
 :اٌؼٍّي اٌجحج خظبئض - حبٔيب ً

 أًٚاجتّبػيخ أٚ ػٍّيخ ٌحبجخ حٍٛي إيجبد أٚ اٌحميمخ ٚساء ٌٍغؼي ِٕظّخ ػٍّيخ .١

 .اٌؼٍّي اٌجحج أعٍٛة ٘ٛ ِذسٚط ِٕظُ ِٕٙج تجٕي ػجش ػٍّيخ،

 ٚخطٛادًثحمبئك اٌّشىٍخ حً في اٌتمذَ ػبتمٗ ػٍٝ اٌجبحج يأخز : ِٕطميخ ػٍّيخ .٢

 .ٚاعتٕتبجي اعتمشائي ِٕٙج ػجش ِتٕبغّخ ِتتبثؼخ

ًحيج ِٓ ثٗ ٚيٕتٙي اٌٛالغ ِٓ يٕجغ اٌؼٍّي اٌجحج ألْ تجشيجيخ ٚالؼيخ ػٍّيخ .٣

 .ٔتبئجٗ ٚتطجيك تٕفيزٖ ٚػٍّيبد ِالحظبتٗ

 ِٛحٛليخًِٓ ٌٍتحمك ِشبثٙخ ٌٕتبئج اٌٛطٛي أجً ِٓ ٌٍتىشاس لبثٍخ ِٛحٛلخ ػٍّيخ .٤

 ا تخظٗ الًثجيبٔبد تٍٛحٙب أٚ ٔمظٙب ٚػذَ إٌتبئج ٘زٖ دلخ ِٚٓ اٌجحج ٔتبئج ٚطحخ

 طالحيخ ًٌٍِٓٚتحمك اٌّمتشحخ حج اٌت ألغشاع ػِّٛب ً ٚاٌىّيخ إٌٛػيخ ٚآفبيتٙب

 ِٓ اٌّشجٛح ٚإٌتبئج اٌّشىٍخ ٌطجيؼخ اٌجحج إجشاءاد ٚفؼبٌيخ

 .اٌجحج

 .اإلٔغبٔيخ اٌّؼشفخ إحشاء أٚ تؼذيً أٚ ٌتحذيج ِٛجٙخ ػٍّيخ .٥

 .ِتأٔيخ ٚجبدح ِٛػٛػيخ ٔشطخ ػٍّيخ .٦

ًػِّٛيخ حُ ِٕٚٙجيتٗ تشآيضٖ في خظٛطيخ اٌؼٍّي ٌٍجحج حيج خبطخ ػٍّيخ .٧

 اٌؼٍّيًفبٌجحج ِحذد غشع تحميك إٌٝ ِجٍّٙب في تٙذف ػٍّيخ ٚ٘ٛ .ٔٙبيتٗ ٚ ثذايتٗ

 تفبطيٍٙب ِٓ يغتمشٜءًاٌّحيطخ اٌجيئخ ِٓ ِٕبعت شيء آي ػٍٝ ِفتٛحب ً ػبِب ً يجذأ لذ

 تشآيضٖ في اٌجحج يؼيك حُ .ٚحذٚد٘بًاٌّشىٍخ ؽجيؼخ اٌّختٍفخ ِٚحغٛعبتٙب ٚأِخٍتٙب

 ٚأعئٍخ أ٘ذاف دساعخ إٌٝ اٌّجبشش ا٘تّبًٌِٗيٛجٗ اٌّشىٍخ فُٙ ثؼذ ٚػٍّيبتٗ

 يؼبٚد . اٌّطٍٛثخ إٌتبئج ثٙب يفشص خبطخ ِٕٙجيخًؽشيك ػٓ اٌّشىٍخ ٚفشػيبد

 ِٚؼبٌجخ ٚتفغيش اٌّشىٍخ ثيئخ ػٍٝ ثبالٔفتبح ثذأًآِب أخشٜ ِشح اٌؼٍّي اٌجحج

 ِغتمجٍيخ ٌجحٛث ٚاٌتٛطيبد إٌتبئج ٚتؼّيٕبد ِٕبلشخًػٍّيبد يمبثً فيّب طؼٛثتٙب

 .ِفيذح

 :اٌؼٍّي ٌٍجحج ػبِخ ِٕٚب٘ج ؽشق - حبٌخب

 :اٌطشق ٌٙزٖ تفظيً يٍي ٚفيّب اٌؼٍّي اٌجحج ٌطشق ػذيذح تظٕيفبد حّخ



 ( Historical Methods ).ًًاٌتبسيخي اٌجحج ؽشق .١

 . ( Descriptive Methods ).اٌٛطفي اٌجحج ؽشق .٢

 ( Developmental Methods ).اٌتغيش اٚ اٌتطٛس ثحج ؽشق .٣

 . ( Case or Fild Study Methods ).اٌحمٍيخ اٌطشق أٚ اٌحبٌخ دساعخ ؽشق .٤

 . ( Correlational Methods ).االستجبؽ ؽشق .٥

 اٌحمبئك ثيٓ ٚإٌتيجخ اٌغجت ػاللبد ثحج ؽشق - اٌّمبسْ اٌجحج ؽشق .٦

. ( Causal Comparative Methods or Ex-post Facto Methods) . 

 اٌّمشسح

.( True Experimental Methods ) . اٌحميمي اٌتجشيجي اٌجحج ؽشق .٧ 

.( Quasi Experimental Methods ) اٌتجشيجي شجٗ اٌجحج ؽشق .٨ 

.( Action Research Methods ) . اٌؼٍّي اٌجحج ؽشق .٩ 

 :اٌؼٍّي ٌٍجحج ػبِخ ِشاحً - ساثؼب ً

ًأٚ ٔٛاتجٙب ٚثؼغ اٌشإ٘خ ٚحبٌتٙب ٌخٍفيتٙب ػبَ ٚػشع ثبٌّشىٍخ اٌؼبَ اٌشؼٛس .١

 .ثٙب اٌّؼٕيخ اٌجيئخ ػٍٝ اٌغٍٛآيخ ِؤششاتٙب

ًِتشاثطخ ِٕطميخ ثظيغ اٌّشىٍخ ِجبي في اٌّتٛفشح ٚاٌّؼبسف اٌذساعبد ِشاجؼخ .٢

 .األخشٜ ثؼذ ٚاحذح عشد٘ب دْٚ

ًالتشاح حُ . ِجبٌٗ ٚ اٌجحج حذٚد ٚالتشاح ػبِخ ثظيغخ اٌّشىٍخ ػجبسح ػشع .٣

 .إحظبئيخًثيبٔبد اٌجحج أشتًّ إرا خبطخ اٌفشػيبد ٚتطٛيش . ٌٍجحج ِحذدح أ٘ذاف

ًثؼغ فتّبسط ػٍيٙب اٌتغٍت يّىٓ ٌُ اٌتي اٌظؼٛثبد أٚ اٌجحج ٔٛالض التشاح .٤

 .ٌالعتخذاَ تؼّيّٙب ٚإِىبٔيبد إٌتبئج ػٍٝ اٌميٛد

 .االجتّبػيخًٚاٌحيبح ٚاٌّجتّغ ٌٍفشد أٚ اٌؼٍّي ٚاٌتطٛس ٌٍؼٍُ اٌجحج أّ٘يخ ػشع .٥

ًِحتٛاٖ فُٙ ػٍٝ اٌمبسٜء د يغبع ِب ٚآي ٚػٛاٍِٗ اٌجحج ِظطٍحبد تؼشيف .٦

 .اٌجبحج ِٓ اٌّمظٛديٓ ٚاٌذٚس ثبٌّؼٕٝ

 اٌّشىٍخًحً ٚخطٛاد ٚإجشاءاد ؽشق ) ٌٍجحج ِٕبعجخ ِٕٙجيخ ٚاعتخذاَ التشاح .٧

 : ِبيٍي ٚيشًّ (



 ؽشيمخ أٚ (... تبسيخيخ أٚ ٚطفيخ تجشيجيخ ) اٌجحج تظبِيُ أٚ ؽشق ً

 . ٚاٌّىشساد اٌّؼبِالد تٛصيغ في اٌّتجؼخ اإلحظبئي اٌتظّيُ

 اٌجحج ِٛاد أٚ ِٛاػيغ أٚ ػيٕبد اختيبس. ً 

 تجشيجيب آٚٔٗ حبي في ٚإٌتيجخ اٌغجت ػٛاًِ ً اٌجحج ػٛاًِ اختيبس ً 

 اٌؼيٕبد ٚتحٍيً جّغ ٚأجٙضح أدٚاد أٚ اٌجحج ِٚمبييظ أدٚاد اختيبس ً

 .ٚاٌجيبٔبد

 تىشاس٘ب ِٚٛاػيذ ٚاٌجيبٔبد اٌؼيٕبد جّغ ِظبدس تحذيذ. ً 

 ثّب اٌجيبٔبدً ٚتفغيش تحٍيً أعبٌيت أٚ إحظبئيب ً اٌجيبٔبد ِؼبٌجخ أعبٌيت تحذيذ 

 .اإلحظبئيخ اٌذالٌخ ِٚغتٛيبد اختجبساد أٔٛاع رٌه في

 إرا ٚسإ٘خ ِبػيخ تبسيخيخ ِٚشاجغ ِظبدس ِٓ ثبٌجحج اٌّطٍٛثخ اٌجيبٔبد جّغ .٨

ًبْو إرا اٌجحج ٚػيٕبد ِٛاػيغ ِٓ أٚ اٌتٛاٌي، ػٍٝ ٚطفيب ً أٚ تبسيخيب ً اٌجحجًبْو

 .تطٛيشيب ً إجشائيب ً أٚ تجشيجيب ً

ًاٌّشىٍخ ٌحً إٌّبعجخ ٚاٌتٛطيبد االعتٕتبجبد ٚالتشاح اٌجيبٔبد ٚتفغيش تحٍيً .٩

ًاٌّالئّخ ٚاإلحظبئيخ اٌجيبٔيخ ٚاإلجشاءاد األعبٌيت ثبعتخذاَ ِٚغتمجال ، حبػشا ً

 .اٌجيبٔبد ٘زٖ ٌطجيؼخ

ًِجٍخ في عتٕشش ثحخيخ ٚسلخ ثظيغخ يتُ ثحيج إٌتبئج تمييُ ٚ اٌجحج آتبثخ. ١١

 سعّيخًٌجٙخ عيمذَ أٚ ػبٌّي، أٚ ِحٍي ِؤتّش أٚ ٔذٚح في ع عيؼش أٚ ِتخظظخ

 ...دآتٛساٖ أٚ ِبجغتيش سعبٌخ آاْ أٚ ثّٛججٗ، ٚاٌؼًّ ٌالعتششبد

ًِٚتبثؼخ ػٍيٙب اٌّتحظً إٌتبئج ٘زٖ أّ٘يخ ٚتجيبْ اٌجحج ٔتبئج ٚتؼّيُ طيبغخ. ١١

 .رٌه ػٍٝ ثٕبء ِغتمجٍيخ ألثحبث اٌحبجخ ِذٜ ٚتمذيش تطجيمٙب آحبس

 :اٌؼٍّي اٌجحج طالحيخ ػٍٝ ِؤحشح ػٛاًِ - خبِغب ً

ًيؤحش آِب ٌٗ إٌّتجخ ٚاٌجيئيخ اٌشخظيخ ثبٌؼٛاًِ يتأحش إٔغبٔي عٍٛن اٌؼٍّي اٌجحج

 :اٌؼٛاًِ ٘زٖ أُ٘ ِٚٓ اٌجيئخ تٍه ػٍٝ ثٕتبئجٗ

 :ثبٌجحج ٌٍميبَ اٌؼٍّيخ اٌجبحج أٍ٘يخ .١



ًٚؽشق ادٜء ِٚت ٌّفب٘يُ ٚاٌتطجيميخ إٌظشيخ ِٚؼشفتٗ اٌجبحج آفبيبد ٚتشًّ

ًػِّٛب ً اٌجحج ٔحٛ اٌؼبِخ ٚأخالليبتٗ ِٚيٌٛٗ اٌؼٍّي اٌجحج ٚتٕفيز ٚتخطيؾ ٚأدٚاد

 .خبص ثٛجٗ ٔتبئجٗ دلخ ػٍٝ ٚاٌّحبفظخ

ًاٌؼيٕبد ٚػٍٝ ٌٍجحج اٌّتبحخ اإلِىبٔيبد رٌه في ثّب اٌجحج ثيئخ أٍ٘يخ .٢

 تٕتجًٌٍجيئخ ح اٌّحذٚد اإلِىبٔيبد ألْ ثٗ، إداسيب ً اٌّشتجطخ اٌؼبٍِخ ٚاٌمٜٛ ٚاٌتغٙيالد

 أيؼب ًًتشىً ٚاٌجبحج ٌٍجحج اٌجيئخ ِيٛي ٚإْ ٚٔتبئجٗ، ٔٛػٗ في ِحذٚدا ً ثحخب ً ٌٕب

 .ػبَ ثٛجٗ ٚإٌتبئج اٌتٕفيز طالحيخ في عٍجيب ً أٚ ايجبثيب ً ػبِال ً

 :اٌتجشيجي ثبٌجحج خبطخ إػبفيخ ػٛاًِ .٣

ً 

 اٌؼيٕبد أخز تبسيخ. ً 

 ٚػبٍِيٓ ٚأجٙضح أدٚاد ِٓ ػٛاٍِٗ ٚاختالف اٌميبط خجشاد تىشاس. ً 

 ٌٍجحج ٚاٌؼيٕبد ٚاٌّظبدس األفشاد اختيبس ؽشق.. ً 

 اٌتجشثخ خالي جّبػبد أٚ أفشادا ً اٌؼيٕبد ِغ اٌتؼبًِ أعبٌيت. ً 

 اٌجيئيخ اٌؼٛاًِ تأحيش.ً 

 


