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وبعد النعمة المهداة نعمة إتمام هذا البحث المتواضع نشكر    العكالا اليكد    

الذي أتم عل نا فضله ونحمده حمدا  ل ق باسمه وعظ م سلطانه، وبعد السعا والبحث 

المتواصككن نهككدي  مكك ة ههككدنا هككذا لشسككتاذة المشكك فة علككو هككذا البحككث    تككونا 

إفاداتنا فبكا     فكا ههودهكا وهعلهكا  ر  مة  التا هادت بوقتها وعلمها فا سب ن

 فخ ا لنا فلها منا خالص التيد   والع فان.

والشككر  المتواصكككن لشسكككاتذة اكفاضكككن، نرككاف سكككعاد، ه  كككو فاطمكككة، بكككن    

سككر ان حظ ظككة، بوع مككات لعكك  ، مهاهككد عبككد اليككاد ، حككا  علككا عبككد اليككاد ، 

 الطكك وا الشككا ن، حنظككا بككن ناصكك ، قاضككا شكك ك ...، الككذ ن تر مككوا بتد  سككن

 ومساعدتنا وتوههنا من أهن الوصون بنا إلو أ قو الم اتب مستيب .

ونتيككدم بالشككر  الرب كك  إلككو هامعككة عبككد الحم ككد بككن بككاد    مسككت انم       

وخصوصككا قسككم اكدب الع بكككا ومرتبككة هامع كككة والم ر  ككة وإلكككو هم ككع العمكككان 

 الهامعة واكصدقاء.

ونشر  رن من ساعدنا ولو برلمة ط بكة تظكتل لنكا البكاب فكا مواصكلة الههكد    

 وطلب المع فة.

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم اكعمان       

 وصلو   علو نب نا محمد وعلو أله وصحبه وسلم.  

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

إلى من قدسهما هللا عّز وجل وأعطاهما المرتبة العليّا في الدنيا واألخرة...إلى من وهبنيي 

هللا إليهما وأرجو من هللا أن يمدّد في عمرهميا ويفظههمياو ويرزقنيي بّرهميا وراياهماو وأسيب  

 عليهما الصفة والعافية وجزاهما خير ما جزى والدا عن ولده.

إلى التي رآني قلبها قبل عينيهاو وفانتني أفشاءها قبل يديهاو إلى الزهرة التي ال تذبلو 

"بيين شيياعة إلييى الهييل الييذإ آوى إليييح فييي ىييل فييينو إلييى الصييديية والرفيييية...  أمييي الفبيبيية 

 فظهها هللا.خليظة"

دو إليى قدوتي األولىو والسراج الذإ ينير دربي إلى من أعطاني وال يزال يعطيني بال فدو

من رفعُت رأسح عاليًا سنوات عديدةو افتخاراً بح إلى من شجعني في مواصلة دربي هيذا... أبيي 

 ."بوىولة عبد هللا" العزيز

إلى شريك فياتي ورفيق دربيو يا من سياندني وشيّد مين أزرإ بدعاويح ودعميح ...زوجيي 

 ."علواش خالد"الغالي

سييندإ فييي الفييياة وميين تفلييو فييياتي إلييى موع التييي تنييير لييي البيييت والطريييقو إلييى الشيي 

 بوجودهم إخواني وأخواتي وىل أفراد عاولتي ىبيًرا وصغيًرا.

إلييى ميين جمعتنييي بهييم أفلييى سيينوات فييياتيو إلييى الييذين جمعنييي بهييم سييي  األخييوة   

 والصداقة...صديياتي العزيزات.

 إلى ىل من علمني فرفا ووجهني بنصيفة ودعا لي بالخير والتوفيق.

 .هؤالء أهدإ ثمرة جهدإإلى ىل 

 الطالبة بــوىــولـة فــريــدة

 

 

 :إهـــــداء



 

 

 

 

 

   

ييول شظيعنا وفبيبنا مفمد صلى هللا عليح وسلم:" من صنع إليىم معروفا فىافووه فإن لم 

 تجدوا ما تىافووه فادعوا لح فتى تروا أنىم قد ىافأتموه".

األولى واآلخرة على ما أنعم علي من نعمة اإلسالم واإليمانو وتوفييح  فالفمد هلل  في

 وسداده لي في إعداد هذه المذىرة المتوااعة سبفان ربي ال إلح إال أنت وتبارك اسمك العهيم 

 صالتي وسالمي إلى الفبيب المصطظى مفمد صلى هللا عليح وسلم

ي اللياء معها في هذه الفياة أهدإ تخرجي إلى من فملتني وهنا على وهن ولم يىتب ل

 والدتي فمشريظذهيبة رفمها هللا

 إلى من عواتني الفنان إلى الينبوع الذإ يمل العطاء والدتي العزيزة  فمشري  الفاجة

 إلى من سعى وشيى ألنعم بالرافة والهناء والدإ العزيز بيلول عبد هللا

 إلى أخواتي األعزاء

 فمشري  ي إلى زوجي الغاليالدرب والمؤنس الغالإلى من ىان لي سندا وعونا إلى رفيق 

 تواتي أطال هللا في عمره.

 2021-2016إلى دفعة األدب العربي إلى جامعة عبد الفميد بن باديس 

 بيلول أميرة 

 

 

 إهـــــداء:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
 

 



 المقدمـــــــــــــة
 

 أ
 

إّن هللا جّل وعال ميّز االنساااااااالن جلله ل وجهه  وسااااااايهأ  ار الأجوي  ج سااااااا ا  الوجو  

وأحصااايل المه اوش و ااا   عها عهم الههمش و جميأ  جهل المصاااعجا عهم الههم ا ي اااو 

 أ صي  والجحث عن .عها ول مسهم ومسهمو وعهم الههم يهنر 

وإذا ولن عهم الههم من لوازم الحيلة اإلنساالنيو جوصاان االنساالن  لإ جل احّن الحلجو إلا 

الههم أز ا  جلز يل  مأعهجلت الحيلة وأه  جل اوهّمل زا ت أه يً ا زا ت مههل الحلجو إلا الههم 

مم و  يهل احيثمل والجحث الههمرش  ّن الجحث الههمر يه  من المأعهجلت ا ساااالساااايو لأ  م ا 

ن ع الجلحثون ار أمو مّه وا السجيل ل  يهلش وحيثمل أ اجع أجنلء ا مو عن السهر و اء الههم 

 أ اجهت ا مو وأخهجت عّمل سواجل.

و   أ  ك ال ا سااون جذا الح ي و منذ زمن جهي  اأواصااهت جهو  الههملء والجلحثين ار 

ي نهيش اي  اله و  الخي ة من ال  ن المل ر السهر و اء اوأ لن الح لإق ار جذا الوون الذ

أ االعجت الجحوث الههميو وأوسااهت ار الوم والنوا اولنت نألإجهل سااججّل ايمل عهي  الحلل ار 

جميع ال ول ال ساااااايمل المأ  مو منهلش ولّمل ولن الجحث الههمر السااااااجيل إلا الأ  م وال  ر ا   

م ا خ ى حأا صل  مهنو لهجلحثين يأ  جون از ا  االجأملم ج  واحأل مولنو مأ  مو جين الههو

عهيهل وي  جونش ولمل ولنت الأ جيو المي ان الذي جهّ  الههملء والجلحثين االج  أن أهأم جللجحث 

الههمر وإع ا  الجلحثين ار مجلالت الأخصاااااات المخأهجوش الههميو منهل واإلنساااااالنيو جمل ايهل 

حث ار مجلل الأ جيو والأههيم ا م  الذي الأ جويو وعها جذا ا ساااااااالل اجأم الأ جويون جللج

 أسهم ج ول العل ار أعّو  الهمهيو الأ جويو وأحسين مخ جلأهل عها مسأوى الهللم.

وار  اااااااوء مل أ  م ساااااااهت جذا الو  و الجحثيو إلا   اسااااااااو وألم عهمر يخ م جذا 

 المو اااااوا لهولأم حسااااان  اااااحلأو المهنون جماااااااااااا ب الجحوث الههميو والأ جويو جين الن  يو

والأعجيقب والذي جمع ار عيلأ  الجحث الههمر والجحث الأ جوي والهال و الأر جمهت جلذين 

ا خي ينش ومل وأحّ ث عن أجميو ول منهمل ار الجلمهلت ولمل ي ااه ا الهللم من أ  م وأعّو  

 ار حهجو السجلق الهللمر.

 حثنل ل  اسو جذا الوألم ولآلأر:ومن جنل جلءت إ ولليو ج
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حسااااان  اااااحلأو ومل أجم م لجلأ ج مل المنهع الذي اأجه  الولأم ار وألج   من جو الولأم

 ومل ج ا  من أ لين الوألمج ثّم أين يومن الجحث الههمر والجحث الأ جوي ار ن  اج 

وار جذا اإلعل  يأمحو  مو وا جحثنل الموسوم جماااااااا ب   اسو وألم الجحوث الههميو 

ن  اااحلأوش واله ن من   اساااو جذا الوألم جو الأ جويو جين الن  يو والأعجيقب له وأو  حسااا

زيل ة الث اء المه ار وذلك مه او الهال و الأر أجمع جين الجحث الههمر والأ جوي اول جحث 

يخ م اآلخ  خ مو جهيهو جه ن جيلن خوات الجحوث ومميزاأهل و و جل ار اإلعل  الجلمهر 

 ووهيلت الأ جيو.

يًل أحهيهيًلش و   حلولنل ار جذا الجحث أنلول ل  اساو جذا الوألم ا أ ات منل منهًجل وصاج

المو ااااااوا من مخأهن جوانج ش ا  اااااا نل إلا جهم الن لع والموا اااااايع الأر    أ جهت من 

ار ذلك من ال  اسااااالت السااااالج و ومل  نع ن الولأم ازا  ذلك الجحث  نًل مه ايًل مساااااأجي ي

ن لهل الج اال ار اث اإ ش اسااأج نل ار جحثنل جذا من مجموعو من ال  اساالت وا جحلث الأر ول

 لهّل أجمهل: 

ش   اساااااالت   » الجحث الههمر ار الأ جيو « ععيو   اساااااالت ال وأو  محساااااان عهر

ش   اسلت ال وأو  مج ي صالح ع   » أصول الجحث الههمر ومنلجج « ال وأو  أحم  ج  

 . » منلجع الجحث الأ جوي« المه ى

ألم انذو  أسااجلم مو ااوعيو وأخ ى أّمل عن ا سااجلم الأر  اهأنل إلا   اسااو جذا الو

 ذاأيوش ا ّمل ا سجلم المو وعيو اأمثهت ايمل يهر: أن المو وا ع م نجس .

ار الحين أمثهت ا ساااااااجلم الذاأيو: جحوم أننل نميل لمجلل الجحث الههمر أ  نل ال وت 

ار   ليلاش وال يخهو أي جحث من الصهوجلت اولن جلجسنل ار الجحث جو: صهوجو الأحهيل 

 الصيل و ج سهوجنل الخلت وال جع جين المههوملت والموأسجلت ال جهيو.و

صااااهوجو اهم جهم مصااااعهحلت الن  يو المأجنلة وجهم الن لع المأهه و جللجحث وذلك 

 ل هو موأسجلأنل.
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وا أ ت عجيهو الجحث أ سيم  جه  جذا الم  مو إلا م خل واصهين وخلأمو. حيث جلء 

ألم ووصااااااان الوألمش أمل الجصااااااال ا ول اجلء مهنوًنل الم خل حول الأه ين جللم لن الو

جللجحث الههمر وأ اامن أ جع مجلحثش ار حين أح ثنل ار الجصاال الثلنر عن الجحث الأ جوي 

 إليهل. لوأ من جو وذلك أ جع مجلحث وخأمنل الجحث جخلأمو أ منت أجم النألإع المأواص

والأ  ي  إلا أسألذأنل الجل هو والم  او وال يسهنل ار ا خي  إالّ أّن ن اع آيلت ال و  

أعلنهل  عهينلب زيأونر و يموب الأر  ااا اأنل جأ عي جل وولنت واايو ار نصااالإحهل وا  ااا اأهل

 هللا وجزاجل ول خي .

وار ا خي  نساااااااا ل هللا عّز وجل أّن يه ينل جهون  و  اااااااالا ويمنحنل أواي   اهو خي  

 صالة والسالم عها نجيّنل الو يم.مس ول وال

صاااو والموأجو ونأمنا أّن يسااالجم جحثنل جذا وجميع الجحوث ار إث اء الجلحث جصاااجو خل

 الجلمهيو جصجو علمو.

 ب  اجين من المولا عّز وجل أّن يوون الأحو ا جحلث أوث  عم ل وأن ع ع حلب
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 تمهيد:

إّن وصففففك اب وتق وو لمح بموج موعنه وال وابو بمك فم بعل م وفب من اياففففتاففففمت  

مصل ابوي و طي بل تبئ صوبه وال وومّهل بل ابطبمق بلبااول فمغوص في أاباب وخفتمته ب

بم بفمج اولمل في فلامج ابفوث قفل ابشفففبوي في م بفج ايف تل إبى مت مفوغمل وهذا مت افففا ك 

ّح وصفففففك الواباظبمج ابوي افففففمبو ن ولمهت فممت ف لم ووومالل أو ا في ابافففففمبه ابذاومج بلم بك 

ا.  اب وتق وصعتا ختبعمت

  السيّرة الذاتية للكاتب حسن شحاتة: -1

ت واطشوات وفوالات بح موبك واففن شففوتوج اففمب   تملج بومتولم إ  أاات من خشل وعوشففا

ولى  تمل ابافففففففمبه ابذاومج بلم وعلات افذه ماهت في ف ق ابمواقر ايب وبوامجم موولث أ لفهت 

 1ولى اومتبل " فامّبه مخوصبه"

   تعريفه: – أ

ق هو أافففففففوتذ ابماتهت وطب  ولبم  ابلغج اب بفمج وابوبفمج ابلمامج ايافففففففشممج وأل

تف ت ابعتم ي وبئم  قافففح ابماتهت وطب  ابولبم  افففايطعتلم وملمب مبا ن وطومب ابو لمح 

ممج  لمج ابوبفمج عتم ج ومن شم م ووضو ابمعتب  اب وممج ابموخصصج وم بب ابلعاج اب ل

م هل ابلائمج بوبقمج أاوتذه ابماتهت وطب  ابولبم  في مصب ومااق معل  ابذا  وايخب ف

متم  "عوبج إي ب  متا وأافففففففم  ابفبامت ابو لم "فأب عتم مج شففففففففتبك في  فت  اب ممج بلموطل

ا في ابلاب ابمصفففبمج ابلفاتامج و ا ماشفففوبا م وفج ابلاب فعتم ت  ابخلمت اب بفيم بل واففف ون  وتفت

ا في ابمعش  ابمصففبمج واب بفمج وبل خماففمتئج  اب بفمج بل وتقم  ذبك بل متئوتن فوالت ماشففوبا

 بح اب بفي.باتبجم أشبك ولمهت بماح لبعوي ابمتعاومب وابل ووباه في مصب واب ت

 1990وصففففل ولى عتئنه ابلوبج ابوشففففعم مج في اب لوح ا عومتومج فبي ابوبفمج اففففاج 

 ووصل ولى عتئنه ابفووث ابمموتن من عتم ج ومن شم  الشث مبا .

                                                             

 https: // alarabiahunion. Org. Wikepidia - 1  
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وا   تا  أومتل ابل ووب واففن شففوتوج فتبنه في  البه مشففتب ول في ابال أعماله:  -ب

ا وقوممات وووى من فمن هذه  لوبماتم و ذبك وأبمعل بواففففف ون  وتفات وابعم مت  وابم ومبا  مولمت

 اب وقم اب وتق ابملبو  " ابفووث اب لممج ابوبفومج فمن اباظبمج وابوطفمق".

  وتق ماتهت ابلباامج فمن اباظبمج وابوطفمق. -

 و لمح ابلغج اب بفمج فمن اباظبمج وابوطفمق. -

 ابو لمح ابعتم ي وابو ومح ابعتم ي فمن اباظبمج وابوطفمق. -

 ااوباومعمت  ابو لمح وابو لح ابولمالج وصاتوج اب  ل اب بفي. -

 اباشتط ابملباي و لمح ا مشء في ابوطن اب بفي. -

 ألق ابطعل اب بفي_ لباات  وفووث_. -

 وصممح ابماتهت وقمح ابو لمح _ في اب تبح اب بفي_. -

 ابم لمون وابمو لمون _ أامتطهح والو هح وألوابهح_. -

 ج واباعامج.م عح ابمصطلوت  ابوبفوم -

 : 1بــطــاقــة فنــيـة خــارجــية للــكتــاب -2

ت في ابموقر م وفج اوب بو اا لج بلووممل معت وممل اب وتق مووفب فاافففففففخج اب وبوامج قتف

 اب وق: 

 : 2واجهة الكتاب -أ

 اب اوان: ابفووث اب لممج وابوبفومج فمن اباظبمج وابوطفمق. -

 ابم بك: وان شوتوج. -

 اب بفمج بل وتق.اصلاب: م وفج ابلاب  -

 ابفلل: اب تهبه. -

 ابطف ج: ايوبى. -

 ح.2001هـ ل ماتمب 1421وتبمخ ابطفر: شوال  -

                                                             
1 - book.com-https://www.noor 

 -وان شوتوجم ابفووث اب لممج وابوبفومج فمن اباظبمج وابوطفمقم م وفج ابلاب اب بفمجم اب تهبهم ط2001/1 ص ابواعهج.2 
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 .2000 /18754بقح ايملاي:  -

 اوي ابووتء:  وتق. -

 مقاييس الكتاب ولغته:  -ب

 اح. 24ابطول:  -

 اح.18اب بق:  -

 اح. 1,5ابامك:  -

 ابوعح: موواط. -

 صعوج. 164ولل ابصعوت :  -

 أاولم واصك اباعلي أفمق.بون ابغشك: اصك اب لوي  -

 ابلغج: اب بفمج. -

  شرح عنوان الكتاب: -ج

 لمت   مومل واوان اب وتق خاج "؛ابفووث اب لممج وابوبفومج فمن اباظبمج وابوطفمق "

 معتهممهت بماهل لخوبات إبى طمت  اب وتق:1معوتومج اا ك ولى 

 ابووصل إبى= ابفوث اب لمي: هو" وملمج ماظمج وهلك إبى العلمية البحوث -

مج ولول بمش ش  موللهم أو إعتفج ون وات    م ماج فتاوخلاح أاتبمق ولم

 مولله مم ن أن و لي إبى م بفج ولممج علمله

: ابوبفمج و ل معت  واا ت من معت   ابفوث اب لميم فتبفوث التربوية البحوث -

واممول  ابوبفوي هو " واول من ممتلمن ابفوث اب لمي ابمخولعجم وهو ما ى فو ح

إبى ابو بك ولى ابمش ش  ابوبفومج وإمعتل ابولول ابماتافج بهتم وهو لبااج 

 .1وطفم مج م وح فهت ابفتوالون اب تملون في معتل اب مل ابملباي"

لون من من هذان ابو بمعت  أن ابفووث اب لممج وابوبفومج ومالل في هذا ابنستتتتتتتتنت      

ا أّن ابفووث هت ابفتوث في مباول ومتول ابفوالمجم إذاب وتفج ابفوالمج عممر ابفووث ابوي م وح ف

ج من اب لممج هي من ابفووث اب صفففففمبه ابوي قل مطلفهت ايافففففوتذ في أول ابم ببا  ابلباافففففم

 ابطشق بووعمنهح ولى ابو مق في ابموضفففففففوي. وو ففل ابفووث ابوبفومففج من أبوان ابفووث

 اب لممج ابوي وهوح فتبلباات  ابوباالمج.

                                                             
 .30م ص(وفل ابغاي مومل إامتومل اب مباايم أاتامت  ابفوث ابوبفوياباتفق ) بمبعرا - 1
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وفتبه ون معمووج موبافطج من ابمعتهمح وابو بمعت  واب ضفففففففتمت  هي "النظرية:  -

ابوي و ون ب مففج ماظمففج بلظواهب ون طبمق ووففلمففلهففت بل شقففت  فمن ابموغمبا  

 . 1فهلك وعامبهت وابواف  فهت"

فهو " فوث وطفم ي ومطلق ولمل فتبفوث ابمملااي م اي فصوبه بئمامج  أّما التطبيق: -

 2اهب ابوبفومج ا وشتفهت واخومتب اباظبمت  وابعبوق"فوولمل اب شقت  فمن ابظو

 فهرس الكتاب: -

  :مقدمة الكتاب 

عتء في م لمج ومهمل شفففتمل وول اب وتق ومث قتل وافففن شفففوتوج فمل: " هذا اب وتق    

مضفففففففر ابفوث اب لمي وابفوث ابوبفوي في إطتب ابا تا وابووابم فتووفتب أّن ذبك اضفففففففتل 

ت ووم ات في فهح طفم ج أنمج ابفوث  ت واضفففففعا اعومتوي و وافففففق من خشبل ايف تب وضفففففووا

ل من خلل وقصففففففوب ووأ ملاا ولى ألوابه في خلمج ابواممج اب لمي  شففففففعات وّمت م ون قل شففففففتف

ابشفففففتملجم وو بمج بمت موعهل من مشففففف ش  واق مج أو مووق ج واافففففوشفففففباقات بمت مافففففمب ولمل 

 .3ابماو فل"

 : 4فصول الكتاب -هـ 

 قل واوو  ماففتبا  هذا اب وتق إبى خماففج فصففولم ومث واتول ابفوث اب لمي أهلافل 

وث ابفووث و وتفج ابو تبمب ومباع وهت  مت واتوب  وشقج ابفومصفففففففتلبه وأافففففففتبمق اولال 

ابصفففففففم  اب لمي فتبعتم ج وألوابهت. وأنمج ابفوث اب لميم وابوعتظ ولى ابمل مج ابعبلمج و

ك ابفووث ابغتئفج وابفووث اب لممج ولى امولال ايبق اب بفمجم و ذبك ابصففم  ابغتئفج ون ول

 وابوي ماشلهت ابفوث اب لمي اب بفي.

ومن أهح ماففففتبا  هذا اب وتق واتوبل اباظبي وابمملااي بمعت   ابفووث ابوبفومج     

وأاواوهت ومشففففف شوهت ابواق مج وابمووق جم أافففففتبمق واممج ابفووث ابوبفومج ووطومبهت. و تن 

                                                             
م 2020اببفتطم لوح ابوبفمجم عتم ج مومل ابختم ممومل ابلبمتم امتذج وفتبلم مت  ولمالج في ابفوث ابوبفويم  لمج و - 1

  .13ص 

 04م ص2004مج اب بفي بلول ابخلمت اببمتق/ممالتء اتبح ابشتميم موتضبا  أهممج ابفووث ابوبفومجم م وق ابوبف - 2
 09ابمبعر اباتفق )وان شوتوجم ابفووث اب لممج وابوبفومج فمن اباظبمج وابوطفمق( من م لمج اب وتق ص - 3
 .10ماظب: ابمبعر اعال ص  - 4
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آخب فصفففففففل بهذا اب وتق فلباافففففففج ولممج وبفومجم أعبم  في  لمت  ابوبفمج بلفات  فتبممل ج 

 شع  امت  ابفتوث ابوبفوي وقلباول ومهتباولم وابمش ش  ابوي وواعل  اب بفمج ابا ولمج

ابفوث ابوبفوي ف لمت  ابوبفمجم اب وامل ابوي واففففففففتول في وطومب ابفوث ابوبفويم ووشقج 

 ابفوث ابوبفوي فف ق ابموغمبا .

 : 1خاتمة الكتاب -و

ث ابوي بح ووعل في ذمل اب وتق ختومج ولح اوتئت فواللم فل  تن هاتك ووصففمت  ابفو     

ت في  لمت   تا  وفتبه ون اوتئت ووصل إبمهت اب توق شوتوج في لبااول ابمملاامج ابوي قتح فه

 ابوبفمج بلفات م ومث مم ن ايخذ فهت إبى ومن ابوطفمق اب ملي أهمهت: 

 ابوبفوي.ااشتء قتوله فمتات  ابفوث  -

 ومامب ابمشتب ج في ابم ومبا  وابالوا  ب ضوا  همئت  ابولبم . -

 و ومن همئج ااوشتبمج وبفمج ابفووث ابوبفومج. -

  :2ببيوغرافيا الكتاب -ر

تقم  تن مّمت  وظاته من خشل ابم وفج ابم ومل ولمهت وافففن شفففوتوج في وأبمعل بهذا اب و

فوث اب لمي وابوبفويم ومث  تا  وب منه ف ط ولى وافففففف ج ووشففففففبون مبع ات في معتل اب

 وق هذه ابمباعر أ لفهت م ومبا  والوا  يال  تن  المب ابمشفففففففتب ج فمهتم و ذبك ف ق اب

 مج.وابمعش  وبفمج قلممجم وأمضت اوومل ولى اوج مباعر أخبى أعافمج فتبلغج اياعلمن

 منه  وضع الكتاب: -ح

مصففففففف ق ولمات وولمل ابماهت ابذي اوف ل وافففففففن شفففففففوت  في وأبمعل بهذا اب وتق"      

ابفووث اب لممففج وابوبفومففج فمن اباظبمففج وابوطفمق"  ابففذي بح موح ايفصفففففففففت  واففل من قفففل 

صففتوفلح واففن شففوتوج ح في م لمج اب وتقم إ ّ أاات وتوبات أّن اووصففل إبمل ف ل قباءا  ولمله 

  » البحوث العلمية والتربوية « ماهت ابوصفففففففعي " ماطل ت من اب اوانومو ببه أال اوفر "اب

فهو موصفففففففك ابفوث اب لمي في ابعتم ج مر أهلافل وأهممولم  ذبك ابفوث ابوبفوي وطومبه 

                                                             
 145ص ابمبعر اباتفق )وان شوتوجم ابفووث اب لممج وابوبفومج فمن اباظبمج وابوطفمق( من م لمج اب وتق   - 1
 157_155ابمبعر اعال ص  - 2
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ات   مج بلف مت  ابوبف وأهممول معت ول... ومث  ذبك أعبم  لبااففففففففج ولممج وبفومج في  ل

وابم لومت  ابمملاامج ون واقر ابفوث ابوبفوي  فتبممل ج اب بفمج اباففففففف ولمج بعمر ابفمتات 

واب وامل ابوي وافففففتول في وطومب ابفوث ابوبفويم وابماهت ابوصفففففعي هو ابماهت ابذي مهوح 

 فوصك ابظتهبه ووولملهت بذبك أخوباته بماتاق لبااج ابوي قتح فهت  توق وان شوتوج.
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 تمهيــد: 

إّن البحث العلمي الذي يخّص أكبر الجزء من كتاب حسنننن تنننحات  الذي تثنننمن      

فصنل،  أررجاا  في فصن، لاحر تثنمن أربب مباحث تتمحلر حل، الملثنلس اسسنف سنا   

 عليها في المباحث األتي :  

 ه: تعريف البحث العـلمي وأهـميـت  -1

  scientific researchتعريف البحث العلمي:   -أ

تطرق الكاتب حسنننن تنننحات  في براي  السصننن، األل، من كتابف إلع الحريث عن البحث 

العلمي  لقر عرفف ب للف أاف:" أراة للسننننننيل  ملثننننننلعي  للكتنننننن  عن الح ي   العلمي  ل ل 

  في المجاالت االاسننننننااي  حيث يتا عرثننننننها لا ر ا طريق م بل، لت بيت لترسننننننيي الح ي 

بملثنننننلعي   ل ل الطريق الميسنننننر لتلسنننننب االتساق الع لي بين الاا   لجع، أحكاماا أك ر 

الم حظ من خ ،  ذا التعري  أن حسنننن تنننحات  قر تلسنننب في  .1قبلال لرق  لرى اآلخرين"

لاحر  لالمعرل  أن مصنننطل  تعريسف للبحث العلمي  إذ اجر أاف قر عرفف بأك ر من تعري  

 البحث العلمي عر  تعريسات عريرة اختلست بين الباح ين لالعلماء لك، أخذ بتعريسف.

ف ر ميز هللا تعالع االاسنان عن سنا ر مخللقاتف بالع ، علع أاف أراة ال يارة لالتسكير  فبف 

لذا ألجب يسكر في أسننرار اللجلر ليتحصنن، المعار  ال زم  للسننيطرة علع ما يرلر حللف 

عليف اسنننننتخرامف فيما لثنننننب من أجلف ل ل طلب العلا لالمعرف  لما للعلا من أ مي  في حياة 

االاسننننان  تجلت في أل، اللحي علع سننننير الخلق ابياا األعظا صننننلع هللا عليف لسننننلا اذ قا، 

 (3)اقرأ لربذ األكرا  (2)خلق االاسننننان من علق  (1)تعالع:" اقرأ باسننننا ربذ الذي خلق 

. فكلم  علا تعبر عن التعليا من أج، 2" (5)علا اإلاسننننننننان مالا يعلا  (4)ا بال لا الذي عل

لتأسنننيسنننا علع ما قرا " احت، العلا مكاا  مت رم  . 3العلا. قا، تعالع:" لق، رب زراي علما"

في ا تمامات األما لالمجتمعات السننننيما بعر تع ر الحياة لك رة متننننك تها لتحرياتها لتراكا 

                                                             
 13ص 1/2001  ال ا رة  ط بيحسن تحات   البحلث العلمي  لالتربلي  بين الاظري  لالتطبيق  مكتب  الرار العر - 1
 .05سلرة العلق اآلي   - 2
 .114سلرة طف اآلي   - 3
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لان كان حسنننن تنننحات  قر  .1لظلا ر التي تسنننتسز التسكير لتسنننترعي التسسنننير"المعللمات لا

تجالز اللقل  علع مسهلمي مصنننننننطلحي العلا لالبحث الذي كان البر لف من ارراكهما فهذا 

جعلاا ا   عليهما فيما يلي حيث تعررت تعريسات العلا لاختلست باخت   الزلايا التي ياظر 

 :2ريسات"ماها الع العلا لمن تلذ "التع

ا ي  :  ل مجملع  المعار  االاسننننااي  التي من تننننأاها المسنننناعرة في زيارة رفالعلم -

 االاسان أل مساعرتف في صراعف في معرك  تاازس الب اء لب اء األصل .

بت  :  ل ذلذ السرس من الرراسنننننننن  الذي يتعلق بجسننننننننر مترابط من الح ا ق ال االعلم -

لتحتلي علع طرق لماا ج مل لق بها الكتتننننننننا   المصننننننناس  التي تحكمها قلااين عام  

 الح ا ق الجريرة في اطاق  ذ  الرراس .

 :  ل جهر ااسننااي ع لي ماظا لفق ماهج محرر من البحث يتننتم، علع خطلاتالعلم -

لطرا ق محننررة ييري إلع معرفنن  عن الكلن لالاس  لالمجتمب يمكن تلظيسهننا في تطلير 

 أاماط الحياة لح، متك تها.

ثنننننننلء  ذ  التعريسنات لهير ا يظهر أن العلا  ل ماهج أل طري ن  ماظمن  في لفي 

تصنننل  بها البحث لالتسكير بملجبها يحرر الباحث المتنننكل  التي تتحرا   ليجمب المعللمات الم

تنننرر ي ا يثنننب فرلثنننا لعلها يخثنننعها ل ختبار لصنننلال إلع الاتا ج لبهذا فهن  ذا االتجا  

 صي، المعرف  ال علع المعرف .علع الماهج أل الطري   في تح

فهل: في اللغ  مصرر السع، بحث الذي يعاي " فتش لي ا، بحث عن التيء   البحثأّما 

فتش عاف فالبحث يعاي التستيش أل التا يب لالت صي لاالكتتا   لعارما ي ير البحث بالعلمي  

 .3فهن  ذا ت ير  بترلط علمي  متعار  عليها بين العلماء"

                                                             
تر  عمان  ر ط/ عطيّ   البحث العلمي في التربي  )ماا جف  أرلاتف  لسا لف اإلحصا ي ( رار الماا ج للاحسن علي م-3

  .21ص  2009
 22ص(  حسن تحات   البحلث العلمي  لالتربلي  بين الاظري  لالتطبيق ) المرجب السابق - 2
 23صالسابق )حسن تحات   البحلث العلمي  لالتربلي ( ياظر  المرجب  - 3
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ّما  " عملي  اللصنننننننل، إلع حلل، يمكن اعتمار ا في ح، متنننننننكل  أل علميال البحثأ

متنننننننك ت معيا  عن طريق جمب البيااات بطري   مخطط  ماظم    ا تحلي، تلذ البيااات 

لتسسنننننننير ا لالبحث عن أرلات ت را المعرف   لترفب عملي  التطلر  لتمكين االاسننننننننان من 

تح يق أهراثنننننف لايجار حلل، لمتنننننك تف  التلافق مب بي تف بطري   أك ر فاعلي  لتمكياف من

كما لي صنننر بف كذلذ بأاف " االسنننت صننناء الذي يتميز بالتاظيا الرقيق لمحالل   .1لصنننراعاتف"

التلص، إلع المعللمات أل المعار  أل ع قات جيرة لالتح ق من  ذ  المعللمات لالمعار  

 .2ها"الملجلرة لتطلير ا باستخراا طرا ق أل ماا ج مل لق في مصراقيت

لماف  لفي مجم، ما تا ذكر  عن البحث العلمي اسنننننننتخلص إلع أن البحث العلمي  ل 

عملي  ماظم  تتسننا بالرق  لالملثننلعي  لالعلمي  ذات أ را  محررة تسننتخرا أسنناليب علمي  

مخطط   لأرلات تتسا بالملثلعي  لالصرق تيري إلع اتا ج علمي  يمكن قبللها لاعتمار ا 

  :3لالبحلث العلمي  أالاس االجاب  عن تسايالت الباحث.في ح، متكل  أل 

ملي  التطبي ي  الميرااي  المع االسننتط عي  اللصننسي  التاريخي  التجريبي  الاظري 

تننلر من االحصننا ي لالم ارن  ل ذ  البحلث تتالس تبعا للهر  الما بحلث الحال  لالل ا  ي 

ليسننننننننت فاصنننننننل  تماما  ف ر يكلن  ك، بحث هير أن الخطلط بين ك، الس من  ذ  البحلث

 ا ق أل البحث لصنننسيا أل تاريخيا أل  ما معا  لقر يسنننتعين في اللقت ذاتف باإلحصننناء أل الل

ن يثعف الم ارا   لتبعا لغلب  جااب علع هير  من الجلااب األخرى يستطيب الم يا للبحث أ

 صاسف في خارط  العيات البحلث.في مكااف لأن ي

جامعي أل علع كما ي لا البحث علع  اب األكاريمي ال جا عرة أ را  سنننننننلاء علع ال

 :4الجااب العلمي عام   لأ ا" أ را  لهايات "ال ياا بف تتم ، في
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تسسنننير ل* أاف رراسننن  مكتبي   تتثنننمن فحص الملار ال را ي  في المكتب    ا ا ر لت ييا 

  ذ  الملار.

 ار  لأفكار اآلخرين.* ترريب الطالب علع التسكير العلمي لحسن التعبير عن أفك

* تعميق بعض ال ثننايا التي لا تتسننب المحاثننرة لعرثننها بعمق أل بتلسننيب لتننمل، 

 لتأكير مسهلا ال راءة خارج الم رر.

ر * اكتساب مهارة ال راءة لالمكتب   من حيث: التصاي  لالسهار  لالمراجب لمصار

 المعللمات.

ي ها لال ررة علع تصننننايسها لتل  * ات ان مهارة تجميب الملار المتعل   بملثننننلس محرر

 لت ريمها بلغ  عربي  سليم .

لالترلي،  * األخذ بمسهلا تالس األفكار  لتعرر اآلراء لالتسكير الحّر الا ري لالتسسنننننننير

 لالربط لإبراء الرأي.

 أهمية البحث العلمي:  -ب

لحصننل، إّن الحاج  إلع البحث العلمي " قا م  مارامت الحياة تتننهر سننباقا محملما في ا

علع أكبر قرر ممكن من المعرف  العلمي  في المجاالت العلمي  المختلس  ب صر ثمان الراح  

 .1لالرفا ي  اإلاسان للذلذ حظي با تماا الك ير من رل، العالا التي أرركت رلر  في الت را"

لاتيج  ذلذ قر تسننننننتهرفف مجملع  من المخال  خاصنننننن  من المتعلمين الذين يعرفلن 

  ليلرلن احتكار ا خلفا من أن يتاركها األخرين فيها " فالرل، المت رم  تختع أماكن كالز

أ مي  البحلث العلمي  التي ت لا بها الرل، المتخلس  لكي ال تتنننننننناركها كالز العلا فتتنننننننك، 

خطلرة عليها  ألن البحث العلمي ييري إلع االكتتننننا  لاالختراس الذي يجع، من المتخل  

من كان سنننببا في تخلسف للهذا فالرل، المت رم  ال تلر لغير ا من  مت رما لماافسنننا لمصنننارعا

الرل، أن تكلن قلي  م لها في تلسعها االقتصاري ل السياسي ل العسكري أل تتك، خطلرة 
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عليها لتتثن  أ مي  البحث العلمي بتلفر االطم اان ال بتلفر الخا   ل المخي  ألن الخا   

لأ مي  البحث تتطلب أيثننننا تلفر المصننننارر لالمراجب ال يمكن أن يكلن باح ا أل مخترعا. 

لالمعام، لالميارين التي تسنننننتابط ماها الح ا ق لتسنننننتلها ماها الصنننننبر حتع ال تكن البحلث 

العلمي  خرافا ال سننننار لها من الح ا ق لالبرا ين لأن أ مي  البحث العلمي تسننننتلجب أيثننننا 

للباحث لما يطلبف البحث من تحكا تلفير الظر  الزمااي لالمكااي المااسنننننبين للملثنننننلس ل

لااتبا  لتركيز لعزل  علمي  ل ذ  العزل  العلمي  تتطلب تهي   الجل المااسننننب للباحث بحيث 

 .1يكلن مهيأ ب  متاك، لال  ملا للي  لف إال البحث"

كما تجر اال تماا بالبحث العلمي فيما " تلليف الميسننننسننننات األكاريمي  لمراكز البحلث 

  لفي  ذا 2من أ مي  ألسنننننننناليب البحث العلمي لتأ ي، الباح ين لل ياا بالبحلث العلمي  " 

الصرر ي ل، حسن تحات  عن أ مي  البحث العلمي: " البحث العلمي  ل أحر الميترات التي 

عار المساثنننل  بين الجامعات باعتبار ا بيلت خبرة تسنننخر البحث العلمي  تيخذ في االعتبار

لخرم  المجتمب ل االرت اء بف حثننناري ا  متلخي  في ذلذ اإلسنننهاا في رقي السكر لت را العلا 

لتامي  ال يا االاسننننننننااي   لتزلير الب ر بالمتخصنننننننصنننننننين ل السايين ل الخبراء في مختل  

لسي  ال ال   مزلرا بأصنننل، المعرف  ل طرق البحث المت رم  ل المجاالت  لإعرار االاسنننان لأ

 .3ال يا الرفيع  ليسها في بااء ل ترعيا المجتمب  لثب مست ب، اللطن لخرم  االاسااي "

لقا، أيثننا:" إن عثننل  ي   الترري  الذي يتننترذ بهم  في البحث العلمي يكلن أك ر 

ستخرمها  ب، إاف قررة علع تطلير محتلى الم ررات التي يررسها  لط را ق الترري  التي ي

بذلذ يمتلذ رلح البحث لالت صننننننني لاالبتكار  إّن البحث العلمي الذي يجري في الجامع  

باعتبار ا بيت خبرة يجلب ملارر مالي  اثنننننننافي  للجامع  ترعا تملي، البحلث العلمي  بها  

 را العلمي لالتكالللجي كما أاف يسنننننننناعر الجامع  في ال ياا برلر ا ب رر أكبر في تح يق الت

 .4لفي التامي  التامل  لإلاسان لالعمران"
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ي( لعليف ما جاء في أقلا، الركتلر حسنننننننن ييكر لاا أ مي   ذا األخير )البحث العلم

ف ي ننرا لمكننااتننف العلمينن  في الجننامعننات لفي الحينناة اليلمينن   إذ تتجلع الحنناجنن  إليننف في كلانن

 اإلاسان.المعار  التي تلفر ظرل  أفث، لب اء 

 في: 1كما تتجلى "أهمية البحث العلمي" -

 ريًا يمكن الباح ين من اسنننتاباط طرا ق جريرة لمعالج  المتنننك ت التي تم ، تح

 لها.

 .،ييري إلع اكتتا  ح ا ق جريرة لا تكن معرلف  من قب 

 .فها الماثي بطري   جريرة لبحث الحاثر في ثلء السها الجرير للماثي 

  الماهجي  للباح ين.يرفب من الكسايات 

 .ي ري معللمات الباح ين لتزير من أف ها المعرفي 

ما  لخ صنننن  ال ل، أاّف البر للبحث العلمي أن ييري إلع اكتتننننا  ما  ل جرير  أل ح،

  ل متك، أل تلثي  ما  ل هامض  أل تصحي  ما  ل خطأ  أل إكما، ما  ل ااقص  للذلذ

لبحث التحيا كما يحيا اآلخرلن االسنننننننتغااء عن ف  يمكن ألم  ترير ملاكب  األما األخرى 

أخر لتخل  تالعلمي ب، حاج  أمتاا لبلراااا إلع البحث العلمي أتننر من هيراا لما يعترياا من 

ا األمر الذي في حلب  السنننننننباق العالمي جع، الهلة بين بلراااا لبلران العالا المت را كبيرة جرً 

 ث العلمي  في الميارين المختلس .ي تثي ررمها باختزا، الزمن في مجا، البحل

 حسب حسن شحاتة: 2"الصيغ الغالبة في البحث العلمي" -ج

 ليمكن عرثها في الا اط التالي :

 بار ا مح باعت يًرا  ما متزا ما جامعات ا ت قر أللت ال ي  ك يرة  س، أن رلال عرب

كات السكر لملطن الت را لقاطرة التالير لالتطلير  فأاتأت مراكز بح ي  لتب

تاء الكليات التطبي ي  لالتكالللجي  ... اا يذ قلمي  للمعللمات لتلسعت في اا

 عن الرراسات العليا لالتلسب فيها علع المستلى ال لمي.
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  تلافر بعض عااصننننر البي   العلمي  المااسننننب  إلجراء البحلث الجامعي  لالتي

لر من تننأاها المسنناعرة علع البحث لذلذ في بعض البلران العربي  م ،: حثن

الباح ين للميتمرات العلمي  لكلاها تتي  لها فرص  تبار، اآلراء لتعر  اتا ج 

 البحلث األخرى.

  ماعي للبحث العلمي  حيث ي  التي تبرز التلظي  االجت إهسا، الاظري  الا ر

اتجهت بحلث ك يرة للحصنننل، علع ررجات علمي   للثنننحت تمارين بح ي  

لالركتلرا   لياطبق ذلذ علع ك ير  ري لا بها الط ب لاي، ررجتي الماجسنننننتي

من بحلث أعثاء الترري   لمن االاصا  أن اسج، بالت رير جهلر ت ر قلي، 

ممن لها بحلث تتسنننننننا بماطل ات الاظري  الا ري  في التحلي، لالكتننننننن  عن 

 التلظي  االجتماعي للبحث الجامعي.

 لمت رم  لالع ل، قل  اال تماا بهعرار الباح ين الذين يتعامللن مب التكالللجيا ا

 االلكترلاي  ليت الن اللغات األجابي  لمهارات ال راءة للرراس .

  الك ير من الجامعات العربي  التزا، تعااي من حال  الجهلر التي تبرل جلي  في

طرق اعننرار أباننا هننا لبانناتهننا في إطننار التل ين ال الت  ي   ليتخرج ماهننا في 

 ف  ال ماتجي المعرف .األهلب أاصا  متعلمين من مستهلكي المعر

  البحنث العلمي علع ك رتنف ينرلر في فلنذ عنرة ملثنننننننلعنات بعياهنا  تتكرر

بصلرة متعررة حل، ملثلعات محررة ال تمتر إلع قثايا لمتك ت آاي  أل 

 مست بلي .

  المج ت العلمي  هير متخصنننصننن  عملًما في الرل، العربي   حيث إاها تاتنننر

لتلزس رلن ااتظنناا لبكميننات م نناالت لملثنننننننلعننات في مجنناالت مختلسنن  

 محرلرة.

  عرا الرهب  في االط س لال راءة المسنننننننتمرة بين بعض الباح ين لااتتننننننننار

السنننننننرقات العلمي  لهياب المرار  البح ي  لالتاظيا لالتخطيط للبحلث راخ، 

 األقساا العلمي .
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 ي ثنننع  الع ق  بين الجامع  لميسنننسنننات اإلاتاج اتيج  هلب  الطابب األكاريم

ي علع ك ير من الرسنننننننا ، الجامعي   مما يس ر  االتصنننننننا، بمتنننننننك ت الاظر

ا المجتمب ليس ر الممارسنننننننين ال    في جرلى البحلث العلمي   حيث إّن لريه

ا بننأن البنناح ين العلميين في الجننامعننات  بعيننرلن عن الميننران لأاه ا ااطبنناعننً

ين يتحر لن عن م اليات  ليطلبلن من الممارسنننننين أن يكلالا مجرر مسنننننتهلك

 للمعرف   لليسلا متاركين في البحلث العلمي  الجامعي .

  حسب حسن شحاتة:1"الصيغ المنشودة والغائبة في البحث العلمي" -د

 ليمكن عرض ذلذ تسصي  كما يلي:

   تباي اسنننننننتراتيجيات تح ق الربط بين البحلث التطبي ي  في الجامعات لخط

  يعك  للظا   البحث العلمي الجامعيالتامي  التننننامل   باعتبار  فكًرا جريًرا 

إلع  ارراكها أل مي  تح يق التعالن لالتكام، بين سننياسننات الرلل   التي تسننعع

تلبي  مطالب مجتمعي  عام  لقطاس الصنننننننااع  لاألعما، الذي ي لا بصنننننننس  

ملارر  أسنناسنني  علع مسا يا التاافسنني  االقتصنناري  العلمي   لمحالل  االفارة من

ملي، متننننرلعات بح ي  أكاريمي  بالجامعات تسننننتهر  تح يق  ذا ال طاس في ت

 الربط بين البحث العلمي الجامعي لإحراث التامي  االقتصاري .

  ،التعليا الجننامعي معاي بننهعننرار بنناحننث علمي قننارر علع ا ننر المعرفنن  ال ا نن

ف  التعا اا   ا حرة  مت  بار ا لحرة لا رض المعرف   يتعام، مب المعرف  باعت

ل  افات بعر أن أصنننننننب  العالا قري  صنننننننغيرة لاحرة مسننننننننامي  لالحلاريين ا

 الجرران.

  الاهلض بعااصننننر الباي  األسنننناسنننني  للبحث العلمي الجامعيي من حيث تلفير

جنامعنات األجهزة العلمين  لالمعنامن، لاألباين  البح ين   لايسنار المبعل ين إلع ال

 المت رم  في التخصصات الرقي  ...إلي.
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 يتللع التخطيط لها علع المسننننتلى ال لمي لي لا  ااتنننناء مجل  أعلع للبحلث

را علع أسننا  االتصننا، المباتننر بمراكز البحث العلمي بالجامعات العربي  لي 

لها االقتراحات لالتلجيهات لالرعا الماري لالبتنننننننري لل ياا بالمتنننننننرلعات 

البح ي  الثننننخم  التي تجرى علع المسننننتلى ال لمي العربي  لبذلذ اثننننمن 

 لجامعي رماء متجررة لأفاقا متسع  لمتالع .للبحث العلمي ا

  ال تماا ابااء املذج االاتاج المعرف  يح ق أ را  التامي  التنننامل   يتزامن فيف

باإلبراس اإلاسنننننننااي لإسنننننننهامف في ااتاج  ذا الاملذج المعرفي بمتنننننننرلعات 

 التحريث لالتطلير.

   مااسب لالتملي، الالتلسّب في ااتاء مراكز للبحث  لاعطا ها المرلا  اإلراري

 لاالست  لي  بعيًرا عن السيطرة المركزي .

  تطبيق فكرة تلءم  الجنامعنات  لتعاي ااتنننننننناء قالات علمين  بين الجنامعنات

 العربي  لاألجابي  لتعزيز الحرك  األكاريمي  لاجراء البحلث.

 كــيفية التعامـل مع المـــصادر وإعـداد الهــوامـش:-2

إّن حصننننننر أفثنننننن، المراجب الملجلرة في المكتب   :1المصااااااادركيفية التعامل مع  -أ

سين  سا سي  ماها  أمران أ ستخ ص المعللمات األسا لالمرتبط  با ط  البحث   ا ا

 لكي تبرأ بح ذ لتح يق ذلذ يتطلب: 

 . األلس  التام  بالمصارر المختلس  في المكتب 

 . معرف  الخرمات التي ت رمها المكتب 

 المكتبي . ات ان ممارس  المهارات 

العلمي  التي يعتمر عليها الباحث في رراسنننننننتف تعر من " أ ا  البحث مصاااااااادرفل كذا 

الم ايي  في ت رير صح  البحث لجلرتف  فهذا كاات مصارر معتمرة صارق   أل مخطلطات 

 .2ااررة كان للبحث لزاف لقيمتف العلمي  "

                                                             
 .17حسن تحات   البحلث العلمي  لالتربلي  بين الاظري  لالتطبيق  ص-ياظر   - 1
 .75محمر عبر الماعا خساجي  البحلث األربي  _ماا جها لمصارر ا_ رار الكتاب اللباااي  بيرلت  ر ط  ر ن  ص  - 2
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كلم )المصنننننننرر( فلي  ك، يابغي أال يختلط األمر علع طالب البحث في معرف  مرلل، 

كتاب جريرا بهذ  التسمي   من  ا ي سا العلماء البحث العلمي لالرراسات الماهجي  المصارر 

  ليسميها بعض الباح ين بـننننن " المراجب" 1 مصادر ثانوية" ل " مصادر أصليةإلع قسمين: "

 لالسرق بياهما  ل أّن: 

 :المصادر األصلية -

ما  لبعبارة أخرى  ي: الل ا ق لالرراسننننننات  ي" أقرا ما يحلي مارة عن ملثننننننلس 

حرير مسا لف األللع ما لل  بالرلاي   أل مكتلب  بير ميلسين   ات أسهملا في تطلر العلا أل ت

 لتا ي  ملثلعاتف  أل عاتلا األحراث لاللقا ب أل كاالا اطرافا مباترة فيها ".

 أّما المصادر الثانوية )المراجع(:  -

لها  تها العلمي  أسنناسننا علع المصننارر األصننلي  األللع فتعرضفهي التي" تعتمر في مار

 بالتحلي، أل الا ر أل التعليق أل التلخيص". 

لالمها أن البحث األصنننننننلي  ل الذي يعتمر علع تلذ الالعي  من المصنننننننارر "فالكتب 

الحري   حل، الملثننلعات لالرراسننات العري   ال يمكن عر ا مصننارر  لااما يمكن الرجلس 

ت ااًسا بماا جها لتتبعا لتطلر الملثلس لتلجيهف لرى الميلسين المحر ين  للي  من إليها اس

الصننننحي  أن يباي ط ب الرراسننننات العليا رراسنننناتها لبحلتها عليها  إال أن تكلن مااقتنننن  

 .2لسكرة معرلث  أل ا ًرا أل استحساااً لها "

: "إّن استتهاراً بالمصرر األساسي الجامعية الرسائل إعدادفي كتابف  واطسونلي ل، 

ليختل  في قيمتف اخت فا تاًما عن االسنننتتنننهار بالمصنننرر ال االي  للي   ذا ت لي  من أ مي  

المصارر ال االي   فمعرفتها ثرلري  للباحث ذلذ ألن اإلحاط  بها تماعف من أن ي را ل را ف 

أل يابري مرافعا عن قثننني  _بأسنننللب المكتتننن  _ ح ي   من الح ا ق التي عرفت من قب،  

 بت بط اها...  لليسننننت المصننننارر ال االي  تننننبيه  بالمصننننارر األسنننناسنننني  من حيث قيمتها 

                                                             
 .76مرجب اسسف ص ال - 1
 .63  ص1987 /3عبر الل اب إبرا يا أبل سليمان  كتاب  البحث العلمي )صياه  جريرة(  رار الترلق  جّرة  ط - 2
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للظيستها  فهذا كان ال يمكن للمصارر ال االي  أن تصب  لباات في بااء البحث فهاها ال تصل  

 .1ألن تستخرا أحجاًرا في األسا ..."-من باب أللع-

رر ال االي  )المراجب( للبحلث بعام  يلثنننننحها بعض الباح ين لتأكيًرا أل مي  المصنننننا

ب للف:" لتعلر أ مي  المراجب إلع أاها تجمب فلا ر لفلا ر حل، المصنننارر فتتنننرحها أل تتكلا 

ا لتعلي  لقر تكتسننب  علع رجالها ا را لتجريحاً لعلع متلاها تصننحيًحا لتثننعيسا لتحريثننً

ا من مصنننارر مس لرة فتحسظها أل هير ماتنننلرة المراجب أ مي  المصنننارر إذا تثنننمات عللمً 

 .2فتلفر ا للباح ين"

من خ ، ما تعرثننناا لف يمكن ال ل، أّن المصنننارر العان مصنننارر أصنننلي  لمصنننارر 

جناز  ناالين  أل مراجب  لعلع البناحنث أن يكلن علع رراين  لمعرفن  للتسريق بياهنا خ ، اا

 بح ف  فيتجاب اللقلس في الخطأ.

 :3علومات ""مصادر جمع الم:1-أ

 إّن مصارر جمب المعللمات ك يرة لمتعررة اذكر ماها:

 ال رآن الكريا لتسسيراتف. -

 األحاريث الابلي  التريس  لترلحا. -

 لسا ، اإلع ا المسملع  لالمر ي . -

 الرلريات )الصح  لالمج ت(. -

 رلا ر المعار  لالملسلعات العلمي . -

 البيااات لاإلحصاءات. -

 لالخرا ط.الجرال، لالرسلا  -

 الم اب ت التخصي  مب أ ، االختصاص في ك، مجا،. -

 المعاجا اللغلي  لالمتخصص . -

                                                             
 .78  ص1986 /1لاطسلن  إعرار الرسا ، الجامعي   تر: محمر عبر الرحمان تامي  رار العللا  الرياض  ط - 1
م رم  تح يق كتاب البغلي أبل محمر الحاسين بن مسعلر بن محمر السراء  المرعتلي يلس  عبر الرحمان لزمي     - 2

  14مصابي  السا   رار المعرف   بيرلت  ر ط  ر ت  ص 
ص  1/2001حسن تحات   البحلث العلمي  لالتربلي  بين الاظري  لالتطبيق  مكتب  الرار العربي  للكتاب  ال ا رة  ط - 3

19- 20.  
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 الكتب في فرلس العلا المختلس . -

 المخطلطات. -

لالمطللب من الباحث  ل أن يحسنننننننن االفارة من  ذ  المصننننننننارر لأن اختار ماها ما 

التي تعمق معللماتذ يااسنننننننب الملثنننننننلس الذي تكتب عاف لأن اعتمر ماها المراجب الجارة 

 التي ي لا بها الطالب  فهي: 1" اإلجراءاتأّما عن " لت ري ملثلعذ.

 .أن يجمب المعللمات الثرلري  لال زم  للملثلس 

 .أن يرتبها حسب أ ميتها 

 .أن يات ي ماها ما يلص، إلع الهر  من كتاب  الملثلس 

 .  أن يصلغ الملثلس بلغ  لاثح  مباترة لرقي 

 زماي(.األحراث ترتيبا ماط يا )األسباب  الاتا ج  التسلس، ال أن يراعي ترتيب 

 رلن  أن تحلن، المعللمنات لتعلق عليهنا ايجنابًنا أل سنننننننلبًنا مب التعلين، لذكر األ

 باختصار ال بر من ظهلر تخصي  الطالب.

حات  أاف قر أهس، عاها في كتابف    لمن األملر المهم  التي يظهر علع حسنننننننن تننننننن

 بلي  " ل ل ما اتير إليف في  ذا العاصر:"البحلث العلمي  لالتر

تتالس طرق ا ، المعللمات من المصارر  :2" طرق نقل المعلومات من المصادر":2-أ

األ مي   أ مي  ال ا ،   المااسنننننب  إلع هير ذلذ  فأحيااًا ما  حسنننننب اعتبارات ك يرة: الهر  

ي تثننننني الحا، ا ، الاص كام  بحذافير   لأحيااا ما يسنننننترعي األمر اختصنننننار   أل اعارة 

 صياهتف  لفيما يلي ترح لهذ  األالاس لمااسب  استخراا ك، ماها:

 :الحاالت التالي يا ، الاص كام  لبرلن تغيير في  األول: نقل النص كامال:

 .الاص من الكتاب الكريا لالسا  المطهرة 

 . إذا كاات تعبيرات الميل  لككماتف ذات أ مي  خاص 

                                                             
 .22إلع  02ص من اسسف المرجب  - 1
 104ص من   1974 /1ق  رار العللا  الرياض  طمحمر عبر الرحمان  أساسيات البحث العلمي بين الاظري  لالتطبي - 2

 .106إلع 
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 .إذا كاات تعبيرات الميل  ميري  للغرض في س م  للثلح 

  ا ذالختي  من تحري  المعاع بالزيارة أل الا صان لبخاص  إذا كان ملثلًعا

 حساسي  خاص .

 تراض علع المخال  البر من ا ، ك مف اًصا.في معرض الا ص لاالع 

ألصنننننننلي ا  في ا ، الاص كّما أّن في م ،  ذا الالس من الا ، " البر من العااي  التام

صننحيحف تع ماتف اإلم  ي  لحتع في أخطا ف  ليترارذ  ذا الخطأ مباتننرة لذلذ ببعباراتف ل

بين قلسننننننين مربعين كلم   ا برلن [ أل برلن كما  ل  للثننننننعف بين قلسننننننين مربعين  ...

 ".   كذا[

يري يلفي حال  اقتبا  جزء من الاص البر من التأكر بأن الجزء المأخلذ من الاص ال 

لسين إلع تغيير المعاع  أل تتليف قصر الميل   لبتعين علع الباحث  اا لثب الاص بين ق

 حتع ال يتها بالسرق .

  ل ذا فكار الاص بأسننللبف الخاصيعير الباحث صننياه  أل : أنالثاني: إعادة الصاايا ة

 يتااسب إذا كان الاص األصلي يعتريف ثع  في التعبير  أل تع ير في األسللب.

لذلذ بأن يعمر الباحث إلع تلخيص ملثنننننننلس : "summaryالثالث: التلخيص: "

كام،  أل فكرة كامل  تنننننغلت حيًزا كبيًرا من الصنننننسحات فيصنننننغل ا بأسنننننللبف الخاص رلن 

 حين لثعها في اإلطار لالصياه . التأ ير بالميل 

ل أأّن ي لص الباحث عبارات الاص إلع م رار ال لث : prèciالرابع: االختصااااااااار:"

 الربب بطري   مركزي  جًرا مب االحتساظ بأسللب الميل  للجه  اظر .

تحتاج  ك يًرا ما يجر الباحث اسسننف أماا اصننلص الخامس: الشاارو والتحليل والتعلي :

 لتبيين المرار ماها لاظهار أبعار ا.إلع ترح لتحلي، 

ا ، تجتمب بعض  ذ  األالاس من ال الساااااااادس: الجمع بين التلخيص والتباس النص:

ن مب االسنننتتنننهار بالاص في  اايا العرض حيث ت تثننني المااسنننب  ذلذ  كأن يتخذ الباحث م

 الاص م رم  لتلخيص فكرة  أل ترح لتحلي، لها. 
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لا يتطرق اليف حسنننن تنننحات  في طيات كتابف  حيث  : 1: "تنظيم لائمة المصاااادر"3-أ

 يأخذ تاظيا قا م  المصارر طرقا عريرة ماها:

 سا.رلًء باسا التهرة أل الل ب  ا االالترتيب الهجا ي ألسماء الميلسين مب 

 .الترتيب الزماي حسب تلاريي الاتر 

 .الترتيب المصا  حسب الملثلعات 

 .الترتيب حسب العي  المصارر لطبيعتها 

ب تعتبر الطري   األللع  ي أفثنن، طري   لتاظيا المصننارر  ل ل ما جرى ترتيب الكت

لمات فيها علع أسننا  الحرل  الهجا ي  أل األبجري   فهن الرجلس إلع المصننرر لأخذ المعل

 عاف سه، لسريب لالطري   أك ر فا رة للمتخصصين.

تعام، مب مكتب  لمن الا اط المهم  في البحث التي لق  عليها حسنننننننن تنننننننحات  في ال

 البحث طري   تل يق المعللمات ل ل ما سالثعف في العاصر التالي:

إيرار التل يق في البحننث إ بننات لحق الميل   لأمنناانن   :2: "توثي  المعلومااات"4-أ

علمي  تحسنننب للباحث  ل ل رالل  علع رق  البحث لأصنننالتف  ل اا البر من إ بات المصنننارر 

 التي اقتبست  ليتا ذلذ كلف علع ثلء مجملع  من ال لاعر الخاص  بالتل يق   ي: 

آلي  لذلذ اا السننننلرة  لرقا إذا أرراا تل يق اآليات  فهاف يتا ذكر اسننننالقرآن الكريم:  -

 .54( سلرة ال مر  اآلي  1علع الاحل التالي في  امش الصسح : )

الكريا  لتتا االسنننننننتعاا  عارة في تل يق ال رآن الكريا بالمعجا المسهر  أللساظ ال رآن

 لميلسف: محمر فيار عبر الباقي.

لمصنننننرر ااذكر اسنننننا إذا تا األخذ عن كتب األحاريث المبلب  فهااا  األحاديث النبوية: -

   األصننلي )صننحي  البخاري أل صننحي  مسننلا(   ا رقا الجزء   ا الكتاب  يليف الباب

  ا رقا الصسح .

                                                             
 .198إلع  196ياظر  علي جلار  البحث األربي )طبيعتف  ماا جف( رار المعار   ر ط  ر ت  ص من  - 1
 .32إلع 29بين الاظري  لالتطبيق  ص من حسن تحات   البحلث العلمي  لالتربلي   - 2
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أما إذا تا األخذ عن كتاب هير مبلب  تكتب بيااات الكتاب العاري  )الميل   العالان  

 ح (.بلر الاتر  رار الاتر  رقا الطبع  إن لجر التاريي  الجزء إن لجر  رقا الصس

ساظ الحريث  لتتا االسنننننننتعاا  عارة في تل يق األحاريث الابلي  بالمعجا المسهر  ألل

 لميلسف: فاساذ.

 المعاجم والموسوعات ودوائر المعارف المرتبة هجائيا:  -

 المارة: لسان العرب )قل،(.ل : يكتسي بذكر اسا المعجا اللغوية المعاجم 

 يكتسي يذكر اسا الرا رة ل الجزء ل الصسح : را رة المعار   المعارف دوائر :

. لاظًرا لتعرر رلا ر المعار   يحبذ ذكر الميل  إن 284  ص2الميل   ج 

 لجر.

 التوثي  بالكتب:  -

 الكتب المؤلفة:  -1

ا بات حق الميل  األصنننننلي لسكرة اسنننننتعيرت رلن أن تا ، باصنننننها  يثنننننب  -

اهاي  السكرة الم تبس  لفلق اهاي  الحر  الباحث رقًما صغيًرا بين قلسين في 

 األخير للكلم  األخيرة   ا ي بت المصرر في الهامش.

يلثننننب الاص ال صننننير الم تب  راخ، ع م  التاصننننيص "...." ليكتب علع  -

مسافتين  ا يكتب الرقا الذي ير، علع الهامش علع اص  مساف  ألعلع  بعر 

 العبارة أل الجمل  الم تبس .

لطليل  فهاها تكتب في ف رات مسنت ل  علع مسناف  لاحرة بحيث أما الاصنلص ا -

 تكلن متميزة عن سياق الكتاب  في الصسح  لال ثرلرة الستخراا التاصيص.

من كتاب لميل  لاحر: الميل   العالان  بلر الاتنننر  رار الاتنننر  رقا الطبع   -

 لمي .)ان لجر(  التاريي  الجزء )إّن لجر( رقا الصسح   مب حذ  األل اب الع

كتاب لميلسين ا اين: يذكر االسنننننا األل،  لاسنننننا الميل  ال ااي  مب ذكر باقي  -

 مكلاات التل يق.

كتنناب ل   ن  ميلسين: ينذكر أسنننننننمنناء الميلسين ال   ن  مب ذكر بناقي مكلانات  -

 التل يق.
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ب كتاب ألك ر من      ميلسين: يذكر اسننننا الميل  األل، لكلم  "لآخرلن" م -

 التل يق.ذكر باقي مكلاات 

 الكتب المحققة:  -2

لطبع   اتذكر اسننا الميل  ال ريا  عالان الكتاب  المح ق  بلر الاتننر  رار الاتننر  رقا 

 التاريي  الجزء  الصسح .

ا يذكر اسننننننا الميل  ألال  لبين قلسننننننين اكتب كلم  )ميل (   الكتب المترجمة:  -3

سا المت سا الكتاب باللغ  األجابي  إن لجر(  ا ا رجا   بلر عالان الكتاب  ا   عن )ا

 الاتر   رار الاتر  رقا الطبع   التاريي  الجزء)إن لجر(   الصسح .

 : مالحظة*

 تكتب بيااات الاتر كامل  في المرة األللع ف ط. -

 ا  االقتبا  مرة  ااي  من مصننرر االقتبا  مباتننرة  يحا، بكلم : السننابقعار  -

 يذكر رقا الصسح .

في حال  أخذ اقتبا  من مرجب  ا األخذ ماف سنننننننناب ا  لفصنننننننن، بين االقتبا   -

 بمراجب أخرى  يكتسي بذكر الميل  لالعالان لالصسح .

ر الي: ااظإذا تا االقتبا  من صنننننننسحتين أل أك ر يكتب الهامش علع الاحل الت -

 .23 -17أل صسحات 23  19  17أل الصسحات  18  17الصسح  

 ااذ ثرلرة ملح  لقاعرة أساسي  في البحث لالتألي   ل ل أن إعداد الهوامش:  -ب

يتنننننننننار إلع المرجب الننذي تيخننذ ماننف العبننارة أل السكرة التي تكلن رلي  للبنناح ين 

التي يرار بح ها لكذلذ اآلخرين عار متابع  أعما، الباح ين لالمصننننننننارر السكرة 

لتجاب التخبط في أفكار اآلخرين لاسننبها إلع الباحث  ل"يسننتعم، الهامش للحاالت 

 : 1األتي "

 االعترا  بمصرر المعللمات. -

                                                             
 ياظر  عبر هللا محملر سليمان  الماهج لكتاب  ت رير البحث في العللا السللكي   مكتب  األفلل المصري  ال ا رة ر - 1
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 المساعرة علع الجر، لالمااقت . -

 تزلير ال ارئ بالمعللمات إثافي . -

 التعري  بالمارة الم تطس . -

 تلثي  لبعض المعااي اللاررة في البحث. -

 ليرى بعض الّرارسين أّن الطري   المتبع  لالمتعار  عليها في الهلامش  ي: 

حظ أن : أن يلثننب رقا الهامش في متن البحث في الاهاي  العبارة الخاصنن  بف لي أوال

ب الرقا في يكلن الرقا بعر الا ط  ).( أّما إذا كاات العبارة ما لل  حرفيا أي كما  ي فيلثننننن

 ع م  التاصنننيص أّما الهلامش فتلثنننب في أسنننس، الصنننسح  بعر السنننطراهاي  العبارة فلق 

 سا. 2األخير حيث من المتن يلثب تحت السطر األخير أل اهاي  بطل، 

تلثننننب محتليات الهامش في صننننسح  لاحرة لتاتهي  لال يجلز تكملتها في الصننننسح  

 التالي .

 :: يجب م حظ  ترقيا الهلامش  إذ أن  ااذ طرقا متبع   يثانيًا

 لثب أرقاا مست ل  لك، صسح  علع حرة. -

 لثب أرقاا متسلسل  لمتصل  لك، فص، علع حرة حيث يبرأ من اهاي  السص،. -

 اهاي  الرسال . -1لثب أرقاا متسلسل  لمتصل  للرسال  كلها من  -

لع اس  إّن الطري   المسثل   ي الطري   األللع  لذا يسث، أن تتابب أرقاا الهلامش ع

التغيير  ل ذا مّما يسننه، عملي  حذ  أل إثنناف  أل تغير الهامش  ألن ل كذا.الصننسح  التالي  

 في  ذ  الحال  يتم، صسح  لاحرة ف ط  لتب ع ب ي  الصسحات علع حالها.

لثب ت: لثب اجم  فلق العبارة أل الكلم  التي يرار ترحها أل تلثيحها لكذلذ ثالثا

 لثي  المطللب.اس  الاجم  في الهامش  ليلثب بعر ا الترح أل الت

 األتي : 1أّما طري   "لثب ع مات الهامش عار حسن تحات  ف ر ذكر الا اط "  
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 يتا فص، الهلامش عن متن الصسح  بخط صغير. -

 تكتب جميب الهلامش علع مساف  لاحرة  لتترذ مسافتان بين ك،  امش. -

يسنننننبق كتاب  المرجب في الهامش رقا يتسق مب رقا اإلتنننننارة المسنننننتخرم  في  -

 المتن.

إذا كان الاص يتكلن من جرال، أل ملار رياثننننننني  أل معارالت ال تسنننننننتخرا  -

 .لإلتارة إلع الهلامش األرقاا كهحال   ب، تستخرا اجم  )*(

يسثنننننننن، بعض الااتنننننننرين طري   أخرى في التل يق  تلفر مسنننننننناح  الطبب  -

لتكاليسف  ل ي: لثنننننننب رقا المرجب كما  ل في قا م  المراجب  لكذلذ رقا 

  ( 310- 3  8: 29أل الصسحات راخ، قلسين م ا، ذلذ: )  الصسح 

يرمز لترتيب  ذا المرجب في قا م  المراجب آخر البحث أل السصنننننننن،   29فالرقا  *

 (  ي أرقاا الصسحات التي اقتيست ماها في أ ااء البحث.310 – 3   8لاألرقاا ) 

إّن لظا   الهلامش من ال ثننايا التي هس، عاها حسننن تننحات  : 1وظائف الهوامش-ج

 في قص  الهلامش  ي: 

 تل يق الاصلص الم تبس  لاسبتها إلع أصحابها. -

 اتخاذ ا لتابيف ال ارئ علع تذكر ا ط  ساب   أل الح   في البحث. -

 استعمالها لتلثي  بعض الا اط لترحها. -

 ال ارئ بالرجلس إليها. اإلتارة إلع مصارر أخرى هاي  بالمعللمات ياص  -

 في: الهوامش أهميةكّما تكمن 

" الرسنننا ، العلمي  أحر الجلااب المهم  التي يحكا بها علع كاتبها  ذلذ أن اسنننتخرامها 

االسننتخراا الصننحي  المااسننب رلي، فها المارة العلمي  للثننعها في الملثننب الذي يابغي أن 

تكلن فيف  فبعض المعللمات مكااها اصننلص الرسننال  لمتاها  لالبعض اآلخر محلها  امش 
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الهامش ال يصننل  أن يكلن ملثننعف متن الرسننال   لما يكلن ملثننعف الرسننال   لما يصننل  ب

 .1متن الرسال  ال يصل  أن يكلن بالهامش"

: " فالغاي  الماتنننننننلرة من الهامش تجرير المتن من تلذ فرانتز روزنتالقا، 

االسننتطرارات التي ال تعر جزء ر يسننيا من البحث  للكاها في اللقت ذاتف ثننرلري  

 .2لطالب صلرة كامل  لجميب جلااب البحث"إلعطاء ال ارئ  أل ا

  ـر:ـة الـتـقـريـكــتابـ -4

بعر إاجاز ما تثنننننماتف خط  البحث من إجراءات لالتلصننننن، إلع الاتا ج لاإلجاب  عن 

التسايالت البحث أل اتخاذ ال رارات العلمي  بتأن فرثياتف  يكلن الباحث أماا مهم  جريرة 

ااء الهيك،  ب  الت رير لب ي  التي يهمها أن  ي" كتا الاها ي للبحث لي رمف إلع الجهات المعا

تحص، علع صلرة لاثح  عن متكل  البحث لأ ميتف لإجراءاتف لاتا جف لتلصياتف  لفي 

ثنننلء الصنننلرة التي ي رمها الباحث يتا الحكا علع مرى اجاح الباحث في تصنننريف لمتنننكل  

لذلذ فهّن عملي   .3تسسنننير ا "البحث لسننن م  إجراءاتف لحسنننن عرثنننف للاتا ج لمعالجتها ل

كتاب  الت رير تعر من بين أ ا العمليات التي ي لا بها الباحث لما لها: " من رلر في إيصننننننا، 

األفكننار ل العمليننات لالاتننا ج إلع المتل ي من خ ، لصننننننن  الجهلر التي بننذلهننا البنناحننث 

أن ررج  اجاح لاإلجراءات التي اتخذ ا لما يمكن أن تثننننننيسف إلع ح ، المعرف  لال تننننننّذ 

الباحث في ذلذ تتلق  علع أسننننننللبف في ت ريا البحث بتننننننكلف الاها ي إلع ال ارئ  لإحاطتف 

بالعااصنننر التي يجب أن يحتلي عليها ت رير البحث لكيسي  ترتيبها  لمرى مراعاتف األسننن  

الماط ي  ل العملي  في ت ريمها لل ارئ  فثننن  عن طري   تل يق المعللمات لذكر المصنننارر 

المتن أل في اهاي  الت رير  لااط قا من أ مي  ت رير البحث  سننننننناتحرث في  ذا المبحث  في
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عن أ ا االعتبارات التي يجب أن تراعع في تصنننننننميا ت رير البحث لاألسننننننن  التي ي لا 

 .1عليها"

 :2يجب أن تراعى عند كتابة التقرير" أهم " االعتبارات أو الخطوات التي -أ

  ليتا تبرأ مرحل  كتاب  الت رير  بعر تصاي  البطاقات لترتيبها لتصميا  يك، البحث 

 ذلذ علع اللجف التالي: 

 ا تثا ك، مجملع  من البطاقات التي تعالج فكرة جز ي  إلع بعثها   ا ي رأ -

 ي .الباحث بتركيز لتأم،  زما رّلاف عليها من م حظات تتص، بالمارة العلم

ا مي  التي تتثنننماها البطاقات عرثننناً لاثنننحاً  لالباحث  اتعرض المارة العل -

 ث.يااقش ليحل، ليعل، لتكلن المارة جريرة في ك، ا ط  فرعي  من ا اط البح

 تل ي ها.: أ ا مهاراتها االاتغا، باألفكار لترتبها لتسلسلها لاألولى المسودة -

الصح  لبارة ي لا فيها الباحث فيها الباحث بمراجع  رق  الع الثانية: المسودة -

 اللغلي   للثلح الخط  لتاظيا الهلامش  لقا م  المراجب.

مراجع  المتنننننر  للبحث  يلصننننني ببعض التعري ت  ليتنننننير إلع األخطاء  -

 اللغلي  لالسكري  لالتل ي ي 

  ل اا ي لا الطالب الباحث بتصننننليب األخطاء التي ال خ   عليها  ا يااقش المتننننر

ها لتبرير فيها  ليصب  المس ل، عن  ذ  اآلراء لعليف الرفاس عافي ال ثايا إذا كان لف رأي 

 رأيف في المااقت .

 "إرشادات حول لغة البحث": -

لع لغ  البحث العلمي لها مميزات لتنننننرلط يجب علع الباحث أن يت اها  ألاها تي ر ع

 جلرة البحث  لأ ا  ذ  اإلرتارات  ي: 
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 عيرة عن المجاز لالصننننننلر الجم، قصنننننننيرة  لاللغ  بسنننننننيط  ال تكل  فيها  ب

 األربي   أل المبالغات لالتعميمات الكاسننننننح   ب، اسننننننتخرا األسننننننللب العلمي

 المباتر.

 .)ال تستخرا الثمير )أاا 

 ر ش ال راعي للم رمات الطليل   لاالبتعار عن الصننيا الجا زة  م ،: )من الم

  اا ...مسذ الختاا  اا ... لهير ذلذ(.

  ما بلك، فكرة ف رة لاحرة  لال يزير طللها عن اص  الصسح  ت ريبًا  لترتبط

 قبلها لما بعر ا. 

 ن التمسننننذ بأرب البحث العلمي عار االخت   في الرأي مب اآلخرين  فعليذ أ

عالي علع ب  البعيرة عن السنننننننخري  أل التهكا أل الت ساظ المهذ خرا األل  تسنننننننت

 اآلخرين.

 ا ال تننننذ تر، علع التأكير  م ،: )ألافق تماًما / ممّ  عرا اسننننتخراا األلساظ التي

فيف / من الميكر( لكذلذ التسثنننننني،  م ،: )أحسننننننن قل،/ أعظا تننننننيء(  ب، 

 اسننننتخراا ألساظ تر، علع التلاثننننب لالاسننننبي   م ،: )لع، ذلذ/ علع األرج /

 لر(.فيما رأى/ من األفث،/ من األحسن/ إلع حّر ما / هالبًا ما / معظا األم

  التقرير وتقويمه: مراجعة -ب

ت رير البحث يعاي " التنننننننك، المكتلب الذي ي را بف البحث للمتل ي في صنننننننلرتف  -ت

  لل ر فصننن، الركتلر حسنننن تنننحات  أك ر في 1الاها ي  ألهراض الت ليا أل الاتنننر"

  إْذ عرض لاا أ ا األسننن ل  التي يمكن االسنننترتنننار بها قب، 2كتابف عن  ذا العاصنننر

 اء لبعر االاتهاء ماف لت ليمف  لتسصي، ذلذ كما يلي: اختيار ا ط  البحث  لأ ا

 عنوان البحث:    : 1-ب

  ، يحرر عالان ا ط  البحث ميران المتكل  تحريراً رقي ًا؟ -

  ، العالان لاث   لملجز  لييري معاع تاًما؟ -
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  ، تا تجايب الكلمات التي ال لزلا لها  لالعبارات الجذاب  الغامث  المثلل ؟ -

  ، لثعت الكلمات األساسي  في براي  عبارات العالان؟  -

 المواد التمهيدية:: 2-ب

 ، يحتلي بح ذ علع صنننننننسح  العالان  لالتمهير  لكلم  التنننننننكر  لقا م   -

 المحتليات لقا م  الجرال،  لقا م  األتكا،؟

  ، تتسق خصا ص  ذ  الملار الساب   مب الاظاا المطللب في جامعتذ؟ -

  ، رلات عالااات أقساا البحث  لرقمتها؟  -

 ، تتسق العالااات التي سنننننجلت في قا م  المحتليات  لقا م  الجرال، لقا م   -

 األتكا،  اتساقا تاًما مب اظيراتها المسجل  راخ، مكلاات البحث؟ 

 عرض نقطة البحث: : 3-ب

  ، عرثت ا ط  البحث عرًثا رقي ًا لكافيًا للاثًحا؟  -

 ا ط  البحث بلثلح في عالااف؟ ، ااعكست  -

  ، عبرت عن ا ط  البحث في جمل  استسهامي   أل ت ريري  صحيح  لغليًا؟ -

 مجال نقطة البحث وكفايتها: : 4-ب

  ، تتسق ا ط  البحث مب تلجهات لمطالب ال سا العلمي الذي ترر  فيف؟ -

  ، حررت ا ط  البحث بررج  تسم  برراستها  لتعك  أ مي   ذ  الرراس ؟ -

 ، ا ط  البحث جريرة لجريرة بالرراس ؟  -

 تحديد المصطلحات: : 5-ب

  ، أعطع المصطل  تعريسًا لاثًحا لرقي ًا؟ -

 ، يتسق المصننننطل  مب ما لرر في المعاجا المتخصننننصنننن  أل آراء ال  ات في  -

 ميران التخصص؟

 ، اسننتخرمت المصننطلحات لالمسا يا في صننلب البحث كما حررت في قا م   -

 لرلن تغيير؟المصطلحات  بات 
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 طريقة معالجة نقطة البحث:: 6-ب

  ، تا جمب المعللمات لالبيااات من مصارر ألليّ ؟ -

  ، أعطع ترح أل تسصي، للماهج المتبب في البحث؟ -

  ، تتسق أرلات جمب المعللمات مب طبيع  ا ط  البحث؟ -

  ، محصت الملار المصرري  تمحيصاً رقي ًا لااقًرا للتأكر من صحتها؟ -

 الرجلس إلع المختصين في مجا، ا ط  البحث لجمب معللمات؟ ا تا  -

 ،  ااذ علام، تيري إلع تحيز في اختيار المصنننننننارر أل تحليلها أل عرض  -

 الاتا ج أل تسسير ا؟

 خالصة البحث والنتائج:: 7-ب

  ، فسرت الاتا ج لالقتت لقرمت التعميمات؟ -

قلاعر محررة لتا   ، استخرمت الجرال، لاألتكا، استخراًما لف قيم   لبحسب -

 قرأتها لتسسير ا؟

  ، ت رير البحث سليا لغليًا  لتل ي ا لمكتم، العااصر ال زم  لت رير البحث؟ -

  ، ت ترح الرراس  متك ت أخرى تحتاج إلع البحث؟ -

 المراجع والمالح :: 8-ب

  ، طري   كتاب  المراجب صحيح  لبياااتها كامل ؟ -

 فع  في البحث؟ ،  ذ  المراجب تا االعتمار عليها  -

  ، طري   كتاب  الهلامش سليم ؟ -

  ، اظمت قا م  المراجب تاظيًما سليًما؟ -

 ، البحث في تنننننكلف الاها ي قر كتب لاظا بتنننننك، : شاااااكل التقرير وأسااااالوبه: 9-ب

 جذاب  لفق اظاا ال سا العلمي لالكلي  التي ي را لها؟

رقاا السصنننننل،  ، تمت مراجع  الجرال، لاألتنننننكا، لعالاااتها لأرقامها  لأ -

 لالعالااات الر يسي ؟
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 ، أقسننناا البحث متااهم  في عرر صنننسحاتها  لمتااسننن   مب هير ا  لملتزم   -

 بالتاظيا اسسف؟

اا  ، لغ  البحث سننننننليم  لغليًا تسننننننتخرا اللغ  العلمي  المبسننننننط   لتلتزا باظ -

 الس رات لتستخرا ع مات الترقيا لاألرقاا الصحيح ؟

  :1أسس كتابة التقرير -ج

  ااذ أسسا عام  يجب أن تراعع لتيخذ بعين االعتبار عار كتابتف ل ي:

  ال إّن ت رير البحث يم ، اتاج جهر علمي ماظا قا ا علع الملثلعي  لاألماا -

  يكتسي لمجرر عرض اآلراء لالم ترحات  إاّما ي لا علع عملي  تحلي، ماظم

 في المتكل .لمتكل  البحث لتبيان الطري   التي تا التصري بها للبحث 

بار أّن بح ف سننننننني را إلع جهات علمي  أل  - باحث أن يأخذ بعين االعت علع ال

 أكاريمي  أل ااتننننرين أل ميتمرات علمي  ل ذا يعاي أاف سننننيتعرض إلع عملي 

 ت ليا علمي .

 أّن يحرص علع الترتيب الماط ي لمكلاات الت رير. -

 رقي   علمي .أن تكلن اللغ  التي يكتب بها الت رير لاثح  سليم   -

أّن يحرص علع ربط عالااات السصنننننل، بعالان البحث لمتطلبات تصنننننميمف  -

 لأّن ترتبط العالااات السرعي  في ك، فص، بملثلس السص،.

 يابغي أّن اميز بين الت رير لالرراس  اسسها ألاهما تي ان مختلسان. -

 أنّ يكتب ال رير لإلع ا للي  بغرض التسنننننننلي  لبالتالي يابغي علع الكاتب  -

يتجاب األسننننللب الخطابي لأّن يتحرث مباتننننرة في الملثننننلس كما يابغي أّن 

 يثب اإلطار العاا للت رير كلف قب، البرء في الكتاب .

  :  2" الـــجــــامعة والبــــحــث العــــلمــي" -5

إّن الرلل  تكس، للملاطاين حري  البحث العلمي لاالبراس الساي لاألربي لال  افي لتلفر 

لالبحث العلمي إحرى لظا   الجامع  ل ل معبر  التتنننننننجيب ال زم  لتح يق ذلذ. لسنننننننا ،
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لتغير اللاقب  لرفب عجل  التامي  راخ، المجتمب  لفلق ذلذ كلف فهن الجامعات قاررة علع 

 التي تا لاا إلع ال رن ال ارا. الملاجه  العلمي  لتحريات الحاثننننننر  للثننننننب الحلل، لالريى

لفي إطار ا تماا الجامعات ب ثننننننننايا البحث العلمي لرفب عجل  التامي  لتطلير البي   لح، 

قاا مركز تطلير التعليا الجامعي متنننننننك تها لتلفير المعللمات ال زم   لمتخذي ال رار  أ

أكر علع أّن  ب، " ميتمراً عن " البحث العلمي في الجامعات لتحريات المسنننننننت  1996عاا

العلمي في مصننننننر تلجر راخ، الجامعات لأّن أي  بلط في مسننننننتلى  من قلة البحث 70%

التعليا سنننننننلق يي ر بتنننننننك، سنننننننلبي علع ماظلم  العلا لالتكالللجيا لعلع إعرار الباحث 

كما لرر في  ذا الميتمر أن  لالتكالللجي المي ، لال ارر علع ح، المتنننننننك ت المجتمب.

يهننا جميب المراكز البح ينن  البحننث العلمي في مصنننننننر يحتنناج إلع خطنن  قلمينن  تتنننننننترذ ف

 لالجامعات لأّن الاهلض بالبحث العلمي يحتاج إلع رلح السريق لتسرغ األساتذة الكام،.

  إّن االرتساس بمسننننتلى األراء الجامعي يتطلب من عثننننل  ي   الترري  لقس  لمراجع

في  ع تكسبف عريًرا من الخبرات لالمعار  المستمرة  لتساعر  في معرف  ا اط ال لة لالث

طلير أرا ف  كما أّن ا تماا أسننننننناتذة الجامع  بالبحث العلمي أمر ثنننننننرلري ألاف الطريق لت

تاتننننيط األذ ان لملاكب  العصننننر  لأّن يكلن األسننننتاذ علع لعي بأ را  العلمي  التعليمي  ل

تكلين رلافب الط ب. كمننا أّن الحرينن  األكنناريمينن  حق مكسل، للجميب  ألاهننا  ي الطري نن  ل

لمعلا الب الجامعي لالعملي  التعليمي  لتحسننننين أراء أسننننتاذ الجامع   كما إّن تننننخصنننني  الطا

ع  لإّن الجامعي البر أّن يتابب ليتنننارذ بصنننلرة إيجابي  في رسنننا السنننياسننن  التعليمي  بالجام

 عملي  الت ييا الذاتي تساعر المعلا علع تحرير رلر  في  ذ  العملي  التعليمي .

ظاا العلميإّن  ااذ بعض التنننننننرلط البر م بارز في الا اا مكان   ن تلافر ا ليكلن ل

يا في بااء الجرير  أ مها: " تلافر اإلرارة السنننننننياسننننننني  اللاعي  ب يم  لرلر العلا لالتكالللج

بتكار الرلل   لتلافر اإلمكاايات لالطاق  الميسنننننننسننننننني  لالمالي  لالبتنننننننري  ال اررة علع اال

 امل .  لاالبراس العلمي لربطف بألللي  التامي  الت

ل ر أصنننب  الحريث يمأ األسنننماس  :1" البحث العلمي في القرن الواحد والعشااارون"-أ

في رل، العالا ال الث عن بااء الجسنننننلر إلع ال رن  اللاحر لالعتنننننرلن ... لبااء الجسنننننلر 

                                                             
 .47إلع  44ص من السابق )حسن تحات ( ياظر: المرجب  - 1



 شحاتة البحث العلمي من منظور حسن                          ول:   الفصل األ
 

37 
 

لإقام  اهثننننن  صنننننااعي   ال يأتي بالتماي فال رن اللاحر لالعتنننننرلن صنننننحي  أاف يبرأ فلكيا 

سنننا  علع  50للكن االسنننتعرار السنننت بالف برأ ماذ  1999ريسنننمبر  21ليل  بااتهاء ماتصننن  

األق،  أي ماتصنننن  ال رن العتننننرين فالرل، التكالللجي  لا تصنننن، إلع ما لصننننلت إليف من 

اجاحات في مجا، التكالللجيات عالي  الجلرة لالكساءة لفي ااط ق الصنننننننااع  لالزراع  

طايها بين يلا لليل    لإاما بالعم، الجاّر لاالقتصننننار لتح يق مسننننتلى معيتنننن  أفثنننن، لملا

لالع ل، المسننتايرة  التي تربت في ظ، اظاا تعليمي جيّر لمسننت ر من الحثنناا  إلع الجامع  

 إلع الرراسات العليا لسيارة مااخ بح ي صحي خاثت لإلبراس.

باستخراا  ي  ألإّن استيرار التكالللجيا العلمي  لاالكتساء بتتغيلها سلاء تا ذلذ بأيِر لطا

في  خبرات أجابي    ي برالة علمي  ت رح بالتنك، رلن الجل ر ال تباع حثنارة لال تتنارذ

ر   ت ننرا  لتلننذ  ي التبعينن  ال نناتلنن  إااننا في حناجن  إلع ترجمنن  المعننار  لالعللا المسنننننننتحنن

  بين التنننننباب لالت ايات المتطلرة من اللغات األجابي  إلع اللغ  العربي  لاتنننننر ال  اف  العلمي

ج لالتاسنننيق بين مراكز البحلث لالجامعات لثنننمان عرا التكرار لهربل  البحلث لاسنننتخرا

 ما ياسب ماها لتلظيسها لاست مار ا قلميا في ح، متك ت التامي .

ا التي ( في العل1إّن حسب إحصا يات األما المتحرة تبين أن إسرا ي،  ي الرلل  رقا )

 ألبحاث العلمي  مت رم  في ذلذ علع رل،تخصنننننص أعلع اسنننننب  من رخلها ال لمي لتطلير ا

لملثننلس عريرة... بياما تأتي مصننر في مرتب  متأخرة فه، يعاي ذلذ أااا هير مهتمين بهذا ا

 ... ل ، تكتسي الجامعات بمهم  الترري  ف ط ... لمن الميسننننن  أااا اثنننننب اصنننننب أعيااا

ااء  التأم، ع اكسي أاسسننناا اللحاق بالغرب  لأّن اا ب في كي  يسكر العرب علمي ا  مب أااا ال

خرتننل   في عبارة " جارلري" أّن ااهيار االتحار السننلفيتي برأ في السننبعياات  عارما أعلن

 أن  ر  االتحار السلفيتي  ل اللحاق بالغرب.

 عند حسن شحاتة:  1"أزمة البحث العلمي"-ب

إّن البحننث العلمي يحتنناج إلع مزيننر من اال تمنناا في مجتمعاننا لاتنننننننر اللعي بين 

الملاطاين بأ ميتف  ااط قا من أّن الجامع  ليسننننت ماسصننننل  عن المجتمب ... إن الخطأ الذي 
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ا ب فيف أااا ال ااتئ أبااءاا علع قيم  البحث العلمي ... األمر الذي يعاي أااا است ر الهر  من 

 في مجتمعاا. البحث العلمي

مع  إّن متننننكل  البحث العلمي عاراا أاف للر متننننل  ا ماذ مللر أل، جامع  مصننننري  جا

سننا  ال ا رة  فلا تكن قثنني  البحث العلمي مطرلح  علع أجارة الجامع   للا يلثننب لها أ

رصنننننننين للتراكا العلمي لالمعرفي المطللب لتطلير الماتج العلمي  حيننث كننااننت مصنننننننر 

 متع رة. تعمار اإلاجليزي بمعاع أن البراي  الح ي ي  للبحث العلمي للرتخاثع  آاذاذ ل س

كام، إّن حا، البحث العلمي في الجامعات تتطلب علرة رلح السريق لتسرغ األسننناتذة ال

، للبحث العلمي ... يكسي أن تسنجي، ملثنلعات رسنا ، الماجسنتير لالركتلرا  يخثنب لعام

األحيان ...لمن المها أن ت لا ك، جامع  بلثنننننننب خط  المصنننننننارف   لال يراجب في معظا 

ا ... متكامل   لأّن يتا التركيز فيها علع ملثنننلعات ذات قيم   يعهر لك، قسنننا باصنننيب ماه

 لذلذ تحت إترا  المجل  األعلع للجامعات.

 عند حسن شحاتة: 1"الحفاظ على الملكية الفكرية  -ج

ع األبحاث العلمي   فهي ألال تيري إلإّن أخطر ما يلاجف البحث العلمي  ل سنننننننرق  

البحث  ثياس مجهلر كام، لباحث أفاع لقتف لجهر  إلاتاج  ذا البحث  كما أاها تجع، عملي 

لأك ر  العلمي ترلر في را رة مسره   رلن التلصنننن، إلع اتا ج جريرة أل تطّلرات أك ر عم ا

 فا رة...

سرق  األبحاث العلمي  فهي ا تر في الخأّما الطري   ال ااي  ل سطل علع كتاب ا ارج   ا ل

مارة العلمي  الملجلرة في تاجف بطري   معيا  علع ال باح ين بهعارة اا ا، الكتاب  ي لا أحر ال

 العلمي. لياتر الكتاب باسمف مرتكًزا علع عرا ااتتار ال  اف  العلمي  بين أفرار المجتمب

في قياا المتنننننر  علع رسنننننال  أّما الطري   ال ال   لسنننننرق  األبحاث العلمي  ... فتتم ، 

الماجسننننننتير أل الركتلرا  باالسننننننتي ء علع بعض الاتا ج البح ي   التي تلصنننننن، إليها طالب 

الماجستير أل الركتلرا  الذي يتر  علع رسالتف  ليثب  ذ  الاتا ج في لرق  بح ي  خاص  

عات ... بف تلثننب في سننج، ترقياتف... ل ذ  الطري   ماتتننرة بتننك، كبير للاثنن  في الجام

لي   طلب  الماجسنننننننتير لالركتلرا  عاجزين عن المطالب  بح ها أل كتننننننن  الجريم  التي 
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يرتكبها األسننننناتذة المتنننننرفلن... خلفا علع مسنننننت بلها لحتع يمكاف الحصنننننل، علع الررج  

 العلمي .

 س: كيف لنا أّن نعيد إلى الجامعة لداسيتها؟-

جامع  للرراسننننننننات العليا ... جامع  الخطلة األللع علع الطريق تتم ، في إاتنننننننناء 

بار لظيستها تخريج ط ب حاصنننننلين علع الماجسنننننتير لالركتلرا  ... ليتللع الترري  بها ك

الحا، في  األسنناتذة المتننهلر لها بالكساءة... لال يثننطلعلن بأعما، إثننافي ... تماًما كما  ل

 بعض البلران األلرلبي .

ي   ريرة في طري   مااقت  الرسا ، الجامعيرتبط بذلذ أيثا أن تثب الرلل  ثلابط ج

سننتمر بحيث يتا تلزيب السننلطات المطل   الممالح  للمتننر  علع أك ر من جه . لالبر أّن ي

لجامعات لت ليا األسنتاذ الجامعي بعر حصنللف علع األسنتاذي  ... لأّن يلافق المجل  األعلع 

أ تعار " ال تستر علع خط علع تسجي، البحلث في فهار  خاص  ماعًا للتكرار لأن يلثب

 لال حماي  لسسار ملثب التطبيق العملي".

 ألسام البحوث الجامعية: -د

لا يتطرق إليف حسننننن تننننحات  في كتابف  حيث البحلث الجامعي  أقسنننناا لأالاس حسننننب 

 سمين:المستلى لالتخصص: أّما من حيث المستلى فهي علع ق

 ريل (.بحلث علع مستلى المرحل  الجامعي  األللع )بكالل -أ

 بحلث علع مستلى ررجتي الماجستير لالركتلرا . -ب

ت تثننننننني طبيع  البحث على مساااااااتول المرحلة الجامعية األولى )بكالوريوس(: أ: -د

البحث علع  ذا المسننننتلى" تجميب المارة العلمي  من مصننننارر ا األصننننلي  لال االي   لإعارة 

الثنننرلري في م ،  صنننياهتها في أسنننللب علمي لاثننن  لبطري   ماهجي  ماظم   لي  من

. ألن 1 ذ  البحلث أن يرلن آراء  الخاصنن  أل ااطباعاتف التننخصنني  حل، السكرة األسنناسنني "

الم صنننننننلر من  ذا في  ذ  المرحل   ل " ترريب الطالب علع ماهجي  البحث لالرجلس إلع 
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بياها  المصارر  لال ررة علع اختيار المارة العلمي  المطللب  لالمااسب    ا تاظيمها لالتلفيق 

لصنننننننياهتها في أسنننننننللبف الخاص لأم ا،  ذ  البحلث في ح ي تها ال تعرل أن تكلن ت ارير 

 .1علمي "

محلر الرراسننننننن  في م ،  ذ   البحث على مساااااااتول الماجساااااااتير والدكتورا :ب: -د

البحلث يكلن ب " ملثننننلس معين ذل إطار محرلر يجمب لف الباحث ما أمكن من رراسننننات 

ت يتسحصننننننها ليا ر ا بملازين الا ر العلمي السننننننليا  ليثننننننب فيها لأفكار لبيااات لمعللما

تحلي تف لتسسيراتف لما يتلص، إليف من آراء مييًرا ك،  ذا باألرل  لالبرا ين لالتلا ر لأن 

يكلن لف ملق  من ال ثايا المعرلث  بعام  لمن ملثلس البحث األساسي بخاص  يكلن 

ل الذي يت را بالبحث العلمي ليثننننننني  الجرير من  ذا الالس   .2لها أ ر في مجا، المعرف "

 المعللمات لاألفكار.

في ثنننننننلء "  ذا المسنننننننتلى من البحلث تما  الجامعات العري   الررجات العالي : 

 .3الماجستير لالركتلرا   حيث األصال  لالجرة ترط أساسي لماحهما"
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 تمـــهيـــد: 

درج في الجزء الثاني من الكتاب الذي يخّص البحث التربوي عند حسن شحاتة، قد أ   

 فيه أربع مباحث تتمحور حول الموضوع نفسه سنقف عليها في المباحث التالية:

 التربوي:أهمية تطوير البحث  -1

وك في تستخدم عبارة البحث التربوي لتسير إلى النشاط الذي يوجه نحو تنمية علم السل

إلى  المواقف التعليمية، حيث يعد واحد من ميادين البحث العلمي وهو يسععععععى بحكم تسعععععميته

شععام   التعرف على المشععك ا التربوية وإيجاد الحلول المناسععبة لها حيث ليا هناك تعريفا

اعه وحًدا للبحث التربوي فبحره واسعععععععع وكل باحث يهترف منه بمقداره، لتعدد أنوجامعا م

نه لم نا لكتاب البحوث العلمية والتربوية، أ يحمل  ومجاالته، حيث الحظنا من خ ل قراءت

عنصعععععععر خاص لتعريف البحث التربوي، لذلك سعععععععنقف على بعك التعريفاا لتكمل هذا 

 النقص: 

  » Educational Research «1تعريف البحث التربوي:  -أ

ايا البحث التربوي نشاط مقصود موجه لتوسيع قائدة المعارف العلمية التي تتصل بقض

 التربية.

  عرفه صععع آ ووخرون ب:نه: س اسعععتقصعععاء دقيى يهدف إلى الوصعععف مشعععكلة

موجودة في الميععدان التربوي التعليمي بقصعععععععععد تحععديععدهععا وجمع المعلومععاا 

سيرها وتحليلها الستخ ص نتائج البحث ومناقشتها وتف والبياناا المرتبطة بها

والخروج بقواعد وقوانين يمكن اسعععععععتخدامها في معالجة هذه المشعععععععكلة أو 

 المشك ا عند حدوثهاس.

  ،وعرفه جابر وكاظم ب:نه: س االستقصاء المنظم الذي يهدف إلى دراسة ظاهرة

تمكننا من فهم  أو موضوع أو مشكلة تربوية بهدف الوصول إلى حقائى جديدة

                                                             
شر، عمان، د ط/ محسن علي عطيّة، البحث العلمي في التربية )مناهجه، أدواته، وسائله اإلحصائية( دار المناهج للن-1
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وهوس دراسععة تطبيقية يقوم  موضععوع الدراسععة وتفسععيره والتنبس بما سععيحدثس.

بها الباحثون العاملون في مجال العمل المدرسعععي للتحقى من اكتسعععابهم لواحدة 

 من الكفاياا األساسية الضرورية؛ إلجادة ت:دية عملهمس.

 توصعععععععل إلى عّرف البحث التربوي ب:نه:س جهد علمي منظم وموجه لهرك ال

ا حلول للمشعععععععك ا التربوية التي تشعععععععكل العملية التربوية كنظام في مدخ ته

 ومخرجاتها وعملياتهاس.

 أهمية البحث التربوي:  -ب

سي لتنمية الكفاية في المواقف التعليمية وتوفير المعرفة التي  سا شاط أ البحث التربوي ن

فاعلية، كما أصععبحا التربية اليوم تسععمب بتحقيى األهداف التربوية ب:كثر الطرو واألسععاليب 

مهنة لها أسرار وأصولها العلمية ومبادئها الخلقية. بما أّن البحث في التربية جزء من البحث 

العلمي فإننا نجده هو األخر يكتسعععععععي أهمية بالهة لكنه يتجه نحو التخصعععععععص في المجال 

 :1التربوي حيث تكمل أهميته حسب الدكتور حسن شحاتة في

، بهية بوي يسعععععععهم في تطوير الفكر التربوي علمييا وعربييا وقطريًاالبحث التر -

 تحقيى المزيد من تطوير حياة االنسان وزيادة سعاته.

 يسععععتهدف البحث التربوي اسععععتكشععععاف القوانين ومبادل العلمياا التربوية حثا -

ليم لتطوير التربية وتقدمها لمواكبة الحاضعععععر والمسعععععتقبل، وتجويد نوعية التع

 مردوده.وتحسين 

ا تطوير األثر الذي تتركه التربية نير النظامية خاصعععة الت: - ثير يسعععتهدف أيضعععً

 التربوي لوسائل االع م مسموعة ومرئية ومقروءة.

دى أهم ما يسعععععععى إليه البحث التربوي إلى تحقيقه توضععععععيب المفاهيم الحديثة ل -

 متقدمة.ا الالقياداا التربية مثل: تعدد الرسى، واالنفتاآ الثقافي والتكنولوجي

                                                             
، ص 1/2001هرة، ط القا ، للكتاب،بيى، مكتبة الدار العربيةحسن شحاتة، البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتط-1

  .78إلى  75من 
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يل شععععععععامل ألوضععععععععاع النظام التعليمي، لمعرفة مواطن  - البحث التربوي تحل

ره الضعععععف والقوة فيه والقود السععععياسععععية واإلنسععععانية والمالية التي تعوو تطو

 والمتهيراا التي يمكن التحكم فيها من حوله.

كذلك يسعععععاعد في توفير المعلوماا ال زمة لوضعععععع أنماط أو نماذج تعبر عن  -

ة التعليم في المواقف وظروف معينة، يسعععععععهل بها تقدير النتائج في حالحركة 

 تهيير تلك المواقف.

ختيار يكشف عن اتجاهاا التعليم وتحديدها والعمل على الت:كد من فاعليته واال -

 من بينها قبل البدء في تنفيذها.

 معالجة المشك ا التي تواجه العملية التربوية وتطوير مناهج الدراسية. -

 :1ين يرى س جودا عزاس أن أهمية تطوير البحث التربوي في النقاط التاليةفي ح

م تطوير النظرياا العلمية والتربوية وتوليد المعرفة ال زمة وتحسعععععععين وفه -

الممارسععععععععاا التربوية عن طريى ت:ثير البحوث على تعديل المناهج وطرو 

 التدريا 

التهيير واإلصعععععع آ تطوير طرو االعداد والتدريب التربوي والمسععععععاهمة في  -

 .التربوي والمساعدة على فهم المشك ا التربوية وزيادة القدرة على حلها

 تطوير األنظمة والتشريعاا اإلدارية بما يخدم أهداف العملية التربوية. -

: 2ومن جهة أخرى وضعععععععب س محمد منير مرسعععععععيس أهمية البحث التربوي تكمن في

وير الجانبين النوعي والكمي للمخرجاا التوصعععععععل إلى أفضعععععععل السعععععععبل التي تمكننا من تط

التعليمية وتنشيط مسسساتنا التربوية من خ ل تجديد برامجها ومعلميها وأنشطتها وطرائقها 

 ومناهجها.

في  : وبععالتععالي يبقى البحععث في التربيععة الم ذ الوحيععد الععذي يجنبنععا الوقوعمالحظةةة

 المشاكل وحل للمسائل التربوية.

                                                             
 .49، ص 2000جودا عزا عطوي، أساليب البحث العلمي )مفاهيمه، أدواته اإلحصائية( دار الثقافة عمان، د ط،  - 1
 .25، ص 1994محمد منير مرسي، البحث التربوي وكيف نفهمه، عالم الكتب، القاهرة، د ط،  - 2
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إّن األهميععة المتزايععدة للبحععث في التربيععة وقععدرتععه على  البحةةث التربوي: أهةةداف -ج

الوصععععول إلى حلول لها تجعل من الدول المتقدمة والنامية  تشععععخيص المشععععك ا التربوية، وإ

على حد سواء تسيطر له مجموعة من األهداف التي لم يتوصل إليها حسن شحاتة في كتابه، 

 :1إليها وهي التالي حيث توصل إليها سحمدي شاكر محمودس

الكشعععععععف عن المعارف الجديدة وتطوير النظرياا العلمية بما يحقى التنمية  -

 المستدامة.

رصععععععععد المشعععععععك ا وتقديم الحلول والبدائل المتاحة لها ومتطلباا العلمية  -

 التعليمية.

 تحديد مدى فاعلية األساليب والطرائى التدريسية والتقويمية السائدة. -

ليمية على أسععاا من الوعي واالسععتبصععار لتوظيف نتائج تواجه السععياسععة التع -

 البحوث التطبيقية.

ية وتنشعععععععيط ألياا تفعيلها لت:مي - ن تجديد البرامج التعليمية والخطط الدراسععععععع

 المسسساا التعليمية الجاذبة.

 رها.تنمية قدرة العاملين على مسايرة االتجاهاا الحديثة والمشاركة في تطوي -

وفى أسعععععععا وحدود منهجية لتحقيى فهم أفضعععععععل  التدريب على اعداد الخطط -

 وتقديم حلول أمثل للمشك ا.

 مــجاالت وأنواع البحث التربوي:  -1

 مجاالته:  -أ

، وتعدد شععاملة 2أخذا تتسععع مجاالا البحث العلمي في التربية حسععب سحسععن شععحاتةس

 كل مدخ تها ومخرجاتها وكل العوامل النفسعععععععية واالجتماعية واالقتصعععععععادية التي تسثر في

ومن ذلك دارسة شخصياا الصهار الكبار وحالتهم والفروو الفردية بينهم  كفايتها وجودتها.

 وطرو تعلمهم، والظروف البيئية التي تساعد على تحقيى تعلم أكثر إيجابية وأفضل أثًرا.

                                                             
 .43، ص2006، 3ي للمعلمين والمعلماا، دار األندلا، حائل، ط حمدي شاكر محمود، البحث التربو - 1
 .81إلى  79ينظر: حسن شحاتة، البحوث العلمية والتربوية، ص من  - 2
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حيث أّن البحث في صيانة األهداف التربوية والوسائل التي تكفل تحقيقها دون الضياع 

خضعععاع المقرراا الدراسعععية والمناهج وطرائى التدريا والعملياا اإلشعععرافية أو الفقدان، وإ

واإلدارية التقويم والدراسعععععععة من أجل تطويرها والكشعععععععف عن الجديد فيها والبحث في نظم 

اعداد المعلم وتدريسعععه واقتصعععادياا التعليم وأنواع المهام الدراسعععية وفي الع قة التعليم ككل 

ة واالجتماعية وتطلعاا المجتمع في المسععععععتقبل القريب والبعيد، بمطالب التنمية االقتصععععععادي

وكل ذلك لهرك مشععععاركة العاملين في ميدان العملية التربوية والحاجة الماسععععة إلى تدريبهم 

على أساا البحث التربوي  لكي يعرفوا دورهم المطلوب. ومن جهة أخرى وضب س محسن 

تتصل بالعملية التربوية وهي بدورها تشكل  علي عطية س أن هناك الكثير من المجاالا التي

 :1مجاالا للبحث العلمي في التربية يمكن ايجازها كما يلي

 تاريخ التربية وأسسها الفلسفية والنفسية واالجتماعية. -

 اقتصادياا التربية وسياساا االنفاو على التربية والتعليم. -

 السياساا التربوية وأنظمة التعليم والتخطيط والتربوي. -

 المناهج وأهدافها ومحتواها وأسا بنائها وتطويرها. -

 طرائى التدريا وفعاليتها في التعليم. -

 الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم واستخدامها. -

بين  التربية المقارنة في المجال المناهج واعداد المعلمين وأسععععععععاليب التقويم -

 المجتمعاا أو دول مختلفة.

 جال التربية والتعليم.عملياا التقويم والقياا في م -

علم النفا التربوي وما يتصععععل بمراحل النمو والصععععحة النفسععععية واالتجاهاا  -

 والميول ونظرياا التعلم وتطبيقاتها في مجال التربية والتعليم.

 اعداد المعلمين ورفع كفاياتهم وتقويم أدائهم. -

 وتدريب.اإلدارة التربوية وما يتصل بها من قدراا قيادية، وبرامج اعداد  -

 االشراف واإلرشاد التربوي والنفسي. -

 وصف الظواهر التربوية والبحث في أسبابها. -

                                                             
 .49المرجع السابى )محسن علي عطيّة، البحث العلمي في التربية( ص  - 1
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 تحليل محتوى الكتب المدرسية من منظور تربوي. -

 تنظيم بيئاا التعليم المواد المختلفة في المراحل الدراسية المختلفة. -

 التربية الخاصة ورعاية ذوي االحتياجاا الخاصة. -

ويمكن  المجاالا التي ترتبط بالعملية التربوية بشكل أو بآخر ونير ذلك منمالحظة: *

التربوية  أّن تكون مجاالً للبحث التربوي، ويكون للبحث العلمي فيها مردود إيجابي للعملية

 ومخرجاتها.

تختلف أنواع البحوث التربوية حسب الكاتب حسن شحاتة باخت ف زوايا  أنواعه: -ب

الرسية عادة ما تتنوع هذه البحوث بحسعععععععب طبيعتها، واتجاهها ومناهجها، ومدخ تها، ومن 

 :1حيث القائمين بالبحث ويمكن عرضها في مخطط التالي
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 حيث طبيعتها:أنواع البحوث التربوية من : 1-ب

يوضعععععب عبد الحافظ الشعععععايب أّن البحوث التربوية من حيث طبيعتها تقوم على         

هدف مسداه، وهو درجة مناسعععععععبة النتائج للتطبيى في ميدان التربية، ودرجة إمكانية تعميمها 

 : 1وتتمثل أنواع هذه المجموعة في

زة بالدرجة األولى إلى حياوهي البحوث التي تسدي البحوث النظرية )أسةةةةةةةاسةةةةةةةية : -

و إعادة أمعارف تربوية جديدة، حول األسعععا التي تسعععتند إليها الظواهر أو الحقائى التربوية 

لعملية صيانة ما هو قائم منها، أو العمل على تحسينها وتطويرها بصرف النظر عن قيمتها ا

 أو فائدتها المباشرة.

العتماد االتربوية الجديدة التي يشترط فيها ولذا فإنها تشير إلى الحصول على المعارف 

ا على التحليععل العلمي الععدقيى للحقععائى والمعلومععاا، والتعرف على مععا بينهععا من ع قععا

ا لت:كيد وتفاع ا واكتشععععععاف أبعاد عناصععععععر الظاهرة التربوية أو التعليمية. والهدف منها إمّ 

نمو المعرفة العلمية  نظرياا موجودة فع ً أو لوضعععععععع نظرياا جديدة، وهي تسعععععععهم في

 بصرف النظر في تطبيقاتها العملية.

لتربويين بتحّر فإنّها البحوث التي يتولى القائمون بها من الباحثين االبحوث التطبيقية: -

تم أصعععيل موجه بصعععورة أسعععاسعععية نحو ناياا أو أهداف تربوية عملية أو تطبيقية معينة، وي

 تم التواصععععععل إليها من خ ل اسععععععتهداف حل تجسععععععيد نتائج هذه البحوث في نواتج وعملياا

ا تطبيى المشعععععك ا الواقعية الملحة ذاا الصعععععبهة العملية أو الفائدة المباشعععععرة. والهدف منه

 وهي نوعان من البحوث نظرياا معينة وتقويم مدى نجاحها في حل المشعععععععك ا التربوية.

 التطبيقية:

 دد.: هدفها تطبيى معارف علمية داخل إطار محمعملية بحوث

وث : هدفها تطبيى المعارف العلمية، سععععععواء المسععععععتقلة من البحعمليات أو فعل بحوث

 األساسية أو المعملية على المجال العام أو المجتمع.

                                                             
 .23و 22، ص2012 /2أسا البحث التربوي، دار وائل، عمان، طعبد الحافظ الشايب،  - 1
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 أنواع البحوث التربوية من حيث اتجاهها: : 2-ب

يقول مسععععععععاعد النوآ أّن هذا التقسعععععععيم بالبحوث التربوية يتعلى وفى نرك الباحث 

 :1مهنية أو ميدانية وهي كالتالي أكاديمية وبحوث

  :وتجرى من أجل نيل درجة علمية من مثل: درجة الماجستيربحوث أكاديمية 

ة ودرجة الدكتوراه أو كمتطلب في أثناء مرحلة الدراسة وتسمى هذه المجموع

 بالبحوث س التدريبيةس.

 : بالبحوث المهنيعة ويععدها أعضععععععععاء هيئعة  بحوث ميةدانيةة )مهنيةة وتعرف 

 التدريا في موضعععععععوعاا مختلفة تتعلى باهتماماتهم البحثية من أجل الترقية

 لرتب أخرى أو المشاركة في لقاء علمي، أو بناء على تكليف رسمي.

 أنواع البحوث التربوية من حيث تناولها ومناهج البحث فيها: : 3-ب

ة حسعععب يرى محسعععن عطية أّن هذا المحور يقوم على تقسعععيم البحوث العلمية والتربوي

جراء إالمنهجية المستخدمة في اجرائها عدة بحوث )تاريخية، وصفية، تجريبية( والهدف من 

بحوث هذه المجموعة هو اخت ف البحوث في منهج البحث المراد اسععععتخدامه، وقد صععععنفا 

 البحوث على أساا مناهجها البحثية إلى:

التاريخي، والبحث هي تلكس البحوث التي تسعععععععتخدم منهج البحث البحوث التاريخية: -

التاريخي هو البحث الذي يهتم بدراسعععة وقائع وأحداث، حدثا في الماضعععي وقد تتصعععل هذه 

األحداث بالعلوم الطبيعية أو األنظمة التربوية ونيرها، وهذا يعني أّن المنهج التاريخي ال 

يقتصعععععععر على التاريخ إنّما تسعععععععتخدم فيه إجراءاا المنهج التاريخي في التحقى من صعععععععحة 

الوثائى والمعلوماا التاريخية ذاا الصعععلة بموضعععوع البحث، كذلك يطلى على المنهج الذي 

يتبع في دراسعععععععة هذا النوع من البحوث منهج البحث التاريخي الذي له سعععععععماته وإجراءاته 

 .2ألخرى وسي:تي الحديث عنها الحقًاسالخاصة التي تميزه من المناهج ا
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البحوث الوصععفية :سهي البحوث التربوية  يرى مجدي صعع آ أنّ  البحوث الوصةةفية:-

التي تصف ما هو كائن، وتستهدف إلى وصف الظاهرة التربوية وجمع الحقائى والمعلوماا 

والقيم السععععععائدة داخل المجتمع، وتحديد الظروف المعاصععععععرة المسثرة عليها، ومن ثّم اقتراآ 

تم االعتماد عليها في  الخطواا التي يجب أن تكون عليها في ضععععوء الطرو أو األلياا التي

البحث التربوي، حينما يكون الهدف هو معرفة حقيقة موضوع تربوي ما، والتشخيص حينما 

يكون الهدف تحديد الع قاا المميزة والمظاهر الفارقة لكل مشعععععععكلة تربوية، والتقويم حين 

وصععول إرادة التحقى من النتائج والمسععب حين اسععتعراك عدد من الحاالا التربوية يمكن ال

  .1خ لها إلى تقرير عام عن واقعهاس من

كما أنها توصعععععععف الظروف القائمة وتحليل وتفسعععععععير وتجرى المقارناا وتكتشعععععععف 

الع قاا، وتسعععتخدم البحوث الوصعععفية منهجية البحث العلمي وتندرج تحا البحث الوصععفي 

سم البحوث الوصفية  إلى بحوث في التربية، ومن جهة يرى محسن عطية أّن س فان دالينس ق

 : 2أخرى وهي )كشفية، تشخيصية، تقويمية، مسحية، الع قاا المتبادلة(

 : هدفها معرفة موضوع ما وقد يكون ذلك عن طريى المسب.كشفية بحوث*

 ة.: هدفها تحديد الع ماا المميزة، والمظاهر الفارقة لكل مشكلتشخيصية بحوث* 

 نتائج.: هدفها تعرف مدى ما تحقى من تقويمية بحوث* 

: التي تتضعععمن المسعععوآ التربوية، وعناصعععر النظام التربوي وتحليل مسةةةحية بحوث* 

لمسوآ العمل الذي يتناول مسب الواجباا والمسسولياا والممارساا في الواقع التربوي، وا

االجتماعية وتحليل المحتوى. وهي دراسععععععة شععععععاملة مسععععععتعرضععععععة لعدد من الحاالا يمكن 

 عن الواقع. الوصول منها إلى تقرير عام

بادلة العالقات بحوث*  : وهي التي تهدف إلى تعرف الع قاا بين الحقائى التي المت

تتصعل بالظاهرة من أجل فهمها. وتصعنف تحا هذا النوع دراسعة الحالة والدراسعاا السعببية 

                                                             
 .94، ص2019 /1الفكر العربي، القاهرة، ط مجدي ص آ طه المهدي، مناهج البحث التربوي، دار - 1
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منهج البحث الوصفي منهج هذه الدراساا فيندرج ضمن  المقارنة والدراساا االرتباطية أّما

 :تي الحديث عنه.الذي سي

يوضعععععععب مجدي صععععععع آ في كتابه أن البحوث التجريبية: سهي البحوث التجريبية:  -

البحوث التربوية التي تصعععف ما سعععيكون، وتسعععتهدف اخضعععاع الظاهرة التربوية للتجربة أو 

الضععععبط التجريبي بعناية. والتركيز فيها يكون على تبين الع قاا بين المتهيراا )المسععععتقلة 

الداخلية ونيرها( وصعععععوال إلى النتائج التي تتعلى بهذه المتهيراا أي أنها البحوث والتابعة و

التي تتحكم في الظواهر التربويععة. ويكون البحععث فيهععا تجريبي الععذي يجري تحععا ظروف 

ضععععبط مقننة مقصععععودة لمتهيراا الموقف، من خ ل اسععععتخدام مجموعتين احداهما تجريبية 

ضابطة يحجب عنها المتهير المستقل، وبموجبها يمكن  تتعرك لت:ثير متهير مستقل وأخرى

أّن يعزى التبععاين بين المجموعتين للمتهير المسعععععععتقععل، وتهععدف هعذه البحوث التجريبيععة إلى 

 .1قل أو أكثر من المتهيراا التابعةسمعرفة أثر متهير مستقل واحد على األ

حدد حسععن شععحاتة نوعان من  ث التربوية من حيث المدخل للبحث:أنواع البحو: 4-ب

 : 2البحوث التربوية من حيث المداخل وهي كاألتي

وهي المعنية بدراسعععععة مشعععععكلة تربوية من بعد واحد بحوث ذات مدخل واحد:  -

 من األبعاد.

وهي المسعععععسولة عن دراسعععععة مشعععععكلة تربوية من بحوث ذات مداخل متعددة:  -

 ها.في وع قتها بهيرأبعاد مختلفة من مثل: تاريخي واجتماعي، اقتصادي، ثقا

عدد حسعععن شعععحاتة نوعان أنواع البحوث التربوية من حيث القائمين بالبحوث: : 5-ب

 : 3من البحوث التربوية من حيث القائمين بالبحوث هما

 وهي التي يقوم بها فرد واحد فقط. بحوث فردية: -

 وهي التي يقوم بها أفراد متعددين. بحوث جماعية: -

                                                             
 .95ص  )مجدي ص آ طه المهدي، مناهج البحث التربوي( المرجع السابى - 1
 /1تاب، القاهرة، طحسن شحاتة، البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيى، مكتبة الدار العربية للك - 2
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  والمتوقعة للبحث التربوي:المشكالت الواقعية  -2

البحث  وضععب حسععن شععحاتة من خ ل تتبعه للدراسععاا والبحوث التي تعرضععا ألزمة

التربوي واقعععه ومسعععععععتقبلععه، كععذلععك من خ ل خبراتععه بميععدان البحععث التربوي وتعععاملععه مع 

الباحثين اشعععععرافا ومناقشعععععة ومشعععععاركته في الندواا والمستمراا محلييا وقومييا وحتى دولييا، 

واشعععععععتهععالععه للوظععائف اإلداريععة والقيععاديععة المرتبطععة بكليععاا التربيععة ومراكز تطوير التعليم 

الجامعي، وباعتباره عضعععععو في اللجان والجمعياا العلمية والتربوية. إذ  أنه أمكن توصعععععليه 

والتي يمكن عرضها على  إلى هذه المشك ا الواقعية والمستقبلية المرتبطة بالبحث التربوي

 :1نحو التالي

البحععث التربوي يعععاني من مشعععععععكلععة كثرة المتهيراا التي تسثر في العمليععة  -

 التعليمية.

يعععاني البحععث التربوي التجريبي من مشعععععععكلععة معرفعة الشعععععععخص لعدوره في  -

 التجربة.

 مشعععععععكلة أدواا القياا في التربية تشعععععععهد تقدماً بطيئاً بسعععععععبب تعقد الظواهر -

ايا ك ا وأسعئلة متعلقة بالقضعوالمشعك ا السعلوكية التربوية كما أن هناك مشع

 التربوية تحتاج إلى حلول.

 مشكلة األساسية أّن مادة البحث التربوي هي االنسان. -

 اعتماد الكثيرين من منفذي القراراا على خبراتهم الوظيفية السابقة. -

 محدداا الطريقة العلمية في البحث التربوي أسبابها تمثلا في:  -

 * تعقد المشك ا التربوية.     

 * ضعف القدرة على الضبط التجريبي.     

 * تهير الظواهر االجتماعية واإلنسانية.     

 * خضوع بعك المشك ا التربوية لمعايير أخ قية.     

 * الطبيعة المجردة لبعك المفاهيم التربوية.     

                                                             
 .95إلى  84ينظر: المرجع السابى )حسن شحاتة، البحوث العلمية والتربوية( ص من  - 1



 منظور حسن شحاتة البحث التربوي من                     الفصل الثاني                 
 

53 
 

 * مشكلة الم حظة.     

 * ت:ثير الوضع التجريبي بالمجرب.     

 ا.* دقة القيا     

حيث أجري حسن شحاتة دراسة تطبيقية وميدانية لتحديد مشك ا البحث التربوي في 

 جامعتي س اليرموك واالمراا العربية المتحدةس وأهم هذه المشك ا هي: 

 عدم االستفادة من البحث التربوي في اتخاذ القراراا التربوية. -

 عدم ترجمة نتائج البحث التربوي في برامج قابلة للتطبيى. -

وفي دراسععععععععة أخرى أجراها في دولة قطر لتعرف إلى أهم المعوقاا البحث التربوي 

 أهمها: 

 .عدم وجود هيئة معاونة من المعيدين والباحثين 

 .عدم وجود خطة واضحة للبحوث التربوية 

 .قلة المراجع العلمية وأدواا البحث والمقاييا المقننة 

 اله.عدم توافر الوقا الكافي للباحث بسبب ظروفه وأعم 

 .عدم فتب أبواب الدراساا العليا بالجامعة وقلة الخبرة 

يرى حسعععععععن شعععععععحاتة أن هناك مصعععععععدران األخطاء الكامنة في البحث التربوي:  -أ

 أساسيان لألخطاء هما: 

    :أخطاء تعزى إلى الباحث أهمها 

 .التعصب إلطار نظري محدد 

 .اعتماد التصاميم التجريبية المختلفة 

  بدقة.عدم اتباع اإلجراءاا 

 .خلل في التحلي ا اإلحصائية 

 .تزويد البياناا 

 .أخطاء التطبيى 
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 :ابة معينة.التهيس أو الميل الستج أخطاء تعزى لطبيعة البحث التربوي نفسه أهمها 

 تزييف االستجاباا فإّن تزييف االستجاباا ي:تي من عدة أسباب أهمها: 

 الرنبة االجتماعية. -

 عطف.التظاهر بوضع يثير االعجاب أو ال -

 تفاعل االستجابة مع خصائص الفاحص. -

 التفاعل ما يبين خصائص الفرد وخصائص أدواا القياا. -

 مشكالت البحث التربوي:  -ب

إضعافة إلى ما قدمه حسعن شعحاتة من مشعك ا الواقعية والمتوقعة للبحث التربوي،     

يرى من جهة أخرىس عبد العزيز وشكري سيد أحمدس مشك ا البحث التربوي التي حددها 

  :1في النقاط التالية

 عدم وجود سياسة واضحة للبحث التربوي تسترشد بها المسسسة أو الهيئة في -

 اختيار بحوثها.

سععية عدم توافر قاعدة للبياناا ألزمة البحث التربوي يعد من المشععك ا األسععا -

 التي يعاني منها البحث التربوي العربي عموًما.

لة العنصعععععععر البشعععععععري  - لة الكوادر البحثية في مجال البحث التربوي، أي ق ق

 المتمكن والقادر على اجراء البحوث المطلوبة.

ظام التعليمي حيث ي حظ محدود به ضععععععععف التفاعل بين البحث التربوي والن -

 هذا التفاعل إلى حد بعيد.

 عدم كفاية الموارد المالية المتخصعععععععصعععععععة للبحث التربوي نظًرا لفقد الحماا -

 ه أحياناً.للبحث التربوي أحيانا، ولعدم العناية به لعدم االعتراف ب:هميته وقيمت

                                                             
ربي: دراسة مشك ا البحث التربوي والنفسي في الوطن الع، عبد الرحمن كمال وشكري سيد أحمد ينظر: عبد العزيز-1

: 12معة قطر العدد مركز على حالة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر، حولية كلية التربية، جاتحليلية مع التركيز على 
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صععلة بين ضعععف التواصععل بين المنتجين للبحث والمسععتهلكين له أي ضعععف ال -

المنتجين بصععفتهم منتجين، والممارسععين بصععفتهم مسععتفيدين أو مسععتهلكين في 

 البحث التربوي.

حث عدم فعالية نتائج البحث في الممارسععععععععة التربوية أي عدم ت:ثير نتائج الب -

 التربوي على الممارسة التربوية.

 معوقات البحث التربوي:  -ج

حسععن شععحاتة، نجد كذلك وجهة نظر  إضععافة إلى معوقاا البحث التربوي التي سععردها

 :1ميثاء الشامي أن معوقاا التي تواجه البحث التربوي عادة أهمها

اسي فالمال عصب أي مشروع وتوفر المال ال زم مقوم أس قلة المخصصات المالية:-

راف لنجععاآ البحععث التربوي. ولكن نظًرا لفقععد الحمععاا للبحععث التربوي أحيععانععا وعععدم االعت

يععة بعع:هميتععه في التخطيط ووضعععععععع البرامج للوزاراا والجهععاا المعنيععة ذاا الع قععة بععالترب

 والتعليم، تقل المخصصاا المالية للبحوث التربوية.

تنقصعععهم  فكثير من العاملين في الميدان التربوي نقص التدريب على البحث التربوي:-

تدريب التي تق بل معظم إّن لم يكن كل برامج ال بالبحث التربوي.  ها الخبرة والمعرفة  وم ب

لتدريب السععععلطاا التعليمية في ب دنا العربية سععععواء أكانا للمعلمين أم نيرهم ال تتضععععمن ا

م ي، ومن لعديهم الخبرة بعالبحعث التربوي كع:سععععععععاتعذة الجعامععاا نجعد أنهعلى البحعث التربو

عالة منشعععععهلون ب:مور أخرى كثيرة تجتذبهم بعيًدا عن البحث التربوي وال تمكنهم بصعععععورة ف

 من تدريب ط بهم تدريبًا كافياً.

إّن أهم المشك ا البحث التربوي يتمثل في وضع  عدم الربط بين النظرية والتطبيق:-

ج التي يسعععععفر عنها نوضعععععع التطبيى وكثير من نتائج البحوث التربوية تظل طي الكتب النتائ

باب كثيرة لذلك من أهمها عدم معرفة طريقة  وال ت:خذ طريقها إلى التطبيى، وهناك أسععععععع

                                                             
عربي لدول الخليج، ميثاء سالم الشامي، أهمية البحوث التربوية ممن منظور الخطط التنموية، محاضرة، مكتب التربية ال-1

  .8ص2004الرياك/
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التطبيى والتخوف من تطبيى أي شععععيء جديد ومقاومة المسسععععسععععاا التربوية والعاملين فيها 

 للتجديد التربوي بصفة عامة.

البحث  من الصععععععععوباا التي تواجه قبول نتائج البحث التربوي بدون تفكير أو نقد:-

فبعك  التربوي قبول نتائج البحث التربوي بدون تفكير أو نقد والتسعععععععليم بها تسعععععععليما أعمى

سعععاا أالبحوث قد تقوم على أسعععاا ال يمكن االطمئنان إليه. فالبحوث التي عملا مث  على 

بلبلة  ا وجود فروو في الذكاء بين مجموعاا بشرية معينة قد أوجدااختباراا الذكاء وأثبت

 في الفكر التربوي مازال يعاني منه حتى األن.

 تنمية البحوث التربوية وتطويرها: -د

من منظور حسعععععن شعععععحاتة في هذا الصعععععدد، أّن هناك وسعععععائل متعددة لتنمية البحوث 

والوزاراا المعنية والمراكز العلمية والمنظماا التربوية والتي تقوم بها المسسساا التربوية 

 :1اإلقليمية والعربية وحتى الدولية أهمها

 ا.إنشاء أجهزة البحوث التربوية ودعمها وضمان توفير الكفاءاا العلمية له 

 .تكوين هيئة استشارية عربية للبحوث التربوية 

 .إنشاء برنامج قومي لتنمية البحوث التربوية 

 بية نتائج بحوث الخبراء في مجال البحث التربوي.تتبادل الدول العر 

 ا تطوير أجهزة البحوث التربوية على المستوى الوطني والقومي لدراسة قضاي

 التعليم على أسا علمية.

 .إجراء البحوث التربوية لمعالجة المشك ا المحلية 

 .عقد المستمراا والحلقاا الدورية والتدريبية وتيسير انتقال المطبوعاا 

 د مراكز وهيئاا البحث التربوي بالبحاثة المستقلين األكفاء.تزوي 

 .يتمتع الباحث التربوي بحرية إجراء البحوث العلمية والنظرية والعملية 

: حيث تكمل أهمية البحوث التربوية المسعععععععتقبلية في القيام بعملياا البحث المالحظة-

رار التربوي في التنفيذ والتجريب والتخطيط للمسعععععععتقبل، ووضعععععععع نماذج يتبعها متخذو الق
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والمتابعة، أّما البحوث التربوية المسععععععتقبلية التي توضععععععب لنا التحدياا والمشععععععك ا الحالية 

 والمستقبلية، التي تواجه النظام التعليمي والتربوي داخلييا وخارجييا في المجتمع.

 البـــحــث التـــربــوي في كلـــيات الـتــربــية: -3

بدراسععععة ميدانية تقوم على البحث التربوي في كلياا التربية، حيث قام حسععععن شععععحاتة 

وكانا هذه الدراسععة متخصععص للبناا بالمملكة العربية السعععودية، ومن خ ل هذه الدراسععة 

  :1وصل الدكتور حسن شحاتة إلى العناصر التالية

 أوالً: خطة البحث: 

البحث التربوي يقول حسععععععن شععععععحاتة في هذا الصععععععدد: س في اطار قناعتنا ب:ن تطوير 

يصدر من عضواا هيئاا التدريا والمحاضراا والمعبداا وال يفرك عليهن ب:ن تطوير 

م البحث التربوي يسعععععععهم في تطوير الذهنية وتطوير البحث....، وكان من الضعععععععروري القيا

 بدراسة البحث التربوي في كلياا التربية للبناا بالمملكة العربية السعوديةس.

 لهذه الخطة حول: ما واقع البحث العلمي التربوي في كلياا حيث كان سعععععععسال البحث

اا؟ التربية للبناا، وما مسعععتقبله كما تراه عضعععواا هيئاا التدريا والمحاضعععراا والمعيد

 حيث تفرع هذا السسال الرئيسي إلى أربعة أسئلة فرعية وهي كالتالي:

 ما سماا الباحث التربوي وقدراته ومهاراته؟ -

 والمتوقعة للبحث التربوي؟ ما مشك ا الواقعية -

 ما العوامل التي تساعد في تطوير البحث التربوي؟ -

 ما ع قة الباحثة التربوية بالمتهيراا؟ التالية هي: -

 *التخصص العلمي )علوم تربوية/ علوم نفسية(.

 * الدرجة العلمية )عضوة هيئة تدريا/ محاضرة أو معيدة(.

 * الجنسية )سعودية/ نير سعودية(.

 ة في االشتهال بالوظائف اإلدارية.* الخبر
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 * الخبرة في االشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها.

ى كانا الخطة لبحثه تتضمن هذه األسئلة، حيث كان شحاتة يقتصر في دراسته هذه عل

ماا المرحلة  ناا إلعداد معل ية للب ية، والترب ناا األقسععععععععام األدب ية لب ية اكليتي الترب تدائ الب

يث تضعععمنا هذه الخطة أهداف وأهمية البحث ومصعععطلحاا )البحث التربوي، بالرياك. ح

 المنهج النقدي االجتماعي، رسى الهد(.

 ثانيًا: الدراسة الميدانية: 

كانا دراسعععة الميدانية لحسعععن شعععحاتة عبارة عن اسعععتبيان، وكان هدفه من وضعععع هذا 

والمعيداا في االسععععععتبيان هو تعرف على أراء عضععععععواا هيئاا التدريا والمحاضععععععراا 

واقعه  التخصععععصععععاا التربوية والنفسععععية المختلفة بكلياا التربية للبناا حيال البحث العلمي

ومسعععععععتقبله، من حيث: سعععععععماا الباحث التربوي وقدراته ومهاراته، والمشعععععععك ا الواقعية 

 والمتوقعة للبحث التربوي، وعوامل تطوير البحث التربوي.

ربوية هي مجموعة البحوث العلمية. والكتاباا التإذ كانا مصعععادر بناء هذا االسعععتبيان 

 فكانا هناك صور مبدئية ونهائية لهذا االستبيان: في مجال البحث التربوي.

 : تضمنا ث ثة أقسام:الصور المبدئية-

 خطاب موجه إلى المستفتياا. .1

 بياناا عامة عن المستفتية. .2

لسماا الباحث وهذا القسم هو العنصر األساسي لهذه االستبيان حيث تضمن  .3

 التربوي ومشك ا البحث التربوي الواقعية والمتوقعة، وعوامل تطويره.

يث : كون من خطاب موجه للمسعععععتفتياا وبياناا عامة عنهم. حأّما الصةةةةةور النهائية-

ابتًا وجه رأيه حسعععن شعععحاتة في هذا االسعععتبيان إذ قال: س بهذا يصعععبب االسعععتبيان صعععادقًا وث

 وصالًحا لتطبيىس.

من خ ل الدراسععععة عملية ميدانية التي قام ثالثا: عرض النتائج وتحليلها ومناقشةةةةتها: 

بها حسن شحاتة، التي تناولا الباحث التربوي ومشك ا البحث التربوي الواقعية والمتوقعة 
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وعوامل تطوير البحث التربوي، والع قة بين الباحثة التربوية وبعك المتهيراا المرتبطة 

 :1يوضب فيها نتائج التالية وضع استبياناا

 سمات الباحثة التربوية وقدراتها ومهاراتها: -أ

قسععم حسععن هذا العنصععر في اسععتبيان إلى ث ثة أقسععام، يتضععمن كل قسععم إحدى عشععرة 

 مفردة، يمكن عرضها على النحو التالي:

لقسعم ايمكن عرك مفرداا هذا  لسةةمات الشةةخصةةية للباحثة التربوية:القسةةم األول: ا-

 كما يلي:

 .تتمسك باألمانة العلمية 

 .تتروى في اصدار األحكام 

 .منفتحة ثقافيا ولها عقلية ناقدة 

 .تثى في نفسها وفي اآلخرين 

 .موضوعية في تقرير األمور 

 .تقوم نفسها ذاتييا 

 .تعترف بالفضل لذويه 

 .لديها مرونة في التفكير 

 .تتقبل الرأي اآلخر وت:خذ بالتعددية 

 .تمتلك القدرة على الحوار 

 .تمتلك دقة الم حظة والخيال االبتكاري 

: على هذه السعععماا الشعععخصعععية للباحثة التربوية التي حظيا بدرجة اهتمام المالحظة*

عالية لدى عضعععععواا هيئاا التدريا والمحاضعععععراا والمعيداا أنها تجعل للباحثة التربوية 

يلة، وتتفى السعععودية خصععوصععية تنفرد بها عن نيرها، فهي سععماا ترتبط بقيم إسعع مية أصعع

مع روآ اإلسعع م الحنيف وتتماشععى مع طبيعة العلم النافع، وكلها سععماا لباحثة مسمنة تمتلك 
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بة النفا واحترام حقوو الهير، وتعطى كل ذي حى  قدرة على الت:مل والتفكير، ومحاسععععععع ال

حقه، وتعرف مالها وما عليها. ومن هنا فقد حظيا كل هذه السععععماا باهتمام عال، ظهر من 

دارسععععة المتوسععععطاا الحسععععابية واألوزان النسععععبية المئوية التي حظيا بها السععععماا خ ل م

 الشخصية لباحثة التربوية السعودية.

حيث عرضععا مفرداا هذا القسععم  القسةةم الثاني: القدرات المعرفية للباحثة التربوية:-

من طرف حسن شحاتة حسب المتوسط الحسابي والوزن الحسابي لكل مفردة وترتيبها كما 

 يلي:

 .لديها خلفية عريضة في تخصصها 

 .تتفن مناهج البحث العلمي 

 .متمكنة من الكتابة العلمية السليمة 

 .تنتقي مّما تقرأ 

 .تتابع اإلصداراا الجديد في تخصصها 

 .تسيطر على قواعد اللهة العربية 

 .تدرك أنظمة المكتباا وخدماتها 

 .تعرف وظائف الجامعة وأهدافها 

  اإلنجليزية قراءة وكتابة.تستخدم اللهة 

 .تتقن المعلوماا اإلحصائية 

 .تعرف أسماء الخبراء وأعمالهم في تخصصها 

: فالم حظ في هذا القسععععم أّن الباحثة التربوية تدرك تماما القدراا المعرفية المالحظة*

ال زمة لها حتى تتمكن من مجال البحث التربوي وفنياته من حيث االسعععععععتيعاب للخبراا 

المتراكمة في تخصصها، وكذا مناهج البحث التربوي ومهاراته واالنتقاء الواعي من القراءة 

المرتبطة ببحثها في ضعععععععوء قراءة كل ما تخرجه المطابع وما يدور في عالم الصعععععععفحة 

 المطبوعة.
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عرك حسعن شعحاتة مفرداا هذا القسةم الثالث: المهارات الالزمة للباحثة التربوية: -

 التالي: القسم على النحو

 .تمتلك مهاراا البحث التربوي 

 .لها شخصيتها في البحث 

 .لديها الوعي ب:خ قياا البحث 

 .)تتقن كتابة التقرير )البحث 

 .متمكنة من مهاراا القراءة الناقدة 

 .تكون محايدة في التجريب 

 .تحليل المعلوماا وتفسرها 

 .تنظم وقتها إلنجاز البحث 

 .تتعامل مع المكتبة وفهارسها 

 .تستخدم التكنولوجيا المتقدمة 

 .تحسن العمل في فريى 

فالم حظ في هذا القسعم أّن المهاراا البحثية للباحثة التربوية أنها مهاراا  المالحظة:*

الزمة وضعععععععرورية لجودة البحث التربوي، وأنها ترتبط بمراحل اجراء البحث منذ مرحلة 

من كتابة تقرير البحث، وأنها تركز في القراءة الناقدة للمصععععععععادر والمراجع وحتى االنتهاء 

مجموعها على تكوين شعععخصعععية بحثية متفردة وتكوين بصعععمة بحثية لكل باحثة تربوية، كما 

أّن حصعععول هذه المهاراا على درجة عالية من االهتمام من قبل عضعععواا هيئاا التدريا 

إجراء البحث والمحاضععراا والمعيداا يشععير إلى معرفتهن لهذه المهاراا، وممارسععتها عند 

 التربوي وعند نقد البحوث التربوية.

 المشكالت الواقعية والمتوقعة للبحث التربوي: -ب

أوضعععععب حسعععععن شعععععحاتة في هذا الجزء من االسعععععتبيان المشعععععك ا الواقعية والمتوقعة 

 المرتبطة بالبحث التربوي والتي صنفها إلى ث ثة أقسام، حيث عرضها على النحو التالي:
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 وكانا مفرداا هذا القسم على النحو التالي: مشكالت المنهج العلمي:القسم األول: -

 .افتقار المكتباا للمراجع والتقنياا 

 .نياب األمانة العلمية لدى البعك 

 .قلة المح ا المتخصصة في التربية 

 .نياب الدقة والموضوعية في التوثيى 

 .ندرة قنواا البحث المقننة 

  ًا.محاكاة البحوث لبعضها موضعا ومنهج 

 .ضعف القدرة على الضبط التجريبي 

 .كثرة المعلوماا نير الوظيفية 

 .عدم قابلية نتائج البحث للتطبيى 

 .سيطرة األرقام واإلحصاءاا في البحث 

 .سرعة تهيير الظواهر االجتماعية 

 .قياا متهير مستقل على متهير تابع 

البحث التربوي والم حظ على هذه المشك ا أنها مشك ا واقعية تواجه  *المالحظة:

وأنها مشعععععك ا ملحة تحتاج إلى مواجهة إلق ل منها وأّن بعضعععععها يمثل عيوبًا شعععععائعة في 

البحث التربوي على المسعععععتوى القطري والقومي على حد سعععععواء تحتاج إلى وقفة ومراجعة 

حتى يتحقى للبحث التربوي الجودة واالنط و والتميز واالرتباط بالواقع التربوي والتعليمي 

عربي خاصععععععععة افتقار المكتباا للمراجع الحديثة والدورياا والتقنياا المتقدمة وشعععععععبكة ال

 المعلوماا العالمية.

 ويمكن عرك مفرداا هذا القسم كما يلي: القسم الثاني: مشكالت محيطة بالواقع: -

 .كثرة األعباء التدريسية 

 .البيروقراطية اإلدارية وصعوبة اإلجراءاا 

  ب:همية البحث التربوي.عدم ايمان الممارسين 

 .االنفصال بين البحث التربوي وصناع القرار 
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 .عدم التنسيى بين مسسساا البحث التربوي 

 .تقييد الحرية األكاديمية للباحث 

 .االنفصال بين البحث والواقع التعليمي 

 .القصور في تطوير برامج األبحاث التربوية 

 .االفتقار إلى فلسفة تربوية واضحة 

 ز مادية أو معينة.عدم وجود حواف 

 .عدم وجود أولوياا للبحث التربوي 

 .خضوع متخذ القرار التربوي للخبرة الذاتية 

والم حظ في هذا القسععععم على هذه المشععععك ا أنها تعكا بصععععدو وأمانة  *المالحظة:

مشععععععك ا حقيقية وليسععععععا متوهمة تحيط بواقع البحث التربوي، وتعد من انط قه وفعاليته 

وقدرته على تهيير الواقع وتطويره. وجلها مشعععععععك ا ترتبط ب:حادية الرسية وتتعامل مع 

ًدا عن المسثراا الداخلية والخارجية، ونحن نعيش الواقع البحثي باعتباره جزرا منعزلة بعي

في قرية كونية مسعععععامية الجدران. وقد نالا هذه المشعععععك ا اهتماًما عاليًا لدى المشعععععته ا 

بالبحث التربوي وبدرجاا متقاربة ومسشععععًرا على أنها مشععععك ا ملحة تتصععععادم مع الجهود 

عى إلى تشكيل المسسساا التربوية بفكر البحثية والوظيفية واألفكار التربوية الحديثة التي تس

 مستقبلي إبداعي، من منظور رسية عالمية حضارية متجددة.

يمكن عرك مفرداا هذا القسعععم القسةةةم الثالث: مشةةةكالت مرتبطة بحركة المجتمع:  -

 كما يلي:

 .عدم الربط بين البحث التربوي والتنمية 

 .قلة الخبرة باستخدام التقنياا المتقدمة 

 ياساا البحث التربوي.نياب خطط وس 

 .عدم اعداد كوادر البحث التربوي 

 .افتقار البحث للتكنولوجيا المتقدمة 

 .انعزال البحث التربوي عن المناهج المستقبلياا 
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 .نياب بحوث الفريى الممولة 

 .ضعف التمويل المتخصص للبحث التربوي 

 .نياب النظرية النقدية عن البحث التربوي 

  التربوية.نياب النماذج واألطر 

 .نياب المدارا البحثية 

 .فوضى المصطلحاا التربوية 

فالم حظ على هذه المجموعة من المشعععععك ا أنها تمثل صعععععخرة تنكسععععر  *المالحظة:

عليها موجاا تطوير التعليم، وأنها تضععيى الشععرايين التي تضععخ األفكار الجديدة في مسععيرة 

بالنظرة التجزيئية، بل انها تعزل التطوير وتهمك عينيها عن التفكير المنظومي وتتمسععععععععك 

حركة التربية عن المتهيراا العالمية في عصععععر تتسععععاقط فيه المعلوماا من الفضععععاء، لتقنع 

بفضععععععاء البحث التربوي وخوائه في مقابل البحث التربوي بالفضععععععاء وشععععععبكاا المعلوماا 

التفكير والبحث، العالمية. وتعتبر التكنولوجيا المتقدمة أداة بحث وليسععععا أسععععاليب جديدة في 

وتحكمها رسية ماضوية ال رسى مستقبلية، ي:تي ذلك كله في نياب النظرة النقدية عن البحث 

التربوي واالنعزال عن مناهج المسععععتقبلياا ونياب األطر والنماذج والخطط والسععععياسععععاا، 

 وضعف التمويل عصب البحث التربوي.

 عوامل تطوير البحث التربوي: -ج

هذا الجزء من االسععتبيان عوامل التي تسععاعد في تطوير البحث أدرج حسععن شععحاتة في 

 التربوي ويمكن عرضها في ث ثة أقسام وهي على نحو التالي:

حيث عرضا مفرداا هذا القسم كما  القسم األول: عوامل مرتبطة بالمنهج العلمي: -

 يلي:

 .انشاء قاعدة بياناا للبحث التربوي 

 .تحديث المكتباا باستمرار 

  أولوياا للبحث التربوي.وضع 
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 .التدريب على استخدام التكنولوجيا المتقدمة 

 .تيسير المشاركة في المستمراا والندواا 

 .اشراك المعلمين والقياداا في البحث 

 .تكوين مسسساا خاصة للبحث التربوي 

 .تكوين المدارا البحثية 

 .الت:كيد على تطبيى النظرية النقدية 

 .انشاء الصالوناا التربية 

والم حظ على هذه العوامل المقترحة لتطوير البحث التربوي والمرتبطة لمالحظة: *ا

بالمنهج العلمي في البحوث التربوية أنها جاءا لمواجهة مشععععععك ا حقيقية في ميدان البحث 

العلمي وأنها ت:ثرا بعوامل تعطى بدائل ممكنة التحقيى في مسعععععععيرة تطوير البحث التربوي 

ودية، وأنها بمثابة تيسععععععيراا وتسععععععهي ا تلقى بالتبعة والمسععععععئولية بالمملكة العربية السععععععع

)المسعععععسولية( العلمية على المشعععععرفاا على قيادة البحث التربوي والدراسعععععاا العليا بكلياا 

 التربية للبناا.

 ويمكن عرك مفرداته كما يلي: القسم الثاني: عوامل مرتبطة بالبحث التربوي: -

  الجيد.تحديد شروط البحث التربوي 

 .االهتمام بالبحوث المستقبلية 

 .وضع ميثاو أخ قي للبحث التربوي 

 .نشر نتائج البحوث والتجارب التربوية 

 .معالجة مشك ا ارتباط التعليم بالمجتمع 

 .السماآ بتقدم الخبرة واالستشاراا 

 .ربط البحث بحركة المجتمع 

 .تدريب الكوادر على كفاياا الباحث 

  سنوييا.وضع خطط بحثية وخرائط 

 .التعامل مع الظاهرة التربوية ككل 
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: أن هذه العوامل تركز على توجهاا البحث التربوي ومسعععععععاراته، ونوعية *المالحظة

الموضعععوعاا التربوية ومواصعععفاا انتقائها، وشعععروط ربط البحث التربوي بالعائد التربوي 

ية التحصععينية والوقائية المجتمع والسعععي للتنانم بين البحث التربوي وتقديم الع جاا التربو

 التي تبدأ من المستقبل التربوي والرسى والبدائل التي يجب طرحها مستقب ً.

فيمكن عرك مفرداا هذا القسم  القسم الثالث: عوامل مرتبطة بالجامعة والمجتمع: -

 كما يلي:

 .تطبيى نظام التفرغ إلجراء البحث 

 .تذليل العقباا اإلدارية والفنية 

 مراكز والجامعاا.التنسيى بين ال 

 .منب مكاف:ة تشجيعية للبحوث المبتكرة 

 .تقديم العون المادي والمعنوي للباحث 

  20اإلق ل من المهام التدريسية بنسبة% . 

 .انشاء أجهزة البحوث ودعمها 

 .تبادل واستقدام األساتذة األكفاء 

 .دعم ميزانية بحوث الفريى 

 .تكوين مجلا أعلى للبحوث التربوية 

  الحرية األكاديمية.إط و 

 .إنشاء مدارا تجريبية 

أّن هعذه العوامعل تركز على األدوار التي يمكن أّن تقوم بهعا الجعامععة  *المالحظةة:

لخدمة البحث التربوي ودفعه وتحريره وتجويده، كما أنها تركز على العمل المسسعععععسععععي 

التربويين وهي  الجمعي ال الفردي وتبادل الخبراا بين الممارسععين الميدانيين والمنظرين

ا  ا ورفععدهععا بععالكفععاءاا والخبراا تعع:مينععً تركز بعععد ذلععك على دعم البحوث التربويععة مععاديععي

 لمسيرة تطوير البحث التربوي.
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هذا العنصعععر األخير من العالقة بين الباحثة التربوية وبعض المتغيرات المرتبطة:  -د

الدراسة الميدانية االستكشافية  أسئلة االستبياناا الذي ختم به حسن شحاتة استبيانه من خ ل

التي قام بها، حيث قسعععم نتائج هذا العنصعععر إلى خمسعععة أقسعععام وكان أكبر عنصعععر من أسعععئلة 

 االستبيان وهو كالتالي:

القسةةةةةةةم األول: العالقة بين سةةةةةةةمات الباحثة وقدراتها ومهاراتها وبين التخصةةةةةةةص -

بالمتهيراا، أي ع قة التخصص في هذا القسم تناول شحاتة ع قة البحث التربوي العلمي: 

العلمي بالعلوم تربوية وعلوم نفسععععية، حيث ظهرا فروو بين الباحثاا المتخصععععصععععاا في 

العلوم التربوية والنفسععععية لصععععالب من تعملن في المجال التربوي بالنسععععبة للقدراا المعرفية 

 والبحثية.

 الدرجة العلمية:القسةةةةةةةم الثاني: العالقة بين سةةةةةةةمات الباحثة وقدراتها ومهاراتها و-

حيث تناول حسععععن شععععحاتة في هذا القسععععم ع قة الدرجة العلمية بعضععععو هيئة التدريا وبين 

 محاضرة أو معيدة.

أّن عدم وجود فروو ذاا داللة إحصعععائية بين سعععماا الشعععخصعععية للباحثة  والمالحظ   

ع روآ والدرجة العلمية التي تشعععععهلها يسكد ما سعععععبى ذكره من أن هذه السعععععماا التي تتفى م

 اإلس م تتميز بها الباحثاا بكلياا التربية بالمملكة العربية السعودية.

حيث كانا القسم الثالث: العالقة بين سمات الباحثة وقدراتها ومهاراتها والجنسية: -

الع قة في هذا القسعععم بين الجنسعععية إذ كانا سععععودية أم نير سععععودية والم حظ أّن الفروو 

ثاا وقدراتهن ومهارتهن تبعًا لجنسيتهن )سعودياا/ نير سعودياا( تت شى بين سماا الباح

يشعععععععير إلى تعرضعععععععهن في مرحلة االعداد العلمي والمهني إلى برامج متقاربة في كلياا 

 التربية.

القسةةةم الرابع: العالقة بين سةةةمات الباحثات وقدراتهن ومهاراتهن وشةةةغل الوظائف -

تهال بالوظائف اإلدارية السععععععععابقة أو الحالية، فكانا عبارة عن الخبرة في االشعععععععاإلدارية: 

والم حظ في هذا القسعععععععم أّن الفروو اإلحصععععععععائية بين سعععععععماا الباحثة وقدراتها المعرفية 

ومهاراتها البحثية وشهل الوظائف اإلدارية يشير إلى أّن الوظائف القيادية خدمة عامة. حيث 



 منظور حسن شحاتة البحث التربوي من                     الفصل الثاني                 
 

68 
 

هاراا عضععو هيئة التدريا من كانا الفروو والدالالا اإلحصععائية بين سععماا وقدراا وم

 ناحية وشهل الوظائف اإلدارية من ناحية أخرى.

ائل القسةةةةةم الخامع: العالقة بين سةةةةةمات الباحثة وقدراتها واإلشةةةةةراف على الرسةةةةة-

ا المعرفية وجود فروو ذاا داللة إحصائية بين سماا الباحثة وقدراته العلمية أو مناقشتها:

مي اشرافًا مناقشتها يشير إلى أّن االنشهال بالبحث العلواالشراف على الرسائل الجامعية أو 

اللة ومناقشععة يصععقل الباحثة التربوية. حيث بين وصععل هذا القسععم أنه ال وجود فروو ذاا د

شة الرسائل الجامعي ة، فلعل إحصائية بين امت ك الباحثة لمهاراا البحث واإلشراف أو مناق

حرى لك في تل تي مألن االسعععععععتبيان الخاص بذذلك راجع إلى عدم توفيى قلة من الباحثاا ا

 الدقة.

حيث قدم المسلف حسن شحاتة توصياا من خ ل النتائج التي  رابعًا: توصيات البحث:

تم التوصععل إليها في الدراسععة والتي ت:خذ بهذه النتائج إلى حيز التطبيى العملي ومن بين هذه 

 :1التوصياا

 .انشاء قاعدة بياناا للبحث التربوي 

  التسععععععريع بتكوين وتحديث مكتباا كلياا التربية للبناا وإنشععععععاء مكتبة

 مركزية لكلياا البناا، وتزويدها باألنترنا والدورياا التربوية...

  ،تيسععععير المشععععاركة في المستمراا والندواا لعضععععواا هيئاا التدريا

 وتطبيى نظام التفرغ إلجراء البحوث.

  التربوية، وأّن تضعععم ممثلين عن تكوين هيئة اسعععتشعععارية عربية للبحوث

كل المسسساا والجامعاا المعنية بالبحث التربوي لوضع برنامج قومي 

لتطويره واقتراآ مشعععروعاا بحثية مشعععتركة إلنشعععاء مسسعععسعععة عربية 

 للبحوث.

ا: ملحق البحث: في هذا جزء خّص حسعععن شعععحاتة اسعععتبياناا لجمع المعلوماا  خامسةةةً

ام بها في كلياا التربية للبناا في المملكة العربية السععودية، لتكتمل الدراسعة الميدانية التي ق

وكان هذا االسعععتبيان عبارة عن بياناا عامة تضعععم: ساالسعععم، الجنسعععية، التخصعععص، الدرجة 

                                                             
 .146و 145)حسن شحاتة، البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيى( ص المرجع السابى  - 1
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العلمية، شعععهل الوظائف اإلدارية سعععابقا أو حاليًا، وأخير االشعععراف على الرسعععائل العلمية أو 

 وي التي كانا:وكذلك قضايا البحث الترب .1مناقشتهاس

 * سماا الباحث التربوي وقدراته ومهاراته.        

 * المشك ا الواقعية والمتوقعة للبحث التربوي.        

 * عوامل تطوير البحث التربوي.        

                                                             
 .154إلى  147ص من  السابى )حسن شحاتة، البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيى(ينظر: المرجع  - 1
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 بين والتربوية العلمية البحوث "من خالل دراستتا ل تاالح نستتن ةتتنلاس اتم ستت      

 ا صل ل إتى ات قلط األايس:  والتطبيق" النظرية

  اعاملدهل أّن اتبنث اتعلمي ه  عمليس يا  ب استتطا ل ات صتت ل إتى نل ل امان

في نل مةتتتتالس أ  مةتتتتاالع معي س عن طريب اما اتبيل لع بطريقس مخططس 

  م ظمس.

  ضتر ر  اتبنث اتعلمي في اتالمعلع  في اتمسستستلع األالديميس اعابر عمليس

 إعداد ات  امش ضر ر  ملنس  قلعد  أسلسيس في اتبنث  اتاأتيف.

 ل  ب ل بلنث معين.يعابر اقرير اتبنث  سيلس إعال  تآلخرين بدراسس معي س ق 

 .اعد اتعلميس من أه  اتمقلييس في اقدير صنس اتبنث  ا داه 

 .ي بغي على اتبلنث اتافريب بين اتمصلدر األصليس  اتثل  يس 

   أّن االرافلع بمستتتتا د األداج اتالمعي ياطلح االهامل  بلتبنث اتعلمي بلعابلر

 اتطريب تاط ير األذهلن  م اابس اتعصر.

 ه  بنث علمي في مالل اتاربيس يستتتتتعى إتى اقدي  إالبلع  أّن اتبنث اتارب ي

 أ  نل ل تمسلئل أ  مةاالع ارب يس معي س.

  أّن أه  مل يسعى إتيه اتبنث اتارب ي ه  معلتاس اتمةاالع اتاي ا ااه اتعمليس

 اتارب يس  اط ير اتفار اتارب ي.

 .تلبنث اتارب ي أ  اع  مالالع مخالفس ااصل بلتعمليس اتاعليميس 

  ّاثر  مةتتتتتلراس نستتتتتن ةتتتتتنلاس في ات د اع  اتامعيلع  اتمسامراع منليل إن 

 ق ميًل  ناى د تيًل،  اذتك من خالل اابعه تلدراسلع  اتبن ث اتاي اعرضع 

ألزمس اتبنث اتارب ي  اقعس  مستتتاقبله، إالّ أ ه أمان ا اصتتتله في اةتتتف عن 

 علت  اتعربي.اتمةاالع ات اقعيس  اتما قعس اتاي ا ااه اتبنث اتارب ي في ات

  اتدراستتتتس اتميدا يس اتاي خا  ب ل نستتتتن ةتتتتنلاس االبه في اليلع اتاربيس تلب لع

الن هدف ل ه  اتاعرف على آراج عضتتتتتت اع هيئلع اتادريس  اتمنلضتتتتتتراع 



ـــاتــــمـــةـخال  

 

72 
 

 اتمعيداع في اتاخصتتصتتلع اتارب يس  ات فستتيس اتمخالفس نيلل اتبنث اتارب ي 

  اقعس  مساقبله.

 :اتاالح االح علمي ي دف إتى 

*از يد اتطالح بلتمعرفس اتالزمس  ااستتتتتلب   اتم لراع اتضتتتتتر ريس في اتبنث 

اتعلمي  اتارب ي، بنيتتث يميز ن بين اتبنتتث اتايتتد  اتبنتتث اترديج في اتماتتلالع 

اتاي ا م   بنيث يصتتبن ن قلدرين على ف   األبنلث اتارب يس اتاي ياري ل اتبلنث ن 

 األخر ن  على اق يم ل  اتنا  علي ل.
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يشتغل هذا البحث على دراسة كتاب علمي تربوي رصين والمعنون بــــــــــــــــ   البحوث 

العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيق  للدكتور حسـن شـحاتةإ  ن هذا الكتاب ي ـل البحث 

العلمي في  طار النقاش والحوار باعتبار أن ذلك ن ـــال ااتماعي تكســـب من ألفلا ا فكار 

 طبيعة أزمة البحث العلمي القائمة في الاامعات العربية.  و وحا ون اا وعمقا في فهم

الكتاب يعرض ألمســــة فصــــول تناولت عملية  عداد البحث العلمي والتربويإ وعف ة 

البحث العلمي بالاامعةإ والصـــــــيب الغالبة وصـــــــيب الغائبة في البحوث التربوية على امتداد 

اب دراســــــــة علمية أاريت في ا رض العربيةإ وتطوير البحث التربويإ كما عرض الكت

كليات التربية للبنات بالمملكة العربية الســـــعودية كشـــــلت ســـــيمات الباحث التربوي و دراتا 

 بالكليات التربوية. البحث التربوي ومهاراتا والمشكفت التي توااا

 البحثإ العلميةإ التربيةإ النظريةإ التطبيق.الكلمات المفتاحية: 

Résumé 

Cette recherche porte sur l'étude d'un ouvrage scientifique pédagogique 

solide intitulé : « La recherche scientifique et pédagogique entre théorie et 

application » du Dr Hassan Shehata. Cet ouvrage place la recherche scientifique 

dans le cadre de la discussion et du dialogue, considérant qu'il s'agit d'un combat 

social. Grâce auquel les idées gagnent en clarté, en maturité et en profondeur 

dans la compréhension de la nature d'une crise Recherche scientifique existante 

dans les universités arabes. 

L'ouvrage présente cinq chapitres traitant du processus de préparation de 

la recherche scientifique et pédagogique, du rapport de la recherche scientifique 

à l'université, des formules dominantes et absentes de la recherche pédagogique 

dans le monde arabe, et du développement de la recherche pédagogique. Etude 

scientifique menée dans les collèges d'enseignement pour filles du Royaume 

d'Arabie saoudite, qui a révélé les caractéristiques et les capacités du chercheur 

en éducation, ses compétences et les problèmes auxquels est confrontée la 

recherche en éducation dans les facultés d'éducation. 
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Mots-clés : recherche, scientifique, éducation, théorie, application. 

Summary : 

This research deals with the study of a solid scientific educational book 

entitled: “Scientific and educational research between theory and application” 

by Dr. Hassan Shehata. This book places scientific research within the framework 

of discussion and dialogue, considering that this is a social struggle through 

which ideas gain clarity, maturity and depth in understanding the nature of a 

crisis Existing scientific research in Arab universities. 

 The book presents five chapters dealing with the process of preparing 

scientific and educational research, the relationship of scientific research to the 

university, the dominant and absent formulas in educational research 

throughout the Arab world, and the development of educational research. The 

book also presented a scientific study conducted in the colleges of education for 

girls in the Kingdom of Saudi Arabia, which revealed the characteristics and 

capabilities of the educational researcher. Its skills and the problems facing 

educational research in educational faculties. 

 Keywords: research, scientific, education, theory, application. 
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