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  الف�ل االول

  أساس�ات ال��� العل�ي

  مق�مة:

أص�ح م�هج ال��� العل�ي عل�ًا قائ�ًا ب�اته وق� ���� في ه�ا الف� الع��ات م� ال��� وال�سائل 

الغ�ب، وال�اقع أن أج�ادنا الع�ب ق� س�ق�ا واأل��اث. وأغل� ال�اح��� ����ن أن ه�ا العل� جاءنا م� 

وق� أص�ح  الغ�ب إلى ان�هاج ��ق عل��ة في ال��� وال س��ا في ف��ة االزدهار العل�ي والف���.

اله�ف م� ت�ر�� ه�ه ال�ادة ل�الب ال��احل ال�ام��ة ه� إع�اد ال�الب إع�ادًا ت����ًا عل��ًا ی�هله� 

ال���ح ل��ف�غ�ا لل���ث وال�راسات العل��ة ت�ج�هه� ال��ج�ه ل�����ا أسات�ة و�اح��� م�ه����. و 

��ا ان اله�ف األساسي لل�عل�� ال�امعي ل�� ه� ت���ج ال��رس�� أو ال�ه���� وح��،  األكاد���ة.

و�ن�ا ه� ت���ج �اح��� أكاد����� ���ل��ن ال�سائل العل��ة إلث�اء ال�ع�فة اإلن�ان�ة، ��ا �ق�م�نه م� 

في م�االت ت���ه�، و���ل�ن �األخالق ال�ام�ة ال�ي هي ع�ة ال�اح� في ه�ا م�ار�ات جادة 

  ال���، وال��اب�ة، واألمانة، وال��ق، واإلخالص ل�ل� العل� وح�ه. ال���ان م�ل:

 :العل�ي ال��� م�هج

   .العل�ي و�ل�ة ���، و�ل�ة م�هج، كل�ة :هي كل�ات ثالث م� االص�الح ه�ا ی���ن 

 سل�، أو ��ع�ى ��ق، نهج الفعل م� م��قة وهي .سل�ك ����، ��ع�ى م��ر فهي : م�هج كل�ة أما

 .ات�ع أو

 �ل�، ��� ��ع�ى : الفعل م� م��قة وهي ،..ال�ق�ي ال�ل�، ��ع�ى م��ر فهي : ال��� كل�ة أما 

 ال��� م�هج ف�ل�ة ه�ا وم� ..اك��ف أو حاول، أو سأل، أو ت��س، أو ت��ع، أو ف��، أو تق�ى، أو

 وم�اهج  .م�ال أ� وفي العل��ة م�اولة لل�راسة أ� ت��� ال�ي القاع�ة أو ال���أ أو القان�ن  :تع�ي

 ت��ل عامة وق�اع� ����ات ج��عها ت���ك وهي . ، العل�م أن�اع ل�ع�د ��قاً  وم���دة م�ع�دة، ال���

 .عل��ة ح��قة أل� العل�ي تق���ه أو العل��ة، دراس�ه أو في ���ه، ال�اح� ��ل�ه ال�� اإل�ار

 .ال�قائ� وال�را�ة، و�دراك ، ال�ع�فة ��ع�ى وهي ، العل� إلى م����ة كل�ة فهي : لغة العل�ي كل�ة أما

والعل�  .ال�اس ب�� إذاع�ها ، �ق�� بها ی��ل ما ��ل وال�ع�فة �األش�اء، واإلل�ام اإلحا�ة �ع�ي والعل�

ت��أ ع� ال�الح�ة وال�راسة وال�����، ال�ي Systematized Knowledge ه� ال�ع�فة ال���قة 

 .وال�ي ت�� �غ�ض ت��ی� ���عة أو أس� وأص�ل ما ت�� دراس�ه

 العل�ي م�ها: لل��� ش�ى تع��فات ال�اح��ن  ع�ض ق� تع��� م�هج ال��� العل�ي:
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 العل��ة ال�قائ� ت��د عل��ة وم�اهج أسال�� �إت�اع ال���� ال�ق�ي" :�أنه العل�ي ال��� م�هج - 1

 ." إل�ها ال��ی� إضافة أو تع�یلها أو ص��ها م� ال�أك��ق�� 

 م� ف�ع أ� في العل��ة لل�قائ� تق��ه في العل�ي ال�اح� ��ل�ه ال�� األسل�ب أو ال���� " ه� - 2

 ." الع�ل�ة و العل�م ال����ة م�ادی� م� م��ان أ� في و ، ال�ع�فة ف�وع

 ." ال�اس ب�� و�ذاع�ها العل��ة، ال�قائ� تق�ي س��ل " :وه آخ� و��ع��� - 3

  العل�ي ال��� تع���

 ال���ی� ال��� وع�م اسال�� تع�د إلى ی�جع ذل� ولعل م��د تع��� على العل�ي ال��� تع��فات ت�ع�د

 :یلي ما في ال�ع��فات �ع� ع�ض ، و���� العل� مفه�م في

 حل�ل ل���لف إلى لل��صل وناق�ة وم���ة د��قة م�اولة �أنه العل�ي ال��� دال�� فان �ع�ف - ١

  .اإلن�ان وح��ة قل� ، وت��� اإلن�ان�ة جههاات�  ال�ي ال���الت

لل��ـــ� العل�ـــي �أنـــه تق�ـــي أو ف�ـــ� دق�ـــ� الك��ـــاف معل�مـــات أو   Rummelتع��ـــ� رومـــل   -  ٢

  م�هاعالقات ج�ی�ة، ون�� ال�ع�فة ال�ال�ة وال��ق� 

،  ص��ها وال�أك� م� ، ال��ی�ة ال�قائ� اك��اف إلى یه�ف عل�ي جه� �أنه ال�اح��� �ع� و�ع�فه - 3

 . ال���لفة ال�قائ� ب�� العالقات وت�ل�ل

 : ال�ال�ة ال�قا� في ج��عها ت���ك فإنها ال�ع��فات ه�ه تع�د م� ال�غ� وعلى

 غ�� على ال��ق  تع��� وال مع��اً  م�ه�اً  أو أسل��ا ت��ع أنها أ� م���ة م�اولة العل�ي ال��� - ١

  . وغ��ها وال�ل�ة ال���ة م�ل العل��ة

 أك�� ���ن  دائ�ة معارفه، و��ا وت�س�ع اإلن�ان �ع�فها ال�ي ال�قائ� ز�ادة إلى یه�ف العل�ي ال��� - ٢

 .عل�ها وال����ة ب���ه مع ال���� على ق�رة

 ف��ها وت����ها �ع� اال �عل�ها وال إل�ها ی��صل ال�ي والعالقات ال�عارف ����� العل�ي ال��� - ٣

 .ت�����اً  م�ها وال�أك�

  خ�ائ� ال��� العل�ي :

  ی���� ال��� العل�ي �ال��ائ� االت�ة :

  ع�ل�ة م���ة ت�عى ال�ص�ل الى ال���قة .  - 1

ته ���ـــ�ات غ�ـــ� م��اق�ـــة حلـــ�ل م�ــ�الالـــى ل � �صــمـــ� خاللهـــا للع�ل�ــة م����ـــة ��ـــعى ال�احــ�  - 2

  ت�ع� �ع�ها �ع�ًا .

  ت��هي �ه .ع�ل�ة ت�����ة ت��ع م� ال�اقع و  - 3
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  نف� ال��ائج . الى ع�ل�ة م�ث�قة قابلة لل���ار وال�ص�ل  - 4

  ع�ل�ة م�جهة ل���ی� اوتع�یل او ز�ادة ال�ع�فة االن�ان�ة .  - 5

 العل�ي ال��� أه��ة

 والعال� ، فالعل� م�ى وق� أ� م� أك�� مه�ة ال��م أض�� ال�عل� و وال���ث ال�راسات إلى ال�اجة إن

 ال�فا��ة ت�فل العل�م ال�ي م� ال�����ة ال���قة ال�ع�فة م� م��� ق�ر اك�� إلى لل�ص�ل س�اق في

 العل�ي لل��� ك���ا ت�لي اه��اما ال��ق�مة ال�ول كان� و�ذا . غ��ه على ال�ف�ق  له وت��� لإلن�ان،

 وال��� وال�ل���ة الف���ة و أب�ائها العل��ة ق�رات في ت��� األم� ع��ة أن أدر�� أنها إلى ی�جع ف�ل�

 ل�ع��ها ال�فا��ة ��ق� و�ال�الي ال�ول وت��راته، الق��اد أساس�ة ودعامة خ�� م��ان العل�ي

 .ال�ول�ة م�ان�ها على وال��اف�ة

 ال��س�ات في بها ال��ل� األم�ر م� بها ال��ام وأسال�� العل�ي ال��� م�ه��ة أص��� وق� 

ت�اجه  ال�ي ال���الت معال�ة في اس���امها ان��ار إلى �اإلضافة ال���ث، م�اك� و األكاد���ة

  .وح�ها ال�����ة العل�م م�ادی� على قاص�ا العل�ي ال��� �ع� ل� ح�� عامة، ��فة ال����ع

 لل�ال� العل�ي ال��� أه��ة

 ع� على ال��ق�� ال�ال� تع��� م�ها الغا�ة أن�ا ال��رسة في ال�ال� ����ها ال�ي الق���ة ال���ث إن

 األه�اف تل��� و���� .وص�احة ����ة آراءه ع� ال�ع��� و ال�ع�فة م� ج�ی�ة آفاقا واك��اف ال�قائ�

 :في ذ�� ما جان� إلى األ��اث ل��ا�ة ال�ئ���ة

  .مع��ة م�اض�ع في ال�ال� معل�مات إث�اء- ١

 .��أنها إح�ام و�ص�ار ال���الت دراسة في ال�ف� على االع��اد- ٢

 .ال���ث ك�ا�ة في ال�ع���ة العل��ة الق�اع� و األسال�� إت�اع- ٣

 .ج�ی�ة إلى ن�ائج لل�ص�ل ب��ه� وال��� ال�عل�مات وم�ادر ال��� و ال�ثائ� اس���ام على ال�ع�د- ٤

 .الع�ل في ون�ام ون�اهة ���ض���ة ال��اض�ع معال�ة على ال�ع�د- ٥

  __.ال�هل ض� ال�ف� وت���� الق�اءة على ال�ع�د- ٦

  ال���ث العل��ة �ا�أن

���لف ال�ّ�اب في م�ال ��ق ال��� العل�ي وم�اه�ه في ت���� ال���ث وتق���ها ف��ه� م� 

�ق��ها ح�� م�اه�ها ( ال���ث ال�ثائ��ة) وه�اك ق�� ح�� جهات ت�ف��ها �ال���ث ال�ام��ة 

أك��اف مع�فة  األكاد���ة وال���ث غ�� األكاد���ة وه�اك م� ����� ب�� ال���ث ال�ي ی�� خاللها

ج�ی�ة تلع� دورًا هامًا في ت�س�ع آفاق ال�ع�فة اإلن�ان�ة وهي " ال���ث ال��اد�ة " م�ل أك��اف عقار 
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ال���ل�� أو األشعة ال����ة وغ��ها ، و��� ال���ث العاد�ة ال�ي ی�� خاللها ت���ع مادة عل��ة في 

  . اإلضافة إل�ها م�ض�ع مع�� وتف���ها وت�ل�لها ����قة ج�ی�ة أو ی�� خاللها

  :ك�ا و���� تق��� ال���ث إلى

هي ���ث ت��� م� أجل ال���ل على ال�ع�فة ��� ذاتها وت��ى    :(ال����ة)ال���ث األساس�ة 

أح�انا ال���ث ال����ة وهي ت��� م� ال��اكل الف���ة وال���ئ�ة إال أن ذل� ال ���ع م� ت���� 

 .�الفعلن�ائ�ها ���ا �ع� على م�اكل قائ�ة 

هي ���ث عل��ة ت��ن أه�افها م��دة ���ل أدق م� ال���ث األساس�ة ال����ة  :ال���ث ال������ة 

وت��ن عادة م�جهة ل�ل م��لة م� ال��اكل العل��ة أو الك��اف معارف ج�ی�ة ���� ت����ها 

  .واالس�فادة م�ها وفي واقع فعلي م�ج�د في م�س�ة أو م��قة ل�� األف�اد

هي ال���ث ال�ي ت��ن أدوات ج�ع ال�عل�مات ف�ها مع���ة على ال��ادر  :ثائ��ةال���ث ال�  

وم� أه� ال��اهج ال���عة في ه�ا  .وال�ثائ� ال����عة وغ�� ال����عة �ال��� وال�ور�ات وال���ات

 : ال��ع

 ال���ث ال�ي ت��ع ال��هج اإلح�ائي 

 ال���ث ال�ي ی��ع ف�ها ال�اح� ال��هج ال�ار��ي 

  . ال���ث ال�ي ت��ع م�هج ت�ل�ل ال����ن وال�����  

هي ال���ث ال�ي ت�ف� ع� ���� ج�ع ال�عل�مات م� م�اقع ال��س�ات   :ال���ث ال���ان�ة 

وال�ح�ات اإلدار�ة وال���عات ال����ة ال�ع��ة �ال�راسة و���ن ج�ع ال�عل�مات ���ل م�اش� م� ه�ه 

 ال���ث وم�ها   :وه�اك ع�د م� ال��اهج ال���عة له�ا ال��ع ال�هات وع� ���� االس���ان أو ال�قابلة

 .ال���ث ال�ص��ة األخ��  او ال���ث ال�ي ت��ع م�هج دراسة ال�الة او ال�ي ت��ع ال��هج ال���ي

هي ال���ث ال�ي ت��� في ال�����ات الع�ل�ة ال���لفة ال�هارات واألن�اع س�اء  :ال���ث ال������ة

  .ال������ة و�ع� العل�م اإلن�ان�ة كان على م���� العل�م

هي ال���ث ال�ي ت��� في ال�امعات وال�عاه� وال��س�ات األكاد���ة :  ال���ث األكاد���ة 

 :ال���لفة وت��ف إلى م����ات ع�ة هي

 . أق�ب ما ت��ن لل�قار�� م�ها لل���ث ال���ث ال�ام��ة األول�ة: 

 . رسائل ال�اج���� و ال����راه  ���ث ال�راسات العل�ا:  

 . ت�ل� م� أسات�ة ال�امعات���ث ال��ر�����:   
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وال���ث األكاد���ة هي أق�ب ما ت��ن لل���ث األساس�ة ال����ة م�ها لل������ة ول�� ذل� ال ���ع  

 .م� االس�فادة م� ن�ائ�ها وت���قها ���ا �ع�

في ال��س�ات ال���لفة �غ�ض ت���� أع�الها هي ���ث م����ة ت�ف�   :ال���ث الغ�� أكاد���ة 

 . ومعال�ة ال��اكل فهي أق�ب ما ���ن لل���ث ال������ة

  ال�فا��� العامة لل��هج العل�ي

  اوًال: االف��اضات ال�ي �ق�م عل�ها ال��هج العل�ي 

ـــ�ع� وجهــــة ن�ــــ�ه او  Assumptionsاالف��اضــــات:  ـــي مع�قــــ�ات اكاد���ــــة �ع�ضــــها ال�احــــ� لـ : هـ

م�ــل� ��ــ��ها ع��مــا  ةاو االجا�ــات ال�ق�لــة ال���قعــة علــى اســ�ل�ه، وهــي تع��ــ� حقــائ� عامــف�ضــ�ات 

عــ� ���ــ� ال�ــ�ر��  م�ــال: فــي م�ــال مع�فــة ال�احــ� دون ان ���ــاج الــى اث�اتهــا او اقامــة الــ�ل�ل عل�هــا.

  او: رفع �فاءة ال�عل� ی�د� الى ت���� تعل� ال�الم��.   �����ا ت���� اداء ال�عل���.

  صفاتها:

 ت��ه الف�وض م� ح�� ق��لها م��ئ�ا في ال���. - 1

 ت��لف ع� الف�وض في ع�م تع�ضها لالخ��ار ال��اش�. - 2

 الع ال�اح� ومع�ف�ه في م�ال ال���.�تع��� م�ش�ا ل�عة ا - 3

 تع��� م�ش�ا ل��امل ع�اص� ال���.    - 4

  :ال�ق��د �الف�ض�ات :ثانً�ا

مق��حة أو ت����ات عقل�ة، یل�أ إل�ها ال�اح� ل�ي  حل�ل تع�ف الف�ض�ات في أ��� ص�رها �أنها   

هه في ع�ل�ة ج�ع ال��انات  ."و�ال�الي فهي ت��ل حل�ًال م���لة لل���لة قابلة لل��ق أو ال��ب ت�ّجِ

  :ف�ض�ات واالف��اضات في ال��� العل�يالالف�ق ب�� 

ت��ن   .Assumptionsواف��اضات ال���   Hypothesisه�اك ف�ق ب�� ف�ض�ات ال���    

هي ُم�لَّ�ات ال���، وتع�ف �أنها ق��ة  االف��اضاتالف�ض�ات عادة قابلة لل��ق أو ال��ب، ب���ا 

م�لَّ� بها، ُت����م لل��ه�ة على ق��ة أخ��، أو ما ��� أن ��ل� ����ها �ل م� ال�اح� والقار�؛ 

اج إلى أدلة أو ب�اه�� ُت�لل على ألنها ال ت�عارض مع ال�قائ� العل��ة في م�ال ال���، وال ت��

ص��ها م�ل�ا ه� ال�ال مع الف�ض�ات، و�ذا اح�اج� االف��اضات إلى ب�اه�� وأدلة إلث�ات ص��ها، 

  .فإنها ت���ل في ه�ه ال�الة إلى ف�وض�ات، و�ال�الي ال ���� أن ن�ل� عل�ها اف��اضات
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  ال���قة العل��ة في ال��� :

مالمـــح  أول���ـــة ل�هـــ�د عل�ــاء ���ـــ��� وقـــ�ون ���لــة مـــ� ال��ـــ� ، وان كــان �هـــ�ر ال���قـــة العل��ــة ن

- ��Francis Bacon    )1561 ب��ـــ�ن �ـــهـــ�ه ال���قـــة �هـــ�ت علـــى یـــ� الف�ل�ـــ�ف االن�ل�ـــ�� ف�ان

م���عــــة ���ــــ�ة مــــ� ال�قــــائع وال�الح�ــــات ال�ــــي ���ــــ�  أســــاساء ال��ــــائج علــــى ب�ــــ) حــــ�� اق�ــــ�ح 1626

  ج�عها وان ال�ع�فة ال�����ة ��� ان ت��� وت��� ث� ت��� . 

(جـــ�ن  األم���ـــيان اســـ��اع الف�ل�ـــ�ف  إلـــىثـــ� ت�ـــ�رت هـــ�ه ال���قـــة علـــى یـــ� م���عـــة مـــ� العل�ـــاء، 

 How are we  ان ��ـ�دها فـي خ�ـ�ات ن�ـ�ها فـي ��ا�ـة (ك�ـ� نف�ـ�)  )1952  – 1859( دیـ��)

thinking   وق� �ان� ال���ات هي :  1910عام  

  ال�ع�ر �ال���لة . - 1

  ت��ی� ال���لة . - 2

  .ج�ع ال��انات وال�عل�مات  - 3

  .وضع الف�وض - 4

  اخ��ار الف�وض. - 5

  . �اجاتس��ال�ص�ل الى ال��ائج واال - 6

  ع�اص� ال��� العل�ي :

   - و���ل ال��� العل�ي ار�عة ع�اص� هي :

  : م�خالت ال��� العل�ي : وت���ن م� ع����� ه�ا : أوالً 

  ال�اح� : وما ی���� �ه م� �فا�ات عل��ة ، م����ة وغ��ها .  - 1

  م��لة ال��� وال�ل��ة ال����ة .  هال��� : ب�ع�� - 2

  ال��� .  و�ج�اءات��� ال: ع�ل�ات ال��� العل�ي : وت���ن م� م�ه��ة  ثان�اً 

  �ي : وت���ن م� ن�ائج ال��� واالس���اجات وال��ص�ات . : م��جات ال��� العل ثال�اً 

 . ة لل��� العل�ي : وت��ل ال��ش�ات ومعای�� تق��� ال��� في فعال��ه����: ال��ا�� ال�ق را�عاً 

  : األر�عةی�ضع ه�ه الع�اص�  اآلتي��� �وال        

  

  

  

  



7 
 

  ال���جات                                     الع�ل�ات                             ال��خالت   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ل��� العل�ي اال أوًال : م�خالت 

  تع��� ال�اح� :

  :ه�ال��� ال�� �ق�م �اج�اء ع�ل�ة ال��� العل�ي وص�ال الى حل م��لة ال��� .  ال�اح�

  : ان ال�اح� ی��غي ان ی���� �����عة م� ال�فات وال��ائ� وم�ها : كفا�ات ال�اح�

وهـــ�ه ت�علـــ� �ال�احـــ� نف�ـــه وش��ـــ��ه والف�ـــائل ال�ـــي ��ـــ� ان   ال�فا�ـــات ال���ـــ�ة لل�احـــ� : - 1

للغــات االج���ـــة الــى بهــا واه�هــا ���قــة تعاملــه مــع االخــ��� وال��لــي �ال�ــ�� واالســ���ار�ة ومع�ف�ــه �ی�

�ــه فـــي اك��ـــاف ال���قـــة وان ��ـــ�ن م��اضـــعًا ال مغـــ�ورا وت��ـــ� مهاج�ـــة االخـــ��� ��ـــ�ل ش��ـــي ورغ�

  وان ی��لى �ال��عة ال���ة وت��ل ال���ول�ة ازاء ���ه . 

ال����ـة وال������ــة لل��ــ� العل�ـي ال�ــي هــي م�عــ�  األ�ــ�و�ق�ـ� بهــا   : ال�فا�ــات العل��ــة لل�احــ� - 2

��ـــ��ة ال�احـــ� ���ـــ�لة ���ـــه وق�رتـــه فـــي ت�ـــ�� ال�عل�مـــة ال���قـــة ���ـــا �قـــ�أ و���ـــ� و���ـــا �عـــ�ض مـــ� 

  معل�مات مع درجة عال�ة م� ال���د م� االه�اء ال����ة . 

 الباحث

 الكفایات

 االتجاھات

 االخالقیات

البحث 

 ویشمل :

مشكلة  -

 البحث

 االھداف -

 الفروض -

الخلفیة  -

 النظریة

 منھجیة البحث -

 االجراءات -

 اختیار العینة -

 ادوات البحث -

 المعالجة االحصائیة -

 نتائج البحث  -

 تفسیر النتائج  -

 االستنتاجات  -

 التوصیات  -

 المقترحات  -

 الضوابط التقییمیة وتشمل المعاییر والمؤشرات
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علــى اســـ�  ب�ـــاء��هــا وهــي تـــ�از� شــع�ر ال�احـــ� �ال��ــ�لة وتق��ـــ� معال : ال�فا�ــات ال�����ـــة لل�احـــ�

م����ـة مق�عـة وت�ـ�و لـ�� ال�احــ� ��ـ�ل قـ�رات ف�د�ـة فـي تق�ــ�� ���عـة ال��ـ�لة و��نهـا ت�ـ��� ال�راســة 

  ام ال .

ــة لل�احـــ� :  ــاه�ـــاك عـــ�د مـــ� ال�ـــ�ات ال���ـــ�ة ال�ـــي ی��غـــي ان ی االت�اهـــات العل��ـ ال�احـــ�  ��لـــى بهـ

   - م� االت�اهات العل��ة ال�ال�ة : م���عةاس��ادًا الى 

علــى ال�احــ� ان ی�ــ� �اه��ــة العلــ� مــ� اجــل ا��ــاد حلــ�ل م�اســ�ة  :  ال�قــة �ــالعل� وال��ــ� العل�ــي - 1

  لل���الت ال�ي ت�اجهه .

ـــ�عل� ال��ـــ��� اإل��ـــان - 2 ــة ال ـــاة معقـــ�ة وم�غ�ـــ�ة �اســـ���ار ����ع�هـــا لـــ�ا ی��غـــي  ����ـ :الشـــ� ان ال��

  ش�ة مع ت��ر ال��اة .عل�ه ال�راسة وال��ا�عة ال�����ة ح�ى ت��ن تف���اته م��ا

�ـــ� وال�ع�ـــ� ولـــ�� ه�ـــاك ��د وال�ل��ـــیل�قـــي ال��ـــ� العل�ـــي مـــع ال��مـــ� وا : ال االنف�ـــاح العقلـــي - 3

  ال���قة .  األف�ار��� م�ض�عي یل�قي مع ال��م� وال�ع�� وعلى ال�اح� ال���ر م� 

� لق��لهــا وان �انــ� ی��ــ� عــ� ال���قــة لــ�ا فهــ� م�ــ�ع �أنــهی���ــ� ال�احــ� العل�ــي   : تق�ــل ال�قــائ� - 4

  ال�أ� ال�عارض .  أص�ابی�ث� ذل� في عالق�ه مع  �ة والأم�الفة ل� 

یــ�عي مع�فــة لــ�  وال أح�امــه إصــ�ارال ی��ــ�ع ال�احــ� العل�ــي فــي   : ال�ــأني واالب�عــاد عــ� ال��ــ�ع - 5

  ی��ل� ب�هانًا واض�ًا عل�ها .  ی��صل ال�ها �ال��� او انه ال

�اف���ائ�ــة �ان �ع�قــ� �ــان ل�ــل ن���ــة ســ��ًا وان ی��عــ� عــ� ال�ف�ــ��ات ال�  : ال�ــ���ةاالع�قــاد �قــان�ن  - 6

  ال��اه� .  تف����ع��� عل�ها في  ی�م� م�لقا �ال��فة وال وان ال

ال��ــ� العل�ــي امانــة ع�ــ� ال�احــ� ، یالحــ� و��ــف و��ــ�ل و�علــ� ن�ائ�ــه ��ــا   : االمانــه العل��ــة - 7

  غ� ��ه شيء اخ� . هي ع�� ��اسها ، فال���قة شيء وما ی� 

  صفات الباحث الجید

  ت�اف�ها في ال�اح� ال��� وه�ه ال�فات هي: ال�ي ی��غيم���عة م� ال�فات  ه�اك

  ال���ة ال�ادة وال�ادقة في ال���. .1

  ال��� والع�م على اس���ار�ة ال��� وت��ل ال��اع�. .2

  وض�ح ال�ف��� وصفاء ال�ه� ح�ى ی���� ال�اح� م� ج�ع ال�قائ� ب�قة. .3

  تق�ي ال�قائ� وج�ع ال��انات ���ق وأمانة. .4

  ال�ع�فة ال�ا�قة ح�ل م�ض�ع وم��لة ال���. .5

  ع�م اإلك�ار م� االق��اس وال���. .6
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  ع�م ال�ع� في ال�اح��� اآلخ��� و�ع�اء �ل ذ� ح� حقه. .7

  ال���د العل�ي وال��ض���ة، وال�ع� ع� األه�اء والعا�فة. .8

  ال�ع� ع� ال�ع��� و�ص�ار ال�اتج م��قًا. .9

  .ال��اس�ة ال��ارات وال�الالت أن ���ن ل�� ال�اح� الق�رة على اس���ام . 10

 ع�م ح�ف أ� دل�ل أو ح�ة ت��افى مع آراء ال�اح� أو م���ة. . 11

  الق�رة على ال��ل�ل واس���ام ال��اذج ال��اس�ة ل��ض�ع ال���. . 12

 :ال��� العل�ي م��نات

العل�ي وال���قي خالل ع�ل�ة  لل��� العل�ي أساس�ات ��� أن ُت���فى لل���ل على ال��ل�ل

 :ال��� وال�ق�ي إلث�ات ال����ة وهي

 

  (Purpose) اله�ف ال���لة أو1-  

أو ثقاف�ه ال����ة، وم� ث� ��عى إلى إ��اد ال�ل األن��  ال�اح�وُت��قى غال�ًا م� م���  :ال���لة• 

  . لها (أو تف���ها وتق��� معل�مات ج�ی�ة ع�ها) في نها�ة ���ه

 .حاجات�ا إش�اع أمام ع��ة وج�د أو ت��ع ل� حاجة هي فال���لة     

���لف اله�ف ع� ال���لة إذ انه ی�ضح ما ��اول ال�اح� ال�ص�ل إل�ه �ع�� ال���لة  :اله�ف • 

   .ال�ي ��اول م� خاللها ش�ح �اه�ة مع��ه ق� ت��ن سل��ة
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م��جات ال����ة، وه� ی��ع هي ت�قع (ت����) عل�ي �ف��ض : (Hypothesis)  الف�ض�ة – 2

ل�ل��ة ال�عل�مات وال�ع��فات ال���قة، و���أ ��ل�ة (ل�) أو (�ف�ض) وه� ما ��اول ال�اح� إث�اته أو 

  .ن��ه ب�ها�ة ال��� و�اله�ا مق��ل

قائ�ة ��ل ما ه� م����م في ال����ة وت���� (ال�ع�ات، ال��اد :  (Materials) ال��اد3-

  ...الخ)الدوات، اال����ائ�ة، ال�ائ�ات

إما أن ت��ن ع�امل �����ة أو م���عة ت�خل على خ� س�� ال��� : (Variables)  ال��غ��ات4-

أو ال����ة، و���ن لها أث� سل�ي أو إ��ابي، وأح�انًا ت��ن م�ای�ة ب�ون أث� ی���، وغال�ًا ما ت��ن 

�غ�� على ح�ه، وم� ث� ه�ه ال��غ��ات ذات عالقة ب�ع�ها ال�ع�، وس��ضح األم�لة ال�ال�ة �ل م

 .اآلخ�  ك���ة تأث�� �ل واح� في

 :ه�اك ثالثة أن�اع م� ال��غ��ات

م����ة وال�ي ق� ت��ث تغ���ًا هي ع�امل  (Independent Variables) : م�غ��ات م��قلة1-

 .في ن�ائج الف�ض�ة ال�ق��حة

�ال��غ��ات ال�ا�عة وهي غال�ًا ما ت��ى  (Dependent Variables) : م�غ��ات غ�� م��قلة 2-

 .ع�امل ت�غ�� ن���ة تغ�� الع�امل ال���قلة

ع�امل ال ت�غ�� أث�اء ال����ة، وال�ي ت��� هي  (Controlled Variables  ) : ال��غ��ات ال�اب�ة3 -

  .م� دقة ال����ة وال��انات

لفة إلث�ات هي ال���ات ال���عة في ع�ل�ة ال��� ���احله ال���: (procedures)  اإلج�اءات5-

 :الف�ض�ة، و����� ف�ها

 .أن ت�� على أس� ال��� العل�ي1-

   .ال�ض�ح م� ح�� ال�فاص�ل وال��اسات ال���قة وص�ة ال�عل�مات- 2

  .ض�� ال��غ��ات3- 

   .إم�ان�ة إعادة ت���قها ع�� ق�اءتها - 4

 . ذ�� ال�راسات ال�ا�قة في حال وج�دها ��ا هي5 - 

ال�عل�مات ال�ي ت� ج�عها ����ص م�ض�ع ال���، وق�ل إج�اء أ� هي : (Data)  ال��انات  - 6

 :ت���ة وأث�ائها و�ع�ها و���� تق���ها إلى

 .ال�عل�مات وال��انات ال�ي ج�ع� ورص�ت م� ق�ل ال�اح� وغال�ًا ما ت��ن وف� دراسات سا�قةٌ  1-
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ال�اجح إذا ت����م اإلح�اءات م�ى أم��، فهي مف�اح ال���وع  : ال�عل�مات اإلح�ائ�ة 2-

 .اس���م� ���ل ص��ح

  :ال�عل�مات وال��انات ال�ي ی�� رص�ها أث�اء ال��� وتف��� ال��انات وال��ائج م�ال •

  .اس���ام ال��اسات واالس��انات - أ

  .ع�د م�ات إعادة ال����ة  - ب

م�� ال�الح�ات ال��ونة: �ع� رص� ال��غ��ات (���� ال���� في ال��غ��ات ال���قلة و��اس  - ج

  ).تأث��ها في ال���

  .�ف�ل اس���ام ال�س�م ال��ان�ة ل��ض�ح ال��ائج وال��غ��ات   ال�س� ال��اني: - د

   .ص�ر ل��احل ال����ة أو ال��� إن أم��  - ـه

ه� ��ارة ع� تف��� لل�س�مات ال��ان�ة وال��اول ال�ي ت�  (Data Analysis ) : ت�ل�ل ال��انات 7-

ت��ح ���ل تف��لي األرقام وال�س�مات ال�ي ��عها ال�اح�، وضعها في ال��انات، ���� 

 .واس�ع�اض األخ�اء ال����لة وت�ل�لها

ي �ال���ی� ن���ة �ل خ��ة م� م�احل ال���، وال�ي ���� م� خاللها ه  (Results ) :ال��ائج8 -

 .اس��الص االس���اج ال�هائي لل���

ال�ي تع�� ف�ها ال��ائج �اس���اج أخ�� لل���،  ه� ال��حلة األخ��ة :(Conclusion)  االس���اج 9-

 .وال�ي ��� أن ت��ن م�ت��ة ارت�ا�ًا وث�قًا �الف�ض�ة، وما ذ�� ف�ها م� فق�ات

هي ��ارة ع� مق��حات  (Future/ Further Researches) : ال�راسات ال���ق�ل�ة10 - 

 .وت�ص�ات لل��� ف�ها م��ق�ًال، وهي ���ا�ة ان�القة ل��� ج�ی�

    ال����� ���لة في ال��� ال

  ی�اق� ه�ا ال��ض�ع خ��ات اع�اد ال���

 -: خ��ات إع�اد ال���

 .اخ��ار ال���لة ال����ة 1 - 

 .الق�اءات اإلس��ال��ة  2-

 .ت���� خ�ة ال��� -  3

 .ج�ع ال�عل�مات وت����ها -  4

  .��ا�ة تق��� ال��� ���ل م��دة  5-
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  .:أوآل: إخ��ار ال���لة ال����ة

  ماهي ال���لة في ال��� العل�ي؟1- 

هي ��ارة ع� ت�اؤل او �ع� ال��اؤالت الغام�ة ال�ي ق� ت�ور في ذه� ال�اح�  م��لة ال���:

ح�ل م�ض�ع ال�راسة ال�ي اخ�ارها وهي ت�اؤالت ت��اج إلى تف��� ��عى ال�اح� إلى إ��اد إجا�ات 

األلي وتق�م أف�ل ال��مات لل���ف��ی�  شا��ة ووا��ة لها. م�ال: ماهي العالقة ب�� اس���ام ال�اس�

  في ال����ات وم�اك� ال�عل�مات؟

  .وق� ت��ن ال���لة ال����ة ��ارة ع� م�قف غام� ���اج إلى تف��� و���اح

  .: على ذل� اخ�فاء سلعة مع��ة م� ال��ق رغ� وف�ة إن�اجها واس���ادهام�ال

  . �اع حاجات�افال���لة إذن : هي حاجة ل� ت��ع أو وج�د ع��ة أمام إش

ل�أخــ� م�ــاال آخــ� علــى مــ�رس ��ــع� �عــ�م اه��ــام �ال�ــه وال �عــ�ف ســ��ًا لــ�ل� ، فهــ� ی�اجــه م�ــ�لة !  

  ل�اذا ال یه�� �البي ب�روسه� ؟ هل ه�ا ی�جع إلى أسل��ي ؟ إلى ال�ادة ال�راس�ة ؟

  .م�ادر ال���ل على ال���لة - 2

ال����ة ت��ز لل�اح� م� خالل خ��ته العل��ة �ع� ال���الت  :� الع�ل وال���ة العل��ة�م�  .أ

ال��م�ة فال���ات وال��ارب ت��� ل�� ال�اح� ت�اؤالت ع� �ع� األم�ر ال�ي ال ��� لها تف��� 

  .أو ال�ي تع�� م��الت لل��� وال�راسة

 في م�رسة ما �����ع أن ی��� في م��لة ضعف الق�اءة وأث�ها على ال����اء: م�رس م�ال

  ال��ائل ال��اض�ة.ال�الب في حل 

ل�ا ت���ه ال��� وال�ور�ات وال��ف م� أراء وأف�ار ق� ت��� ل��  ال�اق�ة الق�اءات ال�اسعة  .ب

  .الف�د م���عة م� ال��اؤالت ال�ي �����ع أن ی�رسها و���� ف�ها ع��ما ت��ح له الف�صة

عادة ما�ق�م ال�اح��ن في نها�ة أ��اثه� ت�ص�ات م��دة ل�عال�ة م��لة ما  :ج. ال�راسات ال�ا�قة

أو م���عة م��الت �ه�ت له� أث�اء إج�اء األ��اث األم� ال�� ی�فع زمالئه� م� ال�اح��� إلى 

  .ال�ف��� ف�ها وم�اولة دراس�ها

أو غ�� رس��ة  أح�انا ���ن م��ر ال��اكل ال����ة ت�ل�� م� جهة رس��ة :د. ت�ل�� م� جهة ما

ل�عال��ها و���اد حل�ل لها �ع� ال����� ال�ق�� والعل�ي ألس�ابها و��ل� ق� ت�لف ال�امعة 

وال��س�ات العل��ة في ال�راسات العل�ا واألول�ة �إج�اء ���ث ورسائل جام��ة م� م�ض�ع ت��د 

  .لها ال���لة ال�ا�قة
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   :م��ار اخ��ار ال���لة 3-

  ال�اح� في اخ��ار م��ل�ه وهي :ه�اك معای�� ت�اع�  

  معای�� ذات�ة :   - 1

وهــي ت�علــ� ����ــ�ة ال�احــ� وخ��تــه و�م�اناتــه وم��لــه ، ح�ــ� ال ��ــ���ع ال�احــ� معال�ــة م�ــ�لة    

  ما إال أذا �ان ���ل إلى ه�ه ال���لة و���ل� اإلم�انات ال�ا��ة ل�لها وهي :

  اه��ام ال�اح� ( ال����):  - أ

لــى اخ��ــار ال��ــ�الت ال�ــي یهــ�� بهـا اه��امــا ش��ــ�ًا . فال���ــ� فــي م�ــال معــ�� ان ���ـل ال�احــ� إ

یــ�ف� لــه خ�ــ�ة ���ــ�الت هــ�ا ال��ــال ســ�اء تلــ� ال�ــي تــ� ���هــا ودراســ�ها، أو ال��ــ�الت ال�ــي لــ� ُتــ�رس 

�عــ�، و�ل�ــا ات�ــف� هــ�ه ال��ــ�ة �ــالع�� وال�ــ��ل �ل�ــا ســاع�ته فــي فهــ� أ�عــاد هــ�ه ال��ــ�الت. فال�عل�ــة 

ـــة أل���ســـ�ة هـــي األك�ـــ� درا�ـــة �ال��ـــ�الت الُ�لّ�ـــة ال�ـــي ال� ����ـــة فـــي تـــ�ر�� ال����ـــاء فـــي ال��حل

  ت�اجه ت�ر�� ال����اء في ه�ه ال��حلة.

  ق�رة ال�اح� :  - ب

  انه مع االه��ام الب� ت�ف� الق�رة الف��ة وال�هارات الالزمة لل��ام �ال��� . 

  ت�ف� اإلم�انات ال�اد�ة :  - ت

عــي ال�احــ� فــي اخ��ــاره ال��ــ�لة تــ�ف� اإلم�انــات ال�اد�ــة الالزمــة ل���ــه ، فعلــى ال�احــ� اذا البــ� ان ی�ا 

  أراد ان �ع�ل ���ًا ع� ذ�اء األ�فال عل�ه ان ��أل هل ی��ف� ل��ة م��اس لل��اء م�ال.

  ت�ف� ال�عل�مات :  - ث

مــات ال��علقـــة ���ـــ�لة ��ــ� علـــى ال�احــ� إن ی�أكـــ� ع�ـــ� اخ��ــاره ل��ـــ�لة مـــا مــ� تـــ�ف� ال��اجـــع وال�عل� 

  .ال���

  : اإلدار�ةال��اع�ة    - ج

ی��غــي علــى ال�احــ� ان ی�أكــ� ع�ــ� اخ��ــاره ل��ــ�لة مــ� انــه ��ــ���ع ال��ــ�ل علــى م�ــاع�ة ال��ــ�ول�� 

اإلدار�ـــ�� وتعـــاونه� معـــه ، مـــ�ًال ی��ـــ� �احـــ� دراســـة أثـــ� ال�لف��ـــ�ن علـــى ز�ـــادة ت��ـــ�ل األ�فـــال . فانـــه 

  االدار�ة لل��ق� م� ذل� .���اج الى  ال��افقات 
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  معای�� اج��ا��ة وعل��ة :   - 2

  وت�عل� ���� أه��ة ال���لة ال�ي ���ارها ال�اح� وفائ�تها الع�ل�ة  وهي :  

  الفائ�ة الع�ل�ة لل��� :  - أ

ـــه ؟ مــــا   ال�احـــ� عل�ـــه ان ��ـــأل نف�ـــه ال�ــــ�ال ال�ـــالي : هـــل هـــ�ا ال��ـــ� مف�ــــ� ؟ مـــا الفائـــ�ة الع�ل�ـــة ل

ال�ــي ت�ــ�ف�� م�ــه ؟ فــإذا وجــ� اإلجا�ــات اال��اب�ــة ال�ا��ــة فانــه س��ــ�عه علــى اخ��ــار ال��ضــ�ع ال�هــات 

. فالبــ� ان ن�ــع الغا�ــات العل��ــة لل��ــ� الــ�� ســ�ق�مه و�ال �ق��ــا ن��ــ�ث فــي حــ�ود األف�ــار وال����ــات 

ــ�ود ال�اقــــع الع�لــــي وال����قــــات ، فأالف�ــــار ال�افعــــة �ف�ــــ�ض ان تــــ�د� و�ــــائف ع�ل�ــــ ة نافعــــة ال فــــي حــ

  ومف��ة .

  م�� م�اه�ة ال��� في تق�م ال�ع�فة :  - ب

ـــ�� ســـ�ق�مه س���صـــل الـــى   علـــى ال�احـــ� ان ��ـــ�� شـــ��ًا الـــى ال�ع�فـــة اإلن�ـــان�ة، أ� هـــل ال��ـــ� ال

ح��قـــة ل��ـــ� مع�وفـــة ؟ هـــل ســـ�ق�م شـــ��اً ج�یـــ�ًا ؟ �ـــ�ل� ��ـــ���ع ال�احـــ� ان ��ـــ�ر ���ـــًا ســـا�قًا ل���ـــ� 

ج بهـــ�ف ال�صــ�ل الـــى هــ�ه ال���قـــة فـــي ال��ضــ�ع وهـــ� بــ�ل� أضـــاف شـــ��ًا ن�ائ�ــه او ی�فـــي هــ�ه ال��ـــائ

  ج�ی�ًا .

  تع��� ن�ائج ال�راسة :  - ت

وهــ� م�اولــه ال�احــ� اخ��ــار وت�ــ��� ���ــه ���ــ� ��ــ�ن لهــا �ا�عــًا عامــًا و��ــهل تع�ــ�� ن�ائ�هــا علــى  

ـــا ��ـــه خ�ـــ�رة " ولـــ�ل� ��ـــ� ان ��ـــ� �ل ال��ـــ� علـــى ق�ـــاع ال�ـــاالت ال��ـــابهة  " اال ان ال�ع�ـــ�� اح�ان

  ك��� م� األش�اص وال��اقف ل�ع��ه أه��ة و���ة عل��ة واج��ا��ة اك�� .

م�ــال علــى ذلــ� " إن�ــا اذا أخــ�نا م�ضــ�عا عــ� ال�عل�ــ�� وم�ــ�الته� فإن�ــا ال نهــ�� ��عل�ــ�� فــي م�رســة 

�� علــى ان مع��ـة بـل ن�ــاول اخ��ـار م�ــ�لة لهـا �ــا�ع معـ�� ون�ــ�� إج�اءات�ـا وأدوات�ــا ���ـ� ن�ــ�ن قـادر 

  ی��� ����ا على ال�عل��� ���ل عام " .

  م�� م�اه��ه في ت���ة ���ث اخ�� :  - ث

وهـ� قــ�رة م�ــ�لة ال��ــ� علـى إثــارة اه��ــام ال�ــاح��� اآلخــ��� ��عال�ـة ج�انــ� أخــ�� فــي ال��ضــ�ع  أ�  

ی��جــه ال�احــ� الــى م�ضــ�ع مــا و�عــالج ج�انــ� هــ�ا ال��ضــ�ع ول��ــه ی�ــ�ك ال�ــاب مف��حــا أمــام ع�ــ�ات 

  ال�راسات ال���لة او ال�ا��ة او ال����ة .

  ص�اغة ال���لة وت��ی�ها: - 4

ی��غـــي أن ُت�ـــاغ م�ـــ�لة ال��ـــ� ب�ضـــ�ح �ـــأن ���ـــار ال�احـــ� مفـــ�دات وم�ـــ�ل�ات ُتعّ�ـــ� ب�قـــة عـــ�  

  م���ن ال���لة.
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  و���� أن ُت�اغ ال���لة في إح�� ص�رت��:

  :  ُت�اغ في ص�رة خ���ة م�ل ال��اغة ال�ال�ة:- 1

، و�ـ�� ال��ـاح فـي اءال����ـ��ـا ����ـه م��ـاس قلـ�  ال����ـاء" یه�ف ال��� إلـى دراسـة العالقـة بـ�� قلـ� 

  في ال�ف ال�اني ال���س� ��ا ت���ه ام��انات  الع��ر إلى ال��ة ال�ال�ة ". ال����اءدراسة 

ــ�فهام�ة، أ� فــــي صــــ�رة ســــ�ال أو أك�ــــ� یهــــ�ف ال��ــــ� إلــــى  :- 2 أن ُت�ــــاغ ال��ــــ�لة فــــي صــــ�رة اســ

ــا ��ا ـــان��، وعالق�هــ ـــف األول ال�ـ ــ�م فــــي ال�ـ ــا، ففــــي ��ــــ� ل��ــــاهج العلــ جــــات ال�ـــــالب اإلجا�ــــة عل�هــ

  وم��له� صاغ ال�اح� م��لة ال��� في ع�د م� ال��اؤالت هي:

  ـ ما هي ال��ض�عات وال���الت العل��ة ال�ي ُ�ع�ِّ� ال�الب ع� حاجاته� أو م�له� إلى دراس�ها؟

  .:الق�اءات اإلس��ال��ة وم�اجعة ال�راسات ال�ا�قة: ثان�آ

 :أن الق�اءات األول�ة اإلس��ال��ة ���� أن ت�اع� ال�اح� في ال��احي ال�ال�ة     

ت�س�ع قاع�ة مع�ف�ه ع� ال��ض�ع ال�� ی��� ��ه وتق�م خل��ة عامة د��قة ع�ه وع� ����ة  ) 1

 ت�اوله 

 ووضع إ�ار عام ل��ض�ع ال���.

 .ال�أك� م� أه��ة م�ض�عه ب�� ال��ض�عات األخ�� وت���ه ع�ها  ) 2

�رة م��لة ال��� ووضعها في إ�ار ص��ح وت��ی� أ�عادها ل���ح أك�� وض�حا، فالق�اءة بل  ) 3

 .اإلس��ال��ة تق�د ال�اح� إلى اخ��ار سل�� لل���لة وال�أك� م� ع�م ت�اولها م� �اح��� آخ���

إت�ام م��لة ال��� ح�� ی�ف� اإل�الع على ال�راسات ال�ا�قة الف�صة لل�ج�ع إلى األ��   ) 4

ال����ة والف�وض ال�ي اع���تها وال��ل�ات ال�ي ت���ها م�ا ��عل ال�اح� أك�� ج�اءة  ) (اإل�ار

 .في ال�ق�م في ���ه

ت��� ال�غ�ات األخ�اء وال�ع��ات ال�ي وقع ف�ها ال�اح��ن اآلخ�ون وتع��فه �ال�سائل ال�ي   ) 5

 .ات�ع�ها في معال��ها

 .ل� �����ع ال�ص�ل إل�ها ب�ف�ه ت�و�� ال�اح� ����� م� ال��اجع وال��ادر الهامة ال�ي  ) 6

 اس���ال ال��ان� ال�ي وقف� ع��ها ال�راسات ال�ا�قة األم� ال�� ی�د� إلى ت�امل ال�راسات   ) 7

 .واأل��اث العل��ة

 ت��ی� و�ل�رة ع��ان ال��� �ع� ال�أك� م� ش��ل�ة الع��ان ل�افة ال��ان� ال��ض���ة وال�غ�ا��ة   ) 8

 .وال�م��ة لل���
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  .:خ�ة ال��� ثال�ًا: ت����

في ب�ا�ة اإلع�اد لل��� العل�ي الب� لل�اح� م� تق��� خ�ة واض�ة وم����ة ل���ه ت���ل على ما 

  :یلي

��� على ال�اح� ال�أك� م� إخ��ار ال��ارات ال��اس�ة لع��ان ���ه ف�ال ع� :  ع��ان ال��� - 1

ع ال�اص �ال��� وال��ان ش��ل��ه وارت�ا�ه �ال��ض�ع ���ل ج��، ���� ی��اول الع��ان ال��ض� 

  .وال��س�ة ال�ع��ة �ال��� والف��ة ال�م��ة لل���

  وه�اك ع�ة اع��ارات ��� أن ی�اع�ها ال�اح� ع�� ص�اغة ع��ان ال��� م�ها:

  ـ هل ���د الع��ان م��ان ال���لة ت��ی�ًا د��قًا؟

  ف��ها ال��اس�ة؟ـ هل الع��ان واضح وم�ج� ووصفي ب�رجة �ا��ة ت��ح ب����� ال�راسة في 

  ـ هل ت� ت��� ال�ل�ات ال�ي ال ل�وم لها م�ل " دراسة في "، أو " ت�ل�ل لـ ".

  لل�ف ال�ادس العل�ي في ض�ء ت���� بل�م ".  ال����اء" تق��� اس�لة  :م�ال

  ل�� �ل�ة ال�ف االول ال���س�.  العل�يأو " فعال�ة وح�ة دراس�ة ُمق��حة في ت���ة ال�ف��� 

خ�ة ال��� ��� أن ت���� على ت��ی� واضح ل���لة ال��� و����ة ص�اغ�ها  :ال��� م��لة -2

  .ك�ا س�� ذ��ه

م�ال: هل ���لف ت�ر�� تالم�� ال�ف ال�ادس االب��ائي على وف� اس��ات���ات معال�ة ال�عل�مات 

  مقارنة �ال���قة االع��اد�ة؟  ال����ائ�ةفي ت���له� م� ال�فا��� 

  .:ص�اغة الف�وض ال����ة - 3

: ه� اإلجا�ة ال����لة ألس�لة ال�راسة. فال�اح� ع��ما ی��هي م� ص�اغة م��لة ال�راسة الف�ض

���ال رئ�� أو أس�لة ف���ة، فإنه یل�أ إلى وضع الف�وض؛ وذل� لإلجا�ة ع� س�ال ال�راسة أم 

���� ق��لها  او ردها (رف�ها)  أس�ل�ها. وتع� ه�ه اإلجا�ة أول�ة؛ ألنها ق� ال ت��ن ص���ة ��ع�ى

  ح�� ما ت�ف� ع�ه ن�ائج ال�راسة ال���ان�ة.

  ش�و� مع��ة الزمة للف�ض ال���، وهي: خ�ائ� و وه�اك   

أن ���ن الف�ض م��قًا مع ال�قائ� ال�ع�وفة س�اء �ان� ���ثًا أو ن���ات عل��ة. وفي ض�ء  . 1

لقادر�� على ال��ی� �اللغة الع���ة ذل� ُ�ع��� الف�ض ال�الي غ�� ج��: "معل�� العل�م غ�� ا

  م� ت�ر�� العل�م". ی�����ن الف��ى ال 
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ـ أن ُ��اغ الف�ض ����قة ُت�ّ�� م� اخ��اره و�ث�ات ص��ه أو دح�ه، وفي ض�ء ذل� ُ�ع���  . 2

�ال��ارس االب��ائ�ة ال ی��ف� ل�یه� ق�ر �اف م�  ال��اض�ات ُم�رس�الف�ض ال�الي غ�� ج��: "

  ال���� ����ه� م� ال��ر�� ال��� لها".

فه�ه ال��اغة ت���� ت��� م��ئي م� ال�اح� ض� ه�الء ال�عل���، ول�ل� إذا أراد أن �����      

���د م���� ت���ه� ��ع اخ��ارًا غا�ة في ال�ع��ة وتأتي ال��ائج لُ���� ص�ة ف�ضه، ��ا أنه ل� 

  ال����� ال�� ی�اه داًال على ت��ُّ� ال�عل�.

ـ أن ُ��اغ الف�ض في ألفا� سهلة م��دة ب�قة، وفي ض�ء ذل� ُ�ع��� الف�ض ال�الي غ�� ج��:  . 3

  ال�لي ��ه" ال��قف"ی��قف ت�اف� ال�ل��� داخل الف�ل على 

�ضح م�ل ه�ه ـ ی��غي أن ���د الف�ض عالقة ب�� م�غ��ات مع��ة. وم� أم�لة الف�وض ال�ي ت . 4

ی�د� إلى ز�ادة  ال���س�ةال��حلة  ل�ل�ة ال����اءال�اس�� في تعل�  ش�ائ�العالقة: " اس���ام 

  ال����ل ف�ها ".

هي حل�ل م�ق�ه أو تف���ات ��عها ال�اح� ل�ل م��لة ال���، أو هي اإلجا�ة ال����لة  :الف�وض

  غ�� ال���قل وال��غ�� ال�ا�عألس�لة ال���، وت��ل الف�وض عالقة ب�� م�غ���� ه�ا: ال��

   :أن�اع الف�وض في ال��� 

ول�ـ� ت�ـاغ  ت�علـ� �����ـع معـ�� أو م���عـ�� أو اك�ـ� Hypotheses : الف�ضـ�ة ال�ـف��ة - 1

أن ن�ـع ف�ضـ�ة صـف��ة تع�ـ�   ����قـة ت�فـي الفـ�وق أو العالقـة أو االثـ� ع�ـ� ال�قارنـة. ف�ـ�ال إذا اردنـا

وال���ـ�ل أو بـ�� ح�ـ� ال�ـف وال���ـ�ل  ت�جـ� عالقـة بـ�� ال�ـ��العالقـة بـ�� م�غ�ـ��� ف�قـ�ل انـه ال 

  :ن�م� لها ب�م�ز اح�ائ�ة ف�ق�ل فه�ا  ن�في وج�د عالقة أو ف�وق أو االث� و���� أن

HO : M1 = M2 = M3     
HO : M1 – M2 = 0     

ال����ـــع ال����ـــع ال�ـــاني ��ـــاو� وســـ�  وهـــ�ه ال�عـــادالت تع�ـــي: وســـ� ال����ـــع األول ��ـــاو� وســـ� 

  .أو الف�ق ب�� ال����ع األول وال����ع ال�اني ��او� صف� ال�ال�

و���� ه�ا ال��ع م�  : Research Hypotheses الف�ض�ة ال��یلة أو ال����ة 2 - 

الف�ض�ات الى ال���� �ال��ائج، إذ �ف��ض ال�اح� ان ه�اك ف�ق ب�� ال����عات ال�اخلة في 

   :ال��غ��ات.  والف�ض�ة ال��یلة ���� تق���ها الى ق����ال�قارنة أو وج�د أرت�ا� ب�� 

هي الف�ض�ة ال�ي ���� ف�ها :   Directional Hypotheses) الف�ض�ة ال��یلة ذات األت�اهأ

ال�اح� إلى وج�د ف�ق ل�الح جهة دون أخ�� و���� ت���ل الف�ض�ة ال�ف��ة الى ف�ض�ة ب�یلة 

 :ذات أت�اه ل���ح على ال��� اآلتي
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ع�� �ل�ة ال�ف ال�ادس األع�اد� وال�ی� تعل��ا ����قة  ال����اء: م��س� ال����ل في م�ال 

ال�عل�� ال���مج أعلى م� م��س� ال����ل ل�� ال�ل�ة م� نف� ال����� وال�ی� تعل��ا �ال���قة 

  . ال�قل���ة

   Non-Directional Hypotheses :الف�ض�ة ال��یلة ع���ة األت�اه3- 

��ع م� الف�ض�ات ���� ال�اح� الى وج�د ف�ق ب�� ال����ع��� أو أك�� اذا ��ا نقارن في ه�ا ال  

ب�� م���ع��� أو أك�� ول�� ال ���د ل�الح َمْ� الف�ق ففي ال��ال ال�اب� ���� اعادة ص�اغة 

  :الف�ض�ة ال�ف��ة على ش�ل ف�ض�ة ب�یلة ع���ة األت�اه وذل� على ال��� اآلتي

ب�� م��س�  = α) 0.01أو (  = α)0.05داللة اح�ائ�ة ع�� م���� ( : ه�اك ف�ق ذا م�ال 

ع�� �ل�ة ال�ف ال�ادس األع�اد� ال�ی� تعل��ا ����قة ال�عل�� ال���مج  ال����اءال����ل في 

  ع�� �ل�ة نف� ال����� وال�ی� تع�ض�ا لل���قة ال�قل���ة ال����اءوم��س� ال����ل في 

  :ش�و� ص�اغة الف�ض�ة

  .معق�ل�ة الف�ض�ة وان��امها مع ال�قائ� العل��ة ال�ع�وفة أ� ال ت��ن خ�ال�ة أو م��اق�ة معهاـ 1

  .ص�اغة الف�ض�ة ���ل دق�� وم��د قابل لالخ��ار ولل��ق� م� ص��ها  ـ 2

  .ـ ق�رة الف�ض�ة على تف��� ال�اه�ة وتق��� حل لل���لة 3

 ـ أن ت��� الف�ض�ة �اإل��از وال�ض�ح في ال��اغة وال��ا�ة واإلب�عاد ع� الع��م�ة أو ال�عق��ات  4

  .و������ام ألفا� سهلة ح�ى ��هل فه�ها

  .ـ أن ت��ن �ع��ة ع� اح��االت ال���� ال���ي لل�اح� 5

ت��ن ه�اك ف�ض�ة رئ��ة لل��� أو ق� �ع��� ال�اح� على م��أ الف�وض ال��ع�دة (ع�د  انـ  6

  .على أن ت��ن غ�� م��اق�ة أو م��لة ل�ع�ها)م��ود

أن ی�ضح في خ��ه أه��ة م�ض�ع ال��� مقارنة �ال��ض�عات األخ�� ��� على ال�اح�  - 4

 .واله�ف م� دراس�ه

ل��هج ال���ي ال�� وقع إخ��ار ال�اح� عل�ه واألدوات ��� أن ت���ل خ�ة ال��� أ��ا على ا - 5

ال�ي ق�ر ال�اح� إس���امها في ج�ع ال�عل�مات وال��انات (س�ف ی�� تف��ل م�اهج ال��� وأدوات 

  ج�ع ال�عل�مات الحقا)

ال�ق��د بها: ت��ی� ال�اح� لل��ود ال��ض���ة وال�غ�ا��ة وال�م��ة ل���لة  :ح�ود ال��� - 6

  .ال���



19 
 

ال�ي ا�لع عل�ها ال�اح� ال���ث وال�راسات العل��ة ال�ا�قة ال��� ��� أن ت���� على  خ�ة - 7

في م�ال م�ض�عة أو ال��ض�عات ال��ابهة فعلى ال�اح� أن �ق�م ح�� ألك�� �� م�ها في خ�ة 

  .ال���

��ة على ال�اح� أن ���د في خ��ه ن�ع الع��ة ال�ي اخ�ارها ل���ه وما ه� ح�� الع:إخ��ار الع��ة- 8

 .وم���اتها واإلم�ان�ات ال���ف�ة له ع�ها

  -:را�عا: ج�ع ال�عل�مات وت�ل�لها

 :ع�ل�ة ج�ع ال�عل�مات تع��� على جان��� أساس�� ه�ا

  :ت��� ع�ل�ة ج�ع ال�عل�مات في ات�اه�� :ج�ع ال�عل�مات وت����ها وت���لها - 1

�ان� ال�راسة م��ان�ة ت��اج إلى ف�ل . ج�ع ال�عل�مات ال��علقة �ال�ان� ال���� في ال��� إذا أ

  .ن��� ���ن دل�ل ع�ل ال�اح�

. ج�ع ال�عل�مات ال��علقة �ال�ان� ال���اني أو ال��ر��ي في حالة اع��اد ال�اح� على م�اهج ب

ال���ث ال���ان�ة وال������ة ����ن ج�ع ال�عل�مات �اح�� أدوات ال��� ( االس���ان أو ال�قابلة أو 

 . )ال�الح�ة

  :���ا ی�عل� �ع�ل�ة ج�ع ال�عل�مات ت��ر اإلشارة إلى نق���� رئ�����و 

ج�ع ال�عل�مات م� ال��ادر ال�ثائ��ة ال���لفة ی�ت�� ���ورة مع�فة ����ة اس���ام ال����ات  - 

وغال�ا  .وم�اك� ال�عل�مات و��ل� أن�اع م�ادر ال�عل�مات ال�ي ���اجها ال�اح� و���قة إس���امها

ت ج�ع ال�عل�مات على م�هج ال��� ال�� �����مه ال�اح� في ال�راسة فاس���ام ما ی��قف خ��ا

ال��هج ال�ار��ي في دراسة م�ض�ع ما على س��ل ال��ال ی��ل� ال����� على ال��ادر األول�ة ل��ع 

  .ال�عل�مات م�ل ال��� ال�ور�ة ال���ات.... وغ�� ذل�

���� على ال��ادر األول�ة ال����رة أعاله أما اس���ام ال��هج ال���ي في ال�راسة ی��ل� ال�

 .�اإلضافة إلى أدوات أخ�� االس���ان أو ال�قابلة م�ال

  :ت�ل�ل ال�عل�مات واس���ا� ال��ائج - 2

خ��ات ت�ل�ل ال�عل�مات خ��ة مه�ة الن ال��� العل�ي ���لف ع� ال��ا�ة العاد�ة ألنه �ق�م على 

  :ال�اح� و���ن ال��ل�ل عادة �إح�� ال��ق اآلت�ةتف��� وت�ل�ل دق�� لل�عل�مات ال���عة ل�� 

 . ت�ل�ل نق�� ی���ل في إن ی�� ال�اح� رأ�ا م�����ًا م� ال��ادر ال���عة ل��ه م�ع�مًا �األدلة أ

. ت�ل�ل إح�ائي رق�ي ع� ���� ال��� ال����ة وت����م ه�ه ال���قة مع ال�عل�مات ال���عة ب

 .ن��ة ردوده� وما شا�ه ذل�م� األش�اص ال�ع���� �اإلس���ان و 
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  :��ا�ة تق��� ال��� ���حلة أخ��ة م� خ��ات ال��� العل�ي: خام�اَ 

���اج ال�اح� في ال�ها�ة إلى ��ا�ة وت���� ���ه في ش�ل �ع�� �ل ج�ان�ه وت���ل على جان��� 

 :ه�ا

 :لها أه���ها على ال��� اآلتي :م��دة ال��� - أ

  .ش�له ال�هائيإع�اء ص�رة تق����ة لل��� في  - 

  .أن ی�رك ال�اح� ماه� ناق� و ماه� فائ� و�ع�ل على إعادة ال��ازن إلى ال���  -

  .أن ی�� ال�اح� ما ��� أن ������ ��ه وما ��� عل�ه إ��ازه  -

  أن ی�رك ال�اح� ما ���� اق��اسه م� ن��ص مأخ�ذة م� م�ادر أخ�� وما ��� أن ��غه  - 

  .�أسل��ه

   .�� أو ال�ق��� األولى لل���ت��ی� ال��ت - 

  .س�ف ی�� تف��لها في ج�ء الح� :ال��ا�ة ال�هائ�ة لل��� - ب

 ُتق�ــ� ال��ــ�ث ح�ــ� م�ــاهج ال��ــ� واألســال�� ال��ــ���مة ف�هــا إلــى أنــ�اع ثالثــة  انــ�اع م�هــاج ال��ــ�:

  ال�����يال��هج  - 3ال��هج ال�ار��ي      - 2ال��هج ال�صفي        - 1            رئ��ة هي:

  أوال :ال��هج ال�صفي

�قــ�م ال��ــ� ال�صــفي ب�صــف مــا هــ� �ــائ�، وج�ــع ال��انــات ع�ــه، وتف�ــ��ه وت��یــ� العالقــات  : مق�مــة

ـــى ال�ع�قـــ�ات ع�ـــ� األفـــ�اد  بـــ�� ال�قـــائع، ��ـــا یهـــ�� ب���یـــ� ال��ارســـات ال�ـــائعة أو ال�ـــائ�ة وال�عـــ�ف عل

� حـادث أو مــا هـ� �ــائ� ال ��ـ�ل جــ�ه� وال��اعـات، و�ـ�ق ن��هــا وت��رهـا. ول�ــ� م�ـ�د وصــف مـا هــ

ع�ل�ــة ال��ـــ� ال�صـــفي، وعلـــى الـــ�غ� مـــ� أن ج�ـــع ال��انـــات ووصـــف ال�ـــ�وف أو ال��ارســـات ال�ـــائعة 

خ�ـــ�ات ضـــ�ور�ة فـــي ال��ـــ�، إال أن ع�ل�ـــة ال��ـــ� ال ت���ـــل إال �عـــ� ت��ـــ�� هـــ�ه ال��انـــات وت�ل�لهـــا، 

  ���لة ال���وحة لل���.واس���ا� االس���اجات ذات ال�اللة وال�غ�� �ال���ة لل

  :راسات ال�ص��ة إلى ت�ق�� ال�  أن�اع ال�راسات ال�ص��ة: - 

  أوًال : ال�راسات ال����ة

ی��اول م�ال  االت ن���ًا في وق� مع��، هي دراسة شاملة لع�د ���� م� ال�: ال�راسة ال����ة 

  وال��ح االج��اعي.ثالثة أن�اع م� ال��ح: ال��ح ال��رسي (ال�����) وم�ح ال�أ� العام، 

  وت��ل :  ثان�ا:  ودراسات ال�وا�� والعالقات ال���ادلة

   .ال�راسات االرت�ا��ة - 3  ال�راسات العل��ة ال�قارنة  - 2  م�هج دراسة ال�الة  - 1
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�أنه "���قة ل�صف ال��ض�ع ال��اد دراس�ه م� خالل م�ه��ة عل��ة   تع��� ال��هج ال�صفي:

   .ص���ة وت���� ال��ائج ال�ي ی�� ال��صل إل�ها على أش�ال رق��ة مع��ة ���� تف���ها"

  :ش�و� اس���ام ال��هج ال�صفي

 ج�ع �افة ال�عل�مات وال��انات ال���ف�ة وال��ور�ة لفه� وتف��� م��لة ال���  - 

  ال�اح� الق�رة وال�هارة الالزم��� الس���ام أدوات ال��اس وال��ل�ل ال��اس�ة أن ت��ف� ل��  - 

  اه�اف ال��هج ال�صفي في ال��� : 

  . ومق�ارها العالقة ت�ض�ح - ). ال�����  ت�ل�ل(  ال���ار�  ال�ص� خالل م� ال�اه�ة وصف - 

  .ال�عاص�ة ال�ثائ� م� وال��اه�� االدلة اس���اج خالل م� ال�اه�ة واقع وصف - 

  .م�ها ����ة أوع��ة االصلى ال����ع أف�اد ج��ع ب�اس�ة ال�اه�ة وصف - 

  ت�ف�� ب�انات ع� �اه�ة مع��ة مع تف��� له�ة ال��انات وف� م�ه��ة م��دة - 

  ت�ل�ل ال��انات ���رة ���ة او ����ة  - 

  االخ�� ذات ال�لة .ع�ل مقارنات وذل� ب���ی� العالقات ب�� ال�اه�ة م�ل ال�راسة وال��اه�  - 

  ما سل�ك�اه�ة ما او  وراء ال�ام�ه االس�اب اس���اج - 

  : خ�ائ� أو س�ات ال��هج ال�صفي 

 اع��اد ال�صف العل�ي على ال��ل�ل والعقل وال��ض���ة.. - 

ی�ت�� �ال�اقع ق�ر اإلم�ان ول�ل� فه� یه�� �ال�راسات ذات ال�لة ب�اقع األف�اد وال�هات  - 

 وال�ول ووصف ال�اضي واألن��ة وآثار ذل� و���ن شامال..وال��اعات وال��س�ات 

 �����م األسل�ب ال��ي أو ال��في أو االث��� معا.. - 

 األك�� ان��ارا في العل�م االج��ا��ة واإلن�ان�ة.. - 

 ��اع� على ال���� ����ق�ل ال�اه�ة وذل� ع�� م�ا�عة مع�الت ال�غ�� وواقع ال�اه�ة.. - 

 ات ع� ال�اه�ة..یه�� ���ع �� ���� م� ال�عل�م - 

 ج�� في تف��� واقع ال�اه�ة أك�� م� إ��اح أس�ابها وال��ث�ات عل�ها.. - 

ی�ت�� ال�ع��� ف�ها ���ود ض�قه ول�� ل���ل ال��غ��ات م�ل ت��ع ال��ان وال��ه�ر وال��ث�ات  - 

 وال��ائ� أضافه لعامل ال�ق� وتأث��ه..

والى اس���ام �ل أدوات ج�ع  ت��ل ال���ث أل�ص��ه الس���ام األس�لة ب�ال م� الف�وض - 

 ال��انات..

  



22 
 

  :خ��ات ال��هج ال�صفي 

 اإلح�اس �ال���لة وج�ع ال��ات وال�عل�مات ال�ي ت�اع� على ت��ی�ها.  . 1

  ت��ی� ال���لة ال��اد دراس�ها وص�اغ�ها في ش�ل س�ال.  . 2

  ص�اغة ف�وض ال�راسة وال�ي ���� أن ت��� ع� س�ال ال��� ���رة م�ق�ة  . 3

  اخ��ار الع��ة ال�ي س���� عل�ها ال�راسة وت��ی� ح��ها ون�عها.  . 4

  اخ��ار أدوات ج�ع ال��انات وال�عل�مات ال��اس�ة �ال�قابلة واالس���ان  . 5

  �ق�م ال�اح� ���ا�ة ال��ائج وتف���ها و����� الف�وض و�ق�م ع�د م� ال��ص�ات  . 6

  سل��ات ال��هج ال�صفي:

 م� �قلل أن شأنه م� ال�� األم� صع��ات، ال�صفي ال��هج ت����م ال�ي ال�����ة ال���ث ت�اجه

  : وم�ها ال���ث ه�ه ���ة

 ال�وافع،: م�ل م� اإلن�اني، ال�ل�ك في ال�اح��� ته� ال�ي ال��ائ� �ع� ��اس صع��ة  - 

  .ال�ع� �ع�ها ع� ع�لها ��ع� ��ا ال����ة وس�ات

 �ال�ل��ات ی�عل� ���ا اإلن�اني ال�ل�ك ةدارس اخ�الف ���� وذل� ال���ل�ات؛ ت��ی� صع��ة - 

  .ال���لفة الن��اءاته� أو له�، العل��ة

 ال����ة ال��انات وج�ع ال�الح�ة ب�اس�ة ت�� ألنها وذل� الف�وض؛ واخ��ار ف�ض صع��ة - 

 ال�� األم� الف�وض، ص�ة م� ال��ق� أو اخ��ار في ال����ة اس���ام دون�ا للف�وض وال�عارضة

  ال��اس� الق�ار ات�اذ على ال�اح� مق�رة م� �قلل

 زم�ي ح� على ت��� ال�صفي ال��هج ت����م ال�ي ال���ث ألن وذل� ال��ائج؛ تع��� صع��ة  - 

 ب�غ�� ت�غ�� ال��اه� ألن ن��اً  ال��ائج؛ تع��� ���ان ال�ع��ة م� و�ال�الي مع��، م�اني وح� مع��

  .وال�م� ال��ان

  .تغ��ها ���� اإلن�ان�ة ال��اه� ل�عق� ن��اً  ال����؛ صع��ة - 

  :ثان�ا : ال��هج ال�ار��ى  

ال��هج ال�ار��ي م���� م� دراسة ال�ار�خ ح�� �ع�ل ال�اح� على دراسة ال�اضي وفه� ال�اض� 

 م� اجل ال���� �ال���ق�ل

  �هج ال�ار��ي �ق�م على ال�الح�ة لل��اه� ال���لفة وال��� ب��ها ل����� ف��ة عامة �* وال 
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  :م�ادر ال�عل�مات لل��� ال�ار��ي

 أوال ال��ادر األول�ة:

  إج�اء ال�قابالت مع شه�د ال��ان- 3     اآلثار - 2   ل��الت وال�ثائ�ا - 1

  ثان�ا: ال��ادر ال�ان��ة

  ال�ج�ع الى ال����ات وال��� ال�ات�ة - 2   ال�ج�ع الى ال��ف وال��الت ال��� وال�ور�ات - 1

  ة وال�لف���ن عا ذت���الت اإل - 4    ةال�راسات ال�ا�ق - 3

  :خ��ات م�هج ال��� ال�ار��ي

 ال�ع�ر �ال���لة وت��ی�ها  - 1

  ج�ع ال��انات وال�عل�مات - 2

  ت�ل�ل ال��ادر ونق�ها  - 3

  :ال�ق� ی�ق�� الى 

  * أوًال : ال�ق� ال�ارجي :

و�لــى الع�ــ� الــ�� یهــ�ف هــ�ا ال�قــ� إلــى ال��قــ� مــ� صــ�ة ال�ثــائ� مــ� ح�ــ� ان��ــابها إلــى أصــ�ابها، 

ـــة عـــ� ال�ث�قـــة  ــا إلـــى شـــ�لها األصـــلي إذا �انـــ� م��ـــ�خة أو م�ق�ل ُت��ـــ� إل�ـــه، وم�ـــان ��اب�هـــا، و�عادتهـ

  األصل.

و���لــ� ذلــ� مــ� ال�احــ� ال�ــار��ي دراســة صــاح� ال�ث�قــة (ش��ــ��ه وأخالقــه وم�ان�ــه ومــ�� اه��امــه 

وفهــ� ال�قــائع واألحــ�اث وت�ــ��لها)، �األحــ�اث ال�ــي ���ــ� ع�هــا ومــ�� �فای�ــه ال�ــي ت���ــه مــ� مالح�ــة 

ــا) األصـــــلي. و�ـــــ�ل� دراســـــة ع�ـــــ�ه مـــــ� ح�ـــــ�  ــا (أو م�لف�هـــ ــ�� صـــــ�ة ن�ـــــ� ال�ث�قـــــة إلـــــى م�لفهـــ ومـــ

  الخ.… خ�ائ�ه وس�اته االج��ا��ة وال�����ة واالق��اد�ة 

  * ثان�ًا : ال�ق� ال�اخلي :

ال��جـ�دة فــي ال�ث�قـة، و���ــ�  یهـ�� ال�احـ� فــي ال�قـ� الــ�اخلي لل�ث�قـة �ـال��ق� مــ� مع�ـى وصــ�ق ال�ـادة 

  لل�اح� أن ���ح ه�ا أس�لة م�ل:

  ـ ما ال�� �ع��ه م�لف ال�ث�قة م� �ل �ل�ة و�ل ��ارة في ال�ث�قة؟

ــــ هـــل ه�ـــاك اخـــ�الف بـــ�� ال�ع�ـــى ال��فـــي ال�ـــاه��، و�ـــ�� ال�ع�ـــى ال���قـــي الـــ�� �ق�ـــ�ه فعـــًال �اتـــ� 

  ال�ث�قة؟

� جانـ� ال�احــ� ال�ـار��ي أن ُیلــ� ج�ــ�ًا بُلغـة �اتــ� ال�ث�قــة و���لـ� ال�قــ� الـ�اخلي ـ وال�ــارجي أ��ـًا ـ مــ

ولغـــة الع�ـــ� الـــ�� عـــاش و��ـــ� ال�ث�قـــة ��ـــه. ��ـــا ی��لـــ� هـــ�ا أ��ـــًا مـــ� ال�احـــ� مع�فـــة �ـــال��وف 
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االج��ا��ــة وال�ی��ـــة واالق��ـــاد�ة وال��اســ�ة وال�غ�ا��ـــة ال�ـــي �انــ� ت�ـــ�� ��اتـــ� ال�ث�قــة، وهـــ�ا ��ـــاع� 

  ل�ي ق��ها ال��لف.ال�اح� على فه� ال�عاني ا

  ص�اغة الف�وض وت���قها - 4

  اس��الص ال��ائج و��ا�ة ال�ق���  - 5

 أه��ة ال��� ال�ار��ي 

  ت�اع� في مع�فة أص�ل ال����ات العل��ة و��وف ن�أتها - 1

  ت�اع� في ال�ع�ف على ال��اكل ال�ى واجه� االن�ان في ال�اضي  والع�ائ� - 2

   ال��اه� ال��روسة و��� ال���ة ال�ى أدت الى ن��ئهات�اع� في ا��اد العالقة ب��  - 3

  م���ات ال��� ال�ار��ي :

   إن ال�ــ�هج ال�ــار��ي هــ� واحــ� مــ� ال��ــاهج ال�ــي تــ�رس ال�ــاه�ة اإلن�ــان�ة ال�ــي هــي ل��ــ� مق�ــ�رة

ــة و�بــــ�از األدلــــة و�ت�ــــاع ال�ــــ�هج العل�ــــي  ــا علــــى ت�ــــ�� ال�قــ علــــى ال�الح�ــــة أو ال����ــــة وحــــ�ه�ا و�ن�ــ

اهج إلــى ����اتــه ال���لفــة ال�ــي ت�ــ��ل علــى ال���یــ� الــ�ق�� لل��ــ�لة ، وهــ�ا األمــ� ی�فــع ج��ــع ال��ــ

ال��ــ��� ال���ــ�د ��ــا ف�هــا ال�ــ�هج ال�ــار��ي و��علهــا ال تقــل عــ� ال��احــ� ال�ــي تع��ــ� علــى ال����ــة 

  في دراسة ال�ل�ك اإلن�اني .

  ع��ب ال��� ال�ار��ي :

 � عـــل مـــ� ال��عـــ�ر ال�أكـــ� �ن���ـــة الرت�ـــا� هـــ�ه ال����ـــة مـــ� ال��ـــ�ث ��ـــاه�ة حـــ�ث� فـــي ال�اضـــي�

  ال����ة أو تل� . ���ل قا�ع م� أنها ح�ل� به�ه

   ـــة ال�ار���ـــة مـــ� ال��ـــادر ـــ�� �ع��ـــ� علـــى اســـ���اج ال�ـــ�اه�� واألدل ال��ل�ـــل ال��فـــي لل�عل�مـــات ال

  فل�� ه�ال� م��اس عل�ي دق�� ل�ق��� ص�ق ذل� ال�ق��� أو ع�م ص�قه .

  :ثال�ا : ال��هج ال�����ي

ــي: ــ�و� ال��ــــ�دة لل�اقعــــة تع��ــــ� ال��ــــ� ال�����ــ أو ال�ــــاه�ة ال�ــــي ت�ــــ�ن  تغ�ــــ� م�ع�ــــ� وم�ــــ��� لل�ــ

م�ضــ�ع لل�راســة، ومالح�ــة مــا ی�ــ�ج عــ� هــ�ا ال�غ�ــ� مــ� آثــار فــي هــ�ا ال�اقــع وال�ــاه�ة، أو  مالح�ــة 

تـــ�� ت�ـــ� �ـــ�وف م�ـــ���ة إلث�ـــات الفـــ�وض ومع�فـــة العالقـــة ال�ـــ���ة، و�ق�ـــ� �ـــال��وف ال��ـــ���ة 

ـــأث�� ال��غ�ـــ�ات األخـــ�� .. ـــى ال�اقـــع وضـــ�� ت و���ـــارة أخـــ�� ���ـــ� تع��فـــه  إدخـــال ال��غ�ـــ� ال�����ـــي إل

  على ال��� ال�الي : اس���ام ال����ة في إث�ات الف�وض، أو إث�ات الف�وض ع� ���� ال����� .

�ق�م ال��هج ال�����ي على ت���� ج��ع ال��غ��ات ال�ي ت�ث� في م��لة ال��� �اس���اء م�غ��  - 

  .ال�اقع  ���ي �ال����ةواح� م��د ت��� دراسة أث�ة  وه�ا ال�غ�� و ال��� في ��وف 
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تع��� ال����ة هي أح� ال��ق ال�ي ���� ان ت����م في ال��اه�ة العل��ة لل��اه� وال�ي ����  - 

   .ب�اس��ها ج�ع ال��انات ع� تل� ال��اه� لفه� وال���� بها

�ق�م ال��هج ال�����ي على ت���� ج��ع ال��غ��ات ال�ي ت�ث� في م��لة ال��� �اس���اء م�غ��  - 

  .م��د ت��� دراسة أث�ة  وه�ا ال�غ�� و ال��� في ��وف ال�اقع  ���ي �ال����ة واح�

تع��� ال����ة هي أح� ال��ق ال�ي ���� ان ت����م في ال��اه�ة العل��ة لل��اه� وال�ي ����  - 

   .ب�اس��ها ج�ع ال��انات ع� تل� ال��اه� لفه� وال���� بها

  :�هج ال�����ي�م�ت��ات ال

  ال��غ��ات ال���اخلة - 3  العامل ال�ا�ع أو م��له ال�راسة - 2   العامل ال�����ي أو ال���قل - 1

  ال��� وال����  م� خالل: - 4

  ع�ل ال��غ��ات   -  

  ال���� في مق�ار العامل ال�����ي - 

 م���عات ال�راسة - 5

  ���قة ال����عة ال�اح�ة - 

  ���قة ال����ع��� ال�ا��ة وال������ة - 

  ���قة ال����ة على ع�ة م���عات أ و���قة ت�و�� ال����عات - 

  :�هج ال�����ي�خ��ات ال

  ـ خ��ات ت���� ال��هج ال�����ي: 

ی��ـــع ال�احـــ� ال���ـــ�� عـــ�دًا مـــ� ال��ـــ�ات ال��ت�ـــة ع�ـــ�ما ی��ـــ� أن ��ـــ���م ال�ـــ�هج ال�����ـــي. و���ـــ� 

مــ�هج عل�ــي، وخ�ــ�ات خاصــة، ت�ز�ــع هــ�ه ال��ــ�ات إلــى: خ�ــ�ات عامــة، أ� ��ــ�ز ت���قهــا مــع أ� 

  أ� �ق��� ت���قها على ال��� ال�� �����م ال��هج ال�����ي، وهي: 

  أ ـ ال���ات العامة، وت���ل في: 

  ت��ی� ما��ة ال���لة. - 

  م�اجعة ال��ا�ات ذات ال�لة ����لة ال���. - 

  ب ـ ال���ات ال�اصة، وت���ل في: 

  الع��ائي. ت��ی� م���ع ال���، ث� ع��ة م�ه ب�اس�ة األسل�ب - 

  اخ��ار ع��ة ال��� في م�ض�ع ال����ة اخ��ارًا ق�ل�ًا.  - 

  تق��� ع��ة ال��� ع��ائ�ًا إلى م���ع���، واخ��ار أح�ه�ا ع��ائ�ًا ل���ن م���عة ت�����ة. - 
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إخ�ــاع ال����عــة ال������ـــة لل����ــة أو لل��غ�ـــ� ال��ــ�قل، وم�ـــع ال����ــة عـــ� ال����عــة األخـــ��  - 

  ال�ا��ة.وال�ي ت��ى �ال����عة 

  إج�اء اخ��ار �ع�� لل����ع���: ال������ة وال�ا��ة . - 

ـــار الق�لـــي، �اســـ���ام أســـل�ب  -  ــائج االخ�� ـــائج االخ��ـــار ال�عـــ�� ب��ـ ت�ل�ـــل ال��انـــات؛ ���ـــة مقارنـــة ن�

  إح�ائي مالئ�، و�ال�الي تف��� ال��ائج.

وال�ق��حــات  ع�ــل مل�ــ� لل��ــ�، تعــ�ض ��ــه أهــ� ال��ــائج ال�ــي ت�صــل إل�هــا ال��ــ�، وال��صــ�ات - 

 ال�ي �ق��حها ال�اح�.

  م���ات ال��هج ال�����ي :

 ��ق�ور ال�اح� ت��ار ال����ة أك�� م� م�ة؛ �ق�� ال�أك� م� ص�ة ن�ائج ال���. - 1

  ذات األث� على ال��غ�� ال�ا�ع . ه� ال��هج ال�ح�� ال�� ی�� ��ه ض�� ال��غ��ات ال�ارج�ة - 2

  � ���� إلى حاالت ����ة وم���عة أن تع�د ت����ات ه�ا ال��هج جعله م�ن ���� ت��فه إلى ح  - 3

  ع��ب ال��هج ال�����ي :

���� ال����� في العادة على ع��ة م��ودة م� األف�اد و��ل� ��ع� تع��� ن�ائج ال����ة إال إذا  .1

  كان� الع��ة م��لة لل����ع األصلي ت���ًال د��قًا .

ات مع��ة و��أك� م� عالقات  ت�ود ال�اح� ��عل�مات ج�ی�ة إن�ا ی��� ب�اس��ها معل�مال����ة ال .2

  .مع��ة

  في ال����ة.دقة ال��ائج تع��� على األدوات ال�ي �����مها ال�اح�   .3

��ل� ت�أث� دقة ال��ائج ��ق�ار دقة ض�� ال�اح� للع�امل ال��ث�ة عل�ًا ��ع��ة ض�� الع�امل   .4

 ال��ث�ة خاصة في م�ال ال�راسات اإلن�ان�ة .

ت�� ال��ارب في ��وف م���عة �ع��ة ع� ال��وف ال�����ة. وم�ا ال ش� ��ه أن األف�اد ال�ی�  .5

 ع� غ�� ال�أل�ف ل�یه�.���ع�ن لل����ة ق� ���ل�ن إلى تع�یل سل��ه� 

  �ة صع��ات وف��ة و�دار�ة م�ع�دةی�اجه اس���ام ال����� في دراسة ال��اه� اإلن�ان .6
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  الف�ل ال�اني

  ال�ف��� وال��� العل�ي

  مق�مة 

لقــ� خلــ� هللا ســ��انه وتعــالى اإلن�ــان م���ــ�ا عــ� ســائ� ال�لــ�، ح�ــ� ��مــه �العقــل، ل�ــ���� مــ� ال�ــ�ادة 

م�ــ� ن�ــأته فــي ســ��ل ال��ــ�ل علــى ال�ع�فــة ال�ف��ــ� اســ���م اإلن�ــان وقــ�  هللا. علــى ال�ــ�ن وفــ� مــ�هج

ــ�ة،  ال�ـــي ت���ــــه مــــ� حــــل م�ـــ�الته م�ــــادر م�عــــ�دة اشــــ��ل� علـــى ال��اولــــة وال��ــــأ وال��ــــ�ة ال���ــ

  وال�ــل�ة وأهــل ال��ــ�ة، والعــ�ف وال�قال�ــ�، وال�أمــل وال�ف��ــ� ال���قــي االســ���ا�ي، وال�ف��ــ� االســ�ق�ائي .

ــ� وال��ـــ� الـــ�� ���ـــع بـــ�� أســـال�� االســـ�ق�اء واالســـ���ا�  ثـــ� �ـــان اك��ـــافه لل�ـــ�هج العل�ـــي فـــي ال�ف��ـ

وأسـال�� ال�الح�ــة ال���قــة لل�قــائع ال�ل��سـة، وفــ�ض الفــ�وض، وال����ــة لل�صـ�ل إلــى ال�ع�فــة ال��یــ�ة 

  وال��ق� م� ص��ها .

ال�ف��ــ� أرقــى أشــ�ال ال��ــا� العقلــي لــ�� اإلن�ــان.  وال��ــارة اإلن�ــان�ة هــي خ�ــ� دل�ــل علــى  و�عــ�   

إحــ� الع�ل�ــات العقل�ــة ال�ع���ـة العل�ــا ال�ام�ــة وراء ت�ـ�ر ال��ــاة اإلن�ــان�ة، وقــ�رة وهـ�  آثـار هــ�ا ال�ف��ــ�.

ــــي � ــــة ال��ــــاة ال� ـــ�� ن��� ــاة وت��ـ �ع�ــــ� ف���ــــها. الفــــ�د علــــى اك��ــــاف ال�لــــ�ل الفعالــــة ل��ــــاكل ال��ــ

أداة تقـ�م اإلن�ــان فهـ� ضــ�ور� وهــ�  االن�ـازات العل��ــة ال�ـي حقق�هــا ال��ـ��ة م���ــة علـى ع�ل�ــة ال�ف��ـ�.

 ل�ج�ده واس���اره في ه�ه ال��اة.

  م�احل ال�ف��� اإلن�اني

ن األن�ان في الع�� ال�اض� ��اجة الى معل�مات م��ای�ة ع� األم�ر ال�ي �عال�ها وال��اكل ا

اجهها ح�ى ���� إت�اذ الق�ارات ��أنها، ول�ا فأن ����ة ال���ل على ال�عل�مات ال�ي ال�ي ی� 

إن ال�ام األن�ان  ���اجها، وت���فها وت�ل�لها واخ��ار ال��اس� م�ها ل��ق�� غ�ضه أص�ح مه�اً 

�ال��� وحاج�ه إل�ه ح�ى ی���� األخ�اء ال�ي ���� أن �قع ف�ها واك��اف ال�قائ� ال�ي ت�اع�ه 

 .على تفه� ال���الت ال�ي ی�اجهها وال���ة ال�ي ���� ض��ها مه�ًا أ��اً 

وق� ت��رت أسال�� ال�ف��� ع�� الع��ر ال�ار���ة ال���لفة لإلن�ان ل���اس� مع ق�راته وم����ات 

تف���ه وال�سائل ال��احة له، ون����ع أن نق�� م�احل ال�ف��� م� ال���ر الف��� وال��ار� 

  : ثالث م�احل أساس�ة هيلإلن�ان�ة إلى 

وهي ال�ي �����ها األن�ان �فعل ال��اه�ة واألس��اع والل��  ال��حلة األولى / ال�ع�فة ال���ة: 

وتع��� على ح�اس اإلن�ان وخ��ته، وهي �ال�الي ال ت�ل الى م���� ال��ق� العل�ي، وق� اك���ها 

ت على مّ� الع��ر، فإذا واجه م��لة اإلن�ان ن���ة ال����ة وال��اب وال��أ وت�اك� ه�ه ال���ا
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��ع� عل�ه ت�ل�لها ی���ها إلى ق�� غ���ة، وه�ا ال��ع م� ال�ع�فة ال ی�د� �اإلن�ان إلى مع�فة 

العالقات القائ�ة ب�� ال��غ��ات ال���لفة وأس�اب ح�وث ه�ه ال��اه� م�ل ال���ف وال���ف 

  .وال���انات وغ��ها

���ل ه�ا ال��ع م� ال�ع�فة خ��ة أك�� تق�مًا م�  ل���ة (ال�أمل�ة ):ال��حلة ال�ان�ة / ال�ع�فة الف 

األولى ن�� ال�ف��� العل�ي، ��اول اإلن�ان ه�ا ال�ف��� وال�أمل في ال��اه� واألسال�� األخ�� ال�ي 

 )ال�ال� - ال�ل� - ال��اة - ال �����ع فه�ها أو مع�ف�ها ع� ���� ح�اسه ال���دة ال�ع�وفة (ال��ت

. 

وتق�م على تف��� ال��اه� ال���لفة تف���ًا عل��ًا �ق�م ة ال�ال�ة/ ال�ع�فة العل��ة (ال������ة ): ال��حل

على أساس م� ال�الح�ة ال����ة لل��اه� ووضع الف�وض وال��ق� م�ها �ال����ة وت���ع ال��انات 

ن���ات ت��� م� وت�ل�لها لل�ص�ل إلى ال��ائج، وته�ف ال�ع�فة العل��ة إلى ال�ص�ل إلى تع���ات و 

 . ال���� ���وث ال�اه�ة م�ض�ع ال��� وال���� بها ض�� ش�و� مع��ة

  تع��� ال�ف���:

"ال�ف��ـ� هـ� أعلـى أشــ�ال ال��ـا� العقلـي لـ�� اإلن�ــان، وهـ� ع�ل�ـة یـ��� بهــا العقـل خ��اتـه ����قــة 

  ج�ی�ة ��ل ل���لة مع��ة أو إدراك عالقة ج�ی�ة ب�� أم��� أو ع�ة أم�ر".

   ال�ف��� أن�ا�

  أن�اع ال�ف��� األساس�ة وم����اته

ل�ف��ــ� ن�عــان أساســ�ان؛ تف��ــ� ع�ضــي، وتف��ــ� مق�ــ�د، وال�ف��ــ� الع�ضــي ال ی��لــ� جهــ�اً ���ــ�ًا، وال ا

���ــاج إلــى خ�ــ�ات م���ــة، و�ن�ــا �عــ�ض ل�ــاح�ه ����قــة آل�ــة ��ــ��ة �ــأن ���ــ� علــى ســ�ال ســهل 

ــ�اع وفــــ� خ�ــــ�ات م�ل�ــــلة وم���ــــة،  أو ن�ــــ� ذلــــ�. وأمــــا ال�ف��ــــ� ال�ق�ــــ�د فهــــ� الــــ�� �قــــ�د إلــــى اإلبــ

و���لــ� ع�ــاًء ���ــ�ًا وخ�ــ�ات ون���ــات وقــ�ان�� م���نــة، ��ــ�فاد م�هــا فــي ال��صــل إلــى ال�ــل ال��لــ�ب، 

وهــ� ع�ل�ــة معقـــ�ة ت��ــف عـــ� م�ارســات ال�ـــاس ال���ای�ــة، وت��ــ�أ م�ـــ��� عال�ــاً بـــ�� م�ــ���ات ال��ـــا� 

ارات، أو م�اولــة فهــ� لقــ�رة علــى ال�عامــل مــع ال��ــ�الت، أو ات�ــاذ قــ� العقلــي ال�ــي ت�ــ�ج ســل��اً م��ــ�رًا �ا

  ومها: ق�ا�ا معق�ة

  )ال�ف��� العا�في (أو ال�ج�اني  - 2)       ال��یهي (ال���عي ال�ف���  - 1

   ال�ف��� ال��اضي  - 4                 ال�ف��� ال���قي  - 3

  االب��ارال�ف���   - 7     ال�ف��� العل�ي  - 6       ال�ف��� ال�اق�  - 5
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  خ�ائ� ال�ف���( ال��� العل�ي ):.

  االع��ـــاد علـــى ال�قـــائ� وال�ـــ�اه� واالب�عـــاد عـــ� ال�ـــأمالت وال�عل�مـــات ال�ـــي ال ت�ـــ��� علـــى أســـ�

 و��اه��.

 . ال��ض���ة في ال�ص�ل إلى ال�ع�فة واالب�عاد ع� الع�ا�ف 

  ت��ـــاج إلــى تأك�ـــ�ها واس�عاضـــ�ها االع��ــاد علـــى اســ���ام الف�ضـــ�ات ( ال�قـــائ� ال�ف��ضــة) وال�ـــي

  �ف�ض�ات أخ�� ت���� مع ال�عل�مات ال�����ة ال�ي ت�ف�ت لل�اح�.

   :لل�ف��� العل�يال��ادئ ال�����ة 

  ، فال�ئ اما ان ���ن م�ج�دا واما ان ���ن غ��  ال���� اث�ات ال�ئ ون���ه في ال�ق� نف�ه

   واح�ة.م�ج�د فال�ف��� العل�ي ال ���ع ب�� ال�قائ� في س�ة 

 ،وال�ف���  �ق�م ال�ف��� العل�ي على ان ل�ل حادثه اس�اب وان االس�اب ت�د� الى �ه�ر ن�ائج

  العل�ي الی���ر ان شئ ما ی��ج �ال��فة أو دون س��. 

   Scientific Thinking Skills  مهارات ال�ف��� العل�ي :

وت�ـــ�ى أ��ـــًا (ع�ل�ـــات العلـــ�) وهـــي م���عـــة مـــ� الع�ل�ـــات العقل�ـــة الالزمـــة ل����ـــ� ال�ع�فـــة العل��ـــة 

  وهي. 

  ال�الح�ة : ان��اه مق��د وم��� لل��اه� م� اجل اك��اف أس�ابها وق�ان��ها .  - 1

 ال��اس : ع�ل�ة اس���ام األدوات ل�ق�ی� األش�اء ال���لفة .  - 2

ـــات وال� - 3 ـــادًا علـــــى خـــــ�اص ال��ـــــ��� : ت�ـــــ��� ال�عل�مــ ـــات إلـــــى ف�ـــــات أو م���عـــــات اع��ــ ــ �ان

 م����ة .

 ال�ف��� : تف��� ال��انات وال��ائج في ض�ء ال�عل�مات ال���اف�ة .  - 4

 االس���اج : ال�ص�ل إلى أف�ار مع��ة اع��ادا على ما م��ف� م� ب�انات .  - 5

 االس���ا� : االن�قال م� العام إلى ال�اص وم� ال��ء إلى األج�اء .  - 6

 ق�اء : االن�قال م� ال�اص إلى العام وم� ال��ء إلى ال�ل . االس� - 7

 االت�ال : نقل األف�ار وال�عل�مات ون�ائج ال���ث إلى اآلخ��� .  - 8

 ال����ء : اس���ام معل�مات سا�قة ل��قع ح�وث ن�ائج أو ��اه� م��ق�ل�ة .  - 9

 ر . وضع الف�وض : وضع حل م��ئي ل���لة ما و����� ��ه أن ���ن قابل لالخ��ا - 10

  ال����� : ی���� الق�رة على ال��ام �األن��ة العل��ة �اس���ام األجه�ة واألدوات - 11       
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  الق�رات وال�هارات الُ�����ة في خ��ات ال�ف��� العل�ي:

  ت��ل خ��ات ال�ف��� العل�ي ال���نات ال�ل���ة ال�ال�ة :     

  ال�ع�ر �ال���لة وت��ی�ها: . 1

ی��غـــي علـــى ال�احـــ� ال����ـــ� بـــ�� ال��ـــ�الت الهامـــة وغ�ـــ� الهامـــة، وال����ـــ� علـــى ال��ـــ�لة األساســـ�ة 

وت��یـــ�ها فـــي ��ـــارات واضـــ�ة، أو مقـــال أو حـــ�ث، وت�ل�ـــل ال��ـــ�لة إلـــى ع�اصـــ�ها ال�ئ��ـــ�ة، وال�قـــة 

  في تع��� ال���ل�ات الهامة ال�����ة في ال��ارة أو ال��ارات ال�ي ت��غ ال���لة 

  ل�عل�مات ال���لة �ال���لة:ج�ع ا . 2

اســـ���ام م�اجـــع وم�ـــادر م�عـــ�دة م�ثـــ�ق ��ـــ��ها فـــي ج�ـــع ال��انـــات وال�عل�مـــات، و�جـــ�اء ال�قـــابالت 

ال���ـــ�ة ال�ق��ـــة وال�ف��حـــة و�جـــ�اء ال��ـــارب لل��ـــ�ل علـــى معل�مـــات مع��ـــة، وال����ـــ� بـــ�� م�ـــادر 

ــات ال��ثــــ�ق فــــي صــــ��ها وال�ــــي ُ�ع��ــــ� عل�هــــا وال��ــــادر ال ــات ال�عل�مــ �ــــي ال ُ�ع��ــــ� عل�هــــا، وال�عل�مــ

ال���ــلة �ال��ــ�لة وغ�ــ� ال���ــلة بهــا . وال����ــ� بــ�� ال�قــائ� وال�الح�ــات والفــ�وض ال�ق��حــة ��ــل 

  لل���لة .

  ف�ض الف�وض ال����ة واخ��ار أن��ها: . 3

تعــ� الفــ�وض حلــ�ل م���ــة ت��ــع لالخ��ــارات وال����ــ� وأنهــا ل��ــ� حلــ�ًال نهائ�ــة لل��ــ�لة، وال����ــ�  

بــ�� الفــ�ض واالف�ــ�اض وال���قــة، وتقــ�ی� ���ــة الفــ�وض ال�ق��حــة �ال��ــ�ة لل��ــ�لة واخ��ــار أن�ــ� هــ�ه 

وال����ـــ� بـــ�� الفــ�وض لل�ـــ�ء �اخ��ـــاره. وصـــ�اغة الفـــ�ض فـــي ��ــارات ��ـــُهل فه�هـــا واخ��ـــار صـــ��ها . 

  الف�وض ال���ة ال�ي ت�ف� مع ال�قائ� وال�قائع و��� الف�وض ال���فة ال�ي ال ت�ف� معها .

  اخ��ار ص�ة الف�وض: . 4

ت�ــ��� ت�ــارب م���ــة ال�ــ�� الخ��ــار صــ�ة الفــ�وض الُ�ق��حــة، و�دراك العامــل أو الع�امــل ال��غ�ــ�ة 

ــائل فــــي ال����ـــــة ال�ـــــي ت��لـــــ� ال�ـــــ��، و�دراك أن ه�ـــــاك �عـــــ� األخ ـــاء ال����لـــــة فـــــي أدوات ووســـ �ــ

ال��ـاس، وت��یــ� ���ــة هــ�ا ال��ــأ ع�ــ� اســ���امها فـي ال��ــ�ل علــى ب�انــات، وال����ــ� بــ�� ال�الح�ــات 

  الهامة واألقل أه��ة وغ�� الهامة أث�اء ال����� .

  تف��� ال��انات وال�ص�ل إلى حل لل���لة: . 5

�انــات فــي جــ�اول ورســ�م ب�ان�ــة، والقــ�رة علــى ك�ــ� ال�هــارات األساســ�ة الالزمــة لل�ف�ــ�� م�ــل ت��ــ�� ال�

قــ�اءة ال�ـــ�اول وال�ســ�مات ال��ان�ـــة وغ��هــا، والقـــ�رة علـــى إجــ�اء �عـــ� الع�ل�ــات ال��اضـــ�ة واإلح�ـــائ�ة 

ال��ـــ��ة، وتف�ـــ�� ال��انـــات اإلح�ـــائ�ة، وال����ـــ� بـــ�� الفـــ�ض وال����ـــة واالف�ـــ�اض، وصـــ�اغة حـــل أو 

  . حل�ل ال���لة في ��ارات د��قة مفه�مة
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  اس���ام ال��ائج أو ال�ع���ات في م�ا�� ج�ی�ة: . 6

ُی�اعــى أن ت�ــ�ن ال��ــائج واألح�ــام ال�ــي ن��صــل إل�هــا فــي ال��ــ� فــي حــ�ود األدلــة ال��ــ�ف�ة فــي ال��ــ�، 

ـــ�.     و�دراك أن  ــ�� فـــــي ال��ــ ـــف ال��یـــــ�ة وال��قـــــف ال�عـــ و�دراك أوجـــــه ال�ـــــ�ة واالخـــــ�الف بـــــ�� ال��اقــ

��ــ� معـــ�� ال ت��ـــ� إلــى م�اقـــف ج�یـــ�ة وت���ــ� عل�هـــا إال إذا �ـــان  ال�ع���ــات ال�ـــي ن��صــل إل�هـــا فـــي

  ه ال��اقف ال��ی�ة وم�اقف ال��� ه�اك ق�ر �اف م� ال��ا�ه ب�� ه�

ومع�فــة أن ال���ــ�ات �ال��ــ�ة لل��اقــف ال��یــ�ة ت��ــع لل����ــة وال��قــ� ح�ــى ولــ� �انــ� ال�ــ�وف ال�ــي  

  ال��اقف في ال��� .ُت����م ف�ها ال��ائج أو ال�ع���ات م��ابهة مع 

  االت�اهات العل��ة الُ�����ة في خ��ات ال�ف��� العل�ي:

  ی��ف ال��� ذو االت�اهات العل��ة �ال��ائ� ال�ل���ة ال�ال�ة :     

  ات�اع األف� العقلي وتف�ح العقل�ة:  . 1

ال�ــ�� و�ق�ــ� بهــا ت�ــ�ر العقــل وال�ف��ــ� مــ� ال���ــ� وال��ــ�د، وال��افــات والق�ــ�د ال�ــي تفــ�ض علــى 

ــ� هــ�ه اآلراء واح��امهــا  أف�ــارًا خا��ــة وأن�ا�ــًا غ�ــ� ســل��ة مــ� ال�ف��ــ�. واإلصــغاء إلــى آراء اآلخــ��� وتفهُّ

ـــل ال�قـــ� ال��جـــه  ح�ــى لـــ� تعارضـــ� مـــع آرائـــه ال���ـــ�ة أو خالفهـــا ت�امــًا . ورحا�ـــة صـــ�ر ال�احـــ� وتق�ُّ

ـــ�  خ�أهـــا فـــي ضـــ�ء مـــا إلـــى آرائـــه مـــ� اآلخـــ���، واالســـ�ع�اد ل�غ��ـــ� أو تعـــ�یل الف�ـــ�ة أو الـــ �أ� إذا ثُ�

ــاد فـــي ن�ـــ��ة ال���قـــة العل��ـــة، وأن ال�قـــائ� ال�ـــي  ـــة مق�عـــة وصـــ���ة، واالع�قـ ��ـــ��� مـــ� حقـــائ� وأدل

  ن��صل إل�ها في ال��� العل�ي ل��� م�لقة ونهائ�ة .

  ح� االس��الع وال���ة ال�����ة في ال�عل�: . 2

ــة فـــي ال��ـــ� عـــ� إجا�ـــات وتف�ـــ��ات مق��لــــة  ل��ـــاؤالته ع�ـــا ��ـــ�ث أو ی�جـــ� ح�لـــه مـــ� أحــــ�اث ال���ـ

ــة ال��ــــ���ة فـــي ز�ــــادة معل�ماتـــه وخ��اتــــه، واســـ���ام م�ــــادر  وأشـــ�اء و�ــــ�اه� م��لفـــة، وال��ــــاب�ة وال���ـ

  م�ع�دة له�ا الغ�ض وم�ها االس�فادة م� خ��ات اآلخ��� .

  :ال��� وراء ال����ات ال�����ة لألح�اث وال��اه� . 3

�ــاه�ة م�ــ��ات ووجــ�ب دراســة األحــ�اث وال�ــ�اه� ال�ــي یــ�ر�ها ال�احــ� مــ� االع�قــاد �ــأن أل� حــ�ث أو 

ح�لــه و���ــ� عـــ� م�ــ��اتها ال�����ـــة، وعــ�م االع�قـــاد فــي ال��افـــات، وعــ�م ال��الغـــة فــي دور ال�ـــ�فة، 

وعــ�م االع�قــاد فــي ضــ�ورة وجــ�د عالقــة ســ���ة بــ�� حــ�ث�� مع��ــ�� ل��ــ�د حــ�وثه�ا فــي نفــ� ال�قــ� أو 

  اآلخ� .ح�وث أح�ه�ا �ع� 
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  ت�خي ال�قة و�فا�ة األدلة لل�ص�ل إلى الق�ارات واألح�ام: . 4

ال�قــة فـــي ج�ـــع األدلـــة وال�الح�ـــات مـــ� م�ـــادر م�عـــ�دة م�ثـــ�ق بهـــا وعـــ�م ال��ـــ�ع فـــي ال�صـــ�ل إلـــى  

ــــ� إلـــــى ال��ـــــائج مـــــا لـــــ� تـــــ�ع�ها األدلـــــة وال�الح�ـــــات ال�ا��ـــــة. واســـــ���ام معـــــای�� ال�قـــــة  ــ�ارات والقفـ القـــ

  �ة في تق�ی� ما ���عه م� أدلة ومالح�ات .وال��ض���ة وال�فا

  االع�قاد في أه��ة ال�ور االج��اعي للعل� وال��� العل�ي: . 5

ــات مــــ� م�ــــ�الت   ــا ت�اجــــه ال����عــ اإل��ــــان بــــ�ور العلــــ� وال��ــــ� العل�ــــي فــــي إ��ــــاد حلــــ�ل عل��ــــة ل�ــ

� ال ی�عـــارض وت�ـــ��ات فـــي م��لـــف ال��ـــاالت ال�����ـــة واالق��ـــاد�ة وال�ـــ��ة .. ، واإل��ـــان �ـــأن العلـــ

مـع األخـالق وال�ــ�� ال�ی��ـة، وت�ج�ـه العلــ� وال��ـ� العل�ــي إلـى مـا ��قــ� سـعادة ورفا��ـة ال��ــ��ة فـي �ــل 

  م�ان .

  عـ�ائ� ال�ف��ـ� العل�ي

ــ� ال�ع�قــــات ال�ـــي ت�اجــــه ال��ــــ�  ــ� أن ه�ـــاك الع�یــــ� مـ ورغـــ� األه��ــــة ال��ـــ�� لل��ــــ� العل�ـــي فإن�ــــا ن�ــ

  �ع� ه�ه الع�ائ� م�ها: )2000العل�ي ع��ما. وق� ذ�� ع��� (

وعــ�م ال�ــ�أة علــى ت�ــ�� م�ــل  وتف�ــ�� ال�ــ�اه� �ف�ــ� األســ��رة. ان��ــار الف�ــ� األســ��ر� ال��افــي - 1

هــ�ه األف�ــار. ومــ� ذلــ� االه��ــام �ال�ــ�� وال���ــ�� وقــ�اءة ال�ــ� واألبــ�اج وت��ــ�� األرواح ومــا شــا�ه. 

  إن ان��ار م�ل ه�ه ال�وح، وتغلغل ه�ه األف�ار في ال����ع تع��� أك�� الع�ائ� أما ال��� العل�ي. 

ــار ال�ائ - 2 األساســي فــي الفقــ� وال��الــة هــ� ال��ــ� واالزدحـــام �ــ�� ال م�ــل القــ�ل أن، ةعــاالل�ــ�ام �األف�

ال�ـ�اني. وقــ� ��ــ�ن ال�ــ�� فـي ق�ــ�ل األف�ــار ال�ــائعة هـ� القــ�ل أنــه لــ�ال صـ��ها ل�ــا ان��ــ�ت. غ�ــ� أن 

  ه�ه األف�ار وغ��ها ت��اج إلى االخ��ار وال����� ق�ل ق��لها. 

  ا.ل�قال�� ال�ي ال ���� ال��اس بهعلى ال��ل�ل وال��� عل�ه �العادات وا إن�ار ق�رة العقـل - 3

  ) م���عة صع��ات لل��� العل�ي في ال�ول ال�ام�ة وم� ذل�:1989وق� ذ�� ح��ان (

ــة ال�ــــ�ا��. بــــل ال��ــــ� لل�ــــال أو لل�ــــل�ة:  - 4 ــ� مــــأج�ر ال یهــــ�ف ل��مــــة الــــ��� وال ل�فعــ وهــــ� ��ــ

ــ� ال�ـــال أو ت���قـــا ل�اجـــة ال�ـــل� ــة مـ ة. وفـــي هـــ�ه ال�الـــة یهـــ�ف لل�صـــ�ل لغا�ـــات تافهـــة م�ق�ـــة ��ف�ـ

ی��ـف ال�احـ� �ال�فــاق وال��ـاء وال�عـ� عــ� ال��ضـ���ة، ومـ� ه�ــا ن�ـأ م�ـ�لح عل�ــاء ال�ـل�ان، ون�ــأة 

  ع�م ال�قة في م�ل ه�الء العل�اء وال في ���ثه�.

��ــ�� قلــة ال�����ـــ�� ال�ــ�هل��، أو تــ�خل األهـــ�اء  ال�هــاون فـــي تق�ــ�� وق�ـــ�ل ال��ــ� العل�ـــي: - 5

  ع��اد ال����ات األكاد���ة.ع�� ال���، أو ع�� ا 
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و��جــع ال�ــ�� فــي ذلــ� إلــى انعــ�ام ال�فــاءة، أو انعــ�ام ال����ــل،  اإله�ــال فــي ت�ف�ــ� ال��ــ� العل�ــي: - 6

ــ�ن ال�ـــ�� هـــ� االك�فـــاء �ال�رقـــة وال�ـــع�ر �ال��ـــال العل�ـــي  أو ل�ح�ـــة الع�ـــل اإلدار� اإلج�ائـــي. وقـــ� ��ـ

  وم� ث� ال��قف ع� ال��� وح�ى ال��قف ع� الق�اءة.

ــائج ال��ــ� العل�ــي: - 5 ح�ــ� یــ�� وضــع ال��ــ�ث العل��ــة علــى األرفــف أو  اإله�ــال فــي ت���ــ� ن�

   في األدراج، اس�هانة �����ها، أو ته���ا لل�اح���، أو ألس�اب أخ��.

   تف��� العل�اء و���� ال�اح��ن ب�� ال�ف��� العل�ي :  مالح�ة 

   .في ح�ات�ا ال��م�ة أو في اع�ال�ا ودراس��ا م�هج أو ���قة م���ة ���� اس���امها :فال�ف��� العل�ي

�ق�م على اساس دراسة م��لة م����ة م����م�� في ذل� رم�ز عل��ة  :اما تف��� العل�اء

   .خاصة

   ن�� عال� الف���اء �ف�� ب�راسة ال�اه�ة الف���ائ�ة فق� .��ًال: ف  

   .ن اع��ار لل����اما ال�ف��� العل�ي �ق�م ���اق�ة ال��اه� واالح�اث العامة دو   

 صفات ال�ال� ال�ف��

 ی���� �ال��اعة األدب�ة 

 ق� ذاته وال ���ص أن ���ن ��ا ی���ه ال�اس��  

 ح�سي ی���ه إلى ال�وا�� والعالقات ال�ي ت��� ب�� ما ه� مع�وف وما ه� غ�� مع�وف  

 ف��لي أ� ���� ال��اؤل وال یه�� ����ا �ان�فاعاته وص�رته امام اآلخ���  

  ال��� ال�و��ة وال��ال�ة أك�� م� اه��امه �األش�اء ال�اد�ةیه���  

 و��� ب�ف�ة م��قل في تف���ه  

 ی��لى �ال��احة واالنف�اح على خ��اته ال�اخل�ة  

 ع�� ع� أحاس��ه وم�اع�ه وم�ف�ح على خ��ات اآلخ����  

 ل إلى االن��اء والع�لة���  

 ی�ادر �أف�ار ون�ا�ات م� ع��ه و����ل م��ول�ة تعل�ه  

 ع�ض فه�ه و�فا�اته ���ائ� م�ع�دة�  

 ارك في تق��� نف�ه وتق��� زمال���  
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  الف�ل ال�ال�

  ج�ع وت���� ال��انات

  م�ادر ال�عل�مات وال��انات في ال��� العل�ي

ت��ل م�ادر ال�عل�مات أدوات مه�ة ل��ع ال��انات وال�عل�مات ال�ي ���اجها ال�اح� وت�ق�� 

  العل�ي إلى :م�ادر ال�عل�مات في ال��� 

  وهي ال��ادر ال����عة أو ال�ر��ة أو ال����ة أو ال����ة أوال : ال��ادر ال�قل���ة : 

وهي ال��ادر ال�ي أتاح�ها ت���ل�ج�ا ال�عل�مات م� خالل ت���ل ثان�ا : ال��ادر اإلل���ون�ة:  

ل���ف��ی� في م�اقع ال����عات ال�ر��ة إلى أش�ال ج�ی�ة ال���ون�ة سهلة االس���ام وال��ادل مع ا

  م����ة جغ�ا��ا على م���� العال�. 

   ب. ال��ادر ال�ان��ة  أ. ال��ادر األول�ة.  ا إلى:ال��ادر ال�قل���ة: و���� تق���ه - اوال:    

 . م�ادر س���ة ����ة 2. م�ادر ور��ة       1         ك�ا ���� تق���ها إلى :  

معل�مات ت��� ألول م�ة وتع��� معل�مات ال��ادر األول�ة هي ال�ي ت���� أ.ال��ادر األول�ة: 

  أق�ب ما ت��ن لل���قة.وت��رج األن�اع ال�ال�ة ت�� ال��ادر األول�ة :

) ال��اج� وال��� ال����ة : ته�� �إع�اء ف��ة مف�لة ع� ��ار ال����ات العل��ة وال��اس�ة 1

  واالج��ا��ة وان�ازاتها 

) ب�اءات االخ��اع : ال���لة ل�� ال�هات ال�س��ة وهي ال�ثائ� ال�ي ت��ل اخ��اع شيء ج�ی� ل� 2

  ��� مع�وفا ول� ی��� ع�ه شيء سا�قا 

) ال�ثائ� ال�س��ة ال�ار�ة : وهي ال�ي ت��ل م�ا��ات وم�اسالت ال�وائ� وال��س�ات ال�ع��ة 3

 ال���لفة وال�ي ت���ل على معل�مات خاصة ب��ا�ها 

ق� ���اج �اح� إلى إج�اء ��� ع� م���ة ال�امعة وال��مات ف�ها وه� ب�ل� ���اج إلى  م�ال:

  ال�ج�ع إلى ال��ا��ات وال�ثائ� ال�س��ة ال�ادرة م� ه�ه ال�ح�ات 

  ) ال�ثائ� ال�ار���ة ال��ف��ة :كال�عاه�ات واالتفا��ات وما شا�ه ذل� 4

وم����ة ب�اس�ة أش�اص م�ث�ق ف�ه� ولها  ) ال�����ات : ت��ل معل�مات أساس�ة م����ة5

 أه��ة وداللة تار���ة فهي ت��ل ج�ءا م� ال��اث الع��ي واإلسالمي 

ال��� وال�قار�� ال����ة وال�ور�ة ال���لفة: وهي تع�ي معل�مات هامة وأرقام وحقائ� ع�  )6

و ال��س�ات األن��ة ال��م�ة واإلن�اج�ة االق��اد�ة وال��اس�ة ال���لفة ال�اصة �ال�ولة أ

  . .ال���لفة ال��ل�ة اإلقل���ة وال�ول�ة
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 ) ال����عات ال�س��ة ال���م�ة : وهي ال�ي ت��رها اله��ات ال�س��ة وال���م�ة 7

) ال��اجع اإلح�ائ�ة :وهي ال�ي ته�� ب����ع وت���� األرقام ع� ن�ا� مع�� م�ل تع�اد ال��ان و 8

 ...الخاالق��اد

ال�ي ته�� ب����ع ال�ل�ات وال�ف�دات اللغ��ة في ت�ت�� ه�ائي وتع�ي ) ال�عاج� والق�ام�� : هي 9

 قام�س ال���� –ل�ان الع�ب  –معان�ها وم��قاتها واس���اماتها م�ل ال�ع�� الع��ي 

) األ�ال� : هي م�جع جغ�افي ���� �ال�عل�مات ال�غ�ا��ة ال��علقة �ال�ول والقارات وال��ار 10

 ذل�. هوما شا�

وال�قای��: وهي وثائ� ف��ة ذات م���� عل�ي ت��د األن�اع وال��اذج ال�اصة  ) ال��اصفات11

�ال����ات مع ب�ان م�اصفاتها و��ق ف��ها ونقلها وت����ها وهي ت���� ما اتفق� عل�ه 

- ال����ات ال�ول�ة واإلقل���ة ل��ح�� ال��اصفات وال�قای�� في ال��االت ال��ع�دة ال��اعة

لى ال����ة ال�ول�ة لل��ح�� وال��اس م��ول�ة إص�ار ه�ه ال��اصفات وت��  - االق��اد- ال��ارة

iso. 

وهي ال��ادر ال�ي ت���� على معل�مات م�ق�لة ع� ال��ادر األول�ة ال��ادر ال�ان��ة :   )ب

���ل م�اش� أو غ�� م�اش� فال�عل�مات في ال��ادر ال�ان��ة ق� ت��ن م�ق�لة أو م��ج�ة ل�ل� 

  ال�عل�مات في ال��ادر األول�ة وذل� لألس�اب ال�ال�ة :فهي أقل دقة م� 

  اح��االت ال��أ في نقل األرقام 

  اح��االت ال��أ في اخ��ار ال�ف�دات وال���ل�ات ال��اس�ة في حالة ال��ج�ة 

  اح��االت اإلضافة إلى ال��انات األصل�ة وم� ث� ال�ق�ع في خ�ة تف��� ال��انات 

  ال��ع��) في ال��انات م�ا ی�د� إلى ت���ه ال�ع�ىاح��االت ال����� ( ال�غ���  

  وم� أه� ال��ادر ال�ان��ة : 

 ال��� : أك�� ان��ارا وهي م����ة في ال�عارف ال����ة  .1

 ال�ور�ات : ش�لها م���� أو غ�� م���� وت��ى م���عات م�ل�لة .2

 ال��س�عات ودوائ� ال�عارف : ( ت��ع معل�مات م� م�ادر أول�ة +ثان��ة ) .3

 ال����ات وال���ات : م���عات أصغ� في ح��ها م� ال��اب االع��اد� .4

 األدلة : ته�� �ال�عل�مات ال�اصة �ال��س�ات العل��ة .5

  ال��ادر ال����ة وال����ة : 

 س���ة:ص�ت�ة تعل���ة وت���الت خاصة �ال�قابالت ولقاءات ص���ة وخ�� ل����ات .1
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 مه�ة

 م�ئ�ة : �ال��ر وال�س�مات �أن�اعها وال��ائ� الع����ة ال�����ة  .2

 ال�ي ت�� وثائ� تار���ة أو مقاالت ودراسات مف��ة �م�غ�ات : ما���و ف�ل .3

 س���ة م�ئ�ة : �األفالم العل��ة وال�ثائ��ة. .4

���ل وهي ال��ادر ال�ي أتاح�ها ت���ل�ج�ا ال�عل�مات ح�� أم�� تثان�ا: ال��ادر االل���ون�ة: 

ال����عات ال�ر��ة وال����عة إلى أش�ال ج�ی�ة ال���ون�ة سهلة االس���ام وال��ادل مع ال���ف��ی� 

في م�اقع م����ة جغ�ا��ا على م���� العال� وم� أه� م�ا�ا م�ادر ال�عل�مات االل���ون�ة أنها 

مات ���عة ودقة سهل� ال���� أمام ال���ف��ی� لل�عل�مات في ال�ص�ل الى ما ���اج�نه م� معل� 

  وش��ل�ة. 

  وم� ام�لة  م�ادر ال�عل�مات االل���ون�ة ال��احة لل���ف��ی� ��ا یلي : 

  ) وسائ� م�غ��ة أخ�� 3   ) أق�اص صل�ة2) أق�اص م�نة    1

 CD-ROOM) أق�اص أق�أ ما في ال�اك�ة ال�����ة 4

  ) األق�اص وال�سائ� م�ع�دة األغ�اض5

 DVD) األق�اص الل��ر�ة ال�����ة 6

  أسال�� ج�ع ال��انات (ال��ادر)

و هي ج�ع ب�انات ع� ج��ع ال�ف�دات ال�ي ت�لف ال����ع اإلح�ائي .أسل�ب ال����ل ال�امل: 1

  ه�ا ��� أن ���ن ال����ع م��د.

وهي ج�ع ال��انات وال�عل�مات ع� ج�ء م� ال�ف�دات ال�ي ت�لف ال����ع  .أسل�ب الع��ات:2

اإلح�ائي. وه� أسل�ب مف�� في ال����عات الغ�� م��ودة ��ا وت��اج إلى وق� وجه� وم�ارد 

  ماد�ة و����ة اقل م�ا ���اجه أسل�ب ال����ل ال�امل.

 األخ�اء ال�ائعة في ج�ع ال��انات:

 ت��ث ع��ما �ق�م ال�اح� ���ع ال��انات وال�عل�مات ال�ي ت�� ���ه :ه�اك �ع� األخ�اء ال�ي 

ه�ا ه�ا ال��أ ی�ت��ه ال���ر أو ال�ف�دة اإلح�ائ�ة ال�ي ت�ود ال�اح� خ�أ ال���� : - 1

�ال�عل�مات س�اءا �ق�� أو �غ�� ق�� أو ���ث ه�ا ال��أ أح�انا ع��ما ���قي ال�اح� معل�مات 

 ل�ة بل م� م�ادرها الغ�� م�اش�ة.���ه ل��� م� م�ادرها األص
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ه�ا ال��ـأ ی�ت��ه ال�اح� ب�ف�ه س�اءا ب�ع�� أو ���رة غ�� م�ع��ة ح�� ���قي خ�أ ال��فة: - 2

معل�مات ���ه �االع��اد على ذاك�ته ���� �ع� ال�ف�دة اإلح�ائ�ة ع�ه أو أل� س�� ش��ي 

 و�ع��ة ع� ال�اقع. أخ�. ه�ا س��د� إلى ال���ل على ن�ائج واس���اجات غ�� د��قة

 ت���� وت���� وت���� ال��انات

ان ال��انات ال�ي ت� ج�عها وال�ي ت�� م���ع ال��� غال�ا ما ت��ن ب�انات أول�ة غ�� م��فة  

م����ة ���� ی�ع�ر على ال�اح� ت���� ف��ة ع� ال���لة ق�� ال��� و�ال�الي ال ���� إج�اء  �وغ�

ال���. ل�ا ی��ل� األم� م�اجعة وت�ق�� ال��انات ال�ي ت�  ال��ل�ل اإلح�ائي لل�ص�ل الى ن�ائج

ج�عها لل�أك� م� ت�املها ودق�ها ووض�حها واس��عاد االس��ارات ال�ي ت��� معل�مات ناق�ة أو غ�� 

 د��قة.

  :ال��انات 

وهي اس� �ع�ي م���عة ال��اسات او ال�ع��ات ،  هي حقائ� �ق�م ���عها �اح� ما ع� �اه�ة ،

الى ال�رجات ال����عة ال�ي ی�� ال���ل عل�ها ع��ما ی�� ��اس سل�ك الف�د ،وهي في وهي ت��� 

             ال��� العل�ي ت��� الى ال�قائ� ت�عل� ��ف�دات ال����ع ال����ث

  أن�اع ال��انات :

وهي ال��انات ال�ي ت��ل خ�ائ� ال ���� ��اسها اال �ع�  ب�انات (ن���ة او ص��ة) : - 1

. وم�الها ل�ن ال�ع� (اس�د ، ب�ي ، ذه�ي) او ال�الة االج��ا��ة (أع�ب ، ت���لها إلى ��

  م��وج ، أرمل) . 

: وهي ال�ي ت��ل خ�ائ� ���� ��اسها إح�ائ�ا. وم�الها   ب�انات ���ة (رق��ة) - 2

 (ع�د ال�ل�ة ال��اض��� ،ال��ل ، ال�زن ، درجات ال��ارة) 

�ع� ج�ع ال��انات م� ق�ل ال�اح� عل�ة ت���ل ه�ة ال��انات الى : ال��انات  )معال�ةم�احل (

  .ت�� ع�ل�ة ال�عال�ة �ال��احل ال�ال�ة  م�ش�ات نافعة �ع�� ع�ها �ال�عل�مات 

  تاك�� م� ص�ة مع اس��عاد الق�ائ� ال�ا��ة  - ت�ق�� ال��انات : - 1

 .ت���� ال��انات : ه� اج�اء م� اجل تف��غ ال��انات في ج�اول - 2

 ح�� ج�اولت���� ال��انات : ت��ع ال��انات ال���ابهة مع �ع�ها وت�ت��ها في ت���� و  - 3

  .الع��، وال��� وال����� ال��اضي ف�ات
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�ع� أن ی�أك� ال�اح� م� دقة وت�امل ال��انات ال�ي ت� ج�عها تأتي ع�ل�ة ت���� : ت���� ال��انات

ن �اه�ة ال��ل أو ال�زن أو ال��انات  وتع�ي ت���ل م���عات على أساس صفة مع��ة �ان ت�� 

 الع�� أو ال��� أو اإلقامة وغ��ها                                     

في ج�اول خاصة ���� إن �ل ج�ع م�ها  اتع�ي تف��غ ال��انات ال���فة وت�ت��ه: ت���� ال��انات

 ��� م���� مع��. 

   وه�اك أر�عة أش�ال لل����� اه�ها هي:

��ارة ع� ت���ع ال��انات ال���فة وت�ت��ها في ج�اول على اساس ان �ل  ال����� ال�م�ي: - 2

 ج�ع م�ها �ع�د الى وح�ة زم��ة مع��ة �ال��م او االس��ع او ال�ه� او ال��ة. 

: ��ارة ع� ت���ع ال��انات ال���فة وت�ت��ها في ج�اول على اساس ان �ل ال����� ال�غ�افي - 3

  و تق��� ادار� مع��.ج�ع م�ها خاص ب�ح�ة جغ�ا��ة مع��ة ا

: ��ارة ع� ت���ع ال��انات ال���فة وت�ت��ها في ج�اول على اساس ان �ل ج�ع ال����� ال��ي - 3

  م�ها خاص ب�ح�ة ���ة مع��ة ل�ح�ات ال�زن ،ال��ل ،الع�ض ،ال��افة.

: ��ارة ع� ع�ل�ة ت���ع ال���ات وت�ت��ها في ج�اول خاصة ال����� على اساس صفة مع��ة- 4

اساس ان �ل ج�ع م�ها ����ك ��فة مع��ة �ال���، ال�الة االج��ا��ة، ع��ان ال���فة، على 

  الق�م�ة.

  الع��ات وال����ع اإلح�ائي 

أن ال�ق��د �ال����ع ه� م���عة م� األف�اد �ال����ع الع��ي ال�� نق�� �ه  مفه�م ال����ع :

او م���ع م�ی�ة �غ�اد ، وه�ا  م���عة م� أف�اد ذو� خ�ائ� مع��ة او نق�ل ال����ع الع�اقي

  �ق�� ال����ع �افة األف�اد ال�ی� �����ن في م��قة جغ�ا��ة مع��ة في وق� مع�� . 

  �ع�ف ال����ع �أنه (��ارة ع� ج��ع ال�ف�دات ال�ي ���� أن �أخ�ها ال��غ��) . 

ف���  أما في اإلح�اء فأن مفه�م (ال����ع) �����م في م�االت أوسع فه� ال ���ل م���عات

بل ���ل ال����عات ال���لفة لل��ض�عات ال���لفة م� ��اه� ����ة وأش�اء مه�ا �ان� ذات 

خ�ائ� م����ة . وله�ا ���� لإلح�ائي ان �ع�ف ال����ع ت�عا ألغ�اضه ال�اصة �أنه م���عة 

ع��ة مع��ة م� ال���انات أو األش�ار أو األف�اد ، و���� ان ���ن ال����ع ل�اح� ت���� م���عة م

م� ال�الب �أن ���ن �ل�ة �ل�ة ال����ة ال��اض�ة في الع�اق او �الب أ� �ل�ة أخ�� او تالم�� 

  ال�ف ال�ادس العل�ي في �ل�ة �غ�اد وه��ا .
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  و���� ت���� ال����عات الى ن�ع�� : 

  .وه� ال�� ���� ح�اب إع�اد إف�اده ��ا في حالة أع�اد ال�الم�� ال����ع ال���ود:

��ا في حالة ع�د ال�الح�ات او ال��ارب العل��ة او ع�د ال��اض�ات  � ال���ود :ال����ع غ�

   ال�ي تلقى في ال��ارس في �افة أن�اء العال� .

  م���ات اس���ام ال����ع ( ال��� ال�امل) : 

دقة ال��ائج ال����ل عل�ها وال�ث�ق في �فاءتها ن��ا ل��ع ال��انات م� �ل ف�د ش�له ال���  - 1 

  ن ت�ك مف�دة او حالة . دو  م�

م� ع��ة م��دة م� ال����ع ت��� أخ�اء ال�ع��� ال�ي ت��ج م� اس���ام ب�انات مأخ�ذة  - 2

  ن�ائ�ها على ال����ع �له .  وت����

ت�فاد� ه�ه ال���قة األخ�اء ال�ائعة وال�اج�ة في غ��ها م� ال��ائ� (���قة الع��ة) خاصة  - 3

 ال���� وخ�أ ال��فة . �أ خ

  اس���ام ال����ع ( ال��� ال�امل) : ع��ب

  ـ �اه� ال��ال�� و���اج الى إم�ان�ات �ائلة .  1

  ـ ���غ�ق وق�ا ���ال وت��ل ��ه جه�د ����ة في ج�ع ال��انات وت���فها.  2

  ـ ���اج الى جهاز إدار� وف�ي ض�� وم�رب لل��ام �ه . 3

  الع��ات : 

ال�� ���� اخ��ارها على وف� ق�اع� و��ائ� عل��ة �أنها ذل� ال��ء م� ال����ع تع�ف الع��ة 

 . ���� ت��ل ال����ع ت���ال ص���ا

  وم� م���ات اس���ام الع��ات في ال���ث ، اآلتي : 

  ـ الع��ات ت��في �ع�د م��ود م� ال�ف�دات ول�� ج��عها،وذل� اق��ادا في ال�ه� وال�فقات . 1

  �أسل�ب ال��� ال�امل . ـ انها س��عة في إع�اء ن�ائج ال���ث مقارنة 2

  ـ ت��ح لل�اح� ال�ع��� في م�ادر األح�ام وات�اذ الق�ارات . 3

  ـ ت����م ألنها اقل ع�ضة لألخ�اء مع األسال�� األخ�� . 4

  ـ �ع� اس���امها (الع��ات) م� ال�سائل ال�ع��ة �إث�اء ال���ث العل��ة ال�ص��ة . 5

  م�� ال�قة في ن�ائ�ها ، و��ا ن��ة ت���لها لل����ع .  ـ انها ���قة م�اس�ة ، ح�� إم�ان�ة ت��ی�6
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  ش�و� اخ��ار الع��ة

  و���ا �أتي �ع� ال��و�:

ــ ان ت�ــ�ن الع��ــة م��لــة لل����ــع ، فــاذا �ــان ال����ــع مــ�ال م�رســة ت��ــ�� علــى ع�ــ��� صــفَا واردنــا 1 ـ

ـــ� فــــي الع�ــــ��� صــــفا. ا�  ــــة لل�الم�ـ ــــة م��ل ـــة وجــــ� ان ت�ــــ�ن الع�� ــــ� ال��رسـ ــــة مــــ� تالم� ان نأخــــ� ع��

  ن��ل م� �ل صف على ع�د م��او م� ال�الم��. 

ــ2 ــاو�ة فــ ــا م��ـ ــ�ن ل�حــــ�ات ال����ــــع ف�صــ ي االخ��ــــار و���ــــ�ا مــــا �قـــع ال�احــــ� فــــي خ�ــــأ عــــ�م ــــ ان ت�ــ

  اس��فاء ه�ا ال��� في الع��ة ال�ي ���ارها دون ق�� م�ه.

  ع��ب اس���ام الع��ة (أخ�اء ال�عای�ة) :

  ���ل على ع��ة ت��ل ال�أ� العام اخ� ع��ة م� م��ر خا�ئ ، �أن ت����م دل�ل الهاتف لل - 1

أخ� ال�اح� ع���ه ال���ارة م� ف�ة مع��ة لها ال���� ال���ي ، و���ث ذل� ح���ا � - 2

  خ�ائ� م���ة ع� ال����ع ال�لي .

 ج�ع ب�انات ناق�ة، ف��ال إه�ال العامل ال�غ�افي ع�� دراسة ال����� االق��اد� لل��ان  - 4

  ب�ق��� األس� ال����ثة ح�� دخ�لها .

   .خ�أ ال��فة ، ی�داد اح��ال ورود ه�ا ال��أ �ل�ا صغ� ح�� الع��ة - 5

  أن�اع الع��ات : 

  ح��ال�ة (الع���ة) : الاالأوال : الع��ات 

وهي تل� الع��ات ال�ي ی�� اخ��ارها ����قة غ�� ع��ائ�ة ، أ� ال�ي ال تع��� على ن���ة 

االح��االت، وم� ع���ها أنها ال ت��ل م���ع ال��� ت���ال د��قا ، وم� ث� فان ن�ائ�ها ال ت�لح 

وم� أم�لة ه�ا ال��ع م� الع��ات ان ���ار ال�اح� ع��ة ی�� انها ت��ل لل�ع��� على ال����ع �له ، 

  ال����ع األصلي ال�� �ق�م ب�راس�ه ت���ال صادقة.

  ثان�ا : الع��ات االح��ال�ة :  

هي الع��ة ال�ي ت��ار وح�تها م� اإل�ار ال�اص بها ، على  الع��ة الع��ائ�ة ال����ة :-  1

  ة ل���ع وح�ات ال����ع ال�����ة م�ها .أساس یه�ئ ف�ص ان�قاء م��اف�

في ه�ه ال�الة ی��غي تق��� ال����ع الى أق�ام او ��قات م��لفة ث� الع��ة الع��ائ�ة ال����ة :  2 -

�أخ� م� �ل ق�� او ��قة ع��ة م��ان�ة ����قة ع��ائ�ة ، على ان ���ن ح�� �ل ��قة في الع��ة 

 ال����ع األصلي. م��اس�ة مع ح�� ال��قة ال��ا��ة لها في
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ی�� اخ��ار وح�اتها ���� ت��ن ال��افة او ال��ة ب�� �ل وح�ة الع��ة الع��ائ�ة ال�����ة : 3-

  وأخ�� ثاب�ة ل���ع وح�ات الع��ة ،

ش�� س��ها ه� أن ���ن ال����ع اإلح�ائي ���� ج�ا وم�زع على �قعة ��ع�دة ال��احل: لا- 4

م���� ال�ل� أو ال��اف�ة أو ال�قا�عة أو إقل�� ه�ا ن��أ جغ�ا��ة واسعة �أن ���ن ال����ع على 

ب�ق��� ال����ع إلى وح�ات أول�ة ث� نأخ� ع��ة ع��ائ�ة م� ه�ه ال�ح�ات ���حلة أولى. ث� نق�� �ل 

وح�ة أول�ة م��ارة إلى وح�ات اصغ� (ال�ح�ات ال�ان��ة) و��� اخ��ار ع��ة م� ال�ح�ات ال�ان��ة ل�ل 

ثان�ة. ون���� �ال�ق��� واالخ��ار على ه�ا ال���ال إلى إن ن�ل إلى ع�د وح�ة أول�ة ���حلة 

  .ال�ف�دات ال�ي ت�لف الع��ة الع��ائ�ة

  وسائل ج�ع ال��انات  

  اداة ل��ع ال��انات ع� ال�اه�ة او ال���لة ال��اد ���ها (اس�لة تق�م الى ال�����) - االس���ان : - 1

  ���عة االف�اد ال���ة في ال���ث اك�� م� ال��ا�ة) م� اف�ل ال�سائل (ك�ن  - ال�قابلة : - 2

 ال�الح�ة: م� ال�سائل ال�ه�ة ال�ي ی�� ���ج�ها ج�ع ال��انات ���ل عل�ها ال�اح� �الف��  - 3

  ال��اش� 

تع� م� ال�سائل االساس�ة وال�ه�ة وهي ��ارة ع� ادوات ص���  - االخ��ارات وال�قای�� : - 4

  ���ع (مقای�� الل�اقة ال��ن�ة ال����ة واالت�اهات ال�ف��ة )ل�صف و��اس ع��ة م� اف�اد ال�

  :أوال : االس���ان

م���عة م� األس�لة ال����عة وال�ي ت�ت�� �ع�ها ال�ع� ���ل ��ق� اله�ف ال�� ��عى  :ال�ع���

  .إل�ه ال�اح� م� خالل ال���لة ال�ي ���حها ���ه

��عة م� األف�اد أو ال��س�ات ال�ي اخ�ارها و��سل االس���ان �ال���� أو �أ� ���قة أخ�� إلى م�

و���ن ع�د األس�لة ال�ي ����� عل�ها االس���ان  .  ال�اح� ل���ه ل�ي ی�� تع���ها ث� إعادتها لل�اح�

  كا��ة ووا��ة ل��ق�� ه�ف ال��� ���ف ال��� ع� ع�دها.

  خ��ات ان�از االس���ان

ــى ســـ��ل ال��ـــال  نل�ـــ� ���ـــا یلـــي ال��ـــ�ات ال�ـــي اُت�عـــ� فـــي  ��ـــ� االســـ���ان ���ـــ�ات م�عـــ�دة، وعلـ

  ت���� اس���ان " اإلش�اف ال����� ب�ولة اإلمارات الع���ة ال����ة: واقعه ومق��حات ت����ه ":
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  * أوًال: ت��ی� م�ض�عات االس���ان :

ـــ��  ــالع ال��ــــ�ف ال���ــ ـــ�ف ال���ــــ��، ومـــــ�� ا�ــ ــ�دت �أهـــــ�اف اإلشــــ�اف ال���ــــ��، ومهـــــام ال��ـ وقــــ� ُحــ

ــ�ورات ال��ر���ــــة ال�ــــي شــــارك ف�هــــا ال��ــــ�ف ال�عل�ـــ��  علــــى ال�قــــار�� ال�ــــي ی�فعهــــا عــــ�ه�، وم�ــــ��ن الــ

  ال�����، وال�ع��ات ال�ي ت�� م� فاعل�ة اإلش�اف، ومق��حات حلها.

  * ثان�ًا: وضع قائ�ة ��ارات االس���ان (األس�لة) :

ادة صــ�اغة ال��ــارات وضــع� قائ�ــة مــ� ال��ــارات تغ�ــي ال��ضــ�عات ال�ــي ت�ــ��ها االســ���ان، وتــ� إعــ

  ���� ت��ن سهلة م�ّ��ة واض�ة، ���� ت��ح م�اس�ة لل�������� عل�ه (ال���ف�� ال�������).

ــ���ان مـــ� ال�ـــ�ع ال�غلـــ� ح�ـــى ی���ـــ� ال��ـــ���� االســـ���اد الـــ�� ال  وقـــ� روعـــي أن ت�ـــ�ن أســـ�لة االسـ

  م��ر له، وه�ا ��ّهل ع�ل�ة رص� وت�ل�ل االس��ا�ات إح�ائ�ًا.

  ال��ت�� ال���قي ل��ارات االس���ان : * ثال�ًا:

ـــ�أ االســـ���ان ��ق�مـــة  تـــ� ت�ت�ـــ� ��ـــارات االســـ���ان م����ـــًا ���ـــ� ت�ـــ�ا�� مـــع �ع�ـــها دون اف�عـــال، و�

ت�ــ�ح لل��ــ���� الهــ�ف مــ� االســ���ان، و��أن�ــه علــى ســ��ة اســ��ا�اته، ثــ� �عــ� ال��انــات ال���ــ�ة 

ـــًا، وقـــ� ُرت�ـــ�  ـــًا ل��ت�ـــ� لل��ـــ����، مـــع جعـــل االســـ� اخ��ار� ــاد االســـ���ان فـــي صـــ�رته ال�هائ�ـــة ��ق أ�عـ

  ال��ض�عات ال�ارد في ال��� " أوًال ".

  * را�عًا: تق��� ��ارات االس���ان: 

تــــ� عــــ�ض االســــ���ان علــــى م����ــــ�� فــــي م�ــــاالت م�ــــاهج ال��ــــ�، واإلشــــ�اف ال���ــــ��، ومــــ�ی�� 

ح�ة االســـــ���ان فـــــي صـــــ�رته ال�ـــــ�ارس، وال�عل�ـــــ��، واإلدارة ال�عل���ـــــة ل�ـــــي ����ـــــ�ا علـــــى مـــــ�� صـــــال

  األول�ة، وت� تع�یل ��ارات االس���ان ��ا ��ق� أه�اف االس���ان و�ل�ي آراء ال�ادة ال������.

  * خام�ًا: ت���� االس���ان في ت���ة اس��ال��ة:

لل�أكــ� مــ� وضــ�ح وشــ��ل ��ــارات االســ���ان، وال�غلــ� علــى صــع��ات ت���ــ� االســ���ان م�ــ�ق�ًال، ثــ�  

  عامل ص�ق وث�ات االس���ان.ت� ح�اب م

ـــة، أصـــ�ح لالســـ�ف�اء درجـــة مـــ� ال�قـــة فـــي دق�ـــه  و�عـــ� ال�أكـــ� مـــ� صـــ�ق وث�ـــات االســـ���ان ب�رجـــة مق��ل

  و�م�ان�ة االع��اد على ال��ائج ال�ي ��ف� ع�ها ع�� ال����� ال���اني له.

  : أن�اع االس���ان - 1

  ت��ل عل�ها ه�اك ثالثة أن�اع م� االس���انات وفه� ���عة األس�لة ال�ي 

 : وه� ال�� ت��ن أس�ل�ه م��دة اإلجا�ة �أن ���ن ال��اب ب�ع� أو الاالس���ان ال�غل� 1- 
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: وت��ن أس�ل�ه غ�� م��دة اإلجا�ة أ� ت��ن اإلجا�ة م��و�ة ���ل مف��ح االس���ان ال�ف��ح 2- 

 .إلب�اء ال�أ� م�ل : ماهي مق��حات� ل����� �ل�ة ال����ة؟

: وه�ا ال��ع ت��اج �ع� أس�ل�ه إلى إجا�ات م��دة وال�ع� اآلخ� االس���ان ال�غل� ال�ف��ح  - 3

 ماه� تق���� ل��مات ال�امعة (مغل�) ج��ة م��س�ة ض��فة / إلى إجا�ات مف��حة م�ال

 ) إذا �ان� م��س�ة أو ض��فة ماه� اق��اح� ل�����ها ؟ ( مف��ح - 

ال�غلقة ت��ن أف�ل ل�ل م� ال�اح� وال��� ال�ع�ي �اإلجا�ة  وم� ال�اضح أن أس�لة االس���ان 

 : عل�ها ألس�اب ع�ة

  .سهلة اإلجا�ة وال ت��اج ل�ف��� معق� - 

  س��عة اإلجا�ة وال ت��اج إلى جه� ����.  -

  % ال.70% نع� و30سه�لة ت���� وت���ع ال�عل�مات ال���عة م� االس���انات ال��زعة - 

ل��� �ع� األس�لة ال�ف��حة لع�م مع�ف�ه ما في ذه� ال����ث�� ل�� ول�� ق� ���� ال�اح�  

االت�اهات ال��ی�ة في ��ا�ة االس���ان ت��د اإلجا�ات ح�ى �ال���ة ل�ع� األس�لة ال�ف��حة في 

 ���ع�ها

  م�ال : ماهي اس�اب ال���ب م� ال��ارس ؟

عالقة �ال���ب فان ال�اح� ���د  ف��ال م� أن ی��ك الف�د حائ�ا في إجا�اته وذ��ه الس�اب ل�� لها

  . ع�د تل� االس�اب �ع� ال��ال م�اش�ة

 ). ام�رأخ�� ( اذ��ها رجاء -    س�ء ال�ضع االم�ي.  -     س�ء ال�ضع االق��اد� . - 

 م���ات االس���ان 

) ی�م� االس���ان اإلجا�ات ال����ة وال��ة ح�� أنه ی�سل للف�د �ال���� أو أ� وس�لة أخ�� وع�� أ

إعادته فإنه �ف��ض أال ���ل اس� أو ت���ع ال����ث م� أجل ع�م إح�اجه وان ���ن �ع�� ع� أ� 

م�اس�ة أو ل�م ف�ها وه�ا ال�ان� مه� في االس���ان ألنه ی�م� ال��احة وال��ض���ة العل��ة في 

 . ال��ائج

ألس�لة ع�� ��حها ) ت��ن األس�لة م�ح�ة ل���ع أف�د الع��ة في ح�� أنها ق� ت�غ�� ص�غة �ع� اب

 .في ال�قابلة

ج) ت���� االس���ان ووح�ة األس�لة ��هل ع�ل�ة ت���ع ال�عل�مات في م�ام�ع و�ال�الي تف���ها 

  وال�ص�ل إلى اس���اجات م�اس�ة
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د) ���� لل����ث�� اخ��ار ال�ق� ال��اس� له� وال�� ���ن�ا ��ه مه���� نف��ا وف���ا لإلجا�ة على 

  أس�لة االس���ان

 . ـ) ��هل االس���ان على ال�اح� ج�ع معل�مات ����ة ج�ا م� ع�ة أش�اص في وق� م��ده

و) االس���ان ال ��لف ماد�ا م� ح�� ت����ه وج�ع ال�عل�مات مقارنة �ال�سائل األخ�� ال�ي 

 ت��اج إلى جه� أك�� وأ��اء ماد�ة م�افة �ال�ف� وال��قل م� م�ان إلى آخ� .....الخ

  االس���ان ع��ب

) ع�م فه� واس��عاب �ع� األس�لة و����قة واح�ة ل�ل أف�اد الع��ة ال�ع��ة �ال��� ( خاصة إذا ما 1

اس���م� ��ه �ل�ات و��ارات تع�ي أك�� م� مع�ى أو ��ارات غ�� مأل�فة) ل�ا ف�� ال�ه� أن ت��ن 

ال��ل ه�اك دقه في ص�اغة أس�لة االس���ان وت����ه على م���عة م� األش�اص ق�ل ��اب�ه �

  ال�هائي

) ق� تفق� �ع� ال��خ أث�اء إرسالها �ال���� أو �أ� ���قة أخ�� أو ل�� �ع� ال����ث�� ل�ا ال 2 

 ب� م� م�ا�عة اإلجا�ات وت�ه�� ن�خ إضا��ة إلرسالها ب�ل ال��خ ال�فق�دة

سه�ا ق� ت��ن اإلجا�ات على ج��ع األس�لة غ�� م��املة ���� إه�ال إجا�ة ه�ا ال��ال أو ذاك 3) 

 . أو تع��ا

) ق� �ع��� ال��� ال�ع�ي �اإلجا�ة على أس�لة االس���ان �ع� األس�لة غ�� ج�ی�ة �إع�ائها ج�ء 4

 . م� وق�ه (ل�فاه�ها م�ال) ل�ا فإنه ��� االن��اه ل��ل ه�ه األم�ر ع�� إع�اد أس�لة االس���ان

 . �ان� أس�ل�ها ���لة و����ةق� ��ع� ال����ث �ال�لل وال�ع� م� أس�لة االس���ان خاصة إذا  5)

  م�اصفات االس���ان ال���

اللغة ال�فه�مة واألسل�ب ال�اضح ال�� ال ی���ل ال�ف���ات ال��ع�دة ألن ذل� ���� إر�اكا ل��  1-

  ال����ث�� م�ا ی�د� إلى إجا�ات غ�� د��قة

���لة ح�ى ال ت�د� إلى �اعاة ال�ق� ال���ف� ل�� ال����ث�� و�ال�الي ��� أال ت��ن األس�لة م  2-

 رف� ال����ث�� اإلجا�ة على االس���ان أو تق��� إجا�ات س��عة وغ�� د��قة

إع�اء ع�د �افي م� ال��ارات ال���وحة م�ا ���� ال����ث�� م� ال�ع��� ع� آرائه� ال���لفة  3-

  . تع���ا د��قة

�ا ���عه� على ال��اوب وال�عاون اس���ام ال��ارات ال���قة والالئ�ة ال��ث�ة في نف�س اآلخ��� م 4-

  ) ش��ا ....الخ –في تع��ة االس���ان م�ل : ( رجاء 



45 
 

ال�أك� م� ال��ا�� ب�� أس�لة االس���ان ال���لفة و��ل� ال��ا�� ب��ها و��� م�ض�ع ال���  5-

 . وم��ل�ه

تع��ة  االب�عاد ع� األس�لة ال���جة ال�ي م� شأنها ع�م ت���ع ال����ث�� على ال��اوب في 6-

 . االس���ان

االب�عاد ع� األس�لة ال����ة ال�ي ت���ل أك�� م� ف��ة واح�ة ع� ال��ض�ع ال��اد االس�ف�ار 7- 

  .ع�ه ألن في ذل� إر�اك لل����ث��

ت�و�� ال����ث�� �����عة م� ال�عل��ات وال��ض��ات ال��ل��ة في اإلجا�ة و��ان الف�ض م� 8- 

ال�عل�مات ال�ي س���ل عل�ها ال�اح� م�ال : �ع� االس�ف�ارات االس���ان وم�االت اس���ام 

ت���ل ال�أش�� على أك�� م� م��ع واح� ل�ا ی�جى ال�أش�� على ال���عات ال�ي تع�� اإلجا�ات 

 . ال����ة

������ إرسال م��وف م���ب عل�ه ع��ان ال�اح� �ال�امل ووضع �ا�ع ب���� على  9-

 . االس���ان �ع� تع���ه �ال�عل�مات ال��ل��ةال���وف �غ�ض ت�ه�ل مه�ة إعادة 

  :ثان�ا : أداة ال�قابلة

م�ادثة أو ح�ار م�جه ب�� ال�اح� م� جهة وش�� أو أش�اص آخ��� م� : ال�ع��� �ال�قابلة

جهة أخ�� �غ�ض ج�ع ال�عل�مات الالزمة لل��� وال��ار ی�� ع�� ��ح م���عة م� األس�لة م� 

  .عل�ها م� األش�اص ال�ع���� �ال���ال�اح� ال�ي ی��ل� اإلجا�ة 

  أس�لة ال�قابلة ���� ت���فها إلى:.

هي األس�لة ال�ي ال تع�ي أ� خ�ارات لإلجا�ة. م�ال : ماه� ) مف��حة ( غ�� م��دة اإلجا�ة - 1

وت��از ه�ه ال����ة م� األس�لة �غ�ارة ال�عل�مات  رأ�� �ال���ة لل�عل�� ال���ل� ؟ ولع�ل ال��أة ؟

  ال���ل عل�ها ول�� مع صع��ة ت���� اإلجا�اتال�ي ���� 

 –ال –هي األس�لة ال�ي ت��ن اإلجا�ات عل�ها م��دة إما ب�ع� ) مغلقة (م��دة اإلجا�ة  - 2

 أح�انا...الخ م�ال : هل ت�اف� على ال�عل�� ال���ل� ؟

 : ن�اع ال�قابلةأ 

هي ال�قابلة وجها ل�جه ب�� ال�اح� واألش�اص ال�ع���� �ال��� وهي األك��  :ال�قابلة ال����ة . 1

 ش��عا.
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إدارة ال�اح� ع� الهاتف ألس�اب ت��ج  ىت��� لألش�اص ال����ث�� عل : ال�قابلة ال�لف���ن�ة  . 2

  وال����ث

 . ع� �ع� م�اولة ال����ث ع�� ال���� االل���وني أو ال�قابلة �الف��ی�  ال�قابلة ب�اس�ة ال�اس�ب  . 3

 خ��ات إج�اء ال�قابلة : ( ش�و� ال�قابلة ال���ة)

��� على ال�اح� ع�� إع�اده لل�قابلة أن ���د ه�فه  ت��ی� اله�ف أو الغ�ض م� ال�قابلة : - 1

األم�ر ال�ي ی��� ان�ازها وال�قائ� ال�ي ی��� م�اق��ها وال�عل�مات ال�ي ��عى  ،م� إج�اء ال�قابلة

ه�ه األه�اف لألش�اص ال�ي س���� معه� ال�قابلة وال ی��ك ه�ا األم� وأن �ق�م ب�ع���  إل�ها.

  معلقا �ال��فة إلى أن ���� ال�قابلة

  :اإلع�اد ال���� لل�قابلة و�����  - 2

األش�اص وال�هات ال�ي  ( ) ت��ی� األش�اص ال�ع���� �ال�قابلة أو ال�هات ال����لة �ال�قابلةأ

  ال���). ل�یها معل�مات �ا��ة ووا��ة ألغ�اض

) ت��ی� و�ع�اد قائ�ة األس�لة واالس�ف�ارات ور��ا ���ن م� األف�ل إرسالها ق�ل إج�اء ال�قابلة ب

  .إلع�اء ال����ث�� ف��ة ع� ال��ض�ع و��اعي ��ه إع�اد األس�لة لل�ض�ح وال��اغة ال���قة

ت��  عادة ما (ج) ت��ی� م�ان ووق� ال�قابلة ��ا ی��اس� مع ��وف ال����ث�� واالل��ام ب�ل� 

ال�قابلة في م�ان ع�ل ال����ث و�ذا �ان في اإلم�ان ال�أث�� على ��وف ال�قابلة و���� اق��اح 

  إج�اء مقابلة في م�ان خاص ل���ة ال�عل�مات وت�ف�� اله�وء

ه�اك ع�ة أم�ر على ال�اح� إتقانها إلثارة اه��ام وتعاون ال����ث  ت�ف�� ال�قابلة و�ج�ائها:3- 

   :وح�ى ت��ن ال�قابلة مف��ة

) إ��اد ال�� ال��اس� لل��ار م� ح�� إ��اد ال��ه� الالئ� لل�اح� واخ��ار ال��ارات ال��اس�ة أ.

ود�ة لل�قابلة  ��ل� ال�اح� أج�اء ص�اقة وثقة وتعاون مع ال����ث �أن ی�ج� ب��ة . وان لل�قابلة

  وأن ت��ن ال��ادثة ض��فة أ��ا وتلقائ�ة وأن ال��ع� ال����ث �أن ال�قابلة ��ارة ع� اس���اب.

  ) دراسة ال�ق� ال���د ل��ع ال�عل�مات ���ل ل��ب

  ج) ال���ث ���ل م���ع و��ارات واض�ة

اد ��ع�ل ع� ���ة د) إذا �ان� ال�قابلة ت�� ش��ا واح�ا م��دا ������ أن ت��ن معه على انف� 

  العامل�� معه

هـ) أن ی���� ال�اح� ت��ی� ال����ث أو إع�اء ال����ث االن��اع �أن ج�ا�ه غ�� ص��ح بل 

  . ی��ك لل����ث إك�ال اإلجا�ات وال�ل� م�ه ت�ض��ها و�ع�اء أم�لة وما شا�ه ذل�
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  ت���ل وت�و�� ال�عل�مات 4-

ل�الح�ة م�اش�ة و���ن ذل� على أوراق م��دة سلفا ) ��� ت���ل ال�عل�مات واإلجا�ات أث�اء اأ

ح�� تق�� األس�لة إلى م�ام�ع وت�ض�ح اإلجا�ة أمام �ل م�ها و��ل� ال�الح�ات اإلضا��ة وم� 

  . األف�ل (إذا أم�� ) ت���ل ال��ار ب�اس�ة جهاز ت���ل

ال�قع في خ�أ ) أن ت��ل ال�عل�مات ب�ف� ال�ل�ات ال�����مة م� ال��� ال�ع�ي �ال�قابلة ( ب

  .)في اس���ال ال�ل�ات

ج) أن ی��ع� ال�اح� ع� تف��� ال��ارات ال�ي �ق�مها ال��� ال����ث واإلضافة عل�ها بل ��ل� 

ال�اح� ��� أن ���� ب�� ال�قائ�   ال�اح� م�ه إعادة تف��� ال��ارات إذا ت�ل� األم� ذل�

  .وال�عل�مات واس���اجاته وال �قع في خ�أ اإلضافة وال��ف

  د) إج�اء ال��ازن ب�� ال��ار وال�عق�� و��� ت���ل و��ا�ة اإلجا�ات

هـ) إرسال اإلجا�ات وال�الح�ات �ع� ��اب�ها ���ل نهائي إلى األش�اص ال�ي ت�� مقابل�ها لل�أك� 

 م� دقة ال����ل

  م���ات وع��ب ال�قابلة

  م���اتها

  تق�م معل�مات غ���ة وم���ة ل�ل ج�ان� ال��ض�ع 1-

معل�مات ال�قابلة أك�� دقة م� معل�مات االس���ان إلم�ان�ة ش�ح األس�لة وت�ض�ح األم�ر  2-

  ال��ل��ة

  م� أف�ل ال��ق ل�ق��� ال�فات ال����ة لألش�اص ال�ع���� �ال�قابلة وال��� على إجا�اته�3- 

  وس�لة هامة ل��ع ال�عل�مات في ال����عات ال�ي ت��� ف�ها األم�ة4- 

  �د �أه���ه� أك�� في ال�قابلة مقارنة �االس���ان��ع� الف5- 

  ع���ها

 م�لفة م� ح�� ال�ق� وال�ه� وت��اج إلى وق� أ��ل لإلع�اد وجه� أك�� في ال��قل وال���ة 1-

  ق� ���ئ ال�اح� في ت���ل �ع� ال�عل�مات2- 

ن�احها ی��قف على ر��ة ال����ث في ال�عاون و�ع�اء ال�اح� ال�ق� ال�افي لل���ل على  3-

 . ال�عل�مات

 . إج�اء ال�قابلة ی��ل� مهارات و�م�ان�ات ت�عل� �الل�اقة وال��أة ق� ال ت��اف� ل�ل �اح�4- 
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دار� صع��ة ال�ص�ل إلى �ع� ال����ات ال��ل�ب مقابل�ه� ���� ال���� ال��اسي أو اإل 5-

 . له�ه ال����ات

  ثال�ا : أداة ال�الح�ة

: هي ال��اه�ة وال��ا��ة ال���قة ل�ل�ك ما أو �اه�ة مع��ة في �ل ��وف وع�امل ب���ة  تع��فها

وتع���  مع��ة �غ�ض ال���ل على معل�مات د��قة ل����� ه�ا ال�ل�ك أو ه�ه ال�اه�ه.

 ت ���لة ل����ل ال�عل�مات.ال�الح�ة على خ��ة وقابل�ة ال�اح� في ال��� لف��ا

  ال���ات ال��ور�ة إلج�اء ال�الح�ة

  ت��ی� اله�ف ال�� ��عى ال�اح� في ال���ل عل�ه 1-

ت��ی� األش�اص ال�ع���� �ال�الح�ة مع األخ� في االع��ار ض�ورة االخ��ار ال��� وال�الئ� 2- 

  له�الء األش�اص

 ی��اس� مع ال�ق� ال���� لل�اح� ت��ی� الف��ة ال�م��ة الالزمة لل�الح�ة ���� 3-

  ت�ت�� ال��وف ال��ان�ة ال�الئ�ة لل�الح�ة 4-

 )ت��ی� ال��ا�ات ال�ع��ة �ال�الح�ة ( ما ی��ل� مع�ف�ه م� ال�الح�ة 5-

  ج�ع ال�عل�مات ���ل ن�امي ث� ت���لها 6-

  م�ا�ا ال�الح�ة

 . قا م� اس���ام األدوات األخ�� ال�عل�مات ال�ي ت��ع �اس���ام أداة ال�الح�ة ت��ن أك�� ع� - 1

 . ن�م� ال�الح�ات لل�اح� معل�مات شاملة ومف�لة ومعل�مات اضا��ة ل� ��� ح�ى ی��قعها - 2

 ت�م� لل�اح� أ��ا معل�مات د��قة أق�ب مات��ن لل��ة 3-

الع�د ال��ل�ب ���ه م� الع��ات ه� أقل مقارنة �األدوات األخ��. فال�اح� �ي ال�����ع  - 4

 إال �اه�ة واح�ة أو ن�ا� واح� ��� ش�� أو ع�د م��ود م� األش�اص مالح�ة

 . ت���ل ال�عل�مات ساعة ح�وثها وفي نف� وق� ح�وث ال��ا� أو ال�اه�ة 5-

  : ع��ب ال�الح�ة

ال��� القائ� �ال��� ق� ی�اجه ب�ع�� ال�اس ال���ع وا�هار ردود فعل وان��اعات غ�� ح����ة  - 

  ال�الح�ةع�� وق�عه� ت�� 

 الع�امل ال����ة ال�ارئة لل�اح�. –ق� تع�ق الع�امل ال�ارج�ة ال�الح�ة : �ال�ق�  -

ال�الح�ة م��ودة �ال�ق� ال�� تقع ��ه األح�اث وق� ت��ث األح�اث في أماك� م�ف�قة ت�ع� - 

  وج�د ال�اح� ف�ها �لها
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  االخ��ار:را�عًا: 

ـــى اســـ���ام االخ��ـــار �ـــأداة ل��ـــع ال��انـــات عـــ� ال�ـــاه�ة م�ـــل ال�راســـة ع�ـــ�ما ی�غـــ�  ت�هـــ� ال�اجـــة إل

ــاه�ة أ� ج�ـــع ال��انـــات ال��غـــ�ب ف�هـــا عـــ� هـــ�ا ال�اقـــع، أو ع�ـــ�ما ی�غـــ�  ــع ال�ـ ال�احـــ� فـــي م�ـــح واقـ

ئ�ـــة ال�احـــ� فـــي ت�قـــع ال�غ��ـــ�ات ال�ـــي ���ـــ� أن ت�ـــ�ث عل�ـــه، أو ع�ـــ�ما ی�غـــ� فـــي تقـــ��� ال�لـــ�ل ال�ال

لهــ�ه ال�ــاه�ة وعلــى هــ�ا األســاس ���ــ� القــ�ل �ــأن االخ��ــار العل�ــي ��ــ��� علــى أســ� م�فــ� عل�هــا بــ�� 

  ال��ه��� ���ه��ة ال��� العل�ي. 

  ـ تع��� االخ��ار: 1

ـــ أســ�لة شــفه�ة أو ��اب�ــة أو صــ�ر أو رســ�م أعــ�ت ل��ــ��  �عــ�ف االخ��ــار �أنــه "م���عــة مــ� ال���ــ�ات ـ

  ����قة ���ة أو ����ة سل��ًا" 

ـــار �أنـــه م�هـــ�د مق�ـــ�د، ��ـــ��ل علـــى م���عـــة مـــ� ال���ـــ�ات ال����عـــة؛ بهـــ�ف     ��ـــا �عـــ�ف االخ��

ذلــ� �إع�ائــه درجــة م�اســ�ة تع�ــ� مقــ�ار تــ�اف� إثــارة اســ��ا�ات مع��ــة لــ�� الفــ�د ــــ أو أك�ــ� ــــ وتقــ�ی� 

  ال�ل�ك ال��غ�ب ��ه.

  ـ أن�اع االخ��ار:  2

  لالخ��ار ال�ق�� أن�اع، وت�زع إلى ف�ات، وهي:   

  أ ـ أن�اع االخ��ارات وف� اإلج�اءات اإلدار�ة: 

  اخ��ارات ف�د�ة، وهي ال�ي ت��� ل��اس س�ة ما ل�� ف�د. - 

  � ل��اس س�ة ما ل�� م���عة.اخ��ارات ج�ا��ة، وهي ال�ي ت�� - 

  ب ـ أن�اع االخ��ارات وف� ال�عل��ات: 

  اخ��ارات شفه�ة، وهي ال�ي ت�جه لل�ف��ص عل�ًا. - 

  اخ��ارات م����ة، وهي ال�ي تع�ى لل�ف��ص على ورق. - 

  جـ ـ أن�اع االخ��ارات وف� ما ��ل� ��اسه: 

ــ�ع�اد، وهـــي ال�ـــي ت�ـــ�� �عـــ� ال��غ�ـــ�ات العقل�ـــة أ -  و ت�ـــ�� القـــ�رات واالســـ�ع�ادات اخ��ـــارات االسـ

  العقل�ة ال�ع���ة.

اخ��ــارات ال���ــ�ل، وهــي ال�ــي ت�ــ�� مــا ح�ــل ال�ــ�عل� مــ� ال�عل�مــات، ال�ــي تعل�هــا، أو ال�هــارات  - 

  ال�ي اك���ها.

اخ��ـــارات ال��ـــ�ل، وهـــي تهـــ�ف إلـــى مع�فـــة تف�ـــ�الت الفـــ�د؛ إلم�ان�ـــة ت�ج�هـــه ن�ـــ� ال���ـــ� أو  - 

  ال�ه�ة ال��اس�ة له.
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ــي م�اجهـــة م�قـــف اخ��ـــارات  -  ــ���، وأهل��ـــه فـ ــه ولآلخـ ــة الفـــ�د ل�ف�ـ ال���ـــ�ة، وهـــي ال�ـــي ت�ـــ�� رؤ�ـ

  مع��.

  اخ��ارات االت�اهات، وهي ال�ي ت��� ال��ل العام للف�د وال�� ی�ث� على دافع��ه وسل��ه. - 

  ـ خ��ات إع�اد االخ��ار:  3

  ت��ا�ه أن�اع االخ��ارات في خ��ات إع�ادها، و���� تل��� خ��ات ت���� االخ��ار ���ا یلي:   

  أ ـ ت��ی� اله�ف أو األه�اف م� اس���ام االخ��ار �أداة ل��ع ال��انات ال��ل��ة.

  ب ـ ت��ی� األ�عاد ال�ي س����ها االخ��ار .

  جـ ـ ت��ی� م���� ه�ه األ�عاد.

  ��اس�ة (أس�لة، رس�م، ص�ر).د ـ ص�اغة ال����ات ال

  هـ ـ ص�اغة تعل��ات االخ��ار.

  و ـ وضع ن�ام تق�ی� درجات االخ��ار.

  ز ـ إخ�اج ال��رة األول�ة لالخ��ار.

  ح ـ ت���� االخ��ار على ع��ة م� أف�اد م���ع ال�راسة.

  � ـ ع�ض االخ��ار في ص�رته األول�ة على م���عة م� ذو� ال���ة.

  ت الالزمة على ض�ء ال�ل���ات ال�اردة في فق�تي (ح) و(�).� ـ إج�اء ال�ع�یال

  ك ـ إخ�اج ال��رة ال�هائ�ة لالخ��ار.

  ل ـ ال��ق� م� ص�ق االخ��ار وث�اته.

  م ـ إع�اد دل�ل االخ��ار، و����� اإل�ار ال���� و�ج�اءات ت���قه، وت����ه، وتف��� ن�ائ�ه.

  ـ خ�ائ� االخ��ار ال���:  4

  ی��� االخ��ار ال��� ���ائ� م�ف� عل�ها ل�� ال�ه���� �ال�ق��� ال�����، وال��ه��ة العل��ة، وهي: 

ــــع ال�ف��صــــ�� ���ــــ� ال �ق�ــــل ال��ضــــ���ةـ  أ ــى نف�ــــه ل���  ال�ــــ�اُل ال�ع�ــ
َ
، و�ق�ــــ� بهــــا أن �ع�ــــي

  ل���لفة.ال�أو�ل. ول��اف� ه�ه ال�اص�ة في االخ��ار ت����م االخ��ارات ال��ض���ة �أش�الها ا

، و�ق�ــ� ��ــ�ق االخ��ــار مــ�� ق�رتــه علــى ��ــاس ال��ــال الــ�� وضــع مــ� أجلــه. فــإذا أعــ� ال�ــ�قـــ ب

ال�علـــ� اخ��ـــارًا ��ـــ�� مقـــ�رة ال�الم�ـــ� علـــى إجـــ�اء ع�ل�ـــة ال�ـــ�ب، ���ـــ�ن االخ��ـــار صـــادقًا إذا قـــاس 

  ه�ه ال�ق�رة و���ن غ�� صادق إذا قاس مق�رة أخ��.

ــاتـ  جـــ خ��ــار أن �ع�ــي االخ��ــار ال��ــائج نف�ــها إذا مــا تــ� اســ���امه أك�ــ� مــ� ، و�ق�ــ� ب��ــات االال��

  م�ة ت�� ��وف م�اثلة.
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 الرابعالفصل   
  االحصاء الوصفي

  مقـدمة

یھدف ھذا الفصل إلى تعریف الطلبة بعلم اإلحصاء وأھمیتھا ودورھا فى تسھیل عمل الباحث فى 
جدولة البیانات وتفریغھا وتبویبھا ووصفھا  التعامل مع مجتمع البحث بدءا من أخذ العینات وكیفیة

  . (مقاییس النزعة المركزیة والتشتت وأشكال توزیع البیانات)
 تعریف علم اإلحصاء 

وھ��ى مش��تقھ م��ن الكلم��ة الالتینی��ة   1749ق��د ظھ��رت ألول م��ره ع��ام  )statisticsكلم��ة إحص��اء (
)status) أو االیطالیة (statista . وتعني كالھما الدولة السیاسیة (  

وھن��اك تع��اریف عدی��دة لالحص��اء اختلف��ت وتباین��ت م��ن حی��ث المض��مون والش��مول ب��اختالف مراح��ل 
وبش�كل ع�ام ف�ان االحص�اء ھ�و  الطریق�ة العلمی�ة الت�ي تخ�تص  تطور ھذا العلم والفوائد المتوخ�اة من�ھ. 

رض��یات) معین��ة وتنظ��یم وتبوی��ب ھ��ذه بجم��ع البیان��ات والحق��ائق ع��ن ظ��اھرة او فرض��یة (ظ��واھر او ف
فس��یرھا وم��ن ث��م اس��تخالص النت��ائج واتخ��اذ تالبیان��ات والحق��ائق بالش��كل ال��ذي یس��ھل عملی��ة تحلیلھ��ا و

القرار على ضوء ذلك. وینظر االحصائیون بشكل ع�ام ال�ى ھ�ذا العل�م عل�ى ان�ھ جم�ع لف�رعین رئیس�یین 
  ھذا الفصل الى االحصاء الوصفي. اإلحصاء الوصفى واإلحصاء االستداللي. وسندرس في ھما 

   Descriptive statistics اإلحصاء الوصفى 
ویھدف إلى إدماج وتلخیص البیانات الرقمیة بغیة تحویلھا من مجرد كم من األرقام إلى شكل أو 

عة نزصورة أخرى یمكن فھمھا واستیعابھا بمجرد النظر ومن أغلب األسالیب المستخدمة مقاییس ال
ییس التشتت ومقاییس االرتباط واالنحدار ویتوقف استخدام أیا منھا على نوعیھ المركزیة، مقا

  البیانات ومستوى القیاس سواء أكان اسمیا أو وصفیا ، أو ترتیبا ، أو فئویا ، أو نسبة. 
یستخدم اإلحصاء الوصفى فى تنظیم وتلخیص ووصف معلومات خاصة بعینة من العینات. بمعنى 

تتوزع بھا البیانات التى تم الحصول علیھا. وباستخدام أسلوب التحلیل انھ یصف الكیفیة التى 
حتى عن طریق  المدروسةللبیانات أصبح من السھولة إمكان تحدید خصائص الظاھرة  االحصائى

األشكال البیانیة التى تمثل بیانات الظاھریة عملیة تسھل وتبسط تحدید خصائص الظاھرة واتجاھاتھا 
  العامة . 

ذلك یعتمد الوصف فى اإلحصاء على استخدام المقاییس والمؤشرات اإلحصائیة فى  والى جانب
تقصى الحقائق وتحدید الخصائص العامة لتوزیع بیانات الظاھرة دون الوصول إلى نتائج أو 

  استداللھ خاصة بالمجموعات األساسیة التى تنتمى إلیھا الظاھرة . 
  :  Dataالبیانات 

وتعرف البیانات اإلحصائیة أنھا كمیة من المعلومات على ھیئة أرقام وان تلك األرقام إما أن تكون 
 Realوھكذا أو تكون أرقاما عشریة أو حقیقیة  30،  20،  10مثل  Integersصحیحة 

Numbers  وھكذا . ومن الضرورى أن یقوم الباحث بتصنیف  1505،  10.25،  8.5مثل
وتبویب تلك البیانات بالشكل أو باألسلوب الذى یخدم جیدا ھدف الباحث من دراسة المتغیرات أو 
استنباط نوعیة العالقات أو المعلومات الھامة التى تتعلق بتلك المتغیرات .  ولعل ابسط الطرق 

،  Frequency  Distribution التوزیع التكرارى   طریقةم وتلخیص البیانات اإلحصائیة لتنظی
ویمكن استخدام وسیلة أو أكثر من الوسائل الثالث التالیة والتى یمكن أن یتحول التوزیع إلیھا أو إلى 

  ى منھا . أ
  خام . فى عملیة تصنیف وتبویب البیانات ال Statistical Tablesأ) استخدام الجداول اإلحصائیة 
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ب) استخدام التمثیل البیاني والخرائط فى عرض البیانات اإلحصائیة.مثل التوزیع التكرارى 
  .یات التكراریة)نالمنح

االنحراف  Meanج) استخدام مقیاس أو أكثر من المقاییس اإلحصائیة مثل المتوسط الخام 
فى  Correlation Coefficientومعامل االرتباط  Standard  Deviationالمعیاري 

  تلخیص البیانات اإلحصائیة فى صورة رقم أو نسبة مئویة... 
  :  Variablesالمتغیرات  
تشیر كلمة المتغیرات إلى الخصائص التى تشترك فیھا أفراد المجتمع االحصائى ولكنھا تختلف من  

القراءة ، فرد إلى فرد آخر فالعمر ، درجة الذكاء ، وطول القامة ، واللیاقة البدنیة والقدرة على 
المتغیرات بأنھا قابلة للقیاس الكمى  هوالدخول التى یحصل علیھا األفراد أمثلة للمتغیرات وتتمیز ھذ

  وبإمكانیة تحدید قیمة معینة لھا . 
ى ظاھرة أو حدث أو خاصیة تأخذ فیھا قیما تتغیر من ظرف آلخر . أھو  المتغیرویمكن القول بان 

مجموعة من العناصر أو  ھللتحلیل االحصائى ویمكن تعریفة بأنوالمتغیر ھو الوحدة األساسیة 
. وتنقسم  Scaleالمجموعة من التقسیمات تكون مقیاس  هالتقسیمات غیر المتداخلة . وھذ

ى المتغیرات إلى مستمرة وغیر مستمرة ( متقطعة ) . المتغیر المستمر ھو ذلك الذى یأخذ قیما أل
درجة الحرارة  أما المتغیر غیر المستمر فھو الذى یأخذ  – الوزن –مثل الطول  –درجة من الدقة 

مثل عدد األوالد فى األسرة عدد الطالب فى الفصل . وھناك تقسیم آخر  –قیما معینة فقط 
 ھللمتغیرات ، حیث تنقسم إلى متغیرات مستقلة ومتغیرات تابعة . فعندما نبحث فى األثر الذى یحدث

ریب على اإلنتاجیة نقول أن (س) متغیر مستقل و (ص)  متغیر (س) فى آخر (ص) كأثر التد
   .متغیر تابع 

  دیة إلى نوعین ھامین ال ثالث لھما :دقیمتھا العحیث والمتغیرات التى تقاس كمیا تنقسم من 
  .  Continuous Variable المتغیر المتصل  – 1
  
   Discrete Variableالمتغیر المتقطع  – 2
  
  
  فى جدول تكرارى بسیط :تبویب البیانات الخام  

والمقصود بالجدول البسیط ھ�و ذل�ك الج�دول ال�ذى ی�تم وض�ع ق�یم ال�درجات فی�ھ مرتب�ة ترتیب�اً تص�اعدیاً 
ف�ى عم�وده األول أم��ا العم�ود الث��انى فیس�مى بعم�ود التك��رار ویرص�د فی��ھ ع�دد م�رات تك��رار ك�ل درج��ة 

  أو حدث .
طالب�اً ف�ى م�ادة اإلحص�اء االجتم�اعي بالفرق�ة البیانات التالیة ھى درج�ات حص�ل علیھ�ا عش�رون :  مثال

  األولى قسم االجتماع فى امتحان نھایة العام :
10 12 13 15 10 12 14 15 11 12 
15 12 10 12 13 15 12 13 10 14 

  
  والمطلوب تبویب ھذه البیانات فى جدول توزیع تكرارى بسیط ؟

ھ�ذه البیان�ات ف�ى العم�ود األول م�ن الج�دول ی�تم ترتی�ب البیان�ات دون تك�رار تص�اعدیا ث�م وض�ع الحل :
وتسمى ( س ) ثم وض�ع ع�دد م�رات التك�رار باس�تخدام العالم�ات ف�ى العم�ود الث�انى أم�ا العم�ود الثال�ث 

  فیمثل التكرار ویرمز لھ بالرمز ( ك ) .
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 ك العالمات س
10 //// 4 
11 / 1 
12 ////   / 6 
13 /// 3 
14 // 2 
15 //// 4 

 20 مج

قب���ل التع���رض إل���ى إع���داد ھ���ذا الج���دول س���نقوم أوالً تبوی���ب البیان���ات ف���ى ج���دول تك���رارى ذو فئ���ات : 
  بالتعرف على معنى الفئات وطرق كتابتھا .

الفئ��ة ھ��ى مجموع��ة م��ن البیان��ات متش��ابھة إل��ى ح��د كبی��ر ج��داً ف��ى الص��فات ، وف��ى المقص��ود بالفئ��ات : 
علیھ��ا م��ن االس��تبیان ال یمك��ن اس��تخدام الج��داول حال��ة زی��ادة ع��دد البیان��ات الخ��ام الت��ى ی��تم الحص��ول 

البس��یطة ف��ي التعبی��ر ع��ن ھ��ذه الح��االت وإال س��نحتاج إل��ى مئ��ات الص��فحات ، وإنم��ا ی��تم تقس��یم البیان��ات 
  إلى مجموعات متقاربة ومتشابھة فى الصفات تسمى فئات .

  یوجد عدة طرق لكتابة الفئات ھى : كتابة الفئات : طرق
  نذكر كال من الحد األدنى والحد األعلى للفئة كما بالجدول التالى : الطریقة األولى  :

  
  

 ك ف
10- 20  5 
20- 30 20 
30- 40 50 
40- 50 25 

  الطریقة الثانیة  :
ن��ذكر ك��ال م��ن الح��د األدن��ى والح��د األعل��ى للفئ��ة ولك��ن نق��وم بت��رك فاص��ل مق��دراه الواح��د الص��حیح ب��ین 

  الثانیة وھكذا كما بالجدول التالى .نھایة الفئة األولى وبدایة الفئة 
 ك ف

10- 19 5 
20- 29 20 
30- 39 50 
40- 49 25 

  
 ویعاب على ھذه الطریقة أنھا ال تصلح فى حالة البیانات التى تحتوى على كسور .

  الطریقة الثالثة  :
)  20م��ن  إل��ى أق��ل 10ن��ذكر الح��د األدن��ى فق��ط للفئ��ة ونض��ع بع��ده ش��رطة وتنط��ق الفئ��ة األول��ى م��ثالُ ( 

  وھذه الطریقة تصلح لكافة الظواھر.
 ك ف
10 - 5 
20 - 20 
30 - 50 
40 - 25 
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  الطریقة الرابعة  :
)  20نذكر الحد األعلى فقط للفئة ونضع قبل�ھ ش�رطة وتنط�ق الفئ�ة األول�ى م�ثالً ( أكث�ر م�ن ص�فر ال�ى 

  وھذه الطریقة تصلح لكافة الظواھر أیضاً ولكنھا أقل شیوعاً .
 ك ف

-20  5 
-30  20 
-40  50 
- 50 25 

  
  خطوات بناء جدول التوزیع التكراري ذو الفئات :

  أصغر قیمة –حساب المدى = أكبر قیمة  - 1
*ج��ذر الراب��ع  25طریق��ة (س��ترجس) ، وطریق��ة ی��ول =  ل��و (ن) 3.3+ 1حس��اب ع��دد الفئ��ات =  - 2

  للمفردات
  حساب طول الفئة = المدى / عدد الفئات  - 3
بدای��ة الفئ��ة األول��ى أى الح��د األدن��ى لھ��ا مس��اوى ألق��ل قیم��ة موج��ودة بالبیان��ات أو أق��ل بقلی��ل اختی��ار  - 4

  منھا فمثالً تكون من األرقام الصفریة لتسھیل الحسابات بعد ذلك .
  بناء الجدول ووضع العالمات التى تمثل التكرار . - 5

لخمس�ین طالب�اً م�ن ط�الب الص�ف ق�ام باح�ث بجم�ع بیان�ات تمث�ل درج�ات اختب�ار م�ادة الكیمی�اء مثال : 
  الخامس االعدادي فى الجدول التالى :

70 55 51 42 57 
45 60 47 63 53 
33 65 39 82 55 
64 58 61 65 42 
50 52 53 45 55 
25 36 59 63 39 
65 45 49 54 64 
75 42 41 52 78 
30 35 25 48 26 
20 40 55 46 88 

  تكرارى ذو فئات للجدول السابق؟والمطلوب ھو إعداد جدول توزیع 
  68=  20 – 88أصغر قیمة =  –المدى = أكبر قیمة    الحل :
  = 5.6=  1.699×  3.3)     = 50لو (×  3.3لو (ن) = ×  3.3عدد الفئات  

  = 7نقرب عدد الفئات ألقرب رقم صحیح فتكون     عدد الفئات  
  = 9.7=  7/  68طول الفئة = المدى / عدد الفئات 

 10طول الفئة ألقرب رقم صحیح فتصبح     طول الفئة =  نقرب 
  = 20نختار بدایة الفئة األولى وھو أصغر رقم 
 : نبدأ فى بناء الجدول كالتالى 
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 التكرار العالمات الفئات
20 - //// 4 
30 - ////   / 6 
40 - ////  //  //// 12 
50 - ////  ////  //// 14 
60 - ////  //// 9 
70 - /// 3 

80 -90 // 2 
 50 المجموع

 
  تبویب البیانات فى الجدول التكراري المتجمع الصاعد :

ویقص�د ب�التكرار المتجم�ع الص��اعد ھ�و تجمی�ع تك�رار ك��ل فئ�ة م�ع جمی�ع التك��رارات الس�ابقة لھ�ا بحی��ث 
  یكون مجموع التكرار التصاعدى للفئة األخیرة مساوى لمجموع التكرارات .

  بیانات المثال السابق كون جدول التكرار المتجمع الصاعد.من نفس :  مثال
بنفس الخط�وات الس�ابقة نك�ون ج�دول التوزی�ع التك�رارى ذو الفئ�ات ومن�ھ نك�ون ج�دول التوزی�ع  : الحل

  التكرارى المتجمع الصاعد كالتالى :
 التكرار المتجمع الصاعد (ك.م.ص) حدود الفئات

 صفر 20أقل من 
 4 30أقل من 
 10 40أقل من 
 22 50أقل من 
 36 60أقل من 
 45 70أقل من 
 48 80أقل من 
 50 90أقل من 

  ثانیاً : العرض البیاني للبیانات اإلحصائیة  
یعتب��ر الع��رض البی��انى للبیان��ات اإلحص��ائیة بمثاب��ة تلخ��یص للبیان��ات اإلحص��ائیة ف��ى ش��كل یس��ھل من��ھ 

ع��رض البیان��ات المبوب��ة ع��ن البیان��ات اس��تیعاب خص��ائص موض��وع بح��ث  الدراس��ة ، وتختل��ف ط��رق 
  - الغیر مبوبة ، وسنتعرض لكل منھا بالتفصیل فیما یلى :

  طریقة األعمدة البیانیة البسیطة : 
وف��ى ھ��ذه الطریق��ة یمث��ل مح��ور الس��ینات ق��یم المتغی��ر أم��ا مح��ور الص��ادات یمث��ل القیم��ة المقابل��ة لقیم��ة 

  قیمة المتغیر . المتغیر ویتم رسم عمود حول المتغیر وارتفاعھ یمثل
الج��دول الت��الى یوض��ح أع��داد الط��الب ب��بعض أقس��ام كلی��ة اآلداب جامع��ة المنص��ورة والمطل��وب مث��ال :

  عرض ھذه البیانات باستخدام طریقة األعمدة البیانیة البسیطة ؟
 الفلسفة الجغرافیا اإلعالم االجتماع التاریخ القسم

 550 350 400 500 650 عدد الطالب
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  النزعة المركزیةمقاییس 
Measures of Central Tendency  

لق��د عرفن��ا مم��ا س��بق بان��ھ یمك��ن تلخ��یص البیان��ات ع��ن طری��ق عرض��ھا ف��ي ج��داول وتمثیلھ��ا برس��وم 
بیانیة. اال ان ذلك الیكفي للباحث او االحصائي الذي یبح�ث ع�ن االكث�ر الط�رق دق�ة. وم�ن ھ�ذه الط�رق 

بالنزع��ة المركزی��ة ھ��و نزع��ة البیان��ات الكمی��ة للت��راكم  اس��تخدام مق��اییس النزع��ة المركزی��ة. والمقص��ود
عن��د نقط��ة متوس���طة، والتتجم��ع جمی��ع مف���ردات المجموع��ة عن���د تل��ك النقط��ة فبعض���ھا یختل��ف عنھ���ا 

 بالزیادة واالخر بالنقصان. 
ومن أھم مقاییس النزعة المركزی�ة الت�ي س�نتعرض إلیھ�ا بالدراس�ة الوس�ط الحس�ابي والوس�یط والمن�وال 

رض بالدراسة لحساب ك�ل م�نھم م�ن البیان�ات المف�ردة (الغی�ر مبوب�ة) وم�ن البیان�ات المبوب�ة ، كما سنتع
.  

   (The Arithmetic mean)أوالً : الوسط الحسابى (المتوسط) 
الوس��ط الحس��ابي لمجموع��ة م��ن الق��یم ھ��و القیم��ة الت��ى ل��و أعطی��ت لك��ل مف��ردة ف��ى المجموع��ة لك��ان 

موع قیم المتغی�رات األص�لیة . ویع�رف أیض�ا بأن�ھ مجم�وع ق�یم مجموع قیم المفردات الجدیدة مساِو لمج
ً على عددھا ویرمز لھ بالرمز (  )M) أو بالرمز ('Xالمشاھدات مقسوما

  حساب الوسط الحسابى من البیانات الغیر مبوبة ( المفردة )
  یحسب المتوسط الحسابى من البیانات الغیر مبوبة من العالقة التالیة:

             )/nnx…..x1+ x2+x3+∑(= X = M'    
  = عدد األفراد n= القیمة،  xمجموع، ∑= = الوسط الحسابى،  X '  =M - حیث :
  طالب في مادة اإلحصاء والتي كان بیاناتھم كالتالى :  8احسب الوسط الحسابى لدرجات  - : مثال

   2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8 – 9  
    ∑=X )9+8+8+7+6+5+3+2(  6 =8/:             الحل

  حساب الوسط الحسابى من البیانات المبوبة  
  :الوسط الحسابى بطریقة مراكز الفئات

على التوالي فان الوسط  f1, f2,…, fkبتكرارات    x1, x2,….,xkاذا ظھرت كل من قیم 
  لھذه القیم ھو  Xالحسابي 

                  kf…+ /f1+f2+ kfkx…+X =  x1f1+x2f2+  

if∑/ixif∑X=     
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= مركز الفئة = (بدایة الفئة+بدایة الفئة التالیة )/  xمجموع، ∑= = الوسط الحسابى،  /X:   حیث
2       f التكرار =  

: الجدول التالى یوضح العالقة بین فئات الدخل بأحد المصانع وعدد العمال والمطلوب من  مثال
  مراكز الفئات . واقع بیانات الجدول حساب الوسط الحسابى بطریقة 

 800- 700 - 600 - 500 - 400 - 300 - 200 - 100 فئات الدخل

 6 8 16 28 20 12 10 عدد العمال

  
  : نكون الجدول التالى : الحل

Classes F x fx 
100 - 10 150 1500 
200 - 12 250 3000 
300 - 20 350 7000 
400 - 28 450 12600 
500 - 16 550 8800 
600 - 8 650 5200 

700 -800 6 750 4500 
∑ 100 ∑ 42600 

X = 42600/100 = 426  
 (The Median)الوسیط: 

ً أو تنازلیاً .  یعرف الوسیط على أنھ القیمة التى تتوسط مجموعة من القیم إذا رتبت ترتیباً تصاعدیا
  حساب الوسیط من البیانات الغیر مبوبة ( المفردة )

  البیانات الغیر مبوبة على عدد تلك البیانات فھناك حالتان ھما :یعتمد حساب الوسیط من 
  ) إذا كان عدد المفردات فردى ( ن فردیة )1( 

  n+1 / (2یوجد رقم واحد یمثل الوسیط ویحسب ترتیبھ من العالقة:  ( 
  61 – 80 – 40 – 10 – 15 – 12 – 20احسب الوسیط من البیانات التالیة:  :  مثال
  عدي أوالً : نرتب تصا:  الحل

10 12 15 20 40 61 80 
  ، ترتیب الوسیط ھو الرابع .  4=  2) /  1+  7نحسب ترتیب الوسیط = (  

  . 20=  الوسیط
  ) إذا كان عدد المفردات زوجى ( ن زوجیة ) 2(

یوجد رقمین یمثالن الوسیط ویحسب عن طریق إیجاد الوسط الحسابى لھما ویحسب ترتیبھ من 
  } n  /2 ) ،n  /2  +(1  { العالقة     

  40 -  33 – 20 – 18 – 14 – 15 – 12 – 15احسب الوسیط من البیانات التالیة :  :  مثال
  نرتب تصاعدي أوالً :   : الحل

12 14 15 15 18 20 33 40 
) ، ترتی���ب الوس���یط الراب���ع والخ���امس  5،  4= (   1)+  8/2، (  8/2نحس���ب ترتی���ب الوس���یط =   

  القیمتین اللتان ترتیبھما الرابع والخامس .وقیمة الوسیط متوسط 
  . 16.5=  2) /  18+  15الوسیط = ( 
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   حساب الوسیط من البیانات المبوبة 
ان استخراج الوسیط في التوزیعات التكراریة اكثر صعوبة وتعقید مما الحظنا سابقا. حیث نستخدم  

 القانون االتي :
X= L+[{(N/2)-fm1}/(fm2-fm1)] *w 

 2ترتیب الوسیط=مجـ الكلي للتكرار/= N/2(بدایتھا)،  = الحد االدنى للفئةL= الوسیط،   Mحیث:
  ، 

  fm1  التكرار المتجمع الصاعد السابق للفئة الوسیطیة =  
fm2        ،  التكرار المتجمع الصاعد الالحق للفئة الوسیطیة  =w طول الفئة =  

ً : المنوال :   The mode ثالثا
 القیمة األكثر شیوعاً أو تكراراً .المنوال ھو 

  حساب المنوال من البیانات الغیر مبوبة
في حالة تك�رار رق�م واح�د ی�تم اختی�اره كمن�وال أم�ا ف�ى حال�ة تك�رار رقم�ین ب�نفس ع�دد م�رات التك�رار 
یتم اختیارھما معاً كمنوال أما إذا زاد أحدھما عن اآلخ�ر ی�تم اختی�ار ذو التك�رار األكب�ر وف�ى حال�ة ع�دم 

  قیمتھ الشيء أو ال یوجد منوال . تكرار أي رقم یكون المنوال
  - مثال : احسب المنوال في كل من الحاالت التالیة :

  8المنوال =    12 -  8 – 10 – 8 – 9 – 8 – 7
  10المنوال =   10 – 12 – 15 – 10 – 12 - 10
  16،  15المنوال =   30 – 16 -  20 – 15 – 16 – 15
  المنوال = ال یوجد   60-  50 – 140 – 40 – 30 – 20

  مقاییس التشتت
Mesurment of Dispersion  

 Range . المدى:  أوالً 
ً : االنحراف المتوسط .   Mean Deviationثانیا

ً :التباین واالنحراف المعیارى .   Variance and Standard Deviation  ثالثا
ك���امالً فق���د تتس���اوى بع���ض ال تعتب���ر مق���اییس التمرك���ز كافی���ة لوص���ف مجموع���ة م���ن البیان���ات وص���فاً 

العین���ات ف���ي الوس���ط الحس���ابي ب���الرغم م���ن اخ���تالف توزی���ع بیاناتھ���ا ح���ول مركزھ���ا (درج���ة تج���انس 
 ) ولكنھا بال شك تختلف عن بعضھا.8البیانات). فالعینات التالیة ذات وسط حسابي واحد (

 8 8 8 8 8 1عینة 

 11 16 6 3 4 2عینة 

فالوسط الحسابي یمثل مركز البیان�ات لكن�ھ ال یب�ین م�دى التف�اف أو بعث�رة البیان�ات ح�ول ھ�ذا الوس�ط ، 
ولھذا ال بد من وجود مقیاس آخ�ر م�ع المق�اییس المركزی�ة لقی�اس درج�ة التج�انس أو التش�تت ف�ي داخ�ل 

ى تس�مى تش�تت أو ھذه البیانات. إن الدرجة الت�ي تتج�ھ بھ�ا البیان�ات الرقمی�ة لالنتش�ار ح�ول قیم�ة وس�ط
. وم���ن أھ���م مق���اییس التش���تت الم���دى والتب���این واالنح���راف المعی���ارى واالنح���راف توزی���ع البیان���ات 

  المتوسط .
  Range  أوالً : المدى

  المدى ھو الفرق بین أكبر قیمة وأصغر قیمة .
  حساب المدى من البیانات الغیر مبوبة

  أصغر قیمة –المدى = أكبر قیمة 



59 
 

  للبیانات التالیة :احسب المدى مثال : 
95 – 200 – 250 – 300 – 110 – 90 – 150 – 100 – 350 – 80  

  ) 350- 300- 250- 200- 150- 110- 100- 95- 90- 80نرتب القیم أوالً : (  الحل :

miny - mazR= y       270 = 80اذن –R= 350    

  ثانیاً : االنحراف المتوسط  
  المفردة)االنحراف المتوسط من البیانات الغیر مبوبة ( 

ف���ان االنح���راف المتوس���ط لھ���ا ھ���و  y1,y2,……….ynم���ن المش���اھدات  nتعری���ف: اذا ك���ان ل���دینا 
اي  M.Dمتوسط االنحرافات المطلق�ة (اي باھم�ال االش�ارة) ع�ن وس�طھا الحس�ابي ویرم�ز ل�ھ  ب�الرمز 

  ان:
y'|/n-iy∑|M.D=       ، : حیث  iy  ، القیم'y  ، متوسط القیم =n عدد القیم  

   - مجموعة البیانات التالیة احسب االنحراف المتوسط للقیم التالیة: مثال : 
93,5,6,7,8,8,,2=iy  

 M.D  ) =2+3+5+6+7+8+8+9 / (8  =48/8  =6نحسب  الحل :
  نكون الجدول التالى :

iy '|y-iy| '||y-iy|| 
2 -4 4 
3 -3 3 
5 -1 1 
6 0 0 
7 1 1 
8 2 2 
8 2 2 
9 3 3 

i= 48y ∑  
y'= 48/8=6 

0 16 

2=  16/8 =y'|/n-iy∑|M.D=   
  االنحراف المتوسط من البیانات المبوبة

تمث���ل مراك���ز الفئ���ات ف���ي ج���دول التوزی���ع التك���راري م���ع  y1,y2,……….ynتعری���ف: اذا كان���ت 
  فان االنحراف المتوسط لھا ھو: f1,f2,………..fkتكراراتھا 

iy'|/∑f-i|yiM.D= ∑f  
  تكرارات القیم if= متوسط القیم ،  y'القیم ،  iy  حیث : 

  - من بیانات الجدول التالى احسب االنحراف المتوسط :مثال :

 36- 32 - 28 - 24 - 20 - 16 الفئات
 15 20 40 15 10 عدد المبحوثین
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  : الحل

'|y-i|yif '|y-iy| iyif iy if Classes 

86 8.6 180 18 10 16 - 

69 4.6 330 22 15 20 - 

24 0.6 1040 26 40 24 - 

68 3.4 600 30 20 28 - 

111 7.4 510 34 15 32 -36 

358   2660  100  

i/ ∑  f iyiy'= ∑ f  
y'= 2660/100 = 26.6  

= 358/100 = 3.58iy'|/∑f-i|yiM.D= ∑f 

  Variance and Standard Deviationثالثاً: التباین واالنحراف المعیارى    
    2Sیرمز لھ بالرمز یعرف التباین بانھ متوسط مربع انحرافات الدرجات عن وسطھا الحسابي و 

 n/ 2 )'y-Y( ∑ =2S     

  n/  2 )'y-Y( ∑   =Sبینما یرمز لالنحراف المعیارى بالرمز 
ع�دد ال��درجات. أي أن�ھ إذا ت�م حس��اب   nمتوس�ط ال�درجات، 'yتش�یر ال�ى متغی��ر ال�درجات ،  Yحی�ث 

  أحدھما فیمكن حساب اآلخر ألن االنحراف المعیارى ھو جذر التباین .
  كما یمكن ایجاد التباین واالنحراف المعیاري من جدول التوزیع التكراري حسب الصیغة االتیة:

 n/ 2 )'y-f (Y∑ =2S     

  مركز الفئات. yالتكرارات،  fحیث 
     n/ 2 )'y-f (Y∑ =S اما بالنسبة لالنحراف المعیاري فان :     

  التباین من البیانات الغیر مبوبة
  ھناك طریقتان لحساب التباین من البیانات الغیر مبوبة:

  :األولى : باستخدام القانون العام من الدرجات الخام كالتالي 
n/ 2 )'y-Y( =∑2S  

 iy=  9,8,6,5,7احسب التباین واالنحراف المعیارى للقیم التالیة:    مثال :
  نكون الجدول التالى :الحل : 

2 )'y-Y( Y-y' iy 

4 2 9 
1 1 8 
1 -1 6 
4 -2 5 
0 0 7 

10 0 = 35Y∑  

y'= 7 
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   n/ 2 )'y-Y( ∑=2Sثم نعوض فى القانون العام لحساب التباین :
= 10/5=22S          (القیاسي) ومنھا نحسب االنحراف المعیاريn/ 2 )'y-Y( ∑= S  

S= 10/5              
  التباین واالنحراف المعیارى من البیانات المبوبة :

  یحسب التباین من البیانات المبوبة من العالقة التالیة : 
2)/n2 (∑fx) -2= (n∑fx2S  

 احسب االنحراف المعیارى :مثال : 
X 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

F 4 1 2 2 2 9 5 10 4 8 3 

  نكون الجدول التالى :الحل : 
X f 2X Fx 2fx 
46 4 2116 184 8464 
51 1 2601 51 2601 
56 2 3136 112 6272 
61 2 3721 122 7442 
66 2 4356 132 8712 
71 9 5041 639 45369 
76 5 5776 380 28880 
81 10 6561 810 65610 
86 4 7396 344 29584 
91 8 8281 728 66248 
96 3 9216 288 27648 

 296830 3790  50 المجموع

  n2 fx)(∑ -2fx∑= (n2S/(2    ثم نعوض فى القانون : 
= 190.96 2 /(50)2 (3790)-= (50)(296830)2S  

S= ?  
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 تعار�� مه�ة:

ال�ي  (Raw data):وهي ال��انات االول�ة او االصل�ة  Ungrouped dataال��انات غ�� ال����ة 

  ج�ع� ول� ت��ب.

  وهي ال��انات ال�ي ب��� ون��� في ج�ول ت�ز�ع ت��ار�. (Grouped data)ال��انات ال����ة  

وهي ال��ام�ع ال�ي ق��� ال�ها ��� ال��غ��. و�ل ف�ة تاخ� م�� مع�� م� ��� : Classesالف�ات 

  ال��غ��.

 Upperوح� اعلى  Lower class limit: ل�ل ف�ة ح�ان. ح� ادنى Class limitsح�ود الف�ات 

class limit ) ت��ل ح� اعلى. 90ت��ل ح� ادنى و  81) ، 90 - 81م�ال الف�ة  

: ل�ل ف�ة ح�ن ح����ان، ح� ادنى ح��قي وح� اعلى  True class limitsال��ود ال�����ة للف�ات 

ح� اعلى ح��قي. و����  90.5ح� ادنى ح��قي و  80.5) ���ن 90-  81ح��قي. م�ال الف�ة (

ن�ف ��ل تل� الف�ة)،   –�ع�ة ��ق اح�ها: ال�� االدنى ال���قي ال� ف�ة = (م��� تل� الف�ة 

  .  80.5) = 10( 1/2 -  85.5= ) ال�� االدنى ال���قي لها 90 – 81م�ال الف�ة (

 – 81اما ال�� االعلى ال���قي للف�ة = (م��� تل� الف�ة + ن�ف ��ل تل� الف�ة)،  م�ال الف�ة (

  .  90.5) = 10( 1/2+  85.5) ال�� االعلى ال���قي لها = 90

: وه� مق�ار ال��� ب�� ح�� الف�ة و������ ان ت��ن ا��ال الف�ات ��Class lengthل الف�ة 

وغ��ها  1ال�� االدنى +  –��او�ة ل��ه�ل الع�ل�ات ال��اب�ة، ح�� ان ��ل الف�ة = ال�� االعلى م

  ،  10= 1+  81 – 90) = 90 - 81م� الق�ان��. ف��ال ��ل الف�ة في (

  و���� ان ���ن ��ل الف�ة = ال���/ ع�د الف�ات

ل��� ب�� ح�� الف�ة . ل�ل ف�ة م��� وه� ��ارة ع� م���ف ا Class mid-pointم��� الف�ة: 

  .  85.5=  2) ���ن م��� الف�ة = (ال�� االدنى + ال�� االعلى )/  90-  81ف��ال الف�ة (

وهي ع�د ال�ف�دات او ال��� ال�ي تقع في م�� تل� الف�ة وم���ع  :Class frequencyت��ار الف�ة 

  ال���ارات م����ا للع�د ال�لي ل��� ال�اه�ة.

ول�ل  Yuleو ���قة  sturgesت�ج� ع�ة ��ق م�ها ���قة  : Number of classesع�د الف�ات 

مه�ا م���ات وع��ب.. ول�� ال�ف�ل اخ��ار ع�د الف�ات اخ��ارا على ان التقل ع� خ��ة والت��� 

  على خ��ة ع�� ف�ة وذل� ت�عا ل���عة ال��انات وع�د مف�داتها وم�� ال�غ�� ف�ها.

ال���ار� العاد� ی��� ��� ال��غ�� على اف�ات ال���لفة . ول�� :ان ج�ول ال��ز�ع ال���عات ال����عة

ق� ن��اج الى مع�فة ع�د ال��� او ال�ف�دات ال�ي تقل او ت��� ع� ���ة مع��ة وال��اول ال�ي ت���� 

  م�ل ه�ه ال�عل�مات ت��ى �ال��اول ال���ار�ة ال����عة وهي ن�عان:

ال�� �ع���ا ع�د ال�ف�دات ال�ي تقل  : وه� ال��ولال��ز�ع ال���ار� ال��ادع�� ج�ول - 1

  ����ها ع� ال�� االدنى لف�ة مع��ة.

: وه� ال��ول ال�� �ع���ا ع�د ال�ف�دات ال�ي ت��� ����ها ج�ول ال��ز�ع ال���ار� ال��ازلي - 2

 ع� ال�� االعلى  لف�ة مع��ة.
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  الف�ل ال�ام�

  ال��� العل�ي��ا�ة  

 

  ال��� العل�ي: ك�ا�ة تق��� ال��� ���حلة أخ��ة م� خ��ات

���اج ال�اح� في ال�ها�ة إلى ��ا�ة وت���� ���ه، في ش�ل �ع�� �ل ج�ان�ه وأق�امه وه�ه ال��ا�ة 

  ت���ل على جان��� أساس��� ه�ا:

 م��دة ال���. 

 اصل ال���  

  لها أه���ها على ال��� ال�الي: : م��دة ال���

  أع�اء ص�رة تق����ة لل��� في ش�له ال�هائي. - 

  ال�اح� ما ه� ناق�ا وما ه� فائ� و�ع�ل على إعادة ال��ازن إلى ال���.أن ی�رك  - 

  أن ی�� ال�اح� ما ��� أن ������ ��ه وما ��� عل�ة إ��ازه. - 

أن ی�رك ال�اح� ما ���� اق��اسه م� ن��ص وم�اد مأخ�ذة م� م�ادر أخ�� وما ��� أن  - 

  ���غه �أسل��ه.

  �.ت��ی� ال��ت�� أو ال�ق��� األولى لل�� - 

  ك���ة ��ا�ة م��دة ال���

م� األول�ات ال�ي ال تع�ب ع� ال�ه� أن م��دة ال��� هي : ال����ة األولى ل��ا�ة ال���، وغال�ًا 

ما �ع���ها ضعف ال�ع���، ونق� في ال�عل�مات، وع�م ال�قة في ���قة الع�ض. وهي على أ� 

د، و�ع� ذل� تأتي م�احل ال�ع�یل ال�ف��� إلى ح�� ال�ج�  �ة إلب�از ال��� م� ح��حال خ��ة ض�ور 

وال�����، ف�� ث� ال ب� وأن ی��� ال�اح� نف�ه على إعادة ه�ه ال����ة ل��ة، أو م�ت��، أو أك��، 

ح�ى ��ل ال��� أسل��ًا، وع�ضًا، وأف�ارًا إلى ال��ل ال�ل�� ال�� ��ق� االن��اع ال��ل�ب ال�� 

  یه�ف إل�ه ال�اح�.

اع�اده أح� ��ار أسات�ة القان�ن في �ل�ة ال�ق�ق ��امعة هارفاد م� وم�ا ی��� في ه�ا ال��د "ما 

  تأك�� على �ال�ه في ات�اع ال���قة اآلت�ة في ��ا�ة ال���ث العل��ة :

  ال��ء ���ا�ة ال���دة األولى للف�ل م� ال���، ث� الع�ل على ت����ه �ع�ا�ة ش�ی�ة. - 

  �ه وته�ی�ه لل��ة ال�ان�ة.إعادة ��ا�ة الف�ل لل��ة ال�ان�ة، ومعاودة ت��� - 

  ث� إعادة ��اب�ه لل��ة ال�ال�ة، و�ع� االن�هاء ت�ضع األوراق جان�ًا، و���� الف�ل م� ج�ی�". - 
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ی��أ ال��� عادة �ال�ق�مة ال�ي تع� الف�ل األول في ال�سالة، إال أن ت�و��ها عادة �أتي �ع� االن�هاء 

لل��ض�ع م� ج��ع ج�ان�ه العل��ة، ن���ة  م� ��ا�ة ال��� ت�امًا، ح�� ����ل ت��ر ال�اح�

  ال�عا��ة العل��ة ال���لة، وال�ؤ�ة ال�اض�ة.

ی��اول ال�اح� في ال��ا�ة م���عة م� ال��اقات ح�� ع�اص� ال��ة، یلقي عل�ها ن��ة م�أملة؛  - 

�ة؛ ل���ع�ض ما ف�ها م� معل�مات، و��ت�ها ح�� أه���ها، ف���أ �األف�ار األساس�ة، وال�قا� ال�ئ�

   ل���ن دائ�ًا في ال�ل�عة.

���ص أن ت��ن �ل فق�ة وف��ة ذات عالقة ���ض�ع ال���، و�لها م���عة م�ت�� �ع�ها  - 

  �ال�ع� اآلخ� ارت�ا�ًا م����ًا.

ی��غي االه��ام في ال��ا�ة ب��و�� األف�ار ���ف ال��� ع� األسل�ب، وال��اغة، ف��و��ها �عقلها  - 

ال�����، وال����� لألسل�ب، وال��اغة فإنه خ��ة تال�ة تعق�ها ���ل م� ال�فل�، وال���ان، أما 

  تلقائي. وال�ه� في ه�ه ال��حلة إب�از أف�ار ال��� إلى ال�ج�د، ب��و��ها م� دون ت�ا��ء.

ال�اح� ال�فء ال �ف�ق� األسل�ب العل�ي ال�ص�� في ع�ض آرائه وت�ج��اته ����قة ذ��ة ی�ر�ها 

- أق�ل - ن�جح  - س�ع�ال ض��� ال���ل� ال�ف�د، أو ال��ع م�ل : (أرجح القار�، دون ل��ء إلى ا

قل�) إلى غ�� ذل� م� ال�ع���ات ال�ي ال ت��اس� وال�اح� ال�����، فهي ت�ل على ض��  - قل�ا

ال�ع���، وضعف األسل�ب، إلى جان� أنها ال ت�الءم وأسل�ب الع��، وال��اس� في م�ل ه�ا 

غ�� ال��اش� م�ل (وال�أ�، وال�اجح)، وغ�� ذل� م�ا ��ع� ���قفه في ال����� أن یل�أ إلى األسل�ب 

  أسل�ب هاد�، ورص��، وت�اضع ج�.

�ع� االن�هاء م� ��ا�ة ال���دة ی���ها ال�اح� جان�ًا ل�ع�د إل�ها �ع� ف��ة م� ال�م�؛ ل�ع�د لق�اءتها 

ی��� ع� ال�غ�ات، ب�ف��ة ن��ة، وعقل�ة م���دة، ول��� ن��اته إل�ها ن��ات ناق�، م�ف��، 

  في ال�ها�ة عل�ه أن ی�أك� م� ت�اف� األم�ر ال�ال�ة :و  وج�ان� ال�عف.

: ع�ض م�ض�عات ال��� ���رة د��قة، واض�ة، وأسل�ب سهل ی�الءم وال�ادة العل��ة. م����ًا  أوال

  ت�لل األف�ار، وت�ا��ها.

��ة للع�او�� ال�ان��ة وصل�ها : صلة م�ض�عات ال���، وارت�ا�ها �ع�ها �ال�ع�، س�اء �ال� ثان�اً 

  �الع�او�� ال�ئ��ة، أو �ال���ة للع�او�� ال�ئ��ة وعالق�ها �الع��ان العام ���ل م�اش�.

  : ت���ح الع�او�� وته�ی�ها، س�اء في ذل� ال�ئ��ة، أو ال�ان��ة. ثال�اً 

�ر : إ��اد ت�ازن م��قي، وت�اس� ش�لي ب�� ال��ض�عات �ع�ها مع ال�ع� اآلخ� ق را�عاً 

  اإلم�ان، ���� ال ت��و �ع� الف��ل ���لة ج�ًا، و�ع�ها ق��� ج�ًا.
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: ع�ض األم�لة، وال��اه� ���رة مق�عة، وال�أك� م� سالمة م�قفه م� اآلراء ال�عارضة،  خام�اً 

  وال��قابلة �اع��ال دون ت���، أو ت�امل.

ون� ��ه سا�قًا، والحقًا، وه�ا : مالءمة ال�ادة العل��ة ال�ق���ة، وم�اس��ها لل��ضع ال�� د سادساً 

  ی��ل� اه��امًا ����ًا بها، و�األف�ار ال�ي ت����ها ح�ى ال ت��و شاذة ع�ها.

وه�ا ����عي ال��� في س�� إدخالها ض�� ال���، واخ��ار ال��ان ال��اس� لها، وال��ه�� ��ا 

  ی�حي ��ل�ها وأه���ها لل��ضع ال�� وضع� ��ه.

: ت�ث�� ال���ص ال�ق���ة، واألف�ار �ال���قة العل��ة ال�ع���ة، واس���ام العالمات اإلمالئ�ة  سا�عاً 

  ����قة ص���ة.

  ول�� ت�اف� ه�ه األم�ر واس��فائها ���ن ال��� م�هًال لل��ع، وات�اذ ال���ات ال�ي تل�ه.

  ت���� ع�اص� ��ا�ه ال��� العل�ي

���ن ع��ان ال��� شامل ل����ن ال��� العل�ي و���� على ت�اؤالت ال��� العل�ي   الع��ان :

���ل دق��، ��ا ��� ان ����� على �ل�ات ال�الله ���ل وافي م�ا �ع�� ان��اه م�اش� لل��ض�ع 

واالخ��اص ���� الی��اوز الع�� �ل�ات النه الع��ان الق��� ���ن غ�� وافي لل��ض�ع و��ل� 

  �ل ���ن م�ال للقار� .الع��ان ال�� 

وهي ��اره ع� ص�ره م�غ�ه ل�ا ه� م�ج�د في ال��� العل�ي ��ا تع�ي مل��  ال�الصه:

ل���ع اج�اء ال��� م� مق�مه و���قه ع�ل عالوه على اه� ال��ائج وم�اق��ها واالس���اجات ال�هائ�ه 

��� وان ال ت��اوز ت��ن ال�الصه ق���ه وم���ه ل�ا ه� م�ج�د في م�� الوان  مع ال��ص�ات .

�ل�ه بالضافه الى ��نها تع�ي مفه�م م��ئي واضح ل�ا ه� م�ج�د في اصل ال��� دون  250

ال�اجه الى ال�ج�ع الى اصل ال��� ��ا ال�����م في ��ا�ه ال�الصه م�ادر او م�اجع وال���ع�ل 

اضي اما مل��ات لل�ل�ات او ال���ل�ات ، وم� ال�اح�ه اللغ��ه ت��� ال�الصه ���غه ال�

  ال�راسات ال�ي ��ار ال�ها في ال�الصه ت��� ���غه ال��ارع.

 ذ��أه��ة إلى االن�قال ث� عامة، ��فة ال���ي ت�ه� لل��ض�ع فق�ات على ت����  :ال�ق�مةالعامة

ال�ا�قة ال�ى ت�اول�  ال�راساتو�ع� اه�  وأس�ل�ه ف�ض�اته، أه�افه، ال���، إش�ال�ة اخ��ار وأس�اب

 أدواته، ���ق�ه، ه� (إج�اءات ال���ع وال��هج تع��ض م�ار ال��� ق� ال�ي وال�ع��اتال��ض�ع 

َ◌ُن�ه،   .وح�وده) عيِّ
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،  ال�����ا ان لل�راسات ال�ا�قه في م�ال ال��� دور ���� في اغ�اء  : ةم�اجعه االدب�ات ال�ا�ق

�اح��� في معال�ه ح�� ت�خ� اه� ال�راسات ال�ي ت�اول� ال��ض�ع واه� ال��اور ال�ي سل�ها ال

  ال�ي ت���ك بها غال��ه ال�راسات ال�ا�قه . ةم��له ال��� وما هي ال��اور ال�ه�

ال�اضي على اع��ار ان ج�ع ال��انات  ةالع�ل ���غ ةت��� ���ق ةاللغ�� ةم� ال�اح����قه الع�ل : 

، مع  ة�ذج ال�راس�ل� ةوت�ل�لها ون�ائ�ها ق� ت�� ب�ق� ساب� مع االخ� ��� االع��ار ال��اص ال�ق��

 ةا��ا ن��� في ���ق ةوللع�� ان وج�ت . ةال�����م ةاو االجه�  ةج�ع الع�� ة اع�اء ت�ض�ح الدا 

 ةوح��ها وال�ه او ���ق ةال�����م ةالع�ل ل�ا ی���� على ال�اح� االشاره ���ل واضح الى الع��

وال�ه ال���ل عل�ها  ةفقات ال�س��على ال��ا ة، عالو  ةاخ��اره ومعای�� اس��عاد او ت���� اف�اد الع��

 ةالع�ل، ل�� م� ال���� ذ�� ال���قه االح�ائ� ة���ق ةوال���ز ذ�� ال��ائج او ال����ه لها ع�� ��ا�

  .p 0.05او  p 0.001ال�ي اس���مها ال�اح� ودرجه االح��ال�ه 

عل�ها وال�ي تع��� وفي ه�ا ال��ء م� ال��� العل�ي ی�� ع�ض ال��ائج ال�ي ت� ال���ل  ال��ائج :

  اجا�ات ع� �ع� ت�اؤالت ال�اح� وت��� ال��ائج ���غه ال�اضي .

و��� ع�ض ال��ائج ح�� ت�ل�لها في ه�ف ال��� وم�احل ال�ص�ل الى ه�ف ال�اح�. ��ا ان 

 الى ال����� . ة�االضاف ال��اول ت�ت� ���ل م�ف�ل ل�ل ج�ول م�ض�ع م�ف�ل ودالله م��قله

ل�ا ت�صل� ال�ه ال��ائج وغال�ا مات����  ةق� ت��ن م����  ةاح�ائ� ةص�ر  وعاده ما�ع�ي ال��ول

 standardواالن��اف ال���ار�   Meanم�ل ال�ع�ل  ةال��اول على دالالت اح�ائ�

deviation  .  

  ال��اول ���ا یلي �ع�ها: ةی���� على ال�اح� م�اعات �ع� ال�قا� في ص�اغ 

 �� ال�امل في م�� ال��� و���� ف�ق ال��ول.ع��ان واضح لل��ول دون ال�ج�ع الى ال - 1

 لل��ول ���ن لالسفل و���ل ع��د�. ةات�اه الق�اء - 2

 ب�انات ال��اول في ع�ض ال��ائج. ت��� ت��ار - 3

ی���� على ال�اح� وضع ال��اول ال�ي ت� االشاره لها في ع�ض ال��ائج وع�م وضع ج�اول  - 4

 .ةاضا��

 ذ�� وح�ات ال��اس ع� ورودها مع رق� مع��. - 5

 ال���ز ان �ق�� ال��ول ال�اح� على صف���� . - 6

  ��� م�اعاتها وم�ها مایلي: ةوال��ر ق�اع� خاص ةك�ا ان لالش�ال ال��ان�

 ع��ان ال��ل ���ن اسفل ال�س� ال��اني اوال��ره اوال����  - 1
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تعامل ج��ع االش�ال وال��ر وال����ات على اساس م�ح� في ال�ه ال����� . والت��ل مع  - 2

 نف� ال�����.ال��اول في 

على ال���ر�� ال���ي وال�اد� ���ا ی�عل� �ال����ات  ةواض� ةاع�اء ت���ات ذات دالل - 3

 .ةال��ان�

 .ةلل��ر واالش�ال ��ا ی�الئ� مع ح�� ال�ف� ةت���� االح�ام �ال��� - 4

 ال�ها ةت����م االل�ان ع� ال�اج - 5

 الق���. ةال��ور  ةت��� رس� االش�ال �ال�� اال في حال - 6

ع� وضع االجا�ات ل�ا تع���ه ال��ائج ا�  ة��ن ��ار ت ة ان ال��اق� ال��ائج وال��ص�ات :م�اق�ه 

لل��ائج ال�ي �ه�ت في ال���. ��ا ی�� مقارن�ها ب�ع�  ةوالفل��� ةال����� ةوضع ال�ف���ات العل��

ع ال�ف���ات ال�ي ذ��ها ال�اح��� في نف� ال��ال. و���ن ال�ف��� ���ل مع�� ح�� ی��اول ج��

، وما ةالى ال�قار�� واال��اث وال�راسات ال�ا�ق ةا�عاد وتقا�عات ال��ائج مع �ع�ا ال�ع� �االضاف

على االضافات ال�ي ق�م�ها  ةعالو  او م�ض�ع ال���. ةال�ال� ةم�� اتفاقها او اع��اضها مع ال�راس

ال�ي �ه�ت ل�ی�ا  ةی�ال�ي ���� ص�اغ�ها م� تل� ال��ائج ال�� ةاو ال���� ةوالف�ض� ةال�ال� ةال�راس

  ان وج�ت.

واالب�عاد ق�ر  ةالعل�� ةال��ال ال�� ةال�ق�ع ةك�ا ��� على ال�اح� اس���ام االسال�� اللغ��

او ان�قادها سل��ا ، ��ا �ف�ل ع�م اعاده ذ�� ال��ائج  ةاالم�ان ع� ال�قل�ل م� شأن ال��ائج ال�ا�ق

 ر� م�ا ق� ی�ث� سل�ا على ق�ه ال�ف��� واالق�اع.ب�� ال��� واالخ� ح�ى ال��غى �ا�ع ال�لل ل�� القا

م�ها ��ا ی��� االس���اج ال�هائي  ة���� لل�اح� تل��� ال��ائج وع�ض الغا� ةال��اق� ةوفي نها�

واالق��اح ب����� دراسات م��ق�ل�ه في نف� ال��ال و���اور اخ�� ل��اه� في حل ال���له م�ض�ع 

  .ال���

  ال�ي �االم�ان ات�اعها في ع�ل�ه ��ا�ه ال��اق�ه وهي �االتي :و�����ا اج�ال �ع� ال���ات 

 تل��� اه� االس���اجات واب�ازها للقار�. - 1

 تعل�ل ال��ائج وتف���ها ، وتأو�ل اس�اب ح�وثها . - 2

�اع��اد اسل�ب ال�ق� ال��ض�عي واالب�عاد ع� االن�قاد  ة�ال��ائج ال�ا�ق ةال��ائج ال�ال� ةمقارن - 3

. 

 � ال��ائج ، ومع�ى تل� ال��ائجتع�� ةت�ض�ح ام�ان� - 4
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ال��� وال����� عل�ها وا��ا نقا� ال�عف واس�ابها والع�ائ� ال�ي س���  ةذ�� اه� نقا� ق�  - 5

 ذل� الق��ر.

 .االس���اج وال��ص�ات  - 6

  ال��ادر:

ال�اج� ض�انها لل��لف�� و����� على ال�اح� االشاره ال���ع  ةتع��� ال��ادر م� ال�ق�ق الف���

ال��ادر ���ل  ةو��� على ال�اح� ��ا� ت� اال�الع عل�ها اث�اء ان�از ال���. ال��ادر ال�ي

 على ال���ث وال��ونات االصل�ه اال�الع ةل�ه�ل ة����  ةدق�� وواضح م�ا ی��ح لل�اح��� ف�ص

وم�  ةاو الق�� العل�ي اوال�امع ةالعل�� ةال��ادر ح�� ال��ل ة��ا� ةوت��لف ���ق ���ل م�اش�.

او ما  Vancouverواسل�ب فان��ف�  Harvardاه� واك�� االسال�� ش��عا ه� اسل�ب هارفارد

  �ع�ف ب��ام ال�����.

  :عالمات ال����� 

 ال�ق�ه (.) ل�ها�ه ال��لة. - 1

 عالمه االس�فهام (؟) لالس�له ال��اش�ة. - 2

 عالمه ال�ع�� (!). - 3

 الفاصله (،) لف�ل ال��ل او اج�ائها - 4

) لف�ل م�اد ت��ل سل�ة م� عالمات ال����� . وت����م ل��� اج�اء ;الفاصله ال��ق�ه ( - 5

 ال��ل ال�ي ت��و م�ف�لة ع� �ع�ها.

 ) لل�أك�� وال����� ل�ا س�أتي ل�� ان��اه القار� ��ا و���� ان تأتي ب�� االرقام.- ال�ار�ة ( - 6

االول  ال�ق��ان (:) ت����م ل��� اج�اء ال��ل الغ�� م��ا��ه وخ��صا ع��ما �ف�� ال��ء - 7

 م� ال��له  ال��ء ال�اني م�ها ، ��ا و���� اس���امها ل�ق��� ن� مق���.

 عالمه االق��اس (" ") - 8

 االق�اس (  ) وعاده مات��ن الح��اء �ل�ات ق� تع�� او تع��ض س�اق ال��لة. - 9

 االق�س ال�عق�فه [  ] و����� �ل�ات ل��� ض�� س�اق االق��اس. - 10

 ب�� ال�ل�ات ح�� �ف�لها ال�� ال�ائل . ال�� ال�ائل (/) و���� الى ال��ار - 11

 وت����م في حاالت ال��ل� او ال��ع ب�� االرقام او ال��وف (‘) الفاصله العل�ا  - 12

  و *و < و> و= و ~و - ی��ك ح�� ��ق�ار ح�ف واح� ق�ل و�ع� العالمات االت�ة +  - 13

 ت��ك فاصله ��ق�ار ح�ف واح� �ع� �ل عالمة م� عالمات ال�����. - 14
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 38Cوال ت�ج� فاصلة �ع� درجة ال��اره  Kg �30 ال�ق�  ووح�ة ال��اس ت�ك فاصلة ب� - 15

    p.m       9.a.m ����1.30 ال��ق�� �ال��ل ال�الي  - 16

 ق�اع� ت�ث�� ال��اجع

 :ت�ت� ال��اجع ح�� ال��وف األ����ة ����� على ال��� ال�الي

  ( : )                                                         اس� ال��لف ، و�ع�ه نق��ان

 ( - )                                               ع��ان ال��اب، و�ع�ه ش��ة

  ( - )                                      رق� ال��عة، و�ع�ها ش��ة

 ( - )                                 ال�اش�، و�ع�ها ش��ة

  ( , )                                         س�ة ال���، و�ع�ها فاصلة

أما إذا �ان ال��جع مقاال في إح�� ال�ور�ات ����� اس� ال�ور�ة : ���لة ��ا، و���زه إما ب�ضع 

واضح أو أس�د، و���� اس� ال�قال ب�� ق�س��، ث� ت��� ال�عل�مات  خ� ت��ه أو ���اب�ه ��� 

  .األخ�� لل�ور�ة شأنها شأن ال��اب

وق� اتف� على اخ��ارها  ت وتع���ات ���� ورودها في ال���ه�اك م��ل�ا :خ��اراتاال

واس�ع�ال رم� خاص م�انها، فعلى ال�اح� أن ال�����م م�ها إال ما ج�� الع�ف على ق��له 

  .واس���امه

 أل�ات ال��� في ال��الت العل��ة

�ع� االن�هاء م� ��ا�ة ال��� الب� وان ی�� ن��ه وجعله م�احة لالخ��� ل�ي ی�� االس�فادة م�ه 

  واالضافة عل�ه و�ه�ا فان ع�لة ال���ر العل�ي س��ور وت���ر ال�ع�فة. 

  :اه�اف ن�� ال���ث . 1

o ج�ی�ة الى ال�ع�فة ال�ال�ة ةلل��اه�ة �اضافة مع�ف.  

o  االخ��اص. ���� في حقلمل����� 

o  ا�ة ال���ث فيال��ر�� االكاد��ي وال��في��.  

o  ء.�مالاللل��اف� مع  

o لل��اف�ة على ال��اصل مع م���ع ال���.  

o لف�ض ال����ة ب�ال م� ال���ة في م�ال ال���.  

  م��ول�ة ال�اح� ق�ل ان ی��� ورق�ة ال����ة: . 2

 ال�اك� م� ��ن ال��� ج�ی� وه� ��� اصلي. . 1
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 وهي م� م��ول�ة ال�اح� ال�� ی�سل ال��� لل���.��� ادراج اس�اء ج��ع ال�اح���  . 2

 .، مع ا���ل ال�اح�م�ان الع�ل ةت���� ال�رق . 3

 ��� ان ت��ن ال�رقة م���ة ���ل ج�� وم����ة ���ل ج��. . 4

  ��� على ال�اح� االب�عاد ع�: . 5

ت��ار ال���، ارسال ال��� الك�� م� جهة ب�ق� واح�، ال�����، ال�����، االن��ال، 

  م�اد�ء االخالق، اال�الة وس�ء ال�����، ت��ئة ن�ائج ال��� �اك�� م� ورقة.ان�هاك 

  ال��الت ال�ص��ة . 3

(����ه� بها) واخ�� ل��� ��ل� وهي ج��عا  citationال��الت على ن�ع�� ق�� م�ها 

  مفه�سة.

  م��ة ال�ي ����ه� بها

o م�الت ی�اجع بها ال��� او ���� م� اث�ان م� ذو� االخ��اص peer-reviewers   

o ال����� ���ن ذو ن���ة عال�ة.  

o  ت��� على ش��ة االن��ن��online 

o  ،ال���� ال�ص�ل لها م�اش�ة على ال�� م�اناغال�ا.  

o نياغال�ا، ال��� بها م�.  

ت��ن االف�ل �ل�ا ��� معامل  )IF(  (impact factor) ��عا ال��الت ال�ي لها معامل تاث��

  . ال�اث��

  ال�اح���  م��اس ��ي ل�اث�� ونف�ذ ال��الت.عامل ال�اث�� ���ح 

العل�م  �قاالت ن��ت في م�التاالس��هادات ل ع�دم��س�  �ع�� ه� م��اس ،ال�أث�� عامل

و���� عامل ال�اث�� وذل� �ق��ة ع�د االس��هادات في ال��ة ال�ال�ة على ، العل�م االج��ا��ةو 

  ال�اض����.الع�د ال�لي لل�قاالت ال�ي ن��ت �ال����� 

  فه� ی�ف� ���قة م�ف� عل�ها ل�قارنة ن���ة ال��الت.

اح�انا ی�� اساءة اس���ام ه�ا ال���اس ففي ال�ق� ال�� �����م معامل ال�اث�� فق� ل�ف�ذ ال��الت، 

 فان  ال�ع� اح�انا �����مة لل��� على نف�ذ ال�اح��� انف�ه�.

 Thomsonمعامل ال�اث�� ی���� فق� ال��الت ال�ي تفه�س ض�� ث�م��� رو���ز العل�ي 

Reuters Scientific .وه�ا ���ث س���ا 

  
 


