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 واألهداف العلمي: المفهومالبحث  منهجية: المحاضرة األولى
يف حل  وعامال مهمااملعرفة، يكتسي البحث العلمي أمهية خاصة باعتباره مصدرا من مصادر 

ملعطيات إىل ا عرضن لزاما علينا قبل التكا  مثومن احلياة، املشاكل اإلنسانية يف خمتلف ضروب 
من  والتبسيط جلملةأن نتطرق بشيء من التفصيل البحث العلمي نهيية مب التفصيلية املتعلقة

إىل بعض اجلزئيات  واألهداف إضافةمن حيث املفهوم البحث العلمي منهيية املعطيات العامة حول 
 اليت نراها ضرورية ضمن هذا املدخل.

 م:أوال :المفهو 
تقول: هنج: ن املنهيية لفظة مشتقة من الفعل إالناحية اللغوية ف : منالمنهجيةتعريف -0
يقابلها يف اللغة الفرنسية  و. 1فالن يستنهج سبيل فالن أي يسلك مسلكه سلكته، والطريق  هنيت

Méthodologie   :وهذا املفهوم مركب من كلمتنيMéthode وتعين املنهج،وLogie  ، وتعين علم
البحث أي علم طرق لك فاملنهيية هي العلم الذي يهتم بدراسة املناهج فهي علم املناهج وبذ

 .العلمي
استبحث و انبحث وي مشتقة من الفعل حبثغ:كلمة البحث يف معناها الل تعريف البحث-6

 و حاول و حترى. و تقصى و تتبع 2أي فتش و تبحث 
مون مبيال البحث العلمي تعريفات عدة املهت أما يف معناه االصطالحي فقد أود الباحثون و

ملعىن "البحث " فهناك من يرى أنه "حماولة الكتشاف املعرفة ،و التنقيب عنها و تنميتها و فحصها و 
 حتقيقها بتقص دقيق و نقد عميق مث عرضها بشكل متكامل و ذكي لكي تسري يف ركب احلضارة

 .3العاملية ،و تساهم فيها مسامهة إنسانية حية كاملة "
وجاء يف تعريف آخر بأنه "الفحص و التقصي املنظم الكتشاف املعرفة ،و التنقيب عنها و 

 .4فحصها و حتقيقها مث عرضها بأسلوب ذكي "
 

                                                           
 .313،ص2م ،مج8691ابن منظور،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت،دط، -1
 .898،ص 2هـ ،ج8338، 3بادي ،القاموس احمليط ،املطبعة املريية ،القاهرة ،مصر،طأجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز -2
 .03ر اليازوردي العلمية،عمان،األردن،صعامر إبراهيم قنديليي ،البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية ،دا-3
 .33م،ص866،2،ط ،حممد راكان الدغيمي، أسالب البحث العلمي و مصادر الدراسات اإلسالمية ،مكتبة الرسالة ،عمان،األردن -4
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 .الشيءة  إدراك غالذي يعين يف الل (Sciece)تطلق و تنسب إىل العلمتعريف العلمي :-3
و من ء تعريف حمدد وموحد للعلمأما يف املعىن االصطالحي له فقد اختلف الباحثون يف إعطا

 :ريفاهذه التع
احلقائق املبادئ و الفرضيات و اليت تتضمن جمموعة من املعارف اإلنسانية أن العلم هو -8

وهذا التعريف يؤكد على اجلانب املعريف للعلم  .1اليت كشفها اإلنسانواملفاهيم والقوانني والنظريات 
 . مادة وينظر إىل العلم بكونه،

لعلم هو عبارة عن طريقة للبحث والتفكري وهذا التعريف يؤكد على الطريقة العلمية يف اأن  -2
 .طريقة البحث يف تعريف العلم وينظر إىل العلم بكونه 

العلم هو تنظيم املعرفة واملعلومات اليت مت إجيادها عن طريق البحث والتفكري وفقاً أن -3
)  التكامل بني املادة ) املعرفة العلمية ( والطريقةوهذا التعريف يؤكد على   ألسس وقواعد معتمدة

   .2مادة وطريقةالبحث العلمي ( أي ينظر إىل العلم بكونه 
 (اليت تعين اإلحاطة بالشيء و العلم به.Knowledgeو يالحظ هنا الفرق بني العلم و املعرفة )

بيد  من العلم ومدلوالً  حدوداً أوسع و الفرق بني املعرفة و العلم  يكمن يف أن املعرفة أمشل و 
ة ،و بالتايل ميمنه، فاملعرفة من حيث مشوليتها تتضمن املعارف العلمية و غري العل اأهنا أقل دقة و عمق

 التفريق بينها يقوم على أساس قواعد املنهج وأساليب التفكري اليت تتبع يف حتصيل املعارف. فمنطلق 
سابقا ميكننا الوقوف على معىن البحث : بناء على ما مت عرضه تعريف البحث العلمي-4

العلمي كما يتبناه الباحثون و قد وردت بشأن "البحث العلمي" تعريفات خمتلفة ،و يرجع ذلك يف 
":أنه  Hillwayهلوي " غالب األحيان إىل أساليب البحث، ومن أهم هذه التعاريف نذكر تعريف

ددة،و ذلك عن طريق التقصي الشامل و وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل ملشكلة حم
 .3الدقيق جلميع الشواهد و األدلة اليت ميكن التحقق منها و اليت تتصل هبذه املشكلة "

التحري عن حقيقة األشياء و مكوناهتا و أبعادها و مساعدة األفراد أو كما عرف أيضا بأنه"
معينة لديهم أو لديها،مما يساعدهم املؤسسات على معرفة حمتوى أو مضمون الظواهر اليت متثل أمهية 

                                                           
 .81م ،ص2336، 8جودت عزت عطوي، البحث العلمي  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن،ط -1
 م .2383/ 82/6الدخول : ،تاريخ http://www.tratel3asheq.comالبحث العلمي" ،عن موقع :منهج الصقر ،" -2
 .02سابق،صالرجع املجودت عزت عطوي،  -3

http://www.tratel3asheq.com/vb/showthread.php?t=17815
http://edu-clg.kufauniv.com،تاريخ
http://edu-clg.kufauniv.com،تاريخ
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على حل املشكالت االجتماعية و االقتصادية و السياسية األكثر إحلاحا و ذلك بواسطة استخدام 
 .1"األساليب العلمية و املنطقية 

فيعرف البحث العلمي بأنه"النشاط الذي يقوم به اإلنسان  Uniscoوحسب منظمة اليونسكو 
ظمة لكي يدرس مبوضوعية الظواهر القابلة للمالحظة بقصد الباحث ،من خالل حماوالت من

 .2اكتشافها و فهمها فهما كامال و فهم أسباهبا "
وعلى تنوع هذه التعاريف يبقى املتفق عليه أن البحث العلمي إمنا القصد منه يف هناية املطاف 

ترقية قدرات  هو البحث عن احلقيقة بشأن ظاهرة من الظواهر أو مشكلة من املشكالت و حماولة
 الباحث و تطوير املعرفة العلمية يف مجيع جماالت احلياة .

: نشري هنا أن املنهيية ليست هي املنهج الذي يقصد به مفهوم منهجية البحث العلمي -5
"فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من أجل الكشف عن حقيقة جمهولة لدينا أو 

أن املنهيية أمشل من   ولذلك ميكن القول، 3قة ال يعرفها اآلخرون "من أجل الربهنة على حقي
الذي هو جزء أساسي منها،فهو يظهر أساسا يف كيفية معاجلة املوضوع على مستوى املنت و   املنهج

فهي هتتم بكل أجزاء وأقسام يف البحث العلمي "خطة البحث ومها من أجزاء البحث ، أما املنهيية 
الل بيان عناصرها وشروطها و القواعد اليت حتكمها، فضال عن املسائل املتعلقة البحث العلمي من خ

 .4"بالشكل مثل : كيفية الوثقنة يف اهلامش ، كيفية توثيق قائمة املراجع ، عالمات الوقف...
إهنا حسب العسكري "العلم الذي يبني كيف جيب أن يقوم الباحث ببحثه ،أو هي الطريقة 

الباحث منذ عزمه على البحث و حتديد موضوع حبثه حىت االنتهاء منه ،أو اليت جيب أن يسلكها 
 .5لنقل هي جمموعة اإلرشادات و الوسائل و التقنيات اليت تساعده يف حبثه" 

                                                           
 .5،صم8666،2،عمان، األردن،طوائل للنشر،دار القواعد و املراحل و التطبيقاتالبحث العلمي:منهيية ،عبيدات و آخرون حممد -1
ضمن أعمال ندوة  ،حسني لوشن، "ديناميكية العالقة بني املشرف و الطالب كمطلب اسرتاتييي لضمان إجناز حبث علمي ناجح"-2

 .9،ص م، 2331نوفمرب  86للعلوم السالمية،عالقة املشرف بالطالب الباحث ،جامعة األمري عبد القادر 
 . 01م،ص8663، 0حممد زيان عمر ،البحث العلمي مناهيه و تقنياته، دار الشروق، جدة، اململكة العربية السعودية ،ط-3
 6/ 83،تاريخ الدخول: setif.dz/coursenligne-cte.univاليمني بن سترية ، "منهيية إعداد البحوث العلمية"، عن موقع: -4
 م .2383/
 . 83م، ص2330، 2عبود عبد اهلل العسكري،منهيية البحث العلمي يف العلوم القانونية،دار النمر ،دمشق،سورية ،ط-5
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و على ذلك جيب التمييز بني املنهيية العلمية اليت حددنا ماهيتها عن طريق ما تقدم و هي 
مي الذي قد يعد مبثابة إطار للوصف و التحليل و بذلك تتسم بالشمولية و بني املنهج العل

 .  1االستشراف ،و هو جزء من املنهيية
تكمن أمهية املنهيية يف البحث العلمي يف :في البحث العلمي  أهمية المنهجية ثانيا:

 :2جوانب عدة ميكن حصرها يف اجلوانب اآلتية و ذلك من حيث كوهنا 
أهنا أداة هامة يف زيادة املعرفة و استمرار التقدم و  على اعتبار :أداة فكر و تفكير و تنظيم-

الدارس على تنمية قدراته يف فهم املعلومات و البيانات و معرفة املفاهيم و األسس و مساعدة 
 .األساليب اليت يقوم عليها أي حبث علمي

اقدة اليت متكنه من القراءة التحليلية النباخلربات الباحث  فهي تزودو تطبيق :أداة عمل  -
 .لألعمال اليت يتفحصها و تقييم نتائيها و احلكم على أمهيتها و استعماهلا يف جمال التطبيق و العمل

)خاصة يف اجملاالت الفكرية( بتقنيات تساعدهم  : فهي تزود املشتغلنيأداة تخطيط وتسيير-
 .على معاجلة األمور و املشكالت اليت تواجههم

متكن (و نظرية علمية)تساعد الباحث إلجناز حبوثه : على أساس أنها أداة فن و إبداع-
 .اهلفواتكذا اخلطوات املبعثرة و   جتنب،و تعينه على  الباحث من إتقان عمله

ختتلف أغراض البحث العلمي باختالف املقصد ثالثا: أغراض المنهجية في البحث العلمي:
ما قدم يف شرح هذه األغراض ما األساسي و نوعية املعاجلة اللتان يقوم عليهما البحث، ولعل أحسن 

ورد يف املقدمة البن خلدون ضمن الفصل اخلامس و الثالثني بعنوان "مقاصد التأليف" ،حيث 
 : 3حيددها يف اآليت

:و املقصود به تقدمي إضافة علمية يف فرع من فروع املعرفة و العلوم  جديداستنباط :أولها •
تكلَّم الشافعي أواًل يف الداللة الشرعية اللفظية  حيث ؛ علم أصول الفقهكما وقع يف املختلفة  
 .مث جاء احلنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها ،وخلَّصها

                                                           
 8طه محيد حسن العنكيب ،نرجس حسني زاير العقايب،أصول البحث العلمي يف العلوم السياسية،منشورات االختالف،الرباط ،املغرب،ط-1
 . 86م،ص2381،
أمهية املنهيية و ضرورهتا يف الدراسات األكادميية ، حماضرات مقدمة لطلبة السنة األوىل بكلية احلقوق ،جامعة اجلزائر  السنة  ،بن رقية  -2

 . 3م،ص2331-،233اجلامعية :
 بتصرف. 112-118م ،ص،233ابن خلدون، املقدمة، دار الفكر ،بريوت، دط ،-3
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:و املقصود هبا أن يقوم الباحث بتقدمي شروحات فيما ما التبس  إيضاح مستغلقثانيها: •
 .تصل الفائدة ملستحقها، فيحرص على إبانة ذلك لغريه ،لفهمه حول أفكار و آراء غريه من الباحثني

يف كالم املتقدمني ؛ ممن اشتهر  خطأأو  غلطأن يعثر املتأخر على  :تصحيح خطأثالثها: •
، فيحرص مدخل للشك فيه يستوثق يف ذلك بالربهان الواضح الذي ال فضله وبُعد يف اإلفادة صيته،و

األعصار، وشهرة  اآلفاق وعلى إيصال ذلك ملن بعده، إذ قد تعذر حموه ونزعه بانتشار التأليف يف 
 .املؤلف ووثوق الناس مبعارفه، فيودع ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك

و فصول ، حبسب أأن يكون الفنُّ الواحد قد نقصت منه مسائل  : إتمام نقصرابعها: •
 الفن ما نقص من تلك املسائل ؛ ليكمليتمم  انقسام موضوعه ؛ فيقصد املطَّلع على ذلك أن

 .له وفصوله ، وال يبقى للنقص فيه جمالبكمال مسائ
أن تكون مسائل العلم قد وقعت غري مرتبة يف أبواهبا وال  ترتيب غير منتظم:خامسها :•

كما وقع يف املدونة  بها ويهذِّهبا،وجيعل كل مسألة يف باهبايرتعلى ذلك أن  املطلعمنتظمة ؛ فيقصد 
 .من رواية سحنون عن ابن القاسم 

أن تكون مسائل العلم مفرقة يف أبواهبا من علوم أخرى فيتنبه بعض :جمع مفرقسادسها:•
 الفضالء إىل موضوع ذلك الفن ومجع مسائله.

ْقَصُد بالتأليف مطوال مسهبا؛ فيُـ  املؤلفاتأن يكون الشيء من  إيجاز مطول:سابعها:•
ئال خيل تلخيص ذلك باالختصار واإلجياز، وحذف املتكرر إن وقع، مع احلذر من حذف الضروري ل

 .مبقصد املؤلف األول
كما سبقت اإلشارة إليه فإن البحث العلمي نشاط و البحث العلمي : منهجية أهداف رابعا:

جهد علمي يقوم به الباحث بغية الوصول إىل الظواهر و فهمها باتباع القواعد املنهيية يف ذلك و 
 اآليت :هو بذلك يهدف إىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن ذكر بعضها يف 

:ال يرتبط البحث العلمي بوصف الظواهر و معرفة خصائصها و إمنا يتعداه إىل "تفسري الفهم *
احلوادث و الظواهر بتحديد األسباب و العوامل املؤدية إليها ،و حتديد عالقاهتا ببعضها البعض ،و 

 . 1فهم الظواهر اليت ستنتج عنها"

                                                           
 .،8جودت عزت عطوي ،مرجع سابق ،ص-1
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اليت تواجه اإلنسان و تعرتض تقدمه يف  للمشاكل املختلفة :العمل على إيجاد الحلول*
 خمتلف اجملاالت .

و نقصد به استخالص احلقائق اجلديدة بناء على املعطيات اليت توصل إليها البحث التنبؤ:*
العلمي حول ظاهرة معينة مبعىن آخر القدرة على استنتاج نتائج أخرى مرتبطة مبا سبقها و تسمح لنا 

 التنبؤ مبا سيحدث يف املستقبل.
و نعين به هنا القدرة على الضبط و السيطرة على الظواهر املختلفة لتحقيق إمكانية التحكم :*

إجياد ظاهرة من الظواهر يف الوقت املرغوب فيه أو منع حدوثها عن طريق منع حدوث الظروف 
 املمكنة إلجيادها )الظاهرة( و ال يكون ذلك إال عرب التفكري العلمي السليم.

يعترب الباحث ركنا مهما يف البحث العلمي و من مث فإن حث الناجح ::صفات الباخامسا
الوصول إىل حبث يرتقي إىل مستوى العلمية و اجلدية إمنا يتوقف على جمموعة من السمات و 
املواصفات اليت جيب أن تتوفر لدى الباحث، و ليس غريبا أن يتصدر احلديث عن صفات الباحث 

العلمي ملا هلا من أمهية يف إعداد حبث و إجنازه على الوجه  الناجح مداخل كتب منهيية البحث
 املقصود .

وقد اهتم الباحثون مبنهيية البحث العلمي بوضع العديد من املواصفات اليت جيب أن يتمتع هبا 
 الباحث و هي كثرية لعلنا نذكر هنا  أمهها :

نبع من داخل : و هي صفة مهمة جيب أن ت الرغبة الشخصية في إنجاز موضوع البحث-
الباحث "حيث أن الرغبة الشخصية يف اخلوض يف موضوع ما أو عمل ما هي دائما عامل مساعد و 

،و نؤكد هنا على ضرورة ترك احلرية للباحث يف اختيار املوضوع الذي يرغب يف 1حمرك للنياح"
 لباحث.دراسته يف جمال ختصصه أو االتفاق مع املشرف على تناول موضوع ما يتناسب و اجتاه ا

نشري هنا أنه ال يكفي أن تتوفر الرغبة الشخصية إلجناز حبث  القدرة على إنجاز البحث:-
علمي و إمنا يستوجب إىل جانب ذلك أن ميتلك الباحث القدرة على حتليل املعلومة و ربطها ببعضها 

 .البعض و تفسريها و اخلروج فيما بعد بنتائج علمية مقنعة  

                                                           
 . 13اهيم قنديليي ،مرجع سابق،صعامر إبر -1
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، بأن يبتعد عن الذاتية عن طريق االعتماد 1ا "جترد الباحث علميا"و املقصود هبالموضوعية: -
على آرائه الشخصية اليت ال تستند إىل املعلومات العلمية املقنعة، ذلك أن املوضوعية يف البحث 
العلمي تعين أن يكون األساس من البحث هو الوصول إىل احلقيقة اليت تنطلق من وضع املعلومة على 

 لنقاش و مراجعة اآلراء دون جتريح أو سخرية أو تطاول على اآلخرين.طاولة البحث و ا
جيب أن يضع الباحث يف اعتباره أن دروب البحث العلمي صعبة قدرة الباحث على الصبر:-

تستوجب القدرة على التحمل دون ملل يف البحث عن املعلومة من مصادرها ،ذلك أن كثريا من 
ول على البيانات و املعلومات الكافية اخلاصة باملوضوع ،و البحوث حتتاج إىل نفس طويل يف احلص

 بالتايل فال مكان للباحث عدمي الصرب يف جمال البحث العلمي.
: تعترب هذه السمة مبثابة التاج على رأس الباحث ،و هذا يقتضي عدم  التواضع العلمي-

بحث عن كل معلومة الرتفع عما كتبه اآلخرون من حبوث و دراسات ،فنياح الباحث يقتضي أن ي
تدعم حبثه و تثري رصيده العلمي و املعريف ،و كثريا ما تنصح كتب املنهيية الباحث بتينب عبارات 

 "قمت أنا" يف حبوثه العلمية و استبداهلا بعبارات أخرى مثل " قام الباحث".
تضي و هي من السمات اليت جيب التأكيد عليها ، و ذلك يقاألمانة والنزاهة العلميتين : -

من الباحث أن يكون أمينا يف توثيق املعلومات اليت يستقيها من املصادر و املراجع املختلفة وضرورة 
عزوها إىل أصحاهبا ألن ذلك سيعطي انطباعا لدى القارئ مبصداقية املعلومات اليت يطلع عليها،و 

ة فال يسعى إىل حتقيق تربز النزاهة العلمية يف ضرورة أن يكون الباحث شريفا يف الوصول إىل احلقيق
فمثل هذه " مقصده بسرقة جهود غريه أو ينتحل معلومات غريه من غري عزوها إىل أصحاهبا

األساليب امللتوية و غري الشريفة ال ختفى على األستاذ املشرف ،و ال على أعضاء املناقشة و قد 
له منبوذا من فبل كل تعرضه لعقوبات إدارية من قبل إدارة اجلامعة اليت ينتسب إليها ،كما جتع

 . 2"األساتذة املشرفني

                                                           
 . 19،صالسابقاملرجع عامر إبراهيم قنديليي ، -1
وسيلة خزاري ،"العالقة البيداغوجية النموذجية بني األستاذ املشرف و الطالب الباحث" ،ضمن أعمال ندوة عالقة املشرف بالطالب  -2

 .893الباحث ،مرجع سابق ،ص
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و هي صفة هلا داللتها يف سري البحث العلمي الناجح و املثمر من أن يكون باحثا منظما :-
 :  1حيث أن هلا جانبني مهمني

 ضرورة أن ينظم الباحث ساعاته و أوقاته املقررة ملراحل البحث املختلفة . *
شكل منطقي و عملي ،حبيث يسهل مراجعتها و متابعتها و تنظيم و ترتيب معلوماته اجملمعة ب*

 ربطها مع بعضها البعض بشكل منطقي مقبول .
نؤكد هنا على ضرورة اإلخالص باعتباره الروح اليت جيب أن تسري يف قلب و اإلخالص:-

ة عقل الباحث بأن يكون ما يقدمه يف جمال البحث العلمي خالصا لوجه اهلل تعاىل ،فال يبتغي به شهر 
 أو ماال دنيويا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 . 91عامر إبراهيم قنديليي، مرجع سابق،ص-1
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 المحاضرة الثانية :المصادر و المراجع الخاصة بالمنهجية
يأخذ البحث شرف كونه حبثا علميا استناده إىل خمتلف املصادر و املراجع اليت كتبها غريه يف 

ن ،و من هنا كانت الضرورة املنهيية يف البحث العلمي أوضوعاجملال الذي يبحث فيه صاحب امل
ملختلف املصادر و املراجع ستخدام األمثل  الاملعطيات املتعلقة بكيفية ا كافةيتعرف الباحث على  

 .ذات الصلة مبوضوع حبثه 
   أوال: تعريف المصادر و المراجع:

و اليت تعد املنبع  باملعلومات األولية واملباشرة و هي كل ما ميد الباحثتعريف المصادر:-0
فإن املصدر  عبد احلميد ابن باديس مثالا ما أردت أن تقوم ببحث حول األساسي يف أي حبث ،فإذ

آثاره اليت تركها مثل جمالس التذكري و مقاالته املنشورة هي  ةاألساس الذي تستمد منه مادتك األولي
 .يف صحف مجعية العلماء املسلمني

ع معني و ال راء املختلفة اليت كتبها باحثون حول موضو و هي تلك اآل:تعريف المراجع -6
 ترتقي إىل درجة املصادر  .

 ثانيا: كيفية االقتباس و التهميش من المصادر و المراجع:
مما ال جدال فيه أن البحث العلمي عملية تراكمية لسلسلة من املعارف العلمية أوال:االقتباس:

ني ،فليس غريبا إذن أن حيتوي أي حبث علمي على اقتباسات مستمدة من مصادر ومراجع ملؤلف
آخرين تتوافق و البحث املدروس بشكل يؤكد املطالعة الواسعة للقائم بالبحث، بيد أن الرجوع إىل  
كتابات اآلخرين واألخذ عنهم يتطلب معرفة واعية مبعطيات االقتباس و شروطه و هو ما سيتوضح 

 :يف اآليت
 :التعريف -0
ذ منها .واقتبست منه علما أي :القبس:النار ،و القبس الشعلة من النار، واقتباسها األخلغة*
 . 1استفدته
 
 : يعرف االقتباس بأنه شكل من أشكال " االستعانة باملصادر و املراجع اليت اصطالحا*

                                                           
 .  ،89 ،ص 9ابن منظور ،مصدر سابق ،مج -1
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،و بعبارة خمتصرة أنه "االستشهاد بآراء  1يستفيد منها الباحث لتحقيق أغراض حبثه"
 . 2اآلخرين"
 أنواع االقتباس :-6
و يتم ذلك عندما ينقل الباحث نصا مكتوبا متاما بالشكل :االقتباس المباشر أو )الحرفي( -

 . 3أو الكيفية و اللغة اليت ورد فيها و يسمى هذا النوع  تضمينيا
 و يف هذه احلالة جيب على الباحث أن يراعي بعض االعتبارات أبرزها :

يف  إذا كان النص املقتبس أقل من مخسة أسطر فالبد أن يوضع بني شولتني صغريين و يدمج-
سياق الفقرات اليت يوردها الباحث ،أما إن زاد النص املقتبس عن مخسة أسطر أو ستة فيفضل إفراد 

 النص املقتبس بفقرة مستقلة و يف هذه احلالة يتم االستغناء عن القوسني .
يف حالة قيام الباحث حبذف عبارات من النص املقتبس يتطلب منه وضع ثالثة نقاط بدل -

هبذا الشكل ... أما إذا كان احملذوف فقرة كاملة فيضع مكاهنا سطرا منقطا هبذا  العبارة احملذوفة
 الشكل .........

  4يف هذه احلالة يقوم الباحث بصياغة أفكار النص بأسلوبه اخلاصاالقتباس غير المباشر :-
و جيب التأكيد هنا على ضرورة احملافظة على املعىن احلقيقي الذي كان يقصده صاحب النص .

 األصلي .
: يضع املهتمون باملنهيية يف البحث العلمي جمموعة من الشروط اليت  شروط االقتباس-3

 جيب أن يضعها الباحث يف االعتبار عند االقتباس نذكر أمهها يف اآليت :
 و تعين ضرورة اإلشارة إىل املصادر اليت مت االقتباس منها .األمانة العلمية :*
 باحلذف و اإلضافة .و عدم تشويه املعىن الدقة *
،مبعىن عدم اقتصار االقتباسات على ما يؤيد رأي الباحث ،و  الموضوعية في االقتباس*

 إمهال املصادر اليت ختتلف مع وجهة نظره .

                                                           
 .200جودت عزت عطوي ،مرجع سابق،-1
 .،81، ص م2336، 8منشورات مكتبة إقرأ، قسنطينة اجلزائر،ط عواطي،بو بكر -2
 .200جودت عزت عطوي ،املرجع السابق،-3
 . 40، صمرجع سابقمنهيية البحث العلمي يف العلوم القانونية ، عبود عبد اهلل العسكري،-4
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:مبعىن أال يصبح البحث جمرد اقتباسات من اآلخرين دون مسامهة من  االعتدال في االقتباس*
ز شخصيته فيما ينقل سواء بالتعليق أو التحليل أو النقد، أن حيرص الباحث على أن يرب الباحث ،أي 

 .1أو الشرح. من البديهي أن ال يقتبس كل ما يصادف
 ما يشري إىل أن املادة مقتبسة بشكل مباشر أو غري مباشر. ضرورة وضع*
 ذات صلة بالبحث و جتنب احلشو الزائد . فكار المقتبسةأن تكون األ*
علميا أو التعامل مع كافة املصادر بثقة دون ير الموثقة تجنب االقتباس من المصادر غ*

 . 2التأكد من صحة معلوماهتا 
يضع املختصون يف جمال البحث العلمي لتدوين النصوص أساليب تدوين االقتباسات :-4

املقتبسة من مصادرها أو مراجعها املختلفة طرقا خمتلفة لعل أفضلها طريقة استعمال البطاقات ،و 
 ألسلوب من أسلم الطرق يف جتميع املعلومات اخلاصة مبوضوع حبث ما . يعترب هذا ا

و يوجه املهتمون باملنهيية يف إطار استعمال البطاقات أن الطريقة املتبعة يف قيام الباحث 
 باختيار نوعني من البطاقات :

: يكون صغري احليم و خيصص لتسييل املراجع النوع األول من البطاقات )بطاقة المراجع(
 عليها فقط،حيث يسيل كل مرجع على بطاقة واحدة يذكر فيها املعلومات اآلتية وفق الشكل اآليت:

 رسالة جامعية ........ -صحيفة   -دورية   –نوع المصدر أو المرجع : كتاب -
 الموضوع : المجال الذي يدور حوله الموضوع

 مؤسسة ...... -المؤلف :  )االسم و اللقب( ، هيئة  -
 أو المحقق في حالة وجوده المترجم-

 العنوان:  العنوان  الكامل للمصدر أو المرجع 
 معلومات النشر: دار ومكان وتاريخ النشر و الطبعة و الجزء إن وجد

المكان : أي المكان الذي وجدت فيه المصدر أو المرجع  )مكتبة الجامعة ،جامعة 
 أخرى ،مكتبة خاصة ........(
الذي يخضع له المصدر أو المرجع في المكتبة التي تم  رقم  المرجع : أي التصنيف

 فيها استعماله فيها
 تاريخ االستغالل: اليوم و الشهر و السنة .

 يسيل الباحث بعض املالحظات حول الكتاب و إمكانية العودة إليه. مالحظات :

 ( منوذج لبطاقة مراجع8شكل رقم )

                                                           
 م .2382، 8عبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ،أساسيات البحث العلمي،دار النشر العلمي ،جدة،اململكة العربية السعودية،ط-1
 .  209- 201صجودت عزت عطوي ،مرجع سابق،-2
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كون فيه حيم البطاقة أكرب بقليل من النوع يالنوع الثاني من البطاقات )بطاقة المعلومات(:
األول ،تستعمل هذه البطاقة لكتابة األفكار اليت تؤخذ من املرجع و يفضل أن تكتب فكرة واحدة 

 فقط على كل بطاقة و يكتب على رأس البطاقة املعلومات اآلتية وفق هذا الشكل : 
 أو مؤسسة، أو هيئة بحث...–اسم المؤلف : ) االسم و اللقب(

 املرتجم أو احملقق يف حالة وجوده:-
 العنوان:  العنوان  الكامل للمصدر أو املرجع          الرقم :..........

قتباس حريف يوضع بني شولتني هكذا   النص املقتبس : إذا كان اال
............................................" 
.............................................................. 

"  .................................................. 
 أما إن كان غري ذلك فال حاجة لذلك

 ص :.........                                             

 
 ( منوذج لبطاقة معلومات 2شكل رقم) 

ه البطاقات حبسب خطة بضرورة تصنيف هذالباحث ينصح املهتمون مبنهيية البحث العلمي 
 .وترتيبها مث ترقيمها مبا ينسيم مع فصول أو أقسام البحث حمل الدراسة البحث و مضامينها، 
 ثانيا:الهوامش :

 التعريف -0
 . 1من مهش و معناه كثرة الكالم و اهلامش :حاشية الكالملغة -
خره خدمة للمنت و ذلك :هو جمموعة املعلومات التوثيقية احملالة إىل أسفل املنت أو آاصطالحا-

 .2إرجاعا لنصوصه أو شرحا لغوامضه أو إضاءة ملشكالته اجلزئية ...و ذلك بصورة منسيمة و مركزة
و عليه فمن  املتطلبات األساسية للتوثيق العلمي استخدام اهلوامش .و هو أمر ال خيلو منه أي 

الة إىل اهلوامش األرقام أو حبث أكادميي ملا له من مهام علمية عديدة .و يستخدم الباحث لإلح
 النيوم أو احلروف و يفضل عادة األرقام .

                                                           
 .262،،ص2جمصدر سابق،، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي -1
 . 869م،ص 2383، 8يف العلوم اإلنسانية و اإلسالمية،مطبعة طالب ،اجلزائر ،ط بلقاسم شتوان،منهيية البحث العلمي-2
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تقوم اهلوامش يف البحث العلمي بوظائف مهمة أبرزها املختصون باملنهيية يف وظائفها :-6
 البحث العلمي يف اجلوانب اآلتية :

 توثيق النصوص املقتبسة ،و نسبتها إىل أصحاهبا .-
كر نقطة سابقة ،أو الحقة يف البحث مرتبطة مبا يقرأه يف اختاذها لتنبيه القارئ على تذ -

 من الكتاب و تسمى اإلحالة . 20أو ص 83الصفحة اليت بني يديه ،مثال نقول :إقرأ ص
استعماهلا لتوضيح بعض النقاط و شرحها سواء كانت مما جرى عرضها يف ثنايا املوضوع أم -

مناسبة كشكر مؤسسة أو ترمجة لعلم ،أو مبكان ال ،أو عمل مقارنة يتعذر ذكرها يف منت البحث أو 
. و يف هذه احلالة يكون 1أو بلدة غري معروفة و أيضا ختريج اآليات القرآنية و األحاديث النبوية 

 تسييل هذه األشياء يف اهلامش أوىل .
 . 2اإلشارة إىل مصادر أخرى غنية باملعلومات ينصح القارئ بالرجوع إليها-
: تتم عملية توثيق املعلومات بطرق خمتلفة ،مما يتوجب على الباحث  طرق توثيق الهوامش-3

أن يتخري إحداها ويسري عليها يف مجيع مراحل البحث من البداية و حىت االنتهاء منه و هذه الطرق 
 هي :

مدونا يف أعلى هناية النص  (8):و تبدأ من رقم  وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة-
لرقم املماثل باهلامش ،و توضع يف كل صفحة مستقلة بأرقامها و مراجعها و كل ،أو الفكرة يقابله ا

 ما يتصل هبا  .
يف مثل هذه احلالة يفصل منت الرسالة عن اهلامش خبط أفقي يكون بينه و بني صلب الرسالة 

 و تعترب هذه الطريقة هي األفضل .3مسافة واحدة تتلوه اهلوامش على مسافة واحدة أيضا 
:و ذلك بإعطاء رقم متسلسل لكل فصل على حدة مبدوء  ق في نهاية كل فصلالتوثي -

و يستمر حىت هناية الفصل و جتمع كل اهلوامش و التعليقات لتدوينها يف هناية الفصل ،و  (8)برقم 
 يفضل استخدام هذه الطريقة يف كتابة األحباث يف اجملالت الدورية .

                                                           
 .210ص، م2332، 8،أساسيات البحوث اإلعالمية و االجتماعية ،دار الفير للنشر و التوزيع ،القاهرة ،ط،حممد منري حياب-1
، م 2331، 6اض ،اململكة العربية السعودية ،طصياغة جديدة،مكتبة الرشد ،الريالبحث العلمي عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،-2

 .839ص
 .831، صالسابقملرجع ،ا عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان-3
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و إعطائها رقما متسلسال من بداية املوضوع حىت :جمع اإلحاالت كلها في نهاية الرسالة  -
 هنايته .

:تعتمد هذه الطريقة يف توثيق املصادر و املراجع  على مستوى المتن التوثيق باألرقام فقط-
،على األرقام املوضوعة بني قوسني وضمن املنت فقط، حبيث يكون الرقم األول داال على املصادر 

ية البحث .أما الرقم الثاين فإنه يشري إىل رقم الصفحة اليت مت املوجودة يف قائمة املصادر يف هنا
 .1االقتباس منها من نفس املصدر املشار إليه بالرقم األول

 (  و هكذا .....19،  01(  ، )20،  1مثاله : )
:  و فيها يقوم الباحث باإلشارة إىل املصدر أو املرجع  التوثيق على مستوى المتن مباشرة-

ه بذكر اسم املؤلف و تاريخ الصدور،و رقم الصفحة يف بعض األحيان كل ذلك بني الذي اقتبس من
 قوسني .
نسان" جياد احللول للمشكالت اليت تواجه اإلإالنص املقتبس هو"يثق الباحث بأمهية العلم يف -

 ( .23م ،ص2336)جودت عزت عطوي ،
ملصادر و املراجع : يقوم البحث العلمي أساسا على االعتماد على ا قواعد التهميش-4

املختلفة ذات العالقة مبوضوع البحث ،و من متطلبات األمانة العلمية يف البحث العلمي أن يقوم 
الباحث بعزو املعلومات اليت استفاد منها إىل مصادرها و أصحاهبا ،و تتم هذه العملية وفق القواعد 

 اآلتية :
 أوال:الكتب المقدسة

 بالنسبة للقرآن الكريم :-
القرآن الكرمي ،اسم السورة ، رقم اآلية . على أن هناك من يقتصر على كتابة اسم يكتب -

 السورة و رقم اآلية فقط .
 .أو 3القرآن الكرمي ،سورة البقرة،األية:*
 3البقرة/ *
 3سورة البقرة / األيةرقم : *

                                                           
 .،20جودت عزت عطوي ،مرجع سابق،ص-1
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اسم خمرج احلديث ،الكتاب ،الباب ، ،اسم املؤلف )امسه و بالنسبة للحديث النبوي: -
مكان النشر،رقم الطبعة ، تاريخ النشر ،اجلزء أو اجمللد إن وجد ، رقم  لقبه(،عنوان الكتاب ،دار النشر،

 الصفحة.

أبو داود باب : يف إصالح ذات البني ، أنظر : كتاب:البيوع، أبو داود يف سننه ،أخرجه *
دط ، دت ، لبنان،، سليمان بن األشعث السيستاين ،سنن أيب داود، دار الكتاب العريب ،  بريوت

 .  032ص، 0ج
 ثانيا:بالنسبة للكتب باللغة العربية:

، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان )االسم و اللقب(: اسم املؤلفكتاب لمؤلف واحد-أ
 النشر،رقم الطبعة ، تاريخ النشر ،اجلزء أو اجمللد إن وجد ، رقم الصفحة.

،  0ة و أسسها ،دار القلم ،دمشق ،طامليداين،األخالق اإلسالمي عبد الرمحن حسن حبنكة-
 . 803، ص8م ، ج8669،

:اسم املؤلف األول)االسم و اللقب( ،اسم املؤلف الثاين)االسم و اللقب( كتاب لمؤلفين-ب
دار النشر، مكان النشر،رقم الطبعة ، تاريخ النشر ،اجلزء أو اجمللد إن وجد ، رقم  ،عنوان الكتاب،

 الصفحة .
عزيز شرف، نظرية اإلعالم يف الدعوة اإلسالمية ، مطبوعات مكتبة أمينة الصاوي،عبد ال -

 . 213،صمصر، القاهرة، دط،دت
: يكتب اسم املؤلف األول فقط )االسم و اللقب( مع إضافة  كتاب لمجموعة من المؤلفين-ج

د إن وجد النشر،رقم الطبعة، تاريخ النشر ،اجلزء أو اجملل عبارة و آخرون ،عنوان الكتاب، دار النشر،مكان
 ، رقم الصفحة .

 ،اجلزائر،فضيل دليو وآخرون ،أسس املنهيية يف العلوم االجتماعية ،دار البعث ،قسنطينة-
 . 31م ،ص8666،دط ،

الكتاب،اسم حمقق الكتاب ،دار النشر، مكان  : اسم املؤلف،عنوانكتاب عربي محقق  -دـ
 ، رقم الصفحة.النشر،رقم الطبعة ، تاريخ النشر ،اجلزء أو اجمللد إن وجد 
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دط،دت ، لبنان،املوافقات، حتقيق: عبد اهلل دراز، دار املعرفة ، بريوت، ،الشاطيب أبو إسحاق-
 . 832ص ،3مج

الكتاب،اسم مرتجم الكتاب،دار النشر، مكان  : اسم املؤلف،عنوان كتاب مترجم إلى العربية  -ه
 قم الصفحة.النشر،رقم الطبعة ، تاريخ النشر ،اجلزء أو اجمللد إن وجد ، ر 

،  8فن الدراما، ترمجة :أمحد هبيت فنصة ، منشورات عويدات، بريوت، لبنان، ط ،ليور ميشال -
 .01،صم 8691

 ثالثا:الكتب باللغة األجنبية:
تتم عملية التهميش للكتاب األجنيب بنفس الطريقة اليت أجريت على الكتب : الكتاب األجنبي-ه

هو أن نبدأ   بذكر لقب الكاتب مث االسم مع تكبري حيم احلروف ا باللغة العربية و نقطة  االختالف هن
 األوىل للبيانات اخلاصة بالكتاب وفق الطرق اآلتية : 

 كتاب أجنبي لمؤلف واحد :-
-Kohler.W, The Place of Value in Word of Facts, Kegan Paul, London, 

1935,p58.  

كتاب أجنبي لمؤلفين: -  
-Warmish .P and Liminger .A :Marketing's Research ,Macmilion-

Publishing Company , New York, 4th Ed,1987 , p123 . 

 ك-كتاب أجنبي ألكثر من مؤلفين:

-Saunders Mark and all :Research Methods For Business Students ,Pearon 

Professional ,England ,2nd Ed ,2000 ,p218. 

 معية :الجا رابعا:الرسائل
دكتوراه( مع ذكر إن كانت -اسم الباحث )امسه و لقبه( ،عنوان البحث ، رسالة )ماجستري -

 منشورة أو غري منشورة ،القسم ،الشعبة،الكلية ،اجلامعة ،الدولة ،التاريخ ،الصفحة . 
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ب والء إبراهيم عقاد علي، دور الدراما الدينية التليفزيونية يف نشر الوعي الديين  لدى الشبا -
اجلامعي: دراسة حتليلية _ميدانية ، ماجستري غري منشورة ، قسم اإلذاعة و التليفزيون ، شعبة 

 القاهرة ،مصر،الصحافة و اإلعالم ، كلية الدراسات اإلسالمية و العربية ، جامعة  األزهر ،
 . 203،صم،233
و نقول:  إذا كان البحث عبارة عن مذكرة فتستبدل عبارة رسالة ب "مذكرة "مالحظة : -

 .مذكرة ماجستري أو ماسرت 
 خامسا :المجالت و الدوريات :

اسم صاحب املقال)امسه و لقبه ( ، عنوان املقال بني شولتني ،اسم اجمللة أو الدورية ،جهة -
 إن وجدت ،التاريخ ،الصفحة .  اإلصدار ،البلد ،اجمللد إن وجد ،العدد ،السنة

رسالة عاملية ومرجع كوين للبشرية"،جملة الكلمة طه جابر العلواين،"القرآن رسول خالد و -
 .    81م ، ص 8666،ديسمرب  9،س 22منتدى الكلمة للدراسات و األحباث، لبنان ،ع  إصدار،

حممد غريب،"تعرض طالب اجلامعات لقناة إقرأ الفضائية و عالقته بإدراك القيم و -
الثقايف " ، جملة دراسات طفولة ، إصدار املوضوعات الدينية : دراسة ميدانية يف إطار نظرية الغرس 

،  2333، يوليو 23،ع 9معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس ، القاهرة ، مج
 . 6،ص

 يرى كتابة صفحات املقال من بدايته حىت النهاية . هناك منمالحظة :-
 سادسا:الجرائد :

ريدة أو الصحيفة،مكان اإلصدار اسم صاحب املقال ،عنوان املقال بني شولتني ،عنوان اجل-
 ،العدد ،التاريخ ،الصفحة.

 8113حسن عزوزي،"الرتبية اإلسالمية والدور املنشود"،جريدة العام اإلسالمي،الرياض ، ع-
 . 6م ، ص2331مارس  80، االثنني 

 : سابعا:المقابالت الشخصية
 ،تاريخ وتوقيت املقابلة .اسم الشخصية املعنية باملقابلة ، الوظيفة الشخصية،مكان املقابلة -
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قناة  ،مقابلة أجريت مبقرعبد الناصر مهام حممد ، مدير العالقات العامة لقناة الناس عممقابلة -
 . صباحا سا 83:33م ، الساعة: 2331أفريل  23القاهرة ، تاريخ املقابلة : اخلميس،الناس 

 ثامنا:المؤتمرات والملتقيات و الندوات:
اضر ( ،عنوان الورقة البحثية بني شولتني ،عنوان املؤمتر أو امللتقى أو الندوة اسم مقدم البحث ) احمل-

 ،اجلهة اليت أقامت الفعالية ،البلد ،التاريخ ،الصفحة .
حممد البشري مغلي ،" القيم اإلنسانية يف اإلسالم : حتليل للمميزات "، ضمن امللتقى الدويل -

م ،  2338نوفمرب 23- 22، جامعة اجلزائر ،  اجلزائر ، حول  األمري عبد القادر و القيم اإلنسانية
 .    289ص

 تاسعا:مواقع األنترنت :
 املقال ، عنوان املقال بني شولتني ،عنوان املوقع ،تاريخ الدخول إىل املوقع . اسم كاتب-
حسن السوداين،"الفضائية اإلسالمية:الطوفان اإلعالمي يفرضها"،عن موقع : -

http://www.annabaa.org،  م 82/39/2339 :تاريخ الدخول. 
 التليفزيونية : عاشرا:البرامج

 اسم الربنامج ، اسم القناة ،تاريخ بث الربنامج و توقيته.-
سا بتوقيت مكة 83:33الساعة  2331 / 9 /22_برنامج الدنيا خبري ، قناة إقرأ الفضائية ، 

 املكرمة .
 حادي عشر:المحاضرات :

احملاضرة،املكان الذي ألقيت فيه و كذا  ( ،عنوان احملاضرة،طبيعةاسم احملاضر)امسه و لقبه-
 التاريخ.
الطيب برغوث، دعوة موسى عليه السالم ،مقياس تاريخ الدعوة و رجاهلا،حماضرة ألقيت على -

 م .8662أكتوبر  22طلبة السنة الثانية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،
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 :  ثائق الحكوميةعشر:الو  ثاني
صدراها ،رقم املادة أو الفقرة،رقم إصدرت الوثيقة ،اسم الوثيقة وتاريخ أاسم اجلهة اليت -

 الصفحة .
 . 82،ص 8م ،املادة 8616اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،دستور -
 :مالحظات هامة -
يتني أو أكثر يف نفس موقع ...( مرتني متتال–جملة –إذا تكرر استخدام املرجع )كتاب -

الصفحة ،فإن الباحث مطالب بالتخلي عن ذكر معلومات املرجع مشريا بدال عنها بذكر عبارة : 
 املرجع نفسه مع ذكر رقم الصفحة .

  0امليداين،األخالق اإلسالمية و أسسها ،دار القلم ،دمشق ،ط عبد الرمحن حسن حبنكة-8
 . 803، ص8م ، ج8669،

 .819املرجع نفسه ،ص-2
يف حالة استخدام مرجع معني مرتني أو أكثر يف البحث بشكل غري متوايل فإن املطلوب يف هذه -

احلالة إعادة ذكر اسم املؤلف و لقبه و اإلشارة إىل عنوان الكتاب بعبارة: مرجع سابق أو اختصارها 
 باحلروف اآلتية )م.س( مث ذكر رفم الصفحة.

الصناعية واإلعالم العريب ، دار املسرية للطباعة  الطيب اجلويين ، البث عن طريق األقمار-8
 .63م، ص 8668، 8والنشر ،  بريوت ،  ط

سالمي وتطبيقاته العملية ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ي الدين عبد احلليم ، اإلعالم اإلحم-2
 .810م ، ص 8610، 8ط

 .230،املرجع السابق ،صالطيب اجلويين-3
لنفس املؤلف ،مث تكرر ذكر هذه املراجع فإن التهميش يف هذه  إذا مت استخدام أكثر من مرجع-

احلالة يتطلب كتابة اسم املؤلف و لقبه و عنوان الكتاب مع ذكر عبارة مرجع سابق و اإلشارة إىل رقم 
 الصفحة .
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 .230،صم 8619عبد الكرمي ، جمموعة حبوث فقهية ، مكتبة القدس، بغداد، ، زيدان-
، 1وجيز يف أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط عبد الكرمي ، ال، زيدان-
 . 30،صم8669
 . 282املرجع السابق ،صعبد الكرمي ، جمموعة حبوث فقهية ، ، زيدان-
كل ما  ذكر من مالحظات بشأن املراجع العربية ينطبق على املراجع األجنبية و تتخذ مصطلحاهتا -

 بالشكل اآليت : املصطلحات :
 IBIDو يشار إليه اختصارا ــــــــــــــــــــــــــــ    IBIDEMنفسه ـــــــــــــــــــــــــ يعرب عنه  باألجنيب ـــــــــــــــــــــــــــ  املرجع *

 0p.citصارا  و يعرب عنه اخت ـــــــــــــــ opera  citatoاملرجع السابق ــــــــــــ يعرب عنه باألجنيب ــــــــــــــــــــــــ*

 pـــــــــــــــ و يشار إليها اختصارا  ــــــــــــــــــ   pageالصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يعرب عنها باألجنيب ـــــــــــــــــــ *
 ppا اختصارا   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ و يشار إليهpages  الصفحات ــــــــــــــــــــــــــ  يشار إليها باألجنيب ـ*

 and allخرون ـــــــــــــــــــــــــ يشار إليه باألجنيب ــــــــــــــــــــــــــ و آ
 األستاذ .....(.–والدرجات العلمية يف اهلوامش )الدكتور  جيب حذف األلقاب-

 :توثيق في قائمة المصادر و المراجع ال-ثالثا
يقتضي اجب مراعاتها في عملية التوثيق في قائمة المصادر و المراجع :االعتبارات الو -0

من الباحث االعتداد ببعض االعتبارات عند عملية توثيق خمتلف املصادر و املراجع املعتمدة يف 
 القائمة اخلاصة هبا وهي :

 ضرورة ذكر مجيع املصادر و املراجع اليت مت االعتماد عليها يف البحث .-
 املصادر و املراجع كبريا يتم تقسيمها وفق تصنيف وفق ما يراه الباحث مناسبا مثال  إذا كان عدد-

 –تاريخ ...( أو حسب  أنواعها إىل )كتب –الدعوة  –احلديث  –حسب املوضوعات )علوم قرآن 
 مواقع إلكرتونية(  هكذا ...–الرسائل اجلامعية  –اجملالت 
صاحب املؤلف و يستخدم لقب املؤلف أوال  ترتب قائمة املصادر و املراجع هيائيا حسب-

 مث امسه يف حالة املؤلفني العرب ،يف حني يستخدم اسم املؤلف مث لقبه يف حالة املؤلفني األجانب .
 يف حالة ورود أكثر من مصدر أو مرجع لنفس املؤلف فإهنا ترتب هيائيا حسب عناوينها. -
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 قتصر هنا على أمثلة لتوضيح املقصود.سن :كيفية التوثيق في قائمة المصادر و المراجع-6
 الكتب العربية:-
أمحـــــد البطريـــــق ،نســـــمة ،نصـــــوص الســـــينما و التليفزيـــــون و املـــــنهج االجتمـــــاعي ، دار غريـــــب -

 م .8661للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،دط ، 
 الرسائل الجامعية :-
مها التليفزيون املصري، ،مساح،صورة الشباب يف الدراما العربية اليت يقدفرج عبد الفتاح-

 م .،233عالم،جامعة القاهرة ، ماجستري غري منشورة ، قسم اإلذاعة والتليفزيون، كلية اإل
 بالنسبة للمراجع األجنبية -

– W. Kohler, The Place of Value in Word of Facts, Kegan Paul, London, 
.8631  
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 سالمية البحث في العلوم اإلالمحاضرة الثالثة: خصائص منهجية 
من املفيد هنا و حنن نتحدث عن منهيية البحث يف العلوم اإلسالمية أن نشري إىل أن منهيية 
البحث هذه تتميز خبصائص متفردة ال جندها يف منهييات البحث األخرى و لعلنا خنص بالذكر 

مان للبحث العلمي م األا صماألهنمجانبني مهمني حتدث عنهما املهتمون باملنهيية اإلسالمية 
 : 1و مها السليم و الصحيح

يعد هذا اجلانب من أبرز اخلصائص اليت : أوال: التالؤم بين المنهج و الموضوع المراد بحثه
و مجع  تتميز هبا منهيية البحث يف العلوم اإلسالمية ،ذلك أنه من املعلوم أن طبيعة املشكلة البحثية 

 على الباحث أن خيتار منهيا معينا يتناسب و املشكلة املطروحة رضانما تفالبيانات بشأهنا عادة 
 بغية الوصول إىل نتائج علمية دقيقة .

هر الطبيعية والبحث االبحث القائم على دراسة الظو خيتلف يف منهيه عن فالبحث التارخيي 
يتطلب استخدام منهج يتناسب و الظاهرة الذي يقوم على وصف الظاهرة كما هي يف الواقع 

عدم مراعاة التناسب بني املنهج و املوضوع سقاط هذا املبدأ أو"و إن أي حماولة إل،و هكذا  ملدروسةا
ىل فساد كبري يف العلم .و هذا ما وقع فيه الفكر الغريب احلديث حيث حكم العلماء هناك إيؤدي 

ذي جماله علوم املادي ،و الاملنهج التيرييب االجتاه املادي صحاب أمناهج ال تناسبها ،مثلما حكم 
الطبيعة و احملسوسات ،يف قضايا ما وراء املادة ،و رأينا أصحاب هذا االجتاه ينكرون الغيبيات و 
حيصرون العلم فيما خيضع للحس و التيربة ،و ما ال خيضع للتيربة فليس بعلم و ليس حبقيقة بل هو 

نساين ،و ارجعوا التاريخ اإليف حركة ...و مثلما حكم املاركسيون العامل االقتصادي عبث و هراء  
ىل التغريات االقتصادية وحدها دون سواها ، فيعلوا كل تطور يف إمسرية اجلنس البشري و تطوراته 

ىل العامل االقتصادي و مثلما حكم الفرويديون العامل اجلنسي يف العالقات إحياة البشر مرده 
 .2"نسي دون سواهبني البشر تقوم على الرباط اجلنسانية و جعلوا العالقة اإل

                                                           
 9،ص ،د.م،نمنهيية البحث العلمي حلمي عبد املنعم صابر ، -1
 .نفس املرجع و الصفحة -2
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بل إن االحنراف عن توجيهات اإلسالم يف ضرورة التناسب بني املنهج و اجملال املعريف أدى إىل 
خلل فكري و احنراف عقدي لدى كثري من الفرق اليت ظهرت يف البيئة اإلسالمية ،فقد رأينا كيف أن 

اإلسالم مثلما فعل  اإلشراقيني حكموا منهيهم الروحي يف عامل املادة فأنتج ذلك شططا عن
هلي و غري ذلك من مذاهب فالسفة أصحاب مذهب االحتاد و احللول ووحدة الوجود و الفيض اإل

بل إن الفرقة اليت حدثت بني أهل السنة و املعتزلة كان أساسها املنهيية العلمية ، ...بعض املتصوفني 
أهنم اختلفوا يف منهيية التعامل  فرغم اعرتاف اجلماعتني باعتبار الوحي و العقل مصدرين للعلم إال

 . 1معهما ،فقد بالغ املعتزلة يف دور العقل و جعلوه حكما على النص و قاضيا عليه عند التعارض
من كمال اإلسالم و :ثانيا: التناسب بين المجال المعرفي و بين إمكانية العقل اإلنساني

إلنساين إىل البحث و التقصي و التأمل يف رفعته أن أعطى العقل املكانة اليت تليق به ،و دعا العقل ا
الظواهر املختلفة ليحقق الوظيفة الوجودية اليت من أجلها و هي حتقيق العبودية هلل تعاىل،و إذا كان 
مسموح للعقل البشري بأن يعمل عقله يف اجملاالت املعرفية فإن ذلك حمكوم بأطر حددها اإلسالم ال 

ذلك و هو عامل الشهادة  ب من العقل البشري أن يتحرك فيه ميكن معها اخلروج عن السياج املطلو 
اإلسالم ال يريد أن يبدد طاقة العقل دومنا فائدة ،و ال يريد أن يزج بالعقل يف جماالت من البحث أن "

هي فوق قدراته مما جيعله يتخبط و ال يصل إىل علم صحيح ،و لذلك حظر اإلسالم على العقل 
ق طاقته مثل البحث يف كنه الذات اإلهلية أو البحث يف كنه عوامل الغيب جوانب من املعرفة ألهنا فو 

،أو البحث يف حقيقة الروح ،أو البحث يف موعد قيام الساعة ،ألن تلك األمور استأثر اهلل بعلمها 
 يسألونك هن الروح قل الروح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم إال قليال ويقول اهلل تعاىل:"

 . 2 11"اإلسراء/
 

 

 
                                                           

 .9صمرجع سابق،،حلمي عبد املنعم صابر  -1
 نفس املرجع و الصفحة. -2
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 المحاضرة الرابعة: العلم و التفكير العلمي 

 تعريف التفكير العلمي:أوال:
 :التفكير -0
ورتب بعض ما  ورد يف املعيم الوسيط فَـكـََر يف األمر، يفكر، فكرًا أعمل العقل فيه،: لغة*

بالغة يف َفَكَر وهو أشيع وفــّكــر م . وأَْفـــَكـــَر يف األمر: فكر فيه ، فهو مفكر ,يعلم ليصل به إىل جمهول
 الرجوع إىل املعيم الوسيط لكتابة املعلومات يف االستعمال

أعلى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان ،و هو عملية ينظم هبا العقل ":هو اصطالحا*
 . 1خرباته بطريقة جدية كحل ملشكلة معينة أو إدراك عالقة جديدة بني أمرين أو عدة أمور"

هو ذلك الشيء الذي حيدث يف أثناء حل املشكلة و هو الذي جيعل و يف تعريف آخر "
للحياة معىن فهو إذن عملية واعية يقوم هبا الفرد عن وعي و إدراك و هو عملية فردية لكنها ال تتم 

 . 2"مبعزل عن البيئة احمليطة أي أن عملية التفكري تتأثر بالسياق االجتماعي و الثقايف الذي تتم فيه
 لعلمي:التفكير ا-6
ميكن الوقوف  العلمي هناك تعريفات كثرية للتفكري:لتفكير العلميالتعريف االصطالحي ل*

أنه هو منهج أو طريقة منظمة ميكن استخدامها يف حياتنا اليومية أويف أعمالنا  عند بعضها و منها "
 . 3"ودراستنا

ئص ميكن الوقوف يتميز التفكري العلمي مبيموعة من اخلصا:خصائص التفكير العلميثانيا:
 عند أبرزها فيما يلي :

 
 

                                                           
 9هـ ،ص8033 ،هاين عرب،مهارات التفكري و البحث العلمي ،إصدار ملتقى البحث العلمي ،دون مكان النشر -1
،اليمن ،مركز البحوث و التطوير الرتبوي ،معوقات تعليم مهارات التفكري يف مرحلة التعليم األساسيصاحل عبد اهلل عبد الكبري و آخرون  -2
 . 81ص م ،2331،
 .09ص ،البحث العلمي:مفهومه ،أدواته،أساليبه،دار جمدالوي للنشر و التوزيع،عمان ،األردن،دط ،دتو آخرون، عبيدات نذوقا -3
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 التراكمية :-0

ينطلق التفكري العلمي من الواقع ، فاملعرفة بناء يسهم فيه كل الباحثني والعلماء،وكل باحث 
يضيف جديدًا إىل املعرفة، وترتاكم املعرفة وينطلق الباحث مما توصل إليه من سبقه من الباحثني ، 

هتم ، أو قد يلغي معرفة سابقه ، ويبطل نظرية عاشت فرتة من ، ويكمل خطوا أخطاءهمفيصحح 
، هلذا فإن احلقيقة العلمية حقيقة نسبية ترتبط بفرتة زمنية معينة ،تتطور و ال تقف عند حد  1 .الزمن

 . 2معني ،كما ال ترتبط بباحث معني،فهي ليست ذاتية بل موضوعية تفرض نفسها على كل العقول

 التنظيم:-6
 أفكارنا تسري نرتك ال أننا أي بطريقة علمية منظمة و البعد عن صور العشوائية ، هو التفكري

 حتقيق أجل من مقصودا ونبذل جهدا ي،وع عن وننظمها ،حمددة بطريقة نرتبها إمنا  و ، طليقة حرة
 كثري على نتغلب أن ينبغي التنظيم هذا إىل نصل ولكي .هبا نفكر اليت للطريقة ممكن ختطيط أفضل

 يف وتركيز عقولنا ، الواعية إلرادتنا تفكرينا إخضاع نتعود أن وجيب، الشائعة اداتنا اليوميةع من
  3 .ستمرةمل ا ارسةمملا وتصقلها ، خاص مران إىل حتتاج شاقة أمور وكلها ، نبحثه الذي وضوعملا

: يهدف الباحث عند دراسته ألي مشكلة حبثية أو ظاهرة من  البحث عن األسباب-3
إىل حماولة فهمها و ال يتأتى ذلك إال عن طريق البحث و معرفة األسباب اليت أحدثتها أو  الظواهر

 أدت إىل ظهورها  .

 : 4و البحث عن األسباب يعمل على

 إرضاء حب اإلنسان لالستطالع و املعرفة و الفهم.-

 زيادة قدرته على السيطرة على الظاهرات بواسطة معرفة أسباهبا و التحكم فيها.-
                                                           

 م.2381/ 82/9تاريخ الدخول: site.iugaza.edu.pماهر احلويل "حماضرات يف البحث العلمي" ،عن موقع:  -1
 .8،،ص م23391،م النفسية و الرتبوية،دار النشر لليامعات،القاهرة،مصر،طمناهج البحث يف العلو  رجاء حممود أبو عالم،-2
 .23،ص 8663، التفكري العلمي،علم املعرفة،الكويت،دط، فؤاد زكريا-3
 .2،صاملرجع السابق،،حممود أبو عالم  رجاء -4
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ينتج عن التبخر  د يصعب على الباحث رد بعض الظاهرات إىل سبب  معني،فاملطر الو ق
نفسه و ال عن زيادة الرطوبة وحدها،وال عن اخنفاض درجة احلرارة وحدها ،بل ينتج عن مجلة أسباب 
تتكامل و تؤدي إىل ظاهرة املطر هلذا البد من توسيع فكرة )السببية(،و هذا ما جعل التفكري العلمي 

ظر إىل الظاهرة و يفسرها من خالل تفاعل جمموعة من العوامل و العالقات املتشابكة يف مدخالت ين
 .1هذه الظاهرة

: يتميز التفكري العلمي بسمة الشمولية ،و الباحث ال يدرس املشكلة الشمولية واليقين-4
يمها على  مجيع البحثية أو ظاهرة من الظواهر كهدف لذاهتا و إمنا ليصل إىل استنتاجات ميكن تعم

 .  الظواهر و املشكالت املماثلة هلا
 ةفمثاًل عند تفسري سقوط جسم ثقيل من أعلى إىل األرض كان يف البداية ظاهرة سقوط تفاح

هنا  من أعلى شيرة ولكن العامل نظر إىل املوضوع بشمولية أي ليس خاصة بسقوط اجلسم املعين
من معني فكانت نظرية اجلاذبية اليت تسرى على ولكن خاص بسقوط وزن وكتله بسرعة معينة يف ز 

 . 2مجيع األجسام الساقطة أياً كان نوعها
و ال نستطيع الفصل بني الشمولية من جهة و اليقني من جهة أخرى،فاحلقيقة العلمية ال 
تفرض ذاهتا على العقول إال إذا كانت يقينية أي أن صاحبها قد تيقن منها عمليا فأصبح يستطيع 

  .  3ن صحتها بأدلة و براهني ال ميكن أن يدخلها الشكالدفاع ع
:اعتاد الناس استخدام مجل و عبارات من قبيل : االحتمال أن يكون األمر كذا ،و الدقة-5

نشعر أن هناك شيئا،يف تقديرنا ،و غريها من التعابري غري الدقيقة،بيد أننا نقبلها على اعتبار أهنا جزء 
 إال أهنا هي يف ميزان العلم مرفوضة و غري مقبولة متاما.  من صميم تعامالهتم املألوفة

                                                           
 . 18ص ،مرجع سابق،خرونآعبيدات و  نذوقا -1
 .89ص م،2330، 8ط لرتبوي.دون جهة النشر،الرياض،مبادئ البحث ا ،مساعد بن عبد اهلل النوح  -2
  .،8م ،ص2382، 8منهيية العلوم االجتماعية و البحث االجتماعي، دار الكتاب احلديث،القاهرة،ط،مجال معتوق -3
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ال يقبل أبدا مثل هذه التعابري ،إن العلم يتطلب التحديد بكل دقة و ال يرتك اجملال  هذلك أن
لقضايا يشوهبا الغموض أو االلتباس بل حىت يف احلاالت اليت ال يستطيع العلم أن جيزم فيها هنائيا 

ية ...أو لشيء من االحتمالية فانه حياول أن يعرب أيضا و بكل دقة عن مدى تاركا اجملال لالحتمال
 . 1تلك االحتمالية

و انطالقا من ذلك فإن الباحث مطالب بأن حيدد مشكلته البحثية أو الظاهرة املدروسة بشكل 
شكلة دقيق ال حيتمل اللبس أو التأويل عن طريق حتديد مجيع اإلجراءات املنهيية الكفيلة بدراسة امل

 البحثية بشكل دقيق.

و هي مسة متيز التفكري العلمي عن أمناط التفكري األخرى ،حيدد الباحث التجريد:-5
مشكالته و إجراءاته و فروضه ،و هبدف الدقة فإنه يستخدم اللغة الرياضية ،و هي لغة تقوم على 

رات ،ألن األحكام الكيفية أساس هلا القياس املنظم الدقيق ،و يؤدي هذا بالتايل إىل فهم دقيق للظاه
تعطي فهما خاطئا هلا: نقول اجلو حار ،و لكن حندد بدقة صفة احلرارة هذه حينما نقول :درجة 

درجة مئوية  83درجة مئوية و اجلو بارد و حندد حد الربودة حينما نقول :درجة احلرارة  01احلرارة 
ا جيرد الباحث األشياء من صفتها و درجة مئوية ،و هبذ 33،و الفرق بني احلار و البارد كما هو 

 . 2مادهتا حينما يستخدم األرقام و القياس الكمي

 

 

 

                                                           
 .  23،صمرجع سابق ، مجال معتوق -1
 . 2،صمرجع سابق،، حممود أبو عالم رجاء -2
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 البحث العلمي :أنواعه  المحاضرة الخامسة:

: يغطي البحث العلمي جماالت عدة و واسعة على اعتبار أنه يستوعب نواع البحث العلميأ
بحث العلمي بالدراسة و التقصي ،و مجيع جوانب احلياة فال يوجد موضوع إال وميكن أن يتناوله ال

نتيية لذلك فقد تعددت التصنيفات بشأن أنواع البحث العلمي ،فهناك من صنفها إىل حبوث 
أساسية و أخرى تطبيقية ،يف حني صنفها آخرون إىل حبوث حسب مناهيها إىل حبوث وثائقية 

إىل حبوث أكادميية) حبث  وثانية جتريبية و ثالثة ميدانية ،و منهم من صنفها حسب جهات تنفيذها
رسالة الدكتوراه.....( و أخرى غري أكادميية ،بيد أن مجيعها ترجع إىل -مذكرة املاجستري  –املساق 

التصنيف األول حسب الباحث عامر قنديليي و على هذا األساس  ميكن تصنيف أنواع البحوث 
 إيل صنفني أساسيني:

ريبية أو النظرية اليت متارس أصال من أجل :و تشري إىل األنشطة التيالبحوث األساسية-0
جديدة عن األسس اليت تقوم عليها الظواهر و الوقائع املشاهدة دون توخي أي  ,اكتساب معرف

 . 1تطبيق خاص أو معني
:و هي تلك اليت تكون موجهة حلل مشكلة من املشاكل العملية أو البحوث التطبيقية -6

،و يعتمد هذا النوع من البحث 2منها فورا االستفادةالكتشاف معارف جديدة ميكن تسخريها و 
 من إمكانية تطبيق النتائج يف دنيا الواقع . على التيارب و الدراسات امليدانية للتأكد

وجيب التأكيد هنا أنه من الصعوبة مبكان الفصل بني هذه األنواع الحتياج كل صنف إىل 
أن يستند إىل الرتاث النظري من أجل بناء اآلخر ،ذلك أن البحث التطبيقي عادة ما حيتاج إىل 

منطلقات الدراسة كالفرضيات و التساؤالت ،و كذلك الشأن بالنسبة للبحث النظري إذ عادة ما 
يستدعي هذا النوع من البحوث الرجوع إىل النتائج امليدانية و االستفادة منها يف بناء األطر النظرية و 

 تكييفها مع املعطيات اجلديدة .   
 

                                                           
 . 10جودت عزت عطوي، مرجع سابق،ص-1
 .11عامر إبراهيم قنديليي، مرجع سابق،ص-2
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 البحث العلمي و أساليب لسادسة :مناهج ا محاضرةال
يعترب املنهج واحدا من أهم خطوات البحث العلمي وقد أفردناه بالدراسة ألمهيته،وقد اختلف 
الباحثون يف املنهيية حول تصنيف مناهج البحث العلمي حسب رؤية كل باحث وجماالت 

 دمة :اهتماماته.و فيما يلي نظرة على أهم مناهج البحث املستخ
 المنهج التاريخي :أوال :
كن تكرارها بأي ميعبارة عن سيل للوقائع و األحداث اليت وقعت يف املاضي و اليت ال  التاريخ

لها بحداث و حماولة فهمها و من مث التنبؤ بأحوال مستقحال من األحوال ،و تكتسي دراسة هذه األ
لمية كان و البد من اعتماد منهج علمي ،و لدراسة خمتلف الظواهر التارخيية دراسة ع أمهية كربى

 حيقق املقصد املطلوب و يعترب املنهج التارخيي املنهج األنسب ملثل هذه الدراسات .
ساس لفهم أ:الطريقة التارخيية اليت تعمل على حتليل و تفسري احلوادث التارخيية كالتعريف -0

 .1املشاكل املعاصرة و التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل 
" جمموعة الطرائق و التقنيات اليت يتبعها الباحث التارخيي و املؤرخ بأنه ليلى الصباغ عرفه و ت
عادة بناء املاضي بكل دقائقه وزواياه و كما كان عليه يف زمانه و إىل احلقيقة التارخيية و إللوصول 

مع تطور املعرفة ور و التكامل مكانه و جبميع تفاعالت احلياة فيه و هذه الطرائق قابلة دوما للتط
 .2نسانية و تكاملها و هنج اكتساهبااإل

 يتضمن املنهج التارخيي إجراءات مخس تتمثل يف اآليت : إجراءات المنهج التاريخي :-6
 انتقاء المشكلة البحثية: 
 بعد أن ينتهي الباحث من حتديد الواقعة التارخيية من الناحية : مع المادة التاريخيةج

ينتقل إىل مرحلة مجع البيانات الالزمة و املتعلقة بالظاهرة من قريب أو من بعيد و املكانية و الزمانية 
 تتضمن هذه البيانات و املعلومات مصادر أولية و ثانوية .

                                                           
  2331عبد الناصر جنديل ،تقنيات و مناهج البحث يف العلوم السياسية و االجتماعية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط،  -1

 .،81،ص
 نفس املرجع و الصفحة. -2
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قرب ما أهنا أالشخص أي  أوو نعين هبا تلك املصادر املعاصرة للحدث مصادر األولية:    *
و اآلثار، املذكرات الشخصية، السيالت الرمسية  و تتمثل يف السيالت، الوثائق،،1" ميكن للحدث

وبراءات االخرتاع و املخطوطات و السيالت املصورة و الصوتية و الرتاث الشفوي و شهود العيان  
 . و غريها حماضر اخل

مت نقله من الصادر األولية اليت قد تعطي صورة عن الظروف  يقصد هبا "ما: و مصادر ثانوية *
آراء حول املوضوع  مت من دراسات و حبوث و ما طرح من ر األولية ،و مااليت أحاطت باملصاد

 .يف غري حالتها األوىل املصادر الثانوية عادة ما تكون و 2"
ولية و جندها يف اجلرائد و و عادة ما تشمل املصادر الثانوية املصادر اليت تنقل عن املصادر األ

الرسوم و النقوش و النحوت، اخلرائط،  ملتوارثةالصحف و الدراسات السابقة أو الرقصات الشعبية ا
 التسييالت اإلذاعية و التلفزيونية .

و نشري هنا أنه كلما كانت املعلومات اليت تنقل عن املصادر األولية قريبة من املصادر األولية و 
 . 3موثوق بصحة روايتها كلما كان احتمال صحتها أكرب

صادر األولية باعتبارها أساسا للبحث التارخيي و و نؤكد هنا على ضرورة االعتماد على امل
الوثائقي،و باعتبارها األكثر قربا من احلدث أو الواقعة املطلوب حبثها ...على أن ذلك ال مينع من 
الرجوع إىل املصادر الثانوية و استخدامها إذا كان متعذرا احلصول على املصادر األولية املطلوبة 

 . 4مهية املصدر الثانويللمصدر الثانوي نفس األ ىل ذلك قد يكونإللبحث إضافة 
 و تتم هذه العملية على مرحلتني:: نقد المادة التاريخية 

والتأكد من مدى  ،:"يستهدف هذا النقد التعرف على هوية وأصالة الوثيقة النقد الخارجي*
 ،ها تغرياتوكذا ترميم أصلها إذا طرأت علي ،وحتديد زمان ومكان وشخصية املؤلف للوثيقة،صحتها

 .5وإعادهتا إىل حالتها األوىل"
 

                                                           
 . 863،صم 2330، 2طمري، دمشق، سوريا، دار الن منهيية البحث يف العلوم اإلنسانية،عبود عبد اهلل العسكري ،-1
 . 8،م ،ص2388عزيز داود ،مناهج البحث العلمي و الرتبوي،دار أسامة ،عمان ،األردن،دط ،-2
 . 891جودت عزت عطوي ،مرجع سابق،ص-3
 . 829-821عامر إبراهيم قنديليي ،مرجع سابق ، ص-4
 م .2383/ 23/83، تاريخ الدخول :tartimes.com.www.:عماد الدين،"املنهج التارخيي "،عن موقع-5
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و من أمثلة فحص املصدر اخلارجي يف املنهج التارخيي اختبار مصداقية الراوي يف علم احلديث 
جابة عن ن الفحص اخلارجي يركز على اإلإن املصدر وثيقة فأسالمية ،أما يف حالة يف الدراسات اإل

 بعض التساؤالت و اليت تشمل :
 وثيقة )الفرتة التارخيية (؟مىت ظهرت ال-
 و كاتبها ؟أمن هو مؤلف الوثيقة -
 م هي منقولة ؟أصلية هل الكاتب هو نفسه من كتب النسخة األ-
هل الوثيقة اليت بيد الباحث هي نسخة أصلية أم صورة و إذا كانت صورة هل ميكن الوصول -
 .لألصل ؟
وثيقة من الناحية اخلارجية ينتقل إىل بعد أن يقوم الباحث بنقد ال:الفحص أو النقد الداخلي *

وهو ما  ،حتليل وتفسري النص التارخيي واملادة التارخيية"عن طريق يتم ذلك و مرحلة النقد الداخلي هلا 
وهو ما ،يعرف بالنقد الداخلي اإلجيايب، و بواسطة إثبات مدى أمانة وصدق الكاتب ودقة معلوماته

 .1يعرف بالنقد الداخلي السليب"
 لفروض اليت تفسر األحداث صياغة ا: 
 . تفسري النتائج و كتابة تقرير  البحث 

 المنهج المقارن:نيا:ثا
 التعريف :-0
  .فهي املقايسة بني ظاهرتني أو أكثر ويتم ذلك مبعرفة أوجه الشبه واالختاللغًة:-
عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه االختالف بني حادثتني "هي :اصطالحاً -
منيز هبا موضوع الدراسة أو  2"تني أو أكثر تستطيع من خالهلا احلصول على معارف أدقاجتماعي

وتكمن أمهيتها يف متييز موضوع البحث عن املوضوعات األخرى ،احلادثة يف جمال املقارنة والتصنيف
 .تبدأ معرفتنا له  وهنا

 
 

                                                           
 عماد الدين،املرجع السابق  .-1
 .  898،مرجع سابق ،ص  بلقاسم شتوان -2
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 عند اعتماد المنهج المقارن: شروط المقارنة-6
ىل دراسة إنة على دراسة حادثة واحدة وإمنا جيب أن تستند املقارنة جيب أال تركز املقار -0

 خمتلف أوجه الشبه واالختالف بني حادثني أو أكثر
فال جيوز أن نقارن ما ال يقارن فمثال ال  االختالفأن تكون هناك أوجه شبه وأوجه -2

لصحة فهما موضوعان نستطيع أن نقارن بني أثر التضخم على الوضع املعيشي مع أثر التدخني على ا
 . ال يوجد تشابه أو اختالف جزئي بينهما بل مها متباعدين متاماً 

الغوص يف اجلوانب األكثر عمقًا لفحص وكشف  و العمل علىجتنب املقارنة السطحية -3
 .طبيعة الواقع املدروس وعقد املقارنات اجلادة و العميقة

واملكان لنستطيع مقارنتها حبادثة مشاهبة أن تكون الظاهرة املدروسة مقيدة بعاملي الزمان -0
 . 1خرينآيف مكان أخر أو زمان أخر أو زمان ومكان 

يواجه املنهج املقارن جمموعة من الصعوبات اليت : ثامناً:الصعوبات التي تواجه المنهج المقارن
 :2ميكن تلخيصها فيما يلي

 ة من املعلول خصوصًا إذا من الصعب يف كثري من األحيان حتديد السبب من النتيية أو العل
 .ما كان التالزم بينها هو تالزم قائم عل الصدفة وليس تالزماً سببياً 

  ال ترتبط النتائج غالبًا ويف كثري من العلوم يعامل واحد بل تكون حصيلة جمموعة من العوامل
 .املتداخلة واملتفاعلة مع بعضها البعض

 وقد حتدث هذه الظاهرة نتيية لسبب د حتدث ظاهرة ما نتيية لسبب ما يف ظرف معني ق
 .ول يف ظرف أخرخر خيتلف عن السبب األآ
  ال ميكن يف حالة املنهج املقارن ضبط املتغريات املختلفة والتحكم هبا كما هو احلال يف املنهج

التيرييب وذلك بسبب تداخلها وتشابكها مع بعضها البعض وبالتايل يصعب عزهلا والسيطرة 
نهج املقارن ال يوصل لنفس دقة النتائج اليت ميكن حتققها يف حالة املنهج عليها لذلك فإن امل

 . التيرييب على سبيل املثال

                                                           
 م . 2383/ 83/ 22الدخول : ،تاريخhttp://www.tahasoft.comأمحد خضر،"املنهج املقارن " عن موقع: -1
 املرجع نفسه. -2

http://www.tahasoft.com،تاريخ
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يؤكد املهتمون مبنهيية البحث العلمي أن املنهج االستقرائي يعد من المنهج االستقرائي ::ثالثا
و توسع ، هذا املنهج أقدم طرق التفكري العلمي ،و تعترب العلوم الطبيعية اجملال الذي استخدم فيه 

جون ستيوارت مل أول من صاغ  .و يعدالعلوم االجتماعية يف العصر احلديثاستخدامه ليشمل 
 يف العصر الراهن. أفكار هذا املنهج

هو عبارة عن تلك الطريقة العلمية االستداللية التصاعدية اليت تعتمد على قاعدة التعريف :-0
ىل املعرفة اليقينية بشأن الظاهرة موضوع إث من أجل الوصول كل و اليت يقوم هبا الباح–حتليل جزء 

 .1الدراسة و التحليل 
 : خطوات المنهج االستقرائي-6
 حتديد الظاهرة موضوع الدراسة و التحليل .-
 وضع احتماالت بشأهنا -
 .التحقيق و مجع املعلومات حول الظاهرة مع ترتيبها و تنظيمها -
 .2يهالإ الكشف عن النتائج املتوصل-

كل  فلتحقيق –و قد طبق أرسطو هذا املنهج على الدولة معتمدا يف ذلك على قاعدة جزء 
و  ،املعرفة اليقينية البد من البدء بدراسة أجزاء الظاهرة أوال مث االنتقال إىل دراسة الظاهرة ككل

ها جمرد نتاج تارخيي األجزاء عند أرسطو تتمثل يف األسرة و القرية و الكل يتمثل يف الدولة و اليت يعترب 
 .3مر بعدة مراحل اجتماعية للوصول إىل مرحلة الدولة و هي األسرة القرية الدولة 

: قد يتعذر يف حاالت عديدة مالحظة مجيع أجزاء الظاهرة املدروسة ألسباب كثرية،  مالحظة
ن من غري منها كثرة هذه األجزاء وانتشارها، أو عدم كفاية وسائل املالحظة وأدواهتا، وقد يكو 

يف مثل هذه  .الضروري علميا مالحظة مجيع مفردات الظاهرة وبالتايل االكتفاء مبالحظة عينة منها
إذا كان مستوعبا لكل احلاالت واألفراد اليت أما .باالستقراء الناقصاحلاالت يدعى املنهج االستقرائي 

 . فاالستقراء كاملباالستقراء  تشملها النتيية املستدلة

                                                           
 .803بد الناصر جنديل ،مرجع سابق  ، صع -1
 . 801- 800، صنفسهاملرجع  -2
 .  800املرجع نفسه، ص -3
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استخدم هذه الطريقة يف التفكري ،و هو يعترب أرسطو أول  تارخيياهج االستنباطي ::المنرابعا
يستخلص النتائج من معلومات و  ويقوم أساسا على اختبار حقائق مت اختبارها مسبقا و بالتايل فه

 .معطياته؟ماهي فما حقيقة هذا املنهج و أفكار سابقة 
ملنهج االستنباطي ينطلق يف معاجلة مشكلة :على خالف املنهج االستقرائي فإن االتعريف -0

حبثية معينة من الدراسة الكلية هلا للوصول إىل جزئياهتا و على هذا األساس فيمكن تعريف املنهج 
جزء -االستنباطي بأنه " تلك الطريقة املنهيية االستداللية التنازلية اليت تعتمد على قاعدة حتليل كل

 .  1شأن الظاهرة حمل الدراسة و التحليل"ىل معرفة يقينية بإمن أجل الوصول 
 :يتميز املنهج االستنباطي خبصائص متفردة أبرزها :  خصائص المنهج االستنباطي-6
ىل إجزء حيث يتم دراسة الظاهرة انطالقا من كلياهتا وصوال -أنه بقوم على قاعدة حتليل كل-

 جزئياهتا و من عمومياهتا إىل خصوصياهتا.
منهج فلسفي مثايل إذ يقوم بدراسة الظاهرة كما جيب و ليس كما هي يف املنهج االستنباطي -

 الواقع املعيش . 
 :خطوات المنهج االستنباطي-3

 أوالً : وضع املقدمات
 ثانياً : استنباط النظريات 

املنهج الوصفي واحدا من أهم املناهج اليت تستخدم يف جمال  يعترب:المنهج الوصفي :سادسا
 االجتماعية ،و يعد من أكثر املناهج مالءمة للواقع االجتماعي هبدف فهم ظواهره.العلوم الطبيعية و 

يعرف املنهج الوصفي بأنه ذلك املنهج الذي يقوم "على رصد و متابعة دقيقة التعريف :-0
لظاهرة أو حدث معني بطريقة كمية أو نوعية يف فرتة زمنية معينة أو عدة فرتات من أجل التعرف 

 . 2احلدث ...و الوصول إىل نتائج و تعميمات تساعد على فهم الواقع و تطويره" على الظاهرة أو
 
خيتلف تطبيق و استخدام املنهج ال خطوات البحث باستخدام المنهج الوصفي: -6

 الوصفي للبحث يف مراحله املختلفة عن تلك اليت تشتملها الطريقة العلمية بشكل عام و ميكن حتديد 
                                                           

 . 830، صعبد الناصر جنديل ،مرجع سابق   -1
 .  90عبيدات و آخرون ،مرجع سابق،ص حممد-2
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 : 1هذه املراحل كما يلي
 حتديد املشكلة و صياغتها . –أ  

 . كحلول مبدئية للمشكلة وضع الفروض   –ب 
حتديد املعلومات و البيانات اليت جيـب مجعها ألغراض البحـث و كذلك حتديد طرائق و  –ج 

 أساليب مجعها .
 مجع البيانات و املعلومات من املصادر املختلفة و باألساليب اليت مت حتديدها . –د 
 م البيانات و املعلومات و حتليلها و تفسريها .تنظي –هـ 
 حصر النتائج و االستنتاجات و صياغتها . –و 

مجـع البيانات و املعلومــات و تبويبها و عرضها ، بل  يهدف فقط إىلإن املنهج الوصفي ال 
ها من يشمل كذلك عملية حتليل دقيق هلذه البيانـات و املعلومات و تفسري عميق هلا ، و سرب ألغوار 

 أجل استخالص احلقائق و التعميمات اجلديدة اليت تساهم يف تراكم و تقدم املعرفة اإلنسانية
شتمل املنهج الوصفي على جمموعة من أساليب البحث يي:أساليب المنهج الوصف-3   
اليت تستخدم  -أو املناهج الفرعية على خالف بني املهتمني باملنهيية يف البحث العلمي-العلمي 

 سنتطرق بشيء من التوضيح هلا و أهم هذه األساليب :بل الباحثني و من ق
ــــات :يعــــرف بأنــــه أســــلوب أو مــــنهج المســــح-أوال: جهــــد علمــــي مــــنظم للحصــــول علــــى بيان

 .2"ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو جمموع الظاهرات موضوع البحث
لـراهن بعـد مجـع البيانـات تفسـري الظـاهرة يف وضـعها اويتعدى املسح الوصفي جمرد مجع البيانـات إىل 

الالزمــة والكافيــة عنهــا وعــن عناصــرها مــن خــالل جمموعــة مــن اإلجــراءات املنظمــة الــيت حتــدد نــوع البيانــات 
 و يتناول هذا األسلوب أو املنهج الدراسات املسحية اآلتية:.3ومصدرها وطرق احلصول عليها

و الظواهر قضايا بحث الب و هي الدراسات اليت ختتص: االجتماعي ح دراسات المس*
عادات األسرة و تقاليـد و دراسة و منطقة ما أسكان مجع معلومات عن و منها الراهنة االجتماعية 

 .....مشاركة املرأة و البطالة و غريهاكجتاه بعض القضايا امللحة   السكان

                                                           
 .  13،ص م2331، 8،ط ردنأساليب البحث العلمي، دار صفاء للنشر و التوزيع عمان ،األ رحبي مصطفى عليان و آخرون، -1
 .،80م ، ص8661مسري حممد حسني ، حبوث اإلعالم : األسس واملبادئ ، عامل الكتب ، القاهرة ، دط ، -2
 . 63م،ص8662حممد عبد احلميد ، حبوث الصحافة ، عامل الكتب،القاهرة،دط،-3
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تلفة الرتبوي بأبعاده املخ اجملالاملرتبطة ب القضايا:و تتضمن دراسة دراسات المسح المدرسي *
 و غريها مما يتعلق بالشأن املدرسي.التعليم  طرائقالتدريس و  مناهج، من معلمني و طالب و 

اجملتمع جتاه األفكار و املعتقدات  اجتاهاتدراسة آراء و ب ترتبط: و  دراسات الرأي العام*
ة أو السياسية السائدة يف وقت معني بقصد توجيـه أو تصحيح السياسات االنتخابية أو التخطيطي

االقتصادية . إن حتليل اإلشاعات و الطرف و الشعارات يعترب أحد الوسائل يف مجع البيانات عن 
 الرأي العام السائد

هي تلك الدراسات اليت ينصب االهتمام فيها على معرفة مضمون : و دراسات تحليل العمل *
فهم ظروف العمل يق عن طر و ذلك  أو إدارية معينةأو وظيفة تعليمية املرتبطة بعمل  الوظائف

 ىل مؤهالهتم و خرباهتم و ما على ذلك .إمكانات املتاحة باإلضافة للعاملني أثناء أداء عملهم و اإل
و هي تلك الدراسات اليت هتتم بدراسة النصوص و الوثائق : دراسات تحليل المضمون *

و دراسة املاضي يف حني املكتوبة ،و اخلالف بينها و بني البحوث التارخيية أن هذه األخرية تتيه حن
 تتناول دراسات حتليل احملتوى باحلاضر.

تسعى هذه الدراسات إىل حتليل الظواهر و معرفة ارتباطاهتا :  المتبادلة ثانيا:دراسة العالقات
 .و منها على سبيل املثال دراسة احلالة .  1ببعضها و ارتباطاهتا بغريها من الظواهر األخرى

:يهتم هذا النوع من الدراسات مبا هو أكثر من وصف الظواهر  ةثالثا:الدراسات التطوري
 2القائمة و العالقات بينهما،فيؤكد على التغيريات اليت حتدث عرب الزمن و ما يتصل هبا من مؤشرات
 .و يوجد نوعان من هذه الدراسات األوىل تتعلق بدراسة االجتاهات و الثانية تتعلق بدراسات النمو .

 
 
 
 

                                                           
 .  818جودت عزت عطوي،مرجع سابق، ص -1
 .  30عزيز داود ،مرجع سابق ،ص-2
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 أدوات البحث العلمي عة:المحاضرة الساب
يتطلب البحث العلمي يف مراحله املختلفة مجع البيانات و املعلومات املطلوبة املرتبطة باملشكلة 
البحثية ،و يف مثل هذه احلالة يليأ الباحث إىل استخدام األدوات و الوسائل املختلفة لإلحاطة 

ب باختيار األدوات املطلوبة ،و مما باملوضوع حمل البحث ،و جيد الباحث نفسه يف كل ذلك أنه مطال
ال شك فيه أن طبيعة املشكلة املدروسة و املنهج املستخدم يفرضان على الباحث نوعية األدوات 

 الواجب استخدامها دون غريها . 
و يف هذا اإلطار يضع املهتمون باملنهيية يف البحث العلمي جمموعة من األدوات و التقنيات 

 استكمال حبثه بطريقة منهيية تتوافق و املشكلة البحثية املختارة  .  اليت تساعد الباحث على 
 أوال:االستبيان: 

يعترب االستبيان من الوسائل املهمة و الشائعة االستخدام يف مجع املعلومات التعريف:-0
خاصة يف تلك اليت تتعلق باحلصول على آراء و اجتاهات مجهور ما حنو موضوعات أو مواقف 

سئلة أو اجلمل اخلربية االستبيان أو االستقصاء ليقصد به " أداة تتضمن جمموعة من األ معينة،و يطلق
.أو هو" وسيلة و ليس غاية  1تتطلب اإلجابة عنها بطريقة حيددها الباحث حبسب أغراض البحث"

جلمع املعلومات املتعلقة بالبحث عن طريق إعداد استمارة االستبيان بشكل دقيق و منظم و حتتوي 
عدد حمدد من األسئلة املكتوبة يتم إرساهلا من الباحث أو آية طريقة أخرى مناسبة و تعبئتها من  على

 .2سئلة البحث"أو آراء املبحوثني حول أقبل عينة ممثلة من جمتمع البحث للحصول على إجابات 
حث :أشرنا سابقا بأن االستبيان يعد من األدوات األكثر استخداما يف البوظيفة االستبيان-6

 العلمي ألمهيته الكبرية يف مجع املعلومات، ناهيك عن الوظائف اليت يؤديها ومنها :
:توفر البيانات اليت ميكن احلصول عليها عن طريق االستبانة وصفا خلصائص األفراد  الوصف*

و العمر ،و مستوى التعليم ،و املهنة ،و الدخل ،و ما إىل ذلك ،و  أو اجلماعات مثل النوع ،
                                                           

 .813، صم،861األردن ،،عمان،مكتبة املنار  ،أساليب البحث العلمي ،فتحي مكاوي ،سليمان عودة  أمحد -1
  . 801املرجع نفسه، ص -2
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دقيق و الصحيح هلذه العناصر ضروري للبحث ، و الباحث يف الكشف عن العالقات بني الوصف ال
خمتلف العناصر و املتغريات ،كما أنه يساعد على استكشاف جمتمع الدراسة ،و إمكانية التوقع 

 حوله.
: الوظيفة الثانية واملهمة لالستبانة هي قياس اجتاهات الرأي لألفراد و اجلماعات حول القياس*

 .  1ياء و مواضيع يرغب الباحث يف قياس اجتاهات الرأي حنوهاأش
 :  أنواع االستبيان-3
:و هو الذي تكون فيه األسئلة املوجهة إىل املبحوث حمددة اإلجابات  االستبيان المغلق-0

،حبيث تعطى للمبحوث عدة خيارات خيتار منها ما يراه مناسبا، و"متتاز األسئلة املغلقة بسهولة 
جابات وصفها يف قوائم و جداول إحصائية ،كما يسهل االستعانة باألجهزة االلكرتونية تصنيف اإل

 .2يف التعامل معها ،كما تقلل من إمكانية الوقوع يف اخلطأ عند التفسري"
 و من أمثلة ذلك :

 جابة املناسبة :أمام اإل  (xضع عالمة )
 هل تشاهد الربامج الدينية ؟-

 أحيانا                            نادرا                     دائما                  
:و هو االستبيان الذي يعطى للمبحوث حرية للتعبري بأسلوبه اخلاص  االستبيان المفتوح -6

،مبعىن أن أسئلته غري حمددة اإلجابات ،و ميتاز "بأنه يعطي املستييب حرية التعبري بشكل تلقائي عن 
و فئات بسبب تنوع أىل جمموعات حمددة إعوبة تصنيف اإلجابة موقفه .و يعاب عليه ص

 .3اإلجابات"
 و من أمثلة االستبيان املفتوح:

                                                           
 .836م،ص 2382، 8،أساليب البحث العلمي و اإلحصاء،دار إثراء للنشر و التوزيع،عمان،األردن،ط مساعيل املعاين و آخرونإأمحد  -1
 .16م،ص2331،ردنساليب البحث العلمي:منظور تطبيقي،دار احلامد للنشر و التوزيع ،عمان،األأ ن،فايز مجعة النيار و آخرو  -2
 نفس املرجع و الصفحة . -3



39 

 

 ماهي مقرتحاتك بشأن تفعيل دور املؤسسات الدعوية ؟-
 ................................... 

و األسئلة  :و هو االستبيان الذي جيمع بني األسئلة املفتوحة المفتوح االستبيان المغلق-3
 املغلقة يف ذات الوقت .

 و من أمثلة االستبيان املغلق املفتوح :
 ال                   نعم                هل تشاهد التلفزيون ؟   -
 هي أسباب عزوفك عن مشاهدة التلفزيون؟ إذا كانت اإلجابة بال ما -

................................... 
:ينبغي على الباحث يف إطار بنائه لالستبيان أن حيدد املعطيات يان خطوات بناء االستب-4
 اآلتية :

 حتديد اهلدف من االستبيان -
 حتديد معطيات املشكلة البحثية حمل الدراسة بشكل دقيق و واضح .-
وضع حماور االستبيان و ذلك عن طريق تقسيم موضوع البحث إىل جمموعة من العناصر -

 بصياغة االستبيان يف صورته األولية . الرئيسية و هو ما يعرف
اختبار االستبانة و ذلك بعرضها على جمموعة من احملكمني للحكم على مدى صالحيتها -

 للتطبيق و هو ما يعرف بالصدق الظاهري لالستبيان.
تطبيق االستبانة على عينة جتريبية من العينة اليت سييرى عليها تطبيق االستبيان بغية جتاوز -
 ت اليت قد تواجه املبحوث أثناء اإلجابة.اإلشكاال
طباعة االستبيان بشكل واضح مع مراعاة ترتيب فقراته و توضيح كيفية اإلجابة على تساؤالته -

 بعد األخذ بكل املالحظات املطلوبة.
 نذكر منها : يتميز االستبيان مبيموعة من املزايامزايا االستبيان : -5
د كبري من األفراد متباعدين جغرافيا ،وسيلة االستبيان ميكن احلصول على معلومات من عد-

 ،بأقصر وقت ممكن باملقارنة مع وسائل مجع البيانات البديلة .
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يعترب كثري من الباحثني املعلومات اليت تتوفر عن طريق االستبيان أكثر موضوعية من إجابات -
يانات ال حتمل اسم املستييب مما املقابلة ، أو غريها من طرق مجع البيانات ،بسبب أن معظم االستب

 حيفزه على إعطاء معلومات موثقة و صحيحة .
أن طبيعة االستبيان توفر له ظروف التقنني أكثر مما تتوفر لوسائل أخرى بسبب التقنني يف -

 جابات ،مما يزيد من قيمة االستبيان.لفاظ ،و ترتيب األسئلة ،و تسييل اإلاأل
مستييب للتفكري يف إجاباته ،مما يقلل الضغط عليه ،و يدفعه إىل يوفر االستبيان وقتا كافيا لل-

 . 1التدقيق يف معلوماته ،على عكس املقابلة
 .2تعد هذه التقنية غري مكلفة ماديا مقارنة مع باقي التقنيات األخرى-
: بالرغم من األمهية اليت يتفرد هبا االستبيان إال أنه ال خيل من بعض  عيوب االستبيان-2

 ب اليت تعرتيه و لعل أمهها :العيو 
ىل عدم فهم املبحوث ملا هو مطلوب منه ،و بذلك ترتفع إسئلة يؤدي الغموض يف صياغة األ-

 نسبة اخلطأ يف اإلجابة .
حيتاج إىل متابعة للحصول على العدد املناسب ألن نسبة املسرتد عادة قليلة إذا مل يكن -

فال بد من املتابعة السرتداد اجلزء املتبقي أو  13عن  تسليمها و استالمها باليد ،فإذا قلت النسبة
 إعادة اإلعادة التوزيع على من فقد االستبيان . 

 قد يرتك اجمليب عددا من فقرات االستبيان بال إجابة، و دون معرفة من الباحث . -
ي أتأثر صدق االستبيان مبدى استيابة املبحوث ،فقد جيد نفسه مضطرا لإلجابة عنه يف -

 . 3من راحته أو على حساب الزمن الذي ألعمال أخرى هتمه أكثر من االستبيان وقت

                                                           
 . 8،9صمنهيية البحث يف العلوم اإلنسانية ،مرجع ،سابق،، العسكريعبد اهلل عبود  -1
 .811ص،مرجع سابقمجال معتوق ،-2
 .31،صم2333، ،دط لمي ،أكادميية الدراسات العاملية ،غزة ،فلسطنيمصطفى فؤاد عبيد ،مهارات البحث الع -3
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تعد املقابلة واحدة من األدوات و الطرق اليت يستعني هبا الباحث يف مجع  ثانيا: المقابلة :
البيانات ،و عادة ما يليأ إليها الباحث حينما يكون األفراد املبحوثون ليس لديهم إملام كاف بالقراءة 

 أهنم حيتاجون إىل عملية توضيح و تفسري بعض األسئلة اليت قد تبدو غري مفهومة لدى بعضهم .أو 
شخاص آخرين أتعرف املقابلة بأهنا "حمادثة موجهة بني الباحث و شخص أو التعريف : -0

هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني يسعى الباحث للتعرف عليه من اجل حتقيق أهداف 
ا بذلك تعترب عملية اجتماعية خالصة حتدث بني طرفني أحدمها يشكل دور املقابل و .إهن 1" دراسةال

 الثاين يشكل دور املبحوث .
: توجد الكثري من أنواع املقابالت،و هي مصنفة حبسب معايري معينة :وهي  أنواع المقابلة-6

أهدافها و هناك املقابلة حبسب درجة احلرية يف التعبري عن اإلجابة ،و هناك املقابالت حبسب 
املقابالت حبسب عدد املبحوثني و هناك املقابالت حبسب طرق إجرائها ، بيد أننا نقتصر على ذكر 

 النوع األخري منها و هي :
:تعد من أكثر الوسائل الفعالة يف احلصول على البيانات و املعلومات  المقابلة الشخصية-0

شخاص املعنيني و األأا لوجه مع الشخص الضرورية للبحث العلمي ،و فيها جيلس الباحث وجه
 بالبحث .

ن أسئلة حسب احلاجة ،و ضمان تتميز املقابلة الشخصية بقدرة الباحث على تكييف األ
سئلة ،و متكني الباحث األسئلة و االستيابات قد فهمت كما ينبغي من خالل املادة و صياغة األ

 . 2شارات غري اللفظيةمن التقاط بعض التلميحات و اإل
 

و من املآخذ اليت تسيل على املقابلة الشخصية احتمالية التحيز من قبل املبحوث للظهور 
 ىل وقت من الباحث و خباصة يف إمام الباحث ،و ارتفاع تكاليفها املادية و حاجتها أمبظهر الئق 

                                                           
 .11، صمرجع سابقخرون ،آحممد عبيدات و  -1
 .90صفايز مجعة النيار و آخرون ،مرجع سابق، -2
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 . 1حالة تباعد أفراد الدراسة
ا عن طريق االتصال اهلاتفي و : و هذه عادة ما يقوم الباحث بإجرائه المقابلة التليفونية-6

يعد هذا النوع من املقابالت إما مكمال "للمقابلة الشخصية أي استكماال لبعض املعلومات اليت كان 
الباحث قد حصل عليها أو أن يتم إجراؤها عن طريق االتصال التليفوين لألشخاص املبحوثني 

 سرعة إجنازها .،و من ميزاهتا   2ألسباب خترج عن إرادة الباحث و املبحوث"
: يتم هذا النوع من املقابالت عن طريق ما يوفره احلاسب من المقابلة بواسطة الحاسوب-3

 وسائل التواصل االجتماعي مثل الفايسبوك و املاسنير .
رسال عن طريق األقمار الصناعية و "غالبا ما تتم :وما يوفره اإل المقابلة عن طريق التلفاز-4

 . 3يت متتلك إمكانيات تقنية عالية "يف املنظمات الكبرية ال
 : تتميز املقابلة مبيموعة من املزايا ميكن ذكر أمهها يف اآليت : مزايا المقابلة-3
ميكن استخدام املقابلة يف احلاالت اليت يصعب فيها استخدام االستبيان كان تكون العينة من -

 األميني أو صغار السن .
وضحه أكثر من مرة هبدوء للحصول معلومات حمددة يستطيع الباحث أن يسأل السؤال و ي-

 .  4من املستييب و خاصة إذا كان هناك فهم من قبل املستييب
 السمات الشخصية كبعض املبحوث، عن إضافية معلومات مجع من الباحث املقابلة متكن-

 قد ذكره، سبق ما إىل باإلضافة.النتائج تفسري يف الباحث تساعد أن ميكن اليت و بيئته عن و عنه
 .البيانات حتليل مرحلة يف منها الباحث ليستفيد يسيلها عفوية أفعال ردود املقابلة عن ينتج

                                                           
 .3،صمرجع سابق،عواطي ،بو بكر  -1
ؤسسة دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن حسني حممد جواد اجلبوري، منهيية البحث العلمي :مدخل لبناء املهارات البحثية ، م -2

 .816م ،ص2383، 8،ط
 .821ص و آخرون، املعاينأمحد إمساعيل  -3
 . 893،صمرجع سابقحسني حممد جواد اجلبوري،  -4
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 املقابلة، حيث وضع على السيطرة فرصة للباحث متنح أهنا أي :املقابلة بوضع التحكم-
 اكم.الباحث يريده الرتتيب الذي وفق األسئلة كل على املبحوث إجابة يضمن الباحث أن يستطيع

 و أكرب بدقة اإلجابات بتفسري له مما يسمح ، املقابلة مكان تدوين زمن و الباحث بإمكان يكون
 .1املبحوثني إجابات على تؤثر أن ميكن اليت و فرتة املقابلة خالل األحداث بعض تقع عندما خاصة

ن العيوب : على أمهية املقابلة يف مجع املعلومات إال أنه يعرتيها الكثري م عيوب المقابلة-4
 :2نذكر أمهها 

 يصعب على الباحث يف املقابلة مقابلة عدد كبري من األفراد .-
 ذا الباحث يسعى إىل مقابلة عدد كبري من األفراد .إتتطلب وقتا كبريا خاصة -
ممكن أن تدفع باملبحوثني إىل العمل على إرضاء الباحث ،و بالتايل ال تكون املعلومات اليت -

 . يدلون هبا موضوعية
من عيوهبا أنه من الصعب تسييل املعلومات و االستماع يف آن واحد للمبحوث و هذا ما -

 جيعل كثريا من الباحثني ال يوافقون يف العمليتني .
 جناح املقابلة مرهون مبدى حتكم الباحث و مهاراته يف إجراء املقابلة . -
 :  المالحظة ثالثا: 

 عريفالتأوال:
لوسائل اهلامة يف مجع املعلومات و البيانات حول الظواهر املختلفة ،و تعد املالحظة واحدة ا

و ظاهرة معينة و تسيل املالحظات أول بأول ،  أتطلق لتعين "املشاهدة و املراقبة الدقيقة لسلوك 
 فضل أو تلك الظاهرة بغية حتقيق أكذلك االستعانة بأساليب الدراسة املناسبة لطبيعة ذلك السلوك 

 

                                                           
 1عاالجتماعية ،إصدار جامعة سكيكدة ،اجلزائر،و نبيل محيدشة، "املقابلة يف البحث االجتماعي"، جملة العلوم اإلنسانية  -1

 .831-،83م ،ص2382جوان
 .  8،1 - ،،8ص مرجع سابق، مجال معتوق، -2
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 . 1صول على أدق املعلومات"النتائج و احل
 : تنقسم املالحظة حبسب درجة الضبط إىل :  أنواع المالحظةثانيا:

: و يطلق عليها املالحظة غري املوجهة ،و يتم فيها مالحظة الظواهر  المالحظة البسيطة-0
،مبعىن أن الباحث يقوم 2اليت حتدث تلقائيا يف ظروف طبيعية دون إخضاعها للضبط العلمي "

 الحظة بشكل تلقائي دون إعداد مسبق و دون استخدام أدوات دقيقة للتسييل املعلومات .بامل
و نشري هنا أن املالحظة البسيطة تنقسم إىل قسمني : املالحظة البسيطة باملشاركة، و املالحظة 

 البسيطة بدون مشاركة . 
مشاركا يف  و هي تقنية تسمح للباحث بأن يكون عضوا المالحظة البسيطة بالمشاركة:-أ

احلياة العامة لليماعة املالحظة، حبيث يندمج مع اجلماعة و يشاركهم سلوكهم و تصرفاهتم املراد 
 دراستها.

هنا تعطي معلومات غزيرة ووافية للباحث ،و تعطيه املاما أو من مزايا املالحظة باملشاركة 
خوذة من أكل أكرب ألهنا مباحلادثة أو الظاهرة بشكل وايف ،كما أن مصداقية املعلومات تكون بش

 . 3الواقع و ليس من أفواه املبحوثني
و تعين هذه التقنية من املالحظة إىل اكتفاء الباحث المالحظة البسيطة بدون مشاركة: -ب

 مبالحظة أفراد جمتمع البحث يف أنشطتهم املختلفة دومنا مشاركة منه هلم .
املنهيية بأن هذه التقنية )املالحظة البسيطة و يشري العديد من الباحثني و املهتمني بالدراسات 

بدون مشاركة ( مقارنة مع املالحظة باملشاركة متتاز باملوضوعية و احليادية أكثر ،و هذا لكون الباحث 
يكتفي مبالحظة سلوكيات األفراد و تدوينها، وال يقوم بربط عالقات مع املبحوثني و االنصهار معهم 

 به ،و يقيمون عالقات معه و هذا ما يؤثر على مصداقية الدراسة و ،األمر الذي جيعلهم يتعلقون 

                                                           
 .286صمرجع سابق، ،عامر قنديلييت  -1
 .0،مرجع سابق ،ص  ،عواطيبو بكر  -2
 . 832ص ،مرجع سابق،خرونآاملعاين و أمحد إمساعيل  -3
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 . 1البحث
: حيدد الباحث فيها احلوادث و املشاهدات و السلوكيات اليت يريد أن  المالحظة المنظمة-6

جيمع عنها معلومات ،و بالتايل تكون املعلومات أكثر دقة و حتديدا عنها يف املالحظة البسيطة .و 
 . 2ة املنظمة يف الدراسات الوصفية بكافة أنواعهاتستخدم املالحظ

يتوجب على الباحث بغية  االعتبارات الواجب اتخاذها للقيام بالمالحظة الجيدة :ثالثا:
احلصول على مالحظات جيدة ذات فائدة للظاهرة حمل الدراسة أن يتخذ مجلة من اإلجراءات و 

 االعتبارات نذكر أمهها يف مجلة من األمور :
 .  3ليه باستخدام وسيلة املالحظةإد اهلدف الذي يسعى الباحث للوصول حتدي-
 أن يقوم الباحث جبمع معلومات أساسية مسبقة عن الشيء الذي سيقوم مبالحظته.  -
املالئمة لتسييل األحداث أو املشاهدات اليت سيالحظها مع التدريب على  يلةأن خيتار الوس-

 . 4الوسيلة املختارة
 ت اليت سيالحظها الباحث و الفئات اليت تتكون منها .حتديد العينا-
 حتديد مكان و زمان املالحظة مسبقا. -
التسييل اآلين للمالحظة وقت حدوثها بطريقة مناسبة تالفيا للخطأ و النسيان و توخيا -

 . 5للدقة ،و قد يليأ الباحث أحيانا إىل تسييل رؤوس أقالم مث يعود بعد ذلك لتفسري املوقف
:حتظى املالحظة كأداة من أدوات مجع البيانات علة جمموعة من املزايا  : مزايا المالحظةرابعا     

 وهي :
 جيمع الباحث معلوماته عن الظاهرة يف ظروفها الطبيعية مما يزيد من دقة املعلومات.-
ن يكون حيم أجراء املالحظة على عدد قليل من املفحوصني ،و ليس من الضروري إميكن -

 يتم مالحظتها كبريا .العينة اليت 

                                                           
 .811 مجال معتوق ،مرجع سابق،ص-1
 .880،ص مرجع سابقرحبي مصطفى عليان و آخرون ، -2
 . 832ص،مرجع سابق،خرون آاملعاين و أمحد إمساعيل  -3
 . ،9ص،مرجع سابق،خرون آعبيدات و حممد  -4
 . 8،-3،صفايز مجعة النيار و آخرون،مرجع سابق ، -5
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 . 1مكانية استخدامها يف مواقف خمتلفة و ملراحل عمرية متباينةإ-
 أن الباحث يالحظ احلاضر و ال يعتمد على املاضي.- 
 .    2أنه يالحظ احلادث حني وقوعه-

: كغريها من أدوات مجع املعلومات ،فإن املالحظة يكتنفها مجلة من  خامسا:عيوب المالحظة
 أبرزها يتمثل يف اآليت : العيوب لعل

 حداث ،و قد يستغرق ذلك وقتا .ن املالحظة حمدودة باملكان و الزمان الذي جترى فيها األأ-
نسان غري قادر على تنبؤ حدوث احلدث ليكون موجودا ن اإلأارتكازا على النقطة السابقة -

 ملالحظته .
ىل اصطناع إت املالحظة إن احلدث قد يكون مصطنعا و ليس طبيعيا ،فقد تعمل الفئة حت-

 هنم موضوع حبث معني .أذا عرفوا إبعض االنطباعات 
ىل صعوبة مالحظة احلدث إتدخل بعض العوامل اليت يصعب التحكم فيها مما يؤدي -
 .3احلقيقي

: يصعب يف كثري من األحيان الكشف أو التعرف عن األفكار و  رابعا: األساليب اإلسقاطية
يت حيملها الفرد أو يشعر هبا،عن طريق الوسائل األخرى مثل املقابلة و املشاعر و االنفعاالت ال

املالحظة و االستبيان ،و يف هذه احلالة يتم الليوء إىل وسيلة أخرى للقيام بذلك و هي ما يعرف 
 باألساليب االسقاطية .

: يقدم فايز مجعة تعريفا لالسالب االسقطية باهنا" اسلوب للحصول على أوال:التعريف
جابات عن طريق استخدام املعاين املرتبطة بالكلمات ،و اكمال اجلمل،...و اليت بدوهنا يصعب اال

 .4احلصول على تلك االجابات
:تنقسم األساليب االسقاطية حسب نوع املثري الذي يقدم  ثانيا:أقسام األساليب اإلسقاطية

 للمستييب إىل قسمني :
                                                           

  . ،88-889صرحبي مصطفى عليان و آخرون،مرجع سابق ، -1
 832م ،ص2388، 0لتوزيع ،عمان ،األردن ،طكامل حممد املغريب، أساليب البحث العلمي ، دار الثقافة للنشر و ا -2
 .نفس املرجع و الصفحة -3
 . 3،ص مجعة النيار و آخرون،مرجع سابق،فايز  -4
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ساليب اليت تقدم مفرداهتا يف شكل صور :و هي تلك اال األساليب االسقاطية المصورة-0
غامضة ،و يطلب من املفحوص أن يعرب عن انطباعه ،أو استيابته عن هذه الصورة ،و من أشهر 

،و اختبار تفهم املوضوع  TATهذه االختبارات اختبار تفهم املوضوع للكبار و املعروف اختصارا 
 .Test-Inx-Roschach 1 وشاخ ،و اختبار بقع احلرب لر CATللصغار و املعروف اختصارا 

و هنا يتم و األلفاظ : جمموعة تعتمد على الكلمات األساليب اإلسقاطية اللفظية -6
تداعي الكلمات ،حيث يعرض على  اختبارمثلة عليها و قصة ما ،ومن األأمجل و أاستخدام تعبريات 

مرادفة للكلمة  و كلمةأطاء مصطلح إعاملبحوث جمموعة من الكلمات و املصطلحات ويطلب منه 
 .  2األصلية

عن طريق إكمال اجلمل و لعبارات حيث يعطي الباحث مجلة او عبارة ناقصة و  اختبارأو 
 يطلب من املبحوث تكملتها بأسلوبه اخلاص .

عن طريق القصة حيث يقوم الباحث بسرد قصة مث يتوقف عند جزء منها و يطلب  اختبارأو 
 ة اليت يتوقعها .من املبحوث تكملتها و اعطاء النهاي

: و تتمثل يف الطلب من املبحوث متثيل موقف معني أو تقليد األساليب السيكاودرامية-3
رفته بأنه يقوم مبساعدة الباحث من خالل التعرف على ما يضيفه ذلك عشخصية معينة ،دون م

 .  3املبحوث من انعكاسات نفسية تعرب عما بداخله
 منها:،االسقاطية مبيموعة من املزايا : تتميز أداة األساليبإلسقاطيةثالثا:مزايا استخدام األساليب ا

 تساعد يف دراسة االبعاد النفسية و الشخصية للمبحوث  .املعاين ص-
 ميكن من استخدام اكثر من اسلوب يف ذات الوقت ،االمر الذي يوفر مرونة عالية .-
 . 4ليل العميق للشخصيةتستطيع ان تعمل ما ال تستطيع الوسائل االخرى من التح-

 سقاطية نذكر ::من عيوب استخدام األساليب اإلاإلسقاطيةرابعا:عيوب استخدام األساليب 
 نفعال و العصبية اليت تنتاب املستيوب .صعوبة تفسري البيانات بسبب اال-

                                                           
 .223ص،2380، 8أدوات البحث العلمي و خطة إعداده، دار الكتاب احلديث،القاهرة،ط ،خضر عبد الباسط متويل -1
 .1،ص ،مرجع سابق،خرونآعبيدات و حممد  -2
 .839صاملعاين و آخرون،مرجع سابق، عيل أمحد إمسا -3
 .220ص عبد الباسط متويل خضر ،مرجع سابق، -4
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  .1احتماالت التحيز يف استخالص النتائج ،فقد يفسر الباحث أمرا بشكل خمتلف عن الواقع-
 . 2وبة وجود أفراد متعاونني يعربون عن آرائهم و مشاعرهم بصدق و أمانةصع- 

 مخطط مشروع البحثالبحث العلمي و إعداد المحاضرة الثامنة :
 عداد خمطط مشروع البحث من أبرز املراحل اليت ينبين عليها أي حبث علمي ،إتعد مرحلة 

اره ،ينتقل إىل وضع خطة حبث توضح املعطيات فبعد أن حيدد الباحث املوضوع الذي وقع عليه اختي
 .للموضوع املختارالتفصيلية 
سب نوعية املوضوع املراد تناوله و و ذلك حبمشروع خمطط البحث من حبث آلخر خيتلف و 

الباحث مطالب بإعداده ليقدم خالصة العمل الذي كان األمر فإن   ااملدة الزمنية احملددة إلجنازه ،و أي
 : شكل حيقق األهداف اآلتيةب سيقوم بإجنازه

 وصف إجراءات القيام بالدراسة و متطلباهتا.-
 .3اتوجيه خطوات الدراسة و مراحل تنفيذه-

 التعريف :أوال:
عديــدة بشــأن خمطــط مشـروع البحــث ،منهــا مــا  اتأورد املهتمـون مبنهييــة البحــث العلمــي تعريفـ

، أو خطــة منظمــة جتمــع عناصــر مشــروع عمــل ملكــاوي مــن أنــه "و فتحــي عــودة أمحــد تضــمنه تعريــف 
 .4التفكري املسبق الالزمة لتحقيق الغرض من الدراسة"

 

عرف بأنه "تقرير حمكم يتضمن عناصر األسلوب العلمي يف البحث، واإلجراءات الالزمة  و
هلا. يعده الباحث وفق املواصفات العلمية اليت حتددها املؤسسة اليت ينتمي إليها. وختضع للتحكيم 

 . 5خصصني يف اجملال العلمي للباحث ويلتزم بتنفيذها مرحلة بعد أخرى"من قبل مت

                                                           
 . 1،ص مجعة النيار و آخرون، مرجع سابق،فايز  -1
 . 220صمرجع سابق،،خضرعبد الباسط متويل  -2
 .299مرجع سابق ،ص ،و آخرون رحبي مصطفى عليان -3
م ،861،عمان ،األردن،مكتبة املنار للنشر والتوزيع ،لعلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانيةأمحد عودة، فتحي ملكاوي،أساسيات البحث ا -4
 .13ص،
 .   11-01صم ،2330، 8طد.م.ن الرياض ،اململكة العربية السعودية ،البحث الرتبوي، ئ،مباد مساعد بن عبداهلل النوح -5
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و مت تعريفها : وصف تفصيلي ألبعاد املشكلة و أمهية البحث فيها و أهدافها و حدودها و 
إجراءات البحث فيها مستند إىل رؤية واضحة لدى الباحث مستمدة من دراسات وافية حول 

 .1املشكلة "
 ضمن هذه العناصر: اطط البحث ميكن إبرازهو عليه  فإن عناصر خم

إن خطة البحث جمهود حمكم من قبل الباحث، سواء كان طالُب دراساٍت عليا، أم عضو -
 هيئة تدريس.

إهنا مبثابة العقد، يتضمن اإلشارة إىل اإلجراءات اليت يراد اتباعها، ويلتزم هبا الباحث مرحلة -
 بعد أخرى.

 لمية اليت حتددها املؤسسة اليت ينتمي إليها الباحث .إهنا تكتب وفق املواصفات الع-
يتعني على الباحث يف مرحلة إعداد خطة  :مخطط مشروع البحثإعداد شروط ثانيا:

مشروع البحث أن يلتزم ببعض الشروط العلمية اليت من شأهنا تيسري إجناز البحث ،وحتقيق أقصى 
 : 2شروط نذكردرجات االرتقاء جبودة البحث فيما بعد ،و من هذه ال

دبيات و الدراسات السابقة ذات سس على دراسة واطالع واسع من الباحث على األأأن تت-
 الصلة باجملال و املوضوع الذي جتري الدراسة فيه.

 ن تكون عناصر اخلطة مرتابطة حبيث حترص على وحدة املوضوع و تكامله .أ-
 وضوع و تكامله .اخلطة مرتابطة ،حبيث حترص على وحدة امل ن تكون عناصرأ-
 أن تكون عناصرها مرتبة ترتيبا منطقيا .-
جابة عن تساؤالت إىل اإل ىن تتضمن إجراءات حمددة مرتبطة مبشكلة البحث و تسعأ-
 البحث .

 : 3أهداف إعداد مشروع مخطط البحثثالثا:
                                                           

 . 18ص م ،2336شر و التوزيع،عمان ،األردن،دط،، البحث العلمي يف الرتبية ،دار املناهج للنحمسن علي عطية -1
 . 12،ص السابقاملرجع حمسن علي عطية ، -2
 .11صمرجع سابق،رجاء حممود أبو عالم، -3
 



50 

 

ىل التفكري يف كل مظهر من مظاهر البحث ،ووضع خطة مكتوبة على إتدعو الباحث -8
 عل الشخص يفكر يف أشياء رمبا كان  غافال عنها .الورق جت
تساعد اخلطة املكتوبة على تسهيل عملية تقومي مشروع الدراسة ،سواء بواسطة الباحث أو -2

آخرين .و هو أمر يف غاية األمهية فوجود خطة مبدئية مكتوبة يسهل إمكان تقومي ما هبا من ثغرات و 
ملراد دراسته و من مث إمكانية تقدمي املقرتحات املمكنة عيوب من طرف املختصني يف جمال البحث ا

 يف هذا الشأن .
توفر اخلطة املكتوبة للباحث مرجعا و مرشدا له أثناء القيام بالبحث .و من السهل الرجوع -3

إىل اخلطة املكتوبة اليت حيمينا وجودها من نسيان بعض العناصر لو اعتمدنا على خطة غري مكتوبة 
بحث ،و هو أمر يساعد الباحث يف استدراك ما قد نسيه يف املراحل األوىل من إجناز أثناء إجراء ال

 حبثه . 

من املعطيات  البحث العلمي بناء منهيي متكامل:عناصر مخطط مشروع البحث رابعا:
اخلطوات حبيث أن كل خطوة منه تعمل على أداء وظيفة العناصر و تنظيم مرتابط  ويسري وفق،املعرفية 
ىل نتائج و إجابات عن إق معايري يتعني على الباحث االلتزام هبا يف حبثه ليصل يف النهاية معينة وف

 يف الـآيت.العناصر التساؤالت ملطروحة ، وتتيسد مجلة هذه 
يتداول على أمساع الكثري من الباحثني املقولة الشهرية "أمهية املوضوع تعرف من  : أوال:العنوان

نظر يلفت   شيءلة ذات أمهية  والعنوان هو واجهة البحث و هو أول وهي مقولة حتمل دال،عنوانه"
القارئ ،فينبغي أن يكون معربا عن املشكلة اليت اختارها الباحث ،مبا يدل مبضمونه على الدراسة 

 املقصودة هبا .
و لتياوز هذه العثرة يف حتديد العنوان يشري املهتمون باملنهيية يف معايير العنوان الجيد :*

 ث العلمي إىل جمموعة من املعايري اليت حتدد العنوان اجليد عن غريه و هي :البح
 . أن يكون حمددا و متضمنا ألهم عناصره 
 . أن يشري إىل موضوع الدراسة بشكل حمدد و ليس بطريقة غامضة 
 .أن يتضمن العنوان الكلمات املفتاحية اليت تشري إىل جمال البحث و متغرياته املختلفة 
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 1دد كلماته عن مخس عشرة كلمة إال إذا كان هناك ضرورة لذلكأال يزيد ع. 
 تضمن العناصر اآلتية :تو :المقدمة: ثانيا
اجلـزء يتحـدث الباحـث عـن اجملـال الـذي سـتتم الدراسـة يف إطـاره  يف هـذا مشكلة البحث:أوال:

حبيـث يتطلـب  حبيث يربز املتغـريات ذات الصـلة مبوضـوع البحـث ،مث ينتقـل إىل حتديـد املشـكلة البحثيـة
و مـن أجـل حتديدها حتديدا دقيقا،مث يقوم بصياغتها إما يف شكل مجلة تقريرية أو صياغة اسـتفهامية . 

 توضيح هذا األمر جند أنفسا مطالبني بشرح كل ما يتعلق مبعطيات املشكلة البحثية. 
لة البحوث العلمية أساسا من واحدة من أهم اخلطوات العلمية وهي ما يعرف مبشك تنطلق

البحث ،ذلك أنه من الطبيعي أال تنشأ فكرة أي حبث من الفراغ و من مث فإنه من الضروري أن 
تكون هنالك مشكلة ما أثارت فضول الباحث و حتتاج إىل البحث و التقصي بشكل يسمح الوقوف 

 على أبعادها و يؤمن احللول املقرتحة بشأهنا .
ة البحث تعد مبثابة العمود الفقري ألي من املتفق عليه أن مشكلتعريف مشكلة البحث :-0

حبث علمي إذ ال ميكن إجناز اخلطوات األخرى من البحث دون وجود مشكلة يتأسس عليها هذا 
األخري، على اعتبار أن الباحث ال ميكنه اختيار املنهج املتبع و األدوات البحثية الالزمة لدراسة 

فهي تؤثر يف كافة اخلطوات الالحقة للبحث. و  الظاهرة دون الرجوع إىل طبيعة املشكلة املطروحة،
 تطلق املشكلة ليفهم منها :

 .2أهنا "تساؤل أو عقدة أو حالة تتطلب احلل العلمي الناجز"- 
أهنا الشعور أو اإلحساس بوجود صعوبة البد من ختطيها أو عقبة البد من  جتاوزها ،لتحقيق -

 . 3شيئا مث جند خالفه" هدف ما أو أهنا االصطدام بواقع ال نريده فكأننا
 .4أهنا أي شيء قد جيده الفرد غري مرض أو غري مستقر أو فيه صعوبة من نوع ما " -

و على أية فهناك من يرى أن مشكلة البحث إمنا تعين أحد األمور اآلتية:  إما أهنا سؤال حيتاج 
 اجة مل تلب أو إىل توضيح وإجابة أو أهنا موقف غامض حيتاج إىل إيضاح و تفسري، أو أهنا ح

                                                           
 .809-801بو بكر عواطي ،مرجع سابق ،ص-1
 . 01م ،ص2388، 8حممد أزهر سعيد السماك ،طرق البحث العلمي :أسس و تطبيقات ،دار اليازوردي ،عمان األردن ،ط-2
 . ،6م ،ص2383إبراهيم خضر، إعداد البحوث و الرسائل اجلامعية ،إصدار كلية الرتبية ،جامعة األزهر ، القاهرة ،-3
 . 02م،ص2332صالح مراد و فوزية هادي ،طرائق البحث العلمي: تصميماهتا و إجراءاهتا ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة، دط  -4
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  .1تشبع
جيب أن يضع الباحث نصب عينيه أن هناك العديد  :مصادر الحصول على المشكلة-6

من املصادر اليت ميكن أن يعتمد عليها يف احلصول على مشكلة مناسبة لبحثه و هي عديدة و 
 متنوعة نستعرضها يف اآليت :

مصادر احلصول على املشكلة و تعترب اخلربات العملية واحدة من أهم الخبرات العملية :-0
نعين هبا مجلة املواقف اليت تواجه اإلنسان و األنشطة اليت يقوم هبا يف تفاعله مع حميط العمل أو 
الدراسة و غريمها،و هنا بإمكان الباحث من خالل جتاربه يف حميط العمل أو الدراسة أن يستكشف 

،و نشري هنا أن "حتديد املشكلة حيتاج من بعض املواقف و املشكالت اليت حتتاج إىل حبث و دراسة 
الباحث إىل يقظة عقلية و بصرية ناقدة و الدافعية و الرغبة يف التعرف على األسباب و العوامل اليت 
تؤدي إىل هذه املشكالت ،و الدليل على ذلك أن هناك أفرادا تتوفر لديهم خربة ميدانية لسنوات 

على رؤية بعض املشكالت اليت يعاين منها امليدان الذي  طويلة و رغم ذلك ال تتوفر لديهم القدرة
 .2يعملون فيه "

كذلك فإنه من خالل قراءات الفرد و مطالعاته الناقدة و القراءات المعمقة و الناقدة: -6
املتعمقة يستطيع أن حيدد مواقف وحاالت غري مفهومة لديه و تثري لديه تساؤل أو جمموعة من 

 ن يدرسها و يبحث فيها عندما تسنح له الفرصة للقيام بذلك.التساؤالت اليت يستطيع أ
:و هو أمر يتم عن طريق قيام مؤسسة إنتاجية مثال اتفاق مع جهة أو تكليف منها-3

بتكليف باحث أو أكثر مبعاجلة موضوع أو ظاهرة من الظواهر و البحث يف أسباهبا و إجياد احللول 
 بشأهنا .

سسات جامعية و ذلك عن طريق تكليف باحثيها من و ميكن أن يكون ذلك أيضا عرب مؤ 
دكتوراه( بالقيام بدراسات أكادميية و تزويدهم بأهم املشكالت -طالب ما بعد التدرج )ماجستري 

 البحثية اليت تستحق أن تكون جماال للبحث و الدراسة .
سابقون :و يتم ذلك مبراجعة البحوث و الدراسات اليت أجراها باحثون  الدراسات السابقة-4

و العمل على مناقشتها و تقصي نتائيها مبا يسمح للباحث العثور على مشكلة تشد انتباهه و 
                                                           

 .  ،،ق،ص، مرجع ساب عامر إبراهيم قنديليي-1
 ،.93جودت عزت عطوي،مرجع سابق،ص-2
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تكون حمل دراسة جديدة ،مبعىن أن "الدراسة التحليلية الناقدة ملثل هذه البحوث أو ملخصاهتا و 
الت نتائيها ،ميكن أن تكشف للطالب عن نواحي نقص معينة يف الدراسات السابقة و اليت ماز 

 . 1حتتاج إىل إجراء حبوث حوهلا"
باإلضافة إىل ذلك فإنه عادة ما تذيل نتائج البحوث و الدراسات السابقة بتوصيات حيث من 
خالهلا الباحثون زمالءهم الالحقني مبعاجلة مشكلة ما أو جمموعة مشاكل برزت خالل حبثهم يف زاوية 

 معينة .
ون يف جمال البحث العلمي جمموعة من وضع املهتم :معايير اختيار مشكلة الدراسة-3

 املعايري اليت متثل شرطا ضروريا يف اختيار الباحث ملشكلة البحث حمل الدراسة و هي :
: فالباحث جيب أن يكون لديه اهتمام و ميل خاص للقيام إهتمام الباحث بالمشكلة-0

يف الرغبة األكيدة و  باملشكلة اليت وقع عليها االختيار كعامل مهم إلجناح البحث،و يبدو ذلك
العمل املتواصل يف إجناز البحث و إهنائه ،على خالف الباحث الذي ليس له مثل هذا امليل حول 

 موضوع حبثه.
تمثل و هو معيار له أمهيته العملية و ي أن تكون ذات صلة بمجال تخصصه و ميوله:-6

تكون هلا صلة مبستقبله  نأو  الباحث ن تكون املشكلة البحثية قريبة من جمال ختصصأيف ذلك 
كما   2كادميي و يهيئه بشكل جيد ملمارسة مهنته املستقبلية عداده األإمر الذي يسهم يف املهين ،األ

نه حيقق هذه االهتمامات و الرغبات أقد يسهم يف مساعدته على القيام جبهد مستقل و جيعله يشعر 
 بشكل واقعي . 

طلوب من الباحث و يتوجب عليه أن و هو أمر مأن تكون مشكلة البحث جديدة :-3
يتساءل فيما إذا كانت املشكلة املطروحة مكررة أو فيما إذا سبقه إليها باحث آخر ذلك أن "جودة 
البحث و قيمته العلمية تتمثل فيما يضيفه من معلومات إىل املعرفة البشرية يف جمال ختصص الباحث 

 يكمل بعضها البعض . ،بشكل جيعل نتائيها امتدادا للدراسات املنيزة 3"

                                                           
 . 19عامر إبراهيم قنديليي، مرجع سابق،ص-1
عامر إبراهيم قنديليي ،إميان السامرائي ،البحث العلمي الكمي و النوعي،دار اليازوردي العلمية للنشر و التوزيع ،عمان ، األردن -2

 . 80م، ص2336،دط،
 .81عامر إبراهيم قنديليي، مرجع سابق،ص-3
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:يتوجب على الباحث يف هذا الشأن أن خيتار مشكلة بشكل إمكانية تعميم النتائج -4
 يسمح تعميم نتائيها على حاالت مشاهبة هلا . 

و هو معيار يتياوزه الكثري من الباحثني رغم دوره الكبري يف توفر اإلمكانات المادية :-5
ورة اختيار مشكلة حبثية تتماشى و اإلمكانات املادية إجناز البحث و من مث ينصح الباحث بضر 

املتاحة له ،ذلك أن هناك نوعية من البحوث تتطلب السفر جلمع املصادر و املراجع املرتبطة ببحثه 
إىل مصاريف مالية تقتضي طبع -خباصة إذا كانت ميدانية-،كما حتتاج بعض املشكالت البحثية 

 بيانات املتعلقة بالبحث .االستمارات اليت جيمع من خالهلا ال
و يف هذا السياق حيذر املهتمون بالبحث العلمي من االستخفاف هبذا املعيار من حيث أن 
الباحث مامل يقدر منذ البداية التكلفة الالزمة و يوفر مصادر احلصول عليها فسوف يواجه بصعوبات 

 .1تعطل تنفيذ البحث و إمتامه على النحو الذي رمسه
:إن اهتمام الباحث باملشكلة املدروسة  باحث على معالجة مشكلة البحثمدى قدرة ال-2

يف اعتقادنا غري كاف إلجناز البحث، فاألمر يتطلب أن ميتلك الباحث القدرة على معاجلة املشكلة 
اليت تتماشى و مؤهالته و اخلربات الالزمة لذلك ،ذلك أن بعض الباحثني بعد اختيارهم ملشكالت 

هم بعد شوط طويل من البحث غري قادرين على إمتام البحث نتيية لعدم قدراهتم معينة جيدون أنفس
و قلة خرباهتم باملشكلة ،و عليه يوصى ب"بتحقيق مزيد من التعلم يف هذه النواحي مبا ميكنه من 

 .2حبثها على صورة مرضية "
ليت حيتاجها وهذا املعيار عادة ما يرتبط باملساعدات اإلدارية االتسهيالت اإلدارية :  -2

الباحث ليذلل العقبات اليت تعرتض حبثه و غالبا ما يتطلبها البحث امليداين مثل ضرورة حصول 
الباحث على املعلومات اخلاصة بعدد أساتذة اجلامعة إذا كان البحث يرتبط هبذا املتغري و ما إىل ذلك 

 من البيانات و املعلومات اليت يقتضيها البحث .
جيب على الباحث أن يفكر و هو بصدد اختياره  :يمتها العلميةأهمية المشكلة و ق-8

ملشكلة البحث يف مدى أمهيتها و يف فيما إذا كانت ذات قيمة علمية يف عالج الظواهر القائمة و يف 
قدرهتا على إضافة نتائج علمية جديدة جتعلها مشكلة جديرة بالبحث ،و تتياوز فكرة التكرار 
                                                           

 . 93جودت عزت عطوي،مرجع سابق،ص-1
 .92،ص نفسهرجع امل -2
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ج  و بالتايل فإن أمهيتها "تتمثل يف وجودها فعال ،و مدى تأثريها يف لبحوث سابقة من حيث النتائ
 .1جانب أو آخر من جوانب احلياة اليت يعيشها اجملتمع" 

وهذا املعيار ال يقل أمهية عن سابقيه فعلى توفر المعلومات الكافية بشأن المشكلة: -9
و املراجع من كتب و جمالت و الباحث أن يضع هذا األمر يف اعتباره و يتأكد من توفر املصادر 

دراسات سابقة،حبيث يتمكن من بناء املشكلة املطروحة، و يسهل عليه فيما بعد إجناز البحث 
بكفاءة و فعالية، و ال شك أن استهانة الباحث هبذا املعيار احملوري جيعل قدرته على البحث فيما 

 بعد صعبة أو مستحيلة يف تنفيذ خطوات البحث املختلفة .
تعترب عملية حتديد مشكلة البحث واحدة من أهم خطوات :ديد مشكلة البحثتح-4

الباحث أمهية قصوى ، ،و الشك أن فشل الكثري من الدراسات البحث العلمي اليت جيب أن يعطيها 
العلمية يف حتقيق النتائج املرجوة إمنا يعود إىل اإلخفاق يف حتديد مشكلة البحث، و من مث فعلى 

 االعتبار أن فرصة النياح يف إجراء البحث إمنا يتوقف على التحديد اجليد و الباحث أن يضع يف
 الدقيق ملشكلة البحث .

و هذا يعين أن حتديد مشكلة البحث على أسس واضحة و سليمة سيسهل على الباحث 
 دراسة معطياهتا وتصور احللول بشأهنا و حتديد أهم األهداف اليت ختدم املشكلة البحثية.

نقطة اإلشارة هنا أن عملية حتديد مشكلة البحث جيب أن يسبقه أمر مهم يعترب  و البد من
حساس من جانب الباحث بوجود مشكلة معينة ينتقيها من بني اإل و هوالبدء يف البحث العلمي 

 .2و اليت يوليها اهتماماته التطبيقيةأطار اجملاالت العلمية اليت ختصص فيها إعدة مشكالت يف 
هذا املثال أن نوضح كيفية وضع مشكلة حبثية بطريقة أكثر حتديدا و أضيق  وميكن من خالل

 جماال :
 مشكلة املخدرات-
 مشكلة املخدرات يف العامل العريب و اإلسالمي .-
 مشكلة املخدرات يف دولة اجلزائر .-
 مشكلة املخدرات يف والية قسنطينة .-

                                                           
 . 13عامر إبراهيم قنديليي، مرجع سابق،ص-1
 . 96م ،ص8661،  2عالم :دراسات يف مناهج البحث العلمي ،عامل الكتب،القاهرة،طمسري حممد حسني ،حبوث اإل -2



56 

 

 برامج مكافحة املخدرات يف والية قسنطينة .-
 مكافحة املخدرات لدى فئة الشباب يف والية قسنطينة.برامج -
سبق أن أكدنا على أن مشكلة البحث تعد املنطلق املركزي أهمية تحديد المشكلة :-2

الذي ينبين عليها البحث ،على اعتبار أن ما سينبثق عنها من خطوات منهيية أخرى إمنا يتأسس 
 :1تربز أمهيتها يف اجلوانب اآلتيةعلى مدى الدقة يف حتديد املشكلة البحثية ومن هنا 

 ن يقوم هبا الباحث .أحتديد نوع الدراسة اليت ميكن -
 ن يستخدمهاأدوات و الطرق اليت جيب ساليب و األنواع األأحتديد طبيعة املنهج العلمي و -
 ن يسعى للحصول عليها .أبلورة نوع البيانات اليت ينبغي -
 .يف تقدم املعرفة العلمية  ن يسهم به البحث أتوضيح مدى ما ميكن -
:بعد مرحلة حتديد مشكلة البحث تأيت املرحلة الفاصلة و هي  صياغة مشكلة البحث-8

حيث متثل هذه اخلطوة مرحلة صياغة املشكلة البحثية واليت تعترب العنصر األهم يف خطوات البحث 
 2الفكرة إىل الواقعة ""نقطة التحول األويل يف االنتقال من الوضع التصوري إىل العملي أو من 

و عادة ما تفصح هذه الصياغة عن حدود البحث مع املتغريات اليت سيتناوهلا الباحث ،تنطلق 
بداية بفقرات حتريرية تتناول أمهية املوضوع و موقعه يف جمال ختصص الباحث ،مث تنتقل إلبراز أبعاد 

عالقاهتا بعضها ببعض ،مث تتوج هذه  املشكلة املدروسة و قيمة املتغريات اليت سوف يقوم بدراستها و
بسؤال رئيسي للمشكلة ككل أو  -اليت عادة ما تكون متسلسلة من العام إىل اخلاص-الفقرات 

 جبملة تقريرية هبذا الشكل:
 :و نقصد بذلك التعبري عن املشكلة بصيغة أو مجل خربية . الصيغة التقريرية

نظر املهتمني بالبحث العلمي "غري مفضلة ألن  و الصيغة التقريرية و إن كانت مألوفة فإهنا يف
 .3الباحث يف الصورة التقريرية يبدو و كأنه يقطع بالنتيية بشكل مسيق"

 تتناول مشكلة البحث آراء أساتذة جامعة األمير عبد القادر حول ظاهرة التطرف و مثاهلا: 

                                                           
 .  3،سابق،صالرجع املمسري حممد حسني ،-1
م 2338، 8ف ،التطورات املنهيية و عملية البحث العلمي ،دار وائل للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،طعبد املعطي حممد عسا-2

 . 888،ص
 . 00م ،ص،861، 2سامي عريفج و آخرون ،يف مناهج البحث العلمي و أساليبه ،مطبعة رفيدي ،عمان ،األردن ،ط-3
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 الديني في الجزائر .
بصيغة سؤال حموري كبري و هي الصيغة و يتم ذلك بصياغة املشكلة الصيغة االستفهامية :

احملبذة على اعتبار أن العالقة بني املتغريات اليت يدور السؤال حوهلا ال تبدو مؤكدة يف صياغة املشكلة 
 مما جيعلها تستحق الدراسة.   

ماهي آراء أساتذة جامعة األمير عبد القادر حول ظاهرة التطرف الديني في : و مثاهلا
 الجزائر؟
عادة ما يتفرع عن التساؤل الرئيس أو اؤالت الفرعية الخاصة بالمشكلة البحثية:التس -9

اجلملة التقريرية ملشكلة البحث تساؤالت فرعية حتدد أبعادها و تساعد على اإلحاطة أو اإلجابة عن 
 اإلشكال املطروح ،و نظرا ألمهيتها نرى ضرورة التطرق هلذه املعطيات املتعلقة هبذا اجلانب :

شكل يف تصاغ ( األسئلةتعرف التساؤالت بأهنا:" جمموعة من :المقصود بالتساؤالت -0
يضعها الباحث يف دراسته و تكون مبثابة حماور توجه البحث ،حيث أن على الباحث  )استفهامي

، مبعىن آخر أهنا التعبري الضمين جلوانب مشكلة البحث  1اإلجابة عن هذه األسئلة بعد إجناز البحث"
إليها خالل هناية البحث،و جيب التنبيه هنا على ضرورة أن يشكل كل تساؤل فرعي حمورا من  يتوصل

احملاور اليت تليب املقصد النهائي من التساؤل احملوري أو الصيغة التقريرية للمشكلة ،مع اإلشارة إىل 
بحث ضرورة أن تكون مرتبة بشكل تسلسلي يستدعي بعضها البعض.و يوصي املهتمون مبنهيية ال

العلمي أن تكون التساؤالت معقولة من حيث العدد حبيث ال تتياوز احلد املطلوب للبحث و 
 مشكلته و هي ختتلف باختالف هدف البحث و أمهيته.

من هنا يتأكد عالقة التساؤالت الفرعية مبشكلة البحث و اليت تعكس لنا )التساؤالت الفرعية( 
احملاور األساسية للمشكلة البحثية .و ميكن أن نستوضح  اجلوانب املختلفة هلا و قدرهتا على تغطية

 ذلك من خالل هذا املثال احلي :
ماهي آراء أساتذة جامعة األمير عبد القادر حول ظاهرة هو :  التساؤل الرئيس للمشكلة

 التطرف الديني في الجزائر؟
 التساؤالت الفرعية :

                                                           
م 2331املكتب اجلامعي احلديث ،د.م.ن ،دط ،و إعداد احملاضرات ، كيفية كتابة األحباث العلمية و القانونيةحميي حممد مسعد،-1

 .91-،9،ص
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 ف الديين ؟ماهو مفهوم أساتذة جامعة األمري عبد القادر  للتطر -
 ماهي أسباب التطرف الديين من منظور أساتذة جامعة األمري عبد القادر؟-
ماهي املقرتحات الكفيلة مبعاجلة ظاهرة التطرف الديين يف اجلزائر من منظور أساتذة جامعة -

 .األمري عبد القادر؟
أن يقوم بعد تعترب الفرضيات واحدة من أهم عناصر خمطط مشروع البحث ،فالفرضيات :ثانيا:

الباحث بصياغة املشكلة البحثية و تساؤالهتا الفرعية،جيد نفسه أمام مرحلة أخرى يف غاية األمهية و 
املراد هي مرحلة وضع الفروض ،و الفروض يف حقيقتها تصور مبدئي حلل املشكلة البحثية 

نتائج الدراسات  ،فهو هبذا املعىن "تصور مسبق أو ختمني يستند إىل ما يربره من األدبيات ودراستها
؛و ميثل حال مؤقتا خيضع لالختبار للتأكد من صحته أو عدم السابقة اليت اطلع عليها الباحث 

 .  1صحته"
يف هذا العنصر حيدد الباحث املربرات الذاتية و املوضوعية اليت   :البحث أسباب اختيار:لثاثا

 أدت إىل اختياره للموضوع.
حيدد األهداف اليت يصبو البحث إىل حث أن : يتوجب على الباأهداف البحثرابعا:

اعد يف رسم خطة البحث بشكل سليم و يسهل ذلك أن حتديد األهداف املرجوة سيس؛حتقيقها
اختيار أدوات البحث املناسبة و كذا يف عملية عرض البيانات و مناقشتها ،مع اإلشارة إىل أن تكون 

  األهداف يف صميم البحث املدروس .
يتعني على الباحث أن يوضح األمهية العلمية و العملية اليت سيضيفها :حثالب أهمية:خامسا

 .جماله يفباحثني ال تفيد جديدة معرفة من سيضيفه وماالبحث موضع الدراسة إىل املكتبة 
:و هي مرحلة تتعلق بضرورة عرض و حتليل اإلطار النظري  اإلطار النظري للبحث:سادسا

لبحث ،كأن تكون الدراسة مستندة إىل نظرية الغرس الثقايف،أو الذي استندت إليه الدراسة موضع ا
نظرية االستخدامات و اإلشباعات و هكذا ،و على آية حال فإن طبيعة املشكلة البحثية هي اليت 

 تفرض نوعية املدخل النظري الذي سيعتمد عليه الباحث يف دراسته للظاهرة . 
 :تحديد المفاهيم: سابعا

                                                           
 .0،،صمرجع سابقحمسن علي عطية ،-1
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رب حتديد املفهوم إحدى اخلطوات املنهيية اهلامة يف البحث العلمي، يعت :تعريف المفاهيم-1
ومن مستلزمات الدقة العلمية ضرورة وضع تعاريف واضحة وحمددة لكل مفهوم أو مصطلح يستعمله 
الباحث، أي أن حتديد املفاهيم املختلفة وعرض التعاريف اليت ذكرت من قبل املختصني والعلماء 

و يقصد بتحديد  .(1)"واملوضوعيةإمنا ميثل أمهية كبرية يف حتقيق الدقة "ة املتعلقة مبوضوع الدراس
املفاهيم "التوضيح الذي يعطيه الباحث للمفاهيم الرئيسية يف البحث و اليت ميكن أن خيتلف معناها 

الباحث مطالب بوضع و من مث فإن .  (2)باختالف املنطقة اجلغرافية ،أو باختالف احلقبة الزمنية
 أمام صورة واضحة لكل املفاهيم املرتبطة ببحثه .القارئ 
يقـــول أحـــد املهتمـــني "إن حتديـــد املصـــطلحات الـــيت يســـتعملها :صـــعوبة تحديـــد المفـــاهيم-6

الباحـث أمــر يف غايــة األمهيـة إذ بدونــه ســندور مـع املــؤالفني و املخــالفني يف حلقـة مفرغــة و ال نســتطيع 
 .مثــل هــذا األمــر يطــرح (3)"إىل حــل أي مشــكل أن ننطلــق مــن مفــاهيم واضــحة نتفــق عليهــا للوصــول

إشـــكالية صـــعوبة حتديـــد املفـــاهيم حبـــدة لـــيس فقـــط علـــى مســـتوى التعامـــل اليـــومي فحســـب، بـــل علـــى 
ضـرورة للتفـاهم الـدقيق بـني عقليـات أو تيـارات  مستوى البحث العلمي أيضا ،مما جيعل حتديد املفاهيم

ة  ،و تعــود صــعوبة حتديــد املفــاهيم  يف جمــال البحــث املنظومــة الواحــدة ،ناهيــك عــن املنظومــات املتباينــ
 العلمي إىل جمموعة من األسباب.

 .اختالف املفاهيم باختالف الثقافات-8
 .زدواجية استخدام بعض املفاهيم مبعان خمتلفة يف ظل نفس احمليط الثقايفإ-2
 تغري املعىن الذي يرمز إليه املفهوم مبرور الزمن-3
رجة اليت تكون عليها الصفة يف شيء ما مثل كثري أو قليل جيد صعوبة االتفاق على الد-0

 .رديء ثقيل أو خفيف
 بعض املفاهيم تكمن صعوبتها يف كوهنا مفاهيم مركبة من عدة أبعاد، من أمثلة املفاهيم -1

                                                           
 .66م، ص2333خالد حامد ، منهج البحث العلمي، دار رحيانة للنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، -(1)
 .91م،ص8666دن، دط حسن منسي، مناهج البحوث الرتبوية، دار الكندي للنشر و التوزيع األر -(2)
 .،8م ،ص8610حمسن عبد احلميد ، املذهبية اإلسالمية و التغيري احلضاري ،مطابع الدوحة احلديثة ، قطر ،-(3)
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املركبة: املركز االجتماعي، التماسك األسري، املشاركة االجتماعية، الروح املعنوية، الرضا 
 (1)الوظيفي
ينبغي على الباحث عندما يكون بصدد تعريف مفاهيمه أن :كيفية تحديد المفاهيم-3

 :(2)الخطوات التاليةيعتمد على 
كلما أمكن ربط املفهوم العلمي بالتعريفات السابقة له :ربط املفهوم بالتعريفات السابقة له -8

 :يقأصبح من اليسري الوصول إىل حتديد دقيق هلذا املفهوم. ويكون ذلك عن طر 
 البحث يف األدبيات السابقة عن كيفية تعريف الباحثني السابقني للمفاهيم قيد التعريف. –أ 

 .حتديد أوجه االتفاق واالختالف بني التعريفات السابقة –ب 
 .تكوين تعريف للمفهوم أو املفاهيم حيتوي على املعىن املتفق عليه يف أغلب التعريفات –ج 

 .(3)ي للمفهوم، وهو حتديد املفهوم مبا يقاس بهحتديد تعريف إجرائ –د       
 :حتديد اخلصائص البنائية واخلصائص الوظيفية للمفهوم -2
ألشياء املادة اليت تتكون منها هذه األشياء، وكذا لنا اخلصائص البنائيةلتوضح  : البنائية*

  .التغريات اليت تطرأ على خصائص املواد
 .موعة الوظائف اليت تؤديها هذه األشياءتشري إىل الوظيفة أو جم : الوظيفية*
د املفهوم يحدلت:و يف هذه احلالة ميكن وضع تعريف إجرائي االستعانة بالتعريفات االجرائية -3

 بشكل جيعله واضحا و غري ملتبس يف ذهن القارئ .
 الــــــــدراســـــات الســـــابــــــــقة ::ثامنا

اسات السابقة أيضا واحدة من أهم خطوات البحث تعترب الدر تعريف الدراسات السابقة:-0
العلمي و اليت جيب أن يوليها الباحث اهتماما خاصا لقيمتها العلمية يف تدعيم املشكلة البحثية، 

اليت سبق أن أجراها باحثون  وتشري الدراسات السابقة حسب املهتمني بالبحث العلمي إىل أهنا"

                                                           
حممـــــــــــــــــــــــدي عبـــــــــــــــــــــــد احلميـــــــــــــــــــــــد ،أمحـــــــــــــــــــــــد مصـــــــــــــــــــــــطفى،"املفاهيم األساســـــــــــــــــــــــية و فـــــــــــــــــــــــروض و تســـــــــــــــــــــــاؤالت الدراســـــــــــــــــــــــة"،عن -(1)

 م.2383/ 82/83،تاريخ : http://hamdisocio.blogspot.comموقع:
 املرجع نفسه .-(2)
تــاريخ ، :team.com/forum -://www.social httpمصـطفى صـدقي ،"حتديـد املفـاهيم و الفــروض العلميـة"،عن موقـع:-(3)
 م.2383/ 83/83:

http://hamdisocio.blogspot.com/2010/06/blog-post_19.html
http://hamdisocio.blogspot.com/2010/06/blog-post_19.html
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"الدراسات اليت درست نفس اجملال وبتعبري آخر1شاهبة"آخرون يف هذا املوضوع أو املوضوعات امل
اخلاص باملشكلة اليت يقوم بدراستها الباحث ،حبيث متثل بالنسبة للمشكلة املطروحة قاعدة معرفية 

 .2أولية هلا ،و متثل نتائج املشكلة املطروحة إضافة مباشرة إىل نتائج الدراسات السابقة "
سات املتصلة باملوضوع ، مما مت نشرها بأي شكل من تشمل الدراسات السابقة كل الدراو 

مية . وقد يكون النشر بالطباعة أو بواسطة لاألشكال ، بشرط أن تكون مسامهة ذات قيمة ع
أو مت تقدميها ملؤسسة علمية للحصول على درجة علمية أو على  ...احملاضرات أو األحاديث املذاعة 

 . 3العلمية مقابل مادي أو جملرد الرغبة يف املسامهة
تكتسي عملية عرض الدراسات السابقة أمهية بالغة الدراسات السابقة : أهمية عرض-6

ليس للباحث فحسب و إمنا بالنسبة للقارئ الذي يتتبع ما كتبه الباحث حول هذه الدراسات، و 
 ميكن اإلشارة إليها ضمن حتديد ومراجعة الدراسات السابقةحول خبصوص هذه الفوائد و األمهية 

 :هذه اجلوانب
 توفري اخللفية العلمية واملناخ املناسب واملصادر الالزمة إلجراء البحث اجلديد .- 
 دي إىل فهم ما مت خبصوصها يف الفرتات السابقة.ؤ تكشف عن جذور املشكلة وت-
 تربز اجلوانب اليت مت دراستها من قبل وهذا يؤدي إىل حبوث جديدة .-
 يف جمال البحث والدراسات . مناهج الباحثني السابقني حتوض-
 تكشف عن أي تداخالت بني البحوث وتوارد أفكار الباحثني .-
 تساعد الباحث على إجراء مقارنات بني نتائيه ونتائج الدراسات السابقة .-
 .4تساعد الباحث على التوصل إىل صياغة دقيقة وحمدودة ألهداف و طبيعة حبثه -
األخطاء الكبرية اليت يقع فيها كثري من الباحثني هو من طريقة عرض الدراسات السابقة :-3

عرضهم للدراسات السابقة يف شكل عناوين مرفقة مبعلومات النشر فقط،و هو اعتقاد منطلق من 
عدم إدراكهم للمقصد احلقيقي من عرض الدراسات السابقة ،ذلك أن إيراد ما تناوله الباحثون 
                                                           

 ،.99م ،ص2331حممد حممود اجلراح ،أصول البحث العلمي،دار الراية، عمان ،األردن، دط ، -1
 . 62م ،ص2330، 2حممد عبد احلميد ،البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط-2
 .239م ،ص2383، 2رسالة، بريوت ،لبنان ،طسعيد إمساعيل صيين ،قواعد أساسية يف البحث العلمي، مؤسسة ال-3
 8أنظر يف ذلك: حممد منري حياب ،أساسيات البحوث اإلعالمية و االجتماعية ،دار الفير للنشر و التوزيع ،القاهرة ،ط -4
 . 32و سامي عريفج، مرجع سابق،ص ،1-19و عامر إبراهيم قنديليي ،مرجع سابق ،ص 810م،ص2332،
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أمرا اعتباطيا و إمنا ميثل ركيزة أساسية ألي حبث، وتوفرها السابقون يف جمال البحث حمل الدراسة ليس 
من عدمه أساس استمرار الباحث فيما اختاره من مشكلة حبثية على اعتبار أهنا تزودهم باملعلومات 
الالزمة من حيث النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات و كذا املراجع اليت ميكن االستفادة منها 

 :1ة الصحيحة لعرض الدراسات السابقة ميكن توضيحها يف اخلطوات اآلتية ،و من مث فإن الطريق
 بكل البطاقات املستقلة باستخدام يتم أن ميكن وهذا . .مجيعها السابقة الدراسات حصر-8

 .احلاسب اآليل وملفات وثائق استخدام أو املادة العلمية من جزئية
 كلها،حبيثا  مضموناهت و السابقة اتالدراس عنصر الرئيسة لفقرات للتقسيمات تصور وضع-2
.و ينطلق ذلك بناء على  كلها السابقة عرب الدراسات موضوع، بعد اعموضو  استعراضها يضمن

 هدف الباحث من التقسيم .
 على مبنيا يكون جيب أن االستعراض فإن نيمااملض عن احلديث هو الرئيس اهلدف كان إذاف

 اإلعالمية للدراسات وصفية بدراسة القيام : ذلك ومثال .الفرعية اهتوتقسيما املختلفة املوضوعات
التصالية، ا التعريف،العملية) املوضوعات حسب السابقة الدراسات نقسم علينا أن نإفاإلسالمية 

 ...(.املصدر،الرسالة

 أو منهم كل املؤلفني،النفراد حسب الفقرات ترتيب إىل الباحث يضطر قد احلاالت بعض ويف
 هي الطريقة هذه تكونأن  ينبغي ال ولكن واحد موضوع حتت جتتمع ال ماتومعلو  بنقاط بعضه

 رئيس( موضوع)تقسيم ضمن السابقة الدراسات مجيع لوقوع ذلك إىل الباحث يضطر قد و .القاعدة
 . واحد

 هذه بني االختالف أوجه و االتفاق أوجه يوضح أن البد الباحث فإن احلاالت هذه يف وحىت
 ترتيب ويتم .إعدادها أو لنشرها التارخيي التسلسل حسب استعراضها ةعاد يتم و .الدراسات
 .التقسيم هذا ضوء يف(األخرى االقتباسات و النصوص) العلمية املادة حتمل اليت البطاقات

 وهذا .ونتائيها منهيها استيعاب من الباحث متكن بدقة املختارة السابقة الدراسات قراءة-3
 يقرأ أن للباحث ينبغي فال . فيها النقص وجه بيان للباحث جتيز رجةد إىل يكون أن جيب االستيعاب

 يف املتعمقة املعرفية وخلفيته املستقلة شخصيته معها تظهر ناقد قراءة يقرأ أن عليه ناقل،إذ قراءة
 البحث موضوع

                                                           
 .،28-289ع سابق  ،صسعيد إمساعيل صيين ،مرج-1
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 القصور جوانب ومجع املختلفة باتاالكت عرب مستقل بشكل موضوع بكل يتصل ما ناقشةم-0
 يف القصور فقرات مناقشة من بدال وذلك. واحدة دفعة مناقشتها املختلفة،و الدراسات عرباملتماثلة،

  . انفراد على دراسة كل
نقاط الضعف إن هذه اخلطوات اليت مت استعراضها كفيلة بأن توضح للباحث يف هناية املطاف 

هلا )سواء من حيث اليت تشمل هذه الدراسات وجوانب االختالف بينها و بني الدراسة اليت سيتناو 
املنهج أو األدوات املستخدمة أو البيانات املراد جتميعها(،و من مث جيد الباحث ملشكلة حبثه مربرا 

 لدراستها و اعتبار حبثه مكمال لسلسلة األحباث و الدراسات يف هذا اجلانب .
 : تنبيهات هامة 

ك. ومن األخطاء جتنب إصدار أحكام بالنقص أو القصور بدون تقدمي الدليل على ذل-
 الشائعة أن يقول الباحث " لقد كتب فالن يف املوضوع ولكن مل يوفه حقه ...

 صلةمما له  السابقة الدراسات نتائجيف عرضه للدراسات السابقة على  الباحثيقتصر  أن-
 فقط و بالتايل فهو ليس مطالب بعرضها كلها . حبثه مبشكلة وثيقة

احث حتديد معطيات ثالثة ختص حدود البحث تتعلق يتوجب على الب حدود البحث::تاسعا
 بـــ : احلدود املكانية ، احلدود الزمانية ، احلدود البشرية أو املوضوعية .

يتضمن هذا العنصر التحديد الدقيق للمنهج الذي : تحديد منهج البحث و أدواته:عاشرا
ن يكون مثال املنهج الوصفي سيعتمده الباحث يف معاجلة املوضوع ،و اإلشارة إليه بشكل صريح ،كأ

أو املنهج املقارن و يف كل احلاالت فإن طبيعة املشكلة البحثية هي اليت ستحدد للباحث نوع املنهج 
 املختار .

و خبصوص األدوات و األساليب فإن الباحث مطالب بتحديدها و توضيحها )سواء كانت 
 .مثل االستمارة أو الوثائقمكتبية أو ميدانية(بشكل مفصل 

بدأ من جمتمع البحث إىل كما يتعني على الباحث شرح جممل اإلجراءات املنهيية املتبعة 
و يتطلب من الباحث أيضا اإلشارة إىل األساليب و األدوات البحثية املستخدمة)سواء كانت العينة،

 .مكتبية أو ميدانية ( و شرحها شرحا مفصال مثل جمتمع البحث و عينته 
 

 حصائية اليت سوف يستخدمها : بأن يوضع الطرق اإل حصائيةاألساليب اإل:حادي عشر
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 املطلوبة يف حتليل النتائج إذا كانت الدراسة ميدانية على سبيل املثال.
و نقصد بذلك أن يضع الباحث تصورا مبدئيا :لبحثمبدئية لخطة  وضع: ثاني عشر

 للفصول اليت يتكون منها البحث موضع الدراسة .
و هو مطلب مهم يف عناصر مشروع خمطط البحث : راجعالم المصادر وثالث عشر:

 .،فالباحث مطالب بذكر مجلة املصادر و املراجع اليت سيستعني هبا يف دراسة املوضوع 
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 ة و مجتمع البحثالعـــــــــــــــينـــــالمحاضرة التاسعة:
اسة موضع البحث،و يتعني عليه الدر  سييري ميثل جمتمع البحث بالنسبة للباحث اجملال الذي

على الباحث يف مثل هذه احلاالت أن يقدم تعريفا واضحا خبصوص جمتمع الدراسة،و كثريا ما 
يصادف الباحث صعوبة يف دراسة اجملتمع األصلي كامال التساعه و كرب حيمه ،األمر الذي جيعله 

أ إىل دراسة عينة ممثلة يف ظل قلة االمكانات و مطلب اجلهد الكبري و التكاليف الباهظة أن يلي
 للميتمع األصلي ،للوصول إىل النتائج املطلوبة يف وقت وجيز و بتكاليف معقولة.

 مفاهيم أساسية :أوال:
يعرف جمتمع البحث بأنه" جمموع املفردات اليت يستهدف الباحث  مجتمع البحث :-0
 . 1دراستها"

لباديسي على اجتاهات طلبة جامعة و مثال ذلك :أنه إذا أراد باحث أ يدرس مثال أثر الفكر ا
 األمري عبد القادر ،فإن جمتمع الدراسة هنا ميثل مجيع طلبة جامعة األمري عبد القادر إناثا و ذكورا .

جمتمع الدراسة يشري مفهوم العينة إىل أهنا "عبارة عن شرحية أو جزئية مشتقة من  : العينة-6
تركيبتها وخصائصها تركيبة اجملتمع الكلي  وتتكون من عدد حمدد من املفردات اليت متثل يف

 الباحث معها يتعامل سوف اليت املفردات من حمدود عددهي اليت تعرب عن "،أو 2"وخصائصه
 .3منهيًيا"

طالب و طالبة من جمموع طالب جامعة األمري  333و مثال ذلك أننا لو أردنا أن نسحب 
طالب و طالبة اليت مت  333ة عليهم ،فإن إلجراء الدراس –كما يف املثال السابق –عبد القادر 

 سحبها متثل هنا عينة الدراسة. 

                                                           
 .833م ،ص2333، 8عالمية،،عامل الكتب ،القاهرة، طحممد عبد احلميد ،البحث العلمي يف الدراسات اإل-(1)
م 2332،  8عبد املعطي حممد عسـاف وآخـرون ، التطـورات املنهييـة وعمليـة البحـث العلمـي ، دار وسـائل للنشـر والتوزيـع ، عمـان ، ط-2

 .8،1، ص
 .833،ص املرجع السابق، حممد عبد احلميد-3
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كما تعرف يف بعض احلاالت ،و هي كل عنصر من عناصر   وحدة العينة:أو  المفردة-3
 العينة اليت ستيرى عليها الدراسة .

طالب و طالب الذين مت سحبهم وحدة  333ففي املثال السابق يعترب الطالب من مجلة 
 . معاينة

ـــه يـــتم ســـحب  إطـــار المجتمـــع-4 : و هـــو الـــذي يبـــني كامـــل عناصـــر اجملتمـــع ،و مـــن خالل
مسـاء الطلبـة املسـيلني أمفـردات العينـة ،فمـثال ميكـن احلصـول مـن دائـرة القبـول و التسـييل علـى كامـل 

يف اجلامعـــة مبختلـــف الســـنوات ،و هـــذا ميثـــل إطـــار جمتمـــع الدراســـة و الـــيت ســـوف تســـتخدم يف حتديـــد 
  . 1لدراسةمفردات ا

 
 

                                                                                              
                                                                                             

 مفردات المجتمع                                                                       
 وحدة العينة

يوضح هذا الشكل عينة مختارة من مفردات المجتمع ككل )مقتبس من إسماعيل 
 ( 82المعاني بالتصرف ص

 
 أسباب اللجوء إلى استخدام العينات :ثانيا:

ل إىل كثريا ما يليأ الباحثون إىل استخدام عينة تكون ممثلة للميتمع األصلي من أجل الوصو 
نتائج علميـة دقيقـة ،و لعـل ذلـك يعـود إىل مجلـة أسـباب حـددها املهتمـون مبنهييـة البحـث العلمـي يف 
                                                           

    829صمرجع سابق،و آخرون ،عليان ى رحبي مصطف -1
 

***  

**** 

*************** 

*      *      *   العينة

 *         *    * 

 

* 
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 : 1عدة أمور أمهها
طول الوقت الذي ميكن أن يستغرقه دراسة اجملتمع كامال ،خاصة عندما يكـون عـدد عناصـر -

 اجملتمع كبريا.
ع كــامال ،ممـا يــدفع الباحــث الختيــار عينــة التكلفـة العاليــة الــيت ميكــن أن يتطلبهـا دراســة اجملتمــ-

 ممثلة للميتمع ،فتكون عملية دراسة العينة اقل كلفة من دراسة اجملتمع كامال .
ىل نتـائج بشـكل سـريع مـن اجـل اختـاذ قـرارات ملعاجلـة إعندما يكون الباحث بصـدد الوصـول -

 مشاكل طارئة حتتاج لقرارات سريعة .
احلصــول عليهــا باســتخدام العينــات أكثــر دقــة مــن تلــك الــيت  غالبــا مــا تكــون النتــائج الــيت يــتم-

ميكــن أن يقــع فيهــا  ليهــا باســتخدام كــل عناصــر اجملتمــع، نظــرا ألن عــدد األخطــاء الــيتإميكــن الوصــول 
 ون أقل باستخدام العينات . كالباحث رمبا ت

ثلـة لـذلك مر الذي يدعو الباحـث الختيـار عينـة ممفراد اجملتمع ،األأىل كل إاستحالة الوصول -
 اجملتمع .
 عن البحث عند استخدام منهم كبري عدد إىل احلاجة تقل املبحوثني، حيث تدريب إمكانية-

   . 2طريق العينة

تكتســي طريقــة اختيــار العينــة أمهيــة كبــرية، حيــث يتوقــف احلصــول علــى  أنواع العينــات :ثالثــا:
البحــث بأكملــه علــى قــدرة الباحــث نتــائج دقيقــة ألي حبــث وإمكانيــة تعمــيم هــذه النتــائج علــى جمتمــع 

 على االختيار األمثل للعينة موضع الدراسة.
وتؤكـــد كتـــب منـــاهج البحـــث العلمـــي أن عمليـــة اختيـــار العينـــة تعتـــرب عمليـــة حامســـة وأساســـية يف 

                                                           
 .11-،1ص ،مرجع سابق،و آخروناملعاين أمحد إمساعيل -1
م 2336، 0،"العينة"، جملة الواحات للبحوث و الدراسات،إصدار جامعة غرداية، غرداية،اجلزائر،ععادل مرابطي و عائشة جنوى-2

 . ،6-69،ص
 



68 

 

البحــث العلمــي، فهــي حتــدد وتــؤثر علــى مجيــع خطــوات البحــث، فــإذا كانــت النتــائج الــيت يــتم التوصــل 
م ولو بدرجة بسيطة خارج نطـاق العينـة املسـتخدمة يف البحـث أو الدراسـة، فـإن إليها ال ميكن أن تعم

هـــــذا البحـــــث ال يضـــــيف إىل املعرفـــــة أي جديـــــد، وال يســـــهم يف تقـــــدم املمارســـــات العمليـــــة يف جمـــــال 
 .1التخصص الذي تقع فيه املشكلة

ة إىل نوعني يصنف الباحثون أنواع العينات اليت ميكن ان خيتار على أساسها العينة املطلوبو 
 رئيسيني مها :

: و هي تلك اليت يتم اختيار مفرداهتا بشكل عشوائي، و العشوائية أوال: العينات االحتمالية
هنا إمنا تعين أن يكون لكل مفردة من مفردات جمتمع البحث فرصة الظهور ضمن مفردات العينة اليت 

 ات االحتمالية : نواع اآلتية للعينيتم سحبها، و بناء على ذلك فنحن امام األ
تعرف العينة العشوائية البسيطة بأهنا " تلك اجملموعة من : العينة العشوائية البسيطة -0

املفردات اليت يتم اختيارها من بني مفردات اجملتمع بطريقة تتيح لكل فرد فيه نفس الفرصة املتاحة 
تمع بعد السحب ،حىت ال يكون لغريه، ليصبح عضوا يف العينة و أن الوحدة املسحوبة ال تعاد إىل اجمل

  . 2هناك احتمال لسحبها مرة أخرى"
طالب جامعي و نريد اختيار عينة عشوائية  033فإذا كان لدينا جمتمع حبث مكون من 

طالب،فإن فرصة ظهور كل طالب من مجلة أولئك الطلبة ستكون بالضرورة  03مشكلة من 
 .033/03،أي %83متساوية،و هي 

املنهيية طرقا متعددة ميكن للباحث استخدامها لتحديد مفردات عينة و حيدد املهتمون ب
 الدراسة مبوجب طريقة العينة العشوائية البسيطة منها :

                                                           
وآخــرون ، منــاهج البحــث العلمــي : تصــميم البحــث والتحليــل اإلحصــائي ، دار املســرية للنشــر والتوزيــع والطباعــة ، عمــان ، ســعد الليــل -1

 . 61م ، ص،233،  8األردن ، ط
 . 802كامل حممد املغريب،ص  -2
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استخدام جداول األرقام العشوائية و هي جداول معدة خصيصا هلذه الغاية و يتم من خالهلا -
 حتديد املفردات اليت ستدخل يف عينة الدراسة .

سلسلة لعناصر اجملتمع األصلي ووضع كل رقم يف ورقة منفصلة يف وعاء أو  إعطاء أرقام مت-
 .  1كيس مث سحب العدد املطلوب من الوعاء و بشكل عشوائي

: يف هذا النوع من العينات يليأ الباحث إىل حتديد نقطة بداية  العينة العشوائية المنتظمة-6
م بعد ذلك باختيار كل مفردة تقع ضمن عشوائية الختيار أول مفردة من مفردات العينة ،مث يقو 

 . 2حدود االختيار املرغوب املنظم

و يف أصلي و عادة ما تستخدم العينة العشوائية املنتظمة يف حالة عدم معرفة جمتمع البحث األ
 صلي .فراده اجملتمع األأحالة جتانس 

معي مثال  ضمن طالب جا 13ومثاله : إذا أردنا اختيار عينة مبوجب هذه الطريقة مكونة من 
 طالب ،فإننا نقوم باآليت :  8333جمتمع حبث يبلغ إمجايل عدد طالبه  

 ( .8333( إىل الرقم   )8إعطاء أرقام متسلسلة جلميع الطالب تبدأ من الرقم  )-
حتديد فرتة االنتظام )س ( من العناصر املوجودة يف إطار العينة و ذلك بتقسيم عدد أفراد -

 . 23=  13/ 8333أفراد العينة أي    جمتمع البحث على عدد
،حيث  23-8يتم اختيار أول مفردة من العينة بطريقة عشوائية من خالل اختيار رقم بني  -

مثال  3حيم الزيادة أو فرتة االنتظام الذي مت احلصول عليه سابقا ، فإذا اخرتنا رقم  23ميثل الرقم 
 األوىل . سيكون وحدة املعاينة 3بطريقة عشوائية فإن الرقم 

 كما يلي :  23الختيار بقية املفردات يتم إضافة الرقم -

                                                           
 . 16-11صمرجع سابق،عليان و آخرون ،رحبي مصطفى  -1
 .  8،6، صمرجع سابق ،عبد الباسط متويل خضر  -2
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 23=   23+  3الرقم الثاين = الرقم األول + فرتة االنتظام  أي  
 و هكذا   03=   23+  23الرقم الثالث : الرقم الثاين  +  فرتة االنتظام  أي   

 3ة أصحاب األرقام اآلتية )و انطالقا من ذلك فإن العينة النهائي هي اليت تتشكل من الطلب
 .حىت نصل إىل اخلمسني طالب و هو حيم العينة املطلوبة (  833، 13، 93،  03، 23،

 أن الفرتة اختياره لطول يف صحيح عدد على يتحصل ال حينما و جيب التنبيه هنا أن الباحث
 .صحيح عدد إىل اجلواب يقرب

العينة وفق هذا النوع من العينات عن طريق : يتم اختيار أفراد  العينة العشوائية الطبقية-3
تقسيم جمتمع البحث األصلي إىل فئات أو طبقات معينة وفق معيار حمدد كالسن مثال أو املستوى 
التعليمي أو غريها من املعايري ،و على أساسه يتم اختيار عينة من كل فئة بطريقة عشوائية أو بشكل 

، أو بشكل متساوي ،و يف هذه احلالة حنن أمام يتناسب مع حيم تلك الفئة يف جمتمع البحث
العينة العشوائية ،و  المتساوية العينة العشوائية الطبقيةنوعني للعينة العشوائية املنتظمة و مها : 

 .. الطبقية المتناسبة
كثر متثيال جملتمع أكثر دقة و أهنا أو متتاز العينة الطبقية عن األنواع السابقة من العينات ب

 . 1و طبقات خمتلفةأمكانية استعماهلا يف حالة املقارنة بني جمتمعات إىل جانب إالدراسة 

 و مثال ذلك :

نفرتض أن باحثا أراد أن جيري دراسة على طلبة كلية أصول الدين جبامعة األمري عبد القادر 
قسام ، موزعني على ثالثة أ 8333،ووجد أن التعداد الكلي للطلبة و الطالبات هبذه الكلية يساوي 

طالب ، قسم  133طالب ، قسم الكتاب و السنة   833عالم و االتصال : قسم الدعوة و اإل
طالب ، يف هذه  93طالب، و كان حيم العينة املراد دراستها هو  033العقيدة و مقارنة األديان 

 احلالة فإن الباحث يقوم باآليت:
 تيار كما يلي ::يكون االخ في حالة اختيار عينة عشوائية طبقية متناسبة-أ

                                                           
 836صمرجع سابق،عليان و آخرون ،مصطفى رحبي  -1
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 مفردات . 9=  93ضرب  3،8= 833/8333عالم و االتصال : قسم الدعوة و اإل
 مفردة . 33=  93ضرب  3،1=  133/8333قسم الكتاب و السنة : 

 مفردة . 20=  93ضرب  3،0=  8333/ 033قسم العقيدة و مقارنة األديان :
نقوم بتقسيم حيم العينة املطلوب  : يف هذه احلالة في حالة اختيار عينة طبقية متساوية -ب

 من كل قسم .  23=  3/ 93دراستها على عدد الطبقات و هي هبذا الشكل : 
تدخل هذه العينة ضمن أنواع العينات االحتمالية ،و فيها يليأ الباحث  العينة العنقودية :-4

 إىل حتديد العينة أو اختيارها ضمن مراحل عدة و هي :
و فئات حبسب معيار معني ،و من مث يتم أاجملتمع األصلي إىل شرائح :تقسيم  المرحلة األولى

اختيار شرحية أو أكثر بطريقة عشوائية ،وبالنسبة للشرائح اليت مل تقبل ضمن االختيار يف هذه املرحلة 
 فانه يتم استبعادها.

ىل شرائح و يتم تقسيم الشرائح اليت وقع عليها االختيار يف املرحلة السابقة إالمرحلة الثانية: 
فئات جزئية أخرى مث يتم اختيار شرحية أو أكثر منها بطريقة عشوائية أيضا ،و هكذا يستمر الباحث 
حىت يتم الوصول إىل الشرحية النهائية اليت يقوم باالختيار منها و بشكل عشوائي عدد مفردات العينة 

 . 1املطلوبة

نة مبرحلة واحدة ،و عينة عنقودية مبرحلتني و جيب التنبيه هنا أن العينة العنقودية تنقسم إىل عي
 و عينة عنقودية متعددة املراحل .

و مثال ذلك: لو أردنا دراسة الدخول السنوية يف مدينة عمان يتم تقسيمها إىل قطاعات مثال 
)( قطاع ،و يتم بعد ذلك سحب  قطاع عشوائيا منها كعناقيد يتم دراستها، و تكون عندئذ عينة 

خرى جمموعة من احلارات عشوائيا من داخل كل قطاع أواحدة ،أما إذا سحبنا مرة  عنقودية مبرحلة
 من القطاعات اخلمسني فتكون عندها عينة عنقودية مبرحلتني .

                                                           
 . 66صمرجع سابق،عواطي ،بوبكر  -1
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و إذا تابعنا السحب وأخذنا عشوائيا عدد من الشوارع من تلك احلارات فنكون أمام عينة 
 .  1عنقودية متعددة املراحل

و هي تلك العينات اليت خيتارها الباحث  االحتمالية )غير العشوائية (:ثانيا :العينات غير  
بطريقة متعمدة ،حبيث ال يكون لكل مفردات اجملتمع املدروس فرصة االنضمام لعينة البحث،و تدخل 

 ضمن هذا النوع من العينات أنواعا كثرية ميكن التفصيل فيها وفق اآليت :

 باخلربة االختيار_ أو املقصودة، بالطريقة الطريقة هذه يسمى من هناك :العينة العمدية-0
 . 2البحث جمتمع متثل أو تلك املفردة هذه بأن ومعرفته الباحث خربة االختيار أساس أن تعين وهي

 ،فالباحث إمنا خيتار مفردات بعينها العتقاده أهنا متلك البيانات املطلوبة خبصوص البحث .
قنوات الفضائية اإلسالمية دون غريهم للتعرف على و مثاله أن خيتار الباحث مشاهدي ال

 عادات و أمناط مشاهدهتم ملختلف الربامج و أثرها على قيمهم .
التدرجية جملة الواحات _ بالعينة املنهيية علماء بعض يسميها ما وهي :الحصصية العينة-6

تمع األصلي إىل فئات ،و هي شبيهة بالعينة الطبقية يف كيفية التحديد، و فيها يتم تقسيم اجمل66ص
طبقا ملعيار حمدد )إناث / ذكور مثال( ،مث يتم اختيار العدد املطلوب من العينة ضمن كل فئة 

  .  3"اعتمادا على عالقتها بالبيانات املتوفرة و حيم اجملتمع"
طالب و طالبة ، و  033و مثال ذلك أن باحثا أراد إجراء دراسة على جمتمع حبث مكون من 

 833طالبة و الذكور  333ناث مفردة ،مع العلم أن نسبة اإل 03لبحث املطلوبة بـــ حدد عينة ا
مفردة يف حني يكون نسبة  33طالب ،يف هذه احلالة يكون نسبة اإلناث بالطريقة احلصصية هو 

 مفردات .  83الذكور 

                                                           
 . 61ص،مرجع سابق،و آخرونفايز مجعة النيار  -1
 .66ص مرجع سابق،،عادل مرابطي و عائشة جنوى  -2
 .838ص املرجع السابق،،و آخرون فايز مجعة النيار -3
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أفراد  الباحث إىل هذا النوع من العينات حينما يصعب عليه حتديد أ: يلي عينة كرة الثلج-3
 الفرد هذا يقدمه ما على وبناء معني فرد اختيار علىاجملتمع املطلوب دراسته،و تقوم هذه الطريقة "

باختياره  يقوم الذي الثاين الشخص هو من الباحث يقرر الباحث دراسة هتم املوضوع من معلومات
  .1املطلوبة" املعلومات و املشاهدات الستكمال

 خلطوات اآلتية :ىل اإو يف هذه احلالة حنتاج 

 االتصال بواحد أو اثنني من حاالت اجملتمع املرغوب دراسته .-
 ليها لتوفر املعلومات لديهم .إسؤال هؤالء لتحديد حاالت أخرى ميكن الرجوع -
 خرى جديدة ،و هكذا .أسؤال احلاالت اجلديدة لتحديد حاالت -
    2.ىل حيم عينة مقبولإصول و الو أىل حاالت جديدة ،إالتوقف عندما ال نستطيع الوصول -

و تصلح هذه الطريقة مثال يف البحوث التارخيية، أو الدراسات اليت تتناول متعاطي املخدرات 
 حيث يستحيل يف العادة التعرف على قائمة امسية بعددهم .

فلو أراد باحث أن يتناول دراسة حول ثورة نوفمرب مثال، فإن عدد األشخاص الذين ميكن أن 
م الباحث على معلومات ختص املرحلة ميكن أن يكون قليال ،ولذلك فهو يبدأ مبقابلة حيصل منه

شخص بإمكان هذا األخري أن يدل الباحث على أمساء أخرى عاشوا املرحلة، و على هذه الشاكلة 
 تستمر العملية إىل أن حيصل الباحث على العينة املطلوبة للدراسة .

 اعتماد هذا النوع من العينات حبكم قربه من موقع ىلإ: يليأ الباحث  العينة المتاحة-4
الدراسة أو بسبب حمدودية اإلمكانات املادية ،و مثاله أن خيتار الباحث عينة من زمالئه من هيئة 

 التدريس للحصول على بيانات تتعلق بالطرق البيداغوجية يف عملية التدريس .
 

                                                           
 . 333ص،م2330، مليلة اجلزائر عني الطباعة، اهلدى دار االجتماعية، العلوم منهيية اجليالين، حسان سالطنية، بلقاسم -1
 .832، صمرجع سابق ،النيار و آخرون فايز مجعة -2
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 المحاضرة العاشرة: عرض البيانات و تحليلها
 :رض البياناتأوال:ع

بعد أن ينتهي الباحث من مجع املعلومات املطلوبة عن طريق إحدى طرق مجع البيانات اليت مت 
شرحها سابقا ، ينتقل إىل مرحلة أخرى يف غاية األمهية و هي مرحلة عرض البيانات و جتهيزها 

استخالص للتحليل،و هي عملية من شأهنا أن تسهل على الباحث عملية قراءة هذه البيانات و 
 النتائج اليت تشكل يف هناية املطاف األهداف اليت تبلورت حوهلا املشكلة البحثية .

وهناك طرق خمتلفة لعرض البيانات ميكن للباحث أن خيتار منها ما يتناسب و طبيعة املشكلة 
البحثية املدروسة،و للباحث أن يستخدم واحدة من الطرق أو أكثر و ذلك تبعا ملتطلبات 

 وهذه الطرق هي:الدراسة،

: تقوم هذه الطريقة على التعبري عن البيانات املختلفة يف شكل  عرض البيانات إنشائيا-1
مجل و عبارات إنشائية تبني النتائج املتوصل إليها و مثال ذلك قولنا :اتضح من اجلدول بروز االجتاه 

،و قولنا  % 01ة بنسبةوحد 051السليب بقوة ضمن فئة "مسات اإلسالم" و عناصرها و هذا بتكرار 
 ال توجد عالقة بني الطالق و التسرب املدرسي للتالميذ .

: تعترب هذه الطريق من أكثر الطرق استخداما يف عرض  عرض البيانات جدوليا-2
البيانات،و تتم هذه العملية ب وضع البيانات الكمية ضمن جداول ،بشكل ميكن الباحث فيما بعد 

 ائج بشأهنا .من تفسريها و استخالص النت

: و تتم هذه الطريقة بالتعبري عن البيانات عن طريق رسومات و عرض البيانات بيانيا-3
 أشكال بيانية أو خرائط أو مناذج تصويرية .

و يستخدم العرض البياين لتوضيح البيانات غري املبوبة و البيانات املبوبة ،املنفصلة و املتصلة ،و 
ة لتوضيح البيانات غري املبوبة :اخلط املستقيم، املنحىن البياين من أكثر أشكال البيانات البياني



75 

 

،األعمدة البيانية ،و هناك أيضا األشكال املساحية و تشمل املربع البياين ،املستطيل البياين،،املثلث 
من البياين،الدوائر البيانية ،أما البيانات املبوبة أو اجملدولة فإنه يتم متثيلها بيانيا من خالل العديد 

 . 1األشكال مثل املدرج التكراري،املضلع التكراري

: و هي الطريقة اليت يتم فيها اجلمع بني البيانات اجملدولة عرض البيانات جدوليا و بيانيا -4
 و البيانات البيانية.

تعد مرحلة حتليل البيانات مرحلة مهمة تأيت مباشرة بعد عرض البيانات  ثانيا: تحليل البيانات:
لة ترتبط بعملية حتليل البيانات إحصائيا ،و هناك أساليب إحصائية عديدة خاصة ،و هي مرح

 بالتحليل للباحث أن يستفيد منها حسب متطلبات حبثه و أمهها:

: ميكن متثيل جمموعة من البيانات بقيمة واحدة فقط،هبدف إعطاء مقاييس النزعة المركزية-0
،و تعترب مقاييس النزعة   2جياد عدد ميثل قيمتهاصورة سريعة عن ماهية تلك اجملموعات من خالل إ

 املركزية من املقاييس اليت ختتص بتحديد هذا العدد ،و هناك أنواع متعددة ملقاييس النزعة املركزية  هي:

:يعد الوسيط احلسايب من أكثر األساليب اإلحصائية استخداما و شيوعا  الوسيط الحسابي-أ
 . 3م مقسوما على عددها"و يعرف بأنه"عبارة عن جمموع القي

 . 11=  4= /11+43+01هو   11، 43، 01مثال ذلك الوسط احلسايب للقيم غري املبوبة اآلتية : 

( إىل قسمني nرف الوسيط على أنه القيمة اليت تقسم جمموعة القيم )ع:يالوسيط -ب
ول على قيمة ،و الوسيط واحد من األساليب اإلحصائية اليت حيتاجها الباحث ،و للحص 4متساويني

                                                           
 .398صم ،2388، 8مناهج البحث اإلعالمي،دار الكتاب احلديث،القاهرة،طعبد العزيز بركات، -1
 .899،مرجع سابق، صو آخرون أمحد إمساعيل املعاين -2
 .390العزيز بركات،مرجع سابق، ص عبد -3
 .891صاملرجع السابق،،و آخرون مساعيل املعاينإأمحد  -4
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الوسيط ال بد من ترتيب املشاهدات تصاعديا أو تنازليا للوصول إىل ترتيب الوسيط مثال ذلك : 
 . 01، 51، 01، 41، 55، 31، 11لدينا عالمات سبعة طلبة مشاهدة كاآليت: 

فيكون الوسط احلسايب مساويا  01، 01، 55، 51، 31، 41، 11نقوم برتتيب القيم تصاعديا :
 . 51اقعة يف املنتصف و هي هنا للقيمة الو 

و هذا يف حالة كون عدد البيانات عددا فرديا .أما إذا كان عدد البيانات زوجيا فان الوسيط 
 هو املتوسط احلسايب للقيمتني الواقعتني يف الوسط و مثال ذلك :

 .00،0، 04،00، 01،  14ماهي قيمة الوسيط احلسايب إذا كانت لدينا البيانات الكمية اآلتية: 

 . 14، 00، 04، 00، 01، 0نرتب القيم تصاعديا :

مبــــا أن عــــدد املفــــردات زوجيــــا فــــإن الوســــيط احلســــايب يف هــــذه احلالــــة يكــــون مســــاويا للمتوســــط 
 . 01=  1(/04+00)احلسايب للقيمتني اللتني تقعان يف الرتتيب الثالث و الرابع أي 

لمــا أنــه قــد يكــون هنــاك منــوال أو :هــو القيمــة األكثــر تكــرارا بــني املشــاهدات ،عالمنــوال -ج
 .1أكثر للقيم املشاهدة و قد ال يكون هلا منوال على اإلطالق

 0، 5، 0، 5، 01، 0، 0، 0، 5: لـدينا الـدرجات اآلتيـة :2و مثال ذلك يف حالة القيم غري املبوبة 

ر غريهـا عـن ( ألهنا وردت ثالث مرات فيمـا قـل تكـرا5، فإن الدرجة املنوالية فيها هي ) 04، 01، 00،
ذلك لذلك فإهنا تعد األكثر شيوعا أو انتشارا بـني هـذه الـدرجات و علـى هـذا األسـاس تعتـرب الدرجـة 

 املنوالية .

                                                           
 . 803مرجع سابق ،ص فايز مجعة النيار و آخرون، -1
 . 2،9صمرجع سابق،حمسن علي عطية، -2
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 : 1أما يف حالة القيم غري املبوبة فيتم حساب املنوال حسب القانون اآليت

 املنوالية و تكرار الفئة السابقة هلا                               الفرق بني تكرار الفئة                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملنوال =احلد األدىن للفئة املنوالية   +   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 الفرق بني تكرار الفئة املنوالية                       الفرق بني تكرار الفئة املنوالية    +                                              

 و تكرار الفئة السابقة هلا           و تكرار الفئة السابقة هلا                                                

و مما يعاب على هذا األسلوب اإلحصائي أنه حمدود االستعمال و يتأثر عادة حبيم العينة كما 
 مد على مجيع القيم و إمنا على القيم املتكررة فقط .ال يعت

كوهنا تعطي صورة عن  على الرغم من أمهية مقاييس النزعة املركزية يفمقاييس التشتت : -6
القيمة اليت تتيمع حوهلا القيم إال أنا تبقى قاصرة عن وصف البيانات و الظاهرة بشكل دقيق أي 

ة عن األخرى،مما يتعني الليوء إىل مقاييس أخرى للوصول إىل أهنا ال تعكس التباعد بني درجة أو قيم
 وصف البيانات بدقة و هو الذي يتحقق مع مقاييس التشتت.  

تباعد أو انتشار قيم جمموعة املفردات عن بعضها البعض أو عن قيمة  و يعرف التشتت بأنه"
 و هناك أنواع ملقاييس التشتت. 2معينة ثابتة كالوسط احلسايب مثال"

:يعترب االحنراف املعياري من أكثر مقاييس التشتت اليت يستخدمها االنحراف المعياري-0
 الباحثون ،فهو أحد األساليب اإلحصائية اليت تظهر مدى تشتت البيانات عن وسطها احلسايب.

 (yعي املوجب املتوسط جمموع مربعات قيم املتغري)بيو يعرف االحنراف املعياري بأنه اجلذر الرت 
 .3 (Ý)ها احلسايب عن وسط

                                                           
 :822ص ،مرجع سابق،بوبكر عواطي -1
 .8،8ص،املرجع السابق،إمساعيل املعاين و آخرونأمحد  -2
 .،81مجعة النيار و آخرون،مرجع سابق ،صفايز  -3
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و ميتاز االحنراف املعياري باعتماده على مجيع املشاهدات ،و يدخل يف جماالت متعددة يف 
 .1التحليل كاختبار الفرضيات و معامل االرتباط

فاملدى إذن ، يعرف املدى بأنه مقدار الفرق بني أعلى قيمة و أدىن قيمة يف التوزيعالمدى:-6
  أدىن درجة و أعالها قيمة .هو تلك املسافة اليت متتد بني

فلو أراد باحث أن يعرف قيمة املدى بني هذه القيم على سبيل املثال بعد ترتيب درجاهتا من 
( و  3فإن املدى هنا هو الفرق بني القيمة الصغرى ) 23، 23، 82، 6، 1، 3أقل قيمة إىل أعالها : 

 .( 23)القيمة الكربى 

حصائي يعطي مؤشرات عن مدى انتشار درجات و على الرغم من أن هذا األسلوب اإل
 : 2التوزيع اليت تعد ذات قيمة علمية إال أنه يؤخذ عليه

 أنه ال يعطي تصورا عن طبيعة انتشار الدرجات حول الوسط أو الوسيط .-

 أنه يتأثر بالقيم املتطرفة فقط و ال يأخذ بقية القيم بنظر االعتبار.-

 بني اجملموعات من حيث انتشار درجاهتا. ال ميكن استخدامه ألغراض املقارنة-

(عن وسطها yيعرف التباين بأنه عبارة عن جمموع مربعات احنرافات قيم املتغري )التباين:-3
 . 4،أو هو متوسط مربعات احنرافات الدرجات عن وسطها احلسايب3 (Ýاحلسايب )

احلسايب مما  فقيمته إذن تتمثل يف كونه يعطي صورة عن مدى احنراف كل درجة عن الوسط
 يعكس جتانس الدرجات أو تباعدها.

                                                           
 . 803،ص،املرجع السابق إمساعيل املعاينأمحد  -1
 .218مرجع سابق،ص حمسن علي عطية ، -2
 . 8،3و آخرون،مرجع سابق،ص إمساعيل املعاينأمحد  -3
 .  212حمسن علي عطية، مرجع سابق، ص -4
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:لدينا عدد سنوات اخلربة خلمسة موظفني و 1و لتوضيح املقصود نورد هذا املثال التطبيقي
 . 83، 81، 1، 83،  0املطلوب إجياد مقدار التباين يف سنوات اخلربة بني هؤالء املوظفني:

 . 83جند أوال الوسط احلسايب )ح ( و الذي يساوي 

(0+83+1+81+83 ) 1  

 بعد ذلك يتم إجياد التباين حسب اجلدول اآليت:

 ف تربيع ح(-ف)ق قيم املشاهدات )ق(

0 -9 39 

 صفر صفر 83

1 -2 0 

81 1 21 

83 3 6 

 0،  اجملموع

  01 =80،1،التباين يساوي 

 

 

 

 

                                                           
 .821عواطي،مرجع سابق، صبو بكر  -1
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 المحاضرة الحادية عشر:الفرضية العلمية 
 خطوة منهيية هلا أمهيتها و ثقلها الكبري يف البحث كثري من البحوث العلمية إىلالتتطلب 

و هي خطوة وضع الفرضيات ،فإذا اعتربنا أن مشكلة البحث متثل العمود الفقري له فإن  العلمي
.فعلى الباحث إذن أن يقوم بإجياد فرضيات معينة 1البذرة اليت تنتج و تثمر فيه"" الفرضية تعد مبثابة

 كن اختبارها و التأكد من صحتها .تكون مبثابة مقرتحات أولية مي
طرح الباحثون تعريفات متنوعة ملا يسمى الفرضية ،و على تنوعها فهي  تعريف الفرضية :-0

 كنقطة مشرتكة عندهم أداة للتحقق التيرييب .و من بني التعاريف اليت مت الوقوف عندها نذكر:
 .2تعرف الفرضية  بأهنا"حل مؤقت للمشكل املدروس "-
ضا بأهنا "تفسري مؤقت للظاهرة أو املشكلة موضع البحث خيتار من بني عدة وتعرف أي-

 .3تفسريات ممكنة أو هو حل مقرتح للمشكلة"
كما يرى فإن دالني بأهنا" تفسري مؤقت أو حمتمل يوضح العوامل أو األحداث أو الظروف -

 .4اليت حياول الباحث أن يفهمها "
 وال ال خيرج عن التعاريف اآلتية:و مهما يكن فمفهوم الفرضية يف كل األح

 ختمني ذكي لسبب أو أسباب املشكلة.-1
 رأي مبدئي حلل املشكلة.-2
 استنتاج موقف يتوصل إليه الباحث.-3
 تفسري مؤقت للمشكلة.-4
 .5إجابة حمتملة على السؤال الذي متثله املشكلة-5

و حماوالت عشوائية أو وجيب على الباحث أن يدرك أن الفرضية ال تبىن على أساس ختمينات أ
أهنا تعتمد على الصدفة ،فليس أيا كان بإمكانه وضع فروض انتقائية حلل مشكلة ما ،و إمنا جيب أن 
                                                           

 . 31، صم  2339ل ملنهيية البحث االجتماعي ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،دط،  مدخ أمحد عياد ،-1
 .01،ص2339، عبد الكرمي بوحفص ،دليل الطالب إلعداد و إخراج البحث العلمي ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، دط -2
 . 38، ص 2333،  8ردن ،طامعية ،مؤسسة الوراق، عمان األمروان عبد اجمليد إبراهيم، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجل -3
 3فوزي غرايبية و آخرون، أساليب البحث العلمي يف العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، دار وائل للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن،ط -4

 .21م ، ص2332
 . 838-833عامر إبراهيم قنديليي ،إميان السامرائي ،مرجع سابق، ص-5
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املعرفة الكافية باحلقائق و النظريات و الدراسات السابقة  تقوم على أساس اخلربة اليت ميلكها وكذا
ر ويتحقق صدقها من عدمه و هي ما ميكن ذات العالقة باملشكلة البحثية، حبيث أهنا ختضع لالختبا

 اعتباره مصادر أساسية لبناء الفرضيات. 
 أمهية الفروض يف اجلوانب اآلتية : : تتيلى أهمية الفروض-6
أو الظاهرة املدروسة من خالل تفسري العالقات بني  تزيد من قدرة الباحث على فهم املشكلة-

يف مجع البيانات ذات  ملشكلة أو الظاهرة .ترشد الباحثاملتغريات والعناصر املختلفة املكونة هلذه ا
 و املشكلة .فهي تلعب دور املوجه و املرشد .أالصلة باملوضوع 

تساعد الفروض على حتديد األساليب و اإلجراءات و طرق البحث املناسبة الختبار احلل -
 املقرتح للمشكلة .

الظواهر ،كما متدنا باألسباب تساهم الفروض يف تقدمي تفسريات لألحداث و الظروف و -
 املسؤولة عن هذه األحداث و الظواهر .

متكن الفروض من استنباط النتائج ،حيث أنه سيصل إىل االستنتاج الذي يؤكد له بأن -
 الفرض األول صحيح ،أو غري صحيح و أن الفرض الثاين غري صحيح أو صحيح و هكذا ...

دد من الفروض األخرى ،و هذه الفروض ميكن أن تفسري الفروض ميكن أن يستثري تكوين ع-
 .1أن تؤدي إىل تفسريات جديدة و من مث إىل اكتشاف معرفة أكثر

:يتوجب على الباحث عند صياغته للفروض املقرتحة أن يدرك جمموعة  خصائص الفروض-3
 اخلصائص اليت جيب أن تكون عليها )الفروض(اجليدة حىت تكون قابلة لالختبار و التحقق ،و قد

 :2أبرزها املختصون يف املنهيية يف البحث العلمي يف اآليت 
:جيب أال يكون خمالفا للحقائق العلمية الثابتة أو القوانني و النظريات ة الفرض معقولي-0

 .فال يكون مستحيال العلمية املستقرة . 
هو قق فحنه الفرض القابل للتأ:يوصف الفرض العلمي اجليد ب مكانية التحقق من الفرضإ-6
 .جراء التيربة للتحقق من مدى مصداقيتهإيسمح ب

                                                           
 . 9،- 1،عزت عطوي،مرجع سابق ،ص جودت-1
دار األمل للنشر و  ،حممد أزهر سعيد السماك، قواعد البحث العلمي، 92-98،ص مرجع سابقبو بكر عواطي،  أنظر يف ذلك:-2

 . 838-833قنديليي ،إميان السامرائي ،مرجع سابق، ص، عامر إبراهيم ،3ص ، م8661، 8ط التوزيع،األردن،
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جابة حمتملة ملعاجلة مشكلة إعالقة مبشكلة البحث حبيث حيمل  قرتحامل كون للفرضي نأ-3
 .يث يدور الفرض حول مشكلة البحث وليس غريهاحبالبحث 
مث الظاهرة املدروسة: أي أن تقدم تفسريا شامال للموقف، ومن قدرة الفرضية على تفسير -3

 تعميم شامل حلل املشكلة.
أي أن تكون الفرضية منسيمة مع النتائج السابقة للبحوث، إمكانية التطبيق والتنفيذ: -4

 حيث أن البحوث حلقات متصلة مع بعضها.
 واضحا و ال يتضمن أكثر من إجابة .ن معنى الفرض و أن يك-5
 التابع. : كاملتغري املستقل واملتغريتحديدها للعالقة بين المتغيرات-2
أو  ةوالوضوح يف الصياغة والبساطة واالبتعاد عن العموميباإليجاز  ةأن تتسم الفرضي-2

 .يسهل فهمها لفاظ سهلة حىتأالتعقيدات واستخدام 
من التناقض،وأال تكون منافية لوقائع علمية ُمتفق عليها،  أن تكون صياغة الفروض خالية-8

 .اليت سبقتها يف جماهلاوأن تكون متسقة مع نتائج البحوث األخرى 
: تقوم الفرضية العلمية أساسا على متغريين: أوهلما املتغري املستقل و مكونات الفروض-4

 الثاين يعرف باملتغري التابع .و عادة ما يكون املتغري التابع هو املتأثر باملتغري املستقل .
لعلمي داخل املدرسة مثاله : املتابعة اليومية للدروس تؤثر بشكل كبري على   التحصيل ا

املتابعة اليومية للدروس ،و املتغري التابع هو التحصيل العلمي فهو يتأثر  ،فاملتغري املستقل هنا هو
 باملتغري املستقل و هو متابعة الدروس.

 تتخذ صياغة الفرضية شكلني أساسيني :الفروض : ياغةص-5
 وجود ياغتها تكون بشكل يثبت:و تعرف أيضا بالفرضيات املباشرة ،وص ثباتأوال :صيغة اإل

 عالقة )إجيابا أو سلبا ( بني متغريين أو أكثر .
 .غير موجهةأو  موجهةو حيتمل أن تكون الفرضيات هنا إما 

عندما يتوقع أن هناك عالقة مباشرة بني متغريات الدراسة؛ الفرض الموجه يستخدم الباحث و 
 وق ذات اجتاه واحد حمدد...سلبية،أو أن تكون هناك فر  سواء أكانت إجيابية، أو
 :كلما حصل املوظف على ترقية زاد طموحه الوظيفي . مثال على ذلك
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 كلما زادت الرقابة املباشرة قلت معنويات املوظفني
و يستخدم الباحث الفرض غري املوجه عندما يريد أن يعرب عن وجود عالقة بني املتغريات، 

لتلك العالقة بني  امعين اأو ال ميكنه حتديد اجتاهلكنه ال يعرف بالتحديد اجتاه تلك العالقة، 
 .1معرفة اجتاه العالقة ياملتغريات، أو أنه ينف

 : توجد عالقة بني طبيعة العمل واالنتظام يف الداوم .  مثال ذلك
يقدم الباحث : و تعرف بالفرضيات الصفرية ،و يف هذا النوع من الصياغة  ثانيا :صيغة النفي

 .جد هناك أي عالقات أو فروق بني متغريات الفرضفرضه على أنه ال يو 
 : مثال ذلك

 التحصيل الدراسي للطالب و االنتظام يف الدراسة .بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  8،0بق ،صإبراهيم خضر ،مرجع سا-1
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 تقرير البحث العلمي:  الثانية عشرالمحاضرة 
عرفيا يقوم على ال جنانب الصواب إذا قلنا بأن البحث العلمي إىل جانب كونه تراكما م

معطيات علمية بأسس منهيية ،فإنه يف ذات الوقت عمل إبداعي تتفاعل فيه املعطيات املنهيية مع 
اجلوانب الشكلية ،فالباحث يف هذه العملية أشبه باملهندس من حيث أنه مطالب بإبراز الشكل 

 هذه اجلوانب يف اآليت و تربز ،الكامل للبحث و كيف ميكن أن يكون عليه يف صورته النهائية البنائي
هو "سيل مكتوب ملا قام به الباحث من استقصاء للمشكلة و لعمليات  :التقريرأوال:تعريف 

عناصر اخلطة بدرجة من التفصيل و بلغة الفعل  ليها .و يضم التقريرإالبحث و النتائج اليت توصل 
 . 1املاضي لكون البث قد مت اجنازه

 تكمن أمهية التقرير يف اجلوانب اآلتية::همية تقرير البحث العلميأثانيا:
 يعترب سيال وثائقيا للدراسات السابقة يف نفس املوضوع.-
 حباث و الدراسات املستقبلية يف نفس املوضوع .يكون مبثابة مرجع رئيس لأل-
 سلوبه العلمي.أمكانياته العلمية و إيقدم صورة واضحة عن قدرات الباحث و -
 مانته العلمية .أث و درجة صدقه و يقدم صورة واضحة عن الباح-
ىل إاجة ليه كلما دعت احلإيكون مبثابة سيل حافظ لنتائج الدراسة حبيث ميكن الرجوع -

 . 2ذلك
تضمن تقرير البحث العلمي جمموعة املعطيات  ومكونات تقرير البحث العلمي:عناصر ثالثا:

 اآلتية :
 أوال:الصفحات التمهيدية :

الرصني  دراسة العلمية بأن حيمل العنوان الطابع العلمي ،اهلادئال تقتضي:عنوان البحث -0
املثرية ،اليت هي أنسب و ألصق باإلعالنات التيارية ،منها إىل األعمال الدعائية بعيدا عن العبارات 

 . 3العلمية ،كما يستبعد الباحث العناوين املسيعة املتكلفة اليت ال تتناسب و أسلوب العصر

                                                           
 . 293ص مرجع سابق،،مصطفى عليان و آخرونرحبي  -1
 . 291-290صاملرجع نفسه، -2
 . 33،صمرجع سابق، نسانيةالعسكري، منهيية البحث العلمي يف العلوم اإل عبود عبد اهلل -3
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التأكيد على االهتمام بصياغة العنوان بشكل يستوعب امليزات اليت جيب أن و من  املفيد هنا 
أي أن يفصح عن حمتوى املوضوع بصورة  الداللة ، الوضوح ،  االختصاريكون عليها و هي : 

 متكن القارئ من إدراك مضمون البحث ألول وهلة .
و مطلوب جيب  عنوان البحث على صفحة الغالف أمر مهم العنوان على صفحة الغالف :*

أن يعطيه الباحث ما يستحقه من االهتمام و عادة ما تكون طريقة كتابة العنوان مع ما يرافقه من 
ننبه هنا أننا نقدم المواصفات للعنوان على صفحة معطيات تكميلية مهمة بالشكل اآليت ) 

القادر للعلوم الغالف والمعلومات المكملة بناء على ما هو متعارف عليه في جامعة األمير عبد 
 ( :اإلسالمية بدولة الجزائر 

 الوزارة(-يف أعلى الصفحة و يف وسطها يتم اإلشارة إىل الدولة اليت أجنز فيها البحث )الدولة -
اإلشارة يف اجلهة اليمىن إىل اجلامعة  و يف اجلهة املقابلة منها )اجلهة اليسرى( يتم كتابة الكلية -

 و القسم و التخصص . 
ة العنوان و خبط واضح و مميز وسط الصفحة يف سطر واحد ،أو يف عدة سطور يتم كتاب -

 قصرية على شكل هرم مقلوب يف حالة كونه طويال .
 يف أسفل العنوان مباشرة يشار إىل اهلدف من البحث .-
اإلشارة يف األسفل و يف اجلهة اليمىن السم صاحب البحث يقابلها على اجلهة اليسرى منه -

 لى البحث .اسم املشرف ع
 اإلشارة إىل أعضاء املناقشة .-
 كتابة السنة اجلامعية اليت قدم فيها البحث يف أسفل الصفحة و يف وسطها .-

 و هذا منوذج لصفحة العنوان و معطياته :
 
 

 ا



86 

 

 
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 كلية أصول الدين والشريعة                                                                                                      جامعة األمري عبد القادر    
 واحلضارة اإلسالمية       للعلوم اإلسالمية                                                                                                             

 قسم: الدعوة واإلعالم و االتصالقسنطينة                                                                                                                           
 ختصص:الدعوة و اإلعالم                                                                                                                                       

 
 

 

 القيم الثقافية في الدراما المقدمة في قناة إقرأ

 وأثرها على الشباب الجامعي

دراسة تحليلية وميدانية-  
 

 
 الدعوة و اإلعالمرسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف 

 
 

 إشراف:                                                                                                   لبة:                           إعداد الطا     
 أ.د. نصير بوعلي                                                                                        زكية منزل غرابة                                  

 أعضاء املناقشة
 الصفة الجامعة الرتبة أسماء أعضاء اللجنة

 رئيسا ..……………………… ……………………… .……………
 و مشرفا مقررا جامعة األمير عبد القادر أستاذ التعليم العالي أ.د. نصير بوعلي 

 عضوا ……………………… ……………………… ………………………

 
 م2383-2336لسنة اجلامعية: ا

 

 
: صفحة اإلهداء و إن كانت ليست من ضروريات البحث إال أهنا تضيف جانبا اإلهداء  -6

 مجاليا  للبحث و عادة ما يوجه اإلهداء لألشخاص القريبني من الباحث .
: يوجه الباحث ضمن صفحة الشكر امتنانه لكل من كانت له مسامهة فعلية يف الشكر-3

يف احلصول على املصادر و املراجع اخلاصة بالبحث و على رأسهم توجيه الباحث و مساعدته 
 املشرف. 

 

املقدمة هي آخر ما يكتب من أجزاء البحث )أي التحرير النهائي(، إال أن ثانيا: المقدمة :
موضعها املناسب هو بدايته فهي أول ما يتصفحه القارئ ،و عادة ما تعطي املقدمة صورة شاملة 
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يتها فإن الباحث مطالب ببنائها بشكل منهيي ودقيق. و يشار هنا أن ملعطيات البحث،و ألمه
 املقدمة ترقم باحلروف األجبدية ،و تتضمن املعطيات اآلتية:  

إن هذا العنصر هو املكان املناسب للتصريح باألبعاد اليت ستتناوهلا مشكلة البحث :-0
 . 1ان الرئيس للبحثالدراسة ،و باألحرى املراد  استبعادها مما ال يشعر به العنو 

فاملشكلة إذن ستحدد مسار البحث ابتداء مما ال يرتك جماال للنقد و املناقشة ،و بالتايل جيب 
على الباحث أن يقوم بصياغتها بشكل يعطي للقارئ انطباعا بأن هناك حالة أو موقفا ووضعا غري 

 بة له .مرغوب فيه أثار فضول الباحث و رغبته امللحة يف إجياد احللول املناس
:و هي عبارة يقوم فيها الباحث بتقدمي تصور مبدئي كاقرتاح حلل املشكلة أو الفرض -6

تفسري للظاهرة ،و بالتايل جيب أن حيرص الباحث على أن تكون الفروض املقرتحة قابلة لالختبار فيما 
 ضيات .بعد و أن تربز العالقة بني املتغريات املطلوبة .كما يلتزم بالصياغة املطلوبة للفر 

على أننا ننبه بأن وضع الفروض يف كل األحوال ليس ملزما للباحث ألنه يستطيع أن يستبدل 
 الفروض بالتساؤالت دون احلاجة إىل صياغة الفروض.

:جيب على الباحث أن حيدد جمموعة األسباب اليت دفعته للقيام  أسباب اختيار الموضوع-3
 ستحق أن تكون منطلقا لدراسة املشكلة البحثية .هبذه الدراسة ،مع ضرورة أن تكون مقنعة و ت

و عادة ما تكون أسباب اختيار البحث أسبابا ذاتية مثل الرغبة يف تناول هذه املوضوعات و 
 موضوعية مثل قلة الدراسات اليت تناولت البحث .....

وهو مطلب منهيي مهم جدا يف خطة البحث ،إذ يتوجب على أهداف البحث :-4
مجلة األهداف اليت يتوخى الوصول إليها "فاألهداف يف خطة البحث هي النهايات أو الباحث  إبراز 

، وختتلف األهداف حسب نوع 2"األغراض اليت يسعى الباحث إىل حتقيقها عند االنتهاء من حبثه
 .املشكلة املطروحة

                                                           
م 2331، 6عربية السعودية ،طصياغة جديدة،مكتبة الرشد ،الرياض ،اململكة العبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،البحث العلمي -1

 . 92،ص
 .93م، ص ،233،  8حممد وليد البطش ،فريد كامل أوزينة ،مناهج البحث العلمي ،دار املسرية األردن ط-2
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جيب على الباحث أن يستحضر كافة املعطيات العلمية اليت جتعل البحث همية البحث :أ-5
دير باالهتمام و ذلك بإبراز القيمة العلمية و العملية له و من إمكانية االستفادة من النتائج ج

 املتوصل إليها و تعميمها على الظواهر املشاهبة .
و تنعكس أمهية البحث عادة جبانبني أساسني مها:ماهي أمهية موضوع البحث مقارنة 

 ائح اجملتمع و فصائله املختلفة؟ .باملوضوعات األخرى؟و ملن تكون تلك األمهية من شر 
:يتوجب على الباحث أن يضمن هذا العنصر التعريفات اليت يتبناها يف تحديد المفاهيم -9

 حبثه ملختلف  املصطلحات اليت تضمنتها مشكلة البحث . 
يستعرض الباحث  ضمن هذه العنصر مجلة الدراسات و البحوث الدراسات السابقة :-،

 باحثون آخرون مما له عالقة باملوضوع حمل البحث . العلمية اليت أجنزها
 و تتيلى هذه اخلطوة يف إبراز أمرين:

 تفادي التكرار يف البحوث -
 . 1ارهيإجياد األسباب املقنعة لدراسة املوضوع الذي مت اخت-
 ميكن تقسيم احلدود إىل::حدود البحث-8

 .لذي سيشمله البحثمتثل النطاق اجلغرايف االحدود الجغرافية )المكانية(:  -أ
: متثـل الفـرتة الزمنيـة الــيت يغطيهـا البحـث أي السـنوات أو الشـهور أو غريهــا الحـدود الزمنيـة -ب

 من الوحدات الزمنية اليت يشملها البحث 
،و يف إذا كانـت الدراسـة ميدانيـة : متثـل األشـخاص الـذين يشـملهم البحـثالحدود البشـرية -ج

 .حدود املوضوع املراد دراسته  غريها نسميها احلدود املوضوعية أي
:يتوجب على الباحث أن  حيدد يف املقدمة نوع املنهج  تحديد منهج البحث و أدواته-9 

الذي مت اعتماده و يشري إليه صراحة كأن يقول اعتمدت على املنهج الوصفي مثال أو املنهج التارخيي 
 ...و هكذا بناء على معطيات املشكلة البحثية املدروسة .

تطلب من الباحث أيضا اإلشارة إىل األساليب و األدوات البحثية املستخدمة)سواء كانت و ي
مكتبية أو ميدانية ( و شرحها شرحا مفصال كتوضيح و شرح اإلجراءات املنهيية مثل جمتمع البحث 
                                                           

 .   98، ص عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،مرجع سابق-1
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 و عينته ومعطيات استمارة االستبيان اليت مت استخدامها و حتديد األساليب اإلحصائية املطلوبة يف
 حتليل النتائج إذا كانت الدراسة ميدانية على سبيل املثال . 

هناك من يضيف إىل املقدمة الصعوبات اليت قد تعرتض الباحث أثناء إجنازه  مالحظة :
 البحث. 

وهي مرحلة مهمة تقوم على أساس التسلسل املنطقي ملا يتضمنه  ثالثا:جسم البحث :
 يم البحث إىل حماور كربى ضمن إحدى طريقتني: البحث، وعادة ما ترتبط هذه العملية بتقس

:و يف هذه احلالة يليأ الباحث إىل تقسيم حبثه ضمن أبواب و يتفرع عن كل  طريقة األبواب*
باب جمموعة من الفصول مث تتفرع الفصول إىل جمموعة مباحث و املباحث إىل مطالب و املطالب 

 ية .  إىل عناصر يشار إليها باألرقام أو احلروف اهليائ
: وهي احلالة اليت يقوم فيها الباحث بتقسيم البحث إىل فصول بدل األبواب  طريقة الفصول*

 و تقسم الفصول بعدها إىل مباحث و املباحث إىل مطالب و هكذا .... 
على أننا جيب التنبيه أن تقيد الباحث هبذا التقسيم غري ملزم له، فذلك إمنا يرتبط مبعطيات 

لمية اليت قد تستدعي االقتصار على تقسيم احملتوى انطالقا من الفصول بدل البحث و مادته الع
األبواب أو املباحث بدل الفصول و هكذا...،فاملهم يف كل ذلك هو أن تكون أقسامه واضحة 
منطقية التسلسل يستدعي بعضها بعضا ،و هذا شرح  ملا ميكن أن يكون عليه مضمون خطة 

 البحث. 
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ــالباب األول ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
ــ            ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  الفصل األول :ــــــــــــــــــــــــــ

ــاملبحث األول : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــ  ــــــــــــــ
ــ                         ــــــــــــــ  املطلب األول : ــــــــــــــــــــ
ــ                         ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ  املطلب الثاين : ــــــ

ــــــ                 ـــــــــــــ ــــــــــــ املبحث الثاين :  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
ــ                         ــــــــــــ  املطلب األول : ــــــــــــــــــــ
ــ                         ــــــــــ ـــ ـــــــــــــ  املطلب الثاين : ــــــ
ــ                         ـــــــــــــ ـــ  املطلب الثالث : ـــــــــــــ

ــ                ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  املبحث الثالث : ــــــ
ــ                        ــــــــ ـــــــــــــ  املطلب األول :ـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ                         املطلب الثاين : ــــــــــــــ

ــ                        ـــــــــــــــــــــ  املطلب الثالث : ــــــــ
ــ            ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  الفصل الثاين :ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ                 ـــــــــــــ ـــــــــــــ  املبحث األول : ـــــــــــــــــــــــ
ــــ                       ـــــــــــ ـــــــــــــ  املطلب األول :ــــــــــ
ـــ                       ــــــــــــــــــــــ  املطلب الثاين : ـــــــــ
ــــــ                       ــــــــــــــــــــــ  املطلب الثالث : ـــ

 املبحث الثاين :              
 املطلب األول :
 املطلب الثاين 

 املطلب الثالث 
ــ           ــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  الباب الثاين :ــــــــــــــــ
ــ          ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  الفصل األول :ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ                ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  املبحث األول :ـــــــــــــ
 املطلب األول 

 ملطلب الثاين:
 املطلب الثالث

 املبحث الثاين :  
 املطلب األول 
 املطلب الثاين

 املطلب الثالث
 الفصل الثاين :      

 املبحث األول :
 ملطلب األول :ا                      

 املطلب الثاين 
 املبحث الثاين :

 املطلب األول :
 املطلب الثاين:

 املطلب الثالث:
 وهكذا ........................
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البحث العلمي النتائج اليت أفرزها البحث من  تقريريتضمن هذا اجلزء من رابعا:الخاتمة :
عملية تلخيص ملا تضمنه البحث من  دراسته للمشكلة البحثية.وكثريا ما يعتقد أن اخلامتة هي

معلومات علمية ،و الصواب أهنا املكان اخلاص بعرض اإلجابات عن التساؤل الرئيس للمشكلة و 
 تساؤالهتا الفرعية و فرضياهتا املقرتحة .

و يالحظ يف كثري من الدراسات أن الباحث يشري يف اخلامتة إىل بعض اجلوانب اليت حتتاج إىل 
يتمكن من التفصيل أو التعمق فيها بشكل يعطي الفرصة لباحثني آخرين من  مزيد حبث مما مل

املهتمني باملوضوع للتطرق ملثل هذه النواحي يف أحباث مستقلة و هو ما يعرف بالتوصيات. وجيد 
الباحث نفسه هنا يف وضع مناسب ليدعو غريه إلجراء دراسات معمقة يف هذه اجلوانب اليت تتطلب 

 .مزيدا من التقصي 
:حتتاج بعض البحوث إىل عدد من املعلومات و الوثائق  املهمة مثل خامسا:المالحق

االستمارات أو الوثائق و الصور  و املراسالت و النصوص و غريها ، مما ال ميكن تضمينها يف صلب 
البحث ،بيد أن وجودها ضروري لزيادة التوضيح يف بعض العناصر ،و يف هذه احلالة ميكن أن 

حتت مسمى  قد يقع بعد الخاتمة مباشرة أو في نهاية البحثملحق خاص هبا  يضمنها يف
  .املالحق

رقيم املالحق وتسميتها حبيث يسهل على القارئ الربط بينها وبني و جيب التنبيه أنه جيب ت
 املعلومات الواردة بشأهنا يف املنت. 

،و هي  1وردت يف البحثو هي الكشافات اليت تنتظم فيها املعلومات اليت :سادسا :الفهارس
 على نوعني :

:و هي تلك اليت تتغري حسب طبيعة البحث مثل فهرس اآليات القرآنية  الفهارس المتغيرة-0
و األحاديث النبوية والشعر و األعالم و أمساء القبائل و البلدان و العقائد و املصطلحات ...اخل 

منها ألمهيته العلمية مطلقا ،أو ألمهيته بالنسبة ،فهذه "وأمثاهلا قد يغيب بعضها أو كلها ،و إمنا يثبت 
 .2للموضوع املدروس"

                                                           
 .  ،82م ،ص،866، 8ضاء ،املغرب ،طفريد األنصاري ،أجبديات البحث يف العلوم الشرعية ،منشورات الفرقان،الدار البي-1
 .نفس املرجع و الصفحة-2
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و هي تلك الفهارس اليت ال ميكن بأي حال االستغناء عنها ،فهي تثبت الفهارس الثابتة :-6
 يف كل حبث علمي و تتمثل يف :

 : يتضمن هذا العنصر قائمة مبختلف املصادر و املراجع اليت متفهرس المصادر و المراجع-0
استخدامها يف البحث،وننبه هنا أنه "ال جيوز وضع غريها إذ أن ذلك يعد إيهام و تضليل و عدم 

، اجلرائد و اجملالت ،الرسائل اجلامعية ،املخطوطات، .و نقصد باملصادر و املراجع هنا الكتب1أمانة "
–و مالحق البحث  و عادة ما يكون املكان املخصص هلا بعد اخلامتة املقابالت،مواقع االنرتنت....،

 .-إن وجدت
 و تربز أمهية اإلشارة إىل خمتلف املصادر و املراجع إىل اجلوانب اآلتية :

 التسهيل على القارئ الرجوع إىل املصادر و املراجع اليت انتفع منها الباحث .-
تعطي القارئ أو املقيم للبحث انطباعا عن مدى معرفة الباحث و تغطيته مبا كتب حول -
 . 2،و مدى حداثة تلك املراجع املستخدمةاملوضوع 

و خيتلف املهتمون بالبحث العلمي يف كيفية تصنيف املصادر و املراجع يف القائمة املخصصة 
تاريخ –الدعوة  –احلديث  –هلا ،فمنهم من يرى تصنيفها حسب املوضوعات مثال )علوم قرآن 

مواقع –الرسائل اجلامعية  –الت اجمل –...(،و منهم من يرى تصنيفها حسب  أنواعها إىل )كتب 
إلكرتونية( ،أو تصنيفها حسب املؤلفني بدأ )باللقب مث االسم( عن طريق الرتتيب األجبدي هلم سواء  
كان املؤلف شخصية حقيقية أو معنوية ،أو تصنيفها حسب لغة املصادر و املراجع املستعملة إىل 

بشكل يعطي فسحة أمام الباحث خليارات عدة  مراجع باللغة األجنبية (  –)مراجع باللغة العربية 
 ينتقى ما يراه مناسبا يف هذا اجلانب.

و هو الفهرس التفصيلي الذي جيب أن تنتظم فيه مجيع عناصر فهرس المحتويات :-6
البحث بدأ باملقدمة مرورا جبسم البحث من األبواب أو الفصول و املباحث ...و اخلامتة و املالحق 

 لفهارس .إن وجدت و ختاما با
 

                                                           
 .891طرق البحث العلمي:أسس و تطبيقات، مرجع سابق ،صالسماك ، حممد أزهر سعيد  -1
 .890عواطي،مرجع سابق ، صبو بكر  -2
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 عشر: طرق و أساليب تحقيق المخطوطات لثةالمحاضرة الثا
 التعريف: أوال:

مر احكمه و صححه.و حقق ،القول حق األأمر:صح و ثبت ووجب .و يقال حق األلغة :*
  .1حققته :كنت على يقني منه "أمر و ي صح .و حققت األأ:صدقه و يف اللسان حتقق عنده اخلرب 

نه مل خيل زمن من إلة بدليلها ،و اجلاحظ   مسى العامل "حمقا" فقال :"أإثبات املساصطالحا: *
وا كتب من تقدمهم و دارسوا أقر  ون وقال و فيه علماء حمقإزمان فيما مضى من القرون الذاهبة األ
 .2هلها"أ

و عرفها غازي عناية:"كل كتاب قدمي كتبه مؤلفه خبط يده أو خبط أيدي تالميذه أومن بعدهم 
 .3قبل االنتشار الفعلي ألدوات الطباعة احلديثة و كان ذلك

:ينبغي على الباحث أثناء اختيار  ثانيا: االعتبارات الواجب توافرها في اختيار المخطوط
املخطوط املراد حتقيقه أن يراعي جمموعة من االعتبارات و الشروط اليت جيب أن تكون حمققة يف 

 املخطوط ومنها :
 علمية يستحق أن يكون موضعا للتحقيق .أن يكون املخطوط ذا قيمة -
يكون املخطوط املختار للتحقيق قد سبق حتقيقه حتقيقا علميا من قبل باحث آخر ،و اال  الأ-

 عد ذلك مضيعة لليهد و الوقت .
 قواعد تحقيق المخطوط :ثانيا:

و حتديد و تقوم على جتميع نسخ املخطوط و املقارنة بينها المرحلة األولى: المرحلة النظرية  
 .منازل النسخ

                                                           
 .  333،ص88ابن منظور،مصدر سابق ، ج -1
 . 223سابق،ص ،منهيية البحث يف العلوم اإلنسانية،مرجععبود العسكري  -2
 . ،22ص م،8611دار البعث،قسنطينة،اجلزائر،دط ،غازي عناية، مناهج البحث العلمي عند علماء اإلسالم،  -3
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للوصول إىل معرفة النسخ املتباينة للكتاب الواحد حري باحملقق الرجوع إىل فهارس املكتبات و 
 .األعمال البيبليوغرافيا اليت حتصي الرتاث املخطوط

و ميكن له يف هذا املقام أن يستعني بالكتب و الفهارس اليت اهتمت بتصنيف املخطوطات 
عريب للمستشرق بروكمان ،تاريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني  ،كما له أن يرجع دب المثل : تاريخ األ

سالمية مثل : فهارس خمطوطات دار الكتب املصرية ،و إىل الفهارس اليت صدرت يف بعض الدول اإل
 فهارس دار الكتب الظاهرية يف دمشق و غريها كثري .

من أنه مل يتم حتقيقها ،أو أن أحدا شرع  كدأو إذا وقع اختياره على خمطوطة ما ،ينبغي عليه الت
 . 1يف حتقيقها ،فإن مل يسبقه أحد إىل حتقيقها شرع يف نسخها

 : المرحلة الثانية :و هي مرحلة التأكد من عنوان المخطوط و اسم مؤلفه
: و تعترب مرحلة يف غاية األمهية خاصة يف حالة  بالنسبة لمرحلة التأكد من عنوان المخطوط

خري للتلف بعوامل الرطوبة أو متزق الصفحة األوىل ط من العنوان بسبب تعرض هذا األخلو املخطو 
حمتوى املخطوط موضع التحقيق ، يف هذه  نمنه ،أو احتواء املخطوط على عنوان زائف ال يعرب ع

 :  2يتاحلالة فإن احملقق مطالب مبراعاة اآل
 ذ رمبا يعثر على امسه يف غضون سطوره .إقراءة الكتاب،-
 ىل فهارس الكتب و كتب الرتاجم و الطبقات.إالرجوع -
و إذا تعذرت عليه هذه اخلطوات كان ملزما بالرجوع إىل أهل اخلربة و االختصاص ممن هلم  

 دراسة بأصول و مبادئ حتقيق املخطوطات .
 

                                                           
 .818ص مرجع سابق،عواطي،بوبكر  -1
 .290،صم2333، 8،لبنان،ط بريوت، دار املعرفة،و حتقيق املخطوطات يوسف املرعشلي ، أصول كتابة البحث العلمي -2
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:فإن أجبديات التحقيق توجب على احملقق التأكد من اسم  أما بالنسبة لضبط اسم المؤلف
 ،إذ كثريا ما حيصل اشرتاك كثري من املؤلفني يف عنوانات الكتب بسبب أحد األسباب اآلتية:املؤلف 
 اشتباه اسم املؤلف و اسم أبيه باسم مؤلف آخر .-
 . 1اتفاق مؤلفني بالكنية أو اللقب أو الشهرة -
 التحريف الذي يعرتي أمساء املؤلفني املثبت يف الكتب فالنصري قد حيرف بالبصري .-

بذلك و نذكر هنا على  املصنفات اليت اختصتذه احلالة فبإمكان احملقق أن يرجع إىل يف ه
 سبيل املثال :

 الفهرست البن الندمي - 
 األعالم خلري الدين الزركلي-
 معيم األدباء لياقوت احلموي-

 خطوات التحقيق :ثالثا:
ق املخطوط و :تعترب مرحلة نسخ املخطوط من اخلطوات املهمة يف حتقي نسخ المخطوط-0

كرب عدد من أهي عادة ما تعتمد على"النسخة األم اليت كتبها املؤلف بقلمه،أو اليت احتوت على 
 .2"الشروط املذكورة يف نسخ املخطوط،و حيافظ احملقق على نصها كما هو دون إخالل به

إذا وجد من املخطوطة نسخ عديدة ،فتقابل النسخ األصلية ........"و مقابلة النسخ :-6
طريقة املقابلة أن خيتار أجود النسخ أوال ،فتقابل مع النسخة األم اليت اعتمدت يف النسخ ،و تثبت 

 و تفيده هذه العملية من اآليت:االختالفات يف احلواشي أيضا .
عند املقابلة سيتمكن احملقق من ضبط األلفاظ و األعالم اليت أشكلت عليه عند النسخ -

شكل أىل أنه ضبطها من النسخة الفالنية ،و إذا ما إو يشري يف احلاشية ،فيعيد كتابتها بقلم احلرب ،
 عليه بسبب اختالل يف األصل ،و ليس بسبب قصوره يف قراءهتا.

                                                           
 .299ص،مرجع سابق، ملرعشلييوسف ا -1
، م8661، 8مناهج البحث و حتقيق الرتاث ،مكتبة العلوم و احلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية،طالعمري،أكرم ضياء  -2

 . 800-803ص
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ستمكنه من ملء الفراغات اليت تركها عند النسخ بسبب انطماس بعض الكلمات أو -
و ينبغي يف هذه احلالة أن سقوط حرب عليها ،و غري ذلك من العوامل ، األسطر بفعل الرطوبة ،أو

 . 1يعني النسخة اليت مأل منها الفراغات
قد تكشف له وقوع اختالل يف النسخة األم إما بتحريف أو تصحيف أو سقط،أو تداخل -

و اضطراب أيف العبارات،أو تقدمي و تأخري ،أو قلب ألمساء الرواة بتقدمي اسم األب على اسم االبن ،
 .  2ل على آخر أو باب على آخريف ترتيب النسخة و تقدمي فص

بعد أن يقوم احملقق باملراحل السابقة ،من نسخ املخطوط  : إكمال ضبط النص و خدمته-3
و مقابلة نسخه ،ينتقل إىل مرحلة ال تقل أمهية عما قام به سابقا ،و هي مرحلة خدمة النص عن 

 طريق اآليت :  
ية القرآنية إىل سورهتا و رقمها يف : و ذلك عن طريق إحالة اآلتخريج اآليات القرآنية-

ال يعتمد أىل أنه على احملقق "إاحلواشي و ذلك بالرجوع إىل املصحف الشريف و هنا وجب التنبيه 
تقانه ،حيث ال ختلو بعض إعلى ضبط املؤلف للشواهد القرآنية يف خمطوطته مهما بلغت درجة 

و خطا الناسخ لذلك أسهو املؤلف  ما بسببإنية ،آيات القر املخطوطات من وجود تصحيف يف اآل
ن كان فيها خطا و يكون التصحيح يف إىل املصحف الشريف لتصحيحها إجيب على احملقق الرجوع 

 .3يف احلواشي " أىل اخلطإشارة ذات النص و ال حاجة لإل
:و يتم ذلك باإلشارة إىل مظان احلديث يف الكتب املعتمدة ،و  تخريج االحاديث النبوية-

وع إىل الصحيحني البخاري و مسلم ،فإن كان و البد فله أن يرجع إىل مسند اإلمام أمحد ذلك بالرج
 و املوطا و هكذا .

                                                           
 . 809العمري،مرجع سابق، صأكرم ضياء  -1
 .و الصفحةاملرجع نفس  -2
 .،81عواطي،مرجع سابق، بوبكر  -3
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يقصد هبا رد املقطع الشعري إىل أصحابه ،"فإذا ذكر املؤلف للمخطوطة  :تخريج الشعر-
جلأ احملقق  اسم الشاعر و كان له ديوان مطبوع أو جمموع ،فيكتفى بتخريج األبيات يف ديوانه ،و إال

 . 1إىل جماميع الشعر و دواوينه بالقدر الذي يكفل ضبط األبيات و شكلها "
)  و يتم ذلك بالعودة إىل املصادر اليت ختتص جبمع األمثال مثل كتاب :تخريج األمثال-

 .الفاخر ( أليب طالب املفضل بن سلمة و ) مجهرة األمثال ( أليب هالل العسكري
هنا غري مطالب بتعريف مجيع أمساء األعالم الواردة يف املخطوط  ققاحملالتعريف باألعالم: -

،و إمنا له أن يقتصر على األمساء املغمورة فقط ،و له يف ذلك أن يرجع إىل كتب الرتاجم  مثل كتاب 
 االعالم للزركلي ، هتذيب التهذيب البن حير ،الطبقات الكربى البن سعد ....

ماكن يقوم احملقق يف هذا العنصر بالتعريف باأل  :البلدانالتعريف باألماكن و المواضع و -
معاجم البلدان مثل معيم اليت يرى أهنا من املواضع املستغلقة على القارئ ،وله هنا أن يرجع إىل 

 البلدان لياقوت احلموي.
و عبارات غريبة ،فانه أذا وجد احملقق كلمات إينبغي شرح الكلمات الغريبة:  شرح الغريب-

ن العرب اىل معاجم اللغة مثل لسإليه توضيحها و شرحها يف احلواشي،و ذلك بالرجوع يتوجب ع
 ، تاج العروس ، املعيم الوسيط . ورظالبن من

،فهي تساعد على بيان املعىن لليمل وضع عالمات الرتقيم من أهم وظائف احملقق  الترقيم:-
 املختلفة.
همة يف حتقيق املخطوط ،و عليه فإن :تعد مرحلة عمل الفهارس من املراحل املالفهارس -

احملقق مطالب بعمل فهارس للمخطوط موضع التحقيق ، تكون مرتبة على حروف املعيم ،و عادة 
 ما حتتوي الفهارس على اآليت :

 فهرس اآليات القرآنية *
                                                           

 .810العمري،مرجع سابق، صكرم ضياء أ -1
 



98 

 

 فهرس األحاديث *
 فهرس األعالم *
 فهرس البلدان *
 فهرس الشعر*
ت الواجب االهتمام هبا يف التحقيق هو وضع مقدمة من املعطيا:  مقدمة النص المحقق-

 : 1للمخطوط ،و فيها يوضح احملقق عدة أمور و هي
 أسباب اختياره للمخطوط  .-
املضمون الذي يتناوله  -توثيق اسم الكتاب-مهية املخطوط )توثيق نسبة الكتاب ملؤلفأ-
 (.املخطوط
 الكتب..( قيمته العلمية بني)سلوب املؤلف فيه أمنهج تأليفه و -
 تقدمي ترمجة موسعة حلياة املؤلف من حيث سريته و العصر الذي عاش فيه-
يوضح احملقق منهيه يف حتقيق املخطوط من حيث) انتساخه لنص املخطوط من النسخة -

تقسيمه –شكل من كلمات املنت اليت يصعب قراءهتا أضبطه ملا –صل و مقابلته لسائر النسخ األ
تعليقاته على النص يف اهلوامش و كيفية خترجيه -و فصول و مباحث بوابأىل فقرات و إللنص 

 الفهارس الفنية اليت أعدها خلدمة النص ( .-شعار ...مثال و األحاديث و األلآليات و األ
 
 
 
 
 
 

                                                           
و ما  893ص ،مرجع سابق،العمريأكرم ضياء ،مرجع سابق، و 261-261ص مرجع سابق،،أنظر يف ذلك :يوسف املرعشلي -1

 .بعدها
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 المصادر و المراجع
 الكتب :-

اململكة صياغة جديدة، مكتبة الرشد ،الرياض ،عبد الوهاب ،البحث العلمي ،إبراهيم أبو سليمان -
 .م 2331،  6العربية السعودية ،ط

إبراهيم قنديليي،عامر ،البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية ،دار -
 العلمية،عمان،األردن،دط،دت. اليازوردي

 قنديليي ، السامرائي إميان ،البحث العلمي الكمي و النوعي، دار اليازوردي العلمية إبراهيم،عامر-
 م.2336للنشر و التوزيع ،عمان ، األردن ،دط،

 م.،233ابن خلدون، املقدمة، دار الفكر ،بريوت، دط ،-
 . 9ج، 2جم ،8691صادر،بريون،دط،  ابن منظور ،لسان العرب،دار-
أزهر سعيد السماك ،حممد ،طرق البحث العلمي :أسس و تطبيقات ،دار اليازوردي ،عمان  -

 م.2388، 8األردن ،ط
 8ط دار األمل للنشر و التوزيع،األردن، ،حممد ، قواعد البحث العلمي ، سعيد السماكأزهر  -
 . م8661،
حممد ،طرق البحث العلمي :أسس و تطبيقات ،دار اليازوردي ،عمان األردن ، أزهر سعيد السماك-

 .م2388، 8،ط
 2،لبنان ،ط إمساعيل صيين ،سعيد ،قواعد أساسية يف البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، بريوت -
 م .2383،
و آخرون ،أساليب البحث العلمي و اإلحصاء،دار إثراء للنشر و ،أمحد إمساعيل املعاين -

 م.2382، 8التوزيع،عمان،األردن،ط

األنصاري ،فريد ،أجبديات البحث يف العلوم الشرعية ،منشورات الفرقان،الدار البيضاء ،املغرب  -
 م.،866، 8،ط
د الرشيد ،أساسيات البحث العلمي،دار النشر العلمي ،جدة،اململكة عب، بن عبد العزيز حافظ-

 م .2382، 8العربية السعودية،ط
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 .م2330 ،8ط دون جهة النشر،الرياض،مبادئ البحث الرتبوي. ،مساعد ، اهلل النوح بن عبد -

 م.1100، 0،مناهج البحث اإلعالمي،دار الكتاب احلديث،القاهرة،ط،عبد العزيز  بركات-

عبد الكرمي ،دليل الطالب إلعداد و إخراج البحث العلمي ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ، بوحفص-
 .2339، ،اجلزائر، دط

عبد الناصر ، تقنيات و مناهج البحث يف العلوم السياسية و االجتماعية، ديوان ،جنديل  -
 .   2331املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط، 

ليب البحث العلمي:منظور تطبيقي،دار احلامد للنشر و التوزيع مجعة النيار ،فايز و آخرون، أسا-
 م.2331،عمان،األردن،

 م.2333حامد ،خالد ، منهج البحث العلمي، دار رحيانة للنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، -
خضر ،إبراهيم ، .إعداد البحوث و الرسائل اجلامعية ،إصدار كلية الرتبية ،جامعة األزهر ، القاهرة  -
 م  .2383،
 م.  2388داود ،عزيز،مناهج البحث العلمي و الرتبوي،دار أسامة ،عمان ،األردن،دط ، -
حممد ، أسالب البحث العلمي و مصادر الدراسات اإلسالمية ،مكتبة الرسالة  راكان الدغيمي ، -

 م.،2،866،عمان،األردن ط
 م.8663، التفكري العلمي،علم املعرفة،الكويت،دط،زكريا ،فؤاد  -

يان عمر ،حممد ،البحث العلمي مناهيه و تقنياته، دار الشروق، جدة، اململكة العربية السعودية ز  -
 م.8663، 0،ط
 ،مليلة عني الطباعة، اهلدى دار االجتماعية، العلوم منهيية ، حسا،بلقاسم،اجليالين،سالطنية-

 .م2330، اجلزائر
 ،األردن،عمان،مكتبة املنار  ،يأساليب البحث العلم ،فتحي  ،مكاوي ،أمحد ،سليمان عودة -
 .م،861،

شتوان،بلقاسم ،منهيية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية و اإلسالمية، مطبعة طالب ،اجلزائر -
 . 2383، 8،ط
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،مناهج البحث و حتقيق الرتاث ،مكتبة العلوم و احلكم، املدينة املنورة، اململكة ،أكرم  العمريضياء -
 م.8661، 8العربية السعودية،ط

عبد احلميد،حمسن ، املذهبية اإلسالمية و التغيري احلضاري ،مطابع الدوحة احلديثة ، قطر -
 م.8610،
 م.2330، 2عبد احلميد،حممد ،البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط-
 م.8662عبد احلميد ،حممد ، حبوث الصحافة ، عامل الكتب ، القاهرة ، دط، -
اجمليد إبراهيم ،مروان ، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية ،مؤسسة الوراق، عمان  عبد-
 .م2333،  8ردن ،طاأل

 عبد املنعم صابر ،حلمي ،منهيية البحث العلمي ،د.م،ن .

عبد اهلل عبد الكبري صاحل و آخرون ،معوقات تعليم مهارات التفكري يف مرحلة التعليم -
 م .2331ث و التطوير الرتبوي،اليمن ،األساسي،مركز البحو 

، دار النمري، دمشق، سوريا، نسانيةمنهيية البحث العلمي يف العلوم اإل عبد اهلل العسكري، عبود ،-
 م.2330دط، 

 2_عبد اهلل العسكري،عبود ،منهيية البحث العلمي يف العلوم القانونية،دار النمر ،دمشق،سورية ،ط
 م.2330،
جمدالوي، عمان ، مفهومه ،أدواته و أساليبه ، دار ون ، البحث العلمي: و آخر  نذوقا، عبيدات-

 األردن،دط،دت.
 .م 8666، 2خرون ،منهيية البحث العلمي ،دار وائل ،عمان ،األردن،طآحممد و ، عبيدات-

هاين ،مهارات التفكري و البحث العلمي ،إصدار ملتقى البحث العلمي ،دون مكان النشر، ،عرب -
 هـ.8033

يفج ،سامي و آخرون ،يف مناهج البحث العلمي و أساليبه ،مطبعة رفيدي ،عمان ،األردن عر  -
 م.،861، 2،ط
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 8جودت البحث العلمي  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن،ط،عزت عطوي،  -
 م.2336،
،دار البعث،قسنطينة،اجلزائر،دط غازي،مناهج البحث العلمي عند علماء اإلسالم،عناية -
 .م8611،

،دار املناهج للنشر و التوزيع،عمان رتبيةالبحث العلمي يف ال،حمسن،علي عطية-
 .م2336،األردن،دط،

مكتبة املنار  ،فتحي ،أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية، أمحد ، ملكاوي، عودة-
 .م،861،عمان ،األردن،للنشر والتوزيع

 م.2336، 8رأ، قسنطينة اجلزائر،طعواطي،أبو بكر ،منشورات مكتبة إق-
مدخل ملنهيية البحث االجتماعي ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،دط،   عياد ،أمحد ، -

 .م 2339
غرايبية ،فوزي و آخرون، أساليب البحث العلمي يف العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، دار وائل -

 م.2332 3للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن،ط
مصطفى ،مهارات البحث العلمي ،أكادميية الدراسات العاملية ،غزة ،فلسطني، دط ،عبيد  فؤاد-
 .م2333،

 .2ه ،ج8338، 3بادي، القاموس احمليط، ،املطبعة املريية،القاهرة، طأالفريوز -
حسني ، منهيية البحث العلمي :مدخل لبناء املهارات البحثية ، مؤسسة دار ، حممد جواد اجلبوري-

 .م2383، 8ردن ،طشر و التوزيع ،عمان ،األصفاء للن

 م.8661حممد حسني ،مسري ، حبوث اإلعالم : األسس واملبادئ ، عامل الكتب ، القاهرة ، دط ، -
 2عالم ،عامل الكتب،القاهرة،طحممد حسني ،مسري ،دراسات يف مناهج البحث العلمي :حبوث اإل -
 م. 8661، 
نهيية و عملية البحث العلمي ،دار وائل للنشر و التوزيع حممد عساف ،عبد املعطي ،التطورات امل -

 م.2338، 8،عمان ،األردن ،ط
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املكتب اجلامعي كيفية كتابة األحباث العلمية و القانونية و إعداد احملاضرات ،  حممد مسعد ،حميي ، -
 م.2331احلديث ،د.م.ن ،دط ،

رتبوية،دار النشر مناهج البحث يف العلوم النفسية و الحممود أبو عالم ،رجاء،-
 .م1،2339لليامعات،القاهرة،مصر،ط

 م.2331حممود اجلراح ،حممد ،أصول البحث العلمي، دار الراية، عمان ،األردن، دط ، -
،أدوات البحث العلمي و خطة إعداده، دار الكتاب ،عبد الباسط  خضر متويل-

 م.2380، 8احلديث،القاهرة،ط

 8و البحث االجتماعي، دار الكتاب احلديث،القاهرة،ط منهيية العلوم االجتماعية،معتوق،مجال-
 م.2382،

صالح، هادي ،فوزية ،طرائق البحث العلمي: تصميماهتا و إجراءاهتا ،دار الكتاب احلديث ،مراد -
 م.2332،القاهرة، دط 

 8،لبنان،ط ،بريوتدار املعرفة و حتقيق املخطوطات، صول كتابة البحث العلميأ،يوسف، املرعشلي-
 م.2333،

غنيم ،عثمان ،مناهج و أساليب البحث العلمي ،دار الصفاء،  مصطفى عليان ،رحبي ، حممد-
 م.2331، 2عمان ،األردن، ط

أساليب البحث العلمي، دار صفاء للنشر و التوزيع عمان ،االردن  ،و آخرونرحبي ،مصطفى عليان 
 .م2331، 8،ط

 .  8666شر و التوزيع األردن، دط، حسن ، مناهج البحوث الرتبوية، دار الكندي للن، منسي-
أساسيات البحوث اإلعالمية و االجتماعية ، دار الفير للنشر والتوزيع، منري حياب ،حممد ، -

 . م2332،  8القاهرة ، ط
 0كامل ، أساليب البحث العلمي ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،ط، حممد املغريب-
 .م2388،
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 . م ،233، 8،فريد كامل أوزينة،مناهج البحث العلمي ،دار املسرية األردن طحممد،وليد البطش -
 المحاضرات و الندوات :-

أمهية املنهيية و ضرورهتا يف الدراسات األكادميية ، حماضرات مقدمة لطلبة السنة األوىل  بن رقية ، -
 .م2331-،233بكلية احلقوق ،جامعة اجلزائر  السنة اجلامعية :

لة ،"العالقة البيداغوجية النموذجية بني األستاذ املشرف و الطالب الباحث" ، ضمن وسي، خزاري-
نوفمرب  86أعمال ندوة عالقة املشرف بالطالب الباحث ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم السالمية،

 م. 2331
 ،حسني "ديناميكية العالقة بني املشرف و الطالب كمطلب اسرتاتييي لضمان إجناز حبثلوشن-

علمي ناجح" ضمن أعمال ندوة عالقة املشرف بالطالب الباحث ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
 م. 2331نوفمرب  86السالمية،

 الدوريات:
االجتماعية ،إصدار جامعة و نبيل،"املقابلة يف البحث االجتماعي"، جملة العلوم اإلنسانية ،محيدشة -

 .م2382جوان 1سكيكدة ،اجلزائر،ع

جملة الواحات للبحوث و الدراسات،إصدار جامعة  ،"العينة"عائشة ،ى ،و جن ،عادل ، مرابطي-
 .م2336، 0ع،غرداية،اجلزائر ،غرداية

 المواقع االلكترونية:-
الدخول  ،تاريخhttp://www.tahasoft.comأمحد خضر،"املنهج املقارن " عن موقع: -
 م .2383/ 83/ 22:

 www. http://droit.hisforum.comجلفاوي ،شهارة،"املنهج التيرييب"،عن موقع، -
 م.23/83/2383تاريخ الدخول :

تاريخ  site.iugaza.edu.pماهر،"حماضرات يف البحث العلمي"،عن موقع: ،احلويل -
 م.2381/ 82/9الدخول:

http://www.tahasoft.com،تاريخ
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، تاريخ الدخول .tartimes.com.www:عماد الدين،"املنهج التارخيي "،عن موقع-
 م . 2383/ 23/83:

 ،تاريخ http://www.tratel3asheq.comمنهج البحث العلمي"،عن موقع :الصقر ،" -
 م. 2383/ 82/6الدخول :

حلميد ،أمحد مصطفى،"املفاهيم األساسية و فروض و تساؤالت الدراسة"،عن حممدي عبد ا-
 م.2383/ 82/83،تاريخ الدخول: http://hamdisocio.blogspot.comموقع:
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