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البحث العلمي

محاولة الكتشاف المعرفة 
والتنقيب عنها، وتطويرها 
وفحصها بتقٍص دقيق ونقد

عميق، ثم عرضها عرضا متكامال
(2001عليان،) بذكاء وإدراك 

ها وسيلة للدراسة يمكن بواسطت
الوصول إلى حل لمشكلة محددة، 

ل وذلك عن طريق التقصي الشام
والدقيق لجميع الشواهد واألدلة
التي يمكن التحقق منها، والتي

اس عب) تتصل بالمشكلة المحددة 
(2012وآخرون،



خصائص البحث العلمي
الموضوعية

الدقة واإلحكام 

البرهنة

االختزالية

االختبارية

االحتمالية



أهداف البحث     
العلمي

.وصف الظواهر-

.تفسير السلوك والظواهر واألحداث-

.التنبؤ-

.الضبط والتحكم في الظروف واألحداث-



هل يحتاج الباحث إلى •
مهارات التفكير؟

ما أكثر أنماط التفكير •
ضرورة للباحث؟

أين يوظف الباحث مهارات •
التفكير؟



:مراتب التفكير

.التطور المعرفي المتسارع يحتم بلورة مواقف واتخاذ قرارات بصددها•

عليم التفكير نظرية في التعلم تستند على الدماغ تركيبا ووظيفة، ت: التعلم المستند إلى الدماغ•
.وأساليب تنميته، عصبا حساسا في معالجة المواقف الحياتية

:  مراتب التفكير•

........المالحظة، التصنيف، المقارنة، التلخيص، الربط)مهارات التفكير األساسية .1

ي، الناقد، اإلبداعي، حل المشكالت، االستنباطي، االستقرائ)مهارات التفكير العليا .2
.....التحليلي

.التفكير في عملية التفكير.3



. 

2016

دالتفكير الناق



هـ430-354الحسن بن الهيثم     

إن الباحث عن الحقيقة ليس هو من يدرس كتابات•
ي العلماء على حالتها ويضع ثقته فيها، بل هو الذ

تمد يتساءل ما الذي جناه منهم، يبحث عن الحجة وال يع
ن على أقوال إنسان طبيعته النقص والقصور، إن م

فه الواجب على الباحث إذا كان البحث عن الحقيقة هد
ى هو أن يستنكر جميع ما يقرأه، ويستخدم عقله حت

النخاع لبحث تلك األفكار من كل جانب، وعليه أن
لوقوع في يشكك في نتائج دراسته أيضا، حتى يتجنب ا

(مقالة.)أي تحيز أو تساهل



:الباحث يفكر بشكل نقدي عندما يكون

.يتأمل وال يتسرع في إصدار األحكام، أو يقفز إلى االستنتاجات:متمهل

.  ال يتسرع في التعميم، ويتعمق في التفاصيل من خالل طرح التساؤالت: متعمق

.ويناقش األدلة والبراهين، يسائل المسلمات ويناقشهاوالمحاججةيستخدم المنطق : منطقي

.موليةينظر إلى كافة زوايا الموضوع وال يتتبع تفاصيل غير ضرورية، يركز على الجوهر والش: شمولي

.معرفته صادقة، ال يتحيز لبحثه، مصادره قوية في البحث عن المعرفة: صادق

.يقبل اآلراء ويرحب بالجديد وال يزمت للقديم: منفتح الذهن ومرن

.يتتبع خطأه، يسعى للتصحيح، ويعيد التفكير في بحثه: ناقد لذاته

.يطرح األسئلة ويفحص جميع االحتماالت، ويبحث عن البدائل: متسائل

يحدد يتفحص النتائج التي يصل إليها بعد كل مهمة، يبحث عن أدلة تزيد فهمه للقواعد داخل المهمة،: مقيم
.الفجوات بين ما يعرف وما ال يعرف



:جوانب التفكير الناقد في البحث العلمي

القراءة النقدية                                                    الكتابة األكاديمية النقدية•



12

3

القراءة العمودية

2 1

تقييم

المصادر البحثية

تحديد األفق

البحثي

القراءة النشطة الفاحصة

وتحليل األفكار وتفسيرها

.التدوين والتنظيم

.التجانس بين أجزاء الدراسة

.طرح األسئلة النقدية

.  االستشهاد بصوت الباحث

.الموثوقية والدقة

األصالة

.الجدة

.المكانة العلمية واألكاديمية

التركيز على : القراءة العمودية

البحثية، التركيز على المهمة

اإلطار المفاهيمي، االرتباط 

الموضوعي بين األفكار، تدعيم 

النقص، بناء جدلية الموضوع 

(كيفية سد الفجوة)

إجراءات القراءة النقدية 



اءة مهمة الباحث أثناء القراءة هي ليست القر
.مساءلة النص: فقط بل

:األسئلة التأملية•

األساس الفلسفي للدراسة•

مشكلة الدراسة، األساس العلمي •
.الختيار األدوات

.منطقية الدراسة وترابطها•

.سبب اختيار المنهجية واألدوات•

:األسئلة التفسيرية•

.فحص األدلة والحجج في الدراسة•

ائج، االستنتاجات المستخلصة من النت•
.فاعليتها

.قبولك أو رفضك لالستنتاجات•

ذي عالقة فكرتك بالدراسة، الجانب ال•
.ستغطيه



:الكتابة األكاديمية النقدية

مجموعة مهارات متعلقة بترتيب محاور 
البحث وصياغة فقراته، وتوثيقها، وعرض

ق األفكار بشكل مترابط ،بما يضمن تحقي
.    الهدف البحثي

لماذا ؟؟؟•

ية، عقالنية، منطق: تقديم األفكار بطريقة•
.منهجية

باحث )تبين شخصية الباحث واستقالليته •
(وليس حاطب ليل

.الترابط المنطقي، إقناع القارئ•



:أنماطها

إقناعية

إقناع القارئ بوجهة نظرك، الدعم 
باألدلة والبراهين

المقدمة، الخلفية النظرية، تفسير)
(النتائج

تحليلية

إعادة تنظيم الحقائق والمعلومات 

..(فئات، مجموعات)

(تحليل، مقارنة، ربط، فحص)



:ممارسات بحثية نقدية 
الترابط و االتساق                                                    العمق والشمول 

صوت الباحثالنقد،التحليل،االستنتاج



مخاطبة الجمهور                                            لغة الكتابة

(  الوضوح، اإليجاز، الدقة(                  )ماذا فعلت، لماذا، ماذا اكتشفت، ماذا تعتقد)

(لماذا، ماذا، كيف، ماذا لو)نموذج مكارثي 



الناقدةالكتابةروافد

1

2

3

45

6

7
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العقلانفتاح

القراراتخاذ

:  اللغةتجنب
العامة،اإلعالمية،

الحادةالبالغية،

شخصيةتقمص

الباحث

الذهنيالعصف

لألفكار

األفكارتوليف

العالقاتإنشاء

وجهاتقراءة

النظر



(117ة،البقر" )بديع السموات واألرض"اإلتيان بشيء جديد 

نشاط عقلي ينظر إلى المواقف والمشكالت بطريقة غير 
(العزاوي.)مألوفة، ويقترح حلوال غير تقليدية

ل قدراتك تدريب العقل على التفكير بشكل خالق، يؤدي إلى تفاع
كل مختلف واستعداداتك الشخصية وتغذية خياالتك، للتفكير بش

.من منظور جديد

التفكير 

اإلبداعي



ماذا يقول علماء األعصاب ؟

ي الدماغ
 
أجزاء شاغرة ف

.

بليون خلية عصبية86

كوادريليونسعة الذاكرة  
ي العالم

 
نت ف سعة تخزين اإلنتر



:مهارات بحثية إبداعية

القدرة على إنتاج 

البدائلرأواألفكاعدد كبير من 

. خالل فترة وجيزة

:الطالقة

ةفكري

األشكال

ةلفظي



:                     طالقة أفكار الباحث

توليد األفكار البحثية•

توظيف أدوات االبتكار في خلق أفكار بحثية•

صناعة المعايير•

المفاضلة•

اإلفادة من الخبراء•

حلول الكتشاف أجوبة ذكية وفريدة من نوعها وغير متوقعة•

التعلم التشاركي 

اإللكتروني

بحث الدرس



:المرونة

القدرة على االنتقال من حالة ذهنية

إلى أخرى ومن موقف آلخر

.أو تغيير االتجاهات الفكرية دون صعوبة

تلقائية      تكييفية



:ممارسات بحثية إبداعية



:الحساسية للمشكالت

رؤية المشكالت وتلمس الحلول بطرق•
.مختلفة، ومن زوايا متعددة



:ممارسات

التأكد من درجة تطابق المبادئ والقوانين العامة•

.مع النتائج التي توصل إليها في ظل ظروف معينة

.التحقق من المسلمات•

.                            اإلحساس بالمشكالت البحثية المستقبلية•



(:الكيف)األصالة 



:الباحث ذو األفكار األصيلة

إنتاج 

المعرفة
المنهجرالتنظي

المفاهي

مي
قالتطبي

ي



:روافد اإلبداع

من خالل محاولتك أن تكون 

مجازفا وحالما وقارئا جيدا فإنك

ة تجبر فكرك على النمو في كاف

االتجاهات

الباحث، المؤسسة، المجتمع



القراءة                         المخططات الذهنية                              التأمل الفردي

التفكير الجماعي                        الرياضة                                  روح المجازفة 



:المراجع


