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 مناىج البحث العممي                                                                   
 

أصبح سمة كاضحة لمتقدـ ك التطكر ك االزدىار عمى مستكل أل مؤسسة أك  مإف البحث العمـ
دكلة مف دكؿ العالـ المختمفة ك ىذه حقيقة أصبحت مممكسة فبقدر ما يزداد عدد الباحثيف 

المؤىميف ك الناجحيف ك بقدر ما يعنى بمراكز البحكث كيقدـ ليا مف إسناد مادل ك معنكل بقدر 
تطكر المجتمع ك الدكلة ك نمك إمكاناتيـ فى جميع المجاالت التى ما ينعكس ذلؾ عمى تقدـ ك 

مف اجؿ تطكير مكسسات الدكلة كافة كالكصكؿ الى اعمى المستكيات  يشمميا البحث ك التطكير
مف التطكر العممي الذم تتمتع بو الدكؿ المتقدمة في ىذا العصر كمف ىنا البد مف الكقكؼ 

يع تطكير بحكثنا نحك خدمة المجتمع كايجاد افضؿ كالتعرؼ عمى مناىج البحث لكي نستط
.الحمكؿ لممشكبلت التي مف الممكف معالجتيا   

 
:العمـ كالبحث العممي _ 1  
 

يبدك بصفة عامة إف اإلنساف منذ نشأتو قد أحاطت بو المشكبلت ينبغي عميو اف يكاجييا 
شأنيا شأف الحياة نفسيا كىذه المشكبلت متعددة كمتنكعة . كيعمؿ عمى إيجاد حمكؿ مناسبة ليا 

اذ يندر اف يمضي يـك دكف اف يقـك فيو بالبحث كالتساؤؿ ازاء جانب مف جكانب بيئتو بغية  
الحصكؿ عمى المعرفة التي تجيب عف تساؤالتو كتساعده عمى حؿ المشكبلت كالتغمب عمى 

عمى  الصعكبات التي تكجيو في حياتو، كاستخدـ اإلنساف مصادر متعددة في سبيؿ الحصكؿ
ىذه المعرفة في سياؽ تطكره كتفكيره كالمراحؿ التي مر بيا البحث عف الحقيقة منيا المحاكلة 

الخ ثـ كاف اكتشافو ...كالخطأ كالخبرة الشخصية كالسمطة كأىؿ الخبرة كالعرؼ كالتقاليد كالتأمؿ 
ط كيستخدـ كاستخدامو لممنيج العممي في التفكير كالبحث الذم يجمع بيف االستقراء كاالستنبا

أساليب المبلحظة الدقيقة لمكقائع المممكسة كفرض الفركض كالتجربة لمكصكؿ الى المعرفة 
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  . كالتحقؽ مف صحتيا
لقد استطاع اإلنساف عف طريؽ المصادر المختمفة التي سبقت استخداـ المنيج العممي اف 

مف تساؤالتو يحصؿ عمى إجابات كتفسيرات كمعرفة معينة ساعدتو عمى االجابة عمى كثير 
كعمى تحقيؽ فيـ معيف لؤلشياء كاألحداث كالظكاىر المختمفة في البيئة مف حكلو كعمى زيادة 

قدرتو عمى التحكـ في البيئة كتحسيف حياتو كتأمينيا ككثيرا ما بدت لو ىذه اإلجابات كالتفسيرات 
كمع ذلؾ فاف  .مقنعة كتقبميا دكف اف يناقش صحتيا اك حتى يتساءؿ عف كيفية التكصؿ الييا 

معظميا اليـك في ضكء معايير الحقيقة التي كشفت عنيا اساليب التفكير كالبحث العممي بعيدة 
عف الحقيقة كقاصرة عف إعطاء اإلجابات اك التفسيرات الصحيحة كبالتالي فيي معرفة قديمة ال 

البحث عف لكف االنساف طكاؿ ىذه العصكر لـ يتكقؼ عف التفكير كالتأمؿ ك. يكثؽ في صحتيا 
معرفة عمى درجة اكبر مف الصحة كالكثكؽ بيا كدفعو ىذا الى استمرار محاكالتو الفكرية 

كتطكير التفكير كمناىج البحث ككسائمو كأدكاتو الى ماىي عميو مف نكعية في كقتنا الحاضر ، 
عمما اف ىذه المراحؿ التي مر بيا اإلنساف لـ تكف منفصمة الكاحدة عف االخرل فقد تضمنت 
أساليب مازاؿ البحث في عصرنا الحاضر يستخدميا فالخبرة الشخصية ككفايتيا كاالستنباط 

كاالستقراء ليا فكائد في حؿ المشكبلت كفي حدكد معينة كقد يستخدـ الباحث التأمؿ كالمناقشة 
كما انو اليمكف االستغناء عف . في تفسير كتكضيح النتائج التي تظير ىا تجربة عممية معينة 

اـ القيمية في تفسير الحقائؽ التي يكشؼ عنيا البحث العممي الف ىذه الحقائؽ مف األحؾ
الناحية العممية اك التطبيقية تككف محدكدة القيمة كالفائدة مالـ تستخدـ في حؿ المشكبلت التي 

يكاجييا االنساف في حياتو كيتطمب مف جانب الباحث اف يختار لبحثو مجمكعة مف القيـ 
يقيـ عمى اساسيا الحقائؽ التي يسفر عنيا البحث كيصدر حكمو عف مدل كالمعايير لكي 
  فائدتيا العممية

كيمكف لمنجزات الجنس البشرم في مختمؼ المجاالت اف تعطي فكرة عف التقدـ العممي الذم 
كصؿ اليو االنساف كلكف تحديد مفيـك العمـ بكممات مكجزة ليس أمران يسيران اذ يمكف النظر الى 

عمـ مف خبلؿ طبيعة العمؿ الذم يقـك بو العالـ في مختبره كأدكات تجاربو المعقدة أك مفيـك اؿ
مف صفات ىذا العالـ الفكرية كقدراتو االبداعية أك مف خبلؿ التطبيقات التقنية كمظاىر التقدـ 
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الصناعي التي تتخذ مف مبادئ العمـ كنظرياتو اساسان ليا كىي بالطبع نظرات ضيقة تحد كتعيؽ 
ـ الصحيح لمعمـ كلمتفكير العممي بشكؿ عاـ كيمكف تعريؼ العمـ بانو نشاط ييدؼ الى زيادة الفو

قدرة االنساف لمسيطرة عمى الطبيعة فقد كجد االنساف في بيئة يكتنفيا الغمكض كتكثر فييا 
التساؤالت فاخذ يبحث عف تفسير لما يحيط بو مف ظكاىر كغمكض كتكصؿ الى الكثير مف 

ئؽ جعمتو قادرا عمى التحكـ في الطبيعة ،كبازدياد المعارفزادت قدرتو عمى فيـ المعارؼ كالحقا
  الظكاىر الطبيعية ،كمف ثـ قدرتو عمى ضبطيا كالتحكـ بيا

كتتعدد تعريفات البحث العممي كال يتفؽ الباحثكف عمى تعريؼ محدد كلعؿ ذلؾ يرجع الى تعدد 
) ذه التعريفات ما عرفو بعض الباحثيف بأنو اساليب البحث كعدـ التقيد في مفيـك العمـ كمف ق

جيد عممي منظـ ييدؼ الى اكتشاؼ الحقائؽ الجديدة كالتأكد مف صحتيا كتحميؿ العبلقات بيف 
بانو المحاكلة الناقدة لمتكصؿ الى حمكؿ لممشكبلت التي )كيعرفو فف داليف ( الحقائؽ المختمفة 

(تؤرؽ االنساف كتحيره   
 

* عرفةمراحؿ التكصؿ الى الـ  2_  
 

تشير الحضارات التي سادت عبر العصكر الى انجازات متطكرة كمتقدمة كالى اف االنساف كاف 
دائما راغبا كساعيا الى المعرفة ، فبعد اف االنساف البدائي يعزك كثير مف الحقائؽ كاالحداث 

عات كثيرة الغريبة الى السحر اك الى تأثير قكة خارقة لمطبيعة ، كمازاؿ ذلؾ يحدث االف مع قطا
مف الناس الذيف ال يعرفكف االسباب الطبيعية اك العممية اال اننا نجده االف يمح في التساؤؿ 

كيتعمـ طرائؽ مختمفة ،كتشير الكتب المقدسة الى جكانب كثيرة مف التفكير الذم يتطمب اكتساب 
المنيجية العممية الخبرة كالتجربة العممية كاالستدالؿ المنطقي ،كيتضمف القراف الكريـ المبادل 

في البحث كالتفكير كقد استمدىا العمماء المسممكف فدكنكا في مؤلفاتيـ كصفا دقيقا ليا كاعتمدكا 
 عمييا في بحكثيـ

كجدت تصنيفات كثيرة في ترتيب طرائؽ حصكؿ اإلنساف عمى المعرفة كبمراحؿ متتابعة 
 كسنكتفي بتصنيفيف منيا كىما كاآلتي
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:-ير اك طرائؽ الحصكؿ عمى المعرفة كاالتيتصنيؼ يقسـ مراحؿ التفؾ_1  
تميزت ىذه المرحمة باف االنساف قد نسب الغمكض كالحكادث الى :مرحمة المحاكلة كالخطأ_أ

بؿ االشياء النيا تحدث دكف الصدفة دكف اف يبحث عف العمؿ كاالسباب ،فكاف يؽ
،ككسيمتو ىي المحاكلة كالخطأاسباب  

اإلنساف الى رئيس القبيمة كالمشعكذيف كالسحرة اليجاد الحمكؿ كتميزت بمجكء :مرحمة السمطة_ب 
كالتفسيرات لمظكاىر كيقبؿ االنساف ما يقاؿ لو مف تفسيرات دكف مناقشة عمى اساس اف 

 اصحاب السمطة اليخطئكف
مرحمة التفكير القياسي كتميزت بانتقاؿ التفكير مف خبلؿ تقديـ حجج كبراىيف يفترض _ت 

في ضكئيا النتائج ،كىذا االسمكب يعتمد عمى مقدمات لغرض بناء النتائج صحتيا مبدئيا يبنى 
  كيبني صحة النتائج عمى صحة المقدمات

كتميزت بجمع الشكاىد كالعينات كاالنتقاؿ الى االستنتاج كقد  : مرحمة التفكير االستقرائي_ث
جديدة كىي مرحمة  برز دكر العمماء العرب كالمسمميف في ىذا المجاؿ مما قاد الى ظيكر مرحمة

 .التفكير االستقرائي التجريبي
كتميزت باستخداـ المنطؽ العممي كافتراض الفركض الثباتيا اك  :مرحمة التفكير العممي_ج

 رفضيا كمف ثـ استنتاج النتائج
 

اما التصنيؼ االخر فيتضمف المراحؿ االتية_2   
ا الى االركاح فكاف االنساف ينسب كتميزت بمحاكلة تفسير الظكاىر بارجاعو:المرحمة الخيالية _أ

  الى الظكاىر الطبيعية اركاحا كيعدىا محركة ليذه الظكاىر
كتميزت بمحاكلة تفسير الظكاىر بارجاعيا الى :المرحمة الدينية كتسمى بالمرحمة الميتافيزقية _ب

عمؿ كاسباب غيبية ،خارجة عف ارادتيا كادراكو كسيطرتو حتى في العصكر الكسطى حتى 
فرنسيس بيككف ظيكر   
المرحمة العممية كتميزت بالتفسيرات العممية لمظكاىر_ت . 

عمما اف ىذه المراحؿ ليست منفصمة الكاحدة عف االخرل تماـ االنفصاؿ ، ذلؾ الف ىذه 
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... المراحؿ كالطرائؽ يستخدميا كيستفيد منيا الباحث كالشخص العادم في كقتنا المعاصر 
لمعمكمات كلكف اعمى ىذه المراحؿ درجة ، كاكثرىا مكضكعية الكتساب المعارؼ كالكصكؿ الى ا

كسنتناكؿ مككناتيا االساسية في المكضكعات البلحقة... كدقو ىي الطريقة العممية    
 
 

  ماىية العمـ *:-

 
يمكف لمنجزات الجنس البشرم في مختمؼ المجاالت اف تعطي فكرة عف التقدـ العممي الذم 

تحديد مفيـك العمـ بكممات مكجزة ليس امران يسيران اذ يمكف النظر الى كصؿ اليو االنساف كلكف 
مفيـك العمـ مف خبلؿ طبيعة العمؿ الذم يقـك بو العالـ في مختبره كادكات تجاربو المعقدة اك 
مف خبلؿ صفات ىذا العالـ الفكرية كقدراتو االبداعية اك مف خبلؿ التطبيقات التقنية كمظاىر 

تي تتخذ مف مبادئ العمـ كنظرياتو اسان ليا كىي بالطبع نظرات ضيقو ، تحد التقدـ الصناعي اؿ
  كتعيؽ الفيـ الصحيح لمعمـ كلمتفكير العممي كلمبحث العممي بشكؿ عاـ

  كقد عرؼ العمـ تعريفات عدة منيا
المعرفة المنسقة كالمصنفة التي تـ التكصؿ الييا باتباع قكاعد ))كيعرفو بعض الباحثيف بانو 

(ىج العممي الصحيح مصاغة في قكانيف عامة لمظكاىر الفردية المتفرقةالمف   
(البحث عف الحقيقة المكضكعية المستمدة مف المبلحظة))في حيف عرفو اخركف بأنو   

 
  اىداؼ العمـ *:-

 
العمـ ظاىرة تراكمية اليمكف اف يعكد الفضؿ في تحصيمو لفرد معيف دكف غيره اك امة اك شعب 

يرىا ،اذ بدأ العمـ بمبادئ بسيطة منذ بدء الخميقة كاخذت ىذه الظاىرة تنمك اك حضارة دكف غ
كتتراكـ كتتزايد مع تقدـ الزمف كزيادة النمك السكاني الى اف كصمت الى ما ىي عميو في الكقت 

 الحاضر كما تتنبأ كتسعى الى معرفتو في المستقبؿ
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:-كقد حددفاف داليف اىداؼ العمـ بثبلث نقاط ىي   
يعد الفيـ اليدؼ االساس لمعمـ ،كالعمـ ييدؼ الى فيـ الظكاىر المختمفة : ـ كالتفسير الفو_1

كيجد لمظكاىر تفسيرات عممية ثابتة كالفيـ يعني فيو االسباب كالعكامؿ التي ادت الى حدكث 
الظاىرة كليس االكتفاء بكصفيا كتعداد صفاتيا كخصائصيا كالتعرؼ الى عبلقة الظاىرة 

ل التي ادت الى كقكعيا كاالخرل التي ستنتج عنيا مثؿ لماذا يتبخر الماء ؟لماذ بالظكاىر االخر
 تذكب قطعة الجميد

يعد الفيـ كالتفسير اليدؼ االكؿ لمعمـ الذم يساعد عمى التنبؤ كال يمكف التنبؤ اذا لـ : التنبؤ_2
كتنظـ  يتمكف االنساف مف فيـ كتفسير الظكاىر كمعرفة العبلقات كالقكانيف التي تحكميا

عبلقاتيا بغيرىا مف الظكاىر ،كيظؿ العمـ مبتكرا دكف التنبؤ بمستقبؿ ىذه الظكاىر ،كيقصد 
قدرة الباحث عمى استنتاج نتائج اخرل مرتبطة بيذا الفيـ لمظاىرة كقكانينيا بناءا عمى :بالتنبؤ 

ثؿ عممية معرفة الباحث السابقة بالظاىرة ،كالتنبؤات تختمؼ ،اذ ىي في الظكاىر الطبيعية ـ
الخسكؼ تعد دقيقة بينما تختمؼ عنيا في الظكاىر االجتماعية النيا ذات طابع تقريبي ،فالتنبؤ 
 .ىك تصكر لمنتائج التي يمكف اف تحدث اذا طبقت القكانيف التي اكتشفت عمى مكاقؼ جديدة

التحكـ  يعد الضبط كالتحكـ احد االىداؼ الميمة لمعمـ ،اذ ييدؼ العمـ الى: الضبط كالتحكـ _3
بالظكاىر المختمفة كالسيطرة عمييا ،محاكال التكصؿ الى اكتشاؼ ظكاىر اخرل مرغكب بيا 
 ،كبذلؾ يمكف السيطرة عمى ىذه العكامؿ بالتقميؿ مف اثارىا اك بزيادتيا كفؽ النتائج المطمكبة

 
                           :ىي مككنات مصطمح البحث العممى ككمما تقدـ نستطيع اف نعرؼ 

ك يأتى ( فبعث اهلل غرابان يبحث فى األرض) لغة الحفر ك التنقيب ك مف قكؿ اهلل تعالى : البحث
     بمعنى االجتياد ك بذؿ الجيد فى مكضكع ما ك جمع المسائؿ التى تتصؿ بو ك منو سميت

                  سكرة برءاه بالبحكث ألنيا بحثت عف المنافقيف ك كشفت ما يدكر فى قمكبيـ  
فيناؾ تعريفات كثيرة تدكر معظميا حكؿ ككنو كسيمة لبلستعبلـ ك : أما فى االصطبلح

االستقصاء المنظـ الذل يقـك بو الباحث بغرض اكتشاؼ معمكمات جديدة أك تطكير أك تصحيح 
أنو كسيمة لمدراسة يمكف بكاسطتيا : أك تحقيؽ معمكمات مكجكدة بالفعؿ كمف بيف ىذه التعريفات
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ل حؿ لمشكمة محددة ك ذلؾ عف طريؽ التقصى الشامؿ ك الدقيؽ لجميع الشكاىد ك الكصكؿ إؿ
   ، سعد الديف صالح.) األدلة التى يمكف التحقؽ منيا ك التى تتصؿ بيذه المشكمة المحددة

1998 :11                                                                           
أف البحث ىك مجمكعة مف القكاعد العامة المستخدمة مف ( 31: 1999) ك يذكر عامر إبراىيـ

أجؿ الكصكؿ ألي الحقيقة فى العمـ بكاسطة طائفة مف القكاعد العامة التى تييمف عمى العقؿ ك 
                                                 . تحدد عممياتو حتى يصؿ إلى نتيجة معمكمة

العمـ ك ىك المعرفة المنظمة التى تتصؼ بالصحة ك الصدؽ ك الثباتنسبة إلى : العممى   
ك الفرؽ بيف العمـ ك المعرفة أف المعرفة ىى مجمكعة مف المفاىيـ ك اآلراء ك التصكرات الفكرية 
التى تتككف لدل الفرد كنتيجة لخبراتو فى فيـ الظكاىر ك األشياء المفيدة أما العمـ فيك أسمكب 

ك تمحيص الحؽ مف الباطؿ تحقيؽ ىذه المعرفة . 
ك العمـ ىك ذلؾ الفرع مف الدراسة الذل يتعمؽ بجسر مترابط مف الحقائؽ الثابتة المصنفة ك 

التى تحكميا قكانيف عامة ك تحتكل عمى طرؽ ك مناىج مكثكؽ بيا الكتشاؼ الحقائؽ الجديدة 
 1998:14، سعد الديف صالح)فى نطاؽ الدراسة 

 
 خصائص البحث العممي

 
يتميز البحث العممي بعدة خصائص فقياـ الفرد بجمع الحقائؽ مف مصادر مختمفة كتنسيقيا 
بطريقة ما، ال يعد بحثان كلذلؾ يتكىـ بعض الطمبة في ممفاتيـ كالتي يطمب منيـ فييا تقديـ 
تقارير ككاجبات ، باف ما يقكمكف بو ىك نكع مف البحكث كحتى يككف مفيـك البحث كاضحان 

الخصائص التي جاء بيا عدد مف الباحثيف كتتضمف االتي نذكر عدد مف : 
كتعني اف يمتـز الباحث في بحثو المقاييس العممية كيقـك بادراج الحقائؽ كالكقائع :المكضكعية_1

الي تدعـ كجية نظره ،كذلؾ التي تتضارب معيا فعمى الباحث اف يعترؼ بالنتائج المستخمصة 
.كقعاتوحتى لك كانت ال تنطبؽ مع تصكرتو كت  

استخداـ الطريقة الصحيحة كاليادفة في البحث_2  
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أم تبني االسمكب العممي في البحث مف خبلؿ احتراـ القكاعد :االعتماد عمى القكاعد العممية _3
 .العممية المطمكبة لدراسة المكضكع

يعني ذلؾ اف عمى الباحث اف يتمسؾ بالركح العممية كالتطمع دائما الى :االنفتاح الفكرم _4
معرفة الحقيقة ،كاالبتعاد قدر االمكاف عف التزمت كالتشبث بالرؤية االحادية كالشخصية المتعمقة 

  بالنتائج التي تكصؿ الييا
االبتعاد عف اصدار األحكاـ النيائية يجب اف تصدر االحكاـ استنادا الى البراىيف الصحيحة _5

اف ىذا الحكـ ليس نيائيا اذ قد كالحجج كالحقائؽ التي تثبت صحة النظريات مع االشارة الى 
 .تظير حقائؽ تختمؼ كثيرا اك قميبل عف ىذا الحكـ لذا مف المناسب اف يبقى الباب مفتكحا

عدـ كجكد تصكر سابؽ لنتائج البحث كالعمؿ عمى تبرير اك اخفاء صيغ تثبت تكجيو_6 .  
لظيكر  لمبحث صفة دكرية بمعنى اف الكصكؿ الى حؿ لمشكمة البحث قد يككف بداية_7

.مشكبلت بحثية جديده كىكذا  
  

:_    4-البحث التربكم*
يقع مفيـك البحث التربكم ضمف اطار مفيـك العمـ كيتبادر لمذىف فكران اف المقصكد ىك البحث 
. العممي ، ام البحث الذم يتبع الطريقة العممية أك المنيج العممي بغرض تحقيؽ اىداؼ العمـ 

خصصات المختمفة فاف نكع البحث يحدد بمجالو أك مكضكعو ، كنتيجة لتفرع العمـك كظيكر الت
فالبحث التربكم ىك مجاؿ مف مجاالت البحث العممي يعالج مشكبلت تربكية كاذا اردنا اف 

 نعرؼ البحث التربكم ، فاف الخطكة االكلى ىي تعريؼ البحث بصكرة عامة
كتشاؼ حقائؽ كقكاعد عامة ، كسيمة لبلستقصاء الدقيؽ كالمنظـ ييدؼ الى ا)يعرؼ البحث بانو 

 (كاضافة معارؼ يمكف التحقؽ منيا عف طريؽ االختبار العممي
عممية الكصكؿ لحمكؿ معتمدة عف طريؽ التخطيط كالتحميؿ كالتفسير المنظـ )كيعرؼ ايضان بانو 

جيد منظـ كمكجو بغرض )كقياسان عمى ذلؾ يمكف تعريؼ البحث التربكم بانو ( لمبيانات 
: لكؿ لممشكبلت التربكية في المجاالت المختمفة ، كنذكر مف ىذه المجاالت التكصؿ الى ح

الخ.... المناىج كالكتب المدرسية كاالدارة المدرسية ، طرؽ التدريس ، الكسائؿ التعميمية   )  
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:-خطكات البحث التربكم   
، كيشتمؿ عمى  يمثؿ البحث التربكم اسمكبان لمبلحظة الحقائؽ باستخداـ اساليب القياس كالتحميؿ

:-عدد مف الخطكات المنتظمة كما يمي   
كىي عبارة عف تساؤؿ اك مكقؼ غامض يدكر في ذىف الباحث : تحديد مشكمة البحث _1

كيحتاج الى اجابة ، كيشترط في المشكمة ىنا اف تككف قابمة لمبحث ا كاف تككف الفرضيات التي 
لبيانات مف المتغيرات التي تنطكم عمييا تنطكم عمييا المشكمة قابمة لبلختبار مف خبلؿ جمع ا

  الظاىرة كتحميميا
كتتضمف اختيار افراد الدراسة ، كاختيار ادكات جمع البيانات اك : تنفيذ اجراءات البحث _2

  تطكيرىا ، كاختيار تصميـ بحث مناسب
كيتطمب اختيار اسمكب احصائي مناسب اك اكثر لتحميؿ البيانات بيدؼ : تحميؿ البيانات _3

  اختبار الفرضيات كاالجابة عف اسئمة البحث
كيعتمد ذلؾ عمى نتائج التحميؿ في الخطكة السابقة ، بمعنى اف صياغة : استخبلص النتائج _4

االستنتاجات التي يتكصؿ الييا الباحث يجب اف تجيب عف اسئمة البحث ، فأما اف تؤيد ما 
ىا السابقة ىي التي تؤمؿ اف يكتسبيا جاءت بو الفرضيات اك تدحضيا كالطريقة العممية بخطكات

الطالب كيمارسيا عمميان ، كىي التي يستخدميا الباحث في تقصي العمـ كاكتشاؼ حقائقو 
طريقة لحؿ المشكبلت فاذا تعمـ : كمناىجو كمبادئو ، كباختصار فاف الطريقة العممية ىي 

في حكؿ مشكبلتيـ حتى كلك الطريقة العممية فانيـ عندئذ سيستخدمكنيا ( اكتسبكا )الطمبة اك 
.كضعكا في مكاقؼ حياتيو ال خبره ليـ فييا   

 
 

:* االعتبارات األخبلقية في البحث التربكم_5  
:ينبغي عمى الباحث التربكم اف يمتـز بمجمكعة مف المبادئ كمف اىميا االتي   
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الصبر كالمثابرة   نظران ألف عممية البحث عممية شاقة ذىنيان كجسديان كماديان  -1  
الذكاء كالمكىبة  كذلؾ لبلستفادة منيا في اختيار المشكمة كتحديدىا كعمؿ بقية عناصر -2

 البحث كفؽ األسس العممية المقررة
التكاضع العممي  كذلؾ لتفادم الزىك بقدراتو، كما يجب عميو أف يسمـ بنسبية ما يتكصؿ  -3

قيمة مختمفةإليو مف نتائج، كأف عميو العدكؿ عف رأيو إذا ما تكافرت آراء   
األمانة العممية، بمعنى أف ال يمجأ الباحث إلى التزكير في اإلجابات أك في االقتباس مف  -4

  المصادر الكثائقية
المكضكعية، بمعنى أف يككف ىدؼ الباحث مف إعداد البحث الحقيقة، كليس جني مصالح  -5

 شخصية
تحط مف قدر المبحكث، كتقمؿ  احتراـ المبحكث، بمعنى أف ال يكجو الباحث األسئمة التي -6

 مف احترامو لنفسو
المصارحة، بمعنى أف يكضح الباحث أىداؼ بحثو الحقيقية لممبحكث، كبالتالي تأتي  -7

 المشاركة عمى النحك المطمكب مف جانب المبحكث
المشاركة الطكعية، بمعنى لممبحكث حرية االختيار في المشاركة، كاالنسحاب منيا كقتما  -8

ممارسة ضغكط عميو مف قبؿ الباحثيشاء دكف   
السرية، بمعنى عدـ إظيار اجابات المبحكثيف، كاقتصار استخداميا عمى أغراض البحث  -9

 العممي حتى كلك عمى الباحث نفسو، لضماف الحياد في حاالت معينة
سة المساكاة، بمعنى إشعار المبحكثيف بأنيـ سكاء  ألنو قد تـ اختيارىـ ممثميف لعينة الدرا -10

بصكرة عشكائية، كبالتالي يتساكل أفراد المجمكعة الضابطة مع أفراد المجمكعة التجريبية في 
حاؿ استخداـ المنيج التجريبي إال إذا أراد الباحث أف يتعرؼ عمى أثر كجكد المتغير المستقؿ 

 مف غيابو
بحكثيف حماية المشاركيف مف أم ضرر، بمعنى أف الباحث مسؤكؿ عف تكفير الحماية لمـ -11

ذا كاف يترتب عمى  المشاركيف في البحث مف أم خطر مادم أك معنكم أك اجتماعي، كا 
مشاركتيـ حدكث ضرر معيف فالباحث عميو إخبارىـ باحتمالية حدكث ضرر ما منذ البداية  
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 .لعدـ المفاجأة بو
ة تقرير إعداد تقريٍر كاٍؼ، بمعنى أف الباحث بعد ما يفرغ مف إعداد بحثو مسؤكؿ عف كتاب -12

 عف نتائج البحث، كتزكيد المبحكثيف المشاركيف بو الراغبيف في اإلطبلع عمى نتائج البحث
التكافؽ، بمعنى أف تتكافؽ نتائج البحث مع المكائح المنظمة لمبحث العممي -13  

 
:-تصنيؼ البحكث _ 6  
:-بحكث كصفية _1   

بالحالة الراىنة لمكضكع الدراسة كُتجرل بيدؼ اإلجابة عف أسئمة أك اختبار فركض تتعمؽ 
االستفتاءات المسحية أك المقاببلت الشخصية أك المبلحظة: باستخداـ أدكات، مف مثؿ  

بحكث تجريبية  _2   
كُتجرل ىذه البحكث بيدؼ معرفة أثر متغير مستقؿ كاحد عمى األقؿ عمى كاحد أك أكثر مف 

 المتغيرات التابعة
 

_3 لبحث التاريخي  
اريخي بتسجيؿ ككصؼ االحداث كالكقائع الماضية كتحميميا كتفسيرىا عمى اسس ييتـ البحث الت

  عممية مكضكعية بيدؼ فيـ الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ
فيك اضافة . كتتجمى اىمية ىذا المنيج في البحث باتساع المياديف التي يمكف اف يستخدـ فييا 

لعمـك االجتماعية ، كالعمـك الطبيعية ، الستخدامو في التاريخ ، فانو يستخدـ ايضان في مياديف ا
كالقانكف ، كالطب ، كالديف كذلؾ مف اجؿ التأكد مف صدؽ الحقائؽ كصحة المعمكمات القديمة 

  في ىذه المياديف
كرغـ اف الظاىرة التاريخية ليست تجربة يمكف اعادتيا كالتأكد مف صحتيا اك ضبط المتغيرات 

الباحث الذم يتبع ىذا المنيج مف مراعاة كتطبيؽ اسس المرتبطة بيا ، اال اف ىذا ال يمنع 
المنيج العممي كبخاصة ما يتعمؽ بالدقة كالمكضكعية كاالمانة الفكرية كالقياس الكمي كادراؾ 

.العبلقات  
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 تعريؼ المنيج التاريخي :-
عبارة عف إعادة لمماضي بكاسطة جمع األدلة كتقكيميا، كمف ثـ "يقصد بالمنيج التاريخي، ىك

تمحيصيا كأخيران تأليفيا ليتـ عرض الحقائؽ أكالن عرضان صحيحان في مدلكالتيا كفي تأليفيا، 
 "كحتى يتـ التكصؿ حينئٍذ إلى استنتاج مجمكعة مف النتائج ذات البراىيف العممية الكاضحة

كما يعرؼ، بأنو ذلؾ المنيج المعني بكصؼ األحداث التي كقعت في الماضي كصفان كيفيان، 
رصد عناصرىا كتحميميا كمناقشتيا كتفسيرىا، كاالستناد عمى ذلؾ الكصؼ في استيعاب يتناكؿ 

 .الكاقع الحالي، كتكقع اتجاىاتيا المستقبمية القريبة كالبعيدة
  :ػ أىمية المنيج التاريخي :-

  :في ضكء التعريفات السابقة لممنيج التاريخي، يمكف تكضيح أىمية المنيج التاريخي باالتي
ف استخداـ المنيج التاريخي في حؿ مشكبلت معاصرة عمى ضكء خبرات الماضييمؾّ  -أ  
يساعد عمى إلقاء الضكء عمى اتجاىات حاضرة كمستقبمية-ب   
يؤكد األىمية النسبية لمتفاعبلت المختمفة التي تكجد في األزمنة الماضية كتأثيرىا -ج  
ة أك نظريات أك تعميمات ظيرت يتيح الفرصة إلعادة تقييـ البيانات بالنسبة لفركض معيف -د

.في الزمف الحاضر دكف الماضي  
 

 خطكات تطبيؽ المنيج التاريخي 
يتبع الباحث الذم يريد دراسة ظاىرة حدثت في الماضي بكاسطة المنيج التاريخي الخطكات 

  :التالية
تكضيح ماىية مشكمة البحث -أ :  

التمييد : العممي في البحث، كىييتطمب تكضيح ماىية مشكمة البحث تناكؿ خطكات األسمكب 
لممكضكع، كتحديده، كصياغة أسئمة لو، كفرض الفركض، كأىداؼ البحث، كأىمية البحث، 

 .كاإلطار النظرم لمبحث، كحدكده، كجكانب القصكر فيو، كمصطمحات البحث
كيشترط في مشكمة البحث تكافر شركط بأىميتيا، كمناسبة المنيج التاريخي ليا، كتكافر 
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كأىمية النتائج التي سيتكصؿ إلييا الباحث. نات البلزمةاإلمكا   
  ب ػػ جمع البيانات البلزمة

كىذه الخطكة تتطمب مراجعة المصادر األكلية كالثانكية، كاختيار البيانات التي ترتبط بمشكمة 
إذ تتمثؿ . كمما تجدر اإلشارة إليو ىنا، أف عمى الباحث التمييز بيف نكعي المصادر. بحثو
كتتمثؿ المصادر الثانكية في الصحؼ . در األكلية في السجبلت كالكثائؽ، كاآلثارالمصا

كالمجبلت، كشيكد العياف، كالمذكرات كالسير الذاتية، كالدراسات السابقة، كالكتابات األدبية، 
كاألعماؿ الفنية، كالقصص، كالقصائد، كاألمثاؿ، كاألعماؿ كاأللعاب كالرقصات المتكارثة، 

اإلذاعية، كالتمفزيكنية، كأشرطة التسجيؿ، كأشرطة الفيديك، كالنشرات، كالكتب، كالتسجيبلت 
 .كالدكريات، كالرسكمات التكضيحية، كالخرائط

 
:افراد الدراسة _ 7  
فرادالدراسة يتكقؼ اختيار الباحث السمكب جمع البيانات عف افراد الدراسو الى عدة ا

كالزمف المتاح كمستكل الدقو كتجانس عناصر امكركاالمكانيات المادية كالبشريو المتاحو 
حيث اف خطة جمع البيانات سكاء لجأالباحث الى اسمكب الحصر الشامؿ اكاسمكب .المجتمع 

اساليب . المعاينة يجب اف تككف كاقعيو كعمميو كمتفقو مع امكانيات الباحث الماديو كالبحثية 
لدل اجراءأية دراسة كبصرؼ النظرعف  المعاينة تعدخطكة اختيارالعينو خطكة في غاية االىمية

اسمكب المعاينة المستخدـ فأف خطكات المعاينو تبدأبتحديد المجتمع المستيدؼ ثـ المجتمع 
كيكجدنكعاف ،المتكفرثـ تحديد حجـ العينو المطمكب كصكآل الى اختياراالسمكب المناسب لممعاينة

:-لمعاينات ىما  
التي تقـك عمى مبدأاالحتماؿ بحيث يككف لكؿ  كىي العينات:العينات االحتماليو :-اكآل 

عنصرفي المجتمع المتكفرنفس الفرصة كبشكؿ مستقؿ عف بقية العناصرفي اف يككف ضمف 
.العينو  

:-كىي ضمف انكاع  
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كىي ابسط طرؽ العينات االحتمالية كاكثرىاصدقامف حيث :العينات العشكائيو البسيطة.1 
تمثيميا لممجتمع المسحكبو منو اذاكاف المجتمع غيرمقسـ الى فئات محددة ذات خصائص 
مشتركة في ضكءمتغيرمعينكتقـك عمى استخداـ االسمكب العشكائي كيتطمب ىذااالسمكب 

تمع كىناؾ عدة طرؽ الختيارالعينو العشكائيو البسيطة مف تكفرقائمة باسماءعناصرالمج
.بينياطريقة القرعو  

ىكاسمكب المعاينو الذم يقـك عمى اختيارعناصرالعينو مف :العينات العشكائيو المنتظمو.2 
.المجتمع كفؽ طريقو منتظمو كأف نأخذكؿ عنصررابع مثآلمف بيف عناصرالمجتمع  

ىي طريقة بديمو لمطريقة العشكائية البسيطو عندمايككف :سبيةالعينات العشكائيو الطبقية الف.3 
ذات خصائص مشتركة في ضكء متغيرمعيف اكاكثر (طبقات)المجتمع مقسـ الى فئات 

ىي التختمؼ عف سابقتيا الطبقية النسبية اال في حجـ :العينات العشكائية الطبقية المحددة.4
حجـ العينة مف كؿ طبقة مع حجـ الطبقة  العينة المطمكب مف كؿ فئة اكطبقة فبينما يتناسب

في المجتمع في العينة العشكائيو الطبقيو النسبية فأف حجـ العينة مف كؿ طبقة ىنامحدد يمكف 
حجـ |حجـ الطبقة في المجتمع=)حجـ العينو مف الطبقة :-استخداـ المعادلة التالية 

كىي العينات التي التقـك عمى :ةالعينات الغير االحتمالي:حجـ العينة المطمكبة ثانيآ(*الجتمع
مبدأاالحتماالت بحيث اليككف لكؿ عنصر في المجتمع نفس فرصة االختباركبشكؿ مستقؿ عف 

:-بقية العناصركىي عمى ثبلث انكاع  
كىي اكثراساليب العينات غيراالحتمالية شيكعآكخاصة في :العينو العرضية اكالمتيسرة .1 

الفرادالمتكفريف اكالعناصرالمتكفرة ىـ عناصر العينو كمف البحكث التربكية كتقـك عمى اعتبارا
.امثمة ىذاالنكع ىي عينة المتطكعيف  

ىي التي تقـك عمى اساس اختيارافرادمعينيف يحققكف اىداؼ الدراسو :العينو القصدية اليادفو.2 
تستخدـ في الدراسات :عينة الحصص.3كيعتقد بأنيـ يمثمكف المجتمع الذم سحبت منو العينة 

المسحية التي تقـك عمى استخداـ اسمكب المقابمة كبخاصة عندمااليتكفرلدل الباحث قائمة 
ىكخطأعشكائي ناتج عف فركؽ عشكائية :بأسماء جميع عناصرالمجتمع الخطأالمعيارم

اذأنو كممابمغت دقة ،تعكدلمصدفة بيف خصائص العينة كخصائص المجتمع الذم سحبت منو
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ينو المناسب اليمكنو التنكصؿ الى عينة ممثمة تمامآلخصائص الباحث في اختياراسمكب المعا
ىكتحيزمنظـ خاضع لسيطرة الباحث نفسو كأف :المجتمع مف جميع الجكانب التحييزالعييني

كىذايعني انو اليكفي اف تككف العينة ،يختارالباحث افرادالعينة مف الذككركيستثني االناث مثآل
لعؿ السؤاؿ االكثرالحاحآعمى الباحثيف :جـ العينةذات حجـ كبيرلضماف تمثيميا لممجتمع ح

ماىكالحجـ المناسب لمعينة ؟؟؟كاالجابة ىي كبيرة الى حدكاؼ :كبخاصة المبتدئيف منيـ ىك
كبشكؿ عاـ اف الدراسات التي تقـك عمى عينات صغيرة جدآالتفضي الى نتائج يمكف تعميـ 

نة فمك تككف المجتمع نتائجيا خارج اطارتمؾ العينات ميما كاف اسمكب المعام  

 
 

:- اداكات جمع البيانات_ 8  

 
االستبانة: كالن   ا 

تعد االستبانة مف أكثر أدكات البحث التربكم شيكعان مقارنة باألدكات األخرل  كذلؾ بسبب 
اعتقاد كثير مف الباحثيف أف االستبانة ال تتطمب منيـ إال جيدان يسيران في تصميميا كتحكمييا 

 كتكزيعيا كجمعيا
كيتطمب تكصيؼ االستبانة التطرؽ إلى تعريؼ االستبانة، كتصميميا، كصدؽ االستجابات، 

  كأنكاع االستبانة، كأساليب تطبيقيا، كعيكبيا عمى النحك التالي
تعريؼ االستبانة _1   

تمؾ الكسيمة التي تستعمؿ لجمع بيانات أكلية كميدانية حكؿ مشكمة أك ظاىرة "يقصد باالستبانة 
مجمكعة مف األسئمة المكتكبة يقـك المجيب باإلجابة عنيا، كىي "، كما تعني " ميالبحث العؿ

  "أداة أكثر استخدامان في الحصكؿ عمى البيانات مف المبحكثيف مباشرة كمعرفة آرائيـ كاتجاىاتيـ
كتعني االستبانة أيضان، استمارة يصمميا الباحث عمى ضكء الكتابات ذات الصمة بالمشكمة التي 

حثيا، أك يحصؿ عمييا جاىزة، كيعدليا عمى ضكء أسس عممية، تتضمف بيانات أكلية عف يراد ب
المبحكثيف كفقرات عف أىداؼ البحث، تـ إعدادىا بصيغة مغمقة أك مفتكحة أك االثنيف معان أك 
بالصكر، بحيث تصؿ إلييـ بكاسطة كسيمة معينة، مثؿ البريد، أك المناكلة، أك نحكىا، كتعكد 
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سيمة ذاتيا بعد الفراغ مف اإلجابة عنيالمباحث بالك  
تصميـ االستبانة_2    

إذ تتألؼ االستبانة . يقصد بتصميـ االستبانة، أم إعداد الشكؿ األكلي أك المظيرم لبلستبانة
غبلؼ االستبانة، كالخطاب الذم يكجو لممبحكث، : في صكرتيا األكلية مف صفحات، مف مثؿ

كيتطمب تصميـ . ة االستبانة، كالتي تدكر حكؿ أىداؼ البحثكالبيانات األكلية، كفقرات أك أسئؿ
:-االستبانة، مراعاة القكاعد التالية، كىي  
كىك في العادة يدكر حكؿ أىداؼ البحث أك أسئمة . أ ػ تحديد اليدؼ مف استخداـ االستبانة

 البحث
راجعة شاممة ب ػ اشتقاؽ فقرات أك أسئمة فرعية ذات صمة بأىداؼ أك أسئمة البحث، كذلؾ بعد ـ

 .لمكتابات ذات العبلقة بمشكمة البحث
سيكلة الفقرات أك : جػ ػػ مراعاة اإلرشادات البلزمة عند صياغة فقرات أك أسئمة االستبانة، مثؿ

كيمكف فيميا بكضكح، كالبدء بالفقرات أك األسئمة ، األسئمة بحيث ال تحتمؿ أكثر مف معنى
تكحي باإلجابة، كتجنب األسئمة المحرجة أك المستفزة، السيمة ثـ الصعبة،كتجنب األسئمة التي 

 كالتحديد الكاعي لفقرات أك أسئمة االستبانة  لئبل يشعر المجيب بالضجر منيا
د ػػ تجريب االستبانة في صكرتيا األكلية، كذلؾ بعرضيا عمى مجمكعتيف، األكلى، كتككف مف 

ا أك أسئمتيا ككفايتيا، كالثانية، كتككف أفراد المجتمع األصمي لمدراسة  لمتأكد مف كضكح فقراتو
مف المتخصصيف في مجاؿ المشكمة سكاء مف األكاديمييف أك الممارسيف، كبالتالي عمؿ 

  التعديبلت البلزمة عمى ضكء ممحكظاتيـ التي يقترحيا أفراد المجمكعتيف
معركفة في ىذا ىػ ػػ التأكد مف صدؽ االستبانة كثباتيا، كذلؾ باستخداـ األساليب اإلحصائية اؿ

 .الشأف
_3 صدؽ االستجابات   

إف عبلقة الباحث باستبانة بحثو مستمرة، فيي ال تنتيي بمجرد إجرائو لممحكظات المعنييف، بؿ 
إذ عميو كاجب في غاية األىمية، كىك التأكد . تستمر حتى بعد تطبيقو كجمعو لنسخ ىذه األداة

ك أسئمة االستبانة، كذلؾ بكضع أسئمة مف صدؽ المبحكثيف في أثناء إجاباتيـ عف فقرات أ
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فمثبلن يمكف لمباحث أف يتأكد مف زيؼ إجابات أحد المبحكثيف عف فقرات أك أسئمة . خاصة
جانب مف جكانب المشكمة، كذلؾ إذا قارف إجاباتو عف ىذه الفقرات أك األسئمة بإجابتو عف 

.متغير مف متغيرات البحث كمتغير الخبرة بأنيا حديثة أك قميمة  
  

:انكاع االستبانة_ 4   
االستبانة المغمقة، كاالستبانة المفتكحة، كاالستبانة المغمقة : لبلستبانة أربعة أنكاع، ىي

كبمقدكر الباحث أف يكتفي بنكع كاحد، أك يجتمع في االستبانة . كالمفتكحة، كاالستبانة المصكرة
كفيما يمي عرض ليذه . كيتكقؼ تحديد نكع االستبانة عمى طبيعة المبحكثيف. أكثر مف نكع

.األنكاع  
(أك المقيدة)أ ػ االستبانة المغمقة    

كىذا النكع مف االستبانات يطمب مف المبحكث اختيار اإلجابة المناسبة مف بيف اإلجابات 
كيتسـ االستبياف المغمؽ بسيكلة اإلجابة عف فقراتو، كيساعد عمى االحتفاظ بذىف . المعطاة

كيعاب عميو، أنو ال يعط . كسيكلة تبكيب اإلجابات كتحميمياالمبحكث مرتبطان بالمكضكع، 
معمكمات كافية، كغمكض مكقؼ المبحكث، إذ ال يجد الباحث مف بيف اإلجابات ما يعبر عف 

.تردد المبحكث أك كضكح اتجاىاتو  
(أك الحرة)ب ػ االستبانة المفتكحة   

. تامة عف دكافعو كاتجاىاتوكىذا النكع مف االستبانات يترؾ لممبحكث فرصة التعبير بحرية 
كيعاب عميو أف بعض . كيتسـ االستبياف المفتكح بأنو يتيح لممبحكث حرية التعبير دكف قيد

كأنو ال يصمح إال لذكم التأىيؿ العممي، . المبحكثيف قد يحذفكف عف غير قصد معمكمات ىامة
ؿ إجابات المبحكثيفكأنو يتطمب كقتان لئلجابة عف فقرات أك أسئمة االستبياف، كصعكبة تحمي .  

 جػ ػ االستبانة المصكرة
كىذا النكع يقدـ رسكمان أك صكران بدالن مف الفقرات أك األسئمة المكتكبة  ليختار المبحثكف مف 

: كيتسـ االستبياف المصكر بمناسبتو لبعض المبحكثيف، مف مثؿ. بينيا اإلجابات المناسبة
راءة كالكتابة، كمقدرة الرسـك أك الصكر في جذب األطفاؿ، أك الراشديف محدكدم القدرة عمى الؽ
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ثارة اىتماـ المبحكثيف أكثر مف الكممات المكتكبة، كجمع بيانات أك الكشؼ عف  انتباه كا 
.اتجاىات ال يمكف الحصكؿ عمييا إال بيذه الطريقة   

كيعاب عمى االستبياف المصكر، بأنو يقتصر استخدامو عمى المكاقؼ التي تتضمف خصائص 
يمكف تمييزىا كفيميا، كيحتاج إلى تقنيف أكثر مف أم نكع آخر، كخاصة إذا كانت  بصرية

  .الرسـك أك الصكر لكائنات بشرية
.د ػ االستبانة المغمقة المفتكحة   

كىذا النكع مف االستبانات مرة ال يترؾ لممبحكث فرصة التعبير في إجاباتو، بؿ عميو اختيار 
كيتسـ ىذا النكع بتكافر . كمرة يتيح لو ىذه الفرصة. المعطاة اإلجابة المناسبة مف بيف اإلجابات

.مزايا االستبياف المغمؽ كاالستبياف المفتكح، كليذا يعد ىذا النكع مف أفضؿ أنكاع االستبانة  
 

 5 ػ تطبيؽ االستبانة 
فقد يستخدـ االتصاؿ . يستخدـ الباحث أسمكبان أك أكثر في تكزيع نسخ مف استبانة دراستو

كيؤثر في عممية اختيار أسمكب التكزيع . ، أك البريد، أك يجمع بيف األسمكبيف معان المباشر
حرص الباحث كجديتو، كالمكاقع الجغرافية لتكاجد أفراد العينة، كالمدة الزمنية المقررة لجمع 

كفيما يمي عرض ألساليب تكزيع أك تطبيؽ االستبانة. البيانات الميدانية . 
رأ ػ أسمكب االتصاؿ المباش   

معرفة الباحث : كيحقؽ ىذا األسمكب مزايا، مف مثؿ. كىك أف يقابؿ الباحث أفراد العينة فردان فردان 
بانفعاالت المبحكثيف مما يساعده عمى فيـ استجاباتيـ كتحميميا، كيجيب الباحث عف بعض 

إجابات أسئمة المبحكثيف المتعمقة باالستبانة، كيشعر المبحكثكف بجدية الباحث كحرصو عمى 
.دقيقة كصادقة  

.ب ػ أسمكب االتصاؿ بالبريد  
كىك أف يستعيف الباحث بالبريد إلرساؿ نسخ مف االستبانة لممبحكثيف في مكاقعيـ السكنية 

إمكانية االتصاؿ بإعداد كبيرة مف : كيحقؽ استخداـ ىذا األسمكب مزايا، مف مثؿ. كالكظيفية
باعدة، كتكفير الكثير مف الجيكد كاألكقات المبحكثيف الذيف يعيشكف في مناطؽ جغرافية مت
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 كالنفقات عمى الباحث
.جػ ػ أسمكب االتصاؿ المباشر كاالتصاؿ بالبريد   

كىك أف يقابؿ الباحث المبحكثيف، كيكضح ليـ اليدؼ مف االستبانة، ثـ يسممو ليـ، كبعد الفراغ 
مة تميزىـ كتدؿ مف اإلجابة عنو، يضعو المبحكثكف في صندكؽ يحممو الباحث دكف أم عبل

المقابمة ، عمى شخصياتيـ، ثـ يكرر عرض االستفتاء مرة أخرل عمى المجمكعة ذاتيا باستخداـ
كيتسـ ىذا األسمكب بتحقيقو درجة مف طمأنينة المبحكث عمى سرية اإلجابة كثقتو . أك البريد

التعبير عف بأنيا لف تعرضو لضرر أك نقد، كما أنو يشعر المبحكث بأىمية االستبانة، كأىمية 
  رأيو

 6 ػ عيكب االستبانة 
بعدما تمت معرفة مزايا أنكاع االستبياف في جزء سابؽ مف ىذا المكضكع يمكف عرض أبرز 

:-عيكب االستبياف، كىي   
أ ػػ احتماؿ تأثر إجابات بعض المبحكثيف بطريقة كضع األسئمة أك الفقرات، كالسيما إذا كانت 

باإلجابة األسئمة أك الفقرات تعطي إيحاءان   
ب ػػ اختبلؼ تأثر إجابات المبحكثيف باختبلؼ مؤىبلتيـ كخبراتيـ كاىتماميـ بمشكمة أك 

 مكضكع االستبياف
جػ ػػ ميؿ بعض المبحكثيف إلى تقديـ بيانات غير دقيقة أك بيانات جزئية  نظران ألنو يخشى 

 الضرر أك النقد
جابة مما يدفع بعضيـ إلى التسرع في د ػػ اختبلؼ مستكل الجدية لدل المبحكثيف في أثناء اإل

.اإلجابة  
 

المقابمة: ثانيان    
أف يككف المبحكثكف مف األطفاؿ أك الكبار : تعد المقابمة أداة فعالة في حاالت معينة،مف مثؿ

باإلضافة إلى . األمييف الذيف ال يستطيعكا كتابة إجاباتيـ بأنفسيـ كما ىك الحاؿ في االستبانة
م تحتـ قياـ الباحث بمقابمة أفراد عينة الدراسة كطرح األسئمة عمييـ مباشرةنكع مشكمة البحث الت  
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كيحتاج تكضيح طبيعة المقابمة العممية تناكؿ . كتختمؼ المقابمة العممية عف المقابمة العرضية
جراءات المقابمة، كعكامؿ نجاحيا، كمزاياىا كعيكبيا عمى النحك  تعريؼ المقابمة، كأنكاعيا، كا 

:-التالي   
تعريؼ المقابمة _1 :   

تفاعؿ لفظي يتـ بيف شخصيف في مكقؼ مكاجية، حيث يحاكؿ أحدىما كىك "يقصد بالمقابمة 
القائـ بالمقابمة أف يستثير بعض المعمكمات أك التغيرات لدل المبحكث كالتي تدكر حكؿ آرائو 

.كمعتقداتو "  
لذم يجرم المقابمة ػػ الباحث محادثة بيف شخصيف، يبدأىا الشخص ا"كما تعرؼ المقابمة، بأنيا 

 "ألىداؼ معينة ػػ كتيدؼ إلى الحصكؿ عمى معمكمات كثيقة الصمة بالبحث
كتعرؼ أيضان، بأنيا عممية مقصكدة، تيدؼ إلى إقامة حكار فعَّاؿ بيف الباحث كالمبحكث أك 

 أكثر  لمحصكؿ عمى بيانات مباشرة ذات صمة بمشكمة البحث
_2 أنكاع المقابمة   

كأداة لمبحث التربكم، كتصنؼ بطرؽ عديدة، كىي. قاببلتتتنكع الـ :  
  أ ػ تصنيؼ المقاببلت كفقان لممكضكع

: مقاببلت بؤرية، كتركز عمى خبرات معينة أك مكاقؼ محددة كتجارب مر فييا المبحكث، مثؿ 
 حدث معيف أك المركر بتجربة معينة

: ز المرتبطة بمشكمة معينة، مف مثؿمقاببلت إكمينيكية، كتركز عمى المشاعر كالدكافع كالحكاؼ 
 مقاببلت الطبيب لممرضى

  ب ػ تصنيؼ المقاببلت كفقان لعدد األشخاص
مقابمة فردية أك ثنائية، كيمجأ الباحث ليذا النكع إذا كاف مكضكع المقابمة يتطمب السرية، أم  

 عدـ إحراج المبحكث أماـ اآلخريف
حد، حيث يطرح الباحث األسئمة كينتظر اإلجابة مقابمة جماعية، كتتـ في زمف كاحد كمكاف كا 

كما أنو في بعض األحياف يطمب . مف أحدىـ، كتمثؿ إجابتو إجابة المجمكعة التي ينتيي إلييا
مف كؿ فرد في المجمكعة اإلجابة بنفسو، كبالتالي يككف رأم المجمكعة عبارة عف مجمكع 
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 استجابات أفرادىا
:التنظيـجػ ػ تصنيؼ المقاببلت كفقان لعامؿ    

مقابمة بسيطة أك غير مكجية أك غير مقننة، كتمتاز بأنيا مرنة، بمقدكر المبحكث التحدث _1 
في أم جزئية تتعمؽ بمشكمة البحث دكف قيد، كما أف لمباحث الحرية في تعديؿ أسئمتو التي 

 .سبؽ كأف أعدىا
حيث تتـ . كالمكافمقابمة مكجية أك مقننة مف حيث األىداؼ كاألسئمة كاألشخاص كالزمف _2 

 في زمف كاحد كمكاف كاحد، كتطرح األسئمة بالترتيب كبطريقة كاحدة
:د ػػ تصنيؼ المقاببلت كفقان لطبيعة األسئمة   

جابات محددة،مف مثؿ  أك اختيار مف متعدد( ال/ نعـ: )مقاببلت ذات أسئمة مقفمة كا   
كف قيكد أك إجابات محددة مقاببلت ذات أسئمة مفتكحة، تحتاج لمشرح كالتعبير عف الرأم د 

  سمفان 
 مقاببلت ذات أسئمة مقفمة مفتكحة، كىي تمزج بيف النكعيف السابقيف

  
  ىػ ػ تصنيؼ المقاببلت كفقان لمغرض منيا

 .مقابمة استطبلعية مسحية، بيدؼ جمع بيانات أكلية حكؿ المشكمة 
رأم المبحكث حكليامقابمة تشخيصية، أم تحديد طبيعة المشكمة، كالتعرؼ عمى أسبابيا ك  . 

 .مقابمة عبلجية، أم تقديـ حمكؿ لمشكمة معينة 
 مقابمة استشارية، بيدؼ الحصكؿ عمى المشكرة في مكضكع معيف 

 
 _3إجراءات المقابمة-:  

  
يتبع الباحث إجراءات معينة عند استخدامو المقابمة كأداة لجمع البيانات المطمكبة مف المبحكث، 

:-كىي   
عداد أ ػػ اإلعداد  السابؽ لممقابمة، مف حيث تحديد المجاالت األساسية التي تدكر حكليا، كا 
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األسئمة المناسبة، كاألداة التي تستخدـ في تسجيؿ البيانات، كتحديد مكاف المقابمة كزمنيا، 
 كتحديد أفراد المقابمة

ح ب ػػ تككيف عبلقة مع المبحكث، ككسب ثقتو، كذلؾ عف طريؽ تعريؼ الباحث بنفسو، كشر
قناع المبحكث بأف البيانات التي يدلي بيا،  ىدؼ المقابمة، كتكضيح سبب اختيار المبحكث، كا 

قناعو بأىمية مشاركتو في البحث  ىي لغرض البحث كتككف محؿ سرية الباحث، كا 
 جػ ػ استدعاء البيانات مف المبحكث باألساليب المناسبة كتشجيعو عمى االستجابة

كأية مبلحظات إضافية كذلؾ بإتباع أحد أساليب التسجيؿ د ػػ تسجيؿ إجابات المبحكث، 
الكتابة مف الذاكرة بعد االنتياء مف المقابمة،تقدير إجابات المبحكث عمى : المعركفة، مف مثؿ

مقياس لمتقدير سبؽ إعداده كالتدرب عمى استخدامو مف جانب الباحث، التسجيؿ الحرفي لكؿ ما 
سجؿ مف أقكاؿ، استخداـ أجيزة التسجيؿ الصكتي، كذلؾ يقكلو المبحكث، أك لكؿ ما يمكف أف م

.بعد مكافقة المبحكث  
 

عكامؿ نجاح المقابمة_4 :  
إف حرص الباحث عمى استخداـ المقابمة باعتبارىا أنسب أدكات البحث التربكم لنكع المبحكثيف 

جاح عمؿ غير كاٍؼ عمى الرغـ مف أىميتو إذا لـ يراِع عددان مف العكامؿ المسؤكلة عف إف
  :المقابمة، كبالتالي تحقؽ اليدؼ مف استخداميا، كلعؿ منيا

أ ػػ أف يتـ التدريب السابؽ عمى إجراء المقابمة، كذلؾ بعمؿ تدريبات تمثيمية مع زمبلء الباحث 
أك غيرىـ  بقصد التدرب عمى طرح األسئمة، كتسجيؿ اإلجابات، كتعرؼ أنكاع االستجابات 

 المتكقع الحصكؿ عمييا
داد مخطط لممقابمة، يتضمف قائمة األسئمة التي ستكجو إلى المبحكثيف كؿ عمى حدهب ػػ إع  

  جػ ػػ أف تككف األسئمة كاضحة كقصيرة
د ػػ أف ينفرد الباحث بالمبحكث في حدكد ما يسمح بو الشرع كالتقاليد، كأف يعمؿ عمى كسب 

 ثقتو كعمى حثو عمى التعاكف معو
ؿ لممبحكث، حتى تككف اإلجابة مناسبة لغرض الباحث مف ىػ ػػ أف يشرح الباحث معنى أم سؤا



 

24 
 

 السؤاؿ
خبلصو  كذلؾ بأف يكجو إليو في أثناء المقابمة  ك ػػ أف يتأكد الباحث مف صدؽ المبحكث كا 

كبإمكاف الباحث أف يطمئف إلى صدؽ المبحكث مف خبلؿ . أسئمة أخرل، يقصد التأكد مف ذلؾ
ق مف تعبيراتمبلحظة طريقة إجابتو، كما يظير عمى كجو . 

 
مزايا كعيكب المقابمة_5    

كمف مزايا كعيكب . تتسـ المقابمة العممية بعدد مف المزايا، كفي الكقت ذاتو ليا بعض العيكب
 المقابمة ما يمي
  أ ػ مزايا المقابمة

أف يككف : إمكانية استخداميا في الحاالت التي يصعب فييا استخداـ االستبياف  مف مثؿ  
صغيران، أك أميان المبحكث    

ةاألسئمة، كتكرر طرح ُتكفر عمقان في االستجابات  كذلؾ بسبب إمكانية تكضيح   
تستدعي البيانات مف المبحكث أيسر مف أم طريقة أخرل  ألف الناس بشكؿ عاـ يميمكف إلى  

 .الكبلـ أكثر مف الكتابة
  .ُتكفر إجابات متكاممة مف معظـ مف تتـ مقابمتيـ 

نبرة الصكت، : غير لفظية تعزز االستجابات كتكضح المشاعر، مف مثؿ ُتكفر مؤشرات 
 كمبلمح الكجو، كحركة الرأس كاليديف

  
 

  ب ػ عيكب المقابمة
يصعب مقابمة عدد كبير نسبيان مف المبحكثيف  ألف مقابمة الفرد الكاحد تتطمب كقتان طكيبلن   

 كجيدان كبيران مف الباحث
ةذلؾ لتكفير الجك المبلئـ لممقابؿنفيذىا  كتتطمب مساعديف مدربيف عمى ت   

خضاعيا إلى تحميبلت كمية خاصة في المقابمة   صعكبة التقدير الكمي لبلستجابات، كا 
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  .المفتكحة
 تتطمب ميارة عالية مف الباحث  كذلؾ لضبط سير فعاليات المقابمة، كتتجو نحك اليدؼ منيا 

 
:المبلحظة: ثالثان   

المبلحظة دكف غيرىا مف أدكات البحث التربكم، كذلؾ إذا أراد جمع يمجأ الباحث إلى استخداـ 
فقد يخفي المبحكث بعض . بيانات مباشرة كعمى الطبيعة عف المبحكث كالمتعمقة بمشكمة البحث

االستبانة أك : االنفعاالت أك ردكد األفعاؿ عف الباحث في حالة استخداـ أدكات، مف مثؿ
حالة استخداـ الباحث ىذه األداةكلكف المبحكث يخفؽ في . المقابمة . 

. كالمبلحظة العممية ليا مقكمات متفؽ عمييا مف قبؿ المتخصصيف في منيجية البحث العممي
تعريؼ المبلحظة، كأنكاعيا، كخطكاتيا، كأدكاتيا، كمزاياىا كعيكبيا، : كتتضمف ىذه المقكمات
:كىي عمى النحك التالي   

:تعريؼ المبلحظة_1   
االنتباه المقصكد كالمكجو نحك سمكؾ فردم أك جماعي معيف  بقصد متابعتو "يقصد بالمبلحظة 

  "كرصد تغيراتو ليتمكف الباحث مف كصؼ السمكؾ فقط، أك كصفو كتحميمو، أك كصفو كتقكيمو
كما تعني أيضان معاينة منيجية لسمكؾ المبحكث ػػ أك أكثر ػػ يقـك بيا الباحث مستخدمان بعض 

قصد رصد انفعاالت المبحكث كردكد فعمو نحك جكانب متعمقة بمشكمة الحكاس كأدكات معينة  ب
دراؾ العبلقات فيما بينيا .البحث، كتشخيصيا كتنظيميا كا   

 
لممبلحظة العممية أنكاع، تصنؼ إلى فئات، ىي: أنكاع المبلحظة_ 2   

  أ ػػ أنكاع المبلحظة كفؽ التنظيـ
ع أكلي لمظاىرةمبلحظة بسيطة، كىي غير منظمة، كتعد بمثابة استطبل  . - 

مبلحظة منظمة، كىي المخطط ليا مف حيث األىداؼ، كالمكاف كالزمف، كالمبحكثيف، - 
  كالظركؼ، كاألدكات البلزمة

  ب ػػ أنكاع المبلحظة كفؽ دكر الباحث
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مبلحظة بالمشاركة، كىي التي يككف الباحث فييا عضكان فعميان أك صكريان في الجماعة التي - 
البحثيجرم عمييا   

مبلحظة بدكف مشاركة، كىي التي يككف الباحث فييا بمثابة المراقب الخارجي، يشاىد سمكؾ -   
:الجماعة دكف أف يمعب دكر العضك فييا  

 
  جػ ػ أنكاع المبلحظة كفؽ اليدؼ

مبلحظة محددة، كىي التي يككف لدل الباحث تصكر مسبؽ عف نكع البيانات التي يبلحظيا - 
يراقبو أك نكع السمكؾ الذم  

مبلحظة غير محددة، كىي التي ال يككف لدل الباحث تصكر مسبؽ عف المطمكب مف - 
نما يقـك بدراسة مسحية  لمتعرؼ عمى كاقع معيف  البيانات ذات الصمة بالسمكؾ المبلحظ، كا 

 
 د ػ أنكاع المبلحظة كفؽ قرب الباحث مف المبحكثيف

بالمبحكثيف  بقصد مبلحظة سمكؾ معيفمبلحظة مباشرة، كىي التي تتطمب اتصاؿ مباشر   .- 
نما يكتفي الباحث   مبلحظة غير مباشرة، كىي التي ال تتطمب اتصاؿ مباشر بالمبحكثيف، كا 

 بمراجعة السجبلت كالتقارير ذات الصمة بالسمكؾ المراقب لممبحكثيف
 

_3 خطكات المبلحظة   
البيانات المطمكبة الخطكات التاليةيتبع الباحث الذم يستخدـ المبلحظة العممية كأداة لجمع  : 

 .أ ػػ تحديد أىداؼ المبلحظة، فقد تككف ألجؿ كصؼ السمكؾ أك تحميمو أك تقكيمو
ب ػػ تحديد السمكؾ المراد مبلحظتو، لئبل يتشتت انتباه المبلحظ إلى أنماط سمككية غير مرغكب 

 . في مبلحظتيا
حظة كالسمكؾ المراد مبلحظتو، كالتأكد جػ ػػ تصميـ استمارة المبلحظة عمى ضكء أىداؼ المبل

  .مف صدقيا كثباتيا
د ػػ تدريب المبلحظ في مكاقؼ مشابية لممكقؼ الذم سيجرم فيو المبلحظة فعبلن، كبعد ذلؾ 
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 . يقـك المبلحظ بتقكيـ تجربتو في المبلحظة كاستمارة المبلحظة
دراسات التي يسمح فييا المبحكث ىػ ػػ تحديد الكقت البلـز إلجراء المبلحظة، كالسيما في تمؾ اؿ

 .بإجراء المبلحظة أك يككف عمى عمـ بإجرائيا
 .ك ػػ عمؿ اإلجراءات البلزمة إلنجاح المبلحظة

 ز ػػ إجراء المبلحظة في الكقت المحدد مع استخداـ أداة معينة في تسجيؿ البيانات
 

ػ أدكات المبلحظة4   
ات المطمكبة مف المبحكثيف بصكرة دقيقة، يستعيف الباحث بأدكات معينة مف أجؿ جمع البياف

  :كمف ىذه األدكات
دراؾ العبلقات بيف جكانبو كما يمكف . أ ػػ المذكرات التفصيمية  بقصد فيـ السمكؾ المبلحظ كا 

 .االستعانة بيا في دراسة سمككيات مشابية
الحقيقية ب ػػ الصكر الفكتكغرافية  بقصد تحديد جكانب السمكؾ المبلحظ كما يبدك في صكرتو 

 .ال كما يبدك أماـ الباحث
تكزيع السكاف، كتكزيع المؤسسات االجتماعية في : جػ ػػ الخرائط  بقصد تكضيح أمكر، مف مثؿ

 .المجتمع، كأماكف تكاجد المشكبلت االجتماعية في البيئات الجغرافية
كالفرعية لمسمكؾ د ػػ استمارات البحث  بيدؼ استيفاء البيانات المطمكبة عف العناصر الرئيسة 

 .المبلحظ دكف غيرىا بطريقة مكحدة
 

ػػ مزايا كعيكب المبلحظة5   
. لممبلحظة عدد مف المزايا التي تجعميا أداة فّعالة قياسان إلى غيرىا مف أدكات البحث التربكم

 :كفي الكقت ذاتو ليا عيكب، كىي عمى النحك التالي
  : أ ػ مزايا المبلحظة

ت التي يحصؿ عمييا الباحث بكاسطة المبلحظة أكبر منيا في بقية درجة الثقة في البيانا- 
 أدكات البحث  كذلؾ ألف البيانات يتـ التحصؿ عمييا مف سمكؾ طبيعي غير متكمؼ
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كمية البيانات التي يحصؿ عمييا الباحث بكاسطة المبلحظة أكثر منيا في بقية أدكات - 
ثيف كيقـك بتسجيؿ مشاىداتو التي تشتمؿ البحث  كذلؾ ألف الباحث يراقب بنفسو سمكؾ المبحك

 عمى كؿ ما يمكف أف يصؼ الكاقع كيشخصو
  ب ػ عيكب المبلحظة

تكاجد الباحث بيف المبحكثيف لو أثر سمبي، يتمثؿ في إمكانية تعديؿ سمككيـ مف سمكؾ - 
.طبيعي إلى سمكؾ مصطنع أك متكمؼ  

إف استخدـ الباحث أدكات ثقؿ قيمة المبلحظة في حالة رصد الظكاىر المعقدة حتى ك- 
.المبلحظة   

 إمكانية تحيز الباحث عند تسجيمو جكانب السمكؾ المطمكب .
تأثر السمكؾ المراد مبلحظتو بالعكامؿ المحيطة بو، األمر الذم يجعؿ المبحكثيف ينيجكف - 

.سمككان غير سمككيـ الطبيعي  
حاجة المبلحظة إلى الكقت الطكيؿ عند تطبيقيا-   

 
:االختبار: رابعان   

تظير الحاجة إلى استخداـ االختبار كأداة لجمع البيانات عف الظاىرة محؿ الدراسة عندما 
يرغب الباحث في مسح كاقع الظاىرة أم جمع البيانات المرغكب فييا عف ىذا الكاقع، أك عندما 

لتحديد  يرغب الباحث في تكقع التغييرات التي يمكف أف تحدث عميو، أك عندما يحمؿ ىذا الكاقع 
 .نكاحي القكة كالضعؼ فيو، أك عندما يرغب في تقديـ الحمكؿ المبلئمة ليذه الظاىرة

كعمى ىذا األساس يمكف القكؿ بأف االختبار العممي يستند عمى أسس متفؽ عمييا بيف المتيميف 
كالعرض التالي يتناكؿ تعريؼ االختبار، كأنكاعو، كخطكات إعداده، . بمنيجية البحث العممي

ائص االختبار الجيدكخص . 
تعريؼ االختبار_1   

بأنو مجمكعة مف المثيرات تقدـ لممفحكص  بيدؼ الحصكؿ عمى استجابات "يعرؼ االختبار 
.كمية يتكقؼ عمييا الحكـ عمى فرد أك مجمكعة أفراد " 
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لبلختبار المقنف أنكاع، كتكزع إلى فئات، كىي: أنكاع االختبار :  2_  
اإلجراءات اإلداريةأ ػ أنكاع االختبارات كفؽ    

 اختبارات فردية، كىي التي تصمـ لقياس سمة ما لدل فرد 
 اختبارات جماعية، كىي التي تصمـ لقياس سمة ما لدل مجمكعة 

 
  ب ػ أنكاع االختبارات كفؽ التعميمات

 .اختبارات شفيية، كىي التي تكجو لممفحكص عمنان  
رؽاختبارات مكتكبة، كىي التي تعطى لممفحكص عمى ك  . 

 
  جػ ػ أنكاع االختبارات كفؽ ما يطمب قياسو

اختبارات االستعداد، كىي التي تقيس بعض المتغيرات العقمية أك تقيس القدرات كاالستعدادات  
.العقمية المعرفية  

اختبارات التحصيؿ، كىي التي تقيس ما حصؿ المتعمـ مف المعمكمات، التي تعمميا، أك  
.الميارات التي اكتسبيا  

ارات الميكؿ، كىي تيدؼ إلى معرفة تفضيبلت الفرد  إلمكانية تكجييو نحك التخصص أك اختب 
.المينة المناسبة لو  

اختبارات الشخصية، كىي التي تقيس رؤية الفرد لنفسو كلآلخريف، كأىميتو في مكاجية مكقؼ  
.معيف  

افعيتو كسمككواختبارات االتجاىات، كىي التي تقيس الميؿ العاـ لمفرد كالذم يؤثر عمى د .  
 

تتشابو أنكاع االختبارات في خطكات إعدادىا، كيمكف تمخيص : ػ خطكات إعداد االختبار3 
  :خطكات تصميـ االختبار فيما يمي

 أ ػػ تحديد اليدؼ أك األىداؼ مف استخداـ االختبار كأداة لجمع البيانات المطمكبة
  ب ػػ تحديد األبعاد التي سيقيسيا االختبار
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تحديد محتكل ىذه األبعادجػ ػػ   
، صكر)د ػػ صياغة المثيرات المناسبة  (أسئمة، رسـك   
 .ىػ ػػ صياغة تعميمات االختبار

 .ك ػػ كضع نظاـ تقدير درجات االختبار
 .ز ػػ إخراج الصكرة األكلية لبلختبار

 .ح ػ تطبيؽ االختبار عمى عينة مف أفراد مجتمع الدراسة
كلية عمى مجمكعة مف ذكم الخبرةط ػػ عرض االختبار في صكرتو األ . 

ط)ك( ح)م ػػ إجراء التعديبلت البلزمة عمى ضكء الممحكظات الكاردة في فقرتي  ). 
 .ؾ ػػ إخراج الصكرة النيائية لبلختبار
 .ؿ ػػ التحقؽ مف صدؽ االختبار كثباتو

جراءات تطبيقو، كتصحيحو، كتفس ير ـ ػػ إعداد دليؿ االختبار، كيتضمف اإلطار النظرم كا 
.نتائجو  

 
يتسـ االختبار الجيد بخصائص متفؽ عمييا لدل الميتميف : ػ خصائص االختبار الجيد4 

:بالتقكيـ التربكم، كالمنيجية العممية، كىي   
أ ػػ المكضكعية، كيقصد بيا أف يعطَي السؤاُؿ المعنى نفسو لجميع المفحكصيف بحيث ال يقبؿ 

االختبار تستخدـ االختبارات المكضكعية بأشكاليا المختمفةكلتكافر ىذه الخاصية في . التأكيؿ   
فإذا . ب ػػ الصدؽ، كيقصد بصدؽ االختبار مدل قدرتو عمى قياس المجاؿ الذم كضع مف أجمو

أعد المعمـ اختباران يقيس مقدرة التبلميذ عمى إجراء عممية الضرب، فيككف االختبار صادقان إذا 
.إذا قاس مقدرة أخرلقاس ىذه المقدرة كيككف غير صادؽ   

جػ ػػ الثبات، كيقصد بثبات االختبار أف يعطي االختبار النتائج نفسيا إذا ما تـ استخدامو أكثر 
.مف مرة تحت ظركؼ مماثمة  
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:-اعداد تقرير البحث _ 9  
 

:-اعداد خطة البحث  
تقديـ خطة بعد اجتياز الطالب المرحمة النظرية يقـك بتحديد مشكمة يراد بحثيا كيتطمب االمر 

مقترحة لبحثو في بعض الجامعات كقد يككف ىذا المقترح في جامعات اخرل جزء مف 
  المتطمبات التي يقدميا الطالب في الحمقة الدراسية لممكافقة عمييا

كتحتكم خطة البحث عمى عدد مف العناصر ينبغي عمى الطالب اف يراعييا عند اعداده 
:-ككتابتيا كتشمؿ   

ث لو عنكاف معيف يعبر عنو بدقة ككضكح كايجاز عف طبيعة الدراسة كؿ بح: العنكاف _1
كمجاليا كال يقصد بالعنكاف اف يككف صياغة لممشكمة الف طبيعة المشكمة كاسمكب صياغتيا 
تختمؼ عف عنكاف البحث كعند كتابة البحث يجب مراعاة بعض االعتبارات كقد حددىا فاف 

:-داليف باالتي   
اف المشكمة تحديدا دقيقا ؟ىؿ يحدد العنكاف ميد_1   
ىؿ العنكاف كاضح كمكجز ككصفي بدرجة كافية بتصنيؼ الدراسة في فئتيا المناسبة ؟_2   
ىؿ تـ تجنب الكممات التي المبرر ليا مثؿ دراسة في اك تحميؿ ؟_3   
ىؿ تخدـ االسماء بكصفيا مكجيات في العنكاف ؟_4   
لعنكاف ؟ىؿ كضعت الكممات االساسية في بداية عبارة ا_5  
  

عند اختيار عنكاف البحث عمى الباحث اف يتأكد مف جكانب اساسية لبحثو: مشكمة البحث   :2  
اف الىتماـ الباحث بممكضكع اك المشكمة " درجة ميؿ الباحث " اىتماـ الباحث بالمكضكع _1

مف التي يختارىا اىمية خاصة في القياـ بالبحث كاتمامو الف االىتماـ الشخصي بمبحث يزيد 
  االفعية لمعمؿ ثـ احتماالت النجاح فيو

امكانية بحث المشكمة في ضكء خبرة الباحث اذ كثيرا ما يحدث اف يختار الباحث مكضكعا _2 
معينا عند قيامو باجراء البحث يتكصؿ بعد مدة الى اف خبراتو في المكضكع التساعد عمى 
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رات في التكنيؾ اإلحصائي المناسب االستمرار كمنيا افتقاره لمنظرية التي تقكده اك الى ميا
  كليس لديو خبرة بذلؾ

تكافر البيانات كالمعمكمات كالمصادر تعد البيانات كالمعمكمات كالمصادر التي يحتاج الييا _3
الباحث في بحثو مف االمكر الميمة عند اختيار مشكمة البحث اذ اف صعكبة الحصكؿ عمى 

لى صعكبة تنفيذ خطة البحثالبيانات البلزمة اك عدـ كفايتيا يؤدم ا   
االشراؼ عمى الباحث اف يتأكد عند اختياره لمكضكع معيف انو يسيؿ عميو ايجاد المشرؼ _4

  العممي المتخصص الذم يستطيع التكجيو في مثؿ ىذا البحث في الكمية التي يدرس فييا
اف يراعي الكقت  الكقت كالكمفة البد لمباحث عند اختياره مكضكع البحث الذم يرـك القياـ بو-أ

  الذم يحتاج اليو النياء بحثو
ينبغي اف ينتبو الباحث عند اختياره لبحثو الى التكاليؼ التي يحتاج الييا : تكاليؼ البحث _ب

.لتنفيذ البحث كالى أم مدل يمكف اف يكفر ذلؾ في حدكد االمكانات المالية المتاحة  
  

_3 االطار النظرم لمبحث   
ق لمكضكع بحثو اف يككف ممما باالطار النظرم لو اذ اف لكؿ بحث عمى الطالب عند اختيار

سكاء غمب عميو الطابع االكاديمي النظرم اك العممي اك غمب عميو الطابع التطبيقي اطارا 
  . نظريا

كالمقصكد باالطار النظرم كجكد رؤل متباينة كمدارس مختمفة كنظريات متعددة كال بد لمباحث 
ة كما البد لو اف ينتمي الى مدرسة فكرية ما كذلؾ البد لو مف اف اف تككف لو رؤيتو الخاص

يتبنى كجية نظر معينة كالباحث المستنير يستطيع اف يقـك تمؾ األدبيات بالتحميؿ كالنقد ثـ 
الرفض كبذا يككف لو مكقؼ مختار بكعي كبصيرة كحيف يختار الباحث المدرسة الكرية اك 

حينذاؾ القدرة عمى مناقثشة كتحميؿ كنقد النظريات االخرل  النظرية التي سينطمؽ منيا تككف لو
.مف المكقع الذم يتبناه   
_4 اىداؼ البحث   

البد مف تحديد االىداؼ كالفرضيات اك االسئمة المطركحة بشكؿ كاضح كدقيؽ ككاقعي كيمكف 
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حث اف نقكؿ بعبارة اخرل ماالسئمة التي سيجيب عنيا البحث اك ماالفتراضات التي يعمؿ البا
لتحقيقيا اك ماىي الجكانب التي يسعى الباحث لتكضيحيا ضمف تحديد المشكمة ؟ كالفشؿ في 

تحديد االىداؼ بشكؿ كاضح كدقيؽ يسبب سكء الفيـ كتككف النتيجة ضياع الجيد كفقداف 
.اليدؼ   

كاذا لـ يعرؼ الباحث اىداؼ بحثو سيظؿ حائرا اليعمـ مايجب جمعو مف البيانات كلذا يككف 
تحديد اىاؼ البحث بدقة اذ اف كضع اىداؼ عامة غير محددة اجرائيا بحيث يسيؿ ميما 

مبلحظة مظاىرىا كقياسيا يجعؿ مفاىيـ البحث غير متسمة بالغمكض كمف ثـ يصعب تناكليا 
.كضبطيا  

  
_5 تحديد الكحدة االحصائية   

كيتمثؿ ذلؾ في بعد تحديد الكحدات التي تتككف منيا البيانات ىناؾ مسألة ذات أىمية خاصة 
المفاضمة بيف اسمكب الحصر الشامؿ كاسمكب المعاينة في عممية جمع المعمكمات كيعتمد 

اختيار الكحدة االحصائية عمى ىدؼ البحث اذ ىما متبلزماف اذ تتحدد الكحدة االحصائية عف 
.طريؽ اليدؼ كما اف اليدؼ بدكره يتحكـ في اختيار الكحدة اإلحصائية المناسبة  

  
البحثادكات   6_   

المعركؼ اف ادكات البحث كالعينة المستخدمة محككمة بمنيج البحث المستخدـ فمكؿ منيج 
كلكؿ مف .. كمف ادكات البحث المقابمة كالمبلحظة كاالستفتاء كاالختبارات .ادكات خاصة بو 

.ىذه االدكات مزاياىا كنكاقصيا  
  

  اعتبارات عامة عند اعداد البحث
ات الرنانة في الجزء التمييدم مف البحث كبخاصة ما يتعمؽ بالتعبير عف عدـ استخداـ العبار_1

 .الشكر
ظيكر عناكيف البحث االساسية كالجزئية في الفصكؿ كقائمة المحتكيات بااللفاظ التي تظير _2
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.في متف البحث دكف تغيير اك خطأ   
_3 عمى الباحث اف يراعي قكاعد اتنسيؽ في اثناء الكتابة  

مراعاة قكاعد ترقيـ الصفحاتعمى الباحث _4   
مراعاة ترجمة المصطمحات الى المغة العربية مع ذكر االصؿ االجنبي لتكضيح المعنى_5   
عمى الباحث ا يراعي كضع التسمسؿ كاالرقاـ في متف البحث_6   
 
 

:المكتبات كالبحث العممي _ 10  
تمخيص رسالة ماجستير اك دكتكراه مف قبؿ الطمبة _ 11  

 
 
البحث العممىمستكيات    

: 1998، يتـ تقسيـ مستكيات البحث العممى عمى النحك التالى منصكر نعماف ك غساف النمرل
24-26 ) 

بحث الدراسات األكلية_1  
ك ىى البحكث التى يعد انجازىا جزءن ال يتجزأ فى استكماؿ بعض المكاد التحضيرية مثؿ 

 .البحكث أثناء فترة الجامعة ك يطمؽ عمييا البحكث الصفية
بحث الدبمـك_2  

ك ىك نكع مف البحكث التخصصية بعد دراسة نظرية لمدة سنة أك سنتيف بعد الحصكؿ عمى 
 .الشيادة الجامعية ك فييا يككف البحث أقؿ مف الماجستير

بحث الماجستير_3  
كىى درجة أعمى مف الدبمـك ك يطمؽ عمييا رسالة ك فييا يخكض الطالب سنة تمييدية أك 

خبلؿ الحمقة الدراسية ك فييا يكتسب ميارات كثيرة فى كيفية اعداد البحث سنتيف تييئو مف 
 .العممى
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بحث الدكتكراه_4   
ك نطمؽ عميو اطركحة تمييزان ليا عف الماجستير ك فييا يككف التشدد أكبر حيث يجب عمى 

 الباحث تقديـ بحثان أصيبلن يضيؼ جديد إلى حقؿ مف حقكؿ المعرفة االنسانية
:خطة البحث _   

ىي رسـ لمخطكط التي يسير عمييا المكضكع كلمصكرة التي سيككف عمييا كقد تككف 
اشبة بالرسـ التكضيحي اك مخطط مسار لمعالـ الشي الذم تقربو لبلذىاف كالغالب 

:تشتمؿ الخطة عمى العناصر التالية   
العنكاف _ 1  
المقدمة _   
التمييد _   
حث المسح االدبي كيقصد بة فصكؿ البحث اك مبا_ 2  
الخاتمة _ 3  
الفيارس _ 4  
المبلحؽ _ 5  
 

 اما الدراسات التربكية ككثير مف الدراسات التطبيقية كالحديثة تككف باالسمكب التالي 
كاالىميةالمقدمة _ 1  
مشكمة البحث _ 2  
تساكالت البحث _ 3  
اىداؼ البحث _ 4  
حدكد الدراسة _ 5  
مصطمحات البحث _6  
االطار النظرم_ 7  
السابقةالدراسات _ 8  
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منيج الدراسة _ 9  
نتائج الدراسة _ 10  
االستنتاجات كالتكصيات  -11  
الفيارس كالمبلحؽ _ 12  

 
 


