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 :10المحاضرة رقم
 مدخل لمنهجية التفكير والبحث العلمي 

 ة:ــــــــــــــــــمقدم
ن ابرز سممممممممماع ر ا الذلممممممممر  رب  ل  التوبر ال بير   ما ب ياا  ل مذار  ا نسمممممممماني   ا 

بنتيج  له ه  التوبراع  ر زع حر   ا لمم ا التربب   ى     .بتجددرا بلممبرم مسممتمرم
 .في مخت   الميادين بشت  المجاالع  رتنمي  قدراع التا ي

 حيث  ان األمر يتو ب  ا نسممممممممممممان  ات قدم  الذ مي قديمالتا ير  االرتمام بمبضممممممممممممب إن 
دائما  اسممممممممممممممتخدام الذ ا  بت ييا  مل البيئ    بب ل  بدا التا ير الذ مي  في بضممممممممممممممل حا 

   .لمخت   مشا ا ا نسان
خ  حضممممممممممممممار   حيث نن التا ير المن م  يت يذتبر التا ير الذ مي  ن و  بداي   أل  ت دم 

نسممممممماسممممممما  في التبلممممممما ال  المذرف   بن ا األف ار بالم ح اع  بالنتائج من الما ر إل   
  .ىام  الناس

  -وبيذي   -ىم ي  ى  ي  يمارسمممممممممممها  الجميل   ا حسمممممممممممب مبقذ    فهي ممارسممممممممممم  فهب 
 مهارم–ى م -مبرب    

 هو أعلى مراتب المعرفة  يقول روبرت سولو   التا ير الذ مي إن
الن ر ا األخير ي بم ى   الباقل بالمشممممممممممماردم  بيدىب الارد إل  اسمممممممممممتخدام  ى بلهم  في  

   .البلبا إل  الح ي   
يلمممذب البلمممبا  إل  تشمممخير  التا ير الذ مي  بشممم ا باضممم   بااىوائ  ت   المااريم   

ل بس   بحيث نلممممممب   نمامنا  م رائا  اللممممممريح   التي تحرر مضممممممامين  من ال مب  با
من االستراتيجياع بالمااريم بمن ثم التذريااع  الخال   بذم ي  التا ير فما رب الم لبد 

 بذم ي  التا ير ؟
 :تعريف التفكير العلمي
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 بالتا ير إىماا الذ ا  في مشممممممممممم     -في األمر ا  ف ر –من الاذا ف ر   :التفكير لغة
 .يرغب الارد في ح  
 التفكير اصطالحا:

بىرف   سمممتير نبيرب  ب ن  ىم ي  مذرفي   ت ثر بشممم ا مباشمممر  في وري    ب ياي  مذالج    
 .المذ بماع  بالمش  ع الذ  ي   المذرفي   داخا ى ا ا نسان

نممما إبراريم بجيمم   فيذر  التا ير ى   انمم   التا ير المم   يرتبو بممالمنهج المم   يمممارسممممممممممممممم  
 .ح با مش  ع رم  الذ مي   الذ ماء  ل بلبا إل  

فالتا ير  رب ىم ي  ى  ي  مذرفي   رادف   ت بم بإىادم  تن يم رمبز بمااريم  بتلمممممممبراع  
 .في ننماو جديدم  حيث يتم فيها  استخدام خبراع مت ررم  لحا م    ما

ىرف  احد الباحثين  ى   ان   نى   نشممممم اا النشمممممماو الذ  ي  لده ا نسممممممان  برب  ىم ي  
بها الذ ا  خبرات  بوري    جديدم  حا مشممممممم    ما  نب إدرا  ى ق   بين نمرين  نب  ين م

   .ىدم نمبر
التذ م بحمده  رب الم   يم ن  نن ينمي ورم مذين   لتا ير  إنيقول احمـد زكي صـــــــــال  

ىنممد النمماشممممممممممممممما  بان خير الذمماداع التي يم ن نن نربي ى يهمما نبنممائنمما ري التا ير الذ مي  
التوبر الذ مي  بالت دم الحضممممممار   ال   ن مسمممممم   في مخت   نسممممممماليب حياتنا   ننبالباقل 

 .الحالي   في ال رن الذشرين  إنما يذبد إل  األس بب الذ مي  في التا ير
 :من التذاري  الساب   يم ن  تذري  التا ير الذ مي ب 

ىمادمى   انمم  ىم يمم   ى  يمم   مذرفيم   تتمثمما في مذممالجمم    المذ بممماع      تن يمهمما  ى باا
ىادم بنائها  بتن يمها  ل بلممممبا إل  ح با مخت   المشمممم  ع   مسممممتبه الذ ا البشممممر   باا

   .ى قاع بين األشياء إيجاد نب
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 :تعريف التفكير العلمي
التا ير يحمممابا نن  يجرد ا نسمممممممممممممممممان  من الميبا باألرباء  بتممم ثير االناذممماا  الجمممام  *

بالذاوا   الشممديدم  التي ت ثر ى   تا ير ا نسممان  بتبجيه  بجه  خالمم   بتجذ   ين ر  
 .إل  األمبر  من زابي  باحدم 

رب  ل التا ير ي بم ى   نسمماس  الن ر إل  األمبر من جميل النباحي  بدراسمم  جميل ا*
  .باالحتماالع التي ت ثر في ر ه الذم ي 

بحيث ال ي با إنسمممان  رنيا  بال يلممما إل  ح م  إال   نسممماس التح يمالتا ير ي بم ى    *
إ ا  ان لدي  دليا  ى   لممحت   مسممتخدما في  ل   نسمماليب المشمماردم الدقي    بالتجارب 

 .االحاسم   مستذينا بالمنوم  باالستدالا ال   ي ب   الذ 
 : خصائص التفكير العلمي 

خلمممممممممممائر  9111في سممممممممممميام التذر  ى   خلمممممممممممائر التا ير الذ مي  ي خر جربان
 التا ير في ماي ي :

نمممايحممدث في فراب ببممدبن رممد    التا ير سممممممممممممممم ب  رمماد   فهب ال- يحممدث في مباقل  باا
 .مذين 

 ن المذاني  بالمذ بماع التي يم نفضمممممممما إل التا ير الاذاا رب التا ير ال    يبلمممممممما -
 .ما  مبق  ياستخدامها  ف

بان    ماا في ىم ي  التا ير إل يلممما  إنالتا ير مضممممبن نسمممبي  ف  يذ ا لارد  ما -
   .التا ير ننبا يح م جميل 

ان بالم ان  الزم يتضممممنيتشممم ا التا ير من  تداخا  الذنالمممر المتذ     بالمحيو  ال   -
  بفترم التا ير  بالمبضب  ال   يجره ى ي  التا ير .

 التفكير العلمي في مايلي  خصائصولقد لخص الباحث بدر خضر  
   وهو هادف.وال يحدث في فراغ   آلياتي*
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  براته.التفكير سلوك معقد تطويري  يزداد تعقيدا  مع نمو الفرد وتراكم خ *
المعلومــــات  ويهتــــدي  أجوديبني  على الواقع  وعلى  هوا لــــذيالتفكير الفعــــال  *

 .الصحي   واألسلوبباالستراتيجىة 
   .ال تفكير ينال الكمال *
  مختلفة )رمزية مكانية زمانية  كمية لفضية شكلية ( بأنماط وأشكال  يحدث  *
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 :12المحاضرة رقم
 :سمات التفكير العلمي

بو  لما الاهم  بالتاسمممممير  بالتنب   بالضممممم إل يشممممم ا التا ير الذ مي تا ير نرادفا  يبلممممما 
 منريحممدث من حبلنمما  بيذتبر التا ير  األ ثر اسمممممممممممممممتجممابمم  لحمماجمماع االسمممممممممممممممتو    بمن 

  خلائر التا ير الذ مي ماي ي :

سمات التفكير العلمي •
المنهجية 
والتن ي 

ال مولية 
والي ي 

لتكام  

التراكمية

السببية

الد ة 
والتجريد

 

 :لتراكمية 
الذ مي   ال ت   ىن التوبر في نسممممممممبي  مت يرم  من جه  بمو    تار  ناسممممممممها  الح ي  

ى   الذ با من جه  نخره  ل ن ت ييررا ي خ  شممممممممممممم   ترا ميا  إ  إضممممممممممممماف  الجديد إل  
ال ديم  بيسمممير الترا م ال   تتسمممم ب  المذرف  الذ مي   في مخت   االتجاراع  بيذبد الذ م 

م ل  بحثها بل ن من من بر جديد   ببذد  شمممم  نبذاد إل  بحث ناس ال بارر  التي سممممب
 .جديدم  في 
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  من الباقل  فمالمذرفم  بناء يسمممممممممممممممارم في   ا من بمان التا ير الذ مي ينو م بيم ن ال با  
 .الباحثين بالذ ماء  ب ا باحث يضي  جديد إل  مذرف   بر ا ماي لد ب  الترا م

 :المنهجية والتنظيم
تبدن بالم ح   ال لمممممممدي   المن م  ل  اررم  ثم بضمممممممل تاسمممممممير برب ىم ي  إرادي  باىي   

نبلي  ى   لمممممممممي   فرضمممممممممي   يتم التح يم منها بالتجريب  بمن ثم االسمممممممممتذان   بال بانين 
ذ مي ال فمالباحث ال  .الجزئيم   بيذتبر المنهج الم هر البحيمد  لسممممممممممممممممم  التن يم  في الذ م

م في ى قتهممما  بمممال بارر األخره  ينممماقظ   بارر متا  ممم  بمتبممماىمممدم  بممما يمممدرس ال مممارر 
 .بالنتائج باألسبابفي ش  الذ ق  بينها  

   السببية:
التا ير الذ مي ي بم بجبرره  ى   ىم ي  بحث األسمممممباب  ف ا  اررم سمممممبب  نب مجمبى  

من األسمممممباب  ري المسمممممم بل  في جبرررا ىن  هبررا  بىن وريم مذرف  ر ه األسممممممباب  
بنحب اتخا  قرار  بوري   ى مي   بسممممممببي   في التا ير   نسممممممتويل الت دم نحب حا مشمممممم   

نو ي  مالذ مي  ليسمممممممع مجرد بحث  ىن ن  نسمممممممباب  با ىن األسمممممممباب المبضمممممممبىي   ال
 .الباقذي    اع الل    بالتي ي ب ها الذ ا  بالتي ت بن قاب   ل مذرف  بال ياس بالبرران 

 :الشمولية واليقين
تبو التي تم  شمم  سممببها  بير   ال اررم نمث    جميل   ىالمذرف  الذ مي   شممام    تسممر  

يمم   باقذ ندلمم المبضمممممممممممممممبىي  المبني ى    الي ينالي ين  في الذ م  ى    ب رمم ا الشممممممممممممممممبا
 .منو ي  م نذ   حيث تار  الح ي   ناسها ى   الجميل 

ي   تذميم النتائج  بالتي تتسممممممم بالشمممممممبل  إل رد  التا ير الذ مي  رب البلممممممبا  إنحيث 
من مبق   الن المذرفمممم  الذ ميمممم   بن ثرمن  مممماررم  بن ثرمن فرد   ن ثربتنوبم ى   

 .تار  ناسها ى   الجميل 
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 الدقة والتجريد:
بيشمممما ى   التحديد الدقيم  لمشممم    البحث بااجراءات  ف  يسمممتويل الباحث  إن يسممممتخدم 

الذ مي  بى ي  إن يسمممممممممممتخدم ل   رياضمممممممممممي   ت بم ى   نسممممممممممماس ال ول بالجزم في التا ير 
ال يماس  المدقيم بالمن م  بالتحمدث ب  م  األرقمام  بالرمبز بالذ قاع الرياضمممممممممممممممي   بر ا ما 

ذ مي التا ير ال .ي د  إل  فهم ن ثر  ال بارر  من خ ا ال يمماس ال مي  الرقمي الممدقيم
فذندما يسمممممممممممممممتخدم األرقام  بال ياس ال مي   اجا فهم الباقل  بقبانين  مجردم منيتحدد ب    

   . فان  يجرد األشياء من مادتها
بالتجريد رب بسممممممممي   الباحث  الذ مي لسمممممممميورم ى   الباقل  بفهم قبانين   بحر ات  بشمممممممم  

 .دقيم 
 التكامل:

إن إحسممممماس ن  شمممممخر  بالمشممممم    بقدرت  ى   تحديدرا بدق   بجمل المذ بماع ىنها *
ي  الذ ق  بين الح ائم المذوام  باسمممممتنتاال الذ ق   بتوبيم ر ه بدق   من ملمممممدررا  بر  

االسمممممممممممممممتنتماجماع  بت بيمهما في نمما ن مخت ام    مما  لم  يتم في ىم يمم  ى  يم   تذتممد ى   
اللمممممدم بالمبضمممممبىي   بالرغب  في المذرف   بىدم التسمممممر  في الح م  بر ه   ها ىم ياع 

  ى مي  مت ام   .
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 :81المحاضرة ر  

 :مهارات وأساليب التفكير العلمي

يمكن تعريف  لمهارة على أنها  لدقة و لسرررعة   ا  لمه   أما مهارة  لتمكير    د عر ا   

مال  مك ممم  لمعلو ها  من   ية  لتا ن و    يال   لع ل لع  لعمل هك ت ويلسررررون  على  ن

وك ,و لت وي   للوصوحمظها  وتخزينها من خالك إمر ء ل   لتحليك و لتركيب   لتخطيط 

 إلى  ستنتامال  ووضم قر ر ل .

ية محددة  نمارسررررها ونسررررتخدمها   ا معالمة  ل يانال  ية ع ل هارة  لتمكير  :ها عمل م

مال  لتح يق أهد ف  محددة  ول د  صررررنف ع د  لعزيز حنان   مهار ل  لتمكير  و لمعلو

  لى : 

 

                      
مهارة الم ح                             ة

مهارة الت ني                          

الم ارب                           ة مهارة 

 
ي صد  ها مهارة ممم  ل يانال و لمعلومال  عن طريق  لحو س  لخمس   ة:     الم ح  

 . إلدر ع – لمر ق ة -وها عملية  كرية تتطلب  لمشاهدة  

بي لد بها تلني  المذ بماع  بتن يمها بت بيمها  بري  مهارم نساسي   :ي          الت ن
 .لبناء ا وار المرجذي  ل مذ بماع مذ بماع

ة  ين  ألشرررياء و أل كار  و ألحد و  و ق لوحا  لشررر ا وأوما ونعنا  لم ار  : الم اربة

 . الختالف

 :وهناك ت ني  أخر لمهارات التفكير

ة  لمكر: ها تلع  لمهارة  لتا  تسررتخد  من  مك  تمميك  مهارة التوض  يا ا والتوس    -

 .   لعلمية  وتمصيك   لمكرة  ل سيطة ......
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ها  لمهارة  لتا تسرررتخد  لتحديد  لخصررراصف و لصرررمال  لد خلية   :مهارة الو     -

   .لألشياء   ع ارة أخرى  لوصف  لدقيق  للعنصر

ية- هارة تحم  المس      ول ية   م لد  ع ناء   مك   خد  من   هارة  لتا تسررررت لع  لم : ها ت

 .و العتماد على  لنمس  وتحمك  لمسؤولية  لعلمية 

هارة الو      و  إلع المعلومات- عالية  من  مك  م خد   م هارة  لتا تسررررت لع  لم : ها ت

  لوصوك إلى  لمعر ة .

 مهارة التذكر.   - .هارة تدوي  الم ح اتم - 

    . مهارة التن ي - مهارة تحديد الع  ة  .  -

 مهارة وض  المعايير . - .  مهارة إدارة الو ت  -

 مهارة تحديد األولويات . - مهارة اإل غاء .-

 مهارة الم ارنة.-مهارة ت يي  الدلي . -
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 :80المحاضرة ر  

 :التفكير العلمي  مستويات

   ستويال  لتمكير حددها   عض  ل احثين  لمهتمين  موضوع   لتمكير   مستوين رصيسيين م

 لهذه  لعملية  لذهنية : 

 

المركبالتفكير 

التفكير األساسي 

مستويات التفكير العلمي

 

 : األساسيالتفكير 
ىبارم ىن األنشممممممممممممو  الذ  ي  نب ال رني   ال ير مذ دم  التي تتو ب ممارسمممممممممممم   بتناي   رب

 :المستبياع الث ث  لتلني  ب بم  ل مجاا المذرفي الذ  ي  المتمث   في
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الت بيق

 

 التفكير المركب:
 التالي :يمثا مجمب  الذم ياع الذ  ي   المذ دم  التي ت م مهاراع التا ير  

التفكير اإلبداعي

                 
           

              

 

 
 
 

 

 

 



 منجية البحث العلمي                                                                             إعداد محمدي مهدي

 14 

 مجاالت استخدام التفكير الناقد:
ن جم  إليم  ىنمدمما نحمابا فحر رن  بن رر ممده لمممممممممممممممحتم  بينتهي ر ا النب   من التا ير  

 بإلدار ا ح ام نب المبازن  بين مبضبىين.
 ير رب ا ل   يسممممممممممتخدم في   التاأالبتكاري:مجاالت اســــــتخدام التفكير ا بداعي والتفكير 

ليس لمجرد مراجذ   رن  با ال تشممممما  شمممممميء جديد  ب قيم   بيتضمممممممن الذما ا بداىي  
  .ال   ي بد إل  اخترا  شيء يخدم الارد  بالبت ار 
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 :80المحاضرة ر  

 :عوائق التفكير العلمي

و مهو  مصرراعب  متعددة  وم اومة عتيدة  يشررير تاريا  لعل  و لت د   لعلما  أن  ل احثين 

 من قوى  متماعية  متعددة تملل  ا :

 

 يرا نسممممممممموبريا خرافيا  حيث لجا إل بدا تا ير ا نسمممممممممان تا :انت    ار الفكر األس    ور -
ت  في ح نحداثها بمازاا  ر ا الا ر سمممممائداألسممممموبرم بالخراف  في تاسمممممير  بارر الحيام  ب 

  رن األمبر  بيرت ز الابغيررا م الناس ى   السمممممممممحر إقباا تمسمممممممممها في نيامنا الحالي   ن
ير  األحداث ى   غ رياسممميسمممم  با يحائي   ف ان الا ر األسممموبر    ى   ما األسممموبر 

األسمممماوير بالخراف   هرع  في ىلممممر الذ م محابل  رف  الذ م بتاسمممميرات    ح ي تها بر ه
ب مانمع رم ه األخيرم تتر ز  ى   إىوماء ال بارر الوبيذيم   ال ير حيم  لمممممممممممممممبرم حيم  في 

تاسممممممممممممممميررما  بمن المهم ل ذالم التخ ر من الا ر األسممممممممممممممموبر   بما يجما في ويات  من  
   .حجر ل مذرف  الذ مي 

يخضممممممممل ا نسممممممممان   الشممممممممائذ   االنتشممممممممار   األف ار ال ديم   :الشـــــائعةااللتزام باألفكار -
باألف ممار التي ت من بهمما ال ممالبيمم   بيربن نن رمم ه األف ممار لم تنممدثر بلم تزبا  إال ألنهممما  

ال لما تمس  بها الناس  خ ا فترم وبي   من الزمن   .لحيح   باا

 النتشار 
 السطوري 

و لمكر 
 لخر  ا 

 اللتز   
 اال كار 
 لشاصعة

 نكارقدر ل 
 لع ك 
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حيث ين ر إلي    دام محددم  في  شممم  ال بارر  بح ي تها  بل ل   :إنكار قدرات العقل-
 ان الناس يبحثبن ىن ندام نخره  غير الذ ا  بىن بسمممممممي    نخره غير المذرف  الذ مي  

 ولقد   ذكرت الباحثة  ناديا هايل سرور  إن معيقات ا بداع تتمثل فيما يلي:.
بري مذي اع مبجبدم في الوبيذ   مثا الم ان ال ير  المناسب  بىدم معيقات بيئية :  *

تم ييمد الزم ء لكف مار  ببجبد نشمممممممممممممممخمار ال ي مدربن األف مار  بىمدم ت مديم المدىم الممماد  
  .ل مشرب  

: بتتمثا في ىاداع بت اليد المجتمل  برف  المجتمل لكف ار ا بداىي   معيقات ثقافية *
 ح م ى يها فبا  نن ت خ  حيز التوبيم .بن د األف ار  باالدار ال

: بري ت هر ىند قدرم الارد  ى   ر ي  األمبر  التي تهم   معيقـات بصـــــــــريـة إدراكيـة *
رماا ب ايا ال ضايا  التي لها ل   بالمش     ب ل  بسبب اخ  بجه  ن ر باحدم .  باا

ألف ار د  ابتتمثا في اسمتخدام نف ار غي لمحيح   نب ناقل   نب تحديمعيقات فكرية  *
المو ببممم   بذمر بزمن محمممدد  برممم ه من ا بر المي ممماع  الن ا بمممدا  غير محمممدد بذمر 

   .بزمن
: بتتمثا في الن رم النموي   بالت  يدي   لكمبر  بالتلمم ب في الرن    معيقات إدراكية  *

 .التذلب في الرن (
 التمييز بين م : مثممما الخب  من البقب  في الخومم   بىممدم ال ممدرم ى  معيقــات عــاطفي*

 الح ي   بالخياا .
  : ىدم  ال درم ى   إيلاا الا رم لآلخرين .معيقات  تعبيرية *

إن التفكير يواجه عقبات  تحول دون  تحقيق األهداف  :أضـــــــاف الباحث  بدر خضـــــــر
 :المطلوبة  وهي

يل انا رجا مسالم  الستو  شـعور الكثير بالنقص  واالعتقاد الخاط   باألفكار واألقوال :
م ابم   التيار بال نريد الشممهرم با بدا    بسمميو ال نريد  افتذاا ا  مشمم  ع مل ا خرين  
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نسمممممذ  براء ل م  الذيظ  ليس لد  نسممممم بب  قنا  الناس  ق يا اللمممممبر ال احما شمممممهادم 
م  جمامذيم   بانمما لسمممممممممممممممع من المبممدىين  ى مما بمان المبمدىين  تمدبر حبلهم مشممممممممممممممما ما   ثير 

تجذ هم ق  ين  ال ينمامبن جيمدا  بمهمما فذما المبمدىبن من نىماا ى يم  بمايدم فالمذيار  
نما ى   البسمماو  بالمحسممببي   بالناس  ب سممب الب ائ  بالترقياع  بليس ى   ا بدا   باا
التلممممممممممممممدقني  بلم ا اجهد ناسمممممممممممممممي في ا بدا   بالتا ير ا بداىي  في البقع التي ت تينا 

ي  باللممممممممممناىي  بالا ري  جارزم من الخارال  ف ي  لنا ان ننافس شممممممممممذبب ا بداىاع الذ م
الشممرم بال رب  بإبداىاتهم  ر ه الذباما محبو   ينب ي ىدم االسممتسمم م لها  ألنها ت د  

 .إل  الاشا  الن مساف  نل  ميا تبدن بخوبم  باحدم 
 :ضعف الثقة بالنفس-
الث   بالناس من محر اع ا بدا  المهم   بىاما من ىباما  النجاا   بان ضممممممممممممذ   إن

الث   بالناس اب انذدامها ي د  إل  سممممممممممممممميور  م  الخب   خبفا من الاشممممممممممممممما  بالته م اب 
االسمممممممممتهزاء  اب السمممممممممخري   مما ي د  إل  تجنب المخاورم اب الم امرم  في ال يام ب ىماا 

 .إبداىي 
 :فقدان المرونة-

المربن  ىنلممممممممر مهم في ىم ي  النجاا  با بدا   فالتمسمممممممم  بالنموي  الجامدم  ال يحبا 
دبن ا بدا   فحسممممممممممب با يذوا الح با السممممممممممريذ  ل مشمممممممممم  ع  ف  نا نسممممممممممذ  إل  تناي  
األن مم  بال بانين  بل ن تبجمد حماالع  ثيرم  قمد التجمد فيهما  برنما يم تي دبر المربن   في 

 .ين  بتوبي اتها المرن   ل خربال من الم زم  بح با إبداىي االستاادم من ربا ال بان
األنشمو  بالذم ياع ا بداىي   تنمبا في األشياء االيجابي   :ضـعف التشـجيع وقلة الحوافز 

حيث تسمممممممممبد األمبر  بالحبافز التشمممممممممجيذي   المادي  منها بالمذنبي   ف م من مدىين زادبا 
 .اجل نتيج  إرماا المس بلينمن إنتاجهم ل اء الدىم  بمنهم نحبو بتر 
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يرغب ال ثير من الناس في النجاا بالشمممهرم  بسمممرى  ن ثر من :الحماس الزائد والتســرع -
المذ با بالمذمدا الوبيذي  بالمنو ي لهم ا  يمي بن إل  ورا األف مار  التي يذت مدبن ب نها 

   .إبداىي   في ضا نتائج لم ت تما بذد ....... ف انع النتائج س بي 
 :التقيد بالعادات والتقاليد الجامدة -
تبجممد في جمما ب ممدان الذممالم ىمماداع بت مماليممد تحممد من ىم يمماع ا بممداىيمم   حيممث يربن نن *

 .ا بدا  خار بالذ ماء دبن ىام  الناس بال بار دبن الل ار 
 :قبول وجهة نظر واحدة وا همال األخرى-

ابد نن  يتذار  ا بدا  مل الجمبد باالن  م بىدم االسمممممممممتما  البجهاع الن ر  األخره  
بله ا يلممممممممب  االناتاا ضممممممممربريا ى   نراء ا خرين  من اجا محارب  الجمبد بالتلمممممممم ب 

 .الا ر  
المذرب  نن جبانب  ثيرم من المشمم    ت بن غامضممم   :عدم القدرة على تحمل الغموض-

اللممبر بالتحما لاهمها  بذمم  ابال ثم الحث ىن ح با في ضممبء  حين ورحها  بالبد من
 .البرارين المبجبد م ثانيا  بر ا يست رم بقع  بر ا مايدفل الباحثين ال  تر  مش  تهم

 .الخب  ى   الرزم بالحيام 
   .التربي  الت  يدي  الس بي   ىدم السماا في االو   ى   ث اف  ا خرين*
  .من البقعال سا بىدم االستاادم *
   .االنش اا الزائد في األىماا الرربتني *
 .ضذ  الحساسي   اتجاه المش  ع  بالمباق  المخت ا *
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 :12المحاضرة رقم
 .أساليب التفكير العلمي في الميدان الرياضي

إ ا نراد الارد نن يا ر باذالي  ى ي   نن يتذ م  ممارسممممممممممم   المهاراع  باألسممممممممممماليب  ل باىد 
بندبات   تماما   ىب التنس  يحتاال إل  تذ م بممارسممممممممممممم  مجمبى   من مهاراع التا ير  

بنسمممممممممممماليب  بالذم ياع التي يت ن بها  ال ذب باا ا  ان با م ان تذ م مهاراع  التنس  فان  
با م ان  تذ م  مهاراع التا ير  بيم ن تذ م مهاراع التا ير  بىم ياع ت  مباشرم  ب   

مباد المممدراسممممممممممممممميممم   بيره البمممماحثبن  انممم  يم ن  إدمممماال رمممم ه  الن ر ىن  ىن محتبه  ال
المهاراع بالذم ياع  في محتبه  المباد الدراسممممممي   ب جزء  من خوو ر ه الدراسمممممم   التي  

 :يح ررا  بيم ن ت خير  نرم الاربم بين االتجارين  في ماي ي

 

 التماه  لثانا  أسلوب  لدم  
و لتكامك

 ألسلوب  لم اشر : التماه  ألوك 

 رلتعلي  مهار ل  لتمكا

تعلي  مهار ل  لتمكير  يمثك مزء  
من  لدروس  لصمية  لمعتادة

تعلي  مهار ل  لتمكير  يكون على 
 شكك مهار ل  مست لة عن محتوى

 لمو د  لمدروسة

 لتركيز    واليت ال يت   أ ر د حصة   
على  لمصطل    صورة م اشرة

 لعملية    ويت  تحديد  لمهار ل  
ويعطا  لمصطل    ا  د ية  لحصة

محتوى  لدرس  لذي تعل   يا  
 لمهار ل مزء من  لمنها   لمعتاد

ال يومد عالقة  لمحتوى   لدرس  
 المنها   لعادي

يصم  معل    لدرس  و ق  لمنها   
 لمهارة  لتا يريدها  ه  لمعتاد  يضمن

ال يتوقف  إدما  مهار ل  لتمكير  من 
 لمحتوى  لدر سا  طيلة  لسنو ل 

 لدر سية 

 سيطا حتى  يكون محتوى  لدرس  نير عا 
يع د تعلي  مهارة  لتمكير   وال يتد خك  

يت    النتهاء من  ر م   تعلي  مهار ل  
 لتمكير خالك  ترة زمنية معينة

 
بالت  يد  بليسمممع مسمممتحي    إ ا تبافرع ا رادم  بقد ال إن ىم ي  دمج  األسممم ببين  مايدم  

ي بن  الدمج بين األسمممم ببين  مسمممممتحي   با ربما  ي بن  مايدا  إ ا بجدع ا رادم بالخبرم  
لده المذ م  بقد ي بن رنا  مبررا   ىواء بقع  نوبا  لتذ يم مهاراع التا ير  ضمممممممممن 

م  ال اىت د  نن رنا  ضمممممررا  من تسممممممي   الحلممممم  بفي حدبد  المنهاال المذتاد  بان   مذ 
مهمارم التا ير  التي  يريمد  المذ م  نن يذ مهما  بينب  التر يز ى يها  في حلممممممممممممممم  ما قبا  
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ت ديمها بشمممممممممرحها  بشمممممممممرو نن يتم مراىام وبيذ  المادم  الدراسمممممممممي   بنبىي  مهارم التا ير 
 .الم ئم 

من  لمذار  بالذ بم  باألسممممممممس  التا ير الذ مي في المجاا الرياضممممممممي  ي خ  مجمبى  -
بالن ريماع  المرتبوم  بمخت   المجماالع التوبي يم   بشممممممممممممممم مما ى مي  فممالتا ير الذ مي في 
الميدان الرياضمممممممي  ل  مميزاع خالممممممم   ب   بالتي يجب نن تراى  بدق   بالتي تتمثا في 

 ماي ي :
  .التا ير الذ مي الرياضي مجاا توبي ي  لمجمبى  من الذ بم بالمذار  -
تا د ال بارر الرياضمي  : حيث تت ثر  ا   اررم  في النشاو الرياضي  ب بارر نخره   -

بذضممممممها يم ن ضممممممبو   بالذما  بشمممممم ا تجريبي  بلبذ  األخر  اليم ننا ضممممممبو   مما 
 .يجذ نا  ن ج  اللساليب  نخره 

 :أهمية التفكير العلمي في  الميدان الرياضي
 .اختيار بتبجي  الناشئين  ى   نسس ى مي  *
 م  .توبير الذم ي  التدريبي*
   .تدىيم مهن   التدريب الرياضي*
 .الت  ب ى   التخ   في توبيم نتائج البحبث  في مجاا التربي  البدني  بالرياضي   *
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ــــرفـــــة فــــي الــــمــــجـــــال الــــريـــــاضـــــــــــــي ــــحصـــــــــــــول عــــلــــى الــــمــــع :مصـــــــــــــادر ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصادر 
 لحصوك 
على  لمعر ة

الخبرة 
ال خ ية

االستدال  
ال ياسي 

االستدال  
االست رائي

لسل ة 
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 :12المحاضرة 
 :لمنهجية البحث العلميمدخل 

تذتبر ىم ي  دراس  منارج البحث الذ مي اللحيح  نمر ضربر  ى    ا باحث نب 
والب حيث يتزبد  ا منهما بيتس   من  البداي  بورم بمنارج البحث الذ مي  اللحيح  
األمر ال   ي به بيذمم لديهم ال درم ى   اال تشا  بالتاسير بالاهم بالتن يم باستذماا 

بماع بالمذار  بورم س يم  ل ا يجب ى   الباحث نب الذالم الذ مي المتخلر المذ 
نن ي تزم بها بيسير ى   رديها خ ا ال يام ببحبث  الذ مي  في ميدان تخلل   ما 

تبرز نرمي  المنهج في األبحاث الذ مي  با بليس رنا  بحث دبن منهج دقيم يتنابا 
مسبباتها بت ثررا بما يحيو بها من  بارر ب ل  يحدد نبذادرا بجبانبها ب  دراس  المش   

بف ا ل  باىد باألح ام التي تتم بها دراس  المش    نب ال اررم ى   ضبئها بيتم التح م 
في حر تها نب تبجيهها تبجيها س يما يتماش  بدراس  المش    سباء بتذدي ها نب إضاف  

 .ا البحث بالدراس شيء جديد لها نب بإضاف  دراس  تح ي ي  ب ر  ال ضي  مح
البحث الذ مي؟ بما ما ماهبم منارج البحث  االم لبدبمن رنا نورا التسا ا ا تي: م

  الذ مي؟
 :البحث العلمي

لتحممديممد ماهبم البحممث الذ مي يجممب التورم إل  تحممديممد ماهبم الذ م نبال ثم تحممديممد ماهبم 
  .البحث الذ مي

 .رب دبن زيمممممادم نب ن لممممممممممممممممممان الذ م ل ممممم : مذنممممماه إدرا  الشممممممممممممممميء بح ي تممممم  ن   مممممما-
  الو حا:يذر  غاز  ىناي  الذ م" ربالمذرف  بالدراي   با درا  با لمام بالح ي  .-
رب جم   الح ائم نب البقائل بالن رياع التي تزخر بها الم لااع الذ مي  نب رب المذرف   *

اوذ  رم قالمنسمممممم   التي تنشمممممم  ىن الم ح   بالدراسمممممم  بالتجرب  ال تشمممممما  الح ي   بلممممممب 
 .بي يني 
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الذ م: نشممممممممممممممماو إنسممممممممممممممماني يهممد  إل  فهم ال بارر المخت امم  من خ ا إيجمماد الذ قمماع *
يجمماد الورم المنمماسمممممممممممممممبمم   بال بانين التي تح م رمم ه ال بارر بالتنب  بممال بارر باألحممداث باا

   لضبوها بالتح م بها.
  . المنهج الذ ميمجمبى  من المذار  الملنا  تم التبلا إليها باستخدام قباىد    

المذرفمم : ىبممارم ىن مجمبىمم  المذمماني بالتلمممممممممممممممبراع با راء بالمذت ممداع بالح ممائم التي  
ل ذ م ب نتيج  لمحابالت  المت ررم لاهم ال بارر باألشمممممممياء المحيو  ب . ا نسمممممممانتت بن لده 

 :نردا  بب ائ  يم ن حلررا فيما ي ي
 ح   ل  بارر الوبيذي  ىن وريم الم اال تشمما  بالتاسممير مثا ا تشمما  ال بانين الذ مي 

 .بااجراء التجارب لتاسير ر ه ال بارر بالباقل
 التنب  ن  التبقل الذ مي لتوبر بسير األحداث بال بارر الوبيذي   الو س 
التح م بالضمممممممممبو ىن وريم السممممممممميورم ى   النتائج بتبجيهها إل  الباجه  المرغبب فيها  

البحار بالتح م في األمرا  بضممممبو السمممم ب  ا نسمممماني  التح م في مسممممار األنهار بمياه 
 .بتبجيه  إل  الخير باألفضا

البحث الذ مي وري   من م  نب فحر اسممتاسممار  من م ال تشمما  ح ائم  البحث الذ مي:
جديدم نب الت  د من ح ائم قائم  بالذ ق  فيما بينها نب ال بانين التي تح مها ببما يسمممممممممممهم 

 في زيادم المذرف  
 اما محمد الم ربي : رب بسممممممممي    ل سممممممممت لمممممممماء المن م  بالدقيم  بيتو ب إتبا   يذرف 

د  خوباع مذين   من ناحي  جمل المذ بماع  باختيار األدباع  بالمذداع ال ياسمممممي   بالت 
 .من اللدم بالثباع بالمبضبىي 

رب الت لمممممممممممممممي المن م  بإتبا   نسممممممممممممممماليب  بمنارج ى مي   مذين   « عرفـه اـازي عنـاية
ف  تذدي ها نب ن ضممممممها  ابا ا  د من لممممممحتها  ابالتا ب ائم الذ مي   ب لممممممد ا تشممممممافهال ح

  .  » الجديد لها
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رب بسممي   ل سممتذماا باالسممت لمماء المن م بالدقيم ال   ي بم ب  الباحث ب ر  ا تشمما  
مذ بماع نب ى قاع جديدم..ى   نن يُتبل في ر ا الاحر باالسمممممممممممممممتذ م الدقيم خوباع 

  . ي. باختيار الوري   باألدباع ال زم  ل بحث بجمل البياناعالمنهج الذ م
 : أهداف البحث العلمي

الاهم: بن لمممممد ب  دراسممممم  الباقلظ  بفهم ال اررم مبضمممممب  البحث بالتذر  ى   ال رب   
بالذباممما الم ثرم فيهمما بفهم الذ قمماع بين المت يراعظ  إضمممممممممممممممافمم  إل  فهم قبانين الوبيذمم  

  بتبجيهها لخدم  ا نسان.
نب  رب ت: بيشممممترو بالتنب  نن ي بن مبنيا ى   نسمممماس سمممم يم بذيدا، ىن التخمينظ بالالتنبؤ 

"ىم ي  االسمممممممممممتنتاال التي ي بم بها الباحث بناء، ى   مذرفت  السممممممممممماب   ب اررم مذين ظ بر ا 
  االستنتاال ال يذتبر لحيحا، إال إ ا استوا  إثباع لحت  تجريبيا،.

:ن  السمممممممممميورم ى   ال بارر بالتدخا لحجب  بارر غير مرغبب فيهاظ الضــــــبط والتحكم
نتمماال  بارر مرغبب فيهممماظ برممم ا م ن نرم نرمممدا  التخويو المبني ى   البحمممث الذ مي باا

  .اللحي 
برب رلمممممد تسمممممجيا ما ن ح   من األشمممممياء بالبقائل بال بارر بما ندر  بينها الوصـــف: 

  من ى قاع متبادل ظ بتلنياها بتلني  خلائلها بترتيبها با تشا  االرتباو بينها.
  جرد ن ثر لدم ما   نم ن حبا خلائر المبضب .

  تجميل نشياء نب  بارر انو قا من م ياس باحد نب ىدم م اييس. التصنيف:
 حل المشاكل العلمية واالنسانية التي تعيق التقدم البشري. 

  .الوصول إلى معارف وحقائق جديدة: تحصيل العلم من أجل العلم
: ي لممممممممممد بها  ت بين ال دراع  ال رني   بتبسمممممممممميل المدار  الذ  ي    تنمية المواهب العلمية

  بترتيب األف ار  ب المذ بماع ال رني  ....الخ.
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م ممانيمم   ا بــداع والتفوق العلمي : بممالتمذن في األف ممار  بالمذ بممماع  بالتر يز المم رني  باا
  لمنشبدم .ال راءم بقبم التح يا  لمخت   ال ضايا  بلبال إل   الح ائم الذ مي  ا

لم ت ن  الذ بم  بالتي مخت  : بتتمثما في ماي يا  الباحث  في  اظـافـة الجـديد للمعارف 
 .إليهاتورم مذربف  من قبا  ابسبم ال

  ر الم رخ التر ي  حماجي خ يام   في احمد م لاات   إن الت لي   :مجـاالت البحـث العلمي
اليخرال  ىن نن ي بن  في سممبذ  ننبا   بنلممع ىبارت  الشممهيرم  الت لي  في سممبذ  ننبا   

 ال ي ل  ىالم ىاقا  إال فيها  بري :
  إما إل  شيء لم يسبم إلي   فيخترى  . -
  ابشيا ناقر يتم . -
  ابشيا وبيا يختلره  دبن نن يخا شيا من مذاني  .  -
  ابشيا متارم فيجمذ . -
  ابشيا مخت و فيرتب .-
  شيا م  م فيشرح . اب  -
 .شيا اخوا في  فيل ح  اب -

 ولقد حدد الدكتور اازي عناية مجاالت البحث العلمي في:
ما بلممممبال ال  البلممممبا إل  مجهبا  ب شمممم  ح ي   جديدم : ب ل   انو قا من مشمممم    

  نتائج.
 ىدم باحثين  في  تبهم  ما تنابلهاجمل متارم : ب ل  بجمل ح ائم  مش    

ناقر : ب ل  بمذالج  قضممممايا  بمشمممم  ع سمممماب    لم ت تما ح ي تها ب ا لسممممبب  إ ماا 
  البسائا ..الخ . ما مثا ن ر المراجل  اب

 .تاليا مجما : مثا تاسير ال بانين المذ دم بغيررا  من المش  ع المذ دم 
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ته يب موبا : ب ل  باالسمت ناء ىن البديهياع بالجزئياع  ن  اختلار  في ماقا بدا   
  با ضاف  إل   التذ يباع بالن ائ   ت ليا بتح يا شخلي   بالتح م من النلبر .

 خصائص البحث العلمي:
يتو ب البحث الذ مي المبضمممممبىي  من الباحثظ باالبتذاد ىن ال اتي  ىند : الموضـــوعية 

  جمل البياناع بتح ي ها بتاسيررا.
ري ال ممماب يممم   ثبممماع نتمممائج البحمممث الذ مي حيمممث ت بن ال ممماررم نب :القــابليــة  لالختبــار

المشممممممممممم    مبضمممممممممممب  البحث قاب   ل ختبار بال ياسظ بتذني   ل  إم ان جمل المذ بماع 
  ل ختبار ا حلممممائي ل ت  د من لممممح  الارضممممياعظ فمن السممممها ى   الباحث نن ال زم

يختمار مبضمممممممممممممممبىا ج ابا ي    ال ببا من المشمممممممممممممممر  نب الجامذ ظ في حين ال تتبفر له ا 
البحث ال درم ى   اختبار الارضمممممممممياع نب ال درم ى   تح يم األردا ظ بلذا السمممممممممبب في 

ال مدرم ى   التح ياظ نب ىدم تبفر   لم  يرجل إل  ضمممممممممممممممذ  تبفر البيمانماعظ نب ضمممممممممممممممذ 
  البرامج ا حلائي  المناسب  ل تح ياظ نب غير  ل  من األسباب.

اس يث يم ن الحلممممممبا ى   نح:مع القابلية للتعميم )التحقق(،إمكانية تكرارية النتائج، 
ناس المنهجيممم  الذ ميممم  بخوباع البحمممث مرم نخره بفي ناس  إتبممما النتمممائج ت ريبممما، إ ا تم 

الشممممممممممممربو.  ما نن  يم ن تذميم النتائج ى   الحاالع المشممممممممممممابه  في ناس الب د نب غيره. 
ببمدبن ال مدرم ى   التذميمظ يلمممممممممممممممب  البحمث الذ مي نقما نرميم  بنقما فائدم.  ما نن ال درم 

 قلبه في المجاالع المخت ا .ى   التذميم تسارم في االستاادم من البحث بدرج  
ن  التبسيو المنو ي في المذالج  بالتنابا المتس سا لكرم ثم األقا :التبسـيط واالختصـار

نرمي . بن  تذ يد في األسممممممممم بب نب التح يا ال يخدم البحث يذتبر زائدا في الدراسمممممممممم . بال 
لذ قاعظ لدراسمم  ان لممد ب ل  ىدم ال جبء إل  التح يا الذميم باسممتخدام النما ال ال ياسممي  

با نذني نن يتم اسمممممممتخدام النما ال والما لزم األمرظ بوالما ال يم ن االسمممممممت ناء ىنها بما 
 رب ن ثر سهبل  بي د  ناس ال ر .
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نن ي بن ل بحمث الذ مي غاي  نب رد  من براء إجرائ : فيسمممممممممممممممذ  الباحث إل  التح م * 
و ى   غير رده نب يتخبمن فرضممممممممياع البحث التي تح م األردا . ف  يسممممممممير الباحث 

  دبنما دليا.
  أهداف البحث العلمي في التربية الرياضية:

  تحديد لااع بسماع فرد مذين نب مبق  نب جماى  نب  اررم.*
  دراس  االرتباو بين ال بارر بدرج  ن ثر ت دما من مجرد بل  ال اررم.*
 دراس  الذ ق  السببي  بين ال بارر.*
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 12المحاضرة رقم
 المنهج التجريبي

يذتبر المنهج التجريبي من نفضا منارج البحث الذ مي الن ر ا المنهج يذتمد :مقدمة
باألساس ى   التجرب  الذ مي  مما يتي  فرل  ىم ي  لمذرف  الح ائم بسن ال بانين ىن 

  .وريم ر ه التجارب
ىن وريم الم ح   بالتجريب البلبا إل  ابذد مما  ان يتلبر. ا نسان  استوا   

 نلب  يبحث ىن ال بانين.فبذد نن  ان ش ا ا نسان األبا رب  ياي  الت ي  
يتذ م  ر ا المنهج بإجراء تجارب  ل حلمممممممممبا ى   النتائج  ب ل  باسمممممممممتخدام  التجارب  *

 بارر. ال تشا   األسباب بالذباما  بالم ثراع التي ت ثر في ال 
ن البحث التجريبي رب التسمي  التي تو م ى   تلميم البحث ال   يهد  إل  اختبار ا*

ى قماع الذ م  بالمذ با حت  يلممممممممممممممما إل  نسمممممممممممممممباب ال بارر. بقد يبدب البحث التجريبي 
بالنسممممممممممب  لبذ  الباحثين ن ثر تلممممممممممميماع البحبث تذ يدا،ظ بل ن إ ا فهم الباحث قباىده 

   البحيدم التي يحلممما منها ى   إجاباع تتذ م ب سمممباب حدبث بنسمممسممم  فإن  يجده الوري
المت يراعظ  لممممم  نن البحبث التجريبيممممم  ري الوري ممممم  البحيمممممدم الختبمممممار الارب  حبا 

  الذ قاع السببي  بش ا مباشر.
 :تعريف المنهج التجريبي

لت يراع االبحث التجريبي ت يير متذمد بمضممببو ل شممربو المحددم لباقذ  مذين  بم ح   
  الناتج  في ر ه الباقذ   اتها بتاسيررا.

البحث التجريبي يتضممممممن محابل  لضمممممبو  ا الذباما األسممممماسمممممي  الم ثرم في المت ير نب *
المت يراع التممابذمم  في التجربمم  ممما ىممدا ىممام ، باحممدا، يتح م فيمم  البمماحممث بي يره ى   نحب 

  .يراع التابذ مذين ب لد تحديد بقياس ت ثيره ى   المت ير نب المت 
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رب إحممداث ت ير  في الباقل  بال بارر  ل حلمممممممممممممممبا ى   النتممائج بيسمممممممممممممممتخممدم البمماحممث  *
 إجراءاع  ثباع  لح  الارضياع.

المنهج التجريبي رب  نسمممممممممممممم بب تجريبي  يتذ م بإحداث  ت ير مضممممممممممممممببو  ى    اررم  *
 ما ينتج ىن ر ا الت ير  من نثار مبضب  الدراس   بم ح    

   .يتذ م بإجراء تجارب  ى   ىين  الدراس   لمذرف   مده ت ثير ىاما باحدرب نس بب *
 :خطوات المنهج التجريبي

 .التذر  ى   المش     -10
 .لياغ  الارب   -20
 .تحديد مجتمل البحث ثم اختيار ىين  البحث -24
 .بضل التلميم التجريبي المناسب  -23
 .اختبار ىين  البحث اختبارا قب يّا -20
 .ت سيم ىين  البحث ت سيمَا ىشبائيَا إل  مجمبىتين نب ىدم مجاميل -20
 .إجراء التجرب  -20
 .إجراء االختبار نلبذد  -20
  . تح يا المجمبىاع بالبياناع الناتج  بتن يمها-21
  . م ارن  نتائج االختبارين ال ب ي بالبذد  باستخراال النتائج-92
  . تاسير النتائج-99
 . التبلياع-90
 :متطلبات التصميم الجيد للتجربةم
   .االىتماد ى   ن ثر من تجرب  -9
  .استخدام ندباع جمل بياناع لحيح  بقبي  التلميم -0
 .البد من التح م من  اف  المت يراع التي قد ت ثر ى   النتائج  -4
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 .اختيار المبضبىاع التي تمثا المجتمل بوري   جيدم  -3
 .ىدم تحيز ال ائم بالتجريب  -0

 :مميزات المنهج التجريبي
 يذتبر المنهج التجريبي بلا  ىام  رب ن ثر البحبث ل ب  بلرام   -9
 .ال درم ى   دىم الذ قاع السببي   -0
  .التح م في الت ثيراع المتبادل  ى   المت ير التابل -4

 .عيوب المنهج التجريبي
  .التجارب اغ بها ملونذ  بالنذ س مباق  الحيام الح ي ي  -
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 12المحاضرة رقم 
 :أنواع التصميمات التجريبية
 :أسلوب المجموعة الواحدة

يستخدم ر ا األس بب مجمبى  باحدم ف و ظ تتذّر  الختبار قب ي لمذرف  حالتها قبا 
إدخاا المت ير التجريبي ظ ثم نذّرضها ل مت ير بن بم بذد  ل  بإجراء اختبار بذد  ظ 

في بن الارم في نتائج المجمبى  ى   االختبارين ال ب ي بالبذد  ناتجا، ىن ت ثررا 
هذا النوع من التجارب  على مجموعة واحدة  من األفراد   يتو ي  .بالمت ير التجريبي 

 :هذا التصميم في الشكل التاليويتلخص 

طرق 
 لممموعة 

 لو حدة

  

اختبار 
 بلي 

حساب    
الفرق بي  
ال يا  
البعد  
وال بلي

   

ختبار  
بعد  

  

 ادخا 
المتغير 
المست  

 
 
 :سلوب المجموعات المتكافئةأ

 .ن  استخدام ن ثر من مجمبى  ظ ندخا الذاما التجريبي ى   المجمبى  التجريبي 
بتتر  األخره في  ربفهممما الوبيذيممم  ظ ببممم لممم  ي بن الارم نممماتجممما، ىن تممم ثر المجمبىممم   

 .التجريبي  بالذاما التجريبي ظ بيشترو نن ت بن المجمبىاع مت افئ  تماما، 
 مايلي: من بين أنواع التصاميم التجريبية التي تستخدم أكثر من  مجموعة
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ألبعـدي  لمجموعـة أخرى تجري طريقـة القيـاس القبلي لمجموعـة  ضـــــــــابطــة  والقيـاس

المجموعة ال انية التجريبية   ال اب ة االولعالمجموعة 

قياس ق لا اليومد قياس ق لا للمت ير  لتا م

 لتمر ا لمت ير   النستخد  لتمري ا  مت يرنستخد  

قياس  عدي للمت ير  لتا م  عدي  القياس 

 ين  لممموعتين

 خت ار  لمروق 

 ل ياس  ل  لا  للمت ير  لتا م ل ياس  ل عدي للمت ير  لتا م  

 
ب ي ح  في التلميمين الساب ين ن و  الضذ   التالي : ننهما ياترضان نن المجمبىتين 

  متسابيتين في جميل المت يراع غير المت ير المست اظب قد ال ي بن األمر   ل .

  و لتمري ية : طري ة  ل ياس  ل  لا و ل ياس  ل عدي لكك من  لممموعتين - 

  لضا طة

المجموعة ال انية المجموعة األولع

يت   لتكا ؤ  ينهما  االختيار  لعشو صا أو على أساس  ألزو   - 

 خت ار ق لا-  خت ار ق لا- 

 لتعرض للظروف  لعادية-  ستخد    لمت ير  لمست ك- 

 لتا م  ختيار  عدي للمت ير-  خت ار  عدي للمت ير  لتا م- 

هو  لمرق  وحساب متوسط  لزيادة - 
      ل عدي  و ل  لا   ين  الخت ار

هو  لمرق  ين  وحساب متوسط  لزيادة - 
      ل عدي  و ل  لا   الخت ار

    و      خت ار داللة  لمرق  ين  - 
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 المجموعاتأسلوب تدوير 
مسممممممممت  ين فإن   نحين يريد الباحث نن ي ارن بين نسمممممممم ببين في الذما نب بين ت ثير مت يري

يميا إل  اسممممتخدام نسمممم بب تدبير المجمبىاع ظ بي لممممد به ا األسمممم بب نن يذما الباحث 
ى   إىمداد مجمبىتين مت ممافئتين بيذر  األبل  ل مت ير التجريبي األبا بالثممانيم  ل مت ير 

 .التجريبي الثاني 
التي ري المجمبى  : المجموعة التجريبية المصطلحات المتعلقة بمجموعة الدراسة

 .تتذر  ل مت ير التجريبي   المست ا ( لمذرف  ت ثير ر ا المت ير ى يها 
بري التي ال تتذر  ل مت ير التجريبي ظ بت بن تحع  رب   : المجموعة الضابطة

ىادي  ظ بفائدم ر ه المجمبى  ل باحث نن الاربم بين المجمبىتين التجريبي  بالضابو  
 ناتج  ىن

تذرضع ل  المجمبى  التجريبي  بري نساس الح م بمذرف  المت ير التجريبي التي 
 .النتيج 

 :ضبط المتغيرات
يتم ثر الذمماممما التممابل بذباممما متذممددم غير الذمماممما التجريبي بلمم لمم  ال بممد من ضمممممممممممممممبو رمم ه 
تممماحممم  المجممماا ل مت ير التجريبي بحمممده بمممالتممم ثير ى   المت ير التمممابل ظ بيتممم ثر  الذبامممما باا

 فراد ال   تجره ى يهم التجرب  ل ا ياتر  نن يجر  الباحثالمت ير التابل بخلمممممائر األ
تجربتمممم  ى   مجمبىتين مت ممممافئتين بحيممممث ال ي بن رنممممالمممم  نيمممم  فربم بين المجمبىمممم  

 ما نن المت ير التابل يت ثر  الضممممممابو  بالمجمبى  التجريبي  إال دخبا المت ير التجريبي ظ
ث إل  ضمممممممممممممبو ر ه ا جراءاع بحيث بإجراءاع التجرب  ل ا فمن المارب  نن يميا الباح

  ى   النتيج  ظ  ما نن المت ير التابل يت ثر بال رب ي ال ت د  إل  ت ثير سمممم بي نب إيجاب
الخ بلمم لمم  ال بممد من ضمممممممممممممممبو رمم ه …الخممارجيمم  مثمما درجمم  الحرارم بالتهبيمم  با ضممممممممممممممماءم 

 :المت يراع ب ي  تح يم األردا  التالي 
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فالباحث نحيانا، ي بم بدراس  نثر مت ير ما ى   س ب  ا نسان ظ بر ا : عزل المتغيرات
الس ب  يت ثر نيضا، بمت يراع بىباما نخره  بفي مثا ر ه الحال  ال بد من ىزا 

بذادرا ىن التجرب    .الذباما األخره باا
إن استخدام المجمبىاع المت افئ  يذني نن الباحث قام بتثبيع جميل :تثبيت المتغيرات

ت يراع الم ثرم ظ ألن المجمبى  التجريبي  تماثا المجمبى  الضابو  بما ي ثر ى   ال
إحده المجمبىتين ي ثر ى   األخره ظ فإ ا نضا  الباحث المت ير التجريبي فه ا يميز 

 .المجمبى  التجريبي  ف و
يستخدم الباحث ر ا األس بب من الضبو ىن :. التحكم في مقدار المتغير التجريبي 

وريم ت ديم  مي  نب م دار مذين من المت ير التجريبي ظ ثم يزيد من ر ا الم دار نب 
 .لمذرف  نثر الزيادم نب الن ر ى   المت ير التابل ين ر من  

 :ىالمنهج التجريب زايا وعيوبم
م النتيجمم  ال ىن وري الجزم بمذرفمم  نثر السمممممممممممممممبممب ى  يسمممممممممممممممارم المنهج  التجريبي  في 

 .نالم ار بي االستنتاال  ما رب بالبحث السب
ال   يتم في  ضمممممممممبو المت يراع الخارجي   اع األثر ى   المت ير  التجريبي رب   المنهج 

 .التابل
تذممدد تلمممممممممممممممميمممماع رمم ا المنهج جذ ممم  مرن يم ن ت ياممم  إل  حمممد  بير إل  حممماالع  ثيرم 

 .بمتنبى  
ىينمم  محممدبدم من األفراد ببمم لمم  يلمممممممممممممممذممب تذميم نتممائج  يجره التجريممب في الذممادم ى  

  .التجرب  إال إ ا  انع الذين  ممث   ل مجتمل األل ي تمثي ، دقي ا
التجربم  ال تزبد الباحث بمذ بماع جديدم إنما يثبع بباسممممممممممممممموتها مذ بماع مذين  بيت  د -

 .من ى قاع مذين  
 .ثباحدق  النتائج تذتمد ى   األدباع التي يستخدمها ال-
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 ل  تت ثر دق  النتائج بم دار دق  ضممممبو الباحث ل ذباما الم ثرم ى ما، بلممممذبب  ضممممبو  -
  .الذباما الم ثرم خال  في مجاا الدراساع ا نساني  

تتم التجارب في مذ مها في  رب  لناىي  بذيدم ىن ال رب  الوبيذي  بال ش  نن 
األفراد ال ين يشذربن ب نهم يخضذبن ل تجرب  قد يمي بن إل  تذديا بذ  استجاباتهم 

 .له ه التجرب  
داري  - يباج  استخدام التجريب في دراس  ال بارر ا نساني  لذبباع نخ قي  بفني  باا

 .متذددم 
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 01رقمالمحاضرة 
 المنهج التاريخي

يسمذ  البحث التاريخي ال  جمل الح ائم الذ مي   ىن وريم دراس  البثائم  بالتسجي ع  
بالمسمممممممج ع  ل ر  ل تمحير  بالتدقيم باالسمممممممتنتاال  بتبرز نرمي  األسممممممم بب التاريخي  

  بارر الماضي  .في االىت اد السائد  بين الباحثين  بان الحاضر رب ناتج ىن 
رب الوريم ال   يتبذ  الباحث في جمل مذ بمات  ىن األحداث بالح ائم الماضي ظ بفي  

فحلممممممممممممممها بن درا بتح ي هاظ بالت  د من لممممممممممممممحتها بفي ىرضممممممممممممممها بترتيبها بتاسمممممممممممممميرراظ 
باسممممممممممممتخ ر النتائج الذام  منها بالتي ال تنحلممممممممممممر فائدتها في فهم نحداث الماضمممممممممممميظ 

لمسمممماىدم في تاسممممير األحداث بالمشمممما ا الجاري  بفي التبجي  بحسممممب با تسممممتدىي إل  ا
 بالتخويو بالنسب  ل مست با.
 :  أهمية المنهج التاريخي 

 يم ن استخدام المنهج التاريخي في حا مش  ع مذالرم ى   ضبء خبراع الماضي.  
 يساىد ى   إل اء الضبء ى   اتجاراع حاضرم بمست ب ي .  
يتي  الارلممممممممممممممم   ىمادم ت ييم البيمانماع بالنسمممممممممممممممب  لارب  مذين  نب ن رياع نب تذميماع  

  هرع في زمن الحاضر بالماضي.
 .يساىدنا في التذر  ى   البحبث الساب  

يساىدنا ى   مذرف  توبر المشا ا ب ح بلها الساب  ظ ب دراس  س بياع ب إيجابياع  
 .ر ه الح با

بر الن م ب ى قتها بالن م األخره ب البيئ  التي نش ع يساىد في التذر  تاريخ ب تو
 .يم ننا ر ا المنهج من حا مشا ا مذالرم ى   ضبء خبراع الماضي .فيها

ال ي تلمممممر المنهج التاريخي ى   التاريخ ب الذ بم االجتماىي  ف و با يتذده اسمممممتخدام   
ت اما بين  ب بين المنهج يمثا  -.إل  الذ بم الوبيذي ظ االقتلمممممممممممادي ظ الذسممممممممممم ري ظ...الخ

  ن.الم ار 
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   :خطوات البحث التاريخي -
 : الختيار المبضب  ال بد من تبفر شربو البحث. اختيار الموضوع :أوال 
 الميا الناسي   الرغب  (. 
 ال درم   الم ر ع الذ مي ظ ال   ...إلخ (. 
المبضمممممممممممب : يشمممممممممممترو في المبضمممممممممممب  نن ي بن إما جديدا لم يدرس من قبا بيحتاال إل   

 دراس . 
 نن ي بن مدربسا بش ا خاوا يحتاال إل  تلحي . 
 .نن ي بن مدربسا بش ا ناقر يحتاال إل  ت م   
 ثانيا:مصادر المعلومات .  
 ثالثا.نقد المعلومات. 

 .رابعا:وضع الفروض
 :خصائص المنهج التاريخي

 ا خربن.يذتمد ى   م ح اع الباحث ب م ح اع *
 .ال ي   ىند مجرد البل  با يح ا ب ياسر*
 .ىاما الزمنظ حيث تتم دراس  المجتمل في فترم زمني  مذين  *
 .ن ثر شمبال ب ىم ا ألن  دراس  ل ماضي ب الحاضر *

 :أهداف المنهج التاريخي
 .الت  د من لح  حبادث الماضي ببسائا ى مي *
ال ش  ىن نسباب ال اررم بمبضبىي  ى   ضبء ارتباوها بما قب ها نب بما ىالررا  *

 .من حبادث
 .ربو ال اررم التاريخي  بال بارر األخره المبالي  لها ب المتااى   مذها *
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 .إم اني  التنب  بالمست با من خ ا دراستنا ل ماضي *
 .التذر  ى   نش م ال اررم *

 :بها الباحث التاريخي الصفات التي يجب أن يتحلى
 .نن ت بن ل باحث ث اف  باسذ  في ال  اع ب ال سيما ل   البحث 
 .نن ي بن قادرا ى   فهم ب تح يا ال ضايا 
نن ت بن ل  خ اي  تاريخي  ى   مبضب  البحث ب خال  الملو حاع الخال  ببثائم  

 .البحث
ن  الن بد ب الج رافيا ب  ل  أل  ل  يجب نن ت بن ل  مذرف  بالذ بم األخره  األختام ب  

 .ال يم ننا دراس  الحادث  التاريخي  بمذزا ىن الذ بم األخره
 بضل خو  البحث

 : ضبو قائم  الملادر بالمراجل
يسمممتحسمممن االنو م من مرجل نب دراسممم  حديث  نب ن ثر لين ر في مراجل بملمممادر ر ه  

 األخيرم ظ بر ا لي بن قائم  ل ملادر بالمراجل.
 .الملادر بالمراجل   زمنيظ ى مي( ترتيب 
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 00المحاضرة رقم
 جمع البيانات و المعلومات:  
: ىبارم ىن سج ع مثا   م  رم يبمي  نب اثر نب خريو (ظ )المصـادر( لمصـادر األوليةا

نب مشممممممار ا   ىايظ الحدث(بيتميز الملممممممدر األبلي  ب ن  مذده  ان مشمممممماردا شممممممخلمممممميا
ل حدث التاريخي لمممممممممممنل الحدث( الم  بر في الملمممممممممممدرظ نب  ان قريبا من زمن الحدثظ 

بن  مبضمممب  نب سمممجا لا ي من ر ا النب  يم ن اىتباره ملمممدرا نبليا ل بحبث التاريخي .   
بتذوينا الملمممممممممممممادر األبلي  األسممممممممممممماس ل ح ائم التي ي دمها لنا الم رخبنظ بيم ن تذري  

  بمم نهمما البيممانمماع التي يذتبررمما الم رخبن ح ي مم   ن  لمممممممممممممممادقمم ( بمتذ  مم  الح ممائم التمماريخيمم
 ب بلا  ال اررم مبضب  البحث بتاسيراتها.

: بتشمممما ر ه الملمممادر ما يرب  شمممخر من مذ بماع ن   لمصــادر الثانوية )المراجع(ا
ىن شمخر خخر شمارد فذ  باقذ  مذين  في الماضمي نب شمار  فيها بيشمهد نيضا ب ااي  

 ظ بري مذ بماع غير مباشمممرم تن ا من الملمممادر األبلي ظ سمممباء  انع نشمممخالممما نب ربايت
  تبا نب مراجل م تبب  نب موببى  .  

 : نقد المصادر: النقد الظاهري والنقد الباطني
 النقد الظاهري)الخارجي(:

: تذين شخلي  الِم ل  بتحديد زمان التدبين بم ان  . يم ن ل م رخ نن  نقد المصدر -أ
يتذر  ى    اتب األلممممممممما التاريخي المخوبو بدارسممممممممم  نب  البرم بالخو بالحبر بال    
باألسمممم بب بالملممممو حاع الخالمممم  بالذهد التاريخي ببدراسمممم  المذ بماع التاريخي  الباردم 

 ب .
ذ بماع في حبادث رخرا شمممممارد ىيان بذين  نب ىن ربما يحتب  األلممممما التاريخي ى   م 

مذ بماع سممممممممممممممل بها بن  ها ىن ال يرظ فينب ي نن تحدد الباحث ب در المسمممممممممممممتوا  نجزاء 
 .األلا بالتي دبنها ال اتب بناءا ى   ما شارده بناس  بتذد نل 
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 ما يحدد نفراد األلممممممممممما التي اىتمد ى يها ال اتب في تسمممممممممممجي ها ىن  ظمن الوب   األبل 
 الذلر بيذد نيضا من  نل  من الوب   الثاني .

مذرفم   ما من ال   دبن في  األلممممممممممممممما التاريخي بذد الزمن ال   بقل في  الحادث ببين  
تدبين نخبارهظ  فال ا رم تخبن ا نسممممممانظ ب  ما بذد ال اتب ىن زمن بقب  الحادث تذر  

ت بن  ل   ال يم ن ننألن يابت  ق يا نب  ثير من التاالمممممممممممميا الخالمممممممممممم . يذين التاريخ ا
 البقائل بقذع قب  . 

 يذين التاريخ ال   ال يم ن نن ت بن البقائل بقذع بذده.  
را التدبين  ان في م ان حدبث الباقذ  نم بذدظ يجذا الباحث مكان األصــل التاريخي : 

 قادرا ى   تلبر البقائل تلبرا لحيحا نم نن التدبين  ان بذيدا. 
 يتدخا ال رب بالبذد ىن م ان الحبادث في ن ده المذ بماع الباردم في األلا التاريخي. 
 نقد التصحي :للتأكد من صحة وصدق الوثيقة -ب

:نن ي بن نممام الباحث األلممممممممممممممما األباظ بيم ن التح م من  ل  بم ح    ىالحالة األول
 نب  البرم بالحبرظ ببدراس  خو الم ل  بل ت  بمذ بمات .

نسمممممممخ مضممممممماري  ل نسمممممممخ  األلممممممم ي ظ دبنع بخو م ل  خخر بقرنرا ى ي   له الثانية:الحا
 ف جازرا.

ىرفبا الم ل   ب فمم:نسمممممممممممممممخ  تبممع في ىلمممممممممممممممر الم ل  ظ بقرنع ى   ث مماالحــالــة الثــالثــة
  بىايشبهظ بنثبتبا لح  المذ بماع المبجبدم في النسخ.

يجب فتشممممممماب  بخ وظ فيها ضممممممميا  األلممممممما األباظ ب اء ىدم نسمممممممخ من بل   رابعةالحالة ال
   .اختيار نفضا النسخ 
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 :النقد الباطني  
تح يا محتبياع األلمممممما التاريخي بالن د الباوني ا يجابي ل تح م من مذني األلاا  بمن 

 قلد الم ل  ما  تب  .  
تح يا ال رب  التي دبن فيها األلمممممما التاريخي بالضممممممربر   ثباع لممممممح  المذ بماع  

 المدبن .   
 : النقد الباطني ا يجابي -أ

 _ تاسير  ارر النر بتحديد المذني الحرفي ل  .
 _ إدرا  المذني الح ي ي ل نر بمذرف  غر  الم ل  مما  تب  .

تحديد المذني الحرفي ىبارم ىن ىم ي  ل بي ظ ل   الذلمممممممممممممر التاريخي ال   يرجل إل    -
  ل  النر .

 مذاني ال  ماع من م ان  خرظ فينب ي تاسمير ال    من ىلر إل  ىلرظ ف د تخت  -
مذرفمم  ال  مم  نب ال هجمم  المح يمم  التي بجممدع في منو مم  مذينمم ظ إضمممممممممممممممافمم  نن ل مما  مماتممب 

 وري ت  الخال  في التاسيرظ فينب ي ا لهام ب    ال اتب بنس بب ظ 
ينب ي نال تاسمر  ا   م  نب جم   ما ب اتها فحسبظ با ينب ي نن تاسر في  اتها بفي  -

 سياقها الذام ل نر التاريخي.  نوام
 : النقد الباطني السلبي -ب
التذر  ى   شمخلمي  الم ل ظ  مذرف  ىباو  الم ل  بىادات  بنربائ  بنسمب  بمسممتباه  

 ما  لم  يبماىمدنما من  ىبامما ال م ب نب الخوم  بال رب  التي ارتبومع ب تمابم  األلممممممممممممممما 
 التاريخي .

 التثبيع من  رب  الم ل  بىدالت  برا   ب نم لم ي  ب . 
التثبممع من  رب  المذ بممماع التي نبردرمما بمب ا دقتهمما برمما نخومم  الم ل  برمما خممد   

 ش نها نم لم يخد  .
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را بجد  اتب األلمممممممممما التاريخي في مر ز اضممممممممممور إل  ال  ب بمخالا  الح ي  ظ برا  
 بجدع  رب  فبم واقت  اضورت  إل   ل  ؟

قد يميا إل  نسمممممممممرم نب حزب نب وب   اجتماىي  نب دبل  نب شمممممممممذب نب مدين  مذين ظ بقد  
ي بن من ننلممممممار م رب سممممممياسممممممي نب ديني نب ف سمممممماي نب اقتلمممممماد  مذينظ فها نىوي 

 مذ بماع  ا ب  يخدم لها مل ح  شذب نب حزب نب دبل . 
اى  بر جمقد يخال   اتب األلمممممما الح ي   التاريخي  بسممممممبب غربره الشممممممخلممممممي نب غر  

ينتمي إل ها بالتي تهم  ملممممممممممم حتهاظ   ي يحما ال ارم ب ن لمممممممممممبر جماىت  يسمممممممممممتح بن 
 ا ىجاب بالت دير ... الخ 

قد يلممممممما من  تابت  إل  إرضممممممماء الجمهبر نب ى   األقا ىدم إزىاال الرن  الذامظ فيبرد  
 نخبار بخراء تناسب  بم الجمهبر برغبت ظ حت  بلم ي تنل بلحتها.

 :اد بالمضامين ا تي  ل ت  د من لح  بملدر البثي  يم ن االسترش
 :  النقد الظاهري 

رما تومابم ل م  البثي   بنسممممممممممممممم ببها بخوها بوباىتها نىماا الم ل  األخرهظ بالاترم التي 
  تبع بها البثي   ؟

را ي تب ىن نحداث نب نشمممممياء نب نما ن لم ي ن ليسمممممتويل نن يذرفها شمممممخر ىاظ في 
  ل  الذلر.

را غير ن  شمممممممخر من المخوبو ىن ىمد نب ىن غير ىمد ب ل  بنسمممممممخ  ب ير دق   
 نب ا ضاف  إل  ظ نب ح   ف راع من  ؟ 

را ر ه المسممممبدم نلمممم ي  ل  تاب نب نسممممخ  من بل  ىنهاظ باا ا  انع النسممممخ  من بل  فها  
 توابم األلا حرفيا ؟ 

في البثي م  دالئا داخ ي  قد إ ا  مان المخوبو غير م رخ نب الم ل  مجهبالظ فهما تبجمد  
 ت ش  ىن نلبلها ؟ 
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ماري شمممخلمممي  الم ل ظ بنخ ق  بسممممات  الشمممخلمممي  بم انت  بمد  ارتمام  باألحداث  
التي ي تب ىنهاظ بمده  اايت  التي تم ن  من م ح   بفهم البقائل باألحداث بتسممممجي ها 

 ؟
رب  من مذن  البياناع بال : يم ن االسممممترشمممماد بالمضممممامين ا تي  ل ت  د  النقد الباطني 

 التي  تبع فيها. 
 ما ال   يذني  الم ل  من  ا   م  نب ىبارم ؟  
 را الذباراع يم ن البثبم بها ؟ 
را  تب ر ه األحداث بناءا ى   م ح   مباشممممرم نم ى   رباي  مسمممممبى  ىن ا خرين  
 ؟
 واء في م ح ت را نده ب  التبتر نب ىاما السن نب ال رب  اللحي  إل  ارت اب نخ 

 بت ريره .
 را  تب البثي   بقع الم ح   نب بذدرا ب سابيل نب نشهر نب سنين ؟ 

را يبجد ما ي ثر في مبضممبىي   تابت ظ مثا التذلممب ضممد جماى  نب ديان  نب جنس نب 
شممممممممخر نبحزب نب فئ  اجتماىي  نب اقتلممممممممادي  نب جماى  مهين  نب ىلممممممممر تاريخي نب 

 ف سا  مذين  ؟
 ض   سب ىو  األجياا التإل   نب إرضاء جماى  مذين  نب إغضابها ؟را  ان غر 

را تبجد رباياع لم ح ين خخرين ن ااء  ب  نلمممممممممممممبا بت بين مخت   تتام مل رباياع 
 الم ل  ؟

بذد االنتهاء من ت رير الرسممممممال  انو قا من الملممممممادر  تحليل وتســــبيب أحداث التاري : 
نب   تابت ظ بقد ي بم الباحث برف  بذ  الدراسمممماعينت ا الباحث إل  المراجل ليوذم بها 

 ن درا نب تلحي  بذ  األخواء الباردم فيها انو قا من ملادره
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 ما يجب  ى   الباحث نال ي تاي بمجرد سممممممممممممممرد الرباياع باألحداث التاريخي  خالي  من  
  التسمممممبيب بالتح يا ن    ر األسمممممباب بالذ ا التي سمممممارمع في بقب  ت   الحبادثظ بى ي

 نن يجتهد في إبراز خرائ  الشخلي  فيما يرت ي  من نسباب بى ا.  
 بل د نبرد الد تبر   اما محمد الم ربي  ان ت يم الملادر يتم في مرح تين:

    بالت  د من ىدم التزبير فيها الت ييم الخارجي: يهتم  ا النب  ب لال  البثي 
بممع الرمبز  بالمحتبيمماع األخره  التي تثالت ييم الممداخ ي : يهتم رمم ا النب  بممدقمم  المذمماني ب 

 نلالتها .
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 02رقمالمحاضرة 
 المنهج الوصفي

يذتبر المنهج البلممممممممماي ن ثر ننبا  البحبث اسمممممممممتخداما  في األبحاث السممممممممم ب ي    تمهيد:
حيث ير ز ى   دراسمم  الحاضممر بتتبل  اررم الدراسمم  ببلمماها بلمماا، نبىيا، ب ميا،ظ  بمن 

  ثم تاسيررا تاسيرا، دقي ا، في ضبء ما تجمل لده الباحث من مذ بماع بش نها.
يذد المنهج البلمممممممماي من نرم المنارج  باأل ثر شمممممممميبىا في الذ بم الناسممممممممي  باالجتماىي  

 .منارج البحث من حيث تنابل  نبابالترببي   بمن ر ا المنو م ي بن 
ها في الحاضر ب لد تشخيل االمنهج البلماي رب  ا اسمت لماء ينلمب ى    اررم م 

 .قاع بين ىنالرراب ش  ال بارر  ما ري قائم  جبانبها بتحديد الذ 
بالبحث البلممممماي ال ي   ىند بلممممم  ال اررم با يمضمممممي إل  ما رب نبذد من  ل  ألن  
ياسممممممر البياناع بي ارن بي يم نيضمممممما،ظ ب ل  بهد  التبلمممممما إل  تذميماع  اع مذن  يزيد 

  بها رليد مذارفنا ىن ال بارر المدربس .
بالتاسمممممممممير الذ مي  المن م يذر   األسممممممممم بب البلممممممممماي  ى   ان  احد نشممممممممم اا التح يا  

لبلممممممممممممممم   مماررم  نب مشممممممممممممممم  مم   محممددم بتلمممممممممممممممبيررمما بمماألرقممام من خ ا جمل البيممانمماع  
بالمذ بممماع  بتح ي همما  بتاسممممممممممممممميررممما بوري ممم  ى ميمم   دقي ممم   برممم ا األخير يمممدرس  بارر  

 . الحاضرم  ألجا فهمها بر ا من اجا التنب  بها بالمست با
 خطوات المنهج الوصفي

   .الشذبر بالمش 
 تحديد المش    . 

 لياغ  الارضياع.
 تحديد مجتمل الدراس  بىينتها  بنس بب اختيار الذين  بحجمها.

 تحديد  باختيار ندباع البحث.
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 جمل البياناع  بالمذ بماع.
 البلبا إل  النتائج.

 .تاسير النتائج  بالتبلا إل  ال راراع  باالستنتاجاع بالتبلياع 
 المنهج الوصفي أنواع

 
 

 
 البحوث المسحية: 

رب النب  ال   يتم من خ ل  جمل مذ بماع ببياناع ىن  اررم ما باقذ  ب لمممد التذر   
ى يها من حيث وبيذتها بدرج  بجبدرا ف وظ بتسمممممتخدم في  مخت   ندباع البحث الذ مي 

المسمممممحي    بتهد  الدراسممممم ..ل حلمممممبا ى   المذ بم  مثا االسمممممتبيانظ الم اب  ظ الم ح  
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إل  التذري  بممال بارر   من حيممث  شمممممممممممممممدتهمما  نب حجمهمما  نب زمنهمما نب ت راررمما  بت ممديم  
  المذ بماع  الذ مي   التي تزيا ال مب   حبا ر ه ال اررم .

 :يةلمسحــــأنماط البحوث ا
 

 
: يتذ م بدراسممم  المشممم  ع المرتبو  بالميدان التربب  من  م ورين  المســ  المدرســي -

 و ب  المناخ التذ يمي  ورائم تدريس...( 
: يتذ م بدراسممممممممممممم  مبضمممممممممممممبىاع اجتماىي   ذاداع نفراد المجتمل المســــــــ  االجتماعي -

باتجاراتهم نحب مخت   ال ضمممممممايا األسمممممممري ظ باالجتماىي ظ باالقتلمممممممادي ظ بالسمممممممياسمممممممي ... 
  بين فئات . بالاربم

: الرن  الذمام تذبير الجمماىم  ىن خرائهماظ بمشممممممممممممممماىررماظ بنف ماررماظ بمذت داتهاظ الرأي العـام
  باتجاراتها نحب مبضب  مذين في بقع مذين.
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 ال ير  : دراس  المذ بماع بالمس بلياع المرتبو  بذما مل تحليل العمل
غر  الدراسممممم  المسمممممحي    بل د نشمممممار األسمممممتا  الد تبر ىبدان ف ا  بىدنان يبسممممم  ان 

   بالنسب  ل باحث التربب   ث ث ننبا  ري :
 : بري المذ بماع التي يم ن  التح م منها  بش ا مبضبىي  بدقيم  بمست ا  الحقائق
   نرائ نب:بري مذ بماع مبضمممممممبىي   تذبر ىن تاالممممممميا المسمممممممتجيب  ابمشممممممماىره  اآلراء

   ببجه  ن ره .
  من نفذاا حياا مبق  مذين . : رب ماي بم ب  المستجيبالسلوك 

بل د نشمممممار األسمممممتا  الد تبر ىبدان ف ا  بىدنان يبسممممم  ان  غر  الدراسممممم  المسمممممحي   
   بالنسب  ل باحث التربب   ث ث ننبا  ري :

 : بري المذ بماع التي يم ن  التح م منها  بش ا مبضبىي  بدقيم  بمست ا  الحقائق
ىن تاالممممممميا المسمممممممتجيب  ابمشممممممماىره اب نرائ   :بري مذ بماع مبضمممممممبىي   تذبر  اآلراء

   ببجه  ن ره .
 .: رب ماي بم ب  المستجيب من نفذاا حياا مبق  مذينالسلوك 
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 00المحاضرة رقم
 دراسة العالقات والروابط المتبادلة

إل   ا ف و بيتجابز دارسممم  ال اررم بفهمها المنهج البلممماي في ضمممبء دراسممماع الذ قاع
دراسمممم  الذ قاع بين مخت   ال بارر بالبقائلظ بال يام بذم ي  ربو بينهاظ بهد  البلممممبا 

 بيرم  في المنهج  نرميم   بإل  فهمهما بلمممممممممممممممبرم نىمم  بلهمم ا تذتبر دراسممممممممممممممم  الذ قماع 
 ي:دراس  الذ قاع إل  ث ث  ننبا  بر بتن سم .البلاي 
 الحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــةدراسة 

رب ت ني  تهد  إل  جمل البياناع  الذ مي  المتذ     ب   بحدم  سبا  انع فردا نب 
م سس  نب ن اما اجتماىيا   برب ي بم ى   نساس  التذمم في دراس  مرح   مذين  من 

  .تاريخ البحدم
األشخار ىبر فترم زمني  محّددم  يُ لد منها دراس  حال  مذيّن  لشخر نب مجمبى  من

 ب لد ال ش  ىن الس ب  الارد  نب الجماىي. 
  ىبر   ب لالتذ يمتهد  ر ه الوري   إل  ا تشممممما  األسمممممباب المم ن  لنمب ال مذيّن من ا

به  بمجمبى  نخره مشممما مذينا، ن اما تذ يميا تتبّل  لو ب  إجراء م ارن  بين مجمبى  من ا
 الن ام التذ يمي  السابم. لها ل نَّها ال تتبّل 

 lmdعلى ذلك النظام الكالسيكي ونضام مثاا 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــاالرتباطي  اتـــــــــــــــــالدراس

ت بم الدراسممممممممماع االرتباوي  ى   تبضمممممممممي  الذ قاع بين مت يّراع الدراسممممممممم ظ بهد  تحديد 
ج  رقميّ ظ بتترابا درجاع االرتباو الناتدرجم  االرتبماو بين المت يراع بىرضمممممممممممممممها بوري   

 . في مذ م األبحاث
 وسائل جمع المعلومات  في الدراسات المسحية

 االستبيمممان 
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  الم اب ممممم 
  الم ح ممم  

 أهداف المنهج الوصفي
 .جمل المذ بماع ح ي   بمال   ل اررم مبجبدم فذ  في مجتمل مذين -
 .بذ  ال باررتحديد المشا ا المبجبدم نب تبضي  -
 .إجراء م ارن  بت ييم لبذ  ال بارر-
تحديد ما ياذ   األفراد في مش    ما باالستاادم من خرائهم بخبراتهم في بضل تلبر  -

إيجاد الذ ق   -.بخوو مست ب ي  باتخا  قراراع مناسب  في مشا ا  اع وبيذ  مشابه 
 .بين ال بارر المخت ا 

 أسس المنهج الوصفي
 .استمارم -م ح   -االستذان  بمخت   األدباع: م اب  إم اني  

بذ  الدراساع البلاي  ت تاي بمجرد بل   مي نب  ياي ل  اررم بالبذ  ا خر 
 .يبحث في األسباب الم دي  ل  اررم

 .تذتمد الدراساع البلاي  ى   اختبار ىيناع ممث   ل مجتمل تبفيرا ل جهد بالت الي 
تمييز خلائر نب سماع ال اررم المبحبث   مثاا دراس  الونا  التجريد حت  يم ن 

 .ال  م ىند الشخر
تلني  األشياء نب البقائلظ ال بارر محا الدراس  ى   نساس مذيار مميز حت  يم ن 

 . التذميم
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 قائمة المصادر والمراجع:
البحث العلمي ,الطبعة االولى,دار االعصــار العلمي,عمان  أبجدياتخالد يوســف العمار:

,2100 
,دار صـــــفاء 0ربحي مصـــــطفى عليان ,عثمان محمد انيم:اســـــاليب البحث العلمي , ط

 2102,عمان ,
محمد حســين عالوي ,اســامة كامل راتب:االتجاهات المعاصــرة في البحث العلمي  لعلوم 

 2102العربي ,القاهرة ,,دار الفكر 0التربية البدنية والرياضية,ط
بدون طبعة   دار نويوى  دمشــق  ســاســياتبدر  خضــر  : تكوين التفكير  بحث في اال

 سوريا 
ــدون طبعــة  دار  المنهج  لنشـــــــــر  ــة اعــداد البحــث العلمي ,ب ــة  :منهجي ــاي اــازي عن

  2112والتوزيع,عمان ,االردن سنة
,دار 2زيد:مهارات البحث الربوي طمحمد عبد الرزاق ابراهيم عبد الباقي عبد المنعم ابوا 

 2101الفكر لنشر,  عمان المملكة االردنية, سنة
,دار الفكر 00كـايـد عبـد الحق ,ذوقـان عبيدات  عبد الرحمان عدس:البحث  العلمي ,ط

 2112لنشر عمان االردن,سنة
,دار الثقــــافــــة ,عمــــان 10كــــامــــل محمــــد المغربي :اســــــــــــاليــــب البحــــث العلمي ,ط 

 2112,االردن,سنة
ســـن احمد الشـــافعي ,د.ســـوزان احمد مرســـي:اجراءات البحث العلمي ,بدون طبعة د ح

 ,دار الوفاء لدنيا الطباعة ,االسكندرية ,مصر ,بدون سنة
د.اــــازي عنــــايــــة منهجيــــة اعــــداد البحــــث العلمي ,بــــدون ط,دار المنهــــا  ,عمــــان 

 2112,االردن,سنة
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,اليئة العامة,دمشـــــــــق  0فـاديم روزين ترجمة د.نزار عيون الســـــــــود:التفكير واالبداع,ط
 2100سوريا ,سنة

ــــة  ــــاهج البحــــث  في العلوم التربوي ــــان يوســـــــــف العتوم:من ــــد اح فالع  ,عــــدن عب
 2101والنفسية,االثراء, الشارقة,االردن,سنة

 
 
 
 

 

 

 


