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                    تعترب احلاجة للمعرفة و البحث العلمي اليوم ضرورية، أكثر من أي وقت مضى،

                      اآلن يف سباق مستمر الكتساب املعرفة، اليت متثل خمرجات للبحث العلمي فدول العامل

                ، فاملعرفة تقود ال جرم))الذي ميثل جمال دراستك((سواء تعلق األمر بالعلوم اردة أو اإلنسانية 

                 إىل تقدم و رفاه شعوب املعمورة، إذا استغلت و طبقت، إذ أا تضمن هلا التفوق و القيادة،

                          املتقدمة مثل اليابان، أملانيا، الواليات املتحدة األمريكية،يف الدول  لكما هو احلا

                                    فبفضل العلم متكنت بعض الدول من أن حتقق ضة صناعية، .وغريها

  .اقتصادية واجتماعية هائلة

                             لف خميلته وتفكريه،كما انه منذ إدراك اإلنسان للحياة ،انطلقت احلرية ت

                           فبدأ جيتهد يف حبث حقيقته وطبيعة الكون الذي حييط به، إذ منذ طفولته، كان حياول

                 رغبته  ليشكل بعض األشكال، فما إن جنح يف ذلك هتفا وصفقا فرحا، وبدأت تعلو ميد يده

                        بالبحث يف كل ما يدور حوله، حىت إذا ما مت ضمه إىل مؤسسة تعليمية، أصبحشغفه و 

  .حبثه موجها منظما مبساعدة املدرسني له 

                   لذا من اجلدير التنويه إىل أن الباحث يقوم بعمليات هامة وأساسية، تقود إىل املعرفة

                      وإن كانت تلك املعرفة يف الواقع ال تبلغ درجة الكمال، إذ جلالدقيقة لكل عمل يتناوله، 

               إن مهمة البحث كبرية وجسيمة. ما يستطيع الباحث فعله أن يكون النقص فيها أقل ما ميكن

                          وخطرية يف آن واحد، فهو ينظم العمل واالستمرار فيه حىت يصل إىل آخر ما يستطيع

  .أن يصل إليه من احلقيقة لتوضيح طريق الصواب لآلخرين

                ويف األخري وليس آخر ميكننا القول أن البحث ال يكون علميا باملعىن الصحيح للكلمة،

                        إال إذا كانت الدراسة موضوعية جمردة من املبالغة وتغليب جهة على أخرى،

                        وأجنزت طبقا لقواعد ومناهج وأصول، متعارف عليها، أاتبعت خطوات و مراحل معينة،

                        وختلص حللها، وهي ال متثل إال عمال ) اإلشكالية العامة للبحث( إذا تبدأ مبشكلة رئيسية

  .فق الواسععكف على إجنازه عقل إُتِصف باملرونة واأل
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مفاهيم : المحور األول

عامة حول المعرفة 

والبحوث العلمية
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                   عينه على إدراك القضاياتُ  ، حيتاج اإلنسان ملعرفة حقائق،االجتماعيةيف جل املسائل 

                            مات اليت حيوز عليها، ميكن له أن يعرف كيف اليت يواجهها يوميا، فبفضل املعلو 

  .حتقيقه ألهدافه يف طريقيتغلب على العراقيل، اليت تقف حجرة عثرة 

                    إجراءات جديدة للتعامل واختاذ ،د إسرتاتيجيات متكنه من تدارك هفواتهعِ لذلك يُ  

               يريد بلوغه، وذلك عن طريق هذا األسلوب يسمح لإلنسان أن يصل إىل ما. استجدمع ما 

  .طول حياته ذكاءه، ومعارفه املكتسبة استغالل

  ت للعلم وكذلك مميزات هذا األخري؛اليت تطرق ،فيما يلي نورد بعض أهم التعاريف

  :العلم ومميزاته مفهوم - 1-1

              تقوم وظيفة العلم على أساس الوصول إىل وضع قواعد وقوانني عامة تعاجل األحداث

  :واملسائل القائمة، وفيما يلي بعض التعاريف اليت تبني ماهية العلم

                      ،املنسجمةالعلم بأنه املعرفة  Webster Dictionary سرتبيعرف قاموس وا

                      ، واليت تقوم من أجل حتديد طبيعةالحظة والدراسة والقيام بالتجاربعن امل اليت تتولد

    .مت دراسته وأصول ما

                       ،دة بالدالئل احلسيةهناك من ذهب إىل أن العلم جمموعة من املعارف املؤيّ و 

                                   ا علىالطبيعة تفسريا مبني اليت أظهرت لتفسري ما حيدث يف موع القواننيجمو 

  .تلك النواميس الثابتة

                 تزخر ا اليت ومنهم من يرى أنه مجلة الوقائع، احلقائق، النظريات ومناهج البحث

   .املؤلفات العلمية

                       وضعت اليت ،القواننيأنه جمموع النظريات و  نا تعريف العلم علىمما سبق ميكن ل

                            على الطبيعة ملعرفةمن أجل السيطرة ل العلماء لفهم ما حييط باإلنسان، من قب

  .النواميس اليت تسري عليها
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                            خرييه إىل أن املعرفة أوسع وأمشل من العلم، ألن هذا األو التنمن املهم أن 

                                   بعد ذلك من احلصول على املعرفة ليمكننايقوم على دراسة وحتليل الظواهر، 

  .اكتساانريد  اليت

 :تعريف البحث العلمي - 1-2

  1:تاريخ موجز لتطور البحث العلمي -1- 1-2

             يف قيام احلضارات، ولوال ذلك ملا استطاعت اتمعات أساسيايلعب البحث العلمي دورا   

  .ترفع صروح حضاراا وتبلغ الذروة يف جمدها أنيف عصور شىت 

                       فالبحث العلمي هو قرين للحضارة وميداا الذي جتري علية جتارا واختباراا،  

                        ة العربية وحضارات القبائل العربية الفرعونيةفال ميكن تصور قيام حضارات جنوب اجلزير 

                        والرومان اإلغريقيف مصر وحضارات اآلشوريني والبابليني يف بالد الشام وحضارات 

                         فال ميكن. اخل...اخلالدة، مث احلضارة الغربية يف العصر احلديث اإلسالميةوحضاراتنا 

  .تكون هناك حبوث علمية أنتصور قيام كل هذه احلضارات دون 

                                  بقسط يف تطور البحث العلمي أسهمتكل احلضارات القدمية   أنمع   

                    .علمية مل يسبق هلا مثيل وأصول أسساليونانيني القدامى ثبتوا البحث العلمي على  أن إال

                         االستعانة إىل ودعامنهج القياس أو منهج االستدالل ومنهج االستقراء،  أرسطوفقط وضع 

  .باملالحظة يف جماالت البحث العلمي املختلفة

                   عدد غري قليل من اليونانيني القدامى يف بناء أسهمفقد  أرسطوواىل جانب   

                                فيثاغورثالقدمية اليت نعرفها  األمساءالبحث العلمي، فمن بني  وأصولقواعد 

                             قبل امليالد يف اجلغرافية الطبيعية والرياضيات والفلسفة ودميقريطيس  600حوايل 

                                   رح تركيباف نواة الذرة لشاكتش إىلقبل امليالد الذي توصل  400 حوايل

  .املادة
                                                           

1
 ،1991المركز السعودي للدراسات الجديدة، جدة، السعودية،  تبسيط كتابة البحث العلمي،أمين ساعاتي،   

  .19- 17ص ص  
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                         فلقد طور املعرفة واملمارسة" الطب أب"هيبوقراط الذي كان يسمى ب  أما

               و اشتغل ارشيميدس بالفيزياء  ووظائفهعلى التشخيص الدقيق ودراسة اجلسم  بإصرارهالطبية 

  .برهان إىلال حتتاج  أامن املسلمات اليت يفرتض  يبدأ، وكان ...والكيمياء

               اليونانية بطليموس فلقد استخدم الرياضيات أما...كما طور سرتابو اجلغرافيا كعلم  

                           األجساميعزو حركة  أننظرية مالئمة حلركة الكواكب، ورفض  أولليضع . واملصرية

                      تتصل بالقوى اخلارقة للطبيعة وكانت هذه هي الفكرة السائدة يف عصره، ألسبابالثقيلة 

  .اخلطوات يف البحث العلمي أهموقد متثل هذه اخلطوة 

              إسهامهمبالنسبة للتفكري العلمي عند الرومان الذين كانوا ورثة املعرفة اليونانية وكان  أما

               من متابعتهم للمعرفة ذاا، فقد كان الرمان صناع قوانني أكثريرتكز يف املمارسة العملية، 

                   هم محلة مشعل العلمالعرب  أصبح، وبعد ذلك متأملنيمنهم مفكرين  أكثرومهندسني 

  .ارويا إىلوالبحث العلمي 

                       العرب عارضوا أن أي، أرسطوالعريب احلدود الصورية ملنطق لقد جتاوز الفكر 

                        مبتكرة يف البحث، أساليبالعلمي  إنتاجهماملنهج القياسي، حيث اتبع العرب يف 

                       القياس للوصول بأدواتفاعتمدوا على االستقراء واملالحظة والتدريب العلمي واالستعانة 

                           النتائج العلمية، ونبع من هؤالء كثريون منهم احلسن بن اهليثم وجابر بن حيان  إىل

   1.بكر الرازي وابن سينا وغريهم وأبووحممد بن موسى اخلوارزمي والبريوين 

                    وعملوا على ترسيخ الكهنوتيةحرروا العلوم من بعض الظاهر كان العرب قد   إذا

              يعاجلوا الظاهر أن متكنوا مناملوضوعية العلمية، فان االروبيني الذي نقلوا عنهم هذه املنجزات 

                  سابقة االهتماممن احلضارات ال أخذتجنب مع الظواهر املادية اليت  إىلجنبا  اإلنسانية

  2.الكبري

                                                           
1
 القاھرة،، 8ط أصول البحث ا�جتماعي، عبد الباسط محمد حسن، : نق� عن، 19ص مرجع سابق، أمين ساعاتي،   

  25-20، ص ص 1982
2
  .نفس المرجع والصفحة  
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               اخرتاع طريقة ال لتحل مشاكل معينة فحسب، إىلفقد كان فرانسيس بيكون يهدف 

                       فجوهر العمل . مالئمة النتائج العلمية للظواهر االجتماعية إىل أيضاولكن كان يهدف 

  1.للعلمجمال العالقات االجتماعية  الذي قام به بيكون مل يكن علما بقدر ما كان يف

                     دينية املسيحية، وضرورةبيكون بضرورة ختليص العلم من شوائبه ال أشاروقد 

                           تأثريبعيدا كل البعد عن كل  املوضوعيةبكلياته وجزئياته للمالحظة العلمية  إخضاعه

                                  جتارب إىل ةاإلنسانيالظواهر  إخضاعميتافيزيقي حىت يتمكن من  أوديين 

 2.علمية

               كما استطاع بيكون أن جيمع بني منهجني أساسيني ومها املنهج التجرييب واالستداليل،

                           ومنذ إسهامات بيكون املتميزة اكتمل وتبلور مفهوم منهج البحث العلمي وأصبح

                     بالفعل الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة

                                           اليت يمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة

   3.معلومة

     :مفهوم البحث العلمي -2- 1-2

أو عاجلت موضوع البحث العلمي، /على الكم الوافر من املعاجم والكتب اليت تطرقت إىل بعد اإلطالع

  4:نورد بعضها على النحو التايل

  .البحث، والعلمي: فهذا املدلول يتكون من كلمتني

            تش، تقصى، حترى، سأل،طلب،ف: مصدر الفعل املاضي حبث، ومعناه: أما البحث فهو

  .أو إكتشفحاول 

                                                           
1
 القاھرة،، 8ط أصول البحث ا�جتماعي، عبد الباسط محمد حسن، : نق� عن، 19ص ،  مرجع سابقأمين ساعاتي ،  

  .، نفس الصفحات1982
2
  .الصفحةو نفس المرجع  

3
، 1989، القاھرة، دار المعارف، 5ط أصول البحث العلمي ومناھجه، احمد بدر، : ، نق� عنوالصفحة نفس المرجع  

   .90ص 
4
، دار الشھاب للطباعة والنشر، الجزائر، باتنة، 01طدكتوراه، - ماجستير- نسإعداد البحث العلمي؛ ليساغازي عناية،   

  .11، ص 1985
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هو الطلب، والتفتيش، والتقصي عن حقيقة انطالقا من احلقائق،             : ون معىن البحث لغةفيك

  .أو أمر من األمور

                رفة و الدراية،املع: أما العلمي، فهي كلمة منسوبة إىل العلم كما سلف ذكرنا وتعين

  .مع اإلحاطة بكل جوانبهاوإدراك احلقائق، 

                    احثني يف أصول البحث العلمي ومناهجه تعريفات يتقاربكما وردت لدى الب

          بلدام منهاة ألصحاا وكذا اختالف لغام و يف املعىن، برغم املشارب الثقافية املختلف بعضها بعض

  :مايلي

         البحث العلمي استقصاء دقيق يهدف إىل اكتشاف حقائق :Whitneyتعريف وتني 

  .وقواعد عامة، ميكن التحقق منها

           البحث العلمي استقصاء منظم يهدف إىل إضافة  :Polanskyتعريف بوالنسكي 

  .معارف، ميكن توصيلها والتحقق من صحتها باختبارها علميا

              يعد البحث العلمي وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها: Hillwayتعريف هيل واي 

                الوصول إىل حل مشكلة حمددة، وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق جلميع الشواهد

  .واليت تتصل ا املشكلة احملددة     واألدلة، اليت ميكن التحقق منها

               البحث العلمي، بأنه عملية منظمة وشوماخر McMilanماك ميالن كما عرف 

  .أو املعلومات وحتليلها لغرض معني     جلمع البيانات    

                ويؤكد البعض أن البحث هو حماولة الكتشاف املعرفة، والتنقيب عنها، وتنميتها،

                      وفحصها، وحتقيقها بتقص دقيق، ونقد عميق، مث عرضها عرضا متكامال بذكاء وإدراك،

                 أما إذا ابتعد البحث عن هذا اهلدف فال تدوم له احلياة، ساهم يف احلضارة اإلنسانية،لكي ت

                              ومل يتزود صاحبه بالفضائلر فيه املؤهالت، بذلك يضيع اهود الذي مل تتواف

  .العلمية
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               بناء على ما سبق ميكن تعريف البحث العلمي، بتلك الطريقة اليت يتبعها الباحثون 

             يف تقص احلقائق وبناء النظريات، اليت تشكل قواعد يتم على أساسها تفسري ظواهر حتدث والعلماء

  .يف احلاضر أو حماولة التنبؤ بأحداث، قد تقع يف املستقبل بناءا على مؤشرات قد ُتالحظ

  :خصائص األسلوب العلمي - 1-3

                     تربط بني الظواهر، اليتسة العالقاتبوا إىل دراكذلك أن العلم يص  من الواضح

                         ى املعرفة املبوبة للوصول إىل االستخالص املسندعتماد علوذلك عن طريق االالطبيعية، 

                                              بقية األساليب الفكرية هلذا يتميز األسلوب العلمي عنإىل احلقائق، 

  مبا يأيت؛

  :الموضوعية-1- 1-3

                 ، وسرد احلقائق اليت تساندعتماد معايري علمية مدققةملزم با يعين ذلك أن الباحث

                    البد للنتيجة أن تكون إذ ،و تصوراته منطلقاتهوكذا الوقائع اليت تتضاد مع  .وجهة نظره

             فعلى الباحث أن يتقبل ذلك و يعرتف بالنتائج املستخلصة حىت لو كانتدة للواقع، منطقية و جمسّ 

  .غري متوافقة مع توقعاته

                  خطوات البحث العلمي بتحديد واضح ملشكلة تبدأ أنوعلى سبيل املثال، جيب 

                ومراجعتها، وإداراوطريقة مجع املعلومات  أسلوبمث حتديد  البحث تليها وضع الفرضيات،

                         وحتليل املعلومات اليت مت جتميعها ووضعها يف تقرير ائي يوضع ما مت تنفيذه وما مت

  1.إليهالتوصل 

                         إليهاالتشويه للنتائج اليت مت التوصل  أوالتحريف  إىلوهذا يعين عدم اللجوء 

                  أنذلك  إىليضاف . األشكالشكل من  وبأيالباحث  أو لإلدارةشخصية  أغراضخلدمة 

                         يتصفوا بالسلوك العلمي باستمرار ملعرفة احلقيقة بعيدا عن التزمت  أنالباحثني جيب 

                                                           
1
مكتبة ا0شعاع الفنية، ا0سكندرية،  ،01ط أسس ومبادئ البحث العلمي،فاطمة عوض صابر وميرقت على خفاجة،  

  .21، ص 2002مصر، 
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 آولوصف الظاهرة  إليهاالتشدد وراء آرائهم ومشاعرهم الشخصية يغض النظر عن النتائج اليت يتم التوصل  وأ

  1.القضية موضوع البحث ومعاجلتها

 :عتماد على معايير معينةاال-2- 1-3

                     علمية املطلوبة لدراسة كل موضوع،مجيع القواعد ال احرتامونعىن ذه امليزة ضرورة 

                               ر إىل ظهور نتائج خمالفة للواقع،ألن غياب بعض هذه العناصر يقود يف اية األم

  .البحث يف ول دون حتقيق الباحث ألهدافهحيمما 

  :اإلنفتاح الذهني-3- 1-3

                      دائما إىل عدمقيقة تمسك بالروح العلمية، واملتطلع ملعرفة احلحيرض الباحث امل

                           نه منفتحا على كل تغيري للنتائج،يكون ذه ، فوجب أنبرأيه والتشبث إظهار التزمت

                         يصعبأي ( بالنسبة له" مرارة"لو كانت فيها و له من االعرتاف باحلقيقة  أنه البدو 

  ).تقبلها

 :بتعاد عن إصدار األحكام المرتجلةاالضرورة التأني و -4- 1-3

                 احث أن يعطيها قيمتها احلقيقية،ينبغي على كل ب املميزات األساسية للعلم اليت من

                           البد  إذوجود براهني تثبت صحة النظريات واالفرتاضات األولية اليت أعّدها الباحث، 

                                             أي حكم والنطق بأية عتماد على أدلة كافية قبل إصدارمن اال

  .نتيجة

  :االبتعاد عن الجدل العقيم-5- 1-3

                    لى أساس التطرقيقوم عالتحليل والنقاش والتعرف على احلقيقة، بالنسبة للعلم فإن 

                     صم بأي طريقة حىتخول يف جدال و حماولة التغلب على اخلليس الدإىل صلب املوضوع، و 

           لو بالتغليط والتكلم بغموض ورفع األصوات كما هي حال املناظرات السياسية، فالباحث ال خصم له،

                                                           
1
كلية ا4قتصاد والعلوم ا0دارية، منھجية البحث العلمي؛ القواعد والمراحل والتطبيقات،  محمد عبيدات وآخرون،  

   . 8، ص 1999الجامعة ا5ردنية، 
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      ك، تدع جمال للشأدلة قاطعة الإذ اهلدف من البحث هو إجياد حل وتفسري منطقي مستند إىل حجج و 

  .زنطييالنقاش البو  عتماد اجلدلوليس ا

  :الدقة وقابلية االختبار -6- 1-3

                        املشكلة موضع البحث قابلة لالختبار أوبان تكون الظاهرة  اخلاصيةوتعين هذه   

                    االختبار نظرا لصعوبة أوث للبح إخضاعهاالفحص فهناك بعض الظواهر اليت يصعب  أو

  .لسرية املعلومات املتعلقة ا أوذلك 

                       كما تعين هذه اخلاصية بضرورة مجع ذلك الكم والنوعية من املعلومات الدقيقة  

                وحتليل نتائجها ومضامينها إحصائيايوثق ا واليت تساعد الباحثني من اختبارها  أناليت ميكن 

                        األبعاد أوعدم صحة الفرضيات  أومن مدى صحة  للتأكدبطرق علمية منطقية وذلك 

               مشكلة البحث موضوع أسباب أو أبعادخمتلف  إىلاليت وضعها لالختبار دف التعرف 

  1.االهتمام

              ا وحتليل نتائجها حبسباملعلومات الدقيقة اليت يتم جتميعه أن إىلهنا  اإلشارةوجتدر 

               على شكل قرارات اإلدارةاملنهجية العلمية الصحيحة تزيد من درجة الثقة عند تطبيقها من قبل 

باملنهجية العلمية يف املؤسسات االقتصادية واالجتماعية  األخذ ملبدأتكون درجة الدقة فيها داعما  أنجيب 

  2.والسياسية

  :التغيير أوحقائق العلم قابلة للتعديل  -7- 1-3

                          حقائق أنال تتغري وال تتبدل، مبعىن  أبدية أوحقائق العلم ليست مطلقة  إن  

                         والسبب يف ذلك واضح وبسيط اخلطأاملعصومة من  أواملقدسة  باألشياءالعلم ليست 

                      وترتبط بزمان معني وظروف معينة هي صحيحة اإلنسانحقائق العلم صادرة عن  أنوهي 

                         اليت تدعمها وتثبت صحتها وقت اكتشافها الرباهني أو األدلةيف حدود ما توفر هلا من 

                                                           
1
  .09ص مرجع سبق ذكره، محمد عبيدات وآخرون،  

2
  .نفس المرجع والصفحة  
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               ظروف أو أدلةاستجدت ما  فإذااملتوفرة وقتئذ،  واإلمكانياتويف حدود الظروف والوسائل 

    1.تتعدل أو  عدم صحتها فان احلقيقة العلمية تتغري أوجديدة تبني خطاها  وإمكانيات

  :تراكمي البناء يالعلماألسلوب  -8- 1-3

                         تزداد اتساعا سابقة لتتشكل املعرفة العلمية إضافاتالعلم دائما يتكون من   

                  يبدؤونالعلمي جتعل العلماء يف نشاطهم العلمي  األسلوبوعمقا وهذه اخلاصية الرتاكمية يف 

              يف معظم احلاالت أمظاهرة معينة ذلك  أومن نقطة الصفر يف كل مرة يدرسون منها مشكلة 

  .من حيث توقف من سبقوهم يبدؤون

                 من حقائق ونظريات ومعرفة علمية، واخلاصية الرتاكمية إليهما توصلوا  أساسوعلى  

                   هذا وإمناصعوبات  أوالعلم يتقدم وينمو بثبات مستمر وبدون عقبات  أنللعلم ال تعين 

                         اهلني بالشيءيتطلب من جانب العلماء مثابرة طويلة وعمال مضنيا شاقا ومل يكن ذلك 

  2.اليسري أو

             العلم معرفة تراكمية، ولفظ الرتاكمية هذا يصف الطريقة أن إىل اإلشارةكذلك من اجلدير   

                        بالصرح الذي يشيد طابقا أشبهفاملعرفة العلمية اليت يتطور ا العلم اليت يعلو ا بناءه، 

                        ،األعلىالطابق  إىلسكان هذا البناء ينتقلون دوما  أنهو  أساسيفوق طابق، مع فارق 

                      أساسوتركوا الطوابق السفلى لتكون جمرد  إليهكلما شيدوا طالقا جديدا انتقلوا   أم أي

  3.يرتكز عليه البناء

                               النشاط العقلينوع من  أيمرا طبيعيا بالنسبة اىل أ هذا الوصف قد يبدوا

                أنواع إىل بالنسبةليس كذلك  األمرالتفكري يقنعنا بان  قليال من، ولكن لإلنسانالروحي  أو

                           العصور القدمية نوعا من النشاط العقلي منذ اإلنسانفقد عرف . متعددة من النشاط

  .الفلسفةهو املعرفة . حد بعيد إىلقد يبدوا مشاا للمعرفة العلمية 

                                                           
1
  .21، ص مرجع سبق ذكرهفاطمة عوض صابر وميرقت على خفاجة،   

2
  .ةنفس المرجع والصفح  

3
الكتاب الثالث، سلسلة كتب ثقافية شھرية، إصدار المجلس الوطني الثقافي للثقافة والفنون التفكير العلمي، فؤاد زكريا،  

  16، ص 1990وا:داب، الكويت، 
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                   يبدأكل مذهب جديد يظهر يف الفلسفة مل   أنمل تكن تراكمية، مبعىن  األخريةهذه 

                       بل كان ينتقد ما سبقه ويتخذ. من حيث انتهت املذاهب السابقة ومل يكن مكمال له

  1.لنفسه نقطة بداية جديدة

                    كل نظرية علمية جديدة حتل  أن إذخيتلف،  األمرأما يف حالة املعرفة العلمية، فان   

                  عصر هو الوضع الذي ميثل حالة العلم أيحمل النظرية القدمية، والوضع الذي يقبله العلماء يف 

  .عصر سابق أييف ذلك العصر بعينه، ال يف 

                      م مؤرخ العلم أا أيوالنظرية العلمية السابقة تصبح مبجرد ظهور اجلديد شيئا تارخييا 

               الطوابق يف البناء أعلىال العامل نفسه، ومن مث فان الباحثني هم يف حالة تنقل مستمر ومقرهم هو 

       2.ال يكف حلظة واحدة عن االرتفاع

                  ب أن يتميز ا األسلوب العلمي،جي معا ما هو العلم و املميزات اليت بعد أن رأينا

  .إىل تعريف البحث العلمي بكم  ننتقل

  :جتماعيةعيقات البحث العلمي في العلوم االوم مميزات- 1-4

                                     جتماعية عن البحوث العلميةلمية يف العلوم االختتلف البحوث الع

                         اليت يعاجلها البحث مرتبطة باملسائل السياسيةجتماعية يف العلوم الدقيقة، فالقضايا اال

  .ه التفاعالت والتقلبات اإلنسانيةيتأثر ذ الصعب على الباحث أالّ  لذا من واطف واإليديولوجيات الفكرية،والع

                                 ،على البحث نفسه نعكاسات سلبيةتكون هلا يف بعض األحيان االيت  

                     أما يف العلوم الدقيقة فإن األمر خيتلف، إذ يف إمكان الباحث أن يتحلى باملوضوعية والدقة

  .املواضيع ما شاء من يف دراسة

  

  

                                                           
1
  .16ص  ،سابق مرجع فؤاد زكريا،  

2
  .17ص  ،نفس المرجع  
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  :خاصية التعقيد-1- 1-4

                     ما، ظاهرةعلمي الوقوف على علل وأسباب  منهجالعلمية وفق  دراسةتقتضي ال

                 جتماعية ألا معقدة ، لكنه غري متيسر إزاء الظاهرة االطبيعيةفهذا األمر ممكن إزاء ظاهرة 

  .وأسباا عديدة ومتداخلة

  :خاصية عدم التجانس-2- 1-4

             ، فالظواهر االجتماعية ال يشبهختتلف يف املكان والزمان ومميزاتلكل ظاهرة خصائص 

  .متاما ابعضً بعضها 

  :صعوبة التجربة-3- 1-4

                          للتجربة خطوات أساسية عند اعتمادها يف حبث علميمن املعروف لدينا أن 

                      جتماعية غري ممكنة إزاء الظاهرة االنها مبفهومها املخربي ستغناء عنها، لكفهي ال ميكن اال

  .ألا ال ختضع لقواعد ثابتة بل ختضع لقواعد متغرية

  :عدم تحري الموضوعية-4- 1-4

                             ل بني الباحث والظاهرةاملوضوعية مبفهومها الكالسيكي تعين عملية الفص

                        ؛جتماعيةالظاهرة الطبيعية عكس الظاهرة االوهذا ميكن ممارسته إزاء  ،اليت يدرسها

                    وع كما هو وهذا يبدو صعبفاملوضوعية تعين دراسة املوض لذا فالباحث يعترب جزء منها،

  .جتماعياملنال يف البحث اال

  :ستخالص النتائجصعوبة ا-5- 1-4

                     ؛ كل هذه تؤهل البحث العلميوإمكانية التجريب وحتري املوضوعية والدقة التعليل

                  وحتريتعليل والتجريب الولكن الصعوبات اليت جندها يف  ،علميةإىل استخالص قوانني 

                           . ال تتغري ثابتة ستخالص قوانني علميةماعية متنعنا من اجتاملوضوعية إزاء الظاهرة اال
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                ختلص الباحثعدم  يف ذلك، والسبب ن وجدت قوانني فهي ليست موضوعية وليست دقيقةوا

  .من أهوائه وأفكاره وتوجهاته

  :صعوبة التنبؤ-6- 1-4

               عدم وجود قوانني علمية موضوعيةية جتماعيعترب السبب يف صعوبة التنبؤ بالعلوم اال

                            يق املنهج العلمي على ظاهرة اجتماعية معينةهذه العوائق اليت تعيق تطب، ودقيقة

                      ةنه كثري ية بأجتماعالعلوم االتتعدد حىت قيل عن  يةجتماعوم االعلالاملناهج يف  تجعل

  .ناهجامل

  :لغاية من البحث هيمن خالل ما سبق نستخلص أن ا

  .التعمق يف املعرفة – 

  .البحث عن احلقيقة - 

  .استنتاج فكرة صادقة عن جوهر أي موضوع - 
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أنواع : المحور الثاني

الدراسات األكاديمية 

  وأدواتها
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                      للدراسات العلمية أصناف عدة وهلا أدوات عن طريقة يتم التنظري وإبراز حقائق           

                         نورد أوال أنواع الدراسات والبحوث العلمية، مث ينتقل فيما يليأو دحض وقائع معينة، 

  .إىل الوسائل املعتمدة فيها

  :أنواع الدراسات األكاديمية-1

          ، Scope، النطاقPurposeالبحوث العلمية تبعا لعدة معايري منها الغرض  تتنوع

 .)تساعاال( Fieldوالتخصص 

 Purposeالغرض : المعيار األول

  1.حبث علمي نظري وتطبيقي ر ينقسم البحث العلمي إىل نوعني اثنني؛تبعا هلذا املعيا

  :البحث العلمي النظري-أ

                دون أن يكون هدف تطبيقي ،عرفة من أجل املعرفة فقطاملويستهدف الوصول إىل 

             حاطة باحلقيقةيقوم به الباحث فقط من أجل اإل، فالبحث العلمي النظري، وراء ذلك مقصود

  .ا العمليةتطبيقاإىل  دون النظر    ،العلمية، وحتصيلها

                      فة احلقيقة، إشباعا لغريزةيكمن غرض البحث النظري فقط يف الوصول إىل معر 

                               للبحث النظري،ستطالع، والطموح العلمي، والباحث العلمي يف إعداده حب اال

  .ال يكون مهتما إطالقا بتطبيقات أعماله

                 فهومه العاملين يف املنهجية أن البحث العلمي النظري هو مببعض املتخصصو  ويقول

  .هو جديد إىل الرتاث اإلنساين إضافة كل مااملتفق عليه، 

             دبية،عادة املواد، واملوضوعات، واألفكار العلمية األالنظري يتناول البحث العلمي ف

                ليت يطلق عليها العلوم اإلنسانية؛ كعلوم اللغة، النحو، األدب، التاريخ، اجلغرافيا،ا جتماعيةواال

  .إخل ...والدين، علم االجتماع، املنطق، الفلسفة

                                                           
1
  .19-18، ص ص مرجع سابقغازي عناية،   
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                      البحوث يف موضوعاا فوائد نظرية واضحة،وغريها من العلوم اليت حيقق إعداد 

               لعوامل اليت تأثر يف حياة شاعر، أديب، رئيس دولة،ئد تطبيقية، فإجراء دراسة حول اوليس فوا

                     فائدة ونظرية، وال تقدمتارخيية  ، تقدم لنا فائدة أدبية،فيلسوف قائد، داعية،

  .تطبيقية

  :البحث العلمي التطبيقي-ب

                    دد هلا وألجلها، وإمنا حتقيقاويستهدف الوصول إىل املعرفة ليس فقط باملعىن احمل

               :، وختص منهاويعاين منها ضايا واملشكالت اليت م اتمعبتكار حلل معني، ومقبول للقوا

                     اعات، خمتلف اخلدمات، اليت يساهم حل للعوائق اليت تنطويخرت مشكالت اإلنتاج، اال

خمتلف اآلفات  مثال حل مشكلة البطالة، ،قتصادي والتكنولوجييف التقدم اال قيق أغراض اتمعحت عليها

  .إخل...،، حركة املرورجتماعيةاال

                       قي تسخري املكتشفات العلمية احلديثة،يستهدف البحث العلمي التطبي كذلك

           ستخدامعفة اإلنتاج مثال وحتسني جودته، باواليت دف إىل مضا ،اليت تتمخض عن هذا البحث

  .رتفاع األرباحمما يؤدي إىل ا الوسائل التقنية احلديثة،

                      الصناعة، اإلملام املنظم بالفنون الصناعية وأصول تعين كلمة تكنولوجيا  كما أن

         ،، لتستنبط منها بعد ذلك أشياء عملية حمسوسة ملموسةلوم النظرية، وتوظيفها يف املصانعوتطبيق الع

  .تقدم إىل أسواق السلع واخلدمات

                       بني نوعي ،لدقيقبعدم الفصل التام وا يف اية هذا التصنيف ميكننا اإلدالء

                       بينهما، فالبحث التطبيقي البحوث العلمية النظرية والتطبيقية، نظرا للتالحم، والرتابط فيما

                        ستند إىل البحث العلمي النظري، لذا فالتقدم التكنولوجيفوائده املرجوة إال إذا اال حيقق 

  .هو إال مثرة حبوث نظرية سبقته ما
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 .Scope 1نطاق البحث: المعيار الثاني

  .أساسي وعملي: العلمي إىل نوعني املعيار ينقسم البحث تبعا هلذا

  :ساسيالبحث العلمي األ-أ

                           يصبو للوصول إىل املعرفة العامة، أي إىل احللول العامة لقضية معينة ضمن

                     ويكون  ،حميط معني، وذلك بدراستها ضمن امليدان العلمي الذي تنتمي إليه تلك القضية

                          ،دة كاال الرتبوي، أو التارخيينطاق البحث األساسي إحدى ميادين املعرفة احملد

                 تسهل أن، من اجل وذلك ضمن ظروف معينة للباحث احلرية يف إنشاءها .وغريها من ااالت

                     على نطاقبعد ذلك  ستخدام النتائج املستنبطةداد البحث، وإجراء الدراسة، وله اإع له

  .واسع

  :البحث العلمي العملي-ب

                     ق مبشكلة خاصةضمن نطاق خاص يتعلحملية،  يستهدف حتقيق معرفة خاصة

                  وإمنا يلتزم .شاء أية ظروف جديدةكان معينني، ومتنع خصوصية البحث إنحمددة بزمن وم

      ، ويف الوقت نفسه ال يستخدم النتائج اليت توصل إليها إال علىحث يف عمله بالظروف القائمة فعالالبا

  .جمتمع البحث فقط

 Field 2تساعاال: الثالثالمعيار 

               لى البحوث أمساء ختتلفأطلقت اجلامعات الغربية ع ويقصر،البحث يطول على أن 

              هذه التسميات باللغة العربية،ختالف حجمها، حدها وتشبعها، ومبا أننا مل جند شيئا صرحيا يفبا

             ،Term-paperلفظة حبث ويقابلها باللغة اإلجنليزية  ارتأينا أن نطلق على البحث القصري

            ادميية جامعية،أك، وهي تسمية Thesisوعلى البحث الطويل لفظة رسالة، ويقابلها باإلجنليزية 

                                                           
1
  .21-20، ص ص سابقمرجع غازي عناية،   

2
  .22-21، ص ص رجع نفس الم  
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         أو على درجة امعات للحصول على درجة الليسانسعلى الطالب يف بعض اجل تطلق على حبث يُلزم

  .املاجستري

               ،Dissertationويطلق على البحث الطويل لفظة أطروحة، ويقابلها باإلجنليزية    

                        الذي يعد للحصول ،تسمية أكادميية تطلقها أكثر اجلامعات الغربية على البحث وهي

                                             من كل صنف على حدا بشيء الدكتوراه فقط، وفيما يلي نرى على درجة

  .التفصيل

  :البحث-أ

                      عليهما حنرص قصري، ال نتوخى فيه التوسع واالستفاضة اليتالبحث غالبا  يكون

                               أو األطروحة، وإمنا يتيح للطالب أن يضيف بعض الشيء إىل ما يكون يف الرسالة

                             الذي ،من املؤلفات يف املوضوع وما تيسر له قد أفاده من احملاضرات الفصلية،

   .ختارها

                           ا، له جتربة يف مجع املواد، وترتيبها ترتيب منطقيا، والتأليف بينهوبذلك تتهيأ 

                  األمانةعلى  ولو على نطاق ضيق، وحماسبة نفسه، متدربا مسؤولية القيام ببحثويف حتمل 

                        والسببمن دون أن ننتظر منه اكتشاف جديد مبتكرا،  .، النقدواخلفة يف النقل، الفهم

                     .اا عميقً امً إمل قت الذي ال يسمح له بذلك، وعدم إملام الطالب باملوضوعالو  قصريف ذلك 

             ختيار املادة، والتحديد، فتكون تقييم عمل الطالب، ومعرفة مقدرته على اأما الغاية من البحث 

  .والتنظيم، والتفكري القومي

  :مذكرة الليسانس-ب

                      حبث وصفي يعد يف اية الدراسات اجلامعية للتدرج، سواء يف الكليات تعترب

                     وهي حبث تدرييب يقصد به تدريب الطالب اجلامعي على كيفية إعداد العلمية أو األدبية،

                       ه، وتوسيعدكتوراه، وهذا لتنمية مواهبالاجستري و املحبث علمي، متهيد للقيام برسائل 

              ، فهو حبث ال تشرتطب لغوي مقبولأسلو ب ، عما جيول يف خاطرهمداركه، وتنظيم أفكاره، والتعبري
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                       يف إتباع الباحث لقواعد املثالية املطلقة فيه، لذا فالقيمة العلمية للبحث إمنا تتمثل

  .وإجراءات معينة

  :1بين الماجستير والدكتوراه-ج

                      ،لدرجة املاجستري هو أن حيصل الطالب على جتارب من البحث األول اهلدف

                 حتت إشراف أحد األساتذة، ليمكنه ذلك من مواصلة البحث للتحضري للدكتوراه اليت يفرتض

               تضيف جديداأكمل وأوسع، وأن تكون مسامهة حقه يف النهضة العلمية و  فيها أن متنح جتارب

             عن مواهب الطالب، ومدى صالحيته للتحضري فكرة عطيا يُ متحانً وتعترب املاجستري ا .للثقافة

  .للدكتوراه

                   واملاجستري تساعد الطالب الكفء ليحس متعة البحث ولذة الدراسة، فيدفعه ذلك

               ال يفتأ باحثا طول حياته، حصل عليها إىل مداومة البحث للحصول على الدكتوراه، حىت إذا

  .وذلك هو اهلدف األمسى  يبحث عن العلم للعلم،

               فاجلديد الذي تضيفهضيف شيء جديدا للثقافة العالية، وإذا كان البد للماجستري أن ت

               وتنظيمها، أو التعمقالدكتوراه جيب أن يكون أوضح وأقوى، فهي بني إبراز فكرة وشرحها رسالة 

      منحهابرأي والتطور به وتفريعه، ويكون كل ذلك موضوعا يف مستوى عال يتناسب مع الدرجة اليت سيُ 

  .الطالب

                      وتعتمد رسالة الدكتوراه على مراجع أوسع، وحتتاج إىل براعة يف التحليل وتنظيم

                           ستقالل بعدها يف البحث، ة عن أن مقدمها يستطيع االعطي فكر وجيب أن ت املادة،

 Originalité رج أعماال عملية أصليةعلى أن خيُ  ذي ترىب عنده، نتجت لديه املقدرةفهو جبانب الشغف ال

  .دون أن حيتاج إىل من يشرف عليه ويوجهه

  

                                                           
1
مكتبة كيف تكتب بحثا أو رسالة؛ دراسة منھجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، احمد شلبي،   

  .09ص  ،1968 ة،سادسالنھضة المصرية، القاھرة، مصر، الطبعة ال
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  :أدوات البحث- 2

مات جمموع الوسائل واألساليب والطرق، اليت مبقتضاها يتم احلصول على املعلو  تعترب أدوات البحث

  .علميوالبيانات الضرورية إلمتام حبث 

                لذي يعكف الباحث على معاجلته،تتعدد وتتنوع حبسب املشكلة واملوضوع او  تختلفف

                      الفرضيات يلزمه نوع معني، حيث كل نوع من بط عادة بإشكالية البحث وفرضياتهترت لذا

              ن يستعملها رض مبختلف األدوات واألساليب اليت ميكن أيلي ع فيما  .اختبارهطرق المن ال

  الباحث لدراسة موضوعه؛

  :échantillonالعينة - 2-1

  :هاتعريف-1- 2-1

                       من الوحدات اإلحصائية Sous-ensembleذلك اجلزء  تعد العينة 

               نطالقا من النتائج املتحصل عليهاتمع األم بغرض معرفة بعض اخلصائص، لذا وامن ااملأخوذة 

  .التعميم والقيام بتقديرات على هذا اتمعمن العينة ميكن 

  اتمع وعينة الدراسة :01الشكل رقم 

  

  

  

  خاص :المصدر

  :ار العيناتكيفية اختي-2- 2-1

                       لكي ،عدد كبري من املعنيني يبحثه مبا أن من الصعب على الباحث أن يدرس

                 ،لتجاء إىل أسلوب أخذ العيناتر من االيطرح عليهم األسئلة وحيصل على أجوبة، فإنه ال مف

  المجتمع

 

ـةنـيـالع  
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             بعدة مراحل ختيار العينات ميرّ وا. يستطيع أن يأخذ صورة مصغرةحىت ، اتمع األصلياليت متثل 

  1:هي

  .حتديد جمتمع الدراسة األصلي- أ

  ).إخل...،حسب اجلنس، العمر، طبيعة النشاطات(احملددة إعداد قائمة بأفراد اموعات - ب

  .ختيار عينة متثل اجلميعا- ج

  .حتديد حجم العينة-د

   :échantillonnage  أنواع العينات-3- 2-1

               بعد احلصول على عينة جيدة وكافية لتمثيل اتمع األصلي، بإمكان الدارس أن خيتار

               العينات اليت تستخدم باستمرار من طرف النوع الذي يراه مناسب لبحثه، وفيما يلي أنواع 

  الباحثني؛

   Randon Sample : 2العينة العشوائية-أ

             أساس إعطاء الفرصة لكل فرد من أفراد اتمع األصلي، فإذا كان أفرادختيار على اال يتم

                ختيارالذي يتم بطريقة عشوائية يتم ا نتقاء األرقاممرقمني على قصاصات من الورق، فاالعينة 

                      لغى، ويستعمل هذا األسلوب يف عمليةزاد عن ذلك العدد يُ  وكل ما العدد املطلوب،

   .القرعة

  Stratified Sample:3العينة الطبقية -ب

         تقسيم العينات اليت تؤخذ من اتمع األصلي إىل أقسام، سواء حسب السن،يف هذا النوع يتم 

 .ة للدراسة إذا كانوا طلبةاجلنس، أو سنأو املهنة أو 
                                                           

1
مؤسسة الوراق، عمان، ا5ردن، الطبعة  /عداد الرسائل الجامعية،أسس البحث العلمي مروان عبد المجيد إبراھيم،   

  .160 - 159، ص ص 2009ا5ولى، 
2
  .191، ص 2002مرجع سابق، فاطمة عوض صابر و ميرقت علي خفاجة،   

3
، مصر، ا0سكندرية، مناھج البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة ا0بحاث والرسائل العلميةعبد < محمد الشريف،   

  .115-114ص ص ، 1996
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                       طالب باملعهد أي مثال مبعدل 210مع ستجوابا ا أجرى افلو فرضنا أن أستاذً  

               كتفىفمعىن هذا أنه ا  من كل سنة،طالب  20، وقرر أن يأخذ عينة مبقدار لكل سنةطالب  70

  .طالب 210طالب من مجلة  60بدراسة أجوبة 

  :Proportional Stratified Sampleية بالتناسالعينة الطبقية -ج

                   لمثال نسبة التمثي من حيث ،الصنف من العينات خيتلف عن النوع السابقهذا 

                             يف اتمع األصلي، فإذا كانت نسبة الطلبة يف السنة األوىل أو العددي السكاين

                        .15%والرابعة  % 20يف السنة الثانية والسنة الثالثة  25%من جمموع الطلبة،  40%

                    طلبةمتثل شرحية بنفس نسبة الأن تكون نسبة الطلبة يف كل سنة ممثلة يف العينة أي أا بد  ال

  .يف كل سنة

  Interval Sample:1العينة المنظمة -د

                 ، حبيث م الفرتات واألعداد بني وحدات االختيارنتظاالعينات بايتميز هذا النوع من 

  .تكون املسافة بني عدد وآخر متساوية يف مجيع احلاالت

                           20ء دراسة على طالب وقرر إجرا 200فلو فرضنا أن أحد الباحثني مجع 

                     ثل مدى اخلطوة،ميالذي  ،10، ليحصل على العدد  200/20 ةقسممنهم فقط، يقوم ب

                 4أنه بدأ بالرقم  أو أي عدد آخر صغري، ولنفرض 4أو     1ففي هذه احلالة إذا كان خيتار رقم 

                     الب إىل غاية الط 24حنو  14مث  4يف املرتبة ي تبدأ بالفرد الذ هافإن العينة اليت سيأخذ

                 طالبا بطريقة املعاينة 20ختار عينة تتكون من ا وذا يكون قد ،194الذي يأخذ املرتبة 

  .املنظمة

  :Accidental Sampleالعينة العرضية -ه

                  ختيار عدد من األفراد،د الباحث الإذ يعمِ  ،ختيار يف هذا النوع سهاليكون اال

                             ة وبشكل عرضي، أي عنزمنية حمدديف مكان ما ويف فرتة  يستطيع العثور عليهم

                                                           
1
  .114، ص سابق مرجع عبد < محمد الشريف،  
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                                   عدم متثيل العينة جلميع أفراد هذا النوعا ، ومن أهم سلبياطريق الصدفة

  .اتمع

  :المالحظة- 2-2

  :هاتعريف-3- 2-2

                    ، بغرض تفسريها أا جس حركة الظواهر واألحداثف املالحظة العلمية بتعرّ 

                               قصد الوصول إىل معرفة القوانني اليتأسباا والعوامل املؤثرة فيها، كتشاف وا 

  1.حتكمها

                    ،دقيقة بأداة املالحظة ىل معلوماتالباحث يف احلصول إعني مهمة تُ وهناك أمور 

  2واليت عليه أخذها مبحمل اجلد عند استعماله هذه الوسيلة؛

             عتبار، ويكون هذا األمر باإلطالع املسبقاليت ستخضع هلا املالحظة بعني االأخذ اجلوانب  - أ

  .على الظاهرة املدروسة والواسع

  .نتائج املالحظة بتحديد الوحدة اإلحصائية املدروسة تعيني الطريقة اليت تقيد ا - ب

  .املالحظة بعناية وبشكل مدقق - ج

                          لو قام نفس املالحظة مبالحظاته ،مستويات الصدق والثقة والدقة جيدةستكون  -د

 قل مبالحظاته عنوحظ وكل منهم مستل على فرتات متعددة، أو عندما يقوم عدد من املالحظني بتسجيل ما

  .اآلخر

  :3مزايا وعيوب المالحظة-4- 2-2

  :نعرضها فيما يليحماسن كما عليها طبعا بعض املثالب  عدة للمالحظة

                                                           
1
   .38-37ص ص  مرجع سابق،أمين ساعاتي،   

2
  .149-148، ص ص مرجع سابقفاطمة عوض صابر و ميرقت علي خفاجة،   

3
  .150- 149، ص ص نفس مرجع  
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  :مزايا المالحظة-أ

                املعلومات امعة عن طريق أسلوب املالحظة يف البحث العلميمعلوماا أعمق، أي أن  - 

  .املشكلة أو املوضوع املراد حبثه تتغلغل إىل أعماق وأسباب

  .معلوماا أكثر مشولية وتفصيال - 

  .هذا األسلوب من أكثر األدوات املباشرة يف دراسة عدد من الظواهر واملمارسات - 

  .إىل الصحةمعلوماا أدق وأقرب  - 

  .بالوسائل واألدوات األخرى ب حبثه من العينات هو أقل مقارنةالعدد املطلو  - 

  .تسمح مبعرفة وتسجيل النشاط أو السلوك ساعة حدوثه املالحظة - 

  :عيوب المالحظة-ب

         لشخص القائملنطباعات مصطنعة اس إىل التصنع وإظهار ردود فعل واد الكثري من النقد يعمِ  - 

  .بالبحث

           والعوامل الشخصيةيق أسلوب املالحظة، مثل الطقس مثال، كثريا ما تتدخل عوامل خارجية تع - 

  .الطارئة للباحث نفسه، وغري ذلك

           حمدودة بالوقت الذي حتدث أو تقع فيه األحداث، وقد حتدث يف أماكن متفرقة ال يتسىن أا - 

  .للباحث وجوده فيها كلها

                  فيها للمالحظةاليت قد ال تسمح  ،بالنسبة حلياة الناس اخلاصة هنالك بعض احلاالت الصعبة - 

  .أو قد ال تفيد فيها املالحظة
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  :1اإلستبيان- 2-3

  :هتعريف-1- 2-3

                   تساعد على مجع معلومات جديدة ومستمدة مباشرة من املصدر، طريقة  هو

          ستبيان ال ميكن أن جيدها يف املكتبة، إال أن هذااليت حيصل عليها الباحث خالل اال واملعلومات

  2منذ البداية هي؛ األسلوب يتطلب إجراءات دقيقة

  .ستبيانحتديد اهلدف من اال - أ

  .ستبيانحتديد وتنظيم الوقت املخصص لكل ا- ب

  .ستجوام ذه األداةاختيار األفراد الذين جيري ا- ج

  .ختيارات بالنسبة لكل سؤالع عدد كايف من االوض-د

  .ستبياناالود خالصة موجزة وموضحة ألهداف وج- ه

  :عيوبه-2- 2-3

                   ،يشتمل على بعض النقاط هعاب على هذا النوع من أدوات الدراسة األكادميية أنيُ 

  3:اليت قد تقلل من قيمته يف بعض األحيان

  .حتيز الباحث وطرح أسئلة حمرجة- 1

  .حتفظ اإلنسان الذي جييب على األسئلة- 2

  .بتفاهة السؤال أحيانا الشعور- 3

  .ختوف األفراد من اإلجابة بدون موافقة رؤسائهم يف العمل- 4

                                                           
1
  .انظر الم�حق الث�ثة  

2
  .169 168، ص ص مرجع سابقمروان عبد المجيد ابراھيم،   

3
  .171، ص 1996دار الفكر، ا4ردن، عمان، أساليب البحث العلمي في العلوم ا/دارية، علي سليم الع�ونة،   
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  .هاالشك يف إمكانية حتويل املعلومات إىل جهات أخرى لتستغلّ - 5

  .اإلحياء للمجيب أن يعطي جوابا معينا يريده الباحث- 6

         حث كيف يتخلص منها يف البداية إذا مل يعرف البا ،ستبيانكل هذه املسائل تقلل من قيمة اال

  .يباال ثقة وتعاون ون

                    ستبيان قد يرسل عن طريق الربيد إىل األفراد املعنيني، وقد حيمله الباحث بنفسهواال

                             ستبيان حبضور الباحث،واألسلوب املثايل هو أن ميأل اال إىل نفس األشخاص،

                           اليت تثري البحث فيما بعد، ألن ايب يتوسع   ويسجل بنفسه األجوبة واملالحظات

  .منه  ويفيد الباحث أكثر مما كان يتوقع ه،يف بعض األحيان يف إجابت

                      ض اجلوانبوالشيء الذي حيصل يف معظم األحيان أن الباحث ال ينتبه إىل بع

                 هنا انتباهه إىل تلك الثغرات وايبون هم الذين يلفتوا ،ستبيانعند وضع اال يف املوضوع

  .يف احلال ستبيان فيتداركهاباال

  :1لةبالمقا- 2-4

   :اهتعريف-1- 2-4

                    من أجل – صحفيةالقابلة امل مثل – )دليل املقابلة(من أسئلة حمددة هي قائمة 

                     اور مع الشخصلى أجوبة دقيقة بشأا، وخالف لالستبيان، فإن الباحث يتحع احلصول

                ويغري أسلوب األسئلة إذا كان هناك غموض إىل أن حيصلوجه لوجه،  الذي جيري معه املقابلة

  .على اجلواب الذي يتماشى والسؤال املطروح

  :هامحاسنها ومثالب-2- 2-4

  :المحاسن-أ

 -وفرية وشاملة لكل جوانب املوضوع امعلوما.  

                                                           
1
  .انظر الم�حق الث�ثة  
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  .ستبيانمعلوماا دقيقة أدق من اال- 

                      مفيدة جدا يف التعرف على الصفات الشخصية لألفراد املطلوب مقابلتهم وتقييم- 

  .على إجابتهم شخصيام واحلكم

                          ال تعرف القراءة والكتابة أو األشخاص كبار يتللمجتمعات الوسيلة مهمة جدا - 

  .السن

  .ستبيانتهم أكثر يف املقابلة مقارنة بااليشعر األفراد بأمهي- 

  :المساوئ-ب

  .مكلفة من ناحية الوقت واجلهد- 

  .قد خيطأ الباحث يف تسجيل البيانات- 

  .الباحث الوقت الكايف لتجميع البيانات قد ال يُعطى- 

                      احلصول علىالباحث الذي ال ميلك إمكانيات اللباقة واجلرأة واملهارة الكافية ال يستطيع - 

   .حبثها من خالل املقابلة كل املعلومات املطلوبِ 

  .صعوبة وصول الباحث إىل بعض الشخصيات املعنية بالبحث- 

  :والوثائقالمصادر - 2-5

                     .يتميز العصر احلديث بالثورة املعرفية وتراكم املعلومات وسرعة ختزينها واستعادا  

                       عمليةلذا تتطلب . تتم مبعزل عن ذلك أنالدراسات، ال ميكن  وإجراء األحباثوكتابة 

                األفكاراالستعانة باملراجع واملصادر املختلفة، كما تتطلب توثيق  باألحباثالتقارير املتعلقة  إعداد

                                     ، وتوثيق املراجع اليت اعتمدهاإليها اإلشارةمتت  أوحث البا االيت استعان 

   1.يف دراسته

                                                           
1
  .123ص مرجع سبق ذكره،  محمد عبيدات وآخرون، 
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  :استخدام المصادر والمراجعمتطلبات  -1- 2-5

        اف إىل أمور عدةلتفر والوثائق كأداة جلمع املعلومات، البد للباحثني االاملصادستخدام عند ا

  أمهها؛

                على املصادر األولية يف مجع املعلومات قبل اللجوء إىل املصادر الثانوية يف حالة االعتماد - أ

  .صعوبة احلصول على املصادر األولية املطلوبة

                   وحتليل/ لبحث عن األداة الوحيدة الالزمة ل املصادر والوثائق هي تانإذا ك التأكد مما - ب

                                         ستبيان أو املقابلةأداة مكملة ألدوات أخرى، مثل اال أا واملعلومات، أ

  .أو املالحظة

               عليها الباحث، فهل سيعتمد على الكتب التأكد من طبيعة أو نوعية املعلومات اليت سيعتمد - ج

                  فلكل مادة شكلها وطبيعتها يف التعامل ،إخل...والدوريات أو تقارير،أو على حبوث ومقاالت 

  .حيتاجها الباحث مع املعلومات اليت

  :عملية االقتباس -2- 2-5

                    لبحوث ماضيا وحاضرا ومستقبال،عند كتابة ا األساسيةيعترب االقتباس من العناصر   

               البالغة  األمهية إىل باإلضافةانطالقا من معارف سابقة،  األحيانالن البحوث تتم ويف اغلب 

  . بغية مناقشتها واختيار ما جيانب الصواب منها وأرائهم اآلخرين أفكار إىلااللتجاء 

  1 :أساليبه وقواعده -2-1- 2-5

           عدم مراعاة قواعده قد تعطي أن إالاالقتباس وان كان مشروعا  إىلاللجوء  أن التأكيدجيب   

 /باعا بعدم متكن الباحث مما يناقشانطباعا سلبيا عن البحث، من حيث انه قد يعطي انط

                                                           
1
  .123ص مرجع سبق ذكره، محمد عبيدات وآخرون،   
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                     ملل القارئ وعدم إىلالكتابة، كما قد يؤدي  أسلوب إضعاف إىلوقد يؤدي 

                      وان ال يلجا  أغراضهاستيعابه ملضمون ما يكتب، وان خيتار املادة املقتبسة املهمة اليت ختدم 

 .احلشو بسبب وبدون سبب إىل

                العلمية وصلة املادة املقتبسة مبوضوع الدراسة، واألمانةعليه توخي الدقة  أن إىل إضافة

  .وعدم تشويه املعىن املقصود

  :خصائص المصادر المعتمد عليها في البحث العلمي -3- 2-5

  :المصادر األولية-أ

              جلت بياناا ومعلوماا بشكل مباشر بواسطة الشخص أو اجلهةنت وسُ و اليت دُ  صادراملهي  - 

  عنية جبمع تلك املعلومات ونشرها؛امل

  .كون إىل الصحة والدقةتكون معلوماا أقرب ما تدر اليت إذن هي املصا - 

  :المصادر الثانوية-ب

  .بشكل مباشر أو غري مباشرنقل معلوماا عن املصادر األولية هي اليت تُ  - 

                        در األولية وذلك لألسباب وقد تكون معلومات املصادر الثانوية أقل دقة من املصا - 

  التالية؛

    اخلطأ عند نقل األرقام والبيانات وترمجتها إذا كانت اللغة ختتلف من املصدر األويل مقارنة احتماالت* 

  .بالثانوي

                   يف حالة ترمجة املعلومات ،املفردات واملصطلحات املناسبة اختيارإمكانية حدوث اخلطأ يف * 

  .إىل لغة أخرى

                             األصلية بقصد وبدون املصادر بياناتإضافة أو حدث معلومات و  احتماالت* 

  .قصد
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                  ، مما قد يؤدي إىل نقصختصارنات واملعلومات لغرض التقليص واالحذف بعض البيا* 

 .احلقيقة

  :المصادر الثانوية رغم التحفظ عليها أهمية-2- 2-5

                                        ،األوليةاملصادر الثانوية اقل شانا من املصادر  أنمن املعروف   

 1:التالية                لألسبابمن طرف املنهجيني، وهذا  إنكارهابالغة ال ميكن  بأمهيةلكن تتميز هذه املصادر 

                    كثريالتحليل يف ميدان اهتمام جديد، هناك ال يبدأبالنسبة للباحث الذي  •

 .من املزايا املرتبطة باستغالل املصادر الثانوية

             يسمح لنا هذا بالتقرب من هذا امليدان اجلديد دون استثمار موارد وتكاليف فأوال  •

 .كبرية جراء مجع معلومات جديدة

                              ثانيا، يسمح حتليل املصادر الثانوية بتحديد بعض اخلصائص •

                                       مثل قواعد اللعبة األوليةمن احملتمل مجعه من املصادر  املهمة ملا

                                 عمل، اتمعاتتاليت ستس االستبيانات، اليت تسري عليها ظاهرة معينة

 .اخل...اليت ستدرس

                           االهتمامات املتعلقة باستعمال املصادر الثانوية، أكثر، من أخريا •

                     ، العلم يُبىنSavoir Scientifiqueمنطق الرتاكم الذي تتميز به املعرفة العلمية 

                     مشوال لظواهر أكثرالنظر يف النظرية السابقة وبطرح شروحات جديدة،  بإعادة

                   ، فان النظرية اجلديدة جتد ميدان خصب لشرحها يف املصادر الثانويةاإلطاريف هذا . معروفة

 .تستعمل لدعم نظرية منافسة هلا اليت

                               من النظرية بشكل أحسنسلوك الظواهر شرحت النظرية اجلديدة  فإذا 

   .األكادمييةمن الناحية  األصلحيتم اعتبارها  أنوجب   اليت سبقتها،

  

                                                           
1
 Benoit Gauthier, Recherche Sociale ; de la problématique à la collecte des 

données, 5 ème ed, Presses de l’Université du Québec, 2009, p 492. 
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  :فحص ونقد المصادر 3-5-2-

                     على الباحث الذي يستخدم املنهج التارخيي والوثائقي يف فحصه ونقده للمصادر،

  :إىل ناحيتني أساسيتني أن يوجهها

  :للوثيقةالنقد والفحص الخارجي -أ

                ة يف الوثيقة، حيتم على الباحث التأكد من أصالة وصحة املعلومات املوجودلذي   ا

                                             ستخدام كافة الوسائل املتاحة يف سبيل التأكد من ذلك مث النظروا

  :فيما يلي

   :نقد التصحيح - 

                                       نصف الوثيقة حمرفا مدى صحة الوثيقة، فقد يكونويعين معرفة 

                     أجزاءه، أو قد حتتوي الوثيقة على عبارات ونصوص تؤثر يف طبيعة احلدث  يف كل أو بعض

  .عنها أو الواقعة اليت يكتب

  :صحة مصدر الوثيقة وأمانة الكاتب -

                         أو الكاتب للوثيقة، وعالقته باحلدثهنا جيب أن نتعرف على الشخص الناقل    

   .منها    أو الواقعة ومواقفه

  :النقد والفحص الداخلي للوثيقة-ب

            ا، ومن األسئلة ا صحيحً مً فهيعين تفسري املعلومات واألرقام واحلوادث الواردة فيها وفهمها 

  : اليت يطرحها الباحث على نفسه مثال

  معىن هذا النص املوجود يف الوثيقة؟ ما - 

  به صاحبه؟ هل اقتنع - 

  به؟ ا يف اعتقادههل كان حمقً  - 
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مناهج : محور الثالثال

  البحث العلم
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  :مفهوم المنهج-1

                   .ج، جا، منهاجا، واملنهج يف اللغة يعين الطريق الواضح: مصدر لفعل هو :لغةً - 1-1

  .وج الطريق، مبعىن أبانه وأوضحه، وجه مبعىن سلكه بوضوح واستبانه

                     فاملنهج هو الطريق الواضح املستقيم والبني واملستمر، للوصول إىل الغرض املطلوب

              عليم شيء معني، وفقا لبعض املبادئأو ت أو طريقة فعل كما يعين كيفية .أو حتقيق اهلدف املنشود

  .بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة

                        :ف أنهرّ كما عُ  .وصول إىل اهلدف املنشودواألسلم للالطريق األقصر  :اصطالحً ا- 1-2

                       فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن احلقيقة " 

               :أو أنه ."حني نكون جاهلني ا، إما من أجل الربهنة عليها لآلخرين حني نكون عارفني ا

                         ،عن احلقيقة يف العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة الطريق املؤدي إىل الكشف"

   1".معلومة                                        اليت يمن على سري العقل وحتدد عملياته، حىت يصل إىل نتيجة

                         الذهنية اليت ميثلها الباحث مقدما لعملية املعرفةجمموعة اإلجراءات :" هو أو 

                    كما عرفها األستاذ ".اليت سيقبل عليها، من أجل التوصل إىل حقيقة املادة اليت يستهدفها

   ".الطريقة العقالنية املنضبطة لتلقي املعارف" توماس كون بأا

                    اليت يتم وضعها بقصد ،جمموعة من القواعد العامةاملنهج  راعتبمما سبق ميكن ا

                     ،حيث أنه الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الوصول إىل احلقيقة يف العلم،

                   العلميةختالف املواضيع، وهلذا توجد عدة أنواع من املناهج وختتلف مناهج وطرق البحث با

  .اليت سنتعرض هلا بعد قليل

                                                           
1
  .19، ص 1992القاھرة، ، المكتبة ا5كاديميةالبحث العلمي؛ أسسه وطريقة كتابته، محمد الصاوي محمد مبارك،   
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              ، بأنه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار اجلديدة،ميكن وصف املنهج العلمي كما

                ، وإما من أجل الربهنة عليها لآلخرينما من أجل الكشف عن احلقيقة حني نكون ال نعلمهاإ

  1.ارفنيحني نكون ا ع

  :ختالف المواضيعاختالف المناهج با-2

                         عتماد عليها مبفردها للكشفتوجد طريقة علمية واحدة ميكن اال يف الواقع ال

                ختالف املواضيع اليت يدرسها كل باحث، ومن خاللألن طرق العلم ختتلف با ،عن احلقيقة

                                              كبار املفكرين يف القرونستعملها  اليت ا للمناهج العلميةدراستنا 

  .املاضية

                     لقرون الوسطى كان املفكرون يعتربون أن الطريقة املنطقية االستنتاجيةيف اجند انه 

                                   أن ذلك بني فيما بعد، لكن تهي الكفيلة حبل كل األلغاز يف العلوم الطبيعية

  .غري صحيح

                عتقاد بأن املعادالت الرياضية حتل أية مشكلة صعبة،اال مث جاء نيوتن وديكارت وساد

                                             ن العثور هلا على معادلة رياضيةفكل قضية تواجه اإلنسان ميك

  .حلهاو 

                      فرتاض، وأعقب ذلك نظرية أخرى تقوللكن الظروف أثبتت عدم صحة هذا اال

                           تأكديف اية ي .بأن الطريقة التجريبية هي الطريقة املثلى لدراسة أي ظاهرة يف الوجود

  .هأن كل موضوع حيتاج إىل نوع معني من املناهج العلمية املالئمة ل

           يف البحث عن احلقيقة، ختالف الوسائل اليت تستعملواختالف املواضيع يقودنا أيضا إىل ا

                        تعرف الباحث علىحىت ي ،ستعمل اهر لتكبري أجسام دقيقةالطبيعية ن ففي العلوم

  .اليت قد ال يراها بالعني اردة اجلزيئات،

                                                           
1
  .4، ص 1977وكا4ت المطبوعات، الكويت، مناھج البحث العلمي، عبد الرحمان بدوي،   



  .مناهج البحث العلمي: المحور الثالث

 

  39  

 

                   علمية دقيقة جتسمجتماعية فيصعب العثور على مقاييس االأما يف بعض العلوم 

                      عات الشخصية، إال أنه من  السهلجتماعية والتصرفات الفردية والتطلحقيقة القيم اال

                        اإلنسانيةستقراء والتأمل والتحليل ملعرفة دوافع التصرفات والغرائز استعمال أسلوب اال

                                         تتعدد ختالف طبيعة البحث الذي نقوم بهفالوسائل ختتلف، إذن با

  .املناهج

  : الخطوات المتبعة في المناهج العلمية باختالفها -3

                       يتبع جمموعة من اخلطوات مهما كان املنهج الذي أنحبث علمي، وجب  كأي  

                      مث مجع البيانات واملعلومات أواليتبعه الباحث فيه، يكون هذا بتحديد مشكلة البحث 

  .الضرورية احمليطة مبشكلة املوضوع

                            بعدها يتم اقرتاح جمموعة من الفرضيات االحتمالية، يتم اختبارها بعد ذلك 

                نتائج ينطلق منه الباحث من اجل تقدمي حلول يقرتحها من اجل املعضلة إىلاجل التوصل  من

  :فيما يلياليت هو بصدد فك خيوطها، كما سيتم تفصيلها 

  1:تحديد المشكلة محل البحث - 3-1

                      من املعروف أن العديد من البحوث والدراسات العلمية تفشل بشكل كبري  

                        األسبابيف حتديد مشكلة البحث حتديدا واضحا يتم من خالله التعرف على  إلخفاقها

، ص ص 1995عبيدات حممد، (املكونة للمشكلة نفسها من جهة أخرى  واألبعادللمشكلة من جهة  أدتاليت 

51-52.(  

                     فهما واضحا البد من وجود درجة عالية ولكي يتم فهم املشكلة موضوع االهتمام

                                      املعنية بالبحث العلمي يف اجلامعات اإلداراتوالتنسيق بني  التعاونمن 

  .واخلرباء 

                                                           
1
  . 25-24، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبيدات وآخرون،  
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                املشكالت اليت تعاين منها املؤسسات أوحتديد املشكلة  أن إىل اإلشارةكما جتدر 

                             ليس مبوضوع" تكون موضوع مشكلة للبحث أنمبختلف انتماءاا اليت ميكن "

  .السهل

                             ذاك أوتكون هناك مؤشرات عامة يف هذا االجتاه  أنذلك انه ال بد من 

                           داخل املؤسسات جيب حتليلها مبدئيا من اجل الوقوف على صحتها وحتديد وزا 

  .املؤسسات إنتاجيةبالنسبة هلا على  األمور إليهالفعلي فيما آلت 

                    اختيار املشكالت بشكل علمي وموضوعي ومعاجلتها، يكون أنلذلك البد من  

                        جدوى اقتصادية أيةكافة اجلهود والتكاليف اليت مت بذهلا ستكون ضائعة وبدون فان   وإال

  .علمية أو

                          علمية ومقنعة لعدد إجاباتيقوموا باحلصول على  أنعلى الباحثني  أنكما   

                         بل القيام بتنفيذ مراحل ق - املشكلة– النظرية اليت ترتبط مبوضوع الظاهرة األسئلةمن 

                           النظرية التالية لالسرتشاد ا لتحديد األسئلة إيرادوعموما ميكن . البحث العلمي

  :املشكلة

                                   إجراءما حدة املشكلة موضوع االهتمام من قبل اجلهة اليت سيتم فيه  - 

  البحث؟

  .ما تاريخ بروز هذه املشكلة يف مكان البحث - 

                          اإلداريةهل هناك مؤشرات كافية حوهلا نستطيع حتديدها بوضوح رغم التعقيدات  - 

  .ال أموالبيئية 

                        بكثري من تكاليف أعلى إجراؤها املأمولتنفيذ اقرتاحات الدراسة  إيراداتهل ستكون  - 

  .ال أم إجراءها

               الظاهرة ميكن احلصول عليها بتكاليف اقل وخالل أوهل هناك دراسات سابقة حول املشكلة  - 

  .ال أمفرتة زمنية معقولة 



  .مناهج البحث العلمي: المحور الثالث

 

  41  

 

             اليت ميكن احلصول عليها ميكن حتديد املشكلة بشكل واضح اإلجاباتبناء على نوعية   

  .إليها أدتودقيق يستدل منه على نوعية العالقة بني مسبباا والعوامل اليت 

                 آنفا إليهااملشار  األسئلةواضحة وكافية عن  إجاباتبشكل عام يعترب احلصول على 

                       مرحلة أخرى من مراحل البحث إىلظري املناسب لالنتقال الن اإلطارحافزا قويا لبناء 

  .العلمي

  :جمع البيانات والمعلومات حول المشكلة - 3-2

                            الباحث جبمع البيانات واملعلومات املتاحة عن املشكلة  ميف هذه املرحلة يقو 

                 ، وظواهرها من خالل املصادر اليت ميكنوأسبااجانبها الذي سيقوم ببحثه وعناصرها  أو

    1.إليهاالوصول 

                البحث باملعلومات إثراء أساسهاهذه املرحلة يتم على  أن إىل اإلشارةكما من اجلدير 

  .ورية اليت تزيد من قيمته العلميةالضر 

                    األكادمييةاملراجع من حيث املصداقية  أفضلينتقي  أنالباحث لذا وجب على 

                      ، الن هذا سيكوناألصليةبلغاا الكتب  أمهاتملؤلفيها، مع احلرص على احلصول على 

                       فال يوجد. أجنبيةمن لغة  أكثركان الباحث يتقن   إذايف صاحل جودة البحث خصوصا 

                                         عكس قراءا بلغات األصليةباللغات  األفكارشيئا حسن من قراءة 

  .مرتمجة

                             حيرص عليها الباحث يف هذه املرحلة أنمن الشروط كذلك اليت وجب 

                        كانت  إذارمسية، فمثال  إحصائياتكنا بصدد   إذا اجلدة واحلداثة يف املعلومات، خصوصا

                 يساوي مخس أوتكون اقل  أنالبيانات  ، فعلى2015دراسته السنة اليت يعد فيها الباحث 

  .من ذلك أقدمال  )مثال 2010( سنوات سابقة

                                                           
1
مكتبة ا0سس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، محمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،  

  .15، ص 1992القاھرة، مصر،ا4نجلوا المصرية، 
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                            معينة يغري أحيانمواضيع البحث ويبدل مالحمه ويف  ظروففالزمن يغري يف 

                           تغري حىت الفاعلني واملؤثرين يف بعض الظواهر السياسية  إىل باإلضافة أسبابهيف 

   .وغريها... واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

                  باحث اللجوءلتسهيل البحث عن املعلومات والبيانات املتعلقة باملوضوع يستطيع ال

                                                و النظر مباشرة يف فهارس الكتب دون تصفح كل حمتوى/إىل

  .املرجع

                          يتبع طريقة تعترب مثاليه من حيث اختصار الوقت واجلهد، أنكذلك عليه 

                                                وضوع الكتساب نوع له عالقة مب أنتتمثل يف طبعه لكل ما جيد 

  .من االستقاللية

                  على طبع واجهة املرجع والصفحة املوالية له، وكذلك قائمة الرتكيزينسى  أندون 

               كي ال يضطر للعودة للمكتبة اليت استعار منها الكتاب. الكتب اليت اعتمد عليها يف هذا املرجع

  .من اجل تسجيل كل معلومات ميش املرجع

  :فرض الفروض لحل المشكلة - 3-3

                      يتم طرحها تنطلق أسئلةمسبقة عن  إجاباتالفرضيات  أوالفروض  تعترب  

                    امن مشكلة البحث وهي احتمالية تقبل الصحة واخلطأ، كما تعترب القاعدة اليت يرتتب عنه

               النتائج إىل باإلضافةنظري وتطبيقي،  إطارلي مقدمة البحث من خمرجات الدراسة وما ي

  .واالقرتاحات

                      مرحلة حتليل هذه البيانات تأيتفبعد جتميع البيانات اخلاصة باملشكلة وتدوينها   

                     وجوانبها بشكل دقيق تبني أبعادهاوالربط بينها لرسم صورة دقيقة عن املشكلة حتيط بكافة 

                                ن معرفة كيفية ومن مث ميك إعراضها أواحلقيقية وليس مظاهرها  أسباامنه 

  1.معاجلتها

                                                           
1
  .21، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،  
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                      رحلة بصياغة جمموعة من الفروض االحتمالية لعالجويقوم الباحث يف هذه امل  

                        والتغلب األسباباملشكلة وبواعثها وهي عبارة عن حلول مقرتحة ملعاجلة هذه  أسباب

                                    مرحليا وفقا ملا يستهدفه الباحث  أووحتديدا تاما  تأثريهاللحد من  أوعليها 

  .من البحث

                       احللول املقرتحة نتيجة ملا يستشفه الباحث من تفاعل أووتنشا هذه الفروض 

                      املسببات أو األسبابعلى هذه  التأثرياملشكلة من ظواهرها املصاحبة هلا وكيفية  أسباب

  :كما يليويشرتط لسالمة الفرضيات توفر شروط معينة   1.واإلعراضحىت ختتفي املظاهر 

                                           متعددة وتكون تأويالتالفرضيات واضحة ال تقبل  تكون أن - 

  .خمتصرة

                                            احتمالية، وتكون يف شكل ألاالنفي والتوكيد  بأدوات تبدأ أال - 

  .مجل خربية

  .ترتبط بشكل وثيق مبشكلة املوضوع والتساؤالت أن - 

                                    حسبنا ال توجد فرضيات ألنهتتعلق باجلانب التطبيقي يف الدراسة  أن - 

  .نظرية

                 دراسة جمموعة أيكنا بصدد دراسة غري استكشافية   إذا أكثر أوتبني العالقة بني متغريين  أن - 

  .بعضها على البعض اآلخر يؤثرمن املتغريات 

  .تكون قابلة لالختبار والقياس أن - 

             ووفقا لقدرة الباحث على التحليل والربط واالبتكار تقرتب الفروض من احلل املناسب   

               مبا قد حصل عليه من معلومات وخربات ومعارف أساسيوبالطبع ترتبط هذه القدرة بشكل 

   2.املشكلة حمور الدراسة أووحقائق متصلة مبوضوع البحث 

                                                           
1
  .21، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،  

2
  .22ص ، نفس المرجع 
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  :ياتاختبار صحة الفرض - 3-4

                التنبيه اىل انه يف حالة اتباع الطريقة الكمية من اجل اختبار الفرضيات، أوالمن اجلدير   

                                  .تصاغ بشكل خربي يتعلق العالقة بني ظاهرتني أنوجب على هذه االخرية 

: يتعلق جبملة يف احلاضر يف هذا الشكل فاألمر. هذه العالقة عادة شكل تنبؤي للرابطة بني هذه الظاهر تأخذ

  "...).ب"، فان "...أ"إذا (

                     يتعلق باملتغرية اليت يطلق عليه اسم املتغري املستقل،" إذا"من الفرضية  األولاجلزء   

                                  اآلخرباملقابل اجلزء . املذكورة يف الفرضية ىاألخر  التغرياتال يعتمد على  ألنه

                   تتبع قيمته قيمة املتغري أنيتمثل يف املتغري التابع، الذي من املفرتض " فإن"من الفرضية 

  .املستقل

                        هذين املتغريين تسمى مبتغريات املراقبة، إىل أخرىمتغريات  إضافةيتم  أنميكن 

  . اليت حتدد وتؤطر معلمات صالحية الفرضية

                             بعبارة يبدأجبزء من الفرضية  إحلاقهاعموما مبتغريات نستطيع  األمريتعلق 

                       لى قيمة ثابتة خالل الفرتةمعىن هذا متغريات حنافظ ا ع". حسب أو يعتمد هذا"مثال 

  .اليت نالحظ فيها تغريات املتغريات املستقلة والتابعة

                         .تتعلق متغريات املراقبة باملتغريات االجتماعية الدميوغرافية األحيانففي غالب 

                                         وعاتحسب عدة جمم" ب"و " أ"العالقة بني الظاهرتني  نالحظمثال 

                                هذه املتغريات تضع حدود كذلك للمجموعات. وغريها... تبعا للسن، الوظيفة

                                                      اليت من اجلها نالحظ وجود العالقة املسبقة بني الظاهرتني

   1.العكس مأ

  

                                                           
1
 Pierre Mongeau, Réaliser son mémoire ou sa thèse, Presses de l’université de 

Québec, 2008. PP 75-76. 
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  :نتائج يمكن تعميمها إلىالتوصل  - 3-5

                         ويعد هذا. الباحث وحتليلها إليهايشمل هذا اجلزء عرض النتائج اليت توصل   

                  حمددة لتنظيم نعطي توجيهات أنوال ميكننا . احلقيقي للباحث يف تقدم املعرفة اإلسهاماجلزء 

  1.البيانات وأنواعهذه البيانات وذلك التنوع الكبري يف الدراسات 

               والرسوم والصور واجلداول لتوضيح األشكال أيضايستخدم الباحث  أنكما ميكن 

                      عدة فصول خيصص كل فصل منها أووميكن حتليل البيانات يف فصل واحد . البيانات

  .جزء رئيسي من البحث أوملناقشة قضية 

               يف عرض يبدأمث .مناسبة هلذا التقسيم فالباحث يقسم النتائج وفقا للخطة اليت يراها

                      ويعرض مجيع النتائج. والوسائل واملقاييس األساليبمبختلف . ويستفيد من ذلك. النتائج

    2.خالفتها أمللبحث  اسيةاألسسواء اتفقت مع الفروض  إليهااليت توصل 

                              مدى صحة النتائج إىلينظر  أنسبق وجب على الباحث  ما إىل إضافة  

                     البيانات اليت حتصل عليها ليست نتيجة  أنمن  يتأكدن قبل تعميمها، كأ إليهااليت توصل 

                          واالستدالالت اآلراءال ميزج بني  أننتائج العمليات الرياضية،  أويف املالحظة  أخطاء

  .إليهااليت توصل 

                   تكون النتائج اليت حتصل عليها انطالقا من عينة غري ممثلة جيدا تمع الدراسة، أالو 

                   ننسى مقدار أنكونه ال يتفق مع فرضيات الدراسة، دون   إغفاهلاال يكون هناك دليال مت  أن

  .يكون ضئيل جدا أنعلى النتائج والذي وجب  يؤثرالصدفة الذي 

                       صحة نتائجه واستنتاجاته يقدم تعميماته اليت خرج إىلالباحث  يطمئن أنوبعد   

   3:اجلوانب التاليةوتتضمن هذه التعميمات . ا من حبثه

                                                           
1
  .72، ص 2000دار الفجر للنشر والتوزيع، القاھرة، ا0سس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية، محمد منير حجاب،  

2
  .والصفحة نفس المرجع  
   .74- 73ص ص  ،نفس المرجع 3
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        اخلالف والشبه بني نتائج املنهج والطرق اليت اتبعت يف البحث من وجهة نظر الباحث ألوجهتفسريا * 

  .نفسه

                                    أحاطتالظروف اليت  إطارعدم داللتها يف  أوتفسري لداللة النتائج * 

  .بالبحث

             األسبابجمموعة  إىلالدراسات بالبناء االجتماعي للمجتمع والوصول  أظهراربط النتائج اليت * 

  .اليت عاجلتها والظواهر  األساسيةالدافعة واملانعة بالنسبة للمتغريات 

                  الوظائف املختلفة للظاهرة إىلللوصول  يبعضهاربط جزئيات الظاهرة موضوع البحث * 

                                                                                                                             .املماثلة هلا األخرىظواهر وعالقتها بال

  :أنواع المناهج-4

                    ختالف املواضيع، ولكل منهج وظيفة وخصائصبأن املناهج ختتلف باكر نذّ 

                           ما كان نوعه، ميثل الطريقةختصاصه، واملنهج كيفيف ميدان ا كل باحث   يستخدمها

  1.الباحث للوصول إىل نتيجة معينةا سلكهاليت ي

                 وإذا كان الباحثون ينتهجون املناهج اخلاطئة ألا ال تقودهم إىل احللول الصحيحة،

               ستخدام، اليت ثبت جناحها ويسعون إلتقان فن استخدام املناهج العلميةلى اع فإم حيرصون

                    وا، فإذا كان البحث حول موضوع تارخيي فإنه يتعني األسلوب املالئم يف كل قضية يدرس

  2.على الباحث أن يعتمد املنهج التارخيي

                        هلم،افعألبحث حول دراسة ظاهرة معينة من تصرفات األفراد وردود وإذا كان ا

                      احلاالت جيد الكاتب نفسهستعمال منهج دراسة احلاالت، ويف بعض ك يتطلب افإن ذل

                     وذلك إذا كانت طبيعة املشكلة اليت يدرسها تتطلب ستخدام منهجني أو أكثرا على اجمربً 

  .ذلك

                                                           
1
كيف تكتب بحثا جامعيا، عبد العزيز شرف ومحمد عبد المنعم خفاجي، : نق� عن 45، ص مرجع سابقأمين ساعاتي،  

  .49، ص 1979القاھرة، مكتبة ا4نجلو المصرية، 
  .نفس المرجع والصفحة 2
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               ومع أن الباحثني ال يتفقون على تصنيفات معينة للمناهج، فإننا سنحاول اإلتيان على

  1:اهج املستعملة يف البحوث العلميةنذكر أهم امل

  :المنهج التاريخي- 4-1

                وكميدان من ميادين البحث العلمي وبني املنهج التارخيي،هناك صلة بني التاريخ كعلم 

  .لعلمي ملعاجلة الوقائع التارخييةلذا يرتبط علم التاريخ، باملنهج ا

                      ا،احلقائق، فحصها، نقدها، حتليلهفاملنهج العلمي يف جمال التاريخ يعين مجع 

                   هناك عالقة وثيقة بني التاريخ واملنهج جند أنمن هنا و . ستخالص التعميماتتفسريها وا

  .التارخيي

           "ألحداث املاضيةالسجل املكتوب للماضي وا" لى أنه التاريخ ع هومل هوكيتلقد عرف 

                      ما قبل التاريخ ومعىن هذا أن كل حقبة تارخيية غري مكتوبة ال تعترب تاريخ رغم أن عصر

  .كن للباحث أن جيمعها ويعلق عليهاحافل باألحداث، اليت مي

                        فيعرف التاريخ أو علم التاريخ بأنه وصف Alain Elves أما اآلن ألفيس

                          احلقيقةأو احلقائق املاضية، وكتابتها بروح البحث الناقدة من أجل معرفة   للحوادث

  .كاملة

                 تساع احلياة نفسها، ومعىن هذا أن احلقيقة التاريخ واسع كا ودكارتر غ  يعتربكذلك 

                            يشمل على الكثريجتماعي، فاملاضي البشري رخيية هي جزء من عملية التغري االالتا

                             إخل اليت ميكن دراستها باملنهج...من احلقائق مثل العادات، التقاليد، األفكار، 

    .التارخيي

 : Experimental Methodالمنهج التجريبي- 4-2

               ،الفرضيات عن طريق التجربةختبار ى بااملنهج عن غريه من املناهج األخر يتميز هذا 

  .و العالقات بني الظواهر املختلفةللتعرف على العالقات السببية أ
                                                           

1
   . 49-36، ص ص مرجع سابق محمد عبيدات وآخرون،  
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                               ويف الواقع أن التجارب أصبحت عملية عادية سواء يف املختربات العلمية

                      سرب الرأي العام و  كعلم النفس(اكز األحباث اخلاصة بالدراسات االجتماعية أو مر 

  ).والدراسات السلوكية يف علم اإلدارة والعلوم السياسية

                        والتجارب اليت تتم باملختربات تعترب مثالية، ألن تلك املخابر مصممة خصيصا

                       ستعمالوبامبعزل عن التأثريات اخلارجية  اليت جتري ،هلذا الغرض من البحوث العلمية

                                               غاية يف الدقة والكفاءة اليت تعترب ،األجهزة واألدوات العلمية

  .العالية

                 ع املتغرياتاملناخ املناسب وكفاءة الباحث ومهارته، ميكن التحكم يف مجي وبفضل

             ف حتديد وقياس تأثريهستثناء متغري واحد، يقوم الباحث بتطويعه أو بتغيريه دة باوالعوامل األساسي

  .يف العملية

  :Survey Methodالمنهج المسحي - 4-3

                         هج املسح يعترب من أكثر املناهج، بأن منأن نقول منذ البدايةمن املمكن 

                 ألن كثريا من الباحثني يعتمدون على هذا األسلوب لدراستهستعماال يف عصرنا هذا، وذلك ا

                 ستفادة من نقاط القوة،لراهنة والتعرف على املتغريات االجتماعية وكيف ميكن االاألوضاع ا

                                   وجتنب نقاط الضعف املوجودة بأي قطاع يف حالة دراسته

  .وتقييمه

                نتشارا، ومن طرف الشركاتلتعرف على نوعية األمراض األكثر اويستعمله األطباء ل

                الدولية للتعرف على ذوق اجلمهور، ونوع البضائع اليت يرغب يف شرائها، ومن طرف الباحث

  .إخل...قتصاديةسة اتصرفات وسلوك األفراد يف مؤس الذي يهتم بدراسة

  : Case study Methodمنهج دراسة الحالة- 4-4

                   يتميز منهج دراسة احلالة عن منهج املسح الذي أتينا على ذكره آنفا، بكونه يهدف

  .على وضعية واحدة معينة وبطريقة تفصيلية دقيقة إىل التعرف
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                       املعلومات الدراسة تكون كمية، وأنأن بينما يف دراستنا ملنهج املسح، الحظنا 

                     ، ومرتبطة ببعضها البعض مبعىنة عن عدة جهات أو مواضيع متكاملةاليت جتمع تكون معرب 

                     لوضعيتها اأو يتعذر علينا إصدار حكم عليها نظرً  علينا فهمها، يستعصأن احلالة اليت 

                 الفريدة من نوعها، ميكننا أن نركز عليها مبفردها، وجتمع كل البيانات واملعلومات املتعلقة ا،

                                 ونقوم بتحليلها والتعرف على جوهر موضوعها، مث نتوصل إىل نتيجة واضحة

  .بشأا

 :Statistical Method المنهج اإلحصائي- 4-5

                     عمل املنهج اإلحصائي ألنه الوسيلة الوحيدة ملعرفة عددتعمالقة تسكل مؤسسة 

      على شهادات معينة، ومعدل العمر،ونوعية األفراد العاملني ومعدل الدخل الفردي، ونسبة احلاصلني 

  .ت يف العملالوفيات، الغيابا

                 معلومات اإلحصائيات والدفاتر ووجودوتتميز مسة هذا املنهج ليس فقط يف وجود 

                           ، بل بصفة خاصة ميكن الرجوع إليها عند الضرورةوتسجيل كامل البيانات اليت مبوبة،

                    يف التعرف على نوع األعمال اليت يصرف فيها اهود اإلنساين وكيف ميكن التخطيط لذلك

  .يف املستقبل

 :Content Analysis Method 1تحليل المضمون  منهج- 4-6

                   القائمة ،قتصادية والسياسيةهذا املنهج يف حتليل األوضاع االجتماعية وااليستخدم 

  .يف املاضي، احلاضر واملستقبل يف أي جمتمع

                    جتماعي وردود فعلبالنسبة ملعرفة عوامل التغري اال وهذا النوع من األحباث مفيد

                   الناس لقرارات القيادة السياسية، فالتقارير اليت تأيت إىل وزارة معينة ميكن دراستها بطريقة

                        رتاسل مع الوزارة تموضوعية، والتعرف على آراء اجلهات اليت 

  .املعينة
                                                           

1
، 1999دار نشر النسر الذھبي، ا0سكندرية، عربي وعربي انجليزي، - قاموس البحث العلمي، انجليزيمصطفى زايد،   

  .41ص 
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                ملعلومات قارير، ميكننا أن ندرك فعالية االتصال واستيعاب اومن خالل معرفة جوهر الت 

  1 .ورد فعل اجلهات األخرى جتاه القرارات املتخذة من طرف القيادة

                                                           
1
 Benoit Gauthier, op cit, p 149. 
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                           وفق معايري أجنزا إذالكل عمل جمموعة من العمليات اجلزئية واملرحلية اليت   

                                     قاعدة تنطبق كذلكمعينة سيسمح لنا هذا بالنجاح يف اجناز الكل، هذه 

  .أشكاهلامية بكل على البحوث العل

                    لذا سوف حناول من خالل هذا احملور تقدمي خمتلف املراحل اليت جيب على الطالب

  :حبثه وفق مايلي إمتامال حمالة املرور ا من اجل 

  : اختيار موضوع البحث - 4-1

                 خطه هو موضوع إعداداملراحل اليت مير به الباحث يف سبيل  وأصعب أهملعل من   

                 كان صحيحا  فإذاللبناء عند املهندس املعماري،  كأساسوعنوان هذا البحث، الذي يعترب  

  1.ليها لالستمرار يف اجناز املشروعيعول ع أنوسديدا استطاع 

                    حيسن اختيار املوضوع كي خيتصر الوقت واجلهد وال جيد أنكذلك على الباحث 

                      شرط من الشروط أو األسبابنفسه يف منتصف الطريق خيتار موضوعا آخر لسبب من 

                               نوردها  األخريةانتخاب موضوع من املوضوعات، هذه  أساسهااليت وجب على 

  2:كما يلي

                     يكون جديدا مل يتم دراسته من قبل ولو يكتب فيه رسائل علمية أن -

 .سابقة

         عرض جديد يعطي أوعلمية جديدة فيه  بإضافة اإلتيانتتيح قدرات الباحث  أن -

 .إليهانطباعا جديدا أو نتائج خمالفة ملا سبق التوصل 

                         متوافرة بالكم  أوتكون مراجعه وبياناته ميسرة احلصول عليها  أن -

 .املناسب

                بادراك واعي واقتناع شديد وبقدرته إليهيكون الباحث مقتنعا به ومدفوعا  أن -

 .البحثلى ع
                                                           

1
  .26، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،  

2
  .نفس المرجع والصفحة  



  مراحل إعداد البحث العلمي: المحور الرابع

 

  53  

 

                على الباحث وقبوله هلذا العنوان املشرف األستاذيتفق مع رغبات وختصص  أن -

 .املوضوع وأ

               األوائلامحد شليب، والذي يعترب من العرب  األستاذالشروط السابقة يقرتح  إىل إضافة

                      يف مادة منهجية البحث العلمي خاصة منها ما تعلق باجلوانب الشكلية، ألفواالذي 

                  على نفسه قبل اختيار املوضوع، األسئلةيطرح جمموعة من  أنعلى الطالب  أن يؤكدفهو 

                         سئلةاألاجيابية فانه يكون قد اختار املوضوع املناسب لدراسته، هذه  أاوجد  فإذا

  1:كما يلي

  هل يستحق هذا املوضوع ما سيبذل فيه من جهد؟ - أ

  أمن املمكن كتابة رسالة عن هذا املوضوع؟ - ب

  ذا العمل؟ أن أقوم أناأيف طاقيت  - ج

  ؟إليه وأميلهذا املوضوع  أحبهل  -د

                       موضوعا آخر دون، فليحاول األسئلةمن هذه  أيبالنفي يف  اإلجابةكانت   فإذا  

            عزيزي أحيلة مل تكتمل له فيها عناصر النجاح، ولتفصيل ذلك يضيع وقته ونشاطه يف دراس أن

  :الطالب على مايلي من شرح

                  حيرص الطالب أنليس كل موضوع يستحق اهود الذي سيبذل فيه، وعلى هذا جيب  - أ

             خر بنشرهالدكتوراه فقط، بل يف أوبه على املاجستري  حيصلخيتار موضوعا حيا ال  أنعلى الطموح 

  .وتقدميه للقراء بعد ذلك

               الطالب على اختيار املوضوعات النافعة، ال املوضوعات ألحثوهنا انتهز هذه الفرصة 

                                        الدرجة اليت تقدمواوهلم على مبجرد حص أصحاااليت ختتفي يف مكاتب 

  .هلا

                                                           
1
  .24ص مرجع سبق ذكره، احمد شلبي،  
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                خيرج موضوعا مفيدا أنينال درجة، بل  آويكتب الطالب رسالة،  أنفليست املسالة 

             وصدفوالوقت الذي قضى فيه والعناء الذي  يتكافأخالدا  وأثرايكون تذكارا مجيال حلياة الدراسة، 

  .من اجله

            حياول الطالب اختيار موضوع ينتفع بع عمليا بعد متامه، أنربط التعليم باحلياة  مبدأويدعوا 

                         كان يشتغل بالعلوم  إذاعمارة  أوينتفع به يف معمل  أوكان مدرسا،   إذاكان حياضر فيه 

  .اهلندسة أو

                 ولكن املادة عنه غري متوفرة، وال تكفي لتكوين رسالة،وقد يكون املوضوع مفيدا وطريفا  - ب

            ومثل هذا املوضوع يصلح ملقال علمي ينشر يف االت العلمية، ولكنه ال يكون موضوع رسالة، 

               ومقال علمي من هذا النوع ال خيتلف عن الرسالة من ناحية الكيف، وان كان دوا من ناحية

  .الكم

                       حالة الطالب وظروفه اخلاصة، ويشمل ذلك اللغات إىلالسؤال الثالث فيشري  وأما - ج

                     اليت يعرفها، والوقت الذي رمبا يكون قد خصص هلذا العمل، ومقدرة الطالب املالية،

       عن كموضوع كتب عنه بلغاتكتب كتابة ناجحة ي أنفالطالب الذي ال يعرف لغات متعددة ال ميكنه 

  .متعددة

                            اللغة العربية حيسن ب هان خيتار موضوعا إالوعلى الطالب الذي ال جييد   

        يقرا كل ما كتب أنعامة دون هؤالء، حىت يستطيع  األجانبحىت  أوغري مطروق كثريا من املستشرقني 

  .عنه

                      األقلغنية على  أخرىلغة  إجادة أنهذا ال يصرفنا عن تقرير حقيقة هامة، هي 

                  قوم آخرين، أفكاريقرا  أنيعد عنصرا هاما من عناصر جناح الرسالة، حىت يستطيع الطالب 

           الجتاهاتفون يف كثري من اخيتل أمويرى كيف يعاجلون املوضوعات العلمية، وسيلمس بنفسه حينئذ 

  .عن قومه الناطقني بلغته
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                            املتمرسني يف البحوث يقررون الن، أحباثهميقرا الطالب ترمجة  أنوال يكفي 

                                    من قراءا بلغات غري اللغة  أحسنالرجال بلغتهم تعترب  أفكارقراءة  أن

  .األصلية

                 يف بالد ال تنتشر فيها هاتان اللغتان، االجنليزية أوفالطالب الذي جييد مثال االسبانية 

             االجنليز ليتمكن من نقل بعض أو األسبانينتهز هذه الفرصة وخيتار موضوعا كتب عنه  أن وجب

  .قومه إىل أفكارهم

                        ينتهي من حبثه أنكان على الطالب   فإذاكبري يف اختيار املوضوع،   تأثريللوقت 

                                           خيتار موضوعا يستطيع الفراغ منه يف هذه فعيل هانيف مدة حمددة 

  .املدة

                                  وضوع، كان يستلزم السريوقد يكون للناحية املالية دخل يف اختيار امل

                              مكتبات معينة  إىلالتنقل  إىلحيتاج  أوفيه للقيام بزيارات ميدانية وملسافات طويلة، 

                   كان  فإذا. يف املوضوع مقابل دفع تكاليف ذلك أساسيةمن اجل احلصول على كتب 

                                      حالة الطالب املالية ال تساعده على ذلك فاملوضوع ال يناسبه وقد يناسب

  .سواه

                                  أما السؤال الرابع فريتبط بالعاطفة اليت ال ميكن أن تُتجاهل يف هذا الصدد، -د

                            خيتار أنالطالب سيعيش مع موضوعه مدة اقلها سنتان، وعلى هذا جيب  أن إذ

                                         حيبه، وميتزج بدمه ويتصل بروحه، يُقبل دائما عليه ويفر ال منهموضوعا 

  .إليهبل 

                     الطالب ال خيتار موضوعا  نأمن  إليهاشرنا  أنومما يناسب تفصيله هنا ما سبق   

  .يتعصب له أويتعصب ضده 

                          فمثال الطالب الشيوعي ال يدرس موضوعا يدور حول نظرية اقتصادية ناجحة

                   ، ففي مثل هذه املوضوعات يقف الطالب حائرا بني الرأمساليونحيتضنها االقتصاديون 
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                            فال يقوى على مواصلة العمل : العلمية وبني العاطفة اليت قد تثور ضده األمانة

  .والتحمس له

                                  الطالب ال خيتار موضوعا يتناىف مع عقيدته وعاطفته فكذلك أنوكما   

                         يسري فيه سريا معينا، ال يكتب طالب رسالة أنال خيتار موضوعا توجب عليه عاطفته 

                                يغفل هفواته ويبالغ يف تصوير حسناته،  أنالسياسي؛ خوف  أوالعامل  أبيهعن 

                        والتقدير لعالقته اإلجاللموضوع يكن له الطالب كامل  أي أو إنسان أي األبومثل 

  .اخلاصة به

                      وكاستخالص ملا سبق فان اختيار موضوع الرسالة هو مهمة الطالب كما سبق،  

                        يكون املوضوع متصال متام أناملشرف وتوجيهه، وجيب  إرشاد إىلوهي مهمة حتتاج 

                          عمله للحصول على الليسانس ءأثنااالتصال بتخصص الطالب، وبدراسته باجلامعة يف 

  .البكالوريا أو

                          يف موضوعات أحباثيكتب بضعة  أنالطالب  إىليطلب  أنكما حيسن 

                             العمل  يبدأ أنخمتلفة من املادة اليت ختصص فيها ويدور بعضها حول موضوعه قبل 

  .رسالته يف

                                     خيتاروا للماجستري موضوعا يكون هو أن إىلومييل كثري من الطالب   

                              ، أوسع، وعناصر أعمقيتصل به قابال فيما بعد لدراسة جديدة ذات طابع  ما أو

            أساساخيتار للدكتوراه موضوعا يكون  أن على أيضاحىت يصلح للدكتوراه، وحيرص الطالب الطموح 

   .لدراسات حرة يقوم ا فيما بعد

                        األسبابتغيري موضوع البحث لسبب من  إىلكثري يلجا الباحث   أحيانيف : مالحظة

                    واهلدف، األكادمييةلعدم توفر شرط من الشروط الالزمة الختيار املوضوع  أوالسالفة الذكر 

  .من ذلك هو عدم تضييع الوقت يف دراسة موضوع ال طائل منه
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                      ودراسة/يندم على الوقت واجلهد الذي بذهلما يف القراء عن أالفعلى الطالب 

                              آجال أواملوضوع الذي تركه، بل ليتيقن انه سوف يستفيد من كل ما قراءه عاجال 

  .التكوين املستمر الذي يفيده إطاردائما يف  ألنه

  :أشكالهاالبحث عن البيانات والمعلومات والمراجع بمختلف  - 4-2

                                  يف موضوع مجع املادة العلمية، ال بد من التنويه بإمعانقبل التحدث   

                        مراجعة كاملة ملا يتم احلصول عليه من بيانات وذلك  إجراءانه بعد مجعها وجب  إىل

                          ذلك الصنف من البيانات إغفالمنها غري التامة من جهة مع  األجزاءستبعاد دف ا

  .الدراسة أو   غري مباشر مبوضوع البحث أوغري املتصلة بشكل مباشر 

                             عليها، علينا نتحصلن الضروري مراجعة املعلومات اليت انه م رأينا أنبعد   

                      املختلفة من املصادر اليت يستعان ا للحصول على البيانات  األنواع إىلالتطرق  اآلن

                     للحصول على املادة إليهاالطرق اليت ميكن اللجوء  إىل اإلشارةواملعلومات،  دونان ننسى 

   .العلمية

                           أوليةفانه مجع املادة العلمية يكون سواء من مصادر  اإلشارةفكما سبقت   

                            من امليدان مثل املقابالت، االستبيانات، املالحظات العلمية الدقيقة  وأساسية

                 ، تتمثل يف االطالع  األحيانمصادر تعترب ثانوية يف اغلب  إىل باإلضافةاالت، ودراسات احل

  .شكله أوكان مصدره   أياعلى كل ما نشر عن موضوع البحث 

                             األساسيةوملا كانت املكتبة تقوم بدور رئيسي يف تزويد الباحث باملعلومات   

                  للوقوف على مؤشرات يبين عليها حبثه امليداين، أواليت ال غىن عنها سواء للقيام ببحثه املكتيب 

                     وخمتلف املصادر جزء من هذا املرجع عن املكتبات إفرادفقد وجدنا انه من املناسب 

  1.األخرى

                                                           
1
  .87ص مرجع سبق ذكره، محمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،   
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                              ف ميكن للباحث تعظيموطرق االستفادة منها وطرق االطالع عليها وكي

                         وسائل وماهيةذا يقرا احيدد بوضوح م أنهذه االستفادة ومن هنا فان على الباحث 

                                         عليه من خالل  اإلجابةتعظيم االستفادة من القراءة وهو ما سنحاول 

  1:يمايل

  المكتبة: أوال

                 الباحث للحصول على املراجع إليهاالعمومية اليت يلجا  األماكن أهمتعترب املكتبة من   

                                استغالل، ففي اجلزائر مثال هناك مكتبات أحسنيستغلها  أناليت وجب عليه 

                                            البلديات، وتسمى مبكتبة إىلبعض اجلماعات احمللية  حملية حتص

  .البلدية

                                   وهناك املكتبات اجلامعية اليت تتواجد داخل اجلامعات، والكليات،

                   كما انه توجد مكتبات. وهي متخصصة يف ميادين حمددة خاصة منها مكتبات الكليات

                       مكتبة الس الوطين  لبعض اهليئات الوطنية حتتوى مراجع ذات قيمة معتربه، مثال

  .CNES2االقتصادي واالجتماعي 

                         ننسى مركز البحث أندون  .مكتبات مراكز البحث املتخصصة إىل باإلضافة

اليت                ، الذي يعترب قاعدة وطنية يتم فيها مجع كل الرسائل CERIST3لتقين العلمي وا اإلعالميف 

  .باجلزائر                                     الدكتوراه يف مجيع ميادين البحث أومت مناقشتها سواء يف املاجستري 

                           املؤلفاتكذلك هناك املكتبة الوطنية للحامة اليت تعترب اخلزان الوطين لكل 

                        يف اجلزائر ونشره، وفيها من املصادر املختلفة تأليفهكل ما مت   أيدون الرسائل اجلامعية، 

                                   مرئي ومسموع، أومسموع  أواليت تتخذ عدة أشكال منها ماهو مكتوب 

  .وغريها

                                                           
1
  .87ص مرجع سبق ذكره، محمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،   

2
  Conseil National Economique et Sociale. 

3
 Centre de Recherche Sur l’Information Scientifique et Technique. 



  مراحل إعداد البحث العلمي: المحور الرابع

 

  59  

 

                       املكتبه عموما على جمموع من املراجع ختتلف حسب طبيعتها والشكلحتتوى   

                           كل ميدان له رواق  أي. فة تبعا لذلكفهي مصن. الذي تتخذه امليدان الذي تعاجله

                            للحروف األجبديخاص به، مث بعد ذلك يتم تقسيم ذلك الرواق حسب الرتتيب 

  .من املؤلفني، كما هو موجود يف مكتبة الكلية األوىل

                            املكتوب واملسموع  أيننسي التصنيف حسب شكل املرجع  أندون 

                  والسمعي البصري، وهو نوع آخر من التصنيفات جندها عادة يف املكتبات العمومية الوطنية،

  :املراجع أشكالوصف ملختلف  وفيما يلي

  األكاديميةالكتب : ثانيا

                        ونشرها باحثون متمكنون من امليادين بإعدادهامتثل هذه الكتب مؤلفات قام   

                         اليت اقتنعوا ا من خالل البحث، أفكارهماليت ختصصوا فيها، حيث يقدمون خمتلف 

  .شئنا األقلالكتب والكتب  أمهات: وهي صنفني

                        من سبقوه، أفكار إىلاملؤلف مل يقتبس كثريا من خالل كتابه  أنجند  األوىل أما

                             الثانية العكس أمامما يدل على اجلهد الشخصي له الذي طغى على العمل املقدم، 

                         من ناحية القيمة أحسن األوىلب علها طابع االقتباس، لذا تعترب يغل أيمن ذلك 

  .العلمية

  الموسوعات العلمية: ثالثا

                      مواضيع خمتلفة بشكل موسع، حيث ال يوجد إىلوجملدات يتم فيها التطرق   

                            وتطرقت له هذه املوسوعات ولعل امسعها يدل على ذلك، حيث يتم  إالموضوع 

                                       اليت تتطرق لألشياء األجبديترتيب املوضوعات داخلها حسب الرتتيب 

  . إليها
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                             نسانيةاإلوهناك نوعني من املوسوعات، الشاملة والعامة لكل مناحي احلياة 

                        موسوعة معارف أمثلتها، ومن األديانوثقافة وفن والعلوم باختالف امليادين،  تاريخمن 

  .ية، واليت هي يف شكل جملدات ضخمةالعرب

                       االجنليزية اللغة، وتصدر بشكل Britanicaكذلك دائرة املعارف الربيطانية 

                          وتصحح حقائق أخرى، أخرىدوري حيث تتجدد فيها املعلومات وتضاف معلومات 

                           ، كما ينطبقيف شكل رقمي إجيادهايتم نشرها يف شكل مكتوب ومطبوع كما ميكن 

  .Universalisغة اونيفارساليس على املوسوعة املعروفة فرنسية الل األمرنفس 

                         التطرقكما يوجد موسوعات متخصصىة تم ميادين علمية حمددة يتم فيها   

                      ، وهي عادة تقل باللغة العربية"ي" إىل"  أ"بذلك امليدان من  املرتبطةلكل املوضوعات 

  .ليزية فهي كثرية، أما باللغة االجنرأيتحسب ما 

                              إدارةمن بينها على سبيل املثال ما يتعلق مبيدان االقتصاد؛ موسوعة 

      ،Finanace Encyclopedy، موسوعة املالية، Management Encyclopedy األعمال

  .األخرىعلى غرار التخصصات 

                                        املراجع أوىلاملوسوعات هي  أن إىل هنا من املهم تنبيه الباحث  

                          قبل كل املراجع كي يعرف بشكل دقيق املوضوع أوالاليت جيب عليه االطالع عليها 

  .أخرىالذي سوف يبحث فيه وعالقته مبواضيع 

  الدوريات المتخصصة: رابعا

                                       تكرس لدراسة ميادين حمددة وضيقة يتم تعترب هذه املراجع جمالت  

                    فيها مجع عدد من الدراسات اليت تتصف باجلدة واالبتكار واآلنية، وهي تصدر بشكل متتايل

                           كما يدل على ذلك امسها، فهي تعاجل مواضيع مل ترقى بعد لتكون يف شكل كتب،

                                                      بطبيعتها قليلة املضمون وهي تعكس ختصص ألا

  .التخصص
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                         املرسلة من طرف الباحثني قبل نشرها هذه الدوريات يتم فيها حتكيم املقاالت

  .خرباء متخصصني يف ميدان معني من قبل

           الحكوميةغير  أوومنشورات المنظمات الحكومية  المنشورات الحكومية والرسمية: اخامس

  الدولية أوالوطنية 

                           تنشر مبا فيها الوزارات والدواوين الوطنية، واهليئات املختلفة كل احلكومات  

                          املستقبل آفاق إىل باإلضافةتقوم ا و  قامت اليت األعمالتقارير تضّمن ا خمتلف 

  .ض امليادينعلب

                             خاصة إغفالهبالغة من حيث كوا مصدر ال ميكن  أمهية اوهذه التقارير هل

                                        معينة تتعلق باملوضوع الذي يدرسه  إحصائياتتوي على كان حي  إذا

  .الباحث

                      بتقدميالذي يعىن  ONS1 إلحصائياتفمثال يف اجلزائر لدينا الديوان الوطين 

                                    دورية عن عدت ظواهر اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية إحصائيات

  .اخل...

                            دف أنشطتهاارس الوطنية، اليت مت خمتلف منشورات التنظيماتكذلك   

                           متثل مصاحل معينة، فهي ال شك تنشر تقارير أو محاية مصاحل فئات معينة يف اتمع

                       ،شكاهلاإغري حكومية، ميكن االستفادة منها، مثل اجلمعيات مبختلف  أيغري رمسية 

                                مات اتمع املدينومنظ ،2السياسية األحزابالعمل،  أربابالنقابات، ممثلي 

  .عموما

                                                           
1
 Office Nationale de Statistique. 

  .تأثر في االتجاه األكاديمي الموضوعي للدراسةبتحفظ نظرا لتأثرها باتجاهات فكرية معينة قد 2
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                     التقارير اليت تنشرها املنظمات الدولية سواء كانت حكومية ال متثيل أيضاال ننسى   

                    مستقلة عن الدول، اجتمع فيها متطوعني من اجل أيغري حكومية  أومن طرف الدول 

  .اإلنسانيةالدفاع عن قضايا معينة م 

                             املتحدة بكل ما تتضمنه من هيئات رمسية،  األممفمن املنظمات احلكومية 

                       هذه املنظمات منظمة أمثلة، من تقوم بنشر تقارير دورية األخريةكل واحدة من هذه 

                        األغذيةالبنك الدويل، صندوق النقد الدويل، منظمة  ،اإلغاثةالعمل الدولية، منظمة 

                 ، جامعة الدول العربيةاإلفريقي، االحتاد األوروبيةوالزراعة، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

  . وغريها

                        املنظمات غري احلكومية، فنجد مثال منظمة العفو الدولية، منظمة صحفيني أما

                               بال حدود وغريها، على الباحث االستفادة من التقارير أطباءبال حدود، منظمة 

            صورة بنورامية ذات بعد دويل عن املوضوع الذي إعطاءهامن حيث  أمهيةاليت تقدمها، ملا هلا من 

  .يدرسه

  الرسائل الجامعية: اسادس

                              األكادمييةجيمع اكرب ما يستطيع من الدراسات  أنالبد على كل باحث   

                      احد بإشرافاليت حتتويها الرسائل اجلامعية ملا هلا من قيمة غري متنازع فيها كوا تتم 

               كلفة بقراءة العمل اللجنة امل أعضاءاملتمرسني يف اختصاصام، وتتوج دائما مبناقشة  األساتذة

  .وتصويب مضمونه

                         كل من مذكرات الليسانس واملاجستريوالرسائل كما هو معلوم، تتمثل يف  

                             واملصداقية العلمية، اليت جتعل  اإلبراءهلا نوع من  األخريةالدكتوراه، هذه  وأطروحات

  .األخرى باألنواعوكثريا، مقارنة  أوال إليهامن الالزم اللجوء 



  مراحل إعداد البحث العلمي: المحور الرابع

 

  63  

 

                     الباحث إحاطةن االستعانة بالرسائل اجلامعية، هو اهلدف م أن إىل اإلشارةوجتدر 

                     ذات العالقة مبوضوعه، علها جتنبه تكرار املنحى الذي األخريةمبا مت دراسته من قبل هذه 

  .يف دراسة نفس املوضوع الذي حبثه الباحث اآلخريناختذه الباحثني 

                      يت ترتتب عن االستعانة بالرسائل اجلامعية، من جانب ننسى الفائدة ال أندون 

  .كوا دليل ومرشد يعرفنا على طريقة دراسة بعض املواضيع

  ية البصرية مهما كان شكل تخزينهاالمسموعة، والسمع األشرطة: اسابع

                         العلمية متوفرة يف شكل مسعي مثل الكتب واملقاالت السمعية األعمالبعض   

                         آخرين أشخاص أو أنفسهماليت هي عبارة عن كتب ورقية مت قراءا من طرف املؤلفني 

  .اآلخرينهلم صوت جيذب 

                        يف هذا الشكل مما حيتم  إالغري متوفرة  األكادمييةففي الواقع توجد العديد من املؤلفات 

   تكون حتتوي يف البداية على كل املعلومات املتعلقة ذا املؤلف أنعلى الباحث االستفادة منها، شرط 

  .لتهميشها

                       أكادمييةالسمعية البصرية اليت تعاجل مواضيع  األشرطة أيضاوقس على ذلك   

                          رباء يقومون بطرحني واخليكادمي، واليت يتدخل فيها جمموعة من األبالصورة والصوت

                انطالقا من وقاطع مالحظة جمموعة من النتائج إىلاملوضوع وحماولة احلصول يف النهاية  إشكالية

  .يف ميدان الواقع

                        على الباحث كذلك هنا عدم تفريطه يف هذا النوع من املراجع كونه، يعكس

                    ما ال يوجد يف الكتب واملؤلفات األشرطةالتطور التكنولوجي، فقد يوجد يف هذه طبيعة 

  .تتوفر على املعلومات الكاملة يف اجلينرييك قبل العرض أنشرط . الورقية
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  م االليكترونيةشبكة االنترنيت ومختلف مصادر المعلومات المخزنة في الدعائ: اثامن

                               التقدم التكنولوجي والتطور البارز الذي عرفته تكنولوجيات طاريف إ  

                          متاحة أصبحتالعلمية  األعمال، فان اغلب NTIC واالتصال لإلعالماجلديدة 

  .خمتلفة Suppports de stockageختزين  اليكرتونيا يف شكل دعائم

          ، أو غريها منFLASH-DISKK، أو CD-ROMضغوطة امل األقراصمثل 

                      العلمية املتواجدة على شبكة األعمالالدعائم، اليت ميكن استخدامها يف حتميل خمتلف 

  .اليني املواقع يف خمتلف ااالتاالنرتنيت، اليت حتتوي على ماليني م

                        األكادمييوما يهم الطالب من هذا الكم اهلائل من املواقع، تلك ذات الطابع 

               ،Emreld ،Jstor ،ScienceDirect، من بينها مثال األكادمييةمثل قواعد البيانات 

  .وغريها كثري

                    سفر من اجلال إىلواليت تسمح للباحث بتخطي احلدود اجلغرافيا دون احلاجة 

                     كلما كان الباحث يتقن عدة   إذاحلصول على املادة العلمية املطلوبة، فهي بلغات متعددة، 

  .اقرأنهاللغات فإن هذا جانب قد يتفوق فيه على الكثريين من 

                         غري متاح أخرىت لغا متاحهو يسمح له بتقدمي اجلديد دوما، الن ما حيث

  .عادة باللغة اليت نشأ عليها وتعلم ا

                    بالتأكيدالتحدي الكبري الذي يواجهه الباحث هو  أن إىلكما من اجلدير التنبيه 

  . املعلومات ذات املصداقية إجياد

                             ة،ورقة راحب أهماملتبعة يف البحث ميثل  اإلسرتاتيجيةفالتفكري النابع من 

                          حدسية آليات، تستخدم Moteur de Rechercheواغلب حمركات البحث 

                         بعرض تبدأحتصر كل ما له عالقة باملوضوع املبحوث عنه حيث  أيالنتائج،  إجياديف 
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                   ذات العالقة األخرىاملواضيع  إىلاملواقع ذات الصلة املوضوع وبعدها املواقع اليت تتطرق 

  1.مبوضوع البحث

                         مرحلة تصنيف هذه املعلومات املستقاة من شبكة االنرتنيت،  تأيت، بعد ذلك

                      إمكانيت مت حتميلها تقريبا من عدة لكن كيف نعرف القيمة العلمية لتلك املعلومات ال

                         بالشبكة؟ فمثال هل يعترب التقرير احلكومي الذي وجدناه يف شبكة االنرتنيت اإلحبار

  2ميكن استخدامه كقاعدة حبث يف الدراسة؟

                       احلكومات يسمح جبمع أويف البداية ميكن اعتبار معاينة مواقع اجلامعات 

                               على مواقع  إحاالتمعلومات ذات جودة، وهذه املواقع غالبا متكن من تقدمي 

  .، اليت بدورها مت اختيارها بواسطة خرباء مبعرفتهم امليدانية وصرامتهمأخرى

                     على أحباثهمونشر طة املعرفة بروح دمقر - بعض الباحثني أن أحياناحيدث كما 

                يف االت احملكمة إدراجهايتم  أنقبل  األكادمييةكتابام   إىليسمحون بالولوج  - نطاق واسع

  3.املتضمنة جلنة للقراءة

                املهمة يف شبكة االنرتنيت مثل  األطرافذلك هناك بعض  إىل باإلضافة

                     اتفاقيات مع اكرب اهليئات العاملية  أبرمت، اليت Google Scholar األكادمييقوقل 

  .املعروفة من اجل نشر املعرفة العلمية

                    كذلك فان املشاركة يف املنتديات املتخصصة مهم للغاية حيث جند موضوع معني

                            نتحصل على مكنونات ظاهرة معينة من خالل أينيلقى اهتمام كبري حمل للنقاش، 

  4.ذاك آوهذا املنتدى 

  

                                                           
1
 Benoit Gauthier, op cit, p 102. 

2
 Idem. 

3
 Idem. 

4
 Idem. 
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  :القراءة والتمحيص والتفكير - 4-3

                       بعد مرحلة اختيار املوضوع ومجع املادة العلمية الضرورية لالنطالق يف البحث،  

                         سيكلل أساسهالبد من توضيح هذه املرحلة املفصلية يف مصري الدراسة، واليت على 

                  اجليدة والتمحيص والتفكري يف ما مت حصره من مادة علمية  وهي القراءة إالالبحث بالنجاح، 

 .أشكالهمبختلف 

  :تعريف القراءة: أوال

                       فيما بينها  عالقةترمجة موعة من الرموز ذات  بأانعرف القراءة  أنميكننا   

                          واملرتبطة بدالالت معلوماتية معينة، وهي عملية اتصال تتطلب سلسلة من املهارات، 

  1 .فهي عملية تفكري متكاملة وليست جمرد مترين يف حركات العني

                      ممارسة إىلالتفكري اليت حتتاج  أمناطءة الفعالة تتطلب سلسلة منطقية من فالقرا  

  2:التالية                            األساسية، فمراحل القراءة تتلخص يف العمليات السبع ومترين لتثبيتها يف العقل

  ).األحرف( األجبديةمعرفة القارئ للرموز  أي: التمييز - 1

  .العملية الطبيعية للفحص والفهم: االستيعاب - 2

                       املستخلص من املادة املقروءة، معتمدا بشكل األساسيالفهم : التكامل الداخلي - 3

                                        ضئيل على اخلربات السابقة واليت ليس هلا عالقة بالقواعد واملفردات

  .اللغوية

                     التحليل والنقد والتقدير واالختيار والرفض، هذه كلها نشاطات: التكامل اخلارجي - 4

                                               للتأثريالتجارب واخلربات السابقة  إىلتتطلب من القارئ الرجوع 

  .على املهمة

                                                           
1
القراءة السريعة؛ كيف تمتلك مھارة القراءة السريعة مع المحافظة على ا�ستيعاب بيتر شيفرد وجريجوري ميتشل،   

  . 11، ص 2006، 01، ترجمة أحمد شوھان، ط الكامل
2
  ..12-11ص ص نفس المرجع،   
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  .ومات يف الذاكرةهي القدرة على ختزين املعل: االحتفاظ - 5

  .القدرة على استعادة املعلومات من الذاكرة): التذكر(االستدعاء  - 6

                             ؛أصناف أربع إىلميثل هذا تطبيق املعلومات، ويقسم االتصال : االتصال - 7

                      ،واألجسام باألشكالمكتوب، منطوق، اتصال من خالل الرسم والكتابة والتالعب 

  .التفكري؛ الذي هو عبارة عن تعبري آخر لالتصال مع النفس

  البحث العلمي إطارالقراءة في مهارات : ثانيا

                         امسك ا قليل التمرن اضطربت  إنالكتاب كريشة الرسام،  أنال نزاع يف   

                      ما ينطق باحلسن واجلمال، وأخرجت أبدعتخلال، وان تناوهلا املاهر املتمرن  وأحدثت

                       خيرج منه صفر اليدين، ويقرؤه شخص آووكذلك الكتاب يقرؤه شخص فسيء فهمه، 

  1.آخر فيتزود منه علما وأسلوبا ومنهاجا

                   القياموالقراءة فن كما يقول البعض، فكلما عرف الباحث كيف يقرا سهل عليه 

  :كما يلييتم اعتمادمها بالتدرج   ببحثه، وللقراءة ثالث أساليب

  2 :القراءة السريعة*

                   وتتلخص يف حماولة التعرف على حمتوى املصدر من خالل قراءة املقدمة والتمهيد  

                 ومنهجه واالطالع على الفهرس واختيار عناوين املوضوعات التأليفللوقوف على غرض 

  .واخلالصات

                            واألماكنوالشخصيات  األلفاظاالطالع على فهارس  أيضاكما ميكن 

                   الصفحات ذات املغزى أرقامويف كل ذلك يتم تدوين ... واختيار ما يتناسب مع املوضوع

                  االستيعاب الدقيق والتمعن يف كل أنمن  فاألكيدبالرتكيز والتحليل،  إليهااخلاص لكي نعود 

  .صفحة من صفحات الكتاب مضيعة للجهد والوقت

                                                           
1
  .53ص بق ، امرجع ساحمد شلبي،  

2
  .54ص مرجع سابق ،  محمد منير حجاب، 
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  :القراءة العادية*

                       القراءة بواسطةتعتمد هذه القراءة على الرتكيز يف املوضوعات اليت مت اكتشافها   

                          ، مع استخالص النتائج وتسجيلها يف دفاتروتأينالسريعة، يقوم ا الباحث دوء 

  .بعد ذلك عند قيامه بالقراءة العميقة إليهاخاصة، يرجع 

  1:القراءة العميقة*

                                 وثيقة الصلة مبوضوع البحث، وهذه ينبغي وأحباثهناك مراجع وكتب   

                       ويقتبس منها. من مرة أكثروقد يفيد قراءا . يقراها بوعي وتفهم وعمق أنعلى الباحث 

  .ما ينري له الطريق

                              يتفهم املادة العلمية اليت حيصل عليها من هذه املراجع أنوعلى الباحث 

                      والنظريات األفكاريدون  أنالقراءة على الباحث  أثناءهذه املعلومات ويف  أيضايقيم  وان

                                                 إثناء تأيتعادة ما  األفكارفكره فهذه  إليهااليت قد يتوصل 

  .القراءة

                       مراجعه بطريقة عشوائية دون موجه، بل عليه أن الباحث ال يقوم بقراءةويالحظ   

                        يستحضر يف ذهنه احملاور اليت يدور حوهلا حبثه، حبيث تكون هذه احملاور مبثابة أن

  .القراءة أثناءاملوجهات له 

                    لكل األعمىقبل والقراءة الناقدة هي القراءة املطلوبة من الباحث وليس املطلوب الت  

                                                القراءة عدة  أثناءيسال الباحث نفسه  أنبل ينبغي ...ما يُقرا

  2:أسئلة

                               الفقرة يف التعبري عن املعىن العام أوالسطر  أوما الذي تسهم به هذه اجلملة  - 

  لذي ساق املؤلف كالمه ليربهن عنه؟ا

                                                           
1
  .54ص مرجع سابق ،  محمد منير حجاب،  

2
  .55ص ، سابق مرجعمنير حجاب،   



  مراحل إعداد البحث العلمي: المحور الرابع

 

  69  

 

                                        املؤلف يف الفصول أوردهالعبارة صادقة وهل تتوافق مع ما  أهذه - 

  ؟األخرى

                                     جاء املؤلف ذه الفكرة، وهل نفلها من غريه وهل ما نقل عنه أينمن  - 

  حمل ثقة؟

  اهو دقيق يف استعمال املصطلحات؟ - 

  املعلومات؟ أوواخلرائط  اإلحصائياتمرجع حصل املؤلف على  أيمن  - 

  معلوماته جديدا كلما تقدم يف القراءة؟ إىلهل يضيف الباحث  - 

  :عناصر عامة ذات الصلة وتبويبه إلىالموضوع  تجزئةمرحلة  - 4-4

                     ، حيث يظهر التقسيم الذيتتمثل يف عمل مهم يتصف باملرونة يقوم به الباحث 

             تبناه الباحث من ناحية املواضيع العامة والفرعية اخلاصة، بناء على معايري علمية ومنهجية دقيقة

  .وواضحة

                  الرتتيب أساسعلى  أيتكون على قاعدة سليمة ومنظمة  أنوجب  التجزئةفعملية 

                     الفرعية عالقة باملوضوعات العامة األفكاراملهم وغري ذلك، وتربط  إىل األهممن  أوالزمين 

  .إطارهااليت ستدرس يف 

                            مما يظن بعض املبتدئني  أكثريف احلقيقة يتطلب خمطط البحث وقتا وجهدا   

                      حثه فهو يعين انه قد اختار مشكلة حبثه يف البحث، فحينما يضع الباحث خمططا ناجحا لب

                                ، وتعرف على الدراسات السابقة وأهدافها وأسئلتهاوصاغها بعناية وحدد فرضياا 

              تنحوه الدراسة  أنوالنظريات ذات العالقة باملوضوع وعرف مكانة حبثه منها واجلانب الذي جيب 

  .وتركز عليه
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                          وأسلوبمجع البيانات املناسبة وصممها وحدد مفردات البحث  أداةواختار 

تصنيف  بأسلوباملناسب وحدد املتعاونني معه، وفكر  األسلوبكان ذلك هو   إندراستها واختيار عينة الدراسة 

  .البيانات وجتهيزها

                        جتميع البيانات وحتليلها وتفسريها  إالخمطط البحث  إعدادوبذلك مل يبق بعد 

                      القليل  إالوهذه رمبا ال حتتاج من اجلهد . املطروحة األسئلةعلى  واإلجابةواختبار الفروض 

   .وواضحا إعدادهكان خمطط البحث متقنا يف   إذاوخباصة 

                           هناك جمموعة من الشروط والقواعد أن إىلما سبق وجب التنويه  إىل إضافة

              اليت تقدم للباحث اإلرشاداتالبحث بصورة سليمة وناجحة، لذا من  لتقسيم إتباعهااليت جيب 

   1:مايلي

                           بصورة وفروع ونقاط املوضوع وأجزاءبكافة جوانب  التأملالتعمق والشمول يف  - 

  .جيدة

  .االعتماد الكلي على املنطق واملوضوعية واملنهجية يف التقسيم والتبويب - 

  .مرونة خطة وتقسيم البحث مبدأاحرتام  - 

                            تكون اخلطة حتليلية، حية ودالة وليس جتميعا ملوضوعات وعناوين فارغة أنجيب  - 

  .عىنمن امل

      والفرعية األساسيةواالختالط بني حمتويات العناصر واملوضوعات والعناوين  والتداخلحتاشي التكرار  - 

  .والعامة واخلاصة

                    وعموديا، كان أفقياوالفرعية  األساسيةضرورة حتقيق التقابل والتوازن بني التقسيمات  - 

                وعدد فروع الفصول األبواب، وكذا عدد فصول واألجزاء األقسام أبوابيتساوى ويتوازن عدد 

 .وهلم جرا

                                                           
1
ترجمة دليل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث ورسائل الماجستير والدكتوراه، : منھجية البحثمانيو جيدير،   

  . 46-45ملكة ابيض، بدون دار نشر، ص ص 
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                          ينطلق أنبعدما ينتهي الباحث من قراءة ما مجعه من مادة علمية، فانه قبل : مالحظة

                       يف اغلب  ألنهالنظر يف التبويب الذي تبناه يف البداية،  إعادةحترير رسالته جيب عليه  يف

            تغيريات معنية على ضوء ما وجده من مادة جديدة مل تكن إحداث إىلسيجب انه مضطر  األحيان

  .يف حوزته من قبل

  :مرحلة تحرير وكتابة الرسالة - 4-5

                       اختار الباحث موضوع حبثه، ومجعه للبيانات واملعلومات واملراجع أنبعد   

                            املنهجية العلمي، وقراءة ما مت مجعه من املادة العلمية واالطالع أدواتباستخدام 

                           ، مث تبويبه للبحث وتقسيمه للمعلومات اليت قرر االستفادة أشكاهلاعليها باختالف 

                                         منها يف دراستها نظرا لعالقتها باملوضوع وخدمتها للطرح الذي تقدم به 

  .العامة اإلشكاليةيف 

                          بشيء من التفصيل  إليهاللمرحلة اليت سوف نتطرق  أساساكل هذا يكون 

  ؛كما يلي

                    هيكل الدراسات عادة ما حيتوي أوالعام للبحوث  الشكل أن إىلجيب التنويه  أوال  

                            إضافةلكن ال مناص من . هي املقدمة، العرض واخلامتة أساسيةعلى ثالث عناصر 

                 عناصر أخرى مهمة قبل املقدمة وبعد اخلامتة، حيث سيتم معاجلة املوضوع يف العناصر

  :التالية

  صفحة العنوان: أوال

                           تعترب هذه الصفحة مبثابة بطاقة التعريف الوطنية اليت حيملها املواطن، فهي  

                           تعرفنا مبجموعة من البيانات اليت ترتبط بشكل وثيق بالبحث وبدوا ال ميكن التعرف

  .عليه
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                            األعلىالصفحة وكما هو متداول يف اجلامعات اجلزائرية من  أعلىفنجد يف 

                     الباحث، الكلية إليها؛ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اجلامعة اليت ينتمي األسفل إىل

  .كثرية  أحياناليت يدرس ا، مث القسم يف 

                        ان البحث سواء كان حبثا قصريا مثل الذي يقدمه الطلبة بعدها مباشرة جند عنو 

                    دكتوراه، أطروحة أوماجستري  أو كان مذكرة ليسانس  أوالتطبيقية،  أواملوجهة  األعماليف 

               ول على شهادة الدكتوراهضمن متطلبات احلص... أوحبث "مسبوقا بعبارة 

  ...".مثال

                             من ذلك جند مثال ختصص الطالب يف الوسط، يلي ذلك من اليمن  أسفل

                       األستاذالعمل يف مقابل ذلك اسم  بإعداد قامواالطلبة الذين  أمساء أواليسار اسم  إىل

                                    الورقة جند السنة اجلامعية اليت مت فيها اجناز أسفلويف  وأخريااملشرف عليه، 

  .العمل

                         إظهاريبني يف صفحة العنوان وقبل  أنويف حالة مناقشته فان على الطالب 

                             رفاللجنة الذي ناقشوا عمله، بدا برئيس اللجنة، مرورا باملش أعضاءالسنة اجلامعية 

                                    ودرجام واجلامعات اليت يدرسون أمساءهماللجنة مع تبيان  أعضاءمث باقي 

  .ا

  ملخص الدراسة: ثانيا

                       عن ما سوف يتم التطرق  وإجيازاحلكمة من وضع امللخص هو تقدمي اختصار   

                        يكون  أنيضطر القارئ لقراءة كل العمل، ومن املستحسن  أنيف الدراسة، دون  إليها

                        كان يتقن لغات عديدة يستحسن   فإذابلغات مغايرة للغة اليت كتب ا الباحث دراسته، 

لعنكبوتية، كي يتمكن اكرب عدد ممكن من ، ميكنه بعد ذلك نشر دراسته يف الشبكة اأخرىله القيام برتمجات 

                                      سكان املعمورة االطالع عليها باختالف لغام، وهذه ورقة راحبة ال يستغىن

  .عنها
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                      العامة  اإلشكاليةتتضمن  األوىلحيتوي امللخص عادة على فقرتني رئيسيتني، 

                     الفقرة الثانية أماشرج جد موجز للطريقة اليت عوجل ا البحث،  إىل فةباإلضاللموضوع 

                                من بني الكثري من النتائج املوجودة  إليهاالنتائج املتوصل  أهمفتطوي على تقدمي 

  .يف اخلامتة العامة

  الشكر والتقديرو هداء اإل: ثالثا

                             امهوا شخاص س، جند أالدراسات واملؤلفات مهما كانت طبيعتهايف اغلب   

                     ،هوداتكر وشكر هذه ا، حري على الباحث ذ ةو غري مباشر يف اجنازها بطريقة مباشرة أ

  .اليت بذهلا اآلخرون من اجله ومن اجل إمتامه للعمل الذي قام به

                      واألخوات  خوةاد عائلة الطالب من الوالدين واألفر عادة يوجه إىل أفاإلهداء 

                    الدراسي هقارب الذي يعود هلم الفضل يف رعاية الباحث وتربيته ومساندته يف مسار واأل

                                    وكذلك السهر على توفري كل احتياجاته وتشجيعه على املثابرة ،واجلامعي

  .واالجتهاد

                         من الباحث ألناس سامهوا بشكل  عرفان أما الشكر والتقدير فعادة يكون  

                      ، وهم غالبا موظفون يعملون يف املؤسسات اليت جيري فيه الطلبةحبثهوعملي يف  أساسي

                               بعض اهليئات العمومية مثل  حىت أومصاحل  أوتربصام من مدراء مؤسسات 

  .الوزارات

                        بعض املكتبات للتسهيالت اليت قد يكون لقاه الباحث  مسئويلننسى  أندون 

                         املشرف نظرا  لألستاذيتقدم بالشكر  أنيف هذا الصدد، لكن قبل هذا على الباحث 

  .تهملكان

                   ، كذلك على الباحث شكرإلجناحهمن حيث توجيه العمل وبذل الكثري  األخريهذا 

                      احملتملة  األخطاءلتصويب  املبذولكان سيناقش عمله من اجل اجلهد   إذااللجنة  أعضاء

  .وحتسني املضمون
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  قائمة المحتويات: رابعا

                    كما يسميها  أوالفهرس  أومن الفوائد اليت ترجى من اعتماد قائمة للمحتويات   

                          أبوابسواء كانت يف شكل  العناوين، اطالع القارئ على كل البعض فهرس احملتويات

  .زوال عند املطالب مرورا باملباحثفصول ن أو

                  عيد نوعا من مكانن الفرعية يف مكان من السطر بتكون العناوي أنحيث جيب 

                           بالعناوينيتعلق  األولحتتوي قائمة احملتويات على عمودين، . انطالق العنوان الرئيسي

  .ين بصفحة تواجد العنوان يف البحثيف حد ذاا والثا

                     .جيدا من الصفحات وتطابقها مع ما هو موجود فعال باملنت التأكدحيث جيب 

                     يكون بني العناوين الرئيسية وحمتوياا أنننسى بطبيعة احلال التوازن الذي جيب  أندون 

                                    يكون هناك اختالل أن، حيث ال جيب األخرىمقارنة بالعناوين الرئيسية 

  . فاضح

  واألشكالقائمة الجداول : خامسا

                        األشكالمبكان وضع قائمة بعد الفهرس يبني فيها الباحث خمتلف  األهممن   

                     تكون يف شكل ثالث أن، فقط جيب واجلداول اليت سوف يستشهد ا خالل دراسته

  ؛أعمدة

                   اجلدول يف صفحات البحث، أوحيتوي على الرقم الذي يعكس رتبة الشكل  األول

                 من تطابق الصفحات التأكداجلدول مع  أوالصفحة اليت يتواجد ا الشكل  وأخريامث العنوان 

  .دائما مبا هو موجود فعال يف املنت

  تعريف المختصرات: سادسا

                         ، كونه يعرف القارئ مبختلف كبرية  أمهيةذو  اجلزء من الرسالةيعترب هذا   

                      هذه إىلبالرجوع  إىل، اليت قد ال يفهم معناها Les abréviationsاملختصرات 

  .الصفحة



  مراحل إعداد البحث العلمي: المحور الرابع

 

  75  

 

                        الصفحات أن يعيد ذكرها يف أسفلذكرها يف هذا املكان ال جيب  إذالكن 

                                             بالتهميش تفاديا للتكرار واحلشو بسبب تقليله من القيمة العلمية 

  .البحث

  المقدمة العامة: سابعا

                  واجهة البحث، اليت جيب على الطالب االعتناء ا من ناحية متثل املقدمة العامة  

  .مثلها مثل اخلامتة العامة واألسلوبتوى احمل

                                    إغفاهلاتتضمن جمموعة من العناصر اليت ال ميكن  أنفاملقدمة وجب 

                              املوضوع، والعربة من ذلك أمهيةهو  إليه اإلشارةما جيب  فأوليف اغلب البحوث، 

  .ميدان البحث إىلجذب القارئ هو 

                           تتعلق فاألوىلالعلمية والعملية،  األمهيةوهذا من خالل تبيان جانبني مها 

                    بالواقع أيباملوضوع والكتابة عنه، والثانية تطبيق املوضوع يف امليدان  األكادميينيباهتمام 

  .وفوائد ذلك

                            املوضوع اليت ليست كما يعتربها البعض سؤال فقط إشكالية تأيتبعد ذلك   

                           يسبق ذلك طرح للمشكلة  أنعنه بعد حني، لكن جيب  اإلجابةيتم طرحه حملاولة 

                        تشمل . الذي انطلق منه الباحث يف دراسة املوضوع األساسحيث يتم فيها تبيان 

                                                  كل املوضوع وتعرب عن متاسك الفكرة اليت تبناه   اإلشكالية

  .الباحث

                           الفرعية اليت وجب تكون منسجمة  األسئلةالعامة جمموعة من  اإلشكاليةيلي   

                            يسال نفسه يف كل  أنالباحث من ذلك وجب  يتأكد العامة، وكي اإلشكاليةمع 

                                      عن السؤال  اإلجابةعنه تساعد يف  اإلجابةكانت   إذاتساءل طرحه ما 

  .الرئيسي
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                           هذه . كانت هناك اجيابية فانه حيتفظ به ويف احلالة العكسية يتخلى عنه  فإذا

  .والتطبيقي ترتبط عادة باجلانبني النظري األسئلة

                            ، ما سبقدون شك يلي التساؤالت جمموعة من الفرضيات تنسجم مع كل   

                          غاية إىلصفحة  أولتنقطع خالل كل الدراسة بدا من  أالفاالنسجام خاصية وجب 

  . آخر صفحة

                           التساؤالت املطروحة اليت بدورها جتيب عنمسبقة  إجاباتتعترب الفرضيات 

                    املختلفة املستعملة يف البحوث من استبيان، األدوات، يتم اختبارها باعتماد اإلشكاليةعن 

  .دوا آو يةاالحصائمالحظة، مقابلة، وغريها وباستعمال الطرق 

                          يتفادى الفرضيات النظرية أنمن املالحظ وانطالقا من امليدان ينصح الباحث   

                             ببساطة الفرضيات هي مجل خربية تقبل  ألنهالن تنقص من القيمة العلمية لعمله، 

  .الواقع أيمن امليدان  إالال يكون  األخرياالختبار وهذا 

                       فرضيات تطبيقية ترتبط بالشق امليداين يف الدراسة وختترب  إقامةمعناه من املستحسن 

  .أعالهاملذكورة  باألدوات

               وهي نوعني علمية وتطبيقية؛ فالعلمية تتعلق باجلانب األهدافكون ن بعد االفرتاض  

             مل تكن واردة من قبل، إبداعيةبطريقة  األفكارترتيب  وإعادةالنظري، مثل توضيح بعض املفاهيم، 

  .للموضوعلتقدمي فهم اكرب 

                          مبحاولة معرفة واقع موضوع البحث أساساالتطبيقية فهي تتعلق  األهداف أما

                                  رفة ما حيدث بامليدان حول موضوعمع آويف احلالة اليت يدرسها الباحث 

  .الدراسة

                         حيدد جمال الدراسة، الن هذا سيساعده  أنالبد على الباحث  األهدافبعد   

                       .ويقيم العمل يستقراوستكون حجة على من  إليهابعد ذلك يف تعميم النتائج اليت توصل 

  .هي دليل على دقة املوضوع وكذا النتائج و
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                                     فرتة أما الزمنية فهي ال. مكانية وبشريةزمنية،  من حمددات الدراسة

                    حتديد متغري الزمن ضروري، أناليت استهدفها الباحث يف دراسته، وهذا يدل على 

                                                    تغري الزمن  إذاالن الدراسة قد تكون غري ذات صالحية 

  .وظروفه

                           أجرى أين أياجلغرافية  اإلحداثياتفيما خيص احلدود املكانية، فتتعلق  أما  

                                معني، جمموعة  إقليمالباحث دراسته، فقد تكون يف مؤسسة معينة، دولة معينة، 

  .األماكنمن املؤسسات تتواجد يف منطقة معينة وغريها من 

                        عليهم الدراسة، فغالبا ما أجريتالذين  األفراداحلدود البشرية فنقصد ا  وأما  

                                     واالجتماعية  اإلنسانيةنلحظ هذه احلدود يف الدراسات اليت تتم يف العلوم 

  .عموما

                  ، فكل ما سبق ذكره من اإلحصائيوهي نفسها العينة اليت مت اختيارها من اتمع 

  .مةيف املقدمة العا إليه اإلشارةحدود الدراسة وجب 

                          اختيار موضوع الدراسة وهي  أسبابحدود الدراسة نذكر  إىلبعد التطرق   

                   تلك  إىلاملوضوعية، واجلانب الثاين يتطرق  األسبابيعاجل  األولشطرين، اجلانب  إىلتنقسم 

  .الذاتية اليت يسميها البعض شخصية

                         املوضوعية، تعرب عن تلك الدوافع اليت ترتبط فعليا بطبيعة املوضوع  فاألسباب

  .دراسته إىلواليت حثت الباحث 

                           الشخصية فتتلخص عموميا يف تلك امليوالت الفكرية للباحث  األسباب أما

  .باملقدمة األخريةيف دراسة بعض املوضوعات دون غريها، لذا وجب حتديد كل هذه 

                        ، أمهيتهاغابت تفقد املقدمة  إذاالعناصر اليت  أهمنعرج على واحد من  أنالبد   

                                عاجلته يف السابق لكن املوضوع مت م أنبقة، اليت تدل على وهو الدراسات السا إال

  .الباحث سوف ينحى منحى آخر غري الذين اتبعته الدراسات القبلية
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                           النظري هلا، اإلطارذكر عنواا، اشكاليتها،  األخريةتقدمي هذه ووجب عند 

  .منهجها املعتمد، استنتاجاا، نقدها مث تبيان عالقتها مبوضوع الباحث

                             سيأيتبعد استعراض الدراسات السابقة، يبني الباحث القيمة املضافة اليت   

  .ا مقارنة الدراسات السابقة اليت سلف ذكرها

                             عرتيه بعض الصعوبات يف االجناز، ة منها، تث خصوصا الطويلو بحالكل   

                         تظهر قيمة اهود احلقيقي الذي بذله الباحث ألا إليها اإلشارةهذه املعيقات وجب 

  .الوجود إىل ببحثهيف سبيل اخلروج 

                                مبا مت ترمجته  أحياناتتعلق  أا أووقد تتعلق هذه الصعوبات مبا وجده يف امليدان 

                              ل ترمجة الكلمات، من السه ألنهاليت حرر ا رسالته، اللغة  إىل أجنبيةمن لغات 

                      الذي من الصعب ترمجته من لغة مغايرة حتمل يف طياا ثقافة غري الثقافة  على غرار املعىن

  .اليت تبناه الباحث

                             اعتمد عليهما،  بعد الصعوبات حري بالباحث سرد املقاربة واملنهج الذي  

                                تبني الطريقة اليت مت ا املوضوع، مثل ذلك املقاربة ألافاملقاربة مهمة جدا 

                                 دية، االجتماعية، النفسية ، احملاسبية، االقتصااإلدارية، التحليلية، 1النظامية

  .وغريها

                        املناهج اليت سبق ذكرها أعاله فكثرية ما هي، وجب على الباحث االختيار أما

  .من بينها من اجل توجيهها الباحث يف معاجلة املوضوع

                           ، التساؤالت، الفرضيات،اإلشكاليةاملوضوع البحث ،  أمهيةبعد كل من   

                           اختيار املوضوع، الدراسات السابقة، أسباب، حدود البحث، الدراسة أهداف

                                                           
1
تعتبر من احدث المقاربات في البحوث بكل الميادين، وھي تعكس التكامل في دراسة بعض الظواھر من جوانب كثيرة   

من اجل بناء نموذج مفسر 5سباب ھذه الظواھر ومكانيزمات عملھا للتحكم فيھا فيما بعد، وتنطلق المقاربة النظامية من 
  .ظواھرالواقع حيث يأخذ فيھا برأي الخبراء في ميدان ال
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                                           تأيت مرحلة حتديد املفاهيم الصعوبات واملقاربة واملنهج املعتمد، 

  .األساسية

                                حيدد مفهومها  أنجيب عليه  إذاليت استعملها الباحث بكثرة يف حبثها، 

                                       كان هناك مصطلحات تنتمي   إذاكذلك . البحث الذي يقوم به إطاريف 

                             على سبيل وقد استعملها  فيما بينهاإىل نفس املعين ولكن ختتلف بعض الشبه 

                               التشابه، فعليه تبيان ذلك يف املقدمة العامة تفاديا للبس الذي قد جيده القارئ

  .لدراسته

                         يقدم ملخص للخطة اليت سوف يعتمدها  أنعلى الباحث  األفضلمن  وأخري  

                                     حول املوضوع وطريقة  إمجاليةضوعها كي يعطي صورة بانورامية يف دراسته ملو 

  .معاجلته

  العرض: ثامنا

                           عامة، وحيتوي على العناوين اليت تنتهي منها املقدمة ال ةمن الصفحينطلق   

  .كل احملتوى الذي حتملهباملوجودة يف الفهرس 

                           فصل حسب التقسيم  آوخيصص يف بداية كل باب  أنفقط على الباحث 

                             الفصل وعنوانه، أوالذي اعتمده صفحة كاملة يكتب فيها بالبنط العريض رقم الباب 

  .على املباحث وما حتتها من فروع ينطبقوهذا ال 

                           كل صفحة خالل   أعلىفصل  أون كل باب يتكرر عنوا أنكذلك وجب 

                            الرئيسية  العناوينننسى تفادي الباحث لتتايل  أندون . صفحات العنوان الرئيسي

   .قبل ذكرها وذكر حمتواها األخريةوالفرعية دون التمهيد هلذه 

                         باإلجيازيذكر مقدمة تلخص  أنفصل  أوعلى الباحث يف بداية كل باب  أيضا

                                        ، ويف النهاية يعرض خمتلف االستنتاجات اليت حتصل يعاجلهما سوف 

  .عليها
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              يف عني االعتبار التوازن يف عدد صفحات  تأخذ أنكذلك من االحتياطات اليت جيب   

                       الفرعية للرسالة، الن التفاوت جيعل  أو األساسيةاحملتوى يف كل عنصر من العناصر  وقدر

  .العمل غري مقبول من الناحية املنهجية

                           كل صفحة،   أسفل أيعند العرض قد يصادف الباحث استخدام التهميش؛   

                                     اإلحالةاالقتباس الذي له قواعد خاصة، ، منها بثالث طرقفقد يستفيد منه 

                                                    ذكرها  إىلدون االضطرار  األشياءواالستطراد يف شرح بعض 

  .يف املنت

  الخاتمة العامة: تاسعا

                        جمموعة من العناصر اليت ال ميكن إىلتعترب اخلامتة اخلالصة اليت يتم فيها التطرق   

  :املوضوع منها زبده إلبرازاالستغناء عنها 

                                من اجلانب النظري للرسالة  أساسهذه النتائج مستقاة تعترب  :النتائج العامة - 

                 اجلته للموضوع وتطرقه موعوهي تدل على ما استخالصات الباحث اليت اكتشفها عند مع

  املفاهيم املتعلقة به،

                          ويستخلص منه نتيجة إاليغفل عنصر من عناصر اجلانب التطبيقي  أالفعليه 

  .رى انه عليه استخالصهاي

                              واقع املوضوع، فهي تطبيقية،  أيتتعلق هذه النتائج بامليدان،  :النتائج اخلاصة - 

                               والتساؤالت الفرعية، وهي متناسقة  العامة اإلشكالية إجابات موسعة علىتشمل 

                                               النتائج  حينمع كل مراحل البحث انطالقا من العنوان 

  .العامة

                        عند استخالص النتائج ال مناص من تقدمي الباحث موعة من احللول :االقرتاحات - 

  .إليهابناء طبعا على النتائج اليت توصل 
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                           يستطرد يف املوضوع كثري وحياول الرتكيز على عناصر  أنحيث ال جيب عليه 

              كي ال خيرج عن املوضوع، عليه يضع نصب عينيه الفرضيات اليت تبناه يف البداية واختربها   حمددة،

  .بعد ذلك

                                 هي جمموعة من العناوين اليت خيتارها الباحث واليت كان يرجو  :آفاق البحث - 

                          زه على موضوع حبثه مل يتمكن، وتركيواإلمكاناتيبحث فيها، لكن لضيق الوقت  أن

  .الدراسة تستأهل أخرىمن معاجلتها، فهي تعكس جوانب 

  قائمة المراجع والمالحق: عاشرا

                                 تعترب قائمة املراجع الدليل القاطع على استخدام الباحث موعة  أوال  

                        والرسائل من ماجستري ودكتورا، التقارير، االت، املنشورات،من املؤلفات، الكتب، 

                   أخرىمسعية بصرية، ورمبا كذلك هي بلغات  وأخرىمسعية  أشرطةشبكة االنرتنيت، ورمبا 

  .متنوعة

                            كل هذا وجب توثيقه بشكل منظم يف قائمة املراجع، حيث جيب تصنيف

                             األحرففئات منسجمة، مث بعد ذلك ترتيبها ترتيبا حسب  إىلكل هذه املصادر 

  .مؤلفيها يف شكل قائمة يسهل البحث فيها ألمساء األجبدية

                 تصنيف املصادر متعددة اللغات، حيث كل لغة توضع وتنظم إجباريةكما ال ننسي 

  .على حدا

                          يتطرق يذكر يف الرسائل والبحوث هو قائمة املالحق، اليت حتتوي  شيءآخر   

                            على خمتلف الوثائق اليت مت تقدميها للباحث خالل كل مراحل دراستها واستفاد منها 

  .شو يف العرضكن كي ال يكون هناك حيف حبثه، ول

                            وترقيمها وترتيبها  األصليمن االحسن مجع كل هذه الوثائق يف شكلها 

                        حسب طبيعتها ومجعها كي توضع بعد ذلك يف قائمة املالحق، الرتقيم هدفه االستدالل 

  .بسهولة إليها واإلشارةالدراسة  خضما يف 
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                         توى املالحق على النماذج اليت اعتمدها الطالب من االستبيانات كذلك قد حت

                                     قائمة املالحق  أن إىل اإلشارةكما جتدر . وغريها من الوثائق املقابلة أو دليل

  .ال ترقم
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  خالصة
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                    مما سبق ميكننا القول أن منهجية البحث العلمي، أو كما يسمى لدى املتخصصني

                                     قائم بذاته، يدرس الطريقة املثلى ملعاجلة جل املواضيع علم فيه علم املناهج، 

  .العلماليت يبحثها طالب 

                             ا اقرب ما تكون إىل الدقة، لكن من املؤكداليت يتوصل إليهأن تكون النتائج  واهلدف

                             هذا األخري ال يتصف بالكمال، فكلٌ أن البحث يف حد ذاته عمل إنسان وعمل 

                          ه خصوصا يف العلوم اإلنسانية مثل عمل االقتصاد مبا حيتوي عليه يأخذ من كالمه ويرد

  .من فروع
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  01ملحق رقم 

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  البليدة –جامعة سعد دحلب 

  والتجارية والتسييركلية العلوم ا4قتصادية 

  

  العامين بمؤسسات قطاع الصناعات الغذائية نمديريالموجه إلى  دليل مقابلة

  

، ...........تم إعداد ھذا ا4ستبيان ضمن متطلبات الدراسة، التي يعكف على انجازھا الباحث   
لنيل شھادة دكتوراه من جامعة البليدة في إدارة ا5عمال، حيث أنھا موسومة                         

دراسة  –إدارة الموارد البشرية من منظور نظامي في المؤسسة ا�قتصادية بالجزائر : بالعنوان التالي
  . حا�ت في قطاع الصناعات الغذائية

  

لة، وھذا 5جل أن تكون المعلومات                              رجاًءا ا0جابة بعناية على ا5سئ  
التي يتحصل عليھا الباحث ذات مصداقية، بحيث تمكنه من أن يبني عليھا نتائجه                     

النھائية، التي سيتم تبليغھا إلى مؤسستكم، مع العلم أنه سيتم إعطاء نسخ كاملة للمؤسسة                  
  . ھذه ا5طروحةمن 

  

أخيرا نؤكد لكم قطًعا أن ھذه المعلومات، ستكون في سرية تامة، و4  تستعمل                     
  .شكر لتفھمكم. إ4 5غراض أكاديمية

  

  معلومات عامة: المحور ا0ول

  :   السن - 2ذكر                               أنثى                           :الجنس -1

  اقل من الجامعي                     ليسانس         ماجستير أو دكتوراه   : المستوى العلمي -3

  .......................شھادة أخرى         

  15أكثر من         15 - 10من          10 - 5سنوات        من  5اقل من :  ا5قدمية -4
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  .التفكير النظامي لدى مديري مؤسسات قطاع الصناعات الغذائيةخاص بقياس مھارة : المحور الثاني

ماھي المھارات ا5ساسية التي تبحثون عنھا غالبا عند إبدائكم رغبة                                     -5

  في توظيف مدير للموارد البشرية؟

                                    إذا قلنا لك أن قطاع الصناعات الغذائية نظام، يتغير بأنظمة أخرى  -6
  في إطار ا4قتصاد الوطني والدولي، حسب رأيك  ھل ھذا صحيح؟  4           نعم

  إذا أجبت بنعم، كيف ذلك مع إعطاء أمثلة واقعية ؟ -7

فيما يتعلق بمؤسستك، ھل تعتبر أنھا نظام، يتكون من مجموعة من عناصر مادية ومعنوية تتفاعل  -8

  عضھا البعض؟  4          نعم بين ب

  إذا أجبت بنعم، كيف ذلك؟ وھل بإمكانك إعطاءنا أمثلة تدعم بھا وجھة نظرك؟ -9

ھل يمكن لك أن تحصر لنا اكبر عدد ممكن من المتغيرات الخارجية،                               -10

في إطار                          التي تعتقد أنھا تؤثر في نشاط مؤسستك بشكل مباشر وغير مباشر؟ 
وماھي التي يمكن التحكم فيھا                                             . ا4قتصاد الوطني والدولي

  والعكس؟

ھل في وسعك أن تذكر لنا اكبر قدر من المتغيرات الخارجية،                                       -11

وتلك التي تعتبر خارجة عن سيطرة المؤسسة بحيز ا4قتصاد                 التي يمكن التحكم فيھا 
  الوطني والخارجي؟

  بالنسبة للمتغيرات الداخلية؟ 11و 10نفس السؤالين  -12

  ھل تعتقد أن مؤسستك تتأثر بمتغيرات ا4قتصاد الدولي؟  4         نعم  -13

  كيف ذلك؟ -14

  

  .المؤسسةنظام معلومات : ثالثالمحور ال

  ھل لديكم نظام معلومات في المؤسسة؟ 4          نعم -15

  إذا أجبت بنعم، ھل ترون أنه يلبي كل احتياجاتكم فيما يخص المعلومات؟  4           نعم -16

حسب رأيكم ماھي الفوائد التي يحققھا نظام المعلومات على مستوى ا5داء الكلي للمؤسسة؟ مع  -17

  .إعطاء أمثلة

  ؟  4           نعمERPھل سمعتم بوجود أنظمة معلومات في شكل برمجيات مثل  -18

  

 إذا أجبت بنعم، ماذا تعرف عنھا؟  -19
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ھل بإمكانك أن ترسم لنا شكل تخطيطي، يبين كيفية إدارتك للمؤسسة                                -20

                تلف الع�قات التي تربط بينومخ...) شبكة، رسم،( كما تتصوره في ذھنك في شكل 
  العناصر، مع تبيان طبيعة ھذه الروابط؟
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  - 02 - ملحق رقم 

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  البليدة –جامعة سعد دحلب 

  والتسييركلية العلوم ا4قتصادية والتجارية 

  

  موجه إلى مديري الموارد البشرية دليل مقابلة

  

تم إعداد ھذا ا4ستبيان ضمن متطلبات الدراسة، التي يعكف على انجازھا الباحث   
                  ، لنيل شھادة دكتوراه من جامعة البليدة في إدارة ا5عمال، حيث أنھا.................

                   إدارة الموارد البشرية من منظور نظامي في المؤسسة: موسومة بالعنوان التالي
                     تحت إشراف. دراسة حا�ت في قطاع الصناعات الغذائية –ا�قتصادية بالجزائر 

   ......................بالمدرسة العليا للتجارة، أستاذ التعليم العالي في المناجمنت

  

                             ة بعناية على ا5سئلة، وھذا 5جل أن تكون المعلومات رجاًءا ا0جاب  
                             التي يتحصل عليھا الباحث ذات مصداقية، بحيث تمكنه من أن يبني عليھا 

لمؤسسة من ھذه نتائجه النھائية، التي سيتم تبليغھا إلى مؤسستكم، مع العلم أنه سيتم إعطاء نسخ كاملة ل
  . ا5طروحة

  

                   أخيرا نؤكد لكم قطًعا أن ھذه المعلومات، ستكون في سرية تامة، و4 تستعمل  
  .شكر لتفھمكم. إ4 5غراض أكاديمية

  

  معلومات عامة: المحور ا0ول

  :   السن -2ذكر                 أنثى                           :الجنس -1

اقل من الجامعي        ليسانس         ماجستير أو دكتوراه           شھادة : المستوى العلمي -3

  ......أخرى

  15أكثر من         15 - 10من          10 - 5سنوات        من  5اقل من : ا5قدمية -4
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  .خاص بالمھارة المتعلقة بالتفكير النظامي في المؤسسة: المحور الثاني

  

                       ھل يمكن لك أن تقدم لنا نبذة تاريخية عن إدارة الموارد البشرية في مؤسستكم -5
  منذ إنشاءھا إلى اليوم؟

  حسب رأيك ھل يمكن اعتبار المؤسسة نظام كبير يتكون من عدة أنظمة فرعية؟ 4           نعم  -6

  مة الفرعية؟فرًضا انك أجبت بنعم، ماھي في تقديرك ا5نظ -7

                                إذا أجبت على السؤال الخامس، ھل يمكنك إعطاءنا أمثلة واقعية تدل -8
  على ذلك؟

  ھل يمكنك أن تتصور مؤسستك دون محيطھا الخارجي؟  4              نعم -9

                       ي يمكنإذا أجبت بـ 4، ماھي حسب رأيك المتغيرات الداخلية والخارجية، الت -10
  أن تؤثر في نظام المؤسسة؟

               إذا أصبح عادة لدى إطارات -حسب تقديرك، ماھي درجة تأثير التفكير النظامي  -11
  على أداء المؤسسة؟ -المؤسسة

  كبير        متوسط            قليل           معدوم      

  

  .النظامي /دارة الموارد البشريةالتفكير : المحور الثالث

  

                   ماھي في رأيك المھارات والمعارف التي يجب أن تتوفر في مدير الموارد  -12
  البشرية؟

                 إذا افترضنا أن وظيفة الموارد البشرية تمثل نظام كذلك، ماھي في رأيك ا5نظمة -13
  الفرعية والعناصر المتكونة منھا؟

                ھل تعتقد أن قرار معين في جانب من جوانب وظيفة إدارة الموارد البشرية يؤثر -14
  على باقي المتغيرات؟                   4          نعم

                            إذا أجبت بنعم، ھل يمكن لك أن تسرد لنا واقعة، حيث تطلب 4تخاذ قرار -15
                      ھذه الوظيفة، اخذ عدة متغيرات في ا4عتبار أو العكس، وماذا كانتمعين في 

  النتائج؟

                  بيانات، (ماھي حسب رأيك مختلف مدخ�ت نظام إدارة الموارد البشرية  -16
  ؟....)معلومات،
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  كيف تعالج ھذه المدخ�ت؟ -17

  ماھي مخرجات ھذا النظام؟ -18

  تتحصلون على المعلومات المرتدة؟ كيف -19

                       ما مقدار اھتمامكم با5نشطة ا0دارية للموارد البشرية مقارنة با5نشطة  -20
  الحديثة؟

  ا5ولى أكثر من الثانية          بشكل متساو             الثانية أكثر من ا5ولى       

                        ية الموارد البشرية في السياسة العامة إلى أي حد يتم إدراج إستراتيج -21
  وا0ستراتيجية الكلية للمؤسسة؟

  كبير                    متوسط                  قليل                    4 يتم إدراجھا      

  إذا يتم إدراجھا مھما كان الحال، كيف ذلك؟ -22

  

  .إدارة الموارد البشرية بقطاع الصناعات الغذائيةخصوصيات : المحور الرابع

  

  ھل لتسيير الموارد البشرية في مؤسستك خصوصيات؟ 4               نعم -23

  .إذا أجبت بنعم، اشرح أكثر من فضلك -24

  ھل تعتقد أن ممارسات إدارة الموارد البشرية، تتأثر بقطاع الصناعات الغذائية؟  4         نعم -25
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                    تعترب احلاجة للمعرفة و البحث العلمي اليوم ضرورية، أكثر من أي وقت مضى،

                      اآلن يف سباق مستمر الكتساب املعرفة، اليت متثل خمرجات للبحث العلمي فدول العامل

                ، فاملعرفة تقود ال جرم))الذي ميثل جمال دراستك((سواء تعلق األمر بالعلوم اردة أو اإلنسانية 

                 إىل تقدم و رفاه شعوب املعمورة، إذا استغلت و طبقت، إذ أا تضمن هلا التفوق و القيادة،

                          املتقدمة مثل اليابان، أملانيا، الواليات املتحدة األمريكية،يف الدول  لكما هو احلا

                                    فبفضل العلم متكنت بعض الدول من أن حتقق ضة صناعية، .وغريها

  .اقتصادية واجتماعية هائلة

                             لف خميلته وتفكريه،كما انه منذ إدراك اإلنسان للحياة ،انطلقت احلرية ت

                           فبدأ جيتهد يف حبث حقيقته وطبيعة الكون الذي حييط به، إذ منذ طفولته، كان حياول

                 رغبته  ليشكل بعض األشكال، فما إن جنح يف ذلك هتفا وصفقا فرحا، وبدأت تعلو ميد يده

                        بالبحث يف كل ما يدور حوله، حىت إذا ما مت ضمه إىل مؤسسة تعليمية، أصبحشغفه و 

  .حبثه موجها منظما مبساعدة املدرسني له 

                   لذا من اجلدير التنويه إىل أن الباحث يقوم بعمليات هامة وأساسية، تقود إىل املعرفة

                      وإن كانت تلك املعرفة يف الواقع ال تبلغ درجة الكمال، إذ جلالدقيقة لكل عمل يتناوله، 

               إن مهمة البحث كبرية وجسيمة. ما يستطيع الباحث فعله أن يكون النقص فيها أقل ما ميكن

                          وخطرية يف آن واحد، فهو ينظم العمل واالستمرار فيه حىت يصل إىل آخر ما يستطيع

  .أن يصل إليه من احلقيقة لتوضيح طريق الصواب لآلخرين

                ويف األخري وليس آخر ميكننا القول أن البحث ال يكون علميا باملعىن الصحيح للكلمة،

                        إال إذا كانت الدراسة موضوعية جمردة من املبالغة وتغليب جهة على أخرى،

                        وأجنزت طبقا لقواعد ومناهج وأصول، متعارف عليها، أاتبعت خطوات و مراحل معينة،

                        وختلص حللها، وهي ال متثل إال عمال ) اإلشكالية العامة للبحث( إذا تبدأ مبشكلة رئيسية

  .فق الواسععكف على إجنازه عقل إُتِصف باملرونة واأل
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مفاهيم : المحور األول

عامة حول المعرفة 

والبحوث العلمية
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                   عينه على إدراك القضاياتُ  ، حيتاج اإلنسان ملعرفة حقائق،االجتماعيةيف جل املسائل 

                            مات اليت حيوز عليها، ميكن له أن يعرف كيف اليت يواجهها يوميا، فبفضل املعلو 

  .حتقيقه ألهدافه يف طريقيتغلب على العراقيل، اليت تقف حجرة عثرة 

                    إجراءات جديدة للتعامل واختاذ ،د إسرتاتيجيات متكنه من تدارك هفواتهعِ لذلك يُ  

               يريد بلوغه، وذلك عن طريق هذا األسلوب يسمح لإلنسان أن يصل إىل ما. استجدمع ما 

  .طول حياته ذكاءه، ومعارفه املكتسبة استغالل

  ت للعلم وكذلك مميزات هذا األخري؛اليت تطرق ،فيما يلي نورد بعض أهم التعاريف

  :العلم ومميزاته مفهوم - 1-1

              تقوم وظيفة العلم على أساس الوصول إىل وضع قواعد وقوانني عامة تعاجل األحداث

  :واملسائل القائمة، وفيما يلي بعض التعاريف اليت تبني ماهية العلم

                      ،املنسجمةالعلم بأنه املعرفة  Webster Dictionary سرتبيعرف قاموس وا

                      ، واليت تقوم من أجل حتديد طبيعةالحظة والدراسة والقيام بالتجاربعن امل اليت تتولد

    .مت دراسته وأصول ما

                       ،دة بالدالئل احلسيةهناك من ذهب إىل أن العلم جمموعة من املعارف املؤيّ و 

                                   ا علىالطبيعة تفسريا مبني اليت أظهرت لتفسري ما حيدث يف موع القواننيجمو 

  .تلك النواميس الثابتة

                 تزخر ا اليت ومنهم من يرى أنه مجلة الوقائع، احلقائق، النظريات ومناهج البحث

   .املؤلفات العلمية

                       وضعت اليت ،القواننيأنه جمموع النظريات و  نا تعريف العلم علىمما سبق ميكن ل

                            على الطبيعة ملعرفةمن أجل السيطرة ل العلماء لفهم ما حييط باإلنسان، من قب

  .النواميس اليت تسري عليها
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                            خرييه إىل أن املعرفة أوسع وأمشل من العلم، ألن هذا األو التنمن املهم أن 

                                   بعد ذلك من احلصول على املعرفة ليمكننايقوم على دراسة وحتليل الظواهر، 

  .اكتساانريد  اليت

 :تعريف البحث العلمي - 1-2

  1:تاريخ موجز لتطور البحث العلمي -1- 1-2

             يف قيام احلضارات، ولوال ذلك ملا استطاعت اتمعات أساسيايلعب البحث العلمي دورا   

  .ترفع صروح حضاراا وتبلغ الذروة يف جمدها أنيف عصور شىت 

                       فالبحث العلمي هو قرين للحضارة وميداا الذي جتري علية جتارا واختباراا،  

                        ة العربية وحضارات القبائل العربية الفرعونيةفال ميكن تصور قيام حضارات جنوب اجلزير 

                        والرومان اإلغريقيف مصر وحضارات اآلشوريني والبابليني يف بالد الشام وحضارات 

                         فال ميكن. اخل...اخلالدة، مث احلضارة الغربية يف العصر احلديث اإلسالميةوحضاراتنا 

  .تكون هناك حبوث علمية أنتصور قيام كل هذه احلضارات دون 

                                  بقسط يف تطور البحث العلمي أسهمتكل احلضارات القدمية   أنمع   

                    .علمية مل يسبق هلا مثيل وأصول أسساليونانيني القدامى ثبتوا البحث العلمي على  أن إال

                         االستعانة إىل ودعامنهج القياس أو منهج االستدالل ومنهج االستقراء،  أرسطوفقط وضع 

  .باملالحظة يف جماالت البحث العلمي املختلفة

                   عدد غري قليل من اليونانيني القدامى يف بناء أسهمفقد  أرسطوواىل جانب   

                                فيثاغورثالقدمية اليت نعرفها  األمساءالبحث العلمي، فمن بني  وأصولقواعد 

                             قبل امليالد يف اجلغرافية الطبيعية والرياضيات والفلسفة ودميقريطيس  600حوايل 

                                   رح تركيباف نواة الذرة لشاكتش إىلقبل امليالد الذي توصل  400 حوايل

  .املادة
                                                           

1
 ،1991المركز السعودي للدراسات الجديدة، جدة، السعودية،  تبسيط كتابة البحث العلمي،أمين ساعاتي،   

  .19- 17ص ص  
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                         فلقد طور املعرفة واملمارسة" الطب أب"هيبوقراط الذي كان يسمى ب  أما

               و اشتغل ارشيميدس بالفيزياء  ووظائفهعلى التشخيص الدقيق ودراسة اجلسم  بإصرارهالطبية 

  .برهان إىلال حتتاج  أامن املسلمات اليت يفرتض  يبدأ، وكان ...والكيمياء

               اليونانية بطليموس فلقد استخدم الرياضيات أما...كما طور سرتابو اجلغرافيا كعلم  

                           األجساميعزو حركة  أننظرية مالئمة حلركة الكواكب، ورفض  أولليضع . واملصرية

                      تتصل بالقوى اخلارقة للطبيعة وكانت هذه هي الفكرة السائدة يف عصره، ألسبابالثقيلة 

  .اخلطوات يف البحث العلمي أهموقد متثل هذه اخلطوة 

              إسهامهمبالنسبة للتفكري العلمي عند الرومان الذين كانوا ورثة املعرفة اليونانية وكان  أما

               من متابعتهم للمعرفة ذاا، فقد كان الرمان صناع قوانني أكثريرتكز يف املمارسة العملية، 

                   هم محلة مشعل العلمالعرب  أصبح، وبعد ذلك متأملنيمنهم مفكرين  أكثرومهندسني 

  .ارويا إىلوالبحث العلمي 

                       العرب عارضوا أن أي، أرسطوالعريب احلدود الصورية ملنطق لقد جتاوز الفكر 

                        مبتكرة يف البحث، أساليبالعلمي  إنتاجهماملنهج القياسي، حيث اتبع العرب يف 

                       القياس للوصول بأدواتفاعتمدوا على االستقراء واملالحظة والتدريب العلمي واالستعانة 

                           النتائج العلمية، ونبع من هؤالء كثريون منهم احلسن بن اهليثم وجابر بن حيان  إىل

   1.بكر الرازي وابن سينا وغريهم وأبووحممد بن موسى اخلوارزمي والبريوين 

                    وعملوا على ترسيخ الكهنوتيةحرروا العلوم من بعض الظاهر كان العرب قد   إذا

              يعاجلوا الظاهر أن متكنوا مناملوضوعية العلمية، فان االروبيني الذي نقلوا عنهم هذه املنجزات 

                  سابقة االهتماممن احلضارات ال أخذتجنب مع الظواهر املادية اليت  إىلجنبا  اإلنسانية

  2.الكبري

                                                           
1
 القاھرة،، 8ط أصول البحث ا�جتماعي، عبد الباسط محمد حسن، : نق� عن، 19ص مرجع سابق، أمين ساعاتي،   

  25-20، ص ص 1982
2
  .نفس المرجع والصفحة  
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               اخرتاع طريقة ال لتحل مشاكل معينة فحسب، إىلفقد كان فرانسيس بيكون يهدف 

                       فجوهر العمل . مالئمة النتائج العلمية للظواهر االجتماعية إىل أيضاولكن كان يهدف 

  1.للعلمجمال العالقات االجتماعية  الذي قام به بيكون مل يكن علما بقدر ما كان يف

                     دينية املسيحية، وضرورةبيكون بضرورة ختليص العلم من شوائبه ال أشاروقد 

                           تأثريبعيدا كل البعد عن كل  املوضوعيةبكلياته وجزئياته للمالحظة العلمية  إخضاعه

                                  جتارب إىل ةاإلنسانيالظواهر  إخضاعميتافيزيقي حىت يتمكن من  أوديين 

 2.علمية

               كما استطاع بيكون أن جيمع بني منهجني أساسيني ومها املنهج التجرييب واالستداليل،

                           ومنذ إسهامات بيكون املتميزة اكتمل وتبلور مفهوم منهج البحث العلمي وأصبح

                     بالفعل الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة

                                           اليت يمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة

   3.معلومة

     :مفهوم البحث العلمي -2- 1-2

أو عاجلت موضوع البحث العلمي، /على الكم الوافر من املعاجم والكتب اليت تطرقت إىل بعد اإلطالع

  4:نورد بعضها على النحو التايل

  .البحث، والعلمي: فهذا املدلول يتكون من كلمتني

            تش، تقصى، حترى، سأل،طلب،ف: مصدر الفعل املاضي حبث، ومعناه: أما البحث فهو

  .أو إكتشفحاول 

                                                           
1
 القاھرة،، 8ط أصول البحث ا�جتماعي، عبد الباسط محمد حسن، : نق� عن، 19ص ،  مرجع سابقأمين ساعاتي ،  

  .، نفس الصفحات1982
2
  .الصفحةو نفس المرجع  

3
، 1989، القاھرة، دار المعارف، 5ط أصول البحث العلمي ومناھجه، احمد بدر، : ، نق� عنوالصفحة نفس المرجع  

   .90ص 
4
، دار الشھاب للطباعة والنشر، الجزائر، باتنة، 01طدكتوراه، - ماجستير- نسإعداد البحث العلمي؛ ليساغازي عناية،   

  .11، ص 1985
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هو الطلب، والتفتيش، والتقصي عن حقيقة انطالقا من احلقائق،             : ون معىن البحث لغةفيك

  .أو أمر من األمور

                رفة و الدراية،املع: أما العلمي، فهي كلمة منسوبة إىل العلم كما سلف ذكرنا وتعين

  .مع اإلحاطة بكل جوانبهاوإدراك احلقائق، 

                    احثني يف أصول البحث العلمي ومناهجه تعريفات يتقاربكما وردت لدى الب

          بلدام منهاة ألصحاا وكذا اختالف لغام و يف املعىن، برغم املشارب الثقافية املختلف بعضها بعض

  :مايلي

         البحث العلمي استقصاء دقيق يهدف إىل اكتشاف حقائق :Whitneyتعريف وتني 

  .وقواعد عامة، ميكن التحقق منها

           البحث العلمي استقصاء منظم يهدف إىل إضافة  :Polanskyتعريف بوالنسكي 

  .معارف، ميكن توصيلها والتحقق من صحتها باختبارها علميا

              يعد البحث العلمي وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها: Hillwayتعريف هيل واي 

                الوصول إىل حل مشكلة حمددة، وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق جلميع الشواهد

  .واليت تتصل ا املشكلة احملددة     واألدلة، اليت ميكن التحقق منها

               البحث العلمي، بأنه عملية منظمة وشوماخر McMilanماك ميالن كما عرف 

  .أو املعلومات وحتليلها لغرض معني     جلمع البيانات    

                ويؤكد البعض أن البحث هو حماولة الكتشاف املعرفة، والتنقيب عنها، وتنميتها،

                      وفحصها، وحتقيقها بتقص دقيق، ونقد عميق، مث عرضها عرضا متكامال بذكاء وإدراك،

                 أما إذا ابتعد البحث عن هذا اهلدف فال تدوم له احلياة، ساهم يف احلضارة اإلنسانية،لكي ت

                              ومل يتزود صاحبه بالفضائلر فيه املؤهالت، بذلك يضيع اهود الذي مل تتواف

  .العلمية
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               بناء على ما سبق ميكن تعريف البحث العلمي، بتلك الطريقة اليت يتبعها الباحثون 

             يف تقص احلقائق وبناء النظريات، اليت تشكل قواعد يتم على أساسها تفسري ظواهر حتدث والعلماء

  .يف احلاضر أو حماولة التنبؤ بأحداث، قد تقع يف املستقبل بناءا على مؤشرات قد ُتالحظ

  :خصائص األسلوب العلمي - 1-3

                     تربط بني الظواهر، اليتسة العالقاتبوا إىل دراكذلك أن العلم يص  من الواضح

                         ى املعرفة املبوبة للوصول إىل االستخالص املسندعتماد علوذلك عن طريق االالطبيعية، 

                                              بقية األساليب الفكرية هلذا يتميز األسلوب العلمي عنإىل احلقائق، 

  مبا يأيت؛

  :الموضوعية-1- 1-3

                 ، وسرد احلقائق اليت تساندعتماد معايري علمية مدققةملزم با يعين ذلك أن الباحث

                    البد للنتيجة أن تكون إذ ،و تصوراته منطلقاتهوكذا الوقائع اليت تتضاد مع  .وجهة نظره

             فعلى الباحث أن يتقبل ذلك و يعرتف بالنتائج املستخلصة حىت لو كانتدة للواقع، منطقية و جمسّ 

  .غري متوافقة مع توقعاته

                  خطوات البحث العلمي بتحديد واضح ملشكلة تبدأ أنوعلى سبيل املثال، جيب 

                ومراجعتها، وإداراوطريقة مجع املعلومات  أسلوبمث حتديد  البحث تليها وضع الفرضيات،

                         وحتليل املعلومات اليت مت جتميعها ووضعها يف تقرير ائي يوضع ما مت تنفيذه وما مت

  1.إليهالتوصل 

                         إليهاالتشويه للنتائج اليت مت التوصل  أوالتحريف  إىلوهذا يعين عدم اللجوء 

                  أنذلك  إىليضاف . األشكالشكل من  وبأيالباحث  أو لإلدارةشخصية  أغراضخلدمة 

                         يتصفوا بالسلوك العلمي باستمرار ملعرفة احلقيقة بعيدا عن التزمت  أنالباحثني جيب 

                                                           
1
مكتبة ا0شعاع الفنية، ا0سكندرية،  ،01ط أسس ومبادئ البحث العلمي،فاطمة عوض صابر وميرقت على خفاجة،  

  .21، ص 2002مصر، 
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 آولوصف الظاهرة  إليهاالتشدد وراء آرائهم ومشاعرهم الشخصية يغض النظر عن النتائج اليت يتم التوصل  وأ

  1.القضية موضوع البحث ومعاجلتها

 :عتماد على معايير معينةاال-2- 1-3

                     علمية املطلوبة لدراسة كل موضوع،مجيع القواعد ال احرتامونعىن ذه امليزة ضرورة 

                               ر إىل ظهور نتائج خمالفة للواقع،ألن غياب بعض هذه العناصر يقود يف اية األم

  .البحث يف ول دون حتقيق الباحث ألهدافهحيمما 

  :اإلنفتاح الذهني-3- 1-3

                      دائما إىل عدمقيقة تمسك بالروح العلمية، واملتطلع ملعرفة احلحيرض الباحث امل

                           نه منفتحا على كل تغيري للنتائج،يكون ذه ، فوجب أنبرأيه والتشبث إظهار التزمت

                         يصعبأي ( بالنسبة له" مرارة"لو كانت فيها و له من االعرتاف باحلقيقة  أنه البدو 

  ).تقبلها

 :بتعاد عن إصدار األحكام المرتجلةاالضرورة التأني و -4- 1-3

                 احث أن يعطيها قيمتها احلقيقية،ينبغي على كل ب املميزات األساسية للعلم اليت من

                           البد  إذوجود براهني تثبت صحة النظريات واالفرتاضات األولية اليت أعّدها الباحث، 

                                             أي حكم والنطق بأية عتماد على أدلة كافية قبل إصدارمن اال

  .نتيجة

  :االبتعاد عن الجدل العقيم-5- 1-3

                    لى أساس التطرقيقوم عالتحليل والنقاش والتعرف على احلقيقة، بالنسبة للعلم فإن 

                     صم بأي طريقة حىتخول يف جدال و حماولة التغلب على اخلليس الدإىل صلب املوضوع، و 

           لو بالتغليط والتكلم بغموض ورفع األصوات كما هي حال املناظرات السياسية، فالباحث ال خصم له،

                                                           
1
كلية ا4قتصاد والعلوم ا0دارية، منھجية البحث العلمي؛ القواعد والمراحل والتطبيقات،  محمد عبيدات وآخرون،  

   . 8، ص 1999الجامعة ا5ردنية، 
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      ك، تدع جمال للشأدلة قاطعة الإذ اهلدف من البحث هو إجياد حل وتفسري منطقي مستند إىل حجج و 

  .زنطييالنقاش البو  عتماد اجلدلوليس ا

  :الدقة وقابلية االختبار -6- 1-3

                        املشكلة موضع البحث قابلة لالختبار أوبان تكون الظاهرة  اخلاصيةوتعين هذه   

                    االختبار نظرا لصعوبة أوث للبح إخضاعهاالفحص فهناك بعض الظواهر اليت يصعب  أو

  .لسرية املعلومات املتعلقة ا أوذلك 

                       كما تعين هذه اخلاصية بضرورة مجع ذلك الكم والنوعية من املعلومات الدقيقة  

                وحتليل نتائجها ومضامينها إحصائيايوثق ا واليت تساعد الباحثني من اختبارها  أناليت ميكن 

                        األبعاد أوعدم صحة الفرضيات  أومن مدى صحة  للتأكدبطرق علمية منطقية وذلك 

               مشكلة البحث موضوع أسباب أو أبعادخمتلف  إىلاليت وضعها لالختبار دف التعرف 

  1.االهتمام

              ا وحتليل نتائجها حبسباملعلومات الدقيقة اليت يتم جتميعه أن إىلهنا  اإلشارةوجتدر 

               على شكل قرارات اإلدارةاملنهجية العلمية الصحيحة تزيد من درجة الثقة عند تطبيقها من قبل 

باملنهجية العلمية يف املؤسسات االقتصادية واالجتماعية  األخذ ملبدأتكون درجة الدقة فيها داعما  أنجيب 

  2.والسياسية

  :التغيير أوحقائق العلم قابلة للتعديل  -7- 1-3

                          حقائق أنال تتغري وال تتبدل، مبعىن  أبدية أوحقائق العلم ليست مطلقة  إن  

                         والسبب يف ذلك واضح وبسيط اخلطأاملعصومة من  أواملقدسة  باألشياءالعلم ليست 

                      وترتبط بزمان معني وظروف معينة هي صحيحة اإلنسانحقائق العلم صادرة عن  أنوهي 

                         اليت تدعمها وتثبت صحتها وقت اكتشافها الرباهني أو األدلةيف حدود ما توفر هلا من 

                                                           
1
  .09ص مرجع سبق ذكره، محمد عبيدات وآخرون،  

2
  .نفس المرجع والصفحة  
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               ظروف أو أدلةاستجدت ما  فإذااملتوفرة وقتئذ،  واإلمكانياتويف حدود الظروف والوسائل 

    1.تتعدل أو  عدم صحتها فان احلقيقة العلمية تتغري أوجديدة تبني خطاها  وإمكانيات

  :تراكمي البناء يالعلماألسلوب  -8- 1-3

                         تزداد اتساعا سابقة لتتشكل املعرفة العلمية إضافاتالعلم دائما يتكون من   

                  يبدؤونالعلمي جتعل العلماء يف نشاطهم العلمي  األسلوبوعمقا وهذه اخلاصية الرتاكمية يف 

              يف معظم احلاالت أمظاهرة معينة ذلك  أومن نقطة الصفر يف كل مرة يدرسون منها مشكلة 

  .من حيث توقف من سبقوهم يبدؤون

                 من حقائق ونظريات ومعرفة علمية، واخلاصية الرتاكمية إليهما توصلوا  أساسوعلى  

                   هذا وإمناصعوبات  أوالعلم يتقدم وينمو بثبات مستمر وبدون عقبات  أنللعلم ال تعين 

                         اهلني بالشيءيتطلب من جانب العلماء مثابرة طويلة وعمال مضنيا شاقا ومل يكن ذلك 

  2.اليسري أو

             العلم معرفة تراكمية، ولفظ الرتاكمية هذا يصف الطريقة أن إىل اإلشارةكذلك من اجلدير   

                        بالصرح الذي يشيد طابقا أشبهفاملعرفة العلمية اليت يتطور ا العلم اليت يعلو ا بناءه، 

                        ،األعلىالطابق  إىلسكان هذا البناء ينتقلون دوما  أنهو  أساسيفوق طابق، مع فارق 

                      أساسوتركوا الطوابق السفلى لتكون جمرد  إليهكلما شيدوا طالقا جديدا انتقلوا   أم أي

  3.يرتكز عليه البناء

                               النشاط العقلينوع من  أيمرا طبيعيا بالنسبة اىل أ هذا الوصف قد يبدوا

                أنواع إىل بالنسبةليس كذلك  األمرالتفكري يقنعنا بان  قليال من، ولكن لإلنسانالروحي  أو

                           العصور القدمية نوعا من النشاط العقلي منذ اإلنسانفقد عرف . متعددة من النشاط

  .الفلسفةهو املعرفة . حد بعيد إىلقد يبدوا مشاا للمعرفة العلمية 

                                                           
1
  .21، ص مرجع سبق ذكرهفاطمة عوض صابر وميرقت على خفاجة،   

2
  .ةنفس المرجع والصفح  

3
الكتاب الثالث، سلسلة كتب ثقافية شھرية، إصدار المجلس الوطني الثقافي للثقافة والفنون التفكير العلمي، فؤاد زكريا،  

  16، ص 1990وا:داب، الكويت، 
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                   يبدأكل مذهب جديد يظهر يف الفلسفة مل   أنمل تكن تراكمية، مبعىن  األخريةهذه 

                       بل كان ينتقد ما سبقه ويتخذ. من حيث انتهت املذاهب السابقة ومل يكن مكمال له

  1.لنفسه نقطة بداية جديدة

                    كل نظرية علمية جديدة حتل  أن إذخيتلف،  األمرأما يف حالة املعرفة العلمية، فان   

                  عصر هو الوضع الذي ميثل حالة العلم أيحمل النظرية القدمية، والوضع الذي يقبله العلماء يف 

  .عصر سابق أييف ذلك العصر بعينه، ال يف 

                      م مؤرخ العلم أا أيوالنظرية العلمية السابقة تصبح مبجرد ظهور اجلديد شيئا تارخييا 

               الطوابق يف البناء أعلىال العامل نفسه، ومن مث فان الباحثني هم يف حالة تنقل مستمر ومقرهم هو 

       2.ال يكف حلظة واحدة عن االرتفاع

                  ب أن يتميز ا األسلوب العلمي،جي معا ما هو العلم و املميزات اليت بعد أن رأينا

  .إىل تعريف البحث العلمي بكم  ننتقل

  :جتماعيةعيقات البحث العلمي في العلوم االوم مميزات- 1-4

                                     جتماعية عن البحوث العلميةلمية يف العلوم االختتلف البحوث الع

                         اليت يعاجلها البحث مرتبطة باملسائل السياسيةجتماعية يف العلوم الدقيقة، فالقضايا اال

  .ه التفاعالت والتقلبات اإلنسانيةيتأثر ذ الصعب على الباحث أالّ  لذا من واطف واإليديولوجيات الفكرية،والع

                                 ،على البحث نفسه نعكاسات سلبيةتكون هلا يف بعض األحيان االيت  

                     أما يف العلوم الدقيقة فإن األمر خيتلف، إذ يف إمكان الباحث أن يتحلى باملوضوعية والدقة

  .املواضيع ما شاء من يف دراسة

  

  

                                                           
1
  .16ص  ،سابق مرجع فؤاد زكريا،  

2
  .17ص  ،نفس المرجع  
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  :خاصية التعقيد-1- 1-4

                     ما، ظاهرةعلمي الوقوف على علل وأسباب  منهجالعلمية وفق  دراسةتقتضي ال

                 جتماعية ألا معقدة ، لكنه غري متيسر إزاء الظاهرة االطبيعيةفهذا األمر ممكن إزاء ظاهرة 

  .وأسباا عديدة ومتداخلة

  :خاصية عدم التجانس-2- 1-4

             ، فالظواهر االجتماعية ال يشبهختتلف يف املكان والزمان ومميزاتلكل ظاهرة خصائص 

  .متاما ابعضً بعضها 

  :صعوبة التجربة-3- 1-4

                          للتجربة خطوات أساسية عند اعتمادها يف حبث علميمن املعروف لدينا أن 

                      جتماعية غري ممكنة إزاء الظاهرة االنها مبفهومها املخربي ستغناء عنها، لكفهي ال ميكن اال

  .ألا ال ختضع لقواعد ثابتة بل ختضع لقواعد متغرية

  :عدم تحري الموضوعية-4- 1-4

                             ل بني الباحث والظاهرةاملوضوعية مبفهومها الكالسيكي تعين عملية الفص

                        ؛جتماعيةالظاهرة الطبيعية عكس الظاهرة االوهذا ميكن ممارسته إزاء  ،اليت يدرسها

                    وع كما هو وهذا يبدو صعبفاملوضوعية تعين دراسة املوض لذا فالباحث يعترب جزء منها،

  .جتماعياملنال يف البحث اال

  :ستخالص النتائجصعوبة ا-5- 1-4

                     ؛ كل هذه تؤهل البحث العلميوإمكانية التجريب وحتري املوضوعية والدقة التعليل

                  وحتريتعليل والتجريب الولكن الصعوبات اليت جندها يف  ،علميةإىل استخالص قوانني 

                           . ال تتغري ثابتة ستخالص قوانني علميةماعية متنعنا من اجتاملوضوعية إزاء الظاهرة اال
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                ختلص الباحثعدم  يف ذلك، والسبب ن وجدت قوانني فهي ليست موضوعية وليست دقيقةوا

  .من أهوائه وأفكاره وتوجهاته

  :صعوبة التنبؤ-6- 1-4

               عدم وجود قوانني علمية موضوعيةية جتماعيعترب السبب يف صعوبة التنبؤ بالعلوم اال

                            يق املنهج العلمي على ظاهرة اجتماعية معينةهذه العوائق اليت تعيق تطب، ودقيقة

                      ةنه كثري ية بأجتماعالعلوم االتتعدد حىت قيل عن  يةجتماعوم االعلالاملناهج يف  تجعل

  .ناهجامل

  :لغاية من البحث هيمن خالل ما سبق نستخلص أن ا

  .التعمق يف املعرفة – 

  .البحث عن احلقيقة - 

  .استنتاج فكرة صادقة عن جوهر أي موضوع - 
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أنواع : المحور الثاني

الدراسات األكاديمية 

  وأدواتها
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                      للدراسات العلمية أصناف عدة وهلا أدوات عن طريقة يتم التنظري وإبراز حقائق           

                         نورد أوال أنواع الدراسات والبحوث العلمية، مث ينتقل فيما يليأو دحض وقائع معينة، 

  .إىل الوسائل املعتمدة فيها

  :أنواع الدراسات األكاديمية-1

          ، Scope، النطاقPurposeالبحوث العلمية تبعا لعدة معايري منها الغرض  تتنوع

 .)تساعاال( Fieldوالتخصص 

 Purposeالغرض : المعيار األول

  1.حبث علمي نظري وتطبيقي ر ينقسم البحث العلمي إىل نوعني اثنني؛تبعا هلذا املعيا

  :البحث العلمي النظري-أ

                دون أن يكون هدف تطبيقي ،عرفة من أجل املعرفة فقطاملويستهدف الوصول إىل 

             حاطة باحلقيقةيقوم به الباحث فقط من أجل اإل، فالبحث العلمي النظري، وراء ذلك مقصود

  .ا العمليةتطبيقاإىل  دون النظر    ،العلمية، وحتصيلها

                      فة احلقيقة، إشباعا لغريزةيكمن غرض البحث النظري فقط يف الوصول إىل معر 

                               للبحث النظري،ستطالع، والطموح العلمي، والباحث العلمي يف إعداده حب اال

  .ال يكون مهتما إطالقا بتطبيقات أعماله

                 فهومه العاملين يف املنهجية أن البحث العلمي النظري هو مببعض املتخصصو  ويقول

  .هو جديد إىل الرتاث اإلنساين إضافة كل مااملتفق عليه، 

             دبية،عادة املواد، واملوضوعات، واألفكار العلمية األالنظري يتناول البحث العلمي ف

                ليت يطلق عليها العلوم اإلنسانية؛ كعلوم اللغة، النحو، األدب، التاريخ، اجلغرافيا،ا جتماعيةواال

  .إخل ...والدين، علم االجتماع، املنطق، الفلسفة

                                                           
1
  .19-18، ص ص مرجع سابقغازي عناية،   
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                      البحوث يف موضوعاا فوائد نظرية واضحة،وغريها من العلوم اليت حيقق إعداد 

               لعوامل اليت تأثر يف حياة شاعر، أديب، رئيس دولة،ئد تطبيقية، فإجراء دراسة حول اوليس فوا

                     فائدة ونظرية، وال تقدمتارخيية  ، تقدم لنا فائدة أدبية،فيلسوف قائد، داعية،

  .تطبيقية

  :البحث العلمي التطبيقي-ب

                    دد هلا وألجلها، وإمنا حتقيقاويستهدف الوصول إىل املعرفة ليس فقط باملعىن احمل

               :، وختص منهاويعاين منها ضايا واملشكالت اليت م اتمعبتكار حلل معني، ومقبول للقوا

                     اعات، خمتلف اخلدمات، اليت يساهم حل للعوائق اليت تنطويخرت مشكالت اإلنتاج، اال

خمتلف اآلفات  مثال حل مشكلة البطالة، ،قتصادي والتكنولوجييف التقدم اال قيق أغراض اتمعحت عليها

  .إخل...،، حركة املرورجتماعيةاال

                       قي تسخري املكتشفات العلمية احلديثة،يستهدف البحث العلمي التطبي كذلك

           ستخدامعفة اإلنتاج مثال وحتسني جودته، باواليت دف إىل مضا ،اليت تتمخض عن هذا البحث

  .رتفاع األرباحمما يؤدي إىل ا الوسائل التقنية احلديثة،

                      الصناعة، اإلملام املنظم بالفنون الصناعية وأصول تعين كلمة تكنولوجيا  كما أن

         ،، لتستنبط منها بعد ذلك أشياء عملية حمسوسة ملموسةلوم النظرية، وتوظيفها يف املصانعوتطبيق الع

  .تقدم إىل أسواق السلع واخلدمات

                       بني نوعي ،لدقيقبعدم الفصل التام وا يف اية هذا التصنيف ميكننا اإلدالء

                       بينهما، فالبحث التطبيقي البحوث العلمية النظرية والتطبيقية، نظرا للتالحم، والرتابط فيما

                        ستند إىل البحث العلمي النظري، لذا فالتقدم التكنولوجيفوائده املرجوة إال إذا اال حيقق 

  .هو إال مثرة حبوث نظرية سبقته ما

  



  :أنواع الدراسات األكاديمية وأدواتها: المحور الثاني

 

  19  

 

 .Scope 1نطاق البحث: المعيار الثاني

  .أساسي وعملي: العلمي إىل نوعني املعيار ينقسم البحث تبعا هلذا

  :ساسيالبحث العلمي األ-أ

                           يصبو للوصول إىل املعرفة العامة، أي إىل احللول العامة لقضية معينة ضمن

                     ويكون  ،حميط معني، وذلك بدراستها ضمن امليدان العلمي الذي تنتمي إليه تلك القضية

                          ،دة كاال الرتبوي، أو التارخيينطاق البحث األساسي إحدى ميادين املعرفة احملد

                 تسهل أن، من اجل وذلك ضمن ظروف معينة للباحث احلرية يف إنشاءها .وغريها من ااالت

                     على نطاقبعد ذلك  ستخدام النتائج املستنبطةداد البحث، وإجراء الدراسة، وله اإع له

  .واسع

  :البحث العلمي العملي-ب

                     ق مبشكلة خاصةضمن نطاق خاص يتعلحملية،  يستهدف حتقيق معرفة خاصة

                  وإمنا يلتزم .شاء أية ظروف جديدةكان معينني، ومتنع خصوصية البحث إنحمددة بزمن وم

      ، ويف الوقت نفسه ال يستخدم النتائج اليت توصل إليها إال علىحث يف عمله بالظروف القائمة فعالالبا

  .جمتمع البحث فقط

 Field 2تساعاال: الثالثالمعيار 

               لى البحوث أمساء ختتلفأطلقت اجلامعات الغربية ع ويقصر،البحث يطول على أن 

              هذه التسميات باللغة العربية،ختالف حجمها، حدها وتشبعها، ومبا أننا مل جند شيئا صرحيا يفبا

             ،Term-paperلفظة حبث ويقابلها باللغة اإلجنليزية  ارتأينا أن نطلق على البحث القصري

            ادميية جامعية،أك، وهي تسمية Thesisوعلى البحث الطويل لفظة رسالة، ويقابلها باإلجنليزية 

                                                           
1
  .21-20، ص ص سابقمرجع غازي عناية،   

2
  .22-21، ص ص رجع نفس الم  
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         أو على درجة امعات للحصول على درجة الليسانسعلى الطالب يف بعض اجل تطلق على حبث يُلزم

  .املاجستري

               ،Dissertationويطلق على البحث الطويل لفظة أطروحة، ويقابلها باإلجنليزية    

                        الذي يعد للحصول ،تسمية أكادميية تطلقها أكثر اجلامعات الغربية على البحث وهي

                                             من كل صنف على حدا بشيء الدكتوراه فقط، وفيما يلي نرى على درجة

  .التفصيل

  :البحث-أ

                      عليهما حنرص قصري، ال نتوخى فيه التوسع واالستفاضة اليتالبحث غالبا  يكون

                               أو األطروحة، وإمنا يتيح للطالب أن يضيف بعض الشيء إىل ما يكون يف الرسالة

                             الذي ،من املؤلفات يف املوضوع وما تيسر له قد أفاده من احملاضرات الفصلية،

   .ختارها

                           ا، له جتربة يف مجع املواد، وترتيبها ترتيب منطقيا، والتأليف بينهوبذلك تتهيأ 

                  األمانةعلى  ولو على نطاق ضيق، وحماسبة نفسه، متدربا مسؤولية القيام ببحثويف حتمل 

                        والسببمن دون أن ننتظر منه اكتشاف جديد مبتكرا،  .، النقدواخلفة يف النقل، الفهم

                     .اا عميقً امً إمل قت الذي ال يسمح له بذلك، وعدم إملام الطالب باملوضوعالو  قصريف ذلك 

             ختيار املادة، والتحديد، فتكون تقييم عمل الطالب، ومعرفة مقدرته على اأما الغاية من البحث 

  .والتنظيم، والتفكري القومي

  :مذكرة الليسانس-ب

                      حبث وصفي يعد يف اية الدراسات اجلامعية للتدرج، سواء يف الكليات تعترب

                     وهي حبث تدرييب يقصد به تدريب الطالب اجلامعي على كيفية إعداد العلمية أو األدبية،

                       ه، وتوسيعدكتوراه، وهذا لتنمية مواهبالاجستري و املحبث علمي، متهيد للقيام برسائل 

              ، فهو حبث ال تشرتطب لغوي مقبولأسلو ب ، عما جيول يف خاطرهمداركه، وتنظيم أفكاره، والتعبري
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                       يف إتباع الباحث لقواعد املثالية املطلقة فيه، لذا فالقيمة العلمية للبحث إمنا تتمثل

  .وإجراءات معينة

  :1بين الماجستير والدكتوراه-ج

                      ،لدرجة املاجستري هو أن حيصل الطالب على جتارب من البحث األول اهلدف

                 حتت إشراف أحد األساتذة، ليمكنه ذلك من مواصلة البحث للتحضري للدكتوراه اليت يفرتض

               تضيف جديداأكمل وأوسع، وأن تكون مسامهة حقه يف النهضة العلمية و  فيها أن متنح جتارب

             عن مواهب الطالب، ومدى صالحيته للتحضري فكرة عطيا يُ متحانً وتعترب املاجستري ا .للثقافة

  .للدكتوراه

                   واملاجستري تساعد الطالب الكفء ليحس متعة البحث ولذة الدراسة، فيدفعه ذلك

               ال يفتأ باحثا طول حياته، حصل عليها إىل مداومة البحث للحصول على الدكتوراه، حىت إذا

  .وذلك هو اهلدف األمسى  يبحث عن العلم للعلم،

               فاجلديد الذي تضيفهضيف شيء جديدا للثقافة العالية، وإذا كان البد للماجستري أن ت

               وتنظيمها، أو التعمقالدكتوراه جيب أن يكون أوضح وأقوى، فهي بني إبراز فكرة وشرحها رسالة 

      منحهابرأي والتطور به وتفريعه، ويكون كل ذلك موضوعا يف مستوى عال يتناسب مع الدرجة اليت سيُ 

  .الطالب

                      وتعتمد رسالة الدكتوراه على مراجع أوسع، وحتتاج إىل براعة يف التحليل وتنظيم

                           ستقالل بعدها يف البحث، ة عن أن مقدمها يستطيع االعطي فكر وجيب أن ت املادة،

 Originalité رج أعماال عملية أصليةعلى أن خيُ  ذي ترىب عنده، نتجت لديه املقدرةفهو جبانب الشغف ال

  .دون أن حيتاج إىل من يشرف عليه ويوجهه

  

                                                           
1
مكتبة كيف تكتب بحثا أو رسالة؛ دراسة منھجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، احمد شلبي،   

  .09ص  ،1968 ة،سادسالنھضة المصرية، القاھرة، مصر، الطبعة ال
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  :أدوات البحث- 2

مات جمموع الوسائل واألساليب والطرق، اليت مبقتضاها يتم احلصول على املعلو  تعترب أدوات البحث

  .علميوالبيانات الضرورية إلمتام حبث 

                لذي يعكف الباحث على معاجلته،تتعدد وتتنوع حبسب املشكلة واملوضوع او  تختلفف

                      الفرضيات يلزمه نوع معني، حيث كل نوع من بط عادة بإشكالية البحث وفرضياتهترت لذا

              ن يستعملها رض مبختلف األدوات واألساليب اليت ميكن أيلي ع فيما  .اختبارهطرق المن ال

  الباحث لدراسة موضوعه؛

  :échantillonالعينة - 2-1

  :هاتعريف-1- 2-1

                       من الوحدات اإلحصائية Sous-ensembleذلك اجلزء  تعد العينة 

               نطالقا من النتائج املتحصل عليهاتمع األم بغرض معرفة بعض اخلصائص، لذا وامن ااملأخوذة 

  .التعميم والقيام بتقديرات على هذا اتمعمن العينة ميكن 

  اتمع وعينة الدراسة :01الشكل رقم 

  

  

  

  خاص :المصدر

  :ار العيناتكيفية اختي-2- 2-1

                       لكي ،عدد كبري من املعنيني يبحثه مبا أن من الصعب على الباحث أن يدرس

                 ،لتجاء إىل أسلوب أخذ العيناتر من االيطرح عليهم األسئلة وحيصل على أجوبة، فإنه ال مف

  المجتمع

 

ـةنـيـالع  
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             بعدة مراحل ختيار العينات ميرّ وا. يستطيع أن يأخذ صورة مصغرةحىت ، اتمع األصلياليت متثل 

  1:هي

  .حتديد جمتمع الدراسة األصلي- أ

  ).إخل...،حسب اجلنس، العمر، طبيعة النشاطات(احملددة إعداد قائمة بأفراد اموعات - ب

  .ختيار عينة متثل اجلميعا- ج

  .حتديد حجم العينة-د

   :échantillonnage  أنواع العينات-3- 2-1

               بعد احلصول على عينة جيدة وكافية لتمثيل اتمع األصلي، بإمكان الدارس أن خيتار

               العينات اليت تستخدم باستمرار من طرف النوع الذي يراه مناسب لبحثه، وفيما يلي أنواع 

  الباحثني؛

   Randon Sample : 2العينة العشوائية-أ

             أساس إعطاء الفرصة لكل فرد من أفراد اتمع األصلي، فإذا كان أفرادختيار على اال يتم

                ختيارالذي يتم بطريقة عشوائية يتم ا نتقاء األرقاممرقمني على قصاصات من الورق، فاالعينة 

                      لغى، ويستعمل هذا األسلوب يف عمليةزاد عن ذلك العدد يُ  وكل ما العدد املطلوب،

   .القرعة

  Stratified Sample:3العينة الطبقية -ب

         تقسيم العينات اليت تؤخذ من اتمع األصلي إىل أقسام، سواء حسب السن،يف هذا النوع يتم 

 .ة للدراسة إذا كانوا طلبةاجلنس، أو سنأو املهنة أو 
                                                           

1
مؤسسة الوراق، عمان، ا5ردن، الطبعة  /عداد الرسائل الجامعية،أسس البحث العلمي مروان عبد المجيد إبراھيم،   

  .160 - 159، ص ص 2009ا5ولى، 
2
  .191، ص 2002مرجع سابق، فاطمة عوض صابر و ميرقت علي خفاجة،   

3
، مصر، ا0سكندرية، مناھج البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة ا0بحاث والرسائل العلميةعبد < محمد الشريف،   

  .115-114ص ص ، 1996
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                       طالب باملعهد أي مثال مبعدل 210مع ستجوابا ا أجرى افلو فرضنا أن أستاذً  

               كتفىفمعىن هذا أنه ا  من كل سنة،طالب  20، وقرر أن يأخذ عينة مبقدار لكل سنةطالب  70

  .طالب 210طالب من مجلة  60بدراسة أجوبة 

  :Proportional Stratified Sampleية بالتناسالعينة الطبقية -ج

                   لمثال نسبة التمثي من حيث ،الصنف من العينات خيتلف عن النوع السابقهذا 

                             يف اتمع األصلي، فإذا كانت نسبة الطلبة يف السنة األوىل أو العددي السكاين

                        .15%والرابعة  % 20يف السنة الثانية والسنة الثالثة  25%من جمموع الطلبة،  40%

                    طلبةمتثل شرحية بنفس نسبة الأن تكون نسبة الطلبة يف كل سنة ممثلة يف العينة أي أا بد  ال

  .يف كل سنة

  Interval Sample:1العينة المنظمة -د

                 ، حبيث م الفرتات واألعداد بني وحدات االختيارنتظاالعينات بايتميز هذا النوع من 

  .تكون املسافة بني عدد وآخر متساوية يف مجيع احلاالت

                           20ء دراسة على طالب وقرر إجرا 200فلو فرضنا أن أحد الباحثني مجع 

                     ثل مدى اخلطوة،ميالذي  ،10، ليحصل على العدد  200/20 ةقسممنهم فقط، يقوم ب

                 4أنه بدأ بالرقم  أو أي عدد آخر صغري، ولنفرض 4أو     1ففي هذه احلالة إذا كان خيتار رقم 

                     الب إىل غاية الط 24حنو  14مث  4يف املرتبة ي تبدأ بالفرد الذ هافإن العينة اليت سيأخذ

                 طالبا بطريقة املعاينة 20ختار عينة تتكون من ا وذا يكون قد ،194الذي يأخذ املرتبة 

  .املنظمة

  :Accidental Sampleالعينة العرضية -ه

                  ختيار عدد من األفراد،د الباحث الإذ يعمِ  ،ختيار يف هذا النوع سهاليكون اال

                             ة وبشكل عرضي، أي عنزمنية حمدديف مكان ما ويف فرتة  يستطيع العثور عليهم

                                                           
1
  .114، ص سابق مرجع عبد < محمد الشريف،  
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                                   عدم متثيل العينة جلميع أفراد هذا النوعا ، ومن أهم سلبياطريق الصدفة

  .اتمع

  :المالحظة- 2-2

  :هاتعريف-3- 2-2

                    ، بغرض تفسريها أا جس حركة الظواهر واألحداثف املالحظة العلمية بتعرّ 

                               قصد الوصول إىل معرفة القوانني اليتأسباا والعوامل املؤثرة فيها، كتشاف وا 

  1.حتكمها

                    ،دقيقة بأداة املالحظة ىل معلوماتالباحث يف احلصول إعني مهمة تُ وهناك أمور 

  2واليت عليه أخذها مبحمل اجلد عند استعماله هذه الوسيلة؛

             عتبار، ويكون هذا األمر باإلطالع املسبقاليت ستخضع هلا املالحظة بعني االأخذ اجلوانب  - أ

  .على الظاهرة املدروسة والواسع

  .نتائج املالحظة بتحديد الوحدة اإلحصائية املدروسة تعيني الطريقة اليت تقيد ا - ب

  .املالحظة بعناية وبشكل مدقق - ج

                          لو قام نفس املالحظة مبالحظاته ،مستويات الصدق والثقة والدقة جيدةستكون  -د

 قل مبالحظاته عنوحظ وكل منهم مستل على فرتات متعددة، أو عندما يقوم عدد من املالحظني بتسجيل ما

  .اآلخر

  :3مزايا وعيوب المالحظة-4- 2-2

  :نعرضها فيما يليحماسن كما عليها طبعا بعض املثالب  عدة للمالحظة

                                                           
1
   .38-37ص ص  مرجع سابق،أمين ساعاتي،   

2
  .149-148، ص ص مرجع سابقفاطمة عوض صابر و ميرقت علي خفاجة،   

3
  .150- 149، ص ص نفس مرجع  
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  :مزايا المالحظة-أ

                املعلومات امعة عن طريق أسلوب املالحظة يف البحث العلميمعلوماا أعمق، أي أن  - 

  .املشكلة أو املوضوع املراد حبثه تتغلغل إىل أعماق وأسباب

  .معلوماا أكثر مشولية وتفصيال - 

  .هذا األسلوب من أكثر األدوات املباشرة يف دراسة عدد من الظواهر واملمارسات - 

  .إىل الصحةمعلوماا أدق وأقرب  - 

  .بالوسائل واألدوات األخرى ب حبثه من العينات هو أقل مقارنةالعدد املطلو  - 

  .تسمح مبعرفة وتسجيل النشاط أو السلوك ساعة حدوثه املالحظة - 

  :عيوب المالحظة-ب

         لشخص القائملنطباعات مصطنعة اس إىل التصنع وإظهار ردود فعل واد الكثري من النقد يعمِ  - 

  .بالبحث

           والعوامل الشخصيةيق أسلوب املالحظة، مثل الطقس مثال، كثريا ما تتدخل عوامل خارجية تع - 

  .الطارئة للباحث نفسه، وغري ذلك

           حمدودة بالوقت الذي حتدث أو تقع فيه األحداث، وقد حتدث يف أماكن متفرقة ال يتسىن أا - 

  .للباحث وجوده فيها كلها

                  فيها للمالحظةاليت قد ال تسمح  ،بالنسبة حلياة الناس اخلاصة هنالك بعض احلاالت الصعبة - 

  .أو قد ال تفيد فيها املالحظة
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  :1اإلستبيان- 2-3

  :هتعريف-1- 2-3

                   تساعد على مجع معلومات جديدة ومستمدة مباشرة من املصدر، طريقة  هو

          ستبيان ال ميكن أن جيدها يف املكتبة، إال أن هذااليت حيصل عليها الباحث خالل اال واملعلومات

  2منذ البداية هي؛ األسلوب يتطلب إجراءات دقيقة

  .ستبيانحتديد اهلدف من اال - أ

  .ستبيانحتديد وتنظيم الوقت املخصص لكل ا- ب

  .ستجوام ذه األداةاختيار األفراد الذين جيري ا- ج

  .ختيارات بالنسبة لكل سؤالع عدد كايف من االوض-د

  .ستبياناالود خالصة موجزة وموضحة ألهداف وج- ه

  :عيوبه-2- 2-3

                   ،يشتمل على بعض النقاط هعاب على هذا النوع من أدوات الدراسة األكادميية أنيُ 

  3:اليت قد تقلل من قيمته يف بعض األحيان

  .حتيز الباحث وطرح أسئلة حمرجة- 1

  .حتفظ اإلنسان الذي جييب على األسئلة- 2

  .بتفاهة السؤال أحيانا الشعور- 3

  .ختوف األفراد من اإلجابة بدون موافقة رؤسائهم يف العمل- 4

                                                           
1
  .انظر الم�حق الث�ثة  

2
  .169 168، ص ص مرجع سابقمروان عبد المجيد ابراھيم،   

3
  .171، ص 1996دار الفكر، ا4ردن، عمان، أساليب البحث العلمي في العلوم ا/دارية، علي سليم الع�ونة،   
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  .هاالشك يف إمكانية حتويل املعلومات إىل جهات أخرى لتستغلّ - 5

  .اإلحياء للمجيب أن يعطي جوابا معينا يريده الباحث- 6

         حث كيف يتخلص منها يف البداية إذا مل يعرف البا ،ستبيانكل هذه املسائل تقلل من قيمة اال

  .يباال ثقة وتعاون ون

                    ستبيان قد يرسل عن طريق الربيد إىل األفراد املعنيني، وقد حيمله الباحث بنفسهواال

                             ستبيان حبضور الباحث،واألسلوب املثايل هو أن ميأل اال إىل نفس األشخاص،

                           اليت تثري البحث فيما بعد، ألن ايب يتوسع   ويسجل بنفسه األجوبة واملالحظات

  .منه  ويفيد الباحث أكثر مما كان يتوقع ه،يف بعض األحيان يف إجابت

                      ض اجلوانبوالشيء الذي حيصل يف معظم األحيان أن الباحث ال ينتبه إىل بع

                 هنا انتباهه إىل تلك الثغرات وايبون هم الذين يلفتوا ،ستبيانعند وضع اال يف املوضوع

  .يف احلال ستبيان فيتداركهاباال

  :1لةبالمقا- 2-4

   :اهتعريف-1- 2-4

                    من أجل – صحفيةالقابلة امل مثل – )دليل املقابلة(من أسئلة حمددة هي قائمة 

                     اور مع الشخصلى أجوبة دقيقة بشأا، وخالف لالستبيان، فإن الباحث يتحع احلصول

                ويغري أسلوب األسئلة إذا كان هناك غموض إىل أن حيصلوجه لوجه،  الذي جيري معه املقابلة

  .على اجلواب الذي يتماشى والسؤال املطروح

  :هامحاسنها ومثالب-2- 2-4

  :المحاسن-أ

 -وفرية وشاملة لكل جوانب املوضوع امعلوما.  

                                                           
1
  .انظر الم�حق الث�ثة  
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  .ستبيانمعلوماا دقيقة أدق من اال- 

                      مفيدة جدا يف التعرف على الصفات الشخصية لألفراد املطلوب مقابلتهم وتقييم- 

  .على إجابتهم شخصيام واحلكم

                          ال تعرف القراءة والكتابة أو األشخاص كبار يتللمجتمعات الوسيلة مهمة جدا - 

  .السن

  .ستبيانتهم أكثر يف املقابلة مقارنة بااليشعر األفراد بأمهي- 

  :المساوئ-ب

  .مكلفة من ناحية الوقت واجلهد- 

  .قد خيطأ الباحث يف تسجيل البيانات- 

  .الباحث الوقت الكايف لتجميع البيانات قد ال يُعطى- 

                      احلصول علىالباحث الذي ال ميلك إمكانيات اللباقة واجلرأة واملهارة الكافية ال يستطيع - 

   .حبثها من خالل املقابلة كل املعلومات املطلوبِ 

  .صعوبة وصول الباحث إىل بعض الشخصيات املعنية بالبحث- 

  :والوثائقالمصادر - 2-5

                     .يتميز العصر احلديث بالثورة املعرفية وتراكم املعلومات وسرعة ختزينها واستعادا  

                       عمليةلذا تتطلب . تتم مبعزل عن ذلك أنالدراسات، ال ميكن  وإجراء األحباثوكتابة 

                األفكاراالستعانة باملراجع واملصادر املختلفة، كما تتطلب توثيق  باألحباثالتقارير املتعلقة  إعداد

                                     ، وتوثيق املراجع اليت اعتمدهاإليها اإلشارةمتت  أوحث البا االيت استعان 

   1.يف دراسته

                                                           
1
  .123ص مرجع سبق ذكره،  محمد عبيدات وآخرون، 
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  :استخدام المصادر والمراجعمتطلبات  -1- 2-5

        اف إىل أمور عدةلتفر والوثائق كأداة جلمع املعلومات، البد للباحثني االاملصادستخدام عند ا

  أمهها؛

                على املصادر األولية يف مجع املعلومات قبل اللجوء إىل املصادر الثانوية يف حالة االعتماد - أ

  .صعوبة احلصول على املصادر األولية املطلوبة

                   وحتليل/ لبحث عن األداة الوحيدة الالزمة ل املصادر والوثائق هي تانإذا ك التأكد مما - ب

                                         ستبيان أو املقابلةأداة مكملة ألدوات أخرى، مثل اال أا واملعلومات، أ

  .أو املالحظة

               عليها الباحث، فهل سيعتمد على الكتب التأكد من طبيعة أو نوعية املعلومات اليت سيعتمد - ج

                  فلكل مادة شكلها وطبيعتها يف التعامل ،إخل...والدوريات أو تقارير،أو على حبوث ومقاالت 

  .حيتاجها الباحث مع املعلومات اليت

  :عملية االقتباس -2- 2-5

                    لبحوث ماضيا وحاضرا ومستقبال،عند كتابة ا األساسيةيعترب االقتباس من العناصر   

               البالغة  األمهية إىل باإلضافةانطالقا من معارف سابقة،  األحيانالن البحوث تتم ويف اغلب 

  . بغية مناقشتها واختيار ما جيانب الصواب منها وأرائهم اآلخرين أفكار إىلااللتجاء 

  1 :أساليبه وقواعده -2-1- 2-5

           عدم مراعاة قواعده قد تعطي أن إالاالقتباس وان كان مشروعا  إىلاللجوء  أن التأكيدجيب   

 /باعا بعدم متكن الباحث مما يناقشانطباعا سلبيا عن البحث، من حيث انه قد يعطي انط

                                                           
1
  .123ص مرجع سبق ذكره، محمد عبيدات وآخرون،   
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                     ملل القارئ وعدم إىلالكتابة، كما قد يؤدي  أسلوب إضعاف إىلوقد يؤدي 

                      وان ال يلجا  أغراضهاستيعابه ملضمون ما يكتب، وان خيتار املادة املقتبسة املهمة اليت ختدم 

 .احلشو بسبب وبدون سبب إىل

                العلمية وصلة املادة املقتبسة مبوضوع الدراسة، واألمانةعليه توخي الدقة  أن إىل إضافة

  .وعدم تشويه املعىن املقصود

  :خصائص المصادر المعتمد عليها في البحث العلمي -3- 2-5

  :المصادر األولية-أ

              جلت بياناا ومعلوماا بشكل مباشر بواسطة الشخص أو اجلهةنت وسُ و اليت دُ  صادراملهي  - 

  عنية جبمع تلك املعلومات ونشرها؛امل

  .كون إىل الصحة والدقةتكون معلوماا أقرب ما تدر اليت إذن هي املصا - 

  :المصادر الثانوية-ب

  .بشكل مباشر أو غري مباشرنقل معلوماا عن املصادر األولية هي اليت تُ  - 

                        در األولية وذلك لألسباب وقد تكون معلومات املصادر الثانوية أقل دقة من املصا - 

  التالية؛

    اخلطأ عند نقل األرقام والبيانات وترمجتها إذا كانت اللغة ختتلف من املصدر األويل مقارنة احتماالت* 

  .بالثانوي

                   يف حالة ترمجة املعلومات ،املفردات واملصطلحات املناسبة اختيارإمكانية حدوث اخلطأ يف * 

  .إىل لغة أخرى

                             األصلية بقصد وبدون املصادر بياناتإضافة أو حدث معلومات و  احتماالت* 

  .قصد
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                  ، مما قد يؤدي إىل نقصختصارنات واملعلومات لغرض التقليص واالحذف بعض البيا* 

 .احلقيقة

  :المصادر الثانوية رغم التحفظ عليها أهمية-2- 2-5

                                        ،األوليةاملصادر الثانوية اقل شانا من املصادر  أنمن املعروف   

 1:التالية                لألسبابمن طرف املنهجيني، وهذا  إنكارهابالغة ال ميكن  بأمهيةلكن تتميز هذه املصادر 

                    كثريالتحليل يف ميدان اهتمام جديد، هناك ال يبدأبالنسبة للباحث الذي  •

 .من املزايا املرتبطة باستغالل املصادر الثانوية

             يسمح لنا هذا بالتقرب من هذا امليدان اجلديد دون استثمار موارد وتكاليف فأوال  •

 .كبرية جراء مجع معلومات جديدة

                              ثانيا، يسمح حتليل املصادر الثانوية بتحديد بعض اخلصائص •

                                       مثل قواعد اللعبة األوليةمن احملتمل مجعه من املصادر  املهمة ملا

                                 عمل، اتمعاتتاليت ستس االستبيانات، اليت تسري عليها ظاهرة معينة

 .اخل...اليت ستدرس

                           االهتمامات املتعلقة باستعمال املصادر الثانوية، أكثر، من أخريا •

                     ، العلم يُبىنSavoir Scientifiqueمنطق الرتاكم الذي تتميز به املعرفة العلمية 

                     مشوال لظواهر أكثرالنظر يف النظرية السابقة وبطرح شروحات جديدة،  بإعادة

                   ، فان النظرية اجلديدة جتد ميدان خصب لشرحها يف املصادر الثانويةاإلطاريف هذا . معروفة

 .تستعمل لدعم نظرية منافسة هلا اليت

                               من النظرية بشكل أحسنسلوك الظواهر شرحت النظرية اجلديدة  فإذا 

   .األكادمييةمن الناحية  األصلحيتم اعتبارها  أنوجب   اليت سبقتها،

  

                                                           
1
 Benoit Gauthier, Recherche Sociale ; de la problématique à la collecte des 

données, 5 ème ed, Presses de l’Université du Québec, 2009, p 492. 
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  :فحص ونقد المصادر 3-5-2-

                     على الباحث الذي يستخدم املنهج التارخيي والوثائقي يف فحصه ونقده للمصادر،

  :إىل ناحيتني أساسيتني أن يوجهها

  :للوثيقةالنقد والفحص الخارجي -أ

                ة يف الوثيقة، حيتم على الباحث التأكد من أصالة وصحة املعلومات املوجودلذي   ا

                                             ستخدام كافة الوسائل املتاحة يف سبيل التأكد من ذلك مث النظروا

  :فيما يلي

   :نقد التصحيح - 

                                       نصف الوثيقة حمرفا مدى صحة الوثيقة، فقد يكونويعين معرفة 

                     أجزاءه، أو قد حتتوي الوثيقة على عبارات ونصوص تؤثر يف طبيعة احلدث  يف كل أو بعض

  .عنها أو الواقعة اليت يكتب

  :صحة مصدر الوثيقة وأمانة الكاتب -

                         أو الكاتب للوثيقة، وعالقته باحلدثهنا جيب أن نتعرف على الشخص الناقل    

   .منها    أو الواقعة ومواقفه

  :النقد والفحص الداخلي للوثيقة-ب

            ا، ومن األسئلة ا صحيحً مً فهيعين تفسري املعلومات واألرقام واحلوادث الواردة فيها وفهمها 

  : اليت يطرحها الباحث على نفسه مثال

  معىن هذا النص املوجود يف الوثيقة؟ ما - 

  به صاحبه؟ هل اقتنع - 

  به؟ ا يف اعتقادههل كان حمقً  - 
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مناهج : محور الثالثال

  البحث العلم

  



  .مناهج البحث العلمي: المحور الثالث
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  :مفهوم المنهج-1

                   .ج، جا، منهاجا، واملنهج يف اللغة يعين الطريق الواضح: مصدر لفعل هو :لغةً - 1-1

  .وج الطريق، مبعىن أبانه وأوضحه، وجه مبعىن سلكه بوضوح واستبانه

                     فاملنهج هو الطريق الواضح املستقيم والبني واملستمر، للوصول إىل الغرض املطلوب

              عليم شيء معني، وفقا لبعض املبادئأو ت أو طريقة فعل كما يعين كيفية .أو حتقيق اهلدف املنشود

  .بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة

                        :ف أنهرّ كما عُ  .وصول إىل اهلدف املنشودواألسلم للالطريق األقصر  :اصطالحً ا- 1-2

                       فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن احلقيقة " 

               :أو أنه ."حني نكون جاهلني ا، إما من أجل الربهنة عليها لآلخرين حني نكون عارفني ا

                         ،عن احلقيقة يف العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة الطريق املؤدي إىل الكشف"

   1".معلومة                                        اليت يمن على سري العقل وحتدد عملياته، حىت يصل إىل نتيجة

                         الذهنية اليت ميثلها الباحث مقدما لعملية املعرفةجمموعة اإلجراءات :" هو أو 

                    كما عرفها األستاذ ".اليت سيقبل عليها، من أجل التوصل إىل حقيقة املادة اليت يستهدفها

   ".الطريقة العقالنية املنضبطة لتلقي املعارف" توماس كون بأا

                    اليت يتم وضعها بقصد ،جمموعة من القواعد العامةاملنهج  راعتبمما سبق ميكن ا

                     ،حيث أنه الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الوصول إىل احلقيقة يف العلم،

                   العلميةختالف املواضيع، وهلذا توجد عدة أنواع من املناهج وختتلف مناهج وطرق البحث با

  .اليت سنتعرض هلا بعد قليل

                                                           
1
  .19، ص 1992القاھرة، ، المكتبة ا5كاديميةالبحث العلمي؛ أسسه وطريقة كتابته، محمد الصاوي محمد مبارك،   
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              ، بأنه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار اجلديدة،ميكن وصف املنهج العلمي كما

                ، وإما من أجل الربهنة عليها لآلخرينما من أجل الكشف عن احلقيقة حني نكون ال نعلمهاإ

  1.ارفنيحني نكون ا ع

  :ختالف المواضيعاختالف المناهج با-2

                         عتماد عليها مبفردها للكشفتوجد طريقة علمية واحدة ميكن اال يف الواقع ال

                ختالف املواضيع اليت يدرسها كل باحث، ومن خاللألن طرق العلم ختتلف با ،عن احلقيقة

                                              كبار املفكرين يف القرونستعملها  اليت ا للمناهج العلميةدراستنا 

  .املاضية

                     لقرون الوسطى كان املفكرون يعتربون أن الطريقة املنطقية االستنتاجيةيف اجند انه 

                                   أن ذلك بني فيما بعد، لكن تهي الكفيلة حبل كل األلغاز يف العلوم الطبيعية

  .غري صحيح

                عتقاد بأن املعادالت الرياضية حتل أية مشكلة صعبة،اال مث جاء نيوتن وديكارت وساد

                                             ن العثور هلا على معادلة رياضيةفكل قضية تواجه اإلنسان ميك

  .حلهاو 

                      فرتاض، وأعقب ذلك نظرية أخرى تقوللكن الظروف أثبتت عدم صحة هذا اال

                           تأكديف اية ي .بأن الطريقة التجريبية هي الطريقة املثلى لدراسة أي ظاهرة يف الوجود

  .هأن كل موضوع حيتاج إىل نوع معني من املناهج العلمية املالئمة ل

           يف البحث عن احلقيقة، ختالف الوسائل اليت تستعملواختالف املواضيع يقودنا أيضا إىل ا

                        تعرف الباحث علىحىت ي ،ستعمل اهر لتكبري أجسام دقيقةالطبيعية ن ففي العلوم

  .اليت قد ال يراها بالعني اردة اجلزيئات،

                                                           
1
  .4، ص 1977وكا4ت المطبوعات، الكويت، مناھج البحث العلمي، عبد الرحمان بدوي،   
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                   علمية دقيقة جتسمجتماعية فيصعب العثور على مقاييس االأما يف بعض العلوم 

                      عات الشخصية، إال أنه من  السهلجتماعية والتصرفات الفردية والتطلحقيقة القيم اال

                        اإلنسانيةستقراء والتأمل والتحليل ملعرفة دوافع التصرفات والغرائز استعمال أسلوب اال

                                         تتعدد ختالف طبيعة البحث الذي نقوم بهفالوسائل ختتلف، إذن با

  .املناهج

  : الخطوات المتبعة في المناهج العلمية باختالفها -3

                       يتبع جمموعة من اخلطوات مهما كان املنهج الذي أنحبث علمي، وجب  كأي  

                      مث مجع البيانات واملعلومات أواليتبعه الباحث فيه، يكون هذا بتحديد مشكلة البحث 

  .الضرورية احمليطة مبشكلة املوضوع

                            بعدها يتم اقرتاح جمموعة من الفرضيات االحتمالية، يتم اختبارها بعد ذلك 

                نتائج ينطلق منه الباحث من اجل تقدمي حلول يقرتحها من اجل املعضلة إىلاجل التوصل  من

  :فيما يلياليت هو بصدد فك خيوطها، كما سيتم تفصيلها 

  1:تحديد المشكلة محل البحث - 3-1

                      من املعروف أن العديد من البحوث والدراسات العلمية تفشل بشكل كبري  

                        األسبابيف حتديد مشكلة البحث حتديدا واضحا يتم من خالله التعرف على  إلخفاقها

، ص ص 1995عبيدات حممد، (املكونة للمشكلة نفسها من جهة أخرى  واألبعادللمشكلة من جهة  أدتاليت 

51-52.(  

                     فهما واضحا البد من وجود درجة عالية ولكي يتم فهم املشكلة موضوع االهتمام

                                      املعنية بالبحث العلمي يف اجلامعات اإلداراتوالتنسيق بني  التعاونمن 

  .واخلرباء 

                                                           
1
  . 25-24، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبيدات وآخرون،  
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                املشكالت اليت تعاين منها املؤسسات أوحتديد املشكلة  أن إىل اإلشارةكما جتدر 

                             ليس مبوضوع" تكون موضوع مشكلة للبحث أنمبختلف انتماءاا اليت ميكن "

  .السهل

                             ذاك أوتكون هناك مؤشرات عامة يف هذا االجتاه  أنذلك انه ال بد من 

                           داخل املؤسسات جيب حتليلها مبدئيا من اجل الوقوف على صحتها وحتديد وزا 

  .املؤسسات إنتاجيةبالنسبة هلا على  األمور إليهالفعلي فيما آلت 

                    اختيار املشكالت بشكل علمي وموضوعي ومعاجلتها، يكون أنلذلك البد من  

                        جدوى اقتصادية أيةكافة اجلهود والتكاليف اليت مت بذهلا ستكون ضائعة وبدون فان   وإال

  .علمية أو

                          علمية ومقنعة لعدد إجاباتيقوموا باحلصول على  أنعلى الباحثني  أنكما   

                         بل القيام بتنفيذ مراحل ق - املشكلة– النظرية اليت ترتبط مبوضوع الظاهرة األسئلةمن 

                           النظرية التالية لالسرتشاد ا لتحديد األسئلة إيرادوعموما ميكن . البحث العلمي

  :املشكلة

                                   إجراءما حدة املشكلة موضوع االهتمام من قبل اجلهة اليت سيتم فيه  - 

  البحث؟

  .ما تاريخ بروز هذه املشكلة يف مكان البحث - 

                          اإلداريةهل هناك مؤشرات كافية حوهلا نستطيع حتديدها بوضوح رغم التعقيدات  - 

  .ال أموالبيئية 

                        بكثري من تكاليف أعلى إجراؤها املأمولتنفيذ اقرتاحات الدراسة  إيراداتهل ستكون  - 

  .ال أم إجراءها

               الظاهرة ميكن احلصول عليها بتكاليف اقل وخالل أوهل هناك دراسات سابقة حول املشكلة  - 

  .ال أمفرتة زمنية معقولة 
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             اليت ميكن احلصول عليها ميكن حتديد املشكلة بشكل واضح اإلجاباتبناء على نوعية   

  .إليها أدتودقيق يستدل منه على نوعية العالقة بني مسبباا والعوامل اليت 

                 آنفا إليهااملشار  األسئلةواضحة وكافية عن  إجاباتبشكل عام يعترب احلصول على 

                       مرحلة أخرى من مراحل البحث إىلظري املناسب لالنتقال الن اإلطارحافزا قويا لبناء 

  .العلمي

  :جمع البيانات والمعلومات حول المشكلة - 3-2

                            الباحث جبمع البيانات واملعلومات املتاحة عن املشكلة  ميف هذه املرحلة يقو 

                 ، وظواهرها من خالل املصادر اليت ميكنوأسبااجانبها الذي سيقوم ببحثه وعناصرها  أو

    1.إليهاالوصول 

                البحث باملعلومات إثراء أساسهاهذه املرحلة يتم على  أن إىل اإلشارةكما من اجلدير 

  .ورية اليت تزيد من قيمته العلميةالضر 

                    األكادمييةاملراجع من حيث املصداقية  أفضلينتقي  أنالباحث لذا وجب على 

                      ، الن هذا سيكوناألصليةبلغاا الكتب  أمهاتملؤلفيها، مع احلرص على احلصول على 

                       فال يوجد. أجنبيةمن لغة  أكثركان الباحث يتقن   إذايف صاحل جودة البحث خصوصا 

                                         عكس قراءا بلغات األصليةباللغات  األفكارشيئا حسن من قراءة 

  .مرتمجة

                             حيرص عليها الباحث يف هذه املرحلة أنمن الشروط كذلك اليت وجب 

                        كانت  إذارمسية، فمثال  إحصائياتكنا بصدد   إذا اجلدة واحلداثة يف املعلومات، خصوصا

                 يساوي مخس أوتكون اقل  أنالبيانات  ، فعلى2015دراسته السنة اليت يعد فيها الباحث 

  .من ذلك أقدمال  )مثال 2010( سنوات سابقة

                                                           
1
مكتبة ا0سس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، محمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،  

  .15، ص 1992القاھرة، مصر،ا4نجلوا المصرية، 



  .مناهج البحث العلمي: المحور الثالث

 

  42  

 

                            معينة يغري أحيانمواضيع البحث ويبدل مالحمه ويف  ظروففالزمن يغري يف 

                           تغري حىت الفاعلني واملؤثرين يف بعض الظواهر السياسية  إىل باإلضافة أسبابهيف 

   .وغريها... واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

                  باحث اللجوءلتسهيل البحث عن املعلومات والبيانات املتعلقة باملوضوع يستطيع ال

                                                و النظر مباشرة يف فهارس الكتب دون تصفح كل حمتوى/إىل

  .املرجع

                          يتبع طريقة تعترب مثاليه من حيث اختصار الوقت واجلهد، أنكذلك عليه 

                                                وضوع الكتساب نوع له عالقة مب أنتتمثل يف طبعه لكل ما جيد 

  .من االستقاللية

                  على طبع واجهة املرجع والصفحة املوالية له، وكذلك قائمة الرتكيزينسى  أندون 

               كي ال يضطر للعودة للمكتبة اليت استعار منها الكتاب. الكتب اليت اعتمد عليها يف هذا املرجع

  .من اجل تسجيل كل معلومات ميش املرجع

  :فرض الفروض لحل المشكلة - 3-3

                      يتم طرحها تنطلق أسئلةمسبقة عن  إجاباتالفرضيات  أوالفروض  تعترب  

                    امن مشكلة البحث وهي احتمالية تقبل الصحة واخلطأ، كما تعترب القاعدة اليت يرتتب عنه

               النتائج إىل باإلضافةنظري وتطبيقي،  إطارلي مقدمة البحث من خمرجات الدراسة وما ي

  .واالقرتاحات

                      مرحلة حتليل هذه البيانات تأيتفبعد جتميع البيانات اخلاصة باملشكلة وتدوينها   

                     وجوانبها بشكل دقيق تبني أبعادهاوالربط بينها لرسم صورة دقيقة عن املشكلة حتيط بكافة 

                                ن معرفة كيفية ومن مث ميك إعراضها أواحلقيقية وليس مظاهرها  أسباامنه 

  1.معاجلتها

                                                           
1
  .21، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،  
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                      رحلة بصياغة جمموعة من الفروض االحتمالية لعالجويقوم الباحث يف هذه امل  

                        والتغلب األسباباملشكلة وبواعثها وهي عبارة عن حلول مقرتحة ملعاجلة هذه  أسباب

                                    مرحليا وفقا ملا يستهدفه الباحث  أووحتديدا تاما  تأثريهاللحد من  أوعليها 

  .من البحث

                       احللول املقرتحة نتيجة ملا يستشفه الباحث من تفاعل أووتنشا هذه الفروض 

                      املسببات أو األسبابعلى هذه  التأثرياملشكلة من ظواهرها املصاحبة هلا وكيفية  أسباب

  :كما يليويشرتط لسالمة الفرضيات توفر شروط معينة   1.واإلعراضحىت ختتفي املظاهر 

                                           متعددة وتكون تأويالتالفرضيات واضحة ال تقبل  تكون أن - 

  .خمتصرة

                                            احتمالية، وتكون يف شكل ألاالنفي والتوكيد  بأدوات تبدأ أال - 

  .مجل خربية

  .ترتبط بشكل وثيق مبشكلة املوضوع والتساؤالت أن - 

                                    حسبنا ال توجد فرضيات ألنهتتعلق باجلانب التطبيقي يف الدراسة  أن - 

  .نظرية

                 دراسة جمموعة أيكنا بصدد دراسة غري استكشافية   إذا أكثر أوتبني العالقة بني متغريين  أن - 

  .بعضها على البعض اآلخر يؤثرمن املتغريات 

  .تكون قابلة لالختبار والقياس أن - 

             ووفقا لقدرة الباحث على التحليل والربط واالبتكار تقرتب الفروض من احلل املناسب   

               مبا قد حصل عليه من معلومات وخربات ومعارف أساسيوبالطبع ترتبط هذه القدرة بشكل 

   2.املشكلة حمور الدراسة أووحقائق متصلة مبوضوع البحث 

                                                           
1
  .21، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،  

2
  .22ص ، نفس المرجع 
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  :ياتاختبار صحة الفرض - 3-4

                التنبيه اىل انه يف حالة اتباع الطريقة الكمية من اجل اختبار الفرضيات، أوالمن اجلدير   

                                  .تصاغ بشكل خربي يتعلق العالقة بني ظاهرتني أنوجب على هذه االخرية 

: يتعلق جبملة يف احلاضر يف هذا الشكل فاألمر. هذه العالقة عادة شكل تنبؤي للرابطة بني هذه الظاهر تأخذ

  "...).ب"، فان "...أ"إذا (

                     يتعلق باملتغرية اليت يطلق عليه اسم املتغري املستقل،" إذا"من الفرضية  األولاجلزء   

                                  اآلخرباملقابل اجلزء . املذكورة يف الفرضية ىاألخر  التغرياتال يعتمد على  ألنه

                   تتبع قيمته قيمة املتغري أنيتمثل يف املتغري التابع، الذي من املفرتض " فإن"من الفرضية 

  .املستقل

                        هذين املتغريين تسمى مبتغريات املراقبة، إىل أخرىمتغريات  إضافةيتم  أنميكن 

  . اليت حتدد وتؤطر معلمات صالحية الفرضية

                             بعبارة يبدأجبزء من الفرضية  إحلاقهاعموما مبتغريات نستطيع  األمريتعلق 

                       لى قيمة ثابتة خالل الفرتةمعىن هذا متغريات حنافظ ا ع". حسب أو يعتمد هذا"مثال 

  .اليت نالحظ فيها تغريات املتغريات املستقلة والتابعة

                         .تتعلق متغريات املراقبة باملتغريات االجتماعية الدميوغرافية األحيانففي غالب 

                                         وعاتحسب عدة جمم" ب"و " أ"العالقة بني الظاهرتني  نالحظمثال 

                                هذه املتغريات تضع حدود كذلك للمجموعات. وغريها... تبعا للسن، الوظيفة

                                                      اليت من اجلها نالحظ وجود العالقة املسبقة بني الظاهرتني

   1.العكس مأ

  

                                                           
1
 Pierre Mongeau, Réaliser son mémoire ou sa thèse, Presses de l’université de 

Québec, 2008. PP 75-76. 
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  :نتائج يمكن تعميمها إلىالتوصل  - 3-5

                         ويعد هذا. الباحث وحتليلها إليهايشمل هذا اجلزء عرض النتائج اليت توصل   

                  حمددة لتنظيم نعطي توجيهات أنوال ميكننا . احلقيقي للباحث يف تقدم املعرفة اإلسهاماجلزء 

  1.البيانات وأنواعهذه البيانات وذلك التنوع الكبري يف الدراسات 

               والرسوم والصور واجلداول لتوضيح األشكال أيضايستخدم الباحث  أنكما ميكن 

                      عدة فصول خيصص كل فصل منها أووميكن حتليل البيانات يف فصل واحد . البيانات

  .جزء رئيسي من البحث أوملناقشة قضية 

               يف عرض يبدأمث .مناسبة هلذا التقسيم فالباحث يقسم النتائج وفقا للخطة اليت يراها

                      ويعرض مجيع النتائج. والوسائل واملقاييس األساليبمبختلف . ويستفيد من ذلك. النتائج

    2.خالفتها أمللبحث  اسيةاألسسواء اتفقت مع الفروض  إليهااليت توصل 

                              مدى صحة النتائج إىلينظر  أنسبق وجب على الباحث  ما إىل إضافة  

                     البيانات اليت حتصل عليها ليست نتيجة  أنمن  يتأكدن قبل تعميمها، كأ إليهااليت توصل 

                          واالستدالالت اآلراءال ميزج بني  أننتائج العمليات الرياضية،  أويف املالحظة  أخطاء

  .إليهااليت توصل 

                   تكون النتائج اليت حتصل عليها انطالقا من عينة غري ممثلة جيدا تمع الدراسة، أالو 

                   ننسى مقدار أنكونه ال يتفق مع فرضيات الدراسة، دون   إغفاهلاال يكون هناك دليال مت  أن

  .يكون ضئيل جدا أنعلى النتائج والذي وجب  يؤثرالصدفة الذي 

                       صحة نتائجه واستنتاجاته يقدم تعميماته اليت خرج إىلالباحث  يطمئن أنوبعد   

   3:اجلوانب التاليةوتتضمن هذه التعميمات . ا من حبثه

                                                           
1
  .72، ص 2000دار الفجر للنشر والتوزيع، القاھرة، ا0سس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية، محمد منير حجاب،  

2
  .والصفحة نفس المرجع  
   .74- 73ص ص  ،نفس المرجع 3
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        اخلالف والشبه بني نتائج املنهج والطرق اليت اتبعت يف البحث من وجهة نظر الباحث ألوجهتفسريا * 

  .نفسه

                                    أحاطتالظروف اليت  إطارعدم داللتها يف  أوتفسري لداللة النتائج * 

  .بالبحث

             األسبابجمموعة  إىلالدراسات بالبناء االجتماعي للمجتمع والوصول  أظهراربط النتائج اليت * 

  .اليت عاجلتها والظواهر  األساسيةالدافعة واملانعة بالنسبة للمتغريات 

                  الوظائف املختلفة للظاهرة إىلللوصول  يبعضهاربط جزئيات الظاهرة موضوع البحث * 

                                                                                                                             .املماثلة هلا األخرىظواهر وعالقتها بال

  :أنواع المناهج-4

                    ختالف املواضيع، ولكل منهج وظيفة وخصائصبأن املناهج ختتلف باكر نذّ 

                           ما كان نوعه، ميثل الطريقةختصاصه، واملنهج كيفيف ميدان ا كل باحث   يستخدمها

  1.الباحث للوصول إىل نتيجة معينةا سلكهاليت ي

                 وإذا كان الباحثون ينتهجون املناهج اخلاطئة ألا ال تقودهم إىل احللول الصحيحة،

               ستخدام، اليت ثبت جناحها ويسعون إلتقان فن استخدام املناهج العلميةلى اع فإم حيرصون

                    وا، فإذا كان البحث حول موضوع تارخيي فإنه يتعني األسلوب املالئم يف كل قضية يدرس

  2.على الباحث أن يعتمد املنهج التارخيي

                        هلم،افعألبحث حول دراسة ظاهرة معينة من تصرفات األفراد وردود وإذا كان ا

                      احلاالت جيد الكاتب نفسهستعمال منهج دراسة احلاالت، ويف بعض ك يتطلب افإن ذل

                     وذلك إذا كانت طبيعة املشكلة اليت يدرسها تتطلب ستخدام منهجني أو أكثرا على اجمربً 

  .ذلك

                                                           
1
كيف تكتب بحثا جامعيا، عبد العزيز شرف ومحمد عبد المنعم خفاجي، : نق� عن 45، ص مرجع سابقأمين ساعاتي،  

  .49، ص 1979القاھرة، مكتبة ا4نجلو المصرية، 
  .نفس المرجع والصفحة 2
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               ومع أن الباحثني ال يتفقون على تصنيفات معينة للمناهج، فإننا سنحاول اإلتيان على

  1:اهج املستعملة يف البحوث العلميةنذكر أهم امل

  :المنهج التاريخي- 4-1

                وكميدان من ميادين البحث العلمي وبني املنهج التارخيي،هناك صلة بني التاريخ كعلم 

  .لعلمي ملعاجلة الوقائع التارخييةلذا يرتبط علم التاريخ، باملنهج ا

                      ا،احلقائق، فحصها، نقدها، حتليلهفاملنهج العلمي يف جمال التاريخ يعين مجع 

                   هناك عالقة وثيقة بني التاريخ واملنهج جند أنمن هنا و . ستخالص التعميماتتفسريها وا

  .التارخيي

           "ألحداث املاضيةالسجل املكتوب للماضي وا" لى أنه التاريخ ع هومل هوكيتلقد عرف 

                      ما قبل التاريخ ومعىن هذا أن كل حقبة تارخيية غري مكتوبة ال تعترب تاريخ رغم أن عصر

  .كن للباحث أن جيمعها ويعلق عليهاحافل باألحداث، اليت مي

                        فيعرف التاريخ أو علم التاريخ بأنه وصف Alain Elves أما اآلن ألفيس

                          احلقيقةأو احلقائق املاضية، وكتابتها بروح البحث الناقدة من أجل معرفة   للحوادث

  .كاملة

                 تساع احلياة نفسها، ومعىن هذا أن احلقيقة التاريخ واسع كا ودكارتر غ  يعتربكذلك 

                            يشمل على الكثريجتماعي، فاملاضي البشري رخيية هي جزء من عملية التغري االالتا

                             إخل اليت ميكن دراستها باملنهج...من احلقائق مثل العادات، التقاليد، األفكار، 

    .التارخيي

 : Experimental Methodالمنهج التجريبي- 4-2

               ،الفرضيات عن طريق التجربةختبار ى بااملنهج عن غريه من املناهج األخر يتميز هذا 

  .و العالقات بني الظواهر املختلفةللتعرف على العالقات السببية أ
                                                           

1
   . 49-36، ص ص مرجع سابق محمد عبيدات وآخرون،  



  .مناهج البحث العلمي: المحور الثالث

 

  48  

 

                               ويف الواقع أن التجارب أصبحت عملية عادية سواء يف املختربات العلمية

                      سرب الرأي العام و  كعلم النفس(اكز األحباث اخلاصة بالدراسات االجتماعية أو مر 

  ).والدراسات السلوكية يف علم اإلدارة والعلوم السياسية

                        والتجارب اليت تتم باملختربات تعترب مثالية، ألن تلك املخابر مصممة خصيصا

                       ستعمالوبامبعزل عن التأثريات اخلارجية  اليت جتري ،هلذا الغرض من البحوث العلمية

                                               غاية يف الدقة والكفاءة اليت تعترب ،األجهزة واألدوات العلمية

  .العالية

                 ع املتغرياتاملناخ املناسب وكفاءة الباحث ومهارته، ميكن التحكم يف مجي وبفضل

             ف حتديد وقياس تأثريهستثناء متغري واحد، يقوم الباحث بتطويعه أو بتغيريه دة باوالعوامل األساسي

  .يف العملية

  :Survey Methodالمنهج المسحي - 4-3

                         هج املسح يعترب من أكثر املناهج، بأن منأن نقول منذ البدايةمن املمكن 

                 ألن كثريا من الباحثني يعتمدون على هذا األسلوب لدراستهستعماال يف عصرنا هذا، وذلك ا

                 ستفادة من نقاط القوة،لراهنة والتعرف على املتغريات االجتماعية وكيف ميكن االاألوضاع ا

                                   وجتنب نقاط الضعف املوجودة بأي قطاع يف حالة دراسته

  .وتقييمه

                نتشارا، ومن طرف الشركاتلتعرف على نوعية األمراض األكثر اويستعمله األطباء ل

                الدولية للتعرف على ذوق اجلمهور، ونوع البضائع اليت يرغب يف شرائها، ومن طرف الباحث

  .إخل...قتصاديةسة اتصرفات وسلوك األفراد يف مؤس الذي يهتم بدراسة

  : Case study Methodمنهج دراسة الحالة- 4-4

                   يتميز منهج دراسة احلالة عن منهج املسح الذي أتينا على ذكره آنفا، بكونه يهدف

  .على وضعية واحدة معينة وبطريقة تفصيلية دقيقة إىل التعرف
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                       املعلومات الدراسة تكون كمية، وأنأن بينما يف دراستنا ملنهج املسح، الحظنا 

                     ، ومرتبطة ببعضها البعض مبعىنة عن عدة جهات أو مواضيع متكاملةاليت جتمع تكون معرب 

                     لوضعيتها اأو يتعذر علينا إصدار حكم عليها نظرً  علينا فهمها، يستعصأن احلالة اليت 

                 الفريدة من نوعها، ميكننا أن نركز عليها مبفردها، وجتمع كل البيانات واملعلومات املتعلقة ا،

                                 ونقوم بتحليلها والتعرف على جوهر موضوعها، مث نتوصل إىل نتيجة واضحة

  .بشأا

 :Statistical Method المنهج اإلحصائي- 4-5

                     عمل املنهج اإلحصائي ألنه الوسيلة الوحيدة ملعرفة عددتعمالقة تسكل مؤسسة 

      على شهادات معينة، ومعدل العمر،ونوعية األفراد العاملني ومعدل الدخل الفردي، ونسبة احلاصلني 

  .ت يف العملالوفيات، الغيابا

                 معلومات اإلحصائيات والدفاتر ووجودوتتميز مسة هذا املنهج ليس فقط يف وجود 

                           ، بل بصفة خاصة ميكن الرجوع إليها عند الضرورةوتسجيل كامل البيانات اليت مبوبة،

                    يف التعرف على نوع األعمال اليت يصرف فيها اهود اإلنساين وكيف ميكن التخطيط لذلك

  .يف املستقبل

 :Content Analysis Method 1تحليل المضمون  منهج- 4-6

                   القائمة ،قتصادية والسياسيةهذا املنهج يف حتليل األوضاع االجتماعية وااليستخدم 

  .يف املاضي، احلاضر واملستقبل يف أي جمتمع

                    جتماعي وردود فعلبالنسبة ملعرفة عوامل التغري اال وهذا النوع من األحباث مفيد

                   الناس لقرارات القيادة السياسية، فالتقارير اليت تأيت إىل وزارة معينة ميكن دراستها بطريقة

                        رتاسل مع الوزارة تموضوعية، والتعرف على آراء اجلهات اليت 

  .املعينة
                                                           

1
، 1999دار نشر النسر الذھبي، ا0سكندرية، عربي وعربي انجليزي، - قاموس البحث العلمي، انجليزيمصطفى زايد،   

  .41ص 
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                ملعلومات قارير، ميكننا أن ندرك فعالية االتصال واستيعاب اومن خالل معرفة جوهر الت 

  1 .ورد فعل اجلهات األخرى جتاه القرارات املتخذة من طرف القيادة

                                                           
1
 Benoit Gauthier, op cit, p 149. 
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                           وفق معايري أجنزا إذالكل عمل جمموعة من العمليات اجلزئية واملرحلية اليت   

                                     قاعدة تنطبق كذلكمعينة سيسمح لنا هذا بالنجاح يف اجناز الكل، هذه 

  .أشكاهلامية بكل على البحوث العل

                    لذا سوف حناول من خالل هذا احملور تقدمي خمتلف املراحل اليت جيب على الطالب

  :حبثه وفق مايلي إمتامال حمالة املرور ا من اجل 

  : اختيار موضوع البحث - 4-1

                 خطه هو موضوع إعداداملراحل اليت مير به الباحث يف سبيل  وأصعب أهملعل من   

                 كان صحيحا  فإذاللبناء عند املهندس املعماري،  كأساسوعنوان هذا البحث، الذي يعترب  

  1.ليها لالستمرار يف اجناز املشروعيعول ع أنوسديدا استطاع 

                    حيسن اختيار املوضوع كي خيتصر الوقت واجلهد وال جيد أنكذلك على الباحث 

                      شرط من الشروط أو األسبابنفسه يف منتصف الطريق خيتار موضوعا آخر لسبب من 

                               نوردها  األخريةانتخاب موضوع من املوضوعات، هذه  أساسهااليت وجب على 

  2:كما يلي

                     يكون جديدا مل يتم دراسته من قبل ولو يكتب فيه رسائل علمية أن -

 .سابقة

         عرض جديد يعطي أوعلمية جديدة فيه  بإضافة اإلتيانتتيح قدرات الباحث  أن -

 .إليهانطباعا جديدا أو نتائج خمالفة ملا سبق التوصل 

                         متوافرة بالكم  أوتكون مراجعه وبياناته ميسرة احلصول عليها  أن -

 .املناسب

                بادراك واعي واقتناع شديد وبقدرته إليهيكون الباحث مقتنعا به ومدفوعا  أن -

 .البحثلى ع
                                                           

1
  .26، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،  

2
  .نفس المرجع والصفحة  
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                على الباحث وقبوله هلذا العنوان املشرف األستاذيتفق مع رغبات وختصص  أن -

 .املوضوع وأ

               األوائلامحد شليب، والذي يعترب من العرب  األستاذالشروط السابقة يقرتح  إىل إضافة

                      يف مادة منهجية البحث العلمي خاصة منها ما تعلق باجلوانب الشكلية، ألفواالذي 

                  على نفسه قبل اختيار املوضوع، األسئلةيطرح جمموعة من  أنعلى الطالب  أن يؤكدفهو 

                         سئلةاألاجيابية فانه يكون قد اختار املوضوع املناسب لدراسته، هذه  أاوجد  فإذا

  1:كما يلي

  هل يستحق هذا املوضوع ما سيبذل فيه من جهد؟ - أ

  أمن املمكن كتابة رسالة عن هذا املوضوع؟ - ب

  ذا العمل؟ أن أقوم أناأيف طاقيت  - ج

  ؟إليه وأميلهذا املوضوع  أحبهل  -د

                       موضوعا آخر دون، فليحاول األسئلةمن هذه  أيبالنفي يف  اإلجابةكانت   فإذا  

            عزيزي أحيلة مل تكتمل له فيها عناصر النجاح، ولتفصيل ذلك يضيع وقته ونشاطه يف دراس أن

  :الطالب على مايلي من شرح

                  حيرص الطالب أنليس كل موضوع يستحق اهود الذي سيبذل فيه، وعلى هذا جيب  - أ

             خر بنشرهالدكتوراه فقط، بل يف أوبه على املاجستري  حيصلخيتار موضوعا حيا ال  أنعلى الطموح 

  .وتقدميه للقراء بعد ذلك

               الطالب على اختيار املوضوعات النافعة، ال املوضوعات ألحثوهنا انتهز هذه الفرصة 

                                        الدرجة اليت تقدمواوهلم على مبجرد حص أصحاااليت ختتفي يف مكاتب 

  .هلا

                                                           
1
  .24ص مرجع سبق ذكره، احمد شلبي،  
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                خيرج موضوعا مفيدا أنينال درجة، بل  آويكتب الطالب رسالة،  أنفليست املسالة 

             وصدفوالوقت الذي قضى فيه والعناء الذي  يتكافأخالدا  وأثرايكون تذكارا مجيال حلياة الدراسة، 

  .من اجله

            حياول الطالب اختيار موضوع ينتفع بع عمليا بعد متامه، أنربط التعليم باحلياة  مبدأويدعوا 

                         كان يشتغل بالعلوم  إذاعمارة  أوينتفع به يف معمل  أوكان مدرسا،   إذاكان حياضر فيه 

  .اهلندسة أو

                 ولكن املادة عنه غري متوفرة، وال تكفي لتكوين رسالة،وقد يكون املوضوع مفيدا وطريفا  - ب

            ومثل هذا املوضوع يصلح ملقال علمي ينشر يف االت العلمية، ولكنه ال يكون موضوع رسالة، 

               ومقال علمي من هذا النوع ال خيتلف عن الرسالة من ناحية الكيف، وان كان دوا من ناحية

  .الكم

                       حالة الطالب وظروفه اخلاصة، ويشمل ذلك اللغات إىلالسؤال الثالث فيشري  وأما - ج

                     اليت يعرفها، والوقت الذي رمبا يكون قد خصص هلذا العمل، ومقدرة الطالب املالية،

       عن كموضوع كتب عنه بلغاتكتب كتابة ناجحة ي أنفالطالب الذي ال يعرف لغات متعددة ال ميكنه 

  .متعددة

                            اللغة العربية حيسن ب هان خيتار موضوعا إالوعلى الطالب الذي ال جييد   

        يقرا كل ما كتب أنعامة دون هؤالء، حىت يستطيع  األجانبحىت  أوغري مطروق كثريا من املستشرقني 

  .عنه

                      األقلغنية على  أخرىلغة  إجادة أنهذا ال يصرفنا عن تقرير حقيقة هامة، هي 

                  قوم آخرين، أفكاريقرا  أنيعد عنصرا هاما من عناصر جناح الرسالة، حىت يستطيع الطالب 

           الجتاهاتفون يف كثري من اخيتل أمويرى كيف يعاجلون املوضوعات العلمية، وسيلمس بنفسه حينئذ 

  .عن قومه الناطقني بلغته
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                            املتمرسني يف البحوث يقررون الن، أحباثهميقرا الطالب ترمجة  أنوال يكفي 

                                    من قراءا بلغات غري اللغة  أحسنالرجال بلغتهم تعترب  أفكارقراءة  أن

  .األصلية

                 يف بالد ال تنتشر فيها هاتان اللغتان، االجنليزية أوفالطالب الذي جييد مثال االسبانية 

             االجنليز ليتمكن من نقل بعض أو األسبانينتهز هذه الفرصة وخيتار موضوعا كتب عنه  أن وجب

  .قومه إىل أفكارهم

                        ينتهي من حبثه أنكان على الطالب   فإذاكبري يف اختيار املوضوع،   تأثريللوقت 

                                           خيتار موضوعا يستطيع الفراغ منه يف هذه فعيل هانيف مدة حمددة 

  .املدة

                                  وضوع، كان يستلزم السريوقد يكون للناحية املالية دخل يف اختيار امل

                              مكتبات معينة  إىلالتنقل  إىلحيتاج  أوفيه للقيام بزيارات ميدانية وملسافات طويلة، 

                   كان  فإذا. يف املوضوع مقابل دفع تكاليف ذلك أساسيةمن اجل احلصول على كتب 

                                      حالة الطالب املالية ال تساعده على ذلك فاملوضوع ال يناسبه وقد يناسب

  .سواه

                                  أما السؤال الرابع فريتبط بالعاطفة اليت ال ميكن أن تُتجاهل يف هذا الصدد، -د

                            خيتار أنالطالب سيعيش مع موضوعه مدة اقلها سنتان، وعلى هذا جيب  أن إذ

                                         حيبه، وميتزج بدمه ويتصل بروحه، يُقبل دائما عليه ويفر ال منهموضوعا 

  .إليهبل 

                     الطالب ال خيتار موضوعا  نأمن  إليهاشرنا  أنومما يناسب تفصيله هنا ما سبق   

  .يتعصب له أويتعصب ضده 

                          فمثال الطالب الشيوعي ال يدرس موضوعا يدور حول نظرية اقتصادية ناجحة

                   ، ففي مثل هذه املوضوعات يقف الطالب حائرا بني الرأمساليونحيتضنها االقتصاديون 
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                            فال يقوى على مواصلة العمل : العلمية وبني العاطفة اليت قد تثور ضده األمانة

  .والتحمس له

                                  الطالب ال خيتار موضوعا يتناىف مع عقيدته وعاطفته فكذلك أنوكما   

                         يسري فيه سريا معينا، ال يكتب طالب رسالة أنال خيتار موضوعا توجب عليه عاطفته 

                                يغفل هفواته ويبالغ يف تصوير حسناته،  أنالسياسي؛ خوف  أوالعامل  أبيهعن 

                        والتقدير لعالقته اإلجاللموضوع يكن له الطالب كامل  أي أو إنسان أي األبومثل 

  .اخلاصة به

                      وكاستخالص ملا سبق فان اختيار موضوع الرسالة هو مهمة الطالب كما سبق،  

                        يكون املوضوع متصال متام أناملشرف وتوجيهه، وجيب  إرشاد إىلوهي مهمة حتتاج 

                          عمله للحصول على الليسانس ءأثنااالتصال بتخصص الطالب، وبدراسته باجلامعة يف 

  .البكالوريا أو

                          يف موضوعات أحباثيكتب بضعة  أنالطالب  إىليطلب  أنكما حيسن 

                             العمل  يبدأ أنخمتلفة من املادة اليت ختصص فيها ويدور بعضها حول موضوعه قبل 

  .رسالته يف

                                     خيتاروا للماجستري موضوعا يكون هو أن إىلومييل كثري من الطالب   

                              ، أوسع، وعناصر أعمقيتصل به قابال فيما بعد لدراسة جديدة ذات طابع  ما أو

            أساساخيتار للدكتوراه موضوعا يكون  أن على أيضاحىت يصلح للدكتوراه، وحيرص الطالب الطموح 

   .لدراسات حرة يقوم ا فيما بعد

                        األسبابتغيري موضوع البحث لسبب من  إىلكثري يلجا الباحث   أحيانيف : مالحظة

                    واهلدف، األكادمييةلعدم توفر شرط من الشروط الالزمة الختيار املوضوع  أوالسالفة الذكر 

  .من ذلك هو عدم تضييع الوقت يف دراسة موضوع ال طائل منه
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                      ودراسة/يندم على الوقت واجلهد الذي بذهلما يف القراء عن أالفعلى الطالب 

                              آجال أواملوضوع الذي تركه، بل ليتيقن انه سوف يستفيد من كل ما قراءه عاجال 

  .التكوين املستمر الذي يفيده إطاردائما يف  ألنه

  :أشكالهاالبحث عن البيانات والمعلومات والمراجع بمختلف  - 4-2

                                  يف موضوع مجع املادة العلمية، ال بد من التنويه بإمعانقبل التحدث   

                        مراجعة كاملة ملا يتم احلصول عليه من بيانات وذلك  إجراءانه بعد مجعها وجب  إىل

                          ذلك الصنف من البيانات إغفالمنها غري التامة من جهة مع  األجزاءستبعاد دف ا

  .الدراسة أو   غري مباشر مبوضوع البحث أوغري املتصلة بشكل مباشر 

                             عليها، علينا نتحصلن الضروري مراجعة املعلومات اليت انه م رأينا أنبعد   

                      املختلفة من املصادر اليت يستعان ا للحصول على البيانات  األنواع إىلالتطرق  اآلن

                     للحصول على املادة إليهاالطرق اليت ميكن اللجوء  إىل اإلشارةواملعلومات،  دونان ننسى 

   .العلمية

                           أوليةفانه مجع املادة العلمية يكون سواء من مصادر  اإلشارةفكما سبقت   

                            من امليدان مثل املقابالت، االستبيانات، املالحظات العلمية الدقيقة  وأساسية

                 ، تتمثل يف االطالع  األحيانمصادر تعترب ثانوية يف اغلب  إىل باإلضافةاالت، ودراسات احل

  .شكله أوكان مصدره   أياعلى كل ما نشر عن موضوع البحث 

                             األساسيةوملا كانت املكتبة تقوم بدور رئيسي يف تزويد الباحث باملعلومات   

                  للوقوف على مؤشرات يبين عليها حبثه امليداين، أواليت ال غىن عنها سواء للقيام ببحثه املكتيب 

                     وخمتلف املصادر جزء من هذا املرجع عن املكتبات إفرادفقد وجدنا انه من املناسب 

  1.األخرى

                                                           
1
  .87ص مرجع سبق ذكره، محمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،   
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                              ف ميكن للباحث تعظيموطرق االستفادة منها وطرق االطالع عليها وكي

                         وسائل وماهيةذا يقرا احيدد بوضوح م أنهذه االستفادة ومن هنا فان على الباحث 

                                         عليه من خالل  اإلجابةتعظيم االستفادة من القراءة وهو ما سنحاول 

  1:يمايل

  المكتبة: أوال

                 الباحث للحصول على املراجع إليهاالعمومية اليت يلجا  األماكن أهمتعترب املكتبة من   

                                استغالل، ففي اجلزائر مثال هناك مكتبات أحسنيستغلها  أناليت وجب عليه 

                                            البلديات، وتسمى مبكتبة إىلبعض اجلماعات احمللية  حملية حتص

  .البلدية

                                   وهناك املكتبات اجلامعية اليت تتواجد داخل اجلامعات، والكليات،

                   كما انه توجد مكتبات. وهي متخصصة يف ميادين حمددة خاصة منها مكتبات الكليات

                       مكتبة الس الوطين  لبعض اهليئات الوطنية حتتوى مراجع ذات قيمة معتربه، مثال

  .CNES2االقتصادي واالجتماعي 

                         ننسى مركز البحث أندون  .مكتبات مراكز البحث املتخصصة إىل باإلضافة

اليت                ، الذي يعترب قاعدة وطنية يتم فيها مجع كل الرسائل CERIST3لتقين العلمي وا اإلعالميف 

  .باجلزائر                                     الدكتوراه يف مجيع ميادين البحث أومت مناقشتها سواء يف املاجستري 

                           املؤلفاتكذلك هناك املكتبة الوطنية للحامة اليت تعترب اخلزان الوطين لكل 

                        يف اجلزائر ونشره، وفيها من املصادر املختلفة تأليفهكل ما مت   أيدون الرسائل اجلامعية، 

                                   مرئي ومسموع، أومسموع  أواليت تتخذ عدة أشكال منها ماهو مكتوب 

  .وغريها

                                                           
1
  .87ص مرجع سبق ذكره، محمد عبد الغاني العوض ومحسن احمد الخضيري،   

2
  Conseil National Economique et Sociale. 

3
 Centre de Recherche Sur l’Information Scientifique et Technique. 
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                       املكتبه عموما على جمموع من املراجع ختتلف حسب طبيعتها والشكلحتتوى   

                           كل ميدان له رواق  أي. فة تبعا لذلكفهي مصن. الذي تتخذه امليدان الذي تعاجله

                            للحروف األجبديخاص به، مث بعد ذلك يتم تقسيم ذلك الرواق حسب الرتتيب 

  .من املؤلفني، كما هو موجود يف مكتبة الكلية األوىل

                            املكتوب واملسموع  أيننسي التصنيف حسب شكل املرجع  أندون 

                  والسمعي البصري، وهو نوع آخر من التصنيفات جندها عادة يف املكتبات العمومية الوطنية،

  :املراجع أشكالوصف ملختلف  وفيما يلي

  األكاديميةالكتب : ثانيا

                        ونشرها باحثون متمكنون من امليادين بإعدادهامتثل هذه الكتب مؤلفات قام   

                         اليت اقتنعوا ا من خالل البحث، أفكارهماليت ختصصوا فيها، حيث يقدمون خمتلف 

  .شئنا األقلالكتب والكتب  أمهات: وهي صنفني

                        من سبقوه، أفكار إىلاملؤلف مل يقتبس كثريا من خالل كتابه  أنجند  األوىل أما

                             الثانية العكس أمامما يدل على اجلهد الشخصي له الذي طغى على العمل املقدم، 

                         من ناحية القيمة أحسن األوىلب علها طابع االقتباس، لذا تعترب يغل أيمن ذلك 

  .العلمية

  الموسوعات العلمية: ثالثا

                      مواضيع خمتلفة بشكل موسع، حيث ال يوجد إىلوجملدات يتم فيها التطرق   

                            وتطرقت له هذه املوسوعات ولعل امسعها يدل على ذلك، حيث يتم  إالموضوع 

                                       اليت تتطرق لألشياء األجبديترتيب املوضوعات داخلها حسب الرتتيب 

  . إليها
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                             نسانيةاإلوهناك نوعني من املوسوعات، الشاملة والعامة لكل مناحي احلياة 

                        موسوعة معارف أمثلتها، ومن األديانوثقافة وفن والعلوم باختالف امليادين،  تاريخمن 

  .ية، واليت هي يف شكل جملدات ضخمةالعرب

                       االجنليزية اللغة، وتصدر بشكل Britanicaكذلك دائرة املعارف الربيطانية 

                          وتصحح حقائق أخرى، أخرىدوري حيث تتجدد فيها املعلومات وتضاف معلومات 

                           ، كما ينطبقيف شكل رقمي إجيادهايتم نشرها يف شكل مكتوب ومطبوع كما ميكن 

  .Universalisغة اونيفارساليس على املوسوعة املعروفة فرنسية الل األمرنفس 

                         التطرقكما يوجد موسوعات متخصصىة تم ميادين علمية حمددة يتم فيها   

                      ، وهي عادة تقل باللغة العربية"ي" إىل"  أ"بذلك امليدان من  املرتبطةلكل املوضوعات 

  .ليزية فهي كثرية، أما باللغة االجنرأيتحسب ما 

                              إدارةمن بينها على سبيل املثال ما يتعلق مبيدان االقتصاد؛ موسوعة 

      ،Finanace Encyclopedy، موسوعة املالية، Management Encyclopedy األعمال

  .األخرىعلى غرار التخصصات 

                                        املراجع أوىلاملوسوعات هي  أن إىل هنا من املهم تنبيه الباحث  

                          قبل كل املراجع كي يعرف بشكل دقيق املوضوع أوالاليت جيب عليه االطالع عليها 

  .أخرىالذي سوف يبحث فيه وعالقته مبواضيع 

  الدوريات المتخصصة: رابعا

                                       تكرس لدراسة ميادين حمددة وضيقة يتم تعترب هذه املراجع جمالت  

                    فيها مجع عدد من الدراسات اليت تتصف باجلدة واالبتكار واآلنية، وهي تصدر بشكل متتايل

                           كما يدل على ذلك امسها، فهي تعاجل مواضيع مل ترقى بعد لتكون يف شكل كتب،

                                                      بطبيعتها قليلة املضمون وهي تعكس ختصص ألا

  .التخصص
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                         املرسلة من طرف الباحثني قبل نشرها هذه الدوريات يتم فيها حتكيم املقاالت

  .خرباء متخصصني يف ميدان معني من قبل

           الحكوميةغير  أوومنشورات المنظمات الحكومية  المنشورات الحكومية والرسمية: اخامس

  الدولية أوالوطنية 

                           تنشر مبا فيها الوزارات والدواوين الوطنية، واهليئات املختلفة كل احلكومات  

                          املستقبل آفاق إىل باإلضافةتقوم ا و  قامت اليت األعمالتقارير تضّمن ا خمتلف 

  .ض امليادينعلب

                             خاصة إغفالهبالغة من حيث كوا مصدر ال ميكن  أمهية اوهذه التقارير هل

                                        معينة تتعلق باملوضوع الذي يدرسه  إحصائياتتوي على كان حي  إذا

  .الباحث

                      بتقدميالذي يعىن  ONS1 إلحصائياتفمثال يف اجلزائر لدينا الديوان الوطين 

                                    دورية عن عدت ظواهر اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية إحصائيات

  .اخل...

                            دف أنشطتهاارس الوطنية، اليت مت خمتلف منشورات التنظيماتكذلك   

                           متثل مصاحل معينة، فهي ال شك تنشر تقارير أو محاية مصاحل فئات معينة يف اتمع

                       ،شكاهلاإغري حكومية، ميكن االستفادة منها، مثل اجلمعيات مبختلف  أيغري رمسية 

                                مات اتمع املدينومنظ ،2السياسية األحزابالعمل،  أربابالنقابات، ممثلي 

  .عموما

                                                           
1
 Office Nationale de Statistique. 

  .تأثر في االتجاه األكاديمي الموضوعي للدراسةبتحفظ نظرا لتأثرها باتجاهات فكرية معينة قد 2
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                     التقارير اليت تنشرها املنظمات الدولية سواء كانت حكومية ال متثيل أيضاال ننسى   

                    مستقلة عن الدول، اجتمع فيها متطوعني من اجل أيغري حكومية  أومن طرف الدول 

  .اإلنسانيةالدفاع عن قضايا معينة م 

                             املتحدة بكل ما تتضمنه من هيئات رمسية،  األممفمن املنظمات احلكومية 

                       هذه املنظمات منظمة أمثلة، من تقوم بنشر تقارير دورية األخريةكل واحدة من هذه 

                        األغذيةالبنك الدويل، صندوق النقد الدويل، منظمة  ،اإلغاثةالعمل الدولية، منظمة 

                 ، جامعة الدول العربيةاإلفريقي، االحتاد األوروبيةوالزراعة، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

  . وغريها

                        املنظمات غري احلكومية، فنجد مثال منظمة العفو الدولية، منظمة صحفيني أما

                               بال حدود وغريها، على الباحث االستفادة من التقارير أطباءبال حدود، منظمة 

            صورة بنورامية ذات بعد دويل عن املوضوع الذي إعطاءهامن حيث  أمهيةاليت تقدمها، ملا هلا من 

  .يدرسه

  الرسائل الجامعية: اسادس

                              األكادمييةجيمع اكرب ما يستطيع من الدراسات  أنالبد على كل باحث   

                      احد بإشرافاليت حتتويها الرسائل اجلامعية ملا هلا من قيمة غري متنازع فيها كوا تتم 

               كلفة بقراءة العمل اللجنة امل أعضاءاملتمرسني يف اختصاصام، وتتوج دائما مبناقشة  األساتذة

  .وتصويب مضمونه

                         كل من مذكرات الليسانس واملاجستريوالرسائل كما هو معلوم، تتمثل يف  

                             واملصداقية العلمية، اليت جتعل  اإلبراءهلا نوع من  األخريةالدكتوراه، هذه  وأطروحات

  .األخرى باألنواعوكثريا، مقارنة  أوال إليهامن الالزم اللجوء 
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                     الباحث إحاطةن االستعانة بالرسائل اجلامعية، هو اهلدف م أن إىل اإلشارةوجتدر 

                     ذات العالقة مبوضوعه، علها جتنبه تكرار املنحى الذي األخريةمبا مت دراسته من قبل هذه 

  .يف دراسة نفس املوضوع الذي حبثه الباحث اآلخريناختذه الباحثني 

                      يت ترتتب عن االستعانة بالرسائل اجلامعية، من جانب ننسى الفائدة ال أندون 

  .كوا دليل ومرشد يعرفنا على طريقة دراسة بعض املواضيع

  ية البصرية مهما كان شكل تخزينهاالمسموعة، والسمع األشرطة: اسابع

                         العلمية متوفرة يف شكل مسعي مثل الكتب واملقاالت السمعية األعمالبعض   

                         آخرين أشخاص أو أنفسهماليت هي عبارة عن كتب ورقية مت قراءا من طرف املؤلفني 

  .اآلخرينهلم صوت جيذب 

                        يف هذا الشكل مما حيتم  إالغري متوفرة  األكادمييةففي الواقع توجد العديد من املؤلفات 

   تكون حتتوي يف البداية على كل املعلومات املتعلقة ذا املؤلف أنعلى الباحث االستفادة منها، شرط 

  .لتهميشها

                       أكادمييةالسمعية البصرية اليت تعاجل مواضيع  األشرطة أيضاوقس على ذلك   

                          رباء يقومون بطرحني واخليكادمي، واليت يتدخل فيها جمموعة من األبالصورة والصوت

                انطالقا من وقاطع مالحظة جمموعة من النتائج إىلاملوضوع وحماولة احلصول يف النهاية  إشكالية

  .يف ميدان الواقع

                        على الباحث كذلك هنا عدم تفريطه يف هذا النوع من املراجع كونه، يعكس

                    ما ال يوجد يف الكتب واملؤلفات األشرطةالتطور التكنولوجي، فقد يوجد يف هذه طبيعة 

  .تتوفر على املعلومات الكاملة يف اجلينرييك قبل العرض أنشرط . الورقية
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  م االليكترونيةشبكة االنترنيت ومختلف مصادر المعلومات المخزنة في الدعائ: اثامن

                               التقدم التكنولوجي والتطور البارز الذي عرفته تكنولوجيات طاريف إ  

                          متاحة أصبحتالعلمية  األعمال، فان اغلب NTIC واالتصال لإلعالماجلديدة 

  .خمتلفة Suppports de stockageختزين  اليكرتونيا يف شكل دعائم

          ، أو غريها منFLASH-DISKK، أو CD-ROMضغوطة امل األقراصمثل 

                      العلمية املتواجدة على شبكة األعمالالدعائم، اليت ميكن استخدامها يف حتميل خمتلف 

  .اليني املواقع يف خمتلف ااالتاالنرتنيت، اليت حتتوي على ماليني م

                        األكادمييوما يهم الطالب من هذا الكم اهلائل من املواقع، تلك ذات الطابع 

               ،Emreld ،Jstor ،ScienceDirect، من بينها مثال األكادمييةمثل قواعد البيانات 

  .وغريها كثري

                    سفر من اجلال إىلواليت تسمح للباحث بتخطي احلدود اجلغرافيا دون احلاجة 

                     كلما كان الباحث يتقن عدة   إذاحلصول على املادة العلمية املطلوبة، فهي بلغات متعددة، 

  .اقرأنهاللغات فإن هذا جانب قد يتفوق فيه على الكثريين من 

                         غري متاح أخرىت لغا متاحهو يسمح له بتقدمي اجلديد دوما، الن ما حيث

  .عادة باللغة اليت نشأ عليها وتعلم ا

                    بالتأكيدالتحدي الكبري الذي يواجهه الباحث هو  أن إىلكما من اجلدير التنبيه 

  . املعلومات ذات املصداقية إجياد

                             ة،ورقة راحب أهماملتبعة يف البحث ميثل  اإلسرتاتيجيةفالتفكري النابع من 

                          حدسية آليات، تستخدم Moteur de Rechercheواغلب حمركات البحث 

                         بعرض تبدأحتصر كل ما له عالقة باملوضوع املبحوث عنه حيث  أيالنتائج،  إجياديف 
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                   ذات العالقة األخرىاملواضيع  إىلاملواقع ذات الصلة املوضوع وبعدها املواقع اليت تتطرق 

  1.مبوضوع البحث

                         مرحلة تصنيف هذه املعلومات املستقاة من شبكة االنرتنيت،  تأيت، بعد ذلك

                      إمكانيت مت حتميلها تقريبا من عدة لكن كيف نعرف القيمة العلمية لتلك املعلومات ال

                         بالشبكة؟ فمثال هل يعترب التقرير احلكومي الذي وجدناه يف شبكة االنرتنيت اإلحبار

  2ميكن استخدامه كقاعدة حبث يف الدراسة؟

                       احلكومات يسمح جبمع أويف البداية ميكن اعتبار معاينة مواقع اجلامعات 

                               على مواقع  إحاالتمعلومات ذات جودة، وهذه املواقع غالبا متكن من تقدمي 

  .، اليت بدورها مت اختيارها بواسطة خرباء مبعرفتهم امليدانية وصرامتهمأخرى

                     على أحباثهمونشر طة املعرفة بروح دمقر - بعض الباحثني أن أحياناحيدث كما 

                يف االت احملكمة إدراجهايتم  أنقبل  األكادمييةكتابام   إىليسمحون بالولوج  - نطاق واسع

  3.املتضمنة جلنة للقراءة

                املهمة يف شبكة االنرتنيت مثل  األطرافذلك هناك بعض  إىل باإلضافة

                     اتفاقيات مع اكرب اهليئات العاملية  أبرمت، اليت Google Scholar األكادمييقوقل 

  .املعروفة من اجل نشر املعرفة العلمية

                    كذلك فان املشاركة يف املنتديات املتخصصة مهم للغاية حيث جند موضوع معني

                            نتحصل على مكنونات ظاهرة معينة من خالل أينيلقى اهتمام كبري حمل للنقاش، 

  4.ذاك آوهذا املنتدى 

  

                                                           
1
 Benoit Gauthier, op cit, p 102. 

2
 Idem. 

3
 Idem. 

4
 Idem. 
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  :القراءة والتمحيص والتفكير - 4-3

                       بعد مرحلة اختيار املوضوع ومجع املادة العلمية الضرورية لالنطالق يف البحث،  

                         سيكلل أساسهالبد من توضيح هذه املرحلة املفصلية يف مصري الدراسة، واليت على 

                  اجليدة والتمحيص والتفكري يف ما مت حصره من مادة علمية  وهي القراءة إالالبحث بالنجاح، 

 .أشكالهمبختلف 

  :تعريف القراءة: أوال

                       فيما بينها  عالقةترمجة موعة من الرموز ذات  بأانعرف القراءة  أنميكننا   

                          واملرتبطة بدالالت معلوماتية معينة، وهي عملية اتصال تتطلب سلسلة من املهارات، 

  1 .فهي عملية تفكري متكاملة وليست جمرد مترين يف حركات العني

                      ممارسة إىلالتفكري اليت حتتاج  أمناطءة الفعالة تتطلب سلسلة منطقية من فالقرا  

  2:التالية                            األساسية، فمراحل القراءة تتلخص يف العمليات السبع ومترين لتثبيتها يف العقل

  ).األحرف( األجبديةمعرفة القارئ للرموز  أي: التمييز - 1

  .العملية الطبيعية للفحص والفهم: االستيعاب - 2

                       املستخلص من املادة املقروءة، معتمدا بشكل األساسيالفهم : التكامل الداخلي - 3

                                        ضئيل على اخلربات السابقة واليت ليس هلا عالقة بالقواعد واملفردات

  .اللغوية

                     التحليل والنقد والتقدير واالختيار والرفض، هذه كلها نشاطات: التكامل اخلارجي - 4

                                               للتأثريالتجارب واخلربات السابقة  إىلتتطلب من القارئ الرجوع 

  .على املهمة

                                                           
1
القراءة السريعة؛ كيف تمتلك مھارة القراءة السريعة مع المحافظة على ا�ستيعاب بيتر شيفرد وجريجوري ميتشل،   

  . 11، ص 2006، 01، ترجمة أحمد شوھان، ط الكامل
2
  ..12-11ص ص نفس المرجع،   
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  .ومات يف الذاكرةهي القدرة على ختزين املعل: االحتفاظ - 5

  .القدرة على استعادة املعلومات من الذاكرة): التذكر(االستدعاء  - 6

                             ؛أصناف أربع إىلميثل هذا تطبيق املعلومات، ويقسم االتصال : االتصال - 7

                      ،واألجسام باألشكالمكتوب، منطوق، اتصال من خالل الرسم والكتابة والتالعب 

  .التفكري؛ الذي هو عبارة عن تعبري آخر لالتصال مع النفس

  البحث العلمي إطارالقراءة في مهارات : ثانيا

                         امسك ا قليل التمرن اضطربت  إنالكتاب كريشة الرسام،  أنال نزاع يف   

                      ما ينطق باحلسن واجلمال، وأخرجت أبدعتخلال، وان تناوهلا املاهر املتمرن  وأحدثت

                       خيرج منه صفر اليدين، ويقرؤه شخص آووكذلك الكتاب يقرؤه شخص فسيء فهمه، 

  1.آخر فيتزود منه علما وأسلوبا ومنهاجا

                   القياموالقراءة فن كما يقول البعض، فكلما عرف الباحث كيف يقرا سهل عليه 

  :كما يلييتم اعتمادمها بالتدرج   ببحثه، وللقراءة ثالث أساليب

  2 :القراءة السريعة*

                   وتتلخص يف حماولة التعرف على حمتوى املصدر من خالل قراءة املقدمة والتمهيد  

                 ومنهجه واالطالع على الفهرس واختيار عناوين املوضوعات التأليفللوقوف على غرض 

  .واخلالصات

                            واألماكنوالشخصيات  األلفاظاالطالع على فهارس  أيضاكما ميكن 

                   الصفحات ذات املغزى أرقامويف كل ذلك يتم تدوين ... واختيار ما يتناسب مع املوضوع

                  االستيعاب الدقيق والتمعن يف كل أنمن  فاألكيدبالرتكيز والتحليل،  إليهااخلاص لكي نعود 

  .صفحة من صفحات الكتاب مضيعة للجهد والوقت

                                                           
1
  .53ص بق ، امرجع ساحمد شلبي،  

2
  .54ص مرجع سابق ،  محمد منير حجاب، 
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  :القراءة العادية*

                       القراءة بواسطةتعتمد هذه القراءة على الرتكيز يف املوضوعات اليت مت اكتشافها   

                          ، مع استخالص النتائج وتسجيلها يف دفاتروتأينالسريعة، يقوم ا الباحث دوء 

  .بعد ذلك عند قيامه بالقراءة العميقة إليهاخاصة، يرجع 

  1:القراءة العميقة*

                                 وثيقة الصلة مبوضوع البحث، وهذه ينبغي وأحباثهناك مراجع وكتب   

                       ويقتبس منها. من مرة أكثروقد يفيد قراءا . يقراها بوعي وتفهم وعمق أنعلى الباحث 

  .ما ينري له الطريق

                              يتفهم املادة العلمية اليت حيصل عليها من هذه املراجع أنوعلى الباحث 

                      والنظريات األفكاريدون  أنالقراءة على الباحث  أثناءهذه املعلومات ويف  أيضايقيم  وان

                                                 إثناء تأيتعادة ما  األفكارفكره فهذه  إليهااليت قد يتوصل 

  .القراءة

                       مراجعه بطريقة عشوائية دون موجه، بل عليه أن الباحث ال يقوم بقراءةويالحظ   

                        يستحضر يف ذهنه احملاور اليت يدور حوهلا حبثه، حبيث تكون هذه احملاور مبثابة أن

  .القراءة أثناءاملوجهات له 

                    لكل األعمىقبل والقراءة الناقدة هي القراءة املطلوبة من الباحث وليس املطلوب الت  

                                                القراءة عدة  أثناءيسال الباحث نفسه  أنبل ينبغي ...ما يُقرا

  2:أسئلة

                               الفقرة يف التعبري عن املعىن العام أوالسطر  أوما الذي تسهم به هذه اجلملة  - 

  لذي ساق املؤلف كالمه ليربهن عنه؟ا

                                                           
1
  .54ص مرجع سابق ،  محمد منير حجاب،  

2
  .55ص ، سابق مرجعمنير حجاب،   
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                                        املؤلف يف الفصول أوردهالعبارة صادقة وهل تتوافق مع ما  أهذه - 

  ؟األخرى

                                     جاء املؤلف ذه الفكرة، وهل نفلها من غريه وهل ما نقل عنه أينمن  - 

  حمل ثقة؟

  اهو دقيق يف استعمال املصطلحات؟ - 

  املعلومات؟ أوواخلرائط  اإلحصائياتمرجع حصل املؤلف على  أيمن  - 

  معلوماته جديدا كلما تقدم يف القراءة؟ إىلهل يضيف الباحث  - 

  :عناصر عامة ذات الصلة وتبويبه إلىالموضوع  تجزئةمرحلة  - 4-4

                     ، حيث يظهر التقسيم الذيتتمثل يف عمل مهم يتصف باملرونة يقوم به الباحث 

             تبناه الباحث من ناحية املواضيع العامة والفرعية اخلاصة، بناء على معايري علمية ومنهجية دقيقة

  .وواضحة

                  الرتتيب أساسعلى  أيتكون على قاعدة سليمة ومنظمة  أنوجب  التجزئةفعملية 

                     الفرعية عالقة باملوضوعات العامة األفكاراملهم وغري ذلك، وتربط  إىل األهممن  أوالزمين 

  .إطارهااليت ستدرس يف 

                            مما يظن بعض املبتدئني  أكثريف احلقيقة يتطلب خمطط البحث وقتا وجهدا   

                      حثه فهو يعين انه قد اختار مشكلة حبثه يف البحث، فحينما يضع الباحث خمططا ناجحا لب

                                ، وتعرف على الدراسات السابقة وأهدافها وأسئلتهاوصاغها بعناية وحدد فرضياا 

              تنحوه الدراسة  أنوالنظريات ذات العالقة باملوضوع وعرف مكانة حبثه منها واجلانب الذي جيب 

  .وتركز عليه
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                          وأسلوبمجع البيانات املناسبة وصممها وحدد مفردات البحث  أداةواختار 

تصنيف  بأسلوباملناسب وحدد املتعاونني معه، وفكر  األسلوبكان ذلك هو   إندراستها واختيار عينة الدراسة 

  .البيانات وجتهيزها

                        جتميع البيانات وحتليلها وتفسريها  إالخمطط البحث  إعدادوبذلك مل يبق بعد 

                      القليل  إالوهذه رمبا ال حتتاج من اجلهد . املطروحة األسئلةعلى  واإلجابةواختبار الفروض 

   .وواضحا إعدادهكان خمطط البحث متقنا يف   إذاوخباصة 

                           هناك جمموعة من الشروط والقواعد أن إىلما سبق وجب التنويه  إىل إضافة

              اليت تقدم للباحث اإلرشاداتالبحث بصورة سليمة وناجحة، لذا من  لتقسيم إتباعهااليت جيب 

   1:مايلي

                           بصورة وفروع ونقاط املوضوع وأجزاءبكافة جوانب  التأملالتعمق والشمول يف  - 

  .جيدة

  .االعتماد الكلي على املنطق واملوضوعية واملنهجية يف التقسيم والتبويب - 

  .مرونة خطة وتقسيم البحث مبدأاحرتام  - 

                            تكون اخلطة حتليلية، حية ودالة وليس جتميعا ملوضوعات وعناوين فارغة أنجيب  - 

  .عىنمن امل

      والفرعية األساسيةواالختالط بني حمتويات العناصر واملوضوعات والعناوين  والتداخلحتاشي التكرار  - 

  .والعامة واخلاصة

                    وعموديا، كان أفقياوالفرعية  األساسيةضرورة حتقيق التقابل والتوازن بني التقسيمات  - 

                وعدد فروع الفصول األبواب، وكذا عدد فصول واألجزاء األقسام أبوابيتساوى ويتوازن عدد 

 .وهلم جرا

                                                           
1
ترجمة دليل الباحث المبتدئ في موضوعات البحث ورسائل الماجستير والدكتوراه، : منھجية البحثمانيو جيدير،   

  . 46-45ملكة ابيض، بدون دار نشر، ص ص 
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                          ينطلق أنبعدما ينتهي الباحث من قراءة ما مجعه من مادة علمية، فانه قبل : مالحظة

                       يف اغلب  ألنهالنظر يف التبويب الذي تبناه يف البداية،  إعادةحترير رسالته جيب عليه  يف

            تغيريات معنية على ضوء ما وجده من مادة جديدة مل تكن إحداث إىلسيجب انه مضطر  األحيان

  .يف حوزته من قبل

  :مرحلة تحرير وكتابة الرسالة - 4-5

                       اختار الباحث موضوع حبثه، ومجعه للبيانات واملعلومات واملراجع أنبعد   

                            املنهجية العلمي، وقراءة ما مت مجعه من املادة العلمية واالطالع أدواتباستخدام 

                           ، مث تبويبه للبحث وتقسيمه للمعلومات اليت قرر االستفادة أشكاهلاعليها باختالف 

                                         منها يف دراستها نظرا لعالقتها باملوضوع وخدمتها للطرح الذي تقدم به 

  .العامة اإلشكاليةيف 

                          بشيء من التفصيل  إليهاللمرحلة اليت سوف نتطرق  أساساكل هذا يكون 

  ؛كما يلي

                    هيكل الدراسات عادة ما حيتوي أوالعام للبحوث  الشكل أن إىلجيب التنويه  أوال  

                            إضافةلكن ال مناص من . هي املقدمة، العرض واخلامتة أساسيةعلى ثالث عناصر 

                 عناصر أخرى مهمة قبل املقدمة وبعد اخلامتة، حيث سيتم معاجلة املوضوع يف العناصر

  :التالية

  صفحة العنوان: أوال

                           تعترب هذه الصفحة مبثابة بطاقة التعريف الوطنية اليت حيملها املواطن، فهي  

                           تعرفنا مبجموعة من البيانات اليت ترتبط بشكل وثيق بالبحث وبدوا ال ميكن التعرف

  .عليه
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                            األعلىالصفحة وكما هو متداول يف اجلامعات اجلزائرية من  أعلىفنجد يف 

                     الباحث، الكلية إليها؛ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اجلامعة اليت ينتمي األسفل إىل

  .كثرية  أحياناليت يدرس ا، مث القسم يف 

                        ان البحث سواء كان حبثا قصريا مثل الذي يقدمه الطلبة بعدها مباشرة جند عنو 

                    دكتوراه، أطروحة أوماجستري  أو كان مذكرة ليسانس  أوالتطبيقية،  أواملوجهة  األعماليف 

               ول على شهادة الدكتوراهضمن متطلبات احلص... أوحبث "مسبوقا بعبارة 

  ...".مثال

                             من ذلك جند مثال ختصص الطالب يف الوسط، يلي ذلك من اليمن  أسفل

                       األستاذالعمل يف مقابل ذلك اسم  بإعداد قامواالطلبة الذين  أمساء أواليسار اسم  إىل

                                    الورقة جند السنة اجلامعية اليت مت فيها اجناز أسفلويف  وأخريااملشرف عليه، 

  .العمل

                         إظهاريبني يف صفحة العنوان وقبل  أنويف حالة مناقشته فان على الطالب 

                             رفاللجنة الذي ناقشوا عمله، بدا برئيس اللجنة، مرورا باملش أعضاءالسنة اجلامعية 

                                    ودرجام واجلامعات اليت يدرسون أمساءهماللجنة مع تبيان  أعضاءمث باقي 

  .ا

  ملخص الدراسة: ثانيا

                       عن ما سوف يتم التطرق  وإجيازاحلكمة من وضع امللخص هو تقدمي اختصار   

                        يكون  أنيضطر القارئ لقراءة كل العمل، ومن املستحسن  أنيف الدراسة، دون  إليها

                        كان يتقن لغات عديدة يستحسن   فإذابلغات مغايرة للغة اليت كتب ا الباحث دراسته، 

لعنكبوتية، كي يتمكن اكرب عدد ممكن من ، ميكنه بعد ذلك نشر دراسته يف الشبكة اأخرىله القيام برتمجات 

                                      سكان املعمورة االطالع عليها باختالف لغام، وهذه ورقة راحبة ال يستغىن

  .عنها
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                      العامة  اإلشكاليةتتضمن  األوىلحيتوي امللخص عادة على فقرتني رئيسيتني، 

                     الفقرة الثانية أماشرج جد موجز للطريقة اليت عوجل ا البحث،  إىل فةباإلضاللموضوع 

                                من بني الكثري من النتائج املوجودة  إليهاالنتائج املتوصل  أهمفتطوي على تقدمي 

  .يف اخلامتة العامة

  الشكر والتقديرو هداء اإل: ثالثا

                             امهوا شخاص س، جند أالدراسات واملؤلفات مهما كانت طبيعتهايف اغلب   

                     ،هوداتكر وشكر هذه ا، حري على الباحث ذ ةو غري مباشر يف اجنازها بطريقة مباشرة أ

  .اليت بذهلا اآلخرون من اجله ومن اجل إمتامه للعمل الذي قام به

                      واألخوات  خوةاد عائلة الطالب من الوالدين واألفر عادة يوجه إىل أفاإلهداء 

                    الدراسي هقارب الذي يعود هلم الفضل يف رعاية الباحث وتربيته ومساندته يف مسار واأل

                                    وكذلك السهر على توفري كل احتياجاته وتشجيعه على املثابرة ،واجلامعي

  .واالجتهاد

                         من الباحث ألناس سامهوا بشكل  عرفان أما الشكر والتقدير فعادة يكون  

                      ، وهم غالبا موظفون يعملون يف املؤسسات اليت جيري فيه الطلبةحبثهوعملي يف  أساسي

                               بعض اهليئات العمومية مثل  حىت أومصاحل  أوتربصام من مدراء مؤسسات 

  .الوزارات

                        بعض املكتبات للتسهيالت اليت قد يكون لقاه الباحث  مسئويلننسى  أندون 

                         املشرف نظرا  لألستاذيتقدم بالشكر  أنيف هذا الصدد، لكن قبل هذا على الباحث 

  .تهملكان

                   ، كذلك على الباحث شكرإلجناحهمن حيث توجيه العمل وبذل الكثري  األخريهذا 

                      احملتملة  األخطاءلتصويب  املبذولكان سيناقش عمله من اجل اجلهد   إذااللجنة  أعضاء

  .وحتسني املضمون
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  قائمة المحتويات: رابعا

                    كما يسميها  أوالفهرس  أومن الفوائد اليت ترجى من اعتماد قائمة للمحتويات   

                          أبوابسواء كانت يف شكل  العناوين، اطالع القارئ على كل البعض فهرس احملتويات

  .زوال عند املطالب مرورا باملباحثفصول ن أو

                  عيد نوعا من مكانن الفرعية يف مكان من السطر بتكون العناوي أنحيث جيب 

                           بالعناوينيتعلق  األولحتتوي قائمة احملتويات على عمودين، . انطالق العنوان الرئيسي

  .ين بصفحة تواجد العنوان يف البحثيف حد ذاا والثا

                     .جيدا من الصفحات وتطابقها مع ما هو موجود فعال باملنت التأكدحيث جيب 

                     يكون بني العناوين الرئيسية وحمتوياا أنننسى بطبيعة احلال التوازن الذي جيب  أندون 

                                    يكون هناك اختالل أن، حيث ال جيب األخرىمقارنة بالعناوين الرئيسية 

  . فاضح

  واألشكالقائمة الجداول : خامسا

                        األشكالمبكان وضع قائمة بعد الفهرس يبني فيها الباحث خمتلف  األهممن   

                     تكون يف شكل ثالث أن، فقط جيب واجلداول اليت سوف يستشهد ا خالل دراسته

  ؛أعمدة

                   اجلدول يف صفحات البحث، أوحيتوي على الرقم الذي يعكس رتبة الشكل  األول

                 من تطابق الصفحات التأكداجلدول مع  أوالصفحة اليت يتواجد ا الشكل  وأخريامث العنوان 

  .دائما مبا هو موجود فعال يف املنت

  تعريف المختصرات: سادسا

                         ، كونه يعرف القارئ مبختلف كبرية  أمهيةذو  اجلزء من الرسالةيعترب هذا   

                      هذه إىلبالرجوع  إىل، اليت قد ال يفهم معناها Les abréviationsاملختصرات 

  .الصفحة
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                        الصفحات أن يعيد ذكرها يف أسفلذكرها يف هذا املكان ال جيب  إذالكن 

                                             بالتهميش تفاديا للتكرار واحلشو بسبب تقليله من القيمة العلمية 

  .البحث

  المقدمة العامة: سابعا

                  واجهة البحث، اليت جيب على الطالب االعتناء ا من ناحية متثل املقدمة العامة  

  .مثلها مثل اخلامتة العامة واألسلوبتوى احمل

                                    إغفاهلاتتضمن جمموعة من العناصر اليت ال ميكن  أنفاملقدمة وجب 

                              املوضوع، والعربة من ذلك أمهيةهو  إليه اإلشارةما جيب  فأوليف اغلب البحوث، 

  .ميدان البحث إىلجذب القارئ هو 

                           تتعلق فاألوىلالعلمية والعملية،  األمهيةوهذا من خالل تبيان جانبني مها 

                    بالواقع أيباملوضوع والكتابة عنه، والثانية تطبيق املوضوع يف امليدان  األكادميينيباهتمام 

  .وفوائد ذلك

                            املوضوع اليت ليست كما يعتربها البعض سؤال فقط إشكالية تأيتبعد ذلك   

                           يسبق ذلك طرح للمشكلة  أنعنه بعد حني، لكن جيب  اإلجابةيتم طرحه حملاولة 

                        تشمل . الذي انطلق منه الباحث يف دراسة املوضوع األساسحيث يتم فيها تبيان 

                                                  كل املوضوع وتعرب عن متاسك الفكرة اليت تبناه   اإلشكالية

  .الباحث

                           الفرعية اليت وجب تكون منسجمة  األسئلةالعامة جمموعة من  اإلشكاليةيلي   

                            يسال نفسه يف كل  أنالباحث من ذلك وجب  يتأكد العامة، وكي اإلشكاليةمع 

                                      عن السؤال  اإلجابةعنه تساعد يف  اإلجابةكانت   إذاتساءل طرحه ما 

  .الرئيسي
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                           هذه . كانت هناك اجيابية فانه حيتفظ به ويف احلالة العكسية يتخلى عنه  فإذا

  .والتطبيقي ترتبط عادة باجلانبني النظري األسئلة

                            ، ما سبقدون شك يلي التساؤالت جمموعة من الفرضيات تنسجم مع كل   

                          غاية إىلصفحة  أولتنقطع خالل كل الدراسة بدا من  أالفاالنسجام خاصية وجب 

  . آخر صفحة

                           التساؤالت املطروحة اليت بدورها جتيب عنمسبقة  إجاباتتعترب الفرضيات 

                    املختلفة املستعملة يف البحوث من استبيان، األدوات، يتم اختبارها باعتماد اإلشكاليةعن 

  .دوا آو يةاالحصائمالحظة، مقابلة، وغريها وباستعمال الطرق 

                          يتفادى الفرضيات النظرية أنمن املالحظ وانطالقا من امليدان ينصح الباحث   

                             ببساطة الفرضيات هي مجل خربية تقبل  ألنهالن تنقص من القيمة العلمية لعمله، 

  .الواقع أيمن امليدان  إالال يكون  األخرياالختبار وهذا 

                       فرضيات تطبيقية ترتبط بالشق امليداين يف الدراسة وختترب  إقامةمعناه من املستحسن 

  .أعالهاملذكورة  باألدوات

               وهي نوعني علمية وتطبيقية؛ فالعلمية تتعلق باجلانب األهدافكون ن بعد االفرتاض  

             مل تكن واردة من قبل، إبداعيةبطريقة  األفكارترتيب  وإعادةالنظري، مثل توضيح بعض املفاهيم، 

  .للموضوعلتقدمي فهم اكرب 

                          مبحاولة معرفة واقع موضوع البحث أساساالتطبيقية فهي تتعلق  األهداف أما

                                  رفة ما حيدث بامليدان حول موضوعمع آويف احلالة اليت يدرسها الباحث 

  .الدراسة

                         حيدد جمال الدراسة، الن هذا سيساعده  أنالبد على الباحث  األهدافبعد   

                       .ويقيم العمل يستقراوستكون حجة على من  إليهابعد ذلك يف تعميم النتائج اليت توصل 

  .هي دليل على دقة املوضوع وكذا النتائج و
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                                     فرتة أما الزمنية فهي ال. مكانية وبشريةزمنية،  من حمددات الدراسة

                    حتديد متغري الزمن ضروري، أناليت استهدفها الباحث يف دراسته، وهذا يدل على 

                                                    تغري الزمن  إذاالن الدراسة قد تكون غري ذات صالحية 

  .وظروفه

                           أجرى أين أياجلغرافية  اإلحداثياتفيما خيص احلدود املكانية، فتتعلق  أما  

                                معني، جمموعة  إقليمالباحث دراسته، فقد تكون يف مؤسسة معينة، دولة معينة، 

  .األماكنمن املؤسسات تتواجد يف منطقة معينة وغريها من 

                        عليهم الدراسة، فغالبا ما أجريتالذين  األفراداحلدود البشرية فنقصد ا  وأما  

                                     واالجتماعية  اإلنسانيةنلحظ هذه احلدود يف الدراسات اليت تتم يف العلوم 

  .عموما

                  ، فكل ما سبق ذكره من اإلحصائيوهي نفسها العينة اليت مت اختيارها من اتمع 

  .مةيف املقدمة العا إليه اإلشارةحدود الدراسة وجب 

                          اختيار موضوع الدراسة وهي  أسبابحدود الدراسة نذكر  إىلبعد التطرق   

                   تلك  إىلاملوضوعية، واجلانب الثاين يتطرق  األسبابيعاجل  األولشطرين، اجلانب  إىلتنقسم 

  .الذاتية اليت يسميها البعض شخصية

                         املوضوعية، تعرب عن تلك الدوافع اليت ترتبط فعليا بطبيعة املوضوع  فاألسباب

  .دراسته إىلواليت حثت الباحث 

                           الشخصية فتتلخص عموميا يف تلك امليوالت الفكرية للباحث  األسباب أما

  .باملقدمة األخريةيف دراسة بعض املوضوعات دون غريها، لذا وجب حتديد كل هذه 

                        ، أمهيتهاغابت تفقد املقدمة  إذاالعناصر اليت  أهمنعرج على واحد من  أنالبد   

                                عاجلته يف السابق لكن املوضوع مت م أنبقة، اليت تدل على وهو الدراسات السا إال

  .الباحث سوف ينحى منحى آخر غري الذين اتبعته الدراسات القبلية
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                           النظري هلا، اإلطارذكر عنواا، اشكاليتها،  األخريةتقدمي هذه ووجب عند 

  .منهجها املعتمد، استنتاجاا، نقدها مث تبيان عالقتها مبوضوع الباحث

                             سيأيتبعد استعراض الدراسات السابقة، يبني الباحث القيمة املضافة اليت   

  .ا مقارنة الدراسات السابقة اليت سلف ذكرها

                             عرتيه بعض الصعوبات يف االجناز، ة منها، تث خصوصا الطويلو بحالكل   

                         تظهر قيمة اهود احلقيقي الذي بذله الباحث ألا إليها اإلشارةهذه املعيقات وجب 

  .الوجود إىل ببحثهيف سبيل اخلروج 

                                مبا مت ترمجته  أحياناتتعلق  أا أووقد تتعلق هذه الصعوبات مبا وجده يف امليدان 

                              ل ترمجة الكلمات، من السه ألنهاليت حرر ا رسالته، اللغة  إىل أجنبيةمن لغات 

                      الذي من الصعب ترمجته من لغة مغايرة حتمل يف طياا ثقافة غري الثقافة  على غرار املعىن

  .اليت تبناه الباحث

                             اعتمد عليهما،  بعد الصعوبات حري بالباحث سرد املقاربة واملنهج الذي  

                                تبني الطريقة اليت مت ا املوضوع، مثل ذلك املقاربة ألافاملقاربة مهمة جدا 

                                 دية، االجتماعية، النفسية ، احملاسبية، االقتصااإلدارية، التحليلية، 1النظامية

  .وغريها

                        املناهج اليت سبق ذكرها أعاله فكثرية ما هي، وجب على الباحث االختيار أما

  .من بينها من اجل توجيهها الباحث يف معاجلة املوضوع

                           ، التساؤالت، الفرضيات،اإلشكاليةاملوضوع البحث ،  أمهيةبعد كل من   

                           اختيار املوضوع، الدراسات السابقة، أسباب، حدود البحث، الدراسة أهداف

                                                           
1
تعتبر من احدث المقاربات في البحوث بكل الميادين، وھي تعكس التكامل في دراسة بعض الظواھر من جوانب كثيرة   

من اجل بناء نموذج مفسر 5سباب ھذه الظواھر ومكانيزمات عملھا للتحكم فيھا فيما بعد، وتنطلق المقاربة النظامية من 
  .ظواھرالواقع حيث يأخذ فيھا برأي الخبراء في ميدان ال
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                                           تأيت مرحلة حتديد املفاهيم الصعوبات واملقاربة واملنهج املعتمد، 

  .األساسية

                                حيدد مفهومها  أنجيب عليه  إذاليت استعملها الباحث بكثرة يف حبثها، 

                                       كان هناك مصطلحات تنتمي   إذاكذلك . البحث الذي يقوم به إطاريف 

                             على سبيل وقد استعملها  فيما بينهاإىل نفس املعين ولكن ختتلف بعض الشبه 

                               التشابه، فعليه تبيان ذلك يف املقدمة العامة تفاديا للبس الذي قد جيده القارئ

  .لدراسته

                         يقدم ملخص للخطة اليت سوف يعتمدها  أنعلى الباحث  األفضلمن  وأخري  

                                     حول املوضوع وطريقة  إمجاليةضوعها كي يعطي صورة بانورامية يف دراسته ملو 

  .معاجلته

  العرض: ثامنا

                           عامة، وحيتوي على العناوين اليت تنتهي منها املقدمة ال ةمن الصفحينطلق   

  .كل احملتوى الذي حتملهباملوجودة يف الفهرس 

                           فصل حسب التقسيم  آوخيصص يف بداية كل باب  أنفقط على الباحث 

                             الفصل وعنوانه، أوالذي اعتمده صفحة كاملة يكتب فيها بالبنط العريض رقم الباب 

  .على املباحث وما حتتها من فروع ينطبقوهذا ال 

                           كل صفحة خالل   أعلىفصل  أون كل باب يتكرر عنوا أنكذلك وجب 

                            الرئيسية  العناوينننسى تفادي الباحث لتتايل  أندون . صفحات العنوان الرئيسي

   .قبل ذكرها وذكر حمتواها األخريةوالفرعية دون التمهيد هلذه 

                         باإلجيازيذكر مقدمة تلخص  أنفصل  أوعلى الباحث يف بداية كل باب  أيضا

                                        ، ويف النهاية يعرض خمتلف االستنتاجات اليت حتصل يعاجلهما سوف 

  .عليها
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              يف عني االعتبار التوازن يف عدد صفحات  تأخذ أنكذلك من االحتياطات اليت جيب   

                       الفرعية للرسالة، الن التفاوت جيعل  أو األساسيةاحملتوى يف كل عنصر من العناصر  وقدر

  .العمل غري مقبول من الناحية املنهجية

                           كل صفحة،   أسفل أيعند العرض قد يصادف الباحث استخدام التهميش؛   

                                     اإلحالةاالقتباس الذي له قواعد خاصة، ، منها بثالث طرقفقد يستفيد منه 

                                                    ذكرها  إىلدون االضطرار  األشياءواالستطراد يف شرح بعض 

  .يف املنت

  الخاتمة العامة: تاسعا

                        جمموعة من العناصر اليت ال ميكن إىلتعترب اخلامتة اخلالصة اليت يتم فيها التطرق   

  :املوضوع منها زبده إلبرازاالستغناء عنها 

                                من اجلانب النظري للرسالة  أساسهذه النتائج مستقاة تعترب  :النتائج العامة - 

                 اجلته للموضوع وتطرقه موعوهي تدل على ما استخالصات الباحث اليت اكتشفها عند مع

  املفاهيم املتعلقة به،

                          ويستخلص منه نتيجة إاليغفل عنصر من عناصر اجلانب التطبيقي  أالفعليه 

  .رى انه عليه استخالصهاي

                              واقع املوضوع، فهي تطبيقية،  أيتتعلق هذه النتائج بامليدان،  :النتائج اخلاصة - 

                               والتساؤالت الفرعية، وهي متناسقة  العامة اإلشكالية إجابات موسعة علىتشمل 

                                               النتائج  حينمع كل مراحل البحث انطالقا من العنوان 

  .العامة

                        عند استخالص النتائج ال مناص من تقدمي الباحث موعة من احللول :االقرتاحات - 

  .إليهابناء طبعا على النتائج اليت توصل 
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                           يستطرد يف املوضوع كثري وحياول الرتكيز على عناصر  أنحيث ال جيب عليه 

              كي ال خيرج عن املوضوع، عليه يضع نصب عينيه الفرضيات اليت تبناه يف البداية واختربها   حمددة،

  .بعد ذلك

                                 هي جمموعة من العناوين اليت خيتارها الباحث واليت كان يرجو  :آفاق البحث - 

                          زه على موضوع حبثه مل يتمكن، وتركيواإلمكاناتيبحث فيها، لكن لضيق الوقت  أن

  .الدراسة تستأهل أخرىمن معاجلتها، فهي تعكس جوانب 

  قائمة المراجع والمالحق: عاشرا

                                 تعترب قائمة املراجع الدليل القاطع على استخدام الباحث موعة  أوال  

                        والرسائل من ماجستري ودكتورا، التقارير، االت، املنشورات،من املؤلفات، الكتب، 

                   أخرىمسعية بصرية، ورمبا كذلك هي بلغات  وأخرىمسعية  أشرطةشبكة االنرتنيت، ورمبا 

  .متنوعة

                            كل هذا وجب توثيقه بشكل منظم يف قائمة املراجع، حيث جيب تصنيف

                             األحرففئات منسجمة، مث بعد ذلك ترتيبها ترتيبا حسب  إىلكل هذه املصادر 

  .مؤلفيها يف شكل قائمة يسهل البحث فيها ألمساء األجبدية

                 تصنيف املصادر متعددة اللغات، حيث كل لغة توضع وتنظم إجباريةكما ال ننسي 

  .على حدا

                          يتطرق يذكر يف الرسائل والبحوث هو قائمة املالحق، اليت حتتوي  شيءآخر   

                            على خمتلف الوثائق اليت مت تقدميها للباحث خالل كل مراحل دراستها واستفاد منها 

  .شو يف العرضكن كي ال يكون هناك حيف حبثه، ول

                            وترقيمها وترتيبها  األصليمن االحسن مجع كل هذه الوثائق يف شكلها 

                        حسب طبيعتها ومجعها كي توضع بعد ذلك يف قائمة املالحق، الرتقيم هدفه االستدالل 

  .بسهولة إليها واإلشارةالدراسة  خضما يف 
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                         توى املالحق على النماذج اليت اعتمدها الطالب من االستبيانات كذلك قد حت

                                     قائمة املالحق  أن إىل اإلشارةكما جتدر . وغريها من الوثائق املقابلة أو دليل

  .ال ترقم
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  خالصة
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                    مما سبق ميكننا القول أن منهجية البحث العلمي، أو كما يسمى لدى املتخصصني

                                     قائم بذاته، يدرس الطريقة املثلى ملعاجلة جل املواضيع علم فيه علم املناهج، 

  .العلماليت يبحثها طالب 

                             ا اقرب ما تكون إىل الدقة، لكن من املؤكداليت يتوصل إليهأن تكون النتائج  واهلدف

                             هذا األخري ال يتصف بالكمال، فكلٌ أن البحث يف حد ذاته عمل إنسان وعمل 

                          ه خصوصا يف العلوم اإلنسانية مثل عمل االقتصاد مبا حيتوي عليه يأخذ من كالمه ويرد

  .من فروع
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  01ملحق رقم 

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  البليدة –جامعة سعد دحلب 

  والتجارية والتسييركلية العلوم ا4قتصادية 

  

  العامين بمؤسسات قطاع الصناعات الغذائية نمديريالموجه إلى  دليل مقابلة

  

، ...........تم إعداد ھذا ا4ستبيان ضمن متطلبات الدراسة، التي يعكف على انجازھا الباحث   
لنيل شھادة دكتوراه من جامعة البليدة في إدارة ا5عمال، حيث أنھا موسومة                         

دراسة  –إدارة الموارد البشرية من منظور نظامي في المؤسسة ا�قتصادية بالجزائر : بالعنوان التالي
  . حا�ت في قطاع الصناعات الغذائية

  

لة، وھذا 5جل أن تكون المعلومات                              رجاًءا ا0جابة بعناية على ا5سئ  
التي يتحصل عليھا الباحث ذات مصداقية، بحيث تمكنه من أن يبني عليھا نتائجه                     

النھائية، التي سيتم تبليغھا إلى مؤسستكم، مع العلم أنه سيتم إعطاء نسخ كاملة للمؤسسة                  
  . ھذه ا5طروحةمن 

  

أخيرا نؤكد لكم قطًعا أن ھذه المعلومات، ستكون في سرية تامة، و4  تستعمل                     
  .شكر لتفھمكم. إ4 5غراض أكاديمية

  

  معلومات عامة: المحور ا0ول

  :   السن - 2ذكر                               أنثى                           :الجنس -1

  اقل من الجامعي                     ليسانس         ماجستير أو دكتوراه   : المستوى العلمي -3

  .......................شھادة أخرى         

  15أكثر من         15 - 10من          10 - 5سنوات        من  5اقل من :  ا5قدمية -4
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  .التفكير النظامي لدى مديري مؤسسات قطاع الصناعات الغذائيةخاص بقياس مھارة : المحور الثاني

ماھي المھارات ا5ساسية التي تبحثون عنھا غالبا عند إبدائكم رغبة                                     -5

  في توظيف مدير للموارد البشرية؟

                                    إذا قلنا لك أن قطاع الصناعات الغذائية نظام، يتغير بأنظمة أخرى  -6
  في إطار ا4قتصاد الوطني والدولي، حسب رأيك  ھل ھذا صحيح؟  4           نعم

  إذا أجبت بنعم، كيف ذلك مع إعطاء أمثلة واقعية ؟ -7

فيما يتعلق بمؤسستك، ھل تعتبر أنھا نظام، يتكون من مجموعة من عناصر مادية ومعنوية تتفاعل  -8

  عضھا البعض؟  4          نعم بين ب

  إذا أجبت بنعم، كيف ذلك؟ وھل بإمكانك إعطاءنا أمثلة تدعم بھا وجھة نظرك؟ -9

ھل يمكن لك أن تحصر لنا اكبر عدد ممكن من المتغيرات الخارجية،                               -10

في إطار                          التي تعتقد أنھا تؤثر في نشاط مؤسستك بشكل مباشر وغير مباشر؟ 
وماھي التي يمكن التحكم فيھا                                             . ا4قتصاد الوطني والدولي

  والعكس؟

ھل في وسعك أن تذكر لنا اكبر قدر من المتغيرات الخارجية،                                       -11

وتلك التي تعتبر خارجة عن سيطرة المؤسسة بحيز ا4قتصاد                 التي يمكن التحكم فيھا 
  الوطني والخارجي؟

  بالنسبة للمتغيرات الداخلية؟ 11و 10نفس السؤالين  -12

  ھل تعتقد أن مؤسستك تتأثر بمتغيرات ا4قتصاد الدولي؟  4         نعم  -13

  كيف ذلك؟ -14

  

  .المؤسسةنظام معلومات : ثالثالمحور ال

  ھل لديكم نظام معلومات في المؤسسة؟ 4          نعم -15

  إذا أجبت بنعم، ھل ترون أنه يلبي كل احتياجاتكم فيما يخص المعلومات؟  4           نعم -16

حسب رأيكم ماھي الفوائد التي يحققھا نظام المعلومات على مستوى ا5داء الكلي للمؤسسة؟ مع  -17

  .إعطاء أمثلة

  ؟  4           نعمERPھل سمعتم بوجود أنظمة معلومات في شكل برمجيات مثل  -18

  

 إذا أجبت بنعم، ماذا تعرف عنھا؟  -19



 

  92  

 

ھل بإمكانك أن ترسم لنا شكل تخطيطي، يبين كيفية إدارتك للمؤسسة                                -20

                تلف الع�قات التي تربط بينومخ...) شبكة، رسم،( كما تتصوره في ذھنك في شكل 
  العناصر، مع تبيان طبيعة ھذه الروابط؟
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  - 02 - ملحق رقم 

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  البليدة –جامعة سعد دحلب 

  والتسييركلية العلوم ا4قتصادية والتجارية 

  

  موجه إلى مديري الموارد البشرية دليل مقابلة

  

تم إعداد ھذا ا4ستبيان ضمن متطلبات الدراسة، التي يعكف على انجازھا الباحث   
                  ، لنيل شھادة دكتوراه من جامعة البليدة في إدارة ا5عمال، حيث أنھا.................

                   إدارة الموارد البشرية من منظور نظامي في المؤسسة: موسومة بالعنوان التالي
                     تحت إشراف. دراسة حا�ت في قطاع الصناعات الغذائية –ا�قتصادية بالجزائر 

   ......................بالمدرسة العليا للتجارة، أستاذ التعليم العالي في المناجمنت

  

                             ة بعناية على ا5سئلة، وھذا 5جل أن تكون المعلومات رجاًءا ا0جاب  
                             التي يتحصل عليھا الباحث ذات مصداقية، بحيث تمكنه من أن يبني عليھا 

لمؤسسة من ھذه نتائجه النھائية، التي سيتم تبليغھا إلى مؤسستكم، مع العلم أنه سيتم إعطاء نسخ كاملة ل
  . ا5طروحة

  

                   أخيرا نؤكد لكم قطًعا أن ھذه المعلومات، ستكون في سرية تامة، و4 تستعمل  
  .شكر لتفھمكم. إ4 5غراض أكاديمية

  

  معلومات عامة: المحور ا0ول

  :   السن -2ذكر                 أنثى                           :الجنس -1

اقل من الجامعي        ليسانس         ماجستير أو دكتوراه           شھادة : المستوى العلمي -3

  ......أخرى

  15أكثر من         15 - 10من          10 - 5سنوات        من  5اقل من : ا5قدمية -4
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  .خاص بالمھارة المتعلقة بالتفكير النظامي في المؤسسة: المحور الثاني

  

                       ھل يمكن لك أن تقدم لنا نبذة تاريخية عن إدارة الموارد البشرية في مؤسستكم -5
  منذ إنشاءھا إلى اليوم؟

  حسب رأيك ھل يمكن اعتبار المؤسسة نظام كبير يتكون من عدة أنظمة فرعية؟ 4           نعم  -6

  مة الفرعية؟فرًضا انك أجبت بنعم، ماھي في تقديرك ا5نظ -7

                                إذا أجبت على السؤال الخامس، ھل يمكنك إعطاءنا أمثلة واقعية تدل -8
  على ذلك؟

  ھل يمكنك أن تتصور مؤسستك دون محيطھا الخارجي؟  4              نعم -9

                       ي يمكنإذا أجبت بـ 4، ماھي حسب رأيك المتغيرات الداخلية والخارجية، الت -10
  أن تؤثر في نظام المؤسسة؟

               إذا أصبح عادة لدى إطارات -حسب تقديرك، ماھي درجة تأثير التفكير النظامي  -11
  على أداء المؤسسة؟ -المؤسسة

  كبير        متوسط            قليل           معدوم      

  

  .النظامي /دارة الموارد البشريةالتفكير : المحور الثالث

  

                   ماھي في رأيك المھارات والمعارف التي يجب أن تتوفر في مدير الموارد  -12
  البشرية؟

                 إذا افترضنا أن وظيفة الموارد البشرية تمثل نظام كذلك، ماھي في رأيك ا5نظمة -13
  الفرعية والعناصر المتكونة منھا؟

                ھل تعتقد أن قرار معين في جانب من جوانب وظيفة إدارة الموارد البشرية يؤثر -14
  على باقي المتغيرات؟                   4          نعم

                            إذا أجبت بنعم، ھل يمكن لك أن تسرد لنا واقعة، حيث تطلب 4تخاذ قرار -15
                      ھذه الوظيفة، اخذ عدة متغيرات في ا4عتبار أو العكس، وماذا كانتمعين في 

  النتائج؟

                  بيانات، (ماھي حسب رأيك مختلف مدخ�ت نظام إدارة الموارد البشرية  -16
  ؟....)معلومات،
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  كيف تعالج ھذه المدخ�ت؟ -17

  ماھي مخرجات ھذا النظام؟ -18

  تتحصلون على المعلومات المرتدة؟ كيف -19

                       ما مقدار اھتمامكم با5نشطة ا0دارية للموارد البشرية مقارنة با5نشطة  -20
  الحديثة؟

  ا5ولى أكثر من الثانية          بشكل متساو             الثانية أكثر من ا5ولى       

                        ية الموارد البشرية في السياسة العامة إلى أي حد يتم إدراج إستراتيج -21
  وا0ستراتيجية الكلية للمؤسسة؟

  كبير                    متوسط                  قليل                    4 يتم إدراجھا      

  إذا يتم إدراجھا مھما كان الحال، كيف ذلك؟ -22

  

  .إدارة الموارد البشرية بقطاع الصناعات الغذائيةخصوصيات : المحور الرابع

  

  ھل لتسيير الموارد البشرية في مؤسستك خصوصيات؟ 4               نعم -23

  .إذا أجبت بنعم، اشرح أكثر من فضلك -24

  ھل تعتقد أن ممارسات إدارة الموارد البشرية، تتأثر بقطاع الصناعات الغذائية؟  4         نعم -25

  .  إذا أجبت بنعم، الرجاء وضح أكثر -26

 

  .نظام معلومات الموارد البشرية: المحور الخامس

  ھل لديكم نظام معلومات يربط وظائف المؤسسة؟  4                    نعم -27

  إذا أجبت بنعم، ھل تفيد وتستفيد منه وظيفة الموارد البشرية؟  4           نعم -28

  التي تسيرھا تعمل في ظل نظام معلومات معين؟  4          نعمھل ا0دارة  -29

             حسب رأيك، ماھي الفوائد التي تنتج عن استخدام ھذا النوع من ا5نظمة على أداء  -30
  وظيفة الموارد البشرية؟

  نعم      ؟ SIRH Sage    4ھل لديكم علم بوجود أنظمة معلومات مبرمجة للموارد البشرية مثل  -31



 

  96  

 

  إذا أجبت بنعم، ھل يمكن لك أن تتحدث لنا عنھا أكثر؟ -32

              ھل يمكن لك ان ترسم شكل تخطيطي يبين كيفية اشتغال إدارة الموارد البشرية مثلما -33
  بتبيان الع�قات وطبيعتھا؟...) شبكة، رسم،(تتصورھا في ذھنك 
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  - 03 - ملحق رقم 
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