مهارات البحث العلمً
الجزء األول:
 مراحل التفكٌر اإلنسانً
 تعرٌف المنهج العلمً فً البحث وأهدافه
 خصابص التفكٌر العلمً
 صفات الباحث العلمً
 أنواع البحوث العلمٌة
أوال :مراحل التفكٌر اإلنسانً :
التفكٌر اإلنسانً :هو ذلك النشاط العقلً الذي ٌواجه به اإلنسان مشكلة ما تصادفه فً حٌاته
وقد تطورت أسالٌب التفكٌر عبر العصور التارٌخٌة المختلفة لئلنسان لتتناسب مع قدراته
ومستوٌات تفكٌره والوسابل المتاحة له ونستطٌع أن نقسم مراحل التفكٌر من التطور الفكري
والحضاري لئلنسانٌة إلى  3مراحل أساسٌة:
 .1مرحلة حسٌة :فً هذه المرحلة استخدم اإلنسان حواسه المجردة والمعروفة فً فهمه
ومعرفته لؤلشٌاء وتفسٌره للمواقف التً واجهته.
 .2المرحلة الفلسفٌة التؤملٌةٌ :حاول اإلنسان التفكٌر والتؤمل فً الظواهر واألسالٌب
األخرى التً ال ٌستطٌع فهمها أو معرفتها عن طرٌق حواسه المجردة المعروفة
(الموت-الحٌاة-الخلق-الخالق).
 .3المرحلة العلمٌة التجرٌبٌة :حٌث استطاع اإلنسان وفً مرحلة متقدمة الحقة من ربط
الظواهر والمسببات بعضها بالبعض اآلخر ربطا موضوعٌا وتحلٌل المعلومات المتوفرة
علٌها بغرض الوصول إلى قوانٌن ونظرٌات وتعمٌمات تفٌده فً مسٌرة حٌاته.
ثانٌا:تعرٌف المنهج العلمً فً البحث وأهدافه:
العلم :هو المعرفة المنظمة التً تنشؤ عن المبلحظة والدراسة والتجرٌب بغرض وضع
أسس وقواعد لها ٌتم دراسته 0العلم له جانبان :
أ .معرفة وإدراك منظم ومعمق القابم على الدراسة والتجربة ولٌس معرفة وإدراك
سطحً بدٌهً.
بٌ .نشؤ العلم عن طرٌق الدراسة أو التجارب أو المبلحظة وٌحقق العلم أهدافا ضرورٌة
تتمثل فً الوصف والتفسٌر والتنبإ.
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المنهج :هو الطرٌق المإدي للكشف عن الحقٌقة فً العلوم المختلفة وذلك عن طرٌق جملة
من القواعد العامة التً تسٌطر على سٌر العقل وتحدد عملٌاته حتى ٌصل إلى نتٌجة مقبولة.
البحث العلمً :
 إنه محاولة الكتشاف المعرفة والتنقٌب عنها وتنمٌتها وفحصها وتحقٌقها بدقة ونقد
عمٌق ثم عرضها بشكل متكامل ولكً تسٌر فً ركب الحضارة العلمٌة والمعارف
البشرٌة وتسهم إسهاما حٌا وشامبل.
 هو استعبلم دراسً جدوى أو اختٌار عن طرٌق التحري والتنقٌب والتجرٌب بغرض
اكتشاف حقابق جدٌدة أو تفسٌرها أو مراجعة للنظرٌات والقوانٌن المتداولة والمقبولة فً
المجتمع فً ضوء حقابق جدٌدة أو تطبٌقات عملٌة لنظرٌات وقوانٌن مستحدثة أو معدلة.
ثالثا :خصابص التفكٌر ( البحث العلمً ):
 االعتماد على الحقابق والشواهد واالبتعاد عن التؤمبلت والمعلومات التً ال تستند على
أسس وبراهٌن.
 الموضوعٌة فً الوصول إلى المعرفة واالبتعاد عن العواطف.
 االعتماد على استخدام الفرضٌات ( الحقابق المفترضة) والتً تحتاج إلى تؤكٌدها
واستعاضتها بفرضٌات أخرى تنسجم مع المعلومات المستجدة التً توفرت للباحث.
رابعا :البحث الجٌد والباحث الناجح:
أ .مستلزمات البحث الجٌد:
 .1العنوان الواضح والشامل للبحث :
ٌنبغً أن ٌتوفر  3سمات أساسٌة فً العنوان هً:
 الشمولٌة :أي أن ٌشمل عنوان البحث المجال المحدد والموضوع الدقٌق الذي ٌخوض
فٌه الباحث والفترة الزمنٌة التً ٌغطٌها البحث.
 الوضوح :أي أن ٌكون عنوان الباحث واضحا فً مصطلحا ته وعباراته واستخدامه
لبعض اإلشارات والرموز.
 الداللة :أن ٌعطً عنوان البحث دالالت موضوعٌة محددة وواضحة للموضوع الذي
ٌبحث ومعالجته واالبتعاد عن العمومٌات.
 .2تحدٌد خطوات البحث وأهدافه وحدوده المطلوبة البدء بتحدٌد واضح كمشكلة البحث ثم
وضع الفرضٌات المرتبطة بها ثم تحدٌد أسلوب جمع البٌانات والمعلومات المطلوبة
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لبحثه وتحلٌلها وتحدٌد هدف أو أهدافا للبحث الذي ٌسعى إلى تحقٌقها بصورة واضحة
ووضع إطار البحث فً حدود موضوعٌة وزمنٌة ومكانٌة واضحة المعالم.
 .3اإللمام الكافً بموضوع البحثٌ:جب أن ٌتناسب البحث وموضوعه مع إمكانات الباحث
وٌكون لدٌه اإللمام الكافً بمجال وموضوع البحث.
 .4توفر الوقت الكافً لدى الباحث :أي أن هناك وقت محدد إلنجاز البحث وتنفٌذ خطواته
وإجراءاته المطلوبة وأن ٌتناسب الوقت المتاح مع حجم البحث وطبٌعته.
 .5اإلسناد ٌ :نبغً أن ٌعتمد الباحث فً كتابة بحثه على الدراسات واآلراء األصٌلة
والمسندة وعلٌه أن ٌكون دقٌقا فً جمع معلوماته وتعد األمانة العلمٌة فً االقتباس
واالستفادة من المعلومات ونقلها أمر فً غاٌة األهمٌة فً كتابة البحوث وتتركز األمانة
العلمٌة فً البحث على جانبٌن أساسٌٌن :
 اإلشارة إلى المصادر التً استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره منها.
 التؤكد من عدم تشوٌه األفكار واآلراء التً نقل الباحث عنها معلوماته.
 .6وضع أسلوب تقرٌر البحث  :إن البحث الجٌد ٌكون مكتوب بؤسلوب واضح ومقروء
ومشوق بطرٌقة تجذب القارئ لقراءته ومتابعة صفحاته ومعلوماته.
 .7الترابط بٌن أجزاء البحث  :أن تكون أمام البحث وأجزاءه المختلفة مترابطة ومنسجمة
سواء كان ذلك على مستوى الفصول أو المباحث واألجزاء األخرى.
 .8مدى اإلسهام واإلضافة إلى المعرفة فً مجال تخصص الباحث  :أن تضٌف البحوث
العلمٌة أشٌاء جدٌدة ومفٌدة والتؤكٌد على االبتكار عند كتابة البحوث والرسابل.
 .9الموضوعٌة واالبتعاد عن التحٌز فً ذكر النتابج التً توصل الباحث إلٌها.
 .11توفر المعلومات والمصادر من موضوع البحث  :توفر مصادر المعلومات المكتوبة
أو المطبوعة أو االلكترونٌة المتوفرة فً المكتبات ومراكز المعلومات التً ٌستطٌع
الباحث الوصول إلٌها.
ب .صفات الباحث الناجح :
تتمثل أهم صفات الباحث الناجح فٌما ٌلً :
 .1توفر الرغبة الشخصٌة فً موضوع البحث ألن الرغبة الشخصٌة فً الخوض فً
موضوع ما هً دابما عامل مساعد ومحرك للنجاح.
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 .2قدرة الباحث على الصبر والتحمل عند البحث عن مصادر المعلومات المطلوبة
والمناسبة.
 . .3تواضع الباحث العلمً وعدم ترفعه على الباحثٌن اآلخرٌن الذٌن سبقوه فً مجال بحثه
وموضوعه الذي ٌتناوله.
 .4التركٌز وقوة المبلحظة عند جمع المعلومات وتحلٌلها وتفسٌرها وتجنب االجتهادات
الخاطبة فً شرح مدلوالت المعلومات التً ٌستخدمها ومعانٌها.
 .5قدرة الباحث على انجاز البحث أي أن ٌكون قادرا على البحث والتحلٌل والعرض
بشكل ناجح ومطلوب.
 .6أن ٌكون البحث منظما فً مختلف مراحل البحث.
 .7تجرد الباحث علمٌا ( أن ٌكون موضوعٌا فً كتابته وبحثه).
خامسا  :أنواع البحوث العلمٌة :
ٌختلف الكتاب فً مجال طرق البحث العلمً ومناهجه فً تصنٌف البحوث وتقسٌمها فمنهم
من ٌقسمها حسب مناهجها ( البحوث الوثابقٌة) وهناك قسم ثالث حسب جهات تنفٌذها
كالبحوث الجامعٌة األكادٌمٌة والبحوث غٌر األكادٌمٌة .مما سبق نستطٌع أن نصنف
البحوث إلى:
أ .أنواع البحوث من حٌث طبٌعتها:
 البحوث األساسٌة:
هً بحوث تجرى من أجل الحصول على المعرفة بحد ذاتها وتسمى أحٌانا البحوث النظرٌة
وهً تشتق من المشاكل الفكرٌة والمبدبٌة إال أن ذلك ال ٌمنع من تطبٌق نتابجها فٌما بعد
على مشاكل قابمة بالفعل.
 البحوث التطبٌقٌة:
هً بحوث علمٌة تكون أهدافها محددة بشكل أدق من البحوث األساسٌة النظرٌة وتكون عادة
موجهة لحل مشكلة من المشاكل العلمٌة أو الكتشاف معارف جدٌدة ٌمكن تسخٌرها
واالستفادة منها وفً واقع فعلً موجود فً مإسسة أو منطقة لدى األفراد.
ب .أنواع البحوث من حٌث مناهجها:
 البحوث الوثابقٌة:
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هً البحوث التً تكون أدوات جمع المعلومات فٌها معتمدة على المصادر والوثابق
المطبوعةوغٌر المطبوعة كالكتب والدورٌات والنشرات .ومن أهم المناهج المتبعة فً هذا
النوع:
 البحوث التً تتبع المنهج اإلحصابً.
 البحوث التً ٌتبع فٌها الباحث المنهج التارٌخً.
 البحوث التً تتبع منهج تحلٌل المضمون والمحتوى.
 البحوث المٌدانٌة:
هً البحوث التً تنفذ عن طرٌق جمع المعلومات من مواقع المإسسات والوحدات اإلدارٌة
والتجمعات البشرٌة المعنٌة بالدراسة وٌكون جمع المعلومات بشكل مباشر من هذه الجهات
وعن طرٌق االستبٌان أو المقابلة وهناك عدد من المناهج المتبعة لهذا النوع:
 البحوث التً تتبع المنهج المسحً.
 البحوث التً تتبع منهج دراسة الحالة.
 البحوث الوصفٌة األخرى.
 البحوث التجرٌبٌة:
هً البحوث التً تجرى فً المختبرات العملٌة المختلفة المهارات واألنواع سواء كان على
مستوى العلوم التطبٌقٌة وبعض العلوم اإلنسانٌة.
ج .من حٌث جهات تنفٌذها :
 البحوث األكادٌمٌة :
هً البحوث التً تجرى فً الجامعات والمعاهد والمإسسات األكادٌمٌة المختلفة وتصنف
إلى مستوٌات عدة هً:
 البحوث الجامعٌة األولٌة  :أقرب ما تكون للتقارٌر منها للبحوث.
 بحوث الدراسات العلٌا  :رسابل الماجستٌر و الدكتوراه.
 بحوث التدرٌسٌٌن  :تطلب من أساتذة الجامعات .
والبحوث األكادٌمٌة هً أقرب ما تكون للبحوث األساسٌة النظرٌة منها للتطبٌقٌة ولكن ذلك
ال ٌمنع من االستفادة من نتابجها وتطبٌقها فٌما بعد.
5

 البحوث الغٌر أكادٌمٌة :
هً بحوث متخصصة تنفذ فً المإسسات المختلفة بغرض تطوٌر أعمالها ومعالجة
المشاكل فهً أقرب ما ٌكون للبحوث التطبٌقٌة.
الجزء الثانً:
خطوات إعداد البحث:
 .1اختٌار المشكلة البحثٌة.
 .2القراءات اإلستطبلعٌة.
 .3صٌاغة الفرضٌة.
 .4تصمٌم خطة البحث.
 .5جمع المعلومات وتصمٌمها.
 .6كتابة تقرٌر البحث بشكل مسودة.
أوآل :إختٌار المشكلة البحثٌة:
 )1ماهً المشكلة فً البحث العلمً؟
مشكلة البحث :هً عبارة عن تساإل أي بعض التساإالت الغامضة التً قد تدور فً ذهن
الباحث حول موضوع الدراسة التً اختارها وهً تساإالت تحتاج إلى تفسٌر ٌسعى الباحث
إلى إٌجاد إجابات شافٌة ووافٌة لها .مثال :ماهً العبلقة بٌن استخدام الحاسب األلً وتقدم
أفضل الخدمات للمستفٌدٌن فً المكتبات ومراكز المعلومات؟ وقد تكون المشكلة البحثٌة
عبارة عن موقف غامض ٌحتاج إلى تفسٌر وإٌضاح .مثال :على ذلك اختفاء سلعة معٌنة من
السوق رغم وفرة إنتاجها واستٌرادها.
 )2مصادر الحصول على المشكلة.
أ .محٌط العمل والعبرة العلمٌة  :بعض المشكبلت البحثٌة تبرز الباحث من خبلل خبرته
العلمٌة الٌومٌة فالخبرات والتجارب تثٌر لدى الباحث تساإالت عن بعض األمور التً
ال ٌجدلها تفسٌر أو التً تعكس مشكبلت للبحث والدراسة .مثال :موظف فً اإلذاعة
والتلفزٌون ٌستطٌع أن ٌبحث فً مشكلة األخطاء اللغوٌة أو الفنٌة وأثرها على جمهور
المستمعٌن والمشاهدٌن.
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ب .القراءات الواسعة الناقدة لما تحوٌه الكتب والدورٌات والصحف من أراء وأفكار قد تثٌر
لدى الفرد مجموعة من التساإالت التً ٌستطٌع أن ٌدرسها وٌبحث فٌها عندما تسنح له
الفرصة.
ت .البحوث السابقة  :عادة ماٌقدم الباحثون فً نهاٌة أبحاثهم توصٌات محددة لمعالجة مشكلة
ما أو مجموعة من المشكبلت ظهرت لهم أثناء إجراء األبحاث األمر الذي ٌدفع زمبلبهم
من الباحثٌن إلى التفكٌر فٌها ومحاولة دراستها.
ث .تكلفة من جهة ما :أحٌانا ٌكون مصدر المشاكل البحثٌة تكلٌف من جهة رسمٌة أو غٌر
رسمٌة لمعالجتها وإٌجاد حلول لها بعد التشخٌص الدقٌق والعلمً ألسبابها وكذلك قد
تكلف الجامعة والمإسسات العلمٌة فً الدراسات العلٌا واألولٌة بإجراء بحوث ورسابل
جامعٌة من موضوع تحدد لها المشكلة السابقة.
 )3معٌار اختٌار المشكلة:
أ .استحواذ المشكلة على اهتمام الباحث ألن رغبة الباحث واهتمامه بموضوع بحث ما
ومشكلة بحثه محددة ٌعتبر عامبل هاما فً نجاح عمله وانجاز بحثه بشكل أفضل.
ب .تناسب إمكانٌات الباحث ومإهبلته مع معالجة المشكلة خاصة إذا كانت المشكلة معقدة
الجوانب
وصعبة المعالجة والدراسة.
ت .توافر المعلومات والبٌانات البلزمة لدراسة المشكلة.
ث .توافر المساعدات اإلدارٌة المتمثلة فً التحمبلت التً ٌحتاجها الباحث فً حصوله على
المعلومات خاصة فً الجوانب المٌدانٌة.
مثال :إتاحة المجال أمام الباحث لمقابلة الموظفٌن والعاملٌن فً مجال البحث وحصوله على
اإلجابات المناسبة لبلستبٌانات وما شابه ذلك من التسهٌبلت.
ج .القٌمة العلمٌة للمشكلة بمعنى أن تكون المشكلة ذات الداللة تدور حول موضوع مهم وأن
تكون لها فابدة علمٌة واجتماعٌة إذا تمت دراستها.
ح .أن تكون مشكلة البحث جدٌدة تضٌف إلى المعرفة فً مجال تخصص البحث دراسته
مشكلة جدٌدة لم تبحث من قبل غٌر(مكررة) بقدر اإلمكان أو مشكلة تمثل موضوعا
ٌكمل موضوعات أخرى سبق بحثها وتوجد إمكانٌات صٌاغتها فروض حولها قابلة
لبلختبار العلمً وأن تكون هناك إمكانٌات لتعمٌم النتابج التً سٌحصل علٌها الباحث من
أخرى.
مشكلة
على
لمشكلة
معالجته
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ثانٌآ :القراءات اإلستطبلعٌة ومراجعة الدروس السابقة:
أن القراءات األولٌة اإلستطبلعٌة ٌمكن أن تساعد الباحث فً النواحً التالٌة:
 )1توسٌع قاعدة معرفته عن الموضوع الذي ٌبحث فٌه وتقدم خلفٌة عامة دقٌقة عنه وعن
كٌفٌة تناوله (وضع إطار عام لموضوع البحث).
 )2التؤكد من أهمٌة موضوعه بٌن الموضوعات األخرى وتمٌزه عنها.
 )3بلورة مشكلة البحث ووضعها فً إٌطار الصحٌح وتحدٌد أبعادها لمشكلة أكثر وضوحا
فالقراة
،
اإلستطبلعٌة تقود الباحث إلى اختٌار سلٌم للمشكلة والتؤكد من عدم تناولها من الباحثٌن
آخرٌن.
 )4إتمام مشكلة البحث حٌث ٌوفر اإلطبلع على الدراسات السابقة الفرصة للرجوع إلى
(اإلطار)
األطر
النظرٌة والفروض التً اعتمدتها والمسلمات التً تبنتها مما ٌجعل الباحث أكثر جراءة
فً التقدم فً بحثه.
 )5تجنب الثغرات األخطاء والصعوبات التً وقع فٌها الباحثون اآلخرون وتعرٌفه
بالوسابل التً اتبعتها فً معالجتها.
 )6تزوٌد الباحث بكثٌر من المراجع والمصادر الهامة التً لم ٌستطٌع الوصول إلٌها بنفسه.
 )7استكمال الجوانب التً وقفت عندها الدراسات السابقة األمر الذي ٌإدي إلى تكامل
الدراسات
واألبحاث العلمٌة.
 )8تحدٌد وبلورة عنوان البحث بعد التؤكد من شمولٌة العنوان لكافة الجوانب الموضوعٌة
والجغرافٌة والزمنٌة للبحث.
ثالثؤ :صٌاغة الفروض البحثٌة:
 .1تعرٌف الفرضٌة أو الفرض :الفرض هو تخمٌن أو استنتاج ذي ٌصوغه وٌتبناه الباحث
فً بداٌة الدراسة مإقت .أو ٌمكن تعرفٌه بؤنه تفسٌر مإقت ٌوضح مشكلة ما أ ظاهرة ما
أو هو عبارة عن مبدأ لحل مشكلة ٌحاول أن ٌتحقق منه الباحث بإستخدام المادة المتوفرة
لدٌه.
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 .2مكونات الفرضٌة :الفرضٌة عادة ما تكون من المتغٌر األول المتغٌر المستقل والتالً
المتغٌر التابع  ،والمتغٌر المستقل لفرضٌة فً بحث معٌن قد تكون متغٌر تابع فً بحث
أخر حسب طبٌعة البحث والغرض منه.
مثال :على الفرضٌات التحصٌل الدراسً فً المدارس الثانوٌة ٌتؤثر بشكل كبٌر بالتدرٌس
الخصوصً خارج المدرسة  ،والتغٌر المستغل هو التدرٌس الخصوصً والتابع هو
التحصٌل الدراسً المتؤثر بالتدرٌس الخصوصً.
 .3أنواع الفرضٌات :الفرض المباشر الذي ٌحدد عبلقة إٌجابٌة بٌن متغٌرٌن مثال :توجد
عبلقة قوٌة بٌن التحصٌل الدراسً فً المدارس الثانوٌة والتدرٌس الخصوصً خارج
المدارس الفرض الصفري الذي ٌعنً العبلقة السلبٌة بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر
التابع مثال :ال توجد عبلقة بٌن التدرٌس الخصوصً والتحصٌل الدراسً.
 .4شروط صٌاغة الفرضٌة  :معقولٌة الفرضٌة وانسجامها مع الحقابق العلمٌة المعروفة
أي ال تكون خٌالٌة أو متناقضة معها.







صٌاغة الفرضٌة بشكل دقٌق ومحدد قابل لبلختبار وللتحقق من صحتها.
قدرة الفرضٌة على تفسٌر الظاهرة وتقدٌم حل للمشكلة.
أن تتسم الفرضٌة باإلٌجاز والوضوح فً الصٌاغة والبساطة واإلبتعاد عن العمومٌة أو
التعقٌدات
وإٌستخدام ألفاظ سهلة حتى ٌسهل فهمها.
أن تكون بعٌدة عن احتماالت التحٌز الشخصً للباحث.
قد تكون هناك فرضٌة ربٌسٌة للبحث أو قد ٌعتمد الباحث على مبدأ الفروض المتعددة
(عدد محدود) على أن تكون غٌر متناقضة أو مكملة لبعضها.

رابعا :تصمٌم خطة البحث
فً بداٌة اإلعداد للبحث العلمً البد للباحث من تقدٌم خطة واضحة مركزة ومكتوبة لبحثه
تشتمل
على ما ٌلً..
 .1عنوان البحث ٌ :جب على الباحث التؤكد من إختٌار العبارات المناسبة لعنوان بحثه
فضبل عن شمولٌته وارتباطه بالموضوع بشكل جٌد ،بحٌث ٌتناول العنوان الموضوع
الخاص بالبحث والمكان والمإسسة المعنٌة بالبحث والفترة الزمنٌة للبحث .مثال:عبلقة
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التلفزٌون بقراءة الكتب والمطبوعات المطلوبة عن طلبة الجامعة فً مدٌنة الرٌاض لعام
الدراسً /1999 2000م
 .2مشكلة البحث  :خطة البحث ٌجب أن تحتوي على تحدٌد واضح لمشكلة البحث وكٌفٌة
صٌاغتها كما سبق ذكره .مثال :ماهو تؤثٌر برامج التلفزٌون على قراءة الكتب
والمطلوبة عند طلبة الجامعة فً مدٌنة الرٌاض لعام الدراسً 2000 1999/م.
 .3الفرضٌات ٌ :جب أن ٌحدد الباحث -فً الخطة – فرضٌات بحثه ،هل هً فرضٌة
واحدة شاملة لكل الموضوع أم أكثر من فرضٌة (كما سبق التوضٌح) .مثال :لتلفزٌون
أثر سلبً وكبٌر على إقدام طالبة الجامعة على قراءة الكتب المطلوبة منهم.
ٌ .4جب على الباحث أن ٌوضح فً خطته أهمٌة موضوع البحث مقارنة بالموضوعات
األخرى والهدف من دراسته.
ٌ .5جب أن تشتمل خطة البحث أٌضا على المنهج البحثً الذي وقع إختٌار الباحث علٌه
واألدوات التً قرر الباحث إستخدامها فً جمع المعلومات والبٌانات (سوف ٌتم تفصٌل
مناهج البحث وأدوات جمع المعلومات الحقا).
 .6إختٌار العٌنة :على الباحث أن ٌحدد فً خطته نوع العٌنة التً اختارها وهً لبحثه وما
هو حجم العٌنة وممٌزاتها وعٌوبه واإلمكانٌات المتوفرة له عنها.
 .7حدود البحث :المقصود بها :تحدٌد الباحث للحدود الموضوعٌة والجغرافٌة والزمنٌة
لمشكلة البحث.
 .8خطة البحث ٌجب أن تحتوي على البحوث والدراسات العلمٌة السابقة التً اطلع علٌها
الباحث فً مجال موضوعة أو الموضوعات المشابهة فعلى الباحث أن ٌقدم حصر
ألكبر كم منها فً خطة البحث.
 .9فً نهاٌة خطة البحث ٌقدم الباحث قابمة بالمصادر التً ٌنوي االعتماد علٌها فً كتابة
البحث.
خامسا :جمع المعلومات وتحلٌلها:
عملٌة جمع المعلومات تعتمد على جانبٌن أساسٌن هما:
 )1جمع المعلومات وتنظٌمها وتسجٌلها :تسٌر عملٌة جمع المعلومات فً اتجاهٌن:
أ .جمع ا لمعلومات المتعلقة بالجانب النظري فً البحث إذا كانت الدراسة مٌدانٌة تحتاج
إلى فصل نظري ٌكون دلٌل عمل الباحث.
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ب .جمع المعلومات المتعلقة بالجانب المٌدانً أو التدرٌبً فً حالة اعتماد الباحث على
مناهج البحوث المٌدانٌة والتجرٌبٌة فٌكون جمع المعلومات فن معتمدا على االستبٌان أو
المقابلة أو المبلحظة .وفٌما ٌتعلق بعملٌة جمع المعلومات تجدر اإلشارة إلى نقطتٌن
ربٌسٌتٌن:
جمع المعلومات من المصادر الوثابقٌة المختلفة ٌرتبط بضرورة معرفة كٌفٌة استخدام
المكتبات ومراكز المعلومات وكذلك أنواع مصادر المعلومات التً ٌحتاجها الباحث وطرٌقة
إستخدامها .وغالبا ماٌتوقف خطوات جمع المعلومات على منهج البحث الذي ٌستخدمه
الباحث فً الدراسة فاستخدام المنهج التارٌخً فً دراسة موضوع ما على سبٌل المثال
ٌتطلب التركٌز على مصادر األولٌة لجمع المعلومات مثل الكتب الدورٌة النشرات ....وغٌر
ذلك.أما استخدام المنهج المسحً فً الدراسة ٌتطلب التركٌز على المصادر األولٌة
المذكورة أعبله باإلضافة إلى أدوات أخرى االستبٌان أو المقابلة مثبل.
 )2تحلٌل المعلومات واستنباط النتابج  :خطوات تحلٌل المعلومات خطوة مهمة الن البحث
العلمً ٌختلف عن الكتابة العادٌة ألنه ٌقوم على تفسٌر وتحلٌل دقٌق للمعلومات المجمعة
لدى الباحث وٌكون التحلٌل عادة بإحدى الطرق التالٌة:
أ .تحلٌل نقدي ٌتمثل فً إن برود الباحث رأٌا مستبطا من المصادر المجمعة لدٌه مدعوما
باألدلة والشواهد.
ب .تحلٌل إحصابً رقمً عن طرٌق النسب المإوٌة وتستخدم هذه الطرٌقة مع المعلومات
المجمعة من األشخاص المعنٌٌن باإلستبٌان ونسبة ردودهم وما شابه ذلك.
 كتابة تقرٌر البحث كمرحلة أخٌرة من خطوات البحث العلمً:
ٌحتاج الباحث فً النهاٌة إلى كتابة وتنظٌم بحثه فً شكل ٌعكس كل جوانبه وألقسامه
هذه الكتابة تشمل على جانبٌن ربٌسٌٌن:
 .Aمسودة البحث:
لها أهمٌتها على النحو التالً:





إعطاء صورة تقرٌبٌة للبحث فً شكله النهابً.
أن ٌدرك الباحث ماهو ناقص و ماهو فابض وٌعمل على إعادة التوازن إلى البحث.
أن ٌرى الباحث ما ٌجب أن ٌستفٌض فٌه وما ٌجب علٌه إٌجازه.
أن ٌدرك الباحث ما ٌمكن اقتباسه من نصوص ومواد مؤخوذة من مصادر أخرى وما
ٌجب أن ٌصغه بؤسلوبه.
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تحدٌد الترتٌب أو التقسٌم األولى للبحث.

 .Bالكتابة النهابٌة للبحث:
سوف ٌتم تفصٌلها فً جزء الحق.
الجزء الثالث:
" مناهج البحث العلمً"ٌختلف الكتاب بشؤن تصنٌف مناهج البحث العلمً فٌضٌف البعض
مناهج وٌحذف أخرٌن مناهج أو ٌختلفون حول أسماءها فٌما ٌلً سنعرض أهم المناهج التً
ٌتفق علٌها الكثٌر من الباحثٌن.
أوآل :المنهج التارٌخً:
 .1نظرٌة عامة :
ٌستخدم المنهج البحثً فً دراسة كثٌر من المضوعات والمعارف البشرٌة  ،حٌث ٌعد
التارٌخ عنصر الغنى عنه فً إنجاز الكثٌر من العلوم اإلنسانٌة وغٌر اإلنسانٌة فكثر من
الدراسات للظواهر اإلجتماعٌة للمبلحظة والدراسة المٌدانٌة األتٌة لفهمها وٌحتاج األمر
لدراسة تطور تلك الظواهر وتارٌخها لٌكتمل فهمها .وٌعتمد المنهج التارٌخً على وصف
وتسجٌل الوقابع وانشطة الماضً ولكن ال ٌقف عند حد الوصف والتسجٌل ولكن ٌتعداه
إلى دراسة وتحلٌل للوثابق واألحداث المختلفة وإٌجاد التفسٌرات المبلبمة والمنطقٌة لها على
أسس علمٌة دقٌقة بغض الوصول إلى نتابج تمثل حقابق منطقٌة وتعمٌمات تساعد فً فهم
ذلك الماضً واإلستناد على ذلك الفهم فً بناء حقابق للحاضر وكذلك الوصول إلى القواعد
للتنبإ بالمستقبل.فالمنهج التارٌخً له وظابف ربٌسٌة تتمثل فً التفسٌر والتنبإ وهو أمر مهم
للمنه العلمً.
 .2أنواع مصادر المعلومات:
هناك نوعٌن من مصادر المعلومات المنشورة والمكتوبة  ،مصادر أولٌة ومصادر ثانوٌة:
المصادر األولٌة :وهً التً تحتوي على بٌانات ومعلومات أصٌلة وأقرب من تكون للواقع
وهً غالبآ ما تعكس الحقٌق وٌندر أن ٌشوهها التحرٌف فالشحص الذي ٌكتسب كشاهد عٌان
لحادثة أو واقعة معٌنة غالبا ما ٌكون مصٌبا وأقرب للحقٌقة من الشخص الذي ٌروٌها عنه
أو الذي ٌقرأها منقولة عن شخص أو أشخاص اخرٌن .كذلك ٌمكن القول إن المصادر
األولٌة هً التً تصل إلٌنا دون المرور بمراحل تفسٌر والتغٌر والحذف واإلضافة  .ومن
أمثلتها نتابج البحوث العلمٌة والتجارب وبراءة اإلختراع والمخطوطات والتقارٌر الثانوٌة
واإلحصاءات الصادرة عن المإسسات الرسمٌة والوثابق التارٌخٌة والمذكرات ........إلخ.
المصادر الثانوٌة :فهً ثل الكتب المإلفة ومقاالت الدورٌة وغٌرها من مصادر المنقولة
عن المصادر األخرى األولٌة منها وغٌر األولٌة.
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وٌعتمد البحث التارٌخً أساسا على المصادر األولٌة بعتبارها اقرب للحدث المطلوب
دراسته وان ال ٌمنع ذلك من اإلستعانة بالمصادر الثانوٌة إذا ما تعذر الحصول على مصادر
أولٌة أو اذا رغب الباحث األفادة مثآل من األخطاء التً وقع فٌها األخرون ممن سبقوا
الباحث الذي ٌقوم به ٌسبق إلٌه األخرون
 .3مبلحظات أساسٌة على المنهج التارٌخً:
أٌ .هدف هذا المنهج إلى فهم الحاضر على ضوء األحداث التارٌخٌة الموثقة  ،ألن جمٌع
اإلتجاهات المعاصرة سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو إجتماعٌة أو عملة ال ٌمكن أن تفهم بشكل
واضح دون التعرف على اصولها وجذورها وطلق على هذا المنهج التارٌخً المهج
الوثابقً ألن الباحث ٌعتمد على ٌعتمد على استخدامه على الوثابق.
ب .استخدامآ رغم ظهور مناهج اخرى عدٌدة.
ج .الٌقل هذا المنهج عن المناهج األخرى بل قد ٌفوقها إذا ماتوفر له شرطان  :توفر
المصادر ألولٌة وتوفر المهارات الكافٌة عن البحث.
دٌ .حتاج المنهج التارٌخً مثله مثل باقً الناهج الى فرضٌات لوضع اطار للبحث تحدٌد
مسار جمع وتحلٌل المعلومات فٌه.
ثانٌآ :المنهج الوصفً (المسحً):
اإلجتماعً وتسهم فً تحلٌل ظواهر هو ٌرتبط بالمنهج الوصفً عدد من المناهج األخرى
المتعرفة عن أهمها المنهج المسحً ومنهج دراسة الحالة.
 .1تعرٌف المنهج المسحً أو المسح:
ٌ عرف بؤنه عبارة عن تجٌع منظم للبٌانات المتعلقة بمإسساتإدارٌة او علمٌة أو ثقافٌة أو
إجتماعٌة كالمكتبات والمدرس والمستشفٌات مثآل وانشطتها المختلفة وموظفٌها خبلل
فترة زمنٌة معٌنة.
 والوظٌفة األساسٌة للدراسات المسحٌة هً جمٌع المعلومات التً ٌمكن فٌها بعد تحلٌها
وتفسٌرها ومن ثم الخروج باستنتاجات.
 .2أهداف المنهج البحثً:
 وصف ماٌجري والحصول على حقابق ذات عبلقة بشًء ما (كمإسسات أو مجتمع
معٌن أو منظمة جغرفٌة ما).
 تحدٌد وتشخٌص المجبلت التً تعانً من مشكبلت معٌنة والتً تحتاج إلى تحسن.
13

 توضٌح التحوٌبلت والتغٌرات الممكنة والتنبإ بالمتغٌرات المستقبلٌة .وعن طرٌق
المنهج المسحً أو الدراسة المسحٌة ٌستطع الباحث تجمٌع المعلومات عن هٌكل معٌن
لتوضٌح ولدراسة األوضاع والممارسات الموجودة بهدف الوصول الى خطط أفضل
لتحسٌن تلك األوضاع القابمة بالهٌكل الممسوح من خبلل مقارنتها بمستوٌات ومعٌار تم
مسبقاز
اختٌارها
ومجال هذه الدراسات امسحٌة قد ٌكون واسعا ٌمتد الى اقلٌم جغرافٌة ٌشمل عدد من
الدول وقد ٌكون المإسسة اوشرٌحة اجتماعٌة فً مدٌنة او منطقة وقد تجمع البٌانات من
كل فرد من افراد المجتمع المممسوح خاصة إذا كان صغٌرآ او قد ٌختار الباحث نموذج
أو عٌنة لكً تمثل هذا المجتمع بشكل علمً دقٌق .
ومن األسالٌب المستخدمة فً جمع البٌانات فً الدراسات المسحٌة الستبٌان او المقابلة .وقد
اثبتت الدراسات المسحٌة عدد من الموضوعات التً ٌمكن ان ٌناقشها الباحث وٌطرح
أسبلته بشؤنها ومن أهمها:
أ .الحكومة والقوانٌن :والتً فً إطارها ٌمكن دراسة طبٌعة الخدمات التً تقدمها الهٌبات
الحكومٌة ونوعها والتنظٌمات السٌاسٌة الموجودة والجماعات أو الشخصٌات المسٌطرة
علٌها ،والقوانٌن المتعلقة بغرض الضرابب.....الخ.
ب .األوضاع االقتصادٌة والجغرافٌة :وفً إطارها ٌمكن بحث األحوال االقتصادٌة السابدة
فً مجتمع ما ،وٌتؤثر جغرافٌة منطقة ما على النقل والمواصبلت بها ......الخ.
ج .الخصابص االجتماعٌة والثقافٌة :وهنا ٌمكن بحث عدد من القضاٌا مثل األمراض
االجتماعٌة المنتشرة فً مجتمع ما ،األنشطة والخدمات الثقافٌة الموجودة......الخ.
د .السكان :وهنا ٌمكن التساإل حول تكوٌن السكان من حٌث السن والجنس والدٌن ،وحركة
السكان ومعدالت نموهم وكذلك معدالت الوفٌات والموالٌد......الخ.
ثالثا :المنهج الوصفً (دراسة الحالة) :مقدمة :
ٌقوم على أساس إختٌار حالة معٌنة ٌقوم الباحث بدراستها قد تكون وحدة إدارٌة وإجتماعٌة
واحدة (مدرسة مكتبة.....إلخ) أو فرد واحد ( فرد مدمن مثآل ) أو جماعة واحدة من
األشخاص (عابلة أو طبلبً .....إلخ)وتكون دراسة هذه الحالة بشكل مستفٌض ٌتناول كافة
المغٌرات المرتبطة بها وتتناولها بالوصف الكامل والتحلٌل وٌمكن أن تستخدم ودراسة
الحالة كوسٌلة لجمع البٌانات والمعلومات فً دراسة وصفٌة  ،وكذلك ٌمكن تعمٌم نتابجها
على الحاالت المشابهة بشرط أن تكون الحالة ممثلة للمجتمع الذي ٌراد الحكم علٌه.ومن ثم
ٌمكن التؤكد على األتً:
 أن دراسة الحالة هً إحدى المناهج الوصفٌة.
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ٌ مكن أن تستخدم دراسة الحالة إلختبار فرضٌة أو مجموعة فروض.
 عند استخدام للتعمٌم ٌنبغً التؤكد من أن الحالة ممثلة للمجتمع الذي ٌراد التعمٌم علٌه.
 من الضروري مراعاة الموضوع و اإلبتعاد عن الذاتٌه فً إختٌار الحالة وجمع
المعلومات عنها ثم فً عملٌة التحلٌل ولتفسٌر.
مزاٌا دراسة الحالة:
ٌتمٌز منهج دراسة الحالة بعدد من المزاٌا:
ٌ .1مكن الباحث من التقدٌم دراسة شاملة متكاملة ومتعلقة لحالة المطلوب بحثها .حٌث
ٌركزها الباحث على الحالة التً ٌبحثها وال ٌشتت جهودة على حاالت متعددة.
ٌ .2ساعد هذا المنهج الباحث على توفٌر معلومات تفصٌلٌة وشاملة بصورة تفوق منهج
المسحً.
ٌ .3عمل على توفٌر كثٌر من الجهد والوقت.
مساوئ دراسة الحالة:
 .1قد التإدي دراسة الحالة إلى تعمٌمات صحٌحة إذا ما كانت غٌر ممثلة للمجتمع كله أو
للحاالت األخرى بؤكملها.
 .2إن إد خال عنصر الذاتٌة او الحكم الشخصً فً اختٌار الحالة أو جمع البٌانات عنها
وتحلٌلها قد ال ٌقود إلى نتابج صحٌحة.
ولكن مع وجود هذه السلبٌات إال أن الباحث لو امكنه تجاوزها فإنه ٌحقق لبحثه الكثٌر من
اإلٌجابٌات كذلك فإن هذه اإلٌجابٌات تزداد لو أنه أخذ فً اإلعتبار المتغٌرات المحٌط
بالحالة التً ٌدرسها واإلٌطار الذي تحٌا فٌه .وجدٌد بالذكر أن دراسة الحالة ثم اللجوء إلٌها
فً العدٌد من الدراسات القانونٌة ( معالجة األحداث) وفً المواضٌع التربوٌة والتعلٌمٌة
والثقافٌة والسٌاسٌة والصحفٌة......إلخ.
خطوات دراسة الحالة:
 .1تحدٌد الحالة أو المشكلة المراد دراستها.
 .2جمع البٌانات األولٌة الضرورة لفهم الحالة أو المشكلة وتكوٌن فكرة واضحة عنها.
 .3صٌاغة الفضٌة أو الفرضٌات التى تعطً التفسٌرات المنطقٌة والمحتملة لمشكلة
البحث.
15

 .4جمع المعلومات وتحلٌلها وتفسٌرها والوصول إلى نتابج
أدوات جمع المعلومات:
 .1المبلحظة المتعلقة حٌث الباحث إلى تواجد وبقاء مع الحالة المدروسة لفترة كافٌة ،ومن
ثم ٌقوم الباحث بتسجٌل مبلحظات بشكل منظم أول بؤول.
 .2المقابلة حٌث ٌحتاج الباحث إلى الحصول على معلومات بشكل مباشر من الحاالت
المبحوثة وذلك بمقابلة الشخص أو األشخاص الذٌن ٌمثلون الحالة وجها لوجه ووجٌه
اإلستفسارات لهم والحصول على اإلجابات المطلوبة وتسجٌل اإلنطباعات الضرورٌة
التً ٌتطلبها الباحث.
 .3الوثابق والسجبلت المكتوبة التً قد تعٌن الباحث من تسلٌط الضوء على الحالة
المبحوثة.
 .4قد ٌلجؤ الباحث قد ٌلجؤ الباحث¬ إلى استخدام اإلستبٌان وطلب اإلجابة على بعض
اإلستفسارات الواردة به من جانب األشخاص والفبات المحٌطةبالحالة محل البحث.
رابعا:
 .1المنهج التجرٌبً:
التعرٌف:
المنهج التجرٌبً :هو طرٌق ٌتبعه الباحث لتحدٌد مختلف الظروف والمتغٌرات التً تخص
ظاهرة ما والسٌطرة علٌها والتحكم فٌها.
وٌعتمد الباحث الذي ٌستخدم المنهج التجرٌبً على دراسة المتغٌرات الخاصة بالظاهر
محل البحث بغرض التوصل إلى العبلقات السببٌة التً تربط التً تربط بٌن المتغٌرات
التابعة وقد ٌلجؤ الباحث إلى إدخال متغٌرات جدٌدة من أجل التواصل إلى إثبات أو نفس
عبلقة مفترضة ما .كذلك فقد ٌقو م بالتحكم فً متغٌر ما .واحداث تغٌٌر فً متغٌر أخر
المتغٌرٌن.
هذٌن
بٌن
السببٌة
العبلقة
لشكل
للتواصل
واستخدام المنهج التجرٌبً لم ٌعد مقتصرا على العلوم الطبٌعٌة ولكن أصبح ٌستخدم على
نطاق كبٌر أٌضا فً العلوم اإلجتماعٌة وأن ارتبط استخدامه بشروط معٌنة من أهمها توافر
المتغٌرات
ضبط
امكانٌة
وٌنبغً التؤكد فً المنهج التجرٌبً على نتابج:
 استخدام التجربة أي إحداث تغٌٌر محدد فً الواقع وهذا التغٌٌر تسمٌة استخدام المتغٌر
المستقل.
 مبلحظة النتابج و أثار ذلك التغٌٌر بالنسبة للمتغٌر التابع.
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 ضبط إجراءات التجربة للتؤكد من عدم وجود عوامل أخرى غٌر المتغٌر المستقل قد
أثرت على ذلك الواقع الن عدم ضبط تلك اإلجراءات سٌقلل من قدرت الباحث على
المستقل.
المتغٌر
تؤثٌر
ومعرفة
حصر
مثال :وجود طالبٌن بنفس المستوى العلمً والتعلٌمً والمهارات القرابٌة استخدام
احدهما فهرس بطاقً تقلٌدي فً مكتبة الجامعة واستخدام الثانً فهرس إلى مخزونه
معلومات الحاسوب واشتمل الفهرسان على نفس المعلومات .وصول الطلب الثانً مثبل
الى المصادر التً ٌحتاجها بشكل أسرع ٌوضح لنا ان استخدام الحاسوب ( المتغٌر
المستقل ) ٌسرع فً عملٌة الوصول إلى الملومات التً ٌحتاجها الطالب فً المكتبة
(المتغٌر التابع) وهنا البد من التؤكد من عدم وجود عوامل اخرى غٌر المستقل تإثر
على سرعة الوصول إلى المعلومات مثل وجود مهارات أخرى أعلى عند الطالب األول
عند مقارنته من عوامل قد تإثر على مسار التجربة ونتابجها.
 .2مزٌا المنهج التجرٌبً:
ٌعد المنهج التجرٌبً على وسٌلة المبلحظة المقصودة كوسٌلة لجمع المعلومات وفٌها ٌكون
الباحث والموجه والمسٌر للمشكلة والحالة بل هو الذي ٌؤتً بها وجودها فً بداٌة مسٌرتها
وعند انتهابه من جمع المعلومات فإن تلك الحالة أو المشكلة تذهب وتنتهً وهً بذلك تذهب
وتنتهً .وهً بذلك تختلف عن المبلحظة المجردة التً عن طرٌقها ال ٌتدخل الباحث
والٌإثر فً المشكلة أو الحالة المراد دراستها وإنما ٌكون را مراقبا ومبلحظا ومسجبل لما
ٌراه .وهدة الطرٌقة تعتبر من الطرق الناجحة إلدخالها كمنهج ووسٌلة للبحث عن العلوم
اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مثل علم اإلدارة وعلم النفس واإلعبلم والمكتبات.....إلخ.
 .3سلبٌات المنهج التجرٌبً:
أ .صعوبة تحقٌق الضبط التجرٌبً فً المواضٌع والمواقف اإلجتماعٌة وذلك بسبب
الطبٌعة الممٌزة لئلنسان الذي هو محور الدراسات اإلجتماعٌة واإلنسانٌة وهناك عوامل
إنسانٌة عدٌدة ٌمثل( :إدارة اإلنسان – المٌل للتصنع.....إلخ) ٌمكن أن تؤثر على التجربة
وٌصعب التحكم فٌها وضبطها.
ب .هناك عوامل سببٌة ومغٌرات كثٌرة ٌمكن أن تإثر فً الموقف التجرٌبً وٌصعب
السٌطرة علٌها ومن ثم ٌصعب الوصول إلى القوانٌن تحدد العبلقات السببٌة بٌن
المتغرات.
ج .وٌربط بذلك أٌضآ أن الباحث ذاته ٌمكن أن نعتبرة متغٌرا ثالثآ ٌضاف الى متغٌرٌن
(مستقل وتابع) ٌحاول الباحث اٌضآ اٌجاد عبلقة بٌنهما.
د .فقدان عنصر التشابه التام فً العدٌد من المجامٌع اإلنسانٌة المراد تطبٌق التجربة علٌها
مقارنة بالتشابه الموجود فً المجاالت الطبٌعٌة.
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ه .هناك الكثٌر من القوانٌن والتقالٌد والقٌم التً تقف عقبة فً وجه إخضاع الكابنات
اإلنسانٌة للبحث لما قد ٌترتب علٌها من أثار مادٌة أو النفسٌة.وامل غٌر التجرٌبٌة
وضبطها.
 .4خطوات المنهج التجرٌبً:
 )1تحدٌد مشكلة البحث.
 )2صٌاغة الفروض.
 )3وضع التصمٌم التجرٌبً هذا ٌتطلب من الباحث القٌام باألتً :
 إختٌار عٌنة تمثل مجتمع معٌن أو جزآ من مادة معٌنة تمثل الكل.
 تصنٌف المقحوثٌن فً مجموعة متماثلة.
 تحدٌد العوامل غٌر التجرٌبٌة وضبطها.
 تحدٌد وسابل قٌاس نتابج التجربة والتؤكد من صحتها.
 القٌام بإختبارات اولٌة استطبلعٌة بهدف إستكمال أي أوجه القصور.
 تعٌٌن كان التجربة وقت إجرابها والفترة التً تستغرقها.
 .5تقرٌر المنهج التجرٌبً:
ٌنبغً التركٌز فً مثل هذا التقرٌر على اآلتً:
 )1المقدمة  :وٌوضح فٌها الباحث اآلتً:
أ .عرض النقاط الدراسة األساسٌة بما فً ذلك المشكلة.
ب .عرض الفرضٌات وعبلقتها بالمشكلة.
ج .عرض الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة للدراسات السابقة.
د .شرح عبلقة تلك الدراسات السابقة بالدراسة الذي ٌنوي الباحث القٌام بها.
 )2الطرٌقة  :وتشمل األتً:
أ .وصف ما قام به الباحث وكٌفٌة قٌامه بالدراسة.
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ب .تقدٌم وصف للعناصر البشرٌة أو الحٌوانٌة والجهات التً شاركة الباحث فً
التجربة.
ج .وصف األجهزة والمعدات المستخدمة وشرح كٌفٌة إستخدامها.
د .تلخٌص لوسٌلة التنفٌذ لكل مرحلة من مراحل العمل.
 )3النتابج  :وتشمل األتً:
أ .تقدٌم التلخٌص عن البٌانات التً تم جمعها.
ب .تزوٌد القارئ بالمعالجات اإلحصابٌة الضرورٌة للنتابج مع عرض جداول
ورسومات ومخططات.
ج .عرض النتابج التً تتفق أو تتقاطع مع فرضٌاتك .
 )4المناقشة المطلوبة مع الجهات المعنٌة :
 المنهج اإلحصابً:
التعرٌف .:هو عبارة عن إستخدام الطرق الرقمٌة والرٌاضٌة فً معالجة و تحلٌل البٌانات
لها وٌتم ذلك عبر عدة مراحل:
أ .جمع البٌانات اإلحصابٌة عن الموضوع.
ب .عرض هذه البٌانات بشكل منظم وتمثٌلها بالطرق الممكنة.
ج .تحلٌل البٌانات.
د .تفسٌر البٌانات من خبلل تفسٌر ماتعنٌة األرقام المجمعة من نتابج.
 أنواع المنهج االحصابً :
أ .المنهج اإلحصابً الوصفًٌ :ركز على وصف وتلخٌص األرقام المجمعة حول موضوع
معٌن ( مإسسة أو مجتمع معٌن) وتفسٌرها فً صوره نتابج ال تنطبق بالضرورة على
مإسسه أو مجتمع أخر.
ب .المنهج اإلحصابً اإلستداللً أو اإلستقراري ٌ :عتمد على أختٌار عٌنه من مجتمع اكبر
وتحلٌل وتفسٌر البٌانات الرقمٌه المجمعة عنها والوصول إلى تعمٌمات واستدالالت
على ما هو أوسع وأكبر من المجتمع محل البحث .
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كما ٌقوم المنهج اإلحصابً االستداللً على أساس التعرف على ما تعنٌه األرقام الجامعٌة
وإسقرارها ومعرفتها داللتها أكثر من مجرد وصفها كم هو الحال فً المنهج الوصفً .
 المقٌاس اإلحصابً :
هناك عدة مقاٌٌس إحصابٌة التً ٌتم استخدامها فً إطار هذا المنهج منها المتوسط ،
الوسٌط  ،المنوال كما ٌستخدم الباحث عدد من الطرق لعرض وتلخٌص البٌانات وإجراء
المقرنات من بٌنها النسب والتناسب والنسب المبوٌة والمعدالت والجداول التكرارٌة وٌمكن
للباحث استخدام أكثر من طرٌقة فً تحلٌل وتفسٌر البٌانات.
 وهناك طرٌقان إلستخدام المنهج اإلحصابً كما سبق ذكره .إذا المنهج اإلحصابً
الوصفً والمنهج اإلحصابً االستداللً .
ٌ مكن استخدام الحاسوب فً تحلٌل األرقام اإلحصابٌة المجمعة من اجل تؤمٌن السرعة
والدقة المطلوبة.
ٌتم جمع البٌانات فً المنهج اإلحصابً عن طرٌق األتً :
 المصادر التً تتمثل فً التقرٌر االحصابً والسجبلت الرسمٌة وغٌر رسمٌة.
 اإلستبٌانات والمقاببلت .
 وٌمكن الجمع بٌن أكثر من طرٌق.
الجزء الرابع:
 العٌنات فً البحث العلمً
 أدوات جمع المعلومات
أ .مصادر ووثابق
ب .استبٌان
ج .مقابلة
د .مبلحظة
ه .طرق عرض المعلومات
مصادر المعلومات والبٌانات فً البحث العلمٌتمثل مصادر المعلومات أدوات مهمة لجمع
البٌانات والمعلومات التً ٌحتاجها الباحث تنقسم مصادر المعلومات فً البحث العلمً إلى :
أوال  :المصادر التقلٌدٌة :
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وهً المصادر المطبوعة أو الورقٌة أو السمعٌة أو البصرٌة.
ثانٌا  :المصادر اإللكترونٌة:
وهً المصادر التً أتاحتها تكنولوجٌا المعلومات من خبلل تحوٌل المجموعات الورقٌة إلى
أشكال جدٌدة الكترونٌة سهلة االستخدام والتبادل مع المستفٌدٌن فً مواقع منتشرة جغرافٌا
على مستوى العالم .
المصادر التقلٌدٌة
وٌمكن تقسٌمها إلى :
أ .المصادر األولٌة
ب .المصادر الثانوٌة كما ٌمكن تقسٌمها إلى :
 .1مصادر ورقٌة
 .2مصادر سمعٌة بصرٌة .
أ .المصادر األولٌة  :هً التً تتضمن معلومات تنشر ألول مرة وتعتبر معلومات
المصادر األولٌة أقرب ما تكون للحقٌقة .وتتدرج األنواع التالٌة تحت المصادر األولٌة :
 .1التراجم والسٌر الشخصٌة  :تهتم بإعطاء فكرة مفصلة عن كبار الشخصٌات العلمٌة
والسٌاسٌة واالجتماعٌة وانجازاتها.
 .2براءات االختراع  :المسجلة لدى الجهات الرسمٌة وهً الوثابق التً تسجل اختراع
شًء جدٌد لم ٌكن معروفا ولم ٌنشر عنه شًء سابقا.
 .3الوثابق الرسمٌة الجارٌة :وهً التً تمثل مخاطبات ومراسبلت الدوابر والمإسسات
المعنٌة المختلفة والتً تشتمل على معلومات خاصة بنشاطها مثال  :قد ٌحتاج باحث
إلى إجراء بحث عن مكتبة الجامعة والخدمات فٌها وهو بذلك ٌحتاج إلى الرجوع إلى
المخاطبات والوثابق الرسمٌة الصادرة من هذه الوحدات.
 .4الوثابق التارٌخٌة المحفوظة :كالمعاهدات واالتفاقٌات وما شابه ذلك.
 .5المخطوطات  :تمثل معلومات أساسٌة مكتوبة ومخطوطة بواسطة أشخاص موثوق
فٌهم ولها أهمٌة وداللة تارٌخٌة فهً تمثل جزءا من التراث العربً واإلسبلمً .
 .6الكتب والتقارٌر السنوٌة والدورٌة المختلفة :وهً تعطً معلومات هامة وأرقام
وحقابق عن األنشطة الخدمٌة واإلنتاجٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة المختلفة الخاصة
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بالدولة أو المإسسات المختلفة المحلٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة مثل الكتاب السنوي لؤلمم
المتحدة .
 .7المطبوعات الرسمٌة الحكومٌة  :وهً التً تصدرها الهٌبات الرسمٌة والحكومٌة.
 .8المراجع اإلحصابٌة :وهً التً تهتم بتجمٌع وتبوٌب األرقام عن نشاط معٌن مثل
تعداد السكان والحجاج أو التجارة أو االقتصاد.
 .9المعاجم والقوامٌس  :هً التً تهتم بتجمٌع الكلمات والمفردات اللغوٌة فً ترتٌب
هجابً وتعطً معانٌها ومشتقاتها واستخداماتها مثل المعجم العربً – لسان العرب –
قاموس المحٌط.
 .10األطالس  :هً مرجع جغرافً ٌختص بالمعلومات الجغرافٌة المتعلقة بالدول
والقارات والبحار وما شابه ذلك.
 .11المواصفات والمقاٌٌس  :وهً وثابق فنٌة ذات محتوى علمً تحدد األنواع والنماذج
الخاصة بالمنتجات مع بٌان مواصفاتها وطرق فحصها ونقلها وتخزٌنها وهً تنتشر ما
اتفقت علٌه المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة لتوحٌد المواصفات والمقاٌٌس فً المجاالت
المتعددة الصناعة-التجارة-االقتصاد -وتتولى المنظمة الدولٌة للتوحٌد والقٌاس مسإولٌة
إصدار هذه المواصفات. iso
ب .المصادر الثانوٌة  :وهً المصادر التً تحتوي على معلومات منقولة عن المصادر
األولٌة بشكل مباشر أو غٌر مباشر فالمعلومات فً المصادر الثانوٌة قد تكون منقولة أو
مترجمة لذلك فهً أقل دقة من المعلومات فً المصادر األولٌة وذلك لؤلسباب التالٌة :
 احتماالت الخطؤ فً نقل األرقام.
 احتماالت الخطؤ فً اختٌار المفردات والمصطلحات المناسبة فً حالة الترجمة .
 احتماالت اإلضافة إلى البٌانات األصلٌة ومن ثم الوقوع فً خطة تفسٌر البٌانات.
 احتماالت التحرٌف ( التغٌٌر المتعمد) فً البٌانات مما ٌإدي إلى تشوٌه المعنى.
ومن أهم المصادر الثانوٌة :
 .1الكتب  :أكثر انتشارا وهً متخصصة فً المعارف البشرٌة .
 .2الدورٌات  :شكلها منتظم أو غٌر منتظم وتسمى مطبوعات مسلسلة.
 .3الموسوعات ودوابر المعارف  ( :تجمع معلومات من مصادر أولٌة +ثانوٌة ).
 .4الكتٌبات والنشرات  :مطبوعات أصغر فً حجمها من الكتاب االعتٌادي.
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 .5األدلة  :تهتم بالمعلومات الخاصة بالمإسسات العلمٌة.
المصادر السمعٌة والبصرٌة :
 .1سمعٌة  :صوتٌة تعلٌمٌة وتسجٌبلت خاصة بالمقاببلت ولقاءات صحفٌة وخطب
لشخصٌات مهمة.
 .2مربٌة  :كالصور والرسومات بؤنواعها والخرابط العسكرٌة الطبٌعٌة.
 .3مصغرات  :ماٌكرو فٌلم التً تضم وثابق تارٌخٌة أو مقاالت ودراسات مفٌدة.
 .4سمعٌة مربٌة  :كاألفبلم العلمٌة والوثابقٌة.
ثانٌا  :المصادر االلكترونٌة:
وهً المصادر التً أتاحتها تكنولوجٌا المعلومات حٌث أمكن تحوٌل المجموعات الورقٌة
والمطبوعة إلى أشكال جدٌدة الكترونٌة سهلة االستخدام والتبادل مع المستفٌدٌن فً مواقع
منتشرة جغرافٌا على مستوى العالم ومن أهم مزاٌا مصادر المعلومات االلكترونٌة أنها
سهلت الطرٌق أمام المستفٌدٌن للمعلومات فً الوصول على ما ٌحتاجونه من معلومات
بسرعة ودقة وشمولٌة وافٌة ومن الممكن تقسٌم مصادر المعلومات االلكترونٌة المتاحة
للمستفٌدٌن كما ٌلً :
أ .مصادر المعلومات حسب الوسط المستخدم :
 .1أقراص مرنة .
 .2أقراص صلبة.
 .3وسابط .ممغنطة أخرى.
 .4أقراص أقرأ ما فً الذاكرة المكتنزة(.)CD-ROOM
 .5األقراص والوسابط متعددة األغراض.
 .6األقراص اللٌزرٌة المكتنزة (.)DVD
ب .حسب التغطٌة الموضوعٌة وتشتمل :
 .1عامة شاملة لمختلف أنواع الموضوعات وهً تعالج الموضوعات بشكل غٌر
متخصص .
 .2متخصصة دون الخوض فً التفاصٌل كالمصادر االقتصادٌة والطبٌة.
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 .3متخصصة دقٌقة والتً تعالج موضوعا متخصصا محددا بعمق.
ج .حسب نقاط اإلتاحة وطرق الوصول إلى المعلومات:
 .1قواعد البٌانات الداخلٌة أو المحلٌة وتكون متوفرة فً حاسوب المإسسة الواحدة .
 .2الشبكات المحلٌة والقطاعٌة المتخصصة أي مصادر المعلومات التً ٌمكن الحصول
علٌها من الشبكات التعاونٌة على مستوى منطقة جغرافٌة (وزارة-مدٌنة ) شبكة طبٌة
مثبل.
 .3الشبكات اإلقلٌمٌة الواسعة وهً شبكات على مستوى إقلٌمً أو دولً محدد مثل شبكة
المكتبات الطبٌة لشرق البحر األبٌض المتوسط.
شبكة االنترنت :
وهً أكبر مزود للمعلومات فً الوقت الحاضر حٌث تضم عددا كبٌرا من شبكات
المعلومات على مستوٌات محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة كما ٌمكن للباحثٌن والعلماء داخل
وخارج حدودهم الجغرافٌة والقومٌة أن ٌتواصلوا مع زمبلبهم العلماء وكذلك تبادل
معهم
المختلفة
البحثٌة
والمعلومات
الخبرات
وٌمكن تعرٌفها بؤنها :
شبكة تضم عشرات األلوف من الحواسٌب المرتبطة مع بعضها البعض فً عشرات من
الدول ولذا فهً أوسع شبكات الحواسٌب فً العالم نزود المستخدمٌن بالعدٌد من الخدمات
كالبرٌد االلكترونً ونقل الملفات واألخبار والوصول إلى آالف من قواعد البٌانات
وا لدخول فً حوارات مع أشخاص آخرٌن حول العالم وممارسة األلعاب االلكترونٌة
والوصول إلى المكتبات االلكترونٌة بما تحتوٌه من كتب ومجبلت وصحف وصور ومن
مسمٌاتها  :الشبكة العالمٌة – الشبكة – العنكبوتٌة – الطرٌق االلكترونً السرٌع
للمعلومات .
د .حسب جهات التجهٌز :
 .1مصادر تجارٌة كالمإسسات والشركات التجارٌة وهدفها تحقٌق الربح من خبلل
عرض المعلومات .
 .2مصادر مإسسٌة غٌر ربحٌة كالجامعات ومإسسات البحوث.
هـ .حسب نوع قواعد البٌانات وهً  5أنواع :
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 .1قواعد ببلٌوغرافٌة وتشتمل على بٌانات اإلحالة إلى مصادر المعلومات حٌث
تشتمل على بٌانات وصفٌة أساسٌة لمصادر المعلومات النصٌة مثل  :المصدر -
المإلف – الجهة المسإولة عن محتواه ورإوس الموضوعات التً وردت
محتوٌاتها وتارٌخ ومكان النشر وأٌة بٌانات أخرى لتسهل للمستفٌد تحدٌد مدى
حاجته .
 .2قواعد النصوص الكاملة  :كقواعد الصحف والمجبلت والكتب.
 .3القواعد المرجعٌة  :وهً التً ٌحتاجها المستفٌد فً الوصول إلى معلومات محددة
تجٌبه عن تساإالت مثل القوامٌس والمعاجم وقواعد األدلة المهنٌة وأدلة الجامعات
والمإسسات.
 .4القواعد اإلحصابٌة  :وتشمل على مختلف اإلحصاءات السكانٌة واالجتماعٌة
واالقتصادٌة.
 .5قواعد األقراص والنظم متعددة الوسابط :وتشمل على المعلومات المسموعة
والمصورة والفٌدٌو مثل  :بعض الموسوعات الحدٌثة.

"العٌنـــات"
 .1تعرٌف العٌنة :
نموذج ٌشمل جانبا أو جزءا من محددات المجتمع األصلً المعنً بالبحث تكون ممثلة له
بحٌث تحمل صفاته المشتركة وهذا النموذج ٌغنً الباحث عن دراسة كل وحدات
ومفردات المجتمع األصل خاصة فً حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل تلك الوحدات
وٌلجؤ لها الباحث عند استخدام االستبٌان والمقابلة كؤدوات لجمع البٌانات.
 .2مزاٌا استخدام العٌنات :
 )1التوفٌر فً الجهد المبذول وكذلك التكالٌف المالٌة نظرا الختصار البحث فٌها على
نموذج محدد فً المجتمع األصلً.
 )2إمكانٌة الحصول على معلومات وفٌرة والتً تكون أكثر بكثٌر مما ٌسهل علٌه
الباحث من المجموع الكلً لؤلفراد والمجتمع.
 )3سهولة الحصول على ردود وافٌة ومتكاملة دقٌقة من خبلل متابعة العٌنة وردودها.
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 .3خطوات اختٌار العٌنة :
أ .تحدٌد مجتمع البحث األصلً :
حٌث ٌطلب من الباحث أو مجموعة الباحثٌن فً هذه المرحلة تحدٌد المجتمع األصلً
ومكوناتها األساسٌة تحدٌدا واضحا ودقٌقا (طلبة جامعة الملك عبد العزٌز – طلبة
الجامعة السعودٌة).
ب .تشخٌص أفراد المجتمع:
وهنا ٌقوم الباحث بإعداد قوابم بؤسماء جمٌع أفراد المجتمع األصلً فً الدراسة (أسماء
طلبة جامعة الملك عبد العزٌز أو الجامعة السعودٌة).
ت .اختٌار وتحدٌد نوع العٌنة :
إذا كان المجتمع األصلً متجانس من حٌث الخواص فإن أي نوع من العٌنات ٌفً
بالغرض أما إذا كانت هناك اختبلفات فإنه ٌنبغً توفر شروط معٌنة فً العٌنة لتعطً
الفرصة لكل أفراد المجتمع األصلً أن تمثل فالعٌنة الجٌدة هً التً تعكس خصابص
المجتمع األصلً وتمثله تمثٌبل صحٌحا ( ذكور -إناث -أهل الرٌف -أهل المدٌنة – أقسام
علمٌة فً الكلٌة .....الخ ).
ث .تحدٌد العدد المطلوب من األفراد أو الوحدات فً العٌنة :
ٌتؤثر حجم العٌنة المختارة بعوامل عدٌدة أهمها مقدار الوقت المتوفر لدى الباحث
وإمكاناته العلمٌة والمادٌة ومدى التجانس فً المجتمع األصلً ودرجة الدقة المطلوبة
فً البحث .
 .4أنواع العٌنات :
 )1العٌنة الطبقٌة :
ٌنقسم المجتمع إلى الطبقات والشرابح التً ٌشتمل علٌها مثال  :إذا كان مجتمع البحث
مكون من طلبة كلٌة اآلداب فإن طبقات أو شرابح المجتمع تتكون من قٌم التارٌخ
والجغرافٌا وعلم النفس ....الخ وٌقسم مجموع العٌنة المطلوبة على هذه الشرابح وٌإخذ
عدد متساوي من كل منها مثبل  200من كل قسم.
 )2العٌنة الطبقٌة التناسبٌة أو العٌنة الحصصٌة :
الطبقٌة هنا تعنً  :الشرابح أو الطبقات التً ٌنقسم إلٌها المجتمع أما التناسبٌة :فٌنبغً
أن العدد المختار من كل شرٌحة وٌنبغً أن ٌتناسب مع حجمها الفعلً داخل المجتمع
األصلً  .مثال :إذا كان عدد كلٌة قسم اللغة العربٌة هو ضعف عدد طلبة قسم الجغرافٌا
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فً كلٌة اآلداب المجتمع األصلً فٌنبغً أن ٌمثلوا أٌضا فً العٌنة وفقا للنسبة أن ٌكون
عدد طلبة اللغة العربٌة فً العٌنة ضعف عدد طلبة الجغرافٌا.
 )3العٌنة العشوابٌة البسٌطة :
عن طرٌق هذا النوع ٌكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة متساوٌة ألن ٌمثل ضمن
العٌنة أو تكون العٌنة العشوابٌة البسٌطة مقٌدة حٌنما ٌكون المجتمع األصلً متجانس فً
خصابصه وٌتم اختٌارها بإحدى الطرٌقتٌن  :القرعة – جدول األرقام العشوابٌة.
 )4العٌنة العشوابٌة المنتظمة :
وتعنً اختٌار العٌنة من بٌن مفردات المجتمع األصلً بطرٌقة منتظمة فإذا كان عدد
أفراد المجتمع األصلً  300وكانت العٌنة المطلوبة 150فإنه ٌتم اختٌار رقم البداٌة
عشوابٌا أقل من ناتج القسمة الرقمٌن  20ولٌكون رقم 3ثم ٌتم زٌادة هذا الرقم بمقدار
ناتج القسمة فٌكون الرقم الثانً 23 =20+3ثم  43ثم 63.......الخ ( استخدام هذه العٌنة
ٌتناسب مثبل اختٌار الصحف التً ٌتم تجدٌد مضمونها ).
 )5العٌنة العمدٌة أو الفرضٌة :
ٌكون اختٌار هذه العٌنة على أساس حر من قبل الباحث وحسب طبٌعة بحثه بحٌث ٌحقق
هذا االختٌار هدف الدراسة مثال :اختٌار الطبلب الذٌن تكون معدالتهم فً االمتحان
النهابً جٌد جدا فما فوق ألن هدف الدراسة هو معرفة العوامل التً تإدي للتفوق عند
هذا النوع من الطلبة .
 )6العٌنة الفرضٌة أو الصدفة :
ٌكون اختٌار هذا النوع من العٌنات سهبل حٌث ٌعمد الباحث إلى اختٌار عدد من األفراد
الذٌن ٌستطٌع العثور علٌهم فً مكان ما وفً فترة زمنٌة محددة وبشكل عرضً أي عن
طرٌق الصدقة كؤن ٌذهب الباحث إلى مكتبة ما ( إذا كان بحثه متعلقا مثبل بالقراءة
والمكتبات وٌقوم بتوزٌع االستبٌان على من هم موجودٌن بالصدفة وقد ٌضطر الباحث
إلى اختٌار هذا النوع من العٌنة لسهولة استخدامه أي ألن الوقت لدٌه محدود ولكن من
أهم سلبٌاتها أٌضا ال تمثل المجتمع األصلً تمثٌبل صادقا خاصة إذا كان هناك تباٌن فً
خواص المجتمع األصلً.
طرق عرض البٌانات :
 بشكل إنشابً.
 فً صورة جداول.
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 رسومات بٌانٌة.
أوال  :االستبٌان:
التعرٌف:
مجموعة من األسبلة المتنوعة والتً ترتبط فبعضها البعض بشكل ٌحقق الهدف الذي
ٌسعى إلٌه الباحث من خبلل المشكلة التً ٌطرحها بحثه .وٌرسل االستبٌان بالبرٌد أو
بؤي طرٌقة أخرى إلى مجموعة من األفراد أو المإسسات التً اختارها الباحث لبحثه
للباحث.
إعادتها
ثم
تعببتها
ٌتم
لكً
وٌكون عدد األسبلة التً ٌحتوي علٌها االستبٌان كافٌة ووافٌة لتحقٌق هدف البحث
بصرف النظر عن عددها.
خطوات انجاز االستبٌان :
 .1تحدٌد األهداف المطلوبة من عمل االستبٌان فً ضوء موضوع البحث ومشكلته ومن
ثم تحدٌد البٌانات والمعلومات المطلوب جمعها.
 .2ترجمة وتحوٌل األهداف إلى مجموعة من األسبلة واالستفسارات .
 .3اختٌار أسبلة االستبٌان وتجربتها على مجموعة محدودة من اإلفراد المحددٌن فً
عٌنة البحث إلعطاء رأٌهم بشؤن نوعٌتها من حٌث الفهم والشمولٌة والداللة وكذلك
كمٌتها وكفاٌتها لجمع المعلومات المطلوبة عن موضوع البحث ومشكلته وفً ضوء
المبلحظات التً ٌحصل علٌها فإنه ٌستطٌع تعدٌل األسبلة بالشكل الذي ٌعطً
مردودات جٌدة .
 .4تصمٌم وكتابة االستبٌان بشكله النهابً ونسخه باألعداد المطلوبة .
 .5توزٌع االستبٌان حٌث ٌقوم باختٌار أفضل وسٌلة لتوزٌع وإرسال االستبٌان بعد
تحدٌد األشخاص والجهات التً اختارها كعٌنة لبحثه.
 .6متابعة اإلجابة على االستبٌان فقد ٌحتاج الباحث إلى التؤكٌد على عدد من األفراد
والجهات فً انجاز اإلجابة على االستبٌان وإعادته وقد ٌحتاج إلى إرسال بنسخ
أخرى منه خاصة إذا فقدت بعضها .
 .7تجمٌع نسخ االستبٌان الموزعة للتؤكد من وصول نسخ جدٌدة منها حٌث البد من
جمع ما نسبته %75فؤكثر من اإلجابات المطلوبة لتكون كافٌة لتحلٌل معلوماتها .
أنواع االستبٌان :
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هناك  3أنواع من االستبٌانات وفهم طبٌعة األسبلة التً تشمل علٌها :
 .1االستبٌان المغلق  :وهو التً تكون أسبلته محددة اإلجابة كؤن ٌكون الجواب بنعم أو
ال.
 .2االستبٌان المفتوح  :وتكون أسبلته غٌر محددة اإلجابة أي تكون اإلجابة متروكة
بشكل مفتوح إلبداء الرأي مثل  :ماهً مقترحاتك لتطوٌر الجامعة ؟.
 .3االستبٌان المغلق المفتوح  :وهذا النوع تحتاج بعض أسبلته إلى إجابات محددة
والبعض اآلخر إلى إجابات مفتوحة مثال :
 ماهو تقٌٌمك لخدمات الجامعة ( مغلق ) جٌدة متوسطة ضعٌفة.
 إذا كانت متوسطة أو ضعٌفة ماهو اقتراحك لتطوٌرها ؟ ( مفتوح ).
ومن الواضح أن أسبلة االستبٌان المغلقة تكون أفضل لكل من الباحث والشخص المعنً
باإلجابة علٌها ألسباب عدة :
 سهلة اإلجابة وال تحتاج لتفكٌر معقد.
 سرٌعة اإلجابة وال تحتاج إلى جهد كبٌر.
 سهولة تبوٌب وتجمٌع المعلومات المجمعة من االستبٌانات الموزعة  %30نعم
و%70ال.
 ولكن قد ٌضطر الباحث لذكر بعض األسبلة المفتوحة لعدم معرفته فً ذهن المبحوثٌن
لكن االتجاهات الحدٌثة فً تصمٌم وكتابة االستبٌان تحدد اإلجابات حتى بالنسبة لبعض
األسبلة التً هً مفتوحة فً طبٌعتها.
مثال  :ماهً البرامج التً تفضل أن تشاهدها فً التلفزٌون ؟ فبدال من أن ٌترك الفرد
حابرا فً إجاباته وتسمٌته ألنواع البرامج فً الباحث ٌحدد تلك األنواع بعد السإال
مباشرة:
 برامج غنابٌة برامج غنابٌة.
 برامج ثقافٌة برامج أجنبٌة.
 برامج سٌاسٌة برامج أخرى ( اذكرها رجاء ).
ممٌزات االستبٌان وعٌوبه :
ممٌــزاته:
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أٌ .إمن االستبٌان اإلجابات الصرٌحة والحرة حٌث أنه ٌرسل الفرد بالبرٌد أو أي وسٌلة
أخرى وعند إعادته فإنه ٌفترض أال ٌحصل اسم أو توقٌع المبحوث من أجل عدم
إحراجه وان ٌكون بعٌد عن أي محاسبة أو لوم فٌها وهذا الجانب مهم فً االستبٌان ألنه
ٌإمن الصراحة والموضوعٌة العلمٌة فً النتابج .
ب .تكون األسبلة موحدة لجمٌع أفرد العٌنة فً حٌن أنها قد تتغٌر صٌغة بعض األسبلة عند
طرحها فً المقابلة.
ت .تصمٌم االستبٌان ووحدة األسبلة ٌسهل عملٌة تجمٌع المعلومات فً مجامٌع وبالتالً
تفسٌرها والوصول إلى استنتاجات مناسبة .
ثٌ .مكن للمبحوثٌن اختٌار الوقت المناسب لهم والذي ٌكونوا فٌه مهٌبٌن نفسٌا وفكرٌا
لئلجابة على أسبلة االستبٌان.
جٌ .سهل االستبٌان على الباحث جمع معلومات كثٌرة جدا من عدة أشخاص فً وقت محدد
.
ح .االستبٌان ال ٌكلف مادٌا من حٌث تصمٌمه وجمع المعلومات مقارنة بالوسابل األخرى
التً تحتاج إلى جهد أكبر وأعباء مادٌة مضافة كالسفر والتنقل من مكان إلى آخر
.....الخ
عٌوبه :
 .1عدم فهم واستٌعاب بعض األسبلة وبطرٌقة واحدة لكل أفراد العٌنة المعنٌة بالبحث (
خاصة إذا مااستخدم الباحث كلمات وعبارات تعنً أكثر من معنى أو عبارات غٌر
مؤلوفة) لذا فمن المهم أن تكون هناك دقه فً صٌاغة أسبلة االستبٌان وتجرٌبه على
مجموعة من األشخاص قبل كتابته بالشكل النهابً .
 .2قد تفقد بعض النسخ أثناء إرسالها بالبرٌد أو بؤي طرٌقة أخرى أو لدى بعض
المبحوثٌن لذا ال بد من متابعة اإلجابات وتجهٌز نسخ إضافٌة إلرسالها بدل النسخ
المفقودة .
 .3وقد تكون اإلجابات على جمٌع األسبلة غٌر متكاملة بسبب إهمال إجابة هذا السإال
أو ذاك سهوا أو تعمدا .
 .4قد ٌعتبر الشخص المعنً باإلجابة على أسبلة االستبٌان بعض األسبلة غٌر جدٌرة
بإعطابها جزء من وقته ( لتفاهتها مثبل) لذا فإنه ٌجب االنتباه لمثل هذه األمور عند
إعداد أسبلة االستبٌان .
 .5قد ٌشعر المبحوث بالملل والتعب من أسبلة االستبٌان خاصة إذا كانت أسبلتها طوٌلة
وكثٌرة .
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مواصفات االستبٌان الجٌد :
 .1اللغة المفهومة واألسلوب الواضح الذي ال ٌتحمل التفسٌرات المتعددة ألن ذلك
ٌسبب إرباكا لدى المبحوثٌن مما ٌإدي إلى إجابات غٌر دقٌقة .
 .2مراعاة الوقت المتوفر لدى المبحوثٌن وبالتالً ٌجب أال تكون األسبلة طوٌلة حتى ال
تإدي إلى رفض المبحوثٌن اإلجابة على االستبٌان أو تقدٌم إجابات سرٌعة وغٌر
دقٌقة .
 .3إعطاء عدد كافً من الخٌارات المطروحة مما ٌمكن المبحوثٌن من التعبٌر عن
آرابهم المختلفة تعبٌرا دقٌقة .
 .4استخدام العبارات الرقٌقة والبلبحة المإثرة فً نفوس اآلخرٌن مما ٌشجعهم على
التجاوب والتعاون فً تعببة االستبٌان مثل  ( :رجاء – شكرا ....الخ ).
 .5التؤكد من الترابط بٌن أسبلة االستبٌان المختلفة وكذلك الترابط بٌنها وبٌن موضوع
البحث ومشكلته .
 .6االبتعاد عن األسبلة المحرجة التً من شؤنها عدم تشجٌع المبحوثٌن على التجاوب
فً تعببة االستبٌان .
 .7االبتعاد عن األسبلة المركبة التً تشتمل أكثر من فكرة واحدة عن الموضوع المراد
االستفسار عنه ألن فً ذلك إرباك للمبحوثٌن .
 .8تزوٌد المبحوثٌن بمجموعة من التعلٌمات والتوضٌحات المطلوبة فً اإلجابة وبٌان
الفرض من االستبٌان ومجاالت استخدام المعلومات التً سٌحصل علٌها الباحث
مثال  :بعض االستفس ارات تحتمل التؤثٌر على أكثر من مربع واحد لذا ٌرجى
التؤشٌر على المربعات التً تعكس اإلجابات الصحٌحة.
ٌ .9ستحسن إرسال مظروف مكتوب علٌه عنوان الباحث بالكامل ووضع طابع برٌدي
على المظروف بغرض تسهٌل مهمة إعادة االستبٌان بعد تعببته بالمعلومات المطلوبة
.

ثانٌا  :أداة المقابلة :
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التعرٌف بالمقابلة :محادثة أو حوار موجه بٌن الباحث من جهة وشخص أو أشخاص
آخرٌن من جهة أخرى بغرض جمع المعلومات البلزمة للبحث والحوار ٌتم عبر طرح
مجموعة من األسبلة من الباحث التً ٌتطلب اإلجابة علٌها من األشخاص المعنٌٌن
بالبحث .
أسبلة المقابلة ٌمكن تصنٌفها إلى:
 .1مفتوحة ( غٌر محددة اإلجابة ):
هً األسبلة التً ال تعطً أي خٌارات لئلجابة
مثال  :ماهو رأٌك بالنسبة للتعلٌم المختلط ؟ ولعمل المرأة ؟
تمتاز هذه النوعٌة من األسبلة بغزارة المعلومات التً ٌمكن الحصول علٌها ولكن مع
صعوبة تصنٌف اإلجابات .
 .2مغلقة ( محددة اإلجابة ):
هً األسبلة التً تكون اإلجابات علٌها محددة إما بنعم –ال – أحٌانا ....الخ.
مثال  :هل توافق على التعلٌم المختلط ؟
أنواع المقابلة :
 .1المقابلة الشخصٌة :
هً المقابلة وجها لوجه بٌن الباحث واألشخاص المعنٌٌن بالبحث وهً األكثر شٌوعا
 .2المقابلة التلفزٌونٌة :
تجري لؤلشخاص المبحوثٌن عل الهاتف ألسباب تخرج إدارة الباحث والمبحوث .
 .3المقابلة بواسطة الحاسوب :
 .4محاولة المبحوث عبر البرٌد االلكترونً أو المقابلة بالفٌدٌو عن بعد .
خطوات إجراء المقابلة  ( :شروط المقابلة الجٌدة)
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 .1تحدٌد الهدف أو الغرض من المقابلة ٌ :جب على الباحث عند إعداده للمقابلة أن ٌحدد
هدفه من إجراء المقابلة األمور التً ٌرٌد انجازها والحقابق التً ٌرٌد مناقشتها
والمعلومات التً ٌسعى إلٌها .
وأن ٌقوم بتعرٌف هذه األهداف لؤلشخاص التً سٌجري معهم المقابلة وال ٌترك هذا األمر
معلقا بالصدفة إلى أن ٌجري المقابلة .
 .2اإلعداد المسبق للمقابلة وٌتضمن :
أ .تحدٌد األشخاص المعنٌٌن بالمقابلة أو الجهات المشمولة بالمقابلة ( األشخاص
والجهات التً لدٌها معلومات كافٌة ووافٌة ألغراض البحث).
ب .تحدٌد وإعداد قابمة األسبلة واالستفسارات وربما ٌكون من األفضل إرسالها قبل
إجراء المقابلة إلعطاء المبحوثٌن فكرة عن الموضوع وٌراعً فٌه إعداد األسبلة
للوضوح والصٌاغة الدقٌقة.
ت .تحدٌد مكان ووقت المقابلة بما ٌتناسب مع ظروف المبحوثٌن وااللتزام بذلك ( عادة
ماتتم المقابلة فً مكان عمل المبحوث وإذا كان فً اإلمكان التؤثٌر على ظروف
المقابلة وٌمكن اقتراح إجراء مقابلة فً مكان خاص لسرٌة المعلومات وتوفٌر الهدوء
.
 .3تنفٌذ المقابلة وإجرابها :هناك عدة أمور على الباحث إتقانها إلثارة اهتمام وتعاون
المبحوث وحتى تكون المقابلة مفٌدة .

أ .إٌجاد الجو المناسب للحوار من حٌث إٌجاد المظهر البلبق للباحث واختٌار العبارات
المناسبة للمقابلة ٌ .خلق الباحث أجواء صداقة وثقة وتعاون مع المبحوث بؤن ٌوجد
بٌبة ودٌة للمقابلة وأن تكون المحادثة ضعٌفة أٌضا وتلقابٌة وأن الٌشعر المبحوث
بؤن المقابلة عبارة عن استجواب.
ب .دراسة الوقت المحدد لجمع المعلومات بشكل لبق .
ت .التحدث بشكل مسموع وعبارات واضحة .
ث .إذا كانت المقابلة تخص شخصا واحدا محددا ٌستحسن أن تكون معه على انفراد
بمعزل عن بقٌة العاملٌن معه .
ج .أن ٌتجنب الباحث تكذٌب المبحوث أو إعطاء المبحوث االنطباع بؤن جوابه غٌر
صحٌح بل ٌترك للمبحوث إكمال اإلجابات والطلب منه توضحٌها وإعطاء أمثلة وما
شابه ذلك .
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 .4تسجٌل وتدوٌن المعلومات :
أٌ .جب تسجٌل المعلومات واإلجابات أثناء المبلحظة مباشرة وٌكون ذلك على أوراق
محددة سلفا حٌث تقسم األسبلة إلى مجامٌع وتوضٌح اإلجابة أمام كل منها وكذلك
المبلحظات اإلضافٌة ومن األفضل (إذا أمكن ) تسجٌل الحوار بواسطة جهاز تسجٌل
.
ب .أن تسجل ا لمعلومات بنفس الكلمات المستخدمة من الشخص المعنً بالمقابلة ( الٌقع
فً خطؤ فً استبدال الكلمات ) .
ت .أن ٌبتعد الباحث عن تفسٌر العبارات التً ٌقدمها الشخص المبحوث واإلضافة علٌها
بل ٌطلب الباحث منه إعادة تفسٌر العبارات إذا تطلب األمر ذلك ( الباحث ٌجب أن
ٌمٌز بٌن الحقابق والمعلومات واستنتاجاته وال ٌقع فً خطؤ اإلضافة والحذف .
ث .إجراء التوازن بٌن الحوار والتعقٌب وبٌن تسجٌل وكتابة اإلجابات .
ج .إرسال اإلجابات والمبلحظات بعد كتابتها بشكل نهابً إلى األشخاص التً تمت
مقابلتها للتؤكد من دقة التسجٌل .

ممٌزات وعٌوب المقابلة :
ممٌزاته :
 .1تقدم معلومات غزٌرة وممٌزة لكل جوانب الموضوع .
 .2معلومات المقابلة أكثر دقة من معلومات االستبٌان إلمكانٌة شرح األسبلة وتوضٌح
األمور المطلوبة.
 .3من أفضل الطرق لتقٌٌم الصفات الشخصٌة لؤلشخاص المعنٌٌن بالمقابلة والحكم على
إجاباتهم .
 .4وسٌلة هامة لجمع المعلومات فً المجتمعات التً تكثر فٌها األمٌة .
ٌ .5شعر الفرد بؤهمٌتهم أكثر فً المقابلة مقارنة باالستبٌان .
عٌوبه :
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 .1مكلفة من حٌث الوقت والجهد وتحتاج إلى وقت أطول لئلعداد وجهد أكبر فً التنقل
والحركة.
 .2قد ٌخطا الباحث فً تسجٌل بعض المعلومات .
 .3نجاحها ٌتوقف على رغبة المبحوث فً التعاون وإعطاء الباحث الوقت الكافً للحصول
على المعلومات .
 .4إجراء المقابلة ٌتطلب مهارات وإمكانٌات تتعلق باللباقة والجرأة قد ال تتوافر لكل باحث .
 .5صعوبة الوصول إلى بعض الشخصٌات المطلوب مقابلتهم بسبب المركز السٌاسً أو
اإلداري لهذه الشخصٌات .

ثالثا  :أداة المبلحظة :

تعرٌفها  :هً المشاهدة والمراقبة الدقٌقة لسلوك ما أو ظاهرة معٌنة فً ظل ظروف
وعوامل بٌبٌة معٌنة بغرض الحصول على معلومات دقٌقة لتشخٌص هذا السلوك أو هذه
الظاهرة .وتعتمد المبلحظة على خبرة وقابلٌة الباحث فً الصبر لفترات طوٌلة لتسجٌل
المعلومات.
الخطوات الضرورٌة إلجراء المبلحظة :
 .1تحدٌد الهدف الذي ٌسعى الباحث فً الحصول علٌه .
 .2تحدٌد األشخاص المعنٌٌن بالمبلحظة مع األخذ فً االعتبار ضرورة االختٌار
الجٌد والمبلبم لهإالء األشخاص .
 .3تحدٌد الفترة الزمنٌة البلزمة للمبلحظة بحٌث ٌتناسب مع الوقت المخصص
للباحث .
 .4ترتٌب الظروف المكانٌة المبلبمة للمبلحظة .
 .5تحدٌد النشاطات المعنٌة بالمبلحظة ( ما ٌتطلب معرفته من المبلحظة).
 .6جمع المعلومات بشكل نظامً ثم تسجٌلها .
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مزاٌا المبلحظة :
 .1المعلومات التً تجمع باستخدام أداة المبلحظة تكون أكثر عمقا من استخدام
األدوات األخرى .
 .2نإمن المبلحظات للباحث معلومات شاملة ومفصلة ومعلومات اضافٌة لم ٌكن حتى
ٌتوقعها .
 .3تإمن للباحث أٌضا معلومات دقٌقة أقرب ماتكون للصحة .
 .4العدد المطلوب بحثه من العٌنات هو أقل مقارنة باألدوات األخرى  .فالباحث كً
الٌستطٌع مبلحظة إال ظاهرة واحدة أو نشاط واحد ٌخص شخص أو عدد محدود
من األشخاص.
 .5تسجٌل المعلومات ساعة حدوثها وفً نفس وقت حدوث النشاط أو الظاهرة .
عٌوب المبلحظة :
 الشخص القابم بالبحث قد ٌواجه بتعمد الناس التصنع واظهار ردود فعل
وانطباعات غٌر حقٌقٌة عند وقوعهم تحت المبلحظة .
 قد تعوق العوامل الخارجٌة المبلحظة  :كالطقس – العوامل الشخصٌة الطاربة
للباحث .
 المبلحظة محدودة بالوقت الذي تقع فٌه األحداث وقد تحدث األحداث فً أماكن
متفرقة تصعب وجود الباحث فٌها كلها .

الجزء الخامس:
"كتابة الشكل النهابً للبحث"ٌطلق على هذا المراحل من البحث "كتابة تقرٌر البحث"
حٌث ٌقوم الباحث بمراجعة وافٌة ودقٌقة لمسودات البحث التً جمعها وحللها ودونها
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لتؤكد من دقة وسبلمة المعلومات الواردة فً البحث علمٌآ وموضوعٌ ِآ من حٌث
إستخدام المصطلحات العلمٌة والفنٌة المتخصصة فً مجال البحث وكذلك توثٌق
والمعلومات
المصادر
وٌتناول الفصل النقاط التالٌة:
أوآل :لغة البحث واسلوبه.
ِِثانٌؤ :تنقٌح البحث واسلوبه استخدام اإلشارات والمختصرات فً الكتابه.
ثالثآ :أقسام البحث وعناوٌنه الربٌسٌة والفرعٌة.
رابعآ :الشكل المادي والفنً للبحث.
خامسآ :مناقشة البحث.
 .1لغة البحث وأسلوبة:
ومن األمور الواجب اإلنتباه إلٌها فً كتابة الشكل النهابً للبحث السلٌمة وإسلوبة الجٌد
وٌجب مراعات ماٌلً:
 .1لغة البحث المفهومة و الفعالة :حٌث ٌجب على الباحث ان ٌعبر عن افكاره فً
البحث بجمل بسٌطه وموجزه و ان ٌتجنب التنكر اال ذا كان لمطلوب لغرض التؤكد
على نقطة معٌنه استخدام المصطلحات العلمٌة بشكل دقٌق و مفهوم .
 .2دقة الصٌاغة حٌث ٌجب على الباحث استخدام الجمل والتعابٌر الدقٌقة وتجنب
الحشو فً الكتاب وتجنب استخدام العبارات الرنانة التً اال ٌجب استخدامها فً
البحث العلمً .
 .3استخدام الجمل والتراكٌب المناسبة ان استخدام الجمل القصٌره الواضحة
والتراكٌ ب المناسبة ٌجعل الباحث اكثر وضوحا وٌجب على الباحث استخدام
الجمل المبنٌة للمجهول وان ٌتجنب استخدام الجمل االحتمالٌة التً ٌكون لها اكثر
من معنا .
 .4اختٌار الكلمات والعبارات التً توضح وتخدم الهدف من البحث حٌث ٌجب على
الباحث ان ٌتجنب استخدام االلفاظ العامٌة واالبتعاد المصطلحات المعربة االجنبٌة
التً لها بدٌل فً اللغة العربٌة .
 .5مراعات قواعد اللغة من نحو وصرف عند كتابة البحث.
 .2تنقٌح البحث واستخدام االشارات و المختصرات فً الكتاب :
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 .1تنقٌح البحث ٌعتبر تنقٌح البحث فً المراحل االخٌرة من طباعة الحبث بشكل
نهابً من االمور االساسٌة وٌجب االهتمام بالجواب التالٌة:
أ .تثبٌت المعلومات التً تم االستشهاد على شكل اعادة صٌاغة مع التاكٌد على االشارة الى
المصدر.
ب .تدقٌق ومراجعة المعلومات التً اقتباسها حرفٌا والتاكٌد على االشارة الى المصادر
المقتبسة منه .
ت .حذف العبارات والجمل التً ال تبلور افكار الباحث بشكل واضح والتخلص من الجمل
والعبارات الغامضة.
ث .التاكٌد على االستخدام العبارات المبنً للمعلوم .
ج .التاكد على ذكر االسم الكامل للشخص او االشخاص المستشهد بهم عن ذكرهم ألول مره
فً متن البحث او الهوامش.
ح .التركٌز على العبارات التً توضع األفكار الربٌسٌة للموضوع البحث .
خ .اضافة أي جمل او عبارات ضرورٌة لتساند فكرة البحث الربٌسٌة واعادة التنظٌم الجمل
والعبارات كلما كان ذلك ضروري .
 .2استخدام اإلشارات .
هناك عدد من االشارات والرموز والعبلمات المستخدمة فً الكتابة البحوث والرسابل
العلمٌة واخراجها بالشكل الصحٌح وٌمكن تلخٌصها قٌما ٌلً :
أ .استخدام علمات الترقٌم (التنقٌط) :مثل وضع النقطة فً اماكنها المطلوبة وعدم
المبالغة فً استخدام المقاطع الكثٌرة التً تتالف منها الجمل الواحدة دون توقف
لسبب احتمال ضٌاع المعنى والمفهوم .قد تستخدم النقطة بعد الحرف او اكثر
للداللة على اختصار الكلمة مثل د.بدل من دكتور ص .بدل من صحٌفة .
ٌستخدم النقطتٌن المتعامدتٌن عندما ٌحاول الباحث ان ٌقسم ماٌرٌد كتابة الى اقسام
(مثال ٌمكن تقسٌم هذا الفصل الى 3مباحث لما ٌلً ).
تستخدم اٌضا النقطتٌن المتعامدتٌن عند الكتابة اسم الكتاب او عنوان البحث او المقالة
الت ً ٌكون فٌها العنوان الربٌسً وعنوان ثانوي مثل :الجماعات السعودٌة :نشؤتها
وتطورها.
تستخدم النقاط الثبلثة داللة لوجود كبلم محذوف وال حاجة لبلستمرار مثل...الخ
مبلحظات  :فً حالة االقتباس ٌجب ذكر المعلومات كما وردت فً النص االصلً بما
فً ذالك االشارات وعبلمات التنقٌط مثل النقطة والفاصلة وعبلمات االستفهام وغٌرها
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 _ .قد ٌحلو للبعض استخدام نقطتٌن اواكثر لغرض التزوٌق فً الكتابة وٌعتبر ذلك
خطا ٌجب تحاشٌة خاصة على مستوى البحث العلمً .
ب .إشارة الفاصلة :تستخدم فً مجاالت محدوة فً الكتابة كما ٌلً :
تمثل الفاصله مقاطع قصٌرة الستمرارٌة الحدٌث والكتابة  .قد تستخدم الفاصلة بٌن
مقاطعٌن كبطٌن لحروف او عبارات ربط الجمل مثل (اكن،غٌر انه ،إال أنه) تستخدم
الفاصلة بٌن سلسلة األسماء والعبارات ٌكون عددها ثبلثة او اكثر معٌنة بنفس المفهوم
(مثل :ومن اهم المحافظات الواقٌة الساٌلحٌة الموصل  ،السلمانٌة ،اربٌل ) تستخدم
الفاصلة للفصل بٌن العبارات كمثل عنوان اقامت شخص  ،ومحل عمله او ما شابة
ذلك  .تستخدم الفاصلة مع اشارات اخرى للفصل بٌن البٌانات البلٌوغرافٌة الخاصة
بالكتاب والمقاالت العلمٌة ومصادر المعلومات ألخرى.
ح .القوسٌن الصغٌرٌن:
ٌكونان فً بداٌة ونهاٌة الحدٌث أو النص وٌسمٌها بعض الكتاب "ادات التنصٌص"
¤وتستخدم هذه األقواس للداللة على إقتباس معلومات ونصوص حرفٌا نضرآ ألهمٌتها
أو اهمٌة كاتبها وقد تستخدم مثل هذه األقواس لحصر عبارة معٌنة مثل مصطلح او
مفهوم خاص وٌفضل ان تكتب مثل هده األقواس فً بداٌة او نهاٌة الحدٌث بشكل
مرتفعة عن باقً الكتابة العادٌة.
خ .األقواس األعتٌادٌة:
 تستخدم عند ورود عبارة باللغة العربٌة الفصحى ولها ما ٌعادلها من العبارات
األجنبٌة العربة ثل إستخدام الحاسب (الكمبٌوتر).
 قد تستخدم األقواس اإلعتٌادٌة لتوضٌح عبارة بدٌلة اخرى واٌشترط أن تكون
أجنبٌة مثل سكان المدن(الحضر).
 تستخدم األقواس اإلعتٌادٌة لحصر األرقام المستخدمة فً البحث.
د .الشارطة:
أي الخطٌن الصغٌرٌن فً بداٌة ونهاٌة عبارة محددة .وتستخدم عادة عند استخدام عبارة
أو كلمة اعتراضٌة توضٌحة .مثال :معظم الجامعات السعودٌة – إن لم تكن كلها –
مهتمة بإدخال الحاسب فً اإلجراءات التوثٌقٌة لمكتباتها.
ذ .استخدام المختصرات:
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فً متن البحث او فً كتابة المصادر (المراجع) والهوامش فً الموضوعات الهامة
ومن أمثلة المختصرات العربٌة واألجنبٌة ماٌلً:
 هـ السنة الهجرٌة و م السنة المٌبلدٌة ق م قبل المٌبلد و ق ب م بعد المٌبلد.
 In the Works = op.cit. for exemple = e.g.eited.

 .3أقسام وعناإٌنه الربٌسٌة والفرعٌة:
ٌجب أن ٌبوب البحث وٌقسم بشكل منطقً مقبول وواضح وٌمكن حصر أقسام البحث
المختلفة فٌما ٌلً:
 .1الصفحات التمهٌدٌة.
 .2المتن أو النص (صمٌم المادة).
 .3النتابج والتوصٌات.
 .4المصادر او لمراجع التً أعتمد علٌها الباحث.
 .5المبلحق.

 )1الصفحات التمهٌدٌة:وتشمل ماٌلً:
أ .صفحة العنوان:
صفحة لكتابة أسماء األساتذة المشرفٌن والمناقشة (فً الرسابل العلمٌة).
صفحة اإلهداء.
صفحة الشكر والتقدٌر.

ب .قابمة المحتوٌات:
قابمة األشكال والجداول والرسومات خبلل البحث أو المستخلص (فً حدود 200
كلمة) وقد ٌطلب من الباحث أن ٌقدمه بصفة مستقلة وٌعتبر المستخلص غٌر ملزم
للباحث إال إذا اشترطة الجهة المعٌنة بقبول ونشر البحث مثل ذلك.
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 )2المتن أو النص (صمٌم المادة)ٌ:عتبر هذا الجزء من البحث أو الرسالة الجزء
األكبر ،وٌمثل حصٌلة جهد الباحث وٌشتمل على أقسام وجوانب مختلفة وهً:
أ .مقدمة البحث وتشمل على الجوانب التالٌة:
 الدوافع التً تدفع الباحث على اختٌار موضوع البحث ومشكلة البحث .
 الهدف او أهداف البحث.
 أهمٌة البحث.
 منهج البحث وأدوات جمع المعلومات.
 فرضٌات البحث.
 حدود البحث.
 التعرٌف بالمصطلحات والمختصرات إذا لزم األمر.
ب .األبواب وذلك فً حالة تقسٌم البحث الى أبواب أو أقسام (نظرٌة وعملٌة) مثآل
وٌشتمل كل منهما على عدة فصل ومباحث.
ت .الفصول والمباحثٌ :عتبر تقسٌم البحث الى عدد من الفصول المناسبة أمر مفضل
ومناسب عند كتابة تقرٌر البحث أو الشكل النهابً له وٌشتمل كل فصل على عدد
من الباحث مبحثٌن أو اكثر وٌجب ان تكمل الفصول بعضها أو بعض بشكل
منطقً ومفهوم.
 )3اإلستنتاجات والتوصٌات:
اإلستنتاجات :وتسمى أحٌانآ النتابج وٌفضل استخدام كلمة اإلستنتاجات ألن الباحث هو
الذي استنتج وخرج من هذه النتابج من خبلل البحث ولم تخرج من تلقاء نفسها .وٌجب
ان تنظم اإلستنتاجات فً صورة نقاط مسلسلة فً شكل منطقً .وٌنبغً توافر
مجموعة من المواصفات:
أ .تشخٌص الجوانب التً توصل إلٌها الباحث بشكل واضح عن طرٌق المنهج الذي اتبعه
واألداة التً جمع بها المعلومات وٌجب عدم ذكر أي استنتاجات التسند على هذا
األساس.
ب .االبتعاد عن المجاملة والتحٌز فً ذكر اإلستنتاجات و إعتماد الموضوع فً طرح
السلبٌات واإلٌجابٌات.
ت .ان تتم سرد اإلستنتاجات فً تسلسل منطقً"ان تكون لها عبلقة بمشكلة وموضوع
البحث والتخرج من هذا النطاق".
41

التوصٌات (المقترحة):
تمثل التوصٌات النقاط والجوانب التً ٌرى الباحث ضرورٌة سردها فً ضوء
اإلستنتاجات التً توصل إلٌها وٌجب على الباحث بؤخذ فً اإلعتبار عند ذكره
للتوصٌات عدة امور هً:
أ .أن التكون للتوصٌات والمقترحات فً شكل أمر أو الزام وانما بشكل اقتراح فٌقل
الباحث مثبل ((ٌوصً الباحث بإعادة النظر فً  ...أو ٌقترح العمل على .)).....
ب .أن تستند على التوصٌات على استنتاج أو اكثر خرج به الباحث وذكره فً الجزء
الخاص باإلستنتاجات وال ٌشترط وجود توصٌة لكل نتٌجة خرج بها الباحث فقد تحتاج
نتٌجة واحدة ال أكثر من توصٌة.
تٌ .نبغً ان تكون التوصٌة والمقترحات مقبولة وقابلة للتنفٌذ أي ضمن اإلمكانبات المتاحة
حالٌآ أو التً ٌمكن ان تتاح مستقبآل.
ث .اإلبتعاد عن منطق العمومٌة فً التوصٌات – وٌنطبق ذلك على اإلستنتاجات – ألنه
ٌجب على الباحث أن ٌكون محددآ و واضحآ فً توصٌاته فٌجب اإلبتعاد عن القول
((ٌقترح الباحث زٌادة عدد العاملٌن فً القسم ))بل ٌنبغً ان ٌحدد العد المطلوب
ومبررات هذا العدد باحقابق واألرقام.
ج .أن تنسجم التوصٌات واإلستنتاجات فً عنوان البحث ومشكله واهداف البحث إال أن ذلك
الٌمنع من ان ٌوصً الباحث بما قام الباحثٌن األخرٌن بمعالجة جانب أو أكثر من
جوانب ومواضع ومشكبلت ظهرت له اثناء بحثه لم تكن لها عبلقة مباشرة بطبٌعة بحثة
ومن ألفضل تقسٌم التوصٌات وكذلك اإلستنتاجات إلى محاور وموضوعات ثانوٌة
وخاصة إذا كانت كثٌرة بحٌث ٌحمل كل محور أو موضوع ثانوي مجموعة من
اإلستنتاجات او التوصٌات المناسبة.
المبلحـــق:.
ٌحتاج عدد من البحوث إلى إضافة جزء اخر ٌكون فً نهاٌة البحث ٌخصص بعض
المعلومات والوثابق التً ال ٌحتاج الباحث فً متن البحث وٌسمى هذا الجزء بالمبلحق
وٌشتمل على امور عدٌدة منها:
 .1نموذج قابمة اإلستبٌانات التً اعتمد علٌها الباحث فً حالة الدراسات المٌدانٌة
المسحٌة.
 .2نموذج من القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات ذات العبلقة بوضع البحث.
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 .3اي وثابق أو نماذج ٌنوي الباحث ضرورة تقدٌمها لعرض تقرٌر المعلومات
الواردة فً بحثه ودراسته.
 .4وٌجب ربط كافة الوثابق التً تضاف فً المبلحق بالمعلومات الموجودة فً متن
البحث.
( .5فصول المختلفة) مثال انظر الملحق رقم (.)3
رابعا :الشكل المادي والفنً للبحث:
تمثل اهم الجوانب التً تخص الشكل الفنً والمادي للبحث فٌما ٌلً:
 )1حجم البحث وعدد صفحاته.
 )2الورقة الجٌد والموحد شكآل ونوعٌة.
 )3الطباعة الواضحة والكتابة الخالٌة من األخطاء المطبعٌة.
 )4الحواشً والهوامش من حٌث تنظٌمها وتنسٌقها بشكل واحد وبطرٌقة تمٌزها عن
المعلومات الموجودة فً النص سواء من ناحٌة الفراغات بٌن األسطر أو وجود
خطوط فاصلة بٌنها وبٌن المتن.
 )5العناوٌن ،حٌث ٌجب التمٌٌز بٌن العناوٌن المختلفة للبحث او الرسالة من ناحٌة
حجم الكتابة او الطباعة او لونها  ،ودرجة اللون وٌجب ان تكون عناوٌن الفصول
فً الوسط صفحة مستقلة عناوٌن المباحث فً وسط الصفحة اإلعتٌادٌة ثم العناوٌن
الثانوٌة التابعة لها تكون معلق فً بداٌة السطر وتحتها خط.
 )6الترقٌم ووضع اإلشارات ،حٌث ٌجب التؤكد من ترقٌم صفحات البحث أو الرسالة
وفً مكان ثابت وموحد وأٌضآ األرقام الخاصة بؤقسام البحث الربٌسٌة والثانوٌة أو
حروف الهجاء بجانب األرقام ٌجب استخدام األرقام و اإلشارة فً اماكها المطلوبة
والصحٌحة فً البحث.
 )7الرسومات و الخرابط والمخططات حٌث ٌجب اإلعتناء بها وان تظهر فً شكل
واضح وموحد وانٌق.
 )8الغبلف والتجلٌد ،حٌث ٌجب اختٌار الغبلف الجٌد والمناسب وذكر المعلومات
األساسٌة على الغبلف الخارجً وترك مساحة هامشٌة كافٌة للتجلٌد.
خامسا :مناقشة البحوث:
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مناقشة البحوث عادة ما تكون فً مجاالت عدة وعلى مستوٌات عدة أهمها:
أ .مناقشة الرسابل العلمٌة (دبلوم  ،ماجستٌر ،دكتوراه).
ب .حلقات البحث وما ٌسمى باسٌمنار.
ت .الندوات والمإتمرات والحبلقات العلمٌة.
وعلى الباحث الناجح أن ٌهٌا نفسه للمناقشة والنقد بالشكل ٌإدي إلى حسن العرض
وجودة المناقشة واإلجابة على األسبلة واإلستفسارات.
وٌوجد عدد من الجوانب األساسٌة التً ٌجب ان ٌنتبه الٌها الباحث فً نقاشه ودفاعه
عن بحثه أهمها:
 .1تنظٌم خبلصة البحث أو ملخص الرسالة وتوزٌعا على المعنٌٌن بالمناقشة.
 .2التدرٌب المسبق على تقدٌم خبلصة البحث قبل موعد المناقشة أو الندوة أو الرسالة.
 .3اإللتزام بالوقت المحدد للعرض والمناقشة.
 .4الصوت الواضح واإللقاء الجٌد.
 .5اإلستعانة بوسابل اإلٌضاح المناسبة مثل :الشفافٌة أو التقنٌات المربٌة والمسموعة فً
العرض وإٌضاح المعلومات.
 .6تدوٌن المحاضرات الخاصة باإلستفسارات التً توجه الى الباحث وتنظٌم اإلجابة علٌها.
 .7اإلستماع و اإلتصال الجٌد لؤلستاذ المناقش واإلبتعاد عن اإلنفعال فً مجال األسبلة التً
تمثل انتقاد للبحث ،فهدوء األعصاب والتصرف معلوماته.
 .8عدم اإلهتزاز والتسلٌم بكل مقترح أو رأي أ ونقد ٌوجه للباحث  .خاصة فً األمور التً
تعكس وجها نظر متباٌنة.
 .9الظهور بالمظهر البلبق الذي ٌنسم مع الموقف.

قواعد توثٌق المصادر:
قواعد توثٌق معلومات المصادر فً الحواشً....
أوآل :فً حالة اإلشارة الى المصادر تذكر المعلومات على النحو التالً:
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 )1الكتاب
 اسم المإلف ،عنوان المرجع (مكان النشر :دار النشر ،سنة النشر ،الصفحات)
مثال :عامر قندٌلجً ،البحث العلمً واستخدام مصادر المعلومات التقلٌدٌة واإللكترونٌة
(عمان :دار البازورى للنشر )2002،ص ...فً حالة وجود أكثر من مإلف ٌجب وضع
إسم المإلفٌن حسب ورودهم على الغبلف إذا زاد العدد عن ٌ 3كتب إسم األول ٌتبعه
كلمة (وأخرون).
 وباللغة األجنبٌة ٌتبع اسم المإلف أول العبارة . et.al
 فً حالة الكتابة الذي ٌتكون من عدة دراسات للكتاب على النحو التالً:
صدقة ٌحً فاضل " النظام العالمً وتطوراته المحتملة " فً محمد السٌد السلٌم
(محرر) النظام العالمً الجدٌد (مكان :دار النشر ،السنة) ص.....
اذا كان المإلف لٌس فردآ وإنما شخصٌة معنوٌة:
هٌبة /وزارة .... /تكتب المعلومات كاألتً مركز الدراسات اإلستراتٌجٌة باألهم التقرٌر
اإلستراتٌجً العربً ) ( ص...
 فً حالة الكتاب المترجم ٌذكر:
اسم المإلف ،عنوان الكتاب ثم المترجم ) ( ص...
مثال :ولٌم دوجبلس  ،حقوق الشعب  ،ترجمة مكرم عطٌة ) ( ص....
 اذا كان الكتاب أكثر من جزء أو طبعة ٌذكر بعد العنوان.
 مبلحظات مهمة:
 معلوما النشر توضع بٌن قوسٌن.
ٌ وضح خط تحت عنوان الكتاب.
 بالنسبة للصفحات اذا كانت المعلومات من صفحة واحدة ٌشار الٌها ص  15وإذا كان
من اكثر من صفحة ص .20-15
 نفس القواعد تطبٌق على الكتاب األجنبٌة.

 )2الدورٌات:
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اسم المإلف ،عنوان المقالة بٌن قوسٌن (( عنوان الدورٌة  ،رقم المجلد (إ وجد) العدد
 ،تارٌخ الصدور ،ص....
مثال :خالدة شادي ((اسم المقالة)) مجلة السٌاسة الدولٌة  ،مجلد  ، 10عدد ( 40ابرٌل
 )1990 ،ص .ص أو ص.
ونفس القواعد تطبق فً حالة مقالة باللغة اإلنجلٌزٌة.
 )3الصحف:
الصحٌفة (تحتها خط )  ،التارٌخ ،ص فً حالة خبر دون كاتب.اسم الكاتب
((عنوان المقالة )) الصحٌفة التارٌخ  ،ص....
ثانٌآ :حالة اإلشارة الى مرجع تكرر ذكرها:
ٌجب استخدام صٌغ مختصرة.
 .1عندما تتكرر اإلشارة الى مصادرها عدة مرات متتالٌة .مباشرة دون وجود مصدر أخر
بٌنها ٌستعمل تعبٌر (المرجع السابق) أو نفس المصدر .وباللغة األنجلٌزٌة.)) ibid.
 .2فً حالة اإلشارة مرة ثانٌة إلى مصدر سبق اإلشارة إلٌه كامآل فً المرة األولى ولكن
بعد ان ٌتم لفصل بٌنهما باإلشارة إلى مصادر أخرى ٌستخدم تعبٌر (مرجع سابق ذكره )
بعد ذكر اسم المإلف دون ذكر عنوان الكاتب إال إذا كان للمإلف أكثر من مرجع ثم
بها.
اإلستعانة
*وفً حالة اللغة اإلنجلٌزٌة ٌستخدم تعبٌرop. cit
 .3فً حالة ذكر مرجعٌن متتالٌٌن لنفس المإلف  ،تكون اإلشارة إلى المإلف على النحو
التالً :
عامــرقنــدٌجً  ،عنـــوان.....،
ــــــــ ,عنـــوان ....
وفً نفس الشا فً حالة المرجع األجنبً.
 .4فً حالة اإلقتباس البد من ذكر ذلك فً الحاشٌة لزٌادة األمانة العلمٌة وفً هذه الحالة
الهامش
فً
ٌكتب
عبارة  :نقل عن.
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 .5إذا اخذ الباحث فكرة محددة من عدة مصادر ٌذكر التالً  :انظر فً هذا الشؤن:
ثالثآ :قواعد لتوثٌق معلومات المصادر فً الحواشً:
 .1األلعاب العلمٌة للمإلفٌنٌ :ذكر اسم المإلف محددآ من األلقاب العلمٌة المهنٌة فتحذف
كلمة دكتور  /مهندس وما شابه ذللك.
 .2كتاب الٌحمل اسم الناشر أو تارٌخ النشر :فً هذه الحالة ٌذكر الرمز (د .ن) دون ناشر
أو (د .ت) أي دون تارٌخ نشر.وباللغة األجنبٌة)n.d(no date
).n.d (no place
 .3الكتب التً ال تحمل اسم المإلف فإن المدخل الربٌسً لها ٌكون العنوان.
 .4وقابع المإتمرات والحلقات الدراسٌة :اسم الإلف  ،الباحث  ،عنوان الرسالة (رسالة
ماجستٌر) القاهرة :الكلٌة  ،الجامعة  ،التارٌخ  ،ص...
 .5توثٌق الرسابل الجامعٌة :اسم المإلف ،الباحث ،عنوان الرسالة (رسالة ماجستٌر)
القاهرة  :الكلٌة ،الجمعة ،التارٌخ) ص....

قابمة المصادر  :قواعد التوثٌق :
المقصود بها القابمة التً تحوي على كل المصادر التً اعتمد علٌها الباحث فً اعداد بحثه
وتؤتً فً نهاٌة البحث وهً تشمل المصادر التقلٌدٌة بؤنواعها األولٌة والثانوٌة والمصادر
الحدٌثة.
أهم المبلحظات:
 )1إذا كان البحث ٌعتمد على العدٌد من المصادر فإنه ٌتم تصنٌف هذه المصادر حسب
النوع بوضع مجموعة مستقلة لكل نوع .مثال :التصنٌف الشابع هو مجموعة من
المصادر األولٌة ثم مجموعة المصادر الثانوٌة.
 )2داخل كل من المجموعتٌن الربٌسٌتٌن ٌمكن تقسٌم المصادر إلى مجموعات فرعٌة :
المصادر الثانوٌة مثبل  :الكتب – الدورٌات – الصحف – الرسابل.
 )3فً حالة البحوث التً تحتوي على مصادر بلغات عربٌة اجنبٌة  ،توضع مصادر اللغة
الواحدة فً مجموعة مستقلة مثبل :تحت مجموعة الكتب:
أ .الكتب العربٌة.
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ب .الكتب األجنبٌة .
 )4فً ك ل الحاالت ٌتم ترتٌب المصادر ترتٌبآ أبجدٌآ حسب اسم المإلف واإلسم العابلً
للمإلف األجنبً .وإذا كان المإلف شخصآ معنوٌآ (مإسسة  ،شركة  ،وزارة ) فإن
المصدر بتم ترتٌب أبجدٌآ حسب أول كلمة مع اغفال (ال التعرٌف) مثال :البنك
المركزي (ب)  ،المملكة العربٌة السعودٌة (م).
 )5إذا كان للكاتب واحد عدة وإلفات تدخل فً تصنٌف واحد فإن اسمه ٌذكر بالكامل فً
المرة األولى مع بقٌة البٌانات حسب الترتٌب األبجدي ثم فً المرة التالٌة ٌوضع خط
البٌانات.
ثم
اإلسم
من
بدآل
مثال
أ .صادق ٌحٌى فاضل  ،مبادء علوم سٌاسٌة.
ب ، .فكر سٌاسً.
 )6بالنسبة للبٌانات الخاصة بالمصادر فهً تكتب بنفس الطرٌفة كما فً الحواشً مع
بعض الفروق مثال:
 بالنسبة للمإلف األجنبً ٌكتب باسم العابلة فً قابمة المصادر أما فً الحواشً تكتب
باإلسم األول.
 بالنسبة للكتاب التذكر الصفحات فً قابمة المصادر.
 بالنسٌة للدورٌات تكتب نفس البٌانات مثل الحواشً ولكن مع ذكر عدد صفحات المقال
كله (ص ص .)30-20
مبلحظة:
هذا الملخص هو لوجه هللا تعالى ،ال ٌجوز بٌعه أو اإلتجار به ،ومن ٌفعل ذلك فعلٌه من هللا
ما ٌستحق
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