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 ملذمت اإلالُاط

 :يهذؾ ملُاط مىهجُت البدث العلمي الى: الهذؾ العام للملُاط 

ًىدعب مً خالله الباخث الخبرة الياؿُت في مىهجُت وهُـُت اعذاد البدىر العلمُت في  -1
 :  مجاٌ جخططه، مً خالٌ حعٍشف الباخث بالؿشق العلمُت الىاحب اجباعها في

 .عملُت جدذًذ اشيالُت البدث وضُاػت الـشغُاث•

 .عملُت جشجِب وخطش اإلاشاحع واإلاطادس التي ظِعخخذمها في بدثه•

 اهجاص  في اإلاعخخذمت الاخطاةُت والاخخباساث العلمُت البدث بأدواث الباخث حعٍشف•
   .البدىر

 .الجهاتي شيله على العلمي البدث اخشاج هُـُت•

 .اإلاعخخذمت واإلاشاحع اإلاطادس  مً اإلاعخمذة للمعلىماث الخىزُم وهُـُت ؾشق •

 :  وبالخالي

لت جـىحر الباخث  .جىكُم ؾٍش

جىؿحر الىكذ والجهذ. 

:ملذمت اإلالُاط  



 ملذمت اإلالُاط

ً، وحهىد أؿياس  واخترام العلمُت باألماهت الخدلي غشوسة الى الباخث جىحُه -2   ألاخٍش
 .الىضُت الىصاسة عً الطادسة العلمُت للعشكت اإلاىكمت اللىاهحن واؿت على واؾالعه

 

:ملذمت اإلالُاط  



:مشاخل اهجاص البدث العلمي  

 املشكلتأو  اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى

 كيف طأختاز عىىان ملركسة التخسج املىطم اللادم؟

 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت

 كيف طيكىن اخساج املركسة في شكلها النهائي؟

 



:مشاخل اهجاص البدث العلمي  



 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى

 
 أٌو خؿىة ًبذأ بها الباخث هي اخخُاس عىىان لبدثه وخاضت ارا وان البدث ًخعلم بمزهشة 

 .جخشحه، ار ًجذ الىثحر مً الباخثحن والؿلبت ضعىبت هبحرة في رلً

 هُف جخخاس عىىان إلازهشة جخشحً؟
 



 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى

 
 ،البدىث أهىاع حميع في العلمي املىهج حىاهب مً طاطياأ حاهبا جمثل البدث مشكلت

 على الاحابت مً بد ل  العلمي البدث إعداد خطىاث مً املهم الجاهب هرا على وللتعسف
   :التاليت ألاطئلت

 ؟ العلمي البدث في اإلاشيلت هي ما•
ٌ  مطادس  هي ما•  ؟ اإلاشيلت على الخطى
 ؟اإلاشيلت اخخُاس  أظغ هي ما•
 ؟اإلاشيلت ضُاػت معاًحر  هي ما•
مب جلىم هُف•    جدذًذَا؟ بعذ البدث مشيلت خلٍى

 
 



 
 

ىػىي  وُمعلذة عامت كػُت هي :إلاشكاليت  لهزٍ أحىبت هجذ وكذ الدعاؤالث، مً عذد جدتها ٍو
  مـخىخت، اللػُت جبلى بدُث هجذ ال  أو  الدعاؤالث

 
عبب ما وػالبا

ُ
  ؤلاشيالُت ح

 
  حذال

 
 واظعا

لاَبل ً ِكبل مً بالشؿؼ ًُ  .الىثحًر
 
شكلت أما 

ُ
، أكل كػُت ؿهي امل

 
ظ شمىال

ُ
 مً خحرة في الصخظ ًلع ئر ألاػلب، على ضاخبها وجخ

بدث ما، أمش   ٌ  عً ٍو   وغع كذ ًيىن  أن أو  اللػُت، لهزٍ خلى
 
 عىاةم َىان ولىً لىـعه أَذاؿا

طعب
ُ
 .أَذاؿه جدلُم علُه ج

 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى



 ما هي املشكلت في البدث العلمي؟

 :وعني بعباسة اإلاشيلت في البدث العلمي أخذ ألامىس آلاجُت

ظإاٌ ًدخاج ئلي جىغُذ وئحابت: 

بحن وعبت خػىس اإلاداغشاث والعالماث اإلادطلت مً الؿلبت في َل جىحذ عالكت –
 ؟اإلالُاط

 أهثرمىكف ػامؼ ًدخاج ئلي ئًػاح وجـعحر: 

 عضوؾ الؿلبت عً خػىس اإلاداغشاث خالٌ اإلاىظم الخالي–

الشعىس بعذم الشغا، أو الاخعاط بىحىد خؿأ، الخاحت ألداء ش يء حُذ 

ىن ألرواق وخاحاث اإلاشاَذًً  –  جلبُت بشامج الخلـٍض

 

 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى



 ما هي مصادز الخصىل على املشكلت ؟
 العمل ملش. 
واإلاخعملت الىاظعت اللشاءاث. 
اإلاذسوظت اإلالاًِغ مً مىاغُع. 
اإلاجاٌ هـغ في العابلت البدىر على الاؾالع. 
العمل حهت مً جيلُف. 
اإلاششؾ الاظخار مً ملترح مىغىع. 
العاعت مشاول. 

 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى



 
 

 ؟أطع اختياز املشكلتما هي 
 

جدذًذ أَمُت  َىان عذد مً ألاظغ العلمُت التي جمثل اإلاعاًحر الاظاظُت التي حعاعذ الباخث في
 .اإلاشيلت اإلاشاد بدثها

ًل جيسجم مع سػبخه في َزا الىىع م  ؟اغُعاإلاى  َل حعخدىر اإلاشيلت على اَخمام الباخث ؟ َو
 غىء مشىالتها اإلاؿشوخت؟على للُام بالذساظت اإلالترخت اَل ٌعخؿُع الباخث 
 َل جخىؿش اإلاعلىماث الالصمت عً اإلاشيلت؟ 

 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى



 

َل َزٍ اإلاشيلت كابلت للبدث ؟ 

ت أو وقُـت لبدث اإلاشيلت ؟  َل جىحذ معاعذاث ئداٍس

ما هي أَمُت مشيلت البدث وؿاةذتها العملُت والاحخماعُت ؟ 

َل هي مشيلت حذًذة ؟ 

 َل َىان ئمياهُت حعمُم الىخاةج التي ظُدطل علحها الباخث في معالجخه للمشيلت على
 مشاول أخشي مشابهت ؟

َل للمشيلت عالكت مإظعاجُت او مدلُت أو كىمُت مدذدة ؟ 

 

 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى

 ؟أطع اختياز املشكلتما هي 



 مالخكت َامت

 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى



 ؟معاًير صياغت املشكلتما هي 
 

واضح ظإاٌ أو  مدذدة عباسة في اإلاشيلت ضُاػت جيىن  أن ًجب. 
بحن عالكت اإلاشيلت جدذد أن ًجب ً  .أهثر أو  مخؼحًر
الذساظت حشملها الزي واإلاياوي الضماوي الاؾاس  جدذًذ ًجب. 
أدواث حعالجها التي اإلاخؼحراث مع مخـلت اإلاشيلت جدذدَا التي اإلاخؼحراث جيىن  أن ًجب 

 خذدتها هما اإلاىؿلت جيىن  أن ًجب هما والادواث بالؿشق  الخاص الجضء في الذساظت
 .الذساظت حشملهم الزًً ألاؿشاد آو  البدث عُىت مع مخـلت اإلاشيلت

للبدث كابلت اإلاشيلت جيىن  أن ًجب. 

 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى



م مشكلت البدث كيف جلىم ب    بعد جددًدها؟تلٍى
 

م عً ئال  علُه ًجاب ال  الزي الىىع مً اإلاشيلت جيىن  أن ًجب  .البدث ؾٍش
البدثُت للمعشؿت ئغاؿاث عمل ئلى ًإدي اإلاشيلت دساظت أن مً الباخث ًخأهذ أن ًجب. 
الخؿبُلُت العملُت للبدىر مهمت هخاةج دساظخه على ًترجب َاما مبذأ اإلاشيلت جخػمً أن ًجب. 
العابلت البدىر على مشيلخه الباخث ًبني أن ًجب ولزلً حذًذة اإلاشيلت جيىن  أن ًجب. 
حعاعذ حذًذة مشىالث اكتراح علحها ًترجب ًذسظها ظىؾ التي اإلاشيلت أن الباخث ًبحن أن ًجب 

 .اإلاعخلبل في اإلاشيلت مجاٌ في البدث اظخمشاس  على
ا التي اإلاشيلت دساظت حذوي  مً الباخث ًخدلم أن البذ  .اخخاَس

 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى



 :  الذساظت الاظخؿالعُت
 

كبل الاظخلشاس نهاةُا على خؿت الذساظت ًـػل اللُام بذساظت اظخؿالعُت على عذد مدذود مً 
زٍ الذساظت الاظخؿالعُت جدلم عذة أَذاؾ للباخث أَمها   :  ألاؿشاد  َو

 م مذي مىاظبت البُاهاث التي ًدطل علحها جىؿش الذساظت الاظخؿالعُت للباخث الـشضت لخلٍى
 .للذساظت

حعاعذ الذساظت الاظخؿالعُت على اخخباس أولي للـشوع. 
 جمىً الذساظت الاظخؿالعُت الباخث مً ئقهاس مذي هـاًت ئحشاءاث البدث واإلالاًِغ التي

 .اخخحرث للُاط إلاخؼحراث

 أو املشكلت اختياز املىطىع : املسخلت ألاولى



 .العىىان/ أول

 .امللدمت/ جاهيا

 .الدزاطاث الظابلت/ جالثا

 .العلميأدواث البدث  /زابعا

    .                                                                                                                         .مدتىي البدث/ خامظا

     .الخاجمت/ طادطا

                                      . املالخم/ طابعا

 .التىجيم/ جامىا

                                        .امللخص/ جاطعا

 

 

 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت



ى  العلمي، البدث عىىان بىغع اللُام ًيبغي العلمي البدث بذاًت في  على حملت عً عباسة َو
يبغي الذساظت، قاَشة أو  مشيلت عً حعبر  ألاهثر   بعُـ بأظلىب هخابتها مشاعاة جخم أن ٍو
 .الذساظت ميىهاث غمً الذاخل العلمي اإلادخىي  عً ومعبر 

 أن إلى اللازئ  ًسشد خيث ومجاله، البدث مىطىع عً إعالميت وظيفت العىىان ٌعمل
 .معين مجال في ًلع البدث

 

 

 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت

 العىىان/أول



 البدث مػمىن  عً معبر  بأظلىب ضُاػخه جخم أن اإلاهم مً :املظمىن  عً التعبير  
 البدث أو  الذساظت عً عامت ؿىشة ًيىن  أن ًيبغي علُه اللاسب  اؾالع وبمجشد العلمي،
 عً العلمي الباخث ظإاٌ دون  للبدث الشةِعُت الـىشة على الخعشؾ وبالخالي اإلالذم،

 .رلً

 مػمىن  عً العلمي البدث عىىان خشوج ئلى ًإدي كذ رلً ئن خُث :إلاطالت عً البعد
شحر  الذاللت، في اللطىس  ٌشىبه وبالخالي الشظالت  العىىان أن ئلى اإلاػماس  َزا في الخبراء َو

ذ ال  أن ًيبغي عذ ولمت، عششة خمغ على ًٍض ا رلً َو  ُ  البدث، بذاخل عما للخعبحر  واؿ
ٌ  أن ئلى ٌشحرون هزلً  وبالخالي العىىان، معمى ًـلذٍ العىىان في ؿُه اإلابالؽ الؿى
عشؾ ا ولِغ ؿلشة باظم ؤلاحشاةُت الىاخُت مً رلً ٌُ  .عىىاه 

 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 العىىان/أول

 :شسوط صياغت العىىان -1



خل باليعبت  :البعد عً الاختصاز   •
ُ
ًجب أن ًخجىب الباخث العلمي الاخخطاس اإلا

ذ؛  لعىىان البدث العلمي، خُث ئن رلً ًػع أَمُت البدث أو الشظالت في مهب الٍش
 .لعذم جىغُذ الخطىساث التي ٌعبر عجها مىغىع البدث العلمي بالشيل اإلاىاظب

ًيبغي على الباخث العلمي أن ًبخعذ عً العباساث  :ججىب العبازاث السهاهت أو املثيرة •
لي، وألامش  الشهاهت الذعاةُت، ؿىدً لعىا بطذد ؤلاعالن عً مششوع ججاسي حعٍى

 .ًخعلم بمىهج علمي سضحن وُمدىم

بت• بت  :اطتبعاد ألالفاظ الغٍس ا أو مطؿلخاث ػٍش
 
مً اإلاهم أن ال ًذسج الباخث ألـاق

 .أو ػحر مـهىمت، جإدي ئلى عذم ؿهم ما جخؿشق ئلُه خؿت البدث العلمي بشمتها

 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 العىىان/أول

 :شسوط صياغت العىىان -1



خل باليعبت  :البعد عً الاختصاز   •
ُ
ًجب أن ًخجىب الباخث العلمي الاخخطاس اإلا

ذ؛  لعىىان البدث العلمي، خُث ئن رلً ًػع أَمُت البدث أو الشظالت في مهب الٍش
 .لعذم جىغُذ الخطىساث التي ٌعبر عجها مىغىع البدث العلمي بالشيل اإلاىاظب

ًيبغي على الباخث العلمي أن ًبخعذ عً العباساث  :ججىب العبازاث السهاهت أو املثيرة •
لي، وألامش  الشهاهت الذعاةُت، ؿىدً لعىا بطذد ؤلاعالن عً مششوع ججاسي حعٍى

 .ًخعلم بمىهج علمي سضحن وُمدىم

بت• بت  :اطتبعاد ألالفاظ الغٍس ا أو مطؿلخاث ػٍش
 
مً اإلاهم أن ال ًذسج الباخث ألـاق

 .أو ػحر مـهىمت، جإدي ئلى عذم ؿهم ما جخؿشق ئلُه خؿت البدث العلمي بشمتها

 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 العىىان/أول

 :شسوط صياغت العىىان -1



 الذساظُت اإلاخؼحراث العىىان ًخػمً أن ًجب :الدزاطيت املتغيراث جظمين•
 .وأبعادٍ اإلاىغىع خذود ًخـهم اللاسب  ًجعل مما ألاظاظُت،

الث جدمل التي ألالفاظ ججىب•  البدث عىىان ضُاػت عىذ ًيبغي :مختلفت جأٍو
 ألالـاف واظدبذاٌ مخعذدة، معاوي جدمل أن ًمىً التي ألالـاف عً البعذ العلمي

 .بها اإلاتن عً اإلاعبرة اإلاباششة

 

 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 العىىان/أول

 :شسوط صياغت العىىان -1



 :باختصاز ًجب أن ًتظمً العىىان الخصائص التاليت

 .  الىطىح و الدكت •

 .التددًد•

 .لفت الاهتباه •

 .الكلماث املظتخدمت فيه طهلت•

برشها وبشكل مددد•  .ٌشير إلى مشكلت البدث ٍو

فظل أن جكىن الكلماث ألاطاطيت في العىىان جتعلم بمجال البدث•  .ٍو

 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 العىىان/أول

 :شسوط صياغت العىىان -1



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 العىىان/أول

ت وعلىم التظيير -2  :هماذج ملترخت في مجال العلىم الاكتصادًت والتجاٍز



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 العىىان/أول

ت وعلىم التظيير -2  :هماذج ملترخت في مجال العلىم الاكتصادًت والتجاٍز



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 امللدمت/جاهيا

 أهميت امللدمت في البدث العلمي -1

 ئلى العام البدث مىغىع مً اللاسب  جىحُه ئلى تهذؾ التي الجضةُت هي البدث ملذمت
 علُه العمل ًخم الزي البدث ظُاق جدذًذ خالٌ مً للبدث، اإلادذدة اإلاجاالث
ٌ  أولي ؿهم وئعؿاء خىله ألاظاظُت اإلاعلىماث وجلخُظ  ئلى باإلغاؿت اإلاىغىع، خى

 جلخظ بذوسَا التي بدثُت، مشيلت أو  ظإاٌ أو  ؿشغُت شيل على الذساظت َذؾ جىغُذ
 .الذساظت إلحشاء ودواؿعه هكٍش وحهت جىضح أي بالباخث الخاص اإلاىؿم

 الاهؿباع إلخذار جخىشس  ال  ؿشضت جىؿش  وىنها في الجُذة اإلالذمت أَمُت جىمً ببعاؾت،
 ٌ   ظُيىن  والزي الذساظت، عً ألاو

 
  اهؿباعا

 
 أوادًمي بشيل اإلالذمت هخبذ ما ئرا حُذا

  جىؿش  أنها هما ظلُم،
 
  اهؿباعا

 
  أولُا

 
 في وأظلىبه ومىؿله، الباخث، هكش  وحهت عً مدـضا

  الىخابت،
 
 الىخاةج وضذق وحىدة للذساظت، الشاملت الجىدة عً إلادت حعؿي وأًػا

 .والاظخيخاحاث



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 امللدمت/جاهيا

 .شسوط امللدمت الجيدة-2

ٌ  في مىاظبت اإلالذمت جيىن  أن ًجب•  . الؿى

 .للمشيلت مهُئت اإلالذمت جيىن  أن ًجب •

 التي اإلاجاٌ وجىضح جدذدَا ال  ولىً وظهل واضح بشيل اإلاشيلت جبرص أن ًجب•
   .اإلاشيلت ئلحها جيخمي

 .ألاؿياس هاخُت مً ومترابؿت الطُاػت هاخُت مً واضخت جيىن  أن ًجب•

   .البدث بهزا اللُام عذم عً الىاجج اللطىس  مذي جىضح أن ًجب•

 . البدث هخاةج مً ظدخدلم التي الـاةذة جبحن أن ًجب•

 .وهاكشخه اإلاىغىع َزا أَمُت أبشصث التي العابلت الجهىد حعخعشع أن ًجب•

 أن ًمىً التي الجهاث جبحن أن ًجب اإلاشيلت، َزٍ اخخُاس  أظباب جبحن أن ًجب •
 .البدث َزا مً حعخـُذ

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 امللدمت/جاهيا

 :العامت املسجبطت بكتابت امللدمتاملساخل  -3

 
ا
 :إوشاء طياق البدث عً طٍسم: أول

 .حعلُـ الػىء على أَمُت اإلاىغىع•

 .ؤلادالء ببُاهاث عامت خٌى اإلاىغىع•

 .جلذًم هكشة عامت عً ألابدار ألاخشي خٌى َزا اإلاىغىع•

 
ا
 :جددًد كيمت البدث مً خالل: جاهيا

عً هـغ اإلاىغىع الزي ( اؿتراغاث الذساظاث ألاخشي )معاسغت الاؿتراغاث العابلت •
 .ظخذسظه

• 
 
 .الىشف عً ؿجىاث الذساظاث العابلت، ئرا واهذ َىان ؿجىة ؿعلُا

 .ضُاػت ظإاٌ أو مشيلت البدث•

 .الالتزام باألعشاؾ الطاسمت للبدىر العلمُت•

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 امللدمت/جاهيا

 :العامت املسجبطت بكتابت امللدمتاملساخل  -3

 
ا
 :طع بدثك طمً مىطعه الصخيذ عً طٍسم: جالثا

 .ؤلاشاسة ئلى هِخً وأَذاؿً مً البدث•

 .جدذًذ الخطاةظ الشةِعُت لذساظخً•

 .وضف الىخاةج اإلادخملت اإلاهمت•

ُيلُت دساظخً•  .ئعؿاء إلادت عً مىهجُت َو

 

ٌ  الشةِس ي اللعم هي اإلالذمت أن مً الشػم على :مالخكت   أهه ئال  البدث، لىسكت ألاو
 
 ػالبا

 ورلً الذساظت، انهاء بعذ أي للؼاًت، مخأخش  وكذ في هخابتها ًخم أن الجُذ مً ًيىن  ما
ش  مً وبيُتها، الذساظت متن في مىحىد َى  إلاا مؿابلت اإلالذمت لخيىن   .وػحٍر وهخاةج جلاٍس



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 امللدمت/جاهيا

 :عىاصس امللدمت -4

 اإلادىسٍت، البدث ؿىشة الباخث ًىضح الجضء رلً وفي :البدث مدل اإلاىغىع ؾبُعت•
ه ئمياهُت مع ٌ  الباخث بخىكعاث الخىٍى  .جخدلم أن ًمىً التي الىخاةج خى

َعذ   :العلمي البدث أَمُت•
ُ
 البدث ملذمت عىاضش  بحن مً العلمي البدث أَمُت ح

ذسج التي العلمي
ُ
 مىؿلُت مبرساث عً عباسة وهي والشظاةل، البدث أهىاع حمُع في ج

ر  عّبِ
ُ
 .معُىت مشيلت وجبيُه الباخث اخخُاس  ظبب عً ح

 في وجخمثل مشجبت، بىىد في وغعها ًخم العلمي البدث أَذاؾ :العلمي البدث أَذاؾ •
َعذ   الـشغُاث، أو  البدث أظئلت مً أخشي  ضىسة وهي ًبلؼه، أن الباخث ًخمني ما

ُ
 وح

 .ألاظاظُت العلمي البدث ملذمت عىاضش  بحن العلمي البدث أَذاؾ

ى  :العلمي البدث مطؿلخاث•  ألاظاظُت اإلاخؼحراث بخعٍشف الباخث ؿُه ًلىم حضء َو
 والخعٍشف البدث، في جخىشس  أخشي  مطؿلخاث مً الباخث ًشاٍ ما وهزلً للبدث،

ا ًيىن  ا أو  لؼىًٍّ ًُّ  .ئحشاة



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 امللدمت/جاهيا

 :عىاصس امللدمت -4

 الخذود مً أهىاع زالزت عجها ٌعبر  العلمي البدث خذود :العلمي البدث خذود•
 الذساظت، ئحشاء ميان على وجىطب   (الجؼشاؿُت) اإلاياهُت الخذود وهي الشةِعُت،
 اإلاىغىعُت، والخذود الذساظت، جىـُز جىكُذ أو  صمً على وجىطب   الضماهُت، والخذود
ٌ  اإلاـطل اإلاىغىع ؾبُعت أو  هىع على وجىطب    .البدث حىاهب خى

لت أو  أظلىب بأهه العلمي البدث مىهج الخبراء عشَّؾ :العلمي البدث مىهج•  مدذدة ؾٍش
 مىهجُت، وبطىسة الخـىحر  ؿً َى  أو  معحن، مىغىع دساظت في الباخث حعاعذ اإلاعالم

لت أو  ى  للخلاةم، والخىضل لالظخىشاؾ ؾٍش  ملذمت عىاضش  مً أضُل عىطش  َو
 ومً هـعه، الىكذ في علمي مىهج مً أهثر  اظخخذام َى  والشاتع العلمي، البدث

بي، اإلاىهج :مً ول العلمي البدث مىاهج أهىاع أشهش  عذ الىضـي، واإلاىهج الخجٍش  َو
 .عام بشيل والاوعاهُت الاحخماعُت العلىم في اظخخذاما ألاهثر  الىضـي اإلاىهج



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 امللدمت/جاهيا

 :عىاصس امللدمت -4

 في الذساظت مجخمع مً مـشداث الخخُاس  الباخثحن بعؼ ًدخاج :العلمي البدث عُىت •
عش ؾ زم ومً العلمُت، البدىر مً معُىت هىعُاث  وظماتهم جىحهاتهم على الخَّ

ؿلم وخطاةطهم،  وؾشق  اإلاباششة، اإلاعلىماث اظم اإلاعلىماث مً الىىع رلً على ٍو
ىت اخخُاس  ِ

ُّ ىت ًخخاس  مً ؿهىان مخعذدة، الذساظت ع ِ
ُّ  أو  عشىاةُت، بطىسة الع

 .كطذًت أو  خططُت،

 جدطُل في الباخث حعاعذ وظاةل عً عباسة العلمي البدث أدواث :البدث أدواث•
ىت) اإلابدىزحن مً اإلاعلىماث ِ

ُّ  البدث ملذمت عىاضش  أهىاع بحن مً وهي ،(الذساظت ع
ىت، اخخُاٍس خالت في الباخث ًػمجها التي العلمي ِ

ُّ  البدث أدواث أهىاع أبشص  ومً لع
 أو  أداة ًخخاس  أن وللباخث والاخخباساث، واإلاالخكت الاظخبُان، اإلالابلت، :مً ول العلمي

 .ألامىس  ملخػُاث خعب أهثر 

 (اللادم الجضء معخىي  على جىاولها ًخم ظىؾ) :العابلت (ألادبُاث) الذساظاث•



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 امللدمت/جاهيا

 :عىاصس امللدمت -4

ا الباخث ًطىغ أن اإلاهم مً :البدث ئشيالُت • ا حضء   ملذمت عىاضش  غمً مدذود 
عشؾ العلمي، البدث دخىي  البدث، بمشيلت رلً وَُ  حىاهب على الجضء رلً ٍو
ثاسة اإلاشيلت

ُ
ٌ  الجضء في جىاولها جم)ُمىحضة بطىسة اإلا  (ألاو

َعذ   :ؿشغُاجه أو  البدث حعاؤالث•
ُ
 عىاضش  أَم مً الـشغُاث أو  البدثُت الدعاؤالث وح

ٌ  أن ًمىً أو  العلمي، البدث ملذمت خه، للبدث العام اإلادىس  ئنها هلى  وحعاؤالث بُشمَّ
ؿشخها ًطىػها أظئلت جمثل البدث  الاظخـهام أدواث اظخخذام خالٌ مً الباخث ٍو

 أما أدوى، بدذ معخلل مخؼحر  على وجدخىي  ئلخ، ...َل هُف، إلاارا، إلاا، :مثل اإلاعهىدة،
طاغ جابع، وآخش  معخلل، مخؼحر  بحن عالكت ؿهي الـشغُاث

ُ
 ػحر  أو  مىحهت بطىسة وج

 .العابلت الذساظاث على بىاء أو  ،الباخث وجـىحر  خذط خعب على مىحهت

 اإلاشيلت بحن العابلت الذساظاث جىضح الخذًثت العلمُت البدىر في :مالخكت
 .الزاجُت عً بعُذا الـشغُت واججاٍ للـشغُت الجُذة الطُاػت أحل مً والـشغُاث،



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 (الدزاطاث الظابلت)مساحعت ألادبياث /جالثا

 :جمهيد -1

 في والعلمُت اإلاخخططت للذساظاث باليعبت هبحرة أَمُت العابلت الذساظاث جىدعب   •
 وئؿاداث معلىماحي، سضُذ مً علُه حشخمل إلاا ورلً العلمُت، البدىر اهجاص  مجاٌ

ٌ  مشحعُت  أن الباخث ٌعخؿُع خاللها مً أهه بدُث الذساظت، مدل اإلاىغىع خى
 بدثه خالٌ مً ئحاباث ئلى ًطل وأن مطادٍس مً مىغىعه خُثُاث على ًخعشؾ
ٌ  ئغاءة ًجذ أو  ألاظئلت، بعؼ عً واإلاطادس  اإلاشاحع في اإلاعخمش   الخعامل ظبل خى

  ولزلً معها،
 
 في الجذًذة ؤلاضذاساث ومخابعت اإلاشحعُت ألاعماٌ جيىن  ما ػالبا

 العابلت الذساظاث عشع خالٌ ومً الباخثحن، اَخمام مدل البدث مىغىع
 العابلت، للبدىر باليعبت بدثه أَمُت ًزهش  أن الباخث ٌعخؿُع واظخلطائها

 .اإلاىغىع في معاَمخه وئغاؿت



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 الدزاطاث الظابلت/جالثا

 ما هي الدزاطاث الظابلت؟ -1

 أحل مً الباخث ئلحها ًشحع التي العابلت ألابدار" :بأنها العابلت الذساظاث حعٍشف ًمىً
 ٌ  بذساظتها اللُام زم ومً البدث، بمىغىع اإلاخعللت واإلاعلىماث البُاهاث على الخطى

 وبعذ العلمي، البدث في اإلاعخخذمت واإلاىهجُت العلمُت بالؿشق  جدلُلها زم حُذ، بشيل
 ."اإلالذم العلمي البدث ؿشغُاث وبحن بُجها ؿُما والاخخالؾ الدشابه مذي جدذًذ رلً

 

 لذساظاث وججمُعُت هلذًت مىاكشت أنها على العابلت الذساظاث مشاحعت حعٍشف ًمىً
 بدىر مً عامت خالضاث حعخخشج خُث الخخطظ مجاٌ في مدذد مىغىع في ظابلت

ٌ  جخمدىس  مىـشدة عذة  .بها عالكت لها او  راتها الـشغُاث خى

 

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 الدزاطاث الظابلت/جالثا

 ملاذا جتم مساحعت الدزاطاث الظابلت؟ -2

 ومً العابلت الذساظاث مع اوسجامه مذي مً هبحر  بشيل البدث كُمت حعخمذ
ت البدث خطاةظ ٍش  .الجَى

 عامل هي ظابلت لبدىر اإلاىزىكت الخـعحراث ؿان للعلم التراهمُت للؿبُعت وهكشا
 .مىكم معشفي لبىاء غشوسي 

 :الخؿىة َزٍ بذون 

 .والبدث للمىغىع ومخياملت واضخت ضىسة بىاء الباخثىن  ٌعخؿع ال •

ً حهىد على البىاء مً ًأحي والزي البدث في الخلذم ًمىجهم ال •  .الاخٍش

 .ظبلهم مً اسجىبها التي ألاخؿاء الباخثىن  ظُىشس •

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 الدزاطاث الظابلت/جالثا

 أهداف مساحعت الدزاطاث الظابلت؟ -3

Source: Dr. Jamil Khader  Dean of Research Bethlehem University 

 وجىحُه «البدىر ملذمت في قاَشة حعذ لم التي العابلت الذساظاث جلً حعدبذٌ أن»•
 .الجذًذة اإلاعلىماث مً كذس  اهبر  لخعؿي اإلاعخلبلُت البدىر

 مً جىاولها ًخم لم ، الاخخُاس  علحها وكع التي الذساظت مشيلت أن على لللاسب  الخأهُذ»•
 وجـاضُل بعمم جىاولها جم أو  واؿُت، وجـاضُل عمم بذون  ولىً جىاولها جم أو  كبل،
 الذساظت علُه جشهض  ظىؾ الزي الجاهب ػحر  معُىت حىاهب على سهضث ولىجها

 «.الخالُت

ٌ  جم ئرا وخاضت العابلحن، ججاسب مً الباخث اظخـادة»•  أو  آخش  بلذ في اإلاشيلت جىاو
مىً الزي ألامش  ، الذساظت مىؿلت بِئت عً جخخلف بِئت في  «.اإلالاسهت مً الباخث ًُ



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 الدزاطاث الظابلت/جالثا

 أهداف مساحعت الدزاطاث الظابلت؟ -3

Source: Dr. Jamil Khader  Dean of Research Bethlehem University 

 اشخلىا التي واإلاطادس  للمشىالث جىاولهم ظبل في الباخثحن خبراث مً الاظخـادة»•
لت معلىماتهم مجها  «لها وجدلُلهم عشغهم وؾٍش

 على جشهض  وحعلها العابلت الذساظاث ملخظ غىء في الذساظت أَذاؾ ضُاػت»•
 علحها جشهض  لم التي اإلاىغىعاث او  العابلت الذساظاث لها جخؿشق  لم التي اإلاىغىعاث

 «.مدذدة بيخاةج ؿحها جخشج لم ولىً علحها سهضث التي اإلاىغىعاث او 

 بحن ؿُما العلمي الباخث ًجشيها التي اإلالاسهت عملُت في مهم دوس  العابلت للذساظاث•
 .واإلاطادس الذساظاث جلً وبحن ًلذمه الزي البدث



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 الدزاطاث الظابلت/جالثا

 ما هى مىطع الدزاطاث الظابلت؟ -4

 :ًلي هما رلً في مخىىعت آساء َىان

طىن  الباخثحن بعؼ• خّطِ ا ًُ عشؾ حضء  شملىهه ،"الىكشي  ؤلاؾاس " باظم ٌُ  بجضأًً؛ َو
ٌ  الجضء ً ألاو  والزي الثاوي، الجضء رلً وبعذ العلمُت، الشظالت أو  البدث متن ًخػمَّ
 .الاظخخذام خُث مً الشاتع َى  ورلً العابلت، الذساظاث في ًخمثل

 اإلالذمت، مثل مثله مىـطل هجضء العابلت الذساظاث ًػعىن  آخشون باخثىن  َىان•
 .ئلخ ....البدث أَمُت أو  البدث، حعاؤالث أو 

  



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 الدزاطاث الظابلت/جالثا

 الظابلت؟ًتم عسض الدزاطاث كيف -5

لت وليل العابلت، الذساظاث عشع ؾشق  جدىىع لت وحعذ محزاتها، الؿشق  مً ؾٍش   ؾٍش
annotated bibliography ًخم العابلت، الذساظاث لعشع الخللُذًت الؿشق  م  عشع ٍو

 ملخظ جلذًم زم الذساظت، عىىان بزهش  الباخث كُام خالٌ مً العابلت الذساظاث
 .هخاةجها ورهش  الذساظت، َزٍ على بالخعلُم رلً وبعذ لها، ضؼحر 

لت َزٍ على ٌعاب ما لىً ا عذم الؿٍش  وال  الباخثحن، بحن والاخخالؾ الشبه ألوحه رهَش
 وال  الباخثحن، بخطيُف جلىم ال  ؿانها رلً ئلى باإلغاؿت الصخطُت، الباخثحن آساء جكهش 
   .البدث في اإلاىحذة الـجىة ظذ أحل مً للباخث العىن  ًذ جمذ

لت أما لت ؿهي العابلت الذساظاث عشع في حعخخذم التي الثاهُت الؿٍش خُت، الؿٍش  الخاٍس
 ومً به، ًلىم الزي بالبدث اإلاشجبؿت الذساظاث لياؿت حمع بعملُت الباخث ًلىم وؿحها

خ بدعب بترجُبها ًلىم زم  عىذ الباخث على ًجب لىً ألاخذر، ئلى ألاكذم مً اليشش  جاٍس
لت َزٍ اظخخذام  .بها مشث التي الخؿىس  مشاخل بزهش  ًلىم أن الؿٍش



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 الدزاطاث الظابلت/جالثا

 الظابلت؟ًتم عسض الدزاطاث كيف -5

لت أما لت ؿهي العابلت الذساظاث عشع في الثالثت الؿٍش  الخالت َزٍ وفي اإلاىغىعاث، ؾٍش
بذأ بذساظتها، ظُلىم التي اإلاىغىعاث بخدذًذ الباخث ًلىم  رلً وبعذ وجطيُـا، بجمعها ٍو
 .الذساظت ًبذأ

لت أما لت ؿهي الشابعت الؿٍش  الخشاةـ ئلى باللجىء الباخث ًلىم وؿحها العامت، اإلاـاَُم ؾٍش
لىم العابلت، الذساظاث لعشع اإلاـاَُمُت  جذسج خالٌ مً اإلاـاَُم َزٍ بعشع الباخث ٍو

 .شجشي 

لت أما لت ؿهي العابلت الذساظاث عشع في الخامعت الؿٍش  الاخخالؿاث بحن اإلالاسهت ؾٍش
لت َزٍ في الباخث ًلىم خُث واإلادشابهاث  الذساظاث وبحن دساظخه بحن ملاسهت بعلذ الؿٍش

 .العابلت الذساظاث وبحن دساظخه بحن والاخخالؾ الدشابه هلاؽ جدذًذ بؼشع العابلت

لت أما لت ؿهي العادظت الؿٍش لىم البدث، مىهجُت على بىاء الخطيُف ؾٍش  مً الباخث ٍو
لت َزٍ خالٌ  .هىعي أم همي أوان ظىاء البدث في اجبعه الزي اإلاىهج بخدذًذ الؿٍش



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .املجتمع والعيىت -1

 البدث مشيلت مىغىع ٌشيلىن  الزًً الاشخاص أو  الاشُاء أو  الاؿشاد حمُع َى  :اإلاجخمع -أ
 اشتران الى ٌععى الباخث ؿان لزا .الذساظت هخاةج علحها ٌعمم أن الى الباخث ٌععى التي

 بدُث هبحرا، ًيىن  كذ اإلاجخمع اؿشاد عذد أن في جىمً الطعىبت لىً ، اإلاجخمع اؿشاد حمُع
 .حمُعا اششاههم الباخث ٌعخؿُع ال 

 جمثُل، أؿػل اإلاجخمع لعىاضش  وممثلت البدث، مجخمع مً حضةُت مجمىعت هي :العُىت -ب
ٌ  اظخذالالث وعمل بأهمله اإلاجخمع على العُىت جلً هخاةج حعمُم ًمىً ار  معالم خى

 .اإلاجخمع

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .املجتمع والعيىت -1

 :  أطباب اطتخدام العيىت -ج

 ممثلت عُىت اخخُاس  الباخث مً جخؿلب التي الاظباب مً مجمىعت َىان ان ظبم مما ًدبحن
مىً اإلاجخمع، اؿشاد حمُع على البدث جؿبُم مً بذال  للمجخمع  بما الاظباب جلً جلخُظ ٍو

 :ًلي

ٌ  ًطعب بدُث مخباعذة أماهً في الذساظت مجخمع اهدشاس  -1  .اؿشادٍ لجمُع الىضى

ً وحهذا وكخا جخؿلب بأهمله اإلاجخمع دساظت -2  .عالُت مادًت وجيالُف هبحًر

 .للمجخمع ممثلت العُىت واهذ ارا الاضلي اإلاجخمع لذساظت خاحت ال  -3

 . الاضلي اإلاجخمع مً عىاضش  مع هخعامل خُث الىخاةج، في اوظع ومذي أهبر  دكت -4

  اإلاجخمع مع الخعامل عىذ جدلُله ًطعب الزي ألامش  بالعُىت، وجبذًل حعذًل ظهىلت -5
 
 . وامال



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .املجتمع والعيىت -1

 العُىاث؟ اخخُاس  وؾشق  اإلاجخمع جطيُف -د

ً خعب اإلاجخمع جطيُف ًمىً•  .الخجاوغ/اإلاعلىمُت  :َما مخؼحًر

 .أؿشادٍ حمُع على الخعشؾ ًمىىىا أهىا ٌعني معشوؾ؟ مجخمع ٌعني مارا•

؟ ػحر  اإلاجخمع ًيىن  متى•
 
 ًمىىىا ال  أي أؿشادٍ، حمُع خطش  ًمىً ال  عىذما معشوؿا

م ، خطَش
 
ٌ  وال  عذدا يىن  .ودكُم مدذد بشيل مجهم أي ئلى الىضى  ػحر  اإلاجخمع ٍو

 .معشوؾ

 اإلاشجبؿت الطـاث هـغ لهم اإلاجخمع أؿشاد حان ئرا مخجاوغ؟ مجخمع ٌعني مارا•
 .بالذساظت

 ئؾاس  في اإلاجخمع أؿشاد بحن اخخالؿاث ًىحذ وان ئرا ؟اإلاجخمع أؿشاد ججاوغ عذم ٌعني مارا•
 .الذساظت خحز 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .املجتمع والعيىت -1

:وبالخالي هىع العُىت ًخأزش بىىع اإلاجخمع هما ًىضخه الشيل الخالي  

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .املجتمع والعيىت -1

 :الاعخباساث التي جإزش في جدذًذ حجم العُىت -ٌ

 .والعماث الخطاةظ في اإلاجخمع مـشداث بحن الخجاوغ دسحت•

 .للمـشداث الجؼشافي الخىصَع•

ا التي اإلاعلىماث هـاًت•  .اإلاـشداث الخخُاس  العُىت ئؾاس  ًىؿَش

 .البُاهاث لجمع أدواث مً ًخؿلبه وما البدث في اإلاعخخذم باإلاىهج العُىت حجم ًخأزش •

 ئلى ًدخاج العاملي ؿالخدلُل :الاخطاةُت واإلاعامالث اإلاخؼحراث بخعذد العُىت حجم ًشجبـ•
 ؿُه ًلل الىاخذ اإلاعامل دساظت بِىما .الاظخجاباث حعذد ًـشغها هبحر  حجمها عُىاث
 .العُىت حجم

 مً البدث مجخمع وضف ًخم التي اإلاخؼحراث و  دساظتها ًخم ظىؾ التي الـئاث عذد•
 .خاللها



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .املجتمع والعيىت -1

   :البدث لعُىت الصخُذ الاخخُاس  -و

 الخطاةظ و  للطـاث اوعياط العُىت جمثل أن البذ :الخطاةظ و  الطـاث اوعياط•
 .البدث مجخمع في ألاظاظُت

 جخىؿش  بدُث عادٌ بشيل الاخخُاس  ًيىن  مً بذ ال  :اإلاجخمع أؿشاد حمُع بحن الـشص جياؿإ •
 .العُىت مً ًيىن  ألن اإلاجخمع أؿشاد مً ؿشد ألي الـشضت

 .ألاؿشاد مً مجمىعت أو  ضـت ألي جدحز  بذون  الاخخُاس  ًيىن  أن بذ ال  :الخدحز عذم•

 أظلىب و  البدث على ٌعخمذ َزا و  :اإلاجخمع أؿشاد عذد مع العُىت أؿشاد عذد جىاظب•
 .اإلاذسوظت اإلاشيلت ؾبُعت و  البدث

في خالت لم جىً العُىت ممثلت للمجخمع ؿاهه ال ًمىً حعمُم هخاةج الذساظت أو البدث : جىبُه
 .بشيل ظلُم على اإلاجخمع وبالخالي وحىد جالعب أو عذم دكت في الىخاةج



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 ماذا هلصد بأدواث البدث العلمي؟ -2

ت احاباث جلذًم احل مً واإلاعلىماث البُاهاث حمع وظاةل هي :العلمي البدث أدواث  كٍى
 .الاوادًمي العلمي البدث أو  العلمُت الذساظت ألظئلت باألدلت مصخىبت

ٌ  في العلمي البدث عملُت حعخمذ  الذساظت عُىت مً الالصمت والبُاهاث اإلاعلىماث على الخطى
 الزي البدث ؾبُعت خعب وجخعذد ألادواث َزٍ وجخخلف ألادواث، مً مجمىعت على

 أداة مً أهثر  اظخخذام ًخم وكذ ألاداة، علحها ظخؿبم التي الذساظت وعُىت الباخث ظُجشيها
  البدث عملُت في

 
ععى الباخث ًشاٍ إلاا وؿلا ػم لخدلُله، َو  مً مجمىعت العلمي البدث ٍو

 :وهي ألادواث،

 .الاظخبُان•

 .اإلاــــلابلت•

 .اإلاــالخكت•

 .الاخخباساث•



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .الاطتبيان -أ

 ًيىن  التي والـلشاث ألاظئلت مً مجمىعت جػم التي العلمي البدث أداوث مً هي :الاظخبُان
 جطاغ مـخىخت اظدباهاث ئلى وجىلعم الذساظت، عُىت مً البُاهاث حمع َى  مجها الؼاًت

 مـخىخت واظدباهاث مخعذد، مً اخخُاس  بأظئلت جطاغ ملُذة واظدباهاث ملالُت، بأظئلت
ا الاظدباهت وجخمحز  العابلحن، الىىعحن بحن ججمع ملُذة  العلمي البدث أدواث مً باعخباَس

 .الىخاةج جدلُل في وظهىلت جيلـت أكل بأنها

 أحب على الاطئلت التاليت؟: أطئلت للبدث

 متى ًجب علًُ اظخخذام الاظدباهت هأداة لجمع بُاهاث الذساظت؟ -1

 ما هي أَم جطيُـاث الاظخبُان؟ -2

 ما هي أَم خؿىاث جطمُم واظخخذام الاظخبُان؟ -3

 ما هي مضاًا وعُىب اظخخذام الاظخبُان؟ -4

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .امللابلت -ب

ذوس  اإلاـدىضحن، ومجمىعت الباخث بحن للاء عً عباسة هي :امللابلت  مً بُجهما ؿُما خىاس  ٍو
خم عجها، اإلاعخجُبحن وئحابت ألظئلت، الباخث ؾشح خالٌ مىً دكت، بيل رلً حسجُل ٍو  ٍو

 كذ الزي الىخابي الدسجُل عً هبذًل الدسجُل؛ في ئلىتروهُت أدواث الباخث ٌعخخذم أن
للل الباخث، وكذ مً ًػُع  .ألاظئلت ؾشح عىذ جشهحٍز مً ٍو

 أحب على الاطئلت التاليت؟: أطئلت للبدث

 متى ًجب علًُ اظخخذام اإلالابلت هأداة لجمع بُاهاث الذساظت؟ -1

 ما هي أَم أهىاع اإلالابلت؟ -2

 ما هي أَم خؿىاث اإلالابلت؟ -3

 ما هي مضاًا وعُىب اظخخذام اإلالابلت؟ -4

 ماهي بعؼ ألاخؿاء الشاتعت التي ًخعشع ئلحها اللاةم باإلالابلت؟ -5



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .املالخظت -ج

ٌ  اظخخذامها ًخم التي العلمي البدث أدواث مً وهي :املالخظت  مخعللت بُاهاث على للخطى
ً الشضذ خالٌ مً ورلً والىكاتع الخىادر ببعؼ  أهثر  مً وحعخبر  الباخث، كبل مً والخذٍو
مىً دكت العلمي البدث أدواث ا حسجُلها ٍو َش  .ومشةُت ظمعُت أششؾت على وجطٍى

 

 أحب على الاطئلت التاليت؟: أطئلت للبدث

 متى ًجب علًُ اظخخذام اإلاالخكت هأداة لجمع بُاهاث الذساظت؟ -1

 ما هي أَم ألادواث اإلاعخخذمت في اإلاالخكت؟ -2

 ما هي أَم أهىاع اإلاالخكت؟ -3

 ما هي مضاًا وعُىب اظخخذام اإلالابلت؟ -4

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا

 .الاختبازاث -ج

 العماث كُاط في ألاظاظُت ألادواث وأخذ العلمي البدث أدواث أخذ هي :الاختبازاث
  الاخخباساث وحعشؾ الذساظت، في اإلاعتهذؿحن وألاؿشاد باإلاجمىعاث اإلاخعللت والخىحهاث

 
 أًػا

 الـئت مً اإلاعلىماث لجمع ورلً وأظئلت ضىس  شيل على وضُاػتها اإلاإزشاث باظخخذام
 الذساظت ئحشاء خالٌ الباخث ئؿادة أحل مً الىمُت أو  الىىعُت اإلاعلىماث ظىاء   اإلاعتهذؿت

 .العلمُت

 أحب على الاطئلت التاليت؟: أطئلت للبدث

 متى ًجب علًُ اظخخذام اإلاالخكت هأداة لجمع بُاهاث الذساظت؟ -1

 ؟(الهذؾ، الاحشاء، العشع، اإلادخىي )ما هي أَم أكعام الاخخباساث خعب معُاس   -2

 ما هي ضـاث الاخخباساث هأداة مً أدواث البدث العلمي؟ -3

 ما هي خؿىاث ئعذاد الاخخباساث هأداة مً أدواث البدث العلمي؟ -4

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 أدواث البدث العلمي/زابعا
 .الصدق والثباث -3

ًمثل الطذق في البدث العلمي دسحت دكت البدث على كُاط الؼشع اإلاطمم : الطذقأ-
مً أحله، أي مذي جضوٍذ أداة البدث بمعلىماث جخعلم بمشيلت البدث مً مجخمع 

 .الذساظت هـعه

لش  و واسمُجز  كام للذ :الثباثب-  في ورلً ؤلاخطاتي الخدلُل في للثباث حعٍشف بىغع ٍص
 هخاةج ئعؿاء على الباخث ٌعخخذمها التي ألاداة ملذسة بأهه كاال  خُث ،1991 العام

 عذة ألاداة َزٍ جؿبُم ئعادة جم خاٌ في ألاولى اإلاشة في حعؿحها التي للىخاةج مؿابلت
 .مدشابهت قشوؾ وفي ألاشخاص هـغ على مشاث،

 أحب على الاطئلت التاليت؟: أطئلت للبدث

 جىحد عدة جصييفاث للصدق في البدث العلمي، ما هي؟ -1

 ما هي طسق كياض كل مً الصدق والثباث في البدث العلمي؟ -2

 ما هي أهم الاختبازاث الاخصائيت املظتخدمت في كياطهما؟ -3

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت

 مدتىي البدث/خامظا

 :، الاؾاس هكشي للبدث والجضء الخؿبُليحضةحنًىلعم مدخىي البدث الى 

 

 :وظىؾ هدىاٌو في َزا الجضء ما ًلي :الىُـُت التي ًخم بها جدذًذ ؤلاؾاس الىكشي للبدث -1

 (جم الخؿشق الى َزا الجضء ؿُما ظبم. )الذساظاث العابلت وهُـُت اظخؿالعهاأ-

اث ب-  .البدثوهُـُت سبؿها بمخؼحراث الىكٍش

 .جخابع ؿطٌى ؤلاؾاس الىكشي ث-

 .الخؿبُليالىُـُت التي بها ًخم جدذًذ ؤلاؾاس  -2

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 مدتىي البدث/خامظا

 :الكيفيت التي ًتم بها جددًد إلاطاز الىظسي للبدث -1

 (جم التطسق الى هرا الجصء فيما طبم. )الدزاطاث الظابلت وكيفيت اطتطالعهاأ-

اث ب-  .البدثوكيفيت زبطها بمتغيراث الىظٍس

اث باظخعشاع الجضء َزا معخىي  على الباخث ًلىم  خللذ أن ظبم التي الشةِعُت الىكٍش
 اإلاعلىمت، به جدلل الزي العلمي العىذ حعخبر  ألنها الذساظت، مخؼحراث أخذ أو  الكاَشة

 .الذساظت كُذ الخاالث وحصخظ

 .جتابع فصىل إلاطاز الىظسي     -ج

ٌ  جدذد  ًشهض  أن على ،(الخابع اإلاخؼحر  اإلاعخلل، اإلاخؼحر ) البدث إلاخؼحراث جبعا وجشجب الـطى
 بـشغُاث اإلاشجبؿت العىاضش  على الخابع واإلاخؼحر  اإلاـعش  باإلاخؼحر  الخاص الجضء في الباخث

 .وألاَذاؾ

 .أجس اطتخدام جكىىلىحيا املعلىماث والاجصال على أداء املىظمت: مثال

 .أداء املىظمت: الفصل الثاوي/ جكىىلىحيا املعلىماث والاجصال : الفصل ألاول 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 مدتىي البدث/خامظا

 .الكيفيت التي بها ًتم جددًد إلاطاز التطبيلي -2

خؿلب مىه اإلاىؿلم الىكشي  الجاهب جخعذي ودكتها دساظت أي أَمُت ئن  بذساظت جذعُمها ٍو
 مً الخؿبُلي الاؾاس  ميىهاث وجخخلف اإلاىغىع، ؿشغُاث مً الخدلم أحل مً جؿبُلُت

زا أخشي، الى دساظت لت ألاداة الى هبحرة بذسحت ساحع َو  البدث، في اإلاعخخذمخحن والؿٍش
ىلعم  :سةِعُحن حضةُحن الى العلمي البدث في الخؿبُلي الاؾاس  ٍو

لت -أ  جدذًذ العُىت، اخخُاس  هُـُت بىغىح اللعم َزا في الباخث ًىضح :وألادواث الؿٍش
لت كُاظها، وهُـُت اإلاخؼحراث   اإلاعؿُاث جلخُظ هُـُت ووضف البُاهاث حمع ؾٍش

ت، وعبت اإلاخىظـ،)  اإلاعؿُاث جدلُل في اإلاعخخذمت واللُاظُت ؤلاخطاةُت ألادواث ،(...مئٍى
ت وجدذًذ الـشغُاث واخخباس   البرامج رهش  الػشوسي  مً ًيىن  كذ وأخُاها ؤلاخطاةُت، اإلاعىٍى

لت اظخخذام وعىذ ؛ الخعاب في اإلاعخخذمت  أباخث في وميشىسة كبل مً معخخذمت ؾٍش
لت جلً ئلى ؿلـ ؤلاشاسة ًمىً أخشي   وئن حذًذ، مً وضـها ئعادة دون  التهمِش في الؿٍش
لت، في حعذًالث َىان واهذ    .وحعلُله رلً جبُان ًجب الؿٍش

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 مدتىي البدث/خامظا

 .الكيفيت التي بها ًتم جددًد إلاطاز التطبيلي -2

خؿلب مىه اإلاىؿلم الىكشي  الجاهب جخعذي ودكتها دساظت أي أَمُت ئن  بذساظت جذعُمها ٍو
 مً الخؿبُلي الاؾاس  ميىهاث وجخخلف اإلاىغىع، ؿشغُاث مً الخدلم أحل مً جؿبُلُت

زا أخشي، الى دساظت لت ألاداة الى هبحرة بذسحت ساحع َو  البدث، في اإلاعخخذمخحن والؿٍش
ىلعم  :سةِعُحن حضةُحن الى العلمي البدث في الخؿبُلي الاؾاس  ٍو

لت -أ  جدذًذ العُىت، اخخُاس  هُـُت بىغىح اللعم َزا في الباخث ًىضح :وألادواث الؿٍش
لت كُاظها، وهُـُت اإلاخؼحراث   اإلاعؿُاث جلخُظ هُـُت ووضف البُاهاث حمع ؾٍش

ت، وعبت اإلاخىظـ،)  اإلاعؿُاث جدلُل في اإلاعخخذمت واللُاظُت ؤلاخطاةُت ألادواث ،(...مئٍى
ت وجدذًذ الـشغُاث واخخباس   البرامج رهش  الػشوسي  مً ًيىن  كذ وأخُاها ؤلاخطاةُت، اإلاعىٍى

لت اظخخذام وعىذ ؛ الخعاب في اإلاعخخذمت  أباخث في وميشىسة كبل مً معخخذمت ؾٍش
لت جلً ئلى ؿلـ ؤلاشاسة ًمىً أخشي   وئن حذًذ، مً وضـها ئعادة دون  التهمِش في الؿٍش
لت، في حعذًالث َىان واهذ    .وحعلُله رلً جبُان ًجب الؿٍش

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 مدتىي البدث/خامظا

 .الكيفيت التي بها ًتم جددًد إلاطاز التطبيلي -2

 ًخمىً بدُث ئظهاب دون  ووغىح بذكت وألادواث الؿشق  َزٍ عشع ًجب 
مىً مجها، الخدلم أو  الذساظت ئعادة مً آلاخشون الباخثىن   ألادواث ًطف أن للمإلف ٍو

ٌ  مخؿـ، شيل في اإلاعخخذمت والؿشق   اظخخذمذ، التي ألاظالُب لششح بُاوي سظم أو  حذو
مىً الخبعُـ؛ بؼشع ؿلـ، الخعلُذ خالت في  ؿشعُت، أكعام ئلى اللعم َزا جلعُم ٍو

اجه جخخلف خُث ا مدخٍى  .إلاىغىع وؿل 

جب الحها، اإلاخىضل الىخاةج الجضء َزا معخىي  على ًىغع :ومىاكشتها الىخاةج -ب  عشع ٍو
 جم الزي الخدلُل اظخعشاع زم مجامُع، أو  وعب ضىسة في اإلاجمعت البُاهاث عً ملخظ

ٌ ) الخىغُدُت والىظاةل الىظ مً ول باظخخذام اإلاجمعت البُاهاث جلً على ئحشاٍؤ  الجذاو
لت وؿلا  (وألاشياٌ  جلُُم ًمىً الىخاةج عشع وبعذ أعالٍ، اإلاعخعشغت وألادواث للؿٍش

ً له جىضل بما وملاسهت الـشغُاث، غىء على واكخطادًا ئخطاةُا مػامُجها وجـعحر   آلاخٍش
 . العابلت الذساظاث في

 

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت

 خاجمت البدث/طادطا

 في ئلحها اإلاخىضل ألاؿياس خىضلت أو  الشةِعُت ؤلاظخيخاحاث الباخث ؿحها ًىضح الخاجمت في
 جم التي باإلالترخاث مخبىعت اإلالذمت، في اإلاؿشوح العإاٌ عً ججُب والتي العابم اللعم

 البدث خذود أي آؿاكه اإلالاٌ خالضت وجػم اإلاُذاهُت، الذساظت خالٌ مً ئلحها الخىضل
ا  ماهي آخش  بمعنى ،(معخلبال البدث على جىعىغ التي الخىكعاث :راحي هلذ) وجؿبُلُا هكٍش

 بشيل لها حعشع الباخث ليىن  هكشا معخلبال؟، الباخثىن  لها ًخؿشق  أن ًمىً التي اإلاجاالث
  ًـخذ ليي أضال، لها ًخعشع لم أو  مخخطش 

 
مىً البدث، في لؼحٍر مجاال  أَم اخخطاس  ٍو

 :في الخاجمت ميىهاث

 .عامت ؿىشة شيل في اإلاؿشوخت الاشيالُت الى مخخطشة اشاسة-

 .واحهها التي والطعىباث الباخث إلاجهىداث مخخطش  عشع-

 .البدثُت الـشغُاث واخخباس  الحها اإلاخىضل الىخاةج ألَم عشع-

 .اإلاؿشوخت للمشيلت خلىال  جمثل ملترخاث جلذًم-

.حذًذ وشيل بـىش  اإلاؿشوخت اإلاشيلت على الباخثحن جدـحز  خالٌ مً البدث اؿاق-
  

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت

 املالخم/طابعا

لدم والتي الىص، داخل إدزاحها طسوزي  غير  واملعلىماث البياهاث هىا جدزج
ُ
 معلىماث ج

 طبيل على باملالخم، إدزاحها ًمكً التي املعلىماث ومً امللال؛ لفهم مهمت جىطيديت
    .واملخططاث والجداول  البياهيت ألاشكال الاطتبياهاث؛ الخام؛ املعطياث : املثال

 .جسكم املالخم في البدث هظسا ألهميتها: مالخظت

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 التىجيم/جامىا

العلمي، جمتين أدبياث البدث أهميت جىجيم املساحع في البدىث العلميت، مداخلت في ملتلى لعسبي حجام، : املصدز
 .2015مسكص حيل البدث العلمي، الجصائس،

ى  علحها، مخـم علمُت ؾشق  خعب اإلاعلىماث حسجُل بأهه عشؾ :الخىزُم -أ  مطادس  ئزباث َو
ً بجهذ واعتراؿا العلمُت لألماهت جىخُا أصخابها ئلى وئسحاعها معلىماث  وخلىكهم آلاخٍش
 .العلمُت

 : الخىزُم أَمُتب-

ادة عبر  اإلاعشؿت، ًىمي الخىزُم• بها جشاهمها و  اإلاعلىماث ٍص  .وجبٍى

 .العلمي البدث مع الخعامل على اللذسة ًىمي الخىزُم•

 .البدث سوح و  العلمُت العللُت ًىمي الخىزُم•

ىمُه، الزوق  ًطلل الخىزُم• عمله ٍو ا، التي باإلاعاسؾ َو  أسقى اإلاعلىماث ألن ًىؿَش
 .الىـىط على ظلؿانها جبعـ أن للخػاسة جدُذ التي الشظاةل،

 .العالم شعىب بحن اإلاعلىماث لخبادٌ  مباششة ػحر  وظُلت الخىزُم•

 

 



  كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 التىجيم/جامىا

لعسبي حجام، أهميت جىجيم املساحع في البدىث العلميت، مداخلت في ملتلى جمتين أدبياث البدث العلمي، : املصدز

 .2015مسكص حيل البدث العلمي، الجصائس،

 :َما هىعحن على العلمي البدث في واإلاشاحع اإلاطادس  جىزُم :الخىزُم أهىاع -ج 

 .كىظحن بحن اليشش  وظىت للمإلف ألاخحر  الاظم هخابت جخم وؿُه اإلاتن، جىزُم•

 .البدث نهاًت في الخىزُم•

يبغي  في اإلاىزلت واإلاشاحع للمطادس  مؿابلت البدث متن في اإلاىزلت اإلاشاحع اإلاطادس  جيىن  أن ٍو
 .البدث نهاًت

 :العلمُت البدىر في الخىزُم ؾشق  -د

ًُ  العلمي البدث في الخىزُم ؾشاةم مً العذًذ ًىحذ     مى خب كشاءة عىذ ُمالخكتها ًُ
ُ
 الى

خخلـت،
ُ
 وال  عاإلاُت، أو  مدلُت ظىاء اإلاخخلـت العلمُت اإلاجالث في اإلايشىسة والبدىر اإلا

لت جـػُل وعخؿُع خشي، عً ؾٍش
ُ
لت الالتزام مً للباخث ُبّذ  ال  ولىً أ  عىذ ُمدذدة بؿٍش

لت مً الخىلل وعذم نهاًخه، ئلى بذاًخه مً بدثه هخابت خشي  ؾٍش
ُ
 البدث غمً الخىزُم في أل

 .الىاخذ

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت
 التىجيم/جامىا

حجام، أهميت جىجيم املساحع في البدىث العلميت، مداخلت في ملتلى جمتين أدبياث البدث العلمي، لعسبي : املصدز
 .2015مسكص حيل البدث العلمي، الجصائس،

   :ًلي ؿُما الخىزُم في اإلاعخخذمت الؿشق  أَم وجخمثل

ت وؿلا الخىزُم هكام -1 ُّ  MLA:  (Modern Language Association)  الخذًثت اللؼاث لجمع

ىُت الىـغ ُعلماء حمعُت هكام اظخخذام-2   American psychological association :ألامٍش

system(APA) 

 (Using the Harvard System) َاسؿاسد هكام اظخخذام -3

 .U of Chicago Manual :شُياػى دلُل هكام -4

 microsoft word بسهامج على آليا مبرمجت التىجيم عمليت في املظتخدمت الطسق  :مالخظت

 

 

 

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت

 التىجيم/جامىا

 

 

 أحب على الاطئلت التاليت؟: أطئلت للبدث

 ما هي أهم الفسوكاث بين املصادز واملساحع؟ -1

 ما هي أهم املصادز واملساحع في البدث العلمي؟ -2

 كيف جسجب املصادز واملساحع في كائمت املساحع؟ -3

لت مً طسق التىجيم؟ -4 لت تهميش كل طٍس  خاول الاطالع على طٍس

 



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت

 امللخص/جاطعا

 في ؿلشة واخذة جخيىن مً 
 
ولمت أو أكل، عً الجىاهب الشةِعُت  300ٌعبر اإلالخظ عادة

 :للذساظت بأهملها في حعلعل مدذد ًخػمً

 .البدث التي جمذ دساظتها( مشاول)الهذؾ العام مً الذساظت ومشيلت •

 (.مىهج وأدواث الذساظت)الخطمُم ألاظاس ي للذساظت •

 .الىخاةج التي جم الىضٌى ئلحها هدُجت جدلُل البُاهاث•

 .ملخظ مىحض للخـعحراث والاظخيخاحاث والخىضُاث•



 كتابت امللترح البدثي: املسخلت الثاهيت

 جسجيب عىاصس البدث

 كاةمت اإلاخخطشاث10.

 اإلالذمت11.

.12 ٌ  .الاؾاس الىكشي للذساظت: الـطل ألاو

 .الذساظت الخؿبُلُت: الـطل الثاوي13.

 .الخاجمت14.

 .اإلاالخم15.

 .كاةمت اإلاشاحع16.

 .اإلالخظ17.

 .الىاحهت1.

 .البعملت2.

 .  الاَذاء3.

 .شىش وجلذًش4.

 .الـهشط5.

.6 ٌ  .كاةمت الجذاو

 .كاةمت ألاشيا7ٌ.

 .كاةمت اإلاالخم8.

 ًمىً أن ًخخلف جشجِب العىاضش مً مىهجُت الى أخشي، وليل مبرساجه :مالخكت



 :اإلاشاحع اإلاعخمذة في اهجاص العشع

 

 .2010من المشكلة الى تفسٌر النتائج، دار ابن كثٌر، المملكة العربٌة السعودٌة، : عقٌل حسٌن عقٌل، خطوات البحث العلم1ً.

 .2018وهٌبة عبد الرحٌم، مطبوعة دروس فً منهجٌة البحث فً العلوم االقتصادٌة واالدارٌة، المركز الجامعً، تامنغست، الجزائر، 2.

بن جدو، الدلٌل المنهجً إلعداد البحوث العلمٌة للطالب الجامعً، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة سطٌف، الجزائر،  بوطالب3ً.

2016. 

 .2017، الجزائر، ملٌانةسالمً سٌد علً، محاضرات منهجٌة البحث العلمً، معهد علوم النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة، جامعة خمٌس 4.

لعربً حجام، أهمٌة توثٌق المراجع فً البحوث العلمٌة، مداخلة فً ملتقى تمتٌن أدبٌات البحث العلمً، مركز جٌل البحث العلمً، 5.

 .2015الجزائر،

 .2015ابراهٌم بختً، كتاب الدلٌل المنهجً إلعداد البحوث العلمٌة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، الطبعة الرابعة، 6.

 .2016بن واضح الهاشمً، مطبوعة دروس فً منهجٌة البحث العلمً، جامعة محمد بوضٌاف المسٌلة، الجزائر، 7.

 ,2007منذر الضامن، أساسٌات البحث العلمً، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، األردن، 8.

 

9. https://www.mobt3ath.com  (   ( األكاديويت واالستشاراث للدراساث هبتعث هركز

10. https://www.bts-academy.com (  ( األكاديويت واالستشاراث للدراساث هبتعث هركز

11. https://mawdoo3.com (األكاديويت واالستشاراث للدراساث هبتعث هركز  

12. https://www.manaraa.com    (لالستشاراث الونارة هركز)     

13. http://www.uobabylon.edu.iq (  االلكتروني التعلين نظام بابل جاهعت )    

14. http://4students-ksa.blogspot.com/p/blog-page.html  ( الوساعد الطالب هدونت ) 

15. https://educad.me    (العلوي البحث لتعلين التعليويت األكاديويت)

16. https://www.ajsrp.com ( األبحاث ونشر للعلوم العربٌة المجلة )      

17.  https://jilrc.com ( العلمً البحث جبل مركز )  

 .الوادي جاهعت االقتصاديت رؤى هجلت قالب18.
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