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 ىو جزء من المعرفة يتضمن الحقائق والمبادئ والقوانين والنظريات والمعمومات الثابتة والمنسقةتعريف العمم: * 
ينطمق من الواقع ، الحقيقة بصورة قاطعة ويقينية واكتشافوالمصنفة والطرق والمناىج العممية الموثوق بيا لمعرفة 

د المحددة لموصول إلى الحقيقة أو نتيجة، وىذه القواعد ىي ما وينتيي إلى تفسيره والباحث يتبع مجموعة من القواع
 ، ولمعمم وظيفة أساسية ىي فيم وتفسير الظواىر واكتشاف القوانين العممية.المنيج العمميُيطمق عمييا 

مجموعة من المعاني والتطورات واآلراء والمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى  ىي عبارة عن تعريف المعرفة:
 ان نتيجة لمحاوالتو المتكررة لفيم الظواىر واألشياء المحيطة بو.اإلنس

 تنقسم إلى ثالث: أقسام المعرفة:

 وتتكون بواسطة المالحظات البسيطة والمباشرة والعفوية، عن طريق حواس اإلنسان المعروفة. المعرفة الحسية:* 
 تعاقب الميل والنيار،... الخ. مثل : 

وعة المعارف والمعمومات التي يتحصل عمييا اإلنسان بواسطة استعمال الفكر ال ىي مجم المعرفة الفمسفية:* 
 الحواس، حيث يستخدم أساليب التفكير والتأمل الفمسفي، لمعرفة األسباب.

 خمق الوجود والكون،... . التفكير والتأمل في أسباب الحياة والموت،مثل : 
تتحقق عمى أساس المالحظات العممية المنظمة والتجارب وىي المعرفة التي  :المعرفة العممية والتجريبية* 

المقصودة لمظواىر واألشياء ووضع الفروض، واكتشاف النظريات والقوانين العممية الثابتة القادرة عمى تفسيرىا، والتنبؤ 
 (.ُيكّون العممبما سيحُدث مستقبال والتحكم فييا، وىذا النوع األخير من أقسام المعرفة ىو وحده الذي ) 

 المعرفة بذلك تكون مشتممة عمى العمم وىو جزء من أجزائيا. مالحظة: 
 ُيفرق الباحثون بين العمم والمعرفة عمى أساس األسموب أو المنيج التفكيري الذي تمَّ من خاللو تحصيل المعرفة. 
  الفرق وكذا العالقة بين العمم والمعرفة:* 

زء وفرع من المعرفة، حيث ينطبق العمم عمى المعرفة العممية فالمعرفة إذن أوسع وأشمل من العمم، والعمم ج
 التجريبية فقط، بعيدا عن كل من المعرفة الحسية والفمسفية التأممية، وبالتالي ىناك فرق بينيما.

  الفرق وكذا العالقة بين العمم والثقافة:* 
العمم والمعرفة والدين واألخالق  واضح أن مفيوم الثقافة واسعة جدا عن مفيوم العمم، حيث أن الثقافة تشمل

والقوانين والعادات واألعراف والتقاليد وأنماط الحياة والسموك في المجتمع، فيناك فرق واختالف بينيما، حيث 
أن العمم فرع صغير وبسيط من فروع الثقافة، ولكنو مؤثر وفعال في الثقافة، حيث يعتبر من أبرز فروع 

 في حياة المجتمع وفي الثقافة ذاتيا. وعوامل الثقافة فاعمية وتأثيرا
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 : عمم المناهجتعريف * 
إن كممة عمم المناىج استخدمت ألول مرة عمى يد الفيمسوف كانت، وىو العمم الذي يبحث في مناىج 
البحث العممي والطرق العممية التي يكتشفيا ويستخدميا العمماء والباحثون من أجل الوصول إلى الحقيقة 

من القواعد والقوانين العامة التي تحكم وتنظم سير العقل وتحدد عممياتو حتى يصل إلى  بواسطة مجموعة
 نتائج معمومة، ومنو يمكن القول بأن عمم المناىج ىو العمم الباحث والدارس ليذه المناىج العممية.  

 :عمم المناهج الفالسفة والعمماء المتخصصين في ة تخص أحدالتواريخ المهم* بعض 
 .1565 -1651س بيكون فرنسي -
 .1561 -1655ريني ديكارت  -
 .1011 -1261كانت  لإيمانوي -
 .1011 -1256فتشو  -
 .1081 -1221ىيجل  -
 .   1511 -1016وليم جيمس  -

ىو نشاط عممي ُمنّظم وطريقة في التفكير، وأسموب في النظر لمواقع، يسعى إلى كشف  :تعريف البحث العممي
   ة عمى مناىج موضوعية ومناسبة لطبيعة الموضوع من أجل استخالص المبادئ العامة والقوانين.الحقائق العممية معتمد

  تعريف مناهج البحث العممي:* 
فالمناىج جمع منيج، والمنيج لغة يعني كيفية أو طريقة أو فعل أو تعميم شيء معين، وفقا 

يقصد بو الطريق األقصر لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة. أما المنيج اصطالحا 
 واألسمم لموصول إلى اليدف المنشود. 

 

 أنواع مناهج البحث العممي:* 

 .المنيج الوصفي بأنواعو -
 .المنيج التجريبي -
 .المنيج الفمسفي -
 .المنيج التنبؤي -
 .المنيج االجتماعي -
 .المنيج اإلبداعي -
 .المنيج الدراسات اإلكمينية -
 .والتطور والوراثةمنيج الدراسات النمو  -
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 المنيج التاريخي -
 .المنيج دراسة الحالة –
 .المنيج االستداللي –
  المنيج الجدلي. -

 أنواع البحث العممي: 
 :* حسب االستعمال

وىي بحوث قصيرة يقوم بيا الطالب ييدف ىذا النوع إلى تدريب الطالب عمى تنظيم أفكاره وعرضيا : المقالة – 1
خدام المكتبة ومصادرىا وتدريبو عمى األمانة العممية وتحمُّل مسؤولية نقل المعمومات. وال بصورة سميمة وعمى است

 صفحات. 01حجم البحث  يتعدى
من المقالة ومستوى فكريا أعمى وأكبر  ىي أيضا من البحوث القصيرة، إاّل أنَّيا تتطمب أكثر تعمقامشروع البحث:  – 2

وتحديد المشكمة ووضع  ىذا النوع تدريب الطالب عمى اختيار موضوع البحثعمى تحميل والمقارنة والنقد واليدف من 
االقتراحات الالزمة ليا. واختيار األدوات المناسبة، وبصفة عامة ىي تنمي قدرات الطالب في السيطرة عمى المعمومات 

 والمصادر المعرفية في مجال معين واالبتعاد عن السطحية في التفكير والنظر.
ىذا النوع يحتاج لزمن طويل نسبيا وُيعتبر امتحانا يعطي فكرة عن مواىب الطالب ومدى : "رسالة "المذكرة  – 3

  صالحيتو إلعداد أطرحة الدكتوراه.
يحتاج ىذا النوع من البحوث إلى مدة طويمة، وأن الجديد الذي تضيفو لممعرفة والعمم، يجب الدكتوراه :  أطروحة – 4

 ممادة العممية.وبراعة في التحميل والتنظيم ل ق ومستوى عالي تعتمد عمى مراجع أوسعأن يكون أوضح وأقوى وأعمق وأد
 * حسب أسموب التفكير:

فالبحوث االستقرائية تساىم في التوصل إلى اإلجابات عن األسئمة التقميدية المعرفة ماذا، التفكير االستقرائي:  – 1
 كيف، من، أين، أي.

وىو يسير في اتجاه معاكس لمتفكير االستقرائي وىو مكمل  "طريقة القياس  "ميو اسم ُيطمق عالتفكير االستنباطي:  – 2
ثباتيا عن طريق االختبار.  األسموب  أمالو وليس مناقضا لو. فأسموب االستقرائي ييدف إلى التحقق من الفروض وا 

ت والمعمومات وتحميميا إلثبات االستنباطي فيو الذي ينشأ من وجود استفسار عممي، ثم يعمل الباحث عمى جمع البيانا
 صحة االستفسار أو رفضو.
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فمكّل بحث عممي ىدف خاص بو يسعى الباحث لتحقيقو سواء كان ذلك ىو الحصول عمى  أهداف البحث العممي :
والوصول إلى حقائق ومعارف ومعمومات جديدة، أو إجراء تغيير أو تعديل موقف أو طرف  المعرفة أو حّل المشكالت

 تأخذ أشكال متعددة حسب طبيعة الظاىرة المدروسة. طبيعة الحال فإن ىذه األىدافمعين. وب
 خصائص المعرفة العممية:

العممية وجذورىا يعود إلى  المعرفةتبني ىرما من األسفل إلى األعمى، نتيجة تراكم وتطور  إن المعرفة* التراكمية: 
 بداية الحضارات اإلنسانية.

ىذه  إتباعمية معرفة منظمة تخضع لضوابط وأسس منيجية، ال نستطيع الوصول إلييا دون العم المعرفةإن * التنظيم: 
يقتضي من الباحث التخصص في ميدان عممي ُمحدد وذلك بحكم التطور األسس والتقيُّد بيا. كما أن التطور العممي 

 ئياتو وتقنياتو.العممي والمعرفي وتزايد التخصصات، مما يسمح لمباحث باطالع عمى موضوعاتو وفيم جز 
يخضع العمم لمبادئ ومفاىيم ُمتعارف عمييا بين ذوي االختصاص تتضمن مصطمحات ومعاني ومفاىيم * الدقة: 

 دقيقة جدا وُمحددة.
 ، فأصبح يستطيع إثباتيا بأدلة وبراىين وحقائق موضوعية ال تحمل الشك.أي أن صاحبيا تيقن منيا عمميا* اليقين: 

 ييا يجب أن تكون مستنبطة من مقدمات ومعطيات موثوق من صحتيا.أي نتائج التي تتوصل إل
ينبغي عمى الباحث أن يكون حياديا في بحثو أي يتجرد من ذاتية وينقل الحقائق والمعطيات كما ىي * الموضوعية: 

 في الواقع. وأن ال يخفي الحقائق التي ال تتوافق مع وجية نظره وأحكامو المسبقة.
 القة سببية بين المتغيرات.أي وجود ع* السببية: 
 أي تعميم نتائجيا عمى المجتمع ككل.* التعميم: 

 خصائص البحث العممي: * 
 البحث العممي بحث منظم ومضبوط. -
 البحث العممي بحث نظري. -
 حث العممي بحث تجريبي.الب -
 البحث العممي بحث حركي وتجديدي. -
 البحث العممي بحث تفسيري. -
  البحث العممي بحث عام ومعمم. -
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  العممي: أدوات البحث* 
 العينات. -
 المالحظات. –
 االختبارات. –
 المقابالت. –
 االستبيانات. -
 األساليب القياس. –
 .األساليب –
 تحميل المحتوى والمضمون. –
 الوسائل اإلحصائية. –
 والوثائق المتخصصة.المصادر  -

م البحث العممي في العموم االجتماعية واإلنسانية بمراحل عدة تتصف بالتدرج يمر تصمي تصميم البحث العممي:
                                        ، مع مراعاة طبيعة الموضوع أو الظاىرة محل الدراسة ومن أىم ىذه الخطوات نجد :"التسمسل المنطقي لممراحل  "

صعبة في البحث العممي ألنيا تعبر بصدق عن فيم الباحث لما يريد ُتَعّد مرحمة ىامة و   العممية تحديد المشكمة* 
دراستو وتعبر أيضا عن قدرتو عمى ضبط موضوعو ضبطا منسجما مع إجراءات الدراسة، وأىدافيا ومتغيراتيا. وال 

 من العام إلى الخاص في طرح أفكارىا. توجد طريقة محددة لصياغة اإلشكالية والربط بين أجزائيا وانتقال
 :واإلشكالية_ الفرق بين المشكمة  1
 ىي تساؤل يدور في ذىن الباحث حول موضوع غامض يحتاج إلى تفسيره.تعريف اإلشكالية:  –
عقبة البد من تجاوزىا لتحقيق  بأنيا الشعور أو اإلحساس بوجود صعوبة البد من تخطييا أوالمشكمة : تعريف  –

 ىدف ما، أو االصطدام بواقع ال نريده.
 :يير اختيار اإلشكاليةمعا – 2

 ) ميول واىتمام الباحث، قدرة الباحث، توفر اإلمكانيات المادية، توفر المعمومات (.* معايير ذاتية : 
 ، تصميم نتائج الدراسة(.المعرفة) الفائدة العممية، مدى مساىمة البحث في تقدم : ماعية وعممية* معايير اجت
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 :مصادر تحديد اإلشكالية –3
  العممية.الخبرة 

 .القراءات والدراسات 

 .الدراسات واألبحاث السابقة 
،كما  أكثر أوعمى شكل سؤال ، فقد تصاغ اإلشكاليةتوجد طريقة محددة في صياغة  ال صياغة اإلشكالية: شروط -4

 :روط الواجب مراعاتيا عند صياغة وىى، ومن بين الشعمى شكل فقرة مبيمةنجدىا 
  محددة بعيدة عن الغموض والتأويل.أن تكون مصاغة بوضوح وصراحة و 
 .أن تكون التساؤالت تعبر عن جوىر اإلشكالية وبشكل استفيامي 
 : تحديد الفرضيات 
ىي تفسيرات أو تخمينات أو حمول مؤقتة يضعيا الباحث بناء عمى قراءاتو وخبراتو في  :تعريف الفرضية – 1

 الموضوع لحل مشكمة ما.
 :عمى المتغيرات التالية تشمل الفرضية :مكونات الفرضية – 2

 ."السبب"ىو المتغير التجريبي معرفة مدى تأثيره عمى المتغيرات األخرى  :* متغير مستقل
 ."النتيجة"المستقل ناتج من تأثير المتغير : تابع * متغير

 وىو ثانوي يتدخل في العالقة بين المستقل والتابع.: "دخيل"* متغير وسيط 
  :أنواع الفرضيات – 3

 التي تصاغ بنفي وجود عالقة أو فرق دال إحصائيا بين متغيرات. :رضية الصفرية* الف
 متغيرات. بينأو فرق ي وجود عالقة دالة إحصائيا * الفرضية البديمة: وتعن

 مصادر صياغة الفرضية: – 4
 بين األشياء وفيميا.ىي تكون الحل الصحيح لمشكمة البحث أو تساعد في التوصل إلى إدراك العالقات و * الحدس والتخمين: 

 مالحظاتو الشخصية وتجاربو وخبراتو في وضع الفرضيات. ىبحيث يعتمد عم* المالحظة والتجارب الشخصية: 
يطمع الباحث عمى النظريات العممية في ىذا المجال ويدرس أجزائيا وبناءا عمى ذلك * االستنباط من نظريات عممية: 

 يضع فرضياتو.
 ة عمى أساس المنطق وحكم العقل الذي يبررىا.قد تبنى الفرضي: * المنطق

 قد تكون الفرضية باستخدام الباحث نتائج دراسات سابقة.* 
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تصاغ الفرضية بشكل دقيق ومحدد وقابل لالختبار ولمتحقق من صحتيا، وكذلك تتسم  شروط صياغة الفرضيات: – 5
 لظاىرة وتقديم حل لممشكمة العممية.ا بااليجاز والوضوح والبساطة حتى يسيل فيميا، وقدرتيا عمى تفسير

 فاهيم والمصطمحاتتحديد الم: 
 ةولتدامكذلك المصطمحات ال ،اإلشكاليةفى صياغة و  يتم تحديد المفاىيم والمصطمحات لممتغيرات الواردة في العنوان

 :فيتم تحديدىا من ثالثة أوجووىى مبيمة، بكثرة في البحث 
 س.وىو ما اتفق عميو في القامو : لغة –  1
 وىو ما تداول بين المؤلفين وأصحاب االختصاص.: اصطالحا – 2
 ىم الممحوظات الواردة في التعريفات السابقة بممستو الخاص.ىو تعريف خاص بالباحث أل: إجرائيا – 3
 مع الدراسات  إن الواقع الحالي ىو أن تعامل الكثير من الباحثين :طة بالموضوعبالمرت تحديد الدراسات السابقة

 :وب تقميدي قوامو العناصر التاليةابقة يعتمد عمى أسمالس
 الجانب الشكمي:

 مكان المناقشة ىذه الدراسة ،السنة الدراسية( ،الشيادة الحضرة) اسم الباحث، عنوان الدراسة، 
 قي:يالجانب التطب

 (.ليياإالتوصل ، نتائج مجتمع وعينة الدراسة ،جمع المعمومات ، األدواتالمتبع المنيج، اإلشكالية)
 :* الخطوات المتبعة لجمع الدراسات

 يقوم الباحث بجمع الدراسات السابقة التي يرى أنيا مرتبطة بمشكمة البحث. - 1
 يحدد من ىذه الدراسات ما يرى أنيا ذات عالقة مباشرة، وعالقة غير مباشرة. – 2
 شروط نسخيا مراعيا في ذلك الترتيب الزمني. – 3
     ." أوجو التشابو وأوجو االختالف "ق مع دراستو وما يخالفيا التعقيب : أي فما يتف – 4
  :إن أي دراسة يتم القيام بيا، مرتبطة أساسا بتحديد مجاليا الزماني والمكاني والبشري.مجاالت الدراسة 
 نقصد بو المنطقة الجغرافية التي تقام عميو الدراسة التطبيقية.فالمجال المكاني:  – 1
 ىو تاريخ الدراسة في فترة معينة.: المجال الزمني – 2
 ىي الفئة أو مجموعة األفراد المراد تطبيق الدراسة الميدانية عمييم.المجال البشري:  – 3

عمى الباحث أن يحسن اختيار المجال الزمني لمدراسة، إذ يستحسن أن تتوافق مع الفترة التي تكون الظاىرة مالحظة : 
 المدروسة في ذروتيا.
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 غيرات الدراسة:تحديد مت *
 بأنو كل خاصية ليا قيم مختمفة أو صفات متعددة، أي أن ىذه الخاصية قابمة لمتغيير كما ونوعا.تعريف المتغير:  – 1
 أنواع المتغيرات: – 2
 تنقسم من حيث التأثير: –أ 
 ."السبب  "ىو المتغير التجريبي المتغير المستقل:  -
 ."النتيجة  "لمتغير المستقل وىو ناتج من تأثير االمتغير التابع:  -
 أو يضعفيا.بينيماقوي العالقة يف "المستقل والتابع  "يتدخل في العالقة بين المتغيرين المتغير الوسيط:  -

 تنقسم حسب مستوى القياس: –ب 
 ىي تمك الخصائص التي يمكن قياسيا وىي أكثر المتغيرات انتشارا واستعماال وتنقسم إلى نوعين :متغير كمي:  -
 وىي تمك المتغيرات التي تأخذ قيما صحيحة أي ال يمكن تجزئتيا.متغيرات كمية منقطعة:  –أ 

وىي تمك المتغيرات التي تأخذ كل القيم الممكنة لمجال الدراسة. ونظرا لمعدد غير متغيرات كمية مستمرة:  –ب 
 المتناىي ليذه القيم تنقسم مجال الدراسة إلى مجاالت جزئية تسمى الفئات.

وىي تمك المتغيرات التي ال يمكن قياسيا مثل: الجنسية، الحالة العائمية،... الخ. وليا تقسيم غير متغير كيفي:  -
سمي (..  ظاىري وىو ) ترتيبي، وا 

 :تحديد مجتمع وعينة الدراسة 
محل اىتمام ية واحدة ىو مجموعة الوحدات اإلحصائية المراد دراستيا والتي تشترك فيما بينيا في خاصالمجتمع:  – 1

 : مجتمع من الطمبة، مجتمع من األسر.الباحث، مثل
وىي جزء من المجتمع اإلحصائي يتم سحبيا بطرق إحصائية معينة حتى تكون ممثمة لممجتمع العينة:  – 2

 اإلحصائي أحسن تمثيل.
 ويتم المجوء إلى ىذا النوع أي جزء من الكل لألسباب التالية:

 ولمعينة حسب طريقة سحبيا أنواع : كذلك الشيادة المحضرة، –ت والمال والجيد ربح الوق –كبر حجم المجتمع  -
 وىي تعطي نفس الفرص ألفراد المجتمع من أجل االختيار أي تكافؤ الفرص وتنقسم إلى:عينة عشوائية:  –أ 
 عينة عشوائية بسيطة. -1
 عينة عشوائية طبقية. -2
 ."ذات مراحل متعددة  "عينة عشوائية عنقودية  -3
 عينة عشوائية منتظمة. -4

يتم بموجبيا اختيار مفردات العينة من بين مفردات المجتمع اإلحصائي بشكل ال يخضع إلى مبدأ  عينة غير عشوائية: –ب 
 .ي في عممية االختيارتكافؤ الفرص في ظيور أي مفردة، أي تخضع لمبدأ التحكم والتدخل الشخص


