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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 ترشيف البحهث:

فذ تتسثا  واب وحاؾن تريؾوا  ووار . تتعدد أنساط  لبححاا لبترياؾوت وتتاؾزى فبات وفاطم ووار معاطة ر مع شا 
لبيدفت ويحؾن تريؾوا  ووار لبساشيوت ويحاؾن تريؾوا  ووار بارث لبحطواات ويحاؾن تريؾوا  ووار  ادد 

وفيسااط ة ااب  اارث انسااط  لبححااؾن لبتريؾواا  تحعااط  . لبساادل، ت ويحااؾن تريؾواا  وواار  اادد لباااط س ؽ   يااط
 .بسعطة رىط

 : يتزسن هذا الشسط البحث التربهي بحدب الهدف والسشهجالشسط األول

 : وىب كسط ة ب 

 :بحهث تربهية وفق الهدف -1

لبشتط و ب تظب ر وب م ادلن لبترييا ت وىؾ درجٌ  مشطسحُ  , وتاؾم ىذه لبسجسؾ     ت ىدف مؤدله  
 : وتتسث  أنؾلى ىذه لبسجسؾ   وب لبتطبب. ودرج  فمكطني  تعسيسيط

ولبياادف مشيااط فمااط بتظر ااد نغروااطم مؾجااؾدل وعااظ  ت أو بؾ اا  نغروااطم . وحااؾن أسطسااي  أو نغرواا   -أ
 .جدةدلت وىب تديؼ وب نسؾ لبسعرو  لبع سي  وررف لبشغر  ؽ تظبياطتيط لبعس ي 

ولبيدف مشيط تظب ار نغرواطم مع شا ت وتااؾوؼ مادح نجطوياط واب وا  لبسذاكظم . وحؾن تظبيقي   -ب
 .لبتريؾو 

 : بحهث تربهية وفق السشهج  -2

ولبيااادف ماااؽ فجااارله وحاااؾن ىاااذه لبسجسؾ ااا ت ىاااؾ ل،اااتظف لبححاااؾن واااب ماااشيو لبححاااا لبسااارلد  
 : لستخدلموت ومشيط

 : أ ـ بحهث تاريخية
رساط . لبسط اي  ب ؾواؾل فبات لساتشتطجطم تتع ار وسعروا  أساحط يط و  طرىاطوُتجرح  يدف درلس  لاوادلن 

تف اااد لبححاااؾن لبتطروخيااا  واااب درلسااا  لتجطىاااطمو أوااادلنر مط اااي ر ب ؾواااؾل فبااات  ااارو مشطسااا  اوااادلن 
 . وط رلت ولبتشبؤ وظودلن لبسدتاب 
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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 : ب ـ بحهث وصفية
رلىشاا  بسؾ ااؾى لبدرلساا  وُتجارح  ياادف لبجطواا   ااؽ أسااف   أو ل،تحااطر وااروث تتع اار وطبحطباا  لب 

 .لالستفتطهلم لبسدحي  أو لبساطوظم لبذخري  أو لبسظوغ : وطستخدلم أدولمت مؽ مث 

 : جـ ـ بحهث تجريبية
وُتجرح ىذه لبححؾن  يدف معرو  أ ر متغ ر مدتا  ولود   ت لاق    ت ولود أو أرثر ماؽ  

 .لبستغ رلم لبتطوع 

 : د ـ بحهث ارتباطية
ووعباار  ااؽ .  ظقاا  أو لرتحااط   اا ؽ متغ ااروؽ أو أرثاارت ودرجاا  ىااذه لبعظقاا وتدااتيدف معرواا   

 .درج  لبعظق    ؽ لبستغ رلم وسعطم  لالرتحط 

 : الشسط الثاني
ويتعمق هذا التقديم بالبحهث التربهية وفق غرض الباحث ويتزسن بحهث أكاديسية،  

 : وبحهث مهشية، وهي كسا يمي
 : ـ بحهث أكاديسية 1

أو كستظ ا  . درجا  لبسطجدات ر ودرجا  لبادكتؾرله : أج  ن   درج    سي ت ماؽ مثا وُتجرح مؽ  
 . وتدست ىذه لبسجسؾ   وطبححؾن لبتدروبي . وب أ شطه مرو   لبدرلس 

 : ـ بحهث مهشية 2
ووعاادىط أ زااطه ى فاا  لبتاادروس وااب مؾ ااؾ طم مخت فاا  تتع اار وطىتسطمااطتيؼ لبححثياا  مااؽ أجاا   

 .ك  وب باطه   سبت أو  شطه   ت تك يف رسسبلبترقي  برت  أ،رحت أو لبسذطر 
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 :البحث التاريخي :  أولا 

ةيتؼ لبححا لبتطروخب  تدج   وووف لالودلن ولبؾقط   لبسط ي  وتح   يط وتفد رىط   ت  
 لسس   سي  مؾ ؾعي   يدف ويؼ لبحط ر ولبتشبؤ وطبسدتاب  .

لبتب يسكؽ لن يدتخدم و يط . ويؾ وتتج ت لىسي  ىذل لبسشيو وب لبححا وطتدطى لبسيطدةؽ  
ل طو  الستخدلمو وب لبتطروخ ت وطنو يدتخدم ليزط  وب ميطدةؽ لبع ؾم لالجتسطعي  ت ولبع ؾم لبظبيعي  
ت ولباطنؾن ت ولبظ  ت ولبدةؽ وذبػ مؽ لج  لبتظرد مؽ ودق لبحاط ر ووح  لبسع ؾمطم لباديس  وب 

 ىذه لبسيطدةؽ .

يدت تجري  يسكؽ ل طدتيط ولبتظرد مؽ وحتيط لو  حط وربؼ لن لبغطىرل لبتطروخي  ب 
لبستغ رلم لبسرتحظ   يط ت لال لن ىذل ال يسش  لبحطوا لبذو ةتح  ىذل لبسشيو مؽ مرل طل وتظب ر لسس 
لبسشيو لبع سب ويخطو  مط ةتع ر وطبدق  ولبسؾ ؾعي  ولالمطن  لبفكرو  ولبقيطس لبكسب ولدرلك 

 لبعظقطم .

 : تاريخيـ تعريف السشهج ال 1

عحاطرل  اؽ ف اطدل ب سط اب  ؾلساظ  جسا  لادبا  وتاؾوسياطت وماؽ "يارد وطبسشيو لبتاطروخبت ىاؾ 
 ؼ تسحيريط وأ، رل  تظبيفيط ب تؼ  رث لبحاط ر أوال   ر ط  وحيحط  واب مادبؾالتيط وواب تظبيفياطت ووتات 

 "ل ح ةتؼ لبتؾو  و شفذر فبت لستشتطه مجسؾ   مؽ لبشتط و ذلم لببرلى ؽ لبع سي  لبؾ 

رسط يعرفت وظنو ذبػ لبسشيو لبسعشب  ؾوف لاودلن لبتب وقعت وب لبسط اب ووافط  كياياط ت  
ةتشطول رود  شطورىط وتح   يط ومشطقذتيط وتفد رىطت ولالستشطد   ت ذبػ لبؾوف وب لستيعطب لبؾلقا  

 .لبحطببت وتؾق  لتجطىطتيط لبسدتاب ي  لباروح  ولبحع دل

  :ـ أهسية السشهج التاريخي 2
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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 لبتطروخب وطالتب:  وب  ؾه لبتعروفطم لبدطوا  ب سشيو لبتطروخبت يسكؽ تؾ يح أىسي  لبسشيو 

 .يسّكؽ لستخدلم لبسشيو لبتطروخب وب و  مذكظم معطورل   ت  ؾه ،برلم لبسط ب -أ

 .يدط د   ت فباطه لبزؾه   ت لتجطىطم وط رل ومدتاب ي  -ب

 .ةؤكد لاىسي  لبشدبي  ب تفط ظم لبسخت ف  لبتب تؾجد وب لازمش  لبسط ي  وتظ  رىط -ه

ةتاايح لبفرواا  ب ااطدل تا اايؼ لببيطنااطم وطبشدااح  بفااروث مع شاا  أو نغروااطم أو تعسيسااطم عياارم وااب  -د
 .لبزمؽ لبحط ر دون لبسط ب

 : ـ خطهات تطبيق السشهج التاريخي 3

ىرل ود ت واب لبسط اب  ؾلساظ  لبساشيو لبتاطروخب لبخظاؾلم ةتح  لبحطوا لبذو ةرود درلس  عط 
 : لبتطبي 

 : بحثالمذكمة اختيار مهضهع   -أ

: ةتظ ااا  تؾ ااايح مطكيااا  مذاااك   لبححاااا تشاااطول ،ظاااؾلم لاسااا ؾب لبع ساااب واااب لبححاااات وىاااب 
أساااف   باااوت ووااارث لبفاااروثت وأىااادلف لبححاااات وأىسيااا  لبححاااات لبتسي اااد ب سؾ اااؾىت وتحدةااادهت ووااايطب  

 .لبشغرو ب ححات وودودهت وجؾلن  لبارؾر فيوت ومرظ حطم لبححاولبططر 

وظىس تيااطت ومشطساااح  لبساااشيو لبتااطروخب بياااطت وتاااؾلور  ووذااتر  واااب مذاااك   لبححااا تاااؾلور  ااارو  
 . وأىسي  لبشتط و لبتب س تؾو  فب يط لبحطوا. لبمكطنطم لبظزم 

 : ب ــ جسع البيانات الالزمة

. لبسراطدر لاوبيا  ولبثطنؾوا ت ول،تياطر لببيطناطم لبتاب تارتحط وسذاك   وحثاووىذه لبخظؾل تتظ   مرلجعا  
فذ تتسث  لبسرطدر لاوبي  . ومسط تجدر لب طرل فبيو ىشطت أن   ت لبحطوا لبتس  ز   ؽ نؾ ب لبسرطدر

وتتسثاا  لبسرااطدر لبثطنؾواا  وااب لبرااحف ولبسجااظمت و اايؾد لبعيااطنت . وااب لبدااجظم ولبؾ ااط رت ولت ااطر
م ولبداااا ر لبذلتياااا ت ولبدرلسااااطم لبدااااطوا ت ولبكتطوااااطم لاد ياااا ت ولا سااااطل لبفشياااا ت ولباراااا ت ولبسااااذكرل



                                  قس                
       

 
 

 

 مناهج البحث قسم الحاسبات

ولباراااط دت ولامثاااطلت ولا ساااطل ولابعاااطب ولبرقراااطم لبستؾلر ااا ت ولبتداااجيظم لبذلعيااا ت ولبت فزوؾنيااا ت 
 .ولبخرل طوأ رط  لبتدج  ت وأ رط  لبف دةؾت ولبشذرلمت ولبكت ت ولبدوروطمت ولبرسؾمطم لبتؾ يحي ت 

 : تذتس  لقؾلل لال خطص ولبذةؽ  يدول لبحؾلدن لبسط ي  مرطدر لوبي  

مرطدر  طنؾو  : تذتس  مطةرول مؽ قر  ومع ؾمطم مشاؾب   اؽ ل اخطص ل،روشذاطىدول لبحطد ا  واب 
 لبسط ب.

 : جـ ـ نقد مرادر البيانات

ولبتظرااد مااؽ ماادح وط اادتيط وتتظ اا  ىااذه لبخظااؾل وحاا  لبحطوااا ب بيطنااطم لبتااب جسعيااط  ؾلسااظ  نااادىطت 
وبكاا  . ووؾجااد نؾ ااطن ب شااادت لاولت وودااست وطبشاااد لبخااطرجبت ولبثااطنبت وودااست وطبشاااد لباادل، ب. بححثااو

 : مشيسط تؾويف ،طص وو   ت لبشحؾ لبتطبب

 : ويتسثل في إجابة الباحث عن األسئمة التالية: الشقد الخارجي -

 وترل زمشي ؟  ى  كتبت لبؾ يا  وعد لبحطدن محط رل أم وعد مرور 

  ى  ىشطك مط يذ ر فبت  دم مؾ ؾعي  كطت  لبؾ يا  ؟ 

  ى  كطن لبكطت  وب وح  ج دل وب أ شطه كتطو  لبؾ يا ؟ 

  ى  كطنت لبغروف لبتب تست و يط كتطو  لبؾ يا  تدسح وحرو  لبكتطو ؟ 

  ى  ىشطك تشطقض وب محتؾوطم لبؾ يا ؟ 

 طدق ؟ى  تتفر لبؾ يا  وب مع ؾمطتيط م  و ط ر أ،رح و 

 : ويتسثل في إجابة الباحث عن األسئمة التالية: الشقد الداخمي -

  ى  تست كتطو  لبؾ يا  وخط وطوبيط أم وخط  خ   ،ر؟ 

  ى  تتحدن لبؾ يا    غ  لبعرر لبذو كت  فيو؟ أم تتحدن وسفطكيؼ وبغ  مخت ف ؟ 
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  ى  كتبت لبؾ يا    ت مؾلد مرتحظ  وطبعرر أم   ت ورق ودةا؟ 

  ى  ىشطك تغ  ر أم  ظ  أم ف طوطم وب لبؾ يا  ؟ 

  ى  تتحدن لبؾ يا   ؽ أ يطه بؼ تكؽ معروو  وب ذبػ لبعرر؟ 

 ى  يعتبر لبسؤبف مؤىظ  ب كتطو  وب مؾ ؾى لبؾ يا ؟ 

 د. صياغة الفروض التي تفدر األحداث :

وب و ؽ  ةرح وعض لبحطوث ؽ فن ،ظؾل ويطب  لبفروث تظتب وعد ل،تيطر لبسذك   وتحدةدىط 
ةرح  ،رون فن ىذه لبخظؾل ياؾم  يط لبحطوا وعد جس  لببيطنطم وإ،زط يط بعس يطم لبشاد لبخطرجب 

 ولبدل، ب .

ويرؾرل  طم  وطن ويطب  لبفروث تدط د لبحطوا وب تشغيؼ لببيطنطم ولبؾقط   لبتب جسعيط  
بتعسيسطم ولستارله وذك    سب ومشظاب ةؤدو فبت تفد ر لبغطىرل لبسدروس  ولستخظص لاوكطر ول

 لاودلن لبسدتاب ي  لبستع ا   يط .

وتجدر لب طرل فبت فن ويطب  لبفروث وب لبححا لبتطروخب ال تخت ف وب لاسطس  ؽ  
ويطب  لبفروث وب لبححؾن لبؾواي  ولبتجروبي  وبكؽ ل،تظف طبيع  لبغؾلىر ولاودلن لبتب 

نؾعي  لبفروث وذبػ ودب  كؾن لبحطد   لبتطروخي   ةتشطوبيط لبححا لبتطروخب تاتزب وتسط  ل،تظوط  وب
متعددل لبعؾلم  ومتشؾ   لاسحطب ويعض ىذه لبعؾلم  ولاسحطب يرع  تحدةدىط ويعزيط ال يسكؽ 
قيطسيط . وىذل مط يجع   س ي  ويطب  لبفروث تتظ   معرو  تطروخي  ولسع  تاؾد فبت ويطب  

 وروث قط    بظ،تحطر .

  وتفديرهاالسادة  عرض ه.

مط فن ةشتيب لبحطوا لبتطروخب مؽ تحدةد مذك   وحثو وجس  لبسطدل لبتطروخي   شيط وناد  
لبسرطدر لبتب ل تسدىط ووطغ لبفروث لبتب ةرح فنيط مشطسح  بتفد ر لبغطىرل لبتب ةدرسيط ت وطنو 
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لاس ؾب لبع سب ةبدأ  تفد ر لبشتط و لبتب تؾو  لب يط ووشحغب لن يكؾن ىذل تفد رل  مؾ ؾعيط  ووور 
 وب لبححا لبتطروخب .

 و. كتابة التقرير

ياؾم لبحطوا وكتطو  تارور وحثو ولوفط  فيو لبسذك   لبتب وحثيط مؾ حط  لىس تيط ومحددل     
لالىدلف لبتب ةرمب لبؾوؾل لب يط ومؾ حط  لبسرظ حطم لبتب يدتخدميط وب وحثو  ؼ ياؾم وعرث 

ع ر وسؾ ؾى وحثو ةتح  ذبػ وعرث لبشتط و لبتب تؾو  لب يط لبححؾن ولبدرلسطم ولالد يطم لبتب تت
ولبتؾويطم ولبساتروطم لبتب جطه  يط مختتسط  ذبػ واط س  لبسرلج  لبتب ل تسدىط ولبسظور لبتب ةرح 

 لن ة حايط  ححثو .

 : ـ مزايا السشهج التاريخي 4

،ظاؾلم لاسا ؾب وطبحطوا ةتح  . يعتسد لبسشيو لبتطروخب لاس ؾب لبع سب وب لبححا  
لبذااعؾر وطبسذااك  ت وتحدةاادىطت وواايطب  لبفااروث لبسشطسااح ت ومرلجعاا  لبكتطوااطم : لبع سااب مرتحاا ت وىااب

 .لبدطوا ت وتح    لبشتط و وتفد رىط وتعسيسيط

ل تسااطد لبحطوااا   اات لبسرااطدر لاوبياا  ولبثطنؾواا  بجساا  لببيطنااطم ذلم لبراا   وسذااك   لبححااا ال يسثاا   -
 .ط تؼ لبقيطم وطبشاد لبدل، ب ولبشاد لبخطرجب بيذه لبسرطدرناظ   عف وب لبححا فذل م

 : ـ عيهب السشهج التاريخي 5

أن لبسعرواا  لبتطروخياا  بيداات كطم اا ت  اا  تااادم وااؾرل جز ياا  ب سط ااب  نغاارل  بظبيعاا     
ىذه لبسعرو  لبستع اا  وطبسط ابت وبظبيعا  لبسراطدر لبتطروخيا  وتعر ايط ب عؾلما  لبتاب تا ا  ماؽ درجا  

 , لبت ف ولبتزوور ولبتح ز :  يطت مؽ مث لبثا  

واااعؾي  تظب ااار لاسااا ؾب لبع ساااب واااب لبححاااا واااب لبغاااطىرل لبتطروخيااا  محااا  لبدرلسااا   نغااارل  ان  -
 .درلستيط  ؾلسظ  لبسشيو لبتطروخب ةتظ   أس ؾيط  مخت فط  وتفد رل  مخت فط  
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 طبيع  لبسعرو  لبتطروخي  ووعؾي  لبتحار مؽ دقت لبؾ ط ر لبتطروخي . -

وعؾي  تكؾوؽ لبفروث ولبتحار مؽ وحتيط  وذبػ ان لببيطناطم لبتطروخيا  معاادلت فذ يراع  تحدةاد  -
 . ظق  لبدب  وطبشتيج    ت برلر مط يحدن وب لبع ؾم لبظبيعي 

وااعؾي  ف،زااطى لببيطنااطم لبتطروخياا  ب تجرواا ت لاماار لبااذو يجعاا  لبحطوااا يكتفااب واا جرله لبشاااد  شؾعياا   -
 .لبدل، ب ولبخطرجب

لبتعسااايؼ ولبتشباااؤ  وذباااػ الرتحاااط  لبغاااؾلىر لبتطروخيااا  وغاااروف زمشيااا  ومكطنيااا  محاااددل يراااع   واااعؾي  -
 .تكرلرىط مرل أ،رح مؽ جي ت كسط يرع    ت لبسؤر، ؽ تؾق  لبسدتاب 

 : ــ أمثمة لمبحهث التاريخية6

 .لبتريي  لا،ظقي ت وتظبياطتيط وب لبعيد لبشبؾو لبذروف -

 .لبعربب ع سطه لترله لبتريؾو   - -

 .وب لبعرلق لالبكترونبدرلس  تطروخي  ب تع يؼ  -

 .درلس  تطروخي  ب دلد مع ؼ لبتع يؼ لال تدل ب وب لبعرلق -

 اخطاء يقع فيها كاتب البحث التاريخي: -7

 ويطب  مذك   لبححا -
 لستخدلم مرطدر  طنؾو  -
 ناد لببيطنطم  -

 

 


