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 :01المحاضرة رقم
 مدخل لمنهجية التفكير والبحث العلمي 

 ة:ــــــــــــــــــمقدم
ذلك التطور الكبير  كماا وكيااا  لعمعاارإل اانسااني    ن ابرز سمات هذا العصر  هوا 

ونتيجاا  لهااذل  التطااورات  ركاازت الركاا  ااصاا   التربااو     .وتجااههها بصااورت مسااتمرت
 .في مختعإل المياهين وشتى المجاالت  رععى تنمي  قهرات التاكي

كاان اممار يتطعا   اليا   اانسان ذاتهقهم  الععمي قهيمالتاكير  االهتمام بموضوعإن 
هائما  استخهام العقل  وتكيياه ما  البيئا    وباذلك باها التاكيار الععماي  فاي وضا  الال 

  .لمختعإل مشاكل اانسان
يعتبااار التاكيااار الععماااي  نقطااا  بهايااا   م  تقاااهم الضاااار   اليااا   ن التاكيااار المااان م   

تاااائن مااان يتخاااذ  ساساااا  فاااي التوصااال الاااى المعرفااا   ونقااال امفكاااار والم ال اااات  والن
  .الماكر إلى  عام  الناس

  -طبيعياا   -عمعياا  عقعياا  يمارسااها  الجمياا   كاال الساا  موقعااه   فهااي ممارساا  فهااو 
 مهارت–ععم -موهب    

 هو أعلى مراتب المعرفة  يقول روبرت سولو   التاكير الععمي إن
الاره إلى استخهام  عقاولهم  فاي  الن هذا امخير يقوم ععى الواق  والمشاههت  ويهعو 

  .الوصول إلى الالقيق  
عطائااااه تعااااك   يصااااع  الوصااااول  إلااااى تشااااخيي  التاكياااار الععمااااي  بشااااكل واضاااا   وا 

المااااااهيم  الصااااريال   التااااي تالاااارر مضااااامينه ماااان ال مااااو  والعاااابس   بالياااا   صااااب   
عياا   مامنااا كاام هائاال  ماان االسااتراتيجيات والمااااهيم وماان ااام التعرياااات  الخاصاا   بعم

 التاكير فما هو المقصوه بعمعي  التاكير ؟
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 :تعريف التفكير العلمي
والتاكياار إعمااال العقاال  فااي   -فااي امماار ا  فكاار –ماان الاعاال فكاار   :التفكيــر ل ــة

 .مشكع  يرغ  الاره في العه
 التفكير اصطالحا:

بأناااه عمعياا  معرفيااا   تااااار بشااكل مباشااار  فااي طريقااا   وكيايااا    وعرفااه  ساااتير نبياار  
 .معالج   المععومات  والمشك ت العقعي   المعرفي   هاخل عقل اانسان

 ما إبراهيم وجيه  فيعرإل التاكير ععى انه  التاكير الاذ  يارتبط باالمنهن الاذ  يمارساه 
 .الععماء  لعوصول إلى  العول مشك ت هم  الععمي  

هااااو عمعياااا  عقعياااا  معرفياااا   هاهفاااا   تقااااوم بمعاااااهت  تن اااايم رمااااوز ومااااااهيم    فااااالتاكير
 .وتصورات  في  نماط جهيهت  الي  يتم فيها  استخهام خبرات متكررت  لالل مكع  ما

عرفاااه االاااه البااااالاين  ععاااى اناااه   ععاااى  شاااكال النشااااط العقعاااي  لاااه  اانساااان  وهاااو  
ل مشاكع  ماا   و إهراك ع قا   باين عمعي  ين م بها العقل  خبراته بطريقا   جهياهت كالا

  . مرين   و عهت  مور
الاااتععم والاااهل  هاااو الاااذ  يمكناااه  ن ينماااي طااار  معينااا    إنيقـــول احمـــد زكـــي صـــال  

لتاكيار عناه الناشاو  وان خيار العااهات التاي يمكان  ن نرباي ععيهاا  بنائناا هاي التاكيار 
التطاااور الععماااي  والتقاااهم الالضاااار   الاااذ  نعمساااه  فاااي مختعاااإل   نالععماااي  والواقااا  

 ساااالي  الياتناااا  الالاليااا   فاااي القااارن العشااارين  إنماااا يعاااوه إلاااى امساااعو  الععماااي  فاااي 
 .التاكير

 :من التعاريإل السابق  يمكن  تعريإل التاكير الععمي   
عااااهتععااى اناااه عمعيااا   عقعيااا   معرفيااا   تتمااال فاااي معالجااا    المععوماااات   ن يمهاااا  ت وا 

عاااهت بنائهااا  وتن يمهااا  لعوصااول إلااى العااول مختعااإل  ععااى مسااتو  العقاال البشاار   وا 
  .ع قات بين امشياء إيجاه  والمشك ت  
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 :مميزات التفكير العلمي

اانسااان  ماان الميااول وامهااواء  وتااأاير االناعااال  الجااام   التاكياار يالاااول  ن  يجااره*
والعاطااا   الشااهيهت  التااي تاااار ععااى تاكياار اانسااان  وتوجيهااه وجهاا  خاصاا   وتجععااه 

 .ين ر  إلى اممور  من زاوي  واالهت 
التاكيااار يقاااوم ععاااى  سااااس  الن ااار إلاااى امماااور مااان جميااا  الناااواالي  وهراسااا  جميااا  *

  .تاار في هذل العمعي  ال روإل واالالتماالت التي
باليا  ال يقبال إنساان  ر ياا  وال يصال إلاى الكام     سااس التالقيا التاكير يقوم ععاى  *

إال إذا كااان لهيااه هلياال  ععااى صااالته  مسااتخهما فااي ذلااك   سااالي  المشاااههت الهقيقاا   
 .والتجار  الالاسم   مستعينا بالمنط   واالستهالل الذ  يقبعه العقل

 : العلمي خصائص التفكير 
خصااائي  1999فااي ساايا  التعاارإل ععااى خصااائي التاكياار الععمااي  يعخااي جااروان

 التاكير في مايعي :
نمااياله  فاي فارا  وباهون هاهإل   التاكير سعوك هاهإل  فهو ال- يالاه  فاي مواقا   وا 

 .معين 
المعااااني  والمععوماااات التاااي   فضااال إلاااىالتاكيااار الاعاااال هاااو التاكيااار الاااذ   يوصااال -

 .ما  موقإل ييمكن استخهامها  ف
كمااال فااي عمعياا  التاكياار   إلااىيصاال  إنالتاكياار مضاامون نساابي  فاا  يعقاال لاااره  مااا -

  .التاكير  نواعوان يالق  جمي  
الزماااان  يتضااامنيتشاااكل التاكيااار مااان  تاااهاخل  العناصااار المتععقااا   باااالماليط  الاااذ  -

  موضوع الذ  يجر  ععيه التاكير .والمكان  وفترت التاكير  وال
 التفكير العلمي في مايلي  خصائصولقد لخص الباحث بدر خضر  
  وهو هادف.وال يحدث في فراغ   آلياتي*
  براته.التفكير سلوك معقد تطويري  يزداد تعقيدا  مع نمو الفرد وتراكم خ *
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المعلومــات  ويهتــدي  أجــوديبنــي  علــى الواقــع  وعلــى  هــوا لــذيالتفكيــر الفعــال  *
 .الصحي   واألسلوبباالستراتيجىة 

  .ال تفكير ينال الكمال *
  مختلفة )رمزية مكانية زمانية  كمية لفضية شكلية ( بأنماط وأشكال  يحدث  *
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 :02المحاضرة رقم
 :سمات التفكير العلمي

الاهاام  والتاسااير  والتنبااا  والضاابط   إلااىيشااكل التاكياار الععمااي تاكياار  هاهفااا  يوصاال 
  هاملما ياله  من الولنا  ويعتبر التاكير  امكار استجاب  لالاجات االساتط ع  ومان 

  خصائي التاكير الععمي مايعي :

سمات التفكير العلمي •
المنهجية 
 التن ي 

ال م لية 
 الي ي 

لتكام ا

التراكمية

السببية

الد ة 
 التجريد

 

 :لتراكميةا
تكاااإل عااان التطاااور فاااي نسااابي  مت يااارت  مااان جهااا  ومطعقااا  تاااار   الععميااا   ال الالقيقااا 

ناساااها ععاااى العقاااول مااان جهااا   خااار   لكااان ت ييرهاااا يأخاااذ شاااك  تراكمياااا  إ  إضااااف  
الجهيااااه إلااااى القااااهيم  ويسااااير التااااراكم الااااذ  تتساااام بااااه المعرفاااا  الععمياااا   فااااي مختعااااإل 

لكااان مااان االتجاهاااات  ويعاااوه الععااام إلاااى بالااا  نااااس ال اااواهر  التاااي ساااب  لاااه بالاهاااا و 
 .من ور جهيه   وبعه كشإل  بعاه جهيهت  فيه
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ماان الواقاا   فالمعرفاا  بناااء يساااهم فيااه كاال  بااان التاكياار الععمااي ينطعاا  ويمكاان القااول  
مااان  البااااالاين والععمااااء  وكااال باالااا  يضااايإل جهياااه إلاااى معرفااا   وهاااذا مايقصاااه باااه 

 .التراكم
 :المنهجية والتنظيم

بالم ال   القصهي   المن م  لع اهرت  ام وض  تاساير  وهو عمعي  إراهي  واعي   تبه 
 ولي  ععى صي   فرضي   يتم التالقيا  منهاا بالتجريا   ومان اام االساتعان   باالقوانين 

فالباالاا  الععمااي   .الجزئياا   ويعتباار الماانهن الم هاار الواليااه  لساام  التن اايم  فااي الععاام
ع قتهااااا  بااااال واهر  ال يناااااقو   ااااواهر متاككاااا  ومتباعااااهت  باااال يااااهرس ال اااااهرت فااااي

 .والنتائن وامسبا امخر   فيكشإل الع ق  بينها  
  السببية:

التاكيااار الععماااي يقاااوم بجاااوهرل  ععاااى عمعيااا  بالااا  امسااابا   فكااال  ااااهرت ساااب    و 
مجموعاا  ماان امساابا   هااي المساااول  فااي جوهرهااا عاان  هورهااا  وعاان طرياا  معرفاا  

الاااو اتخااااذ قااارار  بطريقااا  ععميااا   هاااذل امسااابا   نساااتطي  التقاااهم نالاااو الااال مشاااكع   ون
وسااببي   فااي التاكياار الععمااي  ليساات مجااره بالاا   عاان     ساابا   باال عاان امساابا  

نطقياا  الواقعياا   ذات الصااع   والتااي يقبعهااا العقاال  والتااي تكااون قابعاا  مالموضااوعي   ال
 .لعمعرف  والقياس والبرهان 

 :الشمولية واليقين
التاااي تااام كشاااإل ساااببها    ال ااااهرت  ماعااا عاااى جميااا   عالمعرفااا  الععميااا   شاااامع   تسااار  

  هلاا الموضااوعي  المبنااي ععااى  اليقاايناليقااين  فااي الععاام  ععااى  و وياارتبط هااذا الشاامول
 .واقعي   منطقي  مقنع   الي  تار  الالقيق  ناسها ععى الجمي  

تعماااايم النتااااائن  والتااااي تتسااااام   إلااااىهااااهإل التاكياااار الععمااااي  هااااو الوصااااول  إنالياااا  
مااان موقاااإل  الن  و كاااارمااان  ااااهرت  و كاااارمااان فاااره    كاااارتنطبااا  ععاااى بالشااامولي   و 

 .المعرف  الععمي  تار  ناسها ععى الجمي  
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 الدقة والتجريد:
البالاااا  وا جراءاتااااه فاااا  يسااااتطي  الباالاااا   إن  ويشاااامل ععااااى التالهيااااه الااااهقي   لمشااااكع 

يستخهم القط  والجزم في التاكير الععماي  وععياه إن يساتخهم ل ا  رياضاي   تقاوم ععاى 
 ساااس القياااس  الااهقي  والماان م  والتالااه  بع اا  امرقااام  والرمااوز والع قااات الرياضااي   

 .مااي الااهقي وهااذا مااا ياااه  إلااى فهاام  كااار  ال ااواهر  ماان خاا ل القياااس الكمااي  الرق
اجااال فهااام الواقااا   وقوانيناااه فعناااهما يساااتخهم  مجااارهت مااانالتاكيااار الععماااي يتالاااهه بع ااا  

  . امرقام  والقياس الكمي  فانه يجره امشياء من ماهتها
والتجريه هو وسيع  الباال   الععمي لسيطرت ععاى الواقا   وفهام قوانيناه  والركاتاه بشاك 

 .هقي  
 التكامل:

بالمشاااكع  وقهرتاااه ععاااى تالهياااهها بهقااا   وجمااا  المععوماااات إن إالسااااس    شاااخي  *
عنهاااا بهقااا   مااان مصاااهرها  ورايااا  الع قااا  باااين الالقاااائ  المعطاااات  واساااتنتا  الع قااا   
وتطبي  هذل االستنتاجات  وتقويمها في  ماكن مختعا   كل ذلاك ياتم فاي عمعيا  عقعيا   

تسارع فاي الالكام  وهاذل تعتمه ععى الصه  والموضوعي   والرغب  في المعرف   وعهم ال
  كعها عمعيات ععمي  متكامع  .
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 :03المحاضرة ر  

 :مهارات  أساليب التفكير العلمي

في سرعة   قة وال ها الد لى أن هارة ع قد  يمكن تعريف الم ير  ف هارة التفك ما م هم  أ الف

مع  جل ج من ا ها   قوم ب تي ن ية ال يات  العقل لك العمل هل ت لى ان سون  ع فه ا ويل عر

طيط  يب  التخ يل والترك جراءات  التحل خالل إ من  ها  ها  وتخزين مات وحفظ المعلو

 ,والتقويم  للوصول إلى استنتاجات  ووضع قرارات .

حددة نات   مهارة التفكير  :هي عملية عقلية م جة البيا في معال ستخدمها   نمارسها ون

صنف عبقد العزيقز حنقان   مهقارات  مات  لتحقيق  أهقداف  محقددة  ولققد   والمعلو

 التفكير الى : 

 

                      
مهارة الم ح                             ة

مهارة الت ني                          

الم ارب                           ة مهارة 

 
عن ة:     الم ح   مات   نات والمعلو مع البيا هارة ج ها م صد ب حواس  يق ي  ال طر

 .اإلدراك –المراقبة -الخمس  وهي عملية فكرية تتطلب المشاهدة  

ويقصااااه بهااااا تصاااانيإل المععومااااات  وتن يمهااااا وتقويمهااااا  وهااااي  مهااااارت  :ي       الت ن
 . ساسي  لبناء ااطار المرجعي  لعمععومات مععومات

ونعني المقاربة بين األشياء واألفكار  واألحداث  وف  لوحه الشبه وأوجه  : الم اربة

 .االختالف

 : هناك ت ني  أخر لمهارات التفكير

سع - ضيح ا  الت  هارة الت  يل  م جل  تجم من ا ستخدم  تي  ت هارة ال لك الم هي ت  :

 .  الفكرة العلمية  وتفصيل  الفكرة البسيطة ......
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ية  هي  :مهارة ال   - صفات الداخل يد الخصائص وال ستخدم لتحد تي ت هارة ال الم

  .لألشياء  بعبارة أخرى الوصف الدقي   للعنصر

سؤ لية- م  الم هارة تح ية   م ناء الدافع جل ب من ا ستخدم  تي ت هارة ال لك الم هي ت  :

 .واالعتماد على النفس  وتحمل المسؤولية العلمية 

لك ال مهارة ال     إلى المعل مات- هي ت جل :  من ا ية   ستخدم بفعال تي ت هارة ال م

 الوصول إلى المعرفة .

 مهارة التذكر.   - .هارة تد ي  الم ح اتم - 

    . مهارة التن ي - مهارة تحديد الع  ة  .  -

 مهارة  ضع المعايير . - .  مهارة إدارة ال  ت  -

 مهارة تحديد األ ل يات . - مهارة اإل غاء .-

 مهارة الم ارنة.-مهارة ت يي  الدلي . -
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 :04المحاضرة ر  

 :التفكير العلمي  مست يات

  مسققتويات التفكيققر حققددها  بعققي البققاحيين المهتمققين بموضققوس  التفكيققر  بمسققتوين

 رئيسيين  لهذه العملية الذهنية : 

 

المركبالتفكير 

التفكير األساسي 

مست يات التفكير العلمي

 

 : األساسيالتفكير 
هو عبارت عن امنشط  العقعي   و الذهني   ال ير معقاهت  التاي تتطعا  ممارسا   وتناياذ 

 :المستويات الا ا  لتصنيإل بعوم  لعمجال المعرفي العقعي  المتماع  في
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الت بي 

 

 التفكير المركب:
 التي ت م مهارات التاكير  التالي :  يمال مجموع العمعيات العقعي   المعقهت

التفكير اإلبداعي
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 مجاالت استخدام التفكير الناقد:
نعجأ إليه عنهما نالاول فالي ر   ونقرر مه  صالته وينتهي هذا الناوع  مان التاكيار  

 بمصهار ااالكام  و الموازن  بين موضوعين.
هاااو ا لاااذ  يساااتخهم فياااه  أالبتكـــاري:مجـــاالت اســـتخدام التفكيـــر البـــداعي والتفكيـــر 

التاكير ليس لمجره مراجع   ر   بل الكتشااإل شايء جهياه ذو قيما   ويتضامن العمال 
  .الذ  يقوه إلى اختراع شيء يخهم الاره  والبتكار اابهاعي  
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 :05المحاضرة ر  

 :العلميع ائ  التفكير 

مة  عددة  ومقاو باحيين واجهوا مصاعب  مت مي  أن ال قدم العل لم والت تاريخ الع يشير 

 عتيدة  من قوى اجتماعية  متعددة تجلت في :

 

كر األس  ري-  يارا  سااطوريا خرافياا  الياا  لجاا إلااىباها تاكياار اانساان تاك:انت ار الف
التااى  ومااازال  هاذا الاكاار ساائه الاهااها امساطورت والخرافا  فااي تاساير  ااواهر الالياات  و 

ن امماور  ويرتكاز وغيرهاا ما النااس ععاى الساالر عتمساها فاي إقباالفي  يامنا الالالي   ن
امالااها   رياساايساامى باايالائياا   فكااان الاكاار امسااطور    ععااى مااا امسااطور  الاكاار

امسااطير والخرافا   هارت  فاي عصار الععام مالاولا  رفا   ععى غيار  القيقتهاا وهاذل
ساايراته  وكاناات هااذل امخياارت تتركااز  ععااى إعطاااء ال ااواهر الطبيعياا   ال ياار الععاام وتا

الياا  صااورت الياا  فااي تاساايرها  وماان المهاام لععااالم الااتخعي ماان الاكاار امسااطور   ومااا 
  .يجمل في طياته من  الجر لعمعرف  الععمي 

ــار الشــائعة- ــزام باألفك اانسااان   الشااائع   االنتشااار  كامفكااار القهيماا    يخضاا :االلت
وامفكار التي تامن بها ال البي   ويرون  ن هذل امفكار لم تناهار ولام تازول  إال منهاا  

ال لما تمسك بها الناس  خ ل فترت طويع  من الزمن   .صاليال   وا 

االنتشار 
االسطوري 
والفكر 
الخرافي 

االلتزام 
باالفكار 
الشائعة

انكارقدرات 
العقل 
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قيقتهااا  الياا  ين اار إليااه كااأهات مالااههت  فااي كشااإل ال ااواهر  وال :إنكــار قــدرات العقــل-
ولاااذلك كاااان النااااس يبالااااون عااان  هات  خااار   غيااار العقااال  وعااان وسااايع    خااار  غيااار 

ولقد   ذكرت الباحثة  ناديا هايل سرور  إن معيقات البـداع تتمثـل .المعرف  الععمي  
 فيما يلي:

وهااي معيقااات موجااوهت فااي الطبيعاا   مااال المكااان ال ياار  المناساا   معيقــات بيئيــة :  *
وعااهم تأييااه الاازم ء ل فكااار  ووجااوه  شااخاي ال يقااهرون امفكااار  وعااهم تقااهيم الااهعم 

  .الماه  لعمشروع 
: وتتماااال فاااي عااااهات وتقالياااه المجتمااا   ورفااا  المجتمااا  ل فكاااار معيقـــات ثقافيـــة *

 الكم ععيها فبل   ن تأخذ اليز التطبي  .اابهاعي   ونقه امفكار  وا صهار ال
: وهي ت هر عنه قهرت الاره  ععى راي  اممور  التي تهماه  معيقات بصرية إدراكية *

همال بقايا القضايا  التي لها صع  بالمشكع   وذلك بسب  اخذ وجه  ن ر واالهت .  وا 
ه  وتتماااال فاااي اساااتخهام  فكاااار غاااي صااااليال    و ناقصااا    و تالهيااامعيقـــات فكريـــة  *

امفكاااار المطعوبااا   بعمااار وزمااان مالاااهه  وهاااذل مااان اكبااار الميقاااات  الن ااباااهاع غيااار 
  .مالهه بعمر وزمن

ــة  * ــات إدراكي : وتتمااال فااي الن اارت النمطياا   والتقعيهياا   ل مااور  والتصااع  فااي معيق
 .الر   ) التعص  في الر  (

التمييااز  ت : مااال الخااوإل ماان الوقااوع فااي الخطااأ  وعااهم القااهرت ععااىمعيقــات عــاطفي*
 بين الالقيق  والخيال .

  : عهم  القهرت ععى إيصال الاكرت لآلخرين .معيقات  تعبيرية *
إن التفكير يواجه عقبات  تحول دون  تحقيق األهـداف  :أضاف الباحث  بدر خضر

 :المطلوبة  وهي
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اناااا رجااال مساااالم    شـــعور الكثيـــر بـــالنقص  واالعتقـــاد الخـــاطو  باألفكـــار واألقـــوال :
مقاومااااا   التياااااار وال  رياااااه الشاااااهرت وااباااااهاع   بسااااايط ال  رياااااه  افتعاااااال ا   الساااااتطي 

مشك ت م  اآلخرين   سعى وراء لقم  العيو  ليس له   سعو  اقناع النااس  قعيال 
الصبر ال االمل شاهاهت جامعيا   واناا لسات مان المباهعين  ععماا باان المباهعين  تاهور 

ون جياااها  ومهماااا فعااال المباااهعون مااان الاااولهم مشااااكل  كايااارت  تجععهااام قعقاااين  ال يناااام
 عماااال ع يمااا  وماياااهت فالمعياااار  بكسااا  الو اااائإل والترقياااات  ولااايس ععاااى ااباااهاع  
نمااا ععااى الوساااط  والمالسااوبي   والناااس التصااهقني  ولمااذا اجهااه ناسااي فااي اابااهاع   وا 
والتاكيااار ااباااهاعي  فااااي الوقااات التااااي تأتيناااا ااباااهاعات الععمياااا  والصاااناعي  والاكرياااا  

هزت مااان الخاااار   فكياااإل لناااا ان نناااافس شاااعو  الشااار  وال ااار   بمباااهاعاتهم  هاااذل جاااا
العوامل مالبط   ينب ي عهم االستس م لها  منهاا تااه  إلاى الاشال  الن مسااف   لاإل 

 .ميل تبه  بخطوت  واالهت 
 :ضعف الثقة بالنفس-
مااان عوامااال  النجاااا    وان  الاقااا  باااالناس مااان مالركاااات ااباااهاع المهمااا   وعامااال إن

ضاااعإل الاقااا  باااالناس او انعاااهامها يااااه  إلاااى سااايطر  ت  الخاااوإل  خوفاااا مااان الاشااال  
والااتهكم او االسااتهزاء  او السااخري   ممااا ياااه  إلااى تجناا  المخاااطرت او الم ااامرت  فااي 

 .القيام بأعمال إبهاعي 
 :فقدان المرونة-

فالتمساااك بالنمطيااا  الجاماااهت  ال   المرونااا  عنصااار مهااام فاااي عمعيااا  النجاااا   وااباااهاع
يالااول هون اابااهاع  فالساا  باال يعطاال الالعااول السااريع  لعمشااك ت  فكعنااا نسااعى إلااى 
تناياااذ امن مااا  والقاااوانين  ولكااان توجاااه الااااالت كايااارت  قاااه التجاااه فيهاااا  وهناااا ياااأتي هور 
المروناااا   فااااي االسااااتااهت ماااان رو  القااااوانين  وتطبيقاتهااااا المرناااا   لعخاااارو  ماااان المااااأز   

 .العول إبهاعي ب
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امنشاااط  والعمعياااات اابهاعيااا   تنماااوا فاااي امشاااياء :ضـــعف التشـــجيع وقلـــة الحـــوافز 
االيجابي   اليا  تساوه امماور  والالاوافز التشاجيعي   الماهيا  منهاا والمعنويا   فكام مان 

 .مهعين زاهوا من إنتاجهم لقاء الهعم  ومنهم  البط وتراج  نتيج  إهمال المساولين
يرغ  الكاير مان النااس فاي النجاا  والشاهرت  بسارع   كاار :الحماس الزائد والتسرع -

مااان المعقاااول والمعاااهل الطبيعاااي  والمنطقاااي لهاااذا  يميعاااون إلاااى طااار  امفكاااار  التاااي 
  .يعتقهون بأنها إبهاعي   في ضل نتائن لم تكتمل بعه ....... فكانت النتائن سعبي 

 :دةالتقيد بالعادات والتقاليد الجام -
توجااه فااي جاال بعااهان العااالم عاااهات وتقاليااه تالااه ماان عمعيااات اابهاعياا   الياا  ياارون *

 . ن اابهاع خاي بالععماء هون عام  الناس والكبار هون الص ار 
 :قبول وجهة نظر واحدة وا همال األخرى-

اابااااهاع ماااا  الجمااااوه واالن اااا   وعااااهم االسااااتماع الوجهااااات الن اااار   ابااااه  ن  يتعااااار 
امخر   ولهذا يصاب  االناتاا  ضاروريا ععاى  راء اآلخارين  مان اجال مالاربا  الجماوه 

 .والتصع  الاكر  
ــدرة علــى تحمــل ال مــو - المعااروإل  ن جواناا  كاياارت ماان المشااكع  تكااون :عــدم الق

لاهمهااا  بعماا   اوال ااام الالاا  عاان  غامضاا   الااين طرالهااا  والبااه ماان الصاابر والتالماال
العاول فااي ضاوء البااراهين الموجاوه ت اانيااا  وهاذا يساات ر  وقات  وهااذا ماياهف  الباااالاين 

 .الى ترك مشكعتهم
 .الخوإل ععى الرز  والاليات 

  .التربي  التقعيهي  السعبي  )عهم السما  في االط ع ععى اقاف  اآلخرين*
  .الكسل وعهم االستااهت من الوقت*
   .االنش ال الزائه في امعمال الرروتني *
 .ضعإل الالساسي   اتجال المشك ت  والمواقإل المختعا *
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 :06المحاضرة رقم
 .أساليب التفكير العلمي في الميدان الرياضي

إذا  راه الاره  ن ياكر باعالي  ععيه   ن يتععم  ممارسا   المهاارات  وامساالي   لقواعاه 
التاكيااار  و هواتاااه  تماماااا ك عااا  التااانس  يالتاااا  إلاااى تععااام وممارسااا  مجموعااا   مااان 
ذا كااان باامكااان تععاام مهااارات   مهااارات و سااالي   والعمعيااات التااي يااتقن بهااا  الععاا  وا 

عام  مهاارات التاكيار  ويمكان تععام مهاارات التاكيار  وعمعياات التنس  فانه باامكان  تع
تاااه مباشااارت  ب ااا  الن ااار عااان  عااان مالتاااو   الماااواه الهراساااي   ويااار  البااااالاون  اناااه 
يمكاان  إهمااا  هااذل  المهااارات والعمعيااات  فااي مالتااو   المااواه الهراسااي   وكجاازء  ماان 

ين االتجااهين  فاي خطط هذل الهراس   التي  يال رها  ويمكن تعخايي   هام الاارو  با
 :مايعي

 

االتجاه الياني  أسلوب الدم  
والتكامل

األسلوب المباشر :االتجاه األول 

 رلتعليم مهارات التفكي

تعليم مهارات التفكير  يميل جزء  
من الدروس الصفية المعتادة

تعليم مهارات التفكير  يكون على 
 شكل مهارات  مستقلة عن محتوى

المواد المدروسة

التركيز    واليتمال يتم  أفراد حصة   
على المصطل   بصورة مباشرة

العملية   اويتم تحديد المهارات  
ويعطي المصطل   في بداية الحصة

محتوى الدرس الذي تعلم فيه  
المهارات جزء من المنها  المعتاد

ال يوجد عالقة  لمحتوى  الدرس  
بالمنها  العادي

يصمم معلم  الدرس  وف  المنها   
المهارة التي يريدها  ه المعتاد  يضمن

ال يتوقف  إدما  مهارات التفكير  من 
المحتوى الدراسي  طيلة السنوات 

الدراسية 

بسيطا حتى  يكون محتوى الدرس انيراعي 
يعقد تعليم مهارة التفكير  اوال يتداخل  

يتم  االنتهاء من برام   تعليم مهارات  
التفكير خالل فترة زمنية معينة

 
مايهت  بالتأكيه  وليست مساتاليع   إذا تاوافرت ااراهت  وقاه   إن عمعي  همن  امسعوبين

ال يكااون  الااهمن بااين امسااعوبين  مسااتالي   باال ربمااا  يكااون  مايااها  إذا وجااهت ااراهت 
والخباارت  لااه  المععاام  وقااه يكااون هناااك مبااررا  اعطاااء وقاات   طااول  لتععاايم مهااارات 

واناأ كمععام  ال اعتقاه   ن هنااك التاكير  ضمن الالص  وفاي الاهوه  المنهاا  المعتااه  
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ضاااررا  مااان تسااامي   مهاااارت التاكيااار  التاااي  يرياااه  المععااام   ن يععمهاااا  ويناااو  التركياااز 
ععيهاااا  فاااي الصااا  ماااا قبااال  تقاااهيمها وشااارالها  بشااارط  ن ياااتم مراعاااات طبيعااا  المااااهت  

 .الهراسي   ونوعي  مهارت التاكير الم ئم 
خاااااذ مجموعااااا  مااااان  لمعاااااارإل والععاااااوم  التاكيااااار الععماااااي فاااااي المجاااااال الرياضاااااي  يأ -

وامسااس والن ريااات  المرتبطاا  بمختعااإل المجاااالت التطبيقياا   بشااكل ععمااي  فااالتاكير 
الععمااي فااي الميااهان الرياضااي  لااه ممياازات خاصاا   بااه  والتااي يجاا   ن تراعااى بهقاا   

 والتي تتمال في مايعي :
  .المعارإلالتاكير الععمي الرياضي مجال تطبيقي  لمجموع  من الععوم و  -
تاقااه ال ااواهر الرياضااي  : الياا  تتااأار كاال   اااهرت  فااي النشاااط الرياضااي  ب ااواهر  -

 خاااار   بعضااااها يمكاااان ضاااابطه  بالعماااال  بشااااكل تجريبااااي  ولاااابع  امخاااار  اليمكننااااا 
 .ضبطه  مما يجععنا  نعجأ اللسالي    خر  
 :أهمية التفكير العلمي في  الميدان الرياضي

 .ععى  سس ععمي  اختيار وتوجيه الناشئين  *
 ت  .تطوير العمعي  التهريبي*
  .تهعيم مهن   التهري  الرياضي*
 الت ع  ععى التخعإل في تطبي  نتائن البالو   في مجال التربي  البهني  والرياضي   *
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 :07المحاضرة 
 :مدخل لمنهجية البحث العلمي

عمعي  هراس  مناهن البال  الععمي الصاليال   مر ضرور  ععى كل باال   و  تعتبر
طال  الي  يتزوه كل منهما ويتسع  منذ البهاي  بطر  ومناهن البال  الععمي  
الصاليال  اممر الذ  يقو  ويعم  لهيهم القهرت ععى االكتشاإل والتاسير والاهم 

ا يج  ععى الباال   و والتن يم واستعمال المععومات والمعارإل بطر  سعيم  لذ
العالم الععمي المتخصي  ن يعتزم بها ويسير ععى ههيها خ ل القيام ببالواه الععمي  

في ميهان تخصصه كما تبرز  همي  المنهن في امبالا  الععمي  بل وليس هناك 
يالهه  بعاهها وجوانبها ومسبباتها وتأارها  بال  هون منهن هقي  يتناول هراس  المشكع 

ها من  واهر وذلك وفقا لعقواعه وامالكام التي تتم بها هراس  المشكع   و بما ياليط ب
ال اهرت ععى ضوئها ويتم التالكم في الركتها  و توجيهها توجيها سعيما يتماشى 

وهراس  المشكع  سواء بتعهيعها  و إضاف  شيء جهيه لها  و بمضاف  هراس  تالعيعي  
 .ب ر  القضي  مالل البال  والهراس 

البال  الععمي؟ وما ما ماهوم مناهن  االمقصوهطر  التساال اآلتي: مومن هنا ن
  البال  الععمي؟
 :البحث العلمي

لتالهياااه ماهاااوم البالااا  الععماااي يجااا  التطااار  إلاااى تالهياااه ماهاااوم الععااام  وال اااام تالهياااه 
  .ماهوم البال  الععمي

 .الععاااااام ل اااااا : معنااااااال إهراك الشاااااايء بالقيقتااااااه    كمااااااا هااااااو هون زياااااااهت  و نقصااااااان-
  اصط الا:يعرإل غاز  عناي  الععم" هوالمعرف  والهراي   وااهراك واالمام بالالقيق .-
هااو جمعاا  الالقااائ   و الوقااائ  والن ريااات التااي تزخاار بهااا المالاااات الععمياا   و هااو  *

المعرف  المنسق  التي تنشأ عن الم ال ا  والهراسا  والتجربا  الكتشااإل الالقيقا  بصاورت 
 .قاطع  ويقيني 
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نشاااط إنساااني يهااهإل إلااى فهاام ال ااواهر المختعااا  ماان خاا ل إيجاااه الع قااات  الععاام:*
يجااه الطار  المناساب   والقوانين التي تالكم هاذل ال اواهر والتنباا باال واهر وامالاها  وا 

  لضبطها والتالكم بها.
  . مجموع  من المعارإل المصنا  تم التوصل إليها باستخهام قواعه المنهن الععمي   
ارت عاان مجموعاا  المعاااني والتصااورات واآلراء والمعتقااهات والالقااائ  التااي المعرفاا : عباا 

نتيجاااا  لمالاوالتااااه المتكااااررت لاهاااام ال ااااواهر وامشااااياء الماليطاااا   اانسااااانتتكااااون لااااه  
 :ولعععم  ههاإل وو ائإل يمكن الصرها فيما يعيبه.

االكتشاااااإل والتاسااااير مااااال اكتشاااااإل القااااوانين الععمياااا  لع ااااواهر الطبيعياااا  عاااان طرياااا  
 .الم ال   وا جراء التجار  لتاسير هذل ال واهر والواق 

 التنبا    التوق  الععمي لتطور وسير امالها  وال واهر الطبيعي  كالطقس 
الااتالكم والضاابط عاان طرياا  الساايطرت ععااى النتااائن وتوجيههااا إلااى الواجهاا  المرغااو   

بط السااعوك فيهااا كااالتالكم فااي مسااار امنهااار وميااال البالااار والااتالكم فااي امماارا  وضاا
 .اانساني وتوجيهه إلى الخير وامفضل

البالاا  الععمااي طريقاا  من ماا   و فالااي استاسااار  ماان م الكتشاااإل  البالاا  الععمااي:
القائ  جهيهت  و التأكاه مان القاائ  قائما  والع قا  فيماا بينهاا  و القاوانين التاي تالكمهاا 

 وبما يسهم في زياهت المعرف  
هو وسيع   ل ستقصاء المان م  والاهقي   ويتطعا  إتبااع  يعرفه كامل مالمه الم ربي :

خطاااوات معينااا   مااان نااليااا  جمااا  المععوماااات  واختياااار امهوات  والمعاااهات القياساااي   
 .كه من الصه  والابات والموضوعي والتأ

هااو التقصااي الماان م  بمتباااع   سااالي   ومناااهن ععمياا   معيناا   « عرفــه زــازي عنايــة
تعاهيعها  و نقضاها  اوا افا   كاه مان صاالتها  اوالتا وكتشافهالعالقائ  الععمي   بقصه ا

  .  » الجهيه لها
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هاااو وسااايع  ل ساااتعمال واالستقصااااء المااان م والاااهقي  الاااذ  يقاااوم باااه الباالااا  ب ااار  
اكتشااااإل مععومااااات  و ع قااااات جهيااااهت..ععى  ن يحتباااا  فااااي هااااذا الاالااااي واالسااااتع م 

امهوات ال زماااا  لعبالاااا  وجماااا  الااااهقي  خطااااوات الماااانهن الععمااااي. واختيااااار الطريقاااا  و 
  . البيانات

 : أهداف البحث العلمي
الاهاااام: ونقصااااه بااااه هراساااا  الواقاااا ع  وفهاااام ال اااااهرت موضااااوع البالاااا  والتعاااارإل ععااااى  

ال روإل والعوامل الماارت فيها وفهم الع قات بين المت يراتع  إضاف  إلاى فهام قاوانين 
  الطبيع  وتوجيهها لخهم  اانسان.

ويشترط باالتنبا  ن يكاون مبنياا ععاى  سااس ساعيم بعياهات عان التخماينع والتنباا : التنبؤ 
هو "عمعي  االستنتا  التي يقاوم بهاا الباالا  بنااءت ععاى معرفتاه الساابق  ب ااهرت معينا ع 

  وهذا االستنتا  ال يعتبر صاليالات إال إذا استطاع إابات صالته تجريبيات.
التهخل لالج   واهر غير مرغو  فيهااع :   السيطرت ععى ال واهر و الضبط والتحكم

نتاااا   اااواهر مرغاااو  فيهااااع وهاااذا مااان  هااام  هاااهاإل التخطااايط المبناااي ععاااى البالااا   وا 
  .الععمي الصالي 

وهااو رصااه تسااجيل مااا ن ال ااه ماان امشااياء والوقااائ  وال ااواهر ومااا نااهرك الوصــف: 
بينهاااااا مااااان ع قاااااات متباهلااااا ع وتصااااانياها وتصااااانيإل خصائصاااااها وترتيبهاااااا واكتشااااااإل 

  رتباط بينها.اال
  جره  كار صه  ما    مكن الول خصائي الموضوع.

  تجمي   شياء  و  واهر انط قا من مقياس وااله  و عهت مقاييس. التصنيف:
 حل المشاكل العلمية واالنسانية التي تعيق التقدم البشري. 

  .الوصول إلى معارف وحقائق جديدة: تحصيل العلم من أجل العلم
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ـــة المواهـــب  ـــةتنمي : يقصاااه بهاااا  تكاااوين القاااهرات  الذهنيااا   وتوساااي  الماااهارك  العلمي
  العقعي   وترتي  امفكار  و المععومات الذهني  ....الخ.

ــــداع والتفــــوق العلمــــي : بااااالتمعن فااااي امفكااااار  والمععومااااات  والتركيااااز الااااذهني   الب
مكانيااااا  القاااااراءت وقاااااوت التالعيااااال  لمختعاااااإل القضاااااايا  وصاااااوال إلاااااى  الالقاااااائ  ال ععميااااا  وا 

  المنشوهت .
الععاوم  والتاي لام  مختعاإل: وتتماال فاي ماي يااه الباالا   فاي  اظافة الجديد للمعارف 

 .إليهاتطر  تكن معروف  من قبل  اوسب  ال
ذكاار المااارت التركااي  الاااجي خعيااا   فااي االااه مالااتااه  إن  :مجــاالت البحــث العلمــي

عن  ن يكون  في سبع   نواع  ونصت عبارتاه الشاهيرت  التاأليإل فاي   التأليإل اليخر 
 سبع   نواع  ال يألإل عالم عاقل  إال فيها  وهي :

  إما إلى شيء لم يسب  إليه  فيخترعه . -
  اوشيو ناقي يتمه. -
  اوشيو طويل يختصرل  هون  ن يخل شيو من معانيه .  -
  اوشيو متار  فيجمعه. -
  مختعط فيرتبه. اوشيو-
  شيو م ع  فيشراله. او  -
 .شيو اخطا فيه فيصعاله او -

 ولقد حدد الدكتور زازي عناية مجاالت البحث العلمي في:
الوصااول إلااى مجهااول  وكشااإل القيقاا  جهيااهت : وذلااك  انط قااا ماان مشااكع  مااا وصااوال 

  الى نتائن.
 عهت باالاين  في كتبهم  ما تناولهاجم  متار  : وذلك بجم  القائ   مشكع  
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نااااقي : وذلاااك بمعالجااا  قضاااايا  ومشاااك ت ساااابق   لااام تكتمااال القيقتهاااا وذل  إكماااال 
  الوسائل ..الخ . لسب  ما مال نقي المراج   او

 .تاصيل مجمل : مال تاسير القوانين المعقهت وغيرها  من المشك ت المعقهت 
وذلك باالست ناء عان الباهيهيات والجزئياات     اختصاار  فاي ماقال  تهذي  مطول : 

وهل  بااضااااف  إلاااى  التعقيباااات والنقاااائ   تأصااايل وتالعيااال شخصاااي   والتالقااا  مااان 
  النصوي .

 خصائص البحث العلمي:
: يتطعاا  البالاا  الععمااي الموضااوعي  ماان الباالاا ع واالبتعاااه عاان الذاتياا  الموضــوعية 

  وتالعيعها وتاسيرها.عنه جم  البيانات 
هااي القابعياا  اابااات نتااائن البالاا  الععمااي الياا  تكااون ال اااهرت  و :القابليــة  لالختبــار

المشكع  موضوع البال  قابع  ل ختبار والقياسع وتعني كذلك إمكاان جما  المععوماات 
ال زماا  ل ختبااار ااالصااائي لعتأكااه ماان صااال  الارضااياتع فماان السااهل ععااى الباالاا  

عا جااذابا يعقااى القبااول ماان المشاارإل  و الجامعاا ع فااي الااين ال تتااوفر  ن يختااار موضااو 
لهاااذا البالااا  القاااهرت ععاااى اختباااار الارضااايات  و القاااهرت ععاااى تالقيااا  امهاااهاإلع ولعااال 
السب  فاي ذلاك يرجا  إلاى ضاعإل تاوفر البيانااتع  و ضاعإل القاهرت ععاى التالعيالع  و 

  ك من امسبا .عهم توفر البرامن ااالصائي  المناسب  لعتالعيلع  و غير ذل
يا  يمكان الالصاول ععاى ال:مـع القابليـة للتعمـيم )التحقـق( إمكانية تكرارية النتـائج  

ناااس المنهجياا  الععمياا  وخطااوات البالاا  ماارت  خااار   إتباااعناااس النتااائن تقريبااات إذا تاام 
وفي ناس الشروط. كما  نه يمكن تعميم النتائن ععى الالاالت المشابه  في ناس البعاه 
 و غيرل. وبهون القهرت ععى التعميمع يصب  البال  الععمي  قل  همي  و قال فائاهت. كماا 

قصااو  فااي المجاااالت  ن القااهرت ععااى التعماايم تساااهم فااي االسااتااهت ماان البالاا  بهرجاا  
 المختعا .
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   التبساايط المنطقااي فااي المعالجاا  والتناااول المتسعساال ل هاام ااام :التبســيط واالختصــار
امقااال  هميااا . و   تعقياااه فاااي امساااعو   و التالعيااال ال يخاااهم البالااا  يعتبااار زائاااها فاااي 
الهراساا . وال نقصااه بااذلك عااهم العجااوء إلااى التالعياال العمياا  واسااتخهام النماااذ  القياسااي  
لهراس  الع قاتع بل نعني  ن يتم استخهام النماذ  طالما لزم اممرع وطالماا ال يمكان 

 االست ناء عنها بما هو  كار سهول  وياه  ناس ال ر .
 ن يكااااون لعبالاااا  الععمااااي غاياااا   و هااااهإل ماااان وراء إجرائااااه: فيسااااعى الباالاااا  إلااااى * 

ععاى غيار هاه  التالق  من فرضيات البال  التي تالق  امهاهاإل. فا  يساير الباالا  
   و يتخبط هونما هليل.

  أهداف البحث العلمي في التربية الرياضية:
  تالهيه صاات وسمات فره معين  و موقإل  و جماع   و  اهرت.*
  هراس  االرتباط بين ال واهر بهرج   كار تقهما من مجره وصإل ال اهرت.*
 هراس  الع ق  السببي  بين ال واهر.*
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 08المحاضرة رقم
 المنهج التجريبي

يعتبااار المااانهن التجريباااي مااان  فضااال منااااهن البالااا  الععماااي الن هاااذا المااانهن :مقدمـــة
يعتمااه بامساااس ععااى التجرباا  الععمياا  ممااا يتااي  فرصاا  عمعياا  لمعرفاا  الالقااائ  وساان 

  .القااااااااااااااااااااااااوانين عاااااااااااااااااااااااان طرياااااااااااااااااااااااا  هااااااااااااااااااااااااذل التجااااااااااااااااااااااااار 
عاااان طرياااا  الم ال اااا  والتجرياااا  الوصااااول إلااااى ابعااااه ممااااا كااااان اانسااااان  اسااااتطاع  

 صاااب  يبالااا  عااان يتصاااور. فبعاااه  ن كاااان شااا ل اانساااان امول هاااو كيايااا  التكياااإل 
 القوانين.

المااااانهن بااااامجراء تجاااااار   لعالصاااااول ععاااااى النتاااااائن  وذلاااااك باساااااتخهام   يتععااااا   هاااااذا*
 التجار   الكتشاإل  امسبا  والعوامل  والماارات التي تاار في ال واهر. 

ن البالاا  التجريبااي هااو التساامي  التااي تطعاا  ععااى تصااميم البالاا  الااذ  يهااهإل إلااى ا*
يبااهو البالاا  اختبااار ع قااات الععاا  والمععااول التااى يصاال إلااى  ساابا  ال ااواهر. وقااه 

التجريباااي بالنساااب  لااابع  البااااالاين  كاااار تصاااميمات البالاااو  تعقياااهاتع ولكااان إذا فهااام 
الباالاا  قواعااهل و سسااه فمنااه يجااهل الطريقاا  الواليااهت التااي يالصاال منهااا ععااى إجابااات 
تتععااا  بأسااابا  الاااهو  المت ياااراتع ذلاااك  ن البالاااو  التجريبيااا  هاااي الطريقااا  الوالياااهت 

  السببي  بشكل مباشر.الختبار الارو  الول الع قات 
 :تعريف المنهج التجريبي

البالااا  التجريباااي ت ييااار متعماااه ومضااابوط لعشاااروط المالاااههت لواقعااا  معينااا  وم ال ااا  
  الت يرات الناتج  في هذل الواقع  ذاتها وتاسيرها.

البالاا  التجريبااي يتضاامن مالاولاا  لضاابط كاال العواماال امساسااي  الماااارت فااي المت ياار *
في التجرب  ماا عاها عاام ت واالاهات ياتالكم فياه الباالا  وي يارل ععاى   و المت يرات التابع 

  .نالو معين بقصه تالهيه وقياس تأايرل ععى المت ير  و المت يرات التابع 
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هااو إالااها  ت ياار  فااي الواقاا   وال ااواهر  لعالصااول ععااى النتااائن ويسااتخهم الباالاا   *
 إجراءات اابات  صال  الارضيات.

 ساعو  تجريباي  يتععا  بمالاها   ت يار مضابوط  ععاى  ااهرت  المنهن التجريبي هاو  *
 ما ينتن عن هذا الت ير  من  اار موضوع الهراس   وم ال    

هااو  سااعو  يتععاا  باامجراء تجااار   ععااى عيناا  الهراساا   لمعرفاا   مااه  تااأاير عاماال *
  .وااله

 :خطوات المنهج التجريبي
 .التعرإل ععى المشكع   -01
 .صياغ  الارو   -02
 .تالهيه مجتم  البال  ام اختيار عين  البال  -03
 .وض  التصميم التجريبي المناس   -04
 .اختبار عين  البال  اختبارا قبعيّا -05
 .تقسيم عين  البال  تقسيمَا عشوائيَا إلى مجموعتين  و عهت مجامي  -06
 .إجراء التجرب  -07
 .إجراء االختبار  لبعه  -08
  . الناتج  وتن يمهاتالعيل المجموعات والبيانات -09
  . مقارن  نتائن االختبارين القبعي والبعه  واستخرا  النتائن-10
  . تاسير النتائن-11
 . التوصيات-12
 :متطلبات التصميم الجيد للتجربةم
  .االعتماه ععى  كار من تجرب  -1
  .استخهام  هوات جم  بيانات صاليال  وقوي  التصميم -2
 .البه من التالق  من كاف  المت يرات التي قه تاار ععى النتائن  -3
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 .اختيار الموضوعات التي تمال المجتم  بطريق  جيهت  -4
 .عهم تاليز القائم بالتجري   -5

 :مميزات المنهج التجريبي
 يعتبر المنهن التجريبي بصا  عام  هو  كار البالو  ص ب  وصرام   -1
 .ععى هعم الع قات السببي   القهرت -2
  .التالكم في التأايرات المتباهل  ععى المت ير التاب  -3

 .عيوب المنهج التجريبي
  .التجار  اغعبها مصطنع  والنعكس مواقإل الاليات الالقيقي  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 منجية البحث العلمي                                                                                         اعداد االستاذ محمدي مهدي

 

 09المحاضرة رقم 
 :أنواع التصميمات التجريبية
 :أسلوب المجموعة الواحدة

هذا امسعو  مجموع  واالهت فقط ع تتعّر  الختبار قبعي لمعرف  الالتها قبل  يستخهم
إهخال المت ير التجريبي ع ام نعّرضها لعمت ير ونقوم بعه ذلك بمجراء اختبار بعه  ع 
فيكون الار  في نتائن المجموع  ععى االختبارين القبعي والبعه  ناتجات عن تأارها 

النوع من التجارب  على مجموعة واحدة  من هذا  تويي  .بالمت ير التجريبي 
 :هذا التصميم في الشكل التالياألفراد  ويتلخص 

طر  
المجموعة 
الواحدة

  

اختبار 
 بلي 

حساب    
الفر  بي  
ال يا  
البعدي 
 ال بلي

   

ختبار ا
بعدي 

  

 ادخا 
المتغير 
المست  

 
 
 :سلوب المجموعات المتكافئةأ

 .   استخهام  كار من مجموع  ع نهخل العامل التجريبي ععى المجموع  التجريبي 
وباذلك يكاون الاار  ناتجاات عان تاأار المجموعا   وتترك امخر  في  روفها الطبيعيا  ع 

 .التجريبي  بالعامل التجريبي ع ويشترط  ن تكون المجموعات متكافئ  تمامات 
 مايلي: من بين أنواع التصاميم التجريبية التي تستخدم أكثر من  مجموعة
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طريقة القياس القبلي لمجموعة  ضابطة  والقياس ألبعـدي  لمجموعـة أخـرى تجـري

المجم عة ال انية التجريبية   ال اب ة اال لىالمجم عة 

قياس قبلي اليوجد قياس قبلي للمت ير التابع

التجريبي امت يرنستخدم  التجربيالمت ير   النستخدم

قياس بعدي للمت ير التابع بعدي  القياس 

بين المجموعتين

اختبار الفرو  

القياس البعدي للمت ير التابع   القياس القبلي  للمت ير التابع

 
و ي الااااا  فاااااي التصاااااميمين الساااااابقين نقطااااا  الضاااااعإل  التاليااااا :  نهماااااا ياترضاااااان  ن 
المجماااوعتين متسااااويتين فاااي جميااا  المت يااارات غيااار المت يااار المساااتقلعو قاااه ال يكاااون 

  اممر كذلك.

  والتجريبية : طريقة القياس القبلي والقياس البعدي لكل من المجموعتين - 

 الضابطة

المجم عة ال انية المجم عة األ لى

يتم التكافؤ بينهما باالختيار العشوائي أو على أساس األزوا  - 

اختبار قبلي-  اختبار قبلي- 

استخدام المت ير المستقل-  التعري للظروف العادية- 

اختبار بعدي للمت ير التابع-  التابع اختيار بعدي للمت ير- 

هو الفر   وحساب متوسط الزيادة - 
  م  البعدي  والقبلي  بين االختبار

هو الفر  بين  وحساب متوسط الزيادة - 
  م  البعدي  والقبلي  االختبار

  م و   م اختبار داللة الفر  بين  - 
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 أسلوب تدوير المجموعات
مسااتقعين  نبااين  سااعوبين فااي العماال  و بااين تااأاير مت يااري الااين يريااه الباالاا   ن يقااارن

فمناه يميال إلاى اساتخهام  ساعو  تااهوير المجموعاات ع ويقصاه بهاذا امساعو   ن يعماال 
الباالااا  ععاااى إعاااهاه مجماااوعتين متكاااافئتين ويعااار  امولاااى لعمت يااار التجريباااي امول 

 .والااني  لعمت ير التجريبي الااني 
هي المجموع  التي : المجموعة التجريبية ة الدراسةالمصطلحات المتعلقة بمجموع

 .تتعر  لعمت ير التجريبي ) المستقل ( لمعرف  تأاير هذا المت ير ععيها 
وهي التي ال تتعر  لعمت ير التجريبي ع وتكون تالت  روإل  : المجموعة الضابطة

عاهي  ع وفائهت هذل المجموع  لعباال   ن الارو  بين المجموعتين التجريبي  
 والضابط  ناتج  عن

المت ير التجريبي التي تعرضت له المجموع  التجريبي  وهي  ساس الالكم ومعرف  
 .النتيج 

 :ضبط المت يرات
يتأار العامل التاب  بعوامل متعاههت غيار العامال التجريباي ولاذلك ال باه مان ضابط هاذل 

تاالاا  المجااال لعمت ياار التجريبااي والااهل بالتااأاير ععااى المت ياار  التاااب  ع ويتااأار العواماال وا 
المت ياار التااااب  بخصاااائي امفااراه الاااذ  تجااار  ععااايهم التجرباا  لاااذا ياتااار   ن يجااار  
الباالااا  تجربتااااه ععاااى مجمااااوعتين متكاااافئتين بالياااا  ال يكاااون هنالااااك  يااا  فاااارو  بااااين 

كماااا  ن  المجموعااا  الضاااابط  والمجموعااا  التجريبيااا  إال هخاااول المت يااار التجريباااي ع
ات التجرب  لذا فمن المارو   ن يميال الباالا  إلاى ضابط المت ير التاب  يتأار بمجراء
ععااى النتيجاا  ع كمااا  ن ي ال تاااه  إلااى تااأاير سااعبي  و إيجااابهااذل ااجااراءات بالياا  

الاخ …المت ير التاب  يتاأار باال روإل الخارجيا  ماال هرجا  الالارارت والتهويا  وااضااءت 
 :الي ولذلك ال به من ضبط هذل المت يرات ب ي  تالقي  امههاإل الت
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فالباال   اليانات يقوم بهراس   ار مت ير ما ععى سعوك اانسان ع : عزل المت يرات
وهذا السعوك يتأار  يضات بمت يرات وعوامل  خر   وفي مال هذل الالال  ال به من 

بعاهها عن التجرب    .عزل العوامل امخر  وا 
استخهام المجموعات المتكافئ  يعني  ن الباال  قام بتابيت  إن:تثبيت المت يرات

جمي  الت يرات الماارت ع من المجموع  التجريبي  تماال المجموع  الضابط  وما 
ياار ععى إاله  المجموعتين ياار ععى امخر  ع فمذا  ضاإل الباال  المت ير 

 .التجريبي فهذا يميز المجموع  التجريبي  فقط
يستخهم الباال  هذا امسعو  من الضبط عن :. التحكم في مقدار المت ير التجريبي 

طري  تقهيم كمي   و مقهار معين من المت ير التجريبي ع ام يزيه من هذا المقهار  و 
 .لمعرف   ار الزياهت  و النقي ععى المت ير التاب  ينقي منه 

 :ىالمنهج التجريب زايا وعيوبم
الجاازم بمعرفاا   ااار السااب  ععااى النتيجاا  ال عاان طرياا  التجريبااي  فااي يساااهم الماانهن  

 .نالمقار بي االستنتا  كما هو بالبال  السب
الاااذ  ياااتم فياااه ضااابط المت يااارات الخارجيااا  ذات اماااار ععاااى  التجريباااي هاااو   المااانهن 

 .المت ير التاب 
رت تعااهه تصااميمات هااذا الماانهن جععااه ماارن يمكاان تكياااه إلااى الااه كبياار إلااى الاااالت كاياا

 .ومتنوع  
يجر  التجريا  فاي العااهت ععاى عينا  مالاهوهت مان امفاراه وباذلك يصاع  تعمايم نتاائن 

  .التجرب  إال إذا كانت العين  مماع  لعمجتم  امصعي تماي ت هقيقا
التجربااا  ال تااازوه الباالااا  بمععوماااات جهياااهت إنماااا يابااات بواساااطتها مععوماااات معينااا  -

 .ويتأكه من ع قات معين  
 . تائن تعتمه ععى امهوات التي يستخهمها الباالهق  الن-
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ذلك تتااأار هقاا  النتااائن بمقااهار هقاا  ضاابط الباالاا  لععواماال الماااارت ععمااات بصااعوب  كاا-
  .ضبط العوامل الماارت خاص  في مجال الهراسات اانساني  

تتم التجار  في مع مها في  روإل صناعي  بعيهت عن ال روإل الطبيعي  وال شك 
 ن امفراه الذين يشعرون بأنهم يخضعون لعتجرب  قه يميعون إلى تعهيل بع  

 .استجاباتهم لهذل التجرب  
يواجه استخهام التجري  في هراس  ال واهر اانساني  صعوبات  خ قي  وفني  -

هاري  متعههت   .وا 
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 10رقمالمحاضرة 
 المنهج التاريخي

طريااااا  هراسااااا  الوااااااائ    الععميااااا  عااااانيساااااعى البالااااا  التااااااريخي الاااااى جمااااا  الالقاااااائ  
والمسااااج ت  ل اااار  لعتمالاااايي  والتااااهقي  واالسااااتنتا   وتباااارز  همياااا    والتسااااجي ت

امسااعو  التاااريخي  فااي االعتقاااه السااائه  بااين الباااالاين  بااان الالاضاار هااو ناااتن عاان 
  واهر الماضي  .

هو الطري  الذ  يتبعه الباال  في جم  مععوماتاه عان امالاها  والالقاائ  الماضاي ع  
كااه ماان صااالتها وفااي عرضااها وترتيبهااا وتاساايرهاع وفااي فالصااها ونقااهها وتالعيعهاااع والتأ

واسااتخ ي النتااائن العاماا  منهااا والتااي ال تنالصاار فائااهتها فااي فهاام  الااها  الماضاايع 
والس  بل تستهعي إلى المساعهت في تاسير امالها  والمشاكل الجاري  وفاي التوجياه 

 والتخطيط بالنسب  لعمستقبل.
 : أهمية المنهج التاريخي 

يمكاااان اسااااتخهام الماااانهن التاااااريخي فااااي الاااال مشااااك ت معاصاااارت ععااااى ضااااوء خباااارات  
 الماضي. 

 يساعه ععى إلقاء الضوء ععى اتجاهات الاضرت ومستقبعي .  
يتااي  الارصاا  اعاااهت تقياايم البيانااات بالنسااب  لااارو  معيناا   و ن ريااات  و تعميمااات  

  هرت في زمن الالاضر والماضي.
 .و  السابق يساعهنا في التعرإل ععى البال

يساعهنا ععى معرف  تطور المشاكل و العولها السابق ع و هراس  سعبيات و إيجابيات  
 .هذل الالعول

يساعه في التعرإل تاريخ و تطور الن م و ع قتها بالن م امخر  و البيئ  التي 
 .يمكننا هذا المنهن من الل مشاكل معاصرت ععى ضوء خبرات الماضي .نشأت فيها
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ال يقتصاااار الماااانهن التاااااريخي ععااااى التاااااريخ و الععااااوم االجتماعياااا  فقااااط باااال يتعااااه   
يماال تكامال بيناه و  -.اساتخهامه إلاى الععاوم الطبيعيا ع االقتصااهي ع العساكري ع...الخ

  ن.بين المنهن المقار 
  :خطوات البحث التاريخي -
 : الختيار الموضوع ال به من توفر شروط البال . اختيار الموضوع :أوال 
 الميل الناسي ) الرغب  (. 
 القهرت ) الماه ت الععمي ع الع  ...إلخ (. 
الموضوع: يشاترط فاي الموضاوع  ن يكاون إماا جهياها لام ياهرس مان قبال ويالتاا  إلاى  

 هراس . 
  ن يكون مهروسا بشكل خاطو يالتا  إلى تصالي . 
 . ن يكون مهروسا بشكل ناقي يالتا  إلى تكمع  
 ثانيا:مصادر المعلومات .  
 ثالثا.نقد المعلومات. 

 .رابعا:وضع الفرو 
 :خصائص المنهج التاريخي

 اآلخرون.يعتمه ععى م ال ات الباال  و م ال ات *
 .ال يقإل عنه مجره الوصإل بل يالعل و ياسر*
 .فترت زمني  معين عامل الزمنع الي  تتم هراس  المجتم  في  *
 . كار شموال و عمقا منه هراس  لعماضي و الالاضر *

 :أهداف المنهج التاريخي
 .التأكه من صال  الواه  الماضي بوسائل ععمي *
الكشإل عن  سبا  ال اهرت بموضوعي  ععى ضوء ارتباطها بما قبعها  و بما  *



 منجية البحث العلمي                                                                                         اعداد االستاذ محمدي مهدي

 

 .عاصرها من الواه 
 .الموالي  لها و المتااعع  معهاربط ال اهرت التاريخي  بال واهر امخر   *
 .إمكاني  التنبا بالمستقبل من خ ل هراستنا لعماضي *
 .التعرإل ععى نشأت ال اهرت *

 :الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث التاريخي
 . ن تكون لعباال  اقاف  واسع  في الع ات و ال سيما ل   البال  
 . ن يكون قاهرا ععى فهم و تالعيل القضايا 
 ن تكون له خعاي  تاريخي  ععى موضوع البال  و خاص  المصطعالات الخاص   

 .بواائ  البال 
كذلك يج   ن تكون له معرف  بالععوم امخر  كامختام و النقوه و الج رافيا و ذلك  

 .منه ال يمكننا هراس  الالاها  التاريخي  بمعزل عن الععوم امخر 
 وض  خط  البال 

 : راج ضبط قائم  المصاهر والم
يستالساان االنطاا   ماان مرجاا   و هراساا  الهيااا   و  كااار لين اار فااي مراجاا  ومصاااهر  

 هذل امخيرت ع وهذا ليكون قائم  لعمصاهر والمراج .
 .ترتي  المصاهر والمراج  ) زمنيع ععمي( 
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 11المحاضرة رقم
 جمع البيانات و المعلومات:  
: عباااارت عااان ساااج ت ماااال ) ماااذكرت يوميااا   و ااااار  و )المصـــادر( لمصـــادر األوليـــةا

 )عايو الالااه (خريطاا (ع ويتميااز المصااهر امولااي  بااأن  معااهل كااان مشاااهها شخصاايا
 و مشاااركا لعالااه  التاريخي)صاان  الالااه ( المااذكور فااي المصااهرع  و كااان قريبااا ماان 
زماان الالااه ع و   موضااوع  و سااجل لا ااي ماان هااذا النااوع يمكاان اعتبااارل مصااهرا  وليااا 
لعبالاااو  التاريخيااا .   وتعطيناااا المصااااهر اموليااا  امسااااس لعالقاااائ  التاااي يقاااهمها لناااا 
المارخاااونع ويمكااان تعرياااإل الالقاااائ  التاريخيااا  بأنهاااا البياناااات التاااي يعتبرهاااا المارخاااون 

 القيق  )   صاهق ( ومتععق  بأوصاإل ال اهرت موضوع البال  وتاسيراتها.
مصااهر مااا ياارو  شاخي ماان مععومااات : وتشامل هااذل اللمصــادر الثانويــة )المراجــع(ا

نقاا  عاان شااخي هخاار شاااهه فعاا  واقعاا  معيناا  فااي الماضااي  و شااارك فيهااا ويشااهه 
 يضااا بكااياا  روايتااهع وهااي مععومااات غياار مباشاارت تنقاال ماان المصاااهر امولياا ع سااواء 

 كانت  شخاصا  و كتبا  و مراج  مكتوب   و مطبوع  .  
 : اطنينقد المصادر: النقد الظاهري والنقد الب

 النقد الظاهري)الخارجي(:
ـــد المصـــدر -أ الاااإل وتالهياااه زماااان التاااهوين ومكاناااه . يمكااان  نق : تعاااين شخصاااي  المت

لعمااارت  ن يتعاارإل ععااى كاتاا  امصاال التاااريخي المخطااوط بهارساا  نااوع الااور  والخااط 
والالبر والع ا  وامساعو  والمصاطعالات الخاصا  بالعهاه التااريخي وبهراسا  المععوماات 

 التاريخي  الوارهت به.
ععوماات فاي الاواه  رههاا شااهه عياان بعينااه  و ربماا يالتاو  امصال التااريخي ععاى م 

عاان مععومااات ساام  بهااا ونقعهااا عاان ال ياارع فينب ااي  ن تالااهه الباالاا  بقااهر المسااتطاع 
 . جزاء امصل والتي هونها الكات  بناءا ععى ما شاههل بناسه وتعه  ص 
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كما يالهه  فراه امصل التي اعتمه ععيها الكات  فاي تساجيعها عان  عمن الطبق  امولى
 العصر ويعه  يضا من   ص  من الطبق  الااني .

معرفاا  كاال ماان الااذ  هون فيااه امصاال التاااريخي بعااه الاازمن الااذ  وقاا  فيااه الالاااه   
وباااين تاااهوين  خباااارلع  فالاااذاكرت تخاااون اانساااانع وكعماااا بعاااه الكاتااا  عااان زمااان وقاااوع 

ر  من ياوته قعيل  و كاير من التااصيل الخاص . يعين التااريخ الاذ  ال الالاه  تع
 يمكن  ن تكون الوقائ  وقعت قبعه. 

 يعين التاريخ الذ  ال يمكن  ن تكون الوقائ  وقعت بعهل.  
هاال التااهوين كااان فااي مكااان الااهو  الواقعاا   م بعااهع يجعاال مكــان األصــل التــاريخي : 

 تصورا صاليالا  م  ن التهوين كان بعيها. الباال  قاهرا ععى تصور الوقائ  
يتاااهخل القااار  والبعاااه عااان مكاااان الالاااواه  فاااي نقاااهل المععوماااات الاااوارهت فاااي امصااال  

 التاريخي.
 نقد التصحي :للتأكد من صحة وصدق الوثيقة -ب

ــــ ــــة األول : ن يكااااون  مااااام الباالاااا  امصاااال امولع ويمكاااان التالقاااا  ماااان ذلااااك  ىالحال
 بهراس  خط المالإل ول ته ومععوماته.بم ال   نوع الور  والالبرع و 

نسخ مضااهي  لعنساخ  امصاعي ع هونات بخاط مالاإل هخار وقر هاا ععياه  الحاله الثانية:
 فأجازها.

ــة الثالثــة عرفااوا المالااإل  و فاا:نسااخ كتباات فااي عصاار المالااإل ع وقاار ت ععااى اقاالحال
  وعايشولع و ابتوا صال  المععومات الموجوهت في النسخ.

فيجا  تشاابه وخعاطع فيهاا ضياع امصال امولع بقااء عاهت نساخ منقولا   رابعةالحالة ال
       .اختيار  فضل النسخ 

تالعياال مالتويااات امصاال التاااريخي بالنقااه الباااطني اايجااابي لعتالقاا   :النقــد البــاطني  
 من معني املاا  ومن قصه المالإل ما كتبه .  
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تالعياااااال ال ااااااروإل التااااااي هون فيهااااااا امصاااااال التاااااااريخي والضاااااارور  اابااااااات صااااااال   
 المععومات المهون .   

 : النقد الباطني اليجابي -أ
 _ تاسير  اهر الني وتالهيه المعني الالرفي له .

 _ إهراك المعني الالقيقي لعني ومعرف  غر  المالإل مما كتبه .
ع ل اا  العصاار التاااريخي الااذ  يرجاا  تالهيااه المعنااي الالرفااي عبااارت عاان عمعياا  ل وياا  -

 إلىه ذلك الني .
تاسااير الع اا  ماان عصاار إلااى عصاارع فقااه تختعااإل معاااني الكعمااات ماان مكااان آلخاارع -

فينب ي معرف  الع    و العهج  المالعي  التاي وجاهت فاي منطقا  معينا ع إضااف   ن لكال 
  كات  طريقته الخاص  في التاسيرع فينب ي االهام بع   الكات  و سعوبهع

ينب ي  ال تاسر كل كعم   و جمع  ما بذاتها فالسا ع بال ينب اي  ن تاسار فاي ذاتهاا  -
 وفي نطا  سياقها العام لعني التاريخي. 

 : النقد الباطني السلبي -ب
عواطاااإل المالاااإل وعاهاتاااه و هوائاااه ونسااابه  التعااارإل ععاااى شخصاااي  المالاااإلع  معرفااا  

ومستوال كل ذلك يباعهنا من  عوامل الكذ   و الخطأ وال اروإل التاي ارتبطات بكتابا  
 امصل التاريخي .

 التابيت من  روإل المالإل وعهالته وهل كذ   م لم يكذ  . 
التابااات مااان  اااروإل المععوماااات التاااي  ورههاااا ومبعااال هقتهاااا وهااال  خطاااأ المالاااإل وهااال  

 أنها  م لم يخهع .خهع ش
هاال وجااه كاتاا  امصاال التاااريخي فااي مركااز اضااطر إلااى الكااذ  ومخالااا  الالقيقااا ع  

 وهل وجهت  روإل فو  طاقته اضطرته إلى ذلك ؟
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قااه يمياال إلااى  ساارت  و الااز   و طبقاا  اجتماعياا   و هولاا   و شااع   و مهيناا  معيناا ع  
وقااه يكااون ماان  نصااار مااذه  سياسااي  و هينااي  و فعساااي  و اقتصاااه  معااينع فهاال 

  عطي مععومات كاذب  يخهم لها مصعال  شع   و الز   و هول . 
رور جماعا  قه يخالإل كات  امصل الالقيق  التاريخي  بساب  غارورل الشخصاي  و غا 

ينتمااي إلىهااا والتااي تهمااه مصااعالتهاع  كااي يالماال القااار  بااأن صااور جماعتااه يسااتالقون 
 ااعجا  والتقهير ... الخ 

قااه يصاال ماان كتابتااه إلااى إرضاااء الجمهااور  و ععااى امقاال عااهم إزعااا  الاار   العااامع  
 فيوره  خبار وهراء تناس  ذو  الجمهور ورغبتهع التى ولم يقتن  بصالتها.

 :شاه بالمضامين اآلتي  لعتأكه من صال  ومصهر الوايق يمكن االستر 
 :  النقد الظاهري 

هااال تطااااب  ل ااا  الوايقااا  و ساااعوبها وخطهاااا وطباعتهاااا  عماااال المالاااإل امخااار ع والاتااارت 
 التي كتبت بها الوايق  ؟

هال يكتا  عان  الاها   و  شاياء  و  مااكن لام يكان ليساتطي   ن يعرفهاا شاخي عاااو 
 في ذلك العصر.

   شااخي ماان المخطااوط عاان عمااه  و عاان غياار عمااه وذلااك بنسااخ  ب ياار هاال غياار  
 هق   و ااضاف  إلىهع  و الذإل فقرات منه ؟ 

ذا كاناات النسااخ  منقولاا    هاال هااذل المسااوهت  صااعي  لعكتااا   و نسااخ  منقولاا  عنهاااع وا 
 فهل تطاب  امصل الرفيا ؟ 

قااا  هالئاااال إذا كاااان المخطاااوط غيااار ماااارت  و المالاااإل مجهاااوالع فهااال توجاااه فاااي الواي 
 هاخعي  قه تكشإل عن  صولها ؟ 

مااااااهي شخصاااااي  المالاااااإلع و خ قاااااه وساااااماته الشخصاااااي  ومكانتاااااه وماااااه  اهتماماااااه  
بامالاااها  التاااي يكتااا  عنهااااع وماااه  كاايتاااه التاااي تمكناااه مااان م ال ااا  وفهااام الوقاااائ  

 وامالها  وتسجيعها ؟
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يمكاااان االسترشاااااه بالمضااااامين اآلتياااا  لعتأكااااه ماااان معنااااى البيانااااات  : النقــــد البــــاطني 
 وال روإل التي كتبت فيها. 

 ما الذ  يعنيه المالإل من كل كعم   و عبارت ؟  
 هل العبارات يمكن الواو  بها ؟ 
هااال كتااا  هاااذل امالاااها  بنااااءا ععاااى م ال اااه مباشااارت  م ععاااى روايااا  مساااموع  عااان  

 اآلخرين ؟
عامااال السااان  و ال اااروإل الصاااالي  إلاااى ارتكاااا   خطااااء فاااي هااال  ه  باااه التاااوتر  و  

 م ال ته وتقريرل .
 هل كت  الوايق  وقت الم ال    و بعهها بأسابي   و  شهر  و سنين ؟ 

هااال يوجاااه ماااا يااااار فاااي موضاااوعي  كتابتاااهع ماااال التعصااا  ضاااه جماعااا   و هيانااا   و 
 و عصاار جاانس  و شااخي  والااز   و فئاا  اجتماعياا   و اقتصاااهي   و جماعاا  مهيناا  

 تاريخي  و فعسا  معين  ؟
 هل كان غرضه كس  عطإل امجيال التملى   و إرضاء جماع  معين   و إغضابها ؟
هااال توجاااه رواياااات لم ال اااين هخااارين  كاااااء ذو   صاااول وتكاااوين مختعاااإل تتاااا  مااا  

 روايات المالإل ؟
بعاااه االنتهااااء مااان تقريااار الرساااال  انط قاااا مااان  تحليـــل وتســـبيب أحـــداث التـــاري : 

صااااهر ينتقااال الباالااا  إلاااى المراجااا  لااايطعم بهاااا كتابتاااهع وقاااه يقاااوم الباالااا  بااارف  الم
بعاااا  الهراسااااات  و نقااااهها  و تصااااالي  بعاااا  امخطاااااء الااااوارهت فيهااااا انط قااااا ماااان 

 مصاهرل
كمااا يجاا   ععااى الباالاا   ال يكتاااي بمجااره سااره الروايااات وامالااها  التاريخياا  خالياا   

ععال التاي سااهمت فاي وقاوع تعاك الالاواه ع من التسبي  والتالعيل    ذكر امسبا  وال
 وععيه  ن يجتهه في إبراز هرائه الشخصي  فيما يرتأيه من  سبا  وععل.  

 ولقه  وره الهكتور  كامل مالمه الم ربي  ان تقيم المصاهر يتم في مرالعتين:
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    والتأكه من عهم التزوير فيها التقييم الخارجي: يهتم ذا النوع بأصال  الوايق
التقياايم الااهاخعي : يهااتم هااذا النااوع بهقاا  المعاااني والرمااوز  والمالتويااات امخاار   التااي 

 تابت  صالتها .
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 12رقمالمحاضرة 
 المنهج الوصفي

المنهن الوصاي  كاار  ناواع البالاو  اساتخهاما  فاي امبالاا  الساعوكي   يعتبر  تمهيد:
الياا  يركااز ععااى هراساا  الالاضاار بتتباا   اااهرت الهراساا  ووصاااها وصاااات نوعيااات وكمياااتع  

  ومن ام تاسيرها تاسيرات هقيقات في ضوء ما تجم  له  الباال  من مععومات بشأنها.
شايوعا فاي الععاوم الناساي  واالجتماعيا  يعه المنهن الوصاي من  هم المناهن  وامكاار 

 .مناهن البال  من الي  تناوله  ولوالتربوي   ومن هذا المنطع  يكون 
فاااي الالاضااار بقصاااه  االمااانهن الوصااااي هاااو كااال استقصااااء ينصااا  ععاااى  ااااهرت مااا 

 .تشخيصها وكشإل ال واهر كما هي قائم  جوانبها وتالهيه الع قات بين عناصرها
وصااإل ال اااهرت باال يمضااي إلااى مااا هااو  بعااه ماان ذلااك  والبالاا  الوصاااي ال يقااإل عنااه

مناااه ياسااار البياناااات ويقاااارن ويقااايم  يضااااتع وذلاااك بهاااهإل التوصااال إلاااى تعميماااات ذات 
  معنى يزيه بها رصيه معارفنا عن ال واهر المهروس .

يعاارإل  امسااعو  الوصاااي  ععااى انااه االااه  شااكال التالعياال  والتاسااير الععمااي  الماان م 
   مالااااههت وتصااااويرها بامرقااااام ماااان خاااا ل جماااا  البيانااااات  لوصااااإل  اااااهرت   و مشااااكع

والمععومااات  وتالعيعهااا  وتاساايرها بطريقاا  ععمياا   هقيقاا   وهااذا امخياار يااهرس  ااواهر  
 . الالاضرت  مجل فهمها وهذا من اجل التنبا بها بالمستقبل

 خطوات المنهج الوصفي
 الشعور بالمشكع .

 تالهيه المشكع  . 
 صياغ  الارضيات.

 تالهيه مجتم  الهراس  وعينتها  و سعو  اختيار العين  والجمها.
 تالهيه  واختيار  هوات البال .
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 جم  البيانات  والمععومات.
 الوصول إلى النتائن.

 .تاسير النتائن  والتوصل إلى القرارات  واالستنتاجات والتوصيات 
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 المنهج الوصفي أنواع

 
 البحوث المسحية: 

هااو النااوع الااذ  يااتم ماان خ لااه جماا  مععومااات وبيانااات عاان  اااهرت مااا واقعاا  بقصااه  
التعاارإل ععيهااا ماان الياا  طبيعتهااا وهرجاا  وجوههااا فقااطع وتسااتخهم فيااه مختعااإل  هوات 

وتهااهإل ..البالاا  الععمااي لعالصااول ععااى المععوماا  مااال االسااتبيانع المقابعاا ع الم ال اا 
ن الياا   شااهتها   و الجمهااا   و زمنهااا الهراساا  المسااالي   إلااى التعريااإل بااال واهر   ماا

   و تكرارها  وتقهيم  المععومات  الععمي   التي تزيل ال مو   الول هذل ال اهرت .
 :يةلمسحــــأنماط البحوث ا
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: يتععااا  بهراسااا  المشاااك ت المرتبطااا  بالمياااهان الترباااو  مااان المســـ  المدرســـي -

 )ماطرينع ط  ع المنات التععيميع طرائ  تهريس...( 
: يتععاا  بهراساا  موضااوعات اجتماعياا  كعاااهات  فااراه المجتماا  المســ  االجتمــاعي -

واتجاهاااتهم نالااو مختعااإل القضااايا امسااري ع واالجتماعياا ع واالقتصاااهي ع والسياسااي ... 
  والارو  بين فئاته.

: الر   العام تعبير الجماع  عان هرائهااع ومشااعرهاع و فكارهااع ومعتقاهاتهاع الرأي العام
  واتجاهاتها نالو موضوع معين في وقت معين.

 ال ير  : هراس  المععومات والمساوليات المرتبط  بعمل م  تحليل العمل
ولقه  شار امستاذ الهكتور عبهاهلل ف    وعاهنان يوساإل اناه غار  الهراسا  المساالي   

  بالنسب  لعباال  التربو   ا    نواع هي :
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التالقاااا  منهااااا  بشااااكل موضااااوعي  وهقياااا     : وهااااي المععومااااات التااااي يمكاااانالحقــــائق
 ومستقل  

 رائااه    و:وهااي مععومااات موضااوعي   تعباار عاان تااصاايل المسااتجي   اومشاااعرل  اآلراء
  ووجه  ن رل .

  : هو مايقوم به المستجي  من  فعال اليال موقإل معين .السلوك 
المساالي    ولقه  شار امستاذ الهكتور عبهاهلل ف    وعاهنان يوساإل اناه غار  الهراسا 

  بالنسب  لعباال  التربو   ا    نواع هي :
: وهااااي المععومااااات التااااي يمكاااان  التالقاااا  منهااااا  بشااااكل موضااااوعي  وهقياااا   الحقــــائق
 ومستقل  

:وهااي مععومااات موضااوعي   تعباار عاان تااصاايل المسااتجي   اومشاااعرل او  رائااه   اآلراء
  ووجه  ن رل .

 .به المستجي  من  فعال اليال موقإل معين : هو مايقومالسلوك 
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 13المحاضرة رقم
 دراسة العالقات والروابط المتبادلة

 فقط باال يتجاااوز هارساا  ال اااهرت وفهمهااا الماانهن الوصاااي فااي ضااوء هراسااات الع قااات
هراسا  الع قاات باين مختعاإل ال ااواهر والوقاائ ع والقياام بعمعيا  رباط بينهااع بهااهإل  إلاى

كبيارت  فاي   هميا  ذوالوصول إلى فهمها بصورت  عما ع ولهاذا تعتبار هراسا  الع قاات 
 ي:هراس  الع قات إلى ا ا   نواع وه وتنقسم .المنهن الوصاي 

 دراسة الحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
هو تقني  تههإل إلى جم  البيانات  الععمي  المتععق   بأ  والهت  سوا كانت فرها  و 
ماسس   و ن اما اجتماعيا ع وهو يقوم ععى  ساس  التعم  في هراس  مرالع  معين  

  .من تاريخ الوالهت
يحقصه منها هراس  الال  معيّن  لشخي  و مجموع  من امشخاي عبر فترت زمني  

 عن السعوك الاره   و الجماعي.  مالّههت بقصه الكشإل
ع وذلااك التععاايمتهااهإل هااذل الطريقاا  إلااى اكتشاااإل امساابا  الممكناا  لنمااوذ  معاايّن ماان ا

ومجموعااا   معيناااات ن اماااا تععيمياااا تتبّااا   لطعبااا  عبااار إجاااراء مقارنااا  باااين مجموعااا  مااان ا
 الن ام التععيمي  الساب .  خر  مشابه  لها لكنَّها ال تتبّ  

 lmdعلى ذلك النظام الكالسيكي ونضام ماال 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــاالرتباطي  اتـــــــــــــــــالدراس

تقوم الهراسات االرتباطي  ععى توضي  الع قاات باين مت يّارات الهراسا ع بهاهإل تالهياه 
هرجاااا  االرتباااااط بااااين المت ياااارات وعرضااااها بطريقاااا  رقميّاااا ع وتتااااراو  هرجااااات االرتباااااط 

 . الناتج  في مع م امبالا 
 وسائل جمع المعلومات  في الدراسات المسحية

 االستبياااان 
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  المقابعااااا 
  الم ال ااا  

 أهداف المنهج الوصفي
 .جم  المععومات القيق  وماصع  ل اهرت موجوهت فع  في مجتم  معين -
 .تالهيه المشاكل الموجوهت  و توضي  بع  ال واهر-
 .إجراء مقارن  وتقييم لبع  ال واهر-
تالهيه ما ياععه امفراه في مشكع  ما واالستااهت من هرائهم وخبراتهم في وض   -

 -.مستقبعي  واتخاذ قرارات مناسب  في مشاكل ذات طبيع  مشابه تصور وخطط 
 .إيجاه الع ق  بين ال واهر المختعا 

 أسس المنهج الوصفي
 .استمارت -م ال   -إمكاني  االستعان  بمختعإل امهوات: مقابع 

بع  الهراسات الوصاي  تكتاي بمجره وصإل كمي  و كياي لع اهرت والبع  اآلخر 
 .الماهي  لع اهرت يبال  في امسبا 

 .تعتمه الهراسات الوصاي  ععى اختبار عينات مماع  لعمجتم  توفيرا لعجهه والتكاليإل
اصطناع التجريه التى يمكن تمييز خصائي  و سمات ال اهرت المبالوا  )ماال 

 .هراس  القع  عنه الشخي
تصنيإل امشياء  و الوقائ ع ال واهر مالل الهراس  ععى  ساس معيار مميز التى 

 . يمكن التعميم
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 قائمة المصادر والمراجع:
البحــــث العلمــــي  الطبعــــة االولــــى دار االعصــــار  أبجــــدياتخالــــد يوســــف العمار:

 2015العلمي عمان  
 دار صـفاء 5ربحي مصطفى عليان  عثمان محمد زنيم:اساليب البحث العلمـي   ط

 2012 عمان  
المعاصــرة فــي البحــث العلمــي   محمــد حســين عــالوي  اســامة كامــل راتب:االتجاهــات

 2017 دار الفكر العربي  القاهرة  1لعلوم التربية البدنية والرياضية ط
بــدون طبعــة   دار نويــوى   ساســياتبــدر  خضــر  : تكــوين التفكيــر  بحــث فــي اال

 دمشق سوريا 
زــازي عنايــة  :منهجيــة اعــداد البحــث العلمــي  بــدون طبعــة  دار  المــنهج  لنشــر 

  2008 االردن سنةوالتوزيع عمان 
محمـد عبــد الـرزاق ابــراهيم عبـد البــاقي عبــد المـنعم ابــوا زيـد:مهارات البحــث الربــوي 

 2010 دار الفكر لنشر   عمان المملكة االردنية  سنة2ط
 دار 11كايــد عبــد الحــق  ذوقــان عبيــدات  عبــد الرحمــان عــدس:البحث  العلمــي  ط

 2009الفكر لنشر عمان االردن سنة
 دار الثقافـــــة  عمـــــان 01الم ربـــــي :اســـــاليب البحـــــث العلمـــــي  طكامـــــل محمـــــد  

 2009 االردن سنة
د حسن احمد الشافعي  د.سوزان احمد مرسي:اجراءات البحث العلمي  بدون طبعـة 

  دار الوفاء لدنيا الطباعة  االسكندرية  مصر  بدون سنة
د.زـــازي عنايـــة منهجيـــة اعـــداد البحـــث العلمـــي  بـــدون ط دار المنهـــا   عمـــان 

 2007 االردن سنة
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 اليئـة العامة دمشـق  1فاديم روزين ترجمـة د.نـزار عيـون السـود:التفكير واالبـداع ط
 2011سوريا  سنة

ــــة  ــــوم التربوي ــــي العل ــــاهج البحــــث  ف ــــالن   عــــدنان يوســــف العتوم:من ــــد اح ف عب
 2010والنفسية االثراء  الشارقة االردن سنة

 
 
 
 


