
 

 

 
 
 
 

املسيلة بوضياف محمد جامعة   

التجارية والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية   

االقتصادية العلوم قسم  

 
 
 
 
 
 
  

 

 اقتصاد نقدي وبنكي

 السنة األولى ماستر

 منهجية البحث العلمي

عبد الرزاقنذير   

 

 

 

 

 

 

2022/2023 



 

 املحتويات

 املوضوع  الصفحة 

 الفصل األول: تعريف املنهج العلمي  10

خطوات إعداد البحث: الثاني الفصل 10  

املنهج الوصفي: الثالث الفصل  75  

الدراسة وأدوات أسلوب: الرابع الفصل 50  

والشكلية الفنية الجوانب: الخامس  الفصل 28  

صياغة الخاتمة: السادس الفصل 69  

  
 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 المنهج العلمي 

 



2 
 

 الفصل األول: المنهج العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف:

 تعرف الطالب على : 

 الفكر والتفكير

 المنهج 

 البحث العلمي

 منهجية البحث العلمي

 



3 
 

 تقسيمات الفصل 

  التفكير، المعرفة والعلم  األول:المبحث 

 المطلب األول: التفكر 

 العلم والمعرفةالمطلب الثاني: 

 البحث العلمي  الثاني:المبحث 

 المطلب األول: مفهوم البحث العلمي 

 المطلب الثاني: خصائص البحث العلمي 

 المطلب الثالث: أنواع البحث العلمي 

 المبحث الثالث: منهج البحث العلمي

 المطلب األول: تعريف المنهج 

 المطلب الثاني: أنواع منهج البحث العلمي

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 التفكير، المعرفة والعلمالمبحث األول: 

 تم تقسيم المبحث إلى 

 األول : الفكر المطلب 

 المطلب الثاني: العلم والمعرفة

 الفكر والتفكير المطلب األول: 

 أوال: التفكير

بعد أن يحدد الباحث إشكالية بحثه وفرضياته عليه ان يطرح سؤال الكيف وهو الذي 

البرهنة على الفرضيات وتتحدد االجابة من خالل عدد  المعالجة لإلشكالية أويتناول طريقة 

من االسئلة العامة عما سيقوم به الباحث: هل ستصف ظاهرة ؟ هل ستحصي معطيات او 

اراء ؟ أم هل ستحلل وتعلل ؟ ام أنك ستؤرخ ؟ أم هل تريد دراسة عالقة ظاهرة اقتصادية 

الذهن لكن ال يمكن االجابة على هذه االسئلة من دون  بأخرى، أسئلة كثيرة يمكن طرحها في

 المعرفة بالمنهج العلمي للبحث ، والمقصود به ، وما هي أنواعه وخصائص كل نوع .

  العقلي النشاط ذلك هو تفكير من عنه يتمخض وما االنساني الفكر بأن القول نستطيع

د مض ، أو حالة مستعصية، يريالذي يواجه به االنسان مشكلة ما، والتي يقصد بها موقف غا

فهمها، و حتى يتمكن من معالجتها، أو حاجة لم تلب  نحاول من إيجاد الحلول الممكنة، وقد 
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 يتطلب هذا جهدا عقليا قد يكون كبيرا أو صغيرا حسب المشكلة إن كانت  بسيطة أو معقدة.

 :العملية عنصرين هما تشمل مما سبق يمكن أن 

 المشكلة الموجودة امامنا؛   .1

 الخطة المعدة لمواجهة المشكلة، ووضع االحتماالت المناسبة لنجاح تنفيذ الخطة. .2

 التفكير هو رد فعل لما نواجه مشكلة لم نكن نعرفها، أو مشكلة استعصى علينا فهمها من قبل.

 وعلى العموم فإن هناك مراحل يمكن أن يتبعها التفكير

 تحديد حجم المشكلة؛ .1

 مع المعلومات حول المشكلة للتعرف عليها؛ ج .2

 معالجة المشكلة والوصول إلى حل المشكلة. .3

 أساليب التفكيرأوال: 

عندما يتعرض االنسان إلى مجموعة من المواقف، أو مشكلة  ما فال بد من وحود رد فعل ما، 

يم رد فعل مبرمج،  وعليه يمكن تقس هناك نوعين من ردود الفعل إما ان اتخذ رد فعل سريع،أو

 رد الفعل أو التفكير إلى نوعين:

األسلوب االعتيادي : يستخدم في الحاالت المكررة والمتشابهة والتي تحتاج مني جهد  .1

 ذهني .

األسلوب العلمي: عكس األسلوب األول فإن هذا األسلوب يحتاج إلى برمجة الخطوات  .2

 الالزمة لحل المشكلة.
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 التفكير ثالثا: مراحل 

مر االنسان بمراحل في تطوره االجتماعي ما أدى إلى تطور فكره والذي أثر كذلك على 

تعامالته االجتماعية وبذلك يمكن القول أن االنسان في محاوالته األولى استخدم مستويات 

معينة من التفكير اليجاد حلول ما، ومع تطوره وتطور المشاكل المحسوسة وغير المحسوسة 

لة بحثه عن اإلجابات الالزمة لكل ما يعترضه نشأت مستويات أعلى من التفكير، وفي محاو 

 فاالنسان حتى هذه المرحلة دائما ما يريد اشباع حاجاته من المعرفة، والوصول إلى فهم الحقيقة

 مرت مستويات التفكير ،  بثالث مراحل: 

اء م حواسه لمعرفة األشييمكن تسميتها بالحسية نظرا ألن االنسان استخدالمرحلة األولى: 

 وتحديدها، وتحديد أثارها، مزاياها وكذا عيوبها؛

يمكن تسميتها بالتأملية هو مرحلة حاول االنسان فهم الظزاهر غير المحسوسة المرحلة الثانية: 

 وحاول فهمها وبدأ بطرح األسئلة ومحاولة فهمها، وهذه الظواهر مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياته؛

 

 الثالثة : تسمى بالتجريبية المرحلة 

في مرحلة متقدمة من تطور االنسان استطاع أن يربط الظواهر بالمسببات، وبذلك 

 استطاع فهم الكثير من الظواهر وهذا ما أدى إلى طرح التعميمات والنظريات.

 ابعا: طرق الوصول إلى المعرفةر 
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لقرارات ا على اتخاذ ايقودنا التفكير السليم إلى الحصول على المعرفة، التي تساعدن

السليمة في مواقف مختلفة، ولقد استفاد االنسان عبر تطوره من الحصول على المعرفة بطرق 

مختلفة عبر االستفادة من اخرين حتى االعتماد على نفسه والمعرفة المتراكمة من تحديد 

 المشكلة ومحاولة إيجاد حل، واهم الطرق  التي واكبت تطور التفكير اإلنساني:  

أسلوب أهل الرأي : أسلوب بدائي يعتمد على أناس معينين كرئيس القبيلة أو  .1

 رجل حكيم؛

الخبرة والتجربة: يعتمد االنسان على خبرته وتجربته الخاصة في الحكم على  .2

 األشياء .؛

األسلوب االستنباطي: أسلوب متقدم عن االسلوبين السابقين ، وحسب هذا  .3

االنطالق من العام إلى الجزء، وعادة ما   األسلوب فإن الدراسة تتم عن طريق

 يستخدم في الظواهر المجردة 

األسلوب االستقرائي: والقصد منه التعميم انطالقا من الجزء، وقد ظهر هذا  .4

 األسلوب بعد عصر الصناعة.

 والكتابة خامسا: البحث

ة يعترض االنسان، ثم يبدأ بوضع المعرف مشكلة أو تساؤليبدأ الرصيد الفكري بطرح 

المتراكمة لديه أو المكتسبة لفهم المشكلة ووضع خطة منظمة تتيح له اإلجابة على 

 التساؤل في الوقت المناسب وبجهد ذهني متوازن.
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 المطلب الثاني: العلم والمعرفة

 أوال : العلم والمعرفة 

المعرفة عبارة عن مجموعة المعاني والتصورات واآلراء والمعتقدات والحقائق التي تتكون 

لدى االنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واالشياء المحيطة به، ومفهوم المعرفة 

ليس مرادفا لمفهوم العلم فالمعرفة تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية. فكل علم معرفة، 

ه ليس بالضرورة أن كل معرفة علم، ويفرق الباحثون بين العلم والمعرفة على اساس اال أن

االسلوب أو المنهج التفكيري الذي تم من خالله تحصيل المعرفة. فالعلم هو عبارة عن المعرفة 

المنسقة التي تنشا من المالحظة والدراسة والتجريب، والتي تتم بهدف تعرف طبيعة وأصول 

 خضع للمالحظة  والدراسة .الظواهر التي ت

 يتميز العلم بوجود العديد من الخصائص، ومنها:

التراكمية: ويقصد بذلك أن العلم تراكمي في طريقة تطوره، حيث يمكن تشبيه العلم  .1

 بالبناء فكل نظرية علمية جديدة ُتبنى فوق النظريات القديمة إن لم تدحضها وتحل محلها، 

أنه دقيق، ومن شأن هذه الخاصية أن تجعل اإلنسان يسيطر الدقة: حيث يتسم العلم ب .2

أكثر على واقعه وأن يفهم القوانين التي تحكم الكون بشكل أفضل، وعادة ما يستعمل العلم لغة 

 الرياضيات للتحقق من صفة الدقة والتجريد.
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. التجديد: إن من أهم خصائص العلم هو أنه يتطور ويتجدد كما من شأنه أن ُيصحح  .3

 فسه بنفسهن

. التنظيم والترابط: ينظم العلم طريقة وأسلوب تفكير األفراد فال تكون أفكارهم عشوائية  .4

 عفوية، وإنما منظمة ومخططة، كما يتميز العلم بأن قضاياه مترابطة وغير مفككة. 

الشمولية: حيث إن العلم شامل وتسري قوانينه على مختلف القضايا والظواهر التي  .5

التأثُّر والتأثير في المجتمع: ومن مزايا العلم وخصائصه أنه يتأثر بالمجتمع فينمو يبحثها. 

 ويتطور تبعًا لتطور الظروف التي تسود المجتمع، كما أن المجتمع يتطور بتأثير العلم به

. العالمية: ُيعتبر العلم نشاطًا إنسانيًا عالميًا، فحقائق العلم واالكتشافات العلمية ال تعود  .6

 لى فرد واحد بشخصه، وإنما تنتشر في المجتمع بأكمله، ع

البحث عن األسباب: حيث إنه ال يمكن فهم الظواهر التي تحدث في الكون وتفسيرها  .7

إالا في حال معرفة أسبابها، وإن معرفة األسباب تساعد اإلنسان على أن يتحكم ويسيطر على 

باب تتناسب وميول اإلنسان الفطري الظواهر بشكل أفضل، كما أن عملية البحث عن األس

 وفضوله لمعرفة أسباب الظواهر وتعليالتها. 

خصوصية األدوات: حيث إن العلم شأنه كشأن أي نشاط آخر، له أدواته الخاصة التي  .8

 .ُتستعمل لدراسة الظواهر وتفسيرها
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تناول كثير من الكتاب ظاهرة البحث العلمي بالشرح والتحليل المستفيض وذلك من 

وخبرات متباينة ذلك أن كل مجموعة من خالل منطلقات فكرية عبرت وتعبر عن خلفيات 

الباحثين لها قناعاتها ومواقفها المسبقة جحول الظاهرة موضوع االهتمام ،االمر الذي ادى 

ويؤدي الى النظر لهذا الموضوع أو القضية االجتماعية أو االقتصادية من زوايا مختلفة وصوال 

حث " ن من كلمتين االولى هي " البالى نتائج متباينة نسبيا .وكما هو معروف فالمفهوم يتكو 

التي قد تعني عند البعض التحري أو التقصي وعند البعض اآلخر  السؤال أو االستفسار عن 

شيء أو موضوع ما له أهمية معينة لديهم .أما الكلمة الثانية فهي " العلمي " نسبة الى العلم 

حول موضوع محدد من خالل الذي يعني لألفراد وببساطة شديدة المعرفة الموثقة الشاملة 

تحديد واضح لمختلف ابعادها وأركانها التي تكون حقيقتها المدركة من قبل الجهات أو االطراف 

 ذات العالقة بها .

توجد عمليا تعريفات عدة للبحث العلمي ، تعكس منطلقات فكرية وتاريخية مختلفة 

ختبار ديدة وموثقة بعد االفالبعض يرى أن البحث استقصاء منظم يهدف الى اكتساب معارف ج

العلمي لها .بينما يرى اخرون ان البحث العلمي هو التحري واالستقصاء المنظم الدقيق الهادج 

للكشف عن حقائق وعالقتها بعضها ببعض وذلك من أجل تطويره الواقع الممارس لها فعال أو 

ريقة المتبعة تكون الطتعديله .ويتضح من هذه التعريفات أن البحث حتى يكون علميا ال بد أن 

فيه علمية وموضوعية ومن اول خطوة ) التعرف والتحديد لما يجب بحثه ( الى اخر خطوة 
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فيه ) اكتشاف الحقائق والعالقات بين أبعاد أو أجزاء الموضوع والتحقق من صحة ما تم 

 التوصل اليه .

من البحث  اسيبشكل عام يستدل من التعريفات التي سبق االشارة اليها أن الهدف االس

العلمي هو التحري عن حقيقة األشياء ومكوناتها وأبعادها ومساعدة االفراد أو المؤسسات على 

معرفة محتوى أو مضمون الظواهر التي تمثل أهمية معينة لديها ، ومما يساعدهم على حل 

اليب سالمشكالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية األكثر إلحاحا وذلك بواسطة استخدام األ

العلمية و المنطقية ) إظهار نقاط القوة والضعف ( وبشكل شمولي يفيد في تعميم الحقائق أو 

المعرفة التي تم استخالصها من المواقف أو المشاهدات النابعة من حياة المجتمعات . وهكذا 

صي قيتبين لنا أن البحث العلمي يتعامل مع القضايا الحياتية كافة من خالل إتباع اساليب الت

والتحليل ووفق قواعد علمية شاملة وعامة تساعد في تحديد المسالك وتعريفها بشكل دقيق بعد 

معالجة أسبابها وأبعادها. وعليه فإنه يمكن تعريف البحث العلمي على أساس أنه يتضمن 

جميع االجراءات المنظمة والمصممة بدقة من اجل الحصول على أنواع المعرفة المصنفة كافة، 

مل معها بموضوعية وشمولية وتطويرها بما يتناسب مع مضمون المستجدات البيئية والتعا

 الكلية الحالية والممكنة وإتجاهها .

 : خصائص البحث العلمي الثانيالمطلب 

يتصف البحث العمي بمجموعة مترابطة من الخصائص البنائية التي البد مكمن توافرها حتى 

 تتحقق االهداف المرجوة منه. ويمكن بيان هذه الخصائص على النحو التالي : 
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 أوال: الموضوعية

الموضوعية وتعني خاصية الموضوعية أن تكون خطوات البحث العلمي كافة قد تم 

وليس شخصي متحيز ، ويحتم هذا االمر على الباحثين أال يتركوا تنفيذها بشكل موضوعي 

مشاعرهم وآرائهم الشخصية تؤثر على النتائج التي يمكن التوصل اليها بعد تنفيذ مختلف 

 المراحل أو الخطوات المقررة للبحث العلمي .

على سبيل المثل يجب أن تبدأ خطوات البحث العلمي بتحديد واضح لمشكلة البحث 

وضع الفرضيات ثم تحديد اسلوب وطريقة جمع المعلومات وادارتها ومراجعتها وتحليل  تليها

المعلومات التي تم تجميعها ووضعها في تقرير نهائي يوضح ما تم تنفيذه وما تم التوصل 

اليه وهذا يعني عدم اللجوء الى التحريف أو التشويه للنتائج التي تم التوصل اليها لخدمة 

ارة أو الباحث و بأي شكل من االشكال ، يضاف الى ذلك ان الباحثين أغراض شخصية لإلد

يجب أن يتصفوا بالسلوك العلمي باستمرار لمعرفة الحقيقة بعيدا عن التزمت او التشدد وراء 

ارائهم ومشاعرهم الشخصية بغض النظر عن النتائج التي يتم الوصول اليها لوصف الظاهرة 

 ا أو القضية موضوع البحث ومعالجته

كما تعد هذه الخاصية من اهم الخصائص التي يتميز بها أي باحث علمي ذلك أن 

الكثير من الدراسات الميدانية او النظرية التي تجرى أو تنفذ في الدول النامية تفتقر الى وجود 

هدف محدد المعالم يساعد الباحثين في تبني المنهجية العلمية السليمة والمناسبة لهذا الموضوع 

 ك وصوال الى االسباب والنتائج والمضامين المعقولة للمشكلة موضع االهتمام.او ذل
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 ثانيا: الدقة وقابلية االختبار 

و أ وتعني هذه الخاصية بأن تكون الظاهرة أو المشكلة موضع البحث قابلية لإلختبار

الفحص فهناك بعض الظواهر التي يصعب اخضاعها للبحث واالختبار نظرا لصعوبة 

ذلك أو لسرية المعلومات المتعلقة بها كما تعني هذه الخاصية بضرورة جمع ذلك الكم 

والنوعية من المعلومات  الدقيقة التي يمكن أن يوثق بها والتي تساعد الباحثين من 

جها ومضامينها بطرقة علمية منطقية وذلك للتأكد من اختبارها إحصائيا وتحليل نتائ

مدى أو عدم صحة الفرضيات أو االبعاد التي وضعها لالختبار بهدف تعرف مختلف 

أبعاد أو اسباب مشكلة البحث الذي يجري تنفيذه وصوال لبعض االقتراحات أو 

لى أن االتوصيات التي تساعد في حل المشكلة موضوع االهتمام .وتجدر االشارة هنا 

المعلومات الدقيقة التي يتم تجميعها وتحليل نتائجها بحسب المنهجية العلمية الصحيحة 

تزيد من درجة الثقة عند تطبيقها من قبل االدارة على شكل قرارات يجب أن تكون 

درجة الدقة فيها داعما لمبدأ االخذ بالمنهجية العلمية في المؤسسات االقتصادية 

 . واالجتماعية والسياسية

 ثالثا: إمكانية تكرارية النتائج  

وتعني هذه الخاصية أن يمكن الحصول على النتائج تقريبا نفسها بإتباع المنهجية 

العلمية نفسها وخطوات البحث مرة أخرى وتحت الشروط والظروف الموضوعية 

والشكلية مشابهة. ذلك أن حدوث أو حصول النتائج نفسها يعمق الثقة في دقة 
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 -لتي تم اتخاذها لتحديد مشكلة البحث وأهدافه من جهة ، والمنهجية  االجراءات ا

المطبقة  من جهة أخرى .كما تثبت هذه الخاصية أيضا صحة  –االسس المراحل 

 البناء النظري والتطبيقي للبحث موضوع االهتمام ومشروعيته .

 رابعا: التبسيط واالختصار 

 علمي أن ذروة االبتكار والتجديديقال في االدب المنشور حول أساليب البحث ال

في مجال العلم هو التبسيط المنطقي في المعالجة والتناول المتسلسل لألهم ثم لألقل 

 –أهمية بالنسبة للظواهر موضوع االهتمام ذلك أنه من المعروف أن اجراء البحوث 

لى عيتطلب الكثير من الجهد والوقت والتكلفة ، االمر الذي يحتم  -أيا كان نوعها  

الخبراء في مجال البحث المي السعي الحثيث الى التبسيط واالختصار في االجراءات 

والمراحل بحيث ال يؤثر هذا على دقة نتائج البحث وإمكانية تعميمها وتكرارها . وهذا 

يتطلب من الباحث التركيز في بحثه على متغيرات محدودة ألن اشتمال البحث على 

ة التعمق والتغطية للظاهرة أو المشكلة موضوع متغيرات عدة قد تضعف من درج

البحث. ولهذا يلجأ الباحثون الى تحديد أكثر العوامل تأثيرا وارتباطا بالمشكلة موضوع 

الدراسة وبما يحقق االهداف الموضوعة. فعلى سبيل المثال لو الحظت إحدى 

ذا ه س " أن هناك تراجعا في مبيعاتها من» المؤسسات المنتجة لمنظف الغسيل 

الصنف ، ولحظت المؤسسة شكوى من الزبائن حول نوعية المنظف أو جودته ، مع 

ارتفاع شدة المنافسة ، فيمكن أن تكون هذه االسباب االكثر تأثيرا في تراجع المبيعات 



17 
 

وبالتالي فإننا سنقوم بالتركيز على هذه العوامل فقط في البحث العلمي حول تلك  

 خرى االقل تأثيرا في انخفاض المبيعات لها العالمة واستبعاد العوامل اال

ومما تجدر االشارة اليه هنا أن توافر الموضوعية والدقة في كيفية تحديد العوامل 

االكثر تأثيرا مع التزام كامل بأصول البحث العلمي من قبل الباحث يجعل النتائج 

دارة ن قبل االالمتوقعة للبحث أكثر واقعية، كما ان القرارات التي سيتم اتخاذها م

 ستكون الضمانة الكبيرة لنجاح مبدأ البحث العلمي وشيوعه.

وبناء عليه تتم عملية التبسيط واالختصار للعوامل المؤثرة في حدوث المشكلة او 

الظاهرة موضوع البحث وبحسب مساهمة كل عامل ومن خالل استخدام اساليب 

.على سبيل المثال يتم تصنيف العوامل  وغيرها ) احصائية متقدمة مثل تحليل العوامل

في مجموعات بإتباع معايير واضحة حيث تكون العوامل في كل مجموعة شديدة 

 العالقة أو االرتباط بعضها ببعض وضعيفة مع العوامل الموجودة في مجموعات اخرى 

 خامسا: أن يتناول البحث العلمي تحقيق غاية أو هدف 

هدف من وراء اجرائه، وتحديد هدف البحث بشكل واضح أن يكون للبحث العلمي غاية أو 

ودقيق هو عامل اساسي يساعد في تسهيل خطوات البحث العلمي وإجراءاته كما أنه يساعد 

في سرعة االنجاز والحصول على البيانات المالئمة، ويعزز من النتائج التي يمكن الحصول 

 عليها بحيث تكون ملبية للمطلوب.
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 تنبؤ سادسا: التعميم وال

استخدام نتائج البحث الحقا في التنبؤات بحاالت ومواقف مشابهة. فنتائج البحث العلمي قد ال 

تقتصر مجاالت االستفادة منها واستخدامها على معالجة مشكلة انية بل قد تمتد الى التنبؤ 

 بالعديد من الظواهر والحاالت قبل وقوعها .فنالحظ القدرة العالية في الوقت الحاضر على

التنبؤ بالعديد من الظواهر والحاالت قبل وقوعها . فنالحظ القدرة العالية في الوقت الحاضر 

على التنبؤ بالحالة الجوية لفترات قادمة ، والتنبؤ بحدوث العديد من الظواهر الطبيعية االخرى 

مثل الكسوف ، وقد امتدت أمكانية استخدام نتائج البحث العلمي في التنبؤ بحدوث بعض 

ظواهر مستقبال الى الدراسات االجتماعية وذلك بفضل استخدام االساليب االحصائية المناسبة ال

التي اصبح يعبر فيها عن الظاهرة بشكل رقمي أو احصائي ، مثل استخدام معاملي بيرسون 

 وسبيرمان في االرتباط ، التي تظهر نتائجها قوة االرتباط والدقة في النتائج .

 ع البحث العلمي المطلب الثالث: أنوا

نستخلص مما تقدم أن الهدف االساسي من البحث العلمي في مجاالت المعرفة المختلفة 

يتمثل في الوصول الى المعرفة الدقيقة والبحث عن أسبابها ومعطياتها وذلك من خالل التقصي 

الموضوعي للظاهرة موضوع البحث الذي يمكن أن يتم من خالل أحد االشكال التالية للبحث 

 العلمي.
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 أوال: البحوث التطبيقية 

يهدف هذا النوع من البحوث الى معالجة مشكالت قائمة لدى المؤسسات االجتماعية 

واالقتصادية حيث يقوم الباحثون المعنيون بتحديد واضح للمشكالت التي تعاني منها تلك 

المؤسسات مع التأكد من صحة أو دقة مسبباتها ميدانيا، وذلك من خالل استخدام أو اتباع 

بحثية متدرجة وصوال لمجموعة من األسباب الفعلية نسبيا التي  منهجية علمية ذات خطوات

أدت الى حدوث هذه المشكالت أو الظواهر مع إقتراح مجموعة من التوصيات العلمية التي 

 يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة هذه المشكالت أو معالجتها نهائيا .

 ثانيا: البحوث النظرية 

ن البحوث بمشكالت انية بحد ذاتها حيث أن الهدف بشكل عام ، ال يرتبط هذا النوع م

االساسي والمباشر لها إنما يكون لتطوير مضمون المعارف االساسية المتاحة في مختلف 

حقول العلم والمعرفة االنسانية .كما يطلق على  هذا النوع من البحوث أيضا البحوث االساسية 

لى إضافات معرفية وعلمية لدعم ا –بغض النظر عن مسماها  –أو المجردة  التي تهدف 

حياة المجتمعات االنسانية وذلك من خالل وضع تصور للبناءات النظرية للظواهر االجتماعية 

واالنسانية ذات العالقة المباشرة بالنماذج المثالية أو ما يجب أن تكون عليه من حيث اعتمادها 

 على معايير أو مقاييس قابلة للقياس .
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ليه هنا هو أنه من الصعب الفصل بين هذين النوعين من البحوث ومما تجدر االشارة ا

)التطبيقية والنظرية( وذلك للعالقة التكاملية بينهما فالبحوث التطبيقية غالبا ما تعتمد في بناء 

فرضياتها أو االسئلة التي تحاول ايجاد اجابات لها على االطر النظرية المتاحة في االدبيات 

وث  النظرية في الوقت نفسه تستفيد ايضا وبشكل مباشر أو غير المنشورة. كما أن البح

مباشر من نتائج تلك الدراسات التطبيقية من خالل اعادة النظر في مطلقاتها النظرية 

 ومالءمتها مع الواقع .

على الجانب االخر تعد كافة البحوث الهادفة الى ايجاد حلول للمشكالت أو القضايا التي 

ت او الشركات من البحوث التطبيقية سواء تمت أو نفذت على شكل تعاني منها المؤسسا

بحوث أو دراسات وصفية، أو استطالعية أو ميدانية أو تجريبية أو مخبرية كما تمثل بعض 

البحوث او الدراسات التي تقوم بتنفيذها بعض مؤسسات البحث العلمي الرسمية واالهلية 

ى اغناء المعرفة العلمية في الحقول االجتماعية تجسيدا مقبوال للبحوث النظرية الهادفة ال

 واالنسانية بالرغم من عدم معالجتها لمشكالت انية .
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 الثالث: منهج البحث العلمي المبحث 

 المطلب األول:  تعريف المنهج 

كلمة المنهج تعني لغة الطريق. وترجع في أصلها اللغوي إلى الفعل )َنَهَج( ومنه  النهج، 

والمنهاج، أي الطريق الواضح، ونهج الطريق أي أبانه وأوضحه أيضًا سلكه، وبابها والمنهج، 

 قطع، وعليه يعرف المنهج في اللغة بأنه الطريق الواضح، ونهج الطريق سلكه،

وفي االصطالح يعرف المنهج من ناحية الموضوع بأنه الطريق الذي يؤدي إلى الكشف عن 

ث للوصول الباح وعة من القواعد والوسائل التي يتبعهاحقيقة معينة. ويكون ذلك عن طريق مجم

إلى هذه الحقيقة. أي يقصد بالمنهج نسق من القواعد، والضوابط التي تركب البحث العلمي 

بأنه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من « المنهج » وتنظمه. ويحدد اصحاب المنطق الحديث 

ين نكون بها جاهلين ، وإما من أجل االفكار العديدة ، إما من اجل الكشف عن الحقيقة ح

طار ومن الناحية الشكلية. فإن المنهج هو اإل«  البرهنة عليها لألخرين حين نكون بها عارفين 

الذي توضع فيه البيانات والمعلومات والتي يتم تنظيمها والتعامل معها وفقًا لقواعد وإجراءات 

 معينة

 ويمكن القول أن المنهج هو : 

ويعرف بأنه الترتيب الصائب للعمليات العقلية  توصل الى غاية معينة هو وسيلة محددة

 .التي نقوم بها بصدد الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها
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المنهج هو مفتاح الحل : التقيد بأصول البحث والقواعد الناظمة له من شأنه أن يرشد 

 الباحث الى نتائج أو حلول مالئمة ألسئلته التي إنطلق منها 

ج كاشف للمعلومة : فهو االداة التي تمكن الباحث من كشف حقيقة مجهولة لديه المنه

، او البرهنة على معلومة أخرى ، أو وضع لبيانات في الموضوع تمكن من يأتي بعده من 

 االكتشاف أو البرهنة .

 

بعد استعراضه تاريخ الكلمة وتطورها يعرف الدكتور عبد الرحمن بدوي المنهج بأنه 

يمن من القواعد العامة ته طائفةلمؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة الطريق ا»

 لمنهجاعلى سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجة معلومة  ويمكن تفريغ معنى 

 اصطالحا الى العناصر والمالحظات االتية:

منهج البحث العلمي هو طريقة تنظيم العمل البحثي ، فال يمكن ان يوصف  :أوال: التنظيم 

عمل بانه بحث علمي ما لم يبنى على نظام واضح سواء من حيث الشكل او من حيث 

المحتوى والمنطق الداخلي لبنائه ؛ فالبحث العلمي منجز يتأسس على مجموعة من القواعد 

ة لهندسته ينذر بتهاويه وخرابه ، وكذلك البحث وبنائها المادي فأي تجاوز للقواعد المنظم

 العلمي ينبغي ان يحكمه نظام صارم من القواعد تساعد الباحث في أمرين :

 : وضوح الخطوات التي ينبغي أن يسير على اساسها  االول
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 : منطقية البناء الفكري الذي يشتغل عليه وبالتالي علمية النتائج التي يصل اليها. لثانيا

 صلة منهج البحث العلمي بالمحتوى  ثانيا:. 

منهج أي بحث علمي يتأسس على طبيعة محتواه الذي تحدده إشكالية الموضوع واسئلته 

وفرضيته، وال يمكن ضبط المنهج من غير وضوح االشكالية واالسئلة، فهي تحدد الطريقة 

فالمنهج  ،المناسبة لمعالجة للموضوع، فاان كان جوهر االشكالية متصال بقضية مستعصية 

تحليلي يعتمد تفكيكها الى اجزاء وفهم كل جزء بمفرده وصلته باألجزاء االخرى ،وال يصح في 

هذه الحالة المنهج االستقرائي الذي يناسب فيما لو كانت االشكالية  تتجه الى كشف رابط 

 جامع بين قضايا متشابهة بينها عالقات .

 

 : أنواع منهج البحث العلميالمطلب الثاني

تتعدد مناهج البحث العلمي نظرا الختالف التخصصات العلمية وتنوع المدارس في كل 

تخصص ، كما تتنوع وتختلف تسميات المنهج الواحد ، وقد تنوعت اساليب ومنطلقات تصنيف 

المناهج ، فمما ذكر من انواع المناهج : االستردادي أو التاريخي ، والتجريبي ، واالستداللي 

ضاف أخرون ، االبداعي ، والفلسفي ، و التنبؤي ، و االجتماعي و الوصفي، أو الرياضي ، وأ

وثمة كتب أفاضت في هذه االصناف واالختالف بينهما على المستوى العام وعلى مستوى 

المعارف المتخصصة لكن ما نود التنبيه اليه أن مجل هذه االصناف والمناهج تشترك في 
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ة عمل هذه المناهج والمنطق النظري ألثرها في البحث قواعد متفق عليها وأسس جامعة هي الي

 العلمي ، وهذا ما سنحرص على توضيحه من أنواع المناهج ألهميته .

وتجدر المالحظة ان هذا التصنيف ألنواع المناهج هو من قبيل التقريب وال يعني وجود حدود 

لزم بعضها ا قد يستفاصلة تماما بين المناهج، فقد تتداخل مع بعضها في بعض الجزيئات كم

االخر أو يتوقف عليه في المسألة نفسها أو في مسائل مرتبطة بها ، والمهم في االمر ان 

يكون الباحث مدركا في كل خطوة من المنهج الذي يعتمده وما المتوقع ان يحققه من خالله ، 

علق بالعمليات توقد صنفت المناهج الى قسمين ، االول : يتعلق بالعمليات العقلية ، والثاني : ي

 االجرائية ، وذلك كما في التشعيب االتي : 

 

 

 

المصنف الجامع للمناهج

من حيث العمليات 
االجرائية 

التجريبي 

مالحظة التغيرات 

كشف -التجربة 

صياغة القانون-العالقات 
التاريخي 

ي التوضيف-االستقرائي 

التحقيقي

تحليل-تصحيح -رصد

الوصفي 

جمع واستقراء 

تحليل تضمين -مقارنة 

من حيث 
العمليات 
العقلية  

االستداللي

االستنباطي  

التحليلي 

االستقرائي 

البنيوي 

االجرائي 
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 : مناهج البحث من حيث العمليات العقلية 

سها التي توجهها أو تسير على اس يمكن تصنيف مناهج البحث من حيث العمليات العقلية ،

 ، الى نوعين بحسب المنطلق والنهاية :

 

 

 

 

 

 

 المنهج االستداللي أو االستنباطي أو التحليلي :

ي بين المقدمات عقلعلى الربط ال –ويسمى االستنباطي أو التحليلي  –يعتمد المنهج االستداللي 

والنتائج أو بين االشياء وعللها ، أو على اساس المنطق العقلي ، والتأمل الذهني ، فيبدأ 

بط ر التفكير بالكليات ليصل منها الى الجزئيات واكتشاف العالقة بين جزيئات الكلية الواحدة وال

 المنطقي بينهما.

 المنهج االستقرائي أو التركيبي أو البنيوي 

 الكليات  الجزيئات 

االستنباطي  –المنهج االستداللي 

 التحليلي 

 وي البني –التركيبي  –المنهج االستقرائي 
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هو على عكس سابقه يبدأ من الجزئيات المتناثرة ليصل منها الى الكشف عن عالقات تربط 

بينها، ويكتشف من خاللها قوانين عامة تشكل القضية الكلية موضوع  البحث ، وبالكشف عن 

 سيما في ال –هذه العالقة يتمكن الباحث من فهم القضية بشكل عام ، ويعتمد للوصول اليها 

 على التحقق بالمالحظة المنظمة واالختبار والتحكم في المتغيرات المختلفة  – دراسة الظواهر

 مناهج البحث من حيث العمليات االجرائية

 المنهج الوصفي

ال يعتمد المنهج الوصفي، كما يظن البعض على مجرد وصف سطحي لظاهرة أو قضية معينة 

يرها ، قات التي تتصل بها ، وتفسموجودة، بل يتعدى ذلك الى اكتشاف الحقائق وأثارها والعال

 والقوانين التي تحكمها ، ووصف المؤثرات والمجاالت التي تركت االثر فيها .

فالوصف في الدراسات المسحية هو دراسة الجوانب المختلفة لظاهرة أو مشكلة معينة في 

وصف لمجتمع او بيئة محددة فال قيمة لوصف ال يحدد حيثيات الحالة وظروفها ، فما يخضع ل

يخضع للتغير ، لذا فإن الوصف ينبغي أن يقرن بالظروف واالحوال والشروط المتصلة به ، 

والوصف في الدراسات المتعلقة بالعالقات بين الموصوفات يرصد المتغيرات المختلفة ويربط 

بعضها ببعض ويحدد العوامل المشتركة بينها .وكذلك يستخدم المنهج الوصفي في الدراسات 

تطور ظواهر أو افكار معينة ، فيتابعها مع ما يطرأ عليها من تغيرات وشروط  التي ترصد

 وظروف كل حالة .
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ويعتمد المنهج الوصفي في الدراسات التي ترصد تطور ظواهر أو أفكار معينة فيتابعها مع ما 

 يطرا عليها من تغيرات وشروط وظروف كل حالة 

تكن الغاية منه أو نوع الدراسة التي تعتمد ، للوصول الى نتائج  ويعتمد المنهج الوصفي ،أيا

 مقبولة على :

 تجميع الحقائق والمعلومات عن االشياء الموصوفة . (1

 مقارنتها ببعضها . (2

 تحليل هذه المعطيات . (3

 تفسير نتائج الوصف وطبيعة العالقة بينها . (4

ي التحليلي ، فالمنهج الوصفوكما نالحظ ثمة عالقة وتداخل بين المنهج الوصفي والمنهج 

كعمل شكلي إجرائي ال يبلغ غايته ما لم يتبع بعمل عقلي يتجه الى تحليل المعطيات وتفسيرها 

 ويمكن للعمل االجرائي أن يقوم به باحث مساعد .

 ثانيا: المنهج التاريخي 

تاريخي ليعتمد المنهج التاريخي على التوثيق والتفسير لألحداث التاريخية، ويهدف المنهج ا

للوصول الى المبادئ والقوانين العامة عن طريق البحث في أحداث التاريخ الماضية ، ويمكن 

أن يلحق بالبحث التاريخي البحث التوثيقي تمحيص الوثائق أو نسبة المرويات ( والبحث 

 التحقيقي تدقيق النصوص , و إخراجها (.
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م التاريخية والسجالت ؛ فمنها يت ويعتمد البحث التاريخي على دراسة المعطيات والوثائق

استخالص الحجج ، وتجميعها لتكوين استنتاجات قد تدعم الحقائق المجهولة حتى ذلك الوقت 

 ، أو لتقديم تعميمات فيما يتعلق باألحداث الماضية او الحاضرة .

 ثالثا: المنهج التجريبي

غيرات ثية على متغير أو  تهو المنهج العلمي الذي يضم دراسة التأثير ألحد المتغيرات البح

أخرى، معتمداً بصورة رئيسية على التحكم الكمي مع عزل متغيرات الدراسة المؤثرة على النتائج 

البحثية للدراسة. كما يمكن أن يعرف المنهج التجريبي بالتغيير العمدي المقصود الذي يضبط 

بالقضايا واألحداث، من قبل الباحث العلمي، من ضمن مجموعة محددة من الشروط المؤثرة 

 مع مراقبة جميع التغيرات وتفسيرها. ومن أبرز هذه الميزات:

  إن اعتماد الباحث العلمي في دراسته على المنهج التجريبي يساهم في الوصول الى

النتائج الصحيحة وأكثرها دقة، باعتباره يعتمد على اكتشاف وفحص العالقات بين 

 ستخراج النتائج الدقيقة.المتغيرات البحثية، مما يساعد على ا

  إن المنهج التجريبي يساعد الباحث على أن يضبط متغيرات دراسته التي تتكون من

متغير مستقل أو أكثر، يؤثر في المتغير التابع أو في أكثر من متغير تابع، وهذا ما 

يساهم بإيجاد البيئة الخارجية المناسبة، واكتشاف مدى تأثير المتغير المستقل 

 التابع. بالمتغير
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  يعتبر هذا المنهج من أكثر مناهج البحث العلمي مرونًة، كما أن له عدة نماذج

تساعد على القيام بالتجارب بشكل مرن، مما يساهم في الوصول الى الحقائق 

والمعلومات الدقيقة، اما أبرز نماذج المنهج التجريبي في البحث العلمي فهي: 

ل منها عينة الدراسة، نموذج المجموعات )نموذج التدوير للمجموعات التي تتشكا 

 الدراسية ذات الصفات نفسها، النموذج التي يتناول المجموعة الدراسية الوحيدة(.

  إن الموضوعية والحياد الكامل الذي ال يوجد فيه أي مكان للتحيز واألهواء الشخصية

 الدقيقة. جيعتبر من أهم ميزات المنهج التجريبي، ولهذا دور أساسي في وصوله للنتائ
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 األسئلة

 ما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ 

 بماذا يتميز العلم عن المعرفة؟ 

 التفكير االستداللي واالستقرائي؟ ما هو الفرق بين

 عرف المنهج العلمي، وما هي خصائصه؟

 ومناهجها، كباحث في تخصصك ما هو المنهج المالئم؟تتنوع البحوث العلمية، 
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 تقسيمات الفصل الثاني

 المبحث األول: مصادر اختيار الموضوع

 المطلب األول: دراسة الباحث العلمي

  :المطلب الثاني اإلبداع الفكري 

 المطلب الثالث: الدراسات السابقة 

ين  المطلب الرابع : أراء الخبراء والمختص ِّ

 المبحث الثاني: اختيار الموضوع 

 المطلب األول: االعتبارات الالزمة الختيار الموضوع

 المطلب الثاني: مواصفات العنوان الجيد  

 المبحث الثالث: مقدمة وفرضيات البحث 

 المطلب األول: مقدمة الدراسة

 فرضيات الدراسة الثاني:المطلب 
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 الهدف:

 تعرف الطالب على : 

 كتابة العنوان الجيد للدراسة.كيفية 
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   مهيدت

على الباحث إتباع مجموعة من الخطوات حتى يمكن له تحقيق األهداف المرجوة من الدراسة 

ألي ظاهرة اقتصاااةية  و مجوعة ظواهر اقتصاااةية والعناال عن العالقة  ينياك  ويمكن ايجاز 

 الخطوات في: 

 تحديد الموضوع ؛  ك1

 إعداة مقدمة البحث  و منروع البحث؛  ك2

 إعداة اإلطار النظري للدراسة ؛ ك3

 إعداة اإلطار التطبيقي؛ ك4

 النتائج واالقتراحاتك ك5
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 المبحث األول: مصادر اختيار الموضوع

يعتبر تحديد الموضوع  و اختيار منكلة  و موضوع البحث العلمي بطريقة سليمة  هم 

خطوة ، واليدف هو ضاااااااااااامان عدا مواجية الباحث ألي منااااااااااااكالت علمية   نا  ال ياا  تنفي  

البحث، وتعتبر مالحظة الطالب ألي ظاهرة تسااااااتحق البحث  داية النااااااروع في إعداة العم ، 

بة في التوصاااااا   إلى منااااااكالت  بحا يم   نا ها يمكن  ن يلج  وقد يجد الطالب الباحث صااااااعو 

إلى االساااااااتعانة ب ساااااااات ة  و خبرا  وقد يطر  البعُّ مناااااااكالتَّ تساااااااتحق  الدراساااااااة ولعن   ل  

ساااايجع  الطلبة   ق   حماسااااة، وه ا ما يفقدهم المثا رة  ويكون  ةا  الطلبة في ه   الحالة  ق  

لوا إلى تحدي د منااكالتد ةراساااتيمك ل ل  فلن الرابة النااخصااية والطمو  كفا ة من ال ين توصاا 

سااااااتنااااااكالن الدافحية لدج الباحث للنجا ك لعن يجب  ن يتم نصااااااا الباحث في  ي ية اختيار 

المناااااااااااااااكلااة ومااا هي  هم الخطوات التي يجااب  ن يتبعيااا،  مااا يجااب  ن يعطى للطااالااب  هم 

 مثا رةك مصاةر ومنابع المنكالت، و ن ال يكون ه ا مسببا لعدا ال

المناااااااااااكلة التي يحدةها الباحث مرتبطة بمجال   ن تعون و ول ما يوصاااااااااااى به الباحث 

التخصاااااااا ، و ن ال يبتعد عن  ل ؛ حتى ال ينااااااااوو البحث الساااااااالبية والقصااااااااورك ل ل  على 

الباحث  ن يطر  على نفساااااااااااه عدة  سااااااااااا لة قب  البد  في عملية الدراساااااااااااةك تتلخ   هما في 

 مايلي: 

 المنكلة على اهتماا الباحث ورغبته؟ه  استحو ت     

 ه  الدراسة جديدة؟
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 ه  ستضيف الدراسة إلى المعرفة شي ا؟

 ه  يستطيع الباحث إتماا الدراسة؟

 ه  المنكلة المختارة صالحة للدراسة؟

 ه  هناك تناسب  ين المنكلة والوقت والجيد؟ 

 ه  هناك ةراسات منا ية؟  

ضاااااافة إلى ما يمكن للطالب  ن يساااااتخدا معارفه الناااااخصاااااي ة التي تحصااااا  علييا، باإل 

يثور من مناااااااااااكالت محيطة به، وب ل  فلن  المصااااااااااااةر التي يمكن عن طريقيا  ن يساااااااااااو  

 الباحث المنكلة  و موضوع البحث تتمث  في:

 المطلب األول: دراسة الباحث العلمي

 العثير من العناصاااااااار عند ةراسااااااااة الباحث لتخصاااااااا  معين ابالت كيد سااااااااوف يواجيه

ا  المرتبطة  نظريات ومسااااااااااااالمات معينة، وقد يقتنع الباحث  يا ويجد  نيا  انت اكتنااااااااااااااف ا رائع 

سااااااهم في إ را  الحياة البنااااارية  و تحديث علم من العلوا، وقد يري الباحث عكً  ل ، نظر ا 

خبرا  ال لوجوة قصاااااااااااااور في فعرة  و نظرية معينة سااااااااااااااقيا  حد الخبرا  الساااااااااااااابقين، وال يعيب

السابقين  ل ، حيث إن الرؤج تختلل من عصر آلخر، نظر ا الختالف وسائ  البحث العلمي 

ووجوة متغيرات حديثة قلبت موازين الُمساااااااااااااالمات القديمة، ل ا يمكن  ن يختار الباحث العلمي 

ا من تل  النما ج، ويعم  على ةراسته وتعديله بنك  عصريك  نمو ج 
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ا له الختيار موضااااوع البحث، وال كما ُتعد مناااااك  الحياة للب احث العلمي مصاااادر ا مليم 

ش  في  ن هناك العثير من المناك  التي تواجه المجتمع، ويمكن  ن يسو  الباحث منيا ما 

 يرا  مناسب ا ويرتبط بمجاله قب  النروع في  تابة منيجية البحث العلميك

ساااااااااؤالتَّ برات تثير عند  تتمر  في حياة الباحث تجارُو عديدة ويكتسااااااااب  ثيرا  من الخ

حول بعُّ األمور  و األحداث التي ال يسااااااااااتطيع  ن يجد  ليا تفساااااااااايرا ؛ وبالتالي فلن ه قد يقوا 

 بلجرا  ةراسة  و بحثَّ لمحاولة الوصول إلى شر َّ  و تفسيرَّ لتل  الظواهر الغامضةك

  :المطلب الثاني اإلبداع الفكري 

 والدوري ات وغيرها من المراجع من  فعار ونظري اتإن  القرا ة الناقدة لما تحتويه العتب 

ة تسااااؤالتَّ حول صاااد  ه   األفعار، وتل  التسااااؤالت تدفعه إلى  قد تثير في  هن الباحث عد 

الرابة في التحق ق من تل  األفعار  و النظري ات؛ وبالتالي فلن ه قد يقوا بلجرا  ةراسااة  و بحث 

تياكحول فعرةَّ  و نظري ة ين   في ص  ح 

ويعد ه ا النوع من التفعير  رقى   نواع البحوث العلمية، حيث يتطر  الباحث العلمي 

لنمو ج  و فعرة جاادياادة لم يتطر  إلييااا  ي باااحااث من قباا ، و لاا  يتطلااب ةرجااة مرتفعااة من 

 الموهبة وال  ا  إلى جانب القدرات البحثية العلمية النظريةك

 المطلب الثالث: الدراسات السابقة 

يا البعُّ  اآلخر؛ ومن هنا قد يبد  ا لبحوث  والدراساااااااتد العلمي ة متنااااااابكةه ويكم  بعضااااااُ
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 حد الباحثين ةراسااااااااااته من حيث انتيت ةراسااااااااااة غير ، و ثيرا  ما نجد في خاتمات الدراسااااااااااات 

إشارات إلى مياةين تستحق  الدراسة والبحث ولم يتمك ن صاحُب الدراسة من ال ياا  يا لضيق 

ة   في فصااوليا  الوقت  و لع دا توف ر اإلمكانات  و  ن يا تخرج به عن موضااوع ةراسااته ال ي حد 

فل ف ت  النظر إلى ضرورة إجرا  ةراساتَّ متم دمة، ومن هنا قد يكون  ل  منبعا  لمنكالت بحثي ة 

 لباحثين آخرين) فا  الدراسة(ك

ين  المطلب الرابع : أراء الخبراء والمختص ِّ

هو  علم منه في مجاله مساااااتنااااايرا  ومساااااتعينا  بخبرته، فالمنااااارف  يرجع الباحث إلى من

على ةراسااااته ال ي يكون في باةم األمر مرشاااادا ، و سااااات ة الجامعات، وغيرهم من الخبرا  في 

ة  ول   ال ين جر بوا البحث  ومارساااااااااااو  في إطار المنيج العلمي د  مياةينيم ومجاالتيم وبخاصااااااااااا 

 جه و ةواتاهكوبصروا بخطواتداه ومراحله ومناه
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 المبحث الثاني: اختيار الموضوع 

 المطلب األول: االعتبارات الالزمة الختيار الموضوع

 مجاالت البحث العلمي

كنال الظناون عان  ساامي العتاب (في  تا اه)حاجي خليفة(  ر المؤرخ التري المعروف

 نواع، ونصت عبارته إنالت ليف، والبحث ال يخرج عن  ن يكون في سبعة ):والفناون 

 :ال يؤلل عاق  إال فييا، وهي)الت ليف في سبعة  نواع(النيرة

   .إما إلى شي  لم يسبق إليه، ايخترعه ك1

 . و شي  ناق  يتمه ك2

 . و شي  طوي  يختصر  ةون  ن يخ  بني  من معانيه ك3

 . و شي  متفر ، ايجمعه ك4

 .او شي  مختلط يرتبه ك5

 . و شي  مغلق ينرحه ك6

 يصلحه و شي   خط  ايه؛ ا ك7

هناك اعتبارات تجب على الباحث مراعاتيا عند اختيار مناااااااااااااكلة بحثه وعند تحديدها، 

 وعند صياغتيا الصياغة النيائي ة، منيا ما ي تاي:
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 ن تعون منااكلة البحث قا لة  للدراسااة والبحث، بمعنى  ن تنبثق  عنيا فرضااي اته  ك1

قا لة لالختبار علمي ا  لمعرفة مدج صااااااااااااحتيا؛  ن تعون قا لة على  ن تصااااااااااااا   

تنطوي على وجوة عالقة  ين متغي درين وإال   صااااابا من  ساااااؤال؛  نعلى شاااااك  

 غير الممكن صياغة فرضي ة ليا؛

ير مطرو  من قب ، و ن يثير القرا  والمتخصااصااين،  ي  ن يكون الموضااوع غ ك2

 ن تعون منااكلة البحث  صاايلة  و ات ،يمة، بمعنى  ن يا ال تدور حول موضااوعَّ 

تافه ال يساااااااتحق  الدراساااااااة، و ال  تعون تعرارا  لموضاااااااوع  شااااااابع بحثا  وتحليال  في 

ال مجةراسات سابقااااااااة، ولعي يحقق  ل  عليه بمطالعة األعمال والدراسات في 

الع على تقارير البحوث الجارية وعلى الدوري ات، وباالت دصاااال  تخصاااصاااه واالط د

 بمراكز البحوث وبالجامعاتك

 ن تعون منااااااااااااااكلة البحث في حدوة إمكانات الباحث من حيث العفا ة والوقت  ك3

والتعاليف، ابعُّ المنااااكالت  كبر من قدرات باحثييا ايضاااايعون في متاهاتيا 

ة فع  سل  بي ة، ويحيقون باحثين آخرين عن ةراستيا؛ويصا ون  رة 

 المطلب الثاني: مواصفات العنوان الجيد  

يعد عنوان البحث  و الرساااااااااااااااالة العلمية  ولى خطوات منيجية البحث العلمي، ويجب    

 ن يكون مح  اهتماا للباحث؛ حيث يعتبر العنوان  ول شي  يمكن  ن تقع عليه عين القارم، 

ا وة،يق ا في التعبير عن منكلة البحث، و ن يكون مختصر ا والفت ا ول ل  يجب  ن يكون وا ضح 
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لالنتبا ، وال يتضااامن مصاااطلحات صاااحبة، ومن الميم  ن يحتوي على المتغير الثا ت بالنسااابة 

 للمنكلةك على الطالب  ن يراعي  الث عناصر عند  تابة العنوان :

 ؛لحاتهفي عباراته ومصط  ن يكون العنوان واضحا وة،يقاالوضو   ك1

  ن يكون معبرا عما تحتويه الدراسة؛ ك2

 ال يجب  ن تضاف إليه  لمات زائدة،  دراسة تحليلية ك3

 ال يجب  ن يكون العنوان طويال؛ ك4

  ن يكون محدةا  نطا  زمني ومكاني؛ ك5

 يكون العنوان متطابق مع المضمون  أنالشمولية:  .6

 تحديد المتغير التابع .7

للدراساااااااااااااااة  ي الموضاااااااااااااااوع الدقيق ال ي يدرساااااااااااااااه، يجب  ن يحتوي العنوان المجال المحدة 

 والمؤسسي، والجغرافي، والزمنيك

على الطالب  ن يراعي في األخير تطا ق العنوان وخطة البحث مع العنوان،  ي  ن ال يكون 

 نق   و تناقُّك

 يمر تحديد العنوان بعدة مراح  

 مرحلة العمومية العاملة 
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  العموميةمرحلة 

 مرحلة العمومية المحدوةة 

 المحدة مرحلة العنوان 

 مرحلة العنوان األكثر تحديدا 

 يجب  ن يقوا الباحث  تحديد الخطوات الالزمة لدراسته، ويمكن   ر  هم الخطوات  التالي: 

 تحديد منكلة البحث تحديدا ة،يقاك ك1

  نا  الفرضيات جيداك ك2

 طريقة جمع المعلوماتك ك3

 االلماا بالموضوع بنك   اف ك4

،  ما هو معلوا فلن هناك وقت محدة للدراسة، وعليه يجب الزا للدراسةتوفر الوقت ال ك5

  ن يكون العم  متناسب مع الوقت والحيدك

 االسناة : يجب على الباحث اسناة اآلرا  إلى  صحا يا، بطريقة علميةك ك6

وضو   سلوو العتابة:  ن يكون  سلوو العتابة واضحا وبسيطا بعيد عن األسلوو  ك7

 االة ي

الدراسة، و  ا  ين  جزا  الفصول، و يضا بالنسبة للمباحث، حينيا الترابط  ين  جزا   ك8

 يمكن للقارم  ن يقر  الرسالة بنك  سلًك
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توفر المصاةر والمراجع سوا  بالنسبة لالجزا  النظرية، وتوفر البيانات والمعلومات   ك9

 بالنسبة للجانب التطبيقيك
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  البحث وفرضيات المبحث الثالث: مقدمة

يحتاااج الباااحااث إلى إعااداة مااا يعرف بمقتر  البحااث بعااد  ن يكون قااد حاادة مناااااااااااااااكلتااه 

البحثية وصااااااااغيا  وضاااااااو ، و كم  مراجعة األةو الساااااااا ق حوليا وبنى ساااااااؤاله  و فرضااااااايته 

 البحثية المتعلقة بمنكلتهك 

تعتبر مقدمة البحث  و الدراساااااااااااااااة البوابة للدخول في عمق البحث العلمي، وهي من 

العناصااااار الميمة عند إعداة منيجية البحث العلمية و ن تبرز المناااااكلة الرئيساااااية التي يتطر  

إلييا البحث العلمي، و ن تعون واضاااااااااااحة ةون  ي  لفان مبيمة، و ن تعون مترابطة من حيث 

ة جملة من الفقرات تعون تحت عناوين فرعية يتم تسااالساااليا و  وال، األفعار، وتتضااامن المقدم

  انيا، بعد إعطا  لمحة عن الموضوع  مدخ   و تمييد  و توط ة ك

 المطلب األول: مقدمة الدراسة

هنااااك بعُّ العنااااصااااااااااااااار يمكن  ن يااادرجياااا  وال، وعنااااصااااااااااااااار يااادرجياااا في األخير، 

 البحثككالصعوبات التي واجييا الباحث   نا  إجرا  

 تعون مقدمة البحث وفق العناصر التالية:

 تمهيد أو مدخل.

 أوال: إشكالية البحث تتضمن األسئلة الفرعية؛ 

 ثانيا: الفرضيات؛ 
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 وتحديد دوافع اختياره؛ ثالثا: أهمية الموضوع 

 خامسا: أهداف البحث؛

 سادسا: الدراسات السابقة؛ 

 سابعا: صعوبات الدراسة؛

 ثامنا: منهج الدراسة 

 تاسعا : هيكل البحث 

 إشكالية البحث:  .1

تتجسااااااااد إشااااااااكالية البحث في وجوة حالة الغمور التي تعتنل الدراسااااااااة، ول ل  فلن  

الباااحااث ملزا بجمع البيااانااات والمعلومااات وتصااااااااااااااانيفيااا تصااااااااااااااانيفااا منط يااا يلغي هاا ا اللبً 

تصاااااا  اإلشاااااكالية في فقرة واحدة، تتبعيا مجموعة  والغمورك وقد تنااااام  متغيرين  و  كثر  

 كمن األس لة الجوهرية

 

 األسئلة و الفرضيات  .2

من الميم  ن تصاااااااا  األسااااااا لة البحثية  و الفرضااااااايات بناااااااك  واضاااااااا ةون وجوة  ي 

مصاااااااطلحات غريبة  و ُمبيمة، وفي حالة وضاااااااع متغيرات مساااااااتقلة  و تابعة في الفرضااااااايات 

ايجب  ن يتم  ل  بصااااااااااااورة تعبر عن البحث، ويختلل عدة الفرضاااااااااااايات  و  ساااااااااااا لة البحث 
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رجة التوسااع التي يرغب فييا الباحث المصااوغة من جانب الباحث العلمي على حسااب مدج ة

 العلميك

 وتحديد دوافع اختيار:  همية الموضوع   .3

تتسااااااااام الدراساااااااااة ب همية يجب على الباحث إيجازها، هنا تعون قد تبلورت لدج الباحث 

د  ةها  وضو  لتعون  مقنعة  للقارم المخت    سباوه وةوافع الختيار  موضوع بحثه فعليه  ن يحد د

ا الباحثون في  ل   ال  ليتابع قرا ة  دة  له الطريق للسااااااير في بحثه، وُينلصاااااا  بحثه، ولتعون ممي د

ون  يفتعلوا األسااااباو  والدوافع  ليضاااافوا  همي ة  زائفة على  بحا يم فساااارعان ما يكتناااال المختصاااا 

  ل  فينصرفون عنيا وعن االستفاةة منياك

 :ثـهاألبعاد المكانيَّة والزمانيَّة والعلميَّة لموضوع بح  ك4

ة   ه التطبيقي د مجالبليضاااا   أبعاد بحثه المكانيَّة والزمانيَّة والعلميَّةعلى الباحث  ن يحد د

ة   لالزا ا البعااد  الزمني   ي  تحااديااد المكااان  و المنطقااة  و مجتمع البحااث ومفرةاتااه، و ن يحااد د

ةهاك   إلنجاز بحثه  و الفترة  و الح بة التي يتم  فييا البحث   ن يحد د

 أهداف البحث:  .5

تسااااااااااااااعد عملية تحديد األهداف الباحث على التر يز في ةراساااااااااااااته من  ج  الساااااااااااااعي 

لتح يقيا، ل ا يتعين على الباحث  ن يبلور  هدافا  محدةة لدراساااااتهك و ن ُيعدة ه   األهداف في 

 شك  نقاط قصيرة مر زا  على األهداف الرئيسية لدراسته فقطك والتي يجب  ن تعون 
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 بطبيعة منكلة البحثك ات صلة  -1

 األهداف واضحة ال غامضةك -2

 الدراسات السابقة  .6

إن اختيار الموضاااااااااااااااوع يبد  من خالل االطالع على بعُّ األعمال، تعد  ه   الخطوة 

ل ق  علييااا وعلى الحقتيااا اإلطاااُر النظري    اادايااة  مرحلااةَّ جاادياادة من مراحاا  البحااث يمكن  ن ُيطل

لثالثة، ابعد الخطوات اإلجرائي ة السااااااااابقة ات دضااااااااحت جوانُب للبحث  و للدراسااااااااة وهي المرحلة ا

الدراساااااااااااة  و البحث فتبي نت الطريق للباحث وعرف طبيعة البيانات والمعلومات والحقائق التي 

يا  سااااااتحتاجيا ةراسااااااته  و بحثه، وبما  ن  البحوث والدراسااااااات العلمي ة متنااااااابكة ويكم  بعضااااااُ

حقة، ويتضااااااام ن اساااااااتطالع الدراساااااااات الساااااااابقة مناقناااااااة البعُّ  اآلخر ويفيد في ةراسااااااااتَّ ال

 وتلخي  األفعار اليام ة الوارةة فييا، و همي ة  ل  تت ضا من عدة نوا َّ هي: 

 توضيا وشر  خل ي ة موضوع الدراسةك -1

وضاااااااع الدراساااااااة في اإلطار الصاااااااحيا وفي الموقع المناساااااااب بالنسااااااابة للدراساااااااات  -2

كوالبحوث األخرج، وبيان ما ستضي  فه إلى التراث الثقافي د

 تجن ب األخطا  والمنكالت التي وقع  يا الباحثون السابقون واعترضت ةراساتيمك -3

عدا التعرار غير المفيد وعدا إضاااااااااااااعة الجيوة في ةراسااااااااااااة موضااااااااااااوعات بحثت  -4

 وةرست بنك َّ جي دد في ةراسات سابقاةك
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عات التي ليا عالقة بموضااااوع فمن مسااااتلزمات الخط ة العملي ة للدراسااااة ةراسااااُة الموضااااو 

الباحث؛  ل ل  فعليه ال ياا بمسااااااااااااَّ لتل  الموضاااااااااااوعات؛ ألن   ل  سااااااااااايعطيه فعرة عن مدج 

ع مدار ه و فق ه، ويكنااااال بصاااااورة واضاااااحة عم ا  تب  إمكاني ة ال ياا  بحثه، ويثري فعر  ويوسااااا د

وانب على ج حول موضااااااوعه، والباحث حين يقوا بمسااااااحه للدراسااااااات السااااااابقة عليه  ن ير  دز

 تطلبيا الجوانُب اإلجرائي ة في ةراسته  و بحث، وهي:

  ن يحصر  عدة األبحاث التي عملت من قب  حول موضوع ةراستاهك -1

ا  جوانب القو ة والضعل في الموضوعات  ات العالقة بموضوع ةراستهك -2   ن يوض د

لمسااااااا ير من عملي ة ا ن يبين  االتجاهات البحثي ة المناساااااابة لمنااااااكلة بحثه  ما تظ -3

 والتقويمك

الع الباحث علييا  كما تعد  النظري اُت  ات العالقة بموضاااااااااااااااوع الدراساااااااااااااااة مم ا يجب اط د

وفحصاااايا  تطبيقيا ايما يت صاااا  بموضااااوعه،  و إ بات عدا صااااالحي تيا في  ل  في مدخالتيا 

، ويجب  ال  ينسى الباحث ت العلمي ة  ن  الدوري ا ومخرجاتيا، و ن يسل  في  ل  المنيج العلمي 

صااة منيا والتي  تعد  من  هم د مصاااةر المعلومات والبيانات الجاهزة وال ساايما الدوري ات المتخصاا د

ا  بالدوري ات، و هم  ميزة  ليا عالقة بموضوع بحثه، وتخص د  المكتباُت العام ة عاةة قسما  خاص 

ا للباحث  حدث ما  تب ح  ول موضوعه، و ن يا تلقي األضوا  على الجوانبللدوري ات  ن يا تقد د

التي تعد  مثار  جدلَّ  ين الباحثين بمختلل حقول التخصااااااااا  ، وتل  الجوانب تعد  مناااااااااكالتَّ 
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 جديرة بلجرا   بحاث بن نياك

 صعوبات الدراسة  ك7

بعااد تماااا العماا  من طرف الباااحااث الحج الباااحااث وجوة بعُّ المعوقااات التي واجتااه 

ةة البحث، عليه    رها خاصااة شااا المصاااةر وبالخصااو  إ ا ما ارتبطت والتي تحد من جو 

 بالعينة  و باقتصاة معين  و بمؤسسةك

 منيج الدراسة  ك8

يعد المنيج المختار المرشااااااااد األساااااااااسااااااااي للباحث في إعداة الدراسااااااااة، للوصااااااااول إلى  

األهداف المبتغاة، و ل  من خالل تطبيق  سااااااااااً وعناصاااااااااار المنيج المسااااااااااتخدا،  و اختيار 

الطريقة التي سوف يسلعيا في معالجة موضوع بحثه إليجاة حلولَّ لمنكلة بحثه،  وال  د  من 

إلى المنيج  و المناهج التي يرج الباحُث  ن يا األصالا لدراساته،   مقدمة الدراسةاإلشاارة في  

مزج  ين  ما يمكن  ن يفال يكفي  ن يختارها ويساااااير في ةراساااااته وفقيا ةون  ن يناااااير إلييا، 

نيجين  و  الث منااااهج على األكثر ألن  ثرة المنااااهج يننااااااااااااااااا  عناااه العثير من االرتبااااك م

 كوالتنويش

 هيك  البحث   ك9

تتضاامن ه   الفقرة الطريقة التي تم وفقيا تقساايم العم ، ةون تفاصااي ، و ن يراعي فييا 

لسااا  سااا ما يراعي تنظيم وتالتوازن الزمني والموضاااوعي،  ي االنتقال من األقدا إلى األحدث، 
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األفعار الرئيسااية لموضااوع البحث العلمي في صااورة  فصااول ومباحث، وفي حالة وجوة فروع 

ا عن   كثر ُتدرج في المطالب، وهك ا، يجب  ن يكون الباحث العلمي ُمنضااااااااااااااابط ا فعري ا وبعيد 

العنااوائية في تنفي  المتن، مع الترتيب المنطقي للبحث، وتطوير األفعار من فصاا  إلى اخر، 

بالنسااااابة للمباحث والمطالب، ويجب  ن يجد القارم والم يم طريقة إنناااااائية جيدة وعمق ا وهك ا 

 للمعاني، مع البعد عن التعرار ال ي ال طائ  منهك

 : فرضيات الدراسة المطلب الثاني

تعتبر فرضيات الدراسة الموجه الرئيسي للدراسة باالتجا  الصحيا، فالتدقيق والحر   

الناااااديد في إعداةها و تا تيا يوصااااا  الباحث لصاااااياغة جيدة ،  ما  ن فرضاااااية الدراساااااة تعب ر 

 عاةة عن المسببات واألبعاة التي  ةت إلى منكلة الدراسة  و ننو  ظاهرة ماك

 : تعريف الفرضياتأوال

يات هي عبارة عن تخمينات  و توقعات يعتمدها الباحث،  وصفيا حلوال مؤقتة الفرض  

لمنااكلة البحث،  ما يمكن القول  نيا  عبارة عن تخمين يتمساا  به الباحث بنااك  مؤقت فيو 

ر ي الباحث حول الظواهر المدروسااااة  و مقتر  بناااا ن منااااكلة ما، على العموا فلن الفرضااااية 

األسااا لة المطروحة، وتعون صااااةقة بالنسااابة للباحث حساااب عبارة عن جواو يقدا مسااابقا عن 

معتقداته الفعرية واألكاةيمية، وليسااااات بالضااااارورة إجابات صاااااحيحة    تحتاج إلى ت كيدها  و 

نفييا من خالل الدراساااااااااااة، وبالتالي فيي إجابات محتملة عن  سااااااااااا لة الدراساااااااااااةك  يجب على 
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ب ن يا  ي ة  و الفرضاااااااي ات التي يعتقدُ الباحث في ضاااااااو  المنيج العلمي د  ن يقوا  وضاااااااع الفرضااااااا

 تؤة دي إلى تفسير منكلة ةراسته، ويمكن تعريف الفرضي ة ب ن يا:

ا العوام   و األحداث  و الظروف التي يحاول  -1 تفساااااااااااااير مؤق ت  و محتم  يوضااااااااااااا د

ايا؛  الباحث  ن يفيم 

ا اختبر حتى إ ا م تفسااااااااااير مؤق ت لوقائع معي نة ال يزال بمعزل عن اختبار الوقائع، -2

ر مجرج  ل  عنه إلى غير ، وإم ا قانونا  يفس د د  بالوقائع  صبا من بعد إم ا فرضا  زائفا  يجب  ن ُيعل

 الظواهرك

 تفسير مقتر  للمنكلة موضوع الدراسة؛ -3

ن ويتبن ا  الباحث مؤق تا  لنااااار  بعُّ ما يالحظه م تخمينه واساااااتنتاجه   يغ يصاااااوغه -4

 الحقائق والظواهر، ولتعون  ه   الفرضي ة  مرشد له في الدراسة التي يقوا  ياك

فيا  -5 إجابةه محتملةه ألحد  سااا لة الدراساااة يتم  وضاااعيا موضاااع االختبار، و ل   ما عر 

 ك

ؤقت ا عبارة عن ح   و تفساااااير موتم تعريف فرضااااايات الدراساااااة تعريفا  مثاليا  على  ني 

تتم صياغته بنك  علمي، يحاول الباحث  ن يتحقق من صحته من خالل وجوة الماةة لديه، 

بحيث يضاااع قراراته وخبراته  ح  لمناااكلة الدراساااة، ويحصااا  علييا الباحث من ،يامه  توجيه 

 الدراسة في الوجية الصحيحة، وتحديد مصدر المعلومات ومدج حاجتيا إليياك
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 تعون اإلجابة المحتملة عن السؤال المطرو  عنوائية    مبنية على خبرات الباحث ال 

وخل ياته األكاةيمية، باإلضافة إلى  ن الفرر ليً  ا تا يتمس  به الباحث،    يمكن للباحث 

 ن يه  و إ باته في األخيرك

 : مصادر الفرضيات ثانيا

 يمكن القول  ن  هم مصاةر  نا  الفرضيات :

لفرور هي تل  التي يسااااتخلصاااايا الباحث من خبرته المتخصااااصااااة في  قوج ا ك1

ميدان معرفي معين، ومن قرا اته في النظريات والدراسااااااااااات السااااااااااابقة المتعلقة 

بموضااوع ةراسااته، وعلى الباحث  ن يت كد في حالة تبنيه لنظرية ما ينااتق منيا 

 فروضه،  ن ه   الفرور تعبر عن بعُّ مضامين تل  النظرية؛

علمي للباحث، وينااااااااام  قدرته على الربط المنطقي  ين خياله والواقع، الخيال ال ك2

 وه ا ما يسمى بالقدرة اإل داعية ؛ ألنه ينطلق من مالحظة وتجربة سابقة؛

 المصاةر البي ية مث  المجتمع والمحيط ال ي يحيش ايه الباحث؛ ك3

 عن طريق الحدس  و من خالل توليفة من    ه   األساليب الم  ورةك ك4

 صياغة فرضيَّات البحث: ثالثا

تتعون الدراسااات في العلوا االقتصاااةية من متغيرات اقتصاااةية،  و ظواهر اقتصاااةية، قد 

تحتوي متغيرين اقتصااااااااااااااااةيين  و  كثر، لعن ةوما هناك متغيرا تابعا واألخرج مساااااااااااااااتقلةك 
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ة و المتغير التابع يت  ر بالمتغيرات المساااااااااااتقلة، وال ي يتبعيا  و يكون نتيجة عنيا حال وج

ساااااببية، في ه ا السااااايا  يمكن  نا  فرورك يمكن اإلشاااااارة إلى  ن ه ا المتغير التابع قد 

يكون متغيرا مسااتقال في ةراسااات  خرجك وقد ت تي الفرضااية  حكما  و نتيجة مساابقة؛ فقرة 

وتتصااال الفرضاااية الجيدة بالوضاااو  والدقة  تفسيرية للعالقة  ين متغيرين؛ جملة شرطيةك  

 والواقحيةك

 خ  صياغاُة الفرضي ة شكلين  ساسي ين:تت   

: ويعني  ل  صياغة الفرضي ة بنك َّ يثبُت وجوة عالقة سوا ه  كانت صيغة اإلثبات -1

عالقة إيجا ي ة  ا  انت عالقة سااالبي ة، مثال: توجد عالقةه إيجا ي ة  ين وظيفة المدرساااة الثانوي ة 

ي ة  ين وبين  عداة معل دمييا،  و توجد عالقةه ساالبفي  ي تيا الخارجي ة وفي مجتمعيا المحيط  يا 

 وظيفة المدرسة الثانوي ة في  ي تيا الخارجي ة وفي مجتمعيا المحيط  يا وبين نوعي ة مبناهاك

: ويعني  ل  صااياغة الفرضااي ة بنااك َّ ينفي وجوة عالقة سااوا ه  كانت صـيغة النفي -2

ل: ال توجد عالقةه إيجا ي ة  ين وظيفة المدرسااااااااااااااة عالقة إيجا ي ة  ا  انت عالقة ساااااااااااااالبي ة، مثا

الثانوي ة في  ي تيا الخارجي ة وفي مجتمعيا المحيط  يا وبين  عداة معل دمييا،  و ال توجد عالقةه 

سااالبي ة  ين وظيفة المدرساااة الثانوي ة في  ي تيا الخارجي ة وفي مجتمعيا المحيط  يا وبين نوعي ة 

 مبناهاك

 :  الفرضياترابعا: أهمية 
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 تحق دق الفرضية اآلتي:

 تحديد مجال الدراسة بنك َّ ةقيقك -1

تنظيم عملي ة جمع البيانات فتبتعد بالدراساااااااااااااة عن العناااااااااااااوائي ة  تجميع  يانات غير  -2

 ضروري ة وغير مفيدةك 

م لعملي ة تحلي  البيانات وتفسير النتائجك -3  تنكي  اإلطار المنظ د

 وط في الفرضية : ويجب  ن تتوافر بعُّ النر 

 اإليجاز والوضو ؛ -1

 شموليا وربطيا بالنظريات؛ -2

 خلوها من التناقُّ؛  -3

ة الفرضيات؛ -4  تعد 

 عدا تحي زها؛ -5

 ات دساقيا مع الحقائق والنظري ات؛  -6

  ن تبنى على  ساس علمي موجوة لدج الباحثك
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 األسئلة

 عرف الفرضية؟ وما هي أنواعها؟ 

 أذكر أهم شروط بناء الفرضية؟
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 المبحث األول: تعريف وخصائص المنهج الوصفي

 المطلب األول: تعريف المنهج الوصفي 

مو هجيالبحثيإلىيثالثةيي- هويالتصننننولميالر سوليانننن ل  يي-،يWhitneyصننننوتني  و ي

يمو هجيلئلسة،يه :

 يوقسننإيإلىيالبحوايالرسننحلةي البحوايالوصننيلةياويلةيا   ييالمنهج الوصفففي :ي-1

ي بحوايدلااةيالح لة.

:ي هننن ايالرويجيمدترنننايولىيالوثننن ئوي دقننناهننن ي  حنننا نننايالحقننن ئويالمنهج التففاخي يي-2

يالتأللميبينيالحق ئوي الت ليخلتة،ي منيبدايمرحلةيالتحلي يه هي أ  يمرحلةيالترسيبيحيثي تإُّ

لاتيي   سيره ؛ي ذلكيمنيأ   فيإيالر ض ي مح  لةيفيإيالح ضريولىيضوءيا حاااي التطوُّ

يالر ضينة.

ريتةيمنيالي دفيإلىيدقايالخبرةيالبشيالرويجيال لس  :ي يوقسإيإلى:يالمنهج التجريبيي-3

يؤيي الرويجيالتوبد حلةياإل راءاتيالرتبدةيف يالوصننننننننننوييإليي ي ف يمةننننننننننرو يالخبرةيأمةنننننننننن  ،ي

يمديتوةيف يالرسنننننننننتقب ،يالسننننننننن و يإلىيالطشننننننننننيونيالطري قةيالت ي سنننننننننلطي يأ ي تتبدي يمتمييَّراتف

دةيسر ي ر ب يي الرويجياال تر و يَّي الي دفيإلىيدلااننننننننننننننةيح التيمنيالدالل تيالبشننننننننننننننريتةيالرحات

ليالجر و تيالبشريتة. يبتطوُّ
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تهيمياا يالبحثيالدلر ،يدظرا يلشرولييااتخاام  يف مدايالرويجيالوص  يالرويجيا كثري

 يالردرفةيد لايأانن اننل يفيحيثي لدبدتهي لال هيولىيدلااننةيالوالوي  صنن هي صنن   يد لق  ،ي مر ي

؟ييأ يالوصننننني يتإيأانننن اننن يماذا وكيففيوي صنننننيالظ هرةيمنيااليياإل  بةيولىيا انننن لةي

 يشننننر ي صنننننيسليلةيور ييالرحادات،ب لوحااتيأ يالشننننر  يأ يالدالل تيأ يالرتطلب ت،يأ ي

الت ييا اننب  يب لتدرفيإلىيمسننرليللب حثحيثيأ يالرويجيالوصنن  يالظ هرة،ي هويأمريميإ،ي

أدتيإلىيظيوليإحننناليالظواهر،يسرننن يمقوييبتحليليننن ،ي مقننن لدتيننن يمويالظواهريا ارل،ي ولىي

يبايموهيس ي وتق يالدلإالييالرغإيمنيأ يالوصنننيهويأبسنن يأهاافيالدلإيإاليأدهيا انن  يال ي

وصننننننننننننيه يأ ي تإيفيإيالظ هرةيولىيالوحويالاليويأ يللي الريرةيالجوهريةإلىيأهاافيأولى،ي

ي.ولىيالوحويا فة 

 ايالرويجيالبل د تي الردلوم تي  صنننننننننننننول ي ي  بويبي ي الت يمجبيهمجروييالب حثي فوي

أ ي صننننننننيبالةيالجوادبيالرختل ةيللظواهريأ يالروضنننننننوو تيالبحثلةيالرتوووةيب الوتر ديولىي

بل  ي،يالرق بلةي ياالاتب لاتي يالرق  لسيالرتوووةيمجرووةيمنيا د اتيس لرالحظةي،ياالانننننننننننننت

بر يمجد يالبحوايالوصننننننننننننننيلةي ر ديالردرفةيبثر ةيه ئلةيمنيالحق ئويالجرئلةيالت صننننننننننننننيللةيب ي

  ركنيمني لكيالبحوايمنيأ ي رلىيإلىيمسننننتوليمنيالتدرلإيمشننننر يم يمسننننرىيبو ءيالر   لإي

يةياإل راءاتيالبحثلةيالت ي تط م أ ي صنننننننننننول ي يمنيهو يمدرفيالرويجيالوصننننننننننن  يبأدهيمجروو

لوصنننننننيالظ هرةيأ يالروضننننننوىياوتر دايولىي رويالحق ئوي يالبل د تي ي صننننننول ي ي مد لجتي ي

  حليلي ي حلياليس فل ي د لق يالاتخالصيداللتي ي الوصوييإلىيدت ئجيأ ي درلر تيونيالظ هرةي
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تط م يهوياليافيأ يالروضنننننننننننوىيأ يمح يالالاانننننننننننةي ولىيالرغإيمنيأ يالوصننننننننننننيالاليويالر

ا اننننن اننننن يللبحوايالوصنننننيلةيإاليأدي يسثيرايم ي تداليالوصننننننيإلىيالت سنننننيري ذلكيف يحا دي

 .اإل راءاتيالرويجلةيالرتبدةي يلالةيالب حثيولىيالت سيري ياالاتاالي

 المطلب الثاني: خصائص المنهج الوصفي

كو يللم مة،ي انننننننل تإيمنياالييالرويجيالوصننننننن  يدلاانننننننةيالوالوي  حليلهيبشنننننننك يدليوي

الب حثيل دلايولىيالتدرفيولىيا اننننننننننننننب  يالت يأدتيإلىيحا ايالظ هرة،ي منيثإيمقوييبدقاي

ي.الرق لد تيم يبينيه هيالالاا تي بينيالالااةيالت يمقوييبي 

بقال هيالطبيرةيولىيشنننننننننروييس فةيالرو هجيب انننننننننتثو ءيالرويجييي تريريه ايالرويج .1

ل ءيه ايالرويجيللب حثيأ يمقوييب اتل ليا شيالت ليخ ي الرويجيالتجريب ،ي يتلل

 .ءالت ي تو ابيمويبحثهيالدلر ،ي منيثإيدلااةيه هيا شل 

 يكثريااننننتخااييالرويجيالوصنننن  يف يالالاانننن تياال تر رلة،ي ذلكيدظرايلتوافوي .2

ه ايالرويجيموي لكيالالااننننننننننن ت،ي لقايس  يلظيوليه ايالرويجيف يالقر يالث مني

ولإياال تر ىيمنيا اننب  يالت يأدتيإلىيدشننوءيه هييوشننريب لتوا ييمويظيول

 .الداللةيبيوير 

 منياالييالرويجلةيالوصيلهيفإ يالب حثيمستطلوياإل  بةيونيالسؤاييالرئلس ،يحيثيمدراي

 إلىي حلي يبل د تيالظ هرةيالت ي رغبيبالااتي ،
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ف يييالدلر اض فةيالىيم يابويمركنيالقوييا يالبحثيالوص  يمجبيا يمخةويلألالو ي

يمنيالخطواتيالت يمجبي يمجرووة ي ذلكيبتحا ا يالبل د تي الحق ئوي  صنيالظواهر،  رو

يا ب وي يف يأييبحثيمنيالبحوايالدلرلةيه يسر  ل ي:

 اهرلةيالح  ةيالىيح يه هيالرشكلةي -

 صل غةياالهااف -

  ضويفر ضيالبحثي التس ؤالتيالدلرلةي -

 ااتل ليويوةيالبحثيالرو ابة -

  رويالبل د تي ياوااده .يااتل لياا ليب -

 القل ييب لتطبيويمنياالييالرالحظ تيالروضورلةي الالاا تيالرسحلةيبطريقةيموظرةي -

  ضويلواوايلتصولميالبل د تي تسإيب لالةيي -

 صنيالوت ئجي  حليلي ي   سيره يف يرب لاتي اضحةي محادةيف يمح  لةيالاتخالصي -

 لرو ابةيللرشكلةيموضوىيالالااة. دللر تي ؤدييالىي قاييالردرفةي  ضويالحلوييا

ي

ي

ي

ي
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 :المبحث الثاني: أنواع  المناهج الوصفية 

 يراه يالبدضيمااا ي،ي للستيمو هجي ولىيالدرويياو سريالط لبيبي يفي ي وقسإيالىي

 ثالثةيادواىيه 

 ا ال:يمويجيالالاا تيالرسحلةي

 ث دل ي:يمويجيدلاا تيالدالل تيالرتب دلةي

يث لث :يمويجيدلاا تيالوروي التطولي

ي

 المطلب األول: منهج الدخاسة المسحية 

مدتبريالرسلي احايمنيالرو هجياالا الةيب ياكثره يشيوو يف يالبحوايالوصيلةي،ي الالااةي

الرسحلةيه يدلااةيش ملةيمستدرضةي،ي محولةيموظرةيلجروييالبل د تي  حلي ي   سيري  قريري

 يف يبي تهيمحادةي  لتيمديني،يأييا يالبحثييالرسرىي وصبيولىيالوضويالراهنيلروضوىيم

الولتيى لح ضريسر يادهي يافييالىيالوصويياللىيبل د تيمركني صول ي ي   سيره ي  درلري ي

 ذلكيلالات  دةيموي يمستقبالي،ي  تووىيالالاا تيالرسحلةيف يدل ةي دقياه ي،يفروي يم ي يافي

ي،ي موي يم ي يافيالىي حلي يالدالل تي.الىي رلويبل د تي طراليةيبسلطةي

ي ااتو دايالىيم يابويفإ يالالاا تيالرسحلةي يافيالىي:

 صني  شخلصيظ هرةيم ي،ي  رويالبل د تيووي ي  قريريح لتي يسر يه يف ي (1

 الوالويالراهنيأييم يهوي الويفداليف ي رءيمنيالرجتروي
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وةي لإيأ يمد  يريمديي قا ريم ي وبم يأ ي طو يوللهيالظ هرةيالرحادةيف يظوء (2

. 

 ور يمق لدةيبينيالوالوي الرد  يريالرحادةيي (3

التراحيالخطواتي االا ليبيالت يمركنيا ي تبويللوصوييالىيم ي وبم يأ ي طو ي (4

 وللهيالظ هرةيف يضوءيالرد  يريالرحادةي

 ااتخالصيدت ئجي طبويولىيالرجترويسلهي (5

طةيسر يمركنيأ ي جرليولىيدط قي ااويبواا الالااةيالرسحلةيمركنيا يمجريي يالب حثيبر ردهي

هي ةيحكوملةي،ي ف يالح لتينيفإ يورللةي رويالبل د تياليبايا ي دترايولىياالو يأ ياكثري

منياا ليبي رويالبل د تيس لرق بلةي االاتبل  ي االاتب لاتيالرقووة،ي مق  لسيالريويي اال ج ه تي

ي الردلوم ت.

يأدواىيالالاا تيالرسحلةي

يلالاا تيالرسحلةيأدواىيمتدادةيموي يم  ل 

يالالاا تيالرسحلةيللرأييالد يي .1

يالرسلياال تر و ي .2

 أوال: الدخاسات المسحية للراي العام 
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الراييالد ييهويرب لةيونيا ج هي ر و يمدبريونيلاييالم لبلةيالدظرىيبينيافراديمجتروي

بريإيالد مةي الخ صة،يل ايمدمدينيدحويامريمنياالموليالت ي تدلويبيإي  ؤثريف يمص لحي

يووهيبكلرةيالراييالم لبي.

 يدتبريمسليالرأييالد يياريقةيللتدرفيولىيالاءيالو  يب لوسبةيلطثيريمنيالروضوو تي

ي الصو رلةي ي االلتص دمة ي اال تر رلة يف يالرج التيالسل الة يللجايي الرو لشة الر توحة

اليمركنيا ي درفيااليولىي  ي تيدظريي التربويةي التج ليةي دلااةياالاواقي با  يالرسل

االللل تيالروظرةي وظلر يسبيراي الت ي دبريونيالائي يب  وللةيونياريويالطلرةيا يالصولةي

الرطبووةيا يالر اوةيا يالررئلةي الراييالد ييمدترايولىيا ص يياالشخ صيل حل ي  ق لبيإي

يادهيمدترايو يسر  لىيالروطوي اال را ي االحك ييف ياالفط لي اآللاءي اال ج ه تي الريوي،

يالرشترسةيالت يدولشتي ا ةحتيل ايفإدي ياكثريبق ءي ااترراليب لوسبةيليإي.

 اطواتي ل  يالراييالد يي باايب اتل ليالرشكلةي  حا اياليافيمنيالبحثي  وتي يبتصولمي

يالبل د تي  حليلي ي ست بةيالتقرير.

 ولىيالرغإيمنيا يالراييالد ييا ج هيااليا يارقي ل اهي ختلنيونيارقي ل  ياال ج ه ت،ي

حيثي يافيمق  لسيالراييالد ييالىيالحصوييولىيمجردي و يويالاتج ب تياال ج ه تيف ي

الجر وةي،ي ه ايالتو يويمكو يرب لةيونيالوسبيالر ويةيلرني ؤيا  يا يمد لضو يموضوىي

اال ج ه تي حتوييولىيواديسبيريمنياالا لةيالرتال ةيأم يمق  لسيم ي،يسر يا يمق  لسي

يالراييالد ييفإدي ي حتوييولىياؤايي احاي،ي  رلةي احاةي.
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  ستخاييالالاا تيالرسحلةيونيالراييالد ييو دةياالات ت ءاتيا يالرق بالتيلجرويالبل د تي

رث ييقةيالدشوائلةيولىيأ ي ،يسر ي خت ليويوةيسبيرةيالداديإم يب لطريقةيالدرامةيأ يب لطري

بالةي  ي تييدظريس يلط ىيمنيلط و تيالرجترويسلهيالت ي ترث يف يالجوسي السني

 الام دةي،ي الال ةيالدلرلةي،ي الح لةيالر ا لةي الرستولياال تر و ي،يب الض فةيالىيالريمي

ي الحةري،ي ذلكيحتىي ؤدييالىيدت ئجي العلةيموثوقيبي ي.

 المسح االجتماعي  (1

يالحصوييولىيالر يبقصا ي ح  ته يالرجترو يلظر ف يالدلرلة يالالااة سلياال تر و يهو

يبل د تي مدلوم تيس فلةييونيظ هرةيمديوةي  حليلي ي   سيره يللوصوييالىي درلر تيبشأدي ي

 يستيافيالرسلياال تر و يدلااةيمشكلةيا تر رلةيلاهوةي ذلكيبوصنيدليويلرجرووةي

 مرافلةيمديوةيبقصاي شخلصي ي الدر يولىي ضوييمنياالفراديمعلشو يمد يف يموطقة

يبرد مجياالصالحياال تر و .

يبينيالراال ي الرجترويالرحل يمنيوالل تي ثلقةيفقايادظإيل  ييالتربلةيموي  دظرايلر 

الدلر ءياال تر ويينيف يالقل ييبالاا تيمسحلةيونيالرجترويالرحل يا يدلاا تيمسحلةي

ة،ي يتإيالرسليللظ هرةياال تر رلةيلتحا ايابلدتي يا تر رلةيا يدلاا تيمسحلةيمالال

 مدرفةياص ئصي يالت ي تدلويبترسيبي ي  ظ ئ ي يمني يةي الوكياالفراديف ي د م يبدةيإي

يمويبدضيمني يةياارلي.

ي لقايا  قتي رلويدلاا تيالرسلياال تر و يولىيبدضيالوق  يموي يم  ل ي:
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 ي تإيالالااةيالدلرلةيللالااةيالرو ودةيف ي ر وةيمديوةي ف يمك  يمحادي

 يب ل د ي لتي  وصبيالالاا تيولىيالولتيالح ضريحيثي تو  يياشل ءيمو ودة

يا راءيالرسلي للستيم ضلةي.

 تدلويالالااةيب لج دبيالدرل يف يمح  لةيللطشنيونياال ض ىيالق ئرةيلرح  لةي 

يد مجيلإلصالحياال تر و ي.الويوضيبي ي  ضوياطةيا يبري

 مست  ديب لرسلياال تر و يف يورلل تيالتخطل يالواو يالت ي ستيافي ورلةيالحل ةي

ياال تر رلةي االلتص دمةي  وفيريالرف  لةي فراديالرجترويف يفترةي مولةيمحادةي.

 ياالفرادي ي مدرفة يالق ئرة يالرجترو يمشكالت يدلااة يف  ياال تر و  يب لرسل مست  د

يالريترةيبح يالرشكالتي التراحيالحلوييلي ي. الجر و تي

 يمست  ديبي يف ي ل ا تيا ج ه تيالراييالد ييدحويمختلنيالروضوو تي

 ي االلتص دمةي ياال تر رلة ي الجوادب يالسك دلة يالخص ئص يدلااة يف  يبي  مست  د

لجر وةيمنيالجر و تيللتدرفيولىيدا يااللف دي مستوي تيالرعلشةيالرؤثرةيولىي

ياالل يلقة ءيالرستول يالرختل ة يالوش   يا  ه يدلااة ي س لك ي اال تر و ، تص دي

يا ل تيفراغيإي.

 مست  ديبي يف يدلااةيالجوادبيالثق فلةيالرر بطةيب لد داتي التق لياي القلإي الرد  يري

يالسلوسلةي
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 ي ابلدةي ي التربوية ي الصحلة يف يالرسلياال تر و يللجوادبيالتدللرلة يبي  مست  د

 ني.الحل ةيف يمجترويمدي

ي

 ارقيالبحثيالرستخامةيف يالرسلياال تر و يه يالبل د تياالحص ئلةي دلااةيالح لةي،ي

ياال تر رلةي يالدالل ت ي مق  لس ي االات ت ءات يالرب شرة ي الرالحظة ي، يالشخصلة الرق بلة

  حلي يالرحتولي الوث ئوي مق  لسياال ج ه تي مسليالرأييالد يي ذلكيلجرويالبل د تيمني

يالحكوي ي الردلرينياليي  ت ي التالمي  ي، يالا ن ي ل  ي ي، ياال تر رلة ي اليي  ت يالرارلة ملة

 . غيرهإيمو فراديالرجتروي

ي

 المطلب الثاني : منهج دخاسة العالقات المتبادلة 

 الووىيالث د يمنيالالاا تيالوصيلةيه يدلاا تيالدالل تيالرتب دلةي  وقسإيه هيالالاا تيالىي

يدووينيهر ي

يمويجيدلااةيالح لةي .1

 مويجيالالاا تيالسببلةيالرق لدةي .2

ي
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 أوال:  منهج دخاسة الحالة 

مدتبريمويجيدلااةيالح لةيمويج يمتريرايمقويياا ا يولىياالهتر ييبالااةيالوحااتياال تر رلةي

بص تي يالطللةيثإيالوظريالىيالجرئل تيمنيحيثيالوظريالىيواللتي يب لط يال ييمحتويي يأيي

دلااةيالح لةيدوو يمنيالبحثيالرتدرويف يفردمةي حاةيا تر رلةياواءيس دتيه هييا يمويج

الوحاةيفرديا ياارةيا يلبيلةيأ يلريةيأ يدظ م يأ يمؤاسةيا تر رلةيأ يمصود يأ يمجترد يمحلل ي

أ يمجترد يو م ي،يبيافي رويالردلوم تي البل د تيالرستيلةةيونيالوضويالق ئإيللوحاةي،ي

 ي يالر ضلةي،ي والل  ي يمويالبي ةيثإي حلي يدت ئجي يبيافيالوصوييالىي درلر تي   ليخي ي ابرا

مركني طبلقي يولىيغيره يمنيالوحااتيالرتش بيةيف يالرجترويال يي وتر ياللهيه هيالح لةيأ ي

يالوحاةيبشر يأ ي طو يالح لةيمرثلةيللرجترويال يي رادي درلإيالحكإيوللهي.

لااةيالوحااتياال تر رلةياواءيس دتي حااتيصميرةيأ ي حااتي ييتإيمويجيدلااةيالح لةيبا

كبيرةي لاي طو يالوحاةيالصميرةي رءايمنيح لةيف يإحاليالالاا تي،يبيور ي طو يل ئرةيب ا ي ي

ف يدلاا تياارلي،ي مث ييل لكيادهياذاييس  يموضوىيالالااةيهويدلااةيالرؤاس تياال تر رلةي

 بةيح لةي،يبيور يمصبليأفراديه هيالرؤاسةيمجرديموالنيفإ يس يمؤاسةيا تر رلةي دتبريبرث

أ يأ راءيأ يووام ي اا يف ي طوينيالح لةيأم ياذايس  يموضوىيالالاالةيموصب يولىياالفرادي

،يفإ يس يفرديمنيأفراديه هيالرؤاسةياال تر رلةيمدتبريح لةيل ئرةيب ا ي ي،ي ووام ي ترسري

ااةي تسإيب لسرةيالشخصلةي،يحيثي يتإيدلااةيالح لةياالهتر ييف يح لةي احاةيفإ ياريقةيالالي



05 
 

بك يم يهويه ييف ي  ليخيالح لةي  طوله ي،ي  تدروي  حل يالت  و ييبينيالدوام يالت ي حااي

يبينيالتمييريأ يالورويا يالتطوليولىيماليفترةيمديوةيمنيالرمني.

يل يامج  ه يف يم ي  مر يابوي تةليلو يا يهو كيوو صرياا الةيلرويجيدلااةيالح لةيمركني

 الح لةيمركنيا ي طو يفردايأ ي ر وةيأ يدظ ييأ يمؤاسةيا تر رلةيأ يمجترويمحل يييي

 مقوييالرويجيولىيااسيالتدرويف يدلااةيالوحااتيالرختل ةي.

 ي حا اي يأ  يالظ هرة يا راء يبين يالدالل ت يون يالطشن يالى يالح لة يدلااة يمويج  ياف

 حاةيالرراديدلااتي .الدوام يالرختل ةيالت ي ؤثريف يالوي

يكر يأ يلرويجيدلااةيالح لةياطواتيولرلةيمركني وضلحي يف يم  ل :

 .حا ايالرشكلةيأ يالح لةيأ يدوىيالسلوكيالرراديدلااتهي  

 .رويالبل د تيالةر ليةيل يإيالح لةي  طويني  يةيدظريفيي ي  

 .حا ايالر   لإي ال ر ضي  

 .حا اي ا ئ ي رويالبل د تيالرختل ةي  

 يبي  مد يالبل د تي. الي 

 .رويالبل د تي  سجيلي ي  حليلي ي  

 .يااتخالصيالوت ئجي  ضويالتدرلر تي

 لط ي طو يدت ئجيالالااةيولىيمجترويالح لةيدت ئجي العلةي مث للةي يركنيأ ي صلليللتدرلإي

ولىيمجترويالبحثيالطبيري،يفإدهيمجبيولىيب حثيدلااةيالح لةياالحت  ظيبروضورلةي االمتو ىي
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اصاالياحك ييذا  يونيالح التيالت ي الاي ي،ي ا ي رسريولىي دلإيالحق ئويونياريوييون

ي شخلصي ي ي حليلي ي   سيره ي.

يمدلوم تي يولى يالب حث يمحص  يفقا يمتدادة يالح لة يدلااة يمويج يف  يالبل د ت ي رو   ا ئ 

بقةي شخصلةيونيافراديويوةيالبحثيبأ يمطلبيمنيس يمويإيف يالرق بالتيااتر  ىيابراتيا

يمتوووة،يأ يالتدبيريونيلغب  يإيالح للةيي،ي لاي ؤدييالوث ئويالشخصلةي.

 المطلب الثاني: الدخاسة السببية المقاخنة

ادواىيالالاا تيالوصيلةيفي يالي طت  يب لطشنيونيم  لةيالظ هرةيي دايه هيالالاا تيمنياللى

ب يادي ي ح  ييا ي طشنيونيااب  يحا ايالظ هرةي سليلةيحا ثي .ي  طو يميرةيالب حثيف ي

ه ايالووىيمنيالالاا تيه يالرق لدةيبيني وادبيالتش بهي االاتالفيبينيالظواهريلط يمكتشني

ادي ي ص حبياحااث  ي ظر ف  يا يورلل تيمديوةي.ف لالاا تيأييالدوام يا يالظر فيالت ي با ي

السببلةي بحثيبشك ي  ديونيااب  يحا ايالظ هرةيونياريويا راءيمق لد تيبينيالظواهري

يالرختل ةيالكتش فيالدوام يالت ي ص حبيالحااي.

يب اتخاايياريقةيالرق لدةيلألاب  ،يااليا هياليد لغإياهرلةيالوت ئجيالت يمركنيالتوص ياليي 

مركنياالوتر ديوليي يسثيرا ي بخ صةيمنيحيثيل بليتي يولىيالتدرلإي ذلكيال يه هيالطريقةيالي

يالالاا تي يف  يذلك يمحاا يسر  يالبحث يدت ئج يف  يالرؤثرة يالرتميرات يا  يالدوام  يبةب   قوي

يالتجريبلة.

ي
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 المبحث االول :   أسلوب الدراسة 

يبدو أن عملية اختيار الوسائل تخضع الختيار المنهج واألسلوب فالوسائل بصفة عامة 

تابعة لهما، والعكس ال يبدو صحيحا أو االولى أال يكون صحيحا. وذلك ألن طبيعة المشكل 

 تحدد منهج البحث وخطواته التفصيلية بما في ذلك االسلوب والوسائلوطريقة تحديدها هي التي 

 .الالزمة

وتنقسم الوسائل بصفة عامة الى وسائل مادية ووسائل معنوية. ويالحظ أن الوسائل المادية 

 .والمعنوية قد تتداخل أحيانا بشكل يصعب الفصل بينهما

  المطلب األول: الوسائل المادية

احيانا أدوات البحث. وتشمل هذه الوسائل االستبيانات والنماذج الجاهزة نطلق على هذه الوسائل 

والمقاييس أو االختبارات. وقد يحتاج االمر الى أجهزة التسجيل الصوتية او التصوير لتسجيل 

المادة العلمية من إنتاج فني أو سلوك مطلوب مالحظته. بل يشمل كل ما نحتاجه من أجهزة 

ادة العلمية، وال سيما في الدراسات التجريبية، ففي هذه الدراسة قد ومعدات في مرحلة جمع الم

 .يحتاج الباحث الى إعداد ادوات خاصة بالدراسة أو توفير معمل متكامل بتجهيزاته المختلفة

ومن الوسائل المادية للبحث العلمي ما نحتاجه في مرحلة جمع المادة العلمية مثل قارئة 

زة عرض الصوت والصورة. ومن الوسائل المادية ما نحتاجه في الميكروفلم والميكروفيش وأجه

 .مرحلة تحليل المادة العلمية الحاسبات ذات القدرات المختلفة االلية واليدوية
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 : المطلب الثاني الوسائل المعنوية

من هذه الوسائل في البحث  العلمي مهارات تحديد المصادر و أنواعها ) منشورات أو مصادر 

رجاتها ) اساسية أو ثانوية ( ومهارة تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة كما بشرية...( ود

تشمل المهارة الالزمة إلعداد الوسائل المادية أو استعماالتها مثل : مهارة اعداد االستبانة 

واجراء المقابالت ،أو اعداد  المقاييس أو االختبارات وتسجيل المالحظات ، وترجمة االسئلة 

 .ن لغة الى اخرى ثم تشمل مهارة ترجمة االجابات أو المالحظات الى رموز وأرقامواالجوبة م

ومهارة تحليل المادة العلمية كيفيا أو كميا ومهارة االستفادة من الوسائل االحصائية، وبرامج 

  الحاسوب. 

مثل : الجداول  ويمكن تصنيف الوسائل االحصائية الى :   الوسائل االحصائية الوصفية

ارية ، والرسوم البيانية ، ومقاييس النزعة المركزية ، ومقاييس التشتت والوسائل االحصائية التكر 

أي كيفية استخدم الوسائل  مثل مقاييس االرتباط والتباين   والتصاميم التجريبية االستقرائية

 .  االحصائية االستقرائية في اجراء الدراسات التجريبية ومنها التحليل التراجعي

 spssوsas بهذه الوسائل مهارة استعماالت بعض برامج الحاسب االلي مثل برنامجوتقترن 

و غير ذلك من البرامج االحصائية الجاهزة او التي قد يضطر الباحث الى تصميمها لتفي 

 .باحتياجات بحثه
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ويالحظ أن مفهوم الوسيلة المعنوية كثيرا ما يختلط بمفهوم االسلوب ولو ان كلمة االسلوب  

بدت أكثر شموال من كلمة الوسيلة المعنوية فاألسلوب الواحد يبدو صحيحا فالوسيلة ربما 

 المعنوية غالبا مرتبطة بوسيلة مادية محددة وقد تكون مقابلة لكلمة مهارة او  خبرة.

 المبحث الثاني :  وسائل الدراسة 

عامة تابعة  بصفةيبدو أن عملية اختيار الوسائل تخضع الختيار المنهج واألسلوب فالوسائل 

لهما، والعكس ال يبدو صحيحا أو االولى أال يكون صحيحا. وذلك ألن طبيعة المشكل وطريقة 

تحديدها هي التي تحدد منهج البحث وخطواته التفصيلية بما في ذلك االسلوب والوسائل 

 .الالزمة

لمادية ئل اوتنقسم الوسائل بصفة عامة الى وسائل مادية ووسائل معنوية. ويالحظ أن الوسا

 .والمعنوية قد تتداخل أحيانا بشكل يصعب الفصل بينهما

  المطلب األول: الوسائل المادية

نطلق على هذه الوسائل احيانا أدوات البحث. وتشمل هذه الوسائل االستبيانات والنماذج الجاهزة 

ر لتسجيل يوالمقاييس أو االختبارات. وقد يحتاج االمر الى أجهزة التسجيل الصوتية او التصو 

المادة العلمية من إنتاج فني أو سلوك مطلوب مالحظته. بل يشمل كل ما نحتاجه من أجهزة 

ومعدات في مرحلة جمع المادة العلمية، وال سيما في الدراسات التجريبية، ففي هذه الدراسة قد 

ومن .لفةتيحتاج الباحث الى إعداد ادوات خاصة بالدراسة أو توفير معمل متكامل بتجهيزاته المخ
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الوسائل المادية للبحث العلمي ما نحتاجه في مرحلة جمع المادة العلمية مثل قارئة الميكروفلم 

والميكروفيش وأجهزة عرض الصوت والصورة .ومن الوسائل المادية ما نحتاجه في مرحلة 

 .تحليل المادة العلمية الحاسبات ذات القدرات المختلفة االلية واليدوية

 : الوسائل المعنويةالمطلب الثاني 

مهارات تحديد المصادر و أنواعها ) منشورات أو مصادر  من هذه الوسائل في البحث  العلمي

بشرية...( ودرجاتها ) اساسية أو ثانوية ( ومهارة تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة كما 

تشمل المهارة الالزمة إلعداد الوسائل المادية أو استعماالتها مثل : مهارة اعداد االستبانة 

اييس أو االختبارات وتسجيل المالحظات ، وترجمة االسئلة واجراء المقابالت ،أو اعداد  المق

 .واالجوبة من لغة الى اخرى ثم تشمل مهارة ترجمة االجابات أو المالحظات الى رموز وأرقام

ومهارة تحليل المادة العلمية كيفيا أو كميا ومهارة االستفادة من الوسائل االحصائية، وبرامج 

  الحاسوب. 

مثل : الجداول  ويمكن تصنيف الوسائل االحصائية الى :   الوسائل االحصائية الوصفية

التكرارية ، والرسوم البيانية ، ومقاييس النزعة المركزية ، ومقاييس التشتت والوسائل االحصائية 

أي كيفية استخدم الوسائل  مثل مقاييس االرتباط والتباين   والتصاميم التجريبية االستقرائية

 .  االحصائية االستقرائية في اجراء الدراسات التجريبية ومنها التحليل التراجعي
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 spssوsas وتقترن بهذه الوسائل مهارة استعماالت بعض برامج الحاسب االلي مثل برنامج

و غير ذلك من البرامج االحصائية الجاهزة او التي قد يضطر الباحث الى تصميمها لتفي 

 .باحتياجات بحثه

أن مفهوم الوسيلة المعنوية كثيرا ما يختلط بمفهوم االسلوب ولو ان كلمة االسلوب  ويالحظ

ربما بدت أكثر شموال من كلمة الوسيلة المعنوية فاألسلوب الواحد يبدو صحيحا فالوسيلة 

 المعنوية غالبا مرتبطة بوسيلة مادية محددة وقد تكون مقابلة لكلمة مهارة او  خبرة.

 

 وات الدراسة المبحث الثاني : أد

تتعدد أدوات الدراسة التي يتم استخدامها في األبحاث العلمية، ولكن األكثر شيوعا في االستخدام 

هي: المقابالت، واالستبانات، والمالحظات، واالختبارات. ويتم االعتماد على عدد من األسس 

 تحقيق ومن ثم   العلمية في اختيار هذه األدوات؛ للوصول في النهاية إلى النتائج المطلوبة

  أهداف الدراسة.

وتستخدم أدوات الدراسة إما منفردة أو مجتمعة، وفقا لما تتطلبه طبيعة الدراسة وأهدافها، وفيما 

   :يلي عرض تفصيلي لهذه األدوات

  المطلب األول: االستبيان
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تنسجم و يعتبر االستبيان أحد أكثر أدوات الدراسة شيوعا في االستخدام في البحوث العلمية، 

من خالله المقدمة مع النتائج. حيث يبدأ الباحث بتحديد مشكلة الدراسة وفقا للتصورات النظرية، 

ومن ثم يضع تصميما منهجيا لكل خطوات الدراسة، بدًءا من تحديد تساؤالت الدراسة وفروضها، 

نظري المكتوب لمرورا بجمع البيانات وتحليلها، وانتهاًء بتحديد النتائج التي تنسجم مع اإلطار ا

  .مسبقا، والذي يمثل نقطة انطالق االستبيان

يشير االستبيان إلى قيام الباحث بإعداد قائمة مكونة من مجموعة من األسئلة، والتي يتم 

، ويتم تصنيف االستبيان إلى  اإلجابة عليها من خالل مجموعة من المشاركين أو المبحوثين

 ثالثة أنواع: 

عبارة عن مجموعة من األسئلة المقالية التي تحتاج إلى إجابة؛  : وهواالستبيان المفتوح

  .للحصول على أكبر عدد من الجزئيات التي تغطي الموضوع

: وتتم فيه صياغة األسئلة على شكل اختيار من متعدد، بشكل منسجم مع االستبيان المقيد

 .رأي الباحث

دد الثاني، إذ يقوم الباحث بوضع عالمقيد: وهو خليط من النوع األول و  –االستبيان المفتوح 

من األسئلة المغلقة، وينهي كل مجموعة متشابهة منها بسؤال مفتوح لم يتم ذكره في البدائل 

 .الثابتة

 أسئلة االستبيان
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تغطي أسئلة االستبيان كافة فروع الدراسة، وتتسم بحيادتها وموضوعيتها، ويتم تقسيم األسئلة 

 اسة أو بناء على الفروض التي تم  طرحها في المقدمة. وفقا لفصول اإلطار النظري للدر 

  المطلب الثاني : المقابلة

تتشابه أداة المقابلة إلى حد كبير مع أداة االستبيان في خطواتها، ولكنها تختلف عنها 

في طبيعتها، حيث تتمثل طبيعة أداة المقابلة في أنها عبارة عن حوار ما بين الباحث وصاحب 

الحالة الذي يرغب الباحث بالحصول منه على آرائه أو اتجاهاته أو مشاعره تجاه موضوع 

 الدراسة. 

ستخدم أداة المقابلة من قبل أشخاص مدربون بشكل خاص على تجميع البيانات وت  

مباشرة من األشخاص، عْبر طرح مجموعة من األسئلة عليهم وتفسير المبهم منها، ومن ثم 

 يقوم الباحث أو من يقوم مقامه بتسجيل ما ورد فيها. 

ألفعال التي ال تسجيلها ل تتميز أداة االستبيان بقلة تكلفتها، وسرعة تطبيقها، وإمكانية

 يمكن مالحظتها، كما تفسح المجال للمقارنة بين اإلجابات، وتطبيقها على عينة كبيرة الحجم. 

يؤخذ على أداة االستبيان بأن  اإلجابة على أسئلتها كتابيا قد تكون تعجيزية بالنسبة 

أن تحر ف  ويمكن لبعض المبحوثين، أو أنَّ المصطلحات التي است عملت فيها مبهمة وصعبة،

  فيها اإلجابات لعدة أسباب، كأن يعطي المبحوث انطباعا إيجابيا عن نفسه أو غير ذلك.
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تتميز أداة المقابلة بقدرتها على توفير نسبة كبيرة من المعلومات، ومرونتها العالية، 

ن عوإمكانية التأكد من إجابة عينة الدراسة على األسئلة، كما تعطي إجابة عميقة وواضحة 

 األسئلة المطروحة على العينة. 

يؤخذ على أداة المقابلة إمكانية عدم التزام الباحث بالموضوعية والحيادية، أو أن يخطئ 

الباحث في عملية التسجيل؛ نظرا لكبر عدد العينة، فضال عن الوقت الكبير الذي تتطلبه 

 المقابلة في عمليتي االعداد والتسجيل، وتكلفتها العالية.

  الثالث:  المالحظة المطلب

تعتبر أداة المالحظة إحدى أدوات البحث التي يتم استعمالها في جمع البيانات ذات الصلة 

ببعض الوقائع واألحداث، ومن األفضل أن يستعمل الباحث هذه األداة إذا كان قد حدد ما هو 

ن ما رآه وما سمعه بشكل دقيق.  المطلوب تركيز االنتباه عليه، ودو 

تشير المالحظة إلى الطريقة التي يقوم الباحث من خاللها بالمشاركة في الحياة اليومية للعينة 

 موضوع الدراسة؛ لزيادة المعرفة. 

 تنقسم أداة المالحظة إلى ثالثة أنواع

المالحظة العرضية: يدخل هذا النوع من المالحظة في مجال )المعرفة الحسية(، التي  .1

  .تنطبق على مواقف معينة
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  المالحظة المنظمة: يدخل هذا النوع من المالحظة في مشروع واضح المعالم، مقتصرا

  .فقط على مجال الدراسة

  المالحظة الذاتية: ويكثر هذا النوع من المالحظة في األبحاث اإلنسانية التي تتطلب

دراسة الشخصية، من خالل فحص الوثائق التي وضعها المبحوث ومالحظتها، كالسيرة 

  .مثال الذاتية

 تتميز أداة المالحظة بما يلي: 

إمكانية التسجيل الدقيق للسلوك الذي تمت مالحظته وبالتالي الحصول على بيانات دقيقة، دقة 

  .و ال تحتاج أداة المالحظة إلى عينة كبيرة الحجم  .البيانات

  .نتتميز أداة المالحظة بقلة تكلفتها، والجهد القليل في عمليتي المالحظة والتدوي

 على الرغم من المزايا التي تتمتع بها أداة المالحظة، إال أنه يؤخذ عليها العيوب التالية: 

 أن يكون الباحث شديد التركيز.  

  تتطلب عملية جمع البيانات وقنا طويال؛ لكي يستطيع الباحث توضيح السلوك المطلوب

  .مالحظته

  وتحويلها لبيانات عدديةصعوبة تحليل المالحظات المتعلقة بالوقائع واالحداث.  

 قد يغفل الباحث عن مالحظة المواقف الفرعية أو تسجيل مالحظاته كاملة.  

 رابعا: االختبار
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تعتبر أداة االختبار أداة مهمة في قياس هدف التقويم، كما تعتبر أداة بارزة في مجال البحث 

 التربوي، والمجال اإلداري. تتميز أداة االختبار بما يلي

  استعمالها في اختبارات التحصيل للتالميذ، استنادا إلى االختبارات الشهرية إمكانية

  .والفصلية والنهائية التي يجريها األساتذة

 .قدرتها على التنبؤ بمستقبل التلميذ من خالل إجراء )اختبارات االستعداد 

 قدرتها على تحديد جوانب القوة والضعف لدى التلميذ، واقتراح حلول لمعالجتها.  

  القياس الدقيق للخصائص النفسية للتلميذ، كاالنطوائية والعدائية، ويقوم فريق مختص

  .في علم النفس التربوي بإجراء هذه االختبارات
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 تمهيد 

إنَّ المهارة في إجراء البحوث العلميَّة في ضووووووووووووووء الل واس بالمرانب ال وووووووووووووا  ة جا   

زه ال درُة على كتا ة البحث  الشكب الصحيح، بتلك ال درة صفٌة أساسيَّة في البانث الجي ِّد،  تعز ِّ

بليتمَّ تح يق أقصوووووى فاندة بح البحث فلنَّ على البانث أن  راعي ا صوووووو ا الفثيَّة الحد  ة في 

ترتي  بإخراج بحتوياته، بفي توثيق بصوووووامره ببراجعه، بفي أسووووولوع كتا ته بعرضوووووه  إ     

يكفي جمع البيا اس بتحليلها تحلياًل مقي ًا لتظهرا بتعمَّ الفاندُة بح البحث، فجوا به الفثيَّة بح 

م ال ارئ له باإلفامة بثه  لذلك جاء استكما  هذا الب ث تحت حا بور التي ت هم في زيامة تفهُّ

له  ، جوا   تثتظمه بح أبَّ عثوان هذه الف رة لإلشووووارة إلى جوا   بهمَّة في إعدام البحث العلمي ِّ

إلى آخره، بهي بإن لم تكح بح خ واتوه ببرانلوه بإ َّموا هي جوا و  فثيوَّة  اس  بيعوة علميوَّة، 

 أب هي بهاراس  ح يَّة ضربريَّة ب زبة للبانث، ببثها اآلتوي: 

 التوثيق   المبحث األول:

 المطلب األول: أهمية التوثيق 

 توثيق المصامر أهمية كبرى  للصها في الث اط التالية:
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ا با ة العلمية:   وم  ذكر المصوووووووووامر المعتمد عليها نفا ا على نق اآلخريح  .1

في التأليف،   ه يعتبر ُجهدهم العلمي اللاص، بالحفاظ على ا با ة العلمية 

 للبانث. بح أهم الصفاس ا خالقية

للتعرف على  وع بب وووووووتوى بنداثة المعلوباس: التي تم الرجوع إليها بح خال   .2

هذه المصامر. فمح خال  ا  الع على قانمة المراجع بالتهميش أيضا، يمكح 

بعرفة بدى نداثة هذه المعلوباس ن ووووووووووووو  سوووووووووووووثة الثشووووووووووووور، كما يمكح بعرفة 

، في التلصوووو  أم   الم ووووتوى العلمي لهذه البيا اس ن وووو  الم لفيح إن كا وا

ببدى بضوح المعلوبة بصحتها إن كا ت بح برجع عام أبجد بتلص  بح 

 خال  عثوان الكتاع.

إبكا ية الرجوع للمصدر للتح ق: بح أن هذه المعلوباس أخذس بح هذا المرجع  .3

بليس بح غيره  ذكر الصفحة، ب كر رقم ال بعة  ن ال بعاس يمكح أن تكون 

ة،  لك يج   كر كافة المعلوباس اللاصوووووووة  المرجع بزيدة أب بث حة، أب بعدل

 بالتي تكون كافية للرجوع إليها.

ُت هب على  قية البان يح: المثشغليح  ثفس الدراسة أب مراساس بماثلة ا  الع  .4

 على هذه المراجع، قصد توفير الجهد بالوقت.
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 المطلب الثاني: االقتباس 

 أوال: لماذا نستخدم االقتباس

ا قتباس بح الثانية ا صووووووووووووووو النية يعثي: ل  ب  صووووووووووووووووص بح ب لفيح أب  ان يح آخريح، 

بيكون  لك  صوووورة بباشووورة، أب غير بباشووورة، أب  صوووورة جزنية، أب  لعامة صوووياغة  بالهدف 

هو تأكيد فكرة ُبعيَّثة، أب توجيه   د، أب إجراء ُب ار ة بعليه فل ثا    وووووووووووووووتهدف بح ا قتباس  

 وية الُمحتوى. بيمكح إجما   لك في: تدعيم البحث بت 

 ا قتباس بح  اع ا ستشهام  أند اآلراء الم يدة  .1

 ا قتباس لث د أند اآلراء الُمعارضة  .2

 ا قتباس  غرض التوضيح  .3

 اقتباس المص لحاس بالتركيباس اللغوية  .4

 تدعيم البحث  الثظرياس   .5

 اقتباس التعريفاس لمص لحاس البحث. .6

التأصوويب العلمي لكفكار، بالتعرف عليها ب  دها   دا بوضوووعيا  التعرف ببذلك فل ثا سووثح ق 

 ما ي وووووووتوفي بت لباس البحث  .على بلتلف اآلراء نو  بوضووووووووع الدراسوووووووة با سوووووووتفامة بثها

 .العلمي
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 ثانيا: قواعد االقتباس

بتها اإلشوووووووووارة   بنتى يكون ا قتباس جيدا    د بح ت بيق العد د بح ال واعد بفي ُب د ِّ

لواضووحة إلى المصوودر الُم تبس بثه، بشوورح المعثى الصووحيح الذم أبضووحه ُب ل ِّف المصوودر، ا

 بليس بح نق ِّ البانث العلمي أن ُيشو ِّه الفكرة أب المعثى ا صلي.

( الدقَّة في اختيار المصوووووووووووووووامر الم تبسِّ بثها  ب لك  أن يكون ب ل ِّفوها بمَّح يعتمد 1

 عليهم بيوثق 

ة في الث وووب فيُ 2 ب الث ُّ الم تبُس كموووا هو، بيراعي البوووانوووث في  لوووك قواعوود ( الووودقوووَّ ث  وووا

ِّ الم تبس.  التصحيح أب اإلضافة بتللي  ا فكار أب الحذف بح الث  

ِّ الم تبسِّ ببا يكتبه 3 ( ن ووووووووووح ا   ووووووووووجام  يح با ي تبس البانُث ببا يكتبه قبب الث  

  عده.

 ب يلدم سوووووووووويان  ح ه، بأن( عدم اإلك ار بح ا قتباس، بأن يحل ِّبا اقتباسوووووووووواته  شووووووووووك4

ها إ ا كا ت تتضمَّح فكرًة غير مقي ة أب ببا ثة للحقي ة.   ث دا

( بضووووووع ا قتباس ال صووووووير في بتح البحث  يح عالبتي ا قتباس، أب التثصووووووي ،  5

أبَّا إ ا كان  ال فيج  تمييزه في بتح البحث  توسوووووووووووووويع الهوابش المحا ية له يميثًا بي ووووووووووووووارًا 

ِّ قب  له ببعده  م افة أك ر ات ِّ اعًا بما هو  يح أس ر البحث.ببفصله عح الث  
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( اقتباس البانث المباشووووووور   يجوز أن يكونا نرفي ًا إ ا  كان  ويال،  ب عليه إعامة 6

 صياغة المامة الم تب ة ، بأن يشيار إلى بصدر ا قتباس.

كان ب( نذُف البانث لبعض العباراس في نالة اقتباسووووووه المباشوووووور تلزبه  أنَّ يضووووووع 8

 المحذبف ثالث   اط، بإن كان المحذبف ف رًة كابلًة يضع بكا ها س رًا بث َّ ًا.

( تصووحيُح البانث لما ي تب ووه أب إضووافته عليه كلمة أب كلماس  لزبه  لك أن يضووعا 9

 تصحيحاتِّه أب إضافاته  يح بع وفتيح .

 ثالثا:  أنواع االقتباس في البحث العلمي:

 ا قتباس  صورة بباشرة:

عتموود  لووك الثوع بح ا قتبوواس في البحووث العلمي على الث ووب الحرفي،  هوودف توفير بي

المعلوبوواس بالبيووا وواس، ببح المعربف أن هثووا  الك ير بح الم لفيح ال ووووووووووووووووا  يح الووذ ح لوود هم 

نجُجهم ال وية في كتا اتهم، بهم بصدر ث ة للجميع، بيتم ا قتباس  صورة بباشرة عح  ريق 

بفي نالة رغبة البانث العلمي في  لك، فل ه ي وم  الث ب، بيضوووووووووووووووع   ب الث  مبن تغيير، 

ل، ببعد  لك ي وم  وضوووع رقم أعلى الث ، بيشوووير إلى الم لف   الكالم المث و   يح قوسووويح ل

فلية  بح خال  بضع  فس الرقم، بهكذا  الث بة لباقي الثصوص الُم تب ة.  في الحواشي ال ُّ

 الحذف عند االقتباس:
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بفي تلك الحالة ي وم البانث العلمي  وضووع ثالث بح الث اط تعبيًرا عح الحذف، بيضووع  يثها 

ب افاس بت ابية،  ما ُي اهم في عملية قراءة الث  الُم تبس  شكب باضح مبن عثاء،  شرط 

 أن   ُيغي ِّر الحذف بح المعثى الُكل ِّي للُجملة المث ولة.

 ا قتباس  صورة غير بباشرة:

في البحث العلمي  صوووورة غير بباشووورة  تم بح خال  إعامة صوووياغة الُجمب على أن  ا قتباس

تحمب المعثى  ف ووووووووووووووه، بُي لق على تلك ال ري ة تللي  الفكرة، بيج  أن ُتم  ِّب المصوووووووووووووودر 

 شووووووووكب مقيق ببعيًدا عح التَّشووووووووويه في المعثى، بيج  أن تتم ُبحاكاة الُجمب على غرار البثية 

المصووووودر الذم تم اشوووووت ان الكلماس بثه، ببعد  هاية إعامة الصوووووياغة ا صووووولية في الكتاع أب 

ي وم البانث  وضووووووووووع رقم في أعلى  هاية الفكرة أب الُجملة، بيتم تضووووووووووميح اسووووووووووم الم لف في 

فلية.  الهوابش ال ُّ

 المبحث ال ا ي :  رن كتا ة الهوابش

اإلشووارة   غرضالهابش هو  لك الجزء الذم  تر  في أسووفب الصووفحة، بي ووتلدم الهوابش 

 Vancouverإلى المصووووووودر أب المرجع الم تبس بثه، توجد عدة  رن للتوثيق، ببثها  ري ة 

التي تعتمد  على التوثيق أسووووووووووووفب الصووووووووووووفحة، بما يجعب الث  ب ربء، ب رن أخرى ك ري ة 

APA  ب ري ةMLA.شيكاغو ، 

   Vancouver  ري ة كتا ة الهوابش على أسفب الصفحة
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كتا ة جميع الهوابش المتعل ة بالتي تظهر في تلك الصووووووووووووفحة في تتضوووووووووووومح هذه ال ري ة 

أسوووووفلها  أسوووووفب الصوووووفحة(، بعثد اسوووووتلدام البانث العلمي هذه ال ري ة فل ه  لجأ إلى فصوووووب 

الهوابش عح المتح  لط قصووووير بيتر  تحت هذا اللط ب ووووافتان ب ب كتا ة أب  هابش على 

بالذم  ليه كما  دبن الهابش في  ب ووووووووووووووافة باندة، على أن تتر  ب ووووووووووووووافتان  يح كب هابش،

 صورة الف رة العامية بي بق  رقم  تفق بع رقم اإلشارة الم تلدم في المتح.

  كر بصدر ا قتباس ضمح   ماخب( الث  

بتتضوومح هذه ال ري ة  وضووع رقم المرجع في قانمة المراجع برقم الصووفحة ماخب قوسوويح، 

أب ل   الكات  برقم الصووووفحة  يح قوسوووويح  عد الث  الم تبس أب المامة المشووووار إليها، ب ا : 

 .  رقم المرجع: الصفحة(  عد الث  للدالة على المرجع
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 apaطريقة 

 

 كتاب لمؤلف واحد

ا سوووووووم ا خير، ا سوووووووم ا ب . التاريا(. عثوان الكتاع  لط أسووووووووم غابق(.  لد الثشووووووور: 

 الثاشر.

 كتاب لمؤلفين أو أكثر

ا سوووووووووم ا خير، ا سوووووووووم ا ب  للم لف ا ب   ثم ا سوووووووووم ا خير، با سوووووووووم ا ب  للم لف 

 ال ا ي. التاريا(. عثوان الكتاع  لط أسوم غابق(.  لد الثشر: الثاشر.

 هول المؤلفكتاب مج

 عثوان الكتاع  لط أسوم غابق(.  ال بعة(. التاريا(.  لد الثشر: الثاشر.

 كتاب بدون تاريخ

ا سوووووووم ا خير، ا سوووووووم ا ب . عثوان الكتاع  لط أسووووووووم غابق(. ال بعة(.  لد الثشووووووور: 

 الثاشر.

 عدة أعمال لمؤلف واحد وطريقة ترتيبها
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 ا في بفق التاريا ا قدم فا قدم، فلن ت ا  نيح تتعدم المراجع لم لف باند فيتم ترتيبها

التاريا فيتم الترتي  بفق عثوان المرجع بع إهما   أ ( التعريف في الترتي  بإضووووووووووافة نرف 

 هجاني للترتي   عد التاريا بباشرة:

ا سم ا خير، ا سم ا ب . التاريا(. العثوان. اسم المجلة. المجلد  لط أسوم غابق  رقم 

 اس.العدم(. الصفح

 

 كتاب من تأليف منظمة أو جمعية

 المثظمة. التاريا(.عثوان الكتاع  لط أسوم غابق(. رقم ال بعة(. لد الثشر: الثاشر.

 كتاب في طبعة غير طبعته األولى

ا سوووووووم ا خير، ا سوووووووم ا ب . التاريا(. عثوان الكتاع  لط أسووووووووم غابق(.  ال بعة(  لد 

 الثشر: الثاشر.

 طبعة منقحة أو مزيدة

ا سوووووم ا خير، ا سوووووم ا ب . التاريا(. عثوان الكتاع  لط أسووووووم غابق(.  بعة بزيدة ( 

  لد الثشر: الثاشر.

 مؤلف من عدة مجلدات
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ا سوووووووووووووم ا خير، ا سوووووووووووووم ا ب . التاريا(. عثوان الكتاع.رقم المجلد. عثوان المجلد  لط 

 أسوم غابق(.  ال بعة(.  لد الثشر: الثاشر.

 مؤلف ذو محرر

ا خير، ا سوووووووووم ا ب  بحرر(. التاريا(. عثوان الكتاع  لط أسووووووووووم غابق(.  لد ا سوووووووووم 

 الثشر: الثاشر.

ا سوم ا خير، ا سوم ا ب .  التاريا(. العثوان الملتار. في اسوم المحرر  بحرر(.عثوان 

 الكتاع  لط أسوم غابق(.  الصفحاس الملتارة(.  لد الثشر: الثاشر.

 رسالة علمية غير منشورة

م ا خير، ا سوووووووووم ا ب . التاريا(. عثوان الرسوووووووووالة  لط أسووووووووووم غابق(. بعلوباس ا سووووووووو

 توضيحية. ال  م، الكلية، الجابعة: اسم البلد.

 

 عمل منشور في سلسلة

ا سووووووووووووم ا خير، ا سووووووووووووم ا ب . التاريا(. عثوان الكتاع  لط أسوووووووووووووم غابق(.في اسووووووووووووم 

 ال ل لة  لط أسوم غابق(.  لد الثشر: الثاشر.

 ترجم.عمب ب
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ا سووووم ا خير للم لف، ا سووووم ا ب . التاريا(. عثوان الكتاع  لط أسوووووم غابق(. ترجمة 

 ا سم ا ب  با خير للمترجم(.  لد الثشر: الثاشر.

 بثي ة نكوبية

 الجهة الم لفة. التاريا(. عثوان الوثي ة   لط أسوم غابق(. المد ثة: الثاشر.رقم الثشر.

 تمهيدمقدمة أو تقديم أو مدخل أو 

ا سم ا خير، ا سم ا ب . التاريا(.  وع الم ا . في ب لف الكتاع. عثوان الكتاع  لط 

 أسوم غابق(.  صفحاس الم ا (. اسم  لد الثشر: الثاشر.

 تقرير سنوي 

 عثوان الت رير  لط أسوم غابق(. التاريا(.  لد الثشر: الثاشر.

 توثيق  الدوريات

 بحث في مجلة

ا ب . التاريا(. عثوان البحث. اسووووووووم المجلة. العدم  لط أسوووووووووم  ا سووووووووم ا خير، ا سووووووووم

 غابق(، الصفحاس.
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 بحث في مجلة ذات صفحات متصلة

ا سووووووم ا خير، ا سووووووم ا ب . التاريا(. عثوان البحث. اسووووووم المجلة. المجلد  لط أسوووووووم 

 غابق رقم العدم(. الصفحاس.

 بحث أو ورقة عمل في مؤتمر

ب . ال ووووثة بالشووووهر(. عثوان البحث  لط أسوووووم غابق(. عثوان ا سووووم ا خير، ا سووووم ا 

 الم تمر. البلد. بكان ا ع ام الم تمر.

 مقال في دورية أسبوعية

ا سم ا خير، ا سم ا ب .  ال ثة بالشهر باليوم(. عثوان الم ا  اسم المجلة. العدم  لط 

 أسوم غابق(، الصفحة.

 مقالة من صحيفة يومية

م ا ب . ال ووووثة بالشووووهر باليوم(. عثوان الم ا . اسووووم الصووووحيفة  لط ا سووووم ا خير، ا سوووو

 أسوم غابق(.عثوان الصفحة رقم الصفحة.

 

 توثيق المصادر اإللكترونية

 راعى فيها با تم  يا ه في توثيق المراجع بفق  وع كب برجع بع إضافة تاريا ا سترجاع 

 بجلة فتتبع ال ري ة اآلتية:بح ا  تر ت بعثوان الموقع، فل ا كان المرجع  ح ا في 
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ا سووووم ا خير، ا سووووم ا ب . ال ووووثة بالشووووهر(. عثوان البحث  لط أسوووووم غابق(. عثوان 

الم تمر. البلد. بكان ا ع ام الم تمر. تم استرجاعه في [ التاريا الهجرم] على الرا ط [ وضع 

 الرا ط كابال]  .

  

 توثيق غير المطبوعات

 خطاب أو محاضرة

ا سوووووووووم ا خير، ا سوووووووووم ا ب . ال وووووووووثة بالشوووووووووهر باليوم(.عثوان المحاضووووووووورة  لط أسووووووووووم 

 غابق(.]بعلوباس توضيحية[. اسم الصحيفة  لط أسوم غابق(. المد ثة: المكان.

 خريطة، رسم بياني، جدول، شكل توضيحي

التاريا(.عثوان العمب.]بعلوباس توضووووووووويحية[. في ب لف ا سوووووووووم ا خير، ا سوووووووووم ا ب . 

 الكتاع. عثوان الكتاع  لط أسوم غابق(. الصفحة.  لد الثشر: الثاشر.
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 الفصل السادس
 صياغة الخاتمة
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 بحث االول: نتائج وتوصيات الدراسةالم

إنَّ عرض نتائج الدراسةةةم اقشاهاةةةتٌا عهٌد ا ٌٌد ل عش اةةةد ع  الهرقةم اليةةةا  م  ا   

قرقةُم تحةيد البيانات ات يةةةةةةةةةةةةةير ا ااات،ار ال رءةةةةةةةةةةةةةيَّات  اقا  ا    ا ال اةةةةةةةةةةةةةُد  يشٌها تح  

اإليضةةةةةةةةةةةا   الت اةةةةةةةةةةةيد  مال،اقت عشدقا ياةةةةةةةةةةةد إل  قرقةم تحةيد  يانات عشواني  إلَّ لهجرَّد 

م   ضةةةةةٌا  م نَّخ  تٌا أا بةةةةةحَّ دراسةةةةةتخ  ا فتبر مرءةةةةةيَّاتٌا م  ءةةةةةو  نلي ميَّبُ  أا عش   بةةةةةحَّ

د إليٌا االتوبةةةةةيات الت  عوبةةةةة   ٌا  قيشئٍ  ي رض ا كتب قادَة دراسةةةةةتخ انتائجٌا الت  توبةةةةةَّ

هٌا   ٌ مٌهًا  ياردًا  اااتهم ال،حت    عاةةةةةةةارة  ٌد ال،اقت ات تب  اةةةةةةةكٍد يهكار  ال اره ق  ت 

 ااتهم ال،حت   د اكتهال بياغتخ : اتتضه  عدة قحاار تتهَّد م  :

ال ا م ع  اشةةةةةةكاليم ال،حت اأسةةةةةةئةتخ امرءةةةةةةياتخ  انلي ق  اال  ه  اتر ي   (1

ةشتائج ل نتائج ال اةةةةةةةةول    هال اااتاةةةةةةةةار  اا ،ارة تدقج  يشٌا لت ون قهٌدة اق دقم قش  يم

 ال ةيم 

 نتائج  ةيم لم ييبق الشارة اليٌا م  ثشايا ال،حت  ال الحدعت عشٌا  (2

اسةةةةةةئةم نٌرت عش،ه   حٌَّا الم ت   قوءةةةةةةوه ال،حت  ا  ت السةةةةةةئةم هد ت ٌر  (3

لة،اقت م  ايم قرقةم ق  قراقد عهةخ ال،حَّ   ل   عش،ه  أن ت ون نات بةةةةةةةةةةةةةةةةم ق،اشةةةةةةةةةةةةةةةرة 

  الهوءوه.

رت،ط  هجال ت بيق ال،حت أا أماق قتا  تخ قيةةةةةةةت ب   ا أن توبةةةةةةةيات عةهيم ت (4



69 
 

 ت ون   ت الشتائج قدر م ق  سياق الفاتهم أا ي ةةٌا ا برز أ هيتٌا تار حا .

اق  الا ا  الاائ م م   تا م الفاتهم : أن يضهشٌا ال،اقت نتائج عاقم ل بةم لٌا 

شتائج الشتائج  أا أن ييةةةرد ال أسةةةئةم ال،حت  أا أن يضةةة    ا ال ضةةةايا الهت ق عةيٌا ءةةةه  

 ت دادا ق  غير الت ديم لٌا أا تر يبٌا ءه  نيق قتهاسي .

ا فتةف قجم اله دقم  حيةةةب قجم الدراسةةةم اعهق السةةةئةم الت  تشاالٌا االهٌم قراعاتخ 

 و تهاسةةةي قحتوا ا  أن ت ون قتضةةةهشم أ وام ع  الشةةةكاليم االسةةةئةم اال رءةةةيات   اةةةورة 

 ج  ةيم تبش  عة  قجهد الدراسم لم ييبق ن ر انتائج ق،اشرة  انتائ

از ادة م  إيضةةةةةةةةةةةةةةا  نلي يهك  ت يةةةةةةةةةةةةةةيم قا ت، َّ  ق  عهد ال،اقت ا ٌدت م  الهرقةم 

 اليا  م  اآلت :

 اله ةب األال: نتائج الدراسم 

د إليخ ال،اقت ق   يانات اقا أ رن عةيٌا ق   إنَّ نتائج الدراسةةةم    ا بةةةُم قا توبةةةَّ

تٌا  اات،اراٍت نتيجم لة رءيَّات الت  امترءٌا االت  بهَّم الدراسَم لات،ار ا اق رمم قدن بحَّ

ر الش ر ع   م م  دراسةةةةةةتخ الشتائج الت  انتٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  إليٌا  هاا ق  عدقخ  اعة  ال،اقت أن ي دار

عشٌا أا عدقخ  اسةةةةةةةةةةوا  أكان  تتَّ ُق ق  توه  اتخ أا تفتةف عشٌا  مالشتيجم نتيجٌم إن رءةةةةةةةةةةات 

كان  إيجا يَّم أا سةةةةةةةةةةةةةةةةبيَّم  اال ائدة قشٌا قو ودة عة  أيَّم قال  م ن  ان  إيجا يَّم م د أ ا   

ع  تيةةةةةاللت الدراسةةةةةم  شجا   ابن  ان  سةةةةةةبيًَّم م د تيةةةةةاعد م  إعادة بةةةةةياغم الهشٌج ال   
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ْش ر  خ إل  تةي ال ا رة الهدراسةةةةم أا الهاةةةةكةم اله ةو  قةٌَّا  متش يم الشتائج عتي  لة،اقت عُ 

ا ق  ال،اقت  د إليخ ال،اقُتل ل ا تت ةَّب  تا تٌُ الة اره السةةةت ادة قشٌا عة  شةةةكةٌا ال   توبةةةَّ

هدر   أن تش ََّم عة  شةةةةةةةةةةةكٍد ق ٌوم ل ل،ه ميخ ال إعٌام قراحيًا التوءةةةةةةةةةةةي  م  اله ش  االهبش

 اإلقكان.

  د تش يم الشتائج عة  شةةةةةةكٍد ق ٌوٍم ااءةةةةةةٍ  يأت  داُر قشاهاةةةةةةتٌا ات و هٌا  االهشاهاةةةةةةم 

 االت و م تت ةَّب ق  ال،اقت ءه  قا تت ةَّ،خ قشخ األقور اآلتيةم:

ر الش ر عهَّا إنا  ان  تتوامق ق   وات أا ل تتوامق.1 هخ لةشتائج  هاا  ٌ  ( ت 

 ت ٌر تشاسةةة ٌا اتهاسةةةكٌا اترا  ٌا ق  الدراسةةةات االات،ارات( ترتي،خ الشتائج  اةةةورة 2

 الت  أدَّت إليٌا  م دم نلي عَّير الايَّ م   يفيَّم ابولخ إليٌا.

د إليٌا ل رءيَّاتةةةةخ الت  اء ٌا  انلي 3 ( الش ر م  قدن تأعيد نتائج دراستخ الت  توبَّ

ءةةةيَّاتخ قت  ئج  الشيةةة،م لدراسةةةتخ ال ر م  أدلَّم تأعيد ا أا رمضةةةٌا  ااالتال  قانا ت ش    ت الشتا

َ  ق  قشاهاتٌا ات و هٌا.  عتهكَّ

( قشاهاةةتخ لشتائج دراسةةتخ ات و هٌا ءةةه  قداد الدراسةةم الت  هام  ٌا  متةي الشتائج ل 4

 يهك  ت هيهٌا هبد قشاهاتٌا ات و هٌا.

د ا ال،اقُت م  اإل ار اإل5  رائ ار ( اإل ا م ع  أسةةةةةئةم دراسةةةةةتخ  تةي األسةةةةةئةم الت  قدَّ

 لدراستخ عشد تحدعد قاكةتٌا.
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حم م  إ ار ا اإل رائ ار  ا كون نلي   يضا  6 ( ت و م دراستخ م  ءو  أ دامٌا الهوءَّ

 الهتح ارق ق  أ دامٌا اايان عواقةخ  اغير الهتح ارق ق  أ دامٌا اايان أس،ا  إعاهتخ.

ةم غير هرَّائٌا ق  أسةةةةئ( إدراكخ أنَّ ااةةةةوام ا يهم دراسةةةةتخ ت ا   ه دار قا تَّيرت لدن 7

تةي األسةةةةةةةةةةةئةم الت  أ ا   عشٌا  ات ه  تةي الفاةةةةةةةةةةةواُم اال يهم م  قيةةةةةةةةةةةا هتٌا م  ت و ر 

 اله رمم انهوار ا ادم ٌا م  قجالٍت  دعدة لتيٌم م  اكتااف آماٍق  دعدة.

ات بارر ا وُة قشاهاةةةم الشتائج عة  ال درة اإل داحيَّم لة،اقت اقٌارتخ م  راط الشتائج الت  

د إليٌا  الحالم ال  ر َّم الرا شم لهوءةةةوه ال،حت ات ييم قدن اإلسةةةٌام ال   ق َّ تخ دراسةةةتخ  توبةةةَّ

م    ا الهجال ا بي م الجٌد ال،حَّ ار ال   عة م   لخ لهوابةةةةةةةةةةةةةةم ت و ر اله رمم ميخ   ها أنَّ 

اقت ،هدرة ال،اقت عة  قشاهام الشتائج   ر ق  ياردة    ت بير ع  الشهو ال   قاد عةيخ ال

نتيجم لةجٌد ال   هام  خ أثشا  إ را    ا ال،حت  اتتضةةهَّ  قشاهاةةُم الشتائج ن رًة تحةيةيَّم ناهدة 

داتٌا ام  ءةةةو  نتائج الدراسةةةم اال،حو  االدراسةةةات  لشتائج الدراسةةةم م  ءةةةو  تاةةةهيهٌا اقحدار

 اليا  م ام  ءو  اإل ار الش ر ار ال   ت   الدراسم ميةخ.

 :ت الباحث ومقترحاتهالمطلب الثاني: توصيا

ا اةةةةةةةةةةةةةةةد ال،اقت اال،حت   د نلي إل  ا وة أايرة  مال،اقت م  ءةةةةةةةةةةةةةةةو  الفبرة الت  

اكتيبٌا أثشا  قراقد ال،حت ميها عت ةَّق  هوءوه الدراسم اتاهيهٌا اب را اتٌا ييت ي  أكَّر 

ق  غيرت التوبةةةيم  الحدار أا الحةول الت بي يَّم لهاةةةكةم دراسةةةتخ أ   تحدعد الجوانب الش  يَّم م  
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ها ييت ي  ت ديم ق ترقاتخ  اأن است هال دراسم  وانب الهوءوه الت  لم تيتٌدمٌا قجالٌا   

دراسةةتخ  اااةةأن دراسةةات أارن عتم  ميٌا تجش ب عواقد الضةة ف اال اةةور الت  أقك  تهيي  ا  

ات و ر أداات أكَّر دهَّم اب را ات أكَّر تحدعدًا ااشةةةةتهال   ت الدراسةةةةات عة  ه اعات أارن 

ز ال بي م الحر يَّم الهتشاقيم لةه رمم ق  قجته  الدراسةةةةةةةةةةةةةةة م  ا ك ا عشتٌ  ال،حت  شتيجم ت  ار

ال ةهيَّم  اتؤ ارد قا م اإلنيةةةةةةةةةةةةان إل  قوابةةةةةةةةةةةةةم ال،حت اداام اليةةةةةةةةةةةة   نحو اله رمم  اا ا 

ال،اقَّي  ي رد ل رض الشتائج اقشاهاةةةاتٌا التوبةةةياتخ اق تراقاتخ ماةةةً  ي شونخ  فاتهم الدراسةةةم 

 اال الدراسم  ةٌَّا    ار ا اإل رائ ار االش ر ار اتحةيد  ياناتٌا.ييتٌة خ  ف بم تتش
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 المبحث الثاني: إعادة صياغة مقدمة البحث 

ل   قحتوا ا ق  قيت التاور  عش،ه  أن يكون  كتب ق دقم ال،حت   د بياغم الفاتهم  

 قاءرا م  ن   ال،اقت قش  ااتيار الهوءوه ا ش،ه  أن تتضه  اله دقم الهحاار التيم :

    تهٌيد عام لهوءوه ال،حت يهَّد قدا  لاياغم اله دقم  ا ش،ه  أن ل يكون  و

اي  قوءوه ا  ا هك  أن يكون را ا  ي  اليياق ال  ر  اله ابر الهتاد  التفايص

 ال،حتل 

    اشكاليم الهوءوه ااسئةتخ امرءياتخ  ي رءٌا  تيةيد اس سم امق الهشٌج ال

 شرقشات عشد  الحدعت عشٌا   ا   أ م ش   م  اله دقم اال،حت .

  ء،ط الهوءوه اتحدعد قجالخ :انلي م  ءو  الشكاليم االسئةم اال رءيات   ميحدد

 خ ق  ق تضيات ال،حت .قا عداد   اقا ل عداد قها ي   أن

  أ هيم الهوءوه اأ دامخ : ي رض ال،حت الجدان ق  دراسم   ا الهوءوه االهجالت

الت  يهك  أن عترك ال،حت ميٌا أثرا   د انجازت   االهايات الت  عود ال،اقت تح ي ٌا 

 ق  ا ل دراستخ.

 در م الهااقاادر الدراسم ان د الهاادر ) ال تا ات اليا  م (   يحدد ال،اقت نوحي

الت  سي تهد ا اراها ع  ر نهانج قشٌا إن لم ت   ق رامم   ل   ال م أن ي دم عرءا 

تار فيا ن ديا لةدراسم اليا  م قبرزا قي اتٌا   اعيواٌا   ا حدد م  ءو  نلي قا ال   

 ست دقخ   ت الدراسم الم يجدت ال،اقت م  الدراسم اليا  م 
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  دقم قشٌج ال،حت الساس  ال   سي ، خ م  قشٌج ال،حت : يحدد ال،اقت م  اله

ق الجم الشكاليم   ا بي  أا خ ت بي خ ل لي الهشٌج  ا  ةد ااتيارت    ا اير ال  انواه 

أارن ق  الهشا ج سي ، ٌا م    ا ال اول أا الج ئيات ق  ال،حت  عة  ان يحدد 

الهشٌج  »تهد قا سي ، خ امق   ا الهشٌج أا ناك م  يك   أن ع  ر ال،اقت أنخ سي 

   د عوء  قا سييت رأ اال ترة ال قانيم االهوءوعات الت  سياهةٌا « الست رائ  

 الست را    الهانا الست را  ق يد م    ا الهوءوه 

   قف ط ال،حت : عشص ال،اقت م  اله دقم عة  الت ييهات الت  قدد ا م  ءو

ت م   د يييم اقا سي،حقا اهتضتخ اشكاليم ال،حت لمي  ر ال وا  اال اول الرئ

قشٌا ا حي  أن ييرد نلي قفتارا م  م رات  ثم عت،  اله دقم  ا حات اابم 

 ت رض الهف ط الت اية  .

  الا واات ال ةهيم : الت  اا ٌ  ال،اقت ا يفيم التهةب عةيٌا : ال ع  ر ميٌا

الا واات الافايم الت  ل بةم لٌا  جوانب عةهيم لمالهااغد اال راف 

 ال،اقت ل ت يد ال اره م  قوءوه ال،حت ال تبرر لة،اقت ت ايرا عةهيا  الهحي م

م    ا  وانب ال،حت   اانها الا واات اله اودة  شا    قا عؤثر قشٌا م  

ق الجم الهوءوه قَّد : تضار  الهاادر م  ن د ق ةوقم تار فيم أا ن د  ، ات 

ر  در اساس  ...  مياكتا  ااقد م  ح،ارة قؤثرة م  الهوءوه أا عدم تومر قا
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ال،اقت الا وام اقا   لخ ق   ٌد لتجااز ا  ا بي   يف تجااز ا إن تهك  ق  

 نلي .

  الاكر له  اعان عة  انجاز ال،حت : يهك  أن يكون الاكر م  ااتهم اله دقم

أا م  ب حم اابم هبةٌا ات  ب ب حم ال دا  إن ا د ا حي  م  الاكر أن 

خ اان ي تار عة  ق   ان لٌم دار اأثر م  انجاز يكون قفتارا اغير ق،الغ مي

ال،حت لكاألستان الهارف  ا د ق   ان لخ مضد م  اثرا  الهوءوه  الهرا  م 

أا الش اش اا تأقي  الهاادر أا تيٌيد الا واات   ا هك  أن يحدد دار  د 

 ااقد .

  اعم  قكان اتار خ النجاز : ا و قكان إنجاز ال،حت االتار خ ال   عي رر ميخ،

 الرسالم اأنخ ل ت دعد   د   ا التار خ 

  كتا م قةفص ال،حت : عت ةب ال،حت ال ةه  إعداد قفتار عشخ  الةهم الت   تب

 ٌا ااةهم ا شبيم ) النجةي  م غال،ا   ا يتاار ق  ي رمٌا م  قال عدم ات انٌا( 

  االهةفص  و ت ر ف قو    ال،حت ق  قيت قوءوعخ اقشٌجخ اا م نتائجخ 

ا فتةف ت دعر قجم الهةفص  حيب قجم ال،حت ل مهةفص ال،حت اله دم م   

 ةهم   اقةفص الرسالم الجاق يم أا  151ا 111قجةم قحكهم عتراا   ي  

 ةهم   ا وء  الهةفص ع ب ال شوان م   حو   751- 511األ راقم  ي  
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الهج ت   ام  الرسائد ع ب ال ٌار    أا قيب قا تشص عةيخ الت ةيهات 

 جاق يم .ال

   ااتيار ال ةهات اله تاقيم "در   الهكت،ات الحدعَّم االج ت اقواه  االنترن

عة  ارداف  ال،حو  االه الت  كةهات ق تاقيم تيٌد الوبول ال  ال،حت أا 

ال تا  االه اود  ٌا ا م ال ةهات الت  يهك  له  ع،حت ق  ا لٌا ان ياد ال  

وقات يهك  اان ت دم لخ اءامم ميها ع،حت   ا ال،حت اان يجد م    ا ال،حت ق ة

 عشخ .

   بشاعم ال ٌار : عشدقا يكون ال،حت  بيرا  الرسائد ال ةهيم م نخ يحتاج ال

مٌار   حيب قوءوعخ   اتفتةف نوحيم ال ٌار   حيب  التفاص االهوءوه 

  ل   ال م ميها يفتار ق  مٌار  الش ر م   داالٌا لة اره اقدن الحا م 

   اأ م قا عش،ه  أن تتضهشخ ال ٌار  عهوقا :  ال هةيم لٌا

 اسم ال تا  ا جديا قيب شٌرة الهؤلف  أا ثبت المصادر والمراجع: ويرتب   

أا قيب قشٌج الهؤسيم الكاديهيم الت  سي دم ال،حت لٌا  ا هك  ان تدقج 

 هي ٌا م  هائهم ا جديم  أا ي رق  يشٌا  حيب أبشاف ال ةوم  أا أبشاف 

الهرا   متوء  ال تبوالرسائد الجاق يم االهج ت االهاادر الرههيم  د م  

 هائهم قيت ةم .
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  ل عو د ءا ط دهيق لةت ر ق  ي  الهاادر  اجع :التفريق بين المصادر والمر

االهرا    ال عشدقا يكون قجال ال،حت قتا   هادر ق،اشر يكون  و 

قجال الت بيق االتحةيد ات ون ال تب الارن قياعدة م  نلي متيه  قرا   

   

  ، ا هك  أن تاهد ت ر  ا ثبت المصطلحات العلمية المستخدمة في البحث

 الم ال  أقاك  اراد ا   اراها ق ا ةٌا  الةهم ال شبيم .قفتارا  ٌا   ااق

   قادعت ال -  ا ال ٌار  ال ةهيم الهتاةم  الاتااص : ) مٌر  اآليات

 الشكال ...( –الا ر  –

  مٌر  الهوءوعات : ا وء  م   دايم ال،حت أا م  اارت   ا تضه  إقالم

فتةف مٌر  ال،حت   ا ت ايةيم ال  ب حات ال شاا   الرئيييم اال رحيم م  

 الهوءوعات الت اية  ع  تف يط ال،حت ال   عوء  ع ب اله دقم .

  ق ق م : عوء  ال،اقت قشٌجخ م  ال ٌرسم  حاشيم س ةيم عشد عشوان

 ال ٌر    أا  ه دقم قفتارة أال ال ٌار  .
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 الفهارس

ي د ال ٌر  أقد أ م األر ان م  ال،حت ال ةه   مه  ا لخ ييت ي  ال اره ال  ه 

عة  الهاادر االهرا   الت  عاد إليٌا ال،اقت ا ل  حَّخ ال ةه   االست ادة قشٌا م  األ حا  

 الت  ي وم  ٌا. 

هم ئاال ٌر   ةهم تم ت رايٌا ق  ال ةهم ال ارس  مٌرس  االت  ت ش  هائهم ال تب أا ها

الهواءي   ال د هال ا   قش ور م  ق جم ليان ال ر  أن ال ٌر   و ال تا  ال   تجه  ميخ 

 ال تب. 

ال د تم ت ر ف ال ٌر   أنخ هائهم ال تب اغير ا ق  الهواد الهكتبيم الت  عتم ترتيبٌا امق أن هم 

وعم ق  هق يشم اهائهم تيجد اتاشف ات اف ق تشيات قجهوعم ق يشم أا قكت،م ق يشم أا قج

 الهكت،ات. 

لة ٌر  دار  بير م  الهكت،م مه  ا لخ عتم تحدعد أقاك  الهواد الهكتبيم الهفتة م عة  

رموف الهكت،م   ها أنخ ي د قة م الوبد  ي  ال اره االهواد الهكتبيم الهو ودة م  أهيام 

 الهكت،م الهفتة م.

بةيو راميم ة   يانات  كها تم اء  ت ر ف آار لة ٌر  قيت عرف  أنخ هائهم تحتو  ع

لهكت،م ق يشم  ا تم ترتيب   ت ال ائهم  ات،اه  ر  م ق يشم  قيت تحتو    ت ال ر  م عة  
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قجهوعم ق  الهدااد الت  تياعد ال الب أا ال،اقت م  الوبول إل  قا عر دت م  الهكت،م 

  كد يير اسٌولم.

  ال،اقت م  الوبول إلا ة ب ال ٌر  دارا  بيرا م  ال،حت ال ةه   مٌو ييٌد قٌهم 

 الهاادر االهرا   اال تب الت  ع،حت عشٌا ق  أ د أن يهش  ال،حت ال ةه  ال   ي وم  خ.
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 لدراسات السابقة ا

الت  تشبش  عةيٌا األ حا     الدراسات اليا  م م  ال،حت  قيت تهَّد  ق   ال شابر

نهونج لةدراسات اليا  م م  ال،حت ال ةه  عشارًا أساسيًا ل يهك  الستهشا  عشخ  اتأت  

عهةيم تحدعد ا اق  ثم  تا تٌا م  ا م ال،حت اا د نلي توني ٌا م  اإل ار الش ر  ام ًا 

ات الت  تحكم آليم تش ي  ا  ال د الدراسات اليا  م أيضا لٌا لة دعد ق  اله اعير االهحدد

ت ر  ٌا الفاص  ٌا ال   يهي  ا ع  الهرا   االهاادر ال اديم  ا  ت الحيَّيات قجته م 

 سشت رق إليٌا م  سياق ال  رات التاليم.

ق ٌوم الدراسات اليا  م م  ال،حت يأت   أنخ قجهوعم ق  الدراسات. الت  يفتار ا 

ت  الاكد األساس  ال   سي تهد عةيخ م   حَّخ الحال . ا  ت الدراسات ت ون قرت، م ال،اق

 ق  قاكةم الدراسم الحاليم ارت،ا ًا هو ًا.

اتفتةف   ت الدراسات ع  الهرا   االهاادر ال اديم  أن العتهاد عةيٌا االهت،ا  

  عة  سبيد شات م   حَّخقشٌا يكون  بير   د غال،ًا قا عت رق ال،اقت ل  ر ا م  سياق الش ا

الهَّال  تا م )ا  ا قا  ا  م  الدراسم   ا(    لي عتم إيضا    ت الدراسات  الت ر ف  ٌا م  

 ا م ال،حت  ال عتم نلي  الشي،م لةهرا   االهاادر األارن.

تأت  عهةيم ااتيار   ت الدراسات ام ًا لهجهوعم ق  األسه االف وات  ال د ق  

ه االف وات  انلي ألن ني،م  بيرة ق  قحتون الدراسم الليم يكون ق تهدًا النحكام لٌ ت األس
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عة  الدراسات اليا  م  ام  الش اط التاليم نجهد أ م   ت األسه االف وات الت  عتم ق  

 ا لٌا ااتيار   ت الدراسات:

 

إل  قوءوه الدراسم الحاليم.   لي أن ر م  الجوانب الت  ترت،ط  ٌ ا  أنظر أوالا 

هوءوه  ثم أن ر م  الدراسات اليا  م الت  ترت،ط ق  قوءوه الدراسم الحاليم سوا   اكد ال

 كة  أا   ئ .

عتم ال،حت م  الدراسات اليا  م عة  أكَّر الدراسات مائدة م  ت ديم الهحتون الداعم 

 ةلةدراسم الحاليم. انلي  الش ر م  األ ر الش ر م لتةي الدراسات االش ر م   يفيم الست اد

 قشٌا.

  الت  ات، تٌا تةي الدراسات  االش ر م المناهج العلميةأيضا ق  الضرار  الش ر م  

 قدن قوام خ تةي الهشا ج لةدراسم الحاليم.

الت  ته  ميٌا الدراسم اليا  م  ل د ق  أا  ا   ي  العت،ار  االش ر  الفترة الزمنية

 قشاس،م لةدراسم الحاليم أم ل.م   د   ت الدراسم الت  أعدت  تةي ال ترة ال قشيم 

اله ةوقات االهت ة،ات الت  تحتا ٌا الدراسم الحاليم  ق  قيت الهتهيرات الهفتة م 

 االش اشات تحكم ااتيار الدراسات اليا  م.

 كيفيم  تا م نهونج لةدراسات اليا  م م  ا م ال،حت ال ةه :
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تٌا م     حيت عتم  تا البحثخطة الهكان األال ال   ُت تب ميخ الدراسات اليا  م  و 

الف م  ٌدف الت ر ف  ٌا اقار ا  انلي  كتا م نب ات عشٌا    لي عتم  تا م الرت،اط ال   

عراط تةي الدراسات  الدراسم الحاليم  اميها عة  ق  ن اط نو    ر  م  تا تٌا  الت ايد م  

 الف م:

يبق اق رمم  د دراسم ع  : ل د أن ت ون   ت الدراسات هد تم تحدعد ا  اكد قأوالا 

 قانا تتحد     لي ق رمم اله ةوقات التوثي يم ل د دراسم.

: عتم  تا م  د دراسم  قيت ُي تب عشوان الدراسم أاُل  عة  سبيد الهَّال  تا م: ثانيا ًً

)دراسم   شوان: ماعرا   ورانا اأثرت عة  الوء  الهتااد (  اا ج نلي عش ل ال،اقت ق دار 

 ل  أس د ا كتب نب ة ع  الدراسم اليا  م.قيامم ااقدة إ

 

م  الشب ة الت  يكتبٌا ال،اقت ع   د دراسم  عبدأ ميٌا  الت ر ف  الدراسم  ثالثاا:

اقحتو اتٌا  اا د نلي  يف ترت،ط الدراسم اليا  م  الدراسم الحاليم    لي  تا م نب ة ع  آليم 

 يٌا.تش ي  تةي اليا  م االهشا ج ال ةهيم الت  استفدق  م

 

عتم توثيق  د دراسم توثي ًا دااةيًا م  الحواش  الي ةيم ق  الا حم  انلي  وء   رابعاا:

اشارة الهر   عشد نٌايم عشوان الدراسم اليا  م  اق  ثم  تا م التوثيق    ر الهؤلف اال شوان 
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 اقكان اسشم الادار.

 ةهم. ا تم  711  إل 311: يكون قجهوه عدد  ةها الدراسات اليا  م  اقةم ق  خامساا 

 ترتيبٌا ام ًا آلليات عةهيم قحددة سش  ر ا ق اةم م  ال  رة ال ادقم.

 آليات عدعدة ت رف عةيٌا:… ترتيب الدراسات اليا  م م  الف م

قجهوعم ق  اآلليات الت  يهك  ق  ا لٌا ترتيب الدراسات اليا  م م  الف م.  شاك 

   ه ش  أن ال،اقت عةيخ ااتيار آليم ااقدة م ط ا  ت اآلليات ل يهك   ه ٌا م  قادة ااقدة

 م   د  حت ي وم   عدادت. اميها عة  ن رض   ت اآلليات:

 

الترتيب امق التار خ ق  األهدم إل  األقد : ا يه   الترتيب التار ف  التااعد . 

 قيت عتم ميخ اء  الدراسات األهدم م  الادار اق  ثم األقد .

قد  إل  األهدم: ا يه   الترتيب التار ف  التشازل . قيت الترتيب امق التار خ ق  األ

 عتم اء  الدراسم األقد  ثم األهدم    ت اآلليم تأت  قفال م لآلليم اليا  م.

ام ًا لةهشا ج ال ةهيم: هةيد قا ييتفدم ال،اقَّي    ت اآلليم  قيت عتم ميٌا الش ر م  

ال اء  اترتيبٌا ام ًا لٌا  عة  سبيد الهَّ الهشا ج ال ةهيم الت  استفدقتٌا الدراسات اليا  م

ا ك ا   …الدراسات الت  استفدق  الهشٌاج التار ف  أاًل ثم الهشٌاج التحةية  ثم الوب  

 ا أت  سبب عدم اعتهاد   ت اآلليم لدن غالبيم ال،اقَّي  لو ود قشا ج قتاا ٌم  ي  الدراسات.
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ت اآلليم ي وم ال،اقت  ترتيب اقدن اعتهاد ال،اقت: ام    تيب حسب األهمية التر

الدراسات. ق  ا ٌم ن رت قيب اعت ادت  أ هيم  د دراسم قشٌا  اقدن اعتهاد الدراسم الحاليم 

 عة   د دراسم سا  م.

 

 الدراسات السابقة ووضعها في فصل دراسي منفصل:

 شاك رأ  ق هول  خ م  ال َّير ق  الجاق ات قول ال الم. ا و أن عتم اء  الدراسات 

اليا  م م  ماد دراس   اقد اماةٌا ع   اه  ال اول الدراسيم. ميكون نلي ال اد شاقً  

عة    ت الدراسات اال هةيات الت  تجر  عةيٌا. ال   م  الواه  نرن أن   ا الرأ  ليه د ي ًا  

ااألمضد قشٌا أن عتم إداال الدراسات اليا  م م  قضهون اإل ار الش ر . انلي ألن اإل ار 

ر    يد  اكد أكبر عة  استف ص زادة ال ول ق    ت الدراسات اايضا  قدن ارت،ا ٌا الش 

 ق  قضهون الدراسم الحاليم.
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 ملخص الدراسة

 

هم  كتا م قةفص الدراسم   د أن تشتٌ  قشٌا  اكد  اقد   ا جب أن يحتو   -1

 الهةفص عة  لهحم شاقةم ع  ال،حت .

تفتةف شراط إعداد قةفص الدراسم  حيب الجٌم الت  ت تب لٌا   ماراط قةفص  -2

ال،حت الهدرس  تفتةف ع  شراط ال،حت ال   ي د لةشار م  قجةم عةهيم   ل لي يجب عةيي 

أن ت وم  ال  ه عة  الاراط الهحددة ل تا م قةفص الدراسم ق  قيت ال ول الهيهو   خ 

 ة م  خ .  اغير نلي ق  األقور الهت 

هم  هراعاة الار حم الت  تشو  استٌدامٌا   قيت أن ال دعد ق  الهج ت ال ةهيم  -3

تشار م ط قةفص ال،حت   اتدع  لة اره ااتيار ال،حت ق  ا لٌا   ل لي يجب أن تحرص 

 عة  توا د أ م اله ةوقات الهت ة م  ،حت م  قةفص الدراسم ال   ت وم  كتا تخ .

لرئيي  ق   تا م قةفص الدراسم  ا  ضد أن تبدأ  ةفص الدراسم هم  تحدعد  دمي ا -4

 تحدعد األس،ا  الت  دعتي ل تا م   ت الدراسم   اق  ثم تتحد  ع  الا واات الت  اا ٌتي 

 أثشا  الدراسم   ام  الشٌايم تبي  ال ائدة الت  سيحاد عةيٌا ال اره ق   حَّي .

تي  ر م  الهةفص الهاكةم الت  ق   هم  توءي  قاكةم ال،حت : يجب عةيي أن ت  -5

 ل تا م ال،حت ال ةه    ا يف هه   ه الجتٌا .
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توءي  الهشٌج الهيتفدم: ن را لت دد قشا ج ال،حت يجب عةيي أن ت وم    ر  -6

 الهشٌج ال   لجأت م   حَّي   اعةيي أن توء  سبب ااتيارك لخ .

ال،حت  وبة  إليٌا ق  ا لهم  الحدعت م  نٌايم الهةفص  هشاهام الشتائج الت  ت -7

 ال   هه   خ .

يجب أن تبت د م  الهةفص ع  األقور الهاقضم   اع  استفدام الاتاارات    -8

 كها عةيي عدم اء  الجداال أا األشكال ميخ .

يجب عةيي ال ت اد ع  ن ر الدراسات الت  لم تةجأ إليٌا ق  أ د أن تج   ال اره  -9

 ليب الهش االقتيال .لة،حت   ألن   ا ي د ق  أسا

  د النتٌا  ق   تا م الهةفص هم  هرا  تخ   اتأكد ق  هوة بياغتخ   اس قتخ  -11

ااةوت ق  األا ا  الةهو م ااإلق ئيم   ااعرض قةفاي عة  اآلار   ل   ي دقوا لي الشاائ  

رئيييم ل.ا ك ا نرن أن قةفص الدراسم عة ب دارا  بيرا م  ال،حت ال ةه    مٌو البوا م ا

 .لة،حت   ل لي يجب عة  ال،اقت ال شايم  خ   ااع ائخ ال تهام ال ام 



 

 المراجع قائمة

 .6002 ، األردن المسيرة، دار العلمي، البحث أساسيات  الضامن، منذر.  .1

 ورسائل البحوث: العلمي البحث وكتابة إعداد ، مرعي، درويش إبراهيم .6
 .1990. القاهرة الحديثة، الفاروق  مكتبة والدكتوراه، الماجستير

 لتنميةا على وأثره اإلنسانية العلوم في العلمي البحت ، إبراهيم القاسم، أبو .3
 . 6010 العربية، الدول جامعة: القاهرة العربي، الوطن في المستدامة

 .1992 األكاديمية، ،المكتبة العلمي البحث أصول  بدر، أحمد .4

 1999 ، الرياض ، الجامعية الرسائل كتابة الى المرشد  البداينة، ذياب .5

 .6002 دجلة، دار ، العلمي البحث منهج في مقدمة  العزاوي، يونس رحيم .2

 مؤسسة العلمي،  البحث في أساسية قواعد  صيني، إسماعيل سعيد .7
 1994الرسالة،

 صائياإلح والتحليل العلمي البحث أساليب  البلداوي، المجيد عبد الحميد عبد .2
 .م6007 االولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الشروق  دار

 – المطبوعات وكالة ، 3ط ، العلمي البحث مناهج  بدوي، الرحمن عبد .9
 . 1977 الكويت

 مكتبة ، جديدة صياغة العلمي البحث كتابة ، سليمان أبو إبراهيم الوهاب عبد .10
 . 6005 ، السعودية الرشد،

 ، لمحمد الجامعية الرسائل وإعداد العلمية البحوث كتابة فن ، الخشت عثمان .11



 . 1990  القاهرة ، األولى الطيعة

 البحث  ومبـــــــــــــــــــــــــــــــادئ أسس خفاجة علي ميرقت صابر، عوض فاطمة .16
 .6006 األولى الطبعة العــــلــــــمي

 اث،األبح كتابة في المرشد  ) صالح، عبدالرحمن عبدهللا محمَّد؛ حلمي فودة،  .13
ة الشروق، دار السادسة، الطبعة  .م1991. جدَّ

 المكتبة العلميَّة، البحوث وتوثيق إعداد  أساليب محمَّد، الهادي، محمَّد .14
 .1995القاهرة، األكاديميَّة،

 العلمي البحث منهجية مبيضين، عقلة ، نصار أبو محمد عبيدات، محمد .15
 م 1999  ، الثانية الطبعة للنشر وائل دار والتطبيقات، والمراحل القواعد

 االكاديمية، المكتبة كتابته، وطريقة أسسه: العلمي البحث ، مبارك محمد .12
1996  . 

 تنظيماتها، – عناصرها – بنائها أسس – مفهومها المناهج موسى، محمد .17
 .6006 ، مصر

 الجامعية الرسائل إلعداد  العلمي البحث أسس إبراهيم، المجيد عبد مروان .12
 .م6000الوراق مؤسسة األولى، الطبعة

 سائلالر  كتابة لفن    منهجيَّة دراسة: والتأليف البحث خطوات ويليس، والدو، .19
 .1922الرياض، اللواء، دار الدين، كمال محمَّد ترجمة الجامعيَّة،

 


