
 
 

2017 

 

   جامعة امللك فيصل 

 



 

2 

 طبيعة البحث العلمي /المحاضرة األولي
 

 املعرفة؟

 هي قدرة الفرد على استيعاب وإدراك ما يدور حولك من حقائق، والوعي

 في الحصول على املعلومات واكتسابها من خالل القيام بالتجارب أو باملالحظة  

  والتأمل وكما يمكن التوصل للمعرفة والوعي بواسطة مراقبة ما قام به آلاخرين

 توصلوا إليه من استنتاجات، ويرتبط مقدار املعرفة فيماوالاطالع عليه والتمعن 

 بسرعة البديهة والسعي الدؤوب في البحث عن ألاشياء املجهولة واكتشافها وكشف أسرارها،  

 وتنمية القدرات الفردية باالعتماد على الاستنتاجات.

 

 :أنواع املعرفة

فت
ّ
 :وهي ئيسية،ر  أنواع ثالثة إلى املعرفة صن

 واكتسابها، الذاتية الخبرة على املعرفة أنواع من النوع هذا يقوم :الشخصية املعرفة  

  التجربة، ألامر  منك يتطلب ما ش يء معرفة من تتمكن وحتى الاطالع، من والنابعة

عتبر  إذ
ُ
 إلى باإلضافة الشخصّية، املعرفة أساسّيات من والاكتساب التجربة ت

 .بها خاص بأسلوب تفرضيا على التعّرف

 :وهي القدرة على أداء أمر أو عمل ما من خالل فهم  املعرفة إلاجرائّية

 بنظريات 
ً
نظرياته الكامنة في صميم العمل، أي أنه يمكن للفرد أن يكون ملّما

تجربة والتطبيق وجميع أفكار نشاط ما لكن دون القدرة على تطبيقه على أرض الواقع، وحتى تكون املعرفة فعلية يجب أن تتم ال

 لألمور. 

 

 

 

 غاية في النوع هذا ويعّد  كثب، عن ومعرفتها والوقائع بالحقائق التعّمق على املعارف أنواع من النوع هذا يعتمد :الافتراضّية املعرفة

 .للوقائع الحقيقية املعرفة بأنها وصفها ويمكن الافتراضات، على وتعتمد للعلماء، بالنسبة وإلاثارة ألاهمية

 

 

 

 

 :العلم

ثقف تكون ُمختلفة، 
ُ
تعلم وامل

ُ
مور إال به، حتى أن نظرة الناس للشخص امل

ُ
العلم والتطور أساس بناء الحضارات، فال ُيمكن أن تجري ألا

 
َّ
َك ألاكرم* ال ق* اقرأ وربُّ

َ
 من عل

َ
َق إلانسان

َ
ق* خل

َ
ذي خل

َّ
َك ال  قد أوص ى هللا تعالى بالعلم، بقوله: }اقرأ باسِم رِبّ

ً
م* وأيضا

َ
َم بالقل

َّ
ذي عل

 ما لم يعلم
َ
م إلانسان

َّ
: }*.عل

ً
ْل َرِبّ . وأيضا

ُ
{. وق

ً
ما

ْ
 ِزْدِني ِعل

 

 

 
   
  
 

 
   

  
  
 

       

الجنسية ساروا بخطوات حقيقية فوق سطح القمر أولهم  أمريكانيينرائد فضاء  12في اطار برنامج ابولو، 

1972.ديسمبر.14و اخرهم جاك شميدت يوم  1969.يوليو.21ارمسترونغ يوم  نايل . 

Stephen William Hawkingالتحرك بسرعة الضوء افتراضا وقع حسابه ولكن التجربة تعجز حتى الان على التطبيق.  عالم في  

كلم في الثانية فانه يمكن له  299.792ضوء الفيزياء النظرية يبحث في هذا املجال و وضح نظريا انا اذا ما تعدى الانسان سرعة ال

 السفر عبر الزمن 
 



 

3 

 واملعرفة؟ما الفرق بين العلم 

 الوعي، أّما املعرفة فهي املعرفة العلميةيتبعها الُعلماء في البحث والاستقصاء للتوصل إلى معرفة وطريقة عّرف الُعلماء العلم بأنه 

في الواقع، من الطبيعة، أو من النفس، أو من خالل الاطالع على  التجربةمن خالل كسب املعلومات املصطلحات و  وفهم إلادراكو

 استنتاجات تجارب آلاخرين.

 ما هو البحث العلمي 

تي تحاول الوصول لحّل مشكلة إنسانّية معّينة.  •
ّ
اقدة ال

ّ
ه املحاولة الن

ّ
 يعرف مفهوم البحث العلمي بأن

 و تفسير لحقيقة ما باستخدام عباراٍت واقعّية تطّبق بقوانين عاّمة توجد في املجتمع. البحث العلمي ه •

البحث العلمي: مجموعة من الخطوات املنتظمة واملدروسة، تبنى على معلومات تجمع حول مشكلة معّينة، وخضعت للفحص  •

دقيق، وذلك لحّل املشكلة. 
ّ
 والت

م يقوم به شخص يدعى البحث العلمي:
ّ
بع  فكر منظ

ّ
)الباحث(؛ للوصول إلى الحقائق لحّل قضّية تسّمى )موضوع البحث(؛ إذ يت

 طريقة علمّية تسّمى )منهج البحث(؛ ليصل إلى حلول تسّمى )نتائج البحث(.

 :أهداف البحث العلمي

 الوصف 

 فسير
ّ
 الت

 التنّبؤ 

  املشكالت حّل 

 جديدة حقائق استخالص  

  إلانسانّية املعرفة تطوير  

 با مواجهة
ّ
 باإلنسان املحيطة البيئة تمتطل

 

 العلمي البحث أساسّيات

 وثيق العلمّية ألامانة
ّ
  العلمي والت

 والابتكار ألاصالة  

 املشكلة عرض 

 الفرضّيات صياغة  

  ة شمول
ّ
  الّسابقة الّدراسات عرض ودق

 والبيانات العّينة حجم سالمة  

 حليل عمق
ّ
  الت

 تائج سالمة
ّ
وصيات الن

ّ
  والت

 ة
ّ
  الشكلّية الجوانب واستيفاء اللغة دق

 بالبحث وارتباطها املراجع حداثة 
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 العلمي البحث أغراض

  املوجودة املشكالت حّل  
ً
  .ألاعمال ميدان في حالّيا

 الباحث اهتمام دائرة في املعرفة إثراء في املساهمة. 

 العلمي املنهج ميزات أهم

 املوضوعية -1

 : 1مثال 

 دقيقة 60 على تحتوي  الساعة

 : 2مثال 

 ألابيض هو  استثناء بدون  السعوديين كل لدى املفضل اللون 

 

 والتأكد لالختبار  وقابليته الشخصية العوامل من تجرده هي الش يء موضوعية 

 لإلثبات النتائج قابلية-2

 الشمالي القطب في أو  السعودية صحراء في يعيش كان ان الداخلية الانسان حرارة هي درجة 37

 والدقة الصحة – التعميم-3

 (التنبؤ) قدير الت-4

 (املرونة) الليونة-5

 الاجتماعية العلوم في البحث صعوبة

 الاجتماعية الظواهر  تعقيد .1

 بامليول  الباحث تأثير  .2

 املختبرية الطرق  استخدام عدم .3

 النتائج تعميم صعوبة .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 طبيعة العلوم اإلدارية واالقتصاديةالمحاضرة الثانية / 
 املحاضرة أهداف

 إلادارية العلوم موقع على التعرف 

 إلادارية العلوم مجال في العلمي البحث في املستخدمة التحليل نماذج بعض توضيح 

 إلادارية العلوم تصنيفات توضيح 

 

 الشاحنة؟ هذه وزن كم 

 السيارة؟ هذه مكونات فصل يمكن كيف 

 الفعالية؟ تأثير  عن التحفيز  تأثير  فصل يمكن كيف 

 وإلادارية الاقتصادية العلوم مكانة

 
 

 النماذج إلادارية والاقتصادية: 

 هو كما الواقع مع التعامل يتعذر  ما غالبا 

 يمكن دراستها بشكل علمي؟

 التالية:صعب وذلك لألسباب  ولكن بشكل

 الظواهر الطبيعية ثابتة نسبيا بعكس الظواهر الانسانية كالقيم والاتجاهات فهي ظواهر متغيرة؟ -1

والتحكم فيها بعكس الظواهر الانسانية حيث يتدخل فيها العديد من  وقياسها وتفسيرهامالحظتها الظواهر الطبيعية بسيطة يمكن  -2

 العوامل.

 موقف الباحث العلمي للظواهر الطبيعية ثابت موضوعي بعكس الظواهر الانسانية تكون ذاتية. -3

 من الظواهر الانسانية. يستطيع الباحث التحكم في الظواهر الطبيعية واخضاعها للتجريب بشكل أكثر دقة -4

  النماذج إلى نلجأ أن فنضطر 

 41.ص ”الظواهر بين العالقات فهم بهدف مختلفة لظواهر  مبسط تجسيد = النموذج

 بشأنها القرار  واتخاذ املتغيرات بعض سلوك فهم قصد أبسط شكل في الواقع تمثيل 

 للواقع مبسط تمثيل 
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  ( أحجام اضية،ري عالقات رموز،) مختلفة أشكال في النماذج تظهر.... 

 هو كما عليه العمل يمكن ال  إلاداري  الواقع ألن بكثرة النماذج تستعمل إلادارة مجال في. 

 تابعة تغيراتوم مستقلة متغيرات بين لعالقات تمثيل عن عبارة إلادارة في النموذج يكون  عموما. 

 

 
 املهمة غير  املالعو  ويعزل  النماذج متغيرات على عموما إلادارة في الباحث عمل يتم. 

  التخصص في للباحث البد والتي بها، الخاصة ومصطلحاتها مدلوالتها لها. العلوم فروع احدى والاقتصادية إلادارية العلوم تعتبر 

 العلمي الفرع أو  الحقل داخل الفروع من العديد وظهرت والاقتصادية إلادارية العلوم توسعت املعرفة تطور  ومع. بها إلاملام من

 والاقتصادية. إلادارية املجاالت في ومنهجياته العلمي البحث مجال في حدث الذي والتوسع للتطور  نتيجة الواحد

 إلانسانية املعارف بين والاقتصادية إلادارية العلوم موقع

 :هما العلوم من نوعين إلى إلانسانية املعارف تصنف  -

 .العلوم من يرهاوغ وألاحياء والكيمياء الفيزياء مثل الطبيعية: العلوم -1

 وغيرها والفلسفة، والاجتماع، النفس، وعلم وإلادارة، الاقتصاد، علم مثل الاجتماعية: العلوم -2

 الحديثة العلوم ظهور  ما قبل مرحلة

 (خلدون  ابن مقدمة) معين مجال على قاصرة متعددة وغير  بمجاالت والباحثين الفالسفة إملام •

  العلم وأصبح الفلسفة، نع العلم انفصل عشر  التاسع القرن  منذ •
ً
 البحث ومنهجية العلمية وبالطريق العلمي بالبحث مرتبطا

 .(الكيمياء علم ديو، جون ) العلمي

 والعمل البحث في التخصصية •

 وإلادارية الاقتصادية النماذج

 .لوالتحلي للفهم وقابلة سهلة بصورة النظرية لعرض طرق  أو  صيغ عن عبارة: والاقتصادية إلادارية النماذج

  :النموذج سمات

 .الظواهر تلك بين للعالقات املتبادل التدفق فهم بهدف مبسطة، بصورة الظاهرة النموذج يجسد -1

 .مختلفة رياضية ومعادالت ورموز  صيغ شكل النماذج تتخذ -2

 :هما املتغيرات من نوعين على النماذج تحتوي  -3

  Independent variables مستقل متغيرات -     

 dependent variablesتابعة  يراتمتغ -  

 .(مركبة معادالت أو  بسيطة، معادالت) مختلفة رياضية ومعادالت صيغ شكل النماذج تتخذ-4

 الفروض بعض على الاعتماد -5

 وإلاداري  الاقتصادي التحليل

  الاقتصادي التحليل -1
ً
 :التحليل في املستخدم للمعيار  تبعا

A.  الاقتصادية الوحدة حجم معيار 

B.  املوضوعية معيار 

C. الصياغة معيار  أو  التحليلي ألاسلوب 

 الوصفي التحليل 



 

7 

 الرياض ي التحليل 

 البياني ألاسلوب 

A- الاقتصادية الوحدة تشمل الاقتصادية الوحدة حجم معيار:  

 املنتج •

 املستهلك •

 بأنواعها املؤسسات •

 الحكومة •

 :الاقتصادية الوحدات دراسة

 (الكلى التحليل) مجتمعة الاقتصادية الوحدات دراسة يتم أن إما

 (الجزئي التحليل) حدة على وحدة كل دراسة تتم أو 

 :أمثلة

 والائتمانية، النقدية السياسات املالية، السياسات القومي، الادخار  القومي، الاستثمار  القومي، الاستهالك) الكلية الوحدات دراسة

 (وغيرها البطالة ألاسعار، مستوى 

 التسعير( السوق، هيكل تحليل وإلانتاج، التكاليف تحليل ما، خدمة أو  سلعة من املستهلك طلب تحليل) الجزئية الوحدات دراسة

B-  املوضوعية معيار 

 .كونت اوغست العالم إلى العلمي البحث مجال في املوضوعية معيار  فكرة تطبيق يعود

  الاقتصاد دراسة تنقسم
ً
 معياري  واقتصاد موضوعي اقتصاد إلى املعيار  لهذا طبقا

C- الصياغة معيار  أو  التحليلي لوبألاس: 

 :إلى والاقتصادية إلادارية العلوم تناول  خاللها من يتم التي التحليلية ألاساليب تنقسم

 الوصفي التحليل 

 الرياض ي التحليل 

 القياس ي التحليل 

 البياني ألاسلوب 

 :الوصفي التحليل

 التمهيد يتم التحليل هذا إتباع خالل ومن كمية، بطريقة لفةاملخت العالقات عن التعبير  صعوبة حالة في التحليل هذا يستخدم     

 .العالقة تلك لتسلسل القارئ  وصول  إلى تؤدى نظرية أو  وصفية بصيغ معينة كمية عالقة لفهم

 ملنظمته املرؤوس والء على املالية الحوافز  تأثير  مدى •

 وسباملرؤ  الرئيس تربط التي الغالقة وتأثيرهما على النفس ي/القانوي  العقد •

 ما أن إال . املعنية العالقة ومنطقية تسلسل للقارئ      توصل وصفية بطريقة املختلفة العالقات عن فإن التعبير  ألاسلوب لهذا وفقا

 اللجوء نتيجة القارئ  لدى إلارباك من نوعا يخلق قد ألاخرى  الكمية ألاساليب عن معزل  في به الاستعانة أن ألاسلوب هذا على يؤخذ

 .لألفكار املناسب املنطقي املتسلسل العرض إلى الافتقار  أو  يات،الفرض بعض إلى
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  :الرياض ي التحليل

 .واشتقاقاتها املختلفة الاقتصادية العالقات لعرض الرياضية ألادوات التحليل هذا يستخدم

 أساليب ويستخدم. املطروحة الاقتصادية املسائل لحل أو  رياضية بطرق  الاقتصادية النظرية وتفسير  لشرح الرياضية املناهج تطبق

 .الجبرية املصفوفات ومناهج والتكامل التفاضل تحليل

 القياس ي التحليل

 .املختلفة وإلادارية الاقتصادية العالقات عن التعبير  في وإلاحصاء الرياضيات استخدام إلى التحليل هذا يهدف

  لتحليلا من النوع هذا أساليب تطبق التي الحاسوبية البرامج من العديد ظهرت

 SPSSبرنامج  -       

 البياني ألاسلوب

 .ألافقي إلاحداثي على وآلاخر  العمودي إلاحداثي على أحدهما تمثيل يكون  متغيرين بين الترابط التحليل أو  ألاسلوب هذا يوضح

 مثال:

 
 :والاقتصادية إلادارية العلوم

 ألاعمال إدارة- 1

 في املختلفة الجوانب في عنها والتقص ي وتطويرها واكتشافها املعرفة عن للتنقيب عمال،ألا  إدارة مجال في العلمي البحث أهمية تزداد

 ألاخرى. إلادارية وألاساليب باألهداف وإلادارة إلادارية املدارس مثل إلادارة علم

 :املحاسبة- 2

 وألانشطة املالية املوارد بتوفير  بطترت والتي املؤسسة في الجوانب بعض وتطوير  التقص ي إلى املحاسبة مجال في العلمي البحث يهدف

 .واملحاسبية التجارية

 :الاقتصاد علم- 3

 الاقتصادية. الوحدات في والجزئية الاقتصادية الكلية الظواهر  دراسة إلى الاقتصاد علم في العلمي البحث يهدف
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 مراحل وأنواع البحث العلميالمحاضرة الثالثة /
 :وهي: العلمي البحث مراحل

 .باملشكلة شعور ال .1

 .وأبعاده البحث أهداف تحديد .2

 .الدراسة أدبيات استعراض .3

 .الدراسة فرضيات .4

 .البحث تصميم .5

 .البيانات جمع .6

 .وتبويب البيانات تصنيف .7

 .وتفسير البيانات تحليل .8

 .التقرير كتابة .9

 باملشكلة الشعور 

 :بسبب إما الباحث خاطر  في تجول  بمشكلة البحث يبدأ ما عادة

 .لديه املعرفة لزيادة الحقائق بعض الستكشاف معين أمر  حول  ثالباح لدى فضول  -أ

 .الباحث تواجه معينة مشكلة لحل -ب

 :البحث مشكلة لتقويم مراعاتها الواجب القواعد

 .للبحث قابلة املشكلة تكون  أن -1

 .(أحد اليه يتطرق  لم )املوضوع البحث مشكلة في ألاصالة -2

 .والتخصصية والزمنية املالية الباحث إمكانية ضمن الدراسة تكون  أن -3

 .وطاقة البحث باملشكلة املتعلقة املتغيرات من عدد حول  التساؤالت طرح -4

 :البحث موضوع الختيار  بها الاستعانة يمكن التي املصادر 

 .ورسائل املاجستير الدكتوراه أطروحات-1

 .وإلاحصاءات التقارير  -2

 .واملراجع الكتب -3

 .لعلميةا الدوريات في املقاالت -4

 .املعرفة حقول  أحد واملختصين في الخبراء مع الاتصاالت -5

 :وأبعاده البحث أهداف تحديد: ثانيا

 :ويقوم باآلتي جديدة مرحلة الى الباحث ينتقل املرحلة هذه في

 .الدراسة من املستفيد تحديد -أ

 .بالدراسة القيام ملاذا -ب

 .بالدراسة سيقوم متى -ت

 .املعرفة في البحث مساهمة مدى -ث

 .وأبعاده البحث إجراء من هدفال -ج
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 :الدراسة أدبيات استعراض: ثالثا

 :يلي ما ألادبيات مراجعة وتحدد للدراسة، النظري  الجانب وشرح السابقة، الدراسات سرد في الباحث يبدأ املرحلة هذه في

 .املماثلة السابقة ألابحاث في البحث مدخالت -1

 .الدراسة مصطلحات ألهم الحديثة التعاريف -2

 .املشاهدات قياس أساليب -3

 .البيانات واستراتيجيات جمع البيانات على الحصول  مصادر  -4

 .الدراسة متغيرات بين والعالقات املتوقعة واملشاهدات املختلفة العناصر  ربط طرق  -5

 .عملها املمكن املستقبلية الدراسات حول  السابقة الدراسات في املوجودة الاقتراحات -6

 :الدراسة أدبيات استعراض فوائد

 .املوضوع خلفية وشرح توضيح -أ

 ما وبيان دراساتهم، في الاختالف أو  الخلل أو  النقص وأوجه آلاخرون، به قام ما استعراض طريق وإغنائه عن البحث أصالة بيان -ب

 .والعلم للمعرفة البحث سيضيفه

 .آلاخرون فيها وقع التي ألاخطاء في الوقوع عدم -ت

 :الدراسة فرضيات: رابعا

 .عليها الحصول  الباحث يتوقع التي العالقات حول  ألاولية التصورات بعض وضع مرحلة هي الدراسة فرضيات رحلةم

 :الفرضية تعريف

 .فعاليتها أو  صحتها مدى اختبار  من الباحث تمكن بطريقة متغيرين بين العالقة تصف أو  تحدد «عبارة» هي الفرضية

 صفرية أو  مؤكدة فرضية. عليها الطلب بمقدار  املبيعات حجم يتأثر 

 :البحث خامسا: تصميم

 .الفرضيات وتفسيرها واختبار صحة تحليلها والبيانات بهدف املعلومات جمع خطة البحث بتصميم يقصد

 :تحديد يتم املرحلة هذه في

 .الدراسة منهج -1

 .جمعها املراد املعلومات مصادر  -2

 .البيانات جمع طرق  -3

 :البيانات جمع: سادسا

 :املصادر وهذه مصادرها، من البيانات بجمع الباحث يبدأ املرحلة هذه في

 (اخرون بها قام التي. )والدوريات والكتب           والسجالت  الوثائق وتشمل ثانوية: مصادر - 1

 (بنفسه الباحث عليها يحصل التي. )واملالحظات     والاستبيانات  املقابالت وتشمل أولية: املصادر  -2

 :وتبويب البيانات فسابعا: تصني

 أو  مقالة بصيغة البيانات تعرض ويمكن أن البحث، مشكلة لبلورة تؤدي بطريقة املجمعة املعلومات اختصار  مرحلة هي املرحلة هذه

وتلخيصها  الحاسوب وترميزها وإدخالها على البيانات مراجعة بمعنى أي. الدراسة طبيعة ومنحنيات وذلك حسب مخططات أو  جداول 

 .تكرارية جداول  في وتبويبها
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 :وتفسير البيانات تحليل: ثامنا

 

 و  الارتباط معامل و  ومقاييس الالتواء املتوسط كمقياس الوصفية إلاحصائية ألاساليب باستخدام الباحث يقوم املرحلة هذه في

 الختبار  للوصول  النتائج عنويةوم وثقة ارتباطها مدى عن الكشف و  الدراسة متغيرات بين العالقة لتفسير  وذلك الانحدار، معامل

 .الباحث صاغها التي الفرضيات صحة

 

 :التقرير تاسعا: كتابة

 

 :مراعاة يجب املرحلة هذه وفي العلمي، البحث كتابة في ألاخيرة املرحلة هي املرحلة هذه

 النشر ألغراض علمي بحث أو  عمل تقرير  أو  ماجستير  رسالة أو  دكتوراه أطروحة أو  البحث كان إذا ما. 

 والهوامش وكتابة املراجع الاقتباس قواعد احترام. 
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 االستقراء واالستدالل والمقدمات والنتائج/  المحاضرة الرابعة
 مقدمة: 

 نبالجوا ولهذه عنها، الاستغناء الباحثون  يستطيع وال  املختلفة البحوث في الهامة الجوانب من والنتائج واملقدمات املفاهيم تعتبر 

 بحثه، في الباحث أتبعه الذي املعالجة أسلوب بتوضيح ارتباطها، في الجوانب تلك أهمية وتنبع إلجرائها، وضوابط محددة أسس

 .الباحث له توصل ما بأبرز  وإلاحاطة املساعدة بهدف والنتائج للبحث تلخيص وتقديم

 العلمية واملصطلحات املفاهيم

 .العلمي البحث تصميم في الهامة املنهجية الطرق  أحد للدراسة ميةالعل واملصطلحات املفاهيم تحديد يعتبر 

 .مصطلح أو  مفهوم لكل ومحددة واضحة تعريفات بوضع العلمي البحث شروط من وهما واملوضوعية الدقة من كل ترتبط 

  أكثر  مفاهيم الباحثون  يستخدمها التي املفاهيم تعتبر  
ً
 لعامة.ا الحياة في تستخدم التي املفاهيم من تخصصا

 املفاهيم تحديد صعوبة أسباب

  .الخبرات لدى ألافراد والجماعات واملجتمعات اختالف -1

 معنى.قد يكون لبعض املفاهيم أكثر من  -2

 .غموض بعض ألالفاظ -3

 معنى.بعض ألالفاظ لها أكثر من  -4

 .تتغير بمرور الوقت التيهناك بعض املعاني  -5

 املفهوم لتحديد تبنيه عند اعهاإتب الباحث على الواجب الاعتبارات

 للمصطلح.تعرضت  التياملفاهيم  استعراض -1

 آلاخر.بعضها  واستبعادمن بعضها أو جوانب منها  الاستفادةاملشتركة بين أغلب التعريفات بعد  الاتفاقالوصول إلى نقاط  -2

 الباحثين.يجمع عليه أغلب  الذيتحديد تعريف مبدئي يتضمن املعنى  -3

 عليه. الالزمةالتعريف املبدئي للنقد والتحليل وإدخال التعديالت  إخضاع -4

 إلاجرائية واملفاهيم التجريدية املفاهيم

: املفاهيم
ً
  :التجريدية اوال

 في وتدخل النظرية بموضوعات تتصل انها بمعنى النظرية، موضوع املجردة املفاهيم تتناول 

وما  الظاهرة جوانب تلخيص في تساهم نهاأل التصوري لإلطار  بالنسبة أساسية فهي سياقها،

 .الحقائق تلخيص إلى إضافة بها، يرتبط

: املفاهيم
ً
 :إلاجرائية ثانيا

 باملتغيرات. املتعلقة الواقعية السمات إلى تشير  التي املفاهيم وهي

 

 

 املفهوم لنا تقيس جزئية أبعاد
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 .إلاجرائي للعمل قابلة تجعلها التي بالصورة التجريدية مفاهيملل تعريف إعادة بمثابة هي :للمصطلحات إلاجرائية التعريفات

 للمتغيرات. إلاجرائي املستوى  على يصاغ :إلاجرائي املفهوم 

 :املقدمة

 التالية: النوحيالباحث تناول بحثه بمقدمة، وتنبع أهمية املقدمة من  عادة ما يبدأ

 البحث.لقارئ عند محاولته الرجوع إلى ا ما يصادفتعتبر املقدمة واجهة الدراسة وفاتحتها وأول  -

 وأبعاده.توفر املقدمة الوقت للقارئ، ومن خالل قراءة مقدمة الدراسة ونتائجها يحيط بجوانب البحث  -

 املقدمة:تشير إليها  التيالجوانب 

 البحث.مدخل إلى موضوع  -1

 البحث.مشكلة  -2

 البحث.أهداف  -3

 ة.الدراسالدوافع الرئيسة وراء إجراء  -4

 املوضوع.خلفية تاريخية عن  -5

 الدراسة.إشارة موجزة لنوع الدراسة واملنهج املستخدم، ومجتمع  -6

 الدراسة.إعداد  فيواجهت الباحث  التيالصعوبات  -7

 عرض مختصر ملحتويات الدراسة وفصولها -8

 :النتائج

 ما تم في دراسته. البحث العلمي، ويستعرض الباحث فيها فيتعتبر النتائج املرحلة النهائية 

 عرضه لنتائج الدراسة: فييستعرضها الباحث  التيالجوانب  -

.إلاشارة املوجزة إلى كل من مرحلة تفريغ البيانات وتحليلها وتفسيرها وأسلوب معالجتها  -1
ً
 إحصائيا

 البحث.أثارتها مشكلة  التيالقضايا  -2

 تم الوصول إليها  التي الاستنتاجات -3

 ات العامة والفرعية أبرز إلاستخالص -4

 أهم النتائج التي توصل لها الباحث من خالل البحث -5

 الخالصة والتوصيات واملقترحات  -6

 والاستنتاج الاستقراء

 :مقدمة (1)

 من الانتقال وبين العامة، الحاالت إلى الجزئيات من الارتقاء بين أي والاستنتاج، الاستقراء بين يجمع أنه العلمي املنهج خصائص من

 .العلمي املنهج في وألهميتهما التوضيح، من بش يء املذكورين املفهومين من كل   واستعراض تناول  وسيتم الخاص، إلى عامال

 الاستقراء
 :الاستقراء تعريف

 .كلية وعالقات عامة مبادئ إلى للوصول  حولها البيانات وتجميع الظواهر  مالحظة عملية

 قضية أو  مبدأ أو  قانون  إلى الوصول  إلى يؤدى بعمل للقيام العقل قيادة حركة بها واملقصود( القيادة) معناها يونانية كلمة الاستقراء -

 الجزئيات. تحكم كلية
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 :الاستقراء عن مثال

 
  الباحث رأى إذا كذلك، أمثلة ومن

ّ
ه بالحرارة تمّددتا وثالثة ثانية قطعة الحظ ثّم  بالحرارة، تمّددت الحديد من قطعة أن

ّ
 إلى ينتقل فإن

 .بالحرارة يتمّدد الحديد كّل : آلاتي التعميم أو  الحكم

 .عامة قوانين إلى النتائج تعميم ثم الجزئيات بمالحظة الاستقراء عملية الباحث يبدأ -

 العلمي البحث تقنيات ومختلف والتجربة املالحظة خالل من الاستقراء يتحقق -

 إلانسانية. والعلوم الطبيعية علومال بين املشتركة املناهج من الاستقرائي املنهج يعتبر  -

 :الاستقراء أنواع

 الكامل الاستقراء -1

 الناقص الاستقراء -2

 :الكامل الاستقراء

 الكلي الحكم إلصدار  بالظاهرة الخاصة املفردات جميع مالحظة على يقوم يقيني استقراء هو 

 .الظاهرة مفردات على

 الكامل، باالستقراء آمن والذي أرسطو  يونانيال الفيلسوف إلى الاستقراء من النوع هذا يعود -

 املنطقية. الناحية من املطلقة قيمته وأكد

 :الناقص الاستقراء

 الباحث فيه يستند يقيني غير  استقراء هو 

 عن والكشف النماذج بعض دراسة على

 على والتي تحكمها، التي العامة القواعد

 يحدث أن يمكن بما الباحث يتنبأ ضوئها

 .تناولها يتم لم التي املماثلة خرى ألا  للحاالت

   )الاستنتاج) الاستدالل

 بها، مسلم قضايا من يبدأ الذي البرهان هو 

  .أخرى  قضايا إلى ويسير 

  الواقع عالم إلى ينتقل ثم الفرضيات منها تستنبط التي بالنظريات الاستنباط يبدأ -
ً
 الفرضيات. صحة الختبار  البيانات عن بحثا

 :مثال

 موتون ي الناس كّل 

 إنسان أحمد

 
ً
 سيموت أحمد إذا
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 صياغة الفرضيات واختبارهاالمحاضرة الخامسة / 
 تعريف الفرضية-1

 .عند محاولة معالجته املشكلة، يلجأ الباحث إلى وضع بعض التصورات ألاولية وبعض الاحتماالت لحل هذه املشكلة 

  فرضيات ألاولية تسمىهذه التصورات وهذه الاحتماالت 

 منه لشرح ما يالحظه من الحقائق مؤقتا وينطلقصور أو استنتاج ذكي يتبناه الباحث الفرضية هي ت 

 تأخر الطلبة عن املحاضرة ألاولى. الظاهرة: مثال:

 مشكل املواقف    -املرور مشكل      -السهر  الفرضيات: طول 

 الفرضية دليل للباحث في معالجته ملشكلة الدراسة 

 
دما ينطلق الباحث من املالحظات الواقعية ويريد الوصول إلى تعميم بعض ألاحكام، فإنه ال داعي في املنهج الاستقرائي، أي عن  

 لالنطالق من فرضيات 

 أما في املنهج الاستنباطي، أي عندما يريد الباحث تفسير حقائق معينة فال بد أن ينطلق من فرضيات 

 
 

 فرضيات؟ملاذا نحتاج إلى  -2

 منها: للفرضيات فوائد كثيرة، 

 إعطاء الباحث تفسيرا أوليا للظاهرة  - 1

 توجه الباحث  - 2

 توفر الوقت للباحث  - 3

 تفسر العالقات بين املتغيرات  -4 

 أنواع الفرضيات -3

 فرضية إلاثبات 

 أكثر.يفرض من خاللها الباحث وجود عالقة بين املتغيرات، أو فرق بين متغيرين أو 

 أمثلة:

  ات يؤثر سلبا في نتائجهغياب الطالب عن املحاضر 

 التدخين يعرض إلانسان ألمراض خطيرة 

 طول السهر تسبب في تأخر الطالب عن املحاضرات 

 النظرية

 الفرضيات

 املالحظة

 التأكيد / النفي
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 فرضية النفي 

 يفرض من خاللها الباحث عدم وجود عالقة بين املتغيرات، أو فرق بين متغيرين أو أكثر.  

 أمثلة:

 ال عالقة الزدحام املرور بتأخر الطالب عن املحاضرة 

 لحافز املالي ال يؤثر على املغادرة الطوعيةغياب ا 

  تحسين التنظيم ال يؤدي إلى رفع إلانتاج 

 مصادر الفرضيات -4

  بالفرضيات؟من أين يأتي الباحث 

 هناك مصادر كثيرة للفرضيات 

 من قراءاته.   ....... –للباحث. من املعرفة الخاصة  

 باملعلومات، ألابحاث السابقة ...، إلاملام الاطالعلكن أهم هذه املصادر التخصص،  - 

 

 العلمية شروط الفرضيات -5

 عند وضع فرضيات البحث العلمي، البد من مراعاة بعض الشروط: 

 توافق الفرضية مع الحقائق العلمية  -1

 الفرضية تأتي في صيغة تمكن من اختبار صحتها -2

 الفرضية تكون واضحة -3

 تكون شاملة للبحث -4

 تكون خالية من التناقض -5

 ضرورة تناسق الفرضية مع هدف البحث -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

17 

 مناهج البحث العلميالمحاضرة السادسة / 
 

 مقدمة:

 "مجموعة القواعد العامة التي يتبعها الباحث للوصول إلى الحقيقة" هي العلمي:املنهج 

 الكشف عن الحقيقة العلمية : هو العلميالهدف من املنهج 

 انت هذه الحقيقة جديدة أو غير جديدة بحيث يريد الباحث إيصالها إلى غيرهسواء ك

 طبيعة البحث العلمي تفرض على الباحث استخدام أسلوب معين ومنهج معين في التحليل والدراسة

 الوصفي:املنهج 

 الوصفي:تعريف املنهج 

فصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة من أجل الوصول إلى يعرف املنهج الوصفي على أنه "محاولة الوصول إلى املعرفة الدقيقة والت

 فهم أفضل وأدق" 

o يهدف هذا املنهج الوصفي إلى توفير البيانات والحقائق عن املشكلة موضوع البحث لتفسيرها 

o هذا ما يفرق بين املنهج الوصفي واملنهج التاريخي الذي يكتفي بسرد الحقائق وتتابعها الزمني 

o لوصفي في عملية الوصف وحدها ألن هذه ألاخيرة ال تعطي تفسيرا لألشياء وال تكشف عن قانون علميال يتمثل املنهج ا 

o لذا فإن املنهج الوصفي يتضمن أيضا تفسير الظواهر حتى يؤدي وظيفته العلمية 

o الوصف العلمي للظواهر أمر ضروري قبل البدء في تحليل تلك الظواهر 

 يصفها بشكل دقيق هي،يدرس الظاهرة كما  حيث:ع املنهج الوصفي يقرب الباحث من الواق

 يرتبط هذا ألاسلوب بالظواهر إلانسانية

 يجب:، الوصفيعند اتباع املنهج 

 جمع البيانات واملعلومات املتوفرة  - 1

 إلاحاطة باألدوات القياسية املختلفة - 2 

 املعرفة املسبقة حول الظاهرة  - 3 

 أنماط البحوث الوصفية

 اط البحث الوصفي فيما يلي:يمكن حصر أنم

 املسح  -1

 املسح الاجتماعي 

 مسح الرأي العام 

  تحليل املحتوى أو املضمون 

 والعالقات:دراسة الروابط  -2

 دراسة الحالة 

 الدراسة العلمية 

 يعتبر املسح واحدا من املناهج ألاساسية في البحوث الوصفية.  املسح:

o واستخالص  قصد تجميع الحقائقاسية والاقتصادية وغيرها من مجتمع معين يهتم املسح بدراسة الظروف الاجتماعية والسي

 ما.النتائج الالزمة لحل مشكلة 
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o  .يعتمد املسح على جمع البيانات والحقائق من أكبر عدد ممكن من الحاالت 

o  .تمكن هذه البيانات واملعلومات من صياغة مبادئ عامة في املعرفة 

 الاجتماعي:املسح 

 اءات من أجل معالجة هذه الظاهرة.لمية الدقيقة لظروف مجتمع معين بهدف اتخاذ إلاجر هي الدراسة الع

 العام:مسح الرأي 

 يكشف هذا النوع من املسح على رأي الجمهور في موضوع معين

 مسح الرأي العام هي عملية منظمة للتعرف على آراء واتجاهات مجموعة من الناس بخصوص ظاهرة معينة أو حالة معينة

 املضمون:يل تحل

 الذي يعتمد على البيانات ألاوليةيعتمد تحليل املضمون على البيانات الثانوية على عكس املسح 

 والعالقات:دراسة الروابط 

العالقات  تحليلو  بدراسةتقوم أيضا  دراسات الروابط والعالقاتفإن  الوصفالذي يكتفي بجمع البيانات قصد املسح على عكس 

 رظواهالتي تربط بين ال

 إلى:تقسم دراسة الروابط والعالقات 

  الحالة:دراسات 

 وهي تلك التي تركز على دراسة حالة واحدة قائمة بحد ذاتها تتعلق بفرد أو جماعة أو مؤسسة 

 يجب املالحظة أنه ال يمكن تعميم النتائج التي تم التوصل إليه في دراسة الحالة إال في حالة التطابق مع حاالت أخرى.

 العلمية:الدراسات 

يعتبر هذا ألاسلوب أحد ألانواع املتميزة في إجراء الدراسات خاصة تلك التي تتعدى جمع البيانات حول الظاهرة لتمتد إلى البحث عن 

 أسباب تلك الظاهرة وإجراء املقارنات بين الظواهر.

 التجريبي:املنهج 

 ية بالشكل الصحيحاملنهج التجريبي هو ألاسلوب الذي تتمثل فيه معالم الطريقة العلم

تقوم املنهج التجريبي على أساس استخدام التجربة في قياس متغيرات الظاهرة. ويتم التحكم بجميع املتغيرات التي تؤثر على ظاهرة 

 معينة أو واقعة معينة باستثناء متغير واحد )التغير التجريبي( من أجل قياس أثره على الظاهرة.

 سلوب ال يمكن تطبيقه في العلوم الاجتماعية وإلانسانية.يرى كثير من الباحثين أن هذا ألا 

 كما يرى بعض منهم أنه يمكن استعمال هذا ألاسلوب في مجال العلوم الاجتماعية وإلانسانية.

 التجريبي:خطوات املنهج 

 تتمثل خطوات املنهج التجريبي في إجراء البحوث في:

 . صياغة مشكلة البحث وتحديد أبعادها1

 يات الدراسة. صياغة فرض2

 . إعداد تصميم تجريبي يحتوي على العالقات واملتغيرات املراد استخدامها واختيار عينة الدراسة.3

 . تحديد العوامل املستقلة التي ينوي الباحث إخضاعها للتجربة4

 . تحدد الوسائل التي من خاللها يمكن قياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها5

 ولية بهدف تحديد مواطن الضعف في الفرضيات املصاغة. إجراء الاختبارات ألا 6

 . تحديد مكان وموعد وزمان إجراء التجربة7

 . التأكد من مدى الثقة بالنتائج التي تم التوصل إليها8
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 (1العينات )/  المحاضرة السابعة
 

 

 ضرورة العينة:

 عموما ال يستطيع الباحث أن يجري دراسته على كل أفراد مجتمع الدراسة

  (الوقت؟ستحالة الزمنية )كم يستغرق هذا من الا 

 )الاستحالة املادية )الجسمية 

 )الاستحالة املالية )التكلفة 

 مثال: 

. اليابانية نريد الكشف عن عوامل تحفيز طلبة الجامعة  

؟  يابانيهل نستطيع الحديث إلى كل طالب   

  هذا؟لو استطعنا، كم يستغرق 

هذا؟وكم يكلفنا   

رى، يلجأ الباحث في علوم إلادارة إلى العينة لهذه ألاسباب وأخ  

 العينة ال تخص العلوم إلادارية لوحدها، وال العلوم الاجتماعية لوحدها. فهي تخص البحث العلمي في مختلف حقوب املعرفة. 

 مثل: الزراعة، الطب، الصيدلة، الهندسة ....

 إذا توفرت بعض الشروط في العينة مثل 

o أن تكون كبيرة نسبيا 

o  أن تكون ممثلة للمجتمع املدروسو 

o وأن تختار بطريقة صحيحة 

 فهذا يجعل تعميم النتائج على املجتمع ممكنة

 (145العينة هي مجموعة الوحدات املختارة من مجتمع الدراسة )ص.

 العينة:أنواع 

 العينة العشوائية البسيطة -1

 هي العينة ألاكثر استخداما في العلوم الاجتماعية

 بالنسبة لكل أفراد املجتمع  بقاء الاحتماالت متساويةتيار عن طريق املعاينة مع الحفاظ على تتمثل في الاخ

 طريقتان:لها 

 )يمكن ان يتكرر أحد أفراد العينة في نفس التجربة( مع إلاعادة

 لعينة)ال يمكن ان يتكرر أحد أفراد العينة في نفس التجربة( والهدف عدم التدخل في اختيار افراد ا بدون إعادة

 طالب  500طالبا من كلية معينة  15تحديد عينة من  :1مثال 

 عامل بمؤسسة معينة  100 عامل من 30تحديد عينة من  :2مثال 

 إلاعادة:مع 

 1\500احتمال كل فرد =  (:)املثال ألاول 

 1\100احتمال كل فرد =  (:)املثال الثاني
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 إعادة:بدون 

 1\500احتمال كل فرد =  (:)املثال ألاول 

 1\499ثم احتمال كل فرد = 

 1\498ثم احتمال كل فرد = 

 1\497ثم احتمال كل فرد = 

 1\486= الخ...حتى يصبح احتمال كل فرد 

 

 )املثال الثاني( :  

 1\100احتمال كل فرد = 

 1\99ثم احتمال كل فرد = 

 1\98ثم احتمال كل فرد = 

 1\97ثم احتمال كل فرد = 

 1\71رد = حتى يكون احتمال كل ف الخ.....

 العينة العشوائية البسيطةتطبيق في 

ويشترط أن تكون هذه  عامل 37عامل. الفريق الذي يقوم بدراسة تحفيز العمال يحتاج إلى عينة مكونة من  185يوجد باملؤسسة 

 العينة محددة بالطريقة العشوائية البسيطة.

 املطلوب:

 العينة؟ما عدد الكيفيات التي يمكن أن تحدد بها  -1

 يفيتان. باإلرجاع وبدون إرجاعك

 العينة؟في حالة العينة العشوائية البسيطة باإلرجاع )إلاعادة( ما هو حظ العامل الثامن أن يكون في  -2

 185من  1 أي:حظ العامل الثامن هو حظ أي عامل آخر 

 العينة؟يكون في  في حالة العينة العشوائية البسيطة بدون إرجاع )إلاعادة( ما هو حظ العامل الثامن أن -3

 185من  1ألاول:  في هذه الحالة يكون حظ العامل

 184من   1 : الثاني             ويكون حظ العامل

 183من   1 : الثالث            ويكون حظ العامل

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

 178من   1الثامن             :  ويكون حظ العامل

 178من  1وتكون إجابتنا أن حظ العامل الثامن هو 

 من عيوب هذه الطريقة ما يلي

  ألاعداد العشوائية  باملعاينة؟إذا كان املجتمع صغيرا نسبيا فال بأس أما إذا كان كبيرا فكيف نقوم  املعاينة؟كيف تكون 

  ة وال تليق في سواه، فالعينة قد ال تكون ممثلمجتمع متجانس تليق في حالة 

  مكانيا )البعد( وبالتالي ستكون   مكلفة مبعثرةقد تكون العينة 
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 (2العينات )المحاضرة الثامنة / 
 العينة العشوائية املنتظمة  -2

 هذه العينة معروفة بدورية مكان املفردة التي تؤخذ من املجتمع  

  Lنأخذ من العينة دائمة املفردة الـتي توجد في املرتبة 

 ( والتي تمثل نسبة حجم املجتمع مقارنتا مع حجم العينة Lالعينة من خالل املفردة الالمية )ويتم اختيار 

 

 

إلى نقطة البداية بالتتابع حتى ننتهي من  Lومن املفردة الالمية يتم تحديد نقطة البداية ثم يتم اختيار املفردة التالية بإضافة رقم 

 العينة املطلوبة.

 مثال:

 وحدة 25نة بـ ونريد عي 500املجتمع 

 L = 500 / 25 = 20 

 فرد  20مجموعة. نأخذ من ألاولى وبطريقة عشوائية فردا ثم نأخذ آخر كل  20معناه أننا لدينا 

 حيث:لهذه الطريقة أيضا نفس العيوب 

 قد تكون العينة مبعثرة في املكان وهذا يجعلها مكلفة -1

 قد ال تكون العينة متجانسة -2

  العينة الطبقية -3

 ستعمل هذه العينة بكثرة هي ألاخرى ت

 تعتمد على تقسيم املجتمع إلى مجتمعات جزئية

 من حيث الخصائص املطلوب دراستها متجانسة)طبقات(  جزئية مجتمعاتتعتمد على تقسيم املجتمع إلى  

 ثم تؤخذ عينة عشوائية بسيطة من كل طبقة              تكون لدينا عينة الدراسة 

 ؟الجزئيةعينة في الطبقة كيفية تحديد ال

 التوزيع املتناسب 

 تكون مفردات الطبقة الجزئية في العينة بنفس نسبة العينة في املجتمع  

  طبقات 4وحدة( إلى   400قسمنا املجتمع ) مثال:

A = 200 ; B = 40 ; C = 80; D = 80  

 وحدة تكون عينتنا 20إذا أردنا عينة من 

A* = 10; B* = 2 ; C* = 4; D* = 4  

 املتساوي التوزيع  

 يأخذ الباحث نفس العدد من املفردات من كل طبقة.

 السابق:في املثال 

A = 200 ; B = 40 ; C = 80; D = 80  
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 وحدة تكون عينتنا 20إذا أردنا عينة من 

A* = 5 ; B* = 5 ; C* = 5; D* = 5  

 ألامثلالتوزيع  

 عداد الصحيحةتبحث الطريقة عن تكوين عينة من كل طبقة مع ضمان ألا 

 طبقات 4وحدة( إلى  500) قسمنا املجتمع مثال: 

A = 250 ; B = 30 ; C = 100; D = 120  

 ، سيكون لدينا  1( وأعطيناها Bإذا أخذنا أصغر عينة )

A* = 8.33 ; B* = 1 ; C* = 3.30 ; D* = 4  

 ، ويصبح لدينا10قاسم مشترك وهو أكبر وهذا غير ممكن، فنأخذ 

A* = 25 ; B* = 3 ; C* = 10 ; D* = 12  

 تحديد حجم العينة

 تتحكم متغيرات كثيرة في تحديد حجم العينة، وهي: 

 درجة الدقة التي يريدها الباحث -1

 مستوى الثقة املطلوب-2

 حجم املجتمع  -3

 يلي:يمكن تحديد العينة كما  Uma Sekaramحسب 

 لدراساتملعظم ا بالنسبة 500و 30عدد عناصر العينة يقع بين  -1

  30عند استعمال طريقة الطبقات يجب أال تقل عناصر كل طبقة عن  -2

  كالتالي:جدوال يبين فيه العينة حسب مستويات املجتمع،  Uma Sekaramكما وضع 

 
 

 

 

 

 



 

23 

 (1جمع البيانات )المحاضرة التاسعة / 
 مصادر جمع البيانات:

 جل اختبار صحة هذه ألاولىبعد وضع الفرضيات، يشرع الباحث في جمع البيانات من أ

 هناك نوعان من البيانات:

 البيانات الثانوية -1

 البيانات ألاولية  -2

 البيانات الثانوية

 هي املراجع املنشورة وغير املنشورة التي يعتمد عليها الباحث في عمله، والتي تتضمن:

 الرسمية السجالت    -الوثائق الرسمية                                         -

 الوثائق الصادرة عن أطراف رسمية )بنوك، وزارات، ...(   -ألارقام وإلاحصاءات املنشورة                       -

  الثانوية:مصادر جمع البيانات 

 يمكن جمع البيانات الثانوية من مصادر كثيرة

 )...املكتبات )مكتبة خاصة، مكتبة عمومية 

 مواقع شبكة النت 

 ورياتمجالت، منشورات، د 

 ألارشيف 

 ....... 

 البيانات ألاولية:

 هي املعلومات التي يحصل عليها الباحث من موضوع البحث نفسه أو ممن له عالقة باملوضوع نفسه

  ألاولية:مصادر جمع البيانات 

 املباشرة:املالحظة 

 أداة مهمة لجمع هذا النوع من البيانات

 ت الدقيقة واملفيدة يجب أن تنظم وأن تحضر جيدا حتى تمكن من املعلوما

 عن طريق املشاهدة املباشرة، أو غير املباشرة، التسجيل، ...

 املقابلة: 

 هي محادثة مباشرة هادفة بين شخصين أو أكثر حول موضوع البحث 

 تعتمد على القدرة على إدارة املقابلة 

 الاستبيان:

 صد الحصول على املعلومات مجموعة من ألاسئلة التي يطرحها الباحث على من لهم عالقة باملوضوع ق 

 يعتمد على مدى الحصر الجيد للباحث لهدف البحث 
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 الاستبيان                            

 

 املقابلة              طرق جمع البيانات

 

 املالحظة                                    

 

 الاستبيان  -1

 تعلقة مباشرة باملوضوعالاستبيان يمكن من جمع املعلومات ألاولية، أي امل

 تذكير:

 يتمثل الاستبيان في مجموعة أسئلة تطرح ألفراد العينة املحددة

 لوضع استبيان يجب مراعاة ما يلي:

 عدد طبيعة ألاسئلة  -1

 طبيعة ألاسئلة  -2

 الصيغة العامة لالستبيان-3

 عدد ألاسئلة

 عدد ألاسئلة ال يجب أن يكون ممال بالنسبة للمستجيب 

 كون كافيا للحصول على املعلومات املرغوبةيجب أن ي 

 يحدد عدد ألاسئلة حسب املوضوع 

 عموما يعتمد على قياس املتغيرات في تحديد عدد ألاسئلة 

 طبيعة ألاسئلة

 عند صياغة ألاسئلة البد من مراعاة ما يلي:

 وضوح ألاسئلة )تجنب الغموض( -1

 عدم تكرار ألاسئلة -2

 حاتحسن اختيار ألالفاظ واملصطل -3

 الابتعاد عن ألاحكام والتقييم -4

 عند صياغة إلاجابة البد من مراعاة ما يلي:

 ال تصاغ إلاجابة عند ألاسئلة املفتوحة 

  من:، فال بد غلقةأما عند ألاسئلة امل

 كتابة كل إلاجابات املمكنة 

 تحديد سلما لإلجابات حتى يمكن القياس 

 املغلقة:مثال عن ألاسئلة 

 العمل إنجاز إلى سوء  قلة الالتزام تؤدي

o  موافق بشدة 

o  موافق 
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o  ال أدري 

o  ال أوافق 

o   ال أوافق بشدة 

 عند ألاسئلة املغلقة تعطى الخيارات في سلم حتى يتمكن الباحث من الترتيب والتحليل

 مستويات 5الذي يحتوي على   LIKERTسلم  أشهر سلم يستعمل هو  -

 

 غير         غير                                                                موافق                                       

 موافق         جدا                      موافق                    حيادي                   موافق                       

 بشدة                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                 

 

 تستعمل ألسئلة املغلقة كلما أمكن تحديد الخيارات لإلجابة -

 املفتوحة:عن ألاسئلة مثال 

 إلانتاجية؟ما هي أهم إلاجراءات املتخذة عندكم من أجل تحسين 

 ألاولية؟كيف عالجتم مشكلة نقص املادة 

 موقعها؟ماذا تفعل املؤسسة مع الشريك الاجتماعي عند تغيير 

 عندما ال يمكن تحديد إلاجابات في خيارات محددة املفتوحة تستعمل ألاسئلة 

  لالستبيان:الصيغة العامة 

 قسمين:عموما ينقسم الستبيان إلى 

 )... قسم يخص للمستجيب )الجنس، العمر، املستوى التعليمي، الوظيفة، ألاقدمية 

 ال يطلب اسم املستجيب جدا:مالحظة هامة 

 )قسم يخص موضوع الدراسة )ألاسئلة 

 وما الاستبيان بمراسلة للمسؤول ألاول ملكان الاستبيان ويرفق عم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو  الانتقاليةألاسئلة 

 املصفاة
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 (2جمع البيانات )المحاضرة العاشرة / 
 املقابلة:-2

 لوجه وجها) املستجيبين (واملستجيب) باملقابلة يقوم الذي الشخص (املقابل بين لقاء هي

 املستجيب إجابة يسجل الذي املقابل طرف من ألاسئلة من مجموعة اللقاء أثناء يطرح

 إدارتها من يتمكن حتى املقابلة يحضر أن املقابل على

 املقابلة أنواع

  أسئلته عن إلاجابة املقابل فيها يحدد ال التي املقابلة هي :املفتوحة املقابلة

  أسئلته عن إلاجابة اختيارات املقابل فيها يحدد التي املقابلة هي :املغلقة املقابلة

 اخرى  دون  أسئلته بعض عن إلاجابة اختيارات املقابل فيها يحدد التي املقابلة هي :ملغلقةا شبه املقابلة

 املالحظة:-3

 البيانات لجمع الباحث يستعملها التي ألادوات بين من أداة هي املالحظة

 ألاخرى  بالطرق  عليها الحصول  يصعب التي البيانات على للحصول  :عموما املالحظة تستعمل

 البحث موضوع مع التحدث من نالتمك عدم حالة

  ...النباتات تطور  ودراسة املنظمات، تطور  ودراسة الرضع، ألاطفال سلوك دراسة: مثل

 الاستجواب املوضوع رفض حالة

 واملقابلة باالستجواب البيانات من يكفي ما على الحصول  عدم حالة

 املوضوع في أكثر التعمق الباحث رغبة حالة

 املالحظة أنواع

 استخدام ودون  علمية بضوابط حصرها دون  أي الطبيعية، ظروفها وفي طبيعية بكيفية الظاهرة مالحظة في تتمثل :البسيطة املالحظة

 ) ... صورة، صوت، (التسجيلأدوات 

 :نوعين إلى البسيطة املالحظة تنقسم

 بمشاركة البسيطة املالحظة

 بكيفية ألامور  حتى تسير عنهم غريب أنه يظهر وال سلوكهم ويسلك هم،مع يعيش حيث الدراسة، مجتمع الباحث فيها يشارك املالحظة هذه

 طبيعية،

 نفسه املوضوع من البيانات وأخذ ألافراد سلوك تسجيل من الطريقة هذه تمكن 

  ..املوضوع. سلوك دراسة أو العمل كيفية على لالطالع معينة وظيفة أو معين، حزب أو معين، فريق لصفوف الانضمام :امثلة

 بمشاركة البسيطة املالحظة لمراح

 املالحظة من الهدف تحديد  

 الدراسة مجتمع تحديد  

  الدراسة مجتمع دخول 

 املعلومات وتسجيل الدراسة مجتمع مراقبة 

 الدراسة مجتمع من الخروج  

 املعلومات تحليل  
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 مشاركة بدون  البسيطة املالحظة

 املجتمع،  هذا ضمن يدخل أن دون  دراسته مجتمع الباحث يراقب

 .الخارج من فهمه يمكن ال املجتمع هذا سلوك ألن الدراسة مجتمع وعن الظاهرة عن ناقصا فهما تعطي الطريقة هذه

 املوجهة أو املنتظمة املالحظة

 العلمي الضبط من عالية لدرجة تخضع مسبقا، مخططة عملية هي

  ذلك وغير والتصوير الصوت، كمسجل (املناسبة الوسائل فيها وتستعمل والزمان املكان فيها يحدد
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 (1تبويب وعرض البيانات )/  المحاضرة الحادية عشر
 :مقدمة

 .... تكرارات، فيها ،مبعثرة ،مرتبة غير :اما تكون  الباحث يجمعها التي البيانات

 هي كما استغاللها يسهل ال

 وتحليلها معالجتها يصعب

 البيانات تبويب هي والتحليل املعالجة قصد والاستغالل للتعامل قابلة البيانات هذه جعل إلى تهدف التي العملية

  :عمليتين البيانات على الباحث يجري  واستغاللها معالجتها قبل

 عرضها ،تبويبها

 البيانات تبويب

 والتحليل. اءةللقر  قابل شكل إلى) ألاول( الخام شكلها من تحويلها في تتمثل التي العملية تلك هي البيانات تبويب

 .متجانسة ومفيدة معنى ذات عليها نحصل التي املعلومات تكون  بحيث وتبويبها وجمعها، البيانات، اختصار في يمكن التبويب

 .املمكنة املختلفة ألاشكال من مناسب شكل في إظهارها إلى البيانات تبويب عملية تنتهي

 :البيانات عرض

 املعنى وواضحة القراءة سهلة يجعلها أن الباحث يحاول  حيث تبويبها بعد البيانات ابه تظهر التي الكيفية هي البيانات عرض

 للقارئ  بالنسبة

 :البيانات عرض طرق 

 البيانات لعرض طريقتان هناك

 الجداول  طريقة

 البيانية الطريقة

 :الجداول  طريقة

 .جدول  في البيانات لعرض كيفية من أكثر للباحث

 سيطب تكراري  جدول  في البيانات عرض

 متغير كل تكرار تبين بكيفية البيانات هذه عرض في بسيط تكراري  جدول  في البيانات عرض يتمثل

 البسيط التكراري  الجدول  في مثال

 :كالتالي الطلبة تقديرات كانت العلمي البحث أساسيات مادة في
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 املطلوب عرض هذه البيانات في جدول تكراري بسيط  

 ط، نصنف املتغير ثم نبين عدد تكراراتهإلعداد الجدول التكراري البسي

 مرات 9 التقدير « مقبول »تكرر 

 مرات 5 التقدير « ممتاز»تكرر 

 مرتان() 2 التقدير « جداجيد »تكرر 

 مرات 5التقدير « جيد»تكرر 

 نبين هذه البيانات في جدول مع الحرص على ترتيبها تصاعديا أم تنازليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبيعرض البيانات في جدول تكراري 

 الجدول التكراري النسبي يبين نسبة كل تكرار

 يعني هذا أننا نزيد لجدول التكرار البسيط عمودا نبين فيه نسبة كل متغير في املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض البيانات في جدول تكراري ذي فئات

 في كثير من الحاالت يصعب التعامل مع كل البيانات لكثرتها.

 ر هذه البيانات في فئات فيبين الجدول الذي يعرض فيه البيانات تكرار هذه الفئاتعندها يضطر الباحث إلى اختصا
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 مثال:

 إذا كانت درجات لطلبة في مقرر معين تظهر كاآلتي،

 
 كيف يمكن عرضها في جدول تكراري ذي فئات؟

 

 عرض البيانات في جدول مزدوج

 كل متغير يكون له فئاته الجدول املزدوج يربط بين متغيرين في نفس الوقت حيث أن

 يتم إعداد الجدول املزدوج حسب الخطوات التالية:

 تحديد املتغيرين - 1

 تحديد املتغير املستقل واملتغير التابع - 2

 تحديد فئات كل متغير - 3

 تكوين الجدول بحيث يكون املتغير املستقل أفقيا - 4

 جعل املتغير التابع عموديا – 5

 إظهار التكرار - 6
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 مثال:

 في شعبة معينة، جمعنا بيانات حول درجات الطلبة وتخصصاتهم. يطلب إعداد جدول مزدوج لهذه البيانات حيث تظهر

 العالقة بين التخصص والتقديرات

 
  الحل:
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 (2تبويب وعرض البيانات )المحاضرة الثانية عشر / 
 الطريقة البيانية: 

 ة في عرض البيانات في شكل بيانيتتمثل الطريقة البياني

يختلف الشكل البياني الذي يعرض الباحث فيه بياناته حسب الهدف من الشكل، وأيضا حسب طبيعة البيانات وحسب الظاهرة 

 نفسها.

 املدرج التكراري:

ر الفئة بينما يدل عرضه يتمثل عرض البيانات في شكل مدرج تكراري في إظهار الفئات في أعمدة بحيث يدل ارتفاع العمود على تكرا

 على طول الفئة

 املدرج التكراري يستعمل بكثرة في الدراسة والتحليل.

 إذا كانت لدينا درجات الطلبة كاآلتي مثال:

 
 التكراري؟كيف يمكن عرض هذه البيانات باستعمال املدرج 

 التكرار حسب الارتفاع ويكون  القاعدة في تظهر  الفئات بأن علما كاآلتي الحل يكون  :الحل

 
 

 قد يأخذ املدرج التكراري أشكاال أخرى متنوعة ومختلفة. ومن بينها خاصة

 في حالة املتغيرات ال الفئات

 في حالة متغيرين أو أكثر وبغرض املقارنة

 الفئات:املتغيرات ال  في حالة

 ري حتى في حالة املتغيرات التي ال تعبر عن فئات، يمكن إظهار البيانات في مدرج تكرا
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 يتوزع طلبة كلية آلاداب حسب الجدول التالي: مثال:

 

 
 

 في حالة متغيرين أو أكثر وبغرض املقارنة:

 إذا كان لدينا متغيران أو أكثر وكنا نريد املقارنة، يمكننا أيضا اللجوء إلى املدرج التكراري.

 يظهر تطور عدد الطلبة في كلية التاريخ كاآلتي: مثال:
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 املنحنيات )الخط البسيط(:

 يستعمل املنحنى عموما إلظهار التطور.

 إذا كانت لدينا بيانات وفيها تطور معين، فيمكن إظهارها بهذه الكيفية

 تطورت مبيعات الشركة للسيارات كاآلتي: مثال:

 
 يمكن إظهار هذا التطور بيانيا باستعمال املنحنيات، وذلك كاآلتي

 
 يستعمل املنحنى أيضا للمقارنة بين تطور متغيرين أو أكثر

 مثال:
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 الدوائر:

 تستخدم هذه الطريقة إلظهار أجزاء الكل.

 أي إلظهار نسبة كل جزء من الكل.

 يتوزع طلبة كلية آلاداب حسب الجدول التالي: مثال:

 

 
 

 طرق أخرى:

 هار البيانات.هناك طرق أخرى إلظ

 نذكر منها خاصة طريقة الرادار أو بيت العنكبوت والذي يستعمل إلظهار أهمية العناصر املكونة لظاهرة معينة
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 العلمي البحث كتابة  في الفنية النواحي/  الثالثة عشرالمحاضرة 
 :مقدمة

 بتقرير دائما العلمي البحث ينتهي

 :حيث من بحثه الباحث فيه ليبين التقرير  يأتي

 بالبحث القيام إلى به أدت التي ألاسباب أو  السبب 

 بالبحث القيام كيفية 

 البحث خالل من إليها توصل التي النتائج 

 التقرير أنواع

 :منها. مختلفة أنواع في العلمي البحث تقرير  يظهر 

 التقرير 

 الفصلي البحث 

 الرسالة 

 ألاطروحة 

 التقرير 

 .قصير بحثي عمل هو التقرير

 :عن عبارة عموما يكون 

 الباحث بها يشعر  علمية ظاهرة ملشاهدة وصف 

  ملقال تلخيص أو 

  لكتاب تلخيص أو 

 الفصلي البحث 

 نسبيا قصير  بحث أيضا هو 

 به التام وإلاملام معين موضوع على الباحث تركيز  يتضمن 

  كامال دراسيا فصال  عموما البحث هذا يستغرق 

 النظرية أو /و املكتبية البحوث التقرير  من النوع هذا يتضمن 

 املاجستير رسالة 

 املاجستير درجة لنيل الطالب يقدمه الذي التقرير  هو 

 لصاحبه تخصصا يعطي البحوث من النوع هذا

 طويال وقتا يستغرق  قد البحث من النوع هذا

 ألاطروحة 

  الدكتوراه أطروحة بها يقصد

 والعلم املعرفة حقول  من حقل في وأدق أكبر  تخصصا يعطي حثبال هذا

 أكبر مهارات وإلى أطول  وقت إلى يحتاج البحث هذا

 "أطروحة يلد بل أطروحة بإعداد يقوم ال  الطالب" :مملوك عمار  بن زينب البروفسور  السيدة مفهوم في

الدكتوراه أطروحة مناقشة عن إعالن  
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 التقرير لكتابة الفنية النواحي

 معين نمط في العلمي البحث تقرير  يقدم

 وبعض املوضوع هذا في املتداولة آلاراء بعض هناك أن إال  العلمي البحث تقرير  فيه يقدم أن يجب الذي النمط حول  اتفاق يوجد ال 

 الاتفاقات

 الغالف صفحة-1

 أهمها البيانات، من مجموعة على وتحتوي  العنوان صفحة البعض يسميها

 البحث عنوان 

 الباحث اسم 

 البحث تقرير  إليها يرفع التي الجهة 

 التقرير كتابة تاريخ 

 البحث تقرير  لها يرفع التي الجهة عليها تنص أخرى  معلومات أي 

 البحث ملخص-2

 امللخص في الباحث يبين

 البحث هدف 

 املستخدم املنهج 

 إليها توصل التي النتائج أهم 

 (  ... صيني اسباني، انجليزي،) أخرى  لغة إلى باإلضافة التقرير  بلغة امللخص كتابة الباحث من يطلب ألاحيان بعض في

 املحتويات-3

 .التقرير في الواردة واملباحث والفصول  ألابواب كل وصفحات عناوين يعني: الفهرس تضم الصفحة هذه

 ( املستحسنات من وهذا) واملالحق الجداول  بقائمة يتبعها من هناك

 املقدمة-4

 :تضم ما غالبا حيث للتقرير  تقديم عن عبارة هي

 املوضوع خلفية عن موجزة ملحة 

 املوضوع أهمية 

 بالدراسة القيام من الهدف أو  البحث هدف 

 البحث متن-5

 :التالية املواضيع يتضمن وعادة البحث تفصيل يمثل

 الدراسة أدبيات 

 الدراسة منهجية 

 الدراسة نتائج 

 الدراسة نتائج تحليل 

 الخالصة 
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 الدراسة ادبيات

 الصحيح إطاره في البحث وضع إلى تهدف 

 الدراسة خلفية عن شرح وإعطاء 

  السابقة البحوث بين والاختالف الاتفاق أوجه وإظهار 

 الدراسة منهجية

 خاصة فيها ويدخل الدراسة آلية وصف على يحتوي 

 البحث تصميم 

 الدراسة في املستخدم املنهج 

  البيانات جمع طرق 

  العينة اختيار 

  البيانات معالجة طرق 

  التحليل طرق 

 الدراسة نتائج

 البحث خالل من إليها التوصل تم التي النتائج وهي 

  البحث في الواردة الفرضيات على تجيب أنها كما البحث أهداف من منبثقة الدراسة نتائج تكون 

 الحاالت حسب وإنما دائما الضروري  باألمر  ليس وهذا البحث محددات يضيف من هناك 

 الدراسة نتائج تحليل

 .معها والاختالف التشابه أوجه وإظهار  السابقة الدراسات بنتائج ومقارنتها تحليلها من بد ال  الباحث عليها يتحصل التي النتائج

 .صالحيتها وحدود النتائج هذه أهمية يبين أن أيضا الباحث على يتبين كما

 الخالصة

 .تفتحها التي البحث آفاق وحتى البحث نتائج من الاستفادة إمكانية على ويدل الباحث من استنتاجاته الباحث فيها يعطي

 .أن يبين الباحث املراجع التي اعتمد عليها في إعداد بحثه البد :البحثمراجع -6

 هي قائمة املراجع التي تتكون من

 كتب 

 مقاالت 

 أوراق عمل 

 مصادر رسمية 

 هي املصادر التي اعتمدها الباحث أو الجداول التي أعدها أو استخدمها وآلاتي يرى أنه ليس من الضروري إدماجها في متن :املالحق-7

 .البحث

 بحمد اهللتم 
 لي ولوالديدعواتكم 
 حنانام 
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الرابعة عشر مراجعة املحاضرة   


