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لـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي ا

 االفتراضي 

 :تحت عنوان

 
 

منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد 

 املذكرات واألطروحات الجامعية

 

 
 

من ورد في هذا الكتاب ما  والتنظيمية مسؤوليةالعلمية  وال اللجانامللتقى  املركز ورئيسال يتحمل 

 آراء

املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل  قناعاتهم،ويبقى أصحابالتعبر بالضرورة عن  وهي

 املسؤولية القانونية عنها
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 عنوان المؤتمر:

 منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد املذكرات واألطروحات الجامعية

Scientific methodology and techniques of preparing theses and dissertations 
    رئيس المؤتمر : -

 الحفيظ، جامعة سعيدة )الجزائر(موسم عبد د. 
 د. سليمان عبد الواحد 

 الرائسة الشرفية للمؤتمر:
هلية  -

أ
عمال رئيس جامعة فلسطين ال

أ
 فلسطين  –بيت لحم  –د. عماد داوود الزير، القائم با

داب د.  -
آ

 ، ليبياالجميل، جامعة مصراتة –امحمد حسين راجح، عميد كلية ال
بحاث الدولية التشاركي -

أ
حمد بن عثمان ودغيري مدير المركز المتوسطي للدراسات وال

أ
، جامعة محمد د. ا

 الخامس، الرباط، المملكة المغربية. 
-  

أ
لمانيا( .ا

أ
  عمار شرعان:  رئيس المركز الديمقراطي العربي )ا

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: -
 ة. لطرش صليحة، جامعة البويرة )الجزائر( د

 المنسق العام للمؤتمر: -
 ة. ناجية سليمان عبد هللا، رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون )المركز الديمقراطي العربي( د

لمانيا(
أ

حمد بوهكو، مدير النشر بالمركز الديمقراطي العربي )ا
أ

 د. ا
 ة للمؤتمر:تنظيميرئيس اللجنة ال -

. كريم عايش
أ

لمانيا(ا
أ

 ، المركز الديمقراطي العربي )ا
  للمؤتمر: حضيريةرئيس اللجنة الت -

لمانيا(
أ

 د. صهيب شاهين، المركز الديمقراطي العربي )ا
 :ديباجة المؤتمر

يزال الحاكم والحكم بالنسبة لكل العلوم من حيث وجودها وبقائها  إن البحث العلمي كان ول
اء العلوم من ناحية بكل ما وعالمة الجودة المميزة لها؛ فهو الوسيلة الفاعلة لبنواستمرارها وتطورها 

بعاد متكاملة، ووسيلة تلك العلوم في تطبيقها وإفادتها للبشرية في شتى  هيحتوي
أ

هذا البناء من جوانب وا
يًضا وسيلة 

أ
خرى. إضافة إلى ذلك؛ فإن البحث العلمي هو ا

أ
ممالميادين من ناحية ا

أ
المتقدمة  والشعوب ال

بمستوى الحياة وجودتها في كافة المجالت وعلى كافة المستويات،  الرتقاءوالنامية على حٍد سواء في 
همية بالنسبة للدول ذات المشكالت المتعددة والحتياجات المتنامية والموارد المحدودة 

أ
وتزداد تلك ال

في نفس الوقت، وهنا تحتاج تلك الدول إلى البحث العلمي إليجاد مخرج لها يتمثل في كيفية إشباع 
 .وحل المشكالت وإحداث التنمية المتوازنة والمستدامة في ظل الموارد المحدودةالحتياجات 

ولما كان البحث العلمي في العلوم الجتماعية يتطلب من الدارسين وطالب الدراسات العليا 
ساليب التي يقوم عليها. وإلى 

أ
سس وال

أ
لمام بكل ما يتطلبه البحث العلمي من المفاهيم وال والباحثين اإل
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دوات القياس التي يستخدمونها لإلجابة عن التساؤلت التي الط
أ

مئنان إلى سالمة المنهج واإلجراءات وا
هدافها. لذا جاء هذا المؤتمر ليكون عوًنا 

أ
تثيرها المشكالت البحثية التي يتصدون لدراستها وتحقيق ا

 .للباحثين والمهتمين بالبحث العلمي وتقنياته
هداف -
 
 :المؤتمر ا

سيًسا على 
أ

هداف المؤتمر فيما يليتا
أ

 :ما سبق، يمكن إيجاز ا
 .البحث في مفهوم البحث العلمي عامة، وفي العلوم الجتماعية على وجه الخصوص .1

 .تسليط الضوء على واقع البحث العلمي العربي في مؤسسات التعليم العالي .2
 .دخيلةالكشف عن سبل إعادة ضبط المتغيرات البحثية، والتحكم في المتغيرات الوسيطة وال .3
ساليب  .4

أ
سس وال

أ
لمام بالمفاهيم وال نواع البحوث واإل

أ
تنمية قدرات الدارسين والباحثين على فهم ا

 .التي يقوم عليها البحث العلمي
دوات القياس التي  .5

أ
و الحكم على سالمة اإلجراءات وا

أ
تنمية قدرات الدارسين والباحثين على تقويم ا

 .التي تثيرها مشكلة البحث يستخدمونها عند التصدي لإلجابة عن التساؤلت
 :محاور المؤتمر

وراق البحثية من الراغبين بالمشاركة في مداخالت ضمن المحاور التالية
أ

 :تستقبل ال
 .إشكالية تطبيق المناهج العلمية في العلوم الجتماعية* 
خطاء الشائعة في إعداد البحوث العلمية* 

أ
 .ال

كاديميةمعايير الجودة العلمية في البحوث * 
أ

 .ال
 (محتوى اإلشكالية –ترتيب عناصر المقدمة  –كيفية ك تابة مقدمة البحث )كيفية صياغة العنوان * 
ن يك تب مقال علمي* 

أ
دبيات الدراسة: كيف يمكن للباحث ا

أ
 .ا

 الدراسات السابقة: العرض والتوظيف* 
نواعها  –حالتها  –خصائصها  –فروض البحث )تعريفها * 

أ
هميتها  –ا

أ
 (د الفروض الخاطئةفوائ –ا

 :الدراسات الميدانية* 
نواع المتغيرات: المستقلة * 

أ
 (الدخيلة –الوسيطة  –التابعة  –منهج البحث )ا

 .العينة* 
دوات الدراسة* 

أ
 :ا

 (تحليل المحتوى –تحليل البيانات  –الستبيان والستمارة )شروط تصميمها  -
هدافها  –المقابلة )تعريفها  -

أ
نواعها –ا

أ
 (عيوبها –ها مزايا – ا

نواعها –المالحظة )تعريفها  -
أ

دواتها –خطوات إجرائها  – ا
أ

 (ا
نواعها –مقاييس التقدير )تعريفها  -

أ
 (خطوات بنائها– ا

 (بنائها –تصنيفها  –الختبارات )تعريفها * 
نواعه –صدق الدراسات البحثية )تعريفه * 

أ
 (عوائ قه – ا

 (طرقها –خطواتها  –المعاينة )تعريفها * 
 .المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحوث العلمية* 
ساليب توثيق مصادر ومراجع البحث* 

أ
 .ا
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طروحات الدك توراه* 
أ

سس ك تابة رسائل الماجستير وا
أ

سس ك تابة تقارير البحوث )ا
أ

 (ا
سس ك تابة تقارير البحوث المقدمة للمؤتمرات العلمية* 

أ
 (تقويم تقارير البحوث )قواعد وا

عضاء اللجنة العلم
 
 ية للمؤتمر:ا

 د . مكحلي محمد، جامعة سيدي بلعباس  -
أ

 الجزائر –ا
 د..  مقنونيف شعيب، جامعة تلمسان  -

أ
 الجزائر –ا

 د..  عبد الحق شرف، جامعة تيارت  -
أ

 الجزائر –ا
 د . محمد بليل، جامعة تيارت  -

أ
 الجزائر –ا

حمد فشار، جامعة الجلفة  -
أ

 د. عطاء هللا ا
أ

 الجزائر. –ا
 د. مبخوت -

أ
 بودواية، المركز الجامعي النعامة )الجزائر(. ا

 د. بلعز كريمة، جامعة سعيدة، الجزائر.-
أ

 ا
 د. شريفي علي، جامعة سعيدة، الجزائر. -

أ
 ا

 الجزائر. – 11د. مرزوقي بدر الدين، جامعة وهران  -
 الجزائر. –د. موسم عبد الحفيظ، جامعة سعيدة  -
 الجزائر. –د. تلي رفيق، جامعة سعيدة  -
 مصر –المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة  –د. هالة شمبولية  -
مل غنايم  -

أ
 مصر –جامعة قناة السويس  –كلية التربية  –د. ا

 الكويت –جامعة الكويت  –كلية العلوم الجتماعية  –د. هدى الفضلي  -
حمد  -

أ
 السعودية –جامعة الملك خالد  –كلية التربية  –د. صبحية ا

داب والعلوم  –د. منال القاضي  -
آ

 مصر –جامعة قناة السويس  – اإلنسانيةكلية ال
 ليبيا-جامعة صبراتة-الجميل-كلية الداب-د. برنية طروم -
 مصر -جامعة قناة السويس -كلية التربية –د. هبة غنايم  -
 ليبيا-جامعة صبراتة-الجميل-كلية الداب -د. امنة بركات -
 .الجزائر -جامعة لونيسي علي –د. معداوي نجية  -
 د ة. شرقي رحيمة، جامعة ورقلة، الجزائر. -
 ليبيا-جامعة صبراتة-الجميل-كلية الداب -د. حنان بشير -
 المملكة المغربية –جامعة الحسن الثاني  –د. إبراهيم النصاري  -
 الجزائر –جامعة تلمسان  –د. ن وال مج دوب  -
 الجزائر –ان جامعة تلمس –د. طالب دليلة  -
 الجزائر –جامعة تلمسان  –د. وهيبة حليمي  -
 الجزائر –جامعة تيارت  –د. مجدوب خيرة -
 د ة. كورات كريمة، جامعة سعيدة، الجزائر. -
هلية، فلسطين -

أ
داب، جامعة فلسطين ال

أ
.د. عزيز خليل، عميد كلية ال

أ
 .ا

 ، الجزائر. 12د ة. بلحاج حسنية، جامعة وهران  -
هلية، فلسطين د. علي -

أ
 .ابو مارية، عميد كلية الدراسات العليا، جامعة فلسطين ال

 ، الجزائر.12د . موسى لوصيف، جامعة قسنطينة  -
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 ، الجزائر.12د. ويلي صالح، جامعة قسنطينة  -
 د. محمد عكة، عضو هيئة تدريس، جامعة فلسطين الهلية بيت لحم، فلسطين -
 .معة الكاظم ، العراقد. ميثم منفي كاظم العميدي، جا -
 د. قدوري عبد الرحمن، جامعة سعيدة، الجزائر. -
 د. كبداني فؤاد، جامعة سعيدة، الجزائر. -
هلية، فلسطين -

أ
 د. سامي الحيح، عضو هيئة تدريسية، جامعة فلسطين ال

هلية -
أ

 .د. امجد الخطيب، عضو هيئة تدريس، جامعة فلسطين ال
 سعيدة، الجزائر.د ة. بوشنافة سحابة، جامعة  -
هلية، فلسطين -

أ
لك تروني، جامعة فلسطين ال ستاذ مشارك التعليم اإل

أ
 .د. جميل الطميزي، ا

ستاذدقماق،  د. نجاح مطر العبد  -
أ

، كلية الحقوق، جامعة القدس، فلسطين ا
أ

 .مساعد ا
 د. بوداعة نجادي، جامعة سعيدة، الجزائر. -
ستاذنجاح مطر عبد دقماق،  د.  -

أ
، كلية الحقوق، جامعة القدس ، فلسطين ا

أ
 مساعد ا

ستاذ، إسماعيلد. هزار  -
أ

 ، فلسطينالستقاللمساعد، جامعة  ا
 د. داعي محمد، جامعة سعيدة، الجزائر. -
 د. بن بوزيان عبد الرحمن، جامعة سكيكدة، الجزائر. -
ستاذ مساعد في كلية الهندسة ورئيس قسم تكنولوجيا -

أ
حمد حساسنة ا

أ
 د.ا

هليةد. خالد صبارنة، عميد كلية العلوم الطبية المساندة، جامعة فلسطين  -
أ

 ، فلسطينال
 د. شباب عبد الكريم، جامعة سعيدة، الجزائر. -
هلية فلسطين -

أ
 .د. عدنان قباجة، رئيس قسم العلوم الملية والمصرفية، جامعة فلسطين ال

عضاء اللجنة التنظيمة:
 
  ا
بو غنام، مدير  -

أ
هلية، فلسطينط.د: جريس ا

أ
 .العالقات العامة والدولية، جامعة فلسطين ال

ردن -
أ

سباع، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، ال
أ

بو ا
أ

 .ط.د: سندس على ا
 ، الجزائر.13ط د. بلبكوش سعاد، جامعة قسنطينة  -
. محمد كميل، -

أ
ستاذا

أ
هلية، فلسطين ا

أ
 .محاضر بكلية الحقوق، جامعة فلسطين ال

مينة ط د.  -
أ

 ، الجزائر.جامعة تيارت، محيوسا
. رشا صبح، -

أ
ستاذا

أ
هلية، فلسطين ا

أ
 .محاضر بكلية الحقوق، جامعة فلسطين ال

 
 
 
 

 

 

 



طروحات اد المذكرات واألمنهجية البحث العلمي وتقنيات اعد

 (الثانيالجامعية )الجزء 

 برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  ح 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 

 

 الكلمة االفتتاحية
شرف المرسلين سيدنا  ،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اأ

ما بعد: وحبيبنا  جمعين، اأ له وصحبه اأ  محمد وعلى اآ
تي نشر الجزء 

أ
عمال المؤتمر الدولي حول منهجية البحث  الثانييا من اأ

طروحات الجامعية، ضمن هذا الك تاب 
أ

العلمي وتقنيات إعداد المذكرات وال
دراسة من الدراسات التي ُعرضت في رحاب  سبعة وعشرون الذي يحتوي على

المؤتمر، بعد ثناء كبير وتشجيع بديع ومباركة ميمونة بخير عميم من قبل 
جالء ساتذة اأ عال ،اأ خيار من مختلف دول العالم.اأ  م  وزمالء اأ

جل إعداد باحث علمي ك فء،   جاءت الرغبة في تنظيم هذا المؤتمر من اأ
كاديمي، من خالل 

أ
يمتلك القدرة على العمل الجاد في مجال البحث العلمي ال

دوات التي تساعده في إعداد بحوثه العلمية بالشكل الذي 
أ

ك الوسائل وال امتال
عمال القيمة يجعلها حاملة لشر 

أ
وط النجاح. ولما كان المؤتمر ناجحا بفضل ال

عماله  ن تنشر اأ ت إدارة المركز الديمقراطي العربي اأ
أ

التي عرضت فيه، فقد ارتا
جزاء، ليكون بذلك ك تاب  المحكمة ضمن ك تاب جماعي يصدر عبر ثالثة اأ

كاديمي ي ساعد على تنمية قدرات الدارسين المؤتمر بمثابة مرجع علمي اأ
ساليب التي الباحو

أ
سس وال

أ
لمام بالمفاهيم وال نواع البحوث واإل ثين على فهم اأ

 يقوم عليها البحث العلمي.
 
 

 رئيس المؤتمر
 د/ موسم عبد الحفيظ

 جامعة سعيدة )الجزائر(
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 :خلص امل
تمع اإلحصائي لمجتمع، أما املعاينة فتعرف بأنها عملية اختيار جزء من المجتمع يتم اختياره لتمثيل المجتعرف العينة بأنها جزء من ا     

تمع املدروس ومزايا لمجتمع بأكمله عن طريق تعميم نتائج العينة. وتتنوع طرق اختيار العينة حسب خصائص المجلالستدالل على خواص ا

 طريقة.  وعيوب كل

غير يوجد نوعان من العينات: العينات االحتمالية حيث تسحب وحداتها بطرق عشوائية وتخضع بالتالي لقوانين االحتماالت، ثم العينات      

 حيث مبدأ اختيار أفرادها ال يخضع لقوانين موضوعية.االحتمالية 

 العينة، البحث االجتماعي. املعاينة، :املفتاحية الكلمات

Abstract: 
     The sample is defined as a part of the population that is chosen to represent the population, while sampling is defined as 

the process of selecting a part of the statistical population to infer the characteristics of the entire population by generalizing 

the results of the sample. The methods for selecting the sample vary according to the characteristics of the studied 

population and the advantages and disadvantages of each method.                                                                                                

     There are two types of samples: probability samples, where their units are drawn in random ways and are therefore 

subject to the laws of probability, and then non-probability samples, where the principle of selecting their individuals is not 

subject to objective laws.                                   

Keywords: Sampling, Sample, Social Research. 
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 مقدمة:

بعد أن ينتهي الباحث من اختيار مشكلة البحث وتحديد أبعادها ومنهجها، وصياغة أدوات جمع البيانات مسترشدا      

حدد الذي يسير وفقه البحث، يحاول أن يجمع أقص ى ما يمكن جمعه من البيانات، بحيث ال يترك بأسلوب البحث امل

شيئا ذا أهمية، ولو قليلة، دون بحث وتدقيق. وللوصول إلى هذه البيانات يجد الباحث أمامه أحد طريقين: إما أن يجمع 

، أسلوب التعداد، وإذا لم يتيسر  له جمع البيانات عن طريق الحصر الشامل، وهذا الطريق هو ما يطلق عليه، عادة

)أحمد:  البيانات عن جميع أفراد املجتمع األصلي فإنه يضطر إلى اختيار عينة، وهذا ما يطلق عليه أسلوب العينات

 .(331، ص 3891

مثال ذلك إذا أردنا معرفة متوسط األجر لعمال صناعة معينة مثل صناعة املنسوجات. فإن أسلوب الحصر الشامل      

يتطلب منا الحصول على معلومات عن كل عامل من عمال هذه الصناعة. وهذا يتطلب وقتا وجهدا كبيرين وخاصة إذا 

نسيج منتشرة في مناطق متفرقة متباعدة، ويتحتم علينا في كان عدد العمال في هذه الصناعة كبيرا أو كانت مصانع ال

الحصر الشامل مقابلة كل عامل على حدة وسؤاله عن أجره وتسجيل ما نحصل عليه من بيانات، ثم تجميع هذه 

البيانات وتحليلها الستخالص ما نريده من معلومات وحساب متوسط األجر. في مثل هذه الحاالت نجد أن أسلوب 

مل يكبدنا مشقة وتكاليف باهظة، ويحتاج إلى وقت ومجهود كبيرين، فضال عن أننا قد نقع في خطأ التحيز الحصر الشا

 مما يترتب عليه أننا ال نحصل على املتوسط الحقيقي لألجر بعد كل ما نواجهه من مشقة.

 فإذا وإتمامه، البحث إجراء في املبذولة والطاقة واملصاريف الوقت لتوفير البحث في رئيس ي بشكل العينات تستخدم     

 الشامل الحصر لتنفيذ يكفي ال ونوعهم الباحثين أعداد أو له املحدد الوقت أو البحث بإجراء الخاصة امليزانية كانت

 وعلى األحيان، من كثير وفي األصلي، البحث مجتمع خواص لدراسة البحث عينة إلى اللجوء يمكن فإنه البحث، ملجتمع

 الوقت لتوفير وذلك البحث، عينة على االعتماد إلى يلجؤون الباحثين أن إال السابقة، الثالثة العوامل توفر من الرغم

 .واستغاللها والفنية املادية القدرات توجيه تحسين إلى اللجوء يمكنهم كما والجهد،

بعد أن يتم اختيار أسلوب العينة بدال من إجراء التعداد، يكون القرار الرئيس ي التالي هو تحديد ما إذا كان سيتم      

اختيار تصميم عينة احتمالية أو تصميم عينة غير احتمالية. وتعد العينة االحتمالية أسلوب معاينة يعطي كل عنصر في 

فري الختياره في العينة. وفي حالة عدم توفر هذا الشرط، يكون أسلوب العينة املجتمع املستهدف احتماال معروفا وغير ص

هو أسلوب معاينة غير احتمالية. وعلى ذلك فإن العينة غير االحتمالية هي أسلوب معاينة ال يعطي بعض العناصر في 

  .(Taherdoost: 2016, P. 20)املجتمع فرصة للظهور في العينة 

 اختيار عند معروفا يكون  املجتمع حجم أن إلى ضمنيا االحتمالية العينة تصميم تعريف في «معروف» مصطلح ويشير     

 في «صفري  غير» مصطلح يشير كما. العينة في املجتمع عناصر من عنصر أي اختيار احتمال حساب ويمكن العينة،

 فرصة له يكون  املجتمع في عنصر كل فإن العينة، اختيار فيه يتم الذي الوقت في أنه إلى ضمنيا االحتمالية العينة تعريف

 ومع االختيار، في متساو احتمال املستهدف املجتمع في عنصر لكل يكون  أن إلى حاجة توجد وال. العينة ضمن لالختيار

  .العينة في االختيار في فرصة عنصر لكل يكون  أن البد ذلك،

 أو قياس كل املنتقاة، العينة على يتوقف ألنه املناهج علماء يجابهها التي املشكالت أعظم من العينات أسلوب يعتبر     

 كبيرا قدرا يكلفه بأكمله األصلي املجتمع على البحث إجراء ألن األسلوب، هذا إلى الباحث ويلجأ. الباحث بها يخرج نتيجة

 علمية وسيلة أو بنظام التقيد دون  االختيار بهذا يقوم ال العينة اختيار عند والباحث. واملال والجهد الوقت من جدا

 معظم أجمعت، الكبير األصلي املجتمع عن بها نستعيض حتى العينة في توافرها ينبغي شروط هناك إن بل خاصة،

 :(391، ص 3009 املؤمن: عبد) هما أساسيين شرطين في تلخيصها يمكن أنه املصادر

 وجودها فيه.أن تكون ممثلة لجميع الصفات املوجودة في مجتمع البحث بنسبة  -1
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 أن تحتفظ فيها هذه الصفات بعالقات بعضها بالبعض بنفس الشكل الذي تتخذه في مجتمع البحث.  -2

 ملجتمع املختارة العينة تمثيل مدى على األساس في تعتمد البحثية الدراسة نتائج تعميم إمكانية أن بالذكر الجدير من     

 والكمية النوعية والسمات الخصائص حيث من صادقا تمثيال املجتمع تمثل املختارة العينة كانت فكلما البحث،

  .البحث مجتمع على تعميمها إمكانية وزادت البحث نتائج وفعالية صدق زاد كلما والكيفية،

ولذا يجب على الباحث أن يفاضل بين الطرق املختلفة الختيار العينة التي تعطيه أدق النتائج بأقل التكاليف، ولن      

سر ذلك إال إذا كان ملما إملاما كافيا بالطرق املختلفة الختيار العينات من حيث أنواعها وصفاتها، ومميزاتها وحدودها يتي

وحاالت استخدامها، خاصة وأن البحث بطريقة العينة أصبح ضرورة من الضرورات التي تقتضيها الظروف العملية 

 . (140، ص3003)الصواجة: املحيطة بالبحث. 

 يتم ما أن الباحث بذهن يرسخ األمر وهذا البحثية، للعينة استهدافه عند األمور  بعضتماما  يعي أن الباحث على يجب     

 العينة استهداف من عليها يحصل التي النتائج وأن البحثي، املجتمع على يطبق ما هو البحثية، العينة على تطبيقه

 كامال. البحثي املجتمع على البحث تطبيق حال في النتائج تماثل أن يجب البحثية

: مفهوم املعاينة، وأساليبها، ومراحلها. ويتضمن أهمها من عديدة موضوعاتوالتحليل  بالدراسةهذا البحث يتناول      

وصفا ألنواع العينات وطرق اختيارها. ويرصد جوانب القوة وجوانب الضعف لكل من العينات االحتمالية والعينات غير 

عددا من العوامل يتعين أخذها في  راجععند االختيار أو املفاضلة فيما بينهما في البحث االجتماعي. ثم ياالحتمالية 

 التي املحاور  نرصد يلى وفيما .عينةال اختيار في الشائعة األخطاء بعضاالعتبار عند تحديد حجم العينة. وأخيرا يناقش 

 :  البحث خطة عليها استندت

  املعاينة أوال: مفهوم

بأنها العملية اإلحصائية التي تتم من أجل اختيار مجموعة جزئية )يطلق عليها اسم  (Sampling)يتم تعريف املعاينة      

( للمجتمع املستهدف للدراسة من أجل تحقيق األغراض املتمثلة في عمل املالحظات واالستنتاجات اإلحصائية «العينة»

 .Verma, “Et al.”: 2017, P)حول هذه املجموعة من عناصر املجتمع 

 298). 

تعد طرائق العينة جزءا من اإلحصاء الذي يهتم بجمع البيانات لغرض القيام بدراسة علمية أو بحث علمي، وإن جمع      

البيانات يتم بطرائق تحددها النظرية اإلحصائية تبعا لتكييفها التخصص ي. وإن تحليل هذه البيانات وتقسيمها بالطرائق 

اليب املوضوعية يهدف إلى توثيق العرض التحليلي ملوضوع البحث والبرهنة التوكيدية أو الرافضة لفرضيات واألس

  البحث؛ ومن ثم أهدافه.

 من بحث أو دراسة أي تخلو ال إذ الحديثة، العلمية األبحاث في خاصة أهمية( اإلحصائية األساليب أو) اإلحصاء يحتل     

 إلى وتنتهي رقمي، قياس ي قالب في واقعها فتصور  املدروسة الظاهرات أو الظاهرة ألصل تتعرض إحصائية تحليلية دراسة

فمما ال شك فيه، أن األسلوب اإلحصائي أصبح سمة العصر في االتجاهات  .األخرى  بالظاهرات وعالقاتها اتجاهاتها إبراز

العلمية الحديثة بما يحمل بين طياته من نظريات إحصائية وقوانين تساهم، بدرجة كبيرة، في اتخاذ القرارات التي 

 أصبحت أساس وهدف البحث العلمي النهائي.   

ول استنتاج األنماط الخاصة بالسلوكيات املوجودة ضمن فئات معينة تدور أبحاث العلوم االجتماعية، بشكل عام، ح     

من مجموعات املجتمع. ال يمكننا القيام بدراسة املجتمعات بأكملها نظرا للجدوى والقيود املفروضة على التكلفة، وبالتالي 

ل. من الضروري جدا اختيار يجب علينا أن نقوم باختيار عينة ممثلة للمجتمع املستهدف لعمل املالحظات وإجراء التحلي

عينة تكون ممثلة بالفعل للمجتمع املستهدف بحيث يمكن تعميم االستنتاجات التي يتم استخالصها من العينة املأخوذة 

على املجتمع املستهدف للدراسة بأكمله مرة أخرى. يعتبر كال من العينات الغير الئقة والعينات املنحازة سببا رئيسيا في 
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جات املتباينة والخاطئة في كثير من األحيان والتي يتم إدراجها في استطالعات الرأي واستطالعات الخروج وجود االستنتا

التي يتم إجراؤها من قبل مجموعات استطالع الرأي املختلفة مثل: شبكة س ي إن إن اإلخبارية/ استطالع جالوب وقناة إيه 

 .(391، ص 3031 باتشيرجي:)اسية األمريكية بي س ي وقناة س ي بي إس األمريكية قبل االنتخابات الرئ

 «املجتمع» تحديد ذلك يتضمن العينات، أخذ في املشكلة تعريف على التركيز على الناجحة اإلحصائية املمارسة تعتمد     

 األشخاص جميع يشمل مجتمع أنه على( Statistical Society) اإلحصائي املجتمع تعريف يمكن. عينتنا منه سحبت الذي

 لجمع املال أو الوقت من يكفي ما هناك يكون  ما انادر  ألنه انظر . فهمها في الباحث يرغب التي الخصائص ذات العناصر أو

 من( فرعية مجموعة أو) تمثيلية عينة إيجاد الهدف يصبح اإلحصائي، املجتمع في ش يء كل عن أو الجميع من املعلومات

  .املجتمع ذلك

إن أساس البحث الجيد هو التحضير بال شك. ولذلك فإن املفتاح الرئيس ي لعمل خيارات معاينة جيدة يتمثل في      

على أنها اختيار مجموعة جزئية من املجتمع اإلحصائي لتكون متضمنة في   (Sample)التحضير. ويمكن تعريف العينة

ل والوقت والجهد، باإلضافة إلى الحصول على نتائج صادقة دراسة ما. ومن شأن ذلك، إذا ما تم بدقة، أن يوفر املا

وموثوقة ومفيدة. أما إذا تمت إجراءات العينة بشكل غير دقيق فإن نتائج الدراسة قد تكون منخفضة القيمة العلمية 

ل اختيارات والعملية. وحتى نزيد من احتمالية خروج الدراسة بنتائج ذات قيمة، فإنه البد من اإلعداد والتحضير قبل عم

ويجب أن يتضمن مثل هذا التحضير مراجعة دقيقة لهدف الدراسة، وطبيعة املجتمع، . (38، ص 3031)دانييل:  العينة

واملوارد املتاحة، واعتبارات تصميم البحث، واعتبارات املسائل األخالقية والقانونية. فحتما من تعريف الدراسة املطلوبة 

املطلوب ثم نبحث عن التصميمات املختلفة املمكنة وعن األسئلة املراد إجابات لها، وعن أو املشكلة أوال، فنعرف ما هو 

 املصادر التي سنحصل منها على هذه اإلجابات.

 ثانيا: أساليب املعاينة

  :هناك أسلوبان الختيار العينة هما     

 االحتمالية املعاينة -3

بأنها التقنية التي تحظى فيها كل وحدة في املجتمع بفرصة  (Probability Sampling)يتم تعريف املعاينة االحتمالية      

)االحتمالية غير الصفرية( اختيارها في العينة، وأن هذه الفرصة يمكن تحديدها بشكل دقيق. لذا إحصائيات العينة التي 

ازة ملؤشرات املجتمع طاملا أن تم إنتاجها مثل متوسط العينة أو االنحدار املعياري ما هي إال عبارة عن تقديرات غير منح

هذه الوحدات يتم وزنها وفقا الحتمالية االختيار الخاص بها. تمتلك جميع عمليات املعاينة االحتمالية اثنين من السمات 

املشتركة، أال وهما: )أ( تحتوي كل وحدة موجودة في املجتمع املستهدف على احتمالية غير صفرية معروفة لكونها من 

 ، ص3001)البلداوي:  ي يمكن معاينتها، و)ب( يستلزم إجراء املعاينة االختيار العشوائي في بعض األحيانالوحدات الت

11) . 

 اإلحصائي جتمعامل عن العينة عبرت بحيث تحيز دون  الدراسة جتمعم بين من اإلحصائية العينة ختارت الفئة لهذه اوفق     

 بعدم النوع هذا ويتميز االحتماالت، لقوانين اوفق العينة أفراد اختيار ويتم جتمع،امل فئات جميع العينة أفراد مثلوي

 العينة: مثل األنواع من العديد الفئة هذه ضمن ويندرج ،البحث بعينة جتمعامل أفراد لتمثيل العادلة والفرص التحيز

نتظمة العشوائية والعينة البسيطة العشوائية
ُ
  .العنقودية العشوائية والعينة الطبقية العشوائية والعينة امل

 املعاينة غير االحتمالية  -3

من األساليب التقنية الخاصة باملعاينة التي يكون لدى  Non-Probability Sampling))تعتبر املعاينة غير االحتمالية      

العديد من الوحدات فيها الخاصة باملجتمع املستهدف فرصة صفرية لالختيار أو حيث ال يمكن تحديد احتمالية االختيار 

معايير بشكل دقيق. وفي العادة، يتم اختيار الوحدات وفقا للمعايير الغير عشوائية املحددة مثل معايير الحصص أو 
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املالئمة. ونظرا ألن عملية االختيار ال تتم بطريقة عشوائية، فإن املعاينة غير االحتمالية ال تتيح الفرصة لتقدير أخطاء 

املعاينة ويمكن أن تخضع إلى تحيز املعاينة. لذلك، ال يمكن تعميم املعلومات املأخوذة من العينة مرة أخرى على املجتمع 

  .(389 - 381 ، ص3031)باتشيرجي: املستهدف 

 إال املثال، سبيل على بالتكاليف صلة ذات عينةم قيود وجود حال أو البحث من األولى باملراحل الطريقة بهذه ستعانوي     

 هذه ضمن ويندرج اإلطالق، على اإلحصائي جتمعامل مثلت ال قد االحتمالية غير العينات على القائمة البحثية النتائج أن

  .الحصصية والعينة الثلج وكرة الهادفة والعينات ريحةامل العينات: مثل األنواع من العديد الفئة

على الرغم من سهولة اختيار أو سحب غير عشوائية من املجتمع كله، إال أن ذلك له أضراره البالغة على دقة النتائج      

العشوائية في االختيار. ولضمان الحصول  تبعا لوجود تحيز من قبل الباحث في اختيار مفردات العينة لعدم توافر عنصر

على املعاينة غير املتحيزة التي تعطينا تقديرات واستنتاجات يمكن تعميمها على جميع مفردات املجتمع األصلي بأعلى دقة 

لتكاليف محدودة، أو البد أن تختار العينة بحيث تكون ممثلة تمثيال صادقا للمجتمع يكون ذلك على أساس نظرية 

االت أي بواسطة سحب وحدات بالتتابع لكل منها احتمال معروف في االختيار في السحبات املختلفة. ولكي تكون االحتم

مفردات العينة ممثلة لكل مفردات املجتمع األصلي بأقل أخطاء ممكنة فالبد من استخدام أسلوب العشوائية غير 

 . (49 – 41، ص 3881)أبو راض ي: املتحيز في االختيار 

غض النظر عن الطريقة أو األسلوب الذي نستخدمه الختيار العينة فإن خطوات املعاينة هي نفسها ال تتغير من وب     

طريقة ألخرى. ومما هو جدير بالذكر أن املعاينة العشوائية هي أفضل طريقة الختيار العينة ألن استخدامها يعني أن لكل 

لعينة. ويرجع سبب تفضيل الطريقة العشوائية إلى أنها أفضل طريقة فرد من أفراد املجتمع فرصة متساوية الختياره في ا

من حيث إمكانية تمثيل املجتمع. ورغم أنه ال يوجد طريقة بعينها هي األمثل في اختيار عينة ممثلة للمجتمع، فعملية 

ة العشوائية من الطرق املعاينة مهما كانت ال يمكنها ضمان تمثيل املجتمع، ولكن احتمال تمثيل العينة أعلى في الطريق

 غير العشوائية. 

واملعاينة العشوائية مهمة أيضا ألنها متطلب ضروري في اإلحصاء االستداللي. وهذا أمر هام حيث إن اإلحصاء      

االستداللي هو الذي يمكن الباحث من تعميم نتائج العينة على املجتمع. وإذا لم يتم اختيار العينة بطريقة عشوائية فإننا 

إن  لك ننقض مسلما أساسيا من مسلمات اإلحصاء االستداللي، ولن تكون تعميماتنا من العينة على املجتمع صادقة.بذ

 في الرياضية بالحسابات ترتبط التي االستنتاجات على أساس ي بشكل يرتكز اإلحصاء، علم من كفرع االستداللي إلحصاءا

 عليها، اإلحصائية الدراسة إجراءتم  التي اإلحصائية بالعينة تختص محددة معلومات إلى الوصول  أجل من اإلحصاء علم

 أو التنبؤات بعض إطالق ثم ومن اإلحصائية، الدراسة في العالقة ذات املتغيرات بين العالقات بدراسة يضاأ ويتعلق

 اإلحصاء مرتكزات أبرز  من اإلحصائية العينة تعد كما استنتاجات، من إليه لالتوص تم ما على بناء التعميمات

 املجتمع تعكس ناسبةم عينة أخذ خالل من إال الدراسة مجتمع في الفردية الحاالت دراسة يمكن ال حيث االستداللي،

  .عليها اإلحصائية الدراسة إجراء يتم ثم ومن بأكمله،

إلى أن عدم استخدام الطريقة العشوائية في اختيار العينة، يترتب عليه الحصول على  السياق هذا في االشارة، وينبغي     

 التي نةوالعي. الدراسة محل رللمتغي نةمعي مقي إلى تنحاز نةعي لتكوين أسلوب ناتللعي زاملتحي الختيار)ا عينة متحيزة

(. علينا أن بأكمله اإلحصائي للمجتمع لةممث غير تكون  أن املحتمل من نات،للعي زاملتحي االختيار أسلوب من عليها نحصل

نوازن بين األساليب املختلفة الختيار العينة ونتبع األسلوب األفضل واألنسب بالنسبة لظروف بحثتنا. أي أن علينا في 

بعض األحيان أن نوفق بين األساليب املختلفة، لنختار األسلوب املجدي لنا. ويصدق هذا على كثير من مجاالت البحث 

 العلمي، وليس قاصرا فقط على البحث االجتماعي أو البحوث اإلنسانية والسلوكية بشكل عام. 

 ثالثا: مراحل املعاينة 
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من الواضح أنه قبل أن يستقر الرأي على إجراء املعاينة، علينا أن نعرف أوال ما هي املعلومات املطلوبة وملاذا نريدها وما      

أهميتها وكيفية استخدامها، وملاذا نريد استخدام عينة للحصول على البيانات؟ وهذه األسئلة تجعلنا نرى ما إذا كان من 

د نستنتج أن البيانات املطلوبة يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى بدون االلتجاء إلى الضروري استخدام العينة، فق

وإذا ما وجدنا أنه من الضروري إجراء معاينة فإن هدفنا األساس ي يكون دائما هو  .(391، ص 3889)سرحان: عينة ما 

تعطي دقة بتكاليف محدودة. وهناك الحصول على عينة تعطي نتائجا ذات دقة معينة بأقل تكاليف ممكنة، أو التي 

 بعض الخطوات األساسية التي يجب أخذها في االعتبار عند إجراء معاينة نسرد أهمها فيما يلي:

 تعريف املجتمع املستهدف -3

ينبغي قبل إجراء اختيارات العينة، أن يتم تعريف املجتمع املستهدف )مجموعة العناصر التي يرغب الباحث أن يطبق      

م نتائج دراسته(. فعدم تعريف املجتمع املستهدف بوضوح قد يؤدي إلى التحيز في تحديد املجتمع )التحيز املنهجي ينتج عليه

عن عدم التطابق بين تعريف املجتمع املستهدف واملجتمع الفعلي املدروس(. لذا البد أن يكون لدى الباحث تعريف واضح 

 ارات العينة.غير ملتبس للمجتمع املستهدف قبل إجراء اختي

إن تعريف املجتمع املستهدف يجب أن يحدد معايير واضحة إلدراج واستبعاد عناصر املجتمع في الدراسة. بمعنى، أنه      

البد أن يحدد بوضوح العناصر التي تدرج في دراسة املجتمع املستهدف وتلك التي تستبعد من الدراسة. والبد أن تكون 

ددة. ومعايير اإلدراج هي مجموعة الشروط التي يجب توافرها للمشاركة في الدراسة، في حين معايير اإلدراج واالستبعاد مح

 - 19، ص 3031)دانييل: أن معايير االستثناء أو االستبعاد هي مجموعة الشروط التي ال تسمح باملشاركة في الدراسة 

18). 

 :(361 - 361، ص 3033عالم:  )أبو وينبغي أن يحدد تعريف املجتمع املستهدف األمور التالية      

 طبيعة العناصر. -أ

 .وحدات العينة التي تتضمن العناصر التي تم اختيارها -ب

 املوقع الجغرافي للعناصر. -ج

 الفترة الزمنية املأخوذة في االعتبار. -د

 أو أسرة العينة وحدة تكون  فقد نفسه، الفرد هي نختارها التي الوحدة تكون  أن الضروري  من ليسأنه  كربالذ الجدير     

، فإذا كان البحث يهدف إلى الوصول إلى صورة دقيقة أو تقريبية أفراد مجموعة أو مصنع أو تربوية أو اجتماعية مؤسسة

مليزانية األسرة في الريف املصري، فإن مجموع األسر في الريف املصري تكون مجتمع البحث بينما تمثل األسرة الواحدة 

فمن الطبيعي أن تتغير قائمة الخصائص طبقا ألهداف الدراسة، فقد تقل أو  أيضا بالذكر يرالجد ومن .وحدة العينة

 تزيد هذه الخصائص.      

الذين يعيشون في العاصمة  (HIV)ومن ذلك، على سبيل املثال، دراسة األفراد املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية      

األمريكية واشنطن دي س ي، حيث يمكن للباحث أن يعرف املجتمع املستهدف على أنه األفراد املصابون بفيروس نقص 

طبيعة العناصر( الذين يعيشون في أسر معيشية )وحدات العينة( في مدينة واشنطن دي س ي ( HIVاملناعة البشرية 

)الفترة الزمنية(. ووفقا لهذا التعريف، فإن األفراد املصابين بمرض نقص املناعة  0228)املوقع الجغرافي(، في يونيو 

الذين ال يعيشون في واشنطن دي س ي، واألفراد الذين يعيشون في واشنطن دي س ي لكنهم يقيمون في  (HIV)البشرية 

 مستشفى للمحتضرين سوف ال يتم تضمينهم في املجتمع املستهدف. 

 اينةاختيار إطار املع -3

مناسب )على سبيل املثال، قائمة بعناصر املجتمع املستهدف( أمرا مهما  Sampling Frame))يعتبر توفر إطار معاينة     

للغاية في إجراء اختيارات العينة. فوجود هذا اإلطار قد يحدد ما إذا كان سيتم اختيار أسلوب العينة غير االحتمالية أو 
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أمثلة إطارات العينة على سبيل املثال قائمة بأسماء املوظفين، أو قائمة بأسماء العمالء، أسلوب العينة االحتمالية. ومن 

أو قائمة بالعناوين، أو قائمة بأرقام الهواتف، أو دليل املدينة وخريطة املدينة. وربما يتعذر وضع إطار العينة املناسب أو 

و ألي أسباب أخرى. ومع ذلك، فإن الباحث قد ربما يتعذر على الباحث الوصول إليه بسبب قوانين الخصوصية أ

 يستغرق وقتا طويال جدا في تطوير إطار معاينة مناسب أو قد يكون شراؤه باهظ الثمن.

ويحدد إطار العينة الجيد كل أعضاء املجتمع املستهدف مرة واحدة، بدون تكرار، ويشمل أيضا معلومات إضافية قد      

العينة. والبد أن يكون إطار العينة الجيد كامال، ودقيقا، وحديثا، وموثوقا فيه، ومالئما تكون مفيدة عند إجراء اختيارات 

ويجب أثناء التحضير إلجراء اختيارات العينة، تحديد مدى توفر إطار عينة  .(446 - 441، ص 3893 :حسن( لالستخدام

جرد أن يتم الحصول على إطار معاينة أو تطوير جيد، وأيضا املوارد املتاحة لتكوين إطار معاينة إذا لم يكن موجودا. وبم

    .       Turner: 2003, P. 6 - 7)) هبإطار قائم البد من تقييم أي إطار معاينة من التحيز الذي قد يوجد 

 إطار من عينة اختيار ناعلي يتحتم فإنه مثال الدخل متوسط ملعرفة اإلسكندرية أسر من عينة دراسةفإذا ما كنا نريد      

 هذا مثل أن املعروف من أنه إذ ،مثال التليفون  دليل من العينة تارنخ أن نال يجوز  وال اإلسكندرية، أسر جميع على يحتوي 

 غير حلول  إيجاد بهدف الدولية سليمان جامعة طلبة دراسةإذا أردنا  أو. اإلسكندرية أسر جميع على يحتوي  ال الدليل

 سددوا الذينقوائم  من عينة استخراجلنا  يجوز  ال ،على سبيل املثال البطالة مشكلة لحل الشباب من تقليدية

 من يحذر. فعلى الباحث أن الجامعة طلبة جميع ملتش ال قوائمال ههذ مثل أن الواضح إذ الحاضرين، أو املصروفات

   .وحديثة وشاملة تماما كاملة القوائم نأ من التأكد علية بل كاملة غير أو قديمة قوائم الى اللجوء

 في دورا تؤديان دائما واملثابرة الخبرة ولكن وصحيحة، دقيقة بصورة التنفيذ صعب اإلطار أن إلى هنا اإلشارة من والبد     

    .املتكامل اإلطار بناء عملية

   اختيار العينة من إطار املعاينة -1

تتمثل الخطوة األخيرة من عملية املعاينة في اختيار العينة من إطار املعاينة عن طريق استخدام تقنية معاينة معرفة      

جيدا. يمكن تصنيف األساليب التقنية الخاصة بعملية املعاينة في اثنين من الفئات التصنيفية الرئيسية أال وهما: 

 ضروريا النتائج تعميم كان إذا املثالية العمليات من االحتمالية املعاينة تعتبرحتمالية. املعاينة االحتمالية، واملعاينة غير اال 

 يمكن مثالية االحتمالية غير املعاينة من تجعل محددة ظروف هناك أن إال بإجرائها، تقوم التي الدراسة إلى بالنسبة

( فربما يكون هو أفضل الطرق العشوائي غيرالعمدي ). بمعنى أننا يجب أال نقلل من أهمية االختيار أيضا بها االستعانة

عند االختيار في حالة إذا ما كان املطلوب اختيار عينة صغيرة ملجتمع كبير. فإذا كان املطلوب اختيار قرية واحدة لتمثيل 

الريف في القطر املصري كله فإنه يمكن اعتبار االختيار العمدي هو أفضل الطرق رغم ما فيه من تحيز، وذلك ألن اختيار 

 حدة بطريقة عشوائية قد يؤدي إلى خطأ كبير. قرية وا

ويعطي الباحثون االجتماعيون من جميع املدارس الفكرية أهمية خاصة لحجم العينة املالئم، لكن تركيز التقديرات      

 ذات الصلة يختلف اختالفا ملحوظا؛ فبعضها يركز على كمية البحث وبعضها يهتم بالنوعية وبعضها يهتم بالجانبين. ومن

القواعد املفيدة في هذا السياق: يجب أن تكون العينة كبيرة بالقدر املطلوب وصغيرة قدر اإلمكان. ويمكن الوصول إلى 

العدد الحاسم في بعض الحاالت من خالل التقديرات املنطقية، وبواسطة الحسابات اإلحصائية في حاالت 

 .( (Kraemer &Thiemann: 1987, P. 43 - 44أخرى 

 أمكن متجانسا األصلي املجتمع كان فكلما األصلي، املجتمع في التجانس درجة على العينة حجم توقفي عام، وبشكل     

 تكون  أن الضروري  فمن األصلي، املجتمع في واضحا التباين كان إذا ذلك من العكس وعلى. الحجم صغيرة العينة تكون  أن

 ممكن حد أقص ى إلى( العينة بخطأ البعض يسميه ما أو العشوائي الخطأ) الصدفة خطأ يقل حتى كبيرة املعاينة نسبة
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 األصلي، املجتمع طبيعة: هي ثالثة بعوامل الكافية بالعينة يسمى ما حجم ويتحدد. (344 -341، ص 3031 :الزهيري )

  .(301، ص 3034 :سليمان) املطلوبة الدقة ودرجة ،املستخدم البحث أسلوبو 

أن حجم العينة املطلوب يختلف باختالف نوع تصميم العينة، حيث يؤثر نوع تصميم  إغفال يمكن ال الصدد هذا وفي     

العينة على العوامل املختلفة ذات الصلة بتحديد حجم العينة. وتفترض حسابات هامش الخطأ للتقديرات والفروق ذات 

ين أن مثل هذه الحسابات ال تكون ذات الداللة اإلحصائية بين التقديرات إذا ما تم استخدام العينة االحتمالية، في ح

 أهمية إذا ما تم استخدام العينة غير االحتمالية.

إن تقدير حجم العينة، على مستوى معظم الدراسات والبحوث، تعتبر واحدة من املشكالت الخاصة بأسلوب املعاينة      

 وتطبيق األساليب اإلحصائية.

أو  اإلمكان قدر ودقيقا صحيحا تمثيال وتمثله البحث مجتمع خصائص عكست التي هيف السليمة الجيدة العينةأما      

بمعنى آخر يجب مراعاة أن تمثل العينة جميع أفراد املجتمع، وأال تكون متحيزة لجزء أو أجزاء من املجتمع األصلي ألنه 

 الباحثين من الكثير فإن االنتقاء، سهولة ورغم. يتوقف على العينة املنتقاة كل قياس أو نتيجة يخرج بها الباحث

. املجتمع تمثل ال وبذلك وخصائصها، وصفاتها القائمة وحدات تمثل ال وحدات اختيار يتم بحيث لألخطاء يتعرضون 

 ظل في بعد عن االبتدائية باملرحلة املطور  الرياضيات محتوى  تدريس مشكالت دراسة باحث أراد إذا املثال سبيل فعلى

 محافظة مدرس ي يجعل أن يستطيع ال فأنه القاهرة، محافظة في مدرسيها نظر وجهة من املستجد كورونا فيروس جائحة

أو إذا أردنا سحب عينة لتقدير  .القاهرة محافظة يمثل ال ذاك أو هذا ألن للبحث، عينة القليوبية محافظة أو الجيزة

كز، فإذا أخذت عينة من فئة املالك متوسط الدخل من اإلنتاج الزراعي ملالك األراض ي الزراعية على مستوى أحد املرا

( فدانا وأكثر فإن العينة تكون غير ممثلة ملجتمع املالك حيث أن هذه الفئة تمثل نسبة صغيرة جدا 022الذين يملكون )

 من جميع املالك، وبالتالي البد أن تحتوي العينة على مالك من جميع فئات امللكية.

 :هما هامين عاملين طريق عن العينة، من عليها يحصل التي املعلومات كمية في يتحكمالباحث فإن  ،سبق بما ارتباطا        

 عدد األفراد الذي يحدده الباحث للعينة. -أ

 األسلوب الذي يستخدمه الختيار هذه العينة. -ب

ويحدد هذان العامالن درجة الدقة في املعلومات التي يحصل عليها الباحث. ولذلك يجب أن يعطي الباحث أهمية كبرى      

لتحديد العدد املناسب للعينة، وألسلوب اختيارها. إذ أن نجاح استخدام وتطبيق أسلوب املعاينة يتوقف على عدة أمور 

 مفردات العينة من املجتمع، وتحديد نوع العينة. هامة هي: تقدير حجم العينة، كيفية اختيار 

 األصلي، املجتمع هذا بمفردات دقيقة كاملة قائمة ويعد األصلي، املجتمع يحدد أن الباحث على يجب حال، أي وعلى     

 خصائص لتمثيل تكفي بدرجة كبيرة عينة على ويحصل القائمة، من ممثلة مفردات ويأخذ باإلطار، القائمة تلك وتسمى

 .الكافية والعينة املمثلة، والعينة القائمة، إلى ياألصل املجتمع من االنتقال هذا كل ويستوجب. ياألصل املجتمع

 رابعا: أنواع العينات وطرق اختيارها

 تبعا نةالعي هذه باختيار ويقوم بحثه، له يخضع الذي املجتمع من دةمحد نةعي اختيار على بحثه في الباحث يعتمد      

 ثم ممثلة، نةعي وتحديد البحث، مجتمع وتحديد البحث، هدف تحديد على نةالعي اختيار ويعتمد نة،معي ألساليب

 كل تحت ينشق كما بحثه، في استخدامها للباحث يمكن التي ناتالعي من رئيسيان نوعان ويتوفر مناسبة، نةعي اختيار

 لهذا وفقا العينات لهذه عرض يلي وفيما .اختيارها طرق  في البعض بعضها عن تختلف التي اتالعين من مجموعة منها نوع

   :   التقسيم

    (Probability Samples) العينات االحتمالية -3
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 مراعاة مع عشوائيا، انتقاؤها يتمهي العينات التي يتم اختيارها بطرق علمية رياضية تخضع لنظرية االحتماالت، و      

. واألساس في أسلوب االختيار العشوائي للعينة هو أن جميع مفردات املجتمع موضع النسبية العددية والكفاية التمثلية

الدراسة لها نفس الفرصة في االختيار، وهذا يعني عدم االهتمام ببعض املفردات دون األخرى وإتاحة الفرص املتكافئة 

ختيار العشوائي هو أن يكون احتمال ظهور أي أمام كل مفردة لتكون ضمن العينة. واملعنى الرياض ي لكفاءة الفرص في اال 

حجم املجتمع(. وبذلك فإن الشرط اإلحصائي األساس ي  ÷مفردة من مفردات املجتمع في العينة يساوي )حجم العينة 

الختيار مفردات العينة من بين مفردات املجتمع هو عدم التحيز في االختيار حتى نضمن، إلى درجة ما، تمثيل العينة 

 الذي نريد معاينته تمثيال صادقا مع تقليل األخطاء األخرى للمعاينة. ومن أمثلة هذه العينات ما يلي: للمجتمع 

  (Simple Random Sample)العينة العشوائية البسيطة -أ

 متساوية فرصة الحجم، محددة ممكنة عينة وكل املستهدف، املجتمع في عنصر لكل تعطي احتمالية عينة طريقة هي     

  .املتساوي  االحتمالي االختيار طريقة هي البسيطة العشوائية فالعينة العينة، في لالختيار

والعشوائية، كما تستخدم، ال تعني الصدفة وعدم الدقة وعدم التخطيط. ولكن البد من بذل أقص ى الجهد في      

لة لدخول كل أفراد املجتمع األصلي في التحكم في كل مفردة مختارة لتكون موضوعا للبحث. وهنا يجب إتاحة الفرصة كام

 .    (333، ص 3891)أحمد:  البحث

كما يقصد بالعينة العشوائية تلك العينة التي ال تتقيد بنظام خاص أو ترتيب معين مقصود في االختيار، وفي هذه      

الحالة توصف بأنها غير متحيزة. ولهذا يجب أن نراعي ترتيب اختيار أفراد العينة وفقا للخاصية املطلوب تمثيل جميع 

 .   (318، ص 3893 :)ميشيللتحيز دون قصد منه أنواعها إن أمكن. وإال وقع الباحث في خطأ ا

تستعمل في اختيار هذه العينة عدة طرق، منها أن تكتب جميع أسماء الوحدات على بطاقات متشابهة، وتخلط خلطا      

. جيدا يكفي إلضاعة أي أثر للترتيب املتعمد، ثم يؤخذ عدد من البطاقات من املجموعة يساوي عدد أفراد العينة املطلوبة

وهناك طريقة أخرى يطلق عليها جداول األرقام العشوائية التي تسهل عملية االختيار، ويتعين على الباحث الحصول على 

 مفردات الباحث يعطي أن بعد الطريقة، هذه وفي .(393، ص 3884)الفائدي: العينة بمعرفة األرقام التي يجب اختيارها 

 أفقيا) اتجاه أي في بالترتيب األعداد ويقرأ العشوائية، األعداد جدول  في نقطة أي من يبدأ مسلسلة، أرقاما ياألصل املجتمع

 في املفردة هذه يختار املفردات، من مفردة بطاقة على املكتوب الرقم مع يتفق عددا يقرأ وحينما(. قطريا أو رأسيا أو

 .املطلوب بالعدد عينة على يحصل حتى القراءة، في الباحث ويستمر العينة،

 واستبداله األصلي، املجتمع من معينة مفردات أو مفردة نحو الذاتي التحيز عن العشوائية الطريقة تبعدنا وعليه،     

 نوفر العينة الختيار العشوائية الطريقة هذه في ثم، ومن. املوضوعية من نوعا يحقق الذي التمثيلي الصدفوي  باالنتقاء

 ألن معروفة أو متساوية فرصة على األصلي املجتمع مفردات من مفردة كل حصول  نضمن لكي بدقة، مضبوطة ظروفا

  .العينة في تدخل

 ثم ومن للصدفة، املفحوصين اختيار تترك ولكنها. األصلي املجتمع خصائص العشوائية العينة تمثل أن محتما وليس     

 املجتمع تمثل ال عينة باملصادفة باحث يختار قد الحال، وبطبيعة. العينة اختيار في يتدخل الذي التحيز إمكانيات تقلل

 عينة اشتقاق فرصة كانت العينة، صغر وزاد. األصلي املجتمع مفردات اختالف زاد فكلما. دقيقا تمثيال كله األصلي

 .(183، ص 3896: دالين) أكبر للتمثيل ضعيفة

 التماثل مراعاة مع عشوائي، بشكل مصغر مجتمع اختيار على تقوم البسيطة العشوائية العينة أن هذا كل يعنيو        

  .النسبي والتجانس والكيفي، الكمي

والذي تجدر اإلشارة إليه إن للعينة العشوائية البسيطة نوعين هما: العينة مع اإلحالل، والعينة بدون إحالل. ففي      

العنصر إلى إطار العينة ويكون مؤهال العينة مع اإلحالل، بعد أن يتم اختيار عنصر ما من إطار العينة، يتم إرجاع هذا 
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لالختيار مرة أخرى في العينة. أما في العينة بدون إحالل، فبعد أن يتم اختيار عنصر ما من إطار العينة في العينة، يتم 

استبعاده من املجتمع وال يتم إعادته إلى إطار العينة مرة أخرى. وتكون العينة بدون إحالل أكثر كفاءة من العينة مع 

اإلحالل في الحصول على عينة ممثلة للمجتمع. ألنها ال تعطي الفرصة ألي عنصر من عناصر املجتمع الختياره ضمن 

 The Free Encyclopedia, Simple))العينة أكثر من مرة. وتعتبر العينة بدون إحالل أكثر شيوعا من العينة مع اإلحالل 

random sample . 

 عددهم وكان فيها التدريسية الهيئة أعضاء آراء تعرف أن وأرادت لعملها خطة أقرت قد الجامعات إحدى أن نفرض     

 تقع رقم أستاذ لكل يعطى الحالة هذه ففي.  منهمأستاذا ( 82) مقدارها عينة اختيار قررت الجامعة وأن أستاذا،( 022)

 األرقام أقل في الخانات عدد حيث ،220،220،022 :مثل خانات ثالث منرقم  كل يتكون  أن على (022-0) بين حدوده

 األفقية الصفوف من( 9) الصف تقاطع الباحث حدد قد افترضنا فإذا. املجتمع في األرقام أكبر مع يتساوى  أن يجب

 ثالث منه ويؤخذ الرقم هذا باختيار سيبدأ فإنه البداية نقطة لتكون  العشوائية األرقام جدول  أعمدة من( 8) والعمود

 يحصل أن إلىأرقاما  ويأخذ( أسفل إلى أو أعلى إلى أو يسارا أويمينا ) مختلفة باتجاهات السير ثم ومن يمينه على مراتب

 الذين التدريسية الهيئة أعضاء عينة سيمثلون  أشرت أرقامهم الذين األفراد ،(022-0) رقاماأل  ضمن ،رقما ثمانين على

 .  الخطة في رأيهم عن سيسألون 

 واإلرجاع السحب ويتكرر  الصندوق  إلى إرجاعها ثم املفردة سحب خالل من فيكون  باإلرجاع العينة اختيار طريقة أما     

 متكافئة فرص إعطاء هو الصندوق  إلى ثانية املسحوبة املفردات إرجاع من واملغزى . املطلوبة العينة سحب يتم أن إلى

 أكثر املفردة نفس اختيار الطريقة بهذه املمكن ومن. البحث عينة في اختيارها احتمال في الدراسة مجتمع مفردات لجميع

   .االجتماعية البحوث في استخدامه ونادر عملي غير األسلوب هذا أن إال. مرة من

  Systematic Random Sample) )العينة العشوائية املنتظمة  -ب

هي أسلوب عينة احتمالية يتم فيه اختيار العنصر األول عشوائيا في العينة، ثم بعد ذلك يتم اختيار العناصر التالية      

 باستخدام مسافات ثابتة أو منتظمة حتى نحصل على حجم العينة املطلوب.

 بحيث األصلي للجمهور  مميزة ائصخص هناك تكون  عندما تستخدم املنتظمة العينة أن االعتبار بعين يؤخذ أن ويتعين     

 لهذا وفقا املجتمع وحدات تسلسل على تأكيد العينة هذه وفي. التنوع حيث من ومتدرج متسق تسلسل في الجمهور  يكون 

 .(Festinger & Katz: 1953, P. 198) الخصائص في التنوع

 السكان قوائم إلى الرجوع عند الحال هو كما دوريا نسقا املجتمع وحدات تأخذ عندما الباحث يحتاط أن يجب لهذا     

 على يجب ولذلك .وهكذا فاألصغر األكبر فاألوالد الزوجة ثم ومن األسرة برب يبدأ األسرة افراد ترتيب أن نجد حيث

 ينظم عينته ويرتبها ثم يختار من بينها ما يتفق مع البحث الذي يقوم به. أن الباحث

 عدد يقسم ثم متسلسل، رقم عنصر لكل يعطى ثم األصلي، املجتمع عناصر حصر يتم العينات، من النوع هذا في     

 في اختيارها يتم مفردة، كل بين الفاصل هو معين رقم فينتج املطلوبة، العينة أفراد عدد على األصلي املجتمع عناصر

 ويكون  السابقة، الخطوة في حسابه تم الذي الرقم ضمن عشوائي رقم اختيار يتم ذلك، بعد. تليها التي واملفردة العينة

 صف: ذلك مثال. يليه الذي والترتيب املختار العشوائي الرقم بين تفصل التي املتسلسلة األرقام أصحاب هم العينة أفراد

 أوال نقوم املنتظمة، العينة بأسلوب طالب (9) عددها عينة اختيار نريد األصلي، الدراسة مجتمع يمثلون  طالبا، (04) فيه

 رقما نختار بعدها ،(4)الناتج فيكون  ،(9)املطلوب العينة أفراد عدد على( 04) األصلي املجتمع عناصر عدد بقسمة

 (8) رقم فيصبح ،(4) نضيف ثم األولى، املفردة رقم هو فيكون  ،(3) الرقم اخترنا أننا لنفرض (4 -0) األرقام ضمن عشوائيا

 .(309، ص 3033)زيدان:  وهكذا ،(08) ثم (03) الرقم يليه العينة، في الثانية املفردة رقم هو ذلك فيكون 
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 .وكيفا كما العينة احتساب في ودقيقة مضبوطة لضوابط ومنهجيا إجرائيا تخضع املنتظمة العينة أن هذا ويعني     

وتمتاز عن العينة العشوائية البسيطة بسهولة اختيار أفرادها، إال أنها ال تصلح لالستخدام في كل البحوث وخاصة إذا 

 كانت املجتمعات تشمل مستويات مختلفة، وكذلك صعوبة عملية تعميم النتائج لعدم سهولة احتساب خطأ الصدفة.

 - 110، ص 3033 :)الصواجةلعينة العشوائية البسيطة فيما يلي يالحظ مما سبق، أن العينة املنتظمة تختلف عن ا     

113): 

العينة العشوائية البسيطة يتم اختيار جميع املفردات عشوائيا في حين أنه في العينة املنتظمة يتم اختيار املفردة  ●

املنتظمة يتحدد اختيار بقية األولى فقط بطريقة عشوائية. ويالحظ أنه بعد اختيار الباحث للمفردة األولى في العينة 

مفردات العينة، أما في العينة العشوائية البسيطة فإن اختيار كل مفردة من مفردات العينة يكون مستقال عن اختيار 

ولذلك ال ينصح باختيار هذه الطريقة إذا شعر الباحث بأن هناك أية مالمح لترتيب دوري في قائمة  املفردات األخرى.

 شأنها أن تجعل العينة متحيزة.عناصر املجتمع من 

في العينة العشوائية قد يختار الباحث رقمين متتاليين ولكن هذا ال يحدث مطلقا في الطريقة املنتظمة ألن معنى ذلك  ●

أن تكون املسافة بين الوحدتين املتتاليتين واحد. وال تحدث احتمالية فرصة التمثيل ملفردات مجتمع الدراسة إال مرة 

ومن هنا يرى البعض أن العينة املنتظمة تعتبر عينة نصف عشوائية أو شبه  عند اختيار املفردة األولى.واحدة وهي 

 عشوائية، وهذه من عيوبها.

يمكن تصنيف العينة املنتظمة إلى ثالثة أنواع رئيسية هي: العينة املنتظمة ذات االتجاه الخطي، والعينة املنتظمة ذات      

نة املنتظمة املتكررة )أو املضاعفة(. وتعد العينة املنتظمة ذات االتجاه الخطي النوع األكثر االتجاه الدائري، والعي

استخداما من أنواع العينة املنتظمة. وخطوات اختيار العينة املنتظمة ذات االتجاه الخطي هي التي تم ذكرها آنفا. ويمكن 

وع فرعي من العينة املنتظمة ذات االتجاه الخطي. وعند النظر إلى العينة املنتظمة ذات االتجاه الدائري على أنها ن

( ومسافة العينة 0استخدام أسلوب العينة املنتظمة ذات االتجاه الدائري فإنه وبدال من اختيار رقم عشوائي يقع بين )

عناصر في إطار ( وعدد ال0(، يتم اختيار رقم بين )الفاصل بين كل مفردة، يتم اختيارها في العينة واملفردة التي تليها)

العينة. وعندما نصل إلى نهاية القائمة في اختيار العينة، يجب استمرار عملية االختيار من بداية القائمة، وهذا يؤدي إلى 

 النمط الدائري في اختيار العينة.

واحدة أو فردية.  وتؤدي كل من العينة املنتظمة ذات االتجاه الخطي والعينة املنتظمة ذات االتجاه الدائري إلى عينة     

وتنطوي العينة املنتظمة املتكررة على اختيار عينات متعددة من املجتمع املستهدف ومن ثم الجمع بينهم في عينة واحدة. 

وبدال من البداية العشوائية الواحدة فقط، يتم اختيار العديد من العينات املنتظمة الصغيرة باستخدام بدايات 

ل عملية العينة تستغرق وقتا أكثر من العينة املنتظمة ذات االتجاه الخطي. ومع ذلك، عشوائية متعددة، وهذا ما يجع

فإن العينة املتكررة تقلل من تأثير التحيز بسبب الدورية، والنمط الحادث بانتظام في إطار العينة. وعالوة على ذلك، 

واحد فقط من العناصر )على الرغم من  وبسبب أن العينة املنتظمة ذات االتجاه الخطي تؤدي إلى الحصول على عنقود

أن العنقود يمكن أن يحتوي على عناصر متعددة(، فمن الناحية الفنية يمكن الحصول على تقدير عدم التحيز لخطأ 

العينة بدون عمل افتراضات معينة. وعلى األقل يجب أن يتم اختيار عنقودين )مجموعتين( بصورة مستقلة. وتوفر 

)دانييل:  من عنقود للعناصر وتسهل حسابات التباينات والخطأ املعياري للتقديرات من العينة  العينة املتكررة أكثر

 .    (308 - 309، ص 3031

 Stratified Random Sample))العينة العشوائية الطبقية  -ج
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هي أسلوب للعينة االحتمالية يتم فيها تقسيم املجتمع املستهدف أوال إلى فئات غير متداخلة، وأقسام متجانسة      

)طبقات(، ومن ثم اختيار عينة عشوائية بسيطة من كل قسم )طبقة(. وتؤلف العينات املختارة من الطبقات املختلفة مع 

 العينة بالعينة الحصصية العشوائية أحيانا. بعضها لتكون عينة واحدة. ويسمى هذا األسلوب من

وقد يكون هناك أساس واحد للتقسيم أو مجموعة من األسس واملعايير، فقد نقسم جمهور املجتمع األصلي وفقا للنوع      

ا طبقتان إلى ذكور وإناث، وكذلك األهالي األصليين واملغتربين... إلخ. فإذا ما اعتمدنا على املعيار األول فقط، كانت لدين

 فقط، وإذا اعتمدنا على املعيارين معا كانت لدينا أربع طبقات وهكذا. 

 الجمهور  يقسم العشوائي، االختيار قبل أنه تعني ولكنها العشوائية، ومضمون  معنى عن تبتعد ال الطبقية فالعينة     

 البسيطة العشوائية العينة من دقة أكثر فهي ولهذا. الفئات هذه بين من العشوائي االختيار يتم ثم ومن فئات، إلى األصلي

  .(Moser & Kalton: 1971, P. 78 - 79) العينة في األصلي الجمهور  فئات جميع تمثيل على تعمل ألنها

 وبذلك االختالف، قليلة أو املتجانسة املجتمعات مع تستخدم إنها البسيطة العشوائية العينة إلى التطرق  عند الحظنا     

 عشوائية عينة اختيار فإن متجانس غير املجتمع كان إذا أما. منه املسحوبة للمجتمع ممثلة عينة على الحصول  نضمن

 املجتمعات مع تتعامل التي الطبقية العشوائية العينة طريقة إلى الحاالت هذه مثل في نلجأ لذا. ذلك يضمن لن بسيطة

 :(66 - 61، ص 3001)البلداوي:  يلي بما وحداتها اختيار خطوات وتتلخص .املتجانسة غير

، وفيها يقسم املجتمع غير املتجانس إلى مجتمعات صغيرة تكون متجانسة بالنسبة للصفة التي نقوم الخطوة األولى ●

بدراستها، كأن تكون هذه الصفة هي العمر أو الدخل أو غيرها، على أن ال يحصل تداخل بين وحداتها، أي ال تتكرر 

 الوحدة نفسها في أكثر من طبقة واحدة. 

عينة عشوائية بسيطة من كل طبقة، بحيث تكون العينة املختارة من الطبقات املختلفة هي  وفي الخطوة الثانية، نختار ●

      العينة العشوائية الطبقية.

ولهذا فمن املمكن اختيار العينة عن طريق اختيار عينات فرعية تتحدد عن طريق حجم كل فئة فرعية في املجتمع.      

ثم اختيار هذا الحجم عشوائيا من داخل كل عينة فرعية، فنحصل على  وهنا يجب تحديد حجم كل عينة فرعية أوال.

 الحجم الكلي للعينة.

وقد يتم استخدام األسلوب املتساوي حيث يتساوى تمثيل كل طبقة في عينة الدراسة بغض النظر عن الوزن النسبي      

اوي التمثيل النسبي لكل طبقة في مجتمع لكل طبقة في مجتمع الدراسة، وهذا األسلوب غير دقيق ال سيما في ظل عدم تس

الدراسة. وقد يتم استخدام التوزيع املتناسب حيث تمثل كل طبقة وفقا لوزنها النسبي في مجتمع الدراسة، وهذا األسلوب 

 .(349 - 341، ص 3031)الزهيري: أفضل وأكثر موضوعية واألنسب في املجتمعات الطبقية غير املتجانسة 

ألفراد املراد اختيارهم من طبقة معينة نطبق القانون التالي: عدد األفراد املراد اختيارهم من طبقة وملعرفة عدد ا     

 حجم العينة املطلوبة. xاملجموع الكلي للمجتمع(  ÷معينة = )عدد أفراد الطبقة 

قام الباحث بتصحيح ( طالبا، و 0022إذا قام باحث بتطبيق اختبار ما على تالميذ إحدى املدارس والبالغ عددهم )     

 استجابات التالميذ على االختبار، فوجد أن نتائج االختبار قد توزعت كاآلتي في مجتمع الدراسة:

 ( تلميذا.042امتياز هم )درجات الذين حصلوا على  ●

 ( تلميذا.022جيد جدا هم )درجات الذين حصلوا على  ●

 ( تلميذا.322جيد هم )درجات الذين حصلوا على  ●

 ( تلميذا.042مقبول هم )درجات الذين حصلوا على  ●

 ( تلميذا.022ضعيف هم )درجات الذين حصلوا على  ●
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( تلميذا، فإن عدد األفراد الذين سيتم سحبهم لكل حالة 022وأراد الباحث أن يسحب عينة من هؤالء يبلغ حجمها )     

 كاآلتي: من الحاالت املذكورة أعاله، وفقا للقانون املبين أعاله، يكون 

 % حجم العينة املصتارة % العدد الفئات

امتياز درجات على حصلوا الذين  042 4,00 42 4, 00  

جدا جيد درجات على حصلوا الذين  022 7,01 17 7,01 

جيد درجات على حصلوا الذين  322 04 022 04 

مقبول  درجات على حصلوا الذين  042 4,37 042 4,37 

ضعيف درجات على حصلوا الذين  022 3,8 33 3,8 

 022  022 022 0022 اإلجمالي

وبهذا يتم توزيع عدد العناصر على الطبقات املختلفة حسب نسبة تمثيل أو وجود الطبقة في املجتمع. ولذلك، يتناسب      

حجم العينة املسحوبة من كل طبقة مع حجم هذه الطبقة في املجتمع املستهدف، وتكون العينة الناتجة عن ذلك هي 

 في مميزة نتائج تعطي ثم ومن(. املعياري  الخطأ حدوث نسبة وانخفاض اإلحصائية بالدقة تتميز)أي  عينة موزونة ذاتيا

  .صحتها علي العتماداو  تعميمها يمكن وبالتالي ،دقتها

إن استخدام أسلوب املعاينة الطبقية يقوم على تقليل احتماالت خطأ املعاينة، وذلك من خالل الحرص على تمثيل      

كافة طبقات مجتمع الدراسة في عينة الدراسة، وكذلك التمثيل العادل من خالل مراعاة األوزان النسبية للطبقات عند 

يستخدم هذا النوع من العينة عندما يكون هدف البحث هو  الواقع فيو توزيع مفردات عينة الدراسة على هذه الطبقات.

تقدير معالم املجتمع. وفي الوقت نفسه، قد ال يرغب الباحث في تقدير معالم املجتمع فحسب، ولكن أيضا قد يرغب في 

 إجراء تحليل تفصيلي داخل طبقة ذات حجم صغير نسبيا و/ أو مقارنة الطبقات بعضها مع بعض.  

أن العينة الطبقية تحتاج مزيدا من الجهد فيما يتعلق بالتحضير إلجراء العينة، وتنفيذ تصميم  بالذكر الجدير من     

العينة، وتحليل البيانات التي تم جمعها. وقد يكون اختيار متغيرات التقسيم الطبقي صعبا إذا تضمنت الدراسة عددا 

 :Forthofer & Hernandezاملتغيرات باملتغيرات موضع االهتمام في الدراسةكبيرا من املتغيرات، وينبغي أن ترتبط هذه 

2007, P.144) ). 

 Cluster Random Sampling)) العينة العشوائية العنقودية -د

بصورة عامة يمكن القول بأن أنواع العينات الثالث السابق ذكرها هي األكثر استخداما وانتشارا على نطاق املسوحات      

اإلحصائية امليدانية التي يقوم بها الباحثون شخصيا أو تلك التي تقوم بها املنظمات. إال أننا نالحظ في بعض الدراسات 

وجد على شكل تجمعات غالبا ما تكون متشابهة إلى حد كبير بالنسبة للخاصية التطبيقية أن وحدات بعض املجتمعات ت

التي نقوم بدراستها مثل: املدن، الشوارع، الكليات، املناطق الزراعية وغيرها. وتسمى هذه التجمعات بالعناقيد، إذ يحتوي 

ة ما يستخدم مع هكذا حاالت طريقة كل عنقود على عدد من عناصر املجتمع األصلية التي غالبا ما تكون متجانسة. وعاد

 (Yunus: 2018, P. 19):  العينة العشوائية العنقودية، ويأتي استخدامها لسببين رئيسيين هما

عدم توفر إطار إحصائي دقيق للمجتمع، أو أن كلفة توفيره تكون باهظة التكاليف. فمثال لو كنا بصدد إجراء مسح  ●

فيه هي األسرة، لكن قائمة بأسماء األسر لم تكن متوفرة، بينما تتوافر قائمة  اقتصادي واجتماعي وأن وحدة املشاهدة

مستوى املعيشة...  –بأسماء األحياء )املناطق( وهي متشابهة من ناحية الخاصية التي نقوم بدراستها )مثال مستوى الدخل 

إلخ( وكل من هذه األحياء تضم مجموعة أسر، ففي هذه الحالة يمكن اختيار عينة عشوائية من األحياء، ومن ثم أخذ 

 املساحة عينة أو الجغرافية العينة أو بالطريقة يسمى ما الطريقة هذه وتشبه عينة من األسر من األحياء املختارة.
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(Geographic Sample) املعلومات وجمع االستبيان، وإجراء والبحث، للدراسة معين مكان اختيار على يتنبن التي 

 .املطلوبة

لتركيز الجهود واألموال مما يساعد في الوصول إلى وحدات املجتمع بكلفة وجهد أقل مما عليه في حالة العينات السابق  ●

وقتا وأمواال وعمال أقل مما هو عليه الحال في حالة  فإذا ما تم تحديد العناقيد جغرافيا، تحتاج العينة العنقودية ذكرها.

 العينة العشوائية البسيطة، وتكون بذلك أكثر أساليب العينة االحتمالية فعالية من حيث التكلفة.

(مقيما وكلهم مسجلين في قائمة، 02222لنفترض أن مسحا اجتماعيا سيجرى على املقيمين في مدينة ما تشمل )     

( شخص فقط. وهنا تحتم العينة العنقودية على الباحث أن يركز العينة في 022العينة مكونة من )ويفترض أن تكون 

( شخصا، فهنا يمكن اختيار أربعة 42( قسم في كل منها )022أجزاء قليلة من املدينة، وإذا افترضنا أن املدينة تنقسم إلى )

لعينة على هذه األقسام األربعة بما تحتويها من قسم(، وتصبح ا 022أقسام فقط بطريقة عشوائية )أي قسم من كل 

 سكان.

، فإن العينة العنقودية هي أسلوب عينة احتمالية يتم فيه اختيار عناصر املجتمع بطريقة عشوائية من سبق ملا وفقا     

كاملة من مجموعات طبيعية )تسمى عناقيد(. وفي سياق العينة العنقودية، فإن العنقود هو تجميع أو تكوين مجموعات 

عناصر املجتمع متشابهة في السمات ذات االهتمام. وفي حين أن العينة بالعنصر هي اختيار عناصر املجتمع بشكل فردي 

في ذات الوقت، فإن العينة العنقودية ال تنطوي على اختيار عناصر املجتمع بشكل فردي ولكن يتم اختيارهم في 

معتمدة على الحيز الطبيعي )املساحة( مثل: الوحدات الفيزيقية أو  تجمعات. وقد تكون وحدات العينة أو العناقيد

الجغرافية التي توجد بشكل طبيعي )على سبيل املثال، الواليات، واملقاطعات، ومناطق التعداد، واملباني أو البيوت(؛ أو 

أو الطبقات؛ أو العناقيد العناقيد املعتمدة على التنظيم مثل: املناطق التعليمية، واملدارس، واملراحل الدراسية، 

 التي العنقودية العينة تصميمات فإن عامة، وبصفة املعتمدة على الهاتف مثل: رموز املنطقة أو تبديالت أرقام الهاتف.

     .  املناطق وأ الحيز على تعتمد التي العينة إجراءات هي البحث هذا في عرضها يتم

إن اختيار العينة العشوائية العنقودية يتم إما على مرحلة واحدة وذلك باختيار عينة عشوائية بسيطة من العناقيد      

ثم دراسة وحدات هذه العناقيد، أو بأكثر من مرحلة واحدة، إذ نقوم مثال باختيار عينة عشوائية من العناقيد في املرحلة 

ية بسيطة من كل عنقود مختار في املرحلة الثانية لتكون بذلك قد تمت بمرحلتين. األولى، بعدها يتم اختيار عينة عشوائ

العينة العنقودية على مراحل، تتضمن اختيار عناقيد ضمن عناقيد  أخذأو تكون بأكثر من مرحلتين، وبالتالي يمكن 

، ص 3033 :عالم أبو)( Random Sample) Multistageعليه بالعينة العشوائية متعددة املراحل  اصطلحأخرى، وهو ما 

في الريف على بعد  عن التعليم نظام تطبيق في األسر واجهت التي املشكالت. مثال ذلك إذا أرادنا دراسة (390 - 319

مستوى محافظات مصر، فإننا نقوم أوال باختيار عشوائي لعدد من محافظات مصر، وبعد ذلك في مرحلة تالية نقوم 

باختيار عشوائي لعدد من مراكز املحافظات املختارة سابقا، ثم تأتي بعد ذلك املرحلة الثالثة وفيها نقوم باختيار عشوائي 

ي املرحلة الثانية، وتكون هذه القرى بما يختار منها عشوائيا من أسر عبارة عن املفردات لعدد من قرى املراكز املختارة ف

التي تجرى عليها الدراسة لتحديد بعض املؤثرات واملقاييس اإلحصائية. ويهدف التدرج السابق في أخذ العينات في مراحل 

 نة في كل مرحلة من املراحل.    إلى التبسيط واملحافظة على طبيعة املفردات غير املتجانسة داخل العي

( معلما ومعلمة حول 02222أما إذا أراد باحث التعرف على أراء معلمي املرحلة الثانوية بمدينة القاهرة البالغ عددهم )     

 في العملية التعليمية، وقرر استخدام املعاينة العشوائية العنقودية، فقام اإللكترونية والتقويم القياس أدواتفاعلية 

( معلما ومعلمة، ثم عرف العنقود األكبر وهو، بطبيعة الحال، املدرسة، 0222بتحديد حجم العينة املطلوب وليكن )

( مدرسة، وانتقل بعدها لتقدير متوسط عدد 022وحضر قائمة بأسماء املدارس األساسية بمدينة القاهرة ولتكن )

معلما(؛ وبعد ذلك قام  42=  022 ÷ 02222عناقيد )أي عدد ال ÷املعلمين في املدرسة الواحدة وهو: حجم املجتمع 
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بحساب عدد املدارس املطلوبة من خالل قسمة حجم العينة املطلوب على متوسط عدد املعلمين في املدرسة الواحدة )أي 

تبرا مدرسة(، وقام باختيار هذه املدارس العشرين من بين مجتمع املدارس املائتين بصورة عشوائية مع 02=  42 ÷ 0222

 جميع املعلمين في هذه املدارس املختارة هم عناصر العينة املطلوبة.

ومع أن طريقة املعاينة العشوائية العنقودية تتميز عن طريقة املعاينة العشوائية البسيطة وطريقة املعاينة العشوائية      

مع بشكل جيد، فاملعلمين في املدارس الطبقية بسهولتها، إال أن لها محاذير من أهمها أنها قد ال تكون ممثلة للمجت

( من مدارس املجتمع، ولعل %02العشرين املختارة في مثالنا السابق هم من عدد محدد من املدارس ال تمثل سوى )

الطريقة املناسبة التي يمكن من خاللها زيادة احتمال تمثيل العينة للمجتمع تكمن في زيادة حجم العينة كزيادة عدد 

 ين إلى أربعين مدرسة مثال.املدارس من عشر 

وبالرغم من مشكلة التمثيل فإن استخدام املعاينة العشوائية العنقودية يعيق استخدام بعض أساليب اإلحصاء      

االستداللي التي تتطلب االختيار العشوائي لوحدة التحليل، إذ ال يكفي اختيار الوحدات األكبر أو العناقيد بشكل عشوائي 

ون االختيار العشوائي للوحدة األصغر التي سيتم على أساسها التحليل، وهذا يعني أنه ال يجوز وإنما يجب أن يك

استخالص نتائج تتعلق بوحدة التحليل األصغر إذا قام اختيار العينة على أساس الوحدة األكبر؛ بمعنى آخر ال يجوز 

ب )وحدة التحليل األكبر( من املدارس بشكل استخالص نتائج من الطلبة )وحدة التحليل األصغر( إذا تم اختيار الشع

عشوائي، وبشكل عام فإن األساليب اإلحصائية املناسبة في حال استخدام أسلوب العينة العشوائية العنقودية أقل 

حساسية بالنسبة للفروق بين املجموعات مقارنة باألساليب اإلحصائية التي تتطلب االختيار العشوائي للوحدة األصغر، 

عين على الباحث أن يأخذ بعين االعتبار مميزات وعيوب أسلوب العينة العشوائية العنقودية قبل لهذا يت

              .(Wang   & Fan: 1997, P. 5 – 6)استخدامه

 االحتمالية العينات أخذ أن نجد العموم في ولكن وعيوبها، مميزاتها االحتمالية العينات أخذ في طريقة لكل شك بدون      

 وهذا الزائد أو الناقص التمثيل :مثل األخرى  املخاطر بعض من يقلل أنه كما كبير بشكل املنهجي التحيز من يقلل قد

  .جيدة نتائج يضمن

   (Non-Probability Samples)  االحتماليةغير العينات  -3

هي العينات التي تتدخل فيها رغبة الباحث وأحكامه الشخصية في اختيارها أو انتقاءها من مجتمع الدراسة. فقد يختار      

الباحث عناصر أو أفراد العينة من األشخاص الذين يقابلهم بشكل عرض ي، أو بالصدفة، أو ألنه يعرف مسبقا أنهم لن 

يتيسر الوصول إليهم. وقد يختارهم من املتطوعين. وقد يكون ألي من هذه يرفضوا طلبه، كأن يكونوا من معارفه الذين 

االختيارات بعض املكاسب الثانوية مثل: تقليل الجهد والتكاليف املادية. إال أنه في املقابل قد يصل الباحث إلى درجة من 

ج البحث خارج حدود العينة. ومن التحيز في اختياره للعينة، سواء في حجمها أو خصائصها، قد ال تمكنه من تعميم نتائ

 أمثلة هذه العينات ما يلي:

 (Convenience Sample) العينة املريحة -أ

هي أسلوب معاينة يتم فيه اختيار العناصر من املجتمع املستهدف على أساس مدى توافرهم للباحث، أو على أساس      

اختيارهم ذاتيا، أو كليهما معا. فعلى سبيل املثال، إذا كنت تقف خارج مركز للتسوق وتقوم باستبيان لدراسة بحثية عن 

يدخلون مركز التسوق، فعينة املشاركين التي سوف تحصل عليها هي األشخاص أو تقوم بإجراء املقابالت معهم وهم 

عينة مريحة. تعتبر هذه العينة عينة غير احتمالية ويرجع هذا إلى أنك قمت باستبعاد جميع األشخاص الذين يقومون 

جمعها من العينة التي بعملية التسوق في املراكز التجارية األخرى بطريقة نظامية. هذا باإلضافة إلى ان اآلراء التي قمت ب

قمت باختيارها يمكن أن تعكس السمات الفريدة الخاصة بمركز التسوق هذا مثل: طبيعة املحالت التجارية املوجودة 

داخل هذا املركز )على سبيل املثال، سوف تعمل املحالت التجارية الراقية على جذب السكان األكثر ثراء( أو الوضع 
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الت التجارية أو املوقع الخاص بهم )على سبيل املثال، املركز التجاري الذي يقع بالقرب من الديموغرافي الخاص بتلك املح

الجامعة سوف يعمل على جذب طالب الجامعة بصفة أولية ذوي االحتياجات الشرائية الخاصة بهم(، وبالتالي يمكن أال 

وق على نطاق واسع. وبالتالي، سوف يكون تكون هذه العينة ممثلة لآلراء الخاصة بالسكان الذي يقومون بعملية التس

 التعميم العلمي ملثل هذه املالحظات محدودا للغاية.

  Women's"عينة من املتطوعين في دراستهما املوسومة Campbell & Soeken(3888 ) مثال ذلك استخدم      

responses to battering over time: An analysis of change" ت مع النساء املعنفات )ضحايا العنف( . وتم إجراء املقابال

في الدراسة لثالث مرات على مدار ثالث سنوات ونصف. ووصف الباحثان إجراءات معاينتهما على النحو شاركن  الالتي

تم تحديد املشاركات وتجنيدهم في الدراسة عن طريق إعالنات الصحف ولوحات اإلعالنات في املنطقة الحضرية »التالي: 

الكبرى. وطلبنا من النساء الالتي لديهن مشكالت خطيرة في العالقة الزوجية مع أزواجهن ملدة عام  Midwesternفي مدينة 

( دوالرا مقابل املشاركة في املقابلة األصلية )األولى(، مع ما مجموعه 04على األقل املشاركة في الدراسة. وعرضنا راتب )

ء رقم الهاتف املوجود في اإلعالن، يتم تصنيفهن على أنهن تعرضن للعنف ( دوالرا لثالث مقابالت. وعندما تطلب النسا42)

 .((p. 25 «أو الضرب

تنطوي هذه الخطة على اختيار العناصر على أساس مدى توافرهم. وتستخدم مجموعة كبيرة من أساليب وإجراءات      

تحديد العناصر، حيث تشمل هذه األساليب على وسائل اإلعالم الجماهيري واإلعالن، واستفتاء الشارع، والحمالت 

خبارية، وجهود التوعية املجتمعية، واالستفتاء باستخدام البريدية، ورسائل البريد اإللكتروني، ولوحات النشرات اإل 

الهاتف، وتوزيع املنشورات. وعادة، يستمر تحديد واختيار املشاركين في الدراسة حتى يتم استيفاء حجم العينة املستهدفة 

 أو حتى نفاذ املوارد الالزمة الستمرار أخذ العينة.

عد أبسط وأسهل من حيث التطبيق والتنفيذ، ويمكن أن تتم بسرعة كبيرة مما إن اإلجراءات العملية للعينة املريحة ت     

يتيح جمع البيانات في الوقت املناسب. ونظرا ألنه يتم اختيار األفراد املتاحين، والقادرين، ومن لديهم استعداد للمشاركة 

حيث إن أساليب العينة املريحة تكون في الدراسة، فإن العينة املريحة تميل إلى أن تكون ذات معدالت إجابة مرتفعة. و 

 .    (349، ص 3888)قنديلجي:  واضحة وغير معقدة، فإنها تكون أسهل من حيث الفهم من قبل اآلخرين

هذا النوع من املعاينة هو األكثر فائدة فيما يتعلق باالختبار التجريبي، حيث  أن إلى اإلشارة تجدر الصدد هذا وفي      

 املعاينة في اختبار األداة أو صالحية القياس بدال من الحصول على االستنتاجات القابلة للتعميم.  يتمثل الغرض من هذه 

   (purposeful sample) العينة الهادفة -ب

هي أسلوب معاينة غير احتمالية يتم فيه اختيار العناصر من املجتمع املستهدف على أساس مطابقتها ومالءمتها      

ألهداف الدراسة ومعايير اإلدراج واالستبعاد املوجودة في العينة. وعلى عكس العينة املريحة، فإنه ال يتم اختيار العناصر 

اإلتاحة، والوفرة، أو االختيار الذاتي. وبدال من ذلك، يختار الباحث بطريقة  ببساطة في العينة الهادفة على أساس مدى

العناصر املشاركة ألن هذه العناصر تستوفى ويتوافر فيها معايير محددة لإلدراج ضمن العينة  ومتعمدة ممنهجة

 في الدراسة.   واالستبعاد منها، وبعد التأكد من أن العنصر مستوف ملعايير املشاركة، يطلب منه املشاركة

 Moralأسلوب عينة الحالة املتطرفة في دراستهما املوسومة  Ashkar & Kenny (0227) مثال ذلك استخدم     

reasoning of adolescent male offenders: Comparison of sexual and nonsexual offenders" ووصف الباحثان ."

تم فحص املشاركين املحتملين املناسبين ألهداف الدراسة عن طريق قاعدة البيانات »إجراءات العينة على النحو التالي: 

اإلدارية. وتم استخدام أسلوب معاينة الحالة املتطرفة للتعرف على مرتكبي الجرائم الخطيرة و/ أو املتكررة، وتم 

ض قائمة باملشاركين املحتملين في استخدام أسلوب العينة الهادفة للتعرف على الجرائم الجنسية وغير الجنسية. وتم عر 

الدراسة على األعضاء من األطباء في مركز االعتقال والحجز وطلب منهم تحديد األفراد األكثر مناسبة ليكونوا ضمن عينة 
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( مادة االنسحاب )باستثناء النيكوتين ●الذهان غير املعالج، ) (●)الدراسة على أساس معايير اإلقصاء التالية: 

( التاريخ الحديث ألذى النفس أو السلوك االنتحاري. وبلغ إجمالي املرشحين للمشاركة بالدراسة والذين ●والحشيش(، )

 .P) «( شخصا. وأعرب كل املرشحين باستثناء واحد فقط عن رغبتهم باملشاركة في الدراسة09انطبقت عليهم الشروط )

111).  

 لهذه املستوفين غير األفراد واستبعاد البحث ملتطلبات وفقا العينة أفراد اختيار الباحث يتولى الطريقة لهذه وفقا     

 األسلوب هذا أن إال الشخص ي، وتقديره واجتهاده بنفسه حددها التي واملعايير الذاتية خبرته على بناء وذلك املتطلبات،

   .الباحث تحيز احتمالية الرتفاع نظرا النقد من الكثير ويواجه املوضوعية إلى يفتقر

فكما في أساليب العينة غير االحتمالية، تحد العينة الهادفة من قدرة الباحث على عمل تعميمات صحيحة للنتائج      

تتجاوز العناصر املتضمنة في العينة، وعلى الرغم من ذلك، فبسبب استهدافها لعناصر معينة من املجتمع، فإنها قد تكون 

ن املجتمع املستهدف من أسلوب العينة املريحة. وقد يكون تحيز االختيار أكثر مناسبة لدراسة شرائح أو فئات محددة م

أقل في أسلوب العينة الهادفة عنه في أسلوب العينة املريحة، إذ إن اختيار العناصر ال يتم بطريقة نقية أو بريئة على 

سة، فإن الصدق الداخلي أساس أنها متاحة ومتوافرة. وعالوة على ذلك، فعن طريق استخدام أسلوب العينة املتجان

ألسلوب العينة الهادفة يميل إلى أن يكون أعلى من الصدق الداخلي ألسلوب العينة املريحة. ويوفر أسلوب العينة 

املتجانسة، ومعاينة املضاهاة وسائل لضبط تأثيرات املتغيرات الدخيلة في تحليل العالقات بين متغيرات الدراسة )دانييل: 

  (.004 - 000، ص 0204

املعاينة الهادفة تكون في بعض األحيان مقبولة في مواقف خاصة؛ كاختيار  أن لىإ رإلطاا اذه في رةإلشاا رتجدو     

حاالت فريدة يمكن الحصول منها على معلومات مهمة، أو الرغبة في دراسة بعض الحاالت لها وضعها الخاص، أو 

إذا أراد باحث أن يدرس االستراتيجيات املعرفية ملدمني  الحصول على عينة من مجتمع يصعب التوصل إليه )مثال ذلك

املخدرات(، أو الرغبة في التعرف على أنواع معينة من الحاالت لدراستها دراسة متعمقة )مثال ذلك إذا أراد باحث دراسة 

ة، أو قد يكون اختيار بعض األطفال املتخلفين عقليا(. واألساس في املعاينة هنا هو حكم الخبير في اختيار الحاالت املطلوب

الحاالت بناء على غرض خاص في عقل الباحث. ولكنها غير مناسبة إذا كان الغرض منها مثال اختيار الطالب املتوسط أو 

 املدرسة النمطية. 

ث تالئم طريقة العينة الهادفة الدراسات التي تخص الظاهرات التي تشتد فيها درجة تباين متغيراتها، مما يجعل الباح     

مضطرا إلى تحديد واختيار املتغيرات الخاصة بالبيانات املراد جمعها والتي يرى من وجهة نظره أنها تصلح للدراسة، فمثال 

لعينة من القرى، بل الباحث الذي يدرس مستوى املعيشة في الريف املصري ال يمكنه االعتماد على االختيار العشوائي 

 – 18، ص 0997نظره مجتمع القرى املصرية وتكون محال للدراسة )أبو راض ي:  يعتمد على تحديد عدد من القرى تمثل في

19.)  

 فرضيات اختبار أو القياس تتطلب التيواالثنوجرافية  االستطالعية الدراسات في عموما الهادفة املعاينة وتستخدم     

 العينة اختيار من يمكن دقيق إطار يوجد فال وبالتالي األبعاد، مضبوط غير البحث مجتمع كان إذا وبخاصة محددة،

 تعتبرهذا و  .بحثه أغراض تالئم التي الوحدات من مجموعة الختيار الباحث يلجأ البحوث هذه مثل ففي ،العشوائية

 في الحاجة أو الرغبة دونما الظاهرة أو للموقف املتعمقة الدراسة أجل من باملعلومات غنية عينات الهادفة العينات

   . التعميم

 ((Snowball Sampleعينة كرة الثخلج  -ج

 بمجموعة الباحث فيها يبدأ التي االحتمالية غير العينات أخذ تقنية إلى الثلج كرة عينات أخذ يشير االجتماع، علم في     

 أن يجب الذين اآلخرين لتحديد األوليين املشاركين هؤالء سؤال طريق عن العينة ويوسع املعروفين األفراد من صغيرة
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البحث )كروسمان،  مسار خالل أكبر عينة في" الثلج كرات" ولكن صغيرة العينة تبدأ ، أخرى  وبعبارة. الدراسة في يشاركوا

0200).  

 يصعب مجموعة مع العمل في يرغبون  الذين االجتماع علماء بين شائع أسلوب هو الثلج كرة من العينات أخذ     

 ال الذين األشخاص مثل بأخرى، أو بطريقة السكان تهميش يتم عندما عادة هذا يحدث .موقعها تحديد أو تحديدها

 أخذ تقنية استخدام أيضا الشائع ومن. قانونية غير أنشطة في يشاركون  الذين أولئك أو سابقا املسجونين أو لهم مأوى 

 األشخاص مثل واسع، نطاق على معروفة معينة مجموعة في عضويتهم تكون  ال الذين األشخاص مع هذه العينات

 (   Heckathorn:1997, P. 174جنسيا .) الجنس أو املتحولين ثنائيي أو املثليين

 جيدة تقنية فهي ذلك، ومع. اإلحصائية لألغراض تمثيلية عينة يعتبر ال فإنه الثلج، كرة العينات أخذ لطبيعة نظرا     

 أو تحديدها يصعب السكان من وصغيرة محددة مجموعة مع النوعي البحث أو/ و االستكشافية البحوث إلجراء للغاية

 يكون  فقد املشردين، تدرس كنت إذا املثال، سبيل على . (Naderifar, Goli, & Ghaljaei: 2017, P. 2 - 3)موقعها تحديد

 اواحد اشخص حددت إذا ذلك، ومع. مدينتك في املشردين األشخاص بجميع قائمة على العثور  املستحيل أو الصعب من

 املشردين األفراد سيعرفون  أنهم املؤكد فمن دراستك، في املشاركة في يرغبون  الذين املشردين األشخاص من اثنين أو

 تعمل. جرا وهلم اآلخرين، األفراد يعرفون  سوف األفراد هؤالء .مكانهم تحديد في مساعدتك ويمكنهم منطقتهم في اآلخرين

 مثل مخفية، هويتهم إبقاء األفراد يفضل حيث مجتمع أي أو األرض تحت فرعية ثقافات على نفسها االستراتيجية

    . السابقين املدانين أو الشرعيين غير املهاجرين

(، على موجة واحدة من أخذ 0229استند املسح امليداني لألسر حول املهاجرين العائدين، الذي أجري في أرمينيا )     

عينات كرة الثلج. وتم اختيار نموذج أولي من األسر باستخدام عينة مساحية طبقية، باالستناد إلى التعداد السكاني 

إذا كانت تضم مهاجرين عائدين أم ال، تحديد ما يصل إلى أربع أسر األخير. وطلب من جميع أسر العينة، بغض النظر 

تضم أفرادا مهاجرين عائدين في القرية نفسها أو الحي السكني نفسه. وقد أدى ذلك إلى الحصول على عينتين منفصلتين 

، ص 3034ل الدولية: منظمة العم)للتحليل: العينة األولية لألسر بشكل عام والثانية لألسر التي تضم مهاجرين عائدين 

61 - 66) . 

أسلوب عينة كرة الثلج في دراسته املوسومة "املتغيرات املرتبطة بعنف الزوجات ضد ( 3030الشهري )كما استخدم      

األزواج: دراسة سوسيولوجية على عينة من الزوجات بمدينة جدة". واضطر الباحث إلى استخدام هذا األسلوب في أخذ 

وقد كون  .اخطير  اتهديد يمثل قد ولكنه ،هتحديد ادائم السهل من ليسالرجال  ضد املنزلي العنف إن باب منعينة بحثه 

 وقت في اختيارهن تم أخريات بمساعدة جدة مدينةأزواجهن في  ضد العنف رتكبنااللواتي الباحث عينته من  الزوجات 

 . (19)ص  سابق

 يقترح أن منه نطلب ثم العينة ضمن لالختيار املوضوعة املواصفات يستوفي شخص باختيار نبدأ الثلج كرة عينة في     

 ثم ظروفها، ومعرفة تشخيصها ويحاول  واحدة حالة على الباحث يتحصل أن يمكن وبذلك. املواصفات بنفس آخرين

 حالة على تعرفه أن يمكن الثانية وهذه الظروف، نفس في معها تشترك أخرى  حالة على بتعريفه الحالة هذه اقناع يحاول 

 في تأخذ ثم صغيرة تبدأ أن يمكن التي الثلج لكرة يحدث ما وهذا الوقت، بمرور تكبر ثم صغيرة العينة فتبدو. وهكذا ثالثة

 االحتمالية غير العينات من النوع لهذا بالنسبة الحال وكذلك كبيرة، كرة تصبح أن إلى دحرجتها طريق عن الكبر

  .(384 –381، ص 3884)الفائدي: 

وألن بعض عناصر املجتمع تكون ذات خصائص تناسب أهداف الدراسة التي نسعى إلى تحقيقها، فإن هذا النوع من      

 أساليب العينة قد ينظر إليه على أنه امتداد ألسلوب العينة الهادفة.
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( مدى معرفة ●، على: )نجاح أخذ عينات كرة الثلج يعتمد، بصورة كبيرة أن إلى اإلشارة تجدر سبق، ما علىوتأسيسا      

( قدرة الباحث على اكتساب ثقة األعضاء والتغلب على مقاومتهم للمشاركة ●أعضاء املجتمع املستهدف بعضهم بعض. و)

في البحث حول موضوع ينظرون إليه على أنه خاص وحساس ويحصل على مساعدتهم في تحديد آخرين للمشاركة 

 للدراسة.  

 (Quota Sample)العينة الحصصية  -د

عينة الحصص إجراء يحدد فيه الباحث حصصا للمبحوثين الذين سيختارون من مجموعات محددة في املجتمع بعد      

ومثال ذلك، ترغب الهيئة  تعريف أسس االختيار ويحدد حجمها، ويترك خيار اختيار املبحوثين عادة للشخص املقابل.

الفحم في مختلف أنحاء البالد. وبدال من وضع أطر الختيار العينة في الصحية في معرفة الحالة الصحية لعمال صناعة 

( يرسل ●كل صناعة ثم اختيار املبحوثين، قرر الباحث أن يستخدم طريقة عينة الحصص، التي تنفذ كما يلي: )

دة: عشرة ( يطلب من املقابلين أن يدرسوا في كل وح●األشخاص املقابلون إلى كل مؤسسة كبرى لصناعة الفحم.      )

، وعشرة 02 – 30، وعشرة عمال في الفئة العمرية 32 – 00عمال دون سن العشرين، وعشرة عمال في الفئة العمرية 

( يطلب من املقابلين أن ●، وعشرة عمال فوق سن الستين. )12 – 40، وعشرة عمال ما بين 42 – 00عمال من سن 

ن أفراد. ويجب أن تشمل كل حصة من الحصص املحددة أعاله على يأخذوا في االعتبار طول فترة الخدمة ملن يختارون م

( األفراد الذين شاركوا في الدراسة هم العينة ●النسبة نفسها من العاملين في مصانعهم ألكثر من سنتين وألقل من ذلك. )

  .   ( 109 –101، ص 3881)سارانتاكوس: 

 في الحال هو كما) متقاطعة غير فرعية مجموعات إلى التقنية هذه في املستهدف املجتمع تقسيم يتموفقا لذلك،      

 تلبية أجل من فرعية مجموعة كل من املالحظات من عشوائية غير مجموعة اختيار يتم ثم ومن ،(الطبقية املعاينة

 مع فرعية مجموعة كل في املشاركين نسبة تتوافق أن يجب النسبية، الحصصية املعاينة وفي. سلفا املحددة الحصص

فعلى سبيل املثال، إذا كانت النسبة املئوية لكل من الذكور واإلناث في املجتمع  .املستهدف املجتمع في املوجودة النسبة تلك

( على الترتيب، فإنه يتم تحديد الحصص لجامعي البيانات للتأكد من أن النسبة املئوية لكل من %40( و)%01الكلي هي )

نسبتهم املوجودة في املجتمع. وفي بعض األحيان، يكون التوزيع النسبي للخصائص في الذكور واإلناث في العينة هي نفس 

 املجتمع غير معروف ويجب أن يتم تقديره. 

 وعادة. العينة في ممثال سيكون  بعد كل أن من ويتأكد للمجتمع املهمة األبعاد جميع الباحث يدرس تحديدا، أكثر بشكل     

 هذا يضمن الحاالت، هذه مثل ففي. صغيرة العينة تكون  عندما أكثر مفيدا ويكون  للعينة، البعدي االختيار هذا يسمى ما

 متأكدين نكون  بالحصة العينة فيو. العينة ضمن ستكون  املجتمع أبعاد من بعد كل من األقل في واحدة حالة أن اإلجراء

نبحثه، ونحاول  الذي باملتغير وثيقا ارتباطا الخصائص هذه ترتبط بحيث األصلي الجمهور  في خصائص أربع أو ثالث من

  إيجاد عينة ممثلة للجمهور األصلي في هذه املظاهر الثالثة أو األربعة.

( تصنيف الجمهور األصلي في ضوء خصائص معروفة موضوع ●وهكذا تتضمن العينة بالحصة ثالث مراحل: )     

( تحديد الحصص التي يقوم بدراستها الباحث، وعليه هو أن ●( تحديد نسبة الجمهور في كل فئة أو طبقة. )●للدراسة. )

يقوم باختيارها في حدود العدد املطلوب. وفي هذا قد يقع الباحث في خطأ التحيز من جراء تصنيفه الشخص ي للعناصر 

 .  (333، ص 3891)أحمد: والفئات من جانب وعدم عشوائية االختيار من جانب آخر 

العينة الحصصية هو أسلوب يجمع بين العينة املريحة والعينة الهادفة من خالل استهداف ويفيد ذلك بأن أسلوب      

عدد معين من األعضاء املستهدفين من العناصر لها خصائص محددة. وفي أسلوب العينة الحصصية يعطي الباحث 

)ضوابط الحصة(. وحينئذ  لجامعي البيانات عددا معينا )حصة( من العناصر الختيارها حسب استيفائها معايير محددة

 فإن جامعي البيانات يستخدمون أسلوب العينة املريحة في اختيار العناصر التي تتوافق مع ضوابط الحصة.
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 تم التيوعلى الرغم من ذلك، فاللعينة الحصصية سمات خاصة تميزها عن غيرها من أساليب العينة غير االحتمالية      

ين االعتبار عند اختيار واستخدام تصميم العينة غير االحتمالية. وأحد أهم هذه آنفا. وينبغي أن تؤخذ بع تناولها

االختالفات هي إدراج خصائص الطبقية في العينة الحصصية، ومن ثم تعزيز تمثيل العينة للمجتمع وإمكانية عمل 

نوعية مختلفة في الدراسة، املقارنة بين الفئات في املجتمع. إن العينة الحصصية تضمن إدراج أعضاء مجموعات سكانية 

وإدخال التقسيم الطبقي للمجتمع في عملية سحب العينة، وبسبب ضوابط الحصة، فإن العينة الحصصية يكون فيها 

خطأ جامعي البيانات منخفضا. هذا وبالنظر إلى أن التوزيع النسبي للمجموعات الفرعية في العينة من حيث ضوابط 

سبي في املجتمع، فمن املرجح أن تكون العينة الحصصية ممثلة للمجتمع املستهدف الحصة تكون مساوية لتوزيعها الن

مقارنة بالعينات غير االحتمالية األخرى. إال أن الباحث، وكما في أسلوب العينة غير االحتمالية، ال يستطيع أن يقوم بعمل 

 .(Mack, “Et al.” : 2005, P. 5)تقديرات إحصائية من العينة على املجتمع املستهدف 

 يكثر استخدامه في بحوث التسويق واستطالعات الرأي العام، الحصصية العينات أخذ أن باملالحظة الجدير ومن     

. ويستخدمه معهد جالوب في الواليات املتحدة في التنبؤ بنتيجة االنتخابات العامة. فهيلاتك وقلة بها تمي التي للسرعة نظرا

فيطلب من كل عداد مثال أن يتعرف على رأي مجموعة من الناخبين على أن تكون منهم نسبة من العمال وأخرى من 

اختيار األعداد املطلوبة منهم بأي املوظفين ونسبة ثالثة من أصحاب املهن الحرة وهكذا، ويترك للعدادين مطلق الحرية في 

 طريقة يروها مناسبة وسهلة.   

وعلى العموم فال توجد هناك أي طريقة إحصائية نظرية عامة ملعرفة وقياس دقة نتائج أي معاينة غير احتمالية. ولهذا      

طريقة هي الطريقة املمكن فال تعتبر هذه الطريقة من طرق املعاينة الجيدة، إال أنه في بعض األحيان نجد أن هذه ال

استخدامها عمليا. وال توجد هناك أيضا أي طريقة للتخلص من التحيز في االختيار أو عدم اإلجابة... إلخ في املعاينة الغير 

 أهم من وهذه احتمالية، ألننا ال نعرف احتمال اختيار أي فرد في العينة، ولهذا فال نستطيع تطبيق نظرية االحتماالت

 املجتمع كل على للتعميم تصلح ال نتائجها تكون  وكذلك ،صحيحا تمثيال منه املأخوذة املجتمع تمثل ال يجعلها والتي عيوبها

 تكاليف بأقل معينة دقة ذات تقديرات تعطينا التي املعاينة على نحصل لكي فإننا نفا،آ وذكرنا سبق وكما .دراسته املراد

 وغالبا ما يستخدم .االحتماالت قانون  أساس على مختارة العينة تكون  أن البد محدودة، بتكاليف دقة بأعلى أو ممكنة

 . النوعية والدراسات االستكشافية البحوث في واسع بشكل االحتمالية غير العينة تصميم

 إلجراء الالزمة واملوارد والتكاليف الوقت توفير منها عديدة ألغراض البحث لعينات األنواع هذه ددتح القول، خالصة     

 معها والتعامل العينة الختيار األمثل األسلوب تحديد أن شك وال جمعة،امل البيانات وصدق دقة على الحفاظ مع البحث

 إجراءات كافة الباحث عليه طبقسي الذي النموذج هي العينة هذه عتبرت حيث العلمي البحث نجاح مقومات أهم من

 جتمعللم العينة وتمثيل التحيز وعدم املوضوعية راعاةم منها معايير لعدة اوفق اختيارها يتم أن يجب لذا البحث؛

 من تحقيقها املرجو األهداف مع العينة حجم وتوافق البحث بعينة جتمعامل أفراد جميع تمثيل وضمان بصدق اإلحصائي

  .األصلي جتمعامل حجم مع وتناسبها البحث

 خامسا: جوانب القوة وجوانب الضعف للعينة االحتمالية والعينة غير االحتمالية 

تتضح جوانب القوة وجوانب الضعف لكل من العينة االحتمالية والعينة غير االحتمالية عند االختيار فيما بينهما في      

 سياق الجدول التالي:

يةالعينة غير االحتمال العينة االحتمالية االحتماالت  

   ● األهداف 

ضعف  جانب هدف البحث استطالعي قوة  جانب   

قوة  جانب  ضعف جانب الحاجة التخاذ قرار سريع  
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فالحاجة لدراسة عناصر معينة من املجتمع املستهد قوة  جانب  ضعف جانب   

قوة  جانب الحاجة الستخدام عينة ممثلة ضعف  جانب   

قوة  جانب الحاجة إلجراء استدالل إحصائي من العينة ضعف  جانب   

قوة  جانب الحاجة لتقليل تحيز االختيار ضعف  جانب   

قوة  جانب أهمية الدراسة ضعف  جانب   

ضعف  جانب الهدف من العينة هو تقديم مثال توضيحي قوة  جانب   

   ●طبيعة املجتمع اإلحصائي

ضعف  جانب تباين املجتمع قوة  جانب   

عهمأو تحديد موقصعوبة الوصول إلى عناصر املجتمع  ضعف  جانب  قوة  جانب   

ضعف  جانب املجتمع منتشر جغرافيا بصورة كبيرة قوة  جانب   

   ●املوارد املتاحة

ضعف  جانب محدودية الوقت واملال واملوظفين... إلخ قوة  جانب   

يبا عاليااملوظفون ال يتمتعون باملهارة وغير مدربون تدر  ضعف  جانب  قوة  جانب   

العينة غير متاحإطار  ضعف  جانب  قوة  جانب   

ضعف  جانب تصميم البحث املستخدم هو تصميم نوعي قوة  جانب   

ضعف  جانب أهمية استخدام أساليب عملية سهلة قوة  جانب   

ضعف  جانب حجم العينة املستهدف صغير جدا قوة  جانب   

.(336 -331، ص 3031 :)دانييلاملصدر:   

يتعين أن يؤخذ في االعتبار جوانب القوة وجوانب الضعف لكل من العينة االحتمالية والعينة غير االحتمالية عند      

االختيار فيما بينهما في البحث االجتماعي. ففي العينة االحتمالية، يكون اختيار عناصر العينة مستقال عن عواطف 

العينة غير االحتمالية على عواطف الباحث. وقد يتسبب االختيار  الباحث، في حين يعتمد اختيار عناصر العينة في

االحتمالي في إلحاق الضرر بمشروع البحث، كما قد يكون االختيار الذاتي أو الشخص ي جانبا أساسيا في الدراسة. فقد 

لة قد يكون يكون اهتمام الباحث منصبا فقط على بعض أفراد معينين في املجتمع في بعض الدراسات، وفي هذه الحا

إعطاء كل العناصر في املجتمع فرصة لالختيار ضمن العينة نوعا من اإلسراف وعدم اتساق مع أهداف الدراسة. وقد 

يكون من األنسب للباحث استخدام حكمه الشخص ي أو حكم الخبراء في اختيار العناصر من املجتمع. وقد تكون العينة 

 األسلوب األنسب في هذه الحالة.الهادفة، كأسلوب معاينة غير احتمالية، هي 

ومع األخذ في االعتبار جوانب القوة الرئيسية للعينة غير االحتمالية مقارنة بالعينة االحتمالية، تكون العينة غير      

 االحتمالية الخيار األفضل في املواقف والحاالت التالية:

 عندما يكون هدف البحث استطالعيا. -0

 ذ قرار سريع.عندما توجد حاجة التخا -0

 عندما تكون هناك حاجة لدراسة عناصر محددة من املجتمع املستهدف. -3

 عدم الحاجة للحصول على عينة ممثلة للمجتمع. -0

 عدم الحاجة إلجراء استدالل إحصائي من العينة. -4

  .االختيار في التحيز تقليل إلى الحاجة عدم -1
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 رة من األهمية.عندما يكون مشروع البحث على درجة غير كبي -7

 عندما يكون الهدف من العينة هو تقديم مثال توضيحي. -8

 عندما يكون املجتمع متجانسا. -9

 عندما يكون من الصعب الوصول إلى عناصر املجتمع أو تحديد موقعهم. -02

 عندما يكون املجتمع منتشرا بطريقة كبيرة. -00

 املال، املوظفين، ...إلخ( محدودة جدا.عندما تكون املوارد )على سبيل املثال: الوقت،  -00

 انخفاض مستوى مهارة املوظفين. -03

 عندما يكون إطار العينة غير متاح. -00

 عند استخدام تصميم البحث الوصفي. -04

 عندما تكون هناك أهمية الستخدام أساليب عملية سهلة. -01

 عندما يكون حجم العينة املستهدف صغير جدا. -07

وعالوة على ذلك، فإن أكبر نقطة ضعف للعينة غير االحتمالية هي عدم القدرة على تقدير خطأ العينة الخاص بها،      

. ومع األخذ Daniel: (2012, P. 101) حيث تفتقر إلى أساس رياض ي لتقدير هامش الخطأ للتقديرات الناتجة عن العينة

تمالية مقارنة بالعينة غير االحتمالية، فإن العينة االحتمالية تكون هي في االعتبار جوانب القوة الرئيسية للعينة االح

 الخيار األفضل في املواقف والحاالت التالية:

 عندما يكون هدف البحث غير استطالعي. -0

 ال توجد حاجة التخاذ قرار سريع. -0

 عدم استهداف دراسة عناصر معينة من املجتمع. -3

 .للمجتمع ممثلة عينة على ول للحص حاجة هناك تكون  عندما -0

  .العينة من إحصائي استدالل إلجراء حاجة هناك تكون  عندما -4

  .االختيار في التحيز تقليل إلى حاجة هناك تكون  عندما -1

  .األهمية من كبيرة درجة على البحث مشروع يكون  عندما -7

 عندما يكون املجتمع غير متجانس )متباينا(. -8

 املجتمع املستهدف ظاهر وغير مخفي.عندما يكون  -9

 عندما يكون املجتمع غير منتشر جغرافيا بدرجة كبيرة. -02

 عندما تكون املوارد )على سبيل املثال: الوقت، املال، املوظفون، ...إلخ( متاحة وغير محدودة. -00

 عندما يمتلك املوظفون خبرات كافية. -00

 ومتاحا.عندما يكون إطار العينة متوفرا  -03

 عندما يكون تصميم البحث كميا. -00

 عندما ال تكون هناك أهمية الستخدام أساليب عملية سهلة. -04

 عندما ال يكون حجم العينة املستهدف صغيرا جدا. -01

ومع ومع األخذ في االعتبار العوامل التي سبق ذكرها آنفا، تكون العينة االحتمالية، بصفة عامة، هي الخيار األفضل.      

ذلك، ففي بعض الدراسات ال تكون العينة االحتمالية خيارا عمليا، وتصبح العينة غير االحتمالية هي البديل القابل 

 قرارهم باختيار عينة غير احتمالية بدال من عينة Burke, Jordan, & Owen (3003) وصف املثال سبيل علىللتطبيق. ف

على النحو  "Cross-national comparison of gay and lesbian domestic violence"  املوسومة دراستهم في احتمالية
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فقط  املستجيبينينبغي النظر في نتائج هذه الدراسة بعناية في ضوء اعتمادها على عينة غير احتمالية، نظرا ألن »التالي: 

ال يمكن استخدام أسلوب العينة خالل املسح املستخدم في هذه الدراسة. و ثليات مو  ثليينهم من يقررون أنهم م

. وعلى ثلياتمو  ثليين. وذلك بسبب أن املشاركين هم من يقررون كونهم مواملثليات املثليينالعشوائية في دراسة مجتمع 

عكس أنواع أخرى من البحوث التي يمكن فيها استخدام عينات عشوائية )من إطار معاينة شامل، على سبيل املثال( فإنه 

. وعلى ذلك، ففي هذه الدراسة قد ال تتضمن العينة غير العشوائية كل واملثليات املثليينال توجد قائمة شاملة باألفراد 

 .   (P. 240) «واملثليات املثلييناألشخاص 

تصميم عينة غير احتمالية في دراستهما االستطالعية املوسومة Abbassi & Singh (3006 )واستخدم      

"Assertiveness in  marital relationships among Asian Indians in the United States" وقام الباحثان بوصف .

)الحضرية(  املتروبوليتانيةتم اختيار عينة من الهنود األسيويين املقيمين في املناطق »إجراءات معاينتهما على النحو التالي: 

في الواليات املتحدة األمريكية بطريقة منتظمة. ومع ذلك، ال ندعي أننا حصلنا على عينة ممثلة  Southwesternفي منطقة 

ية في البحوث االستطالعية، كالتي تم استخدامها في لكل األسر الهندية األسيوية في املنطقة. وتكون العينات غير االحتمال

حيث ال تتوافر قوائم كاملة لكل أعضاء املجتمع املستهدف. وتم  ثقافيةال عبرهذه الدراسة، مقبولة ومبررة في الدراسات 

م الهواتف من إجراءات العينة املستخدمة في هذه الدراسة على النحو التالي: حصلنا أوال على قائمة عضوية بعناوين وأرقا

( شخص في األسر املعيشية من هذه القائمة 020االتحاد املحلي للهنود األسيويين. ثانيا تم االتصال تليفونيا بعدد )

لتحديد إما )أ( األشخاص البالغين الذين يعيشون في األسرة املعيشية من الجيل األول املهاجرين من الهند ومتزوجين 

 «ي كل أسرة معيشية والتي لديه/ لديها استعداد إلجراء مقابلة معه/ معها بصورة شخصيةحاليا، )ب( أو الزوج/ الزوجة ف

(P. 394). 

مع األخذ في االعتبار جوانب القوة والضعف في العينة االحتمالية والعينة غير االحتمالية التي تم تناولها فيما سبق،      

ار بين هذين النوعين من أساليب العينة. وترتبط هذه املبادئ يمكن تقديم عدد من املبادئ التوجيهية املقترحة لالختي

 التوجيهية بالعوامل التالية:

)ويشمل هدف الدراسة سواء كان هدفا استطالعيا أو غير استطالعي، ومدى الحاجة التخاذ قرار أهداف الدراسة  -0

اسة عينة ممثلة للمجتمع، وعندما سريع، والحاجة لدراسة عناصر معينة من املجتمع، وعندما تكون هناك حاجة لدر 

تكون هناك حاجة إلجراء استدالل إحصائي من العينة، وعندما تكون هناك حاجة لتقليل التحيز في االختيار، وأهمية 

 الدراسة(.   

 )وتشمل تباين/ تجانس املجتمع، وإمكانية الوصول إلى املجتمع، والتوزيع املكاني للمجتمع(.  طبيعة املجتمع -0

)وتشمل توفر املال والوقت... إلخ، توفر املوظفين ممن لديهم مستويات تدريب ومهارة في عملية العينة،  املوارد املتاحة -3

 وتوفر إطار للعينة(.

)وتشمل كال من التصميم النوعي والتصميم الكمي للبحوث، وسهولة اإلجراءات التنفيذية،  اعتبارات تصميم الدراسة -0

 وحجم العينة(. 

االعتبارات التي يتم من خاللها االختيار بين العينة االحتمالية والعينة غير االحتمالية في  أن يتضح سبق، ما كل من     

 البحث االجتماعي، تنحصر  في مجموعتين هما: 

 اعتبارات تتعلق باملعلومات املطلوبة من حيث نوعها ودقتها وحجمها ومصادرها. -0

 حث من حيث قيمتها وأزمنة إنفاقها ومصادر توفيرها. اعتبارات تتعلق بتكاليف الب -0

 سادسا: حجم العينة 
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يعد اختيار حجم العينة قرارا مهما جدا، لذا يتعين على الباحث أن يأخذ في اعتباره كل العوامل ذات الصلة، كما      

تحقيق أهداف الدراسة بسبب يجب عليه أال يضيع الوقت واملال في اختيار عينة ذات حجم كبير جدا، أو اإلخفاق في 

 حجم العينة الصغير جدا.

يجمع الكثير من اإلحصائيين والباحثين على أن حجم عينة البحث يتوقف على الغرض من البحث، ومدى تباين      

في  الظواهر املختلفة في قطاعات املجتمع، وإطار العينة )أي الجمهور األصلي(، واملعلومات املتاحة التي يمكن استخدامها

التعميم، ودرجة التكاليف، ودرجة الدقة املطلوبة في البحث، يجمعون على هذه األبعاد في تحديد جمهور البحث دون أن 

 .(39، ص 3881)أبو راض ي: يضعوا حدا معينا على أساس علمي أو إحصائي يحدد الحجم املناسب للعينة 

ن هناك عوامل مثل: كون هدف الدراسة استطالعيا، والتقليل من إذ تشير املبادئ التوجيهية الختيار حجم العينة إلى أ     

العبء امللقى على عاتق املشاركين في الدراسة، وتجانس املجتمع، وانتشار املجتمع، ومحدودية املوارد تقترح أخذ عينة 

الكمية،  ذات حجم أصغر بدال من عينة ذات حجم كبير. ومن الناحية األخرى تقترح عوامل مثل: تصميمات البحوث

والبحوث غير التجريبية، والبحوث الطولية وتصميم تحليل البيانات املعقدة والتفصيلية أخذ عينة ذات حجم أكبر بدال 

 من عينة ذات حجم أصغر.

إذن، وبناء على ما سبق، يرتبط حجم العينة مباشرة بعاملين رئيسيين: التوجه النظري الذي يوجه البحث، وطبيعة      

ستهدف. وهذان هما املحددان الرئيسان لحجم العينة، من ناحية منطقية في األقل. وتم اقتراح استخدام املجتمع امل

قواعد الحساب التقريبي واملعتمدة على الخبرة في حالة تصميمات العينات غير االحتمالية، واستخدام الصيغ اإلحصائية 

ية في االعتبار عوامل مثل: فترات الثقة، ومستوى املعنوية، في حالة تصميمات العينات االحتمالية. وتأخذ الصيغ اإلحصائ

ومستوى القوة، وحجم التأثير. ويتعين أن يتم حساب حجم العينة النهائي بعد إجراء تعديالت وفقا ملعدل الحدوث، 

 ومعدل عدم اإلجابة، وعامل تصحيح املجتمع املحدود، وتأثير التصميم، واالستنزاف أو معدل الوفيات.

إذا استخدم الباحث العينة غير االحتمالية، على الرغم من أن النظريات اإلحصائية ال تستخدم في تحديد حجم      

العينة، يمكن للباحث أن يأخذ في االعتبار قواعد الحساب املعتمدة على الخبرة والتجربة املستخدمة في تحديد حجم 

التقريبي املعتمد على الخبرة. وتشمل أحجام العينات العينة، وخصوصا الطرق غير اإلحصائية مثل قواعد الحساب 

 :(133 - 133، ص 3031)دانييل: النموذجية ملختلف أنواع تصميمات البحوث ما يلي 

 بحوث دراسة الحالة: من ثالثة إلى خمسة مشاركين. -1

  البحوث الفينمولوجية: من ستة إلى عشرة مشاركين. -2
 شر إلى ثالثين مشاركا.بحوث النظرية المجذرة: من خمسة ع -3

 ( مشاركا. 42( إلى )34البحوث االثنوجرافية: من ) -4

( مشاركا لكل 00( إلى )1( مجموعة بؤرية اعتمادا على نوع املشاركين، ومن )00( إلى )3بحوث املجموعة البؤرية: من ) -5

 مجموعة بؤرية.

 ( مشاركا لكل مجموعة.32( إلى )04البحوث التجريبية: من ) -6

 ( مشارك.0422( إلى )022البحوث املسحية، موضوع واحد ملجتمع محلي أو دراسة قومية: من ) -7

 ( مشارك.04222( إلى )02222البحوث املسحية، موضوع متعدد، دراسة قومية: من ) -8

 ( مشاركا.042( إلى )02البحوث االستكشافية، والدراسة االستطالعية، واالختبار املبدئي أو األولي: من ) -9

 ( مشاركا.32البحوث االرتباطية: ) -11

 ( مشارك.022بحوث تتضمن تحليالت مجموعات فرعية رئيسية: ) -11

 ( مشاركا.32بحوث تتضمن تحليالت مجموعات فرعية ذات أهمية قليلة: ) -12

 ( مشارك.0422( إلى )022بحوث التسويق، واختيار املنتج: من ) -13



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  33 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 ( مشارك.0422(، يتم اختيار )022222( وحتى )022222حجم املجتمع الذي يزيد عن ) -14

أما إذا ما تم استخدام العينة االحتمالية، ال يكون من الضروري االعتماد على األعراف وقواعد الحساب التقريبي      

املعتمدة على الخبرة لتحديد حجم العينة. ويمكن للباحث استخدام الصيغ اإلحصائية املعتمدة على النظريات 

عينة من مشكلة بحثية إلى أخرى. فإذا كان الباحث يجري االحتمالية. وتختلف الصيغ املستخدمة في حساب حجم ال

دراسة وصفية بهدف تقدير معالم املجتمع، يجب عليه استخدام الصيغ الخاصة بحساب فترات الثقة لهذه التقديرات. 

أو ويصف مستوى الثقة الذي تقع فيه معالم املجتمع ضمن فترة الثقة حول التقدير. وإذا أجرى الباحث دراسة تحليلية 

بحثا تجريبيا بهدف تقدير معنوية أو داللة الفروق بين مجموعات فرعية، يتعين عليه استخدام الصيغ الخاصة باختيار 

 الداللة اإلحصائية ملثل هذه الفروق.

 عينة بينهم من سيسحب الذين اإلحصائي املجتمع أفراد عدد عن وافية بيانات الباحث يجد ال األحيان من كثير في     

 حجم تحديد يمكن الحالة هذه وفى ،أفراده عن رسمية إحصاءات توافر لعدم أو املجتمع، هذا حجم لكبر وذلك البحث،

 :(363، ص 3031 :)الزهيري  اآلتية املعادلة باستخدام كبير إحصائي مجتمع من سحبها املطلوب العينة

Z         0 

 ف( -0ف ) x  -------------------=  (نحجم العينة )

 0م خ        

 :حيث 

Z :هما رقمين أحد تأخذ األبحاث أحوال جميع في وهى معين ثقة مستوى  عند املعيارية القيمة: 

Z  ( =91,0)(.%94)ثقة مستوى  أو(2.24)داللة مستوى  عند 

Z ( =48,0)(. %99)ثقة مستوى  أو(2.20)داللة مستوى  عند 

 :هما قيمتين أحد يأخذ األبحاث أحوال جميع في أيضا وهو به املسموح املعياري  الخطأ: م خ

 (.%94)ثقة مستوى  عند(2.24)=  م خ

 (.%99)ثقة مستوى  عند(2.20 ) = م خ

=  ف قيم  أن أي ثابتة بقيمة وضعها على العلماء اصطلح وقد اإلحصائي املجتمع مفردات بين االختالف درجة هي: ف

 (دائما.2.4)

مثال: أوجد حجم عينة من مجتمع إحصائي غير معلوم إذا علمت أن مستوى الثقة املطلوب توافره في البيانات هو      

(94%.) 

 الحل:      

  Z            0 

ف( -0ف ) x ---------------=  (نحجم العينة )   
           خ م0

91(           ,0)0 

x 4 -----------------حجم العينة )ن( =        , 2 (0 – 4 , 2)  

          (24 , 2)  

10حجم العينة )ن( =            , 0431 x 04 , 2  =01 , 380  

مفردة 384نقرب الكسر ألقرب عدد صحيح فيصبح حجم العينة =                
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 املجتمع، ذلك منهم يتكون  الذين األفراد عدد نعرف إننا بمعنى معلوم، إحصائي مجتمع من العينة حجم حساب عند      

 :(11 - 16، ص 3031)القوص ي:  التالية الخطوات نتبع فإننا

 .السابقة الحسابية بالعملية وذلك معلوم غير اإلحصائي املجتمع حجم أن أساس على العينة حجم نحسب●

  :كاالتي العينة تصحيح معادلة باستخدام وذلك ، العينة حجم بتصحيح ذلك بعد نقوم●

 0 - 0ن                                                                                

 (------------+  0) ÷ 0حجم العينة = ن

 ن                                                                                  

 حيث:

 معلوم. : حجم العينة من مجتمع غير0ن

 ن: حجم املجتمع اإلحصائي.

( مفردة، إذا علمت أن مستوى الثقة املطلوب توافره في 04222مثال: أوجد حجم عينة من مجتمع إحصائي حجمه )     

 (.%94البيانات هو )

 الحل:     

 الخطوة )أ(: حساب حجم العينة من مجتمع غير معلوم 

Z                                                                                          0 

  حجم العينة )ن0( = --------------- x ف )0- ف(
           خ م0

91(            ,0)0 

4 x ----------------- = )02(,2 )0 – 4,      حجم العينة )ن 

           (24 , 2)  

 380 مفردة,x 0431,01 = 2 04,          حجم العينة )ن0( = 10

              نقرب الكسر ألقرب عدد صحيح فيصبح حجم العينة )ن0( = 384

 الخطوة )ب(: تصحيح حجم العينة

                                                                                 ن0 - 0

 حجم العينة = ن0 ÷ )0 + ------------(

ن                                 

                                                                           384 - 0  

39( = -------------+  0) ÷ 384حجم العينة =       ,374 

                         04222  

مفردة 371=  العينة حجم فيصبح صحيح عدد ألقرب الكسر نقرب  

 لنا يقدم أن يمكن اآللي فالحاسب. عويصة مشكلة الحالي الوقت في البحث عينة حجم اختيار يمثل يعد لمهذا و      

 على للتغلب جاهزة جداول  إعداد في طيبا جهدا بذلوا قد العلماء بعض أن كما الخصوص، بهذا عديدة مقترحات
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 Backstorm وزميله Hush أعده الذي العينات حجوم جدول  املثال سبيل على ذلك من املسألة بتلك املتعلقة املشكالت

 مستويات عند املناسب العينة حجم يبين التالي والجدول . (68، ص 3000)حسن:  Cole إليه وأضاف طوره والذى

  :األصلي الدراسة مجتمع من مختلفة

 حجم العينة املناسب حجم املجتمع األصلي حجم العينة املناسب حجم املجتمع األصلي

02 02 442 001 

32 08 142 000 

72 49 922 019 

002 81 0022 084 

072 008 0222 300 

002 031 1222 310 

042 040 04222 374 

312 081 74222 380 

002 020 0222222 380 

.(311 -314، ص 3031املصدر: )دعيمة:   

قد يقرر الباحث إجراء دراسته على عدد معين من األفراد، وفي هذه الحالة، التي يحدد فيها الباحث حجم العينة      

بطريقة تخمينية أو يفرض عليه من الجهة املستفيدة بالدراسة، نجده يميل إلى محاولة تحديد نسبة الخطأ في حجم 

ها وإلى أن النتائج التي سيتوصل إليها تتمتع بمستوى عالي من الثقة. العينة حتى يطمئن إلى أن البيانات التي سيحصل علي

 :(330 - 338، ص 3001 :)القصاصوتتحدد نسبة الخطأ في العينة وفق املعادلة التالية 

ف( – 0ف )                                  

--------------        Z  xخطأ العينة =   

ن                                                                                      

 

 حيث:

Z :هما رقمين أحد تأخذ األبحاث أحوال جميع في وهى معين ثقة مستوى  عند املعيارية القيمة:   

Z  ( =91 , (.%94)ثقة مستوى  أو(42.2)داللة مستوى  عند(0  

Z  ( =48 , (. %99)ثقة مستوى  أو(02.2) داللة مستوى  عند(0  

=  ف قيم  أن أي ثابتة بقيمة وضعها على العلماء اصطلح وقد اإلحصائي املجتمع مفردات بين االختالف درجة هي: ف

  .دائما(2.4)

 ن: عدد مفردات العينة.

قعة ( مفردة سحبت من مجتمع إحصائي كبير العدد، فما هي نسبة الخطأ املتو 122مثال: إذا كان لدينا عينة حجمها )     

( في البيانات؟%94في هذه العينة عند مستوى ثقة بنسبة)  

الحل:       
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ف(  – 0ف )         

خطأ العينة =                               Z  x        -----------------                             

ن           

 

          4 , 2 (0 – 4 , 2)   

91خطأ العينة =                              , 0 x      -------------------                          

           122  

91خطأ العينة =  , 0 x 2020 , 2  =20 ,2 

20نسبة الخطأ املعياري املتوقعة =  , 2 x 022  =0%  

(من %04(إلى )%02والذي تجدر به اإلشارة هنا أن خالصة الخبرات والتجارب قد أظهرت أن حجم عينة في حدود)     

. وقد يتطلب في بعض (39، ص 3881)أبو راض ي: حجم املجتمع األصلي يبدو مالئما في معظم الدراسات والبحوث 

 د حجم العينة هي:البحوث اختيار ثالثة حلول تعالج مشكلة تحدي

 إجراء دراسة استطالعية أولية قبل القيام بالدراسة امليدانية. -0

 االستفادة من خبرات الدراسات السابقة املتشابهة حول حجم العينة وعالقاتها باملجتمع. -0

 االستعانة بخبير إحصائي يساعد في تقرير الحجم املطلوب. -3

 سابعا: أخطاء العينة 

 إطار منها يلتمس كافية، غير أو خطأ أماكن إلى الباحث يذهب فقد وعثرات مشكالت األحيان بعض في العينات تواجه     

 سليم، إلطار وصل إذا وحتى األصلي، املجتمع على تطرأ التي للتغيرات مواكبة دقيقة سليمة إلطارات يصل وال العينة

 أخطاء وهناك الدراسة، فترة طوال معهم والتواصل األفراد لكل الوصول  يضمن أو للعينة األمثل الحجم يحدد فكيف

 أجرى  ما إذا عليها يحصل أن يمكن التي تلك تماثل ال العينة، من عليها يحصل التي النتائج تجعل بالباحث تتربص

 :ما يلي األخطاء هذه ومن .املجتمع أفراد كل على الدراسة

 خطأ الصدفة -3

خطأ يتصل باختيار العينة، وينشا الخطأ من الفروق بين أفراد العينة وأفراد مجتمع البحث، فمثال لو كانت قيمة      

(، فإن خطأ الصدفة يساوي 34(، وقيمة الوسط الحسابي للعينة هو )س = 34الوسط الحسابي ملجتمع معين مثال )م = 

. 00، 9، 1، 0، 3، 0أطفال وكانت أعمارهم بالسنة على التوالي  : إذا كان لدينا ستتوضيحي مثال لنأخذ(. 3-=  38 – 34)

سنوات. فإذا سحبنا عينة  1=  1 ÷ 31=  1 ÷( 00+  9+  1+  0+  3+  0أي أن متوسط العمر في هذه املجموعة = )

ات. وهنا سنو  3=  0 ÷( 0+  0فإن متوسط العمر يكون ) 0، 0عشوائية مكونة من حالتين فقط من هؤالء األطفال ولتكن 

نجد فرقا كبيرا بين متوسط العينة ومتوسط املجتمع األصلي. وإذا سحبنا عينة أخرى مكونة من حالتين وثالثة ورابعة ال 

. ففي هذه الحالة األخيرة يمكن القول بأن القيمة املقدرة ألعمار 9، 3يكون هذا االختيار دقيقا إال في حالة سحب الحالتين 

سنوات. وهو نفس  1=  0 ÷( 9+  3القيمة الحقيقة لألعمار، حيث أن متوسط العينة يكون ) األطفال تنطبق تماما على

املتوسط الحقيقي للمجموعة. أي أن خطأ الصدفة يرجع إلى الفرق بين القيمة املقدرة من العينة والقيمة الحقيقية في 

 املجتمع األصلي الذي سحبت منه العينة. 

 : (380 - 398، ص 3009)عبد املؤمن: ة الرياضية بحساب االحتماالت. وأسبابه هي ويمكن تقدير الخطأ بالعملي     

 أسباب ذاتية تتعلق بانحراف الباحث عن أهداف بحثه، أو النحيازه. -أ
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 استحالة الوصول إلى البيانات املطلوبة ألسباب خارجة عن مقدرة الباحث واملبحوثين. -ب

 عدم االستجابة من املبحوثين. -ج

 ض التعريفات والتصنيفات.غمو  -د

 اختيار فترة غير مناسبة لتنفيذ البحث. -ه

 عدم اختيار األساليب املثلى في جمع البيانات.  -و

 خطأ التحيز -3

خطأ ال يرجع إلى اختيار العينة وإنما يكون في الحصر الشامل نفسه، وينتج هذا الخطأ من عدم اختيار مفردات      

ن اإلطار الذي اعتمد عليه الباحث في اختيار العينة لم يكن وافيا بالغرض، أو صعوبة البحث بطريقة عشوائية أو أل 

 :(361 -366، ص 3009)العزاوي: االتصال باملبحوثين أو الحصول على االستجابات، ولذلك أسبابه 

 عدم صالحية إطار العينة لالختيار أو خطئه. -أ

 حساب التقديرات.عدم القدرة على استخدام الطرق الصحيحة في  -ب

 عدم قدرة الباحث على الحصول على نسبة ملحوظة من اإلجابات، وإسقاط بعض املفردات عند جمع البيانات. -ج

 اختيار بعض الحاالت شعوريا أو ال شعوريا في العينة. -د

لنوعين من الخطأ،  معنى هذا أن الحصر الشامل يتعرض لنوع واحد من الخطأ. هو خطأ التحيز ، بينما تتعرض العينة     

وهما: خطأ الصدفة وخطأ التحيز. ولكن في كثير من األحيان يمكن التحكم في خطأ التحيز الذي تتعرض له العينة بحيث 

يصبح مجموع خطأي الصدفة والتحيز في العينة أقل بكثير من خطأ التحيز الذي يتعرض له الحصر الشامل، وهذا ما 

 . (306، ص 3891)الصياد وربيع:     لعديد من الدراسات يدفعنا إلى استخدام العينات في ا

 خاتمة: 

 يهدف الذي األصلي املجتمع خواص على وتشتمل الدراسة، قيد املجتمع من أجزاء مجموعة أو جزء هي البحث عينة     

 البحث مجتمع ناتمكو  كافة تمثل أن يشترط سليمة نتائج البحث عينة تقدم وحتى خواصه، على التعرف إلى البحث

 كانت سواء البحوث، أنواع مختلف ويشمل قرون، عدة منذ معروف فهو العينة استخدام أما ،دقيقا تمثيال ومفرداته

 ودقة أكبر بكميات لها املكونة والحاالت املفردات عن املعلومات جمع على العينة استخدام يساعد. علمية غير أو علمية

 تختلف أن فيمكن وأنواعها اختيارها أساليب اأم دقة، أكثر نتائجها وجعل البحوث، مستويات رفع عن فضال أعلى،

  .احتماليةالغير  والعينات االحتمالية العينات ومنها البحث، مجتمع وطبيعة الدراسة، نوع بحسب وتتعدد

 االختيار في متساوية فرصة لديه فرد كل أن وهي واحدة حقيقة على االحتمالية العينات أخذ يعتمد قد األمر واقع وفي     

 الشخص تمنح يكل االحتمالية العينات وتأتي متساويين، االشخاص فيها يكون  ال حيث احتمالية الغير العينات عكس على

  .االشخاص عن احق جيدة عينة ينش ئ لكي ةفرص لضأف

 العينات وتساعد األدنى، الحد في التحيز يكون  معها حيث العينة، تحيز تقليل عند االحتمالية العينات استخدام يتم     

 حد إلى عينتهم الباحثون  بها يختار التي الطريقة بتحديد تقوم أنها كما البحث، استنتاج جودة في كبير بشكل االحتمالية

 .لألشخاص متحيز غير تمثيل عنها ينتج مما اأيض النتائج جودة في وتتحكم كبير،

 للباحث سمحت ألنها ذلك ويرجع ا،تقريب الحديثة املسح أبحاث لكل األساسية الدعامة هي االحتمالية العينات تعتبر     

 يكاد بشكل االحتمالية العينات تنفيذ تم أنه لالهتمام املثير ومن السابق، في فيها وقع التي األخطاء هوامش في يتحكم أن

 للدراسات فائدة أكثرالغير احتمالية  العينات أخذ ويعتبر .متحيزة وغير متساوية نتائج عنها نتج حيث مثالي يكون 

 يستخدم ،(امسبق املحدد العينة بحجم مقارنة أصغر عينة على استطالع نشر) التجريبي املسح مثل االستكشافية

  .التكلفة أو الوقت اعتبارات بسبب عشوائية احتمالية عينات أخذ يستحيل حيث الدراسات في الطريقة هذه الباحثون 
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 من أنواع عدة أمامه يجد قد الباحث فإن ولذلك معينة، دراسة أو بحثا يناسب العينات هذه من نوع كل أن يالحظ     

 أفراد جميع يمثل بحيث علمية بطريقة املجتمع أفراد يغطي أن يمكن الذي املناسب النوع يختار أن وعليه العينات

 على الباحث كان إذا إال يتأتى ال وهذا. املدروس املجتمع خواص جميع على العينة هذه وتحتوي  صحيحا تمثيال املجتمع

  . نوع كل ومميزات وصفاتها املختلفة العينات بأنواع كاملة معرفة

 حجم الباحث اختار حال وفي النتائج، إلى الوصول  على الباحث مساعدة في كبيرا دورا الدراسة عينة حجم ويلعب     

 املناسبة، البحث عينة حجم الباحث يختار أن يجب لذلك العلمي، البحث نتائج إلى يصل لن فإنه مناسب الغير العينة

 الشائعة األخطاء من كثير في يقعون  الباحثين من عددا أنالقواعد.  من مجموعة يتبع أن يجب اختياره على قادرا وليكون 

   .اختيارها وطريقة وحجمها العينة بنوع املرتبطة

 لأخيرا يجب اإلشارة وبإيجاز شديد إلى الخطوات الرئيسية التي البد أن يتبعها الباحث في اختيار العينة، حيث تتمث     

 العينة بصورة إلظهارمهما  عنصرا ليمث جزءفكل  منها، جزء أي إغفال يمكن ال ،خطوات ةاختيار العينة بعد ةعملي

 وهذه الخطوات هي: . موثوقة علمية

 األولى: التحضير إلجراء اختيارات العينةالخطوة  ●

البد أن يتم التحضير واألعداد الدقيق قبل إجراء اختيارات العينة. ويجب أن يتضمن مثل هذا التحضير مراجعة      

دقيقة لهدف الدراسة، وطبيعة املجتمع، واملوارد املتاحة، واعتبارات تصميم البحث، واعتبارات املسائل األخالقية 

 نية.والقانو 

 الخطوة الثانية: االختيار بين إجراء التعداد والعينة ●

تتضمن الخطوة التالية االختيار بين دراسة املجتمع املستهدف بالكامل )التعداد( وبين دراسة مجموعة جزئية من      

جه االختالف بين خطأ املجتمع املستهدف )العينة(. ومن املهم خالل إجراء هذا االختيار أن يكون لدى الباحث فهم جيد ألو 

 العينة العشوائي والخطأ املنهجي.

 االختيار بين تصميم العينة غير االحتمالية أو تصميم العينة االحتمالية الخطوة الثالثة: ●

بمجرد اتخاذ قرار بإجراء العينة، فإن الخطوة التالية تتضمن االختيار بين نوعين رئيسيين من أساليب العينة: العينة      

فرصة معروفة وغير  غير االحتمالية والعينة االحتمالية. وتعطي العينة االحتمالية لكل عنصر في املجتمع املستهدف

 يس كذلك في العينة غير االحتمالية.  صفرية في االختيار في العينة. واألمر ل

 الخطوة الرابعة: اختيار نوع العينة غير االحتمالية أو نوع العينة االحتمالية ●

تتضمن الخطوة التالية اختيار نوع محدد من تصميم العينة غير االحتمالية أو العينة االحتمالية الستخدامه في      

اء عينة باملزج بين أنواع مختلفة من طرق العينة كاملزج بين أنواع مختلفة من الدراسة. وقد يختار الباحث استخدام إجر 

أساليب العينة غير االحتمالية، وأنواع مختلفة من أساليب العينة االحتمالية، أو املزج بين أساليب العينة غير االحتمالية 

 وأساليب العينة االحتمالية.

 تحديد حجم العينة الخطوة الخامسة: ●

باختيار نوع محدد من تصميم العينة التي سيتم استخدامها في اختيار العينة، تأتي الخطوة التالية التي تنطوي على و      

  تحدد عدد العناصر التي سيتم اختيارها.

 الخطوة السادسة: اختيار العينة ●

وتعتمد جودة العينة املختارة، بدرجة تتضمن الخطوة النهائية في العينة تنفيذ اختيارات العينة التي قام بها الباحث.      

 كبيرة، على الخطوة األولى التي تتمثل في التحضير إلجراء اختيارات العينة. 

 الصالصة:
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 وهي: نتائج بعدة نخرج سبق ما خالل من     

 ولكنها التمثيل، تضمن ال فالعشوائية املجتمع، لخصائص ممثلة غير ولكنها عشوائية عينة على الحصول  املمكن من -0

 .العينة في يختار أن املجتمع أفراد من فرد ألى متساوية فرصة فقط تتيح

يمكن للباحث أن يجمع بين األنواع املختلفة لتصميمات العينة غير االحتمالية، أو الجمع بين األنواع املختلفة  -0

 نة االحتمالية.لتصميمات العينة االحتمالية، أو الجمع بين تصميمات العينة غير االحتمالية والعي

 املنتظمة أو البسيطة العشوائية بالعينة يبدأ أن إما فإنه االحتمالية أو العشوائية العينات إلى يتجه عندما الباحث أن -3

 العشوائية بالعينة فعليه املتجانسة غير املجتمعات حالة في أما. متجانس الدراسة مجتمع يكون  عندما بهما ينتهى أو

  .الطبقية

 الدراسة، بمتطلبات تفي التي للعينة املناسب الحجم هو ما نقرر  أن وضوح وبكل يجب الدراسة أفراد اختيار قبل -0

  .العينة حجم في تؤثر التي العوامل مراعاة وعلينا

 قائمة املراجع: 

 املراجع العربية: ●

 دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية.(: الطرق اإلحصائية في العلوم االجتماعية، 0997أبو راض ي، فتحي عبد العزيز) -0

 ، دار النشر للجامعات، القاهرة. 1(: مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، ط0200أبو عالم، رجاء محمود) -0

 اإلسكندرية.  (: تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي، دار املعرفة الجامعية،0983أحمد، غريب محمد سيد) -3

(: أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي: التخطيط للبحث وجمع وتحليل 0227يد عبد املجيد)البلداوي، عبد الحم -0

 الشروق، عمان. دار ،spssالبيانات يدويا وباستخدام 

 طنطا. ، (: البحث االجتماعي: أسس منهجية وتطبيقات عملية، دار املصطفى للطباعة والنشر0220الخواجة، محمد ياسر) -4

 (: مناهج البحث التربوي، مركز ديبونو لتعليم التفكير، عمان.0207يدر عبد الكريم)الزهيري، ح -1

(: املتغيرات املرتبطة بعنف الزوجات ضد األزواج: دراسة سوسيولوجية على عينة من 0202الشهري، عامر سعيد عامر) -7

 . 7الزوجات بمدينة جدة، مجلة جامعة الجوف للعلوم اإلنسانية، ع

 (: مبادئ الطرق اإلحصائية، تهامة للنشر، جدة.0983ل، ربيع، عبد الحميد محمد)الصياد، جال -8

 (: مقدمة في منهج البحث العلمي، دار دجلة، عمان.0228العزاوي، رحيم يونس كرو) -9

 (: طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية مع بعض التطبيقات على املجتمع الريفي،0990الفائدي، محجوب عطية) -02

 منشورات جامعة عمر املختار، البيضاء. 

 االجتماعي، عامر للطباعة والنشر، املنصورة. والقياس اإلحصاء (: مبادئ0227القصاص، مهدي محمد) -00

 األكاديمي، عمان.   الكتاب مركز واالستداللي، الوصفي (: اإلحصاء0204مفيد) القوص ي، محمد -00

. دار 0االجتماعية: املبادئ واملناهج واملمارسات، ترجمة: خالد بن ناصر آل حيان. ط (: بحوث العلوم0204باتشيرجي، أنول) -03

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان.

 (: أصول البحث االجتماعي، مكتبة وهبة، القاهرة.0980حسن، عبد الباسط محمد) -00

 لجامعية، اإلسكندرية. االجتماعي، دار املعرفة ا االحصاء (: مبادئ0222محمد) حسن، حسن -04

الخضري الشيخ،  نوفل، سليمان نبيل محمد ترجمة: النفس، وعلم التربية في البحث (: مناهج0981فان) .ب دالين، ديو بولد -01

 األنجلو املصرية، القاهرة.  ، مكتبة0أحمد عثمان، ط منصور غبريال، سيد طلعت

البحوث العلمية: مبادئ توجيهية عملية إلجراء اختيارات العينة البحثية، (: أساسيات اختيار العينة في 0204دانييل، جوني) -07

 عطية عبد الرحمن، معهد اإلدارة العامة، الرياض. ترجمة: طارق 

(: مجتمع البحث وأساليب اختيار العينة، في: نادية عيشور وآخرين، منهجية البحث العلمي في العلوم 0207دعيمة، لبنى) -08

 حسين راس الجبل للنشر والتوزيع، قسنطينة.االجتماعية، مؤسسة 
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  .حزم، بيروت ابن دار العلمي، البحث مناهج :(0200)سلمان زيدان، -09

السياسات،  ودراسة لألبحاث العربي شحدة قارع، املركز: (: البحث االجتماعي، ترجمة0993سارانتاكوس، سوتيريوس) -02

 الظعاين. 

 في اإلحصاء االجتماعي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة.(: مقدمة 0998سرحان، أحمد عبادة) -00

 القاهرة. (: مناهج البحث، عالم الكتب،0200سليمان، عبد الرحمن سيد) -00

 7(: مناهج البحث في العلوم االجتماعية: األساسيات والتقنيات واألساليب، منشورات جامعة 0228عبد املؤمن، علي معمر) -03

 أكتوبر، مصراته. 

  .والتوزيع، عمان للنشر العلمية اليازوري  (: البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، دار0999قنديلجي، إبراهيم عامر) -00

(: صعب اإلدراك، عص ي اإلحصاء: الخطوط التوجيهية للمسح التقديري لظاهرة العمل الجبري 0200العمل الدولية)منظمة  -04

 في صفوف الراشدين واألطفال، املكتب اإلقليمي للدول العربية، بيروت.

 بيروت. (: معجم علم االجتماع، ترجمة: إحسان محمد الحسن، دار الطليعة،0980ميشيل، دينكن) -01
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 العينات االحتمالية

 
 الصطوات الرئيسية في اختيار العينة

 

 

 

 

 

 

 

(: التحضير إلجراء اختيارات العينة3الصطوة )  

(: االختيار بين إجراء التعداد والعينة3الصطوة )  

(: االختيار بين تصميم العينة غير االحتمالية 1الصطوة )  

 أو تصميم العينة االحتمالية

(: اختيار نوع العينة غير االحتمالية أو نوع العينة االحتمالية4الصطوة )  
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( تحديد حجم العينة1الصطوة )  

(: اختيار العينة6الصطوة )  
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 .اإلشكالية وطرح املقدمة، وكتابة البحث، عنوان صياغة تقنيات

Techniques for formulating the research title, writing the introduction, and 

posing the problem 

 .الحق عبد العبادي

LABADI Abdelhak 

 الجزائر./ تيارت، جامعة ابن خلدون ، أستاذ محاضر

Ibn Khaldoun University, Tiaret / Algeria. 

 

 املخلص :
 عن ورأيه فكرته يشكل فهو وقراءته، البحث، موضوع لفهم القارئ  ذهنية وتعد تحضر، كونها في للمقدمة األساسية الوظيفة تتمثل

 ولعل البحث، قراءة عن التوقف أو باالستمرار، القارئ  اقتناع مدى توضح وبالتالي العلمية، منهجيتها ومدى املقدمة، تحليل من بداية البحث

 أن وكما بإنجازه، يكلف الذي للبناء مبتكرة واجهة إظهار في التفنن في نفسه يجهد املهندس أن فكما البحث؛ عنوان به يتميز ما أيضا هذا

 من لكل أن وبما عندهم، من محببة جديدة أسماء وابتكار االختيار، في التفنن إلى البعض يعمد وقد ألطفالهم، األسماء أحلى يختارون األهل

 البحث، إلى بالنسبة الحال فكذلك منفرا؛ أو محببا، االسم هذا يكون  وقد الشخصية؛ هويته تعرف به اآلخرين، إلى به يتقدم" عنوان" اسم

 ومن مضمونه، قراءة إلى ويدفعه القراء، أنظار ويشد البحث، مضمون  عن يعبر وجذابا، ومبتكرا، مختصرا، عنوانه يكون  أن يجب الذي

 ."عنوانه من يعرف الكتاب: "املثل ويقول  األولية، مرحلته في حتى فراغ من يأتي ال" البحث عنوان" أن املعروف

 كلما إذ واالحتراس؛ الدقة، منتهى في يتم االختيار هذا ألن ذلك البحث، عنوان اختيار هي الطالب تواجه التي املشاكل أهم فمن وعليه         

 فمن العمل، بإشكالية وثيقا ارتباطا مرتبطا يكون  املناسب العنوان اختيار ولعل والعقبات، املشاكل، من الكثير تذلل كلما موفقا االختيار كان

 الدراسات على يطلع أن وبعد الطريق، يضيع ال حتى له كموجه يضعه رئيس ي سؤال من بحثه، في ينطلق الباحث بأن التأكيد الضروري 

 التساؤالت مجموعة إليه ويضيف يوسعه، أو يدققه، أو فيحدده، الرئيس ي سؤاله في النظر يعيد بحثه، بموضوع املتعلقة واألدبيات السابقة،

 .املادة هذه وطبيعة األساس، املادة احتوته وما معلومات، من لديه توفر وما البحث، أهداف على بناء يصيغها التي

 املنهج التساؤالت، البحث، عنوان اإلشكالية، املقدمة،  :املفتاحية الكلمات

.Abstract: 
Summary: 

          The main function of the introduction is that it prepares and prepares the mind of the reader to understand the topic of 

the research, and to read it. He forms his idea and opinion about the research starting from the analysis of the introduction , 

and the extent of its scientific methodology, and thus shows the extent to which the reader is convinced to continue, or stop  

reading the research, and perhaps this is also what is distinguished by it Research Title; whose title should be brief, 

innovative, and attractive, expressing the content of the research, drawing the attention of readers, and motivating them to 

read its content. . 

         Accordingly, one of the most important problems facing the student is to choose the title of the research, because this 

choice is made with the utmost accuracy; The more successful the choice, the more problems will be overcome, and perhaps 

choosing the appropriate title is closely related to the problem of the work, it is necessary to emphasize that the researcher 

proceeds in his research, from a main question that sets him as his guide so as not to lose the way. 

Keywords: introduction, problem, research title, questions, method. 
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 مقدمة:

 والوقائع، الحقائق، مجموعة هو مفهومه في والعلم واملعرفة، اليقين وهو بحقيقته، الش يء إدراك العلم يعد             

 من مترابط بكيان يلتزم الذي الدراسة من فرع هو فالعلم العلمية؛ املؤلفات بها تزخر التي البحث ومناهج والنظريات،

 الحقائق الكتشاف عليها، متفق ثابتة ومناهج طرق، على تحتوي  عامة، قوانين تحكمها التي املصنفة، الثابتة الحقائق

 التي الظواهر بين القائمة العالقات عن التعبير هو للعلم الرئيس ي الهدف فإن وعليه الدراسة، هذه نطاق في الجديدة

  .وطبيعتها جوهرها، على التعرف أجل من اإلنسان يدرسها

 العلوم من املستمدة الدقيقة املعرفة من ممكن قدر أكبر الكتساب محموم سباق حالة في اليوم يعيش فالعالم            

  تمثل العلمية فاملعرفة واالزدهار، والرقي، التقدم، إلى تقود التي
 
 تعتبر حيث األفضل، نحو والتطور  للنجاح، مفتاحا

 إذ العملية؛ حياته في تواجه التي والقضايا املسائل، فهم على تساعده الحقائق معرفة ألن لإلنسان، ضرورية املعرفة

 األهداف بلوغه دون  تحول  التي العقبات يتخطى كيف يتعلم أن يستطيع اإلنسان عليها يحصل التي املعلومات بفضل

 من تمكنه جديدة إجراءات واتخاذ األخطاء، تدارك على القدرة له تتيح التي االستراتيجيات يسطر كيف ويعرف املنشودة،

  فيه يرغب ما يحقق أن ذلك غير يستطيع وهو الحياة، في أمانيه تحقيق
 
 العديد على للكشف ومعرفته بذكائه، مستعينا

  .يجهلها التي الظواهر من

  الراهن الوقت في العلمي البحث ويحتل           
 
  مكانا

 
 الباحثين مساهمة خالل من وتطورها، العلمية، النهضة تقدم في بارزا

 العلمي النشاط لهذا الرئيسية املراكز هي األكاديمية املؤسسات تعتبر حيث اإلنسانية، املعرفة رصيد في املبتكرة بإضافتهم

 والدارس الطالب، لدى العلمية الحوافز وإثارة وتنشيطه، العلمي، البحث تشجيع في أساسية وظيفة من لها بما الحيوي،

  .وجه أكمل على املهمة بهذه القيام من يتمكن حتى

          
 
  تبذل الجامعات فإن  الفكري، النشاط أوجه وأعقد أهم، من يعد العلمي البحث ألن ونظرا

 
 تدريب في جبارة جهودا

 جديدة معرفة إضافة على قادرين تجعلهم بحثية مهارات اكتساب من لتمكنهم الجامعية دراستهم أثناء إتقانه على الطالب

 وتقويم جمع، طريق عن العلمي البحث في الطالب قدرة إظهار على الجامعات تعمل كما اإلنساني، الفكر رصيد إلى

 الصحيحة األساليب إتباع على الطالب قدرة على يبرهن املعالم، واضح إطار في سليمة علمية بطريقة وعرضها املعلومات،

 للدراسة األساسية امليزة تمثل التي الفكري  ونضجه العلمي، مستواه عن تكشف التي النقدية األحكام وإصدار للبحث،

   .األكاديمية

 سباق في والعالم فالعلم مض ى، وقت أي من أكثر مهمة اليوم أضحت والتعلم والبحوث، الدراسات، إلى فالحاجة            

 التفوق  له وتضمن لإلنسان، الرفاهية تكفل التي العلوم من املستمدة الدقيقة املعرفة من ممكن قدر أكبر إلى للوصول 

 في تكمن األمم عظمة أن أدركت أنها إلى يرجع فذلك العلمي للبحث كبيرا اهتماما تولي املتقدمة الدول  كانت وإذا غيره، على

 الدول، القتصاد أساسية ودعامة خصب، ميدان العلمي والبحث والسلوكية، والفكرية، العلمية، أبنائها قدرات

 .الدولية مكانتها على واملحافظة لشعوبها، الرفاهية يحقق وبالتالي وتطورها،

 عماد) حلها ومحاولة معينة، مشكلـة على للتعرف علمية بطريقة ومسلسل منظم، مجهود هو العلمي فالبحث                

 التحقق يمكن عامة وقواعد حقائق، اكتشاف إلى يهدف دقيقا استقصاء منه يجعل وهذا ،(30 ص ،0223: وصفي الدين

 أو األفراد، تواجه التي املشكالت أو لألسئلة، حلول  أو إجابات، إلى للوصول  منظمة محاولة العلمي فالبحث مستقبال؛ منها

 .(07 ص ،0223: عليان مصطفى ربحي) حياتهم ومناحي مواقفهم، في الجماعات

 بتبني وذلك ،"الضبط"و ،"التنبؤ"و ،"التفسير" الثالثة، العلم أهداف تحقيق إلى جميعها العلوم تسعى ولهذا             

  الحقائق وباختبار واملوضوعية، بالدقة، يتميز الذي العلمي األسلوب
 
، اختبارا

 
 العلمية الحقائق أن العلم مع منطقيا

 فيها يختلف منهجية قضية املجال هذا وفي الصدق، من عالية درجة بلغت حقائق بل ثابتة، حقائق بالضرورة ليست
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 عنها يزول حتى بنتائجه يقتنع ال( النظري ) فاألول  التطبيقي، اآلخر الجانب عن النظرية، الجوانب في العالم أو الباحث،

 درجات بأقص ى يكتفي فهو ؛(التطبيقي) اآلخر أما درجة، أقص ى إلى فيها الصدق احتمال درجة وتصل مقبول، شك كل

 .للصدق احتماال أكثرها يأخذ فإنه نتائجه وازن  فإذا االحتمال،

 يبدأ فهو املنطقي، والقياس االستنباط، عن يختلف الذي االستقراء على باألساس العلمي األسلوب ويعتمد           

 ذلك يعني وليس الجزئية، الحقائق إلى منها يتوصل عامة بقضايا يبدأ القياس، أن حين في القوانين منها ليستمد بالجزئيات

 في والقياس االستنباط، يستعمل عامة قوانين إلى يصل عندما ولكنه املنطقي، القياس أهمية يغفل العلمي األسلوب أن

 ظاهرة أو قانون، استخالص في تتمثل التي االستنتاجية الطريقة يستخدم كما صحتها، من للتثبت الجزئيات على تطبيقها

  .خاصة ظواهر مجموعة من عامة

 للتعبير يهدف العلم كان إذا ألنه وذلك ،"الوصف"و ،"املالحظة" هما، مترابطتين عمليتين العلمي األسلوب ويتضمن            

 يمثل التعبير هذا كان وإذا وصف، أساسه في يكون  التعبير هذا فإن املختلفة، الظواهر مجموع بين القائمة العالقات عن

 يعتمد ال فاألول  العادي، الوصف عن العلمي الوصف فيختلف املالحظة على يعتمد أن بد فال بالظاهرة، املرتبطة الوقائع

 هذا فإن ظواهر، عدة أو ظاهرة، في املختلفة النواحي قياس عند أنه ذلك فني، وصف هو بل اللغوية، البالغة على

  إال ليس القياس
 
، وصفا

 
 من قليلة مجموعة إلى املعلومات من كبيرة مجموعة باختزال اإلحصائية الوسائل على يقوم كميا

 .اإلحصائية واملصطلحات األرقام،

 أساس على تقوم وهي املختلفة، باملقاييس تستعين التي املالحظة تمثل فهي العملية، املالحظة إلى بالنسبة أما            

  الظروف ترتيب
 
  ترتيبا

 
 على يساعد( التكرار) فهو العلمية، الدقة حيث من كبيرة أهمية له الذي التكرار يمكن بحيث معينا

 ضروري  التكرار أن كما بالصدفة، تكونت التي العناصر وترك دراسته، املطلوب املوقف في األساسية العناصر تحديد

 عن الناجمة األخطاء مثل الشخصية، العوامل لتدخل أو الصدفة، نتيجة الطالب يخطئ فقد املالحظة صحة من للتأكد

 من التأكد في أيضا التكرار يفيد كما املالحظة، وقوة كاملثابرة، للطالب، الشخصية والصفات الحواس دقة في االختالف

   .النتائج من التأكد بغرض أخرى  مرة البحث إعادة في أو آخر، شخص مالحظة دقة

 تلك حل في ومهارته خبراته، كل الطالب يستغل ثم البحث، مشكلة وأبعاد معالم، بتحديد الطالب يبدأ بإيجاز                

 املصادر أو الذاتية، مصادره من لديه املتوفرة البيانات أساس على للمشكلة املناسبة أفكاره ببلورة مرورا املشكلة،

 العنوان: مثل األساسية؛ البحثية واملستلزمات الشروط، من مجموعة الجيد البحث في تتوفر أن ينبغي لذلك األخرى،

 ووضوح للباحث، الكافي الوقت وتوفر البحث، بموضوع الكافي واإلملام البحث، حدود وتخطيط للبحث، والشامل الواضح

 املصادر وتوفر الطالب، تخصص مجال في املعرفة إلى واإلضافة واإلسهام البحث، أجزاء بين والترابط األسلوب،

 .املساعدة العوامل من وغيرها البحث موضوع عن واملعلومات

 بعض فيه تتوفر أن ينبغي بدوره والذي بالبحث، يقوم الذي الباحث ننس ى أن األحوال من حال بأي يمكننا وال        

 موضوع في الرغبة توفر السمات هذه أهم ومن جيد، بشكل وكتابته وإعداده، بحثه، إنجاز في ناجحا يكون  كي السمات

 إنجاز على وقدرته والتنظيم، املالحظة، وقوة والتركيز، التواضع، إلى باإلضافة والصبر، التحمل على والقابلية البحث،

 أي الحقائق، إلى الوصول  أجل من البحث من املجردة العاطفة عن االبتعاد في يتطلب وهذا علميا الباحث وتجرد البحث،

 .واملقنعة املقبولة، والشواهد املعتمدة، باآلراء معززه غير معلومات أو شخصيه، أراء إعطاء عن يبتعد أن يجب

 ومراكز األكاديمية، املؤسسات في بها املسلم األمور  من بها القيام وأساليب العلمي، البحث منهجية أصبحت وقد           

 البحث يعد لم حيث  عامة، بصفة املجتمع تواجه التي املشكالت معالجة في استخدامها انتشار إلى باإلضافة  البحوث،

 عليها يعتمد التي واإلجراءات القواعد، من نسق العلمية فاملنهجية وحدها؛ الطبيعية العلوم ميادين على قاصرا العلمي

 على دائمة بصورة التحسينات إدخال يتم حيث الخطأ، عن باملنزه هو وال باملغلق، هو ال النسق وهذا  البحث، طريق
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 والتعميم، واالستدالل، للمشاهدة، الجديدة الفنية واألساليب املناهج، عن بالبحث العلماء ويقوم واإلجراءات، القواعد،

 القواعد نسق في إدماجها يتم العلمي، باملدخل الواردة الفرضيات مع تطابقها وتثبيت األشياء، تطور  وبمجرد والتحليل،

  هي فاملنهجية  العلمية، املنهجية أسلوب تكون  التي
 
 باملوضوع يتقيد ال والعلم نفسها، بتصحيح تقوم ش يء كل وقبل أوال

 العلمية الفرضيات هو منفصل، وضع في العلمي املدخل يجعل الذي واألمر بمنهجيته، يتقيد ولكنه حوله، يدور  الذي

 .منها يأخذ التي واملنهجية عليها، يقوم التي

 باملقدمة، يتعلق فيما وبخاصة بها، التقيد وجب لذلك العلمي، البحث لعناصر الوحيد الضابط هي املنهجية ولعل         

 .؟ اإلشكالية وطرح البحث، عنوان صياغة تقنيات هي وما ؟ املقدمة كتابة آليات هي فما وعناصرها،

 أوال: اختيار موضوع البحث:

 لها، علميا حال تتطلب التي العلمية، املشكلة أو القضية، تحديد عملية هي البحث موضوع اختيار عملية إن            

 العلمية، الحقائق أو الحقيقة، الكتشاف والتحليل، والبحث، الدراسة، بواسطة علمية فرضيات عدة من انطالقا

 يكون  العلمي، وحتى للبحث املطروحة املشكلة أو القضية، ومعالجة حل، في واستغاللها وتفسيرها، باملشكلة، املتعلقة

 في جديدا املوضوع يكون  أن ذلك وأصالته؛ املوضوع كحداثة األمور  مراعاة بعض يجب موفقا البحث موضوع اختيار

: طايع البحث )سامي في متوفرا األصالة طابع كان كلما كذلك األمر كان وكلما الرسالة، إليها تنتسب التي املادة محيط

 ما غاية وهي االختصاص، حقل في متوقعة وإضافة العلمي، البحث في حقيقية مساهمة هناك أن: أي (؛03، ص 0227

 تقويما عندئذ البحث يستهدف أن الفروض من سابقة معالجات فيه موضوع اختيار حالة وفي الجامعية، الرسائل تنشده

 دقة، بكل املستهدفة الجديدة النقاط تحدد أن يجب وهنا السابقة، البحوث في تكن لم جديدة مساهمة أو جديدا،

 .لبحثه كمشروع الطالب يعدها التي البحث وخطة الدراسة، من والهدف االختيار، مبررات في وموضوعية

 الطالب يكون  أن ذلك الشخصية؛ ومعنى والقدرة الرغبة، ولعل من األمور األخرى املهمة في اختيار موضوع البحث هي        

 رغبة تحقيق عن العلمية لخلفياته مجزي  استثمار ذلك ففي للكتابة ذاتية بمقدرة ذلك مقرونا معين ملوضوع نفسيا مهيئا

 املواضيع من سواه دون  الطالب لدى خاصا واهتماما هوى، معين موضوع لقي فكلما معينة ملشكلة للتصدي شخصية

 وفائقة، خاصة، بعناية ومتابعتها دراسته، في االستمرار على له ودافعا العلمية، لطاقته فعاال محركا ذلك كان كلما

 .املطلوبة بالصورة إنجازه وحتى البحث، إعداده خالل تواجهه التي الصعوبات على والتغلب

 التثبت هي االختيار عملية توافق التي األولى فالخطوة املطلوبة؛ املعلومات توفر ومن األمور األخرى املهمة كذلك هي          

 مراحله البحث استكمال يضمن الذي والشكل املناسب، الوقت في املطلوبة املعلومات على الحصول  إمكانية من

 الوقت في عليها الحصول  وممكن كافية، بيانات أو مراجع، له ليس معين موضوع انتقاء جدوى  هناك فليس املختلفة،

 بحث، أم أهلية، أو رسمية، جهات للمعلومات مصدرها املعلومات عن شامل مسح عمل الطالب فعلى لذلك املناسب،

 ذوي  مراجعة في الشخصية جهوده على يعتمد والطالب للمعلومات، مصادر من ذلك وغير أجنبية، أو عربية، ودوريات

 ذلك حقل في كتبت التي الجامعية بالرسائل اإلملام عن فضال حديثة مطبوعات من يصدر مما املختلفة الدوائر في الشأن

  .بحثه في له التصدي الطالب يريد الذي املوضوع

 العلمية بالوسائل وتدقيقها وتحقيقها، املعرفة، الكتشاف يسعى بأنه دائما الباحث الطالب يتذكر أن يجب كما       

 أن يجب كما (،33، ص 0991: الشريف محمد هللا تام )عبد وإدراك سليم، منطقي بشكل وعرضها عصره، في له املتوفرة

 النتيجة تكون  أن ال النتيجة، إلى تقوده التي هي العلمية املعلومات تكون  وأن واالتجاهات، وامليول، األهواء، به تلعب ال

 .اإلنسانية الحضارة ركب إلى املعرفة رسول  وأنه مناظر، ال باحث أنه حيث ذهنه؛ في مسبقة
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 والشعور  العلمية، واألمانة وامليول، األهواء، من التام والتجرد الفكري، بالحياد الطالب يتصف أن يتطلب وهذا               

 وعدم الغير، واحترام بالتواضع، والتحلي والتفكير، والتأمل، التحليل، على والقدرة العمل، على واملثابرة باملسؤولية،

 .خطأ من ارتكب مهما عالم أي مهاجمة

 :يلي ما مراعاة الطالب فعلى وعليه      

 .العلمية قيمتها لها بآراء يسندها أن دون  الشخصية آرائه إبداء عدم .0

 .والنقاش الجدل، تقبل ال ثابتة حقيقة مختصين أشخاص قبل من املطروحة اآلراء اعتبار عدم .0

 .بهم يوثق ال أناس من معلومات اقتباس عدم .3

 .الدقيقة غير واالقتباسات الروايات، على االعتماد يجوز  ال .0

 .وميوله البحث، ورأي تتفق ال نظرية أو حجة، أو دليل، أي حذف جواز عدم .4

 .العلمي للبحث العامة بالقواعد اإلملام .1

 .واملادية املعنوية ووسائله وأساليبه، الطالب، يختاره الذي للمنهج التفصيلية بالقواعد الجيد اإلملام .7

  موضوعاتهم، اختيار في وفي العادة يجد أغلب الطلبة صعوبة           
 
 أساتذة بخاصة الباحثين بعض إلى يلجؤون ما وكثيرا

 وامليول  تتفق، ال موضوعات هؤالء عليهم يقترح فقد مستحسنة، غير طريقة وهي البحث، موضوع لتجديد الجامعات

 على وعكوفه قراءاته، خالل من يحدده بحث إلى الطالب اهتداء فإن لهذا يحسنونها، وقلما فيها، فيعثرون لهم، الحقيقية

  يستبين يجعله بحثه، مجال في قبله من الباحثون  كتبه ما
 
 كي واسعة ثقافة من للطالب والبد وميوله، يتفق موضوعا

 فضوله من منبثقة الطالب، من ذاتية مبادرة البحث موضوع املشكلة تكون  آخر وبتعبير أصيل، طريف بحث إلى يهتدي

 .الخاص العلمي

  الطالب عقل في تنش ئ واالطالع الواسعة، القراءة أن الطريقة هذه فوائد ومن           
 
 التي والخواطر األفكار، من كثيرا

  نفسه في وتنش ئ موضوعات، من ويختار يبحث، فيما استغاللها يمكن
 
  إحساسا

 
 لم وآراء أفكار، إلى سينفذ بأنه عميقا

 األفكار يدون  له، السابقين الباحثين ألفكار االنقياد من نفسه الطالب يخلص وبهذا البحث، في سبقه من إليها يصل

  الطالب للشخص األولي التكون  كان لهذا أفكاره، عليها ويضيف ليناقشها،
 
 الطالب يختار الحالة هذه وفي ضروريا، أمرا

 مطالعاته عبر أطرها واتضحت ذهنه، في املشكلة انبثقت فإذاالبحثية،  العلمية املشكلة سيجعله الذي موضوعه

 األولية، واملطالعات القراءات، من بمزيد يقوم أن من بد فال وإال بيسر، لها األولي تحديده الحالة هذه في يتم السابقة،

 من ليضع ببحثها، سيقوم التي املشكلة من قريبة مشكلة في بحثوا أشخاص مع ومقابالت للمشكلة، العامة األطر لكشف

  ثم
 
  ويضع عناصر، إلى بتحليلها ويقوم لديه، خيوطها بعض تجمعت التي للمشكلة هيكال

 
  مخططا

 
 التي للنقاط مبدئيا

 .والدراسة بالبحث سيعالجها

  أكثر يكونون  املوضوعات الختيار يتوفقون  الذين األكاديمية البحوث طلبة أن بالتجربة ثبت ولقد            
 
 من بالعمل تفوقا

 يبدأ أن األشياء أخطر ومن (،00، ص 20، ج 0991: حسن املنعم عبد معين )أحمد بحث عليهم يفرض الذين أولئك

 ال وقد بحوثه، خواص من خاصية يصبح ذلك فإن سبقوه، ممن الباحثين من غيره على عالة العلمية حياته الطالب

  بعد فيما يتحول  أن يستطيع
 
 هذه في اإلسراع عدم الباحث على األمر كان باحث، ومهما لكلمة الدقيق باملعني باحثا

  يكون  وأن التخصص، مجال في علمية وقيمة فائدة، له ما ويحدد يتخير، أن عليه املرحلة،
 
 أوسع. علمية لدراسة منطلقا

 معينة، مسألة حول  جدال أو معينة، لظاهرات كبيرة أهمية بروز منها البحث موضوع الختيار أخرى  أسس وهناك            

  املوضوع ورود أو العلمي، بالبحث حسمه ويراد
 
 بالتفكير انشغاله فترة أثناء ذهنه في وانبثاقه الباحث، خاطر على تلقائيا

 علمية، مناقشة أثناء يطرح وقد (،00، ص 20، ج 0991: حسن املنعم عبد البحثي )أحمد نشاطه مركز يجعله موضوع في

 أن الطالب على البحث، اختيار أسباب كانت واطالعاته، ومهما الطالب، قراءات أثناء الصدفة نتيجة أو عام، حديث أو
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واملادية،  والزمنية، امليدانية، املعايير حيث من البحث تنفيذ بظروف تتعلق وأخرى  علمية، وأخرى  ذاتية، بمعايير يلتزم

  ومن ذلك:

. البحث اختيار يتم أن -0
 
  ذاتيا

  املختار البحث يالقي أن -0
 
 البحث جوانب مختلف كشف في املخلصة الصادقة الرغبة ذلك ويعني الطالب، من حبا

 لسير واملحدد الهدف، هو الحقيقة وابتغاء لذاته، البحث حب دام وما الحقيقة، إلى والوصول  بموضوعية، الغامضة

، املوضوع يكون  أن يهم فال الطالب، عمل
 
  أو متناقضا

 
  .وعواطفه الطالب، ميول  مع منسجما

 البحث مصادر على حصوله وإمكانية الفكرية، النواحي من العمل على الطالب طاقة بقدر املطروحة املشكلة تكون  أن -3

 الطالب يتخير بحيث البحوث، إجراء في الهامة األمور  من واالطالع القراءة، من واسعة قاعدة وجود وإن ومراجعه،

 بحوث، اكتشاف إلى يقوده مما واملناهج، واملدارس، الزمن، حيث من متنوعة التخصص، حقل في املصادر من مجموعة

 .والبحث الدراسة، من مزيد إلى تقوده وموضوعات

 إذا فيما الطالب يتساءل وهنا جديدة، معرفة تضيف أن أي: ومضمونها؛ عنوانها، في جديدة املختارة املشكلة تكون  أن -0

 أصول  على وقوفه أو الطريقة، أو املنهج، تغيير السب يكون  أن إما ببحثها رغب وإذا قبل، من بحثت قد املشكلة هذه كانت

  كان إذا أو جديد، من البحث إعادة تسوغ
 
  البحث، بنتائج متشككا

 
 عمله.  يبرر علمي أساس على ذلك كل في مستندا

  املختار البحث يكون  أال وهو هام معيار -4
 
، واسعا

 
  أو جدا

 
، ضيقا

 
  كان وكلما جدا

 
 للبحث صالحية أكثر كان ضيقا

 بمادته، ويحيط بأغواره، ويتعمق وتفاصيله، البحث، بأطراف  املبتدئ وبخاصة الباحث، يلم بحيث والدراسة،

  ومصادره،
 
 مما رئيسة، جوانب تكون  قد فيه، جوانب نقص إلى تعرض قد الواسعة البحث حدود أن باالعتبار آخذا

  يجعله ومما نفسه، املجال في الباحثين من سلفه من إلى بالقياس الضعف إلى البحث يعرض
 
 بغيره، لالستعانة مضطرا

 اإلضافة يستطيع أن دون  بحوثهم، ونتائج وأفكارهم، آراءهم، يدون  مسجل إلى يتحول  وقد الباحثين، من سبقه من بآراء

  إليها
 
 موضوع حول  عامة دراسات تقديم من بكثير أفضل وشمول  تفصيل، في محدد موضوع دراسة أن كما بال، ذا شيئا

 .الحديثة اتجاهاته في العلمي البحث يخدم ال واسع،

 هذه وفي غامض، أو معقد، علمي موضوع أنه أو حولها، الخالف يشتد التي املوضوعات من البحث موضوع يكون  أال -1

  الطالب يكون  أن الصعب ومن وتمحيص، فحص، إلى البحث يحتاج الحالة
 
 الحقائق، فيه تكون  الذي الوقت في موضوعيا

  والوقائع
 
 الباحث على صعبة ذاتها بحد وهي عالية، تقنية إلى تحتاج املعقدة العلمية املوضوعات أن كما فيها، مختلفا

 املعلومات، يضيف أن الطالب تمكن ال بحيث الفكرة، غموض فيتبعها الغامضة املوضوعات أما املرحلة، هذه في املبتدئ

 برؤية، الخروج بمكان الصعوبة من يجعل مما بسهولة، البحوث هذه مثل إعداد في هامة ركيزة تكون  التي والبيانات

 .للموضوع واضح وتصور 

 جهات تفيد ذاتها بحد وهذه والنظرية، الفكر، بناء في أهميتها لها العلمية فالبحوث علمية، فائدة ذا البحث يكون  أن -7

 .تطبيقية عملية لغايات أخرى 

  الطالب يختار بأن البحث، نتائج تعميم من يستفاد أن -8
 
 الحاالت على نتائجه تعميم يسهل الشمول، طابع له بحثا

 .كبيرة واجتماعية علمية، وقيمة أهمية، البحث يعطي مما املشابهة،

 اهتمام إثارة على قدرتها خالل من يكون  املشكلة وتقويم ما، موضوع إلى االهتمام يوجه بأنه الجيد البحث يميز -9

 هي بحث إلى تحتاج جديدة مجاالت عن ما بحث كشف فإن ولهذا البحث، من أخرى  جوانب بمعالجة اآلخرين، الباحثين

  تتطلب هامة مشكالت عن يكشف الجيد البحث إن للبحث، هامة نتيجة ذاتها حد في
 
 أو مكملة، متعددة جديدة أبحاثا

 .مصممة أو ضابطة،
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 الفعال، التصميم إلى الوصول  بهدف هام أمر البحث موضوع في املتخصصين أو بالخبراء، االستعانة إمكانية مدى إن -02

 .منه املتوخاة األهداف وفق تنفيذه، املراد للبحث والشمولي

 ومن ضروري، أمر وهو منهاجه، الطالب لتنفيذ امليداني، العمل ظروف توافر من التأكد البحوث بعض تتطلب -00

 للتعاون، مستعدة الشخصية املقابلة أو االستبيان، بوساطة البيانات لجمع البشرية املصادر أن بمعنى بمكان، األهمية

  البحث يتطلب وقد باملطلوب، واإلدالء
 
 من للطالب مناص فال الظروف هذه تتوفر لم فإذا باملالحظة، املشاركة من نوعا

 .آخر بحث إلى بحثه عن العدول 

 الطويل، والوقت القصير، الوقت بين ذلك ويتراوح للطالب، بالنسبة األهمية بالغ البحث يستغرقه الذي الزمن إن -00

 
 
  كان إن البحث ووضع أخرى، جهة من الطالب ونشاط جهة من البحث ملوضوع تبعا

 
  أو معينة، وجهة من مطلوبا

 
 مفروضا

  كان إن الطالب ووضع
 
 . . . والبيانات املعلومات، مصادر توافر ومدى متفرغ، غير أو البحث، لتنفيذ متفرغا

 البحوث، لبعض بالنسبة أهمية اإلمكانات ولهذه املادية، الطالب طاقة البحث مشكلة اختيار في الهامة املعايير من -03

  املجتمع. على آثار البحوث لهذه تكون  حينما بخاصة

 لدي هل ؟، طرحه سبق قد املوضوع هل: دائما يتساءل أن الطالبعلى  البحث موضوع الختيار األخير وفي                     

 هل جديد؟، من بحثه تم ما إذا املوضوع إلى إضافتها يمكنني أخرى  إضافات هناك هل ؟، املوضوع هذا حول  عاطفي ميل

 منظور  من املوضوع هذا معالجة يمكنني هل ؟، تغطيتها يمكنني ثغرات هناك أن للموضوع السابقة الدراسات أثبتت

 تقديري  هو ما ؟، متوافرة البحث مشكلة ملعالجة املطلوبة البيانات هل املوضوع؟، به عولج عما تماما مختلف حديث

 من إليه أحتاج ما على للحصول  للسفر ضرورة هناك هل ؟، البيانات هذه على للحصول  املنتظرة للمشكلة التقريبي

 املقدرة لدي هل ؟،" األخرى  اللغات بعض من التمكن" املوضوع هذا لدراسة املطلوبة اللغوية املقدرة لدي هل ؟، بيانات

 من يمكنني الذي بالشكل للموضوع النظرية الخلفية لدي هل ؟، املوضوع هذا دراسة من تمكنني التي واملعرفية العلمية،

 سوف التي النتائج وهل ؟، وكيف من، أين، متى، ملاذا، ماذا،: التطبيقي الوصفي التساؤل  أدوات باستخدام التساؤل 

 . ؟ مستقبال املوضوع هذا الستكمال إمكانية هناك وهل ؟، القارئ  منها سيستفيد عليها أتحصل

 : تقنيات صياغة عنوان البحث:ثانيا

 جيدة فكرة أخذ للبحث للمطالع يمكن بحيث للبحث؛ الرئيس ي املوضوع تشمل مفيدة معلومة البحث عنوان يقدم       

 وعليه عنده، سيتوقف أم البحث، قراءة في سيستمر القارئ  كان إن ــــــ غالبا ـــــ يحدد الذي هو فالعنوان مضمونها، عن

 اللغوية، األخطاء تجنب مع البحث ملوضوع املهمة الكلمات من عدد أكبر ذكر مع االختصار العنوان في فيشترط

 أن كله؛ فكما البحث قراءة على القارئ  يحفز فإنه جذابة لغوية حلة في العنوان فتقديم التعبير، وسوء والنحوية،

 األسماء أحلى يختارون األهل أن وكما بإنجازه، يكلف الذي للبناء مبتكرة واجهة إظهار في التفنن في نفسه يجهد املهندس

 اسم من لكل أن وبما عندهم، من محببة جديدة أسماء وابتكار االختيار، في التفنن إلى البعض يعمد وقد ألطفالهم،

 الحال فكذلك منفرا؛ أو محببا، االسم هذا يكون  وقد الشخصية؛ هويته تعرف به اآلخرين، إلى به يتقدم" عنوان"

 أنظار ويشد البحث، مضمون  عن يعبر وجذابا، ومبتكرا، مختصرا، عنوانه يكون  أن يجب الذي البحث، إلى بالنسبة

: املثل ويقول  األولية، مرحلته في حتى فراغ من يأتي ال" البحث عنوان" أن املعروف ومن مضمونه، قراءة إلى ويدفعه القراء،

  يكون  بحيث مطلعه، البحث وعنوان واملقطع، املطلع أجاد من ، والطالب الباحث هو"عنوانه من يعرف الكتاب"
 
 جديدا

،
 
  مبتكرا

 
  الرصين، الهادئ العلمي الطابع حامال

 
  الواردة، لألفكار مطابقا

 
  باختصار، املشكلة عن ومعبرا

 
 طبيعتها، مبينا

  يعطي العلمية، ومادتها
 
  انطباعا

 
 .البحث بفحوى  للقارئ  توحي موجزة عبارات في أوليا

ا ما يكون العنوان في خطة البحث  :نوان البحث العلميع -أ   ُيعد العنوان الباب الرئيس إلى مشكلة البحث العلمي، وغالب 

 .أن يعتني بدقة اختيار ألفاظه طالبا يجب على الذصورته النهاية، لهو نفس عنوان البحث العلمي في 
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يعرف العنوان بأنه: صياغة علمية باستخدام كلمات مفتاحية، محددة بوضوح، ومنتقاة بعناية من : تعريف العنوان

، ص 0997: الخشت عثمان )محمد ومضمونه، واإلجراءات املتبعة لتنفيذه ،؛ للداللة على مشكلة البحثطالبقبل ال

31). 

 :ويمكن شرح هذا التعريف كما يأتي

ا لشروط صياغة علمية:-
 
 في املؤسسات  ،أي أنه يصاغ وفق

ٌ
ومعايير متعارف عليها بين أهل االختصاص، ومعتمدة

 ،، بحيث يسهل تقويم العنوان(37، ص 0998: النمري  ذيب وغسان نعمان )منصور  البحثية، وله مؤشرات دقيقة

ا لتلك املؤشرات ىوالحكم عل
 
 .جودته وفق

ا للمشكلة البحثية بكلمات  بكلمات مفتاحية محددة بوضوح ومنتقاة بعناية:- ينبغي أن تمثل صياغة العنوان تحديد 

، (11، ص 0222: عطوي  عزت )جودت ومجاالته الفرعية بدقة متناهية ،مختصرة، لها دالالت مفتاحية، لجوانب البحث

سهُل على القارئ إدراك  ،كلمات املستخدمة في صياغة العنوان واضحةكما ينبغي أن تكون تلك ال
ُ
ويسيرة الفهم؛ ت

ا عن املفردات الغامضة، أو املضللة ،مكنونها ا، بعيد   .ومراميها تمام 

فالعنوان يجب أن يصاغ بداللة مشكلة البحث،  للداللة على مشكلة البحث ومضمونه، واإلجراءات املتبعة لتنفيذه: -

، ويدل عليها؛ ألن الهدف من انتقاء كلمات العنوان بعناية؛ هو إعطاء القارئ صورة أولية عن مشكلة البحث ،هاويرتبط ب

ا-ومضمونه، كما أنها توضح ،وأهميته  .املنهج املتبع في تنفيذ إجراءات معالجة املشكلة -ضمني 

 هذا ألن ذلك الطالب تواجه التي املشاكل أهم البحث من عنوان يعد اختيار :شروط صياغة العنوان الجيد -ب 

 عبد والعقبات )أحمد املشاكل من الكثير تذلل كلما موفقا االختيار كان كلما إذ واالحتراس؛ الدقة، منتهى في يتم االختيار

 :يلي ما فيه يشترط العنوان ألهمية ونظرا (،72، ص 20ج  ،0991: حسن املنعم

 دراسة والخنساء الرومي ابن بين "الرثاء :نحو وذلك فيه؛ غموض ال وواضحا، فيه، تعقيد ال بسيطا، يكون  أن .0

 ."مقارنة

 اللغة بمستوى  الذهنية اإلعاقة درجة "عالقة :نحو وذلك ومحتوياته؛ البحث، موضوع عن بصدق يعبر أن .0

 ."الشفوية

 ."زكريا مفدي عند التاريخي الديني الرمز أبعاد"نحو:  وذلك كله؛ البحث موضوع لجوانب شامال يكون  أن .3

 ومدى كمرض الكالمية الحبسة" :نحو وذلك تلميحا؛ ولو البحث، ملنهج العامة السمة عن شيئا يتضمن أن .0

 ."الطفل لغة على تأثيرها

 ".املعنى توجيه في النحوي  املعنى أثر" :نحو وذلك ـــــــ؛ األخرى  بالشروط اإلخالل دون  ـــــــ مختصرا يكون  أن .4

 شعر في قراءة الشعري  التصوير " :نحو وذلك النموذج؛ اختيار مع ــــــ التطبيقي ــــــ اإلجرائي الجانب يتضمن أن .1

 املتنبي".

  املقدمة:ثالثا: كتابة 

 ،وقراءتـه، فهـو يشـكل فكرتـه ،وإعداد ذهنية القـارئ لفهـم موضـوع البحـث ،األساسية في تحضير ة املقدمةتتمثل وظيف        

أو  ،ومــدى منهجيتهــا العلميــة، وبالتــالي توضــح مــدى اقتنــاع القــارئ باالســتمرار ،ورأيــه عــن البحــث بدايــة مــن تحليــل املقدمــة

التوقف عن قراءة البحث، لذلك تكتب املقدمة بعد االنتهاء من كل أجزاء البحث، بما في ذلـك الخاتمـة، ألن هـذا يتـيح كافـة 

 ناية، وأهمية على املقدمة.واآلراء أمام الباحث، ليضفي ع ،الرؤى

والجهـود السـابقة فيـه،  ،وأهميته، ومدى النقص فـي مجـال البحـث ،مجال مشكلة البحث الطالب في املقدمة يوضحو            

واملـــــدخل الــــــرئيس  ،االفتتــــــاح العـــــام تعـــــد املقدمـــــةو ، والجهـــــات املســـــتفيدة مــــــن البحـــــث، تصــــــور لل طالـــــبوأســـــباب اختيـــــار ال

 ،وجوانبـــــه املختلفـــــة، وتتضـــــمن املحـــــاور األساســـــية للبحـــــث بصـــــورة مركـــــزة ،والـــــدال علـــــى آفـــــاق موضـــــوع البحـــــث ،والشـــــامل
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واتجــــــاه موضـــــوع البحــــــث مـــــن الناحيــــــة ، ملخصــــــا ألفكـــــاره طالـــــبودالــــــة فـــــي ذات الوقــــــت، حيـــــث يقــــــدم ال ،ومفيـــــدة ،ومـــــوجزة

 ،، كمـــــا يشـــــير أيضـــــا إلـــــى مجـــــاالت البحـــــثالنظريـــــة، ويحـــــدد مشـــــكلة البحـــــث، وأهميتهـــــا، واألهـــــداف التـــــي يرمـــــي إلـــــى تحقيقهـــــا

وكيفيـــــة  ،فـــــي دراســـــته، واألدوات التـــــي اســـــتخدمها اي اتبعهـــــتـــــال أو املنـــــاهج والفـــــروض التـــــي وضـــــعها لالختبـــــار، واملـــــنهج العلمـــــي

 أو تحقيقها. ،اختيارها، والصعوبات التي اعترضت طريق البحث، والخطوات امليدانية التي اتخذت في جمع البيانات

َعد   مقدمة البحثلك فلذ        
ُ
بمثابة جزء شارح ملوضوع البحث بشكل عام، ودون الخوض في تفاصيل محلها املتن  ت

:  إبراهيم املجيد عبد مروان) الداخلي للبحث )اإلطار النظري(، والهدف اإلجرائي من املقدمة هو التوضيح بصورة ُموجزة

ية، وهو جزء ال غنى عنه في أي بحث علمي، وفي بعض األحيان (، ومن ثم متابعة باقي خطوات البحث الكتاب97 ص ،0222

نجد أن مقدمة البحث العلمي تقع بعد العنوان مباشرة، ويكون ذلك في الغالب في أبحاث املدارس، وفي أحيان أخرى نجد 

، وفي أحيان ك في رسائل املاجستيرلمقدمة البحث العلمي تقع بعد ملخص البحث باللغة العربية واإلنجليزية، ويشيع ذ

أخرى نجد املقدمة تلي جزء إهداء الرسالة، وذلك ما هو متبع في أبحاث التخرج الجامعي، وتختلف عناصر مقدمة 

، ويشترط في املقدمة اإليجاز، والدقـة، والوضوح، والداللة على املوضوعأو رسالة علمية ألخرى،  ،البحث العلمي من بحث

 وتتكون املقدمة من العناصر التالية:

 الباحث بتوقعات التنويه إمكانية مع املحورية، البحث فكرة الطالب يوضح الجزء هذا في مقدمة عامة عن املوضوع:-3

 الحديث أو القرآن الكريم، من بآية الجزء هذا يدعمون  ممن البعض وهناك تتحقق، أن يمكن التي النتائج حول 

 موضوع صميم في االستشهادات هذه تكون  أن املهم ولكن املشهورين، ألحد نثرية أو مأثور، قول  أو الشعر، أو الشريف،

 .ثمارها ُتؤتي كي البحث

 املوضوع، بحث إلى وتطرقه تعرضه، سبب الطالب يعلل املقدمة عناصر من العنصر هذا في أسباب اختيار املوضوع:-3

 كون  ذلك ومثال (؛78، ص 0998: هللا فضل املوضوع )مهدي في للكتابة إلقباله املسوغات هي وما فيه، رغبته وسبب

 ويرجع بتخصصه، متعلقة خبرة له أو عمله، مجال أو وظيفته، في مباشرة يعينه أنه أو تخصص ي، بجانب يهتم الطالب

 جمع عملية خالل من وذلك معينة، مشكلة حل إلى الحاجة إلى األوقات أكثر في البحث موضوع اختيار في السبب

 إلى تؤدي قد والتي منها، دقيق بشكل النتائج واستخراج وتحليلها، املشكلة، بهذه والخاصة الالزمة، والبيانات املعلومات،

 .املشكلة لتلك حل استخالص

 قضايا أو قضية، في يؤثر املوضوع هذا أن بحيث البحث، موضوع من باألهمية ترتبط وأسباب عوامل، وهناك            

 البحث موضوع تحديد خلف تقف التي البارزة األسباب من السبب وهذا واملجتمع، األشخاص، في التأثير شانها من هامة

 هذه غمار خوض في الطالب يبادر حيث قبل، من فيها البحث يتّم  ولم جديدة البحث قضّية تكون  عام، كأن بشكل

، املوضوع يكون  أن الحالة هذه في ويشترط التجربة،
 
 البحث مراحل إعداد الطالب في سيبذله الذي املجهود ويستحّق  هاما

 أنه بحيث العلمية، للشؤون فائدة إضافة شأنه من دراسته املراد البحث موضوع أن األسباب كذلك هذه املختلفة، ومن

 حقيقة إلى فائدة إضافة أو قبل، من إليها التوصل يتم لم قواعد أو علمية، حقائق إلى التوصل أو اكتشاف، املمكن من

 طرق، فتح في البحث يتسبب أن أو معين، مجال أو مجاالت، بعدة السابقين الباحثين أو العلماء، إليها سبقه علمية

 للطالب، الشخصية امليول  البحث موضوع اختيار في الشائعة األسباب الجديدة، ومن العلمية لألبحاث جديدة ومسارات

 . جوانب عدة أو معين، جانب في املهارات واكتساب للمعرفة، وحبه

فأساس  ومجالها، ،ومفهومة تعبر عن مضمون املشكلة ،وتكون بعبارات واضحة اإلشكالية والتساؤالت والفرضيات: -1

والهدف منه هو حل مشكلة محددة، يذكرها الباحث في املقدمة، ويضع منذ البداية الفرضيات التي  ،قيام البحث

اإلجابة عن استفسار أساس ي: هل حلت مشكلة البحث؟ وهل اقترحها لحل هذه اإلشكالية، بحيث يصل في نهاية بحثه إلى 

 .والبرهنة عليها ؟ ،تحقق إثبات فرضية البحث
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ا الطالب يصوغ أن املهم من  كان لذلك           ا جزء   أو البحـث، بمشكلة ذلك وُيعرف البحث، مقدمة عناصر ضمن محدود 

ثـــــارة املشـــــكلة جوانـــــب علـــــى الجـــــزء ذلـــــك ويحتـــــوي  البحـــــث، إشـــــكالية
ُ
 للتســـــاؤالت بالنســـــبة األمـــــر وكـــــذلك ُمـــــوجزة، بصـــــورة امل

 أن يمكــن أو البحـث، مقدمـة عناصـر أهــم مـن تعـد والتـي (،09 ص ،0990: صــيني إسـماعيل الفرضـيات )سـعيد أو البحثيـة،

تــــه، للبحـــث العــــام املحـــور  إنهــــا نقـــول   اســــتخدام خـــالل مــــن الطالـــب ويطرحهــــا يصـــوغها، أســــئلة تمثـــل البحــــث وتســـاؤالت بُرمَّ

 فهـــي الفرضــيات أمــا أدنــى، بحــد مســتقل متغيــر علــى وتحتــوي  إلــخ،... هــل كيــف، ملــاذا، ملــا،: مثــل املعهــودة، االســتفهام أدوات

صــاغ تــابع، وآخــر مســتقل، متغيــر بــين عالقــة
ُ
 حســب علــى (00 ص ،0983:  أونجــل موجهــة )أرـكـان غيــر أو موجهــة، بصــورة وت

 .الطالب وتفكير حدس،

، وكذا أهمية النتائج التي قد يتوصل إليها البحث، وأهمية طالبيكون بذكر األهداف التي يسعى إليها ال أهداف البحث:-4

 ، وهناكوالدراسة ،أهداف البحث بعبارات مختصرة الغاية من إجراء البحث األسئلة التي يجيب عنها البحث، وتحدد

 وغسان نعمان )منصور يبلغه  أن الطالب يتمنى ما في وتتمثل مرتبة، بنود في البحث أهداف يضعون  ممن الطلبة بعض

 تطلب الدراسية الجهات بعض نجد لذا الفرضيات، أو البحث، أسئلة من أخرى  صورة وهي ،(00، ص 0998: النمري  ذيب

 هو الشائع أن غير البحث، ألهداف مستقل جزء تخصيص دون  الفرضيات، أو البحث، بتساؤالت االكتفاء الطلبة من

َعد   الدراسة، متطلبات حسب الفرضيات أو البحثية، لألسئلة وأخرى  البحث، ألهداف منفصل جزء صياغة
ُ
 أهداف وت

  .األساسية العلمي البحث مقدمة عناصر بين العلمي البحث

 وغاياته، البحث أهداف فإن وعليه املتوقعة، وفرضياتها اإلشكالية، أسئلة على مباشرة إجابات البحث أهداف وتعتبر

 طريقة جيدا ضبطا وضبطها اإلشكالية، صياغة بعد األهداف إدراج يفضل ولهذا مباشرة، باإلشكالية يرتبط ومقاصده

 التوقعات ضمن تكون  وإنما اإليجاد؛ وضمن النتائج، ضمن األكيد على تكون  ال املقدمة في واألهداف اإلشكالية صياغة

 ذكرها ويمكن الوجود، محققة أهدافا نجد وقد واحتماليا، متوقعا، يكون  فبعضها وبالتالي املتوقع، غير نجد قد أننا كما

 .األهداف مع

ودواعي البحث يمثل املدخل الرئيس ألي بحث، سواء ألسباب اختيار البحث )الذاتية  ،إبراز أهميةأهمية البحث:  -1

وتمثل  ث،واملوضوعية(، أو تحديد مسار البحث، أو بلورة مشروع البحث، فال بد من إبراز ذلك في املقدمة، فأهمية البح

 عبارة البحث أهمية ، ولعلأو العلمية ،أو املساهمة التي سوف يقدمها للمعرفة اإلنسانية ،ما يرمي البحث إلى تحقيقه

ر منطقية مبررات عن عّبِّ
ُ
 قيمة ذات تكون  أن يجب العلمية معينة، فالبحوث مشكلة وتبنيه الطالب، اختيار سبب عن ت

 )منصور  منها واإلفادة البحث، نتائج في نجدها التي القيمة تلك هي املعنوية بالفائدة ونعني كالهما، أو معنوية أو مادية،

 جانب وهذا جديدة، علمية لبحوث انطالق نقاط تكون  ربما أنها وكيف ، (41، ص 0998: النمري  ذيب وغسان نعمان

 وال ال قيمة، بحث هناك كان إذا إنه القول  ينبني ذلك وعلى اإلسالمية، والعلوم واالجتماعية، اإلنسانية، العلوم على يغلب

 والقبول  والطلب، االنتشار، إلى يؤهلها وال علمي، بحث موضوع تكون  أن اإلشكالية يؤهل ال هذا فإن معقولة فيه فائدة

 لها يكتب لن فإنه بحثها تم ولو معنوية، جدوى  وال ضعيفة، تغدو بالتالي واملهتمين واملختصين، املجتمع، أوساط لدى

 االنتشار. وال القبول، وال االهتمام،

 ضعفت كلما ألنه والقارئ  الطالب لدى والرغبة الترغيب إيجاد هو العلمية البحوث في األهمية بيان إلى التطرق  وهدف

 ووقتا، جهدا، سيأخذ الذي املوضوع بحث إلى القابلية ضعف وبالتالي األهمية، ضعف الترغيب أسلوب وضعه الرغبة،

 بحثه، أول  في إبرازها الطالب على وينبغي الجوانب، من جانب في ولو أهمية، ذات تكون  أن املواضيع فينبغي ولهذا وماال،

 وإجرائه، املوضوع، بحث ضرورة وإثبات الرغبة، صناعة هو األهمية أراد من األساس ي الغرض أن القول  يمكن ذلك وعلى

 بضرورة املشروع صاحب أو القارئ، إلقناع صياغتها إحسان ينبغي كما واإلقناع واملعقولية، الصدق، ذكرها في يلزم ولهذا

 .وعلمية أدبية، بين العلوم اختالف تختلف وهي ملموسة، وقيمة فائدة، من له ملا االستقصائي بالبحث القيام
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 هذا وملاذا اإلشكالية، هذه ملاذا سؤال على بالجواب تعرف واألهمية؛ فاألهداف األهداف وينبغي هنا أن نفرق بين

 أما الفرعية، وأسئلتها وتوقعاتها، فرضياتها، على األجوبة أحد فهو أكثر باإلشكالية مرتبطة األهداف أن كما املوضوع،

 من والفائدة واملنفعة، القيمة، بمعنى تكون  األهمية أن كما كذا، قيمة وما كذا، فائدة ما لسؤال جواب تقع فهي األهمية

 تفريق وهذا املجتمع، لعموم أو للقارئ، تكون  وقد شخصية، الفائدة هذه تكون  وقد املداخلة، أو والدراسة، البحث،

 بسهولة بينهما يفرق  الطالب يجعل قد الضابط وهذا أهمية، أو هدفا، تكون  أن بين تشترك األفكار بعض أن حيث بسيط

 .املوضوع اختيار وأسباب األهداف، بين يخلط ال كما واألهمية األهداف، بين يخلط وال مكانه، في ش يء كل فيضع

لطريقــة تنفيــذ البحــث، ومــن هنــا يصــبح أمــر اشــتمال تقريــر البحــث تعــد خطــة البحــث التصــور املســبق  :هيكللل املوضللوع -6

(، وعليـــه ـكــان لزامـــا علـــى 033 ص ،0990: صـــيني إســـماعيل علـــى هـــذه الخطـــة مطلبـــا أساســـا فـــي األبحـــاث األكاديميـــة )ســـعيد

 فصل في املقدمة. لكل مختصرة نبذة مع وفصوله، البحث أبواب عن بسيطة ملحة الطالب أن يذكر

 دراسـة فـي الطالـب تسـاعد املعـالم محـددة طريقة أو أسلوب، بأنه العلمي البحث منهج يعرف :أو املناهج املتبعة ،املنهج -1

 لالستكشـــــاف، طريقــــة أو منهجيــــة، وبصــــورة التفكيــــر، فــــن هـــــو أو (،07 ،01 ص ،0987: عمــــر زيــــان معــــين )محمــــد موضــــوع

 (،082 ، ص0989: العســـاف حمـــد بـــن )صـــالح العلمــي البحـــث مقدمـــة عناصـــر مـــن أصــيل عنصـــر وهـــو للحقـــائق، والتوصــل

ا الطالـــب يضـــع أن نفســـه، لـــذلك ينبغـــي الوقـــت فـــي علمـــي مـــنهج مـــن أكثـــر اســـتخدام هـــو والشـــائع  مقدمـــة عناصـــر مـــن ُعنصـــر 

ن العلمي البحث  البحـث، موضـوع طبيعـة علـى يتوقـف ملـنهج الطالـب واختيـار أكثـر، أو واحـد، مـنهج من يستخدمه ما يتضمَّ

 العلمـي البحـث منـاهج أنـواع أشهر ومن. ومنطقية ومقنعة، صحيحة، لنتائج التوصل الطالب في مساعدة على املنهج وقدرة

 .الوصفي واملنهج التجريبي، واملنهج التاريخي، املنهج: من كل

 اإلشكالية في حتى وربما الجوانب، من جانب في الطالب موضوع تشبه التي الدراسات بها نعني :الدراسات السابقة -9

سابق  تأليف وجود وإلى موضوعه، في سابقة دراسات وجود إلى واملصححين القارئين، تنبيه الباحث على لزم ولهذا نفسها،

 بين الفرق  ويذكر بحثه، في واألصالة الجدة، مدى سيبين فإنه ذلك وعلى (،44 ص ،0989: العساف حمد بن )صالح

 إعادة أو تكرار، مجرد وال املعرفة، في اجترارا يكون  وال املوضوع، بحث القابلية تتحقق حتى سبقه من ودراسة دراسته،

 ذكرها، يلزم سابقة دراسة يعد فإنه باإلشكالية متعلق مرتبط تأليف أو دراسة، كل فإن وعليه جديدة، قوالب في صياغة

 الدراسة)محمد هذه ستضيفه الذي الجديد أو اإلضافة، هي وما الالحق، الباحث وموضوع السابق بين الفروقات وبيان

 مدروس، الطالب موضوع أن بذلك فيكون  اإلشكالية نفس في اتفق إذا اإلشكال (، ويقع04، ص 0999: وآخرون عبيدات

 من موضوعه يكون  وبالتالي معرفة، في استثمار أو واجترار، تكرار، مجرد وأنه أهمية، وال فائدة، وال منه، جدوى  وال

 قد والتي الدور، بهذا املخولة العلمية واللجان الهيئات، من االعتماد حتى وال للدراسة، القابلية لها ليست التي املواضيع

 بنفس سابقا مدروس املوضوع بكون  املعرفة وعدم الغفلة أو االختصاص، لعدم املواضيع بعض اعتماد في تخطئ

 .اإلشكالية

تعد مصادر ومراجع البحث إحدى األدوات الرئيسية التي يستمد منها الطالب مادته العلمية، وبها  مصادر البحث: -8

يذكر املراجع واملصادر املهمة التي يبرهن على اإلجابة على اإلشكاالت املطروحة في العمل، لذلك كان لزاما على الطالب أن 

 .واالختبارات التي تفيده في حل مشكلته ،، واإلجراءات( 010ص  ،0987: الخطيب عجاج )محمد تعينه في بناء أداة بحثه

من  طالببتعريف املتغيرات األساسية للبحث، وكذلك ما يراه ال طالبوهو جزء يقوم فيه ال مصطخلحات البحث: -30

ا ا، غير أن هناك بعض جهات الدراسة ممن تطلب ،مصطلحات أخرى تتكرر في البحث، والتعريف يكون لغويًّ  أو إجرائيًّ

ا فقط لكل مصطلح، على اعتبار أن األخير هو األهم فيما يتعلق بفهم طبيعة الدراسة، وحدوث اتساق بين  ا إجرائيًّ تعريف 

ل ، ومصطلحات البحثوما يستوعبه املطالعون  طالب،رؤية ال
َّ
درجة املتغيرات في تتمث

ُ
 أو املستقلة، سواء البحث، في امل

 متكرر  لفظ كل للمصطلحات الطالب يضم أن يمكن وكذا ، (07، ص 0998: ي النمر  ذيب وغسان نعمان التابعة )منصور 
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 في استخدامها من الهدف بمعنى اإلجرائية، الناحية من املصطلحات هذه تعريف ويتم الدراسة، في تأثير وله البحث، في

ا اللغوي  الجانب من املصطلحات يعرفون  ممن الباحثين من البعض هناك أن كما البحث،  التعريف بخالف أيض 

 .اإلجرائي

 نعمان ليس هناك بحث بال حدود، فحدود البحث تحدد مسار الباحث في مجتمع البحث )منصور حدود البحث:  -33

ثالثة أنواع من الحدود الرئيسية، وهي الحدود املكانية بحدود يعبر عنها (، هذه ال38، ص 0998: النمري  ذيب وغسان

أو توقيت تنفيذ  ،إجراء الدراسة، وهي اختيارية، والحدود الزمانية، وتنصب  على زمن)الجغرافية( وتنصب  على مكان 

أو طبيعة املوضوع املفصل عبر جنبات البحث، وهي  ،الدراسة وهي اختيارية، والحدود املوضوعية، وتنصب  على نوع

 .والرسائل ،إلزامية في مختلف أنماط البحوث

ن الختيار مفردات من مجتمع الدراسة في نوعيات معينة من البحوث العلمية، يحتاج بعض الباحثي عينة البحث: -33

عر ف على توجهاتهم وخصائصهم، ويطلق على ذلك النوع من املعلومات اسم املعلومات املباشرة،  ،وسماتهم ،ومن ثم التَّ

نة بصورة عشوائية، أو قص نة الدراسة متعددة، فهناك من يختار العّيِّ نةديةوطرق اختيار عّيِّ  جزء الدراسة تعتبر ، فعّيِّ

 تكون  كأن اعتبارية وإما بشرية، إما مفردات وهي (،28، 27، ص 20، ج 0977: كونجو الكلي )أنيس البحث مجتمع من

نة الطالب ويختار إلخ،.. مؤسسة أو شركة، ا العّيِّ
 
ر أن أبرزها ومن االعتبارات، من لعديد وفق عّبِّ

ُ
 البحث، مجتمع باقي عن ت

نة، حجم كبر وكلما د العّيِّ  أنواع وتنقسم ذلك، طريق عن البحث نتائج تعميم أمكن املفردات خصائص في انسجام وُوجِّ

نات نات إلى البحث عّيِّ نة في املفردات ظهور  فرصة وتكون  ،(عشوائية) احتمالية عّيِّ  جميع بين متساوية االحتمالية العّيِّ

نات وتنقسم املفردات، نة: إلى االحتمالية العّيِّ نة عنقودية، عّيِّ نة طبقية، وعّيِّ نة بسيطة، وعّيِّ نة منتظمة، وعّيِّ  وعّيِّ

نة مساحية، نات كذلك وهناك مزدوجة، وعّيِّ  ويكون  (،31ص  ،0912: هويل )بول  (عشوائية غير) احتمالية غير عّيِّ

نات أنواع أبرز  ومن أخرى، ومعايير الباحث، لخبرات ذلك ويخضع أخرى، عن مفردات ظهور  في دور  للطالب  غير العّيِّ

نة: من كل االحتمالية نة الهدفية، العّيِّ نة الحصصية، والعّيِّ  .الصدفية والعّيِّ

للبحث العلمي أدواته التي تساعد الطالب في بحثه، وترتبط األدوات بموضوع البحث، واملنهج  أدوات البحث: -31

 على قدرته في استخدام أدوات البحث )محمداملستخدم في الدراسة، ويتوقف نجاح الطالب في بحثه إلى حد كبير 

في تحصيل املعلومات من  طالبعبارة عن وسائل تساعد الهي أدوات البحث (؛ ف34ص   ،0990: مبارك محمد الصاوي 

نة الدراسة، وهي من بين أنواع عناصر مقدمة البحث التي يضمنها ال نة، ومن أبرز أنواع  طالبعّيِّ في حالة اختياره لعّيِّ

أو أكثر حسب مقتضيات ، أن يختار أداة طالبواالختبارات، ولل ،بحث كل من: املقابلة، االستبيان، واملالحظةأدوات ال

 .األمور 

 والجو واإلمكانيات، الظروف، ال يكون إال لبيان املقدمة في البحث صعوبات لعل ذكرومعوقاته:  البحث صعوبات-34

 وهذا بمقدور، إال تكليف ال ألنه والطاقة القدرة، عن يخرج فيما ورفعها املالمة، تقليل شأنه من البحث فيه جرى  الذي

 والتحريف الخطأ، عذر ال أنه التنبيه ينبغي لكن واإلملام، اإلتمام، من فيه قصر فيما العذر للطالب يعطي العنصر

 السرقة في عذر ال وأيضا مثال، والسبق األحقية، ودعم األدبي، الحق على بالسطو وال العلمية، بالسرقة وال العلمي،

 علمية بأمانة عليه قدر ما إنجاز بالطالب الصعوبات وحري  ضمن تكون  وال مسوغة، غير األمور  هذه كل ألن بالواسطة

 متى ذكرها لزم البحث أعاقت ظروف هناك كانت فإن الظروف بعض بسبب واملالمة االتهام، دائرة في الدخول  من له خيرا

 لم أو يكتمل، أو لم يتم، ولم اإلشكالية، يخدم أن يمكن كان ما كل بالتقصير ونقصد الطالب، عن اللوم، ويخفف يرفع

 : ومن أهم الصعوبات التي يعاني منها الطلبة في إعداد البحوث االكاديمية نقرا، ذلك وعلى الطالب، إليه يصل

 .املوضوع جوانب تخدم التي واملصادر املراجع ندرة .0

 .محددا بوقت البحث يكون  عندما تقديره في والخطأ الدراسة، مجال واتساع الوقت، كفاية عدم .0
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 .إعارة أو شراء، أو اقتناء، سواء املصادر بعض على الحصول  على القدرة عدم .3

 تطبيقي ميداني كان املوضوع إذا خاصة املوضوع معطيات مع للتعاطي واألفراد املؤسسات، لدى التسهيل عدم .0

 . األمور  بعض على األفراد من فضاءات هناك تكون  كأن

 وكل متاحة، كانت أن بعد منها التمكن عدم أو الحاالت، ودراسات االستقرائية، للدراسات املعطيات توفر عدم .4

 عن املالم بها يرفع صعوبة نعتبرها والسليم، ولهذا القيام، حيث من الدراسة على وخلل خطر، األشكال هذه

 .ذلك ألجل فاته فيما يخفف أو الطالب،

 املساعد وجود عدم مع وجوده أو ،(020 ص ،0990: صيني إسماعيل سعيد)املتخصص  املشرف وجود عدم .1

  تلزم بذلك. الظروف بعض ألن

ذلك باإلضافة إلى كتابة تاريخ االنتهاء من البحث، ويوضع في أقص ى يمين الورقة  ذكر اسم الباحث في آخر الورقة:-31

 .(  97 ص ،0222:  إبراهيم املجيد عبد مروان)

 العناصر على اقتصارها مع منفصل، بشكل املقدمة ترقيم ومراعاة البسملة، البدء املقدمة خصائص ومن                 

البحث، وعلينا  من جانب أي إهمال عدم من لتأكد وذلك كامل، بشكل البحث من االنتهاء فور  وكتابتها فقط، األساسية

ا يوضح أن ننوه في األخير أن بعض الباحثين  ا خاصًّ يفصلون بين املقدمة والعناصر التي تتضمنها، بمعنى يضعون جزء 

عرف بأهمية البحث، وأهداف البحث، وحدود البحث، وباقي 
ُ
موضع البحث، ويسمى املقدمة، وأجزاء أخرى مستقلة ت

 .عناصر مقدمة البحث العلمي السابق توضيحها في الفقرات السابقة

               
 
 الطالب على يجب لذا والتمهيد، املقدمة مصطلحي بين الباحثين بعض قبل من خلط هناك يكون  ام لكن عادة

 يمكن ال والذي الرئيسية، البحث العناصر من والتمهيد البحث فاملقدمة بينهما، الفرق  مراعاة العلمي البحث كتابة أثناء

 صياغة في األسلوب نفس يستخدموا قد الباحثين بعض إن إال املفهومين بين اختالف وجود من فبرغم عنهم، االستغناء

 لكي كافية خبرة الطالب ذو يكون  أن ينبغي لذلك لها، تكرار أو للمقدمة، مكمل كأنه التمهيد يصبح وبالتالي االثنين،

 بينهما. التفرقة يستطيع

أو إشكالية البحث، وقد ُيكتب في فصل كامل،  ،املقدمة كما سبق وأن أشرنا عبارة عن جزء شارح عام ملوضوعف           

وُيعرف ذلك بفصل املقدمة، ويندرج أسفله كل من: طبيعة املوضوع، و أهمية البحث، وأهداف البحث، ومشكلة البحث، 

وحدود البحث، ومنهج البحث، وعينة البحث، وأدوات البحث، ومصطلحات البحث، وفرضيات البحث، وليس بالضرورة 

 ،دمة على جميع العناصر السابقة، ويتحكم في ذلك طبيعة موضوع البحث، وطريقة ترتيب دارس البحثأن تحتوي املق

أو الرسالة العلمية، والتي يمكن أن تخضع ملا ُتمليه جهات الدراسة على الباحث، أو ما يحدده املشرفون من أسلوب يجب 

 .على الباحث أن يتبعها

أو  ،املقدمة، وهو عبارة عن فقرات تهدف التحول من العام للخاص، وإثارة ذهن القراءأما التمهيد فهو جزء يلي              

طالعين، لذا نجد التمهيد قد ال يحتوي على أي ش يء عن موضوع البحث، ويمكن أن يتطرق الباحث فيه إلى مجال 
ُ
امل

الشوارع، فإن البحث هنا التخصص العام، وعلى سبيل املثال في حالة كون موضوع البحث يتحدث عن مشكلة أطفال 

اء لعلم االجتماع في ُمعالجة السلبيات داخل  يدور في فلك علم االجتماع، ويمكن أن يتحدث في التمهيد عن الدور البنَّ

 .(007 ص ،0990: صيني إسماعيل )سعيد جنبات املجتمع

وكذا املرحلة التي يدرس فيها  ،طالبوالتمهيد يختلف من حيث الحجم على حسب طبيعة املوضوع الذي يتطرق له ال     

 
 

، وآخرون يكتفون بصفحة، أو أقل ،الباحث، فنجد البعض يخصص له فصال
 

ا كامال يمكن أن يتضمن البحث ، و أو باب 

ة مقدمات لكل فصل ، وذلك باإلضافة إلى املقدمة الرئيسية التي يصوغها طالبأو باب على حسب تقسيمات ال ،عدَّ
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 من التحول  في القارئ  على صعوبة هناك كان إذا دائما؛ فقط ضروريا فليس التمهيد ما، بينالباحث في بداية البحث

 الدراسة، ومما يالحظ عن التمهيد أنه: صلب إلى للولوج ذهنه بتهيئة الدارس فيقوم البحث، صلب إلى املقدمة

 إلى الكل من كاالنتقال البحث إلى للدخول  التوطئة منه والغاية املقدمة، يلي وهو للمقدمة، أخرى  صورة ليس .0

 .البحث صلب من هي مباحث على يشتمل ال وهو الجزء،

  يكون  وأن والبد والبحث، املقدمة بين التمهيد يكون  .0
 
 عندما إال البحوث، كل في ضروريا ليس وهو بينهما، رابطا

 .والبحث املقدمة بين فجوة سيجد القارئ  أن الباحث يرى 

 إلى يضطر وإنما البحث، متن في أو الرسالة صلب في مكانها ليست متناثرة، موضوعات التمهيد في الباحث يتناول  .3

 .البحث صلب في سيرد ما إلى القارئ  ذهن لتهيئة وذلك تناولها،

 .بالبحث املتعلقة املفاهيم أو االصطالحات، بتحديد التمهيد في الطالب يقوم .0

 :بالتمهيد الخاصة ومن القواعد

 .اليه للولوج يسعى أو له، يمهد لكنه البحث، موضوع خارج التمهيد أن األصل .0

 في تقع رسالة من واحد باب صفحات عدد يماثل كأن العلمية الرسالة في يشذ كبيرا التمهيد يكون  أال يتعين .0

 .بابين

 علمية رسالة في كان إذا اما تمهيد، اسم فيالئمه عادي علمي بحث في كان فإذا حجمه، وفق اسما التمهيد يأخذ .3

 .فيه الواردة املعلومات حجم وفق وذلك تمهيدي"، "مبحث أو تمهيدي" "فصل أو تمهيدي"، "باب اسم فيالئمه

 .الرسالة يشوه ذلك ألن فصل لكل تمهيد إيراد مطلقا يفضل ال .0

 وخطته، البحث ومنهج ونطاقه، وضرورته، املوضوع، ماهية تتضمن ومما تتميز به املقدمة عن التمهيد؛ أن املقدمة          

 تخلو كما للموضوع، مستفيض شرح من املقدمة تجاهلها، وتخلو ويصعب أهمية، ذات موضوعات التمهيد يتضمن بينما

 كتحديد مباشرة صلبها من ليست متناثرة أفكارا التمهيد، ويتناول التمهيد في بها مسموح املسائل وهذه الهوامش، من

 وصلب املقدمة بين التمهيد بحثه، ويأتي في سيستخدمها التي االختصارات وأيضا واملفاهيم، للمصطلحات، تعريفات

 .البحث

 تكون  أن التمهيد، وينبغي في بها االستعانة يمكن بينما املقدمة، في الهوامش استخدام يمكننا زد على ذلك أنه ال         

 عشرين عن يقل ال فيما التمهيد كتابة يتم بينما صفحات في العادة، ثمانِّ  عن تزيد وأال ومختصرة صغيرة، املقدمة

 في وجد فإذا له، الصحيح املسمي إعطائه الرسالة، مع مراعاة في باب لكل تمهيد كتابة التمهيد عدم صفحة، ومن قواعد

اإلطالة،  وعدم باالختصار، يتميز أن تمهيد، ويجب عليه يطلق بحث في كان وإن تمهيدي، مبحث أو باب يسمي رسالة

 .واملدخل والتوطئة، املصطلحات األخرى ذات الصلة كالديباجة،وهناك بعض 

 رابعا: إشكالية البحث:

 معلومات للطالب فإن املستوى  هذا في معينة، مشكلة بدراسة كلف قد فهو معين بحث بإنجاز الطالب يكلف عندما      

 وتحديد وفرز، الختيار، املشكلة حول  أولية بقراءة يبدأ أن عليه يكون  لذلك املشكلة، حول  مؤكدة وغير دقيقة، غير عامة

 تتضح بدأت البحثية املشكلة وتشعبات أبعاد، تكون  الخطوات هذه من الطالب ينتهي ملا بحثه، عليه سيركز الذي املحور 

 .لبحثه إشكالية وضع في التفكير من يمكنه مما ذهنه في

: أي ؛األمر أشكل ومنه إشكاال، يؤشكل "أشكل"  الفعل من: اإلشكالية لغة :La problématique   اإلشكالية تعريف-0

" إشكالي"و والغموض، االلتباس، يعني مصدر واإلشكال واملشتبه، امللتبس، الصعب األمر هي" املشكلة"و واختلط، التبس

 األمور، من التبس ما األول  بأنَّ  ،"املشكلة"و ،"اإلشكالية" مصطلحي بين فرق  وملتبس، وهناك ومخيل، معضل، تعني صفة

ا ممكن، علمي حل   له وكان  املعارف موسوعة في وجاء ممكن، وعلمي   منهجي، حل له وليس التبس، ما فتعني املشكلة أمَّ
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L’encyclopédie universalis الصيرفي حافظ الفتاح معين )عبد بموضوع تتعلق أسئلة مجموعة هي اإلشكالية أن :

 (.00ص  ،0224

عرف :لإلشكالية االصطالحي التعريف - 3
ُ
 طالبال يقوم الذي املوضوع هي السؤال، أو طرح فن : أنها على اإلشكالية ت

 أسئلة، ويعرفها عدة أو سؤال بطرح ينتهي للدراسة قابل معين موضوع حول  مصاغ نص هي سؤال، أو صيغة في بطرحه

 إيجاد بهدف التقص ي إمكانية يتضمن سؤال شكل في البحث هدف عرض"على أنها  :"Angers Mauriceأنجرس" " "موريس

 ظاهرة حول  العلمي، الباحث يطرحها التي الجديرة، األسئلة جملة" هي (، أو001، ص 0221: أنجرس إجابة" )موريس

 إجرائية صياغة هي تفسير، أو إلى تحتاج ظاهرة ،أو الغموض به يحيط "موضوع :بأنها يعرفها من معينة"، وهناك

 معين". موضوع حول  التساؤالت من ملجموعة

 قابلة أسئلة وهي معينة، ظاهرة حول  الباحث، أو الطالب يطرحها التي الجديرة األسئلة جملة هي البحث فإشكالية            

 الباحث تخصص حسب معين، تقسيم على بناء فيها، التحكم أو تفسيرها، أو فهمها، من يمكن منطقي، جواب إليجاد

 سؤال شكل في يصاغ مختصر نص عن عبارة هي إذن فاإلشكالية (؛38، ص 0998: النمري  ذيب وغسان نعمان )منصور 

 أحداث، بين القائمة العالقات ملجموعة سؤال، شكل في صياغة، بأنها تعرف قد كما البحث، مشكلة على يحتوي 

 هدف ويكون  الحالي، الوقت في له كامل أو شاف، جواب يوجد ال سؤال أيضا، هي أو معينة؛ مشكلة ومكونات وفاعلين،

 على يساعدنا أن فيه ُيشترط الجواب فهذا وعليه القائمة، للمشكلة حل أو املطروح، للسؤال جواب إيجاد هو الطالب

ننا أو فيها، التحكم أو تفسيرها، أو الظاهرة، فهم ِّ
ّ
 فيها؛ التحكم أو تفسيرها، أو فهمها، عن عاجزون أننا املعرفة من يمك

 سواء الحقيقة، إلى الوصول  هو غايته بل حلوال، يلفق أو أجوبة، الطالب يدعي أن العلمي البحث من املطلوب فليس

 جواب لتلفيق يكن لم ما العلمية القيمة من له كان معينة إشكالية عن سلبي جواب من وكم سلبية، أم إيجابية أكانت

 له. إيجابي

 غير أم جديرة، اإلشكالية هذه كانت إذا ما بها نعرف والتي البحث، إشكالية خصائص أهم   من :اإلشكالية خصائ  - 1

  :واألهمية القابلية، هما نقطتين، في تلخص جديرة،

ة إشكالية إدعاء من معنى ال إذ :لإلنجاز القابلية -أ   أو أساسا، لإلنجاز قابلة غير أنها غير أهميتها، في خالف وال جدا، هامَّ

ص، اآلليات، يملك ال الباحث أنَّ   لتضييق الباحث تدفع لإلنجاز، القابلية فإنَّ  ولذلك إنجازها، على والقدرة والتخص 

 ضبط في الطالب تساعد التي األسئلة ومن واملفيدة، الجادة، الدراسة متناول  في يجعله الذي الحّدِّ  إلى بحثه، نطاق

   :الخاصية هذه ضمن بحثه إشكالية

 ؟. علميا منها بالتحقق يسمح نحو على اإلشكالية تحديد تمَّ  هل*

 ؟. للبحث العام اإلطار تضييق في اإلشكالية هذه تسهم هل*

 ؟. اإلشكالية هذه لتناول  الالزمين واملعرفة الخبرة، الطالب يمتلك هل*

 ؟. اإلشكالية هذه لدراسة الكافي االهتمام الطالب يملك هل*

 ؟."...املعلومات األدوات، الوقت،" بحثه لتنفيذ واملادية املعنوية، الوسائل للباحث تتوفر هل*

 العلمي؟. البحث أخالقية يراعي نحو على اإلشكالية صياغة تمت هل*

 في اإلسراف ومن الطاقة، هدر من نوع هو وللمجتمع، وللفرد، وللعلم، وللغة، للدين، فيه أهمية ال فبحث :األهمية -ب 

، غير عمله أنَّ  أحسَّ  إذا تخبو الطالب لدى الدافعية أنَّ  البديهي ومن الوقت، قد هاّمِّ  عزت جودت)باألهمية  شعر إذا وتتَّ

 النفع، من ممكن قدر أكبر لتحقيق بحثه، نطاق توسيع إلى الطالب تدفع البحث وأهمية ،(14 ص ،0222: عطوي 

 :الخاصية هذه ضمن بحثه إشكالية ضبط في الطالب تساعد التي األسئلة ومن للمجتمع، والفائدة

 :اآلتية ؟  األهداف من أكثر أو واحد، تحقيق في اإلشكالية هذه تناول  يسهم أن يتوقع هل*
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 . التخصص؟ مجال إطار في املعرفة تطوير*

 ،  ما؟ نظرية تطوير*

 ، ما؟ لنظرية الفهم مستوى  تعميق*

 البحثية؟ املنهجية تطوير*

 معين ؟. معرفي مسار تصحيح*معينة؟   سياسات أو ممارسات، تقييم*

 على والقدرة الخبرة، وكفاية باإلشكالية، الطالب اهتمام وكذا العلمية، وقيمتها حداثتها، املشكلة اختيار معايير ومن         

 (،34، ص 0991: الشريف محمد هللا والتكلفة )عبد والوقت، اإلشراف، وتوفر واملصادر، البيانات، وتوفر معالجتها،

ة، الجوانب بعض على الضوء تسلط كانت وإن ،"األهمية"و" القابلية" دائرة عن تخرج ال النقاط هذه أنَّ  وبديهي  الهامَّ

 :وهي

ة،" في تلخص الحداثة وخصائص :اإلشكالية حداثة .0  ".واالبتكارية واألصالة، الجدَّ

 يجد أن يسهل موضوع اختيار" االعتبار عين في يأخذ أن الطالب على :أخرى  وعوامل الكافي والوقت اإلشراف .0

 في شرط وأهم   معه، العمل اإلمكان في أو وطنه، في األقل على أو فيها، يدرس التي الكلية في العلمي اإلشراف له

 .طالبه عليه يقدم الذي البحث مجال في تخصص وصاحب اهتمام، له يكون  أن املشرف

ر املعرفة فروع من فرع في التخصص أنَّ  شكَّ  ال :التخص  .3 ِّ
ّ
 العلمية اإلنجازات على االطالع إمكانية للطالب يوف

 في والشمول  بالعمق، الخبرة هذه اتصفت وكلما بالبحث، والجديرة الالئقة، اإلشكالية إلى ويهديه بحثه، مجال في

 وله ضروري، الفهم هذا وتوفر املختلفة، وأبعادها املشكالت، هذه مجال فهم على ساعدته كلما الوقت نفس

 .وتحديدها املشكلة، اختيار في قيمته

ر :العليا الدراسات برامج .0 ِّ
ّ
م العليا، للدراسات برامج الجامعات من العديد توف ِّ

ّ
 أن يمكن مما دراسية، أياما وتنظ

ة، البحث مرحلة بدء قبل البحث، إشكالية لبلورة خصبا مجاال يكون   .البرامج لهذه نتيجة تكون  التي الحرَّ

ر ما كثيرا :الوظيفية الصبرة .4
َّ
 التربية قطاع في – مثال – اشتغل فإذا بحثه، إشكالية اختيار في الباحث وظيفة أث

 .وهكذا تخصصه، مجال من دراستها ضرورة ويرى  معينة، بإشكالية يتأثر قد والتعليم،

ة، الطالب من تحتاج الدراسة هذه :السابقة للبحوث املسحية الدراسية .1 صة، املكتبات في وجهدا مدَّ  املتخّصِّ

ر  ال حتى اهتمامه، دائرة في أنجزت قد التي السابقة البحوث ملعرفة ة، بعد له يقال ثم بحذافيره، ما بحثا يكّرِّ  مدَّ

 باحثون، إليها سبقك قد اإلشكالية هذه إنَّ : "املوضوع تسجيل قبل الخبراء لجنة قبل من أو املناقشة، يوم أو

 ."مستهلكة وهي

لع أن يكفي ال :الجارية للبحوث املسحية الدراسة .7
َّ
ب أن عليه وإنما السابقة، الدراسات على الطالب يط ِّ

 في ينقّ

 وضاق قبل، ذي من أسهل اليوم االتصال وسائل باتت ولقد غيرها، في أم جامعته، في سواء الجارية، البحوث

 .مجاله في يعمل عمن البحث دون  مستهلكة إشكاالت يعيد من عذر

، يكون  أن قبل قارئ  العليا الدراسات في الطالب :الناقدة القراءة .8 ما متلّقٍّ
َّ
 واتسعت قراءاته، حجم ازداد وكل

ما مداركه
َّ
 تخصصه مجال في والجارية السابقة، البحوث إلى فباإلضافة أثرا، وأعمق توفيقا، أكثر بحوثه كانت كل

ة واملجالت العامة، الثقافة وكتب العلمية، املراجع كتب ملخصات على يطلع أن عليه مة، وغير املحكمَّ
َّ
 املحك

ة اإلنترنت ومواقع  .الخ... اهتمامه مجال في الجادَّ

 عندما املطروحة، املشكلة ومعالجة لدراسة، نختارها التي الزاوية هي :La question principale الرئيس ي السؤال - 4

 ندرس لن أننا أيضا ذلك ومعنى كلها، املشكلة وليس املشكلة، من جانبا اخترنا أننا ذلك فمعنى معينا سؤاال نختار

 .املشكلة من األخرى  الجوانب



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  60 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 :وهي بدونها؛ يصلح ال شروط ثالثة على الرئيس ي السؤال يتوفر أن فالبد وعليه

 .له جدير جواب إيجاد أو فيه، البحث فيستحيل التعيين، وعدم الشمول، صفة يحمل فقد التعيين، مقياس .0

 .وواضحة موجزة، دقيقة، تكون  بحيث clarté الوضوح مقياس .0

 ألنَّ  لإلشكالية؛ األساسية الشروط من جواب إليجاد والقابلية واقعية، تكون  أن بمعنى للبحث، القابلية مقياس .3

 .العلمي البحث دائرة من ويخرجه لغز، إلى يحوله السؤال على جواب إليجاد القابلية عدم

 .البحث محل باملوضوع صلة لها أي: ؛faisabilité  املالءمة مقياس .0

ص ضمن تكون  أن اإلشكالية في يشترط ذلك على زد               الفتاح عبدمعينة ) نظرية أو معين، تقسيم أو معين، تخص 

  ذلك وما (، 01، ص 0224: الصيرفي حافظ
َّ
 استيعابها عن – مفردا – اإلنسان وعجز وتشابكها، العلوم، لتعقد إال

  .الجاد العلمي البحث أبجديات من التخصص احترام كان ولذا مجملة، بها اإلملام ادعاء أو جميعا،

 شكل في للعنوان صياغة إعادة هو الرئيس ي السؤال أن على التأكيد من بد ال :البحث وعنوان اإلشكالية بين العالقة - 1

 في الوظيفي "املنحى: التالي العنوان نأخذ الفكرة ولتوضيح الدراسة، متغيرات بين( التساؤلية) العالقة يبرز وبما تساؤلي

 لهذا فاإلشكالية تساؤلية، بكيفية الرئيس ي العنوان صياغة إعادة هي فاإلشكالية ،"أنموذجا البقرة سورة" التفسير

  التفسير؟. في والشكلي الوظيفي لالتجاهين الفكرية الخلفية ماهي: كاآلتي تكون  العنوان

 دراسته يريد الذي العلمية املشكلة من الجانب حدد فهو الرئيس ي السؤال الطالب يصيغ عندما :البحث تساؤالت - 6

 جوانب من تناوله يمكن أنه بمعنى التساؤالت من العديد بدوره يثير الرئيس ي السؤال هذا لكن الجوانب؛ من غيره دون 

 املثال خالل من الرئيس بالسؤال وعالقتها غيرها، ومن ذلك مثال التساؤالت دون  تساؤالت اختيار وجب لذلك عدة

 النحو اعتماد هل والشكلي؟، الوظيفي املنهجين بين للتفريق العلمية األسس ما الوظيفي؟، املنهج يقوم عالم: السابق

 التراث لدراسة األنسب هو الوظيفي االتجاه هل وظيفي؟، إجراء هو اللغوية التراكيب وتفسير دراسة في املعاني وعلم

 .الشكلي؟ االتجاه أم ومصادره العربي اللغوي 

 البحث خطة وضع له وتسهل بحثه، في الطالب سيتناولها التي الجوانب هي ما توضيح في تكمن :التساؤالت فائدة  - 1

 والجواب التساؤالت، عدد عن الطلبة من الكثير يتساءل الخطة، عناصر من رئيس ي عنصر إلى تساؤل  كل يتحول  حيث

 ثالث، بين يتراوح فهو الليسانس مستوى  على لبحث بالنسبة البحث، ومستوى  بنوع، مرتبط لكنه محدد غير العدد أن هو

 .تساؤالت وأربع

 الطريق، يضيع ال حتى له كموجه يضعه رئيس ي سؤال من بحثه في ينطلق الطالب بأن التأكيد الضروري  من لكن        

 أو فيحدده، الرئيس ي سؤاله في النظر يعيد بحثه، بموضوع املتعلقة واألدبيات السابقة، الدراسات على يطلع أن وبعد

 معلومات، من لديه توفر وما البحث، أهداف على بناء يصيغها التي التساؤالت مجموعة إليه ويضيف يوسعه، أو يدققه،

 .املادة هذه وطبيعة األساس، املادة احتوته وما

 من مجموعة يقترح أن عليه يكون  والتساؤالت الرئيس ي، السؤال صياغة من الطالب ينتهي أن بعد :البحث فرضيات - 9

صورة دقيقة للمشكلة  لتساؤالته؛ فالفرضيات مسبقة أجوبة هي التي(  البحث بفروض تسمى الكتب بعض في) الفرضيات

 . (11ص  ،0988: محجوب تغطي أبعادها من كافة الجوانب، وهي تعطي تفسيرا صادقا للمشكلة بعد تحقيقها )وجيه

  ومن" ثقة أقل ش يء" تعني التي hypo كلمتين من مشكلة وهي hypothèse  ب الفرنسية إلى الفرضية تترجم               

Thesis التي هي فاإلشكالية". ومؤقت مقترح، مبدئي، افتراض ي جواب" بمعنى (؛041ص  ،0919: دالين األطروحة )فان 

 طريق عن منها التأكد يجب الفرضية هذه متغيرات عدة بين عالقة وجود تقترح جمل شكل على الفرضية صياغة إلى تقود

 التأكد ليس البحث هدف بأن التذكير من بد ال لكن (،32، ص 0972: الشيخ مصطفي وعلي الربض ي موس ي البحث )فرح

 أساتذة من الكثير: الفرضية الطالبي؟ الوسط في اليومية الصحافة انتشار مدى ما: مثال فحصها؛ بل الفرضيات من
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 االنترنت على األطفال إقبال يؤثر هل: املثال اآلتي واملجالت، أو نحو الصحف، على يقبلون  ال الطلبة أن يؤكدون  الجامعة

 بسب املدرس ي تحصيلها يتأثر التي األطفال من معتبرة نسبة هناك تكون  أن املحتمل من: الفرضية الدراس ي؟ التحصيل في

 األولياء بعض وحتى الطلبة، من الكثير: الفرضية املكتوبة؟ الصحافة في الطالب صورة ماهي النت، أو على اإلقبال

  .اليومية ونشاطاتهم الطلبة حياة اليومية الصحف به تتناول  الذي األسلوب من منزعجون 

 الباحث به يشعر الذي الحدس ذلك هي الخطأ، أو الصواب، تتحمل مسبقة أو مؤقتة، إجابات هي فالفرضية             

 هو( اإلشكالية) املطروح فالسؤال ،(71 ص ،0222: عطوي  عزت جودت)معين  تساؤل  أو معينة، ملشكلة واجهته لدى

 .متغيرات عدة بين عالقة وجود تقترح جمل شكل على الفرضية صياغة إلى يقود الذي

 :وهي بدونها، تصلح ال أساسيين شرطين على الفرضية تتوفر أن البد

 . أكثر أو حدين، بين عالقة بوجود التصريح .0

 .البحث لسؤال مسبق بجواب التنبؤ .0

( أشكال) صياغات ثالث يقترحون  ملنهجية مجال في الباحثين جل لكن مختلفة، بأشكال الفرضية تصاغ أن ويمكن

 :وهي للفرضية

 .بتطورها التنبؤ يتم واحدة ظاهرة االعتبار بعين تأخذ التي املتغير األحادية الفرضية .0

 إلى ذلك وأدى إال ظاهرة تغيرت كلما أي: أساسيين؛ عنصرين بين بالعالقة وتهتم املتغيرات، الثنائية الفرضية .0

 .العنصرين بين ارتباط هناك أن بمعنى األخرى، الظاهرة تغير

         .ظواهر عدة بين عالقة بوجود تقول  التي وهي املتغيرات، املتعددة الفرضية .3

 :خاتمة

تتضمن  أن املقدمة يفرض على البحث، فالعمل األكاديمي هذا من األمور  أهم على الوقوف ينبغي األخير وفي            

 البحث، أهمية ذكر البحث، ثم من األهداف ذكر ثم لإلشكالية، بيانا ثم استهالال، أو مدخال، أو توطئة، أو تمهيدا،

 الخطة ووضع البحث، باتصعو  ذكر املتبعة، ثم املنهج أو املناهج بيان ثم السابقة، الدراسات ثم اختياره، وأسباب

 التفصيلية. ال اإلجمالية

 أن والفائدة، وينبغي املعقول، يتجاوز  مطول  غير حسن وباستهالل بتدرج، يكون التمهيد في املقدمة أن ولهذا وينبغي            

 الوجه وهو أسئلة شكل ومعتصرة مختصرة، صياغتها تكون  وأن دراستها، في الرغبة لصناعة ذاتية اإلشكالية تكون 

 .فقط ضمنها تدخل التي األسئلة من دونها ما ذكر ويجوز  املفضل

 ما سؤال على باإلجابة البحث أهمية الغاية؟، كما تعرف وما ملاذا؟،: سؤال على باإلجابة البحث أهداف وتعرف                 

 في املوضوع اختيار املوضوع، أما أسباب هذا دراسة إلى الحاجة اإلثبات اإلقناع ضمن يدخل وما قيمة؟، وما فائدة؟،

 ذكر ينبغي فإنه سابقة دراسات وجدت املوضوع، وإذا إلى يعود وبعضها الباحثة، الذات إلى يعود بعضها تعليالت

 وإفادة العلمية، األمانة جانب من الباحث فائدة من وهذا القائمة، الدراسة وبين بينها، الفرق  بيان مع كاملة معلوماتها

 وإضافة. وأصالة، جدة، املوضوع في وأن عليه، اطلع قد بأن الطالب القارئ 

 اإلشكالية تقديم أن يظهر فإنه غير ثابت، فأحيانا تقدم عنصرا على آخر، إال أنه املقدمة عناصر لترتيب بالنسبة             

 ترتيب حيث من ذلك في للمناسبة املفضل هو ذلك بعد الدراسة في أهداف ذكر ثم األفضل، هو العناصر من غيرها على

 وتنسيقها األفكار،

 البحث، أهداف وبيان اإلشكالية، بيان بعد تكون  أن أيضا األفضل من فإنه واألسباب األهمية، لترتيب وبالنسبة             

 األهمية، ذكر منه واألوجه وجيه، ذلك وكل يضر، ال واألسباب واألهمية، األهداف، بين الترتيب في االختالف أن وكما

 .أكثر البحث بأهداف اإلشكالية الرتباط وذلك األهداف، بيان بعد واألسباب
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 قوية االعتبارات مفضل السابق الترتيب واعتماد اجتهادي، وأمر ونظر، اختيار، هو املقدمة عناصر فترتیب             

 اإلنسانية كالعلوم األخرى  امليادين بعض بخالف اإلسالمية والعلوم الدراسات، بحوث في مناسبة جد هي وعقلية منطقية،

 .واالجتماعية

وعلى الطالب أن يكون مدركا ومفرقا ما بين املقدمة، والتمهيد، واملدخل، والديباجة، والتوطئة ألن لكل منها               

 خصائصه، ومفاهيمه.

 وهذا وجذابا، واضحا، يكون  أن عينيه نصب واضعا لبحثه، العنوان اختيار يحسن أن الطالب كذلك وعلى             

 أشبه فالعنوان فصل، وكل باب، كل عنوان إلى يتعداه يجب وإنما الخارجي، البحث عنوان على فقط وفقا ليس االختيار

 العنوان يدل أن يجب مدلوله على دال أي يدل وكما يقصدها، التي الجهة إلى سائق كل توجه التي السير بالفتات يكون  ما

  معلومات، ونفس الش يء يكون إلشكالية البحث. من يشمله أو يتضمنه، ما على

 :توصيات

 اللسانية، العلوم مجال في وخاصة الكبرى، ألهمتها االختصاصات كل في البحث منهجية دراسة تكثيف ينبغي          

 اللسانية العلوم وطالب للباحثين املنهجية في املتتابع التكوين يستوجب وهذا عملية، منها أكثر تطبيقية مادة وجعلها

 .انقطاع دون  الدراس ي مسارهم كل خالل

 حتى لديهم املنهجية املعارف وترسيخ مهاراتهم، صقل إلعادة التخرج لطلبة دائمة دراسية وأيام ندوات، عقد التماس          

 في اإلجازة طلبة وعلى خاصة التخرج طلبة على يسهل ما وهو التخرج، ورسائل مذكرات، إعداد عند أيديهم في ألين تكون 

 لتصل املناسب القالب في تفريغها وكيفية العلمية، املادة على التركيز ويبقى األمر، نفس في املشرفين وعلى الليسانس،

 .املجتمع الباحث، أو ذات في املطلوبة مقاصدها إلى األبحاث

 العلمية، البحوث إعداد في مميزة سلسلة لتكون  وإتمامها املنهجية، الدراسات هاته مثل وتوسيع وشرح، نشر،           

 . عموما والطلبة القراء، أو الباحثين، إلى تصل ال ربما صوتية كمداخالت تركها وعدم التخرج، ورسائل ومذكرات،

 املراجع:قائمة 
العلمية، املكتبة (، أصول البحث العلمي إعداد وكتابة ونشر البحوث والرسائل 0991أحمد عبد املنعم حسن: ) .0

 .20األكاديمية، القاهرة، مصر، ط 

(، أساليب البحث العلمي، ترجمة حسن ياسين ومحمد نجيب، معهد اإلدارة العامة، الرياض، 0983أركان أونجل : ) .0

 اململكة العربية السعودية. 

 يروت، لبنان. (، اإلحصاء وطرق تطبيقه في ميادين البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، ب0977أنيس كونجو: ) .3

(، املبادئ األولية في اإلحصاء، ترجمة بدرية شوقي عبد الوهاب ومحمد كامل الشبيني، دار جون وايلي 0912بول هويل: ) .0

 وأبنائه، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.

 للنشر الدولية العلمية والدار والتوزيع، للنشر الثقافة دار العلمي، البحث أساليب (،0222عطوي: ) عزت جودت .4

  والتوزيع، عمان، األردن.

  . األردن الدولية، عمان، األفكار بيت إجراءاته، وأساليبه مناهجه أسسه العلمي البحث (،0223) :عليان مصطفى ربحي .1

(،مناهج البحث وكتابة املشروع املقترح للبحث، ترجمة سلوى فتحي أحمد، مركز تطوير الدراسات 0227سامي طايع: ) .7

 البحوث في العلوم الهندسية، القاهرة، مصر. العليا و 

 . 20(، قواعد أساسية في البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 0990سعيد إسماعيل صيني: ) .8

 العبيكان، الرياض، اململكة العربية السعودية. مكتبة (، املدخل إلى البحث العلمي،0989صالح بن حمد العساف: ) .9

 .20(، البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثين، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط 0224صيرفي: )عبد الفتاح حافظ ال .02
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بية العربية في التعليم الجامعي
ّ
ال
ُ
 البحوث الط

 مقاربة لغوية لألخطاء الشائعة في اإلعداد 

Arab scientificresearch in university education 

A linguistic approach to common errors in preparation 

 د. محمد الطحناوي 

Dr.MOHAMED  ET-TAHNAOUI 

 والفنون  آلدابوا اللغاتكلية  -مختبر اللغة واملجتمع  -باحث  / أستاذ

 املغرب -القنيطرة  -جامعة ابن طفيل 

Research/Professor - Language and Society Laboratory - Faculty of Languages, 

Literatureand Arts - Ibn TofailUniversity - Kenitra - Morocco 

 :املخلص 

البحث العلمي أسلوب منظم في جمع املعلومات املوثوقة وتدوين املالحظات، والتحليل املوضوعي لتلك املعلومات باتباع أساليب إّن 

، من إضافة جديد، محدددراسة مبنية على تقّصٍّ وتتبع ملوضوع معين وفق منهج خاص، لتحقيق هدف  ، بحيث يكون ومناهج علمية محّددة

. فسمعة البحث العلمي في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، أصبحت أو جمع متفرق، أو ترتيب مختلط، وغير ذلك من األهداف

التخصصات، وتنشره في مجالت محكمة تعكس جودة املنشور وقيمته  تقاس اعتمادا على ما تنتجه من بحوث علمية رصينة في مختلف

، العلمية، إذ كلما كانت كمية البحوث العلمية املنشورة كثيفة كلما جعلت املؤسسات الصادرة عنها تحتل مراتب الصدارة في املشهد الثقافي

 إلى حصول تقّدم علمي.وتضمن لنفسها قيمة اعتبارية وسمعة طيبة فيه، ألّن إنتاجاتها البحثية تشير 

اللغوية واملتتبع ملا ينجزه الطلبة من رسائل وأطاريح جامعية مكتوبة باللغة العربية، يالحظ بما ال تنفع معه املداراة، وجودا وازنا لألخطاء      

ا يجري مع سيرة العربّية، فإّنه نحوا وصرفا وإمالء وأسلوبا. وإذا ا لغويًّ ينبغي أن  ،ظاهرة منتظمة بحوث الجامعيةأصبح في ال كان الخطأ ناموس 

ن من تفّسر 
ّ
ربوي  السيطرة عليها وتوجيهها وفق نهجٍّ لنتمك

ّ
، ذلك أّن اعتمادنا آللية املالحظة، باعتبارها آلية من آليات البحث في الّتخطيط الت

نتنا من رصد جملة من األخطاء لدى الطلبة خالل إعداد رسائلهم وأطر 
ّ
وحاتهم، ومن هنا نسعى إلى مقاربتها مقاربة التربوي التدخلي، قد مك

 بيداغوجية تقف على أسبابها ومصادرها، وتقترح عددا من اإلجراءات التربوية للعمل على تجاوزها، بما يضمن تجويد البحث العلمي. 

تلك االستخدامات غير املوفقة للغة لقد بدا لنا من خالل مناقشات عدد مهم من الرسائل واألطاريح، أّن هناك تلوثا لغويا فيها، تعكسه      

العربية نحوا وصرفا وإمالء وأسلوبا، ومن ثمة سنعمل على مقاربة واقع الحال الذي تعيشه البحوث العلمية املكتوبة بالعربية في مؤسسات 

 التعليم العالي، من أجل االرتقاء بما ينجز من أطاريح ورسائل خدمة للبحث العلمي األكاديمي الرصين. 

 :لمات املفتاحيةالك

 الطلبة، اإلعداد، بحوث جامعية، األخطاء اللغوية، التعليم العالي

Abstract: 

The follower of what students accomplish in university research written in Arabic, clearly notices that there are linguistic 

errors in them so much that they have become a regular phenomenon, which should be explained so that we can control 

and direct them according to an approach in educational planning. 
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 This is because our adoption of the observation mechanism, as a mechanism of interventional educational research, has 

enabled us to monitor a number of errors among students during the preparation of their research, and from here we seek 

to approach them pedagogically to identify their causes and source, and we propose a number of educational procedures 

that ensure that they are overcome, in order to improve Including the accomplished research, a service for sober academic 

scientific research. 

Key words:  

Higher education, language errors, university research, students, preparation 

 :مقدمة

يعالج البحث قضية راهنة من قضايا البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، تتصل بالبحوث العلمية التي ينجزها       

الطلبة الجامعيون في نهاية مسارهم للتخرج، وبشكل خاص في سلكي املاستر والدكتوراه، حيث يكونون مطالبين بالتعبير 

تخصصهم العلمي في بحوث يعّدونها تحت تأطير مشرفيهم من األساتذة، وفي  عن مستوى كفاياتهم املعرفية واملنهجية في

هذه املرحلة الخاصة باإلعداد تواجههم صعوبات جمة منها ما يرتبط باإلطار املنهجي للبحث ومنها ما يرتبط بمعرفته 

خرج إلى الوجود بحوث شاحبة العاملة، ومنها ما يتصل بجوانبه الشكلية. وفي غياب التأطير األكاديمي الرصين أو ضعفه ت

معرفيا وضعيفة منهجيا وباهتة شكليا، وهو ما ال تخطئه عين املتتبع للبحوث العلمية الطالبية في مؤسسات التعليم 

 العالي.

ز البحث اشتغاله على بحوث الطلبة املنجزة باللغة العربية، وأولى عنايته إلى جانب من جوانبها       
ّ
وفي هذا اإلطار رك

الشكلية خالل مرحلة اإلعداد، وهو الجانب اللغوي املرتبط بلغة تحرير البحث، حيث يغرق عدد معتبر من البحوث في 

يعني أّنها ليست مرتبطة بعملية الرقن، أي ما يسمى باألخطاء املطبعية، وإنما هي جملة من األخطاء اللغوية التي تتكرر، ما 

أخطاء معرفية مرتبطة بأنظمة اللغة النحوية والصرفية واإلمالئية واألسلوبية، سببها عدم هضم الطلبة الباحثين ملا 

عهم من مستويات سابقة إلى مستوى يتصل بها من قواعد في مراحل الدراسة األساسية، أي هي تراكمات حملها الطلبة م

 التعليم الجامعي.

 :اللغة العربية: النظام وخرق قواعد النظام أوال:-

للغة العربية نظامها اللغوي الخاص الذي تخضع له مفرداتها وعباراتها، ويتشكل هذا النظام من مجموعة من        

ي، وهي النظام النحوي، والنظام الصرفي، والنظام األنظمة الفرعية التي ينهض كل منها بجانب من جوانب النظام 
ّ
الكل

فاللغة بهذا املعنى "مجموعة من العالقات والرموز، يعّبر عنها بأصوات  .1الصوتي، والنظام الداللي، والنظام اإلمالئي

أو السنن الخاصة يخرق املتكلم بالعربية األحكام وعندما ، 2يحدثها جهاز النطق، وتدركها األذن وتحفظها اليد بالكتابة"

 بأحد هذه األنظمة يكون قد وقع في خطإ، وقد سّمى قدماء اللغويون العرب الوقوع في الخطإ اللغوي باللحن.

                                                             
 .00(، األخطاء الشائعة: النحوية والصرفية واإلمالئية، دار اليازوري ص0221فهد زايد، ) -1

 .048نفسه، ص -2
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إّن سبب الخطإ اللغوي في مرحلة متقدمة من تاريخ اللغة العربية هو اختالط العرب بغيرهم من األعاجم في عصر        

ى املشتغلين بالدراسات اللغوية أّن اللحن قد ظهر في عصر مبكر بعد الفتوحات الفتوحات اإلسالمية، إذ "ال يخفى عل

اإلسالمية، نتيجة اختالط العربي بغيره من أبناء األمم األخرى التي اعتنقت اإلسالم دينا، فوقع حينئذ الخلل في الكالم، 

ما. 1وبدأ اللحن على ألسنة العوام أّوال، ثم أخذ ينتشر على نطاق واسع"
ّ
ابتعدنا عن تاريخ العرب القديم كلما كان  وكل

الخروج عن قواعد اللغة العربية أكثر بروزا وأشّد وضوحا، "فكما اختلط العرب قديما باألمم األخرى من البلدان 

املفتوحة، فشاع الزيغ واللحن في لغتنا، كذلك اختلطوا حديثا باألعاجم من األوروبيين، فنتج من ذلك االختالط تسّرب 

 2.كثيرة من اإلنجليزية والفرنسية على الخصوص، أسهمت في إضعاف النطق باللغة العربية الفصحى" ألفاظ

، إذ شملت مختلف أنظمة اللغة بال استثناء، بحوث الطالب الجامعيةوقد تعددت أشكال الخرق اللغوي للعربية في        

"فإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة حيث كشفت عن عدم هضم للقواعد النحوية واإلمالئية بشكل خاص، 

ية
ّ
فالخطأ  ،3"لصحة الكتابة من النواحي اإلعرابية واالشتقاقية ونحوها، فإّن اإلمالء وسيلة لها من حيث الصورة الخط

بل إّن هناك  4النحوي يغير داللة الجملة أّما الخطأ اإلمالئي فيغّير داللة الكلمة ألّن كل رسم معّين لها مرتبط بمعنى معّين.

ما ملا هو نحوي وصرفي في مجموعة من قواعد اإلمالء، وهذا من بين اإلكراهات التي تحول دون الهضم الكامل ألصول 
ّ
تحك

أن يكون على دراية بأصول اشتقاق الكلمات وبتموقعها اإلعرابي الذي يتغّير بتغير  طالباإلمالء العربي، إذا تفترض في ال

فالفعل املضارع املعتل اآلخر مثال، يكتب بحرف العلة في اآلخر، لكن عندما يدخله الجزم إعرابيا ، 5العوامل الداخلة عليها

فإّن ذلك يؤدي إلى حذف حرف العلة من اآلخر حسب قاعدة جزم املعتل اآلخر، ألن هذا الحذف هو عالمة الجزم هنا. 

للكلمة، ففي حالة الرفع على الواو وفي النصب على والهمزة املتوسطة مثال أيضا، يختلف رسمها حسب الحالة اإلعرابية 

 6.السطر وفي حال الجر على الياء

بشكل  -لقد انتبه علماء العربية قدماء ومعاصرين إلى ما عرفته أنظمة اللغة العربية النحوية والصرفية واإلمالئية         

فوا في ذلك سلسلة ، 7من خروقات، فاتجهوا إلى التأليف في مجال التنبيه على األخطاء التي اعترت هذه األنظمة -خاص 
ّ
وأل

غة من الشوائب التي اعترتها، غير أنه رغم ما بذلوه من مجهودات طّيبة ومحمودة في من الكتب الهادفة إلى تخليص الل

نا   أنّ
ّ
نا أصبحنا أمام مشكلة عضوية تستلزم نجد هذا املجال، إال حضورا وازنا لها في ما يعّده الطلبة من بحوث، ما يعني أنّ

 جهدا أكبر لتجاوز آثارها السلبية.

 :البحوث الطالبية الجامعية تمظهرات الصرق اللغوي فيثانيا:-

                                                             

 .1صحح لغتك، دار الجسور، صناصر لوحيش ي، )دت(،  -1

 .8نفسه، ص -2

 .01، دار دجلة، ص0(، األخطاء اإلمالئية الشائعة، ط0204هيثم الديلمي، ) -3
 .08نفسه، ص -4
 .01(، ص0204هيثم الديلمي، ) -5
 .70و02(، ص0221فهد زايد، ) -6
 .18، صنفسه -7
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ه تمثله البحوث الجامعية من أهمية في مجال البحث العلميداخل مؤسسات التعليم العاليإذا كان ال يخفى ما         
ّ
، فإن

، تأثير أّدى إلى ضمور الفصحى، ووقوع كتابة والتحريرال يمكن أْن ننكَر أيضا تأثيَرها في اللغة العربية باعتبارها لغة ال

ة الشنيعة،  طالبال تدخل في إطار  البحوث الجامعيةأي أّن الخروقات اللغوية التي انتشرت في في األخطاء اللغويَّ

ل خطرا على متلقيها، وهو ما يعكسه ذلك الضعف اللغوي 
ّ
يعاني منه الذي االستخدام السلبي للغة العربية الذي يشك

 1.وضوابطها، إذ هناك عدم تمكن من قواعدها الصحيحة الطالب

 :للعربية في البحوث الطالبيةالنظام النحوي  اتقو خر  -3

دها مجموعة من      
ّ
األخطاء الحاضرة بقوة في رسائل عرف النظام النحوي للغة العربية خروقات مختلفة لقواعده، تؤك

يظهر أّن الخروقات النحوية تتركز في قواعد بعينها تتكرر، وتكرارها يعني أّن  ألخطاء، وبتأمل هذه االطلبة وأطاريحهم

 هناك جهال فعليا بضوابطها، وعليه ندرجها هنا حسب درجة انتشارها. 

 العدد وكنايات العدد: -3-3

ب)02-0العدد في اللغة العربية أربعة أنواع، فهناك العدد املفرد)     
ّ
(، 99-00عدد املعطوف)(، وال09-00(، والعدد املرك

(، ولكل نوع منها قواعد تحكم عالقتها باملعدود من حيث التذكير والتأنيث توقف عندها اللغويون 92-02وأعداد العقود)

بتفصيل. وللعدد أيضا كناياته، وكنايات العدد كلمات فيها معنى العدد ولكنها ليست من ألفاظه، وهي: كذا، كأين، بضع، 

ت العدد على عدد غير محدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن تسعة، ولذلك تطبق عليها قاعدة نيف، كم، وتدل كنايا

لدى األعداد املفردة من ثالثة إلى تسعة في التذكير والتأنيث فتكون عكس املعدود. واملتأمل في كتابة العدد وكناياته 

 يات ذلك:يدرك وجود خرق للقواعد الخاصة به وهذه بعض من تجل الطلبة في بحوثهم

 عشرة عادات -

 ثالث أدعية -

 إحدى الدروس -

 بضع أيام -

األولى تم استخدم العدد عشرة مفردا، ما يعني أنه ينبغي أن يخالف املعدود الذي ورد  العبارةففي     

ر  الطالبمؤنثا)عادات=عادة(، لكن 
ْ
س املعدود استخدمه مؤنثا أيضا، والصحيح هو)عش

ْ
بدل أن يجعل العدد مذكرا عك

را تفتح 
ّ
عادات(، ويتم تأنيث العدد أو تذكيره بإضافة تاء التأنيث أو حذفها، كما أّن العدد عشرة إذا كان معدوده مذك

ن.  وفي 
ّ
صورة الجمع أيضا)أدعية=دعاء( وهو مذكر، ما الثانية ورد املعدود ب العبارةشين العشرة، أما إذا كان مؤنثا فتسك

جاء به مذكرا مثل املعدود مخالفا  الطالب( ينبغي أن يرد مؤنثا مخالفا للمعدود ألنه عدد مفرد، لكن 3يعني أّن العدد)

 .9إلى 3قاعدة األعداد املفردة من 

                                                             
ي وتأثيره على الهوية اللغوية في العالم العربي، مجلة مداد اآلداب، (، الضعف اللغوي في شبكات التواصل االجتماع0209حسن مالك، ) -1

 .004عدد خاص باملؤتمرات، ص
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يث تنص القاعدة على أن العدد املفرد من الثالثة وقع الخطأ في العدد واحد بصيغته املؤنثة)إحدى(، ح العبارةوفي      

واحد إلى اثنان يوافق املعدود في التذكير والتأنيث، واملعدود هنا مذكر)دروس( ألن العبرة في التذكير والتأنيث بصورة 

جعل العدد مؤنثا)إحدى(، والصواب )أحد الدروس(، وسبب الخطإ أن  الطالباملفرد)درس( وليست بصورة الجمع. لكن 

 اعتمد صورة الجمع في املعدود بدل املفرد. الطالب

األخيرة فتشتمل على كناية من كنايات العدد هي)بضع(، وبما أّن كنايات العدد تدل على عدد فوق اثنان  العبارةأما       

هنا  وتحت عشرة فإنها تأخذ قاعدة األعداد من ثالثة إلى تسعة، أي تكون عكس املعدود في التذكير والتأنيث، واملعدود

رها)بضع( بحذف الطالب جاء جمعا )أيام( وصورة مفرده)يوم(، أي أنه مذكر ينبغي تأنيث الكناية معه)بضعة(، لكن 
ّ
ذك

 تاء التأنيث مخالفا القاعدة.

 االسم املنقوص: -3-3

االسم املنقوص قسم من أقسام االسم باعتبار نهايته، فهو بهذا االعتبار إّما مقصور أو ممدود أو منقوص، وأن يكون      

منقوصا معناه أن ينتهي بياء الزمة في آخره مكسور ما قبلها، ويعرب االسم املنقوص حسب موقعه في الجملة بحركات 

صب بالفتحة الظاهرة. وبالنسبة ليائه وهي ما يهمنا هنا فإنها تحذف في حالتي مقّدرة على الياء في حالتي الرفع والجر وين

الرفع والجر إذا كان االسم املنقوص نكرة ويعوضها تنوين يسمى تنوين العوض، أي عوض عن الياء املحذوفة. بينما تبقى 

لالسم  بحوث الطلبة وكتابتهمبالنظر في الياء ثابتة في االسم املنقوص في حالة النصب، أو إذا كان معرفا بأل أو مضافا. و 

 ، يظهر عدم ضبط لقاعدة حذف يائه، وهذه بعض تجليات ذلك:فيهااملنقوص 

 انتقام راقي -

 شخص خالي -

 شعور قاس ي -

 هل من مصلي -

 أنت راض ي -

 أشهر محامي -

استخدموا االسم املنقوص، وقد ورد لديهم نكرة وليس في حالة النصب، لكنهم مع ذلك احتفظوا  العباراتهذه فالطلبةفي 

: )انتقام عباراتبياء املنقوص، في حين أنه ينبغي أن تحذف ويعوضها تنوين العوض، ولذلك فالصواب حسب ترتيب ال

(، و)أشهر (، و)أنت راضٍّ ّ (، و)هل من مصلٍّ (، و)شعور قاسٍّ (، و)شخص خالٍّ (. راقٍّ  محامٍّ

 جزم الفعل املعتل اآلخر: -3-1

الجزم في اللغة العربية إّما أن يكون بأداة من أدوات الجزم، أو جزما بالطلب)األمر(، وعالمة الجزم في كلتا الحالتين إّما        

بالسكون ال السكون إذا كان الفعل صحيح اآلخر، وإّما حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتّل اآلخر. وإذا كان الجزم 

 كما تنص القاعدة، حيث يظهر من خالل االستخدام 
ُ
له  الطالبييطرح إشكاال فإّن الجزم بحذف حرف العلة ال ُيْضَبط

 اآلتية: العباراتعدم هضم آللية جزم الفعل املعتل اآلخر، وهو ما يظهر من خالل  البحوث الجامعيةفي 



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  69 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

ي على الرسول  -
ّ
 صل

 انس ى املاض ي -

 لم يأتي إليه -

 تهي العرضلم ين -

 ال تسعى لتكون ناجحا -

الباقية فالجزم فيها باألدوات، بـ)لم( مّرتان، و)ال( الناهية العبارات األولى والثانية هي للجزم بالطلب)األمر(، أما  العبارتان

ى، نس ى، يأتي، ينتهي، تسعى. بة واحدةفي مناس
ّ
، واألفعال املستخدمة مع الجزم هنا كلها معتلة اآلخر، وهي بالترتيب: صل

هّمشوا القاعدة،  الطلبةويفترض تطبيقا لقاعدة جزم الفعل املعتل اآلخر، أن يحذف حرف العلة عالمة على الجزم، لكن 

، ال تنَس، ال ، لم ينتهِّ ، انَس، لم يأتِّ   تسَع.والصواب هو: صّلِّ

 رتبة املفعولية والصبرية: -3-4

معلوم أّن للكلمة داخل الجملة الفعلية رتبة تحتلها إعرابيا، فهي إّما فعل أو فاعل أو مفعول به، وبالنسبة إلى الرتبة        

الثالثة وهي رتبة املفعولية فإنها إعرابيا تدخل في باب املنصوبات، أي ما حّقه النصب، فاملفعول به اسٌم منصوب يدل  

ا إلى مفعولين أو إلى ثالثة مفاعيل، ومن عالمات على ما وقع عليه فعُل الفاع ل، وقد يتعّدد إذا كان العامُل به فعال متعّدي 

النصب في األفعال واألسماء الفتحة الظاهرة أو املقّدرة. كما نجد ضمن باب املنصوبات أيضا خبر كان وأخواتها. وفي 

، يظهر عدم ضبط إلعراب النصب فيهما، ومن الجامعية في الرسائل واألطاريحي للمفعول به وخبر كان لطالباالستعمال ا

 اآلتية:   عباراتتجليات ذلك ما نجده في ال

 يراك طيب فيحبك -

 ستجد مريض نفس ي يكرهك -

 أصبحت إنسان نكدي -

 ما جدوى أن يكون عالم فذ وفارس شجاع -

ة عبار ة األولى، و)ستجد( في العبار األولى والثانية للمفعول به الذي جاء بعد الفعل والفاعل )يراك( في ال عبارتانفال       

نصب املفعول به نجده مرفوعا)طيب، مريض نفس ي(، والصواب هو )طّيبا، مريضا نفسيا(. أما في الثانية، لكن بدل أن يُ 

 وفارس الثالثة والرابعة فنجد خبرا للناسخ الفعلي العبارتين
ّ
)أصبح( و)كان(، لكنه جاء مرفوعا)إنسان نكدي، عالم فذ

ا وفارسا شجاعا(.
ّ
 شجاع(، في حين حقه النصب مع نعته، أي الصواب)إنسانا نكديا، عاملا فذ

 كسر همزة "إّن": -3-1

ا، فقد تأتي مفتوحة أو مكسورة، وعليه فقد حّدد لها         اللغويون املواضع التي ال تكوُن همزة إنَّ في حالة واحدة دائم 

يجب فيه الكسر، واملواضع التي يجب فيها الفتح، واملواضع التي يجوز فيها الوجهان معا. وما يهمنا هنا هو مواضع الكسر 

الواجب لها، حيث تكسر وجوبا على سبيل املثال ال الحصر حين تكون في بداية الكالم، أو حين تأتي بعد "حيث"، أو بعد 

، بحوثهم الجامعيةلهمزة إّن، نجد أّنها من أبرز املسائل النحوية التي يقع فيها الخطأ في  تخدام الطالباس"إذ". وبتأمل 
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وأكثر املواضع التي يقع فيها ذلك حين تستعمل بعد أفعال القول)قال، قالوا، يقولون، قيل، قولهم، قالت...(، حيث تنص 

 اآلتية: العبارات، وهو ما توضحه بحوث الطالبال يمتثل له في القاعدة على وجوب كسرها بعد كل فعل للقول، لكن ذلك 

 قال أّن املحبة -

 حيث أّن  -

 وصفوة القول أّن  -

، ، لكنها وردت لديهم مفتوحة، أي مخالفة للقاعدة، والصواب)قال إّن وحيث استخدموا إّن بعد أفعال القول  فالطلبة

 (.حيث إّن، القول إّن 

 النسبة إلى الجمع: -3-6

النسبة هي إلحاق ياء مشددة في آخر االسم وكسر ما قبلها للداللة على نسبة ش يء إلى آخر، وفي كل نسبة نجد اسمين         

وهو االسم الذي أضيفت إلى آخره ياء  هما املنسوب إليه، وهو االسم األصلي الذي ستلحق بآخره ياء النسبة. واملنسوب،

من األسماء، وعند النسبة إليها تلحقها تغييرات تتحكم فيها نوعية االسم الذي دخلت النسبة، وتتم النسبة إلى أنواع عّدة 

عليه، ومن بين األسماء املنسوبة نجد صيغة الجمع، وتنص قاعدة النسبة إلى الجمع على ضرورة إعادة االسم إلى صيغة 

ة باعتباره اسما منسوبا، ال يتم فيه احترام املفرد عند النسبة إليه، غير أّن االستعمال الطالبي للجمع في البحوثالجامعي

قاعدة النسبة، حيث يتم االحتفاظ بصيغة الجمع كما هي وتضاف إليها الياء املشددة دون إعادة االسم إلى صيغة املفرد، 

 وتؤكد هذه العبارات مظاهر ذلك:

 الصراعات الُدولية -

 بطاقة مَهنية -

 العمومية والخدماتية -

 التقويم املؤسساتي -

هي: ُدولي، مَهنية، خدماتية، مؤسساتي، وما تشترك فيه أّنها عبارة عن جمع،  عباراتالكلمات املعنية بالنسبة في هذه ال      

هنا نسبوا إلى الجمع خالفا للقاعدة، ومن ثمة فالصواب:  لطلبةوالنسبة إلى الجمع تكون بالعودة إلى صورة مفرده، لكن ا

َية، ُم ةَدولي ْدمِّ ية، خِّ يّ ، مْهنِّ س ِّ
سَّ
َ
 .ؤ

 :الفصل بين املضاف واملضاف إليه بالعطف -3-1

ركيب اإلِّضافّي بمنزلة الكلمة         
ّ
 إليه يصيران بالت

َ
 واملضاف

َ
يرى اللغويون العرب وعلى رأسهم سيبويه أّن املضاف

ل بين املضاف الواحدة، ولذلك يمنع الفصل بينهما مثلما يمنع الفصل بين أجزاء الكلمة، فعّدوا تبعا لذلك الفص

ْبُح الفصلِّ بينهما. ومن أبرز وجوه الفصل بين 
ُ
صاال زاد ق ِّ

تّ ما ازداَد الُجزءانِّ اِّ
ّ
واملضاف إليه قبيحا، من منطلق أنه كل

نجد الفصل بينهما بالعطف، أي العطف على املضاف قبل تمام املضاف إليه  البحوث الجامعيةاملضاف واملضاف إليه في 

ا إلى ضميره. واستيفائه، ذلك أّن األ 
 
جزل في الكالم أن نستوفي للمضاف املضاف إليه أوال، ثم نعطف عليه بعدها مضاف
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عبارات يأتي خالف ذلك، ومن تجلياته ما نجده في ال في الرسائل واألطاريحللمضاف واملضاف إليه  االستخدام الطالبيلكن 

 اآلتية:

 مراتب وأركان القراءة الصحيحة. -

 خالل اللعب.تربية وتعليم الطفل من  -

 هيئة دعم وتشجيع الصحافة. -

 بيع وشراء السيارات. -

فصلوا بين املضاف واملضاف إليه بالعطف، وكان األجدى استيفاء املضاف إليه للمضاف عبارات هذه الطلبةفي فال      

القراءة الصحيحة األول، ثم عطف املضاف الثاني بضمير يعود على املضاف إليه. ومن ثمة فالصواب بالترتيب هو: مراتب 

 وأركانها، هيئة دعم الصحافة وتشجيعها، تربية الطفل وتعليمه من خالل اللعب، بيع السيارات وشراؤها.

 :األسماء الستة -3-9

عرب بالحروف، فالواو للرفع، واأللف       
ُ
و، وذو، واملشهور في إعرابها أّنها ت

ُ
ٌخ، وَحٌم، وَهٌن، وف

َ
األسماء الستة هي: أٌب، وأ

صب، والياء للجر، ولكي تعرب األسماء الستة بالحروف ينبغي إضافتها لغير ياء املتكلم، فإن أضيفت إلى ياء املتكلم للن

أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء، أما إنقطعت عن اإلضافة فتعرب بالحركات الظاهرة، وإذا ثّنيت تعرب إعراب 

ركات الظاهرة، وإن جمعت جمع مذكر ساملا أعربت إعرابه بالحروف. املثنى، وإن جمعت جمع تكسير أعربت إعرابه بالح

، فإّن إعرابها بالحروف يشكل معضلة البحثي لدى الطالبوإذا كان إعرابها بالحركات ال يطرح إشكاال كبيرا في االستخدام 

ٌخ، حيث ال يدركا، وبشكل خاص االسمبالنسبة إليهم
َ
غير موقع الرفع،  في ون إعرابها الصحيح فيرفع ون ن: أٌب، وأ

 في غير موقع الجر، وهذه بعض تجليات ذلك: ونفي غير موقع النصب، ويجر  ون وينصب

 فلسفة أبو حامد الغزالي -

 لكن أخوه لم يكن مثله -

تتضمن اسما من األسماء الخمسة هو )أبو(، لكنه في ترتيب العبارة جاء مضافا، أي أّن حقه الجر بالياء،  عبارةاألولىفال

وفي العبارة الثانية نجد االسم )أخوه(، الذي حقه  تركه مرفوعا، والصواب هو: فلسفة أبي حامد الغزالي.  الطالبلكن 

 النصب بالياء في الرتبة التي يحتلها في الجملة، لكن الطالب تركه مرفوعا، والصواب: لكن أخاه لم يكن مثله.

 استخدام "غير" املعرفة: -3-8

ر" مضافة إلى ما بعدها، حيث تعتبر من األلفاظ املالزمة لإلضافة، ومن هنا منعوا دخول استخدم العرب كلمة "غي        

 في استثناءات، ألنها تعتبر في حكم املضاف حتى وإن حذف ما أضيفت إليه، من منطلق أنه إذا أريد 
ّ
"أل" التعريف عليها إال

إليه وليس على املضاف، كقوله تعالى:)غير تعريف التركيب اإلضافي فإّن القاعدة هي أن تدخل "أل" على املضاف 

املغضوب عليهم(. ولتدخل عليها "أل" اشترطوا أن يكون ما أضيفت إليه مقرونا بأل، أو أن يكون ما أضيفت إليه مضافا 

إلى مقترن بـ"أل"، أو أن يكون ما أضيفت إليه مضافا إلى ضمير مقترن بـ"أل"، وأضاف املتأخرون استثناء آخر وهو عندما 

تقطع "غير" عن اإلضافة، أي عند حذف ما تضاف إليه، واستعملت بهذا املعنى في مثل قولهم "احترام الغير". وباالطالع 
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، نجد أنه يتم تعريفها خارج االستثناءات السابقة، ما يعني البحوث الجامعيةلكلمة "غير" في  الطالبيعلى االستخدام 

 بعض تجليات ذلك: عدم ضبط لقواعد التعريف اإلضافي لها، وهذه

 الغير متحجبة -

 الغير مسلمات -

دخلت فيهما أداة التعريف "أل"، على)غير(، وكان األجدى أن تدخل على ما بعدها، أو عليهما معا، أي  عبارتانفهاتان ال     

الثانية فهو: غير املتحجبة، أو الغير  عبارةاألولى هو: غير املسلمات، أو الغير املسلمات. أما في ال عبارةأّن الصواب في ال

 املتحجبة.

 أكلوني البراغيث: -3-30

ى أو جمعا، أي ال تتصل به عالمة تثنية وال عالمة   القاعدة في العربية تقول إّن الفعل يجب إفراده حتى لو كان الفاعل مثن 

أنه وخالفا للقاعدة كانت قبيلة طّيئ تلحق  جمع، فالعرب يفردون الفعل اكتفاء بداللة الفاعل على التثنية أو الجمع. غير

بالفعل عالمة التثنية أو الجمع، مثل قولهم أكلوني البراغيث، ومن هنا عرفت هذه الظاهرة اللغوية بين النحاة بلغة 

"أكلوني البراغيث" ألنه مثالها الذي اشتهرت به، وبه استشهد سيبويه في الكتاب. وقد أصبحت العبارة تطلق على كل من 

في البحوث للغة العربية  الطالبي. وبتأمل االستخدام نون النسوة ، أوألف االثنين ، أوواو الجماعةيلحق بالفعل 

العبارة ، ومن مظاهره وذلك محدود جدا مقارنة باألخطاء السابقة ، نجد آثارا للغة أكلوني البراغيث في التداول الجامعية

 اآلتية:

 أتعبوني عبادك  -

 إفراد الفعل بدل صيغة الجمع التي جاء بها بالقول: أتعبني عبادك. فالصواب

  :مالئيللعربية في البحوث الطالبيةالنظام اإل  اتقو خر  -3

ي مستو  بحوث الطالبعرف الرسم الكتابي للغة العربية في       
ّ
بأصول م اللغوي، وجهله اهمأضرارا كثيرة كشفت عن تدن

لجملة من القواعد اإلمالئية، ما يعني أّن هناك تهميشا لفرع  همعن عدم هضم تصفح البحوثاإلمالء العربي، إذ يكشف 

وطبيعة الخروقات اإلمالئية فيها فإننا  البحوثأساسٍّ من فروع اللغة العربية. وبالنظر إلى املادة اللغوية املجمعة من 

 نعالجها هنا حسب درجة انتشارها.

 :همزة القطع والوصل -3-3

الهمزة في بداية الكلمة نوعان، إّما همزة قطع أو همزة وصل، ولكل منهما قاعدة خاصة برسمها اإلمالئي، فبالنسبة إلى        

همزة القطع فإنها تكتب في الفعل الرباعي ومصدره، وماض ي الفعل الثالثي، وفي الفعل الّداّل على املتكلم. أّما همزة الوصل 

ي لكال الطالبتب في كل فعل غير رباعي ومصدره، وأمر الفعل الثالثي، وفي األسماء العشرة. غير أّن االستخدام فتك

 العباراتيتم فيه خرق قواعدهما، وكتابة إحداهما بقواعد األخرى، وهو ما رصدناه في  البحوث الجامعيةالهمزتين في 

 التالية:

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1


منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  73 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 إنجح -

 إحلم -

 إضحك -

 إضغط -

أفعاال ثالثية هي: نجح، حلم، ضحك، ضغط. وقد وردت لديهم بصيغة األمر: إنجح،  في هذه الكلماتالطالب استخدم      

إحلم، إضحك، إضغط، ما يستلزم أن تبدأ هذه األفعال بهمزة الوصل توصال إلى النطق بالساكن، وليس بالقطع كما 

 اضغط. فعلوا، ألن أمر الثالثي همزته وصل، ومن ثمة فالصواب: انجح، احلم، اضحك،

 الهمزة املتوسطة: -3-3

الهمزة في وسط الكلمة لها قاعدة ضابطة لها، فهي تكتب على الحرف املشابه للحركة األقوى، فالكسرة أقوى         

الحركات، تليها الضمة، فالفتحة، ثم السكون. والحرف املشابه للكسر هو الياء، وللضم هو الواو، وللفتح هو األلف، 

لسطر. فبعد مالحظة حركة الهمزة وحركة الحرف قبلها يطّبق ميزان القوة بينهما، فتكتب الهمزة على والسكون يناسبه ا

الحرف املشابه ألقواهما. وتعد كلمة "مئة" من أبرز الكلمات التي تكتب همزتها بشكل خاطئ، فالهمزة فيها متوّسطة، 

تكتب على الياء ألّن حركتها فتحة وحركة ما قبلها كسرة، وعمال بقواعد كتابة املتوسطة القائمة على ميزان القوة، فإنها 

والكسرة أقوى بحرفها املشابه وهو الياء. غير أّن العرب قديما كتبوها باأللف "مائة"، والعلة في ذلك أّنه لم يكن هناك 

هم)خذ منه نقط أو إعجام للحروف، فكانت كلمة "مئة" تختلط بشبه الجملة "منه"، خصوصا إذا اجتمعتا في مثل قول

مئة دينار(، ومن هنا أضافوا إليها األلف عالمة لتمييزها عن غيرها، أي أّن هذه األلف ليست من أصل الكلمة وال عالقة 

لها بقواعد الهمزة، وإنما هي ألف فارقة أو للتفريق ال غير. وإذا كانت كتابتها باأللف قديما لها مبّرراتها، فإّن هذه املبررات 

كتابة مال النقط للحروف العربية، غير أنه مع ذلك نجد استمرارا في كتابتها باأللف، وهو ما رصدناه في قد زالت مع استع

 :من ذلك، األعداد املئوية لدى الطالب

 ثالثمائة -

 ستمائة -

 مائة -

 اشتملت على كلمة مئة باأللف)مائة(، في الوقت الذي لم يعد فيه مبرر لوجودها.ها يالحظ كيف أنّ 

 املتطرفة:الهمزة  -3-1

الهمزة في آخر الكلمة أو الهمزة املتطرفة لها قاعدة مخالفة للتي في بداية الكلمة)الوصل والقطع( وللتي في وسط         

الكلمة)املتوسطة(، حيث تكتب على الحرف املشابه لحركة ما قبلها، أي يتم النظر إلى حركة الحرف الذي قبل الهمزة فإن 

كان مكسورا أثبتناها على الياء، وإن كان مفتوحا كتبت على األلف، وإن كان ساكنا كان مضموما كتبناها على الواو، وإن 

نكتبها على السطر. والفرق بينها وبين املتوسطة أنه ال تعنينا في املتطرفة حركة الهمزة، وإنما حركة ما قبلها فقط، بخالف 

في البحوث ي للهمزة املتطرفة طالباالستخدام ال املتوسطة التي ننظر لحركتها وحركة ما قبلها لتطبيق ميزان القوة. وفي
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نجد خطأين بارزين، يتصل األول بعدم ضبط قاعدتها، ويتصل الثاني وهو األكثرـ بكتابتها على السطر مع  الجامعية

 إضافة ألف بعدها في حاالت ال ينبغي فيها إضافتها، ومن تجليات ذلك:

 دفئ -

 هباءا -

 مساءا -

 ذكاءا -

األولى هي لهمزة متطرفة ما قبلها ساكن صحيح، أي ينبغي أن تكتب على السطر ألنه يوافق السكون، لكن  كلمةفال      

األخرى فهي لهمزة متطرفة ما قبلها ساكن معتل  الكلمات الثالثكتبها على الياء، في حين أّن الصواب: دفء. أما  الطالب

عدها ال عالقة لها بالقاعدة، فالهمزة هنا مسبوقة بألف باأللف، وقد كتبت فعال على السطر، لكن تمت إضافة ألف ب

. ، ذكاء  ، مساء   ممدودة، وما دامت كذلك ال نأتي بألف ممدودة أخرى بعدها، ومن ثمة فالصواب: هباء 

 األسماء العشرة: -3-4

م، ايمن، است، امرؤ، األسماء العشرة هي أسماء تكتب بهمزة وصل ابتداء، وهي: ابن، ابنة، اسم، اثنان، اثنتان، اي      

امرأة، وقد استمر من هذه األسماء في االستعمال سبعة،أما الثالثة الباقية فهجرت وهي: ايم، ايمن، است. وفي االستعمال 

ألربعة منها هي: ابن، اسم، امرأة، اثنان، غير أّن استعمالها فيها كان خارج  انجد شيوع الطالبي لها في البحوث الجامعية

مجموعة من األصول اإلمالئية الضابطة التي قّعد لها اللغويون في كتبهم، لذلك نعالج كل اسم من األسماء األربعة على 

 حدة:

  همزة كلمة "ابن": -أ

ا تحذف إذا وقعت بين علمين ثانيهما أب لألول، سواء أكان العلمين من ضوابط كتابة همزة الوصل في كلمة ابن أنه       

اسمين أو كنيتين، بشرط أن ال يفصل بينهما بفاصل، وأن يكون العلم مفردا وغير منون. كما تحذف منها همزة الوصل إذا 

ستفهام بالهمزة أو نداء بالياء، أو جاءت قبلها أداة النداء)يا(، أو همزة االستفهام)أ(. فإذا لم تقع بين علمين ولم يتقّدمها ا

ال نجد وعيا بهذه  البحوث الطالبيةجاءت في بداية السطر بعد علم في نهاية السطر السابق له، فإنها ال تحذف. وفي 

 الضوابط املنظمة لحذف همزة "ابن" أو تركها، إضافة إلى قطعها أحيانا عوض الوصل الواجب فيها، وهو ما رصدناه هنا:

 بي طالبعلي ابن أ -

 عمر ابن الحطاب -

 مالك ابن دينار -

 يا ابن آدم -

 إبن عمر -

احتفظوا بها دون  الطلبةالثالث األولى لهمزة)ابن(بين علمين ثانيهما أب لألول، أي ينبغي أن تحذف، لكن عبارات ال       

هي لهمزة)ابن( بعد ياء  عبارة الرابعةضبط للقاعدة، والصواب: علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، مالك بن دينار. وال
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العبارة . أّما مالنداء، أي ينبغي حذفها تطبيقا للقاعدة، لكن بدال من ذلك نجد احتفاظا بها، في حين أّن الصواب: يا بن آد

 فهي لهمزة )ابن( كتبت بهمزة القطع)إبن(، في حين أّن حقها همزة الوصل)ابن( ألنها من األسماء العشرة. األخيرة

 "اسم" في البسملة وخارجها:همزة كلمة  -ب 

تشتمل البسملة على أحد األسماء العشرة وهو كلمة "اسم"، ويشترط في هذه الكلمة خارج البسملة أن تكتب بهمزة        

وصل ال قطع، أّما إذا وردت في البسملة وكانت األخيرة كاملة)بسم هللا الرحمن الرحيم( فإّن همزة الوصل تحذف من كلمة 

ا قبلها أو بعدها. فإن كانت البسملة غير كاملة )باسم هللا، باسمك اللهم(، أو "اسم"، بشرط أال تكون البسملة متعلقة بم

متعلقة بما قبلها أو بعدها)نفتتح باسم هللا الرحمان الرحيم الجلسة(، فإّن همزة الوصل ال تحذف منها. كما تحذف إذا 

لقواعد حذف الهمزة من كلمة نجد عدم ضبط  بحوث الطلبةتقّدمها االستفهام بالهمزة)أسمك محمد(. وبالنظر في 

 هنا:  العبارات"اسم" أو االحتفاظ بها في البسملة، كما نرصد كتابتها بهمزة قطع بدل الوصل، وهو ما تعكسه 

 بسم هللا -

 ما إسمه -

كلمة "اسم" في بسملة غير كاملة، ما يعني عدم إمكانية حذف الهمزة من الكلمة، لكننا  الطالباألولى استخدم فيها  العبارة

 ا العبارة الثانيةأّم . عليها قاعدة البسملة الكاملة، ولذلك فالصواب أن تكتب: باسم هللا باأللف امطبق هانجده حذف

واإلشكال أنه تمت كتابتها بهمزة القطع)إسم(، في حين أّن حقها همزة فاستخدم فيها كلمة "اسم" خارج البسملة، 

 الوصل)اسم( ألنها من األسماء العشرة.

 كلمة "اثنان":همزة  -ج 

، يرتبط تحديدا بنوع الهمزة، فهي من األسماء العشرة كما قلنا، وهذه لدى الطلبةاإلشكال في كتابة همزة "اثنان"        

بهمزة القطع)إثنان(، وهو ما رصدناه في أكثر من ومة رسنا نجدها في بحوثهم ماألسماء كلها همزتها همزة وصل، لكن

 فالصواب كتابة الكلمة بهمزة وصل)اثنان(بناء على القاعدة ، و مناسبة

 همزة كلمة "امرأة": -د 

بهمزة قطع)إمرأة( في حين أن  في بحوث الطلبة نفس اإلشكال السابق نجده في كتابة همزة "امرأة"، حيث تكتب       

لذلك لقاعدة، مخالفةل بهاتعج  ورسائل الطلبة وأطاريحهمالواجب فيها الوصل)امرأة( ألنها من األسماء العشرة كما قلنا، 

 ينبغي العدول عنها إلى همزة الوصل)امرأة(.

 :كتابة إن شاء هللا -3-1

هناك فرق في الرسم اإلمالئي وفي الداللة بين "إن شاء هللا" و"إنشاءهللا"، فاألولى عبارة عن كلمتين، أداة شرط)إن( وفعل 

ُق هللا أو ُصْنُع شرط)شاء(، وفي دالالتها تعني إرادة هللا أي إن أراد هللا. 
ْ
ل
َ
أما الثانية فلفظ واحد، ومن حيث داللتها تعني خ

نجد جهال بالفرق بين املعنيين حيث  خصوصا في اإلهداءات التي تتصدر بحوثهم،لها  االستخدامالطالبي هللا. وفي
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لذلك فإّن ، )إرادة هللا(الثانية)إنشاء هللا( كثيرا، لكن ليس بمعناها)صنع هللا، خلق هللا(، وإنما بمعنى األولىستخدمت

 الواجب هنا فصلها في الكتابة: إن شاء هللا، حتى تتحقق في الداللة إرادة هللا.

 كتابة "في ما" و"فيما": -3-6

هناك باب من أبواب اإلمالء تحت عنوان "الفصل والوصل"، ويدرج فيه اللغويون كلمات تكتب مّرة مفصولة ومّرة     

املواضع التي ينبغي فيها الوصل من التي ينبغي فيها الفصل. ومن أبرزها وهو ما يهمنا هنا  موصولة، وحّددوا الشروط أو

كلمة "فيما" مع "في ما"، و"ما" في هذا السياق إّما أنها مصدرية أو موصولية، فإذا كانت مصدرية فإنها ال تستقّل بنفسها في 

ما( وهي في داللتها ت
ّ
كون ظرفية بمعنى "في حين" أو "حينما". أما "ما" املوصولية فتكون الكتابة اإلمالئية)عندما، حيثما، قل

وا على  بمعنى اسم املوصول "الذي"، وهي لذلك تكتب مستقلة رسما عما قبلها. واللغويون في باب الفصل والوصل نص 

ذي(، أي موصولية، أما إذا كانت مصدرية بمعناها ا
َّ
لظرفي "في حين" أو رسم )ما( مفصولة عن )في( إذا كانت بمعنى )ال

ر جهال بقواعد باب الفصل والوصل فيها،  في البحوثللكلمة  االستخدام الطالبي"حينما" فإنها توصل بها. غير أّن  يظهِّ

ها الفصل لكونها موصولية بمعنى "الذي"، وهذا ما توضحه ال
ّ
 اآلتية: عباراتحيث تستعمل موصولة)فيما( في حين أّن حق

 فيما اختاره هللا -

 تدخل فيما ال يعنيكعدم ال -

 ال تتكلم فيما ال يعنيك -

هنا استخدموا "فيما" موصولة، في حين أّن "ما" فيها موصولية أي بمعنى "الذي"، ألّن تعويض امليم باالسم لطلبة فا     

املوصول يظهر ذلك: "في الذي اختاره هللا"، "عدم التدخل في الذي ال يعنيك"، "ال تتكلم في الذي ال يعنيك". فالتعويض 

 الثالث معا.العبارات لك وجب فصلها بكتابة "في ما" في هنا استقام فيه املعنى، ما يعني أّنها موصولية، لذ

 :خاتمة

، باألخطاء اللغوية الشائعة في إعداد الطلبة الجامعيين لبحوثهم املكتوبة باللغة العربيةبهذا نأتي على كل ما يرتبط      

رصدناها في عدد التي  النماذجحيث عرضنا لواقع الخروقات التي عرفها نظامها النحوي واإلمالئي من خالل مجموعة من 

، والتي تعكس عدم هضم لجملة من القواعد املرتبطة بالنظامين معا، وهو ما يطرح إشكاالت انتشارها على من البحوث

خالل دورات ، ما يتطلب حملة مضادة لنشر صوابها، وقد بدأت تظهر بوادر هذه الحملة من الطلبةنطاق واسع بين 

فيها على التنبيه على ما وقع فيه طالب سابقون من ، تعمل ات البحث التي ينتمي إليها الطلبةتكوينية تسهر عليها مختبر 

نشر الصواب إلى جانب الخطأ حتى تضبط القاعدة، غير أّن هذه الحملة على أهميتها وقيمتها الهادفة،  أخطاء، حيث يتم

، ما يستلزم من بحوث الطلب الجامعيةي املنتشر في لم ترق إلى املستوى املطلوب ألنها ال تغطي جميع أبواب الخطإ اللغو 

 بذل جهد مضاعف في الرصد والتتبع حتى تكون عمليات التصويب شاملة.  املشرفين على الطالب

 :الئحة املراجع املعتمدة في البحث

 ، دار دجلة.0األخطاء اإلمالئية الشائعة، ط (،0204، )الديلمي هيثم -0
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 األخطاء الشائعة: النحوية والصرفية واإلمالئية، دار اليازوري.، (0221)، زايد فهد -0

 صحح لغتك، دار الجسور.، )دت(، لوحيش ي ناصر -3

الضعف اللغوي في شبكات التواصل االجتماعي وتأثيره على الهوية اللغوية في العالم العربي، مجلة مداد  ،(0209)، مالك حسن -0

 .008-004اآلداب، عدد خاص باملؤتمرات، 
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 منهجية أو طريقة تطبيق املناهج العلمية في العلوم االجتماعية.

Methodology or method of applying scientific methods in the social 

sciences. 
 محمد العيمش
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 الملخص:
 واملنهج ُيقصُد به.املدروسةظاهرة الفي  لتوظيفهمنهج علمي واضح، وهذا  سلوك الباحث تطلب من إن الوصول إلى املعرفة العلمية 

وقد االجتماعية، أحد العناصر املهمة في منهجية البحث في العلوم مثلبيمنا إشكالية البحث تُ الطريقة،أو األسلوب املتبع في إنجاز عمل ما.

املشكلة، فعلى سبيل املثال في حالة دراسة ظاهرة الطالق،يمكن أن يكون سؤال وتحديد صف تتعدد التساؤالت حول إشكالية البحث لو 

 البحث هو:ما أسباب ظاهرة الطالق؟

 في العلوم االجتماعية: منهجية أو طريقة البحث

 
َ
عني الطريقة أو األسلوب املنظم والذي أشرنا إليه آنفا واملتبع في األبحاث املرتبطة بالعلوم منهجية البحث في العلوم االجتماعية ت

ومن خالل  ،(.املبكر..الزواج بسبب   املخدرات،  الطالق،التوقف عن الدراسة عند الفتيات،مشكلة العنف)كــ :االجتماعية واإلنسانية، 

مجموعة من  "سلوكياتهم وتوجهاتهم؛ عن طريق العديد من أدوات البحث العلمي، كاالستبيانات فحصالتعرف على آراء عينات الدراسة و 

عد من أهم اآلليات املستخدمة في جمع املعلومات املرتبطة بمنهجية البحث في العلوم االجتماعية،ومن خاللها يالتي "،األسئلة
ُ
جمع الباحث ت

وتوصل الباحثون إلى أن املنهج الوصفي هو األساس في األبحاث هذا املشكلة والتعرف على أسبابها، تشخيص بيانات تسهم في 

 ؛ألنه ال توجد ظاهرة تخلو من املنهج الوصفي.   (أبو املناهج) االجتماعية.ويسمى بـــ:

 :النتائج املتوصل إليها

 ملشكلة القائمة. حل االتي من شأنها املساهمة في  القرائن والدالئلب دائما االستعانة يحاول الباحث 

 الكلمات املفتاحية:
 االجتماعية،توصيف. الوصفي،العلوم املنهج،املنهجية، األسلوب،املنهج

Abstract : 

Abstract title: Methodology or method of applying scientific approaches in the social sciences. 

Access to scientific knowledge requires us to follow a clear scientific approach, and this is what the researcher uses 

in his study of a phenomenon. Which means the method, or the method used to accomplish a work. 

Description of the problem: 

It may be one or more questions that describe the problem. For example, in the case of studying the phenomenon 

of divorce, the research question could be: What are the causes of the phenomenon of divorce? 

Research Methodology or Method in Social Sciences: 

Research methodology in social sciences means the organized method or method that we referred to above, 

which is followed in research related to social sciences and humanities, such as: the problem of violence, drugs, divorce, 

dropping out of school for girls and early marriage..., and by identifying the opinions of the study samples. studying their 

behaviors and attitudes; Questionnaires are “a set of questions”, and they are one of the most important mechanisms used 

in collecting information related to the research methodology in the social sciences, through which it collects data that 
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contribute to diagnosing the problem and identifying its causes, and the descriptive approach is the basis in this type of 

research. Because there is no phenomenon that is devoid of the descriptive method. 

The results obtained by the researcher: 

The researcher records the results with clues and evidence, to put a solution to the existing problem  . 

key words: 
Approach, methodology, method, descriptive approach, social sciences, description. 

 مقدمة:

 في الكتابات العربية، لكن له تاريخ طويل في  املنهج إن الحديث عن إشكالية
 
في العلوم االجتماعية ليس شائعا

 الفكر األوروبي حيث عاش املجتمع هذه اإلشكالية منذ العصور املظلمة )عصر محاربة الكني
َّ
ن سة للعلم (، إلى أن تمك

بمناهجه وتجاربه من أن يثبت جدارته وصدقة ليتغلب على األفكار الالهوتية و امليتافيزيقية التي جعلت من أوروبا  العلُم 

 من الجهل والظالم
 
 طويال

 
 .تعيش زمنا

مكنه من أن يصنع ويخترع ويخطط تإن اإلنسان بما وهبه هللا من عقل وفكر قادر على التفكير بطريقة علمية  

أوجست "،وقد ظهرت املدرسة الوضعية)العلمية( على يدكاملنهج العلمي ذلكاملساعدة على مناهج تطبيقه للمن خالل 

ومن هنا ظهرت أول ،الذي نادي بوحدانية املنهج بمعني دراسة الظواهر االجتماعية مثل دراسة الظواهر الطبيعية "كونت

وقبل ذلك كانت ،االجتماعية والعلوم الطبيعية وبين املناهج الوضعية التجريبية واملناهج الكيفيةالعلوم مشاكسة بين 

يرى أن أسس املنهج تكون عقلية، وعلى النقيض منة  "ديكارت"حيث كان –عند املفكرين السابقين–اإلشكالية املنهجية 

فكرته زادت إشكالية املناهج في  "ست كونتأوج"أن أسس املنهج يجب أن تكون تجريبية، وبعد ما طرح "بيكون "يرى 

فريق يرى أن العلوم االجتماعية يمكن دراستها باملناهج التي  ،ن من العلماء واملفكرينافريقوظهر العلوم االجتماعية، 

أن املناهج املستخدمة في العلوم  ى درس بها العلوم الطبيعية )املناهج التجريبية ( وفريق على النقيض من ذلك ير تُ 

 الختالف الظواهر الطبيعية عن اإلنسانية؛الظواهر االجتماعيةلتطبيقها على لطبيعية غير صالحة ا
 
 .نظرا

العلوم الطبيعية تدرس العالم الخارجي والعلوم االجتماعية تدرس العالم الداخلي،حيث ظهرت العديد من 

في كتابات  الظواهر االجتماعية وهذا جليٌ االتجاهات التي نادت برفض الوضعية وتتبني االتجاهات العقلية في دراسة 

ريكرت(وظهرت العديد من املناهج في هذا املجال مثل املنهج هاينريخو  –فندلباند–هوسرل –)دلتايأمثال العلماء 

من هنا طرحت التساؤالت الظاهراتي، الهرمينوطيقي، املنهج االبستمولوجي، منهج علم اجتماع املعرفة واملنهج النقدي...،و 

هل يمكن تطبيق املنهج العلمي على الظاهرة االجتماعية كتطبيقه على الظواهر الطبيعية أم ندرسها في ضوء  اآلتية:

؟ أو بمعنى آخر هل اختالف الظاهرة االجتماعية عن الظاهرة  فلهلم ديلتاي" "املقاربة الذاتية أو التفهمية كما يرى 

 نهج الذي يعتمده الباحث في دراستها؟الطبيعية يستوجب بالضرورة اختالفا في طبيعة امل

 أوال :املنهلللللللللج العلمللللللللي.

 :مفهوم املنهج العلمي-3

 :نقف على بعضهاتعددت تعاريف املنهج العلمي،

ه، تقوم على التآزر والتحاور بين قدرات 
َ
الة لَتعاُمل اإلنسان مع وقائع عامل الذهن املنهج العلمي في جوهره آلية إيجابية فعَّ

الذي يسلكه العلماء لتأطير لواضح ُيمثل املنهُج العلمي الطريَق ا.و ومعطيات الحواس، وهذه آلية كامنة في كل عقلٍّ بشري 

أبحاثهم، واألساَس األمثل للوصول إلى نتائج واستنتاجات ُيبنى عليها. وُيؤكد الباحثون على أنه مهما تضاءلت النتائج التي 

وصل إليها العلماء في ا
َ
لكشف عن أسرار الكون، فسيظل املغزى األعظم للمنهج العلمي هو تجسيَده لطريقةٍّ في التفكير ت

 ،0229:للوصول إلى نتيجة معلومة) سالطنية بلقاسم ،حسان الجياللي سديدة ومثمرة ُيمكن تسخيرها مع كل واقع

 (.01ص

http://www.arabgeographers.net/vb/forums/arab36/
http://www.arabgeographers.net/vb/forums/arab36/
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ميزات الرئيسية أهمها أن الظواهر يعرفه آخر على أنه الطريق أو السبيل للبحث الذي يعتمد على عدد من امل

ومكوناتها والعالقات بينها موجودة بشكل مستقل عن الفرد وعن آرائه واتجاهاته وتصوراته، وأن هذه الظواهر تخضع 

لقوانين ثابتة تتحكم فيها وتوجهها بانتظام وأنه باإلمكان التوصل إلى معرفة خصائص هذه القواعد واألساليب التي تؤدي 

الحقائق في أي موقف من املواقف،   و هو الوسيلة التي يمكننا عن طريقها الوصول إلى الحقيقة أو مجموعةوظائفها، أ

ومحاولة اختبارها للتأكد من صالحيتها تبعا ملواقف أخرى، وتعميمها لنصل إلى ما نطلق عليه اصطالحا"نظرية" وهي هدف 

 (.4، ص0977كل بحث علمي) عبد الرحمن بدوي:

 اهج:أنواع املن-0

 أهمها من ، في العلوم االجتماعية يوجد العديد من التقسيمات الحديثة ملناهج البحث العلمي

 Code: Sorry, the videoplayerfailed to load.(Error  (101102:بحسب تصنيف أبرز الباحثينو 

 مناهج البحث إلى سبعة أنواعٍّ رئيسية، وهي كاآلتي:  "ويتني"قسم ويتني:"تصنيف

 املنهج التاريخي. *

 املنهج الوصفي. *

 املنهج التجريبي. *

 املنهج الفلسفي. *

 املنهج التنبؤي. *

 املنهج اإلبداعي. *

 املنهج االجتماعي. *

، وهي كاآل"ماركيز"قسم تصنيف ماركيز:  : تيمناهج البحث إلى ستة أنواعٍّ رئيسيةٍّ

 املنهج الفلسفي. *

 املنهج التاريخي. *

 املنهج االنثروبولوجي. *

 .منهج دراسة الحالة*

 املنهج التجريبي. *

 منهج الدراسات املسحية. *

 : "جودوسكيتس"تصنيف

، وهي كاآلتي:  "جودوسكيتس"قسم  مناهج البحث إلى خمسة أنواعٍّ رئيسيةٍّ

 املنهج التاريخي. *

 املنهج التجريبي. *

 املنهج الوصفي. *

 منهج دراسة النمو والتطور. *

 ،مرجع سابق(01،ص0229بلقاسم،حسان الجياللي:  سالطنيةمنهج دراسة الحالة.)*

 أهم مناهج البحث العلمي:

 أهم املناهج املستخدمة في البحث العلمي وطبيعة عملها:من 

 .املنهج الوصفي: 3
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ويعتمد  يشمل املنهج الوصفي دراسة الحالة، واملسوحات، وتحليل الوظائف، ودراسة التطور، والبحث املكتبي،

، وُيعد  من أهم املناهج   وبشكلٍّ دقيق، والتعبير عنها بشكلٍّ كميٍّ أو كيفيٍّ
 
على دراسة الظواهر ووصفها كما تحدث تماما

 ويعرف بــ:أبو املناهج كما أشرنا سالفا. املستخدمة في مجال البحوث اإلنسانية واالجتماعية

 .منهج الدراسات املسحية: 3

حية على دراسة املواضيع من خالل جمع البيانات واملعلومات حولها، باالعتماد على يعتمد منهج الدراسات املس

عددٍّ كبيرٍّ من الحاالت ضمن وقت معين، وبعدها يتم تحليل وتفسير تلك البيانات من أجل التوصل إلى النتائج، ويتم 

فيد الباحث في الد
ُ
راسات املعتمدة على هذا النوع، وُيعد  االتصال املباشر مع األشخاص الذين يمتلكون املعلومات التي ت

 من أهم املناهج املستخدمة في األبحاث الوصفية.

 املنهج التاريخي:. 3

يهدف املنهج التاريخي إلى فهم املاض ي، وعكس ذلك الفهم على الحاضر واملستقبل من أجل وضع تنبؤاتٍّ 

على تحليل الوثائق واألحداث التاريخية وتفسيرها  مستقبلية، وذلك من خالل دراسة األحداث املاضية ووصفها باالعتماد

فيد في فهم املاض ي،وُيعد  من أهم املناهج املستخدمة في مجال العلوم 
ُ
بشكلٍّ علميٍّ ودقيق والتوصل إلى املعلومات التي ت

 اإلنسانية والتاريخية.

 املنهج التجريبي:.0

ول ظاهرةٍّ معينة وإجراء التجارب وضبط املتغيرات يتميز املنهج التجريبي عن غيره من املناهج بوضع فرضياتٍّ ح

التي لها عالقة باملوضوع ودراسة العالقة بينها من أجل اختبار صحة تلك الفرضيات والتوصل إلى النتائج؛وعليه فهو يعد  

 من أقرب املناهج التي تتبع الطريقة العلمية في البحث. 

 .املنهج التحليلي واملقارن:1

، وبالرغم من ذلك يصُعب إتمام البحوث القائمة على املنهج التجريبي دون ُيعد  املنهج امل 
 
 مستقال

 
قارن منهجا

اللجوء إلى مناهج أخرى ملساندتها كاملنهج التحليلي، أو املنهج التاريخي للمقارنة، أو املنهج التجريبي، وقد اعتبر بعض 

لك ألنه يختبر جميع العوامل التي تؤثر في الظاهرة سواء  الباحثين أن املنهج املقارن عبارة عن منهج شبه تجريبي؛ وذ

 الثابتة أو املتغيرة ضمن مجتمعاتٍّ وأزمنة مختلفة.

 :تصنيف مناهج البحث العلمي

دٍّ ملناهج البحث لدى الباحثين؛ وذلك ألن بعضهم يعتمدون في 
يعد  من الصعب االتفاق على وجود تصنيفٍّ محدَّ

س ي في املناهج، ويعتبرون أن باقي املناهج مجرد تفرعات وأجزاء من ذلك املنهج النموذجي، كتابة أبحاثهم على نموذجٍّ رئي

(،أسس 0222) :مروان عبد املجيد إبراهيم)وبشكلٍّ عام يمكن إدراج البحث نفسه ألكثر من نوع من أنواع املناهج.

 للعديد من التغيرات على ،(19،ص
 
 النحو اآلتي:وقد صنف الباحثون مناهج البحث العلمي وفقا

 نوع العمليات:

 
ُ
مق  للعمليات العقلّية التي تسير بناء  عليها إلى ثالثة أنواعٍّ وهي كاآلتي:  تسَّ

 
 مناهج البحث وفقا

 املنهج االستداللي أو االستنباطي:.3

 للمنطق والتأمل الذهني. 
 
 يتم البدء خالله بالعموميات والكليات واالنتقال إلى األجزاء، وفقا

 االستقرائي:املنهج .3

يتم البدء خالله باألجزاء واالنتقال إلى العموميات والقوانين العامة، من خالل املالحظة املنظمة والتجريب 

 وضبط املتغيرات. 

 املنهج االستردادي:.1
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 يهدف إلى التحقق من األحداث التي حصلت في املاض ي، من خالل استعادة تلك األحداث ودراستها. 

 اإلجرائي:األسلوب .4

 
ُ
بعه الباحث ووسائل البحث التي يستخدمها إلى أربعة  تمّس ق

ّ
 لألسلوب اإلجرائي الذي يت

 
مناهج البحث وفقا

 أنواع، وهي كاآلتي: 

 املنهج التجريبي:

 يعتمد هذا املنهج على أداء التجارب وفق عدة شروط. 

 املنهج املسحي:.1

،وهو يعتمد هذا املنهج على استعانة الباحث بعدة وسائ
 
ل من أجل جمع البيانات التي لها عالقة بدراسته ميدانّيا

 يشمل الدراسات التحليلية، والكشفية، والوصفية. 

 منهج دراسة الحالة:.6

، وفق مقاييسٍّ واختباراتٍّ 
 
 واحدا

 
يعتمد هذا املنهج على دراسة وحدة معينة، قد تكون وحدة اجتماعية أو فردا

صةٍّ ألهداف املوضوع.   مخصَّ

 ملنهج التاريخي:ا.1

 (.09، ص 0200)جميل حمداوي: يعتمد هذا املنهج في دراساته على الوثائق واآلثار التاريخية املتنوعة

 الكم والكيف:

  
ُ
 للكم والكيف إلى نوعين، وهما كاآلتي: املنهج الكمي. املنهج النوعي.  تَسمق

 
 مناهج البحث وفقا

 الحداثة والتقليدية:

 
ُ
 للحداثة والتقليدية إلى نوعين، وهما كاآلتي:  تمّس ق

 
 مناهج البحث وفقا

 املنهج التقليدي. *

 املنهج الحديث. *

 معايير تصنيف مناهج البحث العلمي:

 ملعيارين رئيسيين وهما:  
 
 ُيمكن تصنيف مناهج البحث العلمي وفقا

 طبيعة املنهج أو األسلوب العلمي:

 لطبيعتها 
 
بع إلى نوعين وهما: املنهج النظري: يمتاز أُيمكن تقسيم املناهج العلمية وفقا و األسلوب العلمي املتَّ

 ، املنهج النظري بوجود إطارٍّ واضح يبين األسس والعناصر التي يتم اّتباعها من أجل دراسة ظاهرة ما بشكلٍّ شاملٍّ

ج التي تتميز بطبيعتها النظرية: املنهج الوصفي، واملنهج التاريخي، واملنهج والتوّصل إلى النتائج املتعلقة بها، ومن املناه

 االجتماعي واملنهج األخالقي.

 املنهج التطبيقي:

يختلف املنهج التطبيقي عن املنهج النظري بغياب األسس النظرية التي تتيح للباحث دراسة الظاهرة دراسة 

 شاملة، ومن املناهج التي تتمّيز بطبيعتها التطبيقية: املنهج التحليلي، واملنهج املقارن، واملنهج اإلحصائي، واملنهج التجريبي. 

 طبيعة الظاهرة أو الحدث املدروس:

ن تشترك بعض األبحاث في دراسة ظاهرة أو موضوع معين؛ كالتشابه الذي قد يحدث عند دراسة يمكن أ

 مواضيع تتعلق بالعلوم االجتماعية. 

 :خصائ  مناهج البحث العلمي

  نقف على بعض منها .تشترك مناهج البحث العلمي في العديد من الخصائص بالرغم من اختالفها   
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 .كير والعملاتباع طريقة منظمة في التف -

 تقوم على املالحظة العلمية والحقائق الدقيقة.  -

-.  تنفيذ خطوات البحث بشكلٍّ متسلسلٍّ ومترابطٍّ

صاف الباحث بالعديد من املواصفات؛ كاملوضوعية، والبعد عن الذاتية والتحيز واألهواء الشخصية.  -
ّ
 ات

 االعتماد على املناهج العلمية من أجل اختبار نتائج البحث ضمن أماكن مختلفة وأوقاتٍّ مختلفة. -

 القدرة على دراسة ومعالجة الظواهر التي نتجت عن ظواهر مشابهةٍّ لها.-

 وهو ما ُيعرف بالتنبؤ.  -
 
 القدرة على توقع ملا ستكون عليه األحداث قيد الدراسة مستقبال

 لمي:تعريف املنهج الع

( على أنه طريقة تفكيرية يعتمدها الباحث في ترتيب أفكاره   (Scientificmethodيعرف املنهج العلمي )باإلنجليزية 

حول إحدى الظواهر وتحليل تلك األفكار وعرضها بهدف التوصل إلى معلوماتٍّ ونتائج حول تلك الظاهرة، ويتم ذلك من 

كل مرحلة تقود إلى مرحلة الحقة؛ فاملنهج العلمي يبدأ بمرحلة تحديد خالل اتباع مراحل متسلسلة ومترابطة، أي إن 

ل 
ّ
، ثم اختبارها في و مشكلة الدراسة وبعدها يتم االنتقال إلى املرحلة التالية والتي تتمث

 
ضع الفرضيات وصياغتها علميا

 على تلك  وتحليلها واالنتقال بعدها إلى املراحل النهائية واملتمثلة في التوصل للنتائج وكتابة
 
التوصيات اعتمادا

 على أنه أسلوٌب علمي منظم يتبعه الباحث من (.01،07، ص0981 :سمير نعيم أحمدالنتائج.)
 
كما ُيمكن تعريفه أيضا

أجل التوصل إلى حل إشكالية ما، وُيمكن تشبيهه بالطريق الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف الدراسة والنتائج املطلوبة، 

كتابة  خطوات البحث العلمي العديد من الخصائص التي من شأنها أن تميزها عن غيرها منملناهج وذلك من خالل 

 :األتي العلمي، وتتمثل خصائص مناهج البحث العلمي في البحث

ليوسع من آفاق معرفته ويزيد من املعلومات املختبرة  . املنهج العلمي يعتبر من أفضل األدوات التي يستخدمها اإلنسان؛ 0

واملوثوق بها، وهو طريق الباحث للوصول إلى املعارف والحقائق، و وسيلته للتحقق من مدى ثبات وصدق صحة هذه 

 املعارف والحقائق.

آراء أصحاب . املنهج العلمي يرفض االعتماد الكلي على العادات والتقاليد، وحكمة السابقين وتفسيراتهم، و 0

لى الحقيقة، ويفرض على الباحث املطبق له الفحص إالسلطة من أي نوع، والخبرة الشخصية؛ في سبيل الوصول 

د باألسس والعناصر التي يقوم عليها املنهج واتباع خطواته؛ لذا املوضوعية  املالحظةالدقيق، والتقص ي املنظم، و  التقي 

املرجع ).يجب على الباحث أن يتأكد من تطابق املنهج مع موضوع البحث، وارتباطه بمشكلة الدراسة وأهدافها

 (.01،07نفسه:ص

 ي:العلمخصائ  املنهج 

ال شك أن النزيهة، والتفكير املنطقي السليم، ومن الخطأ في ضوء مقتضيات املنهج العلمي أن نعتقد بأن كل ما 

 الوصول إلى الحقيقة بالرجوع إلى ما تراكم من حكمة العصور السابقة. ةجرت عليه العاد
 
 صحيح، أو أنه من املمكن دائما

.بالرغم من أن الحقائق التي نصل إليها عن طريق املنهج العلمي قابلة للتغير؛ وذلك بفعل ظهور عوامل جديدة ؛فإن 3

 لتغير الحقائق نفسها، وهذا ال ينافي أن املنهج 
 
املنهج العلمي الذي يتبع كطريقة للحصول على تلك الحقائق ال يتغير تبعا

 ثبت عدم صالحيته أوجد ما يستدعي تطوير وتعديل.ذا ما إالعلمي قابل للتطوير والتعديل 

.ومن خصائص املنهج العلمي أنه يستند إلى ظواهر وحقائق يمكن لكل شخص مدرب أن يالحظها في كل زمان ومكان، 0

ويستلزم تطبيق املنهج العلمي بأن ينتقل الباحث من األشياء إلى املعاني، وأن يالحظ جميع الظواهر التي يدرسها حتى 

 منها على أنها أشياء، وال يجوز له أن يصل إلى معرفة األشياء عن طريق اآلراء الشائعة. جتماعيةاال 

https://www.manaraa.com/post/6096/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://www.manaraa.com/post/6096/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://www.manaraa.com/post/2305/-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%9F
https://www.manaraa.com/post/2305/-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%9F
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 بتحرره من التحيز العاطفي، أي بموضوعيته، و 4
 
إلى الفروض وإلى القياس الكمي الدقيق، وإلى  لجوئه.وهو يتميز أيضا

 بعد التحقق من صدقه
 
 عن طريق إعادة املالحظات والتجارب. التصنيف والتحليل؛ حتى يصبح الفرض قانونا

 أنه يجمع بين االستنباط واالستقراء، وبالتالي بين الفكر واملالحظة، وعندما يستخدم 1
 
.من خصائص املنهج العلمي أيضا

 اإلنسان املنهج العلمي؛ فإنه يتحرك بين االستنباط واالستقراء، و ينهمك في ما يعرف بالتفكير التأملي.

 باملرونة والقابلية للتعدد والتنوع؛ لتعدد وتنوع العلوم واملشاكل، وقد يكون من املستحيل  .يمتاز املنهج7
 
العلمي أيضا

علم و  الرياضيات،و اآلثاروضع مجموعة جامدة من القواعد املنطقية؛ ليتبعها الباحث من في مجاالت العلوم الطبيعة، و 

 ,Savory؛وبالتالي تتعدد املناهج العلمية)العلوم تختلف عن بعضها البعضف،والتاريخ.التربية،و االجتماع،و النفس

Theodore H(1967), The language of Science, London, Tonbridge, Printers, L.T.D) 

 :في املنهج العلميمساهمات بعض األعالم 

هو جمع املادة العلمية وإعطاء علال وأسبابا لتفسير الحوادث ثم  ه(0021-م0330هدف العلم عند ابن خلدون)

استوعب أخبار الخليقة استيعابا، وذلك من الحكم :الوصول إلى القوانين العامة، وفي هذا يقول ابن خلدون عن عمله أنه

 : التاليةتبع ابن خلدون الخطوات اوللوصول إلى هذا  .النافرة صعابا، وأعطى لحوادث الدول علال وأسبابا

 .االعتماد على مالحظة ظواهر االجتماع في الشعوب التي أتيح له االحتكاك بها والحياة بين أهلها -

 .تعقب الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره -

 .تعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى لم يتيح له االحتكاك بها وال الحياة بين أهلها -

املوازنة بين هذه الظواهر جميعا والتأمل في مختلف شؤونها للوقوف على طبائعها وعناصرها الذاتية وصفاتها العرقية -

 .وما تؤديه من وظائف في حياة األفراد والجماعات التي تربطها بما عداها من الظواهر الكونية وعلل تطورها واختالفها

 .انيناستخالص ما تخضع له هذه الظواهر من قو  -

 :ويالحظ أن ابن خلدون أقام منهجه العلمي على ثالثة دعائم رئيسية هي

 .مالحظات حسية : يشمل جمع البيانات األولية ملوضوع بحثه من املشاهدات -

 . التأصيل التاريخي: بالرجوع إلى التاريخ -

مما .،التي تحكم الظواهر االجتماعية..عمليات عقلية: يجريها على هذه املواد ويصل بنقلها إلى الكشف عن القوانين  -

البراهين ” أال يلوذ بغير ”لكشف عن التحقيق قناعاايصل إليه ابن خلدون يريد أن يكون منسجما مع الواقع، وهو يريد 

 (.32، 00، 02ص،0977:كابلو مراد وهبه،تيودور (الطبيعية فيرفع بها حجابا

على صدق ما تبين من صدق قضية جزئية كذلك كان متأثرا  قد لجأ ابن خلدون إلى االستقراء التمثيلي للحكمل

بعلماء الهندسة في االستدالل على نظرياتهم، فهم يعنون كل فقرة من بحثه بقانون أو فكرة من القوانين التي انتهى إليها، 

 .هاثم يأخذ في بيان الحقائق التي استخلص منها هذا القانون أو هذه الفكرة، أي يأخذ من االستدالل علي

إن ابن خلدون كان لديه منهجا واضحا في فهم الظواهر االجتماعية في ذاتها وكما هي في الواقع دون أن يتأثر برأي 

أو إنشاء مدينة فاضلة، وأنه اعتمد على في دراسته على املالحظة واالستقراء التاريخي   اجتماعي  سابق أو يهدف إلى إصالح

لعلوم لتأييد أو رفض رأي املؤرخين، باإلضافة إلى ارتحاله ومشاركته في الوظائف واالستدالل املنطقي واستخدام كافة ا

 ،مرجع سابق(.08،09ص :العامة والسياسية) عبد الرحمن بدوي 

 في علم االجتماع: والفيزيولوجيا االجتماعية"سان سيمون "

باملعرفة، والعلمانية والتقدم يعتبر سان سيمون من أفضل رواد السوسيولوجيا الوضعية، كونه يصدق ويقتنع 

إن أعظم وأفضل وأنقى وسيلة لدفع املعرفة نحو  ":سان سيمون "والتطور، وخضوع اإلنسان للتجريب الوضعي، يقول 

التقدم هو جعل العالم في إطار التجربة، وال نعني العالم الكبير وإنما هذا العالم الصغير يعني اإلنسان الذي نستطيع 

https://www.manaraa.com/post/3284/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://www.manaraa.com/post/3284/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://www.manaraa.com/post/3384/-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-(%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1)
https://www.manaraa.com/post/3384/-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-(%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1)
https://www.manaraa.com/post/3441/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://www.manaraa.com/post/3441/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://www.manaraa.com/post/3441/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://www.manaraa.com/post/3345/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86:-
https://www.manaraa.com/post/3345/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86:-
https://www.manaraa.com/post/3148/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.manaraa.com/post/3148/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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إلى تنفيذ املنهج الفيزيولوجي على علم االجتماع، وأطلق عليه بالفيزيولوجيا  ىومن جهة أخرى، ناد  إخضاعه للتجربة. 

االجتماعية، إذ يرى أن الفيزيولوجيا االجتماعية إلى األشخاص كعناصر في الهيئة االجتماعية التي تعنى بدراسة وظائفه 

   ة وظائف األفراد. العضوية بالطريقة ذاتها التي تدرس بها الفيزيولوجيا الخاص

وينبغي أن نرجع إلى ذاكرتنا الطريق الذي سلكه التفكير اإلنساني، اتجه منذ هذا القرن إلى االعتماد على 

املالحظة، فأصبح الفلك والطبيعة والكيمياء من علوم املالحظة، ونستخلص من هذا بالضرورة أن الفيزيولوجيا العامة 

األساس ي منها، سوف تعالج باملنهج املتبع في البيولوجيا األخرى، وأنها سوف تدخل في التي يتضمن علم البشر الجزء 

اليوم نهوض معرفة فيزيولوجية للمجتمعات  ىالتعليم العام عندما تصبح وضعية، لكن ما املأزق التي تعترض حت

 بين الطبقات االجتم  اإلنسانية؟ 
 
نشاء إلاعية، إال أنه قد آن األوان إن تلك الحواجز تتجلى في الصراع الذي وجد دائما

إلى  "سان سيمون "وهكذا، فقد تيقظ   علم لإلنسان، وأن نقطة البداية في إنشاء هذا العلم هي الفيزيولوجيا االجتماعية. 

بالفيزيولوجيا  "سان سيمون "إنشاء علم حديث يدرس الكائن الحي في املجتمع، هو علم االجتماع أو ما يطلق عليه

وتساهم هذه السوسيولوجيا إلى دراسة الظواهر املجتمعية، مثل العلوم الطبيعية،باالستناد على املالحظة  االجتماعية،

 ":سان سيمون "وفي معنى آخر، يقول   العلمية. 

إن الجهود العلمية الوضعية هي نفس ما ينبغي أن يحل مكان التحكم الروحي، ففي الفترة الذي كانت توجد  

حدسية وميتفايزيقية بصفة رئيسية كان من الطبيعي أن تكون إدارة املجتمع فيما يخص شؤونه كافة معارفنا الذاتية 

وباملقابل عندما   الروحية في يد السلطة الالهواتية، مادام الالهوتيون آنذاك هم امليتافيزيقيين املوسوعيين الوحيدين. 

لشؤون الروحية ينبغي أن ترتكز إلى الجهود العلمية تكون كافة أجزاء معارفنا موجودة على أصل املالحظة، فإن منظمة ا

 متقدمة على الالهوتية وامليتافيزيقية)مروان عبد املجيد إبراهيم
 
 .،مرجع سابق(70، 19ص:كونها طبعا

نستخلص من هذا بالضرورة أن الفيزيولوجيا العامة التي يمثل علم اإلنسان الجزء الرئيس ي منها، سوف تعالج 

لكن ما العقبة التي …العلوم الطبيعية األخرى، وأنها سوف تدخل في التعليم العام عندما تصبح وضعية باملنهج املتبع في

قيام معرفة فيزيولوجية للمجتمعات اإلنسانية؟ )إن تلك العقبة تتجلى في الصراع الذي وجد  -حتى اليوم -تعترض

إلنسان، وأن نقطة البداية في إنشاء هذا العلم هي إال أنه قد آن األوان إلنشاء علم ل…بين الطبقات االجتماعية…دائما

 .(001،007، ص0228 :الفيزيولوجيا االجتماعية)مـحمد أحمد بيومي

إلى تأسيس علم جديد يدرس اإلنسان في املجتمع، هو علم االجتماع أو ما يسمى  "سان سيمون "هكذا، فقد تنبه

سوسيولوجيا إلى دراسة الظواهر املجتمعية، مثل: العلوم بالفيزيولوجيا االجتماعية، وتسعى هذه ال "سان سيمون "عند

الطبيعية، باالعتماد على املالحظة العلمية، ودراسة الوظائف العضوية التي تؤديها هذه الفيزيولوجيا االجتماعية) سان 

 (.42،40سيمون:مذكرات طلعت عيس ى، ص

في بداية القرن التاسع عشر امليالدي،  أول من قدم تصورات علمية حول الظواهر املجتمعية "سان سيمون "عديُ 

وسماها بالفيسيولوجيا االجتماعية، وقد كانت تعنى بدراسة الذوات املجتمعية في عالقة بتنظيماتها. وبعد ذلك، 

،في "سان سيمون "، وعمقها في إطار تصور علمي ووضعي. ويعني هذا أن "سان سيمون "تصورات "أوجست كونت"طور 

الحقيقة، هو املؤسس األول لعلم االجتماع في مفهومه الغربي. بينما يعد ابن خلدون مؤسس علم االجتماع أو علم 

Simon(1969),Collection SUP philosophe, -Pierre Ansart:Saintعمناز  العمران في الثقافة العربية بال

)édition,PUF,Paris, ,p:22.  ère1) 

 والتفسير الوضعي: (3911-3189أوجست كونت)

( من أهم السوسيولوجيين الذين تبنوا منهج التفسير في دراسة الظواهر Auguste Comteعد أوجست كونت)يُ 

السوسيولوجية، وفق أربعة إجراءات أساسية هي: املالحظة، والتجربة، واملقارنة، واملنهج التاريخي، مستلهما آليات 
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، في كتابه)نظرية علم االجتماع: طبيعتها وتطورها(:" أنكر "نقوال تيماشيف"يقول  الكيمياء والفيزيولوجيا. وفي هذا الصدد،

 إمكان التطابق بين املنهج الوضعي واستخدام الرياضيات واإلحصاء. -عن تعليمه الرياض ي الراقي -بغض النظر –كونت 

ا وضعية،فتمتد جذورها إلى أما دعوى أن املعالجة الرياضية للعلوم االجتماعية الزمة حتى يمكن اعتبارها علوم

يوجد يقين خارج نطاق الرياضيات. وقد كان هذا التعصب طبيعيا  علماء الطبيعة.وتنبعث من تعصب مؤداه أنه ال

هو وضعي ينتمي إلى مجال الرياضيات التطبيقية، كما أن هذه امليادين الوضعية  ومنطقيا في الوقت الذي كان فيه كل ما

هو غامض وتخميني، لكن هذا التعصب أصبح غير منطقي وال مبرر له منذ ظهور العلمين  اجميعا لم تكن تنطوي على م

يلعب التحليل الرياض ي فيهما أي دور، وال يقال يقينا وضبطا عن  ال الوضعيين العظيمين: الكيمياء والفيزيولوجيا،حيث

 العلوم األخرى. 

إجراءات هي: املالحظة،والتجربة،واملقارنة  فكيف نستقي املعرفة الوضعية في رأي كونت؟ذكر كونت أربعة 

(مؤكدا أن املالحظة أو استخدام الحواس الفيزيائية يمكن تنفيذها بنجاح 09، ص0220واملنهج التاريخي)جان ديفينيو:

إذا وجهت عن طريق نظرية، وفي مجال أساليب املالحظة لم يظهر إال أقل تقدير لالستبطان،وقد كان كونت مدركا أن 

فعليا وواقعيا تكاد تكون مستحيلة في دراسة املجتمع...،كما أكد إمكانية عقد املقارنات التي تعيش معا زمنا  التجربة

 بعينه، وبين الطبقات االجتماعية داخل املجتمع الواحد.

رة أما املنهج التاريخي، فإنه"عند كونت"، البحث عن القوانين العامة للتغير املستمر في الفكر اإلنساني، وهي نظ

يشترك منهج كونت التاريخي إال في القليل من  تعكس الدور املهيمن لألفكار، كما تبدى ذلك في قوانين املراحل الثالث، وال

نواحيه مع املناهج التي يستخدمها املؤرخون الذين يؤكدون العالقات السببية بين الوقائع امللموسة، ويقيمون قوانين 

 عامة كيفما اتفق.

( الذين أسسوا علم االجتماع على أسس علمية Positivismeيعد كونت من رواد الوضعية )ومن جهة أخرى، 

 تجريبية، اعتمادا على املالحظة، والتجربة، واملقارنة، والتاريخ. ووضع قانون املراحل الثالث الذي يتمثل فيما يلي:

 قانون املرحلة الدينية أو الالهوتية: 

ر بطريقة خيالية، وإحيائية، وأسطورية وخرافية،وسحرية،وغيبية، ودينية؛ كان اإلنسان، في هذه املرحلة، يفك

وكان يفسر ظواهر الطبيعة وفق قوى خفية مصدرها األرواح،والشياطين، والعفاريت، واآللهة، ولم يكن هناك أدنى 

 . اعتراف بالحتمية التجريبية أو العلمية فالقانون الوحيد هو الصدفة فقط

 املرحلة امليتافيزيقية: 

انتقل اإلنسان، في هذه املرحلة، من امليتوس والخيال إلى اللوغوس والفكر املجرد، وبدأ يهتدي بالتأمل 

الفلسفي، واستخدام العقل واملنطق، واالستدالل البرهاني، والحجاج الجدلي، وتواكب هذه املرحلة الفكر الفلسفي 

ونانية حتى القرن التاسع عشر؛ قرن التجريب واالختبار والوضعية. وكان الفالسفة امليتافيزيقي من مرحلة الفلسفة الي

كامنة في تلك الظواهر، كتفسير ظاهرة النمو في النبات إلى قوة النماء، وظاهرة  ومبادئيرجعون الطبيعة إلى أصول 

 .االحتراق بإله النار

 املرحلة الوضعية: 

مرحلة الخيال والتجريد، وبلغ درجة كبيرة من الوعي العلمي، والنضج في هذه املرحلة، تجاوز العقل اإلنساني 

التجريبي؛ إذ أصبح التجريب أو التفسير منهج البحث العلمي الحقيقي، ثم االرتكان إلى املعرفة الحسية العيانية وتكرار 

الحتمية أو الجبرية  أفي ضوء مبداالختبارات التجريبية، وربط املتغيرات املستقلة باملتغيرات التابعة ربطا سببيا، وذلك 

العلمية. وتعد هذه املرحلة أفضل مرحلة عند أوجست كونت، وهي نهاية تاريخ البشرية.وتوافق كل مرحلة من هذه املراحل 
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تطور اإلنسان من الطفولة حتى الرجولة، إذ تتوافق املرحلة الالهوتية مع مرحلة النشأة والطفولة، وتتماثل مرحلة 

 مع مرحلة الشباب واملراهقة، وتتطابق مرحلة الوضعية مع مرحلة النضج والرجولة واالكتمال. امليتافيزيقا

وتبقى هذه الصيرورة التاريخية صيرورة نسبية وإيديولوجية؛ ألن جميع املراحل واملجتمعات اإلنسانية قد 

ر العربي في العصر الوسيط، فنجد أخذت بهذه األنماط التفكيرية الثالثة حتى لدى الشعوب القديمة. وإذا أخذنا الفك

اهتماما كبيرا بالفكر الوضعي التجريبي. وفي الوقت نفسه، كان الفكر الالهوتي وامليتافيزيقي سائدين ومتجاورين في 

، أو توقف املجتمع "فوكوياما"يمكن للفكر أن يتوقف في لحظة معينة، كتوقف التاريخ عند املجتمع جنبا إلى جنب. ثم، ال

د كارل ماركس حينما يصل إلى املرحلة الشيوعية. ومن جهة أخرى، ألفينا الوضعية العقالنية قد ساهمت في البشري عن

 ظهور فلسفات غير وضعية وغير عقالنية، مثل: السريالية، والفرويدية، والوجودية، والتأويلية، والتحليلية املنطقية.

(.وبعد ذلك،أصبح هذا Sociologieعلم االجتماع)هذا، وقد أسس كونت الفيزياء االجتماعية، ثم استبدلها ب

لدينا اآلن فيزياء  :"كونت"املصطلح شائعا في الثقافة الغربية، ثم تمثلته الثقافات الكونية األخرى. وفي هذا، يقول 

وأخير من سماوية، وفيزياء أرضية ميكانيكية أو كيماوية، وفيزياء نباتية، وفيزياء حيوانية،ومازلنا في حاجة إلى نوع آخر 

الفيزياء وهو الفيزياء االجتماعية، ذلك العلم الذي يتخذ من الظواهر االجتماعية موضوعا للدراسة باعتبار هذه الظواهر 

 .من روح الظواهر العلمية والطبيعية والكيميائية والفسيولجية نفسها من حيث كونها موضوعا للقوانين الثابتة

يدرس الظواهر املجتمعية في حالتها "لتيكي ستا"ى قسمين: قسمعلم االجتماع إل "أوجست كونت"وقد قسم

الساكنة والثابتة والنسبية، كدراسة النظم االجتماعية الجزئية )النظام األسري، والنظام التربوي،والنظام السياس ي، 

يدرس التغير ل، "كيدينامي"والنظام االقتصادي...(، بالتركيز على العالقات الترابطية والسببية بين املتغيرات ؛ وقسم 

 وحركة املجتمع عبر الصيرورة الزمنية أو التصور الدياكروني والتاريخي.

الفلك،والفيزياء،والكيمياء،  الرياضيات،ثم صنف كونت العلوم إلى ست مجموعات:أولها عالوة على ذلك،فقد

مفتاح العلوم جميعا،أما علم االجتماع، فهو وعلم الحياة، وعلم االجتماع أو الفيزياء االجتماعية. وبالتالي، فالرياضيات 

آخرها وتاجها جميعا، و" تلك حقيقة، إذ إن الرياضيات هي أول العلوم، فقد توصل إليها اليونانيون، ثم تالها علم الفلك 

(، ثم Lavoisierالفوازييه ) ، ثم الفيزياء التي ظهرت في القرن السابع عشر عند"كوبنرك وكبلر وغاليلو"الذي ظهر على يد

( وغيره، وأخيرا علم االجتماع في القرن التاسع عشر على يدي Bichatعلم األحياء في القرن التاسع عشر عند بيشات )

 ،املرجع نفسه(.09،ص0200ست كونت) جان ديفينيو:جأو 

قد صنف العلوم من املجرد)الرياضيات( إلى املحسوس العياني )علم  "أوجست كونت"ويالحظ أن

ه، فقد جاءت وضعية أوجست كونت حال للفوض ى التي كانت تعيشها فرنسا إبان انتصار الثورة الفرنسية االجتماع(.وعلي

على اإلقطاع، فنتج عن ذلك مجموعة من االضطرابات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وعرف املجتمع انقساما 

لتقدم، أو بين رغبات املجموعة املحافظة، وتفككا وتصدعا وفوض ى عارمة. لذلك، حاول كونت أن يوفق بين النظام وا

ورغبات البورجوازية التي كانت تناصر الثورة. لذا،جاءت الوضعية للدفاع عن النظام والتقدم، وتوظيف العلم لتحقيق 

أمن املجتمع وسالمته. لكنه لم يوظف الفكر العلمي باعتباره نظرية لتحقيق ذلك، بل استخدمه سالحا إيديولوجيا ليس 

 
َّ
 (.04، ص0983)محمد علي محمد: إال

وعلى الرغم من إيمان كونت باملنهج الوضعي، إال أنه لم يلتزم أساسياته، بل حوله  :وسيلة خزار""وفي هذا، تقول 

إلى سالح إيديولوجي، فقد حاول إقصاء الجماهير عن إدارة املجتمع وتنظيمه، وعن رسم السياسة العليا له، على أساس 

ظيفة علماء االجتماع وخبراء التنظيم؛ فهذه الصفوة هي السلطة النهائية القادرة على رسم الطريق أن هذه الوظيفة هي و 

الصحيح لتحسين حالة أبناء الطبقات الدنيا، وذهب إلى أنه ليس من حق الجماهير التساؤل عن أشياء تعلو قدراتهم 

 ومؤهالتهم.



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  88 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

هو محافظ وساكن  العلمي، فهي تحيز واضح إلى ما وهكذا، يتبين لنا بأن وضعية كونت، على الرغم من طابعها

: الوضعية في "الوطي وثابت، مع رفض التغيير باسم الثورة، بيد أنها تقبل اإلصالح. وفي هذا السياق، يقول نبيل السم

لوقوف (. واإليجاب هنا يعني قبول األوضاع الراهنة، واPositivismeالوقت ذاته فلسفة إيجابية كما يدل على ذلك اسمها)

منها موقف الرضا والتأييد، والعمل على الدفاع عنها ضد أي اتجاه. أي: إلى تغييرها تغييرا جذريا فالوضعية لم تكن تعارض 

هو قائم وما هو موجود محاولة كسر هذا اإلطار والثورة  اإلصالح، بل التغيير، ولكن ذلك كله كان يجب أن يتم في إطار ما

 .ح الفلسفة الوضعيةعليه كانت مخالفة تماما لرو 

بدراسة الظواهر النسبية غير املطلقة، بالتوقف  "أوجست كونت"الوضعي عندالتفسير وخالصة القول، اهتم 

عند العالقات الثابتة بين الوقائع والظواهر، في إطار ترابطها السببي، بغية استخالص قوانينها وقواعدها النظرية 

عد من أهم مؤسس ي علم االجتماع الوضعي، ومن السباقين إلى جست كونت يُ والتطبيقية. ومن ثم، يمكن القول بأن أو 

األخذ بمنهج التفسير في دراسة الظواهر املجتمعية، بتمثل منهجية الفيزياء والبيولوجيا والفيزيولوجيا والكيمياء في 

ظة، والتجربة، واملقارنة التعاطي مع الظواهر املادية، مع االعتماد على مجموعة من الخطوات العلمية، مثل: املالح

 (.82 – 77ص   ،0980والتاريخ) عبد الباسط عبد املعطي: 

 لكن ملا 
 
 ينبغي أن يكون تاما

 
 مطلقا

 
ه لكي يكون علمنا الوضعي الخاص بأي جزء من الطبيعية علما ويرى كونت أنَّ

ده على حد تعبير )باسكال(  وملا كانت جميعها يؤثر بعضها في بعض كانت جميع األشياء مسَببة ومسببة ومساَعدة ومساعِّ

 في أية مسألة ولن يزودنا هذا 
 
 مطلقا

 
، وملا كانت جميع القوانين نسبية إلى بعض فلن يكون علمنا كامال

 
 متبادال

 
 عاما

 
تأثيرا

 عن بعض الظواهر والقوانين 
 
العلم إال بحقائق تقريبية بعضها يختلف نقصها قلة وكثرة، إذ يمكن الكشف دائما

 إلى تعديل وتنسيق مجموعة من اآلراء املكتسبة منذ زمن بعيد ال
 
جديدة. وكم من مرة وجد العلم الوضعي نفسه مضطرا

 لبعض العناصر الجديدة. وهذا مجهود شاق في كثير من األحيان لكن العلم ال يفكر قط في التخلص 
 
حتى يفسح مجاال

ه عرضه لبذل هذا املجهود حسب تعر  ه نسبي. أي أن كونت يقرر نسبية العلممنه، ألنه يعلم أنَّ ه يعلم أنَّ  .يفه أي أنَّ

كما أن كونت يقرر مبدأ الحتمية بقوله أن جميع الظواهر سواء أكانت عضوية أم غير عضوية، طبيعية أم خلقية فردية 

 وهذه القوانين تفض ي إلى وجود ا
 
لنظام واالنسجام أو اجتماعية، تخضع على نحو مستمر لقوانين ال تقبل التغيير مطلقا

بين مختلف الطوائف وربما استطاع العقل اإلنساني الذي سبق أن انتهى إلى وحدة املنهج أن يصل عن طريق التعميم إلى 

وحدة خاصة في املعرفة استطاع كونت تأكيده على الحتمية وعلى نسبية القوانين والكشف عن العالقات العلية أو 

دراسة الظواهر االجتماعية أن يصل إلى وحدة املنهج العلمي وهو يقول أن هذه باختصار تطبيق املنهج العلمي على 

 (. 47وآخرين، ص،0980الوحدة هي أساس لوحدة معرفية، فوحدة املنهج يلزم عنها وحدة املعرفة)نيقوال تيماشيف: 

الجتماع في ولكن كان لفزع كونت من التغيرات والثورات وحرصه على مصلحة ومصالح من أراد أن يكون علم ا

خدمته أثر واضح في موقفه مما جعل هذا العلم الوليد أداة محافظة وتبرير ولكي يمكن العلم من هذا بناه على أساس 

وضعي مذهبي له تعاليم أيديولوجية تدعو إلى االستسالم ولذلك ركز على أن القوانين األزلية الثابتة ال تتغير وال يجوز 

قاب، وأن حاول فلن يقدر ألنها محتومة ومقدرة، ومعنى هذا أن على اإلنسان أن يمتثل ألحد أن يغيرها وإال استحق الع

ويتواءم مع ما هو قائم، فليس له إرادة وال يجب أن تكون له. إن العيب كل العيب في اإلنسان وأخالقه ال في الظروف 

 (.04، 00، ص0942ن)ليفي بريل: املحيطة به وهذا تصور ليس ضد اإلنسان فحسب بل هو مشوه ومزيف لتاريخ اإلنسا

 للتناقض الذي وقع فيه بين إيمانه بالتقدم وإيمانه في الوقت ذاته بكمال العصور والوسطى 
 
وقد رأينا كيف أن كونت حال

قد حاول الخروج بمذهب توفيقي هو علم االجتماع الوضعي ليعيد بواسطته تنظيم املجتمع الجديد على أساس االلتفاف 

القيم واملعايير )اإلنسانية( املشابهة للقيم واملعايير الكنسية الكاثوليكية التي حققت استقرار املجتمع  حول مجموعة من

ونظامه في العصور الوسطى،وتصبح املهمة األساسية لعلم االجتماع عنده هي الدفاع عن النظام الوضعي الجديد الذي 
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كها األخالقي من خالل الفلسفة الوضعية. ودافع عن يعكس مظاهر التقدم من ناحية ووحدة العصور الوسطى وتماس

النظام البرجوازي الجديد وقال أن التقدم التاريخي قد وقف عند املجتمع الوضعي الصناعي البورجوازي فهو عنده إذن 

،مرجع 00،04،ص0942مان: جولد لوسيان بريل مجتمع حقيقي طبيعي وليس مرحلة من مراحل التطور االجتماعي)ليفي

 .سابق(

  :واملماثلة العضوية "هربرت سبنسر"

م بمنطقة ديربي، إذ تلقى العلم في 0802هو فلسيوف ومفكر إنجليزي، ولد في العام "هربرتسبنسر"العالم 

ا في األمور االقتصادية وعمره ال يزيد عن الثالثين سنة، وفيما بعد عمل في مجال اإلعالم  ا وكاتب  ا مدني  منزله، ليعمل مهندس 

ا  في جريدة اقتصادية ما زالت حتى يومنا هذا تحمل اسم )األيكونومست(، لينضم إلى مجموعة ترعى الفكر الحر ومحرر 

سمى )جون تشابمان( وتروج ألفكار االرتقاء والتطور البشري، فطالبته هذه املجموعة بتقييم نظرية 
ُ
واإلصالح كانت ت

ذه النظرية بمثابة قانون يصلح للبشر والحيوان، وأن ما سبنسر ه دَّ سمالتوس(، وفي وقت الحق عَ  لعالم يدعى )ترما

 .يحصل من حروب وأوبئة من شأنها تعديل أعداد السكان اآلخذة في التزايد

سب للعالم )داروين( وهو في الحقيقة من أقوال سبنسر،وبالرغم من 
ُ
جاء بتعبير )البقاء لألصلح( الذي ن

ا آنذاك، وبقي سبنسر من دعاة االرتقاء والتطور ال االنتقادات الكبيرة التي وجهت لهذه املقولة إ ا كبير  ال أنها القت رواج 

سيما في املجال االجتماعي، وقال أن ال وجود للضعفاء في العالم، مما منحه االلتقاء بكبار الرأسماليين فهم أكثر الناس 

ا ألفكاره؛ إذ قال سبنسر ألحدهم أن امتالكه لثروته وصعوده بهذا الشك
ل ما هو إال حقيقة علمية وليس نتجة تأييد 

ا بأفكارهم وتراثهم العالم )داروين(، فلم يدخل لكنيسة نتيجة يمين  حتمية فقط، ومن العلماء الذين كان سبنسر معجب 

، أما أهم مؤلفاته فهو كتاب )الرجل ضد الدولة( الذي وصفه البعض "وستمنستر"في كنيسة  "بقداس داروين"أقسمه إال 

ا ليعد بذلك من باملتطرف ف ا اجتماعي  ي أفكاره ويجسد الليبرالية الفكرية، فقد عزز مفهوم االرتقاء وأضاف عليه بعد 

مؤسس ي علم االجتماع بعد عالم االجتماع الفرنس ي كونت، أما أهم األفكار التي جاء بها سبنسر أن املجتمع ما هو إال كائن 

ا، ويعارض   أي تدخل للدولة في إصالحه.حي معقد، وبالتالي يتطور وينمو طبيعي 

  أعمال"سينسر" في علم االجتماع:

ا أنتج نظريات   كان له العديد من اإلسهامات في النظرية البيولوجية، فتحدث عن تطور الكائن العضوي، وأيض 

 :  في علم االجتماع كان أهمها ما يأتي

 املماثلة البيولوجية:

ا بين الكائنات االجتماعية كما أسماها وهو املبدأ املسمى عند سبنسر املماثلة  ا، وفيه يجد تشابه  العضوية أيض 

 
 

والكائنات العضوية، فهو يعّدهما مختلفان عن املادة غير العضوية في نموهما، كالرضيع الذي ينمو حتى يصبح رجال

ات أو الكائنات العضوية واملجتمع ينمو حتى يصبح دولة، والدولة تنمو حتى تصبح إمبراطورية، أي أن حجم هذه املجتمع

يكبر وتتصف بالتعقيد في بنيتها، أي أن الكائنات البدائية بحسب وصفه هي بسيطة، أما الكائنات العليا فهي معقدة 

ا، فاألعضاء في الكائنات  ا في الوظائف، فكل منهما يجعل اآلخر ممكن 
 
ا اختالف كاملجتمعات، وأن تطورها سيشكل حتم 

ركب هذا الكائن،وكذلك املجتمعات فإن التنظيمات املختلفة في املجتمع تؤدي وظائفها، ولكنه العضوية لها وظيفتها مل

ا تحدث عن وجود ثالثة فروق بين الكائنات الحية واملجتمعات، أولها أن األعضاء في الكائنات الحية هي ملموسة  أيض 

و الوعي أو الشعور، ففي الكائنات الحية يكون بالقطع، بينما في املجتمعات فهي مشتتة وحرة ومتفاوتة، أما الثاني فه

ا وجماعات. ا في عناصر املجتمع أفراد  ا في جزئية صغيرة، بينما يكون منتشر   متركز 

أما الفرق الثالث فكان في تحقق الفائدة، والتي فيها تكون أعضاء الكائن الحي موجود لتعم الفائدة ككل،وفي 

ومراحل التطور: برر سبنسر تقدم املجتمع أو ما سماه التطور االجتماعي من املجتمع تكون فردية ألعضائه. املجتمع 
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خالل مسارين، األول يتمثل في حركة تحدث من املجتمعات البسيطة للمجتمعات املركبة؛ أي أن املجتمع املركب نتج عن 

الثاني فيتحدث عن التحول في املجتمع البسيط الذي هو األسرة، أما املركب فهي أسرة لها اتحاد عشائري، وأما املسار 

ا في املجتمع العسكري، بينما  املجتمع، كالتحول من املجتمع العسكري للمجتمع الصناعي، وقال أن التعاون يكون إجباري 

هو اختياري في املجتمعات الصناعية. نظرة سبنسر للحروب كان سبنسر يأمل بإلغاء الحروب في العالم، ويدعو لبلوغ 

مع، وقال أن تطور الصناعة شرط في تحقيقهما، وقال أن الصناعة هي من تجلب السالم والديمقراطية، العدالة في املجت

فالصناعة تؤدي لالزدهار والتطور في املجتمعات وتزيد االستثمار وتخفف حالة االحتقان املتولدة عند أفراد 

 من الحد
 

يث عن الشخصيات وحياتهم إلى تسجيل األحداث املجتمع،وتؤمن الحياة الكريمة للمرأة؛ إذ يتحول التأريخ بدال

 واالختراعات وإبداعات الشعوب.

لقد كان يعتز بإنجلترا موطنه األصلي وأنه يقترب من املجتمع الصناعي الذي يدعو إليه، بالرغم من معارضته  

ا لالستعمار الذي حصل من دولته للعديد من شعوب العالم، أما نظرته عن العالقات االقتصادية فا عتبرها أكثر تعقيد 

من العالقات السياسية؛ فالعالقات االقتصادية تحتاج حسب نظرته للشدة، ولكنه أشار إلى أن العالقات االقتصادية 

: كتابة أسس علم  لهية. أهم مؤلفات العالم هنري سبنسر فيما يأتي أهم مؤلفاتهمن األفضل أن تسير لتوفيق الذات اإل

جتماع وهو على شكل ثالثة م. أسس علم اال 0817م وعدله وأضاف عليه في العام 0810م األحياء الذي ألفه في العا

ا. أسس األخالق وهو عباره عن مجلدين، وظهر في العام  00مجلدات، واستغرق في تأليفه مدة  م. دراسة في علم 0897عام 

ا. كتاب نظام الفلسفة االصطناع 03االجتماع، والذي استغرق في كتابته مدة  ية، وهو من أكبر مؤلفاته إذ يحوي عام 

م. كتابه األكثر أهمية حسب املؤرخين وهو كتاب 0920عشرة مجلدات. كتاب لخص فيه سيرة ذاتية، وكتبه في العام 

 (.72، ص0980اإلنسان ضد الدولة)محمود عوده: 

م( 0842اعي( )دراسات عدة في مجال السوسيولوجيا،مثل: )الستاتيك االجتم "هربرت سبنسر"هذا، وقد قدم  

 م(، و)مدخل إلى العلم االجتماعي0891-0871)  م(، و)مبادئ السوسيولوجيا(0873و)السوسيولوجيا الوصفية( )

تصحيح املجتمع أو تحسين أحواله، بل املهم هو فهم  "هربرت سبنسر"هذا، ولم يكن هدف املفكر اإلنجليزي .(م0880

ع وتغيره من حالة إلى أخرى،اعتماد على املنهج البيولوجي التطوري هذا املجتمع على نحو أفضل، وتفسير تطور املجتم

 .(الذي بلوره تشارلز داروين في كتابه )أصل األنواع

لقد تمثل سبنسر منهجية داروين التطورية والعضوية في تفسير التغيرات التي تحدث في املجتمع،وتفسير  

السوسيولوجيا الداروينية. وقد طبق منهجية  ثم،أسس لزمن.ومنالكيفية التي تتغير بها املجتمعات، وتتطور عبر مرور ا

التطور في كتابه )مبادئ علم االجتماع(، قصد تفسير انتقال املجتمع من بنيته البسيطة إلى بنيته املركبة. وفي هذا، يقول 

اد بسبب اتحاد بعض لقد رأينا أن التطور االجتماعي يبدأ ببعض الطوائف الصغيرة بسيطة التركيب، وأنه يزد” سبنسر:

هذه الطوائف في طوائف أخرى أكبر منها، وأن هذه الطوائف األخيرة تتحد فيما بينها بعد بلوغها درجة كافية من التركيز 

لكي تكون طوائف أخرى أكبر منها.وحينئذ فمن الواجب أن نبدأ في تصنيفنا للمجتمعات بالنوع األول منها، أي: بأبسط 

 املجتمعات تركيبا.

الذين أخذوا بمنهج التفسير التطوري في دراسة الظواهر املجتمعية،   من رواد علم االجتماع "هربرت سبنسر"را، يعدوأخي

 .بمقارنة املجتمعات البدائية القديمة باملجتمعات الحديثة على مستوى املكونات والسمات

 :ومنهج الفهلم "ديلثاي فلهليم"

( أن أهم الفالسفة األملان الذين انتقدوا الوضعية العلمية، كما يتجلى ذلك 0900-0833عد فلهلم ديلثاي )يُ 

م،ويعد 0883واضحا عند استيوارت ميل وأوجست كونت، والسيما في كتابه )مدخل إلى علوم الروح( الذي نشره سنة 

عن استقالل العلوم  "ديلثاي"ي العلوم االجتماعية،وقد دافع أيضا من الرواد األوائل الذين تبنوا املقاربة الهيرمونطيقية ف
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 "ديلثاي"اإلنسانية، والسيما العلوم التاريخية والعلوم االجتماعية،عن العلوم الوضعية أو العلوم الفيزيائية. وقد سمى 

وبذلك،أحدث قطيعة …افةالعلوم التي تتضمن النزعة التاريخية بعلوم الروح،مثل:علم االجتماع، وعلم التاريخ، وعلم الثق

ومن ثم، يكون من الباحثين …إبستمولوجية مع العلوم الوضعية التي مجالها الرياضيات، والفيزياء،والكيمياء،والبيولوجيا

 ”:(Nietzsche) األوائل الذين فرقوا بين علوم التفسير وعلوم الفهم،ودافعوا عن الفهم والتأويل. وقد تأثر بقولة نيتشه

وبذلك، يكون نيتشه قد انتقد بدوره وضعية أوجست كونت، إذ اعتبر التاريخ ”. ع، بل مجرد تأويالتليست هناك وقائ

 .عبارة عن مجموعة من اآلراء على آراء،وبذلك قد يكون قد مهد للنزعة الذاتية التفهمية

املشهورة: نفسر الطبيعة، بيد أن هذا التمييز بين الفهم والتفسير كان واضحا وجليا مع ماكس فيبر الذي قال قولته     

بالسببية، بيد أنها سببية املقاصد والنوايا والغايات واملعاني. أي: يبحث في  "ديلثاي"هتماومن ثم، ” ونفهم الحياة النفسية.

بعالم الروح أو عالم الوعي،في حين يرتبط التفسير باملادة  "ديلثاي"التاريخ عن آثار املعنى.ومن هنا، يرتبط الفهم عند

 (.078،ص0998م الطبيعة واألشياء)إميل دوركايم: وعال

 :"إيميل دوركايم"املنهج عند

( زعيم املدرسة الفرنسية لعلم االجتماع التي أثرت ومازالت تؤثر حتى وقتنا 0907-0848يعتبر إميل دوركايم )

 :هما تتميز بخاصتين رئيستينفي نظره أن الظاهرة االجتماعية و هذا في توجيه البحوث االجتماعية. 

الظاهرة تفرض نفسها على الفرد أراد ذلك أم لم يرد إذا حاول الخروج عليها فإنها تتصدى ملقاومته بصورة  القهلر:أ/

 .مختلفة مثل العقاب املادي، الجزاء الخلقي

الظاهرة االجتماعية لها وجود مستقل وسابقة في الوجود على الوجود الفردي وهي اجتماعية ولذلك فهي  املوضوعية:ب/

 .عامة

 كما حدد الخطوات التي صاغها في شكل قواعد خاصة بتفسير الظواهر االجتماعية و حصرها فيما يلي:  

 .تبدأ خطوات البحث بنقد اآلراء السابقة حول الظاهرة والتحرر منها -

البحث عن نشأة الظاهرة االجتماعية وعناصرها، وذلك قبل الشروع في البحث عن الوظائف التي تؤديها الظواهر ،وذلك  -

ملعرفة الكيفية التي وجدت بها الظاهرة في حالتها الراهنة، وتحديد العناصر التي تشمل عليها، وذلك الن دراسة نشأة 

 . ة الوظيفية التي تؤديها الظاهرةالظاهرة وأسباب وجودها يهدي الباحث إلى حقيق

 .دراسة العالقة التي تربط الظاهرة االجتماعية موضوع البحث بالظواهر االجتماعية األخرى  -

الكشف عن الوظيفة االجتماعية التي تؤديها الظاهرة ، واستخدام مفهوم الوظيفة بدال من مصطلح الغاية لقناعته بان  -

ة عامة من اجل تحقيق النتائج املفيدة التي تؤديها، وهو بذلك يفضل الحديث عن الظواهر االجتماعية ال توجد بصف

في جملته وليست نتيجة لبعض   الطبيعة العامة للظاهرة االجتماعية وبأنها نتيجة الظروف التي تحيط بالكائن االجتماعي

 .الحاالت الخاصة التي توجد في شعور األفراد

دراسة الظاهرة االجتماعية ، إذ أن البرهنة على أن ظاهرة اجتماعية سبب في وجود ظاهر االستناد إلى منطق املقارنة في  -

 .أخرى ، تعتمد على املقارنة بين الحاالت التي توجد بها كلتا هاتين الظاهرتين

 .،مرجع سابق(09،ص 0200الكشف عن القوانين التي يصل إليها الباحث وصياغتها بدقة)جميل حمداوي:  -

 :"بارسونز تالكوت"املنهج عند

(رأى أن أي معرفة لكي توصف بأنها معرفة علمية فالبد أن يعتمد 0902-0810يقول )جي روشيه(: أن بارسونز )

 لقوانين املنهج العلمي. ولقد تم صياغة هذه القوانين بدقة خالل القرون القليلة 
 
صدقها على كونها معرفة تم تكوينها طبقا

ن أن هذه القوانين فقط هي القادرة على صياغة معرفة حقيقية عن الواقع، معرفة تبرهن املاضية، وأصبح من املؤكد اآل 

 أن علم االجتماع يجب أن "بارسونز"صدقها الذاتي من خالل ما يتوفر فيها من الضبط والتنبؤ، لقد اعتقد
 
 صارما

 
اعتقادا
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لتي يمكن من خاللها أن يكتسب صفة يبنى من خالل التطبيق الدقيق لهذه القوانين وهذه هي الطريقة الوحيدة ا

 (.01،07،ص0994العلم)السيد علي شتا: 

 –بشدة تيارين من تيارات الفكر انحدر إلينا من القرن التاسع عشر وهما: املذهب التاريخي "بارسونز"عارض  

ريخية التي ظهرت املذهب السلوكي حيث اعتقد أن كال املذهبين قد عطل التقدم العلمي لعلم االجتماع. فاملدرسة التا

ه من غير املمكن وجود علوم اجتماعية ألن التاريخ البشري يتكون من أحداث فريدة متتابعة  بقوة في أملانيا تعتبر أنَّ

وليست متكررة، وأن كل حضارة تمثل وحدة في ذاتها وال يمكن اختزالها إلى أي ش يء آخر وهي فريدة في بنائها وروحها 

صبح التاريخ وحدة هو العلم االجتماعي، ويكون هدفه هو الربط بين هذه األحداث الفريدة وتاريخها. وبناء على ذلك ي

هو أكثر علماء  "بارسونز"وتفسيرها، دون استخالص أي تعميمات يمكن أن تصبح قانون أو نظرية عامة. وربما يكون 

االجتماع الذين عبروا عن معارضتهم الشديدة للمذهب التاريخي االجتماعي هذا من ناحية ومن الناحية األخرى فقد كان 

أكثر العلماء الذين عبروا عن املتطلبات النظرية التي يجب أن تتوافر لكي تصبح العلوم االجتماعية علوما بكل ما تعنيه 

 .الكلمة من معنى

بين العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية فعلى كل منهما تنطبق نفس  ال يرى أن هناك فرٌق  "بارسونز"إنولهذا ف

 ،مرجع سابق(. 08،ص0994قواعد املنهج العلمي ذلك ألنهما يعتمدان على نفس األسس االبستمولوجية)السيد علي شتا: 

 :عوائق املنهج العلمي في علم االجتماع

يست كالظاهرة الطبيعية وإذا كان من السهل تطبيق املنهج العلمي على الظاهرة الطبيعية الظاهرة االجتماعية ل

لوجود الكثير من العقبات التي تقف كعوائق أمامها وكل هذه   فانه من الصعب تطبيقه على الظاهرة االجتماعية، وذلك

ائق التي تعيق تطبيق املنهج العلمي في علم العوائق والصعاب إنما تنبثق من خصائص الظاهرة االجتماعية ، ومن بين العو 

 : االجتماع ما يلي

 :خاصية عدم التجانس.0

فالظواهر االجتماعية ال تشبه بعضها البعض، فيمكن قياس ظاهرة اجتماعية على أخرى وإنما ال يقاس ش يء 

 .من األحوال على اآلخر

 :عدم تحري املوضوعية.0

ل بين الباحث والظاهرة التي يدرسها، وهذا ما يمكن ممارسته في املوضوعية بمفهومها الكالسيكي تعني الفص

الظاهرة الطبيعية لكن مع الظاهرة االجتماعية نجد صعوبة عند عملية الفصل بين الباحث االجتماعي والظاهرة 

لظاهرة االجتماعية، وصعوبة في تحقيق درجة كبيرة من املوضوعية في البحث االجتماعي مقارنة مع البحث العلمي في ا

الطبيعية، كما أن املوضوعية بمفهومها العلمي كذلك تعني دراسة املوضوع كما هو عليه، وهذا ما يغدو عصيبا في البحث 

لفة 
ُ
لفة بينه وبين املحيط االجتماعي الذي يعيش فيه هذه األ

ُ
االجتماعي ، وذلك من حيث أن الباحث االجتماعي يجد أ

مل معه تصورات ومفاهيم عامية ويضيفها إلى بحثه فيتعانق ما هو علمي وما هو تجعله عند عملية البحث االجتماعي يح

 .غير علمي في البحث االجتماعي

 خاصية التعقيد: .3

ملا كانت الدراسة العلمية وفق املنهج العلمي تقتض ي أن تكتفي بالوقوف على علل وأسباب الظاهرة االجتماعية، 

 .نه غير متيسر في الظاهرة االجتماعية ألنها معقدة وأسبابها عديدةفان ذلك مستطاع في الظاهرة الطبيعية لك

 :القياس والتجريب .0

تتضمن خواص العلم الحديث ضرورة خضوع للقياس أو التجريب ، وهذا ما يؤدي إلى تقدم العلوم الطبيعية 

لبحث العلمي وخطوة أساسية بدون استثناء مقارنة بالعلوم االجتماعية، حيث نرى أن التجربة مرحلة مهمة من مراحل ا
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ال يمكن االستغناء عنها بالطبع،فالظاهرة الطبيعية قابلة للدراسة والتجريب والتطبيق وخاصة عند إجراء املزيد من 

التجارب عليها، ومحاولة اختبار النتائج التي توصلت إليها بحوث معينة على فترات زمنية أو في مختبرات معملية في أماكن 

بمفهومها املخبري واملعملي غير مستطاعه في الظاهرة االجتماعية، فنحن ال يمكننا أن نخضع الظاهرة  متفرقة، لكنها

 (.43،ص0970غي روتش ي،و أحمد زايد: االجتماعية للتجريب املخبري)

 القوانين والتعميمات:.4

بصورة كبيرة، وجعل هذه  إن للعلوم الطبيعية قوانينها املحددة التي يمكن التحقيق منها واستخدامها بعد ذلك   

القوانين بمثابة املبادئ واألسس العامة التي تقوم عليها نظريات العلوم الطبيعية ، لكن وجود صعوبة في التحليل 

والتجريب وتحري املوضوعية في الظاهرة االجتماعية يؤدي بنا إلى صعوبة استخالص القوانين العلمية في علم االجتماع 

ظاهرة الطبيعية، وان وجدت قوانين علمية للبحث االجتماعي فهي ليست موضوعية وليست بنفس ما هي عليه في ال

دقيقة وذلك راجع إلى عدم تخلي الباحث االجتماعي وتخلصه بشكل نهائي من أهوائه ورغباته و إيديولوجياته)مـحمد 

 (.00-02،ص 0221،أحمد عياد: 07،08،ص 0227إبراهيم عبد املجيد:

  :التنبؤ .1

قدرتها على التنبؤ   لعلوم الطبيعية درجة كبيرة من التقدم واالنجاز العلمي، وجاء هذا التقدم نتيجةحققت ا

 .بحدوث الظاهرة أو عدمها

 : وحدة املنهج العلمي

املنهج العلمي هو مجموعة القواعد العامة التي تحدد اإلجراءات العلمية والعمليات العقلية التي تنبع من أجل 

يقة فيما يتعلق بظاهرات الكون الطبيعية والفيزيقية والبيولوجية واإلنسانية. ولكن هناك رأي شائع بأن الوصول إلى الحق

 ملنهج العلوم االجتماعية وتكون النتيجة املحتومة من هذا التشكك هو العجز 
 
( مبانيـا

 
للعلوم الرياضية والطبيعية )منهجا

)املرجع 
 
 علميا

 
 (.00-02نفسه،صعن فهم القضايا االجتماعية فهما

ولذلك البد من التأكيد على )وحدة املنهج العلمي( بين العلوم الطبيعية والرياضية من جهة والعلوم االجتماعية 

من جهة أخرى، ومن شأن هذا الكشف أن يكون اإلنسان من حيث هو كائن اجتماعي )علمي بالضرورة( بل تعني أن 

،مرجع 77، 71ص،0981يقة علمية أساس هذه الكينونة)سمير نعيم: كينونته االجتماعية ذات طابع علمي فيفهم بطر 

 سابق(.

ومن هنا ال يمكننا الفصل بين العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية ألن هناك عالقة متبادلة بين الطبيعة 

إلنسان املعرفة واملجتمع ونرى اإلنسان واسطة بينهما من خالل عمله الدءوب ومن ثم أنتج العمل وسائل املعيشة وتلقي ا

 لكن اإلنسان استطاع خالل تاريخه الطويل وكلما استقل علم من العلوم 
 
 فشيئا

 
باملقابل ومن املعرفة اكتسب العلم شيئا

 .على نطاق املعرفة الشاملة أن يوحد بينهما بمنهج يؤكد على وحدة كل من الطبيعة واملجتمع واإلنسان

بنفسه هذا اإلنسان الذي يطبع الطبيعة بطابعه هو أرقى كائن في واإلنسان يغير الطبيعة مثلما يغير نفسه 

الطبيعة، لقد تطور عقل اإلنسان خطوة خطوة، ونما الوعي مع إنتاج أشياء معقدة، كما نما بمعرفة القوانين التي تحكم 

 عن الحيوان وكلما صنع تاريخه بن
 
 كلما ازداد بعدا

 
فسه وبوعي ولهذا أصبح الطبيعة والناس، وكلما ازداد اإلنسان وعيا

العلم كله طبيعي واجتماعي ذا طابع اجتماعي، ونعني بذلك الداللة االجتماعية للعلم وملسئولية العلماء، كما نعني به 

حجم منتجات العمل ونفقاته من املوارد املادية والبشرية مما يضاعف من تبعية العلم للمجتمع، وأصبح تقدم البشرية 

 إلى حد 
 
 رهنا

 
كبير بالتداخل والتفاعل بين العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية في مجاالت متعددة مثل )مصادر حاليا

تنمية الفضاء الخارجي، التعليم واالتصال، زراعة األرض وتخصيبها وريها، نظم  –غزو الصحراء  –تغيير املناخ  –الطاقة 

 ق(.،مرجع ساب00، 02، 0977:هاإلدارة وتوفير فرص العمل)مراد وهب
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إذن كل محاولة للفصل بين الطبيعة واملجتمع تصبح محاولة وهمية، فوجود املجتمع هو جانب من وجود 

الطبيعة وتاريخ املجتمع هو تاريخ امتالك اإلنسان للطبيعة، ولقد أصبحنا في عصر غدت الثورة التكنولوجية فيه تجعل 

 وضرورة، وذلك وهي تعجل 
 
بدرجة لم يسبق لها مثيل بتطور القوى املنتجة وبالطابع الثورة االجتماعية أكثر إلحاحا

االجتماعي لها، إن وحدة الثورتين التكنولوجية واالجتماعية كفيلة باملستقبل بأن تجعل من البشر ألول مرة في التاريخ 

عرفة حقه، السادة الحقيقيين للطبيعة، والقوانين االجتماعية التي كانت تبدو خارجة عنهم سوف يتحكمون فيها عن م

 على 
 
وعندما يتحقق ذلك، يبدأ اإلنسان مرحلة يحتدم فيها الصراع بين الطبيعة واإلنسان من أجل أن يستحوذ تماما

 ال مثيل له 
 
 ليكون ذلك اإلنسان الشامل الذي يختزن في نفسه قدرا

 
الطبيعة، لكن مازال على اإلنسان أن يناضل طويال

 مع املجتمع والطبيعة من املعرفة بالكون كله، هنالك يتوحد
 
 .اإلنسان تماما

ورغم وحدة الطبيعة واملجتمع ووحدة املعرفة ووحدة املنهج العلمي إال أن هذا املنهج قد وجد مقاومة شديدة، فقد تم 

، وكذلك في مجال "كوبرنيكس وجاليليو"رفض منجزات املنهج العلمي في مجال العلوم الطبيعية كما تجلى ذلك في أعمال

االجتماعية كانت املقاومة أشد قسوة وضراوة ألنها تمس اإلنسان ذاته ومعتقداته، فقد كان أصحاب السلطة العلوم 

)فؤاد مرس ي:
 
 عدائيا

 
 (.02،ص0980املطلقة االستبدادية ويقفون منها موقفا

انت فاملنهج العلمي فيه تهديد ملصالحهم ولسلطانهم ألنه يؤدي بالضرورة إلى الحقيقة املوضوعية ولذلك ك 

ألنه قال في عالقة الشمس باألرض ما يخالف ما كان يدعو إليه  "؛كوبرنيكوس"محاكم التفتيش في ذلك الوقت وأحرق 

من الواضح أن املوقف الذي اتخذته السلطة عندما تشعر أن املوقف و  .أصحاب السلطة وسجن جاليليو لسبب نفسه

للبحث هو اإلنسان ذاته من حيث قيمه وعقائدهوعالقاته أكثر خطورة يكون أشد وذلك عندما يكون املوضوع املباشر 

االجتماعية عندئذ يكون الخطر أشد واملقاومة من قبل أصحاب السلطة أعنف، وقد كـان من نتيجة ذلك أن الباحثين في 

املجتمع تلك العصور اتجهوا في أبحاثهم منحى تبدو معه أنها بعيدة عن العادات والقيم والعقائد التي تمس اإلنسان أو 

 (.00،ص0972ولذلك تخلفت العلوم االجتماعية)نجيب إسكندر:

إن املنهج العلمي ليس ملك لشعب دون شعب، لقد وقف املنهج العلمي وأعلن العلماء أن التفوق العنصري ال 

ي يتمتع بها يستند إلى أي أساس علمي وهكذا ينتصر املنهج العلمي على الفكر الخرافي غير العلمي. ومن أهم املميزات الت

ه عاملي بحيث أن أي باحث يستطيع أن يعيد النظر في نتائج أي بحث من البحوث ويقومها سواء بالتشكك  املنهج العلمي إنَّ

في الفروض أو املسلمات أو في شمولية البيانات أو الشواهد أو دقتها أو في عمليات االستنتاج القياس ي أو االستداللي 

،مرجعين 00،ص 0972ذا املفهوم يصحح نفسه)فؤاد مرس ي، نجيب إسكندر،أحمد أبو زيد: وهكذا فإن البحث العلمي به

 (.سابقين

 :خاتمة

 اهألسستبعا االجتماعية،الظواهر شروط تفرضها طبيعة مرتبط بمجال العلوم االجتماعية املطبق في املنهج 

 ؛لعامة ومبادئه وخطواته األساسيةا
َّ
للمنهج العلمي في العلوم  الشامل قأن هنالك صعوبات تحول دون التطبي إال

ما دفع هذا و .وكذا صعوبة ضبطها تجريبيا وقياسها قياسا موضوعياأحيانا تعقد الظاهرة وتشابكها نظرا ل االجتماعية 

بين الظواهر االجتماعية والطبيعية ومتداخلة االعتراف باشتراك العلوم كلها في عالقات منظمة إلى الباحثين بعض 

لتنبؤ بها إلى اكشف عن هذه العالقات الستخالص القوانين أو النظريات وتفسيرها للوصول كلها لل .تسعىاملختلفة

 ،التوقع  ،التفسير:على املنهج العلمي في تحقيق األهداف الثالث -الطبيعة واالجتماعية-وضبطها، كما تعتمد هذه العلوم

ا يزيل عنها كل الشكوباختبار الحقائق اخت .ألنه يتميز بالدقة واملوضوعية ؛الضبط ، وكذا االستقراء الذي وك والظنون بار 

 املدروسة.جتماعية واال طبيعية الظواهر بناء على القانون أو نظرية عامة تنتهي إلى  والتي،يبدأ من الجزيئات

 قائمة املراجع:
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 التمثالت االجتماعية

قراءة في املضامين واألهداف املنهجية    
 فرفار جمالد . 

 أستاذ محاضر أ

 الجزائر، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر 

 

 املخلص :
ودراستها للجماعة ودينامّياتها من خالل ما تحتويه من في هذه الورقة البحثية يتركز اهتمامنا على موضوع التمثالت االجتماعية

كائن عضوّي نفس ّي اجتماعّي يعيش مضامين وأهداف منهجية باعتبارها نقطة البدء لفهم اإلنسان من زاوية اجتماعّية نفسّية، فاإلنسان 

ل سلوكه واّتجاهاته من خاللها، وأّن عملية الّتطبيع االجتماعي بكّل عواملها يستحيل لها أن تتّم 
ّ
 ضمن جماعات، يتفاعل مع أفرادها ويشك

 من خالل فهم الجماعة ودينامّياتها،
ّ
أي فهم طبيعة القوى النفسّية  بغير جماعة، ولهذا فإّن فهم طبيعة الحياة االجتماعّية ال يكون إال

تي تؤّسس حول كل ما هو موجود من ظواهر مختلفة داخل 
ّ
والعوامل االجتماعّية الّتي تكمن وراء الجماعة. من خالل الّتمثالت املختلفة ال

يز بها، واملحتويات املتكونة املجتمع، وعلى هذا األساس ارتكزت تساؤالتنا حول املفاهيم املرتبطة بالتمثالت االجتماعية والخصائص التي تتم

 منها، وطرح إشكالية الفهم واالستيعاب عند توظيف هذه املقاربة في الدراسات السوسيولوجية.

 واألهداف. التمثالت، التمثالت االجتماعية، االتجاهات، النواة ، املضامين الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

In this research paper, our interest is focused on the subject of social representations and their study of the group and its 

dynamics through its contents and methodological objectives as the starting point for understanding man from a social and 

psychological angle. Social normalization with all its factors is impossible for it to take place without a group  Therefore, 

understanding the nature of social life can only be achieved through an understanding of the group and its dynamics, that is,  

an understanding of the nature of the psychological forces and social factors that underlie the group. Through the various 

representations that are established around all that exists of different phenomena within society, and on this basis, our 

questions were based on the concepts associated with social representations and the characteristics that characterize them, 

and the contents consisting of them, and the problem of understanding and comprehension was raised when employing 

this approach in sociological studies. 

Key words: Representations, social representations, trends, nucleus, contents and goals. 

 

 مقدمة: 

 في علم االجتماع ملا يكتسيه من أهمية بالغة في 
 
يعد مفهوم التمثالت االجتماعية  من أكثر املفاهيم استخداما

الدراسات السوسيولوجية، بالرغم من أن املفهوم يندرج ضمن مجال علم النفس االجتماعي إال أنه يستخدم في الكثير 

ية، واالجتماعية، السياسية. فطبيعة املوضوع املدروس هي التي من التخصصات التربوية، الدينية، االقتصادية، الثقاف

تحدد لنا مسألة استخدام مصطلح التمثالت االجتماعية وإسقاطه على الظاهرة موضوع الدراسة، وال سيما تعلق األمر 

يه الظاهرة بالتصورات التي يحملها أفراد مجتمع البحث أي العينة، بمعنى كيف نتمثل أو نتصور الواقع الذي توجد ف

 من ما هو موجود في عقلنا من أفكار اكتسبتاها عبر حياتنا االجتماعية وعالقتنا باآلخرين أو كما يسميه البعض 
 
انطالقا

من علماء االجتماع املخيال االجتماعي. إال أنه ليس من السهل تطبيق هذا املفهوم على موضوع الدراسة من دون التعمق 

ن هناك البعض من يجهل حقيقة املفهوم، ويعتبرونه مجرد مفهوم بسيط، بل على العكس فيه واإلملام به بشكل جيد أل 

من ذلك مصطلح التمثالت االجتماعية حسب بعض علماء النفس االجتماعي أعقد بكثير، لذلك ركزت على أهمية هذا 
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يسعى الباحث من خالله  املوضوع من خالل التعمق في محتوياته املختلفة والوظائف التي يقوم بها واألهداف التي

)املفهوم( الوصول إليها لتحقيق هدف الدراسة. ومن أجل إعطاء صورة حول ذلك اعتمدنا على التساؤالت التالية: ما 

 من الواقع 
 
مفهوم التثمالت االجتماعية وماهي مجاالت استخدامه؟ وكيف يتشكل مفهوم التمثالت االجتماعية انطالقا

 املعيش؟  

مثالت االجتماعّية:  -1
ّ
  مفهوم الت

ل هو االنطباع األولّي والعاّم للفرد عن موضوع معّين دون الّتعمق في تحليل ماهية هذا املوضوع، فالفرد  
ّ
التمث

ر في قدراته على تحقيق أهدافه، وهذه االنطباعات تتمّيز بأّنها 
ّ
واهر املحيطة به، والّتي تؤث

ّ
يطّور انطباعات أولّية عن الظ

ديدة العمومّية، أي أّنها ال تتعّمق في تحليل أجزاء الظاهرة، بل تكتفي بتصّور عاّم وال يعني هذا سطحّية تلك ش

االنطباعات. إذ أّنها قد تكون مبنّية على خبرة حياتّية اجتماعّية وذاتّية طويلة، وقد يتمّسك بها الفرد طوال حياته. ويذهب 

ن القرارات الّتي تحّدد سياسات األمم وسلوكّياتها، ال يتصّرفون بناء  على الحقائق " بولدنج " في ذلك إلى " أّن من يضعو 

ما ازداد جمود هذه 
ّ
ر على سلوكّياته وقراراته وتصّرفاته، وكل

ّ
املوضوعّية للموقف. فإّن تصّورات صانع القرار تؤث

 (.0224:049/012الّتصورات املتبادلة ") مجاهد، ج. 

، كما (Boudon, R. 2001 :199)ة جملة من األفكار والقيم الّتي توّحد كل أفراد املجتمعإّن الّتمثالت االجتماعيّ 

ل داخل سياق اجتماعي يحكمه بالّضرورة نمط من العالقات واألفعال الّصادرة عن الفاعل االجتماعي. من هذا 
ّ
أّنها تتشك

ها الفاعلون االجتماعّيون في املجتمع واالقتصاد  املنطلق، تكون الّتمثالت االجتماعّية وثيقة االرتباط باملواقع الّتي
ّ
يحتل

قافة
ّ
. فهي في تشكلها وفي صياغة محتواها، في ثباتها وفي تغّيرها تندرج ضمن نسق محّدد (Jodelet, D.1984 :362)والث

، وهكذا فإّن الّسمة االجتماع
 
 فاعال

 
قافي دورا

ّ
ى من يحتّل فيه الفرد بانتمائه االجتماعي واالقتصادي والث

ّ
ية للّتمثالت تتأت

 
 
ل فعال

ّ
ل هو عملّية بناء رمزي لش يء غائب، فهو فكرة تمث

ّ
ي تنشأ فيه. إذن، فالتمث

ّ
روط االجتماعّية ومن الّسياق الذ

ّ
الش

ن من إعادة تشكيل الواقع عن 
ّ
ل للواقع، إّنه بناء لنشاطات ذهنية تمك

ّ
ل ليس مجّرد تمث

ّ
 في الذهن. فالتمث

 
ليصبح حاضرا

دة تكوين املعطيات في سياق القيم واملبادئ والقوانين، وتصبح بذلك الّتمثالت االجتماعية عبارة عن شكل من طريق إعا

 
 
 .E.أما دوركايم (000: 0994) خليل، أ. املعرفة املتداولة ومن الحّس املشترك، ولهذا يقع إنتاجها وتقاسمها اجتماعيا

Durkheim  ّبيعة بحكم خصائصها الّتي تتمّيز فيعّرف الّتمثالت بأّنها: " ظواهر تتمي
ّ
واهر املوجودة في الط

ّ
ز عن مختلف الظ

بها، ومّما الشّك فيه أّنها تمتلك أسباب وعلل، وهي في حّد ذاتها علل، وأّن إنتاج الّتمثالت ال يكون بسبب بعض األفكار 

م فينا واآلراء الّتي تثير انتباه األفراد، ولكّنها نتاجات للّتجارب املاضية، إّنها ع
ّ
ادات مكتسبة أفكار مسبقة، رغبات تتحك

ل صفاتنا األخالق
ّ
. ومن خالل هذا نجد أّن (  Durkheim, E. 1967 :113)دون وعي، وبكلمة واحدة هي كّل ما يشك

 في ضوئها  فال يمكن فصل 
ّ
د أّن الفرد ال يساوي ش يء بدون الجماعة، وال يستطيع تحقيق وحدته وغاياته إال

ّ
دوركايميؤك

سق الجماعي. وباألخّص في املجتمعات الّتقليدّية أين تصوّ 
ّ
ل وحدة الن

ّ
ر الفرد عن تصّورات الجماعة باعتباره جزء منها يشك

م سلوكاتهم وتضبطها وتحّدد 
ّ
 واحد ولهم نفس املعتقدات والّتصّورات الّتي تنظ

 
 جمعّيا

 
لون ضميرا

ّ
نجد األفراد يشك

 في إطار الجماعة. أّما جودل مصيرهم. ومعنى ذلك أّن ذاتّية الفرد ال 
ّ
ق إال ترى أّن الّتمثالت االجتماعّية D.Jodeletتتحقّ

 ومشترك، له وجهة )نظرة( تطبيقّية تهدف لتكوين وبناء حقيقة مشتركة 
 
يمكن أّن تحّدد كشكل معرفي مبني اجتماعّيا

ت االجتماعّية من خالل ما تحتويه من .واملقصود بذلك أّن الّتمثال ( Laurens, s. 2002 :176)خاّصة بمجموعة اجتماعّية

ل نقطة التقاء ما بين أفراد الجماعة خالل اشتراكهم في املواقف الّتي يعيشونها ويتأثرون بها 
ّ
مضامين ومحتوياتتشك

ين 
ّ
باب الذ

ّ
 ويحملون نفس الّتصورات الّتي تجعلهم يتوافقون ويتجانسون فيما بينهم، ويمكن أن نستدّل بجماعة الش

ل بنية Moscoviciفي العديد من الخصائص. في حين نجد أّن موسكوفيش ييشتركون 
ّ
يرى أّن الّتمثالت االجتماعية تشك

ة ذات ديناميكية تقوم بتحويل املعرفة العلمّية إلى معرفة الحّس املشترك
ّ
ز  (Mannoni, P. 1998 :48 )مستقل

ّ
. أي يرك
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تلفة، تعّبر عن دالالت رمزّية ومعاني مختلفة لها جوانب على ما يدور ويجول داخل الجماعة من ممارسات وسلوكات مخ

نفسّية واجتماعّية. فكّل فرد من الجماعة خالل معايشته للواقع يتعّرض ملثيرات خارجّية مختلفة يقوم بترجمتها وتأويلها 

منهم )الّتنشئة  بطريقة عقلّية، لكّن هذه العملّية تختلف من فرد إلى آخر باختالف العوامل املوجودة لدى كّل واحد

ي يشغله داخل املجتمع من خالل املهنة واملكانة االجتماعّية...(.
ّ
 االجتماعّية داخل األسرة، املوقع الذ

 وال يستطيع الجمهور l’imaginaire" أّن مفهوم املتخّيل M. Arkouneيرى محمد أركون 
 
ا
ّ
هو مفهوم جديد حق

ه 
ّ
حتّى االختصاصيين لم يتوّصلوا بعد إلى بلورة حدوده كما لم يتوّصلوا بعد إلى العاّم فهمه بشكل جّيد حتى اآلن، وذلك ألن

 وال تحديد مستوياته وتجلّياته أو تجلّيات امللكة الّتي ندعوها بالخيال. كما يرى كذلك 
 
تحديد وظائفه بشكل دقيق تماما

نقولة بواسطة اإلعالم )تلفزيون، راديو، أركون أّن متخّيل فرد أو فئة اجتماعّية ما أو أمة ما هو مجمل التصورات امل

بع، أّن لكّل فرد (. 39/02: 0998)أركون، م. صحافة مكتوبة...
ّ
. وبهذا املعنى يمكن القول بالط

 
ثّم بواسطة املدرسة ثانّيا

غة املشتركة، وبالّتالي يوجد هناك متخّيل فرنس ي وإنجليزي وأملاني..
ّ
.إلخ، عن ولكّل مجتمع متخّيله الخاّص املرتبط بالل

اإلسالم. كما يوجد متخّيل جزائري ومصري وإيراني وهندي...إلخ، عن العرب. )املتخّيل يساوي مجموعة الّتصورات 

جاه فئة أخرى أو شعب آخر(. )أركون، م. 
ّ
(. فحسب أركون فإّن 038: 0229املشتركة لدى شعب ما أو فئة اجتماعّية ما ات

ل فيما يلي:العلماء يقّدمون تحديدات مختلفة للمخيا
ّ
 ل، والّتي تتمث

0- .
 
 إّنه ملكة استحضار صور ش يء ما كّنا قد رأيناه سابقا

 ولكن بطريقة  -0
 
 في الّسابق، أي ملكة تركيب صور معروفة سابقا

 
إّنه ملكة خلق صور ألشياء غير واقعّية أو لم تر أبدا

 جديدة.

ننا من بلورة املفاهيم والتصّورا -3
ّ
 ت والّنظريات الجديدة وإيجاد تجارب عملّية في كّل املناسبات. إّنه امللكة الّتي تمك

إّنه عبارة عن العقائد الخاطئة الّتي تتصّورها الّنفس وتجّسدها في املخيال خارج كّل رقابة أو سيطرة للعقل)أركون، م.  -0

0229 :000.) 

شعور، بين الوهم ، يتجّسد من خالل إقامته للرّ S. Freudأما املتخّيل االجتماعي عند فرويد 
ّ
وابط بين الّتمثالت والال

والعملّيات النفسّية، وبتحليله للعالقات الّدينامية للّتماهي. وعلى أساس هذه الّروابط يحاول فرويد أن يورد بعض 

ساؤالت املطروحة من قبل املقاربة الّتاريخية، غير أّنه، في الوقت نفسه يبدع ويطرح تساؤالت 
ّ
عناصر الجواب عن الت

ق فقط بتحديد إنتاج الخيال ومتابعة تحّوالته الّتاريخية، وكذلك بالبحث في هذه املضامين عن ج
ّ
ديدة: إّن األمر ال يتعل

ق األمر على سبيل املثال، بتحليل هذه 
ّ
شعورية قصد الكشف فيها عن الّتطبيقات واإلنكارات. سوف يتعل

ّ
اإلسقاطات الال

قاط الّصور الّنموذجية لألبوين، والّصراعات الّنفسية الّتي تجد فيها عودة املكبوت اإلبداعات املرئّية الّتي يتّم فيها إس

 لالحتجاب. أما بالنسبة ملالك شبال 
 
 للّتعبير عن ذاتها ومجاال

 
فيرى أّن املخيال هو نتيجة مباشرة Malek Chebelمجاال

اشر، سواء كانت مادية أو معنوية. فهو حسب للضغوطات والتوترات املختلفة الّتي يواجهها اإلنسان مع بيئته بشكل مب

رأيه بمثابة تشخيص دقيق للواقع الذي يتفاعل فيه األفراد فيما بينهم بشكل مستمر ودائم، إذن فاملخيال هو واقع 

متحول إلى تمثالت من خالل مايكتسبه الفرد من تجارب مختلفة في الحياة والّتي تترجم فيما بعد إلى صور ذهنّية تنعكس 

ا بعد على السلوكات واملمارسات الّتي تصدر عن األفراد. فمحتويات املخيال هي في األساس مجّردة مثل: الرموز، فيم

الصور، األفكار...لكن تأثيرها يكون ملموس. وبناء  على هذا يرى مالك شبال أن املخيال هو حقيقة تنتج املعاني، فهو نوع 

ل وفق العقل ا
ّ
ي يسمح للفرد بأن يشعر بانتمائه للعالم االجتماعي من التعبير االجتماعي املتشك

ّ
لباطني )الوعي(، والذ

 .Chebel, Mواملادي بدون االبتعاد عن عالم األفكار. إذن، فاملخيال قبل كل ش يء هو تجربة حياة بأتم املعنى)

 إلعطاء جسد )بنية( لألفكار في الواقع الغير املرئي370/372: 1993
 
 .(Lazorthes, G. 1999 :18)(.كما يسعى أيضا

مثالت االجتماعّية: -2
ّ
 بنية الت
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الت االجتماعّية هي انعكاس لطبيعة البناء االجتماعي وشخصّية الفرد واملواقف االجتماعّية، وعليه  
ّ
إّن التمث

نن
ّ
ا من تحديد يّتضح أّن تباين الّتصورات يرتبط بتباين األبنية االجتماعّية وتباين مواقع األفراد فيها. هذه الّنظرة تمك

 من 
 
 من الّتوافق ونوعا

 
مكّونات الّتصورات االجتماعّية لدى مختلفشرائح املجتمع، الّتي تعكس بطبيعة الحال نوعا

ات املركزّية، أّما االختالف فيكمن في عالقات 
ّ
االختالف، هذا الّتوافق مصدره القيم املشتركة والعادات والّتقاليد والذ

ل منها (47إ. دون سنة النشر:)قيرة، الفرد وتكوينه...إلخ
ّ
. وعلى هذا األساس يمكن أن نتطّرق إلى أهّم املكّونات الّتي تتشك

 الّتمثالت فيما يلي:

واة املركزّية: -2-0
ّ
ف  0907إّن فكرة املركزّية أو الّنواة لديها صيت وتاريخ طويل في علم الّنفس االجتماعي فمنذ  الن

ّ
وظ

Heider ه درس بعض ظواهر اإلدراك االجتماعي، لكن باملقابل نجدعبارة الّنواة األحادّية
ّ
يؤّيد فكرة Moscoviciبما أن

سبة إليه تكّون noyau figuratifالّنواة الشكلّية 
ّ
، إذ تترجم هذه الفكرة في حقل خاّصبالّتمثالت االجتماعّية، فبالن

نظرّية الّنواة املركزّية Abricكما طّور أبريك(Roquette, M. 1998 :31). الّتمثالت االجتماعّية يكون عبر مراحل متتالية

ل الّنواة 
ّ
، كما تشك

 
 خاصا

 
للّتمثالت باعتبار أّن كّل الّتصورات تتمحور حول الّنواة الّتي تنتج وتحّدد داللتها وتعطيها تنظيما

 للّتمثالت
 
 الجزء األكثر ثباتا

 
 .(Laurens, S. 2002 :77)املركزّية أيضا

الت تكون منتظمة حول إّن نظرية الّنواة امل
ّ
لتمث

ّ
ركزّية ترتكز حسب وجهة نظر أبريك على افتراض عام يقول " أّن كال

م وتحّدد داللة الّتمثالت
ّ
 ,Jodelet)الّنواة املركزّية " فهذه األخيرة هي عبارة عن عنصر أساس ي للّتصورات ألّنها هي الّتي تنظ

D. 1984 :215) فحسب رأي أبريك.Abric  املركزّية تحّقق وظيفتين أساسيتين: فإّن الّنواة 

الت املعنى والقيمة.une fonction génératriceالوظيفة الّتوليدّية:   -
ّ
 وهيالّتي تعطي العناصر األخرى املكّونة لتمث

ابط : والّتي تقوم على اعتبار الّتمثالت العنصر املحّدد لطبيعة الّرو une fonction organisatriceالوظيفة الّتنظيمّية  -

 الّتي تجمع بين بقّية عناصر الّتمثالت. وبالّتالي، فالّنواة املركزّية هي الّتي تجمع بين كّل العناصر وتجعلها تابعة لها 

( تحّقق نوع من االستقرار والّدوام للّتمثالت
 
 )ثباتا

 
 .Abric, J)بحكم أّن هذه الّنواة هي العنصر األكثر استقرارا

ل املحتوى األ(22: 1994
ّ
. فأّي تغّير يمّس الّنواة املركزّية سيؤّدي إلى تغيير (Roquette, M. 1998 :33)كبر للّتمثالتوتشك

ل في طبيعة املوضوع املتصّور، وعالقة 
ّ
ي للّتمثالت. فهذه الّنواة املركزّية للّتصورات تحّدد  من خالل ثالثة عوامل تتمث

ّ
كل

لة للبيئة اإليديولوجّية وحسب طبيعة املوضوع الفرد والجماعة مع هذا املوضوع، ونظام القيم واملعا
ّ
يير االجتماعّية املشك

 وغاية املوقف، فإّن الّنواة املركزّية يمكن أن يكون لها بعدين مختلفين:

ى في املواقف ذات الغايات العملّية اإلجرائّية، وهي العناصر الّتي تعتبر ذات أهمّية لتحقيق  -أ
ّ
البعد الوظيفي: يتجل

ل الّنواة املركزّية.الوظيفة التّ 
ّ
 ي تشك

ق األمر هنا باملواقف الّتي تشير إلى أبعاد اجتماعّية -ب
ّ
انفعالّية )عاطفّية(، اجتماعّية أو  -البعد املعياري: ويتعل

" حول بعض القيم األخالقّية املرتبطة باالقتصاد أو نمط الحياة  Vergèsإيديولوجّية. كما تتجّسد هذه الحالة في أعمال " 

 
ّ
الت املال لبعض الجماعات الخاّصة، ويمكن أن يكون للّتمثالت نفس املوضوع املتصّور حسب الجماعات الذ

ّ
م تمث

ّ
ي ينظ

أو املواقف، تنتظم حول العناصر املعيارّية )األخالقّية، اإليديولوجّية...( وحول العناصر الوظيفّية )املمارسات 

 (Roquette, M. 1998 :48/49) .العملّية...(.

ل le système périphériqueالعناصر املحيطة ) السطحّية ( -2-0
ّ
: تعتبر العناصر املحيطة من أهم املكّونات الّتي تتشك

منها الّتمثالت االجتماعّية، وال يجب االستهانة باألدوار الّتي تقوم بها داخل الّنواة املركزّية. فهذه العناصر تؤّدي ثالثة 

ل في: 
ّ
 وظائف أساسّية تتمث

 التكّيف مع الواقع أو الحقيقة امللموسة ) املعاشة(. -

 التنويع في مضامين الّتمثالت االجتماعّية من خالل إدراج عناصر جديدة في التصّور. -
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. ففي (Séca, J. 2005 : 75)تعمل على حماية الّنواة املركزّية من التغّير، وتسمح ديناميكّية التصّور بإدراج ما هو جديد -

" الّتي ترى أّن العناصر املحيطة ال يمكن تقديمها  Molinerبعض الدراسات نجد على سبيل املثال دراسة مولينر " 

طات، لكن كخصائص ملوضوع الّتمثالت
ّ
.وبناء  على هذا نستنتج أّن عّناصر الّنواة (Jodelet, D. 1984 :229)كمخط

ّية، والبعض منها يشغل دور رئيس ي في بعض السياقات االجتماعّية، املركزّية في بعض األحيان ليس لديها نفس األهم

 .(Moscovici, S. 2003 :389)والبعض اآلخر من العناصر لها دور مساعد

مثالت: -3
ّ
تتخذ الّتمثالت أشكال مختلفة، تختلف باختالف األفراد والبيئات الّتي ينتمون إليها، ويمكن أن نجمل أنواع الت

 لي:هذه األنواع فيما ي

مثالت الفردّية: -3-0
ّ
يتجّسد هذا الّنوع من الّتمثالت في كّل ما يتصّوره الفرد عن حياته االجتماعّية، حيث يبني الت

نه هذه املعلومات من 
ّ
روف الّتي يجد نفسه فيها، وتمك

ّ
اإلنسان تصّوره للواقع املحيط به من املعلومات املتوافرة له عن الظ

أسس مادّية، أّي على أساس ما يستطيع أن يراه ويلمسه بشكل مباشر، ولكن الواقع تنظيم تصّور لواقع يقوم على 

رف املحيط، إذ يتّضمن عوامل كثيرة مثل االحتياجات 
ّ
البشري يتضمن أكثر من مجّرد الجوانب املادّية املباشرة للظ

(.فمن خالل محاكاة 021: 0220ل، ع. البشرية واملعاني والقيم، ويتّضمن الجوانب االجتماعّية املتوقعة واملتخيلة)بوجال

 منها. 
 
ل جزءا

ّ
 به مليء بالرموز والقيم واملعايير الّتي تنعكس على شخصيته وتمث

 
 خاصا

 
الفرد للعالم املحيط به يبني عاملا

وعلى أساس هذه املعطيات يتم التفاعل بينه وبين اآلخرين في فضاء من التصورات، ويحاول أن يستحضر كل ما تعلمه 

 اه من خبرات من خالل التنشئة االجتماعية الّتي تلقاها داخل األسرة.وتلق

مثالت الجماعية: -3-0
ّ
ل الهوّيةالجماعية الّتي تميزها  الت

ّ
هي مجموع التصورات املوجودة لدى أفراد الجماعة والّتي تشك

ية الّتي تمّيز مجموعة معينة، عن باقي الجماعات األخرى. فهي عبارة )الهوّية( عن جملة من الّصفات والخصائص الجوهر 

ن الفرد من أن 
ّ
وهي تحتل مكانة متقدمة في سلم الوظائف االجتماعية والرمزية الّتي يؤمنها النسق الثقافي، ألّنها تمك

، وتدفعه إلى إضفاء املعنى على العالقات الّتي ينسجها مع محيطه اإلنساني. والهوّية الثقافية ملجموعة 
 
يتموقع اجتماعيا

ة ال تولد من فراغ، وإّنما تبنى في خضم العالقات الّتي تقيمها هذه املجموعة مع بقية املجموعات األخرى)شقشوق، معين

 (.031: 0200م. 

ل  
ّ
ل، وبذلك تتشك

ّ
هذه الّتمثالت الجماعية تنتظم على مجموعة من املفاهيم كالفرد والجماعة وموضوع التمث

ل املوضوع داخل الجماعة  من مستويين رئيسيين هما املستوى الداخلي
ّ
ي يعبر عنه من خالل ذات الفرد الّتي تتمث

ّ
الذ

له األفراد في الواقع املعاش.
ّ
ي يتمث

ّ
ي يمثل املوضوع الذ

ّ
 واملستوى الخارجي الذ

الت االجتماعية: -3-3
ّ
لكل جماعة إيديولوجية معينة، أي لكل جماعة نسق من القيم واألفكار والتوجهات  التمث

نسق من التصورات االجتماعية( الّتي تحاول الجماعة أن تبلور شخصيات أفرادها ضمن هذه الصيغة واملعتقدات )

املشتركة، أو اإلطار املرجعي العام للجماعة، وبديهي أّن هذه الوحدة اإليديولوجية للجماعة تعظم أهميتها كلما كان 

(.وبناء  على هذا يكتس ي الّتصور 44/41: 0224االنضمام إلى الجماعة عن طواعية واختيار ورغبة)إبراهيم عيد، م. 

االجتماعي مكانة هاّمة في حياة األفراد من خالل كل ما يصدر من سلوكيات مختلفة، ومعنى هذا أّن الّسلوك االجتماعي 

ب يكتسب قيمته ومكانته من خالل الّتصورات االجتماعّية. فكل عنصر من هذه البيئة )املكان، القيم، والعمران...( يلع

 في تأسيس ذهنّية الفرد وما يحمله من شخصّية وذاكرة وكذا نظرته إلى املحيط االجتماعي والفيزيقي. والحاصل أّن 
 
دورا

املكان والقيم والعمران عناصر ضرورية تبنى على أساسها التربّية والّتنشئة والعالقات االجتماعّية الّتي يتحرك في دائرتها 

صال)عزي، ع. املخزون الثقافي كالعادات وال (. فكل هذا يمثل 00/04: 0228تقاليد والتجارب، واألنماط املختلفة لالتّ

ل الّتمثالت االجتماعّية سواء كانت فردية أو جماعية. 
ّ
 لتشك

 
 خصبا

 
 مجاال

مثالت االجتماعّية -4
ّ
 : تتأثر الّتمثالت االجتماعّية بنوعين من املجاالت:العوامل املؤثرة في الت
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واملقصود به طبيعة ومكونات الوضعية أين نتج التصور، ففي أغلب األحيان يمكن التعرف  الفوري:املجال  -4-0

واالستكشاف عن الّتمثالت من خالل املحادثات، وبالّتالي البّد من أخذ العوامل الّتي نشأت من خاللها املحادثات بعين 

رح أو اإلقناع كما قال االعتبار، وجعل الّتصورات االجتماعّية ناتجة عن وضعيات ألجل غ
ّ
اية معّينة مثل الكتابة، الش

. فدالالت الّتصور ترتبط بالصالت امللموسة الّتي تظهر خالل زمن التفاعل حسب ما جاء في بحوث مونيه Grizeغريس 

ولها بين . ومعنى هذا أّن الّتمثالت االجتماعّية تشمل الحوارات واملحادثات الّتي يتم تداMugny et Carugatiوكاروغاتي

األفراد أثناء تفاعالتهم املستمرة داخل البيئة االجتماعية املحيطة بهم، ومن خالل املواقف املختلفة الّتي يتعّرض لها 

األفراد بشكل مباشر مع اآلخرين. فالخطاب املتداول في املحادثات يعبر عن تصورات األفراد الّتي تحمل دالالت ومعاني 

لوكات الفردّية والجماعّية والكشف عنها من خالل الحديث املتداول لحظة وقوع مختلفة، كما يعكس طبيعة الس

 املحادثات وسريانها. 

بمعنى املجال اإليديولوجي املرتبط بماض ي الجماعة وكذا املكانة االجتماعّية الّتي يحتلها املجال االجتماعي العام: -4-0

 متداخلة ووطيدة مع دالالت عاّمة الفرد أو الجماعة املعنية في الّنظام االجتماعي. فدال
 
لة الّتصور االجتماعي هي دوما

، فالّتصورات االجتماعّية هي إذن محّددة بمجاالت Doiseتظهر في صالت رمزّية تخص مجال اجتماعي معّين حسب دويز

االعتماد على  : " ألجل تصور ش يء أو مفهوم ما، ال يمكنS. Moscoviciمتعّددة ومستويات مختلفة كما قال موسكوفيش ي

أفكارنا وتصوراتنا الشخصّية فقط، إّننا ننتج ونرسل منتوج نظم بشكل تدريجي في مختلف األماكن حسب قوانين متغّيرة 

(. وبناء  على هذا فإّن الّنظام االجتماعي يحتوي على العديد من الحقول االجتماعّية املختلفة 30/30: 0228")بوسنة، ز. 

الته الخاّصة به والّتي تجعله يختلف عن بقية الحقول  كما يسميها بيار بورديو،
ّ
ولكّل حقل خصائصه ومميزاته وتمث

ل داخل الحقل وبالّتالي داخل الّنظام 
ّ
األخرى من خالل استخدام إشارات ورموز معّينة تحّدد معالم وسمات التمث

 االجتماعي العام.

مثالت االجتماعية: -5
ّ
 محتوى الت

 بنّية الّتمثالت تتكّون الّتمثالت االجت 
 
ماعّية من مجموعة من العناصر املختلفة، الّتي تّتحد فيما بينها مشكلة

 .Moscovici, S)ويعطيها طابعها الخاص، ويمّيز موسكوفيش ي العناصر الّتالية:" املعلومات، املواقف وحقل الّتصورات "

 .ويمكن أن نتطّرق إليها كما يلي:(302: 1961

جموعة املعارف املرتبطة بموضوع الّتمثالت االجتماعّية، هذه املعارف تكون على األقل متنوعة ترجع ملاملعلومات: -5-0

 للفرد، وهذه املعلومات هي محصلة التجارب الحياتّية املختلفة الّتي يمر بها األفراد عبر أطوار مختلفة 
 
ومحّددة تبعا

باب،...(وذلك من خالل عمليات االّتص
ّ
ال اليومّية ما بين األفراد داخل املجتمع، والّتي ينتج عنها )الطفولة، املراهقة، الش

رموز وإشارات ذات دالالت ومعاني مختلفة، تعبر عن استجابات انفعالّية واجتماعّية خالل املواقف الّتي يمر بها 

اني من االّتصال فيكون جماعي يربط الجماعات مع بعض
ّ
كل الث

ّ
هم البعض من الفاعلون داخل الحقل االجتماعي. أما الش

صال الداخلي والخارجي فيما بينهم. كما يسهل حقل املعلومات  خالل قيم ومعتقدات ومعايير تقوم بتنظيم عملّية االتّ

ل ملحتوى الّتمثالت عملية التواصل بين الفرد والجماعة وبين الجماعة واملجموعات االجتماعّية األخرى وتساعد 
ّ
املشك

باب منهم.على فهم وإدراك طبيعة املوضوع ا
ّ
 ملتصّور بين فئات املجتمع وباألخص الش

إّن عملية االتصال الّتي تحدث بين األفراد تكون عبر وسائط إعالمّية تساعد على تكوين وبناء عالم خاص مليء  

دون  باملعارف والّرموز واملعلومات الجديدة، وتسهل لنا عملّية فهم الواقع املعاش، ونقل املعلومات بين األفراد ببساطة

تعقيدات وبسرعة فائقة. وبالّتالي تظهر الّتمثالت االجتماعية وكأّنها عربة تقوم بنقل املضامين العقلّية، ويمكن أن تكون 

 بين األفراد داخل الحقل االجتماعي.  (Mannoni, P. 1998 :89)هذه األخيرة في حركّية مستمرة أثناء التبادالت االجتماعية
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هو " استجابة مضمرة، استباقية ومتوسطة ذلك بالنسبة ألنماط املثيرات Dobeعند دوباالتجاه  االتجاهات: -5-0

الواضحة الصريحة واملختلفة، واالتجاهات تستثيرها أعداد متباينة من املثيرات وهي ذات داللة اجتماعّية في البيئة 

ك محّدد في موقف محّدد، ومن االتجاهات االجتماعّية للفرد. أما بالنسبة لـ " فيزون " فاالتجاه عنده احتمال وقوع سلو 

ي 
ّ
 في مفهومه لدى أصحابه، فقد يكون لكّل فرد مفهومه الخاص عن موضوع االتجاه ذلك املفهوم الذ

 
ما يكون مختلفا

يختلف لديه عن غيره من أصحاب نفس االتجاه رغم وحدة موضوع االتجاه. واالتجاه قد يكون واضح املعالم عند فرد 

فرد آخر، ويتكّون لدى الفرد من احتكاكه مرات متعددة بموضوع االتجاه. فاتجاه الفرد بصداقته نحو  وغير واضح عند

 
 
فرد ما تتكون نتيجة احتكاكه بهذا الفرد، ويتكّون هذا )االتجاه( عندما تتكامل خبرات الفرد ومن ثّم يتحّدد تحديدا

، ومن فوائدها أّنها تسمح لنا بالتنبؤ باستجابة الف
 
رد لبعض املواقف أو املوضوعات، كذلك فهي تمكن الفرد من واضحا

 تعامله مع 
 
الدفاع عن ذاته وهي في تعبير الفرد عنها تمكنه من تحقيق أهدافه االقتصادّية واالجتماعّية، وتيّسر له أيضا

مع توجيهات . ويمكن القول أّن االتجاهات تتوافق (34/37: 0223)عوض عباس، م. املواقف السيكولوجية املتعّددة

ل منه الّتمثالت االجتماعّية)
ّ
ي تتشك

ّ
 .séca, J) تقييمية وقيمية عاّمة أو هي ردود فعل ايجابّية أو سلبّية لنفس املوضوع الذ

2005 : 77. 

صورات: -5-3
ّ
 حقل الت

ريقة املثلى أو الفP.Bourdieuيرى بيار بورديو 
ّ
ضلى في أّن طريقة فهم الواقع على أساس فهم العالقات تعّد الط

 داخل أنظمة 
ّ
سبة إلى العالقات الّتي ال تأخذ معنى إال

ّ
سبة إلى املفاهيم صحيح بالن

ّ
العلم االجتماعي، فما هو صحيح بالن

، فما يوجد في العالم االجتماعي هو في الحقيقة عوالم 
 
من العالقات. فالّتفكير وفق مصطلح الحقل يعني الّتفكير عالئقّيا

عديدة، يتمّتع كّل منها باستقاللّية نسبّية، وبنظام معّين من القواعد والّتنظيمات وبمنطق  اجتماعّية صغيرة أو حقول 

 محّدد وبنوع معّين من العالقات.

، فما يوجد في العالم االجتماعي هو عالقات
 
 وفق مصطلح الحقل يعني الّتفكير عالئقّيا

 
ليس تجاذبات أو  -الّتفكير إذا

وإّنما عالقات موضوعّية موجودة "بشكل مستقّل عن وعي وإرادة األفراد"، كما  -ع ذاتيعالقات ما بين فاعلين لها طاب

ها فاعلون )مؤّسسات أو فئات(، تخضع تراتبّية هذه املواقع إلى 
ّ
يقول ماركس. والحقل كأّي واقع يشمل مواقع محّددة يحتل

 متنّوعة )رأسمال اقتصادي 
 
ي يأخذ أشكاال

ّ
أو رأسمال اجتماعي وثقافي ورمزي(، وأّي رأسمال كيفّية توزيع رأس املال الذ

مها قواعد وانتظامات وتجاذبات )تعاون 
ّ
ل سلطة، والعالقات في الحقل لعبة تنظ

ّ
صراع...( من أجل  -منافسة -يمث

 املحافظة على وضع الحقل أو وضع املوقع أو من أجل تغييرها.

 من جملة عناصر متشابكة، هي عبارة عن م
 
واقع وساطات أو مواقف وخيارات أو مصالح يتكّون الحقل إذا

واستراتيجّيات أو رهانات واستثمارات...هذه العناصر تدخل في تركيب الحقل على نحو يجعل منه بنية تفاضلّية تعمل 

بحسب مبدأ يقوم على أساس توزيع "أنماط الّسلطة وأنواع رأسمال"، الفاعلة في الفضاء االجتماعي والّتي تتغّير تشكيالتها 

روف واألمكنة. وهكذا ينبغي للفاعل )الفرد( أن يكون على معرفة بنظام االستعدادات والّتصورات في الحقل 
ّ
بحسب الظ

حّتى يعترف به وبذلك يصبح الفضاء االجتماعي عبارة عن عالقة جدلّية ومتحّركة بين نوعين من البنى: القوانين 

اتية للفاعلين)عم
ّ
(. فكّل ما يجري من أحداث داخل ساحة 99/023: 0221اد، ع. املوضوعّية للحقل واإلنشاءات الذ

 ترتكز عليه الّتمثالت االجتماعّية في نسج مضامينها ومحتوياتها عن 
 
 خصبا

 
ل مجاال

ّ
الحقول االجتماعّية املختلفة، يشك

ي يعيشه األفراد )مطابقة الواقع(.
ّ
 الواقع الذ

مثالت االجتماعّية: -6
ّ
 ا يلي:يمكن تلخيصها فيمتكوين الت

وضيع  -6-0
ّ
 من امليكانيزمات الّتي تساعد وتسمح : L’objectivationعملّية الت

 
ل ميكانيزما

ّ
إّن موضوع الّتمثالت يشك

لألفراد بتحويل كّل ما هو مجّرد إلى أشياء ملموسة ويمكن القول أّنها: "تحّول املفهوم إلى صورة أو إلى نواة تشكيلّية". وهذه 
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ّ
كلية تشك

ّ
ل مجموع متناسق وتحّول امللموس إلى مجّرد"الّنواة الش

ّ
 .Fontaine, S)ل وتكّون "بعض العناصر الّتي تشك

ك (30: 2010
ّ
ل بذلك موسكوفيتش ي ويفك

ّ
كلية( عوامل للواقع بواسطة عملّية الّتطبيع، ويحل

ّ
وتصبح عواملها )الّنواة الش

 هذه العملّية إلى ثالثة أوجه هي:

: إّن هذه العملّية تساعد على تبني األفراد la sélection des information)بناء انتقائي(انتقاء واختيار املعلومات  -أ

 مع ما هو موجود 
 
للّتمثالت االجتماعّية وجعلها أكثر خصوصية أو فردية أو شخصية، ويكون اختيار املعلومات متوافقا

 البناء القيمي املوجود عند لدى األفراد من قيم ومعايير، أي تكون هذه املعلومات غير متناقضة مع 

الجماعة. ولكي تكون هذه املعلومات املنتقاة أو املختارة مفهومة وواضحة يجب أن تأخذ أشكال بسيطة ومفهومة يتّم 

ي تنتمي إليه ومحاولة 
ّ
تداولها بسهولة، وذلك من خالل تفكيكها وفصلها )املعلومات العلمية( عن إطارها املعقد الذ

 ي متناول جميع الّناس.تبسيطها لكي تكون ف

واة الشكلّية -ب
ّ
:وجودها بين الّنواة املركزّية والوصفّية، في الواقع يجعلها formation d’un noyau figuratifتكوين الن

ترشدنا ملا يجب أن نفعله )سلوك( وما ينبغي أن نقوله )موقف(. إذن، هي تحّدد الحالة الّتي يكون عليها الّسلوك من خالل 

واالمتثال أو الرفض والخروج عن القيم واملعايير املحّددة في املجتمع. فالفرد في مواقفه اليومّية يدخل في صراع القبول 

مستمر في حياته اليومّية، حيث تواجهه مواقف متنوعة ومتعّددة يصعب االختيار بينها، لذلك يلجأ إلى ما هو مخّزن من 

 الجديد. معلومات في الذهن إليجاد حلول مناسبة للموقف

طبيع -جـ
ّ
ل، وهي بذلك تمارس وتقوم la naturalisationالت

ّ
: تسمح هذه العملية بإدراج وإدماج عناصر جديدة في التمث

ل بإدراج عناصر جديدة
ّ
 أّن  (Mannoni, P. 1998 :48 )بدور حماية الّنواة املركزية من التغير وتسمح ديناميكّية التمث

ّ
. إال

وتتصارع مع ما هو سائد في املجتمع من منظومة قيمّية ومعايير وقواعد اجتماعّية يتبناها  عملّية اإلدراج هذه تصطدم

 نجد أّن تبني القيم الجديدة كقيم املوضة وقيم 
 
األفراد كأطر مرجعية لضبط وتنظيم الّسلوكات واملمارسات. فمثال

باب تتعارض دائم
ّ
 مع ما هو موجود من قيم لدى جيل اآلباء، العوملة أو قيم تتعلق باملمارسات الجديدة عند جيل الش

 
ا

باعتبارهم يمثلون الجيل الّسابق املتمسك بالعادات والّتقاليد والقيم املاضّية التي تتميز باألصالة، فبالّتالي يدخلون في 

باب.
ّ
 تعارض وتناقض مع العناصر الجديدة املجّسدة في سلوكيات الش

رسيخ -6-0
ّ
 l’ancrageالت

ّ
رسيخ تعبر عن العناصر املدمجة في الّتمثالت داخل الحقل االجتماعي، وكل ما : إّن عملية الت

: تغير القيم، املعايير، املمارسات...( ومحاولة إدخال على هذه العناصر نوع 
 
يحدث فيه من تغيرات وتحوالت مختلفة )مثال

رسيخ في هذا املستوى دور هام من خالل مح
ّ
اولة إيجاد مكان له ضمن نسق من االنسجام والتناسق. لكن يلعب الت

رسيخ دور في ضمان انتقال ومرور العادات والّتقاليد  (Jodelet, D. 1989 :73)املفاهيم
ّ
.كما يمكن أن يكون لسيرورة الت

اكرة االجتماعّية. إذن، تساهم الّتمثالت االجتماعية في التعريف 
ّ
والقيم واملعايير بين مفاهيم الّتمثالت االجتماعّية والذ

ل همزة وصل بين الذاكرة (Laurens, S. 2002 :176)ية الجماعات االجتماعّيةبهو 
ّ
رسيخ تشك

ّ
. ومعنى ذلك أّن عملية الت

راث االجتماعي والثقافي بين األجيال.
ّ
 االجتماعّية والّتصورات الّتي  تساعد على نقل الت

رسيخ تساعد الّتمثالت على اكتساب نسق املعاني والتأويل  
ّ
، فمن خاللهما يمكن أن تؤدي إّن عملية الت

 
معا

رسيخ تعمل على إعطاء تفسيرات للمعاني الّتي تنتج 
ّ
وظيفتين هما: وظيفة املعنى ووظيفة التأويل. ومعنى ذلك أّن سيرورة الت

عن املواقف الجديدة أو العناصر الجديدة الّتي لم تكن معروفة من قبل، وذلك من أجل إدراك دالالتها ومعانيها 

ه في كثير من األحيان يحدث كما قلنا في عملّية الّتطبيع تصادم وصراع مع الجديدة،   أنّ
ّ
ومحاولة دمجها في أطر جديدة. إال

رسيخ بمحاولة قراءة 
ّ
، تعمل على إثرها سيرورة الت

 
األشكال الجديدة من املمارسات أو الظواهر الّتي لم تكن موجودة مسبقا

هنية من خبرات وتجارب مشابهة لها ومحاولة تكييفها هذه العناصر الجديدة على أساس ما هو موج
ّ
ود في البنية الذ
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وتأويلها بشكل يتماش ى مع ما هو مألوف في املجتمع من قيم وعادات وتقاليد...، وذلك بهدف وضع بنيات جديدة للّسلوك 

 ي يتبناها أفراد املجتمع.تساعد على فهم الواقع بشكل جّيد دون صعوبات من خالل األطر الفكرّية واإليديولوجّية التّ 

إّن أهم ما كشفت عنه الّدراسات النفسّية واالجتماعّية من خالل تحليل صور الواقع االجتماعي هو ارتباط هذه  

الّصور بالبناء االجتماعي والفاعلين االجتماعيين، على اعتبار أّن الّتصورات االجتماعّية هي أنظمة تفسير تسّير عالقاتنا 

م سلوكياتنا واتصاالتنا االجتماعّية، فهي شكل من أشكال املعرفة البسيطة الّتي مع العالم ومع 
ّ
اآلخرين. كما توّجه وتنظ

ل 
ّ
تتضّمن عناصر معرفية وإخبارية وإيديولوجّية ومعيارية ومعتقدات وقيم واتجاهات وآراء وصور...إلخ. وإذا كانت تشك

ي، فإّنها تقع ضمن ثالثة ميادين بحثية هي: الحقل املعرفي، الحقل الّتمثالت نقطة اتصال بين ما هو فردي وما هو اجتماع

 في عملية التفاعل االجتماعي و إقامة العالقات االجتماعّية والحفاظ 
 
 هاما

 
القيمي، الحقل العملي، ومن ثّم فهي تلعب دورا

األساسّية للبناء االجتماعي  عليها، ويؤدي التداخل بين النسقين " التقليدي والحديث " إلى تجاور وتناقض املكونات

ي يدعم حالة عدم االستقرار ويكّرس 
ّ
عددّية القيم، اإليديولوجيات، أنماط اإلنتاج، األنماط الثقافية...إلخ( األمر الذ

ّ
)ت

مقوالت التعمية والتضليل والتجهيل الّتي تحاط بسياج متين من االستغالل والظلم والالمساواة رغم تسارع وتائر العوملة، 

 (.23:دون سنة النشرزايد حدة التحديات الداخلية والخارجية)قيرة، إسماعيل. وت

مثالت االجتماعّية: -7
ّ
 خصائ  الت

ي وضعته جودلي
ّ
 D. Jodeletوفي هذا الصدد سنتطرق إلى أهم الخصائص الّتي تتصف بها الّتمثالت حسب الّتصور الذ

 وهو كما يلي:  

ل وخاصّية املوضوع: -7-0
ّ
الت  التمث

ّ
إّن الّتمثالت تكون قائمة ومبنية على موضوع معين، وبالفعل ال يمكن أن توجد تمث

بدون موضوع، ألّن طبيعتها تتميز بالتنوع والتعقيد، فهي أشكال مجردة )مثل ظاهرة الجنون أو اإلعالم...(، أو يمكن 

 (Tourbeau, V. 2010 :14)قة بالهدف املحددإرجاعها أو إسنادها إلى فئة األشخاص. فاملوضوع الخاص بالّتمثالت له عال

.كما يمكن أن يكون هذا املوضوع مجسد في " أشياء، أحداث، أشخاص، ونظريات...إلخ. كما يدخل موضوع الّتمثالت في 

 للدراسة الّتي تعتمد عليها الّتمثالت االجتماعية
 
 خصبا

 
 .عالقة تفاعل مستمرة مع الفرد، ويّتخذ من عملية التفاعل مجاال

: " أّن Jodeletإّن الّتمثالت ليست مجّرد انعكاس بسيط وعادي للواقع كما تشير جودليخاصّية تمثيلية )صورية(: -7-0

رة في املخّيال ". فمن خالل عملية التفاعل بين 
ّ
الّتمثالت االجتماعية ليست حقيقة مزدوجة، بل هي بنية اجتماعية متجذ

كريات، املواقف...( يمكن فهم وإدراك حقيقة الواقع املعاش أو العالم املجّرد األفراد يتم تجميع العديد من الصور )ال
ّ
ذ

ي يحيط بنا، وعلى أساس هذه الخاصّية الّتي تتميز بها الّتمثالت االجتماعّية يمكن تحويل كل ما هو محسوس لدى 
ّ
الذ

 اد من خالل الصور.الفرد واألفكار واملفاهيم إلى أشياء مجّردة قابلة للتداول والتبادل بين األفر 

تشتمل الّتمثالت على مظهرين أحدهما رمزي واآلخر ذو طابع داللي )ذو معنى( فاملظهر خاصّية الّرمزية والداللة: -7-3

ل )الّصورة( املختار للّتمثالت، بينما نجد املظهر الداللي يرجع للمعنى 
ّ
الّرمزي يتطابق مع الشك

 Bousafsaf, Z. 2007 :11))املعطىللّتمثالت

فاألفراد في ممارستهم اليومية يتفاعلون مع بعضهم البعض بشكل مستمر عن طريق استخدام العديد من الّرموز 

ل، ومحاولة إعطائه معنى خاص أو 
ّ
سم بها موضوع التمث

ّ
واإلشارات والّصور الّتي تعبر عن املضامين واملحتويات الّتي يت

الّصور حتى يسهل على الفرد فهمه بشكل جّيد. ومن هنا يمكن القول أّن داللة معّينة انطالقا من تلك الّرموز واإلشارات و 

كل أو املعنى املعطى(. فمن خالل خاصّية الّرمزية 
ّ
الّتمثالت لها وجهين ال يمكن فهمها إذا لم يتّم معرفة أحد الوجوه )الش

فاق بينهم والداللية للّتمثالت يستطيع األفراد أن يتواصلون فيما بينهم من خالل تصوراتهم ل لواقع املعاش واملشترك واالتّ

ل.
ّ
 حول املعاني الّتي يعطونها لهذا الواقع املتمث
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الّتمثالت االجتماعّية هي بمثابة البنية الّتي تشكل الواقع وتعيد تشكيله، أين نجد املظاهر خاصّية البنائية: -7-0

( " أّن الّتمثالت 0223) Flament& Rouquetteاإلدراكّية ملتصقة بالّنظام االجتماعي للمجموعة،ويعتبركل من 

 ". وهنا يمكن أن نشير إلى أّن الّتصورات 
 
، وبالعكس مختلفة اجتماعيا

 
االجتماعّية تكوينات إدراكّية منتجة اجتماعيا

ليست مجّرد عملية استرجاع كل ما يتعلق بالواقع، بل على العكس من ذلك فهي بمثابة إعادة بناء تجلّيات الواقع في 

 من الفرد والجماعة وما يتعلق بهم من مرجعيات مختلفة )اجتماعّية، ثقافّية، دينّية، وتاريخّية...(.ال
 
 ذهن انطالقا

الّتمثالت االجتماعية لها تأثير مباشر على سلوكيات الفاعلين في الواقع االجتماعي، خاصّية اإلبداعّية واالستقاللّية: -7-4

 لصياغة موسكوفيش ي " 
 
 في سيرورة تكوين السلوكات) Moscoviciوذلك تبعا

 
ي يرى " أّن الّتمثالت تساهم حصريا

ّ
" الذ

Bousafsaf, Z. 2007 :11 ي تنتظم فيه
ّ
 من خالل الواقع الذ

ّ
( لكن عملية تكوين الّسلوكات الفردّية والجماعّية ال تكون إال

ل منهما الواقع، وبال
ّ
ات كما يجب أن تأخذ بعين االعتبار العناصر الّتي يتشك

ّ
ّتالي ينعكس املوضوع )الواقع( على الذ

م عناصره بعملّية عقلّية، تساعده على مواجهة 
ّ
)العقل(. ومن خالل هذا األخير يحاول الفرد أن يعيد بناء هذا الواقع وينظ

قافّية واالجت
ّ
الت تتغير بتغير املرجعّيات الث

ّ
ماعّية والقيمّية كل املواقف الجديدة الّتي تصادفه في الحياة العادّية. فالتمث

 مع البيئة الّتي 
 
الّتي يتبناها األفراد، وكلما كان هناك تغّير فإّن الفرد بحاجة إلى إعادة بناء واقع جديد يكون أكثر توافقا

صال مع اآلخرين.
ّ
 يعيش فيها وتسّهل له عملّية االت

مجال السوسيولوجيا، حتى يتسنى إن اإلملام بموضوع التمثالت االجتماعية ضرورة ملحة على كل باحث في خاتمة: 

تفكيك الواقع االجتماعي وظواهره املختلفة عبر التصورات التي يحمله كل فرد ينتمي إلى املجتمع الذي يحتوي هذه 

الظواهر، والبد من تكييف ذلك وفق املرجعيات املختلفة التي يتبناها األفراد باعتبارها مرنة ومتغيرة، لذلك نجد أن 

اعية تتأثر بهذه املرونة وتتشكل وفق ذلك. فاإلملام بمكوناتها وعناصرها والكيفية التي تتشكل بها في الواقع التمثالت االجتم

 من بنية األفكار أو املرجعيات القيمية والثقافية واالجتماعية يساعدنا في الفهم الجيد ملا يحدث حولنا من تغيرات 
 
انطالقا
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 املخلص :
البوصلة التي توجه الباحث الى الطريق الصحيح وتمكنه بمثابة تعتبر الدراسات السابقة ركيزة أساسية في البحوث االجتماعية فهي 

تساهم في تحديد موقع بحثه من البحوث األخرى باعتبارها إطارا مرجعيا تبرز من خالله اذ من مبتغاه العلمي املتمثل في تقديم معرفة جديدة 

فجوة العلمية املطلوب تغطيتها وتتحدد من خاللها شكل اإلضافة تتبين الل والنقص في أحد جوانب املوضوع املراد دراسته لمواطن الخل

ونظرا ألهمية هذا املوضوع الكبيرة على كل املستويات العلمية وخاصة منها الدراسات العليا حيث لوحظ أنه  ،العلمية التي يقدمها الباحث

ر للطلبة والباحثين، لهذا تم اختياره بهدف التعريف بماهية الدراسات السابقة في البحوث االجتماعية وكيفية عرضها و يحتاج الى توضيح اكث

طرق االستفادة منها مع ذكر بعض األخطاء الشائعة لتفادي الوقوع فيها، تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي من و  توضيح سبل توظيفها

نجاز بحث نظري يقدم معرفة مبسطة عن املوضوع تسهل على الطلبة والباحثين أعمالهم البحثية وتمكنهم من خالل تقص ي التراث النظري إل 

 .طرق استقاء املعرفة الصحيحة وكيفية توليدها

 البحوث االجتماعية. –الدراسات السابقة  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
Previous studies is considered a mainstay in social research, it is a compass that guides the researcher to the right path 

and enables him to achieve his goal of providing new knowledge, it contributes to determining the location of the research 

from other research as a frame of reference, through which the deficiencies in one of the aspects of the subject to be studies 

emerge to show the scientific gap to be covered and to determine the form of the scientific  addition provided by the 

researcher, given the great importance of the subject at all levels especially graduate studies, where it was noted that it 

needs ore clarification for students and researchers, that is why it was chosen with the aim of introducing the nature of 

previous studies in social research and clarifying how to present them and ways to employ them, while mentioning some 

common mistakes to avoid them, The analytical descriptive approach was used by investigating the theoretical heritage to 

complete a theoretical research that provides simplified knowledge about the subject that facilitates the students and 

researchers their research work and enables them to obtain the correct knowledge and how to generate it.  

Key words: Previous studies; social research 
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 مقدمة:

البحث االجتماعي هو تقص ي منظم ودقيق وفق قواعد علمية هدفه التوصل الى معرفة ما تتضمن فهم ظواهر املجتمع في 

كل حاالته املتميزة بشدة الحركة والتغير  بهدف تفسيرها والتوصل الى قوانين تحكمها وتحدد طبيعة عالقاتها بظواهر 

الضبط وصعوبة التنبؤ التي تجعله يختلف في خطواته ومنهجيته  أخرى، وانطالقا من هذه الخصوصية املتميزة بصعوبة

عن البحوث العلمية  األخرى وبما أن املعرفة العلمية تهدف الى اجالء كل غموض يعتري الظواهر االجتماعية باختالف 

ليا معنى التكامل أنواعها وصفاتها ما يجعل هذه املهمة صعبة املنال على أن ينفرد بها بحث واحد أو باحث واحد ليبرز ج

بين نتائج البحوث العلمية وبين آراء الباحثين سواء بالتأييد أو بالتفنيد ما يفرز معرفة نافعة قابلة للتنقيح في كل زمان 

التي تساهم بدرجة ومكان، األمر الذي يبين أهمية الدراسات السابقة في الحقل العلمي حيث تعتبر  من األركان األساسية 

البحوث واملعارف املستقاة منها، باعتبارها اإلطار املرجعي الذي يحدد من خالله الباحث وجهته العلمية كبيرة في تطور 

واملنهجية في شكل بحث جديد والقاعدة الصلبة التي يحدد نقطة انطالقه من خالل ما تبينه من فجوات علمية تتطلب 

التي تكشف عن مواطن القوة والنقص فيها لتتبين على  البحث والتقص ي، ويكون هذا عن طريق القراءة املعمقة والناقدة

اثرها شكل اإلضافة العلمية التي يقدمها الباحث والتي تتوضح من خالل مهارة الباحث في العرض والتوظيف  ونظرا 

ألهمية املوضوع الكبيرة خاصة لدى طلبة الدراسات العليا حيث تواجه هذه الفئة صعوبات عديدة في التعاطي مع 

ية البحث العلمي وخطواته وأدواته خاصة الدراسات السابقة فالكثير منهم يظن أن العملية تقتصر على البحث منهج

عنها وادراجها في البحث شكال دون االطالع على مضمونها ودون معرفة مسبقة بطرق توظيفها، لذا تم اختيار هذا املوضوع 

جميع املستويات من خالل التعريف بماهية الدراسات  بهدف توضيح معامله بطريقة مبسطة تجعلها مستساغة لدى

 السابقة وذكر كيفية عرضها وتوظيفها، لنطرح التساؤل التالي:

 ماهي الدراسات السابقة في البحوث االجتماعية؟ -

 كيف يتم عرضها وتوظيفها؟ -

 ماهي أهم األخطاء الشائعة التي يستوجب على كل باحث تفاديها؟-

 ؤالت تم ترتيب املقال وفق العناصر التالية:جابة عن هذه التسالإل 

 أسباب اختيار املوضوعأوال: 

من أسباب اختيار هذا املوضوع هناكأسباب ذاتية متعلقة برغبتي الذاتية في توضيح بعض الغموض الذي يعتري هذا 

العنصر الهام في منهجية البحث االجتماعي بغية مساعدة طلبة كل املستويات التعليم العالي إلنجاز بحوثهم بالطريقة 

افة علمية في هذا املجال من خالل تجميع مجموعة معارف عن الصحيحة دون الوقوع في أخطاء، واملوضوعية تقديم إض

 املوضوع املدروس وتقديمها في قالب مبسط وواضح. 

 أهمية وأهداف الدراسةثانيا: 

تكتس ي الدراسة أهمية كبيرة في الحقل العلمي اذ أنها تسلط الضوء على موضوع أساس ي في أهمية الدراسة:  -0

تساؤالت طلبة الليسانس واملاستر وحتى طلبة الدراسات العليا، حيث لوحظ من البحوث االجتماعي لطاملا أثار 

طرق التعامل مع الدراسات السابقة للموضوع وجود بعض الغموض في  خالل الواقع العملي في التدريس الجامعي

 .املراد دراسته مما يجعل البحوث تفتقر الى الدقة املنهجية والعلمية

لذلك فهذه الدراسة تهدف الى توضيح ماهية الدراسات السابقة في البحوث االجتماعية وكيفية : أهداف الدراسة -0

 عرضها وسبل توظيفها ثم توضيح طرق االستفادة منها وذكر بعض األخطاء الشائعة لتفادي الوقوع فيها.

 الدراسة منهجثالثا: 
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يناسب أهدافه حيث يعتبر من البحوث النظرية التي تم االعتماد في البحث الحالي على املنهج الوصفي التحليلي الذي 

تعتمد على الوصف والتحليل من خالل تقص ي التراث النظري من دراسات سابقة للموضوع املدروس و من خالل مالحظة 

الكثير من مذكرات التخرج وانطالقا من تساؤالت فئة كبيرة من الطلبة في سنوات التخرج التي تنبؤ بوجود لبس وغموض 

موضوع الدراسات السابقة لديهم، حيث يسعى هذا البحث الى توضيح ماهية الدراسات السابقة وطرق عرضها في 

 التي تعتمد على العناصر التالية )مقدمة، املنهج واألدوات، النتائج( IMRADوفق طريقة تمت كتابة البحث وتوظيفها، و 

 ماهية الدراسات السابقةرابعا: 

ء وحقيقة خصائصه التي تميزه عن غيره ومدى أهميته على الصعيد العلمي والعملي ونعرض تعبر املاهية عن جوهر الش ي

 ما يلي مفهوم الدراسات السابقة والبحث االجتماعي، أهميتها ثم معايير اختيارها.  

 الدراسات السابقة والبحوث االجتماعية: مفهوم  -3

نقصد بها هي تلك املجموعة البحثية السابقة التي من شأنها أن تحتوي على موضوع  الدراسات السابقةتعريف 

الباحث الذي يتناوله في البحث العلمي يعتمد الباحث عليها من أجل تحليل محتواها ودراستها على نحو مطلوب 

 1وبالتالي تحديد أوجه املقارنة بين البحث الحالي وهذه الدراسات السابقة.

يعبر البحث االجتماعي عن تقص ي منظم وفق قواعد علمية يهدف الى الوصول الى االجتماعية:  مفهوم البحوث

معرفة ما حول ظواهر املجتمع في كل حاالته الثابتة واملتغيرة وفق رؤية اجتماعية تحليلية تعتمد على خطوات وأدوات 

ماعي لسرانتاكوس بأنه "سيرورة بحث تتالءم وخصائص الظاهرة املدروسة.ورد تعريفه أيضا في كتاب البحث االجت

واستقصاء دقيقة هادفة تسعى الى انتاج معرفة جديدة هو أداة عقلية تسمح للعلماء االجتماعيين بدخول ميادين أو 

 موضوعات ذات أهمية خاصة أو عامة غير معروفة، يهدف الى تفسير الحياة والعالم لجعلها أكثر سهولة في العيش" 

ستكشاف وتوسيع آلفاق ما هو معروف وزيادة الثقة والتوصل الى أفكار ونتائج جديدة في جميع وهو أيضا "سيرورة ا

 2النواحي الحياة، ".

 أهمية الدراسات السابقة في البحوث االجتماعية: -3

تعتبر الدراسات السابقة جسر آمن يساعد الباحث على العبور املكان الذي يبتغيه فهي بمثابة البوصلة التي توجه 

ه وتزيح عنه حالة القلق والضبابية التي عاشها خاللها فترة سعيه لضبط موضوعه وتحديد أهدافه وبلورة طريق

مشكلته واذ أنها توفر له املعلومات الكافية التي توضح رؤيته وتكشف له عن مواطن النقص التي تركها الباحثين 

اجها بنتائج الدراسة الحالية، فرصة اكتساب تأييد السابقين حتى يتمكن من تناولها في بحثه، كما تتيح له مقارنة نت

علمي في حالة االتفاق بينها أو حوارا علميا في حالة االختالف.  ويرى محمد منير حجاب أنها تو جه الباحثين الى تجنب 

كما أنهم  املزالق التي وقع فيها غيرهم وتعرفهم الصعوبات التي واجهها هؤالء والحلول التي توصلوا اليها ملواجهتها،

يحددون مسلمات البحث اعتمادا على النتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة فيحددون الجوانب التي تحتاج 

 3الى استكمال ووقفت عندها هذه الدراسات لتحقيق وحدة تكامل الدراسات.

                                                             
 .300، ص0، ع02(. "أهميتها وكيفية توظيفها في البحوث االجتماعية". مجلة علوم اإلنسان واملجتمع، مج 0200يحياوي، إبراهيم. )1

 .49، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ص0ت. شحدة فارع، ط(. البحث االجتماعي. 0207سرانتاكوس، سوتريوس. )2
 
 .00صالقاهرة، ، (. األسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية. دار الفجر للنشر والتوزيع0222حجاب، محمد منير. )3
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السليم واملوفق دون وتضيف قاسمي أن الدراسات السابقة تمنع تكرار املوضوعات بحيث تضمن للباحث االختيار 

الوقوع في املوضوعات املستهلكة، تساعد الباحث في صياغة إشكالية بحثه وفق األطر العلمية املتعارف عليها بطريقة 

 1جيدة ومقبولة، تزود الباحث باملصادر واملراجع املختلفة حول موضوع بحثه فتوفر عليه مشقة البحث.

 شروط ومعايير اختيار الدراسات السابقة -3

تخضع عملية اختيار الدراسات السابقة الى شروط ومعايير نستهلها بضرورة القراءة االستطالعية حيث أن القراءة 

األولية هي عملية أساسية وهامة لكل بحث علمي تساعد الباحث في تحديد وجهته من خالل ما تكشفه من خبايا 

دراسات من تخصصات أخرى قريبة من  املوضوع املدروس من جوانب متنوعة، خاصة إذا كان قد اطلع على

تخصصه فتتيح له رؤية املوضوع من زوايا مختلفة الرؤى والتفسير ليتمكن من وضع يده على الفجوة العلمية التي 

 يود تغطيتها.

كما تعتبر عملية االنتقاء السليم للدراسات السابقة عملية هامة جدا حيث تتوقف عليها مدى االستفادة منها علميا 

يا اذ أنها تخضع الى اعتبارات كثيرة يضعها الباحث نصب عينه حتى يتمكن من تحري الدقة في نتائج البحث ومنهج

 الحالي نذكر منها: 

يجب على الباحث ان ال يدخر جهدا في البحث عن الدراسات السابقة ملوضوعه وأن يعتمد على كل طرق البحث -

 االلكترونية والتقليدية في املكتبات.

الباحث تحري الدقة واملوضوعية في عملية البحث حتى يتحصل على دراسات تفيده علميا ومنهجيا  يجب على -

 ويستطيع من خاللها تحديد نقطة انطالق بحثه بكل ثقة.

 يجب على الباحث اختيار الدراسات الجيدة ويكون هذا من خالل القراءة العميقة والناقدة لها.  -

ات سابقة في تخصصه لحداثة موضوعه يمكنه االستعانة بدراسات من إذا تعذر على الباحث إيجاد دراس-

 تخصصات أخرى إلثراء مجال بحثه. 

 ويضيف يحياوي النقاط التالية: 

 على الباحث االطالع على املصادر األصلية األولية ليأخذ معلومات بحثه منها ويبتعد عن املصادر الثانوية ويتجنبها.-

املعلومات املتواجدة في الدراسات التي اعتمد عليها أن يبتعد عن الدراسات التي على الباحث التأكد من صحة  -

 أصبحت قديمة. 

على الباحث أن يستمد معلومات بحثه من الدراسات السابقة املتعلقة بنفس موضوع بحثه العلمي من املنشورات  -

 في الدوريات واملجالت العلمية املحكمة.

 سات التي ترتبط بموضوع بحثه وتخدم أهدافه في أحد جوانبه وزواياه.يجب على الباحث اختيار الدرا -

 (332، ص0200)يحياوي، 2يجب على الباحث خالل عرض الدراسات السابقة التزام الحياد واملوضوعية. -

 عرض الدراسات السابقةخامسا: 

تعد الدراسات السابقة عنصرا هاما في البحوث االجتماعية وجب على الباحث االهتمام بها منذ بداية عملية البحث عنها 

حيث تتوقف دقة ما تقدمه الدراسة من إضافة في الحقل العلمي على مدى دقة اختياره للدراسات السابقة ويكون هذا 

الذي يخص املوضوع املراد دراسته ليتم اختيارها وجمعها وفق ما  اثر بحث وتفحص عميق وقراءة دقيقة للتراث النظري 

تطلبه اهداف الدراسة الحالية، كما تعتبر  عملية عرض الدراسات السابقة هامة جدا تستوجب على الباحث الحرص 

ا في الشديد على ذكر النقاط األساسية فيها بطريقة ملخصة ومركزة وبلغة بسيطة وواضحة حيث يفترض ان يتم عرضه

                                                             
 .829، ص40، ع00يمي. مجلة املعيار، مج(. الضوابط املنهجية في توظيف الدراسات السابقة في البحث األكاد0202قاسمي، صونيا. )1

 .332يحياوي، مرجع سابق، ص2
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قالب علمي مستساغ وفق تصنيف معين يخدم أهداف البحث حتى تسهل على القارئ فهم محتواها وفق تسلسل لألفكار 

 يقود للتعريف بالبحث الحالي.  

 تصنيف الدراسات السابقة:  -3

تصنف الدراسات السابقة وفق معايير معينة تخضع العتبارات محددة وفق أهداف الدراسة أو نوعها وطبيعتها 

 فقد تصنف وفق تسلسلها الزمني أو حسب متغيرات الدراسة، أو حسب املوضوع أو لغة الكتابة واالنتماء:

التصنيف املوضوعي للدراسات السابقة: ويكون هذا التصنيف حسب أسئلة البحث وفرضياته أو حسب  -

ف الدراسات الخاصة باإلبداع تقسيمات الدراسة النظرية مثال دراسة االبداع التنظيمي والرأسمال الفكري يكون تصني

 التنظيمي واألخرى الخاصة بالرأسمال الفكري.

التصنيف حسب متغيرات الدراسة: تصنف حسب تقسيمات املتغيرات املستقلة والتابعة وأيضا أبعادها مثل  -

ف األحداث عالقة التنشئة األسرية بانحراف األحداث هنا يكون دراسات خاصة بالتنشئة االسرية ودراسات خاصة بانحرا

 وأخرى بحثت في العالقة بينها.

التصنيف وفق التسلسل الزمني: ويكون هذا في الدراسات التطورات مثل تطور ظاهرة الجريمة في الجزائر منذ  -

الى يومنا  0220ومن  0220-80، من 82-10االستقالل فتكون دراسات خالل كل عشر سنوات أو عشرين سنة مثال من 

 هذا.

 الكتابة فنقول دراسات عربية ودراسات أجنبية.التصنيف وفق لغة  -

التصنيف وفق بيئة االنتماء: فنقول دراسات جزائرية، ونجمل الدول العربية في اسم دراسات عربية والدول  -

 األجنبية في دراسات أجنبية.   

 طرق كتابة الدراسات السابقة: -3

مي هو أحد مؤشرات نجاح البحث الحالي واالستفادة ان التعامل املنهجي السليم مع الدراسات السابقة في البحث العل

 املثلى مما سبق وال تتحقق هذه االستفادة الى باستعراض هذه الدراسات بالشكل املطلوب منهجيا. 

يتم عرض الدراسات السابقة وفق طرق مختلفة تترك للباحث الحرية في اختيار أحدها لكن دون اإلخالل بأركانها 

اضحة وملخصة وبطريقة موضوعية حيث يستلزم ذكر النقاط التالية: "أهداف الدراسة األساسية بلغة علمية و 

واشكاليتها وفرضياتها ثم عينة الدراسة املنهج واألدوات املستخدمة في جمع البيانات واألساليب اإلحصائية وأخيرا نتائج 

 الدراسة واستنتاجاتها، وهناك طريقتين انتشر العمل بهما نذكرهما:

تعتمد هذه الطريقة على اللغة املوظفة حيث يشترط فيها أن تكون واضحة ملخصة  طريقة العرض وفق الفقرات:-0-0

في شكل جمل قصيرة بأسلوب سلس تركز على العناصر األساسية في الدراسة ال تقبل التكرار وال اإلطالة حتى ال يمل 

 القارئ.

يمية وأثرها في تحقيق االلتزام لدى األفراد، بحث تطبيقي في دراسة سندس الرضيوي خوين بعنوان "الثقة التنظمثال:

 . 0204جامعة املستنصرية،  "،شركة بغداد للمشروبات الغازية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد الثقة التنظيمية املتمثلة في )الثقة باملشرفين، الثقة في زمالء العمل، الثقة 

أثر ما هو لتزام لدى األفراد العاملين، بحيث انطلقت من إشكالية تلخصت في التساؤل التالي: بإدارة املنظمة( في تحقيق اال

الثقة التنظيمية في تحقيق االلتزام لدى األفراد العاملين؟ وفي ضوء إشكالية الدراسة وأهدافها تمت صياغة الفرضية 

 اللتزام التنظيمي.توجد عالقة ارتباط معنوية بينأبعاد الثقة التنظيمية وا-التالية: 

تمت الدراسة في القطاع الصناعي بشركة املشروبات الغازية ببغداد استخدم فيه املنهج الوصفي التحليلي في هذه 

عامل  12الدراسة واعتمد الباحث على استمارة االستبيان في جمع البيانات بحيث وزعت على عينة عشوائية مكونة من 
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إلضافة الى بعض املقابالت الغير مقننة، تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام ضمن املستوى اإلداري التنفيذي، با

، ونتج عنها أنه يوجد تأثيرا معنويا لبعدي الثقة التنظيمية )الثقة في زمالء SPSSأساليب إحصائية بمساعدة برنامج 

شروبات الغازية، وغابت الثقة العمل، الثقة بإدارة املنظمة( في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى العاملين بشركة امل

 باملشرفين وأوص ى الباحث بضرورة إعطاء أهمية أكثر للموجودات املعرفية وإعطائها بعدا استراتيجيا.

: وتتميز هذه الطريقة بأنها عملية أكثر من سابقتها تقدم معلومات ملخصة دقيقة تساعد القارئ في طريقة الجداول -0-0

 وظفها الباحث مع اختصار للوقت والجهد دون إطالة أو اسهاب مثل:أخذ فكرة عن كل الدراسات التي 

 :           يبين عرض نموذج للدراسات السابقة  03جدول رقم 

 السنة الدراسة الرقم

 البلد

-املنهج  العينة املشكلة البحثية

 االدوات

 النتائج

عمر أمحد بعنوان "البحث - 10
العلمي يف اجلامعات اجلزائرية 

 ومقرتحات التطويرالواقع 

7102 
 الجزائر

ما هو واقع البحث العلمي 
 يف اجلامعات اجلزائرية؟

 الوصفي 011

 االستبيان

 املالحظة

وجود معيقات للبحث -

 العلمي

ضرورة النهوض باملنظومة -

 التعليمية ككل.

ملية حروش بعنوان - 20

"البحث العلمي والتطوير 

 في الجزائر"

0208 

 الجزائر

ما مدى فعالية 

اإلصالحات على واقع 

البحث العلمي في 

 الجزائر؟

 الوصفي 04

 املقابلة

اإلصالحات أثبتت تطورات -

رقمية بعيدة عن النتائج 

 النوعية املرجوة

 املصدر من عمل الباحثة

وتتم قراءة الجدول بداية من الرقم التسلسلي للدراسة، اسم ولقب صاحب الدراسة، عنوان الدراسة وميدانها، السنة 

ي أنجزت فيها الدراسة، البلد، املشكلة البحثية وهي إشكالية الدراسة، العينة املختارة واملطبقة في الدراسة، املنهج الت

 واألدوات املستخدمة في الدراسة ثم النتائج والتوصيات ان وجدت. 

 : توثيق الدراسات السابقة -3

الباحث التعامل معها كما يتعامل مع الدراسات السابقة هي معرفة مأخوذة من التراث النظري وجب على 

املعلومات األخرى حيث يمكنه ان يتحصل عليها من مختلف مصادر املعلومات الورقية أو الرقمية من كتب ومجالت 

علمية ورسائل ماجيستير أو دكتوراه، ولهذا وجب عليه أن يتحرى الدقة في ذكر املراجع التي أخذت منها وتهمش الدراسة 

 عادية في املتن وقائمة املراجع وفق ما يختاره الباحث من طرق التوثيق املتاحة. السابقة بطريقة

وتجدر اإلشارة الى توضيح أمرين فاذا كانت الدراسة السابقة هي عبارة على رسالة علمية ماجيستير أو دكتوراه أو كانت 

عن املرجع دون ذكر رقم الصفحة ألن  مقالة علمية منشورة فيكون التهميش في املتن أو في آخر الصفحة بذكر معلومات

 الدراسة تتضمن كل الصفحات من البداية الى النهاية هنا يستطيع الباحث اإلشارة الى املرجع فقط مثال:

 .0208إذا كان التهميش في اخر الورقة: أحمد، الصاوي، إدارة املوارد البشرية، عمان: دار وائل، -

 (0208: )الصاوي، APAإذا كان التهميش في املتن وفق طريقة -

 أما إذا كانت الدراسة السابقة مأخوذة من كتاب أو موقع الكتروني فيتم تهميشها بطريقة عادية كأي اقتباس آخر.

 التعقيب على الدراسات السابقة: -0

يعتبر التعقيب على الدراسات السابقة من الخطوات الهامة في عرضها حيث يبين الباحث سبب اختيارها والجوانب 

ي استفاد منها الباحث منهجيا وعلميا، كما يبين نقاط القوة التي غطتها ونقاط الضعف والقصور التي لم تتكمن الت

من تناولها ليبرز من خاللها الفجوة العلمية التي يود االنطالق منها ويتناولها في بحثه الحالي، ويفضل الكثير من 

تأتي في األخير بعد عرض كل الدراسات السابقة وفق  الباحثين طريقة التعقيب على الدراسات السابقة التي
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التصنيف املعتمد في فقرة أخيرة حيث أنها تعتبر أفضل من التعقيب املفرد ألنه يتسبب في وقوع الباحث في التكرار 

اسة واإلطالة التي تجعل القارئ يمل ويتركها، لذا وجب على الباحث وضع هذه النقطة الهامة في اعتباره ألن هذه الدر 

 الحالية عند اكتمالها تصبح دراسة سابقة لدراسات أخرى.  

 الدراسات السابقة وطرق االستفادة منها: توظيف سادسا: 

يتم توظيف الدراسات السابقة في كل مراحل البحث الحالي فيستفيد منها الباحث في الجوانب املنهجية والعلمية حيث 

ضياته باإلضافة الى طرق اختيار العينة وأدوات جمع البيانات والطرق تساهم في ضبط عنوان بحثه واشكاليته وكذا فر 

اإلحصائية املناسبة وأيضا املفاهيم اإلجرائية، كما تساعده علميا في اختيار اإلطار املرجعي النظري لدراسته وتعتبر 

م مقارنة نتائج البحث كدليل ملصادر التراث النظري تختصر الوقت والجهد على الباحث في البحث عن املراجع، وتساه

الحالي مع الدراسات السابقة في توضيح ما قدمه من إضافة علمية من خالل توضيح درجة االتفاق أو االختالف بينها 

 األمر الذي يحدد موقعها من الزاد املعرفي. ويوضح الدليمي طرق االستفادة منها في النقاط التالية: 

املوضوع الذي يبحث فيه وتقدم خلفية عامة دقيقة عنه وعن كيفية تناوله تعمل على توسيع قاعدة معرفته عن  -

 )وضع إطار عام ملوضوع البحث(

 التأكد من أهمية موضوعه بين املوضوعات األخرى وتميزه عنها. -

 تساهم في بلورة مشكلة البحث ووضعها في إطار ها الصحيح وتحديد أبعادها بطريقة واضحة. -

حث حيث يوفر االطالع على الدراسات السابقة الفرصة للرجوع الى األطر النظرية تساهم في إتمام مشكلة الب -

 والفروض التي اعتمدتها واملسلمات التي تبنتها مما يجعل الباحث أكثر ثقة وجرأة في التقدم في بحثه.

ي اتبعوها في تجنب الباحث الثغرات واألخطاء والصعوبات التي وقع فيها الباحثون اآلخرون وتعرفه بالوسائل الت -

 معالجتها.

 تزويد الباحث بكثير من املراجع واملصادر املهمة التي لم يستطع الوصول اليها بنفسه. -

استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة األمر الذي يؤدي الى التكامل بين الدراسات واألبحاث  -

 العلمية. 

ة العنوان لكافة الجوانب املوضوعية والجغرافية والزمنية تحديد وبلورة عنوان البحث بعد التأكد من شمولي -

 1للبحث.

 التعامل مع الدراسات السابقة وسبل تفاديها:في أهم األخطاء الشائعة سابعا: 

يثبت الواقع امليداني في الجامعة وجود الكثير من األخطاء التي لطاملا تكررت لدى طلبة الليسانس واملاستر وحتى بعض 

 تير نحاول ذكرها في النقاط التالية: رسائل املاجيس

 الضبابية التي يعيشها الباحث أو الطالب من بداية البحث الى نهايته دون أن يحاول توضيح رؤيته وأهدافه. -

 عدم التزام الباحث بالقراءة املتأنية وبالبحث الجاد عن الدراسات السابقة -

 والتعمق في نقاط القوة والضعف فيها يجعلها ال تفيد الباحث.  االختيار الشكلي للدراسات دون التركيز في مضمونها-

اإلطالة في عرض معلومات الدراسات حتى تصبح الدراسات مملة للقارئ، أو االختصار الشديد الذي يحرم من -

 االستفادة من الدراسة. 

 عدم الدراية بتهميش الدراسات السابقة يجعلها مجهولة املصدر. -

                                                             

 .04(. البحث العلمي أسسه ومناهجه. دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، ص0200الدليمي، عصام حسن، وصالح، علي عبد الرحيم. )1
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 ويضيف بوترعة أيضا:

عدم أخذ الوقت الكافي في البحث من خالل مصادر املعلومات املختلفة واالكتفاء بمصدر وحيد متوفر بسهولة  -

وبمتناول الباحث وقد يتم الحصول على الدراسات السابقة بسهولة من خالل فهارس الكتب والدراسات السابقة األخرى 

 دون االطالع عليها أصال وتكتب شكال في البحوث.

 خصية وملسة الباحث عند التعامل مع هذه الدراسات والقبول بتسليم مطلق بنتائج وخطوات. غياب ش-

البحث عن دراسات تتناول جميع متغيرات الدراسة في آن واحد فقط بالتالي تظهر الدراسة الحالية على أنها تكرار ملا -

 سبق من بحوث.

 لم يبذل جهدا عميقا في البحث عنها في مختلف املصادر.تسرع الباحث في نفي وجود دراسات عربية أو أجنبية وهو -

عدم االنتباه والتركيز على الصعوبات التي اعترضت الباحثين السابقين والوقوع في نفس أخطائهم وهذا يرجع الى عدم -

باحثين مراجعة الدراسات مراجعة جيدة لكونها تعتبر مصدرا مهما يعرف الباحث بالصعوبات التي وقع فيها غيره من ال

 1وبالحلول التي توصلوا اليها ملواجهتها ليتجنب الوقوع فيها.

 ومن سبل تفادي هذه األخطاء نذكر:

االهتمام الجيد بمنهجية البحث العلمي من خالل املواد العلمية املقررة في الجامعة ومن خالل الكتب واملنشورات -

ي يجعل طالب العلم متمكنا من الطرق املنهجية واألدوات العلمية الحديثة وتلقي املعلومة الصحيحة من مصدرها األصل

 مما ينعكس على مدى صحة ودقة النتائج.

 ضرورة التزام الطالب أو الباحث بالبحث العلمي وبقواعده بطريقة جادة حتى يتحصل على النتائج املرجوة.-

االعتماد على القراءة املعمقة املتأنية الناقدة للتراث النظري من دراسات سابقة للموضوع املدروس خاصة منها الحديثة -

 حتى تتوضح لديه الرؤيا ويتمكن من تحديد الطريق الذي سيسير عليه بخطوات ثابتة واثقة. 

يترك بصمة قوية في املسار العلمي حيث ترشده االعتماد على الدراسات القوية الصحيحة تمكن الباحث من انجاز بحث -

 الى الفجوات العلمية التي تجعل من بحثه خالقا مبدعا.

 عرض معلومات الدراسات السابقة بطرق سهلة واضحة ملخصة. -

 التعقيب على الدراسات السابقة يجب ان يلمس فيه شخصية الباحث ومدى استفادته منها. -

 اسات السابقة مع تجنب األخطاء التي وقع فيها الباحثين السابقين.ذكر مواطن االستفادة من الدر  -

مقارنة النتائج تتطلب رؤيا واضحة لدى الباحث وثقة بالنفس وفي املعلومات التي يحملها وفي الفكرة التي يسعى الثبات  -

 صحتها.   

 خاتمة 

ألن أي بحث علمي ال ينطلق من فراغ الدراسات السابقة من الخطوات األساسية والهامة في البحوث االجتماعية 

بل هو معرفة تراكمية مستمرة العطاء ومتصلة مع بعضها تهدف الى تأييد املعارف السابقة أو االختالف معها لتطرح 

األفكار  الجديدة في شكل إضافة علمية ال تظهر فاعليتها اال اذا قورنت باملعارف السابقة، لذلك فهي تعتبر اإلطار املرجعي 

يحدد موقع الدراسة الحالية من الزاد العلمي ويوجه الباحث علميا ومنهجيا نحو ضبط موضوعه واختيار الطرق  الذي

املنهجية املالئمة ألهدافه، حيث تساهم الدراسات السابقة في توضيح الرؤيا لديه من زوايا مختلفة فتتضح الصورة بكل 

ق التي سيبدأ منها، ولقد لوحظ عدم اهتمام فئة كبيرة من الطلبة جوانبها الخفية ليتمكن من خاللها تحديد نقطة االنطال 

بهذا املوضوع لغياب التوضيح الكافي لهم في املواد املقررة أو لتقصير من جانبهم بعدم التركيز في خطوات البحث العلمي 

فهم واضح ألهميتها وعدم االهتمام بها حيث تزخر مذكرات التخرج والرسائل العلمية بالدراسات السابقة لكن دون 

                                                             
 .97، ص11، ع19ابط واعتبارات. مج(. استعراض الدراسات السابقة في البحث العلمي ضو2119بوترعة بالل، ولزهر ضيف. )1
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ومساهمتها في مدى دقة نتائجها، األمر الذي أضحى مفروضا على الباحثين وأصحاب االختصاص القيام بدور التوضيح 

والتوجيه الصحيح نحو حسن التعامل مع  تقنيات البحث العلمي وفق الضوابط املنهجية املحددة بدقة حيث أن الدقة 

 ماء هو مفتاح النجاح والتقدم لكل الشعوب.سمة البحث الناجح الذي يعتبره العل

 قائمة املراجع:

 ( .0209بوترعة بالل، ولزهر ضيف): "20، ع09مج ،"استعراض الدراسات السابقة في البحث العلمي ضوابط واعتبارات، 

 ( .0200الدليمي، عصام حسن، وصالح، علي عبد الرحيم):دار الرضوان للنشر والتوزيع،  ،البحث العلمي أسسه ومناهجه

 عمان.

 ( .0222حجاب، محمد منير):القاهرة:، دار الفجر للنشر والتوزيع ،األسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية 

 ( .0200يحياوي، إبراهيم): 0، ع02"أهميتها وكيفية توظيفها في البحوث االجتماعية". مجلة علوم اإلنسان واملجتمع". مج. 

 املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت.0ت. شحدة فارع، ط ،البحث االجتماعي:(0207وتريوس. )سرانتاكوس، س ، 

 ( .0202قاسمي، صونيا):40، ع00الضوابط املنهجية في توظيف الدراسات السابقة في البحث األكاديمي. مجلة املعيار، مج. 
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 االقتباس وطرق التوثيق

Article Quotation and documentation methods 

   إلهام سناني/ سامية كعواند.

Ilhem senani   /  samia kaawan 

 ilhem.senani@yahoo.comلجزائر، / ا سكيكدة -3811أوت  30جامعة   -ب –أستاذة محاضرة 

University 20 Août  skikda / Alger 

 

  املخلص :

إن توثيق املصادر واملراجع في البحث العلمي من األمور الهامة ، فعملية التوثيق تعبر عن مصداقية البحث وتعتمد طرق التوثيق على             

توضيح طريقة اإلشارة إلى املصادر واملعلومات املستشهد بها في متن البحث وهذا جزء مهم يبين مدى نزاهة الباحث وموضوعيته في التعامل 

 . الفني والعملية املتعارف عليها  من اقتباس وحواش ي ومراجع عملية و استشهاد مرجعي وغيرها  مع املستوى 

وإن لعملية التوثيق ارتباطا وثيقا بعملية االقتباس وإرجاع املعلومات واألفكار إلى أصحابها صيانة لحقوقهم العلمية واعترافا بفضل         

التوثيق بأنه حفظ وتثمين مجهود الغير واملحافظة عليه  واملقصود به إشارة الباحث إلى مصدر جهودهم وتوخيا لألمانة العلمية وعرف 

  . املعلومات ، وإذا أرجع ما يأخذ من بحوث سابقة إلى مصدرها فهو يساعد في تحقيق  مصداقية بحثه وتعزيز أخالقيات البحث العلمي

  . الهامش  -املراجع   -االقتباس   -البحث العلمي   -التوثيق  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
Documenting sources and references in scientific research is one of the important matters. The documentation process 

expresses the credibility of the research. The documentation methods depend on clarifying the way to refer to the sources 

and information cited in the body of the research, and this is an important part that shows the extent of the researcher’s 

integrity and objectivity in dealing with the technical level and the accepted process of quoting Notes, practical references, 

reference citation and others. The documentation process is closely related to the process of quoting and returning 

information and ideas to their owners in order to preserve their scientific rights and to acknowledge their efforts and in the 

interest of scientific honesty. Achieving the credibility of his research and enhancing the ethics of scientific research  

Key words: documentation – scientific - research - citation - references – margin. 

 

 مقدمة:

إن عملية إعداد البحوث تتطلب االستعانة باملصادر واملراجع املختلفة ، كما تتطلب في الوقت نفسه توثيق              

األفكار التي استعان بها الباحث، لذا يجب عليه إعطاء تفاصيل كاملة عن املصدر الذي تم الرجوع إليه من حيث اسم 

لنشر...، وعلى الباحث أن يطبقها حرفيا قصد تسهيل مهمة املؤلف وعنوان املؤلف واسم الناشر والبلد والطبعة وسنة ا

غيره من القراء في الرجوع إليها واالستفادة منها وفي هذا السياق تقول ثريا ملحس " وقد اهتم العلماء الغربيون بتدوين 

للمالح ، أو الخطوط  املصادر اهتماما كبيرا ، وعلقوا على أهمية عظمى على ذلك، واعتبروا عملية التدوين بمثابة البوصلة

واأللوان للفنان ، أو املفاتيح لألبواب املغلقة، كما ألفوا في ذلك الكتب الكثيرة في شرح الطرق الفضلى في ترتيب املصادر 

 وتدوينها". 

وإن لعملية التوثيق ارتباطا وثيقا بعملية االقتباس وإرجاع املعلومات واألفكار إلى أصحابها صيانة لحقوقهم العلمية 

واعترافا بفضل جهودهم وتوخيا لألمانة العلمية وعرف التوثيق بأنه حفظ وتثمين مجهود الغير واملحافظة عليه  
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واملقصود به إشارة الباحث إلى مصدر املعلومات ، وإذا أرجع ما يأخذ من بحوث سابقة إلى مصدرها فهو يساعد في 

 . تحقيق  مصداقية بحثه وتعزيز أخالقيات البحث العلمي

 :  االقتباس: الأو 

واقتبست منه علما   ، االستفادة من العلم وغيره إن كلمة االقتباس مشتقة من الفعل الثالثي " قبس " الذي يعني  لغة : 

(  وفي الحديث " من اقتبس علما  من النجوم ، اقتبس شعبة من السحر "   89، ص 0987:أي استفدته )  الجوهري  :

 (. 0223)محمد عبد القادر عطا : 

)سورة   ﴾بشهاب قبس  ﴿الجدوة  ، وهي النار التي تأخذها في طرف عود واقتباسها األخذ منها ، ومنه قوله تعالى  :والقبس 

 ( .27النمل ، اآلية 

 االقتباس في االصطالح : 

وفي البحث العلمي تشير إلى االستفادة من علم اآلخرين ، أما الباحثون في علم املناهج فإنهم يعرفون االقتباس بأنه :           

علمي في البحث ، من أجل ح ال خرين أو من مؤلفاتهم ليقدمها كستلك األفكار والحقائق التي يأخذها الباحث من أقوال اآل 

 .(   008: ) دـ، ت( ، ص بن مرسلي) التدليل على سالمة ما نطرحه من قضايا مختلفة 

يعد االقتباس من العناصر الجوهرية في كتابة البحوث كون البحوث العلمية تعتمد في معظم الحاالت على املعرفة          

بآراء اآلخرين وأفكارهم وتستدعي عملية االقتباس التقيد بأربعة قواعد العلمية املتراكمة ، والبد للباحث أن يستفيد 

 :(  010، 013ص ص ،  0999:  أبو نصار و مبيضين عبيدات و)   أساسية

الدقة وعدم تشويه املعنى بمعنى أن يحاول الباحث عند االقتباس أن يعطي املعنى الذي قصده الكاتب األصلي وأن ال  -أ

 أو املعنى املقتبس فأحيانا عدم التقيد بالنقل الدقيق يؤدي إلى تغيير املعنى . يحرف أو يشوه الفكرة

املوضوعية في االقتباس وذلك بأن ال يقتصر االقتباس على الكتابات التي تؤيد رأي الباحث ويهمل في الوقت نفسه  -ب

 كتابات اآلخرين الذين يملكون وجهات نظر مختلفة ومغايرة لرأيه .

في االقتباس ؛ أي أال يكون البحث أو الدراسة مجرد اقتباسات واستشهادات بآراء اآلخرين ، وبالتالي يؤدي االعتدال  -جـ

 هذا إلى عدم بروز أسلوب الباحث وشخصيته في البحث . 

 أنواع االقتباس : -ب

تتعدد طرق االقتباس وأصول توثيقه وفقا لقواعد متعارف عليها في أصول البحث العلمي واالقتباس قد يكون اقتباسا   

 حرفيا مباشرا أو اقتباسا غير مباشر ناقال للمعنى فقط ونحاول أن نفصلهما فيما يلي :  

بشكل حرفي كما وردت في النص األصلي دون  : هي استعانة الباحث بفكرة اآلخرين حيث يثبتها في بحثه االقتباس الحرفي -

تبديل أو تغيير في كلماتها ويلجأ الباحث " لالقتباس الحرفي في حالة شعوره بأهمية املادة املقتبسة وتعزيزها لفكرة أو رأي 

 (.  014ص ،  0999:  أبو نصار و مبيضين عبيدات و) يطرحه أو ملحاولة التعليق ونقد املادة املقتبسة "

 : االقتباس الحرفي) املباشر( شروط -

 *عند اقتطاف جملة أو فقرة أو أكثر من مرجع معين،فعلى الباحث أن يكتب النص املقتبس بين شولتين "......." .

* إذا أحدث الباحث تعديال على النص املقتبس كحذف جزء منه فإنه يشير إلى ذلك بثالث نقاط موضوعة بين قوسين 

 ( . 027: )د،ت(، ص عظيمي) )...( 

 *أن  أال يتجاوز النص املقتبس حرفيا ستة أسطر. 

 * يوضع النص القرآني بين قوسين مزهرتين ﴿ ......﴾ .

* إذا الحظ الباحث وجود خطأ في النص املقتبس فإنه يترك الخطأ كما هو وال يصححه، وعند نهاية االقتباس يضع بين 

 جدت على هذا الشكل  ] هكذا [ .معقوفين كلمة هكذا أو كذا أو كذا باألصل أو كما و 
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: يتناول الباحث الفكرة دون أخذ الكلمات نفسها التي وردت في النص األصلي أي أن الباحث  االقتباس غير املباشر -

:  أبو نصار و مبيضين عبيدات و)يصوغ الفكرة املقتبسة بلغته وكلماته وأسلوبه ، وقد يلجأ الباحث إلى أحد األسلوبين 

 :(  017ص ،  0999

 الباحث بتقليص تلخيص املادة املقتبسة حيث يعمل الباحث على تلخيص املادة وبخاصة إذا كانت كبيرة ويرغب  -

 .حجمها

 إعادة صياغة الجملة أو الفقرة األصلية بلغة الباحث وبكلمات مختلفة عن النص املقتبس منه.  -

 : لتوثيقا :ثانيا

الذي يهدف إلى حفظ املعلومات، ونقلها الستخدامها في مراجع أخرى، ويعتبر  يعتبر التوثيق أحد أنواع العلوم         -0

بول أوتليت وهنري الفونتين هما من قاما بتأسيس هذا العلم لحاجة املجتمع واألم القادمة إليه،ويوجد العديد من 

الت، باإلضافة إلى أنواع التوثيق كالكتابية التي تستمد من الكتب، واملؤلفات، واملخطوطات ، والصحف، واملج

التوثيق اإلذاعي، واملصور، وغالبا ما يتم استخدامها في األبحاث، والتقارير الجديدة تجاه أحداث جديدة تهم 

 . ( 09م، ص 0204ديسمبر  09حجام : )  املجتمع، تسجيل املعلومات حسب  طرق علمية متفق عليها
 .  ها توخيا لألمانة واعترافا بجهد الغير وحقوقهم العلميةويعني التوثيق إثبات مصادر املعلومات وإرجاعها ألصحاب

إن عملية إعداد البحوث تتطلب االستعانة باملصادر واملراجع املختلفة ، كما تتطلب في الوقت نفسه توثيق األفكار            

التي استعان بها الباحث، لذا يجب عليه إعطاء تفاصيل كاملة عن املصدر الذي تم الرجوع إليه من حيث اسم املؤلف 

لنشر...، وعلى الباحث أن يطبقها حرفيا قصد تسهيل مهمة غيره من وعنوان املؤلف واسم الناشر والبلد والطبعة وسنة ا

 .القراء في الرجوع إليها واالستفادة منها 

 : التوثيق طرق  -

سد أمانته جلى مصدرها في الهوامش وبالتالي يأثناء اقتباس الباحث ألي فقرة البد أن يدعمه باألرقام لكي يشيرها إ  

الرجوع إلى املصادر واملراجع التي رجع إليها ويضع الباحث الرقم في نهاية الفقرة املقتبسة العلمية، ويسهل على القارئ 

: ملحس) بارتفاع قليل عن السطر، واألرقام توضع متوازية، أي بمحاذاة تامة ويمكن أن يتجسد في عدة طرق هي

 ( : 49،ص0983

في أعلى نهاية النص املقتبس أو الفكرة املقتبسة  ( مدونا0وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة وتبدأ من رقم ) -أ

يقابله الرقم املماثل بالهامش ، وتوضع في أسفل كل صفحة هوامشها ،وكل صفحة مستقلة بأرقامها ومراجعها وكل ما 

يتصل بها، وفي مثل هذه الحالة يفصل متن الرسالة عن الهامش بخط أفقي يكون بينه وبين صلب الرسالة مسافة واحدة 

وتتلوه الهوامش على مسافة واحدة أيضا وكذلك يفصل بين سطورها بمسافة واحدة ، الرقم املوضوع في الهامش يوضع ، 

محاذيا للسطر وال يرفع عنه ومن املستحسن أن يوضع الرقم بين قوسين ، واألرقام أحدهما تحت اآلخر بمحاذاة تامة ثم 

هذه الطريقة من أسهل الطرق وكذلك أكثرها شيوعا، وتتميز تدون املعلومات تحت البعض اآلخر املحاذاة ، وتعد 

باستقاللية األرقام في هامش كل صفحة حيث يمكن للباحث أن يحذف أو يضيف أرقام أخرى دون أن يطرأ تغيير في 

 هوامش الصفحات األخرى.

ستمر إلى نهاية الفصل التهميش في نهاية كل فصل: وذلك بإعطاء رقم متسلسل لكل فصل على حدة مبدوءا برقم  وي -ب

 وتجمع كل الهوامش وتدون في نهاية الفصل. 

 جمع الهوامش كلها في نهاية الرسالة، وذلك بإعطائها رقما متسلسال من بداية املوضوع حتى نهايته. -جـ 

 Associationالتوثيق حسب الطريقة العصرية املستعملة بكثرة في الغرب وهي طريقة جمعية علم النفس األمريكية -د  -3

Psychologie American  (APA ( والتي تتمثل في ذكر املعلومات في الوثيقة الخاصة بكل مرجع ) لقب املؤلف ، سنة
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عبد املجيد حنون ، الصدور ، رقم الصفحة ( في السطر بعد النص املقتبس مباشرة دون استخدام األرقام مثل )

، ...( وهي األرقام 0، 0، وإذا كان للمؤلف الواحد أكثر من كتاب قتوضع أمام املؤلف األرقام املتتالية )  (80، ص3031

 .(  000ص  م 0224) بلعلى:  التي يعاد استعمالها في قائمة املصادر واملراجع في نهاية البحث

افيةعملية التوثيق ) -ثالثا   : (الوحدات البيبليوغر

من اللغة اليونانية القديمة وهي تعني الكتابات التي تصف الكتب  مأخوذةعملية التوثيق أو البيبليوغرافيا هي كلمة          

أو تصف الكتابة أي انها تعني إعداد قوائم للكتب ومعرفة مؤلفيها وموضوعاتها وكافة بيانات النشر هذه العملية التي 

ادر املوجودة في املكتبات واملراكز العلمية فيقوم بتسجيل عناوين املصادر يقوم بها الباحث بعدما يطلع على قوائم املص

 . ( 020) عظيمي : )د، ت( ، ص وأسماء مؤلفيها وكل املعلومات الضرورية لوصفها

 :الكتب باللغة العربية  -

عل االسم أوال ثم اسم املؤلف: هناك طريقتين في كتابة اسم املؤلف هناك من يبتدئ باللقب ثم االسم وهناك من يج- 

اللقب وكلتا الطريقتين صحيحتين، لذلك فال مانع من استعمال أي من الطريقتين بشرط االلتزام واالستمرار على طريقة 

 واحدة إلى غاية نهاية البحث ، ويتبع بنقطتان رأسيتان .

ففي هذه الحالة نكتب العنوان عنوان الكتاب: أما إذا كان للكتاب عنوانين أي عنوان رئيس ي وعنوان ثانوي )فرعي( -

 الرئيس ي ثم نفتح قوسين ونضع العنوان الفرعي ثم فاصلة .

 مكان النشر: وهو البلد الذي طبع فيه الكتاب ثم فاصلة. - 

 دار النشر: اسم دار النشر أو املطبعة ثم فاصلة . - 

 ثم فاصلة الطبعة: وفي حالة عدم وجود الطبيعة يكتب دون طبعة بهذا الشكل ) د،ط ( ، -

 التاريخ: وفي حالة عدم وجود التاريخ يكتب دون تاريخ بهذا الشكل ) د،ت (، ثم فاصلة -

 الصفحة: آخر ما يشار إليه هو ذكر رقم الصفحة )ص(، ثم فاصلة -

 تجدر اإلشارة إلى أن الفصل بين هذه البيانات يكون بالفواصل ويمكن أن نعطي أمثلة على ذلك:

 :ات النشر كاملةفي حالة وجود بيان -3

 0220ه،  0004،  0حسن عليان: العرب والغرب في الرواية العربية، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، األردن، ط -

 . 02م ، ص

 في حالة عدم وجود الطبعة : -

 . 02م، ص 0980، ) د، ط (حسن الساعاتي: تصميم البحوث االجتماعية، دار النهضة العربية بيروت،  -

 م وجود التاريخ:وفي حالة عد -

 .02،  ص)د ، ت(،     0محمد سليمان ياقوت، منهج البحث اللغوي ، دار املعرفة الجامعية ، الكويت ،  ط -      

 في حالة عدم وجود الطبعة والتاريخ: -

 : نهج البالغة ، تحقيق محمد عبده ، دار املعرفة  بيروت ، لبنان ، ) د، ط( ، )د، ت ( . علي بن أبي طالب -

: أي إذا اشترك في تأليفه أكثر من مؤلف واحد، يتعين على الباحث أثناء تدوين البيانات إذا كان للكتاب أكثر من مؤلف -

ذكر أسماء املؤلفين إذا كان عددهم ال يتعدى الثالثة حسب ترتيب ورودها في غالف الكتاب، أما بقية البيانات فتدون 

 اب ألفه شخص واحد:  بالطريقة نفسها التي دونت بها بيانات كت

 أمثلة على ذلك:

 في حالة وجود مؤلفين:  -
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، منهج البحث األدبي واللغوي دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر، ) د،ط محمد علي عبد الكريم الرديني وشلتاغ عبود -    

 .04م ، ص 0202( 

 :مؤلفين 1في حالة وجود  -

م ، 0999: منهجية البحث العلمي، دار وائل للنشر، عمان ) د،ط ( مبيضينمحمد عبيدات ومحمد أبو نصار وعاقلة  -    

 .02ص 

إذا تعدى عدد مؤلفي الكتاب ثالثة، فإنه يتعين على الباحث أن يذكر اسم املؤلف األول مراعيا الترتيب الوارد في غالف  

 الكتاب ثم يتبع مباشرة بعبارة وآخرون مثال:  

م  0980، 0البحث العلمي في العلوم االجتماعية واالنسانية، دار الثقة، مكة املكرمة، ط: أساليب فوزي غرابيه وآخرون

 .02، ص 

 :إذا كان املصدر من إعداد هيئة علمية –

يدون اسم الهيئة بدال من اسم املؤلف ويتبع بعد ذلك من الخطوات كل ما يتبع في تدوين الكتب كما سبق.مثل: املجلس  

 اآلداب والعلوم االجتماعية بمصدر: األعلى لرعاية الفنون و 

أبو حامد الغزالي في الذكرى املئوية التاسعة مليالده، املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية،  -   

 . 02م، ص 0910القاهرة، ) د،ط( ، 

 يذكر املحقق بعد العنوان مباشرة مثل: في حالة ما إذا كان الكتاب محققا:

 . 32، ص  0911،  0و حامد الغزالي: تهافت الفالسفة، تحقيق سليمان دنيل، دار املعارف، مصر، طأب -    

 : يدون اسمها بحسب الترتيب الوارد على صفحة الغالف كما يأتي:إذا تعاون على التحقيق شصصان أو أكثرأما 

دار الغد كي مبارك وأحمد محمد شاكر، تحقيق ز أبو العباس املبرد : الكامل في اللغة واألدب والنحو والتصريف ،  -

 .022، ص 0م، ج0997ه / 0،0008القاهرة ، مصر، ط، الجديد

 :الكتب املترجمة -3

 ، فيذكر املترجم بعد العنوان مباشرة بهذه الكيفية:إذا كان الكتاب مترجما -

،  0توزيع ، الالذقية ، سوريا ، ط، دار الحوار للنشر وال ترجمة عبد الرحمان بوعلياألثر املفتوح ، أمبيرتو إيكو : -

 م . 0220

 : إذا عمل على ترجمة الكتاب أكتر من مترجم -

، مكتبة الفالح ، بيروت ، لبنان ، )د،  ترجمة عادل الهواري و سعد مصلوح: موسوعة العلوم االجتماعية ،  مان ميشيل -

 م . 0990ط( ، 

 :إذا كان الكتاب مترجما ومراجعا -

، دار الشؤون الثقافية العامة ،  ترجمة سالفة حجاوي ، مراجعة عبد الوهاب الوكيلبول هيرنادي : ما هو النقد ؟ ،  - 

 م .    0989،  0بغداد ، ط

 :الكتب باللغة األجنبية -1

التقنية اآلتية:  عندما يستعين الباحث بكتب غير مترجمة، ينبغي عليه تدوين بياناتها باللغة املكتوبة بها وعليه أن تتبع

 بالفرنسية :

-Jean Dejeux : La littérature maghrébine d expression française , Alger , 1978 

 : في حالة وجود كتب اشترك في تأليفها مؤلفين -
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-Maurice Delcroix et Fernand Hallyn :Introduction aux études littéraires (méthodes du texte) , 

Département duculot paris, Bruxlles, 1995.  

 : في حالة وجود كتب اشترك في تأليفها أكثر ثالثة مؤلفين -

-Bruno Blackman et autres :le roman français au toumant du XXLe siècle, presses Sorbonne 

Nouvelle,2004- publié avec le concours du C NL , Paris III.   

 املعاجم والقواميس:  -0

عندما يستعين الباحث بقاموس في اللغة أو معجم متخصص، يتعين عليه اتباع التقنيات اآلتية في الهامش وفق كل حالة 

 كما يلي:

شخاص معينين، ترد البيانات على الشكل اآلتي، : عندما يكون القاموس أو املعجم من تأليف شخص أو أالحالة األولى -

 مثل: 

 م. 0997  0: لسان العرب  ، دار صادر، بيروت ، لبنان ، ط ابن منظور  -

يكون القاموس أو املعجم من تأليف شخص أو أشخاص معينين فعلى الباحث أن يبتدئ بذكر  ال: عندما الحالة الثانية-

 العنوان، مثل:

 ، )د ت( 0مجمع اللغة العربية، القاهرة ، ط: املعجم الوسيط -   

 :املجالت والدوريات  -1

إن املقال الذي يستعين به الباحث قد يكون مأخوذا من مجلة أو من كتاب فإذا كان مأخوذا من مجلة فعلى الباحث أن 

 يذكر في الهامش ما يلي:

 اسم صاحب املقال.    -

 عنوان املقال. -

 اسم املجال. -

 رقم عدد املجلة. -

 م البلد.اس -

 تاريخ صدور العدد. -

 رقم الصفحة. -

مثال: إلهام سناني: املغترب في الرواية الجزائرية املعاصرة، رواية كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك لعمارة 

 م ، ص . 0207، جامعة عمار ثليجي األغواط، الجزائر، ماي ،  40لخوص أ نموذجا، مجلة دراسات، العدد 

وذا من كتاب: فيتعين على الباحث اتباع تقنية كتابة بيانات املقال السابقة الذكر، مع أما إذا كان املقال مأخ

 اختالف طفيف هو ذكر عنوان الكتاب عوض اسم املجلة .

 :املذكرات والرسائل الجامعية -1

انات في عندما يستعين الباحث بالرسائل الجامعية في إنجاز بحثه ينبغي أنه يتبع التقنية اآلتية في تدوين البي

 الهوامش.

 أن يذكر اسم الباحث . -

 عنوان البحث -
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 تحديد نوع البحث) ماجيستير، دكتوراه ( -

 اسم الجامعة -

 تاريخ املناقشة -

 رقم الصفحة -

 أمثلة: 

أحالم معمري: بنية الخطاب السردي في رواية "فوض الحواس" ألحالم مستغانمي، مذكرة ماجستير، جامعة  -

 . 02م، ص  0220ورقلة ، الجزائر، 

إلهام سناني: املغترب في الرواية املغاربية املعاصرة ، أطروحة دكتوراه، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر،  -

 .02م ، ص0209

 الجرائد: -1

 عندما يستعين الباحث بجريدة، فإنه يتعين ضبط بياناتها في الهامش بالطريقة اآلتية:

 اسم الجريدة -

 نوع الجريدة: يومية، أسبوعية أو شهرية -

 البلد الذي تصدر فيه  -

 رقم العدد  -

 تاريخ صدور العدد -

 رقم الصفحة -

 .0، ص 0202فيفري  0،  3387جريدة الخبر: يومية جزائرية،  -

 طات:و بيانات املصط -9

 ينبغي على الباحث أن يتبع التقنية اآلتية في تدوين بيانات املخطوط . -

 تب كلمة مجهول .أن يذكر اسم مؤلف املخطوط ، وأما إذا كان غير موجود فيك -

 عنوان املخطوطة -

 تاريخ النسخ -

 اسم البلد الذي توجد به املخطوطة -

مكان وجودها، ورقمها حيث توجد، وإال فتكتب كلمة )خاص( إذا لم تكن ملكا ملكتبة عامة أو متحف، وال  -

 مانع من ذكر صاحبها.

 اسم املجموعة التي تنتسب إليها املخطوطة ورقمها إن أمكن. -

أصلية أو مصورة، فإذا كانت مصورة فالبد من ذكر مكان التصوير والرقم ويتبع في تدوينها  وصفها إن كانت -

 النموذج اآلتي:

ه( : األسرار في األصول والفروع ، أصول فقه، نسخ عادي،  032الدبوس ي أبو زيد عبيد هللا بن عمر بن عيس ي ) 

 نسخة أصلية. 09/0ه، اسطنبول : مكتبة أحمد الثالث  109



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  123 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 املقابالت الشصصية: -8

إذا كان موضوع البحث يتطلب إجراء مقابالت مع املسؤولين املعنيين واملهتمين باملوضوع الذي يعالجه،   -

 .ألسلوب التالي في كتابة الهامشللتعرف على وجهات نظرهم في املوضوع فإنه يتعين على الباحث أن يستعمل ا

أي البد من ذكر اسم ولقب الشخص الذي جرت املقابلة معه، اإلشارة في أول سطر إلى كلمة " مقابلة مع " ،  -

 بعد الفاصلة يأتي ذكر وظيفة الشخص أو منصبه، ثم

 .(   040،ص 0224) بلعلى :  اإلشارة إلى املكان الذي تمت فيه املقابلة وتاريخ إجراء املقابلة -

نوفمبر  03عليم العالي، االثنين على الساعة التاسعة مثال: مقابلة مع " عبد القادر زيان " وزير التعليم العالي، وزارة الت -

 م . 0202

 بيانات الوثائق اإللكترونية ) شبكة االنترنت( :   -30

 يتم تدوين الوثائق اإللكترونية : -  

 اسم املؤلف - 

 عنوان املقال  - 

 املوقع االلكتروني  - 

 تاريخ اإلنزال -

 ساعة االطالع على املعلومة  -

 27، يوم www. Startimes .comولعة: إشكالية الزمن الروائي، منتديات ستار تايمز، نشر في موقعصالح مثال:

 م . 0200جانفي

توضع في آخر الكتاب أو البحث، بعد الفهارس وقبل فهرس املحتويات وال تكتب إال بعد االنتهاء   : قائمة املصادر واملراجع -

استخدامه لكافة املراجع التي وصل إليها. تتضمن جميع املصادر التي ذكرها الكامل من البحث، وذلك ليتأكد الباحث من 

الباحث في ثنايا بحثه من كتب ودوريات ومعاجم وموسوعات ورسائل جامعية وصفحات على مواقع االنترنيت وغير ذلك 

حث ومساحة املادة العلمية إن الئحة املصادر واملراجع قسم أساس ي في البحث ال يترك أبدا وهي تساهم في معرفة جهد البا

 التي استقى منها معلومته وتضفي رصانة علمية على عمله، فكلما كانت ثرية كلما كان البحث أقوى وأكثر مصداقية. 

ويتم فيها حذف رقم الصفحة وترتيب كل نوع من املصادر واملراجع في األغلب ترتيبا هجائيا حسب اسم املؤلف كما       

للمراجع في الهوامش مع ذكر املرجع كامال ومرة واحدة دون أي تكرار، إال أن بعض الباحثين يفضلون سبق إيراده بالنسبة 

 استخدام اسم العائلة قبل االسم .

 خاتمة: 

يعد البحث العلمي أحد وسائل البحث والتقص ي بطريقة علمية منتظمة يتم فيها اتباع خطوات جمع املعلومات املوثقة   -

منهجية  إضافة إلى تحليل هذه املعلومات بهدف التأكد من دقة املعلومات والوصول إلى حقائق جديدة واألكيدة  بطريقة 

 ونظريات وقوانين في شتى املجاالت املعرفية .

فموضوعيا ، البد للباحث أن يقتبس من املراجع ما يخدم موضوعه  وتقنية هامة   االقتباس هو عملية موضوعية   -

راد ، والخروج عن موضوع البحث، وتقنيا  هو عملية اصطالحية ، تعارف عليها الباحثون ، فقط وأن يتجنب االستط

 كوضع الجزء املقتبس بين الشولتين ...... . 

تعد عملية توثيق املراجع في البحوث العلمية يتطلب التزام  الدقة في تدوين بيانات النشر التي تسهل على القارئ  -

 يها .الحصول عليها عند الحاجة إل
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 قائمة املراجع:

 أسئلة املنهجية في اللغة واألدب ، دار األمل للطباعة والنشر ، تيزي وزو ، الجزائر ، )د، ط((0224 ) بلعلى آمنة :.   

 ( أهمية توثيق املراجع في البحوث العلمية ، أعمال ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي   0204ديسمبر  09حجام العربي : )

. 

  (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليين ، بيروت  0987الجوهري : )

 ، . 0لبنان ، ط
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 . 0وائل للنشر، عمان، األردن، ط
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 . الجامعية ، الجزائر ،)د، ط(

  ، بن مرسلي أحمد)د،ت (: منهج البحث العلمي في علوم  اإلعالم واالتصال ،ديوان املطبوعات الجامعية ، بن عكنون

 .الجزائر، )د، ط( 

  3: منهج البحوث العلمية ، للطالب الجامعيين ، دار الكتاب اللبناني ، ومكتبة املدرسة ، بيروت، ط ( 0983 )ثريا ملحس. 

  جماع أبواب الحكم في الساحر ، باب ما جاء في كراهية اقتباس علم النجوم ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ،دار

 م . 0223،  3الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  ط
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 املخلص :
 وتفسيرها، لفهمها البحث مناهج تعدد واإلنسانية االجتماعية العلوم في الباحثين على فرضت اإلنسانية الظاهرة خصوصيات إنَّ 

 هذا ملواكبة واالجتماعية اإلنسانية العلوم في جديدة بحث مناهج ظهرت معرفي، انفجار من صاحبه وما العشرين، القرن  في العلوم تقدم ومع

 املنهج هو ما: نتساءل هنا ومن هوسرل، أدموند الفيلسوف أسس الذي الظواهري  أو الفينومينولوجي املنهج نجد بينها ومن التطور،

 واالجتماعية؟ اإلنسانية الظاهرة أسرار عن اللثام يميط أن بإمكانه وكيف أسسه؟ هي ما الفينومينولوجي؟

 الفينومينولوجي،املعرفة،القصدية،الظاهرة،االيبوخية املنهج الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The peculiarities of the human phenomenon imposed on researchers in the social and human sciences a multiplicity 

of research methods to understand and explain them. The philosopher Edmund Husserl founded, and from here we ask: 

What is the phenomenological method? What are its foundations? How can he unveil the secrets of the human and social 

phenomenon? 

Key words:Phenomenological method; knowledge; intentionality; phenomenon;epochism. 

 

 مقدمة:

نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وصلت املعرفة في العلوم الطبيعية إلى مرحلة متقدمة من مع 

الدقة واملوضوعية ما جعل الكثير من علماء النفس وعلماء االجتماع والتاريخ وغيرها من العلوم اإلنسانية يلجأ إلى 

ر التمام بهذا املنهج ملا له من أهمية كبيرة خاصة وأنَّ وظه محاولة تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على موضوعاتهم،

 الذي يجب أن تبدأ به كل معرفة.  النقطة التي ركز عليها هي التأسيس الصحيح واليقيني

وبقيت املنبع الثري  .كما أنَّ الفينومينولوجيا دخلت في مجاالت الحياة املختلفة، وخضعت للتطور والتعدي،

نشأ االتجاه الفينومينولوجي في سياق االتجاهات النقدية لالتجاه لقد  .لكل من يريد أن يؤسس لعمق معرفي جديد

الوضعي ومناهجه؛ الذي بالغ في التقريب بين العالم الطبيعي والعالم االجتماعي، وظهر كرد فعل على املغاالة في 

ي العلوم االجتماعية والذي نتج عنه تشييء الظواهر ومحاولة حصر الحقيقة استخدام املنهج التجريبي خاصة ف

 فقط فيما يدركه اإلنسان بحسه.
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إنَّ هوسرل في تأسيسه ملنهج الفينومينولوجيا قد دعا للعودة إلى الحياة والواقع عودة إلى الحدس األصلي لألفكار 

شياء بصفتها تراكيب كونتها األنا املتعالية، بعد أن وضعت واألشياء، فهدف الظواهرية الهوسرلية هو بلوغ ماهيات األ 

 العالم الواقعي بين قوسين.

إنَّ مهمة فلسفة الظواهر عند هوسرل دراسة ظواهر الوعي فقط، والتي هي ماهيات مطلقة مستقلة عن الوعي 

. الفردي وموجودة فيه في الوقت نفسه، وهذه املاهيات تدرك باملعاناة املباشرة، ثم توصف
 
 كما تبدو حدسيا

إنَّ هوسرل يقترح التخلي عن كل ما يربط بالعالم الخارجي ألنَّ التوجه باملعرفة يكون إلى أعماق الذات، إلى الوعي  

 للبحث الفنومنولوجي، وهذا ما يسميه هوسرل باإلرجاع الفينومينولوجي 
 
ذاته وعندها يصبح محتوى املعرفة موضوعا

رة البحث كل ما يمت بصلة للعالم الخارجي، فالوضع الطبيعي للعالم مغلق أو خارج نطاق والذي يقض ي بأن يخرج من دائ

 عن طريق تسويغ الشعور له، لذا يطلب هوسرل وضع العالم بين قوسين )أّي تعليق 
َّ
التأمل، إنَّ الطبيعي غير ممكن إال

مة، والتخلي عن طرح مسألة وجود كل ما هو كل حكم بغية رد الظواهر إلى ماهياتها ورفض جميع اآلراء والتصورات القائ

 موضوع للبحث(. 

 على الوعي الخالص املتحرر كليا من كل ما له صلة بالعالم الخارجي 
 
ومن هذا املنطلق يبقى موضوع املعرفة مقصورا

م ال يمكن أن يكون واملحتوي في الوقت نفسه على كل ما في العالم، وإنَّ كل ما يريده هوسرل هو التأكيد على أنَّ هذا العال

ما تتوجه   أنَّ هذا ال يعني أنَّ املعرفة ليست بذات موضوع، وإنَّ
َّ
، لذا يجب صرف االنتباه عنه، إال

 
 للمعرفة حقا

 
مصدرا

ها قصد إلى هذا املوضوع  نحو موضوع، إنَّ
 
 .دائما

الوقت نفسه املعرفة بهذا والقصدية هي الفكرة املحورية في الفلسفة الظواهرية، فالظاهرة موضوع معروف وهي في 

وإذا كانت . إلى املوضوع هي عين طبيعة املعرفة« قصد»املوضوع أّي فعل نفس ي، وهذه اإلضافة الجوهرية إلى املوضوع وهي 

نانحاول في هذا املقال االجابة عن االسئلة التالية: ما  الفينومينولوجيا كمنهج معرفي من أجل الوصول إلى الحقيقة، فإنَّ

ينومينولوجيا؟ ما مفهوم اإليبوخيه؟ ما مفهوم القصدية؟ وكيف يكون املنهج الفينومينولوجي منهجا للمعرفة، مفهوم الف

 وأداة للوصول إلى الحقيقة؟.

 الشبكة املفاهيمية. .3

 :اإليبوخية 3.3

ه "تعليق للحكم" ومفهومه هو التوقف عن الحكم ووضع العالم  ُيترجم يوناني قديم مصطلحهو   على أنَّ
 
عادة

العالم، والتوقف عن اتخاذ أّي موقف إثبات أو نفي إزاء املكاني الزماني بين أقواس، وعدم اعتماد االعتقاد الطبيعي لهذا 

وهو مبدأ يشبه  املدارس الفلسفة حسبوجود املوضوعات، يستخدم املصطلح بطرق مختلفة 

ظهر املصطلح في ل.فيلسوف إغريقي أركسيالوس أول من اعتنقها الفيلسوفويعتبر ،البيرونية ،شكوكية فلسفة

ولدى الكثير من الفلسفة اآلخرين  وجاك دريدا ،الفينومينولوجيا ، مؤسسإدموند هوسرل  العشرين من قبلالقرن

 ألسباب وذلك السائد، املوقف هو الذي الطبيعي املوقف لتغيير اإليبوخية إلى نلجأ إننا: »هوسرل  يقول ففي .كمنهج

 .(0204)سباع، . «عرضية ألسباب ال ماهوية

 الفينومينولوجيا: 3.3

فلسفية ترتكز على الخبرة الحدسية للظواهر، ثم االنطالق نحو تحليل  مدرسة هي الظاهراتية أو الفينومينولوجيا

 إلى فهم أعمق لوجود اإلنسان والعالم
 
 .الظاهرة سعيا

الفلسفة الظاهراتية فلسفة وصفية تهتم بالعالقات الجوهرية املاهوية فهي فلسفة تعمل بثبات وأمان كاملين، "

وهي علم دقيق ويقيني تجعل من املاهية الخالصة مصدرها الرئيس ي وتستبعد كل املصادر األخرى للمعلومات، وهي مذهب 

ية الوصول إلى فهم محتواها املثالي أعني ماهيتها أو فلسفي معاصر يهتم بدراسة الظواهر دراسة وصفية خالصة بغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
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ها تدرك في الحدس  الظاهرةو  ،(30، صفحة 0999)إبراهيم، حقيقتها"  عند هوسرل هي ما يظهر مباشرة في الشعور، أّي أنَّ

 أن نتركها تظهر فهي ما يعطي نفسه بنفسه وهذا ما يسميه هوسرل اإلعطاء الذاتي 
َّ
قبل كل تفكير أو حكم وما علينا إال

 .للموضوع

 الظاهرة:  1.3

إنَّ نقطة البدء في املذهب الظاهر التي تتحدد من خالل القبول .تعني كلمة ظاهرة ما يظهر؛أّي ما يتبدى أمام الوعي

بوجود معطيات حسية، وهو يحاول تجنب أّي شك قد تثيره حين تقف بيننا وبين اإلدراك املباشر للعالم ولذلك أراد 

 كما أشرنا هسرل أن يبدأ من املباشر أّي من ما هو معطىحيث "ش يء" تقابل "ُمعطى" في الظاهراتية واملباشرهنا أيض
 
ا

 ليس ما هو محسوس 
 
، صفحة 0202)باجيني، الفلسفة موضوعات مفتاحية، كما يرى الحسيون والتجريبيون" –سابقا

70) 
َّ
، إذن يتضح أنَّ الظواهرية تؤكد بأنَّ إدراكنا للعالم هو إدراك ملعطيات حسية، وحسب الحديث عن األشياء ليس إال

يثا عن معطيات حسية عن هذا الش يء نفسه وهكذا تتكون األطروحة الظواهرية على الشكل التالي: األشياء الطبيعية حد

ل  )إنَّ األشياء إمكانات دائمة لإلحساس ( كما يقول مِّ
 
 .ليست سوى ُبنى منطقية من املعطيات الحسية، إذا

 القصدية: 0.0

لكثير من الحاالت والحوادث العقلية التي تتجه عن طريقها إلى يعرفها سيرل بقوله: "القصدية هب تلك الخاصية 

 . (013، صفحة 0208)سيرل، األشياء وسير األحوال في العالم أو تدور حولها أو تتعلق بها"

 خصائ  الوعي القصدي:  4.0

. بمعنى غير قابل للقفز من فوق آليات السياق (47، صفحة 0208)سيرل، "الوعي حقيقي غير قابل لالختزال"  -

 اإلدراكي الذي يبدأ بالحواس وال ينتهي بالدماغ والجملة العصبية.

-  
َّ
"الوعي نوعي بمعنى )هناك نوعية تجريبية لكل حالة واعية، والوعي شخصاني أنطولوجي ال تتم معايشته أال

 .(47، صفحة 0208)سيرل، بشري أو حيواني("  من قبل موضوع

عصبونية داخل الدماغ ومنظومة –"جميع مالمح الوعي ناتجة من دون استثناء عن عمليات بيولوجية  -

 .(47، صفحة 0208)سيرل، الجهاز العصبي" 

، صفحة 0208)سيرل، يد هو املوجود في الجهاز العصبي لإلنسان أو الحيوان" "الوعي القصدي املعروف الوح -

49). 

)سيرل، "تجربة الوعي اإلدراكي القصدية النوعية الشخصانية بكاملها هي جزء من مجال وعي إدراكي كلي"  -

تراك أكثر من حاسة واحدة في تجربة اإلدراك من جهة، وكل تجربة شخصانية تعتبر . بمعنى اش(49، صفحة 0208

 محدودة بالنسبة لتجارب ال حصر لها من إدراكات وعي كلي متنوع بتعدد موضوعاته من جهة أخرى.

، بمعنى غاية وهدف (49، صفحة 0208)سيرل، "مضمون الوعي القصدي يفيد معنى شروط اإلشباع"  -

اإلدراك هو إشباع الرغبة في تحريك القصد نحو تحقيق غاية محددة يتوجب بلوغها. والوعي القصدي وعي هادف 

 يتحدد بالذهن سلفا.

 ملحة عن نشأة املنهج الفينومينولوجي: .3

 نبذة عن نشأة املنهج الفينومينولوجي:  3.3

ي  الوحيد الذي احدث القطيعة مع الفكر السائد في القرن لطاملا كانت الفينومينولوجيا هي "التيار الفلسف

ونحن نعلم أنَّ هوسرل وفي سعيه  ،(077، صفحة 0990)جوزيف،  التاسع عشر للميالد في الحضارة الغربية"

موضع النقد الجذري، وهذا ما إلقامة مشروعه في أن تغدو الفينومنولوجيا العلم الكلي كان يضع عمله باستمرار 
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كان منه عندما أقام نقدا ضد مبدئه الذي طاملا أصر على نجاعته اإلجرائية وخاصة داخل منهج القصدية، املبدأ 

 العودة إلى األشياء نفسها.  الذي أقر ضرورة

ح علما إذ نشير إلى أنَّ ادموند هوسرل هو أول فيلسوف أعطى لكلمة فينومينولوجيا بعدها العميق لتصب

 أنَّ هذه الكلمة استعملت قبل هوسرل قبل فترة طويلة وفي معان متعددة "إذ عمد إلى تتبع تاريخ 
َّ
كليا مفتوحا، إال

استخدامها الالند في قاموسه الفني والتقني، إذ استخدمه فالسفة كثر أمثال ايمانويل كانط في كتبه وعلى رأسه 

فينومينولوجيا الروح، وهارتمان في كتابه  فينومينولوجيا الضمير  نقد العقل الخالص، وهيجل في كتابه الرئيس ي

، ومع مطلع القرن العشرين أصبح يطلق االسم على اتجاه يعتبر من أهم (47، صفحة 0990)محمد، األخالقي" 

االتجاهات في الفلسفة األوروبية املعاصرة، أسسه ادموند هوسرل، إذ أن في البداية كان ألعمال هذا الفيلسوف 

ديد أفكار تأثيرا حاسما على الفلسفة األملانية والفلسفة الفرنسية، وفينومينولوجياهوسرل هي مزيج مركب من ع

وأراء فالسفة تأثر بهم، "فقد أخذ عن أفالطون فكرة املاهيات الثابتة، وعرف من ديكارت قيمة الكوجيتو، كما 

استفاد من مونادولوجياليبنتز، وتأثر ببعض أراء كانط في محاولته تأسيس العقل على مبادئ يقينية ثابتة، واقتبس 

، (29، صفحة 0228)هوسرل، اضيات تحليالتها العقلية الدقيقة" من العلم طريقته املنهجية الوصفية، ومن الري

ه أخذ منه  ولكن يبقى أستاذه عالم النفس فرانز برنتانو هو األعظم تأثيرا على فينومينولوجياهوسرل خصوصا و"أنَّ

حي، دون أن ننس ى تأثير صديقيه فكرة القصدية، والتي تعود بجذورها إلى فالسفة العصر الوسيط املسي

 . (079، صفحة 0990)جوزيف، الكسسمينونج، وعالم النفس األملاني كارل اشتمف" 

حيث سعى الفيلسوف هوسرل أن يجعل من الفلسفة علما كليا دقيقا للمعرفة اإلنسانية ولكافة العلوم 

ها نظرية املمكنة، و"كان يطلق على الفينومي نولوجيا في بعض الحاالت بالعلم الدقيق والفلسفة األولى، أو باعتبار أنَّ

وصفية خالصة للطبيعة املاهوية املتعلقة باملكونات الداخلية للشعور أو هي الفلسفة التي تعنى بالبدايات 

 عملية إدراك املاهيات تمثل جوهر الفينو 
)محمد، مينولوجيا" الصحيحة، واألصول الحقيقة، واعتبر كذلك أنَّ

، أن أهم شعار حملته الفينومينولوجياالهوسرلية الجوهري هو يجب االتجاه إلى األشياء ذاتها، (93، صفحة 0990

 في انجازات ذاتية، ومحل هذه االنجازات هو الوعي 
َّ
 أنَّ هاته األشياء ذاتها وفق املنظورية الهوسرلية ال تعطى إال

َّ
إال

ومن أجل إحقاق هذا املبتغى يلجأ هوسرل إلى  البشري الخالص وهدف فينومينولوجيا هو الوصول إلى املاهيات

 انتهاج  منهج خاص سماه باإليبوخيه. 

 أساسيات املنهج الفينومينولوجي. .1

 منهج االيبوخيه: 3.1

والذي يقصد به كما سبق واشرنا التوقف عن الحكم وأن نضع بين أقواس العالم الطبيعي الخارجي املمتد 

في املكان، واملتتابع في الزمان، لكن هوسرل ال يقصد من الوضع بين أقواس منهجية ديكارت الدوكسية للعالم 

حيث أتاح هذا املنهج لهوسرل االنتقال  الخارجي كله، بل يقصد فقط عدم استعمال االعتقاد الطبيعي في العالم،

من املوقف الطبيعي إلى املوقف الفلسفي الترانسندانتالي إذ تظهر املوضوعات للوعي في املوقف الطبيعي في كيفيات 

للعطاء مشروطة بوضعيات معينة، ولكي يتمكن الفينومينولوجي من توجيه االنتباه من كيفيات العطاء، "البد أن 

االعتقاد في وجود املوضوعات والعالم، وأن يتحول إلى مالحظ غير مهتم أو غير مشارك، وهذا ال  يتوقف عن انجاز

يعني اتخاذ موقف دوكس ي، ينفي وجود املوضوعات والعالم، بل التوقف عن اتخاذ أّي موقف سواء أكان باإلثبات 

ملوضوعات هو ما يسميه هوسرل أو بالنفي أو موقفا وسطا بينهما. فالتوقف عن اتخاذ أّي موقف إزاء وجود ا

، الصفحات 0228)هوسرل، )بااليبوخية( فحال االيبوخي هي التي تميز املوقف الفلسفي من املوقف الطبيعي" 

 ، وهذا الوضع بين أقواس يتألف من عناصر عدة:(102-100
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الوضع التاريخي بين أقواس وذلك بأنَّ نغض الطرف عن سائر املذاهب الفلسفية واآلراء واملعتقدات  أوال:

ها تنحو فقط  ها غير موجودة بتاتا، ألنَّ الفينومينولوجيا ال يهمها أراء اآلخرين ومذاهبهم ألنَّ والعلوم السالفة وكأنَّ

 األشياء ذاتها.

ك بأنَّ "نمتنع عن كل األحكام الوجودية وحتى تلك األحكام في الوضع الوجودي بين أقواس وذل ثانيا:

، وبعد هذا التوقف يأتي دور الرد (400، صفحة 0980)الرحمن،  الواضحة الجلية البينة املطلقة مثل وجود األنا"

 أو االختزال  ويميز هوسرل بين نمطين من الردود:

 يسميه هوسرل باإلرجاع املاهوي والذي يعني رد وإرجاع الوقائع الجزئية إلى املاهيات العامة.  النوع األول:

من الرد يسميه الرد أو اإلرجاع الترانسندانتالي "ويقوم هذا األخير بوضع كل ما ال يمت بصلة  النوع الثاني:

ه ال يبقى من ا  ما هو معطى للذات إلى الوعي الخالص بين أقواس ونتيجة لهذا اإلرجاع فأنَّ
َّ
ملوضوع إال

ومن أجل فهم شامل لنظرية االختزال  (030، صفحة 0974)الرحمن، مدخل جديد إلى الفلسفة، فحسب"

الترانساندانتالي يجب علينا أن ننظر في مذهب هوسرل في القصدية  العتبارها أساس وركيزة 

 الفينومينولوجياالهوسرلية.

لقد سعت فينومينولوجياهوسرل إلى ابتكار منهج جديد منهج مستحدث كل االستحداث مغاير تماما عن املنهج 

لطبيعية وهذه الدعوة هي تنبيه من طرف هوسرل إلى أن الفلسفة وإلى غاية فترته ال تزال أسيرة عدم القائم في العلوم ا

 التفريق بين منهج العلم وبين منهج الفلسفة.

حيث ومنذ القرن السابع عشر كان الفالسفة يصرون على ضرورة أخذ الفلسفة بمنهج العلوم الطبيعية من أجل 

و الخالص املطلق. فكان على الفلسفة كما يقول هوسرل: "السير على خطى العلوم أن تتمكن من إيجاد طريقها نح

الدقيقة فيما تتمكن بعد ذلك من صياغة هذه العلوم بمنهج جديد كل الجدة، وجذري الذي يمكنها من إخضاع جميع 

 العلوم بمنهج جديد كل الجدة، وجذري الذي يمكنها من إخضاع جميع العلوم إليها، عودة مجد ا
َّ
لفلسفة لنا ال يكون إال

 . (Husserl, 1994, pp. 48-49)من خالل ابتكار املنهج الجديد، منهج جديد بالقوة، يعارض املنهج الطبيعي" 

تكمن حقيقة "املنهج" الذي سعت الفينومينولوجيا إليه، وتحديدا فينومينولوجياهوسرل إلى تحقيقه وعليه فيما 

قصد التمكن من التأسيس لعلم كلي محض؟ طبعا لقد عمل هوسرل على إتمام الفينومينولوجيا باعتبارها املنهج عينه، 

 األساسية. ، واملقوالت املنطقية، وتأخذ داللتها أّي منهج ايبستيمولوجي يصف الكيفية التي من خاللها تنبثق املفاهيم

ها )رأي التجربة( بمثابة  إنَّ فينومينولوجيا املنهج تمنحنا فرصة الكشف عن املعنى في صلب تجربتنا املعيشة، إنَّ

ما تمتد نحو ش يء ما  ذاتية" -تجلي الوعي املحض، فالتجربة البشرية ليست ماهية لــ "شفافية  في العالم. أو ألنا محض، وإنَّ

كما أنَّ فنيومينولوجيا املنهج تسمح للوعي فهم اهتماماته الخاصة، والتفكير في ذاته، ومنه اكتشاف األفق 

املتواري، أو املهمل لقصديته، باإلضافة إلى ذلك تجعلنا الفينومينولوجيا نمتلك القدرة على اإلحاطة بكلية معنى قصدية 

 نه " مجرد، ومعزول، منفصل عن أفاقه القصدية. موضوع ما. الذي قد يكون مقدما كـ" ك

ومن هذا املنطلق تعلمنا الفينومينولوجيا: "أنَّ الوعي هو في آن معا مرتبط كلية بموضوع تجربته، وعلى الرغم من 

 كونه حر في أن يتصل بهذا املوضوع أو ذاك ألجل إنجاز انعطافا نحو الذات نفسها. وألجل التركيز على مقاصد القصدية،

 .(Bégout, 2003, p. 14)ومنها ينبثق املوضوع باعتباره مالكا للمعنى"

 القصدية: 3.1

إنَّ الحديث عن القصدية يدفعنا مباشرة لإلشارة إلى الجذور العميقة التي استقى منها هوسرل هذه الفكرة  

أستاذه عالم النفس )فرانز برنتانو( والذي استعاره بدوره من الفلسفة اإلسكوالئية )املدرسية(، إذ يعرفها هوسرل 

األساسية والعامة التي يختص بها الشعور بأن يكون بقوله "كلمة قصدية ال تدل على ش يء أخر غير هذه الخاصية 
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، (079، صفحة 0990)جوزيف، شعورا بش يء ما، وأن يحمل في ذاته هو  بوصفه أنا أفكر موضوعه املفكر فيه" 

ه ال يوجد فكر دون موضوع الفكر، وال ا ألنا املفكر بدون املوضوع "أّي أنَّ نقول الوعي هو الوعي بش يء ما هو أنَّ

املفكر فيه، هو الفكر عندما "يتوجه نحو" موضوعه وعليه "القصدية هي القدرة التي يمتلكها الوعي في رصد 

 . (0203)الزين،  املوضوع أو باألحرى كينونة الوعي كانفتاح على املوضوع"

لتيار الوعي وال شك أنَّ العالم يقف من وراء هذا كله، وإن لم يكن وبهذا تكون مدركات العالم مباطنة دوما 

ه من املمكن أن يقوم )فعل قصدي( بدون أن يكون له موضوع حقيقي في العالم الخارجي،  هذا هو الحال دائما ألنَّ

ود بين فوجود العالم ليس ضروريا لوجود الوعي الخالص، فمفهوم القصدية إذن هو مرتبط بفكرة التشابك املوج

فعل الوعي وموضوعه ارتباطا وثيقا، فالشعور القصدي يتألف من ذوبان الذات واملوضوع في بوتقة الشعور والوعي 

القصدي يحمل في ذاته االرتباط باملوضوع، وال بأس أن نشير إلى نقطه مهمة في القصدية، فهوسرل يرى باأنَّ 

ا أثناء عملية الرد واالختزال الفينومينولوجي، كون الوعي التحليل الفينومينولوجي يتوقف عند الوعي الخالص وهذ

، 0228)هوسرل، هو حدس عياني مباشر للعالم، ومع ذلك فالفينومينولوجيا ال تقتدر على اختزال الحدس" 

ه ال يعت (100صفحة  بر القصدية سمة تضاف للوعي يمكن ومنه يتضح لنا جليا أنَّ املهم في التصورية الهوسرلية أنَّ

أن يتوفر عليها أحيانا وأن يفتقدها أحيانا أخرى، بل إنَّ الوعي يحمل في ذاته االرتباط باملوضوع بما يقصده و"بما 

يعنيه وال يهم في هذه الحالة أن يكون املوضوع املقصود موجودا بالفعل أم غير موجود، وبهذا التصور يعتقد 

ه هيا ال ظروف لتجاوز مشكله ثنائية الذات واملوضوع التي منيت بها الذهنية األوروبية في العصر الحديث هوسرل أنَّ

وفقا ملنظور املثالية الذاتية التي ترى أنَّ الذات تتحكم في املوضوع وتصنعه )وجود الش يء قائم في إدراكي إنا له( 

، أّي أّن األشياء تقع تحت (100، صفحة 0228)هوسرل، البركلية  أو الواقعية التي ترى بأنَّ املادة تصنع الفكرة" 

 وما لم يقع تحت إدراكنا غير موجود بالنسبة لنا
 
 .إدراكنا دائما

 الصاتمة:

ويمكن أن نتوصل إلى نتيجة مفادها أنَّ هوسرل نحا نهجه وفقا للتأملية الديكارتية وطرائقها، وعمد إلى 

االسترشاد بفكرة فلسفة  باعتبارها علم كليا وبناها وفقا لنحو دقيق وممكن، كما عمل على تنمية تأمالته 

، وكان اهتمام هوسرل في أخريات بفينومينولوجياايدوسية والذي به تتحقق بشكلها الفلسفي، كعلم فلسفي

كتاباته باالختزال الترانسندانتالي، واألنا املحض، وعمد إلى تحليله بناء على مبادئ ضرورية ومبادئ يقينية املنسوبة 

 إلى األنا عموما. 

ها استطاعت فيما قدمته من منهج بحث دقيق ونظرية في الفينومينولوجيا تجاوز التيارين العريضين  كما أنَّ

للذين سيطرا على الفلسفة األوروبية، وهما الذاتيواملوضوعيونجحت بعمل قطيعة معرفية مع القرن التاسع ا

ها ضرب من  .عشر والحداثة وأسست لـ ما بعد الحداثة ا تبدو ألول وهلة أنَّ إنَّ الفينومينولوجيا بوصفها منهج 

ها تستبعد الفلسفة أو امل يتافيزيقا، فالحق أنَّ االتجاه الفينومينولوجي لم الوضعية، ولكن هذا ال يعني بحالٍّ أنَّ

ا وتأويل ذلك  ا، ومن جهة أخرى فإنَّ املنهج في حد ذاته يتضمن مذهب  ا حقيقيًّ ا ميتافيزيقيًّ يتوانَ عن أن يصبح اتجاه 

ه ملا كانت  لظاهرة عبارة عن وضع مجال الوجود كله بين قوسين، وكانت ال تترك أمام العقل سوى ا« اإلبوخيه»أنَّ

حيل الكون إلى أفكار، وإلى املضمون الباطني  ا من املثالية، وتُ الخالصة، فإنَّ فينومينولوجيةهسرل تتضمن نوع 

للوعي، وال تعترف بنمط من املعرفة اليقينية سوى مشاهدة املاهيات أو معاينة املاهيات، والحق أنَّ هسرل يتجه 

 .أكثر فأكثر نحو مثاليةٍّ متطرفة

 املراجع:قائمة 

1. Bégout, B. (2003). Husserl introduction a la phénoménologie. (B. d. Cabestan, Trad.) Paris: Ellipses. 



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  131 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

2. Husserl, E. (1994). L'idée de la phénoménologie. France: Presses universitaires de France. 

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة النشر :مصر.املعاصرةنقد املذاهب  .(1999) .م .إ ,إبراهيم .3

 .وكالة املطبوعات :الكويت.مدخل جديد إلى الفلسفة .(1975) .ع .ب ,الرحمن .0

 .املؤسسة العربية للدراسات والنشر :لبنان.املوسوعة الفلسفية .(1984) .ع .ب ,الرحمن .4

الفينومينولوجيا وفن  sur ,2020 ,11فبراير  Consulté le .منتدى املؤرخون والفالسفة .(03يناير  ,2013) .ش .م ,الزين .1

 http://histoirphilo.yoo7.com/t537-topic :التأويل

 .دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر ,سوريا (.Trad ,شيش .ي .أ) .الفلسفة موضوعات مفتاحية .(2010) .ج ,باجيني .7

 .الكويت :عالم املعرفة (.Éd ,قرني .ع) .الفلسفة املعاصرة في أوروبا .(1992) .ب ,جوزيف .8

املركز العربي  :قطر.بونتي في مناظرة هوسرل وهايدغر-مرلو :تحوالت الفينومنولوجيا املعاصرة .(2015) .ب .م ,سباع .9

 .لألبحاث ودراسات السياسية

 .عالم املعرفة :الكويت (.Trad ,علي .ع .إ) .رؤية األشياء كما هي نظرية لإلدراك .(2018) .ج ,سيرل  .02

دار الشؤون  :بغداد.(دراسة نقدية في التجديد الفلسفي املعاصر)الفينومينولوجيا عند هوسرل  .(1991) .ر .س ,محمد .00

 .الثقافية العامة

 (.Trad ,مصدق .إ) .(مدخل الى الفينومينولوجيا)أزمة العلوم األوروبية والفلسفة الترانساندانتالية  .(2008) .أ ,هوسرل  .00

 .ية للترجمةاملنظمة العرب :بيروت

 

 
 

 

 
 

 

 

 



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  132 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 منهج البحث التاريخي في الكتابة والتدوين

Methodology of   historical research  in  writing  and  blogging 

 فاطمة إبراهيم أحمد طرينة.

Fatma  Ibrahim    Ahmed    Traina 

 ليبيا./ مصراتة، تةالتاريخ, جامعة مصراعضو هيأة تدريس بقسم                                           

University, misuratau / libya 

 

 :املخلص 
 للتفكير والعمل, يعتمده الباحثين على اختالف تخصصاتهم من إيجاد حلول ملختلف القضايا والظواهر         

 
يعد املنهج العلمي أسلوبا

واملشكالت على اختالفها, وبما أنه ال غنى عن أن املنهج في البحوث العلمية مهما كان هدفها، فالبحث يستند في األساس على منهج ثابت، 

يجب علي الباحثين في ظل تعدد  ومن هذا املنطلقطوات وقواعد وأصول محددة, تختلف باختالف الظواهر والقضايا املدروسة, تحكمه خ

 مناهج العلمية وتنوعها, اختيار املنهج الذي يتالءم في مع القضايا أو املشكالت املطروحة للبحث, والتقص ي في أي ضرب من ضروب املعرفة,

ملساعدة البحاثة في تنظيم أفكارهم ، من أساليب وإجراءات وفروض ومتغيرات املنهج والبحث ومعرفة كل ما يتصل بهماالربط بين ب وذلك

، , وتحليلها, وتأويلها  لفهمها بغية الوصول إلى نتائج وحقائق علميةاستقراء واستنطاق األحداث والوقائع والظواهر الطبيعية على اختالفهاب

 .تمعات البشريةبقصد إذاعتها بين املج

املنهج , املنهجية, االستردادي التاريخي, املتغيرات , املستقلة والتابعة. الكلمات املفتاحية:  

Abstract: 
Summary: The scientific method is a method of thinking and action, adopted by researchers with 
different specializations in order to find solutions to various issues, phenomena and problems of all 
kinds. They differ according to the phenomena and issues studied, and from this point of view, 
researchers must, in light of the multiplicity and diversity of scientific methods, choose the method 
that fits in with the issues or problems presented for research, and investigate any kind of 
knowledge, by linking the method and research and knowing everything related to them from 
Methods, procedures, assumptions and variables, to help researchers organize their ideas by 
extrapolating and interrogating various natural events, facts and phenomena, analyzing and 
interpreting them to understand them in order to reach scientific results and facts, with the intention 
of disseminating them among human societies. 
Keywords: method, methodology, historical recovery, variables, independent and dependent. 

 املقدمة:

 عن التربويين, فلم يعد 
 

حظيت مناهج البحث العلمي باهتمام العديد من املثقفين من باحثين, ومفكرين, و أدباء؛ فضال

 على مجال التربية 
 
والتعليم, بل شاع استخدام املناهج في البحث عن أسباب العديد من استخدام املنهج في البحث قاصرا

 للوقوف عن كثب على هذه املشاكل, ومعرفة أسبابها, 
 
 ومنهاجا

 
املشاكل االقتصادية واالجتماعية؛ لتصبح أساسا

, وتحليلها, ومعالجتها, بوضع حلول لها؛ لتمكن البحاثة في بعض األحيان من اكتشاف حقائق جديدة بعد جمع املعلومات

وتفسيرها؛ لتبدأ عملية الكتابة بإتباع منهج محدد تطور عبر الزمن, وافرد عدد ألبأس به من املناهج العلمية بعضها كان 

.
 
 تأمليا

 
, واآلخر كان عقليا

 
 تلقائيا

 في البحث باعتباره أداتهم الرئيسة في الكتابة والتدوين, واحتل منهج ا      
 
 مهما

 
لبحث التاريخي الصدارة في ولعب املنهج دورا

اهتمام الباحثين, واملفكرين, ألن الكتابة التاريخية وتنوعها من املوضوعية, والذاتية, كانت مثار خالف, وجدال دائم, ألن 
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التاريخ في الغالب يكتبه بحاثة ومؤرخون ينتمون ملجتمعات معينة, ويلونون كتاباتهم ومدوناتهم بنوازعهم الشخصية, 

 عن ان
 

 عكاسات التيارات السياسية واملذهبية السائدة في مجتمعاتهم. فضال

 حسب القضية, أو الحالة, أو      
 
مما الشك فيه أن الباحث التاريخي يستعين بالعلوم املساعدة للتاريخ, ويعول عليها كثيرا

يارهم منهج البحث الظاهرة التي يقوم بدراستها, وطبيعتها. ومن هذا املنطلق وجب على البحاثة الحرص عند اخت

 لطبيعة التاريخ نفسه,كعلم يدرس مختلف جوانب 
 
 لتعدد مناهج البحث العلمي وتنوعها, ويرجع هذا أيضا

 
والدراسة؛ نظرا

 الحياة السياسية, واالجتماعية, واالقتصادية, والفكرية.

ام, والتاريخ بشكل خاص؛ ملعرفة وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على منهج البحث في العلوم اإلنسانية بشكل ع   

التطور الحادث في منهجية البحث املتبعة عند كتابة البحوث التاريخية وتدوينها, التي يجب على الباحث التاريخي أن 

ينتهجها أثناء دراسته لظاهرة أو قضية معينة, وكيفية توظيف مناهج البحث العلمي بمختلف أنواعها بما يخدم الظاهرة 

 دروسة, في ظل ما توفر لديه من معلومات ومادة علمية مستقاة من مختلف الوثائق واملراجع املصدرية. أو القضية امل

 التالية: اتاإلشكالي الدراسةتعالج  

التاريخي القائم على وصف وسرد األحداث  هل البحث في مجال التاريخي يفرض على الباحث أن يعتمد على املنهج-  

  ؛وحسبوالوقائع التاريخية 
 
 يحوي جل مناهج البحث العلمي يمكنه باعتباره منهجا

 
التصدي إلشكالية الظاهرة  أساسيا

ا وتوظيفها بم ,االستعانة بمختلف مناهج البحث العلمي للباحث التاريخييحق أم  محل الدراسة والبحث ومعالجتها؟

 من خالل طرح التساؤالت التالية:  ؟يخدم املادة العلمية والدراسة

 ج؟ وما الفرق بينه وبين املنهجية؟ما املنه-

 ما العوامل املؤثرة في اختيار منهج البحث والدراسة )للباحث(؟-

 ما أنواع مناهج البحث العلمي؟ والية االستعانة بها في مجال الكتابة والتدوين التاريخي؟-

 ما املتغيرات؟ كيف توظف في الكتابة التاريخية؟-

 التالية:وتقوم الدراسة على الفرضية 

لعل تنوع وتعدد مناهج البحث العلمي وتوظيفها من قبل البحاث عند دراستهم لظاهرة أو قضية معينة, تسهم في          

 فهم األحداث والوقائع التاريخية وسبر أغوارها بغية تحليلها وتأويلها؛ للوصول على نتائج علمية مقنعة ورصينة.

تعانة بعدد من مناهج البحث املوضوعية, واملتعارف عليها في مختلف ميادين لالس ةالباحث تمنهج الدراسة لجأأما  

انها األصلية ظاملعلومات واملادة العلمية من م العمل العلمي واألكاديمي, وفي مقدمتها منهج البحث التاريخي بعد جمع

 والفرعية, لتوظيفها في خدمة فكرة الدراسة وموضوعها.

م معرفة منهجية البحث التاريخي, وعالقتها باملنهج الذي يحتم على الباحث -الورقة البحثيةنحاول في هذه  -وبناء على ذلك

 إتباعه عند دراسته للقضايا والظواهر والوقائع على اختالفها.

:
ً
 : املنهج لغة واصطالحا

ً
 أوال

 : في اللغة-3

 
 
، ونهجت الطريق أنبتْ جاء في لسان العرب البن منظور " انهج الطريق وضحه واستبانه وصار نهجا

 
ه واضحا

 ي ضحته، ووأوْ 
ْ
في حين (0013, ص1, مج0997ابن منظور: سبيل، أي يسلك مسلك، والنهج الطريق املستقيم") نهُج ست

واملنهج كمنهاج ( 080,ص9,ج0999الحميري: عرفه الحميري بأنه " على وزن َمْفَعل وهو الطريق الواضح ، وجمعه مناهج)

 وهو مشتق من الفعل نهج 
 
 قصدا

 
: أي خطة أو برنامج في  بمعنى طرق أو سلك أو اتبع؛ ومنهج التعليم سلك منهجا

 ومنهاجا(0434,ص 0,مج0981بحثه)مسعود: 
 
رْعة املائدة, اآلية " )، وجاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: " لكل جعلنا شِّ

 (.000, ص08
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 في االصطالح:-3

" الطريق املستخدمة في جمع وترتيب املعلومات وتنظيمها، حتى ن يعرفه بأنهضعت عدة تعريفات للمنهج فنجد مو          

 ك 
 
 في األفكار مراعيا

 
افة أنواع االنسجام يتم عرضها بشكل منطقي وسليم ذو نسق متصل محدد ليحدث بذلك تدرجا

, 0200)غنيم:املعلومات، والعمل والربط بينها وفق خطوط وقواعد عامة من أجل الوصول للحقيقةوالتوافق بين 

 (.08ص

املنهج أنه " فن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكار بغية الكشف عن الحقيقة، (1)في حين حدد أصحاب املنطق        

الشيباني  عرفه بينما . (0, ص0977بدوي:عندما نكون بها جاهلين، أو لغرض البرهنة عليها لآلخرين، حين نكون بها عارفين)

بالطريق الذي يسلكه الباحث في جمع معلوماته عن األحداث والحقائق املاضية، وفي فحصها ونقدها وتحليلها،  بأنه

, 0970الشيباني:والتأكد من صحتها، بقصد استخالص تعميمات ونتائج تساعد في فهم املاض ي والتنبؤ باملستقبل )

 .(80ص

املنهج في االصطالح هو الطريق التي يتوصل بها اإلنسان بكيفية علمية ومن خالل هذا العرض نستطيع القول بأن            

 منطقية متسقة مع الواقع في إدراك حقيقة من الحقائق كان يجهلها، وهو السبيل إلى اكتساب املعرفة اليقينية.

 : بين املنهجية واملنهج:
ً
 ثانيا

 األصل التاريخي للمنهج: -3

بمعنى البحث أو ( 2)( وهي تعود إلى أصل يوناني، استخدمها افالطون Mothodeالفرنسية )كلمة املنهج ترجمة للكلمة         

ولكن املنهج لم يأخذ معناه الحالي إال مع ( 71ص، 0227عناية:بمعنى البحث )(3)النظر أو املعرفة في حين استعملها أرسطو

الكشف عن الحقيقة ، بواسطة طائفة من  ، فأصبح يعني الطريق املؤدي إلىم0878عصر النهضة األوروبية سنة  بداية

 (.4بدوي, مرجع سابق, صالقواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة  )

التي ن يقوم الباحث ببحثه، أي الطريقة في حين أن املنهجية مصطلح محدث يقصد به العلم الذي يبين كيف يجب أ

على البحث وتحديد موضوعه؛ حتى االنتهاء منه، أي أنها مجموعة من اإلرشادات والوسائل  يسلكها الباحث منذ عزمه

 (.02, ص 0220العسكري:والتقنيات التي تساعده في بحثه )

في كتابه " منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية" عرفها بأنها مجموعة املناهج  انجرس بينما نجد موريس              

، وترشده للطريقة العلمية واملقصد دراسة املناهج والتقنيات املستخدمة التي توجه الباحث في إعداد البحثت والتقنيا

 (.02, ص0220انجرس:في العلوم اإلنسانية )

 مختلفة في رحلة الوصول إلى حلول مشاكل معينة، أو تفاسير 
 
 وطرقا

 
ومن هنا نالحظ أن الباحثين يتبعون سلوكا

 مع للظواهر املختلفة
 
 طرديا

 
 كان املنهج املتبع فيشترط فيه أن يتناسب تناسبا

 
ا ، أو فهم أحداث ووقائع تاريخية مهمة، وأيَّ

 .(40, ص0999قاسم: املشكلة البحثية، والظروف الخاصة بها )

وتقوم املنهجية على عدة خطوات من أهمها : اختيار موضوع وعنوان البحث، ووضع الخطة البحثية ، وجمع 

ات من كافة املصادر على اختالفها لتأتي أهم خطوة وهي اختيار منهج البحث أو الدراسة، أو الطريقة البحثية املعلوم

 . (.88-87, ص0992الوافي: املتناسبة مع الدراسة )

 العوامل املؤثرة في اختيار منهج البحث أو الدراسة؟ -3
                                                             

 .(077ص -009، ص0200 :كرم)بيكون في كتابه )األورغانون الجديد(، وديكارت في كتابه )مقال في املنهج(،( 1)

 (.74، ص0931ق.م( رائد الفلسفة املثالية )كرم: 307-007فيلسوف يوناني ) 2))

 (.000صورائد الفلسفة الغربية) كرم، نفسه،  ( فيلسوف يوناني يعتبر تلميذ إفالطون 3)
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 رئيسية وهي كالتالي:من خالل االطالع نستطيع أن نحصر هذه العوامل في عدة نقاط 

 .كالية التي تقوم عليها الدراسة(طبيعة املشكلة البحثية )اإلش.0

 .وم املساعدة في دراستها، والعلأو مجتمع الذي تقوم عليه الدراسةاملكان .0

 باحث في فهم وحل مشكلة الدراسة.التي ستساعد الواألساليب  الوسائل .أهم 3

الدراسة، فعلى الباحث تحديد املنهج الذي سيطبقه عند كتابة موضوعه ياغة وكتابة املنهج املستخدم في .ص0

 (.03-00, ص0990حالق:)

وضع حجج منطقية تبرر استخدامه ملنهاج أو عدة مناهج معينة في بحثه أو دراسته باإلضافة إلى كتابة فقرة موجزة أو .4 

توظيفها لخدمة دراسته؛ ودورها في إثراء بحثه، مختصرة عن كيفية استخدام هذا املنهج أو عدة املناهج، وكيفية 

 (.43؛ قاسم, مرجع سابقو ص89عناية, مرجع سابق, صومساهمتها في فهم وحل املشكلة البحثية )

لزم          
ُ
ومن هذا العرض يتبين لنا ضرورة ارتباط منهج الدراسة مع طبيعة املشكلة، ذلك أن طبيعة مشكلة الدراسة ت

ج يتالءم معها سواء أكانت ظاهرة طبيعية أو قضية إنسانية أو حدث أو واقعة تاريخية، حيث يتدرج الباحث باختيار منه

من وصفها ثم تحليلها أو نقدها في محاولة الستنطاق ما جمعه من معلومات وبيانات وحقائق، ومن ثم إعادة سبرها في 

 منظور جديد يتفق مع ما طرحه من تساؤالت وفرضيات.

 على كافة مناهج البحث ولتح           
 
 كامال

 
ديد املنهج املناسب لطبيعة مشكلة الدراسة يجب على الباحث أن يملك إطالعا

بدوي,مرجع سابق, ) وكيف يوظف في البحث األكاديمي على اختالفها وتنوعها وأن يعي كيفية استخدام كل منهج منها

 . (00-00؛العسكري, مرجع سابق,ص 7-4ص

: أنواع املناه
ً
 ج العلمية واستخداماتها:ثالثا

 املنهج االستردادي التاريخي: -3

ويقوم على استرداد وقائع وأحداث املاض ي، وذلك عن طريق توثيق وتفسير الحقائق التاريخية، ومن خالل تتبعها 

وتسجيلها وتحليلها وتفسيرها على أسس منهجية وعلمية، لتعرف على أصالتها وصدقها، وذلك عن طريق دراسة وربط 

أحداث تاريخية مع بعضها البعض، ملعرفة العالقات السببية بينها وإصدار نتائج ليس لفهم املاض ي فقط، إنما تساعد 

 (.80؛ الشيباني, مرجع سابق, ص09غنيم, مرجع سابق,صعلى فهم الحاضر والتنبؤ باملستقبل )

يحددوا مناهجهم ومذاهبهم التاريخية، وقد استطاع عدد من املؤرخين األوائل منذ ما قبل القرن الخامس ق.م من أن 

(، فكتب Istoria، وتسجيل األخبار، وكانوا يسمونه باليونانية )غفوا بالبحثوكانت البداية عند اإلغريق الذين ش

 شذرات قليلة فقط، الترتيب الزمنيعن أصل الشعب اإلغريقي وتكوينه، دون مراعاة (1)هكيتوس
َّ
، ولم يبَق من كتابه إال

، واتسمت كتابات هؤالء (3)سيو فكتب عن الصراع بين اإلغريق والفرس، وكذلك ثوكدد ,(2)هجه هيردوتوسار على ن

 (.00-00, ص0220الجمل:  املؤرخين بعد جمعهم لألحداث والوقائع بتحقيقها وتحليلها وتفسيرها، وليس سردها فقط)

الذي وظف (4)وأسسه العلمية منهم " يوليوس قيصروفي التاريخ الروماني شواهد على تطبيق هذا املنهج بقواعده          

، بعد أن روما بالكامل" تاسيت" الذي دون تاريخ مدينة  عن الحرب الغاليةتجارية السياسية والعسكرية في كتابة تقاريرها 

 (.03حالق, مرجع سابق, صقام بجمع األحداث والوقائع املاضية، وكل ما هو متواتر عن هذه املدينة)

                                                             

 (.32، ص0998(ُيعرف باسم هيتكوس امللطي نسبة إلى مدينة ملطية)حسين: 1)

 (.30ق.م( ولد في مدينة هاليكارناسوس في آسيا الصغرى)حسين، املرجع نفسه، ص004-080(مؤرخ يوناني عاش في الفترة )2)

 (.30-33مؤرخ يوناني ويعرف "بأبو النقد التاريخي" )حسين ، نفسه، ص 3))

 (.04-02، ص0227قائد روماني من عائلة أرستقراطية ، وضع نهاية للجمهورية الرومانية،)السعدني:4))
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أما بالنسبة للعرب املسلمين تنبهوا منذ وقت مبكر إلى أهمية إتباع منهج البحث التاريخي عند جمعهم لإلخبار           

وتقصيهم للحقائق التاريخية، وخاصة أن قبل اإلسالم ال نجد لهم أحداث ووقائع مدونة باستثناء بعض النقوش اليمنية؛ 

(. وذلك أن العرب كانوا يتذاكرون أيامهم 37ص,0ج,0917طبري:الالتي تحكي أخبار بعض ملوكهم وأخبار ملوك الحيرة)

-023الوافي, مرجع سابق, ص، وكذلك انتصاراتهم بالشعر والنثر )اية الشفوية، ويتفاخرون بأجدادهمعن طريق الرو 

020). 

صل هللا  –، وذلك لغيرتهم على أحـــاديث الرسول على إيجاد منهج قــويمالقرن الثاني الهجري  في حرص املسلمـــون           

 لها من أن تمتزج باألوهام والكذب والتحريف والتدليس وغيرها من أوجه املغالطة، وقد أثم  -عليه وسلم
 
 صونا

 بذاته له في راوية الحديث والسنة (1)اإلسنادالحرص ثماره العلمية فظهر منهج 
 
 قائما

 
، وتطور بعد ذلك ليصبح علما

 (.00-9الوافي, مرجع سابق, ص اعده وأصوله العلمية واملنهجية)قو 

وبعد ذلك تحرر املسلمون من املنهج اإلسنادي، واتبعوا منهج التاريخ الحولي الذي يؤرخ األحداث والوقائع التاريخية      

وا على تركيب حسب السنين، وكذلك منهج التاريخ حسب املوضوعات الذي يؤرخ حسب الدول واألسر الحاكمة، وحرص

 
 
 علميا

 
 ما قاموا بجمعه تركيبا

 
؛ بعد تعريضه للفحص والتحليل والنقد، وكشف مهماته لفهم الحدث والوقوف على دقيقا

ته، وتوثيق ما توصلوا إليه من نتائج )
ّ
 (.92-80, ص09981سالم : عل

 املنهج الوصفي: -3

 ُيعبر عنها ويقوم هذا املنهج على وصف الظواهر املختلفة، كما توجد في 
 
 دقيقا

 
الواقع ، عن طريق وصفها وصفا

، ببيان خصائصها، حيث له قواعد في االنتقاء بين الظاهر املحسوسة املشاهدة؛ والظاهر الغيبية غير املشاهدة)
 
 كيفيا

 ، وينقسم هذا املنهج إلى نوعين:(34الشيباني, مرجع سابق, ص

 ملنهج االسالوصفي أ.املنهج
 
ترداد التاريخي، حيث يصف األحداث والوقائع التاريخية، في تطورها : الذي يعتبر مكمال

 (.1العسكري, مرجع سابق, ص  من املاض ي حتى يصل بها إلى الحاضر وفق عملية تحليلية منظمة)

 املنهج الوصفي اإلحصائيب.
 
 رقميا

 
: حيث يقوم هذا املنهج بدارسة الظاهرة من الناحية الكمية بإعطائها وصفا

؛ من خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة وحجمها، وذلك عن طريق استقراء (32-04, ص0221داود: )

، لتكون في نهاية عبارة عن دليل 
 
 منهجيا

 
 بعد ترتيبها ترتيبا

 
املادة العلمية، التي تخدم شكل أو قضية ما، وعرضها رمزيا

 (01)داود, نفسه, صعلمي يثبت صحة الحالة أو القضية من عدمها

 املنهج االستنباطي)االستداللي(:-1

,أي ي             
 
 أو تقويما

 
 أو تركيبا

 
هتم هذا املنهج بدراسة األحداث والوقائع والظواهر سواء أكانت علمية أو تاريخية تفكيكا

, مرجع قواعد معينة)غنيم-أن: وظيفته إرجاع الحقائق أو العناصر إلى أصولها؛ ليتعرف على طبيعتها ويكون نظرية أو 

 , (. ويرتكز هذا املنهج على ثالث عمليات أساسية هي:09سابق, ص

,تتم هذه التفسير -أ
 
 صحيحا

 
: ويقصد به تفكيك الظاهرة التاريخية على سبيل التأويل والتعديل لفهمها فهما

 ( على مستويين هما:10العملية التفسيرية )حالق, مرجع سابق, ص

يكون بشرح القضية أو الظاهرة عن طريق تحليل نصوصها, وتأويل مشتباتها, وذلك  .املستوى البسيط:3

) العسكري, مرجع سابق, ص
 
 أو تعميما

 
, تخصيصا

 
؛ بدوي, مرجع 4بحمل بعضها على بعض تقييدا أو إطالقا

 (.91-92سابق, ص

                                                             

 (.74ص ,0, ج0989هو األصل في قبول الحديث، والمقصود به إسناد الحديث إلى فالن عن طريق العنعنة، ) الضبي: ((1
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أسبابها وعللها )داود, مرجع : يكون بإرجاع الظواهر والقضايا إلى أصولها؛ لتعليلها ومعرفة .املستوى املركب3

 (.08-07سابق, ص

 (.13حالق, مرجع سابق, صاإليجاب)هو عملية تقويم وتصحيح وترشيد, ويكون في الغالب بالسلب أو النقد: -ب

هو عمل اجتهادي يقوم على التأمل بهدف الوصول إلى حقيقة أو نظرية معينة, من  االستنباط )التحليل(:-ج

النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة, من أجل االبتكار أو التجديد فيما هو موجود, أو  خالل استخراج املعاني من

 (.004, مرجع سابق, ص؛ انجرس08اسة) بدوي, مرجع سابق, صتركيب وإنشاء نظرية جديدة في مجال البحث والدر 

 املنهج الجدلي) الحواري(:-4   

العطاء والتقابل والتناظر بين الجماعات العلمية أو املناقشات العقلية؛ يقصد به الحوار العلمي املبني على األخذ و             

(, وال 0؛ العسكري, مرجع سابق, ص09لرصد االختالف واالئتالف في الدراسات باملقارنة واملقاربة )بدوي, مرجع سابق,ص

خي, واالستنباطي, والتجريبي) بدوي, يمكن لهذا املنهج أن يأتي بثماره الحقيقة غال بمساعدة بعض املناهج مثل املنهج التاري

 (.04نفسه, ص

 نهج البحث املقارن:امل-1

أو فضيتين, أو حالتين أو أكثر, بهدف رصد أوجه التشابه واالختالف  نويعتمد هذا املنهج على املقارنة في الدراسة بين ظاهرتي

في محاولة للمقارنة واملقاربة بينهما في ظل املعطيات والنصوص والوقائع التاريخية أو العلمية )داود, مرجع سابق, 

 (.000ص

 منهج االستقراء التجريبي: -6

بتجميع املعلومات والبيانات عليها للتوصل إلى مبادئ عامة وعالقات : هو عملية مالحظة للظواهر املختلفة؛ االستقراء  

 (. وينقسم هذا املنهج إلى قسمين هما:80؛ عناية, مرجع سابق, ص32كلية) غنيم, مرجع سابق, ص

) جزئيات الدراسة( التي هي أساسا موضوع البحث, على جمع بيانات املادة التاريخيةويعتمد  االستقراء التام:-3     

 (. 32يتتبعها عن طريق املالحظة وفرض الفروض) غنيم, مرجع سابق, صو 

ويهتم بدراسة بعض جزئيات القضية أو الظاهرة) عينة منها(, باالستعانة باملالحظة االستقراء الناق : -3    

لتي لم تدخل في واملشاهدة لهذه الجزئيات, إلصدار أحكام تعمم في نتائجها على كل الدراسة وفق الجزئيات املدروسة, وا

ويطبق هذا املنهج في العلوم التطبيقية واالجتماعية, فضال عن الظواهر املادية ) الشيباني, مرجع البحث والدراسة, 

 (.018سابق, ص 

  :
ً
 املتغيرات وتوظيفها في الكتابة التاريخية:رابعا

الذي اشتق من Variables) ) لح املتغيراتناهجهها, تستخدم مصطمما الشك أن البحوث العلمية بكافة أنواعها وم        

فقد درج علماء البحث العلمي على تسمية املفاهيم  ؛التغير الحادث أو الطارئ في املشكلة أو الظاهرة أو القضية املدروسة

بين  لة دراسة العالقةأو التعريفات الرسمية, وكذلك التعريفات االصطالحية أو الجزئية للظواهر أو األشياء؛ وذلك في حا

 .( 00, ص0990بعضها البعض) صينى: 

بما أن معظم البحوث العلمية تهدف ملعرفة أسباب االختالف الناتج عن تغير السلوك اإلنساني بين التجمعات          

الخاصة باألفراد وأماكن تواجدهم,  البشرية, باإلضافة لتفسير وفهم الظواهر, وكيفية تغييرها في ظل الظروف والسمات

أصبحت البحوث العلمية في مجالي العلوم اإلنسانية والتربوية, تعنى بشكل كبير باستخدام املتغيرات وربطها  بذلك

 الختالف والتنوع بين صفات 
 
باملشكلة البحثية, مهما كان نوع البحث العلمي, واملنهجية العلمية املتبعة عند الدراسة؛ نظرا
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, 0220ة أو الظاهرة محل الدراسة والبحث                           )عليان:ملشكلالباحثين, فضال عن اختالف الظروف املحيطة با

 (.34ص

 (:(Variable املتغير -3

هو مفهوم أو عامل يشير على صفة أو خاصية أو عدة خصائص محددة تتباين قيمتها بين األفراد واألشياء, وتكون          

يقوم الباحث , ألنها تستخدم لوصف األشياء التي يمكن قياسها, فعندما هذه الخاصية قابلة للتغيير بشكل كمي أو نوعي

) مشاهداته ودراسته بنقل املفاهيم من عالم التجريد إلى عالم املالحظة والتجربة , يتحول املفهوم إلى متغير يمكن

 (,09, ص 0209مجموعة مؤلفين: 

 للدراسة,           
 
 أو محورا

 
ومن هنا نستطيع القول أن املتغير اسم يطلق على الحقيقة الجزئية عندما يصبح جزء أساسيا

من ثالث زاويا هي: يؤكد كيرلنجر على الباحثين بضرورة  التميز بين املتغيرات التي أصبحت محورا أساسيا في دراسة وكيانها 

 (.80-73ص ,0980)أونجل: بات, االستمرارية واالنقطاعزاوية االستقالل والتبعية,  النشاط و الث

من كافة  الواحدة إال أنها في أحيان كثير ال يستطيع البحاثة من دراسة جميع املتغيرات املؤثرة أو املستقلة في الدراسة         

من ناحية التأثير وتأثر الزوايا, مما يضطرهم إلبعاد أو إلغاء أثر بعض املتغيرات التي يعتقدون أنها الحلقة األضعف 

 (.00صيني, مرجع سابق, ص) فتعرف هذه املتغيرات باملتغيرات الدخيلة في الدراسة

 أنواع املتغيرات: -3

 :((Debendent Variablesاملتغيرات التابعة -أ    

هي متغيرات معيارية ) نتيجة أو متأثر(, وتحظى باهتمام الباحث فيهدف في دراسته إلى شرح التغيير في املتغيرات             

التابعة في محاولة لفهمها والتنبؤ بسلوكياتها.أي: أن املتغير التابع هو املتغير الذي يقدم نفسه كقضية قابلة للفحص 

, 0209خونذة: األخرى التي ترتكز عليها الدراسة)الغالب يتأثر باملتغيرات والدراسة من بداية الدراسة حتى نهايتها؛ في 

 (.3ص

   (Independ  Variables ) :املتغيرات املستقلة-ب      

 أو إيجابا على املتغيرات التابعة, بمعني أن تواجد املتغيرات املستقلة في           
 
هي املتغيرات التنبؤية التي لها تؤثر سلبا

 تواجد املتغيرات التابعة, وبالتالي فأي تغير في املتغير التابع 
 
يفسر بالتغير في املتغير الدراسة يترتب عنه قطعا

 (.00املستقل)صيني, مرجع سابق, ص

 مثل لهذه املتغيرات في الكتابة التاريخية باملثال التالي:ون  

 "  العوامل الطبيعية وأثرها في التوسع اإلغريقي في حوض البحر املتوسط".  

 

 

 متغير تابع                                                  متغير مستقل                                                                  

 

 

 

 (  : (Active Variablesاملتغيرات الوسيطة  -ج     

وهي املتغيرات التي لها تأثير غير متوقع )تأثير شرطي( على العالقة بين املتغيرات املستقلة والتابعة, وذلك أن ظهور           

بين املتغيرات متغير جديد يلعب دور الوساطة بين هذه املتغيرات, ويترتب عنه تعديل في العالقة املتوقعة في األصل 

 (.0املستقلة والتابعة) خونذة, مرجع سابق, ص

يةالعوامل الطبيع    
 التوسع اإلغريقي في

 حوض المتوسط

 الطبيعة الجغرافية

 الزيادة السكانية

 المجاعات واألوبئة
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 (:(Intervening Variablesاملتغيرات املعترضة -د

وهي متغيرات تؤثر في عمل املتغير املستقل, وتظهر في الوقت الذي يبدأ فيه املتغير املستقل في التأثير على املتغير         

 (. 03) صيني, مرجع سابق,صالتابع, ويشترط وجود بعد زمني للمتغيرات املعترضة

 ات في الكتابة التاريخية باملثال التالي:ونمثل لهذه املتغير 

 "الفتن والثورات الداخلية في األندلس ودورها في إضعاف السلطة املركزية". 

 متغير تابع                            متغير مستقل                                                      

 

 

 

 

 متغير وسيط                                                                                          

 

 

 

 

 

 متغير معترض                                                                                         

 

 

 

أن الحقائق العلمية على اختالف أنواعها وأشكالها هي وحدات معرفية مستقلة تتألف من نستطيع القول بذلك        

متغير تابع )نتيجة أو متأثر(, في بعض األحيان تجمع السبب  نوعين من املتغيرات: متغير مستقل)سبب أو مؤثر(, و

؛ لذلك وجب على الباحث في مجال العلوم اإلنسانية بشكل عام, والتاريخ بشكل خاص, أن يضع في حسابه 
 
والنتيجة معا

ي يمكنه من  عند دراسة الظاهرة أو املشكلة البحثية, أن بعض املتغيرات قابلة للمعالجة وتتسم باملرونة, األمر الذ

بات, في حين أن البعض األخر يتميز بالثتفسيرها وسبر أغوارها وبالتالي تشكيلها كما يريد وفق املعلومات املتحصل عليها, 

 مما يصعب عليه إعادة صياغتها فيتركها كما هي في الواقع بالهيئة التي وجدت عليها.

 الصاتمة:

 توصلت الدراسة  إلى 
 
 :ةنتائج التاليخاتما

أظهرت الدراسة أن املنهج هو الطريق الذي ينتهجه الباحث أثناء سعيه لجمع املعلومات والبيانات املتعلقة بموضوع  -

الدراسة, حيت عليه القيام بفحص وغربلة وتحليل كل ما وصل إليه, وفق قواعد و أصول محكمة تخدم القضية أو 

 تدوين وكتابة املادة البحثية فيما بعد.  عملية هاالظاهرة املدروسة , الن املنهج هو األساس الذي تقوم علي

هرة املراد دراستها؛ أن يتالءم املنهج مع طبيعة املشكلة أو النص أو الحالة أو القضية أو الظا بينت الدراسة ضرورة -

وعه موضفي تحقيق الهدف من الدراسة, وذلك بحل اإلشكاليات والتساؤالت التي طرحها في بداية خوض  لينجح البحاث

 ودراسته.

رات   الفتن والثو

 الداخلية
ضعف السلطة 

 المركزية

ةالعصبية القبلي  

ضعف المنظومة الحاكمة 

 )البعض(

يةالوالة وإثارة النزعة القبل  
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سة, فاملنهج له عدة أقسام وضحت الدراسة ضرورة عدم اقتصار املنهجية على تطبيق منهج واحد فقط خالل الدرا -

, بما أن علم التاريخ يستعين بعدد من العلوم املساعدة في عمليات البحث والتدوين, من هذا املنطلق يحق للباحث وأنواع

لمي, خاصة ذات الصلة بموضع الدراسة؛ لتساعده في الوصول إلى الحقائق إعادة االستعانة بعدد من مناهج البحث الع

 سبر ما توصل إليه من نتائج في إطار تاريخي علمي, يحمل في طياته التجديد واالبتكار.

تغيرات لنا من الدراسة أن املنهج باعتباره أداة البحث الرئيسة, يعد نقطة البداية للوصول للحقائق, بدراسة امل يتراءى -

وإخضاعها للتحليل وتأويل؛ ملعرفة العالقات السببية ألحداث وتفسيرها, من أجل النهوض بالفكر اإلنساني, بهدف تعيق 

 للوقوع في النظر في أسباب الدراسة ونتائجها, باالبتعاد عن التكهنات غير ا
 
ملستندة على أدلة علمية وتاريخية, وتفاديا

  ريقة للبحث عن املعرفة الحقه.ناء سير الباحث في طاألخطاء أث

أن املنهج  يعمل على إضفاء الصفة الشرعية للدراسة من خالل ربط املتغيرات  بعضها  معرفة مدى أثر كل متغير في  -

األخر, ألن البحث العلمي ثمرة جهد ونشاط عقلي مبذول وفق قواعد وأحكام وأصول, لذا وجب  ارتباط املنهج بالقضية أو 

روسة, فاملناهج املتبعة متنوعة ومتعددة  تختلف باختالف الظواهر والقضايا, وما يصلح منها لدراسة ظاهرة الظاهرة املد

معينة, قد ال يصلح لدراسة غيرها؛ نظرا االختالف الطارئ عليها في الخصائص واملوضوع, رغم وجود بعض الظواهر 

ولكن هذا ال ينفي إمكانية استعانة الباحثين التاريخيين والقضايا ال يمكن دراستها إال باستخدام مناهج علمية معينة, 

 بأكثر من منهج علمي واحد لتحقيق مبتغاهم من البحث والدراسة.

 :قائمة املصادر واملراجع

 أوال: املصادر:

 .القرآن الكريم 

 (شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ,تحقيق: حسين العمري, 0999الحميري, نشوان بن سعيد :)9مظهر األرياني, ج ,

 بيروت,  دار الفكر.

 (تاريخ الرسل وامللوك, تحقيق: محمد أبو الفضل,ط0917الطبري,محمد بن جرير :)القاهرة, دار املعارف.1 , 

 (بغية امللتمس في تاريخ رجال أهل األندلس, تحقيق: إبراهيم اإلبياري,ج0989الضبي, أحمد بن يحي :)القاهرة,  دار الكتاب 0 ,

 املصري.

  دار املعارفالقاهرة,  ،1اشم الشاذلي، مج تحقيق: هلسان العرب، (: 0997م)ابن منظور، محمد بن مكر. 

: املراجع:
ً
 ثانيا

 العربية: -0

 (مناهج البحث العلمي,  الكويت, وكالة املطبوعات.0977بدوي, عبد الرحمن :) 

 (املدخل إلى تاريخ حضارة اإلغريق, القاهرة, مكتب0998حسن, أحمد عاصم :).ة نهضة الشرق 

 (مناهج الفكر والبحث التاريخي, بيروت,  دار النهضة العربية.0990حالق, حسان :) 

 (منهجية البحث العلمي,ج0209خونذة, همام :)دمشق, املعهد العالي للتنمية اإلدارية.0 , 

 (علم التاريخ ومناهج البحث فيه,  الرياض, دار الزهراء .0220الجمل, شوقي عطا :) 

 (: مناهج البحث العلمي,  عمان, دار أسامة.0221)داود, عزيز 

 (التاريخ واملؤرخون,  بيروت, دار النهضة العربية.0981سالم, السيد عبد العزيز :) 

 (تاريخ وحضارة الرومان,  القاهرة, الدار الدولية.0227السعدني, محمود إبراهيم :) 

 ( مناهج البحث االجتماعي,  بنغازي, امل0970الشيباني, عمر :).نشأة العامة للنشر 

 قواعد أساسية في البحث العلمي, بيروت, مؤسسة الرسالة.0990صيني,سعيد إسماعيل :) 
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 (ا0220عليان, ربحي مصطفى )ألردن, بيت األفكار الدولية.(: البحث العلمي)أسسه,مناهجه وأساليبه, إجراءاته 

 (مناهج البحث, اإلسكندرية,مؤسسة شباب الجامعة.0227عناية,غازي حسين :) 

 (في منهج البحث التاريخي,اإلسكندرية, دار املعرفة الجامعية. 0200غنيم,عادل, جمال محمود :) 

 (املدخل إلى منهج البحث العلمي, بيروت, دار النهضة 0999قاسم,محمد محمد :).العربية 

 (0931كرم, يوسف :)لجنة التأليف  , القاهرة,تاريخ الفلسفة اليونانية. 

 (_________0200:)  مؤسسة هنداوي ,القاهرة, تاريخ الفلسفة األوروبية في العصر الوسيط. 

 (الرائد, مج0981مسعود, جبران :)بيروت, دار العلم للماليين.0 , 

 (منهجية البحث العلمي0209مجموعة مؤلفين :)  وتقنياته في العلوم االجتماعية, إشراف: عمار بوحوش, برلين, املركز

 الديمقراطي العربي.

 :املعربة -0

 (0220انجرس, موريس :) دار القصبة, الجزائر, : بوزيد سحراوي جمةمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية،تر. 

 (أساليب البحث العلمي, ترجمة: حسن ياسين, 0980اونجل, اركان :).محمد نجيب, الرياض, معهد اإلدارة العامة 
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 الضوابط املنهجية في تحليل النصوص التاريخية

-دراسة في الجانب النظري -  

Methodological controls in analyzing historical texts 

- a study on the theoretical side- 

 د. بن بوزيان عبدالرحمان

D. Benbouziane Abderrahman 

سكيكدة، الجزائر-3811اوت  30، جامعة -أ-محاضرأستاذ   

University of August 20, 1955-Skikda, Algeria 

 

 املخلص :
إن حوادث التاريخ تعرف بصفة أساسية عن طريق غير مباشر، وذلك بدراسة آثار االنسان املتنوعة، فعمل املؤرخ ال يقتصر في رؤية الحوادث 

آثارها، فآثار اإلنسان هي نقطة البداية، والحقيقة التاريخية هي الهدف الذي يتوخى املؤرخ الوصول إليه، وبين نفسها، وإنما في رؤيتها ودراسة 

نقطة البدء والهدف يوجد طريق طويل معقد متشابك تتخلله املصاعب والعقبات واألخطاء، التي تبعد الباحث عن الهدف وبلوغ الحقيقة، 

 .يتطلب الجهد والتضحية والنفس الطويل إلى فهم الحوادث فالوصول من األصل التاريخي املكتوب

ومن أجل فهم ذلك كله وجب عليه التسلح بأدوات العمل الضرورية التي البد أن يمتلك الباحث ناصيتها، ويأتي في مقدمة هذه األدوات          

استيعاب منهج تحليل النصوص التاريخية، ملا لهذا العمل من أهمية في تمحيص النصوص، ومن ثم انتقاؤها قبل توظيفها إلثبات فكرة 

 نفيها، إذ إن الحقيقة التاريخية هي الهدف الذي يتوخى الباحث الوصول إليه.معينة أو 

 وبناء على هذه األهمية التي يكتسيها منهج تحليل النصوص التاريخية، جاءت هذه الدراسة لإلسهام في تجلية املوضوع، وتقريبه من الباحث.

وإعطائها مكانة مهمة بين باقي الوحدات التعلمية، ألن النص التاريخي هو فهي دعوة منا إلعادة بعث تدريس وحدة تحليل النصوص التاريخية، 

يبها النواة األولى في تكوين األصول التاريخية املكتوبة، وبذلك فإن عملية فهم الحوادث التاريخية وتسلسلها ال تكون إال بفهم النصوص وترك

 منهجيا.

 ، النقد الخارجي، النقد الباطنيالنص التاريخي، املنهجية، التحليلالكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The events of history are known mainly indirectly, by studying the various human traces, the historian’s work is not 

limited to seeing the events themselves, but rather in seeing them and studying their effects. The beginning and the goal 

There is a long, complex, intertwined road punctuated by difficulties, obstacles and errors, which distance the researcher 

from the goal and reaching the truth. Reaching from the written historical origin to understanding accidents requires effort, 

sacrifice and long soul. 

In order to understand all of this, he must arm himself with the necessary work tools that the student researcher must 

possess, and at the forefront of these tools comes the comprehension of the method of analyzing historical texts, because of 

the importance of this work in examining the texts, and then selecting them before using them to prove or deny a specific 

idea. The historical truth is the goal that the researcher aims to reach. 

       Based on the importance of the method of analyzing historical texts, this study came to contribute to clarifying the 

subject and bringing it closer to the university student. It is an invitation from us to revive the teaching of the historical text 

analysis unit, and to give it an important place among the rest of the educational units.Because the historical text is the first 

nucleus in the formation of written historical assets, and thus the process of understanding historical events and their 

sequence can only be achieved by understanding the texts and their systematic installation. 

Key words: historical text, methodology, analysis, external criticism, internal criticism 
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 مقدمة:

يظن بعض الباحثين من العرب وغيرهم أن فن تحقيق النصوص فن حديث، ابتدعه املعاصرون من املحققين 

استقوه من املستشرقين، الذين نقلوا وترجموا التراث العاملي وطوروه، غير أن الحقيقة خالف ذلك، فقد ظهر العرب، أو 

فن تحقيق النصوص مع فجر التاريخ اإلسالمي، وانتشر عند علماء املسلمين بكثرة، فكان لعلماء الحديث اليد الطولى في 

م علماء النهضة وعصر االستشراق في أروبا، فكثير من خطوات االهتمام به وإرساء قواعد ثابتة متفق عليها، تأثر به

 منهجية تحقيق النصوص التي نتبعها اليوم مردها إلى العلماء املسلمين ال الغربيين الذين نقلوا وأغفلوا املصدر.

 لقد سبق العرب علماء أوروبا إلى اعتماد قواعد واضحة في التعامل مع النصوص املختلفة، لتحقيق الرواية،

ه( 720والوصول بتلك النصوص إلى الدرجة القصوى من الصحة، وما قدمه علي بن محمد بن عبداللهاليونيني )املتوفي

ه( في إخراج النصوص يعد مفخرة لعلمائنا العرب 041في تحقيق روايات "صحيح البخاري" لإلمام البخاري )املتوفي 

 سلوك الطرق املختلفة للوصول إلى النص الصحيح.املسلين في التحقيق والضبط، وتحري الصواب من الخطأ، و 

إن حوادث التاريخ تعرف بصفة أساسية عن طريق غير مباشر، وذلك بدراسة آثار االنسان املتنوعة، فعمل 

املؤرخ ال يقتصر في رؤية الحوادث نفسها، وإنما في رؤيتها ودراسة آثارها، فآثار اإلنسان هي نقطة البداية، والحقيقة 

هي الهدف الذي يتوخى املؤرخ الوصول إليه، وبين نقطة البدء والهدف يوجد طريق طويل معقد متشابك تتخلله  التاريخية

 املصاعب والعقبات واألخطاء، التي تبعد الباحث عن الهدف وبلوغ الحقيقة، 

دراسة فمن الطبيعي أن تكون دراسة آثار اإلنسان من أبنية وتماثيل ومصنوعات مادية ملموسة أسهل من    

كتاباته املسجلة عن حوادث املاض ي، لوجود عالقة واضحة بين اآلثار املاثلة أمام املؤرخ، وبين أسباب وجودها، وارتباط 

ذلك بحوادث التاريخ، ولكن الكتابات التي يدونها اإلنسان عن حوادث تاريخية معينة  هي أثر عقلي سيكولوجي وليست 

ونها مجرد رمز أو تعبير عن أثر تلك الحوادث  في ذهن من دونها، وبذلك تنحصر شيئا بارزا ملموسا، وهي ال تزيد عن ك

قيمة اآلثار الكتابية في أنها عمليات سيكولوجية معقدة وصعبة التفسير، ألن اإلنسان نفسه على وجه العموم كائن معقد 

 مركب متضارب صعب الفهم. 

، ينبغي أن يتطلب الجهد والتضحية والنفس الطويل وللوصول من األصل التاريخي املكتوب إلى فهم الحوادث

تعقب سلسلة العوامل التي أدت إلى كتابته، ولكي يصل املؤرخ إلى الحوادث األصلية ال بد من يحيى في خياله الظروف التي 

ل أمام أحاطت بكاتب األصل التاريخي منذ أن شهد الوقائع، وجمع معلومته عنها، حتى دونها في األصل املكتوب واملاث

التسلح بأدوات العمل الضرورية التي البد أن يمتلك الباحث ناصيتها، صاحب النص، ومن أجل فهم ذلك كله وجب عليه 

ويأتي في مقدمة هذه األدوات استيعاب منهج تحليل النصوص التاريخية، ملا لهذا العمل من أهمية في تمحيص النصوص، 

معينة أو نفيها، إذ إن الحقيقة التاريخية هي الهدف الذي يتوخى الباحث ومن ثم انتقاؤها قبل توظيفها إلثبات فكرة 

 الوصول إليه.

وبناء على هذه األهمية التي يكتسيها منهج تحليل النصوص التاريخية، جاءت هذه الدراسة لإلسهام في تجلية 

جاع وحدة تحليل النصوص املوضوع، وتقريبه من الباحث، وتعزز ذلك بمقترح عملي يفض ي تنزيله للتطبيق إلى استر 

 التاريخية مكانتها بين باقي الوحدات، وهيبتها العلمية لدى الطالب باعتباره املستهدف األول في هذا العمل.

يمثل هذا الجهد في تحديد الضوابط املنهجية املحددة لتحليل النصوص التاريخية قيمة وظيفية ومنهجية 

ى للطالب الجامعي والباحث بشكل عام من خالل وضع يده على مفاتيح النص وديداكتيكية، محاولين تقديم الطريقة املثل

التاريخي وفك شفراته، دون أي تمذهب أو أدلجة، وتذليل الصعوبات التي تعترضه، فالتحكم في منهجية تحليل النص 

 يساعد على تنمية القراءة النقدية للنصوص ويجعله مرنا في يد الباحث.
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يوم أصبحنا نسجل عزوف كبير من قبل الطلبة على تحليل النصوص التاريخية والتعامل وأشير بهذا الصدد أنه ال

معها تعامال مباشرا، كما أن حجم الوقت الكبير نوعا ما الذي تأخذه هذه املنهجية جعل األساتذة ينوون عنها، وفي 

د مهم بالنسبة للطلبة واألساتذة غالبيتهم يركزون على الجانب النظري دون التطبيقي الذي يعد مكمال، فهذا العمل ج

 الباحثين، ونفعه لألجيال املتوالية، فهو نتاج جهود خبرة في ميدان التدريس الثانوي والذي ناهز عشر سنوات.

سأحاول من خالل هذا املقال أن ألقي نظرة عامة على الخطوط العريضة األساسية ملنهجية تحليل النصوص 

لى الطريقة التي يجب أن تدرس بها النصوص التاريخية، علما أن هذه املالحظات أو التاريخية، محاوال إلقاء الضوء ع

النظرات عامة وليس بالضروري أن تكون كلها مرتبطة ببلد واحد أو جهة معينة، وتأتي هذه الدراسة كرسم لطريق سهل 

ربطها مع سيرورة التاريخ املكانية يسلكه الباحث من أجل قراءة النص بسالسة وفهم محتواه والقدرة على مناقشة أفكاره و 

والزمانية، واملقصد من ذلك مقصدين: األول أن يتمكن الباحث من فحص النصوص التاريخية ملعرفة إن كان أصيال أم 

 منحوال، واملقصد الثاني: أن يتعرف الباحث على صحة الوقائع التاريخية الواردة في النص.

 تحديد املفاهيم:-

ضرورية املرتبطة بتحليل النص التاريخي وجب علينا تعريفها لتسهيل توظيفها بالنسبة هناك بعض املفاهيم ال

 للطالب والباحث.

معناه: قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتب به هذا  تحقيق الن -3

 املؤلف.

 ت األمر، وأحققته: كنت على يقين منهإثبات القضية بدليل، وفي لسان العرب )حقق( وحقق فالتحقيق

: الحّق: نقيض الباطل، وفي حديث التلبية: "اّبيك حّقا حّقا أي غير باطل، وهو مصدر مؤكد لغيره،أي أنه حقق

قت األمر إحقاق إذا أحكمته وصّححته، ويقال: حققت األمر أي كنت على يقين.  أكد به معنى ألز م طاعتك، ويقال: أحق 

ق أي رصين، وتحقق عنده الخب ه تحقيقا أي صدق، وكالم محقًّ ق  قوله وظنًّ ، وحقًّ )منظور، لسان العرب، ر أي صحًّ

 (48-08، الصفحات 0883

ُه، 
 
ق دًّ ْنُتُه، وحققه تحقيقا، أي ص  ق  ي  ، وتحققت األمر أي ت  ، بالفتح، أي وجب ووقع بال شكٍّ

َ
ة قًّ ْحق  ح  واالمر يُحق  وي 

 ، حًّ ُق من الكالم أي الرصين، وتحقق الخبر أي ص  قًّ ح 
ُ
 (381-384، الصفحات 0228)الفيروزآبادي، وامل

 (018-013، الصفحات 0883)منظور، لسان العرب، حلل: أي حل باملكان يحل  حلوال ومحال،يل الن :تحل-0

، 0228، )الفيروزآباديحلًّ املكان، أي نزل به، وضربه ضربا تحليال أي كالتعزيز، وحلًّ العقدة: نقضها فانحلت، 

 (391-394الصفحات 

" النص على أنه مجرد خطاب أو قول، جهاز عبر لغوي يعيد Kristiva, J: تعرف "جوليا كريستفياتعريف الن -1

توزيع نظام اللغة بكشف العالقة بين الكلمات التواصلية مشيرا إلى بيانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من األقوال 

 (000، صفحة 0990)صالح، ها".السابقة واملتزامنة مع

على أنه تصور تفكيكي نقتطف منه : النص قوة متحولة تتجاوز جميع األجناس واملراتب Barthsويعرفه بارث

 (003-000، الصفحات 0990)صالح، املتعارف عليها لتصبح واقعا نقيضا يقاوم الحدود وقواعد املعقول واملفهوم.

فيعتبر النص لعبة منفتحة ومنغلقة في آن واحد ...، فالنص ال يملك أبا واحدا وال جذرا  J.Derridaأما جاك دريدا 

 (000، صفحة 0990)صالح، واحدا بل هو نسق من الجذور.

ناصر الدين سعيدوني النص التاريخي على أنه: "كل مساهمة تاريخية بغض : يعرف تعريف الن  التاريخي-0

النظر عن حجمها أو مستواها أم الغرض منها، سواء كانت تقريرا أم عرضا أم دراسة، أو جاءت على شكل رواية شفوية 
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سا على موضوع مسجلة أو وثائق أرشيفية أم أوراق شخصية أم دراسات خاصة أم كتب عامة، ألن اهتمامنا ينصب أسا

 (000)سعيدوني ن.، صفحة النص ودالالته وليس على شكله".

 تنقسم عملية شرح النصوص وتحليلها إلى ثالثة أقسام رئيسية: مقدمة، وتحليل النص،والتعليق والتركيب.

 أوال: مقدمة )تتضمن عرض تقديم الن (

يحدد ناصر الدين سعيدوني مجموعة من الشروط التي تتوجب توفرها في النص التاريخي لكي يمكن اعتباره    

مساهمة جادة وإضافة جديدة تمكن صاحبه من فرض حضوره االدبي وتأكيد مكانته العلمية وتسمح للقارئ أن ينتفع 

 بمضمونه، ومن بين هذه الشروط:

 بة في البحث وليس نتاج ميل آني ودافع عرض ي.أن يكون موضوع النص صادرا عن رغ-

 أن يستند النص التاريخي إلى مصادر أولية كافية يمكن الوصول إليها.-

 أن يهدف النص التاريخي إلى إضافة ش يء جديد أو توضيح قضية غامضة.-

من قبل باحثين أال يكون محتوى النص موضوع دراسة سابقة وأال تكون القضايا التي يعرضها قد تمت معالجتها -

 آخرين.

أن يتجنب موضوع النص دراسة االحداث اآلنية التي ال تزال انعكاساتها ماثلة وملموسة في الواقع وأن يبتعد عن -

 املشكالت املجردة واملفاهيم العامة.

أن يحتوي النص على إشكالية معينة تساهم في تحديد الخطة وتوجيه طريقة العمل، حيث تقوم اإلشكالية على -

 التساؤل وتهدف إلى التحليل، وهما أساس عملية بناء النص التاريخي.

تحدد إشكالية موضوع النص التاريخي بصياغة تساؤالت يفترض اإلجابة عنها، وتصاغ هذه التساؤالت حول أبعاد 

 (020-020الصفحات  )سعيدوني ن.،املوضوع وطبيعته، ونوعية مصادره، والغرض املتوخى منه.

 :.نوعية الن 3

م نقطة تحول في التعامل مع األصول التاريخية بشكل عام والنصوص التاريخية بشكل خاص،  09يعتبر القرن 

فقبل هذا القرن كان املؤرخ يقدس مضمون الشهادة وليس الشهادة نفسها، أما خالل هذا القرن فقد اكتشف املؤرخ 

خ دون وثائق، وبما أن نظرة املؤرخين للتاريخ تغيرت فكا ال بد من أن تتغير نظرتهم للنص التاريخي، قدسية الوثيقة، فال تاري

فالنصوص التي كانت في الغالب أحادية، سياسية، ودينية في الغالب، تركت املجال لنصوص من طينة مختلفة فرضت 

، والنوازل الفقهية، واألرشيف، واألشعار وغيرها على املؤرخ التسلح بمناهج علوم أخرى، فأصبحت للمراسالت، والقوانين

 وعليه أنواع النصوص تكون على الشكل اآلتي: (80، صفحة 0204)بنعجيبة، مصادر مهمة في كتابة التاريخ،

اوية، وثائق دبلوماسية، خطابات، رسائل، مذكرات، تقارير، شهادات مكتوبة، مقاالت صحفية، كتب سم

 (0200)الحسناوي، سجالت، تقييدات، مصادر تاريخية، دراسات تاريخية، أشعار، أحاديث نبوية.

 أما من حيث طبيعة مضمون النص فهي أنواع، هي على النحو اآلتي:

 فكرية، دينية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية.

وتحديد طبيعة النص تكون بهذه الصيغة أو ما يشابهها: )يغلب على النص الطابع...أو الصفة....، ويعتمد على         

 (10، صفحة 0222)سعيدوني، اإلقناع البالغي والحجج األدبية...، ويتعرض النص إلى الناحية...(.

 :. صاحب الن 3

ألصل التاريخي وشخصيته مسألة هامة، ألن قيمة املعلومات التي يوردها ترتبط كل االرتباط إن معرفة كاتب ا

بشخصية الكاتب ومدى فهمه للحوادث، وبكل الظروف التي تحيط به على وجه العموم، وفي هذه الناحية وغيرها من 

الظروف، فالقاض ي يمتاز بأن شهوده  نواحي نقد األصول التاريخية، يصبح عمل املؤرخ شبيها بعمل القاض ي، وإن اختلفت
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أحياء أمامه، لكن هذا املثول ال يتوفر للمؤرخ، الذي عليه أن ينتقل من الحاضر إلى املاض ي بالعقل والنقد 

 (92-89، الصفحات 0222)عثمان، والخيال.

من املعلومات عن كاتب النص التاريخي، فما عليه  وفي بعض األحيان ال يستطيع الباحث إال أن يجمع القليل

 عندئذ إال أن يقر بذلك، ويدرس املعلومات الواردة في نطاق العصر الذي تنتمي إليه، 

 يحاول الباحث خالل تعريفه بصاحب النص اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 ما عالقة صاحب النص بأحداث النص؟-

 عن الغير؟فهل شهدها بنفسه أم سمعها ونقلها -

ن النص؟ هل دونها في أثناء وقوع الحوادث أو بعدها بزمن قصير أم طويل؟-  متى دوَّ

 (89، صفحة 0222)عثمان، في أي مكان كتب النص؟ أفي مكان وقوع الحوادث أم في مكان بعيد عنه؟-

على صاحب النص،حيث ال نستحضر إال املعطيات إن تحديد نوعية النص تساهم إلى حد بعيد في التعرف 

الدقيقة التي تهم صاحب النص وتفيد في فهم النص وفك رموزه، وإن أول ما نركز عليه من خالل الوقوف على صاحب 

النص هو تحديد الفترة الزمنية التي عاش فيها إذ أن لذلك ارتباط وثيق بباقي عناصر التحليل، سواء تعلق األمر باإلطار 

اريخي للنص أو تعلق بتحديد صحة أحداث النص وصحة نسب النص لصاحبه. ونلجأ في البحث عن هذه املعلومات الت

إلى كتب األعالم واملوسوعات البشرية وكتب التراجم والسيرة الذاتية، على أننا نتوخى اإليجاز والتركيز واالنتقاء املمنهج 

 :للمعلومات املتعلقة بصاحب النص من خالل

 .ف بقيمته العلمية والفكريةالتعري-

 .استحضار الخلفية الفكرية وانتماءاته املذهبية والوقوف على مقدار اتصاله باملوضوع املعالج في النص-

 فعلى الباحث في التاريخ أن يتعقب الكاتب األصلي للنص بقدر املستطاع.

من األصول التاريخية تدخل عليها وأحيانا يكون النص التاريخي من عمل أكثر من مؤلف واحد، فالكثير       

إضافات وزيادات وتعليقات في مواضع مختلفة، ثم تطبع ويعد األصل وما أضيف إليه كأنه من وضع مؤلف واحد، فال بد 

 (001، صفحة 0981)الناصري، من السعي إلى كشف الحقيقة.

 :تاريخي.الظروف التاريخية للن  أو السياق ال1

إن فصل النص عن سياقه التاريخي الذي وجد فيه هو بمثابة قطع شريان الحياة عنه، فكل النصوص كتبت بلغة 

خاصة واهتمت بعناصر ثقافية معينة، وذلك ألن اللغة بحد ذاتها هي عنصر من عناصر الثقافة لدى األمم، ولهذا فمن 

لبلد الذي نما وتطور فيه النص، واإلملام الكامل بمفاصل اللغة التي أجل فهم النص في سياقه التاريخي لزم معرفة ثقافة ا

هي بمثابة أحد أغصان شجرة الثقافة، هذا الغصن الذي نضج عليه النص كما تنضج الثمار على األشجار، ومن غير 

 نطرح األسئلة التالية: وعليه (10)علوى نجاد، صفحة ذلك فمن الصعب فهم النص بشكل صحيح.،

 إلى أي حد يمكن ملعرفة الثقافة واللغة التي احتضنت النص أن يساعد على فهم النص؟-

وهل لدى النص بعض االستقاللية التي تجعل من فهم بعض فصوله أمرا ممكنا، وال يحتاج إلى معرفة سياقه -

 التاريخي والثقافي الذي أحاط بهذا النص عند ظهوره؟

 القواعد العامة لفهم النص في سياقه التاريخي تشمل كل النصوص أم نصوص معينة؟وهل إن -

 ماذا يفترض بنا أن نفهم من خالل وضع النص في إطاره التاريخي؟-

 (13)علوى نجاد، صفحة وما هي امليزات التي تمنحها لنا هذه املعارف؟
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خ النصفي تحديد الفارق الزمني بين وقت كتابة النص ووقت وقوع األحداث الواردة تتجلى فائدة التعرف على تاري

فيه،واستحضار الظرفية التاريخية التي يدور فيها موضوع النص وذلك لتسهيل عملية تحليل النص،وإدراك معانيه، 

 :واملطلوب هنا هو التدقيق في أمرين أساسيين والتمييز بينهما

 تاريخ كتابة النص-

 .يخ أحداث النصتار  -

 .وبذلك يكون السياق التاريخي للنص هو التمهيد الضروري لفهم النص فهما صحيحا وتاريخيا

 :.مصدر الن 4

ت من حرفية ألفاظه وعباراته املخطوطة منها  من الضروري للباحث في التاريخ أن يتحرى مصدر النص، ونثبَّ

 لى الباحث أن يطرح األسئلة اآلتية:واملطبوعة، قبل أن يستخدم املعلومات الواردة فيه، فع

هل كتبت األصول الخطية بخط يد صاحبه؟ وإذا تم طبعها، فهل تطابق مخطوطة املؤلف األصلية؟ أو لم يدخل -

 عليها بعض التحريف اللفظي، أو النقصان أو الزيادة سواء أكان ذلك عن قصد أو غير قصد.

 النص وتحقيق اللفظ إلى ثالث حاالت: وتقسم األصول التاريخية املخطوطة من ناحية تحري 

الحالة األولى: أن يكون أمام الباحث األصل األول بخط املؤلف نفسه، ويمكن التحقق من ذلك بمالحظةنوع الورق 

والحبر، وبدراسة خط املؤلف ولغته ومعلوماته، ويجب على الباحث أن يراعي عند النشر في كل الحاالت إبقاء األصل 

 (021، صفحة 0222)عثمان، وفه وألفاظه وأخطائه، بغير تصحيح أو تعديل في النص نفسه.األول كما هو بحر 

أما الحالة الثانية فهي التي تضيع فيها نسخة املؤلف األولى، وال يبقى أمام الباحث سوى نسخة واحدة منقولة 

للتثبت من صحة ألفاظها ونصوصها، ومهما كانت دقة الناسخ وأمانته فقد عنها، وإن دراستها تستلزم الدقة والحذر 

 يتعرض للخطأ في النقل.

أما الحالة الثالثة: وهي التي يضيع فيها األصل األول، وتبقى عدة نسخ منقولة تتشابه وتختلط فيما بينها، ولكن ال 

ول الضائع، ففي هذه الحالة يعمد الباحثون إلى تعرف الصلة بين بعضها البعض، وال الصلة بينها وبين ذلك األصل األ 

محاولة السعي لتحديد النص األول، أو أقرب ما يمكن إليه، بالدراسة املقارنة، على أساس التشابه واالختالف بين النسخ 

 (02-8، الصفحات 0222)عثمان، املتعددة، وعلى أساس التوصل إلى فهم لغة املؤلف وروحه، والدراية بأحوال عصره.

 :نقف أمام حالتين متمايزتين هما

أـ الحالة التي يكون فيها املصدر الذي ورد فيه النص هو نفسه املصدر األصلي للنص.أي أن صاحب النص هو 

ه ومنهجه نفسه صاحب املصدر. ونقوم هنا بالتعريف باملصدر تعريفا مستفيضا ألن التعريف به والتعرف على محتويات

 .ومنطقه سيفيد ال محالة في فهم هذا الجزء الذي هو النص

ب ـ الحالة الثانية التي يكون فيها املصدر املشار إليه ملؤلف آخر غير صاحب النص الذي تم التعرف عليه قبال. 

أمر ثانوي، أما إذا  وهنا نعود إلى نوعية النص، فإذا كان النص كال مستقال فإن التعريف باملصدر الذي ورد فيه وبصاحبه

ما أدرج النص ضمن املصدر كاستشهاد موضوع بين قوسين أو مرسل فإنه ال يعبر عن رأي صاحبه فحسب بل وعن رأي 

الذي استشهد به أيضا وبالتالي وجب الوقوف عند صاحب املصدر واملصدر، إذا ما رأينا أن األمر سيفيد في فهم النص 

 .عينه

الكتاب الذي ورد فيه النص واإلشارة إلى مضمونه بقدر وجيز، فنذكر مادته  ويكون تحديد مصدر النص بذكر

وأجزاءه وأسلوبه وتاريخ ومكان طباعته ونشره، أو كتابته أو تحقيقه، وكذلك مكان أحداث النص، حتى يمكن لنا أن 

 (10ة ، صفح0222)سعيدوني، نصف النص مصدرا رئيسيا أو مرجعا ثانويا.
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 :ثانيا:تحليل الن 

تحليل النص معناه أن نبحث عقليا عن املعلومات التي يتضمنها ابتغاء نقدها واحدة بعد األخرى، وتحليل واقعة 

معناه أن نميز عقليا بين التفاصيل املختلفة لهذه الواقعة ابتغاء توجيه االنتباه إلى كل تفصيلة الواحدة بعد األخرى، 

 :بالنقطة التاليةوللوصول إلى ذلك نبدأ (070، صفحة 0980)بدوي، بفحص األوجه املختلفة لواقعة ما،وهذا ما يسمى 

 :.تقسيم الن 3

ينقسم النص بطبيعته إلى عدة فقرات،يضم مجموعة من األفكار املتناسقة،تدور حول فكرة النص 

إلى أجزاء تدرس على حدة،فهو بناء له تصميمه الواضح،فمحلل النص وجب عليه الرئيسية،فالنص مركب يجب تفكيكه 

 .الكشف عن هذا التصميم وإبرازه بصورة واضحة ودقيقة

 :. شرح املفردات الواردة في الن 3

نفصل فيه الحديث عن كل من األعالم والتواريخ واملواقع الجغرافية والعبارات واإلشارات الواردة في النص، ألن 

 .قيق هذه املرحلة يمكن من فهم أفكار النص واالنتقال لباقي مراحل التحليلتد

فمثال بالنسبة لألماكن فإنه يتوجب على الباحث توطين جميع االحداث التاريخية الواردة في النص، وتحديد    

أسماء األماكن وما يقابلها اليوم، فمن الواضح أنه سيالقي أسماء بعض األماكن التي اندثرت مع الزمن، وكيف تحولت 

ضمن اهتمامات علم اللغة، وعليه االستعانة بالقواميس الجغرافية  األسماء من الالتينية إلى لغات اليوم، وهي دراسة تقع

 (Samaran, 1961, pp. 68-71)التاريخية والطبوغرافية بالنسبة للمساحات الصغيرة.

 :.الفكرة العامة للن 1

رة الرئيسية في جملة دالة على محتوى يعتمد استخراج الفكرة الرئيسية استقراء جميع الفقرات،وتقدم الفك

 .النص،وشروط الفكرة الرئيسية ثالث هي: الوضوح والشمولية واالختصار

 :ثالثا: التعليق على الن 

يصطدم الباحث أحيانا أثناء استخدامه لبعض نصوص املصادر بعبارات مشحونة بالتمجيد والتعظيم على   

قدر كبير من املبالغة، وهو ما يمكن تسميته بظاهرة التقديس، وهي بالطبع تظهر االنتماء املذهبي أو التيار السياس ي 

ب أو لفرقة أو لجهة معينة أو لشخص بذاته، وقد الذي يذب عنه املؤرخ، وتكشف في غالب األحيان عن تعصبه ملذه

يحمله هذا التعصب على استحسان الروايات املناسبة واالستدالل بها لدعم وجهة نظره التي يدافع عنها، وإسقاط تلك 

 (77، صفحة 0204)محمد، التي ال توافق هواه.

م أصول العادة وقواعد ويقول ابن خلدون في هذا الشأن:    
ًّ
" ألّن األخبار إذا اعتمد عليها مجرد النقل، ولم تحك

السياسة وطبيعة العمران واالحوال في االجتماع اإلنساني وال قيس منها الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم 

 (03، صفحة 0220)خلدون، يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق".

 تهدف هذه العملية إلى:

 .انتقاد املعلومات الواردة في النص واثبات مدى صحتها أو زيفها بناء على الرصيد املعرفي حول نفس املوضوع-

 .الكشف عن خلفيات صاحب النص واتجاهه الفكري واأليديولوجي/املذهبي وقيمته العلمية-

 :دأ الشك باملعطيات التي أوردها النص، وذلك انطالقا من نقطتين أساسيتينوينبني التعليق على مب

 :.صحة نسبة الن  إلى صاحبه3

البحث في مدى معاصرة الكاتب لألحداث ومدى مطابقة األفكار واإليدلوجية الواردة في النص مع أفكار الكاتب، 

 وملاذا؟ هل نأخذ برأيه أم ال؟ وملاذا؟وذلك على ضوء النقد الباطني اإليجابي والسلبي، هل نصدقه؟ 
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 :. صحة املحتوى 3

املرحلة إلى التأكد من محتوى النص، وتتم مناقشته بطرح تساؤالت حول ما ورد فيه من تهدف هذه 

معلومات،ونقارنها مع ما ورد في مصادر أخرى، هل هو صحيح في مجمله؟ هل هو موضوعي؟ هل هو شاهد عيان ومعاصر 

 امع وراو فقط؟لألحداث؟ هل هو س

ويتوجب على الباحث أن يكون ملما بكل أو جل املراجع العامة والخاصة واألصول املطبوعة عن موضوع       

النص، وذلك ليس باألمر السهل، ويمكنه البداية أوال باملقاالت الواردة في دوائر املعارف التي تقربه من املراجع واألصول 

باحث إلى كتب املراجع )البيبليوغرافيا( التي تتناول دراسته، وقد صدر في هذا الشأن التي تخصه، زيادة على ذلك يعود ال

، صفحة 0222)عثمان، ما يسمى بالبيبليوغرافيا العامة والبيبليوغرافيا الخاصة بقطر أو عصر ما، أو بشخصية معينة.

18) 

في دراسته املعنونة بـ"نقد النص" املنشورة عام  (041، صفحة 0980)بدوي، Paul Maasحيث يقول "بول ماس"

: "...إن مهمتنا األولى هي أن نحدد ما ينبغي أو ما يمكن أن ينبغي أن ينظر إليه على أنه نقل إلينا، أي أن نقوم 0942

بين أنه بالتصفح، ومهمتنا الثانية أن نفحص هذا النقل، وأن نكتشف ما إذا كان يمكن عد املنقول مطابقا لألصل، فإن ت

 ال يقدم لنا األصل، فيجب علينا أن نحاول استعادة األصل بالتخمين، أو على األقل نعزل املوضع السقيم...".

فمن الضروري أن يكون الباحث واسع الثقافة، عارفا بالعلوم املتصلة بدراسة التاريخ وكتابته، والتي تسمى 

لة، والتي بدورها تختلف وتتفاوت باختالف العصر أو الناحية العلوم الالزمة للمؤرخ بالعلوم املساعدة  أو العلوم  املوّصِّ

، ومن أهم هذه العلوم )اللغات القديمة والحديثة، (04، صفحة 0222)عثمان،  التي يرغب في دراستها والكتابة عنها.

ت، الجغرافيا، االقتصاد، األدب، فنون الرسم والتصوير ، الخطوط، األختام، الرنوك، النميا-فقه اللغة-الفيولوجيا

 (00-4، الصفحات 0999)حمودة، والنحت والعمارة، الرحلة، األسفار،..(.

: من العلوم املساعدة الضرورية لدراسة فروع كثيرة من التاريخ، إذ ال بد لفهم النصوص Philologyفقه اللغة -

ريخية من معرفة لغة ذلك العصر التاريخي املعين، "...فاللغة كائن حي ينمو ويتغير ويتطور تبعا لظروف املكان التا

 (07، صفحة 0222)عثمان،  والزمان، ولتغير االنسان، واختالط الثقافات..".

سية املساعدة، إذ توجد أنواع كثيرة ومختلفة من تعتبر من العلوم األساPaleographyعلم قراءة املصطوط: -

الخطوط ودراستها تحفظ للطالب الوقت وتجنبه الوقوع في الكثير من األخطاء، وتتضح أهمية ذلك في دراسة تاريخ 

 الحضارات القديمة، مثل: تاريخ مصر القديم، وتاريخ بالد الغرب قبل اإلسالم، وتاريخ اليونان، وتاريخ الرومان، وتاريخ

العصور الوسطى، والتاريخ األروبي الحديث حتى القرن السابع عشر، وتاريخ الشرق األدنى حتى القرن التاسع عشر، أما 

 .Source spécifiée non valideبعد ذلك فتصبح الخطوط واضحة مقروءة.

شاع استخدامها منذ أمنة بعيدة وال تزال مستخدمة في يومنا هذا،  وهي بدورها أشكال وأنواع، حيثاألختام:-

فمنها األختام املعدنية املصنوعة من الذهب كالتي استعملها امللوك الكارولنجيين خالل العصور الوسطى، فمعرفة أنواع 

ية وهي: األوامر، األختام تفيد الباحث في التثبت من صحة الوثائق الدبلوماسية)الكتابات الرسمية أو شبه الرسم

 القرارات، املعاهدات، االتفاقيات، املراسالت السياسية...(.

ويقصد به العالمات املميزة التي تظهر على األختام أو الدروع أو على مالبس النبالء :Heraldryعلم الرنوك-

نسر، الهالل، الصليب...، والجند أو على األعالم،ومن بين هذه العالمات األكثر انتشارا: الكأس، السيف، الدواة، ال

فمعرفة الباحث بهذا العلم تجعله قادرا على اثبات صحة ما يقع تحت يده من الدروع واألسلحة أو الوثائق، فبالنسبة 

لهذه األخيرة مثال قد يمحى اإلمضاء أو التاريخ، وفي هذا الحال تساعده العالمات الواضحة في الختم في التعرف على عصر 

 النص.
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 هم صحيح للنص وجب اخضاعه إلى عمليتي النقد الظاهري والباطني على النحو اآلتي:ومن أجل ف

:يتعلق بأمور مثل: إثبات صحة األصل التاريخي، ونوع الخط ExternalCriticismالنقد الظاهري أو الصارجي-

 والورق، وتعيين شخصية املؤلف وزمان التدوين ومكانه، وذلك من خالل طرح األسئلة التالية:

ل النص أصلي أم محرف؟ ما هو مصدره؟ من هو كاتبه؟ متى كتبه؟ ما هي الظروف التي كتب فيها النص؟ هل ه

، صفحة 0222)سليمان، كان الكاتب معاصرا للحوادث التي كتب عنها؟ هل للكاتب ميوالت مذهبية أو سياسية معينة؟.

00) 

فهو يبحث في الحاالت العقلية التي مر من خاللها كاتب األصل التاريخي، : InternalCriticismالنقد الباطني -

ويحاول أن يتبين قصد الكاتب بما كتب، وهل كان يعتقد صحة ما كتبه، وهل توفرت املبررات التي جعلته يعتقد صحة 

 ذلك؟.

واستخالص الحقائق من ثناياه، وأساس النقد الحذر والشك في معلومات األصل التاريخي، ثم دراسته وفهمه 

فالكثير من األساتذة والباحثين ما يتكلمون عن ضرورة النقد، غير أنهم ال يطبقونه عمليا، ألنه ليس باألمر السهل، فإنه 

من غير املستطاع للمؤرخ أن يصل إلى الحقيقة التاريخية، إذا لم يعمل النقد في كل ما يقع تحت يده من أنواع األصول 

 (83، صفحة 0222)عثمان، ة، وهو ما قد يستغرق زمنا ليس بالقليل.التاريخي

والغرض من النقد الباطني هو الوصول إلى الحقائق التاريخية خالل الوثائق واألصول التاريخية، فاألصل التاريخي 

ب في الغالب، فهو في أحوال كثيرة ال يوضح كيف الحظ يصل إلى الباحث في التاريخ نتيجة عدة عمليات، ال يشرحها الكات

الوقائع، وال كيف جمع معلوماته عنها، وال كيف دونها.، وعلى ذلك وجب تحليل النص التاريخي ملعرفة العمليات التي لم 

يفصح عنها صاحب النص، فالتحليل ضروري في نقد األصول التاريخية، وما من نقد يمكن أن يجرى دون أن يبدأ 

 (008، صفحة 0222)عثمان، التحليلب

والتحليل يشمل إيضاح املعنى العام للنص التاريخي ومجمل محتوياته، ثم تفصيالته، ثم وجهة نظر الكاتب، ورأي 

 الباحث وتعليقاته، والنقد الباطني ينقسم بدوره إلى إيجابي وسلبي.

 ارة عن تحليل النص التاريخي بقصد تفسيره وإدراك معناه، ويمر ذلك في دورين:عب فالنقد الباطني اإليجابي:

 أوال: تفسير ظاهر النص وتحديد املعنى الحرفي له.

 ثانيا: إدراك املعنى الحقيقي للنص ومعرفة غرض املؤلف مما كتبه.

فسير اإليجابي تكون قد وعندما يصل الباحث إلى املعنى الحقيقي للنص التاريخي، فإن عملية التحليل أو الت

انتهت، والنتيجة التي يخرج منها الباحث من ذلك أنه أصبح عارفا بمعلومات كاتب األصل التاريخي، وبالصور التي كونها في 

 (000، صفحة 0222)عثمان، ذهنه عن املسائل أو الحوادث التي كتب عنها.

ى أسبقية علماء التفسير املسلمين في هذا املجال، فقد اعتمدوا على عدة وسائل في وقد أكد أسد رستم عل    

 (10، صفحة 0220)رستم، تفسير نصوص القرآن الكريم، واتبعوا في ذلك أسسا علمية صحيحة.

 كما يكون النقد الباطني اإليجابي بالتعرف على محاسن النص من خالل:

 مية املؤرخ: بتجنبه املبالغة واالبتعاد عن الخرافات واألساطير.عل-

 الدقة في التحديد الزمني والوصفي لألحداث.-

 منطقية املؤرخ باعتماده التعليل العقلي لألحداث، وعدم التأثر بالعادات والتقاليد.-

 النزاهة واألمانة في نقل اآلراء وعدم البت في أمور لم يشاهدها.-

، 0222)سعيدوني، املشوق الذي يعكس روح العصر ويتميز بالحيوية والحوار، وبالوضوح والتركيز.العرض -

 (14صفحة 
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 ويحتوي على: النقد الباطني السلبي:-

 التثبت من صدق املؤلف وموضوعيته ومن عدم انخداعه ووقوعه في الخطأ.-

 عوامل الكذب.-

 ووقوعه في الخطأ.عوامل انخداعه -

 غياب التحليل ونقصه.-

 التناقض في التحليل.-

 االضطراب في العرض.-

 انعدام الدقة في ضبط األحداث زمنيا.-

، صفحة 0222)سعيدوني، األسلوب املتصف بالتعابير العامية، وبالغموض وعدم الربط أو االستطراد واملبالغة.-

14) 

الباطني السلبي عملية ضرورية لتصفية الحقائق واستبعاد الزائف منها، بقدر املستطاع، فعلى الباحث أن  فالنقد

يجعل قدرا كبيرا من الشك كنقطة البدء في بحثه، وكل املعلومات التي لم تثبت صحتها ينبغي أن ينظر إليها بروح من 

 الشك، حتى يمكن الوصول إلى األدلة التي تثبت صحتها

 :ية الن  التاريخية.أهم1

تشكل النصوص التاريخية بمختلف أنواعها )تقارير، مذكرات، شهادات( مصدرا هاما من مصادر كتابة تاريخ    

كان ذلك أدعى إلى معرفة وإحاطة الفترة املدروسة منكل جوانبها،  -أشكاال وأشخاصا-أي مجتمع، فكلما كثرت وتنوعت 

، صفحة 0221)الحسني، ، ويدرك تطور الحوادث وجريانها.وبالتالي مقاربة الحقيقة التاريخية، بعدما تعرف الجزئيات

24) 

لم يعد النص شرطا من شروط عمل املؤرخ فحسب، بل أصبح مادة درسه ذاتها، وفي هذا املعنى اشتهر سؤال  

يستفاد من درس التاريخ" الذي وضعه  "كوالنجلفوستيل" كان يوجهه لطالبه قائال: "هل تملكون نصا؟" وفي بداية كتاب"ما

"النغلوا وسينيويوس" عبارة عن حقيقة ثابتة أصبحت شعارا للمدرسة ة، هذا نصها: "يكتب التاريخ باالستناد إلى 

الوثائق"، وهذه الوثائق املستند إليها مكتوبة في فكر املؤلفين، وهكذا نستطيع تعريف التاريخ بأنه علم التصرف 

 (30، صفحة 0992)يزبك، منها. بالنصوص واإلفادة

تتفاوت النصوص من حيث األهمية التاريخية،فإذا كان النص يخبرنا عن أحداث كان لها تأثير قوي في 

ها التاريخ،فإنه يكتس ي أهمية خاصة،ويثير قضايا جديدة ذات أهمية كبرى في التأريخ للمرحلة التاريخية التي يتحدث عن

 .والسبق واالنفراد...(النص)التميز 

 رابعا:التركيب:

يعتبر عبدالرحمن بدوي "أن التركيب التاريخي ينبغي أن يتم بواسطة كتلة غير محكمة من الوقائع الصغيرة، 

بواسطة غبار من املعلومات التفصيلية وهي مواد غير متجانسة تختلف من حيث املوضوع واملوضع ودرجة العموم 

اليقين، والخبرة العملية املستفادة من املؤرخين ال تقدم لنا منهجا لترتيبها، وقد انبثق من لون أدبي، فإنه ظل أقل ودرجة 

 (019، صفحة 0980)بدوي، العلوم منهجية".

خي وربطها به، فعلى مستوى وقد ذهب البعض في هذا املجال بتطبيق الهرمنيطيقا في مجال معالجة النص التاري

النقد التاريخي تعرف الهرمنيطيقا حسب البعض بأنها نظرية نقد التفسير التي تفيد في مقاربة النص من خالل استقصاء 

الظروف التي أنتجت النص، واملناخ البيئي الذي صنع فيه، بينما يقتصر البعض على توظيفها في حقل التحليل النفس ي 

داة منهجية يتم من خاللها كشف الجوانب النفسية للشخصيات التاريخية، وذلك من أجل تأويل وعالقته بالتاريخ كأ
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سلوكاتها التي جعلت تنهج هذا املسلك أو ذاك، وجاء في موسوعة علم النفس أن مصطلح "الهرمنيطيقا" هو تفسير 

دة في حقل التحليل النفس ي النصوص الدينية والفلسفية والحقوقية، وأنه حقل أفسح املجال أمام دراسات متعد

 التطبيقي"، وقد تم توظيفها من قبل بعض الباحثين لتحليل بعض الشخصيات التاريخية العاملية.

إن الهرمنيطيقا التاريخية تعني محاولة تنظيمية للفعل التأويلي، أو هي بكالم آخر، محاولة بناء علمي لعملية 

ية منطقية للقراءة التأويلية للنص التاريخي عبر ضوابط ومحددات التأويل التاريخي، يكون هدفها تنظيم استراتيج

 (70، صفحة 0207)القادري، منطقية، إنها نسق فكري يتعامل مع النص بناء على منطق ضمني."

التاريخية ال يطبق إال على وقد ذهب نظر الدارسين واملهتمين من العرب واملسلمين إلى أن التأويل في حقل املعرفة 

النصوص الدينية واألدبية والفلسفية، وحجتهم ،أن النص التاريخي ال يتحمل تطبيقات تأويلية لكونه واضح الداللة، جلي 

املعنى ومحدد املقصد، فلقد أصبح تطور املناهج الحديثة يفرض علينا االستعانة بالعلوم اإلنسانية في مختلف الحقول 

الوصول إلى خفايا النص وكشف الحقيقة التاريخية في إطار جدلية التكامل بين املؤرخ والّدارس للعينة املعرفية بغية 

والنص، إنه من خالل هذه التركيبة يتم توجيه العملية التأويلية من أجل تثبيت املعلن وإظهار املسكوت عنه في النص 

 (20، صفحة 0224)الصغير، الحامل للخطاب واملبلغ للمعرفة التاريخية.

 خامسا: الصالصة:

والحقيقة إن قيمة تحليل النص التاريخي تتحدد بناء على ثقافة الباحث، وإملامه بطريقة البحث العلمي، وبناء 

 على استعداده الشخص ي وملكاته.

املتعلقة بالنص،وصياغة خالصة ترمي هذه الخطوة إلى استخراج بعض االستنتاجات وإبداء بعض املالحظات 

 .تركيبية أستحضر فيها موقفي الشخص ي من النص انطالقا من دراسة مقارنة بين ما جاء في النص ومصادر أخرى 

نظرا للتطور الذي وقع على مستوى مناهج البحث العلمي خالل القرنين املاضيين أصبحت الحاجة ماسة إلى 

أصنافها وتقديمها على شكل كبسوالت علمية مركزة هي ما نسميه املستخلصات تنظيم هذه املعارف املختلفة بأشكالها و 

العلمية أي خالصة، والتي تعني بيانا مختصرا أو دقيقا لوثيقة ما دون إضافة تفسير أو نقد، وتمثل الخالصة حلقة ذات 

 أهمية كبيرة.، والهدف منها هو:

 ي ما.توجيه انتباه الباحث إلى الوثيقة الخاصة بموضوع علم-

 تقديم ملخص مركز ألصل املادة العلمية على أن تعكس أهم محتويات البحث.-

 (010، صفحة 0974)عمر، تجنب قراءة النص الكامل للبحث.

يفهمه وتكون عادة في شكل استنتاجات ملعلومات يستنتجها الباحث من خالل ما توحيه إليه القرائن واألرقام ومما 

من التعابير واإلشارات وكلها مادة ثمينة بالنسبة للدارس، بها يحاول بث روح جديدة في النص وإرجاع الحركة والحياة إلى 

 (00، صفحة 0202)زوزو، أحداثه.

 استخالص الفوائد من النص:

 ية، وعليه يطرح األسئلة اآلتية لإلجابة عليها:على ضوء دراسة النص تكون هناك دون أدنى شك فائدة معرف

 هل النص أضاف وأغنى وجدد معلوماتنا التاريخية؟-

)سعيدوني، هل عكس روح العصر من حيث األسلوب واللغة واالتجاه الفكري، والتطور السياس ي للفترة املدروسة.-

 (11، صفحة 0222

 قائمة املراجع:

 ( .مصطلح التاريخ. لبنان: املكتبة العصرية.0220أسد رستم .) 

  90-48آية هللا السيد حيدر علوى نجاد. )بال تاريخ(. فهم النص في سياقه التاريخي. البصائر، الصفحات. 
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  ,الصفحات 31التاريخية،  (. النص التاريخي بين القراءة التأويلية والهرمنيطيقا. كان0207بوتشيش إبراهيم القادري. )جوان ،

72-77. 

 ( .بيروت: دار صادر.02(. لسان العرب )املجلد 0883جمال الدين ابن منظور .) 

 ( .منهج البحث التاريخى. مصر: دار املعارف.0222حسن عثمان .) 

 والنشر والتوزيع القاهرة: منشورات دار غريب للطباعة.املدخل إلى دراسة الوثائق العربية. القاهرة .(1999) .حمودة, م. ع. 
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 ( .نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر املعاصر 0202عبدالحميد زوزو .)الجزائر: موفم للنشر.0922-0832 . 
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 مخلص :

لكل منهج علمي أدوات مناسبة يستخدمها في جمع البيانات حول املوضوع الذي يعالجه ،وهذا مايفسر وجود عالقة وثيقة بين منهج 

وتمتاز بأنها وتفسير الظاهرة املدروسة ومن بين هاته االدوات املالحظة العلمية.البحث واألداة املالئمة في جمع البيانات التي تستخدم في تحليل 

 منأكثر ع
 
حيث تكمن أهمية املالحظة في أنها  األخرى  األدوات األخرى كما تسهم في توفير معلومات أكثر دقة وشمولية من األدوات مقا

 ضرورية في بعض مجاالت البحث العلمي .

بحتك بالواقع الباحث وتجعل الواقع،كما تكتسب املالحظة أهميتها باملقارنة مع نظيرتها من األدوات األخرى في أنها مرنة ومباشرة وتتعامل مع 

 املبحوث مباشرة ،مما يعطيه فكرة واضحة عن املوضوع الذي يدرسه. 

تهدف هذه الورقة البحثية الى تحقيق غرض علمي وهو الكشف عن بعض الحقائق التي يمكن استخدامها الستنباط معرفة جديدة.وكذلك 

ذاتها  ،وكذا الوقوف على أهم الشروط واالعتبارات االساسية في نجاح هذه االداة  محاولة الكشف عن مشكلة البحث  واالحساس بها في حد

 في البحث العلمي.

 ،املالحظة العلمية، ادوات جمع البيانات مشكلة البحثالبحث العلمي ، منهج البحث ،: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Each scientific method has appropriate tools that it uses in collecting data on the topic it deals with, and this explains the 

existence of a close relationship between the research method and the appropriate tool in data collection that is used in the 

analysis and interpretation of the phenomenon studied, and among these tools is scientific observation. It is characterized 

by being more in-depth than other tools, and it also contributes to providing more accurate and comprehensive information 

than other tools, where the importance of observation lies in the fact that it is necessary in some areas of scientific 

research.Observation also gains its importance compared to its counterpart from other tools in that it is flexible and direct  

and deals with reality, and makes the researcher purely with the researched reality directly, which gives him a clear idea of 

the subject he is studying.This research paper aims to achieve a scientific purpose, which is to reveal some facts that can b e 

used to elicit new knowledge, as well as an attempt to reveal and feel the research problem in itself, as well as to stand on 

the most important conditions and basic considerations in the success of this tool in scientific research. 

Key words:…Scientific research, research method,Research problem 

, scientific observation, data collection tools. 
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 مقدمة:

ملا كان البحث العلمي يستهدف أساسا االجابة على مجموعة من التساؤالت املطروحة عن املشكلة ،أو اختبار مدى 

صحة الفروض املحددة مسبقا واملتعلقة بجوانب مشكلة البحث:فان ذلك لن يتيسر اال عن طريق جمع معلومات معينة 

االمكان ،ثم معالجة هذه الحقائق واملعلومات بأسلوب بهدف التعرف على كل الحقائق املرتبطة بموضوع البحث بقدر 

علمي للخروج بالنتائج املنطقية املحددة للمشكلة التي يتصدى الباحث لدراستها .فبدون وجود البيانات التي تحصل عليها 

سيرات من خالل أدوات الدراسة فانه من غير املمكن كتابة بحث علمي تتوصل في نهايته الى نتائج تساهم في وضع تف

 .وحلول للظاهرة  أو املشكلة املراد دراستها 

لذلك فانه من الضروري بالنسبة  لجميع الباحثين التعرف على أهم أدوات الدراسة وتعلم كيفية استخدام أدوات 

الدراسة بشكل صحيح للحصول على البيانات التي يحتاجون اليها في كتابة البحث العلمي ،ومن أهم أدوات الدراسة التي 

فمن ،ولهذا فان البحث لكي يصطبغ بالصبغة العلمية . يتم االعتماد عليها في الحصول على البيانات ،أداة املالحظة

الضروري أن يسير وفقا لخطوات ومراحل معينة متميزة تخضع لقواعد املنطق السليم والتفكير املسلسل املنظم الذي 

ئق والنظريات. ثم معالجة هذه الحقائق واملعلومات بأسلوب علمي يميز بين النتائج واملسببات بغرض الوصول الى الحقا

 للخروج  بالنتائج املنطقية املحددة للمشكلة التي يتصدى الباحث لدراستها.

وكيفية اجرائها واستخدامها في البحث العلمي . وقد  املالحظة العلمية شرح املقصود برقة البحثية ومن  خالل هذه الو  

وخصائصها؟وماعالقة املالحظة العلمية باملشكلة العلمية  وماهي انواعهاحاولنا طرح مجموعة من االسئلة والتي نحاول 

 ؟ماهي أهم عيوب ومزايا املالحظة العلمية؟وماهي أهم االعتبارات الالزمة في استخدام أسلوب املالحظة ؟

 ،وأنواعها ،طرائقها  : مفهوم املالحظة  العلميةأهم خصائصهاأوال

 املالحظة:-3

يقصد باملالحظة في مجال البحث العلمي املشاهدة الدقيقة لظاهرة من الظاهرات ،أو ملجموعةمنها ،باالستعانة باألدوات 

اصها والعوامل الداخلة فيها واألجهزة واألساليب التي تتفق مع طبيعة هذه الظاهرات ،وذلك بهدف معرفة صفاتها وخو 

 (.070،ص0221.)سمير محمد حسين،

ويعرفها "كارتر جود " املالحظة هي الوسيلة التي نحاول بها التحقق من السلوك الظاهري لألشخاص ،وذلك بمشاهدتهم 

لتمثل ظروف الحياة العادية أو لتمثل مجموعة  اختيرتبينما هم يعبرون عن أنفسهم في مختلف الظروف واملواقف  التي 

 (.020،0991محمد شلبي،)خاصة من العوامل.

 ألنهاواملالحظة بهذا املفهوم تمثل جزءا جوهريا من املنهج العلمي االمبريقي يجمع بين استخدام العقل والحواس ،

الخطوة الى خطوة التدخل االيجابي من  التقتصر على مجرد التسجيل السلبي للوقائع أو املتغيرات ،وانما تتعدى هذه 

 جانب العقل الذي يقوم بدور  رئيس ي في ادراك العالقات املختلفة بين الظاهرات التي تتم مالحظتها .

فاملالحظة هي عملية جمع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو األماكن.وعلى عكس البحوث الكمية فان البحوث 

م أدوات مطورة من قبل باحثين اخرين ،بل يطورون أشكال من املالحظة لجمع التستخد-—qualitativeالنوعية 

 .البيانات 

 : أنواع املالحظة-3

يختلف املتخصصون في مناهج البحث العلمي بشأن تصنيف أساليب املالحظة ،وذلك بسبب املتغير الذي يعتمده كل 

،،فيصنف املالحظة الى مالحظة مقصودة باحث في عملية التصنيف ،فهناك تصنيف يعتمد على القصدية 

 )علمية(،ومالحظة غير مقصودة )عادية(.
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: وهي مالحظة يمارسها  كل  انسان في حياته االعتيادية ،حينما ينظر ويالحظ ماهو موجود ويجري في  املالحظة العادية--*

اختبار )فروض أو الكشف عن اع ذلك للبحث والدراسة العلمية املنظمة وال يسعى الى ضبيئته وهو ال يستهدف اخ

حقائق علمية ،اال ان املالحظة قد تكون بداية وسببا في مالحظة علمية مقننة   وباعثا على الكشف والتحقق 

واالختبار.)محمد شلبي ،فضال عن أن هناك احتماال في أن تكشف بعض هذه املالحظات العادية او العرضية عن حقائق 

 ..جديدة على جانب كبير من األهمية

ويؤكد هذا االتجاه اهتداء جاليلو الى قانون سقوط االجسام ،واكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية األرضية بناء على بعص 

املالحظات العادية واكتشاف بافلوف نظرية الفعل املنعكس الشرطي حينما كان يقوم بأبحاث تجريبية على متغيرات 

 أخرى غير ذات صلة بطبيعة هذه النظرية.

حظة العلمية املقصودة :وهي نوع املالحظة املنهجية التي يقوم بها الباحث بدقة مستهدفا الكشف عن تفاصيل املال -*

الظاهرات ،والعالقات الخفية أو الظاهرة التي يحتمل ان توجد بين عناصرها ،أو بينها وبين الظاهرات األخرى.فهي 

 والقياس.مالحظة هادفة ومنهجية ودقيقة وغالبا ماتقوم على التسجيل 

 وعلى هذا األساس يمكن القول بأن املالحظة العلمية تتدخل فيها هاتين العنصرين وهما:

 استعانة الباحث باألجهزة واألدوات واألساليب في التسجيل.-0

 التدخل االيجابي الذي يتمثل في الجهد العقلي الذي يبذله الباحث في تنسيق املعلومات وتفسيرها ،تلك املعلومات التي-0

 (083،ص0221تبدو ظاهريا منفصلة ومبعثرة..)سمير محمد حسين،

 واملالحظة العلمية يمكن تقسيمها على النحو التالي:

وذلك في حالة تقنين كل من مجتمع املالحظة واملعلومات املطلوبة  : Laboratory Observationاملالحظة املعملية:-3

معلومات دقيقة التفاصيل عن مجتمع املالحظة ،كما يعنى باختبار تقنينا عاليا.ومن معطيات هذا االسلوب انه يقدم 

ويستخدم عادة في -Adams,Gerald and Schvaneveldt1985,p234-235))الفروض املتصلة بالعالقات بين املبحوثين .

مواقف الجماعات الصغيرة حين يتجمع لدى الباحث القدر الكافي من البيانات والذي يمكنه من وضع الفروض 

اختبارها تجريبيا ،حيث يشترط  في استخدامه ضرورة الضبط التام لكافة املتغيرات وهو أمر ليس من اليسير تحققه في و 

 (092،ص0982املواقف املعقدة وفي الجماعات كبيرة العدد.)محمد الجوهري،

املعملية في ان مجتمع املالحظة  ة عن املالحظةن:تختلف املالحظة امليدانية املقناملالحظة امليدانية املقننة أو املنظمة-3

غير محصور في معمل أو في اطار بيئي واجتماعي ضيق ،ومع ذلك فهومحدود في بيئة مقننة ،كما  أن دليل املالحظة أقل 

 .تقنينا في هذا األسلوب بالقياس الى املالحظة املعملية 

حظة واملثيرات املناسبة لجذب املبحوثيننحو وفي هذا األسلوب يقوم الباحث باختيار شكل البيئة التي تتم فيها املال 

(،ويجب ان يخضع هذا االسلوب من املالحظة للضبط 092ص0221السلوك املطلوب مالحظته.)سمير محمد حسين ، ال 

العلمي سواء بالنسبة لألفراد أو بالنسبة للموقف الذي تجرى فيه املالحظة ،وأن تنحصر املالحظة  في موضوعات محددة 

 الى االجابة على أسئلة محددة مسبقا أيضا.سلفاوتسعى 

ويستخدم عادة في الدراسات التي تختبر فروضا عن عالقات محددة بين متغيرات ،وتتم في ضوء فئات ممكن تقديرها 

 (.004،ص0978)فاروق يوسف ،.مقدما

الحدث وفور وقوعه ،ويكون  :تتميز املالحظة التي تستخدم هذا األسلوب بأنها تدون في موقعاملالحظة امليدانية الحرة-1

دليل املالحظة مقننا بدرجة عالية ،ويقوم الباحث باختيار موقع مالئم يشرف منه على املجال الجغرافي للمالحظة دون أن 

 يكون له أية عالقة تأثيرية على سلوك املبحوثين.

 ويستخدم في هذا االسلوب ثالثة مقاييس شائعة هي:
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 تكرارات حدوث أنواع السلوك وأشكاله املختلفة . لحساب Frequencyمقياس التكرار-

 او مقياس املكوث لحساب الوقت الذي استغرقه كل سلوك. DurationHاملقياس الزمني -

 لحساب الوقت املنقض ى بين سلوك اخر  للمبحوث. Latencyمقياس الوقت غير املحسوب -

البيئة ،حيث يترك األمر تماما للبيئة لكي  تأثيرتحديد  ويتميزهذا االسلوب بأن الباحث اليتدخل باي شكل من االشكال في

 تؤثر بنفسها في السلوك املطلوب مالحظته بشكل طبيعي من خالل العالقات االجتماعية .

يعرف هذا النوع من املالحظة بأنه:"يشترك الباحث في نشاط وحياة الجماعة التي يدرسها ،ويقوم املالحظة باملشاركة:-4

دائما في مذكرة وقت حدوثها أو على األقل قبل ان يحرف ضعف الذاكرة شيئا منها ،وهو يسجل في بتسجيل مالحظاته 

هذه املذكرة كل ما حدث له في يومه ،وما مر به من خبرات ،وما قام به من اتصاالت ويصف فيها املواقف التي وقعت فيها  

 ،(008،ص0228االحداث.)عامر مصباح،

حياة االشخاص محل الدراسة مع مراعاة عدم تغيير أي شء في الوضع ،ويعتبر انها تتطلب االندماج في مجال 

االنتربولوجيين هم أول من مارس املالحظة باملشاركة من خالل عيشهم في وسط املجموعات البشرية بغية دراستها عن 

ردية ضمن أوضاع قرب ،أما علماء االجتماع فانهم يستعملون هذه الوسيلة للتقص ي أثناء دراستهم للمسارات الف

 (084،ص0221معينة.)موريس انجرس،

 :خصائ  املالحظة العلمية-1

 تتميز املالحظة العلمية بعدة خصائص نذكر منها: 

وضوح الغاية التي تسعى اليها والتي قد تتمثل في الكشف عن الخواص الرئيسية للظاهرة املدروسة ،أو معرفة الظروف -0

 معرفة جديدة وتحقيق هدف علمي محدد. التي أوجبت وجودها ،توصال الى كسب

تقتض ي ضرورة تذرع الباحث باألناء والصبر والدقة وهي في هذا تتمش ى مع طبيعة البحث العلمي الذي يتطلب هذه -0

الصفات في الباحث إلمكان تنسيق املعلومات السابقة واالستفادة منها ،وبالتالي فان املالحظة العلمية تكون أقرب الى 

 ر اعتمادية في االستدالل ملا تتسم به من دقة وحذر.الصحة وأكث

تعتمد املالحظة العلمية على نظريات دعمتها حقائق بهدف اكتشاف عوامل ومتغيرات جديدة ،أو التفسير العلمي  3-

 الصحيح للمالحظات .

باحثون في التعبير املالحظة العلمية يجب ان تكون موضوعية ومجردة من كل طابع أو تقدير  شخص ي ،ولهذا يحرص ال-0

عن نتائج مالحظاتهم ،على صياغة هذه النتائج صياغة كمية كما هي الحال في العلوم الطبيعية التي تستخدم األساليب 

الرياضية في التعبير عن الحقائق التي تهتدى اليها. والعلوم االجتماعية التي تستخدم األساليب االحصائية والرسوم 

 البيانية لهذا الهدف أيضا.

تعتمد املالحظة العلمية بصفة أساسية على مجموعة من األدوات الدقيقة واألجهزة املختلفة ضمانا لدقة النتائج من -4

 ناحية،وتفاديا لقصور الحواس في املالحظة من ناحية أخرى.

ضال عن مالحظة ويلجأ الباحث في املالحظة الى مالحظة سلوك املبحوثين وتصرفاتهم  في املواقف التي يخضعها للدراسة ف

بعض الجوانب الوصفية األخرى كالسن والنوع وغيرها من الصفات التي يسهل التعرف عليها وتسجيلها.)سمير محمد 

 (.080،ص0221حسين،

 : أهم طرق املالحظة العلمية-4

 يمكن استخدام طريقتين في املالحظة هما:

حثون أنفسهم باالعتماد على نماذج نمطية موحدة تجمع :وهي الطريقة الشخصية أي التي يقوم بها الباالطريقة االولى-3

 فيها البيانات املطلوبة بواسطة الباحثين الذين يتم تدريبهم على كيفية مالحظة الظاهرات وتسجيلها.
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:وهي الطريقة االلية أي التي اليستخدم فيها العنصر البشري وانما تعتمد على استخدام بعض االت الطريقة الثانية-3

املثبتة في بعض أماكن التجمعات أو املحالت التجارية لتصوير حركة املستهلكين ونوعياتهم وسلوكهم وكيفية التصوير 

انتقائهم للسلع املختلفة ،وطريقة قراءتهم للصحف ،وقد أفادت هذه الطريقة في جمع وتحليل واستخالص نتائج أفادت 

وسع الباحثين في هذه املجاالت الحصول عليها بهذه الكثرة أو  بحوث االعالم واالعالن والتسويق فائدة هائلة ،ولم يكن في

النوعية بأية وسيلة أخرى من وسائل القياس وجمع البيانات .كما استخدمت بعض املؤسسات  االوربية واألمريكية 

مستمعي املهتمة بالبحوث االعالمية وبحوث املستمعين واملشاهدين وقياس الرأي العام بعض األجهزة االليكترونية و 

 (081الراديو على برامج معينة.)سمير محمد حسين ص

 املالحظة العلمية في االحساس باملشكلة البحثية : أهميةثانيا:

العلمية الدقيقة لحركة الظاهرة العلمية واتجاهاتها ومخرجاتها والتراث الذي يتناولها ،أداة رئيسية  تمثل املالحظة

باملشكلة البحثية ،وبالحاجة الى البحث والدراسة في املجال العلمي املختص ،ذلك أن الباحث عن طريق  لإلحساس

 املالحظة العلمية قد يدرك موقفا من املواقف التالية:

غياب أو عدم كفاية البيانات واملعلومات املتاحة في موضوع معين ضمن املجال البحثي املختص ،وتقتض ي الحاجة -3

البحثية تسجيلها ،مثل الدراسات التي تستهدف التسجيل التاريخي لوسائل االعالم والنظم االعالمية املختلفة العلمية 

وتطورها ،أو توظيف هذه البيانات واملعلومات في اتخاذ القرارات املختلفة ،مثل وصف جمهور     وسائل االعالم بصفة 

 عامة ،أو فئة من فئات هذا الجمهور.

النتائج ،مثل عزوف األفراد عن متابعة بعض وسائل االعالم على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم في عدم اتفاق مع -3

 املجتمع.

عدم االتفاق مع التعميمات والنظريات القائمة ،مثل مستوى الحاجات الفردية أو االجتماعية في عالقاتها بالنظم -1

متابعة مخرجات وسائل االعالم التي تعكس مستوى تحقيق  االعالمية ،واالختالل الذي يمكن أن يالحظه الباحث عند

 الحاجات بأنواعها.

الحاجة الى التعرف على،وصف العناصر أو املتغيرات التي تؤثر في حركة العملية االعالمية ،وهذه تتمثل فيها العديد من -4

 العناصر واملتغيرات واتجاهاتها.املجاالت التي تندرج تحت أي من مداخل البحث واتجاهاته ،وكذلك العالقة بين هذه 

الحاجة الى ضبط العالقة بين هذه املتغيرات وبعضها عن طريق التجريب املستمر ،وصياغة القوانين العلمية الخاصة -1

بهذه العالقات ،مثل ضبط العالقة بين مدخالت االخبار الخارجية في وسائل االعالم املختلفة ومخرجاتها واتجاهاتها 

 (13-10،ص0222ريرية في تلك الوسائل ،أو النظم االعالمية.)محمد عبد الحميد،السياسية التح

ان مجمل هذه العناصر واملواقف السابقة الذكر  ليست سوى أمثلة للمواقف التي تحدد االطار العام للمشكلة البحثية 

أو قضية تثير االهتمام ،واالقتراب من هذا االطار ،يمثل بالنسبة للباحث االحساس بأن هناك موقفا أو موضوعا 

 .بدراستها للوصول الى أحد أهداف البحث العلمي عن طريق هذه الدراسة 

وهذا املوقف أو املوضوع أو القضية التي يدرك الباحث أهمية دراستها عن طريق املالحظة العلمية ،هو الذي نعنيه 

لمي ،يحسسها الباحث ،كما أنه يمثل في يمثل صعوبة ما في املجال الع Problematic Situationبوجود موقف مشكل 

تثيره الى دراستها ،والتعرف  على جوانبها ،وأوجه النقص أو االنحراف phenomenaالوقت نفسه ظاهرة بحتية

 (014،ص0208فيها،واتجاهات حركتها والعالقات بين مكوناتها وعناصرها..)حسين علي ابراهيم الفالحي،

 واهم عيوبها: هم مزايا املالحظة العلمية: أاثالث
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يمكن القول بصفة عامة بان طريقة املالحظة أو املشاهدة ،على الرغم من  ارتفاع متطلباتها من حيث الوقت والجهد 

والتكلفة والكفايات العاملة فيها والحدود التي تكتنفها كوسيلة من وسائل جمع البيانات ،اال انها تتميز في حالة 

 بعدة مميزات من أهمها:استخدامها  بطريقة صحيحة ومناسبة 

التقليل من مخاطر الحصول على اجابات متحيزة من املبحوث بالقياس الى االستقصاء ،أما بسبب الحرج أو التفاخر -0

،نظرا الن الباحث في هذه الحالة سيقوم باملشاهدة والتسجيل بنفسه ،مما يؤدي الى توافر الدقة واملوضوعية في البيانات 

 والنتائج املستخلصة.

 (90،ص0227)منذر عبد الحميد الضامن ،تسجيل املعلومات كما تحصل في الواقع ،وكذا دراسة السلوك الحقيقي.-0

تعتبر املالحظة من اكثر الوسائل املباشرة لدراسة مدى واسع من الظاهرات ،حيث توجد جوانب عديدة من السلوك -0

 االنساني اليمكن دراستها بدرجة مرضية اال بهذه الطريقة.

 تسمح بتجميع البيانات في املواقف السلوكية املثالية .-3

تساعد الباحث في رصد سلوك املبحوثينوتفاعالتهم ،وعالقاتهم الظاهرة والخفية ،وتطلعه على أنماط معيشتهم -0

 ،وأساليبها ،وتساعده على فهم املشكالت التي يتعرضون لها.

 ر ممكن.تجعل مجتمع املالحظة يتصرف بشكل طبيعي بأكبر قد-4

ولكن بالرغم من أهمية املالحظة بين أدوات جمع املعلومات والدرجة الكبيرة من املوثوقية في نتائجها العملية ،اال انه 

 (:090،ص0221)سمير محمد حسين،:تكتنفها بعض الصعوبات والعيوب من أهمها 

 مصالحه ،مما يقلل من موضوعية املالحظة.ثر الباحث بتجاربه السابقة وخبراته واراءه وقيمه ومواقفه و أيصعب اال يت-0

 حسب تفسيره للحدث. ألخرقد تختلف نتيجة املالحظة من باحث -0

 قد يتأثر الباحث بعالقاته مع املبحوثين فيخفي نتائج أو معلومات ذات أهمية للبحث..-3

 قد يبتعد الباحث عن مالحظة سلوك جماعة معينة أو كشفها لخوفه منهم.-0

 ابعاد الباحث عن مالحظة سلوك معين لعدم رغبتهم في كشفه. حوثينبقد  يحاول امل-4

كما قد يؤدي عدم العناية بتدوين املالحظات وتسجيلها فوريا ،والتنبؤ بوقوع األحداث الى محدودية النتائج وعدم دقتها -1

 وموثوقيتها .

قد يؤثر توقع الباحث لنوع سلوك املبحوثين في أن يكشف لهم نوع السلوك املطلوب منهم فيتصرفون حسب السلوك -7

 املتوقع 

قد يكتشف املبحوث بأنه تحت املالحظة فيتصرف بطريقة غير طبيعية حيث يعمد كثير من املبحوثين عن قصد ،عند -8

 مصطنعة للقائم باملالحظة.معرفة أنهم تحت املالحظة ،،الى اظهار انطباعات 

كثييرا ما تتدخل عوامل خارجية في عملية املالحظةفتكون محددة بدراسة مواقف معينة .)سمير محمد -9

 (098،ص0221حسين،

 خاتمة:

ان املالحظة في البحث العلمي هي احد األدوات املهمة في جمع البيانات في البحوث االجتماعية واالنسانية 

التي تحتاج البيانات فيها الى زمن طويل نسبيا ،وتكمن أهمية املالحظة في أنها ضرورية في ،خاصة تلك البحوث 

ن ذلك بعض مجاالت البحث العلمي واملالحظة العلمية الجيدة هي التي  تحدد لها أهدافا من عملية املشاهدة أل 

 .يساعد على زيادة التركيز في عملية جمع البيانات 

املدروسة ،ومن ثم قياس الظاهرة باحث الخبرات املناسبة للقيام بعملية تحليل ومن املهم ان يكون لدى ال

البيانات واملعلومات سواء كان ذلك بصورة  كمية أو كيفية .وكل التركيز يجب أن يكون حول كيفية نجاحة 
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ا هي عليه املالحظة العلمية حيث .يتوقف نجاحها على الخصائص البشرية واملهنية للباحث أو الباحثة أكثر مم

 الحال في املقابالت واالستبيان وغيرها من االدوات العلمية االخرى .

 التوصيات :

ضرورة التنبه الى احتماالت تحيز القائمين باملالحظة في تفسير وتسجيل مايشاهدونه أو يالحظونه ،مما قد يؤدي الى -*

 احتماالت الحصول على نتائج متحيزة أو غير دقيقة.

 اشعار املبحوثين بأنهم تحت املالحظة حتى ال يغيروا من سلوكهم أو تصرفاتهم الطبيعية. الحرص على عدم-*

 ضرورة تدريب الباحثين الذين سيقومون بعملية املالحظة .-*

 مح بتسجيل الظاهرات بسرعة وبدقةضرورة توفير الطريقة التي تس-*

 صعوبة مالحظة التغيرات طويلة االجل.تستخدم املالحظة بنجاح في حالة التغيرات قصيرة االجل نظرا ل-*

 قائمةاملراجع:

 (،دراسات في مناهج البحث العلمي،بحوث االعالم،عالم الكتب  ،كلية االعالم ،جامعة القاهرة 0221سمير محمد حسين:) 

 ( املنهجية في التحليل السياس ي ،املفاهيم ،املناهج ،االقتراباتواأل 7099 محمد شلبي،) الجزائر،كلية العلوم دوات،جامعة

 السياسية والعالقات الدولية ..

 ( مرجع سبق ذكره.0991سمير محمد حسين،) 

 Adams , Gerald and Schvaneveldt ,R .Understanding Research methots,Newyorkm,Longman Inc. 

 ( عبد هللا الخريجي ،مناهج البحث العلمي :طرق البحث العلمي ،جزء0982محمد الجوهري :) جدة ،دار الشروق 0،ط 0، 

 ( مناهج البحث العلمي ،جامعة القاهرة ،مكتبة عين الشمس .0978.فاروق يوسف:) 

 (،منهجية البحث في العلوم السياسية واالعالم ،ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر.0228عامر مصباح:) 

  صحراوي،كمالبوشرف،سعيدسبعون:االشراف موريس انجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية ترجمة :بوزيد

 :الكيبك :دار القصبة للنشر،الجزائر0واملراجعة :مصطفى ماض ي،ط

 (0221سمير محمد حسين.)مرجع سبق ذكره،) 

 (البحث العلمي في الدراسات االعالمية،القاهرة ،عالم الكتب.0222محمد عبد الحميد:) 

 (أساسيات البحث الع0208حسين علي ابراهيم الفالحي:)دار الكتاب الجامعي،دولة 0لميومناهجه في الدراسات االعالمية ،ط،

 االمارات العربية ،لبنان.

 ( أساسيات البحث العلمي ،عمان ،ط0227منذر عبد الحميد الضامن:)دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 0،. 
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 مسألة اإلشكالية في البحوث االجتماعية: مفهومها وبناؤها

The problematic issue in social research: Concept and construction 
 أ.د مهدي العربي

 تيارت. الجزائر كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. قسم علم االجتماع. جامعة ابن خلدون. والية

 د. مداح عبد القادر

 تيارت. الجزائر يةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. قسم التاريخ. جامعة ابن خلدون. وال 

 
 املخلص :

العلمي، بحيث البحث  النظرية والتطبيقية التي يمر عليها راحلاإلنسانية واالجتماعية مجموع امل موضوع املنهجية في العلومتضمن ي

من أجل الوصول إلى نتائج قابلة للنقاش العلمي قواعدها أثناء القيام بالدراسةبها وتتبع  تقيدحقولها املتعددة واملتنوعة بالفي ون الباحثيلتزم 

 والسماح بإدراجها ضمن البحوث العلمية الشرعية. 

محددة في البحث العلمي هو مساعدة الباحثين على إنجاز أعمال تساعد على فهم قواعد إن الهدف من وضع مناهج علمية وتصميم 

لعالم العامي واملألوف، املتداول عليه لية الوحيدة والفريدة التي تسمح بتجاوز اوشرح الواقع االجتماعي بطريقة موضوعية وعلمية. إنها العم

إلنتاج املعرفي على هذا األساس، نرى بأن ااملعرفي، املنتوج باستعمال وسائل منهجية وتحاليل علمية.  واالرتقاء للعالم بمعرفة عامية وساذجة

 هجية متعددة ومن أشهرها مسألة البناء العلمي لإلشكالية.قواعد مناإلنسانية واالجتماعية يقوم على  في العلوم

تمثل مرحلة حساسة ومعقدة، يراهن البحث العلمي عليها كثيرا بسبب خشيته من مسألة اإلشكالية في العلوم املذكورة  أصبحت 

 .ما يخفيه وما يتستر عليهوتسليط الضوء على  "تعرية" الواقع»مؤهلة على قادرة وغير انزالق الباحثين في مسائل سطحية، غير 

منذ نشأة الشعور األول املتمثل في "القناعة ، بحيث تظهر أهميتها عمليات متنوعة ومتعددةاإلشكالية العلمية  يتطلب بناء

 دراسته. بغياب مؤهالت علمية تقف كعائق أمام فهم وتحديد املشكل املراد لدي الباحث  الشخصية"

مفصل لكيفية بناء اإلشكالية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بداية بذكر املصادر املتعددة  يهدف مضمون املقال إلى تقديم شرح

 ولي. التي تساعد الباحث على بناء موضوع دراسته، مع ذكر مختلف اإلمكانيات املادية واملعنوية التي يستغلها أثناء عملية البناء الفكري األ 

اإلشكالية العلمية، املنهج العلمي، النظرية االجتماعية، املعرفة العامية، املعرفة العلمية، العقل العلمي، القطيعة  لكلمات املفتاحية:ا

 اإلبستومولوجيا. 

Abstract: 

The methodology in human and social sciences includes all the theoretical and practical stages throughwhichscientific 

research passes. In thesefields of research, many and varied, researchers are obliged to follow and apply the 

prescribedmethodologicalrules to achieve the expected objectives and be able to discusstheirresults in order to 

recognizetheirwork and allowtheir inclusion in legitimatescientific research. 

The development of scientificmethods and the design of specificrules of scientific research aim to help researchers to carry 

out workthathelps to understand and explain social reality in an objective and scientificway.It is the one and only process 

thatmakesit possible to transcend the common and familiar world, and to advancetowards the cognitive world, 

producedusingmethodologicalmeans and scientificanalyzes. On this basis, weseethat the production of knowledge in  the 

human and social sciences rests on multiple methodological bases, the mostfamous of whichis the question of the scientific 

construction of the research object. 

The question of the problematic in the aforementioned sciences has become a sensitive and complex stage, on 

whichscientific research places greatemphasisbecause of itsfearthatresearchers do not slip intosuperficialproblems, 

incapable of "exposing" reality and of understanding. shed light on whatshehides. 

Constructing a scientific problematic requiresvariousprocesses, sothatits importance appearsfrom the emergence of the first 

feeling of "personal satisfaction" in the absence of scientific qualification of the researcher, and whichhinders the 
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understanding and definition of the problem. tostudy.Theaim of this article is to provide a detailedexplanation of how the 

problemisconstructed in the humanities and social sciences, starting by mentioning the multiple sources that help the 

researcher to constructhis research object. Then, the material and moral meansthathe exploits during the initial process of 

intellectual construction. 

Key words: :scientific problematic, scientificmethod, social theory, vernacularknowledge, scientificknowledge, 

scientificreason, epistemological break 

 مقدمة

االجتماعية على نشر أعمالهماملرتبطة بالجانب  اإلنسانية و األساتذة والباحثين في مجال العلوم حفيزبتإن املبادرة 

لدى القارئ معارفه وتمكنه  من التمييز  بين  ألنها تعزز ، عملية جيدة ومباركة في كتاب جماعي املنهجي في البحث العلمي

 طوروها منذ نشأتهم، في نفس الوقت، تمثل هذه املبادرة مختلف املدارس الفكرية ومختلف املناهج وتقنيات البحث التي

فرصة ثمينة تسمح للطلبة واألساتذة املقبلين على إنجاز مذكرات وأطروحات أو مشاريع بحث االستفادة من تبادل 

 ملية. والطرق املنهجية الصحيحة واملتفق عليها في األكاديميات العلمية العا املعارف والتجارب في مجال البحث العلمي

اإلحساس به  جبعلى هذا األساس، يمثل التسجيل في أطروحة مثال بمغامرة للدخول في فضاء جديد وهذا ما ي

من قبل الطالب واملقبل على البحث العلمي في بداية األمر. في نفس السياق، ال بد من معرفة بأن البحث مرتبط بمدير 

اء املميز الذي يجمع الباحثين، حيث يستوجب انتماء األستاذ املشرف على األطروحة وهو أيضا متواجد في هذا الفض

املشرف إلى فرقة بحث أو إلى مخبر بحث وعليه يستلزم تقديم معلومات للطالب على محتوى مواضيع بحثه وكذا 

اعي ولهذا إن البحث العلمي هو عملية شاقة تنجز في إطار جم,  املواضيع املهتمة بها مختلف الفرق التابعة للمخبر املذكور 

استوجب اغتنام الفرص املتاحة أثناء األعمال املبرمجة من خالل الندوات أو امللتقيات وهذا للسماح للطالب أن يتواجد 

في مجموعة ويصبح فيما بعد منتمي ملجموعة يتفاعل معها من خالل طرح تساؤالته على أفراد البحث وتطوير الحوار 

 حها وتحليلها. والنقاش حول املسائل املبنية لهدف شر 

تنشأ من هذا اإلحساس إرادة للتطلع على الش يء املبهم والغامض حيث يدفع بالباحث إلى بداية القراءة واملطالعة  

لكسب املعارف املتناولة لنفس الفكرة، لغرض تحديد موضوعه بجدية، وفيما بعد تمكنه من تفقد املوارد الضرورية 

على هذه املرحلة وعدم تطبيقها يتسبب في استحالة مواصلة البحث ألن املراحل  إلنجاز البحث. لإلشارة فإن االستغناء

املتبقية كالبناء التقني وجمع املعطيات لهدف تحليلها ال يظهر لهم تأسيس فعلي وال معنى من دون تسليط الضوء على 

 .املرحلة األولى املذكورة

 البناء العلمي لإلشكالية في العلوم االجتماعية

اإلنتاج املعرفي في العلوم االجتماعية بقواعد منهجية متعددة ومن أشهرها مسألة البناء العلمي لإلشكالية. ارتبط 

أصبحت هذه األخيرة تمثل مرحلة حساسة ومعقدة، يراهن البحث العلمي عليها كثيرا بسبب خشيته من انزالق الباحثين 

 وتسليط الضوء على ما يخفيه وما يتستر عليه "تعرية الواقع»في مسائل سطحية، غير مؤهلة على 

مقولة مشهورة مفادها بأن: "ال وجود لعلم من دون منهجية وال وجود ملنهجية من دون علم". على تجسدت نتيجتا لهذا، 

عمودها الفقري الذي يساعدها على  اإلنسانية واالجتماعية بمثابة هذا، يمكن اعتبار موضوع املنهجية في العلوم

 امة والتطور، مثلما يساعد جسم اإلنسان على الوقوف بتوازن أثناء مراحل تطوره. االستق
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بخصوصية أولية وأساسية متمثلة في كيفية بناء وتصميم إشكالية البحث. اعتبرت هذه األخيرة تجسدت املنهجية          

املرحلة االستطالعية، والتي كلما  مرحلة أساسية وهامة أثناء القيام ببحث علمي، حيث ارتكزت على محطات عمل أهمها

محطة إجرائية مهمة  اعتبرت هذه املرحلة غابت أو تراجعت كميتها املستهلكة كلما تسببت في إعاقة البحث العلمي وغيابه.

هذه  تمثل جدا في بلورة اإلشكالية البحثية ألنها توفر للباحث القاعدة املعرفية التي تؤهله على فهم الفكرة املراد دراستها. 

النظريات يصبح قادر على التمعن في مغزى حتى االجتماعية اإلنسانية و  يخوضها الباحث في العلوم أولوية تجربة الخطوة

بمختلف اتجاهاتها والتفكير بنظرة جديدة، ربما تكون فاصل ما بين تصوراته القديمة للحياة أو ما يسمى ب  االجتماعية

. إنها مرحلة حساسة تساعد على تبني فكرة القبول بنقد ذاتي والشك فيما هو "القطيعة" ما بين فكر قديم وفكر جديد

مسلم به مسبقا. سوف تساعد هذه "التجربة البحثية" على تجسيد وضوح كافي للفكرة املبنية، حيث تظهر معها قوة 

 و"ثقل" املسألة املطروحة".

فتها معرفتا علميتا إال من خالل نسبة املعلومات يبدأ الباحث في التساؤل عن إشكاليته وال يمكنه التوصل إلى معر 

التحكم في أسبابها ب تسمح له نتيجة علمية املنهجية التي تساعده للوصول إلى وإتباعالطريقة والقواعداملطلع عليها 

 .إنتاجهاوظروف 

خصيصا لكي ار علمي وعملي منظم، مشبع بمعرفة، صممت سعلى هذا املنوال، نرى بأناإلشكالية هي بمثابة م

يحدد موضوع الدراسة بدقة واضحة وسهلة الفهم. هذا ما سمي في املنهجية بعملية االنتقال من املعارف العامة إلى 

 مستقبال.  تسهل هذه العملية بناء الفرضيات التي سوف تفتح الطريق لبناء مورفولوجيا األطروحة. املعارف العلمية

رحلة متميزة كونها بوابة أولى يتحدد من خاللها مصير ومستقبل مشروع مسألة البناء العلمي لإلشكالية مأصبحت 

البحث املخطط له. يتطلب هذا البناء عمليات متنوعة ومتعددة تبدأ منذ نشأة الشعور األول املتمثل في "القناعة 

 ،        دراستهالشخصية" بغياب مؤهالت علمية تقف كعائق أمام فهم وتحديد املشكل املراد 

ضية البناء العلمي لإلشكالية في البحوث االجتماعية كمسألة منهجية بامتياز ألنقيمة النتيجة أو النتائج تطرحق

املستهدفة مرتبطة مباشرة باملنهج أو املناهج املستعملة أثناء دراستها، وهذا مهما اختلفت أو تنوعت محتويات مواضيعها. 

بمعلومات وإثرائه بمصطلحات وتحاليل خاصة بالتيارات  على هذا الشكل، تظهر مسألة اإلحاطة بموضوع البحث

الفكرية، عملية تساعد على بناء اإلشكالية وتبسيط شرحها لكي تسهل طريق البحث وتثبت مسيرة الباحث على قواعد 

ة، منهجية واضحة وثابتة. على هذا األساس، تعرف اإلشكالية في البحث العلمي على أنها ظاهرة أو وضعية معينة متداول

ظهر بناؤها من خالل املسار ي، حيث ربما تكون متنوعة الفروع، يصعب فهمها باستعمال اآلليات املعرفية البسيطة

)  0".   (سوسيولوجيعلمي أو) "العقلي" الذي يفسر عملية االنتقال من "موضوع عامي وسذج" إلى "موضوع

 ( 0،ص،0229موريس.أ،

بنية على مزج ما بين تساؤالت عن الواقع املعاشومختلف املعارف إضافة لهذا، تمثل اإلشكاليةعملية فكرية م

والنظريات العلمية املرتبطة بها. ليست اإلشكالية بذلك السؤال املجرد من غطاء نظري ومعرفي، الذي تعودنا على قراءته 

قار السؤال املحوري من في بعض املذكرات واألطروحات املنسوبة إلى البحث في العلوم االجتماعية. يجب التنبيه بأن افت

الحقيقة االجتماعية، من جهة ومن جهة  إنتاجمضمون نظري ومعرفي يصعب علي الطالب أو الباحث فهم وإدراك كيفية 

"
ْ
 أخرى، يفقده القدرة على تطوير فضوله الفكري ويمنعه من تبصر الواقع املعاش ومالحظته بما يسمى ب "عين الباحث
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أهمية الحيادية في البحث االجتماعي واالبتعاد عن الرأي الخاص واألحكام القيمية  بتعبير آخر، تفسر هذه الفكرة

 (010.010،ص،0203) لويزة. ي،0املسبقة، والتي عبر عنها غاستون باشالر ب:"العقبة املعرفية".

فبالرغم من تضارب آراء املفكرين والباحثين حول فعاليتها أثناء القيام بالبحوث االجتماعية كونها جزء من 

وفهمها يساعد على االمتناع من التدخل بالرأي  ااستيعابهالتنشئة االجتماعية التي يحيا بها الباحث في مجتمعه، فإن 

 الخاص أو بالقيم الخاصة أثناء عملية البحث.

لكي  حث مؤقتا أثناء تأدية مهمة البحثمية هذه املرحلة التجريبية بمفهوم " املفارقة" التي يتحل بها البايمكن تس

يستطيع التعرف على الحقيقة االجتماعية بأدوات علمية. نظن بأن هذا "السلوك العلمي" الذي شرحه بيار بورديو من 

نة عالم االجتماع" هو جهد يبذله الباحث بفضل أدواته مه»خالل مصطلحه الشهير " املوضوعية التشاركية" في كتاب 

نقدي يساعد على  تصور  الفكرية واملعرفية لكي ينفصل ولو لفترات زمنية متقطعة عن مجتمعه حتى يتمكن من بناء

 (00،ص،0988) بيار.ب، ج،ك،ش.ج،ك،ب.0.بطريقة علمية املشكلة املراد دراستها قادرة على فهمموضوعية أفكار  إنتاج

هذا السياق، تصبح اإلشكالية في العلوم االجتماعية بمثابة حركة عقلية مركبة على معارف تستعمل أثناء  في

املالحظة امليدانية األولية لهدف الوقوف على مجموع املشاكل املرتبطة باملوضوع أو الظاهرة املراد دراستها. هذه املشاكل 

داة التي تفتح للباحث "شهية التفكير والتمعن" من أجل بناء معنى املتداخلة العناصر مع بعضها البعض هي بمثابة األ 

 معرفي لإلشكالية.  

 من أين ينشأ موضوع الدراسة وكيف يمكن اختياره؟ 

يظهر االهتمام الجيد للطالب أو الباحث املقبل على البحث العلمي من خالل طريقة اختيار موضوع الدراسة، 

 عمل؟ يى السؤال املعبر على ماذا تكون إجابته بسيطة وواضحة علوالتي نتعرف عليها مباشرةعندما 

يعبر السؤال املطروح على مستقبل البحث، حيث تحدده اإلجابة بوجود أو غياب الوضوح والبساطة للموضوع 

دراك املراد إنجازه. إن فكرة البساطة والوضوح عملية مهمة ولعل ذكر بعض املواضيع التي تعبر على هذا يساعدنا على إ

في أهمية الفكرة. يمكن ذكر موضوع الفقر في الجزائر مثال أو العنف في املدارس وكذا انتشار ظاهرة التدين ملالحظة 

إن الهدف من وراء هذا هو التأكيد على أهمية التدقيق والتوضيح للمشكلة قبل بداية الدراسة. الفضاءات الحضرية. 

ة لتفكير والتعمق لتفادي فيما بعد الرجوع للوراء. تعبر هذه املرحلة على درجتتطلب هذه العملية استثمار الوقت الكافي ل

قلت نسبتها كلما ضعف انتباهه عنالتساؤل ليطور فضوله الفكري ثم فكلما، ملوضوعهاألهمية التي يعطيها الباحث 

 مغادرة البحث نهائيا. للبحث لينتهي به األمر إلى فقدان كل أشكال التحفيز و  األزمةتتقلص فيما بعد نسبة الجهد 

في الحقيقية، ال يوجد منهجية واضحة وصارمة الختيار موضوع بحث ولكن هنالك مصادر متعددة تساعد 

 الطالب أو الباحث لتحديد موضوع بحثه، حيث تتم عمليةاالختيار لكل واحد على حساب رغباته وتطلعاته.

تؤثر على الباحث أثناء القيام باختيار موضوع  في الواقع، هنالك اتفاق على تواجد خمسة عوامل أو مصادر

الدراسة، بحيث تمثل حياة وتجارب اإلنسان إحدى أهم املصادر لهذه العملية، يليها الرغبة في إفادة اآلخرين، ثم املحيط 

 الجواري وفي األخير تبادل األفكار واألبحاث السابقة.  

 حياة وتجارب اإلنسان
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يفيد به  البحث االجتماعي، حيث  مهم الشخصية مصدر إلهام يساعداه على إيجاد موضوعتمثل حياة اإلنسان وتجاربه 

يمكن تشخيص هذه التجارب في طبيعة العائلة، املدرسة، العمل، مكان السكن، األشخاص الذين يتعامل معهم يوميا، 

البعض كربط ساعات العمل واألحداث التي تعايش معها...إلخ... يستطيع الباحث أن يربط بعض العناصر مع بعضها 

املدفوعة األجر مع التي يستهلكها في الدراسة والتكوين مثال، أو العالقة ما بين املكانة االجتماعية لألشخاص ومكان 

إقامتهم )سكناتهم( وعلى هذا األساس، فإننا نكتشف بأن مجموع الحاالت املعاشة ممكنة لكي تكون من أهم مواضيع 

 اعية. البحث في العلوم االجتم

 الرغبة في إفادة اآلخرين 

إحساس الباحث بالرغبة إلنجاز بحث يفيد به اآلخرين هو دافع آخر ومصدر إلهام يساعده على إيجاد موضوع بحث. 

يتجسد هذا من خالل االنتباه والتركيز على ما يدور في املحيط الذي يعيش فيه، على سبيل املثال املنظمات املتواجدة 

على أساسها تصور الحتياجات ونقائص محتملة يمكن أخذها كمواضيع بحث في العلوم االجتماعية. حوله والتي يبني 

يظهر هذا من خالل تواجد مثال منظمة مختصة في تقديم خدمات اجتماعية تتطلع ملعرفة زبائنها معرفة جيدة، أو 

بارها مؤسسة عمومية تبحث على تفحص تحليل علمي على وظيفتها وكيفية عملها أو بلدية باعت إنتاجمنظمة أخرى تريد 

مرحلة محددة من تاريخها...إلخ...في هذه الحالة، يصبح موضوع البحث عبارة عن طلب مؤسس من قبل هيئة رسمية، 

حيث يسمى ب "الطلب الخارجي"، يتبناه الباحث من أجل تحقيق رغبة املنظمة. لكن هذا ال يمنع من تواجد حالة أخرى 

 للباحث تؤدي به لطلب املؤسسة أو املنظمة من القيام بالبحث الذي يثير اهتمامه.  متمثلة في رغبة خاصة

 املحيط الجواري 

هنالك احتمال كبير بأن يكون املحيط الجواري واملباشر مصدر إلهام يؤثر على اختيار موضوع بحث في العلوم 

االجتماعية. في الواقع يمتاز العقل العلمي باملالحظة حيث يتم إيقاظ هذا العقل باستعمال الوقت الكافي من أجل 

ية. إن مختلف األنشطة املالحظةيوميا مع اختالف األشخاص الوقوف على مختلف الظواهر املمكن رؤيتها في الحياة اليوم

املقيمين عليها وكذا االنتظام أو الرواية املمكن الكشف عليها يثيرون انتباه الباحث ويخلقون لديه الرغبة للمزيد من 

الة كالزمالء املعرفة على مختلف جوانبهم وخاصة املتعلقة بالسلوك البشري. هنالك أمثلة متنوعة تفيدنا في هذه الح

الذين غادروا مقاعد الدراسة مبكرا بالرغم من مستواهم الدراس ي الجيد أو مجموعة من زمالء العمل يظهرون بقيم 

مختلفة عما هو مألوف أو لهم ثقافة مختلفة. هذه أمثلة تبشر بوجود عناصر متنوعة للسلوك البشري تم الحصول 

 تأسيسها كمواضيع بحث في العلوم املذكورة سابقا.  عليها من خالل املالحظة الجوارية والتي يمكن

بأن هنالك مواضيع أخرى متعلقة مثال باملدينة التي يعيش فيها الباحث أو الدائرةأو البلدية التي تمت معاينتها  ال شك

رية. نالحظ مثال ومالحظتها كما ال يفوتنا ذكر أمثلة أخرى متعلقة بالبلد الذي تعيش فيه أو القارة التي تنتمي إليها البش

غياب جمعيات في األحياء الشعبية أو غياب املهام األساسية لألحزاب السياسية لبلد ما. نتأثر ونتساءل مثال عنالدول التي 

 تتكلم على السلم في العالم وهي ال تزال تمارس السباق نحو التسلح. 

 تبادل األفكار والحوارات الفكرية 

حثين عملية مفيدة لظهور مواضيع جديدة، حيث تسمح سيرورة األفكار وتنقلها إن تبادل األفكار مع أساتذة وبا

من واحد آلخربظهور مواضيع جديدة لم يتفطن لها العقل من قبل. تلعب الحوارات الفكرية والندوات املبرمجة مع 



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  166 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

ر الحسن لعملية مجموعة الباحثين دورا مهما في تنمية القدرات الفكرية وتساعد على كسب الطمأنينة وضمان السي

البحث بسبب ردود أفعال الباحثين املنتبهين بجدية لصاحب الطرح، حيث يسهل النقاش العام توضيح الفكرة وأهمية 

موضوع البحث. إلى جانب هذا، تساعد محاضرات بعض األساتذة الذين لهم معارف معمقة وتجربة في مجال البحث 

املراد دراسته، حيث تتم عملية التوجيه من أجل التحقق من الطرق  العلمي من تقديم إرشادات ونصائح حول املوضوع

العقل وتغذيته بأفكار جديدة تحفز الباحث على  إشباعاملنهجية املتبعة. تتمثل أهمية هذه املبادالت الفكرية واملنهجية في 

 مواصلة بحثه أو تغيير موضوع الدراسة قيل فوات األوان. 

 ألبحاث السابقةاملراجع، املقاالت العلمية وا

تعتبر األبحاث السابقة والكتب املنشورة من أهم املصادر العلمية في البحوث االجتماعية. بالتأكيد فإن البحوث 

واألعمال الراهنة واملستقبلية هي عبارة عن تكملة ملا سبق نشره ولهذا وجب االطالع عليها والكشف عنها بقراءة مجموع 

ى األقل بموضوع الدراسةاملراد إنجازه. في الحقيقة، إن التطلع على األعمال السابقة املراجع واملقاالت املرتبطة عل

والتعرف على الكتابات والنتائج العلمية التي لها عالقة بموضوع البحث املستقبلي هي الطريق الصحيح الذي يجب 

 جوانبه. استغالله بقراءة النصوص وامللخصات الهامة من أجل تحديد جيد للموضوع واإلحاطة ب

 املوارد املادية 

يتطلب البحث العلمي تخصيص موارد مادية يستعملها الطالب أو الباحث لنجاح عمله العلمي، حيث يحتاج هذا 

األخير إلى مخبر مثال أو إلى مبلغ مالي يستعمله للضرورة كالتنقل مثال للبحث على املعلومات من املكتبات أو من خالل 

ذا األساس استوجب على الباحث عدم املخاطرة باختيار موضوع يتطلب موارد مادية كبيرة غير مقابالت املبحوثين. على ه

متوفرة لتصبح فيما بعد عائق أمام مواصلة العمل. لإلشارة فإن معالجة هذه الحاالت في الدول الرأسمالية تتم بتوجيه 

و عمومية( من أجل تحمل نفقات البحث الباحثين إلى جهات معنية كالشركات التي تهتم بموضوع الدراسة )خاصة أ

مقابل الحصول على نتائج البحث لخدمة مصالحها.  أصبح غالبية العلماء يقدمون مشاريع بحثهم للمؤسسات الحكومية 

 بفوائدها حتى يتمكنون من كسب صفقات مالية تتكفل بتمويل أبحاثهم.  إقناعهمأو الخاصة لهدف 

 ت إمكانية الوصول إلى مصادر املعلوما

يرتبط اختيار موضوع الدراسة باإلمكانيات املتاحة للباحث للوصول إلى مصادر املعلومات الضرورية، حيث 

بعض تتمثل في أشخاص أو أماكن أخرى تتوفر على أرشيف ووثائق مرتبطة بموضوع البحث يصعب الوصول إليها. نجد 

املواضيع الحساسة كتلك املتعلقة باملداخيل مثال أواألرصدة أو األنشطة املرتبطة بالدعارة والتي يمكن أن تخلق عدم 

الثقة أو اإلساءة، حيث تدفع باملبحوث إلى عدم التعاون ورفض االستجواب. نتيجتا لهذا، يستلزم على الباحث إعادة 

لهذا، احتمال استحالة التواصل  إضافةلدى األشخاص املعنيين بالبحث.  صياغة املوضوع كلما توقعاحتمال وجود تردد

معهم بسبب عدم انسجام أوقات عملهم مع الفترة املبرمجة للقيام بالبحث، أو الذين يمارسون أنشطة أخرى أو غير 

 قانونية، حيث يرفضون قطعا الكشف عن هويتهم ويمتنعون على االستجواب.  

ضيع أخرى تتطلب من الباحث التنقل والدخول إلى أماكن حساسة ومؤمنة كالسجون أو إلى جانب هذا، يوجد موا

املدارس مثال، حيث تشترط عليه تسريح من طرف السلطات واملديريات املعنية ولهذا استوجب عليه التحري والتساؤل 

 .عنها قبل الخوض في اختيار املوضوع مباشرة.
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 الصاتمة

موضوع الدراسة مرحلة أساسية تتطلب األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات املوجودة للقيام خالصتا لهذا نرى بأن اختيار   

 بالدراسة وكل تسرع يؤدي ال محالة إلى الفشل.   

 درجة تعقيد املوضوع

عندما نتدرب على البحث في العلوم االجتماعية نتوصل العتبار وتقدير درجة التعقيد التي يمكن أن يمتاز بها موضوع 

سة املراد القيام به. على هذا األساس، يستلزم على الباحث عدم الخوض في مواضيع معقدة، تتطلب الوقوف على الدرا

 عناصر كثيرة في آن واحد من أجل تحليلها. 

 تحديد السؤال املحوري 

أو )املعارف(  تتم عملية اختيار موضوع الدراسة بعد التساؤالت التي يطرحها الباحث مسبقا ليعلم ويحدد طبيعة املعرفة

املراد الوصول إليها من البحث املراد إنجازه. تساعدالقراءات املتداولة األولى على فتح طرق جديدة لهذا الهدف، حيث 

تساعد بعض النظريات املرتبطة بموضوع الدراسة على إثراء البحث بفضل املصطلحات واألطر املعرفية للتحليل والفهم. 

وع املحدد هو مؤسس في نفس الوقت ملشكلة بحث تلزم الباحث النزول إلى الواقع املعاش نالحظ من خالل هذا بأن املوض

 من أجل اكتساب معلومات جديدة تساعده على بناء تفسير وإجابة واضحة على املشكلة التي طرحها موضوع الدراسة. 

 األسئلة املفتاحية لتحديد مسألة البحث  

ث على تحديد وتعريف بالتفصيل مسألة البحث التي يريد دراستها ومعالجتها. هنالك أربعة أسئلة محورية تساعد الباح

األولى متمثلة في: ملاذا أهتم بهذا املوضوع؟ الثانية متمثلة في: ما طبيعة النتيجة املرجوة أو املراد الوصول لها من هذا 

ا الرابعة واألخيرة فهي متمثلة في: ما هو سؤال البحث؟  الثالثة متمثلة في: ما هي املعارف األولية املتوفرة لدي الباحث؟ أم

 البحث املمكن طرحه؟ 

لنشرح هذا املحتوى يستحسن تحديد موضوعين وتطبيق عليهما األسئلة املطروحة سابقا. املوضوع األول متعلق بأحداث 

في الجزائر ومدى نجاحه ، أما املوضوع الثاني يختلف عن األول كونه متعلق بظاهرة الزواج مثال بالجزائر 0988أكتوبر 

لدى املتزوجين.  لدينا موضوعين متميزين يمكن القيام عليهما بأبحاث علمية ويتعين علينا بناء مشكلة محددة متعلقة 

 منهما.   ةبكل واحد

 ملاذا أهتم بهذا املوضوع؟ 

خرى، فلربما الدافع يتجلى من خالل هذا تحديد الغرض الذي دفع بالباحث الختيار موضوعه على باقي املواضيع األ 

بالجزائر هو الرغبة في الحصول على معرفة أ كبر وأشمل على مرحلة تاريخية  0988الختيار موضوع أحداث أكتوبر 

معاصرة تميزت باضطرابات اجتماعية وسياسية صعبة. أما اختيار املوضوع الثاني فيمكن إرجاعه إلى رغبة الباحث في 

وبات في الحفاظ على حياتهم الزوجية. على العموم، يظهر لنا بأن اختيار موضوع مساعدة األزواج الذين يواجهون صع

على آخر هو راجع ربما إلى األثر الذي يمليه علينا في حياتنا اليومية، سواء تعلق األمر بالجانب الشخص ي أو املجتمعي 

 (00،ص،0990) جنجرا،إ، 0املجتمع( جنغرا بأن :) البحوث العلمية هي محددة من قبل القيم التي تسود في وعليه يكتب

 يسمح ذكر الغرض الخفي الذي تدخل في اختيار املوضوع إلى طرح السؤال الثاني املتمثل 

 النتيجة املراد الوصول إليها؟  طبيعة
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ترمز هذه املرحلة إلى تشخيص وتحديد هدف البحث ألنها عملية متعلقة أساسا بوصف الظواهر، ترتيبها، شرحها 

سبيل املثال، يمكن ترتيب طبيعة وأشكال القرارات  وعلىوفهمها، حيث تتداخل هذه األعمال مع بعضها البعض 

يخص  هذا، فيما, إلى جانب 0988لى أحداث أكتوبر أنداك ع والسياسيةواالتجاهات التي تبنتها املجموعات االجتماعية 

 الزواج مثال. تقوي رابطةدوام الحياة الزوجية فيمكننا التطرق إلى عوامل نجاح الزواج وشرح العالقة التي 

في النهاية يتبين لنا بأن كلما أستطاع الباحث تحديد بالدقة مسألة بحثه كلما استطاع اإلجابة ببساطة على األسئلة 

 املفتاحية املتعلقة بمسألة البحث. 

 املعارف األولية املتوفرة لدى الباحث؟

ل واألبحاث املنجزة سابقا تمتاز هذه املرحلة من البحث بإعطاء قيمة للمعلومات املستنبطة واملكتسبة من األعما

واملجاورة ملوضوع الدراسة. يمكن لنا الحصول على معلومات واقعية وأخرى نظرية مساعدة للتحليل. إلى جانب هذا، 

هنالك معلومات أخرى متعلقة باملنهجية والتي تفيد الباحث في طريقة بحثه كونها تزوده بتفاسير على طريقة أو )طرق( 

بنيها من جديد. تمتاز أهمية هذه املرحلة من البحث بكمية املعلومات املتواجدة على مشروع تناول املوضوع يمكنه ت

 .الباحثالبحث، حيث تؤدي غزارتها أو نقسها بتوجيه البحث بطريقة أو بأخرى وهذا حسب ما جناه 

وكذا  0988وضوع أحداث أكتوبر لتوضيح هذه الفكرة يترتب علينا التعامل مع املثالين املطروحين سابقا واملتمثلين في   م  

ظاهرة نجاح الزواج.  يترتب على الباحث املقبل على القيام ببحث حول املوضوع األول بكتابة تقارير عن األحداث 

الرئيسية التي تميزت بها املرحلة املذكورة وكذا التي سبقتها، ثم االهتمام باألعمال والتحاليل التي نتجت أنداك حول هذه 

تطلع للنظريات التي يحتمل بأنها تأثرت بها واستلهمت مضمونها. عندما يتوصل الباحث لتحقيق هذا يتهيأ له األوضاع وال

 املجال لصياغة بيان املسألة.  

أما فيما يخص املثال الثاني املتعلق بظاهرة نجاح الزواج فإن الطريقة املنهجية متشابهة حيث يبدأ الباحث بتنظيم 

ا إلنجاز تقارير حول نسبة الزواج وكذا نسبة الطالق مثال، ثم االهتمام وكتابة تقارير الشهود املعلومات املتحصل عليه

الذين أدلو برأيهم حول املوضوع املذكور وكذا جمع األعمال والتحاليل على طبيعة الوضع العائلي ومدى غياب استقرار 

 بداخل الخاليا العائلية أو العكس. 

للباحث بعد هذا من استخراج موضوع دراسة جديد بفضل االستفادة التي تحصل عليها  بفضل املعلومات املجمعة يمكن

من املعارف املذكورة سالفا. بهذا نأتي للسؤال الرابع واألخير والذي سوف يساعد الباحث على تحديد سؤال البحث 

 بالتدقيقوكذا حصره لكي يصبح البحث سهل التحقيق. 

 ما هو سؤال البحث املمكن طرحه؟ 

بعدما تسلط الضوء على الغرض من الدراسة وإبراز الهدف من هذا وكذا التسلح باملعرفة املكتسبة يصبح 

الباحث مهيأ أخيرا لصياغة مشكلة البحث في إطار سؤال محوري وأساس ي. سوق يسمح هذا األخير )السؤال املحوري( من 

 بعد بإجراءات التحقيق في الواقع املعاش.  تحديد املشكل بدقة ورسم الخطوط العريضة للبحث وكذا القيامفيما

 لهوامش ا
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 :املخلص 
لم يعد البحث العلمي وتطبيقمناهجه مجرد ضرورة أكاديمية أو مادة دراسة للطالب في الجامعات، بل أصبح مسألة ضرورية للمجتمعات، 

وذلك  بحیث أن البحوث العلمية التي يقوم بها مختصون في املجاالت املختلفة أصبحت تشكل مرشدا وهاديا للوزارات واملؤسسات في عملها ونشاطها،

ملا توفره لها من معلومات ومعطيات صحيحة حول املجتمع ومشاكله وعيوبهواحتياجاته،  وكلما تراكمت البحوث كلما زادت معرفة اإلنسان  بالنظر

ي العلمي فبمجتمعه ومحيطه وبيئته  األمر الذي من شأنه تسهيل عملية إيجاد حلول ملا يعترضه من مشاكل وظواهر سلبية وهدامة، كما أن تطبيقاملنهج 

كائن حي له العلوم االجتماعية واإلنسانية له خصوصياته ومشاكله التي تميزه عن باقي العلوم الطبيعة األخرى، فاإلنسان موضوع البحث ليس جامدا بل 

التعامل بموضوعية مع مشاعره وأحاسيسه التي ال يمكن دائما التنبؤ بها،كما أن الباحث االجتماعي وبالنظر لكونه جزء من املجتمع، فإنه يجد تحديا في 

علومات من قضايا تهمه وتمس وجوده وانتمائه، إذ تمكن دراسة تقنيات ومنهجية البحث العلميعلى التوفر على القدرة الذاتية واآلليات للحصول على امل

بأسلوب أديبي في عمله إذا لم يكن ملما  مصادرها املتعددة والتدريب العملي على كيفية البحث والتوثيقوالتصميم، والباحث ال يمكن له أن يكون منهجيا

الدراسات  بالخطوات التأسيسية في البحث وبشروط التوثيقومقومات التركيبوالتحليل وتنظيم املعطيات واملعلومات املتحصل عليها من خالل القراءة أو

 امليدانية. وبالتالي يجب إتباع أسلوب علمي في كامل مجريات البحث. 
 

 مجتمع البحث، املعاينة، العينة، املنهجية، البحث العلمي، تقنيات البحث. الكلمات املفتاحية:
 

Abstract : 
Scientificresearch and the application of its curricula are no longer merely an academicnecessity or a subject of study for 

studentsatuniversities, but a matter of necessity for societies. Scientificresearchcarried out by specialists in variousfields has become a 

guide for ministries and institutions in theirwork and activity, given the information and data theyprovide to them on society, 

itsproblems, itsshortcomings and needs, and as researchbuilds up, the more knowledgethey have of society, the application of the 

scientificmethod in the social and human sciences has itsspecificities and problemsthatdistinguishitfromothernatural sciences . The 

humanbeing in question is not static, but a living beingwhose feelings and feelings are not alwayspredictable, 

a researchercannotbesystematic in an adiabaticmanner in his or herwork if he or sheis not familiarwith the foundingsteps in the 

research and with the requirements for documentation, composition, decay and organization of data and information 

obtainedthroughreading or fieldstudies. A scientificapproach must thereforebefollowedthroughout the researchprocess. 
 

Key words : researchcommunity, sampling, sample, methodology, scientificresearch, research techniques. 
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 مقدمة:

إن البحث العلمي هو نتاج التراكمية املعرفية التي تكون ضمن إطار املوضوع واملنهجية العلمية املتعارف عليها أكاديميا، وهذا 

 " فيISO"مرتبط بدرجة الجودة  ما شكل ثنائية في الطريقة، إما كالسيكية خدمت ومازالت موجودة في األعمال األكاديمية أو ما هو

منهجية إعداد املذكرات والرسائل الجامعية في العلوم االجتماعية، فالبحث العلمي هو عملية منتظمة ودقيقة تجعل الباحث 

يكتشف معطيات، معلومات، عالقات، معارف جديدة، كما يعتبر سيرورة تعتمد على مبادئ تأسيسية نظرية وميدانية تعنى 

اهر االجتماعية، وال يمكن تحقيق هذه األهداف دون التزام الباحثين في حقل العلوم االجتماعية، بإتباع الخطوات بمختلف الظو 

الصحيحة في إنجاز البحوث العلمية، انطالقا من اختيار املوضوع، مشكلة البحث أو الدراسة ووصوال إلى النتائج النهائية وكتابة 

 لة في املنهجية، نحاول معالجة مرحلة مهمة والتي تكمن في تحديد العينة.التقرير. وضمن هذه املنظومة املتسلس

عندما ينتهي الباحث من صياغة الفرضيات وتحديد املفاهيم التي يعتمد عليها وإبراز املتغيرات، وكذا استخراج األبعاد واملؤشرات 

 ن خالل تساؤلين مهمين:واألدلة، تفرض متطلبات البحث إخضاع الفرضيات على محك الواقع االجتماعي م

أوال/ من هو مجتمع البحث )على من تتم الدراسة(؟ بمعني تحديد مجتمع البحث، والذي يعرفه كريستوف غوريرو على أنه "يخص 

الوحدات األساسية التي يجري عليها التحليل، فهو مجموعة أفراد، أشياء، عناصر لها خاصية أو عدة خصائص مشتركة يجري 

 (.  BEAUD JEAN, 2002, P190) عيلها البحث"

ثانيا/ كيف يتم التحقق من الفرضيات؟ فمن الصعوبة أن يتم معالجة كل وحدات وأفراد مجتمع البحث، ولتجاوز هذا املشكل 

املوضوعي وعن طريق املعاينة التي نعني بها ذلك االجراء العلمي الذي يسمح باستخراج املجموعة الفرعية املتمثلة في العينة من 

جموع الكلي املمثل في مجتمع البحث، وكما يعرفها كذاك أنجلس موريس على أن املعاينة "هي مجموعة من العمليات التي تسمح امل

(. هذه العينة التي يشترط فيها التمثيل 320، ص0221باقتناء مجموعة فرعية من مجتمع البحث بهدف تكوين عينة" )أنجرس، 

 والتعميم.

عينة والتي تعتبر خطوة مهمة وحساسة في عملية البحث وأصالته، يستلزم على الباحث في العلوم وعند الوصول إلى مرحلة ال

 االجتماعية أن يستقص ي عن مجموعة من التساؤالت:

ماهي العينة؟ ماهي املقاييس املحددة لشروطها؟ كيفية استخراجها؟  أنواعها وتصنيفاتها؟ حجم العينة؟ ما هو الحد األدنى للعينة 

 ور بعض العلماء؟ ماهي املالحظات التي يطرحها الباحث ويحاول معالجتها أو تجاوزها؟من منظ

عند اهتمامنا بأي دراسة علمية، فإنه كلما ارتفع العدد االجمالي ملجتمع البحث كلما كان ذلك صعبا، لذلك فإنه يجب تحديد 

اة عاملي التكلفة والقدرة على إنجاز العمل، ليتحول مشكل الطريقة الصحيحة الختيار وتحديد العينة "املمثلة واملعممة"، مع مراع

 العدد الكبير للعينة أو حجم العينة إلى ميزة تساهم في ثراء البحث والتقليص من درجة الخطأ.

إن البحث ال يستطيع موضوعيا أن يتحقق من كل مجتمع البحث نظرا لتعدد خصائص وميزات املجتمع، لذلك يجب االنتقال من 

 ى الجزء من أجل التحقق من الفرضيات.الكل إل

 تعريف العينة:أوال:

 (.320، ص0221العينة هي مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث معين )أنجرس، 

هذه العناصر أو الوحدات املستخرجة والتي سيجري عليه االختبار والتحقق، يمكن أن تصطدم بعراقيل وصعوبات تؤثر على 

الصعوبات تكمن في ندرة املعلومات املوجودة عن مجتمع البحث، أو سرية وحساسية املوضوع نوعية البحث ومصداقيته، هذه 

)كدراسة مواضيع الطابوهات(، العدد املرتفع، انتشاره، وتشتته في املجال الجغرافي، لذلك وفي ظل هذه الصعوبات املوضوعية 

 سية في بلورة عملية التحقق من الفرضيات.يجب على الباحث أن يحسن تحديد العينة التي تعتبر نقطة ارتكاز أسا

 املقاييس املحددة لشروط العينة: ثانيا:

 إن مجموع عمليات القيام باملعاينة الستخراج العينة تخضع لعدد من املقاييس املحددة لشروطها، نذكر من أهمها:
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 أن تكون العينة تمثيلية: -3

املراد دراسته، فيجب أن تكون فيها نفس املميزات والخصائص التي بمعنى هذه العينة املستخرجة هي ممثلة لذلك املجتمع 

تكون في مجتمع البحث، "تكون العينة ممثلة إذا كانت الوحدات التي تكونها تم اختيارها بطريقة تجعل كل عناصر مجتمع البحث 

قف عليه مصداقية النتائج (. فهذه الخاصية أو الشرط يتو 099، ص0979لها نفس االحتمال للظهور في العينة" )تيودور، 

 واالستنتاجات.

 أن تكون العينة معممة: -3

إذا كانت العينة معممة وحجمها مناسب، وطريقة اختيارها علمية ودقيقة فإنه آليا يتحقق الشرط االرتباطي بتعميم النتائج 

 ,BEAUD JEAN)ل"                          املتحصل عليها. "إن ما نحصل عله من معلومات من العينة يجب تعميمه على مجتمع البحث كك

2002, P188.) 
 

 خطوات اختيار العينة: ثالثا:

 من أهم خطوات اختيار العينة، نذكر منها:

 تحديد مجتمع البحث األصلي )أساتذة، طالب، ...إلخ(. -

 إعداد قوائم بأسماء وأعداد )تشخيص أفراد املجتمع املدروس(. -

 بدقة.اختيار وتحديد العينة  -

تحديد العدد املطلوب من مجتمع البحث، بحيث كلما كان حجم العينة أكبر كلما كان تمثيلها للمجتمع األصلي أفضل ودرجة  -

 األخطاء تتضاءل وتقل.
 

 كيفية استخراج العينة: رابعا:

م انتقائها بطرق علمية ترتكز خطوة استخراج العينة على إجراءات يتم توظيفها في املعاينة للتوصل إلى عينات ممثلة، يت

 ومدروسة، فهؤالء املبحوثون يتم اختيارهم رياضيا حتى يمكن تعميم البيانات املتحصل عليها من خالل:
 

 اإلجراء االحتمالي:-3

مبدأ يقوم على أساس نظرية االحتماالت التي تسمح بحساب احتمال وقوع الحدث، فشرطها األساس ي يكمن في أن لكل هو 

وحدة إحصائية مكونة ملجتمع البحث فرصة متساوية في الظهور ضمن العينة، فاالحتمال يكون متساوي الحظ، وعامل الصدفة 

ضافة إلى ضرورة توفر شرط الحصول على قائمة أو  عد يشمل كل عناصر  أو هو من يجعل االحتمال معلوم لالنتماء للعينة، باإل 

وحدات مجتمع البحث أو قاعدة السبر، "فالسحب االحتمالي يكمن في قاعدة السبر، أي قائمة تحتوي على كل عناصر مجتمع 

طلق عليها كذلك قاعدة مجتمع وهناك من ي(. BERTHIER, 1998, P117)البحث من دون أن يحذف أي واحد منها أو يتم تكراره" 

 البحث.
 

 اإلجراء غير االحتمالي: -3

هذه املعاينة يكون فيها احتمال انتقاء عنصر من عناصر البحث لكي يكون ضمن العينة غير معروف وغير محدد مسبقا، وكل 

 اء.عنصر له فرصة في أن يختار، ويطلق على هذه املعاينة كذلك باإلجراء اإلمبرقي عند خبراء اإلحص

 إن االختيار غير االحتمالي يكون مختارا نتيجة عدة أسباب منها:

 أن تكون قاعدة مجتمع البحث غير تامة. -

 موارد ضئيلة، وقت ضيق ومحدود. -

 ضيق مساحة اإلحاطة بمجتمع البحث املستهدف. -
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معرفة درجة تمثيلية هذه العينة بالنسبة إلى إن شرط جمع البيانات عن طريق املعاينة غير االحتمالية يبقى مالئم، إال أنه ال يمكن 

 مجتمع البحث الذي أخذت منه، ألنه لم يتم أخذها بصفة عشوائية.

 أصناف العينة:  خامسا:

عند اإلشارة إلى التصنيف في الشكل التالي )اقتراح شخص ي من طرف الباحثين( تتضح التصنيفات املراد اإلشارة إليها الحقا، 

 املصطط اآلتي:كما هو مشار إليه في 

 

 

 
 

 العينة الحصصية     العينة العشوائية                                                                                                             

 البسيطة         العينة املنتظمة                                                             العينة العرضية

 )متجانس(           )متجانس(    العينة الطبقية                                     العينة النمطية  

 )غير متجانس(     

 ودية    كرة الثلج )العينة التراكمية( أو الشبكيةالعينة العنق     

 وهناك املجالية كذاك      

 تحتوي االجراءات العملية االحتمالية على كل من:اإلجراءات العملية االحتمالية:  -3
 

 العينة العشوائية البسيطة:  3-3

الشرط يستلزم توفر قائمة إسمية  خاصة بمجتمع البحث، أي مجموعة جزئية من املجتمع االحصائي وبحجم معين لها نفس 

الفرصة لتختار كعينة من ذلك املجتمع االحصائي، فكل عنصر مختار في العينة ال يمكن اختياره مرة أخرى في نفس الدراسة، 

قام الصدفة، "مصطلح بسيط يعني أن السحب سيتم بطريقة مباشرة على أساس وعادة ما تؤخذ هذه العينة من جدول خاص بأر 

 (. 320، ص0221قاعدة مجتمع البحث" )أنجرس، 

 مثال: هناك قائمة طلبة في حقل علم االجتماع على املستوى الجزائري فما هو تصورهم للمستقبل املنهي؟

 الشرط األول: توفر قائمة إسمية.

 يجب أن يكون له رقم محدد.الشرط الثاني: كل طالب 

 الشرط الثالث: تطبيق طريقة الصدفة.

الذي يعتبرمن أهم تطبيقات وبرامج SPSS إذا كان العدد كبير، ال يمكن تطبيق أرقام الصدفة، وإنما يتم االستعانة بنظام  مالحظة:

 التحليل االحصائي للبيانات فهو يحمل أدوات احصائية مرنة وسهلة االستخدام، باإلضافة إلى مجانية استغالله في الجزائر. 

 العينة املنتظمة:  3-3

ين على مدى منظم إلى يعتبرها الكثير من الباحثين على أنها أحسن طريقة لسحب العينة، حيث يتم السحب عشوائيا لرقم مع

 أين يصل العدد املطلوب للعينة.

، كذلك ال تستعمل في Yأو Zو  Xيتم اختيار هذه الطريقة إذا كان مجتمع البحث كبير، وإذا كانت قائمة األسماء ال تبدأ بحرفي 

 الشهور. 

 يكون سحب العنصر األول عشوائيا فقط. مالحظة:

 ث باستعمال عملية القسمة.يتم استخراج أفراد العينة من مجتمع البح

 ( طرق:23أمثلة على ذلك: هناك ثالثة )

 )محدد( إلجراءات العملية االحتماليةا  

 

 )غير محدد( االحتمالية غير  إلجراءات العمليةا
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طالب، يمكننا أن نسحب  022طالب، نريد سحب عينة منتظمة مكونة من  0222(: قسم علم االجتماع يتكون من 0املثال رقم )

 املدى املنتظم أو الثابت من خالل العملية الرياضية اآلتية:

 .02يساوي  ، فاملدى الثابت02 = 022 ÷ 0222

 مثال. 9، كاستعمال زهرة الرند مثال نجد الرقم 02إلى  0نختار بعد ذلك رقما عشوائيا من 

، العلبة 02إلى  00، العلبة الثانية من 02إلى  0علبة ونضع أوراقا صغيرة بها تحمل أرقاما تبدأ من  022ثم نقوم بعد ذلك بإحضار 

إلى آخر عدد  9، حيث نضيف في كل مرة العدد 0222إلى  0990علبة التي تحمل الرقم ، حتى نصل إلى آخر  32إلى  00الثالثة  من 

 يحدد املدى.

 طالب. 022،...إلخ، حتى نصل إلى 9+ 32،   9+ 02، 9+ 02،  9لتصبح مثال: 

 (: كما يمكن أن نستعين بجداول األعداد العشوائية لسحب العينة املنتظمة باإلعالم اآللي.0املثال رقم )

 (: هناك طريقة أخرى كثير من املختصين في املنهجية ينتهجونها ويدرسونها  لطلبتهم، واملثال التالي سيوضح ذلك: 3ال رقم )املث

مبحوث  422مستهلك، ونريد أن نختار عينة تتكون من  3222كين تتكون من و لنفرض أن عندنا قائمة مستهلكي دواء الكلور 

 املدى املنتظم الثابت.           1 = 422 ÷ 3222وم بعملية القسمة: بتطبيقنا لطريقة العينة املنتظمة، نق

 ، فتصبح العملية كاآلتي:0ثم نأخذ زهرة الرند لالختيار فنحصل مثال على الرقم 

 .3222..إلى غاية أن نصل إلى .00 = 1+  01، 01 = 1+  02، 02 = 0+  1، 0

محمد بن أحمد/الجزائر(،  0ستوى مدرجات جامعتنا )جامعة وهران حينما أثرنا نقاش حول فحوى الطريقتين على م مالحظة:

وجدنا كل مختص وباحث أو أستاذ يميل إلى املثال أو الطريقة الثانية، بينما بعض كتب املنهجية وجدناها تتناول املثال األول، 

 وتبقى هذه املالحظة مجال للنقاش األكاديمي مستقبال.

 العينة الطبقية:  3-1

مجتمع البحث إلى طبقات أو مجموعات فرعية منسجمة ومتجانسة لها خصائص مشتركة، تسحب عشوائيا من يتم تقسيم 

كل طبقة، ثم حاصل جمع عينات الطبقات يكون عينة الدراسة، على أن هذه العملية تكون على أساس ما نريده من فرضيات 

 ذه الطبقات دون تلك.املوضوع، إذ أن متغيرات هذه الفرضيات هي التي تساعد على إنشاء ه

مثال على ذلك:أردنا دراسة حول الخصائص السوسيولوجية للعمال البريطانيين الذين يقضون عطلهم السنوية بشواطئ ومدن 

إسبانيا وباألخص مدينة برشلونة، فيتم تقسيم مجتمع إلى طبقات على أساس عدد من الخصائص منها: )الجنس، السن، الحالة 

 هنية، الدخل، املستوى التعليمي...إلخ(، وبالتالي كل هذه الخصائص هي التي ستحمل عينة الدراسة.العائلية، الرتبة امل

 حتى نستطيع أن نأخذ الفئات يجب أن تكون هناك نسبة ممثلة.مالحظة:

 (:027، ص0229حيث يضع العالم "سودمان" بعض الشروط حول العينة الطبقية)محمد أبو شنب، 

 ف جيدا من كل وحدة تخص املجموعة.كل مجموعة البد أن تعر  -

 إنه ال يمكن أن يكون لدينا توقع جيد لرقم عناصر الجماعة االحصائية في كل مجموعة. -

 البد أن تكون املجموعات صغيرة، حتى نتمكن من توفير بعض التكاليف املمكنة. -

 ملجموعات.البد من استخدامها بالطريقة التي تقلل الزيادة في األخطاء والناتجة عن ا -

 العينة العنقودية:  3-4

 (.02، ص0979مستخرجة من شكل العنقود، فهي نتيجة "اثنين أو أكثر من العمليات املتتابعة للمعاينة")تيودور، 

يكون فيها عدد متكرر من السحب العشوائي املحددة للمجموعات والعناصر التي تخدم أهداف البحث، ألن هذا النوع يشترط 

 محددة نسبيا.معرفة محصورة و 

 هذه العينة عادة ما تمثل وحدات بحث كبيرة مثل: )املدارس، املستشفيات، املدن، املجمعات...إلخ(.
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 ، كما هو مبين في الشكل اآلتي:مثال على ذلك: نختار متوسطة ما كبداية للعنقود أوال، ثم نتبع الخطوات املذكورة أعاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 في العينة املجالية: هناك من املختصين في املنهجية من يضيفون إلى العينة العنقودية عينة أخرى تتمثلمالحظة: 

وهي التي تستعمل حينما نريد سحب عينة ما من محيط جغرافي معين )مقاطعات إدارية، أحياء...إلخ(، وشرط هذه العينة أن يتم 

 استجواب كل عنصر من العناصر التي تنتمي إلى مجتمع البحث في املنطقة التي يقوم فيها البحث. 
 

 تحتوي االجراءات العملية غير االحتمالية على كل من:ية: اإلجراءات العملية غير االحتمال -3

 العينة الحصصية:  3-3

هي سحب عينة من مجتمع البحث بانتقاء العناصر املقسمة إلى فئات طبقا لنسبهم في املجتمع، فيجب أن يتوفر الباحث على 

مجتمع البحث الذي نسعى إلعادة إنتاجها في معطيات رقمية حول مجتمع البحث، "تعتمد املعاينة الحصصية على بعض مميزات 

 (.BE BONVILLE, 2000, P104)صورة نسب في العينة"

 فرد        مجتمع البحث. 0222( تحتوي على Xمثال على ذلك: جامعة )

 فرد. 022أفراد العينة تم تحديده بــــ  -0

 خرون.عمال آ 42أستاذ،  022طالب جامعي،  842نحدد الفئات بهذه الجامعة:  -0

 إيجاد النسب لكل فئة من خالل العملية الرياضية اآلتية: -3

 .% 84 = 0222/  022 × 842فئة الطالب:  -

 .% 02 = 0222/  022 × 022فئة األساتذة:  -

 .% 4 = 0222/  022 × 42فئة عمال آخرون:  -

 إذن عندنا عينة تحتوي على النسب التالية: 

 فئة الطالب. % 84

 فئة األساتذة. % 02

 فئة عمال آخرون. % 4

 ، وبالتالي:022بهذه النسب نستطيع معرفة كم نأخذ من كل فئة لنصل إلى عدد العينة  -0

 .% 84 = 022/  84 × 022فئة الطالب:  -

 آخرون
 
 
 
 
 
 
 

متوسطة عبد الحميد ابن باديس 
 ئرابوهران/الجز 

 
 
 
 
 
 
 

 املديرية
 
 
 
 
 
 

 إدارة
 
 
 
 
 
 
 

 أساتذة
 
 
 
 
 
 
 

 تالميذ
 
 
 
 
 
 
 

 أعوان الحراسة
 
 
 
 
 
 
 

 عمال النظافة
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 .% 02 = 022/  02 × 022فئة األساتذة:  -

 .% 4 = 022/  4 × 022فئة عمال آخرون:  -

 عمال آخرون. 4أساتذة،  02طالب،  84فرد على:  022رادها إذن تضم العينة التي عدد أف

 العينة العرضية:  3-3

تتكون هذه العينة من مجموعة من املبحوثين املستعدين على أن يكونوا ضمنها، ويتم اللجوء إلى هذا النوع عندما ال يتوفر 

لدى الباحث أي اختيار للسحب، إال ما يقع عنده ويتوقف نجاح هذه العينة على درجة ثقافة ذلك املجتمع، وهذا ما تتميز به 

ارة(، ففي الواليات املتحدة األمريكية تجري تحقيقات على دراسة املتغيرات عبر األزمنة وخالل الدول املتقدمة )ثقافة ملئ االستم

 فترات مرحلية ملعرفة اتجاهات التغير ومن بين تلك الدراسات: 

يومنا  أجريت دراسة عرضية حول اتجاهات املستهلكين في الواليات املتحدة األمريكية والتي مازالت تتكرر كل شهر حتى 0901في  -

 هذا.

أجريت دراسات حول االنتخابات في ذات البلد والتي هي تتكرر في كل مناسبة انتخابية، وكذلك هناك دراسات أخرى  0908منذ  -

" أجريت تلك الدراسة لتبين تضاؤل في نسبة ترامبتجري حول قياس درجة املواطنة في نفس البلد، وفي مرحلة الرئيس السابق "

ملسؤولين يدقون ناقوس الخطر، وذلك باتخاذ عدة تدابير أبرزها التأكيد على عدم نجاح نفس الرئيس لعدة املواطنة، مما جعل ا

" في الفوز باالنتخابات. وتبقى التقارير بايدنثانية، وهذا ما تؤكده بعض تقارير السلطة الرابعة على مساعدة الرئيس الحالي "

 ى حسب علمنا(.الصحفية تحتاج إلى دراسات حول هذا املوضوع )عل

تقام دراسات عرضية حول اقتصاد البيوت من طرف مركز البحوث للدراسات، محور دراسة ديناميكية الدخل في  0918منذ  -

 أمريكا. 

 العينة النمطية:  3-1

واهتمامات إن أسباب اختيار عينة الدراسة يستهدف الصفات النمطية، فاختيار تلك الفئة دون غيرها ملا لديها من تصورات 

 حول املوضوع املدروس.

مثال على ذلك: عند دراسة الجريمة واالنحراف في بلد ما، فيمكن أن نتوجه إلى طلبة العلوم القانونية، طلبة علم اجتماع اإلجرام، 

 وذلك لدراسة التصورات املرتبطة بمجال االهتمام )التخصص(. 
 

 العينة التراكمية أو كرة الثخلج:  3-4

يقوم الباحثون بمقابلة شخصيات بارزة ومعروفة في مجتمع البحث، ثم يقوم هؤالء األفراد بجلب أصدقائهم من  في هذا النوع

 أجل مقابالت أخرى تحمل نفس الخصائص واملميزات.

مثال على ذلك: عند دراسة العمل البيتي الذي ال يستعمل فاعلوه مواقع التواصل، فإنه يكفي أن يدل كل مبحوث على مبحوث 

 آخر وهكذا حتى نصل إلى العدد املطلوب.

 حجم العينة ومفارقة الحد األدنى لها من منظور بعض العلماء:  سادسا:

 السؤال الذي يطرح، ما هو عدد األفراد املراد إجراء عليهم االختبار؟ 
 بمعنى ما هو عدد العينة التي سنستعملها في الدراسة؟

 ب إبراز  العوامل املرتبطة بالعمل والتي ال يمكن للباحث أن يتحكم فيها ومن بينهافقبل االجابة عن هذا السؤال الجوهري، يج

" مثال، تقنية املعاينة وانسجامها مع مجتمع البحث، أهداف الدراسة وعالقة SPSSامليزانية، الوقت، توفر التقنيات االحصائية "

 املشكلة باإلشكالية والفرضيات...إلخ.
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(، نظرا لعدم تحكم بعض 029، ص0229ي هو الذي يحدد شكل العينة املحتملة" )محمد أبو شنب، "إن اختيار العينة النموذج

الباحثين والطلبة في القواعد االحصائية لسحب عينات الدراسة فإنهم يلجؤون إلى قواعد عملية والتي تفتقر في كثير من األحيان 

 إلى التمثيل والتعميم.

باحث إلى آخر، ومن كتاب منهجي إلى آخر، هذا ما يجعل التضارب في التصورات حول إذ أن استخراج حجم العينة يختلف من 

 الحقل:

عنصر كحد أدنى. "حتى نتمكن من تعميم القياسات، البد أن يكون هناك على  022يحدد "جون بيار بوري" حجم العينة األدنى بـــ  -

 (.BEAUD JEAN, 2002, P212)الحتمالية"حالة كحد أدنى في العينة، وهي تتالءم مع العينة ا 022العموم 

 فرد أو عنصر على األقل. 82نيكول برتييي تحدد حجم العينة األدنى بـــ   -

يربط "موريس أنجرس" حجم العينة بإجراءات استخراجها، ففي العينات االحتمالية يلجأ إلى تطبيق القواعد الرياضية، "في  -

وفقا لقواعد أكثر دقة ألنه يعتمد على تطبيق بعض املعادالت الرياضية")أنجرس،  العينة االحتمالية فإن حجم العينة يتحدد

 (، أو ما يعرف بمعدل السبر املشار إليه سابقا.309، ص0221

أما في العينات غير االحتمالية "فإن حجم العينات غير االحتمالية يمكن أن يكون مختلفا جدا، وذلك حسب مشكلة البحث ومع 

 (.309-308، ص0221ادر جدا تجاوز بعض املئات من الوحدات" )أنجرس، ذلك فإنه من الن

هناك رأي آخر يشير إلى القاعدة املتعلقة بالتدقيق في اختيار  حجم العينة، "إن حجم العينة املرغوب أو املفضل في أي عينة،  -

وعلى نوع العينة املوظفة")محمد أبو شنب، يعتمد على درجة الدقة املطلوبة واملرغوب فيها، وعلى تنوع البيانات داخل العينة 

 (.029، ص0229

أما في املقابالت غير املوجهة فإن شرط حجم العينة يترجم بالحد األقص ى وليس األدنى، فال نستطيع أن نجري عدد كبير من  -

، 0221م العينة")أنجرس، املقابالت وذلك لصعوبة التحليل، وهذا ما يسمى بالتشبع باملصادر"ينبغي علينا التوقف عن زيادة حج

 (.309ص

يرى أخصائيون آخرون، على أنه ال يجد الباحث قواعد وال شروط تحدد حجم العينة فكل دراسة لها طبيعتها، ويدل اإلحصاء 

 االستداللي على أنه كلما زاد حج العينة كلما كان ذلك أحسن وأمثل، من خالل إتباع عدد من الخطوات أهمها:

صغيرة سهل التعامل مع جمع البيانات والنتائج، بالرغم من أن هذه النتائج ال تكون دقيقة مقارنة مع مجتمع إذا كانت العينة  -

 البحث.

إذا كانت العينة كبيرة فإن تمثيلها يكون أفضل، لكن تزداد معها صعوبة ضبط التفاعل ما بين املتغيرات وكذا صعوبة التحكم في  -

 التكلفة والوقت بالخصوص. 

 حجم العينة املناسب من أهم الخطوات في اإلحصاء االستداللي، إال أن االختالف مقرون بالهدف من التقدير.فتحديد 

 (، تعتمد في تحديد حجم العينة على املقاييس اإلحصائية اآلتية:09، ص0200فمعادلة روبرت ماسون)شنافي، 

M:  ،حجم مجتمع البحثn ،حجم العينة :S 0.91وهي  2.94جة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة : قيمة نسبة الخطأ على الدر ،P :

 : النسبة االحتمالية املكملة، وبالتالي فالصيغة القانونية هي كاآلتي:qالنسبة االحتمالية، 

n =               M  

 S2(M - 1)+ 1 

      P q 

 (، كما هو مبين في الجدول اآلتي: 46، ص3033* هناك دراسات أخرى تقترح في مناهج البحث على تحديد نوع البحث)شنافي، 
 

 عدد األفراد نوع البحث
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 فرد على األقل 32 ارتباطي

 فرد في كل مجموعة من املجموعات 04 تجريبي

 من أفراد مجتمع صغير نسبيا )مئات(%02 وصفي

 ملجتمع كبير )آالف( % 02

 ملجتمع كبير جدا )عشرات اآلالف( 4%

 أفراد لكل بند 4إلى  02من  عاملية
 

 مالحظات عامة: سابعا:

 * إن اختيار صنف العينة دون األخرى متعلق بشروط أهمها:

 أهداف الدراسة؛ -0

 مشكلة البحث؛ -0

 الفرضيات وبناء املتغيرات. -3

تعميم النتائج املتحصل عليها، لكن كيفيات استخراج العينة ال تسهل عملية التعميم، فالسؤال * العينة التمثيلية تهدف إلى 

 املطروح هو: هل يجب علينا أن نعمم النتائج املتحصل عليها على كل مجتمع بحث؟

ة تلقى كثيرا من النقد، * إن درجة دقة املنهجية أو اإلبستمولوجية متعلقة بدرجة املصداقية وهذا ما يجعل العينات غير االحتمالي

 فيما يتعلق بالتمثيلية والتعميم.

* مهما أراد الباحث أن يقوم بدراسة ذات قيمة علمية جيدة، فإنه ال يرتقي إلى درجة املثالية وهذا ما يجعل التراكمية املعرفية 

 مضمونة.    

 تحصل عليها غير دقيقة بدرجة كبيرة.* إن التحيز الشخص ي ورهان الصدفة، البيانات غير املنطقية تجعل النتائج امل

 خاتمة: 

إن نجاح الدراسات مرتبط بإتباع الطرق املنهجية املتعارف عليها أكاديميا، لكن عامل "ثقافة االتصال" هو الفيصل واملحدد 

واملعلومات أقرب لثراء املوضوع وعلميته، فكلما كانت ثقافة االتصال بين الباحث واملبحوث جيدة ومؤسسة، كلما كانت املعطيات 

 إلى الدقة مما يزيد في تضاؤل نسبة الخطأ.

إن الدراسات الحديثة ال تعتمد على تقنية واحدة، بل ظهر ما يسمى بتعدد التقنيات في الدراسة الواحدة، فيجب على الباحث أن 

 لعلمية.يعدد التقنيات، كاملالحظة، املقابلة...إلخ، وهذا ما يزيد في دقة العمل والرفع من درجته ا

في البحث العلمي ليس هناك كمال منهجية، بل هناك تراكم معرفي، نقد معرفي، معرفة جديدة، وكل هذه املعارف تؤدي بنا إلى 

 علمية العلم، فلست أنت من ستكتب آخر كلمة في العلم.

 هو معروف لدينا حاليا.هذه املعارف الجديدة يمكن أن تؤدي بنا في وقت ما إلى ظهور تقنيات جديدة تكون بديلة عن ما 

 م( في مذهب املثل "إنني أنس ى ما أسمعه، وأتذكر ما أراه، وأفهم ما أعلمه".009 –م 440وهذا ما يشير إليه )كونفوشيوس 

إن العالقة بين البحث العلمي والعلم اإلحصائي تبقى مقرونة باالستعمال الصحيح للقواعد واملعادالت اإلحصائية، التي تمكن 

 ن استخراج نتائج ذات فائدة، باإلضافة إلى تحقيق أهداف التنمية املستدامة.الباحثين م

فهل يمكن ألي باحث أن ينش ئ بنك معلومات خاص به ويصبح مرجعا لباحثين آخرين، في ظل التضارب واالنتقادات وتشعب 

 ميادين البحث، كما أن نفس املشكلة التي ستواجهنا اليوم قد تختلف عن مشكلة الغد؟      

 توصيات البحث: 

 اإلحصاء، وبالتالي كل ما يخدم البحوث العلمية.إن انتشار الوعي بين أفراد املجتمع يساهم في تطور علم  -
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 على الباحث أن ال يخاف من درجة صدق البيانات اإلحصائية، بل يجب عليه أن يرفع من درجتي الثبات والصدق. -

يوب، كل نوع من العينة لها مزايا وعيوب، لذلك على الباحث أن يرفع من وتيرة البحث لكي ينقص أو يخفي قدر املستطاع من الع -

 فليس هناك عمل مثالي أو عمل كامل.

ليس شرطا على الباحث أن يتحكم في كل نظريات االحتماالت، والقواعد والقوانين اإلحصائية، بل يجب عليه أن يتحكم في  -

نظر املنهجية الصحيحة، وعلى الدول واملراكز البحثية أن تسهل استغالل مختلف البرمجيات التي تعتبر باهظة الثمن، بغض ال

 " املتوفر بصفة مجانية في الجزائر.SPSSعن "

إن الخوض في نظريات االحتماالت كنظرية "بايز عن االحتمال الكلي والشرطي"، واإلملام بمختلف الجداول اإلحصائية )كجدول  -

 "(     khé - duex 0، جدوالختباركاαاملعنوية،df" عن درجتي الحرية tاألرقام العشوائية، جدول اختبار ستودنت "

يساهم في الزيادة املعرفية للباحث الكفؤ، لكن ليس بالضرورة الحتمية، فالحاصل أن يكون هناك تقاطع بين مختلف 

التخصصات، بحيث كل علم يكمل أو يرتكز على اآلخر )تقاسم األدوار والتخصصات(. هذا ما يساهم في االستفادة من جميع 

 العلم وتراكميته.الخبرات، كما أنه يرفع من وتيرة علمية 

 املراجع: قائمة

(: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، تدريبات عامة، ترجمة صحراوي بوزيد، بوشرف كمال، سبعون 0221أنجرس موريس )*

 سعيد، دار النشر القصبة للنشر، الجزائر.

 جديد، بيروت.(: البحث السوسيولوجي، ترجمة نجاة عياش، دار الفكر ال0979تيودور كابلوف) *
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 املخلص :

يعُد التحليل املفهومي من أهم الخطوات املنهجية التي تساعُد الباحث في التحكم في البحث، وتهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على                 

اءات أهمية التحليل املفهومي في تصميم النموذج النظري للدراسة للباحثين والدارسين في الدراسات العليا، من خالل طرح مجموعة من اإلجر 

ُن الباحث من االستغالل الجّيد لكافة الوثائق الع
ّ
لمية العملية التي يتُم من خاللها تحديد املفاهيم واملتغّيرات بطرق منهجية، والتي تمك

فاهيم باختالفها، وبالتالي توظيفها بشكل وظيفي ونافع دون الوقوع في االختالالت املنهجية التي تعيق عمل الباحث في االستغالل الجّيد مل

  دراسته.

 ، النموذج النظري األبعادالتحليل املفهومي، املفاهيم، املتغيرات، الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Conceptualanalysisis one of the most important methodologicalstepsthathelp theresearcherto do hisresearchwell and  

The aim of thisstudyis to emphasize the importance of conceptualanalysis in the design of the theoretical model of the study 

for researchers and scholars in graduate, by presenting a set of practicalstepsthroughwhich concepts and variables are  

identified in methodologicalways, enabling the researcher to make good use of all differentscientific documents, and thus to 

use themfunctionally and efficientlywithoutfallingintomethodologicalimbalances. 

Key words: conceptual analysis, concepts, variables, dimensions, theoretical model 

 

 مقدمة:

أصبحت الحاجة إلى البحث في الحقل املجتمعي وباألخص في القضايا التي تتعلُق برأس املال البشري والفكري لقد 

خاصة  مهما، وكذا الخوض في مساءلة املفاهيم التي تنتُج عن اإلفرازات التي يتُم إنتاجها في الفضاء العلمي األكاديمي أمرا

ُه   من أكثر املتطلبات لزوما للدراسة بالتحليل والتفكيك واملناقشة.فيما يتعلُق بتطوير البحث العلمي، ذلك أنّ

، فإننا سنخوض بالحديث عن مؤسسات التعليم شاطات العلمّية واإلنتاج املعرفيوإذا حاولنا الوقوف على الن

العالي التي تسعى إلى إفراز املعارف الجديدة وإنتاج بنى علمية معرفية بهدف تطوير مختلف القطاعات واملجاالت الذي 

يفترض أن تتماش ى والسياقات املدروسة خاصة في ظل الثورة الرقمية التي اضفت العدد من املتغيرات التي يجُب تفكيكها 

mailto:kechairi.mustapha80@gmail.com
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من أجل مواكبتها، فنجُد في الفضاء األكاديمي بالجامعات مقامات تكثر فيها االستفسار والتحليل العلمي ومساءلة 

 املفاهيم باالعتماد على العديد من املنهجيات.

ذلك أّن كل بحث يتضمُن من الناحية العلمّية تفاعال تواصليا وحماسا بين الباحث واملوضوع  الذي يثيُر اهتمامه 

ه فإّن عملية التحليل تستلزُم املرور على العديد من املستويات التي تساهُم في الوصول إلى املعرفة العلمّية والنتائج وعلي

بداية من طرح اإلشكالية وتحديد العالقة بين املتغيرات إلى غاية الكشف عن الحقائق  ،البحثية املوضوعية في هذا الطرح

، ذلك أننا سنركز على مستوى التحليل املفهومي ملتغيرات البحث وعلى املؤشرات والوصول إلى الهدف املنشود من البحث

واألدلة التي تساعُد الباحث في تصويب انتقائه لها مع التركيز على كيفية بناء نموذج نظري يتُم تبنيه من قبل الباحث 

الغالب  من عملية البحث املنظم لتسديد خطواتهِّ العلمية  وهذا ما قد يساعُد على تعدي الصعوبات التي تعيق في 

للدراسة، ذلك أّن التحكم في املوضوع املدروس يعمُل على إكساب الباحثين خبرة ومهارات في ميدان الدراسات واألبحاث 

 العلمية، وكذا بناء خلفية نظرية ومنهجية للربط بين املتغيرات وتفسير النتائج.

 املشكلة البحثية:

فهمنا للواقع أو حواجز تمنعنا من  الدافع من القيام بأي بحث يجب أن يكون إما نتيجة وجود حواجز تعرقُل  إّن 

التدخل إلصالح الواقع، ففي الحالة األولى على الباحث أن يقرر ما إذا كانت تساؤالته هي حاجة لوصف الواقع وفهمه 

ل الواقع. وفي هذا املستوى نكون في الحالة الثانية. أو القيام وتحليله، أم هي حاجة إلنتاج آلية تمكنه من إصالح وتعدي

بعملية انتقاء ضمن ما هو موجود من األشياء من خالل أدوات بحثية يكيفها مع أهدافه وأسلوبهِّ العلمي الذي يتُم 

 تكييفه والخطوات التطبيقية.

العملية، عملية االنتقال من الفكر املجرد إلى إّن من أهم الصعوبات التي تواجُه الباحث أثناء تطبيقه للخطوات و 

العملي التطبيقي وبالتالي عملية التحكُم في املتغيرات واملفاهيم األساسية التي تعكس الهدف من البحث، والذي إذا ما تم 

ي يهتم به أي التحكُم فيها أدى ذلك للتحكم في مسار الدراسة، وعليه فإّن التحليل املفهومي له من األهمّية ما يكفي  لك

باحث، ذلك أّنه بمثابة خطوة منهجية هامة  تستنــــُد على أبحاث ودراسات  علمّية قائمة على قراءات معمقة، وعلى هذا 

ع ويراجع ما سبقه من دراسات في نفس الحقل الذي يسعى للغوص في أغواره
ّ
ما  األساس يلزُم على الباحث أن يـــطل

 .ي يمكنُه التحكم في موضوع بحثهِّ يساعدُه في بناء نموذج نظري علم

 وعليه ومن لُدن ما سبق نطرُح السؤال الجوهري في الصيغة التالية:

 كيف يساهُم التحليل املفهومي في بناء نموذج نظري للبحث العلمي؟ 

 ومن أجل اإلجابة على هذا التساؤل، يستلزُم علينا طرح التساؤالت التالية: 

 ؟ روط ومحددات صياغتهِّ وماهي شما املقصود باملفهوم ؟  -

 فيما تكمُن مراحل تفكيك املفهوم في البحث العلمي؟ -

 فهومي؟ وفيما تكمُن أهميتُه في البحث العلمي؟ما هو التحليل امل -

؟ -  ماهي الصعوبات املنهجية التي تواجُه الباحث أثناء قيامه بتحليل مفهومي لبحثهِّ

 ؟ علمي بناء نموذج نظري  ساهُم التحليل املفهومي  ملتغيرات الدراسة فيكيف ي -

 البحِث وأهميتهُ 
ُ
 :هدف

 ودورهُ  التحرّي عن أهمية التحليل املفهومي في موضوع هاتهِّ الورقة البحثية باألساس في الهدف من البحثيتجلى 

وتشخيص الوضعية التي نحُن فيها يعُد بمثابة والتحكم فيه  بار أّن الفهم الجيد ملا نقوم بهفي البحوث العلمية باعت

القاعدة األساسية للممارسة العملية في املعرفة الجيدة لكيفية اختيار املفاهيم واملصطلحات التي تفيد الباحث في عملهِّ 
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ة العلمي باعتبارها عنصرا ذو أهمية بالغة يحتاج االهتمام الدقيق من قبل الباحثين واملتخصصين في مجال املنهجي

 . والبحث العلمي

 إلى طرح الكيفية التي يتُم من خاللها بناء نموذج نظري للدراسة وفق التحكم في التحليل املفهومي وهذا 
ُ
كما نهدف

ال يتجلى أيضا إال بوضع األدلة واألبعاد واملؤشرات التي تكون نتاج القراءات املتواصلة لإلنتاج املعرفي للباحثين من خالل 

 مع استعراض نموذج ميداني لهذهِّ الخطوة املنهجية. الدراسات السابقة

  منهج البحث

إّن لكلِّ بحث علمي منهجا يقوم عليه، وال تستقيُم الدراسة العلمّية إال باستقامة هذا املنهج في شكل خطوات 

 منظمة ومرتبطة منطقيا، يسلكها الباحث للوصول إلى نتائج علمّية دقيقة وموضوعّية.

املنهَج املسحّي والذي ُيصنف ضمن املسح املكتبّي بدرجة أولى، أي مسحِّ  البحثية الورقة استخدمنا في هذهوقد

 و " النموذج النظري"..  واملتمثل في" التحليل املفهومي " " األدبيات املوجودة حول متغير الدراسة 

 التحليل املفهومي " قراءة في أبعادِه املتعددة"أوال: 

 تحصيل املفاهيم من منطلق أّن  خطوة منهجية ضروريةفاهيم، في املجاالت املتباينة للمعرفة باملُيعد االهتمام 

حكم في املوضوع العلمي أمر الزم لفهم أساسيات املعرفة اإلنسانية من جهة، وزيادة القدرة على الت وضبطها والتحكم فيها 

يعطي للتواصل اإلنساني داللة واضحة ومحددة فاملفهوم يختزُل الفكر والعصر والزمن، و ، املعالج من جهة أخرى 

 ومنظمة.

 : Conceptsتعريف املفهوم .3

يذهُب أغلب املهتمين بالدراسات اإلنسانية واالجتماعية إلى أّن أهمية قيام الباحث بالتحديد الدقيق ملفاهيم 

، تنبُع أساسا من كون أّن املعيار األول ل وجيد تتأتى من االهتمام بجميع املتغيرات املؤثرة  تصميم أي بحث دقيقبحثهِّ

ر من الحاالت وفي ام الدقة في التعبير، وهذا في كثيي التز ث، ومن املعيار الثاني املتمثل فففي املشكلة موضوع البح

 .(10، صفحة 0207)نادية سعيد عيشور ، ضوء طبيعة اللغة املستخدمة ليس باملطلب السهل

الرموز التي يعتمد عليها اإلنسان في التعبير عن املعاني واألفكار بهدف إيصالها  ة من مجموعفاملفهوم بهذا يعتبُر 

لآلخرين، مع العلم أن مضمون مفهوم ما قد يختلف معناه من مجتمع إلى آخر ومن بيئة ألخرى، ألنها تنشأ من 

 التي يمر بها األفراد في املجتمعالخبرات االجتماعية والتجارب الحياتية 

كثر املفاهيم العلمية تشتمُل كل منها على أكثر من تعريف واحد، ذلك بسبب تناول موضوع البحث من طرف فأ

 يقوم كل منهم بصياغة تعريف جديد للمفهوم، والذي في الغالب ال يتناقُض مع التعريف 
ُ
أكثر من باحث واحد، حيث

والذي لم يشر إليه التعريف اآلخر، ذلك أّن  األول، لكنُه يكملُه بأن يشير إلى جانب جديد من املعنى املتضمن

)نادية سعيد املفاهيم في الواقع ما هي إال :" تصورات ذهنية ملجموعة متنوعة من الظواهر التي نريُد مالحظتها"

 .(13، صفحة 0207عيشور ، 

قيقا في تحديده وإذا كانت هناك اختالفات كثيرة بين الناس حول املفاهيم فإن على الباحث االجتماعي أن يكون د

ذلك أن هذه املفاهيم التي يستخدمها الباحث تكون أكثر تخصصا، فالرجل العادي يرى في مفهوم البيروقراطية ذلك 

الروتين اإلداري اململ، بينما الباحث االجتماعي يرى فيها ذلك النظام املضبوط الذي يقوم على القواعد الرسمية في 

 العمل.

)بدر,  موعة الرموز التي يستخدمها الفرد لتوصيل ما يريده من معاني لغيره من األفراد"وعليه يقصُد باملفهوم " مج

. كما يعرفه موريس أنجرس على أنه " تصور ذهني عام ومجّرد لظاهرة أو أكثر وللعالقات (08، صفحة 0228أحمد، 
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. وهو فكرة (048، صفحة 0221)موريس أنجرس، ترجمة:بوزيد صحراوي،كمال بوشرف،سعيد سبعون،  املوجودة بينها"

 عامة تنطبق على مجموعة من األشياء أو أسماء تطلق على األشياء.

إّن العمل العلمي للطالب الباحث ال يرقى إال بقدرتهِّ على التحكم في جميع الخطوات املنهجية، ومن بين أهم تلك و 

هو تحديد املفاهيم واملصطلحات، فقضية املفهوم تمثُل هاجسا ثابتا من الهواجس التي تدفع بالفكر للبحث الخطوات 

 ،(7، صفحة 0204)بكاي ميلود، واالبتكار واملغامرة في القضايا والظواهر 

نه يتميز بخاصية أوإذا كان املفهوم تعبيرا موجزا يدل على ظاهرة ما، فإن التعريف هو املناظر املعادل للمفهوم غير 

الشرح والتحليل للظاهرة ليجعلها أكثر قابلية للفهم، وبين املفهوم والتعريف أصل مشترك سواء كان هذا األصل املشترك 

 مرجعيا لكليهما
 
 .(34، صفحة 0227)محمد شلبي، هو املتغّير الواقعي، أو التصور النظري الذي قد يشكل إطارا

ه من املمكن أن ينص
ّ
ب تعريفنا للمفهوم على الجانب البنائي أو الوظيفي أو كليهما، ويرتبط هذا دائما وعلى هذا فإن

 باألهداف الرئيسية للبحث.

 تشيُر الخصائص البنائية إلى املادة التي تتكوُن منها األشياء وكذلك التغيرات التي تطرأ على خصائص هذه املواد.و

ه فالخصائص الوظيفية تشيُر إلى الوظيفة أو مجموعة ال
ّ
وظائف التي تؤديها هاته األشياء، فتعريف القانون مثال بأن

ه يحدُد الطريقة التي يتكوُن بها القانون، أما 
ّ
مجموعة من القواعد التي تفرضها الدولة على األفراد، يعتبُر تعريفا بنائيا ألن

هم بغرض تحقيق النظام العام في تعريف القانون فإّنه هو الذي تفرضُه الدولة ليلتزم به األفراد في حياتهم ومعامالت

، 0209)سالطنية بلقاسم، حسان الجيالني، املجتمع، يعتبُر تعريف وظيفيا ألّنه يحدد الوظيفة التي يؤديها القانون 

 .(040صفحة 

 أنواع املفاهيم: 3.3

ودقة نظرا لألهمية املنوطة بالتحديد الدقيق للمفاهيم من قبل الباحثين، فقد كان لزاما تعريفها بوضوح 

لتي يبنى عليها أي بحث علمي رصين، ولذلك نجُد بأّن املفاهيم تنقسُم إلى نوعين باعتبارها تمثُل الكلمات املفتاحية ا

أساسيين يتُم اعتماُدهما في البحوث العلمية، األول ينبثُق من التراكمات املعرفية النظرية للباحثين واملفكرين في تخصص 

ق الواقع الفعلي لبحثه العلمي، وفي هذا املقام سنحاول شرحهما بصورة مقتضبة فيما معين والثاني يضعُه الباحث وف

 يلي:

هي تلك املفاهيم التي تكون أكثر تجريدا، بحيث توصف بأنها منطقية ومعقولة، وكذلك ألنها تكون  املفهوم النظري: -أ

ت صياغتها صياغة علمية من طرف قد خضعت لالختبار امليداني من طرف العديد من املنظرين، بعد أن تكون قد تّم 

باحث أوال، ثم صارت مقبولة من الجميع لكونها ال تعبر عن مجتمع بعينه أو فترة زمنية محددة، كما أن هذه املفاهيم 

النظرية ليست مؤقتة وال طارئة فمثال مفهوم التغير االجتماعي، الصراع، التطور، العوملة... هي مفاهيم موجودة في كل 

 اإلنسانية ولو بدرجات متفاوتة ومن مجتمع آلخر من حيث الدرجة وليس من حيث النوع.املجتمعات 

)رشيدة سبتي،  وتوجد معاني مضامين املفاهيم النظرية في املعاجم والقواميس واملوسوعات واملعاجم املتخصصة

 .(048، صفحة 0221

لة من اإلجراءات أو التعليمات أو يقصد به التعريف الذي يحدد املفهوم من خالل سلسالتعريف اإلجرائي:  -ب

العمليات التي تشرح وجود املفهوم وخواصه التي يمكن الكشف عنها من خالل القياس، وبصفة خاصة عندما يتعامل 

الباحث مع هذا املفهوم خالل البحوث التجريبية أو التطبيقية، أو خالل مالحظته لحركة هذا املفهوم وعالقاته 

 واتجاهاته.

اإلجرائية هي همزة وصل بين أو حلقة االتصال بين النظرية والتطبيق وتسهم في اإلجابة على والتعريفات 

 واجراء املقارنات وتنقسم إلى نوعين هما. سالتساؤالت الخاصة بماهية اإلجراءات واملقاييس وطرق القيا
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كمّية يمكن قياسها. مثل قراءة وهو الذي يصف كيفية تحويل املفهوم إلى قيم التعريف اإلجرائي القابل للقياس:  -

الصحف فإنه يمكن تعريفها من خالل عدد األفراد الذين يقرأون الصحف بصفة منتظمة في املجتمع، أو سلوك 

االستماع إلى الراديو أو مشاهدة التلفزيون فيمكن تعريفها من خالل اإلقبال على أو العزوف عن االستماع واملشاهدة، 

 ياسها بعد تحويلها إلى قيم كمّية.وهذه كلها تعريفات يمكن ق

وهو الذي ال يكتفي بكيفية القياس ولكنه يحدد أيضا طريقة التعامل خالل التجريب، التعريف اإلجرائي التجريبي:  -

وعندما نهتم بغرس املعاني، أو تشكيل املعتقدات أو تغيير االتجاهات، فإن هذه املفاهيم تشير إلى كيفية الكشف عن 

م به وسائل اإلعالم في هذه املجاالت من خالل التعامل بالتصميمات التجريبية املختلفة مثل الجماعة الدور الذي تقو 

 .(00-00، الصفحات 0222)محمد عبد الحميد،  الضابطة والتجريبية، أو التجريب قبل وبعد التعرض

التعريف اإلجرائي هو الذي يحدُد  يمكُن االستعانة بالتعريفات اإلجرائية لتوضيح معنى املفهوم كلما أمكن ذلك ألّن و 

يستهدف تحقيق املزيد من الدقة والوضوح، وتنمية  كمااملفهوم باستخدام ما يتبُع في مالحظتهِّ أو قياسه أو تسجيلهِّ 

 القدرة على معالجة الظواهر وتسهيل إجراءات البحث واإلملام بموضوع البحث والدراسة.

 شروط صياغة املفاهيم:  3.3

 :(02، صفحة 0227)محمد شلبي، شروط صياغة املفاهيم فيما يلييمكُن  تحديد 

 ينبغي أن يكون املفهوم واضحا ومعبرا ومستوعبا وطاردا للعناصر الدخيلة. -

يجب أن يكون املفهوم موجزا وله قدرة كبيرة على وصف العناصر الداخلة تحته، وعلى الباحث الذي يهتم بإعادة  -

 بيرة إلى البيئة الثقافية واالجتماعية والسياق التاريخي والنموذج املعرفي.صياغة مفهوم معين أن يولي أهمية ك

 أن يكون التعريف كافيا للغرض الذي صيغ من أجله -

 أن ال يصاغ صيغة مجازية أو رمزية. -

 أن يبرز الخصائص الجوهرية في الش يء املعّرف. -

 أن ال يصاغ صياغة سلبية. -

خطوات منهجية دقيقة وخصائص معينة من أجل ضبطها علميا  وعليه فإّن صياغة املفاهيم العلمية تتطلُب 

 باعتبارها من أهم الركائز التي تمكُن الباحث من فهم موضوعه والتحكم فيه وبالتالي الوصول إلى نتائج علمية دقيقة.

 صعوبة وقواعد تحديد املفاهيم 1.3

 صعوبة تحديد املفاهيم  3.1.3

حول املفاهيم املختلفة فإن تلك االختالفات قد تعود إلى عدة أسباب منها أن بعض نظرا لالختالفات الكثيرة بين الناس 

املفاهيم تشير على عدة معان متداخلة كمفهوم الثقافة الذي يعتبره العامة من الناس يشير إلى املستوى التعليمي، ويرى 

على أنه سلوك لطبقة اجتماعية معينة، فيه علماء االجتماع واألنثربولوجيا أنه يساوي الحضارة، وترى فيه فئة أخرى 

 .(043-040، الصفحات 0209)سالطنية بلقاسم، حسان الجيالني، وهكذا يختلف الناس حول تحديد مفهوم معين

كما أن صعوبة تحديد املفاهيم تأتي من اشتراك بعض األلفاظ في الغموض وتعدد املعاني، فلفظة الذكاء قد تعني الفطنة 

 تعني ساطع الرائحة.والفهم السريع، وقد 

وأخيرا يمكن أن يتغير املفهوم العلمي بمرور الزمن نتيجة لتقد العلوم، مثال ذلك مفهوم املجتمع، التغير االجتماعي، 

 الجماعة، التطور االجتماعي.

 قواعد تحديد املفاهيم.3.1.3

، 0209بلقاسم، حسان الجيالني، )سالطنية للصعوبات السابقة فإنه من الجدير االستفادة من القواعد التاليةنظرا 

 :(040صفحة 
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كلما تم ربط املفهوم بالتعاريف السابقة له أصبح من اليسير الوصول إلى تحديد : ربط املفهوم بالتعاريف السابقة لهأ/ 

 دقيق له، لذلك على الباحث أن:

 يرجع إلى التعاريف السابقة والحالية للمفهوم. -0

 أغلب التعاريف.يصل إلى املعنى املتفق عليه في  -0

 يكوُن التعريف مبدئيا ومتضمنا للمعنى الذي تجمُع عليه أغلب التعاريف. -3

 يخضُع التعريفات للنقد على أوسع نطاق. -0

 يدخُل تعديالت نهائية على التعريف على ضوء النقد الصحيح الذي تلقاه. -4

 تفكيك املفهوم:   4.3

"موارد الزوجين تحدد سلطتهما العائلية". :اد مفهوم ما، مثالاء استخراج أبعيقدم التعريف املؤقت مساعدة قّيمة أثن

املفهوم في هذه الفرضية هو موارد الزوجين والسلطة العائلية، في هذه الحالة يمكننا استخراج عدد من األبعاد ملفهوم 

من اإلمكانيات التي يمتلكها كل زوج والتي تميزه عن اآلخر، فإن أبعاد  ةموارد الزوجين انطالقا من تحديدنا له كمجموع

 هذا املفهوم تتمثل في بعد مالي، فكري، فيزيقي واجتماعي.

أما مفهوم السلطة العائلية: فإنه يعرف بأنه فعل اتخاذ القرارات املهمة داخل العائلة: فإنه يتفكك إلى أبعاد 

العائلية إلى بعد اقتصادي، منزلي، اجتماعي، رعاية األطفال وتربيتهم. إن التعاريف األولي مختلفة حسب ميدان النشاطات 

 للمفهوم هو الذي يقود الباحث على هذه األبعاد.

 أبعاد املفهوم: 0.0.0

 البعد هو أحد مكونات أو جانب من جوانب املفهوم والذي يشير إلى مستوى معين من واقع هذا األخير.

 مؤشرات البعد:  0.0.0

ؤشر هو عنصر لبعد ما يمكن أن يالحظ في الواقع، وبالتالي فإن املؤشر هو ترجمة تلك األبعاد إلى سلوكيات أو امل 

ظواهر مالحظة، وهذا هو دور املؤشر. فإذا أخذنا على سبيل املثال البعد املالي فإن مؤشراته هي: مداخيل، توفير، ودائع، 

 الشغل االنتماءات واملسؤوليات االجتماعي.تمدرس، أما البعد االجتماعي فإن مؤشراته هي: 

 عددها: 3.0.0

يمكن أن يكون عدد املؤشرات كبيرا بالنسبة إلى كل مفهوم، مما يتطلب اختيارها وفقا للوسط املدروس. إن مؤشرا واحدا 

)موريس أنجرس،  قد يكون خادعا، ولكن إذا كان هناك عددا كبيرا من املؤشرات فإن صالحية البعد ستكون مضمونة.

 (010-012، الصفحات 0221ترجمة:بوزيد صحراوي،كمال بوشرف،سعيد سبعون، 

 ConceptualAnalysisالتحليل املفهومّي  .3

بهدف التعرف على املسألة  للبحث على اختبار أو تحليل املفاهيم إلى العناصر املكونة هوميالتحليل املف يقومُ 

ا أدق  وعليه يمكُن القول بأّن التحليل املفهومي ممارسة هو: الفلسفية التي يشترك فيها هذا املفهوم أو فهمها فهم 

« Conceptualanalysis in practice concernsdistinguishingtermsanalysing the understandingstheyrefer 

to, and representingthis. Concepts comprise some of the mostfundamentalentities or 

phenomenaassociatedwith a discipline thatweneed to study ». (Susan Myburgh, Anna Maria Tammaro, 

2013) 

 هذا processهو سيرورة *ذلك أّن التحليل املفهومّي 
ُ
التحليل أثناء تدريجّية لتجسيد ما نريد مالحظتُه في الواقع.يبدأ

يستمُر هذا التحليل أثناء تفكيك كل مفهوم يم من فرضيته) أو من هدف البحث(و شروع الباحث في استخراج املفاه



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  186 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

م يتم تشريح كل بعد و تحويله إلى مؤشرات أو ظواهر قابلة للمالحظة
ُ
)موريس أنجرس، ترجمة:بوزيد  الستخراج األبعادث

 .(047صفحة  ،0221صحراوي،كمال بوشرف،سعيد سبعون، 

وعليهِّ يمكُن القول بأّن التحليل املفهومي من أهم الخطوات املنهجية التي تمكُن الباحث من التحكم وإدارة بحثهِّ في 

على القراءات والتحاليل املعمقة للدراسات  فاهيم والقدرة على تفكيكها بناء  االتجاه الصحيح، ذلك أّن مساءلة امل

 جال التخصص يمكُن الباحث من العمل على بحثه بشكل جيد وموضوعي.واألبحاث العلمية السابقة في م

 املتغيرات أثناء التحليل تمُر بمجموعة من املراحل والتي تتمثُل في األساس في:
ّ
 ونجُد في هذا الطرح بأن

أوتحويل املفاهيم  ما من بحثه امليداني مشكلة ترجمة" سيواجه الباحث حتما في مرحلة  يقول بول الزرسفيلد

والتصورات إلى عمليات بحث محددة وتكون فكرة املتغيرات التي يحاول الباحث تحديدها، غامضة في ذهنه ثم تتضح 

صياغة تحديد مشكلته وبناء إشكالية و  شيئا فشيئا في سياق املحاكمات العقلية الدقيقة التي يمر بها الباحث وهو يحاول 

 (0201)بلقاسم بن روان، فرضياته" 

 :ووضع الزرسفيلد أربع مراحل تمر بها املتغيرات

: املفهوم في هذه الحالة األولى يكون عبارة عن تصور ذهني أو إحساس أو التمثيل التصوري للمفهوم: 3مرحلة 

عالقة ملحوظة كأن أالحظ بأن هناك عالقة بين السن )العمر( و املشاركة في النشاطات الرياضية و الثقافية ، في 

 لحالة يجب تحديد دقيق ملفهوم السن و إعطائه مضمونا ملموسا.هذه ا

 :خصوصية املفهوم: 3مرحلة 

مثال :مفهوم املردودية داخل مؤسسة تتمثل هذه املرحلة في تحديد عناصر املفهوم و التي يسميها بأبعاد املفهوم  

 صناعية أو خدماتية .

انعدام تبذير املواد األولية ومحاولة  د/املحافظة على اآلالت    ج/جودة املنتوج       ب /سرعة العمل    أ /أبعادها :    

 معرفة : هل املردودية يمكن قياسها من هذه الناحية .

 اختبار األدلة: 1مرحلة 

املرحلة إذا احتفظنا بنفس املثال السابق الذكر واملتعلق بمفهوم املردودية داخل مؤسسة صناعية فإننا نقول أننا في 

، إذن يجب اختيار أدلة نستطيع قياس هذه األبعاد مباشرة ، حيث أننا الزلنا على مستوى معين من التجريدالثانية ال 

 لقياس األبعاد املختارة .

 ل نفس املثال :

 قياس املدة الزمنية )أ(األدلة :

رأي املستهلكين فيما يخص املنتوج  االطالع على –قياس نسبة املنتوجات الرديئة الغير صالحة للتسويق )ب(األدلة:

 مقارنة املنتوج بمنتوجات أخرى. –

 نسبة تكاليف الصيانة . –مدة صالحية استغالل اآللة  )ج(األدلة:

 عدم لجوء املؤسسة إلى شراء مواد أولية إضافية عن الكمية املتوقعة في بداية اإلنتاج .)د( األدلة: 

األدلة التي تتجاوب مع بحثه و من هنا يقوم بتحديد تقنيات البحث ) في هذه املرحلة يستطيع الباحث اختيار و

 أدوات قياس البحث املناسبة التي تمكنه من قياس وجمع البيانات (

 : تكوين املؤشرات 4مرحلة 

 الدليل : مجموعة أدلة تشكل مؤشر 

إذا حسب درجة أهميتها وعليه و  دلة املختلفةفي هذه املرحلة األخيرة يقوم الباحث بتكوين مؤشراته أي بتركيب األ 

 .هو محصلة جميع األدلة واألبعاد حافظنا على نفس مفهوم املردودية فإننا نقول بأن هذا املفهوم
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 ومن مجمل ما تقدم يمكُن أن نخلص  خطوات البحث في الشكل التالي: 

 : يوضح خطوات البحث العلمي.3شكل رقم 

 

 

 

 

 

 صعوبات يواجهها الباحث في بناء التحليل املفهومي  3.3

باعتبار أّن املنهجية هي علم بيان الطريق فإن الوعي املنهجي ضرورة الزمة ألن الطريق قد يطول وتعتريه الكثير من  

وعليه فإن الباحث في الدراسات العليا تستوقفه مجموعة من االختالالت املنهجية التي تحيله  العوارض وتعدد فيه املنازل 

 وكيفية ضبطهِّ الجّيد ملوضوع بحثه وبالتالي املفاهيم واملتغيرات، فنجد من بين االختالالت املنهجية ما يلي:

 صعوبة في فهم املوضوع والتعامل معه: -3

إلى املوضوع وفمه، وقد يكون ذلك بإهمال اعتبار الواقع واالعتماد على التصور  ويتعلق ذلك بالطرية التي ينظر فيها

الذهني املجرد عن الواقع، وينتهي األمر إلى إهمال املوضوع والعجز عن التعامل مع متغيراته نتيجة لهذا الجهل، 

 وبالتالي عدم القدرة على االختيار السليم لألدبيات، وبالتالي استحالة مراجعتها.

 عوبة في ربط األسباب بالنتائج:ص -3

وفي ذلك تجاوز للقانون السببي ومفهوم السببية، إذ أّن الباحث لم يتمكن من معرفة العالقة االرتباطية بين 

املتغيرات وبالتالي يحدث لديه نوع من الخلط املنهجي الذي يحيله عن اختيار األدبيات التي تفيد بحثه والتي 

 (2019 ,ريناس بنافي)تثريه.

 صعوبة في القراءة املنهجية نفسها:  -1

إذ أّنه ال يوجد أمام الباحث منهجية موحدة في كافة مؤسسات التعليم العالي التي تمكنُه من اتباع طرق محددة 

تمكنُه من القراءة املنهجية الدقيقة والسليمة ألدبيات البحث وبالتالي يحدث خلل ففي الوقت الذي يقتبس من 

 املشتركة مع موضوعه فإّنه ال يعيرها اهتماما وهذا ما يضلله عن السبيل العلمي املسطر آنفا.الدراسة أهم النقاط 

 بناء نموذج نظري وفق التحليل املفهوميثانيا: أهمية 

ا و  لفظي أو التخطيطي ملفهوم أو فكرةالتمثيل املادي أو ال بمثابةلنموذج يعتبُر ا يمكن تطوير النماذج اعتماد 

  النظريةعلى الجوانب 
ُ
د من املجاالت في ، وتستخدم في العديج من أجل تبسيط املفاهيم النظريةتم تصميم النماذحيث

، والقضاء على التفاصيل غير الضرورية. يمكن بسهولة لتسهيل فهم واضح للظواهر ها يتم استخدام، إذ العالم الحديث

 ما يحتوي و  شرح مفهوم معقد باستخدام نموذج ملفهوم معين
 
ا األكثر أهمية فقط النموذج على األجزاء عادة ، ويمكن أيض 

ا أو باستخدام الرسومات ا أو بصري  ا يمكن أن تكون النماذج عبارة عن رسومات و ، و صنعه لفظي  ا ووفق  ا معين  كذلك رمز 

 .(Strephonesays)، يمكننا تحديد بنية النموذجللحاجة

أي تحويل جزء من العالم الحقيقي )الواقع( للظاهرة التي يراد التجريد ويمُر بناء النموذج العلمي بمرحلة أولية تتمثل في

دراستها، إلى أولى مراحل النموذج، ويحتاج هذا إلى مجهود كبير، فهي أصعب خطوة في بناء النموذج، وتكمن الصعوبة في 

معبر عنه، ويعني عملية التبسيط بحيث يجب في هذه العملية املحافظة على جزء من الواقع، حتى يظل النموذج 

ص من كثير من البيانات وفيض املعلومات املتشابكة، حتى تتالءم البيانات مع بعضها وتشكل نمطا قائما 
ّ
التبسيط التخل

 مفاهيم فرضيات  إشكالية   مشكل نقص  

 

أدلة               أبعاد مؤشرات                             
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بذاته، يسهل اخضاعها ملزيد من التحليل والتعليل، ويتم ذلك بواسطة أمور كثيرة تتوفر في الشخص: الحدس، الحظ، 

 درة الخالقة.املعرفة، الخبرة، املهارة والق

يطلق على هذا النموذج اسم )النموذج املفهومي( أو )النظري( ومن مميزات هذا النموذج احتواؤه على بعض األسس 

والنظم التي أمكن رصدها ومشاهدتها، كما يحتوي على تصور عقلي للواقع، يأتي نتيجة معرفتنا التجريبية، وبواسطة 

لنموذج طريقا مختصرا دون أن يمر في املراحل األخرى، فيصل بواسطة الحدس أو التصور أحيانا، وأحيانا يسلك ا

املمكن أن  االستنتاج املباشر إلى فروض أو نتائج عن الواقع، وإذا قّومت هذه تقويما ناجحا على ضوء الحقيقة، فمن

 .(090، صفحة 0222)رجاء وحيد دويدري، ةمتكون أساسا لنظرية ها
النظري معقد وال يصلح للعمل، لذلك يبّسط باستبعاد الكثير من البيانات التي يمكن إن النموذج السابق املفهومي أو 

االستغناء عنها، حتى نصل على تجريد دقيق، وال يبقى إال ما هو ضروري، يمثل املظاهر الجوهرية للموضوع أو املادة، 

ذا الصدد )إن الجذب بين جسمين وينتج عن ذلك نموذج مبّسط، ونموذج إسحاق نيوتن في الجاذبية مثال ناجحا في ه

يتناسب طرديا مع كتلتيهما، وتناسبا عكسيا مع مربع املسافة بينهما( وال بد من اإلشارة إلى أنه كلما زدنا في تبسيط وتجريد 

 النموذج بعدنا عن الواقع والصدق وبالتالي يصبح قليل الفائدة.

ركيب أو بنية الظاهرة أو املكان، والعالقات بين تظهر في هذا النموذج املبسط خصائص هامة بوضوح، أهمها ت

ننا من استخدام النموذج في معرفة التوقعات والتنبؤات، ومتابعة هذا االستخدام
ّ
)رجاء عناصره املختلفة، وهذا يمك

 .(090-090، الصفحات 0222وحيد دويدري، 

في ميدان علوم اإلعالم واالتصال استنادا على  بناء نموذج نظري للدراسةنموذج تطبيقي ل 3.3

 :التحليل املفهومي

َعمدنا في دراستنا هاته، على إبراز املتغيرات التي تعتبُر نتيجة لألهمية املنوطة بإسقاط التراث النظري على الواقع، 

ا التحليل اإلحصائّي وكذMeasurmentوالقياس  Research Designعنصرا أساسّيا وهاما في عملّية تصميم هذا البحث 

 هذه املتغيرات على وجه الخصوص إلى املتغير املستقل(8، صفحة 0204)فريال أوصيف ، 
ُ
 Independent، و تتفرغ

Variable )إحداث أثر فيه، فإننا في هذا املقام ى بدوره لتغيير املتغير التابع و الذي يسع ،) مواقع التواصل االجتماعي

 املتغير املستقل. Manipulationن خاللها تحريك استعمال سنوضُح الطريقة التي يتُم م

، ذلك املتغير الذي Dependent Variableكما تتفرُع متغيرات الدراسة إلى ما يصطلح عليه باملتغّير التابع 

التغيرات أو يستجيب إلى تحريك أو استعمال املتغير املستقل، إّنه املتغير الذي يتوقف عليه قياس الفرضّية بحدوث هذه 

حاولنا توضيح ملستقــل عليه وقدتأثير املتغّير ا و املتغير الذي سنحاول معرفة حجمتلك. واملتمثل في ) اتصال األزمات ( وه

 ما سبق بشكل أدق في املخطط التالي:

ات: هيكل ا2شكل رقم   )لدراسة: )العالقة بني املتغّير
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 التغريات أو تلك. و املتمثل يف ) اتصال األزمات ( وهو املتغري الذي سنحاول معرفة حجم  أتثري املتغرير املستقـــــــــــــــــــل 
 عليه و قد حاولنا توضيح ما سبق بشكل أدق يف املخطط التايل: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  variablesإّن القراءة املتأنّية للشكل أعاله، تحيلنا إلى التفكيك والتحليل املفاهيمّي ملا تبنته الدراسة من متغيرات 

تشكُل بدورها البنّية التحتّية للبحث، فهي بدورها تساهم في معرفة الباحث للنهجِّ الصحيح الذي بإمكانه الوصول والتي 

لنتائج واضحة ودقيقة وقابلة للنقاش، وقد عكفنا في هذا الصدد حصر ما أتت به الدراسة من  متغيرات في بناء نظرّي،  

كالّية الدراسة التي حاولنا من خاللها معالجة العالقة بين اتصال األزمات بهدف تجزئة الكلمات املفتاحّية املنبثقة من إش

ومواقع التواصل االجتماعي،  وعليه ارتأينا أن  نعالج موضوع األزمة في ظل البيئة الرقمية والتطور التكنولوجي الذي فرض 

ة لبناء عالقات مؤسساتية جديدة  ممارسات جديدة على  املؤسسات التي أضحى لزاما عليها أن تضع استراتيجيات جديد

في عصر النشر السريع للمعلومة واألخبار الزائفة، والتي من شأنها أن تهدد بقاء التنظيم والصورة الذهنية له، وفي هذا 

نسبةملواقع التواصل االجتماعي عمدنا من خالل البالصدد سنعمُل على تبيان الكيفّية التي فككنا من خاللها املتغيرين، ف

راءة للرصيد املعرفي املتمثل في املراجع املتنوعة من استنباط جملة من األبعاد واملبادئ واألساسيات التي يمكن لهذا الق

م وأهداف الدراسة وعليه خلصنا إلى اإلملام بأربعة أبعاد، يتمثُل أولها في ءوااألخير أن يقوم عليها من خالل ما يتماش ى ويت

ّن هاته املواقع تعتبُر بمثابة الفضاء الذي يتواصل فيه األفراد ويتلقون عبرُه املعلومات من البعد اإلعالمي/ االتصالي، إذ أ

مختلف املصادر من وسائل اإلعالم /مؤسسات / جهات رسمية وغير رسمية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجُد البعد 

لذي يعتبُر بعدا هاما سمح للمستخدمين وا -الفايسبوك نموذجا -التفاعلي الذي أضفته مواقع التواصل االجتماعي

بالنشر والتعليق ومشاركة آرائهم حول جل املواضيع التي تهمهم دون الخضوع لضوابط سياسية تمنعهم، إذ أصبح الفرد 

متلقيا للرسالة ومنتجا وصانعا لها في ذات الوقت وهذا ما ال يمكن أن يتم إال باالعتماد على التقنية التي صنفناها كبعد 

اس ي يسمح بدخول املشاركين لهاته املواقع االفتراضية عبر الهاتف النقال أو أجهزة الكمبيوتر والتي تسمح لهم بالولوج أس

study structure ( the relation between variables) 

 هيكل الدراسة ) العالقة بين املتغيرات (

 

مواقع التواصل 
 االجتماعي

SOCIAL  

MEDIA 

 اتصال األزمات

CRISIS 

COMMUNICATI

ON 

 
  

 بعد اتصالي / إعالمي

 بعد استراتيجي

 بعد عملياتي

ونةبعد متعلق بالسمعة واملر   

 بعد تقني 

 بعد  اتصالي / إعالمي  

 بعد تفاعلي

 بعد الزمانية والمكانية
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بكل بساطة عبر التطبيقات املخصصة لها مع االشتراك بأسعار في متناول الجميع تصُل في بعض األحيان إلى مجانية 

البعد األخير فيتمثل في الزمان واملكان اللذان ألغيا إلى حد ما في الفضاء التصفح مع بعض متعاملي الهواتف النقالة، أما 

الرقمي الذي أصبح مثل القرية الصغيرة على قول مارشال ماكلوهان، فقد أصبح الفرد يجول العالم ويتحصل على 

التي تريد الحفاظ على املعلومات دون التنقل، هذا ما يجعل هاته املواقع لها من األهمية الكثير بالنسبة للمؤسسات 

سمعتها وعلى مكانتها في السوق االقتصادية وللدور املنوط بها، خاصة في ظل االنتشار السريع للمعلومات التي ال يمكُن 

التحكم في مصداقيتها ومصدرها ما يستوجب الوقوف عليه خاصة في ظل األزمات التي يتعرض لها التنظيم والتي تحتاج 

ل رأس مال بشري ذو كفاءة عالية ومهارات اتصالية تمكنُه من تخطي األضرار املتعرض لها وفي إلى إدارة محكمة من قب

هذا الصدد وكمتغّير يشكل حجرا أساسا في اإلشكالّية املتبناة واملطروحة آنفا وهو اتصال األزمات، فإّن األبعاد التي قمنا 

ه  من السبيل  األنجع لحل األزمة مع الجمهور بإدراجها تتمثُل في البعد االتصالي / اإلعالمي الذي يلعُب 
ّ
دورا هاما باعتبار أن

عبر مختلف وسائل اإلعالم وتفادي تفاقهما، أما البعد العملياتي فهو مكمل له باعتباره بعدا يعنى بتوزيع املعلومات ذات 

جيات يباالعتماد على استراتالصلة باألزمة مع األشخاص األكثر تضررا من أجل ضمان اتخاذها للقرارات الصائبة وهذا 

 تتميز باملرونة  ومبنية على خطط استراتيجية جيدة.

نا من خالل هاته الدراسة سنقوم بدراسة العالقة بين مواقع التواصل االجتماعي
ّ
ملعرفة  -الفايسبوك-وعليه فإن

دارة اتصال األزمة كانت تستغرُق الدور الذي يلعبه إلنجاح اتصال األزمات  في املؤسسة  باعتبار أّن املمارسات األولى إل 

وقتا للقيام باإلجراءات الالزمة من تحضيرات تتمثل في االجتماعات وإعالن حالة طوارئ واالتصال بوسائل اإلعالم، أما في 

فإّن املؤسسة تقع في أزمة يعلم بها الجمهور قبل معرفتها بها وهذا للخاصية التي تتميز بها  وهي سرعة  0.2ظل الويب 

 شار املعلومات.انت

 نتائج عامة: 

ارتأينا عبر هاتهِّ الورقة البحثية إلى عرض موضوع التحليل املفهومي في البحوث العلمية والتي تفيد الباحث في 

التحكم في موضوع بحثه دون الوقوع في االختالالت املنهجية، وهذا لألهمية املنوطة به، ذلك أّن البحث العلمي ال يكتمُل 

خطوات منهجية متكاملة من أجل الوصول إلى نتائج ذات بعد موضوعي وذات مصداقية يمكن االعتماد عليها إال باتباع 

وتبنيها في دراسات الحقة فبهاته الخطوات يكمل بعضه البعض، وهذا بهدف بناء مجتمع معرفي قائم على العلم واملعرفة 

ات ومفاهيم دقيقة عليه باتباع خطوات ومعايير أساسية بالدرجة األولى، ذلك أّن الباحث حينما يعكف على تبني متغير 

تمكنه من املراجعة الصحيحة للمادة العلمية املراد استغاللها من خالل اختيار املصادر املتفقة مع املوضوع املختار وكذا 

ال مليء بالعلم الجدة في اختيار املواضيع خاصة مع ظهور التكنولوجيات الحديثة التي مكنت الباحثين من الولوج في مج

 وباألوعية املعرفية.

يمنحنا التحليل املعمق والدقيق  للبناء النظرّي واملعطيات املتوفرة ملحة عن أهمية التحليل املفهومي في بحوث و 

 علوم اإلعالم واالتصال، والتي نستعرضها من خالل النتائج التالّية : 

  واالجتماعية ينبغي على الباحث في ميدان العلوم اإلنسانيةذات أهمية بالغة  خطوة منهجيةيعتبُر التحليل املفهومي 

اإلمبريقية، وفي بناء نموذج علمي  التقيد بشروطها ومعاييرها من أجل الفهم الصحيح لطريقة استغاللها في الدراسة

 .يتصف  بالعلمية 

  االعتماد على معايير علمية ومؤشرات ذات أدلة  لىبالدرجة األو  لتحكم في التحليل املفهومي يستلزم على الباحثإّن ا

وهذا ما يساعدُه في بناء الشق  قاة من عملية البحثسواقعية من أجل معرفة نوعية املفاهيم واملتغيرات املست

 . التطبيقي الذي يعتمُد بالضرورة على أدوات البحث العلمي التي تبنى في األساس على تفكيك املفاهيم واملتغيرات
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 ما يشكك في نوعية وجودة البحث، املفاهيم واملتغيرات بشكل وبأسلوب س يء م االبتعاد  عن إدخال كل من   ضرورة

وهذا ما يجعلُه يبذل جهدا ووقتا في عمل  يجعل الباحث يخوض تجربة الخروج وعدم التحكم في املوضوع املدروسو 

 .بحثي بعيد تماما عن مدخالت ومخرجات بحثه 

  للبحث يقوُم في األساس على التحكم في الكلمات املفتاحية الدقيقة من خالل تحليلها  إّن بناء نموذج نظري

طر منهجية  ويتُم تشكيلها في مخططات توضيحية من أجل تسهيل عملية الفهم.
ُ
 وتفكيكها وفق أ

  ُأثناء القيم بتحليل مفاهيم بحثهِّ وبالتالي  املنهجية التي تعيقهُ  الصعوباتمجموعة من  في مسار بحثهِّ الباحث  يواجه

عدم الوصول إلى نتائج ذات مصداقية وموضوعية ألّن املتغيرات التي اعتمدها في البحث ال تتوافق وبقية األبحاث 

 املتحصل عليها من خالل البحث.

 يتُم إال بالقراءات التحليل املفهومي ال يكون بشكل اعتباطي وإنما باتباع خطوات منهجية دقيقة وجيدة وهذا ال 

 .التي يتُم االستفادة منها في كل مراحل البحث املتكررة والدقيقة لألبحاث والدراسات السابقة

 :خاتمة

كل بحث يتضمُن من الناحية العلمّية تفاعال تواصليا بين الباحث وموضوع اهتمامه، وعليه فإّن عملية  إّن 

ملوضوعية يات التي تساهُم في الوصول إلى املعرفة العلمّية والنتائج البحثية االتحليل تستلزُم املرور على العديد من املستو 

أهم الخطوات من الذي يعُد  التحليل املفهومي ملتغيرات الدراسة ركزنا في ورقتنا البحثية هاته علىفي هذا الطرح، ذلك أننا

وفي بناء نماذج نظرية  واألعمال العلمية التي يقوم بهاالبحثية واملنهجية التي تساعُد الباحث في اإلملام والتحكم بالدراسات 

، باعتبار أّن تحديد املفاهيم واملصطلحات والتي تكوُن لها صلة علمية مفصلة ومشكلة لكافة أبعاد املوضوع املدروس

 بمشكلة البحث محل الدراسة، تساهم في الفهم الجيد للمشكلة البحثية.

املفهومي كخطوة منهجية لها من األهمية الكثير باعتبارها تساعُد الباحث وختاما، يمكُن  القول بأّن التحليل 

العلمي في تحديد أهدافهِّ والوصول إلى نتائج موضوعية وذات مصداقية خاصة بعد التحكم في األبعاد واملؤشرات واألدلة 

 التي تساهُم كثيرا في فهم العمل العلمي .
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 املخلص :

إن دراسة املجتمع ككل تكون مستحيلة أحيانا، ولذلك يلجأ الباحثون إلى أخد عينة تمثل هذا املجتمع. لقد هدفت هذه الدراسة 

النظرية إلى تسليط الضوء على العينات في بحوث التربية البدنية والرياضية، حيث تم الطرق إلى مفهوم مجتمع وعينة البحث، أسباب 

 .عها، خطواتها وقواعدها، وكذلك أخطاء اختيارهااستخدامها، أنوا

وقد تبين لنا أن العينة أحد أهم اإلجراءات املستخدمة في بحوث التربية البدنية والرياضية، وأنه يجب اختيارها بطرق صحيحة لتمثيل 

 .املجتمع األصلي تمثيال صحيحا

 العينة، البحوث، التربية البدنية والرياضية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The study of the community as a whole is sometimes impossible, so researchers resort to taking a sample that 

represents this community. This theoretical study aimed to shed light on the samples in physical education and sports 

research, where the methods were made to the concept of the community and the research sample, the reasons for their 

use, types, steps and rules, as well as the errors in their selection. 

We found that the sample is one of the most important procedures used in physical education and sports research, 

and that it must be chosen in correct ways to properly represent the original community. 

Key words : Sample, Research, physical education and sports. 

 مقدمة:

 
 
يكون اختالف  موحاجات اإلنسان ورغباته، ومن ث مناحي الحياة جميع يبحيث يغطيعد مجال البحث العلمي واسعا

 البحوث العلمي
 
 لها، وعموما

 
من حيث ة العلمي فباإلضافة إلى ذلك تنقسم البحوثة باختالف حقولها وميادينها تنويعا

فيها تجميع  ديمة، وإلى بحوث يتمها مشكلة قب فيها اكتشاف معرفة جديدة أو تحل جدواها ومنفعتها إلى بحوث ريادية يتم

في توسيع آفاق ة واملعارف أو الكشف عنها أو عرضها لغايات املقارنة والتحليل والنقد، وللنوع األول دور أكبر املواد العلمي

 ( 1.، ص0980، وآخرون ة. )غرايبةاملعرفة اإلنساني

مكن تقسيم البحث إلى مراحل ال ي هذا وتتعدد خطوات البحث العلمي حيث تتداخل وتتشابك الخطواُت بحيث

 مرحلة تالية، فإجراء البحوث العلمية عملة منفصلة تنتهي مرحلزمني
َ
ت له أول وله آخر، وما بينهما توجد خطوا ة لتبدأ

 .داده وعلى تدريبه في هذا املجالعلى استع ومهارة الباحث تعتمد أساسا ومهارة، ومراحل ينبغي أن يقطعها الباحث بدقة

 (3.، ص0991)بارسونز، 

بعد تحديد الباحث ملشكلة  البحث وفرضياته وقبل تحديد أداة القياس أو جمع املعلومات، ال بد له من تحديد ف

، ألن صياغة الفرضية تكون على شكل عبارة تتكون من متغيرات تدل على سمات Population Studyمجتمع الدراسة 
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والذي يعرف بأنه جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع فراد أو أشياء تشكل املجتمع اإلحصائي 

  (0992)داود، و عبد الرحمان، . مشكلة البحث

تمثل عملية اختيار العينات في البحث العلمي من الخطوات  األساسية التي تسهم في جمع بيانات ومعلومات عن 

البحث، ومن ثم تحليل النتائج وتعميمها. لذا تعد العينات من  مجتمع الدراسة األصلي الذي سوف تجرى عليه عملية

األدوات  األساسية التي يتم من خاللها جمع والحصول على البيانات واملعلومات من مجتمع البحث. وليس معنى ذلك أن 

ك طرق علمية عملية الحصول و تحديد العينات من األمور السهلة التي يلجأ  إليه الباحث في كل األحوال. ولكن هنا

 .محددة وشروط دقيقة للجوء  إلى العينات في عملية البحث العلمي وإجراءاته املختلفة

إن التربية البدنية والرياضية من بين التخصصات املتداخلة مع العلوم االجتماعية واإلنسانية فهي تسعى إلى دراسة 

والعضلية والعقلية والتربوية والجمالية، ومن شروط  االنسان من خالل التعامل مع الحركة واثرها على الناحية الحسية

النجاح في بحوث التربية البدنية والرياضية  هي اتباع خطوات و طرق ومناهج تتناسب مع طبيعة ونوعية املشكالت التي 

 (0994تم اختيارها من قبل الباحثين. )بوداود، 

ها باحث التربية البدنية والرياضية في بحثه، )بوداود، وبما أن العينة تعتبر من بين أهم املحاور التي التي يستخدم

( ولذلك كان الهدف من هذه 0220( إذ تتوقف عليها كل القياسات والنتائج في هذا البحث، )ابراهيم، 0229وعطا هللا، 

 الدراسة هو التطرق إلى بعض العناصر الخاصة بالعينات في هذا املجال.

 أسطر: التربية البدنية والرياضية في بضعة .3

التربية البدنية والرياضية هي مجموعة من القيم واملهارات واملعلومات واالتجاهات التي يمكن أن يكسبها برنامج 

التربية البدنية لألفراد، فهي عملية تربوية تهدف إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل األنشطة البدنية املختارة لتحقيق 

املهارات البدنية والعقلية واالجتماعية واللياقة عبر النشاط البدني. )السامرائي، ذلك فمن خاللها يكتسب الفرد أفضل 

 (00، ص.0980

إن إضافة كلمة التربية إلى النشاط البدني أكسبها معنى جديد، فالتربية فهي كل العمليات التربوية التي تتم عند 

 ( 0990انة الجسم. )بسيوني، الشاطئ، ممارسة نشاط كاملش ي أو الجري أو السباحة ما يساعد على تنمية وصي

ولعل أبرز أهداف التربية البدنية والرياضية تكمن في تنمية املهارات والقدرات البدنية والحركية، االجتماعية، 

 (0991النفسية واملعرفية. )الخولي، 

 مجتمع البحث: .3

 ,Grawitz) ."لتي ترتكز عليها املالحظاتيمثل املجتمع مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر املحددة مسبقا، وا"

1988,  p.293)  
عبارة عن جميع االفراد او االشخاص الذين يكونون موضوع مشكلة البحث اي بمعنى ان البحث هو مجموع وهو 

االفراد او الحوادث التي سوف يتضمنها البحث وهي عبارة عن الكل وهنا يجب علينا ان نعرف طبيعة املجتمع هل 

ام غير متجانس وهل هو مجتمع صغير ام مجتمع كبير وهذا كلة من شانه ان يساعدنا في اسلوب اختيار العينة متجانس 

 هل انها تختار بالطريقة العشوائية ام بالطريقة العمدية واملجتمع اما ان يكون.
  )مجتمع واضح(: مجتمع محدود -

 للشباب مثال.ي يمكن حصر عدد مفرداته كما هو الحال في االعداد البدني أ

 مجتمع غير محدود )مجتمع غير واضح(: -

)داود، و  وهو املجتمع الذي من الصعب او املستحيل حصر عدد مفرداته مثل هواة الرياضة او محبي ممارسة الرياضة

 (0992عبد الرحمان، 
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 عينة البحث: .1

اإلحصائي، بحيث تكون ممثلة يمكن تعرف العينة أنها "عبارة عن مجموعة من الوحدات املستخرجة من املجتمع 

بصدق لهذا املجتمع، وبعبارة أخرى فالعينة مجموعة من الوحدات التي يجب أن تتصف بنفس مواصفات مجتمع 

 (031، ص.0200الدراسة. )بوحفص، 

س وهذه الطريقة أكثر شيوعا في البحوث العلمية، ألنها أيسر تطبيقا وأقل تكلفة من دراسة املجتمع األصلي، إذ أنه لي

بشكل يمثل املجتمغ األصلي  هناك حاجة لدراسة املجتمع األصلي إذا أمكن الحصول على عينة كبيرة نسبيا ومختارة

دة منه، فالنتائج املستنبطة من دراسة العينة ستنطبق إلى حد كبير مع النتائج املستخلصة من دراسة املجتمع املأخو 

ن دراسة الكل بدراسة الجزء بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع األصلي، فالعينة جزء من املجتمع األصلي وبها يمك

 (04، ص.0980املأخودة منه. )غرايبية وآخرون، 

وبالتالي فالهدف من العينة هو  تعميم النتائج على املجتمع الذي اختيرت منه، وكلما كبرت العينة قلت األخطاء، 

 (0220، وذلك لوجود فروق فردية بين أفراد املحتمع. )ابراهيم

 :في بحوث التربية البدنية والرياضية أنواع العينات .4

للعينات أنواع تختلف من حيث تمثيلها للمجتمع األصلي من بحث آلخر، وتختلف حسب موضوع الدراسة وجانبها 

أحمد، التطبيقي، فهناك عينات إحمالية كالعينة املنتظمة مثال، وأخرى يدخل فيها حكم الباحث كالعينة العمدية مثال. )

 وفيما يلي عرض ملختلف أنواع العينات في بحوث التربية البدنية والرياضية: (0989

 (العينات الغير مقصودة)العشوائية. 3.4

 : وهي عينات غير مقصودة في اختيارها . وتكون على عدة أنواع منها

 .العينة العشوائية البسيطة -
متساوية ومستقلة في الخضوع للتجربة ، أي لكل فرد في املجتمع وفي هذا النوع من العينة تسمح لجميع األفراد فرصا 

 منها:ومن األمثلة في اختيار هذه العينة  .نفس الفرصة في االختيار ، وان اختيار أي فرد ال يؤثر في اختيار الفرد األخر

 .بها يتم سحب بطاقة بعد أخرى يوبعد تقل، بطاقات صغيرة ثم توضع في صناديق كتابة األسماء في-

 (.جداول األعداد العشوائية والتي أعدها )فيشر وبيتس وكندالاستخدام  -

 ويتم اختيار هذه العينة من طرف الباحث في حالة توفر شرطين أساسيين هما:

 أن يكون أفراد املجتمع األصلي معروفين. -

 (09،ص.0221أن يكون تجانس بين هؤالء األفراد. )الدردير،  -

 املنتظمةالعينة العشوائية  -

تتميز هذه الطريقة بأنها يتم اختيار العينات من مسافات متساوية على القائمة، وتختار الوحدة األولى في العينة 

بطريقة عشوائية ، إما باقي الوحدات فيتم اختيارها طبقا ملا يقتضيه حجم العينة ، مراعيا انتظام املسافات بين وحدات 

 :مثال على ذلك . االختيار

، أي بواقع العب العب 0222من العبي الشباب بكرة القدم في مجتمع ما البالغ عدده  %02ردنا اختيار عينة نسبتها إذا أ- 

 .العب 022لكل خمسة العبين فيصبح العدد الكلي 

ونرتب أسماء الالعبين  العب من االتحاد املركزي لكونهم معتمدين في االتحاد. 0222نضع قائمة أسماء الالعبين -

 .بالتسلسل

هو الالعب  3هو الرقم املختار فيكون الالعب في تسلسل  3فمثال يكن الرقم  4و  0نختار رقم عشوائي يقع بين رقم  -

 .األول في العينة
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فنحصل على العينة املطلوبة والتي  4وهكذا نضيف لكل رقم جديد رقم  8فيصبح الرقم الثاني  4رقم  3نضيف للعدد - 

 (99، ص.0204(. )العبادي، ... الخ08-03-08-03-8-3كل رقم مختار منهم ) ميكون اسم الالعب أما

  (:العينة العشوائية املزدوجة)متعددة املراحل -

عندما يكون املجتمع كبيرا جدا وينتشر في مساحات جغرافية واسعة، ويتطلب منا اختيار عينة من هذا املجتمع ، وال 

البسيطة واملنتظمة( فالبد من وجود طريقة توفر الوقت والجهد والتكلفة ، )نتمكن من استخدام األسلوبين السابقين 

وهنا يجب أعداد خرائط تفصيلية دقيقة عن املنطقة التي سيشملها  . وأفضل طريقة هي العينة العشوائية ذات مراحل

األولية املختارة إلى وحدات البحث ، ويقسم املجتمع فيها إلى وحدات أولية يختار بينها عينة عشوائية، ثم تقسم الوحدات 

ثانية يختار من بينها عينة عشوائية، ثم تقسم الوحدات الثانية املختارة إلى وحدات ثالثة ثم وحدات رابعة وخامسة 

 (022، ص.0204)العبادي،  .وهكذا إلى أن نقف عند مرحلة معينة يختار من بينها العينة املطلوبة للبحث

 العينة العشوائية الطبقية -

ويفضل أحيانا  . يتم تقسيم املجتمع على عينات طبقية وكل طبقة تمثل العينة املراد أجراء التجربة عليها وهنا

استخدام هذه الطريقة للحصول على عينة أكثر تمثيال للمجتمع املأخوذة منه ، ويمكن استخدام عينات صغيره مما يقلل 

الطريقة بعد تقسيم املجتمع األصلي إلى فئات أو طبقات بناء على ويتم اختيار العينة بهذه  .من التكاليف والجهد والوقت

خاصية معينة ، ثم يتم اختيار بطريقة عشوائية من هذه الطبقات العدد املطلوب من املفردات بما يتناسب مع حجمها 

 .الحقيق في املجتمع األصلي كله

  :لية تطبيق هذه الطريقة يتم كمايليآو 

  .أو فئات وفق الصفات الرئيسية املتصلة اتصاال مباشرة بهدف البحثيقسم املجتمع إلى طبقات  -

  .تحسب نسبة عدد األفراد في كل طبقة إلى املجموع الكلي للمجتمع األصلي -

، 0204. )العبادي، يختار عددا من كل طبقة بطريقة عشوائية بما يتناسب مع حجمها الفعلي في املجتمع األصلي -

 (020-022ص.

 .العينات العشوائية الطبقية في عينة واحدة تمثل املجتمع األصلي الذي تم اختيار العينة منهاتجمع هذه  -

 وكمثال على ذلك: 

طالب لكل سنة، وقرر أخد عينة مقدرة ب  322طالب علوم رياضة، بمعدل  0022نفترض أن املجتمع األصل يتكون م 

 (0229طالب. )بوداود، عطا هللا،  0022من  082طالب من كل سنة، وبالتالي فحجم العينة الكلي هو  002

 غير االحتمالية:. العيينات 3.4

 (املقصودة) العمدية ةالعين -

وهي العينة التي يتقصد الباحث في اختيارها ليعمم نتائج هذه العينة على الكل )املجتمع(. ويتم اختيارها لسهولة 

 (98، ص.0204)العبادي،  . جمعها ومراجعتها
ويمكن أن تستخدم هذه العينة عندما يكون مجتمع البحث قليل العدد، وخاصة في الرياضة الفردية كالجمباز 

 (0229)بوداود، عطا هللا، ورياضة ألعاب القوى حيث يكون فيها عدد املمارسين قليال نوعا ما. 
 العينة الحصصية: -

ة األصلي إلى فئات، ثم يختار عددا من أفراد يختارها الباحث بسرعة وسهولة، حيث يقوم بتقسيم مجتمع الدراس

كل فئة، فإذا أراد الباحث أن يدرس اتجاهات املجتمع نحو املخدرات، فإنه يعمد إلى تقسيم املجتمع إلى فئات: متعلمين، 

قية، موظفين، أطباء...، على أن يختار من كل فئة عددا مناسبا والفرق بين هذه الطريقة وطريقة العينة العشوائية الطب
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أنه في العينة الحصصية يختار العينة كما يريد دون االلتزام بشروط، فيختار الطالب أو املعلمين في حين ال يختار 

 (004-000 ، ص.0229الباحث عينة كما يريد في العينة الطبقية. )عمر، 

 العينة العرضية: -

هذا النوع من العينات يختلف عن األنواع السابقة حيث أن العينة العرضية التمثل املجتمع األصل تمثيال صحيحا، 

وإنما تمثل العينة نفسها فقط، فالباحث في هذه الحالة يأخد العينات بطريقة الصدفة، أي يحصل على املعلومات من 

 تعكس الواقع للمجتمع األصلي، وإنما تعطي فكرة عن مجموع الذين يصادفهم، وطبعا فإن النتيجة في هذه العينات ال

 (0229)بوداود، عطا هللا، األفراد الدين أخد منهم الباحث املعلومات. 

 أسباب اختبار العينة: .1

هناك أسباب كثيرة تمنع الباحث أو ال تساعده إلجراء الدراسة على كامل ( أن 90، ص.0997يعتبر عبيدات وآخرون )

ة، مضطرا بذلك إلجراء الدراسة على جزء من مجتمع الدراسة يتم اختياره بطريقة معينة، ونوجزهذه مجتمع الدراس

 األسباب بما يلي:

 التكلفة والجهد وطول الوقت : 

فقد يكون مجتمع الدراسة يقع على مساحة جغرافية كبيرة  مما يضطر الباحث للتنقل مسافات طويلة لفحص 

وجهدا ووقتا طويال، كما هو الحال لو كان موضوع الدراسة؛ العالقة بين  دخل األسرة  عناصر املجتمع، مما يكلف ماال

ا كبيرين  األردنية ومستوى التعليم لرب األسرة، فإن إجراء الدراسة على كامل األسر األردنية يتطلب تكلفة عالية وجهد 

قرار مناسب وسريع، لذلك يمكن إجراء  لجمع البيانات، خاصة إذا كانت الدراسة ملساعدة متخذي القرار على اتخاذ

 الدراسة على عينة ممثلة ومن ثم تعميم النتائج.

 ضعف الرقابة واإلشراف والدقة : 

إن كبر مجتمع الدراسة يؤدي إلى ضعف الضبط  والرقابة في جمع البيانات، لتعدد العاملين على جمعها، باإلضافة 

، فتحدث تغيرات على مجتمع الدراسة، كما لو كانت الدراسة على سكان إلى أن طريقة املسح الشامل تستغرق وقتا طويال

بلد كبير مثل الهند أو الصين والتي تستغرق وقتا طويال تحدث خالله الكثير من الوالدات والوفيات مما يؤثر في نتائج 

 الدراسة.

 التجانس التام : 

يمكن الحصول عليها سواء أجريت الدراسة على   فعندما تكون عناصر املجتمع متجانسة بشكل تام فإن نفس النتائج

كامل املجتمع أو على أجزاء منه، فعند إجراء الدراسة على مادة كيماوية  بتركيز معين ملختبرات وزارة التربية يكفي إجراء 

 التجربة على جزء من املادة ألن املادة متجانسة.

 تلف العناصر نتيجة اخذ املشاهدات عليها: 

 صالحية منتج معين من املعلبات ال يعقل فتح جميع العلب للفحص واملعاينة.ملعرفة مدى 

 دم إمكانية حصر مجتمع الدراسة : ع

فإذا كان موضوع الدارسة اختبار فعالية عالج معين  جديد ملرض السرطان  فال يمكن حصر جميع املصابين والذين 

 سيصابون باملرض مستقبال.

 حساسية التجربة : 

وع الدراسة طريقة جديدة لتعليم مبحث ما، فال يعقل تطبيق الطريقة الجديدة على جميع الطلبة قبل إذا كان موض

التأكد من فعاليتها، ومن املنطقي إن تجرى التجربة على عينة من الطلبة، وفي ضوء النتائج يتم اتخاذ القرار املناسب 

 بشأنها.
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 خطوات وقواعد العينة: .6

اختبار العينة في بحوث التربية البدنية والرياضية تستند إلى مجموعة خطوات أن  (0229يعتبر )بوداود، و عطا هللا، 

 وقواعد تتمثلي في:

 تحديد أهداف البحث: .أ

وهنا تتبع العينة املختارة الهدف املوضوع، فعند محاولة دراسة الباحث ملوضوع حول التالميذ أو العبي كرة القدم في 

ة يكون من هذه الوالية والنتائج املتوصل إليها تتبع هذه الوالية فقط، أما إذا أراد دراسة إحدى الواليات، فان اختيار العين

حول التالميذ أو الالعبين لكامل الوطن فال أن يكون اختيار العينة شامال لكافة الواليات حتى يستطيع تعميم نتائجه على 

 كامل الوطن.

 تحديد املجتمع األصلي الذي نختار منه العينة: .ب

عتبر من النقاط األساسية التي يجب على الباحث مراعاتها، حيث أن بدون معرفة املجتمع األصلي وعناصره وي

 الداخلية ال يستطيع الباحث التحكم في كافة املتغيرات املرتبطة بالبحث.

 تحديد املجتمع: .ت

العينة، فإذا أراد ويكون هذا التحديد من خالل عدة خصائص يختارها الباحث تكون مضبوطة عند كافة أعضاء 

الباحد دراسة اتجاه التالميذ نحز ممارسة التربية البدنية والرياضية، فال بد من تحديد بعض الخصائص كالسن، 

 الجنس، املستوى االجتماعي واإلقتصادي مثال، كما الينبغي عليه أن يستبدل املجتمع األصلي بمجتمع آخر.

 إعداد قائمة للمجتمع األصلي: .ث

من تحديد خصائص املجتمع األصلي، يقوم الباحث بإعداد قائمة كاملة وصحيحة تشمل جميع وحدات عند االنتهاء 

 املجتمع.

 إنتقاء عينة ممثلة: .ج

يتم انتقاء العينة بعد االنتهاء من وضع القائمة النهائية للمجتمع األصلي، وهذا التحديد يتسم بالسهولة باملقارنة 

 ا بالطرق السابق ذكرها.بتحديد املجتمع األصلي، ويتم اختياره

 أخطاء اختيار العينة: .1

( إلى األخطاء التي غالبا مايقع فيها الباحث عند اختيار العينة، وتتمثل هذه 019، ص.0989لقد أشار )أحمد، 

 األخطاء فيما يلي:

 أخطاء التحيز:  -

 األصلي.وهي أخطاء تحدث نتيجة للطريقة التي يختار بها الباحث عينة دراسته من املجتمع 

 أخطاء الصدفة: -

وهي أخطاء تنتج عن حجم العينة، فال تمثل املجتمع األصلي نتيجة بعدم إعادة استبيانات الدراسة، أو  عدم إكمال 

 املالحظة أو املقابلة ملفردات مجتمع الدراسة.

 أخطاء األداة: -

 وهي أخطاء تنتج من ردود فعل املبحوثين نحو أداة أو وسيلة القياس.

 خاتمة:

من بين أهم اإلجراءات من خالل ما تم عرضه حول العينات في بحوث التربية البدنية، يمكن القول أن اختيار العينة 

 التي يجب على الباحث أخدها بجدية، وقد توثل الباحثون أن:
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 التحديد الجيد ملجتمع البحث يوفر معلومات كافية للباحث عن املجتمع من أجل الوصول إليه. -

 يار العينة في بحوث التربية البدنية والرياضية.تنوع طرق اخت -

 وبالتالي يوص ي الباحثون بـ:

 ضرورة التعرف على أنواع العينات وكيفية اختيارها. -

 معرفة األخطاء التي يقع فيها الباحث عند اختياره للعينة ومحاولة تجنبها. -

 قائمة املراجع:

 املراجع العربية: -

 عمان: دار الثقافة للنشر طرق ومناهج البحث العلمي في التربية البدنية والرياضة  (.0220مروان عبد املجيد. )، ابراهيم .

 والتوزيع.

 ( .مصر: دار املعارف.4(. أصول البحث العلمي ومناهجه )ط0989أحمد، بدر .). 

 (. أسس ومناهج البحث في علم النفس. الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية.0200) .عبد الكريم ،بوحفص 

 ( .البحــث العلمــي فــي ميــدان التربيــة البدنيــة والرياضــية. 0994بــوداود، عبــد اليمــين .) ،املجلــة العلميــة للتربيــة البدنيــة والرياضــية

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/136020. 00-9(، ص0)3

 ( .املرشد البحث العلمي لطلبة التربية ا0229بوداود، عبد اليمين.، عطا هللا أحمد .) :لبدنية والرياضية. الجزائر 

 ( .مصر: دار الفكر العربي.0(. أصول التربية البدنية. )ط0991الخولي، أمين أنور .). 

  ،دار الحكمة للطباعة . بغداد: مناهج البحث التربوي  (.0992. )انور حسين عبد الرحمن.، عبد الرحمان، عزيزحناداود

 ر.والنش

 ( .0221الدردير، عبد املنعم أحمد .) اإلحصاء البارامتري والالبارامتري في اختبار فروض البحوث النفسية والتربوية

 .واالجتماعية. القاهرة: عالم الكتب

 ( .طرق تدريس التربية البدنية والرياضية. بغداد: املكتبة الوطنية0980السامرائي، عباس أحمد صالح .). 

 ( .أساسيات كتابة البحث0204العبادي، حيدر عبد الرزاق .)  (. العراق: شبكة 0ية البدنية وعلوم الرياضة )طتربال فيالعلمي.

 الغدير للطباعة والنشر املحدودة.

 عمان:  القواعد واملراحل والتطبيقات. ( منهجية البحث العلمي:0997) .، أبو نصار، محمد.، مبيضين، عقلةمحمد.، عبيدات

 وائل للنشر.

 ( .املوجز في من0229عمر، سيف اإلسالم سعد .)هج البحث العلمي: في التربية والعلوم اإلنسانية. دمشق: دار الفكر. 

 (. أساليب البحث العلمي في 0980هاني. ) ،، أبو جبارة.خالد أمين ،، عبد هللا.ربحي ،، الحسن.نعيم، ، دهمش.فوزي ،غرايبة

 .الجامعة األردنيةعمان: .(. 0العلوم االجتماعية واإلنسانية )ط

 املراجع األجنبية: -

 Grawitz, Madeleine.(1988). Lexique des sciences sociales (4ed.). Paris : Dalloz. 
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منهجية املساهمات الجديدة التي قدمتها منهجية النمذجة في تحليل البيانات مقارنة ب

 تحليل البيانات باألساليب اإلحصائية الكالسيكية املتعددة املتغيرات
جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر د.غزال نعيمة استاذ محاضر" ب "  

د.زكور محمد مفيدة استاذ محاضر" أ" جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر   

aaoufi6@gmail.com 

:املخلص   

ي تحليل هدفت الدراسة الحالة إلى اإلجابة عن سؤال جوهري شغل بال املهتمين في مجال تحليل البيانات مفاده هل منهجية النمذجة ف

تبار أن منهجية تلف في جوهرها اختالفا كليا عن اإلحصاء الكالسيكي أم أنها ال تعدو تقدم القديم بمظهر جديد فقط.. على اعالبيانات تح

هذا السؤال من خالل  النمذجة إستراتيجية تحليلية متقدمة في العلوم النفسية التربوية االجتماعية وهذا ما يبرر الضرورة امللحة اإلجابة عن

 هذه الدراسة.

. تحليل البيانات. أساليب إحصائية كالسيكية MES نمذجة املعادلة البنائية الكلمات املفتاحية:  

 محور املؤتمر:

الدراسات امليدانية: -  

 *ادوات الدراسة

New contributions made by the modeling methodology in data analysis compared to the methodology of data analysis with 

classical multivariate statistical methods 

Summary: 
The case study aimed to answer a fundamental question that occupied the minds of those interested in the field of data 

analysis, that is, does the modeling methodology in data analysis differ in essence completely from the classical statistics, or 

does it only present the old with a new appearance.. given that the modeling methodology is an advanced analytical 

strategy in Psychological, educational and social sciences, and this justifies the urgent need to answer this question through 

this study. 

Keywords: structural equation modeling  MES . data analysis. Classical Statistical Methods 

مقدمة: -3  

يعيش العالم اليوم موجة من التحوالت الواسعة وثورة من العلم والتقنية وحركة واسعة  تطال كل  ش ئ نتيجة   

للتطور الهائل في العلم والتكنولوجيا خاصة فيما يتعلق بالتطورات العلمية ألي فرع من فروع املعرفة فانه يقاس بمدى 

الوسائل التي تمكن الباحثين في دراسة ومعالجة الظواهر تطور منهجه ووسائله.ونقصد بذلك تطوير املنهجيات و 

 االجتماعية  على نحو يتسم بالدقة واملوضوعية املنشودة في البحث العلمي بما يؤدي الى املزيد من الثقة بالنتائج. 

أحد األهداف الرئيسية للبحث في العلوم االجتماعية، أي في سياق التعرف على مفاهيم وأحداث معينة، هو شرح          

السلوك املحدد لفرد أو مجموعة من األشخاص أو منظمة والتنبؤ بها بطريقة صحيحة. الباحثون، من خالل التعرف 

مة، يمكنها، ضمن حدود معينة، تحديد اتجاهات تنموية عدد الظروف التي يوجد فيها الفرد أو املجتمع أو املنظ على

معينة ووصف التفاصيل املتعلقة بمجالها الوجودي. نتيجة لذلك، يمكن للباحثين تحديد واكتشاف العوامل والعالقات 

الحيوية التي تحدد االتجاهات في مجتمع معين. ومع ذلك، فإن هدف العلوم االجتماعية ليس فقط إجراء وصف إحصائي 

ا لتحديد الروابط بين  أولي والتعرف على العوامل والسلوكيات الفردية )التي تشارك في وضع اجتماعي معين ( ولكن أيض 

السبب والنتيجة بين املجاالت العلمية أي )املتغيرات( ذات األهمية. بسبب تعقيد الواقع االجتماعي، أي الطابع الكامن 

اليب والتقنيات املعقدة لتحليل البيانات اإلحصائية مطلوبة ، كالهما يشير إلى للعديد من الظواهر االجتماعية، فإن األس
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التحليل السببي وإجراءات احتواء العديد من املتغيرات على أساس نمذجة املعادلة الهيكلية  باملعنى اإلحصائي، يشير هذا 

تحليله ، والتي يتم فيها تحديد املعلمات النموذج إلى مجموعة من املعادالت مع االفتراضات املصاحبة للنظام الذي تم 

على أساس املالحظة اإلحصائية. وبالتالي، تشير املعادالت الهيكلية إلى املعادالت باستخدام املعلمات في تحليل املتغيرات 

من املتغيرات، يمكن أن تكون أمثلة مثل  (. في الحالة األخيرةMoks¨oS0993و  gokser¨oJالتي يمكن مالحظتها أو الكامنة )

هذه التركيبات النظرية مثل: الذكاء، والعزلة، والتمييز، والتنشئة االجتماعية، ودوافع السلوك البشري، والوفاء 

الشخص ي، والعدوان، واإلحباطات، واملحافظة، والشذوذ، والرضا، أو املواقف. باملعنى االقتصادي، يمكن أن تكون هذه 

ا:  ازدهار منطقة جغرافية، والوضع االجتماعي و االقتصادي  والرضا عن املنتجات املشتراة، واملوافقة على املنتجات، أيض 

وتحسين الظروف االقتصادية. بشكل عام  يتم قياس مثل هذه التركيبات الكامنة بشكل غير مباشر، في الغالب 

بين املتغيرات الكامنة  MESالحظة التأثيرات السببية في  باستخدام مجموعة من املتغيرات التي يمكن مالحظتها وعبر م

 ذات الصلة.

ين وتطوير نمذجة وملا كان ملنهجية النمذجة اهتمام كبير من طرف الباحثين الذين ساهموا وناقشوا بشكل كبير في تحس   

، والى  0908سوال رايت ، 0920سيبرمان  مرتبطة بعمل MES. حيث كانت البدايات املبكرة لنماذج املعادلة البنائية

ي تطويرها التاريخي و عرض فائدتها ف...الخ الذين ساهموا في 0973، وولد  0972الباحثين البارزين االخرين كجورسكوج  

ا في األدب يات املتعلقة بـ العلوم االجتماعية و عرض كذلك الخالفات اإلحصائية والفلسفية )النظرية( التي ظهرت غالب 

MESر . بعد وصف جوهMES نتيجة في سياق التحليل السببي ، كما ناقشوا لسنوات تطوير النمذجة الهيكلية ك

هم البنية بشكل الحتياجات العديد من الباحثين املتزايدة بشكل منهجي )ال سيما في العلوم االجتماعية( الذين سعوا لف

بناء ناجح نظرية على القضايا التقنية لفعال و تفاعالت الظواهر الكامنة. كما وصفوا أهمية وهيمنة االفتراضات ال

في العلوم االجتماعية. MESخالفات متعلقة باستخدام  لم يمنع ظهور . هذا MESلنماذج   

مذجة في لذلك قامت الباحثتان باختيار هذه الدراسة التي كانت حول " املساهمات الجديدة التي قدمتها منهجية الن

غيرات"لبيانات باألساليب اإلحصائية الكالسيكية املتعددة املتتحليل البيانات مقارنة بمنهجية تحليل ا  

مشكلة الدراسة:     -3  

أن  Heisberger,0223وقد وجد هرزبرجر 0990انتشر مجال النمذجة باملعادلة البنائية في جميع التخصصات منذ عام    

، كما تزايد عدد 0220-0990عدد املقاالت املنشورة في الدوريات العلمية املهتمة بالنمذجة قد تزايد فيما بين عامي 

الدوريات املتخصصة في النمذجة وبحوثها. حيث أصبح مدخل النمذجة باملعادلة البنائية هو الخيار الشائع للطرق 

املصدر  Journal of Structional Equation Modelingعادلة البنائية متعددة املتغيرات، وأصبحت دورية النمذجة بامل

 ( 0227األساس ي للتطورات الفنية في هذه املنهجية البحثية. )ياسر فتحي الهنداوي املهدي، 

هناك على األقل أربعة أسباب رئيسية  إلنتشار وذيوع استخدام  et.al Schumacker.  0220ويشير شوماخرواخرون   

 النمذجة باملعادلة البنائية بين الباحثين املحدثين وهي:منهجية 

 السبب األول: أن الباحثين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة الضرورية الستخدام متغيرات مشاهدة -

عديدة لتحسين فهم الظاهرة التي يتناولونها بالبحث العلمي؛ فالطرق اإلحصائية التقليدية تستخدم فقط عددا محدودا 

ت والتي عادة ما تكون غير قادرة على التعامل مع النظريات املعقدة املتطورة، كما أن استخدام عدد قليل من من املتغيرا

املتغيرات الدراسة وتحليل الظواهر املعقدة أصبح أمرا محدودا ونادر الحدوث بين الباحثين. على سبيل املثال أصبح 

ة غير كافية الختبار النماذج النظرية املعقدة، وعلى النقيض نجد الباحثون على قناعة بأن االرتباطات التتابعية البسيط

أن مدخل النمذجة باملعادلة البنائية يتيح نمذجة العالقات املتشابكة بين املتغيرات العديدة واختبار الظواهر املعقدة، 

 . ومن هنا أصبحت هذه املنهجية الطريقة املفضلة لتأكيد أو رفض النماذج النظرية بصورة كمية
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 السبب الثاني: يتضمن االعتراف الكبير بأهمية صدق وثبات الدرجات املشاهدة من أدوات -

القياس، وبصورة محددة رغم أن خطأ القياس أصبح قضية جوهرية في تخصصات متعددة إال أنه تم التعامل مع خطأ 

ة البنائية فتأخذ في حسبانها صراحة القياس والتحليل اإلحصائي للبيانات بشكل منفصل، أما منهجية النمذجة باملعادل

 خطأ القياس أثناء تحليل واختبار البيانات. 

السبب الثالث: يتعلق بالنضج الحادث في منهجية النمذجة باملعادلة البنائية خالل ما يزيد عن ثالثين عاما، وخصوصا  -

 القدرة التي أثبتها هذا املدخل في تحليل النماذج النظرية األكثر

 قيدا.تقدما وتع

كان  0993السبب الرابع: هو أن برامج النمذجة أصبحت عديدة وأكثر ألفة لدى الباحثين، على سبيل املثال حتى عام  -

)أحد برامج إجراء النمذجة باملعادلة البنائية البد وأن يدخلوا أوامر البرنامج  LISRELمستخدمي برنامج الليزرل 

لباحثين يطلبون املساعدة ألنه ليس لديهم معرفة بأوامر النمذجة املطلوبة، لنماذجهم، وفي ذلك الوقت كان الكثير من ا

وليس لديهم دراية بالبرمجة املعقدة للبرنامج، أما اآلن فقد حدث تطور هائل في معظم برامج النمذجة، حيث أصبحت 

تقنية السحب لتوليد األمر معظم البرامج تعتمد على بيئة النوافذ )الويندوز ( واستخدام قوائم السحب واإلدراج، أو 

البرنامجي ذاتيا ؛ ومن ثم أصبحت برامج النمذجة اليوم أسهل وأيسر في االستخدام حيث تحتوي على خصائص مشابهة 

 للبرامج األخرى املعتمدة على بيئة النوافذ.

ن األكاديميين وممارس ي كان نشر وتطوير النمذجة الهيكلية نتيجة لالحتياجات املتزايدة لكل من الباحثيفي الحقيقة    

العلوم االجتماعية الذين كانوا يبحثون عن طرق فعالة لفهم بنية وتفاعالت الظواهر الكامنة. لسنوات، كانت الدوافع 

 MESالبشرية مصدر التطوير للعديد من اإلجراءات التحليلية، وبالتالي يجب إعادة هيكلة البدايات املبكرة لتطوير 

من خالل إنشاء نموذج العامل  MES( ، حيث وضع أسس 0907و 0920س أعمال سبيرمان )بشكل غير مباشر على أسا

ا من القياس في اإلستراتيجية التحليلية األكثر عمومية لـ  ا مهم  ا جزء  ا 0920. سبيرمان )MESاألول الذي أصبح الحق  ( غالب 

ما يتم االستشهاد به في األدبيات باعتباره األب املؤسس لتحليل العوامل، على الرغم من أن بيرسون قبل عام واحد 

املكون األساس لتحليل  ( نشر مقال حول مالءمة املستويات بواسطة املربعات الصغرى املتعامدة، والتي كانت 0920)

ا على تحليل مصفوفات االرتباط بواسطة ) (. ما فعله سبيرمان بالضبط  goieeetoJ 0933الرئيس ي الذي تم تطبيقه أيض 

هو قياس القدرات اإلدراكية العامة لدى البشر باستخدام نماذج ملا يسمى تحليل العوامل. ادعى في عمله أن العالقات 

ة التي يمكن مالحظتها بين درجات االختبارات املعرفية املتباينة يمكن أن تعكس املستويات الكامنة للذكاء اإلحصائي

البشري الشائعة لجميع االختبارات وعوامل الذكاء املحددة املتعلقة بكل درجة اختبار. ثم حدد نظرية ذكاء عاملين 

 
 

ا وعامال  عام 
 
ا. لذلك ، عمل سبيرمان )تضمنت فيها جميع العمليات العقلية عامال ( يمثل بداية تطوير نماذج 0920 محدد 

. على الرغم من أن سبيرمان ركز في بحثه MESالعوامل التي أصبحت فيما بعد املفتاح لبناء نماذج القياس املستخدمة في 

ثورة في تفكير العديد من الباحثين حول قياس  على "نموذج العامل" ، إال أن أعماله الرائدة أعطت معنى وأحدثت

ا في سياق القياس املستحق  ا غريب  املتغيرات الكامنة التي ، في ضوء نظرية النتيجة الحقيقية ، يمكن اعتباره اليوم قيد 

 ألخطاء عشوائية وغير عشوائية.

انتقد عمل سبيرمان ألنه كان يركز بشكل أساس ي على نظرية العاملين. الحظ  enosriooe( 0934ثورستون )

enosriooe  أن االختالف الرباعي املتالش ي يشير إلى اختفاء محدد الدرجة الثانية ملصفوفة املتغيرات التي يمكن مالحظتها

ا قام بتعميم النتيجة على أنها  ، وبالتالي قرر تمديده إلى تالش ي محددات الترتيب األعلى كشرط ألكثر من عامل واحد. الحق 

enosriooe (0934 )(. التالي gasSao0912عدد العوامل املشتركة التي تم تحديدها بواسطة رتبة مصفوفة امللحوظات )

اط )باعتبارها وعد كوم براغماتي لطريقة املحور األساس ي املرهقة طور طريقة النقطه الوسطى لتحليل مصفوفة االرتب
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ا إلى خمسة مبادئ )أهمها تقليل  ا لهيكل بسيط لتحليل العوامل استناد  حسابيا(. عالوة على ذلك، فقد طور تعريف 

تة إلدراج عناصر األحمال السلبية وتعظيم األحمال الصفرية( لتسهيل التفسير والتأكد من أن عمليات التحميل كانت ثاب

أخرى. منذ تلك اللحظة ، تم توجيه اهتمام جميع العلماء الرئيس ي بمجال تحليل العوامل إلى طرق مختلفة للدوران، مثل 

 دوران فاريماكس املتعامد.

ا في فكرة الدوران، والتي استندت إلى الحل املائل الذي يسمح بربط العوامل  ولكن في الواقع  enosriooeساهم   أيض 

أثناء  Jenrich(. جينريتش geoostSn ao  MaSnroo 0911كان ُينسب إلى  الذي طور طريقة حسابية لتحقيق دوران مائل)

ا تشخيص األخطاء القياسية في التحميالت الدوارة. في اClarkson (0982تعاونه مع كالركسون  لنهاية تم حل ( تم أيض 

مشكلة دوران العامل عندما تم اختراع تحليل عامل التأكيد، حيث يمكن تحديد عدد العوامل املشتركة )املتغيرات 

ا.
 
 الكامنة( ونمط التحميل )بما في ذلك القيود املوضوعة على عمليات التحميل( مسبق

لفرضيات من حيث تحديد هيكل نموذج العامل باختصار لم تشر أعمال سبيرمان إلى االفتراضات اإلحصائية الختبار ا

ولكن إلى االفتراضات النظرية البديهية للظاهرة التي تم التحقيق فيها. األعمال األخرى، التي ساهمت في السنوات الالحقة 

ا بقضايا مثل نموذج العوامل املتعددة ) ( ، 0907و 0938و enosriooe0934في تطوير تحليل العوامل، اهتمت عموم 

ا الستخراج العامل Sortes 0939نطاق املعرفة الذي استخدمه الباحث قبل دوران العوامل ) ( ، والطرق املثلى إحصائي 

(yaleeL 0902).  والقيود املفروضة على نماذج العوامل، على سبيل املثال عن طريق ضبط عامل التحميل على الصفر

(no esroo ao  ro¨to 0941؛ lolly 0948 ا بفضل عمل تاكر هر التمييز بين تحليل العامل ( ظ0911) Tucker(. أخير 

ا في ذلك الوقت، كانت قد أجريت الدراسات األولى حول بنية  االستكشافي والتأكيدي ألول مرة في األدبيات. أيض 

 ( futao 0908؛ste¨r0901التغاير.)

( عالم  0912و 0930و 0900و 0908) Wrightذجة املعادالت الهيكلية بدأها رايت األعمال الحقيقية املتعلقة بفكرة نم  

ا يعتمد على تحليل املسار مع املعامالت الهيكلية  املقدرة على أساس ارتباط املتغيرات التي يمكن وراثة استخدم نهج 

ا هو حقيقة أنه غير  ا مع املتغيرات الكامنة. ما جعل رايت يطور تحليل املسار حق  مالحظتها، على الرغم من أنه عمل أيض 

ا عن التفسير السببي. وبالتالي  طور ت حليل املسار راضٍّ عن نتائج تحليل االرتباط الجزئي الذي تم إجراؤه والذي ظل بعيد 

لفرض بنية سببية، مع املعامالت الهيكلية على االرتباطات امللحوظة. ومع ذلك، لم يكن رايت مجرد منش ئ لتحليل املسار 

ا املنش ئ للتمثيل الرسومي أو التخطيطي للعالقات بين املتغيرات املدرجة في هذا النوع  كإستراتيجية تحليلية، بل كان أيض 

ا على تفكيك التصحيحات بسرعة إلى مصادر سببية من التحليل. من خالل إن شاء الرسوم البيانية للمسار، كان قادر 

مختلفة، مثل التأثيرات املباشرة والتأثيرات غير املباشرة واألسباب الشائعة وما شابه. وبالتالي بفضل بحثه كان من املمكن 

الرغم من أن التدفق السببي في نماذج رايت تم تقييمه من  تحديد التأثيرات السببية الكلية واملباشرة وغير املباشرة ، على

منظور اتجاه واحد فقط ، مما يعني أن النماذج في ذلك الوقت كان لها طابع تكراري. باختصار كانت مساهمته الرئيسية 

ن هي تقديم، في مخطط املسار كيف يمكن ربط االرتباطات بين املتغيرات بمعلمات النموذج. ثم أوضح كيف يمك

 استخدام معادالت النموذج لتقدير التأثيرات املباشرة وغير املباشرة واإلجمالية ملتغير واحد يؤثر على املتغير اآلخر.

وسعت طرق إيجاد عالقات نموذجية ، والتي شكلت بداية النماذج غير العودية ، التي سبق تطويرها في  0912في عام 

(. افترضت النماذج غير التكرارية التأثير 0930؛ 0933؛saoJn 0903؛ Frish؛  Haavelmoمجال االقتصاد القياس ي ) 

طراب. املتزامن لعدد قليل من املتغيرات على متغيرات أخرى مع حلقات التغذية الراجعة املحتملة باإلضافة إلى تغاير االض

ا باسم نموذج  ا  من بين نماذج رايت ظهر نموذج ملؤشرات سببية متعددة )ُعرف الحق  (. كانت طريقة تقدير SISIMأخير 

رايت في األساس طريقة لحظات اتبعت املبدأ البديهي لتقدير لحظة السكان باستخدام اللحظة التناظرية للعينة. على 

وفيق بين طرق متعددة للتعبير عن معامل املسار من حيث لحظات العينة في الرغم من أن رايت كان يفتقر إلى مبدأ الت
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النماذج التي تم تحديدها بشكل مفرط ، فقد تحقق ملعرفة ما إذا كانت قريبة واعترف باملكاسب املحتملة في الكفاءة 

لالهتمام أن بعض  (. ومن املثير0200؛  Matsuedaوتقليل األخطاء املعيارية من استخدام املعلومات الكاملة )

اإلحصائيين تجاهلوا عمل رايت لفترة طويلة، حيث تعرض النتقادات إلدخاله في التفرقة بين األسباب واالرتباطات. جاء 

 لإلحصاء. Fisherوفيشر Pearsonهذا النقد بشكل أساس ي من اإلحصائيين املتمركزين حول مدرسة بيرسون 

ا للوفاء باملتطلبات املتعلقة بالصياغة الصحيحة وتقدير     ا صارم 
 
قدم االقتصاد القياس ي، على أساس عمل رايت، شرط

( wald0942؛ soonSaor0909(. ركزت هذه املسألة بشكل خاص على مشاكل تحديد النموذج )MES  )yt 0974نماذج 

في االقتصاد القياس ي بشكل أساس ي  MES(. تم تعزيز نهج MES )boe ¨esJes 0970وحول الطرق البديلة لتقدير معامل 

(. حقق هؤالء العلماء عالمة 0933) hstrSn ao  saoJn( و0904) Koopmans ( ،كوبمانز  ،0903) aeeSogaaبواسطة 

ا '' في  MESفارقة في تقديم فهم ملبادئ 
 
من خالل تعريف " العالقة الهيكلية '' على أنها  العالقة النظرية التي تفترض مسبق

ل فيه معامل االنحدار الجزئي معامل في الرياضيات او درجة". كان  نموذج خطي متعدد املتغيرات بمعادلة واحدة يمث

ا ما تكون نتيجة frisch(0930فريش  ا في استخدام نماذج االحتمالية للبيانات االقتصادية، والتي نادر 
 
( مع ذلك  متشكك

ية( ألن أخطاء القياس لم تكن موجودة فقط في املتغيرات )املربعات الصغرى العاد SyMلعملية أخذ العينات ، وانحدار 

ا في املتغيرات املستقلة. تعامل فريش مع املتغيرات التي يمكن مالحظتها كمؤشرات غير معصومة  التابعة ولكن أيض 

( من 0900و 0903)  Haavelmo للمتغيرات الكامنة لتمييز "العالقات الحقيقية" عن "العالقات املتجمعة". هافيلمو

-neLSaoمن خالل تحديد نموذج احتمالي لنماذج االقتصاد القياس ي ووصف بإيجاز  MESناحية أخرى  في تطوير 

neasroo (0933 نهج اختبار الفرضيات باستخدام نهج االحتمالية للتقدير واال ) ختبار والتنبؤ. كما ميز بين نموذجين

( ، ونماذج الصدمات العشوائية، 0930) hstrSnملصدر املكونات العشوائية، أي نماذج األخطاء في املتغيرات، كما أكده 

ا ما ُيعرَّف هذMeoir¨L (0937 كما قدمها سلوتسكي كان له  اإلطار بأنه "ثورة احتمالية" في االقتصاد القياس ي وقد  ا(. غالب 

ا  هافيلمو تأثير دائم على املجال، ال سيما في ترسيخ نهج نيمان بيرسون لالستدالل على اآلخرين ، مثل نهج بايزي. أخير 

Haavelmo  (0903 0900و ) تقدمMES  من خالل إثبات أن تقديراتSyM  متحيزة في نموذج العرض والطلب ثنائي

( تسمى املعادلة املختزلة. قام بتطبيق تقدير االحتمال 0903)  Saoo ao  saeاملعادلة وتمييزها بين هيكل املعادالت وما 

ا تكاSyاألقص ى ) عند تطبيقه على الشكل املختزل، وحدد كذلك الشروط  SyMفؤه مع ( على نظام املعادالت، مبين 

Koopmans et al( .0942 ). في وقت الحق Matsueda) (2012الضرورية لتحديد املشتقات الجزئية لوظيفة االحتمال

ا في "لجنة كاولز"،  كما ساعدوا  في حل املشكالت الرئيس  الذي عملوا  .MESية في تحديد وتقدير واختبار نماذج أيض 

 ( ،0970و 0910و 0913و  0910) ¨keaeoSفي مجال آخر من مجاالت العلوم ، وبالتحديد في علم االجتماع ، باللوك  

مستوحاة من أعمال علماء البيومترية واالقتصاد القياس ي ، قاموا باملحاوالت األولى للجمع بين بساطة العرض الذي يقدم 

تحليل املسار مع قواعد تعريف أنظمة املعادالت التي تم استخدامها في االقتصاد القياس ي. ومع ذلك ، في األدبيات 

نسب االعتمادات الرئيسية إ ( ، الذي عمل على مشاكل االرتباطات وتطبيقاتها في 0911) nooSaoلى دنكان االجتماعية ، تُ

ا  في عام  قام دنكان   0974تحليل املسار للنماذج العودية القائمة على قيم الفئة واملكانة املهنية واألتراب التركيبية. الحق 

عادالت الهيكلية التي ردد فيها مفهوم االستقاللية لدى فريش وهافاملو  الشكل بتأليف نص ممتاز لتحليل املسار ونماذج امل

ا. ) (. كما ميز بين 0974؛ nooSaoالهيكلي هو شكل املعلمات، حيث تكون املعامالت غير مختلطة وثابتة ومستقلة نسبي 

الت الهيكلية  أشكال التغيير االجتماعي من التغييرات التافهة في أخذ العينات أو املتغيرات الخارجية )التي تترك املعامِّ

ا لتفسير نماذج  ( والتغييرات في بنية النموذج نفسها ، MESسليمة( إلى تغييرات أعمق في املعامالت الهيكلية )التي توفر فهم 

( "ال ينبغي للباحثين إجراء دراسة لنماذج 0974) nooSaoوقدمت تلميحات مهمة لتطبيق النماذج الهيكلية. كما ادعى 
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ا على مجموعة من البيانات الرقمية مع توقع أن يتم  املعادالت الهيكلية على أمل الحصول على تقنية يمكن تطبيقها تقني 

ا".  البحث في النتيجة تلقائي 

عمله بشكل أساس ي على النماذج السببية متعددة املؤشرات ، وال سيما محاولة إيجاد ( في 0919) ¨keaeoSباللوك  

ا على أن "تحليل 0910قيود رباعي الفروق على االرتباطات امللحوظة التي توفر طريقة الختبار النماذج. باللوك ) ( أيض 

فيها قواعد صارمة الستخدام التجارب" ، على الرغم من أن هذا البيان هناك  املسار يمكن اختزاله في العلوم التي ال توجد

ا  قام باللوك  أثناء عمله على النماذج السببية ، بوضع سيمون ) ( نهج عمل االستدالالت 0940من يشككك فيه. أخير 

ا أم ال يمكن الوصول السببية من البيانات االرتباطية. املؤلف األخير  جادل  بأن " تحديد ما إذا كان االرتباط الجزئي زائف 

( 0940إليه فقط إذا تم وضع افتراضات مسبقة بأن بعض العالقات السببية األخرى ال تثبت بين املتغيرات ''. سيمون )

( إلى 0910. 0910) ¨keaeoSوالتي تم تمديدها بواسطة  وصف هذه الشروط في جميع النماذج الثالثة املتغيرة املمكنة ،

 نموذج ذي أربعة متغيرات.

ا  في علم النفس  تم تقديم    كاستراتيجية تحليلية على التوالي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساس ي إلى أعمال  MESأخير 

sesir  وytoo (0919( وإسحاق )ومع ذلك  فإن0972 .)  لم تتسبب األعمال في أي اهتمام كبير بعلماء النفس في ذلك

ا ولم يتمكن سوى عدد قليل من الباحثين من  MESألن افتراضات نماذج  MESالوقت حول استراتيجية  كانت معقدة تقني 

ا املقاييس النفسية، بمثابة بداية لنماذج فهمها ، ولكن بشكل غير مباشر من MES. كان علم النفس، وبشكل أكثر تحديد 

( ونماذج القياس. في الواقع طور علم النفس خلفية نظرية Meeخالل وضع األسس النظرية لنظرية االختبار الكالسيكي )

 أكثر لتحليل العوامل.

في السنوات األخيرة في مزيد من التعميم على هذه االستراتيجية التحليلية. بفضل  MESها تسببت التحوالت التي شهدت   

 Rabeورابي  Skrondal( وسكروندال 0220و 0220و 0990) Muthe´n( ، املثين 0987) Bartholomew أعمال بارثولوميو

ا إلى جنب مع النموذج الخطي  MES( ، أصبح 0220) Heskethهسكيث   ا والذي يعد ، جنب  ا جد  ا عام  ا كامن  ا متغير  نموذج 

شهرة في العلوم االجتماعية. تم إجراء معظم هذه التطورات املختلط / النموذج الخطي الهيرار  الحل اإلحصائي األكثر 

 MESاملعاصرة في مجال منحنى النمو الكامن ونماذج نمو الطبقة الكامنة للبيانات الطولية ، وطريقة بايزي ، ونماذج 

صطناعية متعددة املجموعات، أو الخوارزميات املعتمدة من اال  MESونماذج  SEen-MESمتعددة املستويات، وتحليالت 

 الذكاء من أجل اكتشاف البنية السببية.

ا لنمذجة املعادلة الهيكلية، ال سيما في سياق إجراءات التقدير. من وجهة نظر  بايزخلقت طريقة     ا مختلف  ،  بايزي منظور 

ا في سياق استنتاج قيم املعلمات السكانية وتتعلق أكثر بتحديث وشحذ وصقل  املعتقدات فإن عملية التقدير أقل إلحاح 

حول العالم التجريبي. وهكذا مع النهج البايزي ، نستخدم "املعرفة الخلفية" الخاصة بنا )التي تم تمريرها فيما يسمى 

 "بداهة"( للمساعدة في تقدير النموذج.

دة في واحد منهم هو فرصة التعلم من البيانات ودمج املعرفة الجدي MESالعديد من الفوائد إلى  البايزي جلب التحليل 

التحقيقات املستقبلية. ال يحتاج الباحثون بالضرورة إلى االعتماد على فكرة تكرار حدث )أو تجربة( بال حدود كما هو 

 من ذلك يمكنهم الجمع بين املعرفة السابقة والحكم الشخص ي 
 
الحال في إطار العمل التقليدي )أي املتكرر( ؛ بدال

واإلحصاءات التقليدية )على سبيل  kaLertaoتالف الرئيس ي بين إحصائيات للمساعدة في تقدير املعلمات. يتمثل االخ

ا nenaoet0200و  tao  e MSnooi( في طبيعة املعلمات غير املعروفة في النموذج اإلحصائي )Syاملثال، مقدر  (. أيض 

ذلك النماذج ذات عامل التأثير العشوائي، واملنحدرات  ساعدت طريقة بايز على تحسين تقدير النماذج املعقدة، بما في

 Soineالعشوائية )عندما تكون املتغيرات امللحوظة قطعية( ونماذج متغيرة كامنة ثالثية املستويات لها متغيرات فئوية )

Soio.0202ركوف (. من ناحية أخرى  فإن تقدير بايزي الذي يعتمد على سلسلة ماMarkov  مونتيMonte  أثبتت
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( أو نماذج nsStoJes ao  Soinero 0998خوارزميات كارلو فائدتها في النماذج ذات املتغيرات الكامنة غير الخطية )

( وتلك التي يمكن إنشاؤها على أساس boe rieto ao  ksoloe 0220العوامل املتغيرة الكامنة متعددة املستويات )

(. عالوة على ذلك ساعد تقدير بايزي في الحصول على تقديرات معلمة ,Yang Dunson 0202تقدير شبه قطري )

( nenaoet 0203يرات أكثر دقة للمعلمات )( ، وتقديم تقدstS ei ae.0203مستحيلة، مما ساعد في تحديد النموذج )

ا Depaoli Kaplan,0203 ؛lnaoJ ei ae .0227والحاالت املساعدة التي ال تتوفر فيها سوى أحجام عينات صغيرة ) (. أيض 

 )MI(قد يقدم الباحثون بشكل إيجابي أبحاثهم التجريبية  على سبيل املثال  في فاصل الثقة  ، MESلـ  kaLertaoمع نهج 

(MSnetoer ei ae.0999.) 

متعدد  MES( في نمذجة انحدار SySكان التقدم اآلخر الذي تم إحرازه هو تكييف التحليل متعدد املستويات )   

(. تم استخدام نماذج االنحدار متعدد املستويات في املقام األول لتأمين تقديرات Sy-MESالكامنة ) املستويات للمتغيرات

متسقة لألخطاء املعيارية واالختبار اإلحصاءات الناتجة عن املالحظات التابعة داخل املجموعات ، والتي تمثل أمثلة 

ا داخل  نموذجية للبيانات املستندة إلى هيكل هرمي )على سبيل املثال، األفراد املتداخلون داخل األسر التي تتداخل أيض 

األحياء أو املناطق(. بعد ذلك بكثير كانت الخطوة املنطقية التالية هي نموذج عام للعالقات الهيكلية متعددة املستويات 

وى من هذا التسلسل التي تستوعب املتغيرات الكامنة باإلضافة إلى إمكانية العثور على البيانات املفقودة على أي مست

 الهرمي.

( وماكدونالد وغولدشتاين 0988تم اقتراح التحليل متعدد املستويات ألول مرة من قبل جولدشتاين وماكدونالد )

( الذي 0980) Tisakوتيساك  Meredith(. ومع ذلك ، كانت ميريديث 0990و 0993( وماكدونالد )0992)  Li( ، لي 0989)

رتبطة بتحليل كان لديه "رؤية" للجمع بين التسويق و االمتيازات والرهون البحرية. أشارت األعمال األخرى إلى املشكالت امل

 SySو  MES( ، التقاطع بين McArdle. Hamagami 0991املعادالت الهيكلية متعددة املستويات ومتعددة املجموعات )

و Soeeoaas 0222و  roatoeباستخدام هياكل منفصلة للتأثيرات الثابتة والعشوائية لجعلها متسقة إلى أقص ى حد )

ا nelroS 0220في تقدير االمتيازات والرهون البحرية لبيانات ثنائية ) MES( أو تطبيق 0220 (. تم االهتمام أيض 

ات الهيكلية الخطية في البيانات ذات باملشكالت املرتبطة بتقدير كل من التصاميم غير املتوازنة وغير املتوازنة للعالق

ا لالحتمالية القصوى كتسهيل 0990و 0990و Muthe´n (0992املستويين. املثين   جزئي 
 

( اقترح على سبيل املثال حال

ر / معلمة تحجيم للتصميمات غير املتوازنة ، والذ ّ
ي يستلزم حساب مصفوفة تغاير واحدة بين املجموعات وُمقدِّ

 MESاملتاح. وبالتالي سمحت نماذج  MESذي املستويين باستخدام برنامج  MESمخصصة. كما قدم طريقة لتقدير 

(. تم Sairoe a.0200متعددة املستويات للباحثين بإنشاء نماذج منفصلة ملصفوفات التغاير داخل الكتلة وبين الكتلة )

تأسيس اقتراح مثين على مواصفات نماذج منفصلة داخل وبين الكتلة ، وعلى التطبيق اإلضافي لخيار املجموعات 

ة، سيتصرف املقدر بشكل ( جادل بأنه باستخدام هذه الطريق0990املتعددة لتقدير املعلمات في وقت واحد. املثين )

ا )مع أخطاء معيارية معقولة وإحصاءات اختبار( في  مكافئ ألقص ى احتمال في التصميمات املتوازنة وسيكون متسق 

أوجه التشابه واالختالف بين الصيغ املختلفة  ا( ناقش0220التصميمات غير املتوازنة. بعد ذلك بكثير ، ليانغ وبنتلر )

للتصاميم  Syذات كفاءة حسابية للحصول على تقديرات  MESلنماذج املعادلة الهيكلية ذات املستويين وقدم خوارزمية 

 غير املتوازنة التي تضمنت حاالت مفقودة بشكل عشوائي.

( سكروندال 0220و 0220. )ra¨e-ger¨ein ei aeإلى عمل  Sy-MESيمكن تأريخ مزيد من التطوير لتحليل 

ا 0220هسكيث )و  ورابي عرف حالي 
ُ
ا أكثر عمومية لنمذجة املعادالت الهيكلية متعددة املستويات والتي ت ( ، الذي اقترح نهج 

برنامج الكمبيوتر( والتي تستند إلى ثالثة أجزاء ذات صلة: نموذج  - byynSSملختلطة املعممة )باسم النمذجة الخطية وا

 byynSSاالستجابة، نموذج املعادلة الهيكلية للمتغيرات الكامنة وافتراضات التوزيع للمتغيرات الكامنة. تم إعداد 
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يمكن استخدامها لالستجابات متعددة املتغيرات  ملجموعة واسعة من النماذج املتغيرة الكامنة متعددة املستويات التي

من النوع املختلط  بما في ذلك البيانات املستمرة، أو بيانات املدة / البقاء، أو البيانات ثنائية التفرع، أو االستجابات 

ددة من الحلول الخطية املعممة متع byynSSوالتصنيفات الفئوية املطلوبة / غير املرتبة. تتراوح فرص استخدام 

املستويات أو النماذج املختلطة الخطية املعممة، من خالل عوامل متعددة املستويات أو نماذج السمات الكامنة، 

 ونماذج استجابة العنصر، ونماذج الفئات الكامنة، إلى نماذج املعادالت الهيكلية متعددة املستويات.

( ، MES )Sn-MESلدراسات أسس التحليل التلوي في وضعت ضرورة املقارنة والتوليف لجميع نتائج البحوث عبر ا    

والذي تم إنشاؤه على أساس ثالثة أهداف رئيسية: اختبار اتساق التقديرات وأحجام التأثير في دراسات مختلفة ، وتقدير 

  ttrleraasao aoحجم التأثير الذي تم استقصاؤه ، وتحديد العوامل املعدلة املحتملة التي تؤثر على بنية النموذج )

Soer 0994. Hunter.Schmidt0220 ا استخدام في اختبار النماذج السببية  Sn-MES(. يمكن للباحثين أيض 

 (. Mcardle0991؛  Miller.pollok0990؛ MSnsaS0990و  keS¨esمثل)

ا ألنه تم بالفعل وضع مبادئ النظرية، لكل من  ، كانت الخطوة الطبيعية في العمل املنهجي اإلضافي هي  MESو  Snنظر 

ا إلى أن و  Sn العثور على إجابات حول كيفية تأمين السالمة الفعالة لهذين النهجين اإلحصائيين. وتجدر اإلشارة أيض 

MES  ا لتقاليد بحثية مختلفة، على سبيل املثال، استندت النظريات اإلحصائية لـ
 
على  MESو  Snتم تطويرهما وفق

توزيعات االرتباطات ومصفوفات التغاير، على التوالي. وبالتالي ليس هناك ما يضمن أن االستنتاجات القائمة على الجمع 

ا. ع الوة على ذلك ، ال تزال الدراسات التجريبية حول صحة هذه اإلجراءات نادرة بين هذين النهجين ستكون صحيحة دائم 

(MneooJ0222 ؛ 0220وHafdal0220.) 

ا لنموذج املعادلة الهيكلية على  Sn و MESكان االفتراض األول الذي تم ذكره في األدبيات في سياق الجمع بين  مناسب 

ا ما يكونان مكمالن( بناء   التباين املشترك أو مصفوفة االرتباط التي تم تحليلها التلوي. بعد ذلك ، تم اقتراح نهجين )غالب 

شير فئة الطرق على طرق أحادية املتغير ومتعددة املتغيرات. في النهج السابق ، والذي يشبه التحليل التلوي التقليدي ، ت

أحادية املتغير إلى عناصر مصفوفة العالقة املشتركة التي يتم التعامل معها على أنها مستقلة داخل الدراسات ويتم 

(. تبعية معامالت االرتباط )محسوبة 0993تجميعها بشكل منفصل عبر الدراسات )على سبيل املثال ، براون وبيترسون 

في التحليل التلوي، ويتم تقدير القيمة السكانية لكل  zأو املعامالت املحولة  sأنها معامالت االرتباط غير املحولة على 

( zأو  sعندما يتم تجميع معامالت االرتباط عبر الدراسات )باستخدام طريقة  معامل ارتباط على حدة. في وقت الحق

 إنشاء مصفوفة ارتباط مجمعة واحدة 
 
من معامالت منفصلة، ويمكن بعد ذلك دمج النموذج الهيكلي يمكن عادة

املفترض في هذه املصفوفة كما لو كانت مصفوفة ملحوظة في عينة. وبالتالي فإن املشاكل الرئيسية للطرق أحادية املتغير 

ت االرتباط النهائي كانت: نقص التبعية ملعامالت االرتباط. مصفوفا Sn-MESعلى النحو املشار إليه في التطوير املبكر لـ 

( بسبب العناصر املختلفة للمصفوفة التي تستند إلى عينات مختلفة؛ انخفاض مستوى soin¨e0993غير املوجبة )

الت ارتباط مختلفة.  الدقة في معامالت االرتباط؛ ونتائج مختلفة ألحجام العينات املختلفة التي ترتبط بمعامِّ

ة النهج األخير  أي الطريقة متعددة املتغيرات، تم اقتراح استراتيجيتين، أي املربعات الصغرى املعممة في حال   

(Becker0990( ونمذجة املعادلة الهيكلية على مرحلتين )MneooJ 0220 (بيكر . Becker (0990 استخدم تقدير )byM 

لتجميع مصفوفات االرتباط من خالل أخذ التبعيات بين االرتباطات في االعتبار. هذا ال يعني فقط أنه يمكن استخدام 

ا تباينات أخذ العينات في كل دراسة لوزن معامالت االرتباط. في وقت الحق عن دما تصبح تباينات أخذ العينات ولكن أيض 

معلمات املجتمع غير معروفة، يمكن الحصول على تقديرات التغاير بين االرتباطات عن طريق توصيل ارتباطات العينة. 

ا ما تكون غير مستقرة  فإن  ا ألن التقديرات من دراسة واحدة غالب  ( و 0990) hans¨aSnو  keS¨esومع ذلك ، نظر 

hoseol  وkeseiaar (0224 أوص ى باستخدام تقديرات مجمعة لالرتباط السكاني باستخدام متوسط ) االرتباط املوزون
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( 0224ان )( وتشيونغ وتش0220عبر العينات. في املقابل  في نمذجة املعادلة الهيكلية ذات املرحلتين التي اقترحها تشيونغ )

متعدد املجموعات لتجميع معامالت االرتباط في املرحلة األولى ثم في املرحلة الثانية، ويمكن تركيب  MESيمكن تطبيق 

حيث تمثل  syMالنموذج الهيكلي على مصفوفة االرتباط املجمعة باستخدام املربعات الصغرى املوزونة، أي مقدر 

املصفوفة املقلوبة مع التباينات املقاربة والتغايرات ملعامالت االرتباط املجمعة من املرحلة  syMوزن في إجراء مصفوفة ال

األولى. هذا يضمن أن معامالت االرتباط التي تم تقديرها بدقة أكبر )بناء  على املزيد من الدراسات( في املرحلة األولى 

ذج في املرحلة الثانية. ومع ذلك، فإن دقة تقدير املرحلة األولى تعتمد على حصلت على وزن أكبر في تقدير معلمات النمو 

 عدد وحجم الدراسات التي أبلغت عن معامل االرتباط املحدد.

من خالل توفير تحليل إطار عمل تكاملي يمكن للباحثين من خالله طرح  MESجودة مهمة لـ  Sn-MESباختصار قدم 

رورة في دراسة واحدة. اكتسب الباحثون فرصة اختبار النماذج الهيكلية التي لم يتم أسئلة علمية لم يتم تناولها بالض

ا لـ ttrleraasao ao  Soer0994اختبارها في أي دراسة أولية )
 
ألنه يمكن للمرء  Sn-MES(. هذه ميزة جذابة حق

ا جدوى النموذج الهيكلي )أو ربما ا لنماذج املتنافسة( من خالل الجمع بين األدلة املتاحة من األدبيات اختبارها تجريبي 

ا كما هو مذكور في عالجات  ( االستنتاجات  Kline0202؛kasseii0227)على سبيل املثال MESاملتباينة املحتملة. ثاني 

حالة على األقل(.  022ما فيه الكفاية )على سبيل املثال ، القوية من اختبارات النماذج الهيكلية تعتمد على عينة كبيرة ب

ا معقولة للعينة، إال أن االرتباطات التحليلية التلوية يتم  MESعلى الرغم من أن دراسات  يمكن أن تحقق بالتأكيد أحجام 

 من العينات التي تتجاوز بكثير هذه القيم الدنيا، مما يعني أن تقديرات املعلمات
 
وإحصائيات املالءمة  إنشاؤها عادة

ا من القيم الناتجة من أي عينة واحدة )على سبيل املثال األولية دراسة( ) ا تم Landis0203 ستكون أكثر استقرار  (. أيض 

مقارنة  الختبار النماذج االفتراضية عبر الدراسات التي تحمل نفس املعنى، وسياق البحث، وبهدف Sn-MESالبدء في 

 (.norito0222و  SaMaeeoSهذه النماذج )

ا ضرورة تشخيص أوجه التشابه بين  Sn-MESإلى جانب إمكانية مقارنة نتائج البحث في استراتيجية    ، ظهرت أيض 

ا ما يتعين على ( في األدبيات. للتذكSb-MESمتعدد املجموعات ) MESاملجموعة / العينة بناء  على تحليل  ير ، غالب 

الباحثين في العلوم االجتماعية التعامل مع عدة مجموعات عينات تنشأ من مجموعة أو عدة مجموعات سكانية. وبالتالي 

ا عن طريق   MESفي  ) Soinero0989، من املهم أن نفهم إلى أي مدى قد تختلف هذه ) اختبار يمكن تحقيق ذلك جزئي 

 .(Yuan. Bentler.2001) ، مثل تحميل العوامل أو معامالت املسار أو تباينات العوامل MESتكافؤ معلمات نموذج 

مع مجموعات متعددة،  MESر االحتمالية لـ ا( الذي طور الحد األقص ى ملقد0970) gokser¨oJبواسطة  Sb-MESبدأ 

فيما بعد  Moks¨oS( الذي درس االختالفات في سياق عامل يعني عبر املجموعات. أصبح نهج 0970) Moks¨oSوبواسطة 

 بشكل عام بفضل عمل 
 
 مقبوال

 
. SnMM -والتغاير ( الذي أعاد تسميته هيكل املتوسط 0994) nsStoJesو  ksoloeحال

ا مثين )0987وآخرون. ) Bentler تلرالتالي بن ، أي مقدر املربعات الصغرى املعمم  وساتورا 0989( والحق 
 
ا بديال  ( اقترح نهج 

satorra وبنتلر Bentler (0220 طور )ا  املثين  ا اختبارات متدرجة في التحليل متعدد املجموعات للهياكل اللحظية. أخير 

( توصل إلى حلول ساعدت في القضاء على املشاكل مع ما يسمى بالعينات 0220)  Yuan. Bentler ( ويوان وبنتلر 0989)

 سبيل املثال ، تحتوي على بيانات مفقودة ، وبيانات غير طبيعية ، وبيانات ذات قيم متطرفة(. غير القياسية )على

متعدد املجموعات مقيدة بالتساوي،  MESأن تكون بعض معامالت املسار في نموذج  Sb-MESتستلزم عملية تحليل    

واة أو الثبات في معامالت املسار عبر بينما تظل املعامالت األخرى متغيرة، عبر مجموعات. من خالل اختبار املسا

املجموعات، يحصل الباحث على فرصة لفحص ما إذا كانت املجموعات املختلفة تتصرف بشكل مشابه 

(gaL o¨0987في البداية عندما يتم اعتبار مصفوفات التغاير السكاني متساوية عبر املجموعات، فإن الخطوة التالي .) ة

إلثبات ثوابت القياس هي التحقق مما إذا كان يمكن تركيب مصفوفات التباين املشترك في العينة في جميع املجموعات 
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بشكل كافٍّ من خالل نفس النموذج. ثم يتم أخذ املساواة بين املجموعات في تحميل العوامل، وتباينات الخطأ  وتباينات 

ا الهياكل املتوسطة  حيث يتم فحص مساواة عامل التباين واملسارات الهيكلية في االعتب ار بالتسلسل. نحن نفترض أيض 

  تنص القاعدة الذهبية لتحليل 
 
على أنه إذا لم تكن  Sb-MESاملجموعات املشتركة لالعتراضات ووسائل العوامل. عادة

ا عند مستوى  لتالي باستخدام إحصاء فرق فيمكن للباحث االنتقال إلى املستوى ا  2.24اإلحصاء في النموذج املفترض مهم 

Mnt-rroase ( ومع ذلك فإن هذه القاعدة غير قادرة على التحكم في أخطاء النوع األول أو 0201) يوان وآخرون.. مثل

تبار التكافؤ النوع الثاني. لذلك  للتغلب على هذه املشكلة، اقترحوا تعديل عملية اختبار الفرضية الصفرية عن طريق اخ

ا.  مما يسمح للباحثين بالتحكم الفعال في حجم الخطأ املعياري قبل االنتقال إلى اختبار نموذج أكثر تقييد 

ا  كان آخر معلم في نمذجة املعادلة الهيكلية هو تعديل منحنى النمو الكامن )   يعتمد التحليل   ybMS(. في ybMSأخير 

تغيرات الكامنة على أنها جوانب من التغيير ويتم تفسير حموالت العامل على أنها على مقاييس متكررة ، حيث يتم تصور امل

ا ألن الوقت هو مؤشر  معلمات تمثل اعتماد املقاييس املتكررة على هذه الجوانب غير القابلة للمالحظة من التغيير. نظر 

ظة القياسات املتكررة لبعض متغيرات نمذجة البيانات الطولية، حيث يتم مالح ybMSلالتجاهات املنمذجة، فإننا في 

 النتائج، في عدد من املناسبات.

( اللذين 0992في نمذجة بيانات اللوحة  ومع ذلك ، كانت ميريديث وتيساك ) ybMSيمكن العثور على جذور تحليل  

إجراء  يتضمن منحنيات أو وظائف طولية  eoS¨esو  raoالذي ال يزال ذا صلة حتى اليوم ببنى  MESنشرا العالج في إطار 

ا ما يتم تصميمها ضمن إطار نموذج  غير محددة، بينما أظهر ميريديث وتيساك أن منحنيات النمو الفردية، والتي غالب 

خالل معالجة شكل قياس ي من  MES( ضمن إطار عمل ksL¨0220و  rao eo¨ornمتعدد املستويات أو مختلط )

 ybMSمنحنيات النمو كمتغيرات كامنة بمؤشرات متعددة في نقاط زمنية متعددة. استمرت االتجاهات األخرى لتطوير 

؛ kesJes0983و  gotفي املنطقة التي يمكن أن تختلف فيها النقاط الزمنية، أو التباعد بين النقاط الزمنية بين األفراد )

Bryk.Baudenbush0987 و بالتالي يمكن تطبيق نماذج النمو الكامنة على الظروف التي لم يتم فيها قياس األفراد في .)

نفس الفترات الزمنية. و بالتالي يمكن دمج نماذج النمو الكامنة في العديد من النماذج النظرية، مما يسمح بنهج أكثر 

 و 
 
مرونة لتصميم البحث وتحليل البيانات أكثر من أي نموذج إحصائي منفرد آخر للبيانات الطولية في االستخدام شموال

: "تتضمن بعض نقاط القوة في هذه النماذج القدرة على nooSao (0221القياس ي في العلوم االجتماعية. مثل 
 
( علق قائال

اختبار مدى كفاية نموذج النمو املفترض، لدمج املتغيرات املشتركة املتغيرة بمرور الوقت، وتطوير مسار تنموي مشترك 

على  MESيمكن تطبيق  من البيانات، وبالتالي استبعاد التأثيرات الجماعية" ".عالوة على ذلك تجدر اإلشارة إلى أنه

ا في شكل نماذج االنحدار التلقائي واملعادالت  البيانات الطولية ليس فقط في شكل نماذج منحنى النمو الكامن ولكن أيض 

(. يسمح هذا toee¨ee ei ae.0200؛ toee¨ee0228؛ toee¨ee0200و   Soالتفاضلية العشوائية )على سبيل املثال، 

 كاستراتيجية تحليلية أكثر عمومية. MESالتطور حتى بمعاملة 

ا يجب   ،  naJto ao  yaoبواسطة  0993ذكر الهجين للنمو الكامن ونماذج الطبقة الكامنة التي تم اقتراحها في  أخير 

ا يعتمد على مسار املجموعة. يسمح هذا التكوين لكال النموذجين بتقدير املسارات الفردية الل ذين طورا نموذج 

باستخدام كثيرات الحدود ثم تصنيف هذه املسارات في مجموعات منفصلة. يمكن النظر إلى الفئات الكامنة كنقاط دعم 

نعكاسات ملجموعات مهمة من الناحية النظرية. بالتزامن مع في تقريب التوزيع املستمر لعدم التجانس غير املرصود أو ا

( طور نمذجة خليط النمو بحيث يتمكن الباحثون من تحليل التباين داخل الصنف بين املسارات الفردية 0220املثين )

 مع تباين حوله(.)منحنى متوسط 

دبيات واألبحاث املنشورة ألن هذه هي العدسة التي نرى من خاللها التطور عبر األ  MESمن املهم فهم تاريخ وتطورات 

. هذه العدسة مقيدة من حيث أنها تقيد الطريقة التي نتعامل بها مع البحث في هذا املجال، و MESالحالي واملستقبلي لـ 
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ا ألنها تساعدنا على حل املشكالت التي نواجهها اليوم. من خالل فهم حلول  األساليب الجديدة السابقة، يتم  مفيدة أيض 

( ، كان األشخاص 0998) koeeeoاقتراحها، ويمكننا التعلم من املاض ي، والتأكد من عدم تكرار األخطاء. كما أوضح بولين 

ا في تخصصات مختلفة، مما يعني أن  الذين يعملون في هذا املجال يميلون في املاض ي إلى العمل بشكل مستقل ، غالب 

ن بالسرعة التي كان يمكن أن يكون عليها. ولكن حتى اليوم هناك عدد قليل من املقاالت التي تتعقب التقدم التقدم لم يك

في تحليل   MESالتاريخي في املجال. من هنا سيساعد الباحثتين في إبراز وتبيان اإلضافات الجديدة ملنهجية النمذجة 

الباحثتين حتى يصبح لدى كل الباحثين أدوات تحليلية قوية  البيانات باملقارنة مع اإلحصاء الكالسيكي، وإيمانا من

لفحص النماذج السببية املعقدة. متفوق على طرق االرتباط األخرى مثل االنحدار حيث يتم تحليل املتغيرات املتعددة في 

 حث جيد.وقت واحد، وتقلل العوامل الكامنة خطأ القياس. عند استخدامه كنهج استكشافي أو تأكيدي ضمن تصميم ب

 وبشكل أكثر تحديدا تمثلت مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال البحثي االتي:

املساهمات الجديدة التي قدمتها منهجية النمذجة في تحليل البيانات مقارنة بمنهجية تحليل البيانات ما-

 باألساليب اإلحصائية الكالسيكية املتعددة املتغيرات؟

 أهداف الدراسة:-1

 الحالية إلى: هدفت هذه الدراسة

في تحليل البيانات باملقارنة مع اإلحصاء  MESتسليط الضوء على االيجابيات التي أضافتها منهجية النمذجة -

 الكالسيكي.

 أهمية الدراسة: -4

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:

الدعوى إلى البحث أكثر في منهجية النمذجة من طرف الباحثين واملختصين في هذا املجال لتحسين أكثر استخدام -

هذه اإلستراتيجية التحليلية للحصول على مراجع ومصادر موثوقة ومناسبة لها من منظور البيانات التي تم تحليلها 

إلى استنتاجات معرفية أفضل ونتائج صحيحة على  MESذج والنظريات املدروسة نتيجة لهذه اإلجراءات  ستؤدي بنما

وال يمكننا االستغناء عنها أو رفض  MESمنهجية النمذجة أساس البحوث التجريبية التي تم إجراؤها ومنها تصبح لها قيمة 

 هذه املنهجية في تحليل البيانات.

 التعريف االجرائي ملتغير الدراسة:-1

ونقصد بها مجموعة من التقنيات اإلحصائية املستخدمة لقياس وتحليل العالقات  :(MESنمذجة املعادلة الهيكلية )

بين املتغيرات املرصودة والكامنة. تشبه تحليالت االنحدار ولكنها أقوى من تحليالت االنحدار، فهي تفحص العالقات 

 السببية الخطية بين املتغيرات، بينما تحسب في نفس الوقت خطأ القياس.

 املناقشة -6

  بيرل ) MES( هي أداة بحث رئيسية تزداد شعبيتها بسرعة. ُيعّرف بعض الباحثين MESنمذجة املعادالت الهيكلية )    

Pearl ،0222  ؛ رايت Wright ،0900 كأسلوب إحصائي الختبار العالقات السببية باستخدام مزيج من البيانات )

على إجراءات إحصائية متعددة املتغيرات، والتي تستخدم  MESتقنيات اإلحصائية واالفتراضات النوعية السببية. تعتمد 

على التحليل اإلحصائي التقليدي متعدد املتغيرات  MESعلى نطاق واسع من قبل الباحثين في مختلف التخصصات. يمتد 

. نمت تقنية 
 
ار وتحليل خارج املس MESمن خالل حساب خطأ القياس وفحص مدى مالءمة املالءمة بشكل أكثر شموال

 ( Leila & Denny 2014) العوامل.

بالنظر إلى الحجج والحقائق املذكورة أعاله، يجب أن نستنتج اآلن أن الزيادة في عدد املنشورات املتعلقة بنمذجة     

ا في األدبيات التي يتم  MESاملعادلة الهيكلية تعني أن  ا واحدة من أكثر االستراتيجيات التحليلية وضوح  تطويرها هي حالي 
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ا للمشاكل الجوهرية التي يواجهها 
 
عبر العديد من املجاالت االجتماعية علوم. ربما تختلف اتجاهات جميع التطورات وفق

على نطاق واسع في تحليالت العديد من العمليات  MESاألفراد في مختلف التخصصات. وبالتالي يمكن تطبيق نماذج 

التربية ، والسياسة االجتماعية ، وعلوم األسرة. يمكن  ومفي علم االجتماع ، وعلوالظواهر التي تحدث، على سبيل املثال ، 

ا تطبيقها ، وهو أمر مهم للغاية ، في شرح الظواهر االقتصادية ، ال سيما في االقتصاد على سبيل املثال: )جولوب  أيض 

؛ بومغارتنر 0991( أو في أبحاث التسويق على سبيل املثال: )هاالند وآخرون....الخ 0224؛ راو وهولت 0223

ا الستخد MES(. قدمت التعميمات الخاصة بنموذج ...الخ 0228؛ تشين وآخرون.0991وهومبورغ امه الواسع في أساس 

؛ 0993؛ شاسين وآخرون.0981؛ بينر ورومني0980؛ كوهن وشولر0980علم النفس على سبيل املثال:) بنتلر و سبيكارت 

؛ 0983( ، البحث الديموغرافي على سبيل املثال: )بيكمان وآخرون.0200؛ كريمي وماير0222ماكالوم وأوستن

( علم 0223؛ بوجسيك وآخرون0222لم األحياء على سبيل املثال: )شيبلي ، ع0220؛ لينفر وآخرون.0983طومسون 

( و حتى في العلوم الطبية على سبيل املثال: 0228؛ ليو وآخرون.0220؛ إيفانز وآخرون0941الوراثة على سبيل املثال: )لي 

؛ 0224؛ راينا واخرون. 0220؛ سكروندال ورابي هسكيث 0990؛ بنتلر وشتاين 0981؛ تشن 0984و 0978)ويتون 

جيبس ؛ 0987؛ ماتسويدا وهايمر0980( وفي علم الجريمة على سبيل املثال: )ماتسيدا 0221ستيفنسون وآخرون. 

ا في العديد من العلوم  MES(. باختصار يمكن تطبيق نهج 0202؛ جاو0223وآخرون من خالل عمومته، مستقبلي 

لعلماء في املختلفة؛ ومع ذلك  فإن هذا ال يعني حتى اآلن أن نمذجة املعادلة الهيكلية يتم تطبيقها بالفعل من قبل ا

( أظهر أنه في املجاالت 0201) reateeaو  Mastrمجاالت معينة من العلوم املذكورة أعاله. في الواقع ، عمل تم نشره بواسطة 

 ما اهتم أي من النماذج التحليلية املدروسة 
 
)التي تضمنت الرئيسية في علم االجتماع والعلوم السياسية والتسويق، نادرا

 .MESاملتغيرات الكامنة( بقضايا تصحيح أخطاء القياس، على الرغم من أن هذه هي األسباب الرئيسية في تطبيق نهج 

على الطرق األخرى والنماذج اإلحصائية هي قبل كل ش يء،  MESمن املسلم به أنه من اإلضافات الجديدة لنماذج 

د األبعاد وأكثر دقة للبيانات التجريبية مع مراعاة الجوانب املختلفة يسمح بإجراء تحليل معقد ومتعد MESحقيقة أن 

للواقع املدروس واملفاهيم املجردة أو التراكيب النظرية. لتقديم مثال بسيط هنا يمكننا النظر في بنية نظرية تقيس الذكاء 

ولكن فقط من خالل األدوات البشري والتي ال يتم تحليلها بشكل مباشر كما هو الحال في حالة الطول أو الوزن، 

املصممة لقياس املتغيرات الكامنة. مثال جيد آخر يمكن أن يكون الدراسات املتعلقة بالتسويق، حيث تقدم نماذج 

تفسيرات للبنى مثل الرضا ووالء العمالء  أو الدراسات التي تشير إلى العالقات بين القيم الشخصية للمتسوقين 

افي اإلدارة  نماذج kaoSJasioes0222و  Mieeo¨aSnوسلوكياتهم الشرائية ) ؛ MES )Mnoo¨ ei ae.0220(. أيض 

Marcoulides 0203 أثبتت فائدتها في فحص، على سبيل املثال العالقات بين استراتيجيات توجيه السوق التي )

(. eas¨a 0207ستخدمها الشركات أو املؤسسة التعليمية واملواقف التي عبر عنها املوظفون تجاه فعالية أبحاث السوق )ت

تقدم أكثر من الطرق التقليدية املعروفة في اإلحصاء. األهم من ذلك  يمكن  MESوبالتالي  فإن التحليالت التي تستند إلى 

ا من األساليب البديلة املعروفة باسم  MESفي القدرة على تحديد معلمات  MESومية إثبات عم لتقدير فئة معروفة جيد 

أو  i  ،nnStn  ،nnMStn  ،SnnStn( والتي تشمل، من بين أمور أخرى  اختبار bySالنمذجة الخطية العامة )

SnnMStn  أو االنحدار املتعدد. يمكن توسيعMES س من خالل استخدام عوامل كامنة لتقدير أخطاء القيا

للمؤشرات املتعددة، واختبار آليات الوساطة املعقدة من خالل تحلل التأثيرات، واختبار اآلليات الوسيطة من خالل 

تقدير تحليل املجموعات املتعددة، على سبيل املثال ال الحصر. وبالتالي فإن أي نموذج خطي )مثل االنحدار( يبدو أسوأ 

 مقارن
 
 بـ قليال

 
ا بسبب حقيقة أنه من املمكن  MESة ليس فقط بسبب إغفال التصحيح في أخطاء القياس ولكن أيض 

هي أداة مهمة وال غنى عنها للباحثين التجريبيين. كماأن فورنيل  MESتجاهل التأثيرات غير املباشرة. مما ال شك فيه أن 

ي من التقنيات اإلحصائية التي يمكن استخدامها الختبار مدى استيفاء البحث املعني الجيل الثان MES( يعكس 0983)
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(. في الجيل األول من التقنيات ، Moo¨ ao  MaSn¨eee 0979للمعايير املعترف بها للتحليل اإلحصائي عالي الجودة )

ا ، من بين أمور أخرى األساليب التحليلية مثل القياس متعدد األبعاد ، تحليل العامل ( مت0983فورنيل ) ضمن 

ا من إمكانية تحديد  MESاالستكشافي ،  تحليل التباين، أو تحليل االنحدار، بدعوى أن أهم اضافة  لنماذج  تتكون أساس 

غير امللحوظة في الواقع املدروس، وتحليل ارتباطاتها  أخطاء القياس الدقيقة أثناء التحليل، باستخدام التركيبات املجردة 

للباحثين باإلجابة على مجموعة  MESومواجهة النظرية املعطاة بالبيانات التجريبية التي تم الحصول عليها. وبالتالي تسمح 

املتعددة املستقلة من األسئلة املترابطة في تحليل فردي ومنهجي وشامل من خالل نمذجة العالقات بين التراكيب النظرية 

(. تختلف هذه القدرة على التحليل املتزامن بشكل كبير عن معظم bes¨toJ . no esroo0988واملعتمدة في وقت واحد )

( التي تحلل طبقة ySbIe  ،nnStn  ،SnnStnالنماذج اإلحصائية للجيل األول )على سبيل املثال ، االنحدار الخطي ، 

واحدة فقط من الروابط بين املتغيرات املستقلة والتابعة في وقت واحد. كما أن النماذج اإلحصائية الكالسيكية ، مثل 

تحليل التباين ، أو التحليل القانوني ، أو حتى التحليل املميز، تجعل من املمكن فقط إجراء القياس على أساس ارتباط 

( تجعل من املمكن تحليل MESستقلة، في حين أن النمذجة الهيكلية )واحد بين مجموعات املتغيرات التابعة وامل

بالتعبير عن العالقات  MESمجموعات البيانات بشكل متزامن مع العديد من سالسل الروابط املختلفة.     وبالتالي تسمح 

الباحثين يحددون  MES املتغيرة املعقدة من خالل املعادالت الهيكلية الهرمية أو غير الهرمية. عالوة على ذلك تجعل

ا واضحة وفرضيات البحث 
 
مشاكلهم البحثية بشكل أكثر دقة بالرجوع إلى الظاهرة املدروسة، وتجعلهم يصيغون أهداف

قبل البدء في ويجعلهم يقدمون تعريفات دقيقة للبنى النظرية املدروسة وتفعيلها اإلضافي ، ويجبرهم على ذلك للعثور على 

ن الشبكات السببية املعقدة العالقات املنطقية الص
ّ
ا ، تمك من توصيف عمليات العالم  MESحيحة بين البنى. أيض 

أكثر مالءمة للنمذجة الرياضية  MESالحقيقي بشكل أفضل من النماذج البسيطة القائمة على االرتباط. لذلك تعد 

ا طريقة رسمية  MESللعمليات املعقدة لخدمة كل من النظرية والتطبيق. توفر  أفضل بكثير ليس فقط للتحقق من أيض 

ا إلجراء هذا التحقق على أساس التدابير التي تم تحليلها، وألنهم ينضمون ويواجهون في نفس  نظرية معينة ولكن أيض 

الوقت الفراغين، أي النظرية والبيانات التجريبية، فإنهم يقدمون للباحثين إمكانات هائلة في التفسير العلمي للظواهر 

ا إلى ج نب مع اإلحصائيات الوصفية البسيطة أو العالقات التجريبية البسيطة. نتيجة لذلك يتعامل الباحثون الذين جنب 

مع املهمة التحليلية بدقة أكبر مما في حالة اإلجراء الذي ينتمي إلى اإلحصائيات "التقليدية". يسمح  MESيختارون نموذج 

بشكل أكثر فاعلية من أي وقت مض ى  يواجه "النظرية" بـ   MESألن في العلوم االجتماعية بتطويرها،  MESتطبيق تحليل 

ا إلى التحسين من األدوات املستخدمة  "الخبرة" ، مما يؤدي ليس فقط إلى تحسين النماذج النظرية ولكن يؤدي أيض 

 لتشخيص الواقع.

حرى يجب عليهم، االعتماد على باختصار يمكن للباحثين الذين يمثلون مجاالت مختلفة من العلوم االجتماعية، أو باأل  

بتحليل مشاكل البحث املعقدة بناء  على تحليل السبب  MESفي أبحاثهم. سيسمح لهم استخدام  MESتحليل ونماذج 

ا على استخدام نماذج nne-ooSeoaوالنتيجة  ا متزايد  . إن البنية املعقدة للغاية للظواهر االجتماعية هي التي تخلق طلب 

MES فترض أن `` تنسخ '' الظواهر االجتماعية بدقة. بعبارة أخرى ، فإن الباحث ، عندما يبدأ في بناء نماذج والتي من امل

ا على  نظرية تطمح إلى شرح املشكالت العلمية املعقدة ذات الطابع االجتماعي ، يكون ، بفضل التحقق التجريبي ، قادر 

يجب أن يتذكر الباحث   MESأن تبدأ عملية إنشاء نماذج  اكتساب فهم أفضل ألهمية الظواهر املدروسة. ومع ذلك قبل

يجب أن يحاول الباحث، قبل كل ش يء  MES. كماهو معروف في MESالحفاظ على جميع االفتراضات النظرية في تحليل 

اختبار بنية التباين املشترك للمتغيرات التي يمكن مالحظتها باستخدام هيكل نموذج مبسط وعلى أساس العناصر 

هي توليف املعرفة النظرية والنتائج التجريبية الحالية فيما يتعلق بالظواهر  MESمية للنظرية. وبالتالي فإن نماذج الرس
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املدروسة. الهدف من بناء النموذج هو شرح بسيط للنموذج الذي تم فحصه قدر اإلمكان، في حين يجب أن يكون 

ا مع النموذج التجريبي.
 
 النموذج نفسه متماسك

كير فإن تفسير حدث ما في العلم هو االستنتاج املنطقي لهذا الحدث املحدد من القوانين الحقيقية وظروف للتذ    

الخلفية املحيطة بوقوع هذا الحدث في الوقت نفسه، فإن عملية التحقق من النموذج هي قبل كل ش يء عملية افتراضية 

ا ثم مواجهته بمج
 
موعة املالحظات التجريبية. يقيم العلماء صحة الفرضية استنتاجية ألن النموذج املقترح مبني مسبق

 عن طريق االختبار التجريبي للنتائج االستنتاجية األخرى لتلك الفرضية.

( ذكرا أن نموذج املعادلة الهيكلية كتمثيل لحالة موضوعية تقف في العالقات السببية و / أو 0994مالك وجيمس )  

: دليل يدعم MESارية مع البيانات، وبالتالي كتفسير سببي للبيانات، ال يتكاثر فقط البيانات. مطلوب ش يء أكثر مع املعي

التأكيد على أن الحالة التي يمثلها النموذج موجودة كما هي ممثلة بشكل مستقل عن املراقب. تمثل نماذج املعادالت 

ال نضع مثل هذه االفتراضات التي تنطبق على النماذج   MESل الهيكلية كنماذج رياضية حالة موضوعية. في تحلي

ملعرفة ش يء ما عن البيانات التجريبية ولكن على  MESاالستكشافية اإلحصائية، مما يعني أننا ال نستخدم نموذج 

في العكس من ذلك، نستخدم مجموعة معينة من املالحظات للتحقق من خالل األبحاث، أو في الواقع. هذا هو السبب 

ال ينبغي للباحثين قبول النماذج بأي ثمن حتى عندما تشير االختبارات املستخدمة عليهم إلى أنه   MESأنه في استراتيجية 

هي نوع من االختبار و "املساعدة غير املباشرة" التي على أساس البيانات  MESينبغي عليهم فعل ذلك بالفعل. نماذج 

حقق منها، تتداخل مع العملية الكاملة لشرح الظواهر املعقدة في ضوء نظرية التجريبية التي تم الحصول عليها والت

معينة. إذا كانت النظرية تقبل التبريرات العقالنية  واملقدمة املنطقية لظاهرة معينة، وبعبارة أخرى صحيحة، فإن 

 في شكل نتائج تجريبية، وأكMESالتحقق )باستخدام نماذج 
 
ثر من ذلك على وجه التحديد ( هو الذي يجب أن يقدم دليال

، يجب أن نعبر عن هذا الدليل من خالل اتجاه وقيم املعامالت التي تصف العالقات بين التركيبات النظرية التي يتم 

. على العكس تماما، في الوقت نفسه  حقيقة أن نظرية معينة  تم تأكيدها بواسطة MESأخذها في االعتبار في تحليل 

د أن االفتراضات النظرية يجب اعتبارها غير قابلة للشك، أي أن هذه االفتراضات تصبح أكثر ال تعني بع MESنموذج 

ا في سياق التحليالت اإلحصائية التي تم  موثوقية وصالحة فقط في ضوء النتائج التي تم الحصول عليها. يتلقون تأكيد 

(. koeeeo ao  yooJ0993قييم النظري للظواهر )إجراؤها، على أساس املعايير املعتمدة في هذه التحليالت ومستويات الت

ال يعني حتى اآلن نهاية التحليالت، حيث  MESلذلك فإن التحقق اإليجابي من العالقات النظرية املوجودة في نموذج 

الوة على ذلك بالنسبة نسمح باحتمالية بناء نموذج نظري آخر يمكن أن يكون أفضل بكثير من النموذج السابق. ع

ا على تحديد العديد من النماذج التي تمثل نتائج نظرية مختلفة  ملجموعة معينة من املتغيرات  عادة ما يكون الباحث قادر 

ا ولكن لها مالءمة مكافئة للبيانات التجريبية. لذلك فإن نظرية العملية املدروسة هي ما إذا كانت الخلفية النفسية أو  تمام 

ا في اختيار النموذج. بدون خلفية نظرية قوية أو بحث أولي تم االجتما ا رئيسي  عية أو االقتصادية أو التسويقية معيار 

التمييز بين العديد من الطرق املتاحة لتحديد العالقات بين  إجراؤه في مجال معين ال توجد طريقة للقدرة على ذلك

ا ال الشتقاق وصف للبيانات مثل "دع البيانات  MES يمكنه استخدام املتغيرات. بمعنى آخر يجب أن يكون الباحث واضح 

متغيرات فقط ، واحد  7تتحدث عن نفسها"، ألنها ال تحتوي  على سبيل املثال  إذا كانت مصفوفة التغاير تحتوي على 

ا الحصول على  4202يمكن فرز هذه املتغيرات إلى  ا، وبالتالي يمكن للمرء أيض  ا مختلف  ا سببي  من النماذج  4202ترتيب 

ا العثور على العديد من النماذج املالئمة البديلة. هذا هو السبب في أنه  ا، ولكن يمكن أيض  الهيكلية املشبعة املالئمة تمام 

ا حول ترتيب املتغيرات والتأثيرات السببية املحتملة  MESال يمكن استخدام  إال في ضوء االفتراضات املحددة مسبق 

ا باستخدام املحددة. ما يفعله  كإستراتيجية تحليلية هو اختبار ما إذا كانت هذه االفتراضات تتفق مع  MESاملرء فعلي 

؛ كيني 0999وبنتلر ؛ هو0992؛ بنتلر0982؛ بنتلر وبونيت0989البيانات التجريبية التي تم الحصول عليها.)
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(. في الواقع ، يكاد يكون لدى الباحثين هاجس حول جودة املالءمة العاملية، أي 0228؛ هوبر وآخرون.0223وماكوتش

مع العديد من القيود املفرطة إلى الرفض حتى عندما  MESتميل نماذج ألنه في العينات الكبيرة ،   Mnt-rroaseاختبار 

يخرج كل قيد بشكل تافه من الفرضية الصفرية. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في مؤشرات املالئمة البديلة األخرى 

 MietJes ao  yto 'r (0982 )rSMEnاملصممة لتعويض تأثير حجم العينة على إحصائيات االختبار. واحد من هؤالء كان 

( مؤشر معيار 0978( تطبيق شوارتز )0994و 0993) rayiesL'rالخطأ التربيعي ملؤشر التقريب، و أي جذر متوسط 

( حدد معلمة غير مركزية ساعدت في حساب قوة الفرضية 0991وآخرون. ) SaSMaeeoS(. kIMاملعلومات بايزي )

الصفرية للتوافق التام والتقريبي. من ناحية أخرى يجب أال ننس ى أن املشكلة الرئيسية في ذلك الوقت كانت قوة 

املواصفات معروفة. تمت مناقشة هذه القضايا من قبل االختبارات. كما لم تكن حساسية مؤشرات املالءمة ألخطاء 

( بشكل مستقل 0984(. ساتورا وساريس )0993) koeeeoوبواسطة  nrL-SnoSeist¨a( في مجلة 0984ساتورا وساريس )

نسبة االحتمالية في نماذج بنية التغاير باستخدام توزيع مربع كاي غير املركزي وقدم طريقة كيفية حساب قوة اختبار 

ا لتقريب معلمة الالمركزية. لقد أثبتوا أن إحصائية اختبار نسبة االحتمالية تعادل بشكل مقارب الشكل  متطابقة تقريب 

ا ، في عام Matsueda .., Bielby 0981التربيعي ) ا إلى جنب مع  0987(. أخير  ،  naJ Moks¨oS، نشر ساتورا وساريس ، جنب 

ا  ا مختلف  ا إلى جنب مع  0229( ، بينما أثبتوا في عام EnM( )Mastr ei ae.0987(تغيير املعلمة املتوقع  -ورقة تقترح نهج  ، جنب 

tao  es tee  ثوق في اختبار ، أنه ال يمكن الوMnt-rroase  ومؤشرات املالءمة بسبب األخطاء الجسيمة في املواصفات

 (.Mastr ei ae .0229التي قد ال يتم اكتشافها واألخطاء الطفيفة التي قد تؤدي إلى رفض النموذج )

في تحليل البيانات  MESاضافتها منهجية النمذجة  تعكس القضايا التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة املساهمات التي

باملقارنة مع اإلحصاء الكالسيكي التركيز كان على االيجابيات هذا هو كان موضوع الدراسة طبعا حسب ما جاء في  هذه 

 الدراسة الحالية هناك الكثير منها تمثلت عموما في:

ة بطريقة مختلفة عن السابق، مع تالفي رهن قرار الحكم توظيف منطق االختبار القائم على آلية الداللة اإلحصائي -

على صحة النموذج )بقبوله أو عدم قبوله( بنتائج الداللة اإلحصائية، خالفا للطرق اإلحصائية التقليدية التي تقوم 

 .أساسا على الداللة اإلحصائية لرفض أو عدم رفض )القبول تجاوزا( الفرضية الصفرية عند اختبار صحة الفرضيات

 انفردت النمذجة باستحداث مؤشرات املطابقة غير قائمة على الداللة اإلحصائية التقليدية. -

 تتيح املنهجية اختبار النماذج بصورة شاملة بدال من التعامل مع متغيرات النموذج بشكل منفصل منفرد.  -

 تتضمن املنهجية نمذجة افتراضات أكثر مرونة تسمح بالتفسير.  -

تتيح املنهجية تخفيض خطأ القياس من خالل وجود املؤشرات املتعددة لكل متغير کامن خاصة مع استخدام التحليل  -

 العاملي التوكيدي. 

 تتمتع املنهجية بجاذبية واجهة تخطيطية لرسم النموذج واختباره. -

تابعة واملتغيرات الوسيطة بين املتغيرات تسمح املنهجية بإمكانية اختبار النماذج التي تتضمن العديد من املتغيرات ال-

 املستقلة والتابعة. 

 تعتبر املنهجية وسيلة فعالة ملعالجة البيانات الصعبة )البيانات التي ال تتبع التوزيع -

 اإلعتدالي، والبيانات الناقصة(.

 خاتمة-1

م على في منطق اختبارها تختلف عن اإلحصاء التقليدي، ذلك أن البرهان القائ  MESوأخيرا فإن منهجية النمذجة  

لنموذج ال بد النمذجة ينطلق من العام إلى الخاص في حين أن اختبار الفرضيات ينطلق من الخاص إلى العام . فاختبار ا

حص املوضعي ند تحقق مطابقة كلية للنموذج يتم االنتقال إلى الفأن ينطلق من اختبار جودة مطابقة النموذج ككل، وع
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قل الباحث إلى التفصيلي ملكونات النموذج؛ في حين يتم اختبار فرضيات البحث كل فرضية على حدة، وبعد ذلك ينت

.تكوين صورة عامة عن نتائج البحث بناء على املالمح العامة لنتائج الفرضيات  

قائمة املراجع -9  

ة التربية (. منهجية النمذجة باملعادلة البنائية وتطبيقاتها في بحوث االدارة التعليمية. مجل0227تحي الهنداوي املهدي.)ياسر ف-
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 املخلص :
لدى طلبة العلوم االجتماعية ، من خالل تتبع أهم االنزلقات  ترصد هذه املداخلة الصعوبات العملية املرتبطة باملمارسات املنهجية 

االبستمولوجية والعملية املرتبطة بعملية انجاز البحوث االكاديمية داخل اسوار الجامعة ، والتي تم مقاربتها من خالل سنوات عديدة من 

ملنهجية لدى الطلبة والعوائق التي تقف امام بناء معرفة االشتغال والتدريس لهذه املادة ، كانت كفيلة بتتبع وتحديد مستويات املمارسة ا

علمية تخضع للقواعد املنهجية املتعارف عليها  وعليه فقد تم تحديد ثالث مستويات تشكل محور هذه املداخلة ، املستوى االول يرتبط 

الباحث ، وهنا قد يعاني الباحث الذي ليس لديه خلفية ابستمولوجية  ىرتبطة بمنطق التفكير لداملبستمولوجية واالفكرية بالصعوبات ال

يتمثل في الجانب  بينما املستوي الثاني، معرفية العديد من العقبات التي تحول دون استمراره في العمل او تؤدي به الي انحرافات منهجية 

الصعوبات التي في املستوي الثالث تجسد  فيماث خالل مسار تكوينه العملي املمارساتي والذي يرتبط في الغالب بالخبرة املكتسبة لدي الباح

 .التي تعيق باملعني الحقيقي عمل الباحث االجتماعيو تعترض الباحث والتي تخص الظروف الخارجية 
   .صعوبات البحث االجتماعي ، العوائق املنهجية ، املمارسات البحثية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
This intervention examines the practical difficulties related to the methodological practices of social science students, 

by tracking the most important epistemological and practical drifts linked to the process of carrying out academic works 

within the university, based on the many years of work and teaching of this module, and being able through this experience 

to determine the levels of methodological practice among students and the obstacles that oppose the construction of 

scientific knowledge subject to the established methodological rules. Therefore, the purpose of this intervention is based on 

three levels: The first level is related to intellectual and epistemological difficulties linked to the researcher's logic of  thought. 

In this case, the researcher without cognitive epistemological training can face multiple obstacles that prevent him from 

continuing his work or lead him to methodological deviations. The second level is represented in the practical aspect, 

generally linked to the experience acquired by the researcher during his training. The third level refers to the difficulties that 

the researcher encounters, mainly linked to external factors and which really hinder the work of the researcher in the social  

sciences. 

Key words:  difficulties in social research, methodological obstacles, research practices. 
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 مقدمة:

يمكــن التمييــز بــين مســتويات مختلفــة مــن الصــعوبات التـــي تعتــرض الباحــث االجتمــاعي ، ســواء فــي مراحــل اعـــداده 

للبحــوث االكاديميــة او البحــوث التــي تعتبــر اســتمرارية وتطــور الهتماماتــه البحثيــة خــالل حياتــه العلميــة، وعليــه فانــه يمكــن 

فكير لدي الباحث، وهنا قد يعاني الباحث الـذي لـيس لديـه الحديث عن صعوبات فكرية ابستمولوجية مرتبطة بمنطق الت

خلفيـة ابسـتمولوجية معرفيــة العديـد مــن العقبـات التــي تحـول دون اسـتمراره فــي العمـل او تــؤدي بـه الــي انحرافـات منهجيــة، 

ـكــاتكوين ويمكـــن االســـتعانة هنـــا بـــبعض املراجـــع التـــي تعـــين علـــى تصـــحيح املســـار بالنســـبة للباحـــث وتقـــويم طريقـــة تفكيـــره ، 

 "العقل العلمي لباشالر" و " منطق البحث العلمي لكارل بوبر " . 

يجب هنا التركيز على أهمية هـذا الجانـب وتجـاوز عقباتـه بالنسـبة للطلبـة الـذين يهملـون فـي الغالـب هـذه العمليـة، 

ر البحــث والــذي فيحصــرون مفهــوم البحــث العلمــي فــي الجانــب املمارســ ي الطقوســ ي كمــا اســماه الــبعض مهملــين بــذلك جــوه

 يعبر في صميمه عن التفكير املنطقي والسليم، فالبحث قبل كل ش ئ طريقة في التفكير . 

بينمـــــا املســـــتوي الثـــــاني مـــــن الصـــــعوبات يتمثـــــل فـــــي الجانـــــب العملـــــي املمارســـــاتي والـــــذي يـــــرتبط فـــــي الغالـــــب بـــــالخبرة 

عــن صــعوبات وعقبــات متعــددة تظهــر علــي  املكتســبة لــدي الباحــث خــالل مســار تكوينــه ومــدي قوتــه، ويمكننــا هنــا الحــديث

 جميع مسار خطوات البحث العملية وسوف نوضح ذلك بامثلة عملية وقع فيها العديد من الطلبة . 

اما املستوي الثالث فهو متعلق بالصعوبات التي تعترض الباحث والتي تخص الظروف الخارجية وهي فـي الحقيقـة 

ن العقبات االساسية التي تعيق باملعني الحقيقـي عمـل الباحـث االجتمـاعي، بحيـث وان كانت تبدو ثانوية، فنحن نراها من بي

تــرتبط بقضــايا ال دخــل للباحــث بهــا ولكنهــا تــؤثر فيــه بشــكل مباشــر وفعــال، وتبــدأ مــن القيمــة التــي يحتلهــا البحــث العلمــي فــي 

دان العربيــة ككــل والجزائــر علــى وجــه بلــده ومــدي جــدواه فــي الواقــع، وهنــا يمكننــا ان نــتكلم عــن وضــعية البحــث العلمــي بالبلــ

الخصــوص لــيس علــى املســتوي الرســمي فقــط بــل علــى املســتوي االجتمــاعي كــذلك، ممــا يــؤدي بالباحــث الــى االنهــزام النفســ ي 

مــن مصــير بحثــه وعــدم التجــاوب الــذي يتلقــاه مــن املؤسســات الرســمية او مــن املجتمــع فإشــكالية عــدم التجــاوب مــن طــرف 

سـاعدة خاصـة فــي بعـض البحـوث قــد يلـزم الباحــث علـى تغييـر مســار بحثـه وتحـويره تفاديــا لهـذا النــوع املجتمـع وتقـديم يــد امل

 من املشاكل . 

ويمكننـــا هنـــا تحديـــد اهـــم الصـــعوبات التـــي تـــم حصـــرها مـــن خـــالل التعامـــل مـــع الطلبـــة فـــي مرحلـــة اعـــداد مـــذكرات  

 ورسائل تخرجهم ، ونقتصرها في النقاط التالية : 

 ةحيرة متقدمأوال: 

اذا كانت الحيرة او ما يسميه البعض بمرحلة التيه تظهر خالل اعداد االشكالية نظرا الن بنائها مرتبط بمدي تبلورها 

في ذهن الباحث وتشكلها، ومعايشة الباحث ملشكلته، فان الحيرة والتيه يظهر لدي الطلبة في مرحلة متقدمة من 

  لتحديد موضوع في مجال تخصصهم وابسط من ذلك محور اختيارهم ملوضوع البحث فيستغرقون بذلك وقتا طويال

عملهم او الفكرة االساسية املراد دراستها والتي يعبر عنها بمشكلة البحث القابلة للدراسة والكشف، وهذا راجع لجهلهم 

 بمصادر اختيار موضوع البحث، حيث بلجأ العديد من الطلبة الى استقاء قائمة عناوين مذكرات ودراسات سابقة

مصدرها االنترنيت، وهذا نوع من االنحراف الفكري واملنهجي ال يتوافق وطبيعة سيرورة البحث العلمي املتعارف عليه، وهنا 

يجب على الباحث الرجوع الي املصادر التي تعتبر ملهمة ملوضوع بحثه والتي ترتبط بالواقع املعيش املتواجد به الباحث ، 

واملهتمين او الرجوع الي التراث املنتج في مجال التخصص الذي يفترض بالباحث انه  كما يمكن االستعانة ببعض االساتذة

 .اطلع على بعضه ، وهذا مايسمي مصادر اختيار املوضوع

 البدايات: ثانيا
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كثيرا ما يتساءل الطالب حول كيف ابدأ بحثي ؟ او من أين ابدأ بحثي؟، ولإلجابة على هذا السؤال، تقدم العديد من 

حسب الكتب املختلفة في املنهجية او املشتغلين بها، واهمها الطريقة التي يقترحها كيفي)ريمون كيفي و(، والتي  االجابات

يعتقد انها فعالة ومجربة وناجحة، فالعديد من علماء االجتماع اتبعوا طريقة طرح سؤال سمي بالسؤال االولي او سؤال 

لتي اهمها الوضوح والدقة والقابلية للتجريب ولكن نحن نقترح طريقة البداية او االنطالق، ويوضح خصائصه فيما بعد وا

تصب في نفس املسعي وتتوافق مع العديد من املشتغلين باملنهجية ولكن تختلف فقط معهم في طريقة الطرح ، وتتضمن، 

تم طرحها في اطار تحديد عنوان البحث او الفكرة املراد البحث فيها وفي بعض االحيان اذا لم تكن الفكرة واضحة ، ي

محور اعم يجري ضبطه فيما بعد مع االستاذ املشرف، فالعنوان يعبر عن فكرة او مشكلة يراد البحث فيها، ويجب ان 

تخضع للشروط الضابطة للعنوان والتي من بينها، القابلية للدراسة كشرط اساس ي ومحوري، بعدها الدقة والوضوح ، 

 العنوان على شكل سؤال يصبح هو سؤال االنطالق او البداية.وبعملية الية نستطيع تحويل اوصياغة 

 القطيعة: ثالثا

يعد مفهوم القطيعة مفهوما جوهريا في البحث ، بل يعتبره البعض مسعا أساسيا ملباشرة أي بحث علمي، فهي 

هذا املفهوم ارتبط  الخطوة االولي من بين ثالث خطوات لدى غاستون باشالر البناء والتحقيق، ولكن يجب االشارة الى ان

باعمال الفيلسوف باشالر في تاريخ العلم، و استطاع بير بورديو استنادا للخطوات التي يقترحها باشالر توضيح هذه 

(، تظهر القطيعة في اعمال الطلبة بمفهومها 0993الخطوات من خالل كتابه حرفة عالم االجتماع )بير بورديو واخرون: 

اهمها القطيعة التي تقام بين ما اصطلح على تسميته بالجانب النظري والتطبيقي وهو  السلبي على مستويات مختلفة،

فصل منهجي توضيحي، يستدرج الطلبة الى اقامة قطيعة حقيقية بين التناول النظري الذي يعتبر قاعدة للبحث والجانب 

دراك لتوظيفها او اسقاطها على امليداني الذي يصعب للطلبة اقامة عالقة وربط بينهما، فيتم عرض النظرية دون ا

املشكل املطروح، ويضعنا و كاننا امام جزئين مختلفين في العمل ال يمت احدها بصلة لالخر، كما تظهر القطيعة على 

مستوي خطوات مسار البحث، من خالل الهوة التي يتركها الطالب بينها هذه الخطوات وعدم الربط بينها، وهذا ما 

التسلسلي للبحث، فكل خطوة تبني على الخطوة التي تسبقها واذا حدث قصور في انجاز اي يضعف البناء املنطقي و 

 خطوة سوف يؤثر اليا على الخطوات الالحقة.    

ى: رابعا
َ
ْعط

ُ
ْبِنّي وامل

َ
 امل

 تشير هذه النقطة الى عمليتين يتم تبنيهما في املسعى البحثي، االولى الزامية تحقق الطرح املنطقي للقضايا التي

يتم معالجتها منهجيا من خالل البناء الفكري والعقلي الذي يعتبر ركيزة اساسية في البحث، بل يشكل املفهوم الحقيقي 

للبحث، فالبحث هو عملية عقلية محلها عقل الباحث، وهذا ما يتطلب االنتقال من الفكرة االساسية االولى املراد اثباتها 

حث ومحاولة بنائها ذهنيا، سواء في مرحلتها االولى االشكالية او مرحلتها الثانية او التحقق منها، وتبلورها في ذهن البا

الفرضية، فكال الخطوتين يحتاجا للبناء من خالل التتبع والتسلسل املنطقي ملعالجة الفكرة، فاالشكالية تبني 

اط او االستقراء(، وهذا يختلف والفرضيات يتم بنائهما من خالل االنتقال من املجرد الى امللموس او العكس )االستنب

جوهريا عن السلوك املعتاد لدى الطلبة من خالل البحث عن املعطى بمفهوم الجاهز، وهو انحراف يقلل من قيمة 

وصالبة مايتم طرحه من افكار، في الغالب يستعين الطلبة بمواضيع جاهزة، ويستعينون بمن يزودهم بالتساؤالت 

اطة، فهذين االخيرين ليس جاهزين يمكن حملهما من الواقع، بل هما عمليتين عقليتين والفرضيات، طلبا للسهولة والبس

 يتم تاسيسهما وبنائهما من طرف الباحث.

وطرحنا هذا الجانب النه في الغالب ما يتجه الطلبة لألساتذة واملشرفين لتزويدهما باإلشكالية والفرضيات، مما  

لب من القيام بوظيفته البحثية العقلية ويسمح له بالبحث عن الجاهز او يخرج البحث عن مساره الصحيح، ويمنع الطا

 .املعطى
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اقة وبدون فائدة: خامسا  مواضيع بر

واملراد به هو ان العديد من الطلبة والباحثين ينجذبون الى املواضيع ذات الطابع االستهالكي واالعالمي والتي يتم 

ظر الى مدي فاعليتها الواقعية او صحة طرحها منهجيا ، فالعديد من تداولها في الغالب ضمن وسائل االعالم دون الن

 .الظواهر االجتماعية ال يمكننا تناولها سوسيولوجيا، فلموضوع الجيد ليس هو بالضرورة املوضوع الجديد

 مراحل مهملة: سادسا

يتم التركيز علي اليولون اهمية لبعض خطوات مراحل البحث، بل  في املمارسات البحثية العديد من الطلبة

مرحلة دون اخري وتقنية لصالح تقنية اخري ، كما يحدث في مرحلة القراءة االطالع على املراجع بخالف مرحلة إعداد 

االشكالية او سؤال االنطالق الذي يسبقها، إن إعطاء مرحلة القراءة حجمها الحقيقي زمنيا وعمليا يجعلها قاعدة لتسهيل 

جها ضمن االطر النظرية املعالجة للمشكل املطروح ، كما يستفاد منها في جميع خطوات البحث تبني وطرح االشكالية وادرا

العلمي تقريبا، هذه املرحلة ومايصاحبها من مقابالت استكشافية غالبا ماال تاخذ حقها في مرحلة البحث سواء كميا اي 

القراءة، لذلك وجب التقيد بالتوجيهات التي تعطيها حجم مايتم قراءته او زمنيا من خالل املدة التي يستغرقها الطالب في 

كتب املنهجية عن عملية القراءة واالختيارات وكذلك الطرق الفعالة واملجربة في عملية االنتقاءكما يجب عدم اهمال 

 املقابالت االستكشافية التي تتم في الغالب مع ذوي الخبرة واملتخصصين.

نو حياتهم في مصالح كفيل باعطاء فكرة عامة عن الوسط ككل الذي يشتغل ان اجراء مقابلة مع خبراء وموظفين اف

 فيه، وهذا ُينصح به خاصة في املجاالت املغلقة كاملؤسسات واملصانع واالدارات.

 املالحظة -3

ال تكاد تذكر عملية املالحظة سواء اعتبرت تقنية ام مرحلة ضمن مراحل البحث ، نظرا للشبه غياب لهذه الخطوة 

طلبتنا بمقابل تقنية االستمارة، وهذا االهمال راجع للعزوف عن ممارسة هذه التقنية والتدرب عليها، فيجب من طرف 

على املشتغلين بهذا الحقل متعلمين ومعلمين إعطاء املكانة الالئقة لهذه التقنية وذلك بتخصيص دورات تدريبية لصالح 

جتمع، واالستعانة في ذلك ببعض املراجع املهمة التي تقدمها في الطلبة على التحكم في تقنيات املالحظة العلمية في امل

طابعها العملي، وليس السردي، والحث على ممارستها في الواقع مما يتيح للطالب تنمية حس املشاهدة العلمية والربط 

 .االجتماعيةبين الوقائع والغوص في خبايا الظواهر املشاهدة، بل وتنمية املقدرة على مصادر االلهام للوقائع 

 املقابلة -3

بخالف تقنية االستبيان التي تحظي برواج كبير في اوساط طلبتنا، تتضاءل نسبة التحكم واالستخدام لتقنية 

املقابلة، وهذا العزوف راجع الى عدم التمرس في استعمال هذه التقنية التي تتطلب مهارات فردية وعلمية يتم اكتسابها 

تصال بالواقع وهذا مايخشاه الطلبة، فيمكن اعتبار املقابلة كالية الختبار قدرات من خالل التمرن املستمر على اال

الباحث العلمية وترجمتها الى سلوكات لالقتراب من الواقع وفهمه، ان مالمسة املجتمع واالقتراب منه من خالل هذه 

قية عن املجتمع الذي يعيشون فيه، كما التقنيات تفتح املجال امام املشتغلين بالعلوم االجتماعية الى تكون تصورات حقي

يعزز مكانة و دور البحث والباحثين في مجتمعاتنا، ومنه فان هذه االداة الفعالة في الحصول على املعلومات تحتاج الى 

 تدريب وعملية متواصلة من التمرس والتكوين.        

 ندرة في التناول أم في اإلنتاج املعرفي؟: سابعا

والبــاحثين يعــاني مــن نقــص فــي املراجــع واملصــادر التــي تتطــرق الــى موضــوع بحثــه وبغــض النظــر  العديــد مــن الطلبــة

عــن صــحة وخطــأ هــذا االمــر ، فــان الطلبــة يتوقــون الــى وجــود مراجــع تحمــل نفــس العنــوان الــذي تحملــه رســائلهم ، وهــذا فــي 

السوســيولوجية لهــذا املوضــوع او  نظرنــا خطــأ يجــب الــتخلص منــه ، فيجــب البحــث فــي التــراث السوســيولوجي عــن التنــاوالت

 املحور باملفهوم االوسع الذي نبحث فيه ، ومن هم علماء االجتماع الذين كتبوا حوله؟ وكيف تم تناوله؟ 
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فــنحن نقــر مســـبقا انــه فيـــه هــوة شاســـعة بــين االنتـــاج املعرفــي فــي الغـــرب وبــين مقـــدار املعرفــة العلميـــة التــي ننتجهـــا 

ض املواضـــيع بكـــرا فـــي ســـاحتنا العلميـــة ، ولكـــن هـــذا لـــيس مبـــررا مقنعـــا لالرتكـــان واالتكـــال مجتمعاتنـــا ، ممـــا جعـــل اعتبـــار بعـــ

حــول هــذا املعطــى ، بــل يجــب البحــث فــي التنــاوالت السوســيولوجية التــي بحثــت هــذا املوضــوع كمــا قلنــا ســابقا وطريقــة بحثهــا 

 لالستفادة منها.

 قوالب الحلوة الجاهزة: ثامنا

ملسجلة لدى معظم طلبة العلوم االجتماعية وعلم االجتماع بصفة خاصة، في يقصد به املمارسات الخاطئة ا

طريقة تعاطيهم مع بناء الفرضيات وكيفية اعدادها، وهي ممارسات تمس جوهر بناء البحث، على اعتبار ان الفرضية 

العديد من مراجع  دعامة اساسية في مسار البحوث امليدانية خاصة، والتي تتطلب كما سبق عملية بناء محكمة وضحتها

املنهجية، من خالل االنتقال من املستوي املفاهيمي واملجرد الى املستوي الواقعي او العكس، وهي عملية ذات محاذير 

كبيرة تتطلب دقة في مستويات هذه العملية، ولكن املالحظ ان معظم الطلبة يلجئون الى عملية تنميط في طرحهم 

لفرضيات في قوالب جاهزة تتطلب كل مرة تعويض املتغيرات باخرى، كان يفترض، للفرضيات، حيث يعمدون الى قولبة ا

بان " الرضا الوظيفي يؤدي الى تحسين االداء"، او ربط التحفيز باالداء...الخ من االمثلة التي تصاغ في اطارها الفرضية، 

واالمثلة كثيرة في هذا الشأن، هذا ما وهذا يجعل الفرضية بعيدة عن مصادر استقائها والذي يمثل الواقع احد مصادرها، 

جعلنا نطلق عليه هذه التسمية، العملية اشبه ما يكون باصدار قوالب جاهزة تصب فيها الفرضيات وهذا ما يتنافي مع 

 العملية الذهنية الفكرية في بناء الفرضيات. 

في صياغتهم للفرضية، تصبح  كما تطرح اشكاالت على مستوي الصياغة حيث يعمد الطلبة الى اتباع نماذج معينة

معتمدة في بحوثهم العلمية، وتشهد رواجا كبيرا بينهم، وتصبح من االخطاء الشائعة، ومن بين الصيغ التي وقفنا عندها 

استعمال عبارة " ربما" في بداية الفرض، او غيره من الصيغ التي ال تتوافق والطرح السليم للفرض، وان كان نسجل تباين 

شتغلين بهذه العلوم فيما يخص هذه النقطة، واالهم التركيز على مصادر الفرض استقاء الفرض وطريقة كبير بين امل

 بنائه وبعد ذلك اثباته.

 هواجس األرقام: تاسعا 

وهي تعبير عن اشكالية حقيقية يتخبط فيها طلبة العلوم االجتماعية وخاصـة التـي تكوينـاتهم القاعديـة ادبيـة ايـن 

كـــل مــــاهو رياضـــ ي او حســـابى، فـــي بحـــوثهم امليدانيـــة التــــي تتطلـــب االســـتعانة باالحصـــاء ـكــاداة الثبــــات  يظهـــر لـــديهم نفـــور مـــن

الفرضــــيات، ويـــــتم التحايـــــل فـــــي طريقـــــة التعامــــل معهـــــا، امـــــا باالكتفـــــاء بالجـــــداول البســــيطة، او اســـــناد الجانـــــب امليـــــداني الـــــى 

وقراءتها نظرا للعجز في عملية انجازهـا، وفـي املـدة اشخاص اخرين يحسنون التعامل معها، وهنا يصعب التحكم في تحليلها 

االخيـــــرة تـــــم االســـــتعانة بـــــالبرامج االحصـــــائية لتســـــهيل انجـــــاز هـــــذه الجوانـــــب مـــــن البحـــــوث، وشـــــاع اســـــتخدامها فـــــي االوســـــاط 

البحثيــــة، وان كانــــت تعبــــر عــــن توجهــــات ايجابيــــة فــــي البحــــوث امليدانيــــة فانهــــا تطــــرح اشــــكاالت علــــى مســــتويات اخــــرى اهمهــــا، 

 نحراف الى التقني والحسابي على حساب التحليلي الذي يعطي املعني الحقيقي للظواهر.اال 

والش ئ الذي زاد في تعقيد االمر هو عدم وجود طريقة واحدة تحظي بالرضا والتوافق بالنسبة للمشتغلين بهذا العلم 

فيما يخص هذا الجانب تلزم الباحثين في كيفية انجاز  البحوث امليدانية والطرق االحصائية، وان كان هناك اجتهادات 

 Ghiglione Rodolphe, Matalonبضرورة التقيد بقواعد و أساليب معينة في إجراء الدراسات امليدانية )

Benjamin :1978 ,p198 وخاصة ما تعلق منها بتركيب الجداول التقاطعية ومتعددة املتغيرات، في بعض التخصصات )

االحصائية الكمية، وهذا قد يكون له انعكاسات على املستوي التحليلي ويجرد الدراسة من يتم املبالغة في االستعماالت 

 طابعها االجتماعي الى التقني االحصائي، وهذا انحراف معرفي ابستمولوجي خطير.

 اإلشراف: عاشرا
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اسب الذي ترتبط االنطالقة الجيدة باختيار وضبط موضوع البحث من جهة ومن جهة اخري باختيار املشرف املن

يرافق الباحث في بحثه ويقدم له التوجيهات الضرورية ، مما يتطلب اقامة عالقة مرنة ووطيدة اساسها االحترام املتبادل 

وعدم ممارسة التعسف والهيمنة وفرض الرأي ، بل فتح املجال للباحث وتنمية قدراته ، واي تازم لهذه العالقة قد يعيق 

، كما يؤدي االنقطاع الكلي بالنسبة للباحثين عن اللقاءات الدورية لحصص االشراف ، الباحث ملواصلة مشواره البحثي 

وعدم فتح باب الحوار والتشاور واالهمال في بعض االحيان الى توتر هذه العالقة ، والتي ينتهجها كثير من الطلبة ، بل 

ن موافقتهم ، وهذا راجع الي ان االختيار لم يعمد الطلبة الى اثارة حفيظة بعض املشرفين بالتوجه الى اساتذة اخرين دو 

 يكن بمحض االرادة بل نتيجة امر الزامي دون موافقة الباحث.

( طريقة عملية لتجاوز هذه العقبة وذلك Michel Beaud :2005, p24:) (Michel Beaudيقترح "ميشيل بو" )

املقترحة حول موضوع البحث واملشرف، ويتم جمع بطرح عشر اسئلة كاختبار اولي يتضمن اجابة بنعم او ال  لالسئلة 

نقاط االجابة، ولكن االشكال الذي يظهر في هذا الجانب هو طبيعة التقاليد البحثية املنتهجة في بالدنا والتي تخضع الي 

و التصورات امور غير موضوعية والغير املنطقية والتي ترتبط بالنظرة الوصولية االنتهازية او البراغماتية لدي الباحثين ا

املسبقة حول االساتذة، والتي قد تؤدي في كثير من االحيان الى عدم االستفادة من الكفاءات او تهميشها اذ يتم الحديث 

 عن الحاالت الشخصية وليس صفات الشخصية العلمية املراد التحاور واالستفادة منها.

 وسائل غير مجدية: الحادي عشر

االستبيان كوسيلة سهلة للتحقيق ، حتي اصبحت الوسيلة االكثر شيوعا بينهم، ولكن في الغالب يتعامل الطلبة مع 

فيه محاذير مرتبطة بالطريقة املفرطة التي تستعمل بها هذه التقنية سواء في طريقة بنائها او طريقة توزيعها، ومن هذه 

طرح االسئلة التي ال تستند الي اي اساس املحاذير عدم قابلية املجتمع لهذه الوسيلة مما يجعلها غير مجدية ، وطريقة 

ويتم وضعها اعتباطا ليتبين عدم جدواها فيما بعد ، من خالل عجزها عن تحقيق الفرضيات، لذلك فهي مقرونة بمرحلة 

 سابقة، وان وضع اي سؤال يتطلب معرفة الجدوى من طرحه.

 تسيير الوقت: الثاني عشر

لبـــة البـــاحثين هـــو صـــعوبة تحكمهـــم فـــي زمـــن انجـــاز مـــذكراتهم ، فهـــي مـــن املشـــاكل االساســـية التـــي يتخـــبط فيهـــا الط

محــــددة بهــــامش زمنــــي مقـــــرر مســــبقا مــــن طـــــرف الهيئــــات الرســــمية ، فرســـــالة الــــدكتوراه محــــددة بـــــثالث ســــنوات حتــــي اربعـــــة 

جـاز كـل واملاستر تقريبا بسداس ي واحد ، وهذا بدوره يتطلب ضرورة تقسيم محـاور الرسـالة لفتـرات زمنيـة لتسـهيل عمليـة ان

مرحلــة فــي وقتهــا املناســب دون تــرك تراكمــات يصــعب فيمــا بعــد الــتحكم فيهــا ، فــالكثير مــن الطلبــة ال يعطــون اهميــة لعامــل 

الزمن كعامل حاسم ومحوري في انجاز البحث ، وللتغلب علي هذه العقبة نقتـرح ضـرورة التقيـد )بأجنـدة نموذجيـة(  معـدة 

علــى فتــرات زمنيــة تكــون فيهــا وحــدة القيــاس هــي االســبوع  تتطلــب مــثال رســالة  مســبقا بحيــث يــتم فيهــا توزيــع خطــوات البحــث

 (.Michel Beaud :2005, p29الدكتوراه املبرمج انجازها خالل ثالث سنوات توزيعا زمنيا وفق التالي : )

 اسابيع  3الي  0مرحلة االنطالق  : من 

 اسابيع  3الى  0مرحلة بلورة االشكالية : من 

 اسبوع وتتضمن  08الي  01الشكالية : من مرحلة اعداد ا

 االشكالية االولية وخطة عمل  -

 االشكالية النهائية وخطة تحرير   -

 اسابيع  8التحرير االولي : حوالي 

 التدقيق واعادة الكتابة -

 الكتابة شبه النهائية -
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 اسابيع  0الى  0وضع الخطوات االخيرة : من 

 اسبوع  0التحرير النهائي والطباعة : 

 اسابيع  0الي  0النسخة النهائية : من 

 املناقشة

 اسبوع تقريبا  00الي  7املجموع من 

 اللغة والفكر: الثالث عشر

عملية إخراج البحث في صيغته النهائية يعتبر خطوة من خطوات البحث وهدف من اهدافه، ليسهل االطالع عليه 

م ومتكامل شكال ومضمونا، وإنشاء خطاب سوسيولوجي واالستفادة منه، وهذا االخراج يتطلب بناء خطاب علمي منسج

يتطلب تمرسا كبيرا في عرض األفكار والبرهنة عليها، في كثير من األحيان ال يكتمل هذا الخطاب بمستواه املطلوب نظرا 

لبة، لقصور في امتالك لغة سوسيولوجية قادرة على ترجمة االفكار الى عبارات، وهذا ما يحدث في الغالب بالنسبة للط

اين نلحظ هوة بين املنطوق واملعبر عنه، وبين املكتوب وهنا تطرح إشكالية اللغة والفكر، او املعبر عنه والفكرة، لذلك 

نعمد في مثل هذه املواقف الى إتاحة فرصة شرح الطالب لفكرته باللغة الدارجة واملراد منها، بعد ذلك يتم تصويبها 

هر هذه العقبة في بدايات البحث فقط بل تظهر كذلك في االستبيان الذي يتضمن انطالقا من الفكرة االساسية، وال تظ

أسئلة املراد منها الحصول على أجوبة ومعلومات من طرف املبحوثين، والتي تستعص عليهم اإلجابة عن األسئلة نظرا 

الجمهور املستهدف من  ملستويات تعقيدها لغويا، لذلك يعمد البعض الى طرحها في صيغتها الدارجة تسهيال لتجاوب

 البحث.

 االقتراب من املجتمع : الرابع عشر

تكتســــب الدراســــات امليدانيــــة قوتهــــا مــــن خــــالل اقترابهــــا مــــن املجتمــــع والواقــــع املعــــيش، وهــــذا فــــي مســــتويات معينــــة 

كلــــه يتطلـــب اكتســــاب معــــارف ومــــؤهالت فرديــــة تســــمح بفهــــم املجتمــــع واالقتــــراب منــــه اكثــــر و محاولــــة التعــــايش معــــه، وهــــذا 

يتطلــب تمــرس واختبــار لكــل املعــارف النظريــة التــي تــم تلقيهــا خــالل ســنوات مــن الدراســة، فــاالقتراب مــن املجتمــع هــو اآلليــة 

الحقيقية الختبار تحكمنا في املعطيات املنهجية، وتواجه الطالـب املبتـدأ صـعوبة فـي تحقيـق هـذا الهـدف نظـرا لخصوصـيات 

املنــاطق يصــعب اســتعمال بعــض األدوات البحثيــة كاالســتبيان وإجــراء املقــابالت  مجتمعاتنــا، فارتفــاع نســبة األميــة فــي بعــض

الـذي يـرتبط دومـا فـي مجتمعاتنـا بتصـورات معيقـة، كاالنتسـاب الـى جهـات حكوميـة او بمشـاريع حكوميـة كاإلسـكان خاصـة او 

وتـــرتبط درجــة التجــاوب حســـب التعــداد الســكاني، وبالتــالي املســـتجوبون يبحثــون دومــا عــن الفائـــدة مــن وراء هــذه االعمــال، 

 تصوراتهم للفائدة والربح.

كمـــا ال تصـــدق فـــي كثيـــر مـــن االحيـــان بعـــض القواعـــد امللزمـــة التـــي يـــتم التأكيـــد عليهـــا فـــي كتـــب املنهجيـــة وخاصـــة فـــي  

بعض التقنيات مثل املقابلة، من عدم قبـول اي اكـل وشـرب مـن طـرف املسـتجوبين، وهـذا فـي مجتمعاتنـا يخلـق هـوة فـي عـدم 

قة بل فـي بعـض األحيـان نفـور قـد يـؤدي الـى عـدم اسـتقبال الباحـث والترحيـب بـه فـي بعـض األوسـاط وخاصـة الريفيـة التـي الث

تعتبر الوافد ضيف يجب إكرامه، وهذا جزء مـن الخصـائص الثقافيـة واالجتماعيـة التـي يجـب للباحـث ان يكـون علـى اطـالع 

نــــه، أمــــام هــــذه الوضــــعية يفضــــل الطلبــــة االتجــــاه الــــى املجتمعــــات بهــــا، وان يــــدخلها ضــــمن آليــــات فهــــم املجتمــــع واالقتــــراب م

املغلقــة مجاليـــا مثـــل طلبـــة الجامعـــة او األســـاتذة او التالميـــذ، وهـــي مجــاالت تتـــيح اكتســـاب خبـــرة فـــي انجـــاز البحـــوث امليدانيـــة 

 لبحوث.ولكنها ليست كافية للتغلغل أكثر في خبايا املجتمع وفهمه، وهذا هو املسعى األساس ي من مثل هذه ا

 خاتمة:

تظهر مستويات التباين من خالل هذا العرض بين الجانب النظري املعرفي والجانب امليداني املمارس ي، هذا األخير 

الذي يحتل مكانة اقل في أوساط جامعاتنا ويعبر بصفة ملموسة عن انحرافات في ترجمة هذه املعارف في الواقع املعيش 
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أهداف البحوث امليدانية التي تسعى الى فهم اكبر وضبط وقياس الظواهر الذي يعتبر مسعى أساس ي وهدف من 

االجتماعية، وقد وقفنا من خالل هذا العرض عند املمارسات البحثية التي تعيق تكوين معرفة صحيحة وسليمة منهجيا 

ص
ُ
عب انجاز مثل هذه ومعرفيا للباحثين من خالل التركيز على املعوقات املعرفية و املمارستية التي تصبح عقبات ت

البحوث وتم استقائها من خالل املمارسة اليومية للطلبة والباحثين في جامعاتنا خالل سنوات عديدة، نأمل أننا وفقنا في 

عرضها وتحديد مكامن الضعف التي يمكن تداركها وتصحيحها، وهذا يعيدنا مرة أخرى الى إعادة تصحيح و تحيين 

ضاعها الى النقد و التصويب بما ويتماش ي وخصوصيات املجتمع والتطورات املعرفية محتويات املقرارات الدراسية وإخ

 التي تفترض عدم الثبات والديناميكية املتواصلة في البحث معرفيا ومنهجيا.
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 املخلص :
 تهدف هته املداخلة إلى إبراز أهمّية الّدراسات السابقة في البحث العلمي وكيفّية توظيفها وعرضها من خالل ترتيبها والتعليق عليها في

 البحث وتوجيهه إلى الوجهة املطلوبة وكيف يصل الباحث إلى أعلى مستوى من الجودة في تلك الجزئية من رسالته 

ي يقوم به الباحث هو جزء من سلسلة األبحاث املّتصلة في نفس موضوعه وليس 
ّ
ومن نتائج هته املداخلة وبصفة عاّمة أّن البحث الجديد الذ

  راسات السابقة وعرضها يكمن في قراءة عاّمة مللخص الدراسة السابقة والخاتمة والنتائج والتوصياتحلقة في فراغ، وعليه فتوظيف الد

 الّدراسات السابقة، البحث العلمي، عرض الّدراسات السابقة الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
This intervention aims to highlight the importance of previous studies in scientific research and how to recruit and 

present them by arranging, commenting on and guiding research to the desired direction and how does a researcher get to 

the highest level of quality in that part of his thesis 

One of the results of this intervention is, in general, that the researcher's new research is part of a series of related research 

on the same subject, not a loop in a vacuum. Accordingly, the use and presentation of previous studies lies in a general  

reading of the previous study’s summary, conclusion, results and recommendations. 

Key words: previous studies, scientific research, presentation of previous studies 

 مقّدمة:

 التي األمور  من جملة في الباحث بها یستعين حیث العلمي، البحث في الهامة العناصر من السابقة الدراسات تعتبر

 املوضوع عن: عنه كتب ما معرفة في عليها یستند الباحث أن أي بعید، من أو قریب من سواء الدراسة بموضوع صلة لها

 وكذا واملنهج والفرضیات اإلشكالیة بناء :ینتهجها أن له یمكن التي املعالجة هي وما املوضوع یبني وكیف عنه، یكتب لم وما

 .انطالق نقطة – السابقة الدراسات– هي مختصرة بكلمة والتعلیل، التحلیل وحتى البحث تقنیات

 التي األكاديمية والفائدة به تقوم الذي للدور  نظرا ،ضروريا علميا مطلبا العلمي البحث في السابقة الدراسات تعد

 التي العلمية الشروط كافة ىعل يتوفر رصين أكاديمي علمي بحث انجاز في جدا مهمة قاعدة فهي والبحث، للباحث تقدمها

ما نإ وهذا ،االنجازو  البناء له تضمن  عملية هي بل ، غفرا من تنجزلم  السابقة الدراسات  يدّل على أّن  دل على ش يء فإنّ

 ما وهذا وهكذا، أخدرين باحثين عند مجّددا تنطلقثم  الباحث، عند وتنتهي اآلخرين  جهود من تنطلق تراكمية ةيمعرف

 .السابقة الجهود ملختلف علمية إضافة تقديم هو منها الهدف السابقة، للدراسات التراكمّية صفة يعطي
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 قاعدة وكونها األكاديمية ثالبحو  منطلق باعتبارها السابقة الدراسات ملراجعة البارزة املكانة إلى تلمح السابقة املقدمة 

 تليس املراجعة ههذ ظل وفي –  Empirical  تطبيقية أو  Theoretical  نظرية تكان سواء – علمية دراسة أي لبناء مهمة

 الحقيقة في هي وإنما محدد بحثي مجال  في السابقين الباحثين لجهود استعراض بأنها العربية اللغة إلى اأحيان كما تترجم

 النتائج هلهذ اتهم لتفسير عميق وتحليل لنتائجهم وتقييم لجهودهم شاملة نقدية مراجعة

 من الكثير في ىالفوض  تشبه منهجي غير توظيفا نجهاألكاديمية، البحوث في السابقة الدراسات توظيف قعوا إلى وبالعودة 

 وأنت تقرأ ال تشعر   بحيث ،ملحكما التنظيم لبد العرض ىفوض  في عيق هفنجد ، ،واإلرشاد التوجيه وينقصه ، األحيان

ل  ال السابقة الدراسات تأصبح وبالتالي السابقة، الدراسات من الباحث باستفادة العمل
ّ
 فال الباحث، عند أهمية تمث

 عموق عند والوقوف دراسته، في منها االستفادة مجاالت نوتبيا قديمهاثم ت توظيفها في وال عرضها، في جهدا لبذ قد نجده

  .السابقة الدراسات من الحالية الدراسة

 مشكلة البحث:

والتعليق عليها  توظيفها في البحث العلميالّدراسات السابقة وكيفية بش يء من التحليل والتقييم  هته املداخلةتتناول 

وكذا الحصول عليها، فاالهتمام بالدراسات السابقة واحترامها ينّم على احترام البحث العلمي واحترام جهود الباحثين 

 السابقين 

 هدف الّدراسة:  

 تهدف املداخلة  إلى اإلجابة على تساؤالت منها:

 وظيفها في البحث العلمي؟ما مفهوم الّدراسات السابقة؟ وكيف يتم ت -0

 مصادر الّدراسات السابقة وعالقتها بأسس البحث العلمي؟ -0

ل أهمّية الّدراسات السابقة؟ -3
ّ
 فيما تتمث

 :أهمّية الّدراسة
ل في تكوين خلفّية عن موضوع البحث املراد دراسته من  املداخلةتتمثل أهمّية 

ّ
في تسليط الضوء على االّتجاه املتمث

 ضرورة التعامل مع الدراسات السابقة بطريقة احترافّية لّدراسات السابقة، مّما يجعل خالل اإلطالع على ا

 تؤّدي إلى فهم ما يريد الباحث أن يتوصل إليه.

 أجزاء ومحتويات املداخلة:

ة البحث. -
ّ
 مقّدمة: تضمنت مشكلة البحث، أهدافه، أهميته وخط

مصدر الحصول على الّدراسات ، الّدراسات السابقةتعريف وأهمّية موضوع البحث: وفيه تّم التطرق إلى  -

السابقة وعالقتها بأسس البحث العلمي، باإلضافة إلى مجموعة من األخطاء في التعامل مع الّدراسات السابقة 

  عليها التعقيب و السابقة الدراسات ومناقشة توظيف كيفيةوأخيرا 

 خاتمة: تتضمن أهم نتائج البحث -

 ة:تعريف الّدراسات السابق -3

تعرف الّدراسات السابقة بأّنها كّل ما تناول موضوع البحث بدرجات مختلفة ومن زوايا بحثية متنوعة، وتعد أول املصادر 

واملراجع التي يعتمد الباحث  قبل أي مصدر أو مرجع، لذا تكتس ي الّدراسات السابقة أهمّية بالغة لكونها تعد بمثابة 

قا مباشرا كالتي استخدمت نفس  العتبة األولى للقيام بالبحث العلمي،
ّ
ق باملشكلة تعل

ّ
وتشمل البحوث السابقة كّل ما يتعل

)عالم املتغيرات أو دارت حول أسئلة مشابهة أو درست النظرّية التي يستند إليها الباحث وغير ذلك من الّدراسات املشابهة

 (920، صفحة 0220ر.، 
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 يسمح بما نتائجها تقص ي و مناقشتها على العمل و  سابقون  باحثون  أجراها التي الدراسات و البحوث بمراجعة ذلك يتم و

 هذه ملثل الناقدة التحليلية الدراسة" أن ،بمعنى جديدة دراسة محل وتكون  انتباهه تشد مشكلة على العثور  للباحث

 زالت ما التي و السابقة الدراسات في معينة نقص نواحي عن للطالب تكشف أن ،يمكن نتائجهاو  ملخصاتها أو البحوث

 (41)عامر، )دت(، صفحة حولها بحوث إجراء إلى تحتاج

 البحث، بمجتمع الصلة ذات وكذا - إجراؤه املقترح - اآلتي البحث بمتغيرات الصلة ذات الّدراسات هي السابقة والّدراسات

 .الكتروني أو ورقي كان مرجع أي في قبل من ونشرت طبعت والتي املوضوع جوانب أو البحث عنوان خالل من حصرها ویتم

 سیتمكن البحوث، تلك ملخصات وبقراءة بحثه، إلعداد فائدة وأكثرها املصادر أهم تحدید على الباحث یعمل ثمة من و

 عملیة أثناء الباحث یكون  ما وعادة ذلك، بعد جمعها من یتمكن حتى بحثه، بمشكلة املتصلة البحوث تحدید من الباحث

 عن یخفى وال التفصیل من بش يء السابقة البحوث مراجعة بعملیة بالبدء له یسمح وضع في مشكلة وجود من التحقق

 .موضوعه من وتمكنه زاد إدراكه الباحث قراءة سعة دتاز  كلما انه احد

 املكتبات عن فضال سابقة، وليست دراسات مصادر هي...الجامعیة والرسائل والدوریات الكتب أن إلى ونشير 

 املؤلف اسم مثل البحث عن تعریفیة معلومات تقدم التي بيانات بيبليوغرافيا  وقواعد واملتخصصة العامة والفهارس

 معلومات وقواعد العلمیة، والرسائل البحوث، ملخصات بیانات وقواعد …العدد رقم املجلد، رقم الناشر البحث وعنوان

 هو الشبكي اآللي البحث فإن والنفقات للوقت توفيرا والسهولة السرعة وبغرض إحصائیة، بیانات وقواعد النصوص

 سیتمكن ذلك ومن باملشكلة، الصلة ذات البحوث حول  عليها الحصول  یمكن التي املعلومات لغزارة  املالئمة الوسیلة

 (040، صفحة 0220)ملحم، لبحثه الالزمة للمصادر شاملة تكون  ربما قوائم على الحصول  من الباحث

 األكاديمي البحث في السابقة الّدراسات أهمية -3

 الباحث عيستطي فال تلك، مكانتها من عتنب أهميتها ّن وأ األكاديمي، البحث في هامة مكانة السابقة الدراسات تحتل

 التي للمهام نظرا موضوعه، ل حو  نجزتأ التي واألبحاث الدراسات مختلف عل املرور ن دو  رصين علمي بحث معلم إرساء

 وللباحث للبحث تؤديها

 الباحث ملهارات حقيقي مقياس وهي األهم وركنها الدراسة عماد هيذا يشير بجالء إلى أّن هذه املراجعة وه

  .وقدراته وإمكانياته

 يتم نأ والبد املعرفية، الفجوة تحديد من إليه ىانته مما نابعة دراسته أهداف ن تكو ن  أ بد ال أنه ذلك إلى أضف

 أيضا الضرورة ومن ألهدافها، وفقا -وأهدافها الدراسة بيعةط حسب معا هما أو – فرضياتها أو الدراسة أسئلة تصميم

، صفحة 0200)تهامي،  " .الباحث هقرر  الذي املعرفي غالفرا ءىمل في الدراسة لدور  تجسيدا الدراسة أهميةن تكو  نأ

021) 

ع ليض موضوعه تعالج التي السابقة الدراسات ملختلف نقدية بمراجعة القيام ىعل مجبر هنا الباحث ّن أ نىبمع

 .الدراسات تلك لكل بحثه نتائج ستقدمها التي املعرفية اإلضافة السيما منها، االنطالقع يستطي وأرضية لبحثه، حدودا

ع يموقن  أ بذلك استطاع السابقة الدراسات في والضعف القوة جوانب ىعل يقف نأ الباحث استطاع فإذا

 ويمكن .مستفادة قيمة منه تجعل نأ أنهاش من جديدة فاقا املوضوعه يفتح نوأ ، هغير  اتر ثغ من يستفيد نوأ موضوعه،

 :اآلتية الجوهرية طالنقا في السابقة الدراسات أهمية لإجما

 .املستهلكة املوضوعات في الوقوع ن دو  واملوفق السليم االختيار للباحث تضمن بحيث املوضوعات، تكرار تمنع -0

 .ومقبولة جيدة بطريقة عليها، املتعارف العلمية رطاأل  وفق بحثه، إشكالية صياغة في الباحث تساعد  -0

 .البحث قةش م عليه توفر بحيث بحثه، موضوع ل حو  املختلفة عواملراج باملصادر الباحث تزود -3
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 العلمية ثالبحو  لسلسلة وتكامل ستجان ذلك في ّن أل  السابقة، ثالبحو  عندها توقف التي الجوانب لاستكما  -0

 نأ يجب التي والحقائق املتجاهلة النتائج عن تكشف السابقة ثالبحو  ّن أ حيث الواحد،ص التخصذات  في

 عملية تخطيط في جديدة معالجات ترحتق فإنها كذلك البحث، روعشم في االبتداء قبل االعتبار بعين تؤخذ

 1 .البحث

 واجهها التي الصعوبات أمام وتضعه جيد، بحثي موضوع انتقاء فرصة الباحث أمام السابقة الدراسات عتض  -4

 (70-70، الصفحات 0999)قنديلجي، .يتفاداهاتى ح هغير 

 :السابقة الّدراسات على الحصول  -1

 والفهارس واألدلة البحث، ت محركا ك ذل ومن ، السابقة الدراسات على للحصول  متعددة ت أدوا الباحث يستخدم

 قراءتها فيتولى البحث بموضوع املتعلقة العلمية املادة إلى للوصول  وغيرها والوطنية، الجامعية واملكتبات والكشافات

 . ببحثه بربطها فيقوم تفيده أن يمكن التي واملؤشرات ب التجار منها ويستخلص ، فاحصة متأنية قراءة

 : اآلتي خالل من السابقة الدراسات على الحصول  للباحث ويمكن

 . لديها املوجودة العلمية الرسائل أدلة على واالطالع واألهلية الحكومية الجامعات مكتبات زيارة طريق عن .0

 العلمي واألطروحات الرسائل دليل على واالطالع صنعاء ف للمعلومات الوطني للمركز بزيارة القيام طريق عن .0

 .املجاالت بمختلف

 تنشر والتي اآللية الحاسبات مكتبات مواقع على واالطالع االنترنت على البحث محركات استقصاء طريق عن .3

  أو جزئية ملخصات وتعرض
 
  عرضا

 
 مدينة( :ذلك أمثلة ومن العلمية، درجاتها بمختلف العلمية للرسائل كامال

 فهد امللك ة مكتب والدراسات اإلسالمية، للبحوث فيصل امللك مركز والتقنية، للعلوم العزيز عبد امللك

 )ة الرقمي هللا عبد امللك مكتبة الوطنية،

 وع دراستهموض مجال ف األبحاث تنشر التي املحكمة الدوريات على االطالع طريق عن .0

 مجال ف املحكمة العلمية املؤتمرات ف البحثية األوراق نتائج تعرض والتي البحثية االنترنت مواقع طريق عن .4

 (029، صفحة 0209)املحمودي، تخصصه

 :السابقة الدراسات محور  يف تكتب التي اإلجرائية الجوانب -4

 بحثه بمشكلة املرتبطة الوثائق من هائل كم أمام نفسه الباحث يجد السابقة الّدراسات جمع عملية من االنتهاء بعد

 الّدراسات عرض عملية فإن وعليه موضوعه، يفيد تحليال وتحليلها أفكارها بين الربط إلى الوصول  في تكمن هنا ومهمته

 معلومات متضمنا مختصر بشكل فيها جاء ما أهم ذكر الباحث على يتحتم وٕانما فيها جاء ما كل سرد تتطلب ال السابقة

 القارئ  يتلمس حتى األحدث إلى األقدم من عرضه في ويرتبها ( والنتائج البحث إجراءات ألدوات،ا العينة، التساؤالت، )حول 

 الباحث يطلع حتى حدثبالّدراسات األ  البدء يفضل املادة جمع حال في أنه مالحظة مع املوضوع مجال في الحاصل التقدم

 (99، صفحة 0220)الحفيظ، له بالنسبة النطالقةا نقطة ليكون  فيه درس ما وآخر املوضوع مستجدات آخر على

 :السابقة للّدراسات عرضه في التالية الخطوات إتباع الباحث على 

 .دراسته موضوع حول  قبل من عملت التي األبحاث عدد حصر -0

 :اآلتية بالطريقة حدة على دراسة كل استعراض  -0

 .الدراسة عنوان كتابة

 .الدراسة صاحب اسم كتابة

 .)محكمة علمية دورية يف علمي بحث علمي، مؤتمر يف علمي بحث دكتوراه، رسالة ماجستير، رسالة( الدراسة نوع كتابة

 .النشر وبلد نشرها، تاريخ
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 . الدراسة أهداف

 .الدراسة عليه ت اعتمد الذي التحليل بوأسلو  البيانات، جمع يف الباحث استخدمها التي األدوات

 ما آخر بمعنى أو السابقة والدراسة بحثه بين واالختالف التشابه وأوجه ،السابقة الّدراسة إليه توصلت التي النتائج أهم

 .عنها سيميزها وما السابقة للدراسات رسالته ستضيفه الذي

 منهم والبعض حدة، على دراسة وكل دراسته بين واالختالف التشابه أوجه بعرض الباحثون  بعض يقوم الفقرة هذه يوف

  يستعرضها
 
 األمرين كال من مانع وال السابقة، الدراسات وكل دراسته بين واالختالف التشابه أوجه ويعرض عموما

 : منها طرق  بعدة باستعراضها الباحث يقوم التي الدراسات ترتيب يتم -3

 :تبعد أو منها قربت دراسته بعنوان واملتعلقة الدراسات نوع حسب

 دراسات باملعلم، تتعلق دراسات :يقول  أو .الخ... اجتماعية، دراسات ،إدارية دراسات :يقول  أن فيمكن املثال سبيل وعلى

 البحث كتابة يف منها اإلفادة وسيتم سيجريها التي بالدراسة صلة لها يكون  أن البد الدراسات تلك وكل ....بالطالب، تتعلق

 .الدراسات تلك بنتائج النهائية النتائج وربط

 .األقدم إلى ث األحد من :النشر تاريخ حسب

 (028، صفحة 0209املحمودي، ).األجنبية الدراسات العربية، الدراسات :اللغة حسب

 عالقة الّدراسات السابقة بأسس البحث العلمي: -1

 :البحث بأهمية عالقة الّدراسات السابقة  1-3

الباحث أهمّية بحثه في اإلطار املنهجي فإّن أول ما يستند إليه هو إبراز  تلك األهمّية للّدراسات السابقة، حينما يستعرض 

حيث يقّدم لنا ما كتبه اآلخرون عن املوضوع ومن زوايا البحث ومن الجوانب الّتي تناولها السابقون، بل ويتطرق حتى إلى 

ه ببحثه هذا يغطي هذا الجانب، ومن هنا تأتي أهمّية دراسته ضمن الّدراسات الزاوّية التي لم يتطّرقوا إليها، ليخبرنا أن

املقّدمة، ولذلك تساعد الّدراسات السابقة الباحث في إبراز أهمّية دراسته الحالّية وذلك من خالل توضيح كيف يختلف 

ر النظري أو الجوانب املنهجّية أو يتمّيز  عن بحوث سابقيه، مع توضيح نقط الضعف في هذه الّدراسات من ناحّية اإلطا

من خالل نقد لتلك الّدراسات نقدا موضوعّيا وعلميا صحيحا، وليتمكن الباحث من كتابة أهمّية البحث بطريقة علمّية، 

 ال بّد أن يفكر  فيه من بعدين:

 البعد النظري: ما يتم إضافته في مجال البحث العلمي

عة من نتا
ّ
 (72، صفحة 0220)عليان، ئج الّدراسةالبعد التطبيقي: الفوائد املتوق

 عالقة الّدراسات السابقة باملنهج: 1-3

تمنح الّدراسات السابقة هامشا كبيرا إلبراز أهمّية البحث وإظهار أصالته وذلك بتأصيل األطر النظرّية والفروض الّتي 

طن النقص واالختالف وحّتى التناقض في تبناها اآلخرون، وكذا النتائج التي توّصل إليها دراساتهم وكذا اإلتيان على موا

 تلك الّدراسات.

ي اختاره الباحث في الّدراسة السابقة 
ّ
وألجل أن يبدي الباحث مدى تمكنه من منهج بحثه ال بّد له من توضيح املنهج الذ

ين سبقوه في اختيار املنهج الصحيح، وال بأس من 
ّ
إتيانه على األسباب الّتي عاد إليها، ويبز مظاهر نجاح الباحثين الذ

الكامنة وراء أسباب اختيار هذا املنهج دون غيره، متسائال عن نجاعة هذا املنهج في مساعدة الباحث في للوصول إلى 

)بومامي، النتائج املرغوب فيها أم ال، مع ضرورة التساؤل عن مدى توفيق الباحثين في اختيارهم للمنهج املناسب من عدمه

 (091، صفحة 0209

 عالقة الّدراسات السابقة بنتائج البحث: 1-1
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إّن الباحث حينما يقف على نتائج وحوصلة الّدراسات السابقة وما توّصل إليه سابقوه من نتائج، يجد نفسه أمام عملّية 

تسجيل وفرز لتلك النتائج  مع نقده لها وإبداء رأيه العلمي فيها، ولذلك تتشكل لديه فكرة واضحة عما توصل إليه بشكل 

 مختلف عن نتائج الّدراسات التي سبقت دراسته، وال يتم ذلك إال من خالل مقارنات نتيجة بحثه بنتائج غيره

ن فيما بعد 
ّ
الع على األهداف التي رسمتها كّل دراسة لنفسها، ليتمك

ّ
وقبل أن يثبت تلك النتائج يتوجب عليه اإلط

تطيع الباحث تقييم إضافته العلمّية من خالل إحساسه من تمييز دراسته الحالّية عن هذه الّدراسات السابقة، ويس

 بتقديم ش يء مكمل مهما كانت بساطته، مقارنة بنتائج غيره ممن سبقوه.

ي يبدأ من حيث انتهى إليه غيره من الباحثين، حيث تتشكل لديه معارف واسعة تؤهله 
ّ
إّن الباحث الناجح هو الذ

ي بحثه الحالي، ويعد عدم تأكد الباحث من صّحة األبحاث والّدراسات السابقة ألن يكون أكثر قدرة على اإلبداع واالبتكار ف

 (93، صفحة 0229)أحمد غ.، أكبر خطأ يقع فيه  

 عالقة الّدراسات السابقة بالتوثيق والتهميش: 1-4

قريب أو  إّن أهم ش يء تقّدمه الّدراسات السابقة للباحث قائمة كبيرة من املصادر واملراجع التي تناولت بحثه من

بعيد، حتى وإن كان مطلوبا في الّدراسات السابقة استعراض ما هو متناول في املصادر األولّية فقط، إذ غالبا ما تحتوي 

تلك الّدراسات على بعض التقارير  والوثائق الهاّمة التي لم يطلع عليها الباحث بعد، التي تشكل مصادر هاّمة، إّنها أقدم ما 

، ويستفيد الباحث من الّدراسات السابقة في مجال التهميش (74)محمد، بيروت، صفحة ما يحوي ماّدة عن موضوع 

والتوثيق أكثر حينما يجد نفسه أمام موضوع تقل فيه املصادر واملراجع من الزاوية التي تناول منها البحث، وحتى وإن 

أّن البحث العلمي كّل متكامل ال ينفصل بعضه اختلفت هذه الزوايا فإّنها تتناول زاويته بشكل مباشر أو غير مباشر، ذلك 

ه وبهذه الخاصّية تتحقق فكرة التراكمّية املعرفّية، ويكفي أن تقّدم الدراسات  السابقة قبل أن ينطلق الباحث في 
ّ
عن كل

 دراسته عشرات املصادر واملراجع والوثائق واملطبوعات واملالحق.

باحث على االختيار السليم لبحثه ويجنبه مشقة تكرار بحث سابق، كما إّن االطالع على الّدراسات السابقة يساعد ال

د من جميع العوامل التي تؤثر في حّل املشكلة التي تضمنها البحث، ويشكل خاص فإّن الباحث يقوم 
ّ
نه من التأك

ّ
تمك

، صفحة 0220ر.،  )عالمبعملّية تتبع للمراجع من مطبوع على أخر حّتى تتشكل لديه خلفّية معرفّية حول موضوع بحثه

920) 

 عالقة الدراسات السابقة بصعوبات البحث 1-1

لوال الّدراسات السابقة ملا استطاع أي باحث معرفة الصعوبات التي ستواجهه في بحثه، التي قد تدخله في متاهات كبيرة 

ة اإلتيان على تضيع جهده ووقته بشكل قد يؤّدي به إلى إلغاء البحث، ولذلك توجب الّدراسات والبحوث العلميّ 

الصعوبات والعراقيل الذاتّية واملوضوعّية واملادّية التي صادفها الباحث، كي يتجنبها من يلحقه من الباحثين أو على األقل 

 يقرؤون لها حسابها جّيدا.

ة للبحث 
ّ
ين سبقوه تجعله يترّيث، ويتوقف في كّل محط

ّ
عن حلول إّن معرفة الباحث للصعوبات الّتي واجهها الباحثون الذ

لتجاوز تلك الصعوبات أو على األقل للتخفيف من أعبائها ، ويعد ذلك من صميم البحث العلمي كونه يعرض تلك 

 (48، صفحة 0970)البستاني، الصعوبات والحلول املقترحة لتجنب الوقوع في دائرة األخطاء التي وقع فيها اآلخرون

 السابقةمع الّدراسات  التعامل في ءاألخطا بعض -6

الكثير من الباحثين أثناء تعاملهم مع الّدراسات السابقة في كثير من األخطاء إّما في عرض الّدراسات أو تقييمها أو  يقع

 االقتباس منها، ومن هذه األخطاء:
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عدم أخذ الوقت الكافي في البحث من خالل مصادر املعلومات املختلفة واالكتفاء بمصدر وحيد متوفر بسهولة  -0

وقد يتم الحصول على الّدراسات السابقة دون بذل أي جهد في املسح من املصادر األخرى أو إتباع وبمتناول الباحث، 

 التسلسل في تمحيص قائمة الفهرسة والّرجوع لها .

االعتماد بشكل كبير على املصادر الثانوية للمعلومات دون بذل الباحث جهودا للحصول على املصادر الّرئيسّية وهذا  -0

الباحث الوقوع في بعض األخطاء التي يقع فيها أصحاب املصادر الثانوّية، ولعّل من األخطاء في هذا األخير قد يجّنب 

، 0200)أحمد ع.، الّسياق أيضا االكتفاء بمصدر واحد يتكّرر ذكره في فصل الّدراسات السابقة كثيرا  دون غيره

 (01صفحة 

والقبول بتسليم مطلق بنتائج وخطوات هذه الّدراسات غياب شخصّية وملسة الباحث عند التعامل مع هته الّدراسات  -3

السابقة على أّنها مسلمة وال تقبل النظر والنقد، سواء في محتويات البحث أو في التصميم والتحليل واالستنتاجات 

ن التي تتوصل لها، هذا التسليم املطلق دون رؤّية نقدّية من الباحث سيحرم هذا األخير من االستفادة الحقيقّية م

 هذه الّدراسات وعدم اكتشاف الفجوة البحثّية التي تستحق البحث والتناول في البحث الحالي.

عدم فهم كثير من الباحثين لدور الّدراسات السابقة في البحث جعلهم يعتقدون أن استعراضهم للدراسات السابقة  -0

أ سببه عدم التفرقة بين ما يعرضونه في متن استعراضا وافّيا سيؤّدي بهم إلى إلغاء بحوثهم أو التقليل منها، وهذا خط

 العلمّية للّدراسة، وبصورة ال يمكن الفصل الكامل فيها بين مساهمات الباحث ومساهمات من سبقوه

يقع الكثير من الباحثين في خطأ التسرع بإطالق أحكام غير دقيقة على دراسات سابقة تتجاوز مئات الصفحات دون  -4

ي يريد إصدار  أحكام على دراسات سابقة عليه  أن ال يكتفي بقراءة فهرس قراءتها قراءة متأنّية 
ّ
ومعّمقة، فالباحث الذ

املحتويات وبعض املقّدمات والخالصات ، وإطاللة سريعة على النتائج ثم يطلق أحكامه، فهذا فيه تجني وإجحاف 

د ش يء عن املوضوع في الّدراسة، أو كبير في حق أصحاب هذه الّدراسات خصوصا إذا كانت املسألة تتعلق بنفي وجو 

 (040)ابراهيم، )د.ت(، صفحة تتعلق بتحديد مستوى مساهمتها

كثير من الباحثين يغفل على تهميش الّدراسات السابقة في الهوامش سواء كانت من املصدر األصلي أو من املراجع التي  -1

منهجي فادح، فتهميش هذه الّدراسات مهم جّدا  ذكرت فيها الّدراسات السابقة اعتقادا منه أّنها ال تهمش وهذا خطأ

ومن شأنه إحالة القارئ إلى مصادر هذه الّدراسات مهم جّدا ومن شأنه إحالة القارئ إلى مصادر هذه الّدراسات 

 إلعادة مراجعتها واالستفادة منها.

ون تمحيصها واستخالص قد يستشهد الباحث في دراسته ببعض النتائج اإلحصائية القيمة من الّدراسات السابقة د -7

معلومات هاّمة منها، حيث يقتصر دور الباحث على القص للمعلومات في البحث على شكل لصق فقرات مبتورة من 

مصدرها األصلي،إضافة إلى ذلك فإّن من األخطاء الشائعة في التعامل مع الّدراسات السابقة عدم مناقشة الباحث 

 في هذه الّدراسات وعدم بيان أوجه االختالف بينها وإظهار رأيه فيها التناقض في وجهات النظر التي يقف عندها

من األخطاء املنهجّية البارزة التي يغفل عنها كثير  من الباحثين عند تعاملهم مع الّدراسات السابقة والتعقيب عنها هو   -8

ث في اكتشاف الفجوات مناقشة كّل دراسة والتعقيب عنها بشكل مستقل، وهذا من شأنه تضييع الفرصة على الباح

ه من املهم جّدا مناقشة هذه الدراسات والتعقيب  البحثّية واملنهجّية والروابط املعرفّية بين هذه الّدراسات، حيث أنّ

عنها دفعة واحدة لتجنب التكرار في الجمل والفقرات ولبيان أوجه القصور في مختلف الّدراسات وتحديد نقطة 

 لحالي.االنطالق املالئمة في البحث ا

من األخطاء التي يجب على الباحثين تجنبها في هذا الجانب هو البحث عن دراسات سابقة تتناول جميع متغيرات  -9

الّدراسة في آن واحد فقط ، بالتالي تظهر  الدراسات الحالّية على أّنها تكرار  ملا سبق من بحوث، كما أّنه جدير بالذكر  
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وجود دراسات عاملّية في هذا املوضوع وهو لم يبذل جهودا معمقة في البحث في هذا الصدد عدم تسرع الباحث في نفي 

 (07-01، الصفحات 0200)أحمد ع.، عن دراسات عبر مختلف املكتبات واملجالت واملواقع املتخصصة في املجال

 :عليها التعقيب و السابقة الدراسات ومناقشة توظيف كيفية -1

 والكيفية السابقة الدراسات أهمية مدى تبين السابقة الدراسات مع التعامل إزاء البحث مناهج في مدرستان هناك

 :وهما تعتبر بحيث معها للتعامل املنهجية

 لذلك ملخصا وعرض معينة محاور  وفق بعد تصنيفها السابقة للدراسات نقدي تحليل أجراء يتم أن ترى  : ولىاأل  املدرسة

  منها بحثه موقع خالله من الباحث يبرز

 بها ليستدل املقدمة موقعها كون ي تدراسا فهناك الدراسة، مراحل في الّدراسات هذه توظيف فترى  :الثانية املدرسة

 مناقشة عند بها ُيستشهد وأخرى  للبحث، النظري  اإلطار في توضع دراسات وهناك ببحثه، القيام ضرورة على الباحث

 التي الطريقة كانت ومهما السابقة، للدراسات الباحث عرض عند املدرستين من االستفادة ويفضل وتفسيرها، النتائج

 الوقت نفس في لها نقدي وتحليل واف ملخص وعرض البحث في السابقة الدراسات توظيف من فالبد الباحث سيتبعها

 الباحث بها يقوم التي الدراسة أن إلى ويطمئن جمعها، في األولية باملصادر استعان قد الباحث أن من القارئ  يتيقن حتى

 (00)أمين، صفحة جديدة

 الوصول  في الباحث تساعد التياألساسية  الخطوات من جملة وفق تتم العملية فإن ميلود سفاري  األستاذ رأي وحسب

 :يلي ما البحث عنوان ذكر بعد الخطوات هذه أهم بين ومن البحث من غرضه إلى

 .بحث هيئة أو بحث فريق أو شخصا الباحث كان سواء عليه أشرفت أو قامت التي الجهة أي:الباحث اسم

 مهم ش يء التاريخ تحديد فإنالبحث  فيه أجرى  الذي التاريخ أي :البحث زمن

 فيه أجري  الذي الثقافي إطاره من الباحث يفيد الجغرافي املوقع إن :البحث مكان

 البحث على منهجية أهمية لها املنجزة الزمنية املدة إن: البحث استغرقها التي املدة

 املوضوع تناول  إلى دفعته للباحث هاجسا وشكلت الباحث طرحها التي الكبرى  التساؤالت ذكر أي :البحث إشكالية

 .والدراسة بالبحث

 واألدوات والفروض املنهج ذكر ضمنها يتمو  استخدامها وكيفية الباحث اعتمدها التي املنهجية أي: البحث منهجية

 . الرئيسية واألهداف العينة وموصفات

 املنهجية أو العلمية اإلضافة على التركيز مع لها توصل التي النتائج أهم الباحث يعرض األخير وفي  :النتائج أهم عرض

 التطبيقية أو العلمية والقيمة الدراسة في القوة ومواطن الضعف ملواطن موجز عرض مع املعرفة حق في للبحث

 (00صفحة ، 0994)ميلود، إليها توصل التي للنتائج

 تختلط ال حتى عنوانين شكل في وليس فقرات شكل في "بحثه في السابقة الدراسة الباحث يكتب أن يفضل كما

 الحالي البحث وفرضيات السابقة، بالدراسة الخاصة البحث فرضيات مثال بخصوص القارئ  أو املناقش على األمور 

 الدراسة مرجع تهميش ضرورة أي املرجع، الصفحة هامش في يذكر أن منهجيا يشترط كما، إنجازه بصدد هو الذي

 مما معين بمحور  خاصة وليست للدراسة ملخص هي السابقة الدراسة ألن املرجع، صفحة يكتب ان دون  السابقة،

 (80، صفحة 0220)رشيد، .صفحاته تحديد يتطلب

 الصاتمة:

 وتوظيف عرض في عليها السير ينبغي التي املنهجية الضوابط ىعل الضوء إلقاء البحثي العمل هذا لخال من حاولنا

 الضرورية املنهجية بالخطوات االلتزام من الباحثين تمكن ىبمد مرتبطا العلمي البحث أّن نجاح إذ السابقة، الدراسات
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 من مأمن في تجعلهم سليمة منهجية بطريقة اإلجراءات تلك توظيف عل قدرتهم ىومد العلمي، البحث عليهم يفرضها التي

 والزلل لخلل ا

 أنها ذلك السابقة الّدراسات عن للباحث غنى ال أنه املوضوع ألدبيات السابق االستعراض خالل من جليا يظهرحيث 

 في األصل وأن ومناهجه، البحث طرق  أحسن بإتباع النتائج أفضل تحقيق نحو الطريق له وتبين بحثه ملوضوع تؤسس

 والقيام مضمونها تحليل إلى الباحث هدف حال في مجديا أمرا عرضها يعد قد وٕانما منها االستفادة هو العملية هذه

 .أخرى  جهة من تطورها وتبيان محددا موضوعا تناولت التي السابقة للّدراسات تقويمية أو مسحية بدراسة 

 من غيره إليه توصل ما تكرار إلى محاولته وتقوده الخيال من ضربا محاوالته تصبح القواعد بأهم الباحث يلتزم لم وإذا

وعليه فإّن أهم  دراسته من الجديد إلضافة الفرصة له تتاح أن دون  سابقيه من األخطاءلنفس  تعرضه احتمال مع نتائج

 نتائج املداخلة هي:

ي يقوم به الباحث  .0
ّ
 الّدراسات السابقة ذات ترابط وتداخل باملنهج وبالفرضيات وبإشكالّية البحث الذ

ر الّدراسات السابقة مداخل .0
ّ
علمّية تبّين كيفّية االستخدام السابق ألسس البحث العلمي وأدواته من  توف

 طرف باحثين سابقين

هناك ضوابط منهجية ال بّد منها في التعامل مع الّدراسات السابقة بدءا من عرضها وصوال إلى توظيفها في  .3

 البحث 

 قائمة املراجع:

جامعة منتوري قسنطينة: مخبر علم اجتماع  . 0ط علميالّدراسات السابقة في البحث ال(. 0200ابراهيم تهامي. ) .0

صال للبحث والترجمة.  االتّ

: دار اليازوردي البحث العلمي واستخدام مصاد املعلومات التقليدية وااللكترونية)دط(.ابراهيم قنديلي عامر. ))دت((.  .0

 عمان. ،العلمية

 دار الكتاب . البحوث األدبية مصادرها ومناهجها.الخفاجي محمد. )بيروت(.  .3

 : جامعة األزهر. مصرإعداد البحوث والرسائل العلمّية من الفكرة إلى الخاتمة.خضر أحمد ابراهيم. ))د.ت((.  .0

 : بيت األفكار الّدولية. عمانالبحث العلمي أسسه مناهجه أساليبه وإجراءاته.(. 0220ربحي مصطفى عليان. ) .4

 دار النشر للجامعات. القاهرة: .0لعلوم التربوية والنفسّية طمناهج البخث في ا(. 0220رجاء محمد ابو عالم. ) .1

 : دار النشر للجامعات. مصر.0مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ط(. 0220رجاء محمود أبو عالم. ) .7

الحديث. : دار الكتاب منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعّية) أسس علمّية وتدريبات(.(. 0220زرواتي رشيد. ) .8

 القاهرة

 : دار املسيرة. عمان.0مناهج البحث في التربية وعلم النفس ط(. 0220سامي محمد ملحم. ) .9

مجلة جامعة قسنطينة للعلوم االنسانيةعدد  األسس املنهجية في توظيف الّدراسات السابقة .(. 0994سفاري ميلود. ) .02

 خاص .

 عمان. ،: دار اليازوزي العلمية للنشر والتوزيع. 0ط املعلوماتالبحث العلمي واستخدام مصار (. 0999عامر قنديلجي. ) .00

جامعة امللك سعود  تقييم جودة الّدراسات السابقة في الرسائل الجامعّية.(. 0200عبد الفتاح فيصل أحمد. ) .00

 ة واملستدامة.السعودّية: امللتقى العلمي األول حول تجويد الرسائل واألطروحات العلمية وتفعيل دورها في التنمية الشامل

 : دار وائل للنشر والتوزيع. االردنتنفيذ وتصميم البحث العلمي.(. 0229غريب سيد أحمد. ) .03

 : دار الثقافة. بيروتمناهج البحث االجتماعي.(. 0970محمد تومي البستاني. ) .00

 دار الكتب. اليمن: مناهج البحث العلمي.(. 0209محمد سرحان املحمودي. ) .04

طرق البحث العلمي والتحلي االحصائي في املجاالت التربوية والنفسية (. 0220الحفيظ. ) مصطفى باهي، اخالص عبد .01

 مركز الكتاب للنشر. القاهرة: .0والرياضية ط



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  236 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 .colleges.jazanu.edu العناصر األساسّية لكتابة البحث العلمي وتقنياته وأخالقياته.مها أمين.  .07

مجلة الباحث للعلوم  العلمي: االستبيان والّدراسات السابقة أنموذجا.أسس البحث (. 0209نورة خيري، عباس بومامي. ) .08

 الرّياضية واالجتماعّية، جامعة الجلفة عدد خاص.
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 املصادر و املراجع في البحث العلمي القانوني

Article Sources and references in légal scientific research 

يبن صيف ط د. مريم  

أستاذ محاضر "أ"، دمان عماد ذبيح د.  

 جامعة خنشلة )الجزائر(

Bensaifimeriem2020@gmail.com 

 

 املخلص :
معرفة القواعد الالزمة  يهتعتبر املصادر واملراجع الركيزة التي يعتمد عليها الباحث حتى يتمكن من إعداد بحثه، إال أنه يجب عل

 .إلستغالل املصادر واملراجع بطريقة منهجية وصحيحة، ذلك عن طريق ضوابط البحث العلمي وقراءة سليمة وتوثيقها بطريقة سليمة

يبها األهم من ذلك معرفة كيفية التعامل معها و توظيفها في البحث بطريقة تتالئم مع املوضوع والتمييز فيما بينها حتى يتمكن من ترت

 .حسب أهميتها و التوصل إلى إبراز أنواعها و تبيان أهميتها

تعد الصادر و املراجع عماد البحث العلمي، فلوالها ملا توصل الباحث إلى إنجاز البحث و تسلسل معطيات املوضوع فهي عبارة عن 

بموضوع البحث، فهي تحصيل للمعلومات و املعارف عملية تفكيك لعنوان املوضوع والبحث عنه في مختلف املصادر و املراجع ذات العالقة 

التي يقوم عليها البحث و توظيفها بطريقة ممنهجة حيث تسمح بعرض موضوع البحث في قالب منهجي سليم يتوفر على جميع شروط البحث 

 .ة في املصادر و املراجعالعلمي و بالتالي التوصل الى حل لإلشكال املطروح و اإلجابة عنه نتيجة إقتباس تلك املعلومات املوجود

 املصادر، املراجع، التوثيق، اإلقتباس، البحث العلمي.الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
Sources and references are the basis on which the research relies to prepare his research however the researcher must 

know the necessary rules to use sources and references in a systématique au correct way it is through the controls of 

scientific research correct  reating and proper documentation more importantly is knowing hous to deal and employé then 

in a manner that suits the theme and the distenction betweenthème until he become able to arrange theme according to 

theirs  importance and high lights  it is types and indicates it is importance. 

Sources and references are the mainstay of scientific  research  without  theme the research will not be able to  achieve 

the research and the sequence of data of the theme in a process of dismanthing the title of the topic and search for it in  

various sources and references related to the topic. 

In information acquisition and knowledge which the research is based and using it in a systenrotic way which allow  

the topic of the research to show in a correct systematic shape that has all the condition of scientific research there fore 

reaching to solve the posed problem and answering it from the quote that is found in sources and references.   

Key words:… Sources ،Reference ،The quote ،Documentation ،Scientific research   

 مقدمة:

يعد البحث العلمي أسلوب منظم لجمع املعلومات و األفكار الصحيحة و تحليل املواضيع بإتباع خطوات علمية، 

معطيات للباحث يكتشف من خاللها وذلك للتأكد من مصداقية األفكار أو تعديلها أو إضافة الجديد فهو وسيلة 

 .وإزالة الغموض عن موضوع ماالحقيقة تبيان إذ يعتبر أيضا دراسة تهدف إلى املعرفة و البحث، 

إن البحث العلمي يقوم على مجموعة من املقومات والعمليات املرتبطة قيما بينها وتكمل بعضها البعض، لهذا كان 

تحديد عنوان الدراسة و طرح اإلشكال فهاتين  نجد العملياتتلك وإتباعها فمن بين  اإلملام بهالزاما على الباحث 

كبيرة بعملية أخرى جد مهمة هي جمع املصادر و املراجع و ذلك لإلملام بكل ما ينطوي تحت ذلك العمليتين لهما عالقة 
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العنوان و تحديد إطار الدراسة وجمع املعلومات بغرض تحليل املوضوع بتحديد املصادر و املراجع ذات العالقة 

ري عنها يكون عن طريق التعامل لتحباملوضوع واإلستغناء عن تلك الغير ضرورية، فعملية جمع املادة العلمية و ا

املصادر و املراجع وقرائتها بكافة أشكال القراءة سواء قراءة سريعة أو كاشفة أو عميقة كانت في هاته املرحلة يصبح مع

 .الباحث له القدرة على تحديد املصادر و املراجع املتخصصة عن املصادر و املراجع العامة ذات الصلة بموضوع الدراسة

وات هي خطوات تساعده على ضبط اإلشكالية وبالتالي الوصول إالى  إجابة عنها في قالب منهجي و أفكار لخطكال

 .ومعلومات متسلسلة

فهوم املصادر و املراجع التي هي عنصر أساس ي ومهم في كل بحث علمي ومن ملتهدف هاته الدراسة الى تسليط الضوء 

ملراجع وقرائتها و كيفيات تدوينها دون نسيان أهميتها و إبراز أساليب و طرق ثم التطرق  أنواعها و التمييز بين املصادر وا

 .توثيقها و تبيان أهميتها

كما تتجلى أهمية الدراسة في أن التقدم والتطور العلمي أصبح من ضروريات الحياة، و ملعرفة الحقائق والكشف 

، وكل هذا ال فهم املوضوعالطرق لتسهل على املتلقي عنها نكون أمام بحث علمي يستلزم منا تفكيكه وتحليله إلى أبسط 

 . يأتي إال عن طريق جمع املادة العلمية املوجودة داخل املصادر و املراجع

موضوع جمع املادة العلمية أصبح ذو أهمية كبيرة في األوساط العلمية وبات ضرورة من الضروريات الواجب تلقينها 

 .عها و كيفية نقل املعلومات من املصدر و املرجع الى املتن وطرق توظيفهافي الجامعات و تدريس كيفية التعامل م

؟مما سبق عرضه يمكن طرح اإلشكالية التالية: ما هو دور املصادر واملراجع في البحث العلمي القانوني . 

 الفرعية:يتفرع عن اإلشكالية مجموعة من األسئلة 

ة توثيق املصادر و املراجع؟، فيما تكمن أهمية املصادر و ما الفرق بين املصادر و املراجع؟، كيف تتم عملي-

 املراجع؟. 

 .ماهية املصادر و املراجعأوال:

حتى يتمكن الباحث من إنجاز بحثه يقوم بالتحري عن كل ما كتب و له عالقة بموضوعه، فيتفحصها و يختار منها من له 

دناها، و بالتالي هنا يقوم أل بموضوعه وأخذ ما هو مهم و يساعده في إعداد البحث و تصنيفها من أكثر أهمية عالقة

و مراسيم و مقاالت ومداخالت إال أنها  بهذه الكتابات بين قوانين و كتبتحديد الكتابات التي تدخل ضمن بحثه وتختلف 

 .واحد هو املصادر واملراجععنوان تنطوي كلها تحت 

 :مقاربة مفاهيمية للمصادر واملراجع--3

 :مفهوم املصادر و املراجع-1-1

 .املفكريناملفاهيم و التعريفات و توجهات تنوع أكثر املفاهيم املعقدة ذلك نتيجةمفهوم املصادر واملراجع من بين  يعد

 :تعريف املصادر-3

 : لغة

مصادره، موضع الصدور أي املنشأ ويقصد به أول الش ئ جاء في املنجد الوسيط في العربية املعاصرة ) مصدر ، جمعه 

)نعمة وهو مادته التي يتكون منها وهو أصل مبدأ أساس وجوهر وهو ما يرجع إليه في علم أو أدب أو خبر، مصادر البحث(

 (.102، ص0223أنطوان: 

 :إصطالحا

(، وهي الوثائق و املؤلفات والدراسات 102ص، 0223نعمة أنطوان: املصادر األصلية هي أقدم ما يحوي من مادة في موضوع ما)

 .و تشمل املعلومات القيمة التي لم يتم نشرها سابقا فيهاولى عنه التي لم يسبق البحث األ 
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املصادر هي املؤلفات األساسية و الحقيقة التي كتبت حول دراسة ما أو موضوع ما أو نقطة منه والتي ال يوجد أدنى شك 

الدراسة ذلك فكلما زاد إطالع الباحث على الكتب و استوجبتعليها والرجوع إليها متى االعتماد  حول مصداقيتها، ولهذا يتم

 .محتوياتها و موضوعاتها املختلفة كلما زادت املصادر وتنوعت في البحث و زادت قيمة البحث وجديته

يها إصطالح باملوضوع و التي يجوز أن نطلق علالوثائق االصلية هي تلك الوثائق التي تتضمن الحقائق و املعلومات املتعلقة 

 تتمثل فيما يلي: و التي (، 40، ص0202عبد املجيد لخذاري: املصادر)

ت األحكام القضائية املقاالت....كل املواثيق القانونية سواء كانت عامة او خاصة و الدولية والتشريعية القوانين املعاهدا

 .حد في املعلومةأت التي لم يسبقها ن أولى الكتابااملصادر هي عبارة ع اتهه

 :تعريف املراجع-3

 :لغة

مرجع وجمعه مراجع واملراجع من يتكلم بسلطة ودراية ويعتمد على رأيه و مشورة وقراره وهو سند يرجع إليه للحصول 

 (.40، ص0202عبد املجيد لخذاري: على معلومات ثابتة و أكيدة)

 :تعريفها إصطالحا

صلية األ صادر بل استعانت باملاملراجع هي تلك املؤلفات التي كتبت و بحثت في موضوع ما وليست هي السباقة فيه 

 سبقتها في ذلك املوضوع،التي 

و بالتالي يمكن اعتبارها تلك الكتب التي تقوم بعملية اخذ و نقل األصليةتستعين بتلك املعلومات املوجودة في املصادر 

 .دراسة ما او موضوع ما من كتب و مؤلفات سبقتها بحثا فيهالحقائق حول 

 .الكتب املؤلفات املقاالت العلمية الرسائل الجامعية املداخالت امللتقيات مواقع االنترنت :من امثلة املراجع

 :التمييز بين املصادر و املراجع-2-3

ه الدراسة هو التفريق بين املصادر و املراجع ملا لهاته النقطة من اتما يجب التطرق و اإلشارة له في همن أهم 

 :هناك الكثير من يقع في عدم معرفة الفرق بينهما وبالتالي يمكن إستخالص الفرق فيما يليكون أهمية خاصة 

عها إلى مصادر سمون املصادر وفرو بهدف التوضيح و ليس التكرار  أن علماء البحث العلمي و الدراسات املنهجية اليوم يق

ولى و إلى مصادر مشتقة و يطلقون على اإلسم األول إسم مصادر أصلية أو أصول او مصادر فقط وهي أولى مادة مباشرة أ

  . (.348، ص0222رجاء وحيد دويدي: متصلة بالحقيقة املدروسة)

 : صليةاأل صادر امل-3

ولى التي ال سابقة عنها، و تشمل تلك املعلومات هي أقدم و أولى ما يحتوي على مادة أو موضوع ما هي الدراسات األ 

 .نشرهاو الحقائق القيمة التي لم يسبق 

وجب اإلعتماد والرجوع إليها إلنها تحتوي على الحقيقة األصلية دون زيادة أو نقصان و كلما تم اإلعتماد عليها كلما زادت 

 .ديلها أو تحريفها من قبله املعلومات أصلية ولم يتم تعهاتمصداقية البحث و قيمته خاصة أن 

 .يمكن إعتبار املصادر هي التي تحتوي على أولى املعلومات التي شاهدوها ألول مرة أو حضروا لحدوثها

 :املراجع-3

هي تلك التي تعتمد في معلوماتها و في تكوينها على املصادر األصلية و نقل ما جاء فيها و تدوينه بها، و يمكن إعتبارها مصادر 

 .مصادر مشتقة فهي إشتقت معلوماتها من املصادر األصلية و يمكن إعتبار املصدر مرجع دون العكس ثانوية أو

هناك من يرى أن كلمة) املراجع( تعني كل ش ئ رجع إليه الباحث اثناء بحثه، فأفاد منه فائدة ثانوية و ال يمانع البعض 

ة واملهم أن البحث األصيل هو الذي يعتمد على املصادر بإطالق كلمة مصدر على كال النوعين وعدم امليل إلى تلك التفرق

  .(349، ص0222رجاء وحيد دويدي: األصلية)
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و اإلطالع عليه ملعرفة معلومة ما في وقت ما و نقل معلومات منه بذاتها و اقتباسها، و إليه املرجع هو ما يتم الرجوع 

 . والتنظيم و التغطية ملا إحتواه املصدراملراجع يمكن إعتبارها عملية شرح و تفسير للمصادر األصلية 

 .إن إستخدام املراجع يساعد الباحث على معرفة مصدر املعلومة االصلي و املصادر األصلية التي نقلت الحقيقة كما هي

املرجع هو ما أخذ من مادة أصلية من مراجع متعددة و خرجت في ثوب جديد، وعليه يطلب الباحث دوما العودة إلى 

نطلق عليها إصطالح املراجع  والتي يجوز أن (،44، ص0202عبد املجيد لخذاري: املصادر إال إذا نعذر عليه األمر)األصول و 

 (.10، ص0978إبراهيم أبو سالم: تتناول موضوعات املصادر شرحا وتفسيرا وتلخيصا ونقدا ومقارنة وتصنيفا)وهي 

 .أنواع املصادر و املراجع-3-3

املادة العلمية و مكان ورودها و هذا اإلختالف راجع إلى تعدد مصدرها و مادة وجودها و كذلك إختلفت و تنوعت مصادر 

 يرجع اإلختالف إلى تخصص البحث فكل تخصص له مصادر ومراجع مخصصة له فقط و هناك مصادر و مراجع شاملة

كتب التاريخ كتب الشريعة كتب يمكن إستخدامها و اإلعتماد عليها غي كل البحوث و في كل التخصصات مثل  و مشتركة 

 .الفلسفة الفهارس القواميس

 :تتمثل املصادر و املراجع التي يتم إستخدامها في البحوث القانونية فيما يلي

 .الدساتير-

 .النصوص القانونية-

  .القوانين العضوية-

 .القوانين العادية-

 .األوامر-

  .النصوص التشريعية والتنظيمية-

 .األحكام القضائية-

  .اإلجتهادات القضائية-

 املعاهدات و اإلتفاقيات الدولية-

  .لبروتوكوالتا -

 .الكتب يمكن حصرها في الكتب القانونية أوال ثم كتب الشريعة ثم كتب التاريخ ... و الكتب األجنبية-

  .املقاالت و املداخالت و امللتقيات-

 .طروحات الدكتوراه و رسائل الليسانسالرسائل األكاديمية وهي رسائل املاجيستير و املاستر و أ-

  .املعاجم و القواميس-

 .املواقع اإللكترونية-

  .املقاالت األجنبية-

 .إلحصائيات و اإلستبيانات و املقابالت وهي كذلك تعتبر مصادر يتم اإلعتماد عليهاا -

ماد عليها في إعداد البحوث العلمية كل هذه املصادر و املراجع هي عبارة عن املادة العلمية و املعارف التي يتم اإلعت

 .القانونية، فهي تنوعت بين مصادر و مراجع عامة و أخرى متخصصة

ال يعني أن الدراسات القانونية ال تعتمد على مصادر و مراجع التخصصات األخرى فهي تعتمد على كتب الشريعة كتب  

ل تخصص يتداخل مع التخصصات األخرى في مصادر الفلسفة كتب التاريخ اإلحصائيات التي توجد في علم اإلجتماع فك

 .و مراجع تستخدمها كل التخصصات

 :طرق إستخراج املادة العلمية من املصادر و املراجع-1
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من دون شك أنه ال يمكن فهم أي مؤلف أو إستخراج املعلومات املوجودة به دون قرائته، و املتعارف عليه أن أغلب كتب 

 :إلى ثالثة أنواع وهي كالتالي املنهجية قسمت هاته القراءة

  :القراءة السريعة)الكاشفة(-1-3

نقصد بها تلك القراءة السريعة الخاطفة التي تتحقق من خالل اإلطالع على العناوين الكتب والفهارس ورؤوس 

إلطالع على (، وتحتوي أيضا هذه القراءة ا027، ص0200عمار بوضياف: املوضوعات في قوائم املصادر و املراجع املختلفة)

 .العناوين الكبيرة من أبواب و فصول و مباحث و حتى الفهرس و هذا ألخذ صورة عن محتوى الكتاب أو املؤلف

تبدأ عملية تفحصها بصورة سريعة لتحديد مدى قيمتها وإتصالها بالبحث، فأحيانا تكون عناوين املوضوعات جذابة 

(، لهذا يقوم الباحث من خالل هاته القراءة بإستبعاد 10، ص0998مهدي فضل هللا: ولكن محتواها يكون ضحال وغير جدي)

 .املؤلفات أو العناوين التي ال تتصل بموضوع بحثه و يبقي على ذات الصلة والعالقة بالبحث

 :أهدافها

 :من وراء هاته القراءة نستخلص مجموعة من األهداف يمكن تلخيصها في النقاط التالية 

 .املراجع ذات العالقة باملوضوع و التي ليس لها أية عالقة باملوضوعالتفريق بين املصادر و -

  .اإلحاطة باملوضوع و معرفة جوانبه و القدرة على ضبطه و تحديد مفاهيمه-

 .تدعيم قائمة املصادر و املراجع بكل ما هو جديد-

 .تساعد الباحث على إعداد الخطة و رسم الخطوط العريضة للموضوع- 

 .يف و ترتيب املراجع العامة و املتخصصةالقدرة على تصن-

 :القراءة العادية-1-3

، وتكون هاته (18هي التي تتركز حول املواضيع التي تم اكتشافها بواسطة القراءة السريعة)عمار عوابدي: د.ت، ص

بالتركيز  على مضامين القراءة بطيئة و متأنية مقارنة بالقراءة السريعة التي ترتكز على العناوين أما هذا النوع فيقوم 

املؤلفات والعناوين و  فهارس الكتب التي لها إرتباط مباشر بعنوان البحث و بواسطتها يقوم الباحث باقتباس 

 . (70، ص0998مهدي فضل هللا: األفكار)

 :أهدافها

 .القيام بجمع و عدل املعلومات املتحصل عليها بما يوافق خطة البحث-

 .لتي لها عالقة بعنوان البحثاإلبقاء فقط على املصادر ا-

 .تعديل و تغيير الخطة و ذلك بإضافة عناصر جديدة و حذف عناصر غير مهمة-

 .لتوصل إلى النتائج و املقترحاتا -

 :القراءة العميقة)املركزة(-1-1

من اهمية وارتباط وثيق باملوضوع  هااملراجع دون االخرى و ذلك ملا ل تتجلى هاته القراءة في التركيز على بعض املصادر و

و التعمق و التركيز  ل هاته القراءة املوصوفة بالدقةولهذا تحتاج إلى تركيز  و تعميق القراءة أكثر من سابقاتها، فمن خال

والتأني يتمكن الباحث من اإلملام بعناصر البحث و تحديد خطة سليمة و صحيحة و تحليل املوضوع و التمكن من 

 .ما بين املعلومات و التخلي عن التي ال صلة لها بالبحثاملقارنة في

عبد القادر تختلف اهداف القراءة املركزة عن القراءة العادية ففي هذه املرحلة تتضح في ذهن الباحث حقائق عن فكرة ما)

ى إلى (،إن القراءة الواعية للباحث تجعله ال يكتفي بمجال تخصصه فقط وإنما تجعله يتعد09، ص0980الشيخلي: 

  .(38-37، ص0991أحمد عبد املنعم حسن: املجاالت األخرى وبلغات أخرى غير  لغته)

 :أهدافها
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 .تحليل األفكار و مناقشتها وإبداء الباحث لرأيه-

 .تمكن الباحث من معرفة املشكلة وتحديد مجالها والفرضيات و التمكن من إيجاد حل لها-

 .من خالل اإلطالع على مصادر و مواضيع مختلفةلوصول إلى نتائج الدراسة واملقترحات ا -

 .تحديد مسار البحث من خالل التعمق في املصادر واستخراج اللب منها و املعلومات التي تخدم البحث-

 .ساليب كتابة املصادر واملراجع وأهميتهاأثانيا: 

 :توثيق املصادر واملراجع-1

(، لهذا فإن عملية إعداد البحث الذي يكون نتيجة لنقل 09، ص0980ذوقان عبيدات: من خصائص املعرفة أنها تراكمية)

 التوثيق،قواعد من أهمها عملية اإلقتباس و األفكار و املعلومات من املصادر إلى متن املوضوع عملية مقيدة ومضبوطة ب

ى وهنا تظهر شخصية الباحث عند نقل املعلومات يعتمد على اإلقتباس في ذلك سواء كان إقتباس حرفي أو إقتباس باملعن

 .الباحث ومدى قدرته على التعامل مع املعلومات و األفكار و مدى تحكمه فيها

 :تعريف التوثيق--1-1

 :لغة

(، ووثق العقد بمعنى سجله بالطريق 0290، ص0223يقال ثقة ووثوقا، ووثق وثاقه، أي قوي وصار محكما)نعمة أنطوان: 

 . (47، ص0202املجيد لخذاري: عبد )فأصبح موضع ثقةالرسمي املعتمد 

 :إصطالحا

هي عملية تدوين املعلومات املقتبسة و كتابتها داخل البحث أي في املتن بطريقة ممنهجة، و بذلك يتمكن سواء القارئ أو 

 .الباحث في حد ذاته للرجوع إلى مصدر املعلومة وكل هذا يؤدي إلى األمانة العلمية ونسبة األفكار إلى أصحابها

 :كيفية ترتيب املصادر واملراجع--3-3

إن عملية إستخدام املصادر و املراجع تستدعي من الباحث إعداد قائمة لها وذكرها و هذا لتبيان كل ما تم اإلعتماد عليه 

 . في إنجاز البحث و تنوع املصادر و املراجع تعطي قيمة للبحث ومدى إطالع الباحث على مصادر عديدة

بل على الباحث إحترام ضوابط دون ضابط التي يتم إعتمادها ووضع قائمة لها وذكرها ال يكون  تختلف املصادر و املراجع

 .التوثيق و التي تبين له كيفيات ذكر املصدر كان أو مرجع و أسلوب ترتيبه في القائمة و هذا ما سنوضحه

 أسلوب القيمة العلمية للمصدر: -3

  :وبالتالي فالترتيب يكون كالتاليتختلف املصادر و املراجع في قيمتها العلمية 

 .ن والحديث الشريفآالقر -

 .القوانين بمختلف أنواعها-

 .الكتب-

 .لرسائل الجامعيةا -

 .املعاجم اللغوية-

 .املقاالت العلمية -

 .املواقع اإللكترونية-

 :أسلوب اللغة2-

اللغات األخرى فتكون اللغة العربية هي في املرتبة يتم ترتيب املصادر واملراجع وذلك بإعطاء أولوية للغة دولة الباحث على 

 .األولى ثم اللغة األجنبية في املرتبة الثانية

 :أسلوب القوة اإللزامية-1
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يخص هذا األسلوب القوانين و النصوص القانونية، فإذا كانت هناك معاهدات صادقت عليها الدولة فهي أصبحت في  

 .ين العضوية ثم القوانين العاديةبعدها القوان الدساتير ثمرتبة أعلى من 

 .إال أن هناك من يضع القوانين العضوية و القوانين العادية في مرتبة واحدة. ثم تأتي النصوص التنظيمية 

 :أسلوب عالقة املصدر بموضوع البحث-4

خاصة ذات  مصادرإلى البحث وذلك بترتيبها  عالقتها بموضوعحسب هذا األسلوب يتم ترتيب املصادر واملراجع حسب 

 .صلة بالبحث في املرتبة األولى ثم تأتي في مرتبة أخيرة املصادر العامة

 :أسلوب الترتيب الزمني-1

 .يتم ترتيب املصادر واملراجع بحسب تاريخ ورودها ووقت صدورها وذلك من التاريخ القديم ثم التاريخ الجديد

 :أسلوب الحروف العربية-6

علماء اللغة  أو الهجائية ،وقد لخصفي هذا األسلوب يتم ترتيب املصادر و املراجع بحسب ترتيب األحرف األبجدية 

 إلى:الحروف األبجدية 

ضظغ وعلى هذا األساس سواء كان الترتيب األلفائي أو الترتيب األبجدي -ثخذ-قرشت-سعفص-كلمن-حطي-هوز -أبجد 

 .(13، ص0202يتم ترتيب الكتب التي تم إعتمادها في متن البحث)عبد املجيد لخذاري: 

 :أساليب توثيق املصادر واملراجع-2

ويرجع هذا اإلختالف إلى املؤسسة األكاديمية التي إستحدثتها و الحقل يوجد العديد من أنظمة التوثيق في البحث العلمي 

 :العلمي املستخدمة فيه وهي كالتالي

 :APAنظام ال

   AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION إستحداثه من طرف جمعية علم النفس األمريكيةهو نظام تم

 .والعلوميستخدم ,هذا النظام في مجاالت علم النفس و مجاالت التعليم 

  :MLAنظام

النظام في العلوم  و يتم اعتماد هذا  MODERN LANGUAGE ASSOCIATION هو نظام أحدثته جمعية اللغات الحديثة

 .اإلنسانية

 :نظام شيكاغو

 .حيث يتم اعتماده في مجاالت األعمال،ـ التاريخ، والفنون الجميلة TURABIAN يطلق عليه أيضا بنظام

 : نظام هارفارد

 .النظام األكثر شيوعا وإستخداما في التوثيق داخل املؤسسات التعليمية البريطانيةهو 

 طرق توثيق املصادر واملراجع في البحث العلمي القانوني:-3- 2

يستدعي من الباحث عند اإلنتهاء من إنجاز بحثه إعداد قائمة للمصادر واملراجع حتى يسهل على القارئ معرفة ما إعتمد  

عليه الباحث دون عناء الرجوع للتهميش، والبد أن تكون هذه القائمة مستوفية لضوابط املنهجية املختلفة من ترتيب 

 .املصادر و كيفية كتابها وهو ما سنوضحه

مع لقانونية قبل البدء في الترتيب، العرف املنهجي أن يتم وضع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في البحوث اجرى 

مراعاة املعايير السابقة يقوم الباحث ويحرص على إحترامها أثناء الترتيب وفقا للحاجة، سواء كان معيار القيمة العلمية 

 . (13، ص0202عبد املجيد لخذاري: ها)أو املعيار الزمني، أو معيار اللغة وغير 

 :النصوص القانونية-1
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يتم ترتيب النصوص القانونية حسب قوتها وذلك دوما بأن يكون الدستور هو أعلى درجة إال أنه في حالة كانت هناك 

 . إتفاقية دولية صادقت عليها الدولة ففي هاذه الحالة يتم تسبيق املعاهدة على الدستور 

 الدستور:-أ

 ،الجريدة الرسمية رقمها ،تاريخ الصدور  ، ذكر جميع املعلومات املتعلقة بالدستور ذكر القانون الصادر بموجبهيتم 

 :يتم توثيقه كالتالي 0971مثال على ذلك دستور الجزائر لسنة ،الدولة

م، 00/00/0971ق ه املواف32/00/0391، املؤرخ في 71/97الصادر باألمر رقم:   0971دستور الجمهورية الجزائرية لسنة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجزائر،  إصدار دستور يتضمن 

 .م00/00/0971ه املوافق 20/00/0391، مؤرخة في 90عدد، 

 من القديم للجديد،في حالة اإلعتماد على أكثر من دستور لنفس الدولة في هاذه الحالة ترتب حسب تاريخ صدورها 

أما في حالة اإلعتماد على دساتير لدول أجنبية باإلضافة إلى الدستور الجزائري هنا يتم كتابة دستور الدولة هو األول ثم  

  .يتم ترتيب باقي الدساتير حسب الترتيب األبجدي

 : املعاهدات و اإلتفاقيات الدولية-ب

 :ية من نوعها و مكان إنعقادها و تاريخها مثال على ذلكتكتب البيانات املتعلقة باملعاهدة او اإلتفاق

أكتوبر  30إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل الجمعية العامة لإلمم املتحدة بنيويورك، بتاريخ 

، والصادر 0220أفريل  09املوافق  0004صفر  09املؤرخ في  008-20املصادق عليها بتحفظ باملرسوم الرئاس ي رقم:  0223

 (.10، ص0202عبد املجيد لخذاري: )0221مارس 28، املؤرخة في 00في الجريدة الرسمية رقم 

 :القوانين-3

 ،الجريدة الرسمية  الدولة ،موضوع القانون  ،تاريخ الصدور  ،تكتب جميع املعلومات الخاصة بالقانون من رقم القانون  

 :مثال ذلك ،العدد

م، يتعلق باألحزاب السياسية، جريدة 00/20/0200ه، املوافق 08/20/0033مؤرخ في ، 20-00القانون العضوي رقم: 

 .م04/20/0200ه، املوافق 00/20/0033، املؤرخة في 20، الجزائر، العددللجمهورية الجزائرية رسمية

 .بالقوانين العضوية ثم العاديةوهو كذلك بالنسبة للقوانين العادية و يراعي في الترتيب تاريخ صدور القانون ويبدأ الترتيب 

 : النصوص التنظيمية-1

يتم ترتيبها حسب معيار القوة وبعدها يتم الترتيب حسب تاريخ الصدور بالنسبة ملعيار القوة تكون كالتالي: املراسيم 

 .التعليماتاملذكراتة شتركة، القرارات الوزارية الفرديالقرارات الوزارية امل ،الرئاسية ثم املراسيم التنفيذية

 :الكتب-4

  :مثال على ذلك  ،سنة النشروجد، الجزء إن  ،الطبعة ،اإلسم و اللقب ثم عنوان الكتاب و املدينة والدولة ثم دار النشر

 .0222أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، القاهرة، مصر، دار الشروق، الطبعة الثانية، 

قي مؤلفين في هاته الحالة يذكر إسم ولقب املؤلف األول، إسم ولقب املؤلف الثاني ثم تليها با في حالة كان للكتاب

 .املعلومات كما تم ذكرها سابقا

أما في حالة كان للكتاب أكثر من مؤلف في هاته الحالة يتم ذكر إسم ولقب املؤلف األول وتليه عبارة آخرون ثم نذكر  

 .ب بالطريقة التي تم ذكرها سبقاجميع املعلومات املتعلقة بالكتا

 .في ترتيب الكتب يمكن أيضا ترتيبها حسب إرتباطها باملوضوع فيتم ترتيب الكتب املتخصصة ثم الكتب العامة

 ،املدينة ،إسم املترجم واللقب ،عنوان الكتاب ،في حالة كان الكتاب مترجما يتم توثيقه بكتابة إسم املؤلف و اللقب

 .سنة النشر ،الجزء ،لطبعةا ،دار النشر ،الدولة
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 الرسائل العلمية:-1

وهي متنوعة كمرتبة أولى نجد أطروحات الدكتوراه ثم رسائل املاجستير  ثم مذكرات املاستر وكمرتبة أخيرة مذكرات 

 .الليسانس

الكلية  ،عنوان الرسالة أو األطروحة أو املذكرة الدرجة العلمية ،بالنسبة للتوثيق فكلها تتم بنفس الطريقة اإلسم واللقب 

 :الدولة سنة املناقشة مثال ،املدينة ،الجامعة

تنظيمه وطبيعته، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة منتوري، -رابح بوسالم، املجلس الدستوري الجزائري 

 .0224قسنطينة، الجزائر، 

 :املقاالت العلمية-6

تاريخ الصدور للمجلة مثال على  ،العدد ،الدولة ،املدينة ،الجامعة ،إسم املجلة ،عنوان املقال ،اإلسم واللقبيكون فيه 

 :ذلك

دراسة -0201إبتسام بولقواس، دور نواب وأعضاء البرملان في إخطار املجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري

 .0208، 30جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، العدد، كلية الحقوق 0تحليلية نقدية، حوليات جامعة الجزائر

 .كما يكمن ترتيب املقاالت حسب الترتيب األبجدي أو حسب الترتيب الزمني

 املداخالت العلمية:-1

الطريقة سواء كانت مداخلة في ملتقى دولي أو وطني أو ندوات أو أيام دراسية خاضعة للتحكيم والقبول يتم ترتيبها حسب 

 التالية:

 .وات و في األخير األيام الدراسيةملتقى دولي ثم وطني بعده الند

كالتالي اإلسم واللقب للمؤلفين ثم موضوع امللتقى كان أو ندوة أو يوم دراس ي نوع امللتقى دولي أو وطني الكلية  توثيقها يكون 

 :الجامعة املدينة الدولة تاريخ اإلنعقاد مثال ذلك

، رقابة دستورية القوانين العضوية، امللتقى الدولي العاشر)القضاء والدستور(، إلياس جوادي، محمد الطاهر جرمون 

 .0209ديسمبر  9-8كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر، 

 :املعاجم والقواميس-9

القواميس و املعاجم فيتم توثيقها بذكر جميع املعلومات املتعلقة بها و ترتب تبعا لترتيب األبجدي  تمهما إختلفت وتعدد

إال أنه عند الترتيب فيتم ذكر املعاجم اللغوية هي األولى ثم املعاجم القانونية بعدها املعاجم الفقهية وهذا نظرا للدرجة 

 .والقيمة العلمية

 الكتب باللغة األجنبية:-8

ثلها مثل الكتب باللغة العربية يتم توثيقها بذكر جميع املعلومات بحسب ماتم توضيحه في الكتب باللغة العربية وهي م 

 .وتفصل الكتب باللغة األنجليزية عن الكتب باللغة الفرنسية أما بالنسبة للترتيب فيراعي هنا حروف اللغة املستعملة

 :املقاالت باللغة األجنبية-30

كتابتها بنفس املنهجية املتبعة في املقاالت باللغة العربية وتفصل هنا أيضا املقاالت باللغة األنجليزية عن هي كذلك يتم 

 .املقاالت باللغة الفرنسية و كذلك بالنسبة للترتيب فهي ترتب حسب ترتيب األحرف في اللغة املستعملة

اقع اإللكترونية:-33  املو

 :املتعلقة باملوقع و تاريخ وساعة اإلطالع مثال ذلكفي هاذه الحالة نذكر جميع املعلومات 

 ، على املوقع اإللكتروني التالي02:20، على الساعة 00/21/0202موقع وكالة األنباء الجزائرية، تاريخ اإلطالع 

HTTP//APS.DZ/AR/ALGERIE/44753. 
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 .أهمية املصادر واملراجع-3

 :تتمثل أهمية املصادر واملراجع في النقاط التالية

 .مصادر و مراجع مختلفةعلى تعطي قيمة للبحث العلمي وداللة عل مدى إطالع الباحث -

 .تنمية وتعزيز العلم واملعرفة من خالل تراكم و تزايد املعلومات واإلحاطة بها-

 .(20صأحالم صغور: د.ت، تقييم جودة املصادر واملراجع و تسهيل عملية املطالعة ملن يرغب في االستزادة املعلوماتية)-

 .إثراء البحث العلمي من خالل كمية املعلومات التي تقدمها املصادر و املراجع -

 .لتمكن من الحصول على كافة املعلومات ذات الصلة باملوضوعا -

ى ر إلى إجابة للتساؤل املطروح وإلمن خالل البحث املستمر وجمع املادة العلمة يتمكن الباحث من الوصول في األخي-

 .عرض النتائج

 .تدل املصادر واملراجع على صدق الباحث وتمكسه باألمانة العلمية واإلبتعاد عن السرقة العلمية-

تكمن أيضا أهميتها في قيام الباحث بنسبة املصادر و املراجع إلى أصحابها وهذا بمثابة تكريم للباحثين األوائل اللذين -

 قدموا لنا هاته املعلومات.

 خاتمة:

واملراجع ذات دور أساس ي ومهم في البحث العلمي القانوني فهي محرك البحث وهي مصدر املادة العلمية إن املصادر      

 التي يقوم عليها البحث، 

تساؤل جابة على اللإل و متسلسل يصل بنا في األخير  نقوم  بإعداد بحث سليم ومضبوط املصادر و املراجع من خالل

 .املطروح والكشف عن الحقيقة

اما على الباحث أن يكون ملما بكل ما يخص املصادر و املراجع سواء كان من حيث التمييز بين النوعين لهذا كان لز 

والتفريق بينهما أو من حيث معرفة أنواعهما و طرق قراءتهم و أنواع القراءة واألهم من ذلك معرفة كيفية توثيق املصادر 

التطرق كذلك إلى إكتشاف أهميتهم ألنها ذات أهمية كبيرة في واملراجع في البحث العلمي. بإتباع أسلوب منهجي صحيح و 

 .البحث العلمي وال يمكن  القول بوجود بحث علمي قائم وسليم بدون مصادر ومراجع

 بكل ما هو جديد، ئه و املراجع التي تخص بحثه إلثرا لهذا توصلنا في األخير إلى وجوب إطالع الباحث على جميع املصادر

ما يخص كيفيات التعامل وإستغالل املصادر و املراجع، لهذا من الضروري أن تركز كل الجامعات على  أن يكون ملما بكل

هذا الجانب و تقوم بوضع حصص تخص فقط التعامل مع املصادر و املراجع وكيفيات توظيفها في البحث العلمي حتى 

 يتمكن الطالب من إعداد بحث سليم دون أخطاء.

 قائمةاملراجع:

 ، دار الشروق للنشر والتوزيع.3صياغة جديدة، ط –(: كتابة البحث العلمي 0978م إبراهيم )أبو سال -

أحالم صغور)د.ت(: أهمية املصادر ومراجع البحث العلمي، دروس ألقيت على طلبة السنة ثانية ماستر معهد الترجمة، جامعة  -

 أحمد بن بلة، وهران.

، 0املنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية، ط -البحث العلمي(: أصول كتابة 0991أحمد عبد املنعم حسن ) -

 املكتبة األكاديمية، مصر.

 ، دار املشرق، بيروت، لبنان.0(، املنجد الوسيط في العربية املعاصرة، ط0223أنطوان نعمة وآخرون ) -

 ، دار الفكر املعاصر، بيروت، لبنان.0ة، ط(: البحث العلمي اساسياته النظرية وممارسته العلمي0222دويدي رجاء ) -

 ، دار الجسور للنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر.0(: املرجع في كتابة البحوث القانونية، ط0200عمار بوضياف ) -

 (: إعداد البحث القانوني، )د.ط(، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن.0980عبد القادر الشيخلي ) -
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 خطوات البحث العلمي: أي أهمية للمقدمة في إعداد أطروحة الدكتوراه؟

Scientific Research Steps: What is The Importance of The Introduction in 

Preparing a Doctoral Thesis? 

  شمس الهدى نجاح  ،ط.د

Nedjah Chems El Houda 

 chemselhouda.nedjah@univ-biskra.dzلجزائر، / ابسكرة، مجمد خيضر جامعة

University of Mohamed Khider, Biskra / Algeria 

 

 املخلص :
انجازها في اطار من البحوث العلمية التي يتم يسعى هذا املقال إلى مناقشة أهمية املقدمة في إعداد أطروحة الدكتوراه، التي تعد 

وفق قواعد منهجية و ذلك ضمن خطوات علمية عديدة من  عدادهايتم ا، كما بهدف تقديم  اضافات أكاديمية نوعية ، بشكل منظمو فردي 

البحوث العلمية، حيث أنها تحتوي على  مجموعة من العناصر التي تقدم ملحة عامة عن ال يستهان به  في  التي لها دور  املقدمةهذه الخطوات: 

ليصل إلى نتيجة مفادها  ،توراه مع إبراز أهمية  كل عنصرإلى معرفة عناصر مقدمة أطروحة الدك قالامل اهدف هذمن هنا ي ،موضوع البحث

 .طروحة الدكتوراه دون وجود عناصر املقدمة مجتمعة ألن كل عنصر يؤدي إلى اآلخر في قالب منهجي متكاملأنه ال يمكن إعداد أ

    .االشكالية ،الفرضيةالبحث العلمي، أطروحة الدكتوراه،  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
This article seeks to discuss the importance of the introduction in preparing a doctoral thesis, which is one of the 

scientific research that is carried out in an individual framework and in an organized manner, with the aim of providing 

qualitative academic additions, as it is prepared according to methodological rules, within several scientific steps of these 

steps: Introduction It has a significant role in scientific research, as it contains a set of elements that provide an overview of 

the topic of research, from here this article aims to know the elements of the introduction of the doctoral thesis while 

highlighting the importance of each element, to reach the conclusion that it is not possible to prepare a thesis PhD without 

the combined elements of the introduction because each element leads to the other in an integrated methodological 

template. 

Key words: Scientific research, Doctoral thesis, Hypothesis, Problematic. 

 

 مقدمة:

تعد أطروحة الدكتوراه من البحوث العلمية التي يتم  انجازها في اطار فردي بشكل منظم و مرتب بهدف تقديم  

 والبيئة التي ينتمي إليها الباحث بصفة عامة.  ،اضافات أكاديمية نوعية خدمة للمجتمع البحثي خاصة

تتطلب االعتماد على مناهج  كما ، محددة ومضبوطةأطروحة الدكتوراه باستخدام قواعد منهجية  عداد يتم ا

 املقدمةو ذلك ضمن خطوات علمية عديدة من هذه الخطوات:  وأدوات علمية بهدف الوصول الى نتائج علمية دقيقة.

التي لها دور كبير في إعداد البحوث العلمية، حيث أنها تحتوي على  مجموعة من العناصر التي تقدم ملحة عامة عن 

، كما ال يفوتنا ذكرا إلى التنويه بأن مقدمة أطروحة الدكتوراه تختلف عن مقدمة املقال العلمي التي تكون موضوع البحث

 طروحة.، مختصرة وال تحتوي على جميع عناصر مقدمة األ 

 تحقيق األهداف اآلتية: إلى قالهذه امل ومن هنا يسعى
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 خطوات إعداد أطروحة الدكتوراه مع التركيز على أهمية اختيار املوضوع، كون  هذه الخطوات هي موضوع  معرفة

 بحث في حد ذاته، ولهذا ففي هذا املقال سيتم ذكرها بصفة مقتضبة.

  ل عنصر.راز أهمية ك عناصر مقدمة أطروحة الدكتوراه مع إبعرض 

  :تاليةما يقودنا إلى طرح االشكالية الهذا 

 املقدمة في إعداد أطروحة الدكتوراه؟ما هي األهمية التي تكتسيها 

 نطرا لطبيعة املقال  )دراسة وصفية( فإن الباحث لم يعتمد على الفرضية.

 التالية:ر لى املحاو إ املقالتم تقسيم  من أجل تحقيق األهداف املرجوة ولإلجابة على اإلشكالية السالفة الذكر،

 مقدمة. 

 أوال: خطوات إعداد أطروحة الدكتوراه .

 ثانيا: البناء املنهجي ملقدمة أطروحة الدكتوراه. 

 خاتمة.  

 أوال: خطوات إعداد أطروحة الدكتوراه .

املترابطة  يتطلب إعداد أطروحة الدكتوراه على نحو منهجي منظم ومحدد القيام بمجموعة من الخطوات

 واملتكاملة هي كاآلتي:

 :  تحديد موضوع أطروحة الدكتوراه-3

يقوم الباحث في طور الدكتوراه باختيار  املوضوع الذي يريد البحث فيه انطالقا من  ميوالته الفكرية ومن 

ى بحث معمق، أو التخصص الذي يدرسه ألنه أدرى باملواضيع الجديدة التي لم يسبق البحث فيها، أو تلك التي تحتاج إل

تحتاج إلى إضافات أو إلى التركيز على جانب تم إهماله في بحوث سابقة )الفجوة البحثية(، وعملية االختيار  هذه تكون من 

أصعب الخطوات؛ أين يجد الباحث نفسه أمام العديد من الصعوبات خاصة في ضبط املتغيرات وهو ما يجعله في كثير 

بباحثين آخرين في االختصاص، ولهذا عليه أخذ الوقت الكافي في اختيار موضوعه  من األحيان يستعين  بمشرفه أو

والقيام بقراءات معمقة وجمع املادة العلمية الكافية للتحكم في املوضوع أكثر والذي تتم صياغته في عنوان األطروحة 

 وات. الحقا، ألن موضوع البحث في النهاية سيالزم ذهن الباحث وهو من سيقوم بباقي الخط

بعد أن يتم ضبط عنوان أطروحة الدكتوراه من طرف الباحث وبعد استشارة مشرفه يتم عرضه على املجلس 

العلمي للكلية التي ينتمي إليها الباحث، للموافقة عليه، هذا املجلس يمكن له أن يقوم بتعديل عنوان األطروحة، ولإلشارة 

 بحث على طلبة لدكتوراه.  فقط  فإنه في بعض الجامعات يتم اقتراح مواضيع ال

 اإلشكالية: -3

بعد تحديد موضوع أطروحة الدكتوراه وضبط العنوان يجد الباحث نفسه أمام خطوة أخرى مهمة من خطوات 

 إعداد أطروحته تتمثل في صياغة االشكالية وضبطها. 

ويجب أن يتضمن  يعرف موريس أنجرس اإلشكالية بأنها: ''عبارة عن عرض الهدف من البحث على هيئة سؤال،

، صفحة 0221)أنجرس،  السؤال إمكانية التقص ي والبحث وذلك لكي يصل الباحث من خالل بحثه إلى إجابة محددة''

اإلشكالية يتم صياغتها في شكل سؤال  يطرحه الباحث، ويحاول من خالله   من خالل هذا التعريف يتبين بأن،(009

 الوصول إلى نتائج علمية.البحث  وتقص ي الحقائق،  وهو ما يساعده على 

لكن في أطروحة الدكتوراه اإلشكالية ليست سؤاال ينتهي بعالمة االستفهام  وفقط، فالباحث بصدد  تفكيك 

وتحليل وتركيب لظاهرة )مشكلة بحثية( علمية تستوجب معرفة وربط املتغيرات يبعضها البعض من أجل تقديم 
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مة والتخصص الذي يدرسه الباحث بصفة خاصة.  وعلى هذا النحو إضافات جديدة  في مجال البحث العلمي بصفة عا

 فاإلشكالية يمكن صياغتها بأسلوب علمي مركز ورصين يسعى الباحث من خاللها إلى إيجاد إجابة محددة ودقيقة.

  الفرضية:-1

تعد الفرضية هي األخرى خطوة مهمة من خطوات إعداد أطروحة الدكتوراه ،وتكمن أهميتها في كونها إجابة مؤقتة 

على االشكالية  املطروحة فهي  تحتمل الصواب أو الخطأ، كما أنها تحتوي على متغيرات األطروحة  ومن خالل الفرضية 

تغير التابع )نتيجة( وفي دراسة بعض املواضيع يستلزم إدخال متغير يتم معرفة العالقة بين املتغير املستقل )السبب( وامل

 وسيط وفي هذه الحالة يقوم الباحث بإظهار دور هذا املتغير أثناء صياغته للفرضية.  

وفي هذا الصد د  يعرفها األستاذ محمد شلبي على أنها: ''تلك الجمل التي تتضمن قضايا يفترض االرتباط بينهما، 

ترضة بين متغيرين أو  اكثر يتوصل إليها الباحث من خالل الدراسة أو عبر املالحظة العابرة التي تتحول وهي عالقة مف

، من خالل هذا التعريف فإنه في غالب االحيان ما يصادف (30، صفحة 0997)شلبي،  الحقا إلى مالحظة مقصودة''

ل تفكيره، وهو ما يدفعه الى إخضاعها للبحث الباحث موضوع أو باألحرى ظاهرة معينة تم مالحظتها دون قصد؛ فتشغ

 والتقص ي عن طريق اتباع خطوات ومناهج علمية محددة ومضبوطة.

 شروط صياغة الفرضية في أطروحة الذكتوراه: يمكن إيجازها فيما يلي: -

لزم صياغتها في : كما ذكرنا سابقا أنها تحتوي على املتغيرات املراد البحث فيها، وهو ما يستالدقة الوضوح وااليجاز-

 عبارات واضحة  ودقيقة ومختصرة مالئمة للتخصص فلكل تخصص الحقل املعرفي والداللي الخاص به .

يصاغ الفرض في عبارات قابلة لالختبار  سواء من خالل القياس أو املالحظة أو البرهنة   القابلية لالختبار واإلثبات:-

ينبغي على الباحث  أن ال  (00، صفحة 0997)شلبي،  من التناقض املنطقية، كما يجب أن تكون هذه العبارات خالية

يكتب عبارة ويتبعها بعبارة أخرى تناقضها،فصياغة الفرضية في أطروحة الكتوراه وانتقاء العبارات الدقيقة وضبط 

 املفاهيم التي تخص  الظاهرة املراد دراستها تجعل الباحث يصل الى نتائج علمية ودقيقة.

 ي خطوات إعداد أطروحة الدكتوراه فهي موضحة في الشكل أدناهوفيما يخص باق

 : يوضخ خطوات إعداد البحث العلمي03شكل رقم 

 

 
 

 .(0201)شلي، : املصدر
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كما هو موضح في الشكل أعاله فأن خطوات البحث العلمي  مترابطة ومتسلسلة فكل خطوة تؤدي إلى األخرى وهي 

تعد املقدمة من اخلطوات تساعد الباحث على إعداد أطروحته بشكل منظم، صياغتها وكتابتها  هي آخر ما يتم القيام به؛ إذ 
أطروحته وهلذا مت الرتكيز يف هذا املقال على اخلطوات اليت يتم صياغتها يف مقدمة اليت يقوم الباحث بكتابتها بعد االنتهاء من كتابة 

 أما ابلنسبة لتحديد املنهج واألدوات والدراسات السابقة: سيتم مناقشتها يف احملور التايل. األطروحة.
 ثانيا: البناء املنهجي ملقدمة أطروحة الدكتوراه

ية ال يمكن االستغناء عنها، فهي الجزئية  الخاصة بالباحث، والتي تعد مقدمة أطروحة الدكتوراه خطوة أساس 

يطلق فيه العنان ألفكاره، باالعتماد على أسلوب ذو جودة عالية في الكتابة، مما يساهم في ترك انطباع جيد لدى القارئ 

 التحليلية.  هوتحفيزه على االستمرار  الكتشاف مهارات

 ,Sacred Heart) :ذهنية يجب أن تجيب للقارئ على األسئلة األربعة التاليةخارطة طريق هذه الجزئية هي  أنكما 

https://bit.ly/3fOcF79) 

  ؟الباحث درسيماذا 

 ا للتحقيق فيه؟  ملاذا كان هذا املوضوع مهم 

  بهذه الدراسة؟ القيامعن هذا املوضوع قبل  يجب معرفتهما الذي 

 ؟زيز املعرفة أكثركيف ستعمل هذه الدراسة على تع 

ا، في حين أن ستترك  املقدمة الغامضة أو غير املنظمة أو املليئة باألخطاء من هنا يمكن القول بأن ا سلبي  انطباع 

ا ستبدأ القراء في التفكير بشكل كبير في مهاراتك التحليلية وأسلوبك في الكتابة  مقدمة موجزة وجذابة ومكتوبة جيد 

 .الباحثومنهج البحث الخاص ب

يحاول هذا املقال الذي يعتمد على الوصف والتحليل  تحديد عناصر مقدمة أطروحة الدكتوراه، والتي يمكن 

 إيجازها فيما يلي: 

 اإلطار العام )التمهيد(:-3

هو أول عنصر  وال يمكن االستغناء عنه في كتابة مقدمة أطروحة الدكتوراه ويكون على شكل الهرم املقلوب أي 

وصوال إلى الخاص. خالل األطوار املختلفة في الجامعة كثيرا ما يقال للطلبة  بأن املقدمة هي آخر ش يء  االنطالق من العام

ُيكتب ملا لها من أثر على جذب اهتمام الباحثين ،وبالفعل، ولهذا على الباحث أثناء كتابة هذا العنصر  ونظرا ألهمية 

 مالئمة للحقل املعرفي الذي هو بصدد البحث فيه.القصوى  أن يتوخى الحذر  في اختيار عباراته وأن تكون 

وبخصوص حجم هذا التمهيد، ال يجب أن يكون قصيرا  مخال وال طويال ممال؛ بل يجب أن يتالءم وموضوع  

 األطروحة، حيث أنه لم يتم بين الباحثين  وضع حجم معين أو عدد الصفحات الالزمة لكتابة التمهيد. 

 أهمية الدراسة:-3

حث أثناء كتابة مقدمة أطروحته بتبيان كل من األهمية العلمية والعملية ملوضوع بحثه وهذا ما سيتم يقوم البا 

 توضيحه أدناه: 

: تبيان كيف أن موضوع األطروحة يندرج ضمن الدراسات األكاديمية ويصب في صلب األهمية العلمية-

ومات الكافية من أجل اختبار الفرضية والتوصل التخصص هذا ما يجعلها تكتس ي أهمية بالغة هو ما يستلزم جمع املعل

 .إلى نتائج تخدم الحقل األكاديمي

: هي األخرى تتعلق بموضوع األطروحة ما الذي يمكن للباحث أن يقدمه من خالل اختيار هذا األهمية العملية-

 املوضوع وكيف له أن أيقدم البديل للمجتمع البحثي.  

  أهداف الدراسة:-1
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ث الغاية التي يصبوا الباحث إلى الوصول إليها من خالل ما تقدمه األطروحة  في مجال تمثل أهداف البح

التخصص، التي هو بصدد إعدادها في مجال التخصص وبالتالي يجيي أن يتم تحديد األهداف قبل القيام باألطروحة ملا 

ث العلمي وتقنياته في العلوم )بوحوش، منهجية البح تنطوي عليه من أهمية من أجل الوصول إلى النتائج املرجوة

 (31، صفحة 0201)شلي،  ، ومن بين األهداف التي يمكن تحقيقها ما يلي:(13، صفحة 0209االجتماعية، 

  استعراض املعرفة الحالية وتحليلها وتنظينها 

  .وصف الظاهرة املراد البحث فيها وصفا علميا 

  .وضع تفسيرات للظاهرة البحثية وتحليلها وشرحها 

 عرفة علمية جديدة موضع التقييم واالختبار، وذلك ببناء نموذج جديد ملعالجة مشكلة ما.وضع م 

يجد الكثير من الباحثين أثناء كتابتهم ألطروحة الدكتوراه أن األمر سيان بين  الفرق بين األهداف واألهمية: -

نين، ولهذا وقيل البدء في كتابة األهمية يتم أهميتها والهدف منها، لكن في حقيقة األمر أن األمر مختلف وللتمييز بين االث

 طرح سؤال ملاذا  يتم البحث في هذا املوضوع؟ وما هي اإلضافة املرجوة؟

أما تحديد األهداف يقوم الباحث بسؤال ذاته ما الذي يريد الوصول إليه من خالل هذه األطروحة؟ م وما هو الغرض 

 منها؟   

  أسباب اختيار املوضوع :-4

 وهي أسباب ذاتية وموضوعية دفعت بالباحث إلى البحث والتقص ي. 

تتعلق بميول الباحث ورغباته في دراسة أي ظاهرة علمية، يرى  أنه يملك االستعداد النفس ي    االسباب الذاتية:-

 الذي يجعله يقدم فيها إضافات أكثر .

ث باختيار املوضوع الذي ينبثق من التخصص باإلضافة إلى الدوافع الذاتية، يقوم الباح األسباب املوضوعية:-

الذي يدرسه وهذا ال يعني أن األسباب الذاتية ستكون بعيدة عن التخصص. أي أن الباحث يسعى إلى إبراز القيمة 

العلمية املضافة من خالل أطروحته، تم الطرق إلى األسباب املوضوعية أعاله في اختيار موضوع أطروحة الدكتوراه. ما أن 

 اختيار املوضوع تتقاطع مع أهميته كون هذه األخيرة يتم فيها طرح ما هي أسباب اختيار موضوع البحث؟   أسباب 

هي الحواجز التي يلتزم الباحث بالوقوف عندهايتم اختيارها من طرف الباحث ويجد نفسه  الحدود الزمانية واملكانية:-1

كما ان للهذه الحدود أهمية بالغة كونها تحقق للباحث ما يسمى مجبرا على التقي دبها فلكل بحث حدود ال يمكن تجاوزها، 

)بوحوش، منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم  بالعزل الفكري أين يكون محصورا في التفكير في نقاط محددة.

 (10، صفحة 0209االجتماعية، 

وهو ذات الشيئ بالنسبة للحدود الزمنية، ان لم  تبيان الحدود املكانية وفي معظم األحيان املكان يكون واضحا في العنوان،

تكن واضحة في العنوان، هنا على الباحث ان يضع حدودا زمنية ألطروحته خاصة انه مرتبط بآجال زمنية محدة 

 ملناقشتها.

 تم شرحها في املحور األول. اإلشكالية: -6

 األسئلة الفرعية:-1

 الباحث من خالل طرحها إلى تفكيك اإلشكالية وتبسيطها.يتم صياغتها بعد اإلشكالية مباشرة، يسعى  

 تبيان جزئية معينة لم يتم توضيحها في االشكالية. -

يجب أن يتم صياغتها بطريقة منهجية تخدم األطروحة أي ال يكون طرحها اعتباطا أو من أجل تبيان أن هناك أسئلة -

 فرعية فهي تسهل على الباحث عملية التفكيك والتحليل. 

 الفرضية:تم تناولها أعاله. -9
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 املقاربة املنهجية:-8

بالتكامل يستخدم الباحث في أطروحته مجموعة من املناهج واملقاربات وأدوات جمع البيانات، وهو ما يعرف  

, وفي هذا الصدد يوجد اختالف كبير بين الباحثين حول ما يسمى بالتكامل املنهجيي ، فمنهم من يجادل أن املنهجيي

أكثر من منهج في تفسير الظاهرة العلمية غير منطقي وال يمكن أن يوصل إلى نتيجة علمية )هذا املوضوع ال  استخدام

 تسمح املساحة بمناقشته في هذا املقال وهو موضوع جدير بالبحث (. 

مه؟ يبدأ الباحث أثناء كتابة هذا العنصر بوضع تعريف بسيط للمنهج، وبعدها يبين ملاذا تم استخدا  املنهج:-

 وأين تم إستخدامه؟ ومن املناهج التي يمكن استخدامها:املنهج التاريخي منهج دراسة الحالة، املنهج التجريبي... الخ.

هذا العنصر يبين الباحث املقاربات النظرية التي اعتمدها في التحليل، وينطبق على هذا  في املقاربات النظرية:-

 ملاذا؟ وأين تم االستخدام؟العنصر ما ينطبق على استخدام املنهج، 

كما تسمى أيضا ''املصادر امليدانية'' واملقصود بها بحسب األستاذ ناجي عبد النور '' أدوات جمع البيانات: -

املصادر امليدانية هو أن يقوم الباحث بجمع بياناته بنفسه من مفردات املجتمع أو العينة محل الدراسة بأي طريقة كانت 

صية أو بمالحظة الظاهرة أو مشاهدتها أو بأي طريقة أخرى. والباحث هو الذي يجمع البيانات سواء باملقابلة الشخ

يتم استخدام هذه االدوات في الدراسات الكمية،   (14، صفحة 0202)ناجي،  ويقوم بنشرها ويكون هو املسؤول عنها.''

لباحث على اتصال مباشر بعينة البحث، كما أنها تسهل عملية جمع البيانات الالزمة حول موضوع البحث،  وتجعل  ا

 ومن أبرز األدوات التي يستخدمها الباحث ما يلي: 

بحسب محمد طلعت عيس ى املالحظة هي'' األداة األولية لجمع املعلومات وهي النواة التي يمكن أن املالحظة: -

ّعرف  '(0202)عبد السالم،  يعتمد عليها للوصول إلى املعرفة العلمية''.
ُ
'بأنها توجيه الحواس ملشاهدة ومراقبة . كما ت

)بوحوش و الدبيبات، مناهج البحث العلمي  سلوك معين أو ظاهرة معينة وتسجيل جوانب ذلك السلوك أو خصائصه''

. من خالل ما سبق ذكره يمكن القول بأن املالحظة هي أداة (80-80، الصفحات 0227وطرق إعداد البحوث الجامعية، 

حث كل حواسه من أول البحث إلى آخره وتوجيه أفكاره نحو الظاهرة املراد دراستها، وهو ما يتطلب يستخدم بموجبها البا

 جهدا كافيا من أجل اختبار الفرضيات املعتمدة والوصول إلى  األهداف املنشودة.

كالية هي لقاء بين الباحث والبحوث يكون مباشرا عبر طرح مجموعة من االسئلة تكون مرتبطة باإلشاملقابلة: -

املطروحة من أجل الوصول إلى أ هداف املرجوة، ومعرفة املزيد حول الظاهرة املراد دراستها، ومع التطور التكنولوجي 

والثورة املعلوماتية الهائلة يمكن أن تكون عبر  وسائط التواصل االجتماعي املختلفة  التي تسهل عملية البحث أكثر على 

عفيه م
ُ
 شقة التنقل. الباحث كونها غير مكلفة وت

يقوم الباحث بإعداد استمارة البحث التي تتحتوي على  مجموعة أسئلة تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا االستبيان:  -

باإلشكالية والفرضيات املعتمدة. هذه االستمارة ''هي نموذج يضم  مجموعة من أسئلة توجه إلى املبوحوثين من أجل 

يطلب  ( questionnaire)أو موقف يتم ملؤها مباشرة وتسمة االستبيان  الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة

أما استمارة  ( mailed quest)من املبحوث اإلجابة عنها مباشرة، وقد ترسل غن طريق البريد وتسمى االستبيان البريدي 

مع التقدم (030، صفحة 0223)حامد،  ، فيقصد بها قائمة تتم بينه وبين املبوحوث.''( interview schedule)املقابلة 

التكنولوجي أصبحت االستمارة إلكترونية وتنشر في مواقع إلكترونية هي األخرى  غير مكلفة ، باإلضافة الى أنها تسهل على 

   .SASو   SPSSالباحث عملية تفريغ البيانات  وتحليلها باستخدام برامج االحصاء املختلفة مثل: 

 أدبيات الدراسة:– 30
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ينطلق الباحث في إعداده ألطروحة الدكتوراه من مجموعة من الدراسات فال يمكن أن تبدأ هذه األطروحة من  

العدم، فاألدبيات السابقة هي بمثابة أرضية علمية  تساعد الباحثين على القيام بعملية البحث العلمي، فهي تلك 

 حث لتنتهي عند  باحث آخر أو العكس .  الدراسات التراكمية التي تكون وفق عملية ترابطية تبدأ من با

وإلبراز أهمية األدبيات السابقة في إعداد أطروحة الدكتوراه، نذكر منها على سبيل املثال وليس الحصر النقاط 

 (80-83، الصفحات 0201)شلي،  التالية:

 .مساعدة الباحث على االختيار األمثل ملوضوع أطروحته 

 .وتجنب تكرار البحوث السابقة 

 .تعريف الباحث بالصعوبات واملشاكل التي واجهت الباحثين اآلخرين 

  .تزود الباحث بالعديد من املصادر واملراجع التي تخص موضوع بحثه 

  إطالع الباحث على الدراسات السابقة تمنحه فرصة جيدة لتبيان أصالة بحثه وتحديد أوجه النقص أو

 االختالف في تلك األدبيات.

 لسابقة هامة جدا للباحث في بناء فروض بحثه لتكون استكمال للجوانب التي وقف عندها إن نتائج األبحاث ا

 الباحثين.

  .إبراز  الباحث ألهمية دراسته من خالل إبراز نقاط القوة والضعف في األدبيات السابقة 

 صعوبات الدراسة: -33

ن روح العمل والبحث املستمر ال يكاد يخلو أي بحث علمي من الصعوبات  وهي تختلف من باحث إلى آخر لك

تجعل الباحث يتخطاها، منها ما يتعلق باملوضوع حتى أن الكثير من الباحثين في السنوات األولى للدكتوراه يقومون بتغيير 

عنوان األطروحة نظرا للصعوبات التي تعترض عملية البحث، كذلك عامل الزمن أين يجد الباحث نفسه مجبرا على 

وهو مل يجعله يعيش ضغوطات نفسية أكثر منها علمية، في بعض األحيان املراجع سواء لكثرتها أو قلتها إتمامها في اآلجال 

 تشكل عائقا أمام الباحث في اتمام أطروحته. 

هي آخر عنصر من عناصر املقدمة وهي ليست تقسيم للخطة فقط؛ بل يقوم فيه الباحث بتبرير تبرير الصطة:  -33

أطروحته، ففي كثير من املرات  يتم تصفح العديد من األطاريح وفي هذا العنصر بالذات يتم التقسيم الذي اعتمده في 

إعادة كتابة الفصول واملباحث، دون ذكر املبررات التي جعلت الباحث يعتمد على هذه الخطة وإخراج أطروحته بهذا 

ياتها، وهذا األمر يبرز جليا في تسلسل الشكل الذي يعبر عن فهمه العميق ملتغيرات أطروحته و التحكم  في مختلف جزئ

 وترابط افكاره.   

كما ال يفوتنا ذكرا بأن هذا الترتيب لعناصر املقدمة  يختلف من أطروحة إلى أخرى وهذا راجع الى الكلية أو 

 باألحرى الجامعة التي ينتمي إليها الباحث. 

 خاتمة:

جليا األهمية التي تكتسيها مقدمة أطروحة الدكتوراه حيث أنه ال يمكن تصور هذه  من خالل ما سبق ذكره يتضح

تأتي بعد الخطة املعتمدة، فالقارئ بعد تصفحه األخيرة دون مقدمة، التي تحتوي على مجموعة من العناصر ، فهي 

ن الوهلة األولى على مدى ، فاستخدامه للغة واضحة وسليمة ودقيقة توحي ماألطروحة قدمةمللخطة يقوم بعدها بقراءة 

 وهنا تظهر شخصية الباحث العلمية.قدرته على تحكمه بموضوعه 

كما أن اعتماد الباحث العلمي على أسلوب ممتع  في الكتابة، يجذب القارئ وتجعله يستمر في القراءة كون 

القارئ على االعتماد على  الباحث لديه بصمة خاصة تحتوي على حصيلة علمية متميزة عن باقي الدراسات، وهو ما يشجع

 هذه األطروحة كمرجع أو كدراسة سابقة. 
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فهي تتطلب معرفة علمية ودراية كافية بأمور كتابة البحث العلمي  ست باألمر الهينمقدمة أطروحة الدكتوراه لي

 األطروحة أن : فهي تترك انطباعا لدى القارئ بمدى جودة األطروحة التي بين يديه، ولهذا على أي باحث هو بصدد إعداد

 يحرص على اختيار مواضيع بحثية تمكنه من تقديم إضافات علمية جديدة.  -

 يقوم بقراءات معمقة لكل الدراسات التي تخدم موضوع بحثه من أجل تنمية مهاراته التحليلية.-

من  العمل بجدية من أجل اكتساب أسلوب علمي دقيق وفي نفس الوقت يجدب القارئ الذي ولألسف في كثير-

 األحيان يحكم على جودة األطروحة من خالل تصفحه للمقدمة.

 قائمة املراجع:
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في بناء وتنسيق البحث العلمي. الفروضأهمية   

The importance of hypotheses in building and coordinating scientific 

research   
دحماني شهرزاد ، ط د. حبيبي خيرة  ط د.   

، الجزائر03جامعة وهران   
 للخلصلللللل  : امل

يلعب البحث العلمي دورا هاما في العلوم عامة، وفي العلوم اإلنسانية واالجتماعية خاصة، فهو املحور األساس ي واملنبع األصلي للمعرفة         

والعلم. وقد تزايد االهتمام بالبحوث العلمية بتزايد طموحات املجتمعات املختلفة واحتدام التنافس بينها من أجل تحقيق أكبر قدر من 

 العلمية واملعرفية. الحقائق 

ويعد البحث العلمي مجموعة من التقنيات واآلليات واألدوات التي تؤلف طريقة أو أسلوبا فكريا منتجا، فتعددت بذلك األبحاث العلمية       

رة تقود خطواتها الدقيقة إلى ال
ّ
شرعية العلمية وإلى وتنوعت الحقائق، ومن ثمة كانت الحاجة امللّحة إلى إتباع منهجية فكرية محددة ومسط

 تحقيق نتائج موضوعية تساهم في التطور العلمي واملعرفي.  

من ضمن هذه الخطوات املنهجية األساسية في البحث العلمي صياغة فروض البحث، والتي تبين اتجاه البحث وتحدد أبعاده، وتضمن 

ي دعم نظريته التي يريد إتباعها، و يسمح لنا الواقع بمالحظتها، ومن للباحث ذلك االنتقال من التفكير النظري إلى العمل اإلمبريقي، وتساعده ف

 ثمة إثبات صحتها من عدمه. 

  من هنا تأتي مداخلتنا للبحث في ماهية الفروض البحثية، وطرق صياغتها إضافة إلى أهميتها  ضمن خطوات البحث العلمي.     

 ملنهجية، الخطوات املنهجية، النتائج.الفروض، البحث العلمي، املعرفة، ا الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

         The scientific research plays an important role in the sciences in general, and in the humanities and social sciences in 

particular, as it is the main axis and the original source of knowledge and science. The interest in scientific research has 

increased due to the increasing aspirations of different societies and the fierce competition between them in order to 

achieve the greatest amount of scientific and knowledge facts. 

Scientific research is a set of techniques, mechanisms, and tools that constitute a productive intellectual method or method.  

Thus, scientific research has multiplied and facts have diversified. Hence, the urgent need to follow a specific and regulate d 

intellectual methodology that leads its precise steps to scientific legitimacy and to achieving objective results that contribute 

to scientific and cognitive development. 

Among these basic methodological steps in scientific research is the formulation of research hypotheses, which s how the 

direction of the research and determine its dimensions, and ensure that the researcher moves from theoretical thinking to 

empirical work, and helps him support his theory that he wants to follow, reality allows us to observe it, and then prove its  

validity or not. . 

From here comes our intervention to discuss the nature of the research hypotheses, the methods of formulating them, in 

addition to their importance within the steps of scientific research. 

Keys words : hypotheses/ scientific research/ knowledge/ methodology / methodological steps/ results.  
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 مقدمة:

أصبح البحث العلمي هو نقطة ارتكاز وانطالق نحو التقدم بالنسبة للمجتمعات واألمم ، وتبعا لهذا اشتدت الحاجة             

إلي وجود الباحثين وعلماء ومن ورائهم الطلبة و كل من له عالقة بالبحث العلمي لإلملام بمبادئ وقواعد مناهج البحث 

ع املدروسة ، وتبقى اإلحاطة بمنهجية البحث العلمي أمر البد منه لكسر وأدواته في مختلف التخصصات وأين كانت املواضي

العوائق التي تخص تحديد املوضوع أو صياغة اإلشكالية ،إضافة لوضع الفروض واختبار أدوات البحث وتقنياته من اجل 

 .تحديد مساره وتحديد جوانب البحث لتفادي انزال قات والخروج عن األطر الصحيحة للبحث العلمي

ومن هذا املنطلق شكلت مناهج البحث ضوابط صارمة تحكم التفكير وتوجهه مما ينتج عنه في األخير نتائج صادقة لها     

 من الشرعية العلمية ما يجعلها في مصاف العلوم واملعارف.

وفي إطار الدراسة املنهجية  في البحث العلمي ومن خالل املحاور التي جاء بها هذا املؤتمر الدولي ، وقع اختيارنا على     

دراســـــة الفروض العلمية باعتبارها تلعب دورا جوهريا في البحـوث العلمية، لالنها تمثــل مداخل مقترحة للمشاكـل البحثية 

 وض علمية جيدة ال يمكن لهذا البحث أن يكتمل.موضع الدراسة ، فبدون وضع فر 

و كل بحث علمي له ميزاته وخصوصياته، وبحثنا اليوم هو اآلخر له أهمية تنبع من أهمية موضوعه املتعلق بالفروض       

تي نوجز العلمية التي يتفق الجميع على أنها حجر الزاوية والعنصر األساس ي في بناء و تنسيق البحوث العلمية، وفي ما سيأ

 بعض نقاط التي تظهر أهمية هذا البحث.

 .تكمن أهمية البحث في العنصر املدروس فالفروض هي من أهم مراحل البحث العلمي 

 .صياغة فروض جيدة يحدد املسار الصحيح للبحث ككل 

 .تحدد الفروض اإلطار العام للبحث وتعمل كموجه له وبذلك تمنع انحرافه 

 ر  وشرح أهم جوانب الفروض العلمية الصحيحة.نريد من خالل هذا البحث إظها 

و من خالل دراستنا هذه سوف نحاول البحث في إشكالية الفروض و التطرق ملختلف جوانبها لالهميتها البالغة          

 في البحث العلمي ومن اجل ذلك نطرح التساؤالت التالية :

 دقة ؟كيف يمكن للباحث صياغة فروض تمكنه من التوصل لنتائج صا -

 فيما تكمن أهمية الفروض بالنسبة للبحث العلمي ؟ - 

 ملا بناء وتنسيق البحوث العلمية يكون غير تام وكامل بدون وجود فروض جيدة ؟ -

و من اجل املباشرة في هذا البحث البد من وضع منهجية لدراسته، وقد استدعت هذه األخيرة التي بين أيدينا        

التي  نسعى لها من خالل هذه املداخلة ونوضحها في النقاط  التحليلي، وذلك لتحقيق األهدافاستعمال املنهج الوصفي 

 التالية :

 . التعريف بالفروض وأنواعها 

 .توضيح خصائص الفروض و شروط وضعها 

 . التعريف بقواعد صياغة الفروض وخطوات اختبارها 

 .جمل أهم أسباب قبول أو رفض الفروض 

  ض الخاطئة في البحث العلمي.تبيان دور وفائدة الفرو 

 إبراز العالقة بين الفروض العلمية وتناسق البحث العلمي 

للقيام بهذه الدراسة البد من وضع هيكل لها حتى تقوم عليه و تكون منظمة دقيقة الخطوات ، ومتسلسلة الترتيب         

 لهذا قسمنا بحثنا هذا ملطلبين هما :

 لبناء الفروض في البحوث العلمية.: األطر النظرية .  املطلب األول 0



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  258 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 : أهمية الفروض في بناء وتوازن البحث العلمي..  املطلب الثاني0

 املطلب األول: األطر النظرية لبناء الفروض في البحوث العلمية. -

 التطور التاريخي ملفهوم الفروض العلمية : -أوال

الفروض في اللغة اإلغريقية القديمة كانت تعني املبادئ األولية التي يسلم بها العقل ، وال يمكن البرهنة عليها بطريقة          

، أما في ياض ي املتعارف عليه في ذلك الوقتعلى حسب مفهومه الر  أفالطـون و أرسطومباشرة لعموميتها وقد استخدم 

 فقد عبر الفرض عن القضايا العامة التي تستنبط منها األحكام الجزئية .  العصور الوسطى وبداية عصر النهضة 

فقد توجهوا إلي استخدام الفرض بمعنى الحدس  ديكارتأما في القرن السابع عشر ميالدي الذي عاصر علماء فيه     

عامة لالستدالل ليكون تفسيرا مؤقتا للظواهر، وإذا ما ثبت فشله استبدل بأخر، ومنه فالفرض ليس مجرد قضية 

 (.003، ص 0228القياس ي بل هو حدس وتكهن بالقانون الذي يوجد بحسب الواقع املدروس ) علي معمر عبد املؤمن: 

 تعاريف عامة حول الفروض العلمية : -3

حظى الفرضية خطوة أساسية في البحث العلمي وهي بداية االنتقال من الجانب النظري إلي امليداني ، مما جعلها ت       

 باالهتمام وبتعدد تعاريف حولها والتي سوف نذكر بعض منها: 

وهي تعني االفتراضات )  Hypothèseلتعطي كلمة  Thèseو  Hypoهما  تتشكل كلمة فرض في اللغة االنجليزية من مقطعين 

 (.40، ص0209مؤلف جماعي: 

 «.ذي يستخدم كإحدى مقدمات القياسنقطة البدء في كل برهنة ، وانه البدا العام ال:» بأنه  أرسطوعرفها  -

« صياغة حدسية للعالقة بين متحولين أو أكثر وتكوم ذات صيغة تربط بين متحول وأخر أو أكثر» كما عرفه على انه :  -

 (.000، ص 0228)علي معمر عبد املؤمن: 

تفسير أو حل مقترح للمشكلة موضوع البحث، يصوغه الباحث ويتبناه مؤقتا في » هي  مؤيد توفيقالفرضية حسب  -   

 (.74، ص0207مؤيد توفيق عقيل حيدر العقرباوي: «) ضوء معطيات معينة ، ليعمل على اختبار صحته 

لتي يحاول الفرضية هي تفسير مؤقت أو محتمل يوضح العوامل أو األحداث أو الظروف ا» حسب رأيه  فان دالينأما  -

 (.00، ص 0977فوزي غرايبه،نعيم دهمش و آخرون: « ) الباحث فهمها 

أنجرس « ) أن الفرضية هي تصريح يتنبأ بعالقة بين عنصرين أو أكثر ويتضمن تحقيق امبريقي :» أنجرس موريس يقول  -   

 (.042، ص 0220موريس: 

هرة موضوع الدراسة وبين احد العوامل املرتبطة أو املسببة هناك تعريف أخر يقول بأنها فكرة مبدئية تربط بين الظا -   

، ص 0228لها، وهي عبارة عم فكرة مبدئية تربط بين متغيرين احدهما مستقل واألخر تابع ) علي معمر عبد املؤمن: 

000   .) 

قت، تشكل تفسيرا مؤقتا أي أن الفرض العلمي هو مجرد فكرة منطقية لم تثبت صحتها بعد ولم يتم نفيها في نفس الو         

وإجابة محتملة لسؤال البحث يستعين بها الباحث لتفسير ظاهرة معينة ، ومن هنا يمكن القول أن الفروض هي حلول 

ممكنة وإجابات محتملة ألسئلة البحث ، فهي إجابات ذكية وواعية لسؤال أو أسئلة البحث بناء على النقص أو الفجوات 

ي الدراسات واألبحاث السابقة، وهي ليست مجرد تخمينات اعتباطية تدل على مدى القدرة على املالحظة في املعرفة ، أو ف

 اختبارها.

 أهميتها الفروض العلمية :  -3

تظهر أهمية الفروض في لبحوث العلمية في كونها محطة تحول في توجه البحث لالنها بداية الدخول في املرحلة       

جميع متغيرات الدراسة التي سوف تتحول إلي مؤشرات تتواجد في الواقع مما يسمح امليدانية فعي تحمل في طياتها 
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للباحث بجمع املعلومات والبيانات ومن هنا يمكن أن نلخص أهميتها في مجموعة من النقاط التالية :) مصطفى عليان 

 (.001، ص 0202ريحي، عثمان محمد غانم: 

 تغيرات البحث للباحث بفهم ظاهرة أو مشكلة البحث.يسمح تفسير الفروض للعالقات بين مختلف م    

 . تعمل الفروض دور املنارة التي يسترشد بها الباحث في عمله البحثي 

 .تساهم الفروض في الوقت والجهد على الباحث بتضييق وتحديد نطاق بحثه علم املعلومات التي يحتاجها 

 لطرق التي تؤدي إلي تحديد الحلول املقترحة ملشكلة تساعد الفروض الباحث على اختبار اإلجراءات واألساليب وا

 (.40، ص 0209بحثه ) مؤلف الجماعي: 

 .تقوم الفروض بتقديم األسباب التي تسبب الظواهر واألحداث 

 .الباحث يصبح أكثر تنظيم في دراسته ، مما يساعده على تقديمها بأسلوب علمي متقن 

 بي بداية من املالحظة وصوال إلي النظريات العلمية بعد القيام تساعد في تسلسل وربط عملية سير املنهج التجري

 طبعا بمرحلة التجريب.

 :العلمّي  البحث مكونات فروض-1

 وقد يستعمل الباحث عدة  ، اإلشكالية في تتواجد التي تتكون من املفاهيم  التصريحية جملتها في الفرضية      

بالكلمات  املفاهيم لهذه نرمز أن ويمكن الذي في بصدد البحث فيه،  املوضوع  عن ليعبر ومفاهيم مصطلحات

ويمكن أن نشرح دور املتغيرات في   نهائية، نتائج إلى والوصول  دراستها تتم ومن ثم متغيرات إلى تتحول  املفتاحية والتي

 (.23، ص 0202-0209مايلــــــــي: ) عليان عبد الحميد: 

تغير -         
ُ
ستقل امل

ُ
تغير هو : امل

ُ
 .ونتائجه سلوكه دراسة  تتم الذي امل

تغير عالقته معرفة أجل من دراسته تتم الذي  املتغير هو :ع بالتا املتغير -        
ُ
ستقل بامل

ُ
 . امل

 أهم مصادر الفرضيات: -4

خلفياته ، وكما قال تعددت مصادر الفرضيات وقد تكون تبعا ملصادر ومشكالت البحث العلمي أو من نفس  لقد           

الفرضية قد تخطر لذهن الباحث فجأة كما لو كانت إلهاما وقد تحدث بعد فترة من عدم » جابر عبد الحميد جابر : 

النشاط وتكون بمثابة التخلص من تهيؤ عقلي كان عائقا دون التوصل إلي حل املشكلة ، ولكن الحل على وجه العموم يأتي 

 (. 48، ص 0937)جابر عبد الحميد جابر: « عالقتها باملشكلة وبعد نظر مجد مثابربعد مراجعة منظمة لألدلة في 

 (.03، ص 0977نعيم دهمش: ويمكن أن نحصر مصادرها في مايلي : ) فوزي غرايبه،     

 .)يمكن أن تصدر الفروض عن الباحث نفسه من خالل مالحظاته وتجاربه وحتى حدسه )تخمينه 

 ظريات و األبحاث علمية سابقة .قد تكون نتيجة استنباط من ن 

 .يمكن اعتبار املنطق احد أهم املصادر التي تستقى منها الفروض العلمية في البحوث 

 .تصبح توصيات بعض الباحثين اآلخرين ونتائج أبحاثهم مصدر الهام للباحث لوضع فروضه البحثية 

 .التجارب والقياسات في مجال البحث نفسه 

 العلمية املستجدة يسهل على الباحث وضع الفروض . االطالع على مصادر املعرفة 

 .قد يستمد الفرض من التخصص أو من العلوم األخرى أو حتى من ثقافة املجتمع 

 شروط صياغة الفروض في البحوث العلمية : -1

البحثية حتى  على الباحث أثناء القيام ببحثه أن يتقيد بمجموعة من الشروط و القواعد عند محاولته وضع فرضياته    

وش، محمد عمار بوحتكون صحيحة وتساعده في الوصول إلي نتائج علمية صادقة ، نلخص هذه الشروط في ما يأتي : )

(. 00، ص0989محمود الذنيبات:   
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صد بذلك تحديد املفاهيم واملصطلحات التي تتضمنها فروض الدراسة، وكذا التعرف على الوضوح واإليجاز ونق  (0

 املقاييس والوسائل التي يستخدمها الباحث للتحقق من صحنها.

 يجب أن تنطلق الفروض من مالحظات عليمة نابعة من الواقع وليس من العدم أي تكون واقعية . (0

 تطابق مع الواقع.أن يكون الفرض خالي من التناقضات و له  (3

أن يستند الفرض على رؤية فكرية أو نظرية معروفة، وال يختلف مع الحقائق الثابتة والقوانين العلمية والنظريات  (0

 املثبتة.

أن يكون الفرض قابل للتجريب واالختبار والتحقق منه، لالن الفرضيات الفلسفية والقضايا األخالقية واألحكام  (4

 انا.القيمية يصعب اختبارها أحي

 أن ال يكون الفرض بديهيا أو مسلما به، و ال يوجد مجال لدحضه. (1

أن يكون الفرض شامال ويربط بين مختلف متغيرات الدراسة، أي تكون صياغة على شكل عالقات بين متغيرات  (7

 قابلة للقياس، وفي نفس الوقت متناسق مع النظريات املعتمد في هذا البحث.

 ما.أن يكون املتغير محددا وليس عا (8

 أن يكون قادر على تفسير الوقائع والظواهر التي وجد من اجلها. (9

الفروض يجب أن تصاغ بحيادية وال تتحيز لهذا من األحسن إن توضع قبل البدء في جمع البيانات لضمان عدم  (02

 (. 0200 عبد الرحمن بن عبد هللا الواصل:التحيز في إجراءات البحث )

 .)80هـ ،ص 0037-م  0201كمال دشلي: يكون على احد الشكلين :)  الصياغة االحتمالية للفرض ويمكن أن (00

 وتعني توقف حدوث ظاهرة ما على ظاهرة أخرى. الصياغة الشرطية : -أ

 : وتعني وجود عالقة بين متغيرات الظاهرة بشكل طردي أو عكس ي.   الصياغة االرتباطية -ب

 خصائ  الفروض : -6

 ( 040،ص0220أنجرس موريس:  خصائص هي: ) 23للفرضية حسب ما عرفها موريس أنجرس     

 : الفرضية تحمل في طياتها تصريح يوضح العالقة القائمة بين حدين أو أكثر.لتصريحا .0

 : تتنبأ الفرضية بما سوق يكشف عنه الستار في الواقع . التنبؤ .0

مبريقي من خالل معرفة مدى مطابقة التوقعات أو : الفرضية تساعد على التحقيق اال  وسيلة التحقق .3

 االفتراضات للواقع، فالفرضية توجه املالحظة التي هي إحدى أدوات نقص ى الواقع. 

 أنواع الفروض : -1

احمد دروم، للفروض العلمية عدة أنواع تستعمل كل  نوع حسب متطلبات البحث، و يوجد منها نوعين هما : )           

 (. .390-381، ص0209بن شهرة سعيدي: طارق هزرش ي، 

تنشا هذه الفرضية عن طريق املالحظة أو  من خالل استعمال نظرية معينة تصف املشكلة املراد الفرضية البحثية : 

 دراستها وهي تشمل صنفين :

وق بين وعي الفرضية التي تصف عالقة مباشرة بين متغيرات الدراسة، أو لداللة على وجود فر  الفرضية املوجهة :

 املتغيرات.

وهي التي تؤكد على وجود عالقة بين متغيرات الدراسة، باإلضافة لوجود فروق بينها، ولكن دون  الفرضية غير املوجهة :

 معرفة اتجاه هذه العالقة .

 وهذه الفرضية تصنف هي األخرى إلي صنفين : الفرضية اإلحصائية :
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وسميت هكذا لنفي أي عالقة بين املتغيرات اإلحصائية، حيث تهتم بالعالقة   Hºيرمز إليها ب  الفرضية الصفرية :

 السلبية فيما بين املتغيرات، وتكون هذه الفرضية متعلقة بأكثر من مجتمع إحصائي معين.

أو و وجدت لتكون بديلة عن الفرضية الصفرية، وهي تحدد العالقات اإلحصائية  H¹   ويرمز لها بــــ الفرضية البديلة :

 الفروق بين املتغيرات.

 أشكال الفرضية : -9

موريس أنجرس:  (تتخذ صياغة الفرضية وضعيات مختلفة، حيث يمكننا أن نميز بين عدة أشكال نذكرها في مايلي :        

 (. 49، ص0220

مثال عن :  تركز هذه األخيرة على ظاهرة محددة بعينها بغية التنبؤ بتطورها ومداها الفرضية أحادية املتغير -أ

 ذالك ) الفقر يتطور كل عشر سنوات( هنا يركز الباحث على مراحل دون أخري.

 وهو الشكلتقوم هذه الفرضية على عنصرين أساسين تربط بينهما عالقة تنبؤية ، :املتغيرات  ثنائية الفرضية -ب 

 شكل في تظهر أن يمكن  العالقة هذه إن الظواهر، تفسير إلى تهدف التي العلمية الفرضية إلى بالنسبة عليه املتعود

 االرتباط عن اإلحصائية الناحية من نتحدث إننا الظاهرة األخرى، بتغير تتغير الظاهرتين إحدى أن بمعنى مشترك مثير

 أحد تقديم من انطالقا سببية عالقة أخرى  جهة من تكون  أن املتغيرات يمكن ثنائية العالقة إن العنصرين هذين بين

 .لآلخر سبب وكأنه العنصرين

 لهن اللواتي أن النساء :مثال متعددة، بين ظواهر عالقة بوجود هذه الفرضية  تجزم املتغيرات : متعددة الفرضية -ج  

 حدود هي والتمدن و كفاءة  فالخصوبة والتعلم تمدنا، واألكثر و كفاءة تعلما األكثر هن انخفاضا أكثر خصوبة نسبة

 أو مترابطة وكأنها املتغيرات،  ثنائية غرار الفرضية  على األربعة، الحدود هذه تقديم ويمكن البعض بعضها مع مترابطة

 من يرفع التمدن أن نفترض أن يمكن هكذا، أكثر أو لظاهرة أخرى  سبب هي أكثر أو ما ظاهرة إن أي سببي بعد ضمن

 إال يقترح أن يمكن ال جهته من االرتباط إن و الكفاءة، الخصوبة أثر في له يكون  بدوره والذي النساء لدى التعلم نسبة

 .أخرى  ظهور  في تسببت الظواهر بعض أن االفتراض األربعة دون  الحدود هذه بين متبادال تغيرا

تعرف الفروض ذات الجودة من خالل توفر معياريين أساسيين فيها هما :) علي معمر عبد املؤمن: جودة الفرضية :  -8

 (.000، ص0228

 : البد من أن تتوفر الفروض وتؤكد على وجود عالقة بين متغيرين أو أكثر. العالقة -أ

الفروض تحمل في طياتها إمكانية تطبيق االختبارات على العالقة التي تؤكد عليها بحيث تقبل القياس  الحمل: -ب

 والتجريب لتوضيح كيفية ارتباط متغيراتها.

 (. 41، ص 0209) الكتاب الجماعي:  حدود الفرضية : -30

أثناء مباشرة الباحث لصياغة فروضه ال بد عليه أن ينتقى مفاهيم واضحة ودقيقة ليكون معناها جليا للقارئ ولهذا        

 ينبغي مراعاة حدودها و هي كالتالي:

 : أي واضحة ومعناها محدد ال مجال لشك والتردد في تأويلها.حدود غير مبهمة  -ا

 علها تصيب عمق املعنى املراد إيصاله لألخر.: دقة املفاهيم تج حدود دقيقة -ب

: يجب أن تكون مفاهيم حيادية ال تخضع لإلحكام الشخصية بخصوص الواقع املدروس وذلك لضمان  حدود حيادية -ج

 املوضوعية وبالتالي صحة الفروض.

التفسيري للظاهرة وتوجه : أي تشير إلي الواقع املدروس والتي يجب أن تستند على نظريات توفر اإلطار  حدود دالة -د

 بذلك الفرضية إلي املسار الصحيح.

  قبول أو رفض الفروض: -33
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الفرضية تقود إلي تطوير املعرفة العلمية وتجديدها من  لالن تقبل الفروض إذا ما أثبتت صحتها بالحجج والبراهين     

وهذا ما يقلل عدد االحتماالت و بالتالي تتقلص خالل التأكيد و إثبات بعض الحقائق أو نفيها بتأكيد الفرضية أو دحضها 

 دائرة الشك وتتسع دائرة اليقين في املقابل.

كما أن الفرضية أداة فعالة في تقدم املعرفة اإلنسانية فالباحث يضع الفرضية ويقيمها خارج ذاته، فهو يختبرها في       

ا أو خطاها بمعزل عن قيمه و تحيزه أو الواقع حيث حدثت بالفعل أو مازلت مستمرة الحدوث ويستعرض صحته

 (.004، ص 0228علي معمر عبد املؤمن:  ( معتقداته.

 :الفرضية صحة اختبار كيفية -33

 :اآلتية الخطوات بإتباع إحصائي بشكل الفروض صحة اختبار يتم       

نُتج قد التي العالقة تحديد  ✓
َ
  الفروض كانت حال في ت

 
 .صحيحة

فرية، كانت سواء للفروض نموذج وضع  ✓  .بديلة أو ّصِّ

خص التي البيانات جمع ✓ 
َ
شكلة ت

ُ
 . امل

 .رفض أو   القبول  عملية تتم حيث الفروض، حدوث احتمالية معرفة بهدف االستداللي اإلحصاء استخدام ✓ 

 .  املطلب الثاني: أهمية الفروض في بناء وتوازن البحث العلمي.3

 العلمي: دور الفروض في تنسيق وتوازن البحث -3

جون إن الفروض العلمية تلعب دورها هام في البحث العلــمي فهي تحدد املسار فال يكون البحث عبثي كما يشيــر           

تنظم انتقاء ووزن العوامل املالحظة ونظامها التصويري وعلى ذلك تعد الفروض أدوات الزمة أالنها تمكن الباحث  ديوى 

ظواهر موضع الدراسة وتيسر عليه ذلك الكشف وتسرع به لالنها تستخدم تكنه من أن يحدد معالم الكشف عن ال

 للتفكير، كما تساعد الباحث على تحديد املشاهدات واإلجراءات التي يعمل بها وكيف ينظم النتائج ويقدمها.

 البحث العلمي :-3

منذ األزل إلي اكتساب املعرفة وذلك بشتى  أصبح في عصرنا الحديث االهتمام  متزايد بالبحث العلمي، فاإلنسان سعى        

الطرق والوسائل واملناهج )رغبة منه في كسف الحقائق( وقد اختلفت هذه األخيرة في دقتها وتباينت في مستوى جودتها 

ومصداقيتها ولهذا الزالت الدول خاصة املتقدمة منها تصرف األموال وتبذل الجهد الكبير من اجل تطوير هذه الطرق 

هج وبالتالي تطوير البحث العلمي ، الذي تستقص ي عن طريقه الظواهر بشكل منظم ودقيق للحصول على املعلومات واملنا

 والتحقق منها.

يتميز البحث العلمي بعدم وجود حدود له ، فمجاله واسع يمكنه الغوص في كل الظواهر واألحداث كما انه يبحث في ما      

هو كائن وواقعي فال يغيره وال يتدخل في مساره فهو يكتفي بكشف أسراره وكسب فوائده وتجنب أخطاره بإيجاد البراهين 

يدة الحقا، فالبحث العلمي هو وسيلة منهجية لكشف وتفسير الظواهر و والحجج املنطقية التي سوف تأسس ملعارف جد

االتجاهات ، واملشاكل باستعمال العلم واملنطق ، وهو يعتمد كما ذكرنا سابقا على الفرضيات التي يمكن التأكد منها 

ن  لالنه ببساطة بأساليب علمية ، فالبحث العلمي هو التفتيش عن الغائب الحاضر غائب عن اإلثبات حاضر في الذه

 نشاط علمي منظم ودقيق للتعرف على الحقيقة.

ومما سبق ذكره نصل إلي أن أهمية البحث العلمي تكمن في تجديده للعلم و تطويره للمعرفة اإلنسانية التي تسمح    

 للبشرية بالرقي والتطور.

 املعرفة :-1

عية التي تحيط به، من خالل التعرف على ماضيه وفهم يسعى اإلنسان دائما إلي اكتشاف وتفسير سر الظواهر الطبي     

حاضره ليجد سندا ودعما لوجود وليشعر باألمانة ونوع من السيطرة ، مستخدما في ذلك األساطير والدين والخبرات 
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العلمية واملعرفة، بحيث تمثل األساطير أعمق منجزات الروح اإلنسانية التي تناولت موضوعات مثل الحق والكون 

ام و بناء الحضارة واتفق عدد كبير من العلماء على أن األساطير تعبر عن وعي الجماعة اإلنسانية بذاتها وإدراكها والنظ

، ص 0037-م0201لهويتها، كما أنها تعكس بناء الحياة االجتماعية ، وهي تعكس امتزاج الخيال بالخرافة ) كمال دشلي: 

08.) 

ء املعرفة في قوله تعالى : ﴿ أفلم يسيروا في األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو وقد دعا القران الكريم إلي السعي ورا   

 .01آذان يسمعون بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾ سورة الحج اآلية 

 قيقة باستمرار.وقد سرد القران العديد من القصص من اجل إثارة الفكر ودفعه إلي التساؤل، والبحث عن الح     

 : Méthodologieاملنهجية  تعريف -4

تعتبر املنهجية الركن األساس ي املعتمد لبناء البحث العلمي فهي بمثابة الهيكل الذي يستند عليه هذا األخير ، وفي ما        

 سوف يلي نذكر بعض التعاريف املختلفة لها :

 لتقديم مجموعة األدوات املنشود باستعمال الهدف إلى الوصول  أجل من الباحث يتبعها التي الطريق هي املنهجية       

 معينة أو عدم صحتها. نظرية أو فرضية صحة من للتأكد والحجج واألدلة البراهين

  في بها علم ويستعين أي عليها ينص التي العمليات ملختلف عام مصطلح»   :بأنها البريطانية املعارف دائرة كما تعرفها       

 في عليها يعتمد طريقة تفكير باعتباره العلمي املنهج وحدة يؤكد وهذا اختصاصه، مجال في الواقعة الظاهرة دراسة

 (.07، ص0984مصطفى عمر املتير: «) العلمي للبحث ضرورة العلمي املنهج يكون  وبالتالي املعرفة تحصيل

 واالقترابات واملفاهيم املناهج مجموعة أنها كما ما ظاهرة لتفسير الباحث يتبعها التي الخطوات مجموعة هي»       

 املختلفة الظواهر يتبعه إدارك إرشاديا دليال املحلل أو الطالب أو للباحث تقدم حيث بينها، فيما تتضافر التي واألدوات

 «أغوارها  وسبر معها والتعامل

 وتفيد والوقت، توفير الجهد مع املعلومة إلى للوصول  الطرق  أيسر في بالبحث يعتني علم «بأنها:  بدوي  محمد ويعرفها     

 «أهل الذكر  عليها يختلف ال مضبوطة أحكام وفق وتبويبها املعرفية املادة ترتيب معنى كذلك

يمكن  والتي العلماء، بين عليها املتعارف واآلليات اإلجراءات مجموعة هي »املنهجية :  لهذا يمكن القول أن        .

 هو من املنهجية األساس ي والغرض الحقائق إلى والوصول  املعرفة اكتساب في والتحقيق شفوالك للمالحظة استخدامها

 التي العلمية والقوانين إلى النظريات الوصول  أجل من اإلنسان فيه يعيش الذي املحيط في والعالقات األمور  فهم محاولة

 (.03، ص 0209مؤلف الجماعي: « ) وتسيره  الكون  تحكم

 وترتيب البحث العلمي إعداد توجه التي والتقنيات املناهج مجموعة» هي :  املنهجية فإن أنجرس موريس وحسب      

 (. 02، ص 0220أنجرس موريس: « ) اإلنسانية  العلوم في املستعملة والتقنيات املناهج دراسة هي أي العلمية، الطريقة

العالقات  وفي وتصنيفها، منها تتكون  التي والعناصر املناهج تبحث في تركيب  ويمكن القول أن املنهجية بصفة عامة       

 .هذا االستخدام وحدود )املناهج( استخدامها إمكانية في البحث عن فضال املختلفة، والطرق  املناهج بين الجوهرية

 الصطوات املنهجية للبحث العلمي :  -1

القوانين  إلى للوصول  األساسية الركيزة صحيحة يعد علمية منهجية وفق العلمية البحوث من املعروف أن إنجاز         

فيها  وبالتالي  والتحكم الظواهر تفسير خالل من اإلنسانية، املعرفة تقدم في واملساهمة الجديدة واملعلومات العلمية

 هذه في لجيدو التحكم ا اإلملام باحث كل على يتوجب لذا العلمي، البحث يسعى إليه ما وهو بها مستقبال إمكانية  التنبؤ

من  لذلك العلمية األسس باحترام  املوضوع اختيار من انطالقا تفرضها، التي العلمية الخطوات بذلك املنهجية متبعا

 تخصص الباحث ليسهل عليه العمل، و ضمن يكون  وأن املختار، املوضوع رغبة الباحث في و علمية أهمية أصالة،
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صحيحة ومثمرة، و تساهم  البداية لتكون  به القيام مع تحقق من إمكانية  .الالحقة الخطوات إلى بسالسة االنتقال يضمن

 عامة. بصفة املجتمع خدمة العلمية وفي املعارف تقدم في الحقا

 وضبطها املشكلة البحثية تحديد بعد كبيرة أهمية من تمثله بما لإلشكالية والواضحة الدقيقة الصياغة مرحلة تأتي ثم     

 واإلجابة دراستها بعد علمية معتبرة قيمة ذي علمي لبحث جيدة انطالقة عن ذلك عبر كلما جيدة كانت كلما بحيث بدقة،

عليها البحث، لتتبعها مرحلة جمع  يبني مبدئية كتفسيرات لذلك الحقة كخطوة علمية فرضيات وضع ليأتي دور  عنها،

 .إثبات أو دحض هذه الفرضيات، وأخيرا وضع التوصياتاملعلومات وتحليلها ، ثم تأتي مرحلة استخراج النتائج وبالتالي 

 (. 0200)مريم مساعدة: 

 النتائج : -6

 عن والتنقيب البحث في ثمرة مجهوده فهي جهود من الباحث يقدمه ما على قاطعا تعد دليال البحث العلمي نتائج          

 يلجأ فقد البحث، ملقيمي مهما ومعيارا مقياسا النتائج تعدإليها، و  يصل قد التي اإلجابات بين املنطقي واالختيار املعلومات

 وهي تقدم، ملا حوصلة  النتائج بالنسبة لهم هي ألن ، األخرى  العناصر قبل قراءة النتائج إلى الحاالت من العديد في املقيم

 التي املرحلة بمثابة الباحث إليها يتوصل التي النتائج هذه تعتبر كما وتحليلها، معالجتها التي تمت املعلومات لكل امتداد

 .الباحث بها يدلي قد التي للمقترحات والتوصيات تمهد

 يعرفه كان ما بين املقارنة ، وبالتالي إليه توصل وما املشكلة طبيعة بين املقارنات أو املقارنة وضع في تساهم النتائج كما     

 خطوة تعد لذا السابقة، الخطوات بكل العلمي البحث نتائج طوترتب . نهايتها بعد إليه وتوصل تعلمه وما الدراسة قبل

 تكون : أن النتائج في البحث و يشترط أو الدراسة استكمال سبيل في فاعلة

  .به الخاصة النتائج بعرض ُيتبع ثم السؤال ُيعرض أن يجب لذلك و فرضياته، البحث بأسئلة مرتبطة - 0

  .يمكن للقارئ استيعابها ببساطة وتقنعه بما سبقها من تفسيرات  وواضحة، منطقية تكون  أن - 0

  .الذاتية عن بعيدا وموضوعيا علميا تحليال النتائج تلك تحليل يتم أن - 3

 واستنتاج والتلخيص التركيب على الباحث قدرة يعكس الذي الجزء وهو العلمي، البحث في أساس جزء النتائج هي      

 للظاهرة النهائي التصور  أساسها على قام التي الجوهرية األفكار مجموعة وهي البحث، عليها قام األساسية التي العناصر

 بين املتغيرات املمكنة والعالقات االرتباطات تفسر للتحليل رئيسة وحدات شكل على تبدو والتي بالبحث، التي تعنى

 . البحث وفرضياته  إشكالية تحملها التي الرئيسة

 خاتملللللللللللللللللة :

من خالل ما سبق نتوصل إلي أن الفروض العلمية لها دور هام وبالغ في إيصال الباحث لفهم وتفسير الظاهرة       

املدروسة، وذلك عن طريق تحليل وتفسير العالقات التي تربط بين متغيرات الدراسة والتي تدور حولها الظاهرة محل 

حث أن يكون فطن وذوا اطالع واسع حتى يتسنى له صياغة فرضية صحيحة تساهم في تاطير البحث، لهذا يجب على البا

بحثه ووضعه على املسار الصحيح، ليصل في النهاية من خالل إثبات أو نفي الفروض التي وضعها لنتائج وحقائق علمية 

تباع خطوات منهجية معينة تسمح ذات شرعية مبرهن عليها ، وبالتالي يكون بحثه ذو فائدة علمية ومعرفية و هذا بإ

بصياغة جيدة للفروض العلمية انطالقا من احترام شروط وأشكال هذه الفروض، مع مراعاة حدودها و كذا إخضاعها 

لالختبارات مما يسمح بإثباتها أو نفيها، سواء أكان ذلك نظريا أو ميدانا للوصول أخيرا بعد التحليل والتفسير لنتائج هي 

 وثمرته التي تضاف إلي وعاء العلم واملعرفة. زبدة هذا البحث

 :قائمة املراجع

  (0221أنجرس موريس :) القصبة ،دار1 ،ط بوزيد، روي ا ترجمة صحاإلنسانية،  العلوم في العلمي البحث منهجية 

 للنشر، الجزائر. 



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  265 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

  (0209احمد دروم، طارق هزرش ي، بن شهرة سعيدي :) وعالقتها بالنتائج البحثيةالفرضيات العلمية وبناء األهداف ،

 مجلة الباحث للعلوم الرياضية واالجتماعية، عدد خاص.

 (0937جابر عبد الحميد جابر  :)دار النهضة ، القاهرة.علم النفس التعليمي والصحة النفسية ،  

 (0228علي معمر عبد املؤمن :)0، طت(البحث في العلوم االجتماعية ) الوجيز في األساسيات واملناهج والتقنيا ،

  منشورات جامعة  7  أكتوبر، ليبيا.

  (0202-0209عليان عبد الحميد :)جذع مشترك علوم إنسانية، قسم التاريخ.محاضرات في مقياس مدارس ومناهج ،  

  (0989عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات :)مكتبة املنار للطباعة 0، طمناهج البحث العلمي أسس وأساليب ،

 األردن.والنشر والتوزيع، 

  (0200يونيو  00عبد الرحمن بن عبد هللا الواصل :)ة أفاق علمي ، أهمية الفرض في البحث العلمي صياغتها ومصادرها

،  وتربوية https://twitter.com/afaqilmia. 

 (0977فوزي غرايبه، نعيم دهمش، وآخرون :)اد تص، كلية االقأساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية

 والتجارة، الجامعة األردنية، األردن.
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 عالقة املصادر واملراجع بمقومات البحث العلمي في العلوم القانونية

Relationship of sources and references to the elements of scientific research 
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 املخلص :
دور املادة العلمية في  إبرازمن خالل  ،عالقة املصادر واملراجع بمقومات وأجزاء البحث العلمي إبراز إلىتهدف هذه الورقة البحثية 

 دعم أجزاء البحث.

يتوقف على مدى توافر الوثائق العلمية املتخصصة من مصادر ومراجع،  ،مكتمل األجزاء وإعدادهاختيار البحث العلمي  إن    

 تستعمل كوسائل إلنجاز الدراسة والبحث، وان توافر هذه الوثائق يعد مشجعا في تحديد واختيار نوعية البحث وتقليص مدة إنجازه.

 : املصادر، املراجع، البحث العلمي، أجزاء البحث العلمي.الكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

This research paper aims to highlight the relationship of sources and references to the components and parts of scientific 

research by highlighting the role of scientific material in supporting parts of research. 

    The selection of scientific research and its complete preparation depends on the availability of specialized scientific 

documents from sources and references, which are used as means to complete the study and research, and the availability 

of these documents is encouraging in determining and choosing the quality of research and reducing the time for its 

completion. 

Keywords: Sources, references, scientific research, parts of scientific research. 

 مقدمة:

لقـــد أولـــت الـــدول املتقدمـــة رعايـــة فائقـــة بالبحـــث العلمـــي، باعتبـــاره الركيـــزة األساســـية للتقـــدم، وأجزلـــت العطـــاء فـــي     

تـــدرس دائمـــا فـــي  مـــوادســـبيل تطـــويره، لـــذلك اتســـعت الدراســـة كثيـــرا فـــي مراحـــل الدراســـات العليـــا، وأصـــبحت طـــرق البحـــث 

، بحيـــث يكـــون لـــه عمقـــا نظريـــا وعمليـــا فـــي ةبطريقـــة ســـليم هوإعـــداداملعاهـــد والجامعـــات، باعتبارهـــا أســـاس تكـــوين الباحـــث، 

نــــاحيتين؛ األولــــى هــــي مــــادة بحثــــه وحقلــــه، والثانيــــة هــــي القواعــــد املنهجيــــة، هــــذه األخيــــرة يمكــــن تصــــورها كشــــجرة فــــي الحقــــل 

حة، جذورها املنطق وهو املصدر األساسـ ي والضـروري للمعرفـة العلميـة، فهـو املخـتص بقواعـد االسـتدالل واملعرفـة الصـحي

وســاق الشــجرة هـــو املــنهج، فالتقـــدم فــي البحــث العلمـــي رهــن بـــاملنهج والطريقــة، فــإن غـــاب املــنهج خضـــع البحــث للعشـــوائية 

بســــبب الـــنقص فــــي تطبيـــق منــــاهج البحـــث العلمــــي  إالوأضـــحت املعرفــــة غيـــر منظمــــة ، ومـــا انتكســــت مســـيرة البحــــث العلمـــي 

عليهــا الباحــث بحثــه،  يؤســسراجــع التــي تعبـر عــن املــادة العلميــة التــي واسـتخدام أدواتــه، أمــا بــذرة الشــجرة فهــي املصــادر وامل

 .بوجود ثلة من املصادر واملراجع، باعتبار البحث العلمي بحث تراكمي إالفال يستقيم البحث 

يشتمل البحث العلمي على مقومات وعناصر أساسية، تشكل فـي مجموعهـا الشـكل الهندسـ ي ملوضـوع البحـث، وهـذه    

 .تتمحور عادة حول عنوان البحث واملقدمة، والعرض أي جوهر البحث ومتنه، وأخيرا خاتمة البحثالعناصر 
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دور  إبـــرازعالقــة املصـــادر واملراجــع بمقومــات وأجـــزاء البحــث العلمــي مـــن خــالل  إبـــراز إلــىتهــدف هــذه الورقـــة البحثيــة   

 .املادة العلمية في دعم أجزاء البحث

مللللا طبيعللللة العالقللللة بللللين مصللللادر ومراجللللع البحللللث العلمللللي ومقوماتلللله فللللي الرئيســــ ي للدراســــة حــــول:  اإلشــــكاليتمحــــور  

 ميدان العلوم القانونية؟

 واملراجـــع،تنـــاول مفهـــوم املصـــادر مـــن خاللهـــا ســـيتم  إذمحـــاور،  ةثلـــ إلـــىوالـــذي تطلبـــت اإلجابـــة عليـــه تقســـيم الدراســـة 

وأخيــــرا ضــــوابط التعامــــل مــــع املصــــادر  العلمــــي،ار عنــــوان البحــــث دور املصــــادر واملراجــــع فــــي اختيــــ العلمــــي،مقومــــات البحــــث 

 واملراجع في متن البحث العلمي وهوامشه.

مفهوم املصادر واملراجع . 3  

مفهوم املصادر. 3.3  

 تعريف املصادر: 3.3.3

 يعني املنشأ واملبدأ واألساس، والجوهر، وهو ما يرجع إليه.لغة:  -

وهـــذا يعنـــي أن املصـــدر، لــــه معنـــى الســـبق واألوليـــة فــــي ذكـــر املوضـــوع محــــل الدراســـة، كمـــا يعنـــي أيضــــا الصـــعوبة فـــي مواجهــــة 

أفكـــاره، وحـــل ألغـــازه ومعلوماتـــه التـــي يحتويهـــا، ألنهـــا تكـــون علـــى هيئـــة املـــادة الخـــام، التـــي ينبغـــي أن تجمـــع وترتـــب علـــى شـــكل 

 (302، صفحة 0202خنوش، )يسمح باالستفادة منها في البحوث العلمية.  

تعــرف املصــادر بأنهــا أقــدم الوثــاق التــي تجمــع مــادة موضــوع مــا، أو هــي الدراســات األولــى عنــه، وتســمى املصــادر  اصللطالحا: -

 (349، صفحة 0202)دويدري، األصلية، وتتميز بالسبق العلمي والقدم الزمني.

 أصناف املصادر: 3.3.3

إن الوثائق األصلية هي تلك الوثائق التي تتضمن الحقائق واملعلومات املتعلقة باملوضوع والتي يجوز أن نطلق عليها            

 اصطالح املصادر، ونذكر منها:

 املواثيق القانونية الوطنية والدولية كالدساتير واملعاهدات والقوانين والتشريعات. -

 املؤسسات السياسية والتشريعية والتنفيذية.محاضر وتوصيات وقرارات الهيئات و  -

 التشريعات والقوانين التنظيمية واللوائح التنفيذية املختلفة. -

 العقود واالتفاقات الدولية واملعاهدات املصادق عليها رسميا. -

 .العقود واالتفاقات الدولية الداخلية و الجهوية والشهادات واملراسالت املعتمدة رسميا والسجالت والدفاتر -

 األحكام واملبادئ واالجتهادات القضائية الرسمية املنشورة في املجالت أو الصحف أو الدوائر الحكومية. -

 نتائج وتقارير األحكام والتحقيقات واملقابالت وصبر اآلراء والدراسات املنجزة. -

ينتج عنها من نتائج  اإلحصاءات الرسمية والدراسات املقدمة في املناسبات كاملؤتمرات والندوات وامللتقيات وما -

 (41، صفحة 3033)باوني، وآثار.

 مفهوم املراجع. 3.3

 تعريف املراجع: 3.3.3

مرجع وجمعه مراجع، واملراجع بضم امليم من يتكلم بسلطة ودراية ويعتمد على رأيه ومشورته وقراره، واملرجع هو لغة:  -

 (0202)لخذاري، سند يرجع إليه للحصول على معلومات ثابتة وأكيدة.

وهي التي تعتمد في مادتها العلمية على املصادر األصلية األولى، وهناك من يرى أن املراجع تعني كل ش يء رجع اصطالحا:  -

 إليه الباحث فاستفاد منه فائدة ثانوية،   

 أصناف املراجع:  3.3.3
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 املؤلفات   -

 الدوريات واملقاالت العلمية املتخصصة. -

 الرسائل العلمية األكاديمية. -

 املطبوعات الرسمية. -

 عاجم والقواميس.امل -

 املوسوعات العلمية ودوائر املعارف. -

 مواقع االنترنت. -

 .في العلوم القانونية مقومات البحث العلمي. 3

يشـــــتمل البحـــــث العلمـــــي علـــــى مكونـــــات وعناصـــــر أساســـــية تشـــــكل فـــــي مجموعهـــــا الشـــــكل الهندســـــ ي ملوضـــــوع البحـــــث، وهـــــذه 

 أي جوهر املوضوع، وأخيرا خاتمة البحث.العناصر تتمحور عادة حول عنوان البحث واملقدمة، والعرض 

عنوان البحث. 3.3  

    يتعين على الباحث االلتزام والتقيد بمجموعة من الشروط عند كتابة وصياغة العناوين منها:

 إعطاء فكرة القارئ دون إثارة يجب أن يكون العنوان داال على محتواه، فال يجوز أن يكون دعائيا أو صحفيا هدفه      -       

 عن املوضوع.

 يجب أن يكون العنوان واضحا ومختصرا وشامال وجامعا لكافة أجزاء البحث العلمي.     -      

مــن التبـاس وغمــوض، ومـع ذلــك فقـد يكــون  إليـهيجـب علـى الباحــث قـدر اإلمكــان تجنـب العنــاوين املركبـة ملــا تـؤدي     -          

 كون داال على املقارنة أو على العالقة.ي أمامركبا باستعمال واو العطف هادة، والتركيب 

مـــن الضـــروري أن يحصـــل تطـــابق بـــين طموحـــات عنـــوان البحـــث وبـــين محتـــوى الرســـالة العلميـــة، فموضـــوع البحـــث     -         

 (042،009، صفحة 0204)مدني، يختزل في عنوانه جميع جوانب املوضوع وعناصره.

 املقدمة. 3.3

زء أساســــ ي منــــه، بحيــــث تمهــــد للموضــــوع، وتلخصــــه بإعطــــاء فكــــرة مركــــزة عــــن كــــل جوانــــب تعتبــــر مقدمــــة البحــــث جــــ             

 وحيثيات البحث، كما أن املقدمة تعكس الصورة العامة ملختلف أفكار البحث.

مـا ورغم أن املقدمة تعد أول ما يصادفه القارئ تعد أول ما يصادفه القارئ بعد العنوان، إال أنها غالبا ما تكون آخـر            

 (083، صفحة 0200)العروص ي، ينجزه ويكتبه الباحث. 

 وتتجلى عناصر املقدمة فيما يلي:        

: وهــو اإلعـــالن عــن املوضــوع والتعريـــف بــه، فــي ضـــوء املشــكالت التــي ســـتثار فيــه، فيمهــد ملوضـــوع البحــث ويحـــدده التمهيللد -

 تحديدا دقيقا واضحا.

وفــــي هــــذا الصــــدد يــــتم التمييــــز بــــين األهميــــة العلميــــة وهــــي املبــــررات النظريــــة والفكريــــة، التــــي تقتضــــ ي البحــــث فــــي  األهميللللة: -

املوضوع، حتى تتضح مفاهيمه جيدا، ويتم تأصيلها تأصيال علميا يستند إلى املنطـق السـليم، وأمـا األهميـة العمليـة هـي تلـك 

اقــع الحـــال يتوجــب إيجــاد حلـــول لهــا، مــن خـــالل البحــث فيهــا أو علـــى القواعــد والصــعوبات التـــي يراهــا الباحــث موجـــودة فــي و 

 األقل تسهيل بعضها، وتعد أهمية املوضوع من دوافع اختيار البحث وأسبابه.

وهــو الغــرض والغايـة التــي ترتجــى ويـتم الســعي لتحقيقهــا، حتـى يكــون ذا فائــدة علميـة وعمليــة، وتنقســم أهــداف  األهلداف: -

ر عــــن رغبـــة الباحــــث فــــي التوصـــل إلــــى املعرفـــة العلميــــة بمعنـــى إثــــراء املعرفـــة العلميــــة وإشــــباع البحـــث إلــــى أهـــداف علميــــة تعبـــ

 الفضول العلمي، أما الهدف العملي هو استخدام وتطبيق نتائجه وتطبيقاته للوصول إلى حل للمشكلة.
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يكـه بأسـئلة جزئيـة وهـي طـرح فلسـفي ملوضـوع البحـث يتبلـور فـي شـكل سـؤال رئيسـ ي جـوهري وأساسـ ي، يـتم تفك اإلشلكالية: -

، صـــــــفحة 0202)لخـــــــذاري، منهجيـــــــة البحــــــث العلمـــــــي القـــــــانوني، تعبــــــر عـــــــن عناصـــــــر املوضــــــوع وتعطـــــــي صـــــــورة أوليــــــة للخطة

000،003) 

هـو مجموعـة الطـرق واألسـاليب املسـتخدمة فـي تقصـ ي الحقـائق العلميـة، والتـي يلتـزم بهـا الباحـث  امللنهج املتبلع فلي البحلث: -

 في جميع مراحل انجاز بحثه. 

يتوجـــب علـــى الباحــث التطـــرق للدراســـات التـــي ســـبقته بتنــاول موضـــوع البحـــث، ومـــن املستحســـن أن لدراسللات السلللابقة:ا -

 يذكر وجه الحداثة والتميز في موضوعه.

وهــي الــدوافع التــي رمــت بالباحــث الختيــار موضــوع البحــث دون غيــره، وتتنــوع هــذه األســباب بــين  أسللباب اختيللار املوضللوع: -

شـــخص الباحـــث ولرابطـــة النفســـية بينـــه وبـــين املوضـــوع، وأســـباب موضـــوعية تتعلـــق بموضـــوع البحـــث الذاتيـــة التـــي تـــرتبط ب

 ومجاله وأهميته العلمية والعملية.

وتتمثـــل فـــي القالـــب الـــذي ســـيتم وفقـــه دراســـة موضـــوع البحـــث، ويتحـــدد مـــن خاللـــه مســـار الباحـــث  علللرض خطلللة البحلللث: -

 بشكل منظم ومنهجي.

 العرض أو صلب املوضوع. 1.3

القســـم األساســـ ي للبحـــث وجســـمه، فهـــو يتضـــمن القســـم األكبـــر وكافـــة عناصـــر املوضـــوع، والعنـــاوين الفرعيـــة وهـــو      

 والجزئية والحقائق والنظريات واألفكار واألقسام املكونة للبحث، والتي تعد كيان البحث وجسمه األساس ي.

 الصاتمة. 4.3

ألعمــــال والجهــــود ومراجــــل إعــــداد البحــــث وتســــجيل نتائجــــه وهــــي عــــرض مــــوجز ومركــــز لكافــــة الحقــــائق والنظريــــات وا            

وخالصــة العمـــل ومـــا توصـــل إليـــه الباحـــث، فهـــي تمثـــل حوصــلة مختصـــرة لنتـــائج وحقـــائق البحـــث وتقريـــر مضـــمونه العلمـــي، 

وقد تكون الخاتمة إجابة مفيدة عن إشكالية البحـث مـع تقريـر نتائجـه باختصـار، وهـي خالفـا للمقدمـة التـي تعتـرض البحـث 

خــالل الخطــوط العريضــة دون تفصــيل، ولــذا يجــب إال تتجــاوز بضــعا مــن الصــفحات املختصــرة واملــوجزة، وقــد يضــاف مــن 

لهـا توصــيات أو تقــارير أو مقترحـات مرتبطــة بموضــوع البحـث، لحــل بعــض املسـائل والقضــايا العالقــة عمليـا أو علميــا فــي أي 

 (07، صفحة 0200)باوني، .  اختصاص

موضوع البحث العلمي وعنوانه  واملراجع في اختيار دور املصادر . 1  

إن انجـــــاز البحـــــث العلمـــــي وكتابتـــــه واختيـــــار عنوانـــــه؛ يتوقـــــف علـــــى مـــــدى تـــــوافر الوثـــــائق العلميـــــة املتخصصـــــة مـــــن      

مصــــادر ومراجــــع، تســــتعمل كوســــائل إلنجــــاز الدراســــة والبحــــث، وأن تــــوافر هــــذه الوثــــائق يعــــد مشــــجعا فــــي اختيــــار موضــــوع 

تـوافر هـذه الوثـائق أثنـاء البحـث أو صـعوبة الحصــول  البحـث وعنوانـه، وتسـهيل مـدة اإلنجـاز وتعجيـل إتمامـه، بخــالف عـدم

عليهــــا، فإنهــــا تمثــــل عقبــــة وصــــعوبة تواجــــه البحــــث، ولــــذا فــــإن املوضــــوعات واملســــائل العلميــــة واملشــــاكل املطروحــــة تختلــــف 

فاختالف مدى توافر الوثائق واملصادر حسب التخصصات، مما يجعل الباحث يفضل بعـض املوضـوعات والتخصصـات، 

ا فيــــه صـــعوبة، مــــن حيــــث قلــــة املصـــادر أو نــــدرتها هروبــــا مــــن املصـــاعب واملتاعــــب والنفقــــات املاليــــة الزائــــدة، ويتجنـــب كــــل مــــ

)باوني، بخــــالف املوضــــوعات املتــــوفرة وثائقهــــا ومصــــادرها وســــهولة الحصــــول عليهــــا، فهــــي تكشــــف حقيقــــة البحــــث وطبيعتــــه.

 (00، صفحة 0200

ـــــل مــــــا هــــــو متــــــوفر وســــــهل للدراســــــة، وبالنســــــبة لإلقــــــدام و العــــــزوف فــــــي عمليــــــة اختيــــــار،      فــــــإن البــــــاحثين يفضــــــلون كـ

ويســــتنكفون عــــن كــــل صـــــعوبة وزيــــادة مجهــــودات إضــــافية فـــــي أي موضــــوع مهمــــا كانــــت قيمتـــــه العلميــــة أو العمليــــة، رغـــــم أن 

مواضــيع البحـــث قـــد تكـــون موزعــة بـــين أجـــزاء آراء متنـــاثرة؛ تتطلــب جهـــدا وصـــبرا وتضـــحية فــي أي موضـــوع ســـواء تـــوفرت فيـــه 

ر واملراجــــع أو نـــــدرت ممــــا يجعـــــل عمليــــة اختيــــار املوضـــــوع وتفضــــيل بعـــــض التخصصــــات أمــــرا مقبـــــوال وعاديــــا فـــــي أي املصــــاد
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بحـــث،من البدايـــة حتـــى النهايـــة نقـــدا وتحلـــيال واســـتنتاجا، وعنـــد وجـــود وتـــوافر العوامـــل املشـــجعة األخـــرى، مـــن املـــال واللغـــة 

تمثــل عمــال مشــجعا ملواصــلة البحــث، أمــا عنــد وجــود أي صــعوبة والرغبــة الذاتيــة والتأكــد مــن نتيجــة البحــث ونهايتــه، فإنهــا 

فـــــإن الـــــرفض وعـــــدم املغـــــامرة والـــــدخول فــــــي مصـــــاعب ومتاعـــــب أيـــــا ـكــــان نوعهـــــا يصــــــرف الباحـــــث عـــــن الدراســـــة ويزهـــــده فــــــي 

 (00، صفحة 0200)باوني، البحث.

 .ضوابط التعامل مع املصادر واملراجع في متن البحث العلمي وهوامشه. 4

 .واملراجعجمع املصادر  3.4

بعـد اختيــار موضــوع البحــث، والقيــام بكافـة اإلجــراءات القانونيــة لتســجيله رســميا فـي اإلدارة، تــأتي مرحلــة البحــث عــن 

يقــــوم الطالــــب الوثــــائق املختلفــــة التــــي تتضــــمن كافــــة املعلومــــات واملعــــارف العلميــــة املتعلقــــة بموضــــوع البحــــث والدراســــة، ف

ليتأكـــد مـــن وجـــود  الجامعيــة،كتـــب فــي املكتبـــات ومـــن خـــالل شــبكة االنترنـــت وكـــذلك الرســـائل بقــراءة استكشـــافية ســـريعة لل

 (40-48)عوابدي، د ت، الصفحات مصادر كافية ملوضوع بحثه

 .القراءة وتدوين املعلومات 3.4

 ،املختلفــــة واملراجــــع يقــــوم الطالــــب بــــالقراءة العميقــــة للمصــــادربعــــد جمــــع مختلــــف الوثــــائق املتعلقــــة بموضــــوع البحــــث        

ثــــم يبـــــدأ فــــي كتابــــة املســــودة األولـــــى للبحــــث، وذلــــك بعــــد ترتيـــــب  ببحثــــه،وينتهــــي منهــــا بأخــــذ املالحظــــات واملعلومـــــات املتعلقــــة 

 .املعلومات الترتيب املنطقي لخطة البحث

 :وقواعد القراءةشروط  3.3.4

 .ما يتعلق بموضوع البحث وشاملة لكلأن تكون القراءة واسعة  -

 .عشوائية ومرتبة اليجب أن تكون القراءة منظمة  -

 .للقراءةاختيار األوقات واألماكن املناسبة  -

 .عملية القراءة والنفسية أثناءيجب احترام القواعد الصحية  -

)غــازي، د ت، صــفحة .واسـتيعابهمـا تــم قراءتــه  وذلـك لتحليــلبـين القــراءات املختلفــة،  والتفكيــر مــاتـرك فتــرات للتأمـل  -

070) 

 :القراءةأنواع  3.3.4

 :يمكن تصنيفها حسب وظيفتها إلى

أخـــــذ نظـــــرة كليـــــة خاطفـــــة للموضـــــوع،وذلك عـــــن طريـــــق تفحـــــص فهـــــرس  وتكـــــون بغـــــرض: القلللللراءة السلللللريعة الكاشلللللفة -

 .باملوضوع والخاتمة املتعلقةواملقدمة  وقوائم املراجع و املصادر والعناوين،املواضيع 

والحقـائق واملعلومـات بقصـد اسـتخراج األفكـار  الكاشـفة،الباحث ما تـم تحديـده فـي القـراءة  :وبها يقرأالعاديةالقراءة  -

 .وتدوينها

والوثــــائق ذات الصــــلة  العلميــــة،تتركــــز حــــول الوثــــائق أو املعلومــــات ذات القيمــــة  وهــــي التــــيواملركللللزة:القللللراءة املعمقللللة  -

 (070،070)غازي، د ت، صفحة .بموضوع البحث

 إعداد خطة البحث  1.4

بعد القراءة االستكشافية السريعة األولى ملصادر البحث من خالل االطالع علـى فهارسـها، وعناوينهـا الكبـرى يسـتطيع             

الطالــب وضــع خطــة لبحثــه تتضــمن، العنــوان املحــدد للبحــث بدقــة، ثــم عنــاوين الخطــة ككــل بدايــة مــن األبــواب والفصــول 

 .ومتكاملسق واملباحث واملطالب والفروع بشكل مرتب ومن

 :يليولتقسيم موضوع البحث وفق خطة سليمة علمية محكمة هناك شروط وقوالب وجب مراعاتها، نتعرض إليها فيما   

 وقواعد التقسيم:شروط  3.1.4
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 .املدروس وأجزاء املوضوعاإلحاطة بجميع جوانب  -

 .األبحاث السابقة في مجال التخصص والتبويب فياالستفادة من خطط التقسيم  -

 .العلمية ومنهجية املادةاالعتماد على املنطق  -

 .والتبويباملرونة بحيث يمكن إجراء تعديالت في التقسيم  -

 .والتداخلتحاش ي التكرار  -

 (004، صفحة 0228)غنيم، .يجب أن تكون جوانب التقسيم متوازنة -

 وقوالب التقسيم والتبويبأطر    3.1.4

أجـــزاء وفــق خطـــة بمصــطلحات معروفـــة فــي ميـــدان البحــث العلمـــي يــتم مراعاتهـــا وفقــا لحجـــم البحـــث  إلــىيقســم املوضـــوع      

وهــي مرتبــة بالشــكل الســابق ذكــره وكلمــا ـكـان  الــخ،..والفــروع . واملطالــب،واملباحــث  وهي:األجزاء،واألبواب،والفصــول،ونوعــه، 

والعكـس صـحيح ففـي حالـة املقالــة  والفصـول،وضـعها فـي قالــب األجـزاء واألبـواب لحجـم املـادة العلميـة كبيـرا كلمـا احتججنـا 

 .البحث الفصلي القصير املطلوب وضع املادة في قالب املطالبأو العلمية 

 وتخزين املعلوماتمرحلة جمع  4.4

كــار املتعلقـــة بموضـــوع وهــي عمليـــة دقيقــة تحتـــاج إلــى وقـــت وجهــد وتركيـــز والـــى قــراءة متأنيـــة مــن أجـــل انتقــاء املعلومـــات واألف

مــــع االلتــــزام  عليهـــا،وفيهــــا يراعـــى التسلســــل واالنســــجام فـــي ربــــط األفكــــار واملعلومـــات مــــع محاولـــة التعليــــق والتحليــــل  البحـــث،

 :وتتم عملية الجمع وفق طريقتين هما والتهميش،بشروط وتقنيات االقتباس 

  :البطاقاتأسلوب  3.4.4

بطاقـات صـغيرة الحجـم قـد تكـون معـدة مسـبقا أو يعـدها الباحـث بنفسـه  علـىوتخزينهـا جمـع املعلومـات  ويعتمد علـى  

يكتــــب فــــي البطاقــــة كافــــة املعلومــــات املتعلقـــــة  ويجــــب أنموضــــوعة فــــي ظــــرف أو صــــندوق.  ومتســــاوية الحجــــممــــن ورق جيــــد 

نشـر،ورقم الطبعـة البلـد اإلصـدار ودار وعنـوان الوثيقـة، و نقلت منـه املعلومـات مثـل اسـم املؤلـف  املصدر الذيبالوثيقة أو 

 .في استعماله والتعقيد والصعوبةويمتاز هذا األسلوب بالدقة  و تاريخها ورقم الصفحة،

 :أسلوب امللفات 3.4.4

فيقـوم الباحـث بتقسـيم امللفـات وفقـا  متحركـة،أوراق مثقوبـة  ومعـد الحتـواءويستعمل في هذا األسلوب غالف سميك 

مســتجدة  وتســجيل معلومـاتاملعتمــدة مـع تــرك فراغـات الحتمــاالت اإلضـافة  وتبويــب املوضـوعتقسـيم  وأقسـام خطــةألجـزاء 

وحفـــظ املعلومـــات فـــي مكـــان  واملتابعـــة،وســهولة املراجعـــة  بــــاملرونة،امللفـــات  ويمتـــاز أســـلوب ،والتعـــديلأو احتمــاالت التغييـــر 

 (14-11، الصفحات 0200)باوني، .  واحد ومنظم

 .مرحلة الكتابة 1.4

يقــــوم الكاتــــب بالكتابــــة علــــى الجهــــاز مباشــــرة ربحــــا للوقــــت فــــي حالــــة أن ويمكــــن  الغالــــب،تــــتم عمليــــة الكتابــــة يــــدويا فــــي 

 واألرـكـان،وكــذا للمعلومــات البديهيــة املشــهورة نحــو األنــواع والخصــائص والتقســيمات والشــروط  للفكــرة،االقتبـاس املباشــر 

مــع التعليــق والتحليــل الــذي مــن  وخاتمتــه،ســة خصوصــا مقدمــة البحــث الدرا وتحريــر نتــائجوتــتم فــي عمليــة الكتابــة صــياغة 

يقنــــع القــــارئ واللجــــان العلميــــة  وموضــــوعا،فيخــــرج البحــــث بصــــورة جيــــدة شــــكال  العلميــــة،خاللــــه يبــــرز الكاتــــب شخصــــيته 

  .بجدواها

 ة:العلمية بطريقة جيدة يتطلب مراعاة الشروط التالي وصياغة البحوثفأسلوب الكتابة 

 .الدقيقةاستخدام املصطلحات العلمية القانونية  -

 .ودقتها ووضوحهاسالمة اللغة  -

 .اجتناب ذكر املعلومات في أكثر من موضع من البحث -
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 .تنظيم املعلومات واألفكار بشكل متسلسل فتندرج العناوين ضمن بعضها البعض -

 .لبحثوالتركيز على ما له صلة وثيقة بموضوع ا فيه،تجنب الحشو وما ال فائدة  -

وهنـــاك عـــدة عوامـــل ووســـائل تســـاعد  لــه،ينســب الباحـــث لنفســـه مـــا لـــيس  أالوأساســـها  الكتابـــة،األمانــة العلميـــة فـــي  -

  :ما يليالعلمية واملوضوعية منها  وقواعد األمانةالباحث على احترام أخالقيات 

 .التثبت أثناء عملية االقتباس -

 (88-90)عوابدي، د ت، الصفحات .االعتماد على الوثائق األصلية في عملية االقتباس -

 .در واملراجعتوثيق املصا 6.4

ســـواء مـــن  الدقـــة،ويقصـــد بـــالتوثيق نســـبة املعلومـــات التفصـــيلية إلـــى مصـــادرها ومراجعهـــا ومكـــان وجودهـــا علـــى وجـــه 

بشـكل مـنظم ومرتـب هجائيـا وفقـا  البحـث،من خـالل ذكـر املصـادر واملراجـع فـي نهايـة  أوخالل التهميش في أسفل كل صفحة 

 .ألسماء املؤلفين أو العناوين في حالة عدم وجود مؤلفين

 :ويكون التوثيق في جزأين هما

 الهامش: التوثيق في  0.1.0

 يتم توثيق وكتابة املعلومات واألفكار من املصادر واملراجع وتدوينها في متن البحث بطريقتين أساسيتين هما:

وفيـه يــتم نقـل الــنص مـن املصــدر أو املرجـع نقــال حرفيـا دون تغييــر فيـه شــكال ومضـمونا، دون زيــادة  االقتبلاس املباشللر: -

 أو نقصان، مع وضعه بين شولتين، وإحالته إلى صاحبه األصلي في الهامش.

كر وفيــه يقــوم الباحـــث بنقــل األفكــار واملعلومــات بأســلوبه الخـــاص، ويشــار إليهــا فــي الهــامش بـــذ االقتبللاس غيللر املباشللر: -

 جميع املصادر واملراجع املستعملة.

 واملراجع:في قائمة املصادر  التوثيق 3.6.4

ق، بالنســـبة للمصـــادر يـــتم ترتيبهـــا حســـب القـــوة القانونيـــة: الدســــاتير، ويكـــون ذلـــك فـــي آخـــر البحـــث بشـــكل مرتـــب ومنســــ      

املعاهـدات واالتفاقيــات الدوليــة، القــوانين العضــوية، القــوانين العاديــة، األوامــر، املراســيم الرئاســية، املراســيم التنظيميــة، 

 القرارات الوزارية، التعليمات، األنظمة الداخلية، التقارير...الخ. 

راجــــع فيـــتم ترتيبهــــا كالتــــالي: املؤلفـــات، الرســــائل األكاديميـــة، املقــــاالت العلميــــة، املعـــاجم والقــــواميس، املــــداخالت، أمـــا امل       

 املواقع االلكترونية... الخ

 الصاتمة:

 ختاما ملا تقدم تم التوصل إلى ثلة من النتائج على النحو التالي:

مجموعها الشكل الهندس ي ملوضوع البحث، وهذه يشتمل البحث العلمي على مقومات وعناصر أساسية، تشكل في  -

 .العناصر تتمحور عادة حول عنوان البحث واملقدمة، والعرض أي جوهر البحث ومتنه، وأخيرا خاتمة البحث

بوجود ثلة من  إلىعليها الباحث بحثه، فال يستقيم البحث  يؤسساملصادر واملراجع تعبر عن املادة العلمية التي  -

 باعتبار البحث العلمي بحث تراكمي.املصادر واملراجع، 

إن إعداد البحث العلمي وكتابته واختياره يتوقف على مدى توافر الوثائق العلمية املتخصصة من مصادر ومراجع،  -

تستعمل كوسائل إلنجاز الدراسة والبحث، وان توافر هذه الوثائق يعد مشجعا في تحديد واختيار نوعية البحث وتقليص 

 مدة إنجازه.

 املراجع: قائمة

 .ن، املغرب د ، الوجيز في منهجية البحث القانوني، الطبعة الثالثة،2015،أحميدوش مدني -

 .، البحث العلمي "أساسياته النظرية وممارسته العملية"، دار الفكر املعاصر، بيروت2000،رجاء وحيد دويدري  -
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 .20، العدد 00القانونية، مجلة السراط، املجلد  ، االقتباس وكيفيات التعامل مع املصادر واملراجع2020،سعيد خنوش -

،تقنيات التعامل مع املصادر واملراجع في العلوم القانونية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية 2020،عبد املجيد لخذاري  -

 .03الصادرة عن جامعة خنشلة، العدد 

 .الخلدونية، الجزائر، منهجية البحث العلمي القانوني، دار 2020،عبد املجيد لخذاري  -

 مناهج البحث العلمي وتطبيقاته في العلوم القانونية واإلدارية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، د تعوابدي،عمار  -

 مناهج البحث في اإلسالم، دار الشهاب، الجزائر ، د تعناية غازي، -

منشورات مختبر األبحاث والدراسات حول قانون  ،0،املختصر في املنهجية القانونية، الطبعة 2011،محمد العروص ي -

 .األعمال واملقاوالت بكلية الحقوق السويس ي، الرباط

، محاضرات في منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية، منشورات مكتبة اقرأ، الطبعة األولى، 2011،محمد باوني -

 .الجزائر

 .، دار الصداقة، عمان20العلمي، طبعة  ، أساليب البحث2008غنيم،مصطفى عليان وعثمان محمد  -
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 معايير الجودة العلمية في البحوث األكاديمية

Standards of scientific perfection in academic research 

 قويقح حوريةدة. 

GouigahHouria 

 ، تخص  شريعة وقانون دكتوراه علوم

 ، الجزائر(3جامعة الجزائر ) -كلية العلوم اإلسالمية 

h.gouigah86@gmail.com 

 املخلص :
عالج وفق منهجية علمية، يراعى فيها 

ُ
البحوث األكاديمية هي مواضيع معينة ومحددة ُتختار بدقة وتطرح إشكاليات مادة وُتَدرَّس وت

 إذا اعتمد الباحث أثناء بحثه على جملة من املعايير، بعض منها تختص  ي،العلمالبحث مناهج 
ّ

وال يمكن لها أن تكون ذات جودة وأهمية إال

بالباحث واألخرى ترتبط بالبحث ذاته؛ فهذه املبادئ بمثابة أبجديات أو أساسيات ال يمكن االستغناء عنها بحال من األحوال، فهي أعمدة 

 .ما اختلف نوعه أو درجتهضرورية لكل بحث أكاديمي مه

ة كان أجدر  وجودة البحث العلمي إّنما ترتبط بجملة مقومات أولها أصالة البحث؛ فكلما كان البحث مبتكرا وذو قيمة علمية وعمليَّ

 
 

ا، فال بالدراسة، فيقدم حلوال ينبغي أن يكون  جديدة حتى وإن كان مسبوق الدراسة لكنه يهدف إلى تحقيق نتائج لم يتم التوصل إليها سابق 

تقليدا أو مطابقا لبحوث سبق دراستها، كما يجب أن تكون األفكار الواردة في متن البحث مختصرة ودقيقة وُيدرس املوضوع فيها وفق خطة 

علمية تتوافق وأساسيات التقسيمات املنهجية )باب، فصل، مبحث، مطلب، فرع، فقرة..( وهي كما تسمى خطة البحث والتي ُتحدد وفق 

 .الية يراعى فيها قدرات الباحث واملادة العلمية املتوفرة في املوضوع، مع مراعات االنسجام والترابط في كل عموميات البحث وجزئياتهإشك

ويشترط أن يكون الباحث يتصف هو اآلخر بمجموعة مقومات تؤهله لتحقيق الجودة العلمية في بحثه األكاديمي أهمها: الصدق 

لصاحبه متصفا في كل مراحل بحثه باملثابرة والحماس، وهو شرط أساس ي يتوقف عليه نجاح البحث فالباحث كما  واألمانة؛ فينسب كل قول 

يقال هو سيد بحثه، ولهذا عليه أيضا أن يهذب لغته فتتماش ى وموضوع الدراسة، ويكتب بأسلوب فصيح ومعاصر وبصفة موضوعية بعيدة 

توفر في كل بحث حتى تكتمل الدراسة يبين أهم ما يجب أن  عين، وهذه العناصر هي منعن التعصب واملحايدة لفكرة أو رأي أو مذهب م

 وتظهر في صورة جيدة.

 البحث العلمي، املنهجية العلمية، تقنيات اإلعداد.الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
Academic research is cauterized by their specific themes carefully chosen. They ask a problematic matter that will be 

studied and analyzed by following a scientific method that permits to the researcher to focus on methodological standards 

in order to achieve perfection in his study. A part of these standards are related to the researcher  while the other parts to the 

research itself. 

These standards are very essential in every academic study in all its kinds and fields. 

The perfection of a scientific research is based on a variety of standards such as: the originality of the research that 

accords to the researcher the importance of his study to find new solutions that are not achieved before. A good research 

should be exact and summarized that accept the academic divisions ( chapters, sections, passage, paragraphs…) what we call 

the research plan containing the problematic, the subject or theme, a scientific matter of the subject in addition to coherence 

and cohesion all over the study.  

The researcher should respect principals while writing his study such as: confidence, avoid plagiarism, his mastery of 

language, objectivity of the research, perseverance; this last is the most important principle, as we say: the researcher is the 

master of his research. 
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All these elements must be taken into account while writing our research in order to accord a good image to the 

academic study. 

Key words: Scientific research, scientific methodology, preparation techniques. 

 

 مقدمة:

البحث العلمي األكاديمي ينبني على مجموعة مقومات تعكس مدى معايير الجودة العلمية املقّررة لديه، فالبحث 

درجاته يستند على أسس وركائز ال يمكن بحال من األحوال االستغناء عنها، هذا من زاوية مهما اختلف مجاله ومهما علت 

وجبه البحوث العلمية تختلف في بعض املضامين عن وية تختلف من بحث إلى آخر فما تومن أخرى فإّن ثمة مقومات ثان

ا فإّن البحث يعنى التقص ي عن الحقي قة  من أجل الوصول إلى نتائج علمية البحوث في مجال العلوم اإلنسانية، وعموم 

ة، فالبحث ينطلق من أسباب تبنى عليها أهداف وهذه األهداف تختلف بحسب طبيعة البحث.  عمليَّ

هذا البحث من خالل تسطير أهم ما ينبغي للباحث أن يتبعه أثناء البحث ليحقق في  الهدف منكمن يهذا و 

الوصول ألهم املقومات واألسس تجسدت أهميته في هذا البحث  ا أّن األخير دراسة علمية أكاديمية ناجحة ومحكمة، كم

، وتكون جادة ورصينةعملية أّية دراسة تسعى لتحقيق أهداف علمية فرضهاوالتي ت ،العامة التي تنبني عليها كل البحوث

يعطي  اقّوم، وهي مهي اسم فاعل من و م قومات هي من مقّوِّ املو  لها نتائج عملية تمس مختلف القطاعات واالتجاهات.

 األساسية التي يقوم عليها البحث العلمي وتعطيه قيمةوالركائز للعمل؛ ومقومات البحث هي العناصر للش يء أو قيمة 

 .وأهمية

وحتى يحقق البحث ثمرته ال بد من اتباع جملة أساسيا بعضها تختص بالباحث واألخرى بالبحث نفصل في ذلك 

ما ماهية مقومات البحث العلمي رقة البحثية نحاول أن نجيب عن اإلشكالية اآلتية: كله فيما يلي؛ فمن خالل هذه الو 

 والتي تتفرع عنها جملة من األسئلة نوردها فيما يلي: األكاديمي؟ 

 ؟الخلقية للباحثقومات أهم امل_ ماهي 

منهجية دقيقة حث العلمي أيضا؟نحاول اإلجابة عن ذلك كله يكون وفق للب املقومات العلميةأهم _ وما هي 

 على النحو التالي:وذلك ومتسلسلة
 املحور األول: تعريف البحث والباحث -3

نحاول من خالل هذا العنصر تحديد معنى البحث والباحث باعتبارهما العنصرين الرئيسين أو املحركين 

 األساسين لدراسة هذا املوضوع.
3-3-  

ً
 : تعريف البحث العلميأوال

األصالة واالختيار واالنتقاء، وليسأّية دراسة تصلح ألن يطلق عليها صفة البحوث تختلف وتتفاوت بحسب درجة 

أن ن  معنى البحث العلمي، لنصل بعد ذلك ملقوماته وذلك فيما يلي: وضحالبحث، ولهذا ال بد علينا ابتداء 

لغاية من وفق طريقة يسير عليها الباحث ليصل إلى ا ،_يقصد بالبحث:"طلب الحقيقة وتقصيها وإذاعتها بين الناس

 1موضوع بحثه." 

وهذه هي أهم العناصر التي ينبغي أن تراعى في البحوث العلمية، وال يمكن ألي دراسة مهما اختلف مستواها أو 

 تعدد اختصاصها أن تكون خارجة من هذا النطاق.

                                                             
 .09دار النمير، دمشق، ص  ،0منهجية البحث العلمي في العلوم اإلسالمية،ط(، م0228) عبود عبد هللا العسكري،1
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ه: "محاولة اكتشاف املعرفة، والتنقيب عنها، وتنميتها وفحصه
ّ
ا، وتحقيقها بتقص _ كما يعرف البحث العلمي أيضا بأن

دقيق، ونقد عميق، ثم عرضها عرضا مكتمال بذكاء وإدراك، لكي تسير في ركب الحضارة العاملية، وتساهم فيه مساهمة 

 1إنسانية حية شاملة."
 ثانيا: تعريف الباحث -3-3

أما الباحث فيقصد به: "كل شخص توافرت فيه االستعدادات الفطرية، والنفسية باإلضافة إلى الكفاءة 

العلمية املكتسبة التي تؤهله للقيام ببحث علمي؛ فالتأهيل العلمي املسبق في مجال البحث، والتزود من املعارف بقدر 

 2كاف، مطلب أساس ي إليجاد الباحث املختص، وتكوين شخصيته العلمية."

ه يستوجب في الباحث أن تتوفر فيه جملة من االستعدادات بعض منها متأصلة فيه سالفا وال
ّ
ثانية تكتسب ألن

 أثناء البحث، فبعضها معرفي علمي واآلخر نفس ي خلقي.
 وخصائصه البحثمقوماتاملحور الثاني: -3

 إذا درس وفق مقومات وعناصر أساسية
ّ

نفصل  ،البحث األكاديمي ال يمكن أن يصل إلى مبتغاه ويحقق غايته إال

 فيها فيما يلي:

:التحديد والتدقيق في اختيار العنوان -3-3
ً

 أوال

م  البحث عنوان 
َ
، فيمنح والبحوث فهو يحتاج إلى اسم علم يميزه عن غيره من املواضيع ها على موضوعيعتبر َعل

له االستقاللية والحق في نسبته للباحث باعتباره صاحب االختيار ويشترطفيه جملة شروط وهي: االيجاز والوضوح 

 واالملام والّدقة والتوافق مع مضامين الدراسة.

تيار العنوان من طرف الباحث ذاته، فلقد ثبت بالتجربة أّن طلبة البحوث األكاديمية الذين كما أّنه يفضل اخ

 3يوفقون الختيار املوضوعات والعناوين يكونون أكثر تفوقا بالعمل من أولئك الذين يفرض عليهم بحث معين.

وال يكل، ألّن له دافع يميزه عمن ذلك أّن من يختار موضوعه بنفسه تكون له رغبة جامحة للبحث في املوضوع فال يمل 

 فرض عليه موضوع معين وهو دافع الحب والرغبة.

وعنوان البحث مطلعه، ويشترط فيه أن يكون جديدا مبتكرا، ويتميز بالطابع العلمي الرصين، مطابقا 

وليا عن البحث توحي للمحتويات الواردة ومجيبا عن املشكلة املطروحة، مبينا طبيعتها ومادتها العلمية، يعطي انطباعا أ

 4للقارئ بفحوى ومضمون البحث.

ألّن العنوان بمثابة وظيفة إعالمية تحدد موضوع البحث ومجاله، لذا يجب أن يكون واضحا ومكتوبا بعبارة 

مختصرة وبلغة سهلة، ألّن العنوان يوجه القارئ إلى أّن البحث يقع في مجال معين؛ وهو الواجهة الرئيسية التي تبنى 

 5في الذهن في أول مرحلة.وترسم 

يتوصل الباحث إلى الحل األصح في اختيار البحث املناسب يتطلب من الباحث أن يتخير مجموعة من  ىوحت

املصادر والكتب في حقل التخصص تجمع بين الكتب القديمة والحديثة، هذه العوامل وأخرى تؤهله وتساعده الكتشاف 

                                                             
ر الكتاب اللبناني، دا ،0منهج البحوث العلمية للطالب الجامعيين، ط (،م0912) س شريان عبد الفتاح ملحس،حثريا عبد الفتاح، مل1

 .43، ص بيروت_ لبنان
 .30العسكري، مرجع سابق، ص  عبود عبد هللا2

دار الفكر املعاصر، بيروت_ لبنان، ، 0البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية، ط ،م0222/ 0000ينظر، رجاء وحيد دويدري، 3

 .020ص

 .021، ص ، مرجع سابقرجاء وحيد دويدري اينظر، 4

 .04دار الفكر العربي، القاهرة، ص ، 0ي، طدليل البحث العلم ،م0997/ 0008ينظر، خير الدين علي عويس، 5
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ى زيادة في الدراسة والبحث، وستطرح بعد ذلكأمامه قائمة طويلة وعناوين عدد من البحوث واملوضوعات التي تحتاج إل

 1مختلفة، يطلع عليها، ليقع اختياره على موضوع معين.

وإّن حسن اختيار املوضوع أو البحث أو العنوان يعد املحور األساس ألي عمل بحثي ناجح، وليتوخى الباحث 

ت العملية التي تعود على املجتمع برمته، ويكون البحث يستحق ما يبذل اختيار املواضيع ذات الفوائد العلمية والثمرا

 ألجله من وقت وجهد ومال.

 ثانًيا: توفر عنصر األصالة والجدة واالبتكار -3-3

ما ال بد من الوصول إلى نتائج جديدة، فليس ثمة اشكال في طرح مواضيع 
ّ
ا إن ا أن يكون املوضوع جديد  فليس مهم 

ما 
ّ
ما يشترط هو الوصول إلى نتائج مغايرة ملا تم التوصل إليه سلفا فقد تكون املغايرة في الترتيب أو مسبوقة الدراسة وإن

 التنسيق أو التصحيح أو البلورة أوالتنقيح.

ه من املقومات األساسية للبحث أن يكون جديدا، ومبتكرا، و 
ّ
نقل وال يقلد جديدة. فال ي يسعى إلضافة معارفألن

ترتيبا يرتبها وينظمها ب جزئياتها، وموضوعاتها املادة املطروقة، ورتق إليها سلفا، وإذا رتب وال يكرر مادة تم التطر 

جديدا،كاالهتداء إلى أسباب جديدة لحقائق قديمة، ومجاالت جديدة لنظريات قائمة، وقوانين متبعة، وكأدوات جديدة 

 ملعمل قائم.

قبل، ولكن يجب أن تتناول الدراسة جزئية علمية، أو وال تعني جدة البحث بالضرورة أن يكون غير مطروق من 

 أّن الباحث 
ّ

فكرة، أو مشكلة متعلقة بالبحث ولم تطرق من قبل، حيث نجد الكثير من البحوث سابقة في البحث، إال

 2يستطيع من خالله طرح العديد من املشكالت األساسية والثانوية، التي لم تبحث من قبل.

قيمة علمية ويعالج مواضيع تمس املجتمع سواء في  لهمبتكرا، و إذا كان جديدا و  وتظهر أصالة البحث أكثر، 

 علومه، ونظرياته، ومشاكله، وحلوله، ويكون منسجما مع الجهد الذهني والجسمي واملادي املبذول فيه.

 3التحيز لفكر، أواالنحراف لرأي. تالتجرد من صفاوتكمن أصالة البحث أيضا في 

أحد األمور الستة التي تحدث عنها شمس الدين البابلي حتى يكون أكثر جدة وأصالة  والباحث يسعى لتحقيق

 حيث قال: "إّن على أي مؤلف جديد أن يعالج إحدى من املسائل الستة التالية:

 _أن يبدع شيئا جديدا.

 _ أو يوضح أمرا غامضا.

 _ أو يختزل عمال مسهبا.

 _ أو يرتب دراسة مشوشة.

 مبعثر._ أو يجمع شتات بحث 

 4_ أو يصحح دراسة خاطئة."

فال خير في بحث ليس له إضافات أو حلول أو دراسات حاالت أو الوصول إلى أهداف سياسية أو اقتصادية أو 

فال بد لكل بحث أكاديمي مهما اختلف صنفه وحدد نوعه أن تظهر عليه أهداف علمية عملية في مختلف  ،دينية.....

 االتجاهات.

ا:اإلعداد  -3-1
ً
 املنتظم لصطة البحثثالث

                                                             
 .00، 03ينظر، عبود عبد هللا العسكري، مرجع سابق، ص 1

 .018، ص م0992ه/ 0002، 0غازي حسين عناية، مناهج البحث العلمي، دار الجيل، بيروت، ط ينظر،2
 .072، ص املرجع نفسهينظر، 3

 .09، ص رجع سابقعبود عبد هللا العسكري، م 4
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فال يمكن ألي بحث أكاديمي أن يخلو من خطة أو هيكلة يبنى من خاللها البحث، هذه الخطة تحوي جملة 

 عناصر رئيسية وثانوية متسلسلة تعالج وفق منهجية علمية مضبوطة ومدروسة.

ا هي التي ترسم في فهرس محتويات البحث، وهي بمثابة هيكل عظمي يبنى عليه
 
البحث كلهوبأنواعه، وهي دليل  فالخطة إذ

 1على أّن عمل الباحث منظم ومنطقي.

وهي خطوة تأتي بعد اختيار املوضوع، وتسبق خطوة جمع املادة العلمية، وتتزامن مع خطوة جمع املصادر 

ظيمي وتكون خطة البحث بمثابة الخطوط الرئيسية، والهياكل التنظيمية للبحث، وباملقارنة فهي الهيكل التن، العلمية

.. والبناء الهيكلي األول للبحث، وهيمشروع هندس ي لعناصر البحث، ولذا يجب أن توضع بإحكام، وأن ترسم بإتقان ...

 خطة البحث:لوتتناو 

 _ عنوان البحث.

 _ املقدمة.

 _ األبواب والفصول وعناوينها.

 2_ الخاتمة.

يجب أن يكون مختصرا، واضحا، جديدا، جذابا، منبثقا من املوضوع نفسه، داال عليه. وتأتي بعده  العنوانو

، وفيه محكم ومتسلسل، ويكون محتويا على أبواب وفصول، أو فصول، فيها عرض جسم البحث املقدمة وهي بمثابة

؛ فتكون في آخر الصاتمةالجديدة. وأما شرح مفصل للمدلوالت، ومناقشتها مناقشة عادلة إلثبات الحقائق واالستنتاجات 

البحث، تذكر فيها اآلراء والنتائج، على أّن من يقرأها يستطيع أن يعرف املستحدث أو الجديد الذي ساهم به الباحث في 

 3املوضوع.

وعبر اإلمام املاوردي عن خطة البحث بتعبير مختصر وبأسلوب مغاير حيث قال:" التعلم فضل: واعلم أّن 

فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها  لى حقائقهاوائل تؤدي أواخرها، ومداخل تفض ي إللعلوم أ

لتفض ي إلى حقائقها، وال بطلب األول، وال بطلب اآلخر قبل األول، وال الحقيقة قبل املدخل." فال يدرك اآلخر وال يعرف 

 4الثمر من غير غرس ال يجنى."الحقيقة؛ ألّن البناء على غير )أسٍّ ال يبنى(. و 

والخطة هي السبيل املوصلة إلى القصد، وذكر أّنهاالطريقة التي بها يتوصل الشخص إلى بغيته، والخطة من 

ابتكار الباحث ومن خاللها يحدد الباحث طريقة السير في بحثه للوصول إلى هدفه، وتوضع الخطة من قبل الباحث 

 5يعتبر انتهاكا للملكية الفكرية للغير. وتدخل في ملكيته وأي اعتداء عليها

 : طرح إشكالية عامة تتماش ى مع مضامين البحثرابعا -3-4

تعتبر إشكالية البحث من أهم األسس لنجاح أي بحث أو عمل فال يعقل أن يعطي أي عمل ثمرته من غير 

تتماش ى مع مصادر البحث، إشكالية تطرح ويراعى فيها التوافق بينها وبينقدرات الباحث الفكرية من جهة ومن أخرى 

والعامل املساعد لتحديد املشكلة هي سعة القراءة واالطالع، بحيث يتخير الباحث مجموعة من املصادر في حقل 

 6التخصص، متنوعة من حيث الزمن واملدارس واملناهج، مما يساعده على التوسع في الدراسة والبحث.

                                                             
 .08، ص املرجع نفسهينظر، 1
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منها: نوعية العلم،أي املجال العلمي موضوع البحث،مع  ويجب مراعاة عوامل عدة أثناء تحديد مشكلة البحث

األخذ بعين االعتبار أيضا التخصص العلمي ذلك أّن الباحث املتخصص يستطيع أن يلم إملاما تاما باملوضوع، ويحاول 

الباحث أيضا الوصول إلى تحقيق هدف علميمن خالل البحث والوصول إلى نظرية علمية جديدة، أو قانون جديد، أو 

اختراع جديد يمكن االستفادةمنها بالنسبة للباحث نفسه، أو بالنسبة لإلنسان، ويساهم حجمه، ونوعيته في تحديد 

 1مشكلة البحث.

 ا: مراعات الترابط واالنسجام بين األفكارخامًس  -3-1

ثم فينتقل الباحث من العام إلى الخاص ويمهد لكل باب أو قسم فينتقل من األبواب إلى الفصول ثم املباحث 

املطالب ثم الفروع بعد ذلك يصل إلى قسم الفقرات، "فالفصول والفقرات يجب أن تكون متعانقة ال متضاربة متصادمة 

 2متنافرة."

 
ّ
التي تتركب من الفعل والفاعل متتركب من املبتدأ والخبر، أسواء التي ه يشترط اختيار الجمل التيكما أن

بوضوح ، ودالة على املعنى دالة ومختصرةملرغوب فيه في جمل وجيزة وقصيرة و ومكمالتها فال بد من االقتصار على املعنى ا

ه يصيد غزاال في البراري فلينظر في أي مكان من جسم الغزال يصوب نار من غير تداخأل 
ّ
و اشتباه، وليعلم الباحث أن

بير عنه بجملة تحوي يمكن التع، فما والوصول إلى املرغوب املعنى لسالحه ليحصل على الصيد، فهو كذلك في تحصي

وركاكة في ى، ، وهكذا فالكلمة الزائدة إثقال للبحث والورق، وإضعاف للمعنكلمتين خير من التعبير بثالث كلمات أو أكثر

 3.األسلوب في أغلب األحيان

 ا: توفر املادة العلميةذات العالقة باملوضوعسادًس  -3-6

واملراجع والخوض في موضوعات معقدة وغامضة، ومتشعبة ألّنه ال يتصور أن يبحث في موضوع منعدم املصادر 

تتفوق على قدرة الباحث في البحث، ومن هنا يجب على الباحث أن يقّوم قدراته، وإمكانياته العلمية، وكذلك قدراته على 

ثيرة فال ينبغي أن ينجذب الباحث للموضوعات املر موضوع الدراسة...........البحث، والتقص ي، والتناول عند اختيا

 وذلكاملوجودة فيها، بل ويصعب تحقيق املعلومات والحقائق املتصلة بها،  تشيقة ومتجاهال للصعوبات والغموضاوال

 4لقصور وسائل البحث مادية كانت أو معنوية.
 املحور الثالث: مؤهالت الباحث وصفاته -1

بمثابة مقومات تؤهله إلعداد بحثه اتفق أهل العلم من هذا الفن أن تتوفر مجموعة مؤهالت لباحث العلم وهي 

قية، والثانية: تصنف ضمن املؤهالت العلمية أو املعرفية واملنهجية، كل ذلك نوضحه 
ُ
ل
ُ
أولها: تصنف في حيز املؤهالت الخ

 :بإجمال في العناصر التالية

ا يلي: "فأهمها ولخصها وأجملها فيم كونه ركز على املؤهالت الخلقية بالفضائلهذه املؤهالت "برزان"  مىوقد س

الحياد الفكري، والتجرد التام من األهواء، واألمانة، والصبر على العمل املستمر، والتحلي بالتواضع واالحترام، وعدم 

مهاجمة أي عالم مهما ارتكب من األخطاء، وطيبة السمعة، وتحمل املسؤولية، وكلها مناقب يتصف بها الباحث املثالي 

ا ليل نهار على قلمه، مثابرا على عمله، ال يخاف العزلة، وال االنعزال."الذي نذر قلبه وعقله في سبي  5ل البحث الرفيع، مكب 
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فالبحث "هناك فضائل أخرىتتعلق باملعرفة، ، وإلى جانب هذه الفضائل الرائعة التي يجب أن يتحلى بها الباحث

غات التي تساعده على قراءة كل ما يتعلق 
ّ
بموضوعه، وفهمه فهما دقيقا صحيحا، مهما كلفه األمر، يحتاج إلى العلوم، والل

من كد وجد وسفر، وتحمل املشاق في سبيله، كما يحتاج الباحث إلى قدرة النقد والتحليل، وتحري الحقيقة في كل ما 

يدة يقرأ، لكي يختار بدقة ومهارة، ويعرض بحجة قوية منطقية، منظما عمله، منسقا، مبوبا، رابطا أجزاء بحثه بلغة ج

 1مشرفة."

 وفي جملة ما سبق نحاول التفصيل والتعريف بهذه الصفات وذلك على النحو اآلتي:

1-3- :
ً

 الصدق واألمانة العلمية أوال

من الصفات املحرمة شرعا واملستهجنة عرفا هي صفة الكذب، فالكاذب يخش ى حتى من نفسه وال يصدقه 

أهله، لذلك ذمت الشريعة الكذب وجعلت صاحبها مذموما وجرى اس، وهو بالبحث أصبح قائدا، والقائد ال يكذب النّ 

 2التحذير من هذه الصفة ومن متعاطيها.

ه يلزم على الباحث أن ينسب كل قول لصاحبه وهو ما يعرف باألمان العلمية؛ وهي في نسبة األفكار 
ّ
كما أن

من بركة العمل أن ينسب القول والنصوص إلى أصحابها مهما تضاءلت، وهي عنوان شرف البحث، وقديما قيل "أّن 

 3ألهله"، واهتم العرب بفضائل الباحث الخلقية واعتبروها حجر أساس املعمار الفكري الذي يقوم الباحث بإنشائه.

االمام مالك بن أنس، على أّنه ال يؤخذ علم الحديث وهو أول العلوم تصنيفا عند املسلمين من أربعة،  أشاروقد 

 بقوله:

 الحديث من سفيه._ ال يؤخذ "

 _ ال يؤخذ من صاحب هوى، يدعو الناس إلى هواه.

 ال يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس.

 4_ ال من شيخ له فضل وصالح وعبادة، إذا كان ال يعرف ما يحدث به."

 الرغبة واملثابرة ثانًيا: -1-3

في  الدائمة واملتواصلةومن بين أهم الصفات الشخصية التي يستوجب أن يلتزم بها الباحث أيضا هي رغبته 

 إذا كان الباحث يميل ملوضوع بحثه فيبحث البحث ومثابرته، ألجل ذلك فال يمكن أن يُ 
ّ

ستكمل البحث في صورة جيدة إال

 ، وكل نقطة تستدرجه مل_كما سبق وأن وضحناه_ فيه بحب وشغف
ّ

ا هو آت، فلكل عمل عقبات ال يمكن تخطيها إال

 باالجتهاد والعزيمة والحب واملداومة.

 5قال الجاحظ: "العلم عزيز الجانب، ال يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك."

وهي شرط ضروري يتوقف عليه نجاح البحث وتميزه؛ فالباحث هو سيد بحثه، وسوف تتأصل شخصيته 

 6أن يرغب ويثابر لكي يبدع فيه.العلمية من خالله، ومن الضروري 

 ويسأل الباحث نفسه أسئلة كما يقول األستاذ شلبي أحمد: 

 _ هل أحب املوضوع وهل أميل إليه، وهل هو يشّوق ما فيه الكفاية. 0"
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 _ هل في طاقتي أن أقوم بهذا العمل.0

 _ هل من املمكن إعداد رسالة عن هذا املوضوع.3

 ه، ذهنيا أو جسديا أو ماديا._ هل يستحق ما سيبذل من جهد في0

 _ هل من املكن إعداد البحث خالل املدة املحددة له.4

 1_ هل من املمكن تغطية البحث تغطية الكاملة وهل من املمكن إيجاد املادة الكافية."1

في بحثه وحاضرة ولذلك نجد الباحث املثابر له رغبة في أن يغطي بحثه باملستوى الالئق ونجد شخصيته ظاهرة 

 
ُ
لحظ، فيجمع ويكتب على خالف من أ

ُ
لزم بعنوان معين فيأتي البحث في صورة جافة ال جديد فيها يذكر وال حيوية بحثية ت

نا وبالتجربة نجد من له رغبة في البحث يجمع وينظم ويرتب ويحلل وينتقد 
ّ
من غير تحليل وال تدقيق وال تفصيل مع أن

ا يثا والباعث على املطلوب شلوب باع"واعلم أّن لكل مط، ويجد الحلول أيضا ئان رغبة ورهبة، فليكن طالب العلم راغب 

ا."  2راهب 

 بالصبر على ما تكرهون، وال تبلغون ما تهوون 
ّ

وقد روي عن النبي _صلى هللا عليه وسلم_: "ال تنالون ما تحبون إال

 بترك ما تشتهون."                                                      
ّ

      إال

ا: التحلي بصفة -1-1
ً
 التواضع ثالث

أن الضمير )أنا( يدل على التفحيم  ألّنهما تقرر استعمال الضمير املنفصل )أنا أو نحن( لغويا تجنب  يستحسن

 والعظمة واالعتداد بالنفس وهذه األمور ليست من مسلمات أو أخالقيات الباحث.......

  بالباحث أيضا أما الضمير املتصل واملخاطب فيستحسن
ّ

 3تبهما لألسباب التي ذكرت من قبل. يكأال

وذلك كله يعتبر من العجب إذ؛ "العجب في حقيقته إذا حددناه ألّنه ظن كاذب بالنفس في استحقاق مرتبة غير 

باألشياء الخارجة عنا ومن باهى بما هو خارج عنه فقد باهى بما ال  املباهاةمستحقة... وكذلك االفتخار فإّن الفخر هو 

 4يملكه."

والتباهي والعجب والشعور بالعظمة صفات كلها تتناقض مع أبجديات وأخالقيات طالب العلم، والذي يشترط  

 فيه ابتداء التواضع حتى يقدم شيئا علميا مميزا.

 الصبر والتأني رابًعا: -1-4

الصبر سمة من سمات النجاح وهو من أهم الصفات الواجب توافرها في الباحث، ألّنه ال يخلو بحث من 

الباحث الوصول إلى آخر املشوار ال بد له أن يتحلىبالصبر في أولى خطوات البحث حتى وحتى يستطيعاملتاعب واملشاكل، 

وقات، ويتوصل إلى اكتشاف جوانب غامضة لم يصير طابعا لشخصيته، وبذلك يجعل البحث شغله الشاغل في جميع األ 

 5يكن يراها في بداية بحثه فيتابع األفكار بتأن.

فالباحث يستوجب عليه استحضار الرصانة في كل مراحل بحثه، وهو من الضروريات التي ينبغي أن يتصف بها 

 كان البحث غير منظما وال مرتبا ومشوشا، وهو من لوازم الباحث الرئيسية، ألّن السرعة في اصدار النتائج، وعدم 
ّ

وإال
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ن النتائج واملقدمات، فال بد من التأني كي يتمكن الباحث من املتابعة والتقص ي، سيوقع الباحث ال محالة في تناقضات بي

 1ونتائج صحيحة وصائبة. اريرتكوين انطباع سليم حول موضوع بحثه، وتأسيس أحكام وتقديرات وتق

  خامًسا: -1-1
 
 غة وكثرة االطالعحسن الل

ة واملداومة على ذلك، تفحصحتى يكون ثمة إملام تام باملوضوع يستوجب على الباحث كثرة االطالع والقراءة امل

ليجد نفسه بعد ذلك يكتب بلغة البحث بعيدا عن الفضفضة واالسهاب وينتقي األلفاظ واملصطلحات ويناقش ويحلل 

بلغة سهلة فصيحة مقروءة مفهومة، ويستعين الباحث بلغة التخصص وما يكسبه ذلك هو الكثرة واملداومة في القراءة 

 واالطالع.

لفاظ الغريبة غير املتداولة واملستكرهة ويلتزم بالفصاحة، وأن يجتنب كل لفظ يقلل وعلى الباحث أن يتجنب األ

من أدب صاحبه، وأن يكتب بأسلوب العصر الذي هو فيه، ويبتعد عن العامية، فيتحرى العبارة الفصيحة التي تتوافق 

 2آلخرين ويقدرهم.مع املعنى ويلتزم املحايدة في كل بحثه وأمام أي رأي وعليه أن يحترم رأي وفكر ا

فموضوع البحث يجب أن يكون بّين املعنى محددا ومحققا للمراد، دقيقا ومنضبطا في دراسة األفكار، متقنا في  

ختيار املوضوع أو ا ىوع، فمهمة الباحث ال تقتصر علالصياغة والتعبير، وبأسلوب سلس، وكلمات متوافقة مع املوض

ما إتقان االختيار لففقط العنوان
ّ
 3ظا، وتحديده غرضا.، وإن

 خاتمة:

ام بكل ما تم ذكره في البحث لتز البحث العلمي يرتكز على أسس ال يمكن االخالل أو املساس بها، وعلى الباحث اال

ليف من غير ريب وال خوف ومن غير ملل أغمار البحث والتفي للخوض  كافية تؤهلهت احينئذ استعداد حتى تتكون عنده

 ،وال ضجر

 التوصل إليه من خالل هذا البحث:ومن جملة ما تم 

من  مغايرة ملا تم الوصول إليهومعارف جديدة للوصول إلى حقائق الصحيح البحث العلمي األكاديمي هو التقص ي أّن _ 

 قبل.

 ال يمكن بحال من األحوال تجاهلها أو االستغناء عنها، _البحث العلمي ينبني على مقومات تختص بالباحث وأخرى بالبحث

على الباحث االلتزام بها حتى يحقق في األخير ثمرته، فيصير باحثا نزيها زاخرا بالخلق الرفيع واالبداع والعطاء ويفترض 

 ويتمكن من النقد البّناء، ويخرج بحثه في صورة شبه كاملة ومتكاملة.

 سليم عن موضوع معين._ ال بد على الباحث االستثمار املعلوماتي الكمي والنوعي الجيد وذلك بغية تحقيق بناء معرفي 

 هذا وفي األخير نخرج بجملة من االقتراحات لعلها تكون محور دراسة وتفعيل في األيام والبحوث القادمة _إن شاء هللا_: 

_ ال بد من تنشيط وتفعيل البحث العلمي وذلك من خالل عقد املؤتمرات وإقامة الدورات التي تهتم به وبتطويره، مع وضع 

حة لكل تخصص حتى ال يظل الطالب يتخبط بين الكتب املنهجية يبحث عن الطريقة سياسة منهجية واض

 الصحيحةللبحث.

_ ضرورة تنسيق وتعزيز العمل الجماعي والحث على التعاون والتشاور بين جهات البحث العلمي،مع تبادل الخبرات بين 

نميتها، وتوفير مكتبات ومراكز بحث عبر شبكات مختلف الجامعات وفتح املجال أمام الباحثين إلبراز قدراتهم العلمية وت

الطلبة على اعتبار أنّ االنترنت واستغالل نظم املعلومات ومعطيات الحاسوب لتطوير وخدمة البحث في مختلف مراحله، 

                                                             
 .34، ص املرجع نفسه1

 .070، ص رجع سابقينظر، ضو مفتاح غمق، م2

 .074غازي حسين عناية، مرجع سابق، ص ينظر، 3
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في املجتمع وعلى جهودهم املبذولة وأعمالهم املدروسة ومقترحاتهم  الصفوة املختارة واألساتذة الباحثين يعتبرون

 االجتماعي والسياس ي والديني واالقتصادي والفكري للمجتمع. النهوض بوطة، ينتظر املض

 قائمة املصادر واملراجع:

 مكتبة الثقافة الدينية.0أبو علي مسكويه، تهذيب األخالق وتطهير األعراق، حققه ابن الخطيب، ط ، 

 طبعة. م، دون 0981و الحسن املاوردي، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة، أب 

 04ط  ،م0980حمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة، أ. 

 دار الكتاب 0م(، منهج البحوث العلمية للطالب الجامعيين، ط0912س شريان عبد الفتاح ملحس، )حريا عبد الفتاح، ملث ،

 .اللبناني، بيروت_ لبنان

  ،بي، القاهرة، دار الفكر العر 0م، دليل البحث العلمي، ط0997/ 0008خير الدين علي عويس. 

 ( ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلسالمية، ط0228عبود عبد هللا العسكري ،)دار النمير، دمشق0م ،. 

 م.0992ه/ 0002، 0غازي حسين عناية، مناهج البحث العلمي، دار الجيل، بيروت، ط 

  ،م0998ه/ 0009شريان عبد الفتاح ملحس، منهج البحوث العلمي للطالب الجامعيين، دار البشير. 

  ،دار الفكر املعاصر، بيروت_ 0م، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية، ط0222/ 0000رجاء وحيد دويدري ،

 لبنان.

  ،الهيئة القومية للبحث العلمي. 0م، منهجية البحوث العلمية في العلوم الشرعية والقانونية، ط0223ضو مفتاح غمق ، 

 املكتب اإلسالمي، بيروت0ه، الحث على طلب العلم واالجتهاد في جمعه، ط0021ي، حي بن مهران العسكر ي ،. 
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األخطاء الفكرية، واألسلوبية، واللغوية، واملنهجية الشائعة في إعداد البحوث »

 «العلمية

“Intellectual, stylistic, lingual, and methodological errors which 

prevalent in preparing scientific researches” 

 Abdelaziz Talbiعبد العزيز الطالبي/

 علم الَعروض،شهادة الدكتوراه في اللغة العربية

 املغرب،محمد الصامس/ الرباطجامعة 

azyztalby@gmail.com 
  مخلص :

الشائعة التي يقع فيها طالب تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مجال البحث العلمي؛ من خالل بيان أبرز األخطاء 

يز الجامعات عند إعداد مذكراتهم وأطروحاتهم العلمية، والتي تتعلق بالجوانب الفكرية، واألسلوبية، واللغوية، واملنهجية؛ حيث انصب الترك

 على الَهنات املرتبطة بعناصر: اختيار املوضوع، وصياغة العنوان، والتهميش، واإلمالء، واملقدمة، والخاتمة.

وقد تأتى تحقيق الهدف املذكور من خالل االعتماد على بعض الكتب التي تعنى بمجالي البحث العلمي، واإلمالء اللغوي، إضافة إلى 

 تضمين ما هو متعارف عليه في إطار منهجية البحث العلمي وتقنياته الخاصة بإعداد املذكرات واألطروحات الجامعية.

النتائج؛ تمثلت في إقرار وجود أخطاء شائعة مختلفة عند إعداد البحوث العلمية، ورد أسبابها إلى وقد توصلت الورقة إلى عدد من 

 ما هو ذاتي ومعرفي. كما انتهت إلى عرض عدد من املقترحات والتوصيات من أجل تجنب هذه األخطاء.

 كلمات مفتاحية:

 املقدمة، الخاتمة. البحث العلمي، أخطاء شائعة، املوضوع، العنوان، التهميش، اإلمالء،

Abstract: 

This study related to scientific research level; through showing of prevalent errors which prominent, when the 

researchers prepare their universal researches, and which related to intellectual, stylistic, lingual, and methodological sides, 

it is specified in: subject choosing, title drafting, footnote, spelling, introduction, and conclusion elements.  

This study has achieving that through depended on some books which related to scientific research, and spelling 

level, and insertion all things which known in methodology and techniques of scientific level about academic theses. 

lastly, this study detected a lot of results specified in proving of finding the various prevalent errors when 

preparing the scientific researches, and its causes which specified in subjective and cognitive side. And concluded to 

suggestions and recommendations for avoiding this errors.  

Keywords: 

Scientific research , Prevalent errors,Subject, Title, Footnote, Spelling, Introduction, Conclusion. 

 مقدمة:

البحث العلمي أهمية بالغة، سواء كان ألجل البحث عن حلول ملشكالت، أو إغناء املجال التقني  يكتس ي

وتطويره، أو  ألجل الحصول على درجات علمية معينة. إن البحث العلمي، عموما، هو املسؤول عن تقدم املجتمعات، 

ترام نظرائها؛ فكلما اهتم املجتمع بالبحث وتطورها، وتحضرها، وهو الذي يعلي من شأنها بين املجتمعات، وُيكسبها اح

 العلمي، وأنفق ألجله بإرادة وعزم شديدين، كلما تبدى ذلك جليا في مختلف أحواله.

لقد وعت عديد املجتمعات أهمية البحث العلمي وفضائله منذ أزمان؛ فاتجهت إلى جعله أمرا حتميا ال مناص 

منه، بل أضفت عليه طابع القدسية الذي تجلى في العناية به، وبذل الكثير ألجله، ودفع املورد البشري إلى الخوض في 
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ع، وغير ذلك؛ إيمانا منها بكونه منطلق التحديث، والتطور، مختلف جوانبه بإعداد أرضياته املناسبة، والدعم، والتشجي

 والنماء، واالزدهار، والصمود...

ولعل الفترة الراهنة التي يمر منها العالم اليوم، أبرز دليل على أهمية البحث العلمي وجدواه بالنسبة إلى 

ر بالزعامة إال املجتمع الذي أولى أهمية اإلنسانية جمعاء؛ فقد انكشف أنه ال صوت يعلو على صوته، وأنه ال مجتمع جدي

بالغة ملجال البحث العلمي، وأقام أسسه عليه.إن عنصر البحث العلمي أضحى يتبدى وكأنه العنصر الضامن لحيوية 

 الكائن البشري.

ويعد إعداد املذكرات الجامعية واألطروحات أولى خطوات بدء البحث العلمي، واملض ي في سبر أغواره. وفي هذا 

سياق يلزم الباحث، أوال، اكتساب منهجية البحث العلمي، ومحاولة اإلملام بمختلف مهاراتها وتقنياتها، أو على األقل ما ال

هو بديهي منها، ومسلم به. وقد يحدث أال يعير الباحث اهتماما ملا سبق، أو يغفل جانبا منه لسبب من األسباب؛ مما 

املختلفة، والتي، غالبا، ما تصير أمرا شائعا بين الباحثين؛ ومنه فإن هذا  يؤدي به إلى الوقوع في منزلق بعض األخطاء

البحث سيحاول الوقوف عند إشكالية األخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الباحثون أثناء إنجازهم ملذكراتهم الجامعية 

 وأطروحاتهم؛ وفي سياق هذا اإلشكال، يمكننا طرح األسئلة اآلتية:

 خطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث أثناء إعداد بحثه؟ـــــ ما طبيعة األ 

 ـــــ ما األسباب التي تجعل الباحث يقع في هذه األخطاء الشائعة؟

 ـــــ كيف يمكن إرشاد الباحث من أجل تجنب هذه األخطاء؟

 :ويمكننا، في سياق ما سبق، اإلجابة، مبدئيا عما سلف من أسئلة عن طريق اقتراح الفرضيات اآلتية

ـــــ تتمثل األخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث أثناء إعداد مذكرته أو أطروحته؛ في الجوانب املنهجية، واللغوية، 

 واألسلوبية...

 ـــــ ترتبط أسباب األخطاء الشائعة أثناء إعداد البحوث بجوانب مختلفة.

ل تجنيبه أسباَبها بدرجة أولى، وبيانها له من ـــــ يمكن تجنيب الباحث مسالة الوقوع في األخطاء الشائعة من خال

 خالل أمثلة معينة.

وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يندرج، عموما، ضمن مجال البحث العلمي الذي ال يخلو من أهمية كبيرة كما 

العلمي الذي أسلفنا الذكر، من جهة، ومن جهة أخرى، يعتبر بمثابة إرشاد للباحثين إلى جانب من جوانب منهجية البحث 

البد من التنبه إليه، ووضعه في الحسبان، كما يعتبر بمثابة املقص الذي يشذب بحوثهم العلمية من الشوائب التي هم في 

غنى عنها. والحقيقة أن كل بحث علمي شابته أخطاء منهجية، أو لغوية، أو أسلوبية، أو غيرها، فإن قيمته ستتدنى ال 

دي املناقشين والقراء من أجل االنتقاد؛ ومنه فهذا العمل يعد محاولة انتشال مسبقة محالة، وسيكون مادة دسمة بين ي

 للباحث من متاهات النقد واللوم الذي هو في غنى عنها.

يسعى هذا البحث إلى أهداف عدة أبرزها تطوير منهجية البحث العلمي، وتجويدها بالنسبة إلى الطالب؛ مما 

م الجامعية، وأطروحاتهم، وجعل النقاش بصدد الرسائل الجامعية واألطاريح منصبا سيسهم، بال شك، في تجويد مذكراته

على الجوانب املضمونية أكثر من االلتفاف حول أمور أخرى بديهية، إضافة إلى تحسيس الباحثين، من الطالب، بجانب 

أن يجعلهم أكثر عناية بالعمل األخطاء الشائعة التي من املمكن الوقوع فيها عند إعداد بحوثهم؛ وهو الذي من شأنه 

 العلمي، وأكثر تنقيحا له.

إن هذا البحث ال يتضمن ادعاء بعرض مجمل األخطاء الشائعة في إعداد البحوث العلمية، وإنما سيختص 

 ببعض منها فقط، أو بما هو أكثر شيوعا من غيره؛ وبناء على ذلك، فقد خصصنا محتواه ألربعة عناصر تتمثل فيما يأتي:

 أخطاء شائعة تتعلق باختيار املوضوع.  ـــــ
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 ـــــ أخطاء شائعة تتعلق بصياغة العنوان.

 ـــــ أخطاء شائعة تتعلق باإلمالء والتهميش.

 ـــــ أخطاء شائعة تتعلق بعنصر املقدمة.

 ـــــ أخطاء شائعة تتعلق بعنصر الخاتمة.

 أو األطروحة: ار موضوع املذكرةأخطاء شائعة تتعلق باختي -3

يعد تحديد موضوع املذكرة أو األطروحة من العناصر البالغة األهمية؛ حتى يتسنى للباحث التوفيق في إنجاز 

البحث على أكمل وجه، وحتى ال يجد نفسه حائرا، أو تعترضه معيقات في منتصف الطريق، أو حتى عند االنتهاء من 

ع املذكرة أو األطروحة، يرتبط، أساسا، بحصر جوانب العمل، وتقديمه للجنة التقييم أو للقارئ عموما. وتحديد موضو 

الدراسة والبحث، وجعلها جلية بينة، ترسم مالمح الطريق الذي يجب سلكه؛ بهدف الوصول إلى معطى )نتائج( معين 

 يكون تفسيرا إلشكال سبق طرحه، واالفتراض بشأنه.

الستنباط أجوبة ممكنة عن أسئلة تشغل بال إن موضوع املذكرة أو األطروحة هو الذي يشكل أرضية قابلة 

الباحث، وهذه األجوبة البد أن تكون دقيقة ومباشرة؛ وبناء على ذلك، فإن دقة تحديد املوضوع هو الذي من شأنه أن 

 يحقق ذلك.

وفي هذا السياق، يبرز عدد من األخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث وهو يعد مذكرته الجامعية أو أطروحته؛ 

؛ بمعنى عدم 1من أبرزها عدم القدرة على تحديد موضوع دقيق أو حصره؛ أي السقوط فيما يسمى )بانورامية املوضوع(و 

اقتصاره على نقطة محددة، حيث يكون شاسعا متعدد الجوانب؛ أو بمعنى آخر أن يكون املوضوع عاما بعيدا عن 

كيف تعد رسالة »من املواضيع في كتابه املوسوم بـ  التخصيص. وقد أشار أمبرتو إيكو إلى بعض األمثلة لهذا النوع

، وقد علق، في سياق ذلك، 2، ومن ذلك موضوع: )األدب اإلسباني منذ ما بعد الحرب األهلية حتى الستينيات(«دكتوراه

ز هذه أطروحات تتسم بأنها مخاطرة كبيرة، إذ أنها موضوعات تقلق كبار الباحثين فما بالنا بطالب قد تجاو »قائال: 

العشرين من العمر بقليل، وفي هذه الحالة فأمامه أحد أمرين: إما أن يقوم بجمع عدد من األسماء واآلراء الشائعة، وإما 

 أن يتسم بحثه باألصالة )ودائما ما سيوجه إليه اتهام بأنه أغفل هذا أو ذاك(...

بأنها لم تفهمه، غير أن أعضاء اللجنة لجنة املناقشة  -في مثل هذا النوع من األطروحات -وعادة ما يتهم الطالب 

. على 3«ال يمكن لهم أن يفهموه، وعلى ذلك فإن األطروحة البانورامية املفرطة في ذلك إنما هي عمل فيه نوع من الخيالء...

الباحث، إذن، االبتعاد عن بانورامية املوضوع وعموميته؛ حتى يكون أكثر إحاطة به، وقدرة على ملء فراغاته، وتقديم 

معطيات بشأن مجمل إشكالياته، ولعل السبيل األوحد إلى ذلك هو انتهاج عنصر التخصيص؛ أي جعل موضوع البحث 

 قاصرا على عنصر محدد.

إن ابتعاد الباحث عن املواضيع البانورامية، واقتصاره على جوانب محددة، من شأنه أن يجعله سيد املوقف، 

كما في عناصره وجوانبه، إضافة إلى اتساع الرؤية لديه؛ إذ ال يمكنه إغفال سواء أثناء إعداد العمل؛ حيث يكون أكثر تح

جانب منه وما شابه ذلك، أو أثناء تقديمه للقارئ املناقش أو القارئ العادي؛ حيث إنه، ال شك، سيكون األقوى من حيث 

الطالب الذي يعمل بجد في موضوع أما »الردود، والتبريرات، والتفسيرات، وغيرها. وفي هذا السياق يقول أمبرتو إيكو: 

محدد ويحصل على مادة علمية لم يطلع عليها أغلب أعضاء اللجنة فإنه يسيطر على الوضع، إنني هنا ال أنوه بانتهاج 

                                                             
كيف تعد رسالة دكتوراه: تقنيات وطرائق البحث والدراسة والكتابة، ترجمة: علي منوفي، )د. ط.(، املجلس األعلى ، م0220تو إيكو، ر أومب -1

 . 00للثقافة، القاهرة، ص. 

 املرجع نفسه. -2

 املرجع نفسه. -3



منهجية البحث العلمي وتقنيات إعداد المذكرات واألطروحات 

 الجامعية )الجزء الثاني(

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا  287 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

طريق سهل؛ ال، إنه طريق ووسيلة لكنه ليس سهال فهو يكلف الكثير من الجهد، إذ يحدث كثيرا أن يبدو الطالب وكأنه 

.ويقول 1«جمهور أقل منه خبرة غير أنه لم يصل إلى هذه الخبرة إال بعد أن بذل الكثير من الجهد)خبير( يقف أمام 

الدكتور شوقي ضيف، أيضا في هذا السياق، داعيا إلى ضرورة تضييق مجال البحث بالنسبة إلى الباحث املبتدئ خاصة؛ 

ا تضييق مجال البحث، حتى يستطيع الباحث املبتدئ واملهم دائم»نظرا إلى فوائد االمتثال له، وعيوب تجاهله أو إغفاله: 

أن يلم بأطرافه، وحتى تصبح له معرفة دقيقة بتفاصيله، وحتى يمكن أن يتعمق في أغواره، وأيضا حتى يحيط بمادته 

 أن يكتشف مصدرا مهمال. ومن الخطأ لذلك االتساع باملوضوع كأن يتناول باحث ناش ئ 
 
ومصادره، وحتى يتاح له أحيانا

غزَل في األندلس، وكان يكفيه أن يبحث في طوق الحمامة البن حزم أو الغزل عند شاعر وجداني مثل ابن زيدون. وإذا ال

كان هذا االتساع باملوضوع يعرضه للخطأ أو بعبارة أخرى للضعف والضحولة بالقياس إلى األسالف من الشعراء فإن 

 ضحال، ألن هؤالء الشعراء تعرضه لهذه العيوب بالقياس إلى شعراء العصر الحديث 
 
أشد وأدعى إلى أن يصبح ضعيفا

 .2«تختلف مذاهبهم واتجاهاتهم...

والحقيقة أننا غالبا ما نجد الباحثين، وهم أمام لجنة املناقشة، يتعرضون لوابل من االنتقادات املتعلقة بهذا 

ينه في سياق موضوعه، أو تركيزه على جانب الجانب؛ فمن ذلك مثال انتقاده من حيث عدم اإلشارة إلى كاتب )أو كتاب( بع

من دون جانب آخر يقتضيه موضوعه، أو عرض آراء من دون أخرى، وبخاصة حينما يتعلق األمر بموضوع له جانبان: 

 كالسيكي وحديث.

ومن األخطاء التي كثيرا ما يقع فيها الطالب الباحثون، في هذا السياق، مسألة االستعانة بغيرهم من طلبة أو 

اتذة كي يقترحوا عليهم مواضيع معينة ألبحاثهم؛ نظرا إلى عدم القدرة الذاتية على اختيار موضع للبحث، وهذا كثير في أس

مؤسسات التعليم العالي، وهو أمر يحفه الكثير من املخاطر واملنزلقات أوضحها الدكتور شوقي ضيف، حين تحدث عن 

لهم هؤالء الباحثون على موضوعات ال تتفق وميولهم الحقيقية، ... وهي طريقة خطرة؛ إذ قد يد»املوضوع، قائال: 

فيتعثرون فيها، وقلما يحسنونها. ولعل في ذلك ما يجعل أول واجب على هؤالء الناشئة أال يلقوا بزمامهم في بحوثهم إلى 

يستعرضون غيرهم، وأن يعملوا على االهتداء إليها من خالل قراءاتهم، وعكوفهم على كتب الباحثين من قبلهم 

 موضوعاتها ويقرأون فيها حتى يستبين لهم موضوع يتفق وميولهم، ويحاولون بحثه ودراسته.

 ... ومن أخطر األشياء أن يبدأ الباحث حياته عال
 
على غيره من الباحثين الذين سبقوه فإن ذلك يصبح خاصة ة

مة باحث، فقد انطبع بطوابع التبعية لغيره، من خواص بحوثه، وال يستطيع فيما بعد أن يتحول باحثا باملعنى الدقيق لكل

 تابع لوجود غيره، كوجود النباتات املتسلقة على األشجار 
 
ولم يعد يشعر لنفسه بوجود حقيقي، فوجوده دائما

 .3«الشامخة

وقد يحدث، أيضا، أن يسقط الباحث في فخ اختيار موضوع للبحث يتميز بمحدوديته، وعدم صالحيته ألن 

كرة جامعية أو أطروحة، ويحدث هذا األمر كثيرا عندما يعجب الباحث بموضوع ما، ويميل إليه من يكون موضوعا ملذ

دون أن يعير اهتماما ملدى أفق الكتابة والبحث بشأنه، وبعد الشروع في العمل عليه، وبذل جهد ووقت ليس بالهن من 

ل يمكن نشره في إطار مجلة علمية، أو كتاب أجله، يجد أن أفق العمل فيه محدود، وال يعدو أن يكون مجرد مقال مطو 

مجمع. وفي هذا املوضع يجد الباحث نفسه أمام ضرورة التخلي عن ذلك املوضوع، واستبداله بآخر أكثر رحابة من حيث 
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. وهذا، طبعا، مما نجده شائعا بين الطالب 1الدرس والبحث؛ ويكون بذلك قد أهدر جهدا كبيرا، ووقتا طويال من الالش يء

حثين في مؤسسات التعليم العالي، وكثيرا ما يعرض الباحثون على أساتذتهم املشرفين مسألة تغيير موضوع البحث؛ البا

 إما لهذا السبب، أو لغيره.

وعموما، فإن هناك عددا من القواعد التي تحكم اختيار موضوع البحث العلمي، وتجنب الباحث الوقوع في 

 أومبرتو إيكو في خمس كاآلتي: أخطاء لها عالقة بهذا الجانب، أجملها

ـــــ أن يدخل املوضوع في دائرة اهتمام الدارس )أي أن تكون له عالقة باالمتحانات التي أداها وقراءاته وعامله 

 السياس ي والثقافي أو الديني(.

 ـــــ أن تكون مصادر البحث متاحة؛ أي أن يستطيع الدارس العثور عليها.

 يستند إليها الباحث سهلة االستخدام؛ أي في دائرة القدرات الثقافية للطالب. ـــــ أن تكون املصادر التي

 ـــــ أن يكون اإلطار املنهجي للبحث في متناول يد الطالب، وفي إطار خبرته.

 .2ـــــ اختيار األستاذ املناسب من أجل التأطير، بعيدا عن امليول الذاتية إليه، أو صفاته األخالقية

سلف، يمكن للباحث االهتداء إلى موضوع بحث مناسب من خالل تفادي املوضوعات التي يشتد وإضافة إلى ما 

حولها الخالف، واملوضوعات العلمية املعقدة، واملوضوعات الخاملة التي ال تبدو ممتعة، واملوضوعات النادرة املصادر، 

 .3واملوضوعات الواسعة جدا، أو الضيقة جدا، ثم املوضوعات الغامضة

 أو األطروحة: املذكرة عنوان صياغةطاء شائعة تتعلق بأخ -2

يعتبر العنوان مطلع البحث، وأول ما تقع عليه عين القارئ؛ لذلك وجب االعتناء به، والحرص على جودته، 

موا مدى مالءم كر في ثناياه. وكثيرا ما يقف أعضاء لجنة املناقشة عند عنوان البحث؛ ليقّيِّ
ُ
ته وداللته التي ُتجمل كل ما ذ

للموضوع، وغالبا ما يالم الباحث، في هذا املوضع، على كون عنوانه غامضا ال يكشف، بشكل مباشر ، املقصود من 

 الدراسة، أو الغاية منها، أو على كون كلمة من كلماته ليست في محلها؛ مما يؤثر، إجماال على بنيته.

ومحدوديته؛ مما يجعله أمام الحرص الشديد على ويحدث، كثيرا، أن يضع الباحث عنوانا لبحثه يتميز بضيقه 

عدم الخروج عن حدوده الضيقة تلك؛ ومنه فإن أي خروج عن مداره، ذاك، يعتبر خطأ منهجيا، وابتعادا عن 

. للباحث، إذن، سبيل أوحد لتجنب الوقوع فيما ذكر من أخطاء بشأن وضع عنوان لبحثه؛ يتمثل في ضرورة 4املوضوعية

 لداللة املطلوبة، واملرونة، والشمول.تبني العلمية، وا

 وعموما، فجودة عنوان البحث تفرض على الباحث أن يراعي فيه العناصر األتية:

 ـــــ أن يكون مفصحا عن موضوعه.

 ـــــ أن تتبين منه حدود املوضوع.

 ـــــ أال يتضمن ما ليس داخال في موضوعه.

 .5ـــــ إيحاؤه باألفكار الرئيسة بصورة ذكية

 أو األطروحة: عند إعداد املذكرةأخطاء شائعة تتعلق باإلمالء والتهميش  -1
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 ما يتعلق باإلمالء: -3. 1

 أو غيرها من اللغات 
َ
يكتس ي اإلمالء أهمية بالغة في إطار إعداد البحوث العلمية، سواء كانت لغتها العربية

املنتسبة إلى لغة بحثه، واإلملام بها؛ فمن البديهي أن األخرى؛ وعلى هذا األساس، فالباحث ملزم بمعرفة قواعد اإلمالء 

ات إمالئية، البد أن ينقص من قيمته العلمية مهما بلغت جوانبه األخرى غاية اإلتقان والضبط.
َ
 تضمن البحث َهن

ويعد ضبط جانب اإلمالء اللغوي ضرورة ملحة بالنسبة إلى الباحثين كلهم في مختلف التخصصات، وليس حكرا 

احثين في مجال اللغات أو األدب فقط؛ حيث ال يمكن التماس العذر ملن هم بعيدون عن هذا املجال من الباحثين، على الب

ن بها؛ ألن االستهانة باألمر في ذلك يعد  فكل بحث مهما كان تخصصه واجب على صاحبه معرفة قواعد إمالء اللغة التي ُدّوِّ

 رار به، وتهميشه.فسحا للمجال من أجل املساس بعنصر اللغة، واإلض

ولكن، إذا نظرنا إلى املسألة من باب استحقاق النقد الحاد، واللوم املباشر، فإن الباحثين في مجال اللغة واألدب 

ُمه بعض الهنات اإلمالئية؛ ألن  سِّ
َ
هم املعنيون بها بشكل مباشر؛ حيث ال يمكن أن يقدم باحث في هذا املجال عمال ت

محالة، على مقصلة النقد الحاد، خصوصا أن ذلك ليس في ش يء من اختصاص  حدوث ذلك يعني أنه سيوضع، ال

األستاذ املشرف؛ ألن الطالب الباحث عليه أال يتقدم إلى مجال البحث العلمي حتى يكون ملما بعدد من املبادئ األولية، 

 واملعارف، واملكتسبات السابقةالتي تخول له ذلك، ومعرفة اإلمالء واحد من تلك األمور.

ن بها البحث؛ ألن  وحديثنا عن مسألة اإلمالء، هنا، ال يعني الحديث عن مجمل قواعد إمالء اللغة التي ُيدوَّ

سب منذ سنوات التعلم املتقدمة؛ فلو كانت 
ُ
ت
ْ
الباحث، وإن كان مبتدئا، ال يمكنه أن يكون جاهال لقدر كبير منها، أو ملا اك

نه ال يمكن الحديث عن أخطاء إمالء من قبيل: شكل كتابة الهمزة لغة بحث ما هي العربية، على سبيل املثال، فإ

املتوسطة، أو التاء املتطرفة، وغيرها مما هو بديهي خاصة بالنسبة إلى باحثي اللغة واألدب. إن الذي نتوخى الحديث عنه، 

د أنها صواب، وعدم معرفته في هذا السياق،هو وقوع الباحث في بعض األخطاء التي لم يسبق له أن ُنّبه إليها، وكان يعتق

بها راجع إلى كونه لم يطالع، أبدا، مؤلفا خاصا باإلمالء، من قبل، من بدايته إلى آخره، بل إنه قد يصادف الخطأ حتى في 

 مؤلفات معينة، أو فقرات قرأها من كتاب؛ فينتابه إيمان شديد بصوابها؛ ألنها أخطاء ليست حكرا على املبتدئ فقط.

املوضع، إلى أحد أبرز األخطاء اإلمالئية التي يقع فيها الباحثون عند إعداد مذكراتهم البحثية ونشير، في هذا 

وأطروحاتهم؛ حيث يتعلق األمر برسم كلمة )ابن( ومؤنثها )ابنة( من حيث إبقاء ألفهما من عدمه؛ إذ يشيع، بين الباحثين، 

مالء تشير  إلى قواعد رسم الكلمة، ومختلف أحوالها، إثبات األلف في غير موضع اإلثبات، أو العكس. ومجمل كتب اإل 

 وفيما يأتي بيان لذلك:

 كانت أو مؤنثة:
 
ص ألف الكلمة مذكرة

َ
 ُتْنق

إذ وقعت مفردة نعتا بين علمين مباشرين أولهما غير منون، وثانيهما مشهور باألبوة ولو ادعاء، بشرط أال  -إوال

الُن بُن فالن، َوهّي تكون أول سطر. ويشمل العلُم االسَم 
ُ
 عمن ال يعرف، نحو: ف

َ
املوضوَع للعلمية كمحمدٍّ وعلّي، والكناية

 
ُ
يَن. وذلك نحو: عيس ى بُن مريَم، مريُم بنة دِّ َزْينِّ الَعابِّ

َ
، وكذلك اللقب ك رة بأبٍّ أو أّمٍّ َصدَّ

ُ
 امل

َ
 النحوية

َ
عمران، بُن بّي، والكنية

حافة، عبد هللاِّ بُن أّم كلثو 
ُ
م. فال يصح إثباتها في هذه األمثلة، وما جاء على غرارها، فيقال: عيس ى ابن مريم، أبو بكر بُن ق

 مريم ابنة عمران،...

وتثبت في قولهم: رحَم هللا الحسَن والُحسينَ ابنْي علي، و في: محمد هو ابن مالك؛ النعدام اإلفرادِّ في القول األول، 

 واملباشرةِّ في الثاني.

انِّ »التي للنداء، نحو: إذا وقعت بعد )َيا(  -ثانيا
َ
 ، يا بنة عبد هللا.«يا بن الذي َدانَ له املشرِّق

 .1إذا دخلت عليها همزة االستفهام، نحو: أْبُنَك هذا؟ -ثالثا
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 وفي غير هذه املواضع، وغياب ما لحق بها من شروط فإن ألف الكلمة تثبت.

في الخطأ، وباألخص غير املطلعين منهم والحقيقة أن رسم األلف، في بعض الكلمات، من عدمه يوقع الباحثين 

على قواعد اإلمالء إجماال، فمن ذلك أيضا ألف )يا( التي للنداء؛ حيث ال تثبت في بعض املواضع، وقد تجد البعض يثبتها 

 في ثنايا بحثه؛ فمن شروط حذفها ما يأتي:

عد. فليس صوابا أن يقال: يا إذا دخلت على علم مبدوء بالهمزة لم يحذف منه ش يء، نحو: َيأحمد، َيأْس  -أوال

 أحمد، ...

ّنة. فال  -ثانيا َمئِّ
ْ
ط
ُ
ُتَها الّنفُس امل َها الّرجل، َيأيَّ هل الصالح، َيأي 

َ
إذا دخلت على كلمة )أهل( أو )أّي( أو )أّية(، نحو: َيأ

 .1يصح القول: َيا أهل الصالح، ...

ة(، وهذا من ومما أصبح شائعا بين الباحثين والكتاب، اليوم، كتابة لفظ )مِّ 
َ
ئ ة( من دون ألف الوسط هكذا: )مِّ

َ
ائ

؛ ألسباب احترازية فرضتها حال 2األخطاء الشائعة؛ ألنه ثبت على العربية أن تكتب اللفظ باأللف بعد امليم منذ القديم

ألفا الخط العربي قديما حيث كان مجردا من نقط اإلعجام، وعالمات التحريك والسكون )الشكل(، وغيرها؛ فزاد العرب 

ْنُه( الذي لو ُجّرَِّد من  وسط اللفظ املذكور حتى يتميز عن غيره من األلفاظ التي تشبهه من حيث الرسم؛ ومن ذلك لفظ )مِّ

ة( من دون ألف الوسط لو ُجّرِّد من 
َ
ئ عالمات التحريك، والسكون، ونقط اإلعجام لصار هكذا: )مىه(، وكذلك لفظ )مِّ

ىه(؛ فيصير اللفظان متشابهين من حيث رسمهما، ويلتبس األمر على القارئ، حركاته، وهمزته، ونقطه لصار هكذا: )م

با مجردين من سياقهما في  تِّ
ُ
ويصعب عليه التفريق بينهما، أو معرفة أي منهما هو املقصود من الرسم، وبخاصة لو ك

 الكالم.

مات الشكل؛ مما جنب وقد يعترض املعترض بالقول ما دام العرب قد اخترعوا لرسم خطهم نقط اإلعجام، وعال 

القارئ االلتباس، فال حاجة إلى إبقاء لفظ )مائة( مكتوبا بألف الوسط؛ فيكون الرد بجواز االعتراض، وقبوله ملنطقيته، 

 لكن مسألة اإلبقاء على رسم الكلمة كما كانت )باأللف( صار بمثابة العرف الذي البد منه.

هذه، إذن، بعض األخطاء اإلمالئية التي كثيرا ما يقع فيها الباحث أثناء إعداد عمله العلمي؛ وترتبط، أساسا، 

برسم حرف األلف من عدمه. وليست األلف وحدها هي الحرف الذي ُيعنى بالحذف أو اإلثبات في إمالء اللغة العربية، 

شرنا إلى األخطاء الشائعة بشأن رسم هذا الحرف خصيصا؛ إنما هناك أحرف أخرى تعرضها مجمل كتب اإلمالء، وقد أ

كر من 
ُ
لكون مواضعه هي التي يكثر استعمالها أثناء إعداد البحوث العلمية. ونكرر القول إن سبيل عدم الوقوع فيما ذ

دب، أما إذا هو مراجعة الكتب التي تعنى بذلك من أولها إلى آخرها إن كان الباحث متخصصا في اللغة واأل  اإلمالءأخطاء 

 كان بعيدا عن هذا التخصص، فال بأس أن يلتمس من املتخصص في اللغة مراجعة بحثه بعد االنتهاء منه.

 :ما يتعلق بالتهميش -3. 1

يدخل عنصر التهميش، عند إعداد بحث علمي، في الجانبين املنهجي والشكلي؛ حيث تتعدد طرائقه وتختلف، 

بالحث حرية اختيار ما يناسبه، أو السير على املنوال الذي قد تفرضهاملؤسسة ؛ مما يتيح لل3ولكل طريقة ما يميزها

الجامعية التي ينتمي إليها. والتهميش واحد من جوانب البحث البالغة األهمية؛ نظرا إلى دوره في اإليضاح، والبيان، 

 والتفسير، واإلحالة، وإثبات األمانة العلمية التي يتصف بها الباحث.

التهميش معروفة، ومتفق عليها، إال أن هناك بعض األخطاء الشائعة املتعلقة بها، وخصوصا فيما ورغم أن طرق 

، فمن ذلك عدم تفريق بعض الباحثين بين التهميش يرتبط بطريقة التهميش في آخر كل صفحة من صفحات البحث
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النقاش؛ فالجاري به العلمل، علميا، هو الدال على التوثيق، والدال منه على غيره مثل الشرح والتفسير، أو التعليق، أو 

،...(. أما إذا أفاد غير التوثيق؛ 3، 0، 0أن أي تهميش يفيد توثيق كالم مقتبس من كتاب ما، يتم وسمه باألرقام املعروفة )

 األمثلة:( كما يتبين من خالل هذه كأن ُيراد منه شرح فكرة، أو الرد عليها وغير ذلك، فيتم وسمه بعالمة النجمة )

 تهميش يفيد التوثيق: -

، مكتبة الهداية، دمشق ،0 .ط،املقدمة، تحقيق: عبد هللا محمد الدرويش،م0220 عبد الرحمن، خلدون ابن  -0

 .13ص. 

دار ، 0 .ط،جةو محمد الحبيب بن الخ :منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق، م0980قرطاجني حازم، ال -0

 .90ص.  ،لبنان -الغرب اإلسالمي، بيروت

 تهميش يفيد غير التوثيق:-

-  رغم ما تم تحقيقه؛ فإن مجال البحث العلمي، في العالم العربي، ما يزال ضعيفا؛ نظرا إلى عدة أسباب منها

 املادي، واملنهجي، والتنسيقي،...

-  العروض ي الذي الشعر كالم كغيره من الكالم اإلبداعي، إال أنه يتميز بكونه يتأسس على خصيصة اإليقاع

 يضبطه )علم العروض(.

هي طريقة التفريق بين املراد من الهوامش، لكن البعض قد يقع في خطأ شائع يتمثل في وسم عبارات  فهذه

التهميش جميعها باألرقام فقط؛ مما يخلط بين وظائفها إن كانت مختلفة. وحتى يتمكن الباحث من التمييز بين هذه 

 تكون كالما منسوبا إلى الباحث. الوظائف، يمكن القول إن الهوامش غير الدالة على التوثيق، غالبا ما

ومن األخطاء الشائعة، أيضا، أثناء التهميش أمر له عالقة بمجال اإلمالء؛ فقد سبق أن أشرنا إلى أحوال إثبات 

األلف في لفظ )ابن/ ابنة( وحذفها، ومن بين هذه األحوال ذكر أنها ُتحذف بشروط عدة منها أال تقع أول السطر وهي بين 

ف، ثم املعلومات 1القة أبوةاسمين بينهما ع
َّ
ل
َ
؛ وقد يحدث أن يتبع الباحث نظام التوثيق الذي يبدأ بذكر اسم صاحب املؤ

الباقية بعده في الهامش، أو في وضع قائمة املصادر واملراجع، وفي هذه الحال، قد يصادف أسماء مؤلفين على شاكلة 

ة أول السطر، فيحذف ألف )ابن(، غير أن حقها اإلثبات؛ نظرا )فالن بن فالن(، فيبدأ بها عند التوثيق؛ مما يجعلها واقع

ح، ...(، مع اتباع نظام  ريِّ
َ
إلى قاعدة اإلمالء املذكورة سلفا؛ فمثال لو أراد توثيق أسماء مثل: )قيس بن امللوح، قيس بن ذ

 نيهما باألبوة كما يأتي:البدء بها ال باملؤلفات؛ عليه كتابتها مع إثبات ألف )ابن( رغم وقوعها بين اسمين مشهور ثا

 قيس ابن امللوح، الديوان، ...-0

 قيس ابن ذريح، الديوان، ... -0

وأما كتابتها مع عدم إثبات ألف اللفظ، فهو خطأ إمالئي في سياق التهميش املتعلق بإعداد البحث. والواقع أن هذا النوع 

 غة واألدب.من األخطاء الشائعةوارد حتى لدى بعض الباحثين املتخصصين في الل

يبدو، أيضا، خطأ شائعا، أثناء التهميش، ما يتعلق باستعمال الباحثين لعبارة )نفسه/ املرجع نفسه( التي  ومما

تحيل إلى مصدر أو مرجع ذكر من قبل بحيث يكون آخر تهميش؛ إذ ال يعتبر من الصواب وضعها في التهميش األول من أي 

دائما، بعد ذكر املصدر أو املرجع في الصفحة نفسها، فإن صفحة من صفحات امللف )ُووْرْد(، وإنما الصواب أن توضع، 

وجد الباحث نفسه أمام تهميش أول، في صفحة تالية، يحيل إلى مصدر أو مرجع ذكر في التهميش األخير من الصفحة 

ف، أو اسم  ِّ
ّ
السابقة، أو أي صفحة تضمنت آخر تهميش وإن لم تكن السابقة مباشرة؛ فعليه إعادة ذكر اسم املؤل
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ف والكتاب كتاب بحسب النظام الذي يريدهال ِّ
ّ
، متبوعا بعبارة )مرجع سابق(، ثم رقم الصفحة، أو إعادة ذكر اسم املؤل

معا، ثم الصفحة. ويمكن إجمال هذا املعطى في قاعدة مفادها: أن أي صفحة من البحث يجب أال ُيْبتدأ في تهميشها بعبارة 

 )نفسه/ املرجع نفسه(.

طأ الشائع قد يتبدى، أيضا، بسبب برنامج )ُووْرْد( نفسه الذي قد يتغيير فيه موضع والحقيقة أن هذا الخ

املحتوى، من صفحة إلى أخرى، تلقائيا؛ فتجد االباحث، مثال، وضع عبارة )نفسه/ املرجع نفسه( في آخر صفحة معينة، 

بارة انتقل، تلقائيا، إلى الصفحة لكن بعد إرسال امللف إلى جهة ما، أو محاولة تصفحه مرة أخرى؛ قد تجد تهميش الع

املوالية، فصار التهميَش األول فيها بعدما كان األخير في سابقتها؛ وبناء على ذلك فقد ال يالم الباحث، دائما، بشأن هذه 

 املسألة، لكن هذا ال يغنيه عن ضرورة التيقن من املسألة، والحرص على عدم الوقوع في هفوتها.

أيضا، مسألة تتعلق بثبت قائمة املصادر واملراجع في آخر البحث؛ حيث يشيع خطأ وندرج في جانب التهميش، 

ف الذي 
َّ
بين الباحثين بشأنها، يتمثل في طريقة ترتيب املصادر واملراجع ألفبائيا، خاصة إذا اْبُتدئ فيها باسم صاحب املؤل

ارا لهذه األلفاظ عند ترتيبه للقائمة، لكن قد يكون أوله )ال( التعريف، أو لفظي ) أبو، ابن(، فتجد الباحث يضع اعتب

الصواب هو تجريد االسم منها قبل القيام بعملية الترتيب، ال اعتبارها؛ فمثال ترتيب أسماء مثل: )أبو فراس الحمداني، 

 ابن خلدون، الخطيب التبريزي، امرؤ القيس(، يجب أن يكون هكذا:

 القيس، الديوان، ... امرؤ -

 لكافي في العروض والقوافي، ...الخطيب التبريزي، ا -

 ابن خلدون، املقدمة، ... -

 أبو فراس الحمداني، الديوان، ... -

َرت ألفاظ )أبو، ال، ابن( أثناء القيام بالعملية، لجاء الترتيب مخالفا ملا سبق هكذا:  فلو اْعُتبِّ

 ابن خلدون، املقدمة، ... -

 أبو فراس الحمداني، الديوان، ... -

 الديوان، ...القيس،  امرؤ -

 الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ... -

والحقيقة أن الباحثين املبتدئين هم األكثر وقوعا في مثل هذه الهنات؛ نظرا إلى قلة تجربتهم في مجال البحث 

ى علم بهذه العلمي، وافتقادهم للمراس أكثر. أما من تمرس، وراكم سنوات ولو يسيرة من البحث، فالبد أن يكون عل

الضوابط وغيرها. وحتى الباحث املبتدئ بإمكانه تجنب مثل هذه املزالق بمراجعة الكتب التي تعنى ببيان كيفية إعداد 

 البحوث العلمية.

ونشير، في هذا السياق، إلى أن هذه الهنات املتعلقة بالتهميش أكثر اختصاصا بأعمال البحث املندرجة ضمن 

خصصات التي تعتمد، كثيرا، على التحرير اللغوي مثل الفلسفة، والتاريخ، وغيرها. أما تخصصات اللغة واألدب، والت

تخصصات العلوم الدقيقة والتجريبية، فاختصاص هذه الهنات بها يكون أقل؛ نظرا إلى خصوصيتها من حيث املتن، 

 واملنهجية كذلك.

 أخطاء شائعة تتعلق بعنصري املقدمة والصاتمة: -4

ل بعنصر مما ال جدال فيه  ّيِّ
ُ
أن أي بحث علمي ال يمكن أن يسمى كذلك إال إذا اْسُتهل بعنصر )املقدمة(، وذ

)الخاتمة(. فلكل منهما أهميته البالغة؛ حيث تتبدى أهمية املقدمة في كونها أول ش يء تمر به عين القارئ بعد ملخص 

                                                             
-  ف، أو ذكر اسم الكتاب في هوامش العمل كله.أي أن الباحث عليه االلتزام بظام واحد؛ إما ذكر اسم

َّ
 املؤل
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 موضوع البحث العلمي؛ فهي فاتحة شهية القراءة إن صح القول؛ حيث يثير فيها الب
ُ
احث عددا من العناصر أبرزها: إثارة

يم   إلى الدراساتِّ التي قِّ
ُ
ه ضمن املجال األكبر الذي يندرج ضمنه البحث، واإلشارة البحث، وإبراز أهميته، وتحديُد سياقِّ

صدده، بها سابقا بصدد املوضوع، واألهدافِّ املتوخاة منه، والدوافعِّ التي قادت الباحث إلى خوض غمار البحث فيما هو ب

وكذا بياُن املنهجِّ )املناهج( املعتمد أثناء الدراسة، وخطةِّ العمل املتضمنة لعناصر البحث الكبرى والفرعية، عالوة على 

تحديدِّ اإلشكال الذي يطرحه موضوع البحث، وصياغةِّ فرضيات بمثابة إجابة أولية عما يطرحه املوضوع من إشكاالت 

ملا أنجز، إجماال، فهي التي تجعل خارطة القراءة ترتسم في ذهن القارئ قبل أن فرعية. إن املقدمة، إذن، صورة مصغرة 

 يسبر مختلف أغواره.

أما الخاتمة، فال تقل أهمية عن سابقتها؛ حيث تشكل عصارة البحث إجماال؛ إذ من خاللها يترقب القارئ عرض 

تي تكون بمثابة إجابات شافية عما أثير من النتائج، والخالصات، واملقترحات التي توصل إليها الباحث من عمله، وال

إشكاالت وقضايا في مقدمة البحث، وكذا افتحاص ملدى صحة الفرضيات املقدمة سلفا. وال يكتفي الباحث بتخصيص 

خاتمة بحثه لهذه العناصر فقط، بل قد تكون موضعا لطرح قضايا أخرى، وإثارة إشكاالت تجعل موضوع الدراسة 

 .1ى، ونقطة بدء لهامنفتحا على جوانب أخر 

إن ذكر مختلف الجوانب الواسمة لعنصري املقدمة والخاتمة استطراد مفيد فرضه سياق الكالم عن 

أهميتهما، عالوة على أنه يقودنا إلى تلمس أمر  آخر جدير باإلشارة، وهو كون سمات العنصرين وخصائصهما، يؤكد أنهما 

؛ وبناء على ذلك، فأن يقوم الباحث بوضع إحالة توثيقة إلى غيره في كالم ينسب إلى الباحث بدرجة أولى، ويخصه وحده

هامش العنصرين، أو أحدهما، فذلك يعد خطأ، إال فيما ندر مما يفرضه السياق؛ كأن تضم الخاتمة، فقط، اقتباس 

اثا علمية، ، وما عدا ذلك فهو أمر مرفوض فيهما. والواقع أن هناك أبح2نص مهم له أثر  في اإلقناع بنتيجة البحث

ومؤلفات يتجه أصحابها إلى وضع إحاالت في هامش املقدمات خاصة، وفي هذا الجانب نقول إن تجنب األمر، وإن 

سيغ، خير من اإلقدام عليه؛ لغرض واحد يتمثل في استحضار شخص الباحث في عمله بدءا وانتهاء.
ُ
 است

 خاتمة:

تبين، مما سبق، أن مجال البحث العلمي، عموما، يكتس ي أهمية بالغة. وبالنظر ،إلى الجانب املنهجي والتقني في 

اإلملام بعدد من الجوانب إعداد املذكراتواألبحاث الجامعيةتحديدا؛ فقد تبين أنهعملية مركبة، تستدعي من الباحث 

 يمكن أن تستقيم إذا اعوج أحد هذه الجوانب، أو اعوجت جميعها.؛ حيث ال الفكرية، واألسلوبية، واللغوية، واملنهجية

إن أي باحث منتم إلى التعليم الجامعي ملزم بخوض غمار البحث العلمي؛ ولذلك فهو مجبر على التعرف إلى 

منهجيته، ومختلف تقنياته قبل خوض هذا الغمار، أو في ثنايا خوضه؛ حتى يتأتى له إنجاز عمل يستوفي أهم عناصر 

لبحث العلمي، ويتجنب الوقوع فيما قد يسيل عليه وابال من النقد واللوم من لدن القارئ املناقش كما سلف الذكر. وفي ا

 هذا السياق، تضعنا هذه الورقة البحثية أمام جملة من النتائج والخالصات، نجملها في ذكر العناصر اآلتية:

بتدئ خصوصا أن يقع فيها عند إعداد مذكرةجامعية هناك أخطاء شائعة مختلفة يمكن للباحث، عموما، وامل-

 أو أطروحة.

يمكن تصنيف األخطاء الشائعة، التي قد يقع فيها الباحث، إلى: فكرية؛ تتمثل في اتخاذ بعض املواضيع أرضية  -

بطريقة للبحث وإن كانت شائكة، وأسلوبية؛ تتمثل في صياغة بعض األفكار  ذات الداللة العامة مثل صياغة العنوان 

غير مناسبة، ولغوية؛ تتجلى في الجانب اإلمالئي أساسا؛ لكون الباحث مجبرا على اإلملام به، خاصة إذا كان مجال 

                                                             
 .002 -028 ينظر إلى: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، املرجع السابق، ص.-1

 .002ينظر إلى: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، املرجع السابق، ص.  -2
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التخصص هو اللغة، أو األدب، أو تخصصا آخر يقتض ي التحرير اللغوي من صاحبه، ومنهجية؛ تتجلى في كيفية التعامل 

 مع جانب التهميش، وما يشبهه.

للغوية واملنهجية الشائعة، تتعلق أكثر بالبحوث املنضوية تحت تخصصات اللغة، واألدب، إن األخطاء ا -

والعلوم اإلنسانية املحررة باللغة العربية تحديدا، أما األخطاء الفكرية واألسلوبية، فيمكن أن تنسحب على سائر 

 التخصصات.

ئعة إلى جانبين: األول ذاتي؛ يتمثل في يمكن إرجاع األسباب التي تجعل الباحث يقع في هذه األخطاء الشا -

االقتناع الشخص ي، والرغبة الذاتية اللذين يدفعان الباحث إلى تبني معطى ما. والثاني معرفي؛ يتبدى من خالل ضعف 

 القدرات العلمية واملنهجية لدى الباحث.

ترحات والتوصيات التي من بعد اإلشارة إلى هذه النتائج والخالصات، يجدر بنا، في هذا السياق، عرض بعض املق

 شأنها أن تجنب الباحث السقوط في مثل هذه الهنات، والتي يمكن تمثيلها فيما يأتي:

حث طالب الجامعات علي قراءة الكتب التي تعنى بكيفة إعداد البحوث العلمية، وبيان منهجيتها وتقنياتها قبل -

 خوض غمار البحث، بل منذ االلتحاق بالتعليم الجامعي.

 هم، كذلك، على قراءة الكتب التي تعنى بالجوانب اإلمالئية للغة من أولها إلى آخرها.حث -

يجب على املؤسسات الجامعية العناية بتكوين الطالب، منذ التحاقهم بالجامعة، في مجال البحث العلمي  -

 حوث العلمية.عموما؛ عن طريق إحداث وحدات )مواد( تعنى بذلك طيلة السنوات التي تسبق فترة إعداد الب

تشجيع الباحثين على تجويد بحوثهم العلمية، بشكل ذاتي، من خالل تقديم مكافآت معنوية ومادية لألعمال  -

 املتميزة.

تجويد مضامين البحوث العلمية من خالل تحديد مجاالتها الكبرى بالنسبة إلى الباحثين؛ بحيث ال تخرج عما  -

 دة النقل.هو عملي، ومفيد، وبعيد عن التكرار وإعا

إمكانية إحداث املؤسسات الجامعية ما يسمى )البحث التجريبي املصغر(، قبل إعداد البحث الرسمي بالنسبة  -

إلى الباحث؛ حيث يتم تقييمه، وتصحيحه من لدن أستاذ مشرف؛ وحتى يستفيد الباحث من مختلف عثراته السابقة في 

 بحثه الرسمي.

 قائمة املصادر واملراجع:
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 االستبيان في البحث العلمي 

Questionnaire in scientificresearch 
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abdelali.hebal@univ-batna.dz الجزائر/ باتنة، 3جامعة باتنة أستاذ محاضر،  

Batna 1 University, Batna / Algeria 

 

 املخلص :
تتناول هذه الورقة البحثية دور االستبيان كأداة من أدوات جمع البيانات في البحث العلمي من خالل عرض التعاريف املقدمة مع 

مراحل إعداد وإنجاز هذه األداة البحثية التي تتطلب االلتزام بعدة معايير في عملية تصميمها بشكل جيد،خاصة وأن لها عدة دراسة وتحليل 

 مزايا وعيوب ينبغي العمل على تالفيها وتجنبها بشكل يساعد على بناء االستبيان الجيد والفعال

 ستبيان، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة.البحث العلمي، أدوات جمع البيانات، اال  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The researchpaper deals withrole of questionnaire as a tool for data collection in scientificresearch by presentig the 

definitionsprovidedwith the study and analysis of the stages of preparation and completion of thisresearchtool, 

whichrequiresadherence to ceveralcreteria in the process of designingit, sinceit has severaladvantages and 

disadvantagesthatshouldbeavoided and avoided in a waythathelps building a good and effective questionnaire. 

Key words:cientific research, data collection tools, questionnaire, study population, study sample. 

 

 مقدمة:

جمع البيانات هي مرحلة من مراحل البحث العلمي التي يجب على الباحث أن يحدد التقنية أو األدوات التي سيتم 

لفهم التصور والبحث عن املعلومات الواردة في خطاب استخدامها بشكل أساس ي في البحث التجريبي، إنها تشكل وسائل 

 األشخاص الذين يخضعون للبحث.

من خالل جمع البيانات يتم تحديد  النهج املنتظم لجمع وقياس املعلومات من مجموعة متنوعة من املصادر من 

اإلجابة على األسئلة االهتمام يسمح بجمع البيانات للشخص أو للشركة ب لاجل الحصول على عرض كامل و دقيق ملجا

 ذات الصلة، وتقييم النتائج، وتوقع االحتماالت والتوجهات املستقبلية بشكل أفضل.

 واختيار عيناتفعملية جمع البيانات تبدأ بتحديد املجتمع الذي يريد أن تجري الدراسة فيه أو تقام عليه، 

في أي  وهذا مالحظ، وليس كثوابتيخيا كمتغيرين فيها تار  ومرتبطين بهاأفراد مثال متأثرين بالظاهرة،  وهي مجموعةالبحث 

  .ومكانيةزمانية  والطبيعية والتابعة ملتغيراتيتعلق بالعلوم االجتماعية  وخاصة فيمابحث أو دراسة 

أساس ي أيضا يصعب لبعض الدراسات القيام  وهي عنصرالفائدة من أدوات جمع البيانات في البحث العلمي كبيرة 

عبارة عن إجابات عن  والتي هيللدراسة  والنتائج املبدئيةبها دون وجوده حيث تؤمن الحصول على أحدث املعلومات 

، ويسير لتحقيقهابعض التساؤالت التي تدور حول مشكلة البحث أو حل لبعض حيثيات الفرضيات التي يضعها الباحث 

إليها  والتي توصلألدوات للوصول ملعلومات مغايرة عن بعض الدراسات السابقة في نفس مشكلة البحث هذه ا وقد تقود

  باحثون في دراسات سابقة بظروف مغايرة.

من أهم أدوات البحث العلمي وأكثرها استخداما في العلوم االجتماعية، وهي استمارة بحث يتم  يانعد أداة االستبت

علومات والحقائق في مختلف الظروف والبحث في مختلف االتجاهات واملواقف وتشتمل على من خاللها الحصول على امل
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مجموعة من األسئلة التي ُيطلب من أفراد العينة اإلجابة عليها، ويمكن أن يتم إرسال هذه األسئلة بالبريد اإللكتروني، 

 البريدية.ويطلق عليها في هذه الحالة االستبانة 

 أهمية البحث 

أصبح االستبيان من أدوات البحث األكثر شيوعا واستعماال في مختلف البحوث العلمية، والتي يمكن من خاللها جمع      

املعلومات والبيانات التي يمكن على ضوئها اختبار فرضيات البحث، كما يساعد على جمع معلومات من عينة كبيرة في 

اؤالت املطروحة، وهذا ما يتطلب التحكم في تقنيات والقواعد فترة قصيرة، مع إعطاء الحرية للمبحوث لإلجابة عن تس

 املنهجية في تصميم وبناء االستبيان بشكل يساعد على تحقيق األهداف العلمية املرتبطة بمشكلة الدراسة وفرضياتها.

 مشكلة البحث

 ومنتشرة والبد أنهامعروفة  وهو أداة، وفي طليعتهاأهم أدوات جمع البيانات في البحث العلمي االستبيان من 

تحتاج لجواب بطريقة  واالستفسارات التيمجموعة من األسئلة  ويقوم علىواجهت كل شخص في مرحلة من حياته، 

أو قد تكون عشوائية بهدف تقديم  وانتهاء باملشكلةمن بيانات العينة  ودقيقة بدءامعينة قد تكون هرمية متسلسلة 

باالستطالع آلراء عينة ضمن حدود البحث الزمانية واملكانية  ويعرف أيضا، دراسة بشكل عام دون إقحام خواص العينة

 الدراسة وردود أفعالهموتأثرهم بمشكلة

 ويمكن صياغة إشكالية املوضوع في السؤال الرئيس التالي:  

 كيف يسهم االستبيان في ضمان جودة البحث العلمي؟

 هندسة البحث

نتجه في هذه الورقة البحثية إلى تناول دور االستبيان في البحث العلمي من خالل التطرق في املحور الى تقديم بعض 

التعاريف اللغوية واالصطالحية لالستبيان، ليخصص املحور الثاني ملراحل إنجاز االستبيان مع التطرق إلى قواعد صياغة 

التطرق في املحور املوالي الى مزايا وعيوب االستبيان، ليعرض املحور األخير هذه األداة البحثية في جمع البيانات، ليتم 

 بعض النماذج لالستبيان. 

: تعريف االستبيا
ً
 نأوال

أصل استبيان من مصدر الفعل استبان وبان أي يعني ظهر ووضح واستطلع، بما معناه  :في اللغةاالستبيان 

هناك عدة ترجمات لالستبيان فأحيانا يترجم ، و ما هو متعلق بهااستطالع حول موضوع أو مشكلة ما ومعرفة ووضوح 

 .باالستفتاء، وأحيانا باالستقصاء، وأحيانا باالستفتاء، وكلها كلمات تشير إلى وسيلة واحدة لجمع البيانات

نات وحقائق مرتبطة بواقع معين، ويقدم انه:" أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيأرف االستبيان على عُ 

)شلبي،، ستبيان في شكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها، من قبل عدد من األفراد املعنيين بموضوع االستبيان"اال 

 (000، صفحة 0997

األساسية التي تستخدم في جمع معلومات أولية أساسية او مباشرة  أحداألساليبيعتبر االستقصاء )االستبيان(  

من األسئلة املحددة واملعدة مقدما  مجموعةعن طريق توجيه  ،من العينة املختارة، او من جميع مفردات مجتمع البحث

واملؤشرات التي  أو العوامل الدوافع، أو وثين، واتجاهاتهمبحاملوجهات نظر  معينة، أووذلك بهدف التعرف على حقائق 

 (003، صفحة 0997)شلبي، .تدفعهم إلى تصرفات سلوكية معينة

االستبانة هي عبارة عن مجموعة من األسئلة املكتوبة التي تعد بقصد الحصول على معلومات وآراء املبحوثين حول 

مة الخاصة بالعلوم ظاهرة أو موقف معين، وتعد االستبانة من أكثر األدوات املستخدمة في جمع البيانات املستخد

االجتماعية التي تتطلب الحصول على معلومات أو معتقدات او تصورات أو اراء األفراد ومن أهم ما تتميز به االستبانة هو 

 توفير الكثير من الوقت والجهد على الباحث.
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وضوع البحث، وهي إحدى طرائق استطالع الرأي والتعرف على األفكار والتوجهات لدى مجموعة من األفراد حول م

ومن ذلك معرفة درجة الرضا والقبول العام لدى الناس ومعرفة نمط الثقافة السياسية السائدة والتوقعات وامليول 

بشأن االنتخابات النيابية أو الرئاسية، ويجري ذلك عن طريق تنظيم استمارة خاصة تتضمن جملة من األسئلة املصممة 

ن يشكلون عينة مختارة من قبل الباحث من شريحة اجتماعية معينة أو عينة بطريقة منظمة وموجهة لدى األفراد الذي

عشوائية، ويجيب هؤالء األفراد على تلك األسئلة بأنفسهم، ومن ثم يقوم الباحث، بمهمة تحليل إجابات تلك العينة على 

 (00، صفحة 0204)العقابي، األسئلة وتنظيمها إحصائيا.

العلوم التربوية على نطاق واسع، للحصول على الحقائق وتجميع البيانات، عن واالستفتاء أداة يستخدمها باحثو 

الظروف، األساليب القائمة بالفعل، باإلضافة إلى استخدامه في البحوث التي تقيس االتجاهات واألفراد والخبرات 

ج سبق إعداده، وتقنينه ويقوم بالسابقة وربطها بالسلوك الحالي، من خالل اإلجابة على عدد من األسئلة املكتوبة في نموذ

املجيب بملئه بنفسه ويسلم أو يرسل هذا النموذج لعينة كبيرة نسبيا من أفراد مجتمع البحث وذلك ألن العينة يجب أن 

 (00، صفحة 0220)خفاجة، تكون ممثلة لجميع فئات املجتمع املراد فحص أرائها

لتعبئتها وإعادتها إلى الباحثين أو قد يتم تعبئتها بوجود الباحث ويتم إرسال االستبانة إلى أفراد الدراسة إما بالبريد 

شخصيا، ويطلق على االستفتاء الذي يرسله الباحث بالبريد أو ينشره في الصحف أو املجالت باالستفتاء البريدي، وغالبا 

أن إذا كان أفراد عينة ما يكون االستفتاء البريدي من أحسن األدوات املستخدمة في البحوث املسحية التربوية، وذلك 

البحث في أماكن متفرقة ويصعب على الباحث االتصال بهم، فيرسل االستفتاء بالبريد فيحصل على املعلومات بأقل جهد 

,اقصر وقت وأقل نفقات، كما أن مستويات االستجابة الخاصة باالستفتاء البريدي ليست أقل من تلك املستويات التي 

ام طريقة املقابلة، بل غالبا ما تكون اإلجابات متعادلة، كما أن االستفتاء البريدي يعطي يتم الحصول عليها من استخد

 .(007، صفحة 0220)خفاجة، عينة الفرصة الكافية لإلجابة على األسئلة بدقةالألفراد 

كما يتم تعبئتها عن طريق الهاتف، كما أن هناك طريق حديثة لتعبئة االستبانة هي استخدام الكمبيوتر، 

وتستخدم في حالة وجود أجهزة الكمبيوتر لدى األفراد املشمولين بالدراسة، وتكون هذه األجهزة متصلة بما يسمى بــ 

؛ حيث يقوم الباحث بإرسال نسخة من االستبانة عن طريق الكمبيوتر ويأتي الرد أيضا عن طريق Networkـ

 (13، صفحة 0999)عبيدات، الكمبيوتر

داف التي يرنو الوصول إليها واملعلومات التي يسعى للحصول عليها من خالل استمارة وعلى الباحث أن يحدد األه

االستبيان، ومن ثم ينبغي وضع األسئلة بعبارات واضحة ومحددة ومفهومة، كما ينبغي أن تحفز األسئلة املشمولين 

ة التي تثير التحيز، وكذا تجنب باالستبيان على تقديم اإلجابات التي توفر املعلومات املطلوبة مع تجنب طرح األسئل

 (03، صفحة 0204)العقابي، هل تؤيد ....-هل تؤيد ...-األسئلة ذات االتجاه الواحد

وم بقالستبيان هو عبارة عن مجموعة من الفقرات واألسئلة والعبارات التي ومن خالل ماسبق، يمكن القول أن ا

باحث بإعدادها من أجل الحصول على البيانات التي تحتاج إليها من أجل الوصول إلى النتائج التي من خاللها تحقق ال

باحث التمكن يأهداف كتابة البحث العلمي، وتتميز األسئلة والفقرات في االستبيان بأنها مترابطة مع بعضها البعث بحيث 

ج إليها، ويتم تنفيذ االستبيان بعد إعداده بشكل مناسب من خالل إرسال من خاللها من الحصول على البيانات التي تحتا

قوم باسترجاع االستبيانات يأن على الباحث ، ومن ثم هباحث للبحث العلمي الخاص بالددها بحاالستبيان إلى العينة التي 

كين على أسئلة االستبيان، ويجب من العينة بعد اإلجابة عليها لتقوم بتحليل البيانات التي تحتوي عليها إجابات املشار 

 .حتاج إليهايمن الحصول على البيانات التي  هم بإعدادها في االستبيان تمكناتأكد من أن األسئلة التي قيأن  هعلي

 مراحل إنجاز وإعداد االستبيانثانيا: 

 يمر إنجاز وإعداد االستبيان باملراحل التالية:
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 نوعية االستبيان  اختيار  :األولىاملرحلة 

وتتمثل تلك املرحلة في اختيار نوعية االستبيان سواء بشكل مغلق أو مفتوح أو متنوع، ويتوقف االختيار على 

نوعية املعلومات التي يود الباحث العلمي جمعها؛ فهناك بعض األبحاث تتطلب الدراسة بصورة متعمقة مثل األبحاث 

ستخدام االستبيان غير املحدد )االستبيان املفتوح(، وهناك املتعلقة بسلوكيات مجموعة من األفراد، لذا فمن املفضل ا

آلخر ال يتطلب سوى التعرف على معلومات بسيطة من املبحوثين، ويمكن في تلك الحالة استخدام االستبيان االبعض 

ر على املحدد )االستبيان املغلق(، وهناك من بعض األبحاث التي تتطلب استخدام النوعين، والباحث العلمي هو األقد

 .(https://bit.ly/2V9EKhn)تحديد متطلباته، وأي نوع من أدوات البحث العلمي يلزمه

 :(17-11، الصفحات 0999)عبيدات، ويمكن تقسيم أسئلة االستبيان إلى أربعةأنواع

وتعابيره : وفيها يترك للمبحوث حرية اإلجابة عن السؤال املطروح بطريقته الخاصة األسئلة املفتوحة أو الحلللرة .0

للباحث معلومات وافية أو دراية كافية  ن وألفاظه التي يراها، ويستخدم هذا النوع من األسئلة في الغالب عندما ال يكو 

 ، او في حالة رغبة الباحث في الحصول على معلومات تفصيلية ومتعمقة.ععن جوانب املوضو 

الباحث الخيارات املمكنة لكل سؤال ويطلب من : وفي هذا النوع يحدد األسئلة املغلقة أو محدودة الصيارات .0

املبحوث اختيار أحدها أو أكثر، ويتم في الغالب اللجوء إلى هذا النوع من األسئلة عندما تكون الخيارات املتاحة معروفة 

 ومحددة لدى الباحث.

 نوع يتم فيه دمج األسئلة املفتوحة واملغلقة معا .3

 التي تستخدم عادة مع األطفال والتحليل النفس ي. و  األسئلة التي تستخدم الصور والرسومات .0

 استمارة االستبيان تصميم :الثانيةاملرحلة 

تصميم استمارة االستبيان، من خالل صياغة األسئلة املتعلقة بموضوع البحث العلمي، وفي هذه املرحلة يتم 

أهمية استخدام األسلوب املهذب في ويجب أن تكون واضحة، وذات أسلوب سلس كي يتفهمها أفراد عينة الدراسة، مع 

طرح األسئلة، مثل: برجاء اإلجابة عن األسئلة، وفي النهاية شكر ا عن استجابتكم... إلى ما غير ذلك من أساليب إنشائية 

 .راقية تحفز املستجيبين وتدفعهم نحو اإلجابة عن األسئلة املطروحة بصدق

التي تستدعيها الدراسة وهذا ما يقتض ي في حد ذاته أن تكون  إلى جانب تحديد كمية املعلومات املطلوبة ونوعها

األسئلة املضمنة في االستبيان ذات الصلة بموضوع البحث أي تدور مع إشكالية البحث وفروضه وتساؤالته العلمية 

 والتخرج عن تلك الدائرة.

وبة وتصنيفها وترتيبها ترتيبا م املعلومات والبيانات املطليكما يجب تحديد الهيكل العام لالستمارة وذلك بتقس

منطقيا متسلسال ومتكامال، بحيث تبدو الصورة النهائية لصحيفة االستقصاء عبارة عن مجموعة من الوحدات املتتابعة 

عنها بحيث يشكل تكامل  توالتي تضمن كل واحدة منها نقطة او قضية معينة بتفصيالتها املختلفة التي يراد جمع البيانا

 .هيكل العام للصحيفة، ويظهر هذا الهيكل منسجما ومنطقيا وهو يضم تلك املحاور والفقراتهذه الوحدات ال

ويعتاد على تقسيم االستمارة إلى ثالثة أبواب أو محاور يتضمن الباب األول؛ بيانات حول البحث والجهة التي 

ات عن العمر، واملهنة والدخل، تشرف عليه، ويتضمن الباب الثاني؛ معلومات عامة عن أشخاص املبحوثين؛ مثل معلوم

والسكن، واملستوى التعليمي، ويتضمن الباب الثالث معلومات حول جوهر املوضوع املراد معرفة البيانات واملعلومات 

 .(001-004، الصفحات 0997)شلبي، عنه

 اختيار مجتمع وعينة الدراسة :املرحلة الثالثة

اختيار حجم العينة تتوقف على املعلومات التي يرغب الباحث وتلك املرحلة عبارة عن اختيار العينة، وطريقة 

 .العلمي في جمعها، وهل تحتاج إلى تعمق ودراسة موسعة أم ال
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مجتمع البحث هو جميع األفراد أو األشياء أو األشخاص الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث وهو جميع 

أن يعمم عليها نتائج الدراسة، لذا فإن الباحث يسعى  العناصر ذات العالقة بمشكلة الدراسة التي يسعى الباحث إلى

إشراك جميع أفراد املجتمع، لكن الصعوبة التي تكمن في أن عدد افراد املجتمع قد يكون كبيرا بحيث ال يستطيع الباحث 

 إشراكهم جميعا.

يث يمكن أما عينة البحث فهي مجموعة جزئية من مجتمع البحث، وممثلة لعناصر املجتمع أفضل تمثيل بح

 (https://bit.ly/3ePan77)تعميم نتائج تلك العينة على املجتمع بأكمله وعمل استدالالت حول معالم املجتمع

 وتحكيم االستبيان االستطالعية الدراسة :الرابعةاملرحلة 

وتعد تلك املرحلة على درجة كبيرة من األهمية، وتتمثل في تجربة االستبيان على املستجيبين كمرحلة سابقة على 

الطرح النهائي لالستبيان، والهدف من ذلك هو التعرف على مدى وجود انحرافات في األسئلة املوجودة باالستبيان، وفي 

الباحث العلمي بتعديل األسئلة؛ للتأكد من فائدتها في الحصول على  حالة ما إذا أثبتت التجربة، فجود ذلك يجب أن يقوم

ا عرض االستبيان على خبراء أو مكتب بحث علمي؛ من أجل التعرف على مدى  من  إيجابيتهاملعلومات، وكذلك يمكن أيض 

 .عدمها

 االستبيان في صورته النهائية إخراجسة: الصاماملرحلة 

على املستجيبين، ويمكن ذلك من خالل اللقاء املباشر بعينة الدراسة، أو عن  وهي مرحلة طرح استمارة االستبيان

طريق إرسال االستبيان بالبريد في حالة كون املبحوثين في مناطق بعيدة عن الباحث العلمي، وفي الوقت الحالي، وفي ظل 

الل املواقع اإللكتروني عن طريق التطور التكنولوجي والتوسع في استخدام الحواسب اآللية، يمكن طرح االستبيان من خ

إنشاء موقع إلكتروني أو استئجاره لوقت محدد، وكذلك يمكن استخدام آلية ذات تكلفة بسيطة مثل نشر االستبيان على 

 ألعضاء العين
 

، وبعد االنتهاء من اإلجابة عن ةمواقع التواصل االجتماعي، من خالل إنشاء جروب على الفيسبوك مثال

 .(https://bit.ly/2V9EKhn)إرساله إلى الباحث  على البريد اإللكترونياالستبيان يتم 

 ثالثا: قواعد ومعايير صياغة االستبيان

على الباحث أن يراعي في تصميم االستبيان عددا من القواعد واملعايير أثناء صياغته، تتعلق يمحتوى االستبيان 

 وبشكله وأهدافه:

وتشمل محتوى االستبيان وحجمه، بحيث يفترض أن ال يمون كبيرا، حتى ال يتطلب  :العامة للصياغةالقواعد  -

جهدا من املستجوبين، كأن يتجنب الباحث وضع أسئلة ال مبرر لها وغير مهمة، مما يؤدي على الحد من دافعية 

على األسئلة من مصادر املستجوبين، كذلك األسئلة املثيرة للتفكير الدقيق، أو املعقد،  وإذا كان باإلمكان الحصول 

أخرى، كالسجالت والوثائق، فالداعي لطلبها بواسطة االستبيان، حتى ال يعطي املستجوب فرصا للشك في جدية 

 االستبيان، ومما يدفع املستجوب لإلجابة بدقة وجدية وجود عناصر محفزة تجذب انتباهه، أو تسمح بالتعبير عن أرائه، 

ال في االستبيان بمشكلة البحث، ويتحقق هدف جزئي يسهم في تحقيق أهداف كما يجب التأكد من ارتباط كل سؤ 

 البحث.

قواعد تتعلق بصياغة األسئلة: بحيث تصاغ بعبارات واضحة وكلمات سهلة محدودة املعاني، تسهل إدراك  -

املستخدمة في املطلوب من السؤال، ويفضل استعمال الكلمات العامة التي يتفق الناس على معانيها، وان تكون الجمل 

صياغة السؤال قصيرة مرتبطة باملعنى، وأن يحوي السؤال فكرة واحدة فقط، ال تشعر املستجوب بالحرج، وأن توضع 

جميع الخيارات املمكنة لإلجابة، والتركيز على الخيارات الرئيسية، وترك بند مفتوح الحتمالية وجود خيار آخر، وأن تصاغ 

 دقيق ومباشر.األسئلة ذات الطابع الكمي بشكل 
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يراعي في صدق اإلجابة عن األسئلة وضع أسئلة خاصة توضح مدى صدق املستجوبين، ووضع أسئلة خاصة  -

ترتبط إجابتها بإجابات أسئلة أخر موجودة في االستبيان؛ ألنا وجود أي خلل في إجابات األسئلة يكشف عدم دقة 

جابة هي املقارنة بين اإلجابة الواردة في االستبيان، مع املفحوص في اإلجابة، وهناك وسيلة أخرى للتحقق من صدق اإل 

 ماهو موجود في االستبيان والوثائق؛ إال أن ذاك يتطلب وقتا وجهدا إضافيين.

ترتيب األسئلة: يراعى فيها البدء باألسئلة السهلة التي تتناول الحقائق األولية، وأن ترتب األسئلة بشكل منطقي،  -

متسلسلة في االستبيان، وينتقل بعدها إلى أسئلة مرتبطة  ةخاصة بشكل معين في وحدن يضع الباحث األسئلة الأك 

 .(7)عيس ى، د س ن، صفحة ن يعالج كل سؤال مشكلة واحدةباحث باألسئلة السهلة والعامة، وأيبدأ الو بموضوع آخر، 

 رابعا: مزايا وعيوب االستبيان 

 مزايا االستبيان:  -3

ـــــــستخدم االستبيان كأداة فعي ـــــــ ــــــــــالة لجمع املعلومــــــــ ـــــــ ــــــــــــــات، بشكل واسع في العديد من البحــــــــــ وث في املوضوعات ـــــــ

اإلنسانية واالجتماعية والعلمية املختلفة، ملا يمتاز به من صفات وجوانب إيجابية نستطيع 

 (https://2u.pw/iEp3x):تحديدهاكالتالي

االستبيان يؤمن تشجيع اإلجابات الصريحة والحرة، ألنه يرسل إلى الفرد بالبريد أو أية وسيلة أخرى، وعند إعادته إلى ـ 

الباحث فإنه يفترض أن ال يحمل توقيع أو حتى اسم الشخص املعني باإلجابة، ويعود السبب في ذلك إلى االبتعاد عن وضع 

جابات أمام الجهات التي توجه األسئلة، وأن يكونوا بعيدين عن املراقبة أو إحراجا للشخص أو األشخاص الذين أمنوا اإل 

املحاسبة أو اللوم فيما بعد وهذا الجانب مهم في االستبيان ألنه يؤمن الصراحة واملوضوعية والعلمية في نتائج البحث 

ي خلو كل أسئلة االستبيان من وتجنب تحيز الباحث وضغطه باتجاه اإلجابة على نوع معين من األسئلة وكل هذا ال يعن

التحيز باتجاه إجابات معينة بل يعني عدم وجود ضغط مباشر يواجه الشخص املستجيب وجها لوجه باتجاه نوع معين 

 .من اإلجابات

ـ تكون األسئلة موحدة ومتشابهة لجميع أفراد عينة البحث في طريقة االستبيان ألنها مكتوبة ومصممة بشكل موحد 

قد تتغير صيغة بعض األسئلة عند طرحها وجها لوجه في املقابلة أو عند تفسير واستخدام عبارات بديلة  للجميع بينما

 تفهم بصورة مختلفة بين شخص وآخر

ـ تصميم االستبيان ووحدة األسئلة يسهل عملية تجميع املعلومات في مجاميع وتصنيفها في حقول وبالتالي تفسيرها 

لوبة واملناسبة فمثال السهل في تجميع اإلجابات التي تقول أن الخدمة جيدة في املكتبة أو والوصول إلى االستنتاجات املط

 .مئويةاملستشفى واألخرى التي تقول بأن الخدمة وسط والثالثة التي تقول بأنها ضعيفة ومن ثم تحويلها إلى نسبة 

اسب وعلى ضوء فراغاتهم لإلجابة على أسئلة ـ يمكن لألفراد املعنيين باإلجابة على االستبيان أن يختاروا الوقت املن

 .االستبيان فيستطيع الفرد مثال اإلجابة عليها في مكتبه أو منزله وفي الوقت الذي يكون فيه مهيئا نفسيا وفكريا لذلك

ـ االستبيان يسهل على الباحث جمع معلومات كثيرة جدا أي من أشخاص كثر وفي وقت محدد ألن الباحث يستطيع أن 

ئات وأحيانا آالف االستبيانات ملئات وآالف األشخاص بأيام محددة في البريد أو الوسائل األخرى املتاحة بأن يستلم يوزع م

 اإلجابات خالل أسابيع محدودة وقليلة أحيانا

ـ نستطيع القول أن االستبيان غير مكلف ماديا من حيث تصميمه وإنجازه وتوزيعه وجمع معلومات مقارنة بوسائل أخرى 

تي تحتاج إلى جهد أكبر وأعباء مادية مضافة كالسفر والتنقل من مكان آلخر وما شابه ذلك، كما ال تحتاج االستمارة إلى ال

 .مهارة في توزيعها

 عيوب االستبيان  -3
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انخفاض نسبة الردود، ويعني هذا احتمالية كون آراء أصحاب االستبانة املردودة مختلفة عن بقية أفراد املجتمع  -

راسة، مما يؤدي بالتالي إلى الحد من إمكانية التعميم، ويستطيع الباحث لكي يتالفى نقص الردود، أن يجعل األصلي للد

أسئلة االستبيان سهلة واضحة، ألنها تعطي حافزا كبيرا لإلجابة، كما أن طريقة طباعة االستبيان تؤثر في زيادة نسبة 

سة من جهة وبيان أن الردود ستبقى سرية، وبيان أهمية هذه املردود، ومما يؤثر أيضا وضع مقدمة تبين أهداف الدرا

الردود في البحث، وأمر هام هو أن يكون االستبيان مختصرا ال يستغرق وقتا طويال من املبحوث، هذا ويجب إرسال 

 .ستبيانمغلف مدفوع رسم بريده مع االستبانة، وإرسال رسالة تذكيرية بعد فترة من تاريخ إرسال النسخة األولى من اال 

وجود أسئلة غير مجاب عليها من قبل املستجيبين ألسباب تتعلق بنوع األسئلة، أو أسباب شخصية تتعلق باملبحوث،  -

ويمكن تالفي ذلك بصياغة األسئلة بشكل جيد، وتجنب طرح أسئلة شخصية قدر إلمكان، ووضع مالحظة في نهاية 

 .جميع األسئلةاالستبيان تطلب من املبحوث التأكد من اإلجابة عن 

عدم فهم املستجيب لبعض األسئلة، وبالتالي تكون إجاباته مختلفة أو مغايرة لقصد الباحث، ويمكن تالفي ذلك  -

 .بوساطة العناية بصياغة األسئلة بلغة مفهومة وسهلة تناسب مستوى املبحوثين

بعضا من كما ان وث أثناء اإلجابة عدم قدرة الباحث على معرفة بعض األمور االنفعالية أو العاطفية من قبل املبح -

 (031، صفحة 0222)دريدي، األفراد ال يجيبون على االستبيان مما يؤدي إلى الحد من حجم العينة عن الحجم

 :(004-000، الصفحات 0220)خفاجة، :كما أن لالستبيان مجموعة أخرى من العيوب يمكن ذكرها في التالي

 د عينة البحث ملمين بالقراءة والكتابة على األقل.ال يصلح االستبيان غال إذا كان األفرا -

همالهم اإلجابة على إال يصلح االستبيان إذا كانت أسئلته كثيرة، ألن ذلك يشعر أفراد عينة البحث بامللل، مما يؤدي إلى  -

 بعض األسئلة.

 ال يصلح االستبيان إذا كانت صياغة األسئلة صعبة وغير مفهومـة. -

االستبيان وبذلك نجد ان أفراد عينة البحث يقل وبالتالي ال يمثل مجتمع الدراسة تمثيال قد يهمل املبحوث إعادة  -

 صحيحا، وبذلك ال يستطيع الباحث االعتماد على نتائج الردود التي وصلته. مما يصعب عليه تعميم نتائج البحث.

ملبحوثين ويتأثر بوجهة نظرهم وبهذا ألن املبحوث يستطيع مناقشة اآلراء املختلفة مع ا× قد ال يؤدي االستبيان غرضه -

 فإن إجابته ال تكون معبرة عن رأيه الشخص ي، خاصة إذا كان هدف البحث دراسة اآلراء الشخصية واالتجاهات.

 خامسا: األخطاء الشائعة وتالفي جوانب القصور في االستبيانات

)الجرجاوي، وهي على النحو التاليينبغي على الباحث تالفي جوانب القصور لالستفادة القصوى من االستبيان 

 :(003-000، الصفحات 0202

قد يكون املعلومات التي يسأل عنها القائم باالستبيان معروفة من مصادر أخرى، وبالتالي فإنه يسبب للمستجوب  -

 املثير من الضيق يحول بينه وبين اإلجابة والرد.

رد وعلى ذلك؛ فيجب على الباحث أن يحسن تنظيم فشل القائم على االستبيان في خلق ما يشجع املبحوث على ال -

االستبيان ومنطقيته، فضال عن وجود أسئلة مقفلة )الرد بنعم أو ال( ووجود أسئلة مفتوحة التي تتيح له أن يجيب 

 كما يشاء باإلضافة على إعطائه الحرية بعدم الرد نهائيا على بعض األسئلة.

وص تافهة ال أهمية لها او هامشية، وبالتالي فهي ال تبرز أن ينفق في أن يشمل االستبيان أسئلة قد يعتبرها املفح -

 إجابتها الوقت والجهد املبذول.

إن عدم تصميم االستبيان تصميما دقيقا يمكن أن يؤدي إلى عدم دقة اإلجابات، فعدم النظام وترتيب البنود كله من  -

 شأنه أن تربك املستجوب وتجعل إجابته ال معنى لها.
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نة غير املمثلة إلى إفشال قيمة أي دراسة مسحية وبالنسبة لالستبيان فإن املشكلة ستكون أكثر حدة نظرا تؤدي العي -

جابتهم عليها، ومن هنا ظهرت أهمية متابعة مع إ الحتمال عدم القيام الكثير من املستجوبين برد االستبيانات

 ب استعجال/ االتصال الشخص ي(االستبيان وحث املبحوث على االستجابة بكافة الطرق املمكنة )خطا

على الرغم من إن املعلومات والحقائق هي املطلوبة في االستبيان، إال أن الكثير من املستجوبين ستكون لهم تفسيرات  -

ونظرات مختلفة للتعبير عن نفس الحقائق واألحداث، أي انه إذا طلب معلومات عن نزاع عمالي فهناك احتمال 

 ة وممثلي العمال في تفسيرهم وعرضهم للحقائق الخاصة بهذا النزاع.اختالف كل من ممثلي اإلدار 

كثيرا ما تختلف إجابة املستجوب على نفس السؤال بعد انقضاء فترة قصيرة من الوقت وهذه االختالفات الفردية ال  -

 نستطيع تجنبها؛ إذ هي تعكس بصفة عامة عدم الدقة وتغير معتقدات الناس وآرائهم.

صادر األخطاء األخرى التي يمكن اإلشارة إليها مثل إهمال ظروف املستجوب نفسه عند استالمه هناك العديد من م -

االستبيان فيجيب على أسئلة االستبيان بسرعة دون تفكير لالنتهاء من مختلف األسئلة وقد يكون املستجوب نفسه ال 

ضال عن اعتماد االستبيان على القدرة يعرف القراءة والكتابة )وهؤالء يمثلون نسبة عالية في الدول النامية( ف

 اللفظية وهذا التقرير اللفظي يحتوي على الكثير من التأويل.

وقد تكون نسبة العائد من ردود االستبيان قليلة وال تشمل فئات املجتمع املطلوب استبيانها، فقد تصل الردود إلى  -

البعض يرى في الطرق اإلحصائية وسيلة لتصحيح  أقل من ربع املجموع الكلي الذي أرسل إليه االستبيان، وإذا كان

النتائج؛ فإنها في الحاالت التي ال تتوفر فيها ردود من الفئات املمثلة لقطاعات املجتمع؛ فإن هذه الوسائل اإلحصائية 

 ال تستطيع التحرك إال حركة محدودة جدا.

 سادسا:نماذج عن االستبيان 

 النملللللللللوذج األول 
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 خاتمة

لجمع البيانات. إنها طريقة لجمع املعلومات من أجل فهم الحقائق وشرحها.  هو أحد األساليب الرئيس ي االستبيان

ا هما املقابلة واملالحظة. في حين أن املقابلة واملالحظة هي أساليب فردية   وجماعية،الطريقتان األخريان األكثر استخدام 

فإن االستبيان هو طريقة جماعية بشكل فريد. إنها طريقة كمية تنطبق على مجموعة )عينة( والتي يجب أن تسمح 

 باالستدالالت اإلحصائية

يعد االستبيان من أحد أدوات جمع البيانات، حيث يستخدم االستبيان لجمع البيانات ذات الصلة بموضوع 

 .ن األسئلة التي ينبغي على املستجيب أن يجيب عليهاالبحث، فيتم إعداد استمارة تتضمن مجموعة م

ا من مدى إمكانية تعميم املعلومات  تتمثل الوظيفة الرئيسية لالستبيان في توسيع نطاق املسح والتحقق إحصائي 

ا
 
 .والفرضيات التي تم تشكيلها مسبق

ا: على سبيل  ذلك،ومع  ا ألغراض استكشافية أكثر وضوح  للتواصل مع األشخاص  املثال،يتم استخدامه أحيان 

 .ما إذا كانوا سيقبلون مبدأ املقابلة االستبيان،في  ُيسألون،الذين تظهر أسماؤهم في ملف والذين 

ا: ومن  األحوال،في جميع  فإن هيكلها مشروط بشدة بأهداف وقيود املعالجة اإلحصائية التي سيتم تطبيقها الحق 

ا: ثم معهم نبدأ هذا الفصل. تحدد إجراءات ال ا ذلك جزئي  قبل التعامل مع بنية االستبيان واألسئلة  نقدمها،جائزة أيض 

 .يتم طرحهاالتي 

ا للمعالجة  وبقوة أكبر من طرق الجمع األخرى. على  البداية،منذ  اإلحصائية،يجب أن يكون االستبيان مصمم 

فإنه يطرح على الجميع نفس األسئلة املصاغة بنفس املصطلحات بالضبط ويتم تقديمها  املنظمة،عكس املقابلة شبه 

لتجانس معاتكون األسئلة مصحوبة بتعليمات محددة.  لالختبار،حتى بالنسبة  األحيان،بنفس الترتيب. في كثير من 

 صارم.الالرسمي 

 
 
 :التوصيات التالية مما سبق، يمكن تقديمانطالقا

 .بحثهث التحري والدقة عند اختيار أداة جمع املعلومات في يتعين على الباح -

كأداة لجمع املعلومات في بحثه أن يكون على دراية كافية بخطوات بناء  االستبيانأن على الباحث في حال اختيار  -

 االستبيان.

 .تطبيقهااملراحل الالزمة لبنائها قبل  بجميعيمر االستبيان أن  -

 االستبيان.أن يحسن الباحث اختيار طريقة توزيع  -

 االستبيان.أن يستشير الباحث أهل االختصاص في بناء  -

 ألهمية أداة  -
 
 االستبيان.أوص ي بأن تكون هناك دراسات علمية متخصصة في  االستبانةنظرا

 قائمة املراجع

 أوال: الكتب 

 .الجراح أبناءالقواعد املنهجية التربوية لبناء االستبيان، غزة فلسطين: مطبعة (،0202على، )الجرجاوي زياد  .1

، دار الثقافة للنشر األردنالنظرية وممارساته العملية،  أساسياتهالبحث العلمية (،0222وحيد، )دريدي رجاء  .0

 .والتوزيع
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Abstract 
This paper identified and analysed various types of writing errors performed by 23 English foreign language Master Two 

students, purposely, selected from the department of English at Belhadj Bouchaib University, Algeria. During their second 

year of Master level, students are required to write and submit a thesis on a topic related to their field of study as partial 

fulfilment of the prerequisites for getting the Master’s degree.  Content analysis was employed to examine and analyze the 

students’ theses. The errors in the theses were identified and classified accordingly. The results of the study revealed that of 

the four common English language errors committed by the respondents were grammar, syntax, substance and lexis. This 

study also shed light on the way in which students assumed the rules of English to that of their native language. Such insight 

is useful for both instructors and students because it provides significant information on the building blocks experienced by  

EFL learners in academic writing. This study also recommends  that a thesis writing guide or writing handbook be prepared, 

with an abundance of examples, practice exercises and writing activities for instructors’ and students’ use.  

Key words: Error analysis, Academic writing, Master Two students, English as a foreign language, instructors, thesis 

 :املخلص 

طلبة ماستر اثنان للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية تم اختيارهم  30حلل و حدد هذا البحث مختلف أنواع األخطاء الكتابية أجريت من طرف 

. خالل السنة الثانية في املاستر، فإن الطالب مطالبون بكتابة و تقديم عمدا من قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة بلحاج بوشعيب، الجزائر

أطروحة عن موضوع له عالقة بتخصصهم الدراس ي كتنفيذ جزئي للشروط األساسية من أجل التحصل على شهادة املاستر. استخدمت هذه 

تم تحديد و تصنيف األطروحات وفقا لذلك. أظهرت الدراسة نهجا قائما على مزيج من األساليب لدراسة و تحليل أطروحات الطالب. لقد 

و الهجاء. النتائج أن من بين الخطاء األربعة املشتركة للغة اإلنجليزية ما بين املجيبين كانت متمثلة في النحو، أداة التعريف، عالمات الترقيم 

نجليزية من تلك بلغتهم األم. تلك النظرة الثاقبة مفيدة هذه الدراسة تسلط أيضا الضوء على الطريقة التي آعتقد بها الطلبة  قواعد اللغة اإل 

لدراسة لكال املعلمين و الطلبة ألنها توفر معلومات مهمة على لبنات البناء املجربة من طرف طلبة اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية . توص ي هذه ا

ين تدريبية و أنشطة كتابية لإلستعمال من طرف األساتذة و أيضا أنه بإمكان تحضير دليل كتابة أطروحة أو كتيب مع وفرة األمثلة ، تمار 

 .الطلبة

 تحليل األخطاء، الكتابة األكادمية، طلبة املاستر الثاني، اللخة اإلنجليزية كلغة أجنبية،  الكلمات املفتاحية:

 املعلمون، األطروحة

 

1. Introduction 

Thesis Writing is a crucial task of any higher educational programme. Before students can obtain 

any degree at university, they should have a passing grade in a thesis writing which refers to an end 

product that students must write after spending five years at university (three years licence and two years 
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Master). The four macro skills include speaking, listening, reading and writing. This later is considered as 

the hardest of the language abilities to acquire (Allen and Corder (1974). Writing in English is considered 

as an arduous process for English as a foreign language (EFL) learners and committing errors in writing are 

accounted as an inevitable part of language learners’ writing. Corder (1967) took errors as the evidence of 

the learner’s inherent syllabus which clearly showed the way first and second language learners advance 

an independent system of language.  

Thus, the analysis of errors has turned to be an imperative arena of applied linguistics. It was 

observed that errors still exist even for those students at tertiary level despite that their regular exposure to 

language lectures in their academic years (Lasaten, 2014). It is in this context that this study was 

undertaken since the author believes that EFL learners are not spared from this phenomenon. In order for 

instructors to be contended with the written work of their students, they have to submit works with 

appropriate grammatical structures, accurate punctuation marks, verbs in their right tenses, pronouns in 

the right case and correct spelling of words (Brant, 1964, cited in Alinsunod, 2014).  

For instructors and supervisors to assist their students, it has become indispensable to scrutinize 

their students’ language grammatical knowledge through analyzing their writing. This facilitates the task 

for language instructors to predict and conquer problems of errors confronted in the process of language 

learning. Corder (1967) further opined that determining the errors committed by learners, aids researchers 

to learn a great deal about the second language acquisition process through pinpointing the strategies that 

language learners employ. He also believed the functions of errors are essential since errors are 

considered as a device the learners use in order to learn. 

While undertaking this study, it was assumed that the students under scrutiny and who dealt with 

several English courses would have acquired this skill of writing, and therefore could prepare a well-

written thesis during the second semester of their Master level. Unfortunately, this is not always the case. 

The researcher’s actual experience handling the thesis writing in her home department in the Department 

of English exhibited that students really encounter these flaws. Thus, it was thought to be necessary to 

systematically analyse some theses submitted by students in order to identify and describe the common 

flaws in thesis writing. The findings can serve as a basis for a rigorous training whose major aim will be the 

students improve their way of writing, for a well-written thesis is the foundation of good research. This 

study is significant because it embraces the error analysis in an academic context emphasizing on 

language use in thesis writing. The study would provide a clear linguistic feature analysis on thesis writing 

based on students’ proper research interest for educators and researchers. This study attempted to 

determine and analyze the common linguistic errors incurred by Master two EFL students in their Thesis in 

the second Semester of the academic year 2019-2020. In a nutshell, this study tries to answer the 

following research questions: 
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1. What are the most common types of linguistic errors made in thesis writing by Algerian 

Master Two students?  

2. How does each error qualify for a specific linguistic error? 

2. Literature Review 

This section will review literature on difficulty of learning EFL writing and error analysis including 

the genesis of error analysis, definition of error analysis, significance of error analysis and the classification 

of errors. 

2.1. Genesis of error analysis 

 Error Analysis (EA) is an area of applied linguistics set up by Corder, the father of error analysis 

and his colleagues in the 1970s. Error analysis took its origins from contrastive analysis (Keshavarz, 1999), 

a branch of comparative linguistics which contrasts the structures of two language systems and predicts 

errors (Kim, 2001). The contrastive analysis hypothesis, the historical predecessor of EA, was based on the 

idea that second language learners transfer the habits of their first language (L1) into their second 

language (L2). This process is known as ‘language transfer’. In the 1960s, the theory of contrastive analysis 

was replaced by error analysis. The main difference between contrastive analysis (CA)  and EA lays in the 

fact that the former has a limited view in that it concentrates its survey on the differences between the 

learner’s first language (L1) and second language (L2) as the most (if not only) significant source of error, 

or of “interlingual interference” (see section 2.4 for more details). The latter one, on the contrary, also 

reveals errors that are deemed to be of “intralingual interference” (within the target language). EA upheld 

that the errors learners make were not only due to the transfer or interference from L1. EA pinpoints that 

CA was unable to predict a great majority of errors, which were yielded by learners making faulty 

inferences about the rules of the new language (Ghani and Karim, 2010). 

2.2.Definition of Error Analysis 

Before defining what error analysis is, it is of utmost importance to differentiate between errors 

and mistakes which are “technically two very different phenomena” (Brown, 2007, p. 257). As pointed out 

by James (1998), mistakes can be self-corrected by the learner himself, while errors cannot. Errors are 

accounted as ‘systematic’ i.e., expected to occur frequently and not determined by the learner himself. 

Thus, only the teacher or researcher would detect them, the learner would not (Gass & Selinker, 1994) . 

Scholars approached error analysis from different perspectives. For example, Ellis and Barkhuizen, 2005 

described EA as a set of procedures to identify, describe and explain learners’ errors. According to James, 

EA is the “study of linguistic ignorance” (James 1998, p. 62). James clarifies his definition further on and 

applies it to a more specific context. Whereas ignorance simply means being “ignorant of such-and-such 

structure in the target language”, the term “incompleteness” refers to an “overall insufficiency across all 

areas of the target language” (James 1998, p. 63).  
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Ellis and Barkhuizen (2005) outlined the process of error analysis in four steps encompassing: a) 

collection of a sample of learner language; b) identification of errors; c) description of errors; and d) 

explanation of errors. Heydari and Bagheri (2012) presented the taxonomies of the common errors 

achieved by second language learners, interlingual and causes of intralingual errors made by Iranian 

students and other nationalities. Iranian students’ errors are found to be due to intricacy of the English 

language, the interference of conversational English into written English, students’ incomplete knowledge 

or ignorance of certain structures, the transfer of training, unfamiliarity with the requirements of written 

English, lack of sufficient practice informed writing, lapses of memory, and pressure of communication 

were among the major causes of errors. 

2.3. Significance of Error Analysis 

Various scholars in the field of EA have focused the significance of second language learners’ 

errors. For instance, Corder (1967), in his article titled ‘The significance of learners' errors’, noticed that 

they are significant in three different manners. First, they are important to the teacher, in that the y tell 

him/her, if he/she undertakes a systematic analysis, how far towards the goal the learner has progressed 

and, consequently, what remains for him to learn. Second, they provide the researcher evidence of how a 

certain language is acquired, the sort of strategies a learner is employing in his learning of a language. 

Third, they are indisputable to the learner himself because we can consider the making of errors as a 

device the learner uses in order to learn (p. 161). 

As Corder (1967) indicated, EA has two views, namely theoretical and applied. On the one hand, 

the theoretical view is to comprehend what and how a learner learns when he studies an L2. On the other 

hand, the applied view is to enable the learner to learn more efficiently by using the grasp of his dialect for 

pedagogical purposes. Meanwhile, he claims that the inquiry of errors can serve two purposes: diagnostic 

(to diagnose the problem) and prognostic (to make plans to solve a problem). It is diagnostic because it 

can tell us the learner's understanding of a language at any given point during the process of learning. It is 

also prognostic because it can inform the teacher to adapt learning materials to meet the linguistic needs 

of learners. 

Corder (1981) highlighted the significance of error analysis from various stakeholders’ 

perspectives. For teachers, it would reveal students’ current level of learning. For researchers, it would 

manifest the way language is learned and structured. For students, these errors can be used as a learning 

device to enhance language proficiency. Therefore, it deserves a continuous process to explore more cases 

in English foreign language contexts. 

Different studies were conducted to scrutinize students’ errors in the English as a second or 

foreign language context in providing insights for teachers, researchers and students. Katiya et al., (2015), 

for example, scrutinized and analysed a corpus of Chemistry first year students’ essays. The researcher 

uncovered that mother tongue interference, punctuation and spelling errors, misapplication of essay 
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construction rules and syntactic and morphological errors compromised the quality, meaning and 

rhetorical aspect of the contents. Lasaten (2014) analyzed the common linguistic errors in the English 

writings of teacher education students. The most common errors were on verb tenses, sentence structure, 

punctuations, word choice, spelling, prepositions, and articles.  And as for the most studies conducted in 

the area of EA among Arab and non-Arab students, Hamed (2018) stated the following: 

                   most studies conducted in the field of error analysis among Arab and non-Arab students 

revealed that approximately the most common types of errors are all similar (prepositions, 

spelling, tenses, articles and subject-verb agreement). These studies have attributed the 

aforementioned errors to overgeneralisation in the target language which result from ignorance 

of rule restriction and incomplete application of rules and interference resulting from first 

language (Arabic) negative transfer (p.224). 

The review of literature reveals that there is a plethora of research on error analysis of writings 

produced by second or foreign language learners in different contexts. However, most of these studies 

focus on various forms of essays which are short in length and written in class for the purpose of exam or 

certain research. This study, however, looks at Master Two students’ thesis and is lengthier. 

2.4.Classification of Errors 

According to Corder (1967), there exist two types of errors: performance errors and competence 

errors. The first are performed when learners are tired or hurried. It means that learners’ performance 

errors are due to stress, fatigue, etc and not because of incomplete learning. Competence errors, on the 

contrary, are more serious since they reflect inappropriate learning. Brown (2007) views errors as being 

either global or local. Global errors impede communication; they hinder the message from being 

understood. On the contrary, local errors do not hinder the message from being understood because there 

is usually a minor violation of one segment of a sentence that permits the hearer to guess the intended 

meaning.  

Errors can also be classified as interlingual or intralingual (Richards & Schmidt, 2002). Interlingual 

errors can be identified as transfer errors which result from a learner’s first language aspects, for example, 

grammatical, lexical or pragmatic errors. In reverse, intralingual errors are overgeneralisations (Richards & 

Schmidt, 2002) in the target language, resulting from ignorance of rule restrictions, incomplete 

applications of rules, and false concepts hypothesised. Interestingly enough, Hubbard, Jones, Thornton, 

and Wheeler (1996) determine four major error categories including grammatical, syntactic, substance, 

and lexical errors. They also categorized grammatical errors into seven subcategories: prepositions, 

singular/plural nouns, adjectives, tenses, possessive case, relative clauses, and articles; syntactic errors into 

three categories: nouns/pronouns, subject/verb agreement, and word order; substance errors into three 

categories: capitalization, punctuation, and spelling; lexical errors into two categories: varied words, and 
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idiom choice or usage. Some of this taxonomy of errors has been selected as a framework in the present 

study as it has been widely used in various studies. 

3. Method 

3.1.Research Instruments and Techniques 

This study used content analysis as it described and analyzed the common linguistic errors 

observed in the students’ theses. Content analysis is a research technique used to make replicable and 

valid inferences by interpreting and coding textual material. By systematically evaluating texts (e.g., 

documents, oral communication, and graphics), qualitative data can be converted into quantitative data. 

Students were also interviewed in order to reinforce and validate the findings.  

3.2.Participants  

The participants were 23 Master two students from the Department of English at Belhadj 

Bouchaib University, Algeria. These students were required to write and submit a thesis on a topic related 

to their field of study as partial fulfilment of the prerequisites for getting the Master’s degree in linguistics.  

3.3.Research Data  

The data were the theses submitted by Linguistics major to the administration before the 

examination process. A total of 23 theses were analyzed. The reason behind examining such a number of 

theses was that they were already submitted in June 2020 while 30 others were supposed to be submitted 

in September 2020, for the students did not finish writing them. 

3.4.Research Procedure 

 A letter was sent via email to the head of the Department of English requesting permission to 

conduct a study analyzing the theses of students enrolled in Master Two during the academic year 2019-

2020. After a long interaction with the head of the department, he assured the students that all 

information gathered will be treated with strict confidentiality.  

3.5.Data Analysis 

When these students submitted their theses to the administration, the researcher assembled the m 

and afterwards coded the errors as grammatical, syntactical, substance or lexical-related. The details of 

each of the errors were written in the coding sheets. Various researches on error analysis including Ellis 

(1997) and Gas and Selinker (2001) highlighted the processes used to analyse the data. The following four 

steps were followed: 1) data collection, 2) identification of errors, 3) classification of errors, and 4) a 

statement of error frequency. 

The 23 theses used in this study were read and analysed by the researcher himself. Firstly, a 

corpus of writing data was collected, and secondly did the identification of errors. Next, the errors were 

classified according to their categories and subcategories based on Hubbard et al.’s (1996) taxonomy. 

After categorising each error, the frequency of occurrence of different types of linguistic errors was 

quantified. An interview was also conducted with the students to provide more accuracy to the findings. 
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4. Findings and Discussion 

The aim of this study was to determine the most frequent types of errors and their frequency 

occurrence in thesis writing of Master two EFL students. A total of 607 errors were found in the theses 

under analysis (See Table 1). The results of this study revealed that grammar errors had the highest 

number of errors. They accounted for (250), followed by substance errors (220), syntactic errors (112), 

and lexical errors (25), as Table 1 shows. 

Table 1. Total number of errors in students’ thesis writing 

Category Frequency 

Grammar 250 

Syntax 112 

Substance 220 

Lexical 25 

Total 607 

 

As far as the five subcategories of grammatical errors performed by the students were concerned, 

tenses were the most  frequent errors (15.65%), followed by article errors (11.53%), adjectives errors 

(5.76%) and a similar frequency for preposition errors (4.11%) and singular/plural nouns (4.11%). Among 

the three subcategories of syntactic errors, the highest frequency of errors was in word order (7.41%) 

followed by nouns and pronouns (5.76%) and subject/verb agreement (5.27%). Of the three substance 

errors committed by the students, punctuation errors had the highest frequency (20.29%), followed by 

spelling errors (14.16%) and capitalisation errors (7.4%).Of the subcategory of lexical errors, varied words 

had the highest percentage (1.84%). 

Table2. Frequencies and percentages of errors based on Hubbard et al. (category/subcategory)  

Category Subcategory Frequency Percentage 

 

Grammar 

 

 

 

Prepositions 25 4.11% 

Singular/Plural nouns 25 4.11% 

Tenses 95 15.65% 

Articles 70 11.53% 

Adjectives 35 5.76% 

Syntax Word order 45 7.41% 

Nouns & pronouns 35 5.76% 

Subject/verb agreement 32 5.27% 

Substance Punctuation 123 20.29% 

Spelling 86 14.16% 
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Capitalisation 11 1.84% 

Lexical Varied words 25 4.11% 

Total  607 100% 

 

As clearly stated in Table 2, the most frequent errors found in the participants’ thesis writing are 

associated with punctuation (20.29%), tenses (15.65%), spelling (14.16%), articles (11.53%), adjectives 

and nouns and pronouns(5.76%), varied words, prepositions and singular/plural nouns with the same 

frequency (4.11%), subject-verb agreement (5.27%). These errors will be discussed under their main 

categories: grammatical errors, syntactical errors, substance errors, and lexical errors. 

4.1.Grammatical errors 

As shown in table 2, tenses posed the first common difficulty (15.65%), followed by articles 

(11.53%) and adjectives (5.76%). In fact, the students had problems which suitable tense to use. They 

used simple present inappropriately instead of using the present continuous or the past simple, as shown 

in the following sentences with the correct version in parenthesis, ‘this research work is investigating 

(investigates) teachers’ opinion and thoughts about the incorporation of cultural aspects…’, ‘The findings 

show (showed) that teachers are aware of culture…’, ‘English is playing (plays) a significant role in many 

domains...’. The misuse of tenses is not difficult only for Algerian students, but also for most of Arab and 

non-Arab students who misuse tenses in their writing (Hamed, 2018).  

Another thorny issue is associated with the use of articles totalling 70 (approximately 11.53%). 

The students often used unnecessary articles. For instance, they confuse between the indefinite article ‘a’, 

and ‘the’, as in the following sentence with the revised version in parenthesis, ‘this research aims to 

investigate a (the) teachers’ perspective on the integration of culture inside EFL classrooms. Here is 

another example ‘This questionnaire is part of the (a) sociolinguistic research...’ In addition to this, the 

students omitted necessary articles where these articles should be used in the target language, as shown in 

this example ‘ do you think men and women use (the) same vocabulary in Beni Saf speech community?’  

Another issue relates to adding the definite ‘a’ and ‘an’ when not necessary as in ‘this process necessitates 

a preparation and an awareness…’ (preparation and awareness).  Such errors are imputable to the 

‘negative transfer’ from the mother tongue, Arabic. Unlike English, which has definite and indefinite 

articles, Arabic has only a definite article called ‘L of definition’ (Abushihab, 2011). This difference 

between the two languages makes the student confused about when to add the definite 

article and when not.  

Another difficulty relates to an overuse of adjectives inside the texts, as shown in these examples: 

‘...language under a great investigation…’, ‘ there  is a quite great dilemma in the way EFL learners 

use language’,  still  another example is provided: ‘ have a decent background and knowledge about 

the strong language”. Ghani and Karim, 2010 opined that EA pinpoints that CA was unable to predict a 
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great majority of errors, which were yielded by learners making faulty inferences about the rules of the 

new language. When committing these errors, the students seem to be unaware of the rules of the target 

language. 

4.2. Syntactical errors  

Syntactical errors were less committed by the students compared with the 

grammatical errors. However, the students showed difficulty dealing with word order; in 

some statements that we met while analyzing the papers, it seems that Algerian students 

switch back to their mother tongue’s word order, so they say, ‘I don’t know What can I say’ اعرف ما  ال

 In this statement the learner placed the pronoun ‘I’ after the model ‘can’ in an affirmative. ’استطيع أن أقول 

sentence affected by the Arabic language word order. , subject/verb agreement (5.27%) was also 

problematic to the students (see Table 2). In English grammar, the subject and the verb should both agree 

in number and in person. Depending on whether the subject is singular or plural, the verbs should take 

similar forms. However, this rule is often disregarded by most Algerian students. In many cases, the 

students did not use the third person singular‘s’ with the verb when the subject is singular, as in the 

following examples with the revised version in parenthesis, ‘in any FL classroom a teacher face (faces) 

many obstacles…’, ‘Sapir (1921) point (points) out that language is a human entity...’, ‘it also seek (seeks) to 

figure out which learning skills are mostly affected by gender’. The students also misused the singular verb 

‘is’ instead of the plural verb ‘are’ with the plural noun ‘children’, as in the following sentences, ‘children is 

(are) exposed to dialectal Arabic at home’. Another example relates to the improper use of ‘have’ and ‘has’ 

as in the following example, ‘children has (have) difficulty learning Standard Arabic once at school’. These 

errors fall within the syntactic category of errors determined by Hubbard, Jones, Thornton, and Wheeler 

(1996). 

4.3. Substance errors 

Based on the percentage of each substance error mentioned in table 2, it is crystal clear that punctuation 

constituted the highest percentage of errors (20.29%), followed by spelling errors (14.16%) and 

capitalisation errors (1.84%). The students made many punctuation errors, as illustrated by the following 

examples, taken from the students’ theses with the correct spelling in parenthesis: ‘Therefore; (,) to analyse 

the impact of these variables on language use; (,) a group of native inhabitants was chosen as a sample 

population’. ‘Additionnally, it seeks to examine the effects of gender and ethnicity; (,) as sociolinguistic 

variables; (,) on language variation: (.)  here (,) we should admit that.....’The students tend to write too long 

sentences as punctuation constitutes a great problem in thesis writing. In Arabic, punctuation is rarely 

used between utterances and even words; however, the use of punctuation in English is 

highly praised. The examples found in the students’  theses re vealed that they rely on their 

L1 even in using punctuation. ‘Finally I expose’ and ‘after that I create’ are two examples 
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that exposed the omission of the comma because, in Arabic, there is no clear cut between 

adverbs and the rest of the sentences.  

Additionally, the students made errors in spelling (14.16%). The students made many spelling 

errors, as illustrated by the following examples, taken from the students’ theses with the correct spelling in 

parenthesis: believe, belive, bilive (believe),  feture (feature), envistigation  (investigation), defferent 

(different), whol (whole), communitie (community), heterogenous (heterogeneous), proplematic 

(problematic). It can be said that the students had problems with the words that have the consonant 

letters ‘b’ or ‘p’ and the vowels ‘e’ or ‘i’. This is probably due to inadequate learning in the target language. 

Moreover, Algerian students are tremendously affected by the French spelling of words, so 

their theses included some examples of this sort of transfer. The following instances have 

been taken with their correct spelling in parentheses. ‘Reponsability (responsibility),  

caracteristique (characteristic),  develope (develop), linguistique (linguistics),  gouvernment 

(government), langage (language)’ .   

It was also found that, though to a lesser extent compared with the other substance subcategories, 

the use of capitalisation was another problematic area for the students. They sometimes used lowercase 

(small) letters instead of uppercase (capital) letters. For instance, they did not sometimes capitalize proper 

names, names of places, and names of countries. All these errors can be demonstrated by the following 

extracts with the revised version in parenthesis, from students’ theses. ‘algeria’ (Algeria), ‘french’ (French), 

‘crawford’ (Crawford), msa(MSA for Modern Standard Arabic).  Also, the students often started 

sentences with small letter words after a period, as exemplified in the following sentences, ‘ language 

(Language) maintenance is a process by which the native speakers are conservative to their language. 

They (They) tend to use their mother tongue daily instead of shifting to another dominant one. In  

Arabic, there is no existence of capitalization; words ar e written the same way after  

thousands of full stops. However, in English,  there is a set of rules that command 

"capitalization". This is why Algerian learners while producing pieces of writing, have big  

problems with capitalization.                                  

4.4. Lexical errors  

As shown in Table 2, of the four categories, the lexical category had the least number of errors (25). 

Lexically speaking, Algerian students do not recognize the dissimilarities that exist between English and 

Arabic. Whenever they find themselves in trouble to transmit their message, they rely on their mother 

tongue to deliver their thoughts in their writings which, most of the time, reveal erroneous expressions.  

Here are some of the main students’ statements as regards the most common errors 

committed by them and the reasons behind this commitment.  The students provided feedback 

about the errors committed in their thesis writing. Noting the top grammatical errors, students provided 

the following statements: 
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‘The improper usage of tense might have been the highest or most common type of grammatical error 

because sometimes we forget about the context where the verb is being used. It is sometimes confusing 

especially when it is enclosed in embedded and lengthy sentences’. 

‘I agree that wrong usage of tense is the most grammatical error committed because sometimes there is 

confusion in determining the proper tense to be used in the entire thesis’. 

‘I think it is because during our research writing ideas get complicated or complex that we are unable to 

use the correct tenses for a specific idea’. 

‘I did not spare time proofreading my manuscript thesis before final submission.  

‘I really have this grammar problem, especially subject-verb agreement. It’s very confusing for me’. 

‘I have to review article use. I’m confused about the difference between definite and indefinite articles. I’m 

really challenged at this level’. 

‘I sometimes think in Arabic and translate ideas in English, I think this is why I experience grammatical 

problems’. 

The students shared the following statements for having committed syntactical errors:  

‘Fragments surface a lot in our thesis since we fail to determine if the sentences we use provide a complete 

thought’. 

‘It is arduous to write full sentences because even if it is fragmented, we assumed that it has already a 

complete thought’. 

‘I think we committed a lot of run-ons because we didn’t know how to end or where to begin a sentence’. 

‘I would attribute this to how students at times have too much to say about a certain idea, and would 

therefore put too much in a sentence’. 

 ‘Run-ons surface to be the most frequent error in the syntactical subcategory, for Linguistics majors have 

full of ideas, in which it causes less awareness on when to split a sentence’. 

‘I really need to review rules in sentence construction and subject/verb agreement’. 

‘I thought it was correct to use a comma between two long sentences’. 

As for substance errors, the students shared he following statements: 

‘I still have difficulties on using punctuation marks. It is very confusing for me and for all the students’.  

‘In Arabic, we do not encounter this flaw’. 

‘Master two students have difficulty writing punctuations because we don’t analyze sentences very well. 

Maybe some of us weren’t really taught well in the previous years how and when to use punctuation 

marks’.  

‘When writing an essay, a research paper or a thesis, we get confused of the accurate punctuation we have 

to use in the sentences’. 

 ‘I get confused what the proper punctuation should be, especially comma and semicolon’. 
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 ‘It is difficult to master punctuation because we sometimes forget as to what and how punctuation can be 

used in the sentence’.  

‘Word sometimes corrects the words I encode automatically. What’s unfortunate is that their auto-

corrections cause errors in my writings’. 

And as for the lexical errors, the interviewees remained neutral and focused mainly on the other 

subcategories. Indeed, the statements offered by the students effectively highlight and reinforce the results 

obtained from content analysis. The analysis of errors, in this study, provides insights into how the 

academic language proficiency of students reflects important issues in academic writing namely their 

thesis writing. Error analysis categorisation introduced by Hubbard et al (1996) categories including 

grammatical, syntactic, substance, and lexical errors was used to identify, classify and determine the 

impact these errors may have on students’ performance and their ability to communicate meaning in 

writing their Master thesis. Additionally, the students under investigation showed familiarity with 

competence errors identified by Corder (1967) since the statements offered by them reflected 

inappropriate learning during the previous academic years. 

5. Conclusions and Recommendations 

This study was conducted to investigate which of type of error could be the most pervasive 

linguistic error among EFL Master two students regarding their thesis writing. The results, of this study, 

revealed that the most prevalent errors in grammar, syntax, substance and lexis were incurred in varying 

frequencies across the theses. The most frequent types of errors found in the students’ theses were: tenses, 

spelling, capitalization, tenses, punctuation, articles, varied words, subject-verb agreement and varied 

words. These errors could be caused by overgeneralisation in the target language, which results from 

ignorance of rule restriction and incomplete application of rules and interference resulting from first 

language (Arabic) negative transfer. Another possible explanation is the influence of their first language in 

general and lack of experience in academic writing in particular. 

 The EFL learners’ mother tongue interference was among the main obstacles that hold these 

learners from attaining the sophisticated writing Thus, it can be deduced, in this study, that despite the fact 

that the students had been studying grammar, syntax, substance and lexis starting from the first year, they 

could not be said to have fully grasped or mastered the basics of correct written academic English, and 

even appeared to be in need of reminders on those oft-repeated conventions especially on grammar and 

substance. Direct corrective feedback on those errors is highly required where the teacher provides the 

student with the correct form by writing it above or near to the incorrect one. It is highly recommended 

that a thesis editing handbook or writing practice book be vigorously considered for preparation as a 

product, to serve as a handy reference for both instructors and students’ use, and  with a plethora of real 

examples and practice exercises. Lastly, it bears noting that, of all the important writing projects students 
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do in their University years, thesis writing is the one that they tend to take most vigorously, taking into 

account that the thesis is unquestionably a significant graduation requirement.    

References 

Alinsunod, J. (2014). A study on common writing errors of engineering students: A basis for curriculum  

                           development. European Journal of English Language and Literature Studies 2 (3), pp. 7-15. 

Allen, J. P. & Corder, S. P. (1974). Techniques in Applied Linguistics. London: Oxford University Press. 

Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). White Plains, NY: Pearson  

                      Education. 

Corder, S. P. (1967).The significance of learners’ errors. International Review of Applied Linguistics, 5, (4),  

                     pp.161-169. doi: 10.1515/iral.1971.9.2.147. 

Corder, S. P. (1981). Error analysis and interlanguage. Oxford: Oxford University Press. 

Ellis, R. and Barkhuizen, G, B. (2005). Analysing Learner Language. Oxford University Press.UK. 

Gass, S., & Selinker, L. (1984). Language transfer in language learning. Rowley, MA: Newbury House. 

Ghani, M. & Karim, S. (2010). Error Analysis of L2 Writing. Kashmir Journal of Language Research, 13,  

                    pp.1-14. 

Hamed, M. (2018). Common Linguistic Errors among Non-English Major Libyan Students Writing. Arab 

                    World English Journal, 9 (3), pp.219-232. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol9no3.15 

Heydari, P., and Bagheri, M. S. (2012). Error analysis: Sources of L2 learners’ errors. Theory and practice in  

                language studies, 2(8), p.1583. 

Hubbard, P., Jones, H., Thornton, B., & Wheeler, R. (1996). A Training Course for TEFL. Oxford: Oxford 

                    University Press. 

JAMES, C. (1998). Errors in language learning and use: exploring error analysis. London, Longman. 

Katiya, M., Mtonjeni, T., and Sefalane-Nkohla, P. (2015). Making sense of errors made by analytical 

                   chemistry students in their writing. Journal of Language Teaching and Research, 6(3), pp. 490- 

                  503. 

Keshavarz, M. D. (1999). Contrastive Analysis and Error Analysis (6th ed.).Tehran: Rahnama Press. 

Lasaten, R. C. (2014). Analysis of errors in the English writings of teacher education students. Journal of  

                 Arts, Science, and Commerce, 4, pp. 92–101. 

Richards, J. C. & Schmidt, R. (2002). Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics. London:  

                 Pearson Education. 

 
 

 



طروحات علمي وتقنيات اعداد المذكرات واألمنهجية البحث ال  

  (الثاني)الجزء الجامعية

 برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  319 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 
 

 املداخالت الصفحة

90 – 34 في البحث االجتماعي املعاينة واختيار العينة   

تركيا –، أنطاكية/ هاتاي جامعة سليمان الدولية، د. هاني جرجس عيادأ.م.   

33 – 34  .اإلشكالية وطرح املقدمة، وكتابة البحث، عنوان صياغة تقنيات 

 الجزائر.، تيارت، جامعة ابن خلدون  ،الحق عبد د. العبادي

33 – 77 بية العربية في التعليم الجامعي 
ّ
ال

ُ
 البحوث الط

 مقاربة لغوية لألخطاء الشائعة في اإلعداد

 املغرب -القنيطرة-جامعة ابن طفيل ، مختبر اللغة واملجتمع ، د. محمد الطحناوي 

77 - 09  منهجية أو طريقة تطبيق املناهج العلمية في العلوم االجتماعية. 

 .لجزائر ، اتيارت، د. محمد العيمش، جامعة ابن خلدون ملحقة قصر الشاللة 

03 – 693  التمثالت االجتماعية قراءة في املضامين واألهداف املنهجية 

 الجزائر، فرفار جمال، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكرد . 

697 – 669  الدراسات السابقة في البحوث االجتماعية 

 .نجاة جالل، جامعة أم البواقي، الجزائرد ة. 

663 – 623  االقتباس وطرق التوثيق 

 لجزائر.ا،  سكيكدة -6099أوت  29جامعة ، إلهام سناني، د ة. سامية كعواند.

 الفينومينولوجيا كمنهج معرفي من أجل الوصول إلى الحقيقة  646 – 629

 .جامعة أحمد زبانة غليزان، الجزائر، د.   بن دحمان حاج

 ، الجزائر.92جامعة وهران ، . يمينة بوحسون ط د

642 – 636  منهج البحث التاريخي في الكتابة والتدوين 

 ليبيا.، مصراتة، تةجامعة مصرافاطمة إبراهيم أحمد طرينة، 

632 – 694  الضوابط املنهجية في تحليل النصوص التاريخية 

-دراسة في الجانب النظري -  

سكيكدة، الجزائر، 6099وت أ 29جامعة ، الرحمان د. بن بوزيان عبد  

693 – 639  البحث العلميفي الحظة امل 

 الجزائر.، سجية جمعي، جامعة تيزي وزود ة. 

636 – 630  مسألة اإلشكالية في البحوث االجتماعية: مفهومها وبناؤها 

تيارت، الجزائر د القادر. جامعة ابن خلدون.د. مداح عب، أ.د مهدي العربي   

679 – 670  هندسة العينة وأهميتها في البحوث العلمية 

 .الجزائر، 92صادق ويس، جامعة وهران  ، ط د.عبد هللا قميدةط د. 

679 - 602  أهمية التحليل املفهومي في تصميم نموذج نظري للدراسة 

 قراءة في األبعاد، املؤشرات واألدلة



طروحات علمي وتقنيات اعداد المذكرات واألمنهجية البحث ال  

  (الثاني)الجزء الجامعية

 برلين – ألمانياوالسياسية واالقتصادية /  اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  320 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 .، الجزائر4فطيمة بونقطة، جامعة الجزائر ، ط د. مصطفى كشايري د. 

604 - 600  العينات في بحوث التربية البدنية والرياضية 

 الجزائر ،، جامعة بسكرةحجريوة ماسينيسا، كسوري أسامة، دشري حميد

299 - 267 نهجية بماملساهمات الجديدة التي قدمتها منهجية النمذجة في تحليل البيانات مقارنة  

 تحليل البيانات باألساليب اإلحصائية الكالسيكية املتعددة املتغيرات

الجزائر ،جامعة ورقلة ،د.زكور محمد مفيدة ،د.غزال نعيمة  

260 - 223  صعوبات البحث االجتماعي 

 مقاربة نقدية للممارسات البحثية لدى طلبة الجامعة

 .الجزائربشير طلحة، جامعة عمار ثليجي ، االغواط/ د. 

227 - 243  الّدراسات السابقة وتوظيفها في البحث العلمي 

 الجزائر، ، جامعة تلمسانيق زوبيدةد ة . بن صد

ة، جامعة غرداية، الجزائرد ة. صغيري فوزي  

247 – 237  املصادر و املراجع في البحث العلمي القانوني 

الجزائر، جامعة خنشلة ي،بن صيف ،ط د. مريم  دمان عمادذبيح د.   

237 – 299  خطوات البحث العلمي: أي أهمية للمقدمة في إعداد أطروحة الدكتوراه؟ 

 لجزائر.ا، بسكرة جامعة ،ط د. شمس الهدى نجاح

293 – 239 الفروض في بناء وتنسيق البحث العلمي.أهمية    

، الجزائر92، جامعة وهران دحماني شهرزاد ، ط د. حبيبي خيرة  ط د.   

233 – 274  عالقة املصادر واملراجع بمقومات البحث العلمي في العلوم القانونية 

 الجزائر خنشلة، ة ، جامعبد املجيد لخذاري  .د أ ،كنزة بلحسين .د ط

273 – 274  معايير الجودة العلمية في البحوث األكاديمية 

 الجزائر ،96جامعة الجزائر ، قويقح حوريةد ة. 

273 – 203  األخطاء الفكرية، واألسلوبية، واللغوية، واملنهجية  

 الشائعة في إعداد البحوث العلمية

 الرباط،املغرب ، د. عبد العزيز الطالبي، جامعة محمد الخامس

209- 499  االستبيان في البحث العلمي 

 ، الجزائر96، جامعة باتنة عبد العالي هبالد. 

493 - 467  Error Analysis in Academic Writing: Case Study of Master 

Two Students at Belhadj Bouchaib University, Algeria 

Chahrazed HAMZAOUI, Belhadj Bouchaib University, Ain-Temouchent, 

Algeria 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


