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  :تمھید -

 المصطلحات بعض یتطلب منا األمر شرح  تفاصیلھا، و  قبل الخوض في محاضرات منھجیة البحث العلمي  

  :و ھذه المصطلحات ھي ز الطالب بعضھا على البعض اآلخریمیل

  المعرفة العلمیة –الفن  –الثقافة  –المعرفة  –العلم 

 :مفھوم العلم -1  

عصرنا ھذا للداللة على مجموعة المعارف المؤیدة باألدلة الحسیة وجملة القوانین التي  تستخدم كلمة علم في    

وقد تستخدم للداللة على مجموعة من ، اكتشفت لتعلیل حوادث الطبیعة تعلیال مؤسسا على تلك القوانین الثابتة

 .المعارف لھا خصائص معینة كمجموعة الفیزیاء أو الكیمیاء أو البیولوجیا

تعني إدراك الشيء على ما ھو  في اللغة"  علم " رجعنا إلى تعریفھ في اللغة واالصطالح نجد أن كلمة وإذا   

 .علیھ أي على حقیقتھ وھو الیقین والمعرفة

 .والعلم ضد الجھل ألنھ إدراك كامل

ا في االصطالح فھو  "المؤلفات العلمیةجملة الحقائق والوقائع والنظریات ومناھج البحث التي تزخر بھا " :وأمَّ

المنسقة التي تنشأ عن المالحظة والدراسة والتجریب والتي تقوم  المعرفة"  : أو ھو كما جاء في قاموس وبستر

 "بغرض تحدید طبیعة وأصول وأسس ما تتم دراستھ

ذلك الفرع من الدراسة الذي یتعلق بجسد مترابط من  " ھبأن 1974أكسفورد لعام  وجاء تعریفھ في قاموس

الحقائق الثابتة المصنفة ، والتي تحكمھا قوانین عامة ، تستخدم طرق ومناھج موثوق بھا الكتشاف الحقائق 

 "الجدیدة في نطاق الدراسة

ھو النشاط الذي یحصل بھ اإلنسان على " ھبأن " اإلنسان في العالم الحدیث " ھكسلي في كتابھ حولیانوقد عرفھ 

 "الطبیعة وكیفیة السیطرة علیھاقدر كبیر من المعرفة لحقائق 

یتضمن الحقائق , جزء من المعرفة" تدور جل محاوالت تحدید مفھوم العلم وتعریفھ حول حقیقة أن العلم ھو و  

والطرق والمناھج العملیة الموثوق بھا , والمبادئ والقوانین والنظریات والمعلومات الثابتة والمنسقة والمصنفة

 " صورة قاطعة یقینیةلمعرفة واكتشاف الحقیقة ب

العلميمدخل لمنھجیة البحث  :ولىالمحاضرة األ  
 



لیتضح لنا معنى العلم أكثر علینا أن نمیزه عن غیره من المصطلحات والمفاھیم المشابھة لھ واللصیقة بھ في  و  

 .وغیرھا من المصطلحات وكذا تحدید وبیان أھدافھ ووظائفھ …المعرفة ، الثقافة ، الفن :مثل غالب األحیان

 :مفھوم المعرفة - 2

 أبسط معانیھا تصورا عقلیا إلدراك كنھ الشيء بعد أن كان غائباتعني المعرفة في   

 .وتتضمن المعرفة المدركات اإلنسانیة أثر تراكمات فكریة عبر األبعاد الزمانیة والمكانیة والحضاریة والعلمیة  

نسان أن أو بعبارة أخرى المعرفة ھي كل ذلك الرصید الواسع والضخم من المعلومات والمعارف التي استطاع اإل  

 :وھي تنقسم إلى ثالثة أقسام، یجمعھا عبر التاریخ، بحواسھ وفكره

وتكون بواسطة المالحظات البسیطة والمباشرة والعفویة عن طریق حواس اإلنسان  :ـ المعرفة الحسیة أ  

للعالقات وذلك دون إدراك  الخ…تھاطل األمطار, طلوع الشمس وغروبھا, مثل تعاقب اللیل والنھار المعروفة

 .القائمة بین ھذه الظواھر الطبیعیة وأسبابھا

وھي مجموع المعارف والمعلومات التي یتحصل علیھا اإلنسان بواسطة استعمال الفكر ال  :ـ المعرفة الفلسفیة ب  

حیث یستخدم أسالیب التفكیر والتأمل الفلسفي لمعرفة األسباب الحتمیات البعیدة للظواھر مثل التفكیر ، الحواس

 .والتأمل في أسباب الحیاة والموت خلق الوجود والكون

وھي المعرفة التي تتحقق على أساس المالحظات العلمیة المنظمة والتجارب  :ـ المعرفة العلمیة والتجریبیةج   

المنظمة والمقصودة للظواھر واألشیاء ووضع الفروض واكتشاف النظریات العامة والقوانین العلمیة الثابتة القادرة 

وھذا النوع األخیر من المعرفة  ،على تفسیر الظواھر واألمور تفسیرا علمیا والتنبؤ بما سیحدث مستقبال والتحكم فیھ

 ھو وحده الذي یكَّون العلم والمعرفة بذلك تكون مشتملة على العلم وھو جزء من أجزائھا

 :مفھوم الثقافة - 3

 :القائل أن الثقافة تایلور عّرفت الثقافة عدة تعریفات لعلَّ أشھرھا تعریف   

ھي ذلك الكل المعقد الذي یشمل المعرفة والعقیدة والفن واألخالق والقانون والعادات وسائر القدرات التي  "

  "یكتسبھا اإلنسان كعضو في المجتمع

ومعامالت أنماط وعادات سلوكیة ومعارف وقیم واتجاھات اجتماعیة ومعتقدات وأنماط تفكیر  " :أو تعّرف أنھا  

 "ومعاییر یشترك فیھا أفراد جیل معین ثم تتناقلھا األجیال جیال بعد جیل

حیث ینعكس ذلك , مجموعة العادات والتقالید والقیم والفنون المنتشرة داخل مجتمع معین": وعرفھا آخر بأنھا  

العلم والمعرفة والدین واألخالق فالثقافة بذلك تشمل  "على اتجاھات األفراد ومیولھم ومفاھیمھم للمواقف المختلفة

 .والقوانین والعادات والتقالید وأنماط الحیاة والسلوك في المجتمع

 :مفھوم الفن - 4

 الفن في اللغة حسن الشيء وجمالھ واإلبداع وحسن القیام بالشيء  

 أحساسیةینبئ ویدل على قدرات وملكات , نشاط إنساني خاص" : قاموسیا بأنھ (L`ART) ف الفنویعر    

 ".وتأملیة وأخالقیة وذھنیة خارقة مبدعة



على المھارة والقدرة االستثنائیة الخاصة في تطبیق المبادئ والنظریات والقوانین   ART ” فن ” كما تدل كلمة  

الفنون اإلداریة ،  فن القیادة السیاسیة واالجتماعیة و العسكریة،الفنون  األدبیة،الفنون  :العلمیة في الواقع والمیدان

 .الریاضیة ، فن الموسیقى والغناء

ا كلمة  "المھارة اإلنسانیة والمقدرة على االبتكار واإلبداع والمبادرة" :في االصطالح فإنھا تعني “ فن ” أمَّ

 الحكم،صواب  الصبر،درجة الذكاء، قوة  :مثل وھذه المقدرة تعتمد على عدة عوامل وصفات مختلفة ومتغیرة  

یرى بعض المفكرین والعلماء أن عناصر الفن األساسیة شبیھة إلى حد و  "االستعدادات القیادیة لدى األشخاص

كالھا یدعو  و كبیر بعناصر العلم ألن كالھما یستنكر االعتماد على حفظ الحقائق والمعلومات المجردة والجامدة

 والتي بدورھا تؤدي إلى االبتكار واالنطالق الفكريإلى ضرورة اكتشاف وتفھم العالقات بین الظواھر المختلفة 

 .وكما أن العلم یؤدي بالضرورة إلى ابتكار علمي فإن الفن أیضا ینتھي بابتكار فني

أن العلم یقوم على  وھناك فریق آخر من المفكرین والعلماء یرون أن ھناك فروقا جذریة بین العلم والفن منھا  

یة الموضوعیة والمجردة التي تحدد العالقة بین ظاھرتین أو أكثر من الظواھر أساس مجموعة من القوانین العلم

بینما الفن ،  وھذه العالقات معیارھا الحتمیة واالحتمال ویبحث العلم فیما ھو موجود وكائن، التي یتناولھا بالدراسة

وھو یستند إلى  لفردیةیقوم ویعتمد على أساس المھارة اإلنسانیة ویرتكز على الملكات الذاتیة والمواھب ا

  .االعتبارات العملیة أكثر من استناده إلى االعتبارات النظریة

  :خصائص المعرفة العلمیة - 5

تعود المعرفة بجذورھا إلى بدایة الحضارات اإلنسانیة وقد بنیت معارفنا فوق معارف كثیرة  :ـ التراكمیة 1 

ھرمیا من األسفل إلى األعلى نتیجة تراكم وتطور المعرفة ألن المعرفة تبنى  أسھمت فیھا حضارات إنسانیة مختلفة

 .العلمیة

فیزیاء نیوتن التي اعتقد بأنھا مطلقة إلى أن جاء  : مثل والتراكمیة العلمیة إما أنھا تأتي بالبدیل فتلغي القدیم  

عنھا اإلنسان واستبدلھا فإن الكثیر من النظریات والمعارف العلمیة في مجاالت مختلفة استغنى ، بنسبیتھ ناینشتای

  .بنظریات ومفاھیم ومعارف خاصة في مجال العلوم اإلجتماعیة التي تتسم بالتغیر والنسبیة

إن المعرفة العلمیة معرفة منظمة تخضع لضوابط وأسس منھجیة ال نستطیع الوصول إلیھا دون إتباع  :ـ التنظیم2 

من الباحث التخصص في میدان علمي محدد وذلك بحكم كما أن التطور العلمي یقتضي ، ھذه األسس والتقید بھا

مما یسمح للباحث باالطالع على موضوعاتھ وفھم ، وتزاید التخصصات وتنوع حقولھا, التطور العلمي والمعرفي

 .جزئیاتھ وتقنیاتھ

یعرف السبب بأنھ مجموع العوامل أو الشروط وكل أنواع الظروف التي متى تحققت ترتب عنھا  :ـ السببیة 3

 :نتیجة مطردة ونستطیع القول بوجود عالقة سببیة بین متغیرین

 عندما نجري تجارب عدیدة وبنفس الھدف نتحصل على نفس النتیجة )معلول( ونتیجة ) علة ( سبب

یخضع العلم لمبادئ ومفاھیم متعارف علیھا بین ذوي االختصاص تتضمن مصطلحات ومعاني ومفاھیم  :ـ الدقـة 4

 .دقیقة جدا ومحددة



المختصون في  یداولھاویجب استعمال ھذه المصطلحات بدقة وتحدید مدلولھا العلمي ألنھا عبارة عن اللغة التي 

تقتضي الدقة االستناد إلى معاییر دقیقة والتعبیر بدقة عن الموضوعات التي  و فرع من فروع المعرفة العلمیة

 .ندرسھا

إذا كانت یقینیة أي أن صاحبھا تیقن منھا عملیا فأصبح یستطیع  إن المعرفة العلمیة ال تفرض نفسھا إال :ـ الیقین 5

  .إثباتھا بأدلة وبراھین وحقائق وأسانید موضوعیة ال تحمل الشك وھذا ما یعرف بالیقین العلمي

 .فالنتائج التي نتوصل إلیھا یجب أن تكون مستنبطة من مقدمات ومعطیات موثوق من صحتھا  

ینبغي أن یكون حیادیا في بحثھ یتجرد من ذاتیتھ وینقل الحقائق والمعطیات كما ھي في إن الباحث  :ـ الموضوعیة 6

 .الواقع وأن ال یخفي الحقائق التي ال تتوافق مع وجھة نظره وأحكامھ المسبقة

   .أي تعمیم ما یتوصل إلیھ البحث العلمي عن جزئیة ما إلى جمیع الحاالت المتشابھة :ـ التعمیم 7

  انھ تعمیم متأني وھادئ كما انھ یعتمد على تماثل الجزئیات وتشابھ الظروف :التعمیمومن أھم سمات   

 :وظائف وأھداف العلم - 6

 :غایة ووظیفة االكتشاف والتفسیر: أوال 

إن الغایة والوظیفة األولى للعلم ھي اكتشاف القوانین العلمیة العامة والشاملة للظواھر واألحداث المتماثلة    

ذلك عن طریق مالحظة ورصد األحداث والظواھر المختلفة وإجراء عملیات التجریب  و، والمتناسقةوالمترابطة 

 العلمي للوصول إلى قوانین عامة وشاملة تفسر ھذه الظواھر والوقائع واألحداث

 :غایة ووظیفة التنبؤ: ثانیا  

الطبیعیة وغیر الطبیعیة المنظمة وھي التوقع العلمي والتنبؤ بكیفیة عمل وتطور وسیر األحداث والظواھر    

فھكذا یمكن التنبؤ والتوقع العلمي بموعد الخسوف والكسوف بمستقبل حالة الطقس ، بالقوانین العلمیة المكتشفة

التي یمكن التوقع والتنبؤ العلمي  وبمستقبل تقلبات الرأي العام سیاسیا واجتماعیا إلى غیر ذلك من الحاالت واألمور

 .خذ االحتیاطات واإلجراءات الالزمة والضروریةبمستقبلھا وذلك أل

 :غایة و وظیفة الضبط والتحكم: ثالثا  

بعد غایة ووظیفة االكتشاف ووظیفة التنبؤ تأتي وظیفة التحكم العلمي في ھذه الظواھر والسیطرة علیھا     

وظیفة التحكم قد یكون نظریا  و، وتوجیھھا التوجیھ المرغوب فیھ واستغالل النتائج واآلثار لخدمة مصلحة اإلنسانیة

قد یكون عملیا وذلك حین  و، وذلك عندما یقتصر العلم على بیان وتفسیر كیفیة الضبط والتوجیھ والتكییف للظواھر

یتدخل العالم لضبط األحداث والسیطرة علیھا كأن یتحكم في مسار األنھار ومیاه البحر والجاذبیة األرضیة وكذلك 

لسلوك اإلنساني وضبطھ وتوجیھھ نحو الخیر والتحكم في الفضاء الخارجي واستغاللھ یتحكم في األمراض وا

 .عملیا
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  :تمھید -

مثل البحث العلمي مرتكز محوري للوصول إلى الحقائق العلمیة ووضعھا في إطار قواعد أو قوانین أو نظریات ی  

 مبرھن علیھا كتصدیق مطلق علمیة كجوھر للعلوم خاصة وأن العلم مدركات یقینیة مؤكدة و

ھادفة ودقیقة  )العلمي البحث منھجیة( الحقائق عن طریق البحث وفق مناھج علمیة وھو ما یسمىویتم التوصل إلى 

  .ومنظمة واستخدام أدوات ووسائل بحثیة

   :تعریف البحث العلمي - 1

 :ھناك عدة تعریفات للبحث العلمي تحاول تحدید مفھومھ ومعناه ومن جملتھا

 عالقات أو معلومات اكتشاف بغرض الباحث بھ یقوم الذي والدقیق المنظم واالستقصاء لالستعالم وسیلة ھو"  

 واالستعالم الفحص ھذا في یتبع أن على فعال الموجودة المعلومات تحقیق أو تصحیح أو تطویر إلى باإلضافة جدیدة

 "العلمي المنھج خطوات الدقیق

 العالقات عن االفتراضیة المقوالت في التجریبي الخبري والمضبوط النظامي البحث ھو العلمي البحث " 

 "الطبیعیة الحوادث بین المتصورة

 معنى ذات حقائق على الحصول أجل من والحقائق النظریات بین المستمر التفاعل لوصف وعملیة ھادف فن ھو" 

  "تنبؤیة قوى ذات نظریات وعلى

 عرضھا ثم عمیق ونقد دقیق قصبت وتحقیقھا وفحصھا وتنمیتھا عنھا والتنقیب المعرفة الكتشاف محاولة ھو" 

 "شامال حیا إنسانیا إسھاما فیھ ویسھم العالمیة الحضارة ركب في یسیر وإدراك بذكاء مكتمال عرضا

 :األكادیمي العلمي البحث أن التعریفات ھذه كل خالل من إلیھ نخلص أن نستطیع والذي

 یمكننا عما ما، لمشكلة كفایة أكثر حل على للحصول واإلجراءات األسالیب من لعدد المنظم االستخدام ھو "

 للناس المعرفة لزیادة جدیدة عالقات أو معلومات و نتائج إلى الوصول یفترض وھو أخرى بطرق علیھ الحصول

  "منھا التحقق أو

  

  

البحث العلمي :ثانیةالمحاضرة ال  
)الخصائص  – و المقومات األسس –المفھوم (   

 



 :أسس ومقومات البحث العلمي - 2

 :تحدید األھداف البحثیة بدقة ووضوح :أوال 

وما ھو التخصص الدقیق  وأي مشكلة أو ظاھرة تم اختیارھا ؟ الباحث ؟ فماذا یرید خاصة في اختیار الموضوع   

  للباحث ؟ وماذا یرید وكیف ومتى وإلى أین ؟

 :قدرة الباحث على التصور واإلبداع :ثانیا 

  .وإعمال فكره وموھبتھ وإلمامھ بأدوات البحث المتباینة والتمكن من تقنیات كتابة البحث العلمي   

 :المشاھدة والمالحظةدقة  :ثالثا 

للظاھرة محل البحث وتحدید المقوالت حولھا وإعمال الفكر والتأمل مما یقود إلى بحث المتغیرات المحیطة   

 .بحیث تكون المحصلة وضع قوانین تتفق مع واقع المالحظات والمتغیرات، بالظاھرة

 :وضع الفروض المفسرة للظاھرة :رابعا

وتوضع كأفكار مجردة وموضوعیة ینطلق منھا الباحث بحیث تقوده إلى جمع الحقائق  لیتم إثباتھا والبرھنة علیھا  

 .بالتالي إجراء التجارب على ضوئھا بعیدا عن تطویعھا لما یرید الباحث إثباتھ والوصول إلیھ و، المفسرة للفروض

 :القدرة على جمع الحقائق العلمیة بشفافیة ومصداقیة :خامسا

 .المصادر والمراجع وغربلتھا وتصنیفھا وتبویبھا وتمحیصھا بدقة ثم تحلیلھاوذلك من مختلف   

 :إجراء التجارب الالزمة :سادسا

بھدف الحصول على نتائج علمیة تتفق مع الواقع العملي وتتطلب التجارب في العلوم االجتماعیة تحلیل السبب   

 .الفروض والتأكد من مدى صحتھاوالمسبب والحجج واستمراریة متابعة المتغیرات واختبار 

 :الحصول على النتائج واختبار مدى صحتھا :سابعا

 .وذلك بتمحیصھا ومقارنتھا وصحة انطباقھا على الظواھر والمشكالت المماثلة إثبات صحة الفرضیات  

 :صیاغة النظریات :ثامنا

العلمیة في نسق علمي مترابط یتصف تعتبر النظریة إطار أو بناء فكري متكامل یفسر مجموعة من الحقائق   

 .بالشمولیة ویرتكز على قواعد منھجیة لمعالجة ظاھرة أو مشكلة ما

تمثل النظریة محور القوانین العلمیة المھتمة بإیضاح وترسیخ نتائج العالقات بین المتغیرات في ظل تفاعل  و  

 .الظواھر

البحث بعد اختبار صحتھا والتیقن من حقائقھا العلمیة فیجب أن تكون صیاغتھا وفق النتائج المتحصل علیھا من   

  .وصحتھا مستقبال للظواھر المماثلة

  

  

  

  



  :خصائص البحث العلمي - 3

إن منھجیة البحث العلمي لدیھا جملة من الخصائص والممیزات نستطیع استخالصھا من التعریفات السابقة أھمھا   

 :الخصائص التالیة

 :ومضبوط منظم بحث العلمي البحث :أوال

أن البحث العلمي نشاط عقلي منظم ومضبوط ودقیق ومخطط حیث أن المشكالت والفروض والمالحظات  أي -   

 والتجارب والنظریات والقوانین قد تحققت واكتشفت بواسطة جھود عقلیة منظمة ومھیأة جیدا لذلك

 .ه الخاصیة للبحث العلمي عامل الثقة الكاملة في نتائج البحثولیست ولیدة مصادفات أو أعمال ارتجالیة وتحقق ھذ

 :نظري بحث العلمي البحث :ثانیا

 .تستخدم النظریة إلقامة وصیاغة الفرض الذي ھو بیان صریح یخضع للتجارب واالختبار -   

 :تجریبي بحث العلمي البحث :ثالثا

الفروض والبحث الذي ال یقوم على أساس المالحظات ألنھ یقوم على أساس إجراء التجارب واالختبارات على  -   

 .والتجارب ال یعد بحثا علمیا فالبحث العلمي یؤمن ویقترن بالتجارب

 :وتجدیدي حركي بحث العلمي البحث :رابعا

ألنھ ینطوي دائما على تجدید وإضافات في المعرفة عن طریق استبدال متواصل ومستمر للمعارف القدیمة  -   

 .أجدبمعارف أحدث و

 :تفسیري بحث العلمي البحث :خامسا

ألنھ یستخدم المعرفة العلمیة لتفسیر الظواھر واألشیاء بواسطة مجموعة من المفاھیم المترابطة تسمى  -   

 .النظریات

 :ومعمم عام بحث العلمي البحث :سادسا

معممة وفي متناول أي شخص  ألن المعلومات والمعارف ال تكتسب الطبیعة والصفة العلمیة إال إذا كانت بحوثا -   

 .مثل الكشوف الطبیة

ھذه بعض خصائص البحث العلمي التي تؤدي معرفتھا إلى توسیع آفاق معرفة مفھوم البحث العلمي و منھجیة 

 . البحث العلمي

 

 

 



 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

–بسكرة  –جامعة دمحم خیضر   

 معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

  بن شعیب أحمد :األستاذ      ماستر السداسي األول السنة األولىمنھجیة البحث العلمي       :محاضرات مقیاس

  

 

  :تمھید -

إلى طرق , مثل بقیة الفروع األخرى, تخضع عملیة إنجاز وإعداد البحث العلمي في میدان العلوم القانونیة   
حتى , وعنایةیجب احترامھا والتقید بھا وإتباعھا بدقة  وإجراءات وأسالیب علمیة وعملیة منطقیة صارمة ودقیقة

 .یتمكن الباحث من إعداد بحثھ وإنجازه بصورة سلیمة وناجحة وفعالة
كما تجب اإلشارة ھنا إلى ، وتعتبر ھذه الطرق واإلجراءات من صمیم تطبیقات علم المنھجیة في مفھومھ الواسع   

 أن اصطالح منھجیة البحث العلمي یشمل كل التقاریر العلمیة المنھجیة والموضوعیة
 .وغیرھا من التقاریر العلمیة, وأبحاث رسائل الماجستیر والدراسات العلیا, مذكرات اللیسانس  :مثل   
متكاملة ومتناسقة ، في تكوین وبناء البحث ، متتابعة وتمر عملیة إعداد البحث العلمي بعدة مراحل متسلسلة و   

  :وإنجازه وھذه المراحل ھي

 مرحلة تحدید المشكلة واختیار الموضوع - 1
 مرحلة حصر وجمع الوثائق العلمیة المتعلقة بالموضوع - 2
 مرحلة القراءة والتفكیر - 3
 مرحلة تقسیم وتبویب الموضوع - 4
 مرحلة جمع وتخزین المعلومات - 5
 مرحلة الصیاغة والكتابة - 6
 

 :و تحدید المشكلة مرحلة اختیار الموضوع - 1
عدة فرضیات علمیة بواسطة الدراسة والبحث وھي عملیة تحدید المشكلة العلمیة التي تتطلب حال علمیا لھا من    

الكتشاف الحقیقة أو الحقائق العلمیة المختلفة المتعلقة بالمشكلة محل البحث وتفسیرھا واستغاللھا في حل  والتحلیل
 .ومعالجة القضیة المطروحة للبحث العلمي

 :اإلحساس بالمشكلة -  
إجابات شافیة على  ( المشكلة ) فھي تتطلب, للبحث العلمياإلحساس بالمشكلة یعتبر نقطة البدایة في أي مجھود    

 .تساؤالت الفرد واستفساراتھ
وتعتبر ھذه المرحلة من أولى مراحل إعداد منھجیة البحث العلمي واألكثر صعوبة ودقة نظرا لتعدد واختالف    

 عوامل ومقاییس االختیار

  :عوامل إختیار الموضوع - 

 :العوامل الذاتیة - 1
 .االستعداد والرغبة النفسیة الذاتیة -أ

 . القدرات -ب
 .نوعیة التخصص العلمي -ج
  طبیعة موقف الباحث -د

العلميمراحل إعداد البحث  :ثالثةالمحاضرة ال  
و التفكیر القراءة –جمع الوثائق  –اختیار الموضوع   



  
 :العوامل الموضوعیة - 2

 .القیمة العلمیة للموضوع - أ   
 .ـ أھداف سیاسة البحث العلمي المعتمدةب   
 .ـ مكانة البحث بین أنواع البحوث العلمیة األخرىج   

 .الوثائق والمراجعـ مدى توفر د    
 
  :القواعد األساسیة في تحدید المشكلة -
   :وضوح موضوع البحث -4-1  
أن یكون موضوع البحث محددا وغیر غامض أو عام حتى ال یصعب على الباحث التعرف على جوانبھ المختلفة   

قد ال یستطیع تجاوزھا  جمةفقد یبدو لھ الموضوع سھال للوھلة األولى ثم إذا دقق فیھ ظھرت لھ صعوبات ، فیما بعد
أو قد یكتشف أن ھناك من سبقھ إلى دراسة المشكلة ذاتھا أو أن المعلومات التي جمعھا مشتتة وضعیفة الصلة 

  .وھذا كلھ نتیجة عدم وضوح الموضوع في ذھن الباحث وتصوره. بالمشكلة
 :تحدید المشكلة -2- 4  
عما یدور في ذھن الباحث وتبین األمر الذي یرغب في  وھي أن تصاغ مشكلة البحث صیاغة واضحة بحیث تعبر  

إیجاد حل لھ وال یتم صیاغة المشكلة بوضوح إال إذا استطاعت تحدید العالقة بین عاملین متغیرین أو أكثر ومن ثم 
 .تصاغ بشكل سؤال یتطلب إجابة محددة

 :وضوح المصطلحات -3- 4  
متاعب وصعوبات نتیجة إھمال الباحث وعدم دقتھ في تحدید یحذر المتخصصون من إمكانیة وقوع البحث في   

االصطالح ھو ذلك المفھوم العلمي أو الوسیلة الرمزیة التي یستخدمھا اإلنسان في  و، المصطلحات المستخدمة
فھي إذن التعریفات المحددة والواضحة للمفاھیم اإلنسانیة  التعبیر عن أفكاره ومعانیھ من أجل توصیلھا لآلخرین

 .الصفات المجردة التي تشترك فیھا الظواھر والحوادث والوقائع دون تعیین حادثة أو ظاھرة معینة ذات

وتحدید المشكلة أو اإلشكالیة لیس أمرا سھال كما یتصور البعض حیث أنھ یتطلب من الباحث دراسة جمیع    
فیقوم الباحث  كون جدیرة بالدراسةنواحي المشكلة ثم تعریفھا تعریفا واضحا والتثبت من أھمیتھا العلمیة حتى ت

 .بقراءة مبدئیة عنھا ویستنیر بآراء المختصین في ذلك المجال
ویذھب بعض الباحثین إلى القول بأن أفضل طریقة لتحدید اإلشكالیة ھي وضعھا في شكل سؤال یبین العالقة بین    

 .یمكن للباحث أن یحدد اإلشكالیة دون وضعھا على شكل سؤال، كما متغیرین
 :صیاغة الفرضیات -  

بعد أن یحدد الباحث المشكلة ینتقل إلى مرحلة الفرضیات المتعلقة بموضوع البحث وال یعني ھذا أن الفرضیات    
وما الفرضیات إال إجابات مبدئیة للسؤال األساسي الذي یدور ، تأتي في مرحلة فكریة متأخرة عن مرحلة اإلشكالیة

 .حولھ موضوع البحث
االفتراض مبدئیا ألن موضوع البحث ال یكون في صورتھ األخیرة الواضحة وتأخذ االفتراضات بالتبلور ویعتبر   

 .والوضوح كلما اتضحت صورة البحث
فھي تعمل ، فاالفتراضات ما ھي إال تخمینات أو توقعات أو استنتاجات یتبناھا الباحث مؤقتا كحلول لمشكلة البحث  

الكتاب أن الفرض ما ھو إال عبارة مجردة ال تحمل صفة الصدق أو الكذب بل ھي كدلیل ومرشد لھ ویرى بعض 
 .نقطة انطالق للوصول إلى نتیجة یستطیع عندھا الباحث من قبول الفرض أو رفضھ

  :وقد وجد الباحثون والمختصون أن االفتراضات الجیدة تتمیز بالصفات التالیة
 .فھمھأن یكون الفرض موجزا مفیدا وواضحا یسھل  -
 .أن یكون الفرض مبنیا على الحقائق الحسیة والنظریة والذھنیة لتفسیر جمیع جوانب المشكلة -

 .أن یكون الفرض قابال لالختبار والتحقیق -

. أو متناقضا مع النظریات والمفاھیم العلمیة الثابتة, أن ال یكون متناقضا مع الفروض األخرى للمشكلة الواحدة -
 .وذلك باعتماد مبدأ الفروض المتعددة لمشكلة البحث, احتماالت المشكلة وتوقعاتھاتغطیة الفرض لجمیع 

 



  :مرحلة البحث عن الوثائق - 2

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ) المصادر (: الوثائق األصلیة األولیة والمباشرة -
وثائق ومصادر وھي تلك الوثائق التي تتضمن الحقائق والمعلومات األصلیة المتعلقة بالموضوع وبدون استعمال   

 )المصادر ( وسیطة في نقل ھذه المعلومات وھي التي یجوز أن نطلق علیھا اصطالح
 :ھي التربیة البدنیة و الریاضیةوأنواع الوثائق األولیة واألصلیة العلمیة في میدان العلوم 

  .الوطنیة والدولیة, المواثیق القانونیة العامة والخاصة - 1  

ھیئات المؤسسات العامة األساسیة مثل  الصادرة من توصیاتال مقررات وال محاضر والوثائق و ال - 2  
وزارة التربیة و التعلیم و وزارة التعلیم العالي و وزارة الشباب و الریاضة فیما یخص النشاط المؤسسة 
  .الریاضي

  .التشریعات والقوانین والنصوص التنظیمیة المختلفة - 3  

 .والمعاھدات المبرمة والمصادق علیھا رسمیاالعقود واالتفاقیات  - 4  

  .الشھادات والمراسالت الرسمیة - 5  

  .اإلحصائیات الرسمیة - 6  

 ) المراجع( : الوثائق غیر األصلیة وغیر المباشرة -
وھي المراجع العلمیة التي تستمد قوتھا من مصادر ووثائق أصلیة ومباشرة أي أنھا الوثائق والمراجع التي نقلت   

الحقائق والمعلومات عن الموضوع محل البحث أو عن بعض جوانبھ من مصادر ووثائق أخرى وھي التي یجـوز 
 )المراجع(  أن نطلق علیھا لفظ

 :ومن أمثلتھا 
التربیة البدنیة و كتب  الكتب والمؤلفات األكادیمیة العامة والمتخصصة في موضوع من الموضوعات مثل - 1  

 ... ، علم النفس الریاضي التربوي، األنشطة الریاضیة الصفیة و الالصفیة طرق و أسالیب التدریس  والریاضیة 
 . و المجالت الجامعیةالدوریات والمقاالت العلمیة المتخصصة  - 2  
الرسائل العلمیة األكادیمیة المتخصصة ومجموع البحوث والدراسات العلمیة والجامعیة التي تقدم من أجل  - 3  

 .الحصول على درجات علمیة أكادیمیة

 .الموسوعات ودوائر المعارف والقوامیس - 4



 :مرحلة القراءة والتفكیر - 3
عملیات االطالع  مرحلة القراءة والتفكیر في منھجیة البحث العلمي ھي من أھم المراحل ویمكن تعریفھا بأنھا ھي  

 والفھم لكافة األفكار والحقائق التي تتصل بالموضوع
 .ھذه المعلومات واألفكار تأمال عقلیا فكریا حتى یتولد في ذھن الباحث النظام التحلیلي للموضوع وتأمل  
تجعل الباحث مسیطرا على الموضوع مستوعبا لكل أسراره وحقائقھ متعمقا في فھمھ قادرا على استنتاج   

  .الفرضیات واألفكار والنظریات منھا
  :أھداف مرحلة القراءة والتفكیر -

 .التعمق في التخصص وفھم الموضوع والسیطرة على جل جوانبھ - 1  
أي اكتساب ذخیرة كبیرة من المعلومات والحقائق تؤدي في األخیر , اكتساب نظام التحلیل قوي ومتخصص - 2  

 .إلى التأمل والتحلیل

 .اكتساب األسلوب العلمي القوي -3 

 .القدرة على إعداد خطة الموضوع -4 

  .الفنیة والمتخصصة الثروة اللغویة -5 

  .شجاعة األدبیة لدى الباحثال -6 
 :شروط وقواعد القراءة -

 .أن تكون واسعة شاملة لجمیع الوثائق والمصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع -1 

 .الذكاء والقدرة على تقییم الوثائق والمصادر -2 

  .االنتباه والتركیز أثناء عملیة القراءة -3 

 .مرتبة ومنظمة ال ارتجالیة وعشوائیةیجب أن تكون  -4 

 .یجب احترام القواعد الصحیة والنفسیة أثناء عملیة القراءة -5 

 .اختیار األوقات المناسبة للقراءة -6 

 .اختیار األماكن الصحیة والمریحة -7 

 .ترك فترات للتأمل والتفكیر ما بین القراءات المختلفة -8 

 .خالل فترات األزمات النفسیة واالجتماعیة والصحیةاالبتعاد عن عملیة القراءة  -9 

 :أنـواع القـراءة -
 :القراءة السریعة الكاشفة -1 

وھي القراءة السریعة الخاطفة التي تتحقق عن طریق االطالع عن الفھارس ورؤوس الموضوعات في قوائم   
 .وعنوانین المصادر والمراجعكما تشمل االطالع على مقدمات وبعض فصول ، المصادر والمراجع المختلفة

كما تستھدف تدعیم قائمة المصادر والمراجع المجمعة بوثائق جدیدة وكذا معرفة سعة وآفاق الموضوع وجوانبھ   
 .المختلفة وتكشف القیم والجدید والمتخصص والخاص من الوثائق والعام

 :القراءة العادیة -2 
تم اكتشافھا بواسطة القراءة السریعة یقوم بھا الباحث بھدوء وھي القراءة التي تتركز حول الموضوعات التي   

 .واستخالص النتائج وتدوینھا في بطاقات, وتؤدة وفقا لشروط القراءة السابقة الذكر
 :القراءة العمیقة والمركزة - 3
مر وھي التي تتركز حول بعض الوثائق دون البعض اآلخر لما لھا من أھمیة في الموضع وصلة مباشرة بھ األ  

وتتطلب صرامة والتزاما أكثر من غیرھا من ، الذي یتطلب التركیز في القراءة والتكرار والتمعن والدقة والتأمل
 .أنواع القراءات

حیث یعنى الباحث في ، وتختلف أھداف القراءة المركزة في منھجیة البحث العلمي عنھا في القراءة العادیة  
واآلراء الفكریة التي تناولتھا والفروض التي تبناھا الباحثون والمناھج العلمیة التي التعرف على إطار المشكلة ذاتھا 

 .وذلك بھدف االسترشاد والتوضیح في تقریر مسیرة دراستھ من حیث المعلومات التي یحتاجھا، استخدموھا
 

 



 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

–بسكرة  –جامعة دمحم خیضر   

 معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

  بن شعیب أحمد :األستاذ      ماستر السداسي األول السنة األولىمنھجیة البحث العلمي       :محاضرات مقیاس

  

 

  

 مرحلة تقسیم وتبویب الموضوع - 4
 : تبویب الموضوع في منھجیة البحث العلمي ھي من أھم المراحل ویمكن تعریفھا بأنھاو مرحلة تقسیم  - 

تقسیمات الموضوع األساسیة والكلیة والفرعیة وتتضمن , عملیة جوھریة وحیویة للباحث في إعداد بحثھ
 .والجزئیة والخاصة على أسس ومعاییر علمیة ومنھجیة واضحة ودقیقة

 .كالترتیب الزمني أو األھمیة یجب أن تخضع عملیة التقسیم إلى أساس سلیم وفكرة منظمة ورابطة خاصة - 
للموضوع تحدیدا جامعا مانعا وواضحا وإعطائھا عنوانا تقسیم الموضوع یعني تحدید الفكرة األساسیة والكلیة و  - 

  رئیسا
ثم تحدید مدخل الموضوع في صورة مقدمة البحث والقیام بتفتیت و تقسیم الفكرة األساسیة إلى أفكار فرعیة  - 

 .وجزئیة خاصة
 .بحیث یشكل التقسیم ھیكلة وبناء البحث ثم القیام بإعطاء العنوانین الفرعیة والجزئیة - 
  
 
  
 :شروط التقسیم والتبویب - 

ھناك مجموعة من الشروط والقواعد یجب إتباعھا لتقسیم البحث بصورة سلیمة وناجحة ومن ھذه الشروط  -   
  :واإلرشاداتوالقواعد 

 .التعمق والشمول في تأمل كافة جوانب وأجزاء وفروع ونقاط الموضوع بصورة جیدة -1 
 .االعتماد الكلي على المنطق والموضوعیة و منھجیة البحث العلمي في التقسیم والتبویب -2 
 .احترام مبدأ مرونة خطة وتقسیم البحث -3 
 .لموضوعات وعناوین فارغةولیس تجمیعا , یجب أن یكون تحلیلیا داال -4 
تحاشي التكرار والتداخل واالختالط بین محتویات العناصر والموضوعات والعناوین األساسیة والفرعیة  - 5

  .والعامة والخاصة
ضرورة تحقیق التقابل والتوازن بین التقسیمات األساسیة والفرعیة أفقیا وعمودیا كأن یتساوى ویتوازن عدد  -6 

  .جزاء وكذا عدد فصول األبواب وعدد فروع الفصول وھلم جراأبواب األقسام واأل
 
 :مرحلة جمع وتخزین المعلومات - 5
مرحلة جمع وتخزین المعلومات في منھجیة البحث العلمي تعد كذلك أھم المراحل حیث یسرت التطورات التقنیة    

في ) الثورة المعلوماتیة (  أطلق علیھا خاصة بعد الفترة التي عملیة جمع المعلومات البحثیة, المتسارعة والمتالحقة
 .العقدین األخیرین والتي تبلورت معالمھا في سھولة نقل المعلومات وتدفقھا عبر وسائل االتصاالت

كمقومات محوریة للبحث وكلما جمع الباحث أكبر عدد من , تعتبر المعلومات المجمعة ركیزة الباحث األساسیة و  
خاصة ، وممتازة كلما أدى ذلك إلى تمكنھ من تغطیة متطلبات بحثھ بكل فروعھ ونقاطھالمعلومات وبنوعیة حدیثة 

 .إذا اعتمدت المعلومات المجمعة على قواعد بیانات تتصف بالشفافیة والمصداقیة والتسلسل والمنطقیة
راء تعكس المعلومات المجمعة مدى إلمام الباحث بما كتب ونشر حول موضوعھ والوقوف على مختلف اآل و  

 .واألفكار خاصة إذا تمكن الباحث من جمع معلومات بلغات أجنبیة حیة وتمكن من ترجمتھا بدقة وموضوعیة

العلميمراحل إعداد البحث  :رابعةالمحاضرة ال  
جمع و تخزین المعلومات –تقسیم و تبویب الموضوع  

 مرحلة الصیاغة و الكتابة

  ... 3،  2،  1 ثم..أ ب ج ..ثم..أوال ، ثانیا ، ثالث: ثم. طالباألجزاء ، األقسام، األبواب ، الفصول ، الفروع ، المباحث ، الم
 



 :أھم مصادر المعلومات - 5-1 
 :وأھم مصادر المعلومات في عصرنا ھذا

 ). االنترنت ( شبكة المعلومات االلكترونیة - 1
 .الدوریات المتخصصة - 2

 .المؤتمرات العلمیة والندوات - 3

 ). الماجستیر والدكتوراه (الرسائل العلمیة  - 4

 .الكتب العلمیة المتخصصة - 5

 .الموسوعات والقوامیس ودوائر المعارف وأمھات الكتب - 6

 .كتب التراث والمخطوطات - 7

 :تصفیة المعلومات -2- 5
فماذا  الجامعیةسرعان ما یجد الباحث نفسھ یغوص في بحر من المعلومات والبحوث والمؤتمرات والرسائل  و 

 یفعل؟
 :بواسطة الطرق التالیة تتمثل في تنقیة وغربلة المعلومات التي حصل علیھا وذلك الخطوة األولى واألساسیة

إعطاء األولویة للمصادر األصلیة المباشرة وتقدیمھا على غیرھا من المراجع الثانویة وغیر المباشرة والتي  -1 
 .تعتمد أساسا على المصادر

أو توثیقھا أو صیاغة , وأرقامھا إحصاءاتھاسواء في  :التركیز على المصادر والمراجع األكثر حداثة -2 
 .نظریاتھا

والضعیفة والمنقولة عن مصادر متوفرة حرصا  :حذف واستبعاد المراجع أو المعلومات المكررة الركیكة -3 
 .على أمھات الكتب والمصادرعلى دقة وقوة ومصداقیة المعلومات واحتیاطا لتوثیقھا باعتمادھا 

والمستندة إلى تعصب أو تحیز لفكر معین أو مذھب معین أو قائمة على  :البعد عن المعلومات غیر العلمیة -4 
 .العاطفة والحماس بعیدا عن الموضوعیة المجردة

كھنات وكل تخلصا وبعدا عن بلبلة األفكار والت :استبعاد المعلومات التي تتعارض مع الحقائق العلمیة -5 
 .األمور التي تغایر الدراسات العلمیة

تالفیا للتشعب والتوسع  :الحرص على استبعاد المعلومات التي ال تتعلق وبصفة مباشرة بموضوع البحث -6 
 .وتجنب االستطراد وتوفیر الوقت والجھد

أمكن ذلك مثل مصادر تركیز الباحث على مصادر المعلومات الدولیة األكثر واألدق توثیقا ومصداقیة ما  -7 
 .ونشرات األمم المتحدة مع األخذ بعین االعتبار أن المص در الدولیة یحشد لھا أفضل العلماء وأكثرھم تخصصا

 :أسالیب تخزین المعلومات - 5-3 
  :فھناك أسلوبان أساسیان ھما, أما بالنسبة لجمع وتخزین المعلومات  
 :أسلوب البطاقات - 3-1- 5  
 و، بطاقات صغیرة الحجم أو متوسطة ثم ترتب على حسب أجزاء وأقسام وعناوین البحث ویعتمد على إعداد  

یشترط أن تكون متساویة الحجم مجھزة للكتابة فیھا على وجھ واحد فقط وتوضع البطاقات المتجانسة من حیث 
 .عنوانھا الرئیس في ظرف واحد خاص

بالوثیقة أو المصدر أو المرجع الذي نقلت منھ المعلومات یجب أن تكتب في البطاقة كافة المعلومات المتعلقة  و  
  .مثل اسم المؤلف ، العنوان ، بلد ودار اإلصدار والنشر ، رقم الطبعة ، تاریخھا ، ورقم الصفحة أو الصفحات

 :أسلوب الملفات - 3-2- 5  
الملف أو الملفات على  یتكون الملف من غالف سمیك ومعد الحتواء أوراق مثقوبة متحركة یقوم الباحث بتقسیم   

حسب خطة تقسیم البحث المعتمدة مع ترك فراغات الحتماالت اإلضافة وتسجیل معلومات مستجدة أو احتماالت 
 .التغییر والتعدیل

 :ویتمیز أسلوب الملفات بمجموعة من المیزات منھا
 .السیطرة الكاملة على معلومات الموضوع من حیث الحیز -
 .المدونة وعدم تعرضھا للضیاعضمان حفظ المعلومات  -
 .المرونة حیث یسھل على الباحث أن یعدل أو یغیر أو یضیف في المعلومات -



 .سھولة المراجعة والمتابعة من طرف الباحث لما تم جمعھ من المعلومات -
نحصر حیث ی، ھذان ھما األسلوبان األساسیان في الجمع والتخزین ویوجد أسلوب التصویر كأسلوب استثنائي جدا

 .استعمالھ في الوثائق التي تتضمن معلومات قیمة وھامة جدا
 :قواعد تسجیل المعلومات  - 3-3- 5
 .حتمیة الدقة والتعمق في فھم محتویات الوثائق والحرص والیقظة في التقاط وتسجیل األفكار والمعلومات - 
 .حشواانتقاء ما ھو جوھري وھام ومرتبط بموضوع البحث ویترك ما كان  - 
 .یجب احترام منطق تصنیف وترتیب البطاقات أو الملفات المستخدمة في جمع وتخزین المعلومات - 
 .احترام التسلسل المنطقي بین المعلومات والحقائق واألفكار - 

  .ھذه مرحلة الجمع والتخزین وتلیھا مرحلة التحریر والصیاغة
 :مرحلة الكتابة - 6
مرحلة مھمة وتأتي بعد مراحل اختیار الموضوع ، جمع الوثائق والمصادر الكتابة في منھجیة البحث العلمي ھي   

تأتي ، بعد ھذه المراحل والمراجع ، القراءة والتفكیر والتأمل في تقسیم البحث ومرحلة جمع وتخزین المعلومات
 .المرحلة األخیرة والنھائیة وھي مرحلة صیاغة وكتابة البحث في صورتھ النھائیة

كتابة البحث العلمي في صیاغة وتحریر نتائج الدراسة وذلك وفقا لقواعد وأسالیب منھجیة البحث وتتجسد عملیة  
العلمي بصورة منطقیة دقیقة وإخراجھ وإعالمھ بصورة واضحة وجیدة للقارئ بھدف إقناعھ بمضمون البحث 

 .العلمي المعد
لمقدمات والدعائم یجب على الباحث فعمیلة الكتابة تتضمن أھدافا معینة ومحددة وتتكون من مجموعة من ا 

 :نقطتین أساسیتین ھما احترامھا وااللتزام بھا أثناء مرحلة الكتابة ولبیان ذلك یجب التطرق إلى
 :أھداف كتابة البحث العلمي - 1- 6
إن الھدف األساس والجوھري من عملیة الكتابة ھو إعالم القارئ بطریقة علمیة  :إعالن وإعالم نتائج البحث -1 

 .كیفیات إعداد البحث وإنجازه وإعالن النتائج العلمیة التي توصل إلیھا الباحث منھجیة ودقیقة عن مجھودات و
فكتابة البحث العلمي ال تستھدف التشویق أو المتعة األدبیة أو الجمالیة واألخالقیة كما تفعل الروایات والقصص   

 .القارئ بمجھدات البحث وإعالن النتائجوالمسرحیات مثال بل تستھدف تحقیق عملیة إعالم 
مدعمة باألسانید والحجج المنطقیة وذلك بصورة منھجیة ودقیقة  :عرض وإعالن أفكار الباحث وآرائھ -2 

 .وواضحة إلبراز شخصیة الباحث وإبداعھ العلمي الجدید في الموضوع محل الدراسة
المالحظة العلمیة ووضع الفرضیات العلمیة المختلفة وذلك عن طریق  :اكتشاف النظریات والقوانین العلمیة -3 

 .ودراستھا وتحلیلھا وتقییمھا بھدف استخراج نظریات جدیدة أو قوانین علمیة حول موضوع الدراسة وإعالنھا
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صفات الباحث الناجح



  

  :مقومات كتابة البحث العلمي - 6-2 
 :من أھم مقومات كتابة البحث العلمي

 :وتطبیقھ في الدراسة) أو مناھج البحث ( تحدید واعتماد منھج البحث أ ـ 
مقوم جوھري وحیوي في كتابة البحث حیث یسیر الباحث ویتنقل بطریقة علمیة منھجیة في ترتیب وتحلیل   

 .وتركیب وتفسیر األفكار والحقائق حتى یصل إلى النتائج العلمیة لبحثھ بطریقة مضمونة
البحث العلمي بدقة وصرامة إلى إضفاء الدقة والوضوح والعلمیة والموضوعیة على عملیة  یؤدي تطبیق منھجیة  

  .الصیاغة والتحریر ویوفر ضمانات السیر المتناسق والمنظم لھا
 :ب ـ األسلوب العلمي والمنھجي الجید

لمیا مفیدا وداال األسلوب في منھجیة البحث العلمي یتضمن العدید من العناصر والخصائص حتى یكون أسلوبا ع 
 :مثل

 .وفنیتھا وسالمتھا ووضوحھا, سالمة اللغة - 1
 .اإلیجاز والتركیز الدال والمفید -2 
 .عدم التكرار -3 
 .وعرضھا بطریقة منطقیة, القدرة على تنظیم المعلومات واألفكار -4 
 .الدقة والوضوح والتحدید والبعد عن الغموض واإلطناب والعمومیة -5 
 .األفكار بأكبر وأقوى األدلة المناسبةتدعیم  -6 
 .التماسك والتسلسل بین أجزاء وفروع وعناصر الموضوع -7 
 .قوة وجودة الربط في عملیة االنتقال من كلمة إلى أخرى ومن فقرة إلى أخرى -8 

 .ھذه بعض عناصر وخصائص األسلوب العلمي الجید الالزم لصیاغة البحوث العلمیة وكتابتھا
 :قانون االقتباس وقانون اإلسناد والتوثیقج ـ احترام 

توجد مجموعة من الضوابط والقواعد المنھجیة یجب على الباحث العلمي احترامھا والتقید بھا عند القیام بعملیة   
 :االقتباس

 .الدقة والفطنة في فھم القواعد واألحكام والفرضیات العلمیة وآراء الغیر المراد اقتباسھا -1 
التسلیم واالعتقاد بأن األحكام واآلراء التي یراد اقتباسھا ھي حجج ومسلمات مطلقة ونھائیة بل یجب عدم  -2 

 .اعتبارھا دائما أنھا مجرد فرضیات قابلة للتحلیل والمناقشة والنقد
في  یجب اختیار العینات الجدیرة باالقتباس, الدقة والجدیة والموضوعیة في اختیار ما یقتبس منھ وما یقتبس -3 

 .البحوث العلمیة
 .تجنب األخطاء والھفوات في عملیة النقل واالقتباس -4 
حسن االنسجام والتوافق بین المقتبس وبین ما یتصل بھ وتحاشي التنافر والتعارض وعدم االنسجام بین  -5 

 العینات المقتبسة وسیاق الموضوع
ھو أال یتجاوز االقتباس الحرفي المباشر على ستة  عدم المبالغة والتطویل في االقتباس والحد األقصى المتفق -6 

 .أسطر
عدم ذوبان شخصیة الباحث العلمیة بین ثنایا االقتباسات بل البد من تأكید وجود شخصیة الباحث أثناء عملیة  -7 

 .للعینات المقتبسة   االقتباس عن طریق دقة وحسن االقتباس والتقدیم والتعلیق والنقد والتقییم
 :العلمیةد ـ األمانة 

في منھجیة البحث العلمي تتجلى األمانة العلمیة لدى الباحث في عدم نسبة أفكار الغیر وآرائھم إلى نفسھ وفي  
االقتباس الجید واإلسناد لكل رأي أو فكرة أو معلومة إلى صاحبھا األصلي وبیان مكان وجودھا بدقة وعنایة في 

 .المصادر والمراجع المعتمدة
 :التقید بأخالقیات وقواعد األمانة العلمیةوعلى الباحث 

 .الدقة الكاملة والعنایة في فھم أفكار اآلخرین ونقلھا - 
 .الرجوع واالعتماد الدائم على الوثائق األصلیة - 
 .االحترام الكامل وااللتزام التام بقواعد اإلسناد واالقتباس وتوثیق الھوامش السالفة الذكر - 
 .واحترام الذات والمكانة العلمیة من طرف الباحثاالعتداد بالشخصیة  - 

 .وكلما تقید بقواعد األمانة العلمیة كلما ازدادت شخصیتھ العلمیة قوة وأصالة



 :ھـ ـ ظھور شخصیة الباحث
ویتجلى ذلك من خالل إبراز آرائھ الخاصة وأحكامھ الشخصیة على الوقائع واألحداث وعدم االعتماد الكلي على   

كما تتضح لنا من خالل تعلیقاتھ وتحلیالتھ األصیلة مما ، الباحثین ونقلھا دون تمحیص أو دراسة آراء غیره من
 .یضفي على عملھ نوعا من التمیز والخصوصیة واألصالة

 :و ـ التجدید واالبتكار في موضوع البحث
في النتائج والحقائق العلمیة إن المطلوب دائما في منھجیة البحث العلمي و البحوث العلمیة أن تنتج وتقدم الجدید   

 .المبینة على أدلة وأسس علمیة حقیقیة وذلك في صورة فرضیات ونظریات وقوانین علمیة
 :تتحقق عملیة التجدید واالبتكار في منھجیة البحث العلمي عن طریق العوامل التالیة و
قبل وتحلیلھا وتركیبھا اكتشاف معلومات وحقائق جدیدة متعلقة بموضوع البحث لم تكن موجودة من  -1 

  .وتفسیرھا وإعالمھا في صورة فرضیة علمیة أو في صورة نظریة علمیة أو قانون علمي
اكتشاف معلومات وأسباب وحقائق جدیدة إضافیة عن الموضوع محل الدراسة والبحث تضاف إلى  -2 

 .المعلومات والحقائق القدیمة المتعلقة بذات الموضوع
 .علمیة جدیدة باإلضافة على الفرضیات القدیمة اكتشاف أدلة وفرضیات -3 
إعادة وترتیب وتنظیم وصیاغة الموضوع محل الدراسة والبحث ترتیبا وصیاغة جدیدة وحدیثة بصورة  -4 

 .أكثر مما كان علیھ من قبل وعصرنھتعطي للموضوع قوة وتوضیحا 
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 :حسب االستعمال: أوال

 :أ ـ المقالة 

 وھي بحوث قصیرة یقوم بھا الطالب الجامعي خالل مرحلة اللیسانس بناء على طلب أساتذتھ في المواد المختلفة  

 ). نسبة إلى الصف أي القسم(ة ى عادة بالمقالة أو البحوث الصفیوتسم

سلیمة وعلى استخدام المكتبة ومصادرھا  وتھدف إلى تدریب الطالب على تنظیم أفكاره وعرضھا بصورة  

 .وقد ال یتعدى حجم البحث عشر صفحات وتدریبھ على اإلخالص واألمانة وتحمل المسؤولیة في نقل المعلومات

 :ب ـ مشروع البحث 

 وھو یطلب في الغالب كأحد متطلبات التخرج بدرجة اللیسانس " مذكرة التخرج " ویسمى عادة  

القصیرة إال أن أكثر تعمقا من المقالة ویتطلب من الباحث مستوى فكریا أعلى ومقدرة أكبر على وھو من البحوث   

  .التحلیل والمقارنة والنقد

 وھنا یعمل الباحث مع أستاذه المشرف على تحدید إشكالیة ضمن موضوع معین یختاره الطالب  

اإلشكالیة التي سیتعامل معھا ووضع والغرض منھ ھو تدریب الطالب على اختیار موضوع البحث وتحدید   

باإلضافة إلى تدریبھ على طرق الترتیب والتفكیر ، االقتراحات الالزمة لھا واختیار األدوات المناسبة للبحث

 .المنطقي السلیم واالستزادة من مناھل العلم فلیس المقصود منھ التوصل إلى ابتكارات جدیدة أو إضافات مستحدثة

الب في السیطرة على المعلومات ومصادر المعرفة في مجال معین واالبتعاد عن السطحیة في بل تنمیة قدرات الط  

 .التفكیر والنظر

 :ج ـ الرسالة

ـ عادة ما  وھو بحث یرقى في مفھومھ عن المقالة أو مشروع البحث ویعتبر أحد المتممات لنیل درجة علمیة عالیة 

 .تكون درجة الماجستیرـ

أن یحصل الطالب على تجارب في البحث تحت إشراف أحد األساتذة لیمكنھ ذلك من والھدف األول منھا ھو  

 .وتعتبر امتحانا یعطي فكرة عن مواھب الطالب ومدى صالحیتھ للدكتوراه .التحضیر للدكتوراه

 .وھي فرصة لیثبت الطالب سعة اطالعھ وعمق تفكیره وقوتھ في النقد والتبصر فیما یصادفھ من أمور 

الرسالة بأنھا بحث مبتكر أصیل في موضوع من الموضوعات أو تحقیق مخطوطة من المخطوطات التي وتتصف  

 .لم یسبق إلیھا

  أنواع البحث العلمي :المحاضرة الخامسة
 



وتعالج الرسالة مشكلة یختارھا الباحث ویحددھا ویضع افتراضاتھا ویسعى إلى التوصل إلى نتائج جدیدة لم تعرف 

 .قد تكون عاما أو أكثرولھذا فالرسالة تحتاج إلى مدة زمنیة طویلة نسبیا , من قبل

 :د ـ األطروحة

یتفق األساتذة ورجال العلم على أن األطروحة ھي بحث علمي أعلى درجة من الرسالة وھي للحصول على درجة 

ولھذا فھي بحث أصیل یقوم فیھ الباحث باختیار موضوعھ وتحدید اشكالیتھ ووضع فرضیاتھ وتحدید  الدكتوراه

 .أجل إضافة لبنة جدیدة لبنیان العلم والمعرفة أدواتھ واختیار مناھجھ وذلك من

وتختلف أطروحة الدكتوراه عن الماجستیر في أن الجدید الذي تضیفھ للمعرفة والعلم یجب أن یكون أوضح   

ربما عدة   وقد یمتد الزمن بالباحث ألكثر من سنة أو سنتین، وأقوى وأعمق وأدق وأن تكون على مستوى أعلى

 .أعوام

ویجب أن تعطي ، لة الدكتوراه على مراجع أوسع وتحتاج إلى براعة في التحلیل وتنظیم المادة العلمیةوتعتمد رسا  

 .فكرة عن أن مقدمھا یستطیع االستقالل بعدھا بالبحث دون أن یحتاج إلى من یشرف علیھ ویوجھھ

 :حسب أسلوب التفكیر: ثانیا

 :ـ التفكیر االستقرائي 1

بعملیة مالحظة الجزئیات والحقائق والمعلومات الفردیة التي تساعد في تكوین إطار یقوم البحث االستقرائي   

 .لنظریة یمكن تعمیمھا

لكن عملیة ، االستقراء التام واالستقراء الحدسي :بھذا األسلوب وتعرف على نوعین منھ "سقراط"وقد أخذ  

 :بأنھاالذي لخصھا  ، " ھیوم" االستقراء أخذت معنى أكثر دقة وتحدیدا عند

قضایا جزئیة تؤدي إلى وقائع أو ظواھر وتعتبر مقدمة إلى قضیة عامة ویمكن اعتبارھا نتیجة تشیر إلى ما  "

 "سوف یحدث

 .ولعل من أشھر أمثلة االستقراء حادثة سقوط التفاحة وما استنتجھ العالم نیوتن من النتائج والحقائق  

ما ینتھي بمجموعة من الفروض التي تستطیع تفسیر تلك  ویتفق الباحثون على أن البحث االستقرائي عادة  

 المالحظات والتجارب ثم تحقیق ھذه الفروض بعد اختبارھا

 .أي, أین, من, كیف, ماذا :فالبحوث االستقرائیة تساھم في التوصل إلى اإلجابات عن األسئلة التقلیدیة المعروفة  

 :ـ التفكیر االستنباطي 2

 وھو یسیر في اتجاه معاكس للتفكیر االستقرائي الذي یتبعھ التجریبیون "طریق القیاس " ویطلق علیھ أیضا   

وھذا األسلوب ینقل العالم الباحث بصورة منطقیة من  ،وھذا یعني أنھ مكمل لألسلوب االستقرائي ولیس مناقضا لھ

 .استنتاجات فردیة معینة المبادئ والنتائج التي تقوم على البدیھیات والمسلمات العلمیة إلى الجزئیات وإلى

فھو  األسلوب االستنباطيأما ، فاألسلوب االستقرائي یھدف إلى التحقق من الفروض وإثباتھا عن طریق االختبار  

الذي ینشأ من وجود استفسار علمي ثم یعمل الباحث على جمع البیانات والمعلومات وتحلیلھا إلثبات صحة 

 .االستفسار أو رفضھ



على العدید من العلماء في قولھ أن االستقراء یبدأ بالجزئیات لیتوصل إلى القوانین  الدكتور أحمد بدر وقد اعتمد  

 .في حین أن االستنباط أو القیاس یبدأ بالقوانین لیستنبط منھا الحقائق، والمسلمات العلمیة

لقریبة بینما یكون االستنباط من المتخصصین الذین یھتمون بالتعلیالت العلمیة ا   وبھذا یكون االستقراء من نصیب  

 .نصیب الفالسفة الذین یھتمون بالتعلیالت الفلسفیة البعیدة

فعالم البیولوجیا مثال یھتم بتركیب األعضاء ووظائفھا بینما ینظر الفیلسوف إلى كلیة العلم ویحاول تفسیر الحیاة   

 .نفسھا

 واالستنباط فاالستقراء عادة ما یتقدم القیاس أو االستنباطویمكن القول أن ھناك عالقة تبادلیة بین االستقراء   

وبذلك فإن القیاس یبدأ من حیث ینتھي االستقراء وبینما یحتاج االستقراء إلى القیاس عندما یطبق على الجزئیات 

 فإن القیاس یحتاج إلى االستقراء من أجل التوصل إلى القواعد والقوانین الكلیة، للتأكد من الفروض

 :حسب النشاط: ثالثا

 :التنقیبي االكتشافي   أ ـ

ویتركز المجھود والنشاط العقلي فیھ على اكتشاف حقیقة جزئیة معینة ومحددة بواسطة إجراء عملیات االختبارات  

 والتجارب العلمیة والبحوث التنقیبیة من أجل ذلك

 .الحقائق فقط دون إطالق أحكام قیمیة علیھاوال یقصد بھ تعمیم النتائج أو استخدامھا لحل مشكلة معینة إنما جمع  

ومن أمثلة البحوث التنقیبیة البحوث التي یقوم بھا العالم الطبیب في معملھ الختبار دواء جدید ومدى نجاعتھ  

والبحث الذي یقوم بھ الطالب في اكتشاف مجموعة المصادر ، والبحوث عن السیرة الذاتیة لشخصیة إنسانیة معینة

 .علقة بموضوع أو فكرة معینةوالمراجع المت

 :ب ـ البحث التفسیري النقدي

وھو نوع من البحوث العلمیة التي تعتمد على اإلسناد والتبریر والتدلیل المنطقي والعقلي من أجل الوصول إلى   

 .ویتعلق ھذا النوع من البحوث غالبا ببحث وتفسیر األفكار ال الحقائق والظواھر، حل المشكل

التفسیري النقدي ذو قیمة علمیة ھامة للوصول إلى نتائج عند معالجة المشاكل التي تحتوي على  ویعتبر البحث  

  :ویشترط فیھ الشروط التالیة. قدر ضئیل من المعلومات والحقائق

أن تعتمد المناقشة التفسیریة وتتركز حول األفكار والمبادئ المعروفة والمسلم بھا أو على األقل أن تتالءم الدراسة  -

 .والبحث وتتفق مع مجموعة األفكار والنظریات المتعلقة بموضوع البحث

یجب أن یؤدي البحث التفسیري إلى بعض النتائج والحلول أو أن یؤدي إلى الرأي الراجح في حل المشكلة  -

 .المطروحة للدراسة

دیة واضحة ومعقولة یجب أن تكون الحجج والمبررات واألسانید ومناقشتھا أثناء الدراسة التفسیریة والنق -

  .ومنطقیة ومضبوطة

  

 



 :ج ـ البحث الكامل

وھو البحث الذي یستھدف إلى حل مشكلة والتعمیم منھا ویستخدم ھذا النوع من البحوث كال من النوعین   

 ). التنقیبي والتفسیري ( السابقین

 االفتراضات المناسبةأي جمع الحقائق والتدلیل علیھا إال أن یذھب إلى أبعد من كلیھما حیث یضع  

 ثم یقوم الباحث بجمع الحقائق واألدلة وتحلیلھا من أجل قبول االفتراضات أو رفضھا 

وبالتالي یتوصل إلى نتائج منطقیة تقوم لحل المشكلة على التدلیل الحقائقي والتي تمكنھ من وضع التعمیمات التي 

 .تستخدم في الحاالت المماثلة

 :يد ـ البحث العلمي االستطالع

البحث االستطالعي أو الدراسة العلمیة الكشفیة الصیاغیة االستطالعیة ھو البحث الذي یستھدف التعرف على  

 .المشكلة فقط

وتقوم الحاجة إلى ھذا النوع من البحوث عندما تكون المشكلة محل البحث جدیدة لم یسبق إلیھا أو عندما تكون  

 .المشكلة قلیلة وضعیفةالمعلومات أو المعارف المتحصل علیھا حول 

 :ھـ ـ البحث الوصفي والتشخیصي

 .وھو الذي یھدف إلى تحدید سمات وصفات وخصائص ومقومات ظاھرة معینة تحدیدا كمیا ونوعیا  

 :و ـ البحث التجریبي

 :یتحدد عن طریق التعرف على المنھج التجریبي الذي سنأتي إلى دراستھ دراسة مفصلة ویكفي ھنا القول  

منھجیة البحث العلمي التجریبي ھو الذي یقوم على أساس المالحظة والتجارب إلثبات صحة الفروض وذلك أن   

 .باستخدام قوانین علمیة عامة
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  :أدوات البحث العلمي

وھي مجموعة الوسائل والطرق واألسالیب المختلفة التي یعتمد علیھا في الحصول على المعلومات والبیانات   

 .الالزمة إلنجاز البحث

التي تحدد حجم ونوعیة وطبیعة وإذا كانت أدوات البحث متعددة ومتنوعة فإن طبیعة الموضوع أو المشكلة ھي   

كما أن براعة الباحث وعبقریتھ تلعب دورا ، أدوات البحث التي یجب أن یستخدمھا الباحث في إنجاز وإتمام عملھ

 :ومن أھم أدوات البحث .ھاما في تحدید كیفیة استخدام أدوات و منھجیة البحث العلمي

 ةــنـیـالع

 اختیارھا وفق قواعد وطرق علمیة بحیث تمثل المجتمع تمثیال صحیحاوھي ذلك الجزء من المجتمع التي یجري   

 :ـ المالحظة 1

 .المالحظة ھي إحدى الوسائل المھمة في جمع البیانات والمعلومات وھناك قول شائع بأن العلم یبدأ بالمالحظة  

المشكالت التي تتعلق وتبرز أھمیة ھذه الوسیلة في الدراسات االجتماعیة واالنثربولوجیة والنفسیة وجمیع   

 .بالسلوك اإلنساني ومواقف الحیاة الواقعیة

وتستخدم المالحظة في جمع البیانات التي یصعب الحصول علیھا عن طریق المقابلة أو االستفتاء كما تستخدم في   

 :ویمكن تقسیم المالحظة في منھجیة البحث العلمي إلى قسمین، البحوث االستكشافیة والوصفیة والتجریبیة

 :المالحظة البسیطة - 1-1 

وھي المالحظة غیر الموجھة للظواھر الطبیعیة حیث تحدث تلقائیا وبدون أن تخضع ألي نوع من الضبط العلمي 

 .ودون استخدام الباحث ألي نوع من أنواع أدوات القیاس للتأكد من صحة المالحظة ودقتھا

 :المالحظة المنظمة - 1-2 

 تخضع إلى أسالیب الضبط العلمي فھي تقوم على أسس منظمة ومركزة بعنایةوھي المالحظة الموجھة والتي 

وقد أثبتت المالحظة المنظمة فعالیتھا في تسھیل عملیة تحلیل العدید من النشاطات اإلنسانیة وذلك باستخدام الصور 

  الفوتوغرافیة والخرائط

  

.  

  أنواع البحث العلمي :المحاضرة الخامسة
القیاس - المقابلة  – االختبارات –المالحظة   



   :االختبارات - 2

منھجیة البحث العلمي التي تسمح للباحث بقیاس التوجھات ھي إحدى أدوات ":االختبارات على أنھا عرف

 ".والسمات المتعلقة بفرد أو مجموعة من األفراد محل الدراسة

 :وعرف البعض اآلخر االختبارات على أنھا  

استخدام المثیرات من خالل صیاغتھا في صورة أسئلة أو صور؛ لتحفیز المفحوصین على اإلدالء بمعلومات "

 ".تفید الباحث عند إجراء البحث العلمي كمیة أو نوعیة

 :صنف خبراء منھجیة البحث العلمي االختبارات إلى أكثر من صنف، ومن أھمھا ما یليكما   

االختبارات في البحث العلمي ، االختبارات الدراسیة ، االختبارات  :تصنیف االختبارات وفقًا للغرض منھا - 1

 النفسیة ، اختبارات المھارات

 االختبارات التحریریة أو النصیة ، االختبارات الشفویة :االختبارات حسب طریقة العرض تصنیف - 2

 االختبارات الفردیة ، االختبارات الجماعیة :تصنیف االختبارات وفقًا لطبیعة اإلجراء المتبع - 3

االختبارات ذات االختبارات ذات األسئلة المفتوحة ،  :تصنیف االختبارات وفقًا للمحتوي الذي تتضمنھ - 4

  األسئلة المحددة ، االختبارات المصورة ، االختبارات العددیة

  : المقابلة ـ 3

 وتعتبر من الوسائل الشائعة االستعمال في البحوث المیدانیة ألنھا تحقق أكثر من غرض في نفس الباحث  

المبحوثین لیس لدیھم إلمام بالقراءة أو فباإلضافة إلى كونھا األسلوب الرئیس الذي یختاره الباحث إذا كان األفراد 

أو أن الباحث یحتاج لمعرفة ردود الفعل النفسیة على وجوه ، الكتابة أو أنھم یحتاجون إلى تفسیر وتوضیح األسئلة

 .أفراد الفئة المبحوثة

ئول في التنظیم فھناك المقابلة الفردیة والمقابلة الجماعیة ، المقابلة بین رئیس ومرؤوس بین مس :والمقابلة أنواع

   …وطالب للوظیفة

 :ـ القیاس4

القیاس  أدواتیمكن ذلك تستخدم  حتى ھو اخذ موضوع الدراسة وتحویلھ إلى طریقة یمكن معھا قیاس المتغیرات و 

 أو المالحظة أو المقابلة الخ كاالستالنة

ویمكن أن تستخدم في  األقوىإلى  األضعفمستویات متدرجة من  أربعةتنطلق كلھا من  األدواتولكن ھذه   

ن لھ فال یستحس أقوىللباحث استخدام مستوي  أمكنإذا  أساسیةولكن كنقطة ، الدراسة الواحدة جمیع المستویات

 .أقوىكلما كانت النتائج  أقوىحیث انھ كلما كان مستوي القیاس  دنىاألاستخدام أو قیاس المستوي 

  یتم عند تحویل القیاس من مستوى نظري األخیر و إجرائيو قیاس  ) نظري ( والقیاس نوعین قیاس مجرد  

كان تقول أن الشخص السمین ھو الذي یزید وزنھ عن ( إجرائيإلى مستوى  ) الوزن ھو الشخص السمین (

 .وھكذا سواء عند قیاس الوالء أو خالفھ حیث یتحول المفھوم من نظري إلى قیاس ) كجم100

 . أنثي 2ھو ذكر ورقم  1 وفق قواعد محددة ففرضا نقول أن رقم لألشیاء أرقام إعطاءوالقیاس یعنى   



، أوالومن المھم أن یحدد الباحث المستوى الذي یقیس فیھ متغیرات دراستھ وذلك من خالل تحدید وحدة التحلیل   

  ومن ثم خصائص ھذه الوحدة فقد تكون وحدة التحلیل الفرد أو السلوك أو المنظمة

 .خواص الفرد ھي العمر، الطول، الوزن والتعلیم :فمثال

وفق قاعدة ومن ثم تقاس  أرقاماقیما متباینة تسمى متغیرات ولقیاس ھذه المتغیرات تعطي  أخذتوھذه الصفات أن   

 : وھي األربعةالمستویات  وفق

ما رمز لھ  مثالھنا غیر حقیقة فتقیس  األرقام )والفئات والتصنیف باألسماءیتعلق ( :المقیاس االسمي - 1

یمكن أن نخرج بھ من ھذا المقیاس ھو كم عدد  شيء أكثر و. اإلناثوھو یمثل  2 وھو یمثل الذكور ورقم 1 برقم

  .تكرار األكثروھو یعطي القیمة  ونسبتھم فقط اإلناث الذكور و

 والء و األكثریعني ترتیب الصفة المقاسة فمثال لو قسنا الوالء التنظیمي فھنا نقیس من ھم  :مقیاس الرتب - 2

 أیضاكما یمكن ، … قیاس الصف من ناحیة التحصیل فھناك األول والثاني الخ أردناوكذا لو ، … الخ األقل

  … كالسرعة والوزن والوالء الخ أخرىقیاس صفات 

 .الخ… األقصر و األطولبطأ أو األ و األسرعأو  األقل و األكثرولھذا المقیاس میزة انھ یعطي من ھو   

  .تقسم المجموعة إلى قسمین متساوین التيو مقیاس الرتب ھو القیمة   

 : مقیاس الفترات - 2

مثال لو قست الفترات فیجب أن تكون الفارق بین الفترات ثابت كخمسة أو عشرة أو الخ  األجزاءیعنى تساوي  

  .وقعت أینمافالفترة ھي واحدة  95-90 ومن 85-80كقیاس العالمات مثال من..

وھذا المقیاس یمكن أن یعطیك الفرق بین أي جزء كان تقول أن ھذا حصل على ضعف األول أو على نفس  

 .مثال الشيء

 : مقیاس النسبة - 3

أي غیاب  ( وھو قلیل االستخدام في العلوم االجتماعیة وھو نفس مقیاس الفترات اال أن الصفر ھنا صفر مطلق 

 ) الصفة المقاسة تماما

دي الذي یعنى وھذا یختلف عن الصفر المئوي العاوجود لھا  فعندما نقول أن الحرارة مثال صفر مطلق أي ال 

مستوى  األقلالطالب  یأخذأو الصفر الجامعي أي أن ، النسبي أي نسبة إلى معیار معیندرجة التجمد، أو الصفر 

 .أو لو لم یجب أجابسواء  35 مثال درجة

ھي أن كل مقیاس حسب ھذا الترتیب یشمل على صفات المقیاس  األربعةفي ھذه المقاییس  أساسیةولكن كمالحظة 

 .إلى صفتھ الجدیدة، فمقیاس الرتب مثال یشمل صفات مقیاس الفئات باإلضافةالذي یسبقھ 

یجوز  قیاس خاصة ال أسالیبویرتبط بھذه المقاییس تحدید نوعیة تحلیل البیانات فمثال في المقیاس االسمي ھناك  

 .ىخرعلى سبیل المثال مع المقاییس األ استخدامھا

 

 



 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

–بسكرة  –جامعة دمحم خیضر   

 معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

  بن شعیب أحمد :األستاذ      ماستر السداسي األول السنة األولىمنھجیة البحث العلمي       :محاضرات مقیاس

  

  

  

 :ـ األسالیب اإلسقاطیة5

ف  Projective Techniques ةستخدم األسالیب اإلسقاطی   بشكٍل رئیس في دراسة جوانب الشخصیَّة والتعرُّ

 على اتِّجاھات األفراد ومواقفھم وانفعاالتھم ومشاعرھم

ة في جمع البیانات في علم النفس وعلم االجتماع وفي التربیة وتنبع أھمیَّتھا من وھي من    المصادر المھمَّ

ض لھا الباحُث باستخدام األدوات األخرى ة التي یتعرَّ  الصعوبات الجمَّ

شف عن وذلك لكون االتِّجاھات والمشاعر من الجوانب الخفیَّة للشخصیَّة، ولتردُّد الكثیر من المبحوثین في الك  

 ً  .حقیقة اتِّجاھاتھم ومواقفھم، أو لعدم إدراكھم لھا شعوریّاً، أو لعدم قدرتھم على التعبیر عنھا لفظیّا

وتقوم األسالیب اإلسقاطیَّة على أساس االفتراض بأنَّ تنظیم الفرد لموقف غامض غیر محدَّد البناء یدلُّ على   

 إدراكھ للعالم المحیط بھ واستجابتھ لھ

ن تقدیم مثیر غامض دون أن یتبیَّن الفرد المبحوث حقیقة المقصوِد من تقدیم المثیر ولذلك فإ   نَّ ھذه األسالیب تتضمَّ

 أو الموقف

ف على بعض جوانب    وبذلك فإنَّھ یُسِقط أو یعكس انفعاالتھ ومشاعره فیقوم الباحث بتحلیل استجاباتھ للتعرُّ

وذلك على أساس االفتراض بأنَّ طریقة استجابتھ ، موضوع معیَّنشخصیَّتھ كاتِّجاھاتھ أو مشاعره أو مواقفھ من 

 .للموقف الغامض تعكس بعض جوانب شخصیَّتھ

 :یمكن تقسیم األسالیب اإلسقاطیَّة بحسب طبیعة المثیر الذي یقدَّم للفرد ویطلُب منھ االستجابة لھ إلى اآلتي  

رة -أ  :األسالیب اإلسقاطیَّة المصوَّ

تستخِدم صورة أو مجموعة من الصور الغامضة ویطلب من المبحوث أن یذكر ما یرى في  وھي األسالیب التي  

بعرض عدَّة صور لبقع من الحبر لیس لھا شكٌل معیَّن أو معنى محدَّد ویطلب من  رور شاخومنھا اختبار ، الصور

 الفرد أن یصَف ما یراه من أشكال في ھذه الصور وما توحي لھ من معاٍن ومشاعر

أدوات البحث العلمي :سابعةالمحاضرة ال  
المصادر و المراجع –ستبیان اال – األسالیب االسقاطیة  

 الوسائل اإلحصائیة 



ً  ومنھا   م الموضوع ویطلق علیھ أحیانا اختصاراً ویحتوي ھذا االختبار على عدَّة صور  TAT اختباراختبار تفھُّ

ن مواقف مختلفة تعرض على الفرد المبحوث ویطلب منھ ذكر ما توحي بھ كلُّ صورة لھ من مشاعر أو ، تتضمَّ

ةً تدور حوادثھا  حول صورة ما كصورة معِلّم أو صورة شرطي، انفعاالت وما یرى فیھا من معاٍن أو أن یتخیََّل قصَّ

قد توحي صورة فَالََّحین ممِسَكین بدلو لمبحوٍث ما بصورة من الشجار، فیما توحي لمبحوٍث آخر بصورة من  فمثالً 

تعابیره الجسدیَّة وطول فترة عرض  ویسجل الباحث انفعاالت المبحوث و، التعاون، ولمبحوٍث ثالث بشيٍء آخر

 .الصورة

 :األسالیب اإلسقاطیَّة اللفظیَّة -ب

وفیھا تُْستَْخدَم األلفاظُ بدالً من الصور ومنھا اختبار تداعي الكلمات ویكون ذلك بخلط كلمات ذات عالقة بالبحث  

وتكون استجابتھ تلقائیَّة قدر اإلمكان، فإن رھبة ، بأخرى عادیَّة مألوفة على أن یستجیب الفرد بأقصى سرعٍة ممكنة

 … مدرسة، طالب، معِلّم، تقویم، عالمة، اختبار، نجاح :ت یمكن أن تكون الكلمات التالیة اختباراً إسقاطیّاً االختبارا

ومن األسالیب اإلسقاطیَّة اللفظیَّة اختبار تكملة الجمل وذلك بإعداد مجموعة من الجمل الناقصة التي لھا عالقة   

ً اختبار ، بسرعة حتى تكوَن اإلجابة تلقائیَّةبموضوع البحث وعرضھا على المبحوث وطلب تكملتھا  ومنھا أیضا

ة ة ناقصة تدور حوادثھا حول موضوع البحث ویطلب من المبحوث تكملة القصَّ  .تكملة القصص وذلك بعرض قصَّ

   :األسالیب السكیودرامیَّة - جـ

 وھي التي یطلب فیھا من الفرد أن یمثِّل دوراً معیَّناً بوقت محدود 

منھ تقلید شخصیَّة معیَّنة كالمعِلّم أو الشرطي، أو تمثیل موقف معیِّن كاالختبار أو تحریر مخالفة سیر كأن یطلب  

 دون أن یعطى تفصیالت عن طبیعة الدور الذي سیلعبھ

 .فسوف یعكس ھذا الدور التمثیلي ما یضیفھ المبحوث من حركات وانفعاالت وسلوك 

 :ـ االستبیان 6

وحقائق تتعلق بآراء , وھو إحدى الوسائل الشائعة االستعمال للحصول على المعلومات ویسمى أیضا باالستقصاء  

 .واتجاھات الجمھور حول موضوع معین أو موقف معین

بواسطة البرید أو بالید أو قد تنشر ) عینة ( ویتكون االستبیان من جدول من األسئلة توزع على فئة من المجتمع   

والھدف منھ ھو  ،حیث یطلب منھم اإلجابة علیھا وإعادتھا إلى الباحث، اإلنترنتفي الصحف أو التلیفزیون أو 

  .الحصول على بیانات واقعیة ولیس مجرد انطباعات وآراء ھامشیة

 



 مراجعـ المصادر وال7

 :ـ الوسائل اإلحصائیة8

یستطیع الباحث أو الباحثون في أي بحٍث علميٍّ كان حول أّي ظاھرةٍ أو مشكلٍة علمیٍّة یحاولون تفسیرھا أو إیجاد   

من أسلوٍب بحسب طبیعة المعلومات، ونوع  أحد األسالیب اإلحصائیّة أو أكثر إتباعالحلول العلمیّة والمنطقیّة لھا 

 :البحث العلمي ، ومن تلك األسالیب ما یلي المشكلة وغیرھا من العوامل المتحكمة في منھجیة

  :األسلوب اإلحصائّي الوصفيّ  -1 

ھو األسلوب الذي یقوم على جمع البیانات والمعلومات حول ظاھرةٍ ما ثم تنظیمھا وترتیبھا وتبویبھا، عن   

الوسط قانون : ویمكن االعتماد على قوانین اإلحصاء في ذلك ومنھا، طریق استخدام الجداول والرسومات

ویتم استخدامھ في البحوث العلمیّة من أجل التقییم واستخالص النتائج ، والوسیط والمنوال والنزعة المركزیّة

 .واالستدالل على الظاھرة المدروسة ومدى انتشارھا أو أھمیتھا

   :األسلوب اإلحصائّي التحلیلّي أو االستنتاجيّ  - 2

والمعلومات عن طریق االستقصاء واالختبار واالستفتاء ھو األسلوب الذي یقوم على جمع البیانات   

وتحدید عینة عشوائیّة أو انتقائیّة إلجراء الدراسة البحثیّة علیھا حول ظاھرةٍ ما من أجل الوصول ، واالستبیانات

ومن ثم تحلیل النتائج بحسب  إلى كافة النتائج الممكنة مع تحیید رأي الباحث الشخصّي حول تلك الظاھرة،

طیات الموجودة بین یدّي الباحث، ثم الخروج باالستنتاج أو مجموعة استنتاجات منطقیّة وعقالنیّة یُمكن المع

 .تطبیقھا واالستفادة منھا في الواقع، وكذلك توصیات للمستقبل
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