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 مقدمـة:
التي تتضمن محاضرات منهجية البحث العلمي لطلبة البيداغوجية هذه المطبوعة 

في إعدادها اعتمدنا ، و 2بجامعة باتنة ات البدنية والرياضيةطت النشامعهد علوم وتقنيا
الخاص بمقياس منهجية البحث  المعتمد للبرنامج المقرر في عرض التكوين وفقا

 .رياضيتدريب  شعبة النشاط الرياضي التربوي وشعبةلالعلمي 
  ....أعزائي الطلبة

سبه أن لقد جرت العادة قبل شروع المرء في أي نشاط، واتخاذ الموقف الذي ينا
يستعد له ذهنيا حتى يضمن النجاح فيه الحقا، فعند جلوسه أمام مقود السيارة مثال، 
فهو مطالب بالحذر قبل االنطالق كما يعتبر التركيز ضروري بالنسبة إلى الطالب أمام 
ورقة االمتحان. بالمثل يتطلب النشاط العلمي هو اآلخر تحضيرا ذهنيا، ذلك ألنه ال 

مجرد مجموعة من المعارف التي ينبغي تعلمها بل هو إضافة إلى  يمكن اعتبار العلم
ذلك نشاط منتج للمعرفة عن طريق البحوث والدراسات. إن الموقف واالستعدادات 
الذهنية الخاصة بهذا النشاط والتي ينبغي أن يتميز بها كل باحث علمي، نسميها 

تي تتميز بها النشاطات بالروح العلمية إذا كان هناك ما يسمى بالروح الرياضية ال
البدنية والرياضية في اختصاصنا عموما، هناك أيضا الروح العلمية التي ينبغي أن 

 تتشبع بها نشاطات البحث العلمي.
من المعلومات التي %) 90(وفي هذا السياق لقد ثبت عن كبار أساتذتنا أن 

فظلت في نهجية المتلقوها في المدارس قد نسوها وذهبت هباء منثورا، أما الطريقة 
أذهانهم مدى الحياة وكانت سالحهم القوي في مسيرتهم العلمية القتحام مجاهل 

وهذه المجموعة من المحاضرات "المطبوعة" هي عبارة عن  المعارفوغموض ولبس 
ميدان علوم وتقنيات البحث العلمي لطالب منهجية برنامج مقرر و  محاولة علمية لتقديم

بسيطة، مختصرة ومباشرة حتى يمكن  عملية لرياضية بطريقةالبدنية وا النشاطات
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االستفادة من هذا العمل الذي نتمنى أن يحقق الفائدة المرجوة منه، وينتفع به اآلخرين 
 من الطالب في كل التخصصات.

ميدان علوم في المعتمد مقرر الهذه المحاضرات على  كما اعتمدنا في تقديم
الذي يتكون من لمقياس منهجية البحث العلمي البدنية والرياضية  وتقنيات النشاطات
 العناصر التالية:

  .لبحث العلميمدخل لمنهجية ا -1
 .خطوات المنهج العلمي -2
 الفرضيات وشروط نجاحها.و الشكالية ا -3
 .هاأنواعو  مناهج البحث العلمي  -4
 .العينــــة "مجتمع البحث" -5
عداد أدوات جمع البيانات -6  اختيار وا 
 .-البحثمشروع  – طريقة إعداد الخطة المقترحة للبحث -7
 االقتباس -8
 طرق كتابة وتوثيق المراجع -9
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 لبحث العلميمدخل لمنهجية ا
 

 :تمهيد
أن البحث العلمي ال يكفى فيه  ،من القضايا التي أصبحت في عداد المسلمات

أن تختار ظاهرة تقوم بمالحظتها ووصفها وتصنيفها وتحليلها كيفما اتفق أنه يحتاج 
بالمدخل المنهجي" "إلى نسق فكرى متكامل ومنسجم ومنطقي وهو ما يشير إليه العلماء 

 ا باإلطار النظري والمرجعي للبحث.وهو ما يعرف أيض
  :تعريف المدخل المنهجي

الفكرية التي يتبناها الباحث و  وهو عبارة عن مجموعة من األسس المنهجية
لرؤية الواقع االجتماعي ولتحليل الظواهر االجتماعية وتفسيرها وهو من الطرق الحديثة 

يا مع مصطلح المنهج, إذ في استعمال النظرية العلمية وقد يتقاطع هذا المفهوم جزئ
أن باحث ما تبنى نظرية ما بما يدل على أنه استلهم بعض المفاهيم األساسية من  يقال

هذه النظرية. وال يعنى ذلك أنه بالضرورة أتبع هذه النظرية بحذافيرها بل يمكن القول 
 .أنه أخذ منها أكثر مما أخذ من غيرها

خاصة منها األكاديمية ال يمكن أن ومما سبق فإن الوحدة المنهجية للبحوث 
 تتحقق إال من خالل تبنى الباحث لما يلي:

 .: مدخل منهجي يلتزم به الباحث من بداية البحث حتى الوصول إلى النتائجأوال
: منهج للبحث الميداني ينسجم أوال مع المدخل المنهجي "اإلطار النظري" وثانيا ثانيا

 مع موضوع البحث.
 :علميالتعريف بالمنهج ال

يعتبر المنهج العلمي أرقى الطرق في الحصول على المعرفة وهذا المنهج قوامه 
والتحقق من صحة هذه  الفرضياتاالستقراء الذي يتضمن المالحظة العلمية وفرض 
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جراء التجارب واستخدام أساليب القياس الدقيقة والتحليل اإلحصائي  الفرضيات وا 
 .الفرضياتللبيانات بغرض التحقق من صحة 

 عريف بالبحث العلمي:الت
، أما البحث فهو:مصدر الفعل العلميو ،البحث يتكون هذا المدلول من كلمتين:

 ....الخ.اكتشفالماضي بحث ومعناه طلب، فتش، تقصى، تتبع، تحرى، سأل، 
فيكون معنى البحث هو الطلب والتفتيش وتقصى الحقيقة من الحقائق أو أمر من 

 .األمور
منسوبة إلى العلم والعلم يعنى المعرفة والدراية واإلدراك  : فهي كلمةأما العلمي

للحقائق، فالعلم يعنى اإلحاطة واإللمام بالحقائق وكل ما يتصل بها. والعلم أساسه 
حاطة وسنتطرق إلى هاذين المصطلحين بنوع من  المعرفة إال أنه أوسع منها إلماما وا 

 الشرح والتفصيل فيما بعد.
م يرتكز العلم في ميدان العلوم االجتماعية على  1975وحسب رأي اليونسكو 

المعرفة  -وهي:البحث العلميسنتناولها بنوع من الشرح والتفصيل ثالث مجاالت 
 .العلميةالنظرية  –العلمية 

 :البحث العلمي -1
ال شك أن التعبير القائل أن جميع نشاط الفكر اإلنساني أبحاثا، فيه الكثير من 

أن هناك اختالفات جوهرية بين النشاطات الفكرية لإلنسان، فمنها التجاوز، باعتبار 
البحوث الكاملة التي يصل فيها الباحث إلى معرفة جديدة، ومنها المقاالت العلمية 
والتقارير والملخصات وغيرها، وفي كثير من الحاالت قد يتخيل الدارس المبتدئ أنه 

ماء فيما يتعلق بموضوع ما، أنه قد عندما يسجل آراء عدد كبير من الباحثين أو العل
أجرى بحثا علميا متكامال. والحقيقة أن معرفة آراء اآلخرين، قد تكون مفيدة، لكنها ال 
تحل مشكلة أو تؤدي إلى معرفة جديدة، وبالتالي فإنها ال تعد بحثا متكامال، وحتى 
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رهنة عليها الوصول إلى معرفة جديدة ال يكفي في حد ذاته أن يكون بحثا، بل يجب الب
 والتأكد من صحتها. 

وفي الوقت الذي ينتظر فيه من الباحث تقديم شيء جديد وعدم االكتفاء بمجرد 
مية التعبير عن أراء اآلخرين مهما كانت قيمتها العلمية، وأن يوضح كيف أن مشكلة عل

قد درست، وتم إيجاد الحلول لها وأن حقائق جديدة قد اكتشفت، فإن كاتب المقال 
ويجدر التذكير هنا، إلى أن أي بحث علمي يجب  يكتفي بعرض مالحظاته وخبراته،

 أن يتضمن ثالثة جوانب رئيسية تؤخذ في االعتبار لدى تقويم أهميته العلمية وهي: 
  اكتشاف حقيقة جديدة -
 .ائج التي توصل إليها الباحثالتمحيص النقدي للبراهين واألدلة المؤدية إلى النت -
 كيفية االستفادة من الحقائق الجديدة في استخدامها تطبيقيا في الحياة العملية. -

 التحليل والتفسير النقدي:
يلجأ الكاتب إلى أسلوب التحليل والتفسير النقدي لما يتوصل إليه من بيانات 
مختلفة يسعى إلى حمل عملية الكشف عن الحقيقة خطوة أبعد، كما قد يتعامل الباحث 

ء أكثر مما يتعامل مع حقائق مع أفكار وأرا في بعض المجاالت، مثل الفلسفة واألدب،
علمية، مما يجعل البحث يتألف التفسير النقدي لهذه اآلراء، ولمعرفة أراء وأفكار 
الكاتب األصلي الذي عبر عنها في أعماله الفكرية والتي ال تظهر بشكل محدد، فإنه 

 ال بد من استنباطها عن طريق التفسير النقدي بما يحتويه من براهين وحجج.
كن إنكارها والتي بدونها يصعب الوصول والتفسير النقدي له قيمته التي ال يم

إلى استنتاجات علمية في مسائل يندر إيجاد حقائق محددة عنها، ومع أن الكشف عن 
فإنه يوجد جزء كبير من  الحقيقة يقدم لنا الكثير من الحقائق عن اإلنسان وعالمه،

ة أو بـأي التجربة اإلنسانية واإلنتاج الفني والفكري ال يمكن بلوغه بالطريقة الواقعي
طريقة أخرى إال عن طريق التفسير النقدي، ويتصف بهذه الخاصية الجزء األكبر من 

 .ومنها الرياضية البحوث ذات الطابع األكاديمي للعلوم السلوكية واالجتماعية



 د/ السعيد يحياويأ.                              الرياضي تدريب ثانيةسنة                             منهجية البحث العلمى محاضرات

  2باتنة الشهيد مصطفى بن بولعيد امعةج                         -7 -                       علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةيدان م

 النقدي:خصائص التفسير 
 يتميز التفسير النقدي بثالث خصائص أساسية هي:

الذي أجريت فيه  أن يقوم الجدل على حقائق ومبادئ معروفة في المجال  -1
 الدراسة أو على األقل يتفق معها.

أن تكون الحجج المقدمة في التفسير النقدي واضحة ومعقولة، أي أنها يجب  -2
أن تنطلق من المنطق، بحيث تكون التعميمات واالستنتاجات التي تم التوصل إليها في 

من المبادئ هذا النوع من النشاط البحثي مستنبطة منطقيا من الحقائق المعروفة، و 
يجب أن تكون سهلة البرهان في أثناء و التي يطبقها الباحث عند معالجته لمادته، 
والشرط هنا أن يكون هذا االستنتاج صادقا، عملية االستنتاج من الوقائع أو المقدمات، 

حتى يستطيع القارئ تتبع الحجج دون أي معوقات تجعله مضطرا إلى القبول برأي 
 الباحث دون اقتناع.

التفسير النقدي، يتوقع منه أن يتمخض عن بعض التعميمات التي  إن -3
لضروري أن يكون ترتبت على عملية االستنتاج من الوقائع أو المقدمات، ولهذا فمن ا

الرأي االستنتاجي للباحث مبنيا على الحقائق والبيانات المقبولة في مجال البحث 
للبحث العلمي، فإن أحدها يمثل البحوث النظرية ويمثل  ومدعومة بالمنطق والبرهان

اآلخر البحوث التطبيقية، والمعلوم أن البحوث النظرية تهدف إلى الوصول إلى المعرفة 
وبهذا ال يكون هناك غرض تطبيق بمعروف بعد االنتهاء من  من أجل المعرفة فقط،
اآلخر فإن البحوث التطبيقية ترمي أساسا إلى الوصول إلى حل  البحث، وفي الطرف

 مشكلة معينة ولو لم يصل الباحث أثناء بحثه إلى حقائق جديدة. 
ويختلف هذان النوعان من البحوث من حيث سير البحث في عدة نقاط ويلتقيان 
في نقاط أخرى، فمثال من حيث مجال اختيار موضوع البحث "المشكلة" يكون البحث 
الرئيسي في ميدان معرفة معين، كالمجال الرياضي أو التاريخي أو التربوي على سبيل 

. أما في البحث العلمي فيكون هناك مشكلة خاصة في مكان وزمان محدد، كما المثال
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يختلف هدف أو غرض البحث بين النوعين، ففي األول، يكون الهدف من الدراسة هو 
الوصول إلى معرفة معينة في الميدان العلمي الذي تنتمي إليه مشكلة البحث، أما في 

يا، والواضح أن الغرض التطبيقي عند الثاني، فيتركز الهدف على حل المشكلة محل
التعميم واستخدام النتائج يختلف عن البحث الرئيسي، في أن نتائجه تستخدم على 
نطاق واسع، أما في البحث العلمي، فينحصر استخدام النتائج على مجتمع البحث 
فقط. والمالحظ في هذا المجال أن الباحث في البحث الرئيسي، له حرية خلق الظروف 

ي يريد إجراء البحث فيها، أما في الثاني "البحث العلمي" فإنه يلتزم بالظروف القائمة الت
وطريقة البحث، وجمع  الفرضياتفعال، ويتفق النوعان في بقية خطوات البحث، ك

 البيانات، والوسائل المستخدمة، كما قد يتفقان في الصعوبات التي تواجه الباحث.
 :مفهوم المعرفة العلمية -2

قبل التطرق إلى مفهوم المعرفة العلمية نتناول بالتحديد إلى الكلمتين المكونتين 
 المفهوم كونهما يشكالن هذا المفهوم ويلتقيان معه في نطاق محدد، وهما:لهذا 

"، اإلحاطة بالشيء، أي العلم به، Knowledgeتعني كلمة معرفة ": المعرفة -2-1
والمعرفة هي أشمل وأوسع من العلم، ذلك أن المعرفة تشمل كل الرصيد الواسع والهائل 

اع اإلنسان باعتباره كائن ومخلوق يفكر من المعارف والعلوم والمعلومات التي استط
ويتمتع بالعقل أن يجمعه عبر مراحل التاريخ اإلنساني الطويل بحواسه وفكره وعقله. وال 
شك أن المعرفة ضرورية لإلنسان، ألن معرفة الحقائق تساعده على فهم القضايا التي 

ن أن يتعلم تواجهه في حياته، وبفضل المعلومات التي يحصل عليها يستطيع اإلنسا
كيف يجتاز العقبات التي تحول دون بلوغه الغايات التي ينشدها، وتساعده أيضًا على 
تدارك األخطاء، واتخاذ اإلجراءات المالئمة التي تمكنه من تحقيق أمانيه في الحياة. 
وال يخفى أن جميع أنواع المعرفة ليست على مستوى واحد، فهي تختلف باختالف ما 

ومن أساليب للتفكير وقواعد المنهج المتبع للوصول إليها، وهو ما تتميز به من دقة 
يعني بوضوح، أنه ليست كل معرفة تكون بالضرورة علمية، فالمعرفة العلمية تختلف 
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عن المعرفة العادية في أنها بلغت درجة عالية من الصدق والثبات، وأمكن التحقق 
ا المعرفة العلمية هي التي يتم تحقيقها منها والتدليل عليها والمعرفة العادية هي علم، أم

 system ofبالبحث والتمحيص، ويعتبر "العلم" معرفة مصنفة تنسق في نظام فكري )

thiught.ومفهوم المعرفة  ( له مفاهيمه ومقاييسه الخاصة من مبادئ وقوانين ونظريات
صورات يتحدد على أنها "مجموعة من المعاني والمفاهيم والمعتقدات واألحكام والت

الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشياء 
" في اللغة اإلنجليزية، حيث KNOW" كلمة يعرف "K.LHRERويحلل "ليهر  ،المحيطة به"

 :اآلتييوضح معاني هذه الكلمة على النحو 
 امتالك صورة خاصة معينة من القدرة على عمل شيء ما. -
  المعرفة باللقاء واإلطالع أو االتصال المباشر. -
ويبدو من تشابه المعاني لكلمة "معرفة" بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية إنها  

تدور في مجملها حول اإلدراك والفهم. وعلى نحو قريب طرح "فوكو" مفهوم المعرفة 
"EPISTEMEالمعرفية في حقبة  " باعتبارها أيضا شبكة مفهومية تتضمن كل األنماط

وعليه تشمل المعرفة مجموع المعارف الروحية، الوثنية، االقتصادية  .زمنية معينة
السياسية، الثقافية والعلـمية فـي الوقـت نـفـسه، لـذا تـوجد أنواع مختلفة من المعارف فإذا 

هذا  كان إدراجها ضمن فئات معينة قد شابه نوعا من االختالف بين المفكرين إال أن
االختالف يعود بالدرجة األولى إلى المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها صاحبها لذا وبـعـد 
إطالعنا علـى بعض هذه التقسيمات اهتدينا إلى تبني تقسيم يلم أهم أو بمختلف 

: المعرفة العامية، الدينية، الميتافيزيقية "الفلسفية"، المعارف والتي يمكن أن نذكر منها
 –الطبقات  –للعالم الخارجي، معرفة الجماعات  واإلدراكيةة، التقنية السياسي

المجتمعات المدركة في واقعها والمثبتة صحتها بحكم واع، بمعرفة الحس السليم. كما 
: المعرفة العقلية، التجريبية، التنظيرية، أن هنالك أشكاال مختلفة للمعرفة هي كاآلتي

 اسبة، الجماعية والفردية.المنو  الوضعية المدركة، الرمزية
 :تصنيف المعرفة/ 2.2
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أشمل من العلم، فاألخير يقوم على الدراسة و  يتضح مما سبق أن المعرفة أوسع
وتحليل الظواهر، فهو ذلك الفرع من الدراسة الذي يلتزم بكيان مترابط من الحقائق 

تفق الثابتة المصنفة، التي تحكمها قوانين عامة، تحتوي على طرق ومناهج ثابتة م
وعليه فإن الهدف الرئيسي   ائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة.عليها، الكتشاف الحق

للعلم هو التعبير عن العالقات القائمة بين الظواهر التي يدرسها اإلنسان من أجل 
التعرف على جوهرها وطبيعتها، إال أن طرق الحصول على المعرفة تختلف من 

 موضوع آلخر.
 تصنف المعرفة إلى ثالثة أنواع رئيسية هي:: و أنواع المعرفة /2-3 
 :المعرفة الحسية -1

وهي التي يكتسبها اإلنسان عن طريق اللمس واالستماع والمشاهدة المباشرة، وهذا 
 النوع من المعرفة بسيط، باعتبار أن أدلة اإلقناع متوافرة)ملموسة(أو ثابتة في ذهن اإلنسان.

 المعرفة التأملية )الفلسفية(: -2
من المعرفة يتطلب النضج الفكري، والتعمق في دراسة الظواهر الموجودة،  وهذا النوع

حيث أن مستوى تحليل األحداث والمسائل المدروسة يوجب اإللمام بقوانين وقواعد علمية 
الستنباط الحقائق عن طريق البحث والتمحيص، ولكن في العادة ال يحصل الباحث على 

يقدم البراهين عن طريق استعمال المنطق  أدلة قاطعة وملموسة تثبت حججه، ولكنه
والتحليل، ويثبت أن النتائج التي توصل إليها تعبر عن الحقيقة والمعرفة الصحيحة للقضية 

 أو المسألة.
 (:المعرفة العلمية )التجريبية3- 

وهذا النوع من المعرفة يقوم على أساس"المالحظة المنظمة للظواهر"وعلى أساس 
المالئمة والتحقق منها عن طريق التجربة وجمع البيانات  وضع الفرضيات العلمية

 وتحليلها، باإلضافة إلى األنواع التي قد سبق ذكرها.
 :العلـم -2-4
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أنه هو "منهج يسعى للوصول إلى مجموعة مترابطة من  فيمكن تعريفه على
العلم و  ةوانطالقا من تحديد مفهومي المعرف، الحقائق الثابتة المصنفة والقوانين العامة

نجد أن هنالك ضرورة للتميز بين العلم والمعرفة من جهة وبين المعرفة العلمية 
من جهة أخرى، فإذا كان من  –والمعرفة التقنية أي أدوات العلم ومبتكراته المادية 

الممكن الحديث عن "عالمية العلوم فان للتقنية خصوصياتها المشتقة من الظروف 
ذا كانت منجزات العلم متاحة فانالتي تراكمت وتكونت في كنف مبتكراته التقنية  ها، وا 

كما و  في إطار المعرفة بمعناها الشاملتجيب عن الحاجات التي تظهر في بيئتها، 
دخال مفاهيمه ومناهجه ومعلوماته إلى حياة األفراد بما هو جانب من  أن تبسيطه وا 

رساء التوازن ما بين العلم والعمل على أن استيراد  جوانب نشر المعرفة العلمية، وا 
العلم أو نتائج التقنية لن يحقق المعرفة التي نرجوها ما لم نتعلم لغة هذه الحضارة 
الجديدة والقوانين التي تحكم حريتها، أي ما لم تنبع من داخلنا وتصبح جزءا من 
كياننا الفكري، وهذا يعتمد أوال على المشاركة الواسعة من مختلف القوى العلمية، 

باإلمكان على الدوام مناقشتها و  ن بان حقائق العلم ليست أبدية وثابتةوعلى اإليما
واإلتيان بالجديد فيها وأخيرا على رفض النضرة الغيبية والتعامل مع الطبيعة والحياة 
في موقف التفهم المباشر والعقلية المنهجية وهذه الشروط كلها إنما هي في الوقت 

ا الثورة العلمية وتطبيقاتها التقنية، التي تقوم نفسه شروط المعرفة الحقة التي تتطلبه
 :وظائفها على ثالثة جوانب

   .اكتشاف المعرفة العلمية أي البحث العلمي وخدماته وما يتصل به -
 نقل المعرفة العلمية أي التعليم العلمي بمختلف أشكاله، ونقل التقنية أفقيا وعموديا. -
عرفة العلمية عن طريق التعليم، التثقيف نشر المعرفة العلمية أي تعميم الم -

 .والتدريب، ونشر الوعي العلمي والمعرفي

 :المفهوم اإلجرائي 
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إن المعرفة العلمية نعني بها المعلومات والمعارف، والمهارات الفكرية العلمية 
والثقافية التي تنمي لدى الطلبة القدرة على استخدام منهج التفكير العلمي في مختلف 

لمعرفة العلمية فنقصد به جوانب حياته ويبتعد عن الغيبيات قدر اإلمكان. أما نشر ا
زيادة الوعي باألفاق الجديدة التي تنتظر الطالب الجزائري، وخاصة في المجال 
 العلمي، المعرفي والثقافي، وذلك كله في تنسيق وتكامل بين قدرات الطلبة

مكانياتهم وحاجة المجتمع للتنمية والتغيير، ضمن إطار عمليات التعليم، التثقيف، و  ا 
ية، التي تقوم بها الجامعة ضمن مختلف نشاطاتها وبرامجها التدريب والتوع
األحكام و  مجموعة من المعاني والمعتقدات ويمكن أن نقول بأنهااألكاديمية. 

والمفاهيم والتصورات الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة محاوالته المتكررة لفهم 
مية هي المعرفة التي الظواهر المحيطة به، ونستطيع أن نقول بأن المعرفة العل

تستعمل المنهج واألسلوب العلمي في االكتشافات والتحقق من المعرفة بطريقة 
 موضوعية.

 :النظرية العلمية -2

وتعتبر النظرية اإلطار الذي ينظم مجموعة الحقائق والنتائج التي توصل إليها 
ف باحث أو باحثون في ميدان ما، بحيث يقدم هذا اإلطار تفسيرا منطقيا لمختل

 .الظواهرالعالقات الموجودة بين 



 د/ السعيد يحياويأ.                              الرياضي تدريب ثانيةسنة                             منهجية البحث العلمى محاضرات

  2باتنة الشهيد مصطفى بن بولعيد امعةج                         -13 -                       علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةيدان م

 :خطوات المنهج العلمي

إن تحديد خطوات المنهج العلمي ال يعني بالضرورة أن يستخدمها الباحث بنفس 
الترتيب المكتوب، وذلك الختالف المشكالت من حيث طبيعتها مدى بساطتها أو تعقيدها 

دادهم وخبراتهم وقدرتهم على التخيل وأيضا الختالف الباحثين من حيث قدراتهم البحثية واستع
واإلبداع واالبتكار. فقد نجدان خطوة معينة لها أهمية كبيرة في حل مشكلة ما، بينما تقل 

كما نجدان خطوة معينة لها أهمية بالنسبة لتفكير  أهمية نفس الخطوة في حل مشكلة أخرى.
 النسبة لباحث أخر.باحث ما لحل مشكلة معينة، بينما ال يكون لنفس الخطوة أهمية ب

 :أي اختيار الموضوع الشعور بالمشكلة وتحديدها: -1
إن الباحث عندما يقوم باختيار مشكلة ما بدراستها فإنما يرجع ذلك إلى شعوره بصعوبة 

 ما أو شيء يحيره بخصوص تلك المشكلة فالشعور بالمشكلة شرطا أساسا الختيارها.
يء من أخذ الوقت الكافي للتفكير في وإليجاد موضوع البحث البد أوال وقبل كل ش

ذلك. هكذا نستطيع دراسة االحتماالت المتنوعة لدينا ولهذا فالتفكير يقوم أساسا على الفائدة 
التي نريدها من هذا الموضوع أو ذاك فعال فالموضوع الذي يظهر غير جدير باالهتمام وال 

 ثمر جهدا كبيرا في البحثيثير الفضولية، فمن المحتمل أن يضيع منا كل حافز وال نست
 بالتالي ال نواصل البحث للنهاية.و 

فالفائدة من الدراسة موضع ما مهما كان موضوع البحث تمدنا بطاقة وحيوية تدفعنا 
 إلى العمل على بجد ويمنح لنا الدافع المعنوي للعمل أكثر.

 :مصادر اإللهام أي مصادر الشعور بالمشكلة
 التجارب المعيشة. -
 احث أن يكون بحثه مقيدا.رغبة الب -
 مالحظة المحيط. -
 تبادل األفكار. -
 البحوث السابقة "الدراسات السابقة". -
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وفي هذه الخطوة يقوم الباحث بجمع المعلومات  :جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة -2
المتعلقة بالدراسة حيث يلجأ إلى مصادر متنوعة مثل الكتب العلمية، الرسائل الجامعية، 

مقاالت والدوريات كما يلجأ كذلك إلى المقابالت الشخصية، والمالحظات العلمية وتطبيق ال
االختبارات إجراء التجارب وكل هذا للحصول على المعلومات األزمة للبحث ويجب على 
الباحث أن يتعامل مع المعلومات التي يتحصل عليها بعين الباحث الناقد للتأكد من صحتها 

 إن النتائج النهائية تكون غير سليمة ومشكوك في صحتها.وصدقها وبدون ذلك ف
العلمية في توجيه الباحث لنوع من  الفرضياتوتساهم  :العلمية الفرضياتوضع  -3

الحقائق األزمة لحل مشكلة بحثه وتصنيفها بدال من تشتت جهوده دون هدف محدد كما 
هي  الفرضياتهر. ألن تساعده أيضا في الكشف على الظواهر الثابتة التي تقوم بها الظوا

عبارة عن حلول مقترحة أو تفسيرات محتملة للمشكلة موضوع الدراسة وهي عبارة عن 
 تخمينات ذكية أي أفكار تقدم حلوال للمشكلة.

 وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات البحث، فالفرض العلمي ال :الفرضياتاختبار  -4
وصل إلى دليل يؤيده قابل للتحقيق يمكن قبوله كأداة تفسيرية لهل قيمتها إال إذا تم الت

غالبا إلى القيام بإجراء التجارب والمالحظات والمقابالت  الفرضياتالتجريبي وتؤدي 
 واالستبيانات لتأكد من صدقها.

 :تفسير النتائج -5
ه يبدأ في تنظيم بيانات البحث في جداول وأشكال فرضياتبعد أن يبدأ الباحث باختبار 

يص البيانات وتوضيحها ثم يفسر النتائج المستخلصة ويـقيمها. ورسوم بيانية تساهم في تخل
اتفقت مع نتائجه أو اختلفت  كما يجب على الباحث أن يوضح نتائج الدراسات السابقة التي

 معها.كما يجب على الباحث العلمي أن يبتعد عن الذاتية عند تفسير النتائج.
 "استخدام النتائج في مواقف جديدة:"تعميم النتائج -6

تمتد إلى مواقف  يجب أن نعلم أن التعميمات التي نتوصل إليها في بحث معين ال
جديدة. وتنطبق عليها إال إذا كان هناك قدر كبير من التشابه بين المواقف الجديدة ومواقف 

 البحث الذي استخلصت منه هذه النتائج.
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 :مشكلة البحث
حول ما نريد معرفته ال شك أن اختيار موضوع البحث بحد ذاته يثير تساؤالت 

وأن استعراض األدبيات "الخلفية النظرية" يمكن أن يفتح منافذ أخرى في هذا الشأن 
هكذا يصبح الموضوع مشكلة بحث عندما نقوم بطرح سؤاال أو أسئلة حول هذا 

 الموضوع. تلك األسئلة التي ينبغي أن نبحث عن إجابات لها في الواقع.
 :عنوان البحث -1

اضحا وموجزا "أي غير طويل ويشير إلى مشكلة البحث وسليم يجب أن يكون و 
من ناحية الصياغة واللغة، كما يجب أن تكون المصطلحات المكونة للعنوان سهلة 

 الفهم.
 يتكون العنوان من العناصر التالية:مكونات العنوان: 

 يحتوي العنوان على التخصصين النظري والتطبيقي في الدراسة.  -
 العينة )مجتمع البحث(.يشير إلى فئة  -
 يوضح المنهج المستخدم.  -
 يوضح المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة. -
 يوضح أداة جمع البيانات.  -
  مثال:

اثر منهج تدريبي )مقترح أو معدل( لتطوير دقة التصويب لدى العبي المنتخب 
 الوطني أواسط لكرة القدم الجزائري

 التفصيل: 
: كلمة تصف المنهج المستخدم وقد تستخدم الكلمتان في           اثر أو تأثير 

المنهج الوصفي ولكن المنهج التدريبي الموجود في العنوان يوضح أن المنهج المقترح 
 هو التجريبي
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: االختصاص النظري )تدريب رياضي( وهو المتغير            منهج تدريبي
 المستقل.
 ابع.: المتغير الت               الدقة

 : العينة.        العبي المنتخب الوطني   
 : التخصص العملي.               كرة القدم
 مالحظات : 

ال يخضع ترتيب المصطلحات في العنوان لقاعدة معينة باستثناء قواعد اللغة  -
 العربية.
ح ولكن هناك تنويهات مثال تعلم أو تعليم قد ينوه و العينة بوض تتبينقد ال  -

 وغيرها. ة مبتدئة أو لطالب مدارس وينوه في الوقت نفسه عن التخصص النظريلعين
 

 :مقدمة البحث ومشكلته -2
يتحدد في مقدمة البحث بوضوح بعض التعريفات الخاصة بالبحث وكذلك إشارة 
للبحوث أو الدراسات السابقة مع توضيح الصلة بينها وبين الموضوع المطروح للبحث، 

تكون في اغلب األحيان هي آخر ما و  تقوم بقديم البحث بكامله أي بتعبير آخر فإنها
 يقوم به البحث في دراسته

 :تحديد المشكلة -3 
ويأخذ تحديد مشكلة البحث عادة شكل المخروط حيث تحتوي قمته على موضوع 

العمومية أما رأسه فانه يتضمن الجانب الخاص بتدقيق و  البحث المتسم باالتساع
كثر فأكثر كما أن أهمية المشكلة تكمن قيمتها النظرية والتطبيقية، المشكلة وتحديدها أ

حيث أن الخاصية المميزة للمشكلة بمقدور الباحث دراسة المشكلة بدقة في ضوء 
مستوى قدرته البحثية، ومن خالل الوقت المتاح للباحث وفي ضوء المصادر المتاحة، 

مكانية اختيارا فراد البحث "العينة" وتوفير أدو   ات البحث.وا 
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 :صياغة المشكلة -4
في العلوم الرياضية واالجتماعية واإلنسانية تصاغ المشكلة في شكل سؤال أو 

وقد تصاغ كذلك في  إلى اإلجابة على هذه األسئلة.أو الوصول أكثر، بهدف البحث 
 عبارة تقريرية.

 ميذالتال ىتوجد عالقة ارتباطيه بين دوافع النجاح والفشل الرياضي لد   :لـمث
هناك العديد من المصادر التي يستطيع الباحث  :مصادر الحصول على المشكلة -5

 .أن يستمد منها مشكالته
 :المهنة أي مجال التخصص -1

إن خبرة الباحث وتعمقه في مجال تخصصه تساعده على فهو ما يرتبط بهذا 
بحث المجال من مشكالت، وأبعادها المختلفة األمر الذي يساهم في تحديد مشكلة ال

 بصورة علمية واضحة ودقيقة.
 :المراجع العلمية -2

يعتبر اطالع الباحث على الكتب العلمية من أهم المصادر للحصول على المشكالت 
حيث تزوده بالعديد من الخبرات المتنوعة "المجالت والدوريات العلمية، الكتب، المذكرات، 

 كلة بحثه.سائل..."، حيث تساعده على وضع إطار نظري وافيا لمشو ال
 :الدراسات السابقة -3

وتساعد الباحث على تحديد مشكلة بحثه، كما يستفيد من نتائجها في تفسير 
 نتائجه.ويتصرف على الطرق واألساليب والعينات التي استخدمت فيها.

 :االشتراك في الملتقيات العلمية والمؤتمرات -4
طنية أو دولية من المصادر تعتبر الملتقيات سواء كانت أيام دراسية أو ملتقيات و 

الهامة التي تزود الباحث بأفكار حديثة لمشكالت عديدة حيث نجد المناقشات التي 
يتقدم بها األساتذة احدث ما وصل إليه العلم في مجال تخصصهم وتزودنا بمهارات 

 البحث المختلفة بداية من اختبار المشكلة وتنفيذ البحث وتفسير النتائج.
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 مشكلة وتقويمها:معايير اختيار ال
هناك العديد من العوامل والمعايير التي يجب على الباحث مراعاتها عند اختياره 

 للمشكلة.
 حداثة المشكلة: -1

ويقصد بها أن يقوم الباحث باختيار مشكلة جديدة تتميز باألصالة واالبتكار ولم 
ي جمع يسبق لباحث آخر دراستها، وقد يرتبط مفهوم الحداثة باألدوات المستخدمة ف

 البيانات األسلوب اإلحصائي المستخدم، وأيضا حداثة البيانات.
 قيمة المشكلة العلمية والعملية:و  أهمية  -2

تتضح أهمية المشكلة فيما تقدمه من نتائج جديدة تعتبر إضافة علمية تساهم في 
 تطوير ونمو المعرفة الحالية.

 اقتناع الباحث بالمشكلة وقدرته في الدفاع عنها: -3
تجاهات وصول وقيم الباحث وخبراته الشخصية واستعداداته أهم العوامل تعتبر ا

 التي تساعده فباختيار مشكلة بحثه ودراستها.
 توفر مصادر جمع المعلومات: -4

يجب على الباحث أن يتأكد من توفر المصادر العلمية لجمع المعلومات الخاصة 
 بالبحث قبل اختياره للموضوع.

 توفر اإلشراف: -5
احث التأكد من وجود مشرف متخصص يقوم باإلشراف عليه ألنه يجب على الب

 أمرا هاما وضروريا بالتنفيذ البحث.
 :الوقت والتكلفة -6

يجب على الباحث أن يختار المشكلة التي يتناسب الوقت المتاح له للدراسة 
والبحث. وكما يجب عليه مراعاة الميزانية التي سوف يتكلفها البحث وتحديدها إذا 

 نياته المادية تسمح بإجراء هذا البحث أمره.كانت إمكا
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  :الفرضيات
بمجرد طرح سؤال البحث في المرحلة األولى من تحديد المشكلة ننتقل إلى 
المرحلة الثانية التي تدخل طابع ملموس على سؤال البحث عادة اإلجابة عنه في شكل 

ظري للبحث إلى هي عبارة عن نقطة التحول من البناء الن الفرضياتفرضية، وبالتالي ف
هي عبارة  الفرضياتالتصميم التجريبي لإلجابة على المشكلة القائمة، وبصفة عامة 

عن إجابة محتملة للمشكلة التي يدرسها الباحث أو تفسير أو حل محتمل للمشكلة التي 
 يدرسها الباحث.

 تلعب الفرضية في العلم دورا يتعذر تقديره، إذ يتم االنتقال بفضلها :ياتضأهمية الفر 
من الجانب التجريدي إلى الجانب الملموس للطريقة العلمية.ويمكن توضيح أهمية 

 في النقاط التالية: الفرضيات
 تساعد الباحث على حل مشكلة البحث بطريقة علمية سليمة.  -1
 الكشف عن الحقائق العلمية. -2
 توفير وتوجيه مجهود الباحثين في البحث والدراسة. -3

المصادر التي يمكن له أن يعتمد عليها في وضع للباحث العديد من : الفرضياتمصادر 
 ه.فرضيات
  التخصص وخبرة الباحث. -
 الدراسات السابقة: من المعلوم أنه يبدأ الباحث من حيث انتهى اآلخرون -
  قدرة الباحث عل التخيل والتنبؤ. -
قد يلجأ الباحث في بعض األحيان إلى مجاالت أخرى ليستفيد  العلوم األخرى: -

إلى  يلجؤونبعض الباحثين  فنجد في اختصاصنا مثال: ،بحثه فرضياتع منها في وض
علوم الحركة...وغيرها من العلوم  أو، علم النفس أو علم االجتماع أو علوم الصحة

 .ياتضالمرتبطة بالمجال الرياضي لالستفادة من نظرياتها في وضع الفر 
  :ياتضشروط صياغة الفر 
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ب على الباحث تحديد دون تعقيد، لذلك يج فرضياتالصياغة الواضحة لل  -1
تحديدا واضحا، وأن يعطى لها التعريف  الفرضياتالمفاهيم التي تشتمل عليها 

 اإلجرائي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الدقة والوضوح.
 اإليجاز عند صياغة الفرض دون اإلخالل بالمعنى أو الهدف من البحث.  -2
 الفرضياتالبتعاد عن قابلة لالختبار ولذلك يجب على الباحث ا الفرضياتأن تكون   -3

 الفلسفية والقضايا األخالقية "العقائدية" ألنه يصعب بل يستحيل اختبارها في بعض األحيان.
النظريات التي و  التي يضعها وبين النتائج الفرضياتأن يرتبط الباحث بين   -4

يختبر  سبق الوصول إليها، إذ ال يمكن للعلم أن يتقدم إذا حاول كل باحث أن
 ا بغيرها من النتائج والنظريات العلمية.ها ال صلة لهفرضيات
 ه خالية من التناقض.فرضياتأن يجعل الباحث   -5
بدال من أن يضع فرضا واحد  فرضياتيجب أن يلجأ الباحث إلى وضع عدة  -6

 حتى ال يتشتت فكره. الفرضيات"مركب"مع مراعاة االقتصاد في عدد 
 :الفرضياتبعض أنواع 

ال أو فرق بين متغيرين وهذا يحدد اإلجابة المتوقعة للسؤ : الفرض البحثي -1
 النوع يكون بصورة موجهة أو غير موجهة.

 يؤدي عدم االنتظام في التدريب إلى تدني مستوي األداء في مهارة كرة القدم. -
 الالعبون الذين يتدربون بانتظام يتفوقون مهاريا على الالعبين الذين يتدربون بانتظام. -

 ى تعلم المهارات التقنية في كرة القدم.أن نتعلم مهارة كرة السلة يؤثر إيجابا عل -
 يحدد العالقة بين المتغيرات في توزيعات المجتمع وله صيغتان: :الفرض اإلحصائي -2

: يشير إلى عدم وجود عالقة أو عدم وجود فروق بين الفرض الصفري -2-1
 المتغيرات أن الفروق الحاصلة تعود إلى الصدفة.

 مثل:
 يقل عن أداء الالعبين في مهارة الكرة الطائرة إن أداء الالعبات يساوي أو  -
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 توجد فروق بين أداء الالعبات وأداء الالعبين في مهارة كرة السلة. ال  -
وهو الفرض الذي يظل قائما عند رفض الفرض الصفري : الفرض البديل -2-2

 .وهو المقابل المنطقي للفرض الصفري
 مثل:

 السباحة في اتجاه الطلبة "فرض موجه"توجد فروق بين الطلبة والطالبات في تعلم  -

 توجد فروق بين الطلبة والطالبات في تعلم السباحة "فر ض غير موجه" -
 توجد عالقة بين الثقة في النفس وتعلم مهارة السباحة "الغطس".}فرض غير موجه{.

في هذا ، يكون طرح الفرضيات غالبا على شكل مصطلحات ومفاهيم :متغيرات البحث
ق األمر بتحديد نمط المتغيرات المستعملة في الدراسة حيث يتضمن البحث الصدد يتعل

 عادة متغيرين على األقل.
متغير مستقل هو المتغير الذي يقوم الباحث بتحريكه، ومتغير تابع وهو المتغير 

 الذي يقوم بمالحظته وقياسًه)الناتج(. وبعد ذلك جعلهما عمليتين قابلتين للقياس. 
  :أنواع المتغيرات

عادة ما تقوم الفرضية على أنها عالقة بين المتغيرين على األقل ونأخذ على    
 سبيل المثال هذه الفرضية: 

 كلما ارتفع مستوى تمدرس الوالدين كلما ارتفعت مثابرة ابنهما على الدراسة 
      

 مثابرة االبن على الدراسةـــــــ يؤثر ـــــــ  تمدرس الوالدين
 النتيجة                                 السبب

 

ا أن نتبين من خالل هذا الرسم العملي الذي يظهر بوضوح العالقة بين نيمكن
 المتغيرات في هذه الفرضية. 
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إن المتغير المستقل هو ذلك المتغير الذي نتداو له لقياس : المتغير المستقل -1
كه الباحث وهو السبب التأثير في المتغير التابع.أي بتعبير آخر هو المتغير الذي يحر 

 الذي يؤدي إلى تبدل المتغير التابع.
إن المتغير التابع الذي يمكننا تسميته كذلك بالمتغير الناتج عن : المتغير التابع -2

 فعل األول، هو ذلك المتغير الذي يجرى عليه الفعل من أجل قياس التغيرات 
 . إذن فالمتغير التابع: متغير يؤثر فيه المتغير المستقل

إن المتغير الوسيط هو عبارة عن متغير يمنع من : )الثابت( لمتغير الوسيطا -3
 السن. -التغيير، فنأخذ على سبيل المثال: الجنس

تلميذات المرحلة الثانوية على ممارسة النشاط الرياضي إن و  : إقبال تالميذمثال
ختلف تبعا ي ممارسة النشاط الرياضيهذه الدراسة تدفعنا إلى االعتقاد بأن اإلقبال على 

  .جنس التلميذو  لسن
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 مناهج البحث العلمي
 :تمهيد

المنهج مصطلح استعمله أفالطون بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة، واستخدمه 
، وقد تعددت أوجه النظر في تصنيف مناهج وطرق البحث العلمي، أرسطو بمعنى البحث

مناهج األكثر استعماال في مجال ونظرا لكثرتها وتداخلها فيما بينها سوف نقتصر على ال
 التربية البدنية والرياضية والتي سنحاول عرضها فيما بعد بشيء من التفصيل.

 : تعريف المنهج
المنهج هو الطريقة التي يعتمدها الباحث للوصول إلى هدفه المنشود، وأن 

ية وظيفته في العلوم االجتماعية هي استكشاف المبادئ التي تنظم الظواهر االجتماع
 والتربوية، واإلنسانية بصفة عامة وتؤدي إلى حدوثها حتى يمكن على ضوئها تفــسيرها

 .ضبط نتائجها والتحكم بهاو 
 : الخطوات المنهجية العلمية

يتخطى الهدف الرئيسي ألي بحث علمي مجرد وصف المشكلة أو الظاهرة موضوع 
ن اإلطار الكلي للعالقات البحث الذي فهمها وتفسيرها، وذلك بالتعرف على مكانها م

المنظمة التي تنتمي إليها، وصياغة التعميمات التي تفسر الظواهر المختلفة، هي من أهم 
أهداف العلم، وخاصة تلك التي تصل إلى درجة من الشمول ترفعها إلى مرتبة القوانين 

اإلنسان على العلمية والنظريات. إن تفسير الظواهر المختلفة تزداد قيمته العلمية إذا ساعد 
التنبؤ، وال يقصد بالتنبؤ هنا التخمين الغيبي أو معرفة المستقبل، ولكن يقصد به القدرة على 
توقع ما قد يحدث إذا سارت األمور سيرا معينا، وهنا يتضمن التوقع معنى االحتمال القوي. 

  .كما أن أقصى أهداف العلم والبحث العلمي هو إمكانية "الضبط"
 :لبحث في األسلوب العلميمنهج ا

يشير مصطلح األسلوب العلمي إلى ذلك اإلطار الفكري الذي يعمل بداخله عقل 
الباحث، في حين أن كلمة "منهج البحث" تعني الخطوات التطبيقية لذلك اإلطار 
الفكري، وال يعني هذا االختالف ماهية هذين االصطالحين، أي تعارض بينهما، فمن 

قارب كثيرا معنى كل من أسلوب ومنهج وطريقة، ولكن يقصد بهذا الناحية اللغوية يت
التمييز التوضيح والتفسير، ففي أي دراسة علمية تتخذ العمليات العقلية في ذهن 
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الباحث ترتيـبا وتنظيما متكامال يوجه خطواته التطبيقية، ولذلك يفضل أن يستقل كل 
لى الجانب " لتشير إمصطلح بجانب من الجانبين، بحيث تستعمل كلمة "أسلوب

 .لخطوات البحث التطبيقي
أما بخصوص خطوات األسلوب العلمي في التفكير، فهي تكاد أن تكون هي  

نفسها خطوات أي منهج بحثي، مع وجود بعض التفاصيل التي تختلف باختالف 
 مناهج البحث، إال أن األسلوب الفكري هو الذي ينظم أي منهج بحثي.

 :مي في التفكيرخطوات األسلوب العل
تتمثل خطوات األسلوب العلمي في الشعور أو اإلحساس بمشكلة أو تساؤل يحير 
الباحث أو يجلب اهتمامه، فيضع لها حلوال محتملة أو إجابات محتملة، تتمثل في 

" أو "فرضيات البحث" ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة، وهي اختبار صحة الفرضيات"
هذه الخطوات الثالثة الرئيسية تقود الباحث في و  معينة،والوصول إلى نتيجة  الفرضيات

 مراحل دراسته المختلفة ما دام قد اختار المنهج العلمي كسبيل لوصوله إلى نتائج دقيقة
 .موضوعيةو 
 صنيف مناهج البحث:ت 

تشتق كلمة "منهج" من نهج أي سلك طريقا معينا، وبالتالي فإن كلمة "المنهج" 
 تعني الطريق والسبيل، ولذلك كثيرا ما يقال أن طرق البحث مرادف لمناهج البحث.

إن ترجمة كلمة "منهج" باللغة اإلنجليزية ترجع إلى اصل يوناني وتعني البحث 
المعنى االشتقاقي لها يدل على الطريقة أو المنهج الذي يؤدي أو النظر أو المعرفة، و 
أهدافا طبيعة موضوع البحث أو الدراسة و  يحدد المنهج حسبو  إلى الغرض المطلوب.

كما أشرنا سابقا إلى ظروف  –يمكن القول أنها تخضع و  التي تم تحديدها سابقا،
التنظيم الصحيح لسلسلة من  خارجية أكثر منها إرادية ويعرف العلماء "المنهج" بأنه فن

األفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا،أو من أجل البرهنة على 
، ومن هذا المنطلق، يكون هناك اتجاهان للمناهج من حيث حقيقة ال يعرفها اآلخرون

اختالف الهدف، إحداهما يكشف عن الحقيقة ويسمى منهج التحليل أو االختراع، 
اني يسمى منهج التصنيف. كما يقر البعض أن المنهج األكثر استخداما هو المنهج والث

الذي يقوم على تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف يغلب عليه صفة التحديد، 
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ويعتمد على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها واستخالص داللتها، كما أنه يتجه على 
بالصورة الحقيقة في المجتمع للتعرف على  الوصف الكمي أو الكيفي للظواهر المختلفة

 خصائصها .و  تركيبها
والواقع أن تصنيف المناهج يعتمد عادة على معيار ما حتى يتفادى الخلط 
والتشويش، وتختلف التقسيمات بين المصنفين ألي موضوع، وتتنوع التصنيفات 

ذا نظرنا إلى مناهج البحث من  للموضوع الواحد، وينطبق ذلك على مناهج البحث. وا 
حيث نوع العمليات العقلية التي توجهها أو تسير على أساسها نجد أن هناك ثالثة 

 المناهج:أنواع من 
: وفيه يربط العقل بين المقدمات والنتائج، المنهج االستداللي أو االستنباطي -1

وبين األشياء وعللها على أساس المنطق والتأمل الذهني، فهو يبدأ بالكليات ليصل 
 ى الجزئيات.منها إل
: وهو يمثل عكس سابقه،حيث يبدأ بالجزئيات ليصل منها المنهج االستقرائي -2

إلى قوانين عامة،وهو يعتمد على التحقق بالمالحظة المنظمة الخاضعة للتجريب 
 والتحكم في المتغيرات المختلفة.

يعتمد هذا المنهج على عملية استرداد ما كان في الماضي : المنهج االستردادي -3
 قق من مجرى األحداث، ولتحليل القوى والمشكالت التي صاغت الحاضر.ليتح

وفي حال تصنيف مناهج البحث استنادا إلى أسلوب اإلجراء، واهم الوسائل التي 
يستخدمها الباحث، نجد أن هناك المنهج التجريبي وهو الذي يعتمد على إجراء 

ع البيانات "ميدانيا" التجارب تحت شروط معينة. ومنهج المسح الذي يعتمد على جم
بوسائل متعددة وهو يتضمن الدراسة الكشفية والوصفية والتحليلية، ومنهج دراسة 
الحالة، الذي ينصب على دراسة وحدة معينة، فردا كان أو وحدة اجتماعية، ويرتبط 
باختبارات ومقاييس خاصة، أما في المنهج التاريخي، فهو يعتمد على الوثائق واآلثار 

 الحضارية المختلفة.والمخلفات 
هذا ونظرا لكثرة مناهج البحث العلمي وتداخلها فيما بينها سوف نقتصر على كل 

 المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، بنوع من التفصيل.و من المنهج التاريخي، 
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 / المنهج التاريخي1
  :تمهيد

يلها يعتمد المنهج التاريخي على وصف وتسجيل األحداث الماضية ودراستها وتحل
وتفسيرها على أسس علمية سليمة بهدف الوصول إلى الحقائق المرتبطة بهذه األحداث 

مكانية التنبؤ بالمستقبل.   مما يساهم في فهم الماضي والحاضر وا 
 :خصائص المنهج التاريخي

يرى كثير من علماء المنهجية أنه يجب مراعاة الخصائص التالية عند تطبيق 
 المنهج التاريخي:

ر جمع الحقائق واألحداث والبيانات خطوة هامة في البحث التاريخي حتى تعتب – 1
 يمكن التحقق واإلثبات والتفسير والوصول إلى نتائج معينة والربط والتعميم والتنبؤ.

ها الزمني كذلك من تتميز المادة التاريخية بصعوبة الحصول عليها نظرا لبعد – 2
افة إلى أن البيانات التي يتم جمعها ال يمكن التكلفة في دراستها، باإلضناحية الوقت و 

 تكرارها، لذلك يجب توخي الدقة في التحقق من صحة البيانات. 
إن األحداث التاريخية ليس لها سببا واحدا، ولذلك يحتاج الباحث التاريخي  – 3

يربط بينها وهذا من دعائم و  إلى قدرات خاصة في البحث حتى يمكن أن يفسر الوقائع
 لتاريخي.المنهج ا
توخي كفاية و  البعد عن التحيز،و  الصحة واألمانة العلميةو  يجب مراعاة الدقة – 4

 األحكام. و  األدلة في التوصل إلى النتائج
 :خطوات المنهج التاريخي

إن طبيعة المادة التاريخية تواجه الباحث ببعض المشكالت والتي تستلزم منه 
مكننا تحديد خطوات المنهج التاريخي في تطبيق أساليب معينة عند التعامل معها. وي

 النقاط التالية: 
 تحديد مشكلة البحث  -
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 طرق جمعها.و  مصادر المادة العلمية -
 نقد المادة العلميةً  التاريخية ً  -
 :تحديد المشكلة  -1

تحديد مشكلة البحث ليس باألمر السهل أو و  إن اختيار موضوع البحث التاريخي
من لدقة عند اختياره موضوع البحث. و التاريخي االيسير. لذا يجب أن يأخذ الباحث 

 األمور التي يمكن أن تساعده في ذلك هي اإلجابة عن بعض التساؤالت مثل: 
 ؟  مكان وجود الظاهرة التاريخية المراد دراستها -
 زمن األحداث التاريخية ؟ -
 ما هي مراحل التطور التاريخي لألحداث التاريخية ؟  -
 يشوا األحداث التاريخية ؟ و من هم األفراد اللذان عا -
 و هل هناك ارتباط بين األحداث التاريخية خالل التطور التاريخي لها ؟  -

هذا وعندما يستطيع الباحث التاريخي أن يتوصل لإلجابة عن هذه األسئلة يمكنه 
البحث وكذالك تحديد مشكلته تحديدا دقيقا وصياغة األسئلة التي تدور اختيار موضوع 
 بحث.حولها مشكلة ال

ومن خالل مشكلة البحث يتمكن الباحث من صياغة أهمية البحث ثم األهداف 
ومن ثم التوصل إلى حو دود البحث اإلطار النظري واستنتاج  الفرضياتثم فرض 

 النتائج.
 :مصادر المادة العلمية وطرق جمعها  -2

يجب اإلطالع علي الدراسات والبحوث السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث 
ن يلجأ الباحث إلى جمع المادة العلمية وذلك للتعرف على أوجه التشابه أو قبل أ

االختالف مع موضوع البحث، وكذلك للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف في هذه 
الدراسات حتى يمكن الوصول إلى أفضل النتائج وأدقها وصحتها. وبعد ذلك ينتقل 

ن التوصل إليها بسهولة نظرا للبعد الباحث إلى مصادر المادة العلمية التي ال يمك
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الزمني لألحداث مما يصعب الثقة في مصدر هذه األحداث وباإلضافة إلى أن الباحث 
اليعيش زمن األحداث التي يقوم بدراستها. ولذلك يجب أن تلجأ إلى العديد من 
المصادر للحصول على المادة العلمية التي يحتاجها على أن يقوم بتحليلها للتأكد من 

 صدقها، وتنقسم المصادر التاريخية إلى نوعين:
 المصادر األولية. –أوال 
 المصادر الثانوية. –ثانيا 

 :المصادر األولية
بقايا الحضارات، المعابد واألبنية، األثاث والمعدات والمالبس وغير ذلك من 

 اآلثار المادية.
 المطبوعات، الكتب، بطاقات، التقارير والصحف. - أ

 :المخطوطات
 اب قديم كتبه مؤلف بخط اليد سواء بخط يده أو بخط يد تالمذته.كل كت

 الوثائق: - ب
 السجالت:

 الدساتير والقوانين والمواثيق ومحاضر المحاكم.*السجالت الرسمية: 
 الخطابات والمقاالت.و  السيرة الذاتية واليوميات*السجالت الشخصية: 
  األساطير والحكايات الشعبية.*السجالت الشفوية: 

 : النحت والرسم والصور واألفالم.الت المصورة*السج
 : مثل أشرطة التسجيل واألسطوانات.*السجالت الميكانيكية

وتتمثل في كتب التاريخ، دوائر المعارف ورواية أشخاص ويراعي : المصادر الثانوية
 أن تخضع هذه المصادر لتحليل دقيق لتحديد أصالتها ودقتها.

بعد الحصول على مصادر جمع المعلومات يقوم ية": نقد المادة العلمية "التاريخ -3
الباحث بدراستها سواء كانت مصادر أولية أو مصادر ثانوية، حتى يمكن التأكد من 
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صدق المصدر وصحة المعلومات ولذا يجب على الباحث التميز بالشك وبالتالي 
سم إلى يستطيع أن يتوصل إلى المعلومات الصحيحة قدر اإلمكان والنقد التاريخي ينق

 قسمين:
صدق الوثيقة"نقد  ،يهدف إلى التحقق من صحة الوثائق: النقد الخارجي - أ

 مصدر الوثيقة "نقد المصدر". ،الوثيقة"
نقد أو التحقق من معنى وصدق مادة الوثيقة نقد إيجابي : النقد الداخلي - ب
 سلبي.

  :عيوب البحث التاريخي
اث التاريخية وقت اختالف الزمن الذي يجري فيها لبحث عن زمن األحد -1

 حدوثها مما يشكك في النتائج.
 الوقت الطويل الذي يستغرقه إعداد البحث التاريخي. -2
 التكلفة المادية حتى االنتهاء من البحث. –3
 صعوبة الحصول على المعلومات من مصادرها األولية. –4
 .االعتماد على المصادر الثانوية لسهولة الحصول عليها بدال من األولية –5
 عدم القدرة على النقد الجيد  –6
 التحيز الشخصي لبعض األحداث. –7
 إتباع أسلوب إنشائي في الكتابة بغرض اإلقناع. –8

  :مميزات المنهج التاريخي
 إطالع األجيال على تاريخ حضاراتها وغير ذلك. –1
 يعتمد على األسلوب العلمي في الدراسة والبحث  –2
 الصحيح. التدريب على النقد العلمي –3
 يقل التحيز عندما يتوخي الباحث الدقة. –4
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 :المنهج الوصفي / 2
 تمهيد:

خاصة في مجال و  يعتبر المنهج الوصفي من أكثر مناهج البحث استخداما
يهتم و  الرياضية بصفة خاصة.و  االجتماعية بصفة عامة،و  النفسيةو  البحوث التربوية

لراهن عكس المنهج التاريخي، حيث البحث الوصفي بدراسة ما هو كائن، أي الوضع ا
الظروف التي و  العوامل التي تؤثر عليهاو  يصف المنهج الوصفي خصائص الظواهر

وقد تبرز أهمية المنهج الوصفي في البحوث العلمية ليس في مجرد وصف  تحيط بها.
التدقيق في و  التقصيو  الظواهر الظاهرة للعيان، بل هو أسلوب يتطلب البحثو  األشياء
 المسببات للظاهرة الملموسة.و  اباألسب

ال تختلف الخطوات المتبعة في المنهج الوصفي عن : خطوات المنهج الوصفي
 التي ذكرناها سابقا في الدروس الماضية.و  خطوات المنهج العلمي

ال يوجد اتفاق بين علماء المنهجية حول تحديد البحوث : أنواع البحوث الوصفية
تصنيفها ليس سهال لهذا سوف نتناول األكثر و  ختلفةمو  هناك أنواع كثيرةو  الوصفية
 هي:و  شيوعا

 البحوث التطوريةً النمو.-بحوث المقارنة أي العالقات المتبادلة.- البحوث المسحية. -
وهي التي تهتم بدراسة مشكلة معينة من جوانبها من خالل : البحوث المسحية –أوال 

 الحاضر.المعلومات الموضوعية في الوقت و جمع البيانات

ذلك بسبب طبيعة المجاالت التي و  وهناك العديد من أنواع الدراسات المسحية،
 تحتاج إلى تطبيقها فهناك المسح االقتصادي، المسح السياسيً المعروف بالرأي العاًم.

 ونذكر منها مايلي:: أنواع الدراسات المسحية
 ين أو فئة منه. يهتم بالظواهر الموجودة فعال في مجتمع مع: المسح االجتماعي  -
 هو أسلوب يهتم بمعرفة آراء أفراد المجتمع في األمور: مسح الرأي العام  -

 يستخدم عادة عند قرب االنتخابات.و  الجدلو  السياسية القابلة للنقاشو  االجتماعية.
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هي دراسات تهتم بالمؤسسات التربوية بهدف التعليميً المدرسي:  المسح  -
إلى وضع الخطط  و جها التعليمية أو بعض جوانبها،الخارجي لبرامو  التقويم الداخلي

 فاعليتها.و المناسبة لرفع الكفاءة العملية التربوية 
 وتتمثل في:  أي دراسات العالقات المتبادلة:: بحوث المقارنة/  ثانيا

  تحليل المحتوى. -     دراسة المقارنة. -     دراسة الحالة. –
نوعا من البحث المتعمق عن العوامل تمثل دراسة الحالة : دراسة الحالة -1

المعقدة التي تسهم في فردية وحدة اجتماعية ما، شخصا كان أو أسرة أو جماعة أو 
 مؤسسة اجتماعية أو مجتمعا محليا. 

هي من أنماط البحوث الوصفية التي تهتم بمقارنة جوانب و  :دراسة المقارنة – 2
 االختالف بين الظواهر.و  التشابه
:حتوى البحث الوثائقيتحليل الم – 3 هو ذلك البحث الذي يهتم بدراسة و  ًً

 الثانوية.و  الحاضر من مختلف المصادر األولية
فهي تهتم بوصف المتغيرات خالل مراحل تطورها في فترة : البحوث التطوريةثالثا/ 

من أوضح الدراسات التطورية، دراسة النمو االجتماعي أو النفسي أو و  زمنية معينة
 لجسمي أو العقلي.....الخ. الحركي أو ا

نتبع إحدى و  وغيرها من مظاهر النمو األخرى من الميالد إلى الشيخوخة.
 الطريقتين: 

هي دراسة ظاهرة على عينة واحدة خالل مراحل النمو و  الطريقة الطولية: – 1
 قد تستغرق وقت طويل و  المختلف

من فئات عمرية  هي أخذ عينتين أو أكثر في وقت واحدو  :الطريقة العرضية – 2
قياس متغيرات أقل و  مختلفة. وقد تتناول الطريقة العرضية عددا كبيرا من المفحوصين

  من الدراسات الطولية.
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 المنهج التجريبي  /3
 :تمهيد

البحث الوصفي من حيث أن و  يختلف البحث التجريبي عن البحث التاريخي
يع الباحث عن طريقها اختبار والتي يستط البحث التجريبي هو الطريقة الوحيدة للبحث.

التي تتعلق بعالقات السبب بالنتيجة. وفي البحث التجريبي يتناول البحث  الفرضيات
يتحكم في و  يضبطو  يحدث في بعضها تغييرا مقصوداو  متغيرات الظاهرة بالدراسة.

 المتغيرات األخرى ذات العالقة ليتوصل إلى تغيير ذلك على متغير تابع أو أكثر،
المتغير و  التوصل إلى العالقات السببية بين كل من المتغير المستقل بمعنى آخرو 

 مضبوط بالشروط المحددة لواقعة معينةو  التابع، فالتجريب عبارة عن تغير متعمد
 تفسيرها. و  مالحظة التغييرات الناتجة في الواقعة ذاتهاو 

ات التي تؤثر يوجد العديد من المتغير : أنواع المتغيرات التي يجب ضبطها في التجربة
 هي: و  التي يجب على الباحث ضبطهاو  في المتغير أو المتغيرات التابعة في التجربة

يجب على الباحث أن يحدد بدقة خصائص : متغيرات ترتبط بمجتمع البحث – 1
درجة  –الطول  –المفحوصين التي يمكن أن تؤثر في المتغير التابع مثل: السن 

  المستوى الثقافي. –المستوى االجتماعي  -صاديالمستوى االقت –الوزن  –الذكاء 
إن اإلجراءات التجريبية التي يتبعها : متغيرات ترتبط بالعامل التجريبي -2

لذلك يجب توجيه االهتمام إلى ضبط اإلجراءات و  الباحث تؤثر في نتائج التجربة
ت التجريبية للحصول على نتائج في درجة عالية من الصدق. حيث أن ضبط اإلجراءا

التجريبية له أهمية كبيرة في البحوث التجريبية حيث يمكننا أن نعزو االختالفات بين 
 الضابطة إلى تأثير المتغير التجريبي وحده.و  المجموعات التجريبية

يوجد العديد من المتغيرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر المتغيرات الخارجية:  – 3
االختالط بين أفراد المجموعة  –و أفراد العينة على المتغير التابع في التجربة مثل: نم

 تحيز الباحث. –الضابطة و  التجريبية
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يجب على و  : توجد نماذج متعددة من التصميمات التجريبية،التصميم التجريبي
الباحث اختيار التصميم التجريبي المناسب الختبار صحة النتائج المستنبطة من 

الشروط أو الظروف التي و  عة الدراسةيتوقف اختيار التصميم على طبيو  الفرضيات
 تجري فيها. 

 و هناك ثالثة أنواع من التصميمات:
 طريقة المجموعة الواحدة.  – 1
 طريقة المجموعة المتكافئة أو المتزنة.  – 2
 طريقة المجموعات المتناوبة أو تدوير المجموعات. – 3

 : عيوب البحث التجريبي
 كلة.المالئمة للمش الفرضياتصعوبة اختيار   -
 السرعة في تقبل النتائج التي يحصل عليها من تجربة واحدة ووضع الثقة فيها.  -
 الدقيقة.و  األدوات المالئمةو  عدم توفر األجهزة  -
  صعوبة تحديد جميع المتغيرات التي تؤثر في التجربة.  -
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 العينــــة "مجتمع البحث"
 :تمهيد

ي( يجب على الباحث قبل بداية أي بحث مهما كان نوعه )تجريبي، غير تجريب
بشكل دقيق المجتمع )موضوع الدراسة( أو أفراد المجتمع الذين يشركون في و  أن يضبط

بالتالي يتضح حليا أهمية العينة حتى نتمكن من إجراء الدراسة حيث و  مشكلة للدراسة،
الخصائص، وعلى و  يطلق على أي مجموعة من األشياء أو األفراد محددة المعالم

 رة من األشياء أو األفراد اسم العينة.األعداد المختا
 :تعريف العينة

هي عبارة عن مجموعة من األفراد تتوفر فيهم مجموعة من الخصائص يعتمد  
الباحث على تحديدهم وفق إطار البحث العلمي، آخذا بعين االعتبار الموضوع أو 

صلي في الظاهر أو المشكلة التي يختارها، بشكل يتضمن تمثيل العينة للمجتمع األ
الدراسة، هذا معناه أن العينة عبارة عن المجتمع اإلحصائي األصلي بكم خصائصه، 
لكن بصورة مصغرة وذلك بغرض التعميم للنتائج التي يتم التحصل عليها أو التوصل 
أليها من العينة عن المجتمع األصلي وتعد عملية اختيار أفراد العينة الذين سوف 

 ون في الدراسة من أهم الخطوات العملية للبحث.يشاركون أو يالحظون أو يسأل
  اختيار العينة:
بالرجوع إلى تعريف العينة نستنتج أن أول خطوة تقوم بها في تحديد أفراد        

العينة هي تحديد الموضوع حتى نتمكن من حصر مجتمع البحث األصلي اثر وضع 
بالتالي و  عليهم الدراسةأفراد مواصفات تمكننا من ضبط أفراد العينة الذين ستجرى 

 فالخطوات هي:
تحديد موضوع الدراسة تحديدا دقيقا يسمح بتصميم أسئلة اإلجابة عنها عند  /1

 االنتهاء من البحث.
/ وضع قائمة خاصة بالعناصر التي تختص بالمجتمع األصلي التي ستسحب 2

 منه العينة.
 ة للبحث./ تحديد غرض البحث حتى نتمكن من تجميع البيانات الضروري3
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 تحديد حجمها.و  نوع العينةو  / اختيار وحدة المعاينة4
 / اختيار عينة ممثلة لمجتمع البحث.5

 :يوجد نوعان من العيناتأنواع العينات: 
  / العينات العشوائية:1

ذا كان الهدف يتضمن اختيارات   الفرضياتتحديد هدف الدراسة نوع العينة، وا 
ك يحتم أن يكون نوع العينة عشوائيا ويتم االختيار تقدير مدى الثقة في النتائج فإن ذلو 

عشوائي وفق شروط محددة بحيث يتوفر لدى كل فرد من أفراد المجتمع األصلي فرص 
 للعينة العشوائية ثالثة أنواع:و  متكافئة في االختيار دون تدخل الباحث

 :العينة العشوائية البسيطة/ 1-1
الختيار لكل فرد من أفراد المجتمع يقوم مبدأ التحديد فيها على تساوي فرص ا

 األصلي، غير أنه يجب مراعاة وجود عاملين أساسيين في االختيار وهما: 
 أن يكون هناك تجانس بين أفراد المجتمع األصلي. - أ

 أن يكون جميع أفراد المجتمع األصلي معروفين. - ب
وكلما كان حجم العينة العشوائية كبيرا كان ذلك أقرب ألن تكون مماثلة 

 ائص المجتمع األصلي.لخص
  العينة العشوائية الطبقية: / 1-2

هي العينة التي يتم اختيار أفرادها بعد تحديد الطبقات بحيث يكون لكل طبقة 
خصائصها، ويتبع نفس اإلجراءات المنتهجة في العينة العشوائية البسيطة، وتستخدم 

 العينات الطبقية في حاالت المجتمعات الكبيرة الحجم.
 :لعينة العشوائية العنقوديةا/  1-3

يستخدم هذا النوع من العينات في الحاالت التي يصعب فيها حصر جميع 
مفردات المجتمع األصلي نظرا لكبرها ولها العديد من التفرعات المختلفة وال يراعي فيها 
التجانس الداخلي للطبقات، ويطلق عليها اسم العنقودية نظرا لتعميم العدد الكلي 

 ألصلي إلى عناقيد ذات نماذج محددة كالمناطق الجغرافية. للمجتمع ا
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 :العينات غير العشوائية /2
تختلف مع سابقتها من حيث طبيعة االختبار، فإذا كان في النوع السابق لكل    

فرد من أفراد المجتمع نفس الفرصة في االختبار، فإن األمر يختلف بحيث يختار 
مثيلها لكل فرد، ويستخدم هذا األسلوب إذا كان بطريقة ال يمكن من تحديد احتمال ت

أفراد المجتمع األصلي معروفين تماما، إذ يعتمد االختيار على قدرة الباحث في أن 
يلجأ الباحثين إلى هذا النوع من العينات إذا كان و  تكون العينة ممثلة من المجتمع

نواعه فقد ذكر في المطلوب اختيار عينة صغيرة الحجم، أما أو  المجتمع األصلي كبير
 يوجد من حددها بنوعين:و  في بعض الكتب ثالثة أنواعو  بعض الكتب أربع أنواع

  ":العينة الحصصية "النسبية -2-1
تعتبر أسهل أنواع العينة االجتماعية، حيث يتم تقسيم المجتمع اإلحصائي إلى 

ثلة وتبدو أقسام ويختار من كل قسم أو حصة نسبة معينة من األفراد، بحيث تكون مما
العينة الحصصية مشابهة للعينة العشوائية الطبقية، إال أن الفرق الوحيد بينها هو أن 
األفراد الذين يتم اختيارهم لكل حصة من حصص المجتمع األصلي ال يتم باألسلوب 

 العشوائي.
  ":عينة الصدفة "المالئمة -2-2

ي اختيار األفراد أهم ما ميز هذا النوع هو اعتماد الصدفة للحصة المطلقة ف
ودون مراعاة عامل التمثيل، بالتالي فهي اقرب للعينات العشوائية منها لغير العشوائية، 
ويختار الباحثون ما يقع تحت أيديهم من أفراد كالطالب الذين يدرسونهم أو الرياضيون 

 الذين يقومون بتدريبهم.
 ":العينة القصدية "الهادفة -2-3

 ينة على المعرفة الشخصية للباحث األفراد المبحوثين.تعتمد في تحديد أفراد الع
فاألبحاث يختار هذا النوع من العينات على أساس األحكام الشخصية والتقديرات 

 .الذاتية عن طريق مطابقة بيانات أفراد العينة لبيانات المجتمع األصلي
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 اختيار وا عداد أدوات جمع البيانات
 :تمهيد

عداد الباحث ألدوات جمع البيانات يتوقف على العديد من العوامل إن اختيار و  ا 
والشروط المنهجية والعلمية والميدانية المحددة الختيار العينة وطريقة سحبها يتحكمان 
في عملية اختيار أدوات جمع البيانات وبتعبير آخر فان أدوات جمع البيانات تتحدد 

ا. باإلضافة إلى اإلطار النظري الذي يساعد انطالقا من الهدف من الدراسة وافتراضاته
والمناسبة  الضروريةالباحث في توجيهه توجيها مناسبا ألداة أو جملة من األدوات 

لدراسته هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نوع المادة والبيانات المختلفة التي يجمعها 
لتوجيه ألداة دون الباحث من قراءته ومراجعه المختلفة للدراسة تمكنه من االختيار وا

أخرى. وال يكفي أن يتقن الباحث طريقة واحدة لجمع البيانات ولكن يجب أن يلم إلماما 
كافيا باألدوات المختلفة لجمع البيانات األمر الذي يمكنه من تقييمها الختيار أكثرها 

 مناسبة لطبيعة بحثه.
قف وأبحاث وتتطلب جميع الدراسات أدوات لجمع البيانات وبعضها يصلح في موا

أخرى، وقد يعتمد الباحث على أداة واحدة أو أكثر لجمع البيانات لكي يدرس الظاهرة 
من جميع نواحيها والتعرف على طبيعتها بدقة فعلى سبيل المثال: لدراسة ظاهرة العنف 
أي السلوك العدواني في المالعب قد يلجأ الباحث إلى استخدام المالحظة واالستعانة 

 المقابلة أو معا.باالستبيان أو 
 ومن أكثر األدوات التي تستخدم في جمع البيانات:

  Observationالمالحظة  -
  Questionnaire االستبيان "االستفتاء" -
 Interview  المقابلة  -
  Testsاالختبارات  -

 وفيما يلي سوف نقدم شرحا تفصيليا لكل من األدوات السالفة الذكر.
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 / المــــالحظة:1
 :تمهيد
لمالحظة وسيلة هامة من وسائل جمع البيانات، ولقد استخدمها اإلنسان في ا

 مشكالتها،و  الماضي كما تستخدم في الحاضر لجمع المعلومات عن ظواهر الحياة
المالحظة من أفضل األساليب لإلجابة على أسئلة البحث وهي تتميز عن غيرها من و 

ت في األحوال التي يبدي فيها أدوات جمع البيانات في أنها تساعد على جمع بيانا
 يرفضون اإلجابة عن أسئلته.و  المبحوثين نوعا من المقاومة للباحث

وعلى الرغم من أهميتها إال أن الباحث ال يمكنه االعتماد عليها في جميع 
البحوث فمثال ال تستخدم في دراسة الحاالت الماضية، أو الخالفات األسرية أو عند 

المواقف التي ال يستطيع فيها الباحث التنبؤ بأنواع السلوك دراسة السلوك الجنسي أو 
 المطلوب دراسته.

ومما يزيد من صعوبة المالحظة كأداة لجمع البيانات أن الحواس كثيرا ما تخدع 
الباحث عن رؤية األشياء كما حدثت فعال، وقد يكون العقل نفسه مصدر الخطأ في 

قد ال و  معارفه السابقةو  في ضوء خبراتهعملية المالحظة إذ أنه يحاول وصف األشياء 
 اتجاهاته.و  التي تتفق مع أهدافهو  يالحظ الباحث إال الظواهر التي يهتم بها

ومما يقلل من المالحظة كأداة لجمع البيانات أنه كثيرا ما يخلط الباحث بين 
ية األمر الذي يؤدي إلى تدخل العوامل الذاتو  تفسيره لهاو  وصفه للوقائع التي يالحظها

 في عملية التسجيل.
  : تعريفها

 هي االنتباه إلى ظاهرة أو حادثة معينة أو شيء ما يهدف الكشف عن أسبابها
قوانينها وهي من األلفاظ التي يصعب تعريفها بدقة ألن أي تعريف لها يتضمن الكلمة و 

 نفسها أو كلمة مرادفة لها.
 : أنواع المالحظة /1

المالحظة و  هما المالحظة البسيطةو  تنقسم المالحظة إلى قسمين رئيسيينو 
 المنظمة.    
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 / المالحظة البسيطة: 1-1
تكون بمالحظة الظاهرة المراد دراستها كما هي في الواقع دون أن يتدخل و 

هذا النوع من المالحظة مفيد في الدراسات االستكشافية التي و  الباحث في مجرياتها
 مع المعلومات قبل إخضاعها للدراسة المتعمقة. تعتمد على ج

االجتماعية و  التربويةو  ويستخدم أسلوب المالحظة في مجاالت البحوث النفسية
وغيرها من المجاالت األخرى فعلى سبيل المثال قد تستخدم المالحظة في الدراسات 

و يمكن االستطالعية لجمع البيانات األولية عن جماعة معينة من حيث أوجه نشاطهم.
 أن تتم المالحظة البسيطة بطريقتين:

 : المالحظة بدون مشاركة(  1-1-1
بمعنى آخر و  وتتم دون مشاركة الباحث بشكل مباشر في الموقف الذي يالحظ

ال و  فإنه يقوم بمالحظة المبحوثين من الخارج دون أن يتفاعل مع موضوع المالحظة
 يؤثر فيه.

  : المالحظة بالمشاركة ( 1-1-2
لتي يصبح فيها الباحث جزءا مشاركا في الموقف المالحظ، فهو يشارك في هي او 

بتطلب ذلك أن يصبح الباحث عضوا في و  أوجه نشاط المبحوثين أثناء فترة المالحظة،
يتعرض لجميع و  الجماعة التي يقوم بدراستها وأن يتجاوب معها ويمر بنفس ظروفها،

 المؤثرات التي تخضع لها.
 :لمنظمةالمالحظة ا/ 1-2

الزمن الذي نالحظ فيه و  ويتم التخطيط لها سلفا ك األمور التي سنالحظها
االستعانة في استخدامها إلى بعض الوسائل المتطورة وذلك بهدف جمع بيانات دقيقة 

 من الظاهرة موضوع البحث.
 :شروط المالحظة العلمية المنظمة /2

ب إتباع بعض الشروط مفيدة يجو  دقيقةو  ألجل الحصول على معلومات كافية
 التي ستسمح ببلوغ درجة كبيرة من الدقة نذكر منها ما يلي:

 يجب أن يكون الشخص المالحظ شخصا مؤهال من حيث سالمة حواسه -
 يمتاز باستقرار نفسي له قدرة كبيرة على االنتباه.و 
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 بشكل سريع.و  تسجيل الظواهر العلمية بحيثياتها -
 عيدة عن التحيز.بو  المالحظة العلمية موضوعية -
 تحديد األمور التي يجب مالحظتها.و  التخطيط الجيد -
 مالءمتها لطبيعة الظاهرة المدروسة.و  سالمة األجهزة -

 : مزايا المالحظة العلمية / 3
 * تعتبر أحد أحسن أنواع جمع البيانات عن السلوك اإلنساني.
 *جمع البيانات يكون بشكل مباشر أي وقت حدوث الظاهرة. 

 تتطلب أدوات قياس معقدة.  *ال
 : عيوب المالحظة /4

 إذا أحس الشخص المالحظ بأنه مراقب قد يغير في سلوكه بالتالي يعطي انطباع خطأ. -
 هذا ما يسبب الملل للمالحظ ما يجعله اقل تركيزا.و  وقت المالحظة قد يطول -
 صعوبة التنبؤ بحدوث السلوك المطلوب حتى نتمكن من مالحظته. -
 تفيد المالحظة في دراسة الحاالت الماضية.ال  -

 / طريقة تسجيل المالحظة: 5
تعتبر المالحظة أحسن أنواع تسجيل تغيرات السلوك، فألجل ذلك يجب وضع 

أنثر موضوعية هذا ما و  وسائل أو تقنيات تمكن من تسجيل المالحظات بشكل دقيق
جرائها بشكل مناسب و  بجعل العلماء يبتكرون وسائل مقننة تسهل عملية المالحظة ا 

 حيث يمكن للباحث استخدام أداة أو أكثر من أدوات القياس الخاصة بجمع البيانات
 من أهم هذه األدوات ما يلي:و  المعلومات بالمالحظةو 

 : القوائم ثنائية االختيار /5-1
وهي عبارة عن قوائم مكونة من فقرات ذات صلة بالسمة أو السلوك أو الخاصية 

 فقرة تتضمن سلوكا بسيطا يخضع لتقدير ثنائيكل و  المقاسة
 

 مثل:
 ) صحيح أو خطأ(. –) أوافق ال أوافق(   
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 / سلم التقدير:5-2
يعتبر سلم التقدير أكثر من القوائم السابقة الذكر ألننا نقوم بتقسيم السلوك أو 

هنا يتبع و  الظاهرة إلى عدة مستويات تحمل درجات من أقل تقدير إلى أعلى تقدير
 ون طرقا مختلفة تؤدي إلى استخدام عدة أنواع من ساللم التقدير أهمها:المقدر 

 / سلم التقدير العددي:5-1
األخر عمودي، األول تدريجات يحددها و  يتم تقسيم جدول بمدخلين أحدوهما أفقي

على المالحظة أن يوضع حول الرقم و  الثاني يملئ أسماء األفراد المبحوثينو  الباحث
يعبر الرقم األعلى عن وجود و  وجود الصفة عند الفرد المالحظ المعبر التقدير مدى
 السلوك وهكذا تنازليا.

 / سلم التقدير اللفظي:5-1-1
 معارضو  مترددو  في هذا النوع نقوم بكتابة ألفاظ تعبر عن تقديرات موافق بشدة

تكتب في السطر األفقي للجدول في حين أن السطر العمودي يحمل و  معارض بشدةو 
 عبر عن السلوك أو أي رأي اتجاه موقف ما.فقرات ت

 / مقاييس العالقات السوسيومترية:5-1-2
تعتبر أحسن وسيلة لتقييم العالقات االجتماعية التي قد تظهر لنا بصورة في حين 

 تستعمل كثيرا في مالحظة السلوك الوصفي.و  تكون عكس ما نرى في واقع األمر
 / جداول المالحظة: 3 -5-1

تكون مجاال و  لجداول لرصد أنماط السلوك التي يحدثها األفرادتستخدم هذه ا
تشيع هذه و  للمالحظة من قبل الباحث أو من ينوب عنه في إجراءات المالحظة

الطريقة كثيرا في حاالت مالحظة السلوك الوصفي في استخدام برامج تعديل أنماط 
 السلوك المنحرف لدى األطفال.

 



 د/ السعيد يحياويأ.                              الرياضي تدريب ثانيةسنة                             منهجية البحث العلمى محاضرات

  2باتنة الشهيد مصطفى بن بولعيد امعةج                         -42 -                       علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةيدان م

  االستبيــــــــــــان/ 2
 ريف االستبيان:تع

هو عبارة عن أداة لجمع البيانات وللحصول على المعلومات والحقائق المرتبطة 
بالموضوع حيز الدراسة، كما أنه يعتبر المحك الذي نلجأ إليه الختبار الفرضيات وهو 
عبارة عن مجموعة من الجمل قد تأتي في صيغة اإلخبار أو صيغة االستفهام.لهذا 

مجال الدراسات التي تهدف استكشاف الحقائق عن الممارسات يستخدم االستبيان في 
 الحالية واستطالع الرأي وميول األفراد.

  :أنماط األسئلة
  هناك عدة أنماط شائعة االستخدام لألسئلة، وتتضمن:

 أسئلة "نعم" أو "ال"، والتي قد تترافق أحيانا مع خيار "ربما" أو خيار "ال أعرف".
  لتي تتضمن إما اختيار جواب واحد أو عدة أجوبة ممكنة.األسئلة االختيارية، وا

األسئلة التقييمية ذات المقاييس المختلفة، حيث ينبغي األخذ بعين االعتبار عدد 
   النقاط من كل مقياس، وخاصة فيما إذا كان يحتوي نقطة وسطية.

 األسئلة التي تتطلب كتابة نص حر. األسئلة المجمعة،
 ن، وهما: األسئلة المغلقة واألسئلة المفتوحة.تقسم األسئلة إلى نوعي

هو السؤال الذي ينحصر جوابه ضمن مجال محدد من اإلجابات : السؤال المغلق
  المتوقعة، كأسئلة "نعم" أو "ال"، وأسئلة المعدل التقييمية.

يشجع السؤال المفتوح األشخاص الذين سيجيبون على االستبيان على إضافة 
رهم، ومواقفهم، حيث يمكن القائمين على االستبيان من آرائهم الخاصة, ومشاع

، وهو باحث Fowlerاستخدامها في جمع المعطيات النوعية. وقد اعتبر البروفيسور 
األسئلة المغلقة تنتج "معطيات أفضل" من  تقليدي في مجال المسح واالستبيان، أن

اإلجابة التي تستدعي األسئلة المفتوحة، ولكنه أدرك فائدة هامة وحساسة لألسئلة ذات 
 كتابة نص.

تتيح األسئلة المفتوحة للباحثين الفرصة في الحصول على أجوبة غير أواًل:  
 متوقعة.
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تصف بعمق أكبر وجهات النظر الحقيقية األشخاص الذين يجيبون على ثانيًا:  
 االستبيان.

ية إلجابتهم إن األفراد الذين يستجيبون لالستبيانات يرغبون بتوافر اإلمكانثالثًا:  
  على بعض األسئلة بكلماتهم الخاصة، وهذه نقطة غير هامة جدًا".

 :أنواع األسئلة
  وتوجد ثالث أنواع من األسئلة.

 األسئلة المغلقة:
 بحيث يتبع السؤال )بمجموعة من االختيارات كنعم أو ال ( 

 :األسئلة المفتوحة
 .وهي األسئلة التي يترك للفرد المجيب حرية التعبير

 ألسئلة النصف مفتوحة أو النصف مغلقة:ا
 .وهي األسئلة التي يترك للفرد حرية بتوجيه 

 مثل: إذا كانت إجابتك بنعم فلماذا؟
 مبررات االستبيان:

االستبيان أحد الوسائل العديدة للحصول على البيانات والباحث الذي يريد 
أخرى أكثر صدقا استخدام االستبيان يجب أن يكون متأكدا من أنه ال توجد وسيلة 

يعتمد هذا القرار على معرفة بنواحي قوة وضعف كل و  وثباتا يمكن استخدامها في بحثه
 وسيلة وال بد للذكر مبررات استخدام االستبيان وبخاصة إذا كان استبيانا جديدا.

 :أهداف االستبيان
بعد تحديد تحليل مبررات االستبيان تأتي الخطوة الثانية وهي إعداد قائمة 

ألهداف الخاصة التي سوف نحققها البيانات التي نحصل عليها هي االستبيان ويجب با
تحديد هذه األهداف في ضوء أسئلة البحث ومشكلته مع توضيح كيف نستخدم كل 
جزئية من البيانات وليس من الضروري أن تكون األهداف المحددة أهدافا سلوكية، 
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التي تحصل عليها من كل سؤال  ولكن يجب أن توضح األهداف كيف أن االستجابات
 من إال هذا وظيفتها في البحث.

 خطوات استخدام االستبيان:
قبل استعمال االستبيان كأداة لجمع المعلومات يجب إتباع بعض الخطوات من 

 بينها:
/ تحديد مشكلة البحث بشكل يسمح لنا بوضع تصور على أن أنسب الوسائل 1

 المختار هي االستبيان.التي تالئم طبيعة البحث في الموضوع 
تحديد نوع المعلومات المراد الحصول عليها بحيث تعطي جميع جوانب  -/2
 المشكلة 
توزيع االستبيان على األفراد المختارون سابقا الذين لهم عالقة بالموضوع  -

 )الخبرة (.
كتابة االستبيان تكون بأسلوب مؤدب يحمل في جمله معاني الرجاء بحيث  -

لذي يجيب أنك في حاجة إلى إجابته وأن تكون إجابته مسؤولية وأن توضح للفرد ا
 المعلومات المقدمة ستظل سرية وتستعمل في الميدان السري فقط.

عداده في صورة مقبولة و  الصورة العامة لالستبيان تعطي تنظيم االستبيان - ا 
جابات مريحة للعين انطباعا جيدا عن االستبيان وتجعل المجيب يقبل عليه ويعطي إ

 صادقة موثوق بها، ولتحقيق ذلك يجب االلتزام بالقواعد التالية التزاما تاما:
 التأكد من خلو االستبيان من األخطاء اللغوية.  (1
 يجب أن تكون الطباعة واضحة سهلة القراءة.  (2
 يجب عدم استخدام مصطلحات فنية معقدة ال يستطيع المستجيبون فهمها.  (3
أو مقياس تقدير كجزء من عنوان استمارة تجنب استخدام كلمة استبيان   (4

 استبيان ألن كثير من الناس يتحيزون ضد مثل هذه األلفاظ.



 د/ السعيد يحياويأ.                              الرياضي تدريب ثانيةسنة                             منهجية البحث العلمى محاضرات

  2باتنة الشهيد مصطفى بن بولعيد امعةج                         -45 -                       علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةيدان م

يجب أن تكون األسئلة مختصرة على قدر االمكان الن االختصار يزيد من   (5
 الوضوح.
تجنب استخدام بعض األلفاظ والعبارات غير محددة المعنى مثل عديدة   (6

 معظم.....الخ.
ات االستبيان باألسئلة وذلك عن طريق ترك مسافات تجنب ازدحام صفح (7

 بيضاء كافية على جانبي الصفحة.
يجب أن يكون عدد األسئلة في االستبيان معقوال فال يكون االستبيان أطول من  (8

 الالزم ال يمل المجيب وبالتالي يعطي إجابات غير صحيحة.
همة للمجيب يفضل وضع أسئلة االستبيان أو أن يبدأ بأسئلة سهلة جذابة وم (9

 حتى ال يشعر بتهديد من االستبيان.
(تجنب األسئلة المنفية على قدر المكان إذ من المحتمل إساءة فهم المقصود 09
عطاء إجابة عكس المقصود من السؤال.و  منها  ا 

يجب تجنب األسئلة المزدوجة التي من المستجيب أن يعطي إجابة منفصلة  (10
 لكل جزء من السؤال.

 أسئلة مفتوحة يجب ترك مساحات كافية للكتابة فيها. إذا كان لالستبيان (11
 مزايا وعيوب األسئلة المفتوحة والمغلقة:

لذلك فان اختيار أيا من النوعين لصياغة أسئلة و  عيوبهو  لكل نوع مزاياه
االستبيان يجب أن يكون قائما على معرفة بهذه المزايا والعيوب باإلضافة إلى طبيعة 

االستبيان لألسئلة المفتوحة يسمح لألفراد باإلجابة في حرية االستبيان وأهدافه، ففي 
بعباراتهم الخاصة بدال من إجبارهم على اختيار إجابة محددة تحديدا قاطعا، و  تامة

اتجاهاته، كما أن و  ولذلك فإن هذا النوع يعطي الفرد الفرصة ألن يكشف عن دوافعه
حتفاظ بذهنه مرتبطا بالموضوع االستبيانات )األسئلة المغلقة( ساعد الفرد على اال
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 تحملها إال أنها غالبا ال تكشف عن دوافع المستفيدو  وتسهل عملية تبويب البيانات
 سبب اختياره إلجابات معينة.و 

 مزايا وعيوب األسئلة المغلقة:
  :. مزايا األسئلة المغلقةأوال 

 أسهل المستجيبين وأسرع في اإلجابة عليها. -
 لمستجيبين. تسهل مقارنة إجابات ا -
 تسهل ترميز االستجابات وتحليلها إحصائيا.  -
 يزيد احتمال إجابة أفراد العينة لألسئلة.  -
 يقل عدد األسئلة الغامضة والمعيرة.  -
 يسهل إعادة إجراء البحث.  -

  عيوب األسئلة المغلقة: ثانيا.
 تعطي المستجيب فرصة إعطاء إجابات لم يفكر فيها.  -
يبون الذين ليس لديهم فكرة عن الموضوع اإلجابة عن يستطيع المستج -

 االستبيان.
 قد يصاب المستجيبون باإلجابة لعدم توفر اإلجابة التي يرغبون فيها. -
 فقد يحير هذا المستجيب. 10 إذا زادت عدد اإلجابات عن -
قد يصعب التميز بين اإلجابات المختلفة تضطر المستجيب إلى إعطاء  -

 قضية معقدة.استجابة بسيطة ل
تبرير إجاباتهم يمكن و  تضطر المستجيب إلى إعطاء إجابة مفصلة وتوضيح -

 الحصول على النتائج غير متوقعة تسمح بإعطاء استجابات كافية للقضايا المعقدة. 
 بثراء في التفاصيل. و  التعبير عن الذاتو  تسمح بحرية االبتكار -
 المرجعي لعملياته العقلية.  اإلطارو  تكشف من التفكير المنطقي للمستجيب -

 عيوب األسئلة المفتوحة: 
 يختلف المستجيبون فيما بينهم في درجة التفصيالت التي يعطونها.  -
قد تكون االستجابات غير المرتبطة بالموضوع أو تحتوي تفاصيل غير  -

 ضرورية. 
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 يصعب تحليلها وعدم المقارنات بين اإلجابات بدرجات مختلفة. -
 ز اإلجابات. يصعب ترمي -
 ذوي التعليم األعلى لهم ميزة على ذوي التعليم البسيط. -
قد تكون األسئلة عامة جدا يصعب اإلجابة عليها نحتاج إلى وقت حتى يمكن  -

 التفكير في اإلجابات المختلفة وتدوينها. 
 تحتل اإلجابات مساحة كبيرة في االستبيان.  -

 مالحظات منهجية للباحث المبتدئ:
عيوب العلوم اإلنسانية أو البحوث في مجال العلوم اإلنسانية صعوبة  من بين

التنبؤ بالسلوك اإلنساني المصاحب للبحث، حيث تبقى هذه المشكلة قائمة ما لم تحترم 
بعض الخطوات المنهجية التي يسعى الباحث الوصول إلى أعلى درجة دقة يمكن 

 صادق. و  الوصول إليها حتى يكون البحث موضوعي
تالي سيتوجب على الباحث أن يعرض "أسئلة االستبيان على أشخاص لهم بال

فمن خالل مالحظات ذوي  خبرة أو مهتمين بموضوع البحث قبل طباعته بشكل نهائي،
دراستها بجميع و  الخبرة يمكن الحصول على بيانات دقيقة تمكن من حصر الظاهرة

 أبعادها المحددة في اإلطار النظري للبحث. 
باحث أن يكون ذكيا أثناء ترتيبه ألسئلة االستبيان في صفحة االستبيان فعلى ال

وطريقة صياغتها بحيث يتوصل إلى الفصل بين من لهم دراية بموضوع الدراسة ومن 
  هم غير ذلك.
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  المقابــلة/   3
 :تمهيد

تعتبر المقابلة مثل االستبيان أداة مناسبة لجمع المعلومات من أشخاص لهم خبرة 
 هرة المراد دراستها أو مالحظات ال يمكن مشاهدتها مباشرة ألنها مرتبطة بأوضاعبالظا

تتم المقابلة على اختالف االستبيان في موقف مواجهة و  ظروف ال يمكن أن تتكرر،و 
المبحوث في مواجهة و  الوجه للوجه، أي أنها تتشكل عبر الحوار الدائر بين الباحث

سس من خالل كل ما يحيط بتلك المقابلة من مباشرة ينتج عنها تفاعل اجتماعي مؤ 
مصداقية األداة، كما تتميز المقابلة مع و  أوضاع قد تؤثر على صالحيةو  ظروف

كيفية استخدامها و  االستبيان في التصميم في كثير من النقاط طالما أن صيغة األداة
 تعتمد بالدرجة األولى على تصميم األسئلة، وهذا ما سنراه الحقا. 

  :امات المقابلة/ استخد1
 تستخدم المقابلة على غرار االستبيان في معظم أنواع البحوث االستطالعية

يمكن استخدامها عموما كأداة وحيدة أو ضمن أدوات أخرى و  التجريبية،و  الوصفيةو 
تأتي الحاالت التي تستخدم فيها المقابلة في جزء منها على نقيض و  السيما المالحظة:

 الحاالت األكثر استخداما للمقابلة فيها هي:و  يها االستبيان،الحاالت التي تستخدم ف
بالتالي ال يمكن و  الكتابةو  أ/ عندما يكون جمهور البحث ال يعرفون القراءة

الكتابة على الرغم من صالحياته لمشكلة و  استخدام االستبيان فيه لتعذر إمكانية القراءة
 الدراسة. 

اإلجابة و  ها استيعاب أسئلة االستبيانب/ مع الفئات الخاصة التي ال يسهل علي
 عليها مثل ضعاف العقول أو المرضى العقليين....الخ 

ج/ في الحاالت األخرى التي ال يمكن استخدام فيها االستبيان ألن مشكلة البحث 
 متعمق سواء كانت. و  تتطلب جمع بيانات ذات طابع خاص
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ت مما يتطلب وفرة في المجتمعاو  / دراسة تاريخ حالة األفراد أو الجماعات1
 .أوالبيانات التي تثيرها إجابات المبحوث، و  المعلومات
/ دراسة موضوعات ذات طابع شخصي وسري ال يمكن اإلدالء بها إال 2

 .أواألشخاص مصدر ثقة، 
تعبيراته و  / دراسة موضوعات نحتاج فيها ليس إلجابات المبحوث بل النفعاالته3

 .أوالمختلفة المصاحبة لإلجابة، 
/ دراسة موضوعات تتطلب مالحظات من جانب المحقق )المستجوب( في آن 4

 .أوواحد. للتمكن من مطابقة موضوع المالحظة مع حوار المقابلة، 
/ موضوعات تتطلب توجيه أسئلة لعدد من المبحوثين في آن واحد من أجل 5

 .أوتدعيم الحوار القائم أثناء المقابلة، و  مقارنة استيعابهم
موضوعات تتطلب الحصول على بيانات منها ضرورة تكوين عالقة / دراسة 6

 .أوقوية حميمة لفترة زمنية طويلة، 
أخيرا حين و  / حتى يكون الهدف من البحث هو الوصف الكيفي للظاهرة أساسا7

تقديره مثل ما هو و  وزنه وبين مدى احترامهو  يريد الباحث إشعار المبحوث بأهميته
 خاص ذوي مراكز مهمة في المجتمع.الحال في حالة استجواب أش

 :أنواع المقابالت/ 2
تصنف المقابالت في الدراسات االجتماعية من طرف المستغلين بعلم المناهج 

االستبيان، يجب بعض المؤشرات، مثل التصنيف تبعا و  على غرار تصنيفات المالحظة
 جيةيفرق بين المقابالت التشخيصية والعالو  للغرض من الدراسة والذي يقترح

المقابالت البحثية أو التصنيف الذي يفرق بين المقابالت على أساس عدد الباحثين و 
 هي:و  المبحوثين الذين يتم استجوابهم،و  الذين يقومون بإجراء البحوث

 مبحوث واحد.و  : وتتم بين باحث واحدفردية –المقابالت الفردية 
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ر من مبحوث أو العكس أكثو  وتتم بين باحث واحدجماعية:  –المقابالت الفردية  
 أي الجماعية الفردية بين أكثر من باحث مع المبحوث الواحد.

مبحوث كما و  التي يكون فيها أكثر من باحثو جماعية:-المقابالت الجماعية 
هي المقابالت الحرة غير و  نوعيتهاو  يوجد تصنيف آخر للمقابالت على أساس األسئلة

 .المقابالت المقننة أو المقيدةو  المقننة
إن المقابالت الشائع استخدامها هي المقابالت الفردية التي ال يكون طرفيها سوى 

مبحوث غير أن هناك حاالت تتطلب أن يكون فيها عدد من المبحوثين نظرا و  باحث
لكون كل مبحوث له معلومات جزئية حول الظاهرة ويحتاج الباحث فيها إلى مناقشة 

ل موضوع المقابلة مما يتيح طرح أسئلة جديدة المبحوثين فيما بينهم للتحري أكثر حو 
تكون غالبا في و  غالبا ما تكون هذه المقابالت حرة غير مقيدةو  من وحي المقابلة

التي و  ديناميكية الجماعة, أما المقابالت الجماعية الفرديةو  الدراسات االستطالعية
لدراسة يهتم تكون فيها أكثر من باحث مع المبحوث فيرجع استخدامها لكون موضوع ا

 اختصاصات متعددة تتطلب أكثر من متخصص,و  بجوانب
 وتصلح المقابالت الجماعية لنفس أغراض المقابالت السالفة الذكر في آن واحد.

 تصميم األسئلة:- 3
إن عملية تصميم أسئلة االستمارة هي عملية جد مهمة تتطلب من الباحث 

لسؤال األداة الوحيدة ذات القدرة قدرة على استيعاب الموضوع بحيث يعد او  استعدادا
التمعن في عملية التصميم و  منه يجب أخذ الحيطةو  الكاملة للغرض في ثنايا الموضوع,

 سواء كان ذلك على مستوى استمارة االستبيان المحدد أو المقابلة المقننة.
إن الباحث بإمكانه بعد اإلطالع على العديد من أسئلة االستمارات المختلفة أن 

 م نفس األسئلة الصالحة   لموضوعه طالما أنها أسئلة قد تم تحضيرهايستخد
صالحة في و  التعامل بها من قبل دارسين سابقين.فهي نسبيا أسئلة محكمةو  تصحيحهاو 

ما على الباحث إال استخدامها مع التعديل الممكن دون و  حالة توافقها مع الموضوع,
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في حالة تعدد ذلك يجب على الباحث و  الجهدو  ذلك لربح الوقتو  اللجوء ألسئلة جديدة
 يحكمهاو  صياغة أسئلة جديدة مرتبطة بما ورد دراسته ثم يناقشها مع أهل االختصاص

 يجري عليها التعديالت الممكنة لكي تكون صالحة لألداة التي يستخدمها.و  يجربهاو 
إن شروط بناء االستمارة سواء كانت مقابلة مقيدة أو استبيان محدد, تتطلب 

ضرورة تصميم أسئلة محددة مسبقا, وهذا يعد شرطا أساسيا في عملية تقنين األداة, بال
كما يشترط صياغة السؤال صياغة محددة بدقة, تكتب أو تلقى بنفس األلفاظ على 

مناسبا ال يحتمل أي فهم خطئ, أو تأويل, أي و  المبحوثين, بحيث يكون السؤال واضحا
ا, أي باالبتعاد قدر االمكان عن المفردات بألفاظ مناسبة لجمهور البحث يفهمونه

الكلمات التقنية التي ال يعرفها سوى المتخصصين, كما يشترط و  المحدودة االستخدام
المعقدة التي تتطلب تركيزا طويال, خصوصا في أسئلة و  االبتعاد عن الجمل الطويلة

أخرى يجب  االستبيان, التي ال يكون فيها الباحث مع المبحوث وجها لوجه, ومن جهة
االبتعاد عن األسئلة التي توحي باإلجابة دون غيرها ألن أسئلة قد تدفع بالمبحوث 

قبول عملية اإليحاء بطريقة سلبية قد تحجب و  سواء في مقابلة أو استبيان على التواطؤ
 إمكانية اإلجابة الصحيحة لديه.

بحوث كما أن إن األسئلة الملموسة األقل تجريدا هي أكثر األسئلة فهما لدى الم
 األسئلة التي تحتوي عبارات محددة واقعية يمكن قياسها هي أسئلة مناسبة تسهل الفهم

تمكن المبحوث من اإلجابة وفق التقديرات الكمية المتعارف عليها مثل: كم يبلغ أجرك و 
الشهري؟ من ناحية ثانية ترتب األسئلة التي تحتويها االستمارة على مستوى أي أداة 

تركيز المبحوث, بمعنى و  حددة ترتيبا منطقيا ال يؤدي إلى تشتيت تفكيرمقننة أو م
مناسب من محور آلخر, فاألسئلة السهلة مثل و  يجب على االنتقال أن بكون تدريجي

 البيانات األولية تكون في البداية ثم تليها األسئلة األخرى التي تعبر عن وضعيات
ذلك حسب و  المواقفو  ديد االتجاهاتتحو  ظروف وكيفيات، ثم بعد ذلك أسئلة للرأيو 

في ترتيب األسئلة يراعى عموما تناول األسئلة المتعلقة و  الحاالت أو الموضوعات
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هكذا لكي نتفادى الطرح و  ثالثو  بمحور واحد لبعضها ثم االنتقال إلى محور ثاني
 الفجائي غير المنتظم.

المقيدة, فإن أسئلتها أما إذا كانت األداة التي نعمل بها هي المقابلة الحرة غير 
 استخدام نفس األلفاظو  تصمم عموما على نقيض التصميم السالف ذكره, أي أن الدقة

يرى في و  الترتيب ليست مطلوبة أصال طالما أن الباحث وجها لوجه مع المبحوثو 
الحوار الدائر بينهما هو تفاعل اجتماعي مفتوح علي كل ما يمكن أن يدلى به 

يعتقد في صحته, لذلك فالمقابلة المفتوحة أسئلتها غير محددة بل  ماو  ما يراهو  المبحوث
تكون غالبا األسئلة المطروحة من واقع و  مفتوحة على أي إجابة ممكنة من المبحوث

بذلك فالمقابلة و  المقابلة أي من التفاعل القائم بين أطراف العالقة التي تحدها المقابلة,
ل رؤوس أقالم للموضوعات التي يرغب المفتوحة قد تكتفي فيها بوضع دليل يحم

يشجع المبحوث و  الباحث في إثارتها, بمعنى أن األسئلة عموما تأخذ طابعا عاما يسمح
الموجه كما هو الحال في و  على االستطراد في اإلجابة بدال من تحديدها المسبق

أن االستمارة في األخير, نشير إلى أن االستمارة مهما كانت األداة المستخدمة يجب 
مدى و  ذلك للتأكد من األسئلةو  تجرب من خالل عينة صغيرة من العينة األصلية

النزول بها نهائيا لجمع المعلومات و  عليه يتم تعديلها والتأكد من صالحيتها،و  تناسبها،
الميدانية باإلضافة إلى ذلك, فإن االستبيان البريدي بالتحديد يتطلب عند تجريبه أو 

 عه خطاب أو رسالة يشرح فيها الباحث الهدف من الدراسةاستخدامه عموما إرسال م
يطلب من خالل ذلك التعاون على عكس المقابالت التي يكتفي فيها الباحث بشرح و 

كما يجب على الباحث أن يوضح في استمارة  ،طلب ذلك شفويا من المبحوثينو  ذلك
اض البحث العلمي االستبيان أن البيانات التي يدلي بها المبحوث لن تستخدم إال ألغر 

التعليمات التي تمكن و  يبين إلى جانب ذلك بالشرح الواضح الكيفيةو  أنها سرية,و  فقط
 دون ملل أو تعب. و  المبحوث من اإلجابة على األسئلة بكل سهولة
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 االختبارات "التجريب" /4
 :تمهيد

تعتبر االختبارات من الوسائل الهامة لجمع البيانات ويستخدمها الباحثون في 
مقابلة، مالحظة، )لمجاالت المختلفة لجمع بياناتهم باإلضافة إلى الوسائل األخرى ا

ويتوفر لدى الباحثين في المجاالت التربوية والنفسية واالجتماعية العديد من  (استبيان
وقد تكون هناك صعوبات علمية تحول دون  (تقدير الذات، الذكاء)االختبارات المقننة 

الفعل فقد يجد الباحث اختبار المطلوب من اسمه ولكنه استخدام اختبار موجود ب
يكتشف أنه ال يمثل الوظيفة المراد قياسها فقط، بل يقيس وظائف أخرى قد تكون غير 
ذات داللة بالنسبة للمشكلة المدروسة، وفي بعض األحيان قد يجد الباحث االختبار 

لمساعدين نرى أن المناسب، ولكن بعد تطبيقه على المبحوثين عن طريق عدد من ا
درجة الفرد الواحد تختلف باختالف من قام بإجراء التطبيق بالتالي على الباحث أن 
يكون دقيقا عند تحديد هدف البحث ألنه يتوقف عليه جميع اإلجراءات التالية 
واالختبارات مستخدم على نطاق واسع في معظم أنواع البحوث فهي تؤدي إلى جمع 

بذلك تساعد الباحث على القيام بتحليل النتائج بطريقة بيانات وأوصاف كمية وهي 
 .أكبر دقة وموضوعية مما لو أعتمد على األحكام الذاتية وحدها

 خطوات تصميم اختبار:
 تحديد الهدف من االختبار. -1
 الذين يوضع لهم االختبار. )المجتمع (تحديد أفراد العينة  -2
 ر.التي يقيسها االختبا)السمة(تحديد الصفة  -3
 تحليل الصفة للتعرف على جميع األبعاد التي تتضمنها تأثر فيها. -4
 اختبار وحدات االختبار بحيث تعطي جميع هذه األبعاد. -5
 تحديد عدد األسئلة في كل بع في ضوء األهمية بالنسبة له. -6
 صياغة األسئلة المختلفة بأسلوب واضح دقيق. -7
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 بات وموضوعية.إجراء المعامالت العلمية من صدق وث -8
 ختبار:الالشروط العلمية ل

 .الصدق، الثبات، الموضوعيةوتتمثل في كل من: 
وقبل أن أتطرق إلى هذه المصطلحات أشير إلى أنه من المشاكل التي تواجه 

الجزائريين بصفة خاصة استخدامهم و  المدربين العرب بصفة عامةو  المربينو  الباحثين
دون أن يسبق و  تعريبه من المراجع األجنبية،و  نقله معظمها تمو  االختباراتو  للمقاييس

ذلك التحقيق من مدى صالحية هذه االختبارات لالستخدام في البيئة المحلية، ألن هذه 
االختبارات قد تم تقنيتها على بيئات خارجية تختلف عن البيئة الجزائرية في كثير من 

على البيئة المحلية قبل الخصائص مما يستدعي ضرورة تقنيين مثل هذه االختبارات 
 استخدامها.

 الرياضية مشكلة عدم توفر االختبارات المناسبةو  وكما يواجه أستاذ التربية البد نية
موضوعيته، لهذا سنتطرق إلى هذه و  كذا إثبات االختبارو  مدى صدق هذا األخيرو 

 االموضوعية" من حيث مفهومهو  الثباتو  الجوانب السابقة الذكر أي "صدق االختبار
 خصائصها.و 

 : الصدق -أوال
مفهوم واسع له عدة معاني بحيث استخدام االختبار وبقصد به أن يقيس االختبار 
ما وضع أجله أي أن االختبار الصادق يقيس الوضعية التي يزعم أنه يقيسها وال يقيس 

سا أو اشئ آخر بدال منها أو باإلضافة إليها واالختبار الصادق يعطي درجة تعد إنعك
ال لقدرة الفرد كذلك فإن االختبار السابق إذا كان صادقا قي مستوى معين ال يكون تمثي

بالضرورة صادق في مستوى أخر فعلي المقال اختبار اللياقة البدنية للشاب الذي ثبت 
صدقه بالنسبة لهذه المرحلة لو طبق على األطفال فلن يكون صادق بالنسبة لهم 

ون صادق ألنه يقيس جانبا وضع لقياسه وال أن االختبار يك ىوعي بمعننوالصدق 
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يقيس جانبا أخر، إذا تحقيق صدق أداة القياس أكثر أهمية من الثبات فإنه من 
 المحتمل أن يكون األداة ثابتة ولكنها غير صادقة.

إن الصدق هو أهم صفة تميز االختبار الجيد ألن االختبار الغير صادق لهذا ف
ن االختبار صادقا عندما يقيس فعال ما وضع يكو و  ال يمكن أن يؤدي أي وظيفة

معنى هذا أن االختيار ينبغي أن يحقق القصد الذي قصده فمثال: إذا قصد و  لقياسه.
من ورائه قياس مستوى السرعة عند الالعبين وجب أن يقيس هذا السرعة فعال، ال أن 
ن قصد من ورائه قياس مستوى المداومة ع ند يقيس مثال وظيفة بدنية أخرى. وا 

جب أن يقيس هذه الصفة عند هذه الفئة "األشبال".ال أن يقيسها عند و  الالعبين األشبال
 األواسط أو األكابر مثال.

 :إلى أن طبيعة الصدق تتلخص في النقاط التالية« Granlund» ويشير قرونالند
 ليس باالختبار أو المقياس نفسه.و  / الصدق يتعلق بنتائج االختبار،1
أي من المالئم أن نشير إلى " Metter of degree" مسألة درجة / الصدق هو2

الصدق في صورة تصنيفات تحدد درجته مثل ك الصدق العالي، أو الصدق المتوسط 
 أو الصدق الضعيف.

/ الصدق يختص دائما باستخدام معين وعلى ذلك ينبغي عدم فهم الصدق على 3
 معين درجة عالية من الصدق أنه صفة عامة، فمثال قد تحمل نتائج اختبار حركي

قد ال تكون النتائج صادقة للتنبؤ و  درجة متوسطة للتنبؤ بالنجاح في نشاط رياضي ماو 
لهذا فإن صدق االختيار أو المقياس يشير إلى الدرجة و  بالتفوق في التفكير الخططي.

 التي يمتد إليها في اختبار ما وضع من أجله.
 : أنواع الصدق

اسية من الصدق حددتها الجمعية األمريكية لعلم النفس سنة هناك ثالثة أنواع أس
 : هيو  م 1977وأقرتها الجمعية الدولية لعلم النفس التطبيقي عام  1975

    content validity          صدق المضمون "المحتوى" -1
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 criterion – related validityالصدق المرتبط بالمحك  -2
 و يتكون من: 
  concurrentالتالزمي.     الصدق  – 1- 2
  prédictive الصدق التنبئي. -2- 2

 contract validityصدق التكوين الفرضي.     -3
 :صدق المحتوى -1

االختبار لجوانب السمة أو الصفة  يهدف صدق المحتوى إلى معرفة مدى تمثيل
من هذه عما إذا كان هذا االختبار يقيس جانبا محددا و  أو القدرة المطلوب قياسها،

 الظاهرة أم كلها.
 :الصدق المرتبط بالمحك -3

بعض المحكات و  يشير إلى طريقة دراسة العالقة بين درجات االختبارو
« criteria »  المستقلة الخارجية 

: معيار أو ميزان صادق نحكم به على االختبار أو المقياس المقصود بالمحك* 
يرات، أو الدرجات، أو التقديرات قد يكون المحك مجموعة من التقدو  المطلوب تقويمه.

 أو النتائج التي تمثل األداء الحالي في الظاهرة التي يقيسها االختبار.
يدل على قدرة االختبار في التنبؤ بنتيجة معينة في : الصدق التنبئي –2–2

بين درجاتهم و  هو يقوم على أساس المقارنة بين درجات األفراد في االختبارو  المستقبل،
 دل على أدائهم في المستقبل، حيث يدل االتفاق بين درجات االختبارعلى محك ي

 ذلك وفقا ألسسو  درجات المحك على مدى قدرة االختبار على التنبؤ بنتائج المحكو 
جراءات إحصائية.و   ا 

التميز بين هذين النوعين من الصدق و  :الفرق بين الصدق التالزمي والتنبئي
 يكمن أوال في: 
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تم جمع البيانات في نفس الوقت "الفترة الزمنية" الذي نطبق الصدق التالزمي ي -
 فيه االختبار. 

أما الصدق التنبئي يتم جمع بيانات المحك في فترة زمنية متباعدة بالنسبة  -
 لتطبيق االختبار. 

  والفرق الثاني فيتمثل في: 
 الصدق التالزمي يكون فيه تقدير الحالة الراهنة أو الحالية. -
 ق التنبئي فيكون الهدف هو التنبؤ بنتيجة معينة في المستقبل.أما الصد -

وفي ضوء ذلك تتشابه طرق حساب الصدق التالزمي مع الطرق المتبعة في 
 حساب الصدق التنبئي وذلك فيما عدا الوقت الخاص بتطبيق االختبار األصلي

 كذلك الهدف من االختبار.و  المحك الخارجيو 
 :صدق التكوين الفرضي – 3

المدى الذي يمكن به تفسير األداء على االختبار في ضوء بعض التكوينات هو 
الفرضية المعينة. فعندما نقوم بتصميم اختبار لقياس خاصية مميزة أو ظاهرة معينة 
مثال فإننا نفترض أن هناك بعض التكوينات "مهارات أو سمات أو قدرات" سوف نقيس 

ا النوع من الصدق فهما دقيقا لهذا الظاهرة أو الخاصة المميزة ككل. ويتطلب هذ
السلوك المعين أو لهذه المظاهر المميزة المطلوب قياسها وأن مجموع الوحدات أو 
العبارات التي يتضمنها االختبار سوف تختبر هذا التكوين الفرضي "السمة أو القدرة 

 النفسية" بصفة عامة.
 :الثباتثانيا: 

ظهرت ال ليات قياس الفرد الواحد ويعني االستقرار بمعني أنه لو كررت عم
 .درجته شئ من االستقرار، كما أن الثبات قد يعني الموضوعية
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ويعتبر االختبار ثابتا عندما يكون على وفق مع ذاته دوما، أي أنه إذا طبق 
مرتين على شخص واحد أعطى نتائج واحدة "إال إذا كان الفرد خالل الزمن الفاصل 

 .سلوكه"و بين المرتين قد تغير عمله أ
ولهذا فإن المعنى القاموسي في لغتنا العربية لكلمة الثبات هي المستقر المتمكن 

 الذي ال يتحرك.–المحقق بيقين –المقيم الدائم –الراسخ 
ويقصد بالثبات مدى الدقة أو اإلتقان أو االتساق الذي يقيس به االختبار الظاهرة 

 التي وضع من أجلها.
 في االختبار في النقاط التالية:ونوضح معني الثبات 

 الثبات يتعلق بالنتائج التي نحصل عليها من االختبار وليس االختبار نفسه. -1
إن تقدير الثبات يشير دائما إلى نوع معين من االتساق ودرجات االختبار  -2

ليست صادقة بصورة عامة ولكنها  تكون ثابتة طبقا لفترات مختلفة من الزمن وطبقا 
من األسئلة وطبقا لمجموعات مختلفة من المفحوصين وعلى ذلك فان  لعينات مختلفة

 النظر إلى الثبات كخاصية عامة يمكن أن يقود إلى تفسيرات خاطئة
 الثبات ضروري لالختبار ولكنه ال يجوز أن يكون بديال للصدق. -3
ن ألالثبات على العكس من الصدق، فهو يتسم بالصبغة اإلحصائية نظرا  -4

 ألي اختبار ال يعطي أي دليل عملي من الثبات.التحليل المنطقي 
وخالصة القول مما سبق ينبغي تطبيق االختبار مرة أو أكثر من مرة على  

 مجموعة مناسبة من األفراد لتحديد ثبات النتائج.
  نظرية الثبات: 

تقوم نظرية الثبات على أن أي اختبار يكون عرضة لبعض األخطاء التي نطلق 
لتوضيح ما سبق نفرض أن لدينا و  .Measurement errorsياس عليها أخطاء الق

سم، فعند قيامنا بحساب طول كل  170هي و  خمسة العبين أطوالهم جميعا متساوية
سم. فإننا في هذه الحالة قد تعرضنا  170تحصل على درجة أقل أو أكثر من و  منهم
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عبين فإن تباين إلى أخطاء القياس. أما في حالة الحصول على نفس الطول لكل الال
يساوي صفر.حيث أن التباين يساوي متوسط مجموع و  الخطأ يكون أقل ما يمكن

 مربعات االنحرافات المعيارية للدرجات المحسوبة.
 طرق اإلحصائية لحساب معامل الثبات:ال

 طريقة التجزئة النصفية. -
 طريقة إعادة االختبار  -
 :الموضوعيةثالثا: 

 يؤثر حكم المربي أو األستاذ الشخصي على يكون االختبار موضوعيا عندما ال
نعلم أن الرغبة في إقصاء العنصر الذاتي هي التي دفعت إلى و  وضع العالمات فيه

دعت إلى ظهور االختبار لذا كانت صفة و  استبعاد الفحوص المدرسية التقليدية
 بهذا فإن المعنىو  الموضوعية هذه إحدى العوامل األساسية المتطلبة في االختبار

 ،الموقفو  الحياد في الرأيو  القاموسي في لغتنا العربية لكلمة الموضوعية هي التجرد
 مذهب فلسفي يرى أن المعرفة إنما ترجع إلى حقيقة غبر الذات المدركة.

موضوعية االختبار ترجع في األصل إلى مدى و  الموضوعية مفهوم له عدة معاني،و 
 حساب الدرجات أو النتائج الخاصة به.و  وضوح التعليمات الخاصة بتطبيق االختبار

الموضوعية العالية االختبار ما تظهر عندما تقوم مجموعة مختلفة من المدرسين و 
أو المدربين بحساب درجة االختبار في نفس الوقت، عندما يطبق االختبار على 

 مجموعة من األفراد، ثم يحصلوا على نفس النتائج تقريبا.
الموضوعية فساعة اإليقاف تعطي و  ة بين الثباتومن المعلوم أن هناك عالق

مع ذلك فإن عدم و  م. مثال100نتائج عالية الثبات عند قياس الزمن في سباق المسافة 
يقاف الساعة، عندما يعطي المختبر إشارة و  وضوح تعليمات خاصة بكيفية تشغيل ا 

ير الذاتي، مما البدء وعند اجتيازه خط النهاية، كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تدخل التقد
ينتج عنه انخفاض موضوعية االختبار أو القياس. وكذلك فهل يحسب الزمن ألقرب 
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في مثل هذه الحالة نستطيع و  من الثانية. 10/1ثانية، أم ألقرب  2/1ثانية، أم ألقرب 
 لكنه ليس موضوعيا.و  أن نقول االختبار ثابت

ن أن يتحقق بتوفر الشروط الرياضية يمكو  وموضوعية االختبار في التربية البدنية
 التالية: 
واضحة بالنسبة إلجراءات القياس أو االختبار و  وضع تعليمات دقيقة – 1
 المختلفة.
 تسهيل هذه اإلجراءات بحيث يمكن تطبيقها عمليا.و  تبسيط – 2
استخدام األجهزة الميكانيكية في االختبار كلما أمكن ذلك. ألنها ال تتأثر  – 3

 لفاحصين.بالتقدير الذاتي ل
 الطويلة و  تقليل استعمال الطرق الناتجة عن العمليات المعقدةو  تفادي – 4
 ذوي خبرة في الميدان.و  يجب اختبار فاحصين أذكياء – 5
 طرقو  يجب اإلطالع المستمر على كل جديد بالنسبة ألسلوب القياس – 6

حصائي ضبط المتغيرات المختلفة وطرق تقنين االختبارات، وأساليب التحليل اإل
 المناسبة. 

مما ال شك فيه أن االختبار الجيد يجب أن يتوفر فيه لما سبق وخالصة القول 
 شروط الصدق، والثبات، والموضوعية.

كما يجب أن يشمل االختبار مدى التحقق من توفر الشروط العملية في هذه 
كل االختبارات وذلك بطريقة علمية، وفي ضوء هذا نذكر بعض الشروط التي وضعها 

 من الدكتور محمد حسن عالوي والدكتور محمد نصر الدين رضوان.
 :يليبمتطلبات التنفيذ العملي لالختبارات فيما 

 سهولة تطبيق االختبار. -
 أن تكون األجهزة غير مكلفة الثمن. -
 أن ال يستغرق االختبار وقتا طويال في التنفيذ. -
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 استخدام اختبارات مقننة. -
 خدم مع أغراض برنامج التربية البدنية والرياضية.أن يتماشى االختبار المست -

 :مزايا االختبار
االختبار هو الوسيلة التي تضمن أكثر إقامة العالقة إقامة العالقة السببية: / 1

بين السبب والنتيجة وهو التقنية التي تسمح بقياس بطريقة أحسن عالقة تأثير عامل 
ن أمكن إيجاد السبب لذلك.  في عمل أخر وا 

ن االختبار وخاصة الذي يتم في المخبر يسمح أكثر ا التحكم في الوضع:/ 2
من أي تقنية أخرى بالحصول على كل العناصر المعروفة عن الظاهرة المراد دراستها 

 بفعالية أكبر.
  :عيوب االختبار

يمكن إعادة إجرائها وخاصة التي  هناك بعض االختبارات التي ال التكرار : 1) 
 عة البشرية عند دراستنا لتأثير المخدرات على الجسم.تتنافى والطبي

قد يحدث أن تتغير تشكيلة أفراد العينة بانسحاب  عدم ثبات المجموعات: 2) 
بعض األفراد مثال: هذا ما يحدث خالل في تجانس العينة وبالتالي اضطراب 

 والنتائج.
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 طريقة إعداد الخطة المقترحة للبحث
 "المشروع التمهيدي للبحث"

 :مهيدت
يختلف شكل خطة البحث من جامعة إلى أخرى، ومن كلية إلى كلية أخرى، ومن 
قسم إلى قسم أخر ومن مشرف إلى أخر، ولكن جميع المشاريع التمهيدية للبحث، أي 

بعض العناوين  يمكن شرحالخطط التمهيدية تشترك في محتوى أو مضمون واحد 
العلمية للقسم ولألستاذ المشرف في  المقترحة لخطة بحث كمشروع تمهيدي، يسلم للجنة

لإلدارة واألستاذ المشرف في شهادة  كما يسلم تحضير لشهادة الدكتوراه والماجستير.
 الليسانس. ويحتوي مشروع البحث على العناصر التالية:

عن  إعالميةمن حيث كونه يؤدي وظيفة  أهمية خاصةللعنوان : عنوان البحث -1
إلى أن البحث يقع في مجال معين كما  القارئشد موضوع البحث ومجاله، وهو ير 

المكتبات في تصنيفها للبحث على العنوان. لهذا يجب أن يكون واضح وسهل  تعتمد
 الفهم جذاب للقارئ وأن يكون مختصرا أي غير طويل.

وهي تحتوي على األفكار األساسية،  :Abstract" "تجريد البحثالبحث مقدمة  -2
الوضعية الجزئية من خالل  إلىمن الوضعية الكلية  تعريف البحث إلىحيث نتطرق 
بطريقة طبيعية وهذا من إبراز الحاجة الماسة  الغايةاألهمية و  بإبرازثالث فقرات 

 للبحث.
القضايا الدقيقة  إلى: يكون فيها تحليل عمودي وأفقي من القضايا العامة اإلشكالية -4

ت، المفاهيم وال تقل فيها عن ثالث صفحات تحوي النظريات، التخصصا
والمصطلحات ومنه يجب تبرير المشكلة بالمسلمات والبديهيات، ويكون هذا ليس ببعد 

 اإلنشاء.
اإلشكالية باإلجابة  في هي االستفسارات والتساؤالت التي تطرح: تحديد المشكلة -5

 معرفة االرتباط ومعرفة التموقع. أي على المشكل بطريقة جدلية "النظري والتطبيقي"
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: ويتحدد فيه النظرية التي من خاللها يمكن للباحث ربط العالقات ظريالن اإلطار -6
 الفرضياتبين المتغيرات والتي يمكن عن طريقها حل مشكلة البحث عن طريق وضع 

 ، وكذلك يتم عرض الدراسات السابقة كذلك في هذا الجزء.الخاصة بالمشكلة
 س الميدان.: والتي تكون في نفس المجال ونفالدراسات السابقة والمشابهة -7
يتضمن هذا الجزء المصطلحات المستخدمة في  :المفاهيم الواردة في البحث -8

عدد من الكلمات مع توضيح المفهوم منها ويقتصر على  البحث محددة وفي أقل
 المصطلحات الجديدة أو الغامضة فقط.

: يشتمل هذا الجزء على عبارات عامة توضح الهدف من البحث أهدف البحث -9
 يد أهداف البحث بوضوح وأن تكون األهداف محددة.ولذلك يجب تحد

يضع الباحث الحلول المؤقتة لحل  الفرضيات: من خالل البحث فرضيات -10
 مشكلة البحث ويمكن وضعها في صورة بحثية أو في صورة إحصائية.

يكتب المنهج المستخدم أو مجموعة المناهج التي عن طريقها  :منهج البحث -11
 قق األهداف المسطرة في الدراسة.ويح الفرضياتسوف يتحقق الباحث من 

 وهناك وجهة نظر أخرى حيث يمكن عدم كتابة المنهج المستخدم. -12
يحدد الباحث المجتمع الذي سوف يتم تعميم النتائج  :مجتمع وعينة البحث -13

 عليه من خالل عينة البحث المختارة.
من خالل هذا الجزء يمكن تحديد وضع خطة  :األسلوب اإلحصائي المستخدم -14

 .اإلحصائية للتحليل مقترح
بها  : يكتب في هذا الجزء المصادر العلمية التي استعانالعلمية المصادر -15

 الباحث في كتابة خطة البحث.
من األمور المالحظة عند فحص خطط الباحثين أي  :الدراسة االستطالعية -16

الطلبة المتقدمين إلنجاز مذكرة التخرج، إهمالهم إجراء دراسة استطالعية أو دراسة 
قدير موقف قبل الشروع في التعامل مع مشكالت البحوث التي اختاروها للدراسة، ت
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وعدم إدراكهم ألهمية وفوائد هذه الدراسة، ومن مالحظتنا الشخصية سواء على مستوى 
الليسانس او الماستر أو حتى الماجستير والدكتوراه إهمال الطلبة إجراء دراسة 

 اخذ هذا العنصر بشيء من التفصيل.استطالعية لمشكالتهم البحثية أود ان 
تصنف بحوث العلوم الرياضية في أربع أنواع رئيسية هي البحوث االستطالعية 

 والبحوث الوصفية والبحوث التشخيصية أو التفسيرية والبحوث التجريبية.
تعمل الدراسات االستطالعية على مشكلة بحث غير محددة المعالم، في حين 

لى جمع بيانات عن ظاهرة تغلب عليها سمة التحديد تعمل الدراسات الوصفية ع
بالمقارنة مع الدراسات االستطالعية، أما الدارسات التشخيصية فهي تعمل على جمع 
 بيانات عن ظاهرة محددة تحديدًا دقيقًا بالمقارنة مع الدراسات االستطالعية والوصفية.

لتخصصات تستخدم البحوث االستطالعية في المراحل األولى للبحث في ا
المختلفة وتمثل اللبنة األولى للدراسة الميدانية األساسية، كما تعتبر من الدراسات 

 الهامة لتمهيدها للبحث العلمي وتعريفها للظروف التي ستتم فيها الدراسة.
 تسمى الدراسات االستطالعية بالدراسات الكشفية أو التمهيدية أو الصياغية،

أو الدراسة، ويتوقف العمل في  مراحل البحث  وتعتبر أول خطوة في سلسلة البحث
األخرى التي تلي الدراسة االستطالعية على البداية الصحيحة والمالئمة التي تخطوها 

 هذه الدراسة.
يكمن التركيز األساسي لمثل هذه الدراسات على اكتشاف األفكار الجديدة 

ي البحث وتحديد والمعطيات المتباينة التي تساعد على فهم المشكلة المدروسة ف
 .متغيراتها

يلجأ الطالب أو الباحث إلى الدراسة االستطالعية عندما تكون هناك ندرة في 
الموضوع الذى ينوى دراسته، وليست لديه من المعلومات والبيانات ما يؤهله إلجراء 
دراسة وصفية، ولهذا تفيده الدراسة االستطالعية في زيادة معرفته وألفته بموضوع 

 . يتسنى له دراسته بصورة أعمق فيما بعد البحث حتى
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 أهداف الدراسة االستطالعية:

 بالنسبة للموضوعات التي تدرس ألول مرة: -1
إحصاء المشكالت التي قد ينظر إليها المشتغلون بأحد الميادين االجتماعية  - أ

 .باعتبارها مشكالت ملحة تحتاج إلى بحث فورى
 . لى بحوث مستقبليةتحديد األولويات من الموضوعات التي تحتاج إ - ب
جمع معلومات تتعلق باإلمكانيات الفعلية الالزمة إلجراء بحوث على مواقف  -ج

 . الحياة الواقعية
 : بالنسبة للمشكلة التي اختارها الباحث للدراسة -2

 .استطالع الظروف المحيطة بالمشكلة التي يزعم الباحث دراستها - أ
ن التعرف من خاللها على إيجاد مرتكز وقدر من المعرفة تمكن الباحث م - ب

الجوانب المختلفة لموضوع البحث األساسي، وخاصة بعد االطالع على جهود الباحثين 
المتضمنة  الفرضياتالسابقين، والوقوف على الجوانب النظرية والمنهجية والمفاهيم و 

دون  فرضياتأنها تعمل على بلورة  الفرضياتفي الدراسات السابقة، والمقصود هنا ب
أو حتى التدليل على صحتها، بحيث يسمح كل ذلك  الفرضياتر هذه محاولة اختبا

 .للباحث ببلورة موضوع البحث وصياغته بصورة محكمة لدراسته فيما بعد بصورة أعمق
تحديد جوانب القصور في إجراءات تطبيق منهج وأدوات جمع بيانات البحث  -ج

  .ستطالعيةبحيث يمكن تعديل تعليماتها في ضوء ما تسفر عليه الدراسة اال
تدريب الباحث على تطبيق االختبارات والبرامج التي ينوى استخدامها في  -د

الدراسة التي ينوي القيام بها، بحيث يتمكن من تطبيقها بمهارة أكبر على مجموعات 
الدراسة األساسية، وكذلك تعريفه ببعض النقاط الهامة التي قد يالحظها عند تطبيقه 

ستطالعية، وأخذها في االعتبار عند القيام بالدراسة األساسية، للبرامج على العينات اال
 .وكذلك التأكد من مدى صالحية هذه البرامج للتطبيق
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التعرف على الصعوبات التي يمكن أن تواجه الباحث في الدراسة المستقبلية  -هـ
 وكيفية حلها

 .تقدير ما يمكن أن تستغرقه الدراسة الميدانية من وقت -و
 ة االستطالعية:سمات الدراس

أنها أقل دقة وأكثر مرونة في التصميم ألن الباحث تغيب عنه الكثير من  -1
 معالم البحث.

نما على مجرد تساؤالت غير فرضية يمكن فرضياتال تحتوى على  -2 ، وا 
 .اختبارها في دراسات وصفية أو تشخيصية الحقة

 مصادر جمع البيانات في الدراسة االستطالعية:

عي والرياضية ممثال في الدراسات التي تناولت بعض تراث العلوم االجتما -1
الجوانب القريبة من مواضيع البحوث الموجودة في الكتب والرسائل العلمية المطبوعة 
وغير المطبوعة والنشرات والدوريات العلمية، ويفيد استعراض الباحث هذا التراث في 

 النواحي اآلتية:

احثون السابقون وكيفية معالجتهم الكشف عن النتائج التي توصل إليها الب -أ
 للمشكلة التي ينوى الباحث دراستها.

الوقوف على المنهج أو الطريقة التي يمكن بها معالجة مواقف المشكلة،  -ب
 .وأساليب التغلب على الصعوبات المماثلة

 .الوقوف على مصادر البيانات التي لم يكن يعلم عنها شيئا -ج
 .رة تاريخية عن المشكلةيساعد الباحث على تكوين نظ -د

 .إمداد الباحث بأفكار جديدة ومداخل لم يسبق له العلم بها -هـ 
يمكن الباحث من تقويم جهوده في البحث بالمقارنة بينها وبين الجهود  -و

 .المماثلة األخرى ذات الصلة
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يختار الباحث عينة من ذوى الخبرة العلمية والعملية والمهتمين بالموضوع،  -2
 : عادة من أهل المشورة والرأي، ممن تتوافر فيهم الشروط اآلتية ويكونون
أن يكونوا من المهتمين بالفروع والتخصصات ذات الصلة بموضوع بحثه،  -أ

 .وأمضوا وقتا طويال في مجال خدمة البحث
 .أن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة والفكر السديد -ب

ا علميا "الحاالت المثيرة يختار الباحث بعض الحاالت التي يطلق عليه -3
ويقصد بها الحاالت التي تزود الباحث بمعلومات جديدة في الموضوع  "لالستبصار

الذى يرغب في دراسته، حيث يقوم الباحث بتوجيه بعض األسئلة إليهم في النواحي 
التي يريد معرفة المزيد عنها، ويدخل في هذه الحاالت األشخاص الذين يزورون 

رة األولى في حياتهم ألنهم أكثر حساسية بخصائص المجتمع الجديد مجتمع البحث للم
من الذين ولدوا فيه. كما يدخل في هذه الحاالت أيضا األفراد الهامشيون الذين يعيشون 
على هامش ثقافتين، واألفراد الذين يشغلون مراكز اجتماعية مختلفة، وينظرون إلى 

مرضية، والحاالت التي تعيش حالة انتقال األمور من زاوية مراكزهم، وكذلك الحاالت ال
 من مرحلة عمرية إلى أخرى، وهكذا.

بل البدء في كتابة المذكرة إعداد اإلطار النظري قيجب على الباحث  :مالحظة هامة
والتي عن طريقها يمكن الوصول إلى حل  ،والدراسات السابقة ألنهما عصب البحث

 للمشكلة والى أفضل النتائج.
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 االقتباس
 :دتمهي

اآلخرين، وأفكار العلماء والباحثين والكتاب  بآراءيعني االقتباس االستعانة  
لتعزيز رأي ما. أو نقل خبر مهم أو لالستعانة بمختص قدير أو الستحسان الرأي 

 كلماتي أخذ ، أيكون االقتباس على أنواع، فمنها ما ينقل حرفيا، وقد والتعبير عنه
د يكون اقتباس غير مباشر. وفي هذه الحالة الكاتب كما وردت، كلمة بكلمة، وق

 .وليس للكلمات نفسها لمعنى العام فقطل للفكرة أيس اقتبيكون اال األخيرة،
  :قواعد االقتباس

أي ما يسمى باألمانة  ضرورة اإلشارة إلى المرجع الذي تم منه االقتباس -1
 العلمية.
لذي كتبه المؤلف عند االقتباس يجب على الباحث أن يعطي المعنى الصحيح ا -2

 األصلي فليس من حقه أن يحرف الفكرة أو المعنى المقتبس.
أن ال يقتصر االقتباس على الشواهد والكتابات التي تؤيد رأي الباحث بل يجب  -3

 أن يشتمل أيضا على أدلة تمثل وجهات نظر مغايرة.
 واضحة.و  يجب أن تكون شخصية الباحث بارزة في البحث -4
 نسجام بين ما اقتبس وما قبله وما بعده.من حسن االيجب أن نتأكد  -5

 وهناك نوعين من االقتباس كاألتي: :أنواع االقتباس
ويعتمد الباحث هنا بالنقل الحرفي ألفكار اآلخرين : )مباشر( االقتباس الحرفي* 

كما هو مدون دون أي تبديل أو تغير في كلماتها وذلك القتناعه بأهمية الفكرة المقتبسة 
.على أنه يحتاج في كلتا ي يطرحه، ويضعه بين قوسين أي المزدوجتينفي تعزيز رأ

الحالتين، إلى تدوين المصدر الذي اقتبس منه، وذلك بالطريقة، وهي وضع رقم مرتفع 
 قليال عن السطر يقابله رقم مثله في الحاشية، مع تدوين المصدر.

 :شروط االقتباس الحرفي
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 ة.تجنب تغيير الكلمات والصياغات الوارد -
 االقتباس الحرفي يوضع بين مزدوجتين هكذا "   ". -
بعض العبارات فان عليه أن يضع مكان الكالم  الحذف إلى اضطر الباحث إذا -

أن يوضع  كاملة فينبغيحذف من االقتباس فقرة  إذاالمحذوف ثالث نقاط )...(، أما 
 ) :::::: (. بحسب عدد األسطر التي حذفت أسطر منقطةمكانها 
أخذ الفكرة دون النقل بوهنا يقوم الباحث :)الغير مباشر( حرفيالغير تباس االق*

 . تلخيصها أيالحرفي للكلمات التي وردت في النص األصلي 
  :شروط االقتباس الغير حرفي

إذا كانت المادة المراد اقتباسها كبيرة فان من المفضل أن يلجا الباحث إلى  -1
تبسة، حيث أنه إذا زادت المادة المراد اقتباسها تلخيصها مع الحفاظ على الفكرة المق

نما يفضل تلخيص تلك المادة مع اإلشارة  عن الصفحة فال يجوز النقل الحرفي لها وا 
 إلى المرجع الذي اقتبست منه.

صياغتها بأسلوب الباحث إذا كانت المادة المراد اقتباسها قصيرة فيفضل  -2
اإلشارة إلى و  معنى المقصود أو تغيرهالخاص، مع ضرورة االنتباه إلى عدم تشويه ال

 المرجع الذي اقتبست منه.
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 طرق كتابة وتوثيق المراجع
 :تمهيد

والمقاالت والبحوث، من أهم عمليات القيام بأية دراسة. إن االستعانة بالمراجع 
فالباحث في الحقيقة يقوم بجمع المعلومات وتصنيفها، واستخدام ما يليق به ويتماشى 

و بهذا العمل يحاول أن يضيف شيئا جديدا، إلى ما درسه علماء من مع خطته وه
 .قبله، وذلك بإعطاء صورة مصغرة عن إنتاج المفكرين الذين كتبوا في موضوعه

 :أساليب اإلشارة إلى المراجع في الهامش
: حيث يتم وضعها من أول الفصل في الهوامش التي تحمل أرقاما متوالية .1

 يته أي من بداية الدراسة إلى نهايتها.البحث أي المذكرة إلى نها
وهي التي يكتفي فيها الباحث بوضع لكل  الهوامش التي تحمل أرقاما متوالية: .2

  صفحة هوامشها التي تنتهي سلسلة الترقيم فيها بانتهاء الصفحة.
: وهي التي يتم فيها االعتمـاد علـى قائمـة الهوامش التي تأتي في المتن أوالنص .3

ي أن تكون مرقمة ترقيما تصاعديا ابتداء من أول مصدر في البحـث المصادر التي ينبغ
 إلى أخر واحد فيها.

: فهـي عبـارة عـن إشـارة تـأتي علـى الهوامش التي تأتي في شـكل عالمـة نجميـه .4
شــــكل مالحظــــة للفــــت االنتبــــاه إلــــى بعــــض الحقــــائق الهامــــة مــــن الموضــــوع لتوضــــيحها 

 وشرحها.
ــأتي فــي أخــر الدراســة .5 ا أشــرنا فــي النــوع األول أعــاله فقــد : كمــالهــوامش التــي ت

تكـــون األرقـــام متتاليـــة وتكتـــب فـــي أســـفل الصـــفحات، لكـــن هنـــاك مـــن يفضـــل أن تكـــون 
الهــوامش فــي أخــر الفصــل أو الكتــاب، وهــذا النــوع يســتعمل بكثــرة فــي المجــالت العلميــة 

 الدراسية. والكتب
  طرق توثيق الهوامش:  -1
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استعمالهما يـدالن  علـى النوعيـة فـي  توثيق المراجع بالهامش وحسن إن كتابة أو
البحث والطريقة المثلى لتوثيق أي مصدر بالهـامش، كمـا يجـب أن يكتـب المرجـع باللغـة 
األصــلية وال يتــرجم إلــى لغــة أخــرى، وتختلــف طــرق كتابــة الهــوامش مــن باحــث إلــى أخــر 

 وهي كالتالي:
 : تكتب الحواشي في نهاية كل صفحة.الطريقة األولى -1
 : تجمع الحواشي وتوضع في نهاية كل فصل. الثانية الطريقة -2
 : تجمع الحواشي وتوضع في نهاية كل بحث. الطريقة الثالثة -3
: تكتـــب الحواشـــي فـــي مـــتن البحـــث )اســـم المؤلـــف، ســـنة النشـــر،  الطريقـــة الرابعـــة -4

صفحة (على أن يعاد كتابة الهامش تفصيال في نهايـة البحـث، مـع العلـم أن األرقـام فـي 
وفقـا لتسلسـل الكلـي حيـث  الطريقـة تسـير وفقـا لتسلسـل إمـا لكـل فصـل علـى حـدة أوهـذه 

توضـــع قائمـــة بجميـــع المراجـــع التـــي تـــم الرجـــوع إليهـــا فـــي نهايـــة كـــل فصـــل أوفـــي نهايـــة 
 البحث .

الطريقة إذا ورد ذكـر مرجـع أكثـر مـن مـرة فـي الفقـرة الواحـدة فـال حاجـة لـذكر  في هذه -
 سنة النشر مرة أخرى.

لة اشتراك أكثر من باحثـان فـي كتـاب وأقـل مـن سـتة وجـب ذكـر جميـع الكتـاب في حا -
 في المرة األولى وفي المرات التالية يتم ذكر اسم الكاتب األول متبوعا بلفظ وآخرين.

في حالة اشتراك فـي تـأليف كتـاب أكثـر مـن سـتة فيجـب ذكـر اسـم الكاتـب األول فقـط  -
 .متبوع بلفظ زمالئه وسنة النشر

ول من خالل هذه المحاضرة التطـرق بالشـرح الـى الطريقـة الكالسـيكية، كما سنحا
   .الطريقة االنجلوساكسونيةو 
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 أوال: الطريقة الكالسيكية:
 أما فيما يخص الطريقة األولى فيتم التهميش كاألتي : 

 هنا يجب التفرقة منذ البداية بين: الكتب، المجالت، القواميس، ..... إلخ 
 أوال / الكتب : 

 حالة مؤلف أو مؤلفين: في 
 المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر، الصفحة. 

 في حلة ما إذا كان الكتاب له أكثر من طبعة.
 المؤلف، عنوان الكتاب، الطبعة، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر، الصفحة.

 في حالة ما إذا كان الكتاب له أجزاء وله أكثر من طبعة .
دار النشـــر، بلـــد النشـــر، ســـنة النشـــر،  المؤلـــف، عنـــوان الكتـــاب، الجـــزء،  الطبعـــة، )أ(

 الصفحة.
 في حالة ما إذا كان الكتاب مترجم وله أكثر من طبعة وله أجزاء.

)ب( المؤلف، عنوان الكتاب، الترجمة، ذكر اسم المترجم، الجـزء،  الطبعـة، دار النشـر، 
 بلد النشر، سنة النشر، الصفحة.

 ما إذا كان الكتاب يحتوي على ثالث مؤلفين أو أكثر  في حالة
)ت(نكتــــب المؤلــــف األول وآخــــرون،  عنــــوان الكتــــاب، الترجمــــة، الجــــزء،  الطبعــــة، دار 

 النشر، بلد النشر، سنة النشر، الصفحة.
 في حالة ما إذا كان الكتاب مترجم من ثالث مؤلفين أو أكثر:

ألول وآخــــرون، الجــــزء، الطبعــــة، دار )ث( المؤلــــف، عنــــوان الكتــــاب، ترجمــــة المؤلــــف ا
 النشر، بلد النشر، سنة النش، الصفحة .

 ثانيا / المجالت: 
ــــاريخ 1) ( اســــم صــــاحب المقــــال، عنــــوان المقــــال، إســــم المجلــــة، رقــــم المجلــــد، العــــدد، ت

 صدورها، الصفحة.
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 :ثالثا/ القواميس
 ( اسم القاموس، الطبعة، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر.1)

 :الجرائد رابعا/
( اسم صاحب المقـال إن وجـد، عنـوان المقـال، إسـم الجريـدة، العـدد، تـاريخ صـدورها، 1)

 الصفحة.
 متى نستعمل العبارات التالية: -3

 مرجع سابق. –نفس المرجع  –نقال عن 
نســـتعمل هـــذه العبـــارات إذا اقتبســـنا معلومـــات مـــن مصـــدر جـــاهز، واقتبســـها  :نقـــال عـــن

شـرط أن يكـون االقتبـاس حرفـي فـي هـذه الحالـة، ويهمـش الباحث من مرجـع آخـر، علـى 
 كالتالي:

)(المؤلـــف، عنـــوان الكتـــاب، دار النشـــر، بلـــد النشـــر، ســـنة النشـــر، الصـــفحة. نقـــال عـــن: 
 المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر، الصفحة.

 علـى نفـس المصـدر ألكثـر مـن مـرة  : نسـتعمل هـذه العبـارة إذا ذكـرنفس المرجـع
ـــــه مرجـــــع آخـــــر. ويهمـــــش كالتـــــالي: )(نفـــــس المرجـــــع،  التـــــوالي، أي شـــــريطة أن ال يتخلل

 الصفحة.
المصـدر، شـريطة  نستعمل هذه العبارة في حالة اإلشارة مرة ثانية إلى هـذا :مرجع سابق

 أن يفصل مرجع أو مراجع أخرى. ويهمش كالتالي:
 )( المؤلف، مرجع سابق، الصفحة.
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 :األجنبيةتهميش المراجع باللغة 
فــي حالــة اســتعمال مراجــع باللغــة االنجليزيــة واللغــة الفرنســية نتبــع نفــس الخطــوات 
والطـــرق المتبعـــة باللغـــة العربيـــة، كمـــا نوضـــح بعـــض المصـــطلحات المختصـــرة باللغـــات 

 األجنبية وما نقصد بها بالعربية في هذا الجدول:
 

 المعنــــــــــــــــى المصطلــــح
Ibid نفس المرجع 
Id   أوIdem نفس المرجع ويكون االقتباس من نفس الصفحة 

Op.cit مرجع سابق 
Loc.cit نفس الصفحة 

P الصفحة 
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