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  :مقدمة

حضاري الذي نعیشه الیوم، والذي هو ثمرة في سیاق التقدم العلمي والتكنولوجي وال

هون لجهود مضنیة للعدید من المفكرین والمتأملین، فإن العمل على استمرار هذا التقدم مر 

بداعیة الكامنة لدى األفراد؛ إذ إن هذا التقدم یتمخض عنه بتفجیر المزید من الطاقات اإل

سیاسیة والتي تحتاج إلى حلول مشكالت في شتى مناحي الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة وال

  .لمواجهة مثل هذه التحدیات الل إعداد الفرد أنا كان موقعهخمن  إبداعیة ال تتأتى إال

فا أساسیا من أهداف والمتأملین والمبدعین یعد هدین لذا فإن اإلهتمام بتربیة المفكر 

امعة، فالمؤسسات مرورا بریاض األطفال، فالمدرسة، فالج المؤسسات التربویة، بدءا باألسرة،

ویمكن للفرد أن . التي تحرص على التربیة الفكریة، وال سیما المؤسسات التجاریة والعسكریة

یستدل على عالمیة االهتمام بتعلیم وتعلم التفكیر من خالل مراجعة األدب التربوي النظري 
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العوامل والتجریبي، والذي شكل محورا للعدید من الدراسات والبحوث التي كشفت عن طبیعة 

  .التي تؤثر في تنمیته وتطویره لدى األفراد

وفي خضم التغیرات المتسارعة التي أصبحت أحد المالمح الرئیسیة لأللفیة الثالثة، 

تتجه األنظار نحو النظم التربویة ممثلة بمؤسساتها المختلفة لتنهض بمسؤولیاتها تجاه بناء 

تحریر طاقاته اإلبداعیة، والتي ال تتأتى الفرد وفق منظور تربوي یستند إلى تطویر الفرد، و 

إال من خالل مساعدته على النمو السوي المتوازن عبر إعداد برامج تربویة تعنى بتعلیم 

  .وتعلم التفكیر بطریقة منهجیة منظمة تتخذ من المنهجیة العلمیة منهجا وطریقة

شتى مناحي  واإلیقاع السریع للتطور التقني فين استمرار االنفجار المعرفي كما أ

الحیاة، قلص دور المدرسة والجامعة في تزوید الطلبة بجمیع المعلومات والخبرات التي 

یحتاجون إلیها في سنین عمرهم، وبالتالي أضحت أهم المهارات التي یمكن للمدرسة 

والجامعة أن تدرب الطلبة علیها هي كیف یتعلمون بمفردهم، وبمساعدة یسیرة من المعلم، 

لى تبني استراتیجیات حدیثة تثیر التفكیر، وتشجع العمل الذاتي ، یعتبر من ولعل العمل ع

األهداف األساسیة للمدرسة الحدیثة والجامعة التي تتطلع إلى مواكبة مستجدات األلفیة 

-الثالثة، وتأتي استراتیجیات تعلیم وتعلم التفكیر كواحدة من هذه االستراتیجیات التعلیمیة

تتبوأ مكانا مرموقا من بین حركة االستراتیجیات الفعالة في العملیة  یمكن أن التعلمیة التي

  التعلمیة التي أخذت في اآلونة األخیرة تفرض نفسها كاستراتیجیة فعالة -التعلیمیة

وفي سیاق أهمیة تعلیم وتعلم التفكیر كمنهج ضروري والزم لفهم وتدبر حیاة الفرد كان 

مل على تشكیل فهم عمیق لهذا المصطلح الذي من الضروري تفحص ماهیة التفكیر، والع

أصبح فهمه وممارسته أحد العوامل األساسیة التي تعد من متطلبات النجاح في مناشط 

الحیاة المختلفة، ولعل أهمها الدراسة الجامعیة، التي تعمل على تأهیل الطلبة لالنخراط في 

فاعلین ومنتجین للمعرفة، وفي  الحیاة العملیة بعد تخرجهم من الجامعة؛ كي یكونوا مواطنین

الوقت ذاته تفحص أهمیة هذا المصطلح الذي استحوذ على اهتمام نفر غیر قلیل من 

الباحثین على اختالف توجهاتهم النظریة والبحثیة؛ مما یدل على عالمیة االهتمام بتعلیم 

قصودة في وتعلم التفكیر كأحد الخیارات األساسیة التي ینبغي السیر في تبنیها بطریقة م
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مختلف المؤسسات، سواء التربویة، أم السیاسیة، أم االجتماعیة، أم االقتصادیة، أم 

مجتمعیة، ونسوق فیما یلي طائفة من تعریفات التفكیر كما وردت من منظري التكنولوجیة، أم 

  :هذا العلم

  :التفكیر -1

إذ قدموا تباینت وجهات نظر العلماء والباحثین التربویین حول تعریف التفكیر؛ 

تعریفات مختلفة استنادا إلى أسس واتجاهات نظریة متعددة، ولیس من شك أن لكل فرد 

أسلوبه الخاص في التفكیر، والذي قد یتأثر بنمط تنشئته ودافعیته وقدراته وخلفیته الثقافیة، 

وغیرها، مما یمیزه عن اآلخرین، األمر الذي قاد إلى غیاب الرؤیة الموحدة عند العلماء 

ولعل غیاب النظرة . باحثین بخصوص تعریف التفكیر وخصائصه وأشكاله وأسالیبهوال

الموحدة توحي بتعقد هذا المفهوم، ومن ناحیة أخرى االهتمام المنقطع النظیر من قبل 

الباحثین على دراسته؛ ونظرا ألهمیة وجهات النظر المختلفة في تعریف التفكیر، فسوف 

  :الينستعرض عددا منها على النحو الت

أنه ال یوجد  -احد أبرز منظري التفكیر في العالم -)De Bono,2003(یرى دیبونو 

تعریف واحد مرض للتفكیر، ألن معظم التعریفات مرضیة عند أحد مستویات التفكیر، فقد 

یقول قائل أن التفكیر نشاط عقلي، ویقول آخر إنه المنطق وتحكیم العقل، وكل هذا صحیح 

ما فإنه یرى أن التفكیر عبارة عن استكشاف مترو معین للخبرة بغیة عند مستوى معین، وعمو 

، أو اتخاذ قرار ما، أو حل الوصول إلى الهدف، وقد یكون هذا الهدف هو تحقیق الفهم

  .المشكالت، أو الحكم على األشیاء، أو القیام بعمل ما

اطه على أن التفكیر هو العملیة التي یمارس علیها الذكاء من خاللها نش كما یرى

الخبرة؛ أي أنه یتضمن القدرة على استخدام الذكاء الموروث وٕاخراجه إلى أرض الواقع، مثلما 

  .یشیر إلى اكتشاف متبصر أو متأن من أجل الوصول إلى الهدف
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فقد عرف التفكیر ) 2009أبو جادو ونوفل، (المشار إلیه في ) Costa(أما كوستا 

ة بهدف تشكیل األفكار من أجل إدراك المثیرات بأنه المعالجة العقلیة للمدخالت الحسی

  .الحسیة والحكم علیها

تعریفا للتفكیر بأنه عملیة عقلیة معرفیة وجدانیة علیا تبنى ) 2003(ویقدم حبیب 

وتؤسس على محصلة من العملیات النفسیة األخرى كاإلدراك، واإلحساس، والتخیل، وكذلك 

میم والتمییز، والمقارنة، واالستدالل، وكلما اتجهنا من العملیات العقلیة كالتذكر والتجرید والتع

  .المحسوس إلى المجرد كان التفكیر أكثر تعقیدا

التفكیر باعتباره ذلك النوع من السلوك الذي یستخدم ) 2004(ویعرف أبو عالم 

عملیات رمزیة أو تمثیلیة؛ فعندما یقوم الفرد بعمل إشارة إلى شیئ غیر موجود أمامه، أو 

یقوم به في الوقت الحاضر، فإنه یستخدم إشارات رمزیة تعبر عما یفكر به، ونظرا  عمل ال

ألن التفكیر رمزي في طبیعته فإن مداه أوسع من أي نشاط آخر، فهو یتضمن المدركات 

  .الحالیة ولكنه یعالج ما تشتمل علیه من معان بصورة تذهب به إلى ما وراء الحاضر

حیث یشیر الجانب األول : ن ثالث جوانب أساسیةویعرف التفكیر بأنه مفهوم یتضم

إلى أن التفكیر عملیة عقلیة معرفیة، تتضمن مجموعة من عملیات المعالجة أو التجهیز 

داخل الجهاز المعرفي للفرد، وتحدث هذه العملیات في الدماغ، أما الجانب الثاني فیشیر إلى 

من السلوكیات، فیما یشیر أنه یستدل على هذه العملیات من خالل سلوك أو مجموعة 

الجانب الثالث إلى أن التفكیر موجه؛ أي أنه عملیة هادفة نحو حل المشكالت أو تولید 

  .البدائل 

أن التفكیر عملیة معرفیة تمكن ) 2003(المشار إلیه في سعادة ) Beyer(ویرى بایر 

  .الفرد من التعلم ذي المعنى من خالل الخبرة التي یمر بها

قا للتعریفات سابقة الذكر لمفهوم التفكیر یؤكد على تعقد مفهوم التفكیر إن تحلیال دقی

بسهولة؛ لذا فقد  وتعدد أبعاده وتشابكها، والتي یصعب قیاسها مباشرة أو تحدید ماهیتها

استخدمه العلماء بمسمیات وأوصاف عدة؛ لیمیزوا بین نوع وآخر من أنواعه، ولیؤكدوا في 

اإلحاطة بجمیع جوانبه، فنجدهم یتحدثون عن التفكیر الناقد  الوقت نفسه على تعقده وصعوبة
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واإلبداعي، والتأملي، والریاضي، والعلمي، والمعرفي، وما فوق المعرفي وغیرها، فقد أصبح 

ینظر إلى بعض أنواع التفكیر كما لو كانت على خط متصل، یمثل أحد طرفیه شكال بسیطا 

كما في التفكیر التقاربي والتباعدي، والتفكیر  من التفكیر وطرفه اآلخر شكال متقدما منه،

الفعال وغیر الفعال، والتفكیر المحسوس والمجرد، والتفكیر اإلندفاعي والتأملي، والتفكیر 

  ).2004العتوم، (فوق المعرفي  المعرفي وما

 مقیاس منهجیة البحث العلمي        السداسي األول      الثانیةالمحاضرة 

  :تصنیق التفكیر-2

ن مراجعة تحلیلة ألدبیات التفكیر، تفضي إلى وجود أكثر من تصنیق لمفهوم التفكیر، إ

توجهات النظریة والبحثیة ولعل مرد ذلك إلى اختالف األهداف من دراسة عملیات التفكیر وال

  :للباحثین المهتمین بدراسته، ویمكن تصنیف التفكیر إلى القسمین التالین

مثال ذلك أحالم الیقضة، واألحالم واأللعاب : بیاالتفكیر الحر غیر الموجه نس-1

اإلیهامیة، وهذا النوع من النشاط العقلي مجرد تعبیر عن رغبات أو حاجات، وال یعتمد إال 

على عالقات بسیطة قد تكون غیر حقیقیة، ولذلك فإن هذا النوع أقرب إلى التخیل منه إلى 

  .التفكیر

كلة أو ابتكار شيء نافع، ویمكننا أن الذي یهدف إلى حل مش :التفكیر الموجه-2

  :مع مالحظة أن هذا التقسیم عام واعتبارينقسم هذا النوع من التفكیر إلى القسمین التالیین، 

ونلجأ إلیه عندما نحاول فحص رأي، فنقرر مدى  :التفكیر الناقد أو التقییمي-أ

ین موضوعین أو أكثر صحته، وینتهي هذا النوع من التفكیر بإصدار األحكام أو الموازنة ب

أبو (للمفاضلة بینهما، وأساس التفكیر الناقد تطبیق المعرفة في موقف معین وزمن محدد 

  ).2004عالم، 

وهو الذي یستخدم التفكیر لیس لمجرد مراجعته رأي معین، بل  :التفكیر اإلبداعي- ب

ء یخدم إلنتاج شيء جدید ذي قیمة، ویتضمن العمل اإلبداعي أو االبتكاري اختراع شي

  .غرضا معیانا، أو ابتكار شيء جدید في عدید المیادین
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سلوكیة ظاهریة،  ولیس هناك اتفاق بین علماء النفس حول ما إذا كان التفكیر عملیة

أم معرفیة داخلیة؛ إذ یرى السلوكیون أن علم النفس یجب أن ال یتناول بالدراسة إال السلوك 

ملیات الداخلیة ال یمكن مالحظتها بشكل مباشر، الظاهري الذي یمكن قیاسه، فالحاالت والع

ولذلك ال یمكن اعتبارها جزءا من علم النفس؛ لذا یجب أن تتقید التعریفات النفسیة بالسلوك 

الظاهر، أما أصحاب المدرسة المعرفیة فیرون أن السلوك لیس إال تعبیرا عن التفكیر أو 

بدقة باالستجابات التي تدل على السلوك نتیجة له، ولذلك یجب أن تتقید التعریفات النفسیة 

  .الذي یعبر عن التفكیر والعملیات الداخلیة

ویحاول معظم علماء النفس الذي یدرسون التفكیر التوفیق بین هاتین النظریتین، 

فیقولون أن التفكیر عملیات معرفیة داخلیة نستدل علیها من السلوك الظاهر، والعملیات 

مكان في علم النفس إذا أمكن إحداث تنبؤات یمكن اختبارها؛ أي  المعرفیة یمكن أن یكون لها

  .إذا أمكن ربطها بسلوك ظاهر لإلنسان

بین مستویین للتفكیر ) 2009أبو جادو ونوفل، (المشار إلیه في ) Paul(ویمیز بول 

تفكیر من مستوى أدنى، ویتضمن مهارات عدة كاتساب المعرفة وتذكرها والمالحظة : هما

والتصنیف، وبعض المهارات الدنیا في تصنیف بلوم  وتصنیف من مستوى أعلى والمقارنة 

أو مركب ویتضمن إصدار حكم أو إعطاء رأي،  وتستخدم معاییر أو محكات متعددة، 

  .وتؤسس معنى للموقف كما هو الحال في التفكیر الناقد واإلبداعي وما فوق المعرفي

إلى أن  التفكیر یتمیز ) 1999(في سیاق التعرض لمفهوم التفكیر یلخص جروان 

  .بالخصائص التالیة

  .سلوك هادف، فهو ال یحدث في فراغ أو بال هدف، وٕانما یحدث في مواقف معینة-1

  .سلوك تطوري یتغیر كما ونوعا تبعا لتطور الفرد وتراكم خبراته-2

التفكیر الفعال هو التفكیر الذي یوصل إلى أفضل المعاني والمعلومات التي یمكن -3

  .استخالصها في موقف ما

مفهوم نسبي فال یعقل لفرد ما أن یصل إلى درجة الكمال في التفكیر، أو أن یحقق -4

  .ویمارس جمیع أنواع التفكیر

 

 

 



 

 10 

  .یتشكل من تداخل عناصر البیئة التي یجري فیها التفكیر والموقف أو الخبرة-5

، أو منطقیة، أو یحدث بأشكال وأنماط مختلفة قد تكون لفظیة أو رمزیة، أو كمیة-6

  .مكانیة أو شكلیة، لكل منها خصوصیته

  :أخطاء في التفكیر-3

یرى دیبونو أن هناك مجموعة من أخطاء التفكیر التي یمكن أن یقع بها المتعلمون، 

وهذه األخطاء تعمل على إعاقة عملیات أو مهارات التفكیر لدیهم، وبالتالي فإن معرفتها 

  .ن فریسة لهاوفهمها تحول دون وقوع المتعلمی

  :التحیز أو النظرة الجزئیة في التفكیر-

إن النظرة الجزئیة أو الضیقة تعبر إلى حد بعید عن الخطأ الرئیس في التفكیر، 

إنه قصور في عملیة اإلدراك والفهم، وفي  هذه الحالة . وهوخطأ خاص في اإلدراك والفهم

  .وهذا خطأ. أساس ذلكینظر من یفكر إلى جزء من الموقف فحسب، ویقیم حجته على 

  :السلم الومني-

یعد هذا حالة للنظرة الجزئیة، إذ یركز المرء على شریحة زمنیة ضیقة، غالبا ما تكون 

قریبة، فقد ترغب فتاة في التكوین في میدان علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة ولكن 

لكن ما ال تعرفه الفتاة هو أن خوفها من نظرة المجتمع اآلنیة للریاضة بصفة عامة تمنعها، و 

  .اتجاهات المجتمع الحالیة تختلف عنها بعد سنوات

  :التمركز حول الذات-

إن تفكیر المتعلم یقوم عادة على أساس من التمركز حول الذات؛ إذ یشبه الذي یمد 

بصره خالل ممر ضیق، أو نفق، إنهم یرون الموقف بداللة تأثیره علیهم شخصیا، فالخطأ ال 

لى حد بعید في عنایة المرء باهتماماته، بل إنه یقع في عجزه عن رؤیة بقیة الموقف، یقع إ

فإذا كان بوسع المرء أن یرى مجاال واسعا ثم یعود لالهتمام بتمركزه حول الذات، فإن هذا 

یختلف عن كونه قادرا على رؤیة جزء التمركز حول الذات من المجال، فالمرء الذي بوسعه 
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كنه یظل یعود التباع أسلوب التمركز حول الذات قد یكون صائبا في توسیع مداركه ول

  .تفكیره

  :العجرفة والغرور -

إن هاتین الخاصیتین تشكالن خطأ شائعا جدا في التفكیر، ویبرز طأ الغرور حالما 

. یكون ثمة تفسیر منطقي یتسم بالوضوح ألمر ما، ویؤخذ هذا آنئذ على أنه تفسیر صحیح

طقي للتفسیر فیبدو كأنه إقرار على صدقه، ویكمن هذا الخطأ في حقیقة أن أما االتساق المن

الرضى عن التفسیر یرفض أي بحث عن أیة تفسیرات أخرى، وفي نهایة المطاف إذا حاز 

المرء على تفسیر صحیح منطقیا فلم یجهد نفسه في البحث أبعد من ذلك؟ ومع ذلك قد توجد 

  .بما أفضل منهتفسیرات أخرى جیدة تماما مثله، أو ر 

  :الحكم األولي-

یعد الحكم مصدرا رئیسیا ثانیا للخطأ في التفكیر، ویقع عادة في كل مستویات التفكیر، 

فقد یعرض اقتراح ثم یقوم من یفكر بإصدار حكم أولي، أكان یحبذه أم ال یحبذه، ویستخدم 

دم التفكیر في استجالء بعد ذلك مهاراته الفكریة وقواه المنطقیة لدعم الحكم األولى، فال یستخ

الموقف للوصول إلى حكم، بل إنه یستخدم لمناصرة حكم تم سلفا إصداره على أساس من 

  .التحیز، أو العاطفة، أو االعتقاد أو التكتل االجتماعي

  :الحكم المناوئ-

إن ما أسلفناه یوحي بأن تقلیدنا المناوئ في التفكیر یرمي  بثقله على التأیید المنطقي 

، ال في استجالء العوامل المشتركة بینها، وقد نجد من یبذل مثال قصار جهده فیما لألوضاع

یختلف فیه وضعه مع خصومه بدال من أن یتحرك في اتجاه ما یجمعهم من اتفاق لنصل 

  .أنت على خطأ  ومن ثم فإني على صواب، وهذا الموقف یدعو إلى السخریة: إلى القول

  :تضمین الذات-

تكون على صواب طوال الوقت هي الهدف األكثر قوة في تحدید  إن الحاجة إلى أن

اتجاه التفكیر من بین معظم األهداف األخرى، ویستخدم المرء تفكیره كي یحافظ على صواب 

ویصح هذا بصفة خاصة لدى موقفه، ثم یعتقد به أیا كان الوضع الذي اتجهه ذلك التفكیر، 
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الخاص بهم على مر السنین على أساس من  )األنا(ذوي القدرات األفضل، حیث صار بناء 

ویجد مثل هذا النوع صعوبة بالغة في اإلقرار بالخطأ، كما .أنهم األلمع من الباقي اآلخرین

یواجه قریبا الصعوبة نفسها في االعتراف بقیمة فكرة لشخص آخر، ولم یعد التفكیر یستخدم 

) األنا(ر یستعمل إلسناد ؛ فالتفكی)األنا(الستكشاف آفاق الموضوع بل تصمیما لدعم 

  .بالطریقة ذاتها التي یستعمل فیها لدعم الحكم اآلولي

  )الخطأ الكمي(خطأ المقدار -

لقد عانت أنظمة المنطق التقلیدیة صعوبات جمة في تعاملها مع المقدار ذلك ألن 

جدل طویل مع ) دیكارت(اللغة تتعامل مع طبیعة شيء ما، ال مع حجمه، وكان للفیلسوف 

حول الدورة الدمویة، فأصر دیكارت على أن القلب یسخن الدم، وهذا ما یدفعه ) فهار (

أنه ال یكفي كي یقوم بقوة الضخ، وما یسبب التمدد، إال للدوران في الجسم؛ فتسخین السائل 

لم یعرف المرء فعال المقادیر التي تتأثر بذلك فمن السهل تشیید حجة منطقیة ال تزید كونها 

ن هذا أن خطأ المقدار واحد من األخطاء الرئیسیة في التفكیر إذ إنه خطأ في هراء، ویتبین م

  .اإلدراك

  :التطرف-

إن وعي المدرس أو المدرب إلى أخطاء التفكیر، التي یمكن أن یقع بها المتعلمون 

ف مستویاتهم التعلیمیة، قد تحول دون الوقوع بها، ومن ثم تصمیم البرامج التربویة على اتال

  ــــــ.ن أن تنأى بهم عن هذه األخطاء، وبالتالي قیادتهم نحو التفكیر المنتجالتي یمك

  مقیاس منهجیة البحث العلمي        السداسي األول      الثالثةالمحاضرة 

    Critucql Thinking  :التفكیر الناقد-4

ا یعد التفكیر الناقد من المواضیع المهمة والحیویة التي انشغلت بها التربیة قدیم

وحدیثا؛ وذلك لما له من أهمیة بالغة في تمكین المتعلمین من مهارات أساسیة في عملیتي 

التعلم والتعلیم؛ إذ تتجلى جوانب هذه األهمیة في میل التربویین على اختالف مواقعهم 

  .العلمیة إلى تبني استراتیجیات تعلیم وتعلم مهارات التفكیر الناقد
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لم التفكیر الناقد هو تحسین مهارات التفكیر لدى إن الهدف األساسي من تعلیم وتع

الطلبة، والتي تمكنهم بالتالي من النجاح في مختلف جوانب حیاتهم، كما أن تشجیع روح 

التساؤل والبحث واالستفهام، وعدم التسلیم بالحقائق دون التحري أو االستكشاف یؤدي إلى 

إلى مجاالت علمیة أوسع، مما یعمل توسیع آفاق الطلبة المعرفیة، ویدفعهم نحو االنطالق 

  ,على ثراء أبنیتهم المعرفیة وزیادة التعلم النوعي لدیهم

  :تعریف التفكیر الناقد

إن مراجعة متعمقة لتعریفات التفكیر الناقد، تشیر إلى توافر زخم من تعریفات متعددة 

  .لهذا النوع من التفكیر

لفرد على النشاط والمشابرة، وهو یعرفه جون دیوي  بأنه تفكیر تأملي یرتبط بقدرة ا

تفكیر حذر یتناول دراسة وتحلیل المعتقدات، وما هو متوقع من المعارف استنادا إلى أرضیة 

  .حقیقة تدعمها القدرة على االستنتاج

ان التفكیر الناقد یتضمن مجموعة من العملیات التي تستعمل منفردة أو  فیما یرى بایر

؛ فالتفكیر الناقد نه أكثر تعقیدا من مهارات التفكیر األساسیةمجتمعة، أو بأي تنظیم آخر، لك

من وجهة نظره، یبدأ بادعاء أو نتیجة معینة، حیث یسأل عن مدى صدقها، أو جدارتها، أو 

أهمیتها أو دقتها، كما یتضمن طرقا للتفكیر تدعم حكمه، ویؤكد بایر ان التفكیر لیس مرادفا 

  .لصنع القرارات أو حل المشكالت

ا إنیس فیرى أن التفكیر الناقد هو التفكیر التأملي واالستداللي الذي یركز على اتخاذ أم

التفكیر المنطقي، والتأملي الذي یركز على عملیة اتخاذ : ویعرفه إجرائیا على أنه, القرارات

  ,القرار حول ما یعتقده الفرد أو یعمله

یتضمن مجموعة من  أما الباحث المعرفي روبرت فیشیر إلى أن التفكیر الناقد

واالستراتیجیات والتمثیالت التي یوظفها المتعلمون لحل ) الذهنیة(العملیات العقلیة 

  .المشكالت، والعمل على صنع القرارات، وتعلم مفاهیم جدیدة

راء مع األخذ بعین االعتبار ‘وتعرفه كتن  بالقدرة على تقییم المعلومات وفحص ال

  .حث والدراسةوجهات النظر في الموضوع قید الب
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أن التفكیر الناقد یهتم بالتعقل واألمانة العلمیة، واالنفتاح العقلي ، فیما یرى أخرون 

العقلي، واالنغالق العقلي ، ولهذا فإن التفكیر الناقد ) البطء(على عكس االنفعالیة والجمود 

اد على یتضمن لتباع الدلیل إلى حیث یقود، واألخذ بالعتبار جمیع االحتماالت، واالستن

التعقل أكثر من االنفعال، واألخذ باالعتبار أیضا وجهات نظر اآلخرین وتفسیراتهم، وتقییم 

آثار الدوافع واالنجازات، واالهتمام بإیجاد الحقیقة أكثر من االهتمام بأن یكون هلى حق، 

 وعدم رفض وجهات النظر غیر الشائعة، وعدم السماح للتحیز بالتأثیر على القرارات المنوي

  .اتخاذها

الحكم الهادف المنظم ذاتیا، : ولقد لخص فاشیون  مفهوم التفكیر الناقد على أنه

  .والمحرك المعرفي  الذي یؤدي إلى حل المشكالت واتخاذ القرارات

  :خصائص المفكر الناقد

أورد العلماء والباحثون المهتمون بموضوع التفكیر الناقد الكثیر من خصائص التفكیر 

وجه الخصوص خصائص األفراد الذین یتمتعون بالقدرة على التفكیر الناقد،  الناقد،  وعلى

  :ویمكن إبراز الخصائص على النحو التالي

یرى فیرت أن هناك العدید من خصائص المفكر الناقد لعل من أبرزها القدرة على 

حث فیها، توجیه األسئلة وثیقة الصلة بالموضوعات التي تتم معالجتها أو القضایا التي یتم الب

وٕاصدار األحكام على ما یتم سماعه أو قراءته من بیانات أو مجادالت، واالعتراف بجوانب 

  .النقص في الفهم أو االستعاب أو المعلومات الالزمة

ویتمیز المفكر الناقد أیضا بقدرة على االستملع إلى اآلخرین وٕابداء االهتمام بما 

علیه الذات وتعدیل اآلراء وفقا لما یتم الحصول  یقولونه، باإلضافة إلى االستمرار في تقییم

من حقائق جدیدة، والبحث عن األدلة لدعم المسلمات والمعتقدات وٕاصدار األحكام على 

  .الحقائق بعد الحصول على المعلومات التي تمكنه من ذلك

یز فیرى أن أهم ما یمیز المفكر الناقد اهتمامه باالنتباه للموضوع قید البحث والترك أما 

على كل ماله عالقة بذلك، وخاصة أثناء مواجهة أیة متاعب أو مشكالت زالحرص الذائم 

على االستناد إلى المنطق في اختیار وتطبیق المعاییر، والقدرة على البحث عن المعلومات 
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ذات العالقة بالموضوع، وطرح األسئلة التي تتمیز بالوضوح وتعبر عن قدرة متمیزة على 

  .الواقع التقییم ومحاكمة

وفي السیاق ذاته یورد إنیس  مجموعة من خصائص المفكر الناقد لعل من أبرزها 

اتساع دائرة االهتمامات والمیول وٕابداء االهتمام بالبدائل، ومحاكمة مدى مصداقیة مصادر 

المعلومات والتحقق من األسباب واالستنتاجات واالفتراضات، والفبول فقط بما هو مناسب 

  .لفرضیاتمن األسئلة وا

ویعتقد إنیس أن المفكر الناقد یواضب على تحقیق ما یؤمن به وتكون قراراته عادلة 

وصحیحة إلى أقصى حد ممكن، ویتضمن ذلك البحث عن الفرضیات البدیلة واالستنتاجات 

والخطط والمصادر التي یمكن أن ینفتح علیها، والموافقة على ما سبق شریطة توافر العدالة 

المعلومات المتوافرة، وٕاعطاء قیمة آلراء اآلخرین أكثر من اهتمامه بآرائه  والموضوعیة في

  .هو

ویهتم المفكر الناقد إضافة إلى ذلك بتقدیم المواقف بأمانة ووضوح، ویتضمن ذلك 

الوضوح فیما یتعلق بالمعنى المقصود ووجهات نظر اآلخرین، واالهتمام بالبحث والتواصل 

الموقف ذلك، والمحافظة على االنتباه والتركیز عند طرح مع اآلخرین بمقدار ما یتطلب 

األسئلة والوصول إلى االستنتاجات، والبحث عن األسئلة المتوافرة، ویتمیز المفكر الناقد 

أیضا بتقییم األفراد في سیاق تبادل العالقات االجتماعیة، وهذا یتضمن المیل إلى االكتشاف 

ب إرباك اآلخرین أو إخافتهم، واالهتمام بسعادة واالستماع إلى ما یقوله اآلخرون، وتجن

  ,اآلخرین

فیرى أن المفكر الناقد یتمیز ) 2003(المشار إلیه في سعادة ) Beyer(أما بایر 

  :بمجموعة من الخصائص األساسیة المهمة، فیما یلي تفصیل لها

  توافر القابلیات أو المیول، أو النزاعات، أو العادات العقلیة-

  ت المناسبةتوافر المحكا-

  القدرة على المجادلة-

  االهتمام باالستدالل-
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  االهتمام بوجهات النظر األخرى-

  توافر إجراءات تعمل على تطبیق المحكات-

  مقیاس منهجیة البحث العلمي        السداسي األول      الرابعةالمحاضرة 

  :معاییر التفكیر الناقد-

عاتها في التحقق من التفكیر الناقد وهي أوردت الدراسات عددا من المعاییر الواجب مرا

  ):1999جروان، (

یعد معیار الوضوح المعیار األساسي واألولي لبقیة معاییر التفكیر، إذ یجب :الوضوح-

أن تتمیز مهارات التفكیر الناقد بدرجة عالیة من الوضوح وقابلیة الفهم الدقیق من قبل اآلرین 

  من خالل التفصیل والتوضیح وطرح األمثلة

یجب أن تتضمن العبارات التي یستخدمها الفرد درجة عالیة من الصحة :الصحة-

یمكن أن  وثمة جملة من األسئلة التي. والموثوقیة من خالل األدلة والبراهین واألرقام المدعمة

  .تحقق هذا المعیار

ویقصد بذلك إعطاء موضوع التفكیر حقه من المعالجة والجهد والتعبیر عنه :الدقة-

  .الیة من الدقة والتحدید والتفصیلبدجة ع

ویشیر هذا المعیار إلى وجود درجة من االتساق یعبر عن عالقة بین عناصر :الربط-

  . المشكلة أو الموقف أو بین المعطیات والمشكلة

یجب أن تتمیز معالجة المشكلة أو الظاهرة بدرجة عالیة من العمق في :العمق-

  .اهرة من المستوى السطحي من المعالجةالتفكیر والتفسیر والتنبؤ لنخرج الظ

یشیر هذا المعیار إلى أن تؤخذ جمیع جوانب المشكلة أو الموقف بشكل  :االتساع-

  .شمولي وواسع، واالطالع على وجهات النظر اآلخرین وطرقهم في التعامل مع المشكلة

ا یجب أن یكون التفكیر الناقد منطقیا من خالل تنظیم األفكار وترابطه:المنطق-

  .بطریقة تؤدي إلى معاني واضحة ومحددة 

  :مهارات التفكیر الناقد
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أورد الباحثون في مجال التفكیر الناقد العدید من مهاراته، منها ما أوردها سوارتز 

  :وآرون ، وهي على النحو اآلتي

  :مهارة تحدید موثوقیة المصادر-

ة؛ إذ تمكن الفرد من تعد مهارة تحدید موثوقیة المصادر من مهارات التفكیر األساسی

استصقاء وتحري البیانات والمعلومات بدقة، قبل تقریرها وجعلها حقیقیة، ولذلك یحتاج الفرد 

  .إلى مهارة تمكنه من تمییز المصادر الموثوقة من غیرها

  :مهارة الشرح السببي-

یقال أن العقل بطبیعته دائم التساؤل، ویمكن أن نلمس صحة هذه المقولة عندما 

مر ما ، فیبدأ العقل بطرح تساؤالت متباینة حول العوامل التي أدت إلى حدوث هذا یحدث أ

، فكأن العقل ال یقبل النتائج كمسلمات، مسلما بصحتها، وٕاال لما تمكن من تطویع الحدث

  .المعارف لخدمته

   Creative Thinking التفكیر االبداعي-5

م مفاهیم اإلبداع وتداوله في العدید على الرغم من كثرة استخدا:مفهوم التفكیر االبداعي

والبحوث العلمیة، إال أن المتتبع لهذه المفاهیم یلمس فیها اختالفا واضحا بین  من الدراسات

  .الباحثین على تبني مفهوم موحد للتفكیر االبداعي

التفكیر اإلبداعي على أنه مجموعة من المهارات تتضمن مهارة  فقد عرفه جیلفورد 

ة المرونة، ومهارة األصالة، ومهارة الحساسیة تجاه المشكالت، ومن ثم العمل الطالقة، ومهار 

  .على إعادة صوغ المشكلة وشرحها بالتفصیل

عملیة تحسس للمشكالت : بأنه - أحد رواد دراسة التفكیر اإلبداعي-بینما تورنس

وٕادراك مواطن الضعف والثغرات، وعدم االنسجام والنقص في المعلومات، والبحث عن 

لحلول التي یمكن التنبؤ بها، وٕاعادة صوغ الفرضیات في ضوء اختبارها بهدف تولید حلول ا

  .جدیدة من خالل توظیف المعطیات المتوافرة، ومن ثم نشر النتائج وعرضها على اآلخرین 
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وقد .التقصي المدروس للخبرة من أجل غرض ما : أما دي بونو فیعرف التفكیر بأنه

أو اتخاذ قرار أو التخطیط أو حل المشكالت أو الحكم أو القیام  یكون ذلك الغرض هو الفهم

  .بعمل ما

بینما عرف جاردنر  الفرد المبدع بأنه الشخص الذي یتمكن من حل المسائل دائما، 

ویعرف األسئلة الجیدة في حقل ما بطریقة مبتكرة وغیر متعارف علیها، بحث تصبح في 

ویشیر هذا المفهوم إلى عدم ما یسمى . نهایة األمر مقبولة في محیط ثقافي معین

فالناس مبدعون في مجال ما ولیس في كل ).االدإبداعیة التي تخدم جمیع األغراض(

نوفل وأبو (المجاالت، ولكن حتى تكون مبدعا یجب أن یكون االبتكار مقصودا

  ).2015عواد،

ة جدیدة، أو فیما عرفه سولسو  التفكیر اإلبداعي على أنه نشاط إدراكي تنتج عنه طریق

وهذا التعریف ال یعنمد إلى تقیید . غیر مألوفة في رؤیة مشكلة أو إیجاد حل لمشكلة ما

األفراد بأفعال منفعیة، بالرغم من أن كثیر من الناس المبدعین یستندون على األغلب على 

  .اختراع نافع أو هادف، أو كتابة، أو تألیف، أو الخروج بنظریة ما كانو قد أبدعوا فیها

فیعرفه على أن مزیج من القدرات واالستعدادات والخصائص ) 2002(أما جروان 

الشخصیة التي إذا ما وجدت بیئة مناسبة یمكن أن ترقى بالعملیات العقلیة لتؤدي إلى نتائج 

أصیلة ومفیدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة، أو المجتمع، أو 

  .ات من مستوى االختراقات اإلبداعیة في أحد میادین الحیاة االنسانیةالعالم، إذا كانت النتاج

  :سمات التفكیر اإلبداعي-5-1

مجموعة من السمات والخصائص تمیز التفكیر اإلبداعي عن غیره من  ثمة مجموعة

  .أنواع تصنیفات التفكیر األخرىـ، ویمكن إجمالها على النحو اآلتي

  الجانب األیمن للدماغالتفكیر اإلبداعي وظیفة من وظائف 

یتمیز التفكیر اإلبداعي بأنه یستند إلى الخیال، وبالتالي یتطلب قدرات تخیل بعیدة عن 

  .الواقع
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یحتاج التفكیر اإلبداعي إلى إیجاد الدعابة؛ إذ إنها تساعد على إفراز هرمون 

لتفكیر اإلندروفین، الذي یمد الجسم بالطاقة الالزمة لعملیات التفكیر، ومنها عملیات ا

  .اإلبداعي

  .یبتعد عن التفكیر المنطقي؛ إذ ال تحكمه قواعد المنطق

  .یهتم بتولید األفكار الغریبة وغیر المألوفة

  یلجأ إلى تركیب األشتات لیولد أفكارا أو مفاهیم جدیدة

  :مراحل العملیة اإلبداعیة

ومن هذه  تشیر العملیة اإلبداعیة إلى الكیفیة التي تم من خاللها إنتاج اإلبداع،

لإلبداع من خالل المراحل األساسیة التي یمر بها المبدع من " واالس"التعریفات، تعریف 

اإلعداد واالحتضان، : بدایة العمل اإلبداعي حتى نهایته، والتي تشمل على أربع مراحل هي 

نوفل وأبو (، المشار إلیه في )2009أبو جادو ونوفل، ) (اإلثبات(واإلشراق، والتحقق 

  ).2015عواد،

  :اقترح واالس بأن التفكیر اإلبداعي یسیر وفق أربع مراحل على النحو التالي

إن أي فعل إبداعي یستلزم تحضیرا بحیث یكون هذا التحضیر عاما  :التحضیر-

وخاصا؛ أما التحضیر العام فهو یتعلق باإلختصاص كفرع من فروع العلم، ، بینما یرتبط 

مباشرة، التي تواجه الباحث ویحاول أن یجد لها حال،  التحضیر الخاص بالمشكلة المبحوثة

وهذا یقود الباحث المهتم بحل المشكلة أن یقرأ كثیرا ویتصل بذوي العالقة، ویوثق ویبحث 

، وفي مجال البحث العلمي على بحثا دقیقا وجدیا عن المشكلة التي یرغب بإیجاد حل لها

  .ع المشكلة التي یرغب بحلهاالباحث أن یلم بكل ما كتب سابقا نسبیا حول موضو 

تعد الحضانة من العوامل التي تساعد على تخلیق اإلبداعیة، حیث یتوقع :الحضانة-

في هذه الفترة أن یصل الفرد إلى إیجاد حل للمشكالت بطریقة واعیة، إن هذه الفكرة تشبه 

". في الصیف إننا نتعلم السباحة في الشتاء، ونتزلج على الجلید: المأثور" ولیام جیمس"قول 

والخالصة إن االنقطاع عن عملیة حل المشكالت عند األفراد قد یمكنهم من إعادة تنظیم 

وقد تستمر هذه المرحلة لفترة طویلة أو قصیرة، وقد تستغرق . المادة، وبالتالي إیجاد حل لها

 

 

 



 

 20 

لحظات أو دقائق، أو أیام، أو شهور، وربما بضع سنوات، وقد یظهر الحل فجأة في الوقت 

  .الذي تكون فیه المشكلة قد نسیت

ویقصد بهذه المرحلة الوصول إلى الذروة في العملیة اإلبداعیة، حیث أن  :اإلشراق-

الفكرة اإلبداعیة تظهر فجأة، وتبدو المادة أو الفكرة كأنها قد نظمت تلقائیا دون سابق 

  .تخطیط، وعندئذ یتضح كل ما كان غامضا ومبهما

مرحلة األخیرة من مراحل العملیة اإلبداعیة، وتتضمن ال وهي :التحقق_اإلثبات -

المادة الخام الناتجة عن عملیة البحث السابق ومن االستبصار الذي یكون في طوره النهائي، 

  .وفي هذه المرحلة یتم إخضاع المادة للتحقق فیما إذا كانت صحیحة

  األولمقیاس منهجیة البحث العلمي        السداسي      الخامسةالمحاضرة 

  

  :خصائص المفكر المبدع-5-2

أجریت العدید من الدراسات التي حاولت استقصاء الصفات التي تمیز الشخصیة 

 )1995(المشار إلیه في الصوص ) Torrance(المبدعة، وفي هذا اإلطار قدم تورنس 

قائمتین من الخصائص الشخصیة المبدعة سواء اإلیجابیة منها أم السلبیة؛ بهدف مساعدة 

  :ربین واآلباء في عملیة الكشف عنهم، وفیما یلي هذه السماتالم

  :خصائص المبدع اإلیجابیة-

إن إدراك العالقات بین األشیاء، والغزارة الفكریة، وسعة الخیال، والمرونة في التفكیر، 

والطالقة في التفكیر، والمثابرة في إنجاز المهمات،  والملل من الروتین، وتولید البدائل، 

  .إلى المخاطرة، واالستقاللیة في إنجاز األعمالوالمیل 

  :خصائص المبدع السلبیة-

نوجز منها الجدل والمناقشة، وقلة التعاون مع اآلرین مقابل المیل إلى العمل المنفرد 

والتمركز حول الذات، والمزاجیة أحیانا، وزیادة في النشاط، والرغبة في السیطرة، وتشتت 

  .ى معارضة األنظمة والقوانیناالنتباه أحیانا، والمیل إل
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أسفرت نتائج التحلیل عن وجود خمسة قدرات هي  :مهارات التفكیر اإلبداعي-5-3

  ):2009أبو جادو ونوفل، (

  :الطالقة في التفكیر-

تعرف الطالقة بأنها القدرة على إنشاء أو تولید عدد كبیر من األفكار والحلول 

ات التي تعلمها الفرد، وتتمیز بإنتاج عدد كبیر للمشكالت، وتؤدي إلى الفهم الجید للمعلوم

من األفكار والتصورات في مدة زمنیة محددة، وتشیر أیضا إلى القدرة على تولید أكبر عدد 

ممكن من البدائل أو األفكار أو المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثیر أو سؤال 

رها عملیة تذكر واستدعاء للمعلومات هذه المهارة هي في جوه. محدد في وحدة زمنیة ثابتة

المتوافرة في البناء المعرفي للمتعلم من خبرات أو مفاهیم أو حقائق، وعلى هذا، فإن الشخص 

الذي یستطیع أن یعطي عشر أفكار في الدقیقة الواحدة یعتبر أكثر طالقة من الشخص الذي 

  .یعطي سبع أفكار في الدقیقة الواحدة 

  :المرونة في التفكیر-

ؤیة األشیاء من خالل مناطق أو زوایا مختلفة لعمل تلك األشیاء باستخدام هي ر 

وتتمثل هذه القدرة في العملیات العقلیة التي من شأنها أن تمیز بین . إستراتیجیات متنوعة

الفرد الذي لدیه القدرة على تغییر اتجاه تفكیره من زاویة ألخرى، عن الفرد الذي یجمد تفكیره 

  .دفي اتجاه واح

وتشیر أیضا إلى القدرة على إنتاج عدد متنوع ومختلف من األفكار أو االستجابات 

إن المرونة هي عكس الجمود الذهني، كما .والتحول من نوع معین من التفكیر إلى آخر

أي الموضوعات لها (تعني المرونة التحرر من القصور الذاتي أو العقلي أو الثبات الوظیفي 

  .تطلب المرونة تولید الحلول المتباعدة، كما ت)هدف واحد فقط

  :األصالة-

ینظر إلى قدرة األصالة على أنها مرادفة لإلبداع نفسه، ویقصد بها تلك القدرة التي  

تبدو في سلوك الفرد عندما یبتكر بالفعل إنتاجا جدیدا، فاألصالة بهذا المعنى تعني الجدة أو 
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ه إلى جانب الجدة كي یعتبر االنتاج أصیال، الندرة، بید أن هناك شرطا آخر ال بد من توافر 

  .وهو أن یكون مناسبا للهدف أو الوظیفة التي سیؤدیها العمل المبتكر

  . ، وفریدة وخالقةوتعرف األصالة بأنها القدرة على إبداء أو تولید أفكار جدیدة

فالفرد المبدع ذو تفكیر أصیل عندما ال یكرر أفكار األخرین، ویتفرد بأفكاره عن 

  .ألخرین، ویبتكر حلوال غیر تقلیدیة للمشكالت التي تواجهها

  :الحساسیة تجاه المشكالت-

بأنها قدرة الفرد على رؤیة المشكالت في أشیاء أو  تعرف الحساسیة تجاه المشكالت 

أدوات، أو نظم اجتماعیة قد ال یراها اآلخرون فیها، أو التفكیر في إدخال تحسینات یمكن 

أن هذه القدرة یقصد بها وعي الفرد بوجود ) 1999جروان، (ویضیف . ظمإدالها على هذه الن

مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في البیئة أو الموقف، وهذا یفید في أن بعض األفراد 

، وتعتبر أسرع من غیرهم في مالحظة هذه المشكالت أو العناصر من وجودها في الموقف

ها، یلي ذلك إضافة معرفة جدیدة أو إدخال عملیة اكتشافها أولى خطوات البحث عن حل ل

تحسینات وتعدیالت على معارف أو منتوجات، وتتضمن هذه القدرة مالحظة األشیاء غیر 

العادیة أو الشاذة أو حتى المحیرة في محیط الفرد، ومن ثم العمل على إعادة تنظیمها 

  .وتوظیفها، أو إثارة تساؤال حولها

باإلبداع هم األسرع من غیرهم على مالحظة عناصر معنى ذلك أن األفراد المتصفین 

المشكلة والتحقق من وجودها في الموقف، حیث أن اكتشاف المشكلة یمثل الخطوة األولى 

  .في عملیة البحث عن حل لها ومن ثمة إضافة معرفة جدیدة

  :إدراك التفاصیل أو اإلفاضة-

حل لمشكلة ما، وهي بهذا  وتعني القدرة على إضافة تفاصیل جدیدة ومتنوعة لفكرة، أو

المهنى تشیر إلى قدرة الفرد على وضع تفاصیل الخطط واألفكار، ومما یؤكد هذه النتیجة 

وصول مجموعة من األفراد إلى أفكار إبداعیة عالیة المستوى؛بید أنهم ال یحددون تفاصیل 

خالل  هذه األفكار، إال عندما یجیئ شخص آخر لیكمل ما قد انتهى به الشخص األول من

  .التفكیر فیما توصل إلیه
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وتسهم عملیة اإلفاضة أو التفاصیل في عملیة إكمال الموقف أو الموضوع قید البحث 

  .إن قدرة الفرد على إضافة التفاصیل تعتبر قدرة تفكیر تباعدیة.أو الحل

  مقیاس منهجیة البحث العلمي        السداسي األول     السادسةالمحاضرة 

 

  :المفاهمیة للبحث العلمي بعض األساسیات-6

  :أسالیب الحصول على المعرفة-6-1

تعددت أسالیب الحصول على المعرفة، وتطورت هذه االسالیب عبر القرون، وتمكن 

اإلنسان وبدافع من احتیاجاته المتطورة، أن یجمع رصیدا كبیرا من المعارف والعلوم، وقد 

كل واحد منها حلقة أو مسارا من إعتمد في جمع تلك المعارف على خمسة أسالیب، یمثل 

  :.حلقات تطور البحث، وهي كما یلي

إن اإلنسان یمكن أن یصل إلى المعرفة بالصدفة، أو  :طریقة المحاولة والخطأ -1

عن طریق المحاولة والخطأ، وهذا یعني أن اإلنسان قد یصل إلى المعرفة من دون فهم أو 

الطرق بدائیة وال یمكن أن نبني علیها تفسیر دقیق وواضح له، وبشكل عام، تعتبر هذه 

  .تراكمیا معرفیا وثقافیا متكامال

الخبرة مصدر مألوف للمعرفة في المجتمعات اإلنسانیة المختلفة، وقد  :الخبرة-2

استفاد منها اإلنسان كثیرا ، ویستطیع المرء عن طریق خبرته الشخصیة التعامل مع المواقف 

ها، وعلى الرغم من أن الخبرة تقوم على أسس منطقیة، إال الصعبة، وٕایجاد الحلول المناسبة ل

أن علیها محددات ، فهي عرضة لعوامل شتى قد تقلل من صالحیتها في الحكم على 

خبرة الفرد مهما اتسعت، فإنها لن تشمل المعارف جمیعها، مما یستوجب . الظواهر واألشیاء

  .منها علیه في النهایة أن یعتمد على خبرات اآلخرین ویستفید

  :یمكننا تصنیف المرجعیة إلى ما یلي: المرجعیة أو السلطة-3

  مرجعیة القیم والتقالید واألعراف اإلجتماعیة.أ

  مرجعیة ذوي اإلختصاص والمشرعین.ب
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  مرجعیة القدامى.ج

یسمیه البعض االتفكیر اإلستنتاجي، وهو االستنتاج بالقیاس واالستدالل، ویعتمد على 

كشف عن الظروف والقوانین التي تحكم الظاهرة أو الحدث محمل القیاس المنطقي، أو ال

اإلهتمام، وتستوجب طریقة اإلستنتاج االإنتقال من المبادئ العامة إلى الخاصة، أو من 

یعتبر هذا األسلوب حالة متقدمة من أسالیب . المبادئ األساسیة إلى النتائج التي تنجم عنها

  .یقدم ما یكفي لظواهر الطبیعة الحصول على المعرفة السابقة، لكنه لم

وهو اسلوب یعتمد على اإلنتقال من الجزئیات للوصول إلى  :األسلوب اإلستقرائي-5

أحكام عامة، ومالحظة األحكام الجزئیة لوضع أحكام للكل، فمن المعروف أن نتائج التفكیر 

حیحة، اإلستنباطي ال تكون صحیحة إال إذا كانت المقدمات التي بنیت علیها قضایا ص

  .ولكن كیف نعلم أن هذه المقدمات صحیحة؟

ح بیكون طریقة جدیدة للحصول على المعرفة، مفادها البحث عن الحقائق وعدم إقتر 

االعتماد على المعرفة السابقة أو التكهن بها، وقد اصبحت الطریقة التي  إقترحها هي 

  ).2000الخولي، .(القاعدة األساسیة للبحث العلمي في شتى الحقول

إن أهداف العلم تكمن فیما نریده منه أو یؤدیه لنا، ویمكننا إیجازها :التفكیر العلمي-6

التفسیر والتنبؤ والسیطرة، وتكوین بناء منظم من العلوم والمعارف، وتقوم هذه األهداف : في

على مسلمة مفادها أن كل أنواع السلوك واالحداث أمور منظمة، وأنها نتائج ألسباب یمكن 

ها، والتقدم نحو هذه االهداف یتضمن وضع النظریات المناسبة وٕاختبارها، وحیث الكشف عن

نظریات تكمن في تفسیر الظواهر، فإذا ما قارنا الطریقة العلیمة بغیرها من أن وظیفة ال

،فإننا سنجد أن الطریقة العلمیة ....مصادر المعرفة مثل الخبرة إو اإلعتماد على أهل الثقة و

، وعلى أساس ذلك لكل من التفكیرین اإلستقرائي واالستداللي قیمة ثباتاهي أكثر فاعلیة و 

وكنتیجة لذلك طور العلماء منهجا علمیا یوظف .محدودة، إذا استخدم كل منهما بمفرده

االستنباطي، أو ما نطبق علیه  -الطریقتین بشكل متكامل أطلق علیه المنهج الفرضي

باحث بوضع فرضیات محددة حول الظاهرة المراد بالطریقة العلمیة، بهذه الطریقة یقوم ال
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دراستها، بحیث تمثل هذه الفرضیات حلوال أو تفسیرات منطقیة ومحتملة لها ةتكون من جنس 

  .الظاهرة نفسها أو أنها مرتبطة بها ارتباطا عضویا

إن الباحث من الل هذه الطریقة ینتقل من االستدالل في المالحظة إلى الفرضیة، ثم 

بطریقة إستقرائیة من الفرضیة إلى التضمینات المنطقیة للفرضیة، ثم یستقرأ النتائج التي 

یمكن الوصول إلیها إذا كانت العالقة المفترضة صحیحة،  وبعبارة أخرى إذا كانت هذه 

المعرفة القائمة المقبولة، فإننا نختبر هذه الفرضیات بجمع بیانات النتائج متوافقة مع 

وبناء على ما نحص علیه من بیانات یتم اختبارها، فإننا إما أن نقبل الفرضیة أو تجریبیة، 

نرفضها، ألن كل استقراءاتنا هي احتمالیة بطبیعتها، وعلى هذا األساس فإن استخدام 

  .الطریقة العلمیة والطریقة االستداللیة الفرضیات هو اإلختالف األساسي بین

  مقیاس منهجیة البحث العلمي        السداسي األول      السابعةالمحاضرة 

  

  :افتراضات البحث العلمي-6-2

یفترض العلماء فیما یتعلق بالمعرفة وبلوغها عن طریق العلم أربعة إفتراضات أساسیة 

  ).2000الخولي، :(هي 

لق بالمعرفة وبلوغها عن طریق العلم أرعة افتراضات أساسیة یفترض العلماء فیما یتع

  :هي 

ومعناها أنه ال یمكن ألي شیئ مادي أو غیر مادي أن یحدث أو یتغیر : العلیة-1

التغیر، ومن هذا من حال إلى حال، إال إطا كان هناك سبب أو أسباب وراء هذا الحدث 

اإلعتماد على المیتافیزیقیا، واالستنباط المبدأ إنتقلت أوروبا مع نهایة القرون الوسطى من 

  .األرسطي، والخرافات التقلیدیة، إلى االعتماد على مبدأ العلیة في تسییر الظواهر

ویقصد بها أن ماحدث حدث، ولم یكن بإمكان حدوث شیئ آخر، طالما :الحتمیة-2

حصول على بقیت األسباب التي أدت إلى حدوث ذلك الحدث قائمة ولم تتغیر، وٕاذا أردنا ال
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شیئ آخر أو حدث یختلف عن ذلك الذي حدث بشكل حتمي، فال بد من تعدیل األسباب 

  .التي أدت إلى الحدث األول

یفترض العلماء أن الكون منظم، ویجري وفق قوانین تتحكم بمسیرة :االنتظام-3

األحداث فیه، وأن األحداث تجري بطریقة منظمة، وال یعتقد العلماء أن الكون یمكن أن 

  .یتصرف بطریقة فوضویة

یتفق العلماء على قدرة االنسان على إكتشاف :قدرة االنسان على اكتشاف القوانین-4

قوانین الطبیعة، وأن أفضل سبیل الكتشافها هو البحث العلمي، وقد اكتشف العلماء كثیرا من 

  .قوانین الطبیعةمن حولنا

  :المطالب االساسیة في إجراء البحث العلمي-6-3

ي الباحث أن یلتزم بثالث مطالب جوهریة عندما یجري بحثا علمیا وهذه یفترض ف

  :المطالب هي 

  ).إمبریقیة(من خالل التجربة ) الظاهرة محل البحث(أن تكون مالحظته للكون – أوال

ینبغي أن تتاح المالحظة لجمیع المالحظین، أي أن الباحث عندما یرى أو –ثانیا 

  .ه یجب أن یراه ویسمعه ویشمه اآلخرونیسمع أو یشم شیئا، فإن ما یحس ب

وتعتبر . نفسها عند إعادة أو تكرار البحث نفسه إمكانیة الحصول على النتائج– ثالثا

هذه من صفات البحث العلمي الجید، لذلك فإن على الباحث أن یسرد بوضوح وتفصیل كافة 

ث ما یجري في إجراءات بحثه، والظروف التي أجرى خاللها مالحظاته، سواء الحظ الباح

الطبیعة دون تدخل، أو یجري البحوث التجریبیة، علیه أن یلتزم بالشروط المذكورة 

  )2011فریجات، (.أعاله

  :أهداف البحث العلمي- -6-4

الفهم، والتنبؤ، : تندرج أهداف البحث العلمي تحت أربعة عناوین أساسیة هي 

  .والسیطرة، وتكوین بناء منظم من المعرفة

  :لم والبحث العلميف العیتعر -6-5
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هناك تداخل كبیر بین مفهوم العلم والبحث العلمي، وال یمكن الفصل بینهما إجرائیا، 

ألن كلیهما یكمل اآلخر، وفیمایلي عرض لعدد من التعریفات التي یتوضح فیها حالة 

  :.التداخل والتكامل بین العلم والبحث

فكري منظم، یهدف إلى زیادة  نشاط العلم هو بناء منظم من المعرفة، والبحث العلمي

أساسیا من أهداف  قدرة اإلنسان في السیطرة على البیئة، وتعتبر السیطرة على البیئة هدفا

ال بد أن نخضع " العلم، یمكن تحقیقه من خالل المعرفة، ویقول الفیلسوف البریطاني بیكون

ع لقوانینها هو الخطوة ، أي فهم الطبیعة والخضو "للطبیعة أوال قبل أن تستطیع السیطرة علیها

  .األولى نحو السیطرة علیها

البحث العلمي هو طریق للحصول على المعرفة، فالبحث العلمي یعرف بطرقه، والعلم 

هنا هو الطریقة العلمیة، ویبدأ العلم والبحث العلمي حسب هذا التعریف بالمالحظة غیر 

یمات، تتراكم تدریجیا لتصنع المتحیزة للعالم، بحیث تقود المالحظات الموضوعیة إلى تعم

متعددة، ) امبریقیة(ویستخدم الباحث سبال صورا لظواهر الطبیعة أو الكون الذي نعیش فیه، 

بحیث تجمع البیانات الحسیة من خالل أسالیب مالحظة محكمة ودقیقة، تقود في النهایة إلى 

انات، ویتضح من اكتشاف الحقیقة باستقالل عن الباحث أو األسالیب التي جمعت بها البی

جیال بعد جیل لبنائها حتى  خالل هذا التعریف للعلم، والبحث العلمي، أن المعرفة تتراكم

  .تغدو صرحا للمعرفة

التعریف األكثر قبوال للعلم والبحث العلمي هو أنه نتیجة جهد منظم زمقصود الكتشاف 

  .العالقات بین المتغیرات والظواهر وفقا لنظریات معینة

لنهائي للعلم هو التصدي للمشالت، والتحدیات التي یواجهها اإلنسان من إن الهدف ا

أجل تخفیف وطأتها علیه، أو تعظیم المنافع الممكنة، وذلك من خالل بناء نموذج نظري 

، والقوانین هي عالقات بین المتغیرات، ویخضع الجهد مستند إلى القوانین التي نكتشفها

  جراء المالحظات والتحقق منهاالعلمي لضوابط محكمة تقرر كیفیة إ

  مقیاس منهجیة البحث العلمي        السداسي األول      الثامنةالمحاضرة 

 

 

 



 

 28 

  

  :صناعة المعرفة-6-6

لم تعد المعرفة مقاالت تنشر في الصحف، بل أصبحت صناعة تعتمد علة برمجیات  

مجیات الذكاء وكمیوترات، وبدات التكنولوجیا تدار من قبل برمجیات األنظمة الخبیرة وبر 

الصناعي، وبدأت إختصاصات جدیدة تظهر إلى الوجود، منها مهندسو المعرفة وخبراء 

لیس من المبالغة أن نشیر إلى أن الصراع الدائر بین الدول المعرفة وصناع المعرفة، 

المتقدمة، إنما  هو صراع من أجل الهیمنة المعرفیة، واستخدام هذه المعرفة من أجل تحقیق 

ح للطرف الذي یملكها ویتفوق فیها، ولكن هذا التفوق لم یتحقق إال بتغییر بنیة تفوق واض

التعلیم في الدول المتقدمة، بحیث أصبحت  العلوم أكثر تجاذبا وتداخال نحن اآلن ننتقل إلى 

تتداخل عصر العلماء الشمولیین، بحث تتدال اإلختصاصات العلمیة بعضها ببعض، كما 

  ).2011فریجات، .(قتصادیة واإلجتماعیة واإلنسانیةاإلختصاصات العلمیة باإل

إن هذه المعرفة أصبحت تحت هیمنة الدول الكبرى والشركات عابرة القومیات، 

وتشكلها على شكل براعات إختراع وملكیة فكریة، تكلف الدول النامیة مبالغ طائلة من أجل 

ه الغنیة بالمعلومات في إستغاللها في الوقت الذي یقوم فیه الباحث العربي بنشر أبحاث

المجالت العلمیة العالمیة، لتدخل ضمن قواعد المعلومات العلمیة العالمیة، ولكي تباع هذه 

المعلوات بشكل ما من قبل الخبراء األجانب إلى الوطن العربي وبأسعار عالیة جدا، تماما 

  .ر زهیدة، وتتحولكما نفعل في المواد األولیة، حیث نبیعها بأسعار زهیدة وتتحول إلى أسعا

  :المعرفة والعلم

المعرفة عبارة عن مجموعة المعاني والتصورات واآلراء والمعتقدات والحقائق التي 

  .تتكون لدى االنسان نتیجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشیاء المحیطة به

خرى إن مفهوم المعرفة لیس مرادفا لمفهوم العلم، فالمعرفة تتضمن معارف علمیة وأ

غیر علمیة، فكل علم معرفة، ولیس بالضرورة أن كل معرفة علم، ویفرق الباحثون بین العلم 

، والمعرفة على أساس األسلوب أو المنهج التفكیري الذي تم من خالله تحصیل المعرفة
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فالعلم هو عبارة عن المعرفة المنسقة التي تنشأ من المالحظة والدراسة والتجریب، والتي تتم 

  ).1999عبیدات، .(رف طبیعة وأصول الظواهر الت تخضع للمالحظة والدراسةبهدف تع

  :خصائص العلم

یقوم العلم على سلسلة من المسلمات واإلفتراضات التي تعتبر جوهریة وال تحتاج إلى 

برهنة، وترتبط هذه المسلمات بما نسمیه فلسفة العلوم أو فلسفة المعرفة، وهي تتعلق بوضوح 

ى وراء البحث عن الحقیقة، وهو ما یحاول العلماء تحقیقه، وفیما یلي المعرفة التي تسع

  :األسس والخصائص الخاصة بالعلم

یستند العلم إلى القیم واألخالق، بمعنى أنه یرتبط بالمعتقدات التي تعبر عما هو  -

خیر أو شر، وما هو السلوك الذي ینبغي على الباحث أن یسلكه، وما یجب أن یلم به حتى 

األفضل أن تعرف أكثر مما : العلم؟، ویستند العلم على القیم األخالقیة التي تقول یتقدم

  .تجهل، ویجب البحث عن المعرفة بكل جدیة

العلم إمبریقي، بمعنى أنه یقوم على حقائق محسوسة، ویستبعد التأمل والخیال -

  .ي الخارجيوالتصورات المجردة والمعرفة الذاتیة، ومن ثم فالعلم یهتم بالعالم الحقیق

  .العلم إفتراضي، بمعنى أنه یستند إلى الفروض التي تعد أساس فهم النشاط العلمي-

العلم منطقي، إذا كان المنطق یستقل عن العلوم، إال أنه أداة لكل معرفة علمیة، -

وهكذا ال یستقل المنطق عن العلوم استقالال مطلقا، فالباحث یصل إلى نتائجه عن طریق 

یة، التي یجب مراعاتها عند صیاغة الفروض أو المفاهیم، كما یجري الباحث القواعد المنطق

  .بعض التحقیقات التي تمكنه من الوصول إلى النتائج

العلم إجرائي، یستند العلم إلى الجانب اإلجرائي والعملي الذي یسعى الباحث إلى -

  .تحقیقه

لة تشغل بال العلم یسعى إلى حل المشكالت، ویقصد بالمشكلة موضوع أو مسأ-

الباحثین، وال تزال بحاجة إلى تفسیر، ألن النظریات السابقة قد تكون خاطئة أو غیر وافیة 

الوسیلة التي یستطیع من خاللها الباحث أن یصل  بالغرض، ومن هنا یكون البحث العلمي

  .إلى إجابات شافیة عن هذه التساؤالت
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صوغها الباحث في صورة مجردة، یتجه العلم إلى التجرید، بمعنى أن القضایا التي ی

  .وٕاذا كانت بعض الدالئل اإلمبریقیة تمثل ضرورة للعلم، فالنظریة العلمیة تمیل إلى التجرید

  

  مقیاس منهجیة البحث العلمي        السداسي األول      التاسعةالمحاضرة 

  :العلم والبحث العلمي-6-7

العالمیة التابعة لألمم المتحدة ) علوممنظمة التربیة والثقافة وال(حددت منظمة الیونسكو 

فلسفتها في ثالث مبادئ أساسیة، یستطیع المدقق فیها أن یكتشف القیمة العظیمة للبحث 

  :.العلمي، وتمثل هذه المبادئ مایلي 

تعتبر الجهود العلمیة والتكنولوجیة في أسمى أشكالها عن الجانب البناء والخالق لعقل 

أو ثقافة تتجاهل هذا الجانب ال یمكن إعتبارها شاملة أو اإلنسان وروحه، وأي حضارة 

  .كاملة

ال یمكن للقنوط في البحث العلمي، ألن الخضوع لمثل هذا الشعور سوف یكون خطأ 

  .سیاسیا وروحیا فادحا

بین الدول والمناطق، خلق شعور  البد من أن یصاحب اإلعتراف باإلعتماد المتبادل

لم حالیا أحدث الوسائل المثالیة إلیجاد روح جدیدة لخلق قوي بالعزم المشترك، ویشكل الع

شعور قوي بالعزم المشترك، والمطلوب تقویة الوعي بالدور الحاسم والضروري، الذي ال بد 

  .من أن یقوم به العلم والتكنولوجیا في عالمنا المعاصر

  ) 2011فریجات،(و جوزیف بوجنار على التوالي المشار إلیها في یقول حسن صعب 

أن التقدم المطلوب في المجتمعات المختلفة ال یتحقق إال بوجود العقل المحرك، أو 

  .العقل التنموي، وأن عامل التقدم العلمي یمثل مستلزم النمو اإلقتصادي والعامل الحاسم فیه

وأن أهمیة العلم في العالم المعاصر ال تكمن فقط في أنه یقدم أسلوب البحث عن 

ا في أنه یمكن من صیاغة إستراتیجیة دقیقة للنشاط اإلنساني، وال أدل الحقیقة، بل تكمن أیض
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على ذلك من الدور الذي أصبح یعطى للعلماء في عملیة صنع القرارات والسیاسات 

  .المختلفة

إن التاكید على أهمیة التعلیم، على اعتبار أنه یرتبط بالبحث العلمي، الذي یمثل 

عتبر بدورها أهم ما یستدعي التمسك بها في العملیات أسلوب االقتراب من الحقیقة، التي ت

اإلنمائیة، وما الخلل في البرامج ال المختلفة، إال ألنها لم تعط القدر الكافي من البحث 

والتحلیل، وأن أهمیة التعلیم إذا لم یصنع من الرجال العادیین مواطنین صالحین وجیدین، 

  .نوا كذلكفإنه على األقل یجعل من السهل علیهم أن یكو 

وفي مجال التدریب ال بد من الفهم الكافي ، لحقیقة أن تطویر الموارد البشریة یتطلب 

اإلهتمام بالتدریب، تماما كاإلهتمام بالتعلیم، فیما یتعلق بالقوى البشریة، ألن التعلیم ال یغني 

  .عن التدریب، وال بد من أذ الخطوات الالزمة للتوازن بینهما

تركیز المكثف على أهمیة العلم والتعلیم والتدریب، إلنعكاسات إنه لمن الضروري ال

ذلك على المجال اإلستثماري، فالمجتمع البشري سائر نحو تحول سكاني وتقني وخلقي 

واسعة، وأنه من المطلوب أن تتغیر سیاسة التعلیم تغییرا جذریا، ألن مهمة التربیة الحدیثة 

توجد بعد، وال یمكن ألي بلد یحاول أن یخطط تتركز في التحضیر واإلعداد لمجتمعات لم 

للتنمیة أن یهمل مسألة إعداد القوى البشریة، التي هي أداة التنمیة واإلنتاج، وأن اإلهمال في 

  )2011فریجات،(المشار إلیه في ) مختار . (هذا الجانب سیخلق أزمة حقیقیة

  :مستلزمات البحث الجید

توخاه الباحث، ینبغي أن تتوفر فیه مجموعة ی إن البحث الجید والمحقق للغرض الذي 

  :.من الشروط والمستلزمات البحثیة األساسیة على النحو التالي 

إن اإلختیار الموفق لعنوان البحث أمر ضروري في تقدیم  :العنوان الواضح والشامل-

  :صورة جیدة عن الباحث، وینبغي أن تتوفر فیه ثالث سمات أساسیة هي

مل عنوان البحث، بكل عباراته وكلماته ومصطلحاته العامة أو اي أن یش الشمولیة،-

المتخصصة، وعلى المجال المحدد والموضوع الدقیق الذي یخوض الباحث فیه، وعلى 

  .المجال الجغرافي والفترة الزمنیة التي یغطیعا
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ینبغي أن یكون عنوان البحث واضحا في مصطلحاته وعباراته، وحتى في  الوضوح،-

  .من اإلشارات والرموز، إذا تطلب األمر ذلكاستخدام بعض 

أي أن یعطي عنوان البحث دالالت موضوعیة محددة للموضوع، الذي  الداللة،-

  .یطلب بحثه ومعالجته والكتابة عنه

یجب على الباحث تثنیت  :تحدید خطوات البحث، واهدافه، وحدوده المطلوبة-

كلة، ثم وضع الفرضیات المرتبطة خطوات البحث المطلوبة، حیث تبدأ بتحدبد واضح للمش

  .وتحلیلها بالمشكلة، ثم تحدید أسلوب جمع البیانات والمعلومات المطلوبة لبحثه

یجب أن یتناسب البحث وموضوعه مع إمكانیات : اإللمام الكافي بموضوع البحث-

أن یكون له اإللمام الكافي بمجال وموضوع البحث، وتأتي مثل هذا  الباحث، ومن الضروري

لمام عادة إما من مجال الخبرة والعمل الذي عایشه الباحث، أو تخصصه الموضوعي اإل

  .فیه، وقراءته الواسعة والمتعمقة عنه ومتابعته له

من المتعارف علیه أن هناك وقتا محددا إلنجاز  :توفر الوقت الكافي لدى الباحث-

ي جدا أن یتناسب الوقت الباحث وتنفیذ خطواته وٕاجراءاته المطلوبة المختلفة، ومن الضرور 

  .المتاح مع الوقت المحدد للبحث وشمولیته الموضوعیة والجغرافیة

ینبغي أن  یعتمد الباحث في كتابة بحث، على الدراسات واآلراء األصیلة  :اإلسناد-

والمسندة، وعلیه أن یكون دقیقا في جمیع معلوماته، واإلطالع على اآلراء واألفكار المختلفة 

مجال بحثه، واالنتباه موضوع األمانة العلمیة في االقتباس، ومن حیث اإلشارة المطروحة في 

إلى المصدر الذي إستقى معلوماته منه، مع ذكر البیانات األساسیة المتعلقة بذلك، مع األخذ 

  .بعین اإلعتبار عدم تشویه األفكار واآلراء التي نقل عنها معلوماته

جید یجب ان یكون باسلوب واضح ومقروء، غن البحث ال: وضوح أسلوب تقریر البحث

  .بطریقة تجذب القارئ وتشده إلى متابعة صفحاته ومعلوماته ومشوق،

من الضروري أن تكون اقسام البحث وأجزاؤه مترابطة  :الترایط بین أجزاء البحث-

  .ومنسجمة، على مستوى الفصول أو المباحث أو األجزاء التي تظهر في البحث
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من الضروري التأكد من وجود  :علومات عن موضوع البحثتوفر المصادر والم-

معلومات كافیة ومصادر عن المجال الموضوعي الذي إختار الباحث تناوله والكتابة عنه، 

مما یعني توفر مصادر المعلومات المكتوبة أو المطبوعة أو اإللكترونیة المتوفرة، والتي 

  .یستطیع الباحث الوصول إلیها

تضیف البحوث  :افة إلى المعرفة في مجال تخصص الباحثمدى اإلسهام واإلض-

العلمیة أشیاء جدیدة ومفیدة إلى ما هو قائم في المجاالت والتخصصات التي تنتمي إلیها 

  .وترتبط بها

إن النتائج التي یتوصل إلیها الباحث من خالل :الموضوعیة واإلبتعاد عن التحیز-

بدة البحث ونقطة ارتكازه، وعلى الباحث أن یبتعد تحلیله للبیانات والمعلومات المجمعة، هي ز 

  في ذكر النتائج التي توصل إلیها عن التحیز

  

  :صفات الباحث الناجح

یعتبر ما یخص البحث الجید، مدخال مهما، ومنطلقا اساسیا في تحدید هویة الباحث 

ا، الناجح، نظرا إلرتباط البحث بالباحث وتأثیر كل منهما على اآلخر سلبا أو غیجاب

باإلضافة إلى ذلك فإن هناك عدد من السمات األكثر تحدیدا ینبغي أن تتوافر في الباحث، 

لكي  یكون موفقا وناجحا في إعداد وكتابة بحثه وغنجازه على الوجه المطلوب واألكمل، 

  : ویمكن تحدیدها باآلتي

 توفر الرغبة الشخصیة في موضوع البحث، على أن ال تكون هذه الرغبة على حساب

  .المتطلبات األخرى الخاصة بالبحث الجید والبحث الناجح

قابلیة الباحث على الصبر والتحمل، فالباحث الناجح یتحمل المشاق التي یواجهها 

والتعایش معها بذكاء وصبر وتأني وٕاال فإن الباحث یحكم على نفسه بالفشل أو التقصیر في 

  .جانب أو أكثر من جوانب البحث

ي، وعدم ترفعه على اآلخرین الذین سبقوه، وعلیه مسؤولیة تواضع الباحث العلم

  .التعرف على ما كتبوه من بحوث ودراسات بدون االلتفاف ألیة اعتبارات اخرى
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حث الجید أن یكون یقظا ومنتبها في جمیع معلوماته التركیز وقوة المالحظة، على البا

مدلوالته المعاني التي وتحلیلها وتفسیرها، وأن یتجنب االجتهادات الخاطئة في شرح 

  .یستخدمها ومعانیها

قدرة الباحث على إنجاز البحث، أي أن یكون قادرا على البحث والتحلیل والعرض 

  .بالشكل الناجح والمطلوب

الباحث المنظم، یجب على الباحث أن یكون منظما خالل عمله في مختلف مراحل 

لمراحل البحث المختلفة، وتنظیم  البحث، مما  یتطلب منه تنظیم ساعاته وأوقاته المقررة

وترتیب معلوماته المجمعة بشكل منطقي  وعملي، بحیث یسهل مراجعتها ومتابعتها وربطها 

  .مع بعضها بشكل منطقي مقبول

تجرد الباحث علمیا، أي أن یكون موضوعیا في كتابته وبحثه باإلبتعاد عن العاطفة، 

 .ي یجدها بشكل علمي تحلیلي مقنعوأن یضع في إعتباراته الوصول إلى الحقائق الت

  

  مقیاس منهجیة البحث العلمي        السداسي األول     العاشرةالمحاضرة 

  :المستویات التي یمارس من خاللها البحث العلمي-6-8

المستویات التي یأتي علیها دراسات العلم والبحث العلمي، فیمكن القول أن الدراسات 

، الذي "الدارس أو المتعلم"توى واحد، ألن هناك مستوى العلمیة ال تكون على وتیرة ومس

  .لتحصیل العلم في مراحله التعلیمیة المتتالیةیدرس 

. فیحصل فیه على درجة علمیة جامعیة كالماستر والدكتوراه" الباحث"أما مستوى

ثم یأتي یأتي ذلك . لیتخصص في أحد موضوعات العلم الذي ینتمي إلى میدان محدد

  "العلماء"سي الذي یخص المستوى الدرا

  

  :البحث والنظریة-6-9
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والنظریة هي علم . والنظریة تزودنا بنموذج مفاهیمي للبحث. یرتبط البحث بالنظیرة

ومن هنا یمكن تعریفها على أنها . ولیس تخیالت، وهي مبنیة على دراسات لحقائق تركمیة

قة السببیة بین المتغیرات، مفاهیم وتعریفات منظمة تعمل على التنبؤ بالظاهرة وتحدد العال

  .وهي مجموعة من الفرضیات تشكل النظام االستنباطي

  :معاییر النظریة-

  :تبدأ النظریات عادة من األفكار والمعاییر التي تلتقي مع هذه األفكار هي

  .یجب ان تكون هذه المعاییر منطقیة وثابتة

  .أن تكون هذه المعاییر متداخلة مع بعضها بعضا

  مكان فحصها من خالل البحثأن یكون باإل

  :مكونات األفكار النظریة-

  :إن مكونات األفكار النظریة في العلوم االجتماعیة تشمل ما یلي

االفتراضات واألفكار وتتكون من الجوانب غیر المفحوصة من موضوعات مختارة -

  .من الحیاة العامة

ة االجتماعیة والذي االطار المرجعي ویقصد به التعرف على الجوانب الرئیسیة للحیا-

  .سیخضع للفحص االمریقي

  :النظریة واألصالة-

 Phillips&یواجه الباحث أحیانا السؤال المتعلق باألصالة، لذا فإن فیلیبس وبو

Pugh,1994( المشار إلیه في ،) ،یریان أن البحث یمكن أن یكون )2015الضامن ،

 :اصیال في عدة طرق منها

  مدى اسهام البحث في النظریة-1

  ان یسهم البحث في تطویر منهجیة أو أداة قیاس جدیدة-2

أن یسهم في تقییم ابحاث موجودة، من خالل استخدام منهجیة معینة في تحلیل -3

  .المعلومات

  .أن یكون للبحث دورا في تطویر عمل سابف-4
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  :وباختصار یمكن القول أن االصالة یمكن تحقیقها من خالل

  منهجیات جدیدة-

  معینة جدیدة أدوات وتكتیكات-

  جوانب بحثیة جدیدة-

  جوانب معرفیة وخرجات جدیدة-

  استخدام بیانات-

  تطویر نظریة موجود-

  تطبیق النظریة في جوانب معرفیة جدیدة-

  تركیب أفكار-

  .بیانات تم الحصول علیها من عینات مختلفة وجدیدة-

  :النظریة مقابل الحقیقة-

ذي تمثل فیه الحقیقة مالحظة امبریقیة، فإن النظریة والحقیقة مرتبطان، إذ في الوقت ال

غن . النظریة تحدد العالقة بین الحقائق أو تعمل على ترتیب هذه الحقائق بطریقة ذات معنى

الحقائق ال تشكل جسم المعرفة إال إذا جمعت وتم دراستها ومن هنا یتطور العلم ویأخذ 

تجمع، وهي تلخص الحقائق وتتنبأ فالنظریة تشیر إلى أنواع البیانات التي ممكن أن . مجراه

بها كما أن الحقائق بدورها تساعد على بناء النظریات، وٕاصالح النظریات القائمة باإلضافة 

  .إلى توضیحها والتعدیل علیها

  :النظریة مقابل الفرضیات-

فالفرضیات تتعامل مع مدى ضیق من . تتشكل الفرضیات قبل أن تتجمع الحقائق

بینما النظریة من جهة أخرى . ت أولیة نتبناها من أجل تفسیر الظواهرإنها افتراضا. األفكار

  .هي تعمیمات نصل إلیها بعد التوضیح والتنقیح وتتعامل مع مجموعة من الحقائق

إن الحقائق تتحول من قبل الباحث إلى بناءات، . إنها مصدر من مصادر الفرضیات

. ادقة تتحول إلى نظریة علمیةوهذه بدورها تتحول إلى فرضیات، وعندما یتم فحصها ص

  )2015الضامن، .(وعندما تفحص النظریة ویتم قبولها من قبل العلماء تعتبر قانونا
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  السداسي األول   مقیاس منهجیة البحث العلمي        الحادي عشرالمحاضرة 

  :دور النظریة في البحث-

عرض بطریقة عرف النظریة على أنها مجموعة من المفاهیم یوجد بینها عالقة، تت

منظمة لدراسة الظاهرة من خالل تحدید العالقة بین المتغیرات بهدف التوضیح والتنبؤ 

  .بالظاهرة المدروسة

فالنظریةهي مجموعة من التعمیمات التي من خاللها نحاول تفسیر الظاهرة بطریقة 

یة، ومجال استخدام النظریة في البحوث االساسیة اكثر منها في البحوث التطبیق. منظمة

  .الكمیة اكثر منها في البحوث النوعیة وفي البحوث

ویعرف المجذوب على أنها مجموعة مصاغة من المفاهیم التي تنظم مالحظاتنا 

والنظریة العلمیة هي التي یكون باالمكان . كما أنها تتنبا بالظواهر وتفسیرها.واستدالالتنا

وتبعا لذلك نبني . امبریقیا بارهااختبارها، اي یجب ان تؤدي إلى تنبؤات خاصة یمكننا اخت

  .النظریات من المالحظة االمبریقیة، ومن المنطق االستقرائي االستداللي

  :وتخدم النظریة البحث في عدة مجاالت منها

فهي تساعد في اختیار . ة تقلص مدى الحقائق المدروسةریتحدید الدراسة، فالنظ-1

المتعاون فالمجتمع . من زوایا مختلفةجوانب من الظاهرة المدروسة وهذه الجوانب تدرس 

وكل علم یدرس . على سبیل المثال یمكن أن یدرس من زرایا اجتماعیة، او اقتصادیة وغیرها

وكل تخصص علمي یدرس الجوانب . جانب معین من هذه الجوانب كي یمكن التعامل معها

  المتعلقة به

بإطار مفاهیمي حول  تزوید البحث بالنموذج المفاهیمي، إذ أن النظریة تزودنا-2

  .فكل علم یشكل جسم من الحقائق المنظمة. الظاهرة المدروسة

  .فالباحث یختار مجموعة من الحقائق من النظریة ویطور المفاهیم المرتبطة ببعضها

  .التلخیص، ومن وظائف النظریة ایضا أن تلص ما تم معرفته حول أهداف الدراسة-3
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  . ریة تعطینا أفكارا عامة بعد المالحظة مباشرةالتوحد بمعنى التشابه، إذ أن النظ-4

التنبؤ، إذ من الممكن استخدام التعمیم النظري للتنبؤ بالحقائق، واكتشاف غیر -5

  .المعلوم من المعلوم

فهذه الفراغات .الفجوات في المعرفة، فالنظریة تدلنا على مناطق لم یتم اكتشافها بعد-6

  .ثار في النظریةیمكن معرفتها من خالل األسئلة التي ت

 :دور البحث في النظریة

ومع ذلك فإن البحث یسهم في . العالقة التي تربط النظریة بالبحث هي عالقة تفاعلیة

  :تطویر النظریة في الجوانب التالي

. یسهم البحث في بناء النظریة فنتائج البحث یمكن أن تقود إلى تشكیل النظریة-1

  . ید العلومفالتجارب العلمیة قادت إلى تطویر عد

  البحث یفحص النظریة الموجودة-2

  البحث یعید صیاغة النظریة-3

  .فإذا لم تتناسب النظریة مع نتائج البحث، فإنها ترفض ویعاد صیاغتها -4

  البحث یعید تركیز النظریة-5

  البحث یوضح النظریة-6

  

  :استخدام النظریة في البحث

  :تستخدم النظریة في البحث في المجاالت التالیة

  اقتراح مشكلة الدراسة-

  طرح فرضیات من أجل مناقشتها-

  بنماذج مفاهمیة من أجل تحدید الدراسة التزوید-

  المساعدة في اختیار المتغیرات والبیانات المراد جمعها-

  تجعل النظریة نتائج واضحة-
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  :الدراسات السابقة- 6-10

وقع فیجاد عالقة فرضیات تت یبدأ البحث بافكار ومفاهیم مرتبطة ببعضها من خالل

وهذه المعلومات . ویتم فحص هذه العالقة من خالل منهجیة معینة وجمع معلومات. بینها

والرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة . یجري تفسیرها وتحلیلها والخروج بنتائج معینة

  :یفیدنا في الجوانب التالیة

ت اهمیتها أو عدم اهمیتها في یعطینا أفكار حول المتغیرات التي اثبتت الدراسا-1

  .حقل معرفي معین

  .تزودنا الدراسات السابقة بمعلومات حول العمل الذي تم إنجازه والذي یمكن تطبیقه-2

  .توضح لنا العالقة بین المتغیرات التي تمت دراستها-3

  .وأهمیتها تعطینا الدراسات السابقة األساس الذي تؤسس علیه المشكلة-4

ي تعد تقییما لما قام به الباحثون من كتابة لموضوعات أخرى مبنیة مراجعة التربو إن 

وعلى الباحث أیضا أن یدرك أن مراجعة األدب التربوي ال یعني التلخیص بل . على أهداف

  :علیه أن یراعي ما یلي

  أن ینظم المعلومات-

  یركب النتائج، اي یوضح ما هو الذي تعرف علیه وما هو الذي لم یتعرف علیه بعد-

  أن یمیز ویعرف وجهات النظر المتباینة-

  أن یطور أسئلة لدراسات ال حقة-

هل لدي مشكلة محددة أو أسئلة بحثیة محددة،  هل . وعلى الباحث أن یسأل نفسه

  انظر إلى النظریة أم المنهجیة؟ ما هو الذي أرید كتابته؟ هل هو كمي أم كیفي؟

ر التي سأستخدمها؟ هل هي أن یسال نفسه ما هي حدود الدراسة، وماهي المصاد

  .المجالت ام الكتب، أم وسائل اإلعالم؟ وماهي الموضوعات التي أبحث عنها؟

  ماهي قدراتي على أن ابحث عن الدراسات ذات الصلة بموضوعي؟-

  هل هناك عالقة بین المشكلة التي أدرسها وبین الدراسات السابقة؟-
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بوضع العناوین وأسماء هل حللت المعلومات التي جمعتها أن فقط لخصتها -

  ؟ وهل عمدت إلى تقییم المعلوات لمعرفة نقاد الضعف والقوة فیها؟المؤلفین

  هل أجریت دراسات تختلف عن تصوري؟-

هل القارئ یجد الدراسات التي وضعتها ذات عالقة بموضوعي وهل هي مالئمة -

  .ومفیدة

تصنیف المعلومات إذن نستطیع القول ان مراجعة األدب التربوي هي عملیة منظمة ل

التي  وتشمل الوثائق. وتحلیلها، هذه المعلومات التي یفترض أن تكون متعلقة بمشكلة البحث

على الباحث أن یدرسها والمجالت، والبحوث، والكتب، وكما ذكرت سابقا فإن الهدف 

الرئیسي من مراجعة األدب التربوي هو أن یقرر الباحث ماهي الدراسات التي أجریت ولها 

. وهذا یجعل الباحث یعرف ما تم إنجازه سابقا وما علیه هو أن یكمله. قة بمشكلة بحثهعال

  .كما أن الدراسات السابقة تعطي الباحث تبریرا وأساسا إلجراء دراسته

وباإلضافة إلى ذلك فإن الدراسات السابقة تمكن الباحث من التعرف على اإلجراءات 

دراسته، وتجعله یتجنب األخطاء التي وقع بها واألدوات التي یمكن أن یستفید منها في 

إن معرفة الباحث بالبحوث السابقة تجعل عملیة تفیبر . اآلخرون وأن یستفید من تجاربهم

وتناقش النتائج فیما إذا كانت تتفق مع أو تختلف مع نتائج . النتائج لدیه أكثر سهولة ویسرا

  .الباحث

فإن على الباحث أن یفسر ویوضح لماذا  فإذا كان هناك اختالف مع الدراسات السابقة

وٕاذا كانت النتائج السابقة تتفق مع نتائج الباحث فإن علیه أن یقدم . كانت النتائج مختلفة

ویلجأ الباحثون الجدد إلى وضع عددا كبیرا من الدراسات اعتقادا . اقتراحات لخطوات الحقة

ویعود األمر فیه إلى تقدیر . الخبرةولكن هذا االمر یتغیر مع . ة بدراستهممنهم أن لها عالق

وهناك بعض اإلرشادات إلى الباحثین ومن هذه اإلرشادات ضرورة تجنب الباحث . الباحث

  .كتایة كل شیئ یجده، فكثرة الدراسات ال تعني أن البحث أفضل

كما أن الهدف ایضا من الدراسات السابقة هو مساعدة الباحث في مواجهة المشكلة 

  . بعمق أكبر وبمعرفة أوسع التي یرید بحثها

 

 

 



 

 41 

إذن نستطیع القول إن الرجوع إلى الدراسات السابقة لیس المقصود من القراءة من أجل 

وهي دراسات مختارة والغرض منها . القراءة، بل هي مركزة وموجهة نحو أغراض محددة

  :مایلي

  معرفة خلفیة موضوع الدراسة-

والعالقة بین هذه المفاهیم من أجل  التعریف بالمفاهیم المتعلقة بموضوع الدراسة،-

  .صیاغة الفرضیات المراد بحثها

  .للتعرف على المنهجیة المناسبة، والتصمیم المناسب لقیاس المفاهیم وعملیة تحلیلها-

  .لمعرفة مصادر المعلومات التي استخدمت من قبل باحثین آخرین-

  لمعرفة كیف كتب اآلخرون تقاریرهم وأبحاثهم وكذلك-

وتعني انظر ) Re+View(ة االدب التربوي مأخوذه من الكلمة اإلنجلیزیة إن مراجع

  .على ما كتبه اآلخرون look againثانیة 

فعندما یعرف الباحث ما كتبه اآلخرون فإنه یستطیع أن یتعمق في دراسة مشكلته 

  :وفوائد هذه المراجعة في

كما تریك . دراستكتكشف عن معلومات مشابهة للمعلومات التي تستخدمها في -

  .منهجیة وتصمیم البحوث التي استخدمت في الدراسات السابقة

  .یمكن ان تكشف عن مصادر معلومات لم تكن تعرفها من قبل-

  .تعرفك أیضا بشخصیات باحثین لم تكن على معرفة بأعمالهم-

  .تزودك بمعلومات وأفكار وطرق وأسالیب لم تخبرها من قبل-

  ل اآلخرین وجهودهمتساعدك على مقارنة عملك بأعما-

  تزید من ثقتك بالموضوع الذي اخترته-

. وفي الدراسات الكمیة یشرع في الدراسات السابقة قبل الشروع في بناء الدراسة الفعلیة

والسبب في ذلك هو أن الغرض من الدراسات السابقة هو تزویدنا بخلفیة معینة تساعدنا في 

ة ضروریة ولكن تحصل في أیة مرحلة من مراحل بناء الدراسة النوعیةن فإن الدراسات السابق

  :وعلى أیة حال فإن الوظائف الهامة للدراسات السابقة هي. البحث او خالل كتابة البحث
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نحن نعرف أن خلف هذا النهر : تمكین الباحثین من معرفة حدود مجالهم مثال-1

احث یقول أن فالب. یوجد سهل، وخلف السهل یوجد سلسة جبال ولكن ال نعرف ماذا بعدها

. یضیف شیئا جدیدا لمعرفتي) د(ولكن . اكتشف أشیاء كثیرة حول سؤالي) ج) (ب) (أ(عمل 

  .ألرى ماذا هناك) د(لذا فإني أرید أن أذهب إلى ما بعد 

تساعد الدراسات السابقة الباحثین من خالل الرجوع غلى النظریات ذات الصلة في -2

ى ما یضیفه مسعاهم هذا من معرفة لدراسات وأن یقرروا مد. وضع أسئلتهم من منظورهم

كي یجد ارتباط بین دراسته  والباحث هنا یعود إلى األدب التربوي. كون المعرفة تراكمیة. عدة

فالدراسات التي ال ترتبط مع المعرفة الموجودة نادرا . والمعرفة التراكمیة في مجال اهتماماته

فالدراسات كهذه عبارة عن أجزاء . هاما تضیف أیة اسهامات غلى حقل الدراسة أو مجال

  .صغیرة من المعلومات

تساعد الدراسات السابقة الباحثین بتحدید أسئلتهم البحثیة كما تمكنهم من توضیح -3

  .وتعریف مفاهیم الدراسة

  .من خالل الدراسات السابقة یتعلم الباحثون ما هي المنهجیة األكثر فائدة-4

الدراسات السابقة التكرار غیر المقصود  یتجنب الباحثون من خالل مطالعة-5

  .للدراسات السابقة

 .تضع الدراسات السابقة الباحثین في وضع أفضل لتفسیر نتائج دراساتهم-6

  )2015الضامن،(

  مقیاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األول     الثانیة عشرالمحاضرة 

  :المتغیرات في البحث العلمي-6-11

مي یقوم على أساس مالحظة األشیاء أو الظواعر، وأن هذه بما أن ابحث العل

المالحظات تعد األساس في حصول المعرفة األنسانیة فإن االشیاء التي تمت مالحظتها 

تسمى المتغیرات، وكل شیئ تتم مالحظته یسمى متغیرا فعندما یكون الذكاء مالحظا أو 

مالحظ أو المقصود بالمالحظة مقصودا فإنه یسمى متغیرا، وعندما یكون التحصیل هو ال
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فإنه یسمى متغیران وعندمان نالحظ الطول، او الوزن، أو العمر فإن كل واحد من هذه 

األشیاء یسمى متغیرا وعلى هذا األساس فإن أي شیئ، أو أیة صفة ألي شیئ یراد مالحظته 

سم بالتغیر یسمى متغیرا أو یمكن أن یكون متغیرا، وفي ضوء هذا المفهوم فإن المتغیرات تت

وخالصة القول ان لكل متغیر . وعدن الثبات بمعنى ان المتغیر ال یكون له قیمة واحدة ثابتة

أكثر من مستوى وال تقل مستویات المتغیر عن إثنین في أیة حالة من االحوال، وقد تكون 

: قیمة أو رمز فمتغیر الذكاء قد تكون له مستویاتلكل مستوى من مستویات المتغیر 

. ذكر، أنثى: متوسطن عال، أو درجات، ومتغیر الجنس تكون له مستویات منخفض،

وقد . ضعیف، متوسط، حسن، جید ، جید جدا: ومستویات التحصیل قد تكون له مستویات

  :وللمتغیرات في البحوث العلمیة تصنیفات متعددة فهي. یعبر عن مستویاته بالدرجات

  :من حیث مصادرها تصنف إلى-1

كلها ...طواء، والقلق، والخوف، والتوازن اإلنفعالي،كالغضب، واإلن :ةمتغیرات سلوكی-أ

  .متغیرات معبر عنها

هي كل ما یالحظ في البیئة ویؤدي إلى صدور سلوك معین في  :تنبیهیة متغیرات- ب

  .متغیرات تثیر االنتباة بما فیها المواقف التي تحدث ضجیجا أي. مواقف معینة

ت التي تمثل خصائص األشیاء كالطول والوزن، هي المتغیرا :متغیرات عضویة-ج

  .وما شاكل ذلك

  :من حیث الخاصیة التي تعبر عنها تصنف إلى -2

وهي المتغیرات التي تعبر عن مقدار كالطول والوزن والتحصیل،  :المتغیرات الكمیة-أ

ث والعمر، والوقت، وعدد األفراد، والصفوف، وقد تكون هذه المتغیرات مستمرة أو متصلة بحی

یمكن أن تعطي قیما رقمیة تتمثل بنقط متتابعة غیر منفصلة عن بعضها كالوزن والطول، 

، وقد تكون متغیرات متقطعة أو منفصلة بحیث تعطي قیما محددة ودرجات التحصیل

أو متغیر عدد أفراد )األول، الثاني، الثالث: (منفصلة عن بعضها مثل متغیر الصف الدراسي
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تتكون األسرة من ثالث أفراد وربع : ، وهكذا إذ ال یجوز القول)خمسةثالثة، أربعة ، (األسرة 

  .وهكذا 90.999أو نصف، بینما یمكن القول إن درجة تحصیل الطالب كانت 

وهي المتغیرات التي تعبر عن نوع أو خاصیة وال یكون فیها :المتغیرات النوعیة- ب

أو ) علمي، أدبي(صص العلمي ومتغیر التخ) ذكر أو أنثى(للعدد قیمة تذكر كمتغیر الجنس 

  .وهكذا) موجود غیر موجود(متغیر وجود السمة 

  :من حیث العالقات السببیة تصنف إلى -3

هي المتغیرات التي تؤثر في الظاهرة المبحوثة، أو التي تحدث  :متغیرات مستقلة-أ

في متغیر آخر ویسمح ألثرها بالظهور أي التي یحرص الباحث على معرفة أثرها في 

اهرة من دون غیرها من المتغیرات االخرى، ویتعامل معها الباحث كحقائق معروفة یمكن الظ

   .أن تؤثر في الظاهرة،  ویهتم بقیاس تأثیرها، أو یحیدها، أو یمنع تفاعلها مع متغیرات أخرى

المتغیر التابع الذي یحدث فیه األثر ویقاس فیه أثر المتغیر  :متغیرات تابعة- ب

  .المستقل

  :سیطرت الباحث تصنف إلى من حیث-4

غیر الذي یسیطر علیه الباحث ویحرص على إلغاء أثره وهو المت :المتغیر المضبوط-أ

أو النتائج وقد یحذفه بالعزل أو الحذف، أو العشوائیة، وقد یكون عدم  في المتغیر التابع

أثر  ضبطه من مصادر األخطاء في البحوث التجریبیة فعلى سبیل المثال عندما یراد قیاس

طریقة تدریس معینة في تحصیل الطالب تكون الطریقة متغیرا مستقال والتحصیل متغیرا 

تابعا ولكن هناك متغیرات ینبغي ضبطها وعزل تأثیرها في المتغیر التابع مثل مستوى 

تحصیل أولیاء أمور الطلبة، وخلفیاتهم والجنس، واالستاذ وغیرها وعندما تخضع مثل هذه 

 سیطرة الباحث تسمى المتغیرات المضبوطة، وفي حالة عدم السیطرةالمتغیرات للضبط و 

علیها فإن ذلك سیؤثر في مصداقیة نتائج التجربة، وٕامكانیة الوقوع في الخطأ عندما تنسب 

إلى المتغیر المستقل وحده وقد یؤدي عدم السیطرة علیها إلى حصول زیادة في األثر أو 

  .ما للمتغیرات غیر المسیطر علیهانقصان ال یعود إلى المتغیر المستقل إن
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هو المتغیر الذي ال یخضع لسیطرة الباحث وال یدخل ضمن  :المتغیر الدخیل- ب

التصمیم التجریبي لكنه یؤثر في نتائج التجربة، أو المتغیر التابع تأثیرا ال یالحظه الباحث 

هم على ما فعلى سبیل المثال اختالط طلبة المجموعة التجریبیة بطلبة الضابطة وٕاطالع

یجري معهم وتعریفهم ببعض مواصفات المتغیرالمستقل الذي یتعرضون له سیؤثر بالتأكید في 

أداء المجموعة الضابطة مما یتعكس على نتائج التجربة ومثل هذا یعد متغیرا دخیال، ومثله 

تسرب بعض الطلبة من الدراسة في اثناء التجربة، أو تعرض بعضهم إلى حاالت مرضیة، 

الت عائلیة كل هذه العوامل وما شاكلها متغیرات دخیلة لم تدخل تحت سیطرت أو مشك

الباحث ولكنها ذات تأثیر في النتائج وهذا ما یوجب على الباحث أن یأخذها بعین االعتبار 

  .عند تفسیر النتائج

وللمتغیرات في المنظور اإلحصائي تصنیفات أخرى سنأتي علیها عند الحدیث عن 

  .یة ومعالجة البیانات إحصائیاالوسائل اإلحصائ

  : لةضبط المتغیرات الدخی

ي غایة األهمیة؛ ألن درجة تعد عملیة ضبط المتغیرات الدخیلة في البحوث التجریبیة ف

یة في النتائج تتوقف على مستوى ضبط هذه المتغیرات؛ ولكي یتمكن الباحث من الموثوق

تقل وحده ال بد له من ضبط جمیع إرجاع التباین في المتغیر التابع إلى المتغیر المس

المتغیرات الدخیلة التي یمكن أن تتداخل مع المتغیر المستقل وتكون سببا في التباین الذي تم 

  :قیاسه وأظهرته نتائج التجربة، وهناك أكثر من طریقة لضبط المتغیرات الدخیلة منها

  :بالعشوائیة التكافؤ-

التكافؤ بین المجموعتین بالعشوائیة بمعنى أن ضبط هذه المتغیرات یكون عن طریق 

والعشوائیة تعني عشوائیة اختیار المبحوثین من المجتمع وعشوائیة تعیین األفراد الذین تم 

أما عشوائیة االختیار من المجتمع . اختیارهم في المجموعة الضابطة، والمجموعة التجریبیة

هور في العینة المبحوثة األصلي فتعني أن تعطي فرصة لكل فرد من أفراد المجتمع بالظ

وأما عشوائیة تعیین األفراد في المجموعتین فتعني أن تعطي لألفراد . التي تمثل المجتمع
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الذین تم اختیارهم من المجتمع االصلي فرصة الظهور في المجموعة التجریبیة، أو 

  .المجموعة الضابطة على حد سواء

  :التكافؤ بالمزاوجة-

بتقصي المتغیرات الدخیلة التي یمكن أن تؤثر في نتائج في هذه الطریقة یقوم الباحث 

البحث في كل فرد من أفراد المجموعة المبحوثة قبل توزیعهم بین المجموعة الضابطة 

والتجریبیة، ثم توزیع األفراد بین أزواج متشابهة تماما ثم یضع كل واحد في مجموعة وهكذا 

ل على مجموعتین متكافئتین في جمیع مع كل زوج من أفراد المجموعة المبحوثة بحیث نحص

العوامل الدخیلة التي توقعها الباحث وتحرى وجودها في كل فرد من أفراد المجموعة علما 

  .بأن توزیع األزواج بین المجموعة التجریبیة والضابطة في هذه الطریقة یتم عشوائیا

  :التكافؤ بالحذف أو العزل-

أو یعزل بانتقاء األفراد المتماثلین األكثر  بموجب هذه الطریقة یحذف المتغیر الدخیل،

تجانسا من حیث المتغیرات الدخیلة فعندما یرى الباحث أن الجنس یمكن أن یكون متغیرا 

دخیال فإنه یختار المجموعتین من حیث جنس واحد فیزیل أثر الجنس في التباین الذي یمكن 

واحدة عندما یكون المتغیر  أن یحصل بین المجموعتین، وقد یختار األفراد من فئة ذكاء

الذي یراد ضبطه هو متغیر الذكاء، وعندما یراد ضبط متغیر تحصیل الوالدین یتم اختیار 

  .وهكذا. المجموعتین آلباء في مستوى تحصیل واحد

  :دخالالضبط باإل-

ونعني به إدخال المتغیر الدخیل في تصمیم الدراسة كمتغیر مستقل ثانوي وعنذئذ 

یر المعدل، ألن إدخال المتغیر الدخیل كمتغیر معدل من شأنه زیادة یطلق علیه المتغ

  .الصدق الخارجي للبحث، وتكون نتائجه أكثر واقعیة وٕامكانیة للتعمیم

  :الضبط اإلحصائي-

ویعني ضبط أثر المتغیرات الدخیلة بطریقة إحصائیة بعد جمع المعلومات عن المتغیر 

ریق إجراء اختبار قبلي، وتوفیر البیانات اإلحصائیة المستقل عن ط التابع قبل إدخال المتغیر

حول المتغیرات الدخیلة ومعالجتها إحصائیا قبل تعریض المتغیر التابع ألثر المتغیر المستقل 
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ویمكن االستعانة بنوع خاص من التحلیالت اإلحصائیة لهذا الغرض هو التباین 

  )2010علي عطیة، (.المصاحب

 

  :المراجع باللغة العربیة

دار الكتاب : القاهرة. مدخل إلى البحث العلمي).2010(السعدني، طه عبدالرحمن -1

 .الحدیث

دار : عمان.تعلیم التفكیر النظریة والتطبیق).2010(أبو جادو، صالح ونوفل،محمد-2

  .المیسرة للنشر والتوزیع

: اهرةالق. تعلیم التفكیر استراتیجیات مستقبلیة لأللفیة الجدیدة). 2003(حبیب، مجدي -3

  .دار الفكر العربي

دار : عمان.سیكولوجیة اإلبداع وأسالیب تنمیته).2005(الكناني، ممدوح عبد المؤمن-4

  المیسرة للنشر والتوزیع

، )1ط(تدریس مهارات التفكیر مع مئات األمثلة التطبیقیة، ). 2003(سعادة، جودت -5

  .دار الشروق: عمان

دار المیسرة : عمان.ربوي النظریة والتطبیقعلم النفس الت). 2009(العتوم، وآخرون -6

  .للنشر والتوزیع

،العین االمارات العربیة 1تعلیم التفكیر مفاهیم وتطبیقات، ط).1999(جروان، فتحي -7

  .المتحدة، دار الكتاب الجامعي

یاسین، عادل وملحم، إیاد والعمري، : المترجمون.(تعلیم التفكیر).2001(دیبونو، إدورد -8

  .دار الرضا للنشر:دمشق).1989باألصلي منشور عام توفیق،الكتا

دار الكتاب : القاهرة.منهجیةالبحث الهلمي وتنظیمه ). 2008(فوقیة، حسن رمصان -9

  .الحدیث

 

 

 



 

 48 

دار المیسرة للنشر : عمان. التفكیر والبحث العلمي).2015(نوفل، محمد أبو عود -10

  .والتوزیع

حث العلمي األسس النظریة والتطبیقیة مناهج الب).2012(الشربیني، صادق، وآخرون-11

  .دار الفكر العربي:القاهرة. والتقنیة الحدیثة

دار الرایة للنشر : المملكة األردنیةالهاشمیة.أصول البحث العلمي).2014(الجراح، -12

  والتوزیع

دار المیسرة : المملكةاألردنیةالهاشمیة.أساسیات البحث العلمي). 2015(الضامن، -13

  .یعللنشر والتوز 

  المراجع باللغة األجنبیة

10-De bono (2003).Serious Creativity. Retrieved June 

9 ,2003,from:http//www.mindwerx.com.au/de_bono_programs.htm 

 

  المجلس العلمي للمعهد                                  

 

 

 




