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 :وطرق الحصول عليها  المعرفة

 
 ولهذا .الحقائق،والخرافات ومنها كثيرة أشياء تحتها تندرج شاملة عامة كلمة المعرفة

 .الحقائق والخرافات بين التمييز بموجبها يتم وقيود ضوابط إلى الحاجة كانت
 ألنها ، العلم من وأوسع أشمل المعرفة .به العلم أي ، بالشيء اإلحاطة تعنيوالمعرفة 

 اإلنسان استطاع التي والمعلومات والعلوم المعارف من والهائل الواسع كل الرصيد تشمل
 .وعقله وفكره بحواسه الطويل اإلنساني التاريخ مراحل يجمعه عبر أن
 تواجهه التي القضايا فهم على تساعده الحقائق معرفة ألن ، لإلنسان ضرورية المعرفة 

 يجتاز كيف يتعلم أن( اإلنسان) يستطيع  عليها يحصل التي المعلومات وبفضل ، في حياته
 األخطاء تدارك على أيًضا وتساعده ، ينشدها التي الغايات بلوغه دون تحول العقبات التي

  .الحياة في أمانيه تحقيق من تمكنه التي المالئمة واتخاذ إلجراءات ،
الصدق  من عالية درجة بلغت قد فيكونها العادية المعرفة عن العلمية المعرفة تختلف

 المعرفة أما ، علم هي العادية والمعرفة ، عليها والتدليل منها التحقق وأمكن ، والثبات
 في تنسق مصنفة معرفة "العلم" ويعتبر ، والتمحيص بالبحث تحقيقها يتم التي العلمية هي

 .ونظريات وقوانين مبادئ من الخاصة ومقاييسه له مفاهيمه فكري نظام
 

 :الطرق القديمة في الوصول الى المعرفة 

حاول االنسان منذ بدء حياته على االرض البحث عن تفسيرات للظواهر الذي يعيش فيها 

 يبهان يفسر الظواهر الغر هوتفكيره محدودا ومع ذلك كان علي وكانت خبرته محدوده

 اي سئلة التي تواجهه او يجد حلوال للمشكالت الموجوده امامهد ايجابات لألحوله او يج

ئن اليها مع التكيف اال اذا فهم البيئة واطيستطي انه يريد ان يتكيف مع البيئة حوله وال

مان فاتخذ االنسان اساليب متعددة في تعد مصدرا لخوفه وعدم شعوره باأل بحيث لم

 ( 04ص، البحث العلمي ، عبدالحق ، ت عبيدا، عدس )  :محاوالته لفهم البيئة اهمها 
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 :المحاولة والخطاء 

كان االنسان ينسب الحوادث التي يعيش فيها الى الصدفة دون ان يتمكن من البحث عن 

وكانت وسيلته الى التكيف .. اساليب فكان يقبل االشياء النها تحدث دون اسباب  علل و

الغموض او يفسر بواسطته الحوادث  عله يصل الى حل يزيل به.هي المحاولة والخطاء 

. 

 :اللجوء الى السلطة

كان االنسان البدائي يلجاء الى رئيس القبيلة ليجد له الحلول ويفسر له الظواهر الغريبة 

 .كل المرض او البرق والمطر استنادا الى العادات والتقاليد 

ى اعتبار ان وكان االنسان البدائي يقبل  ما يصل اليه من تفسيرات دون مناقشة عل

وان االفكار الذائعة هي افكار صحيحة واال لما امن بها ، اصحاب السلطة ال يخطئون 

شره والتقاليد قيمة كبيرة يقبلها الناس تفكار المنفكار القديمة واألوبذلك تكون لأل الناس

 .دون مناقشة الن لها سلطة قوية 

 

 :التفكير القياسي

 فاذا قبل الشخص صحة، لى النتائج المقدمات ايقوم هذا التفكير على االنتقال من 

 .يقبل صحة النتائج  فانه المقدمات

 : مثال.. فالقياس هو استدالل يشتمل على مقدمات ونتائج 

 (مقدمة صغرى)احمد انسان  

 ( مقدمة كبرى )كل انسان مفكر 

 (نتيجة ) اذا احمد مفكر 

فاننا نستنتج ان احمد مفكر اننا اذا افترضنا ان المقدمة الكبرى والصغرى صحيحة 

وقد سار الفكر البشري فترة طويلة وفق هذا التفكير .. وبذلك تكون هذه النتيجة صحيحة 

حيث اعلن فرينسيس بيكون ، القياسي وبقى مستمرا حتى بداية القرن السابع عشر 

 .منهج االستقراء  1565- 1651
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قط تكون احدى المقدمتين غير يؤخذ على المنهج القياسي انه يعرض االنسان للخطاء ف 

كما يؤخذ عليه انه جمد المعرفة االنسانية .. صحيحة وبذلك تكون النتيجة غير صحيحة 

طوال عدة قرون لم تتمكن خاللها من اكتشاف نتائج جديدة الن القياس ال يعطي معرفة 

كتشاف فال يعطي هذا المنهج فرصة ال، جديدة بل يوضح معرفة كانت موجودة مسبقا 

 عارف ومعلومات جديدة م

 :التفكير االستقرائي 

يقوم هذا المنهج بعكس القياس او االستنتاج باالنتقال من الشواهد الجزئية الى الحكم 

فاذا اراد الباحث ان يتوصل الى معرفة ذكاء طالب صف يبلغ عدده عشرة طالب ، الكلي 

 ..فانه يمارس منهجه على النحو التالي 

بعد ان ينتهي عملية القياس .. فالثاني فالثالث حتى العاشر .. يقيس ذكاء الطالب االول 

ان هذا المنهج .. فانه يصدر حكمه على ذكاء الصف فيقول صف ذكي او صف غير ذكي 

الشك يؤدي الى معرفة دقيقة لكن استخدام هذا المنهج ليس عمليا حيث اليستطيع 

صل الى نتيجة فهل نحن بحاجة الى ان نسخن كل الباحث ان يفحص كل الجزئيات لي

 .كل الحديد يتمدد .. الحديد في العالم لنصل الى النتيجة التالية 

من غير الممكن ان يقوي ، ومن هنا يمكن اعتبار االستقراء التام طريقا عملي للبحث 

 .الباحث بجمع كل الحقائق المتعلقة بالموقف قبل اصدار حكم 

 

 :االستقراء الناقص 

توضح أن االستقراء التام هو صعب التحقيق او غير عملي لذا ظهر ماايعرف باالساتقراء 

الناقص اذ  يكتفى بفحص عينة تختاار بدقاة بحياث تمثال المجتماع الكلاي ومان ثام باالحكم 

 .عليها يتم االنتقال الى الحكم على المجتمع الكلي 

م النهاائي غيار صاحيحا ، لاذا يارى لذا فان العينة اذا كانت غير ممثلة للمجتمع كان التعمي

البعض ان المعرفة التي نتوصال اليهاا عان طرياق االساتقراء النااقص هاي معرفاة تحتمال 

 .الصدق والخطأ وهي مجرد استنتاجات 
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 ، الفطرية المعرفة عدا فيمافي الحصول على المعرفة قديما  " سعيد صيني "ومن رأي  
 جعل يمكن فإنه ... يبتسم أو يبكي كيف أو أمه ثدي من يرضع كيف الطفل معرفة مثل

 ، والمالحظة ، التلقي :رئيسة أصناف أربعة في عموما ينابيعها أو المعرفة مصادر
 واالستنتاج ، والتجربة

 
 :التلقي/  أوالً 

 فجزء . كبيرة أهمية ذات المعرفة اكتساب وسائل من وسيلة أو مصدر التلقي
 أي أخرى، مصادر عن نقال إليه وصل اإلنسان منها يستفيد التي المعرفة من كبير

 آلخرين ا إدراك من هي ولكن ، الواقع من هو، بحواسه المعرفة تلك على يحصل لم
 .بواسطتهم عليها وحصل
 هي -اإلسالم والسيما ، السماوية األديان منظور من- اإلنسان تلقاها معرفة وأقدم

ُثمَّ  َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها) ىتعال يقول إذ هللا عن السالم عليه آدم تلقاها التي المعرفة

 )َهُؤالء َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء

 أسماء أو ، المالئكة أسماء أو ، ذريته أسماء : اآلية في األسماء تفسير في وقيل
 .األرض في ما كل أسماء :وقيل ، أنواعها دون األجناس

 المطبوعات عبر معرفة من يصلنا ما أيضاً  التلقي مصدرها التي المعرفة ومثال
 الوسائل عبر إلينا تصل التي المعرفة من جزءاً  أن ومع .تلفازلا شبكات أو واإلذاعات

 كونها عن تخرج الإنها ف ، األصلية والصورة الصوت ندرك تجعلنا والبصرية السمعية
 أو فالصورة .بحواسنا مباشرة ندركها ولم . آخر شخص بواسطة إلينا منقولة معلومات
 ، مباشرة الواقع من حواسنا تدركه لم الوسائل هذه عبر إدراكنا إلى يصل الذي الصوت

 والنفسية البيئية :الخاصة المحكوم بظروفهم الواقع من أدركوه آخرون إلينا ينقله ولكن
 .والذهنية

 
 :المالحظة :ثانياً 

 فمادام اإلنسان . التلقائية المعرفة على للحصول أخرى وسيلة أو مصدر المالحظة
 أكثر أو منها أو واحدة الخمس حواسه تزوده اإلنسان يعيشها لحظة كل ففي ، مستيقظا

 منها .كثيرة الطريقة التعلم هذه على تحث التي القرآنية واآليات  المعرفة من بشيء

 (ِبِل َكْيَف ُخِلَقْتإَأَفال َيْنُظُروَن ِإَلى اْل) :تعالى قوله

 األشياء ى حت أو وأحداث ألشياء أو فعلية ، أحداث أو ألشياء تكون قد والمالحظة
 يتخيل وقد موجودة أصال ، تكن لم أشياء رأى أنه اإلنسان يتخيل فقد . الفعلية واألحداث
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 لها يكن لم أي ، أحد عنها يعبر لم معاني سمع أو ، أصال تحدث لم أصواتا سمع أنه
 .الواقع في وجود

 
 :التجربة :ثالثاً 

 مالحظة عملية هي فالتجربة . الكونية السنن اكتشاف في ابه يستهان ال وسيلة التجربة
 عن المساهمة هذه تكون وقد . صنعها في لها المالحظ أسهم لظاهرة مالحظة ها ولكن ،

 إدراك إلى وصلت التي المعرفة مصادر من مصدر ا إذً  فالتجربة .بالمصادفة أو قصد
 أدركتها التي الظاهرة تلك حدوث إلى أدت التي العناصر من عنصرا بصفته اإلنسان
 ، التعليمية العملية وقوع أو تكوين في يشتركان والطالب المدرس ذلك ومثال . حواسه

 ليقوم تنفيذها ، في ويشترك  لها يخطط أو العلمية بالتجربة يقوم معمله في والباحث
 الكريم القرآن في للتجربة مثال خير ولعل، صنعها  في هو أسهم لنتائج مالحظة بعملية
 .الموتى يحي كيف يريه أن ربه من يطلب حيث السالم عليه إبراهيم قصة في نجده
 للواقع بواسطة اإلدراك مجرد أو المالحظة عن تتميز التجربة فإن واضحا بدا وكما

 الذي في الواقع فعالة بوظيفة يقوم التجربة في للمعلومة المدرك ألن الخمس الحواس
  . معرفته من جزءا ويصبح إدراكه ، يتم
 .المعلومة تلك صنع في تسهم وظيفة بأي للمعلومة يقوم المدرك فال المالحظة في أما

 تم اكتسابها التي عن والتجربة بالمالحظة إليها التوصل تم التي المعرفة يز تتم وعموما
 .مصداقيتها من التحقق في أيسر األولى لكون بالتلقي

 
 :االستنتاج :رابعاً 
 معرفة جمعها هي بالتلقي اإلنسان عليها يحصل التي المعرفة أن الحظ قد ئ القار لعل

 الحسي من ادراكه هي التجربة أو الحظة بالم عليها يحصل التي المعرفة وأن اآلخرون ،
 فهناك حواسه، بواسطةمعرفته  تنمية على بقدرته ليس يتميز اإلنسان ولكن . المباشر

  . ذلك تستطيع أخرى مخلوقات
 التي المعرفة من إضافية معرفة باستنتاج معرفته تنمية بقدرته على اإلنسان يتميز وإنما

 :هما وجهين ذات عملية واالستنتاج .السابقة بالطرق الثالث عليها يحصل
 
 الحقائق من مجموعة من العامة الحقائق استنتاج عملية على ويطلق .االستقراء -1

 أو نحصل نالحظه مما أو اآلخرين عن نتلقاه مما تكون قد الجزئية والحقائق .الجزئية
  .بالتجربة عليه

 
 أو الحقائق العامة الحقائق من االستنتاج عملية على ويطلق . القياس أو االستنباط -6

 يتم التي الحقائق العامة من أو الدينية ، التعاليم مثل بالتلقي عليها نحصل التي المعلومة
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 والقواعد مثل األنظمة عليها االتفاق تم أو الجزئية ، الحقائق باستقراء إليها التوصل
أو  الحقائق من اإلنسان إدراك إلى وصل ما كل هي المعنى فالمعرفة إذا .الوضعية
 أو طريق التلقي عن إما يدركها حوله ، من األحداث أو األشياء أو نفسه حول األوهام

 .االستنتاج أو التجربة أو المالحظة
 

 تكون قد أو أو عفوية تلقائية تكون وقد جماعية ، تكون وقد شخصية تكون قد والتجارب
 .والتلقي للمالحظة بالنسبة الحال وكذلك تخطيط بسابق
 إدراكه بواسطة إلى يصل أو يالحظه أو اإلنسان يتلقاه ما كل أن اإلشارة ب وجدير

 أو االستيعاب ، االنتقائي االنتباه : مثل داخلية عوامل بسبب للتشويه معرض التجربة
 فالعملية .عوامل خارجية بسبب أيضاً  التشويه يكون وقد . االنتقائي التذكر أو ، االنتقائي
 من كثير عليها تؤثر  بيئة في تتم ولكن منعزل وضع في أنبوب داخل تتم ال االتصالية

 .الخارجي التشويش عوامل
 

 :ومن رأي الدكتور فاخر ان هناك طرئق اربع للمعرفة 

واولى هذه الطرائق هاي .. يقول الفيلسوف االمريكي بيرس ان ثمة طرائق اربع للمعرفة 

والحقيقة التي يعرف االنسان ، وفيها يثبت االنسان بالحقيقة بقوه وعناد.. طريقة التثبيت 

تزياد (الحقاائق ) ة المتكاررة لمثال هاذه واالعااد، انها حقيقة النه عرف دوما انهاا حقيقاة 

وقااد دلاات البااراهين الساايكولوجية علااى ان الناااس يتشاابثون . ماان االعتقاااد انهااا بصااحتها 

بال انهام يستخلصاون معاارف جديادة مان . بعقائد ولاو تضااربت ماع غيرهاا مان الحقاائق 

 . اقوال خاطئة

وهكذا اذا كاان عاالم ، انها طريقة العقائد المقررة  ،والطريقة الثانية للمعرفة هي السلطة 

مر ما  او اذا كان لفكرة دعم من تقاليد او رأي عام فانها تقبال علاى انهاا أول بمشهور يق

والشك ان هذه الطريقة تفوق الطريقة السابقة وذلك على اعتبار ان التقدم . حقيقة واقعة 

والمشااهير واقاوالهم فاي كثيار مان قاوم علاى اسااس علماي مان اعماال العلمااء يالبشري 

والسالطة العلمياة احادى . والحق ان الحياة ال تستطيع ان تستمر بدون سالطة  ، االحيان 

وهكذا فاننا النستطيع شجب هذه الطريقة كلية وان كان البد من شاجها . السلطات الهامة 

 .احيانا 

وهاي طريقاة ( لحادس قاة ايطر) الطريقة الثالثة هاي المعرفاة المسابقة ويساميها الابعض 

تقوم على اساس من الحقائق المقبولة حقائق تثبات بنفساها انهاا حقاائق تتفاق ماع العقال 



 

 8 

ويباادو ان الفكاارة ماان وراء هااذا النااوع ماان . ولاايس بالضاارورة ان تتفااق مااع التجريااب 

. المعرفااة هاااي ان الناااس يساااتطيعون بواساااطة االتصااال الحااار ان يصاالوا الاااى الحقيقاااة 

ذلك بأن السؤال الذي ينطرح ( االتفاق مع العقل ) طريقة هي مسألة والصعوبة في هذه ال

 عقل من ؟؟؟هو 

.. مان اجال ان نرضاي شاكوكنا " يقاول بيارس .. الطريقة الرابعة وهي الطريقاة العلمياة 

انمااا و، تقااداتنا ال بااأمور انسااانية البااد ماان ايجاااد طريقااة نسااتطيع بواسااطتها ان نجاادد مع

ويجب ان تكون الطريقة على نحو تكاون .. أثير لتفكيرنا فيه بشي ال ت. بديمومة خارجية 

وتلااك هااي طريقااة العلااوم وفرضاايتها . فيااه االسااتجابات التلقائيااة لكاال فاارد هااي نفسااها 

 .."االسياسية وهي ثمة اشياء حقيقية تكون صفاتها مستقلة تماما عن رأينا فيه 

 

 :مراحل تطور الفكر االنساني 

إن الفكر اإلنساني مر فاي تطاوره بالمراحال الاثالث ( كونت اوغست)يرى عالم االجتماع  

 ( 66ص، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات ، قندليجي )  :اآلتية 

وهااي المرحلااة التااي كااان اإلنسااان فيهااا يعتمااد علااى حواسااه فااي : المرحلااة الحسااية  -1

 .تحصيل المعارف ، وهي مرحلة للوصف فقط وليست للفهم 

ار : رفة الفلسفية التأملية مرحلة المع -6 والبعض يسميها مرحلة العلل الميتافيزيائياة وفكر

 . فيها اإلنسان في مواضيع الحياة والموت والخلود واصل الكائنات وغيرها 

وهي مرحلة نضج الفكر البشري وتفسير الظاواهر :مرحلة المعرفة العلمية التجريبية  -3

 . ط تفسيرا علمياً وإدراك ما بينها من رواب

وعلى الرغم من تتابع مراحل تطور الفكر االنساني اال انه ومازال يستخدمها جميعها فاي 

 .مجاالت و اوضاع مختلفة تفرض هذا النوع او هذا النمط من التفكير 

 :لمــالع
 الحقائق مجموعة يعني والعلم ، والمعرفة اليقين وهو بحقيقته، الشيء إدراك يعني العلم

 "العلم" يعرف كما .العلمية المؤلفات بها تزخر التي البحث ومناهج ، والنظريات والوقائع
 بعض تشرح التي والقواعد المبادئ مجموعة هو أو المتراكمة العلمية المعارف نسق بأنه
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 مترابط بكيان يلتزم الذي الدراسة من فرع هو العلم إًذا .بينها القائمة والعالقات الظواهر
 ومناهج طرق على تحتوي ، عامة قوانين تحكمها التي ، المصنفة الثابتة الحقائق من

 الهدف فإن وعليه ، الدراسة هذه نطاق في الجديدة الحقائق الكتشاف ، عليها متفق ثابتة
 أجل من اإلنسان يدرسها التي الظواهر بين القائمة العالقات عن التعبير هو للعلم الرئيسي
 .وطبيعتها جوهرها على التعرف

 

 

 :العلمية في البحث الطريقة 

كان ظهور الطريقة العلمية نتيجة لجهود علماء كثيرين وقرون طويلة من البحث ، 

)   يس بيكاونساوان أول مالمح هاذه الطريقاة ظهارت علاى ياد الفيلساوف االنكليازي فران

حاااين اقتااارح بنااااء النتاااائج علاااى أسااااس مجموعاااة كبيااارة مااان الوقاااائع ( 1651-1565

 . عها وان المعرفة المكتسبة يجب ان تمحص وتنظم ثم تطبق والمالحظات التي يمكن جم

ثاام تطااورت هااذه الطريقااة علااى يااد مجموعااة ماان العلماااء ، إلااى ان اسااتطاع الفيلسااوف 

ان يحاددها فاي خطاوات نشارها فاي كتاباة ( 1166  – 1561((  جاون دياوي)األمريكاي 

) : وقاد كانات الخطاوات هاي  1114عاام   How are we thinking  ( كياف نفكار)

 (60ص ، المدخل الى منهج البحث العلمي ، رحيم ،العزاوي 

 . عندما يواجه اإلنسان عقبة أو صعوبة تحيره:  الشعور بالمشكلة -1
 .وجمع المعلومات المتصلة بها،  حصر وتحديد المشكلة -6
 ةالستكنا  ؛ ةواقتراح الحلول المناسبة القائمة على تخمينات ذكي،  فرض الفروض -3

 .الحلول الممكنة لحل المشكلة
 .واستنباط نتائج الحلول المقترحة،  اختبار صحة هذه الفروض  -0
اختيار الحل المناسب بمعناى اختباار الفاروض علميااً والبحاث عان أدلاة اإلثباات أو  -6

 وبذلك نحصل على إجابة صادقة للمشكلة، النفي

واساتفاد ، وهذه الخطوات انبثقت أساساً من خطاوات البحاث العلماي الاذي تطاور تادريجياً 

كذلك من التطور العلمي في العصور الحديثاة حتاى أصابح ذا أثار واضاح فاي تقادم العلاوم 

الطبيعية واإلنسانية وقد مر المانهج العلماي بعادد مان المراحال ترجاع بادايتها إلاى الوقات 



 

 01 

، وجااابر باان حيااان، ساالمين قواعااده فكااان ألبااي بكاار الاارازيالااذي أرسااى فيااه علماااء الم

وغياارهم فضاال كبياار فااي تحديااد الماانهج االسااتقرائي  ...واباان سااينا، والحساان باان الهيااثم

العساااف ) . وإرساااء قواعااد البحااث العلمااي القااائم علااى المالحظااة والتجريااب، تحديااداً دقيقاااً 

 ( 11ص

 قواعد المنهج التجريبي في كتابة ( م1564)ثم تابع علماء الغرب المسيرة فصاغ بيكون 

الاذي حااول أن يكتشاف المانهج الماؤدي ( 1531) ثم تاله ديكاارت( األورغانون الجديد) 

( باور روياال) وأتى أصحاب منطق ، إلى حسن السير بالعقل والبحث عن الحقيقة بالعلوم

طرياق ال: "فعنوا بتجدياد المانهج بكال وضاوح حتاى انتهاى إلاى المانهج التاالي( 1556) 

المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على 

 ( 0ص -1111، يوبد") سير العقل وتحدد عملياته حتى تصل إلى نتيجة معلومة

والتاي أورد فياه الخطاوات  "كيف نفكار" واستمر هذا التطور حتى ألف جون ديوي كتابه

 .األساسية للبحث العلمي السابقة الذكر

طريقااة البحااث العلمااي وهااي ساااليب البحااث وضااحت وفااي دورة تدريبيااة حااول مناااهج وأ

 :كاألتي 

 أو نواتجها وبعض الراهنة وحالتها لخلفيتها عام وعرض بالمشكلة العام الشعور .1
 .بها المعنية البيئة على يةكالسلو مؤشراتها

 
 مترابطة منطقية بصيغ المشكلة مجال في المتوفرة والمعارف الدراسات مراجعة .6

 .األخرى بعد واحدة سردها دون

 
 اقتراح ثم . مجاله و البحث حدود واقتراح عامة بصيغة المشكلة عبارة عرض .3

 بيانات البحث أشتمل إذا خاصة الفرضيات وتطوير . للبحث محددة أهداف
 .إحصائية

 
 بعض فتمارس عليها التغلب يمكن لم التي الصعوبات أو البحث نواقص اقتراح .0

 .لالستخدام تعميمها وإمكانيات النتائج على القيود

 
 .االجتماعية والحياة والمجتمع للفرد أو العلمي والتطور للعلم البحث أهمية عرض .6
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 بالمعنى محتواه فهم على ئالقار يساعد ما لكو وعوامله البحث مصطلحات تعريف .5

 .الباحث من المقصودين والدور

 
 حل وخطوات وإجراءات طرق ) للبحث مناسبة منهجية واستخدام اقتراح .1

 : مايلي ويشمل  (المشكلة
 ( تاريخية أو وصفية تجريبية ) البحث تصاميم أو طرق أو طريقة.. 
 والمكررات المعامالت توزيع في المتبعة اإلحصائي التصميم . 
 البحث مواد أو مواضيع أو عينات اختيار. 
 (. تجريبيا ونهك حال في والنتيجة السبب عوامل )  البحث عوامل اختيار 
 والبيانات العينات وتحليل جمع وأجهزة أدوات أو البحث ومقاييس أدوات اختيار. 
 تكرارها ومواعيد والبيانات العينات جمع مصادر تحديد.  
 في بما البيانات وتفسير تحليل أساليب أو إحصائياً  البيانات معالجة أساليب تحديد 

 .اإلحصائية الداللة ومستويات اختبارات أنواع ذلك
 آنك إذا وراهنة ماضية تاريخية ومراجع مصادر من بالبحث المطلوبة البيانات جمع. 5

 آنك إذا البحث وعينات مواضيع من أو التوالي، على وصفياً  أو تاريخياً  البحث
 .تطويرياً  إجرائياً  أو تجريبياً 

 المشكلة لحل المناسبة والتوصيات االستنتاجات واقتراح البيانات وتفسير تحليل. 1
 المالئمة واإلحصائية البيانية واإلجراءات األساليب باستخدام ومستقبالً، حاضراً 
 .البيانات هذه لطبيعة

 مجلة في ستنشر بحثية ورقة بصيغة يتم بحيث النتائج تقييم و البحث تابةك. 14
 لجهة سيقدم أو عالمي، أو محلي مؤتمر أو ندوة في ض سيعر أو متخصصة

 ...توراهكد أو ماجستير رسالة انك أو ، بموجبه والعمل لالسترشاد رسمية
 ومتابعة عليها المتحصل النتائج هذه أهمية وتبيان البحث نتائج وتعميم صياغة. 11
 .ذلك على بناء مستقبلية ألبحاث الحاجة مدى وتقدير تطبيقها آثار
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 :ويحدد باحثون آخرون هذه الخطوات بما يأتي 

 .اختيار مشكلة البحث وتحديدها  -1

 .تنفيذ إجراءات البحث  -6

 .تحليل البيانات  -3

 .استخالص االستنتاجات وصياغتها  -0

وماان الجاادير بالااذكر ان أكثاار خطااوات الطريقااة العلميااة اهميااة هااي تحديااد المشااكلة الن 

مشااكلة البحااث اذا كاناات محااددة فانهااا سااتوجه البحااث بدقااة نحااو الحلااول ، امااا اذا كاناات 

 . غامضة فانها ستصرف من الباحث الوقت الطويل دون فائدة 
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