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  لمي       السداسي األولمقیاس منهجیة البحث الع    األولى  المحاضرة 

  :  مقدمة-1

نظرا للتحوالت والتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة والتكنولوجیة التي طرأت 

على المستوى الدولي بشكل عام وعلى المستوى العربي بشكل خاص، فإنه یتوجب حصول 

ا وموكبتها، لذلك تحول كبیر في رسالة الجامعات ومهامها وأدوارها ووظائفها، واالستجابة له

أخذت األصوات تتعالى مطالبة الجامعات بضرورة قیامها بوظائف وأدوار جدیدة تحتمها 

. الثورة العلمیة والتكنولوجیة وثورة االتصاالت والمعلومات التي حولت العالم إلى قریة صغیرة

 وبشكل أوضح فقد بات مطلوبا من الجامعات المساعدة في حل المشكالت الیومیة التي

یواجهها المجتمع في مجال اإلنتاج والخدمات وٕاعداد البحوث والدراسات واالستشارات العلمیة 

وتقدیمها إلى صناع القرار في جمیع مجاالت الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة 

  والصناعیة واالداریة

لم یعد في وسع أي مجتمع أو أي فرد أن یختار بین طریقة العلم والطرق غیر 

لعلمیة، فالمجتمعات المتقدمة اختارت طریقها منذ أكثر من أربعة قرون، وقطعت أشواطا ا

طویلة في میادین الحیاة المختلفة، أما المجتمعات النامیة فلیس أمامها إال أن تتبع األسلوب 

العلمي لتقلیص الهوة بینها وبین المجتعات المتقدمة، صحیح أن تتبع الطریق شاقة وصعبة، 

ضحیات، ولكنها تبقى الطریق الوحید للتقدم االجتماعي واإلنساني، والتقدم العلمي وتتطلب ت

  .في مختلف النشاطات االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة

ومن المهم أن نمیز بین البحث في النشاط العلمي المتخصص الذي یمارسه العلماء، 

شكالت اإلنسان في مجاالت فالبحث العلمي طریقة أو محاولة منظمة یمكن أن توجه لحل م

متعددة، بینما یبقى النشاط المتخصص للعلماء مقتصرا على مجال علمي معین، ضمن 

تخصص معین، والبحث العلمي ال یوجه نحو مشكلة معینة متخصصة بل نحو مشكالت 

  .متنوعة

فالتفكیر العلمي أو البحث العلمي لیس تفكیر العلماء، إنه تفكیر یحتاج إلیه كل الناس 

سواء أكانو مدرسین أم طالب، مهندسین أم عماال، أطباء أم محامین، مزارعین أم تجار، 

  .فجمیع الناس یحتاجون إلى البحث كما یحتاج إلیه العلماء..ریاضیین
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واإلنسان العادي یحتاج إلى التفكیر العلمي في مواجهة مشكالته، إنه یعیش بین 

نه بحاجة إلى أن یعرف أفضل طریقة للعیش عشرات من المواقف التي تتطلب بحثا علمیا، إ

حیاة هنیة، والختیار طعامه، ولتنظیم عالقاته باآلخرین، إنه یحتاج إلى أن یصل إلى 

معلومات تساعده على تحسین أسالیب حیاته وزیادة دخله، یحتاج إلى أن یعرف كیف یساعد 

  .أبناءه على حل مشكالتهم، ویساعد أسرته في تنظیم أمورها

ر العلمي ال یعیش في الجامعات أو في المؤسسات العلمیة المتخصصة، وال والتفكی

یحتاج إلیه طالب العلم والمتخصصین فحسب، بل هو عنصر أساسي لجمیع الناس في 

جمیع المؤسسات االقتصادیة والثقافیة والسیاسیة، فإن األساس في تقدم التاجر، وازدهار 

واألستاذ، إنه لیس ترفا یمارس لقضاء الوقت المزارع، وتحصیل الطالب، وتخطیط المعلم 

وشغل الفراغ، إنه البحث عن الحقائق والتفسیرات والحلول التي تساعد كل إنسان على 

  .تطویر حیاته وأسالیبه

إن أبسط تطبیق للتفكیر العلمي أو البحث العلمي في الحیاة هو اعتماد التخطیط 

ة، فلم یعد المجتمع أو الفرد قادرا على أن كمبدأ في مواجهة مشكالتنا الفردیة واالجتماعی

یعیش في عفویة ویرتجل الحلول والمواقف، فالتخطیط أحد منجزات البحث العلمي المهمة 

  .الذي كان أساسا للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

إن الدول النامیة دوال غیر منتجة لألبحاث العلمیة، فاألبحاث العلمیة من إنتاج الدول 

والدول النامیة تستورد بعض هذه االبحاث وتستفید منها، ولكن علینا أن نحذر من  المتقدمة،

هذا االستیراد، فمهما كانت القیمة العلمیة لهذه األبحاث فإن من المهم أن تكون لنا دراساتنا 

، فلكي تكون هذه األبحاث مفیدة ...وأبحاثنا، في جمیع مجاالت العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 1.بد من أن تكون مرتبطة بشكل ما بالمشكالت التي تواجهنالنا ال 

 

 

 

 

 

                                                 
دار الفكر ناشرون وموزعون ، : األردن (  3أسالیبه ، ط –أدواته  –ذوقان عبیدات وآخرون ، البحث العلمي مفهومه  1

 .13-12، ص ص ) م 2011
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 مقیاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األول      الثانیةالمحاضرة 

  ).....مهاراته( تساؤالت أساسیة حول التفكیر ومستویاته وعملیاته -2

  :مدخل-2-1

النفس وخاصة علم  یعد التفكیر من أكثر الموضوعات دراسة وبحثا في مجاالت علم

وموضوع التفكیر لیس من اهتمام االتجاه المعرفي فقط . النفس المعرفي وعلم النفس التربوي

بل عنیت به جمیع المدارس الفلسفیة والفكریة والتربویة، لمساعدة الفرد كي یصبح أكثر قدرة 

ختلفة على مواجهة الصعوبات والمشكالت التي تعترض طریقه في جمیع مناحي الحیاة الم

  ...سواء كانت اجتماعیة أم اقتصادیة أم تربویة أم اخالقیة أم سیاسیة

إن التفكیر من أكثر الظواهر التي نعرفها إثارة، حیث أن األفراد ومنذ سن الطفولة، 

یدركون بسرعة بأننا نفكر، وأن لدیهم سرعة البدیهة إلبداء آرائهم حول ما نفعله عندما نفكر، 

حركي، ومن ثم تفكیر -التفكیر الحس" بیاجیه"نذ والدتهم ما سماه كما یمارس األطفال وم

ماقبل العملیات في الطفولة المبكرة، ثم التفكیر المادي في مرحلة الطفولة المتأخرة، وأخیرا 

  1التفكیر المجرد مع بدایة مرحلة البلوغ

تعرض التفكیر لمحاوالت مضنیة بقصد الوصول إلى تشخیصه بشكل واضح وٕاعطائه 

ك المفاهیم الصریحة التي تحرر مضامینه من الغموض واللبس بحیث أننا أصبحنا أمام كم تل

هائل من االستراتیجیات والمفاهیم ومن ثم التعریفات التي بمجملها سهلت سواء للباحث أو 

القارئ معرفة كل التفاصیل التي اكتشفها بالنهایة البحث العلمي أو المعرفي والثقافي، لذلك 

  .یف مفهوم التفكیر وقد عرفه المختصون والمربوننبدأ بتعر 

عندما قلبنا في األدب التربوي بحثا عن معنى للتفكیر، وجدنا  ما معنى التفكیر-2-2

  عدیدا من هذه المعاني نورد منها مایلي

تباینت وجهات نظر العلماء والباحثین التربویین حول التعریف العام للتفكیر، إذ قدموا 

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

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

                                                 

دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة ، : االردن (  2عدنان یوسف العتوم ، علم النفس المعرفي النظریة والتطبیق ، ط 1

 .197، ص ) م 2010

  یحدد التنویه أن هناك فرقا بین مصطلح التفكیر ومصطلح الفكرThought .فاألخیر هو نتاج األول  

 ولقد اقتصرنا في مقیاس منهجیة التفكیر على عرض أبرز . توجد تعاریف عدیدة للتفكیر في أدبیات التفكیر وتعلیمه

 .عریفاتالتوجهات التي تعبر عن معنى التفكیر في تلك الت
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وغیرها مما یمیزه عن اآلخرین، األمر الذي قاد إلى غیاب الرؤیة الموحدة عند العلماء 

ائصه، وأشكاله، وأسالیبه، ولغایة هذا المقیاس المستحدث، بخصوص تعریف التفكیر، وخص

  :ال بد من استعراض أهم التعریفات التي وردت في التفكیر ومنها

وهذا المعنى ینطوي على 1."ما یحدث عندما یحل شخص ما مشكلة: "التفكیر هو -1

ذه أن الشخص یبدأ في التفكیر عندما یواجه مشكلة، ویبحث عن حل لها، ومن أمثلة ه

  المشكالت الدراسیة التي قد تصادف الطالب في مساره:المشكالت 

یشیر هذا 2."عملیة معرفیة، فعل عقلي عن طریقه تكتسب المعرفة : "التفكیر هو -2

جدیدة، أي أن التفكیر هو أداة ) معلومات ( المعنى إلى أن التفكیر یؤدي إلى تعلم معرفة 

اللیاقة البدنیة لالفراد الغیر مدخنیین أحسن : (ثل فمعلومة م. الفرد لتعلم المعرفة الجدیدة

یتم تعلیمها مثال من خالل إجراء مقانة بین مستوى األداء لكلى الفئتین ) بكثیر من المدخنین

  .مهارات التفكیر/ والمقارنة هذه هي إحدى عملیات 

إدراك عالقات بین عناصر موقف معین مثل إدراك العالقة بین : "التفكیر هو -3

قدمات والنتائج، وٕادراك العالقة بین العلة والمعلول أو السبب والنتیجة أو إدراك العالقة الم

  3...."بین شیئ معلوم وشیئ غیر معلوم، أو إدراك العالقة بین العام والخاص

وطبقا لهذا المعنى فإن التفكیر یحدث عندما یدرك الفرد عالقات لم تكن معروفة له 

  :ا الفرد مقدمتان هما فمثال لو اعطي لهذ. من قبل

  )مقدمة كبرى(الریاضة مفیدة للجسم *

أن : وتوصل منهما إلى نتیجة هي ). مقدمة صغرى(النضام الغذائي الجید مفید*

الریاضة مفیدة للجسم إذا اتبعت نظام غذائي محكم، فإن ما توصل إلیه جاء حصیلة 

  .التفكیر

ات له، أي یستعیض عن كل نشاط عقلي یستخدم الرموز كأدو : "التفكیر هو -4

والمقصود ... األشیاء واألشخاص واألحداث والمواقف بالرموز بدال من معالجتها فعلیا وواقعیا

بالرمز كل ما ینوب عن الشیئ أو یعبر عنه أو یشیر إلیه، أو یحل محله وتتمثل أدوات 

اإلشارات الرموز في الصورة الذهنیة واأللفاظ والمعاني واألرقام كما تشمل التعبیرات و 

                                                 

 ).م 2001دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، : عمان االردن ( نایفة قطامي ، تعلیم التفكیر للمرحلة األساسیة ،  1
2 Presseisen, B.Z. (2001) :Thinking Skills : Meaning and Models Revisited, In A. L. Costa, Developing Minds : 

A Resource Book for Teaching, Alexandria, Virginia: Association for supervision and Curriculum Development, 
P.47. 

 .17-13، ص ص ) م2002مكتبة الرشد ، : الریاض (رشید النوري بكر ، تنمیة التفكیر من خالل المنهج الدراسي ،  3
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والعالمات الموسیقیة والخرائط الجغرافیة والصیغ الریاضیة وبذلك یشمل التفكیر كل العملیات 

وكأن هذا ." العقلیة من تخیل وتذكر وتصور وفهم واستدالل وتعلیل وتصمیم وتخطیط ونقد

/ إننا نفكر عندما نستخدم الرموز لالستعاضة عن األشیاء : المعنى للتفكیر یوحي لنا 

عندما نتخیل ملعبا مكتضا بمختلف : المواقف الواقعیة العیانیة، فنحن نفكر مثال / حداثاأل

فیئات المجتمع ال بالشباب المتوتر فقط، أو نستدعي من الذاكرة لقطة ألحد الالعبین 

المشهورین، أو نحاول فهم ظاهرة العنف المنتشرة في المالعب، أو نعلل موقف المسؤولین 

أو عندما نضع حلول لهذه الظاهرة أو ننقد تعلیقا إعالمیا متهكما على من هذه الظاهرة، 

  .الفرق الوطني بعد خسارة مفاجئة

یشیر إلى عملیة داخلیة تعزى إلى نشاط ذهني مفهوم افتراضي : " التفكیر هو -5

معرفي تفاعلي انتقائي، موجه نحو حل مسالة ما، أو اتخاذ قرار معین، أو إشباع رغبة في 

  1."أو إیجاد معنى أو إجابة شافیة لسؤال ما ویتعلمه الفرد من ظروفه البیئیة المتاحةالفهم 

  :ومن دالالت هذا المعنى

ان التفكیر نشاط عقلي یحدث في الدماغ وهو غیر ملموس وغیر مرئي، ویستدل -أ

علیه من السلوك الظاهري الذي یصدر عن الفرد، كالكالم والكتابة والحركات واإلشارات 

  .نفعاالتواال

التفكیر نشاط موجه ولیس عشوائیا؛ بمعنى أن الفرد یوجه هذا النشاط نحو -ب

  .موضوع أو موقف أو حدث معین

إن التفكیر یستهدف حل مسألة أو اتخاذ قرار أو البحث عن معان وعالقات بین -ج

  .األشیاء، االحداث أو المواقف أو اإلجابة عن سؤال ما

  .التفكیر یمكن تعلمه-د

عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلیة التي یقوم بها الدماغ عندما " كیر هو التف-6

اللمس، البصر، : یتعرض لمثیر یتم استقباله عن طریق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس

                                                 

  و ) 1994(ورد هذا المعنى عند عبد اهللا الرشدان ،Ruggiero,V.R. (1988) .  

 هو مفهوم نفترض وجوده من خالل ما یحدث من آثار، بالرغم من عدم مالحظتنا له، لكونه غیر : المفهوم االفتراضي

ملموس أو مرئي، ومن أمثلة المفاهیم االفتراضیة الجاذبیة األرضیة؛ فنحن ال نلمسها مباشرة وٕانما نستدل علیها من آثارها 

 .وهي سقوط االجسام نحو األرض

 .16النوري البكر ، مرجع سابق ص  رشید 1
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وفیما یبدو لنا أن التفكیر طبقا لهذا المعنى هو النشاطات التي یقوم .1"والسمع، والشم والذوق

المثیرات أو المعلومات الداخلة إلى الذاكرة، وتشمل هذه النشاطات تخزین بها الدماغ لمعالجة 

هذه المعلومات، والبحث عن معنى لها، وتصنیفها ومقارنتها واستخدامها في حل المشكالت 

واتخاذ القرارات وتحلیلها ونقدها وتولید معرفة أصیلة جدیدة اعتمادا علیها إلى غیر ذلك من 

  .تلك النشاطات

  

  

  مقیاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األول    الثالثةرة المحاض

العملیة التي یتم بواسطتها تولید األفكار وتحلیلیها " التفكیر هو -7

وینطوي هذا المعنى للتفكیر على اعتبار أن التفكیر یحدث عندما یقوم الفرد .2"ومحاكمتها

حثا عن ما تمثله من عناصر وعالقات بإنتاج معرفة جدیدة أو عندما یقوم بتحلیل المعرفة ب

وكأن هذا المعنى للتفكیر یوحي لنا إن التفكیر یحدث . أو عندما یقوم بتقییم معرفة ما ونقدها

  .عندما نولد أفكارا جدیدة أو نقوم بتحلیل األفكار أو نقیمها أو ننقدها

 في مناطق الدماغ عملیة االتصال التي تقوم بین العصبونات"التفكیر هو -8

ویربط هذا المعنى للتفكیر وما یحدث .3"المختلفة بقصد تبادل المعلومات حول موضوع ما 

  .في الدماغ من انتقال الباعثات العصبیة بین خالیا الدماغ المسؤولة عن التعلم والتفكیر

هو العملیة التي یمارس الذكاء من خاللها نشاطه على الخبرة، أي أنه "التفكیر -9

استخدام الذكاء الموروث، وٕاخراجه إلى أرض الواقع، مثلما یشیر إلى یتضمن القدرة على 

  4.اكتشاف متبصر أو متأن للخبرة من أجل الوصول إلى الهدف

المعالجة العقلیة للمدخالت الحسیة بهدف تشكیل األفكار، من أجل "التفكیر هو-10

 5.إدراك المثیرات الحسیة والحكم علیها

                                                 

 .33 ، ص) م1999دار الكتاب الجامعي ، : العین ( فتحي عبد الرحمان جروان ، تعلیم التفكیر مفاهیم وتطبیقات  1

 .375نافیة قطامي ، مرجع سابق ص  2

 هي الخالیا العصبیة الموجودة في المخ المسؤولة عن التفكیر والتعلم: العصبونات. 

 .375امي ، المرجع السابق ص نافیة قط 3
4 Debono, R ( 1985). De Bono’s Thinking Course. U.S.A.,Fact on File circle Graphic. 

5 Costa, A.(1985). A Glossary of Thinking Skills, Developing Mind : A Resource Book for Teaching Thinking. 
California, VA :Association for Supervision and Curriculum Dvelopement. 
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یمثل سلسة من النشاطات العقلیة التي یقوم بها الدماغ بمعناه البسیط، "التفكیر  -11

عند تعرضه لمثیر ما، بعد استقباله عن طریق إحدى الحواس الخمس، أما بمعناه الواسع 

 1.فهو عملیة بحث عن المعنى في الموقف أو الخبرة

على أنه عملیة ذهنیة یتطور فیها المتعلم من خالل "التفكیر تعرفه قطامي -12

فاعل الذهني بین الفرد وما یكتسبه من خبرات، بهدف تطویر األبنیة المعرفیة عملیات الت

  2.والوصول إلى إفتراضات وتوقعات جدیدة

وتؤكد التعریفات وغیرها، تعقد مفهوم التفكیر، واختالف الرؤى حوله، وتعدد أبعاده 

یره من المفاهیم وتشابكها، والتي تعكس تعقد العقل البشري، وتعقد عملیاته، وتبین لنا أنه كغ

المجردة والتي یصعب علینا قیاسه مباشرة، لذا فقد استخدمه العلماء بمسمیات وأوصاف 

  . عدة، لیمیزوا بین نوع وآخر من أنواعه

یشبه في رأینا البحث عن  أو معنى جامع للتفكیر " محیطي"إن البحث عن معنى 

وذلك مرده إلى عدة . یوجد بعد ففي رأینا أن هذا المعنى ربما لم. إبرة في كومة من القش

  :أسباب من ابرزها

وعلینا االنتظار عدة سنوات حتى یستقر  -نسبیا-أن علم التفكیر من العلوم الحدیثة-1

  .هذا العلم على مفاهیمه أو مصطلحاته األساسیة

علم الدماغ، والمنطق، : أن دراسة التفكیر تتنازعها أربعة مجاالت رئیسة هي-2

لصناعي، ولم تجتمع هذه المجاالت بعد على كلمة سواء فیما یتعلق بتحدید والنفس والذكاء ا

  ماهیة التفكیر

فكریة ونفسیة متعددة لكل ) مذاهب(أن التفكیر هو موضع دراسة من قبل مدارس -3

  .ومن ثم فهي تختلف في تحدید معنى له. منها رؤیة خاصة في تناوله

أو الجامع المانع للتفكیر ال " لمحیطيا"إذا كان هذا المعنى : والسؤال المطروح هنا

  وجود له حالیا فما الحل؟

له وهو المعنى الذي یخدمنا في " إجرائي " الحل هو أن نبحث عن معنى وظیفي

  .التعامل مع مجال تعلیم التفكیر فیما بعد

                                                 
1 Barell,J.(1991). Gratin gour pathways : Teaching students to and bcomeself-directed, In N. Colangelo & 
G.A.Davis (Eds.), Hand  book of gifted education (P P.156-270), Needham Heights, MA:Allyn and Bacon 

  .198رجع سابق ، ص قطامي نایفة،  م 2

 أي جامع لخصائص التفكیر وسماته ومانع لما سواها 
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مجموعة من : "وبالبحث عن هذا المعنى الوظیفي توصلنا للمعنى التالي للتفكیر هو

هارات العقلیة التي یستخدمها الفرد عند البحث عن إجابة لسؤال أو حل لمشكلة الم/ العملیات

/ أو بناء معنى أو التوصل إلى نواتج أصیلة لم تكن معروفة له من قبل وهذه العملیات

 "معینة المهارات قابلة للتعلم من خالل معالجات تعلیمیة

  

  :ما مستویات التفكیر -2-3

نستطیع أن نقسم مستویات التفكیر وعمقه اختیاریا أو  تأسیسا على ماسبق من تعاریف

اصطناعیا بحسب النشاط أو الجهد العقلي المبذول إلنجاز مهام التفكیر إلى المستویات 

  :التالیة

  )المنخفضة(مستویات التفكیر الدنیا -1

  )الراقیة(مستویات التفكیر الوسطیة -2

  )العلیا(مستویات التفكیر العلیا -3

  عملیات عقلیة« ل مستوى منهم أنشطة عقلیة معینة یطلق علیها ویندرج تحت ك

Mental Processes    أو مهارات تفكیرThinking Skills  فالعملیة العقلیة إذن ماهي

ولكل عملیة عقلیة . إال نشاط عقلي یوظفه الفرد إلنجاز مهمة محددة، التفكیر فیها مطلوب

 .مسمى خاص بها

 یاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األولمق    الرابعة  المحاضرة 

  

  :ما أبرز عملیات التفكیر الدنیا -2-4

عملیة التذكر : هما  تنطوي على عملیتین أساسیتین) البسیطة(عملیات التفكیر الدنیا 

  .وكلتاهما یندرجان تحت مستویات التفكیر الدنیا 1).حرفیا(وٕاعادة الصیاغة 

                                                 

 مستعینا باسالیب او طرائق ) كل من یقوم بعملیة التعلیم(ممارسات یقوم بها الموجه : المقصود بالمعالجات التعلیمیة هنا

طرح األسئلة المفتوحة التي تحفز  او استراتیجیات تعلیمیة تستهدف تنمیة التفكیر لدى الطالب ومن هذه الممارسات مثال

 .على التفكیر وتنمیته كما سیرد ذكره الحقا

 یطلق علیها أیضا عملیات تفكیر. 

 یرى البعض إضافة المالحضة إلى عملیات التفكیر الدنیا. 

وریة اإلسكندریة جمه( محاولة عربیة : حسن حسین زیتون و كمال عبد الحمید زیتون ، تصنیف االهداف التدریسیة 1

 .229-222، ص ص ) م 1995دار المعارف ، : مصر العربیة 

 

 

 



 

 12 

  :  Rememberinالتذكر  -1

. حدث هذه العملیة عندما یتذكر الفرد معلومة معینة سبق أن احتفظ بها في الذاكرةوت

وقد تتطلب العملیة التعرف على هذه المعلومة من بین معلومات أخرى او استدعاء نفس 

ما عدد اللعبین -أ: المعلومة من تلك الذاكرة ومن مهام التفكیر التي توظف فیها هذه العملیة 

  . أذكر بعض اختصاصات ریاضة ألعاب القوى-ب.ة كرة القدماالساسیین في لعب

وبالرغم من ان عملیة التذكر هذه تمثل أدنى مستویات التفكیر إال أنها تعد أساسیة 

  .لحدوث عملیات التفكیر األعلى منها

   Literral Rephrasing :إعادة الصیاغة حرفیا -2

أو أكثر من صیغة إلى أخرى  وتحدث هذه العملیة عندما یعید الفرد صیاغة معلومة

وتحمل نفس المعنى وبشكل حرفي تقریبا ؛ بمعنى أنه ال یضیف من ذاته معاني جدیدة لتلك 

تجرى مباراة كرة : ومن أمثلة مهام التفكیر التي توظف فیها هذه العملیة . الصیغة األخرى

  القدم في شوطین رئیسیین وشوطین إضافیین

  :الوسطیة ماهي أبرز عملیات التفكیر -2-5

طرح : تتعد عملیات التفكیر التي تقع في مستویات التفكیر الوسطیة ولعل من أهمها 

األسئلة، التوضیح، المقارنة، التصنیف، الترتیب، تكوین المفهومات والتعمیمیات، التطبیق، 

التفسیر، االستنتاج، التنبؤ، فرض الفروض التمثیل، التخیل، التلخیص، االستدالل، التحلیل، 

  1فیمایلي توضیح مفصل نوعا ما لكل منهاو 

  : Asking Questionsطرح االسئلة -1

وتحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بنفسه أو بإیعاز من الغیر بطرح أسئلة حول 

موضوع ما محل تعلمه أو مالحظته، وقد تكون هذه األسئلة بغرض تسهیل تعلم هذا 

اال مثال ویحاول اإلجابة عنه فیسهل له الموضوع كأن یطرحها على نفسه وهو یقرأ مق

استعاب مضمون هذا المقال، أو بغرض االستفسار من اآلخرین عن شئ غمض علیه، 

                                                 

  تسمى هذه العملیة أیضا عملیة الترجمةTranslation طبقا لتصنیف بلوم لألهداف التعلیمیة المعرفیة.  

- 163م ، ص ص 1996روبرت مارزانوا وآخرون ، ابعاد التفكیر، ترجمة یعقوب نشوان ومحمد خطاب، ب م ،ب ، د  1

285  

  .244-235ن حسین زیتون، كمال عبد الحمید زیتون ، مرجع سابق ،ص ص حس-

 285-136فتحي عبد الرحمن جروان ، مرجع سابق ،  ص ص -
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ومعیار نجاح الفرد في عملیة طرح األسئلة یعتمد على قدرته على صیاغة األسئلة بلغة 

  .مفهومة وألفاظ ال تحمل تأوالت في معانیها وعلى عمق السؤال ذاته 

  :  Demonstratingح التوضی-2

وتحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بشرح أو تبسیط أو تأویل معلومة أو أكثر لنفسه 

وقد یستعان . أو لآلخرین بغرض كشف معناها أو غموضها بحیث تصبح في متناول اإلفهام

في ذلك التوضیح بأدوات التوضیح المناسبة مثل ضرب األمثلة، استخدام التشبیهات 

Analogies أو وسائل اإلیضاح مثل الرسوم والصور واللوحات وغیرها .  

  :  Comparingالمقارنة -3

  

تحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بالتعرف على أوجه الشبه واالختالف بین األشیاء 

وتعدد ) معاییر المقارنة ( أو الظواهر أو الموضوعات وذلك بناء على عدد من المعاییر 

  1.نى علیها المقارنة المعاییر التي تب

مثل الحجم، الوزن، ( فقد تبنى المقارنة مثال على الخصائص الوصفیة لألشیاء، *

  ).اللون، الشكل، الطول

  وقد تبنى المقارنة على مقابلة األدوار او الوظائف واالستخدمات *

  سلوك الشخص( Behaviorوقد تبنى المقارنة على السلوك *

 المكونات الرئیسیة  وقد تبنى المقارنة على أساس*

  وقد تبنى المقارنة على أساس الصور الجمالیة لألشیاء*

  :وتصاغ مهام المقارنة بإحدى صورتین هما 

  :المقارنة المفتوحة -أ

  :المقارنة المغلقة -ب

   Classifying and Ordering:التصنیف والترتیب -4

معلومات، (ت تحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بجمع مفردا: التصنیف-4-1

مجموعات معینة اعتمادا على خواص أو صفات محددة تجمع / في فئات) الخ...ظواهر، 

كل فئة منها مع تقدیم األساس الذي استند إلیه في القیام بهذا التصنیف، كأن یصنف عددا 

من الطلبة إلى ممارسین وغیر ممارسین للریاضة هذا تصنیف، قد یعتمد تصنیف آخر 

                                                 

 .235حسن حسین زیتون ، كمال عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  1
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الخ، المهم في التصنیف هو تحدید ....فولوجیة والخصائص الفیزیولوجیة حسب الصفات المر 

األساس الذي استند إلیه في هذا التصنیف، وعادة ما تمر عملیة التصنیف بالخطوات 

  1:التالیة

  .تحدید االهداف المؤملة من وراء عملیة تصنیف المفردات-

  .یعتهااستعراض المفردات موضوع التصنیف وتفحصها للتعرف على طب-

  .تذكر المعلومات السابقة وتجمیعها حول مدلوالتها أو معاني المفردات-

  .اختیار مفردة من بین هذه المفردات-

  .البحث عن مفردة أخرى تشبه المفردة األولى في خاصیة أو أكثر-

تحدید ماهیة القاسم المشترك الذي یمكن اختیاره كعنوان توضع تحته المفردتان اللتان -

  .هماتم اختیار 

البحث عن جمیع المفردات األخرى التي یمكن إلحاقها بالمفردتین السابقتین ووضعها -

  .تحت العنوان نفسه

لتكوین مجموعات أخرى حتى یتم استكمال وضع جمیع ) 7- 4( إعادة الخطوات -

المفردات أو األشیاء المعطاة ضمن مجموعات تختص كل منها بصفات تمیزها عن 

  .المجموعات األخرى

تجزئة بعض العناوین بفصل بعض مفرداتها ووضعها تحت عناوین أخرى أكثر دقة، -

  .أو دمج بعض العناوین حتى تتسع لمفردات أكثر

هذا ویمكن أن یتم التصنیف في مستوى واحد أو في مستویین أو في مستویات 

ویالحظ أن التصنیف في كل مستوى قد یعتمد على صفات قد تختلف من مستوى .متعددة

  . آخر إلى

معلومات، (تحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بوضع مفردات معینة :الترتیب -4-2

في سیاق متتابع وفقا لمعیار معین ) إلخ....-تجریبیة، أو وصفیة–أشیاء، نتائج اختبارات 

  )إلخ....التسلسل الزمني، العمر، الطول، الوزن، الحجم، (

یة الترتیب، كما هو الحال في عملیتي ویبرز دور المعرفة السابقة في إنجاز عمل

  .المقارنة والتصنیف المشار إلیهما سلفا

                                                 

 .181- 180فتحي عبد الحمان جروان ، مرجع سابق ، ص ص  1
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تحتاج إلى دمج وتكامل بین المعلومات والمعارف  -كما یالحظ-إن عملیة الترتیب

  1.المتحصل علیها

  :تكوین المفهومات والتعمیمات -5

رد مع عملیة تكوین المفهومات تحدث عندما یتعامل الف: تكوین المفهومات-5-1

أو (مجموعة من األشیاء أو المواقف، أو الظواهر، أو األفكار وعن طریق المالحظة 

یدرك العالقات أو التشابه واالختالف بین تلك األشیاء أو المواقف أو الظواهر أو ) االستنتاج

النتائج أو األفكار، ثم یقوم بتحدید للخصائص أو الصفات المشتركة بین مجموعة منها 

فئة تصنیفیة ویطلق علیها اسما أو رمزا ثم یستخدم هذا اإلسم أو الرمز في ویضعها في 

  .تصنیف األشیاء، أو المواقف، أو الظواهر، أو األفكار فیما بعد

تحدث هذه العملیة عندما یستخلص الفرد عبارة عامة :تكوین التعمیمات -5-2

  .تنطبق على عدد من الحاالت أو األمثلة أو المالحظات) تعمیم(

  : Applyingالتطبیق -6

وتحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بنقل معرفة أو خبرة محددة من موقف معین إلى 

وعادة ما ینطوي هذا الموقف الجدید على سوال أو .موقف آخر جدید لم یمر به من قبل

( غیر مألوف له مطلوب اإلجابة عنها حیث یوظف الفرد ما لدیه من معلومات معینة مسألة

  2في حل هذا السؤال أو تلك المسألة)نظریات-قوانین-دئمبا

  ) :التعلیل( Explainingالتفسیر -7

وتحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بتعلیل أو تسویغ أو ذكر أسباب حدوث بعض 

  .األحداث أو الظواهر الطبیعیة أو اإلنسانیة أو یقوم بالبرهنة على صحة عالقة معینة

  :االستنتاج -8

ى سبیل التوضیح إن الفرد یقوم بعملیة االستنتاج عندما یتوصل إلى معلومة نقول عل

أو نتیجة جدیدة غیر  موجودة مباشرة في الموضوع أو الموقف محل التفكیر ولكنه یستدل 

وبذلك یمكن القول أننا . مرتبطة بهذا الموضوع أو ذلك الموقف) مالحظات(علیها من قرائن 

                                                 

 .189ص  فتحي عبد الرحمن جروان ، مرجع سابق ، 1

 ذات ارتباط بموضوعات دراسیة محددة درسها الفرد من قبل ومن ثم یكون ) أو المشكلة(المسألة /عادة ما یكون للسؤال

 .المطلوب منه نقل أثر تعلمه لتلك الموضوعات بعینها إلى حل السؤال أو المسألة

 .243- 242حسن حسین زیتون ، كمال عبد الحمید زیتون ، مرجع سابق ، ص ص  2
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ا نتخطى المعلومات الموجودة في موقف ما لنصل إلى معلومات نقوم بعملیة االستنتاج عندم

جدیدة اعتمادا على المعلومات األولى وبعبارة أخرى إننا نقوم بعملیة االستنتاج عندما نعمل 

  .على تفسیر مالحظاتنا

ومن المهم اإلشارة إلى أن االستنتاج الذي نصل إلیه اعتمادا على المالحظات قد ال 

  1.یكون صحیحا

  مقیاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األول      الخامسة اضرةالمح

  

  : Predicting) التوقع(التنبؤ -9

عندما یتوصل إلى معرفة ما سیحدث في المستقبل باالستعانة  یقوم الفرد بعملیة التنبؤ

  . بما لدیه من معلومات سابقة

  :Formulating Hypothesesالفروض ) صیاغة(فرض -10

تعبیر یستخدم عموما لإلشارة إلى احتمال أو استنتاج مبدئي أو قول غیر الفرض 

مثبت یخضع للفحص والتجریب من أجل التوصل إلى إجابة أو نتیجة معقولة تفسر 

وتصاغ الفروض في صورة جملة خبریة وقابلة  الغموض الذي یكتنف موقفا أو مشكلة

  . Testabilityلالختبار 

  :Representationالتمثیل -11

تحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بإعادة صیاغة المعلومات أو إعادة التعبیر عنها 

بصورة تظهر العالقات المهمة في عناصرها عن طریق تحویلها إلى أشكال تخطیطیة أو 

  .مخططات، جداول، رموز، أشكال بیانیة ونحو ذلك من صور إعادة الصیاغة تلك

  :Imaginingالتخیل -12

                                                 

  تم صیاغة عملیة االستنتاج اعتمادا على المصدرین التالیین 1

جمهوریة مصر العربیة ، وزارة التربیة والتعلیم باالشتراك مع ( محمد صابر سلیم ، وآخرون ، طرق تدریس العلوم 

 .34-33، ص ص )  1986الجامعات المصریة ، 

-126، ص ص ) 1996د، .م ، ب.ب( ن ، محمد خطاب روبرت مارزانوا وآخرون ، أبعاد التفكیر ، ترجمة یعقوب نشوا

231. 

  معلومات معطاة/تختلف عملیة التنبؤ عن عملیة التخمین من حیث اعتماد األولى على بیانات 

 لذا یقال إن الفرض هو حل، أو تفسیر محتمل للمشكلة موضع البحث. 
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ویكون صورا عقلیة مبتكرة أو  العملیة عندما یطلق الفرد عنان خیاله وتحدث هذه

أفكار جدیدة غیر موجودة عادة؛ بمعنى أن الفرد یتحرر فیها من عالم الحقیقة والواقع وعادة 

   1ال یكون بحاجة إلى معطیات أو بیانات واقعیة

  :Summarizingالتلخیص -13

عبارات / المعلومات بكفاءة في عبارة وتحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بضم

متماسكة وهذا یتطلب إیجاد لب الموضوع واستخراج األفكار الرئیسیة فیه والتعبیر عنها 

بإیجاز ووضوح؛ بمعنى أن العملیة تنضوي على قراءة لما بین السطور وتجرید وتنقیح وربط 

ر الرئیسیة التي تشكل جوهر األفكار البارزة، إنها عملیة تعاد فیها صیاغة الفكرة أو األفكا

- ویجدر التنویه أن عملیة التلخیص ال تعني مجرد إعادة صیاغة نص. الموضوع) خالصة(

كما ال تعني مجرد تكثیفه وتقصیره إنما أشبه ما یكون بعملیة  -مسموع أو مرئي أو مكتوب

  .البحث عن حفنة من الذهب في جبل من الصخور

لب القیام بفرز للكلمات واألفكار ومحاولة من ذلك یتضح أن عملیة التلخیص تتط

فصل ماهو أساسي عن غیر األساسي ومعالجة المفهومات واألفكار المتضمنة بلغة من یقوم 

أو . بالتلخیص وانطالقا من خبرته بالموضوع وفهمه له، كما تتطلب مهارة ترتیب األولویات

ول ما یمكن حذفه أو تضمینه بعبارة أخرى فإن تلك العملیة تتطلب التحلیل واتخاذ قرار ح

  .باإلضافة إلى تقییم مدى أهمیة ما یحذف و ما ال یحذف

  :Reasoningاالستدالل -14

تصور أنك ذهبت إلى ملعب جواري ورأت أطفاال بمختلف األنماط الجسمیة یتسابقون 

 من أجل من اجل احتالل المراتب األولى في رأیك أي من األنماط یكون بالمراتب االخیرة في

  كل جولة ؟ 

                                                 

 قات جدیدة بین الخبرات السابقة، بحیث تنظمها في الخیال هو التفكیر بالصورة أو عملیة عقلیة تقوم على إنشاء عال

صور وأشكال ال خبرة للفرد بها من قبل أو هو المعالجة الذهنیة للصورة الحسیة وبخاصة في حالة غیاب المصدر الحسي 

 .األصلي

  :للتوسع حول عملیة التخیل انظر 1

عالم الكتب ، : جمهوریة مصر العربیة ( 3كرة ، ط حسن حسین زیتون ، تعلیم التفكیر رؤیة تطبیقیة في تنمیة العقول المف

 .33، ص) م2008

 .377، ص ) 1999دار الفكر العربي ، : القاهرة ( جابر عبد الحمید جابر ، استرتیجیات التدریس والتعلم 

ربي لدول مكتب التربیة الع: الریاض (  -دراسة میدانیة-یعقوب نشوان ، الخیال العلمي لدى أطفال دول الخلیج العربیة 

 .17-15، ص ص ) م 1993الخلیج ، 
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  في الجولة األولى یكون ذو النمط السمین

  في الجولة الثانیة یكون ذو النمط السمین أیضا

یا ترى إن سؤلت من یكون بالمراتب األخیرة في الجولة الثالثة ، ال بد أن اإلجابة  

  .معروفة

 Inductiveاالستدالل االستقرائي : هل تعلم أنك قد مارست نوعا من االستدالل یسمى

Reasoning   

مما سبق قد یتضح لك أننا نمارس عملیة االستدالل االستقرائي عندما نجمع األدلة 

المالحظات المحسوسة أو الحاالت الجزئیة بقصد التوصل إلى نتیجة عامة أو / والوقائع

  .بعبارة أخرى أننا نمارس نوعا من االستقراء عندما نصل إلى تعمیم من حاالت جزئیة

قبلت النتیجة العامة التي تقول أن كل طفل ذو نمط سمین لیس له وٕاذا فرضنا أنك 

القدرة على احتالل المراتب األولى، فإذا صادفك سباق آخر في یوم ما فستعرف النتیجة ال 

محالة، وفي هذه الحالة فإنك تمارس نوعا آخر من االستدالل هو االستدالل االستنباطي، 

فكرة عامة على أساس أنها صحیحة ثم نحكم على  فنحن نقوم بهذا االستدالل عندما نقبل

الحاالت الفردیة على أساسها ففي هذا النوع من االستدالل یرى اإلنسان أن ما یصدق على 

  1.الكل یصدق أیضا على أحد أجزائه

  .ولذلك یحاول اإلنسان أن یبرهن على صحة الجزء بوقوعه منطقیا في إطار الكل  

االستدالل التمثیلي حین تكتشف : دالل یطلق علیه وقد تمارس نوعا آخر من اإلست

ومن ذلك یتضح لنا أن . أوجه الشبه بین مفهومین متباعدین جدا ومنفصلین عن بعضهما

عملیة اإلستدالل تهدف إلى تولید معرفة جدیدة عن طریق إمعان الفكر في المعلومات 

طقیة غالبا للوصول إلى نتائج واألدلة المتوافرة وتقلیب األمر على وجوهه واستخدام قواعد من

  .معینة

  : Analyzingالتحلیل -15

مقروء أو (تحدث هذه العملیة عندما یقوم الفرد بتجزئة موقف مركب أو نص معقد 

إلى مكونات من عناصر أساسیة ثم تجاوز ذلك إلى التبصر أو البحث أو الفحص ) مسموع

                                                 

 .37حسن حسین زیتون ، مرجع سابق ، ص  1
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صل إلى األفكار الرئیسیة بذلك المدقق لذلك الموقف أو النص ولتلك العناصر بغرض التو 

 الموقف أو النص وكذا بغرض العالقات

 مقیاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األول    السادسة المحاضرة 

  :ما أبرز عملیات التفكیر العلیا -2-6

تتعدد عملیات التفكیر التي تقع في مستویات التفكیر العلیا وباستطالعنا لعدد من 

: بویة، توصلنا إلى أن هذه العملیات تشمل األنواع المركبة التالیة من التفكیراألدبیات التر 

  اتخاذ القرار، التفكیر الناقد، تفكیر حل المشكالت، التفكیر االبتكاري، التفكیر وراء المعرفي

  :Decision Makingاتخاذ القرار -1

  1"عدة اختیاراتاالختیار الذي یتم التوصل إلیه بعد المفاضلة بین : "القرار هو 

عملیة تفكیریة مركبة تهدف إلى اختیار أفضل : عملیة اتخاذ القرار هي 

الحلول المتاحة للفرد في موقف معین، اعتمادا على مالدى الفرد من معاییر وقیم /البدائل

  .معینة تتعلق باختیاراته

  :من ابرزها  وعادة ما تتم عملیة اتخاذ القرار في عدة مراحل

  .و قضیة تفرض على الفرد اتخاذ قراروجود موقف أ-أ

  .وجود عدة اختیارات على الفرد االختیار من بینها-ب

  .جمع معلومات عن كل اختیار-ج

  .تقییم كل اختیار في ضوء معاییر أو قیم معینة قد تختلف من شخص آلخر-د

  .ترتیب االختیارات بحسب أفضلیة اختیارها-ه

  .اختیار أفضل البدائل-و

  :Critical Thinkingقد  التفكیر النا-2

                                                 

  ،من أمثلة تلك العالقات، عالقة السبب بالنتیجةCause and Effect Relationship   وعالقة الجزء بالكلPart-

Whole Relationship  وعالقة التشابه أو التماثل ، Analogous Relationship التعاقب الزمني أو المكاني ، عالقة

Sequential or time place Relationships. 

 هنالك من یضع التفكیر وراء المعرفي في تصنیف مستقل عن عملیات التفكیر العلیا األخرى المشار إلیها أعاله. 

لوم والدراسات االجتماعیة كمال عبد الحمید زیتون ، نمط اتخاذ القرار عند خبراء الدراسات البیئیة والطالب معلمي الع 1

بكلیة التربیة صوب القضایا البیئیة، الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس، المؤتمر العلمي الخامس، نحو تعلیم ثانوي 

 .624، ص  1993/اغسطس/5-2أفضل ،الجامعة العمالیة مدینة نصر،كتاب المؤتمر، القاهرة 
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التمهل في إعطاء األحكام وتعلیقها لحین التحقق من األمر : التفكیرالناقد یعني مبدئیا 

أفكار /وأنه یستخدم للحكم على موثوقیة، أو قیمة، أو دقة أو مصداقیة، أو منطقیة فكرة

ركبة عقالنیة أو عملیة تفكیریة م: وعلیه یمكن تعریف التفكیر الناقد بإیجاز على أنه . معینة

منطقیة یتم فیها إخضاع فكرة أو أكثر للتحقیق والتقصي وجمع وٕاقامة األدلة والشواهد 

بموضوعیة وتجرد عن مدى صحتها ومن ثم إصدار حكم بقبولها من عدمه اعتمادا على 

  .معاییر أو قیم معینة

التمهل ) لصحيا(التشكك : ویرتبط بهذا النوع من التفكیر العدید من األفعال من أبرزها

، التفتح العقلي، تحدي المألوف، طرح التساؤالت، الجدل، االستیضاح، )التدبیر(والتعقل

التحقیق، التبریر، الرجوع إلى المصادر، تقویم المصادر، جمع األدلة والشواهد على صحة 

ط، أمر ما وتقویمها، بناء معاییر للحكم، التعلیل، االستنتاج، معرفة االفتراضات، االستنبا

ولقد أورد الباحثون في مجال .تحلیل األفكار، البحث عن األسباب، التقییم، إصدار األحكام

  :التفكیر الناقد صفات للشخص الذي یفكر تفكیرا ناقدا، لعل من أبرزها ما یلي 

  .األفكار المراد نقدها/اإللمام بالفكرة*

  .متفتح على األفكار الجدیدة*

  .شیئا عنه ال یجادل في أمر عندما ال یعرف*

  .یعرف متى یحتاج إلى معلومات أكثر حول شئ ما*

  "البد أن تكون صحیحة"ونتیجة" ربما تكون صحیحة"یعرف الفرق بین نتیجة *

  .یعرف بأن لدى الناس انطباعات مختلفة حول فكرة ما*

  .یحاول تجنب األخطاء الشائعة في استدالله لألمور*

  .ر مفهوم لهیتساءل عن أي شئ یبدو غیر معقول أو غی*

  .یحاول فصل التفكیر العاطفي عن التفكیر المنطقي*

  .یتخذ موقفا أو یتخلى عن موقف عند توافر أدلة وأسباب كافیة لذلك*

  .یأخذ جمیع جوانب الموقف بنفس القدر من األهمیة*

  .یبحث عن األسباب والبدائل*

  .یتعامل مع مكونات الموقف المعقد بطریقة منظمة*

  .علمیة موثوقة ویشیر إلیهایستخدم مصادر *

  .یبقى على صلة بالنقطة األساسیة أو جوهر الموضوع*
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  :Problem Solving Thinkingتفكیر حل المشكالت -3

یصادف الفرد في حیاته الیومیة مواقف معضلة أو أسئلة محیرة لم یتعرض لها من قبل 

ما سببت له حیرة أو  فإذا.معرفة للتوصل لحل لها في التو واللحظة/ ةلیس لدیه إمكانیة

  ".مشكلة"اندهاشا أو تحدیا لفكرة، فإنه یطلق على أي من تلك المواقف أو األسئلة لفظة

موقف حیاتي مربك أو سؤال :هي  -كما نقصدها هنا-وبعبارة أخرى، فإن المشكلة

محیر أو مدهش مفتوح النهایة یواجه الفرد أو مجموعة من األفراد ویشعر أو یشعرون بحاجة 

الموقف أو ذاك السؤال للحل في حین ال یوجد لدیه أو لدیهم إمكانات أو خبرات حالیة هذا 

بمعنى .ما یمكنهم للوصول للحل بصورة فوریة أو روتینیة.مخزنة في بنیته أو بنیتهم المعرفیة

أن مالدیهم من معلومات أو مهارات حالیة ال یمكنهم من الوصول للحل بسهولة وبسرعة بل 

للوصول له أي الحل أي أن الفرد یجاهد للعثور على  -معرفي أو مهاري-علیهم بذل جهد

  هذا الحل عن طریق توظیف مخزون كبیر من المعلومات والمهارات

  ماذا یعني تفكیر حل المشكالت؟

ننظر إلى تفكیر حل المشكالت على أنه نوع من التفكیر المركب ینضوي على سلسلة 

تي یسیر علیها الفرد بغیة التوصل إلى حل للمشكلة ال Systematicمن الخطوات المنظمة 

  فماهي هذه الخطوات؟

حول هذه الخطوات إذ " حل المشكالت" ال یوجد اتفاق عام بین المفكرین في مجال 

. یوجد العدید من التصورات التي قدمت حول مسمیات هذه الخطوات وعددها وتسلسلها

القاسم المشترك في هذه التصورات  - بفي الغال–وسنتعرض هنا إلى الخطوات التي تمثل 

  :وهي 

  تحدید المشكلة-1

  جمع البیانات والمعلومات المتصلة بالمشكلة-2

  )بدائل للحل(اقتراح الحلول المؤقتة للمشكلة -3

  الحلول المناسبة/المفاضلة بین الحلول المؤقتة للمشكلة واختیار الحل-4

  التخطیط لتنفیذ الحل وتجریبه-5

  تقییم الحل-6

                                                 

  وٕانما یتجاوز ذلك إلى ارتباطه بالعدید من الموضوعات من مواد دراسیة الیرتبط هذا المخزون بموضوع دراسي معین

 .وخبرات حیاتیة مختلفة
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  :Creative Thinkingالتفكیر االبتكاري -4

وعكسه هو التفكیر " عملیة اإلتیان بجدید: "في أوجز معنى هو التفكیراالبتكاري

أو منتجات  Ideasتخلیق أو تولید أفكار : وهو یعني بصفة عامة .النمطي أو المألوف

Producte  جدیدة، غیر مألوفةNovel    وأصیلة Original.   

ى أنه تفكیر تولیدي لألفكار والمنتجات یتمیز بالجدة واألصالة، والمرونة وبعبارة أخر 

والطالقة والحساسیة للمشكالت والقدرة على إدراك الثغرات والعیوب في األشیاء، وتقدیم حلول 

  .للمشكالت) أصیلة(جدیدة 

 منولقد حدد علماء التفكیر عددا من القدرات التي ینضوي علیها التفكیر االبتكاري 

التوسیع /، اإلفاضةFluencyالطالقة  Ffexbility، المرونة Originalityاالصالة : أبرزها 

Elaboration  الحساسیة للمشكالت ،Problem Sensitivity.  

  :التفكیر وراء المعرفي-5

وهذا النوع من التفكیر یمیز المفكر الماهر أو الحذق أو الخبیر إذ یكون لدیه القدرة 

یا في تفكیره وتوجه تفكیره نحو الحل أو القرار األصوب فإذا كان بصدد اتخاذ على التفكیر مل

قرار ما في مسألة معینة فإنه یمنع نفسه من التسرع والعجلة في اتخاذ القرار ویوجه تفكیره 

نحو مزید من التروي في اتخاذ قرار إلى حین توافر كم أكبر من المعلومات، وحتى لو اتخذ 

یظل منفتحا للعودة في قراره مادامت قد توافرت لدیه دالئل على عدم صحة قرارا فإن تفكیره 

من ذلك یتضح أن التفكیر وراء المعرفي یجعلنا .هذا القرار أو أن هناك قرار آخر أفضل منه

  .أي تفكیرنا: نتحكم في تفكیرنا ویؤدي إلى تحسینه

خطة عمل  وخالصة القول إن التفكیر وراء المعرفي، یمثل قدرتنا على صیاغة

ومراجعتها ومراقبة تقدمنا نحو تنفیذ هذه الخطة وتحدید أخطاء العمل والقیام على معالجتها 

والتأمل في تفكیرنا قبل إنجاز العمل وفي أثناء وبعده، ومن ثم تقییم تفكیرنا من أوله آلخره 

  1كل جیدكما یمكن القول بأن التفكیر وراء المعرفي یؤدي بنا إلى إدارة عملیة التفكیر بش

                                                 

   التفكیر اإلبداعي أو المبدع، التفكیر المنتج : یسمى أیضاProductive Thinking  والتفكیر التباعديDivergent 

Thinking. 

  أي بها جدة وتفرد 

 بتكاريتسمى أیضا مهارات التفكیر اال 

 یطلق علیه أیضا التفكیر المیتامعرفي ، التفكیر وفق المعرفي، التفكیر وراء اإلدراكي، التفكیر ما بعد المعرفي. 

  .7- 6، ص ص ) م2002( 1، العدد  1، مجلة القراءة والمعرفة ، المجلد  »المعرفة وما وراء المعرفة  «ولیم عبید ،  1
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  :مدخل لمناهج البحث العلمي -3

المقصود بمناهج البحث العلمي تلك المجموعة من القواعد واألنظمة العامة التي یتم 

وضعها من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة حول الظواهر موضوع اإلهتمام من قبل 

بأن المناهج  الباحثین في مختلف مجاالت المعرفة االنسانیة، وبناء علیه فإنه یمكن القول

التي تصلح للبحث عن حقیقة ظاهرة معینة تختلف باختالف الموضوعات المطلوبة بحثها 

أن یتبعوا مناهج علمیة مختلفة أما المنهج هو ذلك التنظیم الفكري المتداخل في  یمكنوالذین 

كل مشكلة لحل الدراسة العلمیة وبمعنى أبسط هو الخطوات الفكریة التي یسلكها الباحث 

ینة، ومناهج البحث التي یستخدمها الباحثون، تنوعت وتباینت وذلك تبعا للهدف من مع

البحث وطبیعة الظاهرة المرغوب دراستها وغیرها من العوامل التي یتحدد من خاللها 

  .األسلوب الذي یستخدمه الباحث في دراسته

  مقیاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األول    السابعةالمحاضرة 

  :المنهج الوصفي-3-1

عندما یرید الباحث دراسة ظاهرة ما فإن أول عمل یقوم به هو وصف هذه الظاهرة 

التي یرید دراستها، وجمع أوصاف ومعلومات دقیقة عنها، والمنهج الوصفي یعتمد على 

دراسة الظاهرة كما توجد فعال بالواقع وصفا دقیقا، ویعبر عنها تعبیرا كیفیا أو كمیا، بحیث 

في الظاهرة ویوضح خصائصها، أما التعبیر الكمي فیعطي وصفا رقمیا یالتعبیر الك یصف

  .بحیث یوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع باقي الظواهر

ة یوقد ارتبط المنهج الوصفي منذ نشأته بدراسة المشكالت المتعلقة بالمجاالت االنسان

  1.ج أخرىكونه األنسب ولصعوبة استخدام مناه

  :تعریف المنهج الوصفي

  :اختلف علماء المنهجیة في تحدید مفهوم  حیث یقصد به

أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة "

وتصویرها كمیا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنیفها، 

  2."لدقیقةوتحلیلها، وٕاخضاعها للدراسة ا

                                                 

 .93، ص )  2010األردن ، دار الرایة للنشر والتوزیع ، ( ،  ث العلمي، أسالیب البح  ماجد محمد الخیاط 1

 ) . 2000عمان ، دار المسیرة ، ( ،  1سامي محمد ،  مناهج البحث في التربیة وعلم النفس  ، طملحم  2
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كامل لوصف تتبأنه مجموعة االجراءات الدراسیة التي " كما یعرف المنهج الوصفي 

الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبیانات وتصنیفها ومعالجتها، وتحلیلها 

، الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعمیمات عن الظاهرة أو تحلیال كافیا ودقیقا

  1."د الدراسةالموضوع قی

  خطوات البحث الوصفي

خطوات البحث الوصفي مشابهة إلى حد ما خطوات مناهج البحث العلمي اآلخرى، 

  :ویمكن أن ترتب هذه الخطوات بشكل عام كما یلي

 الباحث عادة یختار مشكالت ذات عالقة بمیوله وتخصصه : تحدید المشكلة

ة لمشكلة تبدقة عند صیاغاألكادیمي، ولذا یجب علیه تحدید متغیرات الدراسة 

  .دراسته

 حتى یعمل الباحث على الوصول إلى حلول لمشكله : صیاغة أسئلة الدراسة

دراسته ینبغي علیه صیاغة أسئلة دراسته بدقة لیعمل على االجابة علیها أثناء 

  .جمع وتحلیل نتائج دراسته

  من أجل ) هل البحث كمي أو نوعي(تحدید طرق جمع البیانات والمعلومات

  .جمع بیانات الدراسة لإلجابة على أسئلة الدراسة

 بعد تحدید طریقة جمع البیانات یصبح من : اختیار أو تطویر أداة الدراسة

الباحث اختیار أداة الدراسة المناسبة لجمع البیانات والمعلومات  ىالسهل عل

  .من المشاركین في الدراسة

 اختیار أسلوب المعاینة المناسب  

 علوماتجمع البیانات والم  

 تحلیل بیانات الدراسة للوصول إلى النتائج  

 تفسیر نتائج الدراسة ومناقشتها  

 كتابة تقریر البحث  

 نشر البحث العلمي  

  أهمیة المنهج الوصفي

                                                 

 ). 2000القاهرة ، دار الكتاب الحدیث ، ( بشیر ، مناهج البحث التربوي ،  الرشیدي  1
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  یوفر بیانات عن واقع الظاهرة المراد دراستها مع تفسیر لهذه البیانات أو ذلك

  .ى التفسیرالمتبعة، وقدرة الباحث عل في حدود االجراءات المنهجیة

  یستخرج االستنتاجات التي  ویحلل البیانات وینظمها بصورة كمیة أو كیفیة

  .تساعد على فهم الظاهرة المطروحة للدراسة وتطویرها

  یعمل مقارنات وذلك لتحدید العالقات بین الظاهرة قید الدراسة والظواهر األخرى

  ذات الصلة

 یعیة علة حد سواءیمكن استخدامه لدراسة الظواهر االنسانیة والطب  

 أكثر مناهج الدراسات الكمیة استخداما  

  أشكال المنهج الوصفي

 الدراسات المسحیة  

 دراسة الحالة  

 دراسات النمو والتطور  

 دراسات العالقات  

 1تحلیل المحتوى  

  

  :الدراسات المسحیة-3-1-1

سلوب دراسة یتم من خالله جمع معلومات وبیانات عن ظاهرة ما، أو أتعرف بأنها 

ما، أو واقع ما، وذلك بقصد التعرف على الظاهرة التي ندرسها وتحدید الوضع الحالي  حادث

لها، والتعرف على جوانب القوة والضعف فیها من أجل معرفة مدى صالحیة هذا الوضع أو 

  2مدى الحاجة إلحداث تغییرات جزئیة أو أساسیة

مجتمع الدراسة، وكأن  والدراسات المسحیة تتطلب تطبیق أداة الدراسة على جمیع أفراد

  .یشیر إلى مسح تطبیقي لجمیع األفراد في مجتمع الدراسة" مسحیة"اسمها 

  :مجاالت الدراسات المسحیة

دراسات  –المسح االجتماعي  –المسح الوثائقي  –المسح الوظیفي  –المسح المدرسي 

  يكل هذا في المجال الریاض –المسح الثقافي –المسح االقتصادي  –الرأي العام 

                                                 

 ،95ط ، ، مرجع سابق ، ص ماجد محمد الخیا 1

  2004عدس وآخرون 2
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  :الدراسات االرتباطیة-3-1-2

ت االرتباطیة ذلك النوع من الدراسات الذي یمكن بواسطته معرفة ما إذا ایقصد بالدراس

كان هناك عالقة بین متغییرین أو أكثر، ومن ثم معرفة درجة تلك العالقة والهدف یقتصر 

یة، سالبة على معرفة وجود العالقة من عدمها، وفي حال وجودها فهل هي طردیة، أم عكس

  .أم موجبة

دراسة وتحلیل االرتباط بین المتغیرات في إطار الظاهرة أو الموضوع " كم تعرف بأنها 

  1"مجال الدراسة

  :ویتبع الباحث خطوات متسلسلة عند استخدام األسلوب االرتباطي وهي

  توضیح ماهیة المشكلة

 مراجعة الكتابات ذات الصلة.  

  هذه الخطوة تحدید المتغیرات المراد تصمیم الدراسة االرتباطیة، وتتطلب

دراستها، اختیار العینة، تصمیم أداة الدراسة، اختیار مقیاس االرتباط الذي 

  .یالئم مشكلة الدراسة، وتفسیر البیانات

 2ملخص الدراسة وتوصیاتها  

  :میزات الدراسات االرتباطیة

 ني عدد من المشكالت ذات العالقة بالسلوك االنسا بواسطتها یمكن دراسة

التي یصعب دراستها عبر المناهج االخرى یمكن تطبیقها لدراسة العالقة بین 

  عدد كبیر من المتغیرات في دراسة واحدة 

   بواسطتها یمكن معرفة درجة العالقة بین المتغیرات المدروسة  

  یمكن تطبیقها على بیانات ثم جمعها من قبل باحثین اخرین  

 دراسات االرتباطیة عیوب ال:  

 لى توضیح العالقة بین المتغیرات ودرجتها فقط ، وال توضح تقتصر ع

  .السبب والنتیجة 

  ة طبعیة ، علما بأن تصویر الظاهرة االنسانیة المعقدة وكأنها ظاهر

  .مایتواصل الیه من نتائج قد تتغیر كلیل أو جزئیا 

                                                 

 الرشیدي  بشیر ، مرجع سابق ، الرشیدي  1

 )1992األردن ، دار الفرقان ، (عبدة الرحمن ، أساسیات البحث التربوي ، عدس  2
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  مقیاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األول    الثامنة المحاضرة 

 

  :لدراسات السببیة المقارنة ا-3-1-3

خر ، والعالقة آسباب وأثر متغیر على أیهتم هذا النوع من الدراسات بالتعرف على 

العلیا وأثرها على أداء الطلبة  التي یمكن أن تكون بین المتغیرات ، كدراسة مستویات الدافعیة

حسین مستوى ولكن هناك ال یمكن تحدید طبیعة المتتغیرات التي یمكن أن تؤدي الى ت ،

ثبات أو التأكد من العالقة بشكل قطعي بین مستویات الدافعة العلیا وأداء داء ، وذلك إلاأل

  .الطلبة 

  :دراسات النمو والتطور -3-1-4

تسمیة هذا النوع من الدراسات، فمنهم  من المؤلفین والباحثین العرب حول اختلف كثیر

سم الدراسات النمائیة ، إطلق علیه أم من من یطلق علیه اسم دراسات النمو والتطور ، ومنه

یهتم بدراسة "سم الدراسة التتبعیة، وهذا النوع من الدراسات الذي إخرون أطلقوا علیه آو 

تغیرات في موقف أو ظرف معین ووصفها ،وتفسیر التغیرات مالعالقات الحالیة بین بعض ال

 "الحادثة في تلك العالقات كنتیجة لعامل الزمن

معدل هذه التغیرات ،  واهر،ظن الدراسات معنى بالتغیرات التي تحصل للوهذا النمط م

  .نساني في مختلف جوانبهیتعلق منها بالنمو اإل والعوامل المؤثرة فیها ، وال سیما ما

  خطوات تطبیق دراسات النمو والتطور

  :ینبع الباحث الذي یستخدم دراسات النمو والتطورالخطوات التالیة 

 وتتطلب هذه الخطوة تناول عناصر:شكلة توضیح ماهمیة الم.  

  صیاغة الفرضیات  سئلة فرعیة،أوضع   تحدیدها، المشكلة، هیدمالت:من مثل

  .هداف الدراسة أوتحدید  تحدید أهمیة الدراسة، ،

  وتكرر هذه الخطوة بعد كل مرة تطبق فیها الدراسة لمعرفة :جمع البیانات

  .مقدار التغیرات الخاصة یفعل مرور الزمن 

  وتكرر هذه الخطوة ثانیة لتكرار الخطوة السابقة :تحلیل البیانات وتفسیرها

سئلة الدراسة بواسطة الجداول ،حیث یعرض الباحث البیانات المتغیرة تبعا أل

  .وتفسیرها  حصائیة ،والرسوم البیانیة مع مناقشتهااإل
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 ملخصا  وتتطلب هذه الخطوة عرضا:قترحات معرض النتائج والتوصیات و ال 

ت والمقتراحات بشأن بحوث یاللنتائج التي توصلت الیها الدراسة ، والتوص

  .مستقبلیة

   :ویمكن تطبیق دراسات النمو والتطور بأحد أسلوبین

  :الدراسات المستعرضة

مباشر ، غیر و التغیر في االستجابة بشكل أوهو ما یطلق لقیاس مقدار التطور 

ویجري مرة واحدة بواسطة اختیار عینة ذات فئات عمریة مختلفة ،وبمقارنة تلك الفئات نحو 

  .و التغیر في االستجابة أأثر الزمن على النمو والتطور  حالموقف المطروح یتض

كثر من الظواهر خالل فترة زمنیة محددة ، كأن یدرس أجراء دراسة على إیضا أوتعني 

نمو الخصائص المرفولوجي والفیزیولوجیة و أو النمو االجتماعي ألي النمو العقالباحث 

خالل فترة زمنیة محددة ،وهذا النوع الكثر من مجموعة من لالفراد بأعمار مختلفة  وتطورها

ضافة إلدراسات الطویلة ، اوالجهد ،لكن االنتائج فیه غیر دقیقة  ك.من الدراسة یوفر الوقت 

  .عمار وتباین خبراتهم السابقة و األأة ضمن الصفوف الى التفاوت في خصائص الطلب

  :الدراسات الطویلة 

الدراسة س مقدار التطور في االستجابة بشكل مباشر ،حیث تجري وهو مایجري لقیا

وبمقارنة نتائج الدراسة في المرة االولى ونتائجها في المرة الثانیة لكي یتضح  من مرة،كثر أ

  .ور والتغیر في االستجابة نحو الموقف والمشكل أثر عامل الوقت في النمو والتط

جراء دراسته لظاهرة معینة خالل فترة زمنیة محددة ،كأن یدرس الباحث إ:وتعني أیضا 

  النمو االجتماعي 

  1.لمجموعة من االطفال 

  :دراسة الحالة -3-1-5

ا ن هذإ ،جوانب شخصیة وبیئیة ونفسیة لحالة مادراسة دف الى هوهي الدراسات التي ت

عن كیفیة توضیحه  المبتدئ سؤاالنواع الدراسات الوصفیة قد یأثر لدى الباحث أالتنوع في 

ن علیه في هذه الحال إنواع ،األ لمنهج البحث عندما یكون بحثه وصفیا  ویرتبط بأحد هذه

                                                 

 103- 100ماجد محمد الخیاط ، ، مرجع سابق ، ص ص  1
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مثل اعتمد : ن منهج البحث هو المنهج الوصفي ،ثم یضع نوع البحث بین قوسینأن یذكر أ

  1.الوصفي االرتباطي الباحث المنهج

ممكن من  كبر قدرأتعتبر من الطرق شائعة االستخدام في البحث النوعي ،وتستخدم 

لباحث دراسة حالته ایجري  و حدث ،أالبیانات الجراء دراسة علمیة لفرد ،جماعة منظمة 

ة یسعى الباحث الى اكتشاف وفي دراسة الحال.و شرح ظاهرة ما أعندما یرغب في فهم 

نما یركز على إ كما ال ینظم في عالقات السبب و نتیجة ، و  ةة وتفصیلحقیقة عام

شكال وسائل جمع البیانات التي استخدمها في االجتماع و أقدم أاالستكشاف والوصف ،وهي 

  .ولوجیا ، وفي صیاغة وتشكیل المفهوم كما نعرفه الیوم باالنثرو 

طفل ،مدرسة ،منشأة (نة النوعیة الذي تركز على حالة معی ویقصد بها كذلك الدراسة

  )مجمع صغیرفریقى ، ،

ثري المعرفة والتطبیق تن ثمة مبررات الكتشافها بغرض الخروج  بالتفسیرات أتفترض 

.  

وتفصیلها للحالة ،المحددة بكل  عطاء وصفا شامال إوالهدف من دراسة الحالة 

،والعالقات  یر بأنها تمكن من دراسة المفاهیمیاتهافي سیاق الموقف الطبیعي، وتشعمل

  .السببیة من المتغیرات في بیئة حقیقیة

م مصادر وتعرف دراسة الحالة بأنها عملیة استكشاف تجریبیة ، تتم بناءا على استخدا

وقد  دلة الستكشاف ظاهرة معاصرة من خالل محیطها الطبیعي ،متعددة من البراهین ،واأل

  .ومحیطها دود بین الظاهرة الح حتمتزج الظاهرة مع محیطها الطبیعي ، بحیث ال تتض

جل الحصول على فهم للموقف قدر أوتعني دراسة الحالة بالتداخل بین المتغیرات من 

المكان ، هذا النوع من الفهم الشامل یتم الوصول الیه عن طریق عملیة تعرف بالوصف ا

یضا على أیشتمل الوصف المكشف  معمقا للحالة المدروسة ،المكشف وتتضمن وصف 

قیم المجتمع  والقیم الثقافیة ، اییرعاني البیانات الدیمغرافیة والوصفیة مثل المعتفسیر م

كز ر واالتجاهات، والدوافع المتأصلة فیه وعلى نقیض وسائل جمع البیانات الكمیة التي الت

على الفقرات الكمیة نجد أن دراسة الحالة هي االستراتیجیة المفضلة عند طرح أسئلة من نوع 

ة عن فحص دقیق وعمیق لوضع معین أو حلة فردیة أو حادثة معینة، أو ي عبار هكیف و 

  مجموعة من الوثائق

                                                 

 ،)1992إربد ، مكتبة الكتاني ، األردن ، (،  1عودة أحمد سلیمان ، فتحي حسن ملكاوي ، ط 1

 

 

 



 

 30 

  :إجراء دراسة حالة

ال تتبع دراسة الحالة ترتیبا دقیقا ومحددا مثل باقي األسالیب التقلیدیة للبحوث الكمیة 

عیة، تصمیم الدراسة االستطال: ل هي ومع ذلك یتم تنفیذ دراسة الحالة من خالل عدة مراح

  1.وجمع البیانات، تحلیل الببیانات، تقدیم التقریر

  مقیاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األول    التاسعةالمحاضرة 

  :تحلیل المحتوى-3-1-6

وتحلیل المحتوى إحدى أدوات البحث الكمي والنوعي معا وتستخدم لتحدید وجود 

حیث یحسب الباحث ویحلل وجود كلمات أو مفاهیم داخل نص أو مجموعة من النصوص، 

معنى وعالقات بین الكلمات أو المفاهیم، ثم یقوم باالستنتاجات حول المضامین التي یحملها 

  .النص، الكاتب، الكتاب، المتلقون، وحتى الثقافة ووقت كتابة النص

وتشمل النصوص الكتب، فصول في كتب، المقاالت، المقابالت، المناقشات، 

  .اریخیة، الخطب، المجالت، االعالناتالصحف، الوثائق الت

حلیل محتوى أي نص یتم تفكیكه إلى فئات على مستویات مختلفة مثل الكلمات، تعند 

  الجمل، األفكار، الفقرات

  خطوات طریقة تحلیل المحتوى

 تصنیف المحتویات  

 تحلیل وحدات التحلیل  

 تصمیم استمارة التحلیل  

 تصمیم جداول التفریغ  

 ة باالستمارة الخاصة بهاتفریغ محتوى كل وثیق  

   تطبیق المعالجات االحصائیة الالزمة الوصفیة منها والتحلیلیة  

 سرد النتائج وتفسیرها  

  المنهج التجریبي-3-2

ة ، واالجتماعیة، لما یجریب الیوم مطلبا ملحا ومهما في مجال العلوم االنسانیعد الت

أو ظاهرة، أو تحدید معالمها  فقمنهج التجریبي الذي ال یكتفي بمجرد وصف مو ال یتمیز بها

سواء في الحاضر أوفي الماضي، وٕانما یعمد إلى معالجة عدة عوامل معینة تحت شروط 
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خاصة ومضبوطة بشكل دقیق، وذلك من أجل التحقق من كیفیة حدوثها، وتحدید األسباب 

متظمنة ع المتغیرات المیالتي أدت إلى حدوثها لكن ذلك ال یتیسر إال من خالل التحكم في ج

للتجربة باستثناء أحد تلك المتغیرات، ألن التجریب في جوهره هو تغییر عمدي ومضبوط 

  .للشروط المحددة لظاهرة ما مع مالحظة التغیرات الواقعة على تلك الظاهرة وتفسیرها

  خطوات المنهج التجریبي

ء وٕانما توجد إلى جانب إجرا ن البحث التجریبي ال یقتصر على إجراء تجربة ما،إ

  :وهي عدة خطوات أخرى التجربة

 التعرف إلى مشكلة البحث وتحدیدها بدقة.  

  صیاغة الفروض واستنباط ما یترتب علیها .  

 تصمیم التجربة.  

 إجراء التجربة.  

  المتوافرة واختصارها بطریقة تؤدي إلى أقصى تقدیر غیر تنظیم البیانات

  .متحیز ألثر الذي یفترض وجوده

  یمكن تحدید مدى الثقة في نتائج الدراسةتطبیق اختبار مناسب حتى. 

  :أسالیب ضبط المتغیرات في البحوث التجریبیة

  :أسلوب التحكم الفیزیقي

التحكم الفیزیقي حتى یتمكن من إخضاع كل أفراد  یلجأ الباحث إلى عدد من أسالیب

غیر ( عینة البحث لنفس درجة تعرضهم للمتغیر المستقل، وكذلك المتغیرات الدخیلة

  .التي یمكن أو تؤثر في المتغیر التابع) ریبیةالتج

  :أسلوب التحكم االنتقائي

مكان ضبطها بواسطة التحكم الفیزیقي، فیلجأ هناك بعض المتغیرات التي لیس باإل

الباحثون إلى ضبطها بطرق غیر مباشرة، مثل اختبار المواد المستخدمة في التجربة بحیث 

لتجربة، أو اختیار أفراد عینة البحث بعد المزاوجة تكون هذه المواد أكثر مالءمة لظروف ا

بینهم وٕاعادة توزیعهم عشوائیا على المجموعتین التجریبیة والضابطة، أو اللجوء إلى انتقاء 

البیانات الالزمة إلجراء الدراسة شریطة أن تكون تلك البیانات مسجلة بطریقة سلیمة ومأمونة 

  .وكاملة، إضافة إلى قابلیتها للقیاس

  :لوب التحكم االحصائيأس
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إذا تعذر خضوع المتغیرات ألسلوب التحكم الفیزیقي أو االنتقائي فإن الحل البدیل أمام 

وهذه الطریقة توفر القدر نفسه من . الباحث هو ضبط تلك المتغیرات بالطرق االحصائیة

  1.الدقة الذي توفره الطرق األخرى المستخدمة في تقدیر أثر متغیر من المتغیرات

  :میمات البحوث التجریبیةتص

یالحظ أن بعض هذه التصمیمات یبتعد عن التصمیم التجریبي الحقیق، وهي 

یین العشوائي للمجموعات، التصمیمات التي یطلق علیها شبه التجریبیة، ألنها ال تستخدم التع

ون الضبط فیها غیر ممكن أما البحوث التجریبیة الحقیقة فهي التي تقوم على ولذلك یك

للمجموعات، وتجرى فیها معالجة واحدة على األقل، وتتوقف قوة التصمیم  یین العشوائيالتع

  .التجریبي على قدراته على تحقیق صدق داخلي مرتفع

وقبل مناقشة هذه التصمیمات نورد فیما یلي مجموعة من الرموز التي سوف نستخدمها 

  عند تناول كل تصمیم

  التعیین العشوائي(ع   العشوائیة(  

    االختبار ) درجات(درجة، أو مالحظة، أو مقیاس یشمل مالحظات س

  القبلي أو االختبار البعدي

  تحدد معالجات مختلفة(م    ظروف المعالجة(  

  أ، ب، ج،د مجموعات من األفراد  

وبحوث تجریببیة حقیقة،  بحوث شبه تجریببیة،: تنقسم البحوث التجریبیة إلى قسمین

لتجریبي الحقیق والتصمیم شبه التجریبي أن تصمیم األخیر ال والفرق األساسي بین التصمیم ا

 يالحقیق يالتعیین العشوائي بعكس التصمیم التجریب یلتزم بتقسیم مجموعات التجربة باستخدام

  2.الذي یقوم على التعیین العشوائي للمجموعات ونتناول فیما یلي أهم التصمیمات بكل نوع

  :التصمیمات شبه التجریبیبة

  :المجموعة الواحدة مع اختیار قبلي وبعدي تصمیم-أ

       یسیر هذا التصمیم على النحو التالي

                                                 

عمان ، دار الحامد ( ،  2وائل عبد الرحمن ، عیسى محمد قحل ، البحث العلمي في العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، ط 1

 .55- 50، ص ص ) 2007للنشر والتوزیع ، 

 2007مصر ، –القاهرة ، دار النشر للجامعات ( بحث في العلوم النفسیة والتربویة ، رجاء محمود أبو عالم ، مناهج ال 2

 .219، ص) 
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  2م                     س                    1س

  مرور الزمن

  

  1الشكل

البعدي ورغم أن هذا _ تصمیم االختبار القبلي"یطلق على هذا التصمیم أحیاینا 

طبیعة التصمیم تجعل الصدق الداخلي منخفضا مما التصمیم یستخدم مقیاسا للتغیر إال أن 

  .یجعله غیر صالح الستخالص عالقات العلة والمعلول

  :متكافئة رتصمیم االختبار البعدي الوحید مع مجموعة غی- ب

  م                     س                    أ

  ب                                       س

  مرور الزمن

  

  2الشكل 

وفي هذا التصمیم یقوم الباحث بتقدیم المعالجة التجریبیة إلحدى المجموعات ویقوم 

بعدها بإعطاء اختبار بعدي فقط لهذه المجموعة  ولمجموعة أخرى، یطلق على هذا التصمیم 

ألن الباحث ال یختار المجموعات على أساس التعین "المجموعة غیر المتكافئة"مصطلح 

لوب في االختیار هو أكثر العوامل تأثیرا على الصدق الداخلي العشوائي، ویصبح هذا األس

للتصمیم، ولذلك فإن أیة فروق في أداء المجموعتین قد یكون راجعا إلى الفروق بینهما، 

  .ولیس للمعالجة التجریبیة

  

  مقیاس منهجیة البحث العلمي       السداسي األول    العاشرةالمحاضرة 

  

  :وحید مع مجموعتین تجریبیبتین غیر متكافئتینتصمیم االختبار البعدي ال-ج

یمكن زیادة الصدق الداخلي للتصمیم السابق وذلك بإضافة مستوى آخر من المتغیر 

المستقل للمجموعة الثانیة، وتضاف على هذا األساس معالجة أخرى للمجموعة الثانیة، 

 :وبذلك یعدل التصمیم السابق لیصبح كما یلي
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  المعالجة                 االختبار البعدي     المجموعة            

  س                   1أ                     م

  س                      2ب                   م

  مرور الزمن

  

  3الشكل 

ویستخدم هذا التصمیم عندما یرید الباحث مقارنة معالجتین ولكنه ال یستطیع إعطاء 

وأهم العوامل المؤثرة . یستطیع إجراء تعیین عشوائي ألفراد كل مجموعةاختبار قبلي، كما ال

في هذا التصمیم هي ما یحدث لكل مجموعة أثناء الفترة الزمنیة للبحث، فهذه العوامل التي 

ال ترتبط بالمعالجة یمكنها أن تؤثر في نتائج االختبار البعدي، وكذلك األداة المستخدمة 

جیة التي ر وثابتة، ومن العوامل األخرى الخا إذا لم تكن صادقة یمكن أن تكون عامال مؤثرا

  .تؤثر على تصمیم البحث التسرب وكذلك عامل النضج

ویعتبر هذا التصمیم بشكل عام غیر قادر على  تحدید العالقة السببیة بین المتغیر 

أن تكون  المستقل والمتغیر التابع، ولزیادة فاعلیة هذا التصمیم عند استخدامه، من األفضل

  .المجموعات متماثلتین لإلقالل من أثر توزیع المجموعتین توزیعا غیر عشوائي

  :التصمیم التجریبي الحقیقي

العامل األساسي في التصمیم التجریبي الحقیق هو التعیین العشوائي لمجموعات 

یم هو المعالجة، وذلك إلزالة أثر الفروق بین أفراد المجموعات، وهناك عامل یمیز هذا التصم

تندرج كلها تحت  اتیم، وهناك عذة تصم)المتغیر المستقل(معالجة المتغیر التجریبي 

  .التصمیم التجریبي الحقیقي

  :بعدي-تصمیم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي-أ

یعتبر هذا التصمیم امتداد لتصمیم المجموعة الواحدة مع اختبار قبلي بعدي، ویالحظ 

ة ثانیة ضابطة أو مقارنة، كما أن األفراد یوزعون عشوائیا في هذا التصمیم وجود مجموع

  :على كل مجموعة قبل االختبار القبلي، ویمكن تصویر هذا التصمیم على النحو التالي
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  التعیین العشوائي    المجموعة     االختبار القبلي     المعالجة      االختبار البعدي

   1م               س                 1س   أ                               

  ع                    

  2س                               1ب            س                    

  مرور الزمن

  

  4الشكل 

  وعند استبدال مجموعة مقارنة بالمجموعة الضابطة یصبح هذا التصمیم على النحو

  ة     االختبار القبلي     المعالجة      االختبار البعديالتعیین العشوائي    المجموع

  

  

   2س                  1م                 1س  أ                                 

  ع                    

  2س                1م               1ب              س                    

  مرور الزمن

  

  5كل الش

والخطوة األولى في هذا التصمیم هي التعیین العشوائي لألفراد على المجموعة 

ویتم ) المجموعة الثانیة(، والمجموعة الضابطة أو المقارنة )المجموعة األولى(التجریبیة 

عدد األفراد  ومن األفضل إذا كان. التعیین العشوائي عادة باستخدام جداول األعداد العشریة

م على مجموعة من المتغیرات، والغرض من هذا التعیین العشوائي استبعاد أیة ترتیبهقلیال 

سلوب االختیار ویكون لها أاختالفات بین المجموعتین، أو المجموعات تكون راجعة إلى 

جموعات، وٕاذا كان عدد األفراد قلیال فمن جموعتین أو المتأثیر على الفروق في نتائج الم

و عین خمسة أفراد عشوائیا على كل مجموعة فمن لمجموعة، ف المحتمل أال یساوى أفراد كل
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المحتمل أن تكون الفروق بینهم كبیرة رغم التوزیع العشوائي، في حین لو وزعنا مائتي فرد 

الفات بین أفراد المجموعتین ومن تخمجموعتین فاالحتمال ضئیل بوجود اعشوائیا في 

فردا حتى یمكن افتراض التكافؤ  15عن األفضل بشكل عام أال یقل عدد أفراد كل مجموعة 

االحصائي بین المجموعات، ویمكن الثقة في النتائج بشكل أكبر إذا ارتفع عدد أفراد كل 

  فردا 30فردا أو  20مجموعة إلى 

والخطوة الثانیة هي اختبار أفراد كل مجموعة اختبار قبلیا في المتغیر التابع، والخطوة 

أو المعالجة األولى للمجموعة التجریبیة، والمعالجة (جریبیةالثالثة هي تقدیم المعالجة الت

، وذلك مع مراعاة االبقاء على الظروف األخرى كما هي لكل )الثانیة للمجموعة المقارنة

المعالجة التجریبیة، وفي نهایة المعالجة مجموعة، وذلك حتى یكون الفرق الوحید راجعا إلى 

  یقدم االختبار البعدي إلى كل مجموعة

یالحظ عدم تقدیم أي معلجات للمجموعة الضابطة، أما إذا كان هناك مجموعة مقانة و 

فیقدم إلیها معالجة ثانیة، ویالحظ أن من األفضل وجود مجموعة مقارنة كما سبق أن ذكرنا 

  1.على وجود مجموعة ضابطة

  :البعدي مع ثالث مجموعات تجریبیة-تصمیم االختبار القبلي-جـ

ع وجود أو عدم وجود السابق على أكثر من مجموعتین میمكن تطبیق التصمیم 

  :على ذلكمثال فیما یلي مجموعة ضابط 

  التعیین العشوائي    المجموعة     االختبار القبلي     المعالجة      االختبار البعدي

   2س                  1م                 1س أ                                  

                 2م              1ب              س  ع                                 

  2س

  2س                      3م              1س  ج                                

  مرور الزمن

  

  6الشكل 
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  بطةالبعدي مع ثالث مجموعات تجریبیة ومجموعة ضا-تصمیم االختبار القبلي-د

  التعیین العشوائي    المجموعة     االختبار القبلي     المعالجة      االختبار البعدي

   2س                  1م                 1أ             س                     

                2م                1ع               ب            س                    

  2س

  2س               3م                  1ج            س                    

                                    1د              س                                    

  2س

  مرور الزمن

  

  7الشكل

توزیع األفراد على وفي مایلي مثال آخر یقوم فیه الباحث بإعطاء االختبار القبلي قبل 

المجموعتین التجریبیة والمقارنة، ثم یرتب جمیع األفراد وفقا لمستویاتهم في االختبار القبلي 

وذلك لضمان تمثیل جمیع المستویات في كل مجموعة وبعد ذلك یتم توزیعهم في مجموعتین 

  .وفقا لمستوى آدائئهم في االختبار القبلي

العشوائیة       المجموعة      المعالجة           العینة        االختبار القبلي   

  االختبار البعدي

  

                 1ع               أ             م                1س                  

  2س

               2ب             م                                                             

  2س

  مرور الزمن 

  

  

  8الشكل 
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  السداسي األول  مقیاس منهجیة البحث العلمي      الحادي عشر المحاضرة 

  

  :تصمیم المجموعة الضابطة مع اختبار بعدي فقط-هـ

الغرض من التعیین العشوائي هو تحقیق التكافؤ اإلحصائي بین المجموعتین التجریبیة 

فإذا تحقق التكافؤ بین المجموعتین عن . لقلمستوالضابطة أو المقارنة قبل تقدیم المتغیر ا

طریق التعیین العشوائي فهل من الضروري إجراء اختبار قبلي؟ رغم وجود حاالت معینة 

قل على األ 15یفضل فیها إعطاء اختبار قبلي، إال أنه إذا كان عدد أفراد كل مجموعة 

قیقي، وتصمیم المجموعة فلیس من الضروري إعطاء اختبار قبلي في التصمیم التجریبي الح

الضابطة مع اختبار بعدي فقط مشابه تماما للتصمیم السابق إال أنه ال یوجد اختبار قبلي 

  :ویمكن تصویر ذلك على النحو التالي. للمتغیر التابع

  

  

  

التعین العشوائي          المجموعة                   المعالجة            االختبار 

  البعدي

  أ                           م                     س                     ع      

  ب                                                س                            

  مرور الزمن                                

  

  9الشكل
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  :ت تجریبیةتصمیم االختبار البعدي الوحید مع ثالث مجموعا-و

  :یمكن استخدام نفس التصمیم السابق مع ثالث مجموعات تجریبیة كما یلي

التعین العشوائي          المجموعة                   المعالجة            االختبار 

  البعدي

  2س                     1أ                           م                              

  2س                      2ع                       ب                        م     

                       3ج                         م                              

  2س

  مرور الزمن                                

  

  10الشكل 

مع اختبار بعدي فقط عندما یكون ) المقارنةأو ( ویستخدم تصمیم المجموعة الضابطة 

من غیر المناسب إعطاء اختبار قبلي، وفي المواقف التي یكون لالختبار القبلي فیها تأثیر 

یقع فیها الباحث الذي یستخدم هذا  صعوباتوهناك أربعة . على المعالجة التجریبیة

  .التصمیم

  بین المجموعات، فإن وجود احتمال بأن العشوائیة ال تضبط الفروق األصلیة

عدم وجود اختبار قبلي یجعل من الصعب معرفة وجود أیة فروق وضبط هذه 

  .الفروق في حالة وجودها

  ال یستطیع الباحث تكوین مجموعات فرعیة على أساس االختبار القبلي

  .الستقصاء أثر المعالجة على المجموعات الفرعیة المختلفة

 م أثرهإذا حدث تسرب ال یستطیع الباحث تقوی.  

  یترتب على عدم وجود اختبار قبلي أن یصبح التحلیل االحصائي أقل دقة

  .وأقل قدرة على اكتشاف فروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة

  :فأهمهاأما مزایا تصمیم االختبار البعدي فقط 

  .دلة تجریبیة عندما یستحیل إعطاء اختبار قبليأأنها تسمح بإظهار -أ

  ثار التفاعلیة لالختبار القبليأنها تتجنب األ-ب
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  1أنها تسهل التأكد على السریة وٕاغفال أسماء أفراد العینة-ج

  :السالسل الزمنیة لمجموعة واحدة-ي 

نحصل في تصمیم السالسل الزمنیة على مجموعة من المالحظات أو االختبارات 

ك نوعان من هذا على فترات زمنیة متعددة ومتساویة قبل المعالجة التجریبیة وبعدها وهنا

  :التصمیم

  السالسل الزمنیة لمجموعة واحدة-أ

  السالسل الزمنیة مع وجود مجموعة ضابطة- ب

  :یمكن تصویر السالسل الزمنیة لمجموعة واحدة كما یلي

المجموعة         االختبارات القبلیة                  المعالجة              

  االختبارات البعدیة

  5م                   س                        4س  3س  2س  1أ               س

  8س  7س  6س

  مرور الزمن                                              

  

  11الشكل 

و یالحظ أن هذا التصمیم شبیه بتصمیم المجموعة الواحدة مع إضافة اختبارات قبلیة 

ت اإلضافیة للمتغیر التابع من الصدق الداخلي وبعدیة، وتزید هذه المالحظات أو االختبارا

لهذا التصمیم مقارنة بتصمیم المجموعة الواحدة، إال أن هذا التصمیم ال یستطیع التخلص 

من أثر العوامل الخارجیة التي ترجع إلى مرور الزمن أو إلى األدوات المستخدمة في 

  .البحث
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  العلمي    السداسي األولمقیاس منهجیة البحث     الثانیة عشرالمحاضرة 

  

  :السالسل الزمنیة مع مجموعة ضابطة

هذا التصمید أفضل من سابقه، إذ یقلل وجود مجموعة ضابطة في هذا التصمیم من 

أثر المتغیرات الخارجیة التي تضعف الصدق الداخلي، ولذلك فإن هذا التصمیم أقوى نسبیا 

  :يمن تصمیم المجموعة الواحدة، ویمكن تصویره كما یل

المجموعة         االختبارات القبلیة                  المعالجة              

  االختبارات البعدیة

  5م                   س                        4س  3س  2س  1أ               س

  8س  7س  6س

  5س                                           4س  3س  2س  1ب               س

                                 8س  7س  6س

  مرور الزمن                                        

  

  12الشكل 

  :تصمیم الفرد الواحد-ن

تجري التصمیمات السابقة للبحوث التجریبیة على عدد من األفراد ولكن أحیانا ما 

اء بحث على فرد واحد وبخاصة في تظهر الحاجة في الدراسات التربویة والنفسیة إلى إجر 

تصمیم الفرد الواحد  البحوث التي تهدف إلى تعدیل السلوك، وقد یعتقد بعض الناس أن

مناظر لدراسة الحالة، إال أنهما مختلفان تماما، فتصمیمات الفرد الواحد بحوث لمعالجة 

م هذا التصمیم ویمكن استخدا 1تجریبیة، أما دراسة الحالة فهي عبارة عن وصف متعمق للفرد

  .الكتشاف عالقات العلة والمعلول بفاعلیة كبیرة

  :المنهج التاریخي-3-3

یهدف المنهج التاریخي إلى جمع الحقائق والمعلومات والبیانات من خالل دراسة 

ق والسجالت واآلثار المسجلة لالحداث والمواقف الماضیة التي مضى علیها زمن ئالوثا
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طة بظواهر حاضرة من خالل الرجوع إلى نشأة هذه الظواهر طویل أو قصیر، أو تلك المرتب

  .وبدایتها، والتغیرات التي مرت علیها، والعوامل التي ادت إلى تكوینها الحالي

یرها بعض الباحثین حول مدى قدرة المنهج التاریخي على لكن تبقى تساؤالت عدیدة یث

تبارها، أومدى قدرة الباحث استخدام المنهج العلمي في تحدید المشكلة وفرض الفروض واخ

التاریخي على ضبط الظواهر التي یدرسها والتصرف إیزاءها بموضوعیة ونزاهة ودقة ویعتمد 

  :أصحاب هذا الرأي على ما یلي

  إنه ال یعتمد على التجربة بمفهومها العلمي، وأن الباحث التاریخي ال یستطیع

دث ماضیة ال یستطیع تحدید ظواهره بدقة،وضبطها، والتأثیر علیها، فهي حوا

  .استرجاعها أو ضبط بعض العوامل المؤثرة فیها

 والحقائق ال یمكن أن یكون  إن الحصول على المعلومات والبیانات

بالمالحظة المباشرة وكل ما یستطیعه الباحث هو أن یعتمد على مصادر ثانویة 

مثل آثار وسجالت وأشخاص غالبا ما یشك في قدرتهم على االحتفاظ بهذه 

  .لحقائق والبیانات بع مرور فترة زمنیة علیهاا

  عدم القدرة على الوصول إلى كل الحقائق المتصلة بمشكلة البحث؛فالمعرفة

  .التي یصل إلیها الباحث جزئیة ولیست كاملة

  :لكن هناك من یعدالمنهج التاریخي منهجا علمیا استنادا إلى ما یلي

ئق التاریخیة بوضوح، وفي صیاغتها أنه یعتمد على المنهج العلمي في تحدید الحقا

بطریقة كمیة، وفي معالجتها بطریقة إحصائیة؛ فالباحث یبدأ بالشعور بالمشكلة ویبذل عنایة 

فائقة الختیارها، وتحدیدها بدقة، ووضع الفروض المناسبة، وجمع المعلومات والبیانات 

  .تالختیار الفروض، والوصول إلى النتائج وتفسیرها، وٕاصدار التعمیما

البیانات في السجالت واألثار واألشخاص الذین عایشوا  إن رجوع الباحث إلى

األحداث، أو كتبوا عنها، إذا تم تدوینها تضمن صدقها وأخضع الباحث معلوماته وبیاناته 

 .للنقد والتحلیل والتمحص، یعطي میزة للمنهج التاریخي
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  السداسي األول   مي   مقیاس منهجیة البحث العل    الثالثة عشرالمحاضرة 

  

  :خطوات البحث التاریخي

 یعتمد الباحث التاریخي خطوات البحث العلمي في دراسته للمشكلة ، فهو كما بینا یبدأ

 ووضع الفروض ، وجمع المعلومات الثبات هذه الفروض، وتحدیدها ، بالشعور  بالمشكلة،

یره من البحوث في یتمیز عن غ وهو صدار التعمیمات ،إ و  والوصول الى النتائج ،وتفسیرها ،

  :الجوانب التالیة 

  :مصادر المعلومات-1

تتنوع مصادر المعلومات والبیانات في البحث التاریخي لتشمل على مصادر أولیة 

  :ومصادر ثانویة عدیدة ،وهي

  وثائق السجیالت وال-2

اءات یرجع الباحث التاریخي إلى السجیالت الرسمیة ،فیدرس الوثائق والملفات واالحص

والقوانین واالنظمة التي كانت سائدة في تلك الفتالة الزمنیة التي سادت أو حدثت فیها 

  .الظاهرة 

  :ثار األ -3

ثار هي شواهد تاریخیة باقیة ن األا للباحث التاریخي ، ألمتعد االثار مصدرا مه

ر ستكشف عن الكثیر من  مظاه؛فدراسة طراز المباني أو االدوات او المالبس القدیمة 

  .الحیاة في تلك الفترة 

  :الصحف والمجالت -4

تتطلب دراسة بعض الظواهر واالحداث الماضیة الرجوع إلى الصحف و المجالت في 

تلك الفترة ،وهي تعد من أهم االدوات التي تعتبر عن اتجاهات المجتمع ومدى اهتمامه 

  .بأحداث معینة 

  :عیان شهود-5

  ذین شهدوا الظواهر أو األحداث الماضیة ، الباحث بمقابلة أبرز األشخاص ال یقوم

  :المذكرات والسیر الذاتیة -6
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تي تتناول األحداث المهمة التي یقوم بعض األشجاص بكتابة مذكراتهم الخاصة ال

السیر الذاتیة لعدد من األشخاص األشخاص بتسجیل  في أیامهم ،كما یقوم بعض تجر 

وال شك أن دراسة الباحث لهذه المذكرات  المهمین والذین لهم دور في بعض جوانب الحیاة،

  .والسیر تمكنه من الكشف عن بعض الجوانب المهمة من الظاهرة التي یدرسها

  :الدراسات السابقة -7

تعد الدراسات السابقة التي تناولت أحداث الفترة نفسها التي تتناولها مشكلة البحث 

تي یمكن للباحث الرجوع إلیها ق المهمة الئالحالي وما توصلت إلیه من نتائج من الوثا

  1.واستخالص المعلومات التي تفیده في معالجة مشكلة بحثه

  :نقد مصادر المعلومات

تبین لنا مصادر المعلومات التاریخیة في معظمها مصادر ثانویة، لذا فإن ثمة شكوك 

كثیرة تدور حول صدقها ومدى دقتها؛ فالوثائق عرضة للتعدیل والتزویر، وشهادات 

اص عرضة أیضا للكذب أو النسیان في أحسن األحوال، وبالتالي نحن أمام العدید من األشخ

  :التساؤالت المهمة

 هل كتبت الوثیقة وقت وقوع الحدث أم بعد مرور فترة زمنیة؟  

 هل هناك ما یؤكد موضوعیة كاتب الوثیقة؟  

 هل تمت كتابة الوثیقة في ظروف تسمح بحریة الكتابة؟  

  یات الوثیقة؟هل هناك تناقض في محتو  

 تتفق الوثیقة في معلوماتها مع وثائق أخرى صادقة؟ هل  

في هذه الحالة یجب على الباحث أن یتبع منهجا علمیا في نقد مصادر المعلومات  

  :التاریخیة یقوم على نوعین من النقد، هما

  :النقد الخارجي

ا إلى مؤلفها، جي بموثوقیة الوثیقة، وصلتها وعصرها، ومدى انتسابهر یتعلق النقد الخا

یتعلق بشكل الوثیقة من حیث عدد صفحاتها، واكتمالها، والخط الذي كتبت به،  كما

  )نظافتها من الشطب واإلضافات(وسالمتها 

إن المصادر التاریخیة سواء كانت مصادر أولیة كالوثائق األصلیة أواألشخاص الذین 

ي كتبت حول هذه األحداث، عایشوا األحداث، أم كانت مصادر ثانویة كالكتب والصحف الت
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قد تتعرض ألخطاء أو تحریفات مقصودة أو غیر مقصودة؛ مما یجعل مهمة الباحث 

  .التاریخي في نقد الوثائق وتمحیصها مهمة بالغة الصعوبة والدقة، ولكنها تبقى مسؤولیته

  :النقد الداخلي

تحتویه من یتعلق النقد الداخلي بمحتوى الوثیقة من حیث درجة الثقة بها ودقة ما 

معلومات وحقائق ومدى مالءمة لغتها مع لغة أهل عصرها، ومدى اتفاق حقائقها مع األدلة 

المتوافرة من وثائق أخرى، والمنهج الذي اعتمد في كتابة الوثیقة هل هو بناء على مالحظة 

  مباشرة أم نقال عن رواة

  أهمیة البحث التاریخي

اضي بل تتابع دراسة الظاهرة حتى تتوصل ال تتوقف الدراسة التاریخیة عند حدود الم

أهمیة الدراسات التاریخیة  إلى دالالت تساهم في فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، وتتضح

  :فیما یلي

تساعد الدراسات التاریخیة في الكشف عن األصول الحقیقة للنظریات والمبادئ -

وابط بین الظواهر الحالیة یجاد الر إالعلمیة، وظروف نشأة هذه النظریات، وهذا یساعد في 

  .والظواهر الماضیة، ورد الظواهر الحالیة إلى أصولها التاریخیة

تساعد الدراسات التاریخیة في الكشف عن المشكالت التي واجهها االنسان في -

  .الماضي وأسالیبه في التغلب علیها، والعوائق التي حالت دون إیجاد حلول لها

أو المشكلة  ةریخیة على تحدید العالقة بین الظاهر تساعد الدراسات واألبحاث التا-

  وبین البیئة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة التي أدت إلى نشوئها

والدراسات التاریخیة لیست دراسات في موضوع التاریخ، بل تمتد هذه الدراسات لتشمل 

مفهوم التربیة  مجاالت الحیاة كلها، فهناك دراسات في تاریخ التربیة تتناول دراسة تطور

البدنیة وأهدافها ووسائلها، وهناك دراسات في تاریخ الظواهر االجتماعیة تتناول تطور 

العادات والقیم والتقالید واتجاهات الناس نحو القضایا المختلفة، وهناك دراسات تتناول نشأة 

وأدوات  العلوم وتطور كل علم، وهناك دراسات اقتصادیة تتناول تطور العالقة بین االنسان

  :اإلنتاج، ومهما كان موضوع الدراسة التاریخیة فإن من المفروض أن تراعى ما یلي

أن المادة التاریخیة التي ترتبط بالماضي تحتاج إلى عملیة نقد وتحلیل دقیقتین، ألن -

هذه المادة لیست حاضرة بل موجودة في السجالت واآلثار، وال یمكن مالحظتها مباشرة أو 

  .علیها إجراء التجارب
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إن المادة التاریخیة لیست هدف البحث العلمي ولكنها وسیلة إثبات الفروض -

وظفها البحث العلمي في غایات فهم  شیئا إال إذا والوصول إلى النتائج، فالمادة ال تعني

  .البیئة، وفهم الدوافع االنسانیة لألحداث

متداخلة لعوامل الإن الحوادث التاریخیة ال ترتبط بسبب معین، بل بمجموعة من ا-

رها وضبطها، ولذلك ال بد من توفر المهارة الفائقة والدقة البالغة والمتفاعلة التي یصعب حص

  1في معالجة الظواهر التاریخیة وتفسیرها
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