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  مقدمة
يمعب البحث العمسي دورا أساسيا ورياديا فاعال, في مؾاكبة التظؾر العمسي بخكشيو التقشي 
و اإلنداني . الن البحث العمسي  ىؾ الؾسيمة الؾحيجة التي تتسيد  بالكفاءة و الفاعمية  
في بمؾغ  األىجاؼ  و تحقيق  الغايات  أو رسالة  السشغسة  وصؾال  الى االستشتاجات  

ؾصيات  التي يعتسجىا اإلداري  أو االقترادي  في اتحاد القخار الدميؼ  السشاسب  فالت
 وبجرجة  خظأ  صغيخة ججا.

يعتبخ البحث العمسي مختكدا محؾريا لمؾصؾل إلى الحقػائق العمسيػة، ووضعيا في إطار   
قؾاعج أو قؾانيؽ أو نغخيات عمسية ،خاصة وأن العمؼ مجركات يقيشية مؤكجة ومبػخىؽ 

 مظمق، ويتؼ التؾصل إلى الحقائق عؽ طخيق البحث وفق مشاىج عمسية عمييػا كتػرجيق
ودقيقة، مع االستعانة  بأدوات ووسائل بحثية. فالبحث العمسي  ىؾ  ىادفة ومشغسة

أساس التظؾيخ  فال تظؾر  وال تقجم بجونو  وال بحث عمسي  بال إحراء  وال إحراء 
مة مؾضع البحث , إن أساس االكتذافات  الججيجة  بال بيانات  او معمؾمات  عؽ السذك

 واالبتكارات  الستظؾرة  و االختخاعات  ىؾ البحث العمسي  الخائج. 
اذن ،فالبحث العمسي ىؾ الؾسيمة التي يحقق اإلندان عؽ طخيقيا ما يخغب فيو مؽ تقجم 

البتعاد وتظؾر عمى جسيع السدتؾيات، وىؾ أيًزا الدبيل الكتذاؼ الججيج واالبتكار وا
عؽ أسمؾب الحياة الشسظي، فمؾال األبحاث العمسية وما تحجثو مؽ آثار ميسة لإلندان، 
لغل قابًعا في الكؾخ الخذبي البجائي دون أي تقجم، وذلػ مع اختالؼ الظخيقة التي 
كان يتؼ بيا البحث العمسي في القجم عؽ مثيمتيا في الؾقت الحالي، فمكل زمؽ أدوات 

بحث، وال شػ أنو خالل الفتخة الحالية أصبحت الخيارات واألدوات ووسائل متعمقة بال
متعجدة في يج الباحث العمسي؛ لمؾصؾل إلى نتائج أفزل، مؽ خالل مجسؾعة مؽ 

 الخظؾات السختبة بذكل مشيجي.
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بيشسا تسثل مشاىج البحث العمسي أحج أساليب التفكيخ الحي تداعج الباحث العمسي    
ا وتحميميا وذلػ لمؾصؾل إلى نتائج البحث العمسي الحي عمى تشغيؼ أفكاره وعخضي

يتشاول عاىخة أو مذكمة معيشة كان قج اتخحىا الباحث العمسي سبًبا أساسيًا لمكتابة 
 البحثية. 

اما السشيجية فيي عبارة عؽ تختيب لعسل البحث و تعشي مجسؾعة مؽ الخظؾات 
السشغسة التي يتؼ مؽ خالليا دراسة مؾضؾع محجد، والؾصؾل لشتائج ذات قيسة تداىؼ 
في حل السذكمة، مؽ خالل مجسؾعة مؽ السقتخحات والتؾصيات التي يجونيا الباحث. 

خض مشيا ال يتحقق إال إذا أعجت و كتبت بالخغؼ مؽ  أىسية البحؾث العمسية، فان الغ
 بظخيقة عمسية سميسة. 

فيي عمى درجة كبيخة مؽ األىسية بالشدبة لألبحاث العمسية، والدبب في ذلػ ىؾ حاجة 
أي بحث عمسي لمجقة والتشغيؼ، فالبحث العمسي ليذ كغيخه مؽ السقاالت الرحفية أو 

 السؾضؾعات اإلنذائية أو األخبار الشرية. 
شيجية البحث العمسي مكياسا ضخوريا لظالب العمؾم االقترادية، يحتاجو في وتعج م

كافة السقاييذ  األخخى التي يجرسيا  وفي مسارسة ميامو مدتكبال ،بحيث تغيخ أىسية 
 خاءة والكتابة بأسمؾب عمسي دقيق ىحا  السكياس في كؾنو يعمؼ الظالب كيفية التفكيخ والق

لسشيجية تعمؼ الظالب طخيقة البحث والعسل وفق أسذ  مؽ خالل ما تقجم ، يتزح أن ا
وقؾاعج عمسية سميسة ، حيث تسكشو مؽ إعجاد بحؾثو عمى مدتؾى دراستو في مخحمة 

 ليدانذ أو حتى في دراساتو العميا ، واألكثخ مؽ ذلػ في حياتو السيشية مدتكبال . 
عمى وجو التحجيج ومؽ ىحا السشظمق قسشا بالتظخؽ الى محاور معيشة تيؼ الظالب  و  

 طالب الدشة الثانية  تخرص عمؾم اقترادية، عمى شكل دروس متدمدمة و مشغسة .
حيث ،بجانا بسقجمة بيشا فييا أىسية البحث العمسي ومشيجو ،ثؼ  بعج ذلػ بعض الجروس 

 التي رأيشاىا مالئسة لمفئة  الظالبية السعشية الستسثمة في : 
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 الجرس االول :مفيؾم البحث العمسي 
 الجرس الثاني: مفيؾم السشيج  العمسي

 إعجاد البحث العمسي الجرس الثالث : مخاحل
 الجرس الخابع :البحؾث االكاديسية  وكيفية اعجادىا

 الجرس الخامذ: دور العشرخ البذخي في البحث العمسي
 الجرس الدادس: كيفية اعجاد الباحث

 الجرس الدابع :أخالقيات البحث العمسي
 مؾز و مرظمحات عمسية.الجرس الثامؽ: ر 

وأخيخا انييشا عسمشا الستؾاضع ىحا بخاتسة ،كانت بسثابة ممخص لسا تقجمشا بو مؽ 
  معمؾمات وتحميالت .
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 مفهوم البحث العلمي

للبحث العلمي أمهية عظمى يف العامل اليوم، و مصدر قوة للدول الكربى، لذلك صار جمال تنافس، و 
ميدان سباق حنو االخرتاع ، وما من سبيل إىل حل املشكالت املقلقة لألفراد ال يكون اال عن طريق البحث 

ة الشديدة إىل معرفة احلقيقة اليت يوظفها الذي يولد، و ينمو نتيجة حب االستطالع، و يتغذى ابلرغب
اإلنسان يف مسار تطوره احلضاري. البحث هو عملية فكرية تطورت عرب مئات السنني حيث تتغري 

   1ابستمرار يف الغرض و الشكل.

 البحث لغة: ورد يف قواميس اللغة  إن للبحث ، أصل واحد، يدل على إاثرة الشيء .

 2رااب يبحث يف األرض".كما قال تعاىل: "فبعث هللا غ

انه حبث صادق و شامل وذكي عن احلقائق و معانيها و ااثرها   J.Francis Rummelوعرفه العامل 
 3مع اإلشارة اىل مشكلة معينة

وأسهبت يف تعريفه الدكتورة ثراي عبد الفتاح ملحس قائلة:" إن البحث حماولة الكتشاف املعرفة و تنميتها، 
ّص دقيق، و نقد عميق، مث عرضها عرضا مكتمال بذكاء ، و إدراك لكي تسري يف و فحصها، وحتقيقها، بتق

 ركب احلضارة العاملية، و تساهم فيه مسامهة إنسانية ّحية شاملة"

و بّسط تعريفه الدكتور أمحد شليب، فقال:" البحث أو الرسالة" تقرير واٍف، يقدمه الباحث ، على أن 
ذ أن كانت الفكرة، حىت صارت نتائج مدّونة، مرتبة، مؤيدة ابحلجج يشمل التقرير كل مراحل الدراسة، من

 و األسانيد" .

جاك برزم،  (JACQUES BARZUMال بّد للباحث إن يتحلى ابلصفات العلمية اليت ذكرها )
يف كتابه )الباحث اجلديد( و هي الدقة يف مجيع مظاهر البحث، و حمبة النظام و التنظيم، و التحلي 

 نطق، و الشعور ابملسؤولية، و القدرة على التممل و التفكري.ابألمانة و امل

                                                             
1

   Prabhat pandey ; meenu mishra pandey . research methodology . tools and rechniques Bridge center 2015 P8 
2

 القران الكريم 
3

 Prabhat pandey ; meenu mishra pandey. Op.cit p8 
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وال جدال اليوم يف أن البحث العلمي سبيل اىل التقدم اإلنساين و التطور احلضاري، و ابب واسع للدخول 
إىل ميدان التنافس بني الدول اليت عرفت قيمته الكربى، من خالل مؤسساهتا الرمسية، و كانت النتائج ابهرة 

بعض الدول، و ها هي دول أخرى حتاول ان تستثمر بقوة يف جمال البحث العلمي لتستدرك ما فاهتا، عند 
من اجل أن تواكب حضارة هذا العصر، و تتحول من دولة مستهلكة إىل دولة منتجة. تشارك يف املنتوج 

 احلضاري العاملي، لتكون هلا كلمتها يف القرار األممي.

داة الفاعلة  يف حل العديد من املشكالت اليت ميكن ان تواجه  االفراد  او يعد البحث العلمي  االاذن، 
.فهو وحدة اإلثراء العلمي، بينما العلم هو وحدة اإلثراء املعريف، و املعرفة أوسع 4املؤسسات او اجملتمع عامة

لوال البحث ما  جماال من العلم، و العلم أوسع جماال من البحث فالعالقة ترابطية .لوال العلم ما حبثنا و
 .5تعلمنا

I. تعريف البحث العلمي 
 هناك عدة تعاريف للبحث العلمي، حتاول حتديد مفهومه ومعناه، ومن مجلتها:

" هو وسيلة لالستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق، الذي يقوم بـه الباحث، بغرض اكتشاف  
املعلومات املوجودة  معلومات أو عالقات جديدة، ابإلضافة إلـى تطوير أو تصحيح أو حتقيق

 6فعال، على أن يتبـع يف هذا الفحص واالستعالم الدقيق، خطوات املنهج العلمي."
" هو فن هادف وعملية لوصف التفاعل املستمر بـني النظريـات واحلقائق، من أجل احلصول  

 7على حقائق ذات معىن، وعلى نظريـات ذات قوى تنبئية."

                                                             
4

 17 ص 2007البحث العلمي  في العلوم االجتماعية  و االنسانية  "،الطبعة الثانية .وائل  عبد الرحمان التل ، عيسى  محمد  قحل،"
ص  1999جتمايية، ، جامعة الفاتح / كلية العلوم االالبحث العلمي،  مكتبة مدبولي فلسفة مناهجعقيل حسين عقيل  5

25 
 .18، ص 1973،الكويتوكالـة المطبوعـات ول البحث العلمي ومناهجه، أحمد بدر، أص   6
مجلة اإلدارة ، العامة معهد اإلدارة العامة بالمملكة العربية مفهوم البحث العلمي اركان أونجل، ، ترجمة محمد نجيب،  7

 148، ص  1984. جانفي  40 ددالسعودية، ع
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ل كل هذه التعريفات أن البحث العلمي األكادميي: " والذي نستطيع أن خنلص إليه من خال 
هو االسـتخدام املـنظم لعـدد مـن األسـاليب واإلجراءات للحصول على حل أكثر كفاية ملشكلة 
ما، عمـا ميكننـا احلصول عليه بطرق أخرى، وهو يفتـرض الوصـول إلـى نتـائج ومعلومات أو 

 التحقق منها".عالقات جديدة لزايدة املعرفة لألفراد أو 
II. :أسس و مقومات البحث العلمي 

 من امهها:
 حتديد األهداف البحثية بدقة ووضوح خاصة يف اختيار املوضوع. -1
قدرة الباحث على التصور واإلبداع و إملامه أبدوات البحث املتباينة، والتمكن من تقنيات كتابة  -2

 البحث العلمي.
يقود إىل حبث املتغريات احمليطة ابلظاهرة، و  دقة املشاهدة واملالحظة للظاهرة حمل البحث، مما -3

 ابلتايل وضع قوانني تتفق مع واقع املالحظات واملتغريات.
 وضع الفروض املفسرة للظاهرة ليتم إثباهتا والربهنة عليها. -4
 القدرة على مجع احلقائق العلمية بشفافية ومصداقية وذلك من خمتلف املصادر واملراجع. -5
وتتطلب التجارب يف العلوم االجتماعية حتليل السبب واملسبب واحلجج، إجراء التجارب الالزمة  -6

 واستمرارية متابعة املتغريات. واختبار الفروض والتمكد من مدى صحتها.
 احلصول على النتائج واختبار مدى صحتها و إثبات صحة الفرضيات. -7
من احلقائق العلمية يف صياغة النظرايت "تعترب النظرية إطار أو بناء فكري متكامل يفسر جمموعة  -8

 نسق علمي مرتابط يتصف ابلشمولية، ويرتكز على قواعد منهجية ملعاجلة ظاهرة أو مشكلة ما"
فيجب أن تكون صياغتها وفق النتائج املتحصل عليها من البحث، بعد اختبار صحتها والتيقن من 

 حقائقها العلمية، وصحتها مستقبال للظواهر املماثلة.
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III. لعلميخصائص البحث ا 
 للبحث العلمي مجلة من اخلصائص واملميزات، أمهها ما يلي:

:أي أن البحث العلمي نشاط عقلي منظم ومضبوط ودقيق أوال: البحث العلمي حبث منظم ومضبوط
 .8وخمطط، وحتقق هذه اخلاصية للبحث العلمي، عامل الثقة الكاملة يف نتائج البحث

 :اثنيا: البحث العلمي حبث نظري

 .9دم النظرية إلقامة وصياغة الفرض، الذي هو بيان صريح خيضع للتجارب واالختبارألنه يستخ

 اثلثا: البحث العلمي حبث جترييب:

ألنه يقوم على أساس إجراء التجارب واالختبارات على الفروض، فالبحث العلمي يؤمن ويقرتن 
 10ابلتجارب.

 رابعا: البحث العلمي حبث حركي وجتديدي:

 على جتديد وإضافات يف املعرفة.ألنه ينطوي دائما 

 خامسا: البحث العلمي حبث تفسريي:

 ألنه يستخدم املعرفة العلمية لتفسري الظواهر واألشياء.

 :سادسا: البحث العلمي حبث عام ومعمم

                                                             
 بيروت، 148ص مرجع سبق ذكره أونجل: اركان  8
 149ص نفسه  9

 36، ص  1982 بيروت ، دار العلم للماليين،2 بعةطالفاخر عاقل، أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية، 10
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ألن املعلومات واملعارف ال تكتسب الطبيعة والصفة العلمية، إال إذا كانت حبواث معممة ويف متناول أي 
 كشوف الطبية.شخص، مثل ال

IV. :أنواع البحث العلمي 
 رغم أن تصنيف علماء املنهجية البحث العلمي إىل نوعني مها:

 البحث العلمي النظري : كما هو احلال ابلنسبة للعلوم اإلنسانية أوال:

 اثنيا: البحث العلمي التطبيقي : كما هو احلال ابلنسبة للعلوم الطبيعية والتكنولوجية

 :11ساسيني حيمالن يف طياهتما أنواع فرعية متعددة ميكن حصرها يف ما يلي فان هذين النوعني األ

 البحث العلمي التقين واالكتشايف للحقائق: .1
يهتم هذا النوع من البحوث العلمية للكشف عن احلقائق بواسطة إجراء بعض االختبارات العلمية و 

ملكتبات للحصول على جمموعة من التقنية ، ومن األمثلة على ذلك البحث الذي يقوم به الطالب يف ا
 املراجع واملصادر املتعلقة مبوضوع البحث .

 البحث العلمي التفسريي النقدي : .2
خيتص هذا النوع من البحوث العلمية ابلكشف عن األسباب واملسببات اليت أدت إىل تشكيل فكرة 

قيقة العلمية عن ذات معينة ، أو موضوع معني والنظر إىل هذا املوضوع نظرة نقدية للوصول إىل احل
الشيء ، ومن األمثلة على ذلك : مناقشة رأي مفكر معني حول قضية معينة مع اإلتيان ابحلجج 

 والرباهني حول مدى صحة أو خطا رأيه .

 

 

                                                             
 .150ص 2003صالح الدين شروخ ، منهجية البحث العلمي ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر 11
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 البحث العلمي االستطالعي : .3
صرب  يعتمد هذا النوع من البحوث العلمية على قياس الرأي العام يف جمتمع معني ابالعتماد على وسيلة

اآلراء واليت غالبا ما تستعمل يف الظواهر الكمية ومن األمثلة على ذلك: االنتخاابت ، مشكلة العزوف 
 عن الزواج عند الشباب ، بغرض تشخيص املشكلة

ويلجا إليه الباحث أو الدارس عندما يكون موضوع البحث جديدا ، أو عندما تكون هناك ضالة يف 
 تحصل عليها حول موضوع حمل الدراسة والتحليل .املعلومات واملعارف العلمية امل

 البحث الوصفي والتشخيصي: .4
 12وهو الذي يهدف إىل حتديد مسات وصفات وخصائص ومقومات ظاهرة معينة حتديدا كميا ونوعيا.

 البحث التجرييب: .5
البحث التجرييب هو الذي يقوم على أساس املالحظة والتجارب إلثبات صحة الفروض،وذلك 

وانني علمية عامة. وتعترب جتربة املراقبة العشوائية من اجنع الوسائل للحصول على تقديرات ابستخدام ق
 13موثوقة للتمثري احلقيقي للبحث.

 البحث العلمي الكامل : .6
من خالل تسميته يرمي هذا النوع من البحوث العلمية إىل حل املشاكل أو املواضيع حال علميا شامال 

 . 14ضوع املراد دراسته وحتليلهميس كل اجلوانب وحيثيات املو 

 

                                                             
 .29، ص ذكره قبع سأحمد بدر، مرج  12
13

   Scott T.leatherdale Natural expirment methodology for research International journal of social research 

methodology vol 22 n 1 2019p19-37 
بوعات يوان الوطني للمطعبد الناصر جندلي ، تقنيات ومناهج البحث العلمي في العلوم السياسية واالجتمايية د 14

 15ص 2010بن عكنون ، الجزائر الجامعية 
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V. :اساليب البحث العلمي 
 :ميكن حصرها فيما يلي

 األسلوب االستنتاجي واالستداليل:

على اإلطالع والتفكري واملنطق  Deductive approach يعتمد األسلوب االستنتاجي 
 .للتوصل إىل حقائق املعارف والروابط القائمة بينها

على نتائج التجارب والقياسات  Inductive approach ويعتمد األسلوب االستداليل 
 .العلمية وذلك لتحقيق نفس األغراض السابقة

إن ما حدث من تقدم كبري يف العلوم جعل البحث العلمي املفيد يف حاجة إىل االستعانة  
ابألسلوبني معًا ألهنما يف حقيقة األمر الزمني ومكملني لبعضهما وإن كان مدى االحتياج 

 اتً كبرياً من علم آلخر.يتفاوت تفاو 
 خصائص األسلوب العلمي: 

  :يتميز األسلوب العلمي عن بقية األساليب الفكرية بعدة خصائص أساسية أمهها

 وتعين املوضوعية هنا،أن الباحث يلتزم يف حبثه املقاييس العلمية الدقيقة، :املوضوعية
حلقائق اليت تتضارب مع ويقوم إبدراج احلقائق والوقائع اليت تدعم وجهة نظره، وكذلك ا

 .منطلقاته وتصوراته

 استخدام الطريقة الصحيحة واهلادفة: 
ويقصد بذلك،أن الباحث عندما يقوم بدراسة مشكلة أو موضوع معني، ويبحث عن حل، جيب أن 

 .يستخدم طريقة علمية صحيحة وهادفة للتوصل إىل النتائج املطلوبة حلل هذه املشكلة

 لميةاالعتماد على القواعد الع: 
حيث أن جتاهل أو إغفال أي عنصر من عناصر البحث العلمي، يقود إىل نتائج خاطئة أو خمالفة 

 .للواقع
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 االنفتاح الفكري: 
أنه يتعني على الباحث احلرص على التمسك ابلروح العلمية والتطلع دائما  ويقصد بذلك،

 .ابلرؤية األحادية إىل معرفة احلقيقة فقط، واالبتعاد قدر اإلمكان عن التزمت والتشبث
 

 االبتعاد عن إصدار األحكام النهائية: 
أهم خصائص األسلوب العلمي يف البحث اليت ينبغي على الباحث التقيد هبا، ، ضرورة اعتماده على 

 .أدلة كافية قبل إصدار أي حكم أو التحدث عن نتائج مت التوصل إليها

VI. أدوات البحث العلمي 
ما يسمى أيضا ابألدوات املنهجية بشكل عفوي ،بل ان منهجية  ال يتم اختيار وسائل  البحث او

البحث العلمي تتطلب معرفة لقواعد واحكام معينة  ودقيقة ،وتقتضي  حنكة يف اختيار الوسائل و 
الطرق  املالئمة  للميدان قيد الدراسة    حسب ميدان او جمال  ختصص البحث ،موضوع البحث، 

 لتناولية ،نوعية جمتمع الدراسة والظروف واملالبسات اليت حتيط ابملوضوع .طبيعة املوضوع ، املقاربة او ا

فمدوات الدراسة يف البحث العلمي هلا دور حيوي وفعَّال، ويتمثل ذلك يف كون الباحث العلمي يلزمه 
وسيلة من أجل مجع البياانت واملعلومات اليت تتعلق إبشكالية البحث، واهلدف هو دراسة املشكلة أو 

هرة اليت يتضمنها البحث بداية من وضع أسئلة البحث أو فرضياته وصواًل إىل النتائج العامة الظا
 للبحث، وتتعدد أدوات الدراسة، واستخدام أي منها يكون وفًقا لطبيعة البحث.

 فما تعريف أدوات الدراسة يف البحث العلمي؟ وما أنواعها؟
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i. :تعريف أدوات الدراسة 

يف البحث العلمي حسب األغلبية الباحثة، على أهنا الوسائل اليت يستخدمها تعرف أدوات الدراسة 
الدارس أو الباحث جلمع معلومات حمددة؛ من أجل الوصول إىل النتائج الدقيقة اليت تتعلق ابلبحث أو 
الرسالة العلمية، وبناًء على ذلك يتم وضع جمموعة من التوصيات واملقرتحات اليت تلزم حلل إشكالية 

 راسة.الد

 و من أبرز أنواع أدوات الدراسة ما يلي:

ii. :أنواع أدوات الدراسة 

 :املالحظة (1
 تعريف املالحظة: .أ 

هي املشاهدة واملراقبة الدقيقة لسلوك ما أو ظاهرة معينة يف ظل ظروف وعوامل بيئية معينة   بغرض 
حظة على خربة احلصول على معلومات دقيقة لتشخيص هذا السلوك أو هذه الظاهرة .وتعتمد املال

 15وقابلية الباحث يف الصرب لفرتات طويلة لتسجيل املعلومات

كما يعرفها املختصون املمارسون على اهنا عبارة عن استخدام حواس الباحث العلمي سواء الرؤية أو 
 السمع؛ من أجل التعرف على كينونة مشكلة أو ظاهرة معينة ومتابعتها بشكل دقيق.

أدوات البحث العلمي واليت استخدمها اإلنسان منذ القدم ، لذلك تعد  فاملالحظة  اذن ،هي إحدى
أحد أقدم أنواع أدوات البحث العلمي ، وهي عبارة عن جهد حسي وعقلي يقوم به الباحث ملراقبة 
سلوك ما أو ظاهرة معينة ، ومن مث يقوم بدراسة هذا السلوك للحصول على معلومات دقيقة يستطيع 

 السلوك ، وتتطلب املالحظة من الباحث الصرب . من خالهلا تشخيص هذا
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   SAKHRI Mohamed   ماخود من الموقع:  05-10-2019منهجية التحليل السياسي تعريف المالحظة كأداة في البحث العلمي ومزاياها

https://www.politics-dz.com/ 
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  16خطوات إجراء املالحظة . ب

 متر خبطوات هي:

 حتديد اهلدف الذي يسعى الباحث يف احلصول عليه       -1

حتديد األشخاص املعنيني ابملالحظة مع األخذ يف االعتبار ضرورة االختيار اجليد واملالئم       -2
 هلؤالء األشخاص 

 حتديد الفرتة الزمنية الالزمة للمالحظة حبيث يتناسب مع الوقت املخصص للباحث .      -3

 ترتيب الظروف املكانية املالئمة للمالحظة .      -4

 حتديد النشاطات املعنية ابملالحظة ) ما يتطلب معرفته من املالحظة(.      -5

 مجع املعلومات بشكل نظامي مث تسجيلها .      -6

 : 17الحظةأنواع امل . ت

املالحظة البسيطة : وتعتمد هذه املالحظة على مراقبة الباحث بنفسه جملتمع الدراسة وهو يف حالته  
الطبيعية ، ومن مث يبدأ ابلتسجيل وفق ما يراه ، وال ختضع املالحظة البسيطة للضبط العلمي ، وابلتايل 

ثر استخدام املالحظة البسيطة كوسيلة ال متكن الباحث من اإلملام جبوانب املوضوع إملاما اتما ، ويك
 استطالعية.

املالحظة املنظمة : وهي مالحظة ختضع للضبط العلمي ومهمتها الربط بني الوقائع ، وهي عبارة  
عن مالحظة متمنية وهادفة وموجهة ودقيقة ، وتتعلق ابملوضوع بشكل مباشر ، وميكن الوثوق هبا ، 

 يستطيع استخراج النتائج الصحيحة ، لذلك فقد جيب على الباحث أن يعد خطة مناسبة حىت

                                                             
16

 المرجع نفسه 
17

 https://www.maktabtk.com من الموقع االلكتروني: دما خو 29-11-2018وائل السديمي شروط تطبيق المالحظة في البحث العلمي  
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يستخدم األجهزة العلمية ، ووسائل التصوير والسمع ، وجيب على املالحظ أن ال يعتمد على الذاكرة 
، بل عليه تسجيل كل ما يشاهده بشكل مباشر لكي ال ينسى شيئا من املعلومات ، كما جيب أن 

 الذي يالحظه لكي يستطيع فهم سلوك األفراد .يكون لدى الباحث خلفية واسعة عن املوضوع 

: ويف هذا النوع من املالحظة يكون املالحظ مشاركا بشكل فعلي أو جزئي يف  ابملشاركةاملالحظة  
 املوقف الذي يالحظه .

: وفيها يكتفي الباحث العلمي فقط مبالحظة العينة، وتسجيل املالحظات، 18املالحظة بدون املشاركة
 النشاطات اليت يقومون هبا. مثال؛ دخول الباحث فصل دراسة ومالحظة سلوك وعدم املشاركة يف

 الطالب يف مادة معينة.

 :19شروط تطبيق املالحظة يف البحث العلمي -ث 

 ميكن حصرها يف النقاط التالية: 

 حتديد املشكلة أو الظاهرة اليت يتم مجع معلومات عنها.-1

 ت.إعداد سجل لتدوين املالحظات واملعلوما-2

 التدوين الفوري جلميع املالحظات وفرزها الحقاً.-3

 مراعاة احليادية واملوضوعية.-4

 إتباع الطرق الفعالة للمالحظة كاملراقبة دون لفت انتباه العينة.-5

 إعداد تقرير بعد انتهاء املالحظة.-6

                                                             
18

 https://drasah.com/Description.aspx?id=3042 ،ماخود من الموقع:   2022/02/26،المالحظة في البحث العلمي ،يحيي سعد 

 
19

 https://www.maktabtk.comااللكتروني:  ما خود من الموقع 29-11-2018وائل السديمي شروط تطبيق المالحظة في البحث العلمي  
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 حتري الدقة أثناء تدوين املالحظات لضمان دقة النتائج.-7

 حظة وتفادي التسرع.عدم اختصار وقت املال-8

 إشراك ابحث زميل لتدوين املالحظات لضمان عدم إغفال أي ملحوظة.-9

 عدم وضع أي تفسريات فورية أثناء املالحظة وتدقيق مجيع املعلومات الحقاً -10

 :  20مميزات املالحظة وعيوهبا . خ

  مميزات املالحظة : 

 تتميز املالحظة مبا يلي:

 لية يف التعرف على أبعاد الظروف احلياتية ألفراد عينة الدراسة، وسلوكياهتم.* تتمتع بقدر عاٍل من الفعا

 * حيادية املعلومات اليت توفرها، فهي قائمة على رصد السلوكيات التلقائية بعيًدا عن التصنع والتكلف.

 * فورية توفريها للبياانت، نظرًا إىل أهنا قائمة على تدوين البياانت فور حدوثها.

اانت ومعلومات من أفراد عينة الدراسة الغري قادرين عن التعبري عن أنفسهم، أو الغري ممكن * توفر بي
 احلصول على معلومات منهم، كاألطفال أو املدمنني أو اجملرمني.

 : 21عيوب املالحظة 

الرغم من وجود جمموعة من املميزات اليت تتسم هبا املالحظة كمداة جلمع البياانت إأل ان بعض العيوب 
 جيب أن التطرق اليها وهي :
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 املمكن غري من حيث معاصرة، ومعلومات بياانت على تقوم اليت الدراسات يف فقط تستخدم ♦
 مرت ابلفعل. أحداث مالحظة

 للباحث ميكن ال حيث اخلاصة، األسرة كحياة إليها، التوصل للمالحظة ميكن ال األمور بعض ♦
 .العائلة أفراد كمحد بينهم االندماج أو كمراقب، داألفرا من لعدد األسرية احلياة على التطفل

عينة الدراسة من  أفراد يعدل قد حيث ابملصداقية، توفرها اليت املعلومات اتصاف عدم احتمالية ♦
 سلوكياهتم حال اكتشافهم أهنم حتت املراقبة.

 دراسته خالل له متاًحا يكون ال قد الذي األمر الباحث، من كبريين وجهًدا وقًتا املالحظة تتطلب ♦
 .زمنية بفرتة حمدودة تكون ما الغالب يف اليت العلمية،

ة األمور، وبطبيعة احلال ال حيكم كافة مالحظ على وقدرته الشخصية، الباحث تقديرات على قائمة ♦
 البشر على األمور من ذات وجهة النظر.

 يف التغيري شمهنا من واليت الباحث، فيها يالحظها اليت الفرتة يف الظاهرة على طارئة عوامل تتوافر قد ♦
 .الظاهرة طبيعة

تدريبهم بشكل جاد  عليه الواجب من فإنه مالحظني، قبل من املساعدة إىل الباحث حاجة حال يف ♦
 وفعال، لضمان جودة البياانت اليت يوفروهنا له.

 العينة :(2 

تمع األصل املعين ابلبحث ،تكون ميكن تعريف العينة ابهنا منوذجا يشمل جانبا او جزءا من وحدات اجمل 
،وهدا النموذج اواجلزء يغين الباحث عن دراسة كل وحدات  22ممثلة له، حبيث حتمل صفاته املشرتكة 

فالسؤال املطروح  ومفردات اجملتمع األصل، خاصة يف حالة صعوبة اواستحالة دراسة كل تلك الوحدات.
 هو: ملاذا تستخدم العينات؟
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 ة:أسباب استخدام العين .أ 
هناك العديد من األسباب اليت تدفع الباحث إىل اللجوء إىل استخدام العينات يف دراسة الظاهرة  

 موضع البحث وهي تتمثل يف التايل :

: إذا كان جمتمع الدراسة كبري ومتباعد جغرافيا جيعل من الصعب 23ارتفاع التكلفة والوقت واجلهد- 
لي ابلكامل ملا يتطلب ذلك من وقت وجهد وتكلفة على الباحث القيام بدراسة جمتمع البحث األص

مرتفعة. فإمكانيات الباحث يف الضبط والرقابة قد تضعف مع ازدايد حجم البياانت واجلهد املطلوب 
 جلمعها وحتليلها،

عدم إمكانية إجراء الدراسة على كامل مفردات جمتمع البحث األصلي: مثال تقوم معظم الدول - 
ات املستوردة للتمكد من مطابقتها للمواصفات، عليه ان حيدد جمتمع البحث إبجراء فحص على املنتج

األصلي: هل هو مجيع الصناعات القائمة يف بلد ما، أم الصناعات يف والية معينة فقط، فإذا مت حتديد 
 اجملتمع األصلي للدراسة على انه قطاع الصناعات اخلشبية يف الوالية، وقد يتم حتديد أمساء املصانع من
خالل الرجوع إىل سجالت وزارة صناعة البلد، وحيذر على الباحث الرجوع إىل السجالت القدمية أو 
غري الكاملة، وجيب أن يتم التمكد أن املصادر املستخدمة يف حتديد مفردات اجملتمع األصلي كاملة 

 وحديثة. 

تيار عينة الدراسة. وجيب اختيار عينة ممثلة: بعد حصر مجيع مفردات جمتمع الدراسة األصلي، يتم اخ-
أن يتم التمكد من أن العينة متثل جمتمع الدراسة متثيال صادقا حىت ميكن أن يتم تعميم النتائج على 

 اجملتمع األصلي. إن العينة السليمة هي العينة هي اليت متثل جمتمع الدراسة متثيال صادقا. 

  حجم العينة ومدى متثيلها جملتمع الدراسة: .ب 
حجم العينة من األمور األساسية اليت جيب أن يوليها الباحث أمهية كربى. إن اختيار عينة يعترب حتديد 

صغرية احلجم قد جيعلها غري ممثلة، كذلك اختيار عينة كبرية تؤدي إىل زايدة يف التكاليف بشكل غري 
.قحجم ال يوجد نسبة مئوية معينة من حجم جمتمع الدراسة ميكن تطبيقه على مجيع احلاالت  مربر.
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العينة هو نسبة صغرية من السكان يتم استخدامها للتحليل اإلحصائي على سبيل املثال عند حتديد 
عدد األشخاص املستهلكني لألنرتنيت ال ميكن أن نسمل كل شخص على حدى، وبدال من ذلك 
يتم أخذ عينة صغرية من السكان، وميكن أن يساوي حجم العينة بضع مئات، أو قد يساوي بضعة 

الف، كل هذا يتوقف على اخلصائص اليت نريد أن حتتويها عينة السكان ومدى دقة النتائج اليت آ
 نريدها  . ومن اهم عوامل حتديد حجم العينة ما يلي:

  درجة الدقة والثقة املرجو حتقيقها: ابلتمكيد إن دراسة كامل مفردات جمتمع الدراسة األصلي
على عينة من اجملتمع. فنتائج العينات تكون قريبة يعطي نتائج أكثر دقة من إجراء الدراسة 

نسبيا من الواقع. وعموما كلما كان الباحث راغب يف احلصول على نتائج أكثر دقة كلما 
ويقصد بدرجه الدقة، وهو قرب نتائج العينة إىل  استدعى األمر زايدة حجم عينة الدراسة.

والنسبة الشائعة االستخدام  95%أو % 90%أو  80الواقع الفعلي، حيث قد تكون الدقة 
،%إال أنه من الصعب احلصول على نتائج دقيقة  95يف التحليل اإلحصائي هي 

أما املقصود بدرجه الثقة فهي مدى احتمال عدم مطابقة نتائج الدراسة مع  % .100بنسبة
 5%فهذا يعين أن هناك احتمال مقداره  95النتائج الفعلية. مثال لو كانت درجه الثقة 

  عدم دقة نتائج الدراسة، ودرجه مطابقتها للواقع الفعلي.%يف
  مدى جتانس جمتمع الدراسة: مهما كرب جمتمع الدراسة املتجانس أو صغر فانه ميكن اختيار

عينه صغرية وممثلة، وهذا االختيار يكون عادة سهال. فمخذ عينة من دم املريض وفحصه 
له. أما إذا كان جمتمع الدراسة غري سيعطي نفس النتائج لو أجري الفحص على الدم ك

متجانس فان اختيار العينة املمثلة يكون معقدا وصعبا، وهذا يتطلب زايدة يف حجم العينة من 
 أجل اختيار عينة ممثلة جملتمع الدراسة.

   حجم جمتمع الدراسة: هناك عالقة طرديه بني حجم العينة وحجم جمتمع الدراسة، حيث كلما
تضى األمر زايدة يف العينة والعكس صحيح. إذا حجم جمتمع الدراسة كرب حجم اجملتمع  اق

مفردة قد تكون كافية اإلجراء الدراسة عليها،  100شركة فان عينة عددها  1000األصلي 
عنصر فهذا يتطلب زايدة حجم العينة  240000أما إذا كان حجم جمتمع البحث األصلي 

 فرد. 2000املختارة إىل 
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 خطم أخذ العينات: .ج 
يف كل مرة نقوم فيها ابستطالع عينة من السكان )بدال من سؤال اجلميع( سنحصل على بعض  

اإلحصاءات اليت ختتلف قليال عن اإلحصائيات "احلقيقية"،  وهذا ما يسمى خطم أخذ العينات وغالبا 
عينة  ما يتم التعبري عنه كنقاط مئوية، ويعتمد مستوى الثقة على نظرية أنه كلما زاد عدد مرات أخذ

من السكان، وكانت البياانت تشبه منحىن اجلرس، ويتم التعبري عن مستوايت الثقة كنسبة مئوية مثل 
ابملائة"، وكلما ارتفع مستوى الثقة كلما أتكد الباحث من أن بياانته تبدو مثل  90"مستوى ثقة 

مل أن يكون له ابملائة ومن احملت 99منحىن اجلرس، ومن املستحسن أن يكون مستوى الثقة بنسبة 
 ابملائة )أو أقل( . 90نتائج أفضل من مستوى ثقة بنسبة 

 حمددات استخدام العينات: .د 
  قد يصعب تعميم نتائج العينة على جمتمع الدراسة الن العينة غري ممثلة بسبب عدم

 مراعاة القواعد اليت حتكم اختيار العينات.
 صلي قد يكون سببا يف إن عدم الدقة يف حتديد اإلطار العام جملتمع البحث األ

 جعل العينة بعيدة عن الواقع.
 :24حساب العينة العشوائية  .ه 

يتعني علينا اختيار أساس أخذ العينات، أي القاعدة اليت ستحدد ما إذا كانت العينة قد اختريت أم 
كما ال، وبعد أن نكون متمكدين من الطريقة اليت سيتم استخدامها هلذه العملية، ميكننا حتديد العينات  

هو حمدد يف اخلطة احملددة مسبقا، والطريقة املستخدمة الختيار العينات كما يوحي االسم نفسه، وهي 
اجلزء األكثر أمهية يف العملية برمتها، فهي حتدد ما إذا كان التحليل يصف بدقة السكان ابلكامل أم 

أن نقول أن العينة متثل ال، ويتم أخذ العينات عن طريق اختيار شرحية صغرية من السكان، وميكننا 
 نفسها يف العينة كما يف السكان السكان بشكل صحيح ألن احلصة البيضاء والرمادي و األسود هي
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 م القاسم، ماهي العينة في البحث العلمي وما فائدتها؟موجود في موقع :محمد إبراهي     
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 :25أنواع العينات .و 
 وميكن حصرها فيما يلي:

 اجملموعة األوىل :العينات االحتمالية  
 وفر شرطني:العينة العشوائية البسيطة: يتم اللجوء إىل هذا النوع من العينات يف حالة ت 

 أن تكون مجيع أفراد جمتمع البحث معروفني. -

جدول األرقام العشوائية: هنا يتم ترقيم مجيع أفراد جمتمع الدراسة األصلي مث نضعهم يف جدول خيتار -
 الباحث منه سلسلة من األرقام العمودية أو األفقية إىل أن يتم اختيار حجم العينة املناسب.

تمع األصلي متساوي يف السحب األول. جيب أن يكون لكل فرد من الباقني احتمال اختيار أفراد اجمل
يف اجملتمع األصلي فرص متساوية يف االختيار يف السحب الثاين وهكذا. أما طريقة اختيار العينة 
ابإلرجاع فيكون من خالل سحب املفردة مث إرجاعها إىل الصندوق ويتكرر السحب واإلرجاع إىل أن 

املطلوبة. واملغزى من إرجاع املفردات املسحوبة اثنية إىل الصندوق هو إعطاء فرص  يتم سحب العينة
متكافئة جلميع مفردات جمتمع الدراسة يف احتمال اختيارها يف عينة البحث. ومن املمكن هبذه الطريقة 

 اختيار نفس املفردة أكثر من مرة.

  :العينة العشوائية املنتظمة 
ت عند دراسة اجملتمعات املتجانسة واليت تتباين مفرداهتا كثريا. إن أهم ميزة يستخدم هذا النوع من العينا

هلذا النوع من العينات هو أهنا قد تكون أقل حتيزا من العينة العشوائية البسيطة يف حالة عدم جتانس 
 جمتمع الدراسة. 
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 : العينة الطبقية العشوائية 
موعات الفرعية )طبقة( من جمموعة سكانية معينة يتم عينة الطبقية هي العينة اليت تضمن أن كل اجمل 

متثيلها بشكل كاٍف ضمن عينة الدراسة ابلكامل. على سبيل املثال ، ميكن تقسيم عينة من البالغني إىل 
وما  60، و  59-50،  49-40،  39-30،  29-18جمموعات فرعية حسب العمر ، مثل 

 يار كميات متناسبة من الناس من كل فئة عمرية.فوق. لتحديد هذه العينة ، سيقوم الباحث ابخت

هذا هو أسلوب أخذ العينات الفعال لدراسة كيف قد خيتلف االجتاه أو القضية عرب اجملموعات 
 الفرعية.

واألهم من ذلك ، أن الطبقات املستخدمة يف هذه التقنية جيب أال تتداخل ، ألهنم إذا فعلوا ذلك ، 
كرب يف االختيار من اآلخرين. هذا من شمنه أن خيلق عينة منحرفة سيكون لدى بعض األفراد فرصة أ

 من شمهنا أن حتيز البحث وجتعل النتائج غري صاحلة.

تتضمن بعض الطبقات األكثر شيوًعا املستخدمة يف أخذ العينات العشوائية الطبقية العمر واجلنس 
 واجلنسية.والدين والعرق والتحصيل العلمي واحلالة االجتماعية االقتصادية 

 :حاالت أخذ العينات الطبقية 
هناك العديد من احلاالت اليت خيتار فيها الباحثون أخذ العينات العشوائية الطبقية على أنواع أخرى من 
أخذ العينات. أواًل ، يتم استخدامه عندما يريد الباحث فحص اجملموعات الفرعية ضمن جمموعة 

نية عندما يرغبون يف مالحظة العالقات بني جمموعتني سكانية. يستخدم الباحثون أيًضا هذه التق
 فرعيتني أو أكثر ، أو عندما يرغبون يف فحص التطرف النادر لسكان ما.
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مع هذا النوع من أخذ العينات ، يضمن الباحث أن يتم تضمني املوضوعات من كل جمموعة فرعية يف 
ال تضمن متثيل اجملموعات الفرعية ابلتساوي أو  العينة النهائية ، يف حني أن العينات العشوائية البسيطة

 بشكل متناسب داخل العينة.

 :عينة عشوائية طبقية 
يف العينة العشوائية الطبقية التناسبية ، يكون حجم كل طبقة متناسًبا مع حجم السكان يف الطبقات 

 عندما يتم فحصها عرب مجيع السكان.

 ات.وهذا يعين أن كل طبقة هلا نفس جزء أخذ العين

. 800و  600و  400و  200على سبيل املثال ، لنفرتض أن لدينا أربع طبقات أبحجام عدد من 
و  100، فهذا يعين أنه جيب علينا اختيار عينة عشوائية من ½ إذا اخرتان جزء أخذ العينات من 

من كل طبقة على التوايل . يتم استخدام نفس جزء أخذ العينات لكل طبقة  400و  300و  200
 غض النظر عن االختالفات يف حجم السكان للطبقة.ب

 عينة عشوائية طبقية غري متناسبة 
يف العينات العشوائية الطبقية غري املتناسبة ، ال حتتوي الطبقات املختلفة على نفس مناذج أخذ العينات 

و  400و  200مثل بعضها البعض. على سبيل املثال ، إذا كانت الطبقات األربع حتتوي على 
شخص ، فقد خنتار أن يكون لدينا كسور خمتلفة ألخذ العينات لكل طبقة. ولعل  800و  600

 100، مما أدى إىل اختيار ½ شخص لديها جزء أخذ العينات من  200الطبقة األوىل اليت تضم 
، مما ¼ شخص لديها جزء أخذ العينات من  800شخص للعينة ، يف حني أن الطبقة األخرية مع 

 شخص للعينة. 200ر أدى إىل اختيا
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تعتمد دقة استخدام العينات العشوائية الطبقية غري املتناسبة بشكل كبري على أجزاء العينة املختارة 
واملستخدمة من قبل الباحث. هنا ، جيب على الباحث أن يكون حذرا للغاية ويعرف ابلضبط ما يفعله 

تيار واستخدام أجزاء أخذ العينات إىل هو أو هي. ميكن أن تؤدي األخطاء اليت يتم إجراؤها يف اخ
 طبقة ممثلة متثياًل زائداً أو ممثلة متثياًل انقًصا ، مما يؤدي إىل نتائج منحرفة.

 مزااي أخذ العينات الطبقية 
سيحقق استخدام العينة الطبقية دائًما قدرًا أكرب من الدقة من عينة عشوائية بسيطة ، بشرط أن يتم 

ن أعضاء الطبقة نفسها متشاهبني قدر اإلمكان من حيث خصائص اختيار الطبقات حبيث يكو 
 الفائدة. كلما ازدادت االختالفات بني الطبقات ، كلما زادت املكاسب يف الدقة.

إداراًي ، غالبًا ما يكون أكثر مالءمة لطبقة عينة من اختيار عينة عشوائية بسيطة. على سبيل املثال ، 
املقابالت على كيفية التعامل بشكل أفضل مع فئة عمرية أو ميكن تدريب األشخاص الذين جيرون 

عرقية معينة ، بينما يتم تدريب اآلخرين على أفضل طريقة للتعامل مع فئة عمرية أو عرقية خمتلفة. وهبذه 
الطريقة ، ميكن للقائمني ابملقابلة الرتكيز على جمموعة صغرية من املهارات وصقلها ، وهي أقل مالءمة 

 نسبة للباحث.وتكلفة ابل

ميكن أن تكون العينة الطبقية أصغر حجماً من العينات العشوائية البسيطة ، واليت ميكن أن توفر الكثري 
 من الوقت واملال واجلهد للباحثني.

هذا ألن هذا النوع من تقنية أخذ العينات له دقة إحصائية عالية مقارنة أبخذ العينات العشوائية 
 البسيطة.
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ة هي أن العينة الطبقية تضمن تغطية أفضل للسكان. يتحكم الباحث يف اجملموعات الفرعية امليزة األخري 
اليت مت تضمينها يف العينة ، يف حني أن العينات العشوائية البسيطة ال تضمن أن أي نوع من 

 األشخاص سيتم تضمينه يف العينة النهائية.

 عيوب أخذ العينات الطبقية 
ذ العينات الطبقية هو أنه قد يكون من الصعب حتديد الشرائح املناسبة أحد العيوب الرئيسية يف أخ

للدراسة. العيب الثاين هو أنه من األكثر تعقيًدا تنظيم وحتليل النتائج مقارنًة أبخذ العينات العشوائية 
 البسيطة.

واص معينة، يستخدم هذا النوع من العينات يف اجملتمعات الغري متجانسة واليت تتباين مفرداهتا وفقا خل
اجلنس، نوع التخصص. وميكن تقسيم جمتمع الدراسة إىل طبقات وفقا هلذه اخلواص وعادة تتجانس 
مفردات الطبقة الواحدة فيما بينها وختتلف الطبقات عن بعضها البعض. ويعترب هذا النوع من العينات 

لدراسة. ويتم اختيار العينة األنسب للمجتمعات املتباينة حيث تكون العينة ممثلة لكافة فئات جمتمع ا
 العشوائية الطبقية عرب اخلطوات التالية:

 حتديد عدد مفردات العينة الكلية. -

حتديد نسبة كل طبقة يف العينة املختارة إىل إمجايل حجم اجملتمع األصلي. يف العينات العشوائية -
مثل هذه القائمة بينما تتوفر السابقة البد أن تتوفر قائمة بعناصر اجملتمع. أحياان قد يتعذر توفر 

جتمعات طبيعية وإذا اخرتان عينة عشوائية من هذه العناقيد تسمى ضمن ذلك اجملتمع، ابلعينة 
 العنقودية.

  :  العينة العنقودية 
العينة العنقودية هو أسلوب ألخذ العينات يتم فيه تقسيم السكان الرئيسيني إىل قطاعات خمتلفة 

وب، يتم إجراء التحليل على عينة تتملف من عدة عوامل مثل الرتكيبة )عناقيد(. ويف هذا األسل
السكانية، العادات، أو أي مسات أخرى قد تكون هو املوضوع الذي يركز عليه البحث. وهو يستخدم 

 عادة عندما تشكل جمموعة متشاهبة لكنها متنوعة داخليا تعداد سكاين احصائي



ول  الدرس الأ 

 

25 

 

سمح العينة العنقودية للباحثني جبمع البياانت من خالل فبدال من حتديد بياانت كافة السكان، ت
 تقسيمها جملموعات صغرية لكنها أكثر فاعلية.

دعنا نفرتض أن هناك منظمة تسعى الستقصاء أداء اهلواتف الذكية يف مجيع أحناء أملانيا. ميكنهم تقسيم  
فة السكانية األعلى مث كافة سكان الدولة إىل مدن )عناقيد( مث حيددوا بعد ذلك املدن ذات الكثا

يقوموا برتشيحها إبستخدام اهلواتف احملمولة. تعرف هذه الطريقة ذات املراحل املتعددة ألخذ العينات 
 ابلعينة العنقودية.

 مميزات العينة العنقودية : *
تستهلك زمن اقل وتكلفة اقل: تتطلب العينة ذات اجملموعات املقسمة جغرافيا عمال اقل، وهي طريقة 

دية للغاية ملراقبة العناقيد بدال من فعل ذلك عشوائيا يف مجيع أحناء منطقة معينة عن طريق اقتصا
 ختصيص عدد حمدود من املوارد لتلك العناقيد احملددة.

سهولة الوصول: يسمح هذا األسلوب ابختيار عينات كبرية مما يزيد من امكانية الوصول اىل العناقيد 
 املختلفة.

بياانت: مبا أن كل عنقود قد حيتوي على عدد كبري من العينات، ابلتايل ميكن أقل  نسبة يف دقة ال
 تعويض أي فقد يف دقة بياانت الفرد.

سهولة التنفيذ: مبا أن العينة العنقودية تسهل احلصول على معلومات من مناطق وجمموعات خمتلفة، 
العينة االحتمالية مثل العينة  ابلتايل ميكن تنفيذها بسهولة يف حاالت عملية أكثر مقارنة أبساليب

 العشوائية البسيطة، العينة املنظمة، والعينة الطبقية أو أساليب العينة غري االحتمالية مثل العينة امليسرة

 تطبيقات العينة العنقودية: *
تستخدم هذه العينة يف العينة العنقودية اجلغرافية لبحث السوق. وقد يكون استقصاء املنطقة اجلغرافية 

 عة االنتشار اكثر تكلفة مقارنة ابالستقصائيات اليت ترسل اىل عناقيد تقسم على اساس املنطقة. واس
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كما ذكران يف التطبيق الذي يبحث فيه الباحث عن فهم استخدام اهلواتف الذكية يف أملانيا. يف هذه 
والكوارث  احلالة، ستشكل مدن أملانيا عناقيد. وتستخدم هذه الطريقة يف حاالت مثل احلروب و

 الطبيعية.  

 )العينة املكانية )وحيدة ومتعددة املراحل 
حيث يتم اللجوء إىل هذا النوع من العينات عندما يكون جمتمع الدراسة منتشر يف منا طق جغرافية 
عدة ، وتكون العينة ذات مرحلة واحدة إذا مت اختيارها من مناطق جغرافية متفاوتة، أما إذا اقتضى 

كل منطقة إىل مناطق أصغر وحارات، مث اختيار عّينة عشوائية أو منتظمة من األحياء األمر أن نقسم  
املكونة لكل مدينة من مدن العّينة السابقة، مث اختيار مسكن حمدد من كل حي من األحياء احملددة يف 

 العّينة املكونة لألحياء.

 اجملموعة الثانية: العينات الغري احتمالية: 
وتقديرات ومعايري معينة يضعها الباحث، ومن عيوب هذا النوع من العينات هو  وامنا تتم وفقا ألسس

 احتمال حتيز الباحث يف االختيار.

 :العينة الغرضية 
ويتم اختيارها على أساس توفر صفات حمددة يف مفردات العينة تكون هي الصفات اليت تتصف هبا 

 مفردات اجملتمع حمل البحث.

لو أراد ابحث دراسة آراء املستهلكني حول صنف من أصناف القهوة سريعة الذوابن )نس كايف( فعلية 
أن خيتار عينة من األفراد الذين لديهم بعض التجربة واملعرفة هبذا الصنف من القهوة، ألنه من الغري 

 املنطقي إن تتضمن العينة أفراد ال يشربون هذا الصنف من القهوة.

 

 

 



ول  الدرس الأ 

 

27 

 

 صصية:العينة احل 
يتم اختيار هذا النوع من العينات على أساس تقسيم جمتمع الدراسة إىل طبقات طبقا للخصائص اليت 
ترتبط ابلظاهرة حمل البحث، من املالحظ أن هذه العينة تشبه إىل حد كبري العينة العشوائية الطبقية يف 

يار أفراد كل طبقة، إذ ال تقسيم جمتمع الدراسة إىل طبقات، إال إن الفارق بينهما هو أسلوب اخت
يستعمل األسلوب العشوائي يف االختيار يف العينة احلصصية، ويستخدم هذا النوع من العينات يف 

 دراسة الرأي العام ويف الدراسات الرتبوية واالجتماعية

 :عينة الصدفة 
لرأي العام تتكون العينة من األفراد الذين يقابلهم الباحث ابلصدفة. فلو أراد الباحث ان يقيس ا

للجمهور حول قضية ما فانه خيتار عدد من الناس ممن يقابلهم ابلصدفة ،ولكنها سهلة االستخدام 
وتعطي فكرة عن رأي األفراد حول القضية املبحوثة وبسرعة وكلما زاد حجم العينة زادت دقة النتائج. 

سبقة ابملعلومات اإلحصائية. حيث يقوم الدارس ابختيار جمتمع البحث اعتمادًا على خربته ومعرفته امل
إن اختيار عينة صغرية احلجم قد جيعلها غري ممثلة، كذلك اختيار عينة كبرية تؤدي إىل زايدة يف 
التكاليف بشكل غري مربر. ال يوجد نسبة مئوية معينة من حجم جمتمع الدراسة ميكن تطبيقه على 

 الدراسة وهي:مجيع احلاالت. هناك جمموعة من العوامل تؤثر يف حجم عينة 

نتائج العينات تكون قريبة نسبيا من الواقع. وعموما كلما كان الباحث راغب يف احلصول على نتائج 
أكثر دقة كلما استدعى األمر زايدة حجم عينة الدراسة. ويقصد بدرجه الدقة، وهو قرب نتائج العينة 

الشائعة االستخدام يف  والنسبة 95%أو % 90%أو  80إىل الواقع الفعلي، حيث قد تكون الدقة 
 . 95التحليل اإلحصائي هي% 
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 :العّينة الفرضّية 
يتم اللجوء إليها يف احلاالت اليت ال ميتلك فيها الباحث أي خيارات يف حتديد جمتمع البحث أو 

 العناصر املكّونة له.

 :العّينة النمطّية 
بحث الذي مت استخراجها تعتمد على اختيار عناصر جديدة للبحث تكون على نفس منط جمتمع ال

 منه.

 :العّينة العدديّة 
تتشابه هذه العّينة يف طريقة اختيارها مع العيّنة الطبقية، حيث يقوم الدارس ابختيار جمتمع البحث 

 اعتماداً على خربته ومعرفته املسبقة ابملعلومات اإلحصائية.

 مزااي  وعيوب أخذ العينات:  .ز 
 

 لبيات واجيابيات ميكن اجيازها فيما يلي :اخد العينات مهما كان نوعها  هلا س

 :26املزااي

 مزااي استخدام العينات يف البحث العلمي ميكن أن نلخصها ابآليت: 

أسباب اقتصادية: التوفري يف اجلهود املبذولة وكذلك التكاليف املالية، فاقتصاد اجلهد املبذول يؤدي  -
 وجه إىل جمتمع الدراسة بكامله.إىل تقليص املصروفات اليت حيتاجها الباحث إذا ما ت

كثريًا ما يكون حجم جمتمع الدراسة كبريًا جداً، إىل حد يصعب على الباحث بل رمبا يستحيل عليه   -
 الوصول إىل مجيع أفراد اجملتمع.

                                                             
26

 محمد إبراهيم القاسم، ماهي العينة في البحث العلمي وما فائدتها؟موجود في موقع :   

https://sites.google.com/site/mansunstatistics/mqalat/mahy-alynte-fy-albhth-allmy-wma-faydtha 
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توفري الوقت. فغالباً ما يكون للباحث وقت حمدد إلجناز حبثه يوزع هذا الوقت على خطوات البحث  -
 ن جلمع البياانت من جمتمع الدراسة جزء من ذلك الوقت.املختلفة، فيكو 

إمكانية احلصول على معلومات وفرية، واليت تكون أكرب بكثري مما حيصل عليه الباحث من اجملموع  -
 الكلي ألفراد اجملمع.

 سهولة احلصول على ردود وافية ومكتملة ودقيقة، من خالل متابعة العينة وردودها. -

طرة الباحث على حجم العينة يؤدي إىل سيطرته على البياانت وابلتايل إىل الدقة يف دقة النتائج. سي -
 التعامل مع البياانت وجتميعها وتوزيعها على عينة الدراسة.

 :27العيوب

 كل عملة هلا وجهان، وأخذ العينات أيضا  هلا بعض العيوب، هي :

وجد فرص للتحيز وفقا لعقلية الشخص نظرًا ألن اختيار طريقة أخذ العينات هو مهمة تقديرية، ت -
 الذي خيتارها .

 قد يؤدي االختيار غري الصحيح لتقنيات أخذ العينات إىل توقف العملية أبكملها . -

 اختيار احلجم املناسب للعينات هو مهمة صعبة . -

قاطها، قد تستبعد أخذ العينات بعض البياانت اليت قد ال تكون متجانسة مع البياانت اليت يتم الت -
 وهذا يؤثر على مستوى الدقة يف النتائج.
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 االستبيان: (3

وهو عبارة عن جمموعة من األسئلة اليت يدوهنا الباحث أبسلوب معني، مث يقوم بطرحها على جمموعة 
من املفحوصني؛ للحصول على إجاابت تفسر طبيعة املشكلة اليت يسوقها يف البحث العلمي، وقد 

ورقية أو عن طريق املواقع اإللكرتونية ،فهو أداة مفضلة و مالئمة للحصول على  يطرح االستبيان بطريقة
حقائق  او معلومات او بياانت مرتبطة  حبالة معينة، او مشكلة معينة ، شريطة بنائه  بشكل سليم  
وابملقارنة  مع أدوات البحث األخرى ، فانه يعد  اكثرها كفاية ألنه سيستغرق  وقتا اقصر ، وتكلفة 

 اقل ويسمح جبمع البياانت من اكرب عدد من افراد عينة البحث. 

يعرف كدلك أبنه جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني يتم وضعها يف استمارة ترسل 
ألشخاص معنيني عن طريق الربيد أو جيري تسليمها ابليد متهيدا للحصول على أجوبة لألسئلة الواردة 

صل إىل حقائق جديدة عن املوضوع و التمكد من معلومات متعارف عليها فيها و بواسطتها ميكن التو 
 لكنها غري مدعمة حبقائق.

 أنواع االستبيان : أ. 

 االستبيان املقّنن: *

اّن استخدام االستبيان املقنن عادة ما يتم يف مجع املعلومات الكمية اليت هلا عالقة بقياس درجات 
أو معرفة مدى سيطرة فكرة معينة يف أواسط حمددة مثل أسلوب  االهتمام مبوضوع ما لدى مجهور معنّي 

املعيشة على مستوى األحباث اليت يستعمل فيها الباحث املراسلة الربيدية يف اتصاله مببحوثيه الذين 
يعتمدون يف هذا الوضع على أنفسهم يف فهم األسئلة واختيار ألجوبة بعيدا عن الباحث الذي جيب 

سئلة بكيفية صحيحة وسليمة متجنبا كل ما من شمنه أن يصعب فهمها  عليه الرتكيز لطرح األ
كاستخدام املصطلحات الواضحة البسيطة الشائعة واملتداولة واالبتعاد عن كل األلفاظ اليت حتمل أكثر 
من معىن وأيضا الكلمات التقنية املتخصصة. كما على الباحث أن يستخدم األسئلة القصرية ذات 

 ال يضيع ما يقصده ابلضبط. املعىن الدقيق حىت



ول  الدرس الأ 

 

31 

 

 االستبيان غري املقّنن: *

هو االستبيان الذي يتضمن جمموعة من األسئلة العامة يف شكل عناوين رئيسية ألهم القضااي املبحوثة 
ابستخدام األسئلة املبحوثة ليفسح اجملال للمبحوث ابلتكلم هبدف الوصول إىل أكرب قدر ممكن من 

دخل من حني آلخر أبسئلة إضافية مكملة قصد توجيه احلوار حنو أهدافه املعلومات كما ميكن له الت
النهائية لذا فإن هذا النوع من اإلستبيان غري املقّنن يعتمد ابلدرجة األوىل على مهارات الباحث يف 
إدارة احلوار اخلاص بطرح األسئلة ومجع البياانت واملعلومات املطلوبة وهو يتطلب خربة معينة تكسب 

 تقنيات التعامل مع املبحوث بكيفية انجحة. صاحبها

 وهناك من يقّسم االستبياانت إىل أنواع أخرى:

 من حيث طرح األسئلة:

 االستبياانت املغلقة : -1

هي  نوع من االستبياانت الدي يطلب  من افراد العينة اختيار إجابة واحدة لكل فقرة من فقرات 
 ن بني اإلجاابت احملتملة اليت أوردها الباحث  .االستبيان يراها تتفق ورايه او اجتاهاته م

تكون اإلجابة فيها على األسئلة يف العادة حمددة بعدد من اخليارات مثل: )نعم( )ال( أو )موافق( )غري 
 موافق( ...إخل.

 وقد يتضمن عددا من اإلجاابت وعلى املستجيب أن خيتار من بينها اإلجابة املناسبة.

 سهولة تفريغ املعلومات منه. -ستبياانت مبايلي: وميتاز هذا الّنوع من اإل

 قلة التكاليف. -

 ال أيخذ وقت طويل لإلجابة على األسئلة. -

 ال حيتاج املستجيب لإلجتهاد ألن األسئلة موجودة وعليه اختيار اجلواب املناسب فقط. -
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 أّما عيوب هذا الّنوع من االستبيان تتلخص يف مايلي:

 ة يف إدراك معاين األسئلة.قد جيد املستجوب صعوب -

 ال يستطيع اجمليب ابداء رأيه يف املشكلة املطروحة. -

 االستبياانت املفتوحة: -2

ويتمّيز هذا النوع من االستبياانت أبنه يتيح الفرصة للمجيب على األسئلة الواردة يف االستبيان أن يعرّب 
 يارات. ويتمّيز هذا النوع أبنه:عن رأيه بدال من الّتقيد وحصر إجابته يف عدد حمدود من اخل

 مالئم للمواضيع املعقدة. -

 يعطي معلومات دقيقة. -

 سهل التحضري. -

 أّما عيوبه فهي:

 مكّلف. -

 صعب يف حتليل اإلجاابت وتصنيفها. -

 املغلقة: -االستبياانت املفتوحة -3

بحوثني اختيار اإلجابة وهي نوع من االستبياانت تكون جمموعة من األسئلة منها مغلقة تتطلب من امل
املناسبة هلا. وجمموعة أخرى من األسئلة مفتوحة وهلؤالء احلرية يف اإلجابة، ويستعمل هذا النوع عندما 
يكون موضوع البحث صعبا وعلى درجة كبرية من التعقيد مما يعين حاجتنا ألسئلة واسعة وعميقة، 

 وميتاز هذا النوع من االستبيان أبنه:
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 احلصول على املعلومات. أكثر كفاءة يف -

 يعطي للمستجوب فرصة إلبداء رأيه. -

 من حيث طريقة التطبيق:

 االستبيان املدار ذاتيا من قبل املبحوث: -1

وهو الذي قد يرسل ابلربيد أو يوزّع عرب صفحات اجلرائد أو يبث عرب اإلذاعة والتلفزة، ويف هذه احلالة 
 األسئلة املطروحة من تلقاء نفسه. فإن املبحوث هو الذي يتصرف وجييب على هذه

 االستبيان املدار من طرف املبحوث. -2

 من حيث عدد املبحوثني:

 استبياانت تعطى للمبحوثني فرادى. -1

 استبياانت تعطى للمبحوثني جمتمعني. -2

 أنواع األسئلة اليت يتضمنها اإلستبيان.

االسئلة الدميوجرافية جزء  تعترب :The Demographic Questionاالسئلة الدميوجرافية  -1
متمم ألي استبيان وتستخدم للتعرف على بعض الصفات والسمات اليت ختص الشخص الذي يقوم 

 بتعبئة االستبيان مثل العمر، اجلنس، الدخل، مكان ،االقامة، وعدد االطفال ..اخل.

 :The Dichotomous Questionاالسئلة الثنائية  -2

 ”.نعم / ال " ، " موافق/ غري موافق عادة تكون االجابة عليها ب "
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 مثال:

 هل سبق وأن اشرتيت إحدى املنتجات من موقعنا على االنرتنت؟

 نعم، ال

حتتوى هذا النوع  :The Multiple Choice Questionsاسئلة االختيار من املتعدد  -3
ابلتبادل  من االسئلة ابن هناك ثالث اختيارات او اكثر بشرط ان تكون هذه اخليارات مانعة

Mutually Exclusive)) وهناك طريقتني لإلجابة فمن املمكن مثال ان خيتار الشخص اجابة ،
 واحدة فقط او اكثر من اجابة.

 االسئلة الرتتيبية: ترتيب جمموعة من االشياء )او اعطاء رتب هلا( بناء على رأى معني للشخص. -4

( 1ولة مرتبا اايها حسب االفضلية مبعىن ان الرقم)مثال: يف اعتقادك ما هي افضل اجهزة االتصال احملم
 ( للجهاز الذي يليه وهكذا.2للجهاز االفضل و الرقم )

 ) ( اريكسون

 ) ( نوكيا

 ) ( ال جي

 ) ( سوين

 ) ( سامسونج

 Attitude statement( اسئلة ابداء الرأي أو املوقف جتاه موضوع ما 5)
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خاصة لتعليم صيانة االجهزة االلكرتونية واالجهزة مثال: ما رأيك حيال انشاء او تشييد معاهد 
 احملمولة؟

 * موافق جدا * موافق* ال أدرى *غري موافق * غري موافق جدا.

 :Open-ended questionاالسئلة املفتوحة  -6

 يستخدم هذا النوع من االسئلة يف اعطاء احلرية للشخص إبعطاء رايه اخلاص بعباراته

 اخلاصة.

 كلمة.  30حيال املنتج الذي تنتجه الشركة، اكتب رايك فيما ال يزيد عن  مثال: ما هو رأيك

 كيفية تصميم استمارة استبيانيه. 

 قواعد وشروط تصميم استمارة استبيانيه.

لتصميم استمارة استبيانيه هناك قواعد عامة وشروط معينة ينبغي مراعاهتا عند تصميم االستبيان منها 
 مثال:

مات املطلوبة هل هي حقائق حمددة مثل املعلومات الشخصية أم معرفة آراء حتديد نوعية املعلو  -
 املبحوثني حول قضية معينة.

 حتديد اجلهات اليت سيوزع عليها االستبيان. -

 حتديد نوع االستبيان هل هو مفتوح أو مغلق أو كال النوعني معا. -

 حتديد عدد االستبياانت. -

 وضع مسودة أولية لالستبيان. -
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 عادة فحص وتعديل األسئلة اليت هي حباجة للتعديل بعد استشارة خرباء يف هذا اجملال.إ -

 تعريف املصطلحات والتعابري املستعملة يف االستبيان. -

 تدقيق االستبيان وتوضيح طريقة استعماله. -

 عمل اختبار مبدئي لالستبيان. -

 وضع خمطط زمين للقيام ابملشروع وتنفيذ مجيع مراحله. -

 ا جيب مراعاة النقاط التالية عند القيام بتصميم االستبيان:كم

 اختصار االستبيان قدر اإلمكان. -

 استخدام اللغة البسيطة أي اللغة السائدة يف جمتمع دراسيت. -

 اإلجياز يف األسئلة. -

 استخدام أشكال املصطلحات الصعبة. -

 اليت تعتمد على ذاكرة اجمليب.جتنب طرح األسئلة اليت تتطلب إجراء حساابت ذهنية، أو  -

 جتنب طرح األسئلة الشخصية واألسئلة املوجهة حنو إجابة معينة. -

 جتنب جعل صفحة االستبيان تبدو فوضوية أو غري منظمة. -

 طرح األسئلة وفق ترتيب منطقي معني. -

 وأخريا.. القيام ابلتوضيح أين؟ ومتــى؟ ينبغي إعادة االستبيان.
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 جية لتصميم االستبيان .اخلطوات املنه 

 تتضمن عملية تصميم االستبيان ووضع األسئلة اخلاصة به مخس خطوات رئيسية هي :

 اخلطوة األوىل: التخطيط للبحث املعتمد على االستبيان.

 تقرير ماهية املعطيات املراد مجعها. -

 أخذ حماسن ومساوئ تقنية االستبيان يف مجيع املعطيات بعني االعتبار. -

 ذ إمكانية تطبيق أسلوب اإلستبيان على العينة بعني اإلعتبار.أخ -

 حتديد نوعية اإلستبيان املراد استخدامها. -

حتديد طريقة التوزيع واإلكمال، مثال: بريداي، هاتفيا، شخصيا، أو إلكرتونيا كالربيد االلكرتوين أو  -
 على الويب.

 حتديد مواعيد إجناز العمل. -

 ر العينة.اخلطوة الثانية: إختيا

 حتديد الفئات املراد تغطيتهم وسؤاهلم. -

 حتديد منط وحجم العينة املراد استطالعها. -

 مالحظة: أن استخدام عينات كبرية ال يؤدي ابلضرورة للحصول على عينات خالية من االحنياز.

 بناء قاعدة معطيات ابألمساء أو عناوين الربيد اإللكرتوين. -
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 يم االستبيان.اخلطوة الثالثة: تصم -

 وضع األسئلة. -

تنظيم األسئلة وفق ترتيب منطقي، والقيام أبية عمليات جتميع أو تنظيم ممكنة لتسهيل إمتام  -
 االستبيان.

 إضافة العنوان، املقدمة، والعنوان الفرعي لكل جمموعة من األسئلة. -

 إضافة تعليمات حول كيفية إمتام االستبيان. -

 اية االستبيان ما الذي ينبغي على اجمليب لالستبيان فعله بعد ذلك.يتوجب التوضيح يف هن -

 يتوجب حتضري واختبار امللفات املطلوبة حني استخدام الوسائل اإللكرتونية. -

 جتربة االستبيان على جمموعة صغرية من املستجوبني. -

وحتديد الزمن املطلوب مراجعة الردود والتحقق من أّن األسئلة تستخرج النمط املطلوب من الردود،  -
 إلمتام االستبيان.

 اخلطوة الرابعة: إدارة اإلستبيان واإلشراف عليه.

 كتابة رسالة مرافقة لالستبيان تشرح اهلدف منه.  -

 طباعة واثئق تدعو ملوافقة األفراد إذا ما دعت احلاجة لذلك. -

جتنب ظهورها مبظهر يشابه الربيد  إرسال االستبياانت، فإذا ما مّت إرسال االستبياانت ابلربيد ينبغي -
 التسويقي.
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 يتوّجب دراسة ما إذا كان هناك حاجة لتقدمي جوائز أو مكافآت رمزية مع االستبيان. -

إذا ما كانت االستبياانت ستدار بصورة شخصية فينبغي حتضري تعليمات مكتوبة لألشخاص الذين  -
 سيقومون إبجراء املقابالت.

 تذكري إذا ما تطلب األمر زايدة معدل الردود على االستبيان.حتضري وإرسال رسائل  -

ينبغي أخذ األفراد الذين مت االتصال هبم ومل يستجيبوا لالستبيان، وذلك للحصول على معلومات  -
 حول طبيعة اإلحنياز.

 طرق توزيع االستبيان: 

 التوزيع املباشر من قبل الباحث: -"1

 مع املبحوثني ومزااي هذا األسلوب:وهذا يعين أن الباحث يتصل مباشرة 

 وجود الباحث مع املبحوثني يضفي على البحث األمهية واجلّدية يف نظرهم. -

 يستطيع الباحث أن يوضح أي نقطة غامضة يف البحث للمبحوثني. -

 يستطيع الباحث هبذه الطريقة دراسة ردود فعل املبحوثني عن قرب، وهذا يساعده يف الدراسة. -

 احث يشجع املبحوثني على االستجابة.وجود الب -

 التوزيع عن طريق الربيد: -2"

إذا مل يكن جمتمع الدراسة حمصورا يف منطقة جغرافية صغرية يلجم الباحث إىل إرسال االستبيان ابلربيد 
 وعلى الباحث هنا أن يقدم بعض التسهيالت للمبحوثني إلعادة االستبيان له، ومن هذه التسهيالت:

 الستبيان ظرف عليه الطابع والعنوان اخلاص هبيئة البحث.يرسل مع ا -
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 أن تعطى لالستبيان أرقاما وترصد جوائز لألرقام اليت تفوز ابلقرعة. -

 توفري الوقت واملال واجلهد. -حيث هلذه الطريقة مزااي تتمثل فيما يلي: 

 إمكانية اإلتصال أبكرب عدد من املبحوثني. -

 " املسح عن طريق الويب:-3

عترب عملية استخدام الويب يف االستطالع واملسح أكثر استخداما، وخاصة مع ارتفاع معدالت ت
استخدام االنرتنت، حيث تؤمن عمليات املسح هذه فوائد هامة جدا للباحثني، على أنه ينبغي أخذ 

 املزااي واملساوئ بعني االعتبار قبل حتديد الطريقة اليت سيتم استخدامها.

 املزااي:

 املعطيات بشكل آيل. حتصيل -

 التقارير واملخططات الفورية. -

 الحظ الباحثون ردود إجاابت أكثر أمهية على األسئلة ذات النهاية املفتوحة. -

 النقاط اليت ينبغي أخذها بعني اإلعتبار:

 هل لدى أفراد العينة اليت سيتم مسحها إمكانية الدخول إىل االنرتنت؟ -

 جيبون لالستبيان مبستوى كاف من املهارة إلمتام االستبيان؟هل يتمتع األفراد الذين سي -

ماهي العتادات والربجميات أو األجهزة اليت سيستخدمها األفراد الذين سيجيبون على االستبيان  -
 واالجابة على أسئلته؟
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 مالحظة: غالبا ما تكون معدالت )عدد اسرتجاع االستبياانت( منخفض وهذا أمر شائع.

 وب اإلستبيــــــان .مميزات وعي 

 إجيابيات االستبيان:

توفري الكثري من الوقت واجلهد يف مجيع البياانت فال حيتاج الباحث إىل صرف الكثري من الوقت  -
 واجلهد خصوصا إذا مّت إرسال استبياانت ابلربيد.

 تغطية أماكن متباعدة يف فرتة وجيزة. -

 عكس املقابلة. -

 ل الباحث أو املبحوث.يقلل من التحيز سواء من قب -

 تكاليفه ليست مرتفعة. -

 يتطلب مهارة أقل من املقابلة. -

 ال حيتاج إىل عدد كبري جلمعه. -

 ميكن احلصول على املعلومات احلساسة عن طريقه حيث ال يستطيع املبحوث قوهلا مباشرة للباحث. -

 يسهل حتليل نتائجه. -

 لك من خالل صياغة األسئلة ومضموهنا.تتوفر فيه شروط أفضل لتقنني املعلومات وذ -

 يستخدم يف البحوث اليت حتتاج إىل بياانت حساسة وحمرجة. -

 عيوب االستبيان:
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 ال تعود نسبة كبرية من االستبياانت اليت تذهب ابلربيد. -

 ال ميكن استخدامه يف اجملتمعات األمية. -

 قد ال يفهم املبحوث بعض األسئلة. -

 عرفة ردود فعل املستجيب عند إجابته على األسئلة.ال يستطيع الباحث م -

قد تكون اإلجابة من األشخاص الذين يهمهم البحث تعرب عن فكر معني وهلذا فإن أجوبتهم على  -
 األسئلة فيها نوع من التحّيز.

وجود أسئلة غري جماب عنها من قبل املبحوثني بعكس املقابلة فقد ينسى املبحوث اإلجابة عن سؤال  -
 أو يتعمد ذلك ألن السؤال قد يستغرق وقتا وجهد أو ألنه يتعلق بنواحي شخصية يفضل معني

 املبحوث عدم اإلدالء هبا.

 املقابلة: (4

امجع املختصني على ان املقابلة هي عملية تتم بني الباحث وشخص آخر أو جمموعة أشخاص، تطرح 
 طروحة.من خالهلا أسئلة، ويتم تسجيل إجاابهتم على تلك األسئلة امل

 تعريف املقابلة:  - أ

هو لقاء مباشر جيمع ما بني الباحث العلمي، وأفراد العينة اليت يراها مناسبة من وجهة نظره؛ للحصول 
على معلومات ختص موضوع البحث العلمي، تعكس حقائق او مواقف حمددة حيتاج الباحث  التوصل 

باشرة دون وسيط، وتعد طريقة املقابلة من اليها و احلصول عليها يف ضوء حبثه. ويتم ذلك بصورة م
 أكثر أدوات الدراسة صدقًا.
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فاملقابلة تعترب من أهم أدوات البحث العلمي ملسامهتها يف توفري معلومات عميقة وكثرية حول املوضوع 
والظاهرة املراد دراستها. ومتتاز املقابلة أبهنا من أكثر األدوات دقة وذلك لقدرة الباحث على مناقشة 
املبحوث حول اإلجاابت اليت يعمد إىل تقدميها وخاصة يف اجملتمعات األمية. يتناول املقال احلايل 
مفهوم املقابلة، إجراء املقابلة، شروط أساسية للقيام مبقابلة انجحة، حسنات املقابلة، حمددات املقابلة، 

 خصائص املقابلة ومتطلبات املقابلة.

ملعلومات اهلامة، وميكن تعريفها على أهنا احملادثة املنظمة بني اثنني، ونعد املقابلة واحدة من طرق مجع ا
السائل أو املستجيب بقصد احلصول على معلومات معينة هلا عالقة ابحلالة أو املوضوع املراد دراسته، 
وهي ال تقتصر على احملادثة فقط بل معرفة اجلوانب األخرى من املستجيب كتعبريات وجهة وإمياءاته 

ته. واملقابلة أما أن تكون وجها لوجها وعرب التلفون. واملقابلة ميكن أن تستخدم لوحدها أو عامال وحركا
مساعدا مع طرق أخرى يف دراسة الفرد. وهي الطريقة املناسبة جلمع املعلومات من األشخاص غري 

 بة.املتعلمني. كما أهنا تتيح اجملال للشخص الذي جيري املقابلة ابلتكلم أكثر من الكتا

 أمهية املقابلة يف البحث العلمي: ب. 

 هنالك عدة مميزات للمقابلة منها:

 العمق واحلصول على معلومات منفصلة. -1

يستطيع القائم على املقابلة أن جيري حتسينات كثرية عليها وعلى نوعية املعلومات اليت حيصل  -2
رغبة املستجيب على االستجابة،  عليها. كما أن إبمكانه استخدام أساليب متنوعة للتغلب على عدم

 وتوضيح األسئلة غري املفهومة، وإزالة الشكوك بينه وبني املستجيب يف حالة ظهورها.

يستطيع القائم على املقابلة احلصول على معلومات كثرية حول طبيعة حياة املستجيب وظروفه من  -3
 خالل مالحظته لبيئته.
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دام وسائل مسعية وبصرية تساعده يف حتسني إجراءات يستطيع القائم على املقابلة من استخ -4
 املقابلة.

أن املقابل هو مالحظ يف نفس الوقت، فهو يالحظ سلوك املستجيب وحركاته وإمياءاته وليس  -5
 فقط ما يتلفظ به.

 متتاز املقابلة ابملرونة والتكيف مع مواقف األفراد. -6

 حمددات املقابلة: ج. 

 اج لوقت طويل إلجرائها.أهنا مكلفة ماداي وحتت -1

تتمثر نتائج املقابلة يف الغالب مبزاج القائم على املقابلة أو ابلتسجيالت غري الدقيقة، وكذلك  -2
 ابإلدراك اخلاطئ. والذاكرة للشخص املستجيب.

 هنالك بعض اجلوانب الشخصية واملالية يصعب طرحها أحياان أثناء اللقاء. -3

جيل املعلومات، فمخذ املالحظات ميكن أن يكون حمددا ابلنسبة تربز يف املقابلة صعوبة تس -4
 للمقابل وللمستجيب.

 أن توفر أشخاص مدربني ذوي كفاءة عالية على أجراء املقابالت ميكن أن يكون حمدودا. -5

 خصائص املقابلة يف البحث العلمي: د. 

 املقابلة كطريقة من طرائق مجع املعلومات هلا عدة خصائص أمهها:

 املقابل واملستجيب شخصان غريبان ومن هنا فإن على املقابل أن يقدم نفسه بطريقة جيدة.   -

مفتاح املقابلة هو بناء عالقة جيدة ودافئة مع املستجيب، مبنية على االحرتام املتبادل والتقدير   -
 واالهتمام.
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 التلفون. املقابلة ال تقتصر على اللقاء وجها لوجه، إذ من املمكن إن تتم عن طريق -

 املقابلة  ميكن ان تكون فردية او مجاعية. هذا يعتمد على طبيعة الدراسة.  -

 املقابلة عملية تفاعلية بني املقابل واملستجيب. -

 املقابلة عملية نفسية تتسم ابملرونة، مبعىن اهنا ليست عملية مقننة. -

 أنواع املقابلة:  ه. 

 تصنيفها كما يلي: هناك أنواع متعددة من املقابالت ، وميكن

 تصنيف املقابالت على أساس عدد املبحوثني: 

 وتنقسم إىل نوعني مها: 

 / املقابلة الفردية: هي اليت تتم بني القائم ابملقابلة و بني شخص واحد من املبحوثني.1

 تتمثل يف:/ املقابلة اجلماعية: هي تلك املقابلة اليت تتم بني القائم ابملقابلة و بني عدد من االفراد ،2

مقابالت بؤرية، وتركز على خربات معينة أو مواقف حمددة وجتارب مر فيها املبحوث، من مثل:  -
 حدث سار أو أزمة معينة.

 مقابالت عيادية، وتركز على املشاعر والدوافع واحلوافز املرتبطة مبشكلة معينة. -

 تصنيف املقابالت وفقاً لعامل التنظيم: 

مفتوحة(، ومتتاز أبهنا مرنة، يُعطى فيها املبحوث التحدث عن أي جزئية تتعلق / مقابلة غري مقننة )1
مبشكلة البحث دون قيد، كما أن للباحث احلرية يف تعديل أسئلته السابقة ، أو زايدة وقت املقابلة أو 

 إنقاصها.
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ملكان. /  مقابلة مقننة )مقيدة(، وتعترب حمددة من حيث األهداف واألسئلة واألشخاص والزمن وا2
 حيث تتم يف زمن واحد ومكان واحد، وتطرح األسئلة ابلرتتيب وبطريقة واحدة وملدة زمنية حمددة.

 تصنيف املقابالت وفقاً للغرض منها: 

 / مقابلة استطالعية مسحية، هبدف مجع بياانت أولية حول املشكلة.1

 ورأي املبحوث حوهلا. /  مقابلة تشخيصية، أي حتديد طبيعة املشكلة، والتعرف على أسباهبا2

 /  مقابلة عالجية، أي تقدمي حلول ملشكلة معينة.3

 /  مقابلة استشارية، هبدف احلصول على املشورة يف موضوع معني.4

 مفتوحة، املازجة بني النوعني السابقني . -مقابالت ذات أسئلة مقفلة  -

ا الباحث جلمع البياانت املتعلقة مبوضوع و املقابلة جلمع البياانت هي تلك املقابلة البحثية اليت يقوم هب
 البحث ، و تستخدم يف كافة البحوث االستطالعية ، و الوصفية ، و التجريبية.

و يقصد ابملقابلة التشخيصية، تلك اليت يقوم املقابل للتعرف على العوامل األساسية املؤثرة يف   -
 املشكلة اليت يعاين منها العميل .

 ية فهي تلك املقابلة اليت هتدف إىل رسم خطة لعالج املشكلة .أما املقابلة العالج -

 خطوات إجراء املقابلة  : و. 

اخلطوة األوىل : يرتجم الباحث مجيع أسئلة البحث إىل أهداف ميكن قياس مدى حتقق كل واحد منها 
 بواسطة عدد من األسئلة .

األسئلة اليت سوف توجه للمقابل سواء  اخلطوة الثانية : تصميم دليل املقابلة وهو استمارة تضم مجيع 
 كانت حمددة أو شبه حمددة أو غري حمددة إطالقاَ.
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 مالحظة: 

األسئلة احملدودة هي :اليت توجه للمقابل بغرض احلصول على معلومة حمددة متامًا مثل : عمره , عدد 
 األوالد

رتك للمقابل التعبري عنها واألسئلة شبه احملدودة وهي : توجه بغرض احلصول على معلومة حمددة , وي
 أبسلوبه .

أما األسئلة غريا حملدودة إطالقا فهي : اليت هتدف للحصول على املعلومة بواسطة معلومة أو معلومات 
 يديل هبا املقابل , كعرض قضية معينة على املقابل ويطلب منه إبداء وجهة نظره حنوها .

باحث أن الدليل أصبح صاحلًا للتطبيق , وإمكانيته اخلطوة الثالثة : الدراسة األولية , يتمكد هنا ال
 إبجراء املقابلة وهذا يتطلب شيئني مها :

 إجراء دراسة أولية للدليل .

 تدريب املقابل على إجراء املقابلة .

ويتحقق ذلك بتجربة املقابلة على عدد حمدد ممن تنطبق عليهم املواصفات من أفراد العينة الذي 
النهائية , وينصح ابستخدام وسائل معينة كالتسجيل ابلفيديو حىت تتالىف ستجرى عليهم املقابلة 

 مواطن الضعف .

اخلطوة الرابعة : إجراء املقابلة ، فبعد أن يقوم الباحث ابإلجراءات السابقة يبدأ إبجراء املقابلة مع كل 
 أفراد العينة ساعياً خللق جو ودي يعني الطرفني. 

 يل املقابلة ،وميكن ذلك بطريقتني :اخلطوة اخلامسة: تتمثل يف تسج

األوىل : الكتابة : بكتابة اإلجاابت على األسئلة احملدودة أو غري احملدودة مما ميكنه كتابته مركزًا على 
 أهم األفكار , مث يكتب التفاصيل بعد الفراغ من املقابلة مباشرة بشكل منظم حىت ال تتعرض للنسيان.
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 جل أو بكامريا الفيديو.الثانية: التسجيل ؛ وذلك ابملس

مث تفرغ اجاابت املبحوثني و تبويبها يف جداول ابعتماد احدى طرق التفريغ كمن ترمز اسئلة املقابلة ابن 
تعطى قيم معينة لكل سؤال ، مث حتسب أسئلة كل متغري حىت يتسىن ادخاهلا يف احلاسوب و القيام 

حث أو االكتفاء حبساب التكرارات و النسب بعمليات التحليل االحصائي الالزمة لقياس فرضيات الب
 املئوية و يتوقف كل هذا على طبيعة الفرضيات اليت طرحها الباحث .

وأخريا صياغة نتائج البحث و التحقق من صدق الفرضيات من عدمه و كتابة التقرير النهائي بشكل 
، فعلى الطالب صياغة واضح يستفيد منه كل من يطلع عليه و إذا كان البحث عبلرة عن مذكرة خترج 

قسم التطبيقي من املذكرة يف شكله النهائي بشكل يكون منسجما مع القسم النظري و خاصة الفصل 
 املنهجي املتضمن لتساؤالت البحث و فرضياته و أهدافه.

 متطلبات املقابلة الناجحة يف البحث العلمي: و. 

 متطلبات املقابلة:

 متطلبات  املقابلة الناجحة: ز. 

 ب املقابلة الناجحة ما يلي:تتطل

توفر املعلومات :وهذه املعلومات يفرتض أن تكون لدى املستجيب حىت يكون إبمكانه التواصل مع  -
 املقابل.

 إدراك الدور :من املفروض أن يعرف املستجيب دوره وما هو مطلوب منه. -

قيقة وهذا بدوره أيضا دافعية املستجيب :أي أن يكون لدى املستجيب الرغبة يف إعطاء أجوبة د -
 يعتمد على مهارة املقابل يف خلق أجواء تساعد على الدافعية لدى املستجيب.

 شروط اجراء املقابلة: ح. 
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 من شروطها:

أخذ موافقة املبحوثني قبل القيام إبجراء املقابلة، ويف حالة رغبة أحد املبحوثني يف االنسحاب أثناء -
 حيرتم ذلك. املقابلة جيب على الباحث العلمي أن

 القيام إبعداد جمموعة األسئلة امللقاة على املبحوثني قبل إجراء املقابلة، والتحضري هلا بشكل جيد.-

 حتديد األهداف الرئيسية قبل إجراء املقابالت مع أفراد العينة أو املبحوثني. -

 ال يتم نسيان أي كتابة مجيع اإلجاابت والسلوكيات اخلاصة ابملبحوثني مبجرد إهناء املقابلة؛ حىت-
 جانب من اجلوانب، وخاصة يف حالة القيام بعدد كبري من املقابالت.

يعرف )الباحث العلمي( املبحوثني أبمهية موضوع البحث العلمي ومدى الفائدة اليت سوف تعود على -
 اجملتمع من تنفيذه؛ حىت حيفز املبحوثني لإلجابة عن األسئلة املطروحة بشكل منوذجي.

 يـيـم املقابلة : تـقـ ط. 

؛  1997تتميز املقابلة كمداة جلمع البياانت ابملزااي والسلبيات  التالية )عبيدات وأبو نصار ومبيضني، 
 (:1998الرفاعي، 

 توجد العديد من املميزات والفوائد الستخدام املقابلة كمداة للبحث ،من ضمنها  ما يلي:

 مميزات املقابلة:  

 علومات يف حالة اتصفت العينة البحثية ابألمية أو ضعف قدرات القراءة.هي أفضل طريقة جلمع امل -

تساعد املقابلة الباحث على مجع املعلومات من العينة بشكل سريع وتفادي أتثر العينة آبراء  -
 زمالئهم.

تساعد املقابلة الباحث على مجع معلومات ال ميكن مجعها إال عن طريق املقابلة مثل اإلمياءات  -
 كات اجلسدية ونظرات العيون وهي معلومات ال ميكن مجعها عن طريق االستبانة املكتوبة مثاًل.واحلر 
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تساعد املقابلة الباحث على التعمق يف فهم الظاهرة اليت يتم دراستها وذلك عن طريق مجع  -
 املعلومات من العينة بشكل مباشر.

 األسئلة حبيث يقدم أسئلة عن غريها ميكن للباحث وعن طريق املقابلة استخدام أسلوب التدرج يف -
للكشف عن ظاهرة معينة وذلك ألنه وعلى عكس االستبيان فإن العينة ال تطلع على كافة األسئلة 

 دفعة واحدة.

 عيوب املقابلة:  

على الرغم من اتصاف املقابلة كمداة حبثية ابلعديد من املميزات إال أنه توجد بعض العيوب الستخدام 
 ة حبثية ومنها:املقابلة كمدا

 ميكن أن تطلب املقابلة الواحدة استهالك الباحث الكثري من اجلهد والوقت. -

قد يفضل العديد من األفراد أن يبدي رأيه حبرية بصورة كتابية وال يفضل البعض املقابالت الشخصية  -
 وذلك لتجنب احلرج وما شابه.

جيريها الباحث من أفراد العينة وجهاً لوجه بغرض اذن ، املقابلة يف البحث العلمي هي عبارة عن حمادثة 
 مجع بعض املعلومات عن ظاهرة أو مشكلة معينة. فضالً عن مميزات املقابلة كمداة حبثية .
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 مفهوم املنهج العلمي
عموما يعترب املنهج نظاما من اآلليات يستخدمها الفرد؛ ليصل إىل غاية يريد بلوغها. و ال شك أن 
اإلنسان قد عرف املنهج منذ قدمي الزمان بفضل عقله املفكر، و جتاربه الكثرية، و خرباته املرتاكمة حبيث 

 ة على الطبيعة، و تسخري كل ما فيها لفائدته.استخدمه إلشباع حاجاته، و استعان به من اجل السيطر 
تطور املنهج مع مرور الزمن بسبب تراكم التجارب، و ادخار اخلربات، فقام بنقلها اخللف عن السلف، و 
بذلك وفر اإلنسان على نفسه كثريا من اجلهد و العناء. و ما احلضارات اإلنسانية املتعاقبة إال أكرب شاهد 

 على ذلك.
-1561فرانسيس بيكون االجنليزي ) (bacon( ظهر الفيلسوفان: )16سادس عشر )ويف القرن ال

( اللذان كرسا جزءا كبريا من أعماهلما من 1650-1596ديكارت الفرنسي ) descartes( و1626
أجل تثبيت دعائم املنهج، و من مث شاع املنهج االستدااليل يف الرايضيات، و التجرييب يف الطبيعيات، 

و للفيلسوف األملاين 1و بذلك أحرز املنهج مكانة عالية يف ميدان العلوم و املعارف، واإلنسانيات،
(Kant) ( مكانته املتميزة يف علم املنهج مبعىن 1724-1804كانط )
(Méthodologie) املنهجيةالذي يعترب ضروراي لدراسة خمتلف العلوم و املعارف  و  يكون بدلك قد

 ية: بني العالقة بني املنهج واملنهج
ان املنهجية امشل من دراسة املناهج العلمية و التقنية ، فهي جمموعة اخلطوات املتبعة  قصد البحث الدقيق 
يف ميدان معني  بدء ابلتعرف على املشكلة  والتحقق منها  مع اختيار املنهج املالئم  لطبيعة الدراسة مع 

ها قصد التحقق  من ان املشكلة املطروحة  قد حتديد  الوسائل  والتقنيات  واملراحل  اليت ينبغي  اتباع
 وجدت  احلل  ابلكيفية  الصحيحة . 

أيضا من ابب التمييز بني املنهجية والطريقة  فانه ال توجد طريقة واحدة لدراسة موضوع. اعتماًدا على 
 مدى تعقيد املوضوع ومهارات الشخص املسؤول عن الدراسة ، ميكن أن تكون الطريقة:

                                                             
1

 30،ص 2014محمد بابا عمي ،مقاربة في فهم البحث العلمي ،الطبعة األولى ،دار وحي القلم ، 
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 لعمليات لتبسيط املهمة ؛جمموعة من ا
 "تذكري" ابألفعال اليت ال ينبغي نسياهنا ؛

 جمموعة من األدوات الستخدامها ؛
هنج منظم ، مما جيعل من املمكن تقسيم موضوع الدراسة إىل مهام بسيطة ، وتسهيل مقارنة الدراسة مع 

 دراسات أخرى مماثلة ؛
خطواهتا يف كل مرة يتم االنتهاء فيها ؛ آخر صورة رمزية  إجراء تدرجيي ، رمبا مع قائمة مراجعة ، يتم حتديد

من هذه الطريقة هي إجراءات الكمبيوتر من نوع الربانمج النصي )ال يوجد تفاعل من املستخدم( أو 
 املساعدين )للمستخدم خيارات ليقوم هبا ، واإلجراءات اليت جيب اختاذها ، والتحقق من صحة اخلطوات(.

لعمل األشياء جتعل من املمكن التغلب إىل حد كبري على العامل البشري )التعب ،  هذه الطريقة األخرية
عدم االنتباه(. أبقل سعر. ولكن ميكن أن يكون هلا آاثر ضارة ، ال سيما عن طريق إزالة فكرة املسؤولية من 

 جانب الفاعل ، وتقليل قدرته على االستجواب )وابلتايل الكشف عن مشكلة( واملبادرة.
ا ما تكون الطريقة عبارة عن معرفة طورها شخص أو فريق يعمل يف جمال ما. لكي نتمكن من التفريق غالبً 

 بينهما ، ميكننا القول أن املنهجية هي علم األساليب.
وتعتمد املنهجية اليت يتم تعريفها بشكل عام على أهنا دراسة األساليب العلمية أيًضا بشكل أكرب على 

 جماالت العلوم.
 جية هي دراسة مجيع األساليب العلمية. ميكن اعتباره علم املنهج ، أو "طريقة األساليب" .فاملنه

لقد مرت املنهجيات بتطورات مهمة للغاية على مر العصور ، وال سيما يف الفلسفة والعلوم. إهنم يعتمدون  
 كثريًا على فرتات من التاريخ ، ولكن أيًضا على احلضارات.
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I. :تعريف املنهج 
 هج لغة: املنهج لغواي هو "الطريق الواضح" كما بينته املعاجم .املن

 جاء يف املعجم الوسيط:
 هنج الطريق: وضح و استبان، و املنهاج: الطريق الواضح، و اخلطة املرسومة )حمدثة(، و منه منهاج الدراسة. 

 للوصول إىل غاية ما. ولقد اتفقت املعاجم اللغوية على أن املنهج هو الطريق الواضح الذي يتبعه الفرد
املنهج اصطالحا: املنهج خطة يسري عليها الباحث بدءا من التفكري يف موضوع البحث حىت ينتهي من 

 إجنازه، و من تعريفاته أيضا:
أوال: املنهج خطة معقولة ملعاجلة مشكلة ما، و حلها عن طريق استخدام املبادئ العلمية، املبنية على 

 ليم، املدعمة ابلربهان و الدليل .املوضوعية، و اإلدراك الس
اثنيا: املنهج فن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكار العديدة، إما من اجل الكشف عن احلقيقة حني 

 نكون هبا جاهلني، و إما من أجل الربهنة عليها لآلخرين حني نكون هبا عارفني. 
يت اختارها موضوعا لبحثه، و القائمة إدن املنهج هو اخلطة املتبعة من طرف الباحث يف عالج القضية ال

على أساس من املنطق، أو من االستقراء، أو منهما معا، املراد  هبا استعمال املادة و حتليلها، و مناقشتها، 
 وتقوميها، و نقدها، و إبداء الرأي فيها، وابلتايل استخالص النتائج منها.

ب به أجزاء اإلشكالية مما جيعل احلوادث مرتبة وفق و يف عرف اجلامعيني يراد ابملنهج دلك النسق الذي ترت
تتابعها الزمين ادا كان النسق اترخييا، أو موضوعية تتقدم فيها املوضوعات العامة عن املسائل الفرعية، أو 

 املقدمات عن النتائج اذا كان النسق منطقي.
دمييا يسري الباحث على هداها و حمصلة القول أن املنهج طريق واضح يسلكه الباحث، أو قواعد معروفة أكا

 حىت ال يضل الطريق، و ال يزيغ عن اهلدف.
ينبغي  هنا اإلشارة  إىل التالزم  املوجود  بني املنهج  أو الطريقة  وبني جمال البحث  فاملنهج  أو الطريقة  

 ميكن حصره  يف النقاط التالية  :
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 اه املوضوع .انه  يتمثل  يف املوقف  العملي  الذي يتبناه  الباحث  جت
 ينبغي  أن يرتبط  مبحاولة  تفسري  الظاهرة املدروسة .

 كما يرتبط  مبجال  حمدد  وخاص.
و املنهج واحد يف مجيع ميادين العلم واملعرفة، و هو التوفيق بني النشاط الذايت املبدع، و املعلومات 

 املوضوعة، و األدلة، و الوسائل .

II.  املنهج العلمي:تعريف 
 ائفة من القواعد العامة املوضوعة من أجل الوصولٍ اىل احلقيقة يف العلم .املنهج هو ط

 2و هو: "وسيلة حمددة توصل إىل غاية معينة." 
فيمكن تعريفه أبنه: حتليل منسق و تنظيم للمبادئ و  Scientific methodأما املنهج العلمي 

و ذلك من خالل حتقيق او استفسار  3العمليات العقلية و التجريبية املوجهة ابلضرورة للبحث العلمي.
 4دقيق عن حقائق جديدة يف أي فرع من فروع املعرفة.

III. أقسام املنهج العلمي: 
تعددت أقسام املنهج اليت ذكرها املختصون، واختلفت اآلراء فيهاولقد جتلى عدم التدقيق يف التعريف 

  واملنهج االستقرائي .ارتباكاً، محل على اعتماد قسمني رئيسيني  ومها: املنهج االستداليل
i. املنهج االستقرائي يف البحث العلمي : 

يعترب املنهج االستقرائي  واحد من اهم  أنواع املناهج العلمية املستخدمة يف البحث العلمي ،  فمن خالله  
يستطيع الباحث العلمي  ان خيرج من اجلزء  اىل   الكل. يتم استخدام املنهج االستقرائي عند عدم توفر 

                                                             
2

 96،ص .2004 سانية منهجية البحث العلمي في العلوم اإلن  ،عبود عبد هللا العسكري   
3

 Mikko ketokivi.Thomaschoi Renaissance of case reseac as scientific method.Journal of operations N5 2014 P 

232- 240 
4

   C R  Kothari ,Reaseach  methodology:methods and techniques second revised edition new Age international 

2004  page 3 
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لفات أو نظرايت كافية حول موضوع معني، حينها يتوجب على الباحث أن يستخدم الطريقة االستقرائية مؤ 
 للوصول إىل النظرية، أي الوصول من اخلاص إىل العام، أو بكلمة أخرى، من التفاصيل إىل التعميمات.

لقواعد العلمية العامة ولالستقراء أمهية كبرية وعظيمة يف مناهج البحوث العلمية، فعليه يتوقف أتليف ا
والتوصل إليها، فعامل الفيزايء لن يكون بقدرته التوصل إىل قواعد علم الفيزايء حول الظاهرة الطبيعية اليت 
يقوم بدراستها ما مل يقم ابلتعرف على الظاهرة، ودراسة جزئياهتا، ومن مث معرفته بكافة تفاصيل هذه 

امة اليت تتعلق يف هذه الظاهرة.وهكذا نرى أبن أمهية االستقراء الظاهرة، ولذلك لكي يتوصل إىل القواعد الع
تكمن يف تزويده لنا ابلقواعد العامة واليت ميكننا أن نستخدمها يف التطبيقات العلمية من خالل القياس، 

 وذلك لكي نعرف أحكام اجلزئيات.
 نشأة املنهج االستقرائي:  .1

ل لذلك املنهج هو العامل اليوانين " ارسطو" . وقد املنهج االستقرائي من بني املناهج العلمية الق ؤص ِّ
ُ
دمية، وامل

 التمس العلماء من بعده، طريقة االستقراء كوسيلة مهمة يف إعداد وتنفيذ األحباث العلمية.
وابلطبع تطوَّرت املنظومة على مراحل ُمتوالية، إال أن اهلدف واحد، ويتمثَّل يف تفسري الظواهر واإلشكاليات 

 ُمنضبط؛ لُيساهم ذلك يف التَّوصُّل الستنتاجات دقيقة، ومُيكن استخدامها يف التعميم.أبسلوب 
  :العرب واملنهج االستقرائي 

كان للمنهج االستقرائي دور كبري يف إرساء علوم اللغة العربية، ويظهر ذلك جليًّا يف استقراء األحكام اليت 
، ووضع اأُلطر العامة للقواعد. ونرى يف مدوانت نظَّمت علم النحو؛ حيث كان يتم مساع القرآن الكرمي

تنو ِّعة يف علوم 
ُ
"ابن خلدون" صورًا واضحة الستخدام املنهج االستقرائي، وابملثل "ابن اهليثم" ودراساته امل

البصرايت، وكذا "جابر ابن حيان" أشهر علماء الكيمياء العرب، ابإلضافة إىل العامل اجلليل "ابن النفيس"، 
ف املنهج االستقرائي يف عديد من دراسات الطب، وال ينبغي نسيان كل من "الطوسي" الذي وظَّ 

عاصرين.
ُ
 و"البناين" يف علوم الفلك، وابلطبع ُتوجد أمثلة متعددة من ُعلمائنا امل
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  :األوروبيون واملنهج االستقرائي 
ومن أبرزها العلوم الفلسفية، والعلوم ساهم املنهج االستقرائي يف تطوُّر كثري من العلوم لدى الدول األوروبية، 

 الطبيعية، والطب، واهلندسة... إخل.
 وكان يتم ذلك ابلتزامن مع استخدام املنهج التجرييب، ومُس ِّي ذلك ابسم "املنهج االستقرائي التجرييب".

 تعريف املنهج االستقرائي: .2
 .5قص ِّي بغرض الوصول إىل النتائجكلمة استقراء اسم من املصدر "استقرأ"، وهي تعين التَّتبُّع، والتَّ   

واالستقراء كلمة يواننية تعين يقود ، وتعين حسب التعريف اليوانين أن العقل هو الذي يقود اإلنسان اىل   
 القيام ابلتجارب واالختبارات اليت تؤدي إىل اكتشاف القوانني .

 و حسب  الشكل  املوايل :
 املنهج االستقرائي    (1ش )

 

 
 https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1318536/demarches-deductive-et-inductive :املصدر

املنهج االستقرائي يتمثَّل يف حتديد ظاهرة ُمعيَّنة، وُمالحظتها بدقَّة. ومجع املعلومات والبياانت هبدف 
 الوصول إىل عالقات عامة، وذلك عن طريق تناُول اجلُزئيات ابلتحليل، مث التعميم .
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 عربي–قاموس عربي  

 



ي  
ان   الدرس الث 

 

57 

 

 فالسؤال املطروح بشدة هو:ما طبيعة األحباث العلمية اليت مُيكن أن ُيستخدم فيها املنهج االستقرائي؟ 
 حاالت استخدام املنهج االستقرائي: .3

املنهج االستقرائي يعترب مناسباً للباحثني الراغبني يف دراسة الظواهر الطبيعية املختلفة، وذلك ألن عملية مجع 
 لعلمي الطبيعي تتطلب عملية املالحظة و عملية التحليل املستمر.املعلومات يف البحث ا

إىل جانب البحث العلمي الطبيعي، ميكن استخدام الباحثني املنهج االستقرائي يف البحث العلمي اخلاص 
 ابلعلوم االنسانية، وذلك ألن مثل هذه األحباث تكون حباجة إىل عملية حتليل املعلومات وتعميم النتائج.

ن ،املشكالت اجملتمعية تتطلب فهمًا دقيقًا لكافة اجلوانب اليت تتعلق هبا. واملنهج االستقرائي يوفر ذلك ا 
املسلك الذي ميكن الباحث من عملية مجع املعلومات ومن مث حتليل هذه املعلومات واستنباط النتائج هلذه 

 املشكالت اجملتمعية.
اهج علمية أخرى. مثل عملية مجع املنهج االستقرائي ميكن للباحث أن يستخدم املنهج االستقرائي مع من

ابملنهج الوصفي أو التحليلي، وذلك لزايدة تركيز الباحث على حتليل املعلومات والوقوف على أسباهبا 
 ونتائجها.

املنهج املقارن يعترب من املناهج اليت ترافق املنهج االستقرائي. وذلك ألن املنهج االستقرائي يتطلب ضمن 
 عملية حتليل املعلومات إىل التطرق الستخدام الباحث املقارانت للكشف عن جوانب الظواهر. حمددات

 :6أنواع املنهج االستقرائي  .4
 . 7قسم أرسطو االستقراء إىل نوعني: االستقراء الكامل واالستقراء الناقص 
ردات الظاهرة اليت يقوم االستقراء الكامل : يعترب استقراء يقيين يقوم الباحث من خالله مبراقبة مجيع مف .أ 

بدراستها ، إلصدار احلكم النهائي على هذه املفردات ، و هذا لنوع من االستقراء يتصف ابلبطء 
 ،وذلك ألنه حيتاج إىل وقت طويل حيث يتوجب على الباحث مراقبة الظاهرة بدقة كبرية وحرص شديد 

                                                             
6

البرنامج التأهيلي للماجستير )الثقافة اإلسالمية( جامعة اإلمام محمد بن  ،ىإشراف الدكتور : عمر بني مصطف ،محمد عبد العزيز العرفج  ط.  

-https://qawaneen.blogspot.com/2020/05/blog ماخود من الموقع:.2014  -2013وانين الوضعية ،سعود اإلسالمية  مدونة الق

post_3.html 
7

 ماخود من نفس الموقع..211م، ص1989لذنيبات،بوحوش وا  
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ة ويقوم بتعميمها، ومن مث يقوم ببناء ومن خالل هذا النوع من االستقراء يتأكد الباحث من صحة النتيج
قاعدة كلية ذات أساس علمي واضح واثبت عليها. ولكن لن يستطيع الباحث تعميم نتيجة االستقراء 

 :8الكامل إال بعد أن توفر ثالثة من الشروط  وهي
عد اليت جيب أن تكون نتيجة االستقراء  قد مت تكرار تقريرها يف النصوص أو املالحظات، أو يف القوا - 

 تتصل بتلك الظاهرة أو املشكلة املبحوث فيها.
التأكيد أبن نتيجة االستقراء قد مت أتكيد مضموهنا يف مواضع كثرية، حبيث جيب أن يكون املضمون  -

صحيحا وغري خمتل، كما جيب أن ال يتغري املضمون، وال يظهر بنفس النتيجة اليت ظهر فيها يف مواضع 
 اثنية سابقة.

ر وهذا يعين أن ينتشر املعىن يف اجملاالت اليت تتعلق ابملشكلة أو الظاهرة اليت يتم دراستها، بشرط االنتشا - 
 أال يقتصر االنتشار على ابب واحد من أبواب هذه املشكلة.

إما يف حال كان اجلزئيات اليت مت استقراؤها يف قضية واحدة أو مشكلة واحدة فإن مسألة انتظام االستقراء 
 نتشاره ومشوله قد ال يكون قطعيا، وذلك ألن نتيجة االستقراء قد تكون ظنية وغري مقطوع هبا.وتعميمه وا

االستقراء الناقص : وهو االستقراء غري اليقيين ، اي انتقال الذهن من احلكم على اجلزئيات إىل احلكم  .ب 
 على الكليات.

قوطه ،وذلك ألن الباحث لن ومن أهم مساته أن االستدالل به استدالل معرض لالختالل والحتمال س
يقوم ابستقراء كافة اجلزئيات، حيث أن االستقراء الناقص لن يتيح للباحث املرور على كافة اجلزئيات ليقوم 

 ابلتأكد من األثر هو عينة يف كافة اجلزئيات 
 
 
 

                                                             
8

-https://www.bts ،الماخود من الموقع االلكتروني:المنهج االستقرائي أنواعه وخطواته ،BTSيةاكاديم 

academy.com/en/blog_det.php? 
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 :9خطوات املنهج االستقرائي .5
تصنيفها ،و من مث تلخيصها املالحظات : من خالهلا يقوم الباحث جبمع البياانت مث حتليلها و  (1

 لكي يساهم يف إدراك املنهج االستقرائي .
الفرضيات : يقوم الباحث بطرح افكار وافرتاضها معتقدا أهنا ستقوم بوضع تفسري مناسب  (2

للمنهج االستقرائي ، ويف العادة فانه يضع أكثر من فرضية لكي يقارن بينها وخيتار من بينها 
 األنسب لبحثه .

التجارب : ويعرب عنها ابالختبارات اليت يقوم الباحث إبجرائها حىت يعرف مدى نسبة جناح  (3
 املنهج الذي يطبقه ضمن اإلطار املخصص له .

 :10مميزات  وعيوب املنهج االستقرائي .6
 أوال: مميزات املنهج االستقرائي :

 يقدم املنهج االستقرائي للباحثني العديد من املزااي، واليت من أمهها:
 إمكانية دراسة الظواهر أبسلوب منهجي دقيق من خالل املالحظة والتجربة. -
 يوصل الباحث إىل نتائج أقرب إىل اليقني. -
 كونه أكثر بعدا عن التأثر ابألهواء واآلراء اخلاصة ابلباحث، ومع ذلك فإنه ال خيلو عنها. -
 ات.إمكانية تعميم القوانني الكلية املستنبطة من اختبار الفرضي -

 عيـــوب املنهج االستقرائي اثنيا: 
ال خيلو منهج عن وجوب بعض العيوب فيه، واملنهج االستقرائي شأنه يف ذلك شأن كل املناهج ومن أهم 

 هذه العيوب:
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   ماخود من موقع: 2022/02/08 المنهج االستقرائي أنواعه وخطواته  

 https://www.bts-academy.com    
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 ،ماخود من الموقع:  2021/03/11لعلميةالمنهج االستقرائي في البحوث ا محمدالفيفي، 
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 ضعف القطع بدقة تعميم النتائج الصحيحة يف العديد من احلاالت. -
 غري العوامل احلاكمة للتجربة.ضعف القدرة على التحقق من النتائج وصحة الفرضيات عند ت -

ii.  :  املنهج االستداليل يف البحث العلمي 
 11مفهومه .1

يعد املنهج االستداليل من بني مناهج البحث العلمي األساسية واألصلية اليت أسهمت من خالل قواعدها  
ة، يف إرساء أسس ومبادئ تسهل على الباحث سلوك أيسر السبل للوصول إىل احلقائق واألهداف املبتغا

 وعليه فمن خالل هذا العنصر سنحاول تعريف املنهج االستداليل.
أوال: حتديدا ملفهوم االستدالل جيب التفرقة بينه وبني الربهنة فاالستدالل هو االنتقال من قضااي إىل قضااي 
أخرى انجتة عنها ابلضرورة وفقا لقواعد منطقية، أما الربهنة فهي أخص من االستدالل، إذ تدلنا على 

دق النتائج ألهنا تقوم على التسليم بصدق املقدمات، أما االستدالل فهو يدلنا على صدق املقدمات ص
انطالقا من صحة النتائج املتوصل إليها، فالربهنة إذا هي جزء من االستدالل نستعملها يف حالة احلاجة إىل 

 إثبات صدق النتائج.  
االستنباطي  من خالل هذا املنهج يقوم الباحث بوضع اثنيا: يطلق على املنهج االستداليل اسم املنهج  

نظرية، ومن مث يتنبأ ابلنتائج اليت ستصل إليها هذه النظرية، وذلك يف حال كانت املالحظات اليت بىن عليها 
 هذه النظرية سليمة وصحيحة.
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 مأخوذ من موقع: 2021/03/18   ،المنهج االستنباطي في البحوث العلمية  ، ريم االنصاري.

https://drasah.com/Description.aspx?id=3873 
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 و الشكل املوايل يوضح ذلك:
 

 ( املنهج االستداليل2ش )

 

 
 https://www.ac-paris.fr/portail/Academie de Paris :املصدر

 ويف هذا املنهج الشيء الذي ينطبق على أحد أفراد اجملموعة، فإنه حتما سينطبق على ابقي أفرادها.
ولن يكون املنهج االستداليل صحيحا وسليما ما مل تكن الفرضية اليت وضعها الباحث صحيحة، ففي حال 

 صل إىل نتائج خاطئة.وضع الباحث فرضية خاطئة فهذا يعين أنه سي
 :نشأة املنهج االستداليل .2

نشا املنهج االستنباطي أو االستداليل على يد الفيلسوف اليوانين أرسطو طاليس، ومنه انتشر إىل العامل يف 
ذلك الوقت، وال ريب أن لنشأته دور كبري اعتمد عليه الفالسفة يف اليوانن واإلسكندرية بل وطوره كذلك،  

ة اليوانن على املنهج االستنباطي منذ قدمي الزمان وعلى أساسه مت بناء الكثري من كما اعتمد الفالسف
النتائج الفلسفية وهكذا تطور املنهج االستنباطي  من حضارة إىل أخرى حىت آلت ابلنهاية إىل احلضارة 

ت اليت اهتم هبا اإلسالمية اليت ازدهرت يف ظلها معظم العلوم اإلنسانية والطبية وغريها، ومن أكثري الفلسفا
املسلمون فلسفة العلم، واليت كانت األصل يف نشأة عامة للعلوم وتطويرها، وقد مزج املسلمون  مزًجا 
متناسًقا بني املنهج االستنباطي واالستقرائي، وأحسنوا استخدامها وطورومها مبا يتناسب مع كل منهج 

ماء والفقهاء مثل: ابن سينا ،ابن رشد، وحسب احتياجاته. وقد خدم هذا املنهج معظم الفالسفة والعل
الفارايب، الغزايل، الكندي، الفرايب، الرازي، ابن احلاجب، كما أدخل الفقهاء املنهج االستنباطي يف معظم 
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العلوم الشرعية ملا وجدوا أنه يقود إىل االعتقاد بوجود هللا نظرًا الستخدامه لالستنتاجات العقلية للوصول 
د بزوغ مشس احلضارة اإلسالمية ابلتزامن مع النهضة األوروبية اليت استفادت من العلوم إىل النتائج، أما بع

اإلسالمية كثريًا بطبيعة احلال، تطور املنهج االستداليل أو االستنباطي كثريًا. وقد ظهر أتثر الفيلسوف رينيه 
املنهج االستقرائي ذلك أنه  ديكارت ابملنهج االستنباطي ولوحظ كذلك ان العلماء الغربيون مالوا أكثر إىل

 يقوم على التجربة.
 :  أمهية املنهج االستداليل .3

املنهج االستنباطي يقدم حجج ودالئل مبنية بشكل استنتاجي، أي أهنا توفر ضمان موثوقية احلجج  
والدالئل لكوهنا مستنتجة من التعميمات واألدبيات وصواًل إىل الفرضيات، ولكن بشرط أن تكون 

 صحيحة وصادقة.التعميمات 
ففي احلجج االستنباطية ، يكون اهلدف توفري الدعم القوي لالستنتاج حيث إذا كانت التعميمات صحيحة 

 ، فسيكون من املستحيل أن تكون النتيجة خاطئة.
 تسمى الفرضية املتوصل إليها بفرضية استنتاجية صحيحة، وهذا الوصف يكفي ألن تعترب نظرية موثوقة.

 :  ج االستداليلاستخدامات املنه .4
يعد املنهج االستداليل من أكثر املناهج استخداما يف البحث العلمي.ويكثر استخدام املنهج االستداليل يف 

 الرتبية والتعليم .
 القواعد اليت يستند إليها تطبيق املنهج االستنباطي : .5

تصورات األولية، اليت ال يستند تطبيق املنهج االستنباطي على املبادئ وهي عبارة عن جمموع القضااي وال
تستنتج من غريها يف نظام استداليل معني، واليت تعترب بديهية وغري قابلة للربهنة. وتنقسم املبادئ إىل 

 بديهيات ومصادرات وتعريفات.
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: البديهيات: وهي قضااي بينة يف نفسها ويعترب من غري املمكن الربهنة عليها، وابلرغم من عدم إمكانية أوال
لرباهني عليها إال أهنا تعد صادقة عند كل من يفهم معناها، و ال حتتاج إىل استدالل منطقي، إقامة ا

وتتصف ابألولية املنطقية وال تستخلص من غريها، وهي مسلمة يف كل العقول لذا يطلق عليها القضااي 
 املشرتكة. ومثال البديهيات قولنا: الكل أكرب من اجلزء.

ينية من البديهيات وال ميكن أيضا الربهنة عليها، ولكن الفرق بينهما أن اثنيا: املصادرات هي أقل يق
املصادرات ليست بينة بنفسها، ولكن تتم املصادرة على صحتها والتسليم هبا مع عدم بياهنا بوضوح يف 
العقل، وابلرغم من ذلك ميكن أن نستنتج منها نتائج ال حصر هلا دون الوقوع يف إحالة، لذا فإن نتائجها 
تبني صحتها، ومن أشهر األمثلة على املصادرات: مصادرة إقليدس واليت تقول: "ميكن من نقطة أن جير 
مستقيم مواز ملستقيم آخر، وال ميكن أن جير غري مستقيم واحد" فنجد أن هذه املصادرة كانت سببا يف 

 إقامة هندسة إقليد، ومع ذلك فإن من غري املمكن الربهنة عليها.
فات هي عبارة عن جزئيات تتعلق بتصورات خاصة بكل علم، ففي اهلندسة مثال تتعلق ابخلط اثلثا: التعري

 واملثلث والتطابق، وهي تقوم بشرح مصطلحات معينة ختص كل فن. 
 : 12 أدوات املنهج االستداليل .6

لقضااي تعتمد العملية االستداللية  على أدوات معينة يستخدمها الباحث الستخراج النظرايت واملبادئ من ا
 األولية أو املقدمات، وهذه األدوات هي:

 الربهان الرايضي.  ( أ
هو عملية منطقية تنطلق من قضااي أولية صحيحة إىل قضااي أخرى انجتة عنها ابلضرورة وفقا لقواعد 
منطقية خالصة، ويصفه العلماء أبنه مبدع وخالق ألن النتائج املتوصل إليها مل تشتمل عليها املقدمات ال 

 نيا وال صراحة.ضم
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  ، المقررات المفتوحة،  | المنهج االستنباطي والتحليلي 3بحث ومصادر | الوحدة  نهج البحث العلمي ،رمصان عبد الباسط سالم رفاعي، م  

 janv. 2016 /.https://www.youtube.com 25 ,،عمادة التعلم اإللكترون -ك خالد جامعة المل،
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ب( القياس: هو عملية منطقية تنطلق من مقدمات مسلم بصحتها، ويصل إىل نتائج غري مضمون 
 صحتها، فهو عبارة عن حتصيل حاصل، وتكون النتائج موجودة يف املقدمات بطريقة ضمنية.

يام هبا يف ج( التجريب العقلي: هو قيام الباحث داخل عقله بكل الفروض والتجارب اليت يعجز عن الق
اخلارج، ذلك ان التجريب العقلي ،التجارب تكون داخل العقل فحسب. وهو خيتلف عن املنهج التجرييب 

 الذي يعتمد على املالحظة والفرضية والتجارب اخلارجية املادية.
د( الرتكيب: هو عملية منطقية علمية تنطلق من مقدمات صحيحة إىل نتائج معينة وهذه املقدمات 

 جتة عن عملية استداللية منطقية فيتم التأليف بني هذه النتائج للوصول إىل نتائج أخرى هكذا.الصحيحة ان
 خطوات املنهج االستداليل  : .7

يبدأ املنهج االستداليل مبقدمة يدخل من خالهلا الباحث إىل املوضوع الذي يبحث فيه ، اليت ينبغي ان  
بعد ذلك ،يبدأ الباحث بتجزئة القاعدة الرئيسية إىل تكون مثرية لالهتمام لكي جتذب الناس إىل البحث .

أسئلة تبني من خالهلا كيف أتت هذه القاعدة .و من مث يقوم جبمع األجوبة الناجتة عن األسئلة وابلتايل 
تشكيل القاعدة . وبذلك يستنبط القاعدة وينتقل من احملسوس إىل الشيء املعنوي . و أخريا، يقوم الباحث 

 ته اليت اكتشفها من خالل إعادة مجع اخلطوات .ابلتأكد من قاعد
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 الفرق بني املنهج االستداليل واملنهج االستقرائي: .8
 ذلك ما نراه يف اجلدول املوايل:

 الفرق بني املنهج االستداليل واملنهج االستقرائي: (1ج)
Méthode déductive 

 الطريقة االستنتاجية
Méthode   inductive 
 رائيةالطريقة االستق

  Explication  causale  
 شرح سبيب 

On part d’une   hypothèse à valider ou 
invalider. 

 طلق من فرضية لإلثبات او النفي. نن

Explication  issue d’un fait de données brutes 
matériels, serviables à Comprendre 

 هم .شرح منحدر من حدث ذو  معطيات مادية  خامة مفيدة للف

 املصدر:
 Quelles sont les différences entre la methods inductive  et déductive ? 

https://www.youtube.com/watch?v=tdux5mS3EwA 
La méthode inductive (approche empirique) ET La méthode déductive (approche théorique) 
https://www.youtube.com/watch?v=BeKr4WVPUvQ  

 عموما، ما ميكن  استخالصه  هو ان:          
 املنهج االستقرائي ينطلق من اجلزء إىل الكل، بينما جند املنهج االستداليل ينتقل من الكل إىل اجلزء. -
عملية االستقراء تقوم على عملية استنباط القوانني من الوقائع، بينما عملية االستنتاج تقوم على انتقال  -

 املبادئ إىل النتائج بصورة عقلية حبتة. الفكر من
املنهج االستقرائي يستمد يقينه من العودة إىل التجربة، أي جيب أن يعود الباحث إىل املدرك احلسي من  -

أجل التحقق من صحة التجربة، بينما املنهج االستداليل يستمد يقينه من عالقات املقدمات، أي جيب أن 
 تناقض بني النتائج واملقدمات. حيرص الباحث على عدم وجود أي

املنهج االستداليل يتضمن بشكل منطقي املقدمات، وعلى الرغم من صدق املقدمات فإننا قد نصل إىل  -
نتيجة كاذبة، بينما يهدف املنهج االستقرائي للكشف عن كل ما هو جديد، وذلك ألنه ال يقوم بتلخيص 

 املقدمات وحسب.
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 :13بهمميزات املنهج االستنباطي وعيو  .9
 أوال: مميزات املنهج االستنباطي

  الرتاتبية والتنسيق الذهين: وهذه واحدة من أهم املزااي اليت متيز املنهج االستنباطي؛ حيث
يتدرج الباحث من املقدمات إىل النتائج بطريقة منطقية استداللية سلسة كما تقول: 

1+1=2. 
 سا على بديهيات مسلمة ومستقرة يف مجيع الوصول إىل نتائج دقيقة ويقينية: وذلك ألنه يستند أسا

العقول؛ إذ ال ينازع عاقل يف "استحالة اجلمع بني النقيضني"، أو "الكل أكرب من اجلزء" أو "مبدأ 
السببية" وابلتايل فإن التدرج من هذه البديهيات إىل نتائج أخرى جيعل الباحث مطمئنا إىل ما 

 يصل إليه من نتائج.
 ستنباطياثنيا: عيوب املنهج اال

تعترب أهم العيوب يف املنهج االستنباطي، هي إمكانية أن يتأثر بشكل كبري آبراء الباحث وحتيزاته وأهوائه، 
ويبدو أن هذا بعيد نسبيا يف الربهنة الرايضية، لكن يبدو األمر قريبا يف البحوث القائمة على االستدالل 

 ملنهج االستنباطي على احملك.املنطقي والقياس والربهان العقلي، مما يضع موضوعية ا
 
 

                                                             
13

قع:  ،ماخود من المو  2021/03/11محمدالفيفي، المنهج االستقرائي في البحوث العلمية   

https://drasah.com/Description.aspx?id=3841 



الث    الدرس الث 

 

67 

 

 مراحل إعداد البحث العلمي
مثل بقية الفروع األخرى، إىل  البحث العلمي يف ميدان العلوم االقتصادية، واجنازختضع عملية إعداد

بدقة وعناية،  طرق وإجراءات وأساليب عملية وعلمية منطقية دقيقة وصارمة، جيب التقيد هبا وإتباعها
 يمة فعالة وانجحة.سل حىت يتمكن الباحث من إعداد حبثه وإجنازه بصورة

ومتر عملية إعداد البحث العلمي بعدة مراحل، متسلسلة ومتكاملة ومتناسقة، يف تكوين وبناء البحث 
 ميكن حصرها فيما يلي : وإجنازه، وهذه املراحل

الواثئق العلمية املتعلقة ابملوضوع، مرحلة  مرحلة حتديد املشكلة واختيار املوضوع، مرحلة حصر ومجع
الصياغة  تقسيم وتبويب املوضوع، مرحلة مجع وختزين املعلومات، مرحلة تفكري، مرحلةالقراءة وال
 والكتابة.

 املرحلة األوىل: مرحلة اختيار املوضوع
 وهي عملية حتديد املشكلة العلمية اليت تتطلب حال علميا هلا. ولن تكون اال ب:

 اإلحساس ابملشكلة: 
فهي تتطلب )املشكلة( إجاابت  ي جمهود للبحث العلمي،اإلحساس ابملشكلة يعترب نقطة البداية يف أ

 واستفساراته. شافية على تساؤالت الفرد
واقتصادية، ومهنية تتحكم يف عملية اختيار  توجد عوامل ومعايري مقاييس ذاتية نفسية وعقلية واجتماعية

 املوضوع.
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 العوامل  الذاتية: - أ
 االستعداد والرغبة النفسية الذاتية.

  القدرات.
 نوعية التخصص العلمي

مع مركزه العلمي واالجتماعي  طبيعة موقف الباحث: فيختار الباحث موضوع حبثه مبا يتناسب
 والسياسي.

 الظروف االجتماعية واالقتصادية
 العوامل املوضوعية:-ب

 القيمة العلمية للموضوع. -1
ن والبحث العلمي التكوي نظرا الرتباط وتفاعلو ذلك أهداف سياسة البحث العلمي املعتمدة:  -2

الدولة. وذلك دون التضحية بقيم حرية الفكر واحلياة  ابحلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف
 العلمية.

البحث مذكرة الليسانس أو ن مكانة البحث بني أنواع البحوث العلمية األخرى: فقد يكو  -3
 وخمابر األحباث.خربة مقدمة ملكاتب الدراسات  املاجستري وقد يكون يف صورة دراسة

 فنوعية البحث تتحكم يف حتديد املوضوع الصاحل للبحث.
 مدى توفر الواثئق واملراجع. -4
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 القواعد األساسية يف حتديد املشكلة: 
 وضوح موضوع البحث: -1

 مثال
 تزايد حوادث العمل لدى فئة معينة من العمال يف شركة ما او وحدة ما .

 سسة ما . فينبغي هنا  حتديداو دراسة ظاهرة التغيب  لدى عمال مؤ 
 حتديد املشكلة: -2

تعرف املشكلة أبهنا الشعور أو اإلحساس بوجود صعوبة ال بد من ختطيها، أو عقبة ال بد من جتاوزها، 
لتحقيق هدف ما. أو أهنا االصطدام بواقع ال نريده، فكأننا نريد شيئا مث جند خالفه. كما تعرف أيضا أبهنا 

ذى ميكن أن جند له حال. وهى عبارة عن تساؤل مؤقت يستوجب جوااب مقنعا األمر الصعب وامللتبس ال
سعيا وراء البحث عن احلقيقة أما اإلشكالية فهي قضية كلية عامة تثري نتائجها الشكوك حبيث أهنا تقبل 

 .1اإلثبات أو النفي أو األمرين معاً. واإلجابة يف اإلشكالية غري مقنعة وتبقى دائما بني اخذ ورد
 
:هي كالعالقة بني الكل وأجزائه وبني اجلزء والكــل، وقد 2العالقة بني املشكلة واإلشكالية  -

رأى بعض املفكرين اإلشكالية كمظلة تتسع لكل املشكالت، تتمثل يف أن املشكلة جزء من 
اإلشكالية حيث أن اإلشكالية جمموعـة من املشكالت اجلزئية، فإذا استطعنا أن حندد موضوع 

ة عرفنا املشكالت اليت تتبعـها. ومبعىن آخر، املشكلة طابعها جزئي، واألسئلة اليت اإلشكالي
 تتناوهلا أسئلـة جزئية بينما اإلشكالية طابعها شامـل وعام يتناول القضااي الكبـرى

                                                             
1 موجود في الموقع االلكتروني: يميالد 6/2/2013تاريخ اإلضافة:  ،واإلشكالية الفروق بين المشكلة  ،أحمد إبراهيم خضر    

 https://www.alukah.net/web/khedr/0/50228/#ixzz3NMSY2nLA26/3/1434ب
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مبا أن اإلشكالية أوسع من املشكلــة، فإننا جند أن اإلجابة يف املشكلة حمصورة، بينما القضااي 
ها اإلشكالية هي قضااي عميقة عالقة فـي الفكر اإلنساين تعكس البحث الدائم اليت تطرح

 لإلنسان من أجل أن يتكيف مع الوسط الذى حييط به.
متثل املشكلة واإلشكالية السعي الدائم لإلنسان فـي البحث عن احلقيقة وإدراك املعارف، ومها  -

يث تكون هذه اإلجابة مدعمة حبجـ  يطرحان معا بطريقة استفهامية أسئلة تنتظر اإلجابة حب
وبراهني من أجل التأكيد أو النفي، ومها يتفقان معا يف أهنما يبحثان عن خمرج، و يثريان يف 

 النفس القلق اإلنسانـي واحلرية من أجل بلوغ احلقيقة ذلك ألن طلب احلقيقة يقتضي ذلك.
ن الباحث وتبني األمر الذي حبيث تعرب عما يدور يف ذه تصاغ اشكالية البحث صياغة واضحة،

حتديد العالقة بني  إجياد حل له، وال يتم صياغة االشكالية بوضوح إال إذا استطاع الباحث يرغب يف
ان حتديد  اشكالية  سؤال يتطلب إجابة حمددة. عاملني متغريين أو أكثر، ومن مث تصاغ بشكل

ا  الباحث ، وجيعل نتائ   البحث البحث بدقة ووضوح  يرتتب عليه  جودة  البياانت  اليت جيمعه
مهمة  ومفيدة , وعلى الباحث  ان يربز  أمهية البحث  يف االشكالية ، ويسوق األسباب  اليت 

 دفعته  اىل البحث فيها ، وحيدد  األهداف اليت يسعى  اىل حتقيقها .
ث مبعاجلة البحث يرى الباحثان الرامي وفايل أّن اإلشكالية تُعرّب عن وجهة النظر اليت يقوم الباح

وفقها، فكلُّ حبٍث يتمّيز إبشكاليٍة خاصة مُتّيزه عن غريه من األحباث اليت تبحث يف نفس املوضوع أو 
املشكلة. موريس أجنرس: يُعّرف موريس أجنرس اإلشكالية على أهّنا تساؤٌل ُيشري إىل هدف البحث، 

أجل الوصول إىل اإلجابة عليه. مُيكن ويتيح هذا السؤال للباحث جمااًل واسعًا للبحث والتقّصي من 
تعريف اإلشكالية يف البحث العلمي بناًء على ما سبق أبهّنا جمموعٌة من التساؤالت اليت حتتاج إىل 
إجاابت، واليت ُتطرح من ِقبل الباحث أثناء قراءته حول موضوع البحث، وجُييب عنها الباحث بعد 

ة البحث يتم صياغة تلك التساؤالت على هيئة سؤاٍل اتّباعه ألساليب البحث والتقّصي، وعند كتاب
واحد أو ِعّدة أسئلٍة حبثّية. كما قد تعّرف على أهنا مسألة أو قضية حتتاج إىل توضيحات، وإجاابت، 
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يتم صياغتها على شكل مجل استفهامية على حنٍو يشمل حدود العنوان ومتغرياته، ولصياغتها جيب 
 والدراسات، واخلربات العلمية. االّطالع على العديد من املعارف

أمهية اإلشكالية يف البحث العلمي أوضح العديد من الباحثني أنَّ عملية حتديد إشكالية البحث هي 
أصعب مراحل كتابة البحث العلمي وأعقدها، وحتتوي مجيع األحباث على إشكاليٍة حبثّية يُراد 

بدأ إبشكاليٍة دقيقة يتّصف ابجلودة العالية، الوصول إىل حّلها، وجتدر اإلشارة إىل أن البحث الذي ي
 وتعود أمهّية احتواء األحباث على اإلشكالية إىل عّدة أمور، وهي على النحو اآليت:

يعدُّ حتديد وصياغة املشكلة البحثية أوىل املراحل البحثية األساسية؛ حيث يقوم الباحث بصياغتها 
ممّا ُيسّهل تفسريها وحتليلها، وابلتايل املسامهة يف التوّصل  علمّيًا وفهمها وإدراك العالقة بني متغرّياهتا

حّرك األساسي الذي يُرشد الباحث أثناء كتابة 
ُ
للنتائ  الدقيقة. مُيكن اعتبار اإلشكالية مبثابة امل

البحث، وحتديد اخلطوات اليت تليها؛ كاختيار العينة، وصياغة الفرضيات البحثية، والوصول إىل 
فإّن صياغة اإلشكالية بصورٍة علمّية وممنهجة تساهم يف التوّصل إىل إجاابٍت دقيقة النتائ ، وعليه 

حول موضوع البحث. يُساعد حتديد إشكالية البحث الباحث على الرتكيز يف موضوع البحث 
 واإلملام به وحصره حول املتغريات اليت تفيده، وجتّنب اخلْوض يف أموٍر ال تُفيده يف البحث.

سية يف حتديد اإلشكالية :مُيكن حتديد اإلشكالية بشكٍل دقيق من خالل اتّباع جمموعٍة القواعد األسا
 من القواعد األساسية على النحو اآليت:

وضوح موضوع البحث يف ذهن الباحث: يعدُّ أمراً مهّماً اختيار حبٍث من ضمن اختصاص الباحث؛ 
متالك املعلومات الكافية حول ذلك األمر الذي جيعله قادرًا على فهم املوضوع املبحوث فيه وا

 املوضوع.
: تؤكد هذه القاعدة على أمهية حتديد مشكلة البحث وصياغتها حتديد إشكالية البحث العلمي

، وُيساعد حتديد العالقة بني متغرّيات البحث على صياغة االشكالية بشكٍل واضح ومبا  بشكٍل علميٍّ
 لوصول إليه،يُعرّب عن أفكار الباحث وما الذي يسعى إىل ا
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 هذا إىل جانب ضرورة كتابتها ابالعتماد على أدلّة واقعيٍة ال افرتاضيٍة.
شرح املصطلحات: حتتوي أّي إشكاليٍة على جمموعٍة من املصطلحات اليت حتتاج من الباحث أن 

 يشرحها بشكٍل جيعلها أكثر وضوحاً يف ذهن أّي شخص قد يطَِّلع على البحث.
البحث العلمي: جيب حتديد إشكالية البحث بشكٍل جيعلها قادرًة على  معاجلة اإلشكالية ملوضوع

 معاجلة موضوع البحث، وابلتايل املسامهة يف التوّصل إىل كل ما هو جديد، والتقّدم العلمي.
مراحل بناء اإلشكالية :ينبغي على الباحث إجراء خطوٍة أساسّيٍة قبل البدء مبراحل بناء اإلشكالية؛ 

االنطالق أو ما يعرف ابلسؤال العام للبحث وصياغته؛ حيث يتم صياغة إشكالية وهي حتديد سؤال 
البحث كسؤاٍل ُيشري إىل وجود خطواٍت جيدر القيام هبا، أو ُيشري إىل وجود مشكلٍة معينة ال يوجد 
هلا حلٌّ يف الوقت احلايل، لذا على الباحث صياغة املشكلة لغوايًّ بصيغة االستفهام موضحًا وجود 

ينتظر اإلجابة والتوضيح، وبعد صياغة اإلشكالية بتلك الطريقة تصبح جاهزًة للبحث  شيء
والدراسة، ومُيكن للباحث االستعانة ابلصيغ االستفهامية البسيطة مثل: ما الذي جيعل؟ كيف؟ ملاذا؟ 
 هل؟ من؟ وغريها من الصيغ، ولسؤال االنطالق أمهيٌة كبرية يف البحث؛ فهو يوّضح االجتاه العام
الذي سيتّبعه الباحث يف حبثه، وتوجيه املشكلة حنو االجّتاه الدقيق، إضافًة إىل إظهار العالقة بينه 
وبني سؤال اإلشكالية. مترُّ عملية بناء اإلشكالية عادًة بثالِث مراحل بعد حتديد سؤال االنطالق 

 وهي على النحو اآليت:
د : يضبط الباحث أفكاره حول املوضوع ااملرحلة األوىل لذي يبحث فيه خالل هذه املرحلة، وحُيدِّ

مدى التشابه واالختالف، مع توضيح اإلطار النظري الذي يستند عليه لدعم آرائه ووجهات نظره، 
 ويستطيع أن يُعرّب عنها بشكٍل علنٍّ أو ضمّن.
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إلشكاليٍة  : يتم بناء اإلشكالية يف هذه املرحلة، ويكون ذلك من خالل تصّور الباحثاملرحلة الثانية
 جديدة، أو قد يكون ضمن إطاٍر نظريٍّ مّت اشتشاقه من أحباث خمتلفة.

: تسّمى هذه املرحلة مبرحلة تدقيق اإلشكالية، ويوّضح الباحث خالهلا أسلوبه يف املرحلة الثالثة
عرض املشكلة وكيفية حّلها، ويكون ذلك من خالل عرض أهم املصطلحات يف اإلشكالية، 

ات املوضوعة لإلجابة عن سؤال االنطالق ضمن بناٍء مفاهيمي يوّضح اإلطار وتوضيح االقرتاح
 النظري الذي أستند عليه الباحث يف كتابة حبثه.

مصادر تصور اإلشكالية: يستطيع الباحث االستعانة بعدٍد من املصادر اليت ُتساعده على تصّور 
 اإلشكالية، وهي كاآليت:

صدر األهم للباحث يف عملية حبثه؛ إذ إنه يوفر له قاعدة ختصص الباحث: يعدُّ ختصص الباحث امل
 بياانٍت واسعة كما يوفر له مشكالٍت كبرية تعتمد على البحث والتقّصي.

جمال العمل: يوفر جمال العمل للباحث فرصًا الكتشاف بعض املشاكل اليت حتتاج إىل دراسٍة وحل، 
ات واألحباث يف جمال عمله من أجل حتديد ويتطّلب ذلك من الباحث االّطالع املستمر على الدراس

 اجلوانب اليت مل ُتدرس بعد والبدء بدراستها.
الدراسات السابقة: يستطيع الباحث االستعانة ابلدراسات السابقة حول املوضوع الذي يهتم 
بدراسته؛ فقد تساعده يف وضع أسئلة معمقة حول موضوعه وحتديد الثغرات اليت مل يتم دراستها بعد؛ 

يتوجب على الكاتب اختيار الدراسات السابقة بعناية، وأن ميتلك القدرة على تفسري املعلومات  لذا
 والبياانت اليت حيصل عليها من تلك الدراسات.

القراءات النقديّة: تُعدُّ من الطرق املثالية الختيار مواضيٍع للدراسة، وخصوصًا الدراسات ذات 
راءة يف الدراسات السابقة ضمن ختصصه بشكٍل دقيٍق األسس النظرية؛ حيث يستطيع الباحث الق

وانقٍد من أجل حتديد الثغرات اليت حتتاج إىل دراسة؛ يف حني أّن قراءة الدراسات السابقة دون تدقيق 
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أو بشكٍل غري انقد سيؤدي إىل تشتييت الباحث وعدم قدرته على حتديد مشكلة حبثه بشكٍل 
 واضح.

خربًة شخصيًة بعد اّطالعه على العديد من الدراسات واملراجع، اخلربة الشخصية: يكتسب الباحث 
وبعد تفاعله ضمن ميدان عمله، وتلك اخلربة تزيد من قدرته على اختيار مشكلة للبحث بعد شعوره 
هبا واقتناعه أبمهّيتها، وجيدر ابلذكر أنّه ال جيب على الباحث أن يعتمد على خربته الشخصية فقط 

ثية ألّن ذلك سيدفع به حنو الذاتّية والتحّيز والبعد عن املوضوعية، وإمنا جيب يف حتديد مشكلته البح
 عليه أن خيتار مشكلة حبثه اعتماداً على املصادر املختلفة.

: يساهم حضور حلقات البحث املتعّلقة مبناقشة متطّلبات التخرّج املتنوعة واألحباث حلقات البحث
واضيع اليت حتتاج لدراسة، واختيار املواضيع اليت تناسب على زايدة قدرة الباحث على اختيار امل

ظروفه واليت تكون ضمن إمكانّياته، وخاّصة أّن تلك املناقشات تناقش عادًة مواضيع علمية وعملية 
قّيمة من قبل اخلرباء واألساتذة املشرفني، والذين قد يستفيد الباحث منهم يف توجيهه حنو عدٍد من 

 ا الباحث يف بداية حبثة، وتوجيهه حنو املصادر واملراجع ذات العالقة ابلبحث.املشاكل اليت ال يدركه
: تُعدُّ وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة مصدراً أولّياً يساعد الباحث يف بلورة وسائل اإلعالم

 مشكلٍة ما وحتديد حدودها املبدئية.
رات والندوات العلمية واالستماع : يتوجب على الباحث حضور املؤمتاملؤمترات والندوات

للمناقشات اليت ُتطرح من ِقبل املختصني من مناطق خمتلفة، واالحتكاك مع أولئك اخلرباء، 
واالستفادة من املداخالت العلمية اليت تتعّلق مبوضوع املؤمتر، ألّن تلك األمور تساعده على اختيار 

 أبعاٍد أخرى لبحثه.
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نرتنت العديد من األحباث والدراسات احلديثة ويف خمتلف : توفر شبكة االشبكة االنرتنت
التخصصات اليت يستطيع الباحث االّطالع عليها واالستفادة منها كمصدٍر مهمٍّ يف حتديد إشكالية 

 حبثه.
ميكن أن يتعّرض الباحث ملواقف معّينة تساهم يف إهلامه ملشكلة حبٍث غري خمطٍط هلا،  الصدفة:

حث ضمن فريٍق حبثي؛ إذ قد تلهمه الدراسات امليدانية اليت يقوم هبا أبفكاٍر ومثال ذلك أن يعمل البا
 ملشكلٍة حبثية معينة.
: تساعد الزايرات امليدانية يف جمتمع الباحث على تقدمي عدٍد من املؤشرات حول الزايرات امليدانية

 بعض املواضيع اليت حتتاج إىل دراسة، وحتديد مشكلة حبثّية.
مشكلة البحث وإشكالية البحث على أن األسئلة اليت يقومون بطرحها حتتاج إىل  ابلرغم من اتفاق

إجاابت دقيقة، إال أن إجاابت اإلشكالية تقدم معلومات أكثر من املشكلة ابلنسبة للبحث الذي 
 3يقوم به الباحث.

 البحث: وضوح مصطلحات
ا يف حبثه حىتَّ ال يساء ال بدَّ أليِّ ابحث من قيامه بتعريف املصطلحات اليت سوف يستخدمه

فهمها أو تفهم بدالالٍت غري دالالهتا املقصودة فيها ابلبحث، فكثريًا ما تتعدَّد املفاهيُم واملعاين 
اخلاصَّة ببعض املصطلحات املستخدمة يف  بعض األحباث ، لذلك ال بدَّ أن حيدِّد الباحث املعاين 

وإجراءاته، وتعريُف املصطلحات يساعد الباحث يف واملفاهيم اليت تتناسب أو تتَّفق مع أهداف حبثه 
وضع إطاٍر مرجعيٍّ يستخدمه يف التعامل مع مشكلة حبثه، وتنبغي منه اإلشارُة إىل مصادر تعريفات 
مصطلحات حبثه إذا استعارها من ابحثني آخرين، أو أن حيدَِّد تعريفاٍت خاصَّة به، فمثاًل يتألَّف 

درسة الثانويَّة يف بيئتها اخلارجيَّة واجملتمع احمليط هبا من مخسة عنوان دراسة : تقومي وظيفة امل
ُة  مصطلحاٍت علميَّة هي: تقومي، وظيفة، املدرسة، البيئة، اجملتمع، وهي مصطلحاٌت تستخدمها عدَّ
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ختصُّصات علميَّة؛ ختتلف فيما بينها يف مفاهيمها فتضيق وتتَّسع اإلطاراُت العلميَّة لتلك 
صٍُّص علميٍّ إىل آخر، بل ختتلف داخل التخصُّص الواحد من فرع إىل آخر، املصطلحات من خت

وليمتدَّ هذا االختالُف من ابحٍث إىل آخر يف الفرع الواحد؛ لذا ال بدَّ من حتديدها إبيضاح 
مفاهيمها اليت سيستخدمها الباحث يف هذا البحث لدفع احتمال لبس أو سوء فهم أو تفسري 

افة إىل ما سيستخدمه البحث من مصطلحات أخرى على الباحث أن متباين لبعضها، هذا إض
َح مفهومه هلا يف املبحث النظريِّ من حبثـه، وميكن أن تكوَن مؤقَّتًا يف مواضع استخدامها  يوضِّ

 لتساعده على تقدُّم حبثه لتنقل الحقاً إىل مكاهنا الذي يعتاده الباحثون يف صدر البحث.
 Conceptواجب على الباحث االلتزام به هو حتديُد معىن كلِّ مفهوميقول الفرَّا ) لعلَّ من ال

اليت  Technical termsيستخدمه يف حبثه إىل جانب قيامه بتعريف املصطلحات العلميَّة 
يستعني هبا يف حتليالته، ألنَّ مثل هذا وذاك خدمة له ولقرَّائه، إْذ يتمكَّن بذلك من التعبري عمَّا يريد 

حة وسليمة حبيث ال ينشأ بعدها جدٌل حول ما يعنيه هبذه املفاهيم أو يقصده من قوله بطريقة واض
تلك املصطلحات الفنيَّة والعلميَّة، وكثريًا ما يكون أساس اجلدل واالختالف يف الرأي نتيجة لعدم 
وضوح الباحث فيما يرمي إليه من مفاهيم وتعابري ممَّا قد يرتتَّب عليه فهٌم خاطئ هلذا الباحث، 

اليت يستعني هبا اإلنسان للتعبري عن األفكار واملعاين  Symbolicاملفهوم هو الوسيلة الرمزيَّة و 
 املختلفة بغية توصيلها للناس، واملصطلحات هي أدوات حتصر املفاهيم وتقلِّصها وحتدِّدها.

 صياغة الفرضيات: 
 االجابة عنها، تأيت بعد طرح اشكالية البحث وصياغة التساؤالت البحثية اليت يسعى الباحث إىل

مرحلة صياغة الفرضيات لكي جييب من خالهلا على التساؤالت ويعمل على التحقق منها إما ابالثبات 
أو النفي، وسنتطرق يف هذه احملاضر لتعريف دقيق للفرضية وأمهية صياغتها يف البحث و شروط 

 صياغتها.
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 4تعريف الفرضية
الفرضية  عبارة تقريرية تتوقع عالقة بني متغريين أو جمموعة من املتغريات اليت ميكن للباحث ضبطها 

مطروح يف إشكالية البحث وخيضع  واليت ختضع للقياس ، كما أهنا عبارة عن اجابة احتمالية لسؤال
كرة تربط بني الظاهرة لالختبار سواء عن طريق الدراسة امليدانية أو  و النظرية مبعىن أن الفرضية هي ف

 املدروسة وبني أحد العوامل اليت تربط هبا أو املسببة هلا .
 مبعىن آخر الفرضية هي اجابة مؤقتة لسؤال  املطروح يف االشكالية .

 :أمهية صياغة الفرضية
 توجه جهد الباحث حنو املعلومات واملعطيات ذات الصلة ببحثه -

ية املتعلقة مبصادر و أدوات مجع البياانت واألساليب حتدد على أساسها اإلجراءات التطبيق  -
 اإلحصائية اليت جيب على الباحث استخدامها الختبار االقرتاح املتضمن يف الفرضية

 تفتح جماالت حبث وفرضيات جديدة أي تربر ضرورة حبوث جديد يف نفس املوضوع  -
 :شروط صياغة الفرض العلمي

 ا يف صيغة تقريرية وال تكتب بصيغة استفهاميةالفرضية توقع هلذا فهي تكتب دائم -
الفرضية امتداد لإلطار النظري للبحث لذا جيب أن يكون هناك ربط  منطقي بني املفاهيم النظرية -

 املقدمة يف االطار النظري وصياغة الفرضية، واستخدام نفس املفردات لإلشارة  إىل املفاهيم واملتغريات
خدمة يف صياغة الفرضية وتصميم البحث امليداين : على الباحث أن التطابق بني املتغريات املست-

 املتغري التابع( –يعرف وحيدد بوضوح طبيعة كل متغري ) املتغري املستقل 
 أن تصاغ الفرضيات بطريقة ميكن من اختبارها واثبات صحتها أو نفيها -
ن تكون املصطلحات جيب أن تكون الفرضية واضحة وحمددة وخالية من اإلسهاب والغموض وأ -

 املستخدمة واضحة ومرتابطة ومتماسكة من انحية املعىن واألسلوب والصياغة

                                                             
4

 Plateforme pédagogique ...https://cte.univ-setif2.dz › mod › book › tool › print -محاضرة عن فرضيات البحث العلمي  
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جيب أن ال تكون فرضيات البحث الواحد متناقضة ومتعارضة مع بعضها البعض، بل جيب أن  -
 تكون منسجمة ومرتابطة وتشكل وحدة متكاملة تسري يف خط واحد وواضح

فرضية واحدة خصوصا يف الدراسات االجتماعية والنفسية ، بل جيب أن ال يعتمد الباحث على  -
 جيب أن يعتمد على عدد مقبول من الفروض اليت ميكن فحصها وحتليلها واستخالص النتائ  منها

 أنواع الفرضيات:
سنتطرق يف هذا العنصر اىل الفرضيات العامة والفرضيات اجلزئية والفرضيات االحصائية و الفرضيات 

 فرضيات غري موجهة .املوجهة وال
 الفرضيات العامة والفرضيات اجلزئية:

 الفرضية العامة: -أ
لقد سبق وذكران أن الباحث يطرح يف هناية عرضه لإلشكالية سؤاال عاما وأساسيا ابلنسبة للبحث 
 وجمموعة من األسئلة اجلزئية، لذا متثل الفرضية العامة اجلواب املؤقت العام عن السؤال العام فهي عامة

 تصاغ بعبارات نثرية يف شكل تقريري دائما
 الفرضية اجلزئية: هي اجلواب املؤقت عن السؤال اجلزئي املتفرع عن السؤال العام-ب

 للسؤال األساسي، الذي يدور حوله موضوع البحث. مالحظة: وما الفرضيات إال إجاابت مبدئية
الباحث مؤقتا كحلول ملشكلة  بناهافاالفرتاضات ما هي إال ختمينات أو توقعات أو استنتاجات، يت

 ويرى بعض الكتاب أن الفرض ما هو إال عبارة جمردة، ال حتمل البحث، فهي تعمل كدليل ومرشد له،
 يستطيع عندها الباحث من قبول  صفة الصدق أو الكذب، بل هي نقطة انطالق للوصول إىل نتيجة
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ه البحث  دون حتيز ، وانه مىت ثبت  صحته  الفرض أو رفضه من املفيد ان نشري اىل ان الفرض  يوج
 اصبح حقيقة  عامة .

 مثال
ان تزايد حوادث العمل  لدى شرحية من العمال  قد يعود  اىل نقص  يف إجراءات االمن . وقد يكون  
 انمجا عن  اتالف  يف وسائل العمل  وقد يكون  عدم  رضا العمال  عن ظروف  العمل  سببا يف دلك 

 ية: مرحلة البحث عن الواثئقاملرحلة الثان
املوجودة ابملكتبات، وتسمى 5يتعني على الباحث احلصول على بياانت حبثه من خالل املصادرواملراجع

وذلك  أو البيبليوغرافيا، وتعترب من أهم العمليات الالزمة للقيام أبي حبث، هذه العملية عملية التوثيق
 النظر اخلاصة ابلباحث. و تعزيز وجهةبنقل املعلومات أو االستشهاد ببعض الفقرات أ

 وتنقسم الواثئق إىل قسمني:
 الواثئق األصلية األولية واملباشرة: )املصادر(. . أ

وهي تلك الواثئق اليت تتضمن احلقائق واملعلومات األصلية املتعلقة ابملوضوع، وبدون استعمال واثئق 
 عليها اصطالح " املصادر". ومصادر وسيطة يف نقل هذه املعلومات، وهي اليت جيوز أن نطلق

 الواثئق غري األصلية وغري املباشرة: ) املراجع (. . ب

                                                             
وضوع ما، وهي ما هو أقدم ما يحوي مادة عن م Sourceنميل إلى وجوب التفرقة بين المصادر والمراجع: فالمصدر 5

يسمى ب " المراجع األصلية "، وهي المراجع ذات القيمة في الرسائل العلمية، ولذلك وجب االعتماد عليها والرجوعإليها، 

وكلما ازداد استخدام المراجع األصلية وكثرت الحقائق المستقاة منها، كلماعظمت قيمة الرسالة، وبخاصة إذا كانت هذه 

 د من قبل.الحقائق لم تصل إليها ي

ما أخذ مادة أصلية من مراجع متعددة وأخرجها في ثوبجديد. وعلى الطالب العودة دائما إلى Referenceوالمرجع هو 

 األصول والمصادر إال إذا تعذر عليهاألمر.
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وهي املراجع العلمية اليت تستمد قوهتا من مصادر وواثئق أصلية ومباشرة، أي أهنا الواثئق واملراجع اليت 
وهي  نقلت احلقائق واملعلومات عن املوضوع حمل البحث، أو عن بعض جوانبه من مصادر وواثئق أخرى،

 اليت جيوز أن نطلق عليها لفظ "املراجع".ومن أمثلتها:
 الكتب واملؤلفات االقتصادية األكادميية العامة واملتخصصة يف موضوع من املوضوعات. -1
 الدورايت واملقاالت العلمية املتخصصة. -2
قدم الرسائل العلمية األكادميية املتخصصة، وجمموع البحوث والدراسات العلمية واجلامعية اليت ت -3

 من أجل احلصول على درجات علمية أكادميية.
 املوسوعات ودوائر املعارف والقواميس. -4
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 يبني الفرق البارز بني املصدر و املرجع 6واجلدول املوايل
 ج)( : الفرق بني املصدر و املرجع

بحث  و مناهجه  لالستاد الدكتور  فاروق حممود احلبويب  الطبعة العربية املصدر: حماضرات يف أصول ال
 . 25ص 2013

 املرحلة الثالثة: مرحلة القراءة و التفكري
 هي عمليات االطالع والفهم لكافة األفكار واحلقائق، املرتبطة ابملوضوع.

لى استنتاج الفرضيات جتعل الباحث مسيطرا على املوضوع، مستوعبا لكل أسراره  وحقائقه، قادرا ع
 واألفكار والنظرايت منها. ومن اهدافها ما يلي:

 
 
 

                                                             
6

 .25، عمان ص2013محاضرات في أصول  البحث و مناهجه لالستاد الدكتور  فاروق محمود الحبوبي ،الطبعة العربية  

 املرجع املصدر

 اقدم من املرجع  .–قدمي 
 قة .يكتب دون االعتماد على كتب او مراجع ساب

هو األصل يف احتواءه على احلقائق و النظرايت اجلديدة. 
 حيتوي على املادة اخلام .

 م فما دون.1800الف قبل عام 
 غري قابل للتحوير والتجديد .
 له قيمة عالية يف البحث .

 مثل القران الكرمي و السنة النبوية وكتب الرتاث القدمي .

 حديث.
 يكتب ابالعتماد على املصادر.

 قايف يعتمد على سابقه من اراء وأفكار.عمل ث
 هو الكتاب الثانوي بعد املصدر .

 الف بعد دلك .
 قابل للتحوير و التجديد و اإلضافة .

ال ميكن ان تكون البحوث عالية القيمة اال ابستخدام املصادر 
 معها .

 كاملوسوعات و االطالس و املعاجم و الكتب احلديثة.
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 أهداف مرحلة القراءة والتفكري:
 التعمق يف التخصص وفهم املوضوع. -1
 اكتساب ذخرية كبرية من املعلومات واحلقائق تؤدي يف األخري إىل التأمل والتحليل. -2
 اكتساب األسلوب العلمي القوي. -3
 املوضوع.القدرة على إعداد خطة  -4
 الثروة اللغوية الفنية واملتخصصة. -5
 الشجاعة األدبية لدى الباحث. -6

 ومن شروطها ما يلي:
 شروط وقواعد القراءة:

 أن تكون واسعة و شاملة. -1
 الذكاء والقدرة على تقييم الواثئق واملصادر. -2
 االنتباه والرتكيز أثناء عملية القراءة. -3
 ائية.جيب أن تكون مرتبة ومنظمة ال ارجتالية وعشو  -4
 جيب احرتام القواعد الصحية والنفسية أثناء عملية القراءة. -5
 اختيار األوقات املناسبة للقراءة. -6
 اختيار األماكن الصحية واملرحية. -7
 ترك فرتات للتأمل والتفكري ما بني القراءات املختلفة. -8
 االبتعاد عن عملية القراءة خالل فرتات األزمات النفسية واالجتماعية والصحية. -9
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 ومن اهم انواعها :
 أنواع القراءة:

 القراءة السريعة الكاشفة: -1
وهي القراءة اخلاطفة اليت تتحقق عن طريق االطالع عن الفهارس ورؤوس املوضوعات يف قوائم املصادر 

 واملراجع املختلفة، كما تشمل االطالع على مقدمات وبعض فصول وعناوين املصادر واملراجع.
 القراءة العادية: -2
راءة اليت ترتكز على املوضوعات اليت مت اكتشافها بواسطة القراءة السريعة، يقوم هبا الباحث، وفقا وهي الق

 لشروط القراءة السابقة الذكر.
 القراءة العميقة واملركزة: -3

وهي اليت ترتكز حول بعض الواثئق دون البعض اآلخر، ملا هلا من أمهية يف املوضوع وصلة مباشرة به، 
 تزاما أكثر من غريها من أنواع القراءات.وتتطلب صرامة وال

و يعىن الباحث يف التعرف على إطار املشكلة ذاهتا، واآلراء الفكرية اليت تناولتها، والفروض اليت تبناها 
 الباحثون، واملناه  العلمية اليت استخدموها.

 املرحلة الرابعة: مرحلة تقسيم و تبويب املوضوع
يف إعداد حبثه، وتتضمن تقسيمات املوضوع األساسية والكلية والفرعية  وهي عملية جوهرية وحيوية للباحث

 واجلزئية واخلاصة، على أسس ومعايري علمية ومنهجية واضحة.
وتقسيم املوضوع يعن حتديد الفكرة األساسية والكلية للموضوع، حتديدا جامعا مانعا وواضحا، وإعطائها 

رة مقدمة البحث، والقيام بتقسيم الفكرة األساسية إىل أفكار عنواان رئيسا، مث حتديد مدخل املوضوع يف صو 
 فرعية وجزئية خاصة. حبيث يشكل التقسيم هيكلة وبناء البحث، مث القيام إبعطاء العنوانني الفرعية واجلزئية.
ج  مثل:)األجزاء، األقسام، األبواب، الفصول، الفروع، املباحث، املطالب. مث أوال، اثنيا، اثلثا ... مث أ ب

 ....(. 3، 2، 1... مث 
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 ومن شروط هدا التبويب:
 شروط التقسيم والتبويب:

 التعمق والشمول يف تأمل كافة جوانب وأجزاء وفروع ونقاط املوضوع بصورة جيدة. -1
 االعتماد الكلي على املنطق واملوضوعية واملنهجية يف التقسيم والتبويب. -2
 احرتام مبدأ مرونة خطة وتقسيم البحث. -3
يق التقابل والتوازن بني التقسيمات األساسية والفرعية أفقيا وعموداي، كأن يتساوى ضرورة حتق -4

 ويتوازن عدد أبواب األقسام واألجزاء، وكذا عدد فصول األبواب وعدد فروع الفصول...اخل.

 املرحلة اخلامسة: مرحلة مجع وختزين املعلومات
مات حمورية للبحث، وكلما مجع الباحث أكرب عدد وتعترب املعلومات اجملمعة ركيزة الباحث األساسية، ومقو 

من املعلومات وبنوعية حديثة وممتازة، كلما أدى ذلك إىل متكنه من تغطية متطلبات حبث هيكل فروعه 
ونقاطه. خاصة إذا اعتمدت املعلومات اجملمعة على قواعد بياانت تتصف ابملصداقية والشفافية والتسلسل 

 واملنطقية.
 ومات يف عصران هذا ما يلي:وأهم مصادر املعل

 أهم مصادر املعلومات: ندكر

 شبكة املعلومات االلكرتونية ) االنرتنت (. -

 الدورايت املتخصصة. -

 املؤمترات العلمية والندوات. -

 الرسائل العلمية ) املاجستري والدكتوراه (. -

 الكتب العلمية املتخصصة. -

 املوسوعات والقواميس ودوائر املعارف وأمهات الكتب. -
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سرعان ما جيد الباحث نفسه يغوص يف حبر من املعلومات والبحوث واملؤمترات والرسائل اجلامعية، و 
 يقوم بتصفيتها اوال.

 تصفية املعلومات:-
 اخلطوة األوىل تتمثل يف تنقية وغربلة املعلومات اليت حصل عليها، وذلك بواسطة الطرق التالية:

 تقدميها على غريها من املراجع .إعطاء األولوية للمصادر األصلية املباشرة و  *
 الرتكيز على املصادر واملراجع األكثر حداثة. *
 حذف واستبعاد املراجع أو املعلومات املكررة والركيكة والضعيفة واملنقولة . *
 البعد عن املعلومات غري العلمية. *
 استبعاد املعلومات اليت تتعارض مع احلقائق العلمية. *
 اليت ال تتعلق وبصفة مباشرة مبوضوع البحث.احلرص على استبعاد املعلومات  *
تركيز الباحث على مصادر املعلومات الدولية األكثر واألدق توثيقا ومصداقية ما أمكن ذلك، مثل  *

 مصادر ونشرات األمم املتحدة.
 وبعد التصفية والتنقية يقوم الباحث بتخزين املعلومات وفق اساليب معينة.

 أساليب ختزين املعلومات:
 سلوابن أساسيان مها:هناك أ
 أسلوب البطاقات: -1

 ويعتمد على إعداد بطاقات صغرية احلجم أو متوسطة، مث ترتب حسب أجزاء وأقسام وعناوين البحث.
وجيب أن تكتب يف البطاقة كافة املعلومات املتعلقة ابلوثيقة أو املصدر أو املرجع الذي نقلت منه 

ار اإلصدار والنشر، رقم الطبعة، اترخيها، ورقم الصفحة أو املعلومات، مثل اسم املؤلف، العنوان، بلد ود
 الصفحات.
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 أسلوب امللفات: -2
يقوم الباحث بتقسيم امللف أو امللفات حسب خطة تقسيم البحث املعتمدة، مع ترك فراغات الحتماالت 

 اإلضافة وتسجيل معلومات مستجدة، أو احتماالت التغيري والتعديل.
 وعة من املميزات منها:ويتميز أسلوب امللفات مبجم

 السيطرة الكاملة على معلومات املوضوع من حيث احليز. *
 ضمان حفظ املعلومات املدونة وعدم تعرضها للضياع. *
 املرونة، حيث يسهل على الباحث أن يعدل أو يغري أو يضيف يف املعلومات. *
 سهولة املراجعة واملتابعة من طرف الباحث، ملا مت مجعه من املعلومات. *

 جيل املعلومات جيب اتباع قواعد معينة.ولتس
 قواعد تسجيل املعلومات:من امهها

 حتمية الدقة -1
 انتقاء ما هو جوهري وهام ومرتبط مبوضوع البحث -2
 جيب احرتام منطق تصنيف وترتيب البطاقات أو امللفات املستخدمة يف مجع وختزين املعلومات. -3
 ألفكار.احرتام التسلسل املنطقي بني املعلومات واحلقائق وا -4

 وبعد مرحلة اجلمع والتخزين تأيت مرحلة التحرير والصياغة.

 املرحلة السادسة: مرحلة الكتابة
 تأيت املرحلة األخرية والنهائية وهي مرحلة صياغة وكتابة البحث يف صورته النهائية.

اليب منهجية وتتجسد عملية كتابة البحث العلمي يف صياغة وحترير نتائ  الدراسة، وذلك وفقا لقواعد وأس
 علمية ومنطقية دقيقة، وإخراجه وإعالمه بصورة واضحة وجيدة للقارئ. ومن اهدافها :
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 اوال أهداف كتابة البحث العلمي:
إعالن وإعالم نتائ  البحث: إن اهلدف األساسي واجلوهري من عملية الكتابة هو إعالم القارئ  . أ

د البحث وإجنازه، وإعالن النتائ  العلمية بطريقة علمية منهجية ودقيقة عن جمهودات وكيفيات إعدا
 اليت توصل إليها الباحث.

 عرض وإعالن أفكار الباحث وآرائه. . ب
 اكتشاف النظرايت والقوانني العلمية. . ج

 وال تتم الكتابة و الصياغة بدون اسناد و توثيق.
 اثنيا: كيفية اإلسناد وتوثيق اهلوامش:

 املؤلفات والكتب العامة: اإلسناد وتوثيق اهلوامش يف حالة االقتباس من
ينقل الباحث عبارات ابلنص من املصادر، وهذه يضعها بني قوسني، ويضع بعد االنتهاء منها رقم املرجع او 

 املصدر يف اهلامش.
فالبد من ذكر املعلومات املتعلقة ابلكتاب أو املؤلف العام، الذي نقلت منه أو اقتبست منه املعلومات مع 

 ،  بلد ومدينة الطبع والنشر مع السنة و الصفحة او الصفحات: دكر اسم ولقب الكاتب
 اإلسناد والتوثيق يف حالة االقتباس من مقال منشور يف جملة دورية:

يذكر اسم الكاتب، عنوان املقال بني قوسني، اجمللة وحتتها خط، اسم اهليئة اليت تصدرها، بلد ومدينة الطبع 
 م الصفحة أو الصفحات.والنشر، السنة ورقم العدد، اتريخ ورق

 اإلسناد والتوثيق من أحباث ورسائل املاجستري والدكتوراه غري املنشورة: وتكون كالتايل:
اسم الباحث، عنوان البحث أو الرسالة ويوضع حتته خط، بيان صورة البحث من حيث هو، هل هو رسالة 

مت فيها إعداد ومناقشة البحث، اتريخ  ماجستري أو دكتوراه، مث ذكر اسم اجلامعة أو الكلية أو املعهد اليت
 املناقشة، رقم الصفحة أو الصفحات.
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 يف حالة االقتباس من الواثئق الرمسية:
ذكر اسم وجنسية وفصل ونوعية الوثيقة القانونية الرمسية، من حيث هي، مث بيان الوثيقة العامة اليت احتوت 

بد من ذكر السنة، رقم العدد، اتريخ الصدور، و رقم النصوص مثل اجلريدة الرمسية، ويف  هده احلالة ، ال 
 الصفحة أو الصفحات.

 يف حالة االقتباس من املطبوعات:
اسم الكتاب، عنوان املطبوعة ، اجلهة اليت صدرت فيها ، السنة اجلامعية أو اتريخ الطبع  ورقم الصفحة أو 

 7الصفحات.
 اثلثا: تثبيت املصادر واملراجع:

ث تبويب موضوعه ، فعمله حينئذ يثبت املصدر  يف اهلامش أمام الرقم اخلاص به،   بعد ان يستكمل الباح
-كتوثيق للمعلومات، ويكون بكتابة اسم املؤلف كما هو مكتوب على غالف املصدر، مث يكتب شرطة )

( وبعدها يكتب عنوان البحث أو الرسالة أو الكتاب كما هو مكتوب يف املصدر، مث فاصلة )،( وبعدها 
اسم الناشر مث فاصلة )،( مث بلد النشر مث فاصلة )،(ويكتب بعدها سنة النشر مث فاصلة )،( مث رقم  يكتب

 .8الصفحة أو الصفحات
 

                                                             
 1980هواري، سيد: دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراه، القاهرة، مكتبة عين شمس،  7
 1993ملحم، حسن: التفكير العلمي والمنهجية، مطبعة دحلب، الجزائر،. 8
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 البحوث االكادميية وكيفية اعداد ها
البحوث اجلامعية أنواع، ختتلف مادهتا و حجمها و امهيتها، حسب الغرض و املرحلة اجلامعية اليت 

 يكون فيها الطالب.
 املعتمد على : (lmdقد حّددت اجلامعات يف العامل أنواعا من البحوث اليت تنجز ،يف اطار نظام )

 سنوات. ( ثالث03مرحلة الليسانس ) -
 ( سنتني.02مرحلة املاسرت ) -
 (ثالث سنوات.03مرحلة الدكرتاه) -

A. :البحوث االكادميية 
a. :)مرحلة الليسانس )اكادميية 

قد يكلف الطلبة خالل هذه املرحلة الدراسية ببحوث بسيطة )قضااي جزئية(. هتدف اىل اطالع 
قراءات خارجية تدعم معارفه، لذلك الطالب على املادة العلمية اليت تسهم يف تكوينه ، فتدفعه اىل 

جيب على الطالب ان جيتهد يف التحصيل العلمي ، و حياول ان يربز قدراته، و ما يتميز به من موهبة 
 اتية من الدراسة اجلامعية .

b. :)مرحلة املاسرت )اكادميية 
ين حصلوا على تبدا هذه املرحلة مباشرة بعد االنتهاء من املرحلة السابقة ، و يلتحق هبا الطلبة الذ

شهادة ليسانس مبقتضى شروط معينة ، تضبطها اجلامعة او الوزارة بقوانني عملية وإجراءات تنظيمية ، 
فان للتحصيل الدراسي العايل ، و التفوق العلمي ، دورا كبريا يف متكني الطالب من االلتحاق هبذه 

 املرحلة.
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( أربعة سداسيات، ختتم يف السداسي 04) و تعد هذه املرحلة بداية التخصص الفعلي، و تستمر مدة
األخري ببحث او مدكرة ينجزها الطالب )الباحث( إبشراف أستاذ مؤهل، و ذلك بعد موافقة اهليئة 

 اجمللس العلمي(،و تسجيله رمسيا يف اإلدارة.-العلمية )اللجنة العلمية
شرف الذي يتابع مجيع مراحل ويتم اجناز مذكرة املاسرت من الطالب اجلامعي ابالتفاق مع األستاذ امل

البحث، و يوجهه منهجيا و علميا،و يراجع مذكرته مراجعة تقوميية، و يصّوب اخطاءها، من اجل 
 مناقشتها امام جلنة من األساتذة الذين يقوموهنا مادة و منهجا.

c. تعترب الدكرتاه اعلى شهادة اكادميية يف حقل التخصص ،و غالبا من  مرحلة الدكتوراه :
ليها يصبح جمازا للتدريس يف اجلامعات وان كان البعض يشرتط لدلك اجتياز حيصل ع

برانمج تدرييب او احلصول على دبلوم  يف أصول التدريس حني يكون التخصص  يف العلوم 
 الطبية او اهلندسية او الطبيعية.  

ت حتدّدها الوزارة او يلتحق هبذه املرحلة الطلبة احلاصلون على شهادة "املاسرت )اكادميية(" وفق إجراءا
 اجلامعة بقوانني تنظيمية متكن الطلبة املتميزين علميا من مواصلة الدراسة يف هذه املرحلة .

 ال جرم ان كانت هذه املرحلة تقتصر على املتفوقني يف جمال التحصيل الدراسي و البحث العلمي .
وسا مربجمة على مدار أايم ( ستة سداسيات ،يتلقى فيها الطلبة در 06تستمر هذه املرحلة مدة )

األسبوع ، تركز على التخصص الدقيق ،كما يلتئمون يف شكل ندوات ، و تناقش فيها األفكار و 
 االطروحات ، و يتبادلون الراي يف املوضوعات و املنهجية .

و يف هذه املرحلة يكلف الطلبة إبعداد حماضرات يلقوهنا امام زمالئهم و حتت توجيه اساتذهتم 
 ني ، حبيث متكنهم من التدريب العملي .املشرف

و جيب أن يقوم الطالب الباحث ابختيار موضوع لرسالة الدكتوراه، و يعرضه على األستاذ املشرف، 
اجمللس العلمي(، فتوافق عليه، و  –الذي يوافق عليه، مث يقدم إىل اهليئة العلمية )اللجنة العلمية 

 يسجل رمسيا على مستوى اإلدارة.
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الب الباحث اطروحة الدكتوراه برعاية أستاذه املشرف الذي يتابعه بدقة و يوجهه علميا يعد الط

ومنهجيا، و يقومه أكادمييا، فإذا أِنَس من مستواه املقبول، و إجنازه اجليد، أيذن له بطبع الرسالة و 
ور من األساتذة  تقدميها إىل اإلدارة اليت تقوم ابإلجراءات الضرورية من اجل مناقشتها علنا حبضور مجه

 و الطلبة، وأمام جلنة من األساتذة الذين يقوموهنا مادة و منهجا، و ما أضافته إىل الثقافة اإلنسانية.
 و تتجلى هذه اإلضافة يف:

 حبث مبتكر أو اكتشاف غري مسبوق، أو تطبيق منهج . -
 استنباط طريقة جديدة يف معاجلة موضوع ما. -
 ه حتقيقا علميا.إحياء موضوع قدمي، أو حتقيق -
 فهم جديد للماضي، أو بعث جديد للحاضر. -
 تصحيح أخطاء، يعتقد الناس صواهبا أو العكس. -

و إذا كانت الدكتوراه أعلى الشهادات اجلامعية، فقد وجبت فيها الدقة يف شكلها ومضموهنا، 
ل ذلك وفق منهج واملوضوعية يف طرح القضااي اليت تعاجلها، و األمانة يف نقل آراء اآلخرين،و ك

 واضح و لغة سليمة، و أسلوب علمي دقيق.
و ال تقاس جودة الرسالة حبجمها، إمنا تقاس جودهتا يف استيفاء املوضوع حقه من البحث و املناقشة 
و املعاجلة، و حتديد جوانبه جبرأة و روية، و استخالص واضح لنتائج علمية ذات فائدة للفرد، ميكن 

ثه يف املستقبل، و رمبا جتاوزت اجلامعة و الوطن و خرجت إىل جامعات أخرى أن جيعلها منطلقا ألحبا
 و أوطان أخرى، فاحلقيقة العلمية ملك مشاع بني بين اإلنسان.
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تطلق العديد من  اجلامعات العربية  كلمة  الرسالة  على كل من حبوث  املاجستري و  مالحظة:
رق املتمثل يف ان الرسالة  تعد من مستلزمات اوجد الف  2013الدكتوراه معا ، ولكن الكبيسي 

احلصول  على درجة  املاجستري ، اما االطروحة ، فتعد  من مستلزمات  احلصول  على درجة  
 الدكتوراه .

B. :كيفية اعداد املقال و املذكرة او الرسالة واالطروحة  
 : 1كيفية كتابة مقال علمي (1

العلمي لتبادل املعلومات تعترب الكتابة العلمية إحدى أهم دعائم البحث 
العلمية. وتتعزز قدرة املؤلف أو الدارس على اكتساب مهارة الكتابة العلمية 
ابلتمرين واملمارسة واخلربة، مع مراعاة بعض املبادئ واألسس املتعارف عليها 
من خالل منوذج متفق عليه يقدم من خالله املؤلف موضوع دارسته وفق ترتيب 

ستيعاب فكرة البحث ونتائجه.  وينبغي أن يكون معني يساعد على فهم وا
هدف املؤلف من كتابة أي مقالة علمية هو إيصال املعلومة بطريقة سهلة 
وسلسة تلفت انتباه القارئ وتساعده على فهم واستيعاب الفكرة املطروحة، 

 واستنباط أفكار أخرى جديدة.
 ومن أسس كتابة املقال العلمي ما يلي:
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 2تابة مقالة علمية :مبادئ عامة لك
املقالة العلمية هي املنتج النهائي مكتواًب لعمل يدوي أو آيل أو خمربي أو حقلي أو فكري، أو ملزيج 
منها مجيعاً أو بعضا منها، ينتج عن التحليل والتمحيص واملقارنة. وقد يستغرق الكاتب وقتاً طوياًل أو 

توبة، وذلك حسب طبيعة البحث املنجز قصريا ، إليصال نتائجه وأفكاره على شكل مقالة مك
وظروفه واخلربة املكتسبة  وموضوع املقالة نفسها. وبعد انتشار الدورايت العلمية املتخصصة يف كل 
اجملاالت تقريباً، ظهرت احلاجة إىل تنظيم وأتطري الكتابة العلمية ضمن قوالب أو مناذج معينة خاصة 

ولكنها تتفق ابملضمون واهلدف، وهو نشر املعرفة العلمية   بكل دورية. وختتلف تلك النماذج ابلشكل، 
وايصال الفكرة أو النتيجة بطريقة مفهومة وواضحة ال غموض فيها وال إهبام.  وعلى الرغم من أن 
هذا التأطري ليس اثبتاً، ولكنه يسهل نوعًا ما عملية التواصل بني الباحثني يف نفس اجملال، أو يف 

 (reproducibilityانتاج نفس العمل لتأكيد املزاعم أو مطابقة النتائج ) جماالت متقاربة إلعادة
 ،خاصة إذا كان األمر يتعلق بعالج مرض خطري أو تفسري ظاهرة غامضة،إخل.  

ومن أكثر النماذج شيوعاً يف كتابة وترتيب املقاالت العلمية، اليت تصف جتارب عملية، 
املشتق من   "IMRADاختصارا ب:  " هو النموذج التايل الذي يعرف ابإلنكليزية

دمج احلروف األوىل لألقسام األربعة الرئيسية للمقالة العلمية وهي: املقدمة 
introductionوطرق البحث ،methods والنتائج ،results   

  : discussionواملناقشة
 Introduction, Methods, Results and Discussion (IMRAD) 

ام، هناك أقسام أخرى فرعية أتيت سابقًا أو الحقًا يف املقالة، ابإلضافة إىل هذه األقس
نوردها فيما يلي، وبنفس الرتتيب الذي غالبًا ما تظهر به يف كثري من اجملالت 

 املتخصصة: 

                                                             
2
 :   ماخود من الموقع: 2018العربي العلمي  فی| األرش ةیخالد مصطفى | مبادئ عامة لكتابة مقالة علم مرجع سابق،   

https://dx.doi.org/10.31221/osf.io/urbjg   
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  العنوان: 1 - 
 املؤلف/املؤلفون 2-            

 ملخص البحث             3- 
  املقدمة - 4           

 واد وطرق البحث    م           5- 
     النتائج           6- 

 املناقشة -          7
   اخلامتة -   8  

  الشكر  والتنويه         9- 
  املراجع        10-

ترتيب هذه األقسام أحيااًن خيتلف ابختالف الدورية أو اجمللة العلمية. فبعض   
ضها اآلخر يضع قسم "املواد الدورايت تدمج النتائج واملناقشة يف قسم واحد، وبع

 وطرق البحث" يف هناية املقالة، قبل املراجع أو بعد النتائج، إخل. 
 وفيما يلي شرح موجه  حملتوى وطريقة كتابة كل قسم على حدا. 

 العنوان : -1
العنوان هو أول ما يلفت انتباه القارئ ليقرر ما إذا كانت املقالة تقع ضمن اهتماماته  

ح أبن يكون العنوان قصرًيا  وبسيطا ملفتًا لالنتباه ومعربا عن حقيقة  أم ال. لذا ينص
 وحمتوى املقالة وفكرهتا الرئيسية.  
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 املؤلف/املؤلفون : -2
يتضمن هذا الباب اسم املؤلف أو املؤلفني الذين شاركوا يف إجناز العمل، تبعًا لدرجة 

أن ترتيب املؤلفني يف قائمة  املسامهة يف تصميم الد راسة وتنفيذها وكتابتها، علماً 
 التأليف يتحدد غالباً ابالتفاق فيما بينهم، وبنسبة مسامهة كل مؤلف.   

 ملخص البحث )املوجز(  :  -1
امللخص هو صورة مصغرة للمقالة كاملة، ولكن مضغوطة يف بضع مجل فقط إليصال 

مسح سريع الفكرة والنتيجة الرئيسية من العمل، األمر الذي يسمح للقارئ إبجراء 
حملتوى املقالة واستنباط فكرهتا العامة. وكما هو احلال ابلنسبة للعنوان، يُفضل أال حيتوي 
امللخص على أي مصطلحات تقنية أو مفاهيم معقدة يصعب فهمها أو حتتاج إىل 
البحث عن معلومات إضافية لالستدالل عليها أو فهمها. ومن الناحية العملية ، ميكن  

 يلي:   كتابة امللخص كما
مجلة أو مجلتني للتعريف مبوضوع الد راسة وبيان ملاذا متت د راسته، مث مجلة أو مجلتني 
لشرح طريقة العمل املستخدمة للوصول إىل اهلدف املعلن، مث مجلة أو مجلتني لبيان أهم 
 النتائج، مث مجلة أو مجلتني عن االستنتاج العام ملا ميكن أن تعنيه النتائج  ومدلوالهتا يف

ضوء ما هو معروف عن املوضوع املدروس، أو ملا قد تقرتحه من د راسات مستقبلية 
 لإلجابة عن أسئلة جديدة طرحتها الد ارسة احلالية. 

كلمة، تبعاً للدورية،  ويكتب   311إىل  111ويتفاوت طول ملخص البحث، ما بني  
 عادة ضمن فقرة واحدة خالية من املراجع. 

 
 
 



ع  الدرس الراب 
 

96 
 

 املقدمة :  -4
هيد الدخول إىل صلب املوضوع،  واعطاء تربير مقنع ألمهيته وسبب اختياره هي مت

للدراسة . ومن أهم قواعد كتابة املقدمة هي البدء ابلعموميات مث التدرج شيئاً فشيئاً إىل 
خصوصيات املوضوع املدروس  وفكرته األساسية  مع صياغة  إشكالية املوضوع 

 .وفرضياهتا اليت  تبدأ كنتائج متوقعة 
 مواد وطرق البحث :  -5

يعمل هذا القسم إىل إعطاء تسلسل منطقي ومعلومات كافية عن املواد  والطرق اليت مت 
إجناز العمل هبا. و ُيستحسن تفادي ذكر أي نتائج يف هذا القسم وختصيصه فقط 
لسرد املواد املستخدمة ووصف طريقة وخطوات العمل بوضوح . ويف حال كانت 

ة ومعقدة، فإنه ميكن االستعانة بتوضيحات أو صور ورسومات خطوات العمل طويل
 لتبسيط مبدأ التجربة  وتسهيل فهمها  وتطبيقها عملياً.

ويتفاوت طول هذا القسم ما بني االقتضاب او االختصار واإلسهاب، تبعًا للدورايت  
العلمية، فبعضها يطلب تفاصيل مسهبة، وبعضها اآلخر يكتفي ابحلد األدىن. ويف 

يع األحوال، جيب ذكر املراجع واملصادر واملواد الضرورية اليت مُتكن من إجراء واعادة مج
 نفس التجارب املشار إليها يف

 الد راسة.  
 النتائج :  -6

تسرد يف هذا القسم النتائج اليت مت احلصول عليها  مدعمة، إن أمكن، ببياانت كمية) 
، أشكال،...(، حيثما كان ذلك قابالً أعداد، أرقام ،احجام، أوزان أو )نوعية، ألوان

للتطبيق، وتقدميها إن كان ذلك مناسبا يف جداول أو رسومات بيانية إلبراز األمهية 
والفروقات بينها. وعند االستعانة جبداول أو أشكال، فيجب ترقيمها تسلسليا مع بيان 
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إن  حمتوى كل جدول يف أعلى اجلدول، ابإلضافة إىل وحدات القياس املستخدمة،
وجدت، وشرح االختصارات يف  أسفل اجلدول. أما عند استخدام أشكال أو رسوم، 
فيوضع الشرح أسفل الشكل على عكس اجلدول مع مراعاة تسمية احملاور واخلطوط 

 البيانية بشكل واضح، حبيث ميكن فهم الشكل دون الرجوع إىل النص.   
رات تبعًا ألمهيتها واستقالليتها، كما ميكن جتزئة قسم النتائج إىل أبواب فرعية أو فق

وهذا خاضع لتعليمات كل دورية ورغبة كل مؤلف ونوعية وكمية النتائج أو املواضيع 
املطروحة للنقاش. ويف معظم احلاالت، ينبغي تفادي إعطاء تفسريات يف هذا القسم ) 

جمة معًا يف ُيرتك تفسري النتائج إىل ابب املناقشة(، إال إذا كانت املناقشة والنتائج مد
قسم واحد )نتائج ومناقشة(. فعندها ميكن احلديث عن النتائج  ومناقشة تفسريها يف 

 نفس السياق.  
وجتدر اإلشارة هنا أيضًا إىل أنه ميكن، بل مرغوب وحُمبذ ،عدم إخفاء النتائج السلبية  

رص أو نتائج ال تؤكد فرضية املؤلف أو تعارض ما ذهب إليه. مبعىن آخر، ينبغي احل
على الشفافية التامة يف نقل النتائج وليس االقتصار على ما خيدم هدف الدارس أو 
املؤلف أو احنيازه لنتيجة ما. ومن أهم فوائد احلديث عن النتائج السلبية هو مساعدة 
العاملني يف نفس اجملال على فهم أو تفادي ارتكاب نفس األخطاء، أو عدم إضاعة 

فعاليتها. ويف هذا الباب، ينصح أيضًا بعدم التعويل على  الوقت إلجراء جتربة مل تثبت
نتائج مل يتم إظهارها أو أتكيدها برسم أو بياانت مناسبة، كالقول مثاًل  "نتائج غري 

 معروضة". 
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 املناقشة  :-7
قسم املناقشة يعترب من أصعب أقسام كتابة املقالة العلمية، ملا يتضمنه من تفسريات أو 

شخصية أو حدسية. تبدأ املناقشة من معاجلة النتائج  وخصوصية  شروحات قد تكون
املوضوع املدروس، واملخرجات اليت مت احلصول عليها إىل العموميات ضمن السياق 
العام للمعرفة العلمية املرتبطة ابملوضوع نفسه، بعكس املقدمة اليت تبدأ بسرد 

بصورة عامة، ينبغي أن العموميات، مث التدرج إىل خصوصيات املوضوع املدروس. و 
 : 3تعاجل املناقشة النقاط التالية

تقدمي شرح واضح ومفصل ملا ميكن أن تعنيه النتائج، وما هو تفسري حدوثها ابلطريقة  •
 اليت متت.  

ما هي أمهية هذه النتائج يف ضوء املعرفة العلمية املتاحة، وما هي االنعكاسات  •
نبثق عنها. وهل النتائج اليت مت احلصول عليها اإلجيابية أو السلبية اليت ميكن أن ت

تتطابق أم تتعارض مع الفرضية اليت مت طرحها يف املقدمة،  وما تفسري ذلك يف 
 احلالتني.  

هل تؤكد النتائج، أم تتعارض مع، نتائج  دراسات أخرى مشاهبة من خالل املقارنة  •
ن هبا أو معها، وهل تدعم مع ما هو منشور عن نفس املوضوع؟ مع ذكر املراجع املقار 

 النتائج أو تناقض فرضيات أو د راسات أخرى؟ 
ما هي سلبيات  واجيابيات الدراسة اليت متت، والنتائج اليت مت احلصول عليها، وكيف  •

ميكن تفادي السلبيات ملن يريد تكرار نفس التجربة أو إجراء جتارب مشاهبة، استناداً 
 ة املنجزة. إىل ما مت العثور عليه يف الدراس
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اقرتاح جتارب أو حبوث مستقبلية بناًء على نتائج الدراسة احلالية، أو اعتمادًا على ما  •
طرحته من أسئلة  وثغرات جديدة حتتاج إىل دراسات أخرى لإلجابة عنها بشكل 

 أوضح. 
اخلامتة : هي مبثابة  إعادة التأكيد على أهم النتائج ومدلوالهتا وكيف مت احلصول  -8

 ا و امكانية االستفادة منها. عليه
 الشكر أو التنويه :  -9 

وهو قسم اختياري يف أغلب األحيان،  وخيصص لشكر األفراد أو اجلهة أو املؤسسة، 
إن وجدت،  ممن دعموا العمل ماداًي أو معنوايً. وهو املكان املالئم أيضًا لذكر أو 

 conflicts ofابلعمل )توضيح أي أمر يتعلق بتعارض أو تالق املصاحل املرتبطة 
interest).  

 املراجع :  -11
لكل جملة أو دورية أسلوهبا اخلاص يف طريقة عرض وترتيب املراجع، هجائيًا أو حسب 

 ترتيب ورودها يف النص،  ولكن تكاد تتفق مجيعاً يف النقاط التالية: 
يها  وجتنب ذكر ذ كُر  املراجع املتعلقة مبوضوع الد راسة فقط، واليت مت االعتماد عل •

 املراجع اليت مل ُيستشهد هبا. 
أن تكون املراجع مكتوبة بطريقة صحيحة، وخالية من األخطاء اللغوية واإلمالئية،   •

 كما هو احلال لبقية أبواب املقالة. 
ختتلف الكتابة العلمية عن الكتابة الصحفية من حيث األسلوب واجلمهور املتلقي.  •

أمانة وصدق وشفافية وجتنب األسلوب الصحفي يف إيراد  لذا، جيب ذكر املصدر بكل
األخبار. تستوجب الكتابة العلمية، ذكر املصدر بكل صدق وشفافية لتحقيق فائدتني 

 مهمتني:
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أواًل ، تربئة ذمة الكاتب يف حال وجود خطأ أو تفسري ملا قد تتم اإلشارة إليه، أو  
 اقتباسه،

ألن انتحال الفضل، أو سلب اآلخرين حقهم ،هو واثنياً، احرتامًا لألمانة العلمية  
نتحل عنه. عالوة على 

ُ
نتحل أكثر منه إىل امل

ُ
أسلوب ال يليق ابلدارس ويسيء إىل امل

إمكانية انفضاح أمر املنتحل بسهولة، خاصة يف ظل توفر أدوات البحث اليت تسهل 
 عاتقه اكتشاف أي حماولة غش وخداع أو انتحال. لذلك، على كل مؤلف أن يضع يف

املبدأ التايل عند كتابة أي مقالة: إذا كان للمؤلف األول فخر الفكرة األوىل، فللناقل 
فخر اإلشارة إليها والدال على اخلري كفاعله. أما يف حال كانت الفكرة شائعة ومعروفة 
من قبل عدد كبري من الناس أو املختصني، فال أبس من عدم ذكر املرجع، ولكن 

م نفس الكالم حرفيًا أو نفس العبا رات املأخوذة من مصدرها شريطة عدم استخدا
 دون اإلشارة إليه.  

وأخرياً، و لفهم واستيعاب الفكرة املدروسة بسهولة   فمن الضروري مراعاة األمور 
 :4التالية عند الكتابة العلمية 

ئية الكتابة أبسلوب علمي ولغوي مفهوم  وواضح  خاٍل  من األخطاء اللغوية واإلمال •
واالختصارات غري الضرورية قدر اإلمكان وبعيدًا عن التعقيد واإلطالة اململة أو 

 التقصري املخل.  
معاجلة فكرة واحدة ضمن املقطع الواحد أو الفقرة الواحدة، وربط املقطع الالحق  •

 ابلسابق إن كان بينهما اربط ما. 
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دون إعطاء شرح ملا تعنيه عند االبتعاد عن استخدام الرموز واالختصارات الكثرية  •
 ذكرها أول مرة .

االبتعاد عن التهويل والتضخيم واملبالغة يف تفسري النتائج والتعويل عليها، ألن ما قد  •
 يبدو صحيحاً اليوم قد ال يكون غداً، والعكس صحيح.  

مراعا ة استخدام عالمات الرتقيم إن أمكن )الفواصل، النقاط، عالمة التعجب،  •
االستفهام، اخل....( ألهنا قد تساعد على متييز وفهم املقاصد واملعاين وحتاشي  إشارة

اللبس والغموض أو اخللط بني األفكار، مع ضرورة عدم اإلسراف فيها أو تكرارها  
 أكثر من مرة يف نفس املوضع، )مثل تكرار إشارة التعجب !!!أو االستفهام (؟؟؟؟(.  

ص، فقد تبقى بعض األخطاء اللغوية البسيطة اليت قد مهما كانت شدة االنتباه واحلر  •
ال تؤثر ابلضرورة على نوعية املقالة وقيمتها. ويف هذه احلالة، ميكن نشر تنويه بسيط 

 الحقاً لتصحيح 
                         اخلطأ،  وان كان بسيطاً ال يؤثر على القيمة العامة للمقالة فال ضرر .                                               

 كتابة املذكرة : (2
 املذكرة سواء كانت مهنية أو أكادميية هي اخلطوة األخرية قبل احلصول على الشهادة او

الدبلوم الذي يسمح للطالب إبثبات قدرته على تقدمي مسامهة شخصية يف اجملال املهين 
لى أساس فهمه املختار ، ولكنه سيكون مبثابة أساس لألعضاء لتقييم الطالب ع

للدروس املستلمة. نتيجة لذلك ، فإن كتابة مذكرة هي مهمة كتابية تتطلب التنسيق 
 والتنظيم اجليد واملعرفة. 
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 :خطوات اعداد املذكرة 
 :اختيار عنوان املذكرة 

يف الواقع ، فإن عنوان املذكرة حيدد جمال الدراسة ويثري املشكلة وميكن ابلفعل توجيه  
طوات اليت جيب اتباعها. جيب أن يكون متسًقا مع احملتوى ، وهذا هو القارئ حنو اخل

 السبب يف أنه من الضروري اختيار العنوان  الصحيح وفًقا ملهارات الطالب ومعرفته.

 لذلك من الضروري أن يكون لعنوان الذاكرة عالقة بتخصصه او ابلتدريب املختار .
 :اختيار مشكلة الذاكرة اخلاصة ابلطالب 
فصيل مشكلة الذاكرة خطوة أساسية يف كتابتها . يف الواقع ، حتدد قدرة الطالب يعد ت

على طرح األسئلة ذات الصلة فيما يتعلق ابملوضوع املختار، جيعل من املمكن العثور 
على احلجج وتوجيه التفكري الذي ينتج عنه أسئلة البحث. جيب أن يؤخذ اجتاه البحث 

رة اخلاصة به. نظرًا ألن هذه السلسلة من األسئلة ، يف االعتبار اختيار مشكلة الذاك
اليت سيقدم الطالب إجاابت أو فرضيات عليها ، ستكون مبثابة أساس لتطوير خطة 
الذاكرة. هذا هو السبب يف أنه من املستحسن البقاء يف جمال الدراسة وتنظيم أفكار 

 املعين بشكل جيد.
 :اختيار املنهجية املالئمة 

نهجية على نوع الذاكرة. يف الواقع ، ختتلف أطروحة التدريب الداخلي يعتمد اختيار امل
اليت تتكون من وصف ملسامهة الطالب الشخصية داخل الشركة عن أطروحة حبثية تركز 
على املناهج العلمية. ملعرفة املنهجية اليت خيتارها لكتابة  مذكرته ، جيب على الطالب 

منه. توجد ابلفعل عدة أنواع من املنهجيات أن يسأل نفسه أسئلة حول ما هو متوقع 
مثل املناهج االستقرائية  واالستنباطية .مهما كان األمر ، جيب أال ينسى الطالب 

 األساسيات: أن يكون قادرًا على دعم آرائه ابحلجج املنظمة.
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 :ديباجة الذاكرة 

األفكار بشكل عام ، تقدم الديباجة حملة عامة عن اجتاه البحث، من خالل صياغة   
 التوجيهية واملشكلة واإلعالن عن خطة املذكرة. يقدم هذا اجلزء جوهر النص.

 :وضع خطة الذاكرة 
إن تطوير اخلطة ، جيعل من املمكن ترسيخ هيكلة أفكار الطالب لتنفيذ كتابة املذكرة. 
يتكون إنشاء  هذه اخلطة من تناول املشكلة او االشكالية وسلسلة األسئلة اليت تليها. 

ىت لو كانت يف البداية جمرد خطة رئيسية ستكون األجزاء املكونة للرسالة ، فمن وح
 املمكن صقلها. ما دام  البحث يتقدم.

جيعل تطوير خطة الذاكرة من املمكن احلفاظ على االتساق مع املنهجية املعتمدة 
 لتسليط الضوء على اإلجاابت اليت متت صياغتها.

 :كتابة استنتاج املذكرة 
 اخلامتة هي مترين حتريري يف إطار صياغة املذكرة.كتابة 

  :IMRAD 5وفق طريقة  منوذج اعداد مذكرة خترج ماسرت
 املقدمة،  الطريقة و األدوات ، النتائج و املناقشة 

نظرا الختالف املدارس و املنهجيات و تعددها فيما خيص اعداد البحوث العلمية ، و 
لاللتباس ، رأى الكثري من الباحثني و املهتمني  حفاظا على األمانة العلمية و تفاداي

ابملنهجية ضرورة اعتماد أسلوب منهجي علمي واضح يعتمد عليه الطالب يف اعداد 
 مذكرته أو تقرير الرتبص .  
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 ،دوات ، النتائج و المناقشةالمقدمة،  الطريقة و األ ،:IMRADنموذج اعداد مذكرة تخرج ماستر وفق طريقة    محمد صخري، 
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يف اعداد مذكرات التخرج و تقارير   IMRADو عليه فقد  مت االتفاق على أسلوب 
األساليب اليت تسهل على الباحثني الرتبص ، حيث يعد هذا األسلوب من أشهر 

استعراض و تصفح خمتلف أقسام املذكرة بصفة سريعة ، و يعتمد يف بنائه على أربعة 
و املناقشة     R، النتائج  Aو األدوات M ، الطريقة  Iأجزاء  رئيسية هي : املقدمة 

D. 
امة  يف الوصول كما يعطي هذا األسلوب اهتماما أكرب ملسامهة الطالب و الباحث بصفة ع . 

اىل هدف البحث خبطوات صحيحة و منهجية سليمة و منه فان أمهية البحث ال تكمن يف حجم 
 املذكرة)عدد الصفحات(.  

من أجل و ضع ضوابط علمية موحدة تنظم مذكرات التخرج ، ارأتت كلية العلوم 
الوطن ، االقتصادية و التجارية  وعلوم التسيري كغريها من الكليات مبختلف جامعات 

يف اعداد مذكرات التخرج جلميع طلبة   IMRADاقرتاح منوذج مبين على أسلوب 
 :  6وقد اتفق على ما يلي 2016 الكلية املقبلني على التخرج بعنوان السنة اجلامعية

 أوال :  حجم املذكرة  
حتسب من املقدمة  –صفحة كأقصى تقدير  260عدد صفحات املذكرة ال يتجاوز  -

% من املذكرة و  تركز 10حيث تقدر املسامهة الشخصية للطالب ب  –كرة اىل آخر املذ 
 % ختصص للدراسة الببليوغرافية النظرية.  61على الدراسة التطبيقية، و نسبة 
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   يتم ترتيب املذكرة كما يلي :اثنيا : خمطط تنظيم املذكرة : 
 الغالف اخلارجي العلوي  -
 ورقة الواجهة   -
 ورقة بيضاء  -
 الداخلي   الغالف -
 االهداء  -
 الشكر  -
 امللخص   -
 الفهرس  -
 قائمة اجلداول  -
 قائمة األشكال  -
 قائمة املالحق  -
 قائمة االختصارات و الرموز ) ان وجدت ( -
 املقدمة   -
 متهيد الفصل األول  -
 الفصل األول:  األدبيات النظرية و التطبيقية   -
 خالصة الفصل األول   -
 متهيد الفصل الثاين   -
 الدراسة امليدانية   الفصل الثاين : -
 خالصة الفصل الثاين   -
 اخلامتة   -
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 املراجع  -
 املالحق   -
 ورقة بيضاء  -
 الغالف اخلارجي السفلي )ورقة مسيكة بدون أي كتابة(.   -

  اثلثا : تفصيل خمطط املذكرة  
 الغالف اخلارجي العلوي : غالف بالستيكي شفاف   -
بسيطة حتوي معلومات أساسية  ورقة الواجهة : عبارة عن ورقة مسيكة بيضاء اللون -

 دون استخدام األلوان أو أي أشكال أخرى . 
 :  7و فيما يلي النموذج املوحد للواجهة
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ــــ ــهـــــوريـــــــــــــــــــة اجلــــــــــــــــزائـــريـــــة الدميـــــــــــــــــــــ ـــمــ ــقـــراطــاجلــــــــــــــــــــ ــعـــبـــيـــــةــ يـــــة الـــشــــــــــــــــ  

ــمــــــي ــــحث العــــــلــــ ـــم العـــــــــــــايل والبـ  وزارة التــــــــــــــــــــعــــــليــــــ

ــقــايــ ــــامعة أيب بــكـــــــر بــــلــ ــــــلمســــــان  – دجـــــ –تـ  

  تجارية وعلوم التسييرالعلوم االقتصادية وال كلية

 

 مذكرة مقدمة الستكمال  متطلبات شهادة ماسرت أكادميي                
:.................... شعبة  

................: تخّصص  
 

 العنوان

 

 العنوان الرئيسي للمذكرة
 دراسة حالة

  

  

  علنا بتاريخ:     .. /...  /... نوقشت      من اعداد الطالب )ة( 

ام اللجنة العلمية المتكونة من: أم  

 االسم واللقب الرتبة االنتماء الصفة
   جامعة تلمسان رئيســــــــــــــا  

ـــــــا     مشرفــــــ
ــا     مناقشــــــــــ

 

 ..............................السنة الجامعية: 
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  ورقة بيضاء  -
   : و هو نسخة عن ورقة الواجهة الغالف الداخلي -
: ال يتجاوز صفحة واحدة  و يتميز ابالختصار و البساطة و االهداء  -

 يوجه عادة اىل األشخاص القريبني من الطالب كالعائلة و األصدقاء.  
: ال يتجاوز صفحة واحدة و يوجه اىل األشخاص الذين سامهوا يف  الشكر -

 البحث و ابألخص األستاذ املشرف  و يتسم ابلبساطة و عدم املبالغة يف
 الشكر.  

كلمة و يقدم فيه الطالب بصورة خمتصرة    110: ال يتجاوز امللخص -
أهداف البحث و الغاية منه و منهجية العمل املتبعة و أدوات البحث و يشرتط 
حتريره بلغتني ، لغة البحث و لغة اثنية خيتارها الطالب  فرنسية أو اجنليزية اذا  

مللخص ابلكلمات املفتاحية اليت يرتاوح كان البحث ابللغة العربية ) ، كما يتبع ا
 كلمات(.     2اىل  0عددها بني 

و يشمل خطة البحث ابلتفصيل ) الفصول ، املباحث ،  الفهرس:  -
 املطالب و الفروع (  مع ذكر الصفحات مقابل العناوين.  

: هي عبارة عن جدول يتضمن أرقام و عناوين اجلداول و  قائمة اجلداول -
 صفحاهتا.   

: هي عبارة عن جدول يتضمن أرقام و عناوين األشكال  األشكال قائمة -
 البيانية و املنحنيات واملخططات  و صفحاهتا.  
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: هي عبارة عن جدول يتضمن أرقام و عناوين املالحق  و  قائمة املالحق -
 صفحاهتا  )ان وجدت( . 

اردة : تضم املختصرات و الرموز و معانيها الو  قائمة االختصارات و الرموز -
 يف البحث و هي قائمة غري ضرورية.  

: تعترب املدخل احلقيقي للبحث و توجهاته ، و يفضل أن ال  املقدمة -
 تتجاوز ثالث صفحات و هي حتتوي ما يلي :  

 متهيد خمتصر يبني اجلانب العام ملوضوع البحث.   توطئة : 
 عبارة عن سؤال مطروح يتطلب اجابة ، أو عبارة  طرح االشكالية :
ثل اشكاال للبحث  ، تتبعها أسئلة فرعية بسيطة جتمع بني متغريات  مت

 البحث.  
 هي عبارة عن اجاابت حمتملة للتساؤالت  فرضيات البحث :

املطروحة من طرف الطالب هذه الفرضيات جيب أتكيدها أو نفيها ، أي 
قد تصاغ الفرضيات بصيغة االثبات ( توجد عالقة بني املتغريات ) أو 

 في ( ال توجد عالقة بني املتغريات. بصيغة الن
 و هي األسباب املوضوعية اليت  مربرات اختيار موضوع البحث :

 أدت ابلطالب اىل اختيار موضوع البحث دون غريه.  
 البحث هي الغاية منه و النتائج  أهداف:  أهداف البحث و أمهيته

 املتوقع الوصول اليها ، و تشمل أهداف احمليط من البحث و أهداف
فتمثل قيمة  األمهيةاملؤسسة حمل الدراسة  و أهداف الطالب العلمية أما 

البحث ، و حل املشكلة أول املسامهة يف حلها ، أو اضافة قيمة علمية  
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ككشف حقيقة علمية أو تصحيح خطأ علمي أو اثراء للبحث العلمي 
 و مكتبة اجلامعة.  

 لبحث نظراي و : أي حتديد البعد املكاين و الزماين ل حدود البحث
 تطبيقيا ، مع حتديد مكان الدراسة و جمتمع البحث و حمدداته .  

 و هو الطريقة أو األسلوب املتبع يف البحث و  منهج البحث :
 ينقسم اىل :  

"املنهج الوصفي" : من أجل وصف الظاهرة و تفسريها  - أ
 للوصول اىل أسباب هذه الظاهرة و استخالص النتائج لتعميمها.  

التارخيي" : هو املنهج املرتبط ابملاضي املتتبع  " املنهج - ب
 للظاهرة املدروسة.  

"املنهج التقوميي" : اذا كانت الدراسة تربز اجلوانب االجيابية  - ت
 يف املوضوع لزايدته واالستمرار فيه ، و البحث عن اخللل لتفاديه.  

"املنهج االستقرائي" : يعتمد على دراسة جزء من الظاهرة  - ث
 الدراسة  على الظاهرة.   لتعميم نتائج

"املنهج التجرييب ": يعتمد على الدراسة امليدانية و الواثئق و  - ج
االحصائيات هبدف حتديد و قياس العوامل املؤثرة على الظاهرة و 

 التنبؤ هبا مستقبال  فهو يستند على دراسة احلالة 
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ي للبحث و الواقع ميكن للطالب أن جيمع بني املنهج التجرييب للربط بني االطار النظر 
التطبيقي له ، و املنهج التارخيي لتحقيق العمق و املنهج الوصفي لتحقيق الشمول و 

 الوصول اىل توازن البحث ابستخدام أدوات التحليل االحصائي.  
 و يركز الطالب على أهم الصعوابت اليت اعرتضته يف البداية  صعوابت البحث :

 أو أثناء البحث.  
 أقسام البحث و هي عرض خلطة البحث بصفة خمتصرة مع : أو  هيكل البحث

 ذكر األسباب وراء تقسيم البحث من طرف الطالب.  
: يكون يف ورقة مستقلة عن الفصل، ال يتجاوز نصف صفحة  متهيد الفصل األول -

ميثل مدخال للفصل  و يذكر الطالب فيه موضوع الفصل و هدفه  ابإلضافة اىل أهم 
 ا يف الفصل األول. العناصر اليت سيتناوهل

% من 61: و ميثل األدبيات النظرية و التطبيقية للبحث و يقدر ب  الفصل األول -
 املذكرة. 

 : هنا منيز بني حالتني يف تقسيم املباحث   و
 واحد ) الدراسة وصفية(   اذا كان البحث حيتوي متغري  -
ساس فهنا ينقسم الفصل األول اىل مبحثني حيث يتناول املبحث األول األ 

النظري للموضوع ، و حتليل ما له عالقة مباشرة ابجلزء التطبيقي ، أما املبحث 
الثاين فيتضمن الدراسات السابقة للبحث و القيمة املضافة ملوضوع البحث 

 احلايل ، كما يلي:  
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 الفصل األول : األدبيات النظرية و التطبيقية   -
 اهيم النظرية املبحث األول:  األدبيات النظرية  وتتضمن املف

 األساسية ملوضوع البحث. 
  املبحث الثاين : األدبيات التطبيقية وتتضمن الدراسات السابقة و

 القيمة املضافة للبحث. 
 اذا كان البحث حيتوي أكثر من متغري.   -6

هنا ينقسم الفصل األول اىل ثالث مباحث ، حيث يتناول املبحث األول   و
م املتعلقة مبتغريات البحث ، و يتطرق املبحث األساس النظري للموضوع أي املفاهي

الثاين اىل العالقة بني املتغريات بينما املبحث الثالث فيخصص للدراسات السابقة و 
 القيمة املضافة للبحث مقارنة ابلدراسات السابقة   كما يلي :  

  املبحث األول : األدبيات النظرية تتضمن املفاهيم
 النظرية ملتغريات البحث 

 حث الثاين : العالقة بني متغريات البحث من املب
 الناحية النظرية.  

  املبحث الثالث : األدبيات التطبيقية تتضمن
 الدراسات السابقة و القيمة املضافة للبحث.

  و يشرتط يف الدراسات السابقة أن تشمل
الدراسات و املدارس و النظرايت األوىل اليت تناولت 

قاالت و األحباث موضوع البحث ، ابإلضافة اىل امل
العلمية احملكمة املنشورة و غري املنشورة و ترتب حسب 

 تسلسلها الزمين.  
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 ال يركز الطالب على املذكرات السابقة فقط كدراسات سابقة.     مالحظة: 
: تكون يف صفحة مستقلة عن الفصل و يذكر فيها الطالب  خالصة الفصل األول -

اليها يف الفصل األول ، مث ميهد بذلك اىل الفصل أهم االستنتاجات واآلراء اليت توصل 
 الثاين.  

: يكون يف ورقة مستقلة عن الفصل ال يتجاوز نصف صفحة  متهيد الفصل الثاين -
ميهد الطالب من خالله اىل الدخول يف الفصل مع ذكر م وضوع و هدف الفصل و أهم 

 العناصر اليت سيتناوهلا يف الفصل الثاين.  
ميثل الدراسة امليدانية ، يشتمل على مبحثني أساسيني و يقدر ب  : و الفصل الثاين -

 % من املذكرة 01
 ، و هنا منيز بني حالتني يف الدراسة امليدانية.  
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  اذا كانت الدراسة امليدانية تعتمد على  االستبيان  أو مجع احصائيات و حتليلها. - 
 :   8يكون تقسيم الفصل الثاين كما يلي

 الفصل الثاين : الدراسة امليدانية  (2)ج 
 املبحث األول  املبحث الثاين 

  عرض النتائج بشكل منظم و
  متسلسل
   استخدام الوسائل التوضيحية

  كاجلداول واألشكال

اختيار جمتمع و عينة   النتائج 
 الدراسة  

  ، حتديد املتغريات، قياسها
 طريقة مجعها 

   تلخيص املعطيات اجملمعة 

 الطريقة 

  تفسري و حتليل و تعليل
 املخرجات 

  ربط النتائج ابلفرضيات و
 مقارنتها 

  التوصل اىل االستنتاجات و
 احللول 

 األدوات املستخدمة يف اجلمع   املناقشة 
  األدوات االحصائية

 املستخدمة  
  الربامج املستخدمة يف معاجلة

 املعطيات 

 األدوات 

راسة )االستبانة( يف أدوات يف حالة االستبيان يذكر الطالب  أداة الد
 الدراسة امليدانية.  

مالحظة : ميكن للطالب تقسيم املباحث اىل مطالب و فروع حسب ما يراه مناسبا للرتتيب و 
  التنظيم  .
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 6 اذا كانت الدراسة امليدانية عبارة عن تربص قصري األجل أو دراسة حالة يف مؤسسة  -
.   اقتصادية  

 : 9قسيم الفصل الثاين كما يلييف هذه احلالة يكون ت
 (الفصل الثاين  : الدراسة امليدانية 3ج )  

 املبحث األول : املؤسسة و قطاعها االقتصادي   املبحث الثاين : العمل على موضوع البحث  
  اسقاط الدراسة النظرية على الواقع

 التطبيقي يف املؤسسة.  
  التحليل و الوصف ابستخدام خمتلف

 لعلمي  أدوات البحث ا
  حماولة االجابة على التساؤالت املطروحة

 يف االشكالية 
   تقدمي االقرتاحات 

  ( اتريخ و تطور القطاع ) القطاع االقتصادي 
  ( املؤسسة و قطاعها / بطاقة تعريفية ) املؤسسة 
  حتديد منصب العمل ( املصلحة و القسم ) أثناء

 الرتبص  
  ظروف العمل 
 ملصلحة ، القسم ، تنظيم العمل يف املصلحة( ا

 توزيع املسؤوليات و املهام ) 
  (العالقات االجتماعية ) احمليط االجتماعي للعمل 
   نوعية االتصال الداخلي 

 10التقييم الشخصي : و هو ملخص أو استنتاج  للدراسة امليدانية يف صفحة أو صفحتني حيتوي ما يلي
 : 

   ابراز املهارات و املعارف املكتسبة 
  املصادفة يف الدراسة امليدانية  الصعوابت 

: تكون يف صفحة مستقلة عن الفصل و يذكر فيها الطالب  خالصة الفصل الثاين -
 أهم االستنتاجات واآلراء اليت توصل اليها يف الفصل الثاين.  
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صفحات  و هي حصيلة البحث  4اىل  6: يقدر عدد صفحات اخلامتة من اخلامتة  -
امهة الطالب يف البحث ، و هي تتضمن تذكري ابملشكل تكتب يف ورقة مستقلة تربز مس

الرئيسي املطروح ، مقارنة النتائج املتوصل اليها مع نتائج الدراسات السابقة ، اختبار 
فرضيات البحث من خالل نفيها أو أتكيدها ، وأخريا تضم اخلامتة توصيات البحث و 

 آفاقه.  
الطالب يف اعداد املذكرة سواء اقتبس : هي مجيع املراجع اليت اعتمد عليها املراجع  -

منها مباشرة أو استمد منها فكرة هلا صلة مباشرة مبوضوع البحث ، و تزيد قيمة البحث 
 اذا كانت املراجع حديثة و متنوعة.  

ترتب املراجع هجائيا ( أ ، ب ، ت، ث، .....) حسب اسم املؤلف و يفضل 
 تصنيفها كما يلي:  

  لعربية حسب لغة البحثأوال : املراجع ابللغة ا
  الكتب 
 األطروحات  -األطروحات و املذكرات أ 

 -ب
 املذكرات 
  اجملالت و الدورايت 
  امللتقيات 
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امللتقيات  - أ
 الدولية 

  -ب
امللتقيات 
 الوطنية  

 التقارير   
اثنيا:  املراجع ابللغة األجنبية ترتب حسب         

  املراجع ابللغة العربية
   ألنرتنتاثلثا: مراجع ا  

حتتوي على املعلومات غري الالزم ادراجها يف املنت و ال هتمش مثل الواثئق  املالحق:  -
، االستبيان ... و جيب أن ترقم و تعنون و يوضع هلا املصدر ، كما و البد من االشارة 

 اىل املالحق يف املنت مثال : أنظر امللحق رقم...  
  ورقة بيضاء  -
 بدون أية كتابة . : مسيك و  الغالف اخلارجي -

 رابعا : ترقيم املذكرة 
االهداء ، الشكر ، امللخص ، الفهرس ، قائمة اجلداول ، قائمة األشكال ، قائمة  -

 املالحق ، قائمة االختصارات و الرموز ، ال حتسب و ال ترقم . 
 املقدمة ترقم هجائيا ) أ، ب،  ت ، ث ، ج ، ح(  و حتسب.   -
 قم.  متهيد الفصل األول حيسب و ير  -
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 الفصل األول حيسب و يرقم ) انطالقا من املقدمة(  -
 خالصة الفصل األول حتسب و ترقم.   -
 متهيد الفصل الثاين حيسب و يرقم.   -
 الفصل الثاين حيسب و يرقم ) مع ما سبقه انطالقا من املقدمة(.   -
 خالصة الفصل الثاين حتسب و ترقم.   -
 اخلامتة حتسب و ترقم.   -
 رقم.  املراجع حتسب و ت -
 املالحق حتسب و ترقم.   -
 الورقة البيضاء و الغالف اخلارجي ال حتسب و ال ترقم.   -

مالحظة: ميكن للطالب ادراج عوازل بني كل عنصر و آخر من عناصر املذكرة حبيث 
  حتسب هذه العوازل و ال ترقم .

 خامسا : االقتباس و التهميش 
و يهمش هبا و ميكن له أن يستشري للطالب احلرية يف اختيار الطريقة اليت يقتبس 

 املشرف يف ذلك ، و هنا له اخليار بني نوعني من املدارس:  
 ، مثال هتميش الكتاب كما يلي:   مدرسة فانكوفر . أ

اسم املؤلف و لقبه ، عنوان الكتاب ختته خط أو ابرازه)  ، اسم املرتجم ان وجد ، 
 ( السنة ، الصفحة.   رقم الطبعة ، دار النشر ، بلد النشر ، اتريخ النشر

، االحالة توضع يف املنت و ليس يف اهلامش و هنا نذكر بني  مدرسة هارفرد . ب
 قوسني : ) لقب املؤلف ، سنة النشر( و هناك من يضيف الصفحة.  
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 سادسا : حجم اخلط و اهلوامش   
 Simplifiedمن أجل توحيد مجيع مواصفات مذكرات املاسرت ، حترر املذكرات خبط 

Arabic  ابلنسبة للبحوث ابللغة العربية ،  06يف املنت ، و التهميش حبجم  04حجم
 01يف املنت و التهميش حبجم  06حجم  Times New Romenو خبط 

 ابلنسبة للبحوث األجنبية.  
سم يف  6سم على اليمني ،  6.6( : Mise en pageلنسبة هلوامش الورقة) اب

 سم بني السطور .   0يسار،  و سم على ال 0سم يف األسفل  6األعلى ، 
   مالحظات هامة

من أجل تقدمي املذكرة يف صورة جيدة قابلة للمناقشة جيب مراعاة التنسيق املستمر بني 
 .  11الطالب و األستاذ املشرف لذا سوف حناول فيما يلي توضيح دور كل منهما

ة : االشراف هو عمل علمي و أخالقي يؤكد مسعة و درجة علمياملشرف دور
متقدمة ، و حيافظ على قدسية العلم و رقي االختصاص ، و يعترب ركنا تربواي 
أساسيا يف وظيفة األستاذ األكادميية و دوره العلمي و يتلخص دور املشرف 

 فيما يلي:  
 التوجيه و االرشاد .  -
االستجابة ملتطلبات الطالب من حيث قراءة الفصول أو مشروع البحث خالل فرتة  -

   زمنية حمددة.
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 املسؤولية عن النصح املستمر.   -
 مساعدة الطالب يف اعداد مشروع البحث و مسودته النهائية.   -
 التنسيق مع املؤطر يف املؤسسة حمل دراسة احلالة.   -

 
: الطالب هو املسؤول عن عمله ، و مهما تكن مسؤولية املشرف فيجب أن  الطالب دور

عن جناح أو فشل حبثه ، فاملذكرة تعكس روح  يفهم الطالب أنه املسؤول األول و الوحيد
 الطالب و علمه و اجتهاده ، و يتلخص دوره فيما يلي:  

 االتصال املستمر ابألستاذ املشرف.   -
االلتزام مبا يقوله املشرف و القيام مبا يكلفه به ، و تقدمي تفسري منطقي يف حالة  -

 تقصريه. 
 ا حبثه.  اعداد و تقدمي الواثئق املختلفة اليت يتطلبه -
 أن يتبع طريقة أو منهجا حمددا يف اعداد املذكرة.   -
أن يكون مسؤوال عن القيام ابملهام البحثية املطلوبة منه خالل الوقت الذي حيدده  -

 املشرف.  
 أن حيافظ على األمانة العلمية فيما خيص االقتباس من املصادر و املراجع.   -
 ج املقرتح أعاله.  أن حيرتم معايري اعداد املذكرة حسب النموذ  -
البد من التقيد بشروط االخراج و الكتابة و تفادي األخطاء املطبعية و التكرارات  -

 ألن هذا ينقص من قيمة البحث.  
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أن يكون ذا ذهن متفتح عند تعامله مع االقرتاحات و النصائح املقدمة له من قبل  -
 املشرف و جلنة املناقشة.  

 كتابة أطروحة الدكتوراه 
ظيفة معقدة تتطلب تنظيًما جيًدا وختطيطًا واتساقًا جيًدا ليكون الطالب  قادرًا على هيكلة وهي و 

 أفكاره بطريقة جتعلها مفهومة للقراء.
 اخلطوات البارزة املتبعة :

 -وضع عنوان االطروحة: 
جيب أن يكون عنوان الرسالة ، والذي يفضل أن يكون مع مدير أطروحة الطالب ، مرتبطًا 

املختار. جيب أن يكون صرحًيا بدرجة كافية لتشجيع القارئ على قراءة االستنتاجات ،  ابلتخصص
 واالهتمام ابمللخص ، وقراءة حمتوى األطروحة ابلكامل يف النهاية.

 -وضع خطة األطروحة: 
غالًبا ما يكون اهليكل املرجعي الذي يساعد على تطوير خطة األطروحة هو هيكل املقالة العلمية 

كون من عنوان ومقدمة وعرض مفصل و نتائج مث مناقشة ، ابإلضافة إىل اخلامتة و امللخص اليت تت
 واملراجع. "

 -وضع مقدمة لألطروحة:
جيب أن تقود مقدمة األطروحة القارئ إىل اكتشاف املوضوع ، وخاصة األسباب اليت دفعت 

املشكلة  او اإلشكالية يف  طالب الدكتوراه إىل االهتمام مبوضوعه. جيب أن تسلط الضوء أيًضا على
 شكل أسئلة ، و فرضيات البداية ، واختيار الطريقة ، ابإلضافة إىل نظرة عامة على االستنتاج

 -وضع املنهجية املناسبة:
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ليكون الطالب قادرًا على إهناء أطروحته ، من الضروري أن يكون لديه شعور ابلتنظيم ، ألن كتابة 
 ( IMRAD) "انظرن العمل أبكمله.  "األطروحة ليست سوى جزء واحد م

من األفضل وضع جدول زمين لتحديد املهام املهمة مثل مراجعة األدبيات ومجع البياانت وما إىل  
 ذلك.

 -وضع ملخص االطروحة:
عند وضعه يف بداية املستند ، يتيح ملخص األطروحة للقارئ أتطري املوضوع واكتشاف الطريقة 

  250فهو يسمح للقارئ بتقدير احملتوى ، ال يتجاوز بشكل عام  ومعرفة أساسيات العمل البحثي.
 كلمة ، ويعرض بلغتني ) مثال العربية واإلجنليزية(.

 -صياغة ببليوغرافيا األطروحة:
تعترب ببليوغرافيا األطروحة ، أساس مراجعة األدبيات ، جزءًا من املهام السابقة لكتابة األطروحة ، 

كون من قائمة منهجية جلميع األعمال والكتب واملنشورات اليت هبدف حتديد سياق املوضوع. يت
 متت الرجوع إليها يف سياق كتابة األطروحة.
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 أخالقيات البحث العلمي
التزام الباحثني والطالب ابألخالقيات البحثية هو أمر أساسي ، ألن االخالل هبذه األخالقيات 

 سيكون له نتائج سلبية للغاية على األحباث العلمية عموماً وعلى الباحث العلمي بشكل خاص.
اف   ا ى التمك  مجمي  اثمثل واثمباف  فأخالقيات البحث العلمي هي من انواع علم األخالق اهل

 األخالقية، م  جتنب الغش أو االنتحال أو التزوير للمعلومات وكل ما يكيء للعمل العلمي البحثي. 
يكتلزم بناء األحباث العلمية عالية اجلوفة الثقة ابثمضمون البحثي وابلنتائج اليت توصل اليها، وهذا 

أخالقيات البحث العلمي م  الصفات الواجب التحلي هبا من  حيتاج ا ى االلتزام الكامل مجمي  
طر  الباحث، مما يوصلنا ا ى فراسات علمية مهمة، تلعب فور كبري يف نشر البياانت واثمعلومات 

 والنتائج اثموثوقة و الدقيقة، اليت هلا أتثري كبري على تطور العلوم واجملتمعات.
 لمي  وال يكعنا اال ان نعاجل أمهها.اخالقيات البحث العهي ومتشعبة  متعدفة 

 :1أبرز أخالقيات البحث العلمي  1   
تعتمد أخالقيات البحث العلمي على األسس اليت يفرتض أن يتحلى هبا البحث العلمي، بداية من 
مرحلة اختيار موضوع البحث مرورًا خبطوات اإلعداف للدراسة، وصوال ا ى مرحلة تنفيذ و تدوين 

 رسالة العلمية. أما عن أبرز أخالقيات البحث العلمي فهي: البحث أو ال

 أ. األمانة والصدق والنزاهة:
العمل البحثي أمانة يف عنق من يقوم به، فقد كان علماء اثمكلمني يف كل علومهم، سواء كان علًما 

حىت ولو كان شرعيًّا أو حياتيًّا حريصني على حتري الدقة واألمانة العلمية فيما ينقلونه عن غريهم، 
النقل عن جمهولني، وكان ذل  واضًحا يف كل كتبهم وتصانيفهم. من هذا مثالً ما قام به ابن األثري يف 

 مقدمة كتابه )الكامل(. 
                                                             

1
 جامعة حسيبة بن بوعلي.،  ،أخالقيات البحث العلمي وإشكاليات األمانة العلمية،ين بخولة . بن الد

 /https://jilrc.com الموجود في موقع: 55ص  2017/07/11كتاب أعمال ملتقى األمانة العلمية، المنعقد بالجزائر العاصمة يوم      

 

     



امس  الدرس الخ 

 

124 

 

فاألمانة العلمية هي أن ال يقوم الباحث بنكخ ما قاله األخرون فون  إعطاء كل ذي حق ،حيث 
لومة عرضها يف فراسته، كما يفرتض أن تنشر يفرتض أن يشري الباحث العلمي ا ى مصدر أي مع

النتائج الواقعية اليت وصلت اليها الدراسة العلمية، فال يغرير أو يزور أي شيء من النتائج متأثرًا مبيوله 
 أو آرائه أو أبي أمر آخر.

كما يفرتض أن ال خيتلق الباحث العلمي أية معلومات ال وجوف هلا، وأن يض  استنتاجات غري واقعية 
لنتائج البحث العلمي، والباحث العلمي جيب أن يبتعد عن أي حماولة لالحتيال أو التضليل يف 

 فراسته العلمية.

ومن صور عدم األمانة العلمية : الكطو على حبوث الغري ونتائجها فون أية إشارة إليها، ومن ذل   
لى غري معناها الواضح من عبارهتا، أيضاً عدم التدقيق يف فهم آراء الغري، والتكرع يف أتويلها ومحلها ع

 بغية تعريضها للنقد أو اهلجوم على غري ما تكتحقه.   

 ب.  العمل البحثي الدقيق واملنظم:  
عل الباحث العلمي أثناء عمله البحثي أن يتجنب العشوائية أو التكرع أو ارتكاب األخطاء  

 يم، وأن يتأكد من معلومات ونتائج حبثه.الكبرية، بل يفرتض أن يقوم بعمله بكل عناية وهدوء وتنظ

وهنا من اثمفيد أن نشري إ ى أن الباحث خالل مراحل عمله البحثي، عليه أن يقوم أثناء االعداف 
للبحث بكتابة اثمعلومات والبياانت وكل ما يرتبط ابلبحث عل أوراق أو كراس خارجي، فهذا سيكون 

 ه، ويف وصول الدراسة العلمية ا ى النتائج الدقيقة.له فور كبري يف تنظيم البحث وتكهيل العمل في

 . احلياد واملوضوعية : ج
ال ميكن الوصول ا ى حبث علمي أكافميي عايل اجلوفة إال م  التزام الباحث العلمي ابحلياف 
واثموضوعية، واالبتعاف عن ميوله وآرائه الشخصية وابخلصوص يف مرحلة مناقشة الدراسة وعرض 
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كننا اعتبار هذه الشرو  من اهم أخالقيات البحث العلمي والصفات اليت جيب أن نتائجها، حيث مي
 يتحلى هبا الباحث.

  احرتام جمهودات اآلخرين وملكياهتم الفكرية: .د 
على الباحث العلمي أن ال ينتحل صفة أي شخص، وأن ال يقتبس معلوماته أو بياانته ويقدمه كعمل 

لمية ويعترب سرقة أفبية، وابلتايل يكتوجب عل الباحث العلمي أن شخصي له، فهذا خيل ابألمانة الع
 يوثق كافة اثمعلومات واالقتباسات واالستشهافات اليت ينقلها يف فراسته العلمية.

 ه.  التعامل األخالقي مع عينة الدراسة:
بة،  لكن ألفراف عينة الدراسة فور أساسي يف جناح الدراسة العلمية ووصوهلا ا ى النتائج اثمطلو 

أخالقيات البحث العلمي والصفات اليت جيب أن يتحلى هبا الباحث حتتاج االلتزام ابلعديد من 
 االمور عند التعامل م  أفراف هذه العينة.

رية اثمعلومات اليت يعطيها أفراف عينة فعلى سبيل اثمثال جيب يف بعض احلاالت احلفاظ على س
الدراسة، كأن تكون اثمعلومات مرتبطة أبمور شخصية و مبرض أو غريها من اثمعلومات اليت ال يرغب 
اثمبحوث يف معرفة اآلخرين هلا، واليت يكون قد منحها للباحث العلمي لثقته به ومعرفته أبمهية البحث 

 العلمي.

لعلمي م  عينة الدراسة ابحرتام وصدق وأن حيرتم رغباهتم، فإذا كما يفرتض أن يتعامل الباحث ا
 رغب اثمبحوث عدم اثمشاركة يف الدراسة العلمية أو االنكحاب منها فيفرتض عدم الضغط عليه.

ويف حال وجوف أي خطر عليهم جيب أن يصارحهم بذل  وشرح نوعية اثمخاطر، وأن أيخذ منهم 
 ه احلالة.موافقة خطية للمشاركة يف البحث هبذ
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 و.  النشر العلمي املسؤول: 
جيب على الباحث العلمي أن يعمل على النهوض بعملية البحث العلمي، وذل  من خالل حماولة 
نشر الدراسة العلمية اثمفيدة األصيلة اليت تثري اجملتم  والتخصص العلمي الذي تنتمي اليه، وعليه أن 

 العلمية احملكمة اثموثوقة واثمعتمدة ذات االنتشار الواس . خيتار اثمكان اثمناسب للنشر كإحدى اجملالت

 ز. الشرعية وااللتزام ابلقوانني واألعراف :  
على الباحث العلمي أن خيتار اثمواضي  واثمشكالت البحثية اليت تكون شرعية، فال ختالف األعرا  

 لكماوية.أو القوانني اجملتمعية، وأن ال تكون متعارضة م  الشرائ  واألفاين ا

 السلوكيات املنافية ألخالقيات البحث العلمي:-2
أنر اثممارسات والكلوكيات اثمنافية ألخالقيات البحث العلمي منتشرة بكثرة يف مؤسكاتنا اجلامعية،  

ا  إالر أن من بني كل هذه اثمخالفات تعد  الكرقة العلمية األكثر سوءا واألشد ضرراً؛ ذل  أّنر
 الظواهر الكلبية اليت هتدف مكتقبل البحث العلميأصبحت من بني أكثر 

 :السرقة العلمية 
الكرقة العلمية من اثمشاكل األخالقية اثمعقدة يف البيئة اجلامعية. وميكن تعريف الكرقة العلمية، بشكل 
مبكط، يف احمليط اجلامعي، على أّنا حتدث عندما يقوم الكاتب متعمداً ابستخدام كلمات أو أفكار 

ات   شخص آخر فون تعريف أو ذكر هذا الشخص أو مصدر هذه الكلمات أو أو معلوم
اثمعلومات، انسبها إ ى نفكه وقد جاء يف التعريف الذي قدمته وكالة اجلامعة للدراسات العليا 

ا ” والبحث العلمي مجامعة اثمل  سعوف، حبيث ذكرت أنر  الكرقة العلمية يف أبكط معانيها أبّنر
ه ألفكار وأعمال اآلخرين بقصد أو من غري قصد وهذا التعريف. وحتدث استخدام غري معرت  ب

الكرقة العلمية بشكل مبكط يف احمليط اجلامعي، عندما يقوم الكاتب متعمدا ابستخدام كلمات أو 
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أفكار أو معلومات )ليكت عامة( خاصة اثمتعلقة بشخص آخر فون تعر  أو ذكر هذا الشخص أو 
ومات، وقد نكبها إ ى نفكه ،  سواء مت ذل  ورقيًا أو إلكرتونيًا  ومن مصدر هذه األفكار أو اثمعل

 أكثر أسباب اللُّجوء للكرقة العلمية: 

 قصر الوقت 
 أتجيل إجناز اثمهام إ ى أن حيل اثموعد النهائي لتكليم البحث،

 صعوبة البحث اثمطلوب
 غياب الوازع الديين 
 العجز والتكاسل العلمي 

 لبية منها:ولكل هذه األسباب آاثر س
تقضي على ملكة البحث العلمي النزيه وجتعل الباحث ال يبايل من أين أتى ابثمعلومة ، وال -  

 مصدرها .    
تنشئ عقليات هشة علميا، متهرئة فكراي ، ويكون نتاجها أن تكون األمة فراغا من كل عقلية -

 حبثية. 
 تقتل موهبة اإلبداع والتنافس.-

نر تلقني أمجدايت البحث العلمي األكافميي الصحيح يبقى الكبيل األول وعليه فإنره ميكن القول أ
 للوقاية من عمليات الكرقة العلمية واالنتحال يف األوسا  األكافميية حىت ولو كانت غري مقصوفة.

 للتخفيف من اثمخالفات اثمرتكبة يف البحث العلمي ميكن الرتكيز  على ما يلي: 
 حقوق الباحث العلمي، وتقاضي اثمعتدين على حقوقهم الفكرية.أتسيس مؤسكة وطنية تتاب  -  

إنشاء جلنة ألخالقيات البحث العلمي يف اثمؤسكات األكافميية والبحثية لوض  ضوابط -        
 للعمل البحثي والنشر العلمي.

حث إعداف فليل ألخالقيات البحث العلمي يف احلقول اثمعرفية اثمتعدفة، يبني مسات أخالقيات الب-
 العلمي يف كل ختصص.



امس  الدرس الخ 

 

128 

 

تبين اسرتاتيجيات وبرامج من شأّنا توعية مجهور الطلبة مباهية األمانة العلمية وخطورة -          
 االنتهاكات اثمرتتبة عليها. ويتم ذل  من خالل تنظيم حماضرات عامة وتوزي  نشرات توعية.

وخباصة الرسائل والبحوث  عدم تكاهل أساتذة اجلامعات م  أية حاالت انتهاك حلق اثمؤلف،-
 اجلامعية.
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 دور العنصر البشري يف البحث العلمي
والنابض ملختلف مراحل البحث العلمي و يف شىت جماالت املعرفة  ميثل العنصر البشري القلب احملرك 

اإلنسانية .ذلك ان الفرد يف احلقيقة هو الذي يقوم بتخطيط وتنظيم وتنفيد وتوجيه خمتلف مراحل 
تائج اليت جيب ترمجتها ووضعها بصورة علمية و منطقية أمام متخذ البحث العلمي  وصوال إىل الن

 لدا جيب ان تتوفر عند الباحث الناجح صفات معينة. القرار.
 الصفات اليت ينبغي توفرها يف الباحث الناجح:

 :1وامهها ما يلي
 حب العلم و االطالع: .1

 .مها القوة الدافعة الستمرار البحث و الدراسة للكشف عن غري معلوم
 صفاء الذهن: .2

و هي خاصية تؤدي إىل قوة املالحظة . و صدق التصور . و التحرر من التحيز الشعوري 
emotional bias." 

 الصرب و املثابرة: .3
و  و مها ضروراين لكي ال يتوقف الباحث عن البحث إذا ما اعرتضته بعض املشاكل و هي كثرية

ة من الباحث أو قد تطول عما  كان يتوقعه يف هناك العديد من األحباث اليت قد تستغرق فرتة طويل
البداية نظرا لتدخل بعض املتغريات العرضية و ابلتايل فان على الباحث ان يكون صبورا و لديه القدرة 

 على التحمل.
                                                             

لعلمية، أصول البحث العلمي، الجزء األول: "المنهج العلمي و أساليب كتابة البحوث و الرسائل ا عبد المنعم حسن،أحمد  1

 .37-36، ص 1996جامعة القاهرة، المكتبة األكاديمية 
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 األمانة العلمية: .4
و هي ضرورة حتمية يف البحث العلمي، و ختتلف األمانة العلمية عن التحيز الالشعوري، فاألمانة 

اما  علمية تستقر يف الضمري احلي و اخللق املستقيم و فيها إحساس واع ابلنزاهة و ممارسة للمسؤولية،ال
إىل حد   –التحيز الالشعوري فانه يسكن يف االوعية و يتأثر بطبيعة اإلنسان و ميكن التغلب عليه 

 ابالختيار الدقيق لطرق القياس . -كبري
 intuitionاحلدس  .5

هو عملية نشأة األفكار يف الذهن و قد يكون اخليال هو السبيل إىل خلق تلك األفكار و لكن 
دومنا أسباب –اليت ميكن أن تسهم يف حل مشكلة ما -احلدس مبعناه الدقيق هو ورود طارئ لألفكار 

ء واضحة لذلك . أتيت تلك األفكار غالبا كوميض خيطر على ذهن الفرد سواء أكان يف وضع اسرتخا
أم يف أثناء حماولة تدبر األمر أو حىت حينما يكون اإلنسان بني اليقظة و النوم و هي ظاهرة مألوفة 

 لدى العلماء.
و ينبغي تسجيل األفكار الطارئة بسرعة ألهنا غالبا ما تبعد عن الذهن بنفس السرعة اليت تطرأ هبا 

ليست وسيلة من وسائل االثباث  عليه. و يتعني بعد ذلك وضع تلك األفكار موضع االختبار ألهنا
 . 2العلمي فقد تكون صحيحة أو غري ذلك

 imaginationاخليال  .6
تؤدي ممارسة اخليال إىل رحابة التفكري وسعة األفق و قد أدى ذلك بكثري من العلماء إىل اكتشافات 

 هامة حيث اوصلتهم إىل أفاق جديدة من العلم مل يطرق ابهبا احد من قبلهم .
 ان اخليال جيب أن يكون مرشدا للبحث العلمي و مصاحبا له . و يري البعض

                                                             
 أصول البحث العلمي، نفس المرجع السابق، نفس الصفحات.2
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و مع ذلك فهناك من العلماء من يرى أن التفكري لكي يكون خالقا ينبغي أن يكون متعمدا و 
منضما مع استمرار تقليب املوضوع يف الذهن و التأمل فيه و عدم قبول أية فكرة دون أسباب كافية 

 اهلا .و ال شك أن لكل طريقة تفكري جم
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 كيفية إعداد الباحث
 :1إن أهم ما يلزم الباحث تعلمه و التدرب عليه ما يلي

 القراءة الواعية: -1
على الباحث أن يكون قارائ من الطراز األول فعلية أن ال يقرا يف جمال اهتمامه فحسب و إمنا يف 

جماالت اهتمامه البحثية و ما  اجملاالت املرتبطة هبا و يف جمال العلوم األساسية اليت تقوم عليها كل
يرتبط هبا و عليه أن يكون واعيا ملا يقرا و متصفحا له و أن يكون قادرا على الربط بني ما يقراه من 

 مصادر خمتلفة و قادرا على اكتشاف أوجه النقص فيها و أوجه االختالف فيما بينها .

القائل ابن كثرة القراءة يف موضوع معني إن التقدم السريع يف مجيع العلوم أصبح ال حيتمل طرف الرأي 
جتعل العقل أسريا لألفكار السائدة فال ميكنه اخلروج من دائرة التفكري السائد و من مث ال ميكن 
للباحث إضافة أفكار جديدة غري منطية ميكن أن تسهم بشكل فعال يف دفع مسرية التقدم  يف هذا 

 .2احلقل

اخلربة و العلماء البارزين إضافة كثري من االكتشافات اهلامة لقد مضى العصر الذي كان إبمكان ذوي 
لعدد متنوع من العلوم يف أن واحد و على الباحث اآلن أن يكون متعمقا يف موضوع دراساته و ذا 
خلفية علمية عريضة فيما يتصل هبا من علوم مبا يف ذلك العلوم األساسية و لكن نظرا للكثرة اهلائلة 

يوميا من حبوث و مقاالت علمية و كتب تعد ابآلالف فان اإلملام هبا مجيعا يعد أمرا  ملا خترجه املطابع 
مستحيال كما أن الباحث الذي حياول اإلملام أبكرب عدد من البحوث املنشورة يف جمال ختصصه لن 

 يتوفر لديه وقت إلضافة أي جديد يف هذا اجملال.
                                                             

أصول البحث العلمي، الجزء األول: "المنهج العلمي و أساليب كتابة البحوث و الرسائل العلمية، المرجع السابق، ص 1

37-40. 

 أصول البحث العلمي، نفس المرجع السابق، نفس الصفحات.2
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نب الباحث لكي يتحقق التوازن املطلوب و لعله لذا ، فان األمر حيتاج إىل تنظيم و ختطيط من جا
قراءة عدد من الدورايت العلمية املتميزة يف جمال  –بصورة منتظمة و مستمرة –من املفيد أن ميارس

من خالل شبكات -يف الدورايت األخرى–ختصصه على ان يلم أبهم ما ينشر يف هذا اجملال 
  abstracting journalsستللصات العلمية املعلومات اليت توفرها املكتبات و من دورايت امل

 املتلصصة .

يف   reviewing periodicalsكذلك تفيد املراجعة الدورية لعدد حمدود من الدورايت العلمية 
 أمرين  مها .

 اإلملام بدراسات أجريت يف جمال ختصص الباحث و مل تسبق له اإلحاطة هبا. -أ 
ملرتبطة مبجال اهتمام الباحث و اإلملام ابلدراسات اليت جتري يف اجملاالت ا -ب 

 3التعرف على اجتاهاهتا السائدة و مدى التقدم فيها
فانه يلزم  -و اجملاالت املرتبطة هبا –أما العلوم األساسية اليت تعتمد عليها جماالت اهتمام الباحث 

وقته لقراءة عدد حمدود من الكتب اهلامة يف  جانبا من –من حني ألخر  –على هدا األخري ختصيص
 تلك العلوم .هذا إىل جانب ما يتعني قراءته من كتب حديثة يف جمال ختصصه .

و ان قصر قراءات الباحث على املوضوعات املتعلقة ببحثه فقط جيعل معلوماته تنحصر و يضيق افقه 
ال ختصصه دلك الن تقدم العلوم تدرجييا إىل أن يصبح غري قادرا على جمرد فهم ما يقرأه يف جم

 يتواكب مع التقدم يف العلوم األخرى املرتبطة هبا .

                                                             
 أصول البحث العلمي، نفس المرجع السابق، نفس الصفحات.3
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 اإلملام بقواعد العلم -2
ينبغي أن تكون للباحث قاعدة علمية متينة يعتمد عليها يف دراساته و أحباثه اخلاصة و هي القاعدة 

 اليت تنمى دائما ابلقراءة الواعية و املستمرة .

 اإلملام ابللغة -3
اللغة هي الوسيلة اليت يتم عن طريقها توصيل املعلومات و األفكار من ذهن آلخر، و ال يتحقق  إن

ذلك "التوصيل" بطريقة علمية سليمة إال عند اإلملام التام بقواعد اللغة املستلدمة و ابلرغم أن 
علمية ابللغة األم التعامل ابللغة األم يكون أسهل من التعامل ابللغات األخرى إال أن إتقان الكتابة ال

يف إتقان تلك اللغة  و ممارسة الكتابة العلمية هبا أبسلوب  –من جانب الباحث  –يتطلب جهدا 
 سلس رصني .

وال بد للباحث  من ان يكون ملما  إبحدى اللغات األجنبية ليمكنه استيعاب ما يقراه منها و 
 به من أراء .و تعد االلجليزية يف ليمكنه التعامل هبا بصورة مشرفة فيما ينشره من حبوث أو يديل

 عصران احلاضر هي لغة العلم األوىل من حيث عدد و أنواع املقاالت العلمية اليت تنشر هبا.

وعلى الباحث ممارسة التنقيب الدائم عن العالقات و الظواهر و املسببات يف كل ما يقراه أو يسمعه 
ألمور و تدبرها و تنمية الفضول العلمي و ابقاء أو يكتبه أو يشاهده الدي يتم ابلتدرب على تقليب ا

روح املناقشة سواء على مستوى الشلصي أم خالل اللقاءات العلمية مع مداومة حضور تلك 
 4اللقاءات و إثرائها إبلقاء البحوث أو املناقشات العلمية البناءة.

 5حث العلمي ....وعليه التمرن على جتنب األخطاء و االستلدام السليم لإلحصاء يف خدمة الب
                                                             

 فس المرجع السابق، نفس الصفحات.أصول البحث العلمي، ن4

 أصول البحث العلمي، المرجع السابق، نفس الصفحات.5
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 رموز و مصطلحات و خمتصرات علمية
هناك رموز و مصطلحات حمددة تستعمل يف البحث العلمي و توضع يف اهلامش و هلا شكالن . يف 

 . 1اللغة العربية " و يف اللغة االجنليزية مها اآلتيان

 رموز و مصطلحات يف اللغة العربية (4ج )

 املصطلح املختصر املصطلح املختصر
 جملد مج سطر س
 اتريخ الوفاة ت صفحة ص

 قبل امليالد ق.م صفحتان متتاليتان ص"ص
 ميالدي م الصفحة نفسها ص.ن

 هجري ه من الصفحة رقم....إىل الصفحة رقم ... ص-ص
 ترمجة تر جزء ج

 حتقيق حتق املرجع السابق م.س
 خمطوطة مخ املرجع السابق نفسه م.س.ن

 الفصل ف طبعة ط
 فهارس فها ةدون الطبع د.ط
ها  عبد هللا العسكري،   مطبعة مط

كتاب منهجية البحث 
العلمي يف العلوم 

 .2004اإلنسانية 

 هامش

                                                             
 .2004وم اإلنسانية عبد هللا العسكري، منهجية البحث العلمي في العل   1



امن    الدرس الث 

 

136 

 

 هامش الصفحة ه.ص دون انشر د.ن
 إىل أخره اخل دون اتريخ النشر د.ت.ن
 دكتور د. دون مكان النشر د.م.ن

  2004ة عبد هللا العسكري، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنساني  

 .2الرموز يف اللغة االجنليزية و ترمجتها يف اللغة العربية
 املختصرات االجنليزية -1

امتازت اللغات االوروبية و االجنليزية خاصة بكثرة املختصرات  فالكثري منها  ال يتداول إال يف 
حاالت علمية خاصة  علما أن بعضها ماخودة من   مصطلحات التينية و قد يستفيد منها 

 حثون يف اجملاالت األدبية و العلمية و الرتاثية إذا ما استعانوا مبراجع أجنبية .البا

 املختصرات االجنليزية (5ج)

املختصر يف اللغة  املصطلح يف اللغة األجنبية املصطلح يف اللغة العربية
 األجنبية

 Without place.year.or name s.l.a.n من دون ذكر املكان أو السنة

 Anon  ؤلف اجملهول (جمهول) امل

 article Art مقال

 paragraph Par فقرة

 CF  قارن أو راجع

 edition ED الطبعة ط

                                                             
 .2004 نسانيةكتاب منهجية البحث العلمي في العلوم اإل عبد هللا العسكري، 2
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 revision REV حمقق/حتقيق

و آخرون )أي مؤلف آخرون إىل 
جانب اسم املؤلف املذكور يف 

 املرجع (

 ET.AL 

 .F  الصفحة التالية

 .Ff  الصفحات التالية

 .FOL  ورقة )من خمطوط(

 .Ibid ium IBID املرجع أو املصدر السابق

 LOCO CITATO(im the place ) LOC.CI نفس املكان املشار إليه سابقا

 .MANUSCRIPT MS خمطوط

 .NO DATE N.D بدون اتريخ النشر

 .NO PLACE N.P بدون مكان النشر

 Oper citato Op.cit املصدر السابق

 .Nota bene n.b ملحوظة

هنا و هناك )أي يف أمكنة أخرى 
 من نفس املصدر (

 Passin. 

 .Seq  الصفحة اليت بعدها

 .Srqq  الصفحات اليت بعدها

هكذا )أي هكذا وجدته يف -كذا
 النص و هو ليس من عندي (

 Sic. 

 .translation Tr ترمجة-مرتجم

 .Page p صفحة

 .Page’s pp صفحات
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 .Volume v جزء

 .volume Vol جملد

 .Befor christ b.c قبل امليالد

 .After christ a.c بعد امليالد

 .Islamic calendar a.h هجري

 .etcetera Etc اخل )إىل أخره(

 .Bost meridian p.m بعد الظهر

 .Publishes Pub انشر

 .No press Pr مطبعة

 .Joint-author n.p دون الناشر

 .Published by m.pr ال مطبعة

 .Reported by j.au ركمشا

 .Volume Pub نشر من قبل

 .volumes Rept حرر من قبل. نقل عن

 .Vol  جملد

 volumes Vols جملدات
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 خامتة :

ظمة، واستخدام أدوات يتم التوصل إىل احلقائق عن طريق البحث وفق مناهج علمية هادفة ودقيقة ومن
ووسائل حبثية، فالبحث العلمي هو وسيلة لالستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق، الذي يقوم بـه 

الباحث، بغرض اكتشاف معلومات أو عالقات جديدة، ابإلضافة إلـى تطوير أو تصحيح أو التحقق  
م الدقيق، خطوات املنهج يف هذا الفحص واالستعال من املعلومات املوجودة فعال، على أن يتبـع

العلمي فهو حيتوي على أسس و مقومات و له عدة خصائص و يرتكز على مراحل ال ميكن التفريط 
على الرغم من أمهية البحث العلمي و ما يوفره للمؤسسات اخلاصة و العامة و  البيئة من و  فيها.

ه مل يلق العناية الكافية يف الدول حلول ملختلف املشكالت و رفاهية ألفراد اجملتمع إال أن اإلهتمام ب
و قد  النامية ، حيث اهنا ما زالت  تلجأ إىل حلول أو إجراءات مبنية على أسس غري مدروسة علميا.

 يرجع السبب يف ذلك إىل عدم إقتناعها الكامل بفوائد البحث العلمي و منافعه املتنوعة.
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