماضي تخص

 الواحدة المجموعة تصميم

 المتكاملة المجموعة تصميم
 المتتالية المجموعات تصميم

 الوصفي المنهج التاريخي المنهج التجريبي المنهج

 استقرائي أسلوب

 استنباطي أسلوب

 

 المسح أسلوب
 الحالة دراسة أسلوب

 المقارنة السببية الدراسات أسلوب

 المحتوى تحليل أسلوب
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 النتائج استخالص
 

 التوصيات اقتراح
 

 ونتائجه البحث معالجة طرق وعرض وتوثيق كتابة  
 

 االجتماعية العلوم في تطبيقاا  األكثر المناهج لبعض مبسط شرح يلي وفيما
 التاريخي المنهج -رابعا 

 بتحليل ليقوم ، احلاضر يف حتدث زالت وما ، املاضي يف ت    ، وظواهر حداثأ دراسة على يالتارخي املنهج زيرك  
  لتحديد وذلك،  والظواهر األحداث هذه خبصوص ت  ذر ف  نـ   اليت الدراسات ونتائج ، ومعلومات بيانات وتفسري
 منحتها واليت ، حداثواأل الظواهر ههذ عن املسئولة واألسباب العوامل وحتديد ، هالـ تعرضت اليت والتطورات التغريات
 الظواهر هذه عن،  سابقة ومعلومات بيانات إىل الرجوع أو ، السابقة البحوث نتائج بدراسة ذلك ويتم .احلالية اصورهتر 

 . واألحداث
 ىلإ الوصول ب غيةر  ويفسرها وحيللها يدرسها بل الظواهر واألحداثر يف املاضي فقط ، فال يص التارخيي فاملنهج.. 

 .باملستقبل والتنبؤ واحلاضر املاضي فهم على تساعد وتعميمات،  حقائق
 واملوضوعية كالدقة تهدراس يف ، العلمي البحث خصائص تطبيق له ميكن،  التارخيي للمنهج املستخدم فالباحث
 ، التارخيية واألحداث رالظواه بني العالقة معرفة إىل ، للوصول وتفسريها وحتليلها البيانات مجع يف ، العلمية واألمانة
 املصدر إن. منها واالستفادة تعميمها وبالتايل ، القوانني استخالص مث ومن ، بينها فيما السببية العالقات بتحديد

 على القدرة ميلكون ال هؤالء كان نإو  .. األفراد وأحيانا   ، التارخيية السجالت هو،  واملعلومات للبيانات  األساسي
 (1) ت  عر وقـر  كما، واألحداث الظواهر وصف يف مبالغة أو حتيز دون ، طويلة لفرتة باحلقيقة االحتفاظ

 لذلك،  فيها ريأثالت أو عليها والسيطرة الظواهر اسرتجاع من الباحثر  ن  ميك   ال ، للماضي دراسته حبكم التارخيي فاملنهج
 ، العلمية باملعايري دقيقة   غرير  نما تكو  غالبا  ،  يالتارخي املنهج استخدام خالل من ، إليها التوصل يتم اليت النتائج ن  إف

 التارخيي املنهج ذلك ورغم . والشخصية الذاتية من ءر شي وفيها ، جزئية وبراهنير  أدلة   إىل وتستند ، كاملة غري   ألهنا
 ، املالئمة الفروض بوضع مرورا   ، املشكلة بتحديد يبدأ علمي أسلوب خالل من،  احلقيقة عن باحث ناقد
 غري املالحظة على االعتمادو  ، املنشودة النتائج إىل لوصولل ربالالخت لفروضا وإخضاع،  واملعلومات البيانات ومجع
 . (1) الدقيق والتمحيص للنقد البيانات إخضاع مت ما إذا خصوصا   البحث ، أمهية من صال تنق ة ،املباشر 
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 ، األحوال مجيع يف هاوتطبيقر  هاتعميمر  أن إال،  حداثواأل اهربالظو   خاصة قوانني لوضع احملاوالت من العديدر  هناك إن  
 التارخيي املنهج   اعتمادر  إن . كافية تكن مل املستقبليف  تقعر  أن واحملتملة احلاضر  واألحداث الظواهر لكافة هاوتفسرير 

 أي ، املاضي يف مت ما ضوء على ، احلاضرة واألحداث للظواهر احللول واكتشاف جذور عوتتب  ،   اسرتداد على
 العلوم تعتمده ما وهذا ؛ األمهية غاية يف أمرر  وحتليلها ونقدها ، التارخيية واملعلومات البيانات مجع على العتمادا

 لقيمتها وفقا   األحداث تسجيل على تعتمد املالية احملاسبة نأ جند هلذا،  وتطويرها ملشاكلها احللول إجياد يف االجتماعية
 
  ص 2010 والتوزيع للنشر صفار دار العلمي البحث حممد أساليب وغنيم عثمان طفىمص عليان رحبي (1)

 التاريخي المنهجتطبيق  خطوات -1

 : (2) كمايلي واملرتابطة املتسلسلة اخلطوات من عدد يف التارخيي املنهج خطوات حصر ميكن       

 البعد يراعى أن جيب نهأ إال..   لميالع البحث مناهج بني حتديد يف مشكلة دال توج   المشكلة تحديدأ . 

 االجتماعية بالبيئة عالقة هلا ليس واليت ، واقعيةال وغري ال اقة العناوين وراء الباحث انسياق وعدم ، والزماين املكاين
 يتال واجملتمع لبيئةعلى ا فائدةبال نال يعودا ين ،كبري  ووقتا   جهدا   الباحثر  فيكل   قد ذلك نأل ، باحثلل والعلمية
 .  "املشكلة مافيه تدرس

 أو فرضية حتديد من له البد   ... عام بشكل حبثه جنازر إ الباحث يستطيعر  كي   البحث فرضيات إعدادب . 

  ههوتوج   ، ووجهته اجتاهه مسار حتديد يف الباحثر  يساعد الفرضر  نأل ؛ هغرير  أو التارخيي   املنهجر  اعتمدر  سواءر  ، فرضيات
  ليةآو  مجع حنو وجهته حتديد يف ، للباحث بالنسبة البوصلة وثابة هي فالفروض ، معينة معلومات معجل

 للدراسات بالنسبة الفروض دتتعد   ما وعادة ،املدروس احلدث أو ةبالظاهر  املتعلقة ، واملعلومات البيانات معاجلة
 االجتماعيةر  األحداثر  ذلك أن   ، واحد لسبب   موضوعي بشكل هاتفسري   ميكن ال هاأحداث   معظمر  ن  أل ، االجتماعية

 . واحد بسبب ربطها يصعب،  مشاكل عدة من تكون الغالب ويف ، ومتداخلةر  ةر دمعق  

 بعيدر  ، التارخيي للمنهج املستخدم الباحثر  أن وا    المشكلة حول والمعلومات البيانات جمعج .

 من له بد   ال لذا ، املباشرة للمالحظة إخضاعها بيصع وبالتايل ، بدراستها يقوم اليت واألحداث الظواهر عن زمانيا  
 : يتباآل إمجاهلا ميكن واليت ، ببحثه قةاملتعل   واملعلومات البيانات مصادر على اعتماده

 أي" احملاكم سجالت – القرارات - املراسيم-القوانني -الدساتري" مثل أنواعها وختلف والوثائق السجالت -1
 . واملهنية احلكومية اجلهات عن لصادرةا ، واملعلومات البيانات كافة

 ، والدوريات املراجع يف املدونة،  املدروسة واألحداث بالظواهر املتعلقة السابقة الدراسات نتائج -2
 . قةثاملو  العلمية األكادميية اجلهات عن الصادرة املتخصصة والدراسات

 . معنويةو  مادية من املاضية واألحداث الظواهر عن الناجتة والشواهد آلثار -3
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 . املوثوقية من عالية درجة اتذ ، املاضية واألحداث الظواهر معايشة شخصية مصادر -4

 
 
 

 للنشر وائل دار ،األردنية ةوالتطبيقية" "اجلامع واملراحل دالعلمي "القواع البحث عقله منهجية مبيطني حممد، النصر أبو حممد، عبيدات (1)   
 310_209 ص وأساليبه وأدواته مفهومه العلمي البحث ص 1997

 278-273 -1994-مناهج البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس –ديو يولد  -( فان دالني2)
 

  مباشرة غري   واملعلومات البيانات مصادرر  أن ، ذلك شكلةبامل تعلقة بالم والمعلومات البيانات نقدد. 

 باعت  ا ينبغي هلذا.  فيها املوضوعية عدم نسبة تزداد تايلوبالدون الرجوع إىل املصادر األولية . مت هامجعر  وأن   خاصة ،
  حصل اليت ، واملعلومات البيانات يف العلمي الشك مبدأ

 لكي ، واملعلومات للبيانات التدوين وأمانة وصحة دقة إىل االطمئنان ادف ، املدروسة املشكلة حول الباحث عليها
 : مستويني على النقد زي  من نأ ميكن وهنا،  صحيحة نتائج إىل النهاية يف يصل

 ، ومصدره نوعه كان ا  أي   ، واملعلومات البيانات مصدر وأصالة صدق مدى من التأكد إىل يهدف : خارجي األول

  . مصدرها ومكان الوثيقة وزمن ، والكاتب املؤلف شخصية حتقيق على زويرك  

 سواء النقد عملية نإ . الوثيقة حتويها اليت يةالعلم املادة حمتوى صحة من التأكد على يركز :الداخلي النقد أما

 :املثال سبيل على منها د  د  حن علمية وقواعد أصول هلا بل ، عشوائية عملية ليست ، داخلية أم خارجية كانت
 . ومطابقتها صدقها مدى من للتأكد ، واملعلومات البيانات على للحصول مصدر من أكثر اعتماد - أ

 . والنقد الدراسةمن  الالزم القدر هاؤ إعطا وإمنا ، ماتمعلو  أو بيانات أي إمهال عدم - ب

 . الشمولية إىل باإلضافة ، املصدر يف املدونة واملعلومات البيانات صياغة يف املوضوعية مدى -  

 . بالمشكلة المتعقلة والمعلومات البيانات تحليل. ج

 والتحكم تفسريها على لتساعده ، دراستها يف يرغب يتال ، واألحداث الظواهر أسباب عبتوق   الباحث يبدأ اخلطوة اذه
 صدقه مدى اختيار إىل ينتقل مث،  املدروس احلدث أو للظاهرة الالزمة الفروض أو الفرض صياغة يتم حيث،  فيها

 هذه قبول إىل يؤدي والذي ، املدروس احلدث أو ةالظاهر  حول ، اجملمعة واملعلومات البيانات مع وعاجلته،  ودقته
 على تساعدنا اليت ، واألحداث الظواهر تفسري على مقدرة أكثر ، أخرى فروض إىل التوصل أو،  رفضها أو الفروض
 . اا التحكم

 .توثيق وكتابة البحث .ي
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وأمهيتها وأهدافها ، واستعراض الدراسات السابقة املتعلقة اا وحدود  ةيشمل توثيق وكتابة البحث .. حتديد املشكل
نهج املتبع يف حلها ، وما مييزها عن غريها ، ومن مث وضع الفروض واألدوات املستخدمة البحث ، باإلضافة إىل امل

الختيارها ، والنتائج اليت مت استخالصها ، نتيجة معاجلة البيانات واملعلومات املتعلقة باملشكلة ، واقرتاح التوضيحات 
عتمدة للبيانات واملعلومات ، يف معاجلة هذه الالزمة ، الستكمال البحث يف اجملال العلمي ، مع إدراج املصادر امل

الظاهرة ، وما يتبع ذلك من مالحق. لذا جيب أن ي كتبر البحث  بلغة واضحة  ، وشكل موضوعي غري متحيز ، وأن 
 نأخذ باالعتبار توفر الدقة واألمانة واملوضوعية ، يف توثيق وكتابة البحث ، ألهنا تضفي على البحث صفة العلمية .

 
 
 

 أساليب المنهج التاريخي -2
.. لتنفيذ اخلطوات السابقة للمنهج التارخيي ، يستخدم األسلوب االستنباطي واالستقرائي ، وفيما يلي شرح موجز 

 لكل منها :

 األسلوب االستنباطي : -أ 

أخذ ، و هذا األسلوب ي(1)ووجب هذا األسلوب .. يتم التوصل إىل النتائج ، عن طريق استنباطها يف قضايا أخرى 
املدرسة الفعلية على اختالف أنواعها ، حيث ترتكز على الشك يف مقدرة احلواس ، يف كوهنا وسيلة صحيحة لنقل 

األفكار الدقيقة عن العامل اخلارجي ، واإلحياء بقدرة العقل ، بوصفه املصدر الوحيد للحصول على املعرفة بطبيعة ذاهتا ، 
ومبادئ تكون إذا استخدمها العقل استخداما  صحيحا  ، نسقا  استنباطيا  معتمدا  ما لدى العقل من أفكار ومعارف ، 

فاعال  من احلقائق ، يع  عن طبيعة العامل بأسره ؛ أي أن املعرفة العقلية ت ع د  احلقيقي  هو العقالين ، وأن كل عقالين هو 
ك ن  العقلر من س  تطور األشياء ، والوصول إىل ويـ عرد  احلدس  األداةر األساسية يف االستدالل العقلي ، اليت     .حقيقي 

وقد تأثر موقف العقالنيني بدقة االستنباط الرياضي ، حماولني تعميمر هذا املنهج  (.2)احلقائق عن طريق التفكري اجملرد 
ندنا بطة على مجيع نظم املعرفة . وكمثال على هذا املنهج تقول مقدمة ك ى :كل  البط  أبيض  ،  مقدمة صغرى ع

ي أن صحة النتيجة تتوقف على صحة املقدمات ، فاخلطأ أحيانا  يكمن يف أ،النتيجة "االستنباط" بطتنا بيضاء .
املقدمة الك ى، فالباحث سرل مر بأن كل  البط  أبيض ، وال يعرف أن هناك بطا  أسود . و قد يكمن اخلطأ يف املقدمة 

، أو قد يكمن اخلطأ يف أسلوب القياس و ميكن عرض املنهج االستنباطي يف الصغرى اليت الترتبط باملقدمة الك ى 
 أن نستخدمه يف اخلطوة األوىل و الثانية و الثالثة و اخلامسة ماميكنوهذا  :(3)احملاسبة على الشكل التايل 

 ب _ األسلوب االستقرائي
ت التجريبية ، املستمدة وجودها من الواقع تعتمد على جمموعة من اإلجراءا ، إن االستقرار هو طريقة من طرق الفعل

اخلارجي ، واليت تنتهي إىل املبادئ العامة أي االنتقال من اخلاص إىل العام ، و هذا ما ميكن أن نلمسه يف اخلطوة 
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األوىل والثالثة ، و كذلك عند حتديد املشكلة و األهداف و األمهية ، و كذلك اخلطوة الثانية ، عند صياغة القروض ، 
 عند معاجلة البيانات واملعلومات ، للظواهر أو األحداث موضع الدراسة الستخالص النتائج . الرابعةو 
 
 
، اجلزء األول، املنهج العلمي و أساليب  1996أمحد عبد املنعم حسن، أصول البحث العلمي، املكتبة األكادميية، 1

 .20كتابة البحوث و الرسائل العلمية، ص 
 .95،ص 1999ون محدان، نظرية احملاسبة، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الثانية،حسني القاضي و مأم - 2
 .112، ص 1998منشورات جامعة حلب، رضوان حلوه حنان، نظرية احملاسبة، - 3

إن استخدام االستبدال املنطقي .. يهدف إىل استقرار نتيجة عامة ، بناء على حاالت خمتلفة بشكل متكرر ومنتظم ، 
وهذا كما يف اخلطوة الرابعة ،من معاجلة البيانات واملعلومات الستخالص النتائج .(1)تمرارها يف املستقبل مع افرتاض اس

 ، ومن مث تعميمها . 
وانطالقا  مما سبق .. جند أن املنهج التارخيي يتطلب تفكريا  استنباطيا  ، وذلك عند  اختياره حوادث أو ظواهر حمددة ، 

در على أساسها املش كلة والفرضيات ، وكذلك يتطلب منهجا  استنباطيا  ، عند معاجلة البيانات واملعلومات ، اليت لن حد 
ث قة ، وبالتايل استخالص النتائج  ، ومن مث تعميمها  .. والذي  ختص  الظواهر و األحداث ، مبنية  على مالحظات م ور

 قد تكون خل ة الباحث فيها حيزا  اليستهان به .

 لوصفي المنهج ا -خامساا 
يهتم املنهج الوصفي بدراسة الظواهر واألحداث ، كما هي من حيث خصائص ها وأشكاهلا ، والعوامل املؤثرة يف ذلك  

. فهو يدرس حاضر الظواهر واألحداث عن طريق توصيفها  ، مع مجيع اجلوانب واألبعاد ، ويهدف الستخالص 
الظواهر واألحداث ، وكذلك حتديد العالقات مع بعضها ، احللول وحتديد األسباب ، والعالقات اليت أدت إىل هذه 

 والعوامل اخلارجية املؤثرة اا ، لالستفادة منها يف التنبؤ وستقبل هذه األحداث والظواهر .
مر املنهج الوصفي يف العلوم االجتماعية بشكل واسع ، نظرا  ملا يتمتع به من مزايا  حيث يقوم على  (1)لقد است خد 

الظاهرة أو احلدث بدقة ، وبطريقة كمية ونوعية يف فرتة زمنية معينة ، أو لعدة فرتات زمنية ، من أجل  رصد ومتابعة
التعرف على الظروف والعوامل اليت أدت حبدوث ذلك ، للوصول إىل النتائج اليت تساعد يف فهم احلاضر والتنبؤ 

 باملستقبل.

 خطوات تطبيق المنهج الوصفي  - أ

منهج علمي آخر، حيث ميكن إمجالر  أيالوصفي يف البحث العلمي ، الختتلف عن إن خطوات تطبيق املنهج 
 اخلطوات يف تطبيق املنهج الوصفي بالتايل : 

 حتديد املشكلة وصياغتها  - أ
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 وصف القروض وتوضيح األسس اليت ب نيرت  عليها  - ب

 حتديد البيانات / واملعلومات اليت جيب مجعها  - ت

 در املختلفة وباألساليب اليت مت حتديدها مجع البيانات واملعلومات من املصا - ث

 تنظيم البيانات واملعلومات وحتليلها وتفسريها  - ج

 حصر النتائج واالستنتاجات وصياغتها  - ح

 
 

 55. ص1995مهدي ، نظرية احملاسبة .  عباسالشريازي  -1
 وضع التوصيات املناسبة  - أ

، وتوثيقها ومعاجلتها للظواهر أو احلدث ،  يقوم عمل املنهج الوصفي .. على حتديد ومجع البيانات واملعلومات
 وعرضها بعد استخالص النتائج ، ومن مث حتديد التوصية اليت تساهم يف التحليل والتفسري ، ويف تراكم وتقدم املعرفة .

 أساليب المنهج الوصفي  - ب

ت ستخدم من قبل لتنفيذ البحوث العلمية وفق املنهج الوصفي .. مثة جمموعة من أساليب البحث العلمي ، اليت 
خلفياهتم العلمية والثقافية  فالباحثني ، رغم أنه اليوجد اتفاق عام بني الباحثني  حول كيفية تصنيفها ، نظرا  الختال

وخ هتم العلمية . وسنحاول فيما يلي : التعرف على أهم هذه األساليب على الصعيد النظري ، مع إيراد أمثلة 
 توضيحية لذلك .

 لدراسات المسحية / أسلوب المسح / ا -1

يقوم على التجميع املنظ م للبيانات واملعلومات األولية  الالزمة ، عن ظاهرة أو حدث ما لتزويد اإلدارة ، الختاذ قرار 
ما  ، بعد فهم  وحتليل سلوك اجملتمع .وإن ما مييز أسلوب املسح .. هي إمكانية مجع كمية كبرية للبيانات واملعلومات 

دث ، من أجل مساعدة الباحث يف الوصول إىل نتائج علمية ، بن سرب  قليلة من اخلطأ ، وبالتايل ، عن ظاهرة أو ح
نه من تعميم النتائج ، على جمتمع الدراسة .   ميك 

 ( 1) .. إن األسلوب من البحث يهدف إىل
، لتحديد اخلصائص  وصف الوضع القائم للظاهرة واحلدث ، باملقارنة مع مستويات ومعايري حمددة علميا  ومهنيا   -

 الدقيقة هلما .. وبالتايل حتديد اجتاهات التطور .

 حتديد الوسائل واإلجراءات ، اليت من شأهنا حتسني وتطوير الوضع القائم للظاهرة أو احلدث املدروس . -

شاكل إن الدراسات املسحية تعت  أداة  مهمة ، للحصول على البيانات واملعلومات الالزمة للتخطيط  ، وحل امل
ر  من الواقعية عن الظاهرة  أو احلدث املدروس ، دون  االجتماعية واإلدارية بشكل خاص ، ولتقدمي معلومات على قرد 

 حتيز وبعيدا  عن الالموضوعية  ، وبالتايل ميكن الباحث من تعميم نتائجه على اجملتمع املدروس . 
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 :  حالمس أسلوب عليها ق  طب  ومن األمثلة التي يمكن أن يُ 

 الشركات املسامهة يف سوريا دراسة مسحية لواقع ومقرتحات تطويرها 

  دراسة مسحية لواقع املراكز البحتة يف اجملتمع السوري وآفاق تطويرها 

 راسة مسحية ملشكالت التعليم العايل يف اجلامعات السورية احلكوميةد 
 

 78ص .2005. مناهج البحث العلمي .. عدنانعوض  -1

  األساسيقات اإلدارية يف قطاع التعليم لمعو لدراسة مسحية 
  حلبدراسة مسحية ملشكالت التدريس يف جامعة 

 تي:ما معوقات تطبيق أسلوب المسح يمكن أن تتحدد باآلأ
 ارتفاع تكاليف تنفيذ البحوث املعتمدة عليه -1

 حاجة األحباث لكادر مؤهل جلمع البيانات واملعلومات  -2

وتعدد أسلوب مجعها  ، واملعلومات ب تعدد خطوات إعدادها وكمية البياناتبسب ، جناز البحوثإطول فرتة  -3
 . ومعاجلتها وعرضها

 أسلوب دراسة الحالة: - 2

ادف الوصول إىل فهم أعمق  ، جبمع بيانات ومعلومات شاملة ومفصلة عنها ، يقوم بدراسة حالة معينة بشكل متعمق
وذلك جبمع البيانات واملعلومات عن الوضع احلايل  ، أحداث ظواهر وأو ما مياثلها من  ، أو احلدث املدروس ةللظاهر 

ألسباب لوذلك لفهم أعمق وتفسري أفضل  ، وعالقاهتا مع الذاتية ومع الظواهر واألحداث األخرى ، واملاضي
ها مثل وفق أسلوب دراسة احلالة بالوسائل املتعارف علي ، مجع البيانات واملعلومات مفيه. ويت حنن وللمجتمع الذي
يستخدم أسلوب دراسة ما  غالبا  و . . وغريها .. االستبيان ، الوثائق املنشورات املهنية واحلكومية .. املقابلة الشخصية

كثري من احلقائق واملعلومات التفصيلية عن   يؤدي إىل الكشف .. أن هذا األسلوب ماملسح. رغألسلوب  ل  م  كر احلالة كم  
 . الدقيقة عن احلالة املدروسة

 :   الحالة دراسة أسلوب خطوات
 (1)التايل النحو علىهي  اخلطوات من جمموعة ما لظاهرة احلالة أسلوب يتضمن 
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 حتديدا   وكذلك،  احلدث أو الظاهرة أو ، الدراسة ملوضوع حتديدا   اخلطوة هذه وتتطلب:  الدراسة أهداف حتديد-1
 .وخصائصها الدراسة لوحدة

 سريه واجتاه مساره حتديد يف الباحث تساعد ألهنا ، ضرورية اخلطوة هذهو :  الدراسة أو البحث خمطط إعداد -2
  حتليلها وأساليب جلمعها املناسبة والطرق ، املطلوبة واملعلومات البيانات أنواع حتديد من  كنه ،حيث

 .مسبقا   حتديدها مت اليت وبالوسائل ، مصادرها من املعلومات مجع-3

 . ودراسته حبثه أهداف ختدم أهنا الباحث يرى اليت ساليبباأل،  البيانات وحتليل وعرض تنظيم-4

 االستفادة ةوإمكاني وأمهيتها،  إليها التوصل مت اليت النتائج الباحث يوضح املرحلة هذه ويف: والتوصيات النتائج -5
 . أخرى دراسات يف منها

  132 -122واإلجراءات ص  العكش ،فوزي عبد اهلل . البحث العلمي : املناهج  -1

 : الحالة دراسة أسلوب وسلبيات ايجابيات.
 (1): أمههاو  جيابياتواإل الفوائد من جمموعة احلالة منهج أسلوب تطبيق حيقق
 البحث ومناهج ساليبأ توفره ال وبشكل املدروسة الظاهرة عن،  ومتعمقة وشاملة تفصيلية معلومات توفري -1

 . األخرى

 . املستقبل يف أخرى دراسات مامأ الباب يفتح ايلوبالت ، جديدة فرضيات واشتقاق تكوين يف يساعد -2

 البحث ومناهج  بأساليب مقرونة   املدروسة الظاهرة وضع حول ، وتفصيلية دقيقة نتائج إىل الوصول من يتمكن -3
 . األخرى

 كانت ما إذا خصوصا   ، املدروسة للظاهرة مشااة أخرى حاالت على ، احلالة دراسة أسلوب نتائج تعميم صعوبة -4
 . الدراسة جملتمع ممثلة غري نةالعي

 ، حمايد غرير  عنصرا   الباحث جيعل ذيال ،األمر الظاهرة نتائج وتفسري حتليل عند ، األحيان بعض يف الباحث حتيز -5
  املوضوعية عن النتائج تبتعد وبالتايل

 : الحالة أسلوب دراسة عن أمثلة     
 العامة دوالت ي للخزن العامة الشركة يف املايل العسر أسباب*
 حلب جامعة يف املناهج تطوير جلنة فشل*

 . واإلحصائية واحملاسبية اإلدارية املعلومات ونظم احلاسوب حالة دراسة .. االقتصاد كلية يف املفتوح التعليم جتربة تعميم
 . اإلدارية العلوم لطلبة ، املعلومات تكنولوجيا استخدام احلالة دراسة*

 المحتوى تحليل أسلوب - 3
 الدراسة مشكلة حتديد خالل من ، ما حدث أو ةظاهر  حول معني تقرير حملتوى،  ودقيق منظم وصف على ميقو 

ما  وعادة. وحتليله مضموهنا لدراسة ، فيه احلاصلة احلاالت اختيار سيتم الذي الدراسة جمتمع وحتديد ، وهدفها وأمهيتها
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 هذه على اإلجابة تساعد حبيث ، مسبقا   واملصاغة واحملددة ةاملعين األسئلة على اإلجابة خالل من ، املضمون حتليل يتم
 أجزاء بني تاملرتابطا و العالقات إظهار على يساعد بشكل،  املدروسة املادة حمتوى وتصنيف ضعو  يف ، األسئلة

 .النص ومواضيع
 دراستها املراد عاتاملسمو  أو،  النصوص عينة اختيار عند الباحث حتيز عدم .. األسلوب هذا مثل يف ويشرتط      
 . الدراسة جملتمع موضوعي بشكل لة  ممث   تكون أن جيب حيث ، مضموهنا وحتليل

 
 
 
  125املرجع السابق . ص -1
 

 :المحتوى تحليل أسلوب وسلبيات ايجابيات.
 (1) هي االيجابيات من بعدد المحتوى تحليل أسلوب يمتاز
 متوفرةر  للدراسة املطلوبة املادة نأل وذلك ، مقابالت أو جتارب اءإلجر ،  باحملبوسني االتصال إىل الباحث حيتاج ال -1

 . املختلفة اإلعالم وسائل أو امللفات أو الكتب يف ،

 . الدراسة إجراء وبعد قبل هي كما فتبقى،  بتحليلها يقوم اليت املعلومات يف الباحث يؤثر ال -2

 نتائج مع احلدث ، أوة الظاهر  لنفس األوىل املرة مع نتائجال ومقارنة ، ثانية مرة الدراسة إجراء إلعادة إمكانية هناك -3
 . أخرى وحاالت ظواهر دراسة

 : مثل العيوب بعض من يخلو ال األسلوب هذا وتطبيق   استخدام أن إال .. االيجابيات هذه ورغم
 الباحث قبل من مكتيب جهد إىل حيتاج -1

 اليت األسباب يبني   وال ، املدروسة املادة وشكل ىحملتو  الوصف ع  طابر  ، احملتوى حتليل أسلوب نتائج على يغلب -2
 . احملتوى أو الشكل اذا املدروسة املادة ظهور إىل تأد  

      املدروسة باملادة قيدا  م   الباحث يكون حيث ، باملرونة األسلوب هذه ميتاز ال -3
 .احملدودة ومصادرها

 : احملتوى حتليل أسلوب عن أمثلة
 حلب جامعة لطلبة القومية قافةالث مناهج يف الوصفية القيم 

 حلب جبامعة املعلمني نقابة يف املرأة دور 

 حلب جبامعة االقتصاد لكلية احملاسبة قرراتم يف ، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لدور حتليلية دراسة 

 واملوضوعية الشمولية نظرال وجهة من العلمي البحث منهجية أسئلة حمتوى دراسة . 
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 المقارنة السببية اتالدراس أسلوب_  4
 الظاهرة ماهية عن معظمها يف الوصفية الدراسات تكشف ،فبينما الوصفية الدراسات أرقى من النوع هذا يعت 

 تفسري حتاول ، التحليلية أو املقارنة السببية أو يةمالعل الدراسات نإف معلومات، من إليه تتوصل ما وتفسري،  وتفسريها
 .الظاهرة حتدث وملاذا كيف

 بظاهرة(( التابع املتغري)) أم(( املستقل املتغري)) السبب يعت  املتغريات أي   فهم   إىل أساسا   السببية الدراسات هتدفو 
 ؟ معينة

 
 
 378ص  -1994-مناهج البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس –ديو يولد  -فان دالني -1
 
 وما األسباب ماهية ولتحديد،  أسبااا إىل للتوصل األحداث ترتيب إعادة ، وكان الصعوبة من نهأ جيد قد الباحث إن
  دراسة ادف  الشركات من شركة يف ، العمل حوادث ترتيب إعادة ميكنه ال مثال   فالباحث؟  النتائج هي

 حذيةاأل ارتداء عدم تكون قد واليت ، احلوادث هلذه احملتملة واألسباب املرتبطة الظروف دراسة يستطيع نهأ إال ، أسبااا
 القيام عدم أو،  العمل منطقة داخل عالية بسرعة السيارة قيادة وأ ، اخلطرة العمل مناطق يف التدخني أو ، الواقية

 . الالزمة الصيانة بأعمال
 يفضلون الباحثني ن، نرى أ بالنتيجة السبب وربط النسبية أمهيتها سبحب ، للظاهرة احملتملة األسباب وضع وبعدهذا 
 يف ، املقارنة السببية الدراسات إجراء إىل طرونضي قد أهنم إال ، السببية للعالقات دراستهم يف ، التجرييب املنهج إتباع

 . أعاله وردت اليت احلاالت يف ا،كم للتجارب إخضاعها يصعب اليت احلاالت

 :المقارنة السببية الدراسات أسلوب أشكال
 الظاهرة يف موجودان مها،  والنتيجة السبب أن ىلإ الطريقة هذه وتشري:    الحدوث في االتفاق طريقة -1

 ، الشركات إحدى يف عالية بكفاءة عملوا الذين املوظفني مجيع كان لو ذلك مثال ؛ حدوثها تكرر مهما دائما  
 على احلصول يف السبب هو كفاءةذه الا العمل أن .. يعين ذلك فإن ، مرتفعة سنوية زيادة على حصلوا قد

 . الزيادة تلك

 يف جمموعتني بني تشابه حصول بفرض أنه .. مفاده الطريقة هذه جممل:الحدوث في االختالف يقةطر  -2
 ذلك معّن ، املستثّن الظرف هذا حصول عند فقط حتصل النتيجة وكانت ، واحد ظرف باستثناء الظروف مجيع
 العدد   حيث من واحدة ظروفهما العمال من جمموعتني وجود ه ..ومثال.  النتيجة تلك يف السبب هو الظرف أن

 يعين ذلك نإف،  منهما كل على املطبق احلوافز نظام باستثناء واجلنس والعمر واخل ة ، املستخدمة اآلالت وطاقة
 . احلوافز نظام اختالف إىل يعود ، املنتجة الوحدات عدد يف الفرق هذا نأ
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 بدرجة التأكد ادف ،وذلك بعضهما مع والثانية األوىل الطريقتني إدماج عن عبارة وهي: المشتركة الطريقة -3
  إىل يؤدي ، العمال على املشرف وجود أن الباحث ظر يالح   كأن ؛ الظاهرة سبب من الثقة من عالية

 إىل يؤدي نأو  البد العمال على املشرف وجود نأب : القول ميكن نهإف ذلك على ناءبو  . العمال إنتاجية زيادة -4
 . اإلنتاج زيادة

 جيري مث ، الباقية العوامل هنا نسميها واليت ، العوامل بعض باستبعاد الباحث يقوم:اقيةالب العوامل ريقةط -5
 من أجزاء بعض تالشي تسبب،  احملددة العوامل هذه أن له تبني فإذا ، احملددة العوامل بعض على دراسات
 من نوعني بتناول املرضى دحأ قيام .. ذلك مثال. الظاهرة من األجزاء يف السبب هي الباقية العواملف ، الظاهرة
 أن تبني..   اما   املريض شفي فإذا ، منه يعاين الذي االلتهاب وملعاجلة ، حرارته درجة لتخفيض(ب أ،)الدواء
نا احلرارة ختفيض يف السبب كان(أ) الدواء  عن ال  ئو مس  كان الذي هو (ب) الدواء نأ االستنتاج إىل ، وقادر
 . االلتهاب معاجلة

 حتدث اليت التغريات تكون أن إما .. نهإ،ف التغري يف متالزمان شيئان هنالك كان إذا :التغيرات تالزم طريقة -6
 جيد أن   .. ذلك على ومثال.  بينهما مشرتك واحد بسبب يتغريان الشيئني نأ أو ، اآلخر سببها منهما واحد يف

 اخنفاضر  ن  أو ،  اإلنتاجية يف ادةزي يصاحبه ، الشركات إحدى موظفي لدى الوظيفي ىالرض زيادةر  ن  أ الباحث
 . اإلنتاجية يف اخنفاض يصاحبه ىالرض

 اإلنتاجية مستوى على تؤثر الوظيفي الرضا درجة -
  الوظيفي ىالرض درجة على يؤثر اإلنتاجية مستوى -
 امل  ع وجود   نتيجة   مها .. اإلنتاجية مستوى يف والتغري الوظيفي والتغري الوظيفي الرضا درجة يف لتغريا -

 .... ذلك غري أو العمل ظروف حتسني أو املوظفني رواتب زيادة يكون قد ، مشرتك
 تواجه قد صعوبات   هناك أن إال،  الوصفية الدراسات أرقى من تعت  ، املقارنة السببية الدراسات أن من الرغم علىو 

 يف سببا   يكون الذي،  الفعلي رياملتغ على البحث مشول عدم احتمال  ..  أمهها من واليت ، إتباعها عند الباحث
 .بالظاهرة املتعلقة املتغريات جبميع الباحث إملام عدم بسبب،  الظاهرة

 :التجريبي المنهج -امساا خ
 نأل . املدروس احلدث أو ةالظاهر  عن ، واملعلومات البيانات على للحصول كوسيلة، العملية التجربة على ويعتمد
 العالقات تطرح   وبالتايل ، ومتغرياهتا ظروفها يف التحكم ميكن حبيث ، املعلومات و ناتللبيا املنبع هي العملية التجربة
 الوضع وصف على يقتصر ال الباحث دور يف هذا املنهجو  . اخلارجية البيئة ومع ذاهتا مع متغرياهتا حتكم اليت السببية
و الظاهرة حدوث تكرار ادف ، الباحث قبل من ومقصود واضح   ل  تدخ   إىل يتعداه بل ، احلدث أو ةللظاهر  الراهن  أ
 املنهج إن. احلقيقية النتائج مالحظة مث ومن ، معينة تغيريات   حداث  إ   أو إجراءات   استخدام خالل من ، احلدث

 فيها التأثري أو ، احلدث أو ةالظاهر  حدوث عن املسئولة ، املتغريات بني السببية العالقات ءاستقصا على يعمل التجرييب
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 ومن ، اجملال هذا يف املتغريات هذه من متغري كل ودور ثرأ على التعرف ادف وذلك ، مباشر غري أو مباشر بشكل
 أو عامل   ثر  أ ومالحظة دراسة على يرتكز مرة كل ويف ، مرات عدة جيراا اليت التجربة بتكرار الباحث يقوم ذلك جلأ

  . معني متغري

 المنهج التجريبي تطبيق خطوات  - 1

لطبيعة هذا املنهج ختتلف خطوات البحث فيه عن املناهج األخرى ، اليت تشمل تعريف وحتديد املشكلة وصياغة  نظرا   
 ، أي حتديد نوعية املتغريات وإجراء وتنفيذ التجربة . (1)الفروض 

 
 
 
 378ص -1994-مناهج البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس-ديولد -فان دالني –( 1)

 مشكلة / التجربة /تعريف وتحديد ال - أ

 التجربة هنا عبارة عن جمموعة من اإلجراءات املنظمة واملقصودة ، اليت  ك ن  الباحث من التحك م ، وضبط دورها 
 يف تشكيل الظاهرة أو احلدث ، وبالتايل الوصول إىل نتائج ت ثبت الفروضر أو ترنفيها ، وتصحيح التجربة يتطلب  

ة ، ألنه يتوجب حصر العوامل واملتغريات ، ذات العالقة بالظاهرة أو احلدث املدروس ، درجة  عالية من اخل ة والكفاء
وكذلك حتديد العامل املستقل ، والعوامل املتغرية ، وحتديد دورها وتأثريها ، مع وجوب أال يغيب عن بالنا وجود 

االعتبار ، لصعوبة قياسها وعدم متغريات أخرى خارجية ، تؤثر على املتغريات ، ولكن الباحث اليقوم بأخذها يف 
 معرفة الدقيقة منها .

.. وذلك بعد حتديد نوعية املتغريات بشكل دقيق وواضح ليستطيع الباحث  صياغة  إجراء وتنفيذ التجربة - ب

 الفرضية ، يف حماولة إلجياد العالقة بني املتغري املستقل والتابع .

من الصدق والثقة ، تفوق البحوث األخرى . وهلذا مل يتخل   تتمتع بدرجة كبرية( 1) إن نتائج البحوث التجريبية
عنها الباحثون يف ميادين املعرفة االجتماعية ، بل حاولوا من خالل التعديالت الضرورية عند تعميم جتارام ، أن 

دوث الظاهرة نتظر حيي تاحر هلم قدر كبري من التحكم يف املتغريات املختلفة ويف البحث التجرييب  .هذا و الباحث ال
    أمامه ، ولكنه يوجد الظروف والشروط املناسبة لواقعة معينة ، مث يقوم بعملية املالحظة والتحليل والتفسري .                        

إن العلوم االجتماعية اليت تتصف بالتعقيد  ، تتأثر بالعوامل الشخصية واجتاهاهتا وبالعوامل الفكرية والنفسية  
رى عليهم التجربة .واجلنسية و   االنفعالية ، وهذه ختتلف من شخص آلخر ، ومن قبل الناس الذين جت 

 المنهج التجريبي تطبيق أسس  - 2

د  فيها املتغريات املستقلة  د   يقوم املنهج التجرييب على املالحظة الدقيقة واملضبوطة ، وفق خطة واضحة حت 
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  (2)جمموعة من األسس عند تطبيق مثل هذا املنهج وهيوالتابعة ، ولكي يتحقق ذلك البد من مراعاة ، 
 . حتديد وتعريف دقيق جلميع العوامل اليت تؤثر يف املتغري التابع 
  ضبط حمكم ودقيق جلميع العوامل املؤثرة يف املتغري التابع ، وذلك من أجل التأكد من أن العامل املستقل 

 
 
 
 

 99ص-1987-جدة  -دار الشروق للتوزيع والطباعة-اتهالبحث العلمي مناهجه وتقني -حممد عمر  -(1) 
-121ص-2009-وفتحي ملكاوي أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم األنسابية  دعودة امح -(2)

120 
 ضروريةر لضمان  (1)هو املسئول عن النتائج ، اليت مت التوصل إليها ، ومع أن هذه املهمة ليست سهلة  ، إال أهنا 

 ية النتائج اليت ينبغي ضبطها وهي : العوامل اليت تربط الفوارق بني أفراد العينة ، وتلك اليت صحة وموضوع
 عود إىل إجراءات التجريب ، وأخريا  العوامل اليت تعود ملؤثرات خارجية . ت
 . تكرار التجربة ما أمكن للتأكد من صحة النتائج 

 خصائص ومميزات المنهج التجريبي  - 3

لتجرييب من أكثر مناهج البحث العلمي كفاءة ودقة ، وهذا يرتبط وجموعة من اخلصائص وامليزات اليت يعت  املنهج ا
 يتمتع اا هذا املنهج وهي :

 يسمح بتكرار التجربة يف ظل ذات الظروف ، مما يساعد على تكرارها من قبل     -أ 
 الباحث نفسه  أو اآلخرين ، للتأكد من صحة النتائج .    

 النتائج اليت ميكن التوصل إليها بتطبيق هذا املنهج ، فتعامل الباحث مع  دقة -ب 
 عامل واحد وتثبيت العوامل األخرى ، يساعده يف اكتشاف العالقات السببية  بني املتغريات بسرعة ودقة أك .     

 ساليب التصاميم التجريبية أ - 4

زاياها وعيواا ولكننا  هنا سوف نكتفي بعرض أهم أنواع هذه هناك العديد من التصاميم التجريبية واليت لكل منها م
 التصاميم وأكثرها استخداما يف اجملاالت العلوم االقتصادية كما يلي :

هذا التصميم هو ابسط أنواع التصاميم التجريبية ، حيث يعتمد أساسا  تصميم المجموعة الواحدة : -1   
التجربة وكذلك  قبل إجراء  عة إىل اختباروتتعرض هذه اجملمو  هاعلى اختيار اجملموعة الواحدة االختيار علي

التجربة حيث يتم قياس نتائج اجملموعة يف كلتا احلالتني ويكون هذا الفرق نامجا عن تأثر اجملموعة باملتغري  
بار بعد املستقل فاالختبار قبل إجراء التجربة يقيس وضع املتغري التابع قبل إدخال املتغري املستقل أما االخت
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التجربة فبقيس املتغري التابع إدخال املتغري املستقل وعلى سبيل املثال ميكن اختبار قبل  إجراء التجربة ، فانه 
ميكن اختبار قبل إجراء التجربة لقياس مستوى أداء جمموعة من العمال يف دائرة اإلنتاج وبعد اخذ االختيار 

والذي هو تقدمي دورة تدريبية لتحسني املهارات والقدرات .  يتعرض أفراد نفس اجملموعة إىل العامل املستقل
بعد ذلك يتم قياس مستوى أداء اجملموعة ، مث حيسب الفرق بني مستوى األداء والذي يكون إن وجد ناجتا 

تعت  نتائج استخدام اجملموعة الواحدة أكثر  عن تأثري الدورة التدرجيية بافرتاض ثبات العوامل اخلارجية األخرى
قة من األنظمة األخرى وذلك الن نفس األشخاص هم الذين جتري عليهم عملية القياس بعكس أنظمة د

 اجملموعتني حيث جتري عملية القياس على جمموعتني قد ختتلفان يف القدرات أو املهارات 
 

 121-120ص .  2000. عودة و امحد وفتحي ملكاوي أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية - 1

الناجتة عن تأثري املتغري املستقل قد ترجع يف بعض األحيان إىل عوامل  تويعاب على التصميم على هذا أن الفرو قا
أخرى خارجية فقد يتزامن مع وقت قياس مستوى أداء العمال يف دائرة اإلنتاج بعد إجراء التجربة مثال إصدار نظام 

  وزيادة محاسهم يف العمل .حوافز جديد إىل بذل العاملني جلهود اك 
وووجب هذا التصميم فانه يقوم الباحث باختيار جمموعتني متكافئتني  تصميم المجموعتين المتكافئتين : -ب

 اخللفية العلمية أو اخل ة العملية أو مستوى األعمار أو توزيع اجلنسني وغري ذلك .
ني يتم تعريضها للمتغري املستقل ونسميها اجملموعة بعد ذلك  يقوم الباحث باختيار جمموعة من هاتني اجملموعت

التجريبية ، أما اجملموعة األخرى واليت تسمى اجملموعة الضابطة فال يتم تعرضها للمتغري املستقل ويف النهاية فإننا نقوم 
 تغيري يكون قد وقع يف أداء اجملموعة التجريبية .  أيبقياس أداء كل من اجملموعتني ادف الكشف عن 

وزمالؤه على عدد من العمال يف مصنع  Elton Mayoابرز مثال على ذلك ، التجارب اليت قام اا و 
Hawthorne  بشركةWestern Electric  بالواليات املتحدة األمريكية ، حيث اختار عددا من العمال

 املتفوقني يف أدائهم وقسمهم إىل جمموعتني : 
أو املتغريات وجمموعة جتريبية تتعرض ملؤثرات ومتغريات خمتلفة مثل درجة جمموعة مراقبة التتعرض ألية من املؤثرات 

يف النهاية وبعد عدة سنوات من التجارب بالنتائج املعروفة واليت   Elton Mayoاإلضاءة وفرتات الراحة وخرج 
 أكدت إن هناك عالقة بني الظروف العمل وإنتاجية العامل . 

روق بني اجملموعتني التجربيبة والضابطة ،إال انه باإلمكان التقليل من أثار هذه واملشكلة احلقيقية هنا تكمن وجود ف
 تكون النتائج أكثر دقة . الج النالفروق بتناول عدد اك  من األشخاص وذلك 

 هناك عدة طرق ميكن للباحث استخدامها عند قيامه باختيار أفراد اجملموعتني أمهها :

 الطريقة العشوائية  -1
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حث باختيار اجملموعة اليت جيري الدراسة عليها مث جيري تقسيمها إىل اجملموعتني التجريبية والضابطة بالطريقة يقوم البا
 العشوائية حبيث يكون لكل فرد فرصة متساوية يف االختبار .

 توالتوزيع العشوائي يسفر عن جمموعات متكافئة ،وكلما زاد عدد األفراد زاد التكافؤ والتوازي بني اجملموعا
ذا ولتجنب أخطاء التحيز يف االختيار فانه ينبغي االبتعاد عن االختبارات املقصودة أو عملية إعطاء ه (1املختارة )

 احلق لألفراد بالتطوع للمشاركة يف البحث 
 
 

 
1-D. Aaker and G.S.Day.op .  2000 .p 317  

 
 

 طريقة األزواج المتناسبة ال -2
يف االختيار من خالل قيام الباحث خبلق نوع من التناسب بني اجملموعتني إن من أهم الطرق لتجنب التحيز 

التجربيبة والضابطة بالنسبة لصفات أفراده وخصائصهم أو أية متغريات )خبالف املتغري املستقل ( قد يكون هلا 
 تأثري على املتغري التابع مثل السن واجلنس والعمر ومستوى اخلجل واملؤهل 

   طريقة فان الباحث يقوم باختبار أزواج متناسبة ومتشااة من حيث الصفات واخلصائص مث يقوم ووجب هذه ال      

    يف اجملموعة الضابطة     بتوزيع كل زوج بني اجملوعتني حبيث يضع احد الزوجني يف اجملموعة التجريبية واألخر   

 عشوائيةبطريقة 
اسب الكامل من مجيع  اجلوانب واألبعاد للمجموعتني حيتمل أن ولكن املشكلة تكمن يف عدم اإلمكانية حتقيق تن   

ال تؤخذ بعني االعتبار وهي يف الواقع تؤثر على  التناسب من واحد أو بعدين إال انه يبقى هناك أبعاد أخرى قد يكون
فيقوم أساس إجياد التكافؤ بني اجملموعتني على أساس املتوسطات ومقاييس التشتت  (1)النتائج تقوم هذه على

الباحث بإجراء توزيع لألفراد بني اجملموعتني حبيث تكون كل منهما تساوي األخرى من حيث املتوسطات واالحنرافات 
 املعيارية والتباين بالنسبة للمتغريات اليت تؤثر على املتغري التابع باستثناء املتغري املستقل .

لبيع يف إحدى الشركات فإننا نقوم بتحديد املتغريات ومثاال على ذلك إذا كنا بصدد اختبار جمموعتني من رجال ا
األخرى اليت تؤثر على التابع ما عدا املتغري املستقل ولنفرض إن من بينها العمر فإذا أردنا حتقيق التكافؤ بني اجملموعتني 

 يضا . على أساس العمر فإننا خنتار جمموعتني كل منها هلا متوسط عمري واحد وهلا احنراف معياري متقارب أ

 طريقة المجموعات المتناوبة  -3
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يستدعي هذا التصميم ناوب جمموعتني أو أكثر يف التجربة فإذا كان هنالك مثال جمموعتني متكافئتني فانتظام التناوب 
 يكون كما يلي : 

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

 تؤدي دور اجملموعة التجريبية –جمموعة)أ(  – الفترة الثانية
 تؤدي دور اجملموعة الضابطة  -جمموعة )ب(              

بناء عليه فان كال اجملموعتني سوف تكون متناوبة كمجموعة جتريبية يف إحدى الفرتات وكمجموعة ضابطة يف الفرتة 
 الثانية .

 
 102-101ص . 1995. البحث العلمي . املناهج واإلجراءات ،  العكش ،فوزي -1

 
بإمكان الباحث إن يستخدم أكثر من جمموعتني يف جتاربه فيستخدم مثال ثالث جمموعات أو أربعة أو أكثر ويقوم 

 تطبيق نظام التناوب املنظم عليها 

 معوقات المنهج التجريبي :
 ( : 1عند استخدامه للمنهج التجرييب وا يلي ) ميكن تلخص أهم املعوقات اليت جيااها الباحث

صعوبة حتديد مجيع املتغريات اليت تؤثر على نتائج التجارب اليت جيربه الباحث إذ إن احد أو بعض هذه املتغريات  -1
 قد يغفلها الباحث لعدم معرفته بوجودها .

 لوكها وأدائها مما ينتج عنه فشل التجربة .شعور أفراد اجملموعة بأهنا ختضع لتجارب معينة قد تؤدي إىل تعديل س-2
تردد بعض أصحاب املشروع أو إدارته وختوفهم من احتمال كشف أسرار األعمال أمام املنافسني قد يعيق تطبيق  -3

 هذا املنهج .
ائج عاد وبالتايل فان نتبمن الصعب أن يتمكن الباحثون اختيار جمموعتني متكافئتني  اما من مجيع الوجوه واأل -4

 التجربة البد أن تتأثر بالفروق بني صفات  وخصائص اجملموعتني .
 احتمال وجود األخطاء التجريبية اليت تتسبب يف الوصول إىل نتائج غري دقيقة ومن أهم هذه األخطاء التجريبية :  -5

إلجراءات أو : أي من حيث اإلجراءات املستخدمة خالل التجربة فإذا حصل تعديل يف هذه ا أخطاء إجرائية -أ

طرق اختبار األفراد جامعي املعلومات أو حملليها نتيجة تغيري الشكة االستشارية القائمة على البحث مثال فان هذا 
التعديل سيؤدي إىل عدم دقة النتائج وخاصة إذا كان توقيته بعد االنتهاء من القياس القبلي وقبل البدء يف إجراء 

 القياس البعدي .

 عملية اختيار العينة . واملمثلة يف وجود حتيز بشكل أو بأخر أثناء إجراء لعينةأخطاء اختيار ا -ب
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عندما تكن التغريات يف املتغري التابع ناجتة عن توقيت عمل القياسات وليس عن  أخطاء توقيت القياسات  -ج

ىل دورة تدريبية معينة هتدف إدخال  اثر التغري املستقل على التجربة فإذا قمنا بقياس أداء رجال البيع قبل تعريضهم إ
لدورة يف فرتة ذروة الطلب يف الصيف مثال،فأن الفرق اإىل زيادة مهارهتم يف البيع،مث أجرينا قياس أداء أخر بعد انتهاء 

قد يرجع يف جزء منه إىل املتغري املستقل وهو الدورة التدريبية إال أن اجلزء األخر البد وأن يرجع إىل  بني مستويي األداء
 قيت عمل القياسات.تو 
طاء تنفيذ القياسات وهي تلك األخطاء املتعلقة باخللط بني أثار إدخال املتغري املستقل على التجربة وبني املتغريات أخ-

كدخول منافس قوي إىل السوق مما يؤثر يف حجم املبيعات،وأداء رجال البيع أو صدور نظام حوافز  األخرى اخلارجية 
 ثري على إنتاجية العاملنيجديد مما يؤدي إىل التأ

 
 102-101ص  -1994-البحث العلمي الناهج واإلجراءات –العكش فوزي  -(1) 
 أمثلة عن الدراسات واألبحاث التي تستخدم المنهج التجريبي -و 
 وىل دراسة جتريبية عن اثر استخدام التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التحصيل العلمي يف املرحلة اجلامعية األ-
 اثر شخصية وأسلوب املدرس على التحصيل العلمي لطالب يف كلية العلوم اإلدارية حبلب  -

طاء تنفيذ القياسات،وهي تلك األخطاء املتعلقة باخللط بني أثار إدخال املتغري املستقل على التجربة وبني أثار املتغريات 
 األخرى  اخلارجية 

  يف املرحلة اجلامعية األوىل  اثر البيئة املناخية على عملية التدريس-
 اثر االجتاهات السلوكية للمواد البشرية على أداء الشركة العامة للغزل -

 مقارنة لمناهج البحث العلمي   -سابعا  
 فيما يلي دراسة موجز لماهية وأهداف مناهج البحث العلمي الرئيسية ومواطن اختالفها ومشاركتها 

 مظاهرها المشتركة مع المناهج األخرى زاختصاص تركي طبيعة الهدف المنهج
حتديد صحة او  التارخيية  -1

صالحية احلوادث 
 واألشياء املاضية 

نظرية حتليلية نافذة تتم يف 
الغالب مكتبيا أو ميدانيا حيث 
اآلثار والبيانات والوثائق املعنية 

وصف ما جرى دون حتكم 
الباحث أو ضبطه على 

 اإلطالق 

حبث املاضي كما 
قد املوجود هو )ن

يف املاضي للتحقق 
 من صالحيته (

تتحقق من صالحية املاضي بالتحليل والنقد 
والوصف لغرض التصحيح ومن االستفادة من 
النتائج يف توحية احلاضر أو تنبؤ املستقبل فهي 
اذا تشرتك جزئيا مع الطريقة الوصفية بالوصف 

 ومع التجريبية يف تنبؤ املستقبل 

ر وصف حاض الوصفية -2
احلوادث واألشياء 

لفهمها وتوجيه 

نظرية حتليلية تتم ميدانيا 
مكتبيا حسب نوع البحث \

الوصفي وصف ما جيري دون 

حبث الواقع كما هو 
) وصف الواقع 

املوجود لغرض فهمه 

سنتناول كتمهيد منطقي لوصف واقع احلوادث 
ماضيها املباشر الذي خيص الواقع ويؤثر  واألشياء

عليه ) الطريقة التارخيية ( لغرض االستفادة من 
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ذلك يف توجيه املستقبل أو اقرتاح بدائل جمدية له  وكيفية التعامل معه  حتكم الباحث أو ضبطه عادة  مستقبلها 
 ) الطريقة التجريبية ( 

ضبط عوامل  التجريبية -3
احلوادث واألشياء 

لتحديد أثارها 
منفردة أو جمتمعة 

 لغرض التنبؤ 

ية مقننة يف نظرية وعملية حتليل
بيئات وظروف خاصة منظمة 

وصف ما جيري بتحكم او 
ضبط الباحث للعوامل والبيئات 

املعينة حسب ظروف معملية 
 غالبا 

حبث اثأر التحكم 
يف الواقع لتنبؤ 

مستقبله )التحكم 
باملوجود إلجياد شي 

 أخر (

تتناول منطقي لتنبؤ املستقبل ماضي املشكلة 
التارخيية ( مث تصف  وعواملها املختلفة ) الطريقة

املشكلة وعواملها وأهدافها ومنهجية حبثها فيما 
 يوازي مبدئيا ) الطريقة الوصفية ( 

 
 
 

 اختيار منهج البحث في العلوم االجتماعية  -ثامنا 
إن اختيار منهج البحث املناسب ليس مسألة سهلة الن ذلك متعلق بنوعية البحث وموضوعه واإلطار الفكري للباحث 

االستخدام غري صحيح للمناهج يؤدي على نتائج غري صحيحة إال باالستثناء لذا جيب على الباحث إن يكون على وان 
قدر كايف من الدراية واملعرفة العلمية والعملية وناهج البحث ليستطيع تبين منها ما خيدم ويؤمن النجاح العلمي للموضوع 

 املدروس . 
لة جيب أن تدرس وحتدد خواصها املميزة هلا والبيانات واملعلومات املتوفرة عنها ليتم الختيار املنهج البحث املالئم للمشك

 بعد ذلك حتديد املنهج املالئم أي جيب إتباع اخلطوات الرئيسية التالية الختيار املنهج .
  حتديد نوعية ومصدر البيانات واملعلومات األساسية للمشكلة املدروسة 

 لومات تصنيف وحتليل البيانات واملع 

  حتديد الفروض املبدئية للبحث 

  اختبار الفروض والتحقق من صحتها 

  التعميم 

إن العلم يهدف إىل فهم وشرح ما جيري على الطبيعة أي ظواهر واألحداث الواقعة وا يف ذلك ما حيدث بإيعاز من 
 العناصر البشرية واإللية .

وضوع حتت الدراسة وقد أكد مرارا ايتشاين إن العلم يبدأ أن العلم يبدأ بتسجيل دقيق ومنظم للظاهرة أو احلدث امل
باحلقائق وينتهي باحلقائق بغض النظر عن اهليكل النظري الذي يتم بناءه من البداية إىل النهاية فالباحث هو مراقب حياول 

ج البحث من قبل بينما يكون األسلوب العلمي الستخدام منها  تقدمي وصف كامل وعام ملا يتوقع أن يراه يف املستقبل



 

 

74 

 

الباحث حلل مشكلة معينة مع األخذ بعني االعتبار خصائص املنهج العلمي ذو طبيعة تكرارية اليت يتم من خالهلا التوصل 
إىل النظريات  ثل الواقع وتتطابق مجيع فروع العلوم يف استخدامها لنفس املنهج بينما يتميز فرع عن أخر بانفراده حبدود 

 ع للدراسة والبحث .وطبيعة اجملال اخلاض
 
 

 
 

 
  1989وزارة اإلعالم ، الكويت ،  1ع 2م  دعبد الرمحن اإلمام ، حبوث العمليات علم حديث أو منهج ، جديد جملة عامل بالكا -1

 
 

                                           
 الفصل الرابع                                       

 العلميمراحل إعداد البحث 
 

اول هذا الفصل الفقرات التالية:  يتن
  تحديد موضوع البحث      -     أوال

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

 

 مقدمة :
 إتباعك البد من النتائج علمية حقيقية وللقيام بذل إىلوكان لنا البد من التوصل  األمهيةاجناز البحث العلمي من  إن

وفيما يلي شرح مبسط لكل مرحلة  إل امهاعلمية  وأدوات وأساليبمن وسائل  أمكنعدة مراحل متتالية باستخدام ما 
 على حده مع العلم انه اليوجد اتفاق بني الباحثني االكادميني حول مضمون وهيكلية والية تنفيذ كل منها .

 حتديد موضوع البحث . -1
 البحث   عضو اختيار مو طرق  -2
 اعتبارات اختيار موضوع البحث -3
 معايري صياغة موضوع البحث -4
 تقييم حتديد موضوع البحث -5

 تحديد موضوع البحث    - أوال
 األسبابيف حتديد موضوع البحث بشكل واضح من خالل حتديد  إلخفاقفشل البحوث العلمية غالبا ما يعود  إن

مرحلة الوصول حتدد موضوع البحث صاحل للدراسة والبحث  إناملكونة هلا .  بعادواإلاملشكلة املدروسة  إىل أدتاليت 
 (:1) إىلتؤدي  ألهنااحللول هلا  إجيادمن  وأصعباملراحل اليت مير اا الباحث  أهممن 

  يستخدمه يف حل موضوع الدراسة إنحتديد نوعية البحث اليت ميكن الباحث القيام اا وطبيعة املنهج الذي ميكن  -أ
 ونوعية البيانات واملعلومات اليت ينبغي على الباحث احلصول عليها  . وأدواتهخطة البحث  -ب
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للقيام به وذلك من خالل الدراسة البيانات واملعلومات  وإمكانية وآصالهذات دالله  أتكون إنموضوع البحث جيب  إن
تواجه  إنت السياسية والقانونية والعلمية اليت ميكن واملتطلبات املادية واملعنوية للبحث من حيث الوقت املتاح والصعوبا

 البحث .
 الختيار موضوع البحث  األساسيةالخطوات  -1
كانت فكرة   إنباحث مشتمل مجيع املراحل الدراسة منذ  وأ هالبحث العلمي يعت  تقرير واف عن عمل تعهد  إن

 الختيار املشكلة  األساسيةاخلطوة  إنن ذلك جند نتائج مدونة ومرئية ومؤيدة باحلجج وال اهني انطالقا م أصبحت
كبرية بات بدا صغرية وغامضة ومع مرور الزمن والتغذية املناسبة تتطور   االستبدتتمثل يف الفكرة . فالفكرة كالشخص 

تتمثل يف الفكرة . فالفكرة   واإلنسانبواسطة العقول وتنمو الفكرة وتك  تنضج وتقدم عطاءها يف اخلدمة العمل 
كبرية بات بدا صغرية وغامضة ومع مرور الزمن والتغذية املناسبة تتطور بواسطة العقول وتنمو الفكرة   االستبدالشخص ك

 .واإلنسانوتك  تنضج وتقدم عطاءها يف اخلدمة العمل 
 
 
سيد مرجع  والتواري 84والغنام صابر ،دعيه هادى مرجع سابق ص 45سالمة ، نبيل سالمة مرجع سابق ص -1

 19ص سابق
يتابع  أناملتفق عليها يف التخصص العلمي الذي يريد الباحث  األساسية واألفكاراملعرفة  قللحقائالفهم الدقيق  إن

يبحث فيها الباحث والدراسات اليت  ت يف ختصصه العلمي ،  إنللفكرة اليت ميكن  األساسيةدراسته فيه يعت  اخلطوة 
 : األيتمن  األفكارتتولد  وأيضا

حلول هلا وميكن للباحث االطالع عليها من خالل الدوريات  إىلكالت املقرتحة للدراسة اليت مل يصل الباحثون املش -أ
 العلمية 

 االطالع على املقاالت العلمية املنشورة وعلى تقارير البحوث اليت تصدر يف معظم اجملاالت  -ب
 الدراسة والبحث  إىلج ينتج العديد من املشكالت اليت حيتا  نألي ميكن مالتطبيق الع -ج
 حب االستطالع والبحث  -د
 السابقة تتطلب من الباحث  األساسيةتطبيق اخلطوات  إن
 بالتخصص املوضوعي للباحث ، الفهم ، االطالع  اإلملام -1
 حل املشكلة  إىلالقدرة والرغبة يف الوصول  -2
 اخل ة العلمية  -3
 البحث  أدوات إعداد -4
 البحث طرق اختيار موضوع  -2

إن اختيار البحث من قبل الباحث برغبته واهتمامه غالبا البحث بصورة أفضل مما فرض عليه باعتباره واجبا وسبيال إىل 
تقدمه يف عمل لذلك فان اخل ة واملعلومات املتزايدة ترشد الباحث إىل املشكالت األكثر عمقا من تلك املشكالت 

 حمدودةاا عندما كانت املعلومة  داريةله اليت 
 إن الباحثني 
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حياولون اختيار موضوعات البحث يف أسرع وقت ممكن رغم عدم إحاطتهم املناسبة بتخصصهم لذا يكون البحث 
النهائي ليس املوضوع الذي فكر فيه يف بداية تفكريه بالبحث . وقد خيتار الباحث  املبتدئ مشكلة سبقه إليها 

تلف جوانب املشكلة أو إن خيتار موضوعا عاما له نطاق واسع عريض الباحثون آخرون وانتهوا إىل نتائج حتيط وخ
 يكون اك  بكثري من قدرة الباحث على معاجلتها ودراستها 

هلذا وجب على الباحث اختيار موضوع اقل اتساعا واك  حتديدا مع دراسة معمقة وكافية إن العتمد على شخص  
لنفسه املشكلة اليت يرغب يف حبثها وإذا مل يكن على قدر  أخر الختيار موضوع حبثه فكل باحث جيب إن خيتار

املسؤولية هذه فليس من املأمول فيه إن يصل إىل نتائج حقيقية يف املستقبل استنادا ملا تقدم ميكن إمجال طرق اختيار 
 املوضوع بااليت : 

  اختيار موضوع البحث من قبل الباحث 
  اختيار موضوع البحث من قبل املشرف 
 شكلة هنا ميكن إن تثار يف هذا الصدد هي اإلجابة على السؤال التايل :ولكن امل

أيهما يتم اختياره أوال الباحث أم املشرف ؟   ولعل اإلجابة على هذا السؤال حتمل مشكلة أخرى من مشكال ت 
حيحة هلذه البحث العلمي إال وهي العالقات العامة وأدوات البحث العلمي تأخذ دورا مهما يف وضع اإلجابة الص

 املشكلة . 
إن اختيار موضوع البحث يف النهاية من مسؤولية الباحث ألنه نتائج البحث هي من عمل الباحث وهي اليت تقيم 

 عمله 
 اعتبارات اختيار موضوع البحث  -3

 يوجد عدة اعتبارات جيب إن تراعى عند اختيار موضوع البحث ميكن ذكر أمهها بالتايل :
  مدى اإلضافة العلمية له حداثة موضوع البحث و 
  أمهية وقيمة موضوع البحث العلمي 
 اهتمام وخ ة وقدرة الباحث على دراسة موضوع البحث 
  توفري البيانات واملعلومات املتنوعة املصادر خبصوص موضوع البحث باإلضافة للوقت واإلمكانات املادية

 والتنظيمية اإلدارية للباحث 
 و القانونية واألخالقية إن أخالقيات البحث العلمي تتطلب من  صالحية موضوع البحث االجتماعية

الباحث أن يعتمد  على ذاته يف حتديد موضوع البحث وان يدرك بشكل علمي مايصيبو إليه خالل إجراء 
حبثه من نتائج بالتعاون مع الباحثني اآلخرين واجلهات صاحبة الشأن يف ذلك وميكن أن يتم ذلك باإلجابة 

لعلمية على االعتبارات السابقة ميكن إن تلخص إىل االعتبارات األساسية التالية الختيار البحث املوضوعية وا
 (1موضوع البحث األيت : )

 شعور الباحث بانفعال خاص ، من خالل القراءة االنتقادية والتفكري العميق واإلصرار العلمي ملعرفة حقيقة األشياء  -أ 
ه أو تصحيح خطأ إ ام شي ناقص أو شرح شي مهم أو جتميع أشياء متفرقة إبراز شي جديد مل يسبق البحث في-ب

 أو ترتيب أشياء خمتلطة أو تفسري شي جديد الشي 
 أن تكون املشكلة هلا قيمة عملية وعلمية يف احلياة العملية  -ج
 أن يكون موضوع البحث حمددا  -د
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 يانات والوقت والتكاليف واألدوات املنهجية أن يكون اجناز البحث ممكنا من حيث توافر املراجع والب -هـ 
 معايير صياغة موضوع البحث  -4

أن حتديد موضوع البحث بشكل علمي ميكن الباحث من اجناز حبثه والوصول إىل نتائج علمية وفق أدوات البحث 
على الباحث أن تدرس العلمي والبيانات واملعلومات وكذلك االحتياجات املادية واملعنوية بكفاءة موضوعية وهلذا جيب 

 يف املشكلة املختارة للبحث مدى توافر املعايري التالية :
 وضوح ودقة صياغة موضوع البحث وحدوده -
 وضوح وحتديد نوعية متغريات الدراسة وفيما إذا كانت متغرية أم مستقلة . -
 قابلية الصياغة الختيار ولصياغتها على صيغة السؤال أو أسئلة -
 ح ملصطلحات البحث موضوع الدراسة التحديد الواض -
 
 

   20مرجع سابق ص –سيد اهلواري  -1
 
 تقييم تحديد موضوع البحث  -5

 (1(ميكن احلكم على مدى صحة حتديد موضوع البحث من عدمه من خالل اإلجابة على األسئلة التالية 
 هل يعاجل موضوع البحث العلمي موضوعا جديدا أم تقليدا متكررا ؟ -
 هل يصنف موضوع البحث إضافة علمية جديدة إىل املعرفة ؟ -
 هل  ت صياغة موضوع الدراسة بعبارات حمددة وواضحة ؟ -
 هل سيؤدي الدراسة إىل توجيه االهتمام ببحوث ودراسات أخرى ؟ -
 هل النتائج اليت ميكن الوصول إليها من الدراسة ميكن تعميمها ؟ -
  اجملتمع ؟هل نتائج الدراسة ذو قائد إىل -

 تحديد عنوان البحث    -ثانيا 
يكسبه من وظيفة إعالمية عن موضوع البحث وجماله وإرشاد القارئ إىل أن البحث يقع  البحث أمهية كبري ملا  لعنوان

 يف جمال معني كما تعتمد اهليئات العلمية يف تصنيفها للبحوث انطالقا من ذلك جند أن العنوان البحث . 
 د البحث مراحل تحدي  -أ

 مرحلة العمومية الكاملة -
حيث يكون عنوان البحث غري واضح  اما يف ذهن الباحث " مثل واقع السياسات احملاسبية املتبعة يف القطاع الصناعي 

 السوري "
 مرحلة العمومية  -

 الصناعي  حيث يبدأ الباحث يف حتديد موضوع البحث مثل واقع السياسات احملاسبية املتبعة يف القطاع السوري
 مرحلة العمومية احملدودة  -

 حيث يبدأ الباحث ثانية يف حتديدات ملوضوع البحث مثل واقع السياسات احملاسبية املتبعة يف الصناعات الغذائية 
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 مرحلة العنوان احملدد  -
وتقييم املخزون  هنا تكون رؤية الباحث قد وضحت وتبلور يف جمال حمدد مثل واقع السياسات احملاسبية املتبعة لصناعة

 يف املناطق الشمالية  
 مرحلة العنوان النهائي  -

هنا جند أن الباحث قد استطاع اإلملام ووضوع البحث من كافة اجلوانب مسا واقع السياسات احملاسبية يف تقييم 
 املخزون يف املؤسسة العامة الغذائية يف حلب 

 (2شروط تحديد عنوان الدراسة ) –ب 
 ان على كلمات حتمل أكثر من معّن أن يكون العنو  -
 أن ال يكون العنوان طويال وفيه كلمات زائدة ال لزوم هلا -
 
طبعة الرابعة  2010ع ، عمان عليان رحبي .مصطفى دغمي عثمان حممد ، األساليب البحث العلمي ودار الصفا للنشر والتوزي -1
 123ص
، عمان طبعة ثانية  2009ل التطبيقي للباحثني ودار وائل سنة الصرييف ، حممد عبد الفتاح ، البحث العلمي الدلي -2

 20ص
 أن يصاغ العنوان بكلمات أساسية ومع ة وخباصة بداية العنوان  -
 التأكد من  أن العنوان يعكس طبيعة البحث  -
 أن يشتمل العنوان على متغريات الدراسة بشكل واضح -

 أنواع الدراسات البحثية –ثالثا 
 أن يالزم عنوان البحث طبيعة ونوع الدراسة اليت ستتم على البحث ومن هذه األنواع اآلتية:من الطبيعي  
دراسة حالة تعين أن الباحث يدرس مجيع اجلوانب املتعلقة حبالة معينة واحدة بشكل معمق يهدف إىل حتديد العوامل  -

 يف حالة حمدودة بذاهتا والتطور واملسببات اليت أدت إىل حدوث هذه احلالة واليت أحدثت النمو والتغيري 
"" تعين أن الباحث يدرس مشاكل قائمة لدى وحدات متعددة وذلك بعد حتديد  دراسة تطبيقية"" ميدانية -

املشاكل والتأكد من صحة ودقة مسبباهتا وحماولة عالجها وصوال إىل نتائج وتوصيات تسهم يف حل أو احلد من 
 سة املشاكل املعاجلة يف الوحدات املدرو 

 دراسة استكشافية  -
تعين  مجع معلومات عن مشكلة ما حمل الدراسة ادف مجع املعلومات لفهم أفضل ملشكلة الدراسة لعدم وجود 

 معلومات ودراسات كافية للمشكلة املدروسة 
 دراسة تجريبية -

ات األخرى موضوع تعين أن الدراسة سوف جترى بتغيري عامل أو أكثر بشكل منتظم لتحديد اثر ذلك على املتغري 
الدراسة وبالتايل حتديد العالقات بني املتغريات املكونة للحالة املدروسة وحتديد أنواع هذه املتغريات سواء كانت متغرية أم 

 مستقلة واثر كل منها على األخر 
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  دراسة مقارنة -
وقات وأثرها على كل قطاع وكيفية تعين الباحث يقوم وعاجلة مشكلة مايعاين منها قطاعني أو أكثر وذلك لتحديد الفر 

 معاجلتها 
تعين أن الباحث جبمع البيانات واحلقائق الواقعية والعملية عن حالة حمددة من  دراسة نظرية " مسيحه " -

 عدد من احلاالت يف زمن حمدد مستندا على كافة وسائل مجع البيانات واملعلومات 

 فرضيات البحث  –رابعا 
الصلة بالدراسة جيب على  توالعنوان ونوع الدراسة واالطالع على الدراسات السابقة ذابعد حتديد موضوع البحث 

الباحث أن يضع فرضيات معينة لتكون وثابة حلول حمتملة ملشكلة الدراسة جيري اختيارها بأساليب ووسائل خمتلفة 
ط األسباب باملسببات لتفسري للتأكد من صحتها أو عدم صحتها أي أن الفرضية هي توقع وتفسري ختميين حمتمل لرب

حمتمل للمشكلة املدروسة وبالتايل هي عبارة عن حدس أو تكهن بصفه الباحث حلل حمتمل وممكن  للمشكلة املطرحة 
قد الدراسة لذا جيب أن تصاغ بأسلوب منسق ومنتظم يطهر العالقات اليت حياول الباحث من خالهلا حل املشكلة 

 لعالقات املعروفة كاحلقائق علمية واليت يقوم الباحث بربطها ببعض األفكار وتشمل الفرضيات عادة على بعض ا
 

 (1املتصورة اليت ينتجها من خياله ليعطي بذلك تفسريات وحلول أولية مقبولة ألوضاع املشكلة اليت ما زالت جمهولة )
ىل حلل املشكلة املدروسة أن الفرض أو الفرضيات تشكل خطوة هامة يف عملية البحث العلمي رغم اعتباره تكهن أو 

إال أن هذا التكهن ليولد حمض صدفة إذا حيتاج ملعرفة واسعة باملشكلة املدروسة وتوافر قدرة عملية لدى الباحث يف 
تنظيم األفكار وتصنيفها وإجياد الروابط فيما بينها وبني البيئة اخلارجية احمليطة اا ادف الوصول إىل تفسريات مقبولة 

 وسة وبالتايل ميكن القول أن عملية وضع الفرض هي عملية إبداعية تشكل أهم ركائز البحث العلمي للمشكلة املدر 
 مصادر اشتقاق الفرص  -أ

 (2لكي يستطيع الباحث صياغة فرضيته أو فرضيات حبثه البد له من االعتماد على مصادر عديدة أمهها )
لروابط بني األفكار وتصنيفها من العلمية والعملية ومدى قدرته على حتليل ا خ ة الباحث-

 إجياد أمناط تفسريية معقولة إىل مشكلة الدراسة 
 الدراسات السابقة حول املشكلة املدروسة  -
 املالحظة والتجربة العلمية خبصوص الظاهر املدروس -

 شروط صياغة الفرض –ب 
 يف الصياغة اللفظية  حالواقعية والعلمية والدقة والوضو  -
 شكل عالقات بني متغريات قابلة للقياس  الصياغة على -
 املسامهة يف حتديد اإلطار النظري للبحث وأساليب البحث العلمي  -
 الصياغة االحتمالية للفرض وميكن أن يكون على احد األشكال التالية: -

  الصياغة الشرطية  : تعين توقف حدوث الظاهر على وقوع حدث أخر مثال ذلك زيادة إنتاجية العاملني
 يؤدي إىل زيادة أجورهم 



 

 

81 

 

  الصياغة االرتباطية : تعين وجود عالقة بني متغريات الظاهر املدروسة بشكل طردي أو عكسي . مثال
 اخنفاض إنتاجية العمال يرجع إىل زيادة ضغوط العمل 

 فوائد صياغة الفرض  -ج
 سواء الفوائد التالية: إن صياغة ووضع الفرض أو الفروض للمشكلة املدروسة حيقق للباحث والبحث على حد

  حتديد مسار عملية البحث من خالل توجيه الباحث إىل الطبيعة ونوع البيانات واملعلومات الالزمة
 ملعاجلة الفرض وا يتالءم مع األصول وأساليب البحث العلمي 

  حتديد مناهج وأساليب البحث العلمي الالزم للدراسة والختيار الفرضيات 
  على فهم املشكلة املدروسة من خالل حتيد العالقات بني متغريات املشكلة تزيد من قدرة الباحث 
  تطوير البحث العلمي من خالل الكشف عن مكامن جديدة من األفكار والفرضيات ميكن دراستها

 وبالتايل زيادة املعرفة العلمية 
 225-224ديوبولد ، فان دالني . مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ص -1

 63ص اإلدارةالنظرية وتطبيقاهتا يف  األسسالبحث العلمي :  أساليبملة ، نائل ، العوا -2
 
 

 أهداف البحث  –خامسا 
هدفه األساسي هو تطوير املعرفة وبالتايل زيادة الرفاهية وتطوير اجملتمع واذا يتحقق ربط اجملتمع أن البحث العلمي 

عاين منها الوحدات املكونة للمجتمع أن هدف حل املشكلة بالعلوم فالبحث هدفه حل املشكالت أو املسائل اليت ي
 ضمن اإلمكانات املتاحة هو السبب الذي من اجله مت معاجلة املشكلة ويعت  املوجه األساسي يف عملية تنفيذ واجناز 

 التالية حل املشكلة املدروسة باستخدام أساليب البحث العلمي لصياغة أهداف البحث البد أن يؤخذ باالعتبار األمور
 النتائج املتوقعة من اجناز البحث وليس األنشطة املكونة أو االجتاهات مثال : -
  السعي إيل الوصول إىل إنتاجية أفضل 
  أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العمل احملاسيب 
  الرغبة يف خفض تكلفة املنتجات 

 النتائج القابلة للقياس مثال : -
 اإلنتاجية لتسويق مخس ماليني طن من القمح  تسعى الوحدة 
  زيادة حجم االستثمار إىل عشرة مليارات لرية سورية 

انطالقا مما سبق جند أن هدف البحث ميثل املرأة احلقيقة له واحلكم احلقيقي على سالمة البحث العلمية وبالتايل واقع 
لبحث ماهي إال انعكاس حقيقي ألهداف البحث وماهو القارئ لالستمرار يف معرفة حمتوياته وان أي أخطاء يف خطة ا

األهداف الفرعية إال استنباط من فرض أو فروض البحث وذلك من خالل الرتكيز على متغريات البحث سواء كانت 
 مستقلة أو متغرية 

 أهمية البحث  –سادسا 



 

 

82 

 

أي ماذا سيضيف البحث إىل املعرفة جيب الرتكيز عند صياغة أمهية البحث إىل جانبني أساسيني األول اجلانب العلمي 
العلمية احلالية يف هذا اجملال أما اجلانب العملي يقوم بتحديد املشكلة اليت سوف يعمل الباحث على حماولة حلها 

وتقدم الفائدة بالنسبة إىل جهة ما . ولكي يقوم الباحث يف صياغة أمهية حبثه عليه أن يفهم مشكلة حبثه جيدا 
هلا وماهو القيمة العلمية اليت ميكن أن يصنفها إىل املعرفة العلمية حيل هذه املشكلة وذلك الفوائد اليت والعالقات املكونة 

حيصل عليها كباحث  واجلهات صاحبة املشكلة واجملتمع ككل إن كل ذلك يأيت من قدرة الباحث بإحساسه وتفاعلية 
 املدروسة . مثال  مع املشكلة املدروسة وعلى قدرته على اإلملام جبوانب املشكلة

 ليكن لدينا عنوان املشكلة األيت :
القياس احملاسيب لتكاليف ومنافع األزمات السياسية يف وحدات االقتصادية وأثره على التقارير املالية ميكن أن تصاغ 

 أمهية البحث بااليت:
 في الجانب النظري 

 القابلة لالستخدام يف مواقف  ترسيخ دور احملاسبة كأداة للقياس وإيصال املعلومات االقتصادية
 حمددة 

  املعد واملزود األساسي للمعلومات اليت يتم   هترسيخ دور احملاسبة يف البيئة االقتصادية باعتبار   
 على أساسها اختاذ القرارات املختلفة 

 أما  في الجانب العملي 
 يف واملنافع واثر ذلك جذب انتباه إىل أمهية وضرورة دراسة العالقة بني األزمات السياسية وتكال

 التقارير املالية.

 حدود البحث  –سابعا 
هدف كتابة حدود البحث هو الرتكيز الدقيق جملال معني للبحث أي هي احلدود اخلاصة وتغريات البحث من الناحية 

 ( 1الزمانية واملكانية أي هي جمموعة املتغريات مل ختضع للدراسة وذلك ألحد األسباب التالية )
 املتغريات قد سبق دراستها يف جماالت أخرى  إن هذه 
  إن هذه املتغريات خترج يف مضموهنا عن جمال البحث 
  إن هذه املتغريات خترج عن نطاق الفرتة الزمنية اليت يغطيها البحث أو احليز املكاين الذي يعطيه البحث 
 ة الوصول إىل أفراد عينه البحث إن هذه املتغريات يصعب معاجلتها بسبب ندرة البيانات املتعلقة اا وصعوب 
  مثال: إي هذه املتغريات حيتاج إىل موارد مالية و بشرية اك  من مقدرة الباحث 
  صعوبة وندرة املراجع العملية اليت تغطي تلك املتغريات 

 املدخل السلوكي لتحسني احلكم الشخصي للمحاسب عند إعداد التقارير املالية مثال :
 أن تكون : محددات  البحث يمكن -

  البحث ليس بفرض تقومي احلكم الشخصي للمحاسب 
  خيرج عن نطاق وظيفة التحقيق احملاسيب 
  الخيوض الباحث يف تفاصيل املفاهيم السلوكية 
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  صعوبة احلصول على القوائم املالية وسربه البيانات 

 الدراسات السابقة  –ثامنا 
ساعدته على االختيار السليم ملوضوع البحث وجتنيبه مشقة  تكمن أمهية الدراسات السابقة بالنسبة للباحث يف م

التكرار البحث ويف اطالعه وتأكده على جوانب املوضوع بشكل شامل بالتايل تعريف الباحث بالصعوبات واملشاكل 
ن وان إليها ملواجهة املشكالت اليت اعرتضت الباحثني اآلخري االيت واجهت الباحثني اآلخرين وعلى احللول اليت توصلو 

أمكن جتنبها باالستفادة  من جتارب الباحثني اآلخرين . كما  كن الباحث من تزويده بالعديد من املراجع ومصادر 
املعلومات موضوع حبثه وبالتايل حتدد للباحث الوجهة الصحيحة يف اختياره ألدوات وإجراءات اليت ميكن له االستفادة  

 دوات البحث العلمي املالئمة . إن اطالع الباحث على الدراسات السابقة يف معاجلة مشكلة أي اختيار األساليب واأل
 
الطبعة الثالثة  2009الصرييف . حممد عبد الفتاح : البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثني . دار وائل للنشر  -1

 86-87ص
فروض اليت اعتمد عليها اآلخرون والنتائج حبثه وبيان أصالته عن طريق الرجوع إىل  النظرية وال ءتعطيه فرصة جيدة الغتنا

( إن نتائج األحباث 1اليت أوضحتها الدراسات السابقة وبالتايل حتديد أوجه النقص أو االختالف يف تلك الدراسات )
والدراسات السابقة هامة جدا للباحث يف بناء فروض حبثه لتكون استكماال للجوانب اليت وقف عندها الباحثني 

ك إبراز أمهية دراسته عن الدراسات السابقة من خالل إبراز نقاط الضعف والقوة يف األحباث الدراسات اآلخرين . كذل
السابقة مع توضيح نقاط يف الدراسات السابقة من الناحية النظرية أو منهجية اليت اتبعتها مما يساعد الباحث يف حتديد 

بالتايل الرتكيز على األبعاد واألفكار الواجب معاجلتها وفق اإلطار النظري لبحثه وفق املستجدات والتطورات العلمية و 
املنهجيات واألساليب العلمية املالئمة الجناز دراسته ويف النهاية تعرف الباحث وتطلعه على جممل املصطلحات 

جيدر واملفردات العلمية اخلاصة بدراسته وحتسني قدرته على التعبري والكتابة بدقة وضوح أفضل لتقرير البحث .و 
املتعلقة باملشكلة وترتب وفق  تاإلشارة إن الدراسات السابقة جيب أن تلخص وان يكون امللخص يضم املعلوما

 األسس املنطقية وتاريخ نشرها 
 وفيما يلي أهم المعلومات الواجب إدراجها في الملخص عن دراسة من الدراسات السابقة:

  عنوان الدراسة واسم الباحث وسنة النشر 
 تغريات الدراسة مشكلة م 
  حدود الدراسة ومكان إجراءها 
  طريقة مجع البيانات وأساليب معاجلتها 
  نتائج اليت توصلت إليها الدراسة استنادا للبيانات املتاحة 
  ملخص جململ النتائج النظرية والعملية 

 مقدمة البحث  -تاسعا
ية أي أن تكون عملية التقدمي جيب أن تصاغ مقدمة البحث بشكل موضوعي بعيدا عن العبارات اإلنشائ

موضحة ألبعاد ومنطلقات وأمهية البحث ألهنا تع  عن مدى وعي الباحث باملشكلة املطروحة لدراسة وعن مدى 
 اطالعه وخ ته يف هذا اجملال وفيما يلي أهم النقاط الواجب تضمينها  إىل مقدمة البحث :
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  من إجراء هذا البحث موضوع البحث واإلضافات العلمية والعملية املنتظرة 
  مكان إجراء الدراسة والفرتة الزمنية املتوقع الجنازها 
  جمموعة البيانات واملعلومات واملمكن استخدامها يف جماله املشكلة باإلضافة إىل أساليب املعاجلة اليت ستتبع 
  اجلوانب السلبية الذاتية عن عدم القيام اذه الدراسة وبالتايل أسبااا 
 ميكن أن نستفيد من نتائج الدراسة  اجلهات اليت 
  مخطط انجاز البحث  –عاشرا 
  ميثل خمطط اجناز البحث انعكاس ملدى فهم الباحث لعناصر ومتغريات دراسته بشكل مبدئي ورغم ذلك

 النظرية والعملية  جيب أن يكون شامال وموضوعيا ومنطقيا يف تسلسل األفكار
 
شركة املطابع –. كابد عبد احلق : البحث العلمي . مفهوم أدواته وأساليبه دورقان . عبيدات ، عبد الرمحن عدس  -1

 5ص 1982عمان  –النموذجية 
   

 الخامس الفصل                             
 البحث ألغراض البيانات جمع طرق

 

اول هذا الفصل الفقرات التالية  يتن
 املقدمة         -أوال  

 املالحظة       -ا  انيث
 املقابلة      - ا  ثالث

 االستبانة     -ا  رابع
 االنرتنيت   -سا  خام
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 الخامس الفصل

 البحث ألغراض البيانات جمع طرق
  مقدمة

 من نر ليتمك  ،  املشكلة ملعاجلة الالزمة البيانات له تؤمن اليت األدوات أو ، الطرق   ةكاف   استخدام   الباحث على جيب
 أساليبر  ستخدما  م  ،  علمي بشكل صاغها اليت الفرضيات ولفحص ، املشكلة قبل من املطروحة األسئلة على اإلجابة
  . لذلك املالئمة العلمية البحث

 العلمية البحث وأساليب بأدواتعلى معرفة  يكون نأو  ، لبحثه املالئمة الطريقة مسبقا   ويقررر  يدرك أن يهعل لذا
  .. البيانات مجع ألغراض،  املختلفة
 مع،  علمي بشكل حبثه زاجنإل ، الالزمة البيانات جلمع استخدامها للباحث ميكن ، طرق ةعد جديو  عام وبشكل

 متعلق الباحث قبل من أكثر أو إحداها اختيار نأو ،  والسلبية جيابيةاإل وميزاهتا خصائصها طريقة لكل أن العلم
 (1) التالية بالعوامل

 . البيانات مجع طريقة مالئمة ومدى البحث طبيعة_ 
 . الدراسة وعينة تمعاجمل طبيعة_ 
 . له املتاح والوقت املالية وقدراته الباحث ظروف_
 . األداة أو بالطريقة معرفته مدى_

 لوثائقا - أوالا 
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 النظرية اخللفية تكوين عند،  األوىل املرحلة يف خاصة دراسته حول ، للباحث املهمة البيانات من الكثري الوثائق تقدم 
  . الدراسة جمال ختصص يف ، السابقة والدراسات األحباث على االطالع خالل من،  للمشكلة العامة

 أنواع على وهي،  املوثقة املعلومات أو البيانات نؤمن فهي،  اإلنسانية والذاكرة للمعرفة املادي الوعاء الوثائق تعت .. 
 خصائص ومن . لدراسته املالئم بالشكل معها يتعامل لكي ، وأنواعها خواصها معرفة من للباحث البد هلذا . كثرية

 (2)نذكر أن ميكن الوثائق
 
 
 
 صفا دار،  العلمي والتطبيق النظرية األسس العلمي، البحث أساليب:  حممد عثمان وغنيم، مصطفى، رحبي ، عليان1

  155صـ 2010رابعة طبعة ، عمان ، والتوزيع للنشر

 40 ـص  عام مدخل والتوثيق غنيتا،كليز،املعلومة2
 
 

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

 احلصول ةليآو ،  واملصدر اهلدف مثل..   املعلومات/ البيانات عرض ةليآو  ، الوثيقة حمتوى يف تتعلق :معنوية خاصة
 . عليها

 :التالية الشروط افيه توافر من البد ، معلوماتها/ بياناتها من لالستفادة صالحة الوثيقة تصبح لكيو 
 – اإلصدار جهة -املؤلف"  هلا املتضمنة املعلومات/ البيانات من التأكد ميكن أي .. أصلية الوثيقة تكون أن -

 "اإلصدار تاريخ

 .فيها ورد ما صحة من التأكد وميكن قةثمو  تكون نأ -

 ا  ممكن إليها الوصول يكون أن -

 (1)إلى إنتاجها مستوياتو  تأليفها حقوق وحماية لتداولها وفق الوثائق وتصنف
  . بالذات حمددة جهة إىل املوجهة الوثائق هي :مقيدة وثائق*
  هلا املصدر اجلهة داخل تستخدم اليت الوثائق هي :داخلية وثائق*
 بالذات حمددة وجلهة معني لغرض ةاملعد   الوثائق هي: خاصة وثائق*
 املستفيدين من حمدد نطاق خارج تتداول ال اليت الوثائق هي :سرية وثائق*
 معينة جهة لصالح محفوظة حقوق ذات وثائق*
 النشر لحقوق خاضعة غير وثائق*
 حظيت فقد؛  العلمية البحوث إعداد جمال يف واملعلومات للبيانات كمصدر ، الوثائق أمهية من انطالقا   ميكن ال أي 

 كل الوثائق مصطلح ويشمل.  أنواعها الفاخت على والعلمية األكادميية اجلهات قبل من ، كبري واهتمام خاصة وكانة
 للباحث اوتقدميه اواسرتجاعه املكتبات يف اوتنظيمه اوحفظه امجعه ميكن اليت واألدوات،  والقنوات والوسائل األوعية

 (2) التايل النحو على للباحثني املكتبات تقدمها اليت الوثائق وتصنف. 
 "املوسوعات – املعاجم – املراجع" موضوع من أكثر تعاجل اليت المطبوعة العامة المصادر/  الوثائق*
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 والدوريات الكتب"  حمددا   موضوعا   تعاجل اليت المطبوعة الخاصة المصادر/  الوثائق* 
 "والشرائح كاألقالم"  المطبوعة غير المصادر/  الوثائق* 
  والخرائط والصور كالمحفوظات" األولية المصادر/  الوثائق* 
 ختزين وسائل مثل ، واالتصاالت املعلوماتية واملواد والبصرية السمعية كاملواد " التقليدية غير درالمصا/  الوثائق* 

 واملعلومات البيانات
 
 
  73 – 72صـ -1996 – واملعلومات املكتبات علم ،عمر، مهشري (1)
 199ص -1993-التعليم وتكنولوجيا االتصال وسائل. البس وحممد عليان رحبي( 2)

 
 

  العلمي البحث في المستخدمة الوثائق بعض تعريف يلي وفيما
 : الكتب

 الشكل حيث من الزمان ع  تطورت وقد ، أكثر أو حمددا   موضوعا   يشمل قد أكثر أو لباحث فكري إنتاج هي 
  .. للباحثني شيوعا   اتاملعلوم/ البيانات مصادر أكثر وهي ، واملوضوع
 : المرجع

 عن وتمتاز.  بسرعة الباحث حيتاجها معلومة على للحصول ، احلاجة عند إليها يرجع،  خاص نوع من كتب هي
 (1) تيباآل الكتب

 . املعلومات/  البيانات على احلصول لسهولة التنظيم*

 . معني موضوع تغطية يف الشمولية* 

 . مثنها وارتفاع احلجم ضخامة* 
 :إلى عام بشكل الوثائق وتصنف

 : الموسوعات
 موضوع من عامة ولكنها،  شاملة معلومات تقدم أي ، حمدد موضوع يف املتخصصة اتالدراس من جمموعة وتشمل

، ( ومتخصصة عامة: )نوعني على عادة وهي ، الوثائق يف أخرى مصادر حنو الباحث ينطلق نأ ميكن منها،  حمدد
 .املتخصصة املوسوعة إىل الباحث يرجع أن املفضل ومن

  :القاموس/ المعاجم
 ، املختلفة ومعانيها نطقها طريقة ويوضح ، وتفسريها بشرحها يقوم مث هجائيا   مرتبة،  أكثر وأ لغة مفردات يشمل

 . وخمتصراهتا واستعماالهتا ومرتادفاهتا

 :  والسير التراجم معاجم
  . جنازاهتمإو  حياهتم عن كاملة معلومات تقدم حيث ، الناس من عالماأل حبياة هتتم

  :البيلوغرافيات
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 نشر ما معرفة من الباحث ن ك  .  حمددة وعايري معني موضوع عن علوماتمل/ لبيانات وأصول قواعد وفق الوصف تعين
 مكان – الطبعة – العنوان – املؤلف"  مثل الوثائق عن كاملة معلومات تقدم وباختصار،  ويسر بسهولة حبثه جمال يف

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

 ما زمان أو مكان يف املعلومة/  البيانات مصادر من،  وغريها الدوريات املقاالت ووصف وتسجيل برصد هتتم

 : الدوريات 
 ا  حمدد ا  عنوان حتمل،  حمددة غري أو حمددة زمنية أوقات ويف ، معينة جهة عن وتصدر،  حمددة أو عامة ووضوعات هتتم

  / املعلومات البيانات مصادر أهم من وتعد . أكثر وأ باحث فيها يكتب متسلسلة وأرقاما  
 
 221 ص -2002- العلمي البحث مناهج ، حسني محدأ فاعي،ر ال 1  
 

 : والبصرية السمعية المواد
 حاسة خالل من واسرتجاعها وختزينها عنها والتعبري،  املعلومات معاجلة يف تستخدم اليت واألدوات الوسائل مجيع تشمل
 . كليهما أو البصر أو السمع

 :الفيلمية المصغرات* 
،  جيدة مصغرة بصورة ، املختلفة الوثائق عليها تستنسخ بصرية وسائط أو مواد وهي،  املصغرة النسخ أنواع كافة  ثل
  املعلومات بوسائط إال عليها االطالع ميكن ال وكذلك،  املعلومات وسائط طريق عن

 المالحظة - ثانياا 
 العلوم ويف ، عام بشكل واألحداث الظواهر على لتعرف استخدمت املعلومات/  ياناتالب مجع وسائل أقدم من

 واملشاعر العقلية السلوكيات عن ، واملعلومات البيانات جبمع املتعلقة الوسائل حدأ وتعد.  خاص بشكل االجتماعية
 احلصول األخرى للوسائل ميكن ال معلومات إىل تؤدي ألهنا ، خاصة طبيعة وهلا.  للفرد بالنسبة واالجتاهات واملواقف

 بني بيانات وتبادل تفاعل عن عبارة فاملالحظة .العمال إنتاجية ومراقبة.  العمال حدأ سلوك دراسة مثل،  عليها
 (1) معني موضوع حول احملددة املعلومات/  البيانات مجع فرضب واملبحوث الباحث
 ومتابعة ، البيئية و اديةامل ومكوناهتا واألحداث الظواهر لسلوك بةمراق عملية بأهنا:  املالحظة تعرف سبق ملا استنادا  
 والتنبؤ ، املكونات بني العالقة تفسري بقصد ، وهادف وخمطط منظم علمي بأسلوب وعالقاهتا،  واجتاهها سريها

 . متطلباته وتلبية اإلنسان أغراض خلدمة وتوجيهها احلدث أو الظاهر بسلوك

 حظة العلمية النقاط الالزمة للمال -ا
 :اآلتية النقاط فيها تتوافر أن البد علمية املالحظة تكون ولكي

 . وزماهنا ومكاهنا وجماهلا املالحظة هدف حتديد -

 . باملالحظة مجعها يتم اليت املعلومات عليها ليسجل املالحظة بطاقة إعداد -

 . مرة من كئرأل إعادهتا طريق عن املالحظة صدق من التأكد -

 . مباشرة مالحظته يتم ما تسجيل -
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 علميةاحتياجات المالحظة ال -ب 
 :إىل حتتاج املعلومات/  البيانات جلمع طريقة املالحظة تكون لكي

   يالحظ وقت أي ويف  -                  مدرب مالحظ  -

 يالحظ ماذا يعرف   -            متحيز غري  -     يالحظ أداة أو وسيلة وبأي  -

 

 

 130 ـص  -2002-لعلمي البحث أساليب حافظ، نائل ، العواملة1

         
   

 العلمية المالحظة خطوات -ج 

 . املالحظة من اهلدف حتديد -1
 . مالحظته ستتم الذي الدراسة جمتمع حتديد  -2
 أمكن إن ، اجملتمع أفراد مالحظة دون الدراسة جمتمع يف الدخول حماولة -3

 ولو حىت ، الدراسة فرتة خالل املالحظات وتدوين ، تصرفاهتم مالحظةو  األفراد مراقبة طريق عن الدراسة إجراء -4
 . سنوات أو ألشهر استمرت

 . يراقبهم نهأ اجلماعة عرفت إذا وخاصة ، الباحث على تطرأ قد اليت املشكالت حل -5

 . اآلخرين مالحظة دون الدراسة جمتمع من حبذر اخلروج -6

 . التقرير وكتابة ائجبالنت واخلروج،  مجعها مت اليت البيانات حتليل -7

 المالحظات أنواع -د  
 :إىل التصنيف درجة وفق املالحظات تصنف

 يكون أن دون،  حالة أو ظاهرة الباحث يالحظ حيث،  االستكشافية الدراسات يف تستخدم :البسيطة المالحظة
  للمالحظة سيخضعه الذي السلوك أو ، األهداف أو املعلومات لنوعية ، مسبق خمطط لديه

 ، املعلومات عنها جيمع أن يريد اليت ، والسلوكيات واملشاهدات احلوادث الباحث فيها وحيدد: المنظمة مالحظةال
 الدراسات يف املنظمة املالحظة وتستخدم.  البسيطة املالحظة يف عنها،  وحتديدا   دقة أكثر املعلومات تكون وبالتايل
 . أنواعها بكافة الوصفية

  المالحظة تصنف -و

 المشاركة حظةالمال
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 وممارساهتم سلوكياهتم يف الدراسة أفراد ويشارك ، الدور بنفس يقوم نهأ وعّن ، وفعال جيايبإ دور للباحث يكون وفيها
 . دراستها املراد
 جيابياتإ املشاركة وملالحظة .. ذلك يعرفوا أن دون منهم سجني وكأنه ، السجناء مع الباحث يعيش أن ذلك مثال
 سلوكها يتغري حيث ، عنها دراسة جيري الباحث أن،  الدراسة عينة تعرف عندما وخباصة،  وخماطر اتسلبي وهلا كثرية
 .غالبا  

 مشاركة الغير المالحظة

 عينة أفراد يشارك أن دون،  السلوك أو الظاهرة أو األحداث منه ويراقب ، مكان أو موقف بأخذ الباحث يقوم وفيها
 عدم شريطة ، املالحظات من النوع هذا يف( الفيديو) وخاصة الكامريا يستخدم وقد. اا يقومون اليت باألدوار الدراسة
  بذلك املبحوثني معرفة

 
 
 الجيدة للمالحظة إرشادات -ز
 مالحظته سيتم الذي الدراسة موضوع عن مسبقة كافية معلومات على احلصول  
 املعلومات جلمع املالحظة أسلوب استخدام أهداف حتديد      

 املالحظة لتسجيل املناسبة واألدوات الوسائل استخدام . 

 والحظتها الباحث سيقوم اليت(  اخل......  الظواهر – األشياء – اجلماعات – األفراد)  الفئات حتديد . 

 النتائج يف التسرع وعدم املالحظة يف الدقة . 

 استخدامها قبل القياس وأدوات بأساليب التامة املعرفة . 

 وبعناية ناقد شكلب باملالحظة القيام . 

 مناسبة زمنية لفرتة السلوك مالحظة . 

 مالحظتها جيب اليت اخلصائص أو السمات حتديد جيب . 

 البحث وشكلة العالقة ذات السلوكيات مالحظة . 

 الزمن وحدة يف السلوك أمناط من حمدد عدد مالحظة على الرتكيز 

 الباحث قبل من يالحظ بأنه الفرد معرفة دون،  باملالحظة القيام حماولة 

 فرتات على باملالحظة بالقيام وذلك،  املالحظة بسمة املرتبطة السلوكيات من ميكن ما ك أ مالحظة . 

 النسيان املعلومات تتعرض ال حىت ، للمالحظات الفوري التسجيل 

 املالحظة يف تكامال   يوفر ذلك نأل،  املالحظة يف الباحث ملساعدة املدربني الباحثني من عدد اشرتاك حماولة 
 . الباحث حتيز من ويقلل

 مباشرة املالحظ للسلوك الباحث تفسري حماولة عدم . 

 

 المعلومات/  البيانات تسجيل -هـ 
 : التالية الطرق بإحدى يتم أن ميكن
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 بقليل بعدها أو املالحظة أثناء مباشرة كتابتها خالل من ، املعلومات بنفسه الباحث يسجل أن . 

 املبحوث أن الطريقة هذه على ويؤخذ ، وغريها الفيديو كامريا مثل ، املناسبة التصوير هزةأج الباحث يستخدم أن 
 . تتابعه تسجيل أو تصوير آلة بوجود شعر إذا ، تصرفاته ويصطنع سلوكه يغري

 وما ، الدراسة أهداف هلم يوضحو  ذلك ، على يدرام،  املعلومات لتسجيل آخرين بأفراد الباحث عنيستي قد 
  مالحظته ىلإ يسعى

 
 
 
 
 
 

 المالحظة يجابياتإ آو مزايا -و
 الطبيعية، كالظواهر ، واحلوادث الظواهر من كثري حول املعلومات جلمع وسيلة أفضل املالحظة تكون قد 

 . باحليوانات املتعلقة والدراسات

 يشعر مل إذا ةوخاص،  حدوثها وقت ويف،  الطبيعي وضعها يف والسلوكيات والتصرفات احلادثة املالحظة تسجل 
  . يالحظهم الباحث نأب وناملبحوث

  بأمهيتها فكر قد الباحث يكون ال قد اليت ، األمور بعض على بالتعرف تسمح   

 املعلومات دقة من يزيد مما ، الطبيعية ظروفها يف الظاهرة عن معلوماته الباحث جيمع . 

 يتم اليت العينة حجم يكون أن لضروريا من وليس ، املفحوصني نم قليل عدد على املالحظة جراءإ ميكن 
 . كبريا   مالحظتها

 املعلومات دقة وبالتايل ، التسجيل دقة يضمن مما ، املالحظة أثناء مباشرة يالحظ الذي السلوك تسجيل يتم . 

 واقعية أوضاع يف املالحظ السلوك عن معلومات توفر . 

 ينةمتبا عمرية وملراحل،  خمتلفة مواقف يف استخدامها مكانيةإ . 

 املتوقع السلوك مع،  املالحظ السلوك لظروف النسيب للتشابه وذلك ، نسبيا   عالية تنبؤية قدرة توفر . 

 ونوعية كمية معلوماتلل أو لبياناتل املالحظة توفر . 

 امليدانية البحوث يف احلال هو ،كما أخرى قةيبطر  توفريها ميكن ال ، معلومات على احلصول يف تنفرد. 

 المالحظة لبياتس أو عيوب -ي
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 لفرتات ، الظاهرة مالحظة األمر تطلب إذا وخاصة األحيان، بعض يف مرتفعة   وتكلفة وجهدا   وقتا   تستغرق قد 
 . صعبة ظروف ويف طويلة زمنية

 القبائل أو ، الطبيعية الظواهر بعض مالحظة يف احلال هو كما ، األحيان بعض يف للخطر الباحث يتعرض قد 
 . ذلك وغري العدوانيني راداألف أو ، البدائية

 املبحوثني قبل من والتحيز ، يالحظها اليت بالظاهرة تأثره عند وخاصة ، األحيان بعض يف الباحث قبل من التحيز 
 .للمالحظة خيضعون أهنم إدراكهم عند

 

 

 

 حقيقية سلوكيات يظهرون وال ، سلوكياهتم مالحظتهم تتم الذين األشخاص غريي. 

 مالحظتها املستحيل من أحيانا   الصعب من واليت،  باألفراد اخلاصة والسلوكيات ملشكالتوا القضايا بعض هناك 
 .مثال   الزوجني بني كالعالقة ،

 مالحظتها يف يرغب اليت الظاهرة ، سنوات أو أشهرا   أو أياما   الباحث ينتظر وقد ، طويال   وقتا   املالحظة تتطلب . 

 معلوماهتا ودقة جناحها ىعل تؤثر وقتية بعوامل املالحظة تتأثر قد . 

 المقابلة -ثالثاا 
 جيب،  منها املرجو   اهلدف املقابلة حتقق ولكي.  مقابلته تتم الذي والشخص الباحث بني يدور حوار عن عبارة املقابلة

 إذا     .. شفوية ةاستبان املقابلة تعت  املعّن واذا ، مقابلته تتم الذي والشخص الباحث بني وود وئام عالقة تقوم أن
 حمددين أشخاص على ، معني موضوع حول األسئلة من جمموعة بطرح يقوم الذي الباحث بني لقاء هي:  املقابلة
 (1)األسئلة على اإلجابات بتدوين يقوم وبنفسه ، لوجه وجها  

 أشخاص من ، إليها الوصول الباحث يريد اليت ، املعلومات/  البيانات على احلصول إىل أساسي بشكل املقابلة وهتدف
 . حمددة مواقف يف البحث موضوع ، األشخاص وتصرفات ومشاعر مالمح على والتعرف،  املقابلة موضوع

 واملعلومات البيانات منيأت يف مشاكل الباحث يواجه عندما تكمن ، واملعلومات البيانات مجع يف املقابلة أمهية نإ
 :ذكر ميكن املشاكل هذه ومن حبثه ملعاجلة ، الالزمة

 والكتابة القراءة على املقابلة موضوع األشخاص قدرة معد . 

 املقابلة موضوع األشخاص لدى ومعنوية مادية عوائق وجود . 

 ذاتالب البحث ظاهرة على الباحث اطالع البحث عملية وجوب   
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 الظاهرة فيه حدثت ذيال الواقع عن ، نوعية وصفية معلومات على البحث عملية وجوب . 

 املقابلة موضوع،   األشخاص من خاصة طبيعة ذات عالقات على ، ومعلومات ياناتب على احلصول وجوب  
 . املدروسة املشكلة لحل ا  دور  هلم نأب وإشعارهم ، أمهيتهم إبراز الوقت وبنفس

 

 

  188 ص -2000- اإلنسانية والعلوم الرتبية يف العلمي البحث أساسيات وزميله، سليمان عودة،(1)

   المقابالت أنواع - أ

 األهم الهدف حسب تصنيف يلي وفيما األسس ، من جمموعة حسب أنواع عدة إىل املقابالت تصنف أن كنمي
 .(1) للباحث بالنسبة فائدة واألكثر

 المسحية المقابلة -

 االجتاهات ودراسات ، العام الرأي دراسات يف احلال هو كما،   واآلراء والبيانات املعلومات على احلصول إىل وهتدف 
 . معينة قضية حنو

 التشخيصية المقابلة -

  وعواملها أسبااا ومعرفة ما مشكلة حتديد إىل وهتدف 

 العالجية المقابلة -

 ما مشكلة يواجه لشخص العون تقدمي إىل وهتدف

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

 احلساسة وغري سهلةوال العامة األسئلة من بدءا   األسئلة طرح يف التدرج -

 األسئلة . طرح عند والطمأنينة واملودة األلفة من جو إضفاء-

 . للمستجيب ومناسبة مفهومة لغة استخدام-

 . وشكره وتشجيعه وتعزيزه اإلجابة ، على املستجيب تشجيع-

 املستجيب ومعلومات وأفكار آراء احرتام-

 . الواحدة رةامل يف سؤال من أكثر طرح وعدم ، املستجيب مقاطعة عدم-
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 . املقابلة أثناء األمور بزمام ممسكا   الباحث يبقى أن-

 . دقيقا   إعدادا   املقابلة استمارة إعداد-

 . تساؤالهتم عن لنجابة مستعدا   يكون نأو  ، املستجيبني  وخلفية وبثقافة  اما   ، الدراسة ووضوع الباحث معرفة-

 املقابلة وزمان نومكا ، مقابلتهم ستتم الذين األفراد حتديد-

 144ص  -1992-( ـ اساليبة-ادواتة -) مفهومة  العلمي البحث. وزمالئه ذوقان ، عبيدات -1

 188 ص سابق مصدر. وزميله سليمان عودة، -2
 ، املستجيب سيقدمها اليت املعلومات وأمهية دراسته من اهلدف ويذكر،  ومقبولة الئقة بطريقة نفسه الباحث يقدم-

 (املستجيب ثقة كسب.)  العلمي البحث ألغراض فقط خدمتست سوف وأهنا

 . العمل مكان عن وبعيدا   هادئا   املكان يكون أن لويفض   ، املقابلة إلجراء مناسب مكان حتديد-

 . املبحوثني يف يؤثر ذلك نأل ، ومالبسه الشخصي وظهره الباحث اهتمام-

 للمبحوث واملتابعة ماالهتما إظهار-

 ومفهوما   اضحا  و  السؤال يكون أن-

 . املطلوبة باإلجابة يوحي ال أن وعّن متحيز، غري بشكل السؤال يطرح أن-

  جدا   الشخصية أو الصعبة أو جدا   الدقيقة األسئلة طرح عدم-

 المقابلة مزايا  -ج   

 . السن صغار أو األميني من العينة تكون نأك ، االستبانة استخدام فيها يصعب اليت احلاالت يف استخدامها ميكن -

  مدرب لةمقاب إىل حباجة فهي ذلك يتسّن وحىت ، األسئلة طرح وإعادة توضيح ، إلمكانية اإلجابة يف عمقا   توفر -

 حيبون عام بشكل  الناس نأل ،أخرى  طريقة بأي عليها احلصول الصعب من ، املستجيب من معلومات تستدعي -
 . الكتابة من أكثر الكالم

 باالستبانة قورنت ما إذا(يزيد وروا% 95)  مقابلتهم تتم من معظم من إجابات على ولاحلص إمكانية توفر -
 . (متابعة بدون تقريبا% 40)

 اليدين ةوحرك الوجه، ومالمح الصوت كنغمة ، املشاعر وتوضح االستجابات تعزز لفظية غري مؤشرات توفر -
 (1).اخل.... والرأس

 كاالستبيانات . البيانات مجع وسائل من،  غريها مع مقارنة الردود نسبة ارتفاع -
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 . هلا فهمه عدم أو صعوبتها حالة يف ، للمستجوب األسئلة وتوضيح شرح وقابلية املرونة -

 

 

 188عودة ، سليمان وزميله . مصدر سابق ، ص  (1)

 

 

 

 من أمور وهي ، باملبحوث اخلاصة والنفسية واالنفعالية ، الشخصية القضايا عن املعلومات جلمع مناسبة وسيلة  -
 كون حالة ويف األمية ، اجملتمعات يف التطبيق ممكنة وسيلة املقابلة تعد-        . كالوثائق أخرى بطرق مجعها الصعب
 هذه إلى الرفاعي ويضيفاألحوال ،  هذه يف االستبانة استخدام ميكن ال حني يف ، الدراسة جمتمع هم األطفال
 : يلي(1) للمقابلة المزايا

 .األخرى والظروف  والسرية اهلدوء   حيث من ، باملقابلة احمليطة بالبيئة التحكم- (2)

 ، آخر إىل سؤال من القفز دون ، منطقي بتسلسل املستجيب إجابة الباحث يضمن حيث ، األسئلة تسلسل- (3)
 .األسئلة طرح يف يتحكم(  الباحث)  نأ وذلك

 .للمستجيب والعفوية ةاملباشر  اإلجابة تسجيل على الباحث قدرة وتعين التلقائية،- (4)

  . وثلها ليقوموا آخرين ألشخاص االستمارة إعطاء أو آخرين ، عن اإلجابة نقل احتمالية تقليل- (5)

 ثرأ له ذلك كان إذا وخاصة،  املقابلة إجراء ومكان زمان تسجيل الباحث يستطيع حيث .. املقابلة توقيت- (6)
 اإلجابة . على

 المقابلة عيوب  - ج 
  طويلة املقابلة ومدة ،ا  كبري  الدراسة عينة أفراد عدد كان إذا وخباصة الباحث، من كبريين وجهد وقت إىل حتتاج  -

 عند املخاطر لبعض الباحث تعرض بسبب ، أو مركزهم بسبب شخصيا   ومقابلتهم األفراد بعض إىل الوصول صعوبة -
 . اخلطرية اجلماعات زعماء مثل،  معهم مقابالت إجراء

 يف أسئلة على جييب أن يستطيع املبحوث نإف االستعانة يف أما.  واملبحوث للباحث النفسية باحلالة بلةاملقا تتأثر قد -
 .لذلك املناسب الوقت
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 . متلفزة أو مجاعية املقابلة كانت ، إذا اآلخرين أمام أو الباحث أمام مناسب بشكل ليظهر املبحوث يتحيز قد -

 وقد للمقابلة، املالئم اجلو إجياد يستطيع ال،  با  مدر   ماهرا   املقابل يكن مل فإذا ، إجرائها على بنيمدر   مقابلني تتطلب -
 .اإلجابة حتريف إىل يؤدي بشكل يدري ال حيث من املقابل يتحيز وقد ،إجابته املستجيب يزيف

 . الباحث من طويال   وقتا   تستغرق الواحد الفرد مقابلة نأل ، األفراد من نسبيا   كبري عدد مقابلة يصعب -

 .املفتوحة املقابلة يف وخباصة كمية، حتليالت إىل إخضاعها أو ، لالستجابات الكمي التقدير صعوبة -

 

 207-206ص-2002-مناهج البحث العلمي –الرفاعي امحد  -(1) 

 

 (1)غالبا   املستجيب حيدده الذي املقابلة مكان يف التسجيل أدوات جتهيز وصعوبة ، اإلجابات تسجيل صعوبة -

 : يلي ما العيوب هذه إىل الرفاعي ويضيف -

  آخر . إىل مكان من تنقله لكثرة ، املقابالت إجراء عند باهظة مبالغ الباحث يتكلف حيث ، الكلفة*  

 .األحيان بعض يف للمستجيب وحىت ، املقابالت إجراء يف معه للمتعاونني مالية مبالغ يدفع وقد* 

                                                 . مباشرة إجابة املقابلة تتطلب حيث ، املستجيب لدى اليت والسجالت لفاتامل ومراجعة التفكري فرصة تقليل* 

 (واللغة األسلوب اختالف)  آلخر شخص من  اما   األسئلة طرح طريقة  اثل عدم*

 عن جيدا   انطباعا   الباحث إلعطاء ما   ا ، ومعتقداهتم آراءهم تعكس ال إجابات إعطاء األفراد تعمد احتمالية 

 إن سلبيات املقابلة ميكن جتاوزها بإتباع اإلجراءات التالية: (2) وثقافتهم مستواهم

 تدريب وتأهيل الباحث ، أو من يتوب عنه بإجراء املقابلة .  -

 حتديد عدد األشخاص الذين تتم مقابلتهم ، واملكان والزمان وطبيعة األسئلة . -

 لعينة ممثلة جملتمع الدراسة . اختيار العلمي -

 اكتساب الباحث أو من يتوب عنه ، ثقة األشخاص الذين تتم مقابلتهم . -

 االستبانة  –رابعاا 

د ، من  ة  من قبل الباحث حول موضوع حمد  هي أحد وسائل مجع بيانات املعلومات املدونة على أسئلة حمددة ، م عرد 
تعريف االستبانة على أهنا : أداة جلمع البيانات /املعلومات املتعلقة ووضوع  قبل جهات أو أفراد معينني . أي أنه ميكن
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البحث عن طريق استمارة معينة ، حتتوي على عدد من األسئلة  ، مرتبة بأسلوب منطقي مناسب ،جيري توزيعها على 
 (.3لتعبئتها )أشخاص معينني 

 

 

 .207 -206 ص -2002  - العلمي، البحث مناهج. امحد الرفاعي، -1
 207مرجع سابق الذكر ص  -2
  189 ص سابق ،مصدر وزميله سليمان ، عودة -3

 

 

 (1) خطوات تصميم االستبانة 
 حتديد موضوع البحث واملكونات الفرعية املنتجة عنه.  -

 صناعة وتصنيف أسئلة االستبانة ، بشكل موضوعي ومنطقي وعدم تكرار وتعارض البيانات/املعلومات. -

ييب على االستبانة ، عن طريق عرضها على عدد من أفراد جمتمع الدراسة ، قبل اعتمادها إجراء اختبار جتر  -
بشكل هنائي ، بقصد تاليف األخطاء ، والغموض يف صياغة األسئلة ، وكذلك استكمال لبعض اجلوانب اليت 

ة املقدمة صياغة أسئلة االستبانة بشكل هنائي ، وإعدادها بشكل هنائي متضمن مل تلحظ يف االستبانة .
 والفقرات املكونة هلا .

 توزيع االستبانة على اجلهات أو األفراد وبالطرق املناسبة . -

 : اعتبارات صياغة أسئلة االستبانة 

 . جيب صياغة أسئلة االستبانة بشكل واضح ، وبلغة تتناسب مع مستوى املبحوثني 

  تفسري ، ويف حالة ورود مثل هذه جتنب استخدام تعابري أو مصطلحات غري مفهومة ، أو حتتمل أكثر من
 املصطلحات أو التعابري ، جيب على الباحث تعريفها.

 . أن يكون طول السؤال مناسبا ، وجيب جتنب األسئلة األطول اليت قد تضلل املبحوث 

  يف حالة األسئلة اليت تتضمن االختيارات أو اإلجابات احملتملة ، جيب وضع مجيع االحتماالت املمكنة
 وأن يرتك بندر مفتوح الحتمالية وجود خيارات أخرى . لنجابة ،

  يفضل البدء باألسئلة السهلة ، اليت ال حتتاج إىل تفكري من املبحوث ، مث التدرج إىل األسئلة األكثر صعوبة 

 . يفضل البدء باألسئلة العامة، مث التدرج إىل األسئلة اخلاصة أو الشخصية 
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 املنشورة حول املوضوع نفسه  تني يف اجملال ، ودراسة االستبياناحماولة االستفادة من خ  ات املتخصص
 ،وحتكيم االستبانة من قبل أفراد مشهود بقدرهتم على التحكيم يف جمال الدراسة. 

 .اختيار األفراد القادرين على اإلجابة عن االستبانة ،والذين هتمهم نتائجها 

   أفراد العينة .أخذ موافقة بعض اجلهات املعنية ، قبل تطبيقها على 

  إذا كان من الضروري تعريف املستجيب بنفسه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فيجب على الباحث أن يؤكد
 ويلتزم بأنه سيحافظ على سرية املعلومات ، وعدم استخدامها إال ألغراض البحث.

 

 .17ص -2001 –رحبي خطوات البحث العلمي يف علم املكتبات –عليان  -1
 

 

 

  أن يوضح يف الرسالة املرفقة باالستبانة الغرض منها ، وي فض ل أن يذكر اجلهة اليت تدعم البحث على الباحث
، إذا كان مدعوما  ماديا ، كما جيب عليه إرسال التكلفة ال يدية إلرجاع االستبانة إىل العنوان الذي حيدده 

 الباحث .

 م مالحظة مكتوبة ، يرجو فيها من نسي أو فقد املسرتجعة ، فيمكنه تعمي تإذا شعر الباحث بقلة االستبيانا
 االستبانة أن يرسلها ، أو يطلب نسخة جديدة .

  اعتبار املعلومات والبيانات املدونة يف االستبانة ، أقل دقة ومصداقية من أي وثيقة أو وسيلة أخرى ، ألسباب
 موضوعية وذاتية ومعرفية خاصة باملستجوب .

مصداقية اإلجابة ، عن أسئلة االستبانة من خالل وضع أسئلة واضحة  ولذلك جيب وضع أسئلة لضمان مدى
اإلجابة ، وال حتتمل أكثر من إجابة واحدة . مثل .. هل اضطررت ولو مرة واحدة يف حياتك للكذب /نعم 

،ال/؟ ووضع أسئلة خاصة ترتبط إجاباهتا بإجابات أسئلة أخرى ، موجودة يف االستبانة مثل ..كم سنة عمرك؟  
 مر أك  ولد لديك ؟ ويف أي عام تزوجت ؟.كم ع

 :أنواع أسئلة االستبانة 

 تصنف أسئلة االستبانة حسب طبيعة اإلجابة إلى:

 أسئلة محددة اإلجابة .-أ

ويف هذا النوع من األسئلة حيدد الباحث اإلجابات املمكنة ، أو احملتملة لكل سؤال ، ويطلب من املستجيب 
ه يف اختيار اإلجابة ، وال يعطياختيار أحدها أو أكثر ، أي أن   احلرية إلعطاء إجابته من عنده . هيقي در
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 أنواع األسئلة املغلقة:

 األسئلة الثنائية )أسئلة الصواب واخلطأ( ، مثال: -أ

 هل تطبق الشركة املعايري احملاسبية الدولية  .. ) نعم (   ) ال (  -

 (   ) ال ( هل يوجد نظام حوافز فعالة لدى الشركة ..  ) نعم  -

م هذه األسئلة للمستجيب عدة إجابات حمتملة أو بدائل، وعليه أن خيتار  -ب د. وت قد  أسئلة االختيار من متعد 
  واحدا  فقط منها ،

 

 

 

 مثال: 

 ما درجة رضاك عن مديرك يف العمل ؟ 

 )  (  كبرية جدا          )  ( كبرية         )  ( متوسطة

 )  (  قليلة جدا  )  (  قليلة              

 : حتتاج عملية حتسني مستوى الصناعات الوطنية لتنافس الصناعات العاملية ملدة 

 )  ( أقل من ثالث سنوات.

 سنوات. 3-5)  ( 

 سنوات. 9- 6)  (

 )  (أكثر من عشر سنوات.

 ما هي أسباب انخفاض إنتاجية العامل السوري ؟ 

 فاض مستوى التعليم .)  ( قلة التدرب .                   )  ( اخن

 )  ( غياب نظام احلوافز املادية.     )  ( غياب نظام احلوافز املعنوية .

 )  ( اخنفاض مستوى األجور .     )  ( الضغوط االجتماعية وااللتزامات العائلية .

 :يتمتع االقتصاد السوري بمناخ استثماري جيد 
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 )  ( أوافق بشدة .             )  ( أوافق.

 ألعرف.                 )  ( غري موافق.)  ( 

 )  ( غري موافق بشدة.

 ويمتاز هذا النوع من األسئلة بالميزات اإليجابية التالية:

  . دة وموح دة مما ميك ن الباحث من املقارنة بسهولة  اإلجابات حمد 

 . سهولة عملية تصنيف وتبويب وحتليل اإلجابات ، مما يوفر الوقت واملال على الباحث  

 
 
 
 
 

 .وضوح املعاين والدالالت ، وتقليل احلرية والغموض لدى املستجيب 

 .اكتمال اإلجابات نسبيا  ، واحلد من بعض  اإلجابات غري املناسبة 

 (1)سهولة التعامل مع األسئلة اليت حتتوي إجاباهتا على أرقام مثل العمر والدخل. 

 .ارتفاع نسبة الردود على االستبانة 

 ة املغلقة .. أهنا تقيد املبحوث يف إجابات حمددة مسبقا ، كما أن الباحث قد ي غفل بعض ويعاب على األسئل
اإلجابات أو اخليارات أحيانا  ، ولذلك جيب عليه أن يضع خيارا  أخريا  من نوع : )غري ذلك :أرجو 

 التحديد(.
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 سداسالفصل ال

  النتائج واستخالص البيانات معالجة                    

 
اول هذا الفصل الفقرات التالية  يتن

     طرق معالجة البيانات -أ    -أوال  
  طريقة اجلداول 
   األعمدةطريقة  
   طريقة التمثيل البياين 
  طريقة التمثيل البياين الدائري 
   طريقة الصور 

  إحصائياطريقة معالجة البيانات الكمية   -ب            
  مقاييس النزعة املركزية 
 الوسط احلسايب 
    الوسيط 
   املنوال  
  مقاييس التشتت 
       املدى 
 الحنراف املتوسط ا 
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   االحنراف املعياري 

 اإلحصائي  SPSSنظام  وفقطرق معاجلة البيانات / املعلومات     -ثانيا  

  
 

 

 

 

 الفصل السادس
  النتائج واستخالص البيانات معالجة                           

  مقدمة
 بالوسائل ، املعلومات و البيانات مجع عملية من مباشرة   االنتهاء بعد ، النتائج واستخالص البيانات معاجلة مرحلة   تبدأ
،  النتائج استخالص و البيانات ةملعاجل األساسي   اهلدف   يكمنو  . السابق الفصل يف عنها هاملنو   املختلفة األساليب و
 اإلمكانات و ، البحث لطبيعة املالئمة األدوات و رقالط   باستخدام ، واستكماهلا وموثوقيتها دقتها من التأكد يف

 . املدروسة للمشكلة العلمية النتائج إىل الوصول   له تاحر لي  .  للباحث املتاحة

  البيانات معالجة طرق -أوالا 

 ات  وباخل ، املدروسة املشكلة ونوع بطبيعة مرتبط ، املدروسة العلمية النتائج واستخالص لبياناتا معاجلة طريقة إن
 تقاريرر  وضمن املقال بطريقة   ، هانتائجر  وتستخلص ابياناهت   تعاجل االجتماعية البحوث غالبية إن.  للباحث العلمية
 املعلومات/ البيانات وفق ، النتائج واستخالص معاجلة يف ، االستقرائي/  أو االستنباطي األسلوبر  مستخدمة   ، سردية
 ومصطلحات ووفردات ، البحث وشكلة اجليد اإلملام   و الفهم   الباحث على وهنا..  املختلفة الطرق وفق،  عةاجملم  

 ريقةط عرض من هنك  مي   ، وشيق سلس بأسلوب ، املدروسة املشكلة ومعلومات بيانات معاجلة ليتم ، العلمية املشكلة
 و تلك واضح بشكل ، الدراسة نتائج إىل الوصول آلية إظهار وكذلك ، وعلمي سليم بشكل املدروسة املشكلة معاجلة
 . تحققلل القابلية

  بيانياا  الكمية البيانات معالجة طرق -ا 
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 و البيانات عونو  طبيعة حسب وذلك،  أكثر أو بطريقة بياناتال يعاجل أن ، البحث مشكلة معاجلة عند للباحث ميكن
 . العلمية النتائج إىل الوصول يف املتبع املنهج و ، باملشكلة املتعلقة املعلومات

  الجداول طريقة_ 1
 وجيب، ما ملتغري تابعة أو ، أخرى ببيانات مرتبطة تكون اليتو  ، املدروسة للظاهرة البيانات لعرض الطريقة هذه تستعمل

 : اآليت مراعاة الطريقة هذه استخدام عند

 و اسم منها لكل يعطى،  جدول من أكثر الدراسة يف كان وإذا ا ،هل رقم وإعطاء،  واضح بشكل اجلداول تسمية_ آ
 .خاص متسلسل رقم

 . اجلداول عناوين تسمية_ ب

 . افيه املوجودة البيانات مصادر أو امصدره ذكر_ ج

 .علمي بشكل وتفسريها افيه املوجودة البيانات معاجلة_ ء

    2011 لعام األقسام حسب االقتصاد لكلية الرابعة السنة طالب عدد يلي افيم:  مثال

 االقتصاد لكلية األقسام في الطالب عدد

 (1) ولجد

  األعمدة طريقة_ 2

 تغريم بني العالقة إجياد ادف وذلك.  معا   كليهما أو متغريها مع ، أكثر أو ظاهر تغري لعرض الطريقة هذه تستعمل
 .  اآلخر املتغري تغري مع أو الظاهر يف التغري عن الناجتة العالقة وتفسري لتحديد،  متغريها مع أكثر أو ظاهر

 قسم كل من الطالب عدد القسم

 300 حماسبة

 250 إدارة

 200 تسويق

 50 اقتصاد

 50 معلومات ونظم إحصاء

 150 ومصرفية مالية علوم

 1000 الكلي الطالب  اجملموع
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 ارتفاعه طول يكون ، ىمسم   كل على مستطيل ورسم ، أفقي سطر على ياتاملسم   ضعبو  الطريقة هذه وتتلخص
 للطريقة تطويرا   الطريقة هذه وتعت ؛  مناسبة رسم مقاييس باستخدام وذلك،  املسمى لذلك املقابلة للقيمة مماثال  

 . أخرى متغريات أو ظواهر مع ظاهر تغري تقارن ألهنا ، السابقة

 2011-2006 بين ما األعوام عن لألقسام وفقاا  االقتصاد كلية في الطالب عدد( 2) الجدول يمثل:  مثال

 ونظم إحصاء اقتصاد تسويق  إدارة  حماسبة السنة
 معلومات

 جمموع مصرفية مالية علوم

2006 200 250 50 50 50 100 700 
2007 210 240 80 40 60 120 750 
2008 260 200 100 40 50 150 800 

2009 200 200 150 40 50 160 800 
2010 250 270 180 60 70 130 900 
2011 300 250 150 50 100 200 1050 

 

 ( 1) الشكل يف كما بيانيا   املستطيالت بطريقة البيانات عرض وميكن

 عن عبارة قسم كل اعتبار وميكن قسم كل يف الطالب عدد العمودي اخلط و ، األعوام األفقي اخلط ميثل حيث
                                        2011-2006       الفرتة بني الزمن مع ترتبط ، ظاهرة

 عدد الطالب                                                                                                  

 

 

  

 

 سنوات 

 

  البياني التمثيل طريقة _3
 .  املقارنة حال يف متغري من أكثرو  متغري بني أو ، األقل على متغريين بني العالقة لتوضيح الطريقة هذه تستخدم

 املتغريات بني العالقة وتفسري وتوضيح فهم يف وجهدا   وقتا   يوفر ، الكمية للبيانات البياين التمثيل من النوع هذا نإ
 من أكثر على البياين التمثيل يكون أن وميكن.  وسهولة سربي   املتصلة لألشياء املباشرة العني رسهتدا حيث ، الكمية
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 و ثابتة ظاهرتني بني العالقة كانت فإن ، الكمية البيانات هذه  تلكها اليت الظواهر بني للعالقة تابع وذلك ، شكل
 عالقة و ثل منتظمة العالقة تكون/  اإلنتاج/  املصنعة ملوادا إنتاج بزيادة األولية املواد استهالك زيادة مثل ، منتظمة
  : التايل الشكل على البياين التمثيل يكون أن ميكن حيث.  طردية

 

  األولية املواد كمية  

 

 

  اإلنتاج وحدات عدد                                 

 ( 2 ) الشكل                                  

 ، الثانوية للشهادة املتقدمني الطالب عدد بني العالقة مثل ، منتظمة غري متغريين وأ ظاهرتني بني العالقة نتكا إذا أما
 ظهروتر .  زوايا وجود دون،  منحنية بطريقة الكمية البيانات  ثيل كنأم السورية اجلامعات يف املقبولني الطالب وعدد
 . جدا   قصرية زمنية فرتات خالل،  أخرى ظاهرة مع الظاهرة تتغري عندما احلالة هذه

  

 

 

 

           2011    2010  2009      2008     2007     2006     2005      

 . السابقة العشرة عواماأل خالل اخلاصة السورية اجلامعات اىل املنتسبات الطالبات عدد تطور:  مثال
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  الدائري البياني لالتمثي طريقة -4
 ، الدائرة من بقطاع جزء   كل   لوميث   كاملة بدائرة الكل لث  مر في   ، أجزاء اىل الكل تقسيم يتم عندما الطريقة هذه خدمستر ت  

 . الكلي للمجموع اجلزء نسبة جداء 360 مساويا   زاويته قياس يكون

 2010 لعام التالية قساماأل على عنيز  مور  ، االقتصاد ةكلي يف التدريسية اهليئة أعضاء عدد التايل اجلدول ميثل مثال

 

 التدريسية اهليئة عضاءأ عدد قساماأل

 25 حماسبة

 20 دارةإ

 10 تسويق

 15 اقتصاد

 20 معلومات نظم و حصاءإ

 10 ومصريفية مالية علوم

 100 جمموع

 (3) جدول                                                   

 

 
 إدارة                  محاسبة

    

تسويق    

    

 داقتصا علوم         
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 (2) رقم الشكل

 

 

  الصور طريقة_ 5
 يف صواتاأل عدد حصاءإ عند احلال هو كما، مبسطة بصورة ، الكمية البيانات لعرض الطريقة هذه ستخدمت  

 رمسني كل   وتصلر  ع  مرب   شكلر  ترسمر  كأن   ؛ املصارف يف اليومية الودائع بقيمة املتعلقة البيانات عرض أو ، االنتخاب
 كياساأل وبعدد سورية لرية مليون ميثل ا  كيس نرسم أو ، االنتخابات يف املعينة صواتاأل من ا  عدد مثللي،  متقابلني

 : التايل الشكل يف كما، معني مصرف يف اليومية يداعاتاإل قيمة معرفة لنا كنمي

 الشكل باملليون كمية اليوم

1/6/2011 3  

2/6/2011 4  
5/6/2011 6  

6/6/2011 5  

 

 

  إحصائياا  الكمية البيانات معالجة طريقة - 2 -

 إبراز طريق عن،  وصفها إىل الباحث ينتقل   ، بيانيا   ها ثيل   و وتبويبها هاوتصنيف   املعلومات و البيانات جتميع   عدب
 و البيانات من موعةجم ألي األساسية واخلصائص.  دةحمد   وقاييس عنها التعبري ميكن اليت و ، هلا األساسية اخلصائص
 :  منها معينة وقاييس قاست   املعلومات

 .المركزية النزعة مقاييس_ 1

 . التشتت مقاييس_ أ

 نقطة حول ، املختلفة املفردات معظم ميلر  أو ، معني رقم حنو التكثف و التمركز يف الرغبةر  تعين .. املركزية النزعة كلمة
 .  املتوسطة تسمى واحدة قيمة أو
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 : أمهها متعددة مقاييس   املركزية وللنزعة

 . احلسايب الوسط _آ 

 .الوسيط_ ب 

 . املنوال_  ج 

  الحسابي الوسط_ ب

 الوصفي املقياس ذلك:  أنه فويعر  . استعماال   أكثرها و املتوسطات أنواع أبسط وهو .. باملتوسط أيضا   ىسم  وي  
 وميكن.  صفرا   يساوي االحنرافات هذه جمموع كان ، منه اجملموعة مفردات احنرافات حسبنا إذا الذي ، اإلحصائي

 و البيانات تكون عندما ، وذلك عددها على مقسوما   اجملموعة مفردات قيمة جمموع يساوي بأنه رياضيا   فهيتعر 
 . تكراري جدول يف بةبو  م   غري املعلومات

 : املبوبة غري املشاهدات حالة يف احلسايب الوسط -

 : العالقة هلذه( س) احلسايب الوسط فيعرف ن س، ......،2 س، 1س تاملفردا من لدينا كان إذا

  نس+.....+2س+1 س          = س

  ن                          

 

 

 

  المفردات عدد=  ن: حيث 
       س مجـ        = س أو

         ن                    
 24,20,16,32,18:  بالسنوات الموظفين من خمسة أعمار كان إذا:  مثال

 : ألعمارهم احلسايب املتوسط نإف

 22   =110         = 18+32+16+20+24=  س

                 5                         5 
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 : أهمها خصائص الحسابي وللوسط

  والاملن و الوسيط حالة يف كما، للمجموعة املنازل متوسط وليس ، للمجموعة القيم متوسط هو احلسايب الوسط_ 1

 احلسايب الوسط نإف ، األعداد من جمموعة قيم من قيمة كل،  ضربنا أو مناقس   أو طرحنا أو ثابتا   مقدارا   أضفنا إذا_ 2
  الثابت للمقدار مضروبا   أو مقسوما   أو مطروحا   أو مضافا  ،  األصلية للقيمة احلسايب الوسط يساوي اجلديد

 : مثال

27   =   5  +  22                 

 : يلي كما ذلك بيان ويمكن

                  (18+5)+(32+5)+(16+5)+(20+5)+(24+5)   =135   =27=  س  

        5                                               5                   
     : يصبح ألعمارهم املتوسط فإن السابق املثال يف ذكرهم الوارد املوظفني أعمار من كل إىل  5 الرقم طرحنا لو كذلك

 17  =   5  -  22                   

 . الضرب عملية و القسمة بعملية املتوسط يتأثر وكذلك

 (. جدا   الصغرية أو الكبرية القيم أي) .. اجملموعة يف املتطرفة بالقيم كثريا   احلسايب الوسط قيمة تتأثر_3

 . املنوال و الوسيط خبالف وهذا ، اجملموعة يف املوجودة عداداأل قيمة جبميع احلسايب الوسط قيمة تتأثر_ 4

 صفرال يساوي احلسايب وسطها عن القيمة احنرافات جمموع_5

 : مثال
 االنحرافات هذه وجمعنا المتوسط عن صليةاأل القيمة انحرافات حسبنا لو..  السابق المثال إلى بالرجوع

 : صفراا  لوجدناها
(22-42)+(22-20)+(22-16)+(22-32)+(22-18) 

 صفر =           (4-)+(10)+(6-)+(2-)+(2)

 .فهمه وسهولة حسابه سهولة_6

 (: مبوبة قيم) المتكررة المشاهدات حالة في الحسابي الوسط

 2 ك، 1 ك املشاهدات هذه تكرارات وكانت املشاهدات من جمموعة ن س،.........،   2س،  1س لدينا كان ذاإ
 : بالعالقة احلسايب وسطال فيعرف ن ك،.......،
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  ن ك ن س+.......+ 2 ك2 س+1 ك1س           =  س

  ن ك+......  3ك +2 ك + 1 ك                           

 : التكرارية الجداول حالة في

  ك س مجـ          =  س      العامة الطريقة_ 1

  ك مجـ                                           

 : الشهري جراأل حسب عامل مائة اآلتي التكراري الجدول يمثل:  مثال

 600-700 50-600 400-500 300-400 300-200  الشهري جراأل

 22 18 25 20 15  العمال عدد

 . عامل مائة ألجور الحسابي الوسط أحسب

  ك س مجـ      =    س  :  الحل

 ك مجـ                           

 

 

 

 

 . الفئات زمرك نستخرج_ 1

 ك س س

250 3750 
350 7000 
450 1125 

550 9900 
650 14300 
 46200 اجملموع

 

 :  القيمة جميع نجمع ذلك وبعد  له المقابل التكرار*  الفئات مركز نضيف-2



 

 

111 

 

   46200=  سصفر    

100                       

 . الشهري العمال ألجور احلسايب الوسط دينارا 462= س

 : الفرضي الوسط طريقة
 عمليات تبسيط ىلإ الطريقة هذه هتدف حيث ، كبرية   حسابيا   معاجلتها ستتم اليت عداداأل كانت ذاإ إتباعها ويتم

 .  الضرب

 : التالي النحو على الطريقة هذه وخطوات

 .وتكراراهتا الفئات مراكز حتديد_ 1

 (. شرطا   وليس للسهولة) ا  تكرار  رثأك فئةال كونت نأ ويفضل ، الفئات مراكز بني فرضي متوسط حتديد_ 2

 مركز من الفرضي الوسط نطرح بأن وذلك،  الفرضي املتوسط هذا عن الفئات مراكز من كل احنراف حنسب_ 3
 . اجلدول إىل يضاف جديد عمود يف النتائج ونضع ، فئة كل

  آخر عمود يف النتائج ونضع ، ليهاإ العائد الفئة بتكرار احنراف كل نضرب_ 4

 :  احلسايب الوسط الستخراج التالية العالقة نستخدم_ 5

  ك ح جمـ+  ف=          املتوسط             

      ك جمـ                                

 : حيث

  الفرضي الوسط= ف

  التكرارات=  ك

 . الفرضي الوسط عن الفئة مركز انحراف=  ح

 : الفرضي الوسط بأن افترضنا لو السابق للمثال بالرجوع

 ك ح ف – س=  ح ك س

250 15 -200 - 3000 
350 20 - 100 - 2000 
 0 0 25 ف     [450]
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550 18 100 1800 
625 22 200 4400 
 1200   اجملموع

 450 + 1200         = س 

                 100  

    462= س  

 الوسط طرق من طريقة أي في متساوية تكون أن يجب الحسابي الوسط نتيجة:  مالحظة
 . بعةالمتّ  الحسابي

  الوسيط _2
 . تنازليا   وأ تصاعديا   املرتبة البيانات من جمموعة منتصف يف تقع اليت القيمة هي

 : املبوبة غري البيانات من الوسيط استخراج_ 

 : حالتان هنالك
 : فردي مفرداهتا عدد جمموعة من_ 1

 اجملموعة تلك يف الوسيطة القيمة ترتيب عليها يدل اليت القيمة هو الوسيط فإن،  فرديا   اجملموعة مفردات عدد كان إذا
. 

 

 

 

 : مثال

 : يلي كما بالسنوات الطلبة أعمار من مجموعة لدينا كان إذا

 : التالية اخلطوات نتبع،  الوسيط استخراج ونريد(  23,21,14,22,18 )

 : يلي كما(  تنازلياا ) أو تصاعدياا  ترتيباا  المجموعة نرتب_ 1

23,22,21,18,14 
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      1  +   ن   :  يلي كما الوسطية القيمة ترتيب نستخرج_ 2 

                                                             2 

 : هو الوسطية القيمة ترتيب يكون السابق المثال من   

   +1    =    6     =   3ن

   2                    2     

 أن جند املرتبة للقيمة األوىل اخلطوة إىل وبالرجوع.   اجملموعة يف الثالثة القيمة هي الوسطية القيمة أن أي
 . املثال هذا يف الوسيط وهي( 21) هي الثالثة القيمة

 : زوجي مفرداتها عدد مجموعة من_  2
 حتديد يف صعوبة وهناك.  اجملموعة وسط عانتق قيمتني بني يكون الوسيط نإف،  زوجيا   اجملموعة مفردات عدد كان إذا

 . القيمتني هاتني بني املسافة منتصف يف الوسيط أن بافرتاض ولكن،  ةبدق   القيمة هذه

 : تصاعديا   مرتبة رجال ستة أعمار  ثل التالية األرقام كانت ذاإ:  مثال

26,24,22,20,18,16                         

 : يكون الوسطية القيمة ترتيب نإف

  +1   =  6+1  =      7    = 5 .3 ن

2            2            2   

 

 الوسطية القيمة سنخرج ذلك بعد( 22,20) بني أي اجملموعة يف والرابعة الثالثة القيمتني بني تقع الوسطية القيمة أي
 : يلي كما 2 على الناتج وقسمة ، الرابعة و الثالثة القيمة جبمع

 

 الوسيط                           22+20 = 21 

2                                   

 : المبوبة البيانات من الوسيط استخراج_  ب

 : الحسابية الطريقة_ 1

 : التالية الخطوات نتبع التكرارية الجداول في الوسيط لحساب
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 (.نازل أو) صاعد متجمع تكراري جدول ىلإ التكراري اجلدول حنول_ 1

                                              ك جمـ                 :  املعادلة ووجب الوسيط ترتيب جند_ 2

                                                          2   

 الفئة تسمى) الصاعد املتجمع التكرار جدول يف ، الوسيط اا يقع اليت الفئة إلجياد الوسيط ترتيب نستخدم_ 3
 (. الوسطية

 : التالي التكراري للجدول الوسيط أوجد: مثال

 اجملموع 20-25 10-15 5-10  الفئات

 

 

 20 *   = الوسيط ترتيب جند

 4  *  12     بني تقع10    =                      

 

                              4                                10.5 
5 

         10                                         س 

                15.5                                    12  8 

 (6*5) +10.5=    الوسيط 

 20 3 5 8 4        التكرارات

  تراكمي تكرار  فعلية حدود
  صفر  5.5 يساوي أو من أقل

 4  10.5 يساوي أو من أقل

 12 15.5 يساوي أو من أقل

 17 20.5 يساوي أو من أقل

 20 25.5 يساوي أو من أقل
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                      8      

          14.25  =  3.37 +  10.5 

 : البيانية بالطريقة_ 2
 قطعن ، الرتتيب هذا على تدل اليت النقطة من عمود ورسم ، العمودي احملور على الوسيط وحتديد البياين املنحين رسمل

 يف كما الوسيط على تدل نقطة عند يقطعه حيث،  األفقي احملور على عمودا   ننزل تلك التقاطع نقطة منو   ،املنحين
 :الشكل

  

                                                               2o                           

                                                  16 

    12  10ترتيب الوسيط=

  8                                                                      14,5الوسيط=

                 4    

                                                                                             0     

5.5     10.5       15.5       20.5     25.5                            

 على ونقطة، األفقي احملور على نقطة ننزل التقاطع ونقطة ، واهلابط الصاعد اجملتمع املنحين رسم عند: حظةمال
 .الوسيط جند ذلك وعند( الوسيط ترتيب) العمودي

 

  المنوال_ 3
 : التايل النحو على استخراجه ويتم البيانات يف شيوعا   األكثر القيمة هو أو ، غريها من أكثر حتدث اليت القيمة وهو

 : المبوبة غير البيانات من_ 1
 أكثر حدوثها يتكرر اليت واملفردة ، حدوثها يتكرر اليت املفردات على ونؤشر،  املبوبة غري البيانات مفردات نستعرض

 . املنوال وحيدة املفردات نتكو  عندها ، غريها من

 : التالية البيانات لدينا كان لو : مثال

44,16,15,22,41,44,35,21,16,21,21                     



 

 

116 

 

 . غريها من أكثر تكررت املفردة نأل  21 هو املنوال نإف

 ( أكثر أو) منواالن للبيانات يكون وعندها،  املرات عدد نفس( أكثر أو) مفردات تتكرر أن حيدث قد

 : التالية البيانات لدينا كان لو:  مثال

5 , 1 , 9  ,3  ,4 , 8 , 3 ,5, 5 , 6, 3                                    

 =  5 ,3      مها املوالني فإن  

 . منوال يوجد ال ذلك فعند ، التكرارات من العدد نفس هلا املشاهدات مجيع كانت إذا. 

 : التالية ناتالبيا لدينا كان لو:  مثال
 . منوال هلا يوجد فال    2, 10 ,8 ,16 ,7

 : التكرارية للجداول المنوال إيجاد_ 2

 . املنوالية الفئة تسمى الفئة وتلك ، تكرار أك  تقابل اليت الفئة مركز هو

 : التكراري للجدول المنوال وجدأ:  مثال

  المجموع  50-60   40-50    30-40  20-30   10-20  الفئات

     60 9          8 17         14      12 التكرارات

  املنوال فيكون   30 - 40 هي املنوالية الفئة

35    =   70   =  40 + 30  

 2             2    

 : التالي التكراري للجدول المنوال أوجد:  مثال

 اجملموع   26-30  22-26  22-18  14-18  10-14  الفئات

    60      9      8    17     14     17  التكرارات

 

 10 + 14  ,   18 + 22    مها منواالن يوجد:  الحل

2                2                                 

40     ,     24                                           

 2        2 
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   12,  20 مها املتوالني أن أي

 هلا اليت و ، املنوال ثنائية تسمى مواالن هلا اليت و ، املنوال أحادية تسمى واحد منوال هلا اليت لتوزيعاتا:  مالحظة
 . املتواالت متعددة أو املنواالن عديدة تسمى متوالني من أكثر

  التشتت مقاييس_ 2
 يكتمل قد وإمنا ، يناسبه ذيال النزعة مقياس يددحت أو ، شكله حتديدمن خالل  كامال   توزيع   أي   وصف   يكون لن

 تتساوى و الشكل يف املنحنيات تتماثل فقد.  التشتت مقاييس من مناسب وقياس ، العالمات انتشار درجة بتحديد
 البيانات جتانس لعدم بعضها عن القيم تباعد هو التشتت و. التشتت مقاييس يف ختتلف قد ولكن.  النزعة مقاييس يف

 مقاييس أهم ومن النقطة هذه عن التقارب أو التباعد لقياس،  ثابتة نقطة هناك يكون أن على قر ف  ات   أحيانا  .. لذا
 : لتشتتا

  المدى_ 1

  المبوبة غير للبيانات المدى_ أ

 :  التالية العالقات من إجياده وميكن ، قيمة صغرأ و قيمة أك  بني الفرق وهو

  قيمة أصغر – قيمة أكبر=  المدى                       

 كبريا   البعد يكون افلذ ، قيمة صغروأ  قيمة ك أ على يعتمد ألنه ، املدى اا يتأثر املتطرفة البيانات بعض:  مالحظة
  املشاهدات واقع عن حقيقة صورة يعطي وال

 : التالية للبيانات املدى أوجد:  مثال

12 , 10 ,3 ,7 ,2, 5 ,6                                

   12 - 2 =  10= دىملا: الحل

 : التكرارية للجداول المدى_  ب
  األولى للفئة الفعلي األدنى الحد – األخيرة للفئة الفعلي األعلى الحد=  المدى:  تعريف

  + األولى للفئة األدنى الحد – األخيرة للفئة  األعلى الحد=  المدى أو 

 :التايل التكراري  للجدول املدى أوجد:  مثال

  اجملموع   25-30  20-25  15-20 10-15   5-10  الفئات 
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    40       3    17        8        7     5  التكرارات

 

 : الحل 

  األوىل للفئة الفعلي األدىن احلد – األخرية للفئة الفعلي األعلى احلد=  املدى

        =4.5 – 30.5 

             =26  

 1+ األولى للفئة  األدنى حدال – األخيرة للفئة  األعلى الحد أو

 30- 5+1=  املدى

           =26  

 : الربيعي المدى نصف

  األدىن الربيع – األعلى الربيع( =  الربيعي االحنراف) أو الربيعي املدى:  تعريف

2                 

  األدىن الربيع – األعلى الربيع=  الربيعي ىاملد

 . السابق دولللج الربيعي املدى نصف أوجد:  مثال

 : تراكمي تكراري جدول إىل التكراري اجلدول حنول : الحل

 

  تراكمي تكرار                       فعلية حدود                  

 5 10.5 يساوي أو من أقل

 12 15.5 يساوي أو من أقل

 20 20.5 يساوي أو من أقل

 37 25.5 يساوي أو من أقل

 40 30.5 يساوي أو من أقل

 . األعلى الربيع إلجياد -

 75 *  40    = 30=   األعلى الربيع ترتيب

                            100 
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20                            20.5                                    

5 

 

            30                                     س                     

          17                 37                         25.5                    

                           =    17                                                             س

30         5 

  2.83=  س   ومنه          85= س30 

  س  +   الفعلية للحدود األدىن احلد=  األعلى الربيع قيمة

                      =2.83 +  20.5   

                             =23.3 

 : األدىن الربيع إلجياد_ 

 25  * 40    =    10=  األدىن الربيع ترتيب

                           100   

 

                          20                            20.5  

5        

        10                    س                       

17                12                   12.5                 

 5         =  س

7             5 

    25= س  7
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  3.57   =س   

  س  +   األدنى الحد=  األدنى الربيع قيمة

                      =  3.57   + 10.5 14.7 = 

                    9.23=    23.3 – 14.07=  الربيعي المدى نصف

  المتوسط االنحراف_ 2
 قيم الحنرافات املطلقة القيمة متوسط وهو ، احلسايب الوسط عن االحنراف دقة يقيس التشتت مقاييس من مقياس هو

 . احلسايب وسطها عن املشاهدات
 ’ /س – س/  مجـ         =   المتوسط النحرافا_  أ

          ن                                                

  للبيانات المتوسط االنحراف أوجد:  مثال

10,3,4,2, 6               

 :  احلل

25 = 10+3+4+2+6 

   5، =  س     

                      /6-5/+/2-5/+/4-5/+/3-5/+/10-5 /جمـ=      املتوسط االحنراف،  أذن

                                                                       5 

 

                                             =2.4 =     12 =      5+2+1+3+1 

                           5                                                               5 

 : المبوبة للقيم المتوسط االنحراف_  ب
  ك، /  س -س/  مجـ=           المتوسط االنحراف      

   ن                                                    

 : التايل التكراري للجدول املتوسط االحنراف أوجد:  مثال
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 40-50 30-40 20-30 10-20 الفئات

 1 4 3 2 التكرارات

 

 : الحل

  ك،/ س – س/ مجـ      =   المتوسط االنحراف

 ك مجـ                                       

 ك،/ س – س/ ،/ س – س/ ك س التكرار الفئات

20-10 
30-20 
40-30 
50-40 

2 
3 
4 
1 

15 
25 
35 
34 

30 
75 

140 
45 

28 
12 
24 
16 

 80 290  10 اجملموع

 

 290   =   29= ، س    

      10            

   = 80  =   8 املتوسط االحنراف

     10                          

  المعياري االنحراف_ 2
 . التشتت مقاييس أهم من املقياس هذا يعد     

 ومربعه،  ينةالع حجم على مقسوم احلسايب وسطها عن االحنرافات مربعات جملموع الرتبيعي اجلذر هو:  تعريفه    
 (.2 ع) التباين يساوي

 : المعياري االنحراف إليجاد حالتان وهناك    
 : مبوبة غير البيانات كانت إذا_ أ

 : التالية الخطوات نتبع       

 : العالقة من المشاهدات لقيمة الحسابي الوسط نجد_ 1
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 ن س+......++2س+1س                  ، = س       

  ن                                               

 : أي احلسايب الوسط عن القيمة احنرافات جند_ 2

 ، س  – س =  ح                  

  2 ح:  احلسايب الوسط عن االحنرافات مربعات جند_ 3

 (:اجملتمع عناصر كامل دراسة حالة يف)  العالقة طريق عن املعياري االحنراف جند_ 4

 2(س  – س) جمـ      =       ع

     ن                       

   2، (  س – س) جمـ            = ع  املعياري االحنراف فيصبح العينات حالة يف أما

   ن                                                                            

 (. التباين) املعياري االحنراف مربع ويسمى
 .  6,4,5,3,2:  التالية للمفردات املعياري االحنراف أوجد:  مثال
  2، (  س – س) جمـ   =   ع:   احلل

  ن                           

 =2+3+5+4+6   =        20  ،  س

                      5 5                  

  4، = س

              (2 -4)2+(3-4)2+(5-4)2+(4-4)2+(6-4)2     =  ع

5                                                   

 (-2)2+(-1)2+(1)2+(0)2+(2)2              =ع

5                                       

    4 + 1 + 1 + 0 + 4    =                10             = ع

                               5                                 5        

  1.4=  ع                              
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 : التكرارية الجداول بطريقة المعياري االنحراف_  ب 
 : التكرارية اجلداول يف املعياري االحنراف حلساب طريقتان هناك

 . العامة الطريقة_ 1

   .  الفرضي الوسط طريقة_ 2

 : العامة الطريقة_ 1
 2      ك  س جمـ       – ك 2 س جمـ   =   ع

 ك جمـ                  ك جمـ             

 : المعياري االنحراف ثم ومن التالي التكراري للجدول التباين أوجد:  مثال

 اجملموع 40-50 30-40 20-30 10-20 الفئات

 20 3 7 6 4 التكرارات

 : الحل

 2        ك  س جمـ      –  ك  2   س جمـ     2 =   ع

   ك ـجم                 ك جمـ             

 

 

 

 ك 2 س  2  س  ك  س  الفئات مركز  التكرار  الفئات

20-10 4 15 15 225 900 
30-20 6 25 150 625 3750 

40-30 7 35 245 1225 8575 
50-40 3 34 135 2025 6078 

 19300  590  20  اجملموع

 

  2  =            19300 -       590         2  ع=  التباين

                                            20 20       
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                 =870.25-965   

 94.75= 2 ع              

            94.75 = 9.73                     = ع املعياري االحنراف 

 : الفرضي لوسطا طريقة  2- 
 القيم تباعد على يؤثر ال ذلك فإن ، ثابتا   مقدارا   منها طرحنا أو هلا أضفنا و ، املشاهدات من جمموعة لدينا كان إذا
 : الفرضي الوسط بطريقة املعياري االحنراف حساب يف نستخدمه ما وهذا ، ا  بعض بعضها عن

 : الفرضي الوسط بطريقة املعياري االحنراف

 ف – س=  ح حيث          2       ك ح جمـ         – ك 2 ح جمـ          = ع 

                        ك جمـ                  ك جمـ                    

  الفرضي الوسط=  ف

  الفرضي الوسط بطريقة التالي التكراري للجداول المعياري االنحراف أوجد:  مثال

 اجملموع 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 الفئات

 40 3 7 9 6 15 التكرار

       

 2       ك ح جمـ     -  2 ح جمـ             = ع:  الحل

   ك جمـ             ك جمـ                            

 ك، ح 2 س ك ح ف – س= ح الفئات مركز التكرار الفئات

14-10 15 12 0 0 0 0 

19-15 6 17 5 30 25 150 
24-20 9 22    10 90 100 900 

9-25 7 27 15 105 225 1575 
34-30 3 32 20 60 400 1200 

 2825  285   40 اجملموع

 12=  ف

 3825 –     285      2            = ع

                 40  40            
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          95.63 – 50.77   = ع

    44.86   = ع

 6.7=  ع

 اإلحصائي  SPSS نظام وفق المعلومات/  البيانات معالجة طرق_ ياثان

 أو ، املركزية النزعة مقاييس إجياد ادف ، املختلفة لبياناهتم اإلحصائية التحليالت بإجراء الباحثني من الكثري يقوم
 كان إذا خاصة و،  سهلة تعد مل واليت،  التقليدية اليدوية بالطرق  اخل.... . االرتباط معامالت أو التشتت مقاييس

 أنظمة تطوير مت فقد،  اإلحصاء جمال يف مشكلة هناك تعد مل ، وبرجمياته احلاسوب تطور ومع.  كبريا   البيانات حجم
 SPSS (Satistical package for Social نظام مثل اإلحصائية بالتحليالت خاصة

Sciences  )(.1) عديدة ميزات من به يتمتع ملا ، تشارا  ان وأكثرها ، النظم هذه أشهر من واحدا   يعد الذي 

 : هي  رئيسية شاشات ثالث على  SPSS نظام حيتوي

 . Data Editor Window البيانات حمرر شاشة_ 1

 .  Output  Navigator املخرجات شاشة_ 2

 . Syntax Window التعليمات شاشة_ 3

 هذه من أنواع ثالثة وهناك.  فيها املوجودة بياناتال حسب املختصة امللفات من جمموعة مع  SPSS نظام ويتعامل
 : وهي دائما   ستخدمت   امللفات

 تدخل اليت اخلام البيانات على حتتوي اليت وهي:  البيانات ملفات 
 SAV بـ دائما ينتهي الذي أمسها امللفات هذه ومييز،  البيانات حمرر شاشة على

 وهو(:  ائيةاإلحص اإلجراءات نتائج) اإلحصائية املخرجات ملف 
  SPOبـ  دائما   ينتهيو  املخرجات شاشة يف تظهر اليت ، اإلحصائية اإلجراءات نتائج على حيتوي الذي امللف

 املراد التعليمات على حيتوي الذي امللف وهو ، التعليمات ملف 
 SPS بـ  امللحق امللف هذا يعرفو  ، مثال   اإلحصائية كالعمليات إجراؤها

 قوائم عشر فهي النوافذ أنظمة يف عملية بأي للقيام األساسية املفاتيح وهي  SPSS نظام يف الرئيسية القوائم أما
 : التايل النحو على وهي . النظام يوفرها اليت العمليات جبميع القيام خالهلا نستطيع

                                        File Menuقائمة ملف 
                                     Edit Menuحترير قائمة_ 
   View Menu                                      عرض قائمة_ 
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         Data Menu                               بيانات قائمة_ 
                   Transform Menu      التحويالت قائمة_ 
  Statistics Menu                اإلحصائية اإلجراءات قائمة_ 
 Graphs Menu                                  الرسومات قائمة_ 

 Menu                              Utilities األدوات قائمة_ 
 Window Menu                                    إطار قائمة_ 
         Help Menu                             املساعدة قائمة_ 

 : فهي  SPSS نظام في المستخدمة األيقونات ماأ
Open                             _مسبقا   خمزن ملف لفتح وتستخدم . 

Save                                _ملف لتخزين وتستخدم . 
Print                                _ملف لطباعة وتستخدم . 

 -       Dialog Recallمن جمموعة آخر ظهارإل وتستخدم                                        
 .          استخدامها مت اليت اإلجراءات

                        Und     _تغيري آخر عن للرتاجع وتستخدم. 
                     Go to Chart      _التخطيط إىل لالنتقال وتستخدم  

                  Go to         _احلالة إىل لالنتقال وتستخدم  
. Variable                        _املتغريات عن معلومات إلعطاء وتستخدم 

Find                                  _للبحث وتستخدم  
Insert Case                     _امللف إىل جديدة حالة إلدراج وتستخدم  

Split File                          _امللف لشطر وتستخدم . 
              Weight Cases _للحاالت أوزان إلعطاء وتستخدم . 

Select Case                  _حاالت جمموعة الختيار وتستخدم  
              Value Labels          _(       دالالت) عناوين إخفاء أو إلظهار وتستخدم                  

  Use Sets                        _املتغريات من جمموعة الستخدام . 
 جداول يف يقدمها و ، الباحث حيتاجها اليت ، اإلحصائية العمليات مجيع بإجراء يقوم النظام أن بالذكر اجلدير        

  . يريد الذي بالشكل بيانية رسومات و
 windows النوافذ برنامج خالل من
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 2000عمان : دار وائل ،  -  SPSS –حممد بالل الزعيب ، النظام اإلحصائي 

 
 
 

                                                      

 
 الفصل السابع

 عينات البحث واختيارها
 

 يتناول هذا الفصل الفقرات التالية:
 جمع البيانات  أساليب:         أوال  

  العينة  ثانيا :        
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 العينات     أنواعثالثا :         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 

 عينات البحث واختيارها
 مقدمة:

لدراسة ظاهر ما ال بد من توافر البيانات /معلومات ضرورية عن املشكلة املدروسة لتساعد الباحث يف الوصول إىل 
الباحث حصر حبثه على عينة مميزة و ثل جمتمع املشكلة املدروسة. وأسلوب  نتائج علمية حقيقية. هلذا جيب على

اختيارها من جمتمع الدراسة واإلجراءات اخلاصة باختيارها واملنطق الذي يكمن وراء كل منها والعوامل اليت حتدد عدد 
د اختيار العينات ألنه سيساعد الوحدات التجريبية املشمولة يف الدراسة وبعض األمور اليت جيب أن تؤخذ باالعتبار عن
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يف حتديد األسلوب العلمي األمثل لدراسة جمتمع الدراسة خاصة وان بعض املشكالت املدروسة تشمل جمتمعات كبرية 
يصعب دراسة كل عنصر فيها أو قد يرتتب عليها تكاليف باهظة يصعب معها تنفيذ الدراسة أو يف بعض األحيان 

لسبب أو آلخر وكذلك قد تكون دراسة مجيع عناصر اجملتمع غري جمدية فيما إذا   يصعب الوصول إىل عنصر الدراسة
 كانت عناصر جمتمع الدراسة غري متجانسة نسبيا.

يف كثري من األحيان تكون احلاجة إىل الوصل إىل نتائج سريعة خبصوص مشكلة الدراسة ال ميكن دراسة مجيع عناصر 
 (1تخدام أسلوب العينة بدال من أسلوب املسح الشامل)الدراسة. هلذا يلجا الباحث إىل اس عجمتم

 أوال:أساليب جمع البيانات/ المعلومات من وعي مجتمع الدراسة:

يشمل جمتمع الدراسة مجيع عناصر املشكلة املدروسة حمل الدراسة فمجتمع الدراسة ملشكلة تدين مستوى املعيشة لدولة 
ة وميكن مجع البيانات / املعلومات عن تلك املشكلة املدروسة بإحدى ما يشمل مجيع األفراد املوجودين يف تلك الدول

 األسلوبني.

وهي طريقة جلمع البيانات واملعلومات من وعي مجيع عناصر املشكلة املدروسة      أسلوب المسح الشامل:  - أ
 كال على حد وبأساليب خمتلفة كنا قد تناولناها يف مكان آخر وهو مكلف وقد يكون صعب التنفيذ

وهي طريقة جلمع البيانات واملعلومات من وعي عناصر وحاالت حمددة يتم اختيارها     لوب العينة:أس - ب
 بأسلوب معني من مجيع عناصر املشكلة املدروسة رأي جمتمع الدراسة وا خيدم الوصول إىل النتائج العلمية 

 

 136-135(عوض، عدنان. مناهج البحث العلمي 1)

 (1أهم الفوائد اليت تتحقق من هذا األسلوب ) للدراسة وحيقق أهدافها ومن - ت

كلفة اقل: إن اقتصار مجع البيانات عن عدد حمدد من عناصر الدراسة بدال من مجيع أفراد وعناصر اجملتمع  -
 يعمل على تقليل الكلفة املادية للبحث.

 اختصار الوقت واجلهد. -

 سرعة الوصول إىل نتائج ووا حيقق أهداف الدراسة. -

 النتائج خصوصا يف حالة التجانس النسيب بني أفراد جمتمع الدراسة. دقة كبرية يف -

 ثانيا:العينة وشروط اختيارها:

 ثل العينة جزء من عناصر جمتمع الدراسة حيدد عناصره وفق أسس علمية ومنطقية لتكون عناصر العينة ممثلة  ثيال 
 (2آليت)واقعيا جلميع عناصر اجملتمع املدروس ومن شروط اختيار العينة ا
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 مفردة أو عنصر من مفردات وعناصر جمتمع الدراسة  أيتكافؤ وتساوي فرص اختيار  -1

ضرورة أن يكون حجم العينة كافيا لضمان دقة النتائج من خالل دقة  ثيل العينة جملتمع الدراسة. فكلما كان  -2
 كثر دقة .حجم العينة كبريا كلما كان  ثيلها أفضل جملتمع الدراسة وكانت النتائج أفضل وأ

 ضرورة جتنب الوقوع يف بعض األخطاء الشائعة يف اختيار العينات ومن أهم هذه األخطاء: -3

 اخلطأ العشوائي ويرتبط وقوع هذا اخلطأ بأسلوب اختيار مفردة أو عنصر معني من عناصر جمتمع الدراسة 

 ينة فيقوم باختيار عينات خطا التحيز وينجم عادة عم وقوع الباحث حتت تأثري معني جيعله منحازا لفكرة مع
 تتالءم مع هذا التأثري وتعمل على حتقيقه 

  اختيار عناصر أو مفردات ال تنتمي إىل جمتمع الدراسة 

 وبناءا عليه فان اختيار العينة ليس ببساطة فهو خيضع لعدة مراحل نذكر منها األيت:

 (!)طة كالتايل ر عملية اختيار العينة يف جمموعة من املراحل املتسلسلة واملرتاب

حتديد أهداف املسح بالعينة بشكل واضح ودقيق الن ذلك يساعد الباحث الحقا يف حتديد املعلومات  -1
 والبيانات املراد مجعها وأسلوب مجعها

 حتديد جمتمع الدراسة وتعريفه بشكل دقيق -2

 
 

 

 194إلدارية صـ ( مجعة،امحد وزمالؤه. أساسيات البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واملالية وا1)

  7-12كوكرات ، وليم . تقنية املعاينة اإلحصائية ص  (2)

حتديد البيانات واملعلومات املراد مجعها وال بد أن تتالءم هذه املعلومات والبيانات مع أهداف املسح بالعينة  -3
 وتعمل على حتقيقها

اليت تقع عند اختيار العينة،  حتديد درجة الدقة املطلوبة : فكلما أشرفنا آنفا فان هناك بعض  األخطاء -4
وبالتايل ال بد للباحث من حتديد درجة هذه األخطاء واجلهد واملال اإلضافيني اللذين سيبذهلما للتغلب على 

 هذه األخطاء وحتقيق درجة دقة عالية وهذا الوضع يرتبط بشكل مباشر حبجم العينة.

ة ميكن بواسطتها احلصول على املعلومات طرائق وأساليب احلصول على البيانات : فهناك وسائل متعدد -5
 اخل –الزيارة  –االستبيان  –والبيانات املطلوبة مثل: املقابلة 

حتديد اإلطار: قبل اختيار العينة ال بد من تقسيم جمتمع الدراسة إىل أقسام يعرف كل واحد منها بوحدة  -6
وال بد أن تكون هذه الوحدات معاينة، ومن الضروري أن تغطي وحدات املعاينة جمتمع الدراسة ككل ، 

منفصلة عن بعضها البعض وغري متداخلة ، وعّن أن كل عنصر أو مفردة من مفردات جمتمع الدراسة ينتمي 
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فقط إىل واحدة من هذه الوحدات ، وتعرف مجيع وحدات املعاينة باإلطار الذي ال بد أن يكون حمددا بدقة 
 ووضوح.

يار العينة ولكن قبل ذلك جيب حتديد حجم العينة ودرجة الدقة اختيار العينة: هناك طرق عديدة الخت -7
 املنشودة والكلفة والزمن الالزمني.

االختبار املسبق: وهذا يعين ضرورة إجراء جتربة أولية ألسلوب مجع املعلومات أو البيانات  املطلوب سواء  -8
تبار قد يكشف عن مشاكل أكان هذا األسلوب استبانه أو مقابلة أو مالحظة، وذلك الن مثل هذا االخ

عديدة ميكن جننبها قبل الشروع يف مجع املعلومات وبالتايل تاليف هذه املشاكل اليت قد تؤثر بشكل كبري على 
 دقة البيانات وبالتايل دقة نتائج الدراسة.

 تنظيم العمل امليداين: وهذا يتطلب : -9

  املعلومات تدريب العاملني يف امليدان وتوضيح أهداف الدراسة وطرائق مجع 

 تنظيم عملية اإلشراف على العاملني يف امليدان 

  .إجياد نظام للتدقيق املبكر للبيانات واملعلومات اليت يتم مجعها 

  وضع احللول املناسبة للحاالت اليت ال يتمكن فيها الباحث من احلصول على بيانات ومعلومات من بعض
 عناصر ومفردات الدراسة .

 البيانات ويف هذه املرحلة ال بد من تنظيم وتبويب وحتليل -10

  مراجعة االستبيانات اليت مت ملؤها وتصحيح األخطاء النامجة عن التسجيل وكذلك حذف البيانات اليت
 يتضح خطؤها

 .إجياد حل مناسب يف حالة إمهال املستجيب لنجابة عن بعض األسئلة 

 

حسب طبيعة البحث املدروس إال انه ميكن حتديد وبالنتيجة إن حتديد حجم عينة الدراسة خيتلف من باحث آلخر و 
 (1االعتبارات التالية يف حتديد حجم العينة وهي : )

 .درجة جتانس وتباين وحدات جمتمع الدراسة 

 .طبيعة املشكلة أو الظاهرة املدروسة 

 .مدى الثقة اليت يريد الباحث االلتزام اا 

 . الوقت واجلهد والكلفة الالزمة الختيار العينة 

 تخدم عادة معادالت وأساليب إحصائية معينة يف حتديد حجم العينة املراد دراستها ومنها املعادلة التالية:وتس
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 د ب )أ ـــ ب(                                
  ح               حجم العينة =  

 
  1د ب )أ ـــ ب(          1+1                           

  ح          ن 

 حيث:

 ن : حجم جمتمع الدراسة.

 د : الدرجة املعيارية املقابلة لدرجة الثقة يف جدول التوزيع الطبيعي.

 ب : النسبة وهي نسبة املتغري املراد دراسته بالنسبة جملتمع الدراسة.

 ح : درجة اخلطأ املسموح اا.

 

 

 

  200الية واإلدارية صـ يف العلوم االقتصادية وامل البحث العلميمجعة ، امحد وزمالؤه. أساسيات  (1)

 

 ثانيا: أنواع العينات:

 (1تقسم العينات إلى مجموعتين رئيسيتين)

 وهي اليت يتم اختيارها وفق قوانني احتمالية ، وتضم هذه اجملموعات عدة أنواع منها: أوال: العينات االحتمالية

 .العينة العشوائية البسيطة 

 :.العينة املنتظمة 

 .العينة الطبقية 

 لعنقودية.العينة ا 

 واليت ال خيضع اختيارها ألي قوانني احتمالية مثل :  ثانيا: العينات غير االحتمالية
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 .العينة احلصصية 

 .عينة الصدفة 

 .العينة الفرضية 

 .عينة الكرة الثلجية 

 

ويتم تشكيل هذه العينة على أساس أن يكون هناك احتمال متساو أمام مجيع العينة العشوائية البسيطة:    - أ
عنصر من جمتمع الدراسة متساوية جلميع  أياصر يف جمتمع الدراسة الختيارها ، وعّن أن فرص اختيار العن

عنصر من عناصر جمتمع الدراسة ال يؤثر على اختيار العناصر  أيأفراد اجملتمع . ويف نفس الوقت فان اختيار 
لعينات ويتم ذلك وفق جمموعة من األخرى. وعادة ما تستخدم جداول األرقام العشوائية الختيار مثل هذه ا

 اخلطوات على النحو التايل:

عنصر أو وحدة فيتم ترقيمها  100يتم ترقيم عناصر جمتمع الدراسة ولنفرتض أن جمتمع الدراسة كان يشمل  -1
 . 100إىل   1بالتسلسل من 

عناصر أو  10أهنا يستخدم الباحث جداول األرقام العشوائية ويقوم باختيار العينة اليت يريدها ، ولنفرتض  -2
 وحدات.

 

 139عوض، عدنان . مناهج البحث العلمي صـ  (1)

 

تتم عملية االختيار بان يقوم الباحث باختيار عمود أو صف كامل من جدول األرقام العشوائية وبالتايل  -3
جمتمع تكون األرقام يف هذا العمود هي أرقام عناصر العينة املراد استخدامها بعد أن جيري مطابقتها مع أرقام 

الدراسة وفرزها لتكون العينة املنشودة مع مالحظة أن اختيار نقطة البداية على جداول األرقام العشوائية 
تكون عشوائية وميكن أن يتحرك الباحث بشكل أفقي أو عمودي يف اجلدول الختيار عينته وبدون تكرار 

 فراد العينة.لألعداد مع إغفال األعداد اليت ال تقع ضمن األرقام اليت حتملها أ

 (1مثال: )

مزرعة ، ونظرا لصعوبة  95لو أراد احد الباحثني دراسة التباين الزراعي يف منطقة ما، وبعد زيارة املنطقة تبني أن فيها 
 دراسة هذه املزارع مجيعها فانه قرر اختيار عينة من هذه املزارع لدراستها وحددها بتسع مزارع.
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 استعان جبدول األرقام العشوائية املبينة أدناه. 95إىل  1م متسلسلة من وبعد أن قام برتقيم املزارع بأرقا

 العمود األخري ، وبالتايل تكون األرقام يف العمود األخري وهي هواختار من

 ، وهي أرقام عينة املزارع اليت سيقوم الباحث بدراستها.61،20،17،22،82،88،19،54

من العينات على أساس تساوي املسافة أو الفاصل بني وحدات وعناصر  يقوم اختيار مفردات العينة يف مثل هذا النوع
العينة ، علما بان اختيار العنصر األول يكون عشوائيا مث يتم اختيار الوحدات األخرى بشكل منتظم وبنفس التباعد 

 واملسافة.

 (2مثال)
عنصر فإننا 100جملتمع تساويعنصر أو وحدة وأردنا عينة من هذا ا1000إذا كان لدينا جمتمع دراسة مكون من 
 نتبع اخلطوات التالية يف أخيار العينة.

  100إىل  1ترقيم أفراد جمتمع الدراسة بشكل متسلل من. 

  5يتم اختيار املفردة أو العنصر األول من العينة بشكل عشوائي ولنفرتض أن االختيار وقع على رقم . 

 ونستمر يف العملية حىت  10ر املفردة الثانية واليت تكون يتم إضافة قيمة املفردة األوىل إليها من اجل اختيا
 وتصبح العينة كالتايل: 100ختتار أفراد العينة والبالغ عددهم 

 ،...........اخل .5،10،15،25،30،35،40،45،50
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اختيار العينة  ويالحظ أن    
املنتظمة يتم  العشوائية 

عليه احلال يف  بسرعة اك  مما 
البسيطة ،   العينة العشوائية 

العينة املنتظمة  كذلك فان 
أفضل جملتمع  تعطي  ثيال 

لعينة العشوائية ا الدراسة من 
 البسيطة.

الطبقية:     العينة  -ج
 طوات هي :9تنحصر خطوات اختيار هذا النوع من العينات يف عدة  

 . تقسيم جمتمع الدراسة األصلي إىل طبقات أو جمتمعات صغرية غري متداخلة 

 .حتديد نسبة أفراد العينة من كل طبقة ووا يتناسب مع عددها الكلي 

 د العينة من كل طبقة.اختيار عشوائي ألفرا 

 : (3) مثال

ذكور والباقي إناث وأردنا اختيار عينة طبقية حجمها  500نسمة منهم  1150إذا كان عدد أفراد جمتمع ما 
 نسمة . لتحقيق ذلك نطبق اخلطوات التالية:90

 .نقسم جمتمع الدراسة إىل طبقتني األوىل ذكور والثانية إناث 

 ن طبق الذكور وفق القانون التايل:نقوم بتحديد عدد أفراد العينة م 

 
 
n      =1n     
N      1 N 

 عدد الذكور  n1حبيث :       
               N1   عدد اإلناث 

36 
42 
56 
96 
38 
49 
57 
16 
78 
09 
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                nحجم العينة 
                Nحجم اجملتمع األصلي 

                                                                                                                                                                                          
وبالتايل يكون حجم العينة الطبقية عن األنواع السابقة من العينات بأهنا أكثر دقة وأكثر  ثيال جملتمع الدراسة إىل 

 املقارنة بني جمتمعات أو طبقات خمتلفة. جانب إمكانية استعماهلا يف حالة

تكون وحدات العينة يف مثل هذا النوع من العينات كبرية الشبه من العناقيد اليت تكون وحدات العينة العنقودية:   -د
طبيعية متقاربة مكانيا أو زمانيا مث جيري اختيار عدد معني من أفراد كل وحدة أو عنقود وذلك وفق األسلوب البسيط 

 العنقودي. أو 

 مثال:

لدراسة معدل دخل األسرة يف مدينة ما، فإننا خنتار عينة عنقودية تكون فيها أحياء املدينة وثابة عناقيد مث نقسم كل 
حي إىل جمموعة من العمارات خنتار من كل منها عددا معينة من الشقق وندر دخل األسر املقيمة يف هذه الشقق 

 نقودية على مرحلتني.وبذلك تكون قد حصلنا على عينة ع

تستخدم يف حالة عدم معرفة الباحث لعناصر جمتمع الدراسة ولكنه يعلم بعض اخلصائص العامة  عينة الحصة:  -هـ 
% من سكان هذه 60عنهم. فمثال لو أردنا معرفة الرأي العام للسكان يف مدينة ما حول مسالة معينة ونعلم أن 

فإننا حناول أن منثل كال الفئتني حبصة معينة يف العينة تتناسب مع حجم الفئة % من اإلناث 40املدينة من الذكور وان 
 نفسها.

من العينات يلجا الباحث إىل اعتماد العينات املتوفرة لديه واليت يف الغالب ال  يف مثل هذا النوععينة الصدفة:    -و
بعض أفراد العينة املختارة فيلجا الباحث  ثل جمتمع الدراسة ويصعب تعميم نتائجها، ويف بعض األحيان ال يستجيب 

إىل اختيار أفراد آخرين يتطوعون لتعبئة مناذج االستبيان وهذا النوع من العينات يعرف بعينات املتطوعني وهي ال  ثل 
 جمتمع الدراسة.

فيقوم يف بعض األحيان يسعى الباحث لتحقيق هدف أو غرض معني من دراسته العينة الفرضية أو العمدية:    -ز
 باختيار أفراد العينة وا خيدم وحيقق هذا الغرض أو اهلدف .

تقوم هذه الطريقة على اختيار فرد معني وبناء على ما يقدمه هذا الفرد من معلومات هتم عينة الكرة الثلجية:    -ح
مات واملشاهدات موضوع دراسة الباحث ، يقرر الباحث من هو الشخص الثاين الذي سيقوم باختياره الستكمال املعلو 

 أياملطلوبة . لذلك مسيت بعينة الكرة الثلجية حيث يعت  أفراد األول النقطة اليت سيبدأ حوهلا التكثيف الكتمال الكرة 
  4اكتمال العينة.
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 ثامنالفصل ال
 توثيق البحث العلمي  
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اول هذا الفصل الفقرات التالية  يتن
 التوثيق         -أوالا 

 وظائف التوثيق       -اا انيث
 أنواع التوثيق     - اا ثالث

 شروط التوثيق    -اا رابع
 إشكال توثيق الهوامش   -ساا خام

 المصادر التوثيق  -سادسا 
 نترنيتاال \التوثيق من المصادر االلكترونية   -سابعا
     العلميالبحث  أخالقيات     -ثامنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثامنالفصل ال

 توثيق البحث العلمي  
 مقدمة 
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تقتضي أخالقيات  البحث  العلمي اإلشارةر إىل مصادر البيانات / املعلومات ، اليت استفادر منها الباحث  يف إجناز حبث ه ، 
إنساين مستمرر ، يتطل ب  من الباحث الت عر فر على جهود الباحثني للوصول إىل النتائج . وألن  البحثر العلمي جهدر 

السابقني ، واإلشارةر إليها واإلضافةر عليها ، مما يعين ضرورةر إبراز ما توص لوا إليه ؛ ليقومر هو بتحليلها والبناء  عليها ، أو 
ها واستدراك ها إن أمكن .. ويتم  هذا من خالل فك رة  أو أفكار يأخذ ها منهم اقتباسا  حرفيا  كما بنرقد ها إلظهار نواقص 
 وردت يف املصادر ، أو إعادة  صياغت ها وا يتناسب  مع سياق لغة  حبثه .

 التوثيق  - أوالا 
يقصد بالتوثيق التأصيل  العلمي واملوضوعي ، ملصادر البيانات واملعلومات اليت يستفيد منها الباحث يف حتقيق أغراض 

ىل نتائج علمية. أي اإلشادة بأفكار وآراء الباحثني اآلخرين اخلاصة بالبحث ؛ وينسجم التوثيق مع حبثه ، والوصول إ
الطبيعة الرتاكمية للبحث العلمي ، حيث املعرفة  العلمية تنمو وتتوالد وتنتشر ، من خالل جهود متواصلة ومرتابطة 

 يبذهلا الباحثون ، واهلدف من التوثيق هو :
 فة املتبعة يف إجناز البحث والوصول إىل نتائجه.إثبات لعملية الطري - أ
 إثبات مشولية معاجلة البيانات واملعلومات املتعلقة بالبحث. - ب
 برهان على علمية النتائج اليت توصل إليها الباحث ، وعلى إملامه بكافة البيانات واملعلومات املتعلقة بالبحث  -  
 وظائف التوثيق  - ثانياا 

 نات واملعلومات املستفاد منها من باحثني سابقني ، تتحقق الوظائف التالية :من خالل عملية توثيق البيا
التأصيل العلمي واملوضوعي لألفكار واآلراء ، من خالل التعرف على األفكار السابقة يف املوضوع وأصحابـها  -1

 ، وتقييم هذه األفكار.
يل وتبادل اآلراء  ،مهما تناقضت أو التفاعل بني الباحثني وتوليد أفكار جديدة ، من خالل النقاش والتحل -2

 انسجمت مع بعضها.
جتميع خمتلف اآلراء حول موضوع الدراسة ، بقصد التمحيص والتعرف على اجلوانب املختلفة ، ونقاط القوة  -3

 والضعف ، وبالتايل الوصول إىل معرفة أفضل حول املوضوع.
 ن من باحثنياالستعانة بالتوثيق .. لتدعيم وجهة نظر الباحث بآراء اآلخري -4
     (1)الوفاء وتطلبات وقواعد البحث العلمي  -5

 
 

            17-172ص   2000،   العواملة ، نائل عبد الحافظ. مصدر سابق -1
 

 ثالثاا : أنواع التوثيق 
 نقل الباحث نصا  مكتوبا   اما   ، بنفس الشكل والكيفية والل غة اليت ورد فيها ، ويسمى هذاالتوثيق المباشر:   - أ

 النوع تضمينا  ، ومن أمثلته أن يكتب الباحث : وي عر ف  البحث  العلمي بأنه  :".............."
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وفيه يستعني الباحث بأفكار ومعلومات معينة ، ويقوم بصياغتها بأسلوب جديد    :التوثيق غير المباشر - ب
 صده الكاتب األصيل ولغة جديدة ،  ومن الضروري جدا  عدم تشويه النص أو املعّن ، ال ذي كان يق

ويتم فيه حذف بعض الكلمات غري الضرورية بوضع ثالث نقاط متتالية مكان املادة   :التوثيق المتقطع   -ج 
 احملذوفة .

كما هو احلال يف تصحيح بعض الكلمات اخلطأ ، وجيب يف هذه .. التغير في جزء من المادة المرفقة   -د 
 ححة بني قوسني ، للداللة على أهنا ليست جزءا  من املادة املقتبسة.احلالة ، وضع املادة املضافة أو املص

إىل مصادر توثيق معينة ، لتوضيح وتفصيل أكثر حول موضوع البحث ، وذلك  ..توجيه القارئ للرجوع  - هـ
 بوضع إشارة  يف منت النص ، تشري إىل ذلك ...
 مثل وضع جنمة )*( أو قوس فيه رقم أو اسم.

  توثيقرابعاا: شروط ال

منه يف تدعيم علمية إجناز البحث . وميكن أن نذكر منها ما البد من  توافر شروط  من التوثيق لكي يتحقق الغرض
  يلي :
 مراعاة الدقة يف التوثيق ، حبيث يتم نقل األفكار ، دون حتريف بالنقص أو الزيادة أو األخطاء املقصودة وغريها.  -1
للصدق واملوضوعية والوضوح ، و ييز األفكار عن بعضها بعضا  .. ) أفكار األمانة العلمية ، أي توخ ي الباحث  -2

 الباحث واألفكار املقتبسة ( وعدم خلط األمور.
املشروعية يف التوثيق ، أي أن يكون ضمنر احلدود القانونية املسموح بـها، بعد أخذ موافقة اجلهات ذات العالقة  -3

 يف بعض األحيان.
 ية التوثيق.عدم اإلفراط يف كمية ونوع -4
 مراعاة القواعد الشكلية يف التوثيق. -5
أن تكون األفكار املرفقة ذاتر صلة  بالبحث، وجتن ب احلشو الزائد ، وإقحام األفكار املرفقة يف البحث لسبب  أو  -6

 آلخر.
 جتن ب التوثيق من املصادر غري املوث قة علميا  ، والتعامل مع كافة املصادر بثقة  -7

 (1)اتـها والتأكد من صحة معلوم
 

 أشكال توثيق  - امساا خ
 إن  عمليةر توثيق املادة العلمية داخل البحث ، أو ما ي طلق عليها باهلوامش ، تتم بأحد الشكلني التاليني :

 كتابة الهوامش في متن البحث . -1
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ولكن كوسيلة  جيب أن يتضمن البحث إثباتا  حلق الباحثني اآلخرين ، ال جمر د أمانة  وأخالق  أو جماملة فحسب ، 
ته  .. وتعت  اهلوامش وقائمة  املصادر جزءا  من البحث ،  لتأكيد عمل الباحث ، وداللة  على أصالة البحث وجرودر

 ( .2وبأمه يته )
د  ، يت بعه الباحث يف كتابة اهلوامش ، سواءر  ت الكثري  من اجلهات األكادميية والبحثية ، إىل تبين  أسلوب  حمد  وقد عرمردر

 رسائل العلمية أو البحوث القصرية ، وميكن جتميع طرق كتابة اهلوامش يف الطرق التالية:يف ال

 كتابة الهوامش في أسفل الصفحة. - أ
 في متن المادة العلمية." -سنة النشر -كتابة الهوامش "اسم المؤلف-ب
 .كتابة أرقام الهامش بتسلسل الهوامش في نـهاية البحث-ت

 رجوع إىل املصدر والدقة عند الكتابة ، إال أنه جيب مراعاة األيت :تتميز هذه الطريقة بسهولة ال
 : بالنسبة للمراجع العربية 

 عند استخدام اهلامش أو ل مرة ، جيب أن يكتب املرجع بالكامل كما يلي :  -1
  ، 2000أمحد زهري شامية ، اقتصاديات النقود واملصارف ، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية ، جامعة حلب 

 ص ....... ورقم الطبعة إن وجد.
 عند تكرار استخدام اهلامش يف نفس الصفحة أو الصفحة التالية مباشرة ، يتم استخدام اإلشارة التالية: -2

 ص ...... –املرجع السابق  -اسم املرجع -اسم املؤلف 
جع آخر ، ي كتب عند تكرار استخدام اهلامش يف نفس الصفحة أو الصفحات التالية  ، وبعد استخدام مر  -2

 املرجع كما يلي :
 .....د. أمحد زهري شامية ، اسم املرجع، املرجع السابق  ، ص 

 
 

 170ص مرجع سابق لعواملة ، نائل عبد احلافظ. أساليب البحث العلمي ، ا -1
    ترمجة د. حممد نبيل نوفل ،  -1994 -ب ، فان دالني . مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس البو  ديو -2
 617.مرجع سابق.  صمراجعة د. سيد أمحد عثمان . مكتبة االجنلو مصرية ، القاهرة        
 
 
 
 
 
 

 عند تكرار استخدام اهلامش بعد عدة صفحات ي كتب املرجع كما يلي : -3
 ........د. أمحد زهري شامية ، اسم املرجع سابق ذكره ص 
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 آخر لنفس املؤلف ، ي كتب كما يلي  عند تكرار استخدام اهلامش بعد عدة صفحات ، ومت استخدام مرجع -4
 ........د. أمحد زهري شامية ، اقتصاديات النقود واملصارف ، مرجع سابق ذكره ، ص 

وهكذا بالنسبة جلميع املراجع العربية ، فيما عدا وضع اخلط ، ويتساوى مع ما سبق التقارير والرسائل العلمية ، أي أن 
 للدوريات أو األحباث املنشورة أو املقاالت ، فيوضع اخلط حتت اسم الدورية .اخلط يوضع حتت العنوان ، أما بالنسبة 

 : بالنسبة للمراجع األجنبية 
 هذه املراجع تتشابه مع املراجع العربية ، مع احتفاظها باللغة األجنبية ، ومنيز النماذج التالية :

 عند استخدام اهلامش أول مرة  -1
 Larson Kermit .D .Fundamentel Accounting Principles                   

Richard D .Trwin Boston 1991 or p.p ……………… 
 عند تكرار استخدام اهلامش يف نفس الصفحة أو الصفحة التالية : -2

 Idem . p … or p.p………..(1)                                                         
          

 د استخدام مرجع آخرعند تكرار استخدام اهلامش بع -3
 Larson k.D op. cit or p.p                                                                

 عند تكرار استخدام اهلامش بعد استخدام مرجع آخر لنفس املؤلف -4
 Larson k.D. Fundamentel Accounting Principles  op. cit p …     
 هو أساس لكل املعلومات املذكورة ميكن كتابة العبارة التالية :إذا كان احد الفصول مالحظة: 
 ……..chap  . 4 passim                                                                    

ن  اخلطوطر تتشابه يف الل غة العربية واألجنبية ، إال  أنه يضاف إىل ما إباإلضافة إىل ما سبق خبصوص وضع اخلط ، ف
مر كتابة  أمساء املؤلفني بشكل موح د ، بات باع أحد الشكلني التاليني :  ترقد 

 شامية، أحمد زهير 
 أحمد زهير شامية 

ويف مجيع األحوال .. جيب عدم اخللط  عند كتابة املراجع املختلفة ومؤل فيها ، وي سترحسن  كتابة االسم والكنية بالنسبة 
 سبة لألجنبية.للمراجع العربية ، واالسم األول بالن

ت كترب  اهلوامش  يف منت املادة ضمن قوسني، حبيث يتم كتابة اسم املؤلف وعام النشر ، أو الكتابة بإضافة رقم الصفحة 
(، مث جتميعها يف هناية البحث أو الفصل قبل كتابة املراجع ؛ وبعض 85ص  2000(أو )شامية،2000مثل )شامية،

 اجع الرئيسية يف هناية البحث، لكن ا نفض ل هناية كل فصل .الباحثني يكتفون بإعداد قائمة باملر 
 
 :كتابة أرقام متسلسلة للهوامش في نهاية البحث-3

و فقا  هلذه الطريقة تـ ررق م  املصادر  بشكل متسلسل ، ابتداء  من استخدام املصدر األول ذي الرقم األول ، إىل املصدر 
 ر كال  من الكتب والدوريات والرسائل العلمية ، واملصادر األخرى األخري ذي الرقم األخري ، حيث تشمل املصاد
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 وميكن استخدام هذه الطريقة وفق أحد األسلوبني التاليني:
بكتابة رقم املصدر يف منت النص .. بتجميع هذه األرقام معا  يف نـهاية البحث ، ونوضح هذا األسلوب األول:   
 األسلوب يف املثال التايل:

القاضي بتحديد الرسوم املفروضة على اإلنفاق االستهالكي، وكذلك  (1) 61املرسوم التشريعي رقم  يف سورية صدر
 (3) 794الذي ألغى التعامل بالقانون رقم  (2)18صدر املرسوم التشريعي رقم 
صفحة كتابة أرقام متسلسلة للهوامش .. مع اإلشارة إىل اسم املرجع وسنة النشر ، يف آخر الاألسلوب الثاني:   

 . ونوضح هذا األسلوب يف املثال التايل:
ها قسم احملاسبة ، يف لفت األنظار إىل إمكانية استخدام مدخل نظرية االتصاالت ،  .. لقد أسهمت  الدراسة اليت أعد 

ق بزيادة إذ تناولر النواحي املتعلقة يف نظرية االتصاالت  ،كمدخل  لتقدمي اقرتاحات تتعل( 1)يف حتليل النموذج احملاسيب 
حيث ت كتب  املراجع  يف اهلوامش كما يف أسفل (2ي ) القرارمقدرة املعلومات احملاسبية ، يف التأثري على السلوك 

الصفحة... إن الفارق بني الطرق السابقة الذكر هي : أن  الطريقةر األوىل .. ميكن من خالهلا الرتتيب األجبدي للمراجع 
يقة الثانية .. فإنـها تساعد يف إعداد القائمة الرئيسية للمراجع ؛ وبالتايل ترتيب املراجع ، ع  إعداد قوائمها ، أما الطر 

 حسب االستعانة بـها عند إعداد البحث.

ويف رأينا ، عند إعداد البحوث العلمية القصرية .. إن  الطريقة الثانية أو الثالثة روا تكون أفضل ، وهذا ما أخذت به 
أما عند إجراء حبث املاجستري أو الدكتوراه ، فالطريقة األوىل هي األجدى ، وذلك ملنع جملة حبوث جامعة حلب، 

ظاهرة تشابه األمساء ، وعدم النسيان ، وتكرار البحث عن املراجع، إضافة إىل ذلك فالباحث ميكنه إضافةر أية 
اإلضافية لـها أمهيتها اخلاصة ، معلومات تكميلية باهلامش ، دون أخذ أرقام اهلوامش ، وذلك إذا كانت املعلومات 

على سبيل  Ibidيف حتديد معّن كلمة  أوضحتاهويشار إليها بعالمة  )*(  مع ذكر اهلوامش أسفل الصفحة وهذا ما 
 املثال  .

 كتابة الهوامش في أسفل الصفحة:  -4
يبا  أجبديا  ، واالكتفاء بتجميع لقد سبق احلديث .. أنه ميكن كتابة قائمة املصادر يف نـهاية البحث ، كقائمة مرتبة ترت

اهلوامش وفقا  ألرقامها املتسلسلة . ولكتابة قائمة املصادر يف نـهاية البحث ، جتدر اإلشارة إىل أن هناك العديدر من 
 مصادر البحث ، مع أشكال أساسية لكتابة هذه املصادر ، وميكن تبويب هذه املصادر ومكوناتـها كما يلي :

 الكتب - 1
 حباث والدوريات واجملموعات اإلحصائيةاأل - 2
 الرسائل العلمية - 3
 مصادر أخرى - 4
 
 

 غري منشورة 44ص    (2002دراسة قسم احملاسبة، كلية االقتصاد جامعة حلب ،) -1
 3مرجع سابق ص -2     
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 : البحث العلمي المصادر –سادسا 
 منها : توجد العديد  من األشكال األساسية لكتابة اهلوامش نذكر:  الكتب  -1
 :إذا كان الكتاب ملؤل ف  واحد ، وصادر  عن دار نشر يكتب اهلامش على الشكل التايل 

 ومعلومات أخرى -رقم الصفحة -رقم الطبعة -سنة النشر -مكان النشر -اسم الناشر -عنوان الكتاب -اسم املؤلف

 ، مث بقية املعلومات إذا كان الكتاب صادرا  عن هيئة ، فإننا نكتب عنوان الكتاب ، مث الـهيئة 

 إذا كان الكتاب مرتمجا ، في كتب اسم املؤلف ، مث عنوان الكتاب ، مث اسم املرتجم ، مث بقية املعلومات 

  إذا كان للكتاب مؤل فان ، فيذكر اسم املؤل فرني ، وإذا كان للكتاب أكثر من مؤل فرني فيكتب اسم املؤل ف األول
 وكلمة وآخرون .

 ر ضمن سلسلة ، في كتب اسم املؤلف ، مث عنوان الكتاب، مث رقم الكتاب ، مث اسم إذا كان الكتاب قد صد
نة النشر، مث بقية املعلومات .  السلسلة ، مث رقم الطبعة، مث اسم الناشر، فسر

 . إذا كان الكتاب قد صدر دون نشر أو سنة النشر، فيكتب " دون نشر" أو  " دون تاريخ " بني قوسني 

ة مقاالت  ألكثر من مؤل ف أو ملؤل ف  واحد ، وهلذا فإن  كتابة الدورية إن     :الدوريات   -2 الدوريات تتضم ن عد 
 عنصرر هام جدا  ، وإن  الشكلر األساسي لكتابة اهلوامش للدوريات كما يلي : 

رقم الصفحة ، مث  -تاريخ النشر  -رقم العدد -رقم الدورية/ أو اجملل د -اسم الدورية -عنوان املقال -مؤل ف املقال     
 بقية املعلومات ، وي وضع خط حتت اسم الدورية.

وإذا مل تكن بعض  املعلومات السابقة ، لكتابة اهلوامش بالنسبة للدوريات موجودة  ، فيـ فرض ل كتابة ذلك بني قوسني    
 مثل : إذا مل ي ذكر تاريخ النشر فيكتب )بدون تاريخ (.

ائلر العلمية رسائل املاجستري والدكتوراه ، واليت بطبيعتها تـ عرد  من الرسائل غري تشمرل  الرسالرسائل العلمية:    -3
 -املنشورة ، لذلك فإن  الشكل األساسي لكتابة اهلوامش هلذه الرسائل يكون كما يلي : اسم صاحب الرسالة

نة عل -اسم اجلامعة املاحنة -اسم الكلية -نوع الرسالة -عنوان الرسالة ى غالف الرسالة ، مث رقم والسنة املدو 
 الصفحة.

ة  بلغة أجنبية فت كتب  املعلومات  عنها بنفس الل غة ، ومن اليسار إىل اليمني وبنفس الرتتيب  وإذا كانت الرسالة م عرد 
سبيل املثال ..  أعاله ، فعلى ي قصد اا أي  مرجع استرندر إليه الباحث خبالف ما ذكر  مصادر أخرى : -4 

مة يف الندوات واملؤ رات واملطبوعات احلكومية كالقوانني واملراسيم.البحوث املقر   د 
زمة لوصف الكتاب أو الدوريات ، إال  كتابةر العناصر  األساسية للمصادر األخرى ، ال خترج عن العناصر الال  إن  

صلحة أو الدائرة أو القسم باختالف مصادرها ومؤلفيها ، فعلى سبيل املثال .. يذكر اسم الدولة واسم الوزارة واسم امل
 ... إخل



 

 

145 

 

 لـهذا تتضم ن  املصادر  األخرى العناصر التالية:
  رقم الطبعة إن و جد –العنوان وا يف ذلك العنوان الفرعي  –اسم املؤلف 
  تاريخ النشر –اسم الناشر  –بيانات النشر وتتضم ن مكانر النشر 
  ت ، عدد اجمللدات در  عدد الصفحات –السلسلة إن و ج 

 .. استناداا لما سبق يمكن أن ُنشير إلى النقاط التالية:
إذا كان الكتاب حيتوي على فصول  أو مقاالت ملؤل فنير غري مؤل ف الكتاب ، ففي هذه احلالة ي درج  اسم مؤلف  -1

تب الفصل أو املقال املطلوب من الكتاب ، ويليه عنوان الفصل أو املقال ، موضوعا  بني عالميتر تنصيص ، مث ت ك
 ( ..... اخل  inعناصر الكتاب األساسي مسبوقا بكلمة ) يف ( أو ) 

نا منها فصل أو قسم معني  ، ي كتب عنوان الفصل  أو  -2 إذا كان للمؤلف كتابر يتناول موضوعات  متعددة  ، يهم 
) يف ( أو ) القسم املطلوب بني عالميتر تنصيص ، بعد اسم املؤلف ، مث ي كتب العنوان األساسي مسبوقا  بكلمة 

in  ( أو ) ( يليها ) يف كتابةin his . ) 
 يتم  ترتيب  املراجع كما يلي : -3
 أجبديا  .. بأمساء املؤلفني 
 أجبديا  .. بأمساء الكتب 
 ..تارخييا  .. بالكتب القدمية مث احلديثة وهكذا 

 ويُفض ُل أن يكون  الترتيُب أبجدياا بأسماء المؤلفين مع مراعاة اآلتي:
 عربية يف صفحات مستقلة عن الكتب األجنبية .الكتب ال 
 . دة ، وبشكل مستقل  عن اآلخر  ترتيب الكتب أو الدوريات أو الرسائل أو املصادر األخرى كال   على ح 
 جيب على الباحث أال  يقومر باختصار  ما ، إال  إذا جرى الع رف  على قربوله واستخدامه. -4
 ثال:االهتمام بعالمات الرتقيم على سبيل امل -5

).( وتوضع يف نـهاية اجلملة الكاملة املعّن ):( توضع بني الشيء وأقسامه .. عند املنادى وبني القسم واجلواب )،( بني 
( وتوضع للت كرار ، وبني -مجلتني الثانية سبب األوىل ، والعطف )؟(وتوضع بعد االستفهام  )!( وتوضع بعد التعجب )

( وموضعها قبل وبعد اجلملة االعرتاضية ، عالميتر التنصيص أو القوسان -......-) -(  2-1العدد واملعدود )
ويوضع بينهما أي إضافة   {}اجلملة املنقولة حرفيا، ) (  ويوضع بينهما عبارات التفسري ، ابينهم))....(( وتوضع 

لها الباحث يف نص  منقول أو م قتبس ،... وتعين الثالث نقاط احملذوف من املقتبس أو  املنقول ، ولذلك يطلق ي دخ 
 عليها )) عالمة احلذف((.

 
 

 (1)التوثيق من المصادر االلكترونية ) االنترنيت(  -سابعا 
 أسس توثيق - أ
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هناك أسس عامة ينبغي التأكيد عليها ، عند التعامل مع خمتلف أنواع املصادر ، واالستشهاد ببياناتـها      
 ن تلخيصها باآليت :ومعلوماتـها يف إجناز البحث العلمي واليت ميك

ت ذكر كافة البيانات األساسية املتوفرة عن املصدر ، مثل اسم املؤلف أو اجلهة املسئولة عن املعلومات املستشهرد   -1
دة املسئولة ، وخاصة يف قواعد البيانات ذات النصوص الكاملة  بـها، يف حالة البحوث واملقاالت والوثائق احملد 

 (Full text Databases ) 
 ر عنوان املقالة أو الدراسة أو الوثيقة ، يف حالة عدم توفر اسم للكاتب أو اجلهة صاحبة املسؤولية.يذك -2
 تذكر أية بيانات تعريفية أخرى متوفرة عن املادة املستشهرد بـها، كتاريخ النشر أو رقم اجمللد....إخل -3
دة ، فإنه ينبغي ذكر اسم القاعد -4  .Dialog) ة ، مثال ذلك يف حالة االستشهاد بقاعدة بيانات حمد 

Ebsco. Eric)  بعد البيانات األخرى املتوفرة ، واملذكورة يف الفقرات السابقة ،ويوضع اسم قاعدة البيانات
 عادة بني قوسني.

 (floppy disc)أو قرص مرن     (CD-ROM)يف حالة االستشهاد وعلومات من قرص مدمج  -5
 توضع بني قوسني.

 ى املعلومات وحصوله عليها ، من اإلنرتنت أو الوسائل اإللكرتونية األخرى.ي ذكر تاريخ دخول الباحث عل -6
يذكر عنوان املوقع اإللكرتوين ، الذي قام بتأمني املعلومات للباحث ، يف نـهاية البيانات التعريفية األخرى  -7

 املذكورة.
 التوثيق االلكترونية مصادر - ب
 التوثيق من موقع خاص من اإلنترنت -1

 ( INTERNET PERSONAL SITE ) 
   ( Last Name of author )ي ذكر  االسم  األخري  للمؤل ف 

   ( First Name )مث االسم األول له 
   ( Name of page or home page )واسم الصفحة 

   ( Data of revision ) وتاريخ تنقيح الصفحة 
 
 
  1995،  األولالجزء الحمداني ، موفق وعامر قنديلجي . مناهج البحث العلمي ،  -(1)
   298-304ص 

 
وأخريا العنوان املوجود على الشبكة     ( Data of access )مث تاريخ دخول الباحث إىل املوقع املستشهد وعلوماته

( Web address ) 
 :مثال ذلك

Capley.Suzane.Jane work.4Sept.2002 
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http://member.com / suse. Htm. 
  ( Daily Newspaper )التوثيق من جريدة يومية -2

   ( Last Name of author )يذكر االسم األخري للمؤلف 
  ( First Name )مث االسم األول له 

 ( Title of article in quotes )مث عنوان املقالة بني أقواس صغرية 
 واسم اجلريدة او اجمللة املنشورة فها املقالة 

( The magazine or new paper in which the article publication  )  وتاريخ نشر املقالة
( The data of original publication )   

 ( The data of access)وتاريخ الدخول إىل املقالة 
 مثال ذلك:

Elliott. Stuart. Nielsen Unit Offers Data About  
Internet Users. New York Times.22 July 2011.21 Feb.2003 

http://www.nytimes.cim /library/articles/usre.htm  
 (CD- ROM)التوثيق من مرجع أو كتاب مقدس على القرص المكتنز  -3

ل املعلومات بني ت ذكر نفس املعلومات البيلوغرافية اليت هي يف حالة املطبوعات ، مع إضافة طبيعة الوعاء الذي نق
 مث عدد األقراص يف النهاية .  (CD- ROM)قوسني 

-The Bible, The Old Testament. (CD-ROM).Bureau Development . 
1990  

 
- The World material arts (CD- ROM). New York, Optical   
Programming Association , 1983 . 2 Discs 
- John  F. Kennedy. Infopedia ( CD-ROM ) .n p . Future  vision / nd  

 )مدخل حتت العنوان ، ال حيمل اسم الناشر وتاريخ النشر(
-Wilson,Gohan The ultimate haunted house . (CD-ROM).Redman 

Microsoft,1992 
  .E. B  .(On line)التوثيق من دورية ومطبوع حكومي على الخط المباشر  -4

واءر أكان فردا   أو هيئة ، مث عنوان الوثيقة ، فاسم الدورية، أو اسم آخر .... إخل ، مث ي ذكر اسم املؤل ف، س
التفاصيل األخرى املطلوبة ، كما هو احلال يف املصادر املطبوعة ، مث تاريخ استخراج املعلومة من اإلنرتنت، مث 

ذت  منه املعلومات أو املعلومة ، وقد ير   ى البعض عنوان املوقع على اإلنرتنيت ... عنوان املوقع الكامل الذي أ خ 
 ..  مثال ذلك

http://member.com/
http://member.com/
http://www.nytimes.cim/
http://www.nytimes.cim/
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- - Banning , E .B . Herders or homesteaders? A Neolithic farm in Wadi 
Ziqlab , Jordan . Biblical Archaeologist no 58.1,1995,.                                  

                              9.April,1997. 
). http://schlar.cc.emory.edulscripts/ASOR/BA/Banning.html(  

-United States, Cong .S uperfund Cleanup Acceleration Act 1997,21 
Jan1997.105thCong,Senate Bill 8,4 Mar. 1997 

.gov/egibin/query2? C105.S.s ). http://thomas.loc(  

 ( Dialog )التوثيق من قواعد بيانات ، لمقالة وأطروحة من  - 5
-- Broner, E. Souter  voices concern over abortion curb . Boston 

Globe, 31 Oct,1990.(Dialog).21Nov.2001. 

-priest, patricia J. Self disclosure of television :  

The counter – hegem 

 

 التوثيق من الشبكة العنكبوتية على االنترنيت*  6-
-Darmouth College. Committee on Sources. Sources:Their Use and 
Acknowledgement. 1998. 7 feb.2003   

 ر ثانوي :مقالة من االنترنيت بمؤلفين اثنين وعنوان رئيسي وآخ -7
-Tung, Frank y . and Steven W . Browen . Targeted Inhibition of Hapatitis 
B Virus Gene Expressio:  

A Gene Therapy Approach . Fontiers in Bioscience 3 (1998). Retrieved 
Feb .14, 2003 

)    15.htm-www.bioscience.org/1998/v3/a/tung/all: http ) 

 (1)  المصادر االلكترونية
يف حالة االقتباس من الكتب االلكرتونية املتوافرة على شبكة اإلنرتنت ، تـ ررت ب  : الكتب االلكترونية -1

 البيانات  البيلوغرافية عن الكتاب كما يلي :

http://schlar.cc.emory.edulscripts/ASOR/BA/Banning.html
http://thomas.loc/
http://www.bioscience.org/1998/v3/a/tung/all-15.htm
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 الكتاب ، الطبعة إن و جدت ، مكان النشر، الناشر، اسم املوقع اإللكرتوين  . اسم املؤلف ، سنة النشر، عنوان

 : مثال
:Corven, Tim (2002) . Thesaure construction London : 

University of Westem Ontario. Available instruct.uwo at:                            
7/thesaruol.htm ).( http// ca/gplis/67                   

يف حالة االقتباس من مقاالت الدوريات اإللكرتونية املتوافرة على اإلنرتنت ، : المقاالت اإللكترونية - 2
 ت رت ب البيانات  البيلوغرافية عن املقالة كما يلي :

 عنوان املقالة ، السنة )إن توافرت(، اسم املوقع االلكرتوين .. مثال :
 ( متوافر على املوقع اإللكرتوين :2004قتصاد املعرفة ،)اجلذور التارخيية ال -

www.wajhat.com 

 
املقاالت اليت يتوافر لـها مؤل ف وغري منشورة يف جملة .. يف هذه احلالة ترتب البيانات البيلوغرافية عن املقالة كما  -

 يلي :
 ملقالة . اسم املوقع اإللكرتوين .اسم املؤلف ، سنة النشر، عنوان ا

  Tuyean, N. T. 2001. Vitnamese Higher Education atمثال :

the Knowledge Base Economy. Available at 

 V/teptkt/English/2001/…. www.hemuecoedu : 

 لة : يف هذه احلالة ت رت ب  البيانات البيلوغرافية عن املقالة كما يلي :ها مؤل ف ومنشورة يف جمـاملقاالت اليت يتوافر ل -

 

   335ص .1992. عمر مهشري . املكتبة ومهارات استخدامها  -(1)
 

 

 اسم املؤلف، الشهر وسنة النشر، عنوان املقالة . اسم اجمللة ، اجمللد )العدد( ، الصفحات، اسم املوقع اإللكرتوين .
،  Cybrarians Journalواحلاجة إىل تعريبه  21. مارك 2004ادي ، حممد فتحي، سبتم  عبد اهل - مثال:
 (. متوافر على املوقع اإللكرتوين : 1ع )

swww.cybrarianinf/ Journal/ n02 / marc 21 htm   
 

http://www.wajhat.com/
http://www.wajhat.com/
http://www.hemuecoedu/
http://www.cybrarians/
http://www.cybrarians/
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 : االلكتروني مالحظات على التوثيق
 (:1)ظات اليت ينبغي التأكيد عليها، وهي هناك عدد من املالح

م  بيانات  ذاتر  على الباحث االستشهاد   -1 باملصادر ، اليت ت ضيف معلومات  ذاتر صلة  ووضوع حبثه ، أو ت قد 
اهات وآراء الباحث وفرضياته ، أو كانت متوافقة  معها.  طبيعة  جدلي ة لعمله ، سواءر كانت خمالفة  الجت 

دة  ، أو معلومات  معينة  متشابـهة  استشهرد بـها .. قد يكون لدى الباح -2 ث أكثر  من استشهاد  ، يؤك د معلومة  حمد 
 يف هذه احلالة بإمكانه ذكر املصدرين واإلشارة إليهما.

ال يقتصر االستشهاد بالكتب واملقاالت والبحوث والدراسات املنشورة ، فباستطاعة الباحث االستشهاد  -3
 )ل أنواعا  أخرى من املصادر املنشورة وغري املنشورة ؛ فقد يستشهد وجموعة حماضرات وعلومات وأفكار ،  ث  

Lectures )  عامة أو متخصصة، إضافة إىل مصادر أخرى ، مثل التسجيالت املسموعة ،أو املسموعة
 واملرئية، أو اخلرائط ، أو الصفحات . 

 مات من قواعد بيانات ، أو نتائج جتارب خمت يه.، على اإلنرتنت ، أو معلو ( web )من الشبكة العنكبوتية  -4
 )واالبتعاد عن األمانة العلمية واألكادميية  ( Plagiarism ) فيما يتعل ق بانتحال صفات باحثني آخرين -5

Academic Dishonesty ) ن  اجلامعات واملؤسسات األكادميية الرصينة ، تؤك د على مبدأ االلتزام إ، ف
ث ل عدم  اإلشارة إىل املصدر الذي استشهردر به الباحث أحد هذه االجتاهات ، لذا ي نصح باألمانة العلمية . ومي  

الباحث بالتعو د على تأشري املصدر ، أو املصادر اليت استقى منها البيانات واملعلومات ، عند كتابة مسودات 
 البحث ، أو املالحظات السريعة.

، عدم استخدام  ورقة حبث واحدة ، ختص  باحثا  معينا  يف أكثر من شروط األمانة العلمية يف البحث العلمي   -6
من مساق ، أو مناسبة علمية ، وترعتر   أكثر  اجلامعات  واملؤس سات األكادميية والعلمية األخرى ، تقدمير حبث  

ر  ولقاء  علمي ،نوعا  من أنواع االنتحال ، إال   د  ألكثرر من مساق  )كورس( واحد، أو مؤ ر  يف حالة املوافقات حمد 
 الرمسية املسبقة من أستاذ املادة، أو اجلهة العلمية املعني ة بالبحث، العتبارات علمية خاصة.

من الضروري استشارة األستاذ املشرف على البحث )يف البحوث األكادميية( للتأكد من طبيعة االستشهاد  -7
 املرجعية األخرى.

 
  304-303 نفس المصدر السابق ، ص-1
 

ناصر االستشهاد الرئيسية ) املؤل ف  والعنوان  ومكان النشر  والناشر  وسنة النشر  وعدد الصفحات ( قد ال ع -8
تتوفر كل ها أو بعضر منها يف املصادر اإللكرتونية، فعليه ميكن استخدام أي ة بيانات متوفرة بديلة ، مثل اسم 

 اض  عنها بال وتوكول أو العنوان اإللكرتوين، في ستع أما بالنسبة لبيانات النشر First Nameاملؤلف 
.. والبد  من التأكد من تاريخ الدخول إىل املواقع االلكرتونية على اإلنرتنت ، يف نـهاية البيانات املقتبسة من  -9

 املوقع )وقبل اإلشارة إىل عنوان املوقع اإللكرتوين (.
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ألخري للمؤل ف ورقم الصفحة املسترشهرد  بـها فقط ، وبني .. االسم ا اتاملرجعيب االستشهادوعادة  يستخدم يف توثيق 
قوسني ، يف منت البحث يف العلوم اإلنسانية ، وي فض ل البعض  إضافةر سنة  النشر بعد اسم املؤلف للتأكيد على جانبني 

احد لتمييز املصدر عن مصدر آخر )أو أكثر( لنفس املؤل ف ، وذلك يف حالة وجود أكثر من مصدر و  األول ،
 (1)للتأكيد على حداثة املصدر  الثاينم ستشهد  به لنفس املؤل ف يف البحث ، و 

    العلمي أخالقيات البحث -ثامنا 
 جيب على الباحث أن يت صفر وجموعة من الصفات األساسية اليت يلخ ص ها على النحو التايل :

 زمةر للبحث العلمي  أن يتقنر املهارات  األساسيةر الال 
  واملعرفة الواسعة على موضوع البحثاالط الع 
 أن تتوافرر لديه املعرفة ببعض األساليب اإلحصائية 
 املوضوعية واحل ياد يف تصميم البحث ، ويف عرض النتائج ومناقشتها 
  ، الص  والقدرة على التحمل 
 : وجيب أن يرعرفر الباحث  أن  من حق  األفراد 
 كة فيهاالتـ عررف  على أهداف الدراسة قبل املشار  -
 رفض املشاركة يف الدراسة كليا   -
 رفض اإلجابة على بعض أسئلة الدراسة -
 احلفاظ على سرية املعلومات اليت يقدمونـها -
 عدم حتمل أية تكاليف تنتج عن مشاركتهم يف الدراسة -
 حتديد الوقت املناسب لـهم للمشاركة يف البحث أو الدراسة . -

بدق ة، ويصف ها بدق ة، وال خيتار منها ما يوافق غرضا  يف نفسه ، بإمهال  ما .. والباحث  العلمي أمني، يالحظ الظواهر 
 يريد ، بل يالحظ ويقيس ويسج ل ، ويعلن نتائجره كما ظهرت ، وليس كما يرغب أن تكون .

ها إىل يأخذ منها ويشري إليها دون أن ينسبر .. والباحث أمني أيضا  يف اعتماده على احلقائق اليت اكتشفرها اآلخرون ، 
ليل الكايف على ذلك . نفسه ؛ ال يتسر ع  يف إصدار إحكامه، وال يصدر أحكاما  إال  إذا امتلكر ال    هان والد 

 
 
 8.ص1977، فوزي وزمالؤه. أساليب البحث العلمي يف العلوم االجتماعية غرابيه-1
 

النتائج ومناقشتها ، والبعد  عن الت زم ت .. ومن أخالقيات الباحث : املوضوعية  واحلياد  يف تصميم البحث ، ويف عرض 
 باآلراء الشخصية ، أو بتحريف نتائج البحث ، إذا تعارضت مع املصاحل الذاتية .

.. ومن أخالقيات الباحث الص   والت حم ل ؛ فهناك العديد من األحباث اليت قد تستغرق فرتة  طويلة من الباحث ، أو 
ظرا  لتدخ ل بعض املتغريات العرضية ، وبالتايل فعليه أن يكون صبورا  ، ذا ق درة  على قد تطول عما توق عه يف البداية ، ن

ا  لتقب ل  الت حمل . .. ومن أخالقيات البحث العلمي أن يتقب لر الباحث  احلقائق بعد أن يكتشفرها ، وأن يكونر م ستع د 
امل على حساب احلقيقة، وال يقف  موقفا  معاديا  منها احلقائق اليت يكتشفها اآلخرون ، وال يتحي ز حلقيقة معينة، وال جي  
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، إن كانت هذه احلقيقة خمالفة  لرأيه ، حىت وإن جاءت من منافسيه أو معارضيه ، وال ي فسد الباحث  عالقات ه مع 
ية  وم هنية  معهم   (1)املعارضني ، بل يقيم عالقات  و د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ص. مرجع سابق هؤه. البحث العلمي عبيدات، ذوقان، وزمال -1
 

 الفصل التاسع
 كتابة البحث العلمي

 
اول هذا الفصل الفقرات التالية  يتن

 خصائص كتابة البحث العلمي         -أوالا 
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 مخطط البحث العلمي         -ثانياا 

 عناصر ومخطط البحث      -ثالثاا 
 المبادئ العامة لكتابة البحث العلمي      -رابعاا 
 أخطاء يرتكبها الباحثون خالل البحث العلمي    -ساا خام

 . أخطاء خاصة بتقرير البحث  -سادسا
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 التاسع الفصل
 كتابة البحث العلمي

 
 مقدمة 
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ه العلمية إىل الباحثني و املهتم ني ووضوع البحث ، لالستفادة منها يف  هدف   البحث  العلمي  األساسي  .. نقل  نتائج 
تكمال البحث باملواضيع املماثلة ، وكذلك توثيق  طريقة أو طرق املعاجلة و البيانات و املعلومات ، اليت معاجلة واس

 است خد مت يف التوص ل إىل النتائج ، ووضع التوصيات املناسبة للمشكلة املدروسة . 
طوة ، لكي تكونر أداة إثبات  .. إن  كتابةر تقرير  البحث العلمي يبدأ من أو ل خطوة ، يقوم بـها الباحث حىت آخر خ

جل هده العلمي املبذول بكافة تفاصيله ،وملا قام به من استقصاء  للبيانات و املعلومات للمشكلة املدروسة ولعملياهتا ، و 
 للنتائج و التوصيات اليت توص ل إليها  ، باإلضافة لشمولية عناصر اخلطة اليت أجنز بـها حبثره .

 حث العلمي خصائص كتابة الب -أوالا 
 إنه وسيلةر إليصال جهد الباحث بكافة تفاصيله ، إىل الدارسنير و الباحثني و املعنيني ووضوع البحث عموما  . أ_
_ إنه وسيلة فع الة يف نشر و تطوير املعرفة اإلنسانية عامة و العملية خاصة ، من خالل تبادل األفكار وتفاعلها بني ب

 الباحثني و الدارسني .
ع ها من توصيات يف احلياة _ إ ـ ج نه وسيلة لنقل عملية جديدة .. تتمثل يف نتائج البحث ، و االستفادة منها وما يتبـر

 العلمية و العملية .
_ إنه رفد الدراسات املستقبلية يف جمال موضوع البحث ، و املسامهة يف ربط األفكار العلمية ، أو احلصول على د

 ب مادية و معنوية خمتلفة .شهادات علمية وتقديرية ، أو مكاس
.. وملا كان تقرير البحث العلمي يعكس شخصيةر الباحث العلمية و اإلنسانية وقدراته األساسية ، فإنه درل  على ما 

 ميتاز به من الصدق و األمانة العلمية يف عرض األفكار ونسبتها إىل أصحابـ ها من خالل التوثيق اجليد . 
نتائج حبث ه اليت توص ل إليها ، حىت لو كانت تتعارض مع توجيهاته العلمية ، وال بد أن  وكذلك البد  للباحث من رصد

  ميتاز أيضا  بالدق ة و الوضوح يف نقل األفكار ، و عرضها بأسلوب منطقي وموضوعي ، ولغة سلسلة وسهلة
اء األمثلة ، و التوص ل إىل إضافة  لذلك البد أن يتمت ع بق درات علمية وشخصية خمتلفة .. مثل ) القدرة على إعط

استنتاجات منطقية  ، و القدرة على صياغة واختبار الفرضيات و املسلمات و احلقائق ، يف موضوع حبثه بطريقة علمية 
، ومن الضروري أن يتمت ع وعرفة كافية وواسعة يف موضوع حبثه ، وأن يكون م ل م ا  بالدراسات و األحباث املتخصصة يف 

  (1).وبالتايل ميكن القول بأن أمهية تقرير البحث تكمن فيما يلي هذا اجملال .
 
 
 268عوض ، عدنان ، مناهج البحث العلمي ، ص  -1
 

م صورة  واضحة  عن الباحث ودرجة  صدقه و أمانته العلمية .  _ يقد 
 أسلوبه العلمي _ يعكس صورة واضحة عن قدرات الباحث ، وإمكاناته العلمية و 

جال     وثائقيا  للدراسات السابقة يف نفس املوضوع . _يعت  س 
 _ يكون وثابة مرجع رئيس لألحباث و الدراسات املستقبلة يف نفس املوضوع .

ل  حافظ لنتائج الدراسة ، حبيث ميكن الرجوع إليه كل ما دعت احلاجة إىل ذلك . ج   _ يكون وثابة س 
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ص اهلامة ، اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار من قبل الباحث ، .. باإلضافة إىل ما تقدم فإن هناك العديد من اخلصائ
 ( :1)عند كتابة تقرير البحث و أمهها 

 _ الل غة والصياغة الل غوية الواضحة و الدقيقة .1
 _ حجم البحث وشكل الصفحات وترتيب احملتويات .2
 _ الطباعة اجليدة اخلالية من األخطاء اللغوية .3
 ني األقسام الرئيسية لتقريره ، من حيث عدد الصفحات ._ الرتابط و التناسق ب4
 _ الوحدة العضوية و املوضوعية حملتويات الدراسة .5
 _ وضوح ومالئمة األشكال و اخلرائط و الرسوم البيانية ، وضرورة أن يكون إخراج ها فنيا  دقيقا  .6

ء يف كتابة تقريره ، من وضع إطار عام حملتوى هذا التقرير ... أي ا  كان نوع التقرير وشكل ه .. فإن ه البد  للباحث عند البد
وأقسامه الرئيسية والفرعية ، ألن ذلك سيساعده يف ترتيب األفكار و إجناز املهمة ، و يساهم يف زيادة الفائدة من 

 النتائج و التوصيات  بالنسبة للباحثني و املهتمني . 
  مخطط البحث العلمي -ثانياا 

م كرسالة جامعية ، أو  يعد املخط ط  أحدر  املتطلبات األساسية يف خطوات البحث العلمي ، سواءر أكان البحث سي قد 
 ألعراض النشر ، أو يف أي جمال من اجملاالت العلمية . 

وتزداد أمهية  خمطط البحث ، عندما يسعى الباحث  إىل تقدميه جلهة معينة ، للموافقة عليه ، أو لتقدمي الدعم املايل 
لص خمطط مشروع العمل الذي سيقوم به الباحث إىل حتقيق ثالثة أهداف رئيسية هي :الالز   م إلجرائه ، وخير

 وصف إجراءات القيام بالدراسة و متطلباتـها . .1
 توجيه خطوات الدراسة ومراحل تنفيذها . .2
 (2)تشكيل إطار لتقومي الدراسة بعد انتهائها . .3

                                                                                                                                                                                                                                    بداية الدراسة ، ويقوم غالبا                                                                                                  وعادة  يقوم الباحث بإعداد خمطط البحث عند 
بإجراء بعض التعديالت عليه أثناء دراسته للمشكلة ، ليأخذ صورته النهائية يف تقريره ، الذي يشتمل يف معظم 

إجراء  بعض التعديالت عليه عند البدء يف كتابة تقرير األحيان على العناصر اليت حيويها خمطط البحث ، وأحيانا  يتم 
 البحث .

 
 199-198ص  مرجع سابق. ( العواملة ، نائل ، أساليب البحث العلمي ،1)
  35ص  -2000-( عودة ، أمحد سليمان أساسيان البحث العلمي يف الرتبية و العلوم اإلنسانية  2) 

 

 عناصر البحث  - ثالثاا 
 مجموعة من العناصر الرئيسية كما يلي : يتكون مخطط البحث من

 :الصفحات التمهيدية  -1
 عنوان البحث .. وجيب أن يتوفر فيه ما يلي: صفحة العنوان : 
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 أ_ أن يكونر حمددا  و متضمنا  ألهم عناصره .        
د وليس بطريقة غامضة .       ب _ أن يشرير إىل موضوع الدراسة بشكل حمد 
 العنوان  الكلمات  املفتاحية ، اليت تشري إىل جمال البحث ومتغرياته املختلفة ._  أن يتضم نر  ج     
 د _ أن ال يزيد عدد كلماته عن مخس عشرة كلمة إال حني الضرورة .     
 هـ_ جيب أن تتوافر ثالث مسات أساسية يف عنوان البحث هي :      

 .( 1)الشمولية ، الوضوح ، و الداللة 
ان معلومات  عن اسم الباحث وطبيعة ونوع الدراسة ، واسم املشرف ، وعام اإلجناز ، باإلضافة وتتضمن صفحة العنو 

 إىل اجلهة املاحنة أو الراعية هلذا البحث العلمي .
 إقرار جلنة املناقشة ( يف حالة الرسائل اجلامعية . صفحة اإلجازة( 

 صفحة اإلهداء . 
 صفحة الشكر و التقدير 
 صفحة ملخص البحث  : 

د  ملخ ص  البحث صورة  مصغرة عن البحث ونتائجه ، وبديال  أوليا  للقارئ عن قراءة البحث بأكمله .. وي قصرد ي ع
ولخص البحث : إعداد تقرير خمتصر وموجز ، ألهم  ما جاء يف البحث .. ابتداء  من مشكلة البحث وأهدافه  

ات األوىل من البحث ، وحتديدا  بعد صفحة العنوان و انتهاء بنتائجه ؛ ويرظهر امللخص عادة  يف الصفح ومنهجيته
 واإلهداء )إن و جد ( ، وفهرس احملتويات  وقائمة املالحق ، ويراعى أن يظهر امللخص بالل غتني العربية و اإلجنليزية.

 مقدمة البحث و منهجيته : -2
 وعادة تشمل املقدمة على ما يلي :

  مشكلة. 
 . مقدمة البحث 
 . أهمية البحث 
 ف البحث أهدا 
 الدراسات السابقة : 
 
 37 - 36ص  -1999- ( فنديلجي ، عامر ، البحث العلمي ، واستخدام مصادر املعلومات1)

 ومشولهأن يبدأ هذا اجلزء  وقدمة  هيدية ، تصف  وفـ ررةر البيانات/املعلومات املتعلقة باملشكلة ، أو ندرةر  من املناسب
ى جوانب حمددة من املشكلة ، وجيب تقدمي الدراسات السابقة وفق تصنيف  اجلوانب املختلفة ، أو االقتصار عل

مناسب يضعه الباحث ، حبيث خيص ص لكل دراسة سابقة ، احليـ زر و املكانر الذي يتناسب مع نوعيتها وحداثتها ، 
اسات أخرى ؛ ومدى ارتباطها بدراسته ، وجيب عليه التوس ع  يف عرض بعض الدراسات املميزة ، و االختصار يف در 

وميكن اإلشارة  إىل الدراسات اليت اشرتكت  مع بعضها بعضا  يف النتائج ، وجيب أن ينتهي هذا اجلزء  خبالصة تتضم ن 
مه دراست ه وجوانبر  ي زها عن الدراسات األخرى .   القيمةر اإلمجالية للدراسات السابقة ، و اإلسهامر ال ذي ستقد 
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 : (1) دراسات السابقة في مجموعة من الفوائد أهمهاوتكمن أهمية تحديد ومراجعة ال
زمة إلجراء البحث اجلديد.  _  توفري اخللفية العلمية و املنا  املناسب ، و املصادر الال 
ف  عن جذور املشكلة وتؤدي إىل فهم ما مت خبصوصها يف فرتات سابقة . _   تكش 
 ا يؤدي إىل حبوث جديدة .ت   ز اجلوانبر ال يت مل يتم  دراستها من قبل ، وهذ _ 
 ت وض ح مناهجر الباحثني السابقني يف جمال البحث و الدراسة .  _
ف عن الت دخ الت بني البحوث ، وتوارد  أفكار الباحثني . _   تكش 
 تساعد الباحثر على إجراء مقارنات  بني نتائجه ونتائج الدراسات السابقة . _ 
دة ألهداف وطبيعة حبثه.ت ساعد  الباحثر على الت وص ل إىل ص _   ياغة دقيقة  وحمد 
 تساعد الباحث على معرفة مدى أمهية حبثه يف إضافة معلومات  جديدة .  _
 فرضيات الدراسة . _ 
 عي نة الدراسة .  _
دات البحث  وحدوده :  _ د   حم 

دات  البحث ، قد تكون هناك بعض  العوامل اليت ت عيق نتائجر البحث على جمتمع الدراسة ، وتسمى هذه ا لعوامل حمد 
، فكثري  هومصطلحا توفاهيم البحث  أوالهما ويندر خ لو  حبث  ما منها ، وميكن تصنيفها يف فئتني أساسيتني ، تتعل ق

من املفاهيم الرتبوية ، مثل التحصيل الدراسي و الذكاء و القلق وغريها ، هي مفاهيم عامةر ميكن استعمالـ ها بطرق 
الالت اليت أ عط يت لـها ، وهذا التعريف ميثل حتديدا  للنتائج  خمتلفة ، لذا جيب   دة ، تشري إىل الد  تعريف ها بطريقة حمد 

دات بإجراءات البحث ، مثل  الفئة الثانية. وتتعلق (2)حبيث التصلح لتعميمها خارج نطاق هذا التعريف  من احملد 
 ، وإجراءات تطوير أدوات البحث )االستبانة ، املقابلة... اختيار عي نة الدراسة ، و أساليب مجع البيانات وحتليلها

 
 

 عبيدات ، ذوقان وزمالءه ، البحث العلمي ، -1
  25-24ص  مرجع سابق.

 315ص مرجع سابق عمر اهلمشري . املكتبة ومهارات استخدامها  -2
 ت الباحث ، ( ومن الطبيعي أن تلعب عوامل  خمتلفة يف هذا اجملال ، تتمثل بظروف البحث وإمكانيا اخل 

!  فقد ال يكون وقدور الباحث أن خيتارر عي نةر البحث  بالطريقة املناسبة  ، أو احلجم املناسب  أدرايةوم عيقات مالية أو 
ألسباب خمتلفة ، وقد ترفض  جهةر ما مثال  اإلجابةر عن استبانة الدراسة ، مم ا يضطر الباحثر إىل اإلفصاح عن ذلك 

دات البحث .. أما فيما يتعل ق حبدود البحث ، فهي حدودر يضعها الباحث نفس ه صراحة  يف حبثه ، ويعت  ها أحدر حمد 
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دة ، وجين ب ه التعميمر الز ائد ، وجتاوزر حدود  حبثه يف النتائج اليت يتوص ل  لبحثه ، مما يساعد ه يف الرتكيز على أهداف  حمد 
 إليها .

 وتنقسم هذه الحدود إلى األنواع التالية :
دا  وضيقا  من املوضوع وليس املوضوع كل ه . مثال : اجلوانب ح - دود موضوعية .. كأن يعاجل الباحث  جانبا  حمد 

االقتصادية للتعليم اإللكرتوين .حدود بشرية .. تتضمن أفرادر عي نة البحث ، ومواصفاتـ هم ، وسببر اختيارهم 
ث فقط ، أو طلبة اجلامعة ، أو الطلبة اخلرجيني دون غريهم ؛ كأن يقتصر البحث على الذكور فقط ، أو اإلنا

 يف نـهاية الفصل احلايل 
 حدود مكانية .. وتتعلق هذه باملكان أو اجلغرافية اليت سينف ذ  فيها البحث ، -

م تفر دة  خبصائصها وخصوصيتها  ، و يزها عن باقي املناطق ، مما حيد  من عملية تعميم النتائج على جمتمع 
 ذلك .. أن يقتصر البحث على املعلمني يف منطقة الشرقية أو املنطقة الساحلية . البحث . مثال

حدود زمانية .. وتتعلق بالزمن الذي سي جرى فيه البحث .مثال ذلك .. أن يقتصر الباحث على مجع  -
   2010-2005معلومات حبثه من وإىل العام 

 أداة البحث .
لباحث بتوضيح املقصود ببعض املصطلحات ، و املفاهيم تعريفات املصطلحات : من الضروري أن يقومر ا -

ة دالالت ،  املستعملة يف حبثه ، حىت الي ساءر فهم ها أو تفسري ها . فمصطلح التحصيل األكادميي مثال  له عد 
ويساعد تعريف املصطلحات  يف وضع إطار  مرجعي ي سترخدم  يف التعامل مع مشكلة البحث ، وقد يتبّن  

ا  تعريفا  لبعض املصطلحات ، مستعينا  ورجع  أو دراسة  ، ويف هذه احلالة جيب اإلشارة إىل ذلك الباحث  أحيان
 بطريقة واضحة .

 وتشمل مقدمة الدراسة أيضا على :
 مدى النقص الناتج عن عدم القيام بـهذا البحث أو الدراسة . -
 أسباب اختيار الباحث لـهذه املشكلة . -
 البحث . اجلهات اليت ستستفيد  من هذا -
 منهجية البحث )الطريقة و اإلجراءات ( . -
 قائمة احملتويات . -
 قائمة اجلداول . -
 قائمة األشكال والرسومات . -
نة له مع أرقام الصفحات . -  فصول البحث ومباحثه  ،و العناصر املكو 
 نتائج الدراسة و التوصيات و املقرتحات املتعلقة به . -
 ألجنبية /.قائمة املصادر و املراجع /العربية و ا -
 املالحق .. إن وجدت. -

 رابعاا : المبادئ العامة لكتابة البحث العلمي 
 _ حتضري  قائمة  أولية باخلطوط أو النقاط العامة اليت ست كترب وي نظ م تقريرر حولرـها ، 
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مها . و هذا العمل سيزو د برؤية منطقية مباشرة ، خبصوص مدى ترابط أو تكامل احملتويات ، و األفكار اليت  سيقد 
رريات  _الكتابة  الواضحة املفصلة ملكونات البحث ، تفي بفهم القارئ ، الذي قد ال ميتلك معرفة  سابقة ، عن جم 

 ومفاهيم البحث املتخصصة أو اخلاصة .
حيح و _ الكتابة  الناقدة .. اليت ي فرتض من خالهلا إثارةر النقد لدى املختصني ، األمر الذي يساعد الباحثر على التص

 التاليف الذايت .. بناء  ولغة  وأسلوبا  .
_ الكتابة  بلغة  واثقة  غري  مرتد دة يف النتائج ، لقبول اآلخرين حملتوى البحث ، وبثقة  وصدق  لترعم  الفائدة ، ودون غرور  

 أو مبالغة  ، أو تزييف  أو جتاوز  للواقع ، كما نالحظ أحيانا  .
 غة الصحيحة لسالمة احملتوى ، ومنذ  البداية .._ الكتابة  باألسلوب و الل  

إن هذا يسهل تنظيمر تقرير  البحث ، وهذا األمر الحيتاج سوى إعداد املسو دة األوىل مث القراءة املتأنية لـها ، إلجراء 
 التعديالت الضرورية ، عندها تكون جاهزة للطباعة . والنشر .

موقفا  أو أكثر ، تبدو فيه األفكار غرير متتابعة  أو غرير متسلسلة  ، فال ترتد د   _ استخدام  املقص  عند احلاجة . قد ت واجه  
من قص العبارات املعي نة وإعادة ترتيبها ، حسب مواضعها املناسبة يف التقرير أو البحث ، وهذا سيوفر عليك كثريا  من 

ة ، وإذا كانت الكتابة اإللكرتونية ميكنك استخدام عناء الت كرار ، ال سيما وأنت ال تزال يف مرحلة إعداد املسو دة العام
   اخلمهارات  خاص ة  بـها ........ 

 _استخدام  فعل ماض  عند تقريرك للبحث ، وألفكار اآلخرين بوجه عام . 
بذلك ، إن احلالة األوىل تتناغم مع واقع انتهائك من البحث ، أما الثانية فتسمح فيها بتغيري آراء الباحثني إن هم رغبوا 

 حيث يكون استخدام ك ألفكارهم أكثرر صالحية  حاضرا  ومستقبال  .
ات يف البحث . ال ترستخدم  "أنا" بل استخدم  )الكاتب  أو املؤلف أو الباحث أو هذا  _ االبتعاد  عند اإلشارة للذ 

 الكتاب....( مث استمر  بنفس املصطلح حىت النهاية .
مشكلةر ونتائجر حبث كر ... فتقول مثال ... يؤك د فالن .... بـهذا  كلادلر وتناقشر ل_ الس ماح  للدراسات السابقة أن جت

الصدد أن ... وجيادل فالن ... على أن مثل هذا األمر ي عد  ... ويقرتح فالن بأن تكون الطريقة املناسبة ملعاجلة مثل 
 هذا املوقف هي ... وهكذا .

مرل ما عرضته عموما  ... فال تكترف  أبدا  وا يقول ه  _ تدوين ك دائما  بعد تقدمي أفكار  غريك ، آلرائك وآرائهم يف جم 
 اآلخرون ، بل كرو ن  رأيا  خاصا  بك ، يت فق  أو يناهض منطقيا  مع مرن سبقركر من باحثني  وك ت اب ومفك رين .

 _ االبتعاد  عن استخدام )من البديهي ، ومن املتعاررف عليه ، ومعلوم للجميع (
ن يف البحث العلمي ال شيء أبدا  فيه بديهي  أو متعاررفر عليه من العموم ، أو معلوم لدى اجلميع . حىت النظريات أل

در ، يهتم ووضوعها أو  تها  واستخدام ها إال  نفرر حمد  املتخص صة أحيانا  قد تكون غرير بديهية ، أو ال يرتعاررف  على صح 
 تضميناتـها .

املناسبة لكل  حالة . عند موافقة نتائج الباحثني بعضها مع بعض . مثل )فالن يتفق مع فالن .. _استخدام  األفعال  
فالن أضاف ..نتائج فالن كانت مقارنة  لفالن حيث .. فالن دعمر ما توص ل إليه فالن ..فالن أك د ما توصل إليه 

 ائج فالن حيث .. فالن .. فالن خبالف فالن قر ر أو أك د أو أفاد أو كتب .. التتفق نت
 اليتفق كثري من الباحثني مع ما توصل إليه فالن .. حيث ورجدر فالنر وفالنر وهكذا...( .
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_االبتعاد  عن مفردات مثل : يفيد الباحثون ، أو الك ت اب ، أو املؤل فون ...  حيث تضع نفسكر موضعر تساؤل مثل : 
عندئذ من األفضل أن تستخدم :بعض الباحثني.. كثري من  هل كان الباحثون يفيدون ما أشرت إليه ؟ بالطبع ال ،

 الباحثني .. العديد من الباحثني .. أو عدد من الباحثني مثل فالن .. وفالن .. وفالن .
عانيك واحلقائق اليت تعرضها ، حبيث ميكن يف كل  ددا  يف لغتك ومر _االبتعاد  عن العبارات املفتوحة العامة . ك ن دائما  حم 

 ... إىل آخره ... وآخرون   اخلعرد  وقياس  ما حتتويه من معلومات أو أفكار .. جتنب استخدام :  األحوال
_ االبتعاد  عن الكتابة بلغة عابرة  غري واثقة مثل : أ جرير االختبار على جمموعة البحث ... ورجدر بأن  النتائج تشري إىل 

ومضامينها مثل : أجرى الباحث االختبار على اجملموعة التجريبية ...  ... و استخدام باملقابل لغة  قوية  حية  يف معناها
 وجد الباحث أن النتائج ....

دة ، و  :_ االبتعاد  عن بدء اجلمل وفردات مثل  ) هناك ... أو من املالحظ أن  ... ( وذلك بسبب الل غة غري احملد 
مفردات مثل : ) إن النتائج تشري إىل أن ... تؤكد نتائج  كثري  النتائج العامة نسبيا  اليت قد حتملها ، واستخدم باملقابل 

 ( بأن  ....1,7,9,11,12من البحوث ) 
_ االبتعاد  عن اجلمل و العبارات الطويلة يف الكتابة . إن  اجل ملر و العبارات  القصرية نسبيا  ، والواضحة املفيدة يف 

  تريد توصيلرها.معناها ، هي أكثر  و أسرع  استيعابا  لألفكار اليت
_ االبتعاد  عن التعقيد يف الل فظ و املعّن . فاستخدام  لغة  بسيطة يف متناول معظم الدارسني و القراء ، هي األقرب  

 للفهم  ، وت وض ح  املصطلحات كما يلزم...
ي ث . وهي بعد االنتهاء من كتابة املسو دة النهائية األوىل للبحث ، وقراءتك  الثانية لـها بغرض التنقيح و _ حماولة  الرت 

إخراجها بالصيغة األخرية اليت ترضاها .. ل تقدميها سليمة  للجهات املعينة للنشر واالستخدام . إن  الفسحة الفاصلة من 
الوقت ) وكلما طالت لعدة أيام كلما كان ذلك أفضل ( سرت يكر نواقصر أو فجوات  يف البحث ، بنفس  مرتاحة ، وعني  

 دراك  صائب .حاد ة ، وإ
_ االبتعاد عن املبالغة والبالغة . إنـها األلفاظ املفتوحة املنم قة ، اليت حتتمل  أكثرر من تفسري أو معّن ؛ فعند كتابة 

خ طط وتقارير البحث العلمي ، درو ن  ذلك بلغة  سليمة  واضحة مباشرة ودقيقة التعبري ، قابلة  للعد  والقياس .. صحيحة  
يرغ  مرتابطة منطقية  يف أفكارها وحجمها وتتابع فقراتـها . من حيث النحو  و الصرف ، بص 

_ االبتعاد  نوعا  وتسلسال  قردرر اإلمكان ، عند كتابة تقرير البحث بالعناصر املقرتحة يف الفصل من هذا الكتاب ؛ ومع 
لتقدمي و التأخري لبعضها اآلخر ،  هذا ننصح  باملقابل تكييف هذه العناصر باحلذف اجلزئي و اإلضافة لبعضها ، و ا

كلما دعت حاجة البحث ملثل هذه التعديالت ، ويف كل األحوال مهما يكن ، فإن   حماولة االلتزام بالعناصر املقرتحة 
، سيؤدي تلقائيا  يف األحوال العادية إىل احلصول على تقارير مفيدة ، نظرا  لكون  هذه العناصر  ث ل  يف الغالب 

 ضرورية  لـهوية  وب نية البحث العلمي .أساسيات  
_ كتابة  عناوينر فقرات البحث الرئيسية يف منتصف الصفحة ، أما األخرى الفرعية ضمن هذه الفقرات ، فتكتب بأول 

 السطر، مالـم تطلب  جهة  النشر بطبيعة احلال خالفر ذلك .
من نقاط  وقف  وفواصلر و إشارات  لغوية معروفة يف _ توظيف  وسائل الرتقيم املناسبة ملعّن وتسلسل أفكار البحث ، 

 هذا اجملال .
_ احملافظة  على وضوح وجاذبية  إخراج اجلداول و األشكال ومقروئيتها عموما  ، مع االنتباه دائما  إىل وضعها يف 

 مواقفها املناسبة من حمتوى تقرير البحث.
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، اليت يستقيها من املصادر املتوفرة ، حىت لو كانت من مؤل فات _ توثيق  الباحث دائما  لألفكار أو اآلراء املتخصصة 
سابقة له ، سيجن ب هذا األمر  الباحثر كثريا  من مواقف االستهجان )غري املوضوعية أحيانا  ( ، واليت قد ال تتوفر لدى 

توثيق بطبيعة احلال ، أصحابـها معرفة سابقة عن تفوق الباحث يف حقل و موضوع ختصصه . هذا ويلتزم الباحث عند ال
باملبادئ و اإلجراءات املتعارف عليها  ، يف كل مناسبة هو بصددها ، سواءر كانت هذه ختص كتابا  أو دورية أو وثائقر 

 ، أو غري ذلك مما هو مم ارس يف جمال توثيق البحث العلمي ) أنظر توثيق البحث العلمي (. حقيقتنيرمسية أو أفرادا  
  ستنشر  الرسالةر أو البحث ، قبل البدء بكتابة التقرير. _ حتديد  اجلهة اليت

إن  بعضر هذه اجلهات  تتبّن  مواصفات  فنية  خاصة ، من حيث الل غة  وتنظيم  حمتوى البحث ، و أسلوب  الت وثيق  ، و 
ناسبة اليت ستنشره ، الطول  املناسب للتقرير ... ومن هنا ننصح قبل كتابة الباحث للتقرير النهائي ، حتديده للجهة امل

مث الطلب منها للمواصفات و الشروط اليت جتب مراعاتـ ها  ،يف البحوث اليت تقبلها عادة للنشر ، أو اإلطالع على 
لدجم ها تلقائيا  خالل كتابة وإخراج التقرير لصيغته النهائية ، مم ا يوف ر وقتا   بعمدعينة من دورياتـها أو منشوراتـها ، حيث 

ى يف األخذ و الر د  ألمر فين  مفروغ منه  ، قد يضيع            (.1)سد 
 : خامساا _ أخطاء يرتكبها الباحث خالل البحث العلمي

بالبحث العلمي ، وتؤثر جبانب العوامل السابقة ، على  ةهناك العديد من األخطاء اليت يرتكبها الباحث خالل قيام
 التـها وا يلي :صالحية تنفيذ البحث ونتائجه . نعرضها حسب جما

 آ_ أخطاء بتخطيط البحث :
قبول مشكلة البحث ختطر ببال الباحث للوهلة األوىل مع االقرتاحات ، دون ختصيص ي ذكر ملدى أمهيتها أو   _

 ات فاقها ، مع قدراته وطموحاته املستقبلية.
 التنفيذية . اختيار مشكلة البحث تكون غامضة  أو واسعة  اجملال ، متشعبة يف متطلباتـها _ 
 اقرتاح أسئلة فضفاضة للبحث ، أو أسئلة متعددة غري ضرورية أحيانا  أخرى.  _
 
 
 
 
 
 

   229-231 ص. 2004. حمدان ، محمد زياد ، البحث العلمي كنظام  (1)
 
 
 اقرتاح فرضيات غامضة ، أو غري قابلة للقياس ، أو جتاهلها بالكامل يف البحث أحيانا  كثرية . _ 
                          در أو غري  مقصود لعامل أو جانب هام للبحث ،،كإغفال مراجعة الدراسات السابقة لدرجة كافية ،إغفال مقصو   _

 أو عدم حتديد وسائل ، و أساليب مجع وحتليل وتفسري البيانات .
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كمة مدروسة للبحث  ، األمر الذي يفق د  الباحثر منظومة  موج  _ هة  للمسؤوليات املقررة ، التساهل يف تطوير خطة حم 
 للحصول على احللول املرجوة ملشكلته .

 ب_أخطاء بمراجعة الدراسات السابقة :
سرعة مراجعة الدراسات السابقة ، األمر الذي يتجاوز فيه الباحث بعضر املعلومات الـهامة لبحثه ، أو  .1

 يؤدي به لبحث مشكلة مدروسة حديثا .
 الثانوية للمعلومات . االعتماد لدرجة كبرية على املصادر .2
الرتكيز على نتائج الدراسات السابقة ، دون طرقها و أساليب معاجلتها للبيانات ، األمر الذي قد يرفق د  معه  .3

 الباحث  بعضر املعلومات ، أو األفكار املوج هة ألدوات و إجراءات وطرق حبثه .
د من مصادر الدراسات السابقة  ،كاجملالت أو  .4 الدوريات املتخصصة ، م هم ال  بذلك مراجعة نوع حمد 

 دراسات  أخرى حتتوي على مصادر أ خرى 
 طأ يف كتابة مراجع الدراسات السابقة للبحث ، أو عدم كتابتها بالكامل  اخل .5
 أحيانا  ، األمر الذي يوقع ه يف مشكلة إعادة عمل قام به مسبقا .        

 _ أخطاء بمنهجية البحث: ج
هجية تأخذ يف اعتبارها كافةر خطوات  مراحل البحث ، وما تتطلبه كلٌّ منها ، من تنفيذ التهاون يف اقرتاح من .1

ومقاييس وعمليات إحصائية حتليلية وتفسريية ، األمر الذي يؤد ي إىل بطء إجناز البحث ، أو ختب ط عملياته 
 ، أو احنرافه عن املهمات وألغراض م قر رة له.

البحث ، مؤديا   ذلك للحصول على أنواع ثانوية أو غري كافية للبيانات التهاون يف اختيار عي نات ومصادر  .2
. 

(  ، األمر الذي يؤدي  .3 اإلمهال يف توصيف جمتمع البحث ) يف البحوث الوصفية والتجريبية والعملية غالبا  
 الختيار عي نات  وبيانات  ، قد ال  ثل بالكامل املشكلةر اليت جيري حبثها .

ارات وأساليب سهلة أو حمدودة ، أقل  بكثري مما يتطلب البحث ، إرضاء  أو امليل الختيار اختب .4
ملهمات العينات أو الب  ات املختارة . يانتسهيال  

املنطق األعوج  .5 مجع البيانات وتنفيذ العديد من مهمات البحث ، مث اقرتاح منهجية تتواءم مع ذلك ، متبعا  
 لقادر على جر ها .الذي يقوم على توفري العربة قبل احلصان ، ا

التهاون يف تدريب عي نات البحث ، والقوى العاملة املتعاونة مع الباحث ، كل يا   أو جزئيا   ، على كيفية  .6
 تنفيذ أو استخدام منهجية البحث ، وما تشمل عليه من أساليب وأدوات ومقاييس .

لبيانات غري  ذات قيمة عل .7  مية أو تطبيقية عامة .استخدام أعداد حمدودة من العينات ، مؤديا  
احتواء أدوات ومقاييس وأساليب مجع البيانات ، على عناصر أو أسئلة كثرية  ، أعلى مما هو متوفر من  .8

 الوقت ، أو قدرة العينات على الرغبة أو التحمل يف اإلجابة عن كل املطلوب .
 استخدام أدوات ومقاييس وأساليب غري مالئمة يف لغتها لعينات البحث . .9
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 _أخطاء بجمع بيانات البحث :د   
بذلك على صالحية عمليات القياس ، والبيانات   _   فقدان األ لفة بني الباحث وبيئات وعينات البحث ، مؤثرا  

 .الوصفية والعمليةو  يف البحوث التجريبية، اخلاصة 
و ها  بذلك طبيعة حدوث تعديل الباحث لبيئة أو عوامل البحث ، تسهيال  للحصول على البيانات املطلوبة مش  _ 

 النتائج ، بالصيغ اليت قصدها الباحث أساسا .
إمهال توضيح أغراض وطبيعة األدوات و املقاييس املستخدمة ، يف مجع البيانات لعينات البحث ، مؤثرا  بذلك على    _

 ودقة استعمال األفراد املعنيني بإدارتـها. ةيكيف
 ية ،منتجة بيانات خاطئة أو ناقصة نسبيا  . استخدام أدوات ومقاييس متدنية الصالح  _
استخدام أدوات و مقاييس ال يقوى الباحث نفسه على استخدامها ، لعدم وجود كفاية علمية وظيفية ، األمر   _ 

 ا له لبيانات غري تلك اليت يقصدهالذي ي فقد ه  القدرةر على  ييز "غرث  البيانات من مسين ها" كما يقال أحيانا  ، أو يوص
 التقاعس عن اختبار صالحية الوسائل و املقاييس املقرتحة جلمع البيانات .  _
 االعتماد على املصادر الثانوية يف مجع البيانات ، دون األولية كما هو مفروض. _ 
حتييد فشل الباحث يف  ييز حتيز أفراد أو عينات البحث ، ومن اختاذ اإلجراءات املناسبة اليت تساعده يف جتن ب أو   _

 اآلثار السلبية ، لـهذا التحيز على صالحية البيانات.
 هـ_ أخطاء خاصة باستعمال الوسائل اإلحصائية :

 _استعمال وسائل واختبارات إحصائية غري مناسبة كليا  أو جزئيا  لطبيعة البيانات . 
 _استعمال وسائل واختبارات إحصائية شكليا  ، غري ما تعنيه نتائج  البحث .

استعمال وسائل و اختبارات إحصائية ، ختوفا  أو رهبة  ، نتيجة شعور الباحث بعدم كفاءته العلمية التطبيقية ، _جتنب 
 بينما يدعو البحث لذلك .

_اختيار الوسائل و االختبارات اإلحصائية بعد مجع البيانات  ،كحال الفرد الذي يقوم بتفصيل ثوب  مث يبدأ بعدئذ 
 ه ، األمر الذي قد ال جيد ه أبدا .قياسر  بالئمبالبحث عن شخص 

 _استعمال نوع أو وسيلة و اختبار واحد يف معاجلة البيانات إحصائيا  ، بينما تستدعي نظرا  لتنوعها أكثرر من ذلك .
كافية ألنواع وكميات  _ استعمال أساليب لتنظيم وحتليل البيانات ، ال تتفق كامال  مع طبيعة ما هو متوف ر ، أو هي غري  

 ذه البيانات .ه
 _االكتفاء بتقرير احلقائق دون دجمها معا  ، وصياغة استنتاجات منطقية مفيدة كما يـ تروق ع عادة.

 _التفسري غري الكامل أو الناقص لبيانات البحث .
 _السماح للميول الشخصية بالت دخل يف إجراءات وتفسري بيانات البحث .

 
 

 . أخطاء خاصة بتقرير البحث -سادساا 
مهال يف جتميع األفكار والبيانات و االقرتاحات و املالحظات ، اليت تتوفر أثناء تنفيذ البحث ، مما يؤدي لفقدان _اإل

ـــةر إليها خالل إعداد التقرير.  البحث لـها ، نتيجة عامل النسيان غالبا  ،حيث تظهر عادة حاجةر ماس 
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، يسرد الباحث يف كل منها معلومات غري هامة أحيانا   _تقدمي فقرة أو فصل الدراسات السابقة بصيغ و فقرات مشتتة
 ، دون دجمها معا  بأسلوب منطقي كما جيب .

 _ استعمال االقتباس احلريف بكثرة ودون مناسبة أحيانا  .
_إغفال وصف أو كتابة عنصر أو أكثر جزئيا  خيص البحث . كما ي الحظ يف عرض مشكلة البحث ، وما يتبعها عادة 

أهداف وأسئلة وفرضيات ، أو يف كتابة منهجية البحث وكوناتـها العملية واإلحصائية ، أو يف حتليل من خلفيات و 
 وتفسري البيانات واستخالص االستنتاجات ، أو تعريف مصطلحات البحث أو غريها .

ة خالل ذلك _ إمهال لغة ودقة وتسلسل عبارات وفقرات التقرير ، ومالحظة أخطاء لغوية ومطبعية و إحصائية متعدد
(1.) 
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 :أوال : المراجع  العربية

 

 

دار الكتب العلمية للنشر  -احملاسبة حبوث واجتهادات–أبو الفتوح علي فضالة   .1
 19ص -1993-الطبعة الثانية  -القاهرة -والتوزيع

  2006 -امحد اليوسفي ، مناهج البحث العلمي .2
 -أكتوبرأمحد بدر ، العلم والتكنولوجيا يف السياسة الدولية ، جملة السياسة القاهرة ،  .3

1965  
 -التاسعة الطبعة ، األكادميية املكتبة ،ومناهجه العلمي البحث أصول ،بدر أمحد .4

2001 
 1998 -علوم املالية واإلدارية امحد حلمي مجعة ، أساسيات البحث العلمي يف ال .5
، اجلزء 1996-أمحد عبد املنعم حسن، أصول البحث العلمي، املكتبة األكادميية .6

 األول، املنهج العلمي و أساليب كتابة البحوث و الرسائل العلمية،
 1998-أركان واجنل . أساليب البحث العلمي  .7
، وزارة 1ع2عامل الفكر ، مأسامة اخلويل ، مناهج البحث العلمي وحدة أم تنوع، جملة  .8

 1989 -اإلعالم الكويتية
 1971 -أصول البحث العلمي ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة .9

  1968 -بدوي عبد الرمحن ، مناهج البحث العلمي .10
 2005-بوحوش ، عمار وزميله . مناهج البحث العلمي : األسس واألساليب  .11
 واملالية االجتصادية العلوم يف ميالعل  البحث أساسيات وآخرون حلمي محدمجعة ا .12

  1999- عمان،  والتوزيع للنشر الصفا دار.  واإلدارية
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 للعلوم الدولية والطبيعية،اجمللة البشرية النظم بني الفاعل منذجة روبنسون، جون .13
  2010 - نوفم  االجتماعية

 2004-وخطوات مفهومه. العلمي البحث.يوسف ، محامي .14
 2004 -البحث العلمي كنظام  محدان ، حممد زيادة ، .15
 1995- األولمحداين ، موفق وعامر قنديلجي . مناهج البحث العلمي ، اجلزء  .16
 1992-(أساليبه،أدواته، مفهومه) العلمي البحث،وآخرون عبيدات ذوقان .17
، مفهومه) العلمي البحث، احلق عبد وكابد عدس الرمحن وعبد عتيدات ذوقان .18

 . 2002-الرياض( ،أساليبه،أدواته
 2002 -خطوا ت البحث العلمي يف املكتبات -رحبي  عليان .19
 2003 - التعليم وتكنولوجيا االتصال وسائل. البس وحممد عليان رحبي  .20
 2000 -رحبي عليان. خطوات البحث العلمي يف علم املكتبات .21
 1998-رضوان حلوه حنان، نظرية احملاسبة،منشورات جامعة حلب .22
 2002-ث العلمي رفاعي ، أمحد حسني ، مناهج البحال .23
رحمـي مصــطفى عليــات وعثمــان حممــد وعثمـان . أســاليب البحــث العلمــي ودار الصــفاء  .24

 2010-عمان –للنشر والتوزيع 
 1978-زكريا فؤاد، التفكري العلمي ، مطابقة اليقظة ، الكويت  .25
 / . 46/  اآلية  احلج سورة .26
،  املعرفة جملة،  العريب الوطن يف العلمي البحث معوقات، حممد ولد حممود سيدي  .27

 . 1994 - 37 العدد
 2004-املسافات احلديثة يف العلوم للمرحلة الثانوية ،شيخ عمر ال .28
 ،واإلدارية احملاسبية البحوث يف العلمي البحث مناهج ،دعيه هادي ،الغنام صابر .29

  1992- سعيد بور احلديثة، اجلالء مكتبة
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 أبــو املــنعم عبــد ومراجعــة يوســف دأمحــ ترمجــة ،القــدمي العــامل أســاطري ،ارميــر نــوع صــمويل .30
  1974 -القاهرة ،للكتاب العامة اهليئة ، بكر

 العــدد،  املعرفـة جملـة،  بـريوت، السـلوكية العلــوم يف العلمـي البحـث أسـس، فـاخر   عاقـل .31
37  - 1994   

-عبـد الباسـط حممـد حسـن ، أصـول البحـث العلمـي ، مكتبـة االجنلـو املصـرية ، القـاهرة  .32
1971   

 2008،، كايد ، مبادئ يف كتابة البحث العلمي والثقافة املكتبية عبد احلق  .33
عبــد الــرمحن اإلمــام ، حبــوث العمليــات علــم حــديث أو مــنهج ، جديــد جملــة عــامل الكــاد   .34

  1989 -وزارة اإلعالم ، الكويت  1ع 2م 
 1963-عبد الرمحن بدوي، مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية، القاهرة  .35
  2003-طرق القياس الكمية والنوعية يف البحوث االجتماعية ، بوحديبة الوهاب عبد .36

 2003-عبيدات ، حممود وزمالؤه ، منهجية البحث العلمي  .37
 2000-مفهومة ادواتة  واساليبة العلمي البحث. وزمالئه ذوقان ، عبيدات  .38
                                    القواعـــــد"العلمـــــي البحـــــث عقله،منهجيـــــة مبيطــــني حممـــــد، النصـــــر أبـــــو حممـــــد، عبيــــدات .39

  1997 -للنشر وائل دار ،األردنية اجلامعة""والتطبيقية  واملراحل
  نظريــــة احملاســـبة واقتصــــاد ،حكمــــت نـــاجي احليـــايل  –عطيـــة مطـــر ، حممــــد أمحـــد الـــراوي  .40

 2004 -املعلومات )اإلطار الفكري وتطبيقاته العملية ( ، دار حنني للنشر والتوزيع 
( دائــرة املكتبــة الوطنيـــة  واإلجــراءاتعبــد اهلل، البحــث العلمـــي ) املنــاهج فــوزي  العكــش  .41

- 1995   
                                                              البحــــــــــــوث علــــــــــــى اإلنفـــــــــــاق، ســــــــــــوريا، تشــــــــــــرين جملـــــــــــة، ، اهلل عبــــــــــــد العكـــــــــــش فــــــــــــوزي .42

 1997 -والتطوير
 النظريـة األسـس العلمـي، البحـث بأسـالي:  حممد مصطفى،وغنيم،عثمان رحبي ، عليان .43

 2010رابعة طبعة ، عمان ، والتوزيع للنشر صفا دار،  العلمي والتطبيق
 
 



 

 

168 

 

 
 2002، لعلمي البحث أساليب حافظ، نائل ، لعواملةا .44
 2000، اإلنسانية والعلوم الرتبية يف العلمي البحث أساسياتوزميله، سليمان عودة، .45
   2005 - عوض ، عدنان . مناهج البحث العلمي .46
 1977 -، فوزي وزمالؤه. أساليب البحث العلمي يف العلوم االجتماعيةغرابيه .47
 2003،  والتوثيق غنيتا،كليز،املعلومة .48
 1994-يف الرتبية وعلم النفس   العلمي البحث مناهج.  فان دالني ديوليد  .49
 1999 -فنديلجي ، عامر ، البحث العلمي ، واستخدام مصادر املعلومات  .50

مــــأمون محــــدان، نظريــــة احملاســـبة، منشــــورات جامعــــة دمشــــق، الطبعــــة  القاضـــي حســــني و .51
 1999-الثانية

  1981 - بغداد نشر، بدون ،األجناس وعلم األساطري ، النوري قيس .52
  2008-كمال الدين مصطفى الدهراوي  .53
نظريـــــة احملاســـــبة رســـــالة دكتـــــوراه يف احملاســـــبة كليـــــة التجـــــارة جامعـــــة -جنيبــــة حممـــــود النمـــــر .54

   1971 -القاهرة
  1996- واملعلومات املكتبات علم ، ،عمر مهشري .55
 1992- استخدامها ومهارات ةتباملك ، عمر يشر مه .56
   2005-حيىي حممد أبو طالب ، نظرية احملاسبة و املعايري احملاسبية  .57
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