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 ولنا في البدء كلمة
  

إن اإلنسان يؤدي رسالته اخلالقة على األرض اليت أرادها اهللا تعاىل له، يسعى حثيثاً لكـشف                

من قوانني الكون، وأسرار احلياة طلباً للعلم واملعرفة ، وطاملا أن اإلنسان يسعى وراء املعارف               املخبوء  

لبحث العلمي والـسعي وراء اكتـساب       من هنا اعترب ا    .يتسع أفقه وتنمو مداركه وتتعاظم خرباته     

املعارف من أعظم الوسائل للرقي الفكري واملادي، كما أنه املؤكد للكرامة والفضل اللذين منحهما              

اهللا عز وجل لإلنسان من بني خملوقاته ألجل أن يتحقق هذا اهلدف سخر اهللا لإلنسان كـل مـا يف                    

وإذا مـا    .ء ويغوص يف أعماق البحـار     الوجود، يسعى يف مناكب األرض، ويسبح يف أجواء الفضا        

التفتيش والتنقيب عن حقيقة ما، وتقصيها من مصادرها دف الوصول إليها           (عرف البحث على أنه     

، فهذا ال يعين اجلمع والتنسيق ملادة البحث ، بل الكشف والتحليل واالستنتاج، للوصول              )ونشرها

يقة ما ، أو نتيجة منتظرة أو غري منتظرة مع بـروز            إىل احلقيقة املنشودة أو إىل جزء منها، أو إىل حق         

  .شخصية الباحث ومنهجه يف إبداء آرائه ومالحظاته

وقد كتب عن هـذا     لقد أصبح منهج البحث العلمي والتمرس على تقنياته علماً قائماً بذاته            

راحل الفن العشرات من الكتب والرسائل واألحباث ، وأصبح اهلدف من تدريس هذه املادة لطلبة امل              

 هو إعداد الطلبة إعداداً تربوياً علمياً يؤهلهم ليصبحوا         – البكالوريوس والدراسات العليا     –اجلامعية  

ألن اهلـدف    .والدراسات العلمية أساتذة وباحثني منهجيني، وتوجيههم الصحيح ليتفرغوا للبحوث        

هنيني وحسب، وإمنا هـو ختـريج بـاحثني         األساسي للتعليم اجلامعي ليس هو ختريج املدرسني أو امل        

أكادمييني ميتلكون الوسائل العلمية إلثراء املعرفة اإلنسانية، مبا يقدمونه مـن مـشاركات جـادة يف               

حيث تقـضي    .جماالت ختصصهم، ويتحلون باألخالق السامية اليت هي عدة الباحث يف هذا امليدان           

هم وكرامتهم، سواء أكانوا مـن الـزمالء        وآرائأخالقيات البحث العلمي احترام حقوق اآلخرين       

الباحثني أم من املشاركني يف البحث أم من املستهدفني من البحث، وتتبىن مبادئ أخالقيات البحث               

هاتان القيمتـان جيـب أن تكونـا ركيـزيت          " دجتنب الض "و  " العمل اإلجيايب "العلمي عامة قيميت    

ع رقعة الثقافة الرقمية، اليت قربـت البعيـد         ومع اتسا  .االعتبارات األخالقية خالل عملية البحث    



وجعلته يف متناول يد الباحثني، تطرفت نزعة انتحال املوضوعات دون اإلشارة إىل كتاـا، حـىت                

أصبحت ثقافة غري مشعور ا، سواء من مستخدميها أو غريهم، أال وهي ثقافة االستنـساخ، الـيت                 

د من كتابات متنهج أخالقيات البحـث العلمـي،         زادت من مأساة الواقع الثقايف وبؤسه، كان ال ب        

وألن هذا األمر من املشخصات اليوم، كان ال بـد ملؤسـسة             .وذب من شخصية وأمانة الباحث    

وارث الثقافية أن تبذر بذرة يف أرض الثقافة ليحصد البحث العلمي الرصني مثاره يانعة غري مهجنة،                

كيما  .ئ والباحث واألكادميي املعين بالشأن العلمي     من خالل تقدمي هذا النتاج الذي بني يدي القار        

 ...يكون خطوة تضاف إىل تلك اخلُطى اليت تنري درب الباحث واألكادمييني 



 مقدمة الطبعة الثانية
 
سيدنا رسلين   على خاتم األنبياء والم    التسليمالحمد هللا رب العالمين، والصالة وأتم       
   .ونبينا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين

وبعد، يطيب لمؤسسة وارث الثقافية التي اعتمدت البحث العلمي أسلوبا ومنهجاً،           
 المساس بحركة المجتمع والحاجة إلى      وقاعدة علمية وثقافية في انتفاء إصداراتها ذات      

تنميته في الجوانب الفكرية والثقافية، ومما يسد فراغاً في هذه الجوانـب المطلـوب              
  .إغناؤها ورفدها بكل ما هو مفيد ونافع

ومن منطلق ما ذكرناها أعاله، والذي تلمسناه في الطلب المتزايد علـى كتـاب              
كتور سعيد جاسم األسدي، من المؤسـسات       أخالقيات البحث العلمي لمؤلفه األستاذ الد     

األكاديمية الجامعية التي وجدت فيه ضالتها العتماده كمقرر دراسـي منهجـي فـي              
كلياتها وأقسامها العلمية لما يتضمنه من معلومات حديثة ومعاصرة تفـي متطلبـات             

مؤسسات ومراكز البحث العلمي المنتشرة في أيامنا الحالية        وكذلك  . الدراسة المنهجية 
والمنضوية تحت هيئات ومنظمات رسمية وشبه رسمية مما أدى إلى نفـاذ الطبعـة              

  .األولى
ة هـذا   إلى مريديها وطالب العلم والثقاف    لذا يسر مؤسستنا العلمية الثقافية أن تقدم        

 نا أسهمنا في شيء من سد      وعلّ لحةً م آنيةً  حاجةً ه يسد علّجديدة  اإلصدار بطبعة ثانية    
  .واهللا من وراء القصد.. فريضة العلم وواجباتها على كل مؤمن ومؤمنة

  
  
  

 مؤسسة وارث الثقافية
 ٢٠٠٨/ البصرة، كانون األول
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 األولىالقراءة 
 ية عامة في أساسيات البحث العلميأخالققراءة 

 

 العلم ينتج احلقائق ويصوغ القوانني والنظريات، فأنه بالضرورة يسري وفق أنحد منا يشك اليوم من ال أ
 تكون منظمة ومنسقة، أن التحقق من نتائجه، ففي ضوء العلم ال بد للمعارف واملعلومات واحلقائق أسلوب

  : إىل عن طريق تفكري علمي منظم يستند إليهاالتوصل وان يتم 
  .املوضوعية .١
  . الشخصيةواألهواءاالبتعاد عن التمنيات  .٢
  

 ومعرفة كيفية الطبيعة، يف اكتشاف نظام الكون وفهم قوانني نساناإل العلم هي مساعدة أهدافومن 
ه وخباصة يف تفسري الظروف السيطرة بعد فهم العامل الذي يعيش به والتغلب على مشاكله وزيادة قدرت

وهذا يعين لنا بان العلم هو املعرفة املنظمة اليت تدور حول موضوع  . والتنبؤ ا ومن مث ضبطهاواألحداث
نتائج وقوانني متطابقة، فهو جمموعة قواعد ومبادئ تكتشف إىل معني، وتقوم على منهج حمدد، وتؤدي 

ة الذي يتعلق بكيان مترابط من احلقائق الثابتة املصنفة، واليت بالبحث والتجربة كما انه ذلك الفرع من الدراس
 .حتكمها قوانني عامة، حتتوي على طرق ومناهج موثوق ا، الكتشاف احلقائق اجلديدة يف نطاق هذه الدراسة

 يدرس أي نشاط دف وإمنا نشاط معني، أو العلم ال يقتصر على جمال أن املفهوم أو األمرويستنتج من هذا 
 ودراسات علمية، النا ما أدبيةدراسة العالقات بني الظواهر ويف ضوء ذلك ال يوجد ما يسمى بدراسات  إىل

 العلم نشاط يسهم يف أنوهناك من يرى  . الظاهرة هي املنهج الذي سيستخدم يف دراستهاأومييز املوضوع 
املعلومات اليت تكونت إىل ضاف تقدمي املعلومات املنظمة وان عمل العامل يتحدد يف اكتشاف حقائق جديدة ت

 له األساسيةوان الوظيفة . من قبل والعلم على وفق هذا التصور ما هو سوى طريقة لتفسري الظواهر املالحقة
 املواد اليت يهتم ا العلم حيث تكون قادرة على أو واألشياء التطبيقية األحداثهي وضع قوانني عامة تعطي 

وهذا . الوقت احلاضرإىل  غري املعروفة لألحداثاملعروفة والقيام بتنبؤات ثابتة   املنفصلةباألحداثربط معرفتنا 
  :  العمل وهيياتأخالق العلم يتميز مبجموعة من القيم العلمية اليت تشكل يف جمموعها أنالقول إىل يقودنا 
 أوظر الباحث  كما هي سواء عززت وجهة نإليها ذكر احلقائق اليت مت التوصل ياأخالق وتعين :املوضوعية .١

  . حتريف عليهاأو دون أي تغيري معها،تعارضت 
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نتائج علمية إىل  علمية للوصول وأسسقيم إىل  اعتماد مقاييس دقيقة مستندة ياأخالقوتعين : الدقة .٢
 .مقبولة

 .احلقيقةإىل يعين استخدام الطريقة العلمية املمنهجة يف الوصول وهذا : العلمية .٣
عصب والتزمت والتمسك بالرأي والذاتية بل اتصاف الباحث باحليادية أي االبتعاد عن الت: احليادية .٤

 .. يكون الباحث منفتحاً عقلياًأناحلقيقة العلمية أي إىل واالحنياز كلياً 
 صحة النظريات إلثبات والرباهني الكافية األدلة يعتمد الباحث على أن ومهنياً ياأخالقوتعين : الداللة .٥

 .باألدلةملنطقي املعزز احلل اإىل والفرضيات للتوصل 
اختالف الباحثني إىل  ومفاهيم كثري متعددة ومتباينة، ويرجع ذلك تعريفات تلقفته البحث العلمي فقد أما

 نلتقط ما يتفق منها ويتماشى أنوالذي يعنينا هنا . املفهوم والقناعات العلمية اليت تكونت لديهمإىل يف نظرم 
  . حنن بصدد الكتابة عنها لغرض نشرها بني الباحثني والكتاب والدارسني اليتيةخالقاأل اموضوعاتنمع فلسفة 
وتنسب كلمة . موراأل من أمر أوتعين يف اللغة الطلب والتفتيش وتقصي حقيقة ) البحث( كلمة إن

.  باحلقائق وكل ما يتصل اواإلملام اإلحاطة احلقائق، كما يعين وإدراكللعلم الذي يعني املعرفة ) العلمي(
 الفرضية حول العالمات لالقتراحات والفاقد والتجرييب واملنضبطالتفحص املنظم : (لبحث العلمي هو فا

حلول للمشكالت اليت تؤرق إىل أي انه احملاولة الدقيقة الناقدة للتوصل ). االفتراضية بني الظواهر الطبيعية
احلل املناسب ملشكلة معينة، إىل صل  وطرائق خارجية بغية التوألدوات املنظم ماالستخداالبشرية، عن طريق 

  .  اقل دقة وتنظيماًأخرى لو استخدمت وسائل إليه مما ميكن التوصل أفضلبصورة 
 أن للبحث العلمي ، وهي يخالقاأل واليت تعترب فقرة يف الدستور يةخالقاألتترشح احلقيقة  أعالهمما جاء 

  :اآلتية ياتخالقباألالبحث العلمي يتصف ويتميز 
  .سجل املالحظات واحلقائق بدقة يصنف وي .١
 . كل مصطلح يستخدم فيه يعرف بدقةأن .٢
 . املستخدمة فيه بالتفصيل اإلجراءاتتوصف مجيع  .٣
 . وموضوعيةبأمانةتذكر مجيع النتائج  .٤
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 حبذر على وفق االعتبارات املتعلقة بقيود إليهاتذكر مجيع االستنتاجات والتعميمات اليت مت التوصل  .٥
 أخطاء مث احلذر من ر حتايل واحلذأو تالعب أونات اليت مت مجعها دون تزوير منهجية البحث والبيا

 .الباحثوتفسريات 
يتميز البحث العلمي بالتقصي املنظم الدقيق واخلربة واملنطقية واملوضوعية وتنظيم البيانات على هيئة  .٦

 . ـ دف التعبري عنها على وفق قياسات رقمية اإلمكانمفاهيم كمية ـ قدر 
  

 هذه أحست يف البحث العلمي عندما خالقواأل من السلوك أمناطا القيمية والعلمية فرضت يةخالقاأل إن
 احلايل امتاز بسمات وخصائص جعلت البحث العلمي يتفجر استخداماً واهتماماً عصرنا أن يةخالقاأل

   :اآلتية يةخالقاأل يف حياتنا احلاضرة ، منها الضوابط أساسيوكمطلب 
  .والتحقق واختيار موضوعات قابلة للقياس التخصص الدقيق .١
 تطلبت الدقة إذا بشكل مجاعي األحيان العمل البحثي يف اغلب إجراءلضمان الدقة واملوضوعية  .٢

وكما حيدث يف املشكالت البحثية اليت تتطلب جهوداً واسعة وطويلة .  مبوضوع البحث ذلك واإلحاطة
  ..كبحوث التنمية

وذلك اتفاقاً مع ما تفرضه طبيعة ) النظرية( األساسيةبيقية قياساً بالبحوث تزايد االهتمام بالبحوث التط .٣
 يف البيئة الصناعية أثرت باملشكالت الناجتة عن املتغريات اليت لإلحاطةوتعقد احلياة واتساع احلاجة 
  ..والسكانية واالجتماعية والتربوية

لية يف السيطرة على املتغريات وخباصة يف العلوم تزايد االهتمام بالبحوث التجريبية، ترافقاً مع القدرة العا .٤
 قياس وحتكم تكنولوجية عالية القدرة والضبط كاحلاسب االلكتروين أدوات باستخدامالصرفة، 
  .خرىاأل املختربية واألدوات

 واجلامعات ومراكز البحوث والدراسات األكادمييةتسهيل عملية النشر والتبادل العلمي بني املؤسسات  .٥
التالقح  (أوسع وإحاطة تفاعالً أتاح بعد ظهور االنترنت والفضائيات مما وباألخصواخلاصة، الوطنية 
 عن طريق استخدام وأدق وأسرع أوسعكما غدت عملية احلصول على البيانات واملعلومات ) العلمي
  .الفضاء

النفسي  التربوي ووباألخص للبحث العلمي يخالقاألكتابة هذا الدستور إىل  دواعي مسارعيت أما
 الدكتوراه وتقوميي أو على حبوث املاجستري إشرايف وجدت من خالل أين منه هي داريواإلواالجتماعي 



<êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]<l^éÎø}_ 
 

 ٤

 اطالعي على أو، األوليةومناقشيت لكثري من هذه البحوث، وكذلك اطالعي على حبوث طلبة الدراسات 
 بعض هذه البحوث،  تكمن يفاألخطاء هناك مجلة من أن حبثية ودراسية، ومنشآت مراكز أجريتحبوث 

ورمبا تتراكم ..  يف اخلطوات املختلفة للبحث األخطاءوالدراسات والرسائل واالطاريح وتتعدد مصادر 
  : لألخطاء مهاأساسيان كبرية بنتائج البحوث، وهناك مصدران أضرارا من مصادرها املختلفة وتلحق األخطاء

  :وأمههاالباحث إىل  تعزى أخطاء: األولالمصدر 
 النظري للبحث تعصب لنقطة حمددة، وبالرغم من زعم اإلطار نظري حمدد، فقد يظهر يف إلطارالتعصب  :أوالً

 املختلفة، فقد يفشلون يف فهم سلوك معىن نظراً لتكاثرهم لألفكارالعلماء بأم موضوعيون متفتحون عقلياً 
ريات الذكاء مقابل نظريات التعلم، نظ: يوجه تفسرياً مهم للنتائج، نذكر على سبيل املثال نظري معني، بإطار

  .املدرسة السلوكية مقابل املدرسة املعرفية 
 من تصميم لبحث نفسه، وبالتايل خيتلف أكثر يعتمد أناعتماد تصاميم جتريبية خمتلفة، ميكن للباحث : ثانياً

 اختيار العينة  طريقةأيضاوكذلك حيدد نوع التصميم .  حسب املتغريات الداخلة يف البحثاإلحصائيالتحليل 
  .نتائج خمتلفة نظراً الختالف العوامل املؤثرة يف صدق البحثإىل  مجع البيانات وهذا قد يؤدي أسلوب أو
 الباحث قد حيدث تغرياً أن إال عادة يف مشروع البحث، اإلجراءاتحتدد :  بدقةاإلجراءات إتباع عدم :ثالثاً

 العينة عن أفرادا على الباحث، مثل اعتذار بعض ما يف خطوة من اخلطوات، الن الظروف قد تفرض نفسه
 حيدث خلل أن أو، أوليا الدراسة جتريباً أدوات جتريب إمكانية عدم توفر أوالتطبيق يف الوقت احملدد للخطة، 

رب على  ضعف قدرة الشخص املدأو القرطاسية أو الكافية األجهزة مثل عدم توفر التجريبيةيف تطبيق املعاجلة 
  .جلة التجريبيةتطبيق املعا

 إظهار احمللل للبيانات حنو أويأيت اخللل من عدة نواح منها حتيز الباحث : اإلحصائية خلل يف التحليالت :رابعاً
  . وتسخريها ملا يرغب وحيباإلحصائيةنتيجة معينة هو يريدها لذاا من خالل التحكم يف الداللة 

 ترتكب حبق البحث العلمي، سواء كان يةأخالقث جرمية يعترب تزوير بيانات البح: تزوير البيانات: خامساً
 قد يكون التزوير من قبل حملل البيانات ليحصل على النتائج اليت حيددها أوالتزوير يف مرحلة مجع البيانات 

  .مسبقاً لغرض ما
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 جاباتاإلخطأ يف تسجيل : قد يقع ارب يف نوعني من اخلطأ من حيث ال يدري مها:  التطبيقأخطاء: سادساً
حمل فقرة ....)  االختبارأو املقياس أواالستبيان، ( فقرة من فقرات إجابة حتل أن أو اإلجابةكسقوط جزء من 

  .أخرى
  :  عينة الدراسة منهاإىل أفراد تعزى أخطاء: المصدر الثاني

يترتب  أنما ميكن إىل  العينة مبحتوى الفقرة، بل ينظرون أفرادقد اليلتزم بعض : تزييف االستجابة. ١
 استجاب بطريقة خمتلفة عن االستجابة إذا ارتياح نفسي، أو رغبة اجتماعية أوعلى االستجابة من رضا 

 الطبيعية ، فهناك بعض املعايري والقيم السائدة اليت ال يقتنع ا ، ولكنه حيس بالشعور العام ويوجه أواحلقيقية 
 األداء أوبات ال تعطي صورة عن الوضع، احلقيقي  من هذه االستجاأيا إن ... اآلخريناستجابته مبا يرضي 

إىل وقد يعود ذلك ...  ال ختدم البحث العلمي اأمور عينة البحث مما يتطلب أفرادالطبيعي املطلوب من قبل 
  : اآلتية األسباب
  . الرغبة االجتماعية-أ

  . العطفأو اإلعجابب ـ التظاهر بوضع يثري 
  . الفاحصج ـ تفاعل االستجابة مع خصائص وسلوك

  . القياسأداةـ التفاعل بني خصائص الفرد يف العينة وخصائص  د
 معينة يف سلوكه عند االستجابة لفقرات أمناطتتبلور يف شخصية الفرد : التهيؤ وامليل الستجابة حمددة. ٢

 ـ ادي ـ غري موافق ـ نعمموافق ـ حي(  من بني عدة بدائل واقعة على مستويات مثل اإلجابةفيختار فيها 
وكل هذه . احليادإىل  السليب والبعض مييل أوالتطرف االجيايب إىل الوسط، والبعض مييل إىل والبعض مييل ) ال 

  .التطرفات ليست ذات عالقة مبحتوى الفقرة
 اخلاطئ غري الثابت واليت تعمل يخالقاألهناك مصادر متعددة لألخطاء نتيجة للموقف إىل يالحظ مما سبق 
لذا على الباحث الواعي املدرك لطبيعة وحقيقة عمله واحترامه .. ت وبالتايل نتائج البحث على تشويه البيانا
 ألخذ األساسية األوىل الكامنة الن الوعي ا هو اخلطوة األخطاء يكون واعياً ذه أنللبحث العلمي 

لبحث التربوي يات اأخالق من األخر اجلانب أما . على نتائج البحثأثرهااالحتياطات الالزمة لتخفيف 
 من أفراد غري مباشرة أو مصدراً للمعلومات واليت يشارك فيها بصورة مباشرة باعتبارهاوالنفسي واالجتماعي، 

 جسمياً أو نفسياً األذى، سواء كان أخرى بأو بطريقة فراد ؤالء األاألذى خمتلفة، وقد يلحق البحث أعمار
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 وحل فراد خلدمة هؤالء األوأخريا أوال جترى ألا رائهاإج هذا ال يعين التوقف عن أن إال اجتماعياً أو
 وعمل كل نسانحقوق اإلإىل ية، لذلك وجب انتباه الباحث نسان اإلأو األمة أواملشكالت اليت تؤرق اتمع 

  : ما من شأنه احترام هذه احلقوق وعدم انتهاكها ومن هذه احلقوق ما يأيت 
  .حقه يف رفضه املشاركة يف عينة البحث .١
 اليت تسبب األسئلةبعض إىل ، مما يستدعي انتباه الباحث األسئلة عن بعض اإلجابةحقه يف رفض  .٢

 .حذفها سلفاًإىل  وتتدخل يف خصوصيات الفرد وبالتايل اإلحراج
 . املعلمني حول مشاركة الصغار يف البحوثأو مور األوأولياءاخذ موافقة الكبار  .٣
 الفردية، الن اهتمام البحث ينصب عادة على جمموع ابةاإلج سرية أواحلفاظ على سرية املعلومات  .٤

 . كل فرد يف الدراسة على انفرادإجابات وليس على اإلجابات
  .باألمساء العينة بالرموز وليس أفرادتعريف  .٥
 . البحث يف أي وقت يشاءعينة ينسحب من االشتراك يف أنترك احلرية للفرد يف  .٦
 بعد املشاركة حسب اتفاق الباحث مع املشترك، أوحث قبل  البأهدافللفرد املشترك احلق يف معرفة  .٧

 . ذلك على النتائج املتوقعةتأثريومدى 
 .اإلجابة أوراق بإرسال ال يتكلف أي نفقات مثل تكليفه أنحق الفرد  .٨
  . حيددوا الوقت الذي يناسبهمأنها يف الدراسة أفراد املؤسسة اليت يشارك أوحق الفرد  .٩

 املشاركة يف البحث بصورة األطرافية بني نسان هو العالقات اإلآخر عديات البحث بأخالقيرتبط ب
 أو يف مؤسسات الدولة العاملني من أو عينة البحث من طلبة املدارس أن افترضنا فإذا غي مباشرة، أومباشرة 

ذه  اليت يراعيها عند االتصال مور، فأن هناك على الباحث مجلة من األأخرى من أي جهة أومن الفالحني 
 اليت قد تطرح عليه من املسؤلني عن هذه املؤسسات األسئلة عن لإلجابة يكون مستعداً أناملؤسسات، فال بد 

  : األسئلةومن هذه ..  االجتماعية أو الصناعية أوالتربوية 
  ما هو الغرض من الدراسة ؟ -
 هل لنتائج البحث الذي تقوم به قيمة ؟ -
  على املؤسسة بشكل خاص؟أوبشكل عام هل لنتائج البحث انعكاسات على النظام  -
 يف أي وقت سيتم مجع املعلومات من املؤسسة ؟ -
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 كم الفترة الزمنية اليت تستغرقها جلمع املعلومات من املؤسسة ؟ -
 ؟آخر يف مكان أم العينة داخل املؤسسة أفرادهل سيتم مجع املعلومات من  -
 علومات ؟ مجع املأدواتهل سيشارك املسؤولني يف املؤسسة يف تطبيق  -
  تقدم شيئاً معيناً للباحث؟أنهل يطلب من املؤسسة  -
 مثل عدم وضوح القضايا البحثية السابقة آخر أو أي ضعف يف العالقة بني الباحث واملؤسسة بسبب إن

وبالتايل على نتائجه، فقد حياول املسؤول مثالً ) تصميم البحث(قد يسبب ظهور سلوك غري مرغوب يؤثر على 
 . مع العاملني كاملة بدالً من العينة العشوائيةأصناف أو صفوف أو عينة من املتطوعني باختيار الباحث إقناع

 املؤسسة اليت طبق إدارة هي التواصل مع أيضايات البحث أخالق ذات العالقة بخرىومن القضايا اهلامة األ
مكتب يتبع له، املؤسسة مث  اجلهات املعنية حسب تسلسل السلطة، فرمبا يلزم احد موافقة من أوفيها البحث 

تكون ) كتاب رمسي مثالً( مكتوبة أو تكون املوافقة خطية أن بالطبع، فأنه من املفضل أواملدير املسؤول وهكذا 
   ..أمنية أو رمسية إشكاالت سيقع الباحث يف وإال..  املعنية بالبحث األطرافبداية جسر لعالقة طيبة مع 

  : أمههاعدة عوامل إىل  مل يكن سلبياً قد يكون مرده نإومع كل ما تقدم يوجد اجتاه ضعيف 
 استكمال ألغراض مراكز البحوث حنو مشكالت هامشية أوتوجه بعض الباحثني يف اجلامعات  .١

  . فرض فقطبإسقاط ما يطلق عليه أو التعاقدية أو ةدارياإلاملتطلبات الرمسية 
إىل دون االلتفات بصورة جدية توجه بعض الباحثني لعمل البحوث ألغراض الكسب املادي فقط  .٢

 للحصول على مكاسب أو...  االقتصاديأو االجتماعي أواملشكالت احلقيقية يف امليدان التربوي 
 .أخرى

 قد ينتهي البحث بنشره يف جملة غري معروفة وغري إذاتساع الفجوة بني الباحثني واملشتغلني يف امليدان  .٣
املهتمني بنتائج إىل وال تصل مكتبات اجلهات املعنية إىل ل  ال تصأا أو املعنية األوساطمنتشرة بني 

 وصلتهم فقد ال يستطيعون االستفادة منها لضعف قدرم إذاوحىت .  من يستفيدون منهاأوالبحوث 
 .أكثر أوعلى فهم احملتوى لتقرير البحث بسبب 

 أكثر أويتعلق جبانب النشر، إىل  ترسل أو يف نسبة عالية من البحوث اليت تنشر أكثر أووجود ضعف  .٤
 . التطبيقأو التحليل أومن جوانب البحث كأن يكون يف التصميم 
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البحوث التربوية واالجتماعية من زاوية اقتصادية فقد تصرف على بعض البحوث مبالغ دون إىل ينظر  .٥
 . يلمس امليدان أي اثر لنتائج هذه البحوثأن
 بسبب تعقيداته ةداريواإلفسية واالجتماعية ظهرت اجتاهات سلبية منو بعض البحوث التربوية والن .٦

  .اإلحصائية واإلجراءات األرقام، وتعاملها مع اإلحصائية
 واجلماعات، فرادتعارض بعض نتائج البحوث مع توجهات ورغبات السلطة املشرفة على مستوى األ .٧

 . القراراتباختاذ هذا النوع من البحوث الرتباطوخباصة حبوث التقومي، وذك 
ية املعتمدة يف خالق اجلوانب األإلضاءة حماولة جادة إال كل ما تقدم فأن الكراس احلايل ما هو جلومن أ

 العاملون يف أو البحث أجواء يطلع عليها الباحثون املنغمسون يف أنسلوكيات البحث العلمي واليت جيب 
 منهجيتها ولكنهم قد أو ااإجراء، حىت تأيت حبوثهم ودراسام اليت يعرفون كيفية تصميم ةالبحثياملؤسسات 

املطلوب اعتمادها وهم يديرون حبوثهم، وان جهل  تقاا الليأو والسلوكيات خالقجيهلون كثرياً من آليات األ
 . احنرافاً يف جسد املنهج العلمي وتأيت النتائج غري متطابقة ملا خطط هلاأو السلوكيات قد يسبب خرقاً ههذمثل 
ية اليت جاءت شذرات متباعدة مبثوثة يف خالق واملبادئ واملنطلقات األاألسس أو على هذه الركائز أطلقناوقد 

 واليت حاولنا مللمت شتاا من بطون تلك املراجع واألجنبيةكتب مناهج البحث العلمي العراقية والعربية 
احثني يف ي، حىت تكون مواد هذا الدستور ونظرته خري معني للبخالق عليها بالدستور األوأطلقتواملصادر 

 أكيدة من االنزالق يف متاهات هم يف غىن عنها، وحصانة علمية ةداريواإلجماالت العلوم التربوية والنفسية 
  .. حتميهم من خطر االنزالق فيما يشكل عالمات سلبية وما خذ على نتاجهم العلمي

)الْمُؤْمِنُونسُولُهُ ورلَكُمْ ومى اللّهُ عريلُواْ فَسقُلِ اعْمو(  

  واهللا من وراء القصد
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 القراءة الثانية
 ية واالجتماعيةخالقالصفات والخصائص العلمية واأل

 للباحثين العلميين
 

 .. في حياتناوأهميتهالبحث العلمي : مقدمة عامة: أوًال
 يف تطوره االقتصادي نساين العلم يف بناء اتمع اإلإىل أمهيةية نسانال احد منا ينكر حاجة اإل

 الباحث خباصة، كما انه ال حاجة اإلنسان أو اجلديد بعامة، نسان يف التنمية البشرية وبناء اإلأو، يلتكنولوجوا
 أسس مت على أنالنتائج واالستنتاجات والتعميمات والقوانني العلمية ال بد إىل تأكيد حقيقة كون التوصيل إىل 

 من البديهيات املعروفة لدى أصبحت مورهذه األ كل أن إذ وتقنيات إجراءاتمنهجية علمية وما تتضمنه من 
  .العامة فضالً عن اخلاصة

 الدول وأخذت .. واألمم تاايدت بشكل كبري يف خمتلف اتمع العلمي تزبالبحث ظاهرة االهتمام إن
 واثر  مزيد من التقدم يف هذا اال، وذلك ملا هلذا التقدم من عالقةإحرازاملختلفة تتسابق فيما بينها من اجل 

 ختصص معظم الدول أنإىل  االهتمام بالبحث العلمي أدىوقد  .واضحني يف التقدم يف شىت ااالت احلياتية
 لألنفاق عليه، وقد ازداد ما يصرف على البحث يف الوقت احلاضر يف معظم الدول اميزانيتهمبالغ طائلة يف 

 بان ما يصرف يف هذا امليدان مردوداً  مضاعفة عما كان عليه يف العهود السابقة بسبب الشعورأضعافا
ولكننا لو تساءلنا من خالل ما تقدم عن مفهوم البحث العلمي  .ميكن تقديره بثمن اقتصادياً واجتماعياً ال

 حماولة دقيقة حلل مشكلة ما نعاين منها يف حياتنا ملعاشة، وان االستطالع إال صورة ما هو بأبسطلوجدناه 
 الوسائل اليت تكشف لنا طبيعة العلوم املختلفة ومتنحنا متطلبات جديدة وواقعية ىإحدواملالحظة الدقيقة هي 

 عالقات جديدة أوية واكتشاف معلومات نسانانه مجع حقائق بأسلوب علمي من اجل املعرفة اإل.. للحياة 
  . اليت ترافقه مبوضوعية ونزاهةنسانحل مشكالت اإلإىل والتحقق منها والوصول 

إىل  اتمع من تطور ونقلة من حال إليه مبا يصل ظحتفالالالعلمي تتجلى من انه وسيلة  ضرورة البحث إن
 املنهج عن حل  املنهج العلمي وان يبتعدأساس املشاكل حتل على أصبحت حلل املشاكل حبيث واألساسحال 

 أسلوب إتباع أو  دراسة املالمحأو األمزجة تقدير أواملشاكل بالطرق التقليدية غري العلمية مثل التخمني 
  ..التنظري غري املمزوج بالواقع امليداين
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 مثرة البحث العلمي إال التقدم التقين ما هو يف الواقع أن كثري من الدراسات والبحوث أوضحتلقد 
 تقدماً يف اال التكنولوجي تزداد فيها مؤسسات األكثر الدول أنهلذا السبب جند .. ونتيجة مهمة من نتائجه 

  .لمي كماً ونوعاً وتتوزع بشكل واضح بني القطاعات الزراعية والصناعية واملدنية كافةالبحث الع
 

 البحث العلمي والنمو االقتصادي 
منو يف اال إىل  الذي هو نتيجة للبحث العلمي يؤدي يوالتكنولوج التقدم العلمي أنال شك يف 

 اإلنتاجحتسني إىل  أدى البحث العلمي أن إىل يف جمال الزراعة أجريتوتشري البحوث اليت .. االقتصادي 
 يقال بالنسبة للبحوث اليت أن، الشيء نفسه ميكن أخرى من جهة اإلنتاجالزراعي من جهة وزيادة كمية 

 يف أو ونوعيتها اإلنتاج أدوات تغيريات يف طبيعة إجراءإىل  البحث العلمي أدى يف جمال الصناعة حيث أجريت
  . جديدةإنتاج أساليباكتشاف 

  

 البحث العلمي والتقدم التقني 
يعيش العامل اليوم ثورة علمية تكنولوجية مل تشهد مثلها القرون املاضية وهلذه الثورة خصائص ومميزات 

 اليت شهدها العامل يف القرون القليلة املاضية، وابرز ما مييز الثورة الصناعيةجتعلها ختتلف متاماً من الثورات 
 الدءوبالبحث العلمي املستمر وبدون مثل هذا البحث إىل  انبثقت واستندت أا التكنولوجية يف هذا العصر

من قبل العنصر البشري فان الثورة التكنولوجية تواجه صعوبات ال ميكن ختطيها وجتاوزها وتقف حائالً دون 
  .التقدم التقين والعلمي

  

 البحث العلمي والتنمية االجتماعية 
حد كبري احلياة االجتماعية السائدة إىل  تغري أنة تكنولوجية استطاعت ثورإىل  البحث العلمي أدىلقد 
 ما حدث من تطور هائل يف جمال التربية والطب والعمل وغريها من إن . احلياة املستخدمة فيهاوأساليب

ااالت بسبب تطور البحث العلمي جعل كثرياً من اتمعات تبدو وكأا ولدت من جديد وبشكل خيتلف 
 يف جمتمعه وتغريت عاداته وعالقاته نسانفقد اختلف دور اإل. اً عما كانت عليه قبل هذا التطور متام

  . تكون مسامهاته يف جمتمعه ختتلف عما كانت عليه سابقاًأنإىل  أدىومشكالته مما 
على  التخطيط السليم القائم أسس تتحقق ما مل تكن مبنية على أن عملية التنشئة االجتماعية ال ميكن إن

ها يف أهداف االجتماعية حتقيق ةخطط التنمي الذي يف ضوئه تستطيع األساسالبحث العلمي، فالبحث هو 
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عة للتغيري  دافأداةتكوين جمتمع يسوده الرخاء واالزدهار وتتحقق فيه تكافؤ الفرص للمواطنني ليكونوا 
  .والتقدم يف اتمع

  

 :خصائص البحث العلمي: ثانيًا
) data colletorجامع املعلومات  (أو) الباحث(ي بعدة خصائص، فقيام الفرد يتميز البحث العلم

جيمع احلقائق من مصادر خمتلفة وتنسيقها بطريقة ما ال يعترب حبثاً ولذلك يتوهم بعض املبتدئني يف الكتابة بان ما 
  :تيةاآلولكي يكون مفهوم البحث واضحاً تذكر اخلصائص . يكتبونه من تقارير هو نوع من البحوث

  

  :يسري البحث وفق طريقه منظمة تتلخص يف ما يلي: أوالً
 بطبعه فضويل نسان لدى أي فرد الن اإلاألسئلة أوؤال يبدأ البحث بسؤال يف عقل الباحث ويظهر الس .١

  . القضايا احلياتية اليت تثري التساؤالتأووهناك الكثري من املظاهر .. 
 مثالً متثل فاأللغامها صياغة حمددة ومبصطلحات واضحة يتطلب البحث حتديداً للمشكلة، وذلك بصياغت .٢

 وعالقته مبتغري حمدد هو حتديد هلذه املشكلة األلغاممشكلة عامة ذات جوانب حمددة فجان حمدد من 
 .. اثر على احلياة االقتصادية لبعض اتمعاتاألرضيةكأن نقول متسائلني هل لأللغام 

 .الوصول للحل املطلوب الن البحث نشاط موجهإىل  يتطلب البحث وضع خطة توجه عمل الباحث .٣
  

 تكون مشكلة البحث، أن يتوقع إذ من خالل مشكالت فرعية، األساسيةيتعامل البحث مع املشكلة : ثانياً
واليت تستحق اجلهد البحثي نتاج تفاعل املشكالت النوعية وان احللول للمشكالت الفرعية تشكل مبجموعها 

  .األساسيةحالً للمشكلة 
 كانت فرضية إذا:  مسلمات حبثية واضحة مثالأوحيدد اجتاه البحث بقضيات مبنية على اقتراحات : ثالثاً

ي، فأن الشيء املسلم به هنا هو خالقية يؤثر اجيابياً على النمو األخالقالبحث تنص على التعزيز للمواقف األ
 كذلك فليس من املمكن الثقة بنتائج البحث،  مل يكنفإذا.  الشخص املعزز قادر على القيام بعملية التعزيزأن

مثال عملي خيص ميدان جامع إىل ي، خالقوميكن قلب هذا املثال األ .ويصبح اجلهد البحثي جهداً ضائعاً
 كان إذا أما..  حبثنا وحنققهاأهداف من خالل جولتنا سنحصل على معلومات تفيد أننااملعلومات كأن نقول 

 أو شخصية مورد احلصول منهم على معلومات خيفون تلك املعلومات أل الذين نرياألشخاص أوالشخص 
  .أبدا مل تتحقق أعاله فأن الفرضية إدانة
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 جامع املعلومات جبمع معلومات عن واقع أوفقد يقوم الباحث : تعامل البحث مع احلقائق ومعانيها: رابعاً
اليت تعد حقائق واضحة ومعروفة ولكن املشكلة بطرق خمتلفة فال نسمي البحث حبثاً جبمع هذه املعلومات 

هو الذي جيعل من هذا اجلهد جهداً )  الباحثنيباختالفقد ختتلف (اشتقاق الباحث معان جديدة وتفسريات 
  .حبثياً

 وثيقة للقياس ومجع املعلومات، وانه خمتزل أدوات البحث العلمي يعتمد أنإىل وهذا يشري ضمناً 
إىل  خيلص أو للعالقات بني املتغريات، لباحث يلعب دور املكتشف اأنمبعىن ) Reductive(للمعلومات 

 كان البحث يستهدف فإذا.  تعميمات من خالل معلومات مبعثرة ومنفصلة، يقوم بتنظيمها وحتليلهاإصدار
 يوفر معلومات عن بعض املتغريات وكيفية تفاعلها، حبيث يسقط من أنغرضاً تنبؤيا مثالً، فأن على الباحث 

فأنت كباحث قد  . البعيد بدرجة مقبولة من الدقةأو وقوع حادثة يف املستقبل القريب إمكانيةلى خالهلا ع
 متغريات مقبولة أية أو.. تدرس صفات جامع املعلومات الصفات العقلية والصفات اجلسمية، والطموح والقلق

  .عمل مبستقبله ومدى صالحيته للتتنبأ أنمنطقية تتطلبها مهارات العمل فأن تستطيع 
حل ملشكلة حبث ما، قد يكون بداية لظهور مشكالت إىل  الوصول أنمبعىن : للبحث صفة دورية: خامساً

 اإلجراءات بأتباع آخرحبثية جديدة ، فقد جتد باحثاً يسجل وينشر حبثه ويعمم نتائجه ، وقد يقوم باحث 
 نفس البحث يف صياغة  نتائجآخرنفسها يف حبث جديد وبالتايل يكشف عن صدقها وقد يستخدم باحث 

 األرضية لأللغام أن كنا قد توصلنا من نتائج حبثنا الذي نؤدي دورا من اجله فإذا .مشكلة حبثية جديدة
مشكلة حبثية إىل  نستغل هذه النتيجة أنتأثريات اقتصادية واجتماعية على التجمعات السكانية فأننا ميكننا 

 بالطموحات حيظىواقع إىل  األلغاماالجتماعي املتأثر بوجود  الواقع أو نطور منها الواقع االقتصادي أخرى
  ..االقتصادية واالجتماعية املطلوبة للتجمعات السكانية 

  :أساسيتان خاصيتان إليهاوللنتيجة اليت يتوصل : البحث العلمي عمل هادف: سادساً
  . جتريبياًإثباامالحظة وميكن  البحث العلمي قابلة للإليها النتيجة اليت يتوصل أنمبعىن :  التحقيقإمكانية .١
 من أوسعنعيم النتائج على نطاق إىل  أي يسعى البحث العلمي  Generalizationقابلية التعميم .٢

ية، فالباحث يكتفي عادة نسان العلوم اإلأواال الذي قيم فيه البحث سواء كان ذلك يف العلوم الطبيعية 
  .عينة على اتمع عينة من اتمع لكنه يعمم نتائج الباختيار
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 ية في البحثخالقالمشكلة األ
وهو مادة ) نساناإل (األغلب مادته هي على أن البحث االجتماعي وباألخص يف البحث األساسيةاملشكلة 

معقدة فقد يكون السلوك املالحظ غري ناتج عن تأثري احملدد من قبل الباحث وكذلك فأن الباحث يتعامل مع 
بشكل عام ) يةنسانباحث العلوم االجتماعية واإل(فهو يعمل أي الباحث . ب ضبطهامتغريات كثرية من الصع

ية أخالقخضوعه ملعايري قانونية وإىل  باإلضافة ما قورن بعمل الباحث يف العلوم الطبيعية إذايف ظروف اقل دقة 
  : تشكل حمددات للبحث السلوكي ومن هذه املشكالت

 أو هذه اخلربات ليست دقيقة أنلى خربام الوظيفية مع اعتماد الكثريين من متخذي القرارات ع .١
  . خربات خاطئةأو واجتهادات آراء من أكثرتكون   ، فقد الاألحيان أكثرموضوعية يف 

 من العاملني يف مراكز البحوث مثالً بأمهية البحث العلمي يف اختاذ القرارات اليت هي  البعضإميانعدم  .٢
ية، فبدون البحث لن يتكون للعلم خلفية نظرية كما نساني للمسالة اإل حنو النضج العلماألساسيةاخلطوة 

ية علمياً فستبقى احللول نسان اإلأووما مل تنضج املسألة االجتماعية .. هي احلال يف العلوم الطبيعية 
 .ية حلوالً هشة وومهية نساناملطروحة للمشكالت اإل

حلول إىل  للتوصليمة واهية فكراً وممارسة تخصصة تستخدم البحث العلمي قمع وجود مراكز حبثية م .٣
 . واجلماعات وتؤمن بدوره يف حتقيق الرفاهية املادية واملعنويةفرادملشكالت األ

 أن وهذا يعين أخرىعدم توفر الدورات البحثية الرابطة أي وجوب ارتباط الظاهرة البحثية بظاهرة حبثية  .٤
 بظهور أو، أخرىور بظهور مشكالت يف جماالت الشعور مبظاهر التقدم يف بعض ااالت مالزمة شع

ي يف البحث العلمي حل املشكلة وحل ما خالقوهكذا هو االلتزام األ.. مشكالت جديدة يف اال نفسه 
 ..يتعلق ا

  

 :الصفات والخصائص والقدرات العلمية للباحث: ثالثًا
 أونشاط يف ميدان التخصص تساعد الباحث  اخلربة املتأتية من خالل املمارسة والإن: اخلربة العلمية: أوال

تكريس إىل  اليت يعانيها واقع العمل واليت حتتاج إحلاحا األكثرجامع املعلومات على تشخيص املشكالت 
 كان الباحث قادماً من ذلك امليدان فأن اختياره ملشكلة من بني تلك املشكالت اليت وإذا .اجلهود لدراستها

 من لدنه مع معرفة بتفاصيلها أكثر كبرية بالنسبة له وحتظى حبماس أمهيةا شخصت يف ميدان عمله تكون هل
اخلربة العلمية تعد احد املصادر املهمة يف االختيار وليست املصدر إىل  اإلشارةوصعوباا ولكن البد من 
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وان تكون  حبساسية للمشكالت اليت تستغرقها إليها ينظر أنالوحيد من بني تلك املصادر اليت ينبغي للباحث 
 وبني الذي ميثل إحلاحا واألشد تلك املشكالت حبيث يستطيع التمييز بني اهلام منها إدراكلديه القدرة على 

  .مرتلة ثانوية
 يكون يف ميدان االختصاص، وذلك الن أن احد مقومات جناح البحث إن: األكادمييالتخصص : ثانيًا

كشف عن االجنازات العلمية يف جمال ختصصه ويساعده التخصص يف ميدان معني يوفر للباحث خربة معرفية وي
إىل  اليت ما زالت حباجة أوعلى تشخيص املشكالت اليت يعانيها ذلك امليدان التخصصي وتلك اليت حبثت 

خربة عميقة وشاملة مما يساعد على فهم إىل  الباحث حباجة أنإىل  اإلشارةوهنا ال بد من  .املزيد من البحث
 فأن هناك بعض العلوم تعاين األخطار التخصص الزائد يتضمن بعض أنإىل  بد من التنبيه وال ..هذه املشكالت

 نظراً مليل بعض املشتغلني يف هذه امليادين للتخصص الدقيق الزائد، علماً بأن هناك األساسيةمن نص يف وحدا 
  . البحث التخصصات املتداخلة يف باجتاهاجتاهاَ اخذ يسود وهو ما يدعى 

تشتمل بعض الربامج املتخصصة يف اجتاه معني يف البحوث على  :املشاركة يف الربامج التخصصية: ًثالثا
 متعددة ومتنوعة تزود الباحث الدارس فيها خبلفية مناسبة وتوفر لديه خربة تساعده على القيام بأعمال أنشطة

 بزيادة وعي أسهمتص  ذا اخلصوأعدت يف دورات األمر أنحبثية علمية وتؤهله لتلك املهمة، كما 
 مع الزمالء األفكاراملشاركني باملشكلة الدراسية اليت عقدت خصيصاً لذلك فاحملاضرات واملناقشات وتبادل 

متكني إىل  إضافة . طلبة البحثإليها احملاضرين، كلها كانت تثري العديد من املشكالت اليت حيتاج واألساتذة
 كانت فرصة احتك أا، كما أولويتهاحيث حدثتها ومن حيث  من أخرىالدارسني من التمييز بني مشكلة و

  . ا الدارسون اجلدد باملشتغلني يف جمال مجع املعلومات وغريهم من ذوي اخلربة مما ساعد على تنمية قدرام
 جامع املعلومات ال بد أو الباحث إن:  التخصص العلميأدبياتصفة وخاصية القدرة واالطالع على : رابعًا

 والدراسات اليت متت يف حقل ختصصه األحباثميتلك مهارة علمية يف القراءات الواسعة واالطالع على  أنمن 
 األفكارفعن طريق القراءات الناقدة املتعمقة يف املطبوعات والدوريات مما ميكنه من احلصول على جمموعا من 

  : شديد جداًختصارباوالنظريات اليت تغين عمله امليداين وختصصه من حيث ما يلي ونذكرها 
 بأا السابقة، الثغرات واجلوانب اليت مل تبحث علماً األدبياتيتلمس الباحث من خالل االطالع على  .١

  .جديرة بالدراسة والبحث
 . الدراسات السابقة تتضمن موضوعات مقترحة لتكون موضوعات لدراسة مستقبليةأننرد على ذلك  .٢
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 . حبثاًأشبعت أناختبار وموضوعات سبق جتنب الباحث هذه االطالعات يف عدم تكرار  .٣
 الباحثون إليه فكر الباحث واستثارته فهو يتعلم ما الذي توصل إثراءإىل  الدراسات السابقة تؤدي إن .٤

 .السابقون يف ميدان حبثه ورمبا يف امليادين ااورة
احثون للتصدي  اليت اتبعها البواألساليب على الطرائق األدبياتيستفيد كذلك من اطالعه على تلك  .٥

 .للمشكالت بالبحث والدراسة
متكنه الدراسات السابقة من االطالع على قوائم املراجع واملصادر اليت تتضمنها تلك البحوث  .٦

 .والدراسات
لتورط يف  تلك الدراسات وكل ذلك جينبه من اإجراءيستفيد الباحث من األدوات اليت استخدمت يف  .٧

 وزيادة نشاطه وال يتحقق ذلك على الوجه ةالبحثييادة كفايته  وخطوات غري جمزية ويساعده يف زأمور
 ميكننا تلخيص ما تقدم بأن وأخريا .. استعراضاً ناقداًاألدبيات يكن استعراض الباحث لتلك مل ما األفضل

 جامع املعلومات من اجل زيادة ثقافته العلمية يف حقل اختصاصه وموضوع حبثه بأن أوعلى الباحث 
 اليت ظهرت يف ميدان ختصصه عامة وموضوع حبثه واألفكارع واسع على النظريات يكون لديه اطال

فالبحث الذي ال ينطلق من .. خاصته، وهذا ما يدعى بتشكيل اخللفية النظرية اليت حتتوي على البحث 
  .خلفية نظرية يكون حبثاً هزيالً وتافها وسطحياً

تلك جامع املعلومات مقدرة علمية فائقة يف تسجيل  ميأن :املهارة العلمية يف تسجيل املالحظات: خامسًا
 دراسة بإجراء موضوعياً يسمح أساسااملالحظات بأسلوب علمي منظم ومرتب حىت تكون هذه املالحظات 

 جامع املعلومات نذكر منها على سبيل املثال أو الباحث يتقنها أنعلمية وهناك طرق تسجيل املالحظات جيب 
  :ال احلصر
، وهذه آخرون قياسية للمالحظة وقد تكون هذه اجلداول جاهزة وضعها باحثون استخدام جداول .١

  .اجلداول مقننة كاختبارات الشخصية واالجتاهات
 . التسجيل والفديوتيبأشرطةتتم املالحظة عن طريق استخدام  .٢
 ءاتإجرا الصيغ املناسبة لتسجيل إحدىالرباعة يف استخدام الورقة والقلم يف املالحظات واليت متثل  .٣

 . يصف السلوك عند حدوثهأنمتنوعة عن طريقها يستطيع املالحظ 
 ..تدريب املالحظني على تسجيل السلوك املطلوب .٤
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وهي احملادثة اجلادة املوجهة حنو هدف حمدد غري جمرد الرغبة يف احملادثة :  املقابلةإجراءالرباعة يف : سادسًا
هي احلديث ولكنه ليس الوسيلة ) املفحوص(ابلة واملقابل  وسيلة االتصال بني القائم باملقأنصحيح .. لذاا

وغريها ..  والسلوك العام واإلحياءات واإلشارات العينني تونظراالوحيدة فهناك الصوت وتعبريات الوجه 
 يف التبادل املستهدف الذي متت خالله املقابلة وان يعرف إجيابا أوفكل ذلك يدخل كعناصر مثرية سلباً 

  :  املقابلة وهيإجراءاتالباحث 
  . للمقابلة األعداد/ ١
  .أسئلتهاوضع خطة للمقابلة وصياغة / ٢
  

 أو املقابلة أوعند اعتماد الباحث استمارة االستبيان  :قدرة الباحث على تفريغ البيانات وتبويبها: سابعًا
إىل فانه حيتاج  يف مجع بياناته واإلحصاءات كذلك اعتماده السجالت أو يف مجع البيانات أدواتاملالحظة 

 أعمدةإىل حبيث تقسم .  تتمثل يف تفريغ هذه البيانات على استمارة تعمم خصيصاً هلذا الغرضأخرىخطوة 
  : وكما يلي .. اإلجاباتتقابل االختبارات اليت يتضمنها مقياس 
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 يتصف الباحث بالقدرة على فهم الطرائق العلمية واستخدامها أن :معاجلة البيانات وحتليلها ومناقشتها: ثامنًا
 أويت عملية البحث عملية سهلة يتناوهلا كل من أن فرادقد يتوهم الكثري من األ .يف حتليل البيانات ومناقشتها

 جامع املعلومات تتوفر عنده بعض القدرات أو الباحث أني مقدرة يف القراءة والكتابة وكلنها يف احلقيقة ه
 هنا سوف نتعرف وعلى وإنناوالقابليات واالستعدادات اليت تؤهله خلوض غمار البحث واالشتغال فيه، 

 الباحث ال بد إن، من حيث ةالبحثيعجالة على جزء ميسر من هذه الصفات واخلصائص وكل حسب جماالا 
  :ص والصفات اليت متكنه من دراسة املوقف البحث يف عناصره الثالثة وهي ميتلك من اخلصائأنله 
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 :  وتتمثل فيوإمكاناتهقدرات الباحث . ١
  . خيتار موضوعاً يف مستوى قدراته الفكرية وخرباته السابقةأن  -أ 
 . البحثأدوات خيتار موضوعاً تتوافر فيه أن  -ب 
 .فلن يستطيع الوفاء بالعقد املطلوب منه وإال البحث إلجراء حيسب الباحث حساب الوقت الالزم أن  -ج 
 خيوض غمار حبثه، نظراً ملا يلقيه االطالع من أن يقوم الباحث بالقراءات الكثرية والواسعة قبل أن  -د 

 . دراستها والصعوبات اليت تواجههاوأساليب على طبيعة املشكلة أضواء
 .أعمىلع عليها وال يسلم ا تسليماً  اليت يطاآلراء يكون الباحث حذراً من أن القراءات ينبغي يف أثناء  -ه 

  

 :اآلتية يتصف موضوع البحث بالخصائص أنينبغي : موضوع البحث. ٢
  .املعرفة العلميةإىل ية مبا يضيف تراكماً علمياً نسان خلدمة اإلإسهامات يقدم البحث أن  -أ 
عد العدة  يقع يف دائرة اهتمامه وان يأو يكون البحث من ميدان ختصص الباحث بصورة مباشرة أن  -ب 

  .العلمية لذلك
إىل درجة تنفذ معها جوانبها حبيث تتحدى قدرات الباحث إىل  ال يكون موضوع البحث شامالً أن  -ج 

معرفة كل إىل بالتخصص والضآلة حبيث ينتهي  معرفة ال شيء عن كل شيء من جهة وال يكون متناهياً،
  .أخرىشيء عن ال شيء من جهة 

 قضاياً هو يف غىن عنها، أوتجنب الباحث التخطيط يف متاهات  وان ياألبعاد يكون البحث حمدد أن  -د 
 . الباحث تاركاً مهمته الرئيسيةإليهاكتلك املشكالت الفرعية اليت تظهر يف الطريق وينصرف 

  

 : الظروف والمطالب االجتماعية.٣
ادر فال  الالزمة البحثية وبدون هذه املص يتأكد الباحث من توافر املصادر واملراجع واملعلوماتأن  -أ 

  .يكتب هلذا البحث النجاح
 شراء معدات أوالسفر إىل  البحث خباصة انه قد حيتاج إلجراء املادية الالزمة اإلمكانات تتوافر أن  -ب 

 . جتاربإجراء أوومصادر 
النتائج، إىل  عند التوصل أو مجع املعلومات والبيانات أثناء يراعي موقف اتمع من حبثه سواء يف أن  -ج 

 .اخل.. الدينية أو السياسية أوية خالق األأوث حذراً من اصطدام حبثه بالناحية القيمية وان يكون الباح
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 : المصاعب التي تواجه الباحث.٤
عدم احلصول على النتيجة اليت يستهدفها إىل تواجه الباحث عدة مصاعب رمبا يؤدي عدم التغلب عليها 

  :  هذه املصاعبأهمومن .. الباحث 
 أنإىل فقد يرجع عدم االختيار املوفق :  امليدان الذي جيري فيه الباحث حبثهختياربااملصاعب املتعلقة   .أ 

  .. مصاريف وتكاليف باهظةأومعدات خاصة إىل  أومدة طويلة إىل  حيتاج أو واسع أواملوضوع معقد 
جناز  فقدان املهم منها تعرقل اأوفعدم توافر املصادر الكافية : صعوبات تتعلق باملصادر الالزمة للبحث .ب 

 ..الباحث لبحثه
 معدة قبالً من أدوات أساس مجع البيانات فهناك حبوث تقوم على أدوات بناء أو باختيارمصاعب تتعلق  .ج 

.  موضوعهأو ميدان حبثه أو يكيفها لواقع جمتمعه أن إال علماء سابقني وما على الباحث أوقبل باحثني 
 لنقل أنومن الطبيعي .. لية تقنني علمي  جديدة متر بعمأدوات إعداد أساسوهناك حبوث تقوم على 

 . مشكالت مثلما بنائها مشكالتاألدوات
 العينة للباحث أطراف البحث ومجع البيانات واملعلومات ومدى استجابة أدواتمصاعب تتعلق بتطبيق  .د 

 .البيانات واملعلوماتإىل وتسهيل مهامه يف احلصول 
ية اليت رمبا يثريها ميدان البحث وطبيعته خالقسية واألهناك مشكالت تتعلق باحلساسية االجتماعية والسيا .ه 

 . يظل يتعثرأوعدم استطاعته مواصلة السري يف البحث إىل مما قد يؤدي 
وتربز هذه املشكلة خاصة يف الدول النامية اليت يقل فيها املختصون يف ..  والتوجيه اإلشرافمشكلة  .و 

 ...خباصة اجلديد منهاالعديد من التخصصات العلمية 
 خلل يف أو وطرائقه وتقاناته مما ينتج عنه ضعف وأساليبه وأصولهجهل بعض الباحثني يف املنهج العلمي  .ز 

 الكثري من اجلهد والوقت يف التنقل هنا وهناك جرياً وراء ذوي اخلربة إنفاقإىل منهجية البحث مما يضطره 
 . البحثتوبديهيا أوليات أو من قد تكون تافهة أمورالستشارم يف 

 .االستنتاجاتإىل شكالت تتعلق برحلة تفسري البيانات ومناقشة النتائج والتوصيل م .ح 
  

 : لجامع المعلوماتأو الصفات والخصائص االجتماعية للباحث .٥
 احلياة املعاصرة، فأن أفرزاجانب املشكالت احلياتية اليت إىل  على البحث مشكلة اإلنفاقلقد صار اليوم 

ومتويله وتكوين املالكات البشرية املدربة على البحث وكل ذلك يتطلب جهوداً  على البحث اإلنفاقمشكلة 
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جانب بعض املؤسسات والشركات واملنظمات الدولية إىل مجاعية مكثفة وغالباً ما تقوم الدول ذه اجلهود 
 اإلنفاق وعلى هذا فأن اجلهات اليت تتوىل.. عليهاواإلنفاقواحمللية اليت تبىن العديد من مشروعات البحوث 

 ينفذ ما يكلف أن إالعلى الباحث  ، وماالبحث وتستفيد من نتائجها هي اليت ختتار عناوين تلك البحثعلى 
  . يتعاقد على اجنازهأوبه من حبوث 

) مشكالت الواقع االجتماعي( البحوث اليت جتري يف بلد ما تكرس يف اغلبها لدراسة أنمما ال جدال فيه 
 فيما جيري داخل الوطن خبطة التنمية االجتماعية وهذا البحثفترة طويلة حنو ربط وقد برز اجتاه قوي ومنذ 

 على ارتباط البحوث بالفلسفة السائدة يف البلد فالواقع حتكمه فلسفة معينة ويسريه فكر أكيدمؤشر 
ه مشكالت  نوع من التنسيق بني متطلبات اتمع وما جيري فيإجيادوعليه فال بد من . واختيارات متفق عليها

 فالبحوث يف اتمع العراقي تتأثر أخرىاجتماعية يف اغلبها منعاُ للتناقض من جهة وسداً الحتياجاته من جهة 
ارتباط ولنأخذ  .واألعراف املرسوم له كبلد نامِ حتكمه كثرياً من القيم والتقاليد وإطارهيف فلسفته االجتماعية 

 وفلسفات فرعية خاصة مبكونات إسالميةائدة وهي فلسفة عربية  بالفلسفة االجتماعية الس يف العراقالبحوث
 يأيت أنفليس من املعقول ..  الفلسفي يف البحث العلمياإلطار املتعددة وهي على تأثري وأطيافهالشعب العراقي 

ى ومن هنا عل. اختراق هذه القيم الوطنية والقومية والدينية واالجتماعية هلذا اتمعإىل باحث ببحث يهدف 
 ميتلك صفات وخصائص اجتماعية وهو أنوعليه ) يبحث( يكون واعياً ومدركاً هلذه القيم وهو أنالباحث 

  : يشتغل بالبحث املكلف به مثل
  . تثمل فيه الروح االجتماعية والقدرة على االندماج يف اجلماعات اليت تكون عينات لبحثهأن  .أ 
  .التعاون مع فرق البحث العاملة معهإىل امليل  .ب 
  . عليهواإلقبالام العمل احتر .ج 
ال متلي فقط، وامنا تستشري، وتسمح ) دميقراطية( العاملني معه قيادة سليمة فراد تكون قيادة الباحث لألأن  .د 

  . وقدراتهإلمكاناته يؤثر يف النشاط تأثرياً حراً طبقاً أنلكل فرد 
 بالثقافة واملعرفة االجتماعية واليت املعرفة العلمية البحثيةإىل  باإلضافة جامع البيانات أو يتمتع الباحث أن  .ه 

  . تساعده على تفسري املواقف والصعوبات العلمية ومبا ميكنه من التصرف فيها تصرفاً سليماًأنجيب 
 أو حتمسهم لنشاط قد يبدوا ممتعاً، أو إقباهلمعدم ) عينة البحث( اجلماعة أعضاءفالباحث قد يالحظ على   .و 

غري ذلك إىل .. ه قد سادها الشغب وعمتها الفوضى على غري العادة  اجلماعة يف احد اجتماعاتأنقد جيد 
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مزوداً باملعارف اليت متكنه من فهم هذه ) جامع املعلومات( يكون الباحث أن من إذنمن املواقف فال بد 
 تقف أن هذه املعرفة الالزمة ال ميكن أنعلى  . يوجه تفاعالت اجلماعةأناملواقف ومسبباا حىت يستطيع 

 تنمو وتتطور كلما منت خربات الباحث وكلما واجهته مواقف أنحد معني بل ال بد هلا بالضرورة عند 
  .جديدة

 ميتلك مهارات ترتبط بعمله كباحث اجتماعي مثل املهارة يف تكوين عالقات ناجحة مع اجلماعات اليت أن  .ز 
  .ل مع اجلماعاتيطبق عليها دراسته مثل مهارته يف التسجيل واملهارة يف استخدام مبادئ العم

 واإلميانمع الناس كاالهتمام م وتقدير جهودهم وتقبلهم  ميتلك جمموعة اجتاهات صاحلة للعمل أن .ح 
 الظروف اليت يعمل يالءمبقدرام واحملافظة على مواعيد العمل معهم ، والظهور باملظهر الالئق الذي 

ام بسلوك معني، والقدرة على التحكم يف القيإىل  التصرفات الشخصية والدوافع اليت تدفع وإدراكفيها، 
  .الرتعات واالجتاهات الشخصية

 من دور أكثر أو يلعب دوراً أن يتمتع الباحث مبهارة التمييز بني شخصيات اجلماعة وميكن لبعضهم أن .ط 
   :مثالً فمثل هذه الشخصيات فيها،
  .منتظرشخص  .١
 .شخص يستغرق يف التفاصيل .٢
 .شخص يوجز احلديث باختصار شديد .٣
 .ص يسأل وتسألشخ .٤
  . يكون هو املعرب عن رأي اتمعأنشخص يريد  .٥

 يسعى لتوجيه احلديث بالطريقة اليت تتطلبها عملية االستجابة على بنود فقرات أنوهنا على الباحث 
  . للجميعالرضااالستبيان مع شكل فيه 

يرتبط السلوك قد يتخلل االجتماع سلوك عدواين قد يكون هذا السلوك مظهراً لوقف دفاعي ولذلك  .ي 
 بعض مظاهر السلوك العدواين تنم عن عدم أن اخلوف والقلق، كما أمهها متعددة بانفعاالتالعدواين 
 والطمأنينة بني اجلماعة مستخدماً يف ذلك باألمن ينشر الشعور أنهذا على الباحث  .. واالطمئناناألمن

 يتقبل السلوك العدواين أنلى الباحث  عأنكما ..  حتقق هذه املشاعرأناحلياة اجلماعية اليت تستطيع 
 اجتاهه هو نفسه مدركاً للدوافع الكامنة ورائها كي يتمكن من أوألعضاء اجلماعة سواء اجتاه بعضهم 
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 يدرك الباحث نفسه على العمل املهين غري املتأثر بالعوامل أنالنمو م ، ومن الطبيعي يتطلب ذلك 
  .ره دوأداءفشله يف إىل الشخصية اليت تؤدي 

ماعة كلما كان اجل التسهيالت الالزمة للزيارة وللقاء وإجياداالتصال باجلهات املختلفة لطلب التصاريح   .ك 
  .هناك ضرورة لذلك وحبيث يتم ذلك قبل القيام بالرحلة بوقت مناسب

  . الزيارة والظهور باملظهر الالئقأماكناحملافظة على سالمة   .ل 
هلجة اجلماعة إىل ى خماطبة اجلماعية بلغة اجتماعية اقرب  ميتلك الباحث مهارة لغوية أي قدرة علأن  .م 

.. هلجة شعبية مفهومة إىل )  املكتوبة باللغة الفصحىاألسئلة( وهكذا يترجم الباحث فقرات االستبيان 
  . حمددة تفي بالغرضاإلجابةحىت تكون 
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 القراءة الثالثة
 مع المجتأفرادالعالقة بين الباحث الميداني و

 يتم خلق التفاعل االجتماعي والقيمي بين االثنين وكيف
  

  الدراسات االجتماعية أهمية: اوًال 
 يف ألمهيتهلقد ازداد االهتمام بالعلوم االجتماعية عامة وبعلم االجتماع خاصة يف الدول النامية نظراً 

ريعة اليت متر ا جمتمعات هذه  واملشكالت االجتماعية اليت نشأت بسبب التغريات السالقضايادراسة وحتليل 
 وفروعهاملختصني يف علم االجتماع إىل كما ازدادت احلاجة . الدول واليت مشلت خمتلف جوانب احلياة

 يف املؤسسات التربوية والتعليمية، بل يف جماالت الصناعة والتجارة والصحة بللتدرياملتخصصة ليس 
املختصون بالدراسات والبحوث الفطرية والتطبيقية بقصد  والدفاع االجتماعي والدين، حيث يقوم واإلعالم

  .  والتخطيط تمع املستقبل.حتليل العوامل اليت تسهم يف التنمية ومعاجلة املشاكل املتنوعة
علم النفس، ( اجلهود والتنسيق بني املتخصصني يف العلوم االجتماعية تضافر دراسة اتمع تتطلب إن

ذلك الن هذه ااالت تستهدف اتمع يف ماضيه ) واجلغرافية والسياسة والتربيةواالنثروبولوجيا والتاريخ 
وتتطلب الدراسات التعاون والتنسيق بني املؤسسات العلمية واجلامعات ومراكز البحوث  .وحاضره ومستقبله

بوي والنظام يف دعم البحوث العلمية املتكاملة اليت تتناول املشكالت االجتماعية الرئيسة يف النظام التر
 علم االجتماع فقد متيز أما . الذي يشكل بناء اتمع العراقياألسرياالقتصادي والنظام السياسي والنظام 
 انه علم دراسة أو النظم االجتماعية أو العلم الذي يدرس النماذج ألنهبتفرده من بني العلوم السالفة الذكر 

 البناء أويعرفونه على انه دراسة العالقات االجتماعية  الظواهر االجتماعية، وبعض العلماء أوالوقائع 
  .. العمليات االجتماعيةأواالجتماعي 

 دراسة الظواهر االجتماعية تتم عن طريق استخدام املناهج العلمية اليت تقوم على املالحظة والتجريب إن
وهي (لظاهرة االجتماعية وا..  القياسية كما تستخدم يف العلوم الطبيعية  واالختباراتاألدواتواستخدام 
 القوانني االجتماعية أنلقاعدة البسيط كما ختضع )  والعواطف واملعتقدات السائدة يف اتمعواألفكار األفعال

كما انه ميكن التنبؤ )..  خيضع ملؤثرات اجتماعية وغري اجتماعيةنسان سلوك اإلأنأي  (االختيارو ختضع للجرب
 دراسة الظواهر االجتماعية تسمح أنأي . إليهاوافرت الظروف اليت تؤدي  تإذايف جمال السلوك االجتماعي 

  . تسمح مبستقبل الظواهر االجتماعيةفإاقوانني وقواعد عامة ، وبالتايل إىل لنا بالتوصل 
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البحث العلمي وعلى التجارب امليدانية، وميكن التنبؤ إىل  علم االجتماع يستند أننستنتج مما سبق 
 الدراسات االجتماعية تشمل القواعد والقوانني أن االجتماعي حتت ظروف معينة ، كما مبستقبل السلوك

  . واملنهج العلمي والواقعي واملوضوعياألسلوب عن طريق إليهاوالنظريات اليت مت التوصل 
 الباحث أن نشري كما اشرنا يف احملاضرة السابقة أنوعليه مادمنا قد حتدثنا عن االجتماع كعلم فلنا 

ية ـ االجتماعية اليت نسان يتحلى مبجمل الصفات العلمية ـ اإلأن جيب اآلخر يف علم االجتماع هو نساناإل
  : واليت سنتعرض هلا الحقاً ومن هذه الصفات..  البيئة اليت يدرسها أفرادتؤهله للتفاعل االجتماعي مع 

  . يف مجع البيانات وحتليلهاواألمانةالصدق  .١
  . املعتلةأوراسة املشكالت االجتماعية والظواهر السليمة  العلمي يف داألسلوب إتباع .٢
  .املوضوعية وعدم االحنياز ملعتقداته وميوله واجتاهاته .٣
يف  ية العلمية العاليةخالق وعواملها املختلفة معتمداً األأبعادهاالتحليل حبيث حيلل املشكلة يف : الشمولية .٤

  .وأهوائهه واجتاهاته  تتعارض مع ميولأوالتحليل حىت تلك اليت ال تتطابق 
  .يات املهنةأخالقمراعاة  .٥

ان علم االجتماع يقوم بدور هام يف اتمع الذي يشهد تغريات يف خمتلف جماالت احلياة ويف تشخيص 
وتتجلى .. املشاكل االجتماعية اليت تنجم عن التغري السريع، واهلوة احلضارية وفقدان املعايري واالحنالل اخللقي 

ومن هنا  .للمخططني وصانعي السياسة االجتماعيةالدراسات والتحليالت العلمية اليت يقدمها امهية دوره يف 
تبيان كيف يكون الباحث فرداً اجتماعياً خيلف عملية التفاعل إىل فاننا سنتعرض يف هذه احللقة النقاشية 

املعلومات إىل نها  عينه دراسته، وكيف حيترم قيم اجلماعة ليحصل مأفراداالجتماعي من خالل اتصاله ب
  .املطلوبة
  العامة هوأجواءالتفاعل االجتماعي : ثانيًا

 على األوىلالفرد جزء من مجاعة ، وكان اجلماعة واستمرارها يعتمد بالدرجة : مفهوم التفاعل االجتماعي
رتبط خبط  ختلفه يأو يف تقدم اتمع وأمهيتها فعالية اجلماعة أنها، كما أفراد الذي يتم بني التفاعلشكل 

  . التفاعل اليت تشكل بالنهاية العالقات اليت تسهم يف البناء االجتماعيوأساليباالتصال 
 اجلماعة أفراد جمرد قيام اجلماعة دليل على االتصال والتفاعل، ولال وجود هذا االتصال والتفاعل بني إن

  عندوآخرين أفراد بني أو وآخرد  ذلك التفاعل الذي يتم بني فرلصور التفاعومن ابسط  .ملا تكونت اجلماعة
 اقتصادياً أو سياسياً أو تبادالً فكرياً وروحياً أو قد يكون فعالً اجتماعياً يف مناسبة اجتماعية أوتبادل احلية، 
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 أو جتمع لبحث قضية أو ندوة مسرحية أو رياضي نحضور مهرجا الصالة، شعائر احلج، ألداءمثل التجمع 
على انه السلوك املتبادل بني :  نعرف التفاعل االجتماعيأنوعلى هذا ميكن . . تربويةأومشكلة اجتماعية 

 التفاعل إطار اليت تندرج يف األساسيةللعناصر  بالنسبة أما . واجلماعات يف مواقف ومناسبات خمتلفةفراداأل
  : االجتماعي، فتشمل

  . واجلماعات اليت يتم بينهم التفاعلفراداأل .١
 .و للتفاعلية تدعإنسانقضايا وحاجات  .٢
 .اعلني واجلماعات املتففراد بني األللالتصاوسائل  .٣
 .نتائج تترتب على هذا التفاعل .٤
  

 كيف يحدث التفاعل؟ 
حيدث التفاعل يف صور خمتلفة، وقد يكون على نطاق ضيق كما احلال يف التفاعل احلادث بني شخصني، 

 األسرة أفرادث بصورة تلقائية كتفاعل وقد يتسع ليشمل التفاعل بني جمموعة من الشعوب والدول، وقد حيد
 ويف املناسبات اليت ختطط هلا األشغال، ويكون بصورة منظمة يف حميط العمل وبيئة التحيةواجلريان ويف تبادل 

وقد حيدث بصورة عرضية مثل حادث  . الدينيةأو االجتماعية أوتصادية  االقأو املؤسسة السياسية أواجلماعة 
 واتمع كتفاعل الشرطة مع الشباب املنحرفني واخلارجني على بني السلطة حيدث سيارة ومشاهدة عرض كما

يف اجلمعية التعاونية يف حاالت احلرب، يف ( الضرورة وتبادل احلاجات االجتماعية إليهالقانون، وقد تدعو 
  ).السوق بني البائع واملشتري، بني الطبيب ومريضه

 العوامل المؤثرة في التفاعل
 احلد منه أو التفاعل أصنافإىل  هناك عوامل قد تؤدي أنزيادة التفاعل كما إىل  قد تؤدي هناك عوامل

 صالت القرابة، ، وتكرارهزيادة التفاعلإىل ومن العوامل اليت تؤدي .  النوعيةأوسواء من الناحية الكمية 
 اقل كلما كانت فرص ةماععدد اجلاجلرية، اقرب املكاين، الثقافة املشتركة، املصاحل املشتركة، وكلما كان 

  :  منهاألسباب أكثرالتفاعل 
  .اهلدف واملصري املشترك  .١
 .فعالية وسائل االتصال .٢
  . اجلماعةأفرادالتفاهم والتساند بني  .٣
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 .التجانس الطبقي والعنصري .٤
 . قريبة كلما ازداد التفاعلواألخر كلما كانت بني اللقاء إذالبعد الزمين  .٥
  

 أهداف كلما زادت لتحقيق أو احلاجة لدى اجلماعة املطلوبة بازدياد  نالحظ انه كلما كانتأنوجيب 
إىل  ذلك أدى التفاعل يف حتقيق املصاحل املشتركة ألمهية اجلماعة إدراكمشتركة كلما زاد التفاعل وكلما ازداد 

  :  التفاعلإضعافإىل  مميزة من التفاعل ، ومن العوامل املؤدية أمناطظهور 
   .البعد املكاين .١
  .اوت الثقايفالتف .٢
 .عدم وجود مصاحل مشتركة .٣
  . اجلماعةأعضاءكثرة عدد  .٤
  .عدم فعالية وسائل االتصال .٥
  .األنانيةتغلب  .٦
 .عدم التجانس الطبقي والعنصري .٧
 . كبرية كلما قلت فرص التفاعلواآلخر كلما كانت الفترة بني اللقاء إذالبعد الزمين  .٨

  

 قياس التفاعل 
  :عدة مؤشرات منها إىل  سلبيا بالنظر أوه اجيابياً ميكن قياس التفاعل من حيث كون

   .استمرار موقف التفاعل .١
   .األلفة .٢
   .النشاط املتبادلإىل احلاجة  .٣
   . نفس اجلماعةأعضاءالرغبة يف مزيد من العمل مع  .٤
   .تكرار موقف التفاعل .٥
   .درجة املنافسة .٦
  . اجلماعة عن املشاركةرضا .٧
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  التفاعل  أنواع
 حدوثه وإمكانية لكيان اتمع أمهيتهه ومدى حتقيقه حلاجات اجلماعة ومدى هدافأيصنف التفاعل مبوجب 

  :  الذي يتم فيه وهلا فان التفاعل قد يكونواألسلوبوزمن حدوثه 
 االتصال بواسطة كان يتم وإذا الشركة املسامهة أعضاءوغري مباشر كتفاعل  : غير مباشرأومباشرًا : أوال

  .اجلمعي
 حل الصراع إذا:  وهداماً. اجلماعةأفرادبني  كانت يسعى لتحقيق التعاون إذا: اًبناء :هدامًا أوبناءًا : ثانيًا

  .حمل التعاون
 جمتمعات أو قد يتسع ليشمل اتمع كله أو شخصني، قد يقتصر التفاعل على إذ : جماعيًاأوفرديًا : ثالثًا

  .خمتلفة
ومؤقتاً كتفاعل البائع مع  مع زوجام، واألزواج أبنائهم مع اآلباءدائماً كتفاعل :  مؤقتًاأودائمًا : رابعًا

  .املشتري والطبيب مع مريضه
، ) كان يسري وفق القواعد االجتماعية املقررةإذا(كتبادل التحية : تلقائياً : عرضيًاأوتلقائيًا : خامسًا

  .كتفاعل اتمعني حول حادث: وعرضياً
 

 لماذا نهتم بمعرفة التفاعل؟
  : مما يلياألمهية كربى يف حياة اتمع وتربز تلك أمهيةللتفاعل 

  .انه ضروري الستمرار اجلماعة وبقائها  . أ
 الصراع مثالً أو فالتعاون فراد تفككه مرتبط بنوع التفاعل بني اجلماعات واألأو متاسك اتمع إن  . ب

 .حيدثان نتيجة لشكل التعامل
 .احلاجات يتطلب التفاعل احلاجات االجتماعية وذلك الن تبادل إلشباعانه ضروري  . ت
 هي ا الثقافة بعنصرها املادي و املعنوي مأنحيث : التغري االجتماعي يستمد من عملية التفاعل االجتماعي . ث

 . نتيجة للتفاعالت االجتماعيةإال
والتفاعل الذي يتم مبوجب : التفاعل املباشر له نتائج اجيابية على شخصية الفرد يف خمتلف مراحل حياته . ج

التعاون البناء الذي يستهدف تقوية الروابط إىل  واضحة يؤدي وأيديولوجياتيم متفق عليها قوانني وق
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 عن القوانني والقيم بعيداوتعميق الصالت ونشر السالم واحملبة وبالعكس بالنسبة للتفاعل الذي يتم 
 . املتفق عليهاواأليديولوجيات
 ضروري يف حياة اجلماعة وبناء وأشكالهصورة  التفاعل االجتماعي بكافة إن: القولإىل مما تقدم خنلص 

 أن ختصص أهدافها يكون هلا كيان، حيث تستطيع اجلماعة بواسطته أناتمع، وضروري لكل مجاعة تريد 
  . يف االتصال وبناء العالقات االجتماعيةاألساسالداخلية واخلارجية لكونه 

 

 ثر االتصال في عملية التفاعل االجتماعيأ
 بني اتمعات املختلفة بوسائل متعددة ولكل أو واجلماعات يف اتمع الواحد فرادبني األ يقوم االتصال

 وكلي يتم االتصال ال بد من توافر عناصره وهي املرسل واملستقبل والرسالة وهدف،اتصال معىن ووسيلة 
  . الطريقةأووالوسيلة 
 املخترعات وقد يكون هذا أولتعليمات  اأو املعتقدات أو واألفكار اآلراءوعنه تصدر  :المرسل: أوال

 جمموعة من أو املدير العام، رئيس الدولة فرداً أو مدرس أو جمتمعاً من اتمعات أواملرسل دولة من الدول 
  .فراداأل

،  اتمعأو ضرورية حلياة الفرد أا املستقبل أو املادة اليت يرى املرسل أووهي املوضوع : الرسالة: ثانيًا
 هي السبب يف اكتشافها للجماعة املرسلة والضرورة كذلك هي السبب يف رغبة اجلماعة املستقبلة فالضرورة

، وإرشاداتوقد تكون هذه الرسالة مادة علمية، تعليمات، توجيهات  .. أعضائها نشرها بني أويف استعادا 
  .اخل.. ، معتقداتأفكارا، آراء
 ومن جمتمع إىل أخرى ومن مجاعة آخرإىل رسالة من فرد وهي اليت بواسطتها تنتقل ال :الوسيلة: ثالثًا
 خارجية، أوكما حيدث يف حالة اهلجرة سواء كانت داخلية ) مباشرة (أشخاصافقد تكون تلك الوسيلة . ألخر

، اإلذاعة) غري مباشرة(وكما حيدث يف حاالت الغزو واالحتالل وقد تكون بوساطة وسائل االتصال اجلمعي 
  .اخل.. ة، النشرات، الكتب ، االت التلفزيون، الصحاف

 اتمع الذي يتلقى الرسالة الصادرة عن املرسل أو اجلماعة أو الفردوهي عبارة عن  :المستقبل: رابعًا
 العمال األسرة يف األبناءفقد يكون هذا املستقبل املواطنني يف الدولة، . بواسطة احد طرق االتصال املختلفة

وقد يكون االستقبال طوعياً كما يف حالة االستعارة واالقتباس، وقد  .اخل.. طالب واملوظفني، الفالحني، ال
  .وبتكامل هذه العناصر يتم االتصال والتفاعل .يكون الزامياً كما يف حاالت الغزو واالحتالل
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  االتصالأنواع
  : لالتصالأنواعهناك عدة 

 : االتصال المباشر واالتصال غير المباشر: أوال
  .األسرةلذي يتم وجهاً لوجه كاالتصال الذي يتم يف نطاق  ا:المباشر

، التلفزيون، اإلذاعة الصناعية، األقمار رسائل االتصال اجلمعي أي عرب بواسطة الذي يتم :غير المباشر
  .اخل... الصحف
 :اإللزامياالتصال الطوعي واالتصال : ثانيًا 

 ويكون الزامياً حني يتم فرض أخرىمجاعة يكون االتصال طوعياً عند رغبة اجلماعة يف االتصال مع 
  . االحتاللأوالتعليمات وقنوات االتصال على اجلماعة كما يف حالة الغزو 

 :االتصال الفردي واالتصال الجماعي:ثالثًا
 واتصاهلا آخرإىل  ومجاعياً عند انتقال مجاعات من جمتمع آخرإىل فردياً عند انتقال شخص من جمتمع 

  .أخرىجبماعات 
 :ل االتصال وسائ

  : وسائل االتصال متنوعة منها
  .خارجي آخرإىل  من جمتمع أو مكانياً داخل اتمع الواحد فراد حيث ينتقل األ:اهلجرة .١
 ... ، التلفزيون، السينمااإلذاعةالصحف ،  : اإلعالموسائل  .٢
 .وسيلة التفاهم والتواصل : اللغة  .٣
 .التمسك مببادئ واحدة الطقوس يف املناسبات املختلفة والعبادات،الدين  .٤
 .الغزو واالحتالل .٥
 .العلميةالبعثات واملؤمترات  .٦
 .العالقات التجارية والثقافية .٧
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 دور االتصال في عملية التفاعل
 التفاعل عملية غري مباشر فان له اثراً متفاوتاً يف املدى والعمق على أو االتصال سواء كان مباشراً إن .١

 وإثارة تنوير الرأي وتكوين االجتاهات لتحريك املشاعر وحشد اجلماهري  له اثراً يفأناالجتماعي، كما 
  .االنفعاالت

 واألنبياءوعباده عن طريق الرسل  وتعاىلناك نوع من االتصال مت منذ بدء اخلليقة بني اخلالق سبحانه ه .٢
اعل  للتفأساسية قواعد وقيم إلرساء هلا، أرسلوا للمجتمعات اليت الذي يتكلمون اللغة السائدة

 .االجتماعي، وذات اثر عظيم على مر العصور
 االتصال الشخصي املباشر يساعد على تعميق العالقات اليت تنشأ نتيجة للتفاعل يف املواقف املختلفة إن .٣

 . جتاه قضايا معينةفرادويساعد على توجيه الرأي واجتاهات األ
 فرادة التفاعل غري املباشر بني األعلى سرع) عرب وسائل االتصال اجلمعي احلديثة(كما يؤثر االتصال  .٤

 يف املناطق املختلفة من العامل، ويف خمتلف مناطق الدولة كالتفاعل بني مجاعات املدن واتمعاتواجلماعات 
 .والبادية والريف

كلما كان االتصال واضحاً يستخدم الرموز واللغة املتعارف عليها كلما زاد من سرعة التفاعل وحيقق  .٥
 .وةالنتائج املرج

عن طريق االتصال تنشأ النظم االجتماعية، ويتم انتشار الثقافة واكتساا واستعادا ويتم التغيري  .٦
   . ضرورية للتفاعل االجتماعيأسسوتلك . االجتماعي

  

 يات العالقة االجتماعية بين الباحث ومجتمع البحث أخالق: ثالثًا
 يستمر، ومن اجل هذا فراداألإىل مع ، وحيتاج اتمع جيد الفرد ذاته يف ات: مفهوم العالقة االجتماعية 

 السلوك أا ميكن تعريف العالقة االجتماعية على األساس وعلى هذا أساسيةكانت الصلة بني الفرد واتمع 
  يف اعتباره املعاين اليت آخذا األفعالاملدى الذي يكون كل فعل من إىل الذي يصدر من جمموعة من الناس 

  .اآلخرين أفعالها تنطوي علي
 كيف تنشأ العالقة االجتماعية ؟

 عالقات خمتلفة، أساسه هو حدوث تفاعل معني على آخر إنسان عند اتصاله بنسان ما خيري اإلأهم إن
 التفاعل، ويرتبط قيام العالقات ومنوها بعوامل أنشطةلذلك فأن العالقات ميكن اعتبارها مكونه من سلسلة من 
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كاين، والتشابه يف العادات والتقاليد والنظم السياسية واالقتصادية وتتسم العالقات القرابة والتقارب امل
 انتقال مكان العالقة من أو واملؤسسات االجتماعية األجهزةباحلركة والتطور سواء من حيث انتشارها يف 

  . تعقدهالشكل املركب تبعاً لطبيعة البناء االجتماعي للمجتمع وتركيبه ودرجةإىل الشكل البسيط 
  :ومن مستلزمات العالقة االجتماعية النشطة ما يلي

  . اليت حتدد املسؤوليات امللقاة على عاتق كل فرد سواء منها الذاتية واملكتسبةاألدواروجود  .١
  ... النادي أو املصنع أو املدرسة أو األسرة داخل التنظيم سواء يف فراداملراكز اليت حتدد مكانات األ .٢
قيام إىل الروحية واملعايري اليت تبني احلدود والشكل الذي يتم فيه التفاعل الذي يؤدي القيم االجتماعية و .٣

  .. يف العمق واملدى والتأثريمتفاوتةعالقات بدرجات 
  .. وملبس ومعنوية نفسية واجتماعيةمأكلمادية من : حاجات مادية ومعنوية  .٤

  

 اهاتها في عمله الميداني؟ واتجوأهميتها يعرف الباحث االجتماعي العالقة أنلماذا يجب 
بان العالقات من   Data Collector جامع املعلوماتأو يدرك الباحث االجتماعي أنال بد 

ضروريات احلياة للفرد واجلماعة فهي تبدأ مع الفرد من مهده وتستمر معه ما بقي على قيد احلياة، وهذه 
 فراد واضحة يف سلوك األآثارالجتماعية ملا هلا من  واضحة يف بيئة عمله البحثية امليدانية اآثارالعالقات هلا 

  .وعقليتهم يف اتمع
 الناس الذين يلتقي م أو العاملني معه يف املركز فرادوان العالقات االجتماعية اليت يقيمها الباحث مع األ

 على مساعدتهإىل  اجلانب االجتماعي فيهدف أما) نفسية (وسيكولوجيةية أخالقذات جوانب اجتماعية و
ي خالق اجلانب األأما .االندماج السري مع العاملني معه واالندماج معهم والتكيف مع احمليط الذي جيمعهم

احترام الفرد وحرياته إىل  مبادئ اجتماعية عامة تستند إقامة يتمكن الباحث االجتماعي من أنإىل فيهدف 
 صناعياً أو حضرياً أواء كان جمتمعاً ريفياً بدوياً سو ذلك اتمع أفرادوتقدير القيم االجتماعية اليت يؤمن ا 
 واالطمئنان باألمانحتقيق الشعور إىل  اجلانب النفسي فيهدف أما .ومبا تشكل مبادئ للتكامل االجتماعي

 أن ذلك أوهذا اتمع إىل  ةاجتماعي الباحث القادم من أي خلفية أنإىل هذا  .. باآلخرينواالنتماء واالرتباط 
  : يعرف شيئاً عنأويدرك 
  .طبيعة اتمع وتركيبته .١
 .عوامل متاسك هذا اتمع .٢
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 .االجتاهات الفكرية والدينية والثقافية السائدة فيه .٣
 . والقواعد اليت تقوم عليها مؤسسات هذا اتمع وهيئاته وتنظيماتهاألسس .٤
 أو هذا اتمع أفرادفة لدى ما هي النقاط اليت تلتقي عندها اجتاهات هذا اتمع؟ وما هي احلاجات املختل .٥

 . تلك اجلماعات وهذهأوذلك 
 اليت تثريها جللب االنتباه واألحاديثكيف نشعر باالستئناس واالطمئنان مع هذا اتمع وما هي اللغة  .٦

  ....خرى األاألسئلةذلك من إىل وما  . اليت نسعى هلا من خالل ذلكهدافوحتقيق األ
  

 افع ؟ يخلق من دوأنماذا يريد الباحث 
  :  هذه الدوافعأهمخالل لقاءاته، ومن   خيلقها البحث منأنهناك مجلة من الدوافع يريد 

 إشباع تسهم يف أا يثري يف نفس اجلماعة اليت يلتقي ا أن يتوقع الباحث أن ال بد : الدافع النفسيإشباع .١
  .اآلخرينبرضاهم النفسي، حيث يلتمسون الطمأنينة يف نطاق الصداقة واحلب واالرتباط 

 يثري يف اجلماعات اليت يلتقي ا بأن هذه العالقة تفرز أن أو يشعر الباحث أنال بد : االهتمامات العامة .٢
 .اً يتعاون اجلميع من اجل حتقيقهاأهدافنوعاً من االهتمامات املشتركة بينهم ومبا يولد 

ثية االجتماعية ضرورة للحياة  هذه العالقات البحأن يتمكن الباحث من خالل حديثه أنال بد : األضداد .٣
 . لعالج القادمأسبابفهي كعالقة الطبيب مبريضه فانه الباحث 

 أن يف اتمع احلديث غري قادر على حتقيق االكتفاء الذايت، وال ميكنه نسان اإلأنمبا : االعتماد المتبادل .٤
املطلوبة اليت تسبب ضرراً يعيش مبفرده لذلك فان االعتماد بني الباحث واتمع للتحري عن املعلومات 

 . بني االثننياآلراء هذه العالقة لبحث هذه الظاهرة من خالل تبادل لتنشئة األساسللناس كافة هي 
وهنا تتبدى مقدرة الباحث ومهارته على استغالل العامل الروحي يف احلصول على : الدوافع الروحية .٥

مثل املؤمنني يف ( و )املسلم اخو املسلم اليظلمه وال يسلمه( و )إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ: (املعلومات من خالل
  .) اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمىإذاتوادهم وترامحهم كمثل اجلسد 

 اليت تلحق األضرار إللغاء اتمعني بأن وراء هذا الدافع هو دافع وطين إشعار: الدوافع الوطنية .٦
  ...وطن هدراً بشرياً واقتصادياً واجتماعياًاملواطنني وتؤثر على ال

 االقتصادية اآلثار إزالةإىل  نسعى أهداف وراء هذه االجتماعات أن اتمعني إشعار: الدوافع االقتصادية .٧
 . هذا اتمعأفرادمن جراء ذلك واليت تؤثر على 
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  :  مثل هذه العالقات ما يليإقامة الباحث املثقف يدرك عندما يسعى إن
 فهي تندفع حنو الرضا األمور، اجلماهري متقلبة يف مفاهيمها وحركتها منو بعض أوعض الناس  بإن  .أ 

 واالنتفاع فراد عواطف األإثارةوميكن استغالل هذه الصفة يف ) العاطفة(بسهولة وتنساق يف يسر حنو 
  .هداف يف حتقيق األاإلثارةذه 

ث قوياً مؤثراً يف اجلماعة كلما كان التفاعل  الباحإمياء فكلما كان لإلمياءسهولة خضوع اجلماهري  .ب 
 . اموعة بسهولةأفرادصادقاً معه والتصديق ينتقل بني 

ليت متس عادا  انه من الصعب على اجلماعات التسامح يف املواقف اأيضا يدرك أن الباحث جيب إن .ج 
هذه اتمعات يف نطاق  عالقات مع مثل إقامة ال يصطدم من يريد أنينبغي  ، لذلك الوتقاليدها وقيمها

 .القيم واملعتقدات حىت ال تنتهي العالقة بالفشل، بل جيب عليه احترام العقائد ويشاركهم فيها
  

 كيف تؤثر شخصية الباحث الميداني في قيام العالقات؟
  : هناك عدة عوامل تؤثر يف حميط العالقة بني الباحث واتمع الذي يعترب عينة خمتارة للبحث من خالل

نفسه ونظرة إىل وتبدأ من البنيان العضوي للجسم الذي له اثر يف طبيعة سلوكه ونظرته : خصية الباحثش .١
 ظالالً ألقت، وكلما كانت هذه الشخصية مؤثرة فعالة يف القيادة والسلوك والتصرف كلما إليه اآلخرين

  ..من اهليبة على اللقاء 
الثقافة اخلاصة فتبدى منه القيم إىل  باإلضافةمة كلما امتلك الباحث ثقافة عا: ثقافة الباحث العامة .٢

 وله جتماعياً، وكلما كان حمدثاً لبقاً املرغوبة فيه واليت تشكل منط سلوكه وتؤثر فيه اواألعرافوالتقاليد 
 .هأهداف ومبا يشكل لديهم القناعة وحيقق فراد على تساؤالت األاإلجابةالقدرة على 

ات من خالل تعرض الباحث لظروف كثرية طائفة من اخلربات وتسهم وتأيت هذه اخلرب: الخبرات الخاصة .٣
 ومبادئه واجتاهاته اليت تنعكس على تصرفاته وسلوكه االجتماعي وعالقته أفكارههذه اخلربات يف تكوين 

 .اآلخرينمع 
  

مات  جامع املعلوأو تتمثل يف شخصية الباحث أنية جيب خالق األ هناك مجلة من القيم واالعتباراتأنكما 
  :منها وبشكل موجز وخمتصر
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 حيرفها أو هو الذي ال خيفي معلومات األمنيفالباحث الصادق :  واالبتعاد عن الذاتيةواألمانةاملوضوعية  .١
 تتدخل أن وأهوائه وال يتحيز، وال يسمح لعاداته وتقاليده وعاطفته رأيه تتعارض مع ألا يرفضها، أو

  .قيقة يكون مهه هو حتري احلأنيف البحث، فيجب 
 .أخرى يف جماالت أو السخرية من منجزات الباحثني يف نفس ااالت أو باآلخرينعدم التشهري العلمي  .٢
 الباحث قد حيدث تغيرياً ما يف أن إال عادة يف مشروع البحث، اإلجراءاتحتدد :  بدقةاإلجراءات إتباع .٣

 العينة عن أفرادار بعض خطوة من اخلطوات، الن الظروف قد تفرض نفسها على الباحث، مثل اعتذ
 حيدث خلالً أن أو أوليا البحث جتريبياً أدوات جتريب إمكانية عدم أوالتطبيق يف الوقت احملدد يف اخلطة 

 ضعف قدرة الشخص أو القرطاسية أو الكافية األجهزةيف تطبيق املعاجلة التجريبية مثل عدم توفر 
 أمانة الوسائل العلمية املنهجية اليت تقتضيها إالتبع  ال يأنفالباحث واحلال هذه .. املدرب على التطبيق
 .. والدقة املطلوبةخالقالبحث العلمي واأل

ية ترتكب حبق البحث العلمي أخالقيعترب تزوير البيانات املطلوبة يف البحث جرمية : عدم تزوير البيانات .٤
 عينة الدراسة إىل أفرادفر التزوير يف مرحلة مجع البيانات، حىت ال يتكلف الباحث مشقة السسواء كان 

 قد يكون التزوير من قبل حملل البيانات ليحصل على النتائج أو تتطلب ذلك، اإلجراءات كانت إذا
 ..اليت حيددها مسبقاً لغرض ما

 يكون الشخص الذي يقوم مبهام البحث العلمي ذا عقلية متحررة من التحيز واخلرافات، عقلية مرنة أن .٥
عقلية على استعداد لنبذ ..  ثبتت عدم صحتهاإذا وتغيريها اآلراء تعديل تتقبل النقد وقادرة على

 واسع ومؤمن أفق يكون ذا أن هذا الشخص ينبغي أنالتفسريات االعتباطية غري الصحيحة، كما 
 .بنسبية احلقيقة العلمية

 . ذات قيمة علميةوآراء شخصية من دون تعزيزها بشواهد آراء إبداءعدم  .٦
 مصادر موثوق باعتماد وذلك واألحكامالقرارات إىل  للوصول األدلةالقة وكفاية  يستخدم الباحث أن .٧

 . ومبا يظلل القراءواألحكامالنتائج إىل القرارات والقفز إىل ا وعدم التسرع يف الوصول 
 يستثمر نتائج حبوثه يف صاحل أن يكون الباحث بعيداً عن نوازع الشر من اجل أن: نساينالشعور اإل .٨

 .ةينساناإل
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 وإظهارصفة خلقية، وهي االعتراف باحلق إىل  حبوث موثوق ا إجراءحيتاج الباحث من : الصدق .٩
صدق يفسد طبيعة يفسد طبيعة  الن االحنياز خمالفة قول احلق والآلرائهالصدق وان كان ذلك خمالفاً 

 .البحث
 تتوافر لدى أنقط، بل  احلصول على منفعة مادية فأو ال يقوم الباحث بالبحث مبجرد القيام بذلك أن .١٠

 .الباحث الرغبة الصادقة يف البحث من اجل القيام مبهامه اليت تتصف بالتعقيد والصعوبة
 . البحثبإجراء باجلهة اليت تكلفه واإلميان ميتلك الباحث الوالء أن .١١
  

 ي للباحث العامل في مراكز البحوث والدراساتخالقالموقف القيمي واأل: رابعًا 
 مثاراً للخالف لكثري من الكتاب والباحثني، الن طبيعته وعالقته خالقلقيمي وعلم األال يزال املوقف ا

 القيمية لدى األحكام من السلوك مبختلف بأمناطبغريه من العلوم، وهي علوم تتطور مع الزمان وارتباطه 
على جمموعة من هو يقوم  جامعاً مانعاً كما يقول املناطقة وأو، ريفاً وثيقاً، جيعل من الصعب تعريفه تعنساناإل

املفاهيم اليت تثري اجلدل واالختالف بني الباحثني فمن ذلك موقفهم من ماهية اخلرب، والباعث على الفعل 
فعلم  .غري ذلك من املسمياتإىل  اخللق إللزامي وطبيعة الضمري، ومصدر خالق، وغاية السلوك األاإلرادي

 األصلمشتق من الكلمة اليونانية ) Ethics(لمة االنكليزية  مشتق من الكأصل كما يراه البعض انه خالقاأل
)Ethos ( كلمة أحيانااليت ترادف )Morals ( الالتيين أصلهايف )Mores( أعراف أو، مبعىن عادات ،

، كما ينصب على حبث طريقته يف احلياة املرء ووأسلوبومن اجل ذلك قيل انه ينصب على قواعد السلوك 
يام ويعاجل النظر يف املبادئ اليت أخالق يعرض لدراسة أخرى بعبارة أوقائم بينهم، عادات الناس والعرف ال

) خالقفلسفة األ( كفرع من فروع الفلسفة خالقيتصرفون طبقاً هلا، نتيجة هلذا فقد نشأ اخللط بني علم األ
)Ethics ( العامة باآلدابوما ميكن تسميته )Morals ( االجتماعيةخالق األأو .  

 التراث والعادات والعرف أساس على أقيمت اليت اآلدابتطلق علم جمموعة ) Morals( العامة فاآلداب
 التربية املختلفة اليت حتدد الصواب والواجب أساليب االجتماعية اليت تعكس خالق جمال األأووالتقاليد، 

، تفكري فلسفي عميقإىل  حتليل عقلي والإىل ه، دون أن ترجع أفراد اليت ينشدها اتمع يف وخمتلف الفضائل
  .فهي ختلو من عنصر التنظري وختتلف باختالف الزمان واملكان
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جذورها إىل  تم بدراسة قواعد السلوك واملبادئ اخللقية دراسة عقلية خالصة للوصل :األخالقفلسفة 
عل الفضيلة واجتناب ية ومعرفة املربر العقلي لفخالق اليت ترتكز عليها هذه الفصائل األاألسسمعرفة إىل  األوىل
  .الرذيلة
 ارحم الضعيف والتزم أو،  العامة على سبيل املثال، ال تسرق وال تكذباآلداب كنا نقول يف جمال فإذا

 الصدق؟ وما هي أقول وان أمينا أكون أنملاذا جيب علي :  نقولخالقففي جمال فلسفة األ .اخل.. بقول احلق 
 للبحث أساسا خالق جتعل لألأن الفلسفة حتاول أن األمروكل ما يف دة؟ املبادئ اليت تقوم عليها الفضائل احلمي

)  االجتماعيةخالقاأل( ينشدها وبذلك تصري أن املركبة وحتدد له غاية عليا عليه نسانالعقلي يف طبيعة اإل
فهم  إىل، فهي دراسة عقلية دف  علم نظري وعملي معاًخالق األأنوعلى ذلك ميكننا القول  .اً واعيةأخالق

 للغايات املنشودة يف جمال احلياة إغفالطبيعة املثل العليا اليت نتعامل معها ونستخدمها يف حياتنا اليومية دون 
  .العملية 

  

 يات المهنة أخالق
 نسانفاإل. .وتدبره دراسة الفاعلية البشرية للكشف عن القيم اليت حتدوا السلوك خالقتستهدف األ

، ويعمل يف جمال اآلخرينحتقيق ذاته وتنظيم قيمه مبا حتقق اتساقه مع إىل ى ميارس فعاليات كثرية، فهو يسع
 والنواهي االجتماعية، ويواجه حتديات واألوامر ميارس دوراً حمدداً ويواجه العديد من النظم أومعني 

  .ومتناقضات، وجمموعة اختيارات تلزمه بضرورة اختاذ قرار يف ضوء الظروف الراهنة احملددة
 إنساين عمل أمنوذج من النشاط يعترب يف مجلته أسلوباعتناق إىل  األحوال تدعونا يف مجيع قخال األإن

غاية عليا شاملة، وكذلك فهي تكشف عن اجلهد الذي يبذله يف سبيل التعبري عن كياا، وهذا ما إىل يهدف 
 أو باحثاً كاتباً معلماً نسانعلى اإل، فوأفعالنا أعمالنا القيم اليت تربز مقاصدنا الرئيسية وتسوغ أنواع إليهتشري 
 ميدان أو سواء يف نطاق حياته اخلاصة خالقاملستوى األإىل اً إنسان يكبح نزعاته ويرتقي أين مهندساً أوطبيباً 

  .خالقعمله، وكذلك العامل خاصة يف القضايا املتبادلة بني العلم والقيم واأل
  المهنة؟ابأصح يتحلى بها أن التي ينبغي خالقما طبيعة األ

ها ودرجة تعقيدها، فان هناك أهدافرغم تنوع املهن واختالفها من حيث خصائصها ومستوياا وغاياا و
أي ) يات املهنةأخالق( نسميه أنجمموعة من الصفات املشتركة يف الكثري منها تكون يف جمموعها ما ميكن 

 الشخصية خالقوليس املقصود هنا األ .ال عمله يف جمنسان يتحلى ا اإلأنجمموعة املبادئ والقيم اليت جيب 
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  مهنته،أو املتصلة بعمله  خالق املقصود هو األوإمنا مهين، أو موظف أواليت تتعلق بالسلوك العام لكل عامل 
 انعكست على طريقة سلوكهم يف حيام إذا إال املهن، ألرباب نبحث يف احلياة والشخصية أن ال يعنينا هنا إذ

   . نعمل له حساباًأنلهم، حىت ولو كان ذلك على حنو غري مباشر ، فعندئذ ينبغي اخلاصة على عم
 الفرد يف العمل وذلك إنتاجية تعاطي املواد املخدرة، وغريها يؤثر يف أن العلمية امليدانية األحباث أثبتتفقد 

 بالزمن، اساإلحس ضعف اإلدراكاضطراب (من خالل ما يطرأ عليه من تغريات كنتيجة مباشرة للتعاطي 
 هذا السلوك الشخصي ال يؤثر يف صاحبه أنأي ) اضطراب الذاكرة ، اخنفاض كفاءة التفكري وغري ذلك

 دليل أساسهايات املهنة هي أخالقادئ وبوم . النشاط تقريباًأوجه وكل خالقاألولكنه يؤثر يف اتمع، و
 عن منط سلوكهم يف ضوء فراد لأل الفرد بغية حتقيقها وهي متثل مرجع حكمإليها يسعى أهدافللعمل و
  .املبادئ

 وغايات إىل أهداف حماوالت للوصول أا على أعماهلم يفكرون يف فراديات جتعل األخالقهذه املبادئ واأل
) املهنة (أعضاء الذي يسعى مجيع األعظم صح التعبري ـ مبثابة اخلري إنيف حد ذاا، وهذه الغايات تعد 

يات املهنة، أخالق العام سوف نتحدث عن جمموعة من الركائز اليت تقوم عليها راإلطايف هذا  .إليهللوصول 
 يعمل على هديها العاملني والباحثني أنية العليا اليت يتعني خالقوهذه الركائز تشكل يف جمموعها تلك القيم األ

  :ومن هذه الركائز..  واليت نسميها الضمري املهين األلغاميف هيئة 
ية فهو الرقيب نسان للحياة اإلاألوىل القوة احملركة بأنه خالقو كما عرفه علماء األوه: الضمير المهني

 اخللقي، والضمري اإللزام ونوايانا، وهو امللكة العقلية اليت متيز الصواب واخلطأ وهو قوة وأقوالنا أفعالناعلى 
  :  الباحث العامل هيمري املهين عند السمات اليت تشكل الضأهم أما اإلطاراملهين ال خيرج عن هذا 

  . العملية الالزمة املتصلة باملهنةأوالتمكن من املعارف العلمية  .١
 .اإلتقان حد ممكن من أعلى األداء وان يعمل مهنياً، الواجبات املكلف ا أداء .٢
 .الواجبات هذه أداءالشعور بالرضا عند  .٣
 .القدرة على التكيف واستيعاب ما هو جديد يف جمال املهنة .٤
 . من خربات السابقني والبناء عليها وتقوميهااالستفادة .٥
 .املتابعة يف بذل اجلهد والتفاين يف حل املشكالت .٦
 .الثقة بالنفس .٧
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 .النشاط وبذل اجلهد واحترام الوقت .٨
تقبل العمل الن هذه املهنة مناسبة لقدراته وقابلياته واستعداداته بعكس من ميارسون بعض املهن اليت ال  .٩

 . ألسباب اجتماعيةأودرام وذلك ألسباب شخصية كالكسب املادي تتناسب واستعدادام وق
 املهن املختلفة ومنهم الباحثون أصحاب يتحلى ا أن اليت ينبغي األساسيةوهو من الفضائل : الصدق 

  : من عناصر الضمري املهين ويتطلب ذلك ما يليأساسياباعتبار الصدق عنصراً 
  .أوال مع نفسه  الباحث صادقاًأو يكون صاحب املهنة أن  .أ 
 .اً ومجاعاتأفراد أي مع من يتعامل معهم اآلخرين يكون صادقاً مع أن .ب 
 . يلتزم باملوضوعية يف تقدير الذاتأن .ج 
 . من اجل حتقيق مصلحة مامورالنفاق واملغاالة يف تقييم األإىل  ال يلجاً أن  .د 
  

  ) الصدق هو روح الضمري ونبضهإن: ( نقول أنوميكننا 
  : ا يلي   وتقسم مب:األمانة

  .لآلخريناحملافظة على احلاجات املادية   .أ 
 . العمل فيما هو خمصص الستخدامهأدواتاحملافظة على املمتلكات العامة واستخدام  .ب 
 مهنته أسرار، يلتقي ا وال تكن حمطات للتشهري التجمعات اليت أسرار،  دائرتهأسرار (األسرارحفظ  .ج 

 ).وعدم ذيوعها بني الناس العاديني
  .األفضلعلى وفق العمل واستثماره على الوجه احملافظة   .د 
 يقسم أن أي العامة، واملصلحة العمل،عدم اخلضوع لألهواء والرغبات واملصاحل اخلاصة على حساب   .ه 

 استغالل أو االختالس أو كالرشوة،( غري مشروعة أعمال املهنة يف أو فال يستغل وظيفته بالرتاهة،
 ). خاصةاملنصب والوضع الوظيفي يف حتقيق مآرب

، ملتزماً  حتمل املسؤولية ومسؤولية القرار يكون العامل مدركاً لواجباته قادراً علىأن: تحمل المسؤولية
ياً يتعامل ويتفاعل به مع إنسان، ميتلك حساً ع يف اخلطأ، يعرف ما له وما عليهبالدقة حىت يتجنب ويتالىف الوقو

  .شرطي بني احلرية واملسؤوليةتبار االرتباط ال نضع يف االعأن، وينبغي اآلخرين
 املهين، الضمري ...أهمونقصد به القدرة على مراجعة النفس واليت هي من : القدرة على النقد الذاتي

وهو ما ينعكس اجيابياً على العمل،  .اآلخرين، وتقبل النقد من اآلخروتتطلب القدرة على تقبل الرأي والرأي 
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 امتداح القدرات أن النقص فيه، كما أوعرفة جوانب الضعف  كثرية عن مأوقات يف نسانحيث يقصر اإل
  .اخلاصة ينميها ويدعمها

إىل لعمله وسعيه  أدائه يف نسان اإلإخالصالضمري املهين هو تلك القيمة العليا اليت تتجلى يف : خالصة
لك الدساتري وتنبع من ت .، ويف اتصافه بالرتاهة يف السلوك والترفع عن اخلضوع ألي مؤثرات خارجيةإتقانه
 ذات صلة قوية بطبيعة عمل فرعية،ية أخالق تتفرع منها قيم األساسيةية خالقية العامة مجله من القيم األخالقاأل

  : جامع املعلومات نوجزها مبا يليأوالباحث 
  

  جامع المعلومات أوقيم السلوك المهني للباحث : اوًال 
  : هين للباحث العامل كجامع معلومات، وكما يليلسلوك امل اطاراً عاماً حندد من خالله ا،اآليت نقترح إننا
  .الوضوح يف تصرفاته .١
 .التوافق يف عالقاته مع الناس .٢
 .أسراره مع اتمع وال يشرك سكان اتمع فيها وال يف أعمالهعدم تأثري مشكالته الذاتية على  .٣
 مركزه لتحقيق أول منصبه  الستغالأو رغباته الشخصية إلشباعال يستخدم عمله مع اتمع كوسيلة  .٤

 .مصاحله
 .ال يستغل عمله للدعاية لنفسه .٥
 . بوعدهاإليفاء وعد وجب عليه إذا .٦
ية وثيقة، ورمسية يف نفس إنسان تكون عالقاته أن وجيب معهم،يتعامل مع اتمع يف حدود عالقاته املهنية  .٧

 .الوقت
 .يكون موضع ثقة زمالئه واتمع الذي يتعامل معه وتنظيماته .٨
 األمر اقتضى إذا يف حدود املواقف املهنية إالافظ بسرية على املعلومات اتمعية وال يتحدث عنها حي .٩

 .ذلك
ية وان يكون منطقياً يف خالقومعايريهم األيتعامل مع سكان اتمع طبقاً لعادام وتقاليدهم وقيمهم  .١٠

 .تعامله معهم
بقدر يتناسب مع قابلية ) املعلومات عنهااملشكلة هدف البحث ومجع (تقدمي معلومات موضوعية عن  .١١

 .اتمع الستيعاب تلك املعلومات
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 القيم االجتماعية للباحث الجامع للمعلومات : ثانيًا 
 رفاق العمل واالنتماء هلذه اجلماعة والعمل معها ومن اجل أو والتحلي بروح مجاعة األنانيةالتخلي عن  .١

  .أهدافها
 .بأعبائها واالعتراف بتحملها والقيام دارةاإل قبل الشعور باملسؤولية املكلف ا من .٢
 . واحترامهابآرائهم الود واحلب املتبادل بينه وبني رفاق العمل واالعتراف إظهار .٣
 . واحلرص واحلفاظ عليهااآلخرينالقيام بالواجب املطلوب منه واحترام حقوق  .٤
 .االقدرة على حتمل املشاكل ومواجهتها والتصدي للصعاب والتغلب عليه .٥
 . بتأدية خدمات لهواإلمياناالعتراف باتمع اخلارجي  .٦
 .القدرة املتنامية على القيادة والتبعية .٧

 
 القيم النفسية للباحث الجامع للمعلومات : ثالثًا
   .الثقة بالنفس .١
  .الثقة باملؤسسة اليت يعمل ا .٢
  .الثقة بالناس الذي يعمل معهم .٣
 .لهم الذين يعمل ألجفرادالثقة باتمع واأل .٤
 . واملساندة الروحية واالستقرار والتخلص من القلق والتوتر النفسيباألمنالشعور  .٥
 اخلافية وإمكانياته يعرف نواحي القوة والضعف يف نفسه وشخصيته وان يعمل على تطوير قدراته أن .٦

 .واملهملة
 .التخلص من اخلوف واخلجل واخلنوع واالنطواء .٧
 . ويزدريهماآلخرين يستعلي على أو بروح عدوانية  ال يبدي أي سلوك عدواين وال يتمتعأن .٨
 املخاطرة ذات بأعمال القيام أو ال تطغي على سلوكه الرغبة يف الظهور على حساب زمالئه أن .٩

 .املردودات السلبية على نفسه وعلى زمالئه وعلى مؤسسته
 أو اخذ القياسات وأ ينمي الثقة بالنفس لدى رفاقه يف العمل وان يشعر صديقه الذي يشاركه العمل أن .١٠

 .رسم اخلريطة بأن هلذا الزميل صوتاً وان لرأيه قيمة
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 القيم العقلية للباحث جامع المعلومات : رابعًا 
  . يكون ذا عقلية سليمة نامية متطورةأن .١
  .خصية ال يكون ممتلئاً باخلوف خالياً من التناقضات الشأن .٢
  .شعور بالنقص والعجز العقليل ال ميتلكه اأن .٣
 مشروع بأي من حوله يترقبه وحياسبه عند قيامه أن عقدة الذنب عندما خيطأ فيضن أسرييكون  ال أن .٤

  .يكلف به
  . يكون متزناً هادئاً ذا تفكري سليم يف كل ما يدور حولهأن .٥

  

 القيم الروحية للباحث جامع المعلومات: خامسًا 
 تأديته أثناءهة الصعاب اليت تواجهه  الراسخ يف عمله وذا عقيدة صلبة يف مواجباإلميان يكون متزوداً أن .١

  .عمله
 .يةنسان والسماوية والعمل ا واالهتداء بقيمها اإلاإلميانيةاستيعاب القواعد  .٢
 .تطوير العملإىل استقبال املعونة والنصح ملن يثق م وحيترمهم ومبا يؤدي بالتايل  .٣
 .فقط نرجسياً مغرقاً يف حب ذاته أنانيا ال يكون أن .٤
الشخصية إىل  املشتركة يف بيئة العمل اليت تسعى على حتويل الشخصية الفردية هداف باألاإلميان .٥

التضحية من اجل إىل التفكري االجتماعي حبيث يؤدي ذلك إىل االجتماعية والتفكري الفردي الذايت 
ية واالقتصادية نسان املشتركة بينه وبني العاملني معه واتمع العامل له يف صورته اإلهدافاأل
 ..االجتماعيةو
 جيعله يعيش احلاضر األمر يف مواقف حياة العمل وهذا مورالقدرة على التفكري الواقعي املدرك حلقائق األ .٦

 الواقعية وهذا يعطيه موركما ينظم خدماته تمعه على ضوء األ .. إمكانياتهاً يف ضوء أهدافوحيدد لنفسه 
 .قابلية التفاعل واحلركة

 . ينهض عليها اتمعأن الدعائم اليت ميكن أوىل وهذه هي آلخريناالقدرة على التعاون مع  .٧
 . احترام قيم وتقاليد اتمعأو مع احترام نظم املؤسسة اليت يعمل فيها للدولة،احترام النظام العام  .٨
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 القراءة الرابعة
 دارياإلية في العمل خالق األاألجواء

  والدراساتالبحثمراكز  أهدافودورها في تحقيق 
  
 نساين اجلو اإلوباألخص السائدة فيه واألجواء دارياإل للعمل األساسيةتناول هذه احللقة املرتكزات ت

 املرسومة ملؤسسة العمل، وقبل اخلوض يف تفاصيل هذه هداف الدافع يف حتقيق األأو الباعث أوذلك احلافز 
  : عناصر هذه احللقة ومنهاامإلمتطلحات اليت نراها ضرورية بعض املصإىل احللقة ال بد لنا من التعرض 

 :والفلسفة المفهوم –ارة داإل
حنن نعيش اليوم يف عامل يتغري من حولنا بسرعة هائلة، هذا العامل الواسع الذي يكتنف حياتنا، العامل املعقد 

 نتكيف مع هذه املتغريات العاصفة، وان تتفاعل معها أن إالاحلياة واالتصاالت، املكونات، وما علينا حنن 
 أهداف والشخصية،نا أهداف جزء من األملوحنقق على .. ونقاوم ... وان نبدع ... وان ننتج .. ياتناح

ففي كل .  هذا العلم والفن احلديث نسبياً صار كل شيء يف حياتنادارةواإل .مؤسستنا ومنظمتنا وجمتمعنا
 هي سبيلنا حلل مشكالت العمل  العلميةدارةفاإل خمتلفة، جمسدة بأشكال وصور دارةاإلشريان من حياتنا جند 

  .. علماً وفناً معاًدارةاإل تصبح أنية وال عجب نسانودراسة املواقف التجارية والصناعية واإل
 تقتحم ميادين العلوم واملعارف لتنهل منها الكثري، وتستفيد وتفيد، أن استطاعت ألا علماً أصبحت

 الناجحني اليوم مل يكونوا موهوبني بالفطرة ألعمالوا دارةاإل الكثري من رجال أن على ذلك من أدلوليس 
 املنظمة واملرئية واملبادئ العامة اليت طبقوها بكل ةدارياإل استطاعوا بفضل تطويعهم للمعارف أم إالوالوالدة 

  . حيققوا النجاحات الباهرةأن املختلفة، استطاعوا ةدارياإل وتفان يف ااالت أمانة
 وأسلوبا منهجاً دارةباإل أنواعها على اختالف األنظمةاملؤسسات واملنظمات يف  تم أنوال عجب ايضاً 

 يساهم يف تقدم وتطور املنظمات أن الناجح من شأنه دارياإل خلق أن أدركت أنحياتياً راقياً، بعد 
سامهته يف واملشروعات املختلفة من خالل استغالله للوقت واملواد املادية والبشرية استغالالً امثل من خالل م

 واالقتصادي دارياإل يف امليدان واإلبداع من البشر القادرين على اخللق أجيالختريج وتدريب وتأهيل 
  .واإلمنائي
، وذلك ملا هلا مجيعا هذه املوارد أهم من أصبحت من موارد اتمع، بل موردا فعالً دارةاإل أصبحتلقد 

 قدرة إن واملؤسساتية والوطنية والتربوية والدولية،  الشخصية،هدافمن تأثري مباشر ملموس من حتقيق األ



<êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]<l^éÎø}_ 
 

 ٤٢

 واألمم صار حلم الشعوب ةدارياإلاملوهبة على استغالل املوارد استغالالً تاماً من خالل العلوم والفنون 
  . العلمية الفعالةدارةاإلاملختلفة الن اجلميع يرغب يف جين مثار 
طبيعية بشكل واضح صارت اليوم من كربيات الدول املوارد الإىل وها هي اليابان البلد الذي يفتقد 

 العلمية يف حتقيق املعجزات ، لق استطاعت اليابان دارةاإلالصناعية يف العامل الن القائمني عليها عرفوا سر 
 أن من تقدم ورقي وازدهار وما كان هذا التحقيق لو إليهانت تصبو  حتقق ما كأن ةدارياإلبفضل عبقريتها 
 دارةاإل مبعىن اإلملاموحىت ميكننا .. رغم تطورها الثقايف واالجتماعي واحلضاري اإداريخلفة اليابان ضلت مت

  ).احللقة النقاشية( فأننا سنقوم باستعراض بعض من متارينها الشائعة وحسب متطلبات هذه 
 بأا دارةاإل) Encyclopedia the Social Science(تعرف موسوعة العلوم االجتماعية 

 ودرجات ألنواع عليه كذلك هي الناتج املشترك واإلشرافاليت ميكن بواسطتها تنفيذ غرض معني، العملية (
 الذين يبذلون األشخاص فان جتمع هؤالء أخرى ومرة ).العملية الذي يبذل يف هذه نساينخمتلفة من اجلهد اإل

  ). املنشأةإدارةب(معاً  هلذا اجلهد يف أي منشأه يعرف 
 تعرف بالضبط أن هي دارةاإل إن (دارةاإلفيقول معرفاًُ ) Fredrick Taylor( فردريك تايلور أما

 هي دارةاإل أن، يرى هذا العامل إذن)  وارخص طريقة ممكنةبأحسن يؤدونه فراد من األتتأكدماذا تريد، مث 
  . وارخص الطرق بأحسن يؤدون واجبام أم ، والتأكد فرادمعرفة ما هو مطلوب عمله من األ

 جمموعة العمليات اليت يتم مبقتضاها تعبئة القوى أو يف املصطلح احلديث فهي عبارة عن العملية دارةاإل أما
ويف هذه العملية ال تكون السلطة .  اجلهاز اليت توجد فيهأهدافالبشرية واملادية، وتوجيهها كافيا لتحقيق 

 يف اجلهاز فراد مسؤوليات على جمموعة األ توزع على ما يوازيها منوإمنا، فراد جمموعة من األأواحتكاراً لفرد 
 هدافثيف اجلهود لتحقيق األ يف النهاية، أي تكفراد جمموعة من األأوذلك الفرد إىل بطريق الشورى، لتعود 

  :املالحظات التاليةإىل  ميكن التوصل دارةلإلومن التعاريف السابقة  .عن بصرية ووعي
  .رد تطبق على اجلماعة وليس على الفدارةاإل إن .١
  .دارةلإل اهلدف ضروري والزمة من اللوازم الطبيعية إن .٢
 أن ال يستطيع دارياإلحىت املدير  (اآلخرين تنفذ بواسطة األعمال ليست تنفيذاَ لألعمال ، بل دارةاإل إن .٣

  ). لهاآلخرينيعمل بدون دعم 
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حتقيق التوازن التام  مسؤولة اجتماعياً عن حتقيق  منفعة  للمجتمع بصفة عامة وذلك عن طريق دارةاإل إن .٤
  . كافةفرادبني مصاحل األ

 نشاط ذهين موجه لكافة اجلهود اجلماعية وخمطط لكافة االجتاهات اليت ةدارياإل والعملية دارةاإل إن .٥
 ومبادئ علمية بدالً أسسه املرسومة معتمداً على أهدافوحتقيق  األمانبر إىل يسلكها املشرع حىت يصل 
  .قائمة على حماوالت التجربة واخلطأمن االرجتال والعشوائية ال

 ةدارياإل الوظائف
  :أمهها املؤسسة خاصة مثل مؤسستكم وظائف حمددة أو سواء كانت املرفق عام ةدارياإلوللعملية 

  . معينةبأعمال تقديرات دقيقة للنتائج احملتملة للقيام أساسالتخطيط ويتمثل باختاذ قرارات تقوم على  .١
لبشرية وتوزيعها على اجلهات املختلفة وحتديد السلطات واملسؤوليات وفق اخلطة توفري املصادر املادية وا .٢

 .املرسومة
 .النتائج املرجوةإىل الوصول إىل  على النحو الذي يؤدي م فرادالتحفيز والتعبئة واستثارة سلوك األ .٣
وحدة متكاملة من  بني العناصر واجلماعات والعمليات املختلفة حبيث تكون مجيعها املالئمة أوالتنسيق  .٤

 . النشاط اهلادفأوالعمل 
 والوسائل اليت يتم ا تنفيذ الوظائف واألساليب الفحص املستمر للنتائج املترتبة على الطرق أوالتقومي  .٥

 .ةدارياإل مع السابقة بغية حتسني العملية األربع
  

 دارياإلالمدير 
  :  واليت هي دارةتكون الوظائف اخلمس لإل
  .التخطيط .١
 .التنظيم .٢
  .التشكيل .٣

 .التوجيه .٤
  .الرقابة .٥

  

 العالمات املميزة بني املدير وغري املدير، والسؤال أا يدير، كما أنمن مهام املدير اليت يتمكن بواسطتها 
 هو ذلك الفرد الذي ينجز العمل من Manager على هذا السؤال نقول املدير ولإلجابة... من هو املدير ؟

اخل من ..فهو الفرد الذي يقوم بوظائف مثل التخطيط والتنظيم . هسيمرؤو من اآلخرين بواسطةخالله 
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 املخططة، وجتدر هداف حبكم منصبه الوظيفي لتحقيق النتائج املتوقعة لألإدارا اليت يتحمل مسؤولية األنشطة
  : هناك مسميات خمتلفة للمدير يف الواقع العملي منهاأنإىل  اإلشارة

 Presidentالرئيس ـ  -
 Administrator   ـ ةداررجل اإل -
 Directorـ املوجه    -
 Supervisorاملشرف  ـ  -
 

  .الشأن  بشكل شائع يف هذا Managerويف الواقع العملي تستخدم كلمة  
  

  داريالقائد اإل
 يكون القائد مديراً ، ويفترض أن ميكن وإمنا القائد يولد وال يصنع، فليس كل مدير قائداً أنيرى البعض 

  : القائد الفعال هو الفرد الذي تتواز فيهأن أساس الفعال على واألداءتباطاً بني القادة  هناك ارأنالبعض 
  ).موهبة(صفات ذاتية قيادية  .١
 . والقيادياإلشرايفخربة وظيفية عامة، وخربة وظيفية ختصصية يف العمل  .٢
 .)ملكات خاصة(تكوين شخصي بسمات مميزة  .٣
 .)سالح(مؤهالت تعليمية  .٤
 .)أدوات( العمل والناس إدارةيف  ومداخل وأساليبطرق  .٥
 .)فعاليته( املتميز األداءقدرات ورغبة حتقق له  .٦
  

 : كمدير فعالداريالقائد اإل
 ويظهر ذلك جلياً من كبرياً، هناك مديرين يهتمون بالعمل اهتماماً أنكثرياً ما نرى يف حياتنا العملية 

  :مظاهر عديدة منها
  .رفون عليها اليت يشدارة اإلأو العمل أهدافحتديد  .١
  .تنفذ أناقتراح خطوات العمل اليت جيب  .٢
  .دارة يف اإلواألعمال باألنشطة التنفيذية املتعلقة واإلجراءاترسم السياسات  .٣
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 بغية الوقوف على أيضا بدقةتشخيص املشكالت وحتديدها بدقة ، وحتليلها إىل السعي بشكل مكثف  .٤
  .مسبباا

  .وضع احللول واملقترحات املمكنة للتطبيق .٥
 لضمان سري واألقسام اإلدارات اليت يرأسها هذا املدير وغريها من دارةتنظيم العمل والتنسيق بني اإل .٦

  .العمل مبخططاته املرسومة
 احملققة أو/و للتحقق من مدى مطابقة النتائج املتحققة فراد واألاألنشطةاالهتمام بالرقابة والتقييم على  .٧

  . املرسومةهدافلأل
  

 يةنسانوالعالقات اإلالمدراء والعاملون 
ية ويتجلى ذلك يف نسان على العاملني والعالقات اإلوتفصيال ينصب اهتمامهم مجلة آخرين نرى مديرين

  :اآلتيةاملظاهر 
  .األوقات العاملني، والوقوف جبانبهم يف خمتلف فرادمساندة األ .١
 .تمرار وبصورة متجددة وتوجيههم باسفراد لألواإلرشادتقدمي النصح واملشورة إىل السعي بشكل دائم  .٢
 وحتديد وإجراءاته واخلطط وبرامج العمل وسياساته هداف باملشاركة عند وضع األاألداء منط إتباع .٣

 .األداءمعايري 
 .فرادية خللق مناخ صحي مناسب للعمل ينعم به األنسان والعالقات اإلفراداالهتمام الكبري باأل .٤
  

 داريية في بيئة العمل اإلنسانالعالقات اإل
  : الذي يقوم علىداريية هي السلوك اإلنسانلعالقات اإلا
  .تقدير كل فرد .١
 . وخدماتهوإمكانياتهتقدير مواهب الفر  .٢
 .اعتبار الفرد قيمة عليا يف حد ذاته .٣
 .العاملني القائم عليه بني أواالحترام املتبادل بني صاحب العمل  .٤
 .اآلخراالحترام القائم واملتبادل بني العاملني بعضهم للبعض  .٥
االحترام املتبادل بني العاملني يف مؤسسة من املؤسسات واملتصلني ذه املؤسسة والذي يقدم على حسن  .٦

 . وحسن القصداآلخرين،النية حنو 
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ة على هدى داريعلى الدراسة املوضوعية العلمية اجلماعية للمشكالت اإل القائم داريهو السلوك اإل .٧
 .من املصلحة العامة

 .اجلماعة اليت يعمل فيهاإىل  عميق بانتماء الفرد انوإمي يكون هناك شعور أن .٨
 

 الواسع حبيث أوية هي تنظيم عالقة الفرد مبجتمعه الضيق نسان العالقات اإلأنويف هذا اال يرى البعض 
 يف جمال رفع الروح املعنوية والذي أما . والتوافقواإلشباعميارس نشاطه فيه مع احملافظة على مقومات السعادة 

 يتقدم يف قدراته ومهاراته، وان بأنه ميس القائم بالعمل أنية هو نسان العوامل يف العالقات اإلأهم من يعترب
عمله يتحسن باضطراد، وانه جيد املساندة الكافية من املسؤولني لينمو يف وظيفته وانه يلقى تقديرهم على 

ه بصفة عامة ترتبط ارتباطاً كبرياً  يف حياتنسان سعادة اإلأن السيكولوجية البحوث أثبتتولقد  .جهوده
 إدارة والتقدم ومن مث فان اإلنتاجوان الشخص السعيد يف حياته بصفة عامة اقدر على . بسعادة يف عمله

ومن العوامل  .العمل السليمة مسؤولة ومسؤولية مباشرة عن مساعدة العاملني على حتقيق السعادة يف العمل
  . العاملني يف املؤسسةفراد عالقات طيبة بني األإجياد افهد اهلامة لتحقيق هذه األاألساسية

  

 قيم العمل الميداني
  : امليداينباألسلوب وهو جيري دراسته اآلتيةة داري خيضع للصيغ اإلأن جامع املعلومات جيب أو الباحث إن
  . دراستهأو ملن يطلع عليهم حبثه األوليةاستحصال املوافقة  .١
 :يتضمن ما يلي جتنيد املتطوعني لتجربة ما إن .٢

  .الفهم الكامل للفرد هلدف التجربة وطبيعتها  .أ 
 . والوسائل املستخدمةاإلجراءاتفهم  .ب 
 .املتطلبات اليت قد تطلب من املشاركني .ج 
 من األولية حمدودي الذكاء جيب اخذ املوافقة أولئك من أو كهوالً أو صغاراً فرادوعندما يكون األ  .د 

 .املسؤولة الوكاالت أو األوصياء أو مور األأولياء
 يف العمل فللمشارك حرية االنسحاب أساسية الرفض وباعتبارها ركيزة أواحترام حرية املشاركة   .ه 

 حيدث أال على املشاركة جيب اإلكراه أنمن جتربة ما ويف أي وقت يشاء دون حتمل أي جزاء، كما 
 .يةأخالقوان أي استغالل للمشاركني يعد ممارسة ال 

 :كة يف جتربة البحث منهم يتطوعون للمشارأشخاصهناك   .و 
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 احلصول على توصية أو أفضل احلصول على معاملة أو يرغبون يف احلصول على املال أشخاص -
  . املبكر مثل نزالء املؤسسات العقابيةباإلفراج

 أو اجلهلة واملضطربني أو قرار مبين على فكر سليم مثل الكهول إعطاء ال ميلكون كفاءة أشخاص -
 .ومثل هؤالء هم املشاركون احملبذون يف املؤسسات املنخفضي الذكاء أولئك

 . مهم املشاركة للحصول على درجة امتحان مثل الطلبة املطالبني مبقرر دراسيأشخاص -
 مسوغ مالحظة سلوك عام وتسجيله، وهو السلوك الذي يكون إجيادعادة ما ميكن : انتهاك اخلصوصية .٣

نتهاكاً للخصوصية القيام مبالحظة تعرف خصوصي  يف وضع يسمح هلم باملالحظة، ويعد ااآلخرونفيه 
ة مثل آالت ديثبة احلبأنه خاص، تعد وسائل املراق لالعتقادوتسجيله يكون لدى الشخص سبباً 

، كل ذلك يعد وإذنه االطالع على املراسلة اخلاصة دون علم الفرد أو التنصت، وأجهزةالتصوير، 
ذلك إىل  الداعمة األسبابسات فينبغي شرح  استخدمت هذه املماروإذا .انتهاكاً للخصوصية

  . بذلكإذن املساهم واحلصول منه على وإفهاموتفسريها 
 جامع املعلومات يتعامل مع هذه املعلومات اليت يقوم جبمعها عن الشخص أو الباحث إن: السرية .٤

الت والتقارير  عاليني خمفياً هوية املشاركة يف السجأخالق املبحوثني كل الثقة، واألشخاص أواملبحوث 
 ألي يكون احد يف وضع يهدد فيه الشخص وال ينبغي أنوان حتاط بكل كتمان وسرية، وال ينبغي 

 .إذنه تنشر دون أنمعلومات 
 مهنياً يف أكفاء ممارسني إشراف مجع املعلومات حتت إجراءيف حالة :  الضررأواحلماية من الضغط  .٥

راكز البحوث، فيجب تأمني احتياطات امن وحتذيرات  مأو التجمعات السكانية أو القرى أوالعيادات 
 .دقيقة فعاله

..  التجربة ونتائج البحث إلجراءات األسبابللمشارك احلق يف احلصول على تفسري : معرفة النتيجة .٦
 املشاركني عن طريق الصحف بإعالم أو بكتابة ملخص أو. ورمبا يشرح الباحث النتائج ودالالا شفوياً

 .ها البحثاليت قد ينشر في
  

 فقط ولكنهم يتحملون املسؤولية كاملة عن اإلرشاديةيون ال يالحظون هذه اخلطوات خالقوالباحثون األ
 يف العمل والفنيني والسكرتارية وكذلك الكتاب املنظمني للمشروع الذين واإلمالءتصرفات املتعاونني معهم 

  .يطلعون بصفة دائمة على نشاطات حبثهم
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 الخامسةالقراءة 
 نيفات البحوث التربوية واالجتماعيةتص

  

ثالثة أنواع وهي البحث إىل )  أيضاأخرىكذلك يف ميادين (ميكن تقسيم البحوث يف التربية وعلم النفس 
  . وسنتناول فيما يأيت كال من هذه البحوث بشيء من اإلجياز. التارخيي والوصفي والتجرييب

  

  البحث التاريخي :أوال 
بحوث بدراسة األحداث أو الظواهر اليت وقعت يف املاضي فيصفها وحيللها ويعطيها ويهتم هذا النوع من ال

التفسريات وبذلك ميكن للبحث التارخيي أن يساعدنا على فهم املاضي وبالتايل فهم احلاضر والتنبؤ باملستقبل 
تمد عادة على ورغم أن املنهج التارخيي يف البحث يبتعد عن املنهج العلمي والذي يع. أيضا من خالل ذلك

 من حيث التزام كل منهما باألمانة والدقة أخرىاملالحظة والتجربة والقياس أال انه يلتقي به من جوانب 
  .احلقائق والتعميماتإىل واملوضوعية يف تفسري النتائج كذلك حيث االعتماد على البيانات واألرقام للتواصل 

ت وترتيبها وإمنا على التحقق منها أيضا وتفسريها ومبا أن البحث التارخيي ال يقتصر على مجع البيانا
التعميمات فقد أصبح مزاولة مثل هذا النوع من البحوث ليس باألمر السهل اليسري إىل والوصول بواسطتها 

كما أن عملية مجع البيانات واحلصول عليها من مصادر وثيقة يعتمد عليها متد . خربة وحنكةإىل بل حيتاج 
ونظرا . إذ كيف يستطيع أن حيكم الباحث على املصدر اجليد وما هي مساته ومواصفاته. اصعوبة كبرية حبد ذا

 والتجريب يف البحث التارخيي نظرا الن األحداث قد وقعت يف عهد ة استخدام أسلوب املالحظةالستحال
، فهو يعمد عادة مضى ال يستطيع الباحث إعادا لذلك فانه جيد صعوبة كبرية يف تفسري البيانات ونتائج حبثه

وضع مجلة من األسباب اليت تسهم يف تفسري ذلك، كما أن على الباحث أن يدرس الواقع والظروف إىل 
 من اإلمكاناحمليطة باألحداث اليت يدرسها كي يستفيد منها يف عملية التفسري هذه وعليه أيضا أن يتجرد قدر 

  . ة يعتمد عليهانتائج مطمئنإىل ذاتيته وأهوائه وحتيزه من اجل أن يصل 
  
  
  
  
  
  
  



<êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]<l^éÎø}_ 

 ٤٩

  

 : خطوات البحث التاريخي
مثل دراسة نظام التعليم يف العراق قبل مخسني (لكي يقوم الباحث بإعداد حبث تارخيي عن شيء يف املاضي 

  : عليه أن يسلك اخلطوات اآلتية) عاما، أو تقييم مناهج الرياضيات يف املرحلة االبتدائية قبل عشرين عاما
  

 : وع البحث ـ اختيار موض١
إذ عليه أن خيتار موضوعا ذا . وتعد هذه اخلطوة من أصعب اخلطوات ويصرف فيها الباحث وقتا طويال

 به وان يكون مبقدوره القيام به، كذلك عليه أن يتأكد مسبقا أن هناك مصادر ميكن مأمهية خاصة تربر القيا
وقبل البدء بالبحث . حتول دون القيام بالبحثاللجوء إليها جلمع البيانات وان ليس هنالك حماذير أو عراقيل 

على الباحث أن حيدد مشكلة حبثه بشكل واضح ودقيق الن ذلك من مستلزمات جناح البحث وتسهيل مهمة 
  . الباحث

  

 :  ـ جمع البيانات٢
.  اجليدة الصادقة اليت ميكن االعتماد عليها يف توفري البياناتروهنا يأيت دور الباحث يف اختيارا ملصاد

مثل األشخاص الذين شاهدوا احلوادث التارخيية املراد ) املصادر األولية(نوعني مها إىل وتقسم مصادر البحث 
أو الكتب والتقارير واملذكرات اليت كتبوها أو األفالم السينمائية اليت صورت هذه ) شهود عيان(دراستها 

واألسلحة والتماثيل والطرق واجلسور وغري الظواهر وكذلك املسجالت الصوتية واملباين واملالبس والنقود 
وهي تلك املصادر اليت تأخذ حمتواها . واملصادر الثانوية. ذلك من األشياء اليت عاصرت حدوث تلك الظواهر

واليت هي يف (املصادر الثانوية إىل من املصادر األولية وتعتمد عليها يف توفري املعلومات ويلجا الباحث عادة 
  ). شان يف خدمة البحث من املصادر األولية اليت تعد أكثر دقةً وصدقاًاملادة اقل قيمة و

ومثال على ذلك لو أراد باحث أن يكتب (يف حالة تعذر أو وجود صعوبة للحصول على املصادر األولية 
مصدر إىل فان الباحث يف هذه احلالة يلجا ) عن فلسفة أفالطون نفسه أو انه ال يفهم اللغة اليت كتب فيها

وي طاملا أن املصدر األويل مل يعثر عليه أو يستفد منه، واملصدر الثانوي قد يكون كتابا عن أفالطون ثان
أي أن املصدر الثانوي مهما بلغ يف . وفلسفته كتبه شخص ينقل أفكار أفالطون كما يذكرها أفالطون نفسه

  . مها للبحثاملصادر األوىل من حيث اخلدمة اليت يقدإىل الدقة واألمانة فانه ال يصل 
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 : )نقد البيانات(بيانات المجمعة  ـ التحقق من صدق ال٣
نظرا الن الظواهر أو األحداث اليت يدرسها البحث التارخيي قد حدثت يف أزمان سالفة فان توافر مصادر 
ية، ميكن الركون إليها يف مجع املعلومات ليس باألمر البسيط خاصة وان كثريا من تلك املصادر هي مصادر ثانو

لذلك فان من مهمات الباحث األساسية التحقق من صدق البيانات أو . أي إا مجعت مادا من هنا وهناك
ية دراستها املعلومات اليت جيمعها، وهذا يستلزم أن يكون الباحث على دراية كافية باملصادر التارخيية وكيف

إىل  انتساب كتاب معني أو مقال معني على الباحث أن يتأكد من صحة انتماء أو. والتحقق من حمتوياا
الفترة التارخيية اليت كتب فيها، وكمثال لذلك ميكن هنا أن يطرح تساؤال حمددا وهو هل أن إىل صاحبة أو 

 لسبب أو آلخر؟ وهل أن الكاتب كان ساملطبوع الذي يود االستفادة منه كتاب حقيقي أم كتاب مدسو
كتابة ذلك الكتاب أم انه إىل ن هنالك ظروف خارجية دفعت الكاتب موضوعيا أم متحيزا يف كتابته؟ أو هل أ

إىل كان مؤمنا فعال مبا كتب؟ هل أن الكاتب على مستوى من الكفاية واألمانة والصدق حبيث ميكن االطمئنان 
يت ال) أي التحقق من حمتواها(ما كتبه؟ وغري ذلك من األسئلة اليت تعني الباحث يف عمله من اجل نقد املصادر 

  . يستخدمها يف احلصول على بيانات حبثه
  

 :  ـ تفسير البيانات٤
ويف هذه اخلطوة يقوم الباحث بتنظيم البيانات اليت مجعها بشكل يعينه على استخالص األفكار والتعميمات 

إعطاء أكثر من تفسري واحد للظواهر اليت يدرسها إىل وغالبا ما يلجا الباحث . منها ويعطي التفسريات هلا
 عن اإلمكانستخدما سعة األفق وقوة املنطق واحلجة واالعتماد على املوضوعية والدقة واألمانة مبتعدا قدر م

  . املغاالة والتطرف يف إصدار األحكام والتعميمات
  

 :  تقرير البحثـ كتابة ٥
كلة ويف هذه اخلطوة يقوم الباحث بكتابة تقرير حبثه ملخصا اخلطوات اليت مر ا من حيث حتديد مش

البحث والفروض اليت وضعها والبيانات اليت مجعها والنتائج اليت وصل إليها والتوصيات واملقترحات اليت جاء 
ويف كتابة هذا التقرير على الباحث أن يستخدم األسلوب الواضح املفهوم البعيد عن اإلسهاب اململ أو . ا

  . ممن يعتمد عليهم يف عرض أفكاره وتفسري نتائج حبثه بآراء الغري اإلمكانالتركيز املخل باملعىن مستشهدا قدر 
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 البحث الوصفي : ثانيا
 التربوي والنفسي وهو يبحث عادة لالبحث الوصفي يكاد يكون أوسع البحوث استخداما خاصة يف اا

 ويصنفها ويكتشف العالقات بينها، وقوم بتفسريها ويف ةيف احلار ، فهو يشخص ويصف الظواهر املوجود
أي أن البحث الوصفي إذ يصف الظواهر اليت يدرسها . ء ذلك ميكنه التنبؤ بإحداث ستجري يف املستقبلضو

تفسري هذه الظواهر، ملاذا حدثت؟ وكيف إىل مستخدما األرقام والبيانات ال يكتفي بذلك عادة إمنا يذهب 
و البيانات؟ وهذا كله لن  اليت ميكن بناؤها يف ضوء هذه املعطيات أتحدثت؟ وما االستنتاجات والتنبؤا

يتحقق ما مل توضع خطة دقيقة تنظم هذا العمل وما مل تتوافر القدرة واخلربة لدى الباحث اليت يستعني ا يف 
  . عمله هذا

  

  : والبحث الوصفي ليس على منط واحد إمنا هنالك أنواع خمتلفة منه ميكن تلخيص أمهها مبا يلي
   أنواع البحوث الوصفية

  

 : ات المسحية ـ الدراس١
وهي دراسات واسعة شاملة تستقصي ومتسح الواقع مبا هو عليه لتحدده وتشخصه وتصفه وتستعني ألجل 

وميكن أن . والبحوث املسحية كثريا ما تتسم دراستها بالسطحية وقلة العمق. ذلك باإلحصاءات والبيانات
  : تكون الدراسات املسحية على أنواع خمتلفة وهي

  

كأن تدرس . ن مسحا تعليميا، أي تم بدراسة الواقع التعليمي بعناصره املختلفةأ ـ ميكن أن تكو
خصائص الطلبة من حيث ميوهلم وقدرام واجتاهام أو تدرس املناهج وطرائق التدريس من حيث دقتها 

ين، مديرين وموظفني آخر. العملية والءمتها للطلبة أو بدرس خصائص العاملني يف حقل التعليم من معلمني
 يف املدارس وغري ذلك من الدراسات اليت ختص دارةكما ميكن دراسة البنايات املدرسية ونظم التعليم أو اإل

  . العملية التعليمية
  

ب ـ حتليل أعمال ووظائف املشتغلني يف مهنة ما سواء يف حل التعليم أو خارجه من حيث طبيعتها 
 اجل إعطاء وصف دقيق هلذه األعمال حتدد أولوية كل ومن. وخصائصها واملستلزمات الضرورية للنجاح فيها

ويف ضوء مثل هذه الدراسات ميكن تقييم العاملني يف األعمال والوظائف اليت . منها حسب األمهية واحلاجة
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ولتحليل األعمال عادة ميكن أن يتبع أكثر من أسلوب واحد، فقد . يقومون ا وبالتايل مكافأم أو حماسبتهم 
  . الدراسات السابقة وغري ذلكإىل اخلرباء أو إىل ة املالحظة أو الرجوع تستخدم طريق

  

أي استخدام األعداد (جـ ـ حتليل حمتوى الكتب والوثائق وتبيان ما فيها بشكل دقيق نوعاً وكماً 
فيمكن دراسة حمتوى الكتب املدرسية وبيان مدى مالءمتها للطلبة ). والنسب املئوية لوصف هذا احملتوى

طاء العلمية املوجودة فيها بشكل دقيق وعميق أو دراسة حمتوى الصحف اليومية وبيان األجزاء املهمة واألخ
  . فيها ومقدار ما ختصصه لكل جزء منها من حيث عدد األسطر أو سعة احلقل الذي تنشر فيه

  

اليت د ـ استطالع الرأي حول موضوع ما أو مشكلة معينة فيمكن أن يستطلع رأي الطلبة باملناهج 
يدرسوا أو يستطلع رأي العمال بقانون العمل أو يستطلع رأي املعلمني حول تطبيق نظام جديد يف التعليم 

  . وغري ذلك
  

 :  ـ دراسة العالقات المتبادلة٢
وهذا النوع من البحوث الوصفية يعد أرقى الدراسات املسحية من حيث عدم اكتفائه بوصف الواقع وإمنا 

الظواهر املدروسة وحتديد مواصفاا والبحث عن أسباا وميكن أن تكون هذه الدراسات دراسة العالقات بني 
  : على ثالثة أنواع

  

  : دراسة الحالةأ ـ 
خيتارها الباحث من اتمع ) عينة صغرية(ويتميز هذا النوع من الدراسة باقتصاره على جمموعة صغرية 

ن األساليب واألدوات يف وقت واحد كاملالحظة ليجري عليها دراسة عميقة مستفيضة مستخدما عددا م
واملقابلة واالستفتاءات واالختبارات والوثائق والشخصية والفحوص الطبية واالتصال بذوي اخلربة كذلك 

وبذلك فان هذا النوع من الدراسة خيتلف ) الذين جيري عليهم البحث(االتصال مبعارف وأقارب املبحوثني 
يانا لذلك فهي قلما تتسم بالعمق والشمول إذ يتعذر عليها ذلك نظرا لكرب حجم كثريا عن املئات واأللوف أح

  . كما أن األدوات واألساليب املستخدمة بالبحث يراها تقتصر على أداة واحدة فقط. العينة اليت تدرسها
يم ميكن االعتماد عليها يف تعم إا ال) دراسة احلالة(ولكن الذي يؤخذ على هذا النوع من الدراسة 

فمثال لو أراد باحث أن . نتائجها وذلك لصغر حجم العينة اليت تدرسها مقارنة باتمع الذي تنتخب منه
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يدرس عالقة سلوك األطفال مبعاملة ذويهم فيمكن للباحث أن خيتار عددا من األطفال ويدرس اثر هذه املعاملة 
بة سلوك األطفال بشكل مستمر فانه يتعذر على سلوكهم ومبا أن هذه الدراسة تتطلب املالحظة الدقيقة ومراق

على الباحث اختيار عدد كبري منهم لذلك فان نتائج حبثه تعتمد كثريا على حجم العينة اليت سيختارها، أي انه 
ولكن لو أراد الباحث دراسة . كلما قل عدد األطفال املبحوثني استطاع الباحث أن حيصل على نتائج جيدة

أال انه يصعب  مهما كانت النتائج اليت سيتوصل إليها الباحث دقيقة وعملية،حالة طفل أو طفلني فقط ف
إذ كيف يستطيع أن يعمم عالقة نوع سلوك األطفال مبعاملة ذويهم .  العينة املبحوثةأفرادتعميمها نظرا لقلة 

يف العمر أو وقد أجرى حبثه على طفلني فقط؟ أال ميكن أن يكون الطفالن خيتلفان عن األطفال اآلخرين سواء 
  الذكاء أو احلالة االقتصادية أو االجتماعية أو غري ذلك؟ 

  

  :الدراسة المقارنة السببيةب ـ 
. وهي نوع من الدراسات تبحث عن األسباب احلقيقية الكامنة وراء الظواهر املدروسة فتحللها وتفسرها

صها يلزم الباحث باختاذ عدد ولدراسة األسباب وتشخي. لذلك فهي تعد من أرقى أنواع الدراسات الوصفية
أول هذه اإلجراءات وأمهها أن يضبط .  يف حتقيق هذا اهلدفتعينهمن اإلجراءات اليت من شاا فعال أن 

العوامل املؤثرة على نتائج حبثه حبيث يبقى هنالك عامل واحد فقط يستطيع أن يدرسه ويشخصه لوحده كي ال 
 مثال أن باحثا أراد أن يدرس تأثري استخدام الوسائل التعليمية على لنفرض. خرىخيتلط تأثريه بأثر العوامل األ

متشاتني يف الصفات أي من ) عينتني(حتصيل التالميذ يف مادة العلوم عليه أن خيتار جمموعتني من التالميذ 
 وغري حيث أعمار التالميذ ومستوى ذكائهم وقابليتهم وظروفهم االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية

ذلك من العوامل اليت يرى الباحث إا تؤثر فعال يف حتصيلهم سلبا أو إجيابا وعند ذلك يستخدم الباحث 
أي جعلها متشاة يف كلتا اموعتني  (خرىالعامل املؤثر الذي يريد دراسته بعد أن ضبط العوامل األ

لوسائل التعليمية فيستخدمه مع جمموعة والعامل الذي يريد الباحث دراسة أثره هو استخدام ا). املقارنتني
وبعد ذلك وبالتايل يعمل ) تسمى الضابطة (أخرىوال يستخدمه مع جمموعة ) وتسمى اموعة التجريبية(

لكلتا اموعتني ويقارن بني نتائجها ومن خالل ذلك يتعرف الباحث على اثر ) متشاا(اختبارا موحدا 
  . يس وهل إا زادت حتصيلهم أم ال، مث يبحث بعد ذلك بتحليل نتائجهاستخدام الوسائل التعليمية يف التدر

ميكن  ورغم أن الدراسة املقارنة السببية قد تعاجل بعض نواحي القصور يف الدراسة التجريبية أال إا ال
 املؤثرة على تقوم بضبط املتغريات أو العوامل االعتماد على نتائجها كثريا حبيث تكون قابلة للتعميم طاملا إا ال
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ومع ذلك فان الدراسة املقارنة السببية تعد خطوة متقدمة . نتائج البحث فيما تعمل الدراسات التجريبية
  .بالنسبة للدراسات الوصفية ومتهيد للدراسة التحريرية

  

  : دراسة االرتباطجـ ـ 
ركز على معرفة األسباب يف النوعية السابقة من الدراسات الوصفية وهي الدراسة املقارنة السببية اليت ت

فيدرس مثال اثر . حدوث ظاهرة ما أي إجياد العالقة بني األشياء على شكل سبب ونتيجةإىل اليت تؤدي 
.  وغري ذلك)نتيجة(على صحة اجلسم ) سبب(أو اثر التدخني ) نتيجة (فرادعلى سلوك األ) سبب(العقاب 

رد سببية أي سبب ونتيجة إمنا قد يكون بعضها جمانه ليست مجيع العالقات هي عالقات إىل وجتدر اإلشارة 
مثال ذلك نرى يف فصل الربيع حدوث ظاهرتني واضحتني مها تفتح األزهار . عالقة مصاحبة أو عالقة مرافقة

وهجرة الطيور أي ميكن القول بان هنالك عالقة بني هاتني الظاهرتني ولكن هذه العالقة ليست عالقة سببية 
ست سببا يف تفتح األزهار أو العكس إمنا يوجد سبب آخر احدث هاتني الظاهرتني أي أن هجرة الطيور لي

أي أن العالقة . تيجة هلماوهو تغري درجة حرارة اجلو أي حرارة اجلو كانت السبب هاتان الظاهرتان كانتا ن
 تبحث يف إجياد أن الدراسة اليت. اليت تربط بني هجرة الطيور وتفتح األزهار هي عالقة مرافقة أو مصاحبة فقط

العالقات املوجودة بني املتغريات أو الظواهر سواء كانت عالقة سببية أو مصاحبة هي ما تسمى بدراسة 
  . االرتباط 

  

  : دراسة النمو ـ ٣
أسابيع (وهي الدراسات اليت تم بوصف التغريات اليت حتدث بسبب تقدم الزمن سواء كان الزمن قصريا 

فيمكن للمعلم مثال أن يالحظ تغري سلوك تالميذه . و مراحل دراسية كاملةأ) سنوات(وطويال ) أو أشهر
نتيجة تدريسهم مادة معينة أو يالحظ التغريات اليت تطرأ عليهم نتيجة زيادة أعمارهم سواء كانت تلك 
التغريات عقلية من حيث قدرام وقابليام أو جسمية من حيث أطواهلم وأوزام وصحتهم، أو سلوكية من 

وهلذا النوع من الدراسات أمهية . يث تصرفام وعالقام وتكيفهم وانسجامهم مع أقربائهم وغري ذلكح
خاصة يف جمال التعليم والتعلم حيث ميكن يف ضوء خصائص النمو عند التالميذ أن توضع املناهج التعليمية 

راسة التغريات يف البيئة أو يف  فقط بل ميكن دفرادوال تقتصر دراسة النمو على تغريات األ. املالئمة هلم
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األحداث أو يف االجتاهات السائدة فيمكن مثال دراسة اجتاهات الناس حنو املرأة قبل عشر سنوات أو عشرين 
  .وبذلك ميكن التنبؤ مبا سيحدث يف املتقبل من تغيري. سنة ومقارنتها باالجتاهات احلالية

الطولية والطريقة املستعرضة، ففي الطريقة الطولية تدرس وميكن أن تتم دراسة النمو بطريقتني مها الطريقة 
.  أنفسهم ومالحظتهمفراد لفترة طويلة وذلك عن طريق متابعة هؤالء األفرادالتغريات احلاصلة لدى بعض األ

الصف السادس إىل فلو أردنا أن نعرف تغريات النمو اللغوي عند تالميذ املرحلة االبتدائية من الصف األول 
تيار بعض التالميذ من الصف األول ونستمر يف مالحظتهم ودراستهم وهم ينتقلون من صف آلخر فيمكن اخ

أن ندرس جمموعة من التالميذ ونواكب إىل إما يف الطريقة املستعرضة فال حاجة . حىت بلوغهم الصف السادس
ر جمموعة منهم اختيا إمنا ميكن دراسة تالميذ من املدرسة كلها يف وقت واحد وذلك بأخرىتطورهم سنة بعد 

اية الصف إىل ، أن خنتار جمموعة من الصف األول مث جمموعة الصف الثاين وهكذا من كل صف ودراستهم
السادس، مث ندرس خصائص هذه اموعات معا فتكون عندنا صورة متكاملة عن تغريات وخصائص النمو 

قتني نقاط ضعف وقوة ففي الطريقة العرضية رغم ولكل من هاتني الطري. اللغوي عند تالميذ املرحلة االبتدائية
متابعة زمنية طويلة أال إا غالبا ال تعطي صورة صادقة إىل إا توفر الوقت واجلهد واملال حيث ال حتتاج 

، إذ ال بد أن ختتلف كل جمموعة عن حث ليست هي نفسها من صف آلخرللواقع وذلك الن العينة املنتقاة للب
إما يف الدراسة الطولية .  بعض اخلصائص مهما بلغت عملية االنتقاء من الدقة واملوضوعية يفخرىااميع األ

 طويل إىل وقت حتتاج أا إال فرادفرغم إا تعطي نتائج أفضل من حيث الدقة والصدق ألا تتابع منو نفس األ
  . يصعب تتبعه العينة قد ينتقل من مكانه أثناء البحث حبيث أفراد كما أن بعض .كبريةوجهود 

  

 : نواحي القصور أو الضعف في البحوث الوصفية
البحوث الوصفية حبكم كوا تدرس الواقع وتشخصه وتقدم البيانات واملعلومات حوله لتصفه وصفا 

ية نسانموضوعيا فان هلا أمهية كبرية يف كثري من ااالت سواء كان ذلك يف حقل العلوم الطبيعية أم العلوم اإل
 وان توصف هذه املشكلة وجوانبها وظروفها وجتمع بدتهدف حل أية مشكلة يف أي جمال كان ال فحينما يس

وكما علمت بان هذه البحوث ال تقف عند هذا احلد أي . البيانات عنها وهذا ما تقوم به الدراسات الوصفية
شكالت والظواهر دراسة العالقات بني املإىل وصف الواقع من خالل البيانات امعة وإمنا تتعدى ذلك 

ودراسة االرتباط بينها وحتري أسباا وهي بذلك تقترب من البحوث التجريبية ومتهد هلا، وتأيت قيمة البحوث 
إىل  التربوية والنفسية يصعب إخضاعها للتجريب وبالتايل حتتاج رالوصفية أيضا يف أن كثريا من الظواه
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بحوث الوصفية فان هلا بعض نواحي الضعف والقصور ومع هذه املميزات لل. األساليب الوصفية لدراستها
تتسم بالعمق حيث غالبا ما تكتفي بدراسة الواقع سطحيا دون أن ترتل لألعماق لتبحث سبب  فهي عادة ال

حدوث هذا أو ذاك من العوامل، كما أن النتائج اليت حتصل عليها كثريا ما تنقصها الدقة واملوضوعية وذلك 
عن صدق اإلجابة  جلمع البيانات كاالستفتاء واملقابلة واملالحظة ال تعرب أحيانا ادمهالن األدوات اليت تستخ

فقد تعرب متاما عما يشعر به وإمنا يذكرها ختلصا من اإلحراج أو بسبب ااملة أو غري ذلك، . من قبل املبحوثني
ي أيضا ال تعطينا نتائج حيث كما أن طريقة املالحظة اليت تستخدمها البحوث الوصفية عادة جلمع املعلومات ه

يصعب أحيانا تسجيل املعلومات أو تقدير األوضاع جيدا الن من يالحظهم هم بشر وليس مواد أو أدوات 
  . جامدة كما حيدث عادة يف بعض فروع العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء واجليولوجيا

ية لذلك يصعب االعتماد عليها وتعميم ونظرا لعدم دقة املعلومات اليت حنصل عليها من البحوث الوصف
فلو ظهر مثال يف إحدى الدراسات أن التالميذ يف مكان ما حيبون يف .  مشاة هلاأخرىنتائجها على مواقف 

املعلم صفات معينة فان هذه النتائج أو الصفات ميكن أن تنطبق على ذلك املكان فقط وال تنطبق على غريه 
 حيبوا يف معلميهم كما أن عدم توافر أخرىلتالميذ يف مكان آخر صفات من األماكن حيث ميكن أن يرى ا

 كقياس امليول واالجتاهات واالنفعاالت فرادكثري من املقاييس الدقيقة اليت تصف لنا السمات الشخصية لأل
  . وغري ذلك تكون سببا آخر يف عدم دقة املعلومات اليت حنصل عليها من البحوث الوصفية

  

 ث التجريبي البح: ثالثا 
مر علينا كيف أن البحث التارخيي يدرس ما كان موجودا أو حث يف السابق بينما يدرس البحث الوصفي 

إما البحث التجرييب فهو ال يكتفي بوصف الواقع وإمنا حياول . ما هو كائن اآلن فيصفه ويبحث يف عالقاته
وهو يف الوقت الذي . ا سيحدث يف املستقبل أسبابه وبالتايل ميكن يف ضوء نتائجه أن يتوقع موحتليلحتديد 

من األحداث عليه أن يسلك طريقا دقيقا يضبط فيه كافة العوامل املؤثرة ) األسباب والنتائج(يدرس السببية 
 تؤثر يف حتصيل أمورعلى النتائج، فلو درس مثال تأثري اإلرشاد والتوجيه يف حتصيل التالميذ فان هناك مجلة 

، فهنالك مثال ذكاء التالميذ وطرائق تدريسهم وخربام السابقة امل اإلرشاد والتوجيه وليس فقط عالتالميذ
 كثرية أخرى اليت يدرسوا عالوة على عوامل توإمكانات املدرسة اليت يدرسون فيها ونوع املادة واملوضوعا

ل عليه أن يثبت مجيع لذلك فلكي يقوم الباحث ببحث جترييب ملعرفة اثر التوجيه واإلرشاد على التحصي. أيضا
العوامل السابقة وغريها أيضا واليت تؤثر يف التحصيل ويبقى فقط عامل اإلرشاد والتوجيه أي جيعل هذه 
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العوامل متكافئة ومتشاة يف اموعتني من الطلبة اليت يدرسها ويبقى عامل التوجيه واإلرشاد بالنسبة إلحدى 
عامل اإلرشاد والتوجيه إىل ) إذا وجد(ى التغري يف التحصيل اموعتني فقط ومن خالل ذلك ميكن أن يعز

باملتغري التابع أي أن ) التحصيل(ويسمى عادة هذا العامل بالعامل أو املتغري املستقل أو التجرييب والعامل املتأثر 
العامل املستقل هو الذي حيدث أو يسبب تغري العامل التابع له وميكن تلخيص مزايا البحث التجرييب 

  ـ :ومواصفاته مبا يأيت 
  .  لذلك ميكن اعتماد نتائجه وتعميمها وتطبيقهاخرىانه أدق أنواع البحوث األ .١
انه ال يكتفي ما هو كائن من الظواهر واألحداث بل يدرس األسباب والعوامل اليت تقف وراء حدوثها  .٢

  . وحياول تفسريها وحتليلها
  . قبل من الظواهرميكن استخدام نتائجه يف توقع ما سيحدث يف املست .٣

  

 : أنواع البحوث التجريبية
ومهما . كما يف البحث الوصفي أنواع خمتلفة من البحوث فان للبحث التجرييب أنواعا خمتلفة أيضا

 جيري عليها فرادمن األ) عينة(اختلفت البحوث التجريبية فإا غالبا تشترك يف وجود أكثر من جمموعة 
أي البد يف البحث ) اموعة الضابطة(امل التجرييب أو املستقل وتسمى البحث، جمموعة تقع حتت تأثري الع

تتعرض اموعة الثانية  التجرييب من وجود جتربة تتعرض خالهلا إحدى اموعتني املقارنتني لتأثري معني بينما ال
يذ ينبغي أن تؤخذ على ففي املثال السابق عند دراسة اثر اإلرشاد والتوجيه على حتصيل التالم. ملثل هذا التأثري

 له خرى لإلرشاد والتوجيه وتسمى اموعة التجريبية بينما ال تعرض األإحدامهااألقل جمموعتان تتعرض 
 ولكي يعتمد على نتائج البحث البد أن تكون اموعتان املقارنتان متكافئتني .للمجموعةوتسمى الضابطة 

ة على التحصيل واليت ورد ذكرها سابقا، كالذكاء وطريقة  املؤثرخرىومشاتني من حيث توافر العوامل األ
 وميكن أن يتم هذا التكافؤ بني اموعتني املقارنتني عن طريق اختيار خرىالتدريس والظروف التعليمية األ

ها عشوائيا من نفس اتمع وقد ورد شرح موضوعات العينات وكيفية اختيارها يف فصل سابق كذلك أفراد
ائج البحث ونطمئن عليها عند التعميم ال بد أن تضبط أيضا الظروف اليت جتري من خالهلا لكي نثق يف نت

  . التجربة بالنسبة لكلتا اموعتني حبيث تكون متشاة أو متكافئة
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 اموعتني أثناء التجربة سواء كان اجلو نفسيا أو ماديا أفراداجلو الذي يعيشه : ومن أمثلة هذه الظروف
 الذين يتولون القيام بالتجربة، األدوات اليت فرادكان وسعته وإنارته وويته وغري ذلك، األأي من حيث امل

  . تستخدم لقياس نتائج التجربة، وقت إجراء التجربة وغري ذلك من الظروف والعوامل املؤثرة
  ـ : األنواع التالية تبعا للتصميمات اليت تعتمدها وهي إىل وميكن تقسيم البحوث التجريبية 

يف هذا التصميم يكتفي باختيار جمموعة واحدة فقط جتري عليها التجربة دون : تصميم اموعة الواحدة .١
  ـ : وميكن تلخيص خطوات هذا التصميم مبا يأيت ) ضابطة( مقارنة أخرىأن تكون هنالك جمموعة 

ففي املثال السابق .  اموعة ملعرفة مستويام قبل التجربة ويسمى اختبارا قبليافرادإجراء اختبار أل  .أ 
عند دراسة اثر اإلرشاد والتوجيه على حتصيل التالميذ يف مادة معينة مثل الرياضيات جيري اختبار يف 
هذه املادة للمجموعة اليت جتري عليها التجربة لقياس مستوى التالميذ وحيسب عادة معدل درجام 

  . يف هذا االختبار
أي يقدم هلم اإلرشاد والتوجيه لفترة معينة ) املتغري املستقل(رييب املعامل التجإىل  اموعة أفراديعرض  .ب 

ا أو من الزمن حيددها الباحث وفقا ملتطلبات وظروف حبثه، فق تكون شهرا واحدا أو فصال دراسي
  .  سنة دراسية

جيري اختبار للمجموعة عند انتهاء التجربة أي بعد انتهاء اإلرشاد والتوجيه يسمى اختبارا بعدياً  .ج 
  . ذلك لقياس مستوى التالميذ ثانية يف مادة الرياضيات وحيسب معدل التالميذ يف هذا االختبارو

حتسن أم ال وما مقدار حيسب الفرق بني معدل التالميذ يف احلالتني أي قبل التجربة وبعدها وهل حتقق   .د 
  . هذا التحسن

ئية اليت تبني إذا ما كان تستخدم الوسائل اإلحصا) أن حدث فعال(وللدقة يف قياس مقدار التحسن 
الصدفة وقد ورد إىل التحسن قد حدث نتيجة اإلرشاد والتوجيه أم انه حتسن طفيف ميكن أن يرجع فقط 

ومما يؤخذ على هذا التصميم البسيط انه . شرح مثل هذه الوسائل اإلحصائية يف فصل سابق من هذا الكتاب
 التجربة تؤثر يف حتصيلهم وليس هلا عالقة بالعامل التجرييب قد حتصل تأثريات خمتلفة على التالميذ أثناء إجراء

 اموعة وزيادة أعمارهم وترك بعضهم أفرادمثل الظروف اليت ميرون ا خالل التجربة كنضج ) املستقل(
  اموعة اجيابيا يف إجابتهم يف االختبار ألبعدي، ظروف إجراءأفراداملدرسة أثناء التجربة مما يؤثر على معدل 

، وغري ذلك  على تطبيقهااالختبار قد ختتلف يف احلالتني من حيث مكان ودقة إجرائه واألشخاص الذين اشرفو
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العامل املستقل وبذلك يصعب القول أن إىل من العوامل قد حتدث تغريا يف التحصيل حبيث يصعب إرجاعه 
  . التغري يف التحصيل كان نتيجة اإلرشاد والتوجيه فقط

  

 اليت مر ذكرها فيما خيص التصميم السابق صلتاليف النواق: أكثر من جمموعة واحدةتصاميم تستخدم  .٢
واليت تؤثر على سالمة التجربة وبالتايل على نتائج البحث يستخدم تصميم ) تصميم اموعة الواحدة(

، )اموعة التجريبية(آخر يتضمن أكثر من جمموعة واحدة، إحداها جتري عليها التجربة وتسمى 
ولكي تأيت نتائج ) اموعة الضابطة(تتعرض للتجربة وتستخدم للمقارنة فقط وتسمى   الخرىواأل

البحث بشكل سليم ميكن االطمئنان إليه البد وان تكون هاتان اموعتان متكافئتني أو متشاتني حبيث 
إىل وليس ) ملستقلا(العامل التجرييب إىل ) إذا ظهر بعد التجربة(ميكن إرجاع اختالف النتائج بينهما 

إىل  بينهما فرادولكي تتكافأ اموعتان يف الصفات واخلصائص غالبا ما يرجع يف توزيع األ. أخرىعوامل 
  . األسلوب العشوائي

ن التوزيع العشوائي من شانه أن يزيل العوامل املؤثرة على نتائج التجربة بل يوزعها على اموعتني إ
بشكل متكافئ تقريبا حبيث يكون هلذه العوامل التأثري نفسه يف ) موعتنيأحيانا أكثر من جم(املقارنتني 

ففي احد األمثلة السابقة اليت ورد ذكرها وذلك . تؤثر على نتيجة التجربة اموعتني تقريبا وبالتايل ال
ل عند دراسة اثر اإلرشاد والتوجيه على حتصيل التالميذ الحظنا كيف أن التحصيل يتأثر جبملة عوامل مث

إما بالتوزيع العشوائي فان هذه . الذكاء واخلربة والعمر واحلالة الصحية واالقتصادية والنفسية وغري ذلك
العوامل ستتوزع على اموعتني املقارنتني بشكل متكافئ أي سنجد من هم أذكياء يف كلتا اموعتني 

كذلك . عتني أيضاوكذلك من هم يف وضع صحي ونفسي واقتصادي حسن أو درئ يف كلتا امو
 والتوجيه، فهو موجود بالنسبة اإلرشاد عدا العامل التجرييب وهو خرى للعوامل املؤثرة األةبالنسب

العامل إىل للمجموعة التجريبية فقط لذلك فإذا ظهر فرق يف حتصيل التالميذ يف اموعتني فيمكن عزوه 
ميم التجريبية اليت تستخدم أكثر من جمموعة وهنالك عدد من التصا. اإلرشاد والتوجيهإىل التجرييب، أي 

  ـ : واحدة ومن هذه التصاميم ما يأيت 
يقدم اختبار .  ضابطةخرىوفيه جيري اختيار جمموعتني متكافئتني إحدامها جتريبية واأل: التصميم األولأ ـ 

 أن اموعتني ومبا. قبلي للمجموعة الضابطة فقط بينما ال يقدم للمجموعة التجريبية مثل هذا االختبار
متكافئتان فانه ميكن اعتبار نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة هي نفسها للمجموعة التجريبية أي 
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مث جيري اختبار بعدي للمجموعة التجريبية فقط . كأمنا اموعة التجريبية هي اليت أجرى عليها االختبار
لطلبة يف االختبار القبلي مث االختبار ألبعدي ألا هي وحدها عانت التجربة، وحيسب معدل حتصيل ا

فمثال ملعرفة اثر . العامل التجرييبإىل وحيسب الفرق بني املعدلني، وان وجد فرق فانه ميكن أن يعزي 
استخدام التلفاز يف حتصيل التالميذ يف مادة العلوم، خيتار الباحث جمموعتني من التالميذ احدمها جتريبية 

يعرضها للتلفاز وإمنا يقدم هلا اختبار يف العلوم   ضابطة الخرىواأل) امل التجرييبالع(يعرضها للتلفاز 
ليعرف مستواها ومبا أن اموعتني متكافئتان فان نتائج هذه اموعة يف االختبار ميكن تعميمها على نتائج 

. ةاموعة التجريبيعلى ) بعدياً(وبعد انتهاء التجربة جيري الباحث اختبارا آخر . اموعة التجريبية
وعندما . وحيسب معديل التحصيل يف االختبارين القبلي والبعدي وحيسب أيضا الفرق بني هذين املعدلني

ولعل  . من التالميذةاثر استخدام التلفاز مع اموعة التجريبيإىل ميكن أن حنكم بان هذا الفرق يعود 
 تصميم اموعة الواحدة هو جتنب تعريض السبب يف استخدام هذا التصميم وتفضيله على استخدام

 هذه اموعة من االختبار القبلي ويكتسبون به أفراداموعة التجريبية لالختبارين معا إذ قد يستفيد 
  . خربة تؤثر على إجابتهم يف االختبار ألبعدي مما خيل بنتيجة التجربة

ني متكافئتني تتعرض إحدامها للعامل التجرييب ويف هذا التصميم خيتار الباحث جمموعت: التصميم الثانيب ـ 
) بعدياً(وجيري بعد انتهاء التجربة اختبارا . هلذا العامل) اموعة الضابطة(وال تتعرض الثانية ) التلفاز(

لكلتا اموعتني مث حيسب معدل حتصيل التالميذ يف هاتني اموعتني والفرق بني املعدلني وهذا الفرق 
  . ويف هذا التصميم ال يوجد اختبار قبلي ألي من اموعتني. اثر التلفازإىل يعزى سببه كن أن الناتج مي

وخيتلف هذا التصميم عن التصميم السابق بوجود اختبار قبلي لكال اموعتني : التصميم الثالثج ـ 
  ـ: وميكن ختطيط هذا التصميم بالشكل األيت. الضابطة والتجريبية 

  

  موعة التجريبيةا  اموعة الضابطة
  اختبار قبلي

  ال تتعرض للتجربة
  اختبار بعدي

  اختبار قبلي
  تتعرض للتجربة
  اختبار بعدي
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للمجموعة الضابطة و ) ١م (حيسب معدل حتصيل التالميذ يف كلتا اموعتني يف االختبار القبلي وليكن  .١
  . للمجموعة التجريبية) ٢م (
  . وهو التلفاز بينما ال تعرض اموعة الضابطة له) التجرييب(ل تعرض اموعة التجريبية للعامل املستق .٢
م (للمجموعة الضابطة ) ١م (حيسب معدل حتصيل التالميذ يف كلتا اموعتني يف االختبار ألبعدي وليكن  .٣

  . للمجموعة التجريبية) ٢
بالنسبة  ١ ـ  م١أي م. حيسب الفرق بني معديل التالميذ يف االختبارين لكل جمموعة على حدة .٤

  . بالنسبة للمجموعة التجريبية وليكن ب ٢ ـ م٢للمجموعة الضابطة وليكن م
حيسب الفرق بني أ ـ ب أي الفرق بني معديل اموعة الضابطة من جهة ومعديل اموعة التجريبية من  .٥

  . التلفاز يف تدريس مادة العلوماثر استخدامإىل وهذا الفرق ميكن أن ينسب . أخرىجهة 
  

 اإلجرائي  البحث 
 الذي يقوم بدراسة أو م، فاملعلشخص الذي يستفيد من نتائجه بنفسههو البحث الذي يقوم بإجرائه ال

والبحث اإلجرائي ليس منطا . حلول املشكلة يواجهها، فانه يقوم ببحث إجرائيإىل حبث من اجل التوصل 
ميز بكونه جيري من الشخص الذي ، ويتنه يعد منطا من البحوث التطبيقية ولكخرىمتميزا عن البحوث األ

وعلى هذا األساس فان البحث اإلجرائي يف التربية . سوف يستخدم نتائجه بنفسه لتطوير عمله وزيادة فاعليته
هو تطبيق خلطوات الطريقة العلمية يف حل املشكالت التربوية من قبل املعلمني أو املديرين أو املشرفني (

ال التربوي أو البيئة املدرسية اليت جيري البحث فيهاالتربويني وغريهم ممن يعمل يف ا .(  
  

 مزايا البحث اإلجرائي 
  : يتصف البحث اإلجرائي مبزايا عدة ميكن إمجاهلا بالنقاط التالية

أن استخدام البحث اإلجرائي يساعد املعلمني واملديرين والعاملني يف احلقل التربوي بصورة عامة على  .١
ية يف حل املشكالت اليت تواجههم، وجينبهم االعتماد على اآلراء والرتاعات إتباع طريقة علمية موضوع

  .  الالشعورية اليت تكون هلا آثار سلبية غالباتالشخصية والتحيزا
إىل أن مسامهة املعلم أو املدير أو املشرف يف دراسة املشكلة ووضع احللول املناسبة هلا يؤدي بال شك  .٢

  . وإمنا توصل إليها بنفسه. ن تلك النتائج مل تفرض عليهال. قبوله بالنتائج واألخذ ا
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 بإجراء البحث بنفسه واستخدامه لنتائج البحث لتحسني العملية التربوية، يدفعه داريأن قيام املعلم أو اإل .٣
  .  اليت تنشر يف الكتب واالتخرىمتابعته نتائج البحوث األإىل ويشجعه 

يساعده ويشجعه على تطوير أساليب تدريسه، وجيعله يؤكد على أن استخدام املعلم للبحوث اإلجرائية  .٤
أسلوب حل املشكالت الذي يعد من األساليب التدريسية اجليدة ألنه ينمي قابلية التالميذ على التفكري 

  . واالعتماد على النفس يف اكتساب املعارف واملارات واالجتاهات
، خرىجرائية يشجعه على متابعة أمناط البحوث األ يف إجراء البحوث اإلداريأن استمرار املعلم أو اإل .٥

  . تعرف أصول البحث العلمي بشكل دقيقإىل ويدفعه 
 أكثر من التعليمات داريأن االعتماد على نتائج البحوث يكون أثرها على سلوك املعلم أو اإل .٦

  . والتوجيهات اليت تفرض عليه
 خطوات البحث اإلجرائي 

وات اليت تتبع يف البحث العلمي، أال أن ما مييزه هو بساطة األسلوب يعتمد البحث اإلجرائي ذات اخلط
  : الذي جتري فيه كي يقوم ا املعلم داخل الصف أو املدير يف مدرسته وهي

   اختيار مشكلة البحث ـ ١
 من املشكالت، اليت ينعكس أثرها بشكل أو بآخر على دتواجه املريب يوميا يف الصف أو املدرسة فعد

مل املدرسي، فهناك مشكالت تتعلق بتأخر بعض التالميذ عن زمالئهم يف دراستهم ملادة دراسية مسرية الع
وألجل أن . . معينة، أو انقطاع بعضهم عن الدوام أو مشاكسة البعض اآلخر وعرقلتهم لسري اجلرس، وهكذا 

 ا وحيس بوجودها، يبدأ أي من هؤالء للقيام ببحث إجرائي، عليه أن خيتار إحدى املشكالت اليت يشعر
ويعتقد بأمهية دراستها والتقصي عنها، أن اختيار املشكلة خطوة مهمة يف البحث اإلجرائي، ولذلك يفترض أن 

  . يستخدم خربته الشخصية ومالحظاته العامة يف اختيار املشكلة املناسبة
حتصيل التالميذ الذين اخنفاض يف إىل وكمثال على ذلك إذا الحظ احد املعلمني أن نتائج االمتحان تشري 

يقوم بتدريسهم يف مادة الرياضيات، بالرغم من انه يعتقد قد بذل جهدا كبريا مع تالمذته، أال أن نتائج 
مشكلة اخنفاض حتصيل (االمتحان كانت خميبة آلماله، يف هذه احلالة استطاع املعلم حصر املشكلة وهي 

  ).التالميذ يف الرياضيات
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    تحديد مشكلة البحث ـ ٢
بعد أن يتعرف املريب على املشكلة، عليه أن حيدد معاملها، أو مبعىن آخر يوضح ما يريد اإلجابة عنه أو 

  : ن تكونأالتوصل إليه، وميكن أن يصوغها بشكل سؤال حمدد أو أسئلة حمددة ك
  ـ ما سبب اخنفاض مستوى حتصيل التالميذ يف مادة الرياضيات ؟ 

  جابة عن األسئلة بشكل جيد؟ ـ ملاذا مل يستطيع التالميذ اإل
  . أن حتديد املشكلة بشكل دقيق يبعد املريب عن العمومية والتداخل يف املوضوعات املختلفة

   )وضع الفرضيات(اقتراح الحلول  ـ ٣
يضع املريب تساؤالت حمددة بشكل فرضيات تتطلب اإلجابة عنها من اجل ختمني األسباب الرئيسة اليت 

  : شكلة فمثال يضع الفرضيات التاليةوجود هذه املإىل أدت 
  . أن ضعف التالميذ يف الرياضيات الن قابليتهم على فهمهما حمدودة  .أ 
  . أن التالميذ مل يكونوا مستعدين ألداء االمتحان .ب 
  . أن أسئلة امتحان كانت فوق مستوى التالميذ .ج 

إىل كلة املبحوثة استنادا وقد يضيف املعلم عددا آخر من االفتراضات يف ضوء التحليل الذي يقوم به للمش
  . خربته التدريسية لتالميذه وعالقاته معهم

   جمع المعلومات ـ ٤
بعد أن يقترح املريب احللول أو ما يعرف بوضع الفرضيات، يبدأ جبمع املعلومات الالزمة اليت تساعد يف 

ومن األدوات املعروفة ، كثر يف احلصول على تلك املعلوماتوقد يستخدم أسلوبا أو أ. اإلجابة عن تساؤالته
  . اليت سريد ذكرها يف فصل الحق) االستفتاء، واملقابلة، واالختبارات(يف ذلك 
ن مجع املعلومات والبيانات جيب أن تتم بصورة منظمة وعلمية وان يتم التخطيط هلا مسبقا كي حيصل إ

  : يت قبل أن يبدأ جبمع املعلوماتعلى املعلومات املطلوبة، وهلذا ينبغي على املعلم أو الباحث أن يقوم مبا يأ
  . حتديد نوع البيانات واملعلومات اليت حيتاجها ٭
  . حتديد مصادر تلك املعلومات ٭
  . حتديد الوسيلة املناسبة لنوع ومصدر البيانات ٭
  . وكيفية إعدادها) أداة البحث( التعرف على كيفية احلصول على الوسيلة  ٭
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   تنظيم البيانات وتحليلها ـ ٥
أساليب متعددة يف تنظيم حتليل البيانات، فقد يعتمد اجلداول أو األشكال والرسوم إىل ث يلجا الباح

الوسط (البيانية، أو يستخدم أسلوبا أو أكثر من األساليب اإلحصائية كاستخدامه ملقاييس الرتعة املركزية 
ة املعيارية، االحنراف االحنراف املعياري، التباين، الدرج(أو مقاييس التشتت ) احلسايب، الوسط، املنوال

 أهدافوغريها من األساليب حبسب اهلدف أو جمموعة . أو يستخدم مقاييس العالقة االرتباطية) املتوسط
  . البحث

ميكن االستغناء عنها، ولذلك ينبغي على  أن استخدام اإلحصاء يف تنظيم وحتليل البيانات أصبح ضرورة ال
ائي أن يتعرف على بعض األساليب اإلحصائية اليت تساعده على تنظيم املعلم أو املدير إذا أراد إجراء حبث إجر
  . وحتليل البيانات بشكل سليم ومقبول

   استخالص النتائج ـ ٦
احلل املقبول للمشكلة اليت إىل بعد أن يقوم املعلم الباحث باختبار الفرضيات اليت اقترحها، فانه يتوصل 

ما توصل إليه من إىل ئج واقعية تساعده على حل املشكلة استنادا نتاإىل تواجهه، وبذلك فانه يستطيع الوصول 
أن اخنفاض مستوى التالميذ يف مادة (معلومات وبيانات، ففي املثال السابق ميكن أن تكون النتيجة هي 

  ). أن أسئلة االمتحان كانت فوق مستوى التالميذإىل الرياضيات يرجع 
  

  اتخاذ القرار ـ ٧
  :  حلل املشكلة ويف املثال السابق ميكن أن يكون القرار كما يأيتباذ القرار املناسيف هذه املرحلة يتم اخت

ألجل التعرف على حتصيل التالميذ يف مادة الرياضيات بشكل مناسب ينبغي وضع أسئلة امتحانيه مناسبة 
  . ملستوى حتصيلهم ومناسبة ملستوى مادة الكتاب املدرسي 

   التنفيذ ـ ٨
احلل املالئم للمشكلة الذي مت اختياره من بني حلول عدة مت اختبارها، إىل  الباحث مبعد أن يتوصل املعل
 املناسب وبالطريقة اليت يتم التغلب على املشكلة وحلها ، فكما الحظنا يف اخلطوة ليبدأ بتنفيذ القرار بالشك

فانه يبدأ بوضع أسئلة  . . ) .ينبغي وضع أسئلة امتحانيه مناسبة ملستوى حتصيل التالميذ (السابقة كان القرار 
ع املعلم ومع هذا يفترض أن يض. تلك املادة تدريس أهدافامتحانيه مالئمة ملستوى حتصيل التالميذ ويف ضوء 
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إىل وميكن أن يكون هناك سبب آخر أدى . الباحث يف حسبانه أن املشكلة ميكن أن تظهر يف وقب آخر
  .  وتنفيذها العين عدم ظهورها ائياحل للمشكلةإىل ظهورها، ومعىن هذا أن الوصول 

   المتابعة ـ ٩
شك يف إجياد  أن استمرار القائم بالبحث اإلجرائي يف متابعة نتائج حبثه وتقوميها بصورة مستمرة يساعد بال

أفضل الصيغ واحللول للمشكالت التربوية مما يساعد ويسهم يف تطوير العمل التربوي، وان املتابعة والتقومي 
 مشاة، وقد يستخدم األسلوب نفسه يف أخرىن تشجع الباحث على استخدام النتائج يف جماالت املستمري

وقد يبدأ التقومي بإثارة بعض التساؤالت حول .  يف ااالت املدرسية املتعددةأخرىمعاجلة مشكالت تربوية 
  : األسئلة التاليةنتائج البحث وتطبيقها عمليا كان يسال املعلم الباحث بعد فترة من تنفيذ احلل 

  نتائج أفضل؟ إىل هل أدى تطبيق احلل  -
   اليت ابغي حتقيقها؟ هدافحتقيق األإىل هل حقق استخدام هذه النتيجة  -
   تعزز استخدام احلل األول؟ أخرى كافة، هل هناك حلول هدافإذا مل تتحقق األ -
  كتابة التقرير النهائي للبحث ـ ١٠

د الذي بذله املعلم الباحث يف عمله هذا، ويظهر هذا اجلهد  توضح اجلهيأن كتابة التقرير النهائ
للمسؤولني التربويني ، وميكن يشره يف إحدى االت التربوية، كما ميكن أن يرجع إليه الباحث يف حاالت 

  . أخرى
  : تتضمن صيغة كتابة التقرير النهائي للبحث التسلسل األيتو: القسم األول

  . مشكلة البحث أو الدراسة  .أ 
  . ية البحثأمه .ب 
  .  البحثأهداف .ج 
  ).  احللول املقترحة(فرضيات البحث   .د 

  

  . ويتضمن استعراض للدراسات والبحوث السابقة اليت اطلع عليها: القسم الثاني
  

  : يتضمن إجراءات البحث ويشمل: القسم الثالث
  . وصف لعينة الدراسة وكذلك خصائص اتمع األصلي  .أ 
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  .  وكيفية احلصول عليها واستخدامهاعلوماتتوضيح لألدوات املستخدمة يف مجع امل .ب 
 . ج املستخدمة يف حتليل النتائاإلحصائيةاألساليب  .ج 

  

  .  نتائج البحث وفيه يتم استعراض النتائج اليت توصل إليها الباحث وحتليلها:الرابعالقسم 
  

  . صل إليهاويشمل التوصيات واملقترحات اليت يقدمها الباحث يف ضوء النتائج اليت تو: القسم الخامس
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 السادسةالقراءة 
 يات األساسية لتصميم وبناء مخطط البحثخالقاأل

  

يعد خمطط البحث متطابقا أساسيا ومرحلة مهمة بل البدء يف التنظري العملي خلطوات البحث سواء كان 
لعلمية أو احد العاملني يف الباحث احد طلبة الدراسات العليا أو من املشتغلني يف مركز البحوث والدراسات ا

جمال اخلدمات العامة يسعى حلل مشكلة تواجه العاملني يف هذا اال، أو تطوير ممارسام يف العمل، وجيري 
إعداد خمطط البحث وتقدميه للجهة اليت سوف تراجعه، للنظر يف إمكانية املوافقة على القيام به أو تقدمي الدعم 

  . الالزم له
 العلمي البحثي، ترى أن خمطط البحث هو مشروع عمل، أو خطة منظمة جتمع عناصر يات العملأخالقو

  : حتقيق ثالثة أغراض أساسية هيإىل التفكري املسبق لتحيق العرض من الدراسة، ويهدف املخطط 
  .اءات القيام بالدراسة ومتطلباايصف إجر -
  .جه خطوات الدراسة ومراحل تنفيذهايو -
   .سة بعد انتهائهايشكل إطارا لتقومي الدرا -

واحلقيقة أن خمطط البحث يتطلب وقتا وجهدا أكثر مما يظن بعض املبتدئني بالبحث، وميكن أن يعزى كثري 
هذه النظرة املتسرعة اليت ترى أن مرحلة إىل من جوانب الضعف والقصور يف البحوث التربوية واالجتماعية 

مرحلة مجع البيانات اليت إىل النتقال منها بسرعة األعداد والتخطيط للبحث مرحلة سهلة يتم جتاوزها وا
 جمرد اختيار املشكلة وصياغتها، بل يتم أيضا هيعتربها املبتدؤن أطول واعقد، وال يتم يف مرحلة التخطيط هذ

وعندما يتم هذا فان بقية مراحل البحثي سلسلة سهلة من األعمال . التحديد األويل إلجراءات مجع البيانات
، بقدر ما تتطلب قدرا من الصرب والدأب، ويف الوقت ةتتطلب كثري من الذكاء واملهار ليت الواإلجراءات ا

تستغرق أكثر من ذاته قد تستمر فيه عملية التخطيط أسابيع طويلة أو أشهر، فان عملية مجع البيانات قد ال 
وكما جيري اختاذ كثري من القرارات املهمة حول إجراءات البحث يف مرحلة التخطيط، . ساعات أو أيام قليلة

 الذي يربر القيام ذا كذلك يتحدد يف هذه املرحلة قيمة النتائج النهائية املتوقعة لعملية البحث وفوائدها، األمر
  .البحث

 األطراف أولية تعرض عادة إلبداء مالحظات واقتراحات ونقد من قبل تبدأ عملية إعداد املخطط بصورة
، أو جمموعة الباحثني أو  املؤسسةإدارةاملعنية، اليت قد تكون جلنة اإلشراف على الدراسة يف اجلامعة، أو 
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بحث، احملكمني، الذين يطلب إليهم مراجعة خمطط البحث وتقوميه لذلك فان الصورة النهائية املقبولة ملخطط ال
  .  والتطويرحهي نتيجة سلسلة من عمليات التحسني والتنقي

  

  :  عناصر مخطط البحث
 أو باختالف نوع البحث ولكن البحث،ختتلف عناصر خمطط البحث باختالف املؤسسة اليت تشرف على 

   املبينة يف كل عنصر تاالسم املشترك هو توافر العناصر األساسية التالية باملواصفا
  

  :نوان البحثاختيار عـ ١
 هو نفس عنوان البحث عند االنتهاء من إجرائه، ب يكون عنوان البحث املقترح يف خمطط البحث يف الغال

  : ولذلك البد من اخذ عدد من املالحظات بعني االعتبار خبصوص كتابة عنوان البحث ومن هذه املالحظات
أن لالختيار السليم املوضوع البحثي أثرا أ ـ تعد مرحلة اختيار البحث من أصعب املراحل، ومما الشك فيه 

أن العوامل الذاتية تؤثر تأثريا قويا يف هذا االختصار، يف إىل كبريا يف قيمة البحث ذاته، والبد من اإلشارة 
ونظرا لعدم . اخلربات السابقة للباحث وميوله واهتماماته وختصصه كلها حتدد اإلطار العام ملوضوع حبثه

ختيار موضوعات البحث فقد يواجه الباحث املبتدئ صعوبات، ويقع يف حرية ورمبا وجود قاعدة ثابتة ال
يف ورطة نامجة عن اختيار غري موفق، كأن خيتار مشكلة شاملة نظرا لنقص يف فهمه لطبيعة ميدان البحث 

حل أو قد يؤدي به محاسه الساذج ورغبته اجلاحمة يف . وإجراءاته املطلوبة وما يستلزمه ذلك من عمليات
  . طريق مسدود أو ختبطإىل مشكلة مهمة وبسرعة وبصورة مباشرة، وكل ذلك يؤدي 

ميكن أن  ب ـ جيب أن يكون عنوان البحث حمددا بداللة البحث ومتضمنا أهم عناصره، أال أن العنوان ال
جعله طويال إىل يتضمن مجيع عناصر خمطط البحث إذ تؤدي حماولة إدخال معلومات كثرية يف العنوان 

  . ومثل هذا العنوان قد ال يعرب عن مضمون املشكلة لكثرة العناصر الداخلة فيه. أكثر من الالزم
وال . املوضوع بطريقة عامة غامضةإىل موضوع الدراسة بشكل حمدد، فال يشار إىل جـ ـ أن يشري العنوان 

ال أن إ) بصرةتقومي برنامج دراسي يف جامعة ال: (ميكن صناعة عنوان بشكل خمتصر جدا كأن تقول
  . الكلية اليت تعطي هذا الربنامجإىل العنوان يف هذه احلالة عام جدا ال حيدد نوع الربنامج وال يشري 
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جمال البحث ومتغرياته؟ فيفضل أن تضاف إىل الفتتاحية اليت بشري اد ـ يفضل أن يتضمن العنوان الكلمات 
من وجهة نظر : جامعة البصرة/ي يف كلية التربيةتقومي برنامج دراس (:اآلتية العبارة أعالهالعنوان إىل 
   .)الطلبة

هـ ـ ينبغي أن تكون اللغة املستعملة يف العنوان لغة مهنية عادية، وليست لغة صحفية استعراضية، وال لغة 
  . مفرطة يف الرطانة املتخصصة

  . عايري السابقةو ـ ال يفضل أن يزيد عدد كلمات العنوان عن مخس عشرة كلمة ولكن ليس على حساب امل
ولتحيق كل ما ذكرناه أعاله البد على الباحث أن يطرح على نفسه عددا من األسئلة اليت حلضها الباحث 

  : وعلى النحو اآليت) فان دالني(
  هل حيدد العنوان ميدان املشكلة حتديدا دقيقا؟  -
تربوية، (ناسبة هل العنوان واضح وموجز ووصفي بدرجة كافية تسمح بتصنيف الدراسة يف فئتها امل -

  ؟ )اخل . . . . . وصفية، سجية، جتريبية . . نفسية، اجتماعية  
  هل مت جتنب الكلمات اليت ال داعي هلا مقل دراسة يف أو حتليل أو العبارات الناقصة املظللة؟  -
  هل ختدم األمساء كموجهات يف العنوان؟  -
  هل وضعت الكلمات األساسية يف بداية العنوان؟ -
  :  حثمشكلة البـ ٢

إذا كان العنوان حيتل صفحة غالف اخلطة فان مشكلة البحث متثل موقع الفقرة األوىل يف تلك اخلطة، إذ 
ويعتمد اختيار الباحث ملشكلة حبثه، على املستوى الذي . يبدأ الباحث بصياغة مشكلة حبثه بعد حتديد العنوان

، يتطلب درجة من الدقة واملهارة صصون مثالتخفالبحث املهين الذي يقوم به الباحثون امل. يتم فيه البحث
اعلي مما قد يتوافر يف البحث األكادميي الذي يقوم به طيلة الدراسات العليا للحصول على درجة علمية على 
 قدراستهم احلاصلني عليها، لذلك فان املشكلة اليت جيري اختيارها يف النوع الثاين، ال بد أن ختدم يف حتقي

  . . . يم الالزم للباحث املبتدئ هدف التدريب والتعل
  : وهناك جمموعة من األسئلة اليت ينبغي على الباحث أن جييب عنها عند اختيار مشكلة البحث واليت فيها
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فإذا كانت اإلجابة على السؤال الذي يطرحه معروفة أو ميكن : أ ـ هل املشكلة اليت اختارها قابلة للبحث
وعية عتمدة يف املؤسسات ذات العالقة، وإذا كانت هناك بيانات موضمعرفتها باالطالع على السياسات امل
  . ، فلن يكون هناك مربر ملواصلة السري يف إجراءات البحثميكن مجعها حول مشكلة البحث
ففيما يتعلق حباثة املشكلة، فان احلداثة ترتبط خبصائص معينة كاجلدة : ب ـ ما مدا حداثة هذه املشكلة

وهذا يتطلب من . أي أن املشكلة جديدة ومل يسبق دراستها من جانب باحثني آخرين. واألصالة واالبتكار
حداثة البيانات أو األدوات : وترتبط حبداثة املشكلة. الباحث القيام مبسح شامل للبحوث والدراسات

  . املستخدمة يف دراستها
ية أخالق البحث ذا قيمة علمية وهذا يعين أن تكون مشكلة: جـ ـ ما أمهية هذه املشكلة وما قيمتها العلمية

، فليست كل أخرىمل يظهر ويربز حقائق علمية ميكن االستفادة منها واالستناد عليها يف حبوث  البحث ما
  . املشاكل اليت تصادف الباحث تصلح للبحث

لة د ـ هل هذه املشكلة تثري اهتمامي؟ وهذا يعطي دالالت أن اهتمام الباحث باملوضوع أو املشكلة يعد مسا
. وهنا تربز الدافعية يف اجناز البحث. ذات أمهية بالغة عند القيام بالبحث واملثابرة يف العمل حىت إمتامه

وما الدافع الكامن وراء . وعليه فالبد أن يتساءل الباحث منذ البدء أيثري البحث ميوله ودوافعه احلقيقية
  إجراء هذا البحث؟ اهو جمرد الرغبة يف البحث؟ 

وهذا يربز لنا مدى قدرة : لباحث نفسه عن مدى قدرته وكفايته على اجناز وحل هذه املشكلةهـ ـ يسأل ا
  . . .لدراسة املشكلة وإمتام البحث الباحث وأمهية خربته وما يتوفر لديه من مهارات وقدرات حيتاج إليها 

وعليه . راء البحوثو ـ هل تتوفر البيانات وصادرها؟ إذ يعد عنصر البيانات احد العناصر املهمة يف اجل
فعلى الباحث أن يفكر يف مدى كفايتها بالنسبة ملشكلة حبثه مع توفر مصادرها املوثوق بصحتها وسهولة 

  .احلصول عليها
ن عامل الوقت ميثل اعتبارا آخر البد للباحث من إ: ز ـ سؤال عن كفاية الوقت املخصص الجناز البحث

زد على ذلك أن يأخذ الباحث بنظر االعتبار التكاليف املالية مراعاته عند اختيار موضوعا ملشكلة حبثه، 
 مثل التسهيالت اليت حيصل عليها الباحث لتطبيق حبثه، وان حيسب أخرىوهناك عوامل . الجناز البحث

  . حساب الصعوبات اليت يواجهها وان خيطط لكيفية التغلب عليها
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ل أن يسجل موضوعه يف اجلامعة أو وملخص كل ذلك أن يطرح الباحث على نفسه بعض األسئلة قب
  : مراكز البحوث اليت يعمل ا وهي

   .ق ما يبذل من جهدحهل املوضوع يست -
   .عن هذا املوضوع) رسالة أو أطروحة(امن املمكن كتابة حبث  -
   .أيف طاقيت أنا أن أقوم ذا العمل -
   .هل أحب هذا املوضوع أو أميل إليه -

  مها يف التصميم املشروع والقيام بالبحث ية تتحد قيأخالقفالكل هي مسؤوليات 
   

 : صياغة مشكلة البحث
بعد أن خيتار الباحث املشكلة اليت يريد دراستها، عليه أن يعمل على حتديدها حتديدا دقيقا وواضحاً حيث 

  : أن الصياغة الصحيحة للمشكلة جيب أن تتضمن النقاط اآلتية
  . تيار الباحث ـ حتديد املوضوع الرئيسي الذي وقع عليه اخ١
  .  ـ حتديد النقاط الرئيسة والفرعية اليت تشتمل عليها املشكلة٢
اختيار املشكلة، وما يرجو حتقيقه من وراء إجراء إىل  ـ حتديد النقاط الرئيسة اليت دفعت الباحث ٣

   .البحث من فوائد نظرية وعملية
 حياول اإلجابة عنها يف حبثه، وهذا ميكن أن تصاغ مشكلة البحث على شكل أسئلة يصنعها الباحث مث

وذلك عن طريق املالحظة الدقيقة والتحليل اإلحصائي لنتائج هذه املالحظة، والتجريب العلمي للتحقق من 
  . صحة املالحظات اليت مجعت وما قد ينتج عنها من استنتاجات

  : مراجعة المصادر من خالل استخدام المكتبة ـ ٢
لقراءة العلمية فن ال يعرفه أال الرتر اليسري من الباحثني وعليه ينبغي على يتفق كثري من الباحثني على أن ا

. الباحثني املبتدئني مالحظة هذه احلقيقة منذ البداية، وذلك اختصارا للوقت واجلهد وحتقيقا ألداء أفضل
يمة وكيفية استخدام وهنالك جمموعة من النصائح للباحثني املبتدئني كافة متثل اإلطار العام للقراءة العلمية السل

  : املصادر وسبل االنتفاع منها وهذه النصائح هي
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  : وتتلخص فيما يأيت: كيفية قراءة المصادر: أوال
األعداد اجليد والدقيق لقائمة املراجع اخلاصة بالبحث أو ما يسمى ببليوغرافية الباحث اخلاصة اليت   ـ١

 واملراجع املختلفة مع تثبيت مكتبات تواجدها تضم حصرا شامال لكل ما كتب عن موضوعه يف املصادر
  . ومناطقها وأرقامها يف فهارس بلك املكتبات

 عملية قراءة املصادر واضعا نصب عينك أن هناك كتبا يطلع عليها فقط وثانية ينبغي تصفحها ابدأ ـ ٢
يك أن تقرأ ما وراء وثالثة تقرا قراءة سريعة إما الرابعة فهي اليت تتطلب الدراسة الدقيقة الناقدة ، عل

الغالف إذ أن يف ذلك إىل احلروف اليت كتبت ا وحبذر ويقظة شديدين وحذار من القراءة من الغالف 
  : ذلك ما يأيتإىل ضياعا للوقت واجلهد، ويفضل أن تقف على ما يهمك منه فقط وسبيلك 

  . أ ـ دراسة مقدمة املصدر
  . ب ـ دراسة احملتويات

  . ولجـ ـ دراسة فهرس اجلدا
  . د ـ دراسة فهرس األشكال

 فعليك تصفح منت املصدر وبدقة، ذلك أن جمرد  إليهاهـ ـ وأحيانا قد ال ختدم النقاط األربعة املشار
قراءة األسطر األوىل من الفصول أو الكلمات األوىل من الفقرات قد تساعدك يف العثور على مفاتيح كنهها 

 خرىفعليك دراستها بعناية، وان كانت غري ذلك فأنتقل لأل يرتبط مبوضوع حبثك ىفإذا كانت ذات مغز
  . وهكذا
 ـ ال جتمع نصوصا أو تقتبس قبل أن تقرا وضم فكرة املؤلف أوال لئال تصاب مبرض الباحثني املبتدئني ٣

وهو مجع وكتابة كل ما يقع حتت نظره فإذا جاء للكتابة وجد أن هناك الشيء الكثري الذي ال نفع منه 
يهون عليه تركها فيحشرها حشرا يف البحث ملحقا إساءة ونقصا  البحث، ولعله يف حينه اللكتابة 
  . ين على عكس ما كان يهدف من ورائهكبري

 ـ احذر التسليم بأية فكرة أو رأى  من أي مصدر وليكن شعارك دائما البحث والتعمق من اجل بلوغ ٤
ائج اليت قد كونت مسبقا عليها ، فتلك صورة احلقيقة املوضوعية وال تقرا لكي تثبت عددا من النت

س التقبل منحازة عن البحث العلمي األمني فالتحليل الصائب والتقدير والوزن السليم هو اهلدف ولي
  . األعمى والتسليم السطحي
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  : سبل االستفادة من المصادر: ثانيًا 
  : لغرض حتقيق االستفادة القصوى من املصادر ينصح بإتباع ما يأيت

طريقة :  إتباع احد النظامني املعروفني يف مجع النصوص واالقتباس مبرحلة الكتابة وهذان النظامان مها ـ١
 أو نظام البطاقات ففي النظام األول يهيئ الباحث  Loose Leaf Book) الدوسيه(االضبارة أو 

 كل باب وفصل اضبارة خاصة مقسمة من الداخل بإحجام تتناسب مع احلجم املتوقع حجمه من املادة من
حيث أن ذلك يتيح له التطوير املستمر واإلضافة، ويبدأ يف مجع النصوص . ومبحث من موضوع حبثه

عنوان الباب ـ الفصل ـ املبحث ـ املوضوع : وعادة ما يكتب يف أعلى الصفحة. مصادرهاإىل مشريا 
  : الذي يتناوله هذا النص مبينا مصدره ويكتب املصدر على الوجه األيت

املؤلف ـ عنوان املصدر ـ اجلزء ـ الطبعة ـ الناشر ـ مكان وزمان الطبع ـ الصفحة أو اسم 
  . الصفحات

  : أو االضبارة) الدوسيه(وفيما يأيت منوذج لصفحة مجع نص بطريقة 
الباب                                          الفصل                                  ـ المبحث 

  ـ

الموضوع 

..............................................................................................  
  

الطبعة .............. الجزء .................  عنوان المصدر .............المؤلف 

...................  

 لـصفحة أو عـدد الـصفحات      ا...................  مكـان وزمـان الطبـع        ............ الناشر  

................. .  
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إذا كان االقتباس يقع يف أكثر من صفحة فتسلسل عندئذ ويوضع لسان بارز يف الورقة يف اعلي كل 
صفحة تضم موضوعا جديدا يكتب عليه املوضوع الذي حيتويه، إذ أن ذلك يسهل االستفادة والرجوع 

  . املستمر للنصوص اليت مجعها الباحث
ظام البطاقات، فمفاده أن يصمم الباحث بطاقاته اخلاصة أو أحيانا املتوفرة يف املكتبات من ورق إما ن

وتصبح الكتابة طبقا للنموذج األيت على وجه واحد .  سم٢٠ / ١٥الكرتون وعادة يكون حجم البطاقة 
سلها، وينبغي أال ، وهكذا بشرط ترقيمها حفظا على تسلأخرىفقط، وعند عدم كفاية البطاقة تستعمل بطاقة 

  . تضم البطاقة الواحدة سوى اقتباس واحد
الموضوع 

............................................................................................  

الطبعة . .........الجزء  . ...................المصدر . ................المؤلف 

.....................  

الصفحات الصحف أو ....................... .مكان وزمان الطبع . .............الناشر 

..............  

  

  
 من مجع البطاقات تبدأ عمليات الفرز، ويفضل أن خيصص مظروف لكل فصل من فصول ءوبعد االنتها

  .  البحث توضع يف داخله البطاقات ذات العالقة
خلام للبحث انك ستوافق أو تعارض املؤلف يف آرائه فتثبت ذلك بني أقواس  ـ تذكر وأنت جتمع املادة ا٢

مشريا الجتهادك يف هذا اال، على أن ذلك ال يعين بأنه هدفك من البحث بل ذلك ] .........[مربعة 
  .سيعينك على التحليل الصائب والنقد املوضوعي
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جها فال ل مباشر أو غري مباشر وانك قد حتتا ختدم حتثك بشكا ـ إذا انتابك أدىن شك يف أن هناك نصوص٣
  . تتردد يف كتابتها ومجعها

 ـ إذا كنت قد أخذت فكرة بالنص من أي مصدر فعليك أن تضعها بني أقواس وان كانت الفكرة قد مت ٤
هضمها واستيعاا ووضعها بأسلوبك اخلاص بك فال داعي لوضعها بني أقواس وإمنا تكتفي باإلشارة 

  . أخذت عنه الفكرةللمصدر الذي 
  

  :  البحثأهدافتحديد  ـ ٣
 أي أن الباحث يفرض .دقيقة إجابة إليهأن البحث العلمي عادة يبدأ بسؤال يهدف الباحث منه الوصول 

هذه التساؤالت إىل على نفسه جمموعة تساؤالت يف ظاهرة حمددة أو مشكلة علمية أو تطبيقية، وقد يدفعه 
وهنالك جمموعة من النقاط اليت .  املتوخاة من القيام بالبحثهدافت هي األ، وهذه االعتبارااعتباراتعدة 

  :  املتوخاة من اختيار مشكلة البحث، وهذه النقاط هيهداف العريضة لألطمتثل اخلطو
 ـ األمهية اخلاصة للمشكلة املختارة، إذ أن وراء كل اختيار ملشكلة حبث معينة اهتماما خاصا وحقيقيا ١

أي إىل وعلى الباحث أن يتساءل يف البداية عن قيمة حبثه و.  واملللواليأسلباحث الضجر ينتاب ا لكي ال
فعندما يريد طالب يف قسم اإلرشاد الزراعي أن يقوم . حد سيشري اهتمام اآلخرين وما املردود املتوقع منه

أي حد، ىل إ، هل أن مشكلة البحث اليت اختارها تتمتع باهتمام خاص و، عليه أن يتساءلببحث معني
اخل، ... وهل تقع املشكلة ستساهم يف إجياد حلول عملية املشاكل اإلرشاد الزراعي أو القطاع الزراعي 

وباختصار جيب أن يكون للمشكلة موضوع البحث أمهية خاصة هي اليت حددت اختبارها كمشكلة 
  . البحثإىل حتتاج 

استنتاجات علمية مل يسبقه إليها باحث إىل حث تعين األصالة وصول البا:  ـ األصالة واإلضافة والتجديد٢
واألصالة حتدد منذ البدء يف اختيار مشكلة البحث وتستمر خالل مراحل إجراء البحث كافة حىت . آخر

هل : منها، فعلى الباحث أن يطرح على نفسه عدة تساؤالت ه النهائي إما يف ما خيص التجديدإمتامه بشكل
حث؟ هل هناك نقص وعدم وضوح يف املعلومات املتاحة عن املشكلة أن حبثه جديد مل يسبقه إليه با

املطلوب حبثها ؟ هل ميكن للنتائج اليت يتوخى الباحث الوصول إليها أن حتضى باهتمام وقيمة نظرية أو 
  تطبيقية ؟ 
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رك بان ية لذا فان الباحث جيب أن يدنسان العلمية اإلةوفيما يتعلق باإلضافة فتعين درجة اإلسهام يف املعرف
  . إسهام متواضع وضئيل يف ميدان البحث العلميإىل املشكلة البسيطة أو التافهة ال يقوده أال 

  

  : صياغة فرضيات البحث ـ ٤
بأنه ختمني استنتاج ذكي يصوغه ويتبناه الباحث مؤقتا لشرح بعض ما يالحظه من احلقائق (يعرف الفرض 

  ).  والدراسة اليت يقوم اوالظواهر، وليكون هذا الفرض مرشدا له يف البحث
عبارة عن  ختمني حول أوجه العالقة بني متغري ومتغري آخر أو بني (كما يعرف الفرض تعريفا آخر بأنه 

  :  اآلتية يف جمال البحث العلمي وهياألساسوللفروض العلمية الوظائف ). ١٤) (جمموعة من املتغريات
  .  ـاقتراح تفسريات حقائق معينة١
  .  وحتديد جمال دراستهخرىباحث للدراسات األ ـ توجيه ال٢
 ـ تساعد الباحث على ترتيب البيانات املتعلقة بالبحث ترتيبا منطقيا سليما مناسبا للتحليل مبا ينسجم ٣

ميكن أن تكون حبوث علمية وموضوعية إذا مل يعتمد باحثها املنهج  ويعتقد بان البحوث ال. وفرضيات البحث
النتائج إىل لتحليل، هذا املنهج الذي يتكون من مراحل متعاقبة توصل الباحث بالنهاية النظامي يف الدراسة وا

اليت يروم الوصول إليها، ومن أهم مراحل البحث العلمي وضع الفروض وتصميمها لتكون جاهزة للفحص 
  . والتحليل للتأكد من صحتها

ليت هي قيد الدراسة والبحث والعوامل وتعد الفروض العلمية أفكارا مبدئية تدرس العالقة بني الظواهر ا
ولكون الفرضية عبارة عن ختمني قابل لالختبار، فان الباحث حياول اختبارها . املوضوعية اليت تؤثر فيها

بعد أن تثبت صحته أن النظرية هي نفس الفرض العلمي إىل وجتدر اإلشارة . وجتريبها بالبحث العلمي امليداين
  . يف اية البحث
  :  الفرضية قابلة للتحليل واالختبار جيب أن تتوفر فيها الشروط أو اخلصائص اآلتيةولكي تكون

  .  ـ جيب أن تكون الفرضية واضحة متام الوضوح١
  . ب أن تكون الفرضيه حمددة متاماً ـ جي٢
  . أرضية نظرية وقوانني علمية إىل  تستند الفرضية أن ـ جيب ٣
  .  والتحليل واالختباريالكم ـ جيب أن تكون الفرضية قابلة للقياس ٤
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 ـ جيب أن تكون الفرضيات العلمية توقعات للنتائج احملتملة اليت خيمنها الباحث يف بداية دراسته العلمية، ٥
  . كما جيب أن تعد الفروض املقترحة إجابات لألسئلة اليت يثريها حبثه العلمي واليت يروم فحصها وحتليلها

  : ية ميكن أن تستنبط عن طريق ما يأيتيذكر مجال زكي بان الفروض العلم
  .  ـ احلدس والتخمني، وترتبط هذه الطريقة بقدرة الباحث على التخيل١
  .  ـ استخدام نتائج حبث أو حبوث سابقة كفروض للبحث حتت الدراسة٢
إىل  ـ استنباط الفرض عن طريق جمموعة من النظريات وذلك عن طريق االستنتاج املنطقي الذي يوصلنا ٣

، فهي ية أمهية كربى يف البحوث العلميةوللفروض العلم. وف معينة تظهر لنا نتائج معينةلتنبؤ حتت ظرا
نوع احلقائق اليت جيب أن يبحث عنها بدال من تشتت جهوده من دون غرض حمدد، إىل توجه الباحث 

  . كما تساعد يف الكشف عن العالقات اليت تقوم بني الظواهر
  : ت اليت متكن الباحث من صياغة فروض جيدة، وهذه اإلرشادات هيوهنالك عدد من اإلرشادا

  .  ـ ضرورة قيام الباحث جبمع احلقائق والبيانات واملعلومات اليت يعتقد بأا ترتبط مبشكلة البحث األساس١
  ـ ينبغي على الباحث يف صياغة فروضه العلمية املتعلقة مبوضوع حبثه، ومن املستحسن أن يبدأ الباحث يف٢

صياغة عدة فروض قصرية وحمددة وواضحة وان يبتعد عن صياغة الروض املطولة اليت تضم عدة أفكار 
  . معقدة وشائكة يف آن واحد

ب أن  ـ بعد قيام الباحث بصياغة فروض حبثه يتوجب عليه اختاذ القرارات حول نوعية البيانات اليت جي٣
باحث يف اعتباره عاملني أساسني احدمها البعد وهنا البد أن يأخذ ال. يبحث عنها ويفتش عن مصادرها

وثانيها غرضه من . الزمين، أي هل أن اإلجابات احملتملة ملشكلته تقع يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل
فإذا كان البحث يتصل باملاضي فان على الباحث . البحث أي طبيعة النتائج اليت يروم الوصول إليها

ما إذا كان البحث يتصل مبشكلة واقعية متعلقة بالزمن احلاضر أ. اختيار فروضهاختيار االجتاه التارخيي يف 
إما إذا كانت فروض البحث تتعلق مبعرفة . فان الباحث جيب أن يستعمل األسلوب امليداين يف الدراسة

  .  باألسلوب التجرييبمستقبل الظاهرة أو اتمع فان الباحث جيب أن يستعني
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 ات غة الفرضياطرق صي
 Directional وهناك ثالث طرق يف صيغة الفرضيات، فقد تصاغ الفرضية بطريقة متجه

Hypothesis فعندما ميلك الباحث أسبابا حمددة يتوقع من خالهلا أن يكون مستوى القلق عند الطلبة من 
لى الوجه ذوي درجات الذكاء العالية، أعلى منه عند ذوي الدرجات املنخفضة يف الذكاء، تصاغ الفرضية ع

يكون مستوى القلق عند الطلبة الذين ميلكون درجات ذكاء عالية أعلى من مستوى القلق عند الطلبة : التايل
  . الذين ميلكون درجات ذكاء منخفضة

ما عندما ميلك الباحث أسبابا جتعله يتوقع وجود اختالف يف مستوى القلق بني فئيت الطلبة ذوي أ
وي الدرجات املنخفضة، دون أن يكون قادرا على توقع اجتاه هذا االختالف الدرجات املرتفعة من الذكاء وذ

  : على الوجه التايل No directional Hypothesisفانه يستطيع صياغة الفرضية بطريقة غري متجهة 
يوجد فرق يف مستوى القلق بني الطلبة الذين ميلكون درجات ذكاء عالية والطلبة الذين ميلكون درجات 

  . ضةذكاء منخف
 وهي تنص على عدم  Hypothesis Nullما الطريقة الثالثة فتصاغ فيها الفرضية بالطريقة الصفريةأ

درجات الذكاء، ويعين ذلك انه ال إىل وجود فرق ذي داللة يف مستوى القلق بني جمموعات الطلبة يعزى 
وى القلق عند الطلبة الذين يوجد فرق بني مستوى القلق عند الطلبة الذين ميلكون درجات ذكاء مرتفعة ومست

أخطاء يف الختيار إىل ميلكون درجات ذكاء منخفضة، والفرق الظاهري القليل الذي قد يالحظ يعزى ببساطة 
التذبذب الناتج عن الختيار العينة، فان إىل ميكن أن تعزى  درجة الإىل ما إذا كانت الفروق كبرية أ. العينة

تج انه قد ال يكون صحيحا أن الفرق هو جمرد فرق ناتج عن االختيار الباحث يرفض الفرضية الصفرية، ويستن
وعلى الرغم من النقد الذي يوجهه البعض للصياغة الصفرية . مستوى الذكاءإىل يف العينة، بل هناك اثر يعزى 

. للفرضيات، فإن منطق التحليل اإلحصائي جيعل الصياغة الصفرية مفضلة على غريها كما سريد فيما بعد
فمثال قد تصاغ مشكلة . اك بعض املشكالت اليت ال يسهل صياغة فرضياا على شكل عالقة بني املتغرياتوهن

  : البحث يف صيغة السؤال التايل
  :ما أسباب عزوف الطلبة عن دراسة الكيمياء؟ وعندها ميكن صياغة الفرضية على الوجه األيت

  .  ـ عدم تقدير الطلبة هلذه املادة١
  . خرى بأم حيصلون على عالمات أعلى يف املواد األ ـ شعور الطلبة٢
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وقد جند يف احلث الواحد مزجيا . ناولذلك قد ال يكون من الضروري قيام الباحث بصياغة فرضيات أحيا
ويبدو أن صياغة املشكلة بصورة . هأهدافمن األسئلة والفرضيات، وهذا بالطبع خيتلف باختالف نوع البحث و

  . خرىجريبية أكثر لزوما منها يف البحوث األفرضيات يف البحوث الت
  

  : تعريف المصطلحات ـ ٥
من املهم توضيح املقصود باملصطلحات املستعملة يف البحث حىت ال يساء فهمها، أو أن تفهم بداللة غري 

بوية، الداللة املقصودة بالدراسة، وكثريا ما تتعدد املعاين اخلاصة ببعض املصطلحات املستخدمة يف العلوم التر
 دراسة معينة وإجراءاا، وقد يتم حتديد هذه أهدافولذلك ال بد من حتديد املعاين اليت تناسب أو تتفق مع 

. ، أي بداللة اإلجراءات والبيانات واألدوات اخلاصة ذه الدراسة)Operational(املعاين بطريقة إجرائية 
يت يكتسبها الفرد أثناء تعلمه ملبحث معني أو املعارف الإىل ، هو مصطلح يشري فالتحصيل األكادميي مثال

ويف البحوث . ، يف فصل دراسي أو سنة دراسية أو مرحلة دراسيةحث التعليمية اليت يتعلمها الفردموعة املبا
، أو بداللة  على اختيار صمم إلغراض الدراسةفراديعرف التحصيل األكادميي تعريفا إجرائيا بداللة أداء األ

 يف مجيع املباحث يف اية الفصل الدراسي املاضي، أو بداللة املعدل التراكمي، أو فراداألمتوسط عالمات 
 اإلجرائي للمتغري يف الفصل فانظر التعري.(اخل ...فرد يف امتحان الثانوية العامة بداللة معدل عالمات ال

  . )اخلامس
عامل مع املشكلة اخلاصة لتويساعد تعريف املصطلحات يف وضع إطار مرجعي يستخدمه الباحث يف ا

وقد يتبىن الباحث أحيانا تعريفا لبعض املصطلحات، يستعريه من قاموس معني، أو من دراسة سابقة . بالبحث
  . ذلك القاموس أو بلك الدراسة بطريقة واضحةإىل ويف هذه احلالة ينبغي على الباحث أن يشري 

  

  : افتراضات البحث ـ ٦
 العبارة اليت متثل فكرة اعتربت صحيحة، وين على أساسها  تلكAssumption باالفتراضيقصد 

 للكشف عن األفكار اليت يعتربها الباحث يف هذه االفتراضاتوتكتب هذه . التصميم اخلاص بالدراسة
افرت بيانات موضوعية خاصة الدراسة صحيحة وغري قابلة للتغيري وال تعد هذه االفتراضات مقبولة، إال إذا تو

  . مصادر موثوقة ، ميكن االطمئنان إليها منطقية أو جتريبية أو، ومعرفة تدعمها
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ومن املؤكد أن قيمة أية دراسة سوف تكون عرضة للشك إذا كانت افتراضاا األساسية موضع تساؤل، 
ومن املالحظات اليت يلزم تذكري الباحث ا، ضرورة . ولذلك فإن الباحث خيتار هذه االفتراضات بعناية

. بحث مجيع االفتراضات ذات العالقة بالدراسة، فال يكفي أن يكون االفتراض مفهوما ضمنياتضمينه خمطط ال
 فراد، تفترض بالضرورة أن إجابات األ العينة بواسطة استبيانأفرادفالدراسات اليت تتضمن مجع البيانات من 

ومن . ن إثبات ذلك، حىت لو كان من غري املمك متثل مشاعرهم احلقيقية والصحيحةعلى فقرات االستبيان
فإذا كان .  ليست ذات عالقة بالبحثالفتراضات، ا بعض الباحثني تضمني خمطط البحثاألخطاء اليت يقع فيه

 الدراسة عامال غري مهم يف تصميم الدراسة، فمن العبث تضمني خمطط البحث افتراضا فرادالعمر الزمين أل
 ال ميكنه افتراض ال ينبغي للباحث أن يعتمد على كذلك.  يؤثر يف سلوكهمفرادأن عمر األإىل يشري مثال 

فإذا اعد الباحث بنفسه اختبارا جلمع .  باالعتماد على واحد من املعايري اليت سبقت اإلشارة إليهاعنه،الدفاع 
البيانات دون أن خيترب صدقه وثباته، فإنه ال يستطيع االفتراض بان هذا االختبار صادق وثابت وميكنه االعتماد 

إما إذا قام بتطوير االختبار بطريقة أظهرت صدقه وثباته، أو اختار اختبارا صادقا وثابتا طوره غريه من . عليه
الباحثني، فانه يستطيع عندها أن يفترض أن االختبار املستعمل يف هذه الدراسة يتصف مبستوى من الصدق 

  . ه ومقبوال إلغراض البحث والدراسةوالثبات جيعله موثوقا ب
  

  : ددات الدراسةمح ـ ٧
يتوقع أن تعيق بعض العوامل إمكانية تعميم نتائج الدراسة، وتسمى هذه العوامل حمددات الدراسة 

Limitations . وال ختلو أية دراسة من مثل هذه احملددات، الن الدراسة اليت تتمثل فيها خصائص الصدق
تتعلق الفئة األوىل :  الدراسة يف فئتنين تصنيف حمدداتوميك. لكاملني ال يتوقع أن تتحقق عملياوالثبات ا

مبفاهيم الدراسة ومصطلحاا، فكثري من املفاهيم التربوية مثل التعلم والتحصيل والتشويق والشخصية 
والذكاء وغريها، هي مفاهيم عامة ميكن استعماهلا بطرق خمتلفة، ولذلك يلزم أن يقوم الباحث بتعريفها بطريقة 

وهذا التعريف ميثل حتديدا لنتائج الدراسة حبيث ال . اليت أعطيت هلا يف هذه الدراسةالدالالت إىل حمددة تشري 
وتتعلق الفئة الثانية من احملددات بإجراءات الدراسة، فطريقة . تصلح لتعميمها خارج حدود هذا التعريف

أمثلة على هذه الفئة  الدراسة وأساليب مجع البيانات وحتليلها وإجراءات تطوير األدوات وغريها، أفراداختيار 
فعندما يقوم الباحث جبمع بياناته من خالل استبيان فان صدق النتائج يعتمد على عوامل عديدة . من احملددات

الباحث إىل  الدراسة وتصل أفرادمثل نوعية فقرات االستبيان وأسئلته، وعلى عدد االستبيانات اليت ميلؤها 
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وحني يشعر الباحث أن بعض .  عندما ميلؤون االستبياناتفراداأل، وعلى الوضع النفسي هلؤالء وعلى نوعيتها
، فال حرج عليه إذا أفصح عن ال يستطيع أن جيعلها أكثر مالئمة، لكنه جراءات الدراسة غري مالئمة متاماإ

كذلك إذا شعر بان احد املصطلحات استخدم يف . يت استطاع أن مييزهاذلك واعتربه احد حمددات الدراسة ال
ذلك ويقصر تعميم إىل  حمددة يقتصر داللته على معىن معني دون غريه، فعلى الباحث أن يشري ةة بطريقالدراس

  . نتائج دراسته ضمن حدود ذلك املعىن
  : طريقة الدراسة وإجراءاتها ـ  ٨

، أو خيترب فيها يوضح هذا اجلزء من املخطط الطريقة اليت سوف جييب فيها الباحث عن أسئلة الدراسة
ويلزم عرض هذه الطريقة بشكل تفصيلي، حبيث يستطيع أي باحث آخر أن يستخدم هذه الطريقة . افرضيا

ومتثل طريقة الدراسة يف .  الباحث األصلي يزمع أن يستخدمهانفسها يف إجراء الدراسة بالكيفية اليت كان
وتتضمن طريقة . ولهتفصيالا عقدا بني الباحث وبني اللجنة اليت تشرف على البحث أو املؤسسة اليت مت

الدراسة وإجراءاا حتديدا تمع الدراسة الذي يلزم تعميم نتائج الدراسة عليه، ووصفا لعملية اختيار العينة 
وتستخدم طريقة أو أكثر يف ضمان العشوائية يف االختيار والتوزيع، يف . ها يف جمموعات الدراسةأفرادوتوزيع 

وإذا مل حتقق هذه العشوائية فيلزم تعريف . لنتائج على اتمع األصليمعظم الدراسات اليت تستهدف تعميم ا
  . العينة جيدا حىت يكون باإلمكان تعميم النتائج على جمتمعات هلا نفس خصائص تلك العينة

ويتحدد تصميم الدراسة باملتغريات املستقلة .  عنصرا مهما يف الطريقة واإلجراءاتةوميثل تصميما لدراس
، والترتيبات اليت يلزم توفريها للحصول على البيانات ، واملستويات اخلاصة بكل متغريلتابعةواملتغريات ا

فإذا كان احد املتغريات املستقلة مثال . الالزمة، دون تلوثها مبتغريات وعوامل ليست ذات صلة بالدراسة
. ي مييزها عن غريها متعدد فيجب أن حتدد كل طريقة بالتفصيل الكايف، الذةاستخدام طرق تدريس جتريبي

كذلك يتضمن التصميم الربنامج الزمين لتطبيق الطرق ومجع البيانات وأسلوب حتليلها، ومستوى الداللة 
  . املستعمل الختبار الفرضيات

ويلزم . وتصف طريقة الدراسة أيضا إجراءات مجع البيانات باستعمال أدوات ومقاييس واختبارات معينة
، وكيفية حتديد هذه يري الصدق والثبات اليت تتصف ا وكيفية تطويرها ومعاهنا وصف األدوات املستعملة

ورمبا يلزم . ، واألجزاء اليت تتألف منها، وطريقة تفريغ البيانات الناجتة عن استعماهلااألداة وعدد فقرات املعايري
  . تاالباحث يف حتديد هذه اإلجراءات االستعانة ببعض املراجع اخلاصة بأدوات مجع البيان
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وأخريا فان هذا اجلزء من املخطط جيب أن يتضمن الطريقة اليت خيطط الباحث الستعماهلا يف تنظيم 
، ويذكر يف هذا اال االختبارات اإلحصائية املستعملة، مجعها من اجل حتليل هذه البياناتالبيانات اليت 

عمال هذه االختبارات اإلحصائية ومستوى الداللة املستعمل يف هذه االختبارات، والسبب الذي يربر است
  . ومستوى الداللة املقترح

  : المراجع ـ ٩
وإذا تضمن املخطط مراجعة وافية للدراسات . راجع عنصرا ضروريا يف خمطط البحثتعد قائمة امل

ويلزم أن تتضمن هذه القائمة على األقل املراجع . فستكون قصريةوإال فستكون قائمة املراجع طويلة . السابقة
اختيار مشكلته واملراجع الضرورية لفهم هذه املشكلة واملراجع ذات العالقة املباشرة إىل يت قادت الباحث ال
  . ا

  : مالحق مخطط البحث ـ ١٠
ميكن أن يتضمن املخطط بعض املواد اليت ال يكون من املناسب أن ترد يف صلب املخطط حتت أي من 

 التوضيح والتفصيل يف بعض العناصر فإذا اعد الباحث لكن وجودها يعرض مزيدا من. العناصر السابقة
، أخرىمسودة األداة اليت سيستعملها يف مجع البيانات، أو توافرت له أداة معينة سبق استعماهلا يف دراسات 

فيمكن أن يضمنها يف ملحق خاص يف اية املخطط، مع االلتزام هنا باحملافظة على حقوق النشر يف حالة 
.  باحملافظة على سرية حمتوى االختبارات العقليةةية املتعلقخالقملنشورة، وااللتزام باملعايري األأدوات القياس ا

كذلك ميكن أن يضمن امللحق منوذجا عن اخلطط التدريسية أو املادة التعليمية اليت كتبت خصيصا لتجريبها 
  . أثناء الدراسة

معينة للحصول على دعم إلجراء البحث، ميكن ويف احلاالت اليت يقدم فيها الباحث مشروع حبثه هليئة 
امللحق أيضا صورة عن املوازنة املالية إلجراء الدراسة، اليت حتدد املبالغ املتوقع أن إىل للباحث أن يضيف 

ويف هذه احلالة يلزم إرفاق الربنامج الزمين التفصيلي الذي . تصرف يف الوجوه واملراحل املختلفة للدراسة
 وأمساء األشخاص الذين سيشتركون يف إجرائها، مع سرية احلياة األكادميية اخلاصة بكل ستستغرقه الدراسة،

  . منهم
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 السابعةالقراءة 
 يات تصميم وتطبيق أدوات البحثأخالق

 االستبيان: أوال
االستبيان وسيله للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة احملددة واملكتوبة اليت برسل عادة  :مفهومه

ويعد االستبيان من أكثر األدوات .  إما عينه ويطلب من تلك العينة اإلجابة عليهاأخرى أو بأي طريقة بالربيد
أن اللغة . استخداما يف جماالت البحوث االجتماعية وهو األداة الرئيسية اليت ختدم الباحث يف االستفتاء

العربية جنده يتخذ إىل طع عند نقله ولكن هذا املق. االجنليزية تتضمن معطى واحدا للتعبري عن هذه الوسيلة
أكثر من تعبري حىت يضع الباحثني يف حاله من االضطراب أملفهومي إذ جتد أن الكتب العربية تضمنت عبارات 

م مثيالت مصطلحات هي وحصر بعض الباحثني هذه املفاهي. تباربيان واالستفتاء واالستخبار واالخاالست
الوسائل التقنية للعمل امليداين الذي يستخدم ملالحظة مسئول فرد أو تبار الشخصي الذي تقصد به احد االخ

ما املقطع الثاين فهو االستبيان وال خيتلف يف أ. مجاعه واستجوام وتسجيل هذه املالحظات واالستجوابات
اب ما االصطالح الثالث فهو االستخبار وهو جمموعة من األسئلة تسأل وجتأ. تعريفة عن التعريف الذي قدمناه
وال يوجد اختالف كبري بني االستخبار واالستبيان من حيث صياغة األسئلة . اإلجابات عنها بواسطة الباحث

  .يا متصال باملشكلة موضوع الدراسةوترتيبها ترتيبا منطق
  

 أنواع االستبيان 
  :  حتديد اإلجابة وعدم حتديدها وهيثالثة أنواع على أساسإىل يقسم االستبيان 

وهو االستبيان الذي تكون فيه اإلجابات حمدد باختيارين أو أكثر مثل نعم أو ال أو :  املقيد ـ االستبيان١
  . موافق أو غري موافق

  . وفيه تترك للمستجيب حرية اإلجابة ويواجه الباحثون صعوبة يف تعريفها وتبويبها:  ـ االستبيان املفتوح٢
بها إجابات متعددة خيتار ايب واحدة منها مث وحيتوي على أسئلة تصح:  ـ االستبيان املفتوح املقيد٣

  . يكتب حبرية ليسوغ إجابته
  

 تصميم االستبيان  
  : عند تصميم االستبيان ال بد من مراعاة اآليت

  .العامإىل  ـ تنظيم األسئلة جيب تكونه من اخلاص ١
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  .  ـ ترتيب األسئلة وطبعها حبيث تكون بشكل يسهل عملية التبويب والترميز٢
  .  اتمع حتت الدراسةأفرادحتديد أنواع األسئلة اليت سيجاب عليها من قبل كل فرد من  ـ ٣
فإذا .  ـ عمل جداول التفريغ اليت سوف حتتوي على بيانات البحث بعد احلصول عليها من املبحوثني٤

سئلة صمم الباحث جداول التفريغ قبل تقييم االستمارة فستساعده هذه اجلداول على أن يسأل من األ
  .ما يفيد حبثه

  

أن نوع األسئلة وطريقة عرضها تكون اللبنة األوىل إىل أن هذا االهتمام بتصميم االستمارة عائد 
للمعلومات اليت جيب مجعها فمهما كانت درجة دقة العينة املسحوبة وحسن تطبيقها قد تشوهها غموض 

الستمارة جيب أن تبدأ مع أول أفكار البحث األسئلة وعدم دقة االستمارة اإلحصائية لذا فان عملية تصميم ا
  .وجيب أن تستمر بصورة موازية له جلميع مراحل البحث

   

 خطوات تقييم االستمارة 
  : تتكون استمارة االستبيان من عدة أجزاء نوجزها مبا يلي

ذه وجهت الباحث للقيام  ـ حتديد أبعاد الظاهرة املنوي دراستها والذي يقيم ملخصا للدوافع اليت ١
  . الدراسة

  : ـ حتديد األسئلة اليت جيب وضعها يف االستمارة وهذه تتضمن٢
   .أ ـ أسئلة ثانوية خاصة بالذات وصفات املستجيب كاجلنس واحلالة االجتماعية والتحصيل الدراسي

   . بالبحثة الرئيسية الالزماألسئلةب ـ 
يوضح التعاريف لبعض املصطلحات اليت قد  ـ تعليمات ملء االستمارة ويستحسن تزويد املبحوثني بدليل ٣

  . حتتويها االستمارة 
وقد يرغب الباحث يف إدخال اكرب حجم من األسئلة يف استمارة البحث على أمل أن تكون املعلومات 

أال أن التوسع يف هذا اال من االستفسارات قد . املأخوذة ذات فائدة مباشرة أو غري مباشرة ملوضوع البحث
ثني وعليه جيب أن تكون  مع الباحفرادعدم جتاوب األإىل كثر من املشاكل واملتاعب للباحث وأإىل يؤدي 

  :االستمارة
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 وفيها احلد األقل من األسئلة دون زيادة أو نقصان وهذا الغرض جيب أن يقوم اإلمكان ـ خمتصره قدر ١
  .يت ال تفي بالغرضة من األسئلة الالباحث مبراجعة االستمارة عدة مرات للتأكد من إا خالي

  ـ جيب أن تكون عملية وقابلة إلعطاء اجلواب من قبيل كوا خاليه من األسئلة اليت ليس للمبحوث سابق٢
  . تواريخ بعيده يكاد الشخص ال يتذكر تفاصيلهاإىل حوادث تعود إىل  معرفة ملضموا أو توجيه األسئلة

 

 طرق بناء االستبيان 
  : ارة االستبيان مبا يليميكن تلخيص خطوات بناء استم

 ـ االطالع على أدبيات االختصاص والبحوث اليت أجريت يف امليدان لغرض تكوين فكرة عامة عن ١
حتديد املوضوعات اليت سيتضمنها االستبيان األويل كما أن هذا االطالع يساعد يف إىل الظاهرة والتوصل 

 الباحث أن يراعي يف هذه اخلطوة ما يتعلق حتديد الكثري من فقرات االستبيان بشكلها النهائي وعلى
بتحديد املشكلة وصياغتها وفرض الفروض مما يساعده على أن يدرك موضوع نوع املعلومات اليت حيتاج 
إليها يف حبثه وترعى هذه اخلطوة حتديد البيانات وفيها يضع الباحث بعض األسئلة اليت ترتبط مبوضوع 

  . البحث وتقدر جماالته
إذ أن االطالع النظري وحده ال يكفي لتحديد مجيع املوضوعات واملشكالت : ان االستطالعي ـ االستبي٢

 ةاليت سيتناوهلا البحث وعليه البد للباحث من مالحظة الظاهرة ضمن إطارها احلضاري فالدراس
  العينة وهذا يتطلب الرتولأفراداالستطالعية متكن الباحث من التصرف على أفضل األساليب ملخاطبة 

كما أن االستبيان االستطالعي يساعد الباحث على حتديد املشكالت اليت ينوي حبثها بصوره . امليدانإىل 
  . ميدانيه ومباشرة من امليدان نفسه

إجراء مقابالت شخصية مع ذوي اخلربة االختصاص إىل يعمد بعض الباحثني :  ـ املقابالت الشخصية٣
مام مصدر املعلومات ويتيح له فرصة تكييف املوقف للحصول فاالتصال املباشر يضع الباحث وجه لوجه أ

على اكرب قدر من املعلومات وأكثر من دقة ووضوح فاملقابلة الشخصية متكن الباحث من األخذ والعطاء 
وهي تتيح للباحث الوصول . العالمات املطلوبةإىل واالسترسال مع املستجيب وتوجيه املناقشة مبا يوصله 

أعماق املشاعر واآلراء واملعتقدات كما إا تضع الباحث إذا أجاد فن إىل  والنفاذ ما حتت السطحإىل 
املقابلة أمام فرصة إنشاء عالمات ودية مع ايب وحفزه على الكالم مبا ميكنه من احلصول على 

 بالكلمة املعلومات كما إا أداة جلمع املعلومات من الناس األميني واألطفال الذين ال يستطيعون التعبري
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 أسئلتهوتتطلب املقابلة من الباحث كسب ود املبحوث حىت يستطيع اإلجابة بشكل سليم على . املكتوبة
  . وتسجيل هذه اإلجابات إما بشكل مباشر أو عن طريق آلة التسجيل

يف ضوء االطالع النظري واالستبيان االستطالعي واملقابالت . وفقراته ـ حتديد موضوعات االستبيان ٤
حتديد املوضوعات اليت سوف تدور حوهلا أسئلة االستبيان : صية يستطيع الباحث حتديد أمرين مهاالشخ

فبعد أن تتجمع لديه املعلومات سيقوم الباحث بتحديد ااالت الرئيسية واملوضوعات اليت سيضمنها كل 
الية لالستمارة جمال سار حتديد شكل األسئلة اليت تدرس حوهلا تلك املوضوعات وحتديد الصورة اإلمج

وال بد للباحث عند بناء استمارة االستبيان . وحتديد الصياغة اللفظيةكتحديد الترتيب املنطقي لألسئلة 
  .  ووضعها يف االستمارة عند اختيار األسئلةأمورمن مراعاة مجلة 

  . وضع السؤال الذي ينوي وصفه يف االستمارةإىل أ ـ هل هناك ضرورة 
ؤال شامل يشتمل على أكثر من م األسئلة القصرية حمددة املعىن بدال من وضع سب ـ من األفضل استخدا

  . نقطة
  . بصورة تسمح مبعرفة شدة االستجابةجـ ـ صياغة األسئلة

  . د ـ مراعاة توفر املعلومات أو اآلراء لدى املفحوصني
  . ه ـ ينبغي صياغة السؤال بشكل ال يوحي بالتحيز

  :  منهاأمورمن مراعاة مجلة ما عن صياغة األسئلة فال بد أ
  .  ـ أن تكون األسئلة واضحة وغري قابلة للعديد من التفسريات١
  .  ـ أن تكون األسئلة مكتوبة بلغة بسيطة وغري معقدة٢
إىل  ـ أن ال تكون األسئلة موجهه للحصول على نوع معني من اإلجابة وذلك عن طريق استدراج الفرد ٣

  .  الباحث أو فرضيتهتتفق مع رأي اإلدالء بآراء ال
  .  ـ أن ال تكون األسئلة مصممة بشكل يوحي بوجود معرفة بني الباحث والشخص املستجيب٤
  .  ـ االبتعاد عن األسئلة الفرضية٥
  .  ـ جيب أن تغطي األسئلة مجيع نواحي البحث وعناصره األساسية٦
لة اليت ميكن التالعب يف ة األسئ ـ حيسن تكرار األسئلة بصيغ خمتلفة وذلك ألمهيتها وإلمكان مراجع٧

  . أجوبتها
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بعد صياغة فقرات االستبيان بشكلها النهائي من حيث الصياغة أللفضية وترتيب األسئلة وحتديد مقياس 
  . االستجابة كان يكون أحاديا أو ثنائيا يقوم الباحث بقياس صدق وثبات املقياس

  

 صدق االستبيان 
دق الظاهري أو الصدق التنبؤي أو الصدق التالزمي أو الصدق هناك أنواع عديدة من الصدق مثل الص

وعلى قياس الصدق عن طريق عرضه على جلنة من احملكمني اخلرباء يف ميدان االختصاص ويطلب . التجرييب
يقوم الباحث جبمع اإلجابات . منهم إبداء آرائهم يف مدى صالحية فقرات االستبيان لقياس ما وضعت ألجله

   . النظر يف استمارته يف ضوء مالحظات السادة اخلرباء واحملكمني وذا يتحقق الصدق لألداةوحتليلها إعادة
 

 الثبات 
املقصود بالثبات هو اتساق البيانات اليت جتمعها بواسطة هذه األداة واالتساق معناه أن يكون هلذه 

إىل  جانب يعيشه وهو مثري أي االختبار مع نفسه يف قياس قوهوا تسا. البيانات منطق واحد واجتاه واحد
درجة عالية من الدقة واالتساق واملتنان واإلطراء يف درجة املعيار الكلية اليت يفترض أن تقيس ما وضع 

 عينة فرادوتكون مهمة أساليب حساب الثبات فهو توفري تقرير مناسب حلجم التباين احلقيقي أل. لقياسه
ساب الثبات من إعادة االختبار على عينة مرتني بفاصل زمين الثبات مع بيان تباين اخلطأ وهناك عدة طرق حل

وبعد أن يقوم  .كما ميكن حسابه يف التجزئة الصنفية والصور املتكافئة وحتليل التباين. أربعة أسابيعإىل ثالثة 
  .  الباحث حلساب الصدق والثبات إلدائة يكون االستبيان قد وضع بصورته النهائية للتطبيق

  

 ابلة  المق: ثانيا 
هي لقاء يتم بني الباحث وايب وعلى أساس ذلك حيدد هدف واضح للبحث ويعد الباحث استمارة 

ن إ. ويات التعليمية والثقافيةخاصة جلمع املعلومات من العينات وهذه الطريقة أو األداة تصلح لكافة املست
وتسنح .  من قبل الباحث مباشرة بشكل دقيقاملقابلة تستخدم للتعرف على احلقائق والتأكد من املعلومات

الفرصة للباحث التعرف على اللهجة والطالقة واالنفعاالت التربيرية واملقابلة هي مهمة لكشف املواقف 
املعلومات اليت تعطي حال للمشكلة واهلدف إىل ية والتوصل نساناالجتماعية والتوصل هلا لالجتاهات والقيم اإل

هناك  البحث والكشف عن استجابات ايبني وهذا جنده أن كان أهداف من املقابلة اختيار الفروض وترمجة
ومن أهم الشروط للمقابلة اجليدة أن تكون هلا هدف حمدد وحتديد املعلومات . تعاون بني الباحث وايبني
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 مناسب املطلوبة الن املقابلة حمادثة هادفة مع يئة السؤال الصاحل ويف مستوى ايب مع ترتيب األسئلة بشكل
  . منسجم مع احلديث

  

 القواعد األساسية للمقابلة  
 تحديد جو المقابلة 

ن جناح املقابلة يتوقف على مهارة الباحث الذي يستخدم هذه األداة من أدوات البحث ومن اجل جناح إ
  : هذه الطريقة جيب أن تتبع النقاط التالية

  

  .  حتديد أفراد املقابلة- ١
  . حتديد جو املقابلة- ٢
  .  طريقة توجيه األسئلة-٣

 ضمان احلصول على األجوبة -٤
  .الصحيحة

  . كيفي ثبات صحة املعلومات-٥
  . تسجيل املقابلة-٦

  

حقائق لتحقيق الفروض إىل من اجل أن تكون البيانات صحيحة والوصول  : المقابلةأفرادتحديد  - ١
 الذين فراد األصل مع مالحظة اختيار األجيب أن حيدد جمتمع األصل ومفرداته وعينة ممثلة كافية تمع

  . ينقلون املعلومات والذين لديهم استعداد إلعطاء األجوبة
حيدد الزمان واملكان للمقابلة ويلتزم الباحث ذه األوقات واألمكنة باالتفاق مع : تحديد جو المقابلة - ٢

قابلة مهم جدا يشعر الباحث ايب ايب مع جعل الثقة والوفاق املتبادلة اليت يوفرها الباحث وجو امل
  . بان لديه وقت كايف لالستماع له مع جتنب إجهاد ايب

حيدد اهلدف واحلقائق الذي يرمي الباحث الوصول إليها ويكون عدم إلقاء : طريقة توجيه األسئلة - ٣
سئلة يستطلع ، وقبل توجيه األ بل توجه األسئلة بشكل سلس ومنسقاألسئلة بشكل جامد ال حيقق اهلدف

 السابق للتعرف على تالبحث أسئلته وأمهيتها كتجربة استطالعية معتمدا على املصادر والدباسا
  .االستجابة املتوقع احلصول عليها

يوضح الباحث للمجيب الغرض من املقابلة وان يكون صرحيا : ضمان الحصول على األجوبة الصحيحة -٤
 بظهور األسئلة تلقائيا وهذا البدء مرتبط مع قبول واجتاهات وخيلق جوا وديا مع البدا حبوار شيق يسمح

ايب مع جتنب طابع االستجواب والتعايل على ايب أو الشعور بالدون للمستوى الذي تأخذ منه 
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أن التأكد من أن ايب قد فهم السؤال وإتاحة الفرصة له بالوقت الكايف يعطي دقة . االستفتاء
 يب بعض احلقائقللمعلومات اليت يديليب وال تظهر له الدهشة واالستغراب حينما يذكر اأن . ا ا

بعض الباحثني جيعل ايب يقف موقف املدافع عن النفس ويثري فيه الكراهية والعدوان هذا سوف ال 
  . يضمن لك إجابات صحيحة ودقيقة

ب أن ال تثري لدى ايب من اجل أن تكون املعلومات صحيحة جي: كيفية ثبات صحة المعلومات - ٥
احلماس مع التأكد من صحة املعلومات اليت يدليها مبقارنتها مع أشخاص آخرين مع فحص العبارات 

  . املتناقضة ومقارنة األرقام والتأكد من األرقام املتناقضة
ري دفتر تسجيل كافة املعلومات اليت يديل ا ايب على االستمارة اخلاصة مع حتض: تسجيل المقابلة -٦

خاص باألفكار املؤقتة اليت قد تعترضك وأنت تأخذ االستفسارات وحاول أن تسجل كافة املعلومات اليت 
كذلك ميكن أن تسجل هذه املقابلة عن طريق آلة تسجيل وممكن أن تكون آلة التسجيل ظاهرة أو . تأخذ

ل الكلمات الغري مفهومة واحدة هلا مزاياها اخلاصة وهناك خاصية يف تسجيل املقابلة هي عدم إبدا
  . بكلمات من قبلك أو التقليل من أمهية البحث

  

 أنواع المقابالت وتصنيفها
 الذي هو اهلدف من نسانهناك أنواع خمتلفة للمقابالت وكذلك تصنيفات خمتلفة كلها ترمي خدمة اإل

نوع إىل ألداة فقد قسم العلماء هذه ا. البحوث والدراسات من اجل أن حييا حياة أفضل وبشكل أحسن
  : يلي وكذلك صنوفها تبعا للبحث لتسهيل مهمة الباحث ومن هذه األنواع ما

   . ـ املقابلة الفردية واجلماعية١
  . ـ املقابلة املقيدة ٢
   .)التعمق( ـ املقابلة الغري مقيدة ٣
   .)غري موجهة( ـ مقابلة التعمق ٤
   . ـ املقابلة املركزة٥
  



<êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]<l^éÎø}_ 
 

 ٩٠

ما املقابالت أ. طي للفرد كافة احلرية باإلدالء بآرائه املقبلة الفردية وهي اليت تع:اعيةاملقابلة الفردية واجلم ـ ١
 بإدالء آرائهم حبرية تامة بإلقاء سؤال ويبدأ النقاش بشكل مجاعي حول هذا فراداجلماعية فإا تعطي لأل
  . السؤال ويسجل الباحث

 نظام خاص مقيد باألسئلة اليت حددت مع االلتزام وجتري هذه املقابلة حتت: )مقننة(املقابلة املقيدة  ـ ٢
  . باألجوبة احملددة واعتيادي يئ استمارة خاصة ا

وهي املقابلة اليت ال يوضع هلا قيود وتكون مفتوحة وغري رمسية وتعدل : )غري مقننة(املقابلة الغري مقيدة  ـ ٣
  . األسئلة حسب ظروف املقابلة وهي مرنة

وهي أن يسمح الباحث للمجيب التحدث حبرية كاملة والباحث يستمع : ) موجهةغري(مقابلة التعمق ـ ٤
كافة إىل ليصل الباحث ) ستريح، شكرااطيب، (ويستثين على ايب ويدفعه باالستمرار باحلديث مثل 

  . اجلوانب املتعددة للمجيب
  . فة اآلثار املترتبة عليهوهي التركيز على خرب معلوم حمسوس ويسعى الباحث ملعر: املقابلة املركزة ـ ٥
  

  : ما تصنيف املقابالت فهيأ
 فرادوهذا النوع يستخدم ملسح أراء الرأي العام أو مسح االجتاهات وامليول والتحديد أراء األ:  ـ املسحية١

  .بالضبط
  .  ـ تشخيصية تشخص حالة من احلاالت ويبدأ البحث عن هذه احلالة٢
  . فهم ايب ومن مث وضع العالج لهوهذه احلالة تستعمل ل:  ـ العالجية٣
  .  إرشادا أو توجيها معينا من اجل احلل للمشاكل املتعلقة مفرادوهي إعطاء األ:  ـ املقابلة التوجيهية٤
وهذه احلالة هي اختيار أو قياس حالة ايب النفسية وفحص قدراته :  ـ املقابلة االختيارية والقياسية٥

اهاته وختصص استمارة لذلك وسوف يذكر يف اية فصل املالحظة كثري من وكفاءته ومعرفة ميوله واجت
  . األمثلة حول االستمارات

  

 مزايا المقابلة
   . ـ جتمع الباحث مع العينات يف موقف واحد١
   . ـ ميكن للباحث شرح مشكلة حبثه٢
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  .  ـ يسنح فرصة للباحث التعمق بالبحث بشكل تفصيلي٣
٤يب مبشكلة حبثه ـ يستطيع الباحث إقناع ا .  
  .  بنفسهفراد ـ يتأكد الباحث من صدق املعلومات ومن األ٥
 لبعض االستشارات أخرىايب مرة إىل  ـ إذا كانت األجوبة غري مقنعة فيستطيع الباحث الرجوع ٦

  . الغامضة
مل  اليت يصعب حت ـ الكشف عن جوانب عديدة ال ميكن كشفها عن طريق االستبيان وخاصة املوضوعات٧

  . أسئلة حمدده هلا
  

 عيوب المقابلة 
  .التمييز الشخصيإىل  ـ تتعرض النتائج ١
  . عدد كبري من جامعي املعلوماتإىل  ـ حتتاج ٢
 ـ االمتناع عن اإلدالء باآلراء اخلاصة اليت قد ال تعطي البحث حول املشكلة وخاصة الذين يتأثرون ٣

  . باآلراء السياسية
  .  عنده ألنه شخص معروف إما االستبيان فان امسه ال يسجله ـ ال يعطي ايب كل ما٤
  .التكاليف املاديةإىل مكان آخر تكلف جهدا ووقتا إضافيا إضافة إىل  ـ كثرة االنتقال من مكان ٥
  . ـ حماولة بعض ايبني تزييف احلقائق٦
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 ةثامنالالقراءة 
 جتماعيةيات اختيار العينات في البحوث التربوية واالأخالق

  

 نواحلكمة م. هي جزء من اتمع حبيث تتوافر يف هذا اجلزء نفس خصائص اتمع) Sample(العينة 
، فيكون اختيار ستحيل إجراء الدراسة على اتمعإجراء الدراسة على العينة هي انه يف كثري من األحيان ي

بح ذلك ممكنا، إذا كانت خصائص العينة متثل ويص. النتائج ميكن تعميمها على اتمعإىل العينة دف التوصل 
، خاصة املتغريات اليت  حيتمل أن تؤثر يف الظاهرة حمل  حيث اكرب عدد ممكن من املتغرياتخصائص اتمع من

 يف هذه احلالة قد يكون من غري ألفا، من التالميذ وليكن عشرين آالفافترض أن جمتمع البحث عدة . البحث
وهنا يتم اختيار عينة من التالميذ حبيث تتوافر فيها خصائص اتمع، .  على هذا العدداملمكن إجراء الدراسة

، فإن  %٤٠واإلناث بنسبة % ٦٠ بني الذكور بنسبةمع البحث يتوزع حسب متغري اجلنسفإذا كان جمت
ا ينبغي ، فإمفردة مثال) ١٠٠(انه إذا كان حجم العينة هو مبعىن . عينة البحث جيب أن تعكس هذا التوزيع

 يف وهكذا يف بقية املتغريات اليت قد تتمثل. . . من اإلناث ) ٤٠(من الذكور، مقابل ) ٦٠(أن تتضمن 
  .اخل...، ومستوى دخل األسرة الصف الدراسي، وحمل اإلقامة

 للمجتمع حىت ميكن ةوالعينات يف البحث التربوي ـ كغريه من البحوث العلمية ـ ينبغي أن تكون ممثل
، وكذلك الدراسات )كمنهج دراسة احلالة(ائج البحث، لكن هناك ظروفا معينة، بل ومناهج حبثية تعميم نت

االستكشافية ميكن إجراء الدراسة على عينات غري احتمالية، أي غري عشوائية، وبالتايل يتم التعامل مع النتائج 
آخر، كما تتعدد إىل حبث ، فان حجم العينة، خيتلف من أخرىمن جهة . يف حدود معينة، أو لغرض معني

ثالث نقاط أساسية لفهم العينة يف البحث إىل على هذا األساس، سوف نتعرض بإجياز . أساليب اختيار العينات
  : التربوي

  

  . حجم العينة : أوال 
  ). االحتمالية(العينات العشوائية : ثانيا 
  ). غري االحتمالية(العينات غري العشوائية : ثالثا 
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عدد املفردات الذين ستجري عليهم الدراسة، وليس هناك حجم ثابت يصلح  ايقصد : لعينةحجم ا: أوال
، وقد فراد أو ألوف األ، أو عشرات أو مئاتأفرادجلميع الدراسات، فبعض البحوث جتري على بضعة 

 األدىند لوحظ يف كثري من املؤلفات اليت تناولت مسالة حجم العينة العديد من املغالطات فيما يتعلق باحل
اسات الوصفية جيب أن يكون  للعينة يف الدراألدىنواحلد األقصى حلجم العينة، كالقول مثال بان احلد 

من اتمع األصلي، فهذا غري صحيح باملرة، ماذا نقول مثال إذا كان حجم اتمع األصلي )  %١٠(
ن مل يكن من املستحيل  أالصعب، فهل يكون حجم العينة مليون شخص؟ انه من ،عشرة ماليني نسمة

   ـ :اعتبارمهان حجم العينة يتم حتديده على ضوء أكثر من إ .الضخمإجراء دراسة على عينة ذا احلجم 
 األصلي ـ على سبيل املثال ـ هو التالميذ مكفوفو البصر، عفإذا كان اتم: طبيعة اتمع األصلي -

، إما ا وقد تشمل مخسني أو ثالثني منهمتشملهم مجيعوالبالغ عددهم مائة تلميذ وتلميذة، فان الدراسة قد 
  . ، فان حجم العينة ميكن أن يكون بضع مئات أو ألف مفردة األصلي مليون فردعإذا كان حجم اتم

فان العينة ) واليت ستطبق على كل فرد(فكلما تعددت وتنوعت هذه املقاييس : طبيعة أدوات مجع البيانات -
ختل مبتطلبات األداء البحثي اجليد، وهنا يتدخل تقدير أال  املتاحة شريطة ستكون يف حدود اإلمكانيات

  . الباحث مع االستنارة بآراء أهل االختصاص
، مبا جيعل حتديد اخل ... تن بعض البحوث تتطلب تكلفة مالية وتكنولوجية، وسفر وانتقاال إ:فةالتكل -

راسة على عينة  مرتفعة حبيث يتعذر إجراء الدحجم العينة يف ضوء املوارد املتاحة، فكلما كانت التكلفة
  . ، يصبح ختفيض حجم العينة أمرا ضروريا حبيث يكون يف حدود املوارد املتاحةمن ألف مفردة مثال

فبعض البحوث يتعني اجنازها خالل فترة زمنية معينة، فإذا كان حجم العينة كبريا فان : الزمن أو الوقت -
د، وقد تستغرق الدراسة زمنا طويال الجنازها وحينئذ ميكن أن تكون الدراسة لن تنجز يف الوقت احملد

الظاهرة املدروسة قد تغريت بصفة كلية أو جزئية فتقل القيمة العلمية للدراسة وقد يتم إلغاء الدراسة إذا 
 مل تنجز يف فترة زمنية، على سبيل أمثال فان العديد من اجلامعات واملؤسسات البحثية تلغي البحث إذا مل

 ـ يف ضوء الفترة أخرىينجزه الباحث خالل فترة معينة، فان حجم العينة يتحدد ـ ضمن عوامل 
  . الزمنية اليت يتعني خالهلا اجناز البحث

أن طبيعة البحث، واهلدف منه يؤثر بالتأكيد يف حجم العينة، فقد يكون البحث : طبيعة الدراسة وهدفها -
 يف مسألة تربوية معينة، وهنا ميكن أن يكون حجم العينة بضع ورمذا صفة استطالعية حول أراء أولياء األ
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، فان حجم اموعة ثر طريقة جديدة يف التدريسمئات، أما عندما يكون البحث جتريبيا دف معرفة ا
الواحدة يتحدد حسب رؤية الباحث وتقييمه، فقد خيتار الباحث جمموعة من ثالثني تلميذا كمجموعة 

  .  مماثلة هلا يف العدد كمجموعة ضابطةخرىأجتريبية، وجمموعة 
يف ضوء هذه االعتبارات ميكن حتديد احلجم املناسب للعينة، وميكن يقتدي الباحث بإحجام العينات اليت 

  : استخدمت يف دراسات مشاة لدراسته، كما ميكنه حتديد حجم العينة
ار العينة ال تعين الفوضى أو عدم النظام كما قد ن العشوائية يف اختيإ :)االحتمالية (العينات العشوائية: ثانيا

 جمتمع البحث تتاح هلم فرص متساوية الن يتم اختيارهم أفراديفهم من لفظ العشوائية وإمنا تعين أن مجيع 
ن هذا املنطق ميثل األسلوب األمثل يف اختيار عينة البحث العلمي، وعلى الرغم من انه قد إ. ضمن العينة

ال إا تكون يف احلدود املقبولة، مبعىن إا ال تؤثر يف صدق إسمى أخطاء املعاينة، ينطوي على أخطاء ت
متثيل العينة للمجتمع، وبالتاي تكون النتائج ذات قيمة علمية وقابلة للتعميم على اتمع الذي سحبت 

لي الذي ستسحب  مبعىن حتديد اتمع األص،منه العينة، وتتطلب العينة العشوائية حتديد جمتمع الدراسة
منه العينة ومعرفة خصائص هذا اتمع من حيث التوزيع اجلغرايف، ومدى التجانس يف اخلصائص اليت 

 الدراسة عبارة عن عمتثل متغريات ميكن أن تؤثر يف الظاهرة أو املوضوع حمل البحث، قد يكون جمتم
، أو املطلني أو ربات البيوت، أو الباغني، أو األطفال، مورالتالميذ يف مرحلة دراسية معينة، أو أولياء األ

  . اخل...  ذوي اإلعاقة  املوهوبني، أوذ، أو التالميأو األرامل
   ـ :يففإا تتمثل ) العشوائية(ما عن أنواع العينة االحتمالية أ
  . العينة العشوائية البسيطة .١
  . العينة العشوائية املنتظمة .٢
  . العينة العشوائية الطبقية .٣
  . ئية متعددة املراحلالعينة العشوا .٤

  

  :وفيما يلي توضيح لكيفية اختيار هذه العينات
إذا افترضنا أن هناك فصال مدرسيا يتكون من أربعني تلميذا، اختيار عينة : العينة العشوائية البسيطة. ١

  ـ : آليت مثال، فان هذا االختيار يتم كاأفرادعشوائية بسيطة من هؤالء التالميذ، على أن تكون العينة مثانية 
  . ، وذلك يف قائمة مستقلة تتضمن أرقام وأمساء التالميذإعطاء رقم مسلسل لكل تلميذ -
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إىل ) ١(ون بطاقة حتمل أرقاما مسلسلة من ، فيكون جلينا أربعكل رقم على ورقة أو بطاقة مستقلةكتابة  -
)٤٠ .(  

هذه البطاقات هي األمساء اليت  املسجلة على مخلط البطاقات جيدا، واختيار مثانية بطاقات، فتكون األرقا -
 يعين إننا تتضمنها العينة، وتسمى هذه الطريقة بالعينة العشوائية البسيطة، وقد يتم السحب مع اإلعادة

 ضمن بقية أخرى، مث تعاد البطاقة مرة  ما حتمله من رقم يف ورقة مستقلة، مث ندونخنتار البطاقة األوىل
ون الرقم املوجود ا مث نعيدها ثانية ونواصل االختيار حىت البطاقات، وهكذا كلما سحبنا بطاقة ند

تستكمل العينة، وقد حيدث أن خنتار بطاقة سبق اختيارها، وهنا تعاد ثانية ضمن البطاقات اليت يتم 
ما السحب مع عدم اإلعادة، فيعين عدم إعادة البطاقة اليت أ. . السحب منها، وتتواصل عملية االختبار 

وكما هو واضح، فان العينة العشوائية البسيطة ال . ية البطاقات اليت يتم السحب منهابق إىلمت اختيارها 
تضمن متثيل  كما إا ال) عدة مئات أو ألوف أو ماليني مثال(تصلح عندما يكون حجم اتمع كبريا جدا 

إلناث، ويف هذه االختالفات يف اتمع، افترض أن الفصل املدرسي يضم ثالثني من الذكور، وعشرة من ا
احلالة فان العينة املختارة قد تكون مجيعها من الذكور، وقد تكون مجيعها من اإلناث، كما قد تكون 

جداول األرقام إىل ، ولذلك يلجأ الباحثون جلنسني ولكن ليس حسب نسبة كل جنسموزعة بني ا
ية عندما يتطلب البحث متثيل العينة الطبقإىل ، كما يلجئون بحث كبرياالعشوائية عندما يكون جمتمع ال

  . العينة للمجتمع حسب املتغريات املطلوب دراسة تأثريها يف الظاهرة حمل الدراسة
  

 يف اختيار املبحوثني، أن العشوائية تكون يف موهي تقوم على العشوائية واالنتظا: العينة العشوائية املنتظمة. ٢
فردات املتساوي بني مجيع املفردات اليت يتم اختيارها، اختيار املفردة األويل، واالنتظام يكون يف عدد امل
 منتظمة قوامها مثان مفردات من فصل مدرسي عدد ةلتوضيح ذلك، افترض إننا نريد سحب عينة عشوائي

يف هذه احلالة نعطي للتالميذ أرقاما متسلسلة يف القائمة املتضمنة أمساؤهم، مث حندد  .تالميذه أربعني تلميذا
  : إمجايل عدد تالميذ الفصل على عدد العينة املطلوب حجمها أياملدى بقسمة 

                                        ٥ = ٤٠        
                                         ٨  

 ، حبيث يكتب كل رقم يف ورقة مستقلة، ويتم اختيار إحدى األوراق ٥إىل  ١مث نضع أرقاما مسلسلة من 
، فيكون التلميذ األول يف العينة هو التلميذ رقم ٣اخترنا الورقة اليت حتمل الرقم ي، افترض إننا بشكل عشوائ
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إىل ، وهكذا ٨، فيكون التلميذ الثاين هو ٥مث يضاف الرقم ) املتضمنة أمساء مجيع التالميذ( األصلية ة بالقائم٣
 ٣٣ ، ٢٨ ، ٢٣ ، ١٨ ، ١٣ ، ٨ ، ٣: قامالعدد املطلوب اختياره يف العينة فيكون التالميذ أرإىل أن نصل 

 ويبلغ يف  عدد متساو من املفردات ، هذا العدد املتساوي هو املدى ،أخرىالحظ أن بني كل مفردة  (٣٨، 
  . )مثالنا هذا مخس مفردات

 ومن بني. فئات، كل فئة تضم املفردات املتجانسةإىل وهي تعين تقسيم اتمع : العينة العشوائية الطبقية. ٣
ولتوضيح هذه الطريقة ببساطة، افترضناه يف مثالنا السابق كان عدد . كل فئة يتم سحب املفردات املطلوبة

أن اختيار عينة طبقية من عشرة . إناث) ٣٠(ذكور، مقابل ) ٧٠(تالميذ الفصل مائة تلميذ وتلميذة، منهم 
لى مستوى اإلناث، حبيث تتضمن مفردات يعين أن تتم عملية االختيار على مستوى الذكور على حدة، مث ع

، أو باألسلوب العشوائي أن يتم باألسلوب العشوائي البسيطالعينة مفردات من اجلنسني، واالختيار هنا ميكن 
، والعينة اليت يتم اختيارها ميكن توزيعها بالتساوي بني اجلنسني، مبعىن مخس )ذلكإىل سبقت اإلشارة (املنتظم 

كن توزيعها بالتناسب بني اجلنسني، أي أن يكون عدد املفردات اليت يتم ذكور مقابل مخس إناث، كما مي
اختيارها من كل جنس تتناسب مع عدد إمجايل عدده األصلي، وبالتايل يتم سحب سبع مفردات من الذكور ، 

  .وثالث مفردات من اإلناث
ى أساس مستوى التحصيل، فئات، ميكن أن يتم علإىل ، الن تقسيم التالميذ إن هذا املثال رد التبسيط
اخل، كما أن اتمع قد يكون باآلالف أو حىت باملاليني، افترض على سبيل ... الذكاء، السن، منطقة اإلقامة 

 من الذكور، مقابل ٩٦٢٤١، منهم ١٣٩٦٨١إحدى املراحل الدراسية هو املثال، أن إمجايل عدد التالميذ يف 
، فان عدد  مفردة من اجلنسني يف هذه احلالة)٥٠٠(بة هو ان حجم العينة املطلو، و من اإلناث٤٣٤٤٠

  : سحبها من فئة الذكور يكون كاآليتاملفردات اليت يتعني 
  

  حجم العينة       ×        عدد الذكور 
                                     إمجايل التالميذ

 =٣٤٤ ، ٥ = ٥٠٠      ×        ٩٦٢٤١  
                                    ١٣٩٦٨١  

  

  ، فان املفردات اليت يتعني سحبها من اإلناث يساوي مفردة، وبالتايل ) ٣٤٥( أي 
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  .    مفردة ١٥٥ = ٣٤٥ – ٥٠٠
  ـ :وميكن احلصول على العدد كاآليت 

  حجم العينة      ×   عدد اإلناث 
                                          إمجايل التالميذ 

  . مفردة تقريبا ١٥٥ = ٥٠٠ ×      ٤٣٤٤٠= 
                                  ١٣٩٦٨١   

نسني يف وهي نفس يسب اجل % ٣١، واإلناث بنسبة  % ٦٩أي أن العينة تتوزع بني الذكور بنسبة 
طبقي للعينة يسمى  وإذا كان هذا يسمى بالتوزيع املتناسب، فان هناك نوعا آخر من التوزيع الجمتمع البحث،

. ، وهو ميكن احلصول عليه فقط عندما يكون االحنراف املعياري لكل فئة أو طبقة معروفاتوزيع األمثلال
افترض أن هناك ثالث جمموعات من التالميذ مث معرفة االحنراف املعياري لكل منها يف السن، ونريد سحب 

 كل جمموعة واحنرافها رادأفعينة من هذه اموعات على أن يكون ذلك بالتوزيع األمثل، علما بان عدد 
  ـ : املعياري اآليت

  

   ١ تلميذا واحنرافها املعياري ٣٠٠عدد مفرداا : اموعة األوىل 
  ٢ تلميذا واحنرافها املعياري ٤٧٠عدد مفرداا : اموعة الثانية 
   ٣ تلميذا واحنرافها املعياري ٢٣٠عدد مفرداا : اموعة الثالثة 
مفردة، فان العدد األمثل الذي يتعني ) ٢٠٠(كل الفئات هن  املطلوب سحبها من م العينةفإذا كان حج
  : ميكن احلصول عليه مبوجب املعادلةسحبه من كل فئة 

  حجم العينة      × احنرافها ملعياري × عدد مفردات الفئة 
  االحنراف املعياري لكل منها × إمجايل عدد مفردات كل فئة 
  : تعني سحبها من اموعة األوىلأي أن عدد املفردات اليت ي

                      ٣١ = ٢٠٠   ×                ١ ×٣٠٠   
   ) ٣ × ٢٣٠( ــ  ) ٢ × ٤٧٠( ــ  ) ١ × ٣٠٠( 
  

___________٩٧ = ٢٠٠× __________    ١ × ٤٧٠   



<êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]<l^éÎø}_ 
 

 ٩٨

)٣ × ٢٣٠ ) + ( ٢ × ٤٧٠ ) + ( ١ × ٣٠٠ (   
  : ن اموعة الثالثةبينما يكون املفردات اليت يتعني سحبها م

   ٧٢= ــــــــ  = ٢٠٠× __________  ٣×٢٣٠_________
 )١٩٣٠ )           ٣ × ٢٣٠ ) + ( ٢ × ٤٧٠ ) + ( ١ × ٣٠٠   

وهكذا يكون لدينا عينة عشوائية قوامها مائتا مفردة تتوزع بني اموعات الثالثة توزيعا امثل، لكن ما 
 املعرفة املسبقة بقيمة االحنراف املعياري لكل جمموعة أو فئة أو طبقة، يقلل استخدام هذا التوزيع هو ضرورة

وهذه املعرفة نادرا ما تتحقق خاصة عندما يكون عدد الفئات أو اموعات كبريا، وعلى الرغم من إمكانية 
ة، أال أن كثريا معرفة االحنراف املعياري للفئات أو اموعات بشان املتغريات اليت يتم على أساسها اختيار العين

  . من الباحثني يستخدمون التوزيع املناسب، وليس التوزيع األمثل
  

نة عندما هذه العيإىل وتسمى أحيانا بالعينة املساحية، ويلجا الباحثون : العينة العشوائية متعددة املراحل. ٤
وائم شاملة علمية، أو ، وتنتشر املفردات على مساحة جغرافية واسعة، وليس هناك قيكون حجم اتمع كبريا

العتبارات غري علمية، من أمثلة أن حيدد الباحث عينة البحث متعمدا بناء على اعتبارات علمية وجود أدلة أو 
ما من أ. براهني مقبولة أو منطقية تؤكد أن هذه العينة متثل اتمع، يف هذه احلالة تكون نتائج الدراسة مقبولة

، فان ذلك يتمثل يف ينة بناء على اعتبارات غري علميةدراسة على فئة معأمثلة أن يتعمد الباحث إجراء ال
يف هذه احلالة . باحث أو يف املكان الذي يعمل فيه، أو أم موجودون بالقرب من الفراداألإىل سهولة الوصول 

  . تكون نتائج الدراسة مقبولة علمياال 
ينة للمجتمع على ضوء البيانات اليت توضح يقصد بعينة احلصص التقيد فقط بتمثيل الع: عينة احلصص.٣

افترض انك تقوم بدراسة على جمتمع معني يبلغ عدد سكانه مليون نسمة، يتوزعون بني . خصائص هذا اتمع
املواطنني بواقع ستمائة ألف، والوافدين بواقع أربعمائة ألف، كما يتوزع هؤالء السكان حسب اجلنس بواقع 

 مخسمائة ألف أيضا لإلناث، ويتساوى عدد اجلنسني تقريبا بني املواطنني، مخسمائة ألف للذكور، مقابل
  ـ :وكذلك بني الوافدين، فإذا كان حجم العينة قد حتدد بألف مفردة، فان العينة احلصصية تتوزع كاآليت

  . ستمائة مفردة من املواطنني بواقع ثالمثائة من الذكور، وثالمثائة من اإلناث -
  . لوافدين بواقع مائتني من الذكور، ومائتني من اإلناثأربعمائة مفردة من ا -
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،  العينة بنسبة وجودها يف اتمعويتم اختيار املفردات دون التقيد بأي ضوابط سوى متثيل كل فئة من
الشك أن هذه الطريقة تتميز بالسهولة، كما ميكن أن تكون دقيقة . حسبما تبينها اإلحصاءات الرمسية احلديثة

يل العينة للمجتمع على أساس اكرب عدد ممكن من املتغريات اليت حيتمل أن تؤثر يف الظاهرة أو إذا كان متث
  . املوضوع حمل البحث

   

تتعدد أدوات مجع البيانات وان كان أكثرها شيوعا هي : اختيار وتطبيق أداة جمع البيانات: املبحث الثالث
 حنو موربصدد إجراء دراسة عن اجتاهات أولياء األافترض انك . االختبارات واملقاييس اجلاهزة، للمفردات

يف هذه احلالة ميكن اختيار . اآلثار املترتبة على تعليم األبناء يف املدارس األهلية أو اخلاصة يف العراق أو البصرة
حمافظة واحدة بشكل عشوائي ومن بني املناطق اليت تشملها تلك احملافظة يتم اختيار منطقة بشكل عشوائي 

ني الشوارع اليت تضمها القطعة يتم اختيار شارع بشكل عشوائي أيضا، مث جتري الدراسة مع أولياء ومن ب
 الذين تقع منازهلم يف هذا الشارع بواقع ويل أمر واحد من كل وحدة سكنية كانت مرتال مستقال أو موراأل
يث تتعدد مراحل االختيار حب) وليس حمافظة واحدة(وقد تتم هذه العملية على مستوى مجيع احملافظات . شقة

ومن الواضح أن ذلك يتطلب معرفة الباحث جيدا باملناطق . شارع واحد من كل حمافظةإىل لتصل يف النهاية 
، فإذا ي على كل مستوى من هذه املستوياتوالقطع والشوارع املوجود بكل منطقة، وان يتم االختيار العشوائ

ننا نريد اختيار منطقة واحدة، يف هذه احللة يدون اسم كل منطقة افترضنا أن احملافظة تتضمن عشر مناطق، وإ
، وختلط األوراق جيدا، وتسحب واحدة منها فتكون املنطقة املدونة يف تلك الورقة هي املنطقة قة مستقلةيف ور

اليت ستجرى فيها الدراسة، املنطق نفسه عند اختيار القطع والشوارع املوجودة يف املنطقة، ويتوزع عدد 
  . لمنازل املوجودة املفردات املسحوبة من كل حمافظة توزيعا متناسبا مع العدد الكلي لا

  : العينات الغير العشوائية: ثالثا
التجمعات أو إىل وهي تعين أن خيتار الباحث األشخاص الذين يصادفهم، كان يذهب : العينة العارضة .١

 االعتماد بالنتائج اليت يتم التوصل إليها من ، وال ميكنوجيري املقابلة مع أي شخص يقابلهاملؤسسات، 
 . اسة أجريت ذا األسلوبدر

أي أن يتعمد الباحث إجراء الدراسة على فئة معينة، وقد يكون هذا التعمد : العينة العمدية أو املقصودة .٢
على البيانات العتبارات االستبانة، املقابلة العلمية، املالحظة العلمية، صحيفة حتليل احملتوى وبعد احلصول 
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، وفيما يلي توضيح ميكن احلصول عليهابأداة أو أكثر من هذه األدوات تأيت خطوة معاجلة البيانات اليت 
  ـ : هلذه الفكرة بنوع من التفصيل 

 متثل االختبارات واملقاييس أداة حبث رئيسية جلمع ؟ما هي االختبارات واملقاييس: االختبارات واملقاييس: أوال
، و هيئات ومؤسسات أكادميية وعلميةالبحوث التربوية، وهي أداة جاهزة قام بإعدادها باحثون أالبيانات يف 

وال يقتصر استخدام االختبارات واملقاييس على البحوث األكادميية، وإمنا تستخدمها املؤسسات التربوية 
ا يساعد على اختاذ واملهنية املختلفة، وكذلك االختصاصيون وغريهم للحصول على البيانات ومعاجلتها مب

قرارات صحيحة بشان العديد من اجلوانب مثل نوع التعليم أو املهنة، تشخيص املشكالت النفسية 
ابتكار االختبارات واملقاييس النفسية الستخدامها يف قياس إىل واالجتماعية والتربوية، وقد نشأت احلجة 

لى اختاذ قرارات حول أنفسهم والتخطيط  عفرادمسات الشخصية، والقدرات العقلية من اجل مساعدة األ
ملستقبلهم، وكذلك من اجل مساعدة املؤسسات التربوية واملهنية ومؤسسات اإلرشاد والعالج النفسي على 

،  يتم تعليمهم أو توجيههم وعالجهم الذينفراداختاذ القرارات الصحيحة بشان املشكالت اليت يعانيها األ
ة جماال هاما الستخدام االختبارات واملقاييس، وكثريا ما يكون هلذه البحوث ومتثل البحوث التربوية األكادميي

  . أمهية تطبيقية من خالل تطوير العملية التربوية والتعامل الكفء مع ما يواجهها من مشكالت
 أكثر أال إما ليسا مترادفني متاما، أن املقياس) املقياس(و ) االختبار(لرغم من التدخل يف املعىن بني وعلى ا

يستخدم عندما ال يكون االختبار مناسبا لالستخدام، على ) املقياس(عمومية من االختبار، كما أن مصطلح 
يف البحوث اليت تتناول اإلحساس ) السيكوفيزيائية(سبيل املثال يستخدم الباحثون النفسيون كثريا من الطرق 

ن نقيس التعلم أو زمن الرجع  النفسي، كأزيائي املقابل للكمواإلدراك احلسي، حيث يتم قياس الكم الفي
نية كوحدة زمنية فهي كم فيزيائي، ينطبق ذلك أيضا اما الثأبالثانية، أو جبزء من الثانية ،فالتعلم كمي نفسي، 

عندما نقيس قوة حاسة اإلبصار بدرجة وضوح الضوء، أو عندما نقيس قوة السمع بدرجة ارتفاع النغمة ، 
، نسان واحلد األعلى لقوة السمع عند اإلاألدىنمثال إذا كانت الدراسة تم باحلد ففي هذه احلالة األخرية 

مبعىن تكرارات الصوت، فالقياس الفيزيائي هنا ) Frequency(مقدار التردد ) تقيس(فهذا يعين إا 
 ومن املعتاد أن نستخدم. ، وهنا يستخدم املقياس مبعىن اختبارييستخدم لإلجابة على سؤال سيكولوج

إذا كنا نستخدمه أساسا لتقدير خصائص حمددة يف الفرد أكثر من تقدير ) اختبار(النفسي على انه ) القياس(
واالختبار يف األغلب عبارة عن أسئلة أو مهام تقدم لشخص املراد اختباره، وحيصل مبوجب . صفة عامة
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ك فليست املقاييس على ذلاالختبار على درجات ال يتم التعبري عنها بوحدات فيزيائية من أي نوع، و
، ال حيصل فهناك بعض اختبارات الشخصية مثال، أن االختبارات ليست مقاييس دائما، كما اختبارات دائما

 فيها على درجات، وقد يستخدم األخصائي النفسي احد هذه االختبارات حىت يتمكن من إعداد صاملفحو
كثر عمومية من االختبار، واالختبار هو أداة أ) املقياس(أن إىل وصف لعضي للفرد، ومن كل ذلك ختلص 

إما . املتصل يف حتديد األشياء حسب قواعد معينة قياس، واملياس يتضمن استخدام الوصف الكمي املنفصل او
فهو موقف مقنن صمم خصيصا للحصول على مظهر من مظاهر سلوك الفرد، وقد يتم التعبري عن ) االختبار(

مت استخدام الوصف الكمي، املتصل  أو املنفصل للتعبري عن هذا املظهر،  يكون النتائج كميا أو صفيا، فإذا 
فالتدخل بني هذين املصطلحني ليس كامال، كما أن ) مقياس(أو ) اختبار(من املمكن استخدام مصطلح 

 تستخدم أحيانا ساالنفصال بينهما ليس كامال أيضا، فإذا كانت االختبارات هي أدوات قياس، فان املقايي
 اختبارات الذكاء الفردية ،من أمثلة االختبارات اليت تستخدم كثريا يف البحوث النفسية والتربوية. كاختبارات

، كما ب االسقاطيةواجلماعية، واختبارات القدرات، واختبارات التحصيل، واختبارات األداء واألسالي
متعدد األوجه، واختبار منيسوتا تستخدم يف قياس الشخصية جمموعة من االختبارات مثل اختبار منيسوتا 

اخل، ومن أمثلة املقاييس هناك مقاييس االستعدادات، ومقاييس امليول، حتت مقاييس .. لإلرشاد النفسي 
 االستعدادات الفارقة، بطارية تاالستعدادات، بطارية اختبارات القدرات العقلية األولية، بطارية اختبارا

اخل، ومن أمثلة اختبارات امليول اختبار .. جان لتصنيف االستعدادات االستعدادات العامة اختبارات فالنا 
ويف إطار ااالت ... ، واختبار كيودر للميول املهنية، واختبار يل ثورب بوصف وتصنيف املهن جستر ون

  . النفسية والتربوية توجد اآلالف من املقاييس واالختبارات
  

 االختبارات واملقاييس املقننة أدوات قام على إعدادها خرباء يف جمال متثل: مزايا االختبارات واملقاييس: ثانياً
التخصص، وهذه األدوات متاحة بكثرة وتكشف عن بيانات ختدم إغراضا متنوعة، ومتتاز بأا حسنة األعداد 

ه تكون والبناء، كما متتاز معظم االختبارات واملقاييس املقننة بأا موضوعية مبعىن أن تقدير الفرد أو درجت
واحدة بغض النظر عمن يقوم بتصحيح االستجابات، ومتتاز كذلك بتوافر بيانات عن الثبات والصدق، 

  : شروط وتعليمات التطبيق، من هذه التعليمات مثال إىل باإلضافة 
  . املفحوصني حسب متطلبات اإلجابةإىل التعليمات اليت ينبغي أن توجه  -
 . الختبار أو املقياساملدة الزمنية اليت يستغرقها تطبيق ا -
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 . مقدار التواصل املسموح به بني الباحث واملفحوصني أثناء التطبيق -
 ). فردية أو مجاعية(طريقة تطبيق االختبار أو املقياس  -
ات االستجابات املقبولة، عدد النقاط اليت تعطى ممثل حمك(تعليمات تصحيح االستجابات وتفسريها  -

داة،  وحساب درجات األبعاد الفرعية لألب الدرجة الكليةلالستجابات املختلفة، إجراءات حسا
 ). إرشادات لتفسري استجابات املفحوصني

 

ميكن للباحث التربوي أن حيصل بسهولة على بيانات بشان : احلصول على االختبارات واملقاييس: ثالثاً
وهناك ) ية للقياس العقليالكتب السنو(االختبارات واملقاييس من مصادر متعددة، فهناك تقرير شامل بعنوان 

 ETS testوهناك) TIP(ويعرف اختصارا ) Tests in Print(أيضا مرجع ببلوجرايف شامل بعنوان 

collection هي اختصاراحلروف الثالثة األوىل  )Educational Testing Service ( أن هذه املصادر
 يف اال التربوي، بل إا تتضمن معلومات  املقننة واملتعددةس واملقاييتتتضمن معلومات شاملة عن االختبارا

 واملقاييس وأسعارها، وكيفية االتصال باجلهات توافية عن دور النشر أو اجلهات اليت تتيح هذه االختبارا
ذلك، فان الباحث التربوي ميكنه االستدالل على إىل املعنية للحصول على االختبار املطلوب باإلضافة 

قننة من خالل الدوريات العلمية سواء كانت عربية أو أجنبية، حيث تتضمن هذه االختبارات واملقاييس امل
  . الدوريات حبوثا ودراسات عديدة استخدمت بعض االختبارات واملقاييس

، وكذلك س النفسية والتربوية واالجتماعيةوتقوم بعض دور النشر بنشر العديد من االختبارات واملقايي
وعلى الرغم من .  ببلوجرافية عن إعداد كبرية من تلك االختبارات واملقاييسبنشر أدلة شاملة تتضمن بيانات

، أو املؤسسات العلمية املعنية ال  أن كثريا من دور النشرالإاملكانية شراء االختبارات واملقاييس املعتمدة 
 باملصمم تتيحها أال بشروط معينة، كان تطلب إذنا مكتوبا من مصمم االختبار أو املقياس، أو أن تتصل

مشافهة للحصول على إذن منه بذلك، وهناك بعض املؤسسات ودور النشر اليت تطلب أن يستويف طالب 
جمال االستخدام واهلدف منه، وما إذا كان لالستخدام الشخصي أو : االختبار أو املقياس بيانات معينة مثل

ذلك الذين سيطبق عليهم ، هذا ، وكسيطلعون على االختبار أو املقياسحلساب هيئة أو مؤسسة، والذين 
البيانات الشخصية ملن يطلب االختبار واملقياس مبا يف ذلك ختصصه العملي، والدرجة األكادميية إىل باإلضافة 

 حسب تنظيم إتاحة االختبار أو إىل أخرىهذه اإلجراءات وما شاها ختتلف من جهة .. احلاصل عليها 
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ن يرى يف ذلك قيودا أو مصاعب، وإمنا هي جمرد إجراءات حلماية حق املقياس ملن يطلبه وال ينبغي للباحث أ
  .امللكية الفكرية

وقتا وجهدا كبريا من الباحث، حيث  وكثريا ما يتطلب احلصول على االختبار أو املقياس املناسب للدراسة
سة وموضعها يتعني عليه أوال أن حيدد نوع االختبار أو املقياس الذي يناسب دراسته على ضوء غرض الدرا

كثريا ما يطالع الباحث . سوجمتمع الدراسة، والعينة ومواصفات الصدق والثبات اليت ينبغي توافرها يف املقيا
 مبعىن انه ،أكثر من بديلإىل  واالختبارات املعتمدة، ويتناقش مع املتخصصني، وقد يصل سبيانات عن املقايي

) األصلح (ويصيح عليه أن خيتار األصلح منها، ومعايريجيد أكثر من مقياس أو اختبار يتالءم مع دراسته، 
  : تشمل
  . مالئمة االختبار أو املقياس ملوضوع البحث وهدفه -
 . ارتفاع ثبات وصدق االختبار أو املقياس -
 . سهولة احلصول على االختبار أو املقياس، وكذلك سهولة تطبيقه -

لك من املعايري اليت ترجح بديال على آخر، كثريا  التكلفة املادية، وعامل الوقت، وغري ذوقد تتدخل معايري
ما جيد الباحث أن املقياس أو االختبار األنسب لدراسته، قد وضع بلغة أجنبية، وبالتايل يكون عليه أن يترمجه 

العربية ويقننه من حيث الصدق والثبات، وهذه عملية ليست سهلة، وقد جيد الباحث مقياسا مالئما باللغة إىل 
  . ويف هذه احلالة أيضا البد أن يقوم بتقنينه من حيث الصدق والثباتالعربية، 

  

إجراء الثبات والصدق على االختبار أو املقياس، وعلى ) بالتقنني(يقصد : تقنني االختبارات واملقاييس: رابعاً
يف دراسات الرغم من أن االختبارات واملقاييس املعتمدة قد خضعت للتقنني، بل إا كثريا ما تكون قد طبقت 

سابقة وسجلت درجة عالية من الثبات والصدق، أال انه من األفضل إعادة تقنينها عند استخدامها يف البحث، 
  : ويكون ذلك من خالل إجراء الثبات وإجراء الصدق

نفس الشيء بالنسبة للقياس، إىل ، ولفظ الثبات أساسا يشري  املوثوقيةReliabilityيقصد بالثبات  :الثبات. أ
 أنفسهم، افترض انك طبقت فرادىن احلصول على نفس النتائج عند تطبيق األداة أكثر من مرة على األمبع

، وبعد مضي أسبوع طبقت االختبار نفسه على اموعة نفسها، فإذا فراداختبارا للذكاء على جمموعة من األ
 الثاين، فان قذكاء يف التطبيكان متوسط الذكاء يف التطبيق األول ال خيتلف اختالفا جوهريا عن متوسط ال
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ن جوهر الثبات هو دقة األداة يف القياس أو إ. االختبار يكون ثابتا، وبالتايل ميكن االعتماد عليه يف القياس
  .ناقضها فيما تسفر عنه من نتائجاملالحظة، واتساقها وعدم ت
 املرتفع على ثبات مرتفع، ، ويدل معامل االرتباطثبات رقميا يف صيغة معامل ارتباطويتم التعبري عن ال

انه ال يوجد  وهذا يعين أن الثبات التام يتحقق عندما تكون قيمة معامل االرتباط مساوية للواحد الصحيح، غري
غموض بنود : اختبار ثابت ثباتا تاما، فالتقديرات دائما تتأثر بأخطاء القياس الناجتة عن أسباب متنوعة مثل

التعليمات استيفاء االختبارات على النحو الصحيح، حالة املفحوص كان  ، عدم إتباع املفحوصنياالختبار
، والثبات )وليس تاما(اخل، لكن هناك اختبارات ومقاييس حتقق ثباتا مرتفعا .. يكون متعبا أو منخفض الدافعية 

، وهناك أدىن درجةإىل  من أخطاء القياس، أي أن هذه األخطاء تكون قد أنقصت األدىناملرتفع يدل على احلد 
  .الكثري من االختبارات اليت تستخدم يف التربية تسجل درجة عالية من الثبات

  : هذا ويتم حساب الثبات بطرق عديدة 
، مث إعادة تطبيقه عليهم بعد مضي فرادمبعىن تطبيق املقياس أو االختبار على جمموعة من األ: إعادة التطبيق*

 ويتم حساب معامل االرتباط بني نتائج التطبيق األول – أسابيع  ولتكن أسبوعني أو ثالثة–فترة زمنية معينة 
  . ونتائج التطبيق الثاين

ن إ. فبعض االختبارات هلا صيغتان متماثلتان يف كل الوجوه ما عدا البنود اجلوهرية: الصيغ املتكافئة*
ة ومستوى واحدا من الصيغتني تقيسان ظاهرة واحدة، وما العدد نفسه من البنود، كما أن هلما بنية واحد

، )وليس جوهرها(الصعوبة، وتعليمات واحدة للتطبيق والتصحيح والتفسري، والفرق بينهما يف صياغة البنود، 
 : ت بطريقة الصيغ املتكافئة كاآليتويتم حساب الثبا

  . فرادتطبيق إحدى صيغيت االختبار على جمموعة مناسبة من األ -
 .  اجللسة نفسها أو بعدها بقليل على اموعة يفخرىتطبيق الصيغة األ -
 . حساب معامل االرتباط بني نتائج تطبيق الصيغة األوىل ونتائج تطبيق الصيغة الثانية -

، فان االختبار أو املقياس يكون ثابتا، وعلى الرغم من أن هذه مثال) ٨٠(عامل االرتباط عاليا فإذا كان م
 من االختبارات ال تتوافر هلا صيغتان ه بصعوبات، فالكثريالطريقة هي أكثر الطرق قبوال ودقة، أال إا تواج

  . متكافئتان، جبانب صعوبة إعداد صيغة تكافؤ الصيغة األصلية
  :  فيما يليةوتستخدم هذه الطريقة عادة لقياس االتساق الداخلي، وتتمثل هذه الطريق: التجزئة النصفية*
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، والثاين يشمل األسئلة ةو البنود ذات األرقام الفرديقسمني، احدمها يشمل األسئلة أإىل  تقسيم االختبار -
  .  الزوجيةاألرقامأو البنود ذات 

 اموعة فيكون لكل فرد تقدير أن احدمها على األسئلة أفراد تطبيق جزئي االختبار أو املقياس على -
  . الفردية، والثاين على األسئلة الزوجية

  .  حساب معمل االرتباط بني جمموعيت الدرجات-
  

ن هذه الطريقة تكون مناسبة إذا كان االختبار أو املقياس طويال، وعند استخدامها يتعني استخدام معادلة إ
  :  االختبار، وتتلخص هذه املعدلة يف– وليس كل –تصحيح الن الثبات يكون على أساس نصف 

                        

  ر × ٢=                           ثبات االختيار 
  ر  + ١                                               

  : ، فان قيمة الثبات تكون  ، ٨٠= فإذا افترضنا أن معمل االرتباط 
                                     ٠ ،٨٩ =  ٨٠ × ٢  
                                     ٨٠ + ١،   

حساب الثبات عن طريق تقدير االتساق الداخلي وذلك ومبوجب هذه الطريقة يتم : التكافؤ املنطقي* 
درجة الكلية بتحديد قيم معامالت ارتباط استجابات البنود بعضها ببعض وكذلك استجابات كل بند بال

. وهنا يتم تطبيق االختبار وكذلك استجابات كل بند بالدرجة الكلية لالختبار أو املقياس. لالختبار أو املقياس
 –ابقة ويتم استخراج متوسط الدراجات، واالحنراف املعياري مع استخدام معادلة كودر بنفس الطريقة الس

  : ريتشارد سون وهي 
                          

 =  )X- K(  X  -2) SD( K 
       ( SD2 ) (K-1)   

  . عدد بنود االختبارK =       :حيث أن 
 =  SDاالحنراف املعياري للدرجات .  
= X جات متوسط الدر .  
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اب متوسط درجام ، ومت حسفرادومت تطبيقه على جمموعة من األ)  بندا٥٠(افترض أن االختبار يتضمن 
  : درجات، هنا يكون حساب ثبات االختبار كاآليت) ٤(درجة، باحنراف معياري قدره ) ٤٠(فتبني انه 

                               

٤٠ – ٥٠ ( ٤٠ – ٢ ) ٤( ×   ٥٠ (  
 )        ١ – ٥٠ ( ٢ ) ٤ (   

 =١٠ × ٤٠ – ١٦ × ٥٠   
          ٤٩ × ١٦   

 =٠ ،٥١=  ٤٠٠ =  ٤٠٠ – ٨٠٠  
        ٧٨٤            ٧٨٤   

 يف حساب ثبات االختبارات واملقاييس، ولكل منها جوانب قوة وجوانب ةهذه أهم الطرق املستخدم
  . ضعف، وميكن االستفادة عن ذلك من املصادر املتخصصة

الصدق هو أن يقيس االختبار أو املقياس ما اعد لقياسه، مبعىن انه إذا كان قد مت إعداده لقياس : الصدق. ب
، هو أن يكون االختبار أو املقياس يقيس هذه الظاهرة أو هذا اال) الصدق(ظاهرة معينة أو جمال معني، فان 

 القول بأنه اإلمكان، وليس يف وليس هناك اختبار أو مقياس صادق متاما. ، انه نسيبوالصدق ليس مطلقا
وهناك جمموعة . صادق أو غري صادق، وإمنا املمكن والصحيح هو القول بأنه يقيس ما نريد أن نقيسه به أم ال

من األساليب ملعرفة صدق االختبارات واملقاييس، بعضها ميكن من معرفة الصدق معرفة كمية، وبعضها اآلخر 
  : هذه األساليب فيما يلييصف الصدق وصفا كيفيا، وتتمثل أهم 

، وخالصته ما إذا كانت أسئلة أو بنود األداة يويطلق عليه أحيانا اسم الصدق املنطق: صدق املضمون. ١
، ويتم صدق املضمون من خالل فحص وع الذي تقيسه بدقة وحتديد أم التعرب عن املوض) املقياس أو االختبار(

) الصدق( كان الباحث بصدد إجراء وضوع املراد قياسه، فإذامنظم حملتوى األداة لتقدير مدى متثيلها للم
الختبار يقيس فهم القراءة مثال، فان عليه فحص بنود هذا االختبار ملعرفة مدى متثيلها للجوانب اليت تعترب 

الرأي الصحيح يف هذا الشأن؟ أن ذلك إىل كيف يصل الباحث : هامة وأساسية ملا يتعلق بفهم القراءة، ولكن
ن من خالل االستعانة باملصادر واملراجع املتخصصة، وبرامج القراءة اليت يتم تدريسها للطالب يف قد يكو

مادة القراءة واالختصاصيني فيها، وكذلك عرض إىل والرجوع . املرحلة الدراسية اليت يطبق عليهم االختبار
م بشان ما إذا كان االختبار يقيس االختبار على جمموعة من اخلرباء املتخصصني يف التربية ملعرفة مدى اتفاقه
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املوضوع الذي صمم لقياسه، ومن الضروري يف صدق املضمون أن تتفق بنود االختبار أو أسئلته مع املوضوع 
  . املراد قياسه، وان تتوزع بنود االختبار بصورة مناسبة على اجلوانب الفرعية للموضوع

لعاملي وهو أسلوب إحصائي ميكن من خالله معرفة ايعتمد هذا األسلوب على التحليل : لعاملياالصدق . ٢
يلخص االرتباطات القائمة بني الظواهر، ) Factor(ن العامل إ. املكونات الرئيسية للموضوع الذي يتم قياسه

، وعند استخدام أسلوب خرىوهو الصورة اإلحصائية الرياضية للقدرات ولغريها من النواحي التطبيقية األ
، وتعاجل فرادة صدق اختبار معني، فان هذا االختبار يتم تطبيقه على جمموعة من األالصدق ألعاملي ملعرف

ة معامل الستخراج العوامل اليت تصنف بنود االختبار يف فئات معينة، وكذلك قيم) باحلاسوب(البيانات 
امل الصدق، ، وهذه القيمة متثل مع)Saturation( التشبع ،، وطلق على هذه القيمةارتباط االختبار بالعامل

   ). ٠ ،٧٢( فإذا بتني مثال أن تشبع اختبار للفهم اللفظي على عامل للفهم اللفظي هو 
املستمد منها االختبار، أو الفروض اليت مت تصميم االختبار ) النظرية(ويقصد به فحص : صدق التكوين. ٣

ق، أن هذا االختبار قد مت مبوجب التحقق منها، ولتوضيح هذه الفكرة، افترض أن هناك اختبارا يقيس القل
تصميمه على أساس نظرية تتضمن أن الطالب ذوي القلق املرتفع يستغرقون وقتا أطول يف حل مشكلة معينة 

، فانه يطبقه على عينة من الطالب، د الباحث معرفة صدق اختبار القلقفإذا أرا. مقارنة بذوي القلق املنخفض
 ذات قلق مرتفع، والثانية ذات قلق منخفض، شريطة التقارب بني ومن بني هذه العينة ينتقي جمموعتني األوىل

 كل جمموعة املشكلة املعنية أفراداموعتني يف كافة املتغريات احملتمل أن تؤثر يف القدرة العقلية، مث يعرض على 
 الذي استغرقته كل جمموعة، مع مقارنة معنوية الفروق بني تللعمل على حلها، وحبساب متوسط الوق

قد ) ذات القلق املرتفع(فإذا كانت اموعة األوىل . ملتوسطني، ميكن معرفة حجم وطبيعة هذه الفروقا
فان االختبار يكون ) فضذات القلق املنخ(استغرقت وقتا أطول يف حل املشكلة مقارنة باموعة الثانية 

  .بعض الشيءومن الواضح أن إجراء الصدق التكويين يتطلب عمليات طويلة ومعقدة . صادقا
باختبار آخر ثبت صدقه ) املطلوبة معرفة صدقه(ويعين ارتباط التقديرات على االختبار : الصدق التالزمي. ٤

عند تطبيقه على نفس اموعة يف نفس الوقت، أي أن كال االختبارين يقيس خصائص قائمة بالفعل يف نفس 
القدرة امليكانيكية لدى الطالب، ولنطلق على الوقت، لنفترض أن الباحث قام بتصميم اختبار بسيط لقياس 

وقد كان هناك اختبار آخر لقياس القدرة امليكانيكية، ثبت صدقه بدرجة عالية، لكنه ) س(هذا االختبار الرمز 
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طويل ومعقد بدرجة تعوق إمكانية تطبيقه على عينات كبرية من الطالب، ولنطلق على هذا االختبار الرمز 
  : يتم كاآليت) س(على االختبار ، أن إجراء الصدق )ص(

  . على جمموعة من الطالب، ورصد درجام على هذا االختبار) س( تطبيق االختبار -
  . على نفس اموعة بعد االنتهاء من تطبيق االختبار األول) ص( تطبيق االختبار -
  .  حساب معامل االرتباط بني درجات الطالب يف االختبارين -

 ) ٠ ،٨٠(، فإذا كانت هذه القيمة مرتفعة، ولتكن مثال )س(تباط هي صدق االختبار أن قيمة معامل االر
كان هذا دليال على أن االختبار الذي صممه الباحث اختبارا صادقا، وبالتايل ميكن استخدامه ألنه بسيط، وال 

  . يستغرق وقتا طويال، ويف الوقت نفسه ميتاز بدرجة عالية من الصدق
التنبؤ مبستوى أداء املفحوص لعمل معني يف إىل ويعين هذا الصدق قدرة االختبار : الصدق التنبؤي. ٥

فإذا افترضنا أن هناك اختبارا خيتص بقياس االستعداد يف مادة دراسية معينة، ونريد معرفة صدق هذا . لاملستقب
  : االختبار فان اإلجراءات تتم كاآليت

  . عرفة درجام يف االختبار  تطبيق االختبار على جمموعة من التالميذ ، وم-
، أو آخر العام يف املادة الدراسية تحان الشهري أو امتحان نصف العامعندما يؤدي هؤالء التالميذ االم-

  . يتم رصد درجام يف هذه املادة
 حساب معامل االرتباط بني درجات التالميذ على االختبار املطلوب معرفة صدقه وبني درجام يف املادة -
 ، وتدل على)الصدق(، فان هذه القيمة هي مثال ) ٠ ،٨٥( معامل االرتباط هي فإذا كانت قيمة . اسيةالدر

وللصدق التنبؤي أمهية واضحة يف اال التربوي، فمن خالل تصميم . أن االختبار له صدق تنبؤي مرتفع
وى أدائهم يف هذه املواد  مبست، ميكن التنبؤلدى التالميذ يف املواد املختلفةاختبارات القياس االستعدادات 

هذا ويطلق على السلوك الذي يتم التنبؤ . الدراسية اليت تناسب استعدادامااالت إىل ، وتوجيههم مستقبال
  . ، وهو يف مثالنا السابق درجات التالميذ يف املادة الدراسية)كاحمل(به اصطالح 

  

نؤكد على أن هناك جمموعة من اإلجراءات اليت ينبغي جيدر أوال أن : تطبيق االختبارات واملقاييس: خامساً
 إلغراض البحث العلمي وهذه اإلجراءات فراد األدوات عموما على أي جمموعات من األقاختاذها قبل بتطبي

  : من ألزم ما يكون عند استخدام االختبارات واملقاييس ، وتتمثل يف
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ء دراسة على تالميذ املدارس قد يتطلب احلصول احلصول على كافة املوافقات من اجلهات املعنية، فإجرا*
 التعليمية، وكذلك املدارس اليت ستجرى الدراسة فيها، وقد دارةعلى موافقة وزارة التربية، أو املنطقة أو اإل

رة احلصول على مثل هذه فإذا تبني للباحث ضرو .. موريتطلب األمر احلصول على موافقة أولياء األ
  . باع الطرق املعمول ا يف الشأن، فان عليه إتاملوافقات

فان عليه تدريب هؤالء الباحثني ) كمساعدين للباحث(إذا كان العمل امليداين سيشارك فيه باحثون * 
جيدا، سواء من حيث تعريفهم مبوضوع البحث وهدافه، أو بكيفية إجراء املقابالت وتوضيح األسئلة أو 

  . اخل .. ات البنود، أو من حيث االستيفاء الكامل للبيان
الوعي بكافة االحتماالت اليت ميكن أن تعترض عملية مجع البيانات، وحتديد أساليب التغلب عليها، * 

شاركة ولكنه ال يكمل ميكن أن يرفض املشاركة يف البحث، والبعض اآلخر يقبل امل) املبحوثني (فرادفبعض األ
وهناك .  اإلقناع، وقد يتبع أسلوب إجياد البديلن الباحث يف مثل هذه املواقف قد يتبع أسلوبإ.. التجربة 

بعض الباحثني يقوم بإعداد دليل شامل يسمى دليل العمل امليداين، وهذا الدليل يكون مبثابة مرشد للباحث 
  . يعنيه على حتديد املواقف اليت ميكن أن تعترض عملية مجع البيانات وكيفية التصرف يف تلك املواقف

، وكيفية االستجابة لتعليمات الغرض من البحث وموضوعهوتشمل هذه ا: توضيح تعليمات البحث* 
على البنود أو األسئلة، والتأكيد على سرية البيانات، وغري ذلك من األفكار اليت حتث املبحوثني على 

  . التجاوب مع البحث
ظروف تسمح هلم ، حبيث ميكن ضمان وجود املبحوثني يف ت املناسب إلجراء العمل امليداينحتديد التوقي* 

يف املشاركة يف البحث دون تعطيل سري نشاطهم الطبيعي، ففي حبث على تالميذ املدارس أو اجلامعات، قد 
يرى الباحث انه من غري املناسب إجراء الدراسة خالل أيام االمتحانات، أو األيام السابقة عليها مباشرة، أو 

ناء اليوم الدراسي أفضل من غريه، ويف حبث على أولياء أثناء العطالت وقد جيد الباحث أن توقيتا معينا أث
ن إ... ، قد يرى الباحث أن مجيعهم أو بعضهم ال يفضل إجراء املقابلة معه يف أيام أو أوقات معينة موراأل

  . حتديد التوقيت املناسب يتوقف على خربة الباحث مبجتمع البحث، وتواصله مع املؤثرين فيه
فهناك بعض البحوث التربوية اليت يتعني مقابلة املفحوصني : إلجراء العمل امليداينحتديد املكان املناسب * 

يف أماكن معينة، كقاعات الدرس، أو املعامل واملختربات، أو القاعات املعدة إعدادا خاصا وفق متطلبات 
رتل وليس يف مكان  قد تتطلب إجراء املقابلة يف املمورالتجربة، كما أن بعض البحوث اليت جترى مع أولياء األ
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أن حتديد املكان األنسب لتطبيق األدوات من اإلجراءات اليت تضمن دقة النتائج، وهذه ... العمل أو العكس 
  . تعين املالئم لطبيعة البحث. تعين املالئم لطبيعة البحث) األنسب(الصفة 

و بني الباحث وجمموعة من وعادة ما يتم بتطبيق االختبارات املقاييس يف جلسات بني الباحث واملفحوص، أ
املفحوصني، وكثريا ما تتضمن تعليمات التطبيق حسما هلذه املسألة، أي ما إذا كان التطبيق يتم بصورة فردية 

صني على االختبار أو أو مجاعية ، أو بكل من الطريقتني، وهناك جمموعة من العوامل اليت توثر يف أداء املفحو
  : املقياس مثل

لما كان التوقيت مناسبا لظروف املبحوثني، زادت احتماالت أن يكون أداؤهم فك: توقيت التطبيق -
  . أفضل

 .اخل.. رارة ومشتتات االنتباه خاصة من حيث اإلضاءة والتهوية والرطوبة واحل: مكان التطبيق -
، وحمتوى البنود أو خاصة من حيث اإلخراج الشكلي، والصعوبة أو السهولة: طبيعة االختبار أو املقياس -

 . ألسئلةا
ا من حيث احلالة النفسية املزاجية، وما يعنيه االختبار أو املقياس بالنسبة هلم، وم: خصائص املفحوصني -

، وتقييمهم جلدوى تطبيق االختبار أو املقياس، وخربم السابقة يف يثريه فيهم من مشاعر وانطباعات
 االختبار أو املقياس، وكذلك خصائصهم مواقف مشاة، بل وجتارم املباشرة وغري املباشرة بشان حمتوى

 . اخل .. الدميوجرافية من حيث السن واجلنس، والتعليم واملهنة، والظروف االجتماعية 
من حيث كفاءته يف التواصل مع املفحوصني أثناء التطبيق، وفهمه ألساليب وكيفية : شخصية الباحث -

 . ة الباحثتشجيعهم وإثارة جتاوم، وطبيعة تقييم املفحوصني لشخصي
هذا أهم العوامل اليت تؤثر يف استجابات املفحوصني، وبالتايل على البيانات اليت حيصل عليها الباحث من 
االختبار أو املقياس، الباحث املتمرس هو الذي يعرف كيف جيعل هذه العوامل مواتيه وفقا لطبيعة البحث وان 

االنتهاء من التطبيق حبيث يتسىن تدارك ما وقع من يقوم باملراجعة الدقيقة الستجابات املفحوصني مبجرد 
أخطاء، واستكمال ما حدث من نقص، أن الباحث التربوي املتمرس هو الذي يتخذ كافة اإلجراءات لتحقيق 

  . األداء اجليد للمفحوصني مبا يضمن الدقة يف التصحيح وتفسري الدرجة على االختبار أو املقياس
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 الثامنةالقراءة 

 عرض النتائج وتفسيرها وكتابة االستنتاجاتيات أخالق
 والتوصيات والمقترحات

   عرض النتائج وتفسيرها – ١
عند وضع خطة البحث على الباحث أن يأخذ بنظر االعتبار عملييت التحليل والتفسري فال بد من أن 

وإال . والتفسرييتساءل منذ وضع اخلطة عن الطريقة اليت سوف تعاجل النتائج على أساسها من حيث التحليل 
  .لذي يريده لنقص البيانات العامةسوف تفوته الفرصة وجيد نفسه عاجزا عن القيام بالتحليل ا

ميثل عرض البيانات وحتليلها جزءا حيويا من تقرير البحث ويربز حتليل البيانات احلقائق اهلامة اليت تكشف 
بل تفسري . تكرار جلميع املعلومات التفصيليةعنها األدلة اليت مجعت ويوضح عالقاا ببعضها وليس التحليل 

ويعد استخالص املعاين من . وما إذا كانت تثبت الفرض أو تنفيه. مدلول احلقائق من حيث أسباا وآثارها
وإذا أمكن تقدمي أكثر من تفسري واحد حلقيقة معينة كان على الباحث ... البيانات من أصعب جوانب البحث 

  . ال أن بكتفي بالتفسري الذي يفضله. ت املمكنة أن يناقش مجيع التفسريا
كما ... مث يعيد صيغة تفسريه . مث يقوم الباحث بفحص البيانات حبثا عن االستثناءات وحياول أن يفسرها 

وإذا كانت نتائج البحث تتفق مع ... يناقش أيضا أي عوامل مل يتم ضبطها وحيتمل أن يكون هلا أثرا يف النتائج 
  .  أو ختالفها يوضح ذلك تعطي التفسريات املمكنة ملا يوجد من اختالفاتخرىالدراسات األ

أن حتليل البيانات وتفسريها عمليتان خمتلفتان يف طبيعتهما املنهجية وان اتصلت األوىل بالثانية وكانت 
ليل والتفسري وختتلف العالقة بني التح(لتان متكاملتان من مراحل البحث مرحلة متهيدية هلا وبالتايل فهما مرح

  ). كشفية منه يف الدراسات التجريبيةباختالف نوع الدراسة فكالمها يكون أكثر تعقيدا يف الدراسات ال
: استخالص دالالت البيانات وغزاها ويتم ذلك عن طريقني أوهلماإىل أن اهلدف من التفسري هو الوصول 
 اليت توضح العالقات املكتشفة ومع أن بعض املفاهيمإىل الوصول : ربطها بنتائج البحوث السابقة وثانيهما

فان هناك علماء آخرين يرون ضرورة تنظيم املعلومات . العلماء يرى أن العلم يصف الظاهرة دون تفسريها
واملعارف وتصنيفها على أساس قواعد تفسرها فالوصف خطوة تنسيق التفسري خاصة وان التفسري يعطينا 

أن التفسري جيب أن بتم يف إىل اهرة موضوع التفسري؟ وال بد من اإلشارة اإلجابة عن سؤالنا ملاذا حدثت الظ
ملاذا يتعاطى : ضوء نظرية معينة تشتق منها أسس التفسري وقواعده فلو حاولنا اإلجابة عن السؤال التايل
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 منبثق األشخاص املخدرات ولو اعتمدنا نظرية نفسية فإننا جند تفسرينا منبثقا من نظرية فرويد النفسية وآخر
وللتفسري . من نظرية دوالر وميللر االجتماعية حىت وان كانت البيانات نفسها أخضعت للتحليل يف احلالتني 

  -: بعض الشروط حيددها جابر مبا يلي
اهرة  أن تكون العبارات اليت تفسر الظاهرة نتيجة منطقية مت استخالصها من العبارات اليت تصف الظ– ١

  . وشروط حدوثها
يعتمد عند إصدار حكم على الظاهرة موضع . ي أن تتضمن العبارات للظاهرة قوانني عامة  ينبغ– ٢
  . التفسري
  . أساس نظري واحد حىت ال حيدث تضاربإىل أي يستند .  أن يكون التفسري متماسكا ومتصال – ٣
ملالحظة  ينبغي أن يكون للعبارات التفسريية حمتوى جترييب أن تكون قابلة لالختبار عن طريق ا– ٤

  . والتجربة
مع كل للتفسري من أمهية جند أن اغلب مراجع علم مناهج البحث تتجاهل عملية التفسري كما يقول زكي 

  . لكتاب يعتربونه هدف العلم وجوهرهولكن ثقات ا. وزميله
 التفسري والتأويل فبالنسبة: وال بد من التفريق بني مفهومني يستخدمان يف هذه املرحلة من البحث مها

تأويل : (بقوله) كاتسوف (إما التأويل فيحدده . للتفسري فقد مت توضيحه وحتديد اهلدف منه وحتديد شروطه
 األساسية اليت تجمموعة من البيانات معناه أن تقوم مبحاولة لتشكيل البيانات يف ضوء جمموعة من املصطلحا

ميكن القول أن هناك تأويال فرويديا ويف ضوء هذا التعريف ). احث مؤمنا ا مهما كانت النتيجةيظل الب
 بأربعةوهناك معايري أساسية ينبغي أن تتوافر يف التأويالت املقبولة يلخصها زكي . اخل .... وتأويال ادلريا 

   -: معايري هي 
  .  اإلرضاء االنفعايل لواقع التأويل أو للمؤمن بصحته–أ 

   . االتساق–ب 
   . التماسك أو االتصال-جـ 

  . التارخيي للمضمون الشمول –د 
ويف ضوء ما تقدم ميكن القول أن احلديث عن املوضوعية مسالة احملل هلا يف اختيار الفرد بني تأويل وآخر 
الن اإلرضاء االنفعايل ليس له أال قيمة ضئيلة فيما بتعلق بالتفسري يف حني انه يعد مسالة أساسية بالنسبة 



<êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]<l^éÎø}_ 

 ١١٣

تأويالت ألمر واحد ولكن ال توجد تفسريات خمتلفة ألمر واحد ميكن أن تكون هناك ) كاتسون(يرى . للتأويل
الن شروط التفسري تتطلب أن تكون العبارات التفسريية صادقة وحسب وجهة النظر هذه يبدو أن التفسري 

فالباحث الذي يقوم بتفسري علمي لظاهرة . أكثر علمية من التأويل ألنه يتجنب العناصر الذاتية اليت تكمن فيه
ن يؤمن بنظرية ما إميانا راسخا فانه ال يشعر بالتزام أديب حنو نظرية ما تدفعه الن يدافع عنها بكل مادون أ
  . الطرائق 

  :ية واالجتماعية وفقا لعدد من األسس منهانسانيتم التفسري يف العلوم اإل
 استخدامه يف  وال ميكننساينوهذا األمنوذج يستخدم لتفسري السلوك اإل.  التفسري على أساس الدوافع–أ 

  .  العلوم الطبيعية
أي معرفة السبب أو األسباب والفرق بني الدوافع واألسباب يكمن .  التفسري على أساس األسباب–ب 

إىل يف حني يراد باألسباب اإلشارة . يف أن الدوافع يراد ا العبري عن شخص يقوم بفعل ما، شخص فرضي
  . ية واألسباب اجتماعية أو بيئيةفالدوافع شخص. الظروف أو األحداث والنتائج 

إىل وهنا يأخذ الباحث بنظر االعتبار احلاجات اليت يهدف الفرد .  التفسري على أساس احلاجات-جـ 
  . إشباعها ويعرب عنها مبصطلحات مثل إشباع وخفض احلاجة وخفض التوتر

ري على أساس احلاجات حد ما كال من التفسإىل أن هذا النوع يشبه .  التفسري على أساس الوظيفة–د 
والتفسري على أساس األسباب وهذا األساس بنظر أي نظام اجتماعي أو أي تصرف أو يشاط أو منط السلوك 

  .  وغريه من الكائناتنسانوالتفسري الوظيفي ينطبق على اإل. يعترب وظيفيا إذا ساعد على حفظ النسق الكلي
م يهتم بآثار نشاط أو تصرف ما على نسق معني وما أن التفسري الوظيفي هو بالضرورة تفسري سبيب مادا
إما على املستوى العملي . هذا على املستوى النظري. دام على غرضه يبغي إقامة عالقات بني األسباب واآلثار
قسمني إىل تقسيم هذه املرحلة إىل مثة باحثون يعمدون . فلم جند صيغة واحدة لترتيب مناقشة النتائج وتفسريها

القسم األول النتائج كما تكشف اجلداول سواء باألرقام اخلام أو النسب املئوية أو أية وسيلة يستعرض يف 
أن هذه الطريقة . القسم وهو مناقشة النتائجإىل إحصائية وال يتعدى األمر وصف مضمون اجلدول مث ينتقل 

 ممال للنتائج من جهة حمفوفة ببعض املخاطر اليت تكمن يف أن العرض سيكون مطوال من جهة ويتضمن تكرارا
مما يضع .  ملقارنتها ومناقشتها أخرىإيرادها مرة إىل مث يعود .  فالباحث يطرح النتائج يف القسم األولأخرى

  . القارئ يف متاهات وجيعله أمام وضع غامض
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مثة باحثون آخرون يطرحون النتائج كما وردت يف اجلداول اإلحصائية عن طريق وصف حمتويات اجلدول 
مؤشرات واستنتاجات آنية حسب كل فقرة إىل حبيث يتوصل . االستنتاجاتإىل وا هكذا مث يقفزون ويترك

ومن بني اهلفوات اليت يقع . هذه هي الطرية املثلى اليت يوصي املؤلف بإتباعها. من  الفقرات موضوع املناقشة 
ومنا سند إحصائي أو نتائج لباحثني أي انه يقدم تفسريات من عنده د) العندية(فيها الباحثون تلك التفسريات 

نتيجة إىل توصل احد الباحثني :  عينة لتفسري األسباب مثالإىل أفرادسابقني أو نظريات سائدة ودون الرجوع 
أكدت تفوق جمموعة املدرسات واملدرسني املشاركني يف الدورة التدريبية فقدم الباحث تفسريا هلذه الفرق 

هذا رأي . برنامج الدورة التدريبيةإىل سبب تعرضهم إىل يعود ... فوق يرى الباحث أن سبب الت(بقوله 
وان الباحث نفسه اعتاد .. للباحث فقط كونه دون أن يكون لديه سند أو حمك يعتمده يف إصدار حكمه هذا 

ويف رأي الباحث أن سبب هذا .. ) (يكون السبب (وقد ... ) أن إىل قد يعزى (أن يستخدم عبارات 
السند إىل وغريها من العبارات والتفسريات اليت تفتقر ..) وحيتمل أن يكون سبب هذا الفرق (..) التفوق

نتيجة إىل العلمي يف مقابل ذلك تبنت إحدى الباحثات اجتاها صحيحا يف تفسري النتائج فهي كلما توصلت 
 القسم لدى هدافأمن النتائج تبني أن وضوح : أعقبتها برأي مأخوذ من دراسات سابقة تدعم رأيها مثال

 هدافمث أوردت رأي كوفمان وكلني يف أمهية وضوح األ... الزيادة إىل التدريسيني فيه كان معتدال ال مييل 
وتبدو هذه النتيجة منسجمة مع نتائج الوثيقة الدراسية األوىل املقدمة للمؤمتر (بعد ذلك عقبت بقوله ...... 

وال يفسر . تفسري االختالفات فقطإىل الباحث كما ذكرنا حيتاج ومل تفسر هذا االتفاق الن ) العلمي يف القسم
هذان املثاالن أوردمها الباحث لتوضيح أسلوبني اتبعهما . ما اتفقت عليه نتائجه مع نتائج باحثني آخرين

فلو جتاوزنا األسلوب األول ألنه خاطئ لوجدنا أن األسلوب الثاين الذي اتبعته . الباحثون يف تفسري البيانات
تكرار النتائج وإرهاق القارئ وإجباره على تركيز إىل ضمن توحيد طرح النتائج ومناقشتها دون حاجة ي

االنتباه والتذكر ورمبا دون جدوى من جهة وان هذا األسلوب يؤمن تفسريا علميا قائما على أدلة وحمكات 
  . أخرىميكن الركون إليها من جهة 

وبا مفضال ذلك األسلوب الذي يكمن يف مناقشة النتيجة مثة أسلوب ثالث ملناقشة النتائج يعد أسل
تبني من اجلدول أن (نتيجة توصل إليها الباحث يف البحث نفسه مثال ذكر احد الباحثني ما يلي إىل باالستناد 

تأيت هذه النتيجة متفقة مع ما .. هذه املشكلة احتلت املرتبة الثانية يف قائمة ترتيب املشكالت حسب أمهيتها 
وعلى كل حال فان املؤلف يوصي بإتباع أسلوب عرض النتائج ). ى إليه حتليل إجابات عينتها الطلبةانته
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وميكن ..... اإلحصائية موضوعة بعبارات مقارنة بعضها مع بعض ومع نتائج البحوث املماثلة أو السابقة 
 إليه واليت ميكن تلخيصها مبا يلي اإلفادة يف هذا اال من بعض القواعد اليت وضعها فان دالني يف كتابه املشار

 األدلة بشكل ميكن معه وعرض. ةواستثناء البيانات اليت ال عالقة هلا باملناقش. مجع أدلة كافية كما ونوعا(
املعلومات املتعلقة بالغرض واختاذ اإلجراءات لتوفري الدقة يف البيانات وتسخريها الكتشاف استخالص 

استخدام الرسوم أو اخلرائط أو التخطيطات أو إىل إضافة . ة وشرحها بدقةاألخطاء مع تفسري املواد األصلي
مع حتليل األدلة الختيار . حينما كانت تستطيع نقل األفكار بكفاءة كبرية. النماذج أو اجلداول أو الصور

صدق كل نتيجة مستنبطة واحلرص على إجراء التحليل بطريقة موضوعية خالية من التحيز والتعصب 
مع تعزيز الشرح بأمثلة تفصيلية أو عبارات انتقالية من اجل جعل التحليل واضحا للقارئ والعمل الشخصي 

زد على ذلك . املبالغةإىل  ميالةعلى جتنيب التحليل على تعارض أو تناقض أو عبارات خادعة أو مضللة أو 
  ). وجوب مناقشة العوامل اليت ال ميكن ضبطها واليت رمبا أثرت يف النتائج 

األسئلة العامة اليت طرحها يف ( من أمهها، أمورخريا ميكن القول أن اختيار أسلوب التفسري يعتمد عدة وأ
مشكلة البحث منذ البداية وعلى تعريفات هذه األسئلة أي أن نوع البيانات اليت جيمعها الباحث كثريا ما حتدد 

 مييل .األكادمييه الباحث على ختصصه وكذلك يتوقف أمنوذج التفسري الذي خيتار. نوع التفسري ومدى عمقه
التفسري على أساس احلاجات وقد يرتع االجتماعي إىل التفسري الوظيفي وقد مييل النفساين إىل االنثربولوجي 

وأخريا جند أن الوضع الراهن ألي علم من العلوم كثريا ما يفرض على الباحثني أمنوذج . التفسري ألسبيبإىل 
أن بعض األخطاء قد يقع إىل ويف ختام احلديث عن مرحلة التفسري البد من اإلشارة ). التفسري الذي يتبعونه

التبويب غري الكفء إىل فيها الباحث عند حتليل البيانات وتفسريها وترجع هذه األخطاء حسب جابر وزميله 
 عدد من أي عدم مراعاة. وهناك أخطاء ترجع لعدم مراعاة نواحي القصور يف البحث. أو املتسم باإلمهال

التعميم من بيانات غري كافية كما يف  إىل وهناك أخطاء ترجع . اخلصائص مثل متثيل البيانات للمجتمع األصلي
اختيار العينة كذلك إىل  ترجع أخرىمثة أخطاء . حالة جراء حبوث على عينات صغرية غري ممثلة وتعمم نتائجها

  .. )األساليب اإلحصائية غري السلميةإىل بعض األخطاء وأخريا يرجع . خلط األحكام باحلقائقإىل أخطاء ترجع 
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  - : االستنتاجات –٢
من بني املزالق املنهجية اليت يتعرض هلا بعض الباحثني خباصة اجلدد منهم هو عدم متيزهم بني النتائج 

س فقرة حتت تكريإىل فبعد أن يستعرض الباحث النتائج اإلحصائية اليت كشف عنها حبثه يعمد . واالستنتاجات
عنوان استنتاجات يلخص حتتها نتائج حبثه موضوعه بألفاظ بدال من األرقام والنسب املئوية مرتبة بنقاط 

من رسالة إحدى . ومن بني هذه األساليب اليت يتبعها بعض الباحثني نورد بعض النماذج املأخوذة. مسلسلة
  : طالبات الدراسات العليا مثال

  .  فنيةأمور يركزون بتدريبهم الطلبة على أعمال فنيه وكشف الدراسة عن أن املدرسني -
كشفت الدراسات عن أن معظم الطلبة يعتقدون أن النشاطات الفنية هي أكثر فائدة يف دروسهم  -

 . املنهجية
 .علما أن هذين املثالني وغريمها ما مها أال نتائج وعرب عنهما إحصائيا يف فصل مناقشة النتائج -

 قصد من وراء إيرادها هنا اطالع طالب البحث على نوعني من الفهم للنتائج هذه بعض النماذج اليت
  . واالستنتاجات وكيف حيصل اخللط بينهما لدى بعض الباحثني والتميز بينهما لدى باحثني آخرين

  

   - :  البحث أو التحقق من فرضياتهأهدافتحقيق  – ٣
فرضية أو عدد من الفرضيات وان كل ما يتبع أن البحث يبدأ بتقدمي سؤال أو عدد من األسئلة أو فرض 

اإلجابة عن األسئلة املثارة أو التثبت من إىل ذلك من إجراءات وحتليل وتفسري أو استنتاج ال بد من أن يؤدي 
ن  أو الفرضيات ألهدافصحة الفرضيات أو نفيها ولذلك جيب أن يربط كل جزء من أجزاء البحث بتلك األ

ومع كل ذلك جند بعض البحوث تعرض للنتائج وتناقشها وتفسرها . ا للبحث تؤدي دورا توجيهيهدافاأل
 ورمبا يف بعض احلاالت مل إذا كانت هدافاستنتاجات دون أن تبني مدى حتقيق اهلدف أو األإىل وتتوصل 

لذا فان املؤلف يؤكد بشدة ربط املناقشات واالستنتاجات بشرح دقيق . الفرضيات قد أثبتت أو نفيت
  . البحث وفرضياتهأهدافت عن لإلجابا

   -: التوصيات – ٤
من بني املشكالت املنهجية اليت يفشل العديد من  الباحثني وطلبة الدراسات العليا يف التغلب عليها هي 

أي صياغة التوصيات جيب أن . تعكس كل توصية نتيجة سلبية توصل إليها البحث(مشكلة صيغة توصيات 
إىل ولكن غالبا ما جند أن حبوثا تنتهي ) ف تطوير امليدان املبحوث وحتسينهدتكون بشكل يعاجل تلك النواقص 
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البحث من أمثال هذه إىل وميكن صياغتها دومنا حاجة . توصيات عامة وعائمة وال عالقة هلا بنتائج البحث
اخل ... لتدريس أو إعادة النظر بطرائق ا. أو تامني املستلزمات الدراسية) إعادة النظر يف املناهج: (التوصيات

إعداد حبث وميكن أن يكتبها أي إىل أن مثل هذه التوصيات ميكن أن تصوغها اجلهة املستفيدة دون احلاجة 
  . موظف يف تلك اجلهة 

  

   -:  المقترحات- ٥ 
ينتهي البحث بعدد من املقترحات اليت هي عبارة عن اقتراح موضوعات حمددة تصلح عناوين لدراسات 

أي أن . هذه املوضوعات مأخوذة من امليدان املبحوث. باحث نفسه الحقا أو باحثني آخرين ميكن أن جيريها ال
حبثها يف أثناء إىل أو أن جوانب برزت احلاجة . سالبحث الذي حنن بصدده مل يغط مجيع جوانب املوضوع الرئي

ميكن تغطية . وبذلك تأيت املوضوعات املقترحة مكملة للموضوع املبحوث وبذلك. إجراء البحث الرئيس
  . ميدان البحث

  

   -: ملخص البحث – ٦
. استعراض موجز لإلجراءات والنواتج والتطورات للمشكلةإىل يكرس الباحث هذا اجلزء من البحث 

ويكتفي الباحث بتجمع النقاط اهلامة بعضها مع البعض اآلخر وال داعي إلعادة األدلة واملناقشات ألا 
بني املشكلة املطروحة والنتائج اليت مت التوصل إليها واحللول املقترحة وجيب الربط . عرضت خالل البحث

وملا كان فصل اخلامتة . نظرية فعليه توضيح هذه النظرية يف خامتة البحث هذهإىل ولذا كان الباحث قد استند 
ة ذات يلخص كل معلومات اليت قدمت يف الفصول السابقة فإا أسهل على القراء من قراءة الفصول السابق

وعليه فان اغلب القراء يركزون عليه يف القراءة لتكوين فكرة عن للمشكلة . التحليالت والتفسريات املطولة
  . ددون فائدا أم عدم فائدا هلمأوال ومن مث حي

علما بان هذا . كلمة ليكمل متطلبات الدرجة) ٥٠٠(وعادة ما يطلب من الطالب أن يقدم ملخصا بـ 
عن فصل اخلالصة واالستنتاجات وإمنا يعطي القارئ فكرة كاملة وموجزة عن البحث امللخص ليس بديال 

  . متكن القارئ من اختاذ قرار عن رغبته يف االستمرار بالقراءة أم ال 
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 القراءة األخيرة
  

   األسلوب في الكتابة: أوال 
 أن يقال أن الكتابة ورمبا يكون من األفضل. وكل فن ال يكتسب أال بالتعلم والتدريب. الكتابة فن 

لذلك ال يستطيع الكاتب أن يتفادى . مهارة، ال يستطيع الباحث اكتساا أال باستمرار التعلم والتدريب
مراجعة وإعادة مراجعة ما كتبه لكن يضمن حتقيق أهم خاصيتني لألسلوب اجليد، واألسلوب العلمي على 

لوب من انه هو الواسطة اليت تنقل فكرة الباحث وتأيت أمهية األس. البساطة والوضوح: ه اخلصوص ومهاوج
ومن مث فان إجادة األسلوب التعد ترفا يلجأ إليه الباحث اد، بل هي جزء ال يتجزأ من نشاط . القارئ إىل 

وقد اهتم . الباحث فالكتابة اجليدة واضحة، وهي دقيقة وغري غامضة واقتصادية، كما إا ميكن قراءا
 األجنبية جبودة األسلوب، اليت كانت موضع اهتمام اجلامعات بوجه خاص، ولذلك الباحثون يف اللغات

قواعد الكتابة العلمية، كما تشرح هلم اخلطة إىل صدرت عن اجلامعات واهليئات العلمية كتب توجه طالا 
الذي يتسم  عليها يف كتابة حبوثهم وتضع هذه الكتب أمام القارئ مسات األسلوب اجليد، االيت جيب أن يسريو

بالبساطة والوضوح، وتذكر القواعد اليت يساعد إتباعها على اكتساب األسلوب اجليد، كما تأيت بأمثلة 
 العلمية هو أن يكون األسلوب وضحا ةوالشرط األساسي يف الكتاب .لألسلوب الرديء، وتصويبات هلا

الزخارف اللفظية، واإلطناب، وبسيطا ودقيقا، وان تكون اجلمل على قدر املعاين، وان تكون خالية من 
وميكن للكاتب أن يتعلم أسلوب الكتابة العلمية من خالل دراسة مناذج من الكتابة العلمية . واحلشو اللغوي

  . اجليدة، وحتليل هذه النماذج ملعرفة مساا، ومن دراسة قواعد الكتابة
  

 بعض متطلبات األسلوب 
وترى الرابطة أن الشرط األساسي لألسلوب . ت األسلوبتقدم رابطة علم النفس األمريكية بعض متطلبا

  : وتقدم الرابطة بعض االقتراحات اليت تفيد الكاتب املبتدئ. هو إتباع قواعد اللغة، واالستخدام اجليد
نكتب التقارير العلمية عادة يف الزمن املاضي فالدراسات السابقة قد كتبت، واملنهج قد نفذ، :  الزمن– ١

الدراسات السابقة، ووصف املنهج، وكتابة النتائج جيب إىل لذلك فان اإلشارة .  احلصول عليهاوالنتائج قد مت
  .  املاضينأن تكون يف الزم
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والقاعدة هي أن استخدام الزمن املضارع يف . وهناك بعض اجلمل اليت جيب أن تكتب يف الفعل املضارع
 عام أو مستمر، ومن أمثلة ذلك التعريفات، واجلمل اجلمل اليت ميكن أن يكون ا تأثريإىل تقرير البحث يشري 

ويف كتابة نتائج التجربة فان الزمن . املشتقة من نظرية حمددة متاما، والفروض وهي تكتب يف زمن املضارع
النتائج العامة واليت ال إىل ، إما الزمن املضارع فانه يشري تنتيجة حمددة تنطبق على عينة بالذاإىل املاضي يشري 

وتذكر الرابطة أن زمن . اختبار الداللة اإلحصائيةإىل د بوقت معني، وتنطبق على اجلمهور استنادا تتحد
املستقبل نادرا ما يستخدم يف البحوث، وتوصي الباحث أن يتجنب كتابة اإلجراءات والروض يف زمن 

  . املستقبل
ختلق هذه القاعدة مشكلة تستخدم التقارير العلمية عادة ضمري الغائب و:  الضمري وصيغة الفعل– ٢

مثل هذا الباحث يفكر عادة يف استخدام ضمري . بالنسبة للباحث املبتدئ قليل اخلربة وعدمي الشعور باملن
اإلسراف يف إىل ومييل مثل هذا الباحث . املتكلم ألنه يكون عادة مهتما مبا فعل، وأحس، ووجد، ومبا مل يفعل

. وقد وجدنا كذا وكذا ، وقد قمنا بإجراء اختبارات كذا وكذا: لفيقو) حنن(استخدام ضمري املتكلم اجلمع 
فقط حني ) حنن(، مبعىن انه جيوز استخدام )أنا(للتعبري عن ) حنن(وترى الرابطة انه ال جيب إطالقا استخدام 

 وعالج هذه املشكالت يأيت من اجتاه الكاتب ال من. اثنني أو أكثر من الباحثنيإىل يكون املقصود اإلشارة 
. فالكاتب اجليد والناضج يكون واعيا مبادة كتابته وبقارئه لدرجة انه يتصور نفسه حلقة بينهما. إتباعه للقواعد

ولكي يكتسب الكاتب اجتاها موضوعيا، يكون من املفيد أحيانا أن يتصور أن شخصا آخر قد أجرى التجربة، 
على انه جيب أن يذكر أن استخدام ضمري . وان مهمة الكاتب هي تقرير ما فعل هذا الشخص اآلخر وما وجد

 عادة، والعادة ال تكتسب مرة واحدة، ةفالكتاب.  يف الكتابة باللغة العربية قد يواجه بعض الصعوباتبالغائ
على أن الوعي .. ويعتقد الكاتب احلايل . ويرى الباحث: فاإلذن العربية مل تالف بعد مساع عبارات مثل

أن بعض إىل كذلك ينبغي أن يشار . ول تطويعها للغته بشكل حيقق مضموابالقاعدة قد جيعل الكاتب حيا
استخدام ضمري املتكلم يف تقارير البحوث العلمية، ومن أمثلة هؤالء روجرز إىل علماء النفس قد عادوا 

ويستخدم املبين للمجهول بإفراط خاصة يف وصف اإلجراءات، غري أن الرابطة حتذر من أن يؤدي . وتورانس
واألمثلة التالية تصور بعض . التعبريات الذاتيةإىل عدم رشاقة األسلوب وإىل خدام املبين للمجهول است

استخدام الضمري حنن هنا ) . . حنن صنفنا استجابات املفحوصني: (ئمثال سي: مشكالت الضمري وصيغة الفعل
  ). أنا(من بدال ) حنن(ال تستخدم أبدا . شخصني أو أكثرإىل مل يشري  استخدام خاطئ ما
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هذه اجلملة تقول من الذي صنف االستجابات، .. ) صنف الباحث استجابات املفحوصني : (مثال أفضل
  . ارب أو الباحث شيء مقبولإىل واستخدام ضمري الغائب لإلشارة . بدون حساسية ذاتية

  . ناقشات النظريةالكاتب فيجب تفاديها باعتبارها تتضمن حساسية ذاتية، فيما عدا املإىل ما اإلشارة أ
استخدام غري دقيق للمبين . . . (أجرى تصنيف الستجابات املفحوصني بواسطة تقسيمها : مثال سيء

  ). للمجهول والكتابة هنا حمملة باحلساسية يؤكد عملية التصنيف
استخدام أفضل للمبين للمجهول التركيز هنا على . . (قسمت استجابات املفحوصني : مثال أفضل

  ).  على الباحثالبحث ال
أن القارئ العريب مل بإلف بعد استخدام املبين للمجهول كقاعدة يف إىل على انه البد من اإلشارة هنا 

لكن استخدام املبين للمجهول له ما يربره، فهو أوال ـ اقتصادي، وهو ثانيا ـ يركز على مادة . الكتابة
  . الكتابة ال على الكاتب

  

   ادركتابة المراجع والمص: ثانيا 
. فهي متثل املصادر اليت رجع إليها الباحث يف كتابة حبثه. كتابة املراجع جزء هام من البحث أو املقالة

وجيب على الباحث أن يتحرى الدقة يف كتابة املراجع، إذ أن الدقة تساعد القارئ الذي يريد أن يستخدم هذه 
وجيب على الباحث أن . تنتاجاته منهاهلا ومدى وصحة اس: املراجع أو أن يراجع مدى استخدام الباحث
وإذا كانت املصادر األصلية غري متوفرة فيجب أن تذكر املصادر . يراجع قائمة مراجعة على مصادرها األصلية
  . الثانوية اليت استقى منها الباحث بعض مراجعه

  

 ترتيب المراجع 
جع حسب احلروف األجبدية لالسم وترتب املرا. قائمة املراجع ويف وسط الصفحة) املراجع(يتصدر عنوان 
  : كله طبقا ملا يأيت 

فإذا كان االسم األخري لباحث هو إبراهيم، فانه :  االسم األخري أو اسم األسرة للكاتب أو الباحث– ١
  .  . لكاتب آخر وهكذا ) امحد(يسبق االسم األخري 

األسبق أوال، وإذا كان  إذا كان هناك أكثر من  مرجع لكاتب واحد، ترتب حسب تاريخ النشر، – ٢
هناك مرجعان نشرا يف نفس العام، ترتب حسب الترتيب األجبدي للحرف األول من الكلمة األوىل يف عنوان 
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، ر، مث ب للمرجع الذي يليه مث جـتاريخ النشر احلرف املرجع األول ملحقا بسنة النشإىل املرجع ويضاف 
  . وهكذاa  - Torrance – 1963 b،   Torrance   1963  ويف اللغة االجنليزية تقول

 -أوال :   إذا كانت بعض املراجع لكاتب واحد يشترك معه بعض الكتاب، ترتب املراجع كاآليت– ٣
 املراجع أليت يشترك فيها مع الكاتب –ثانيا . املراجع اليت ينفرد ا الكاتب األول حسب القواعد السابقة

 حسب الترتيب األجبدي السم الكاتب الثاين، مع اعتبار  كاتب أو كتاب آخرون تلي ذلك، وترتبلاألو
  . قاعدة سنة النشر، يلي ذلك الكتب الذي اشترك فيها كاتب ثالث وكاتب رابع، وهكذا 

 كتابة اسم المؤلف 
 األساس يف كتابة اسم املؤلف يف قائمة املراجع هو أن يكتب االسم األخري للمؤلف أوال، مث يتبع – ١

: ، ومسافة بيضاء، مثل وامسه األوسط ويتبع كل حرف بنقطةحلروف األوىل من امسه األولبفصله، مث تكتب ا
  . م . سليمان، ع 

:  لالسم األوسط، مثالر إذا كان الكاتب أنثى، جيب أن يكتب امسها األول كامال يتبعه االختصا– ٢
  . فهمي، مسيه 

لكل كاتب، وفصل كل ) م األخري أوالاالس( املعكوس م إذا كان هناك أكثر من كاتب، يتبع النظا– ٣
فيما عدا االسم األخري فيفصله فصله وحرف وتفصلهما مسافة عن االسم األخري للكاتب ) ، ( اسم فصله 

  . األخري
  . م . ، وسليمان ، ع . ف . ، فراج ، م . إبراهيم ، ع : مثال 
 أو املراجع أو املراجع عملرجال تضع خطأ حتت اسم املؤلف يف ا.  يتكرر اسم املؤلف يف كل مرجع– ٤

  . ، وإمنا اكتب اسم املؤلف كامالاليت تلي مرجعة األول
هيئة صدر عنها املرجع ) ١ (عدة أسامإىل املراجع اليت ليس هلا كتاب تقسم املنشورات اليت ليس هلا كاتب 

  . حتمل اسم مؤلف كتيبات أو مقاالت ال) ٢(
ويف كل هذه . نها، أو مصلحة يف إحدى احلكومات ميكن أن يكون املؤلف مؤسسة أو قسما م– ١

  : احلاالت جيب كتابة اسم املؤسسة األم أوال ، مث يتبعه اسم القسم كما يلي 
  . وحدة البحوث النفسية . املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية 

  .  التدريب إدارة. ع . م . وزارة التربية والتعليم يف ج 
  . معمل علم النفس . لقاهرة كلية األدب جبامعة ا
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  . رأي لألهرام . األهرام 
 اسم يف Anonymous ترتب أجبديا باعتبار أن   Anonymous بالنسبة للكتابات املوقعة بـ – ٢

  . قائمة املراجع األجبدية
  .  ويرتب أجبدياب حينما ال يظهر للمقال عنوان ، يعامل العنوان معاملة الكات– ٣
  

 كتابة الكتب 
لنقطة اليت تلي احلرف األول أو األوسط من اسم الكاتب أو اليت تلي اسم الكاتبة يكتب اسم بعد ا

وقد جرت العادة على أن يوضع .  باللغة االجنليزية وخبط بارز باللغة العربيةitalicsالكتاب، حبروف مائلة 
مبثابة تعليمات للمطبعة بان خط حتت اسم الكتاب يف القائمة اليت تطبع على اآللة الكاتبة، ويكون هذا اخلط 

  . هذا عنوان كتاب يطبع باحلروف املائلة أو البارزة
 بالنسبة للمراجع االجنليزية يكتب احلرف األول من الكلمة األوىل من عنوان الكتاب باحلرف الكبري – ٢

Capital علم النفس  ، أما بقية عنوان الكتاب فيكتب حبروف صغرية، وهذه هي القاعدة اليت تتبعها رابطة
غري أن بعض الكتاب يكتبون اسم الكتاب كما يظهر على الكتاب نفسه، ). انظر القائمة االجنليزية(األمريكية 

 for كبرية، فيما عدا كلمات الوصل مثل فوهذا يعين أن تبدأ مجيع الكلمات اليت تكون اسم الكتاب حبرو
 ،to ، and وجيد القارئ أمثلة لذلك يف كتال تريبان  )Turban  1967 .(   

وذا مل تكن البلد معروفة فيليها .  يلي اسم الكتاب نقطة، مث يكتب اسم البلد الذي يشر فيه الكتاب– ٣
ويف اللغة االجنليزية يكتب اسم الوالية خمتصرا .  احملافظة اليت تتبعها مع وجود فاصل بينهماالوالية أواسم 
 :                        مثل

Englewood – Cliffs. N.J. (New Jersey)  
  : وميكن أن يكتب باللغة العربية كاآليت

  . كوم امبو ، أسوان 
  . وسواء يف اللغة االجنليزية أو العربية يلي اسم مكان النشر نقطتان متعامدتان 

  :  مثالاإلمكان يلي النقطتني املتعامدتني اسم الناشر خمتصرا بقدر – ٤
McGraw –Hill Company إىل  ختتصرMcGraw – Hill مكتبة النهضة املصرية ختتصر ، 

وتاريخ النشر جيب أن يسجل يف . وتلي اسم النشر فصله مث يليها تاريخ النشر. النهضة املصرية، وهكذاإىل 
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فإذا مل جيد الباحث تارخيا للنشر مسجال يف إحدى هاتني . هذه الصفحةصفحة الغالف الداخلية ، أو يف ظهر 
والقاعدة هي أن يكتب تاريخ يف ظهر صفحة . يبحث عن التاريخ يف تقدمي الكتابالصفحتني، ميكنه أن 

  . حقوق النشرإىل الغالف مشريا 
 يبدأ الباحث بكتابة اسم كاتب الفصل، مث يكتب edited حينما يكون املرجع فصال يف كتاب حمرر – ٥

 ، مث يكتب اسم inب كلمة يف أو  ، مث يلي العنوان نقطة، مث تكتitalicsعنوان الفصل بدون خط بارز أو 
مث يكتب اسم  ) Eds. حمررون ، ( أو  ) Ed( . أو ) حمرر ( مؤلف الكتاب احملرر يليه بني قوسني كلمة 

، ويلي تاريخ النشر فصلة مث تكتب تاريخ النشر كاملعتاد ، ويكتب الناشر وitalicsاملرجع خبط بارز أو 
  : إليه الباحث مثلالصفحات اليت يقع فيها الفصل الذي رجع 

) . حمرر . ( ك . يف مليكه ، ل .  أسوان –التنشئة االجتماعية يف قرية مصرية ، سلوا . عمار ، ح 
  الدار القومية ،  : ةالقاهر. قراءات يف علم النفس االجتماعي يف البالد العربية 

١٣٣-١٢٠ ، ١٩٦٥ . 
                          Sherif, M.   Group     influences upon the formation 

of  
Norms and attitudes. In Maccaby, Eleanor, E. Newcomb, T.M, 
& Hartley, E.L.  (Eds.) Readings in social psychology.  (3rded.)  
New York: Holt, Rinehart & Winston, 1958, 219-232. 

  
ي ا اسم الكتاب مباشرة بدون خط بارز وبني قوسني الطبعة اجلديدة بعد النقطة اليت ينتهإىل  يشارك – ٦

   ) .  2nd  ed. ثانية أو ٤. ط ( كاآليت 
 . Vol إذا كان املرجع قدر صدر يف أكثر من جزء يكتب بعد النقطة اليت تلي اسم الكتاب مباشرة – ٥

   ، أي رقم اجلزء الذي رجع إليه الباحث ١ أو ج  1
  : ي صدر يف عدة أجزاء كاآليت الكتاب الذإىل  ميكن أن يشار – ٦

القاهرة ) . مراد . حرر الترمجة ي  ( ةميادين علم  النفس النظرية والتطبيقي) حمرر . ( ب . جيلفورد ، ج 
  .  ،  جزءان ٥٦ـ  ١٩٥٥ دار املعارف ، :

Lochren, H. R.  Collected works.  London:  Oxford Univer. 
Press, 1938, 40 vols.  
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 الدوريات 
  : تكتب املقالة العلمية املنشورة يف الدوريات يف قائمة املرجع بالترتيب اآليت 

  . اسم كتاب املقالة– ١
   .  italics اسم املقالة العلمية بدون خط بارز أو – ٢
ويكتب اسم الدورية عادة خمتصرا، ويستطيع .  وينتهي بنقطةitalics اسم الدورية خبط بارز أو – ٣

لى قائمة االختصارات يف اللغة االجنليزية يف كتاب النشر الذي أصدرته رابطة علم النفس القارئ أن يطلع ع
  . مث توضع فصله ). ABA  1957 , pp, 57 – 60(األمريكية 
  .  سنة النشر– ٤
  . رقم الد ويكتب خبط بارز– ٥
  .  كان للعدد رقم ، يتبع بفصلهإذا رقم العدد ، – ٦
  . ا املقالة الصفحات اليت وردت فيه– ٧

 . ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١ أرقام وتوجد أمثلة لكتابة املقاالت املنشورة يف الدوريات يف قائمة املرجع االجنليزية يف
  . اخل.  

اخلطأ الثابت يف . ، س ميكن أن يؤخذ املثال التايل غنيموبالنسبة للمقاالت املنشورة يف اللغة العربية 
   .٢٢٧ ــ ١٩٣ ، ٢ ، ١٠ ، ١٩٧٣االجتماعية القومية ، . م . اإلدراك 

 المواد الغير منشورة 
يكتب اسم الباحث، مث عنوان البحث باخلط العادي منتهيا بنقطة، مث تكتب كلمة : البحوث اجلامعية . ١

حبث غري منشور للماجستري أو الدكتوراه تتبع بفصله، مث اسم البلد، مث العامل الذي أجيز فيه البحث وينتهي 
  :بنقطة، مثل

Soliman.  A.   M.  A   studu of the relationships between                     
     
Social class, social mobility, and vocational goals of                         
High school seniors.  Unpublished doctoral diascrtation.                   
   
Univer. Of Minnesota Minneapolis, minn, 1967.   
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األصالة أسلوب الشخصية كما . ، عإبراهيم: اسم اجلامعة، مثلإىل ويف اللغة العربية يضاف اسم الكلية 
 . ١٩٧٢ حبث غري منشور للدكتوراه، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، ةتتكشف يف عدد من أساليب االستجاب

وقد جرت العادة يف البحوث املشورة يف علم النفس أن . أن اسم املشرف ال يظهر يف البحثويالحظ هنا 
فالبحث أوال هو . ، ورمبا كان األفضل أن نتوقف عن هذا التقليديظهر اسم املشرف على صفحة الغالف

 أيهما ثه، مع أكثر من مشرف يف حبكما انه من احملتمل أن يكون الطالب قد عمل. إسهام الطالب ومسئوليته
من الوجهة الرمسية املشرف هو املشرف األخري الذي رأس جلنة امتحان الطالب، : يكتب يف صفحة الغالف

لذلك . تذة الذين بدأ الطالب معهم رمسيالكن كتاب املشرف األخري يكون فيه احجاف حلقوق غريه من األسا
يف اإلشراف على الطالب يف تقدمي البحث الذي اقترح إلغاء هذا التقليد واالكتفاء بالتنويه مبجهود األستاذ 

  . يكتبه الطالب ليعترف باملساعدات اليت تلقاها من األساتذة والباحثني 
، إذا مل تكن الورقة اليت ستشري إليها قد نشرت يف أية صورة: األوراق اليت تقرأ يف االجتماعات – ٢

 ةتقرير عن نتائج حبوث احملا فض. براهيم، ع إ: ، ميكن اإلشارة كاآليتوكان من الضروري اإلشارة إليها
ورقة قرأت يف حلقة حبث هيئة تدريس علم النفس، كلية اآلداب  . ١٩٧٣ – ١٩٦٨التسلطية يف مصر من 
   . ١٩٧٣جامعة القاهرة، مارس 
  :  االجنليزية ةوكمثال يف اللغ

Soliman. A.M.  Women's,  vocational  in  psychology  1942 – 1966 .  
      
Paper  read  st  Midwest .  Psycbol.  Iass . Convention,  Chicago.       
         

 إذا تلقى الباحث خطابا شخصيا من ،Personal communication التواصل الشخصي – ٣
 احد الباحثني أو معلومات أعطيت له بطريقة غري رمسية يستحسن أن يسجل االسم، مث كلمة تواصل شخص 

Personal  communication  مث التاريخ ونقطة ، مث فاصل ،.  
  in  Pressاملطبعة  يف (، ميكن أن يشار إليها بـ ، ولكنها مل تنشر بعداملقاالت اليت قبلت للنشر – ٤

، واسم الدورية املختصر، مث قالةمقالة يف املطبعة يكتب اسم الكاتب، واسم املإىل ولإلشارة ). ، أو حتت النشر
  :   مثل   in  Pressيف املطبعة كلمة 
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، يف االجتماعية القومية. م .  أساليب التكيف– ٢، ١٩٧٣ – ١٩٥٩: تكيف املراهقات. سليمان، ع 
  . املطبعة

Sellback.  J.A.  Rorschach  indicators  of anxiety  J.  consult.              
Psychol.in Press.                                                                                    
      

 كتابة المراجع في النص 
نظاما يف كتابة املراجع يف نص الكتاب أو املقالة هو  ) APA,1957( تتبىن رابطة علم النفس األمريكية 

شر، مث الصفحات كتابه املرجع بني قوسني، يكتب فيه االسم األخري للمؤلف أو الكاتب مث فصله، مث سنة الن
أبو  ) (Soliman,  1967 ) ( ١٩٦٧سويف ، : (صفحات املرجع مثلإىل إذا كان الباحث يريد اإلشارة 

   .)٢٥ – ١٥ ، ١٩٧٣حطب ، 
   . .1954)(وقد وجد روجز :  إذا ورد ، اسم الكتاب يف النص ، فال يعاد ذكره بني األقواس، مثل– ٢
 & Torrance(يف دراسة حديثة : ا كلما ذكر املرجع مثل إذا كان للمرجع كاتبان، جيب أن يذكر-٣

Allioti, 1965  ( إما إذا كان هناك أكثر من كاتبني للمرجع، فيجب أن يذكروا مجيعا يف . . وجد أن
 القادمة فيذكر تإما يف املرا. . أن  ) ٧٥ ، ص ١٩٥٩( يرى إبراهيم وملكه ومنصور  : املرة األوىل مثل

  : وقابلها يف االجنليزية ) . . ٧٥ ، ص ١٩٥٩( يرى إبراهيم وزمالؤه : اسم الكاتب األول مثل
The study previously cited (Sears et al,1957. )  

 إذا كانت قائمة املراجع تشمل منشورات لكتاب هلم نفس االسم األخري جيب أن يشار إليهم يف – ٤
  : النص مع احلروف األوىل ألمسائهم مثل 

A  ecent  study ( C.L. Jones )  ( 19 54 ) has  shown, hut  A.G.  
Jones(1956) sugges  ted . .                                                                          
                        

هلوامش يف  ويالحظ أن الباحث إذا استخدم اfootnoteوتوصي الرابطة بعدم كتابة املراجع يف اهلامش 
كتابة املراجع فانه سيكتب املراجع كاملة كما انه قد يقدم قائمة مراجع يف اية البحث أو الكتابة، أو قد 

فإذا قدم قائمة مراجع يف اية املرجع فانه عندئذ يكرر كتابة املراجع مرتني، . يكتفي بكتابة املراجع يف اهلوامش
لى إما إذا اقتصر على كتابة اهلوامش، فان ذلك لن يسهل ع. اعةوهذا يستغرق جهدا زائدا يف الكتابة والطب

، إذ لن تكون املراجع مرتبه يف مكان واحد حسب اسم الكاتب وبذلك يصعب القارئ استخدام قائمة املراجع
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البحث عنه يف اهلوامش ومعىن ذلك أن القارئ لن يستطيع إىل العثور على مرجع بالذات، ويضطر القارئ 
على أن بعض الكتاب يستخدمون أسلوبا آخر يف كتابة املراجع يف . ع الكاتب استخداما كفئااستخدام مراج

النص هو كتابة رقم املرجع يف قائمة املراجع املوجودة يف آخر النص بني قوسني فقط، أو كتابة رقم املرجع مع 
 اسم كاتب املرجع إذا مل لكن هذا األسلوب ال يظهر. فاصل مث كتابة صفحات املرجع اليت رجع إليها الكاتب

واملقارنة بني هذه األساليب يف كتابة املراجع يف النص، تظهر أن أسلوب رابطة علم النفس . يشر إليه يف النص
  . األمريكية له ميزات أشري إليها، ومن مث يوصى الكاتب بتبين هذا األسلوب

   Quotation االستشهاد
عليه أن يورد النص كما ظهر يف األصل، وهذا يعين أن  إذا استشهد الكاتب بنص من كاتب آخر، ف– ١

اخل كما هي، حىت . . تظهر كلمات كاتب النص كما وردت يف النص مبا فيها من فصالت وعالمات التعجب 
وجيب على الكاتب أن يراجع النص املستشهد به على النص األصلي قبل أن يقدم مقالته . ولو كانت خاطئة
  . أو كتابه للنشر

، مسكن أن ، وال يزيد عن مخسة اسطرا كان النص املستشهد به قصريا، يف حدود مجله أو اثنتني إذ– ٢
  ). هكذا(يدمج يف نص كالم الكاتب بني قوسني 

 إذا كان النص املستشهد به طويال يزيد على مخسة اسطر مطبوعة، فيجب أن يطبع ببنط اصغر يف – ٣
) أو مشال(يات العلمية جيب أن يضع الكاتب خطا راسيا على ميني ويف املقاالت اليت تقدم للدور. فقرة مستقلة

  . آخر سطر فيه، لكي خيرب الناشر بان هذا نصإىل النص املستشهد به من أول سطر 
النص املستشهد جيب أن يضع ما أضافه بني قوسني، إىل  ضاف كاتب املقالة أو الكتاب أي شيء إذا أ– ٤

وفة تلي مجلة  ثالثة نقط بينها مسافات، إما إذا كانت الكلمات احملذوإذا حذف شيئا فيجب أن يضع مكانه
  . ، فيجب أن يكون عدد النقط اليت حتل حملها أربعةكاملة أو تكمل مجلة

  . الصفحة أو الصفحات اليت اخذ منها النص الذي يستشهد بهإىل  جيب أن يشري الكاتب – ٥
  

 داول الج
 بطريقة منهجية ودقيقة واقتصادية وهذا يقتضي اجلمع بني البيانات اجلداول اجليدة تقدم البيانات الكمية

  . بطريقة فعالة



<êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]<l^éÎø}_ 
 

 ١٢٨

لذلك من املهم أن نقلل من املادة . طبع اجلداول عادة كبرية التكاليفيكون : االقتصاد يف كتابة اجلداول
  : وهذه بعض التوجيهات. أقصى حد ممكنإىل اليت نقدمها يف اجلداول 

يف البحوث اجلامعية، ميكن إضافة هذه . ول البيانات األصلية كالدرجات اخلام ال تقدم يف اجلدا– ١
  . البيانات يف املالحق

. قدم املادة اإلحصائية يف أكثر الصور تركيزا حىت تسمح بالتواصل.  اجعل اجلداول يف صورة مركزة– ٢
ال تقدم التباين . ليت قام ا الباحثال داعي لكتابة املعادالت اإلحصائية ونتائج العمليات احلسابية املختلفة ا
إذا كان هناك جدول لنتائج غري . واالحنراف املعياري، إذا أن التباين ميكن احلصول عليه من االحنراف املعياري

ذات داللة أو أن عددا قليال منها ذو داللة، فيستحسن عدم تقدميها يف صورة جداول وإمنا يكتفي باإلشارة 
  .  املقالة يف نصاليم ذات الداللةإىل 

حينما تظهر بعض البيانات . ال جيب أن يظهر عمود واحد.  تفادي تكرار تقدمي البيانات يف اجلداول– ٣
  . يف جدولني جيب أن يفكر الباحث يف مجع هذين اجلدولني يف جدول واحد

  

  : كتابة اجلداول 
  .  اكتب كل جدول على صفحة منفصلة– ١
اكتب العنوان يف وسط الصفحة حتت الرقم .  يف منتصف الصفحة)١جدول ( اكتب رقم اجلدول – ٢
إذا . Capital تكتب الكلمات األساسية يف عنوان اجلدول باحلروف الكبرية ةيف اللغة اإلجنليزي. مبسافتني

  . تطلب العنوان أكثر من سطر تكتب األسطر يف وسط الصفحة
  . سافة بني أجزاء اجلداول املختلفة اترك م– ٣
 كان اجلدول مكتوبا باآللة الكاتبة ، جيب رسم خطوط خفيفة أفقية وراسية بالقلم الرصاص، حىت  إذا– ٤

  . يتحقق مزيد من الدقة يف كتابة اجلداول 
  .تقريبا هنا ١ ضع جدول: مكان اجلدول من املقالة كاآليت وضح – ٥
ومناقشة اجلدول تكون . ثالاجلدول السابق م:  ، ال ١دول ، مثل ج برقمهلاجلدوإىل اشر :  يف النص– ٦

لكي خيترب الفرق بني درجات القلق لدى اموعتني أجري اختبارات : ، كأن تقول مثالعادة بتقدمي اجلدول
 متوسط درجات كل من اموعتني يف مقياس تيلور ١، ويوجد يف جدول لقياس داللة الفرق بني متوسطيهما
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 يتضح ١من جدول : ، مث يقال بعد ذلك يف فقرة جديدةبارات لقياس القلق الواضح واالحنراف املعياري واخت
  . أن الفرق بني متوسطي درجات القلق لدى اموعتني مل يكن ذا داللة إحصائية

. آخرهاإىل وترقم اجلداول بأرقام مسلسلة ابتداء من أول املقلة .  كل جدول جيب أن يكون له رقم– ٧
رقم اجلدول إىل رقم الفصل والثاين إىل  يشري ا الفصل برقمني احدمهيف البحوث أحيانا ترقم اجلداول يف داخل

  .  يف الفصل األولثاجلدول الثالإىل  يشري ١ ـ٣جدول : مثل
، ولكنه جيب أن اإلمكانوجب أن يكون العنوان خمتصرا بقدر .  جيب أن يكون لكل جدول عنوان– ٨

وجيب . سلوب تلغرايف يف كتابة عنوان اجلدولوتوصي الرابطة الباحثني باستخدام أ. يكون واضحا مع ذلك
 عنوانا فرعيا جيب أن يوضع يف أوسط أيضا أسفل العنوان كأن يكون العنوان يف الوسط، وإذا كان هنا

  . األصلي
،   جيب أن توضع حتت العنوان أو العنوان الفرعي Head note إذا كان هناك ملحوظة عنوان – ٩

لحوظة العنوان هي مجلة عامة تشرح اجلدول أو تقدم معلومات ختتص وم. وتكتب بنفس األسلوب املختصر
  . باجلدول ككل ولذلك ميكن أن حتتوي ملحوظة العنوان على معلومات عن العينة على سبيل املثال

 وحدة اجلدول هي العامود، والعامود له عنوان، وقد تكون بعض األعمدة جمموعة جيمعها عنوان – ١٠
ويستطيع القارئ أن يدرس أسلوب تنظيم اجلدول من خالل  . عناوينها الفرعيةواحدا اعم ويتوسط فوق

دليل رابطة علم النفس األمريكية إىل األمثلة اليت قدمت يف هذا الكتاب، كما ميكن أن يرجع 
)A,1957,pp.30-40  . (  

مر ال  جيب أن تكتب عناوين اجلدول يف صورة املفرد، فيقال متوسط ال متوسطات، ويقال الع– ١١
  . األعمار، ويقال متوسط املرتب ال متوسط املرتبات
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 ادرــــالمص
  املصادر العربية : أوالً 
   القران الكرمي – ١
الدراسة العلمية للسلوك االجتماعي، جمموعة الدراسات التربوية والنفسية، :  إبراهيم، جنيب اسكندر– ٢

   ١٩٦١مؤسسة املطبوعات احلديثة ، 
البحث االجتماعي، مركز التربية األساسية يف العامل العريب، : ، إبراهيم ولويس كامل مليكه  أبو لغد – ٣
١٩٥٩   
   ١٩٦٠القياس النفسي والتربوي، القاهرة، :  امحد، حممد عبد السالم– ٤
   ١٩٦٢املنهج العلمي وتفسري السلوك، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة :  إمساعيل، حممد عماد الدين– ٥
   ١٩٨٦األسس العلمية ملناهج البحث الجتماعي، بريوت، دار الطليعة :  احلسن ، إحسان حممد – ٦
  ١٩٧٩أصول البحث العلمي ومناهجه ، الطبعة اخلامسة ، وكالة املطبوعات الكويت :   بدر ، امحد - ٧
ب املترمجة ترمجة عبد العزيز الغامن ، ط ، سلسلة الكت: منهج البحث التربوي . و . بست ، جون – ٨ 

   ١٩٨٨مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، الكويت 
   ١٩٦٢ القاهرة ، ة بفردج ، من البحث العلمي ، ترمجة زكريا فهمي ، دار النهض–٩
مبادئ البحث التربوي ، مطبعة الرباق ، بغداد ، :  توفيق ، عبد اجلبار ، و رءوف عبد الرزاق – ١٠
٢٠٠٣   
 العربية ، القاهرة ةناهج البحث يف التربية وعلم النفس ، دار النهضم:  جابر ، جابر عبد احلميد – ١١
١٩٧٣   
مناهج البحث التربوي ، رؤية تطبيقية مبسطة ، دار الكتاب احلديثة :  الرشيدي ، بشري صاحل – ١٢

   ٢٠٠٠الكويت ، 
، دار عمار التصاميم التجريبية يف الدراسات التربوية والنفسية :  رءوف ، إبراهيم عبد اخلالق – ١٣

   ٢٠٠١للنشر والتوزيع ، عمان ، 
   ١٩٧٥أسس البحث االجتماعي ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، :  زكي ، مجال ، والسيد يس – ١٤
مناهج البحث يف التربية ، ط ، جامعة بغداد ، :  الزوبعي ، عبد اجلليل إبراهيم وحممد امحد الغنام – ١٥
١٩٨١   
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 ، مكتبة االجنلو املصرية ةاملنهج وكتابة تقرير البحث يف العلوم السلوكي: مود  سليمان ، عبد اهللا حم– ١٦
   ١٩٧٢، القاهرة ، 
أصول البحث :  السماك ، حممد أزهر سعيد ، وقبيس سعيد النهادي ، وصفاء يونس الصفاوي – ١٧

   ١٩٨٦العلمي ، جامعة صالح الدين ، 
   ١٩٩١تماعي ، جامعة املوصل ، طرق البحث االج:  ألعتايب ، جرب جميد محيد – ١٨
 البحث العلمي يف التربية والعلوم أساسيات:  عودة ، امحد سليمان وفتحي حسن ملكاوي – ١٩

   ١٩٩٢ية ، مكتبة الكناين ، اربد ، نساناإل
   ١٩٧٤البحث العلمي ، مناهجه وتقنياته ، اهليئة املصرية العامة ، القاهرة :  عمر ، حممد زيان – ٢٠
مناهج البحث يف التربية وعلم النفس ، ترمجة حممد نبيل نوفل : ديو بولد . ب . دالني  فان – ٢١

   ١٩٧٧وآخرين ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، 
   ١٩٩٩ اإلسالمي ، رقم ،بأصول البحث ، مؤسسة دار الكتا:  ألفضلي ، عبد اهلادي – ٢٢
  ) ؟ ( امعة املستنصرية ، القاهرة البحث العلمي ، اجل:  قنديلجي ، عامر إبراهيم – ٢٣
طرق البحث يف العلوم السلوكية كلية اآلداب :  الكبيسي ، وهيب حممد يوسف ، وصاحل اجلنايب – ٢٤

   ١٩٨٧، جامعة بغداد ، 
علم مناهج البحث ، ط ، األسس العامة ، جامعة بغداد ، بغداد ، :  حممد سعيد ، أبو طالب – ٢٥
١٩٩٠   
 طرق البحث العلمي ومناهجه ، جامعة بغداد ، طبع مبطابع جامعة املوصل ، : حمجوب ، وجيه – ٢٦

  . ١٩٨٥مديرية مطبعة اجلامعة ، 
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