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 ( مشاهج البحث العمسي في التخبية وعمع الشفذ)  
mnahaj albahth aleilmii fi altarbiat waealam alnfs 

  
وص  إلى ما هػ عميه اليػم لتى ، وعمى مجى شػي  مغ الدمان، عجة سندان مسخال لقج مخ ال      

شت مه السذكالت السندان مشح سنذأته ألامغ التصػر في أساليب التفكيخ، والحرػل عمى السعخفة. 
وإيجاد الحمػل السشاسبة لها مإمكاسناته السحدجودة. وقدج أدجأ  ػاعها، وقج تصمب مشه مػاجهتهامذتى أسن

مدغ الشدادر أن يسدخ عميده مسخلمة التأم  مسا لػله، والتداؤل عغ أسدبا  الػقدا و وادلدجاث، و دان 
ه التدي ييدير فيهدا، يػم دون أن يتداءل عغ أسبا  ما يحجث له، وما يحدجث مدغ لػلده فدي أي تد

و ثيخًا ما  ان يػاجه الرعػبات لإلجامة عغ تداؤالته، وإيجاد الحمػل لها. لكشه استسخ في ذلظ مغ 
فيردشو  سدا تردشو فدي معدس السػا د   ،مغ خالل ماللطته لمحيػاسنداتو  )خالل السحاولة والخصأ، 

ومدو ه، وضدي  إمكاسناتده، ولكغ  اسنت أكثدخ إجاماتده، ولمػلده قاصدخة لقمدة خ خاتده ومعارفد الحياتية(
، .الػقت صار يكتدب السعخفة، والخ خة الذخرية، وتحػلت لتردب  معارفده وخ خاتده أعخافدًا وتقاليدج

، ثددع  ددان وتصددػرت لسخالدد  أكثددخ تقددجمًا مددغ التفكيددخ والتأمدد  إلددى التفكيددخ السددتشباشي، والسددتقخا ي
سدداليب الساللطددة العمسيددة أاله فددي التفكيددخ والبحددث، ماسددتعس العمسددي شهجاكتذددافه وأسددتخجامه لمسدد

إن البحدث هدػ الدد ي   خاء التجار  لمػصدػل إلدى الحقدا  .الج يقة لمػقا و، وفخض الفخضيات، وإج
تقدجم  سا أن عمسي إال عغ شخي  البحث العمسي، ادمث  لمتػص  لمحقيقة، ليذ هشاك عمع أو تقجم 

ومددا الفددخن أدديغ السعخفددة  شهددا . فسددا السقرددػد مكدد  مالبحددث العمسددي يعتسددج عمددى السددشهج العمسددي
 والعمع ، وأس مة أخخى..

 Knowledgeالسعخفة  -أ
لقج استصاع السندان مسا مشحه هللا تعالى مغ سنعسة العق ، أن يجسو ع خ تاريخه الصػيد  رصديجا     

ويقرج أها مجسػع ما يكتدبه الفخد مغ معمػمات، وخ دخات وعمدػم عدغ شخيد  " ها اًل مغ السعارف 
لسنددان عمدى السعخفدة مدغ مردادر ". ويحرد  امختمفة ومرادر خالل شخن وأساليب لػاسه، ومغ

 سددا فددي تمقددي السندددان االسنبدداء والتعدداليع  ،التمقددي مددغ مرددادر خارجيددة عددجة ومشهددا اواًل عددغ شخيدد 
سن يدداء، و ددحلظ مددغ خددالل العمسدداء والعددارفيغ، ومددغ خددالل الخسدد  واد  عددغ شخيدد  الدددساوية الجيشيددة

يدددتعس  السندددان جسيددو لػاسدده،  الساللصددة، إذ هددػوالكتب،..والسرددجر الثدداسني العددالم ووسددا مه، 
التجخبدة . والسردجر الثالدث لمسعخفدة  فهدػ ما لػله مغ ألدجاث أػاسدصة لػاسدهفيدسو، ويخى..لك  

وتتزسغ الساللظ إما مالرجفة، أو عدغ قردج لمتحقد   التي تسث  مدتػى أرقى الستحرال السعخفة
لخامو فهػ الستشتاج، في اعسال السنددان لعقمده وتفكدخي فيسدا يتدداءل عشده، وال خهان. أما السرجر ا

ويسكددغ  فيتػصدد  لمسعخفددة مددغ خددالل عسميددة التفكيددخ وإدراك الحقددا   ذهشيددًا ماالسددتشبا  واالسددتقخاء.
 ترشي  السعارف محدب مخالمها وخرا رها إلى : 
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فيسا تخاي  يصة غيخ مقرػدةدوتقترخ عمى مجخد ماللطة الطػاهخ ماللطة مالسعخفة الحدية: -ٔ
 ،تعاقدب الميد  والشهدارمدغ  لسنددانلطده االيمثمتهدا مدا أتدسعه ادذن، وتمسدده اليدج...ومغ و  العيغ

هدددحي  و لمعالقدددات القا سدددة أددديغأأو إدراك دسدددباأها،  ،دون أن وعدددي .وبدددخزل الذدددسذ وغخوبهدددا.
 الطػاهخ.

فدي ادسددبا   السندددان تأمد ي، إذ حددػاسال مدغ إلددى أكثدخ وتشصمد   مميددة: ألفمدديية التالسعخفدة ا-ٕ
وهدحا الشدػع مددغ   ددالتفكيخ فدي الحيداة والسددػت، عدغ الخمد  والخددال .. -فيسدا وراء الص يعدة-البعيدجة

 السعخفة يتعحر لدسه مالتجخبة السباشخة.
اسددتصاع  ثغ تصدػر العقدد  السنددداسني وسنزدجه، ليددمددقجمددة مخلمدة مت تسثدد و   السعخفدة العمسيددة :-ٖ

ز السخلمتيغ الدامقتيغ، ويفدخ الطػاهخ تفدديخًا عمسيدًا، ويدخبي أديغ تمدظ الطدػاهخ ن يتجاو أالسندان 
التددي تقددػم عمددى و  (السعخفددة العمسيددة التجخي يددة) دويعخف هددحا الشددػع مددغ السعخفددة أددربصددًا مػضددػ.يا..

والتحقد   وعمدى أسداس وضدو الفخضديات السال سدةأساس الساللطدة السشطسدة السقردػدة لمطدػاهخ، 
، وتجسيددو ال ياسنددات، وتحميمها..)وسددشأتي عمددى  دد  مشهددا مالتفرددي  اللقددًا( وال تقدد  مشهددا مالتجخبددة

السعخفة العمسية عشج السفخدات الجد ية التي يتعدخض السنددان لبحثهدا، أد  الػصدػل إلدى الشطخيدات، 
والقػاسنيغ العامة التي تخبي هحي السفخدات معزها أدبعس، وتسكشده مدغ التعسديع، والتش د  مسدا يحدجث 

إن تمدظ السخالدد  التدي تسدخ أهدا السعخفدة عشدج السندددان ال تحدت ضدخوف مختمفدة. خ السختمفدة لمطدػاه
وتتكام  فيسدا أيشهدا، ومدغ الػاجدب والسهدع تتشاقس مو معزها، أ  هي في الػاقو التاريخي تتالءم 

 السددخلمتيغ ادولددى والثاسنيددة إلددى السعخفددة العمسيددة ادكثددخ تقددجمًا، أن يصددػر السندددان معخفتدده أتجدداوز
إن  يسة السعخفة تتحجد مسشهجية الػصدػل إليهدا، ومعخفدة مدجى مردجاقيتها، فكمسدا  وأصجن سنتيجة.

  كاسنت السشهجية عمسية،  اسنت  يسة السعخفة أك خ.
 العمع: - 
فإن  مسدة  "السعجع الػسيي "أساسها مغ َعِمع َيعَمع، وهي عكذ الجه . وفي "عمع"وتدتسج  مسة    

  قيقته، وتعشي اليقيغ.العمع تعشي إدراك الذيء مح
 عخي  العمع مأسنه:ي كحلظ

التدددي تشذدددأ عدددغ الساللطدددة والجراسدددة  Systematized Knowledgeالسعخفدددة السشددددقة    -
 و أسذ وأصػل ما تتع دراسته.يب، والتي تتع أهجف تحجيج ش يعة أوالتجخ 

حقدددا   فدددخع مدددغ فدددخوع السعخفدددة أو الجراسدددة، خاصدددة ذلدددظ الفدددخع الستعمددد  أتشددددي  وتخسدددي  ال -
 والسباديء والسشاهج أػاسصة التجار  والفخضيات. 

 الفددخع مددغ الجراسددة الددحي يتعمدد  أتكددػيغذلددظ  فددالعمع هددػ ،كدددفػرد السخترددخوبحدددب قددامػس أ  -
والتدي تحكسهدا قدػاسنيغ عامدة، وتحتدػي عمدى شدخن ومشداهج  خامي مدغ الحقدا   الثاأتدة السردشفة،مت

وسناللددظ مسددا تقددجم أن السعخفددة أوسددو  الجراسددة. سنصددان أهددا الكتذدداف الحقا ددث الججيددجة فددي مػثددػن 
 وأشس  مغ العمع، وأن العمع هػ فخع مغ السعخفة، مسعشى ان السعخفة تذس  العمع.
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 الػاقو والحقيقة والعمع: -ج
فددالػاقو هددػ مددا  The Truth أو The Factوالحقيقددة  Realityهشالددظ فددخن أدديغ الػاقددو    

مسيددة الػصددػل إليدده. أمددا ذ عميدده، وسنحدداول مادمحدداث الع، سنقدديمػجددػد، أو مددا  ددان مػجددػدا  مالفعدد 
، مسعشدى اكثدخ سندد ية الػاقدو أو ال تصامقده، فهديهي الترػر الدحهشي لمػاقدو، قدج تصداأ  الحقيقة، ف

اسنها متغيخة مو الطخوف السختمفة، وبحدب ما تتػص  إليده المحداث مالدجلي  وال خهدان. ومدغ أمثمدة 
خمدد ، ومددغ ألددجاث وقعددت، التذددخيعات الخباسنيددة، ادسنطسددة الػاقددو  دد  مددا مػجددػد فددي عالسشددا مددغ 

والزػامي الستف  عميها، وليذ  سا سنفددخها، هدي أشدياء وألدجاث مػجدػدة مردفاتها ومكػسناتهدا، ال 
ػل إليهدا، والسدتفادة و الػصدمجسػعدة مدغ الحقدا   سنددعى لمحردػل أكسا سندجر ها. أمدا العمدع فهدػ 

 شكال الدعادة في الجسنيا واآلخخة.أ مشها لتعيششا عمى تحقي  أقرى ما يسكغ مغ
 : العمسي البحث  -د

البحددث مسعشدداي العددام محاولددة لمػصددػل إلددى شدديء مددا، )ويددأتي مخادفددًا لمحفددخ، والتشقيددب عددغ     
هشالظ خرا ز معيشة يسكغ مغ خاللها التػص  لتعخي  البحث العمسي مث  الجقة و شيء..معيغ(. 

للردا ية، التحقد  مدغ صدحة الشتدا ج، إمكاسنيدة التش د  او في العمع، السػضدػ.ية، الشداهدة، الجقدة ا
ترػر ما يسكغ ان يحجث اذا ما استخجمشا سنتا ج البحث في مػا   ججيجة،  فاية ضبي العػام  او 

ن أالطخوف والستغيخات الس ثخة في البحث وسنتا جه..فإذا مدا اترد  البحدث أهدحي الخردا ز يسكدغ 
وهشالظ تعخيفات لمبحث العمسي ت  ج استخجام الصدخن مسي. يكػن قج لق  معاييخ مق ػلة لمبحث الع

السندداسنية.  وادساليب العمسية لمػصػل إلى لقا   ججيجة والتحق  مشها والسهام فدي سنسدػ السعخفدة
خخى عمى الجػاسندب التص يقيدة لمسعخفدة العمسيدة فدي لد  مذدكالت معيشدة، مثد  أيشسا ت  ج تعخيفات أ

و أو فحددز دقيدد  الكتذدداف معمػمددات ي مأسندده" تقرددي ألعمسددلمبحددث ا Rommelتعخيدد  رومدد  
وسنسػ السعخفة الحالية والتحق  مشها". وتعخيفات أخخى ت  ج عمى ادغخاض العمسيدة  القات ججيجة،ع

مأسنده" السحاولدة الج يقدة الشاقدجة لمتػصد  إلدى   Van Dalenلمبحث مشها ما أشار إليده فدان دالديغ 
 خي".لمػل لمسذكالت التي ت رن السندان وتحي

 خخى لمبحث العمسي:تعخيفات ا  
 استقراء دقي  يهجف إلى اكتذاف لقا   وقػاعج عامة يسكغ التحق  مشها مدتقباًل.-
استقرداء مدشطع يهددجف إلدى معددارف يسكدغ تػصدديمها، والتحقد  مددغ صدحتها عددغ شخيد  االختبددار -

 العمسي. 
خيد  التقردي الذدام  وسيمة لمجراسة يسكدغ أػاسدصتها الػصدػل الدى لد  لسذدكمة محدجدة، عدغ ش-

والجقي  لجسيو الذػاهج واددلة التي يسكغ التحقد  مشهدا، والتدي تترد  مالسذدكمة. فالبحدث العمسدي 
 عسمية تصػيو ادشياء والسفاهيع والخمػز مغخض التعسيع.

 و السشهج العمسي في البحث: الصخيقة العمسية أ -ه
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. )أو س ي  لهجف معيغ( ى غاية معيشةشخي ، وسيمة محجدة تػص  ال السشهج في المغة مسعشى    
لدية مغية الػصػل الى السشهج العمسي اصصاللًا، فهػ " خصة مشطسة لعجة عسميات ذهشية أو  أما

 و ال خهشة عميها."كذ  لقيقة أ
 :اومجاالته ةالتخبػي البحػث -
سػمدًا مشده يهتع البحث التخبػي أجراسة    ما يتعم  مالددمػك فدي السػا د  التعميسيدة، والهدجف ع  

تشسيددة عمددع الدددمػك فددي السػا دد  التعميسيددة. والهددجف الشهددا ي لدده هددػ تددػفيخ السعخفددة التددي تدددس  
لمسخبيغ أتحقي  ادهجاف التخبػية مأكثخ الصدخن وادسداليب فاعميدة. ويدتع ذلدظ أجراسدة أي دة التمسيدح 

ادمكدان. وهدحا مدغ السخغدػ  فيده فدي الشسدػ وتعديددي مدأك خ قدجر مدغ  وجعمها مػاتية لتشسية االتجداي
 كسمها. خبػية لتذس  العمسية التعميسية مأن يعس  عمى اتداع مجاالت البحػث التشأسنه أ

، وشخا دد  هددجاف التخبػيددة والسقددخرات الجراسددية والشذددا  التخبددػي وتذددس  مجدداالت البحددث التخبددػي اد
فيخ ػ ى العاممددة وتدددراسددة التعمدديع فددي عالقتدده مإعددجاد القددػ و     االمتحاسنددات والتقددػيع،سدداليب ووسدداوأ

يغ وتددجري هع ومدددا   التياجددات التشسيددة االقترددادية، والبحددث فددي مدددا   رفددو  فايددة تخبيددة السعمسدد
مذدكالت سة الفاقدج التعميسدي وأسدبامه وعػاممده، و واالولػيات التعميسية، ودرا ،وتكمفته تسػي  التعميع

ولاجداتهع  ،سنسدػهع يغ وخردا زيزًا دراسة الستعمسدميع. وتذس  مجاالت البحث التخبػي أواقو التع
فز  للجاث تعمع أكثخ عسمية التعمع و ييية تػفيخ ضخوف أوالفخون الفخدية أيشهع، ودراسة ش يعة 

فعاليددة وأمقددى أثددخًا. وقددج اتدددعت مجدداالت البحددث التخبددػي وارتبصددت مسجدداالت البحددث فددي الترددسيع 
ك دخ لمتفاعد  ديقية أفز ، وفخص ألجراسة لتػفيخ الطخوف الفيولجخات ا ،الهشجسي لم شاء السجرسي

 فز .هجاف التخبػية لمسجرسة عمى سنحػ أاالجتساعي أيغ التالميح، ولزسان تحقي  اد
 البحػث الشفدية ومجاالتها:-
يهددتع عمددع الددشفذ أجراسددة  دد  مددا يتعمدد  مدددمػك الكددا غ الحددي، وبخاصددة سددمػك السندددان مجسيددو   

وفيسددا يتعمدد  مدددمػك الستعمسدديغ، فيهددتع أجراسددة مخالمدده العسخيددة، ولاالتدده، وضخوفدده، ومػاقفدده. 
الستعمسيغ فدي مجدال الجراسدة و د  مدا يدختبي أهدا، لدحلظ فدالبحػث الشفددية تتشداول مػضدػعات عدغ 

وتأثيخات ال ي ة في  ػجيخالقي، واالسنفعالي..وادساس البايػلواالجتساعي واد الشسػ العقمي والسعخفي
مية لمستعمسيغ والرحة الشفدية، والعػامد  السد ثخة فدي سنسدػهع كسا تتشاول دراسة القجرات العقالتعمع..

ن تد ثخ فدي سنسدػهع الرعػبات والسذكالت التي يسكغ أو ..، والفخون الفخدية أيغ الستعمسيغوسنجالهع
والشتددا ج التددي تتػصدد  اليهددا تمددظ وسنجددالهع الجراسددي وتكدديفهع السجرسددي واالجتسدداعي وغيددخ ذلظ..

وبالتالي  مغ التداؤالت لػل تمظ الستغيخات، خ اجامات عغ الكثيخالجراسات الستشػعة تدهع في تػفي
ت ولقددا   وقددػاسنيغ يسكددغ تص يقهددا وتػصددمت الددى سنطخيددا فددي مجدداالت عددجة،تخددخج أشتددا ج مفيددجة 

 سندان سنحػ ادفز .التغيخات والتصػرات في سمػك ال  لجاثل
 أيغ البحػث التخبػية والبحػث الشفدية:  العالقة-
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كثدخ مالءمدة لص يعدة ع ومباديء وسنطخيات ججيجة لمددمػك أخبػية تحتاج الى مفاهين البحػث التإ   
فيده محدػث ن تددهع الدمػك السنداسني في مػا   محجدة، وهحا ما يسكدغ أ العسمية التخبػية وش يعة

الجراسددات الشفدددية تػصددمشا لفهددع ش يعددة الدددمػك، وبالتددالي تػجهشددا سنحددػ  عمددع الددشفذ الحددجيث. إن
 السشاسدبة فدي التعمديع العمسيدة سداليب،  سدا تػجهشدا لتحجيدج الصخا د  وادكد  جػاسنبدهمتصمبات الشسػ م

لحا سناللدظ العالقدة الػثيقدة أديغ التخبيدة وعمدع  .لمػصػل الى تعمع سناج  ورفو  فاية العسمية التخبػية
ن الدمػك السندداسني لديذ ثاأتدًا، فهشالدظ الكثيدخ مدغ التدداؤالت التدي تددتجج مدو  د  وبسا أالشفذ. 

مدداذا سنددجرس  و يدد  التخبددػي هشالددظ سدد اليغ هدداميغ هسددا: خف ججيددج، لددحلظ فددي مجدداالت البحددث ضدد
سنجرس  وتدهع دراسات عمع الشفذ في االجامة عمى هحيغ التداؤليغ وغيخهدا، وهكدحا تبقدى العالقدة 

 لتخبػية والشفدية قا سة ومدتسخة.أيغ البحػث ا
 الهجف مغ دراسة مشاهج البحث العمسي: -
لعمسددي، وي ددجو واضددحًا فددي الددجول ادكثددخ تقددجمًا يتدايددج االهتسددام فددي البحددث ا الحدداليفددي عرددخسنا   

وتكسدغ أهسيدة البحدث العمسدي  فدي  .تمظ ادهسية صارت تجرك ، فاليػمالجول الشامية و حلظ وتصػرا،
وتدهع ..وغيخها، والتخبػية.   دراسة السذكالت مسختم  أشكالها، االجتسا.ية، واالقترادية،سنه يتيأ
م الديدادة السصدخدة فيسدا يخردز ي التخصيي لمتشسية في شتى مجاالتها. ومغ مطاهخ هحا االهتسداف
وميداسنيدات الس سددات العمسيدة واالسنتاجيدة، ومشده  ،مبحث العمسي مغ أمػال فدي السيداسنيدات القػميدةل

تذددجو متخررددة لمبحددث العمسددي،  كددحلظ إسنذدداء وزارات ومعاهددج ومخاكددد ومجددالذ قػميددة ودوليددة..
،  سددا تددػفخ الكددػادر العمسيددة مسدداء والبددالثيغ، وتددػفخ أدوات وأجهدددة أو تقشيددات البحددث الحجيثددةالع
ميجاسنه ومجاله، ويتع إعجاد ه الء الستخرريغ مغ خخيجدي  شية الستخررة في البحث    فيوالف

الجراسددات العميددا. لددحلظ فسددغ مطدداهخ االهتسددام مالبحددث العمسددي هددػ تجريدددها لمصمبددة  دد  فددي مجددال 
الدجارس عمدى تعدخف تمدظ  مدداعجة أو تفيج دراسدة مشداهج البحدث العمسدي فدي اصه، إذ تهجفاختر

اللسدددام مدددالصخن التدددي تحققهدددا، سندددػاع البحدددػث، واللسدددام مالسفددداهيع الستعمقدددة أهدددا، و السشددداهج، وأ
 سا يسكدغ مدغ خدالل دراسدة مشداهج البحدث العمسدي أن  ،ساليب التي يقػم عميها البحث العمسيغواد

الدث معارفده، ومهاراتده، وقجراتده فدي البحدث العمسدي. فهدي تدداعج فدي تحجيدج السذدكالت، يشسي الب
قدجة لمبحدػث و ييية ترسيع الخصي البحثية، ولددغ تشفيدحها،  سدا تسكشده مدغ القدخاءة التحميميدة الشا

سددداليب االلردددا ية لتحميددد  أياسندددات البحدددػث، وتقييسددده لشتا جهدددا والحكدددع وممخرددداتها، وتحجيدددج اد
هدي ضدخورية  السذتغميغ فيها،حلظ فجراسة مشاهج البحث العمسي الغشى عشها لمبالثيغ، و عميها...ل

.وغيددخهع لكددي تددداعج فددي تحقيدد  فهددع أفزدد  لمطددػاهخ ،..الداري لمسعمددع، والسهشددجس، والص يددب، و 
فزددد  لشتدددا ج السذدددكالت السختمفدددة..وتقييع أو أ ،لدددجاث والستغيخات..والتػصددد  لحددد  لمتدددداؤالتواد

اتخدداذ القددخات الحكيسددة ازاء السذددكالت والرددعػبات التددي تددػاجههع فددي مجدداالت و  سيددة،ػث العمالبحدد
 عسمهع.
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 سن حة مخترخة عغ تاري  التفكيخ العمسي :
ي. يخى البعس أن  ثيدخ مسدا تعمسده تاري  السنداسنالمغ الرعب تحجيج أجاية التفكيخ العمسي في    

، والسحاولددة والخصددأ والتعسيسدات الشاتجددة عددغ السنددان مددغ الثقافددات ال جا يدة  ددان سنتيجددة السردادفة
أيشسا هشاك القميد  مسدغ قدامػا مجهدػد مشتطسدة ووا.يدة الكتذداف السعدارف الججيدجة. وي عدج  الخ خة..

اكتذاف التقدػيع ألدج أهدع جهدػد السنددان. فقدج سداعجهع ذلدظ عمدى التش د  مالسػاسدع والتعدخف عمدى 
أن تكددػن السعمػمددات لددػل تمددظ التش دد ات سددخية ، وقددج اهتسددػا مػاعيددج زراعددة السحاصددي  الدرا.يددة

 يحتفظ أها الكهشة الحيغ  اسنػا يدجمػن السعمػمات ويحخسػسنها.
السرخيػن والباأميػن واليػسنان والخومان..كدان  في تاري  العرػر القجيسة التي عاش فيها قجماء  

لتفكيدخ العمسدي عسميدًا  دان اتجداي ا السردخييغعشج قدجماء فهشاك اهتسام مالتفكيخ العمسي الى لج ما. 
تص يقيًا لتحقي  غايات سنفيية، ومغ ثع أخعػا في التحشديي والهشجسدة والحددا  والصدب والفمدظ،  سدا 

لخياضدديات، والسدددالة كدان متردداًل مدالخمػد وبيددػم الحددا ، و ددان  هشددة السردخييغ متسكشدديغ مدغ ا
الكثيددخ مددغ معددارفعهع لحددجود الرددحيحة معددج الييزدداسنات الدددشػية لمشيدد ، وسددجمػا يدددتعيجوا اكددي ل

 وعمػمهع عمى ورن ال خدي، ولفخوا عمى االلجار  تاماتهع الهيخوغمييية. 
القجماء فقج الخزوا تقدجمًا   يدخًا فدي مبداديء البحدث واعتسدجوا اعتسدادا   يدخا عمدى  اليػسناسنيػن ما أ  

ش يعدددة التأمدد  والشطددخ العمقمدددي السجددخد،  اسنددت الفمددددفة اليػسناسنيددة  اسنددت تع دددخ عددغ روح العرددخ و 
ة اسنهياري  ان مجتسعدا ع ػديدًا شبقيدا يشطدخ السجتسو الحي عذاوا فيه، فالسجتسو اليػاسناسني في مخلم

. لحلظ فك  دراسة تحتاج الى تجخبدة  اسندت فدي )لقيخ( سنه عس  غيخ دمثالى    عس  يجوي عمى أ
فيهدا  التدي ميدد -جسهػريتده -لج ما. وخيخ دلي  عمى ذلظ فمدفة أفالشػن فديسنطخهع سػ ية الى 

ما مغ سنالية مشداهج البحدث، فقدج وضدو وجع  الفالسفة في مكاسنة  يادية. أ، أيغ الفالسفة والعسال
أرسدددصػ قػاعدددج السدددشهج القياسدددي أو االسدددتجالل..، و دددحلظ فصدددغ لالسدددتقخاء ودعدددا الدددى االسدددتعاسنة 

ب عمدى مالساللطة، لكشه لع يفر  أيغ خصػات السشهج االستقخا ي، و دان الصدامو التدأممي هدػ الغالد
تفكيددخي. لقددج اعتسددج اليػسندداسنيػن القددجماء فددي أشددا هع العمسددي جد يددًا عمددى االكتذددافات الدددامقة التددي 
سجمها السرخيػن والباأميػن، ومغ ثدع سنق دػا عدغ السعمػمدات التدي تػصدمػا اليهدا فدي الفمدظ والصدب 

يغ ادسددساء ا  وادخددالن. ومددغ أددشجسددة،  سددا اهددتع معزددهع أجراسددة اآلدوالفيديدداء والجغخافيددا واله
البارزة لعمسا هع الحيغ أسهسػا في ال شاء ادساسي في السعخفة السنداسنية فيثاغػرس في الخياضيات 

ن.م اذ اقتدخح سنطخيدة  ٓٓٗن.م وديسقدخاشيذ لدػالي  ٓٓٙوالجغخافيا الص يييدة، والفمددفة لدػالي 
خيدب والتػصد  لمبحدث التشافخ الحري لذخح تخ يب السادة، رغع أسنه لع يستمدظ أدوات تدداعجي فدي التج

هي دػقخا  فقددج سدسي " أأددػ الصدب"  دان تمسيددحًا لدجيسػقخاشيذ الددحي و فدي هدحي السدددألة أو السذدكمة. 
صػ سشػر السعخفة لسسارسة الصب ماصخاري عمى التذخيز الجقي ، ودراسة الجدع ووضا فه. أما أر 

كثيدخ مدغ السعخفدة فدي في القخن الخامدو ق د  السديالد، فقدج عدخف فدي الفمددفة والسشصد ، واضدافته ال
سدددذ شخيقدددة مشهجيدددة لجراسدددة رسدددصػ أثيػفخاسدددتػس وهدددػ ألدددج اتبددداع أتذدددخي  الحيػان..و دددحلظ 
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) فدخع الشبات..وأرخسيجس في القخن الثالث ق   السيالد أخع في الفيدياء والكيسياء..و تامة االستاتيكا
.وبصميسدػس اسدتخجم لالدة سدكػن( مغ فخوع السيكاسنيكا يبحث في تػازن القػى التي ت ثخ في االجددام وهدي فدي

الخياضيات اليػسناسنية والسرخية ليزو اول سنطخية مال سة عغ لخ ة الكػاكب..وشخلها عمدى أسداس 
رياضي ورفس تفديخ لخ ات االجدام الثقيمة عمى أساس القػى الخارقة لمص يعة وهي الفكخة التي 

  مسي.كاسنت سا جة في عرخي، لحا  اسنت خصػاته هامة في شخي  البحث الع
 اسنػا ورثة السعخفة اليػسناسنيدة، و دان اسدهامهع يتخ دد  ،الخومانأما مالشدبة لمتفكيخ العمسي عشج     

كثدخ مدغ أغ في السسارسة العسمية أكثخ مدغ متدامعتهع لمسعخفدة ذاتها..كداسنػا صدشاع قدػاسنيغ ومهشجسدي
البحث معج اسنهيار  السعارف وشخن -لفتخة مغ الدمغ-معج ذلظ افتقجت أوربا مميغ.كػسنهع مفكخيغ متأ

االم خاشػرية الخوماسنية، وأ فػل الحزارة اليػسناسنية الخوماسنية، لكغ العخ  والسدمسيغ  اسنػا هدع لسمدة 
 .مذع  العمع والبحث العمسي الى أروربا معج ذلظ

 تاري  البحث العمسي في العرػر الػسيصة:
سدالمية وفتدخة عردخ الشهزدة في العرػر الػسيصة وهي التي ازدهخت فيها الحزارة العخبيدة ال   

 خ السديالدي. تسكدغ العدخ  والسددمسػن في أوربا، مشح لػال القخن الثامغ لتى القدخن الددادس عذد
مقدات فالحزدارة السندداسنية سمددمة مدغ الحمغ الستفادة مغ معارفػ عمػم الحزارات الددامقة لهع..

ليهددا الكثيددخ مددغ العمددػم وأضددافػا إ ،لمقددة الترددال أدديغ تمددظ الحزددارات القجيسددةالسترددمة،  اسنددت 
، أي لقج تجداوز الفكدخ العخبدي الحدجود الردػرية لسشصد  أرسدصػو  والفشػن تسيدت مادصالة العمسية.

خخجػا عمى لجودي الى اعتبار الساللطة والتجخبة مرجرًا لمبحث والتقدجم عارضػا السشهج القياسي و 
ث، فاعتسدددجوا عمدددى االسدددتقخاء العمسي..لقدددج اتبعدددػا فدددي اسنتددداجهع العمسدددي أسددداليب م تكدددخة فدددي البحددد

والساللطة والتجريب العمسدي واالسدتعاسنة مدأدوات القيداس لمػصدػل الدى الشتدا ج العمسيدة..وسنب  مدشهع 
كثيخون  الحدغ اأغ الهيثع وج خ اأغ ليان، ودمحم الخػارزمي، وال يخوسندي، وأأدػ مكدخ الدخازي، واأدغ 

غ في تاري  العمػم الج تػر "سارتػن" ) لقدج خيكييوقج قال ألج مذاهيخ العمساء االمسيشا ..وغيخهع. 
والثدداسني عذددخ  ،كددان العددخ  أعطددع معمسدديغ فددي العددالع فددي القددخون الثالثددة الثددامغ والحددادي عذددخ

السيالدي..ولددػ لددع تشقدد  إليشددا  شددػز الحكسددة اليػسناسنيددة لتػ دد  سدديخ السجسنيددة مزددعة قخون..فػجددػد 
لدع ًا ومسهدجًا لطهدػر غداليميػ وسنيػتغ..ولدػ الزمد نلدغ اأغ الهيثع وجداأخ اأدغ ليدان وأمثالهسدا  دا

..ولدػ لدع يطهدخ جداأخ اأدغ ليدان ن ي جأ مدغ ليدث أدجأ اأدغ الهيثعيطهخ اأغ الهيثع الضصخ سنيػتغ أ
غاليميػ مغ ليث أجأ..أي لػال جهػد العخ  ل جأت الشهزة ادوربية في القخن الخامو عذخ مغ  ل جء

لقج أسهع العخ  ماسنتداجهع  في القخن الثامغ لمسيالد(.خ  سنهزهتع العمسية عالشقصة التي أجأ مشها ال
العمسي ادصمي وباصصشاع مشهج االستقخاء، واتخحوا الساللطة والتجخبة أساس البحث العمسي، وقج 

أجايددة عرددخ الشهزددة. معشددى ذلددظ أن اشددالع وربددا ػم ومعددارف الحزددارات الدددامقة الددى أسنقمددػا عمدد
التفكيددخ سنقصددة االسنصددالن  خاث العخبددي والسددالمي هددػوربيدديغ فددي أجايددة عرددخ الشهزددة عمددى التدداد 

غ أرسددى وربيدة التددي ازدهدخت معددج ذلدظ.. وفددي مقجمدة مددفدي أوربددا فدي الحزددارة اد والبحدث العمسددي 
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-ٕ٘ٗٔ"  و" ليػسنداردو دافشذدي 2ٕٗٔ-ٕٗٔٔوربدا " روجدخ أيكدػن قػاعج التفكيدخ العمسدي فدي أ
 ،خيب وأدوات القياس لمػصػل الى الحقدا  " وغيخهسا مسغ شال ػا ماستخجام الساللطة والتج٘ٔ٘ٔ

خيغ أت شي الصخيقة العمسية، ول ظ السفكغع مصالبة أور  وعارضػا مشهج أرسصػ في القياس السشصقي.
سنهع لع يدتخجمػا هدحي الصخيقدة فعداًل إال فدي لدجود ضديقة، ورغدع التحدخر التدجريجي مدغ سدمصة إال أ

ة  اسندت مدا تددال لهدا فاعميتهدا، وقدج عداسنى الكثيدخ ن هدحي الددمصلكشيدة ورجال الجيغ السجعيغ إال أا
مغ العمساء في تمظ الحقبة مغ التعحيب واالضصهاد عمى يج تمدظ الددمصة، واضدصخوا لسنكدار الكثيدخ 

 مغ الشطخيات والحقا   التي تػصمػا اليها مخغسيغ.
 تاري  البحث في العرخ الحجيث  

قتشا الحاضدخ..هي الفتدخة التدي  دادت خ ولتى و مغ القخن الدامو عذ التي ت جأفتخة الويقرج مه    
وبدجأت عمدى يدج الكثيدخيغ ومدشهع فخاسندديذ أيكدػن  ،وربدا  فيها دعا ع التفكيخ العمسي فدي أتكتس أن

وقج أسهع استخجام البحث العمسي في تصػر في جسيدو ميداديغ وجػن ستيػارت مي  و مػد أخسنارد.. 
ج مغ الجراسات آفان ججيجة لمبحث في جسيدو العمدػم العمع في تصػر الحياة وازدهارها، وفتحت العجي

وعمددددع الددددشفذ، والعمددددػم االجتسا.يددددة ثددددار، واآلكعمدددع الجيػلػجيددددا وال يػلػجيددددا والعمددددػم الص يييددددة، 
ن لهدا ومدغ أهدع التجدار  العمسيدة التدي  داكشػلػجيدا. مسا سه  الشسػ السمحػظ فدي التواالقترادية..

وا د  القدخن الددامو عذدخ، "جخاهدام غداليميػ" فدي الفيديداء أ عما قدام مده العدال الجور في ذلظ التصػر
وبحدػث "هدارفي" فدي الدجورة  ٗٔٙٔوتػج ذلظ العرخ ماختخاع المػغارتسدات عمدى يدج العدالع "سنداأيخ" 

العذخية عمى يج " أخيجدد"  وقج سبقه في ذلظ العالع العخبي "اأغ الشييذ" واستخجام السػز ،الجمػية
ن" فدي م لفده " ادداة الججيدجة لمعمدػم" ليفرد  فيده قػاعدج السدشهج ع سنذخ "فخاسندديذ أيكدػث ٚٔٙٔ

التجخي ي وخصػاته، ثع ضهػر "أػي "  أ  لمكيسيداء الحجيثدة، وأفكدار "سنيدػتغ" الخياضدية عدغ قدػاسنيغ 
، يعتسجها البالدث العمسدي ارت مي " شخو  التجخبة والقػاعجوضو "جػن ستيػ   سا 2ٚٙٔذأية الجا

 لتي تعػن البحث العمسي وهي:وصش  ادخصاء الذا عة ا
أخصاء تعػد الى ضي  العق  السنداسني الحي يتػهع أشياء ليدت مػجػدة في الػاقدو، أد  يحدب -ٔ

 أن تكػن لدب هػاي..
أخصدداء تعددػد الددى المغددة التددي يتعامدد  أهددا الفددخد مددو أقخاسندده، وعجدهددا عددغ التع يددخ الج يقددة عددغ -ٕ

 السعشى السقرػد.
فخد عمى أه  الثقة، اسنصالقًا مغ الػهع الذا و مأن السعارف ادساسية أخصاء تعػد الى اعتساد ال-ٖ

مدا أ قج تع اكتذافها مغ ق  ، وما عمدى السنددان إال أن يخجدو إلدى مردادر الثقدة القدجماء ليتعمسهدا.
وض  أيكػن أن عمى البالث أن يجسو الحقدا   التدي تعت دخ أسداس السدشهج ة لخصػات فقج أمالشدب

ولدى هدي مجدخد فدخوض عمسيدة ال أدج مدغ اختبارهدا اد  وقدج اعت دخ سنتدا ج البحدثاالستقخا ي ومادته، 
   و قاسنػسنًا.الث مغ صحتها لترب  قاعجة ألتى يتاكج الب
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 العمسية ترشي  البحػث
، و حلظ محدب ضخوف رش  البحػث العمسية محدب أهجافها وش يعة السذكالت السخاد دراستهات     

سداس وعمى أهجافده ومشهجيتده ووسدا مه..سنػع مغ البحػث لده أ لحلظ فك .ك  محث والقا سيغ عميه.
 :سكغ ترشي  البحػث  اآلتيذلظ ي

 و الغخض مشها:محدب الهجف أالترشي  -ٔ
، أو لػضدو سنطخيدات إما لتأكيج سنطخيات مػجػدة فعالً  محػث أساسية أو سنطخية. والهجف مشها-أ

 ص يقاتها العسمية.ججيجة، وهي تدهع في سنسػ السعخفة العمسية مرخف الشطخ عغ ت
محددػث تص يقيددة. والهددجف مشهددا تص يدد  سنطخيدددات معيشددة، وتقددػيع مددجى سنجالهددا فددي لددد  - 

 السذكالت التخبػية.
  لسشهج:محدب االترشي   -ٕ
ويقرددج مددالسشهج التدداريخي، أسندده "إعددادة لمساضددي أػاسددصة جسددو اددلددة  :ةتاريخيددال ػثبحددال -أ

ليددتع عددخض الحقددا   أواًل عخضددًا صددحيحًا فددي وتقػيسهددا، ومددغ ثددع تسحيرددها وأخيددخًا تأليفهددا 
مددجلػالتها وفددي تأليفهددا، ولتددى يددتع التػصدد  ليش ددح  إلددى اسددتشتاج مجسػعددة مددغ الشتددا ج ذات 

كسا يعخف، مأسنده ذلدظ السدشهج السعشدي أػصد  ادلدجاث التدي وقعدت  ال خاهيغ العمسية الػاضحة"
اقذتها وتفديخها، واالستشاد عمى في الساضي وصفًا  يييًا، يتشاول رصج عشاصخها وتحميمها ومش

  ذلددظ الػصددد  فددي اسدددتيعا  الػاقددو الحدددالي، وتػقددو اتجاهاتهدددا السدددتق مية القخيبدددة والبعيدددجة.
لمػصدػل وصدفها وتحميمهدا وتفدديخها أهجف دراسة ادلجاث الساضية البحػث التاريخية وت جخى 

لاضدخة، شاسدب دلدجاث لمػصدػل إلدى شدخح مو  ،عم  مسعخفدة أسدباأها وآثارهداإلى استشتاجات تت
والبحدددث التددداريخي فزددداًل عدددغ  عمدددى أسدددذ عمسيدددة مػضدددػ.ية. والتش ددد  مألدددجاث السددددتق  

زًا فدي ميداديغ العمدػم االجتسا.يدة، والعمدػم الص يييدة، يإسنه يدتخجم أ، فااستخجامه في التاري 
سدة ج  التأكج مدغ صدجن الحقدا   وصدحة السعمػمدات القجيوالقاسنػن، والصب، والجيغ وذلظ مغ أ

وفي عمع التخبيدة وعمدع الدشفذ لمبحدث فدي تداري  لالدة أو ضداهخة أو مذدكمة  ياديغ.في هحي الس
ن الطداهخة ورغدع أهجف تذخيرها ووضو الحمػل لهدا.. ػية أو سنفدية فخدية او اجتسا.ية أتخب

مددغ ن هددحا ال يسشددو البالددث يسكددغ اعادتهددا والتأكددج مددغ صددحتها، اال أ التاريخيددة ليدددت تجخبددة
سذ السشهج العمسي وبخاصة ما يتعم  مالجقدة والسػضدػ.ية واالماسندة الفكخيدة ص ي  أمخاعاة وت

 يسكغ تػضي  أهسية السشهج التاريخي ماالتي:و  دراك العالقات.والقياس الكسي وا
 يسّكغ استخجام السشهج التاريخي في ل  مذكالت معاصخة عمى ضػء خ خات الساضي. -ٔ    

 .جاهات لاضخة ومدتق ميةػء عمى اتيداعج عمى إلقاء الز-ٕ
 ي  ج ادهسية الشد ية لمتفاعالت السختمفة التي تػجج في ادزمشة الساضية وتأثيخها. -ٖ

يتي  الفخصة لعادة تقييع ال ياسنات مالشدبة لفخوض معيشة أو سنطخيات أو تعسيسات ضهخت فدي  -ٗ
التاريخيددة ليدددت السعخفددة ن أ التدداريخيالبحددث مددشهج عيددػ  ومددغ  الدددمغ الحاضددخ دون الساضددي.
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متعمقددة مالساضددي، ولص يعددة السرددادر اممددة، أدد  تقددجم صددػرة جد يددة لمساضددي، سنطددخًا دن السعخفددة ك
صدعػبة و  .أها، مث  التمد  والتدويدخ والتحيددم  التي تقم  مغ درجة الثقة التاريخية وتعخضها لمعػا

ء الشقج أشػ.يدة الدجاخمي اإخزاع ال ياسنات التاريخية لمتجخيب، ادمخ الحي يجع  البالث يكتفي مإجخ 
وذلددظ الرتبددا  الطددػاهخ التاريخيددة مطددخوف زمشيددة ومكاسنيددة  ،صددعػبة التعسدديع والتش دد ، و والخددارجي

  .محجدة يرعب تكخارها مخة أخخى مغ جهة،  سا يرعب عمى الس رخيغ تػقو السدتق  .
 كذيية:الستصال.ية أو االبحػث ال- 
أو التأكدج مدغ وجػدهدا، أو  السذدكمة، الكذد  عدغ جفوهي الجراسات التي يقػم أهدا البالدث أهد   

وهددحا الشددػع مددغ هددي دراسددة أوليددة تددد   البحددث ادكثددخ تعسقددًا وتػسددعًا.  الطدداهخة السددخاد دراسددتها.
و أن ججيدجًا لدع يدد   أن تدع الخدػض فيده أالجراسات يقػم مده البالدث عشدجما يكدػن ميدجان البحدث 

ستيزاح مذكمة غامزة غيخ محجدة في ذهشده،  سدا وتداعج البالث عمى ا السعمػمات عشه قميمة.
أسنهددا تكذدد  لدده عددغ أهددع الشتددا ج التددي تػصددمت اليهددا البحددػث الدددامقة، ومددا اتبعدده البددالثػن مددغ 
مشاهج، وما صاغػي مغ فخوض، وما أثاروي مغ مذكالت يشبغي أن تػضو مػضو البحث التجخي ي 

لجراسة مذكمة معيشدة. ومثدال هدحي الجراسدات وفي البحػث التالية، وقج تدودي مااللرا يات الالزمة 
وهددي  Surveysكاسددتصالع اآلراء لددػل ضدداهخة معيشددة، ومددغ البحددػث الكذدديية البحددػث السدددحية 

محػث تدتهجف جسو أك خ قدجر مدغ السعمػمدات عدغ الطداهخة، وهدي عمدى خدالف البحدػث الستعسقدة 
ومثالهدا جسدو أياسندات لدػل  التي تدتهجف الكذ  عغ أسبا  الطاهخة والتي تتصمب إجخاء تجدار .

  ضاهخة معيشة  اسنتذار ضاهخة التجخيغ، او اسنتذار الجخيسة..  
 :والتحميمية ػصييةالبحػث ال -ج

تتشداول مذدكالت محدجدة، والػصد  والتقدػيع و أو  يييدا. وصدفًا  سيدًا طداهخة التدتهجف وص  و     
تجخبدة أو  تجريب معيغ أو إجخاءلػص  لالة افخاد معج والتحمي ،  سا تدتخجم في دراسات الستامعة 

. يقػم البالث أتحجيج سسات وصفات وخردا ز ضداهخة معيشدة تحجيدجًا  سيدًا و يييدا، أخسنامج عميهع
الجامة  دتهجفتوذلظ في لالة أن تكػن هشاك معس الجراسات التي أجخيت في هحا السجال.  سا و 

اسدة ماسدتخجام أدوات، مدغ مثد : عغ أس مة أو اختبار فخوض تتعمد  مالحالدة الخاهشدة لسػضدػع الجر 
 االستفتاءات السدحية أو السقامالت الذخرية أو الساللطة.

 تجخي ية:البحػث ال -د
وت جخى هحي البحػث أهجف معخفة أثخ متغيدخ مددتق  والدج عمدى ادقد  عمدى والدج أو أكثدخ مدغ     

خوف معيشة يسكغ واختبار صحة الفخوض السصخولة. وتتصمب الساللطة تحت ض الستغيخات التامعة.
لمبالددث ضددبصها والددتحكع أهددا، وتتبددو التجخبددة خصددػات محددجدة فددي البحددث ت ددجأ مالساللطددة وايجدداد 

سجسػعدددات لوتعدددخف مذدددكمة الجراسدددة، وتشتهدددي  مالشتدددا ج،  سدددا تذدددس  عدددجة عشاصدددخ ومتغيدددخات  ا
ة تعميسيدة ومثدال هدحي البحدػث دراسدة أثدخ شخيقد الزامصة والتجخي ية والستغيخات السدتقمة والتامعدة.

ويعتسددج البالددث خددالل التجخبددة   أثددخ أخسنددامج عالجددي فددي خفددس القمدد ..فددي التحرددي  الجراسددي. و 
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مغ التحكع في مختم  العػامد  ويتسكغ  الساللطة السػضػ.ية الج يقة السقرػدة والسقيجة مذخو .
 . سا ويتي  الكذ  عسا أيغ االسبا  والشتا ج مغ عالقاتيسكغ ان ت ثخ في الدمػك، التي 

 مشهج التأم  الباششي: -ه
ويدسى  حلظ مسشهج االستبصان. ويعشي التأم  الحاتي في محتػيات الذعػر سػاء اكاسنت خ دخات    

لدية أو اسنفعالية مو ماللطة مشطسة صخيحة تدتهجف وصد  هدحي الحداالت وتحميمهدا أو تأويمهدا 
لػال الشفددية عس الطػاهخ وادالػليجة لجراسة م الياسنا. وتكسغ أهسية هحا السشهج في اسنه الػسيمة

التجخي ية عشجما سنددأله االسنفعالية لمفخد. ويسكغ االفادة مشه في معس الجراسات  تالحاالو  االلالم،ك
و شفػيا. وبالتدالي يسكدغ عدالج أ ويع خ عغ ميػله ومخاوفه واالجامة تحخيخياً و يدسو..عسا يذعخ أ

أهع عيدػ  هدحا السدشهج أن االسدتجامات ومغ  معس االمخاض ول  معس السذكالت التي يػاجهها.
  قج ال تكػن صادقة، أو ال يع خعشها أجقة، ويسكغ التسػيه فيها مغ ق   الذخز السخاد دراسته.

 رتباشية:اال بحػث ال-و
وتدتهجف معخفة عالقة أو ارتبا  أيغ متغيخيغ أو أكثخ، ودرجة هحي العالقدة. ويع دخ عدغ درجدة    

 عالقة الح اء مالتحري  الجراسي.دراسة عغ  مث    االرتبا .العالقة أيغ الستغيخات مسعام
وهشالظ مشاهج محثية اخخى  السشهج التتبعي الحي يتتبو فيه البالث قدجرة أو سدسة معيشدة لدجى     

و سددشػات لسعخفددة التصددػر أو ، وتستددج لفتددخة محددجدة قددج تكددػن أشددهخ أافددخاد مددغ ف ددة عسخيددة محددجدة
الشسدددػ االخالقي..كدددحلظ السدددشهج و عدددغ الشسدددػ العقمدددي والمغدددػي،   الجراسدددات ،التغيدددخ الحاصددد  فيهدددا

االكميشيكي العالجي الحي يدتهجف دراسة معس االمخاض واالضصخامات الشفدية.. ويدتخجم وسدا   
سقدامالت. وعدادة يدتع تحجيدج عجة لجسو ال ياسنات الالزمة ومشها دراسة الحالة، والساللطدة، واجدخاء ال

لجراسة    لالة عمى لجة دسنها لاالت فخدية في الغالب، ويسكغ تعسديع  واالدوات السشاسبة الصخيقة
عخاضدها متذداأهة الدى لدج مددا، سدبا  السذدكالت وان تكدػن أالجراسدات فدي لالدة أ سنتدا ج مثد  هدحي

  فخاد عجة. ن تشص   عمى أيسكغ أ

     Research Ethicsأخالقٗات البحح العمى٘ 

ً رتقيٕ  اخخينَٖ ٔائاّٟيي ٔميناوتّي      تقتط٘ أخالقٗات البحح العمىي٘ ارتي ا     

سٕاٞ أمإٌا وَ الزوالٞ البارتجني  أً وَ املشائمني يف البحيح أً ويَ املشيتّ  ني    

وَ البحح  ٔتتبٍٜ وبادئ أخالقٗات البحح العمى٘ عاوٛ قٗىيت " العىن اإلجياب٘ " 

ٔ " جتٍب الطنئ "   ٍِٔاك بعض االعتبيائات بالٍشيبٛ لمشيمٕك اقخالقي٘ تتطيىَ      

  : ت٘اخ

جيييب أُ ٖ ييٕ ٌقيين بٗاٌييات ٌٔتيياٟ  البحييح   ( Truthfulness ) املصيي اقٗٛ- 

بص    ٔأُ ٖ ُٕ البارتح أوٍٗا  ٗىا ٍٍٖقمْ  ٔأال ٖ ىن أٖٛ وعمٕوات ٌاقصٛ أٔ غري 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/214294/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/214294/posts
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ٔه إدخيياه بٗاٌييات وعتىيي ا عمييٜ ٌتيياٟ     ماومييٛ   ييال ٖعتىيي  عمييٜ العييَ  ٔال  ييا    

 . الٍعنٖات  أ دئاسات لبارتجني اخنَٖ

( مبعٍٜ أُ ال ٍٖحاز البارتح يف تٍألْ وٕضٕع عجْ  احلٗادٖٛ ٔاقواٌٛ العمىٗٛ ) -

عمٗيْ أُ ٖ يُٕ   عمّٗيا البحيح     قِٕاْٟ ٔائاْٟ الشخصيٗٛ  ٔال لئ٠يٛ وعٍٗيٛ جيينٙ     

جي  ٔاملصيادئ العمىٗيٛ الشيابقٛ  ٔيف  مٗين      أوًٍٗا يف يف ال تاب  ٗىيا ٍٖقين عيَ املنا   

     ال ٖتالعب بّا  ٔال ٖئشنِا عشب وا  ب أٔ ٖتىٍٜ.ٔتئشري ٌتاٟ  البحح

 -  ٚ جييب أُ ٖ يُٕ العىين اليقٙ ٖقيًٕ بيْ يف البارتيح         ( Expertise ) اخلية

وٍاسييبًا ملشييتٕٝ خةتييْ ٔت ئٖبييْ  عمٗييْ اُ ٖئّييي الٍعنٖييٛ ب قييٛ قبيين أُ ت بقيي٘       

إلجناٞات. مىا عمٗيْ االسيتعاٌٛ مبيَ ِيي امجين خيةٚ ٔدئاٖيٛ وٍيْ يف         املئاِٗي أٔ ا

  دلاه عجْ.
عمٜ البارتح اُ ال ٖعّنض ٌئشْ أٔ اخخنَٖ ممَ جينٙ   ( Safety )الشالوٛ -

عمّٗي التجنبيٛ خل ين جشي ٙ أٔ أخالقي٘  ٔال  يأه تٍئٗيق عجيْ يف ب٠ٗيات قي           

اعٗٛ  أٔ ال ٗىٗاٟٗٛ  مىا أُ ت ُٕ خ نٚ وَ الٍٕارت٘ اجلٕٗلٕجٗٛ  اجلٕٖٛ  االجتى

سيالوٛ املشييتّ  ني ويَ البحييح وّىييٛ أٖطيا    ييال ٖعنضيّي لررتيينا  أٔ ٖشييعنِي     

 .باخلجن أٔ ٖعنضّي لمخ ن يف وٕضٕع عجْ
 أه البارتح أُ ٖبين عالقٛ ثقٛ و  اليقَٖ ٖعىين وعّيي        ( Trust ) الجقٛ -

   ٖ شيتػن ثقيٛ الٍيا     رتتٜ  صن عمٜ تعأُ أمة وٍّي ٌٔتياٟ  أمجين أدقيٛ  ٔال 

  . القَٖ تقًٕ ب ئاستّي
ال ب  وَ رتصٕه البارتح عمٜ وٕا قٛ سابقٛ وَ القَٖ  ( Consent) املٕا قٛ- 

مليناد دئاسيتّي أٌّيي    ٖٕد العىن وعّي خاله   ٚ البحح  إذ جيب أُ ٖعميي اق يناد ا  

 . ت ال ئاسٛ
وَ  الٍا  ل ّٖي احلق لالٌشحاب( Withdrawal )  االٌشحابوناعاٚ رتق  -

ٕ غالبييا  ُٕاملشييائم   يف أٙ ٔقييتال ئاسييٛ  وت ييٕعني ٔجيييب وعيياومتّي   اوييا ٖ ٌٕيي

بارت اً  ٔأُ الٕقت القٙ خيصصٌْٕ قجن البحح مي ٍّي أُ ٖقطٕٓ يف عىن اخن 

تٕق  اٌشحاب بعيض املشيائمني  ٔاق طين    ٖٔ اٟ ٚ هلي  ٔهلقا الشبب أمجن ئعا 

ال ئاسيييٛ   عٗيييح مي يييَ أُ ٖبييي أ البحيييح بيييكمة عييي د مم يييَ ويييَ اق يييناد  يييت 

  . االستىنائ و  دلىٕعٛ مبريٚ ما ٗٛ لٗتكم  وَ أُ ٌتاٟ  عجْ ذات وعٍٜ
-   ٘ بتشيجٗن  ال ٖقيًٕ البارتيح    ( Digital Recording ) التشيجٗن النقىي

إال ُٔ وٕا قٛ املشتّ  ني وَ البحح صٕئ أٔ تصٕٖن  ٗ ٖٕ دالاقصٕات أٔ التقاط 
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ٚ أه اسيي يي الأُ   ٔاملشييبقٛ تييْٕا قمب  تخ اً االت تصييٕٖن أٔ ٌيياقالت صييٕت  بييك

 . طمب املٕا قٛ بع  التصٕٖن غري وقبٕه  ٔلتشجٗن أصٕات ٔرتنمات املشتّ  ني
مي َ إع اٞ املشتّ  ني بالبحح ومخصًا أٔ  ( Feedback ) التػقٖٛ الناجعٛ -

بعض العبائات ٔالتٕصٗات ق  ت ُٕ وّىٛ ل ّٖي ٔتئي٘ بيالػنض امل ميٕب  ٔوّيي     

الصٕئ عمّٗي ٔاقصٕات أٔ الٍصٕص امل بٕعٛ لمعبائات اليت قالِٕا  ج ًا أُ عنض

وشبقا قبن الٍشن  رتتٜ ال ٖتعنض املشتّ  ُٕ قٙ ضنئ جش ٙ أٔ وعٍٕٙ بشبب 

 . م  وَ أخق املٕا قٛ املشبقٛ قبن الٍشنكلتئشري ملا قالٕٓ أٔ  عمٕٓ  ٔالتا

عين  ظال أُ  عميٜ البارتيح   ( False Hope ) اقوين املزٖي/ / ال ياذب   جتٍيب   -

أٔ  ْبييكُ اقوييٕئ سييٕ  تييتػري بشييبب عجيي  ْملشييتّ  ني ٖعتقيي ُٔ وييَ خيياله أسيي٠متا

أٔ  ٓأٔ ونمز ْأٔ سم ت ْٔعًٕدا خائ  ٌ ا  عج  ٘عٖنْٖ  ٔال جيالقٙ  ْوشنٔع

  .ٓتكثري
-    َ قي  ٖ يُٕ بعيض املشييتّ  ني       ( ( Vulnerabilityوناعياٚ وشياعن اخخينٖ

   ٔ ً بشيبب عاوين الشيَ أٔ املينض أٔ     االستشيال  أمجن عنضيٛ لمشيعٕئ باالٌّزاوٗيٛ أ

 .وناعاٚ وشاعنِي ٜ البارتحعمٜ الئّي أٔ التعبري؛  ٗجب عم الق ئٚ ضع/
املٕاقي/ لصيا     البارتيح  شتػنٖال  ( Exploitation ) استػاله املٕاق/جتٍب  -

 ً خيي خينُٔ بشي ن غيري وباتين رتتيٜ      الرتعْ أٔ وا ٖقٕليْ اخ ٖئشن وا ٖ ال  ْ عج

  . ْعج
محاٖيٛ ِٕٖيٛ    ٜ البارتيح عمي  ( Anonymity ) سينٖٛ املعمٕويات  اظ عميٜ  احلئي  -

أمسيياٞ أٔ تمىٗحييات تيي دٙ إ  مشيي/     ٘ع ييٖ ييال   املشييتّ  ني يف ميين اقٔقييات  

ِييٕٖتّي احلقٗقٗييٛ  ٔمي ييَ  قٗييق ذلييو وييَ خيياله  ٕٖيين اقمسيياٞ إ  أئقيياً أٔ  

 . ل ئاسٛئوٕز و  التكم  وَ إتال  من وا ٖتعمق بّٕٖٛ املشتّ  ني بع  اٌتّاٞ ا

وعاومٛ احلٕٗاُ ٔئعاٖتْ  جيب( Animal Rights ) رتقٕ  احلٕٗاُوناعاٚ  -

  ِييقا بييالتٕا ق ويي   عٍيي ٓٔاإلٌزعييا  الٟقييٛ بييْ ٔاإلرتشييا  مبيي ٝ اق   النعاٖييٛ ال

ح عَ الٍصٗحٛ بحٖجيب أُ ٔ  جينْٖ البارتحت أِ ا  أٙ دئاسٛ أٔ عح وت مبا

 ٞ بييكٙ دئاسييٛ تقتطيي٘ ٔجييٕد نٖييْ قبيين البييجياخلييبري يف دليياه البحييح الييقٙ  وييَ

 . رتٕٗاٌات سٕاٞ يف املختة أٔ يف وٗ اُ ال ئاسٛ

 
 



 14 

 ومغ أهع الذخو  التي عمى البالث العمسي اللتدام أها: شخو  البحث العمسي :
م شي ًا ججيجاً  -ٔ ر البالث أهسيدة السػضدػع الدحي سديكتب فيده   :أن ي َقجِّ مغ الزخوري ججًا أن ي َقجِّ

َته وشخافته، ن غيدخي إال إذا  دا ه محثدًا وتحمدياًل وبياسندًا،فال يكتب مػضػعًا َسَبَقه غيخي إليه فأْشَبعَ  وِججَّ
 فمك  مػضػع جػاسنب عجة. ،فال مأس في أن يختار جاسنبًا أخخ ،اسنبهقج تشاول جاسنبًا مغ جػ 

عػام  سنجاح السػضػع أن يكدػن ليػيدًا واقييدًا، لده ِصدمة قػيدة مسيد   ومغ:  الحيػية والػاقيية -ٕ
و مسا اتددعت دا دخة االسنتفداع مده ازدادت أهسيتده، فالكتامدة مسػضدػع يهدع  ،الصالب، ولاجة السجتسو

م لهع سنفعًا، أو لمػاًل لسذاكمهع، أو يذخز لهع مخضًا، أو يدعى في تصدػيخ مجدتسعهع  الشاس ويقجِّ
 .ػا مهورالتهع ورفاهيتهع، أهع مغ الكتامة مسػضػع خيالي معيج عغ واقو الشاس دسنهع لغ يهتس

ومغ عػام  سنجاح البحث أيزا خردػبة مادتده وأفكداري، وغددارة : البحث وغدارة مرادر ةخرػب -ٖ
مرادري وتػافخها، وعمى العكذ مغ ذلظ البحث الفقيخ مالسادة العمسية، الفقيخ مالسردادر لدغ يكدػن 

ليعددخف هدد  ، لبحثدده ق دد  اختيدداري أن يبحددث عددغ مرددادرعميدده  سددي تِعب  اتبدده  ثيددخًا، ولددحلظسناجحددًا و 
 يدتصيو الكتامة فيه أم ال 

تشطدديع خصتدده مذددك  مشصقددي واضدد  مدددتػِعب، فيددػزع أفكدداري الخ يدددة :  ذلددظ أضددػح السددشهجو  -ٗ
ضسغ أأػا  وفرػل مشدجسة، ثع ي جأ الكتامة محيث يدمد  أفكاري، ويشتق  مو القاريء مدغ سنقصدة 

يشتقد  لسدا معدجي إال وقدج اسدتػعب مدا إلى أخخى أتخامي، في ِحذ قاريء محثه أسنه يهزع ما يقدخأ، فدال 
 .ق مه وفهسه، وعمى العكذ يكػن الغسػض

قدة فدي  :ّقة السعمػماتد  -٘ إن السعمػمات السػثَّقة أح خ مرادرها، والسَ يَّشة مادرقام، تجل عمى الجِّ
دداف مدغ الدحاكخة، أو مدا  البحث، وتعصي القاريء معمػمات أكيدجة، وعمدى العكدذ مدغ ذلدظ الشقد  الج 

اقمه الشاس دون تسحيز أو تجقي  وبحث عغ مرادري، والتأكج مغ سالمته، أمدػر تفقدج البحدث يتش
عمى البالث أن يكػن د يقيًا في اختيار الستغيدخ السدخاد البحدث فيده، وفدي وصدفه،  .أهسيته و يسته

 وفي تحجيج عشػان محثه، وفي    ما يكتبه أو يشقمه عغ السرادر ذات العالقة أبحثه، لكدي ال يقدو
في أخصاء تجاخ  السػضػعات في معزها، مسدا قدج أد ثخ مالتدالي فدي اختيداري لسردادري ومقايددده 

 ب أن يع ِّدخ عدغ مزدسػسنهإن عشػان السػضدػع يجد. ووسا مه اللرا ية وفي سنتا ج محثه وتفديخها
د مػضددػعه تحجيددجًا د يقددًا، وال يخددخج فددي السعالجددة عشدده، وال  فحدددب. فيجددب عمددى البالددث أن ي حددجِّ

ج له مالسقجمات الصػيمة ججًا، أو يأتي مستعمقاته مذك  مػّسو ججًا، فيه استصخاد وشصي وخخوج يس هِّ
والخخوج الكالم ما ق َّ ودّل، فالحذػ، وخيخ  ل التخ يد الجاد عمى مػضػعه،عغ السقرػد، أ  يحاو

 .عغ السػضػع أمػر مدعجة لمقاريء تشفِّخ مغ البحث
إن مسددا ي كِددب البحدث أهسيدة   يددخة، سدالمة أسدمػبه مددغ :  سددالمة ادسدمػ  ووضدػح اليبدارة -ٙ

ميتدده  ثددخة و مسددا ي فقدج البحددث أو  .فددال تكدػن غامزددةيددة والمغػيددة، ووضدػح .باراتدده، ادخصداء الشحػ 
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ادخصدداء الشحػيددة أو المغػيددة أو العمسيددة، فعمددى البالددث أن َيحددِخص عمددى الكتامددة وفدد  ادسدداليب 
 قجر المكان تجشب ادخصاء الشحػية والمغػية، وإذا  دان ضدييفا السنذا ية العخبية الفريحة، محاوالً 

في المغة، فميحاول تالفي سنقره مصمدب هدحا العمدع عمدى أهمده، و ثدخة السصالعدة فدي  تبده، وليددتعغ 
 .مأساتحة وبدمالء له أقػياء في المغة في قخاءة محثه، ليدتجر ػا أخصاءي ق   شبو البحث وضهػري

عمى البالث أن يتشاول مػضػع محثه مذك  محجد معيدج عدغ التردػرات ة: العمسية والسػضػ.ي -ٚ
السرددادر غيددخ السػثػقددة فددي التفددديخ أو التحمي ..أدد  ماسددتخجام  اء الذخرددية، وال يعتسددجأو اآلر 

أبحثده. عالقة لها  االختبار والقياس والتجخيب، ودون الخػض في مػضػعات أو متغيخات أخخى ال
ي لياتشا لها ي مغ مالحتسية في أن الطػاهخ والدمػ يات وااللجاث..  فو ومغ الزخوري أن يعتقج أ

و دون سد ب أي أسنهدا ال تقدو مردادفة أ لك  مثيخ إستجامة، ولك  فع  ردة فع . أسباأها وسنتا جها،
إلددى لقددا   عمسيددة د يقددة يسكددغ   لبحددث العمسددي يكذدد  عددغ تمددظ ادسددبا  ليتػصددامعدديغ. لددحلظ ف

 لجاث.تسادها في تفديخ تمظ الطػاهخ واداع
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   مشاهج البحث العمسي

 خصػات البحث العمسي: *

محددب سندػع البحدث، وش يعتده، وضدخوف  مشهجية معيشة لمبحث العمسي  سدا عخفشدا مددبقاً هشالظ    
محثه، هي ليددت خصدػات جامدجة، أد  هدي خصدػات خصػات يتبعها البالث في هشالظ ،  حلظ البحث

وشخيقدة تحقيقهدا،  مسية تػص  البالث دهجافه في الشهاية. وقج تتبايغ هحي الخصػات في عجدها،ع
لشػع البحث وأهجافده، و دحلظ يتبدو إمكاسنيدات  كثخ مغ خصػة والجة، ويكػن ذلظ تبعاً وقج يتع إدماج أ

مصخيقة  تتي  له الترخفوخ خات  ،، وإمكاسنات معيشةالبالث فيسا يستمكه مغ اتجاهات عقمية عمسية
ومشها التفت  العقمي، ولب الستصالع، ، ذلظ ما أهحي الخصػات في تقجيع، وتأخيخ معزها، أو غيخ

ماسنددة العمسيددة، والتحددخر مددغ ادفكددار الدا فددة، والددتحكع السدددتسخة فددي الددتعمع، والجقددة، وادوالخغبددة 
يسكشده مدغ بالدث، فمسدا يجيدجي الوغيخها  ..الخ خة الػاسعة في مجال البحث، والتخرزالسنفعالي، 

 هشالدظ إتفدان عمدى خصدػات وعسػمدا، فدإن التحكع مخصػات البحث العمسي لتى الػصػل إلى هجفده.
 فيسا يتعم  مالبحػث التخبػية والشفدية وهي :  البحث العمسي

 تحجيج مذكمة البحث-ٔ

 أهجاف البحث جتحجي-ٕ

 فخض الفخضيات -ٖ

 السشاسبة اختبار صحة الفخضيات مالػسا   -ٗ

 تػص  لمشتا جال-٘

 وسشتشاول    مشها مالتفري . .  تحمي  وتفديخ سنتا ج البحث-ٙ

 مذكمة البحث:تحجيج أواًل: 

ييير السندان في أي ة ممي ة مادلجاث، والسػا  ، والستغيخات.. ويق  عشدجها فدي  ثيدخ مدغ      
أو  ،وجدػد ضداهخة تدداؤالت لدػليقردج مسذدكمة البحدث الاالليان متاماًل، ولا خًا في أسباأها. لحلظ 

بحاجة إلى إجامدة عمسيدة د يقدة ومقشعدة و  و مػ   غامس ال سنجج له تفديخًا محجدًا،، ألالة معيشة
  تػص  لإلجامة، سنكػن قج تػصمشا لح  لمسذكمة.وبال ماالستشاد إلى الدلة العمسية الػاقيية.

 مذكمة البحث:مرادر الحرػل عمى *
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جد مذدكمة محثده مالسدتشاد إلدى معصيدات واقييدة مدغ إن الجارس الستخرز مصمػ  مشده أن يحد   
هع السخال ، ف جون وجػد ػل إلى مذكمة البحث وتحجيجها مغ أمرادر معيشة. وتعت خ مخلمة الػص

و الدده ، إذ ال تخمدػ تدداؤالت. وهدػ لديذ مالعسد  البدديي ألممذكمة، فال لاجة لمبحث عغ إجامدة 
سنددب الصالددب فددي اختيددار السذددكمة السشاسددبة،  سددا هددحي السخلمددة عددادة مددغ الرددعػبة والحيددخة مددغ جا

شدػل مسدا  دان يطشده الصالدب. وفدي مثد  تمدظ الحداالت التدي مػ مغ القم  دسنها تدتغخن وقتدًا أالتخ
ن يغيددخي أكثددخ مددغ مددخة، لتددى يقتشددو مددأ يتدددخع فيهددا الصالددب فددي اختيددار مػضددػع محثدده،  ثيددخًا مددا

    سندب.الحي تػص  إليه في الشهاية هػ اد السػضػع 

العمسية لجى البعس مغ الصمبة، خاصدة و الخسالة مفاهيسع وترػرات خاش ة عغ البحث أهشاك    
خدحي الحسداس فدي فيأ الجراسات العميا. فسشهع مغ يدخى البحدث مجدخد تجسيدو أياسندات ومعمػمدات،في 

و الخسددالة، وذلددظ دون ان تجسيددو  سيددات   يددخة مشهددا، ويعتقددج أن تمخيرددها وتشطيسهددا هددػ البحددث أ
ع مدغ يدخى كػن لجيه ترػر واض  لمسذكمة التي يقػم عمى أساسها مجسو هحي السعمػمدات. ومدشهي

ختبدارات أو دوات ووسدا   فدي القيداس لجسدو أياسندات عدجد معديغ مدغ االأن البحث مجخد اسدتخجام أ
دوات لمبحث ووسا مه وليددت غايتده، واسنهدا ا مغ السقاييذ، ويغيب عشهع أسنها أغيخهو  االستفتاءات

 و مذكمته تكػن فاقجة لمقيسة.ي في تفكيخ البالث مأهجاف البحث أتختب ما لع

يحتداج مددغ جاسنددب البالدث إلددى جسددو معمػمدات، وإلددى اسددتخجام أدوات لقيقدة أن البحددث العمسددي    
ووسا   لمقياس لمحرػل عمى أياسنات وإلردا يات، ولكدغ البحدث العمسدي أشدس  مدغ ذلدظ وأعسد . 

الػصددػل إلددى سنتددا ج وتعسيسددات يػثدد  فددي صددحتها مالشدددبة  إسندده فكددخ وتخصدديي، وعسدد  ذ ددي مقرددج
فخ لمبحث مذكمة واضحة معيشة، فإن  د  عسد  يقدػم مده البالدث سدػف السذكمة معيشة، وما لع يتػ 

   يكػن مذكػ ًا في  يسته، و ي  يسكغ ترػر  يام أشاء معيغ عمى أساس غيخ سميع 

 مرادر الحرػل عمى مذكمة لمبحث:* 

  التخرز الجراسي: -ٔ

إن التخردددز الجراسدددي العمسدددي يدددػفخ لمبالدددث خ دددخة مالسعخفدددة والسنجدددازات العمسيدددة فدددي مجدددال    
تخرره،  سا يداعجي إلى لج   يخ ت يغ مذكالته وتحميمها، ومعخفة السذكالت التي س   لبحػث 
 معيشة تشاولها مالجراسة والبحث، والسذكالت ادخخى القا سة فدي السجدال والتدي مدا زالدت تحتداج إلدى
جهػد عمسية لجراستها. و مسا اترفت هحي الخ خة مالعس  والذسػل في سنفذ الػقدت،  مسدا سداعجت 
البالددث عمددى فهددع مجددال هددحي السذددكالت وأمعادهددا السختمفددة، وتددػفخ مثدد  هددحا الفهددع ضددخوري ولدده 

 يسته في اختيار السذكمة وتحجيجها. 
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 أخامج الجراسات العميا:  -ٕ

هدا البحدػث فيهدا أدخامج دراسدية متقجمدة يدجرس فيهدا الصمبدة معدس تػفخ معطدع الجامعدات لصم ت    
لسخلمدة البحدث. وبعدس الجراسدات  عمخ خات الزمة فدي إعدجاده عالسقخرات والسػضػعات التي تدوده

لمجراسات العميا،  عولى وتدجيمهعمى الجرجة الجاميية اد  دتغخن سشة دراسية  اممة معج لرػلهعي
دراسدية أشدػل، وهدي مدا تددسى عدادة مالجراسدات العميدا التسهيجيدة وبعزها اآلخخ قج يددتغخن فتدخة 

لمحرددػل عمددى الساجدددتيخ. وهشدداك أيزددًا لمقددات الجراسددات العميددا أو )الدددسشار( التددي يذددارك فيهددا 
شمبددة الساجدددتيخ والددج تػراي وتذددتس  هددحي ال ددخامج عمددى سنذدداشات متعددجدة ومتشػعددة تدددود الصمبددة 

 جتها لمصالب عمى مخلمة اختيار مذكمة معيشدة لمبحدث فحددب، مخميية عمسية مشاسبة ال تقترخ فا
ويدجرس الصمبدة فزداًل عدغ مدػاد تخرردهع  وإسنسا تستج لتفيجي في البحدث  كد  وفدي جسيدو مخالمده.

معس السػاد الجراسية السدداعجة  اللرداء، ومشداهج البحدث، والقيداس والتقدػيع، وتكمديفهع أػضدو 
يسها مغ جاسنب ادساتحة وزمال هدع السذدار يغ فدي لمقدات خصي لمبحػث السقتخلة، ومشاقذتها وتقػ 

 الدسشار..وغيخ ذلظ مسا يشسي خ خات الصمبة في مجال البحث العمسي.

 ة ولداسية البالث:الخ خة العسمي -ٖ

الخ ددخة العسميددة  العسدد  السيددجاسني التخبددػي مددثاًل لفتددخة  افيددة، لهددا أهسيتهددا فددي استكذدداف معددس    
دة في واقو السيجان، وتحتاج إلى دراسات لمتػص  إلى لمدػل عمسيدة لهدا. السكذالت السمحة السػجػ 

ر ن يتعخف عميها عدغ شخيد  مردادداعج في التعخف عمى مذكالت يرعب أومث  هحي الخ خة قج ت
 اخخى. 

يدة السيجاسنيدة  ثيدخا مدا تكدػن لهدا ن السذكمة التي يختارها البالث أشفده فدي ضدػء خ ختده العسمإ   
ث، ومغ سنالية أخخى، فكثيخا ما ياللظ عمى شمبة االمحاث لدجيثي التخدخج، والدحيغ هسية عشج البالأ

خ لددجيهع خ ددخة لعسدد  السيددجاسني االلتجدداء إلددى ادسدداتحة السذددخفيغ عمدديهع لكددي يختدداروا لهددع فال تتددػ 
يسكغ لهع دراستها، وي خرون ذلظ مأسنهع لاولػا أكثخ مدغ مػضػعات أو يحجدوا لهع مذكالت معيشة 

ي جو لهع أن السيجان قج خال مغ السذدكالت التدي تردم  لمجراسدة. وهدػ مدال شدظ اعتقداد ولكغ  مخة،
 لحجود لخ خاتهع العسمية.ة خاشيء أساسه الشطخة الزيق

 الػليج لمػصػل إلدى مذدكالت لمبحدث، الخ خة العسمية  غيخها مغ السرادر، هي ليدت السرجرو    
تكاممة، ويعدز معزها معزا. وفزاًل عغ ذلدظ، خخى ملبالث السختبصة مجسيو السرادر ادوخ خات ا

وادقد  أهسيدة تحتداج مدغ  الحداسية لمسذكالت، والقجرة عمى إدراكها، والتسييد أيغ الهام مشهدافإن 
جة. والجلي  عمى ذلظ، أن هشاك افخادًا يتػفخ لجيهع بالث إلى عقمية يقطة سناقجة، وبريخة سنافجاسنب ال
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فخ لدجيهع القدجرة عمدى رؤيدة معدس اتدػ ل عسمهع، ورغع ذلظ ال تيمة في مجاخ خة ميجاسنية لدشػات شػ 
 السذكالت التي يعاسني مشها السيجان الحي يعسمػن فيه.

فخ لجيه مث  هحي القجرة، فإسنه يذتخ  في تدجيمه فدي اوعمى افتخاض أن شالب الجراسات العميا تتػ   
و الدج تػراي أن يكدػن قدج أ يجرس لمحردػل عمدى درجدة الساجددتيخالجراسات العميا في التخبية الحي 

 إلى أربو سشػات. مارس التجريذ لفتخة تتخاوح مغ سشتيغ 

ن يدددتقي مددغ شالددب البحددث معددس ي الفتددخة تفيددج  سرددجر مباشددخ يسكددغ أن مثدد  هددحوالػاقددو أ   
لجدخة الجراسدة وخارجهددا تدختبي مسددا  السذدكالت الػاقييدة. فكدد  مدجرس يػاجده مذددكالت يػميدة داخدد 

ػضددػعات، ولسدداذا يجرسددها، و يدد  يخفددو مددغ  فايددة تجريدددها. إن التغيددخات يجرسدده مددغ مقددخرات وم
تي مسذددكالت ججيددجة تخمدد  تددأ ال هددا مددغ التعمدديع السجرسدديصاالجتسا.يددة والعمسيددة والتكشػلػجيددة وم

التكشػلػجيا التعميسية الحجيثة  دأفالم فخصًا ججيجة لمبحث التخبػي،  سا هػ الحال مالشدبة الستخجام 
الحاجددة إلدددى ، والتعمدديع ال خامجي..وغيخهدددا. هشالددظ ت والػسددا   التعميسيدددة الحجيثددةالالتمفديددػن واآل

محددػث عمسيددة لجيثددة فددي ميددجان التخبيددة وعمددع الددشفذ التخبددػي يقددػم عميهددا تصددػيخ التعمدديع وسنطسدده 
 وأساليبة، وتختبي أػاقو التعميع ومدتق مه.

 الجراسات السدحية لمبحػث الدامقة والجارية:  -ٗ

ن تكذدد  مخردداتها وسنتا جهددا السشذددػرة يسكددغ أو محميميددة والشاقددجة لمبحددػث الدددامقة أالت الجراسددة  
لمصالددب عددغ سنددػالي سنقددز معيشددة فددي الجراسددات الدددامقة والتددي مددا زالددت تحتدداج إلددى إجددخاء محددػث 

فددخوض و ددحلظ تفيددج فددي سنددػاح أخددخى  ثيددخة مشهددا أسنهددا تدددود البالددث مأفكددار وسنطخيددات و لػلهددا، 
لدب عمدى تحجيدج أمعداد السذدكمة التدي يبحدث فيهدا،  سدا تعخفده عمدى تداعج الصا وتفديخات معيشة قج

ن يفيدج مشهدا فدي البحدث يسكدغ أأسنػاع مغ ترسيسات البحػث وشخن وأساليب متعجدة ومتشػعة فدي 
محدػث معيشدة  هحي البحػث تذتس  في سنهايتها عمى تػصيات ومقتخلات مدإجخاءن  ثيخا مغ إ محثه.

 السيجان عامة.و تختبي مسذكمة البحث أ

إن معخفددة الصالددب مددالبحػث الجاريددة فددي السيددجان واتجاهاتهددا تفيددج فددي التػصدد  إلددى مذددكالت     
معيشة ترم  لمبحث وفي مشو تكخار اختيدار الصالدب لسذدكمة سد   دراسدتها وتتدػافخ لهدا  فايدة مدغ 

م  دجة، وذلدظ  وفي معدس الحداالت تشتهدي الخسدا   وادشداري  أشتدا ج غيدخ قاشعدة اددلة والحقا  .
و بالددث خاصددة الس تددجيء عمددى تحميمهددا أمددد ب قمددة تددػافخ ال ياسنددات أو الزددي  فددي إمكاسنيددة ال

الػصػل إلى مث  هحي الشتا ج. وقج تشتهي معس الخسا   العمسيدة أشتدا ج م  دجة ولكشهدا مدغ سناليدة 
ثد  مجتسدو أخخى تقػم عمى أساس أياسنات محجودة  أن تكػن عيشة أفدخاد البحدث صدغيخة جدجًا، ال تس

البحث. ويسكغ في مث  هحي الحاالت إجخاء محػث تدتخجم فيها عيشات   يخة ومسثمة إلدى لدج   يدخ 
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لسجتسعها ادصدمي مقردج الػصدػل إلدى سنتدا ج تددس  مدالتعسيع وبتص يقدات واسدعة لهدا أهسيتهدا فدي 
مدغ رسدا   صالدب اسدتعارتها وقخاءتهدا، يسكدغ أن يحدجد الصالدب سنددخًا ويدتصيو ال السيجان التخبػي.

و الجامعدددات. إذ تحدددتفظ الجامعدددات أشدددد  لمخسدددا   خ والدددج تػراي فدددي مكتبدددات الكميدددات أالساجددددتي
واالشداري . واليدػم العمسية،  حلظ السجالت العمسية العخبية وادجش ية التدي تشذدخ ممخردات لمخسدا   

سددمة مددو مددغ خددالل ادسنتخسنددت، والسخا صمبددة الحرددػل عمددى  ثيددخ مددغ هددحي البحددػثمل أصددب  متالدداً 
 الجامعات لمحرػل عمى ما يدتجج مغ محػث ودراسات عمسية.

 أخسنامج قخاءة وسنطخة سناقجة :-٘

يشبغددي أن يددجرك الصالددب البالددث مشددح أجايددة التحاقدده مالجراسددة أهسيددة القددخاءة الشاقددجة فددي تكػيشدده    
جدددو شدداري  وممخردداتها  تددب السخااءة إلددى جاسندددب قخاءتدده لمخسددا   وادكبالددث. وتذددس  هددحي القددخ 

زدة وعسيقدة فدي سنفدذ الػقدت. العمسية، و تب الثقافة العامة التي تػفخ له خرػبة فدي الخ دخة عخي
ن  فايددة الخمييددة الخ خاتيددة ضددخورية لمصالددب وبددادخز فددي مخلمددة البحددث عددغ مذددكمة وال شددظ أ

  .أو الدسشار عادة في لمقاتمعيشة لمبحث والسذار ة في السشاقذات الشاقجة السثسخة التي تجور 

إن اتباع االسمػ  الشاقج في التفكيخ والقخاءة والسشاقذة أمخ يشبغي لكد  شالدب مالدث أن يحدخص    
عميدده، وبدداالخز الس تددجيء، ففددي قددخاءة الجراسددات والسقدداالت والسػضددػعات فددي السخاجددو التخبػيددة 

وفددي عددخض ادفكددار ومشاقذددة مقتخلددات  ،والشفدددية، وفددي االسددتساع إلددى آراء وماللطددات ادسدداتحة
وفدي سنفدذ  الدث، ويتفحردها ويددن ويقدجرها،ن يدجق  فيهدا البيشبغدي أالبحػث في لمقات الددسشار 

خصدة محثده  الػقت يشبغي أال يزجخ مغ وجهات الشطخ ادخدخى السخالفدة لػجهدة سنطدخي لديغ يشداقر
 فز  لسذكمة محثه.تمظ السشاقذات تفيجي في التػص  لتحجي أمو ادساتحة وزمال ه، 

ن يحتفظ مسح خات مشطسة يدج  فيها الساللطات وادفكار السترمة مالسػضػع أويشر  الصالب م   
قخاءاتده أو و مددتقاة مدغ تي، أالحي يخيج البحث فيه سػاء  اسنت مش ثقة مغ تفكيخي زاستقرا ه الدحا

. إن تمددظ الساللطددات همحثددالستذددارات العمسيددة مخرددػص مػضددػع و امددغ محاضددخات ادسدداتحة أ
تفيجي تكػن تحت يجي ماستسخار لكي يفحرها ويتسعغ فيها، وهي  ثيخا ما  السدجمة مغ ق   الصالب

 فيجي في محثه.ت ججيجة تتدتثيخ لجيه التفكيخ الشاقج والتقري العقمي وتػلي إليه مافكار واتجاها
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 اختيار السذكمة وتحجيجهاشخو  

اختيدداري مذددكمة هشالددظ اعتبددارات أو شددخو  ال أددج مددغ مخاعاتهددا مددغ جاسنددب الصالددب البالددث ق دد   
 مشاسبة لمبحث. وهي  اآلتي :

 لجاثة السذكمة-ٔ

ن تكددػن ار. مسعشددى أوتددختبي محجاثددة السذددكمة خرددا ز معيشددة مثدد  الجددجة، وادصددالة، واالأتكدد  
السذكمة ججيجة وم تكخة لع يد   دراستها مغ جاسنب مالثيغ آخخيغ. ومسا يداعج فدي ذلدظ القدجرات 

راسددات والبحددػث الدددامقة مددغ سناليددة ة، والسددد  الذددام  لمجوالخرددا ز العقميددة لمبالددث مددغ سناليدد
تخجمة فدي خخى. ويسكغ أن يختبي محجاثة السذكمة أيزا لجاثدة ال ياسندات وادسداليب واددوات السددأ

ن عشج اختيار مذكمة محث محجدة، فحلظ ال يعشدي أهحي االعتبارات لها أهسيتها دراستها. وإذا  اسنت 
لسعخفيدة ا لع تعج ججيخة مالجراسة مخة أخخى، ففي ضػء التصدػرات اجسيو السذكالت التي س   محثه

امقة ماسددتخجام دوات البحددث يعت ددخ تكددخار معددس البحددػث الدددوالثقافيددة والتصددػرات فددي أسدداليب وأ
 عسال ذات القيسة العمسية.ترسيسات وأساليب وأدوات ججيجة لمبحث مغ اد

 ادهسية والقيسة العمسية لمسذكمة-ٕ

ى البالدث أن يأخدح أشطددخ هسيتهدا والفا دجة مدغ دراسداتها. عمدمة البحدث تكسدغ مدغ أإن  يسدة مذدك  
و تأثيخهددا فددي تصددػيخ ة العمسيددة الحاليددة، أن تزددي  سنتددا ج محددث شددي ًا ججيددجًا الددى السعخفدداالعتبددار أ

في السيجان التخبػي. و حلظ إن  ان هشاك شيء  السسارسات والتص يقات التخبػية السعسػل أها لالياً 
في البحث ال يجعمه مجخد صػرة مكخرة لبحػث وسنتا ج سامقة، وإن  ان السجال العمسي يحتاج ججيج 

فعاًل إلى دراسات مغ هحا الشػع الحي يبحث فيه، وإن  اسنت تػجج فجدػات وسندػالي سنقدز معيشدة فدي 
 و يمدم إجخاء محػث الستكسال هحا الشقز.أ ،السعخفة السحققة وتص يقاتها

و مسياديشها وأسنػاعها السختمفة، فهشاك مثاًل عسمية أ إلى محػث ذات  يسة اجبػي يحتالسيجان التخ    
ػدة فعداًل فددي الػاقددو تص يقيدة مباشددخة. وهدحا يتصمددب أن يدجرس البالددث السذددكالت والتحدجيات السػجدد

ورفدو  فايدة العسميدة  ،ن يتػص  إلى سنتا ج وقخارات لها  يستهدا فدي تحدديغ هدحا الػاقدوالتعميسي، وأ
إلى محدػث فدي مجداالت تصدػيخ الكتدا  السجرسدي،  ي أمعادها السختمفة، فهشاك مثاًل لاجةالتخبػية ف

واستخجام الػسا   التعميسية الحجيثة، وتصػيخ التجريذ والسقخرات الجراسدية، وبدخامج تخبيدة السدتعمع، 
وبحػث في س   معالجة السذكالت الجراسدية،  اسنخفداض السددتػى التحرديمي لمتالميدح، ومذدكالت 

 سػ  والتدخ  والفاقج في التعميع، ومذكالت أخخى..الخ 
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 البحث مذكمةػع أو سػضاهتسام البالث م-ٖ

و مذددكمة البحددث التددي يختارهددا لمبحددث مدددألة لهددا أهسيتهددا فددي إن اهتسددام البالددث مالسػضددػع أ   
افييدة القيام مالبحث والسثاأخة في العس  لتى إتسامه، فإن ارتبا  العس  ماالهتسام أو السيد  يحقد  د

أن يددأل صالدب الأك خ لمعس  و فاية فدي ادا ده والتسداالت أك دخ لتحقيد  الشجداح، ويتصمدب هدحا مدغ 
سد ي   م مجدخد رغبدة فدي القيدام مدأي محدث فديودوافدو لقيقدة لمبحدث، أ ن  اسنت لجيه ميدػلسنفده إ

ضدػع ػ  دان مػ لدمغ امتيازات أدأية ومادية، لتى وما يتختب عميها  الحرػل عمى الجرجة العمسية،
وبديغ  ،ال يخمي الصالب أيغ االهتسام مسذكمة معيشدة افية. ويجب أن هسية البحث ليدت له درجة أ

، فدال يختدار مدثاًل لسذدكمة البحدث و إجامدة معيشدةالتحيدد لمػصدػل إلدى سنتيجدة أالخغبة القا سة عمى 
ا أدجافو مذكمة لبحث يهجف إلى دعع وجهة سنطخ له متحيدة، وإسنسا يختار مذدكمة يسيد  إلدى دراسدته

ماسنة العمسية فدي جسدو ى في البحث الجقة والسػضػ.ية وادالبحث وتعمع أسده ومهاراته، وأن يتػخ
ت هدحي الشتدا ج ال ياسنات والػصػل إلى الشتا ج وتفديخها دون أي تحيد وبرخف الشطخ عسا إذا جداء

 و لمشتا ج التي  ان يتػقعها.مجعسة لػجهة سنطخي أو مخالفة لها، أ

 ة والقجرة عمى محث السذكمةكفاية الخ خ -ٗ

ن تتػافخ لمصالب البالدث  فايدة مدغ الخ دخة التدي تمددم لبحدث السذدكمة التدي يختارهدا. وإلدى ال أج أ  
السعخفددة مالسهددارات التددي يحتدداج إليهددا، وفددي أي الشددػالي. ففددي معددس الحدداالت قددج يختددار الصالددب 

يكتذد  أن خ ختده التخبػيدة عدغ هدحا  مػضػعا معيشا لمبحث، وبعج أن يقصو في تشفيحي جددءًا   يدخًا،
السػضددػع ليدددت  افيددة مالقددجر الددحي تسكشدده مددغ إتسامدده مالرددػرة الجيددجة. وفددي معددس الحدداالت قددج 

سنه محاجة إلى تعمع مهارات إلرا ية معيشة تسكشده مدغ تشداول ال ياسندات ومعالجتهدا   الصالب أيكتذ
يشبغدي لمصالدب أن يخاعيهدا ق د   إلرا يا وتفديخها عمى أساس إلرا ي سميع، ومثد  هدحي الحداالت

تحجيددجي لسذددكمة البحددث، وأن يعسدد  عمددى تحقيدد  مديددج مددغ الددتعمع ي هددحي الشددػالي مسددا يسكشدده مددغ 
 محثها مالرػرة السخضية.

 تػافخ ال ياسنات ومرادرها-٘

إن التفكيخ في مجى  فاية ال ياسندات التدي يحتداج إليهدا البحدث أمدخ فدي غايدة ادهسيدة فدي مخلمدة   
و االفتقددار إلددى بة الحرددػل عمددى ال ياسنددات الالزمددة، أسذددكمة وتحجيددجها، وذلددظ دن صددعػ اختيددار ال

البحدث. وقدج يغيدب عدغ البالدث  كفايتها ي دي مص يعدة الحدال إلدى اسدتحالة أو صدعػبة تشفيدح خصدة
تدددجيء صدددعػبات ومحدددجدات تدددختبي مقمدددة وفدددخة مردددادر ال ياسندددات والػثدددػن مردددحتها، أو دقتهدددا الس 

ليدث ال يددتصيو الصالدب  ،لبعج السكداسنيسحجدات او لليب الحرػل عميها، أوصحة أسا ومػضػ.ية
حرػل عميها إال عغ شخي  االرتحال لمحرػل عميهدا مدغ مردادرها البعيدجة مكاسنيدا، أو صدعػبات لا
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و االجتسا.يدة..وفي مػضػعات تتدع مالحداسدية الجيشيدة أو الخقيدة أتختبي ماعتبارات أمشية..، أو 
 البالث أن يحجد إمكاسناته التي تتي  له التحخك والترخف لتحقي  محثه. مث  هحي الحاالت عمى

 االشخاف، الػقت، التكمفة وعػام  أخخى -ٙ

ن ياخح أشطخ االعتبار اختيار مػضػع يده  أن يجج له الشدخاف العمسدي السشاسدب عمى الصالب أ  
سدتاذ صالدب فدي اختيداري لأيشطخ إليها الن فيها. وهشاك عجة اعتبارات يسكغ أ في الكمية التي يجرس

السذخف عمى محثه، مشها وجػد التخرز الالزم، ومػافقدة السذدخف عمدى مػضدػع البحدث، وعمدى 
التي يذخف عميهدا فدي سنفدذ الػقدت،  ال يكػن السذخف مثقاًل معجد   يخ مغ البحػثن وأ الشخاف.

حج مغ فدخص لردػل و مججول مددلع لمتجريذ، وغيخ ذلظ مغ ادعسال والسهام التي يقػم أها وتأ
 الصالب عمى وقت  اف لالشخاف.

وهشالظ عام  الػقت، فال أج أن يخا.يه الصالب عشج اختيداري لسػضدػع محثده، فدال يختدار مػضدػعا   
مغ الصمبة يختار مػضػعا معيشدة  شػيمة لمبحث فيه واسنجازي. و ثيخ مػسو متفخعًا، يحتاج إلى فتخة

مقدات سداتحة الستخررديغ ومدغ خدالل عخضده فدي لاد خعان ما يت يغ معج مشاقذته مولمبحث، وس
شػل مكثيخ مسا ترػر، لحلظ يشر  ماختيار مػضػعات تتشاسب مدو الدسشار أسنه يحتاج إلى وقت أ

ومث  هحا االعتبار مهع لمصمبة السحجديغ مفتخة زمشية معيشة السنجاز محدػثهع  الػقت الستاح لمجراسة.
  لجراسات العميا خاصة في مخلمة الساجدتيخ.كصمبة البعثات والسش  الجراسية، وشمبة ا

التكالي  التي يحتاج إليها تشفيح البحث، وإلى أي مدجى يسكدغ أن الصالب  ن يخاعيكحلظ يشبغي أ   
يػفخها في لجود إمكاسناته السادية الستالة. فدبعس الجراسدات تحتداج إلدى شباعدة وسندد  الكثيدخ مدغ 

يذ، ومتصمبددات إجددخاء التجدار  العمسيددة، وإلددى اسنتقدداالت اسدتسارات االسددتفتاءات واالختبددارات والسقداي
وسفخيات لسشاش  متعجدة وبعيدجة لتص يقهدا، وجسدو ال ياسندات الالزمدة لمبحدث. ومدا لدع يقدجر البالدث 
عمى تكمفة البحث مغ ال جاية، ويػفخ مرادر الحرػل عميها، فديػاجه صعػبات  ثيخة تعص  تشفيح 

إلى تعجي  مػضػعه أكثخ  ، وفي لاالت  ثيخة يزصخ الصالبعمى الشحػ الحي رسسه البحث وإتسامه
 و لتى تغييخي مد ب تمظ الرعػبات. مغ مخة، أ

 لسهشيدة، والردحية،تتعم  مطخوف البالدث الذخردية، وامخاعاتها خخى يجب كسا وهشالظ عػام  أ  
لتددي أو الس سددات امدغ ق د  الجهدات  خسدسيةالسػافقدات الو  تددهيالتالالحردػل عمدى مدا يتعمد  مو 

 ذلظ.. حث، وغيخجخاء البسيتعام  معها ل
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 وخصػات البحث : البحث السقتخلة خصة

، يكػن قج تأكج مغ تحجيج مالتفري  الخصػات التي سيتبعهاو  ،ق   أن يزو البالث خصة البحث   
ما سديقػم مده البالدث  خصة البحث عمىوتذتس   .مذكمة البحث مذك  سنها ي، ومغ إمكاسنية محثها

ه، وهدي خصدة م ج يدة تحتداج إلدى فدي تختيدب وتدمدد  محثد وخصػات محجدة يعتسدجها ت،مغ إجخاءا
وقددجرة عمددى رسددع إشددار عددام، واسددتعسال أسدداليب  ،تفكيددخ وسنفدداذ رؤيددة لمسذددكمة ومجالهددا وأهسيتهددا

والتػصد  إلدى قدخارات أو لمدػل لهدا. وبقدجر مدا تددتشج الخصدة إلدى  ،مشهجية وفشية لجراسدة السذدكمة
 مشطسة. وهحا يداعج الصالب البالدثوادساليب، تأتي في صػرة واضحة ود يقة و مث  هحي القجرات 

قج يجخ  تعجيالت وتغييخات معيشدة عمدى  ها وتشفيحها. ومو ذلظ، فإسنهعمى لدغ مشاقذتها وتػضيح
فددي ضددػء مددا يش ثدد  مددغ أفكددار وماللطددات وتػجيهددات معيشددة خددالل مشاقذددتها  الخصددة السقتخلددة

ن يكدػن لددسشار. وعمدى البالدث أجاسندب ادسداتحة والددمالء خدالل لمقدات ا والجراسة الشاقجة لها مدغ
طدددخي، دن الدددجافو سن اللطدددات لتدددى لدددػ  اسندددت مخالفدددة لػجهدددةصددد ػرا، وال يزدددجخ مدددغ ادفكدددار والس

ن تكددػن الخصددة واضددحة، ومػضددػ.ية، مشطسددة، وعمسيددة تأخددح أشطددخ مددا يكفدد  ادساسددي لهددا هددػ أ
و السقجمدة أ-بحدثعشدػان الوتذدتس  خصدة البحدث عمدى  .  هحي الخػاص عشدج إعدادة تشطيسهداتحقي

صددياغة -أهددجاف البحددث-لددجود البحددث-سيددة البحددثأه-مذددكمة البحددث-التسهيددج لسذددكمة البحددث
 وسشتاولها في اآلتي:الصخيقة أو خصػات البحث وأساليبه وأدواته. -تحجيج السرصمحات-الفخضيات

 :Titleعشػان البحث -اوالً 

خ أجقة ووضػح وإيجاز عغ الستغيخات السخاد دراستها ومجال الجراسدة، لك  محث عشػان معيغ يع    
ن يكػن صياغة لمسذدكمة، دن ش يعدة ػد مذكمة ما. وال يقرج مالعشػان أويسكغ مغ خالله فهع وج

مسذكمة وأسمػ  صياغتها يختم  عغ عشػان البحث. وهشاك اعتبدارات يجدب مخاعاتهدا مدغ العخض ل
 و اآلتي: جاسنب البالث في  تامة البحث

 ذكمة تحجيجًا د يقاً سلميجان ان يحجد العشػان أ-ٔ

ن يكددػن العشددػان واضددحًا ومددػجدًا ووصددفي أجرجددة  افيددة تدددس  أترددشي  الجراسددة فددي ف تهددا أ-ٕ
 السشاسبة.

أو _دراسددة تحميميددة_  التددي ال ضددخورة لهددا مثدد  )دراسددة فددي(السكددخرة، و ن يددتع تجشددب الكمسددات أ-ٖ
 ات سناقرة أو مزممة .ن تكػن اليبار و حلظ تجشب أ
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 ت يغ وجهة البحث. في العشػان  سػجهات ن تخجم ادسساء التي تخدأ-ٗ

 تػضو الكمسات ادساسية في أجاية .بارة العشػان. نأ-٘

 :Introductionثاسنيًا: مقجمة البحث 

قددج يزددو البالددث مقجمددة تسهددج لمبحددث، ويذدديخ فيهددا مإيجدداز إلددى الكتامددات والبحددػث الدددامقة    
ن يػضدد  معددس الي الددحي يددخوم البحددث فيدده. ويسكددغ أالرددمة أيشهددا وبدديغ السػضددػع الحدد مػضددحاً 

 ن يػضد  فدي السقجمدة معدسجاللة مالشدبة لبحثه.  حلظ يسكدغ أادفكار والسفاهيع ادساسية ذات ال
و الشفدي، والتي تحتاج إلى لمدػل وقدخارات الثغخات والسذكالت السمحة القا سة في السجال التخبػي أ

 إلى محػث عمسية.تدتشج 

 : Statement of the problemتحجيجها  ثالثًا: صياغة السذكمة و 

يشبغددي أن ترددال مذددكمة البحددث أػضددػح، ويددح خ البالددث فددي السذددكمة مددا يتعمدد  مالدددم يات أو    
الثغدددخات التدددي تدددجور لدددػل السذدددكمة، ومددددتشجًا إلدددى أدأيدددات، ودراسدددات سدددامقة، وآراء مشطدددخيغ 

مذك  مباشخ، فيزو مذكمة البحث مريغة تداؤالت. يتصخن له ما يدشج ما ومفكخيغ..وقج ال يجج 
ويتصمب هحا مغ جاسندب البالدث اختيدار ادلفداظ والسردصمحات ليبدارات السذدكمة أو التدداؤالت التدي 

وقدج تكدػن مذدكمة البحدث  السخاد اجدخاء الجراسدة عدشهع. يصخلها محيث تع خ أجقة عغ ش يعة ادفخاد
 .صي   ثيخة، أو مخترخة عشجما تتحجد أتداؤالتمػسعة إذا تزسشت تفا

  : Research Importanceمعًا: أهسية البحث را

ي دديغ البالددث فددي هددحي الفقددخة مددجى أهسيددة الجراسددة الحاليددة والحاجددة إليهددا فددي ميددجان ومجددال     
ة البحدث. ويددح خ البالددث فيهدا  دد  مددا ي ددخز  يسدة وأهسيددة الستغيددخات السددخاد البحدث فيهددا مددغ الشاليدد

وأهسيددة  القمدد ..التفكيددخ، الددح اء، التحرددي  الجراسددي، مددغ دراسددة هسيددة ادالتخبػيددة أو الشفدددية،  
ددتهجفة هسيدة الف دة السخدجم،  دحلظ أ، ولساذا هي مهسدة، وبسداذا تمعيشة.. و تخبػيةأخامج تعميسية أ

بحددث. كدد  ذلددظ محدددب مددا يتزددسشه عشددػان الو معمسيغ..و تالميددح، أن يكػسنددػا شمبددة، أمالبحددث،  ددأ
ويذيخ البالث إلدى الشطخيدات، واددأيدات والجراسدات الددامقة إن وجدجت التدي اهتسدت أجراسدة سنفدذ 

 الستغيخات  ي تجعع اهسية الجراسة.

 : Amis of researchخامدًا: أهجاف البحث 
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و يحجد البالث أهجاف البحث أجقة ووضػح. ويعتسج في صياغتها عمى مدا يدخوم إيجدادي فعدال ، أ   
يسكددغ أن يزددو البالددث هددجفًا والددجًا أو عددجة أهددجاف ال أكثددخ وال أقدد . و  غ خددالل البحددثتحقيقدده مدد

محدددب متصمبددات الجراسددة ومددا تتزددسشه مددغ متغيددخات، والػقددت الستدداح لدده، فقددج تتزددسغ الجراسددة 
اسدتخخاج سنتددا ج لعددجة متغيدخات، والفددخون أدديغ الف ددات، ومقارسنات..و مسدا تعددجدت الستغيددخات، تعددجدت 

 عت الجراسة.ادهجاف، واتد

 :The Hypothesis  سادسًا: فخضيات البحث 

الفخضية هي تفديخ أو ل  م قت محتس  لمسذكمة، أو إجامة م قتة عدغ التدداؤل الدحي يتصمدب    
ج إلدى التحقد  مشهدا، والتأكدج مدغ صدحتها االجامة عشه مغ خالل البحث. ولكغ هدحي الفخضدية تحتدا

 : وهي  اآلتي  ز معيشةالجيجة خرا. ولمفخضية رفزهاو إدلاضها و وإثباتها، أ

 ن يزدومحػثدًا أو سنطخيدات عمسيدة. مسعشدى أ ن تكػن متدقة مو الحقا   السعخوفة سػاء  اسنتأ-ٔ
الفخضية التي ال تتشاقس مو السعصيات الددامقة التدي قدجمت مدغ ق د  مشطدخيغ أو مدالثيغ.  البالث

تشج إلدى  فايدة الحقدا   والخ دخة فالفخضية ليدت مجخد تخسيغ، ولكشها سنفاذ رؤيدة وتخسديغ ذ دي يدد
إجددخاء لتددى تكددػن لمفخضددية دالالتهددا. وفددي  ثيددخ مددغ مجدداالت دراسددة الدددمػك يحتدداج البالددث إلددى 

 وليدة محدجودة لمحردػل عمدى أياسندات تدداعجي فدي صدياغة فخضدية ذات داللدة.دراسة إسدتصال.ية أ
تكددػن محايددجة، أو  ويسكددغ أن ترددال الفخضددية مأسددمػبيغ، إمددا أن تكددػن الفخضددية صددفخية، مسعشددى

يفتخض البالث أن ال تػجج فخون ذات داللة إلرا ية ففي لالة أن تكػن الفخضية صفخية متجه. 
أيغ ما يفتخضه والشتيجدة التدي يحرد  عميهدا. أمدا فدي لالدة أن تكدػن الفخضدية متجهدة، فيفتدخض 

تجهدة عمدى مدا وجػد الفخون ذات الجاللة اللرا ية. ويعتسج وضو الفخضية السشاسبة صفخية أو م
 يتػافخ مغ أياسنات سامقة م  جة تجعع فخضيته م ج يًا ق   إجخاء محثه. 

 : Search Limitsلجود البحث سامعًا: 

وهدع  ،ن يكػن عمى دراية تامة محجود وميدجان محثده، فيدح خ لدجود البحدث البذدخيةعمى البالث أ  
 خاد البحث فيها دون غيخها.ات السوالسكاسنية والدماسنية والستغيخ الف ة السدتهجفة مالبحث، 

 : Identify the research terms تحجيج مرصمحات البحثثامشًا: 

ويقرج أها تمظ التي تخد في عشػان البحث. والسرصم  العمسي يتأل  مغ أكثخ مغ مفخدة تذديخ    
 إلى متغيخ ما، ليذك  صيغة والجة تسث  مفهػمًا معيشا  ججيجًا. 
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البالدث  ددتعخضتغيخ أو مرصم  ورد في العشدػان  د  عمدى لدجة. وييقػم البالث أتعخي     م   
مددا ورد مددغ تعخيفددات مددغ ق دد  مشطددخيغ، وبددالثيغ فددي دراسددات سددامقة قددج وضددعػا تعخيفددات مدددبقًا، 
ويت شددى تعخيفددًا معيشددًا مددغ أيشهددا إن  ددان مشاسددبًا لبحثدده، وقددج يزددو البالددث أشفددده تعخيفددًا ججيددجًا 

 غيخ مشاسبة لبحثه الحالي.فات الدامقة إن  اسنت التعخيمعيشة  مدتشبصاً 

وعمى البالث أن يدتعخض التعخيفات محدب ادسبقية الدمشية لك  مشها لتى آخخ تعخي  ورد      
ض التعخيفات الددامقة فدي أن تردب  لدجى البالثدة اويفيج استعخ  لمستغيخ الحي يتصخن له في محثه.

غ أو التػاف  أيغ    مشها، وقدج يددتشبي تعخيفدًا خ خة فيسا تست دراسته لستغيخ محثه، وياللظ التباي
 تػافقيًا مغ جسيعها، أو معيجًا إلى لج ما عغ    ما س   مال سًا لبحثه.

 : Theoretical Frameworkتاسعًا: الشار الشطخي 

ال أج لمبالث أن يتصخن لأسذ الشطخية التي تتشاول متغيخات محثه، ذلظ في تشاول الشطخيدات أو   
ن يتشاول أدأيات فمدديية، و الحاالات،  سا يسكغ أشطخ التي تفدخ الستغيخات أو الطػاهخ أوجهات ال

أو اجتسا.ية وتخبػية ودراسات سدامقة. إن دراسدة الشطخيدات والتصدخن إليهدا فدي البحدث ي ديغ مدجى 
اشالع البالث واستفادته مشها في تحجيج ميجان ومجال محثه، وتفديخ وتػضدي  السفداهيع الستعمقدة 

، ويسكغ أن يت شى سنطخية معيشة ليدتشج إليها أو تػجه عسمه مشح ال جاية، فال يتذتت تغيخات محثهمس
 مه الخأي أيغ هحي الشطخية أو تمظ،  سا يعتسجها في تفديخ سنتا ج محثه. 

 تحجيج أساليب ووسا   البحث : Search Proceduresإجخاءات البحث عاشخًا: 

                             Determine the methods and Instruments : 

وش يعددة دراسددته  ،معددج أن يكددػن البالددث قددج لددجد تعخيفددًا مشاسددبًا لستغيددخات محثدده، ولددجد أهجافدده   
محددددب مدددا يتصمبددده البحدددث  دددأن تكدددػن الجراسدددة وصددديية، مددددحية، أو ارتباشيدددة، أو  ومشهجيتهدددا

 السشاسدبة لجسدوو ادسداليب الػسدا   أتجخي ية..يقػم ماختيدار ادسدمػ  السشاسدب لجدخاء دراسدته، و 
ال ياسنددات مددغ االختبددارات والسقدداييذ، ويقددػم البالددث إمددا مإعددجادها أو أشا هددا، أو اعتسدداد أداة معددجة 
سامقًا مشاسدبة لبحثده. وبعدج أن يص د  البالدث أدوات محثده، يقدػم مسعالجتهدا الردا يًا لمتحقد  مدغ 

ثددع يدددتخخج الشتددا ج، ويقددػم  ،دددتهجفة مالبحددثصددجقها وثباتهددا، ومددغ معددج يصبقهددا عمددى العيشددة الس
أتفديخها. وتداعجي الشطخيات واددأيات الدايقة في إيجاد التحميالت والتفديخات السشاسدبة لمشتدا ج. 

 وفي ضػء سنتا ج البحث يقجم التػصيات.  سا يقتخح إجخاء دراسات أخخى مساثمة أو مكسمة.

  



 28 

 تجسيو ال ياسناتوأدوات خصػات 

، تجسيو أياسنات معيشة، ثدع معالجتهدا إلردا يًا لمتػصد  إلدى الشتدا ج أهجاف البحث يتصمب تحقي   
وتجسيدو ال ياسندات التدي يسكدغ أػاسدصتها اختبدار الفخضديات.  ،معجة لهحا الغدخضأداة  ذلظ مغ خالل

 وهشالظ خصػات تتر  أتجسيو ال ياسنات يسكغ تمخيرها ماآلتي:

لذدام  لمسجتسدو، واختيدار عيشدة مشده. ويعتسدج ذلدظ تحجيج السجتسو السخاد دراسدته. أي الحردخ ا-ٔ
 الحرػل عمى العيشة. عمى ش يعة السجتسو سنفده، وش يعة الطاهخة السخاد دراستها، وإمكاسنية

 ،وضددو هياكدد  الجددجاول اللرددا ية التددي تدددتػعب ال ياسنددات التددي يتػقددو تجسيعهددا فددي البحددث -ٕ
ػضددػع الجراسددة، وذلددظ لتحجيددج ال ياسنددات عددغ دراسددة البحددػث الدددامقة السترددمة مالطدداهخة م فزددالً 

 البالثيغ مغ ق  .وتعخف جػاسنب السذكمة غيخ السصخوقة والرعػبات التي اعتخضت  ،الشاقرة

وقدج  ،وقج تكدػن هدحي السردادر مشذدػرة  الكتدب والتقداريخ ،در ال ياسنات ثع تجسيعهااتحجيج مر -ٖ
حدث هدػ مردجر السعمػمدات وال ياسندات وقدج يكدػن ميدجان الب ،ػالػثا   وغيخهاتكػن غيخ مشذػرة  ال

 التي تجسو مشه مباشخة. وإذا استقخ البالث عمى مرادر ال ياسنات، فإسنه ي جأ أتجسيعها.

 أدوات ووسا   جسو ال ياسنات :

 . وتتعددجد وتتشددػعأداة البحددث هددي الػسدديمة التددي يددتع أػاسددصتها الحرددػل عمددى ال ياسنددات السصمػبددة  
بحث والهجف مشه لتحقي  ذلظ، وهي الستباسنات، واالختبدارات محدب سنػع الالبحػث أدوات ووسا   

 والسقاييذ، والساللطة، والسقاأمة، ودراسة الحالة..

 Questionnaire :"ة"اسنأو "االستب واًل: االست يانأ 

الحرػل عمى أياسنات  أهجفواسو  وسا   البحث العمسي السدتعسمة عمى سنصان ىلجالست يان أ   
يتددأل  و  ..أو ميددػلهع أو اتجاهدداتهع هعتتعمدد  مددألػال و   يددخة مددغ الشدداس،مددغ مجددامي أو معمػمددات

 سددتجيباليقدػم  لإلجامة عمى عجة أس مة مجسػعة مغ الفقخات مغ استسارة تحتػي عمى االست يان
مصخيقدة  مدا تردال فقدخات االسدت يان وعدادة .لدجالجامة عميها أشفده دون مداعجة أو تجخ  مغ أم

ا و االختيدارات التدي يقدجمهأ لدج ال دجا  ة عميهدا مدغ خدالل التأشديخ عمدى أجام.بارات تتصمدب السدت
البالدددث، وذلدددظ محددددب الهدددجف مدددغ السدددت يان، وتكدددػن هدددحي االختيدددارات ثشا يدددة أو ثالثيدددة، أو 

مث  )أتف   ثيخًا، أتف  قمياًل، أتف  إلى لج ما، ال أتف (. والتأشيخ عمى ألج هحي ال جا   ربا.ية،...
تجيب. ويتع جسو الجرجات التي يحر  عميها  د  فدخد مدغ افدخاد العيشدة ومعالجتهدا مسا يشاسب السد

إلرددا يًا مالػسدديمة اللرددا ية السشاسددبة.  سددا وقددج ترددال فقددخات السددت يان مصخيقددة .بددارة سناقرددة 
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تتصمب الستجامة ماختيار .بارة مغ أيغ .بارتيغ أو أكثخ لكسالها، وتحجد درجة لك  معيشة. وغيخ 
سهددع التفخيدد  أدديغ االسددت يان والسددتفتاء، فاالسددت يان يتزددسغ فقددخات، وتتددػفخ فيدده أددجا   الو  ذلددظ.

لالختيار مغ أيشها قج تر  دكثدخ مدغ سدبعة أو تددعة، أمدا ادسدتفتاء، فهدػ وسديمة لجسدو أياسندات 
 كاآلتي: ويسكغ ترشي  االست يان .و ضجدة مالجامة إما أشعع أو ال، مو أمحج

  االست يان السغم -ٔ

ان عمدى أسد مة تميهدا إجامدات محدجدة، ومدا ، ليدث يحتدػي االسدت يعميه مقيجةجامة ستتكػن الو    
ػ الحدال فدي ادسد مة السػضدػ.ية. إال اختيدار الجامدة أػضدو إشدارة عميهدا  سدا هد عمى السددتجيب

وجهددجا  صمددب وقتدداً تعمددى الجامددة عميدده دسندده ال ي السدددتجي يغاسندده يذددجو  ،هددحا الشددػع تمددغ لدددشاو 
قدج ال أن السجيدب  ،ومدغ عيػبده .تردشي  ال ياسندات وتحميمهدا إلردا يايغ ،  سدا اسنده سده  فدي ك يخ 

  ، فتكػن مقيجة مسا يتػفخ في االستباسنة مغ اختيارات.يجج أيغ الجامات الجاهدة ما يخيجي

 االست يان السفتػح-ٕ

هدا يجيدب عمي ، ليث يحتػي االسدت يان عمدى عدجد مدغ ادسد مةوفيه تكػن الجامة لخة مفتػلة    
الشددػع إلددى  ، فيهددجف هددحاسددا هددػ الحددال فددي ادسدد مة السقاليددة،  السذددارك مصخيقتدده ولغتدده الخاصددة

سنه امة مذك   ام  وصخي  .ومغ عيػبه أن يكتب رأيه ويح خ ت خيخاته لإلجإعصاء السذارك فخصة د 
 . جامةيتصمب جهجا ووقتا وتفكيخا جادا مغ السذارك مسا قج ال يذجعه عمى السذار ة مال

  االست يان السغم  السفتػح-ٖ

وعمدى عدجد أخدخ مدغ ادسد مة ذات  ،ويحتػي عمى عدجد مدغ ادسد مة ذات إجامدات جداهدة ومحدجدة  
، ويعتخ هدحا مت ػعة مصمب تفديخ س ب االختيار إجامات لخة مفتػلة أو أس مة ذات إجامات محجدة

  .مشهساالشػع أفز  مغ الشػعيغ الدامقيغ دسنه يتخمز مغ عيػ     

 االست يان السرػر-ٗ

ويقدجم هدحا الشدػع مدغ صدػر أدجال مدغ اليبدارات السكتػبدة.  وشدك  رسدػم أ وتقجم فيده أسد مة عمدى  
  .، وقج تكػن تعميسات شفهيةست ياسنات إلى ادشفال أو ادمييغاال

 مدايا وعيػ  الست يان
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والجهدج، ويتدي  قمي  التكمفدة  عادةالست يان  أنعسػمًا وإيجاأياته  اتاالست ياسن مداياومغ أهع إن   
، ويسكدغ تص يقده عمدى ػل عمدى أياسندات لداسدة أو محخجدةفدي الحرد ويدداعج ة.الستجامة مدهػل

  .أعجاد   يخة مغ السدتهجفيغ مالبحث

يعتسدج  ، فقج يفتقخ لمجقة فدي صدياغة فقخاتده، وغسدػض محتدػاي، وألياسنداً عيػ  االست يانأما أهع   
سمسدديغ اللهددحا فهددػ ال يرددم  لأشددخاص غيددخ  لمفطيددة فددي الجامددة عميدده،ى القددجرة ااالسددت يان عمدد

يكدػن مشحدازًا فدي فقج  سا وقج يتأثخ أحاتية البالث  ،امرػر إال إذا  ان االست يان  ،مالقخاءة والكتامة
ستجامة في ية في اال، والمجػء إلى العذػا عشجما يفتقخ لمرجن جه ويرعب تعسيع سنتاالستجامات، 

خصاء شدا عة تديدج .  حلظ هشاك أجامات مذك  خاشيءار إلى الججية فيها، وقج تفدخ اللالة الفتق
، غ السددتجي يغمصمػبدة مدالغسػض في السحتدػى مدغ فقدخات ومعمػمدات مغ عيػ  الست يان مشها 

 .وبالتالي إهسال الجامة عميها

و هامذدية.. هسيدة لهدا، أس مة قج يعت خهدا السفحدػص تافهدة، أو ال أألياسنًا قج يذس  االست يان أ   
مسددا  ةلياسنددًا تكددػن االسددتباسنة مصػلدديشفدد  فددي إجاأتهددا الػقددت والجهددج، أ وبالتددالي، فهددي ال ت ددخر أن

جامددة يدد ب السمدد  لمسفحدػص، واهسالده ال كثيدخ مدغ السعمػمددات، مسداتتزدسشه مدغ فقدخات وشمددب ال
قدج يتزدسغ و خبدظ السددتجيب. و ادس مة، مسا يادفتقار لمتدمد  السشطع لميبارات أعمى عجد مشها. 

التحيد مغ ق   البالث في ترسيع االست يان، أو في  يان اليبارات التي تػلي مالجامة،  حكاالست 
و غيخ مسثمة، أو االست يان عمى عيشة غيخ مشاسبة ألياسنًا، أ تعميسات االستجامة. قج يص   البالث

أو اهسدددال الجامدددة أو التدددأخخ فدددي وقدددت غيدددخ مشاسدددب لالسدددتجامة، مسدددا يددد دي إلدددى االسدددتعجال، 
 فيها...وغيخ ذلظ.

 ثاسنيًا: السقاييذ واالختبارات

عديغ عمدى درجددة او القيداس فدي التخبيدة وعمدع الددشفذ عسميدة تهدجف إلدى تقيديع أو إصددجار لكدع م  
تعييغ أرقام عمى معس أالقياس  و متغيخ مغ خالل إعصاء درجة معيشة. ويكػن أمجى وجػد ضاهخة 

سقيداس. اليتزدسغ مسدا يغ ادرقدام خاصدة يدتعمعيغ ل مييار محجد عمى أشاءً ء الخرا ز أو ادشيا
في وص   أو مسعشى آخخ، استخجام ادرقام ًا  سيا،القياس هػ عسمية وص  السعمػمات وصفلحا، ف

فهسهدا ومدغ ثدع تفدديخها.  تشطيع السعمػمات أو ال ياسنات في هي ة سدهمة مػضدػ.ية يسكدغتختيب و و 
شديء يسكدغ    إن  .وقػاسنيغ معيشة اث الػصيية إلى أرقام أشاء عمى قػاعجهػ عسمية تحػي  ادلج

جة وهدي الستدخ، ولقيداس الدػزن فتكدػن ولدن يقاس مأداة مشاسبة،  أن يكدػن أداة لقيداس الصدػل أ
ة فتعدج لهدا مقداييذ محددب مدا الستغيدخات الشفدديأ ام، وغيخها لقيداس الحجدع، ..وهكدحا،القياس الغخ 

ػك اس الجاوفو، السنفعاالت، الحاجات، التجاهات، الددمػ ات السختمفدة  الددم، مثال ذلظ  يالستغيخ



 31 

ات عمددى يغ درجدديددتع الددشفذالتخبيددة وعمددع  يتزددسغ القيدداس فدديو  العددجواسني، والدددمػك ادخالقددي..
ويػاجده القيداس والختبدار  .ذ السجرجة التي تددسى عدادة االختبداراتيياسمػ ات الفخد أتص ي  السق

ة في قمة تػافخ الجقة والثبات عسػمًا، لكػن الستغيخات الشفدية متغيدخة وسناميدة مذكمعمع الشفذ في 
و االختبدار أ، فال يكػن السقيداس أو متصػرة، وألياسنا مد ب العجاد الحي يفتقخ لمجقة والسػضػ.ية

 .صادقًا وال ثاأتا

شخز معديغ  تعخض عمى هي .بارة عغ سمدمة مغ ادس مة السقششة التي عادةأما االختبارات، ف  
معددس االختبددارات التددي ال تتصمددب مددغ  ويصمددب مشدده الجامددة عشهددا  تامددة أو شددفهيا، إال أن هشدداك

لخ يدا أو مجسػعدة مدغ ادداءات الحخ يدة عمدى آلدة  السفحػص إجامة معيشة وإسنسا تتصمب مشده أداءً 
أن تعميساتدده تبددار القيددادة ال يتزددسغ ادسدد مة  سددا فاخ .الدديارة فددي الذددارع معيشدة.  اختبددار  يددادة

الختبدددارات ومدددغ ا .ختالف الذدددػارع ولخ دددة السدددخوروبدددا ،مددداختالف السفحدددػص  تػجيهاتددده تختمدددو 
السددددتعسمة فدددي البحدددػث التخبػيدددة والشفددددية، االختبدددارات التحرددديمية، اختبدددارات الدددح اء ماسنػاعهدددا، 

 العقمية.. ، قجراتاختبارات السهارات

الددمػك، و مسدة سدمػك  ضدػعي مقدشغ لعيشدة مدغمقيداس مػ   دحلظ مأسنده االختبار الشفديويعخف    
مددغ سددساته الذخرددية، تعكددذ سددسة  هشددا قددج تعكددذ قددجرة الفددخد المفطيددة أو السيكاسنيكيددة أو قددج

داءات الحخ يددة عمددى أعسددال أو أجهدددة مددغ اد االسنصػا يددة، أو قددج تعكددذ مجسػعددةكاالسنبددداشية و 
 الختباروا .لقياس مهارة ادصامو مثال صامعةلمعيشة،  الكتامة عمى اآللة ا

مصخيقة  يييدة العسميدات كسية أو  مجسػعة مغ السثيخات أعجت لتقيذ مصخيقةوتعخف مأسنها  حلظ   
أو  ،يكػن السثيخ هشا أس مة شفاهية أو أس مة  تاأيدة الدسات أو الخرا ز الشفدية، وقجالعقمية و 

 ت.صدػرا أو رسدػما غسدات السػسديقية أوأو ادشدكال الهشجسدية أو الش قج تكػن سمدمة مغ ادعدجاد
أددخغع  مددغ ادسددت يان ومددغ السهددع ذ ددخ أن السقدداييذ واالختبددارات أكثددخ صددجقًا وثباتددًا فددي محتػاهددا

لجسدو ال ياسندات فدي ضدخوف  فاالست يان  ثيدخًا مدا يددتخجم ،لك  مشها إجخاءات التحق  مغ صالليتة
، إال معدج ص د  عميهداوقات محجدة، فدال يعداد اسدتخجامه عشدج تغيدخ ضدخوف العيشدات التدي يمعيشة، وأ

معدج تص يقهدا عمدى  يدتع التحقد  مدغ صدالليتهاف مدا االختبدارات والسقداييذ. أإجدخاء التعدجيالت عميده
عددجد مددغ  مددغ خددالللهددا اسددتخخاج صددجن ال شدداء ويددتع عيشددات  ثيددخة، ومختمفددة، ودكثددخ مددغ مددخة، 

هددا فتعصددي سنتددا ج ،  سددا يددتع التحقدد  مددغ ثباتهددا عشددج إعددادة تص يقالسعالجددات اللرددا ية السشاسددبة
متقاربة في    مخة. لحلظ هشالظ العجيج مغ السقاييذ واالختبدارات العالسيدة السعتسدجة، والتدي تردم  

  لمتص ي  عمى عيشات مختمفة.
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اأمددة سقهددي االختبددارات التددي تص دد  عمددى فددخد معدديغ، ذلددظ مددغ خددالل ال: و  فخديددةالختبددارات اد -ٔ
. وال أج أن تتػافخ فيها فقخات او أس مة معييشة مو تعميسدات لإلسدتجامة واضدحة،  سدا قدج ذخريةال

ولتدى التددجي  لددمػ ه اثشداء السػ د  االختبداري.  تدتعس  معها الساللطدة لددمػ ه أثشداء الجامدة
ر السهدارات وعادة تدتعس  في الجمدات الرشادية، وعشدج اختبدار القدجرات الخاصدة  الدح اء، واختبدا

 خاصة  ػسنها تسث  سنتا ج أياسنات لحاالت فخدية ،عسع سنتا ج هحي االختباراتت العقمية أو الحخ ية..وال

أػقدت والدج. عشدجما ال تكدػن ادفخاد  عمى مجسػعة مغالجسا.ية: وتدتعس  لتص   ختبارات اال -ٕ
، ويسكدغ تعسديع لاجة لمخرػصية في االستجامة، ومصمػ  الحرػل عمدى أياسندات مدغ أعدجاد   يدخة

 سنتا ج البحث عمى مجتسو البحث معج استخخاج الشتا ج . 

حجد في مػ د  محدجد، ومثدال ذلدظ معس  أو أداء م القياماالستجامة تتصمب و داء : اختبارات اد -ٖ
 …اختبارات القجرة السيكاسنيكة، أشاء ادشكال وتختي ها مذك  هشجسي، 

لخمد المفطي سدػاء  مغدة، أو استخجام ا عمىالمفطية سج تعتو  :وغيخ المفطية االختبارات المفطية -ٗ
تددتعس  عدادة مدو الحداالت الخاصدة ف غيدخ المفطيدة أمدا و رقع. ..وغيخ ذلظ مغ الترشيفات.أرمد، 

 والخمػز.  ادشكالو  تكػيشها عمى الرػر يتعتسج فلغيخ القادريغ عمى القخاءة والكتامة، و 

 

 

 

 

 
 


