طريقة إعداد البحث العلمي
تعريف البحث العلمي:
هو محاوله اكتشاف معرفة جديدة لم تكن متوفرة قبل إجراء البحث ويسرى ذلك علكك ككل
أنكوا البحكوث ايككا ككان مو كو البحككث أو مجالكه أو أهميتكه او نتاوجككه ج ويتطلك جككراء اى
بحث توافر حاله من حاالت عكدم الو كوف فكك موقكف مكا او نقكا المعرفكة عنكه يعنكك ذلك ان
وظيفة الباحث هك وظيفة استكشافية بما يشمله من دراسة وتحليل بهدف ا ي كاف أو التولكل
الك حقيقة جديدة والبد من توافر الجهد التحليلي للمعلومات التي يتم تجميعهكا تحليكل جكداول –
البتبككار فككرو البحككث باسككتبدام أسككالي وطككر بح يككة
إحلككاءات  -بيانككات -معلومككات
مو و فيها هذا با افة الك التولل الك نتاوج محددة من ذل التحليل .

تصنيف البحوث :
تلنف البحوث حس الهدف من التلنيفج وهنا بحوث تبلط بين مجال البحث وطريقة البحث
ويشمل علك :
 بحوث مكتبية  :تعتمد علك المادة العلمية المكتوبة سواء فك الكت ج الدوريات وهك تهتم
بحقاو أساسية وتحليالت تقوم علك البيانات التاريبية .
 بحوث العلوم الطبيعية  :تعتمد علك التجار العلمية والمكتبات
 البحـــــــوث اجتماعية  :تهتم بالجوان االجتماعية و ا نسانية والسلو األجتماعك .
 البحــــــــوث الفــنية  :هي بحوث تطبيقية تتكون من تطبيقات بحوث سابقة علك
أو ا المنشات المبتلفة .

تلنيف البحوث علك أساس هدف البحث :
 البحوث االستقراوية  :تعنك البحث عن الحقاو والمعلومات التك تساعد علك تكوين إطار
نظري معين .
 البحوث االستنباطية  :تعنك ابتبار النظرية فك التطبي ج وعادة ما تنتهي بمجموعة
من الفرو التي يمكن ابتبارها .

أقسام البحوث :
 بحوث أساسية  :هك بحــــوث أكاديمية تجرى من اجل إدرا المعرفة لذاتها دون
التفكير فك منافعها العاجلة ج هك تمهد لفهم أحسن لظاهــــرة مــا
قد ال يكون لها نفـــع وقت أجراوها ولكن مستقبال قد تلبح رورية
.
 بحوث تطبيقية  :تجرى للتولل الك حلول وتطبيقات نافعة لبدمة المجتمع وذل
بتطبي نتاوج البحوث األساسية لحل المشاكل العلمية .
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مستويات البحوث :
البحوث تتباين فك لعوبتها وتنقسم من حيث اللعوبات التي تواجه الباح ين الك مستويات
متدرجة فك اللعوبة الك :
 المستوى األول  :وهو ابسط البحوث وأسهلها إجراء
 المستوى ال انك  :تت من البحوث البالة بتقدير أسبا أف لية معامالت بحوث
المستوى
األول وك يرا ما تأبذ بيانات بحوث المستوى األول وال اني فك
تجربه
واحدة .
 المستوى ال الث  :تت من البحوث الملممة لتقدير األسبا الفسيولوجية أو الكيمياوية
"
تتميز تل البحوث بزيادة تكاليفها ".
 المستوى الرابع  :تت من بحوث أك ر لعوبة في األجراء ج تجرى من اجل فهم أعمـــ
للظواهر م ل التم يل ال ووي تتميز تل البحوث بزيادة تكاليفها ".

المشاكل التك تواجه الباحث أ ناء العمل

:

 مادة البحث  :عدم تجانس توزيع العنالر البارجة عن الدراسة .
 طر البحث  :علك الباحث ابتيار الطريقة المالومة
 العــــــينات  :الدراسة العلمية تجرى علك عينات من المجتمع ج فالعينة هك عـدة
أفراد مكونه للمجتمع ج أبذت منه لتم له ج ويتوقف لد العينة
علك طريقة ابتبار العينة المعينة _ حجم العينة كما يوجـــد
نوعان من العينات همكا العينكة ييكر االحتماليكة  -العينكة االحتماليكة
.

هنا بع

العوامل يج مراعاتها عند تلميم اى تجربه وتت من :

 .1الهدف  :يج ان يكون الهدف من التجربه وا حا ج دقيقاج محددا حتك
يتجن الباحث يا الوقت والمجهود والمال .
 .2المواد وطر البحث  :أن يراعك الباحث إمكانياته التي يمكن تدبيرها دون
مغاالة
حتك يتمكن من أن يقوم ببح ه ويستمر حتك نهايته .
 .3التمويـــــــــــل  :توفير األموال الالزمة لللرف علك البحث وكل مايتعل
بأجراء البحث.
 .4البرنامج الزمنك  :يج تحديد مده برنامج البحث قلير – طويل ويكون
مرنا
لمواجهة الظروف الطاروة .
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 .5فترة التجربة  :قد تمدد الفترة لسنوات ويعتمد هذا علك مدى وجود تدابل
وتفاعل
بين المعامالت والسنين فإذا لم يوجــــــد تباين فعلك بين
المعاملة
والسنه فان التجربة تسـتكمل فك عـام واحد ج وال يكون
هـــنا
رورة لتكرارها ألك ر من عام ج أما إذا كان تباين الفعل
موجودا
فان فترة التجربة تمتد لعدد من السنين .
 .6عدم تجانس التجربة  :يمكن التغل علك ذلـ عن طــري ابتيار تلميم
ســليم
للتجربة يراعك فيه العــــدد المناس من المكررات
والتوزيع
العشواوي للمعامالت وابتيار المساحة المناسبة
ومراعاه كل ما
من شأنه ان يعمل علك تقليل البطأ التجريبي .

تحديد موالفات البحث العلمك وهك :
يج ان تتكوافر فيكه المو كوعية والترتيك المنطقكي والتناسك والوحكدة واألمانكة العلميكة
والشــكل واللغة والقواعد وبناءا علك ما سب فيج ان يتلف البحث العلمي بما يلك :
 .1ان يكون عنوان البحث معبرا بدقة عما يتم مناقشته في البحث
 .2ان يكون هدف البحث محددا ووا حا بحيث يمكن تتبع الدراسة الك نهايتها .
 .3ان تكون النتاوج التك تولل اليها الباحث مرتبطة تماما بالدالول التكي قكدمت دون تحيكز
دون تر معلومات مهمة ودون أبذ نلف الحقاو وتر النلف األبر
 .4الترتي المنطقي في األبوا والفلول والفقرات والجمل
 .5ان يكون هنا تناس في حجم األبوا والفلول والمباحث بحيث اليكون هنا بابكا أكبكر
ك يرا من بابا ابر
 .6ان يكون البحث في مجموعة واحدة وليس مجكرد بح كين او أك كر فالبحكث العلمكك يتلكف
بالوحدة جيحكمه التلاعد الدرامي لألفكار ابتداء من افترا ات البحث حتك الولكول الكك
النتاوج
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 .7األمانة العلمية :عدم ذكر أفكار الغير دون االعتراف بح الشبا لكاح تلك األفككار ـ عكدم
ذكر أسلو الغير في متن البحث علك انه أسلو الباحث نفسه دون ا شارة لهذا الغير ..يعنكك
ذل سرقة علمية علنية .

 .8عدم استبدام ال ماور الشبلية للباحث م ل انا ـ نحكن ألن ذلك يجعكل البحكث وجهكة
نظر شبلية وليس مو كوعيا ـ المككان الوحيكد الملكرف فيكه باسكتبدام كمير الباحكث
هو مقدمة البحث ولفحة الشكر فقط
 .9عدم وجود أبطاء لغوية  ..في اللغة والقواعد والتراكي اللغوية .

مراحل إجراء البحث العلمي
 .1ابتيار مو و البحث :
هو المشكلة األولك التك تواجه الباحث واذا تغل علك هذه العقبة تذلل بكاقي اللكعا ج
قد يتم ابتيار المو و بناء علك ريبة الباحث الشبلية أو المشرف مع الطال أو بناء
علككك تنفيككذ بطككة بح يككة للجهككة البح يككة التككك يعمككل بهككا الباحككث أو لحككل مشكككلة كبيككرة علككك
المستوى القومي .

يج ان يراعك عند ابتيار المو و

األتك :

 ان يكون مو و البحث فكك مجـكـال االهتمكام العلمكي للباحكث ليسـكـاعد الباحكث علكك
التعم و االبتكار .
 ان يكون المو و جديد ج محدد ج وا ح ج متزامنا بفترة معينه .
 ان تتواءم طبيعة المو و مع ا مكانات المتاحة

المالية – المكان المناس

 اذا كككان المو ككو لرسككالة ماجسككتير يراعككك ان يكككون قككابال لدراسككة جديككدة أعــككـم
لبحث دكتوراه ج وان يكون مو و الدكتوراه أساسا لدراسات حرة يقوم بها الباحث
فيما بعد .
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 يو ع تحت نظر الباحث منذ البداية عدد ولو محدود من المراجع المرتبطة بمو كو
البحث وتكون اساسا لتفكير الباحث وتهديه لمراجع أبرى الستيفاء المو و .
 علك الباحث ان يكون بللة مستمرة باألستاذ المشرف لالستفادة من ببراته.

 .2ابتيار عنوان البحث
من القراءات التمهيدية والمناقشكات بكين الكزمالء والمشكرف ي كع الباحكث عنوانكا مناسكبا للبحكث
أبذا فك االعتبار أن يكون محددا لهدف البحث ج فال يبتار عناوين لمو وعات كبيرة براقة كم تتكوه
في دراستها ج ويج علك الباحث عنكد ابتيكار العنكوان مراعكاة الجانك المو كوعي للبحكث حيكث يكتم
ابتيار العنوان معبرا عن م مون البحث وكذل مراعكاة الجانك الشككلي يعنكك هكذا بلكو العنكوان مكن
األبطاء اللفظية جاللغوية والنحوية حيث أنها يير مقبولة بالة فك عنوان البحث .

 .3بطة البحث :
عند التفكير فك البطة التك سيسير عليها الباحث لتنفيذ بح ه سيت ح للباحث تفاليل مكا
سككيقوم بككه والحلككول المقترحككة لعككالو المشكككلة واللككعوبات المتوقعككة وا مكانيككات المطلككو
توافرها للولول الك النتاوج المرجوة .

عنالر بطة البحث :
 عنوان البحث
 اسبا ابتيار المو و  :لمحة تاريبية عن المو و وما سب دراسته فكك هكذا
المو و من قبل دراسات سابقة مع ذككر تلك المراجكع ومكا تولكل إليكه مكن
نتاوج .
 أهمية المو و وحجم المشككلة  :ذككر الهكدف مكن إجكراء البحكث سكواء أككان تطبيقكا
لعالو مشكلة أو أكاديميا براز حقاو مع التعبير باألرقكام الهامكة بالكة للمو كوعات
والمشاكل االقتلادية واالجتماعية .

 طريقككة البحككث  :علككك الباحككث تو ككيح الطككر والتجككار التككك سككتجرى لتحقي ك
الهدف وترتي بطوات العمل .
 المدة التك يتطلبه البحث  :يجك ان يو كح الباحكث المكدة ا جماليكة التكك يتطلبهكا
البحكث ليسككتكمل المككدة التككك سككيحتاجها كككل عنلككر مككن عنالككر البحككث لالسترشككاد
وااللتزام بما اتف عليه .
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 التكككاليف التككك يتطلبهككا البحككث  :ليسككهل و ككع ميزانيككة بالككة بالبحككث او األلتككزام
بالمنحة المقدمة فك حالة البحوث الممولة من جهات مبتلفة .
 بيانات ابرى  :تشمل اسم الباحث ج القسم العلمكك التكابع لكه ج اسكماء المشكرفين
علككك البحككث وألقككابهم العلميككة وجهككه عملهككم جاذا كككان هنككا جهككه ممولككة للبحككث
فيذكرها وكذل رقم المشرو .

طريقة إعداد ورقة البحث العلمي

الورقة األولى

ورقة الغالف
*
عنوان البحث
اسم الباحث
اسم الدكتور المشرف

*
*
*

اسم الجامعة

مقدمة البحث
يجككك ان تعـكككـبر المقدمكككة عكككن
مو ـككككككككـو البحككككككككث وأهدافككككككككة
والفرو التكي بنكك عليهكا البحكث
وطـريقة البحث تلبيا للبحث
– وبيانات بالدراسات السابقة .
ويج ان تكت المقدمة بطريقكة
جذابة ت ير اهتمام القارئ

تاريخ تقديم البحث
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عنالر البحث
 تحديد مشكلة البحث
ابتيار المشكلة:
تبدأ بإحساس الشبا بمشكلة معينة ظكاهرة تحتكاو الكك تفسكير او مو كو
وتنتهي بالولــول للهـــدف وبكين نقطكة البدايكة والنهايكة توجـكـد
يحيط به الغمو
بطـــوات وهكك تحديكد المشككلة والتكك يجك ان تتفك مكع اهتمامكات الباحكث نفسكه
وقدراته العلمية وببرته وان تكون جذابكه للمشكرف علكك الدراسكة – جمكع بيانكات –
فر الفرو –ابتبار لحة الفرو – الولول الك حل -و ع الحل محل التنفيذ
.ويج علك الباحث مراعاة األتي :
 المحافظة علك ريبته فك إجراء الدراسة بحيث تسيطر المشكلة التي يدرسها علك
تفكيكره حتككك فككك ييكر أوقككات العمككل الرسكمية واذا طككرأت فكككرة جديكدة علككك ذهنككه
يج عليه كتابتها فك الحال وبالتفليل
 ان يراعك الوقت الزمني المتاف لكه والكذي يككون داومكا محكدود فكإذا اسكتغر وقتكا
أطول ربما يقل من أهمية البحث ونتاوجه.
 ان يككدرس اللككعوبات االجتماعيككة والسياسككية واالقتلككادية التككك يمكككن ان تحككيط
بمشكله بح ه او التك تتعل بالنواحي الدينيكة او العقاوديكة ج التأككد مكن اسكتطاعتة
الحلول علك اذونكات بالكة مكن المسكوولين لكبع المشككالت التكك تحتكاو الكك
موافقات لجمع البيانات .

معيار ابتيار المشكلة:
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األهمية العلمية للمشكلة – ان تكون المشكلة قابلة للحل  -جدارة المشكلة للبحث وان يككون
مو ككوعها لككم يسككبقه اليككه احككد  -تككوفر وسككاول البحككث والمعلومككات وط كـر جمعهككا  -قــككـدرات
الباحككث العلميككة وببراتككه واتجاهاتككه والدافـككـع الككذاتي لككه -يمكككن ابـككـتيار المشكككلة بنككاء علككك
توليات رجال التبطيط وا دارة .
والبد األبــذ في االعتبار عند لياية المشكلة إال تكون ذات ميدان واسع جدا أو ذات ميدان
ي جدا ويككون لكيايتها علكك شككل سكألال ألن السكألال يوجكه البحكث والباحكث وقكارئ البحكث
أي ا.
تشمل المشكالت التك تلاغ علك شكل سألال علك متغيكرين او اك كر ج مكع مراعكاه اال تككون
ا جابة علك تل األسولة بنعم أو ال النه بذل ال يتطل بح ا .

الهدف من البحث
يقلد به مايراد التولكل إليكه ويالبكا مكا يككون التحقك مكن لكحة الفكرو التكي بنيكت حكول
المشكككلة والبككد مراعككاة الحككذر فككي لككياية الهككدف حيككث يككتم مقارنككة البطككة والبرنككامج والنتككاوج
بالهدف واعلم ان نجاف بح يتوقف علك تحقي الهدف بكافة أنواعها .

أنوا

األهداف

:

 أهداف علمية  :تعنك العلم للعلم فيها يحاول الباحث الولول الكك بنكاء نظريكة جديكدة او
تطوير
نظرية قاومة .
 اهداف عملية أو تطبيقية  :محـــاولة الولــول الك نتاوج تستبدم فك حــل مشكالت
البيـوة
محل الدراسة
 اهداف علمية تطبيقية  :هو الســاود لمعظم البحوث حيث ت م هدف العلم للعلم و
أهـــــداف
العلم للمجتمع .



فرو

البحث

الفرو تعنك مجموعة المبادئ األولية التك يسلم العقل بلكحتها والتكي ال يسكتطيع البرهنكة
عليهككا بطريقككة مباشككرة لشككدة عمومهككا  .كمككا تعنككك منافككذ الحلككول المقترحككة كنتيجككة لمالحظككات
الباحث وما حلل عليه من معلومات ببلوا تل المشكلة وعلك اساس هذه المالحظات يقكوم
الباحث بو ع نظرية فر ية ليتمكن من تفسير الوقاوع واقتراف الحلول المناسبة لها .
هنا شروط وجو الفر :
 ان يكون موجز ووا حا
 ان يكون بسيطا بمعنك االقتلاد فك فر المزاعم لتفسير الظاهرة.
 ان يكون شامال لكل حقاو وعنالر المشكلة
 ان يكون قابال لالبتبار والتحق من لحته باألدوات البح ية المتاحة وبالببرة
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 منهجية البحث
يقلكد بككه األسكلو المنهجككي الككذي يتبعكه الباحككث فككي دراسكته للمشكككلة ليتعككرف علكك كافككة جوانك
الحقيقة ويمكن القول ان العلم الذى يبحث فك هذه الطر هو علم مناهج البحث .
يعتقد الك يرين ان البحث عملية تلنيف وتبوي وجمع البيانات ج ويمكن القكول ان هنكا مجموعكة
كبيككرة مككن منككاهج البحككث تسككتبدم بككين البككاح ين والمألسسككات البح يككة المبتلفككة وبالككة بككين العلككوم
االجتماعية والعلوم الطبيعية .
فهنا ابتالف كبير بين كل من العلوم االجتماعية وا نسانية وككذا العلكوم الريا كية فكاألولك تحتكاو
الككك لغككة تباطك لتو ككيح مكا تشككمل عليككه مككن ملككطلحات ومفككاهيم ج امككا ال انيككة فتعتمككد علككك الرمككوز
والمعادالت الريا ية للتعبير عن الفرو والنظريات .

ويمكن تحديد مناهج البحث فك األتك :
 .1المنهج التاريبك.
 .2المنهج الولفك منهج المسح األجتماعك – منهج دراسة الحاله – الدراسات التبعية
 .3المنهج التجريبك
 .4منهج النظم .
 .5المنهج ا جراوي .

 .1المنهج التاريبك.
يعرف باألسلو الو اوقي وهو يهتم بفحا الو او والسجالت واآل ار ودراستها دراسة
شاملة وجيدة للتعرف علك المواقف واألحداث التك م ك عليها فترة من الزمن طويلة نسبيا أو
قليرة فهو يهتم بالما ي ويحلله وهذا اساس العالقة بين كال من المنهج التاريبي ومدى اعتماده
علك األساس العلمي المنطقي السليم ج وقد يتم األستفادة من الما ي من اجل التبطيط والتنبأل
بالمستقبل .

بطوات البحث التاريبك:






الفرو

تبدأ بتحديد المشكلة  :لياية المشكلة لياية وا حة ويير يام ة ممتدة عبر فتكرة
زمنية يمكن تتبعها ومالحظة تطورها
جمع البيانات  :هنا ملكادر ك يكرة لجمكع البيانكات السكجالت والو كاو – اآل كار –
اللحف والمجالت – شهود العيان – الدراسات السابقة
نقككد المككادة التاريبيككة  :يقلككد بهككا دراسككة وتحليككل واسككتبراو النتككاوج الماديككة وتنقسككم
المادة التاريبية من حيث نقدها الك نوعين هما النقد الظكاهرى يعتمكد علكك التأككد مكن
لحة األ ر التاريبك من حيكث الشككل والنقكد البكاطنك تحليكل المحتويكات مكن حيكث
الم مون واألهداف
وتنتهي بعكر النتكاوج وتقيكيم البحكث  :للكربط بكين مجموعكة العنالكر المبتلفكة للمكادة
وإقامة وحدة بين هذه العنالر مع بع ها البع .

فك البحث التاريبي :

الفككرو تتطل ك فككك البحككث التككاريبك مجهككودا كبيككرا مككن حيككث الدقككة والمو ككوعية ومككن هنككا
رورة توافر البيال الواسع والجرأه فك تحديد الفرو .

أهمية البحث التاريخ :
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 الدراسكككات التاريبيكككة تسكككاعد فكككك الكشكككف عكككن األلكككول الحقيقيكككة لمجموعكككة المبكككادئ
والقككوانين والنظريككات العلميككة وكككذل نشككأه هككذه النظريككات وإيجككاد عالقككات ربككط بككين
الما ي والحا ر والمستقبل
 تحككدد العالقككات المبتلفككة بككين المشكككلة وبككين كككل مككن البيوككة االقتلككادية واالجتماعيككة
وال قافية التك ساعدت علك بروزها وكذل الكشف عن المشكالت التك واجههكا األنسكان
فكك الفتكرة الما ككية وككذل عكن أسككالي التغلك عليهكا وكككذل العواوك التكك حالككت دون
ايجاد حلول لها .
تقيككيم المككنهج التككاريبك الككبع البككاح ين يألكككدوا ان الدراسككات التاريبيككة التككك يسككتبدمها المككنهج
التاريبك فك البحث ليسكت دراسكات علميكة لعكدم ب كوعها للتجريك ولعكدم القكدرة علكك كبط العوامكل
المأل رة او عزلها ج والبع اآلبر من الباح ين يرى رورة اب كا المكادة التاريبيكة للنقكد الكدابلك
والنقد الحارجك لتوفير قدر كبير من الدقة والمو وعية .

 .2المنهج الوصفي :
يقلد بها ولف واقع المشكالت والظواهر كما هك وتهدف الك تحديد اللورة التك يج ان
تكون عليها هذه الظواهر فك ظل معايير محددة وبالية مع تقديم باللة وتوليات واقتراحات لتعديل
الواقع للولول الك ما يج ان تكون عليه هذه الظواهر .
المككنهج الولككفك مككرتبط بدراسككة المشكككالت ا نسككانية وذلكك بفككا المككنهج التجريبككي فككك
المجاالت ا نسانية كما ان المنهج الولفك يعالج الظاهرة الفلكيكة والكيمياويكة والبيولوجيكة المبتلفكة
المنهج الولفك يلع دورا كبيرا فكك ولكف الظكاهرة وجمكع
وليست المجاالت ا نسانية فقط ج ل
البيانات والمعلومات وتنظيم البيانات والمعلومات والتعبير عنها تعبيرا كميا وكيفيا .

بطوات المنهج الولفك :
التحق من البيانات والمعلومات لتحديد المشكلة – دراسة ولياية المشكلة – و كع حلكول مبدويكة
للمشككلة-و كع مجموعككة محكددة مككن االفترا كات – تحديككد حجكم العينككة بعكد ابتبارهككا – يحكدد الباحككث
أدوات البحث للحلول علكك المعلومكات اسكتبيان ج مقابلكة ج مالحظكة  -تحليكل المعلومكات والتولكل
الك نتاوج وتفسير النتاوج واستبالا االستنتاجات منها .
مستويات المنهج الولفك :
تبتلف الدراسات الولكفية مكن حيكث التعمك فكك جمكع البيانكات والولكف السكهل للظكاهرة والبسكيط
لظاهرة الك تل العالقات بكين المعلومكات والكك دراسكة ا كر عامكل معكين علكك عامكل ابكر  .م كل عنكدما
يفكر الباحث فك اجراء دراسات متعمقة فك دراسة ا ر انفلال الوالدين علك اللفة الشبلكية لألطفكال
وا ر المستوى التعليمك للسكان علك اتجاهاتهم اللحية .

أنماط المنهج الوصفى :
 منهج المسح األجتماعك  :دراسات عملية لمجموعكة مكن الظكواهر موجكودة فكك جماعكة معينكه
فك مكان محدد
 منهج دراسة الحالة  :هك عملية تقييم شاملة لشبا معين او نظام اجتماعي محدد بذاته
 الدراسات التبعية او االرتباطية  :دراسة تكشكف عكن العالقكات بكين متغيكرين او اك كر لتحديكد
مدى األرتباط بين هكذه المتغيكرات بع كها الكبع ولكيايتها فكك لكورة م كل دراسكة االرتبكاط
بين شر القهوة وسير الطال فك فترة االمتحانات فاذا كانت كل زيادة فك شر القهوة يتبعة
سير فان درجة االرتبكاط بينهمكا عاليكة وموجبكة و اذا كانكت ككل زيكادة فكك شكر القهكوة يتبعكة
نقا فك السير فان درجة االرتباط بينهما عالية وسالبة .
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 .3المنهج التجريبي
مككنهج يعمككل علككك اسككتبدام التجربككة فككك تحقي ك وا بككات الفككرو وذل ك عككن طري ك التجري ك ج
فالمنهج التجريبي يبدأ بمجموعة من العالقات ذو المالحظات م تليها الفرو العلمية التكك تحككم هكذه
المالحظكات للتولككل الكك مجموعككة مككن القواعكد والقككوانين التكك تكشككف العالقككات القاومكة بككين الظككاهرة
والحقيقككة ج عنككدما يسككتبدم المككنهج التجريبككي فككإن كفاءتككه تتوقككف علككك عمليككه جمككع المعلومككات و
تلنيفها م القيام بالتجربة العلمية للتأكد من لحة الفرو .

بطوات المنهج التجريبك :
 و ع بطة وهيكل واطار شامل للظاهرة التك سيجرى عليها البحث وليايتها وتحديد مالمحها تحديد
وا ح ودقيقا .

 تحديد العوامل المأل رة علك الظاهرة ج الحلول علك المعلومات والبيانات وتقسيمها الك مجموعات
كل مجموعة تشمل عدد من المفردات المتجانسة واستبعاد المفردات المبتلفة التي ال تتف معهم.
قياس وتحديد نسبه عدد المفردات الك طبقة المجتمع الكلية .
 استبدام المتغير التجريبك م قياس أحد األشكال التجريبية العملية التك تتناس مع ذل الو ع .

اشكال المنهج التجريبك :
 اجراء تجربة علك مجموعة واحدة واجراء القياس قبل وبعد التجربه :
يتم اوال تحديد وقياس مفردات المجموعة وقياسها مرة أبرى بالنسبة للمتغير المعتمد
وذل بعد دبول المتغير التجريبي .
 اجراء تجربة علك مجموعتين والقياس بعد التجربه فقط :
تتم بابتيار مجموعتين عشواويتين من المجتمع ج م نبتار رأيا من المجموعتين ونقوم
بادبال المتغير التجريبك عليها المجموعة التجريبية اما المجموعة ال انية تسمك
المجموعة ال ابطة ويقاس الفر بين المجموعتين بالنسبه للمتغير المعتمد .
 اجراء تجربة علك مجموعتين والقياس قبل التجربه للمجموعة التجربية :
للتعرف علك نتاوج المجموعة ال ابطة والتجريبيكة ومقارنكه النتكاوج فكك ككل منهمكا والتكك ال
بالف عليها
 اجككراء تجربككة علككك مجمككوعتين ال ككابطة والتجريبيككة والقيككاس قبككل التجربككة وبعككدها لكككل مككن
المجموعتين  :التجريبية .

تقييم المنهج التجريبك :
 بإمكان الباحث بإجراء التجربة اك ر من مرة وهذا يعطية فرا للتأكد من لحة النتاوج ج يستطيع
الباحث السيطرة علك كافة العوامل المأل رة و بطها مما يعطك الفرا للعامل التجريبة للتأ ير
علك المتغيرات التابعة فالباحث يمكنه عزل احد العوامل او زيادتها او نقلها فيكون لديه
المتغيرات بع ها مع البع األبر.

 .4منهج النظـــــم
النظام هو مجموعة من العنالكر المتكاملكة والمتفاعلكة والتكك تقكوم جميعهكا بوظكاوف محكددة ولككل نظكام
سمات تميزة عن األنظمكة األبكرى ج عمكل النظكام مكا هكو إال عمكل تحكويلك بحكت فهكو يحكول المكدبالت الكك
مبرجات او يحول المواد األولية والموارد الك مبرجات منظمة حس معاينكة معينكه ج ان ككل نظكام بالتبعيكة
هو نظام مرف لنظام اكبر منه وهكذا .
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بطوات منهج تحليل النظم :
نشأ منهج النظم نتيجة لعالقة ا نسان مع البيوة وكذل إحساس ا نسان بترابط األشياء من حوله ج
ان منهج تحليل النظم يلع دورا بارزا فك التعرف علك المأل رات البيويكة ومكدى تفاعلهكا مكع الجانك
ا نساني .
 تحديد المشكلة وتعريفها  :ومعرفة عالقة النظام بالنسبة لألنظمة األبرى حيكث تعكدد منكاهج البحكث
تبدو المشكلة وا حة ومحددة .
 تحليل النظم  :هو تقرير عن األنظمة الفرعية للنظام وعالقته باألنظمة األبرى المحيطة به
 تحديد أهداف النظام  :أهداف النظام هك مبرجاته التك يرجو تحقيقها م تلنيفها وو ع أولويكات
بالة لها

 ا جراءات البديلة  :و ع مقترحات او تلورات عن البداول ويكون لدينا مجال واسكع لألبتيكار مكن
بين البداول وابتيار األك ر مالومة لظروفنا م و ع تلميم علك المدبالت .
 تنفيذ النظام  :لتعميم كفاءة وفاعلية النظام ورألية هل برزت مجموعة من المشاكل وهكل هنكا ا كار
ايجا بية ام سلبية لتطبي وتنفيكذ هكذا النظكام او ال ان عمليكة التعمكيم تبكدأ مكع بدايكة عمكل النظكام
وإ ناء عمليات التشغيل وبعد االنتهاء منها ويعتمد النظام علك وجود تغذية مراجعكة مسكتمرة يكتم
بموجبها تعديل مسار النظام .

عنالـــر النظــام:
 المدبالت  :مجموعة العنالر البيوية التك تشكمل علكك جميكع المتغيكرات المكأل رة

فكك النظكام مكوارد

البيوة







عمليات النظكام  :عمليكات التحويكل نقكل المكدبالت الكك مبرجكات ج عمليكات اللكيانه للحفكاظ علكك
استمرار النظام ج عمليات ال بط التك تألدى الك مراقبة النظام و بطة وهنا يسعك النظام لتحقيك هدفكه
من حيث ال بط والرقابة الن انحراف مسارة عن الهدف يعنك فشل النظام .
المبرجات  :اهم اهداف النظام م ل انتاو سيارة المبرجات نوعين المبرجات االرتدادية والمبرجات
النهاوية فاألولك هك تل المبرجات التك يبرجها النظام نظرا الحتياجة اليها وقد تلبح هذه المبرجات
مدبالت جديدة للنظام اما المبرجات النهاوية فهك مبرجات يحتاجها ويطلبها انظمة ابرى متنوعة فهك
ال تعود مدبالت لنفس النظام ولكن مدبالت لنظام ابر .
التغذية المرتجعة  :توليف المبرجات بجمع المعلومات والتحق من مدى تجاوبها وتناسقها مع
المبرجات ج يمكن ان يكون هنا مقترحات وبداول جديدة للنظام والتوجه نحو ابتيار هذه البداول .
انوا النظــــــم :
 .1النظام المفتوف  :هو النظام الذى يتكامل مع البيوة البالة به وتنشأ بينهما عالقات تبادلية فيعتمد
النظام علك الموارد األساسية البالة به عن طري حلوله عليها من البيوة ويمكن للنظام المفتوف
األستجابه اليه تعديالت من المدبالت المتلقاه من التغذية المرتجعة .
 .2النظام المغل  :عالقتة مع البيوة محدودة وليس هنا تكامل او تفاعل بين كل منهما وال يعتمد النظام
علك البيوة فال يأبذ منها وال يعطيها اى بمعزل عن البيوة وهك بمعزل عنه .

 .5منهج البحث ا جراوك
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هو محاولة التطوير فك اكتشاف طر اك ر مالومة لحل المشاكل التك تواجه الباح ين فك حياتهم
اليومية ومحاولة أبرى لزيادة فاعلية الطر القاومة بأسلو علمي لمبتلف العمليات.





بطوات منهج البحث ا جراوي :
تحديد المشكلة
و ع الفرو
ابتبار هذه الفرو
الولول الك نتاوج

مجتمع وعينة البحث
بعد تحديد مشكلة البحث  ,الباحث يسعى إلى جمع المعلومعاذ تاذ العالقعة بمشعكلة
البحععث باسععت داط الطععرو واألدواذ المناسععبة مثعع اال تبععاراذ واالسععتبيا والسععجالذ
ولكي يستطي الباحث تقديط نتعاجج تييعد مع صعدو وثبعاذ النتعاجج التعي توصع لهعا فانع
يقوط بإتباع إحدى أسلوبي ( أسلوب الحصر الشام – أسلوب العيناذ )
.
أوال  :أسلوب الحصر الشام
يتبع هذا األسكلو للولكول إلكك نتكاوج دقيقكة بالنسكبة للمجتمكع المبحكوث قليكل العكدد ومحكدود المسكاحة ج
ولكككن هككذا األسككلو يحتككاو إلككك وقككت طويككل والككك أمككوال ك يككرة ويعككانك هككذا األسككلو مككن التحيككز وعككدم
المو وعية في النتاوج ج كما يلع تطبيقه بالنسبة للعلوم االجتماعية وذل التلالها بشككل مباشكر بكاألفراد
م ل لعوبة إجراء حلر شامل للمواطنين لتحديد مستوى الذكاء.

ثانيا  :أسلوب العينة :
العينة عبارة عن مجموعة جزوية من المجتمع تم ل عنالر المجتمع بحيث يمكن تعميم نتاوجها علك
مجتمع الدراسة ج يمكن أسلو العينة من جمع البيانات في حدود الوقت الذي ت منته بطة البحث ج نتاوجها
تناس ا مكانيات المادية والفنية والبشرية المحدودة وتعمل علك توفير الوقت والجهد والمال المحدود ج كما
تمكن من الحلول علك معلومات دقيقة وكاملة بدرجة تسمح بتعميم األحكام الناتجة عنها .

مجاالذ است داط العيناذ:
تستبدم لدراسة الرأي العام في ق ية معينه – تستبدم في مجال اللناعة لتحديد معدالت الجودة كما
تستبدم في ابتبار مدى دقة البيانات الناتجة من الحلر الشامل من ال روري أن يكون هنا تناس بين
حجم العينة وحجم المجتمع األللي .

ابتيار العينة:
علك الباحث ابتيار مجتمع العينة األللي للدراسة و التأكد من تطاب بلاوا العينة المبتارة مع
بلاوا المجتمع األللي وال تبرو العينة المبتارة عن حدود المجتمع جغرافيا أو زمنيا .

اسلو البحث المستبدم والعينه :
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فك حالة استبدام الباحث لألسلو المسحي فان هذا يتطل عينه مم له وكافية ج اما اذا كان األسلو
التجريبي فإنه فك بع األحيان يحتاو الباحث الك وجود مجموعات تجريبية و ابطة متعددة وهذا يتطل
حجم كبير للعينة .

أنوا العينـــــــــــــــــات :
.1

عينات حكمية أو يير احتمالية :

عينات وف ريبه الباحث يعرف استجابتها له لوجود بيانات

كافية عنها م ل :
 عينات اللدفة :يبتارها الباحث بطري اللدفة دون التأكد من توافر بلاوا المجتمع فيها
جيلع تعميم نتاوجها.
 عينات حللية  :تقسيم المجتمع الك فوات وابتيار عددا من كل فوة بحيث يتناس مع
حجم الفوة
 عينات فردية أو القلدية :يكون هنا ابتيار حر للعينه وهك التك تحق الغر من
الدراسة

 .2العينات إحلاوية  :يتم ابتيار مفرداتها عشواويا وتقييم نتاوجها ريا يا م ل :
 العينة العشواوية البسيطة:لكل مفردة من مفردات المجتمع فرلة فك االبتيار متساوية مكع بكاقك
مفردات المجتمع
عن طري تحديكد رقكم لككل عنلكر كم تبتكار العينكة باسكتبدام جكداول
األعداد العشواوية ..
 العينة المنتظمة  :بعد تحديد حجم المجتمع وتحديد حجم العــــينة وترتي عنالر المجتمكع
فك القاوـــمة
عشواويا يتم قسمة حجم المجتمع  /حجم العينة = طـــــول الدورة مقربا
ألقر رقم لحيح
 العينه الطبقية  :تقسيم المجتمع األللك الك فوات أو طبقات تم ل بلاوا المجتمع وتحديد
حجم العينه
الكليككة الكل يككة سككتم ابتيككار عينككه مككن كككل طبقككة تبعككا لحجككم المجتمككع
الفرعك  /حجم المجتمع
الكلك او حجم العينه الفرعية  /حجم العينه الكلية .
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 العينة العنقودية  :اذا كان وحــده االبتيار فك الطـكـريقة الســـكـابقة هكك الطالك فيككون
وحدة االبـتيار
أسلو الحلر الشامل فكك هكذه الطريقكة هكك اللكف الكذى
ي م عدد كبير من الطلبة .

15

حدود البحث
يقلد بها الفترة التك تغطيها الدراسة

 بطة البحث
يقلككد بهككا اسككتعرا المو ككوعات الرويسككية التككك سككيتم معالجتهككا وكيفيككة التولككل عككن
طريقها لتحقي الهدف مراعيا التسلسل المنطقي لتل المو وعات

طار البحث
هو بيان بالفلول والمباحث البالة بمو و البحث



قاومة المراجع

يتم كتابه قاومة المراجع في نهاية البحث والبد ان يكون هنا امانة في كتابة كافة المراجع التك استعان بها
الباحث في دراستة

ترتي المراجع :
 .1المستندات العامة
 .2كت
 .3مقاالت ودوريات
 .4تقارير
 .5أبحاث يير منشورة
 .6ملادر ابرى
يج مراعاة ترت المراجع دابل كل مجموعة من المجموعات السابقة اما ترتيبا هجاويا اما حس
ترتي ورودها في البحث .

طريقة كتابة المرجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6

االسم األبير للمأللف أوال م فللة وكتابة اسم المأللف واسم ابية يتبع ذل نقطة
يكت اسم المرجع وتحته بط و ينتهي بنقطة
كتابة بيانات النشر وتنتهي بنقطة
تتر مسافتان بين كل مرجع والمرجع الذى يليه للفلل بين المراجع
اذا كان المأللف لة اك ر من مرجع فأنه يج و ع بط تحت اسم المأللف ويتبع ذل جميع المراجع
البالة به بدال من إعادة كتابه اسمه مرة أبري
البد الفلل بين المراجع بالغة العربية و األجنبية وبنفس الترتي الساب

بطة مشرو البحث العلمي
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هك عبارة عن تقرير وافك يعده الباحث بعد استكمال الدراسات األوليكة ويعتبكر السكمنار أول
مرحلة يبتبر فيها الباحث مدى وعيه بمو وعة وقدرته علك استكمال بح ة حيث ي طر الباحث
الك إجراء تعديالت فك بطة بح ه سواء أكانت هذه التعديالت جزويكة او أساسكية وعمومكا تتككون
بطة مشرو اى بحث من :
 .1عنوان البحث:
وا ح ومبتلر ومألشر علك مشكلة البحث ويو ح مجالها ويعبر عن
م مون البحث
 .2المقدمة :
 تو ح مجال مشكلة البحث وأهميته والجهود التك بذلت والدراسات واألبحاث السابقة
فك هذا المجال

 تو ح مدى النقا والقلور الناتج عن عــدم القيام بهذا البحث
 تو يح أسبا ابتيار الباحث لمشكلة البحث والجهات التك ستنتفع بنتاوج هذا
البحث
 .3مشكلة البحث:
تحديد المشكلة والتك يجك ان تتفك مكع اهتمامكات الباحكث نفسكة وقدراتكه العلميكة
وببرته وان تكون جذابة للمشرف علك الدراسة .
 .4حدود المشكلة :
ي ع الباحث بع الحدود المتعلقة بجوان المشكلة ومجاالتها بهدف المزيد من
التحديد والتوجيكه نحكو الهكدف الرويسكك للمشككلة لتسكاعده فكك تركيكز جهكوده وتكوفير
وقته وعليه ابراز هذه الحدود وتفسير اسبا و عه لها .
 .5و ع الفرو البحث :
 تلاغ علك شكل سألال بحيث يعكس االجابه المتوقعة او النتاوج المحتملة
 المشكلة هك تحديد العالقة بين متغيرين ويج ان تشمل جميع المشكالت
التك تلاغ علك شكل سألال علك متغيرين او اك ر .
 يج ان تعكس لياية المشكلة إمكانية ابتبارها وتجربتها فالسألال الجيد ال
يجا عنه بنعم او ال وإال ال يتطل إجراء بح ا.
 .6منهجية البحث او إجراءات الدراسة :
 المنهج العلمي الطر واألسالي التك يستبدمها في تحليل البيانات
 مجتمع الدراسة وعينة البحث وطريقة ابتيار العينة
 الطر والوساول لتك يستبدمها الباحث بات لحة فرو الدراسة .
 تو يح األسالي ا حلاوية والكمية التك سيستبدمها فك تحليل النتاوج .
 .7حدود البحث
الحدود الزمنية التك تغطيها الدراسة البح ية
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 .8تحديد الملطلحات
يو ح بع
الطالحيا

المفاهيم المرتبطة بالدراسة ويحدد لها معنك

 .9بطة الدراسة أو تقسيم الدراسة :
تقسككيم الدراسككة الككك أبككوا وفلككول ومباحككث وفككرو ومطالك وأجككزاء أو الككك
وفلول ومباحث وفرو ومطال وأجزاء وللباحث حرية تقسيم دراسته بحيكث يككون
هنا اتسا بين تقسيمات الدراسة وفرو ها وأهمية وهدف البحث .
.11

قاومة المراجع يحدد الباحث المراجع المبدوية التي لها عالقة بمو و البحث :
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