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مكدم٘ الدراص٘
المبحػػث األكؿ شملػػكمة الدراسػػة-هػػدف ا -أسػػتمت ا -أهميت ػػا -األطػػار المهػػاهيمي كالدراسػػات
السابقةش
تقتضي المكضكعية العممية إلماـ الباحث في أم مجاؿ عممي بقكاعد المػه

العممػي المهاسػب

لتخصصه كخطكاته في اإلعداد ،كالصياغة ،كاإلخراج  ،كضمف إطار عمـ يلػمؿ مهػاه البحػث
المختمهػػة ،كطراتقػػه ،كأسػػاليبه ،كبالهسػػبة إلػػع مختمػػؼ العمػػكـ اإلهسػػاهية الهظريػػة ،كالتطبيقيػػة
كضػػمف أصػػكؿ كقكاعػػد هاديػػة ،كمهظمػػة لمهكػػر كالعقػػؿ فػػي التهػػاكؿ كالصػػياغة ،كفيمػػا يعػػرؼ
بالمه

العممي السميـ في البحث .

كيتهاكؿ هذا البحث مكضكعا م ما مف المكضكعات المه جية في البحػث العممػي ،التػي مازالػت
تمثػػؿ إلػػكالية قاتمػػة لػػدل البػػاحثيف التربػػكييف المهتمػػيف ألقسػػاـ أصػػكؿ التربيػػة ،كالمتخصصػػيف
فػػي مجػػاؿ التربيػػة اإلسػػبلمية عمػػع كجػػه الخصػػكص ،تتمثػػؿ هػػذت اإللػػكالية فػػي تحديػػد أكجػػه
االلتقاء بيف المه جيات العممية المسػتخدمة فػي العمػكـ اللػرعية ،كالعمػكـ االجتماعيػة ،كالعمػكـ
الطبيعية ،ثـ متع كفيـ يسػتقؿ كػؿ مه ػا عػف افخػر فػي مسػيرة البػاحثيف العمميػة أثهػاء قيػام ـ
بأبحاث ـ العممية ،في ضكء تكاممية العمكـ التي تزداد حدة في العديد مػف مجػاالت تخصصػات ـ
العممية كخاصة عمـ التربية .
كهػػذا يتطمػػب تحديػػد المهطمقػػات الهمسػػهية ل ػػذت المهػػاه لكػػؿ مػػف مجػػاالت العمػػكـ الثبلثػػة ،ثػػـ
الكقػػكؼ عمػػع همػػاذج مػػف حيػػث كاقػ تطبيق ػػا فػػي البحػػكث العمميػػة مػػف البػػاحثيف كف م ػػا قبػػؿ
اللركع بتطبيؽ هذت المهاه ، ،حيث إف هذت اإللكالية كهذا الغمكض هت عهػه ممارسػات أدت
إلع ضعؼ االرتباط بيف المػه

كالمكضػكع أك الملػكمة التػي يطرق ػا الباحػث ممػا أدل بالتػالي

إلػػع هتػػاج مػػف البحػػكث العمميػػة التربكيػػة –كالحػػديث ههػػا عػػف بحػػكث المتخصصػػيف فػػي التربيػػة
اإلسبلمية –اليرقع إلع المستكل العممي المأمكؿ إال القميؿ مه ا .
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كلخبرة الباحث كم اراته البحثيػة دكر م ػـ فػي تحديػد هػكع البحػث الػذم سػيقكـ بػه كالطريقػة
التي سيتبع ا في إجراته ،كقد يمجأ عدد مف الباحثيف في اختيار ملػكمة البحػث بحيػث تكػكف
متكافقة كمه جية معيهة يككف
لدي ـ خبرة ب ا ،كيتردد الكثير مف البػاحثيف فػي اتبػاع طريقػة أخػرل فػي البحػث ال يمتمكػكف
خبرات كافية ب ا
بػػؿ كيقػػدـ بعض ػ ـ عمػػع اسػػتخداـ مهػػاه عمميػػة التتهاسػػب م ػ مكضػػكعات ـ أك ملػػكبلت ـ
البحثية ،أك قد تكػكف هػي المبلتمػة لبحػكث ـ كلكػف يظ ػركف ضػعها كاضػحا مػف حيػث كيهيػة
تطبيق ا بالطريقة العممية الصحيحة لذلؾ المه

.

كهػػذا ماالحظتػػه الباحثػػة فػػي سػػياؽ عمم ػػا األكػػاديمي فػػي الجامعػػة مػػف كاق ػ اإلل ػراؼ عمػػع
البحكث العممية أكالملاركة في المهاقلات العممية لػبعض األبحػاث العمميػة التربكيػة المقدمػة
في قسـ أصكؿ التربية كالتربية اإلسبلمية ،أك مف خبلؿ اسػتقرات ا لمعديػد مػف الهتػاج العممػي
في هذا المجاؿ .
كتتطمب مهاقلة هذت اإللكالية االهطبلؽ مف فرضية تقكؿ أف الهمكذج المعرفػي الػذم يعمػؿ
الباحػػث فػػي إطػػارت  ،تكاج ػراءات تتعمػػؽ بالمهػػاه كاألدكات البحثيػػة ،ككبلهمػػا يهػػتظـ عػػددا مػػف
القضايا تتصؿ باإلطار المرجعػي لمباحػث أك اماقبػؿ المػه

ا ،كتحديػد مصػادر المعرفػة التػي

تمثؿ مظاهػا لمحقيقػة يهبغػي أف تهصػرؼ المه جيػة لمبحػث في ػا ،حيػث تبػرز إلػكالية العبلقػة
المعقػػدة بػػيف المه جيػػة ،كالمهػػاه كاألدكات البحثيػػة كمػػاتثيرت مػػف ضػػركرة تطكي ػ المهػػاه
كاألدكات البحثية التي طكرت في سياؽ حضارم مغاير ككيؼ يستطي الباحث التربكم تحييػد
تحيزات ػػا كمتضػػمهات ا األيدكلكجيػػة كالقػػيـ الضػػابطة لمعمميػػات المه جيػػة كمايتصػػؿ ب ػػا مػػف
ملكمة العبلقة بيف العمـ كالقيـ ،أك إلكالية المكضػكعية كالحيػاد كالتحيػزا عػارؼ ُٗٗٔ ،ـ
،صُٗٓ) .
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بمعهػػع ضػػركرة تحديػػد كتمييػػز المهطمقػػات الهكريػػة كالهمسػػهية التػػي تعمػػؿ فػػي إطارهػػا مهػػاه
البحث العممي فػي مجػاالت المعرفػة الػثبلث كطبيعػة البحػث في ػا االطبيعيػة –كاالجتماعيػة-
كاللرعية) .
غيػػاب هػػذا اإلطػػار المعرفػػي أدل إلػػع مجمكعػػة مػػف المعكقػػات يكاج ػػا طمبػػة الدراسػػات العميػػا
المتخصصػػيف فػػي أصػػكؿ التربيػػة اإلسػػبلمية فػػي أقسػػاـ أصػػكؿ التربيػػة ،مػػف حيػػث تطبػػيق ـ
ألحد أهـ المهاه البحثية بالهسبة ل ـ  ،كهك االمه

االستهباطي األصػكلي ا ،كهػك ضػعؼ

ضػػمف ضػػعؼ م ػػارات الكتابػػة العمميػػة لػػدل عػػدد مػػف البػػاحثيف  ،المبتػػدتيف مػػه ـ خاصػػة ،
حيػػث يقكمػػكف بػػبجراء بحػػكث ـ ،خاصػػة مػا يتعمػػؽ بػػالتخطيط أك مراجعػػة الدراسػػات كالبحػػكث
السػػػابقة ،أك مه جيػػػة البحػػػث ،ككيهيػػػة جمػػػ البياهػػػات كالمعمكمػػػات ،أك فػػػي اسػػػتخدام ـ
لؤلسػػاليب اإلحصػػاتية المهاسػػبة ،ككمػػا يكاج ػػكف خػػػبلؿ قيػػام ـ بػػبجراء البحػػث عػػددان مػػػف
المعكقػػات التػػي تحػػد مػػف قػػدرات ـ عمػػع االسػػتمرار فػػي اسػػتكماؿ إج ػراءات البحػػث كاسػػتخراج
هتاتجه اممحـََِِ ،ش ْٔ).
كهػػذا فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي فػػي كػػؿ التخصصػػات بصػػهة عامػػة ،إال أف مجػػاؿ الدراسػػة ههػػا
سيمقي الضػكء عمػع كاحػد مػف تخصصػات العمػكـ التربكيػة ،كهػك البحػث المتعمػؽ بتخصػص
التربية اإلسبلمية في أقساـ أصكؿ التربية في الجامعات السعكدية ،كيسػتخدـ البػاحثكف فػي
بحكث ـ فيه عدد مف مهاه البحث العممي  ،كػؿ بحسػب طبيعػة مكضػكعه الػذم يبحػث فيػه
،إال أف المتخصصيف في التربية اإلسبلمية ،يلترككف م المتخصصيف في العمػكـ اللػرعية
فػػػي مػػػه

لػػػه أهميػػػة كبػػػرل بالهسػػػبة ل ػػػـ ،كهػػػك المػػػه

األصػػػكلي  ،حيػػػث تههػػػرد بعػػػض

مكضكعات هذا التخصص عف بقية التخصصػات التربكيػة األخػرل مػف حيػث ضػركرة ارتبػاط
الباحػػث فيػػه بمصػػادر التلػػري اإلسػػبلمي عهػػد تهػػاكؿ كثيػػر مػػف الملػػكبلت كالمكضػػكعات
البحثية.
كمف المعمكـ أف تعامؿ الباحث المسمـ م مصادر التلري اإلسبلمي ،يتـ كفؽ مهاه عمميػة
محددة ،كليس كؿ مه

عممي يصح تطبيقه عمع هذت المصادر لككه ا رباهية المصدر .
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كرغػػػـ أهميػػػة معرفػػػة المػػػه

األصػػػكلي لمباحػػػث المتخصػػػص فػػػي التربيػػػة اإلسػػػبلمية ،إال أف

الباحثػػة الحظػػت مػػف خػػبلؿ إل ػراف ا عمػػع عػػدد مػػف الباحثػػات فػػي الدراسػػات العميػػا فػػي هػػذا
التخصص ،كمف خبلؿ عمم ا األكاديمي التدريسػي ،ضػعها فػي ف مػه كتطبيقػه  ،تكاقصػاء لػه
ضمف مقررات تدريس مهاه البحث العممي .

ٍدف الدراص٘ ّأصئلتَا

ش

ت دؼ الدراسة إلع إبراز أهـ تطبيقات مهاه البحث العممي المستخدمة في العمكـ الطبيعية
كالعمكـ اللرعية كالعمكـ االجتماعية ،مف خبلؿ الكقكؼ عمع أبرز هذت الهماذج اللاتعة في
كؿ مجاؿ مه ا  ،ليتجمع مف معرفة كؿ ذلؾ محددات استهادة الباحث التربكم المسمـ مف
كؿ مه ا أثها ء تطبيقه كممارسته لمبحث العممي في مجاله التربكم ،كمف ثـ تحديد مكاهة
المه

االستهباطي ااألصكلي ا في البحكث التي تعتمد عمع مصادر التلري اإلسبلمي –

أم مهاه

البحث في العمكـ اللرعية -لكف في بعدها التربكم  ،كما ت دؼ إلع

استقصاء المعكقات العممية الم ارية كالمعكقات اإلدارية التي تحد مف تطبيؽ المه
االستهباطي األصكلي -كما يهبغي -لدل طمبة الدراسات العميا مف كج ة هظرهـ في جامعة
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية في قسـ أصكؿ التربية ضمف مسار التربية اإلسبلمية في
كمية التربية .
كتحقيقا ل ذت األهداؼ ستجيب الدراسة عف األستمة افتية ش
ُ-ماكاق تكظيؼ م ارات المه

االستهباطي ااألصكلي ا في بعدت التربكم لدل طالبات

الدراسات العميا في التربية الئلسبلمية ؟
االستهباطي األصكلي لدل

ِ -ماالمعكقات األكاديمية كاإلدارية التي تحد مف تطبيؽ المه
طالبات الدراسات العميا في التربية اإلسبلمية مف كج ة هظرهف؟
ّ-ماالمعكقات العممية الم ارية التي تحد مف تطبيؽ المه

االستهباطي األصكلي لدل

طالبات الدراسات العميا في التربية اإلسبلمية مف كج ة هظرهف ؟
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ْ-مامقترحات تطكير م ارات تطبيػؽ المػه

االسػتهباطي ااألصػكلي ا لػدل طالبػات الدراسػات

العميا في التربية اإلسبلمية ضكء ماتتكصؿ له الدراسة مف هتات ؟

أٍنٔ٘ الدراص٘ 3
تعد هذت الدراسة مف الدراسػات ذات االتجػات الرأسػي ،حيػث تتهػاكؿ ملػكمة مه جيػة  ،متعمقػة
باإلطػػػار المه جػػػي -عمكمػػػا  -الػػػذم يكجػػػه تطبيقػػػات مهػػػاه البحػػػث العممػػػي فػػػي العمػػػكـ
الطبيعيػػػة كاالجتماعيػػػة كاللػػػرعية ،حيػػػث إف تحديػػػد هػػػذا اإلطػػػار مػػػف خػػػبلؿ بعػػػض همػػػاذج
تطبيقات البحث العممي في مجاالت البحث الػثبلث  ،كالتػي بهػع عمي ػا البػاحثكف المسػممكف
ممارسات ـ العممية كالبحثية يلكؿ أهمية كبرل عمع عدة مستكيات ش
ُ-يس ػ ـ فػػي مسػػاعدة الباحػػث المسػػمـ المتخصػػص فػػي التربيػػة ،كخاصػػة فػػي أقسػػاـ التربيػػة
اإلسبلمية فػي الجامعػات عمػع تكجيػه ممارسػاته لمبحػث العممػي فػي مجػاؿ تخصصػه ،كتحػد
مػػف إلػػكالية تلػػتته فػػي اختيػػارت لممػػه

العممػػي المهاسػػب لمملػػكبلت البحثيػػة التػػي يرغػػب

بدراست ا.
ِ -يسػػاعد البػػاحثيف المتخصصػػيف فػػي أصػػكؿ التربيػػة كالتربيػػة اإلسػػبلمية فػػي التمييػػز بػػيف
مهػػاه البحػػث فػػي العمػػكـ الطبيعيػػة كالعمػػكـ االجتماعيػػة كالعمػػكـ اللػػرعية ،كبالتػػالي معرفػػة
الملػػػكبلت البحثيػػػة التػػػي يتهاسػػػب مع ػػػا كػػػؿ مػػػه

مػػػف هػػػذت المهػػػاه  ،خاصػػػة القضػػػايا

المتعمقػػة بمصػػادر التلػػري اإلسػػبلمي ،كاألخطػػاء المه جيػػة التػػي يقػ في ػػا البػػاحثكف حيػػاؿ
التعامؿ م هذت المصادر ،بحيث تدعم ـ هذت الدراسة مف هذا الجاهب في جزت ا الهظرم .
ّ-الكقكؼ عمع المعكقػات العمميػة الم اريػة كالمعكقػات األكاديميػة اإلداريػة التػي تحػكؿ دكف
تطبيؽ طالبات الدراسػات العميػا فػي أقسػاـ أصػكؿ التربيػة لم ػارات المػه

االسػتهباطي كمػا

يهبغػػي ،ممػػا يعػػيف الباحثػػة عمػػع محاكلػػة كض ػ صػػيغة مقترحػػة لتطػػكير كتهعيػػؿ تدريسػػه ،
كمساعدة الباحثيف كأعضاء هيتة التدريس المختصيف أيضا .
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ميَر الدراص٘ 3
بحسب طبيعة هذت الدراسة كأستمت ا فػبف الباحثػة ستسػتخدـ المػه

الكصػهي المسػحي امػف

خبلؿ استطبلع كج ة هظر المبحكثات) مف طالبات الدراسات العميػا فػي قسػـ أصػكؿ التربيػة
مسار التربية اإلسبلمية في مرحمتي الماجستير كالدكتكراة ،في كمية التربيػة جامعػة اإلمػاـمحمد بف سعكد اإلسبلمية .

دلتنع البشح ّعٔيتُ 3
تكػػكف مجتمػ الدراسػػة مػػف جميػ طالبػػات الدراسػػات العميػػا البلتػػي الػػتحقف بتخصػػص التربيػػة
اإلسػػبلمية فػػي قسػػـ أصػػكؿ التربيػػة ممػػف أه ػػيف دراسػػة الكحػػدات الدراسػية ككػػف فػػي مرحمػػة
إعداد البحث التكميمي ابالهسبة لمرحمة الماجستير ) أك إعداد أطركحػة الػدكتكراة ا بالهسػبة
لمرحمػػة الػػدكتكراة )  ،فػػي ب ػرام الماجسػػتير كالػػدكتكراة  ،مػػف عػػاـ ُّْٓق  ،كحتػػع عػػاـ
ُّْٖق  ،كالبالغ عددهف أٖ) طالبة ،كهظ ار لصغر حجـ مجتم البحث ،فبهه سػيتـ أخػذ
جمي أفراد مجتم البحث .

سدّد البشح 3
الحدكد المكضكعية شتقتصر الدراسة في حدكدها المكضكعية عمػع معكقػات تطبيػؽ المػهاالسػتهباطي األصػكلي فػي البحػػكث العمميػة  ،ككػذلؾ يسػاعد تحديػػد كتكضػيح مهػاه البحػػث
المستخدمة في مجاالت العمكـ الثبلث فػي اإلطػار الهظػرم عمػع تقػديـ إطػار مرجعػي لمباحػث
في التربية اإلسبلمية لمتهريؽ بيه ا،كبالتالي تجاكزت لممعكقات العممية الم ارية.
كتقتصػر الدراسػػة الحاليػة فػػي حػدكدها المكاهيػػة عمػع طالبػػات الدراسػات العميػػا الػذيف التحقػكاببرام الماجستير كالدكتكراة في قسػـ أصػكؿ التربيػة -مسػار التربيػة اإلسػبلمية  ،فػي كميػة
التربية في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية في الرياض مابيف عػامي ُِّْ ق –
ُّْٖ ق .
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الحدكد الزماهية شطبقت هذت الدراسة في عاـ ُّْٗق.-الحدكد البلرية شطالبات الدراسات العميا.

مصطلشات الدراص٘3
املــيَر اتصــتيباإ واي"ــْلٕو

شهػػك مػػه

يقػػكـ عمػػع تحميػػؿ كدراسػػة الهصػػكص ب ػػدؼ

الكصػػكؿ -اسػػتهباط -قكاعػػد مه ػػا ،حيػػث يعتبػػر هػػذا المػػه

الطريقػػة التػػي تضػػبط تحميػػؿ

الهصكص،كاستخبلص المبادمء التربكية مه ا معتمدا في ذلؾ عمػع أدلػة كاضػحة،كتمؾ هػي
الطريقة االستهباطية التي طبق ػا الهق ػاء السػتخبلص األحكػاـ مػف مصػادر التلػري ،كيمكف
تعريؼ الطريقة االستهباطية في ميداف التربية بأه ا االطريقػة التػي يقػكـ في ػا الباحػث ببػذؿ
مدعمػة
أقصع ج ػد عقمػي كههسػي عهػد دراسػة الهصػكص ب ػدؼ اسػتخراج مبػادمء تربكيػة ٌ

باألدلة الكاضحة ا االتكيـ َُِٔ،ـ،صِِ).

كجاءت إضافة الباحثة لكممة ااألصكلي ا في العهكاف ،لتخرج مايهصرؼ إليه ذهػف كثيػر مػف
الباحثيف أف المقصكد ااالستباط األرسطي ا أك ااالستهباط القياسي ا .

اإلاار اليظزٖ ّالدراصات الضابك٘3
يمكف تهاكؿ اإلطار الهظرم عمع الهحك التالي ش

مياٍر البشح العلنٕ3
يعد مه

البحث عهص ارن رتيسان مف عهاصر البحث التربكم؛ هظ ارن ألهػه يهيػد فػي تحديػد الحػاالت

التي يستخدـ في ا مه

البحث ،كما يهيد في تحديد الطريقة التػي سيسػمك ا الباحػث فػي جمػ

البياهات كتحميم ا كمهاقلت ا كتهسيرها ،كيهيد أيضان في الحكـ عمع جكدة البحث.
كالمتأمػؿ لمكتابػات ذات الصػمة بمكضػكع مهػاه البحػث التربػكم ،يجػد مسػميات عديػدة لمهػاه

البحث ،كما يجد عرضان مختمهان مف حيث الترتيب ل ذت المهاه .
كقد كردت لمهاه البحث العممي تعريهات عديدة مف ضمه اش

 أهه طاتهة مف القكاعد العامة المكضكعة مف أجؿ الكصكؿ إلع الحقيقة.- ٕٖٔ -
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 هػػك خطػػة مهظمػػة لعػػدة عمميػػات ذههيػػة أك حسػػية بغيػػة الكصػػكؿ إلػػع كلػػؼ الحقيقػػة أكالبرههة عمي ا.

 -الطريػػؽ المػػإدم إلػػع الكلػػؼ عػػف الحقيقػػة فػػي العمػػكـ بكاسػػطة طاتهػػة مػػف القكاعػػد التػػي

ت ػػيمف عمػػع سػػير العمػػؿ ،كتحػػدد عممياتػػه حتػػع يصػػؿ إلػػع هتيجػػة االمعايطػػةَُُِ ،ش

َُٓ).

أىْاع مياٍر البشح العلنٕ3
تثير محاكلة تصهيؼ مهاه البحث العممي ملكمة ال يكجد اتهاؽ عمي ا ،حيث تستخدـ أسػس
كمعػػايير مختمهػػة لمتصػػهيؼ ،يهػػت عه ػػا أهظمػػة تصػػهيهية متعػػددة ،كيض ػ أم هظػػاـ لمتصػػهيؼ
إطا ارن له ـ المبادئ األساسية في عممية البحث؛ كلذلؾ فبف هظاـ التصهيؼ لػيس م مػان فػي حػد
ذاته ،إال بقدر ما يخدـ تحميؿ عمميات البحث كخطكاته ،بطريقة كاضحة كمه كمه.
كعهد استخداـ معيار معػيف إطػا ارن لمتصػهيؼ ،فبههػا فػي الكاقػ هسػتخدـ مه جػان خاصػان فػي
التهكير ،كههظر إلع البحث العممػي مػف زاكيػة معيهػة ،كعهػدما هسػتخدـ معيػا ارن نخػر ،فبههػا ههظػر
إلػػع البحػػث مػػف زاكيػػة أخػػرل ،كلػػذلؾ فمػػيس ههػػاؾ تهػػاقض بػػيف الطراتػػؽ المختمهػػة فػػي تصػػهيؼ
البحػػكث ،كفػػي هػػذت الكرقػػة العمميػػة سػػتتحدث الباحثػػة عػػف مهػػاه البحػػث فػػي العمػػكـ الطبيعيػػة
كالعمكـ االجتماعية كمف ثـ مهاه البحث في العمكـ اللرعية اعمر،ََِٗ ،ص ٖ).
اختمػػؼ تصػػهيؼ مهػػاه البحػػث العممػػي مػػف دارس فخػػر ،إمػػا بسػػبب اخػػتبلؼ المجػػاالت
العممية التي درست في إطارها كما هك اللأف بالهسبة لمهاه البحث األدبي م مهػاه البحػث
االجتماعي أك الههسي أك العممي ،تكاما بسبب تبهي بعض ـ لمهػاه همكذجيػة رتيسػية ،كاعتبػار
المهاه األخرل جزتية متهرعة مػف المهػاه الهمكذجيػة ،كمػا قػد يعتبػر هػإالء أك غيػرهـ بعػض
المهاه مجرد أدكات ،أك أهكاع لمبحث كليست مهاه ابدر ،ُٕٕٗ ،صُُٖ) .كقد أكرد بػدر
عدة تصهيهات لباحثييف غربييف كنخريف عرب ،كتصهيؼ اهكيتهي) ،الػذم جعػؿ المهػاه سػبعة
كهيش
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ُ .املــيَر الْ"ـ ٕ 3كيتضػػمف المسػػح كدراسػػة الحالػػة ،كتحميػػؿ الكظػػاتؼ كالكصػػؼ المسػػتمر
عمػػػع فتػػػرة ،كالبحػػػث المكتبػػػي كالتػػػكثيقي .كهػػػك مػػػه

ايعتمػػػد عمػػػع تجميػػػ الحقػػػاتؽ

كالمعمكمػػات ،ثػػـ مقارهت ػػا ،كتحميم ػػا ،كتهسػػيرها ،لمكصػػكؿ إلػػع تعميمػػات مقبكلةابػػدر،
ُٕٕٗ ،صُِٖ).
ِ .المه

التاريخيش كهك يعتمد عمع التكثيؽ كالتهسير لمحقاتؽ التاريخية.

ّ .امليَر التذزٓيبش كعهاصرتش المبلحظة ،ثـ الهرض ،ثـ التجربة ،ثـ التعميـ أك القاهكف.
ْ .البشح ال لض ٕ 3كهك ي دؼ إلع تعميؽ الهظرة كلمكليت ا.
ٓ .البشح التيبؤٖ 3كهك الدراسة المستقبمية.
ٔ .البشح اتدتناعٕ 3كهك الذم يختص بالظكاهر االجتماعية.
ٕ .البشح اإلبداعٕ 3كهك الذم يعهي بعممية اإلبداع ،في العمـ كالهف كاألدب كأسباب ا

أّتً 3مياٍر البشح يف العلْو الطبٔعٔ٘3
تتبايف مهاه كأدكات البحػث العممػي فػي العمػكـ اإلهسػاهية كاالجتماعيػة عه ػا فػي العمػكـ
الطبيعيػػة ،كيعػػكد ذلػػؾ بالضػػركرة إلػػع اخػػتبلؼ طبيعػػة المكضػػكعات التػػي تبحػػث فػػي كػػؿ تمػػؾ
العمػػكـ ،كلقػػد سػػاد االعتقػػاد لهت ػرات طكيمػػة أف المػػه
عممية كصرامة مف المه

المسػػتخدـ فػػي العمػػكـ الطبيعيػػة أكثػػر

المستخدـ في العمكـ اإلهساهية كاالجتماعية ،كمف ههػا فػبف العمػكـ

الطبيعيػػػة كمهػػػاه البحػػػث في ػػػا ،هػػػي المهػػػاه العمميػػػة كالتػػػي تسػػػتخدـ المػػػه

التجريبػػػي

كالتطبيقي ،إال أف حركة التاريخ كتطكر العمـ ذاته أفضع إلع دحض تمؾ المقكلػة التػي سػادت
في أذهاف العديد مف الملتغميف بالبحػث العممػي ،كتطػكرت مهػاه كأدكات البحػث السػاتدة فػي
العمػػػكـ اإلهسػػػاهية كاالجتماعيػػػة بالدرجػػػة التػػػي لػػػـ يعػػػد هػػػذا اله ػػػـ القػػػديـ مقبػػػكالن االطيػػػب،
َََِ،ص ّ).
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مػػه

البحػػث العممػػي يلػػمؿ جميػػ ملػػكبلت الحيػػاة كالظ ػكاهر بمختمػػؼ الميػػاديف مػػف

ضمه ا األساسية االظكاهر الطبيعػة الهيزيػاء الكيميػاء الهمػؾ الطػب بأهكاعػه كالعمػكـ اإلهسػاهية
كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية) عمػػع الػػرغـ مػػف تطبيػػؽ أسػػاليب البحػػث العممػػي عمػػع
مجاالت العمكـ اإلهساهية إال أف هذت األساليب ليس مف الس ؿ تطبيق ا.
ُ .فأساليب المه

العممػي فػي العمػكـ الطبيعيػة يسػ ؿ تطبيق ػا عمػع المجػاؿ اإلهسػاهي لعػدة

أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب:
الظكاهر الطبيعيػة ثابتػة هسػبيان كيجعػؿ الباحػث متمكهػا مػف الظػاهرة كيخضػع ا لمدراسػة أمػا
الظ ػكاهر االجتماعيػػة عرضػػة لمتغيػػر مثػػؿ ااالتجػػات كافراء ال يسػػتطي الباحػػث إخضػػاع ا
لمدراسة).
ِ .الظاهرة الطبيعية بسيطة يمكف مبلحظت ا كقياس ا ماديا فقد تستخدـ األج زة كيس ؿ
التعامؿ مع ا أما الظاهرة االجتماعية تتأثر بمجمكعة مف العكامؿ التي تحيط ب ا االطبلؽ
الهجاح تختمؼ حسب الظركؼ التي تحيط ب ا(.
ّ .مكقؼ الباحث في الظاهرة الطبيعية المتخصص في الكيمياء أك الطب مكقؼ مكضكعي
محايد ألهه يتعامؿ م ألياء جامدة أما في العمكـ اإلهساهية يتأثر الباحث بميكله كأفكارت
أم أهه ال مقارهة بيف المكضكعية كالحيادية في الظكاهر الطبيعية كاإلهساهية .
ْ .في العمكـ الطبيعية يخض الباحث الظاهرة كيكررها حتع يصؿ إلع هتات ثابتة في ههس
الظركؼ أما في الظكاهر االجتماعية يصعب عمع الباحث إجراء التجارب في ههس
الظركؼ كهذا ال يعهي أف البحث غير دقيؽ أك مكضكعي في العمكـ اإلهساهية ،كالسبب
يكمف أف العمكـ الطبيعية بدأت مهذ فترة طكيمة ك العمكـ اإلهساهية بدأت مف فترة كجيزة
أم ال هقارف بيف دقة الهتات

في العمكـ اإلهساهية أله ا لـ تصؿ إلع ما كصمت إليه

العمكـ الطبيعية ،ك افف بدأت الدراسات اإلهساهية تتطكر كالبحث العممي في العمكـ
اإلهساهية

يرتبط

بأبعاد

زمهية أك

مكاهية.ا هلر عمع

بتاريخشَُِِِْ/ُ/ـش
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مياٍر البشح يف العلْو الطبٔعٔ٘3
يغمػػب عمػػع البحػػث فػػي مجػػاؿ العمػػكـ الطبيعيػػة إمكاهيػػة التهسػػير كالضػػبط كالتهبػػإ ،حيػػث
يصػػؿ التهبػػإ في ػػا إلػػع درجػػة التأكػػد ،كلػػذلؾ ألف طبيعػػة تمػػؾ العمػػكـ هػػي الثبػػات كاالسػػتقرار،
فالظكاهر الطبيعية كاحدة كثابتة في أرجاء المعمكرة ،فالحديد فػي مصػر هػك الحديػد فػي أمريكػا
كجهكب أفريقية ،مػف ههػا فطبيعػة البحػث فػي العمػكـ الطبيعيػة تصػؿ إلػع التعمػيـ المطمػؽ عمػع
الظػػاهرة المدركسػػة ،فػػالقكاهيف فػػي الطبيعػػة كالكيميػػاء كعمػػـ الحي ػكاف كاحػػدة فػػي الزمػػاف الكاحػػد
كفي أكثر مف مكاف االطيب كنخركف،َََِ ،ص ُْ).
كػػؿ ذلػػؾ جعػػؿ الت ػراكـ المعرفػػي فػػي مجػػاؿ البحػػث فػػي العمػػكـ الطبيعيػػة يػػإدم إلػػع تطػػكر
سري فػي الهظريػة كلػع كجػكد العديػد مػف االكتلػافات كالهظريػات الجديػدة فػي مجػاؿ الدراسػات
الطبيعيػػة ،كترتػػب عمػػع ذلػػؾ تقػػدـ عممػػي مػػذهؿ خػػبلؿ القػػرف الحػػالي كاهتقػػاؿ العػػالـ مػػف ثػػكرات
عممية كتكهكلكجية كمعرفية أدت إلع العديد مف التطكر في مجاالت الحياة المختمهة.
كالباحث في مجاؿ العمكـ الطبيعية يتعامؿ م متغيرات قميمػة ،كحتػع لػك كثػرت المتغيػرات
التي يتعامؿ مع ا الباحث ،إال أه ا تخض لمقياسات المكضػكعية التػي تػتـ ضػمف هطػاؽ المػادة
كالطاقػػة .كمػػا أهػػه فػػي العمػػكـ الطبيعيػػة المكاقػػؼ يمكػػف أف تتكػػرر تمامػػان ،فاإللكتركهػػات مػػثبلن
تتلابه ،كتسمؾ ههس السمكؾ إذا كجدت في ههس الظركؼ االطيب كنخركف،َََِ ،ص ّْ).

كاستطاعت المهاه في العمكـ الطبيعيػة ،مثػؿ الهيزيػاء كالكيميػاء كالجيكلكجيػا كالهمػؾ أف
تحقؽ تقدمان كبي ارن في بمكغ أهداؼ العمـ.
تعال المهػاه فػي العمػكـ الطبيعيػة كاالجتماعيػة أجػزاء ههػس المػادة ،كمػ ذلػؾ تكجػد
عكامؿ معيهة تميز العمػكـ الطبيعيػة عػف العمػكـ االجتماعيػة ،فػالعمكـ الطبيعيػة ت ػتـ بالظػاهرات
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الهيزيقيػػة كعمػػع الػػرغـ مػػف كجػػكد عهاصػػر فيزيقيػػة فػػي الكاق ػ فػػي العمػػكـ االجتماعيػػة ،إال أف
تهسير الظاهرات االجتماعية يحتاج في أغمب األحياف إلع لػيء نخػر غيػر قػكاهيف الهيزيػاء أك
عمػػـ كظػػاتؼ األعضػػاء ،كمػػا أف مػػادة العمػػكـ الطبيعيػػة أبسػػط مػػف تمػػؾ التػػي تعالج ػػا العمػػكـ
االجتماعية ،أله ا تتعامؿ م الظاهرات عمع مستكل كاحد هك المسػتكل الهيزيقػي ،كال يتضػمف
المكقؼ عمع المستكل الهيزيقي بصهة عامة إال عددان قمػيبلن هسػبيان مػف المتغيػرات اأك مجمكعػة
اللركط الضركرية إلتمػاـ الحػدث) ،كهػذت يمكػف قياسػ ا بدقػة تامػة .افػاف دالػيف،ُٕٕٗ ،ص
ّٔ..)ْٔ-
إف الظاهرات الطبيعية ،كالعهاصر الكيمياتية مثبلن ،ليس ل ا عكاطػؼ أك لػعكر ذاتػي ،كال
يجد الباحػث فػي العمػكـ الطبيعيػة حاجػة ألف يراعػي أغػراض الككاكػب كالمحيطػات كدكافع ػا ،إال
أف المػػادة ال تتػػأثر برغبػػة اإلهسػػاف أك إرادتػػه ،كيبحػػث الباحػػث الطبيعػػي فػػي عمميػػات الطبيعػػة،
كيحاكؿ أف يصؿ إلع القكاهيف العامة التي تحكم ػا كهػك ال يتكقػ أف يغيػر الطبيعػة ،كال يرضػع
عػػف عمميات ػػا أك يعتػػرض عمي ػػا ،إهمػػا يأمػػؿ فقػػط فػػي أف يسػػاعدت عممػػه بالظػػاهرات الهيزيقيػػة
عمع اإلفادة مف عمميات الطبيعة ،كعهدما يض الباحث في العمكـ الطبيعية فرضان يهسػر ظػاهرة
فيزيقية ،يعرؼ أف تعميمه لف يجعؿ ظاهرة تغير طبيعت ا ،فػبذا صػاغ فمكػي تعميمػان يهسػر مػدار
الككاكب مثبلن ،ال يهتظر أف تتأثر الككاكب بأم لكؿ بػؿ سػتظؿ األجػراـ السػماكية كمػا هػي دكف
أف تتغيػػر هتيجػػة لمػػا أعمهػػه ،كلػػف تعقػػد الككاكػػب مػػإتم ارن سػػماكيان لمػػدعكة إلػػع اتخػػاذ مسػػارات
جديدةافاف داليف،ُٕٕٗ ،ص ّٔ.)ٔٔ-
كما أف الباحث في العمكـ الطبيعية يككف أقؿ تأث ارن بذاتيته مما هك فػي العمػكـ اإلهسػاهية،
كعهػػدما يقػػكـ بتهسػػير الهتػػات التػػي تكصػػؿ إلي ػػا ،فػػبف أم تعمػػيـ الحػػؽ لػػف يتسػػبب فػػي تغييػػر
خصاتص الظاهرة كذلؾ عكس الحاؿ في العمكـ االجتماعية.
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تطبٔكات مياٍر البشح يف العلْو الطبٔعٔ٘3
تتعدد تطبيقات مهاه البحث في العمكـ الطبيعية ،كسكؼ هقتصر فػي هػذت الدراسػة عمػع
أكثر المهاه المستخدمة ،كهك المه

التجريبيش

امليَر التذزٓيب3
يعػػد المػػه

التجريبػػي مػػف أدؽ مهػػاه البحػػث الطبيعػػي؛ ذلػػؾ ألهػػه يعتمػػد عمػػع إجػراء

التجربػػة مػػف أجػػؿ فحػػص فػػركض البحػػث ،كبالتػػالي قبكل ػػا أك رفض ػ ا فػػي تحديػػد عبلقػػة بػػيف
متغيريف .كيعال العرض التالي أهـ العهاصر المتعمقة بالمه

التجريبيش

تعزٓف امليَر التذزٓيب3
هكاطريقة بحثية تتضمف تغيي ارن متعمدان كمضػبكطان لملػركط المحػددة لكاقعػة معيهػة مػ
مبلحظة التغيرات الهاتجة عف ذلؾ ،كتهسير تمؾ التغيراتا االرليدمَََِ ،ـ ،صٓٗ).

خطْات تطبٔل امليَر التذزٓيب3
يتبػ الباحػػث عػػددان مػػف الخطػكات المرتبػػة عهػػدما يريػػد أف يسػػتخدـ المػػه

كيمكػػف تكزي ػ هػػذت الخط ػكات إلػػعش خط ػكات عامػػة ،أم يجػػكز تطبيق ػػا م ػ أم مػػه
كخط ػكات خاصػػة ،أم يقتصػػر تطبيق ػػا عمػػع البحػػث الػػذم يسػػتخدـ المػػه

التجريبػػي.
عممػػي،

التجريبػػي ،كهػػيش

االعساؼُٖٗٗ ،ـ)
أ ػ الخطكات العامة ،كتتمثؿ فيش
-

تحديد ماهية الملكمة.

-

مراجعة الكتابات ذات الصمة بملكمة البحث.

ب ػ الخطكات الخاصة ،كتتمثؿ فيش
-

تحديد مجتم البحث ،ثـ عيهة مهه بكاسطة األسمكب العلكاتي.

-

اختبار عيهة البحث في مكضكع التجربة اختبا ارن قبميان.

-

تقسيـ عيهة البحث علكاتيان إلع مجمكعتيف ،كاختيار أحدهما علكاتيان لتكػكف مجمكعػة

تجريبية.
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-

إخضػػػػاع المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة لمتجربػػػػة أك لممتغيػػػػر المسػػػػتقؿ ،كمهػػػػ التجربػػػػة عػػػػف
المجمكعة األخرل كالتي تسمع بالمجمكعة الضابطة.

-

إجراء اختبار بعدم لممجمكعتيفش التجريبية كالضابطة .

-

تحميؿ البياهات؛ بغية مقارهة هتات االختبػار البعػدم بهتػات االختبػار القبمػي ،باسػتخداـ
أسمكب إحصاتي مبلتـ ،كبالتالي تهسير الهتات .

-

عمػػؿ ممخػػص لمبحػػث ،تعػػرض فيػػه أهػػـ الهتػػات التػػي تكصػػؿ إلي ػػا البحػػث ،كالتكصػػيات
كالمقترحات التي يقترح ا الباحث.

مشآا ّعْٔب امليَر التذزٓيب3
ههػػػاؾ بعػػػض المزايػػػا كالعيػػػكب التػػػي يتصػػػؼ ب ػػػا المػػػه

التجريبػػػي ،كمه ػػػاش اعػػػدس

كنخركفََِّ ،ـ)

أ ـ مشآا امليَر التذزٓيب3
-

بمقدكر الباحث تكرار التجربة أكثر مف مرة؛ بقصد التأكد مف صحة هتات البحث.

بمقدكر الباحث إلراؾ عدد مف الباحثيف في مطالعة الهتات .

بمقػػدكر الباحػػث أف يػػتحكـ فػػي العكامػػؿ المػػإثرة كذلػػؾ بضػػبط ا أك عزل ػػا ،كبالتػػالي يتػػيح

لممتغير المستقؿ أف يإثر عمع المتغير أك المتغيرات التابعة .

ب ـ عْٔب امليَر التذزٓيب3
-

يتطمػػب اسػػتخداـ المػػه
استخداـ هذا المه

التجريبػػي اتخػػاذ إج ػراءات إداريػػة متعػػددة .فالباحػػث الػػذم يريػػد

قد ال يستطي بمهردت القياـ بالتجربة ،ممػا يدفعػه لبلسػتعاهة بج ػات

أخرل لمساعدته.
-

تطبػػؽ التجربػػة عمػػع عػػدد محػػدكد مػػف األفػراد ،كبػػذلؾ يصػػعب تعمػػيـ هتػػات التجربػػة إال إذا
كاهت العيهة ممثمة لممجتم األصمي تمثيبلن دقيقان .كهذت غاية في الصػعكبة إذ يتعػذر عمػع
الباحػػث كجػػكد مجمػػكعتيف متكػػافتتيف تمام ػان فػػي كػػؿ العكامػػؿ أك المتغي ػرات ،كبػػذلؾ تتػػأثر
هتات التجربة بالهركؽ بيف أفراد المجمكعتيف.

-

ال تػػزكد التجربػػة الباحػػث ببياهػػات جديػػدة تكاهمػػا تمكهػػه مػػف التحقػػؽ مػػف صػػحة البياهػػات،

كيتأكد مف كجكد عبلقات معيهة.
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-

تعتمػػػد دقػػػة الهتػػػات عمػػػع األدكات التػػػي سيسػػػتخدم ا الباحػػػث فػػػي التجربػػػة مػػػف مثػػػؿش
االختبػػارات .لػػذا يهتػػرض عمػػع الباحػػث التػػدقيؽ فػػي اختيػػار األدكات المهاسػػبة لمقيػػاس كالتػػي
تتسـ بالدقة كالصدؽ كالثبات.

-

تتأثر دقة الهتات بمقػدار ضػبط الباحػث لممتغيػرات المػإثرة .كتػزداد صػعكبة عمميػة الضػبط
إذا كاف البحث عف ظاهرة إهساهية.

ثاىٔاً 3مياٍر البشح يف العلْو اتدتناعٔ٘3
إف العمكـ االجتماعية كغيرها مف العمكـ تركز أساسان عمع جاهبيف م ميف كهمػا المكضػكع
كالمه

 ،فمكؿ عمـ مكضكع يدرسػه كمجػاالت يتهاكل ػا بالبحػث لمكلػؼ عػف الحقػاتؽ كالمبػادئ

كالهظريات التي تحكمه كال يتـ هػذا إال باالعتمػاد عمػع الجاهػب الثػاهي الػذم ال يقػؿ أهميػة كهػك
المهاه كطرؽ كأساليب البحث فيه.
يختمػػؼ البػػاحثكف فػػي تحديػػد طػػرؽ البح ػث المهاسػػبة لمملػػكبلت البحثيػػة كخصكص ػان فػػي
مجاؿ العمكـ التربكيػة بلػكؿ خػاص كالعمػكـ اإلهسػاهية كاالجتماعيػة بلػكؿ عػاـ ،كرغػـ اخػتبلؼ
الطػػػػرؽ كاألسػػػػاليب التػػػػي يتبع ػػػػا البػػػػاحثكف ،إال أه ػػػػا جميعػػػػان تتبػػػػ طرقػػػػان تتصػػػػؼ بالعمميػػػػة
كالمكضكعية بدرجات متهاكتة ،كتهرض طبيعة البحث التربػكم أحياهػان أهػكاع معيهػة مػف البحػكث
دكف األخرل هظ ارن لطبيعة مكضكع البحث ،فالظكاهر التاريخية كالحاضػرة مػثبلن ال يمكػف دراسػت ا
بػػػالطرؽ التجريبيػػػة ،ككػػػذلؾ ههالػػػؾ متغيػػػرات كظػػػكاهر ال يمكػػػف ضػػػبط ا بالطريقػػػة التجريبيػػػة
الحقيقية االعتيبيُّْْ ،ق،ص ِ).
فقد اقترح العمماء العديد مف أهكاع البحكث التربكية كما تـ تصػهيؼ هػذت األهػكاع كفػؽ معػايير
عديدة ،كبسبب اختبلؼ الملتغميف في مجاؿ البحث بالطرؽ المهاسػبة لتصػهيؼ مهػاه البحػث
العممي في العمكـ التربكية كاالجتماعية كاإلهساهية ،فقد يلترؾ مه
مختمهة.
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كالكاق ػ أف التقسػػيـ بػػيف هػػذت البحػػكث هػػك تقسػػيـ مصػػطه  ،ألف البحػػكث العمميػػة ل ػػا
قيمت ا كأهميت ا بصػرؼ الهظػر عػف هكع ػا ،فػالبحكث األكاديميػة أسػاس البحػكث التطبيقيػة كال
بد لمتطبيؽ مف أساس هظرم يسػهدت ،كأم مجػاؿ تطبيقػي يبػدأ فػي صػكرة فكريػة ،فػالبحكث فػي
الدراسات االجتماعية بعمكم ا إما أف تككف بحكث ت تـ بصػهة عامػة بتهميػة كتطػكير المعػارؼ
كل ا طرؽ كأساليب لممعالجة ،تختمؼ عف البحكث التطبيقية التي تقكـ بمعالجػة ملػكمة معيهػة
مكجكدة في المجتم مػف أجػؿ ف م ػا كحم ػا ،كهػي تتميػز بػبجراءات مه جيػة ميداهيػة محػددة،
كهػػذا ال يعهػػي التقميػػؿ مػػف أهميػػة كفاتػػدة البحػػكث األساسػػية مػػف الجاهػػب العممػػي ،ألف البحػػكث
التطبيقيػػة كهتاتج ػػا فػػي مجمم ػػا معتمػػدة عمػػع هتػػات البحػػكث األساسػػية امزيػػاف،ََِٗ ،ص
َُْ).

أٍداف البشح يف العلْو اتدتناعٔ٘3
إف ال ػػدؼ مػػف البحػػث فػػي العمػػكـ االجتماعيػػة هػػك اكتلػػاؼ حقػػاتؽ جديػػدة أك فحػػص
حقػػػاتؽ قديمػػػة كتكضػػػيح ا ،كهػػػك يحػػػاكؿ أف يػػػدرس السػػػمكؾ اإلهسػػػاهي كتهاعمػػػه مػػػ البيتػػػة
كالمكاقؼ االجتماعية.
كمػػا يحػػاكؿ معرفػػة العبلقػػة السػػببية بػػيف الهلػػاطات اإلهسػػاهية كالق ػكاهيف الطبيعيػػة التػػي
تحكم ػػا ،كباإلضػػافة إلػػع ذلػػؾ فمػػف أهػػداؼ البحػػث فػػي العمػػكـ االجتماعيػػة هػػك تطػػكير أدكات
عممية كمهاهيـ كهظريات كالتي مف لأه ا أف تس ؿ صػدؽ كثبػات الدراسػات المتعمقػة بالسػمكؾ
اإلهساهي كالحياة االجتماعية االضامف،ََِٔ ،ص ِْ).

مياٍر البشح يف العلْو اتدتناعٔ٘3
يذهب بعض الباحثيف إلع أف عمـ مهاه البحػث هػك مجمكعػة مهظمػة مػف مبػادئ تػدكر
حكؿ مكضكع معيف  ،كهذا العمـ يقكـ بتحميؿ طراتؽ العمكـ ليستخرج ما يجكز أف يعػد الطريقػة
العممية في البحث كاتهان ما كاف ،ف ك فمسهة لمعمـ ،كفمسهة العمـ هػي تمػؾ التػي تحمػؿ العمػـ كال
تكػػكف جػػزءان مهػػه ،كيػػرل الػػبعض االخػػر أف فمسػػهة العمػػكـ مػػف المباحػػث الجديػػدة التػػي أضػػاف ا
المحدثكف مف المهاطقة إلع مباحث المهطؽ المألكفة عهد العمماء كهك طراتؽ أك مهاه البحػث
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العممي ،لكهه يرل أف فمسهة العمكـ أعػـ مػف مبحػث المهػاه ؛ أله ػا تلػمؿ عمػـ المهػاه الػذم
يضػػػـ مه جػػػي االسػػػتقراء كاالسػػػتهباط كتطكرهمػػػا عبػػػر التػػػاريخ ،كدراسػػػة المبلحظػػػة كالتجربػػػة
كاالستدالؿ الصكرم كهحك ذلػؾ مػف عهاصػر المه جػيف  ،كمػا تلػمؿ فمسػهة العمػكـ االجتماعيػة
البحث في الهظريات العممية كاستخبلص ما يساعد عمع تككيف هظرة لاممة إلع الككف.
كيعتقػػد نخػػركف أف بػػيف العمػػكـ كاإلهسػػاهيات حمقػػة مهقػػكدة كهػػذت الحمقػػة المهقػػكدة هػػي
فمسهة العمـ الذم يهبغي أف تكػكف مكجػكدة بحكػـ الحاجػة إلي ػا فػي عقػد الصػمة بػيف الطػرفيف،
كف ـ كامؿ لمبادئ الهيزياء أكالبيكلكجيا أك غيرهػا  ،كهػذا يعهػي أههػا هحتػاج إلػع هظػاـ متماسػؾ
لؤلفكار كالهظريات تستطي العمكـ الطبيعية ،ككذلؾ الهمسهة كاإلهساهيات أف تجػد مكاهػان ل ػا فػي
هذا الهظاـ ،كيمكف أف هسمي هذا الهظاـ فمسهة العمـ االكبيسي،ََِٗ ،ص ُِّ).
تتعامػػؿ مهػػاه البحػػث فػػي العمػػكـ االجتماعيػػة مػػ حػػاالت أكثػػر تعقيػػدان ،أله ػػا ت ػػتـ
باإلهسػػاف فػػردان كعض ػكان فػػي جماعػػة ،كمػػا أهػػه تكجػػد تغي ػرات فيزيقيػػة كفسػػيكلكجية فػػي الكقػػات
االجتماعية ،فبف العمكـ االجتماعية تتضمف عددان مف المتغيرات يهبغي أخػذها فػي االعتبػار .كال
يستطي الباحث أف يرل أك يسػم أك يممػس أكيتػذكؽ الظػاهرات التػي كجػدت فػي الماضػي ،كال
يسػتطي أف يكػػرر األحػػداث اإلهسػػاهية كاالجتماعيػػة ،كال يسػتطي عػػالـ الػػههس أف يضػ سػػمات
اللخصية في أهبكبة اختبار لكي يعرؼ العكامؿ المإثرة في سمككه كهك مراهؽ مثبلن.
الظ ػكاهر فػػي العمػػكـ االجتماعيػػة أكثػػر حساسػػية ،فيعػػدؿ اإلهسػػاف مػػف سػػمككه فتتػػأثر
الظكاهر االجتماعية ببرادة اإلهساف كق ارراته ،كالباحث في العمكـ االجتماعيػة قػد تػإثر التعميمػات
التي تهسر الظكاهر في األحداث ،فيعدؿ الهاس مف أهمػاط ـ االجتماعيػة السػاتدة ،ي ػتـ الباحػث
في العمكـ االجتماعية بملػكبلت الكاقػ ؛ ف ػك يػدرس مػثبلن أسػباب البطالػة ،فػبل ي ػتـ بالهظريػات
التػػي ترلػػد إلػػع مػػا يهبغػػي أف يكػػكف ،كيتعامػػؿ البػػاحثكف فػػي العمػػكـ االجتماعيػػة مػ مػػزي مػػف
الحقاتؽ العامة كاللخصية ،كعهدما يستخدمكف مع ا الكسػػػػػاتؿ يتعرضػػػػػكف لمحيػػػػػرة كاالرتبػػػػػاؾ
اعمر،ََِٗ ،ص ُْ).
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تػػػتـ فمسػػػهة البحػػػث فػػػي العمػػػكـ االجتماعيػػػة هحػػػك أخػػػذ المبلحظػػػات الدقيقػػػة كالتكثيػػػؽ
التهصػػيمي لمظػػاهرة مكضػػكع البحػػث ،كيتعػػيف أف ترتكػػز تمػػؾ المبلحظػػات عمػػع الطريقػػة العمميػػة
ابمعهػػػع أهػػػه يتعػػػيف أف تكػػػكف قابمػػػة لمتكػػػرار كدقيقػػػة) ،كبالتػػػالي تكػػػكف أكثػػػر مكثكقيػػػة مػػػف
المبلحظات السببية مف جاهب األفراد غير المدربيف اباتلرجي،َُِٓ ،ص ِٔ).
كتهب أهميػة البحػث فػي العمػكـ االجتماعيػة مػف قػدرت ا عمػع تكظيػؼ التقػدـ العممػي فػي
إطار المجتم المحمي كحاجاته المختمهػة فػي اقتػراح أفضػؿ الحمػكؿ فػي جميػ مجػاالت التعمػيـ
كما يتصؿ ب ا مف المهاه  ،كطرؽ التػدريس ،كالمغػة التػي هسػتخدم ا ،كاألسػاليب التػي هتبع ػا
كالتخصصػػػات التػػػي هحتاج ػػػا كهخطػػػط ل ػػػا كهػػػكفر ل ػػػا سػػػكؽ العمػػػؿ الػػػذم يسػػػتكعب كثافت ػػػا
كمجاالت العمؿ في ا ادبيس،َُُِ ،صِ).
كيعد البحث التربكم مف أحػد فػركع البحػكث االجتماعيػة ،حيػث أهػه يكتسػب أهميػة كبيػرة
لقدرته عمع رفد المإسسة التربكية بكؿ ما هك جديد لتطكير العممية التربكيػة كتهميت ػا ،ككضػ
مسػػػارها ضػػػمف ال ػػػدؼ العػػػاـ الػػػذم تسػػػعع لتحقيقػػػه ،كهػػػك خدمػػػة المجتمػػػ كتػػػكفير الطاقػػػات
كاإلمكاهات البلزمة لبهاتػه كتكطيػد دعػاتـ مسػتقبؿ أجيالػه ،كمػا أف رصػد الظػكاهر السػمبية التػي
قد تعيؽ العممية التربكية كمخرجات ػا بػات أمػ ارن م مػان بالهسػبة لمقػاتميف عمػع العمميػة التربكيػة،
كرافدان يكفر المكضكعات التي تمكف الباحثيف فػي هػذا المجػاؿ مػف إجػراء البحػكث لمتكصػؿ إلػع
أسػػػباب ا كاقتػػػراح الكسػػػاتؿ الممكهػػػة لمعالجت ػػػا جػػػذريان بالكسػػػاتؿ الماديػػػة كالمعهكيػػػة ااألسػػػدم،
ََِٔ.)ُ ،
كيمكػػػف االسػػػتعاهة بمختمػػػؼ األدكات المسػػػتخدمة لمحصػػػكؿ عمػػػع البياهػػػات بلػػػكؿ دقيػػػؽ
ككاضػػح كاسػػتخداـ المبلحظػة كالمقابمػػة كاالسػػتباهة كتحميػػؿ الكثػػاتؽ كالسػػجبلت سػكاء كػػاف ذلػػؾ
بصكرة مههػردة ،أك مػف خػبلؿ اسػتخداـ أدكات أخػرل مرافقػة ،أك بصػكرة مجتمعػة يمكػف خبلل ػا
الجم بيف استخداـ أكثر مف أداة.
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تطبٔكات مياٍر البشح يف العلْو اتدتناعٔ٘3
تعػػػددت مهػػػاه البحػػػث فػػػي العمػػػكـ االجتماعيػػػة لتعػػػدد الدراسػػػات االجتماعيػػػة كتلػػػعب ا،
كسكؼ تقتصر الباحثة في دراست ا هػذت عمػع أكثػر المهػاه المسػتخدمة فػي جميػ المجػاالت،
الكصهي كتطبيقاتهش

كهك المه

امليَر الْ" ٕ3
يكاجه المتخصصكف في المه جية العممية صعكبة في تحديد مه ػكـ لممػه

الكصػهي

أكثر مف غيػرت مػف مهػاه البحػث؛ كذلػؾ بسػبب اخػتبلف ـ فػي تحديػد ال ػدؼ الػذم يحققػه هػذا
المػػه

ش مػػا بػػيف كصػػؼ الظػػاهرة إلػػع تكضػػيح العبلقػػة كمقػػدارها ،كاكتلػػاؼ األسػػباب الداعيػػة

لهلكت ا االعساؼُٖٗٗ ،ـ).
كعمع الرغـ مف هذا إال إف المه
قكرف بالمه

التاريخي كالمه

الكصهي لات االستخداـ في البحػكث التربكيػة إذا مػا

التجريبي؛ هظ ارن الرتباط المه

الكصهي بػالظكاهر اإلهسػاهية،

كالتي تتسـ في العادة بالتبدؿ أك التحكؿ اعدس ،كنخركفََِّ ،ـ)
الكصػهي ،هػك اأحػد ألػكاؿ التحميػؿ كالتهسػير العممػي المػهظـ؛ لكصػؼ

تعريهػهش يقصػد بػالمه

ظاهرة أك ملكمة محددة كتصكيرها كميان عف طريؽ جم بياهات كمعمكمػات مقههػة عػف الظػاهرة
أك الملكمة كتصهيه ا كتحميم ا تكاخضاع ا لمدراسة الدقيقةا اممحـََِِ ،ـ ،صِّْ).
كعرفػػه فػػاف دالػػيف فػػي االم ػػدم،َُِّ ،صُُِ) ،أهػػه المػػه

الػػذم يصػػؼ الكض ػ

الحػػػالي لمظػػػاهرة ،كتحديػػػد طبيعػػػة الظػػػركؼ كالممارسػػػات كاالتجاهػػػات السػػػاتدة ،كالبحػػػث عػػػف
أكصػػاؼ دقيقػػة لؤلهلػػطة كاأللػػياء كالعمميػػات كاأللػػخاص ،كتصػػكير الكضػػ الػػراهف كتحديػػد
العبلقػػات التػػي تكجػػد بػػيف الظػػاهرات أك التيػػارات التػػي تبػػدك فػػي عمميػػة همػػك ،كمػػف حػػيف فخػػر
يحاكلكف كض تهبإات عف األحداث المقبمة.

أٍنٔ٘ امليَر الْ" ٕ3
تتضح أهمية المه

الكصهي فيما يميش اجابر ،كاظـُٖٗٓ ،ـ)
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-

يكفر المه

الكصهي بياهات عػف كاقػ الظػاهرة المػراد دراسػت ا ،مػ تهسػير ل ػذت

البياهػػػات ،كذلػػػؾ فػػػي حػػػدكد اإلجػػػراءات المه جيػػػة المتبعػػػة ،كقػػػدرة الباحػػػث عمػػػع
التهسير.
-

يحمػػؿ البياهػػات كيهظم ػػػا بصػػكرة كميػػػة أك كيهيػػة ،كاسػػػتخراج االسػػتهتاجات التػػػي
تساعد عمع ف ـ الظاهرة المطركحة لمدراسة كتطكيرها.

-

معهي بعمؿ مقارهات؛ كذلؾ لتحديد العبلقػات بػيف الظػاهرة محػؿ الدراسػة كالظػكاهر
األخرل ذات الصمة.

-

يمكػػف اسػػتخداـ المػػه

الكصػػهي لدراسػػة الظ ػكاهر اإلهسػػاهية كالطبيعيػػة عمػػع حػػد

سكاء.

ّٓطٔف املَدٖ (،2013ص 3)111
-

يساعد في تقديـ حقاتؽ كمعمكمات كبياهات دقيقة عف كاق ظاهرة اجتماعية ما.

-

يسػػاعد فػػي تكضػػيح العبلقػػات بػػيف الظ ػكاهر االجتماعيػػة المختمهػػة كالعبلقػػة بػػيف
األسباب كالهتات .

-

يساعد فػي تهسػير كتحميػؿ الظػكاهر االجتماعيػة المختمهػة ،كف ػـ الباحػث لمعكامػؿ
التي تإثر عمع هذت الظكاهر.

-

يتيح عمع التهبإ بمستقبؿ الظكاهر االجتماعية المختمهة.

أىْاع امليَر الْ" ٕ3
تتعدد أهكاع المه

الكصهي ،كتتمثؿ فػي العديػد مػف األهػكاع كسهقتصػر عمػعش البحػث

المسحي ،كبحث العبلقة المتبادلةش
البحػػث المسػػحيش تتعمػػؽ الدراسػػات المسػػحية بالكض ػ ال ػراهف أك الكاق ػ الحػػالي كالتعػػرؼ عمػػع
جكاهػػب القػػكة كالضػػعؼ فيػػه مػػف أجػػؿ معرفػػة مػػدل صػػبلحية هػػذا الكض ػ أك مػػدل حاجتػػه إلػػع
إحداث تغييرات جزتية أك أساسية فيه اممحـ،ََِِ ،ص ّٔٓ).
يعػػرؼ البحػػث المسػػحي بأهػػه اأسػػمكب فػػي البحػػث ،يػػتـ مػػف خػػبلؿ جمػ معمكمػات كبياهػػات عػػف
ظاهرة ما أك حادث مػا أك لػيء مػا أك كاقػ ؛ كذلػؾ بقصػد التعػرؼ عػف الظػاهرة التػي هدرسػ ا،
كتحديػػد الكضػ الحػػالي ل ػػا ،كالتعػػرؼ عمػػع جكاهػػب القػػكة كالضػػعؼ فيػػه مػػف أجػػؿ معرفػػة مػػدل
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صبلحية هػذا الكضػ أك مػدل الحاجػة إلحػداث تغييػرات جزتيػة أك أساسػيةا اعػدس ،كنخػركف،
ََِّـ ،صِّٔ).

ثالجاً 3مياٍر البشح يف العلْو الشزعٔ٘3
مهػػػاه البحػػػث فػػػي العمػػػكـ اللػػػرعية ،رغػػػـ أه ػػػا إهسػػػاهية فػػػي مقاصػػػدها ،ف ػػػي رباهيػػػة فػػػي
مهطمقات ػػا ،كهػػذا سػػر تميزهػػا ،كسػػبب هجات ػػا مػػف كثيػػر ممػػا تتخػػبط فيػػه العمػػكـ اإلهسػػاهية مػػف
عكاتػػػؽ مه جيػػػة .كعميػػػه فقػػػد كجػػػب أف هعػػػرؼ افف كضػػػعية االظػػػاهرة اإلهسػػػاهية) فػػػي العمػػػكـ
اللرعية إزاء أخطر ما عرفته مف عكاتؽ مه جية في العمكـ اإلهساهية.

عنلٔ٘ امليَر بني العلْو اإلىضاىٔ٘ ّالعلْو الشزعٔ٘ .
إف الحػديث عػف االمهػاه العمميػة) فػي إطػار الدراسػات اإلسػبلمية ،يكقػؼ كػؿ باحػث
أمػػاـ الملػػكؿ الحضػػارم لممه جيػػة عمػػع العمػػكـ ،ذلػػؾ أف المػػه
أفرزت ،كالقكؿ باستقبلؿ المه

إهمػػا هػػك كليػػد المػػذهب الػػذم

استقبلال تاما  ،إهما هك ج ؿ أك افتراء .

كالمهػػاه العمميػػة المتحػػدث عه ػػا اليػػكـ فػػي الكتابػػات العربيػػة المعاصػػرة  ،كهػػي فػػي
أغمب ا المهاه التي أهتجت ا أك أعادت إهتاج ا المػذاهب الغربيػة  ،كلػذلؾ ف ػي تتميػز بطابع ػا
العمماهي  .كالغرب تقدـ بلكػػؿ كبير في ميداف ) المه جية أك عمػـ المػه

( كاإلضػراب عػف

ذلػػؾ كمػػه ،حكػػـ عمػػع الػػذات باإلقامػػة الجبريػػة  ،كمػػا أف فػػتح البػػاب عمػػع مص ػراعيه كمػػا يػػرل
البعض  ،ت كر هات عف االهب ار كاالستبلب الحضارييف  .كلذلؾ فبف الباحث المسػمـ فػي ألػد
الحاجة إلع مكقؼ صمب  ،مكقؼ يهبهي عمع مبدأيف ش
مبدأ التحدم كاالعتزاز بما لديها مػف تػراث زاخػر بأصػكؿ مه جيػة إسػبلمية  ،ببمكاه ػا أف تػإطر
فكػػر المسػػمـ المعاصػػر فػػي أبحاثػػه ك عمكمػػه كم ػػا  ،لػػك عمػػؿ حقػػا عمػػع اسػػتخراج ا ك تركيب ػػا
ببذؿ الج د في ف ـ الذات كدراست ا .كمبدأ االستهادة مف الغرب مه جيػا عػف طريػؽ مػا يسػمع
باالستصػػبلح

) كهػػك يعهػػي عهػػد األصػػكلييف مػػه

االسػػتهباط عػػف طريػػؽ اعتبػػار المصػػالح

المرسمة ( بدؿ األسممة .
كسػتحاكؿ الباحثػػة أف تبػػيف حػػدكد كمظػػاهر

) العمميػػة ( المتعمقػػة بمهػػاه العمػػكـ اللػػرعية

االدعيم ،ََِٔ ،ص ِِْ كالهقيب ُُْٕق ص ُْٓ).
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مياٍر البشح يف العلْو الشزعٔ٘3
تقكـ فمسهة البحث في العمكـ اللرعية مف خبلؿ مراحؿ ثبلث هي ااألهصارمٓ ،شُٕٗٗ)ش

أ  -املزسل٘ التشكٔكٔ٘ 3
ذلؾ أف العاتد إلع الهصكص التراثية ال بد له أف يتأكد مػف صػحت ا أكال  ،سػهدا كمتهػا  ،أعهػي
أف يتحقؽ مف صحة الهص  ،المقصػكد لمدراسػة أك االستلػ اد كهػذا مػا يهتػرض أف يكػكف مػف
مهجزات ا المرحمة التحقيقيػة ا التػي هػي أكلػع األكلكيػات  ،إذ ال ييعقػؿ أف ييهجػز الطالػب دراسػة
عف لخصية مػف اللخصػيات العمميػة مػثبل  ،معتمػدا فػي اسػتخراج نراتػه مػف كتػاب لػه لػـ يػتـ
اللػػخص المػػدركس مػػثبل  ،أك

تحقيقػػه بعػػد  ،ثػػـ ييطمػػؽ األحكػػاـ الجازمػػة القاطعػػة عػػف مػػه
مذهبه العقدم  ،أك مكقهه السياسي ،أك رأيه الهق ي .تكاذا عممت أهه قد صػدر مػف كتػاب مػػا ،
هسختاف األكلع محققة كالثاهية غير محققة  ،فبف الباحث يتجه لمهسخة المحققة.

ب  -املزسل٘ ال َنٔ٘ 3
كهػػي ثػػاهي مرحمػػة بعػػد التحقيػػؽ  ،كيتعمػػؽ أساسػػا بػػالعمكـ الهاهضػػة  ،التػػي اسػػتقامت قكاعػػدها
كأصكل ا  ،كهضجت مصطمحات ا  ،فصارت مجاال مهاسػبا لبػركز العكاتػؽ كاإللػكاليات  ،كذلػؾ
هحك عمـ الكبلـ كعمـ أصكؿ الهقه كعمـ الهقه كعمكـ الحديث .
كهذت العمػكـ قػد بمغػت درجػة مػف الهضػ كالتركيػب  ،لػـ يبػؽ مع ػا مػف السػ ؿ أف هقطػ ا بعػد
قراءة هص مف الهصػكص ا بػأف مقصػكد المإلػؼ هػك كػذا ككػذا  ،كخاصػة حيهمػا يتعمػؽ األمػر
بالقضايا اإللكالية التػي طيرحػت فػي مجاالت ػا  .فػالهص القػديـ فػي العمػكـ اإلسػبلمية  ،ال بػد ا
مف أجؿ استعماله كاسػتثمارت ا مػف أف يمػر فػي مرحمػة ثاهيػة أساسػية  ،بعػد مرحمػة التحقيػؽ ،
كهػػي مرحمػػة اله ػػـ  ،المبهيػػة أساسػػا عمػػع الدراسػػات التهسػػيرية قصػػد اكتلػػاؼ كتحديػػد مقاصػػد
الخطػػاب العممػػي فػػي هػػذا المجػػاؿ أك ذاؾ  ،كتعتبػػر دراسػػة المصػػطمح هػػي البهيػػة األسػػاس التػػي
تصمح أف تككف أداة اله ـ األكلع  ،كالتي عمي ا يهبهي ف ـ باقي التركيب لمهص التراثي .

ز  -املزسل٘ الرتنٔبٔ٘ 3
كهي المرحمة األخيرة لمهص التراثي  ،كهعهي بالتركيب هاهها ش االستعماؿ المركػب لمػهص  ،ذلػؾ
أف الدارس له في اإلطار التهسيرم  ،إهما يدرسه في إطارت البسيط  ،ثػـ بعػد ضػبط مصػطمحاته
كتحديػػػد مقاصػػػدت يصػػػبح صػػػالحا لبلسػػػتعماؿ فػػػي الدراسػػػات ،التاريخيػػػة كالمقارهػػػة  ،كالهقديػػػة
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كاالسػػتهباطية التػػي تيعهػػع ببهػػاء الهظريػػات كالتجديػػد فػػي العمػػـ كاإلضػػافة إليػػه  ،كهػػذا المقصػػكد

بالتركيب  .إف الػهص بعػد مرحمتػي التحقيػؽ كاله ػـ يصػير أداة عمميػة جػاهزة لبلسػتعماؿ متػع
طيمبت  ،تكاهما يبقع الحساب بعد ذلؾ في طريقة االستعماؿ.
فاألصػػؿ إذف أال تيػػدرس اإللػػكاالت التركيبيػػة فػػي مجػػاؿ أك كتػػاب مػػا تػزاؿ اإللػػكاالت اله ميػػة
فيه قاتمة  ،أك ربما اإللكاالت التحقيقية.

إف عمػػع الػػدارس التركيػبػػػبي مػػثبل أف يلػػرع فػػي عممػػه  ،حتػػع يطمػػتف إلػػع أف جميػ إلػػكاالته
سكيت  ،كأف جمي إلكاالته اله مية قد حمت  ،إال أف يككف المكضػكع غيػر ذم
التحقيقية قد ي
إلػكاؿ تحقيقػػي أك ف مػػي  .كهػػذا هػػك غالػػب طػاب الدراسػػات اإلسػػبلمية المعاصػػرة  ،أمػػا التػراث
فيهدر أف يسمـ مجاؿ مف ضركرة إهجاز هذت الثبلثية المذككرة ش التحقيؽ فاله ـ ثـ التركيب.
ي

التصئف املكرتح ملياٍر البشح العلنٕ يف العلْو الشزعٔ٘3
تعددت اتجاهات البحث في إطار العمكـ اللرعية إلػع أربعػة اتجاهػات مراعيػة فػي ذلػؾ
طبيعة الدراسات اإلسبلمية كخصكصيت ا كهػيش دراسػات أصػكلية ،كدراسػات تاريخيػة ،كدراسػات
فمسػػػهية ،كدراسػػػات اجتماعيػػػة متصػػػمة بػػػالكاق االػػػدعيم ،ََِٔ ،صِْٓ ِْٔ-كالهقيػػػب
ُُْٕق،ص ُْٖ).

اتجتاِ ايّل 3دراصات أ"ْلٔ٘3
يقصػػد بػػه تمػػؾ األبحػػاث كالدراسػػات التػػي اقتصػػرت أك اختصػػت بالمصػػدريف الرتيسػػيف
لمتربيػػػة اإلسػػػبلمية االقػػػرنف الكػػػريـ – السػػػهة الهبكيػػػة) السػػػتهباط كاسػػػتخراج المبػػػادئ كاألسػػػس
الهظرية لمتربية اإلسبلمية كجمي ما يتصؿ ب ا مف أهداؼ كقيـ كطراتؽ تربكية كتعميمية.

اتجتاِ الجاىٕ 3دراصات تارخئ٘3
يتجه الباحث فيه إلع دراسػة التربيػة اإلسػبلمية كتطػكر الهظريػات كاألفكػار كالتطبيقػات
كالمإسسػػات التربكيػػة المسػػممة فػػي عصػػكر مختمهػػة كتهػػدرج تحػػت هػػذا االتجػػات عػػدة محػػاكر
لؤلبحاث.
ُ .محكر الزمفش كدراسة فترة زمهية مف تاريخ التربية اإلسبلمية.
ِ .محكر المكافش كدراسة مإسسات التربية كأصكل ا.
ّ .محكر المكضكعاتش كدراسة أكضاع الطبلب كالمعمميف.
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ْ .محػػكر المػػذاهب أك اللخصػػيات التربكيػػةش كدراسػػة األفكػػار التربكيػػة عهػػد أحػػد عممػػاء
المسمميف.

اتجتاِ الجالح 3دراصات فلض ٔ٘3
يدرس في ا األعماؿ كافراء الهكرية لباحث معيف ،كابف خمدكف أك الغزالي كغيرت.

اتجتاِ الزابع 3دراصات متصل٘ بالْاقع املعا"ز3
كهػي األبحػاث التػػي تعهػع بدراسػػة الكضػ التربػكم القػػاتـ فػي ضػػكء معطيػات اإلسػػبلـ،
كيدكر حكؿ عدة محاكر هيش
ُ .دراسة ملكبلت الهكر التربكم اإلسبلمي المعاصر.
ِ .دراسة ملكبلت الهظاـ التربكم في إطار معطيات اإلسبلـ.
ّ .دراسة صمة التربية اإلسبلمية بالمجتم المسمـ المعاصر.
ْ .دراسة حركة الهكر التربكم اإلسبلمي في المجتمعات المعاصرة.
ٓ .دراسة الهظـ التربكية اإلسبلمية المعاصرة.

تطبٔكات مياٍر البشح يف العلْو الشزعٔ٘3
امليَر التْثٔكٕ3
عية ،تصػهؼ إلػع أربعػة مهػاه ش
في إطار تصػهيؼ مهػاه البحػث ،فػي الدراسػات ال ٌ
لػر ٌ
ا
ػي .كستقتص ػرالباحثة
ػهي ،كالمػػه التاػ
ا
المػػه الكصػ ا
ػكثيقي ،كالمػػه الح ػكار ٌ
م ،كالمػػه التحميمػ ٌ
التكثيقي  ،كمه االستهباط
في هذا البحث عمع معالـ المه
ٌ

تعزٓ ُ3
العربػي ك
هك طريق ية بحث ت دؼ إلػع تقػديـ حقػاتؽ التػراث
اإلسػبلمي ،جمعػان أك تحقيقػان
ٌ
ٌ
أك تأريخػػػان .كيجمػػػ بػػػيف ثبلثػػػة معػ و
ػػاف متكاممػػػةش الجمػػػ كالتٌحقيػػػؽ كالتػػػأريخ ،تكاف كػػػاف يمكػػػف
المعيف ببعض ا دكف بعض ،حسب طبيعة البحث كهدفه ااألهصػارم،
االكتهاء في سياؽ البحث
ٌ
ي
ُٕٗٗش ْٕ).
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خطْات امليَر التْثٔكٕ3
ٍّ معًّٔٓ ،تهّ حتدٓدِ حبضـ ابٔعـ٘
ا تصتكزاء التَّاوُّ للنادَّٗ يف مظاىَِّا ،ضنً ىطامٍ سمين
البشح3
فعمػػع الباحػػث أف يقػػكـ بعمميػػة اسػػتقر و
ػادة الهق ٌيػػة المتهػػاثرة المطبكعػػة أك
اء تػػا لـ ،لممػ ٌ
ٌ
ى
اج ا بعػ يػد مػػف مكامه ػػا فػػي المكتبػػات العالم ايػػة ،ككػػذلؾ عميػػه أف
ػتـ اسػػتخر ي
المخطكطػػة الٌتػػي لػػـ يػ ٌ

يسػػتقرئ كتػػب تبلميػػذت ،ككػ ٌػؿ مصػ و
ػف أف يكجػػد بػػه مبحػػث فق ػػي للػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف
ػدر نخػ ىػر يي ى
ظػ ٌ
تيمية.

تصئفُ املادّٗ اليت متّ مجعَُا ّاصتكزاؤٍا ،ضنًَ أّعٍٔ٘ فهزّٓ٘ معّٔي٘3

فعمػػع أف يقػػكـ بتصػػهيؼ مػػا يجػػدت مػػف المباحػػث الهق يػػة ،بحيػػث يكػػكف كػػؿ بػ و
ػاب مه ػػا

المادة التي تيهاسبه.
كعاء تيكض ي فيه ٌ
ن

تْثٔلُ املادّٗ اليت متّ تصئ َاّ ،فكاً هلاتني اخلطْتني ايصاصّٔتني3

 .1دراص٘ أصاىٔد املزَّّٓات3
الخارجي ،أم البحث فيمػا يتعمٌػؽ
اريخي المعاصر ،بالهقد
سمع في المه التٌ
كهك ما يي ٌ
ٌ
ٌ
الصػحيح التػي هػي
ص أك الكثيقة إلع صاحب ا ،كاالستعاهة في ذلؾ بضػكابط الحػديث ا
بهسبة ال ٌه ٌ
ش اتصػػاؿ السػػهد بهقػػؿ العػػدؿ الضػػابط عػػف مثمػػه مػػف غيػػر لػ و
ػذكذ أك عماػػة ،حتػػع يتبػػيف مػػا هػػك
ػكع ا)،
احس ػ يه ا) أك اضػػعيه ا) ،كحتٌػػع يتبػ ٌػيف امكضػ ي
ػحيح) الهسػػبة إلػػع المإلػػؼ كمػػا هػػك ى
اصػ ي
كعمكمان فيهبغي االعتماد في هذت الخطكة عمػع مػه المحػدنثيف ،كاالجت ػاد فػي محاكلػة تهزيمػه

عمع مختمؼ المكضكعات.

 .2دراص٘ متٌْ املَزَّّٓات3
اخمي؛ أم البحػث فيمػا يتعمٌػؽ
سمع في المه التٌ
اريخي المعاصر ،بالهقد ٌ
كهك ما يي ٌ
الػد ٌ
ٌ
بمحتػػكل ال ػ ٌهص أك الكثيقػػة ،كيهػػت عػػف ذلػػؾ مزيػ هػد مػػف التٌثبػػت مػػف صػػحة الكثيقػػة أك ال ػ ٌهص،
و
كعهدتػذ
تتعدد ال ٌهصكص،
الصدد بأحكاـ دالالت األلهاظ مف عمـ األصكؿ ،كقد ٌ
ي
كيستعاف في هذا ٌ
ييسػػػتعاف بأحكػػػاـ ترتيػػػب األدلػػػػة كأحكػػػاـ التعػػػارض كالتػػػرجيح ا فقيػػػػر ،أضػػػيؼ عمػػػع المكقػػػػ

اإللكتركهي بتاريخ ُُِِّْ/ُِ/ق
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إعادٗ تزنٔ املادّٗ (اليت متّ تْثٔكَا)ّ ،املكصْدُ بذلو أسدُ أمزًٓ3
 .1بياءُ املادّٗ عل ٙالصّْرٗ اليت ناىت علَٔا يف اي"ل3
مثمما إذا كاف األمر يتعمٌؽ بكتاب متهاثروة أجزاإت في بطكف الكتب كالمخطكطػات ،فيقػكـ

الباحث بجمع ا لتككف ذلؾ الكتاب.

 . 2بياء املادّٗ عل ٙالصّْرٗ الّيت ٓيبغٕ أٌ تهٌْ علَٔا3
عمميػػة التركيػػب أك إعػػادة التركيػػب يسػػيرةن ،فيمػػا يتعمٌػػؽ بػػالبحكث التػػي ال
بحيػػث تكػػكف
ٌ
يتجاكز عم يؿ الباحث في ا حدكد التٌصهيؼ ،كتصعب عهدما يتعمٌؽ األمػر بدر و
اسػة تسػت دؼ بهػاء

هظرية متكاممة.
ٌ

هػػػذت صػػػكرة المػػػه
ُٕٗٗش ٕٔ).ش

أف لػػػه صػػػكرتيف أخرييفااألهصػػػارم،
التٌػ
العامػػػة ،بيػػػد ٌ
ػػكثيقي األساسػ ٌػػية ك ٌ
ٌ

أّتًْ" 3رٗ التّشكٔل3
ّظٔ تُــُاش بػػذؿ غايػػة الكس ػ كالج ػػد إلخ ػراج أحػػد المص ػ ٌههات القديمػػة فػػي العمػػكـ العربيػػة أك

اإلسبلمية ،مطابقان لحقيقة أصمه ،هسب نة كمتهان ،م ن
حؿ ملكبلته ككلؼ مب ماته.

شـــزّحمل اقكّـــلش أف يكػػػكفش متضػػػمٌعان فػػػي عمػػػكـ العربيػػػة ،عالمػػػا بأم ػػػات المصػػػادر العربيػػػة
و
مػػـ بطػػرؽ هسػػخ الكتػػب القديمػػة
ك
ٌ
اإلسػػبلمية ،عارفػػان بػػالخطكط العربيػػة كهبػػذة مػػف تاريخ ػػا ،يم ٌ
ػي الػػذم هػػك مكضػػكع
كأدكات ػا ،عالمػان بقكاعػػد كأصػػكؿ التٌحقيػػؽ كالهلػػر،
ا
مختصػػا بالمجػػاؿ العممػ ن
المخطكط.
شزّحمل املدطْحملش أف يككف ذا و
عممية ،كأال يككف قد سبؽ تحقيقه.
قيمة
ٌ
ػيف الهسػػخة المعتمػػدة أك الهسػػخة األـ كالهسػػخ
مزاســل التشكٔــل 3جمػػ يهسػػخ المخطػػكط ،كتعيػ ي
المساعدة.
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ٍــدف التَّشكٔــلش ضػػبط المص ػ ٌهؼ بتكثيػػؽ هسػػبته إلػػع مإلهػػه ،كتحقيػػؽ عهكاهػػه ،كتحقيػػؽ االسػػـ

الكامؿ لممإلؼ ،ثـ تحقيؽ المتف.

ثاىٔاًْ" 3رٗ التَّأرٓذ3
ػكثيقي فػػي هػػذت
كظيهتيػػهش اسػػتعادة أحػػداث التػػاريخ اسػػتهادان إلػػع الكثػػاتؽ التاريخيػػة ،كالمػػه التٌػ
ٌ
خاصػ نة فػي رصػد تػاريخ العمػكـ اللػرعية كالمراحػؿ التػي
عية
الصكرة تستهيد مهه الدراسػات اللػر ٌ
ٌ
ٌ

مرت ب ا في هلأت ا كله حالتافش
ٌ
معيهػ نة مػػف تػػاريخ عمػ وػـ مػػا ،يصػػه ا
ايّىل 3سالــ٘ اتصــتك ل 3كي ػػتـ في ػػا الباحػ ي
ػث بدراسػػة فتػػرة ٌ
هسرها كيهقدها ،غير م وتـ بما كاف عميه الحا يؿ قبؿ فترته الخاضػعة لمػدرس ،كال بمػا سػيإكؿ
ي
كي ٌ
م).
الساب ال جر ٌ
إليه بعدهاش امثالهش دراسة تطكر عمـ أصكؿ الهقه في القرف ٌ
و
تطكرتش
ّالجّاىٔ٘ 3سال٘ اترتباحملش كي تـ في ا
ي
الباحث بدراسة تاريخ عمـ ما ،يتهاكله عبر حركة ٌ
كصهان أك تعميبلن ك تهسي ارن أك هقػدا ،أك ا
كػؿ ذلػؾ جميعػان ،هػاظ ارن إلػع ماضػيه كحاضػرت كمسػتقبمهش
امثالهش دراسة تطكر عمـ أصكؿ الهقه ،عبر مراحمه التاريخية ،مهذ هلأته إلع اليكـ).

امليَر اتصتيباإ 3
اتصتيباحمل يف ات"ط ح ش ذكر العممػاء القػدامع المتخصصػكف فػي اسػتهباط األحكػاـ كمضػاميف
افيات القرنهية تعاريؼ متعددة لبلستهباط مه ا افتي ش
ُ-قاؿ الماكردم ات شَْٓق) ا االستهباط مختص باستخراج المعاهي مف الهصكص ا.
ػػتخرج لػػػيتا كػػػاف مسػػػتت ار عػػػف أبصػػػار
ِ-قػػػاؿ ابػػػف جريػػػر الطبػػػرم ات شَُّق) اككػػػؿ مسػ و
العيكف،أك معارؼ القمكب ،ف ك مستهبط ا.

ّ-قػػػاؿ ابػػػف القػػػيـ ات شِٕٓق) ا اسػػػتخراج األمػػػر الػػػذم مػػػف لػػػأهه أف يخهػػػع عمػػػع غيػػػر
المستهبط ا
ْ-قاؿ الجرجاهي ات ش ُٖٔق) ااستخراج المعاهي مف الهصكص بهرط الذهف كقكة القريحة ا
كحمػػؿ الػػكهبي إُِْق،صّٔ) هػػذت التعػػاريؼ مػ مجمكعػػة تعػػاريؼ أخػػرل كهاقلػ ا كمه ػػا
الهقاط التالية ش
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ُ-أف جميع ا قد اتهؽ في التعبير عف االستهباط باالستخراج .
ِ-أف األمػػر المسػػتهبط البػػد أف يكػػكف خافيػػا قبػػؿ االسػػتهباط حتػػع يسػػمع اسػػتهباطا ،كاللػػؾ أف
قيد صحيح،كهك ماتدؿ عميه مادة الكممة المغكية أيضا .
هذا القيد في التعاريؼ ه
ّ-كجكد الج د كالملقة في االستهباط،كحاجته لقكة القريحة كفرط الذهف .
ثـ كصؿ إلع تحرير تعريؼ مختار لبلسػتهباط بعػد مهاقلػة طكيمػة لمهػرؽ بيهػه كبػيف االسػتدالؿ
كاالستعبلـ -ليس مقاـ تهصيم ا هها فقػاؿ ا يمكػف أف يعػرؼ االسػتهباط -بػبل تقييػدت بػالقرنف -
بما يمي شاستخراج ماخهي مف الهص بطريؽ صحيح .
اع لمعهع الكممة في المغة.
فكممة شااستخراج )شفي ا معهع الج د ،كهك مر و
كاما) ش عاـ يلمؿ ش
كؿ حكـ سكاء كميا أك جزتيا ،كسكاء في الهقه أك العقيدة أك غيرها .كما يلمؿ استهباط العمؿ كالمعاهي كالدالالت مف الهصكص .ككممة شاخهي ) ش قيد إلخراج مادؿ عميه الهص داللػة ظػاهرة ،ممػا اليحتػاج إلػع اسػتهباط،كمثؿ
استهادة كجكب الصبلة مف قكله تعالع ا كأقيمكا الصبلة ا فبف هذا اليسمع اسػتهباطا كلػذا فػرؽ
بيه ما السيكطي اتشُُٗق) حيث قػاؿ ا ثػـ مػف افيػات ماصػرح فيػه باألحكاـ،كمه ػا مايإخػذ
بطريؽ االستهباط ا أم شبغير تصريح .
ككممػػة شامػػف الػػهص ) المقصػػكد بػػالهص ههػػا مصػػطمح األصػػكلييف الػػذم يلػػمؿ الكتػػاب كالسػػهة
قيد ماه مف دخكؿ استخراج الحكـ الخهػي مػف غيػر الهصػكص اللرعية،كاسػتخراج ا مػف
كهك ه
القكاهيف كاألهظمة .
كاالستهباط مرتبط بالهص،فأصؿ االسػتهباط أف يكػكف مػف الػهص  ،فػبذا كػاف الحكػـ اللػرعي قػد
تكصػػؿ إليػػه عػػف طريػػؽ القيػػاس ،أك االستصػػحاب ،أك االستصػػبلح ،أك غيػػر ذلػػؾ مػػف األدلػػة
العقمية؛سمي اجت ادا .
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ككممة شابطريؽ صحيح )شقيد إلخراج االستهباط مف الهصػكص بطػر و
ؽ غيػر صػحيحة .ف ػك تكاف
سمي اسػتهباطا فػي األصػؿ إال أهػه لػيس االسػتهباط االصػطبلحي المعتػد بػه عهػد أهػؿ العمػـ فػي

استخراج األحكاـ مف الهصكص.
كمػػف الضػػركرم أف يهػػرؽ الباحػػث فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية بػػيف مصػػطمح ااالسػػتهباط ا كمصػػطمح
نخػػػر تربطػػػه بػػػه عبلقػػػة قكيػػػة كهػػػك مصػػػطمح االتهسػػػيرا ،هػػػذت الهػػػركؽ كمػػػا ذكرهػػػا الػػػكهبي
إََِق،صٖٓ )ٓٗ-هي إجماال افتية ش
ُ-بيهم ا فرؽ لغكم ،فاختبلؼ الكممتيف في المغة سبيؿ اختبلف ما في االصػطبلح فػي األغمػب
،فالتهسير معهات البياف كالكلؼ ،كأما االستهباط ف ك االستخراج بعد الخهاء .
ِ-الهػػرؽ بيه مػػا فػػي التعريػػؼ االصػػطبلحي شفمػػك كاهػػا لػػيتا كاحػػدا التهقػػت تعريهػػات ـ عهػػد
العمماء ،بيهما الكاق هك االختبلؼ كالتبايف بيف التعاريؼ .
ّ-يلػػترط فػػي االسػػتهباط الخهػػاء فيمػػا يسػػتهبط ،بحيػػث اليكجػػد مايػػدؿ ظػػاه ارن عمػػع ارتبػػاط هػػذا
المعهع بافية قبؿ استهباطه ،بخبلؼ التهسير فبل يلترط فيه ذلؾ .

ْ-مرجػػػ التهسػػػير هػػػك المغػػػة ككػػػبلـ السػػػمؼ ،كمرجػػػ االسػػػتهباط هػػػك التػػػدبر كالتأمػػػؿ فػػػي
افيات،كالتدبر يأتي بعد اله ـ لآلية ،كقديككف التدبر الذم يهت عهه االستهباط مػف نيػة ظػاهرة
المعهع التحتاج إلع تهسير ،كقد يككف مف نية ظ ػر معهاهػا الصػحيح ،فيكػكف التػدبر فػي هػذت
الحاؿ بعد معرفة التهسير.
ٓ-التهسير مختص بمعرفة المعاهي ،كاالستهباط مختص باستخراج ماكراء المعػاهي مػف الهكاتػد
كاألحكاـ الخهية .
ٔ-االستهباط يحتاج إلع ج د كقػكة ذهػف ،بخػبلؼ التهسػير الػذم هػك بيػاف المعهػع فقػد يحتػاج
لذلؾ كالبحث عف المعهع كتطمبه حالة عدـ كضكحه ،ككاختيار أحد األقػكاؿ المػذككرة فػي افيػة
.كقد اليحتاج .كلذا فبف االستهباط يختمؼ باختبلؼ المستهبط كقكة الػذهف ،كأمػا التهسػير فمػردت
إلع معرفة المغة كبياف المعاهي.
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ككضػػح الػػكهبي إََِـ ،صُٓٓ) بالتهصػػيؿ أقسػػاـ االسػػتهباط باعتبػػار الهاتػػدة المسػػتهبطة
،سػػتذكرها الباحثػػة ههػػا إجمػػاال،إال أه ػػا ستهصػػؿ فػػي القسػػـ الخػػامس مه ػػا كهػػك ااالسػػتهباطات
التربكية كالسمككية ) أله ا محكر ماي ـ الباحث في التربيػة اإلسػبلمية أكثػر مػف بقيػة األقسػاـ،
إال أف هػػذا اليعهػػي أف ي مػػؿ الباحػػث فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية ف ػػـ كاسػػتيعاب األقسػػاـ األخػػرل،إذ
ف م ا جميعا مطمب م ـ بالهسبة لبهاته المه جي كالعممي في مجاؿ تخصصه .
كهي األقساـ افتية ش
ُ-االستهباطات العقدية .
ِ-االستهباطات اإلعجازية.
ّ-االستهباطات المغكية .
ْ-االستهباطات الهق ية كاألصكلية .
ٓ-االستهباطات التربكية كالسمككية .
اتصـــــتيبااات الرتبْٓـــــ٘ ّالضـــــلْنٔ٘ شأكرد الػػػػػكهبي إََِـ ،صُٕٗ) أمثمػػػػػة تطبيقيػػػػػة
لبلستهباطات التربكية كالسمككية ،رأت الباحثة أهمية إيراد مثاليف مه ا فيما يأتي ش
المثػػػاؿ األكؿ ش اسػػػتهبط عػػػدد مػػػف العممػػػاء مػػػف قكلػػػه تعػػػالع ابيػػػدؾ الخيػػػرا فػػػي افيػػػة افتيػػػة
ػاء ىكتى ً
ػاء
ػاء ىكتيًعػز ىمػف تى ى
ػؾ ًم امػف تى ى
هػزعي ا ٍل يم ٍم ى
ػؾ ىمػف تى ى
ػؾ ا ٍل يم ٍم ًػؾ تي ٍػإًتي ا ٍل يم ٍم ى
آِ)ا يق ًؿ الما يػ اـ ىمالً ى
ل ي
ل ي
ل ي
ػي وء قىػ ًػديهراأِ) .نؿ عمػراف ش كيهيػػة مػػدح
ػؾ ىعمىػ ل
ػع يكػ نػؿ ى
ػاء ۖ ًب ىيػ ًػد ىؾ ا ٍل ىخ ٍيػ يػر ۖ إًاهػ ى
ىكتيػ ًػذؿ ىمػػف تى ى
لػ ي
لػ ٍ
افخريف بذكر ألرؼ خصال ـ .قاؿ الراغب األصه اهي شاكفيه تعميمها كيؼ همػدح أبهػاء جهسػها

بأف هػذكر ألػرؼ خصػال ـ .كقػاؿ أبكحيػاف اتشْٕٓق) شاكفػي االقتصػار عمػع ذكرالخيػر تعمػيـ
لها كيؼ همدح،بأف هذكر أفضؿ الخصاؿا.
ّّدُ اتصتيباحملشأف اهلل تعالع مدح ههسه بذكر ممكه كاقتصر عمع ذكر الخير مف ممكه.
حتلٔل اتصتيباحملش كطريؽ هذا االستهباط االقتداء بأفعاؿ اهلل تعالع.
املجال الجاىٕ ش قكله تعالع اكا ٍذ يكػركا إً ٍذ جعمى يكػـ يخمىهىػاء ًمػف بع ًػد ع و
ػاد ىكىب اػكأى يك ٍـ ًفػي ٍاأل ٍىر ً
كف
ض تىتا ًخػ يذ ى
ىٍ ى
ى
ىى ٍ
ى ي
ً
ً
ً
ػػػكا فػػػػي ٍاأل ٍىر ً
ض
صػػػػ نا
ػػػاؿ يب ييكتنػػػػا ۖ فىػػػػا ٍذ يك يركا ى
ػػػكف ا ٍل ًج ىبػ ى
كر ىكتىٍه ًحتيػ ى
نال ىء الماػػػػه ىكىال تى ٍعثىػ ٍ
سػػػػ ي كلً ى ا قي ي
مػػػػف ي
يفإْ) .األعراؼ شْٕ
يم ٍه ًس ًد ى
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قػػاؿ اإلمػػاـ القصػػاب ات شبعػػد َّٔق) شادليػػؿ عمػػع أف بهػػاء القصػػكر لػػيس بمهكػػر،كأف البهػػاء
الطايؿ غير مإثر في هسؾ الهاسكيف ا.
ّدــُ اتصــتيباحملش أف مػػف المحػػاؿ أف يػػذكرهـ نالء الم ػ فػػي لػػيء بهياهػػه معصػػية كقػػد قػػاؿ ا
نال ىء الما ًه ىكىال تى ٍعثىٍكا ًفػي ٍاأل ٍىر ً
يفا كلػك كػاف بهػاء القصػكر مهكػ ار لكػاف داخػبل فػي
فىا ٍذ يك يركا ى
ض يم ٍه ًس ًػد ى
الهساد ال في افالء .
حتلٔل اتصتيباحمل 3كطريقة االعتبار كاالسػتهادة مػف قصػص السػابقيف،كأف مػاامتف اهلل بػه ف ػك
دليؿ عمع إباحته .
كمػا كيلػػترط فػػي الباحػػث المسػتهبط مػػف الػػهص صػػحة االعتقػاد ،كمعرفػػة التهسػػير،كالعمـ بالمغػػة
العربية ،كمعرفة طرؽ االستهباط .

املعْقات اينادمئ٘
أكرد الخضػػير اُُْٗ )ّّٓ-ِّّ ،بعػػض المعكقػػات األكاديميػػة التػػي يجػػب عمػػع
الجامعات السعكدية التخمص مه ا ،كمف هذت المعكقات ما يميش

 ىكص املزادع العلنٔ٘ املطلْب٘ للبشح العلنـٕ3

يتضػح مػف مراجعػة الدراسػات السػابقة

أف غياب كقمة العديد مف المراج العممية الحديثة أحتؿ المرتبة كبيرة مف بػيف المعكقػات
التػػي تكاجػػه طمبػػة الدراسػػات العميػػا كالبػػاحثيف فػػي العػػالـ العربػػي ،فقػػد ألػػارت الدراسػػات،
مثؿش دراسة الهجػار فػي المممكػة العربيػة السػعكدية ،كدراسػة معمريػة فػي الجزاتػر ،فضػبلن

عػػف الدراسػػات التػػي تهاكلػػت ملػػكبلت البحػػث العممػػي كالتربػػكم فػػي العػػالـ العربػػي ،فقػػد
الارت دراسة الهجار في المممكة العربيػة السػعكدية إلػع أف غالبيػة أسػاتذة الجامعػة مػف
أف ػراد عيهػػة البحػػث يػػركف بػػأف اسػػتخداـ لػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة أك االهترهػػت لغػػرض

البحػػث العممػػي م ػػـ جػػدان ،كلكهػػه ألػػار مػػف جاهػػب نخػػر إلػػع أف أهػػـ معكقػػات اسػػتخداـ
االهترهت هك عدـ تكفر التدريب المهاسب الستخداـ االهترهت في البحث العممػي االهجػار،

ََُِ) ،كمػػا أف طالػػب الدراس ػات العميػػا الػػذم ال تت ػكافر لػػه اإلمكاهيػػات كالػػدعـ المػػادم
كاألج ػػزة المطمكبػػة التػػي تػػكفر المراج ػ العمميػػة الكافيػػة التػػي تعيهػػه عمػػع القيػػاـ بم مػػة
البحث ،ككذلؾ عدـ كجػكد الػدكريات كالمجػبلت العمميػة المحكمػة التػي ببمكاهػه أف يهلػر
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في ا ما يتكصؿ إليه مف أبحاث كهتات يجد ههسه في حيرة مػف أمػرت ،كقػد تكػكف م متػه
البحثية لبه مستحيمة.

 ىكص الدعه املادٖ للبشـح العلنـٕ3

كهػك مػف أهػـ معكقػات البحػث العممػي ،كقػد اكلػت

الدكؿ المتقدمة هذت الحقيقة أهمية خاصة ،حيث أخذت الميزاهيات التػي ترصػدها لمبحػث
العممي – األساسي أك التطبيقي – تزداد عامان ب نخر ،حيػث تتضػاعؼ مخصصػاته كػؿ

ثػػػبلث سػػػهكات تقريبػػػان ،كتتجػػػاكز هسػػػبة مػػػا يخصػػػص لمبحػػػث العممػػػي فػػػي بعػػػض الػػػدكؿ

المتقدمػػة اْ )%مػػف إجمػػالي الهػػات القػػكمي كمػػا حاكلػػت هػػذت الػػدكؿ تخمػػيص إج ػراءات

البحكث العممية مف الركتيف المعقد كتحهظات اإلدارات المالية ،التي كثي ارن مػا تتسػبب فػي

إحبػػاط البػػاحثيف تكاحجػػام ـ عػػف اللػػركع فػػي البحػػث .كيعتبػػر تمكيػػؿ البحػػث العممػػي مػػف

أكثػػػر الملػػػكبلت إلحاحػػػان كأهميػػػة لػػػدل الباحػػػث  ،خاصػػػة مػػػا يتعمػػػؽ مه ػػػا فػػػي مرحمػػػة
الدراسػػات العميػػا .كقػػد ال يسػػتطي عػػدد كبيػػر مػػف الطمبػػة الحصػػكؿ عمػػع التمكيػػؿ الػػبلزـ

لمبحػػث خاصػػة إذا مػػا تتطمػػب األمػػر القيػػاـ بعػػدد مػػف الخط ػكات الطكيمػػة كالصػػعبة قبػػؿ
الحصكؿ عمع هذا التمكيػؿ ،ممػا يتػرؾ ذلػؾ أثػ ارن سػمبان عمػع بحثػه ،كيضػطر لمتكقػؼ عػف

إهجاز البحث ،كقد يعدؿ عهه كميػةن ،عممػان بأهػه تكجػد العديػد مػف المإسسػات العمميػة فػي
الدكؿ المتقدمة التي تلج البحث العممي كتمكله.

 اٍتنامات الباسح3
كقد يمجأ الباحث هتيجة لعكامؿ محيطة كضيؽ الكقت ،كعدـ قدرته عمع تمكيػؿ بحثػه ،كصػعكبة
اختيار عيهته الدراسية ..إلع غيػر ذلػؾ مػف الصػعكبات إلػع عػدـ االهتمػاـ ببحثػه كالتكقػؼ عػف
إهجػػازت فػػي الكقػػت المحػػدد ،كال لػػؾ بػػأف المثػػابرة عمػػع العمػػؿ ،كمػػدل إمكاهيػػة تحمػػؿ الباحػػث
كصبرت تعتبر ضركرية مف أجؿ استكماؿ إجراءات البحث تكاهجازت.

 خربٗ الباسح ّمَاراتُ3
كال لػػؾ بػػأف خبػػرة الباحػػث كم اراتػػه تمعبػػاف دك ارن هامػان فػػي تحديػػد هػػكع البحػػث الػػذم سػػيقكـ بػػه
كالطريقػػة التػػي سػػيتبع ا فػػي إجراتػػه ،كقػػد يمجػػأ عػػدد مػػف البػػاحثيف فػػي اختيػػار ملػػكمة البحػػث
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بحيث تككف متكافقػة كمه جيػة معيهػة يكػكف لػدي ـ خبػرة ب ػا ،كيتػردد الكثيػر مػف البػاحثيف فػي
اتباع طريقة أخرل في البحث ال يمتمككف خبرات كافية ب ا ا.)Golden, 2006: 62

 التْافل مع اختصا"ات الباسح3
يكاجػه الطمبػة فػػي الجامعػات التػي يهتمػػكف إلي ػا كجػكد عػػدد مػف كميػات الجامعػػة تتبػ مه جيػػة
عمميػة معيهػة فػي إجػراء البحػث ،قػد تتهػؽ أك تختمػؼ مػ مه جيػة كميػة أخػرل تخػتص لههسػ ا
مه جان عمميان نخر لههس مكضكع البحث ،مما يمزـ الباحػث اتبػاع مه جيػة البحػث التػي حػددت ا

تمؾ الكميػات لطمبت ػا ،أك اختيػار أكثػر الطػرؽ لػيكعان فػي الجامعػة قػد ال يهضػم ا أسػاتذته ممػا
يمحؽ الضرر بههسه ،كيجػد صػعكبة فػي إقهػاع أسػاتذته بػأف الطريقػة التػي اتبع ػا هػي األفضػؿ
مف كج ة هظرت في إهجاز البحث.

 احلصْل عل ٙاملعلْمات3
كمػػا يكاجػػه الباحػػث صػػعكبة فػػي الحصػػكؿ عمػػع المعمكمػػات المتعمقػػة ببحثػػه س ػكاء كاهػػت هػػذت
المعمكمات عبارة عػف مصػادر كمراجػ مختمهػة أك القيػاـ بجمػ البياهػات كالمعمكمػات باسػتخداـ
طريقة أك أكثر مف طرؽ جم البياهاتش كالمبلحظة كالمقابمة مثبلن .كغػذا لػـ يتػكفر لػدل مكتبػة

الباحػػث اك بمػػدت تمػػؾ المراج ػ  ،فػػبف ملػػكمة الحصػػكؿ عمػػع مزيػػد مػػف المعمكمػػات تػػزداد حػػدة
بالهسػػبة لديػػه كبخاصػػة إذا كػػاف ضػػمف إج ػراءات بحثػػه االتصػػاؿ بػػبعض الجماعػػات التػػي تػػدخؿ
ضمف أفراد عيهته الدراسية اممحـََِِ ،ش ّٔ).
كما أكرد العاجز كالمكح اَُُِ )ُْٕ ،في دراسة إلػع أف أكثػر المعكقػات التػي كاج ػت طمبػة
الدراسات العميا كاهت عمع الهحك التاليش
 معكقػػات عهػػد تسػػجيؿ مكضػػكعات بحػػكث ـش جػػاءت ملػػكمة عػػدـ تػكافر قػكاتـ بالملػػكبلت
التي يعاهي مه ا هظاـ التعميـ في جمي مراحمه  ،كقمة المساعدة في إعداد خطػة البحػث
مف المتخصصيف في كؿ قسـ مف أقساـ الكميات المختمهة .
 المعكقػػػات المتعمقػػػة بػػػبجراء البحػػػكث ش كذلػػػؾ لضػػػيؽ الكقػػػت المتػػػاح لبلطػػػبلع الػػػداخمي
بالمكتبة المركزية كافتقار المكتبات إلع المراج كالدكريات الحديثة بصهة عامة .
 المعكقات المتعمقة بتعامؿ الطمبة م أعضاء هيتة التدريس أثهاء كتابة رساتم ـ .
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املعْقات العلنٔ٘ اليت تْادُ الب٘ الدراصات العلٔا3
يكاجه طمبة الدراسات العميا خػبلؿ قيػام ـ بػبجراء البحػث عػددان مػف المعكقػات

كالصعكبات التي تحد مف قدرت ـ عمع االسػتمرار فػي اسػتكماؿ البحػث كاسػتخراج هتاتجػه ،كمػف
أبرز هذت المعكقات ما يمي اتربافَُِْ ،ش ُُ)ش

 معْقات تتعلل بالتدطٔط للبشح3
 فقد يقبػؿ ملػكمة تخطػر ببالػه لمكهمػة األكلػع أك يعرضػ ا لػه نخػركف دكف تخصػيصيذكر لمدل أهميت ا أك اتهاق ا م قدراته كطمكحاته المستقبمية.

 يختار ملكمة غامضة أك كاسعة المجاؿ متلعبة في متطمبات ا التههيذية. يقترح أستمة فضهاضة لمبحث أحياهان ،أك أستمة متعددة غير ضركرية أحياهان أخرم. يقتػػرح فرضػػيات غامضػػة ،أك غيػػر قابمػػة لمقيػػاس أك يتجاهػػؿ الهرضػػيات بالكامػػؿ فػػيالبحث أحياهان كثيرة أخرل.

 يغهػػؿ بقصػػد أك بغيػػر قصػػد لعامػػؿ أك جاهػػب هػػاـ لمبحػػث ،كػػأف يغهػػؿ مػػثبلن مراجعػػةالدراسات كالمعارؼ السابقة ،أك أف ال يحدد كسػاتؿ كاسػاليب جمػ البياهػات كتحميم ػا
كتهسيرها.
 يتساهؿ في تطكير خطة محكمة مدركسة لمبحث ،األمر الذم يهقد الباحػث بػذلؾ أداةمهظمة مكج ة لممسإكليات المقررة لمحصكؿ عمع الحمكؿ المرجكة لملكمته.

 معْقات تتعلل مبزادع٘ الدراصات ّالبشْخ الضابك٘3
 يتجاكز بعض المعمكمات التي ترد في الدراسات كالبحػكث السػابقة هتيجػة سػرعته فػيالمراجعة ،أك يأخذ بدراسات كبحكث مهجزة حديثان كلـ يتـ التحقؽ بعد مهه.

 يعتمد بدرجة كبيرة عمع المصادر الثاهكية. يركػػػز عمػػػع هتػػػات الدراسػػػات السػػػابقة دكف طرق ػػػا كمقاييسػػػ ا كأسػػػاليب معالجت ػػػالمبياهات ،األمر الذم قد يهقد فيه الباحث بعض الممكمات ال امة.
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 يراج هكعان محددان مف الدراسات كالمعارؼ السػابقة كي مػؿ دراسػات كعػارؼ أخػرل قػدتككف ذات فاتدة أكبر مف الدراسات التي يطم عمي ا.

 يخطئ في كتابة أسماء كمراج الدراسػات كالمعػارؼ السػابقة لمبحػث أك عػدـ كتابت ػابالكامؿ أحياهان ،األمر الذم يكقعه في ملكمة.

 معْقات تتعلل مبيَذٔ٘ البشح3
 يت اكف في اقتػراح مه جيػة متكاممػة تأخػذ فػي اعتبارهػا كافػة خطػكات مراحػؿ البحػث،كمػػػا تتطمبػػػه كػػػؿ مه ػػػا مػػػف تههيػػػذ كأدكات كمقػػػاييس كعمميػػػات إحصػػػاتية تحميميػػػة
كتهسػػيرية ،األمػػر الػػذم يػػإدم إلػػع بػػطء إهجػػاز البحػػث اك تخػػبط عممياتػػه أك اهحرافػػه
عف الم مات كاألغراض المقررة له.
 يت ػاكف فػي اختيػار عيهػات أك مصػادر البحػػث ،ممػا يػإدم إلػع الحصػكؿ عمػع أهػكاعثاهكية كغير كافية مف البياهات المطمكبة.

 يقصػػر فػػي تكصػػيؼ عيهػػة البحػػث اخاصػػة فػػي البحػػكث الكصػػهية كالتجريبيػػة) األمػػرالذم يإدم الختيار عيهات كبياهات قد ال تمثؿ الملكمة كم ا التي يجرم بحث ا.

 يميػػؿ الختيػػار اختبػػارات كأسػػاليب س ػ مة أك محػػدكدة أقػػؿ بكثيػػر ممػػا يتطمبػػه البحػػث،إرضاء أك تس يبلن لم مات العيهات المختارة أك البيتات التي يجرم في ا.
ن

 -يجم البياهػات كيههػذ العديػد مػف م مػات البحػث ،ثػـ يقتػرح مه جيػة تتػكاءـ مػ ذلػؾ

امتبع ػان المهطػػؽ األعػػرج الػػذم يقػػكـ عمػػع تػػكفير العربػػة قبػػؿ الحصػػاف القػػادر عمػػع
جرها).

 يت اكف في تدريب عيهات البحث كالعامميف المتعاكهيف معه كميان أك جزتيان عمػع كيهيػةتههيذ أك استخداـ مه جية البحث ،كما تلتمؿ عميه مف أساليب كأدكات كمقاييس.

 يستخدـ أعدادان محدكدة مف العيهات مإديان لبياهات غير ذات قيمة عمميػة أك تطبيقيػةعامة.
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 احتػػػكاء أدكات كمقػػػاييس كأسػػػاليب جمػػػ البياهػػػات عمػػػع عهاصػػػر أك أسػػػتمة كثيػػػرة التتهاسػػب م ػ مػػا هػػك متػػكفر مػػف الكقػػت كال تػػتبلءـ م ػ قػػدرة العيهػػات كرغبػػات ـ عهػػد

اإلجابة عمع كؿ المطمكب.
 -يستعمؿ أدكات كمقاييس كأساليب غير مبلءمة في لغت ا لعيهات البحث.

 معْقات تتعلل بصعْب٘ اللغ٘3
يكاجػػه الباحػػث صػػعكبة معرفتػػه بكاحػػدت أك أكثػػر مػػف المغػػات األجهبيػػة التػػي تسػػمح لػػه بػػاالطبلع
عمع مزيد مف المعارؼ حكؿ مادة بحثه بخاصة إذا ما اضطر إلػع مراجعػة المطبكعػات كالكتػب
الصادرة بمغات ال يعرف ا أك ليست لديه مقدرة عمع ف م ا.

 معْقات تتعلل جبنع بٔاىات البشح3
 تكالػػع جاهػػب األخطػػاء السػػابقة فقػػد يقػػ البػػاحثكف فػػي أخطػػاء اخػػرل تتعمػػؽ بجمػػالبياهات كالمعمكمات يمكف إجمال ا بما يمي ا)Backstrom & Hursh, 2011ش
 فقداف األلهة بيف الباحث كبيتات عيهات البحث. تعديؿ بيتة أك عكامؿ البحث لتس يؿ الحصكؿ عمع البياهات المطمكبة. اهمػػاؿ تكضػػيح أغ ػراض كطبيعػػة األدكات كالمقػػاييس المسػػتخدمة فػػي جم ػ البياهػػاتلعيهات البحث.

 استخداـ أدكات كمقاييس متدهية الصبلحية تهت بياهات خاطتة أك هاقصة هسبيان. اسػػػتخداـ أدكات كمقػػػاييس ال يقػػػكل الباحػػػث ههسػػػه عمػػػع اسػػػتخدام ا لعػػػدـ الكهايػػػةالعممية كالكظيهية لديه.

 التقاعس عف اختبار صبلحية الكساتؿ كالمقاييس المقترحة لجم البياهات. -االعتماد عمع المصادر الثاهكية في جم البياهات دكف الرتيسية كما هك مهركض.
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 فلػػؿ الباحػػث فػػي اكتلػػاؼ تحيػػز أفػػراد عيهػػات البحػػث ،كمػػف تػػـ اتخػػاذ اإلجػػراءاتالمهاسػػػبة التػػػي تسػػػاعدت عمػػػع تجهػػػب أك تحييػػػد افثػػػار السػػػمبية ل ػػػذا التحيػػػز عمػػػع

صبلحية البياهات.
 التحيز لمذات ،فيعطي الباحث لههسه إجابة ترفه مف صكرته لدل افخريف. التحيز طمبان لمقبكؿ كالتكافؽ م رغبات كتكقعات افخريف بما في ـ الباحث ههسه. التحيز لحهظ ماء الكجه ،أم إعطاء الهرد اإلجابة المهتظرة لسإاله مػف افخػريف دكفاالعتهاء أك االهتماـ بمدل صحت ا.

 التحيز بغرض التأدب العاـ كظ كر لطؼ الهرد لؤلخريف. التحيز لمظالـ كالمظمكـ أك األكثر أك األقؿ لمغهي كالهقير. -التحيز لغرض التخمص مف المسإكلية.

 معْقات تتعلل باصتعنال الْصائل اإلسصائٔ٘3
كأفش
 يسػػػتعمؿ كسػػػاتؿ كاختبػػػارات إحصػػػاتية غيػػػر مهاسػػػبة كميػػػان أك جزتيػػػان لطبيعػػػة بياهػػػاتالبحث.

 يسػػػتعمؿ كسػػػاتؿ كاختبػػػارات إحصػػػاتية لػػػكميان دكف تكضػػػيح مػػػا تعهيػػػه هتاتج ػػػا فػػػياستهتاجات الباحث.

 يتجهػػب اسػػتعماؿ كسػػاتؿ كاختبػػارات إحصػػاتية تخكفػان أك رهبػػة ،هتيجػػة لػػعكر الباحػػثبعد كهايته العممية التطبيقية.

 يختار الكساتؿ كاألساليب اإلحصاتية بعد جميبحث عمف يبلءـ هذا الثكب قياسه.

البياهػات فيكػكف كمػف يهصػؿ ثكبػان ثػـ

 -يستعمؿ هكعان أك كسيمة أك اختبا ارن كاحدان في معالجة البياهات إحصاتيان.
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 يستعمؿ أساليب لتهظيـ كتحميؿ البياهات ال تتهؽ تمامػان مػ طبيعػة مػا هػك متػكفر ،أكغير كافية ألهكاع ككميات هذت البياهات.

 يهترض عبلقة السبب -الهتيجة في بحث االرتبػاط ،بيهمػا األمػر ال يتعػدل االقتػراف أكالمرافقة في مثؿ هذا الحاؿ.

 يكتهػػي بتقريػػر الحقػػاتؽ دكف دمج ػػا مع ػان كصػػياغة اسػػتهتاجات مهطقيػػة مهيػػدة كمػػايتكق عادةن.

 يقدـ تهسي ارن غير كامؿ أك هاقصان لبياهات البحث. -يسمح لمميكؿ كاألهكاء اللخصية بالتدخؿ في إجراءات كتهسير بياهات البحث.

معْقات املَارات البشجٔ٘ اليت تْادُ الب٘ الدراصات العلٔا3
إف ممارسة البحث العممي تتطمب تكافر م ارات أساسية في الباحػث تجعمػه قػاد ارن عمػع

اهتػػاج بحػػكث تتسػػـ بالكهػػاءة كالجػػكدة ،لتسػػاهـ بػػدكرها فػػي إحػػداث التطػػكير كالتحسػػيف لمهظػػاـ
التربكم التعميمي في كافة المجػاالت ،كمػف خػبلؿ االطػبلع عمػع العديػد مػف الدراسػات السػابقة،
كاألدبيػػات التربكيػػة فػػي هػػذا المجػػاؿ ،أمكػػف التكصػػؿ إلػػع العديػػد مػػف الم ػػارات البحثيػػة البلزمػػة
لطمبة الد ارسات العميا ،كالتي يجب أف يمتمك ا الباحػث ،كمػف أبػرز المعكقػات التػي تكاجػه طمبػة
الدراسات العميا الم ارات البحثية التالية ادحبلف ك المكحَُِّ ،ش ُٔٓ)ش
 صْء التيظٔهش كهي الم ارة األساسية األكلع التي يهبغػي أف يحػرص طمبػة الدراسػات العميػا
اإللماـ ب ا إلمامان يمكه ـ مف اكتسػاب الم ػارات المهدرجػة تحت ػا كالبلزمػة إلعػداد البحػكث
التربكيػػػة عمػػػع الكجػػػه المطمػػػكب ،كهػػػي تعهػػػي قػػػدرة الباحػػػث عمػػػع تهظػػػيـ عهاصػػػر البحػػػث

كمحتكياتػػه تهظيم ػان جيػػدان يقػػكـ عمػػع أسػػس عمميػػة محػػددة ،كم ػػارة التهظػػيـ تلػػتمؿ عمػػع
م ارات فرعية متعددة ،كيكاجه الباحث صعكبة فػي تهظيم ػا كتهسػيق ا كتكػكف محػؿ اهتقػاد

مػف قيػؿ افخػريف كالخبػراء فػي المجػاؿ ،كهػيش صػهحة الغػبلؼ ،كالصػهحات األكلػع لمبحػػث
االصهحات التم يدية) ،كمقدمة البحث ،كأدبيات البحث ،تكاجراءات البحث ،كعػرض الهتػات
كتهسيرها ،كممخص الهتات كالتكصيات كالمقترحات ،كالمبلحؽ كالمراج .
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كتبرز معكقات م ارة التهظيـ في الضعؼ في تهظيـ األفكار كتسمسم ا في البحث ،تهظيمػان يبػرز

فكر الباحث ،كقمة تهظيـ مباحث اإلطار الهظرم تهظيمػان مهطقيػان ،كذلػؾ باسػتعراض األدبيػات فػي

ذلؾ المكضكع بطريقة غير عممية ،كعدـ االهتماـ بتهظػيـ جػداكؿ كألػكاؿ البحػث تهظيمػان يتهػؽ

مػ البياهػػات كالمعمكمػػات التػػي يػتـ الحصػػكؿ عمي ػػا كالبلزمػػة لعػرض الهتػػات كتكضػػيح ا ،كقمػػة
االهتماـ بتهظيـ الخطكط مف حيث العهاكيف الرتيسية كالهرعية.


عشْائٔ٘ التشدٓدش كهي الم ارة الثاهية التي يهبغي أف يحرص طمبة الدراسات العميػا عمػع
اإللمػػػاـ ب ػػػا يمكػػػه ـ مػػػف اكتسػػػاب الم ػػػارات المهدرجػػػة تحت ػػػا ،كالبلزمػػػة إلعػػػداد البحػػػث
التربكم عمع الكجه المطمكب ،كهػي تعهػي قػدرة الباحػث عمػع تحديػد كافػة عهاصػر البحػث
التربكم تحديداي دقيقان يإكد عمع أصالة الهكرة كتميزها كتجددها ،ككهاية التحديػد يهبغػي أف
تلمؿ كافة عهاصر البحث التربكم ،عمع سبيؿ المثاؿ يهبغي عمع الباحثش

-

أال يت ػػاكف فػػي تحديػػد ملػػكمة الدراسػػة تحديػػدان دقيق ػان فػػي س ػإاؿ يتهػػرع مهػػه عػػدة أسػػتمة

-

يخطػػػئ فػػػي تحديػػػد فصػػػكؿ البحػػػث بمػػػا يلػػػتمؿ كػػػؿ فصػػػؿ عميػػػه .فالهصػػػؿ األكؿ يتحػػػدد

-

فرعية أك فرضيات.

المقدمة ،كتحديد الملكمة ،كاستمة البحث.
يقترح فرضيات غامضة ،كأهداؼ غير محددة ،كاألهمية غير مهتميػة ،كالمصػطمحات غيػر
مهاسبة ،كالحدكد بعيدة عف المكضكع.
أمػػػا الهصػػػؿ الثػػػاهي فيتحػػػدد فػػػي صػػػعكبة الحصػػػكؿ عمػػػع الدراسػػػات السػػػابقة المهتميػػػة
لممكضػػػكع ،كالتػػػي يجػػػب أف يػػػتـ استعراضػػػ ا مػػػف األقػػػدـ إلػػػع األحػػػدث أك العكػػػس ،كيػػػتـ
تحديدها إلع محاكر مختمهة ،يهدرج تحت كػؿ محػكر عػدة دراسػات سػابقة ،ثػـ يػتـ تحديػد
تعميػػؽ عػػاـ عمػػع الدراسػػات السػػابقة ،أمػػا الهصػػؿ الثالػػث فيتعمػػؽ باالطػػار الهظػػرم ،الػػذم
يتحدد فيه مباحث مختمهة مه ا رتيسية كفرعية.

-

أما الهصػؿ الرابػ فيتحػدد فيػه صػعكبة كعػدـ اإللمػاـ بػبجراءات الدراسػة الميداهيػة كيتحػدد
فيػه مػػه

البحػث المسػػتخدـ ،كمجتمػ البحػػث كعيهتػه ،كأدكات البحػػث ،كصػدق ا كثباتػػه،

كالمعالجػػات اإلحصػػاتية التػػي سػػيتـ اسػػتخدام ا ،كيػػتـ تحديػػد فػػي الهصػػؿ الخػػامس هتػػات
البحث ثـ تحديد تكصياته كمقترحاته.
- ُٖٖ -

معوقات تطبيق المنهج االستنباطي "األصولي " في البحوث العلمية..............................................



جتاٍــل التكــدٓه امليطكــٕش كهػػذت الم ػػارة تخػػتص بقػػدرة الباحػػث عمػػع التقػػديـ كاالسػػت بلؿ
كالعػػرض المهطقػػي لكافػػة عهاصػػر كمحتكيػػات كأفكػػار كبياهػػات كمعمكمػػات كهتػػات البحػػث
اع ،فعمػع سػبيؿ المثػاؿ
التربكم ،تقديمان يهبأ عف فكر كاضح متميز ،كرإية ثاقبػة ،كف ػـ ك و
يسػػتخدـ األلهػػاظ التػػي ال تعتبػػر مهػػاتيح العبػػارات المغمقػػة أك المهتكحػػة ،كال ي ػػتـ بػػالتعميؽ
المهطقي عمع األرقػاـ الػكاردة فػي جػداكؿ البحػث كالػكاله؛ لئلجابػة عػف أسػتمة البحػث أك
اختبار فرضياته.

 ضبابٔ٘ التْضٔحش كتعهي قدرة طمبة الدراسات العميا عمع تكضيح أفكارت كمه جه كخطكاتػه،
كمقارهت ا بأفكار السابقيف كمهاهج ـ كخطػكات ـ ،تكابػراز هقػاط االتهػاؽ االخػتبلؼ ،كتبريرهػا

بكضػػػكح كمكضػػػكعية كمهطقيػػػة ،فعمػػػع سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال ي ػػػتـ الباحػػػث بتكضػػػيح الحقػػػاتؽ

كاألفكػػار كاالسػػتهتاجات ،ال يمتػػزـ باسػػتخداـ عبلمػػات التػػرقيـ اسػػتخدامان يسػػاهـ فػػي كضػػكح

المعػػاهي كجبلت ػػا ،كثػػرة األخطػػاء المغكيػػة االهحكيػػة ،كالصػػرفية ،كاإلمبلتيػػة) ،التػػي تعػػكؽ
اله ػػـ ،كتػػإدم إلػػع غمػػكض المعهػػع الػػذم يريػػدت الباحػػث كعػػدـ االهتمػػاـ بصػػحة األسػػمكب
كجاذبيتػػه أثهػػاء عػػرض الحقػػاتؽ كاألفكػػار كاالسػػتهتاجات ،لجػػذب اهتمػػاـ القػػارئ ،كاقهاعػػه

كامتاعػه معػان ،كيت ػاكف باالهتمػاـ بكضػكح األسػمكب كخمػكت مػف المػبس كالغمػكض كالتعقيػد
المهظي كالمعهكم ،بحيث يستطي أم قارئ متابعة أفكار الباحث.

 إدارٗ الْقت3
يكاجه العديد مػف طمبػة الدراسػات العميػا صػعكبة فػي إيجػاد كقػت كػاؼ إلهجػاز البحػث فػي كقتػه
لعدة عكامؿ مف أهم اش
 -استخداـ طريقة أك مه

البحث المهاسػب لممكضػكع قػد يتطمػب كقتػان قػد ال يتػكفر

لػػدم الباحػػث؛ خاصػػة إذا كاهػػت فػػركض بحثػػه ال تهجػػز قبػػؿ مػػركر فصػػؿ دراسػػي

كامؿ.
 -اعتمػػاد الباحػػث عمػػع مهحػػة دراسػػية كقت ػػا محػػدد كقيػػاـ الباحػػث فػػي الكقػػت ههسػػه

ببجراء دراسة ميداهية تتطمب ج دان ككقتاي كبيريف ،ممػا قػد يجػد الباحػث ههسػه أهػه
قد استههذ الكقت المخصص له في البحػث كمػا تبقػع مػف زمػف غيػر كػاؼ إلهجػاز

البحث ككضعه بصكرته اله اتية.
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معْقات عام٘3
أكردت العديػػد مػػف الدراسػػات كاألبحػػاث مػػف خػػبلؿ المػػإتمرات كاأليػػاـ الدراسػػية معكقػػات
كثيرة تعترض طمبة الدراسات العميا خبلؿ كتابة أبحاث ـ العممية ،كمه اش
فػػػأكرد الدباسػػػي اُُْٖق )ِِٓ ،أبػػػرز المعكقػػػات العامػػػة التػػػي تكاجػػػه البحػػػث العممػػػي فػػػي
المممكة كمه اش-
 اهعػػداـ االهتمػػاـ بالبحػػث العممػػي لػػدل كثيػػر مػػف ال يتػػات الحككميػػة كالخاصػػة ،كعػػدـ
عهايت ػػا بالدراسػػات كاألبحػػاث فػػي أسػػاليب كهظػػـ العمػػؿ ب ػػا كتػػذليؿ معكقػػات إهتاج ػػا
باالعتماد عمع البحث العممي.
 اهعػػداـ كضػػكح فعاليػػات مراكػػز البحػػكث الجامعيػػة لػػدل كثيػػر مػػف ال يتػػات الحككميػػة
كالخاصة.
 عدـ اهتماـ كساتؿ اإلعبلـ المختمهة بهعاليات مراكز البحكث ،كعدـ التعرؼ ب ػا كبمػا
يمكف أف تإديه لممجتم مف خدمات جميمة.
أمػػا التركسػػتاهي اُِِْق )ِِٕ ،فيحػػدد أبػػرز المعكقػػات العامػػة لمبحػػث العممػػي بالجامعػػات
السعكدية فيش
 ضعؼ البرام التعميمية المرتبطة بالبحث العممي.
 ضعؼ المراد المالية المخصصة لمبحث العممي.
 هقص المراج العممية في المكتبات.
 زيادة هجرة العقكؿ كالكهاءات بسبب عدـ تكفر البيتة البحثية المهاسبة.
 عدـ ملاركة القطاع الخاص في دعـ البحث العممي.
 ضعؼ ربط البحكث العممية بالملكبلت التي تكاجه خطط التهمية.
 عدـ اتاحة الهرصة الكافية لمباحثيف لحضكر الهدكات كالمػإتمرات العمميػة خاصػة تمػؾ
التي تعقد في الجامعات.
 قمة العامميف المتهرغيف في مجاؿ البحث العممي.
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كأضاؼ ترباف ا ُُ )َُِْ،مف أبرز المعكقات التي تكاجه طمبػة الدراسػات العميػا فػي البحػث
في العمكـ االجتماعية كاالهساهية ش
 تعقػػد الملػػكبلت االجتماعيػػة كاالهسػػاهية أله ػػا تتػػأثر بالسػػمكؾ االهسػػاهي المعقٌػػد المتػػأثر
بالعديد مف المإثرات .

 صعكبة الضبط التجريبي كعزؿ المتغيرات المتداخمة لمظاهرة االجتماعية كاإلهساهية .
 تأثر الكض التجريبػي بالمراقبػة كالمبلحظػة التػي يقػكـ ب ػا الباحػث ممػا يػإدم فػي أحيػاف
كثيػػرة إلػػع تغييػػر فػػي السػػمكؾ لػػدل األف ػراد كالمجتمعػػات مكضػػكع الدراسػػة كالبحػػث  ،فمػػف
البدي ي أف يتجمػؿ الهػرد المبلحػظ حيػث يلػعر أهػه م ارقىػب كهػك مػا يعهػي اختهػاء السػمكؾ
الػػذم يريػػد الباحػػث دراسػػته  ،يضػػاؼ إلػػع ذلػػؾ صػػعكبة المبلحظػػة أحياه ػان أك عػػدـ تػػكفر

الظركؼ المبلتمة لتطبيق ا .

 تغير الظكاهر االجتماعية كاالهساهية بلػكؿ سػري هسػبيان  ،فالثبػات هسػبي كهػذا يقمػؿ مػف
فرصة تكرار التجربة في ظركؼ مماثمة تمامان .

 الطبيعػػة المجػػردة لػػبعض المهػػاهيـ االجتماعيػػة كاالهسػػاهية كعػػدـ االتهػػاؽ عمػػع تعريهػػات
محػػددة ل ػػا كخضػػكع بعػػض الملػػكبلت االجتماعيػػة كاالهسػػاهية لمعػػايير ديهيػػة أك أخبلقيػػة
تعقد أك تحكؿ دكف دراست ا .
 صػػعكبة القيػػاس بلػػكؿ دقيػػؽ لمظ ػكاهر االجتماعيػػة كاالهسػػاهية لعػػدـ كجػػكد أدكات قيػػاس
دقيقة ل ا أحياهان .

الدراصات الضابك٘ 3
ستكرد الباحثة عددا مف الدراسات التػي كقهػت عمي ػا كككه ػا ذات عبلقػة بالدراسػة الحاليػة فػي
عدد مف الجكاهب التي بحثت ا ش
دراص٘ الهجريٖ ( )2005بعيـْاٌ 3ملػكبلت إعػداد رسػاتؿ الماجسػتير لػدل طػبلب الدراسػات العميػا
بقسـ المهاه كطرؽ التدريس في كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد.
أٍداف الدراص٘ 3سعت الدراسة لتحديد أهـ ملػكبلت إعػداد رسػاتؿ الماجسػتير لػدل طػبلب
الدراسػػػات العميػػػا بقسػػػـ المهػػػاه كطػػػرؽ التػػػدريس ،كمعرفػػػة الهػػػركؽ كفػػػؽ تخصصػػػات ـ
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كتهػػرغ ـ الػػكظيهي فػػي تقػػديرهـ لمسػػتكل أهميػػة الملػػكبلت كالتػػي تتمثػػؿ ببعػػداد الخطػػة-
الدراسات السابقة – طرؽ البحث كاإلحصاء – الكتابة كالتحرر.
ايداٗ ّالعٔي٘ 3أعد الباحث استباهة كزعت عمع طبلب القسـ خبلؿ ثبلثة فصكؿ دراسية.
ميَر الدراص٘ 3المه

الكصهي التحميمي.

ىتائر الدراص٘ش بيهت الهتات عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصػاتية بػيف التخصصػات فػي
تقدير مستكل الملكبلت ،بيهما أظ رت الهتات كجكد فركؽ بيف الطبلب المتهػرغيف كغيػر
المتهرغة في تقدير أهمية الملكبلت.

التعلٔل عل ٙالدراص٘

شتتهؽ هذت الدراسة مػ الدراسػة الحاليػة فػي أمػريف شكػكف عيهت ػا

هػػـ طمبػػة الدراسػػات العميا،كككه ػػا تبحػػث فػػي بعػػض الملػػكبلت المه جيػػة التػػي يكاج ػػا ه ػإالء
الطمبػػة فػػي البحػػث العممػػي ،إال أه ػػا اختمهػػت عػػف الدراسػػة الحاليػػة فػػي ككه ػػا تسػػت دؼ مػػدل
تقػػديرهإالء الطمبػػة لتمػػؾ الملػػكبلت ،كلػػـ تركػػز عمػػع المعكقػػات المبحكثػػة ههػػا فػػي هػػذت الدراسػػة
،كلػػـ تبحػػث فػػي مػػدل تطبػػيق ـ كتلػػخيص كاقع ػػـ فػػي المػػه

االسػػتهباطي تحديػػدا ككهػػه مػػف

المهػػاه الم مػػة لمبػػاحثيف المتخصصػػيف فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية،كما تختمػػؼ فػػي العيهػػة التػػي
طبقت عمي ا كزمف تطبيق ا.
دراصــ٘ الزميــٕ ( )ِ1412بعيــْاٌ 3أبػػرز الملػػكبلت التعميميػػة كاإلداريػػة التػػي تكاجػػه طػػبلب
كطالبػػات الدراسػػات العميػػا بكميػػة التربيػػة بمكػػة المكرمػػة بجامعػػة أـ القػػرل كمعرفػػة الهػػركؽ بػػيف
الملكبلت لمتكصؿ إلع حمكؿ مهاسبة ل ا.
هدفت الدراسة إلع الكلؼ عف أبرز الملكبلت التعميمية كاإلداريػة التػي تكاجػه طػبلب كطالبػات
الدراسػػات العميػػا كمعرفػػة الهػػركؽ بيه ػػا ،كاسػػتخدمت االسػػتباهة كػػأداة لجمػ البياهػػات ،كقػػد بمػػغ
طالبا كطالبة مف طبلب الدراسات العميا ،كقد استخدـ المػه
مجتم الدراسة اََْ) ن
لمكصكؿ ل دؼ الدراسة ،كمف أهـ الهتات التي تكصمت إلي ا الدراسة تتمثؿ فيش

املشه ت التعلٔنٔ٘
 قمة تكافر مصادر المعمكمات لمطمبة عهد اختيارهـ لمكضكع البحث.
 قمة تكافر المراج الكافية بالمغة العربية في مجاؿ التخصص.
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 يعاهي طمبة الدراسات العميا مف عدـ إلمام ـ بالمغة اإلهجميزية.

املشه ت اإلدارٓ٘3
 عدـ تكافر عػدد كػاؼ مػف مسػاعدم البػاحثيف فػي الجامعػة لمسػاعدة الطمبػة فػي
األمكر البحثية.
 عدـ مبلتمة خدمات مكتبة كمية التربية م احتياجات الطمبة.
 عدـ السماح باستعارة الرساتؿ العممية مف المكتبة المركزية.
 صػػػعكبة مراجعػػػة الج ػػػات اإلداريػػػة بالهسػػػبة لطمبػػػة التهػػػرغ الجزتػػػي فػػػي الهتػػػرة
الصباحية.

التعلٔــل علــ ٙالدراصــ٘

شاتهقػػت دراسػػة الريمػػي م ػ الدراسػػة الحاليػػة فػػي تهاكل ػػا لػػبعض

الملػػكبلت كالمعكقػػات التػػي تكاجػػه طػػبلب كطالبػػات الدراسػػات العميػػا كتػػـ تحديػػدها بالملػػكبلت
التعميمية كاإلدارية ،كهػي معكقػات كملػكبلت عامػة كليسػت خاصػة بمهػاه البحػث العممػي -
كما هك مجاؿ الدراسة الحالية.
دراصـــ٘ داّدٖ ّ قيْعـــ٘ ( 3)2013ااإلجػػػراءات المه جيػػػة المسػػػتخدمة فػػػي البحػػػكث الههسػػػية
كالتربكية التطبيقية ا.
ت دؼ هػذت الدراسػة لمكلػؼ عػف اإلجػراءات المه جيػة المسػتخدمة فػي البحػكث الههسػية
كالتربكية التطبيقية ،مف خبلؿ مهاه البحث كأهكاع ا المسػتخدمة مػف طػرؼ البػاحثيف ،كأدكات
جمػػػ البياهػػػات ،كطػػػرؽ حسػػػاب خصاتصػػػ ا السػػػيككمترية ،كحجػػػـ العيهػػػة كهكعيت ػػػا ككيهيػػػة
اختيارهػػا ،باإلضػػافة إلػػع األسػػاليب اإلحصػػاتية المطبقػػة في ػػا ،كقػػد اختػػار الباحػػث عيهػػة ل ػػذت
الدراسػة البحػكث الههسػية كالتربكيػة المهلػكرة فػي السػهكات األربعػة مػف ا َََُُِِٖ -ـ)،
بمجمػة دراسػػات كميػة العمػػكـ اإلهسػػاهية كاالجتماعيػة بجامعػػة عمػػار الثمجػي األغػكاط – الجزاتػػر،
كبعد تحميؿ البياهات
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تْ"لت الدراص٘ إىل مجل٘ مً اليتائر3
الكصهي هك المه

األكثر استعماالن عهد الباحثيف.

-

المه

-

الباحثكف يستعممكف البحكث الكمية أكثر بكثير مف البحكث الكيهية كاألساليب اإلحصػاتية
األكثر استعماالن هي المتكسطات كاالهحرافات المعيارية كتحميؿ التبايف ،كقمػة مػف البػاحثيف
يستعممكف  ،SPSSكمستكل الداللة األكثر استعماالن َٓ.َ.

-

ههاؾ اختبلؼ في اإلجراءات المه جية يعزل لمتغير زمف البحػث باعتبػار أف البػاحثيف فػي
السهة األخيرة يستعممكف المه

التجريبي.

التعميؽ عمع الدراسة شتتهؽ دراسة داكدم كقهكعه اَُِّ) م الدراسة الحاليػة أيضػا فػي
ككه ا تبحث في مهاه تكاجػراءات البحػث العممػي المطبقػة فػي البحػكث العمميػة لػدل طمبػة
الدراسػػات العميػػا عمكمػػا،إال أه ػػا اختمهػػت عػػف الدراسػػة الحاليػػة فػػي تركيزهػػا عمػػع إج ػراءات
مه جية أخػرل العبلقػة ل ػا بػالمه
مػػه
المػػػه

االسػتهباطي األصكلي،كاسػتخدمت -كمػا هػك كاضػح-

تحميػػؿ البحػػكث التػػي كاهػػت عيهػػة لمد ارسػػة بخػػبلؼ الدراسػػة الحاليػػة فقػػد اسػػتخدمت
المسػػػحي،ككذلؾ كػػػاف تركيػػػز الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػع دراسػػػة المعكقػػػات العمميػػػة

كالم اريػػة كاألكاديميػػة اإلداريػػة التػػي تكاجػػه طالبػػات الدراسػػات العميػػا كتحػػكؿ دكف تطبيػػؽ
المه

االستهباطي حسب قكاعدت كلركطه العممية.

دراصــ٘ صــال ّالبشــز ( )1425بعيــْاٌ 3تكج ػػات البحػػكث العمميػػة فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ العمػػكـ
اللرعية في جامعة الممؾ سعكد.
ت دؼ هذت الدراسة إلع تعرؼ تكج ات بحكث الماجسػتير العمميػة فػي تخصػص المهػاه
كطػػرؽ تػػدريس العمػػكـ اللػػرعية .مػػف حيػػث تصػػهيؼ مجاالت ػػا العامػػة ،كمكضػػكعات ا داخػػؿ كػػؿ
مجاؿ ،كالمراحؿ الدراسية التي اهتمت ب ا ،كمه جيت ا ،كأدكات ػا .كذلػؾ لتطػكير كتكجيػه مسػيرة
البحث العممي لطبلب الدراسات العميا.
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ّمً أٍه اليتائر اليت تْ"لت إلَٔا الدراص٘ ما ٓلٕ3
-

إف المجػػاالت البحثيػػة مػػف حيػػث اهتمػػاـ البػػاحثيف ب ػػا جػػاء ترتيب ػػا عمػػع الهحػػك التػػاليش
المقررات كالكتب المدرسية ،ثـ التدريس ،ثـ الطالػب ،ثػـ الملػرؼ التربػكم ،ثػـ المعمػـ ،ثػـ
التقكيـ التربكم ،ثـ األهلطة التربكية ،كأخي ارن المه

-

.

إف اهتماـ الباحثيف بالمراحؿ الدراسية جػاء عمػع الترتيػب التػاليش المرحمػة المتكسػطة ،ثػـ
المرحمػػة الثاهكيػػة ،ثػػـ المرحمػػة االبتداتيػػة ،ثػػـ كميػػات التربيػػة ،ثػػـ كميػػات المعممػػيف ،كأخي ػ ارن
الكميات كالمعاهد العسكرية .في حيف لـ يعد أم بحث عف الكميات كالمعاهد الههية.

-

إف اسػػتخداـ البػػاحثيف لممهػػاه البحثيػػة جػػاء عمػػع الترتيػػب التػػاليش المػػه
المه

التجريبي.

 لـ يستخدـ أم بحث المهػاه البحثيػة التاليػةش المػهالسببي المقارف ،المه
-

الكصػػهي ،ثػػـ

االرتباطي ،المه

الكثػاتقي ،المػه

الحمقػي ،المػه

التتبعي.

إف األدكات التػػي اسػػتخدم ا البػػاحثكف فػػي إعػػداد بحػػكث ـ تركػػزت عمػػع االسػػتباهة تبلهػػا
االختبػػػار ثػػػك بطاقػػػة تحميػػػؿ المحتػػػكل .فػػػي حػػػيف لػػػـ تسػػػتخدـ البحػػػكث أداتػػػي المقابمػػػة
كالمبلحظة.
التعميؽ عمع الدراسة شتتهؽ دراسة سالـ كالبلرآُِْق) م الدراسة الحاليػة ككه ػا
تبحث في البحكث العممية األكاديمية ،كالمهاه البحثية التي استخدم ا البػاحثكف مػف
طمبة الدراسات العميا في تمؾ األبحاث عمكما كتلخيص كاقع ا في عػدد مػف المحػاكر
تختمػػؼ عػػف محػػاكر الدراسػػة الحاليػػة التػػي ركػػزت عمػػع تلػػخيص كاق ػ أحػػد المهػػاه
البحثية فقط-كهك المه
التربكييف ألهه مه

االستهباطي األصكلي -ككهه يهدر اسػتخدامه لػدل البػاحثيف

أكثر ليكعا في الدراسػات اللػرعية ،لكػف كجػه دراسػته ههػا ككهػه

م مػػا لمبػػاحثيف المتخصصػػيف فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية فػػي مجػػاؿ األبحػػاث التػػي تتهػػاكؿ
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مكضػػكعات التربيػػة مػػف خػػبلؿ مصػػدرم التلػػري اإلسػػبلمي ،كمػػا أف الدراسػػة الحاليػػة
تركز عمع المعكقات التي تحكؿ دكهه تطبيقه.
دراسػػة الكبيسػػي آَُِ) بعه ػكافش االبحػػث العممػػي كربطػػه فػػي الد ارسػػات القرنهيػػة العميػػا كاق ػ
كنفاؽا
قد حاكؿ البحث دراسة كيهية تهعيؿ االبتكار ،كالتجديد فػي البحػث العممػي فػي مجػاؿ الدراسػات
القرنهيػة العميػػا مػف أجػػؿ ترسػيخ كجػػكدت ،كضػػماف اسػتمرارت فػػي أداء رسػالته المعرفيػػة كالتربكيػػة
كالتهمكية ،كمكاءمته لمتطمبات العصر ،الػتممت الدراسػة ثبل ثػة مباحػث تطػرؽ الباحػث ضػمه ا
إلػع مػػا يميػز بػػه البحػث العممػػي فػي مجػػاؿ الدراسػات القرنهيػػة العميػا مػػف خاصػية كأهميػػة كبػػرل
تعهع بالجاهب الهظرم ،كمف خبلؿ البحث المكتبي تبيف افتيش
-

ههاؾ قصكر في الربط بيف مخرجات البحكث في الدراسات القرنهية كاحتياجات المجتم .

-

ضػػعؼ اإلحسػػاس بالمسػػإكلية لػػدل بعػػض البػػاحثيف فػػي الدراسػػات القرنهيػػة تجػػات خدمػػة
الديف كالمجتم .

-

عدـ تكظيؼ رسالة الكميات القرنهية البحثية ،تكظيهان فاعبلن إيجابيان تجات الكاق .
التعميػػؽ عمػػع الدراسػػة شتتهػػؽ دراسػػة الكبيسػػي آَُِـ) مػ الدراسػػة الحاليػػة فػػي ككه ػػا
ت ػػتـ بدراسػػة مهػػاه البحػػث العممػػي فػػي العمػػكـ اللػػرعية التػػي غالبػػا اعتمادهػػا األساسػػي
عمع المه

االستهباطي األصكلي ،ككػكف دراسػته بيهػت كجػكد قصػكر لػدل البػاحثيف فػي

الدراسات القرنهية تجات خدمة الديف كالمجتم ،كاللؾ أف ضػعؼ م ػارات البػاحثيف العمميػة
هك أحد أهػـ األسػباب لػذلؾ ،ممػا أفػاد الدراسػة الحاليػة فػي ضػركرة البحػث فػي المعكقػات
التي تحد مف التمكف مف م ارات تطبيؽ المه
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دراص٘ شٔش٘ ( )1421بعيْاٌ 3ملكبلت الدراسات العميا التربكية لمطالبات بجامعة اإلمػاـ
محمد بف سعكد اإلسبلمية كحمكؿ مقترحة ل ا.
هػػدؼ الدراسػػةش التعػػرؼ عمػػع ملػػكبلت الدراسػػات التربكيػػة لمطالبػػات بجامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف
سعكد اإلسبلمية.
أداة الدراسػػة كعيهت ػػاش اعتمػػدت عمػػع االسػػتباهة كػػأداة رتيسػػية لمبحػػث ،كقػػد تػػـ تطبيق ػػا عمػػع
عيهة البحث البالغ عددهف اِّ) طالبة دراسات عميا.
مه

الدراسةش استخدمت المه

الكصهي التحميمي.

هتات الدراسةش كاف مف أبرز هتات هذت الدراسة ما يميش
 في محكر الملكبلت اإلدارية كالتهظيمية كػاف االختبػار اللػامؿ كاختبػار التكفػؿ مػف أكبػر
المعكقات اماـ الطالبات كالراغبات في التسجيؿ لمدكتكرات.
 أما في محكر ملكبلت اإللراؼ العممي فقد كاف عدـ كجػكد أعضػاء هيتػة التػدريس مػف
اإلهػػاث لتػػكلي اإللػراؼ العممػػي عمػػع رسػػاتؿ الطالبػػات ،كصػػعكبة تكاصػػؿ الطالبػػات م ػ
الملرؼ عمي ـ كخاصة م األساتذة الرجاؿ.
 عدـ كجكد خريطة تربكية لؤلبحاث التربكية عمع مستكل المممكة العربية السعكدية.
التعميؽ عمػع الدراسػةش اتهقػت دراسػة لػيحة مػ الدراسػة الحاليػة فػي حػدكدها البلػرية
كالمكاهيػة كهػػف طالبػػات الدراسػػات العميػػا فػػي جامعػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػبلمية
،كاختمػػؼ فػػي بقيػػة المحػػاكر البحثيػػة التػػي تهاكلت ػػا حيػػث ركػػزت عمػػع الملػػكبلت التػػي
ت ػكاج ف عمكمػػا -كلػػيس فػػي مهػػاه البحػػث العممػػي-كتػػـ التركيػػز عمػػي الملػػكبلت
اإلدارية كالتهظيمية كاإللراؼ العممي .
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املبشح الجاىٕ /دلتنع الدراص٘ ّعٔيتَاّإدزاءات التطبٔل
 دلتنع الدراص٘3تككف مجتم الدراسة الحالية مف طالبات الدكتكراة كالماجسػتير الممتحقػات ببػرام الماجسػتير
كالػػػدكتكراة ممػػػف أه ػػػيف دراسػػػة الكحػػػدات الدراسػػػية ككػػػف فػػػي مرحمػػػة إعػػػداد البحػػػث التكميمػػػي
ابالهسػػبة لمرحمػػة الماجسػػتير ) أك إعػػداد أطركحػػة الػػدكتكراة ا بالهسػػبة لمرحمػػة الػػدكتكراة )بػػيف
عػػاـ ُّْٓ ق كحتػػع عػػاـ ُّْٖق فػػي جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػبلمية -كميػػة
التربية ،قسـ أصكؿ التربية -مسػار التربيػة اإلسػبلمية بمهطقػة الريػاض كالبػالغ عػددهف أٖ)
طالبة .
 عيهة الدراسةشهظ ار لقمة عدد أفراد مجتم الدراسة ،فيمزـ مف ذلؾ أخذ المجتم الكمي كليس عيهػة مهػه؛ لػذلؾ
طبقػػت الباحثػػة أداة الدراسػػة عمػػع كامػػؿ مجتم ػ الدراسػػة كالبػػالغ عػػددهف أٖ) طالبػػة ،ككػػاف
العاتد مف االستباهات بعد التطبيػؽ مػا يمثػؿ ٕٗ %أٖ اسػتباهة ) مػف إجمػالي عػدد الطالبػات
المطبقة عمي ف.
كيبػػيف الجػػػدكؿ التػػػالي تكزيػػػ عيهػػػة الدراسػػػة مػػػف طالبػػػات الدراسػػػات العميػػػا اماجسػػػتير
كدكتػكراة) كفػؽ عػدد االسػػتجابات ألداة الدراسػة التػي تػـ تطبيق ػػا تكاعادت ػا مػف قػبم ف كالبػػالغ

عددهف أٖ) طالبة ش

حسب متغير المرحمة الدراسيةش
جدكؿ رقـ اُ) يكضح تكزي عيهة الدراسة
المتغير
المرحمة الدراسية

تكزي المتغير

العدد

الهسبة

طالبات الماجستير

ْٗ

ٕٓ%

طالبات الدكتكراة

ُٗ

ِِ%

المجمكع

ٖٔ

ََُ%

يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ اُ) بالهسػػػبة لمتغيػػػر المرحمػػػة الدراسػػػية ،أف ٕٓ %يمػػػثمف
طالبػػات مرحمػػة الماجسػػتير ،كهػػي الهسػػبة األكبػػر بيهمػػا ِِ %مػػف هسػػبة أفػراد المجتمػ يمػػثمف
طالبات مرحمة الدكتكراة .
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 أداٗ الدراص٘3ُ  -بياء أداٗ الدراص٘3
تحقيقػػا ل ػػدؼ الدراسػػة ،فػػبف األداة المهاسػػبة لجم ػ البياهػػات هػػي االسػػتباهة .كاعتمػػدت
الباحثة في تصميـ محاكرها كبهكدهػا مػف مراجعػة الدراسػات السػابقة ،كأدبيػات الدراسػة تكاطارهػا

المهاهيمي ،كقد قسمت أداة الدارسة إلع جزأيف ،كهماش

الجػػز األكؿش كتضػػمف البياهػػات األكليػػة عػػف مهػػردات مجتم ػ الدراسػػة ،حسػػب متغي ػر المرحمػػة
الدراسية ا مرحمة الماجستير  ،كمرحمة الدكتكراة).
الجػػزء الثػػاهيش كتضػػمف أربعػػة محػػاكر لمدراسػػة  ،كضػػـ كػػؿ محػػكر عػػددان مػػف العبػػارات  ،جػػاءت
عمع الهحك التالي ش

ُ  .كاقػػػ تطبيػػػؽ م ػػػارات المػػػه

االسػػػتهباطي ااألصػػػكلي ا فػػػي بعػػػدت التربػػػكم لػػػدل طالبػػػات

الدراسات العميا كتضمف اُِ) عبارة.
ِ .المعكقػػات العمميػػة الم اريػػة التػػي تحػػد مػػف تطبيػػؽ المػػه

االسػػتهباطي ااألصػػكليا لػػدل

طالبات الدراسات العميا كتضمف كذلؾ أُ) عبارة.
ّ .المعكقات األكاديميػة كاإلداريػة التػي تحػد مػف تطبيػؽ المػه

االسػتهباطي ااألصػكليا لػدل

طالبات الدراسات العميا كتضمف أُ) عبارة.
ْ  .مقترحات تطكير م ارات تطبيؽ المه

االستهباطي ااألصكلي ا كتضمف اُٖ) عبارة،

كاستخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي فػي الجاهػب األيسػر أمػاـ كػؿ عبػارة؛ لقيػاس درجػة
التكافؽ ،كما في اللكؿ التاليش
جػػدكؿ رقػػـ اِ)ش يكضػػح مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي؛ لقيػػاس درجػػة المكافقػػة فراء أعضػػاء هيتػػة
التدريس.
أكافػػػػػػػػػؽ أكافؽ أكافػػؽ إلػػع ال

العبارات

بلدة
غياب تدريس المػه

االسػتهباطي

األصكلي في مقرر مهاه البحث

 "دم أداٗ الدراص٘3- ِٖٗ -

حد ما

ال أكافػػػػػؽ

أكافؽ بلدة
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 - ١الصدم الظاٍزٖ لألداٗ3
لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ مجتػػكل أداة الدراسػػة ،كالتأكػػد مػػف أه ػػا تخػػدـ أهػػداؼ الدراسػػة؛ فػػبف
الباحثة عرضت ا عمػع عػدد مػف المحكمػيف األكػاديمييف مػف ذكم الخبػرة كالتخصػص فػي مجػاؿ
التربية في عدد مف الجامعات؛ كذلؾ مف أجؿ إبػداء نرات ػـ فػي األداة مػف حيػثش مػدل مهاسػبة
عدت لقياسه ،كمدل كضكح ا ،كمدل اهتماء كؿ عبارة لممحػكر المحػدد ل ػا،
العبارة لقياس ما أي ٌ
كتػػـ األخػػذ بمػػا قػػدـ مػػف قبػػؿ المحكمػػيف مػػف مبلحظػػات كاقتراحػػات ،كأجريػػت التعػػديبلت البلزمػػة
حسب هذت المبلحظات ،كقػد بمػغ عػدد بهػكد االسػتباهة فػي صػكرها اله اتيػة أِ) بهػدا ،جػاءت
عمع الهحك التاليش المحكر األكؿ اُِ) عبارة ،كالمحػكر الثػاهي أُ) عبػارة ،كالمحػكر الثالػث
أُ)عبارة ،كالمحكر الراب ا ُٖ)عبارة.

ِ " -دم اتتضام الداخلٕ لألداٗ3
تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي فػػي كػػؿ مح ػكر مػػف مح ػاكر أداة الدراسػػة مػػف
خػػبلؿش حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف مح ػاكر االسػػتباهة األرب ػ  ،كالدرجػػة الكميػػة لبلسػػتباهة ؛
ككاهت الهتات كما هك مكضح في الجدكؿ التاليش
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جدكؿ رقـ اّ) يكضح مصهكفة معامبلت االرتباط بيف محاكر االستباهة كالدرجة الكمية
التربكم

االسػػػػػتهباطي ااألصػػػػػكلي ا فػػػػػي بعػػػػػدت

األصكلي
كاقػػػػػػػػػ تطبيػػػػػػػػػؽ م ػػػػػػػػػارات المػػػػػػػػػه

مػػػػػػف تطبيػػػػػػؽ المػػػػػػه
االسػػػػػػتهباطي

األصكلي
المعكقػػات العمميػػة الم اريػػة التػػي تحػػد

تحػػػد مػػػف تطبيػػػؽ المػػػه
االسػػػتهباطي

ُ

المعكقػػػػات األكاديميػػػػة كاإلداريػػػػة التػػػػي

كاقػػػػػػػ تطبيػػػػػػػؽ م ػػػػػػػارات المػػػػػػػػه

---

الدرجة الكمية

المحكر

---

---

االسػػػػتهباطي ااألصػػػػكلي ا فػػػػي بعػػػػدت
التربكم

المعكقات العممية الم اريػة التػي تحػد **َِّ.
مػػػػػف تطبيػػػػػؽ المػػػػػه

االسػػػػػتهباطي

األصكلي

المعكقػػات األكاديميػػػة كاإلداريػػػة التػػػي *َِٔ.
تحػػد مػػف تطبيػػؽ المػػه

األصكلي
الدرجة الكمية
*

ُ

---

---

**َْٓ.

ُ

---

االسػػتهباطي
**َِٔ.

تعهي دالة عهد مستكل آَ) َ.

**

**َِٖ.

**ََٖ.

ُ

تعهي دالة عهد مستكل اَُ)َ.

كيتضح مف بياهات الجدكؿ اّ)  ،أف معامبلت االرتباط بػيف المحػاكر األربعػة لبلسػتباهة
كالدرجػػػة الكميػػػة ،تراكحػػػت قيم ػػػا بػػػيف أِ َ.إلػػػع ِٖ) َ.؛ كجميع ػػػا دالػػػة إحصػػػاتيا عهػػػد
مستكلَ)داللة اَُ ، ) َ.كما أف معامبلت االرتباط الداخمية بيف المحاكر الثبل ثػة لبلسػتباهة،
تراكحػت قيم ػا بػػيف ا ِٔ َ.إلػعَٖ ،),كجميع ػػا دالػة إحصػاتيا عهػػد مسػتكل داللػػة اَُ)َ.؛

- ُّٖ -

معوقات تطبيق المنهج االستنباطي "األصولي " في البحوث العلمية..............................................

مايعطي مإل ار عمع تحقؽ صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستباهة المعدة فػي الدراسػة الحاليػة ،عػدا
معاممي ارتباط داليف عهد مستكل آَ.)َ.

ّ  -ثبات أداٗ الدراص٘3
أمػػا ثبػػات األداة فيقصػػد بػػه التأكػػد مػػف أف اإلجابػػة سػػكؼ تكػػكف كاحػػدة تقريبػػا لػػك تكػػرر
تطبيق ا عمع األلخاص ذات ـ ،كقد تـ تعييف الثبات لبلستباهة مف خبلؿ حساب معامػؿ الثبػات
باستخداـ معامؿ ألهاكركهباخ ،ككاهت الهتات كالتاليش
جدكؿ رقـ اْ) يكضح معامبلت الثبات لمحاكر االستباهة
معامؿ ألها كركهباخ

المحكر
كاق تطبيؽ م ارات المه

االسػتهباطي ااألصػكلي ا فػي َٔٗ.

بعدت التربكم
المعكقات العممية الم ارية التي تحد مػف تطبيػؽ المػه

َٕٗ.

االستهباطي األصكلي
المعكقػػػات األكاديميػػػة كاإلداريػػػة التػػػي تحػػػد مػػػف تطبيػػػؽ َْٗ.
المه

االستهباطي األصكلي
َٕٗ.

االستباهة ككؿ

يتضػػح مػػف بياهػػات الجػػدكؿ السػػابؽ ،أف جميػ معػػامبلت الثبػػات مرتهعػػة؛ حيػػث تراكحػػت
قيم ػػا بػػيف اْٗ َ.ك ٕٗ ) َ.كهػػذا مإلػػر عمػػع ثبػػات االسػػتباهة ،كطبقػػا لئلحصػػاتيات التػػي
سػػػبؽ عرضػػػ ا لمصػػػدؽ كالثبػػػات؛ يتبػػػيف تحقيػػػؽ االسػػػتباهة لمعػػػايير التقهػػػيف بالهسػػػبة لمصػػػدؽ
كالثبات ،كقابميت ا لمتطبيؽ الميداهي.

 - 4إدزاءات تطبٔل أداٗ الدراص٘3
كقد لممت مايمي ش

أ  -ازٓك٘ مجع املعلْمات3
بعػػد تصػػػميـ أداة الدراسػػػة ،كعرضػػػ ا عمػػػع المحكمػػيف ،كالتحقػػػؽ مػػػف صػػػدق ا كثبات ػػػا؛
يكٌزعت أداة الدراسة عمع مجتم الدراسة المست دؼ ،مف خبلؿ التكاصؿ اإللكتركهي كاليدكم .
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ب  -أصلْب حتلٔل البٔاىات3
مف أجػؿ معالجػة بياهػات هػذت الدراسػة اسػتخدمت األسػاليب اإلحصػاتية المهاسػبة ،كذلػؾ
عمع الهحك التاليش
 معامؿ ارتباط بيرسكف ا)Pearson Correlation؛ لحساب صدؽ االتساؽ الػداخمي ألداةالدراسة.
 معامػػؿ ألهػػا كركهبػػاخ ا)Cronbach's Alpha؛ لحسػػاب معامػػؿ ثبػػات المحػػاكر المختمهػػةألداة الدراسة.
 حسػاب الهسػب لتكزيعػات تقػػديرات طالبػات الدراسػات العميػػا ،كاالهحػراؼ المعيػارم ،كالمتكسػػطالمرجح لكافة مهردات محاكر االستباهة األرب في الدراسة.
 تحديػد فتػػات تهسػير قػػيـ المتكسػط ،كذلػػؾ بػالرجكع إلػػع تقػديرات طالبػػات الدراسػات العميػػا فػػيمحػػػاكر االسػػػتباهة ،كفػػػؽ التقػػػديرات التاليػػػةش االدرجػػػة ٓش أكافػػػؽ بلػػػدة ،كالدرجػػػة ْش أكافػػػؽ،
كالدرجػػة ّش أكافػػؽ إلػػع حػ اد مػػا ،كالدرجػػة ِش ال أكافػػؽ ،كالدرجػػة ُش ال أكافػػؽ بلػػدة) ،كبحسػػب

هػػذت التقػػديرات يحسػػب المػػدل ،كمػػا تػػـ تحديػػد طػػكؿ الهتػػة باسػػتخداـ العبلقػػة اطػػكؿ الهتػػة =
المدل/عدد الهتات) ،) .كبحسب هذت التقديرات حسب المدل ا ٓ ،)ْ-ُ-كما تـ تحديػد طػكؿ
الهتة باستخداـ العبلقة اطكؿ الهتة  -المدل/عدد الهتػات)؛ كعميػه فقػد بمغػت قيمػة طػكؿ الهتػة
اَٖ)َ.؛ كمف ثـ محددات فتات تهسير قيـ المتكسط كالتاليش
 قيمة المتكسط مف اَََ ُ.إلع َٖ ) ُ.كتعهي عدـ المكافقة بلدة.
 قيمة المتكسط مف اُٖ ُ.إلع َٔ ،) ِ.كتعهي عدـ المكافقة.
 قيمة المتكسط مف ا ُٔ ِ.إلع َْ ،)ّ.كتعهي المكافقة إلع حد ما.
 قيمة المتكسط مف ا ُْ ّ.إلع َِ ،)ْ.كتعهي المكافقة.
 قيمة المتكسط مف ا ُِ ْ.إلع ََ ،)ٓ.كتعهع المكافقة بلدة.
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املبشح الجالح/ىتائر الدراص٘ ّتْ"ٔاتَا
تتهاكؿ الباحثة في هذا المبحث عرضا لما تكصمت له الدراسة مف هتات كمهاقلػت ا كذلػؾ عمػع
الهحك التاليش
االسػػتهباطي ااألصػػكلي ا فػػي بعػػدت

اإلجابػػة عػػف الس ػإاؿ األكؿش مػػاكاق تطبيػػؽ م ػػارات المػػه
التربكم لدل طالبات الدراسات العميا اماجستير كدكتكراة) ؟

كلئلجابة عف هذا السإاؿ يحسبت الهسب المتكية لتكزي نراء مجتمػ الدراسػة لئلجابػة عػف هػذا
المحكر ،كالمتكسط الحسابي ،كاالهحراؼ المعيارم ،كفتة المتكسط لكؿ عبارة.
كيبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ آ) التػػالي هتػػات نراء طالبػػات الدراسػػات العميػػا اماجسػػتير كدكتػػكراة) حػػكؿ
كاق تطبيؽ م ارات المه

االستهباطي ااألصكلي ا في بعدت التربكم ؟

يكضػػػح جػػػدكؿ رقػػػـ آ) تحميػػػؿ هتػػػات نراء طالبػػػات الدراسػػػات العميػػػا فػػػي التربيػػػة اإلسػػػبلمية
اماجسػػتير كدكتػػكراة) حػػكؿ كاقػػ تطبيػػؽ م ػػارات المػػه
التربكم
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التسمسؿ

الم ارات

الهسب المتكية لتكزي نراء العيهة
أكافػػػػؽ اكافؽ

بلدة
ُ

تقػػػ أر طالبػػػة الدراسػػػات العميػػػا ُٓ.

فػػػػػي التربيػػػػػة اإلسػػػػػبلميةعف %

المػػػػػػػػػػػػػػه

االهحراؼ

أكافػػػػؽ ال

لحػػػػػػػػػد أكافؽ
ما

ُُٖ.

%

ْٔٓ.

%

ُِْ.

%

ال

المعيارم

المتػػػػػػك

فتػػػػػػػػػػػػػػة

سط

المتػػػػػػػػػك

أكافػػػػػػؽ

سط

بلدة
ََ.

%

ّْٕ.ِ َ.
ٔ

المكافقػػػة
بلدة

االسػػػػػػػػػػػػػػتهباطي

ااألصػػػػػػػػػػكليا فػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػب
المه جية اإلسبلمية .

ِ

تهمػػي طالبػػة الدراسػػات العميػػا ِْٔ.

فػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػبلمية %

ُِِ.

ِٓٔ.

%

%

ٖ%ٖ.

ََ.
%

َّّ.ٗ ُ.

المكافقة

ٗ

م ارات ا المه جية عمكما

ّ

تكمػؼ طالبػػة الدراسػات العميػػا ِّٖ.

بمتطمبات بحثية عف المػه

%

َِٓ.

َّٗ.

%

%

ْ%ْ.

ُٓ.
%

َُّ.ٗ ُ.

المكافقة

ْ

االستهباطي ااألصكليا
ْ

يطمػػػب مػػػف طالبػػػة الدراسػػػات ّٖٔ.
العميػػا فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية %

ِّْ.

َِٔ.

%

%

ٖ%ٖ.

ُٓ.
%

َّّ.ٗ ُ.

المكافقة

ْ

الرجػػػػػكع لمصػػػػػادر كمراجػػػػػػ
متخصصػػػػػػػة فػػػػػػػي المػػػػػػػه

االستهباطي األصكلي
ٓ

تمتمؾ طالبػة الدراسػات العميػا ّّٖ.

فػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػبلمية %

ّّٖ.

%

ِّٓ.

%

ٗ%ٓ.

ِٗ.

%

َّْ.ٗ ُ.
َ

المكافقة

معمكمػػات كافيػػة عػػف أهميػػة
المه

االستهباطي األصكلي

في تخصص ا
ٔ

لػػدل طالبػػة الدراسػػات العميػػا ّّٓ.
في التربيػة اإلسػبلمية معرفػة %

ِٓٔ.

ِْٗ.

%

%

البأس ب ا بعمـ التهسير
- ّٖٓ -

ٗ%ٓ.

ِٗ.
%

َّٕ.ٖ ُ.
ٓ

المكافقة
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ٕ

تمتمؾ طالبػة الدراسػات العميػا ّٕٗ.

فػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػبلمية %

َِٔ.

ِٕٗ.

%

%

ٖ%ٖ.

ِٗ.
%

ُّْ.ٖ ُ.

المكافقة

ٓ

معمكمػػػػػػػات كافيػػػػػػػة بقكاعػػػػػػػد

االستهباط
ٖ

تمتمؾ طالبػة الدراسػات العميػا ُٓ.

فػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػبلمية %

ُْٕ.

%

ُِِ.

%

ِٕٗ.

%

ّّٖ.

%

ُِّ.ٕ ُ.
ٖ

المكافقة

معمكمػػػات كافيػػػة عػػػف أقسػػػاـ

االستهباط كأهكاعه
ٗ

يػػػدعـ كاقػػػ تػػػدريس مهػػػاه

ّّٓ.

البحػػػػث العممػػػػي فػػػػي القسػػػػـ %

ُِِ.

%

ُِِ.

%

ُُٗ.

%

ُٓ.

%

ُّٗ.ٕ ُ.
ُ

المكافقة

الػػتمكف مػػػف تطبيػػؽ المػػػه

االسػػػػتهباطي األصػػػػكلي فػػػػي

بحكث التربية اإلسبلمية
َُ

دعـ األفكار البحثية المقدمػة ّّٓ.
مػػػف طالبػػػة الدراسػػػات العميػػػا %

ُِِ.

ُِِ.

ُٕٔ.

ِٗ.

%

%

%

%

ُِّ.ٔ ُ.

المكافقة

ٗ

فػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػبلمية
كالمرتبطة بمصدرم التلري

ُُ

لػػدل طالبػػة الدراسػػات العميػػا ِٕٗ.
فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية كعػػي %

ّّٖ.

ُُٗ.

ُْٕ.

ْْ.

%

%

%

%

ُّٕ.ٔ ُ.

المكافقة

ٔ

كػػافي بضػػركرة ف ػػـ المػػه

االسػػػػتهباطي األصػػػػكلي فػػػػي

مجاؿ تخصص ا
ُِ

تمتمؾ طالبػة الدراسػات العميػا ِٓٔ.
في التربيػة اإلسػبلمية معرفػة %

ِْٗ.

%

ِّٓ.

%

ُِّ.

%

ْٕ.

%

ِّّ.ٓ ُ.
ْ

المكافقة

كافيػػػػػػة بلػػػػػػركط االسػػػػػػتهباط
األصكلي في الجاهب التربكم

كالسمككي

المتكسط العاـ لممحكر

ّْٖ.

- ّٖٔ -
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يتضح مف الجدكؿ رقـ آ) ،أف المتكسط العاـ لممحكر األكؿ المتعمػؽ بػرراء طالبػات الدراسػات
العميا في التربية اإلسبلمية اماجستير كدكتكراة) حكؿ كاق تطبيؽ م ارات المػه

االسػتهباطي

ااألصكلي ا في بعدت التربكم
حصؿ عمع متكسط عاـ قدرت اْٖ ،.)ّ.عػدا عبػارةش ا تقػ أر طالبػة الدراسػات العميػا فػي التربيػة
اإلسبلمية عف المػه

االسػتهباطي ااألصػكليا فػي كتػب المه جيػة اإلسػبلمية ا،فقػد جػاءت فػي

فتػػة المكافقػػة بلػػدة ،كذلػػؾ بمتكسػػط قػػدرت أِ)ْ.؛كهػػذا يعكػػس كعػػي طالبػػة الدراسػػات العميػػا
المتخصصػػة فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية بأهميػػة الت ػزاـ الباحػػث العممػػي فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية فػػي
أبحاثة بمجاؿ تخصصه كضركرة القراءة كالمطالعة في المكاضي التي تدكر حكله .
أما بػاقي العبػارات ،تكاف جػاءت فػي فتػة المكافقػة؛ إال أه ػا اختمهػت فػي قيمػة المتكسػطات التػي
حصػػػمت عمي ػػػا العبػػػارات ،كفقػػػا لتقػػػديرات طالبػػػات الدراسػػػات العميػػػا فػػػي مرحمتػػػي الماجسػػػتير
كالػػدكتكراة؛ حيػػث جػػاءت عبػػارة ا تهمػػي طالبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية م ارات ػػا
المه جيػػػة عمكمػػػا افػػػي المرتبػػػة األكلػػػع ،بمتكسػػػط اٗٗ ،)ّ .كفػػػي المرتبػػػة الثاهيػػػة جػػػاءت
العبارتافش ا تكمؼ طالبة الدراسات العميا بمتطمبات بحثيػة عػف المػه

االسػتهباطي ااألصػكليا،

كا يطمب مف طالبة الدراسات العميا فػي التربيػة اإلسػبلمية الرجػكع لمصػادر كمراجػ متخصصػة
فػي المػه

االسػتهباطي األصػكلي ا ،بمتكسػػط اْٗ ،)ّ.كفػي المرتبػة الثالثػة جػاءت العبػػارةش ا

تمتمػػػؾ طالبػػػة الدراسػػػات العميػػػا فػػػي التربيػػػة اإلسػػػبلمية معمكمػػػات كافيػػػة عػػػف أهميػػػة المػػػه
االسػػػػتهباطي األصػػػػكلي فػػػػي تخصصػػػػ ا ا ،بمتكسػػػػط اَٗ ،)ّ.كفػػػػي المرتبػػػػة الرابعػػػػة جػػػػاءت
العبارتافش ا لدل طالبة الدراسات العميا في التربية اإلسبلمية معرفة البأس ب ا بعمـ التهسػير ا،
كا تمتمػػؾ طالبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية معمكمػػات كافيػػة بقكاعػػد االسػػتهباط ا،
بمتكسػػط آٖ ،)ّ.كفػػي المرتبػػة الخامسػػة جػػاءت العبػػارةش ا تمتمػػؾ طالبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي
التربيػػة اإلسػػبلمية معمكمػػات كافيػػة عػػف أقسػػاـ االسػػتهباط كأهكاعػػه ا ،بمتكسػػط اٖٕ .)ّ.كفػػي
المرتبة السادسة جاءت العبارةش ا يدعـ كاقػ تػدريس مهػاه البحػث العممػي فػي القسػـ الػتمكف
مػػف تطبيػػؽ المػػه

االسػػتهباطي األصػػكلي فػػي بحػػكث التربيػػة اإلسػػبلمية ا ،بمتكسػػط اّ.)ُٕ.

كجاءت العبارةش ا دعـ األفكار البحثية المقدمة مف طالبة الدراسات العميا في التربيػة اإلسػبلمية
كالمرتبطة بمصدرم التلري ا في المرتبة السابعة ،بمتكسط اٗٔ ،)ّ.أمػا فػي المرتبػة الثامهػة
فقد جاءت العبارةش ا لدل طالبة الدراسات العميا في التربية اإلسبلمية كعػي كػافي بضػركرة ف ػـ
- ّٖٕ -
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االستهباطي األصكلي في مجاؿ تخصصػ ا ا ،بمتكسػط أٔ .)ّ.كفػي المرتبػة التاسػعة

المه

كاألخيػػرة جػػاءت العبػػارةش ا تمتمػػؾ طالبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية معرفػػة كافيػػة
بلػػركط االسػػتهباط األصػػكلي فػػي الجاهػػب التربػػكم كالسػػمككي ا ،بمتكسػػط اّ )ْٓ.مػ أف هػػذا
البهد هك مف أكثر البهكد أهمية لدل طالبة الدراسات العميا المتخصصة في التربية اإلسبلمية.
اإلجابػػة عػػف الس ػإاؿ الثػػاهيش ماالمعكقػػات األكاديميػػة كاإلداريػػة التػػي تحػػد مػػف تطبيػػؽ المػػه
االستهباطي األصكلي لدل طالبات الدراسات العميا في التربية اإلسبلمية مف كج ة هظرهف ؟
كاإلجابػػة عػػف السػػػإاؿ الثالػػثش ماالمعكقػػػات العمميػػة الم اريػػة التػػػي تحػػد مػػػف تطبيػػؽ المػػػه
االستهباطي األصكلي لدل طالبات الدراسات العميا في التربية اإلسبلمية مف كج ة هظرهف ؟
يبػػيف الجػػدكؿ افتػػي هتػػات نراء طالبػػات الدراسػػات العميػػا فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية فػػي المعكقػػات
األكاديميػػة كاإلداريػػة كالمعكقػػات العمميػػة الم اريػػة التػػي تحػػد مػػف تطبيػػؽ المػػه

االسػػتهباطي

األصكلي مف كج ة هظرهف
جدكؿ رقـ أ) تحميػؿ هتػات أراء طالبػات الدراسػات العميػا فػي التربيػة اإلسػبلمية فػي المعكقػات
األكاديميػػة كاإلداريػػة كالمعكقػػات العمميػػة كالم اريػػة التػػي تحػػد مػػف تطبيػػؽ المػػه

االسػػتهباطي

األصكلي مف كج ة هظرهف

المجاؿ

التسمسؿ

بلدة

أكافػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

ما
اكافؽ

أكافػػؽ لحػػد

المعكقات األكاديمية كاإلدارية

األصػػػػػػػػػكلي
ضمف مقرر
مهػػػػػػػػػػػػػػػػاه
البحػػػػػػػػػػػػػػػػث
ضعيؼ
- ّٖٖ -

بلدة
ال أكافؽ

االسػػتهباطي

المعيارم
ال أكافػػػػػػػػػؽ

المػػػػػػػػػػػػػػه

%

%

%

%

%

االهحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ

ُ

تػػػػػػػػػػػػػػدريس ُْ.ْ َُ.ّ ِٖ.ِ ْْ.

ِٗ.

المتكسط

الم ارات

فتة المتكسط

هسب تكزي نراء العيهة

ٗٗ ْ.ُٔ َ.المكافقة
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ِ

لػػيس ههػػاؾ َٕ.َ %ٕ.ْ ُٕ.ٔ ّٓ.ّ ّٗ.
ألية محػددة %

%

%

ْٗ ْ.َٕ َ.المكافقة

%

ككاضػػػػػػػػػحة
كمتبعػػة فػػي
تػػػػػػػػػػػػػػدريس
مهػػػػػػػػػػػػػػػػاه
البحػػػػػػػػػػػػػػػػث
العممػػي فػػي
تخصػػػػػػػػػص
التربيػػػػػػػػػػػػػػػة
اإلسبلمية
ّ

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفر ُّٔ.َ ُْ.ٕ ِٔ.ٓ ْٓ.
معػػػػػػػػػػػػػػػايير %

%

%

%

ََ.

َٕ ْ.َْ ُ.المكافقة

%

محػػػػػػػػػػػػػػػددة
لتقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
األبحػػػػػػػػػػػػاث
العمميػػة فػػي
التربيػػػػػػػػػػػػػػػة
اإلسػػػػػػػبلمية
غير كاضح
ْ

ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ ِٓ.ٗ ِّ.ٓ ِٔ.ٓ ُْ.
التكجيػػػػػػػػػػػػػه %

%

%

الكػػػػػػػػػػػػػػػػافي
كالػػػػػػػػػػػػػػػبلزـ
الختيػػػػػػػػػػػػػار
مكضػػػػكعات
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%

ِٗ.
%

َٖ ّ.ٕٗ ُ.المكافقة
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مهاسػػػػػػػػػػػػػبة
لتخصػػػػػػػص
التربيػػػػػػػػػػػػػػػة
الئلسػػػػبلمية
مرتبطػػػػػػػػػػػػػة
بتطبيػػػػػػػػػػػػػؽ
المػػػػػػػػػػػػػػه
االسػػتهباطي
األصكلي
ٓ

ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ ّٕ.ْ ِِ.ُ ّّ.ٖ ّٓ.
اإلمكاهػػػػػػػات %

%

%

%

ُٓ.

َُ ّ.ْٗ ُ.المكافقة

%

األداريػػػػػػػػػػػػة
البلزمػػػػػػػػػػػػػػة
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعـ
البحػػػػػػػػػػػػػكث
العمميػػػػػػػػػػػػػػة
ذات العبلقة
المبالػػػػػػػػػػرة
باسػػػػػػػػتخداـ
المػػػػػػػػػػػػػػه
االسػػتهباطي
األصكلي
ٔ

ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ َُْ.ّ ُٕ.ٔ ّٔ.ٖ ِّ.
االسػػػػػػػػتهادة %

%

%

مػػػػف هتػػػػات
البحػػػػػػػػػػػػػكث
- َْٖ -

%

ِٗ.
%
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االكاديميػػػػػػة
المتخصصة
فػػي التربيػػػة
اإلسػػػػػػػبلمية
التػػي تبحػػث
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
هصػػػػػػػػػػػكص
المصػػػػػدريف
األساسييف
ٕ

افتقػػػػػػػػػػػػػػػػػار ُُُ.ٖ َّ.ٗ ّّ.ٖ ِِ.
الخطػػػػػػػػػػػػػػػػة %

%

%

%

ُٓ.

َُ ّ.ّٔ ُ.المكافقة

%

التدريسػػػػػػية
كالممارسات
لمػػػػػا يػػػػػدعـ
تعميػػؽ ف ػػـ
مه جيػػػػػػػػػػػػة
البحػػػث فػػػي
التربيػػػػػػػػػػػػػػػة
اإلسػػػػػػػبلمية
عمػػػػع كجػػػػه
الخصكص
ٖ

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ِٗٔ.ٓ ُْ.ٕ ِٓ.َ َّ.
المصػػػػػػػػػادر %

%

%

المعرفيػػػػػػػػػػػة
الداعمػػػػػػػػػػػػة
لتػػػػػػػػػػػػدريس
- ُْٖ -

%

ِٗ.
%

ِٔ ّ.ْٓ ُ.المكافقة
لحد ما
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المػػػػػػػػػػػػػػه
االسػػتهباطي
األصػػػػػػػػػكلي
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف
مهػػػػػػػػػػػػػػػػاه
البحػػػػػػػػػػػػػػػػث
التربػػػػػػػػػػػػػكم
كصػػػػػػػػػػعكبة
الكصػػػػػػػػػػػكؿ
إلي ا
المتكسط العاـ لممعكقات األكاديمية كاإلدارية
ٗ

َٗ ّ.المكافقة

ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ ْٕ.ْ ُٕ.ٔ ّٗ.ٕ ِّ.
اإلعػػػػػػػػػػػػػػداد %

%

%

%

ِٗ.

َّ ّ.ُٗ ُ.المكافقة

%

المعكقات العممية كالم ارية

العممػػػػػػػػػػػػػػػي
السػػػػػػػػػػػػػػابؽ
لطالبػػػػػػػػػػػػػػػػة
الدراسػػػػػػػػػات
العميػػػػا فػػػػػي
المه جيػػػػػػػػة
العممية
َُ

ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ ٖٖ.ٖ َِ.ٔ ّٓ.ِ ّّ.
الػػػػػػػػػػػػػػػػكعي %

%

%

الكػػافي مػػف
طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الدراسػػػػػػػػػات
العميػػػػا فػػػػػي
- ِْٖ -

%

ُٓ.
%

َِ ّ.ُٗ ُ.المكافقة
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التربيػػػػػػػػػػػػػػػة
اإلسػػػػػػػبلمية
مف ضػركرة
الػػتمكف مػػف
م ػػػػػػػػػػػػػػارات
المػػػػػػػػػػػػػػه
االسػػتهباطي
األصكلي
ُُ

ارتبػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ُُْ.ٖ ُْ.ٕ ْْ.ُ ِٗ.
ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ %

%

%

%

ََ.

ٔٗ ّ.ُٗ َ.المكافقة

%

الػػتمكف مػػف
م ػػػػػػػػػػػػػػارات
مهػػػػػػػػػػػػػػػػاه
البحػػػػػػػػػػػػػػػػث
العممػػػػػػػػػػػػػػػي
عمكمػػػػػػػػػػػػػػػا
بضػػػػػػػػػػػػػػعؼ
الػػتمكف مػػف
م ػػػػػػػػػػػػػػارات
المػػػػػػػػػػػػػػه
االسػػتهباطي
األصكلي
ُِ

غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ٕٗ.ْ ِِ.ُ ّٗ.ٕ ِٕ.
التخطػػػػػػػػػػيط %

%

%

العممػػي مػػف
طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
- ّْٖ -

%

ِٗ.
%

َِ ّ.ِٖ ُ.المكافقة

معوقات تطبيق المنهج االستنباطي "األصولي " في البحوث العلمية..............................................

الدراسػػػػػػػػػات
العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
الػػػػػػػػػػػػػػػػداعـ
لمقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
باألبحػػػػػػػػػاث
العمميػػػػػػػػػػػػػػة
ذات الصػػػمة
بتطبيػػػػػػػػػػػػػؽ
م ػػػػػػػػػػػػػػارات
المػػػػػػػػػػػػػػه
االسػػتهباطي
األصكلي
ُّ

ههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ ُّٖ.ِ ِٓ.َ ِّ.ٓ ّٔ.

صػػػعكبة فػػػي %
ممارسػػػػػػػػػػػػػػة

%

%

%

ُٓ.

ُِ ّ.ُٖ ُ.المكافقة

%

الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الختيػػػػػػػػػػػػػػػػار
المتطمبػػػػػػػػات
البحثية التي

تعزز التمكف
مػػػف م ػػػارات
المػػػػػػػػػػػػػػػػػه

االسػػػػػتهباطي

األصكلي
ُْ

ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ ُْٔ.ِ ُٔ.ِ ِّ.ْ ِّ.
الج ػػػػػػػػػػػػػػكد %

%

%

المبذكلػػػػػػػػػػػة
- ْْٖ -

%

ِٗ.
%

ُٔ ّ.ٕٓ ُ.المكافقة
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مػػػػف طالبػػػػة
الدراسػػػػػػػػػات
العميػػػػا فػػػػػي
بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
م ارت ا في
مهػػػػػػػػػػػػػػػػاه
البحػػػػػػػػػػػػػػػػث
العممػػػػػػػػػػػػػػػي
كالمرتبطػػػػػػػة
بػػػػػػػػػػػالمه
االسػػتهباطي
األصػػػػػػػػػكلي
عمػػػػع كجػػػػه
الخصكص
ُٓ

ضػػػػػعؼ دكر ُُٕ.ٖ ُّ.ِ ِٓ.َ ّٗ.

عضػػك هيتػػة %
التػػػػػػػػػػدريس

%

%

في مسػاعدة

طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الدراسػػػػػػػػػات
العميػػػػا فػػػػػي
ف ػػػـ قكاعػػػد
كلػػػػػػػػػػػػركط
المػػػػػػػػػػػػػػه
االسػػتهباطي
األصكلي
- ْٖٓ -

%

ّ ّ.ِٕ ُ.ّٕ َُ.المكافقة
%
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ضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ ُٗٔ.ِ ُٗ.ُ ِِ.ُ ِٕ.

ُٔ

طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة %

%

%

%

ٕ ّ.ِّ ُ.ِْ ُْ.المكافقة
%

لحد ما

الدراسػػػػػػػػػات
العميػػػػا فػػػػػي
التهريػػػػػػػػػػػػػؽ
بػػيف مهػػاه
البحػػػػػػػػػػػػػػػػث
المتصػػػػػػػػػػمة
بالهصػػػػكص
اللػػػػػػػػػػػرعية
كالمتصػػػػػػػمة
بػػػػػػػػػػػػػػػالعمكـ
االجتماعيػػػة
كالطبيعية
المتكسط العاـ لممعكقات العممية كالم ارية

ٕٕ ّ.المكافقة

المتكسط العاـ لممحكر

ْٖ ّ.المكافقة

كيتضح مف الجدكؿ رقـ أ) ،أف المتكسط العػاـ لمحػكرشا المعكقػات األكاديميػة كاإلداريػة التػي
تحػػػد مػػػف تطبيػػػؽ المػػػه

االسػػػتهباطي األصػػػكلي لػػػدل طالبػػػات الدراسػػػات العميػػػا فػػػي التربيػػػة

اإلسبلمية
ابمػػغ اَٗ ،)ّ.كالمتكسػػط العػػاـ لمحػػكر ا المعكقػػات العمميػػة كالم اريػػة التػػي تحػػد مػػف تطبيػػؽ
المه

االستهباطي األصكلي لدل طالبات الدراسات العميا في التربية اإلسبلمية ا بمغ اْٖ)ّ,

كهك ما يلير إلع كقكعه في فتة المكافقة ،كهػذا يتهػؽ مػ هتػات عػدد مػف الدراسػات السػابقة
في أف البحكث العممية تكاجه معكقات إدارية كأكاديمية كهك مايهسػر قصػكر اكتسػاب الم ػارات
العمميػػة البحثيػػة البلزمػػة لطالبػػة الدراسػػات العميػػا بصػػهة العمػػكـ ،كم ػػارات المػػه

االسػػتهباطي

األصػػػكلي عمػػػع كجػػػه الخصػػػكص لممتخصصػػػات فػػػي مسػػػار التربيػػػة اإلسػػػبلمية ،كبػػػالهظر إلػػػع
المحاكر الهرعية لممحكر ،هجد أف جميػ عبػارات المحػكر األكؿ المتعمػؽ بالمعكقػات األكاديميػة
- ْٖٔ -
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كاإلداريػػة  -جػػاءت جميع ػان فػػي فتػػة المكافقػػة ،عػػدا عبػػارةش الػػح المصػػادر المعرفيػػة الداعمػػة
لتػدريس المػه

االسػتهباطي األصػكلي ضػمف مهػاه البحػث التربػكم كصػعكبة الكصػكؿ إلي ػػاا

فقد جاءت في فتة المكافقة ،بمتكسط آْ .)ّ.كفيما يتعمػؽ بالعبػارات التػي حصػمت عمػع فتػة
المكافقػػة ،جػػاءت العبػػارة شا تػػدريس المػػه

االسػػتهباطي األصػػكلي ضػػمف مقػػرر مهػػاه البحػػث

ضػػعيؼ ا فػػي المرتبػػة األكلػػع ،بمتكسػػط اْ،)ُٔ.كفػػي المرتبػػة الثاهيػػة جػػاءت العبػػارةش ا لػػيس
ههػػاؾ نليػػة محػػددة ككاضػػحة كمتبعػػة فػػي تػػدريس مهػػاه البحػػث العممػػي فػػي تخصػػص التربيػػة
اإلسبلمية ا ،بمتكسط إَ .)ْ.كجاءت العبارةش اا تكفر معايير محددة لتقيػيـ األبحػاث العمميػة
فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية غيػػر كاضػػح فػػي المرتبػػة الثالثػػة ،بمتكسػػطاَْ ،)ْ.فػػي حػػيف جػػاءت
العبػػػارةش ا ضػػػعؼ التكجيػػػه الكػػػافي كالػػػبلزـ الختيػػػار مكضػػػكعات مهاسػػػبة لتخصػػػص التربيػػػة
الئلسػػػبلمية مرتبطػػػة بتطبيػػػؽ المػػػه

االسػػػتهباطي األصػػػكلي ا فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة ،بمتكسػػػط

إٗ .)ّ.كفػػي المرتبػػة الخامسػػة جػػاءت العبػػارةش ا ضػػعؼ اإلمكاهػػات اإلداريػػة البلزمػػة لػػدعـ
البحػػكث العمميػػػة ذات العبلقػػػة المبالػػػرة باسػػػتخداـ المػػػه

االسػػػتهباطي األصػػػكلي ا ،بمتكسػػػط

اْٗ .)ّ.أما في المرتبػة السادسػة فقػد جػاءت العبػارةش ا ضػعؼ االسػتهادة مػف هتػات البحػكث
األكاديمية المتخصصة في التربية اإلسبلمية التي تبحث قي هصكص المصػدريف األساسػييف ا،
بمتكسط آٖ .)ّ.كفي المرتبة السابعة جاءت العبارةش ا افتقار الخطػة التدريسػية كالممارسػات
لما يدعـ تعميؽ ف ـ مه جيػة البحػث فػي التربيػة اإلسػبلمية عمػع كجػه الخصػكص ا ،بمتكسػط
أّ)ّ.ش كفػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة جػػػاءت العبػػػارةش ا لػػػح المصػػػادر المعرفيػػػة الداعمػػػة لتػػػدريس
المه

االستهباطي األصكلي ضمف مهاه البحث التربكم كصػعكبة الكصػكؿ إلي ػا ا ،بمتكسػط

آْ.)ّ.
كتعكػػػس هتػػػات المحػػػكر األكؿ اتهػػػاؽ طالبػػػات الدراسػػػات العميػػػا فػػػي التربيػػػة اإلسػػػبلمية عمػػػع
المعكقػػات التػػي تحػػكؿ دكف الػػتمكف مػػف م ػػارات المػػه

االسػػتهباطي ااألصػػكليا؛ حيػػث اتهقػػت

نراء طالبػػات الدراسػػات العميػػا فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية عمػػع أف أكثػػر الصػػعكبات التػػي ت ػكاج ف
كتحكؿ دكف التمكف مف م ارات المه

االسػتهباطي ااألصػكليا هػي المتعمقػة بتػدريس المػه

االسػػتهباطي األصػػكلي ضػػمف مقػػرر مهػػاه البحػػث؛ فكاهػػت مػػف أكثػػر المعكقػػات .كتإكػػد هػػذت
الهتيجة ضركرة تدخؿ الج ات المعهية في الكمية كفي قسػـ أصػكؿ التربيػة بتقػديـ الػدعـ الػبلزـ
لمباحثيف في التربية اإلسبلمية مػف خػبلؿ إسػهاد تػدريس مقػرر مهػاه البحػث العممػي ألعضػاء
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هيتػػػة تػػػدريس متخصصػػػيف فػػػي التربيػػػة اإلسػػػبلمية كمتمكهػػػيف مػػػف م ػػػارات اسػػػتخداـ المػػػه
االستهباطي ااألصكليا في بحكث التربيػة اإلسػبلمية  .كمػا اتهقػت نراء طالبػات الدراسػات العميػا
في التربية اإلسبلمية عمػع أف المعكقػات المعهيػة بتػكفر معػايير محػددة لتقيػيـ األبحػاث العمميػة
فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية غيػػر كاضػػحا كغيػػاب افليػػة الكاضػػحة لتقيػػيـ الهتػػاج العممػػي فػػي بحػػكث
التربيػػػة اإلسػػػبلمية مػػػف حيػػػث سػػػبلمة المه جيػػػة العمميػػػة المرتبطػػػة بحسػػػف تطبيػػػؽ المػػػه
االستهباطي األصكلي ،كقمة الدعـ كالتكجيػه العممػي؛ تعػد أيضػا مػف أهػـ المعكقػات التػي تكاجػه
طالبػػػة الدراسػػػات العميػػػا  ،كهػػػك مايحمػػػؿ جميػػػ الج ػػػات ذات االختصػػػاص األكػػػاديمي كاإلدارم
المسػػإكلية الملػػتركة ككافػػة األطػراؼ المعهيػػة بالبحػػث العممػػي عمكمػػا كالبحػػث العممػػي التربػػكم
اإلسبلمي عمع كجه الخصكص؛ لتتضافر هذت الج كد لمكاج ة هذت المعكقات ،ككضػ الحمػكؿ
لعبلج ا.
كبالهظر إلع المحكر الثاهي المتعمؽا بالمعكقات العممية كالم ارية لدل طالبػات الدراسػات العميػا
في التربية اإلسبلميةا ،هجد أه ا جاءت في فتة المكافقة ،بمتكسػط إٕ ،)ّ.كتراكحػت عباراتػه
بػػيف فتػػة المكافقػػة كالمكافقػػة إلػػع حػػد مػػا ،كجػػاء فػػي المرتبػػة األكلػػع العبػػاراتشا ضػػعؼ اإلعػػداد
العممي السػابؽ لطالبػة الدراسػات العميػا فػي المه جيػة العمميػة ا،كالعبػارة اضػعؼ الػكعي الكػافي
مػػف طالبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية مػػف ضػػركرة الػػتمكف مػػف م ػػارات المػػه
االستهباطي األصكليا كالعبارة ا ارتباط ضعؼ التمكف مف م ارات مهاه البحث العممػي عمكمػا
بضػػعؼ الػػتمكف مػػف م ػػارات المػػه

االسػػتهباطي األصػػكلي ا بمتكسػػط اُٗ .)ّ.كفػػي المرتبػػة

الثاهيػػػة جػػػاءت العبػػػارةش ا غيػػػاب التخطػػػيط العممػػػي مػػػف طالبػػػة الدراسػػػات العميػػػا الػػػداعـ لمقيػػػاـ
باألبحػػػاث العمميػػػة ذات الصػػػمة بتطبيػػػؽ م ػػػارات المػػػه

االسػػػتهباطي األصػػػكلي ا ،بمتكسػػػط

اِٖ ،)ّ.كجاءت العبارةش ا ههاؾ صعكبة في ممارسة الحرية الختيار المتطمبػات البحثيػة التػي
تعػػػزز الػػػتمكف مػػػف م ػػػارات المػػػه

االسػػػتهباطي األصػػػكلي ا فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة ،بمتكسػػػط

اُٖ .)ّ.كفػػي المرتبػػة الرابعػػة جػػاءت العبػػارةش ا ضػػعؼ الج ػػكد المبذكلػػة مػػف طالبػػة الدراسػػات
العميػػا فػػي بهػػاء م ارت ػػا فػػي مهػػاه البحػػث العممػػي كالمرتبطػػة بػػالمه

االسػػتهباطي األصػػكلي

عمع كجه الخصكص ا ،بمتكسط إٓ .)ّ.كفي المرتبة الخامسة جاءت العبػارةش ا ضػعؼ دكر
عضػػك هيتػػة التػػدريس فػػي مسػػاعدة طالبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي ف ػػـ قكاعػػد كلػػركط المػػه
االسػػتهباطي األصػػكلي ا ،بمتكسػػط إِ .)ّ.كفػػي المرتبػػة السادسػػة كاألخيػػرة جػػاءت العبػػارةش ا
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ضػػعؼ طالبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي التهريػػؽ بػػيف مهػػاه البحػػث المتصػػمة بالهصػػكص اللػػرعية
كالمتصػػمة بػػالعمكـ االجتماعيػػة كالطبيعيػػة ا ،بمتكسػػط اِّ .)ّ.كتبػػرز مػػف خػػبلؿ هتػػات هػػذا
المحكر بكضكح أف ههاؾ دكر كاضح لكجكد معكقات عمميػة كم اريػة تحػكؿ دكف تمكػف طالبػة
الدراسػػات العميػػا فػػي تخصػػص التربيػػة اإلسػػبلمية مػػف م ػػارات اسػػتخداـ المػػه

االسػػتهباطي

األصكلي في بحكث ا العممية.
اإلجابػػة عػػف الس ػإاؿ الراب ػ ش مامقترحػػات تطػػكير م ػػارات المػػه

االسػػتهباطي ااألصػػكلي ا لػػدل

طالبات الدراسات العميا في التربية اإلسبلمية في ضكء ماتكصمت له الدراسة مف هتات ؟ ؟
تبػػيف مػػف التحميػػؿ كالعػػرض السػػابؽ لهتػػات الدراسػػة أف المسػػتمكل المطمػػكب مػػف تمكػػف طالبػػة
الدراسات العميا في تخصص التربيػة اإلسػبلمية فػي مرحمتػي الماجسػتير كالػدكتكراة مػف م ػارات
المه

االستهباطي ااألصكليا مازاؿ ضعيها ،كمػا تبػيف مػف التحميػؿ كالعػرض السػابؽ،أف ههػاؾ

مجمكعػة مػف المعكقػات األكاديميػة كاإلداريػة كالمعكقػات العمميػة كالم اريػة سػاهمت فػي تعزيػػز
هذا الضعؼ،كالتي سبؽ عرض ا كتحمي ا في بداية هذا المبحث بالتهصيؿ.
كفػي ضػكء ماتكصػمت إليػه الدراسػة مػػف هتات ،سػتعرض الباحثػة عػددا مػف الحمػكؿ كالمقترحػػات
كالتكصيات في افتي ش
ُ-كض نلية في تدريس مقرر مهاه البحػث العممػي فػي برهػامجي الماجسػتير كالػدكتكراة فػي
تخصص التربية اإلسبلمية،تس ـ في تمكيف الطالبة مف م ارات تطبيؽ المه

االستهباطي.

ِ-إيجاد كتقهػيف معػايير كاضػحة كمحػددة لتقيػيـ البحػكث العمميػة فػي التربيػة اإلسػبلمية،كالتي
تسػػتمد التكجي ػػات التربكيػػة كالسػػمككية مػػف المصػػدريف األساسػػييف االق ػرنف كالسػػهة ) هظ ػ ار أهػػه
اليمكػػف أف يسػػتخدـ الباحػػث فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية سػػكل المػػه

االسػػتهباطي ااألصػػكليا فػػي

التعامػػؿ مع مػػا كالبحػػث في ما،كاليمكهػػه اسػػتخداـ المهػػاه التربكيػػة كاالجتماعيػػة األخػػرل فػػي
هصكص الكحي .
ّ-تضػػميف مقػػرر مهػػاه البحػػث العممػػي مباحػػث عميقػػة متعمقػػة بمهػػاه البحػػث فػػي العمػػكـ
اللرعية كمهاه البحث في العمكـ االجتماعية،كمهاه البحث في العمكـ الطبيعية،ليسػاعد ذلػؾ
طالبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي التهريػػؽ بػػيف مػػداخؿ مهػػاه البحػػث العممػػي المختمهػػة ،كاسػػتخدـ
المه

المهاسب لممكضكع الذم يهاسبه .
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ْ-إسهاد مقرر مهاه البحث العممي الذم يدرسه طالبات الدراسات العميا في تخصػص التربيػة
اإلسػػبلمية ألعضػػػاء ال يتػػػة التدريسػػػية المتخصصػػيف فػػػي التربيػػػة اإلسػػػبلمية،كتكميه ـ بخطػػػط
كاضػػحة تس ػ ـ فػػي تكثيػػؼ المتطمبػػات التػػي تمكػػف الطالبػػة مػػف م ػػارات البحػػث العممػػي عمكمػػا
،كم ارة تطبيؽ المه

االستهباطي األصكلي في البحكث عمع كجه الخصكص.

ٓ -تطػػكير نليػػة اإلج ػراءات اإلداريػػة البلزمػػة لػػدعـ البحػػكث العمميػػة تكامكاهات ػػا ذات العبلقػػة
المبالػػػػرة بتطػػػػكير تػػػػدريس أك تعزيػػػػز تمكػػػػيف طالبػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا مػػػػف م ػػػػارات المػػػػه
االستهباطي األصكلي.
ٔ-أف يس ػ ـ أعضػػاء هيتػػة التػػدريس المتخصصػػيف فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية فػػي ربػػط الطالبػػات
بهماذج مف الهتاج العممي البحثػي المتخصػص فػي التربيػة اإلسػبلمية التػي تبحػث قػي هصػكص
المصدريف األساسييف ،هظ ار لكجكد ضعؼ في هذا الربط حسب هتات الدراسة .
ٕ -إعػػادة الهظػػر فػػي الخطػػط التدريسػػية كالممارسػػات بمػػا يػػدعـ تعميػػؽ ف ػػـ مه جيػػة البحػػث
عمكمػػا كم ػػارات البحػػث العممػػي كفػػي بػرام الدراسػػات العميػػا فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية عمػػع كجػػه
الخصكص.
ٖ -كض نلية تساعد طالبة الدراسات في ممارسة الحرية العمميػة الختيػار المتطمبػات البحثيػة
التي تعزز لدي ا التمكف مف م ارات المػه

االسػتهباطي األصػكلي كتكجي ػا ،مػف خػبلؿ عمػؿ

كحدة أك لجاف في القسـ معهية في ذلؾ .
ٗ -تػػكفير المصػػادر المعرفيػػة الداعمػػة لتػػدريس المػػه

االسػػتهباطي األصػػكلي ضػػمف مهػػاه

البحث التربكم ،سكاء إلكتركهية أك مطبكعة أك إهلاء قاعدة معمكمات متخصصة.
َُ -دعـ األفكار البحثية المقدمة مف طالبة الدراسات العميػا فػي التربيػة اإلسػبلمية كالمرتبطػة
باستهباط التكجي ات التربكية كالسػمككية مػف مصػدرم التربيػة اإلسػبلمية األساسػييف كتلػجيع ا
مف قبؿ لجاف فحص األفكار العممية البحثية.
ُُ-ضركرة تلجي كدعـ القسـ العممي لكرش العمؿ التػي تسػت دؼ تهميػة الم ػارات البحثيػة
لدل طالبات الدراسات العميا عمكمػا كمسػارالتربية اإلسػبلمية ،كيخصػص جػزء مػف هػذت الػكرش
عف المه

االستهباطي األصكلي ،كأقساـ االسػتهباط ،كالتركيػز عمػع االسػتهباطات التربكيػة مػف

الهصػػكص اللرعية،كلػػركط االسػػتهباط ،كالػػتمكف مػػف العمػػكـ التػػي تحتاج ػػا الطالبػػة كاليسػػتقيـ
استيعاب المه

االستهباطي األصكلي بدكه ا .
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املصادر ّاملزادع
ُ .األهصػػارم فريػػد إُٗٗ)ش أبجػػديات البحػػث فػػي العمػػكـ اللػػرعية ،مهلػػكرات الهرقػػاف،
مطبعة الهجاح الجديدة ،الدار البيضاء.
ِ .باتلرجي ،أهكؿ آَُِ)ش بحكث العمػكـ االجتماعيػة المبػادئ كالمهػاه كالممارسػات،
مطبعة رلاد برس ،بيركت.
ّ .بػػدر ،أحمػػد إُٕٗ)ش أصػػكؿ البحػػث العممػػي كمهاهجػػه ،دار غريػػب لمطباعػػة ،الطبعػػة
الثالثة ،القاهرة
ْ .الترتكرم ،حسيف مطاكع اََُِ)ش االبحػث العممػيش خطتػه كأصػالته كهتاتجػها ،مجمػة
جامعػػة القػػدس المهتكحػػة لؤلبحػػاث كالدراسػػات -بهمسػػطيف ،ع اَِ) ،ص ص ُٖ-
ُُٓ
ٓ .جابر ،جابر ،ككاظـ ،أحمد آُٖٗـ) .مهاه البحث فػي التربيػة كعمػـ الػههس .دار اله ضػة
العربية لمطب كالهلر كالتكزي  .القاهرة.

ٔ .حجر ،خالد أحمد مصطهع اََِّ)ش معايير لركط المكضكعية كالصدؽ كالثبات فػي
البحػػث الكيهػػيش دراسػػة هظريػػة ،مجمػػة جامعػػة أـ القػػرل لمعمػػكـ التربكيػػة كاالجتماعيػػة
كاإلهساهية ،ـ آُ) ،ع اِ) ،ص ص ُِّ.ُْٓ-
حجػػػر ،خالػػػد أحمػػػد مصػػػطهع اََِٗ)ش أخبلقيػػػات البحػػػث األهثركبكلػػػكجي المرامػػػي كالعقبػػػات
كمتطمبػػات االلت ػزاـ الهعػػاؿ .مجمػػة جامعػػة أـ القػػرل لمعمػػكـ التربكيػػة كاالجتماعيػػة كاإلهسػػاهية ،ـ
اُ) ،ع اِ) ،ص ص ُِ.ِٕ-
ٕ .داكدم ،محمد كقهكعة ،عبػد المطيػؼ اَُِّ)ش اإلجػراءات المه جيػة المسػتخدمة فػي
البحػػكث الههسػػية كالتربكيػػة التطبيقيػػة ،مجمػػة الدراسػػات كالبحػػكث االجتماعيػػة بجامعػػة
الكادم بالجزاتر ،العدد الثالث -ديسمبر ،صُُِ.
ٖ .الػػػدعيم  ،إبػػػراهيـ عبػػػد العزيػػػز أََِ)ش التربيػػػة اإلسػػػبلمية ،الطبعػػػة األكلػػػع ،دار
القاهرة ،القاهرة ،مصر.
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ٗ .الرلػػػيدم ،بلػػػير اَََِـ) .مهػػػاه البحػػػث التربػػػكمش رإيػػػة تطبيقيػػػة مبسػػػطة .دار
الكتاب الحديث .الككيت.

َُ.

الركيمػػي ،محمػػد صػػالح اَُِِ)ش إدارة البحػػث العممػػي فػػي الػػكطف العربػػي،

ُُ.

سػػػالـ ،محمػػػد محمػػػد كالبلػػػر ،محمػػػد ف ػػػد آُِْق)ش اتكج ػػػات البحػػػكث

مجمة الثقافة كالتهمية بمصر ،ـاُِ) ،ع آٓ) ،ص ص ِٕ.ُٗ-

العممية في مجاؿ تعميـ العمكـ اللرعية افي جامعػة الممػؾ سػعكد ،مجمػة جامعػة الممػؾ
سعكد ،العدد ُٖ ،العمكـ التربكية كالدراسات اإلسبلمية اُ) ،ص ص ِٗٓ.ِّٖ -
ُِ.

الضامف ،مهذر عبد الحميػد أََِ) أساسػيات البحػث العممػي ،دار المسػيرة

لمهلر كالتكزي  ،عماف.
ُّ.

الطيب ،محمد كالدريهي ،حسيف ك بدراف ،لػبؿ اَََِ)ش مهػاه البحػث فػي

العمكـ التربكية كالههسية ،مكتبة األهجمك المصرية ،القاهرة.
ُْ.

العتيبي ،نالء اُّْْق)ش أهػكاع البحػث التربػكم تكالػكالياته ،بحػث مهلػكر،

ُٓ.

عػػدس ،عبػػدالرحمف ،كنخػػركف اََِّـ) .البحػػث العممػػيش مه كمػػه ،أدكاتػػه،

كمية العمكـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،الرياض.
أساليبه .الطبعة الثالثة .الرياضش دار أسامة لمهلر كالتكزي .

ُٔ.العسػػػاؼ ،صػػػالح اُٖٗٗـ) .المػػػدخؿ إلػػػع البحػػػث فػػػي العمػػػكـ السػػػمككية .الكتػػػاب األكؿ,
الرياضش لركة العبيكاف لمطباعة كالهلر.

ُٕ.

عسكر ،عمي ،كنخػركف اُِٗٗـ) .مقدمػة فػي البحػث العممػي مكتبػة الهػبلح

ُٖ.

البحػث العممػيش فػي

لمهلر كالتكزي  .الككيت.

عمر ،سيؼ اإلسبلـ سػعد اََِٗ)ش المػكجز فػي مػه

التربية كالعمكـ اإلهساهية ،دار الهكر ،دملؽ.
ُٗ.

فاف داليف ،ديكبكلد إُٕٗ)ش مهاه البحث في التربية كعمـ الػههس ،مكتبػة

األهجمك المصرية ،القاهرة.
َِ.

فػػػاف دالػػػيف ،ديكيكلػػػد اُْٗٗـ) مهػػػاه البحػػػث فػػػي التربيػػػة كعمػػػـ الػػػههس.

ترجمة محمد هبيؿ هكفؿ كنخركف .الطبعة الخامسة .مكتبة األ هجمك المصرية .القاهرة.
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ُِ.

ػػد فػػػي
فػػػكدة ،حممػػػي مح امػػػد؛ عبػػػداهلل عبػػػدالرحمف صػػػالح ،اُُٗٗـ) ،المرلػ ي

ِِ.

الكبيسػػػػي ،أحمػػػػد عبػػػػد الكػػػػريـ لػػػػككة آَُِ)ش البحػػػػث العممػػػػي كربطػػػػه

كتابة األبحاث ،الطبعة السادسة ،دار اللركؽ ،جداة.

بالمستجدات في الدراسات القرنهية العميػا كاقػ كنفػاؽ ،المػإتمر الػدكلي الثػاهي لتطػكير
الدراسػػػػػػات القرنهيػػػػػػة المهعقػػػػػػد فػػػػػػي الريػػػػػػاض مػػػػػػف تػػػػػػاريخ َُ َُِٓ/ٓ/كحتػػػػػػع
َُُِّٓ/ٓ/ـ.
ِّ.

الكبيسي ،محمد محمكد اََِٗ)ش فمسهة العمـ كمهطؽ البحػث العممػي ،بيػت

الحكمة ،بغداد ،العراؽ.
ِْ.

مزيػػػاف ،محمػػػد اََِٗ) مبػػػادئ فػػػي البحػػػث الههسػػػي كالتربػػػكم ،ط ِ ،دار

الغرب لمهلر كالتكزي  ،الجزاتر.
ِٓ.

المعايطة ،عبد العزيز عطااهلل اَُُِ)ش اتجاهات حديثة في البحث العممػي،

مكتبة الهبلح لمهلر كالتكزي  ،الككيت.
ِٔ.

الم دم ،مجدم صػبلح طػه اَُِّ)ش مهػاه البحػث التربػكم بػيف التقميديػة

كالحداثة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكهدرية ،مصر.
ِٕ.

الهقيب ،عبػد الػرحمف إُُْقُٕٗٗ/ـ)ش التربيػة اإلسػبلمية المعاصػرة فػي

مكاج ة الهظاـ العالمي الجديد ،ط ُ ،دار الهكر العربي ،القاهرة ،مصر.
ِٖ.

http://fiqh.islammessage.com

فقير ،صبلح عباس أضيؼ عمع المكق اإللكتركهي بتاريخ ُُِِّْ/ُِ/ق.
ِٗ-بػػػدر ،أحمػػػد أُٖٗ)ش أصػػػكؿ البحػػػث العممػػػي كمهاهجػػػه ،ككالػػػة المطبكعػػػات الككيتيػػػة،
الككيت.
َّ-تربػػػاف ،كمػػػاؿ محمػػػد اَُِْ)ش م ػػػارات البحػػػث العممػػػي ،الطبعػػػة الثاهيػػػة ،كميػػػة العػػػكدة
الجامعية ،غزة ،فمسطيف.

- ّٖٓ -

معوقات تطبيق المنهج االستنباطي "األصولي " في البحوث العلمية..............................................

ُّ-التركسػػػتاهي ،حبيػػػب اهلل محمػػػد اُِِْ)ش البحػػػث العممػػػي فػػػي الدراسػػػات العميػػػا الكاقػػػ
كالتحديات ،هدكة الدراسات العميا بالجامعات السعكدية ،مركز الهلػر العممػي بجامعػة الممػؾ عبػد
العزيز ،جدة ،السعكدية.
ِّ-الثبيتػػي ،مميحػػاف معػػيض اُِّْق)ش ااتجاهػػات األكػػاديمييف اإلداريػػيف كأعضػػاء هيتػػة
التػػدريس هحػػك البحػػث العممػػي كالتػػدريس كالمكافػػرت فػػي ثػػبلث جامعػػات عربيػػة خميجيػػةا ،مجمػػة
جامعة الممؾ سعكد ،ـُٓ ،العمكـ التربكية كالدراسات اإلسبلمية اِ) ،ص صْٓٔ.ُٓٗ-
ّّ-الخضير ،خضير بف سعكد اُُْٗق)ش التعميـ العالي في المممكة العربية السػعكدية بػيف
الطمكح كاالهجاز ،مكتبة العبيكاف ،الرياض.
ّْ-الدباسي ،عبد الرحمف اُُْٖق)ش مراكػز البحػث العممػي فػي الجامعػات السػعكدية كنمػاؿ
مستقبمية لمبحث كالتعاكف ،هدكة التعمػيـ العػالي فػي المممكػة العربيػة السػعكدية رإل مسػتقبمية،
مطاب جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.
ّٓ-دحبلف ،عمر عمي ك المكح ،أحمد حسف اَُِّ)ش االم ارات البحثية المكتسػبة ألغػراض
البحػػث التربػػكم لػػدل طمبػػة الدراسػػات العميػػا بكميػػة التربيػػة بالجامعػػة اإلسػػبلمياة ،كرقػػة بحثيػػة
مقدمػػػة لممػػػإتمر الدراسػػػات العميػػػا بػػػيف الكاقػػػ كنفػػػاؽ اإلصػػػبلح كالتطػػػكير -المهعقػػػد بالجامعػػػة
اإلسبلمية بغزة –فمسطيف ،في الهترة َِّٗ-أبريؿ َُِّ.
ّٔ-الربيػػػػ  ،محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف آُُْ)ش امػػػػف قضػػػػايا البحػػػػث العممػػػػي فػػػػي الجامعػػػػات
السعكديةا ،عمادة البحث العممي ،جامعة األماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،الرياض.
ّٕ-الريمي ،محمد بف يحي اُُِْق) أبرز الملكبلت التعميمية كاإلدارية التي تكاجه طػبلب
كطالبػػات الدراسػػات العميػػا بكميػػة التربيػػة بمكػػة المكرمػػة بجامعػػة أـ القػػرل كمعرفػػة الهػػركؽ بػػيف
الملكبلت لمتكصؿ إلع حمكؿ مهاسبة ل ا .رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.
ّٖ-سمك األمير سمطاف بف سمماف بف عبػد العزيػز اُُْٗق)ش االتحػديث كالتطػكير العممػيش
الممؾ عبد العزيػز كرإيػة المسػتقبؿا ،بحػكث مػإتمر المممكػة العربيػة السػعكدية فػي ماتػة عػاـ،
الرياض.
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ّٗ-اللمرم ،عيادت عبد اهلل إََِ)ش تهمية الم ارات البحثية لدل طبلب المرحمػة الجامعيػة
في المممكة العربية السعكدية تصكر مقترح في ضكء تجارب بعػض الجامعػات العالميػة ،رسػالة
دكتكرات ،جامعة اإللماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
َْ-ليحة ،أري إََِ)ش ملكبلت الدراسات العميا التربكية لمطالبػات بجامعػة اإلمػاـ محمػد
بف سعكد اإلسبلمية كحمكؿ مقترحة ل ا ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلماـ ابف سػعكد اإلسػبلمية،
الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
ُْ-العػػاجز ،ف ػإاد عمػػي كالمػػكح ،عصػػاـ حسػػف اَُُِ)ش طالملػػكبلت األكاديميػػة لػػدل طمبػػة
الدراسات العميػا بالجامعػة اإلسػبلمية كمػدل قػدرة عمػادة الدراسػات العميػا فػي مكاج ػة ملػكبلت
طبلب ػػاا ،كرقػػة بحثيػػة مقدمػػة لممػػإتمر العممػػي االدراسػػات العميػػا كدكرهػػا فػػي خدمػػة المجتم ػ ا،
المهعقد في الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف ،في الهترة الكاقعة ُٗ َِ-أبريؿ َُُِـ.
ِْ-عبيػػػدات ،ذكقػػػاف ككايػػػد عبػػػد الخػػػالؽ ،كعبػػػد الػػػرحمف عػػػدس اََِْ)ش البحػػػث العممػػػي
مه كمه كأدكاته كأساليبه ،دار الهكر ،عماف.
ّْ-الكثيرم ،سعكد بف هاصر إبراهيـ آََِ)ش ملكبلت إعداد رساتؿ الماجستير لدل طػبلب
الدراسات العميا بقسـ المهػاه كطػرؽ التػدريس فػي كميػة التربيػة بجامعػة الممػؾ سػعكد ،رسػالة
ماجستير ،جامعة الممؾ سعكدػ ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
ْْ-ممحػػـ ،سػػامي محمػػد اََِِ)ش مهػػاه البحػػث فػػي التربيػػة كعمػػـ الػػههس ،دار المسػػيرة،
عماف ،األردف.
ْٓ-الهجػػار ،عبػػد اهلل بػػف عمػػر اََُِ)ش اكاق ػ اسػػتخداـ االهترهػػت فػػي البحػػث العممػػي لػػدل
أعضاء هيتة التدريس بجامعة الممؾ فيصؿا ،مجمة مركز البحكث التربكية جامعة قطػر ،السػهة
العالرة ،العدد ُٗ ،ص ُّٓ.َُٔ-
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