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صفاث الباحث الجيذ
ٕ٠ثغ ٟأْ ذرٛفس تؼغ اٌظفاخ ف ٟاٌثادث اٌؼٍّ ٟو٠ ٟىٔ ْٛاجذا ف ٟإٔجاش تذثٗ ٚإػدادٖ ٚوراترٗ تشىً ج١د،
 ِٓٚأُ٘ ٘رٖ اٌظفاخ ِا :ٍٟ٠
 .1صفاث الباحث االلخقاييت
• اٌظثس ٚذذًّ اٌّشمح ٚاٌرظّ ُ١أِاَ اٌّشىالخ
• اٌرٛاػغ ٚلثٛي إٌمد ِٓ ا٢خسٓ٠
• األِأح ٚإٌصا٘ح ٚؽٍة اٌذم١مح ٘دفٗ األٚيٚ .ال ٠ش ٖٛاألِٛز ِٓ أجً أْ ذرفك ِغ زغثاذٗ ٚأ٘ٛائٗ.

 .2صفاث الباحث العلميت
 اإلٌّاَ تّٛػٛع اٌثذث ٚاإلؽالع ػٍ ٝأوثس ػدد ِٓ اٌّساجغ.
 اإلٌّاَ تأظاٌ١ة اٌثذث اٌؼٍّٚ ٟؽسق جّغ اٌث١أاخ ٚذذٍٍٙ١ا.
 اإلتداع ٚاٌرواء ٚاٌمدزج ػٍ ٝاٌستؾ ت ٓ١اٌّرغ١ساخ.
 اٌّمدزج اٌرٕظ١ّ١ح اٌر ٟذّىٕٗ ِٓ ذث٠ٛة اٌث١أاخ ٚذظٕ١فٙا تشىً ػٍّ.ٟ
 اٌشه اٌؼٍّ٠ .ٟؼغ اٌفسػ١اخ ٠ٚجّغ ٌٙا اٌث١أاخ ،فئذا ثثد طذح اٌفسػ١ح ٠ؼرّد٘ا ٚاال ٠سفؼٙا.
 اٌرجسد اٌؼٍّٚ ٟاٌّٛػٛػ١ح ٚاٌؼدي ٚػدَ اٌرذ١ص ٌسأ ٞتد ْٚدٌ ً١أ٠ ٚذرف ِا ال ٠رفك ِغ زأ.ٗ٠
 األِأح اٌؼٍّ١ح ِٓ خالي ذوس اٌّساجغ اٌؼٍّ١ح اٌر٠ ٟعرٕد اٌٙ١ا ف ٟتذثٗ .
ٚ اٌثؼد ػٓ اٌرمٍ١د.
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سلوك الباحث
السلوك العادي (الغير العلمي)

السلوك العلمي (سلوك الباحث العلمي)
 -1ال يقبل الباحث العلمي أفكار ونظريات دون
فحصها وإخضاعها للتجريب .

 -1يمكن أن يقبل أفكار وفق قواعد ومفاهيم
وتفسيرات دون إخضاعها للتجريب.

 -2يقبل جميع األدلة والبراهين سواء المؤيدة
لتوجهه أم معارضة له.

 -2دائما ما يميل لألدلة المؤيدة لموقفه ويتجنب مادون
ذلك

 -3يتجرد من األفكار المسبقة ويبحث بأمانة
للنتائج التي يصل إليها.

 -3يحصر نفسه في إطار األفكار المسبقة ويحاول
إثباتها حتى لو كانت الدالئل ضدها.

 -4ال يحكم على الظواهر المتالزمة مباشرة
على أنها سبب ونتيجة ولكن يخضعها للدراسة .

 -4يحكم دائما على األحداث المتالزمة على أنها
سبب ونتيجة.

 -5يميل لتثبيت العوامل والمتغيرات جميعها ما
عدا المتغير المستقل لدقة النتائج .

 -5غالبا ما ينسب النتائج ألسباب غير مرتبطة.

 -6يستخدم الباحث الفروض والنظريات لتفسير
الظواهر والحوادث .

 -6يكتفي بانطباعاته الذاتية عنها .
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االقتباس
لالقتباس أشكال عديدة أهمها :
 – 1االقتباس النصي .
 – 2االقتباس عن طريق التلخيص .
 – 3االقتباس بإعادة الصياغة .

 – 1االيتباس النصي وشروطه :
٘وو ٛػثووازج ػووٓ ٔمووً ػثووازاخ اٌىاذووة تٕظووٙا د ْٚأ ٞذظووسف فٙ١ووا تمظوود ذوودػٚ ُ١جٙووح ٔظووس أ ٚإتووساش خ ووأ
طادة إٌض .أِا شسٚؽ االلرثاض إٌظ ٟف ٟٙواٌراٌ: ٟ
 – 1اٌرأود ِٓ طذح ٔعثح إٌض إٌ ٝلائٍٗ ٚذٌه تاٌسجٛع إٌِ ٝظدزٖ األطٍ.ٟ
ٚ – 2ػغ إٌض اٌّمرثط ت ٓ١ػالِر ٟاٌّرٓ اٌّصٚجح(ػالِح االلرثاض) ٌرّ١١صٖ ػٓ والَ اٌثادث .
 – 3ف ٟداٌح اشد٠اد دجُ إٌض اٌّمرثط ػٍ ٝظرح أظ س ١ّ٠ص إٌض اٌّمرثط تىراترٗ تذسٚف أطغس ِٓ
اٌىراتح اٌؼاد٠ح ٚترؼ١١ك اٌّعافح ت ٓ١اٌع ٛز.
ِ – 4ساػاخ اٌرٕع١ك ت ٓ١إٌظٛص اٌّمرثعح در ٝال ٕ٠مغ ٔض ٔظا ً آخس .
ِ – 5ذافظح اٌثادث ػٍو ٝشصظو١رٗ تو ٓ١االلرثاظواخ ٚذٌوه ػوٓ ؽس٠وك اٌرّ١ٙود ٌٍوٕض إٌّموٛي ٚاٌرؼٍ١وك
ػٍٚ ٗ١شسح إٌظٛص اٌظؼثح فٚ ٗ١اٌّمازٔح ت ٓ١إٌظٛص تؼؼٙا تثؼغ .
ُ٠ – 6روس اٌّظدز فٙٔ ٟا٠ح اٌجٍّحٚ ،ذٌه تاالشازج اٌ ٝذعٍعً اٌّظدز ف ٟلائّح اٌّظادز ا ٚتروس اظُ
ِؤٌفٗ .
 – 2االيتباس عن طريق التلخيص :
٠ؼرّد اٌثادث ف ٟتذثٗ ػٍِ ٝا ورثٗ ظاتم ِٓٚ ٖٛثُ ٠ذاٚي أْ ٠ؼ١ف إٌ ٗ١جد٠دا ً ٌٚىٓ ٌ ٛذ٘وة اٌثادوث
٠ؼسع آزاء ظاتمٚ ٗ١اظرٕراجاذ ُٙوّا ٘ ٟف ٟتذثٗ ألد ٜذٌه إٌو ٝاشد٠واد دجوُ تذثوٗ اشد٠وادا ً ِؼ١ثوا ً ِٚوٓ
ٕ٘ا ٠عٍه اٌثادث ؽس٠ما ً آخس ٠رفاد ٜتٗ ٘را اٌؼ١ة  ٛ٘ٚؽس٠ك اٌرٍص١ض د١ث ٠عرصٍض طوفذاخ ِرؼودد
ف ٟظ ٛز ِذدٚدج ٠ٚش١س ف ٟإٌٙا٠ح إٌ ٝاٌّسجغ ٚتم١ح اٌث١أاخ .
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 – 3االيتباس بإعادة الصياغت:
لوود ٠ذروواب اٌثادووث إٌوو ٝإػووادج طوو١اغح اٌووٕض إذا زأ ٜف١ووٗ طووؼٛتح ػٍوو ٝاٌمووازا ف١ؼ١وود طوو١اغرٗ تأظووٍٛتٗ
اٌصاصٛ٠ٚ .ػخ ِا ف ِٓ ٗ١اٌغّٛع ٚاٌصفاء ٚذٌه تؼد فٚ ّٗٙاظر١ؼاتٗ ٌٗٚ.اٌّمظٛد ِٓ اظرؼّاي ٘ورٖ
اٌ س٠مح :
أ – ذمٍ ً١إٌمٛي إٌظ١ح ف ٟاٌسظاٌح د١ث ال ٛ٠جد ٕ٘ان داع .
ب – أتساش لدزاخ اٌ اٌة ف ٟف ُٙإٌظٛص ٚدعٓ اظرصداِٙا .
ب – اٌؼثؾ ٚاٌرؼٍ١ك ػٍ ٝاألِاوٓ اٌّذراجح إٌ ٝذٌه .
ٌ١ط اٌغسع ِٓ الرثاض إٌظٛص ٚجّؼٙا ٘ ٛذؼص ُ١دجُ اٌثذث ا ٚاٌسظاٌح تٙا ٚإّٔا اٌّمظٛد ذمّٙ٠ٛا
ٚاظرٕراب ِا ّ٠ىٓ اظرٕراجٗ ِٕٙا ٚتاٌراٌ ٟاٌٛطٛي إٌ ٝفىسج جد٠دج ػٍٙ١ا.
ٚاٌثذث اٌؼٍّ ٛ٘ ٟاٌر٠ ٞرّ١ص تاألطاٌح اٌفىس٠ح ٚاٌثادث اٌؼٍّ١ٌ ٟط جاِغ ِؼٍِٛاخ أ ٚجاِغ ػٍُ ٚإّٔا ٘ٛ
تادث أط ً١ال ٠أخر األفىاز ػٍ ٝػٍرٙا ٚإّٔا ٠م َٛتغستٍرٙا ٠ٚصراز ِا ٘ ٛطاٌخ ِٚف١د ٌثذثٗ فذعة .
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