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 :دمة عامةمق
إّن حتصيل املعرفة العلمية عن طريق البحث العلمي يستلزم بالضرورة وجود منهج للبحث والتحصيل 

كما أّن املعرفة مبناهج البحث . وأضحت املعرفة غري علمية ،فإن غاب املنهج خضع البحث للعشوائية .العلمي
وحيرص . فيها خالل كافة مراحل البحث والدراسة العلي ُتمكن الباحثني من إتقان أعماهلم العلمية، وجتنبهم اخلطأ

األساتذة املشرفون على الدراسات العليا يف مرحليت املاجستري والدكتوراه على تدريب طالهبم على عملية بناء 
 .حبوثهم العلمية على قواعد منهجية سليمة

كان جمال الدراسة، ويتفق املؤلفون يف مناهج البحث على أن هناك هدفًا عامًا للبحث العلمي مهما  
. وطبيعتها وموضوعها، ويتمثل ذلك اهلدف العام يف تطوير املعرفة وتوظيفها فيما ينفع اإلنسان ويفيده يف احلياة

ال بد وأن  ميحبسب فروع املعرفة اليت ينتمي إليها، فكل حبث عل ميكما أّن هناك أهدافًا خاصة لكل حبث عل
أو  ،تفضي إىل الكشف عن حقائق جمهولة ،متدرجة املراحل ،منظمة يقوم على املنهج العلمي الذي هو عملية

وبالتايل فإن عملية البحث العلمي ليست جتميعًا للمعلومات . حلول مبتكرة ملواجهة مشكالت ماثلة أو متوقعة
من املصادر، أو رصدًا للمالحظات من التجارب املعملية، وإمنا هي مجلة عمليات ومراحل مشتملة على ترتيب 

وحتليل وتفسري بطرق منظمة تؤدي إىل االستدالل على صحة املعلوم  ،تصنيف، وحتقيق وفحص، ومقارنة واختبارو 
ولذلك قيل يف تعريف الباحث العلمي أنه من يطلب احلقيقة العلمية الثابتة، وحياول . و تفسريه أو نفيه ومعارضته

 :م يف أحد املظاهر التاليةومن هنا تتجلى مسامهة الباحثني ومثرة جهوده. الوصول إليها
 . استنباط طريقة جديدة يف معاجلة مشكلة ما 1-
 . التحقيق العلمي الدقيق حول حقائق سابقة 2-
 .اكتشاف حقائق مل يسبق الوصول إليها وتأكيدها 3-
 .الوصول إىل تصور جديد، أو تفسري جديد حول الظواهر حمل الدراسة 4-

ن من خالهلا الوصول إىل حل املشكالت املختلفة يف التخصص البحث وسيلة للدراسات العلمية ميك
فهو إذن جهد دراسي منهجي يهدف حلل مشكلة معينة يف . عن طريق االستقصاء الدقيق للظواهر واملتغريات

 .ختصص ما، حبيث يقدم مسامهة حقيقية هلذا احلقل املعريف تسهم يف ترقيته
السابقة يف التخصص، فما أغفلته هذه الدراسات وتركته واملشكلة الدراسية تمعرف مبراجعة الدراسات 

من فراغ فهو مشكلة حبثية حتتاج إىل دراسة، وما أُتته فهو ليس مبشكلة حتتاج إىل معاجلة وحبث، وتتمثل املشكلة 
 . يفوالفراغ بأسئلة حمددة ال زالت حباجة إىل إجابة، وتشكل اإلجابة عنها مسامهة وإضافة علمية إىل اجملال املعر 
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 :منهج البحث العلمي
 . كلمة منهج، وكلمة حبث، وكلمة العلمي: يتكون هذا االصطالح من ثالث كلمات هي 
وهي مشتقة من الفعل هنج مبعىن طرق، أو سلك، . فهي مصدر مبعىن طريق، سلوك: منهجأما كلمة  –

 .أو اتبع
حبث مبعنی طلب، : ن الفعل، وهي مشتقة م..فهي مصدر مبعىن الطلب، التقصي: البحثأما كلمة  -

 ..أو تقصي، أو فتش ، أو تتبع، أو ُترس ، أو سأل، أو حاول، أو اكتشف
أيضا أنه عملية منظمة وموضوعية جلمع البيانات وتسجيلها وتنظيمها وحتليلها  البحثيعرف 

 .لقرارالستخالص وتطوير املعلومات لتزويدها للمؤسسة أو صاحب القرار الستخدامها يف عملية اختاذ ا
القانون أو املبدأ أو القاعدة اليت حتكم أي حماولة للدراسة العلمية : تعين منهج البحثومن هنا فكلمة  

وهي تشرتك مجيعها . ومناهج البحث متعددة، ومتجددة طبقًا لتعدد أنواع العلوم، و جتددها. ويف أي جمال
، أو دراسته العلمية، أو تقييمه العلمي ألي خبطوات وقواعد عامة تشكل اإلطار الذي يسلكه الباحث فـي حبثه

 .حقيقة علمية
. فهي كلمة منسوبة إىل العلم، وهي مبعىن املعرفة، والدراية، وإدراك احلقائق: أما كلمة العلمي لغة -

 .والعلم يعين اإلحاطة واإلملام باألشياء، واملعرفة بكل ما يتصل هبا، بقصد إذاعتها بني الناس
 .موعة منظمة من املعارف النظرية والتطبيقية تتعلق مبوضوعات حمددةهو جم :تعريف العلم

هو املعرفة املنسقة اليت تنشأ عن املالحظة والدراسة والتجريب، واليت تتم بغرض حتديد طبيعة أو العلم 
قق العلم أسس ما مت دراسته، وهو اإلدراك الذي حيصل بواسطة الدراسة اليت هلا عالقة بنوع من أنواع املعرفة، وحي

 :عدة أهداف
 .أي فهم أو إدراك الظواهر املختلفة: لفهما• 
 . ُتثيل ظاهرة أو موضوع ما بكل تفاصيله :الوصف•  
 إقامة عالقة بني الظواهر أو العناصر املكونة للظاهرة :التفسري• 
 .عمليات االستنتاج املتعلقة باملستقبل اليت يعتمد إليها الباحث :التنبؤ• 
 .يطرة على الظواهر املختلفة والتحكم هبا بغرض إنتاج ظواهر مرغوبةالس :الضبط *
 الفهم والتفسري، التنبؤ، والتحكم: أهداف العلم *

وقد عرض الباحثون تعريفات شىت للبحث العلمي وهم يف كل تعريف يصدر الواحد  منهم عن منظور 
 :ث علی أساس ميدانهخاص، وتصور شخصي يصعب معه الشمول ، کما نری بعضهم حدد معنی البح

 فالبحث يف العلوم التجريبية له تعريف حمدد. 
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 والبحث األديب له منحى معني. 
  ًوالبحث الديين قد يكون له مفهوم خيتلف عنها مجيعا. 

 :وعلى ضوء ذلك ميكننا تعريف منهج البحث العلمي بشكل عام بأنه
 لمية بقصد التأكد من صحتها أوالتقصي املنظم بإتباع أساليب ومناهج علمية حتدد احلقائق الع-

 .تعديلها أو إضافة اجلديد إليها
أو هو الطريق أو األسلوب الذي يسلكه الباحث العلمي يف تقصيه للحقائق العلمية يف أي فرع من * 

 .فروع املعرفة، ويف أي ميدان من ميادين العلوم النظرية والعملية
 ".وإذاعتها بني الناس سبيل تقصي احلقائق العلمية،" : وبتعبري آخر هو 

فالبحث العلمي يستند أصاًل إىل منهج ثابت وحمدد، حتكمه خطوات، تشكل قواعد، وأصواًل جيب 
 .التقيد هبا من قبل الباحث

ويعتمد البحث العلمي على املناهج املختلفة تبعًا ملوضوع البحث، واملنهج العلمي هو الدراية الفكرية 
 .علوم تبعاً الختالف موضوعات هذه العلوم، وهو قسم من أقسام املنطقالواعية اليت تطبق يف خمتلف ال

وليس املنهج سوى خطوات منظمة يتبعها الباحث يف معاجلة املوضوعات اليت يقوم بدراستها إىل أن 
 .يصل إىل نتيجة معينة، وهبذا يكون يف مأمن من اعتقاد اخلطأ صواباً أو الصواب خطأ

 :تعريف البحث العلمي 
 :لغة  البحث

 .طلبه وفتش عنه : حبث الشيء ، وحبث عنه 
 .سأل واستقصى: وحبث عن األمر . اجتهد فيه وتعرف حقيقته : حبث األمر ، وحبث فيه  
 بذل اجلهد يف موضوع ما، ومجع املسائل اليت تتصل به ، ويقال عن مثرة اجلهد ونتيجته : هوالبحث و
 ( .حبث )  

 : والبحث اصطالحا
و مشكلة ما، حتتمل املناقشة والتمحيص والتنقيب؛ هبدف الوصول إىل حل هلذه دراسة موضوع أ

 .شكلة والتوصـل إىل نتائج حمددة امل
تتعدد تعريفات البحث العلمي على تعريف حمدد ولعل ذلك يرجع إىل تعدد أساليب البحث وعدم 

 :التحديد يف مفهوم العلم ،وميكن عرض بعض التعريفات يف ما يلي
البحث العلمي بأنه حماولة دقيقة ومنظمة وناقدة للتوصل إىل حلول ملختلف  ن دالنيفايعرف -1

 .املشكالت اليت توجهها اإلنسانية ، وتثري قلق وحرية اإلنسان
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بأنه استقصاء يهدف إىل اكتشاف حقائق وقواعد عامة ميكن التأكد  (whitny)ويتين ويعرف -2
 .من صحتها
ه استقصاء منظم يهدف إىل اكتشاف معارف و التأكد من بأن (Polansky)بولنسكي ويعرف -3

 .صحتها عن طريق االختبار العلمي
 .ويعرفه اخر بأنه البحث النظامي واملضبوط والتجرييب عن العالقات املتبادلة بني احلوادث املختلفة  -4
من   ويعرفه بعض الباحثني بأنه جهد علمي يهدف إىل اكتشاف احلقائق اجلديدة ، والتأكد – 5

 .صحتها وحتليل العالقات بني احلقائق املختلفة
 :وعلى الرغم من تعدد هذه التعريفات فإهنا تشرتك مجيعها يف النقاط التالية 

البحث العلمي حماولة منظمة أي أهنا تتبع أسلوبا أو منهجًا معينًا وال تعتمد على الطرق غري العلمية مثل  -1 
 .اخلربة والسلطة وغريها

ث العلمي هبدف إىل زيادة احلقائق اليت يعرفها اإلنسان وتوسيع دائرة معارفه وبذا يكون أكثر قدرة البح – 2 
 .على التكيف مع بيئته والسيطرة عليها

البحث العلمي خيترب املعارف والعالقات اليت يتوصل إليها وال يعلنها إال بعد فحصها وتثبيتها والتأكد منها  -3 
 . جتريبياً 
لمي يشمل مجيع ميادين احلياة ومجيع مشكالهتا ويستخدم يف اجملاالت املهنية واملعرفية واالقتصادية البحث الع -4

 .واالجتماعية والرتبوية على حد سواء
البحث العلمي جهد علمي يهدف إىل اكتشاف احلقائق اجلديدة والتأكد من صحتها وحتليل العالقات بني   -5

 . احلقائق املختلفة
هو عمل أو نشاط الكتشاف املعرفة و التنقيب عنها وتنميتها وفحصها وحتقيقها بتقصي : البحث العلمي-6

 .دقيق ونقد عميق، مث عرضها بشكل متكامل
 :أمناط البحث العلمي 

 .البحوث اليت تسعى للكشف عن احلقيقة – 1
 .البحوث اليت تعىن بالتفسري النقدي – 2
 .البحوث الكاملة – 3
ه حماولة الباحث الكشف عن احلقائق املعينة يف دراسة دون حماولة الوصول إىل معنا :النمط األول – 1

الباحث يف التاريخ االقتصادي حياول : نتائج ومن مث تعميمها أو االستفادة منها يف إجياد حلول ملشكلة ما فمثال 



 

 8 

املراجع واألدبيات أن جيمع احلقائق واملعلومات املختلفة عن تطور التاريخ االقتصادي من خالل الوثائق و 
 .االقتصادية ينسقها ويرتبها بشكل منطقي وبأسلوب علمي

تعتمد هذه البحوث أساسا على املنطق والقدرة على التحليل واالستنباط وحماولة :  النمط الثاين – 2
عين أن الوصول إىل النتائج النهائية بشرط أن تكون قائمة على مناقشات واسعة وأدلة وشواهد وحقائق عدة وهذا ي

املشاكل اليت ترتبط باألفكار أكثر من ارتباطها باحلقائق هي حمور هذه البحوث وهي تطبق يف فروع املعرفة 
 .اإلنسانية كاألدب والتاريخ 

و هي البحوث اليت حتتوي على مشكلة حمدودة ميكـن الوصول حللول ناجزة هلا : النمط الثالث – 3 
باعتماده احلقائق القابلة للربهان وحتليلها وتبويبها للوصول إىل الثبات باألسلوب العلمي الذي خيتاره الباحث 

 :املنطقي للفروض ويضم 
وهي البحوث اليت هتدف إلغناء املعرفة العلميـة من خالل الدراسات :  البحث الكامل النظري   –

 .النظرية الدقيقة للتوصل إىل حلول كاملة ومطلقة 
حياول إجياد حلول ما ملشكلة حمددة عن طريق اعتماد  وهو البحث الذي:  البحث التطبيقي  –

 .احلقائق والرباهني بتسلسل عقلي ومنطقي دون اإلسناد إىل نظرية حمددة يف هذا اجملال 
 وهي حبوث اليت تعىن بدراسة مشكلة عامة مع تطبيق الدراسة على جمال ما :  البحوث األساسية  –
 .راسة مشكلة عملية يف إطار حمددوهي البحوث اليت تعىن بد :البحوث العملية  -

 :أمهية البحث العلمي
إن احلاجة إىل الدراسات والبحوث و التعلم أصبحت اليوم مهمة أكثر من أي وقت مضى، فالعلم 
والعامل يف سباق للوصول إىل أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املستمدة من العلوم اليت تكفل الرفاهية لإلنسان، 

وإذا كانت الدول املتقدمة تويل اهتماما كبريا للبحث العلمي فذلك يرجع إىل أهنا . ق على غريهوتضمن له التفو 
أدركت أن عظمة األمم تكمن يف قدرات أبنائها العلمية و الفكرية و السلوكية والبحث العلمي ميدان خصب 

 .افظة على مكانتها الدوليةودعامة أساسية القتصاد الدول وتطوراته، وبالتايل حيقق الرفاهية لشعوهبا واحمل
وقد أصبحت منهجية البحث العلمي وأساليب القيام هبا من األمور املسلم هبا يف املؤسسات األكادميية و مراكز 
البحوث، باإلضافة إىل انتشار استخدامها يف معاجلة املشكالت اليت تواجـه اجملتمع بصفة عامة، حيث مل يعد 

 .العلوم الطبيعية وحدها البحث العلمي قاصرا على ميادين
 :البحث العلمي وأمهيته يف ميادين العلوم

يعيش العامل اليوم يف حالة سباق حمموم الكتساب أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املستمدة من 
و ُتثل مفتاحا للنجاح والتطور حن –بال شك  –العلوم اليت تقود إىل التقدم والرقي واالزدهار، فاملعرفة العلمية 
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األفضل، حيث تعترب املعرفة ضرورية لإلنسان، ألن معرفة احلقائق تساعده على فهم املسائل والقضايا اليت تواجه 
يف حياته العملية، إذ بفضل املعلومات اليت حيصل عليها اإلنسان يستطيع أن يتعلم كيف يتخطى العقبات اليت 

اتيجيات اليت تتي  له القدرة على تدارك األخطاء حتول دون بلوغه األهداف املنشودة ويعرف كيف يسطر االسرت 
واختاذ إجراءات جديدة ُتكنه من حتقيق أمانيه يف احلياة، وهو يستطيع غري ذلك أن حيقق ما يرغب فيه مستعينا 

 .بذكائه ومعرفته للكشف على العديد من الظواهر اليت جيهلها
تقدم النهضة العلمية وتطورها، من خالل وحيتل البحث العلمي يف الوقت الراهن، مكانا بارزا يف  

مسامهة الباحثني بإضافتهم املبتكرة يف رصيد املعرفة اإلنسانية، حيث تعترب املؤسسات األكادميية هي املراكز 
الرئيسية هلذا النشاط العلمي احليوي ، مبا هلا من وظيفة أساسية يف تشجيع البحث العلمي وتنشيطه وإثارة احلوافز 

 .الطالب والدارس حىت يتمكن من القيام هبذه املهمة على أكمل وجه العلمية لدى
ونظرا ألن البحث العلمي يعد من أهم وأعقد أوجه النشاط الفكري، فإن اجلامعات تبذل جهودا جبارة  

يف تدريب الطالب على إتقانه أثناء دراستهم اجلامعية لتمكنهم من اكتساب مهارات حبثية جتعلهم قادرين على 
ة معرفة جديدة إىل رصيد الفكر اإلنساين، كما تعمل اجلامعات على إظهار قدرة الطالب يف البحث العلمي إضاف

عن طريق مجع وتقومي املعلومات وعرضها بطريقة علمية سليمة يف إطار واض  املعامل، يربهن على قدرة الطالب 
كشف عن مستواه العلمي ونضجه على إتباع األساليب الصحيحة للبحث وإصدار األحكام النقدية اليت ت

 .الفكري اليت ُتثل امليزة األساسية للدراسة األكادميية
 :أمهية البحث العلمي للطالب

أمنا الغاية منها تعويد الطالب على التنقيب عن  اجلامعةإن البحوث القصرية اليت يكتبها الطالب يف 
 . ه حبرية وصراحةاحلقائق واكتشاف آفاقا جديدة من املعرفة و التعبري عن آراء

 :وميكن تلخيص األهداف الرئيسية لكتابة األحباث إىل جانب ما ذكر يف
 .إثراء معلومات الطالب يف مواضيع معينة – 1 
 .االعتماد على النفس يف دراسة املشكالت وإصدار إحكام بشأهنا– 2 
 .إتباع األساليب و القواعد العلمية املعتمدة يف كتابة البحوث - 3 
 ت والربط بينهم للوصول إىل نتائجتعود على استخدام الوثائق و الكتب ومصادر املعلوماال– 4 

 .جديدة
 .التعود على معاجلة املواضيع مبوضوعية ونزاهة ونظام يف العمل– 5 
  .التعود على القراءة وحتصني النفس ضد اجلهل – 6 
 



 

 10 

 :أهداف البحث العلمي
 .زة التشجيع على القراءة الواعية املرك – 1
 .تنمية املعلومات واملعارف العامة  – 2
 .زيادة املعلومات يف جمال التخصص  – 3
 . إبراز املقدرة على مجع املعلومات، وترتيبها وتنسيقها، وحتليلها واستخالص النتائج منها – 4 
تبة ومصادر استثمار املعلومات الواردة يف الكتب والدوريات واملوسوعات والوثائق املتوافرة يف املك – 5

 .املعلومات يف خدمة البحث 
 .بناء الشخصية العلمية  – 6
 .القدرة على إجناز حبث متكامل يف موضوع حمدد  – 7

لغة البحث العلمي هي املرآة اليت تنعكس عليها أفكاره، وهي الوعاء الذي حيوي مضمونه وحمتواه، 
 .وأن يوظفها التوظيف األمثل يف البحث .ةولذلك يتعني على الباحث أو يوليها عناية بالغة وأمهية خاص

 : ونذكر فيما يأيت عددا من اإلرشادات اللغوية اليت جيب أن بتمثلها الباحث العلمي أثناء كتابة البحث 
جتنب الفواصل الطويلة ، قدر اإلمكان، بني الفعل والفاعل واملبتدأ واخلرب، وغري ذلك من  -1

 .لسامع إدراك االرتباط بني شطري اجلملة ، أو بني الكلمة ومتعلقاهتااملتالزمات، حبيث يسهل على القارئ أو ا
 .جتنب العبارات املوحية باملبالغة والتهويل -2
 .االبتعاد عن األسلوب التهكمي وعبارات السخرية -3
 .استخدام املصطلحات بالقدر املطلوب ، مع توضي  الغامض منها -4
 .إيثار اللغة احليادية اليت تعرض الوقائع كما هي  -5
ومما ال جدال فيه ، ومن : عن الصيغ اجلاهزة ، والتعابري احملفوظة ، مثل  –ما أمكن  –البعد  -6
 .املدهش حقا
 .التواضع عند احلديث عن النفس، والبعد عن الفخر واالعتداد بالذات -7
ويظهر مما سبق / ويبدو أنه : وقد انتهيت إىل، ويفصل أن يقال/ حنن/أنا : جتنب التعبري بضمائر -8

 .ويتض  من ذلك/ ذكره 
 .إتباع نظام الفقرات يف كتابة البحث -9
 .استخدام عالمات الرتقيم -11
 .املتقعرة/ الغامضة / االبتعاد عن املفردات الغريبة -11
 .جتنب اللغة اخلطابية ، ولغة الوعظ واإلرشاد -12
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 (.إذا بدأ ذلك مقيدا) املراوحة بني السرد والرتقيم  -13
 .لمي ختتلف عن لغة البحث األديبتناسب اللغة مع املضمون، فلغة البحث الع -14
أوافق ُتاما : البعد عن التعابري املوحية باألحكام اجلازمة يف األشياء اليت مل يقطع برأي فيها، مثل  -15

 .، والقول الفصل يف ذلك
 .البعد عن التعابري املوحية بتعميم األحكام يف مواطن ال جيوز فيها التعميم -16
 .عب على الباحثاستشارة املتخصصني يف اللغة فيما يص -17
 .االلتزام باللغة السهلة اليت ال تكلف فيها وتعقيد- -18

 :خصائصی املنهج العلمی
وال يعترب الباحث الذی ال . خصائص أساسية ُتيز املنهج العلمي عن غريه من مناهج املعرفة عدةتوجد          

 :نذكر منها يتبع هذه املبادی حبثا علميا
. يعتمد تقدم البحث العلمي على معلومات تقدم باجملان للباحثني Publicالبحث العلمی عام  -1        

وال يستطيع الباحث خاصة فـي اجملال األكادميي، اإلحلاح يف طلب املعلومات، خاصة عند مناقشة مدى الدقة يف 
جات لذلك على الباحثني االلتزام بأعلى در . كما جيب أن تنتقل معلومات األحباث من باحث آلخر. النتائج

ائل الدقة عند نشر تقاريرهم حبيث تشتمل على معلومات عن العينة واألساليب املستخدمة يف اختيارها، ووس
وتساعد هذه البيانات الباحثني اآلخرين على تقييم الدراسة ومن مث تأيد أو   .القياس، وخطوات مجع البيانات
ظات والبيانات واملادة العلمية اليت استخدموها يف وعلى الباحثني االحتفاظ باملالح. رفض نتائج البحث مبوضوعية

البحث، ألنـه قد يطلب بعض الباحثني اآلخرين معلومات عن بعض النقاط اليت مل تعرض يف البحث، وىف حالة 
 .االحتفاظ هبا تكون املعلومات املطلوبة متاحة

تقدم املادة العلميـة جمانا كنوع من  ومن املتعارف عليه أن مادة البحث حتفظ ملدة مخس سنوات، وبعد هذه املدة 
اجملاملة وحسن املعاملة بني الباحثني، ويزود الباحثون اآلخرون هبذه املعلومات مبقابل ضئيل مقابل طباعتها أو عند 

 .طلب معلومات إضافية
 Objective:  موضوعي  -2  

ذ أو عدم تناسق يف األحكام اليت يتميز العلم باملوضوعية، إذ يضع العلم قواعد تتحكم يف أي شذو          
. ولذلك عند إجراء دراسة ما على الباحث االلتزام بقواعد وإجراءات معينـة وحمددة وواضحة. يصدرها الباحثون 
قواعد لتصنيف السلوك حىت يتمكن باحث أو أكثر من إتباع أمناط حمددة من السلوك بنفس  وعادة تستخدم

 .الطريقة
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 : Empericalالعلم تطبيقی -3
وجيب أن . التجربة: وتنبثق كلمة التطبيق من الكلمة اليونانية. يهتم الباحثون بكل ما يتصل باملعرفة وقابل للقياس

يكون الباحثون قادرين على تصور وتصنيف ما يدرسونه، وعليهم البعد عن التفسريات امليتافيزيقية وغري امللموسة 
ولكنهم يرون أنه جيب حتديد . فكار اجملردة، ألهنم يواجهوهنا كل يومال يعىن هذا أن يتجنب العلماء األ. لألحداث

وعلى العلماء الربط بني املصطلحات . املصطلحات بدقة حىت يتمكنوا من إجراء عمليات املالحظة والقياس
لك ويتحقق ذ. اجملردة والعامل الفعلي من خالل املالحظات املباشرة أو غري املباشرة وباستخدام وسائل القياس

ويلعب التعريف اإلجرائي دورا هاما يف العلم كما تساعد املقدمة . الربط من خالل وضع تعريف إجرائي كإطار
 .املختصرة على إلقاء الضوء على خلفية املوضوع

 :Systematic and Cumulativeالعلم عملية نظامية وتراكمية    -4
كذلك ال تنهار نتائج أي حبث . نفسه على نفسهال يبدأ أي حبث علمي من نقطة الصفر وال يعتمد ب      
ومن أوىل خطوات البحث العلمي . ويستخدم الباحثون املاهرون الدراسات السابقة كأساس لبناء حبثهم. مبفردها

ولذلك تقوم أي دراسة حبثية حالية على تراث مرتاكم . مراجعة ما يتاح من أدبيات علمية متعلقة مبوضوع البحث
بقة، كما تساعد مراجعة األحباث السابقة على حتديد البحث وحتديد نطاق مشكلة البحث من األحباث السا

. ويسعى العلماء إىل حتقيق التناسق والنظام بني النتائج اليت يتوصلون إليها. والعوامل احملتمل أن تؤثر على الدراسة
 .نظريات وقوانني ويبدأ البحث اجليد باملالحظة الدقيقية للحدث مث يتقدم حىت ينتهي يف شكل

هي جمموعة افرتاضات تقدم تقديرا نظامًيا لظاهرة من خالل حتديد العالقات بني : Theoryالنظرية   - 5
ويصل الباحثون إىل النظريات باالعتماد على مناذج موحدة تشرح وتفسر البيانات اليت مجعت، وعندما . املفاهيم

وتساعد النظريات . ددة، وهى نفسها، هنا يضع الباحثون القانونتكون العالقات بني املتغريات ثابتة يف ظروف حم
 . والقوانني الباحثني على شرح التوافق فـي السلوك واملواقف والظواهر

يهتم العلم بربط احلاضر باملستقبل وحياول العلماء جاهدين :  Predictiveالعلم يعتمد على التنبؤ  -6   
وتتوقف دقة النظرية على قدرهتا على التنبؤ الدقيق . د يف التنبؤ بالسلوكالتوصل إىل نظريات، ألن النظريات تفي

وجيب أن تقدم النظرية تنبؤا مبنًيا على حتليل البيانات، ألنه إذا قدمت النظرية تنبؤا غري مبىن . بالظاهرة أو باحلدث
قدم النظرية تنبؤات مدعمة ولكن عندما ت. على حتليل للبيانات، فإنه جيب إعادة فحص هذه النظرية ورمبا رفضها

 .بالبيانات ميكن استخدامها للتنبؤ يف مواقف أخرى
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 :صفات البحث العلمي 
 : مستلزمات البحث اجليد

  (.الشمولية، الوضوح، الداللة)العنوان الواض  والشامل للبحث 
 حتديد خطوات البحث، أهدافه وحدوده املطلوبة. 
 اإلملام الكايف مبوضوع البحث. 
  قت الكايف للباحثتوفر الو. 
 اإلسناد واألمانة العلمية. 
 وضوح أسلوب تقرير البحث. 
 الرتابط بني أجزاء البحث. 
 اإلسهام واإلضافة للمعرفة يف جمال ختصص الباحث. 
  توفر املصادر واملعلومات عن موضوع البحث. 
  املوضوعية واالبتعاد عن التحيز يف الوصول إىل النتائج. 

 :األكادميي واخلاص :جماالت البحث         
وأحيانا يطلق على األحباث اليت جترى . اجملال األكادميي واجملال اخلاص: جيرى البحث يف جمالني رئيسني مها       

اليت جترى يف القطاع اخلاص باألحباث التطبيقية  Basic Researchيف اجملال األكادميي األحباث األساسية 
Applied Research .القطاع اخلاص من قبل جهات غري حكومية تعمل يف قطاعات وجترى األحباث يف 

وعادة يكون اهلدف من البحث التطبيقي .األعمال والصناعة أو من خالل مستشاري هذه اجلهات غري احلكومية
وتتناول األحباث التی جتری فی القطاع اخلاص حتليل . فی القطاع اخلاص، استخدام نتائج البحث فی اختاذ القرار

االتصال وتفصيالت املستهلك، وحتديد إمكانية توسع الشركة يف نشاطها؟ وهل حتصل الشركة على  عمليات
تسهيالت وإمكانيات ؟ اختيار أنسب أساليب العالقات العامة حلل املشكالت املتعلقة باملعلومات، التنبؤ 

 .باملبيعات، دراسات عن ممتلكات وأصول الشركة
مبعىن أن أي  Puplicبحث األكادميي واخلاص أن البحث األكادميي عام ومن الفروق األخرى بني ال       

باحث أو مؤسسة أحباث ترغب يف استخدام املعلومات اليت مجعها الباحثون، تستطيع ذلك مبجرد أن تطلب من 
ومن ناحية أخرى، فإن معظم أحباث القطاع اخلاص . الباحث األصلي أو جهة البحث األصلية املعلومات األصلية

وتعترب نتائج األحباث ملكية خاصة للممول أو  Information Propertyتطبق مبدأ ملكية املعلومات 
ومع ذلك فإنه يتم إعالن . وعادة ال يستطيع الباحثون اآلخرون احلصول على هذه النتائج. جلهة ُتويل البحث

. التخطيط للمستقبل ووسائل اإلعالممثل أحباث الرأي العام وأحباث . نتائج بعض األحباث اخلاصة مبجرد إجرائها
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ولكن مثل هذه املمارسات تعترب استثناء . وىف اجلانب اآلخر توجد بيانات ال يسم  بتداوهلا إال بعد عدة سنوات
 .من القاعدة 

عادة ال يتحدد وقت هنائي للباحثني األكادمييني : مقدار الوقت املسموح به إلجراء البحث فرق آخر وهو 
وعادة يتقدم الباحثون األكادمييون يف . شروعات أحباثهم إال إذا كان البحث ميول على أساس منحةلالنتهاء من م

ولكن الباحثني يف القطاع اخلاص ملتزمون حبد أقصى للوقت املسموح . أحباثهم مبا يتناسب مع جداوهلم الدراسية
وال يسم  . دد اجلهة اخلارجية الوقتوحتدد إدارة اجلهة أو الشركة اخلاصة الوقت أو قد حت. به إلجراء البحث

للباحثني يف القطاع اخلاص بعمل حبث بشكل طارئ أو عارض ألنه يتوقف اختاذ بعض القرارات على نتائج 
 .البحث

األحباث األكادميية أقل تكلفة من أحباث القطاع اخلاص، ولكن ليس معىن ذلك أن األحباث : فرق آخر 
ا يف األمر أن األكادمييني ال حيتاجون إىل مبالغ ضخمة لتغطية النفقات األكادميية منخفضة التكاليف، كل م

للبحث عن إجيار املكاتب واملعدات والتسهيالت، والتحليل بالكمبيوتر، والعقود  Overhead Costالثابتة 
ولكن على الباحث يف القطاع اخلاص، سواء أجرى البحث يف الشركة أو طلب من جهة . الفرعية، واألفراد

ولذلك فإن اخنفاض تكاليف البحث األكادميي يعترب أحد . رجية إجراءه، أن يضع هذه النفقات يف اعتبارهخا
األسباب اليت تدفع كثري من شركات القطاع اخلاص ومجاعات أخرى إىل تفضيل استخدام البحث األكادميي على 

 .البحث يف القطاع اخلاص
منذ البداية أن كال من البحث األكادميي والبحث اخلاص  ورغم كل هذه االختالفات، جيب أن يعرف الباحث 

ليسا مستقلني ُتاما عن أحدمها اآلخر، وان الربط بني االثنني مهم جدا، حيث جيرى األكادمييون دراسات كثرية 
مثال . Theoreticalللصناعة، كذلك جترى مجاعات يف القطاع اخلاص أحباثا ميكن أن تصنيفها بأهنا نظرية 

ت التليفزيون أقسام جترى أحباثا اجتماعية ويعمل فيها كثري من أساتذة اجلامعات كمستشارين وأحيانا لدى شبكا
والشيء اهلام هنا هو أنه جيب أن يتجنب الباحثون وصف . يقومون بأحباث للقطاع اخلاص والصناعة واإلعالم

مناسب، أو كثري التفاصيل، أو حمدود  أحباث األكادمييني أو القطاع اخلاص بصفات معينة مثل غري واقعي، أو غري
 .اجملال

ورغم أن األحباث األكادميية واخلاصة ختتلف يف اجملال والتكاليف إال أهنما يتشاهبان يف املنهجية والتحليالت  
إىل جانب ذلك فإن لألحباث األكادميية وأحباث القطاع اخلاص أهدافا مشرتكة وهو حل املشكلة . اإلحصائية
 . تقبلوالتنبؤ باملس

وعندما جيرى الباحثون الدراسة وفقا للمنهج العلمي جيب أن يكون لديهم فهم واض  ملا يقومون 
بدراسته، وكيف ميكن قياس الظاهرة ومالحظتها، وما هي اإلجراءات املطلوبة إلجراء املالحظات وما هي املقاييس 
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سؤال ووضع تصور منطقي  ومن الضروري أيضا وضع تصور نظري ملشكلة البحث يف شكل. املستخدمة
 .للخطوات املنهجية للبحث حىت ميكن اإلجابة على سؤال البحث أو اختبار فروضه

 :تقنيات البحث العلمي
 :هناك من يصنف البحوث إىل نوعني، األول نظري والثاين تطبيقي

التوصل ألنه يهتم بتنمية نظريات العلم ويهدف إىل  Basic Research: بالبحث األساسيويسمى األول 
إىل حقائق وتعميمات وقوانني علمية تسهم يف منو املعرفة العلمية ويف حتقيق فهم أمشل وأعمق هلا بصرف النظر 
عن التطبيقات العملية، وبذلك فهو يبحث يف املبادئ الرئيسية والنظريات واألصول ويدرس العالقات بني 

بحث العلمي األساسي حل املشكالت االجتماعية الظواهر الطبيعية واالجتماعية ويفسرها، وليس من أهداف ال
 .واإلنسانية، وإمنا يركز على تنمية املعرفة ذاهتا

  Applied Research: البحث التطبيقي أما الثاين 
وهو نوع من النشاط العلمي الذي يكون الغرض منه تطبيق املعرفة العلمية املتوفرة يف حل املشكالت امليدانية يف 

الرتبوية واالجتماعية والصناعية وغريها أو التوصل إىل معرفة هلا قيمتها العلمية يف احلياة جماالت املؤسسات 
 . اليومية، كما يهدف إىل تطبيق وتطوير نتائج البحوث األساسية

 :ومن خالل ما سبق نلخص املراحل العامة للبحث العلمي يف ما يلي
ختلفوا يف تصميم البحوث وتنظيمها إال أن هناك على الرغم من أن املشتغلني يف علم مناهج البحث قد ا 

خطوطا عريضة عامة شبه متفق عليها، ومن هذا األساس ميكن القول أن عملية البحث يف جمال العلوم 
 :االجتماعية ُتر بثالثة مراحل رئيسية هي

الثالثة تتضمن ، وكل مرحلة من هذه املراحل املرحلة التحضريية، واملرحلة امليدانية، واملرحلة النهائية 
 .جمموعة من اخلطوات اإلجرائية

جيري الباحث مسحا شامال للرتاث الفكري بكل أنواعه من نظريات : ففي املرحلة التحضريية
ودراسات، ومجع املعطيات عن املشكالت يف جمال اهتمامه وُتحيص هذه البيانات والتأكد من صحتها مث يقوم 

تقدير الوقت واجلهد واملال الذي حيتاجه حبثه مث يشرع يف اختيار الباحث قبل أن خيطو أي خطوة يف البحث 
مشكلة البحث وصياغتها وحتديد الفروض العلمية وأهداف البحث وأمهيته وحتديد املفاهيم األساسية والدراسات 

 .السابقة والتعليق عليها وكذا الفصول النظرية املالئمة
لدراسة االستطالعية وحتديد نوع املنهج املستخدم يف يقوم الباحث بإجراء ا :ويف املرحلة امليدانية

اجملال البشري والذي يتضمن : البحث واألدوات الالزمة جلمع البيانات، كما يقوم بتحديد جماالت البحث الثالثة
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)  واجملال املكاين كأن نقول دراسة ميدانية ببعض الثانويات واجملال الزمين( جمتمع البحث وحتديد العينة ونوعها ) 
 .والتقنيات اإلحصائية املناسبة( فرتة اجناز البحث 

يقوم الباحث بتصنيف البيانات وتفريغها وجدولتها وحتليلها وتفسريها ومقارنتها  :ويف املرحلة النهائية
 .بنتائج الدراسات السابقة، مث يقوم بكتابة خالصة البحث، أو االستنتاج العام

علمي وخطواته مرتابطة فيما بينها ترابطا وظيفيا حبيث يصعب الفصل فيما وجتدر اإلشارة إىل أن مراحل البحث ال
بينها، ولذا فإن الباحث حينما يصمم حبثه يفكر يف كل املراحل واخلطوات باعتبارها وحدة متكاملة، إال أنه يقوم 

 .بإبراز اخلطوات الواحدة بعد األخرى كلما تقدم يف دراسته
 : كيفية حتديد منهج الدراسة

ذا كان باإلمكان الباحث االستغناء عن الفرضيات يف بعض البحوث العلمية ، فال ميكن  له االستغناء عن ا  
حتديد املنهج ، و تربير أسس اختياره يف أي نوع من األحباث لسبب بسيط ان نوعية البحث تقوم أساسا على 

ن نتائج الدراسة يؤخذ هبا او يعدل عنها املنهج الذي مت استخدامه يف دراسة احلقائق اثباتا او نفيا ، بدليل ا
 .صدقا و ثباتا: انطالقا من كيفية استخدام املنهج

 :تعريف املنهج:أوال 
ما هي اال الرتمجة العربية " منه"و كلمة . عموما" للمنهج"اختلف الباحثون يف حتديد املعىن االصطالحي    

 Hodos"و " بعد "مبعىن " Méthod"اإلجنليزية و اليت تقابلها يف اللغة "   Méthode"للكلمة الفرنسية 
على معىن السري تبعا لطريق حمدد ، وهي نفس الداللة _ الناحية االشتقاقية  –، و الذي يدل من " طريق"مبعىن " 

و هبذا يتفق التعريف اللغوي هنا مع . و اليت يقصد هبا الطريق الواض  احملدد" املنهج"االشتقاقية  للكلمة العربية 
 .عريف االصطالحي اىل حد كبريالت
فاخذ معىن اصطالحيا حمددا يعين طائفة من القواعد العامة " علم املناهج "مث تطور مفهوم هذا املصطل  يف    

حتدد _ بعبارة أخرى _ اليت تسيطر على سري العقل ، و حتدد عملياته ، حىت يصل اىل نتيجة معلومة ، او 
احباثهم ، وترسم هلم اخلطوات العقلية الواجب اتباعها هبدف الوصول اىل  للعلماء الطريقة اليت يسلكوهنا يف

 .احلقيقة العلمية يف أي موضوع دراسي 
تعين كلمة منهج يف اصلها األورويب الطريق املؤدي اىل : " يف حتديد معىن املنهج قائال بعض العلماء و يتفق       

 يف الفكر العلمي املعاصر الطريق املؤدي اىل الكشف عن و تعين. خالل املصاعب و العقبات . الغرض املطلوب
احلقيقة يف العلوم ، بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سري العقل و حتدد عملياته حىت يصل اىل 

:  البعض االخرفعرفه  .بالطريق املتبع يف دراسة مشكلة دراسية الجياد حل هلا اخرونو عرفه .نتيجة معلومة
لطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقة و ان العلم الذي يبحث يف هذه الطرق هو ا"
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و ان هذا العلم قد تكون على يد العلماء املتخصصني و الفالسفة اذ مها يقطعان طريقة واحدة ". علم املناهج
" و عرفه راب  تركي  .يق املؤدي اىل احلقيقةو مجاعته املنهج على انه الطر " كود.ر"و  عرف . متكاملة للمعرفة

و جييب هذا املفهوم . يشري مفهوم املنهج اىل الطريقة اليت يتبعها الباحث لدراسة املشكلة موضع البحث: " بقوله 
 .على الكلمة االستفهامية كيف ؟ أي كيف يدرس الباحث املوضوع الذي امامه

نيان شيئا واحدا ، ف هذه التعريفات ان مفهوم املنهج و الطريقة يعيستشف من القراءة املتمعنة ملضمون خمتل    
، ذلك ان الطريقة ما هي اال الكيفية اإلجرائية اليت يتبعها الباحث يف  دراسة أي عنصر من وهذا غري صحي 

. ته البحثيةعناصر املشكلة املدروسة دون اخلروج عن املعايري العامة اليت حتدد املنهج الذي تبناه يف دراسة اشكالي
 .من هذا املنطلق ، تغدو الطريقة جمرد جزء ال يتجزا عن املنهج وليست كل املنهج

ذلك ان مفهوم املنهج أوسع و امشل بكثري من مفهوم الطريقة ، كونه يعين اجملموع الطرق املتبعة يف حتقيق كل 
املقاييس و االختبارات و اإلحصاءات  عملية من العمليات املتعددة اليت يتضمنها البحث باإلضافة اىل األدوات و

النظرية و : و األساليب و التقنيات اليت حتتاج كل واحدة منها لطريقة معينة لدراسة مشكلة حبثية ، من الناحيتني 
 التطبيقية

يستخلص من هذا ، ان الطريقة ماهي اال احدى مكونات املنهج ترتبط به ارتباطا كليا ، و ال ميكن ان تنفصل    
يف حني ، يشمل املنهج جمموع الطرق و العمليات املتباينة فيما بينها أهدافا و مضمونا و اجراء و . اطالقاعنه 

 .اليت يستخدمها الباحث من اجل اكتشاف احلقيقة و حتقيق اهداف الدراسة
صرا واحدا من هذا املعىن التحليلي ، مؤكدا فكرة مشولية املنهج عن الطريقة اليت تعد عن" حامد ربيع"و يدعم    

يف حني ، يتسع مفهوم املنهج عنده ليشمل صياغة املفاهيم ، و الفرضيات ، و القياسات ، و . العناصر 
اذ يلعب املنهج دور الواصلة بني االطار املرجعي النظري . اإلجراءات ، و التجارب ، و التحليل و التفسري و التنبؤ

ضوع البحثي انطالقا من املشكلة ووصوال اىل اخلاُتة حيث يشمل يف دراسة املو و  .و االطار املرجعي التطبيقي 
املنهج تصور الطرق ، وطرق تتصور تنظيم البحث يف كل مرحلة من مراحله البحثية من اجل بلوغ هدف حمدد 

يتض  من كل هذا ، ان مفهوم املنهج يتسع ليشمل التصور النظري العام للمنهج " . موريس اجنرس"على مذهب 
 .تصور هذا البناء ، قهما متالزمان ال ميكن الفصل بينهما بتاتاو طريقة 

 :أمهية حتديد املنهج يف الدراسة: ثانيا
تعترب خطوة حتديد املنهج ، اخلطوة األكثر خطورة يف البحث ، اذ على أساسها يتم احلكم على مصداقية نتائج    

نتائج صحيحة ، اما اذا كان املنهج خاطئا كانت فاذا كان املنهج املتبع يف الدراية صحيحا ، كانت ال.البحث 
 .النتائج خاطئة بالضرورة
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و مبا ان االمر كذلك ، فان التمكن من منهج الدراسة يعد اخلطوة األوىل و األساسية يف البحث و هي     
اخلطوات تتطلب من الطالب الباحث التحكم يف ميكانيزماهتا و الياهتا ، ألنه على أساسها سيتم التحكم يف كل 

ابتداء من اختيار موضوع البحث اىل غاية هنايته ، ويؤدي اخلروج عن هذا . العلمية اإلجرائية اليت يتطلبها البحث
 .االطار اىل االحنراف عن املنحىن الصحي  و الوقوع يف الزلل الذي ينعكس سلبا على نوعية البحث و جديته

هلا املسار العلمي االجرائي لكل منهج ، يسم  له بإجناز  ان حتذق الباحث ، باالسس املنهجية اليت خيضع    
حبثه يف اقل وقت ممكن و باقل جهد ، وبنوعية افضل و احسن ، ويعود ذلك اىل ُتكنه من اتقان املعايري العلمية 

هذه األسس نفسها .النظري و التطبيقي مبهارة: اليت حتكن طريقة حبثه ، و يتحدد يف اطارها كل منهج يف شقيه
 . ليت جيب ان تستوعب من قبل الطلبة الباحثني ، حىت يتسىن هلم التوفيق يف مسريهتم العلميةا
واذا اختذ املنهج يف البحث كل هذه االبعاد و املرامي، فان املنهج حيتل مكانة الريادة يف العملية البحثية برمتها،    

من األحوال ان يتصور حبثا علميا بعيدان لذا ، ال ميكن لنا باي حال . كيف ال ، و البحث يقوم على أساسه
عن املنهج سليم ، تظهر فعاليته من خالل قدرة الباحث الفائقة على حتديد مضمون كل خطوة من خطوات 

النظرية و التطبيقية املعمول هبا يف دراسة املواضيع البحثية يف كل ختصص : البحث وفق أسسها املرجعية العاملية 
ديد اإلشكالية ، و املفاهيم و الفرضيات ، و املنهج ، و األدوات ، و املقاييس و علمي و ذلك ابتداء من حت

األساليب و اإلحصاءات و االجراءات اليت تتخذ كلها كنرباس يهتدي به الباحث يف حماولة فهم و حتليل و تفسري 
 .مشكلته الدراسية

حتت عنوان البحث مباشرة " يد املنهج املتبع حتد"و ما يؤكد أمهية املنهج يف البحث هو وجوب الداللة عليه     
 .الن املنحىن الكلي للدراسة يقيم على أساسه سلبا او إجيابا

و اذا اختذ املنهج كل هذه األمهية يف البحث ، فانه يف هذه احلالة ال يعد غاية او هدف يف حد ذاته ، بل     
، اذ مها يسريان جنبا جلنب من بداية البحث اىل  وسيلة أداتيه تساعد الباحث يف كشف احلقيقة و الوصول اليها

هنايته ، عكس ما هو عليه الواقع ، العملي املعمول به من قبل الطلبة يف مسالة البحث و ختطيط مسائله املنهجية 
، حيث صارت خطوة حتديد منهج الدراسة ، تدخل ضمن التقاليد العلمية املنهجية ، اليت تستوجب الذكر يف 

 .البحث ليس اال احدى اركان 
 :كيفية حتديد املنهج يف البحث: ثالث
اية البحث اىل هنايته ، ويف ظل التعدد دمبا ان املنهج و البحث عمليتان متالزمتان يسريان  جنبا اىل جنب من ب   

ظل  و يف...( املنهج الوصفي ، التحليلي ، و املقارن ، التارخيي و التجريب)و التنوع الكبري للمناهج البحثية 
التجاوزات املنهجية اليت صارت تطبع جل الشهادات العلمية االكادميية مبختلف درجاهتا العلمية يف كلية العلوم 
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اإلنسانية و االجتماعية مبختلف اقسامها ، كيف ميكن للطالب الباحث التوفيق يف اختبار املنهج الصحي  
 ؟هج خمتلفةدراسة موضوع واحد مبنا لدراسته ، بل اكثر من هذا هل ميكن

بداية ، جيدر االنتباه اىل قضية جوهرية ، ان حتديد منهج الدراسة ال  يتم يف منتصف البحث او اخره ، بل يف    
 .بدايته
و تتحدد معامل املنهج املناسب للدراسة وفق طبيعة اإلشكالية ، أي الطريقة اليت ُتت هبا صياغة إشكالية    

 .ة الرئيسية اليت يعتمد عليها يف حتديد منهج أي دراسةاملوضوع ، اذ تعد اإلشكالية الركيز 
و هبذا فان نوعية املنهج ، تتالزم تالزما طبيعيا مع نوعية صياغة اإلشكالية ، فهما عمليتان مرتبطتان متكاملتان ال 

 .ميكن الفصل بينهما بتات ، السيما اذا كان البحث نظريا
واحد ، فان اختيار منهج الدراسة يتم وفق الطريقة اليت مت هبا صياغة  اما اذا كان البحث نظريا و تطبيقيا يف ان   

اإلشكالية و الفرضيات ، ذلك ان بنية الفرضيات تبصرنا أيضا بشكل واض   و مباشر لنوع املنهج املناسب 
ن ا: "لدراستها ،  وقد اكد سعيد إمساعيل صيين ، على هذه املسالة املنهجية وحددها بدقة و عمق حيث قال 

، و هذا ما يفسر على مذهبه كتابة " حتديد منهج الدراسة يتم وفق طريقة صياغة الفرضيات اكثر من اإلشكالية
البحاث أحيانا منهج الدراسة يف الفصل الذي تكتب فيه الفرضيات ، و بذلك التسام الفرضيات و املنهج  

 .يف مقدمتهباالجرائية اكثر من اإلشكالية ، بينما تتم كتابة إشكالية البحث 
غري ان هذا االرتباط الوثيق املوجود بني املنهج و الفرضيات ، ال جيب ان يفهم من ورائه ، ان الفرضيات شيء    

. الن العكس هو الصحي  اذ ترتبط الفرضيات باإلشكالية ارتباطا مباشرا ، كما ونوعا. و اإلشكالية شيء اخر
 ى يف طريقة الصياغة ، حيث تصاغ اإلشكالية  كما هو معلوم فهما يدوران يف فلك واحد و مها ال خيتلفان سو 

يف اطار اجلملة االستفهامية أي اجلملة اليت تنتهي بنقطة استفهام ، ام الفرضية فتصاغ يف اطار اجلملة التقريرية أي 
 .اجلملة اليت تنتهي بنقطة

فرضيتان بالضرورة ال ثالث او اربع من هذا املنطلق ، اذا صاغ الباحث سؤالني يف اإلشكالية فانه سيصيغ     
فرضيات كما هو شائع يف معظم املذكرات ، و ذلك لالرتباط املباشر الذي جيمع بني طبيعة اإلشكالية و طبيعة 

 .الفرضيات من الناحية النوعية  و الكمية
يعود اىل إمكانية  اما عن إمكانية دراسة املوضوع الواحد مبناهج خمتلفة ، فان ذلك ممكن جدا ، ومرد ذلك      

صياغة املوضوع الواحد باشكاليات متعددة و خمتلفة ، حيث تتحدد إشكالية املوضوع ـ كما هو معلوم يف اطار 
متغريات املفهوم الواحد و اليت تتنوع من إشكالية اىل أخرى ، مما يستوجب تغيري املنهج بالضرورة حىت يتالءم مع 

 .من قبل الباحث طبيعة إشكالية املوضوع املراد دراسته
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ان دراسة املوضوع الواحد يف اطار إشكاليات و مناهج خمتلفة تعد مزرية كربى ميكن تقدميها للبحث العلمي      
، حيث تفس  لنا الدراسة املنهجية للموضوع الواحد مبناهج و أدوات و مقاييس خمتلفة الغوص بعمق يف كنه 

 .خصائص و مميزات سريورة الظاهرة يف جماهلا الطبيعي ودق املشكلة، مما يتسىن لنا التعرف اكثر على
ع الواحد باضفاء ثراء علمي على البحث ، حيث ان و   لنا الدراسة املنهجية املختلفة للموضمكما تس      

وصول الباحثني اىل نفس النتائج العلمية يف اطار التكرار العلمي للتجارب جيعل من تلك النتائج العلمية ترتقي اىل 
ة القانون العلمي و هو اهلدف االمسى الذي تسعى العلوم اإلنسانية مبختلف ختصصاهتا اىل الوصول اليه ، بغية مرتب

 .اكتشاف القوانني اليت حتكم الظواهر مما يسم  لنا التنبؤ هبا يف املستقبل
 :دور املنهج يف البحث: رابعا 
: ذلك ان التحكم يف اساسيات املنهج . عه فيها حنكم مبصداقية أي دراسة على أساس املنهج الذي مت اتبا    

النظرية و التطبيقية يلعب دورا رئيسيا يف السريورة الناجعة للعملية البحثية  برمتها و ذلك منذ بداية اختيار 
 .املوضوع اىل خاُتة الدراسة

 .و اليت ميكن استجالؤها بوضوح مبجرد قراءة الواجهة األوىل للبحث أي مقدمته
لى قدر ة الباحث الفعالة يف التحكم يف اساسيات املنهج و ميكانيزماته املتشبعة من خالل الكيفية اليت و تتج    

مه النظري و التطبيقي و اليت ميكن تقييمها من مدى قدرته و حتك: انتهجها يف تناول مشكلته البحثية يف بعديها 
 :يف املعايري و احملكات االتية

كتابته من قبل املختصني يف هذا اجملال يف موضوعه البحثي بطريقة علمية   قدرة الباحث على قراءة ما مت -
و اليت تظهر من جراء ُتكن الباحث من االنتقال من القراءة العامة اىل القراءة املتخصصة ، أي قراءة كل 
ما له عالقة وطيدة بإشكالية البحث بطريقة مباشرة و اليت ميكن استخالصها من خالل حتديد الباحث 

مجع املعطيات و البيانات و املعلومات بإحكام و  لهاذا اقرا ؟ و ماذا اقرا ؟ و كيف اقرا؟ حىت يتسىن مل
دقة تدفعه اىل إُتام حبثه يف الوقت املطلوب و بنوعية افضل وجهد اقل ووقت اقصر ، وتدخل كل هذه 

 .العمليات يف الباب املتعلق باملقاربة النظرية او التناول النظري للموضوع
قدرة الباحث على انتقاء املقاييس و الختبارات و اإلحصاءات و األدوات و الوسائل اليت تساعده يف  -

تناول مشكلته البحثية يف بعدها التطبيقي أي طريقة تناول اإلشكالية البحثية بطريقة إجرائية ملموسة و 
 .اليت تدخل يف باب املقاربة او التناول التطبيقي للموضوع

لى تصنيف وحتليل و   تفسري نتائج البحث تفسريا علميا و القدرة على مقارنتها بنتائج قدرة الباحث ع -
الباحثني الذين سبقوه يف هذا اجملال ليتسىن لنا معرفة خمتلف التغريات اليت هلا عالقة بنشوء الظاهرة و 

 .درجة تأثرياهتا املختلفة، و اليت تسم  لنا بالتحكم و التنبؤ بالظاهرة مستقبال
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بناء على هذا التحليل املفصل، للدور الذي حيتله املنهج يف البحث ، نستخلص ان منهج الدراسة هو مبثابة   
لذا فان أي خلل يف املنهج سيعقبه يف البحث ال حمالة، . ري ، الن البحث كله يقوم به ، وعليه قالعمود الف

 .مما حيول دون إمكانية االخذ بنتائج هذا البحث و الشك يف نتائجه
 :أمناط منهج البحث 

 .تعد منهجية البحث العلمي، جمموع املناهج والتقنيات اليت توجه إعداد البحث وترشد الطريقة العلمية 
هي طرق منتظمة الكتشاف وحتليل وتنظري لغرض نشر وتصحي   املعارف، وتكمن أمهية مناهج البحث العلمي 

صول لنتائج أدق، وميكن استخدام مناهج البحث العلمي يف حل يف إتباع اخلطوات واملبادئ العلمية للتفكري، والو 
 أي مشكلة ميكن أن تربز يف أي جمال من اجملاالت 

فاملنهج هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم املختلفة وذلك عن طريق مجلة من القواعد 
لقد تعددت تقسيمات أو .  نتيجة مقبولةالعامة اليت تسيطر على سري العقل وحتدد عمليات البحث حىت يصل إىل

 :تصنيفات مناهج البحث العلمي، وفيما يلي نورد بعضها
، واالستنباط االستقراء : تصنف مناهج البحث بشكل عام يف نوعني رئيسني من العمليات العلمية

، وبعبارة أخرى  فالتعميم أو االستقراء يعين عملية بناء استنتاجات عن الكل من خالل مالحظات بعض األجزاء
، (االنتقال من اخلاص إىل العام)االستقراء هو عملية بناء تعميمات استنادا إىل نتائج عدد من البحوث اجلزئية 

 (.االنتقال من العام إىل اخلاص)واالستنباط هو عملية اشتقاق جزئي من تعميمات قائمة 
هج يشري إىل الكيفية اليت يتبعها الباحث إن طبيعة املوضوع هي اليت حتدد نوع املنهج، وأن مفهوم املن 

و اإلجابة تستلزم حتديد نوع " كيف " لدراسة املشكلة موضوع البحث، وهو جييب على الكلمة االستفهامية 
 إخل ...  التحليليو من املناهج املستخدمة يف البحوث العلمية، املنهج الوصفي، املنهج . املنهج

 : بحث ومنهامثة مناهج متنوعة لتناول موضوع ال
 : املنهج الوصفي التحليلي  -

يقوم هذا املنهج على وصف ظاهرة من الظواهر ، للوصول إىل حتديد أسباهبا والعوامل اليت تتحكم فيها 
 .، واستخالص النتائج منها ، ويتم ذلك من خالل جتميع البيانات وتنظيمها ، وحتليلها

ة بناء املاضي بدراسة األحداث املاضية، معتمدا يف يهدف املنهج التارخيي إىل إعاد: املنهج التارخيي -
األساس على الوثائق واألرشيف، ويطلق على هذا املنهج باملنهج الوثائقي ألن الباحث يتعامل مع 
مصادر وثائقية للحصول على املعلومات اليت تعكس أنشطة أو أحداث أو أشياء تتعلق باملاضي، ويتم 

 :ق على مستوينيالقيام بتقييم أو نقد تلك الوثائ
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يسمى بنقد األصالة أو بالتنقيب يف إجياد أصل الوثيقة، أي إرجاع الوثيقة إىل زماهنا : النقد اخلارجي – 
 .احلقيقي، ومعرفة كاتبها ومكاهنا األصلي وتقييم حالتها وصحتها

قية اليت يسمى بنقد التأويل أو نقد املصداقية، فيتضمن التحقق من املعاين احلقي: النقد الداخلي –
 حتتوي عليها الوثيقة 

الطريقة اليت يعتمدها الباحث بتحديد خمتلف الظروف واملتغريات اليت تظهر يف  :املنهج التجرييب• 
التحري عن املعلومات اليت ختص ظاهرة ما، وكذلك السيطرة على مثل تلك الظروف واملتغريات والتحكم هبا، من 

 .دة للواقع أو الظاهرة، وغالبا ما جترى البحوث التجريبية يف املختربخالل تغيري متعمد ومضبوط للشروط احملد
 :حمدودية مناهج البحث العلمي –
 .تباين الظواهر املبحوثة يؤدي إىل إشكاالت صعبة أمام تعميم نتائج البحث العلمي•  
د حيد من دقة تعدد املتغريات وتشعب العالقات يف الظواهر االجتماعية مقارنة بالظواهر الطبيعية ق•  

 .واعتمادية نتائج البحوث العلمية يف العلوم االجتماعية
تأثريات امليول والعالقات الشخصية يف الظواهر االجتماعية ومن ضمنها الظواهر اإلدارية، مما ميكن •  

 .أن حتد من درجة موثوقية نتائج البحوث العلمية يف هذا اجملال
   :األكادمييةأمهية املنهجية وضرورهتا يف الدراسات 

هي الطريقة اليت يتبعها العقل ملعاجلة أو دراسة موضوع أو مسألة ما من أجل : مفهوم املنهجية-1
 :التوصل إىل نتائج معينة و تكون 

 . الكشف عن احلقيقة :علمية 
 .الربهنة عليها إلقناع الغري: و مقصودة

راته العقلية أحسن استخدام للوصول إىل كما تعين تعلم اإلنسان كيفية استخدام ملكاته الفكرية و قد  
 . نتيجة معينة بأقل جهد و أقصر طريقة ممكنة

 .و يستخدم الباحث تفكريه كأسلوب ملعاجلة القضايا و هو أداة املنهجية يف ذلك
 : باعتبارها  أمهية املنهجية -2
 أداة فكر و تفكري و تنظيم -
 أداة ختطيط و تسيري -أداة عمل و تطبيق  - 
 ة فن و إبداعأدا -
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 : أداة فکر و تفکري و تنظيم -
أداة هامة يف زيادة املعرفة و استمرار التقدم و مساعدة الدارس على تنمية قدراته يف فهم املعلومات و 

 .البيانات و معرفة املفاهيم و األسس و األساليب اليت يقوم عليها أي حبث علمي
 : أداة عمل و تطبيق - 
ت اليت ُتكنه من القراءة التحليلية الناقدة لألعمال اليت يتفحصها و تقييم نتائجها تزود الباحث باخلربا 

 .و احلكم على أمهيتها و استعماهلا يف جمال التطبيق و العمل
 : أداة ختطيط و تسيري -

شتغلني 
م
بتقنيات تساعدهم على معاجلة األمور و املشكالت اليت ( خاصة يف اجملاالت الفكرية)تزود امل

 .ههمتواج
 :  أداة فن و إبداع -
 .تتضمن طرق، أساليب، إرشادات واألدوات العلمية و الفنية -
 (.نظرية علمية)تساعد الباحث إلجناز حبوثه  - 
 .ُتكن الباحث من إتقان عمله - 
 .جتنبه اخلطوات املبعثرة و اهلفوات - 
  :الفكر والتفكري –

ذلك النشاط العقلي الذي يواجه به اإلنسان مشكلة إن الفكر اإلنساين وما يتمخض عنه من تفكري هو 
ما تصادفه يف حياته وتعرتض طريقه، ويقصد باملشكلة أي موقف غامض يريد اإلنسان أن يستوضحه ويتغلب 
عليه، أو حالة مستعصية يريد فهمها ويتمكن من معاجلتها أو حاجة مل تلىب أو تشبع ويريد أن يصل إىل حل 

 .ممكن يؤمن تلبيتها
 :ئص التفكري العلميخصا
 اليت ال تستند على أسس و براهني االعتماد على احلقائق والشواهد واالبتعاد عن التأمالت واملعلومات • 
   (.الفرضيات)االعتماد على استخدام احلقائق املفرتضة 
 استخدام التحليالت املطلوبة لغرض تبسيط الظواهر املدروسة. 
  فة واالبتعاد عن العواطف اجملردة والتحيزاعتماد املوضوعية للوصول إىل املعر. 
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  :مراحل البحث العلمي
 :مير البحث العلمي مبرحلتني

وتشمل هذه املرحلة تعرف املكتبة وما يتصل هبا :  مرحلة االستكشاف واالستطالع:  املرحلة األوىل
يل الذي أصب  ميسرا اآلن فهرس العنوان ، فهرس املؤلف ، فهرس املوضوع ، والفهرس اآل: من تصانيف وفهارس 

بواسطة احلاسوب ، ويعقب ذلك اختيار موضوع ينفق وختصصي الباحث وميوله ء مث جتميع املصادر واملراجع اليت 
 .ختدم هذا املوضوع 

 .مرحلة التنفيذ الفعلي يف كتابة البحث ، وتسمى مرحلة إلصدار: املرحلة الثانية
  :إلشرافا

ة ودرجة علمية متقدمة، وحيافظ على قدسية العلم ورقي هو عمل علمي و أخالقي يؤكد مسع
 . االختصاص، ويعترب ركناً تربويا أساسيا يف وظيفة األستاذ األكادميية ويف دوره العلمي

يعد األستاذ املشرف مبثابة املوجه واملراقب الذي يقف على برج يرى من خالله الطرقات ويكشف 
كلية لبداية وهناية املسلك، غري أن الباحث هو مبثابة املتحري / ظرة مشوليةاملسالك احمليطة به، أي أن املشرف له ن

، ويفضل توجيهات املشرف يستطيع الباحث شق طريقه لنهاية ( موضوع البحث)الذي يقف يف بداية املسلك 
اية، املسلك، وبالتايل نظرة الباحث تكون أدق وأكمل ملا حوله، وهو خبري خبفايا املسلك عند بلوغ حد النه

 .فاملشرف هو مبثابة الشعلة اليت تنري املسلك للباحث 
يقوم األستاذ املشرف بالتوجيه والنص  واإلرشاد واالنتقاد و تسهيل عمل الباحث، كما أنه يقدم له 
الدعم املعنوي واملساندة ، وقيام املشرف هبذا الدور يدفع الباحث إىل األمام  وخيتلف حجم الدعم واملساندة  اليت 

دمها املشرف حسب كل حالة، كما خيتلف من مشرف إىل آخر، وذلك حسب أشغال املشرف وعدد الطالب يق
الذين يشرف عليهم، وحسب طريقته وأسلوبه يف اإلشراف، وعلى الطالب أن يدرك هذه احلقيقة ويتعامل معها 

 .من البداية حىت يستطيع ان يكسب معاونة أساتذته ومساندهتم العلمية واملعنوية
سلك األستاذ املشرف سبال خمتلفة يف إشرافه على الباحثني، وما يعد مناسبا ألحد املشرفني قد ال ي

يكون مناسبا لألخر، فقد يرى األستاذ املشرف أسلوبًا أو طريقة خمتلفة عند إشرافه على أحد طالبه، ألن الطالب 
 .أنفسهم خيتلقون فيما بينهم من حيث قدراهتم العلمية والبحثية

 :املشرفدور 
 .املساعدة يف اختيار املوضوع وحتديده –

  .توجيه الباحث وإرشاده إىل املراجع وتقدمي النص  واملشورة
 .تقدمي يد املساعدة لالتصال باهليئات واملؤسسات واألشخاص للحصول على املعلومات  –
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ث خالل فرتة حتديد مواعيد اللقاءات واالستجابة ملتطلبات الباحث من حيث قراءة فصول البح – 
 .زمنية حمددة حيددها للباحث، ويعمل على االلتزام هبا

 . مساعدة الطالب بشكل عام يف إعداد مشروع البحث ومسودته النهائية – 
 .أن يرتك للباحث حرية الرأي ويشجعه على إظهار شخصيته –
 .أن يكون البحث ضمن جمال اهتمامه البحثي أو قريباً منه –

 :دور الطالب
 .م بتنفيذ ما يكلف به من قبل أستاذهالقيا –
 .االتصال املستمر بأستاذه املشرف –
 .إعداد وتقدمي الوثائق املختلفة اليت يتطلبها حبثه –
 .أن يكون حريصا على استكمال حبثه وكتابته –
 .أن يتبع طريقة أو منهجاً حمدداً يف تقدم البحث – 

 طلوبة منه خالل الوقت احملدد له من قبل املشرفأن يكون مسئوال عن القيام باملهام البحثية امل –
أن يكون متفت  الذهن عند تعامله مع االقرتاحات والنصائ  املقدمة له من املشرف، وأن يظهر روح 

 .املبادرة عند تعامله مع أساتذته
 :صفات الباحث العلمي  

جب أن يفهم الباحث الباحث هو املسئول مسؤولية كاملة عن عمله ومهما تكن مسئولية املشرف في
أنه هو املسئول األول واألخري عن جناح أو فشل حيثه فالبحث يعكس روح الباحث وعلمه و اجتهاده ال روح 

 .املشرف وعلمه
تنبع مسئولية الباحث من كون رسالته تعد دليال على أن هذا الباحث قادر بشكل مستقل على عمل 

املشرف يقدم معاونة كبرية للباحث عند إعداد األخري لبحثه،  مسامهة علمية يف جمال ختصصه ، وبالرغم من أن 
والشك أن تفهم الباحث هلذا األمر سيولد عنده روح املبادرة . لكن املسئولية ال تزال مسئولية الباحث عن حبثه

 واالعتماد على النفس ، وجيعله أكثر قابلية للعمل بشكل مستقل يف املستقبل ، كما جيعله حريصا على إعداد
 .ثه بشكل أفضلحب

معيته من اجلودة وهي ما تطلق عليه احلد  ةتقرتن كفاءة الباحث بإعداده ملذكراته أو أطروحته بدرج
األدىن للتمكن العلمي وتعين به التمكن من أدوات البحث وطرقه وتوظيفها يف إخراج البحث وإعداده والتمكن 

ذا فضال عن أن جناح الباحث يف إعداد حبثه أيضا من جوانب املوضوع ومعاجلته بأسلوب علمي سليم، ه
 .واحلصول على الدرجة العلمية املنشودة سوف يدفعه مستقبال ملواصلة البحث والدراسة يف جمال ختصصه
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إن الدافع األساسي للطلبة يف معظم احلاالت يتبع من رغبتهم يف احتالل مقعد من مقاعد هيئة 
ي يشمل العديد من األهداف اليت تتضمن هذا اهلدف ، ومن أهم التدريس باجلامعة، لكن إعداد البحث العلم

 األهداف اليت جيب 
 .القيام بعمل حبثي مستقل -
 (خاصة يف مرحلة الدكتوراه) تقدمي مسامهة علمية يف جمال التخصص -
  .توثيق البحث، أي كتابته وجعله متاحا لآلخرين يف جمال التخصص -

ارف، ويقدم حبثًا يف جمال من جماالت العلوم املختلفة، يسهم به كل من يعمل يف جمال البحث عن املع
وكتابة البحث حتتاج إىل موهبة خاصة وإعداد دقيق، ومن مّث فعلى الباحث أن يتحلى . يف التقدم العلمي
 :بالصفات اآلتية

 . حب البحث واالستمرار فيه ، والرغبة يف إخراج حبثه على أحسن صورة ، وأكمل وجه   -
 .الصرب والعزمية القوية ؛ للتغلب على املشكالت والعوائق اليت قد تعرتض طريق حيثه التحلي ب -
 .دقة املالحظة ؛ ليتمكن من االستنباط واالستنتاج واملوازنة والنقد  -
 .الرباعة يف استيعاب آليات البحث العلمي ، وتنفيذ إجراءاهتا مبرونة   -
 .وفهم حماورها الفكريةاالطالع على البحوث السابقة ، والتعمق فيها ،   -
 . دراسة آراء السابقني وُتحيصها ، وإقرار الصحي  منها  -
 . تعرف األخطاء البحثية السابقة ؛ لتجنبها يف األعمال اجلديدة   -
 . االطالع املستمر علی کل جديد فی جمال موضوعه البحثي -
 . القراءة املركزة والفهم العميق ملا بني السطور   -
 . موضوع للبحث ، ووضع خمطط منظم له القدرة على اختيار  -
 .االستفادة الدائمة من توجيهات وإرشادات املشرفني على البحوث  -
 القدرة على تأييد اآلراء باألدلة والرباهني واالستشهادات ، ورد الرأي املخالف باملنطق والدليل -
 .األمانة العلمية فيما ينقل عن اآلخرين -
 ستلزمها البحثالتمكن من إجراء التعديالت اليت ي -
 حنواً وإمالء وأسلوباً؛ ليتمكن من إصدار حبث خال من األخطاء ما أمكن: امتالك اللغة السليمة -
 توفر الرغبة الشخصية يف موضوع البحث -
 قابلية الباحث على الصرب والتحمل -
 تواضع الباحث العلمي -
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 الرتكيز وقوة املالحظة -
 قدرة الباحث على إجناز البحث -
 التنظيم -
 .حث علمياجترد البا -
 الصدق واألمانة يف تسجيل وتفريغ البيانات، والتحليل واالستنتاج -

 :خطة البحث العلمي
لقد اختلف الباحثون واملختصون يف تقنيات البحوث العلمية يف حتديد املراحل واخلطوات اإلجرائية 

ويف ما يلي ... صة الدراسة املعتمدة يف بناء البحث من بداية اختيار املشكلة إىل غاية االستنتاج العام أو خال
سوف نتناول بعض وجهات النظر اليت ختص املوضوع حىت نتمكن يف األخري من مجع وتنظيم اخلطوات الرئيسية 

 .املنهجية اليت ميكن أن يتبعها الباحث عند دراسته ألية مشكلة من املشكالت
العلمي ميكن  صورة كاملة عن خطوات البحث Silts And Al"  سلتز و زمالؤها" قدمت  

 :تلخيصها يف ما يلي
 .حتديد مشكلة البحث – 1 
الفرضيات، األهداف، العينة، أدوات مجع )حتديد اإلطار العام للدراسة وإجراءات البحث  -2 

 (.البيانات، تقنيات التحليل اإلحصائي
 .التتائج  -3 
 .ما تتضمنه النتائج –4

كتابه البحث العلمي، خطوات البحث يف   Milton Ferchild "ميلتون فريتشيلد " وعرض 
 : العلمي الرئيسية اليت يتبعها الباحث يف ما يلي

إجراء مس  شامل للرتاث الفكري بكل أنواعه ومجع املعطيات عن املشكالت يف جمال اهتمامه  – 1
 .وُتحيص هذه البيانات والتأكد من صحتها

 .التشابه أو االختالف مع بعضها البعضترتيب وتصنيف هذه املعطيات اليت مت مجعها من ناحية  -2 
 .افرتاض قوانني أو نظريات عامة يف صورة مبدئية -3 
 .التحقق من صحة املبادئ أو القوانني أو النظريات اليت مت التوصل إليها عن طريق التجربة -4 
 .وضع البيانات والنتائج يف صورها النهائية –5 
 : يلي اسعا للبحث العلمي ونلخصه يف مافقد وضع تصورا و  Alison" آيلسون " أما  
 .اختيار وحتديد جماالت البحث بشكل دقيق –1
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 (.األسباب، األمهية، اجملال ) حتديد املشكلة  -2 
حتديد خطوات البحث املتبعة يف حل املشكلة، والبيانات الواجب احلصول )خطوات العمل  -3 

 .إخ... عليها، الوسائل، تصنيف البيانات، الفروض 
 . ترتبط مبشكلة الدراسةإجراء  مس  للرتاث الفكري والدراسات السابقة اليت  -4 
 .التحقق من الفروض واستخراج النتائج –5
 :خطوات أخرى للبحث العلمي وهي كالتايل leedyويوضح ليدي  
 .سؤال حيتاج إىل إجابة يف ذهن الباحث – 
 .حتديد املشكلة – 
 .كالت فرعية توجه من خالل فروض مناسبةتقسيم املشكلة الرئيسية إىل مش – 
 .يقرتح الباحث حلول مؤقتة من خالل الفروض اليت توجهه – 
 .جتمع البيانات بصورة موضوعية بتوجيه من الفروض – 
 .رفض أو قبول الفروض وبالتايل احلصول على إجابة عن السؤال الذي استهل به البحث – 
 : د ثالثة مراحل مير هبا البحث العلمي وهي كالتايلفقد حد kata badai"  كاتا بادهي" أما  
وتتضمن حتديد هدف البحث والغرض منه وإمكانات إجرائه، واملوارد : مرحلة تقييم البحث –1

 .الفنية واملادية حىت ميكن حتديد جمال البحث وطريقة مجع البيانات من امليدان وتفريغها يف جداول وتبويبها
تتضمن حتديد الفروض اليت يهدف الباحث إىل حتقيقها مث حتديد و : مرحلة تنفيذ البحث -2 

 .العالقات املراد معرفة نوعها وأدوات البحث وحجم العينة و نوعها و تصميم جداول التفريغ مث االستنتاج العام
وتتضمن طريقة احلصول على البيانات : مرحلة مراجعة النتائج وحتليلها وكتابة التقرير النهائي -3 

 .لها ووضعها يف جداول وكتابة التقرير النهائيوحتلي
إّن معرفة تقنيات البحث العلمي ضرورية لكل من يرغب يف إجناز حبث علمي أصيل سواء على مستوى 

وتكشف خمططات البحث العلمي يف الكثري من اجلامعات العربية عن غياب . املراحل اجلامعية األولية أو العليا
ة واألساليب الفنية إلعداد البحوث الرصينة وفيما يلي عرض موجز ألهم القضايا الفنية االهتمام بالتقنيات البحثي

 :اليت ينبغي االهتمام هبا عند وضع خمططات البحث العلمي
 عناصر اخلطة: أوالا 

يمعرب خمطط البحث العلمي عن التصور املقرتح ملشروع البحث العلمي، وهو مبثابة تصميم أويل للموضوع 
. وغالبًا ما يمنق  املخطط ، ويمستدرك عليه إضافة وحذفًا أثناء عملية اإلعداد واملراجعة. وسرب غوره املراد حبثه

قبل الوصول إىل الصورة : وحتقيق عميق: وحيتاج إعداد املخطط أو خطة البحث من الباحث إىل دراسة مستفيضة
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إّن تصميم . ول به يف كثري اجلامعات املرموقةالنهائية اليت تتطلب موافقة جلنة من األساتذة املختصني كما هو معم
. خطة البحث يعكس دائمًا جدية الباحث وعزمه، وأهليته كباحث علمي قادر على إجناز مشروعه البحثي

 وهو خطوة أساسية للعمل العلمي القيم: فالتصميم اجليد عالمة التفكري اجليد
 :حث فيما يليوبناءاً على ما سبق، ميكننا أن نرتب أهم عناصر خطة الب

 .عنوان املوضوع  -
 .مشكلة البحث -
 .أهداف البحث  -
 .أسباب اختيار املوضوع وأمهيته -
 حمددات البحث ونطاقها -
 أسئلة الدراسة وفروضها  - 
 الدراسات السابقة -
 منهجية البحث، ويشمل ذلك طرق مجع البيانات واإلطار التحليلي   - 
 املراجع واملصادر األساسية  -
 مراحل إعداد البحث العلمي: انياا ث 
 (:مرحلة اختيار املوضوع)الشعور مبشكلة البحث  -

وتبدأ هذه اخلطوة من حلظة التفكري يف اختيار موضوع البحث، و حتديده بشکلی واض  ، وحيتاج 
 :نالباحث يف هذه املرحلة إىل دراسة وافية، ومطالعة متصلة، وشاملة يف جمال التخصص وعليه أن يستفيد م

فيقوم بإجراء دراسة لتفسري بعض . حياته، واألحداث اليت مر هبا يفاخلربات الشخصية اليت تعرض هلا –
 . هذه الظواهر اليت مل جيد هلا تفسرياً، أو يرى أهنا حباجة إىل تصويب أو تفسري جديد

اصة ما يتصل املطالعة الواسعة والقراءة الناقدة حول جمال التخصص يف الكتب والدوريات العلمية خ–
 .باجلوانب النظرية واملفاهيم والتطورات العلمية يف احلقل العلمي

 .دراسة مستفيضة وشاملة وناقدة: دراسة البحوث السابقة املتعلقة باملوضوع-
 :حتديد مشكلة البحث - 

يق تعد هذه املرحلة من أهم مراحل البحث ألهنا تؤثر يف باقي املراحل اليت تليها، فمن دون حتديد دق
ملشكلة البحث يصعب على الباحث تنفيذ حبثه فيما بعد، فمشكلة البحث هي مجلة من التساؤالت املقنعة 
واملربرة اليت حياول الباحث اإلجابة عنها من خالل ما هو متوافر لديه من معارف حوهلا هذا من جهة، ومن 

 .خالل ما حيصل عليه من معارف جديدة عنها من جهة أخرى
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عند اختيار مشكلة البحث حتديد النقاط الرئيسية والفرعية اليت تشتمل عليها وصياغتها ومن الضروري  
 .يف مصطلحات واضحة حمددة حىت يسهل وضع تصميم منهجي دقيق لدراستها وحيث اجلوانب املختلفة هلا

أو ولكن هذه األخرية هي عرضة للمراجعة عدة مرات أثناء التحليل فحني ينقب الباحث يف األدبيات  
يقوم بدراسة استطالعية أو يستخدم بعض مناذج البحث يف األدبيات أو يستخدم بعض مناذج البحث إلغناء 
تفكريه فإنه يكتسب تبصرا بالظواهر جيعله غري راض عن صياغته للمشكلة ويعمل على إعادة هذه الصياغة 

 .الباحث يف البدايةونادرا ما تكون صياغة املشكلة يف صورها النهائية هي نفسها اليت وضعها 
. يقصد مبشكلة البحث العلمي املسائل اليت يثريها البحث العلمي وكيفية اإلجابة عنها بأسلوب علمي

كالسؤال االستفهامي عن العالقة بني : إما يف صورة سؤال: ويتم التعبري عن مشكلة البحث بإحدى صياغتني
ورة لفظية كبيان طبيعة العالقة بني متغريين أو أكثر يف متغريين أو أكثر يف دراسة الظاهرة حمل البحث، أو يف ص

 .تفسري الظاهرة املبحوثة
وتعريف مشكلة البحث بالضرورة يقود إىل حتديد الطريقة اليت يتم هبا تناول األسئلة، ومعاجلة املسائل 

. بني املتغريات حمل البحث املثارة، وإتباع املنهجية املناسبة، وحتديد نوع املعلومات املراد توظيفها لفحص العالقات
فاملشكلة أكثر حتديدًا وتفصياًل، وتقتصر فقط على . خيلط الباحث بني مشكلة البحث وموضوعه ان  جيبال و 

 .املسائل اليت يثريها البحث وطريقة اإلجابة عنها، بينما موضوع البحث يعرب عن جمال البحث ونطاقه بصورة عامة
  :كلة البحث ما يلي ومما يعني على التحديد اجليد ملش

 .أن يكون املوضوع الذي اختاره الباحث قاباًل للبحث فال يتعارض مع احلقائق العلمية-
 .أن يكون املوضوع ذا فائدة علمية حبيث تضيف للعلم شيئاً جديداً  -
 .أن يکون املوضوع ضمن إمكانيات الباحث وكفاءته وقدرته-
 .ذا املوضوعأن حتقق الرغبة لدى الباحث للكتابة يف ه -
 .أن يكون املوضوع حمدداً ومنضبطاً  -

هي عبارة عن سؤال مركزي ملوضوع البحث، تتطلب إجابة من خالل القيام بالبحث، وطرح  :اإلشكالية 
 .فرضيات، والعمل على حتليل تلك اإلشكالية إىل أسئلة فرعية لتسهيل معاجلة املوضوع

إنه ميكن التعبري عن املشكلة بأهنا مجلة : ا حمددا ، أي هي موقف غامض ال جند له تفسري :املشكلة      
 .استفهامية تسأل عن ما هي العالقة بني متغريين أو أكثر

 : هناك نوعان من املشكالت تناولتها البحوث العلمية ، مها   
  و هي املشكالت اليت تكون قائمة بالفعل يف واقع املنظمة أو اجملتمع ، مثل : مشكالت عملية :

ت تعثر حتقيق املبيعات املخططة ، أو مشكلة تدين املستوى العلمي للطلبة ، أو مشكلة قائمة يف مشكال
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مشكلة إدمان بعض الشباب على املخدراتأو مشكلة تسرب التالميذ من املدرسة و : اجملتمع ، مثل 
و اخنفاض خاصة يف مرحلة التعليم األساسي ، أو مشكلة إحجام الشباب عن العمل يف القطاع اخلاص أ

 اخل... حاد يف مبيعات إحدى املنشات 
  كيف ستواجه املنتجات احمللية : و هي مشكالت يروم الباحث لدراستها ، مثل : مشكالت حبثية

املنافسة األجنبية عند تطبيق قواعد جترير التجارة الدولية ؟ و ماذا سيكون تاثري تغيري الدول لسياستها يف 
الة و ظاهرة البطالة ؟ و قد تكون املشكلة البحثية دراسة فرصة قائمة و توظيف اخلرجيني على سوق العم

تقيييمها و حتديد وسائل االستفادة منها ، مثل دراسة مقومات االستثمار يف املدن ووسائل جذب 
 .املستثمرين اليها

زيد من الدراسات و إن االكتشافات اجلديدة اليت حتدث ياستمرار تفت  إمكانيات ال حدود هلا بالنسبة اىل م    
البحوث ، اال ان اختيار مشكلة مناسبة للبحث تعد احدى املهام الصعبة اليت تواجه الباحث املبتدئ ، و ان 
اختيار مشكلة البحث تكون مهمة الباحث حبيث تكون متفقة مع اهتماماته وان يوافق عليها أستاذه أو املشرف 

 .على حبثه
كما ... يار مشكلة البحث و حتديدها رمبا يكون أصعب من إجياد حلول هلا يؤكد الكثري من الباحثني ان اخت  

ان التحديد و االختيار سيرتتب عليه أمور كثرية منها نوعية الدراسة اليت يستطيع الباحث ان يقوم هبا ،طبيعة 
الباحث ان حيصل فضال عن نوعية البيانات و الوثائق اليت ينبغي على  .املنهج الذي يتبع ،خطة البحث و ادواته 

 .عليها و اخلطوات و األساليب اليت جيب على الباحث اتباعها ملعاجلة مشكلة البحث بأسلوب علمي منظم
 :  أسس اختيار املشكلة

هناك العديد من األسس اليت ُتثل املعايري اليت تساعد الباحث يف اختيار املشكلة املراد حبثها و حتديدها بشكل    
مبوضوعية  اختيار املشكلة من خالل طرح جمموعة من التساؤالت املهمة و اإلجابة عنهواض  ، و هناك أسس ال

 :و املتمثلة مبا يأيت 
هناك هل  هل يستحوذ املشكلة اهتمام الباحث؟ و هل تنسجم مع رغبته يف هذا النوع من املوضوعات ؟و    

 حافز ذايت؟
لبحث عامل مهم لنضوج الفكرة و اجناز متطلبات البحث إن الرغبة و االهتمام و احلافز مبوضوع او مشكلة ا    

 .و احلصول على نتائج جيدة
ان إمكانية الباحث يف معاجلة مشكلة البحث يتوقف كثريا على املصادر و على املعلومات املتوفرة عنها ،الن 

 .الباحث حيتاج اىل معلومات وافية عن مشكلة البحث من خالل مصادر عديدة ليتمكن من دراستها
 هل يستطيع الباحث القيام بالبحث املقرتح يف ضوء مشكالت البحث املطروحة ؟-    
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ان إمكانية الباحث يف معاجلة مشكلة البحث و تناسبها مع مؤهالته امر مهم يف اختيار املشكلة او املوضوع    
 .املناسب خاصة اذا كانت املشكلة معقدة اجلوانب و صعبة املعاجلة و الدراسة 

 توجد مساعدات إدارية ووظيفتها لبحث املشكلة ؟  هل    
و  ، تتمثل املساعدات اإلدارية يف التسهيالت اليت حيتاجها الباحث يف حصوله على املعلومات املطلوبة -   

خاصة يف اجلانب العملي ، مثال على ذلك ،فس  اجملال امام الباحث يف مقابلة األساتذة او املوظفني او العاملني 
له على اإلجابات املناسبة الستبيانه او مقابلته ،و هتيئة البيانات اليت حيتاجها عن املؤسسة او املنظمة او ، و حصو 

 .املوقع الذي خيص حبثه
 ماهي أمهية مشكلة البحث و فائدهتا العملية و االجتماعية و اإلنسانية ؟   -
انب احلياة السياسية او القانونية او كثريا ما يسعى الباحث اىل معاجلة مشكلة قائمة ختص جانب من جو    

اخل ، و اىل حماولة إجياد احللول املناسبة ... االقتصادية او اإلدارية او التارخيية او الرتبوية او االجتماعية او الثقافية
هلا ،لذلك  تتمثل أمهية مشكلة البحث يف وجودها فعال و مدى تاثرها يف جانب او اخر من جوانب احلياة 

 .ة اليت يعيشها اجملتمعاإلنساني
هل املشكلة جديدة ؟ و ماهي عالقاهتا مبشاكل حبثية أخرى ؟ و هل قام باحث اخر مبعاجلة هذه املشكلة او -   

 مشكلة مشاهبة او قريبة منها ؟ 
ان جودة البحث و قيمته العلمية تتمثل مبا يضيفه من معلومات اىل املعرفة اإلنسانية يف جمال ختصص الباحث     

، لذا مل تبحث دراسة او ومعاجلة مشكلة جديدة بعد ، او مشكلة ُتثل موضوعا يكمل مشاكل و موضوعات 
 .أخرى هلا عالقة ببعضها ام مهم بالنسبة الختيار املشكلة املناسبة للباحث 

 .هل للمشكلة عالقة بوزارة او منظمة او مؤسسة وطنية او قومية حمددة؟ -  
هلا عالقة بوزارة او مؤسسة او منظمة او دائرة معينة او وحدات و ااقسام إدارية او  ينبغي ان تكون مشكلة البحث

خدمية او إنتاجية سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او قانونية او تربوية او إدارية على الصعيد احمللي 
 .الوطين او القومي

ع اليت تصل  ان تكون ليئة باحلاالت و املشاكل و املواضيان املؤسسات الوطنية و اجملتمعات يف الوطن العريب م   
املؤسسات يف خمتلف   فالباحث حيتاج اىل معاجلة املشاكل و االختناقات اليت تعرتض مسري ، مشاكل حبثية

القطاعات االجتماعية و االقتصادية و السياسية و الثقافية و الوحدات اإلدارية و القانونية اليت تعرتض املؤسسات 
 .وطنية بشكل خاص و املؤسسات القومية بشكل عامال

هل هناك إمكانية يف تعميم النتائج اليت سيحصل عليها الباحث يف معاجلته للمشكلة على   مشاكل أخرى -    
 مشاهبة ، يف مؤسسات و منظمات أخرى مشاهبة؟
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لبحث العلمي ، الن ان فكرة تعميم النتائج البحث على مشاكل و حاالت مشاهبة امر مهم و أساسي يف ا
دراسة حالة او مشكلة واحدة ال يغين عن دراسة مشاكل و حاالت أخرى ، وبذل اجلهود البحثية و املستلزمات 

 .املالية املطلوبة لذلك ، و من هنا تايت أمهية السعي حنو التعميم قدر املستطاع عند اختيار مشكلة البحث
 :اختيار مشكلة البحث 

ي خيتاره الباحث جيب ان ينال اهتمامه الشخصي يف الوصول اىل حل املشكلة اليت ان موضوع البحث الذ   
فغالبا ما يتولد لدى الباحث دافع ذايت حيفزه على إجناح البحث باملستوى املطلوب عندما يكون هو .اختارها 

ز حالة االبداع الذي اختار موضوع حبثه بدال من ان يكون هذا املوضوع مفروضا عليه و يف هذه احلالة سوف ترب 
للباحث يف تقدمي ما هو افضل يف حبثه ، و كلما كان لدى الباحث ثقافة عامة و خربة مرتاكمة و مفيدة و 
معلومات متزايدة جتعل الباحث اكثر معرفة باملشكالت األكثر عمقا ، يف حني يعمل بعض الباحثني املبتدئني يف 

كل سريع دون التفكري مبدة توافر مصادر املوضوع و دون البحث اىل اىل حماولة اختيار موضوعات البحث بش
اإلحاطة الكافية بتخصصه، و من اخلطا ان يكون اختيار موضوع عام غري حمدد له نطاق واسع متناسبني ان مثل 
هذه املوضوعات اكرب بكثري من قدراهتم و امكاناهتم و من مث يفشلون يف تقدمي حبثه مبستوى جيد ، ولذلك جيب 

احث اختيار موضوع اكثر حتديدا و اقل اتساعا مع الرغبة فيه و االندفاع لبحثه و حتقيق نتاائج جيدة بعد على الب
 .ذلك

 :أمهية اختيار مشكلة البحث و حتديدها 
 ان اختيار مشكلة البحث و حتديدها حتتل مكانا مهما يف جمال اجلهد العلمي للباحثني ، 

اجناز علمي رصني ،فالشعور بوجود مشكلة يولد احلافز الذايت لدى و تعد خطوة على طريق النجاح يف حتقيق 
الباحث حبيث تكون تلك املشكلة بعيدة عن احلياة الشخصية و األهداف الذاتية و تكون قريبة من واقع احلياة 

لتطبيقية اليت نعيشها و الطموح املنشود الذي نتطلع اليه حبيث حتقق فائدة عامة للمجتمع من الناحية النظرية او ا
او كليهما ، وهذا ما يؤكده كثريمن العلماء بان مرحلة اختيار مشكلة البحث و حتديدها هي من اصعب املراحل 

  .اليت تواجه الباحث نفسه ، بل رمبا تكون اصعب من إجياد احللول هلا
ة حتتم عليه ان خيتار تقع على الباحث العديد من االبتزامات االجتماعية و األخالقية و املسؤوليات الوطني     

املوضوعات البحثية اليت تسهم يف تناول املشكالت االجتماعية او اإلدارية او القانونية او االقتصادية او السياسية 
اليت يعاين منها سكان اجملتمع ...او السكانية او الثقافية او الرتبوية او الفنية او الطبية او اهلندسية او التكنولوجية

وائد و الوصول اىل نتائج علمية ملعاجلة مثل املشاكل و كذلك اإلفادة منها يف البحوث التطبقية وان حبيث حتقق الف
تسهم هذه البحوث يف توجيه السياسات للمجاالت املذكورة أعاله مبا حيقق حياة افضل و مزيد من الرفاهية 

 .للمجتمعات و الشعوب
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 : املتطلبات الواجب توفرها يف اختيار مشكلة البحث
إحساس الباحث و شعوره باملشكلة و اهتمامه و رغبته بدراستها مما يتي  الرغبة الصادقة و احلافز األساسي   -

الذي يدفع العقل اىل التفكري و حيفز الباحث على العمل ضمن اجلهد املستطاع و السري قدما يف البحث و 
 .هو افضلما االستقصاء وصوال اىل 

قيمة و أمهية علمية ، فال قيمة لبحث علمي ما مل يظهرز او يربز حقائق  جيب ان يكون ملوضوع البحث  -
و ليست كل مشكلة .علمية ميكن االستفادة منها و االستناد اليها يف جمال البحث العلمي او يف اجملال التطبيقي 

، فلن االت خاصة ال تصل  للبحث حل ةتصادف الباحث قابلة للبحث ، فهناك مشاكل شخصية او مواقف فردي
نتمكن من تعميم نتائجها او استخدامها كقاعدة للتنبؤ حلاالت مماثلة يف املستقبل ، و لذلك على الباحث عند 
اختياره ملشكلته ان خيتار موضوعا يتميز باالصالة و األمهية و تكون له دالالت علمية حيقق أهدافا عامة و ميكن 

 .تعميم نتائجه
 .ث و حيدد مشكلته يف حدود اإلمكانيات املالية و املادية و الزمنية املتاحةجيب ان خيتار الباحث موضوع البح -
 .ان يكون موضوع البحث جديدا و غري مكرر -
 .توافر املصادر و املراجع العلمية و البيانات املطلوبة للمشكلة موضوع ا لبحث -
 .مراعاة الزمن احملدد او املتاح للبحث -

 :حتديد أهداف البحث
ن يذكر الباحث السبب الذي جيعله خيتار موضوعًا حمددًا للدراسة، ويفضل تعيني مشكلة ما ال بد من أ

وعادة ما تمقسم األهداف إىل هدف رئيس . للبحث والتحقيق العلمي، وأن يتبني الغايات اليت ينبغي الوصول إليها
 .وأهداف فرعية أو ثانوية: 

  ماهي  الفرضية؟
عرف الباحث املشكلة وأبعادها، والواقع أن الصياغة اجليدة تكون صياغة الفروض سهلة إذا ما 

للمشكلة توحي بطبيعة صياغة جيدة للفرضية، والفروض تعد مبثابة صياغة ختمني معقول أو حل ممكن يطرح 
نفسه على الباحث، وهذا الفرض قد تثبت صحته حني يتفق مع مجيع احلقائق املتوفرة، وقد يكون خاطئا ومن مث 

 . له والبحث عن فرض جديدينبغي إمها
الفرضية اجليدة هي الفرضية اليت تكون واضحة ودقيقة يف صياغتها هذا يعين أن الفرضية اجليدة تتجنب 
استعمال التعبريات الشائعة يف اللغة املألوفة واليت حتمل اختالفات يف حدود معانيها، وبعبارة أخرى فإن الفرضية 

ؤلفة من مصطلحات أفضل تعريفا من تلك املستخدمة يف اللغة الدارجة، اجليدة تستعمل لغة حمددة املعاين م
 .باإلضافة إىل الوضوح والدقة جيب أن تكون مصاغة صياغة قابلة للقياس أي تكون مبنية على أساس إحصائي
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هي عبارة عن ختمني أو استنتاج مسبق، يتوصل إليه الباحث ويتمسك به بشكل مؤقت، وهو  الفرضية
ملبدئي، مبين على معلومات وليس استنتاج عشوائي، وهي تستند على معلومات وخربة وخلفيات رأي الباحث ا

 : وقراءات أولية، وهى تعىن واحد أو أكثر من اجلوانب التالية 
 . حل حمتمل إلشكالية البحث -
 .ختمني لسبب أو أسباب املشكلة –
 .رأي مبدئي حلل املشكلة –
 .ثاستنتاج موقف يتوصل إليه الباح –
 .تفسري مؤقت لإلشكالية أو املشكلة –
 .إجابة حمتملة على السؤال الذي ُتثله اإلشكالية –

الفرضية بشكل عام تعرب عن العالقة بني متغريين أو أكثر حمل الدراسة، األول يسمى باملتغري املستقل 
نتيجة عنه يف حالة السببية، واملتغري والثاين باملتغري التابع، هذا األخري هو املتأثر باملتغري املستقل، والذي يأيت 

املستقل لفرضية يف حبث معني قد يكون متغري تابع يف حبث آخر، وذلك يعتمد على طبيعة البحث وهدفه، ويعرب 
عنهما أيضا باملتغري املعاجل واملتغري املقاس، ويوجد نوعان من الفرضيات، الفرضية املباشرة واليت تعىن وجود عالقة 

 .اإلثبات وفرضية النفي، والفرضية الصفرية، وتعين ال توجد عالقة، وأيضا تسمى بفرضية بني املتغريين
 :أنواع املتغريات 

 :ميكن تصنيف املتغريات البحث يف أربعة أنواع      
 ( : متغريات تصنيفية )متغريات مستقلة / 1
و هناك . ينة ليحدد اثرها على متغري اخرو هي املتغري او املتغريات اليت خيتارها الباحث و يعاجلها بطريقة مع   

 .عدة طرق ملعاجلة املتغري املستقل 
 :املتغريات التابعة / 2
و لذلك فان مهمة املتغري التابع هي حتديد اذا ماكان هناك . و يتغري املتغري التابع و فقا الثر املتغري املستقل    

و اليص  . بد للمتغري التابع ان يظهر كمية هذا التاثريأي تاثري للمتغري املستقل ، و اذا كان هناك تاثري فال
استخدام مصطل  متغري مستقل او متغري تابع اال ضمن إجراءات البحوث التجريبية ، حيث إن الباحث يف هذا 

 .النوع من البحوث يقوم مبعاجلة املتغري املستقل ليحدث اثرا معينا على املتغري التابع
 :املتغريات الدخيلة / 3
و ملا كان حصر العوامل املؤثرة يف اية ظاهرة من الصعوبة مبكان ، فاننا نقدر وجود عدة متغريات تؤثر على    

و قد تكون هذه سبب التغريات يف املتغري التابع و ليس املتغري التجرييب ، او قد . الظاهرة اثناء اجراء التجربة 
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،فاننا حنتاج اىل اىل ضبط  ساملةالتجرييب بصورة  ولذلك من اجل احلكم على قيمة املتغري.تعمل اىل جانبه 
 .املتغريات اثناء اجراء التجارب

 : املتغريات الضابطة / 4
و هي متغريات مستقلة التدخل ضمن املعاجلة التجريبية ،ولكنها تكون جزءا من التصميم التجرييب للبحث ، و    

و ميكن ضبط هذه . الناجم عن تاثري هذه املتغريات  الغرض من ضبط املتغريات هو اإلقالل من اخلطا يف النتائج
 :املتغريات بإحدى الطرق التالية 

يتم يف هذه الطريقة تقليل اثر املتغري : ان يكون املتغري الضابط جزءا من التصميم التجرييب للبحث  .1
و ا)و يصب  يف هذه احلالة متغريا مستقال . الضابط عن طريق جعله جزءا من متغريات الدراسة 

 .إضافيا( تصنيفيا
دراسة مستوى واحد من املتغري الضابط ،فمثال اذا علم من الدراسات السابقة ان اجلنس يؤثر يف  .2

النتائج فندرس الذكر فقط او االناث فقط ، و يف هذه احلالة البد من تضمني اجلنس يف حدود 
 .الدراسة

األساليب اإلحصائية الستبعاد أثر املتغري إبعاد أثر املتغري الضابط إحصائيا ، تستخدم يف هذه الطريقة 
حتليل املتغاير و االرتباط اجلزئي ، وهذين : وهناك أسلوبان إحصائيان يستخدمان ومها . اخلارجي 

 .األسلوبني يزيالن األثر اخلطي احملتمل للمتغري اخلارجي من نتائج املتغري التابع 
هي حلول او . أن يتحقق منه باستخدام املادة املتوفرة لديهمبدأ حلل مشكلة عندما حياول الباحث : الفرضية هي 

تفسريات مؤقتة يضعها الباحث بناء على قراراته و خرباته يف املوضوع حلل مشكلة البحث و نكتب مجيع فرضيات 
 بعد حتديد مشكلة البحث او الظاهرة املراد دراستها و االطالع.البحث بطريقة جيعلها وثيقة الصلة مبشكلة البحث

على الدراسات السابقة ذات العالقة ، على الباحث ان يقوم بإجياد فرضيات معينة تكون مبثابة حلول مؤقتة و 
 .أولية جيري اختبارها بأساليب ووسائل خمتلفة التأكد من صحتها او نفي ذلك

بل البد ان يرتبط اعداد وصياغة فرضيات الدراسة بشكل كلي باخلطوات السابقة يف عملية البحث العلمي،    
تنبثق فرضيات الدراسة من جوهر املشكلة او الظاهرة او القضية البحثية، وجيب ان تشمل فرضيات الدراسة على 

 .متغريات الدراسة
 "تصور اويل ملا ميكن ان يتوصل اليه الباحث من نتائج : الفرضية  -
لظروف اليت حياول الباحث ان تفسري مؤقت او حمتمل يوض  العوامل او االحداث او ا: "تعريف الفرضية -

 "يفهمها
 ".حل مبدئي او ختمني ذكي من الباحث حيتمل الص  او اخلطأ : "تعريف الفرضية -
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 حلول او تفسريات مؤقتة او إجابات حمتملة السئلة البحث يضعها الباحث: "تعريف الفرضية -
ألولية اليت يسلم بصحتها العقل ، و الفرض ماخوذ من األصل االغريقي ومعناها املبادئ ا: "تعريف الفرضية -

 "اليت اليستطيع الربهنة عليها بصورة مباشرة ، و عرفها ارسطو باهنا نقطة البدء يف كل برهنة 
ميكن القول ان عملية صياغة الفرضيات هي عملية تعتمد على قدرات و مهارات  من التعريفات املشار اليها 

 :يف الفرض عند صياغته و اعداده و هذه شروط هي  الباحث لذلك فان هناك شروط جيب توافرها 
 ضرورة ان تكون من استنتاج الباحث يستنبطها من املشكلة او القضية البحثية و من اهداف البحث. 
 حتديد الفرضية بصورة دقيقة وواضحة و خمتزلة و غري مبالغ فيها. 
 ان تكون الفرضية قابلة للقياس و من مث لالختبار. 
  تكون ذكية حبيث ال تكون نتائجها معروفة و مثبتة بشكل سابقالفرضية جيب ان. 
 البد ان تتالءم الفرضية مع جوهر املشكلة البحثية و جمتواها. 
     الفروض هي حلول مقرتحة يضعها الباحث حلل مشكلة البحث او لتفسري احلقائق وأنواع السلوك اليت

ية ، و هي إجابة حمتملة ألسئلة البحث ، و ُتثل جتري مشاهدهتا و مل تتأيد بعد عن طريق احلقائق العلم
 .الفروض عالقة بني متغريين ، متغري مستقل و متغري تابع

     الفرضية هي عبارة عن تفسري ذكي او استنتاج مؤقت ،فهي اشبه براي الباحث املبدئي يضعه كحل
بأسلوب منظم يظهر و الفروض غالبا ما تأخذ صيغة التعميمات و ان تضع . حمتمل ملشكلة الدراسة 

بان الفرضية واحد واكثر من  العالقات اليت حياول البحث من خالهلا حل املشكلة ولذلك يرى الباحث 
 :اجلوانب االتية 

        ختمني ذكي لسبب او أسباب املشكلة. 
       استنتاج مؤقت يتوصل اليه الباحث. 
        راي مبدئي حلل املشكلة. 
      تفسري مؤقت للمشكلة . 
     حل حمتمل ملشكلة البحث. 
     إجابة حمتملة عن السؤال الذي ُتثله املشكلة. 
     و البد ان تستند الفرضية على معرفة واسعة باملشكلة او الظاهرة املدروسة و على خربة الباحث ،أي

ضية حىت اهنا استنتاج او تفسري مؤقت بعيدا عن الثبات و العشوائية ، وينبغي ان يتمسك الباحث بالفر 
 .هناية البحث ، وعندها يتحقق من صحة الفرضيات او من عدمها
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 :أنواع الفرضيات

 :انواع 3يصنف العلماء الفرضيات اىل : تصنيف الفرضيات 
 .تصف الظاهرة متكونة من متغري واحد: فرضيات أحادية املتغري  -
 .تدرس العالقة السببية و عالقة التغاير: فرضيات ثنائية املتغري  -
 Hypothése تدرس العالقة بني عدة متغريات أي متعددة املتغريات: ضيات متعددة املتغريات فر  -

multi variée 
يف احلقيقة ال توجد فرضيات اكثر وضوحا يف الصياغة مثل الفرضيات القرشيات اليت يقوم الباحث جبعلها 

سابقة و األطر النظرية املعتمدة إجرائية بواسطة مؤشرات توضع بطريقة علمية و باالعتماد على الدراسة ال
 .عليها يف الدراسة

ان الفرضيات ُتثل إجابات حمتملة لتساؤالت البحث من خالل وضع الفرض الذي ميثل  عالقة بني 
متغريين او اكثر تقدم إجابة مبدئية لتساؤل من تساؤالت البحث ، وميكن تلخيص تصنيف الفرضيات 

 يات صفرية  اىل نوعني مها فرضيات مباشرة ، و فرض
 :كما ان هناك من يصنف الفرضية اىل نوعني  -

  (.صياغة االثبات) فرضية  مباشرة 
  (.صياغة النفي) فرضية صفرية 

 :ميكن التمييز بني نوعني رئيسني من الفرضيات مها   
  :الفرضيات الكمية -1

 :و تصاغ هذه الفرضيات بطريقتني مها
 متغريين او اكثر ، و عادة ما تسمى مثل هذه الفروض تنفي وجود أي عالقة بني: الفرضية العدمية  - أ

 :و من امثلتها  Hoصفرية او عدمية و يرمز هلا ب 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني البعد عن مركز املدينة و أسعار األراضي عند مستوى معنوية

1.15. 
 ال توجد عالقة بني التدخني و املستوى العلمي. 
و هذه الصيغة تأخذ صيغة االثبات و تعكس صورة عالقتني بني متغريين او اكثر سلبا او : الفرضية البديلة -ب

 : و من امثلتها  H1إجيابا ، و تعرف مثل هذه الفروض بالفروض البديلة و يرمز هلا ب 
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  توجد فروق ذات داللة احاصائية بني البعد عن مركز املدينة و أسعار األراضي عند مستوى معنوية
1.15. 

 :  فرضيات النوعيةال-2
هناك صور أخرى عديدة ميكن ان تصاغ يف الفرضيات  بصورة نظرية او نوعية و ميكن اختبارها بطرق أيضا   

 .نوعية 
 :الفرضيات اىل فرضيات مباشرة ، و فرضيات صفرية   تفسري انواع  وميكن 

 :الفرضيات املباشرة ( أ 
املستقل و )إلجيايب الذي يثبت وجود فروق يف العالقة بني متغريين الفرضيات املباشرة ، هي الفرضية من النوع ا   

 :و من األمثلة على ذلك ما يأيت ( التابع 
  ميكن صياغة فرضية مباشرة حول العالقة بني اجتاهات الطالب و اجتاهات الطالبات حنو التخصص

طالب و اجتاهات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات ال:" الدراسي على النحو االيت 
 "الطالبات حنو التخصص الدراسي

  ميكن صياغة فرضية مباشرة حول العالقة بني اجتاهات املستهلكني  يف املناطق املختلفة حنو اإلعالن
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املستهلكني حنو : ) على النحو االيت " س"سلعة 

 " (س"اإلعالن عن السلعة 
 :الصفرية الفرضيات ( ب
( املستقل و التابع)الفرضية الصفرية هي الفرضية من النوع السليب الذي ينفي وجود فروق يف العالقة بني متغريين   

 :و من األمثلة على ذلك ما يأيت 
  فيما يتعلق بالعالقة بني اجتاهات الطالب و اجتاهات الطالبات حنو التخصص الدراسي ، ميكن صياغة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الطالب و : )) ى النحو االيت الفرضية الصفرية عل
 ((اجتاهات الطالبات حنو التخصص الدراسي

  ميكن " س"فيما يتعلق بالعالقة بني  اجتاهات املستهلكني يف املناطق املختلفة حنو اإلعالن عن السلعة
وق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات ال توجد فر : ) صياغة الفرضية الصفرية على النحو االيت 

 "(.س"املستهلكني حنو اإلعالن عن السلعة 
 : ياتأمهية الفرض

تنبثق أمهية الفرضية عن كوهنا النور الذي يضيء طريق الدراسة و يوجهها باجتاه ثابت و صحي  : أمهية الفرضية   
 :، فهي حتقق االيت 
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 .حتديد جمال الدراسة بشكل دقيق  .1
 .ع البيانات فتبتعد بالدراسة عن العشوائية بتجميع بيانات غري ضرورية و غري مفيدةتنظيم عملية مج .2
 .تشكيل االطار املنظم لعملية حتليل البيانات و تفسري النتائج .3

 :بالنظريات و القوانني  ضياتعالقة الفر 
ت ذكية مبنية على علم و اخلطوة األوىل حنو احلقائق هي احلدس و التخمني و االقرتاح ، و الفروض هي اقرتاحا   

 .وتتحول الفروض اىل حقائق حال ثبوت صحتها باالدلة. معرفة مسبقة و لكنها غري تامة و حتتاج اىل فحص 
صياغة حدسية للعالقة بني متحولني و اكثر ، و تكون الفرضيات دوما ذات صيغة إعالنية و تربط : الفرضية    

 : ومثة معياران للفرضيات اجليدة و صياغتها .اخر ، بصورة عامة او بصورة خاصة، بني متحول و
 .الفرضيات جيب ان تكون تعبريا عن العالقات لالختبار و التجريب: األول     
 .ان الفرضيات جيب ان تكون قابلة لالختبار و التجريب: الثاين     

العالقة بينهما و أن تكون  وهذان املعياران ال يعنيان ان الفرضية جيب ان مشل متحورين او اكثر ، وأن حتدد
 .و كل فرضية الحتقق هذين املعيارين ال تكون علمية حبال من األحوال. املتحوالت من النوع القابل للقياس 

يف ضوء الفرضيات جيب ان تتصف الفرضيات اجليدة بعدد من السمات واخلصائص، ميكن اإلشارة اليها          
 :برتكيز كما يأيت

  وابتعادها عن اخليال واملثالية والتناقض وإمكانية التنفيذمعقولية الفرضيات. 
 قدرة الفرضية على إجياد حل للمشكلة. 
 بساطة الفرضيات ووضوحها و جتنب التعقيدات و صياغة هبارات سهلة قابلة للفهم. 
 ان تكون بعيدة عن احتماالت التحيز الشخصي للباحث. 
 إمكانية التحقق منها و قابلة للقياس. 
 شية مع اهداف البحث و تعطي إجابة واضحة ملشكلة حمددةامتم ان تكون. 

 ؟ ياتكيف نبين الفرض
 : تعتمد عملية بناء الفروض على ُتتع الباحث باملزايا التالية 

 .املعرفة الواسعة -1
 .التخيل  -2
 .اجلهد و التعب -3
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 : اتخصائص الفرضي
عروفة و ان ال تكون خيالية او ون منسجمة مع احلقائق العلمية املتكمعقولية الفرضيات ، أي ان  .1

 .مستحيلة او متناقضة معها
و على هذا األساس . عين بذلك صياغة الفروض بشكل حمدد و قابل للقياستو . إمكانية التحقق منها .2

 .جيب على الباحث اختاذ خطوات و إجراءات للتحقق من صحة الفروض
الفرضية تقدمي تفسري شامل للموقف و قدرة الفرضية على تفسري الظاهرة املدروسة ، أي ان تستطيع  .3

 .تعميم شامل حلل املشكلة
أي ان تكون الفرضية منسجمة مع احلقائق و النتائج . الواقعية من حيث إمكانية التطبيق و التنفيذ  .4

السابقة للبحوث، ومعىن ذلك الوضوح و االبتعاد عن التعقيدات يف صياغة الفروض و استخدام الفاظ 
 .سهلة و غري غامضة

 و املتغري التابع  لبني املتغريات ،كاملتغري املستقالعالقة حتديدها و بشكل واض  ،  .5
 .صياغتها بشكل جيد ،و حمدد ،و ذلك باالبتعاد عن العموميات .6
 .ان يكون عددها حمدودا .7
 .ان تكون بعيدة عن احتماالت التحيز الشخصي للباحث .8
 .ارتباطها باهداف البحث .9

  :اختبار الفرضيات يةكيف
ناك طرق علمية تسري فيها اختبارات الفرضيات ، وهي ما تسمى أحيانا قواعد تصميم التجارب و اختبارها ، ه  

مشكلة األسباب اليت يتناوهلا البحث التجرييب و توصل اىل قواعد مخس ميكن ان تفيد  Millفقد درس ميل 
حذر من ان  Millلكن ميل كمرشد يف تصميم التجارب و اختبار الفرضيات و البحث عن تلك األسباب ، ز 

 :يف مجيع احلاالت و فيما يلي تلك الطرق و القواعد  قهذه القواعد ليست جامدة كما اهنا التصل  للتطبي
و هي طريقة تعرتف مببدا السببية العام املتمثل يف ان وجود السبب يؤدي اىل وجود : طريقة االتفاق  .1

الظروف املؤدية اىل حدث معني تتحد مجيعا يف عامل النتيجة ،و تشري هذه الطريقة اىل انه اذا كانت 
واحد مشرتك فان هذا العامل حيتمل ان يكون السبب ، و مبعىن اخر ميكن التعبري عن هذه الفكرة 

بانه الميكن ان يكون شيء معني هو سبب ظاهرة معينة اذا كانت هذه : بالطريقة السلبية بالقول 
تواجه الباحث عند استخدامه طريقة االتفاق تقع يف ُتييزه بني الظاهرة حتدث بدونه ،و الصعوبة اليت 

العوامل ذات الداللة و ذات العالقة باملشكلة و العوامل اليت ليس هلا داللة او عالقة باملشكلة ، و معىن 
 .ذلك انه البد له ان يتحرى عن السبب احلقيقي و ان يفصله عن السبب الظاهر
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التباين او االختالف يف املقارنة بني حالتني متشابعتني يف مجيع الظرف  و تسري طريقة: طريقة االختالف  .2
ماعدا ظرف واحد يتوفر يف احدى احلالتني فقط ، بينما ال يوجد يف احلالة األخرى و تكون هذه الظاهرة 
نتيجة او سببا هلذا االختالف ،و هذا يعتمد أيضا على مبدا السببية العام املتمثل يف ان وجود السبب 

 بانه الميكن ان يكون شيئ: يؤدي اىل وجود نتيجة ، و ميكن التعبري عن ذلك بطريقة سلبية بالقول 
معني هو سبب ظاهرة معينة اذا كانت هذه الظاهرة الحتدث يف وجوده ،و على كل حال فيمكن القول 

وف نادرة بالنسبة ان الظروف املتشاهبة بالنسبة جلميع العوامل فيما عادا عامل واحد او متغري واحد ظر :
للعلوم السلوكية ، وهذا ما استدعى من القائمني بالبحوث كفالة الضمانات املطلوبة حىت تؤدي هذه 

 .الطريقة اىل نتائج موثوق هبا و اىل تصميم التجارب بنجاح
 تستخدم بتطبيق الطريقتني السابقتني الختبار الفرضيات ، فيحاول البحاث أوال بتطبيق:طريقة االشرتاك  .3

اليت حتدث فيها الظاهرة ،مث يطبق طريقة  تطريقة االتفاق العثور على العامل املشرتك يف مجيع احلاال
االختالف أي ان يتقرر لدى الباحث ان الظاهرة ال حتدث ابدا عند عدم وجود هذا العامل املعني ، فاذا 

 .انه وجد السبب  أدت كال الطريقتني اىل نفس النتيجة فان الباحث يكون واثقا اىل حد كبري
 حيث تبني ان بعض مشكالت البحوث ال حتل باي من الطرق السابقة ، فان ميل   : طريقة البواقي  .4

Mill   قدم طريقة العوامل املتبقية للعثور على السبب عن طريق االستبعاد ، وهذه الطريقة قد تسمى طريقة
 .املرجع األخري 

 :مصادر الفرضيات 
ات و هذا امر طبيعي طاملا ان عملية اعدادها و صياغتها هي عملية إبداعية، و ميكن مصادر الفرضي تتعدد    

 :حصر اهم املصادر اليت ميكن ان يستفيد منها الباحث يف اعداد فرضياته فيما يلي
 .احلدس -
 .التبصر واالستبصار -
 .الدراسات السابقة -
 .خربة الباحث ومهاراته وقدراته -
 .املختلفة البحث العلمي والدراسات العلمية -
 .ثقافة اجملتمع -
 .النظريات العلمية -
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 :مسات الفرضيات اجليدة
 (.35، ص2117املظفر ،)تتميز الفرضيات اجلديدة بعدد من السمات واخلصائص اليت أمهها   

 .تنبثق من املشكلة البحث واهداف البحث وتوصل اىل حل حمتمل -
 .ا سيكون واهنا توقعات للنتائج احملتملةتصاغ بصورة الفعل املضارع على اعتبار اهنا تشري اىل م -
 .ختترب بطريقة التفكري االستنباطي من منطلق اهنا أجوبة حمتملة السئلة الدراسة -
 .تعكس الفرضيات حقيقة ماذا يريد الباحث من النتائج اليت يرمي اليها -

 :فوائد الفرضيات 
اد فرضيات الدراسة ، و ميكن هنا الفوائد اليت ميكن ان يستفيد منها الباحث من صياغة و اعد دتتعد -

 :امجال اهم هذه الفوائد فيما يلي
 .توجيه مسار عملية البحث العلمي .1
 .حتديد أساليب و مناهج البحث العلمي املالئمة ملوضوع املشكلة البحثية و اختبار الفرضيات .2
ات بني متغريات تعزز فهم الباحث للمشكلة او القضية او الظاهرة البحثية من خالل ما يربزه من عالق .3

 .الدراسة و عناصر املشكلة البحثية
 .ُتكن الباحث من الوصول اىل فرضيات و قوانني جديدة .4
 .تساهم يف تعزيز البناء العضوي و املوضوعي للدراسة و تشد أجزاء الدراسة بعضها البعض .5

 :طبيعة الفرضيات 
حلقائق واألفكار الرصينة ، اذ ان حل تؤدي الفرضيات دورا مهما يف حل املشكالت يعادل يف أمهيتها دور ا

املشكالت يتم عن طريق التخمني الذكي و اذا مل يقم الباحث ببناء هذه الفروض ، فلن يكون لديه شيء يوجهه 
يف انتقاء و تصنيف احلقائق حلل املشكلة ، الن احلقائق ال تتحدث عن نفسها ابدا و لكنها تتحدث فقط ملن 

منه ، فاذا استطاع الباحث ان يتصور او يتخيل بعض احلقائق غري املعروفة ، اليت لو يكون لديه فرض يريد التحقق 
 .اندجمت مع حقائق معروفة و مع نظرية قائمة سوف تشكل تفسريا معقوال او حال للمشكلة

و باختصار فان الفروض هي حلول مقرتحة يضعها الباحث حلل مشكلة البحث او لتفسري احلقائق او      
و أنواع السلوك اليت جتري مشاهدهتا و مل تتايد بعد عن طريق احلقائق العلمية ، و هي إجابة حمتملة الظروف ا

 .ألسئلة البحث
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 : فوائد الفرضيات
تكمن أمهية الفرضيات يف عملية البحث العلمي يف الفوائد اليت حتققها للباحث والبحث العلمي على حد    

 :فيما يأيت سواء، وميكن حتديد اهم هذه الفوائد
  تزيد من قدرة الباحث على فهم املشكلة او الظاهرة املدروسة وحتديد ابعادها بشكل دقيق ومن مث

يستطيع دراستها وحتليل العالقات ببعضها البعض، واالبتعاد عن كل املعلومات اليت ليس هلا عالقة 
 .مبوضوع البحث ومشكلته

 مي وحتدد مساره وذلك من خالل توجيه الباحث ُتثل الفرضيات قاعدة أساسية ملوضوع البحث العل
جلمع البيانات ومعلومات معينة هلا عالقة بالفرضيات اليت مت وضعها من اجل اختيارها ومن مث قبوهلا او 

 .رفضها مبا يتالءم مع املبادئ واألصول العلمية املتعارف عليها
 علمية يستطيع الباحث عن طريقها  تؤدي الفرضية اىل توسيع املعرفة، باعتبارها أداة فكرية ووسيلة

 .احلصول على حقائق حتفز باحثني اخرين اىل املزيد من البحوث اجلديدة
  تساعد الفرضيات على حتديد األساليب املناسبة الختبار العالقات احملتملة بني عاملني او أكثر وذلك

 .والتابعة من خالل تقدميها لتفسريات وتصورات نظرية للعالقة بني العوامل املستقلة
  تسهم الفرضيات يف حتديد املناهج واألساليب البحثية املالئمة ملوضوع الدراسة الذي يساعد على اختيار

 .الفرضيات
  ،تساعد الفروض على تنظيم وتقدمي النتائج بطريقة ذات معىن، فالفرض هو تفسري اويل لظاهرة معينة

 .اليت تؤيدهوهو حيتفظ بطابع التخمني حىت نوجه احلقائق املناسبة 
 :املالحظات اليت جيب على الباحث الرتكيز عليها عند صياغة فرضيات جيدة

 :ميكن تلخيص هذه املالحظات كما يأيت        
  يفضل ان تكون هناك فرضية واحدة رئيسة للبحث او ان يكون هناك اكثر من فرضية واحدة تغطي كل

 .الكافية ملشكلة البحث اجلوانب موضوع البحث و احتماالته و تعطي التفسريات
  ينبغي ان ال تكون الفرضية طويلة، تضم يف جوانبها احتمال تقسيمها اىل فرضيتني او اكثر او ان ال

 .تكون معقدة حبيث يصعب فهمها و التعرف على املتغري املستقل و املتغري التابع فيها
  ملستوى االقتصادي لعائلة توجد عالقة بني ا)) ميكن ان تصاغ الفرضية باإلثبات ،مثال على ذلك

ال توجد عالقة بني املستوى )) ، او ان تصاغ بالنفي ،مثال على ذلك ((الطالب و بني حتصيله الدراسي
، اال انه ال جيوز وضع فرضيتني ،واحدة باإلثبات و (( االقتصادي لعائلة الطالب و حتصيله الدراسي 

 .و املتأثرةأخرى بالنفي لنفس املوضوع و بنفس العوامل املؤثرة 
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  او اهنا قد تكون ( %111)ميكن تثبيت صحة الفرضية يف هناية البحث ، أي اهنا قد تكون صحيحة
خاطئة بنفس النسبة ، و أحيانا قد يكون جزءا منها صحي  و االخر غري صحي  و يف مجيع األحوال 

 .تبقى صياغة الفرضيات جيدة  اذا ما اتبعت خطوات البحث العلمي بشكل سليم
 ك متطلبات مهمة لصياغة الفرضية أمهها املعرفة او اخلربة او االثنني معا الن الفرضية هي تفسري ذكي هنا

 .او استنتاج مؤقت و ال وجود للتفسري العشوائي يف حتديد الفرضية و متغرياهتا املستقل و التابع
 ملصادر و الوصول اىل الفرضية ضرورية لكل أنواع البحوث ذات املنهج التارخيي اليت تتطلب استقراء ا

 .االستنتاجات املطلوبة
من صحة الفرضية قد تتحول فيما بعد اىل حقيقة الهنا اختربت و مت احلصول على الدالئل اليت تثبت  دبعد التاك
 صحتها

 :العينات يف البحث العلمي
 :تعريف العينة و فوائدها 

ي للبحث ، بشرط ان ُتثل مجيع املفردات او يلجا الباحث اىل دراسة او اختيار عينة من اجملتمع األصل    
العناصر املكونة للمجتمع األصلي ُتثيال صادقا و عادال ، وهذا يستلزم من الباحث ان خيتار العينة على أساس 

 .تكافؤ فرص االختيار ملفردات اجملتمع األصلي للبحث مجيعا
لبحث ، بسبب ما قد يواجه الباحث من من الصعوبة اجراء حبوث تتضمن مجيع مفردات اجملتمع األصلي ل    

صعوبات و متاعب تتعلق بالبيانات و املعلومات واعدادها و تصنيفها و تنظيمها لكل مفردة اجملتمع ، و هلذا جند 
ان العينات هي افضل وسيلة الجراء البحوث ، و البد الي باحث من اختيار عينة مناسبة جملتمع البحث تتوافر 

جزء من جمتمع البحث األصلي ، خيتارها الباحث باساليب : عرف  العينة باهنا تد فيها نفس خصائصه ، وق
ان العينة ُتثل منوذجا يشمل جزءا من وحدات اجملتمع . خمتلفة ، وتضم عددا من االفراد يف اجملتمع األصلي 

الباحث عن دراسة  األصلي للبحث ، تكون ممثلة له حبيث حتمل صفاته املشرتكة ، و هذا النموذج او اجلزء يغين
 .وحدات مفردات جمتمع األصل

و ميكن تعريف العينة باهنا ُتثل جمموعة جزئية من اجملتمع األصلي للبحث ، يتم اختيارها بطريقة علمية منظمة    
من مجيع عناصر مفردات اجملتمع و بنسبة معينة ، حبسب طبيعة البحث و حجم اجملتمع األصلي ، حبيث حتمل 

 .اخلصائص املشرتكة و تعمل على حتقيق اهداف البحث نفس الصفات او
على مجيع افراد جمتمع البحث الن يف ذلك ادعى لصدق _ كما اشرنا_األصل يف البحوث العلمية ان جترى   

و حىت تصب  تعميم . كن الباحث يلجا الختيار عينة منهم اذا تعذر ذلك بسبب كثرة عددهم مثاللالنتائج ، و 
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افراد جمتمع البحث ممكنا ، و حىت تصب  العينة ممثلة حقا جملتمع البحث اشرتط علماء املنهجية  النتائج على مجيع
 :فيها الشروط التالية 

 .جتانس الصفات و اخلصائص بني افراد العينة و افراد جمتمع البحث -1
 .فالعينة جيب ان تكون انعكاسا شامال لصفات وخصائص جمتمع البحث

فكل فرد من افراد جمتمع البحث جيب ان يعطى فرصة متكافئة . جمتمع البحثتكافؤ الفرص جلميع افراد  -2
 .مع غريه الن يكون من بني افراد العينة

 .وذلك بتطبيق طريقة اختيار تكفل املوضوعية و عدم التحيز. عدم التحيز يف االختيار -3
هذا الشرط اال انه ليس ولكن على الرغم من أمهية . تناسب عدد افراد العينة مع عدد افراد جمتمع البحث -4

هناك حتديد لعدد متفق عليه ، فعدد افراد اجملتمع ، و طبيعة املشكلة املدروسة ، و كذلك منهج البحث 
 اال انه أيضا من اجل التحقق من صدق ُتثيل العينة للمجتمع يؤكد . املطبق عوامل أساسية فيه

، بل و  لها للمجتمع اصدقيجم العينة ،كان ُتثكلما كرب ح) علماء املنجية املبدا العام الذي يقول بانه 
 :تتحقق األهداف التالية 

 .إمكانية تعميم النتائج -
 .اختبار الفروض و إجابة أسئلة البحث  -
 .تطبيق املعاجلات اإلحصائية بدقة -
 و مما يعني الباحث على تقريرحجم العينة . قلة احتمال قبول الفرضية الصفرية -
 .جتانس وحدات جمتمع الدراسة  -
 .عدد البحوث السابقة اليت تناولت نفس املوضوع -
 .كمية املال املخصص للدراسة -
 .الوقت املخصص للدراسة -
 .يؤثر عدد الباحثني املسامهني بالدراسة على حتديد حجم العينة -

 :فوائد العينة    
اجملتمع األصلي  غالبا ما يعتمد الباحث على أسلوب املس  بالعينة بدل أسلوب املس  الشامل ملفردات و عناصر

 :للبحث من اجل حتقيق الفوائد االتية
 .توفري اجلهود املبذولة و تقليل الكلف املالية للبحث-
 .استثمار الوقت الالزم عند استخدام الباحث للعينة املمثلة ُتثيال حقيقيا للمجتمع األصلي للبحث-
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عينات بطريقة علمية واضحة و إمكانية احلصول على معلومات و بيانات دقيقة يف حالة استخدام ال-
 .صادقة

 .سرعة احلصول على نتائج جيدة ، السيما يف حالة جتانس افراد جمتمع البحث-
 :كيف ميكن حتديد حجة العينة

على الرغم من وجود اختالفات حول موضوع احلجم املناسب للعينة توجد عوامل مهمة يستطيع الباحث ان    
 :عند حتديد حجم العينة و هي كما يأيت  يسرتشد هبا و يأخذ بنظر االعتبار

ويقصد به مدى جتانس او تباين افراد اجملتمع األصلي للبحث، فان كان جمتمع : طبيعة جمتمع البحث  .1
البحث متجانسا امكن تقليل حجم افراد عينة البحث ، وان كان جمتمع البحث غري متجانس فالبد من 

 .زيادة عدد افارد عينة البحث
فالبحوث املسحية الوصفية مثال تستلزم زيادة نسبية يف حجم العينة و كذلك احلال يف :  منهجية البحث .2

 .البحوث التجريبية
عندما يكون اجملتمع األصلي للبحث صغريا نسبيا يتطلب من الباحث اختيار عينة :حجم جمتمع البحث  .3

ما بالنسبة اىل اجملتمع الكبري اكرب حىت ميكن ُتثيل مجيع مفرداته خاصة اذا كان اجملتمع غري متجانس ، ا
وهي نسبة ميكن ان تكون كافية مع مالحظة اهنا ليست  %11فان حجم العينة يفضل ان يكون بنسبة 

 .مطلقة ، بل قابلة للتعديل ، وقد تتوقف على عوامل و معايري أخرى
 .جيب ان توفر العينة اكرب من املعلومات احملقق و املوضوعية عن اجملتمع الكلي للبحث .4

 : خطوات اختيار عينة البحث
 :هناك العديد من اخلطوات املتسلسلة جيب اتباعها يف اختيار عينة البحث ميكن تلخيصها  

نعين باجملتمع مجيع مفردات الظاهرة اليت يقوم بدراستها الباحث ، و : حتديد اجملتمع األصلي للبحث  .1
واضحا ودقيقا ، و معرفة العناصر الداخلية له ينبغي عليه يف هذه اخلطوة حتديد اجملتمع األصلي حتديدا 

 .ودراسته دراسة وافية
على الباحث ان يشخص افراد اجملتمع األصلي الذي خيتار منه : تشخيص افراد اجملتمع األصلي للبحث  .2

العينة ، بعد حتديده حتديدا دقيقا ، على ان تقتصر داللة نتائج البحث على اجملتمع الذي اختريت منه 
 .حثعينة الب

و تشمل على مجيع وحدات ذلك اجملتمع و هذا : اعداد جدول او قائمة باجملتمع األصلي للبحث  .3
العمل يستغرق وقتا طويال ال ميكن للباحث القيام به ،وقد جتاهبه مجلة صعوبات و يقع يف أخطاء رمبا 

 .تؤدي اىل عدم ُتثيل العينة للمجتمع األصلي للبحث بالشكل املطلوب
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بعض العينات ال ُتثل خصائص اجملتمع األصلي لصغرها ، و يف حالة وجود جتانس : مناسبة اختيار عينة  .4
يف الصفات و اخلواص بني افراد اجملتمع األصلي ميكن االكتفاء بعينة صغرية و أي نوع من العينات يفي 

عينة اكرب ،و ان بالغرض ، و كلما زاد التباين بني افراد اجملتمع األصلي كانت احلاجة واضحة الن تكون ال
ُتثل مجيع افراد اجملتمع و من مث ميكن احلصول على عينة ممثلة ُتثيال جيدا ، وميكن استخدام عينة 

 .عشوائية او عينة منتظمة
بعد حتديد حجم و عدد وحدات اجملتمع األصلي للبحث و ميكن ان  :احلصول على عينة مناسبة .5

باحث العينة املراد ارسال و توزيع االستبيان عليها ، و أربعة االف طالب و طالبة مثال حيدد ال( 4111)
منهم فقط على أساس اهنا متجانسة ، و على أن حجم العينة ( 411)ميكن ان نكتفي بعينة صغرية 
 :املختارة يتأثر بالعوامل االتية 

  نوع البحث املستخدم ، فالبحوث الوصفية او املسحية تتطلب حجم عينة اكرب من البحوث
 .يةالتجريب

  مدى التجانس او التباين يف مسات و خصائص اجملتمع األصلي املطلوب التعرف عليها فكلما
 .قل جتانس افراد جمتمع البحث زاد حجم العينة و العكس صحي 

  ، كن تعميم ميدرجة الدقة املطلوبة يف البحث ، اذ كلما زاد حجم العينة زادت دقة البحث
 .نتائجه على جمتمع البحث

 - ُتاما ان هناك شرطا رئيسيا حيكم  لم الباحث بصدد اختيار العينة ، فان عليه ان يع اذا كان
 :قدرته على تعميم نتائجه على اجملتمع األصلي ، و يتطلب هذا توفر الشروط التالية 

    - توافر كل صفات و خصائص اجملتمع األصلي يف العينة ، حبيث تكون منوذجا مصغرا هلذا
وذج يصدق على اجملتمع مان ما يصدق على هذا الن: ستطيع القول اجملتمع ، و آنذاك ن

 .األصلي الذي اشتق منه
 - التناسب بني عدد افراد العينة ، و عدد االفراد الذين يشكلون اجملتمع األصلي ،فال يكون

اجملتمع األصلي طالب املرحلة الثانوية مثال ، و يتخذ الباحث عينة عبارة عن فصل دراسي من 
 .دارس الثانوية مكون من عشرين طالبااحدى امل

 - من  مجيع افراد اجملتمع األصلي فرصة متكافئة الن يتم اختيارهم لالنضمام للعينة ، مبعىن اخر
 .موضعية االختيار و عدم التحيز لفرد معني او فئة معينة دون عريها
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 : أنواع العينات

األصلي للبحث مجيعا يلجا الباحث اىل اختيار أسلوب نظرا لعدم قدرة الباحث على دراسة افراد اجملتمع    
اختيار عينة ُتثل افراد اجملتمع ، و توجد بعض األنواع من العينات يقوم الباحث باختيار افضلها حبسب طبيعة 

 :البحث ، وهي على جمموعتني رئيستني مها 
 (االحتمالية)العينات العشوائية : أوال
 يتم مبوجبها اختيار مفردات العينة من مفردات اجملتمع األصلي للبحث بطريقة يقصد هبا العينات الطريقة اليت   

 .عشوائية صرفه دون تدخل الباحث يف ذلك عند اجراء البحث 
و عند استخدام طريقة العينات العشوائية يكون لكل مفردة او عنصر من عناصر جمتمع املستهدف دراسته فرص 

ميكن تصنيف العينات العشوائية اىل أنواع خمتلفة على وفق منهج و أسلوب متساوية للظهور يف عينة البحث ، و 
 :حتديد هذه العينة ، و فيما يأيت ابرز هذه األنواع من العينات العشوائية 

 .العينة العشوائية البسيطة (1
 .العينة العشوائية املنتظمة (2
 .العينة العشوائية الطبقية (3
 .العينة العشوائية العنقودية (4
 (غري االحتمالية) نات غري العشوائية العي: ثانيا
ان هذا النوع من العينات خيضع للتقدير الشخصي للباحث باختيار العينة و يكون لذلك اثر بدرجة او باخرى   

يف اختيار مفردات جمتمع البحث ، وكذلك مفردات العينة ، و الميكن تقدير مدى دقة العينة لعدم إمكانية 
 :عينة ، ومن ابرز أنواعها ما يأيت حساب اخلطا الذي يرتبط بال

 .العينة احلصصية (1
 العينة العمدية (2
 .عينة الصدفة (3

الفرق بني العينة االحتمالية و غري االحتمالية ان األخرية ال تقتضي االختيار العشوائي يف حني ان العينة 
هل يعين . ساوية يف االختيارمت ةاالختيار العشوائي يعين إعطاء مجيع الوحدات يف اجملتمع فرص.االحتمالية تقتضيه

لكن هذا يعين ان العينة غري االحتمالية ال . ممثلة للمجتمع ؟ ليس يالضرورة تكونهذا ان العينة غري االحتمالية ال
يف العينة االحتمالية نعرف على األقل اننا مثلنا اجملتمع ُتثيال  . تستطيع االعتماد على منطق نظرية االحتماالت
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اختيار  يقةيفضل الباحثون بصورة عامة طر . ثيال كافياغري االحتمالية قد ال نستطيع ُتثيل اجملتمع ُتيف العينة . كافيا
 .غري االحتمالية ويعدوهنا أكثر دقة وصرامة يقالعينة االحتمالية او العشوائية على الطر 

ق عليه العينة أحيانا يف البحث االجتماعي التطبيقي قد ال يكون جمديا، عمليا او مفيد نظريا ان نطب
وميكننا ان نقسم العينة غري . يف مثل تلك احلاالت نلجا اىل عدة خيارات من العينة غري االحتمالية. العشوائية

 .العرضية والقصدية: االحتمالية اىل نوعني عريضني
 :وسيتم توضي  هذه العينات كما يأيت

 العينات العشوائية االحتمالية: أوال 
 :سيطةالعينة العشوائية الب(1
هي ليست طريقة ارجتالية بل هي طريقة منظمة ،ألهنا تعطي فرصا متساوية لكل فرد من افراد اجملتمع     

الختيارها، و هبذه احلالة توصف العينة باهنا غري متحيزة ، وباهنا مفيدة و مؤثرة ،السيما عندما يكون هناك جتانس 
املعين بالبحث او عندما يكون اجملتمع االحصائي كبري و صفات مشرتكة بني مجيع افراد جمتمع البحث االصلي 

جدا ، و يف مثل هذه احلالة ميكن للباحث اختيار عينة عشوائية بسيطة على وفق واحد او اكثر من األساليب 
 .االتية
يتم ترقيم افراد جمتمع األصلي للبحث ووضع األرقام يف صندوق خاص ، ويتم سحب األرقام حىت : القرعة -

فردا او عنصرا او وحدة فيتم  151العدد املناسب للعينة ، و لنفرتض ان جمتمع البحث كان يشمل يستكمل 
 (.151)اىل ( 1)ترقيمها من 

هي عبارة عن جداول يوجد هبا ارقام عشوائية كثرية خيتار الباحث منها سلسلة من األرقام : األرقام العشوائية -
تمع األصلي للبحث الذين هلم نفس األرقام اليت اخرتناها و من جداول اجمل رادالعمودية او االفقية، مث خيتار اف

فردا اوعنصرا او وحدات ، و يكون  15األرقام العشوائية ، و يقوم باختيار العينة اليت يريدها ، و لنفرض اهنا 
 .هؤالء االفراد هم العينة املختارة

 .و تدخل يف كال أنواع العينات األخرى العينة البسيطة العشوائية هي األساس يف العينة االحتمالية
و هي باختصار تعين إعطاء كل وحدات العينة ضمن جمتمع الدراسة فرصة متساوية الحتمال ُتثيلها ضمن عينة 

لكل    %  51الدراسة مثال عند اجراء القرعة عن طريق العملة املعدنية هناك احتماالن لوجهي العملة بنسبة
 .منهما

طريق االختيار . دة برامج احلاسب االيل او قوائم اخلانة العشوائية الختيار العينة العشوائيةيستعمل الباحثون عا
لتمثيلها يف عينة  يالعشوائي كما اسلفنا تعىن ان كل واحدة عينة يف جمتمع الدراسة هلا احتمال معروف و متساو 

                                                                  n/N:    الدراسة يعرف هذا االحتمال
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 .ُتثل حجم العينة   nحيث 
 .ُتثل جمتمع الدراسة  N  و

فرد فان  1811فردا و ترغب يف اختيار العينة من  51389اذا كان هناك جمتمع دراسة مكون من : مثال 
 513891.1357أي  1811احتمال ُتثيل كل وحدة عينة من جمتمع الدراسة  يف عينة الدراسة هو 

 : العينة العشوائية املنتظمة( 2
هي اختيار العينات بشكل منتظم من مسافات متساوية على قائمة جمتمع البحث ،فان أراد الباحث ان خيتار   

افراد من جمتمع ( 11)تيار خي، واراد ان  دفرج( 111)عينة من افراد جمتمع البحث األصلي للبحث مكون من 
: توضع يف صندوق و نسحب منها رقما ،و هذا الرقم يعد الرقم األساس ،فمثال األصل ،فناخذ األرقام العشرة و 

ولو حسبنا ( 94،84،74،64،54،44،34،24،14،4: )فيكون الرتتيب كااليت ( 4)اذا حصلنا على رقم 
 .األرقام لوجدناها عشرة

ة افراده و عددهم ، و تستخدم العينة املنتظمة يف احلاالن اليت يصعب فيها حتديد جمتمع البحث و معرف  
 .وتستخدم أيضا يف حالة جتانس افراد اجملتمع األصلي للبحث

شخص فانه ميكن ترقيم ( 611)شخصا كيعنة من جمتمع عدد افراده ( 61)فلنفرتض اننا حنتاج اىل اختيار   
العينة ، مث  فيكون هذا الشخص األول يف( 4)مث خنتار رقما عشوائيا و لنفرتض انه ( 611-1)هؤالء االفراد من 

على هذا الرقم لنحصل ( 11)هو الشخص الثاين و نضيف ( 14)هلذا الرقم فيكون الشخص ( 11)نضيف 
 .على الرتتيب الذي سبقه( 11)على الشخص الثالث و هكذا حنصل على بقية افراد العينة بإضافة 

: الرقم الذي ياتيه ، مثل و تسمى هذه العينة منتظمة ، ألننا اخرتنا مسافة ثابنة منظمة بني كل رقم و 
194.184،174،164،154،144،134،124،114،114،94،84،74،64،54،44،34،24،1

 .شخصا( 61)اخل اىل ان نصل اىل اختيار عينة متكونة من ... 4،4
شوائية و من اجلدير الذكر ان اختيار العينة العشوائية املنتظمة يتم بسرعة اختيار اكري مما عليه احلال يف العينة الع   

 .البسيطة ، كما ان العينة املنتظمة تعطي ُتثيال افضل جملتمع البحث من العينة العشوائية البسيطة
 :العينة العشوائية الطبقية(3
تعد هذه العينة من العينات شائعة االستخدام و يتم تقسيم اجملتمع اىل جمتمعات جزئية تسمى طبقات حبيث    

ىل اخلصائص املطلوب دراستها، و باختيار عينة عشوائية بسيطة من كل طبقة تكون كل طبقة متجانسة بالنسبة ا
 .من هذه الطبقات يتم اخذ العينة الطبقية

و عادة ما تستخدم العينة العشوائية الطبقية عندما يكون اجملتمع غري متجانس و عندها يتم تقسيم اجملتمع اىل   
 .ها بالنسبة اىل اخلصائص املطلوب دراستهاطبقات حبيث تكون مفردات كل طبقة متجانسة مع بعض
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 :و هذه العينة يتم اختيارها على مرحلتني مها     
 مرحلة حتليل اجملتمع األصلي. 
 مرحلة االختيار العشوائي يف حدود وصفات اجملتمع األصلي. 

اكثر ُتثيال، و على  تعد العينة العشوائية الطبقية من العينات الدقيقة اليت يلجا اليها الباحث للحصول على عينة
بيانات علمية يف اجملتمعات الكبرية و غري املتجانسة يف الصفات اليت يدرسها الباحث ، مث يقوم بتقسيم افراد 
جمتمع البحث اىل فئات او اقسام حبسب الصفة اليت يدرسها ، مث يقوم باختيار عينة عشوائية من كل فئة او قسم 

 .األصلي للبحث مبا يتناسب مع العدد الكلي للمجتمع
اذا كان اهلدف من البحث العلمي هو التعرف على اجتاهات اخلرجيني للعمل يف القطاع اخلاص يف : مثال     

مهنة معينة فانه يتم تقسيم اخلرجيني اىل طبقات حبسب خصائص النوع او السن او املستوى التعليمي ، فاذا كان 
مفردة ،فانه جيب سحب  ليسانسمؤهالت ( 411) منهم مفردة من اخلرجيني( 611)جمتمع البحث يتمثل يف 

و نرغب يف سحب عينة حجمها ( فين ومهين)مؤهالت دبلوم ( 211)و  ليسانسمن مؤهالت ( 111)عدد 
 .من مؤهالت دبلوم( 51)و سحب عدد  ليسانسمن مؤهالت (111)مفردة ، فانه جيب سحب عدد ( 151'
 :العينة العشوائية العنقودية (4
هبذا االسم ، الن االسرة نشكل عنقودا من االفراد و املنشاة ُتثل عنقودا من املديريات او األقسام و مسيت    

البناية ُتثل عنقودا من املساكن ، و الكلية ُتثل عنقودا من األقسام العلمية و اإلدارية و اجلامعة ُتثل عنقودا من 
 اخل..الكليات و املعاهد 

او املتعددة املراحل اذا كانت وحدات اجملتمع األصلي للبحث متباعدة يف منطقة  و تستخدم العينة العنقودية   
جغرافية واسعة ، و لصعوبة استخدام الطرق السابقة من الناحية املالية و اإلدارية و الفنية ، و يف مثل هذه احلالة 

 .انع او املزارع او االفرادنقوم بتقسيم اجملتمع املراد معاينته  سواء كان يف اجلمعات او الكليات او املص
و عندما يواجه الباحث يف بعض الدراسات التطبيقية ان وحدات بعض اجملتمعات تكون على شكل جتمعات و 
غالبا ما تكون متشاهبة اىل حد كبري مثل البحوث اليت تقوم بدراسة اجلامعات او املدن او الشوارع او املصانع 

وي كل عنقود منها على عدد من عناصر تاذ حي( CLUSTERSد عناقي)اخل، فان هذه التجمعات تسمى ..
 .اجملتمع االصلية و اليت غالبا ما تكون متجانسة ، و يف هذه احلالة يلجا الباحث اىل العينة العنقودية

لعام دراسي معني ، فان قوائم اخلرجيني تعد اطار  تلمساناذا كان جمتمع الدراسة هم خرجيو جامعة : مثال    
ة ، مث يتم اختيار بعض كليات اجلامعة عشوائيا و اليت تشكل عناقيد مث يتم اختيار بعض األقسام العلمية للمعاين

عشوائيا من هذه الكليات اليت مت اختيارها مث يتم اختيار بعض األقسام العلمية عشوائيا من هذه الكليات اليت مت 
 .األقسام العلمية اليت مت اختيارها بصورة عشوائيا اختيارها مث يتم اختيار بعض التخصصات العلمية عشوائيا من
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 :و تنقسم العينة العشوائية العنقودية اىل ما يأيت    
 :عينة عنقودية مبرحلة واحدة 
 :عينة عنقودية مبرحلتني 
 :عينة عشوائية متعددة املراحل 
 :عينة عشوائية مساحية 

 :ختلفةو من األمثلة على العينة العشوائية العنقودية بأنواعها امل
، ويتم بعد ( حيا11)اردنا دراسة معدل دخل االسرة يف مدينة معينة ،فيتم تقسيم املدينة اىل احياء مثال لو

 (.عينة عنقودية مبرحلة واحدة)عشوائيا مبثابة عناقيد يتم دراستها و تكون ( حي  31)ذلك سحب 
فنختار من ( 31)حي من االحياء  اما اذا سحبنا مرة أخرى جمموعة من العمارات عشوائيا من داخل كل  

كل منها عددا معينا من الشقق و ندرس داخل االسر املقيمة يف هذه الشقق، و بذلك حتصل على عينة 
عنقودية على مرحلتني ، و اذا تابعنا السحب و اخذنا عشوائيا عدد من الشوارع من تلك العمارات فنكون 

 .امام عينة عنقودية متعددة املراحل
لعينة العنقودية املساحية فهي ختتص باألراضي  فاذا كان لدينا جمموعة قطع من األراضي و اردنا اما ا    

اجراء حبث على خصوبة الرتبة ، فيمكن ان نسحب منها عشوائيا عدد من قطع األراضي لتمثل العينة 
 .العنقودية املساحية

و تشتمل العينة العنقودية على . كلفةتألهنا األقل تستخدم العينة العنقودية يف الدراسات ذات املستوى األكرب     
 اختيار

و العناقيد يتم اختيارها عنن . جمموعات كربى تعرف بالعناقيد، مث يتم اختيار وحدات العينة من تلك العناقيد 
يف  هذا و اعتمادا على مشكلة الدراسة ميكن ادخال كل وحدات العينة. طريق العينة العشوائية البسطة او الطبقية

 .عينة الدراسة او ميكن ان خنتار وحدان منها عن طريق العينة العشوائية او الطبقية
 (غري االحتمالية)العينات غري العشوائية : ثانيا
بصورة مباشرة على الباحث الذي يقوم بعملية ( غري االحتمالية)يعتمد اختيار العينة غري العشوائية    

قائم بالبحث ، وتعد هذه الطريقة شخصية و غري موضوعية و ال ختلو االختيار او على التقدير الشخصي لل
من التحيز من قبل الباحثني ، برغم ذلك فإهنا تعطي نتائج مفيدة و لكن البد من الرتوي و الثاين من حيث 

يها الباحث من هذه العينات ألهنا فقدت شرط العشوائية عدم إمكانية تعميم النتائج اليت يتوصل ال
 (.االحتمالية)
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و يلجا الباحث اىل اختيار عينة غري عشوائية من اجملتمع االحصائي خاصة يف احلاالت اليت يصعب فيها    
عليه حتديد جمتمع البحث و معرفة افراده و عددهم ،ففي مثل هذه احلالة خيتار عينة غري عشوائية حبسب 

واصفات و معايري يضعها و تفي بالغرض املنشود من البحث ، مثل دراسة الذين يعانون مشكالت نفسية م
 اخل.. معينة

 :العينة احلصصية(1
تستخدم العينة احلصصية غري االحتمالية يف مقابالت املعاينة و تقوم على افرتاض ان العينة ُتثل اجملتمع و   

ة احلصصية هي نفسها  بالنسبة ملتغريات اجملتمع ، لذا تعد هذه العينة نوعا ان التغري بالنسبةاىل متغريات العين
من العينة العشوائية الطبقية و لكنها ختتار افراد الطبقة بطريقة غري عشوائية ، اذ تعتمد على تقسيم اجملتمع اىل 

جم اجملتمع ، مث جمموعات خاصة ،مث حساب حصة كل جمموعة اعتمادا على عالقتها بالبيانات املتوفرة و ح
 .الطرق باسهلاحلصول على تلك احلصة 

و يتعذر أحيانا احلصول على قاعدة مقبولة الختيار عينة ،عندئذ يتخلى الباحث عن الطرائق العشوائية    
الدقيقة ، و لتجنب هذه اإلشكاالت يلجا الباحث اىل العينة احلصصية اليت تركز على حتقيق ُتثيل جيد عن 

زيع بعض املتغريات املهمة يف العينة على الشكل الذي توجد فيه هذه التوزيعات يف اجملموعة طرائق إعادة تو 
السكانية موضوع الدراسة او البحث فاذا اشتملت هذه الدراسة مثال عددا معينا من السكان و تبني ان 

ن يأخذ من النساء ،ففي هذه احلالة يلزم من الباحث ا % 41من الرجال و  %61العينة تتكون من 
العمر، اجلنس ،التوزيع اجلغرايف ، التحصيل الدراسي ، الفئة )بنظراالعتبار بعض احلقائق احملددة يف العينة مثل 

 (.اخل .. االجتماعية او املهنة
ان عينة احلصص من العينات اهلادفةو ميكن ان تكون مفيدة يف مراحلها األوىل من البحوث و الدراسات    

عينة احلصصية اقل صدقا من العينة العشوائية تعد من العينات اهلادفة و ميكن ان تكون على الرغم من كون ال
مفيدة يف مراحلها األوىل من البحوث خاصة اذا مت حتديدها بدقة و ميكن االعتماد على ما توفر من بيانات 

لى التفاعل و معلومات الستكمال البحوث على أساسها ، و يتوقف ذلك على  قدرة الباحث و مهاراته ع
 .مع خصائص مفردات اجملتمع و عينته بالشكل الذي يتناسب مع حبثه

هناك نوعان من عينة احلصة . صة يتم اختيار الناس بطريقة غري عشوائية حسب حصص حمددةيف عينة احل     
تتناسب مع كل  يف عينة احلصة التناسبية نود ُتثيل اخلصائص األساسية للمجتمع عري عينة. تناسبية و غري تناسبية

رجال و حجم العينة الذي حتتاجه  % 61نساء و  41 %مثال، اذا كنت تعلم ان اجملتمع يتكون من . خاصية 
امراة امرا ومل حتصل على   41لكن اذا حصلت على . ستظل ختتار حىت تصل اىل تلك النسب مث تتوقف 111
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تيار النساء حىت ان كن يستوفني شروط رجال ستواصل اختيار العينة من الرجال فقط و ُتتنع من اخ 61
 .االختبار

هل  هي النوع ، العمر ، التعليم ، .اإلشكالية هنا هي ان حتدد و بشكل قاطع املعايرياليت ستبىن عليها احلصة  
 اخل.. الدين ، العرق 

هتتم بالتناسب انك تضع حدا ادىن من وحدات العينة لكل فئة و ال . عينة احلصة غري التناسبية اقل تعقيدا    
 .بني حجم العينة و خصائص اجملتمع

 (القصدية)العينة العمدية ( 2
يكون االختيار فيهذا النوع من العينات على أساس حر من الباحث و حبسب طبيعة حبثه حبيث حيقق هذا    

، كما ترتبط  االختيار اهداف حبثه ، و قد ال ُتثل هذه العينة ُتثيال صحيحا او كليا للمجتمع املستهدف حبثه
مربرات استخدامها بدرجة كبرية على تقديرات خاصة و اهداف معينة يف ذهن الباحث الذي يقوم باختيار 

 .العينة
ان هذه العينة تقرتب من العينة العشوائية الطبقية، اذ يكون حجم املفردات املختارة متناسبا مع العدد    

و من ابرز عيوب هذه العينة اهنا تفرض بقاء اخلصائص و الكلي الذي له نفس الصفات يف اجملتمع الكلي ، 
مثال على . املعامل اإلحصائية للوحدات موضع البحث دون تغيري و هذا امر ال  يتفق مع الواقع املتجدد 

 :ذلك 
الن هدف البحث هو معرفة ( جيد فما فوق)اختيار الطلبة الذين تكون معدالهتم يف اإلمتحان النهائي     

 .ليت تؤدي اىل التفوق عند هذا النوع من الطلبةالعوامل ا
-طالب–عادة مايكون للدينا جمموعة بعينها نبحث عنها  –يف العينة القصدية اننا خنتار بقصد معني 

. تكون العينة القصدية مفيدة يف احلاالت اليت نرغب فيها الوصول اىل العينة املرغوبة بسرعة.اخل...-وظفنيم
يف معرفة اراء اجملتمع املستهدف لكن من احملتمل إعطاء وزن اكرب للمجموعات تساعد العينة القصدية 

االسهل وصوال ضمن جمتمع الدراسة كل اختيار العينة التالية ميكن اعتبارها أنواعا فرعية من العينة 
رمبا نستخدم  رمبا خنتار عينة من جمموعة عينة من اجل ابراز التنوع كما يف العينة  غري املتجانسة ، او.القصدية

وسائل االتصال غري الرمسية للحصول على مشاركني يصعب الوصول اليهم بالطرق األخرى كما يف عينة كرة 
 .الثلج

يف عينة كرة الثلج نبدا باختيار شخص يستوي يف املواصفات املوضوعة لالختيار ضمن العينة مث نطلب منه ان    
ان هذه الطريقة من طرق اختيار العينة ال ُتثل اجملتمع ُتثيال على الرغم من . يقرتح اخرين بنفس املواصفات 

مثال ، اذا كنت تقوم .حقيقيا لكنها مقيدة يف بعض األحيان عندما يصعب الوصول اىل افراد جمتمع الدراسة
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بدراسة عن املتشردين فلم جتد قوائم حتمل أمسائهم يف منطقة الدراسة لذلك عليك حتديد بعض املتشردين مث 
 .شردين االخرينتمنهم ان يرشدوك اىل امل تطلب

 :عينةالصدفة(3
مد الباحث اىل اختيار عدد من االفراد الذي يستطيع تيكون االختيار يف هذا النوع من العينات سهال ، اذ يع    

احلصول عليهم يف مكان ما و يف مدة زمنية حمددة و عن طريق الصدفة ، كان يذهب الباحث اىل مكتبة معينة او 
درسة من املدارس او كلية من الكليات او دائرة من الدوائر اليت يتعلق البحث هبا ، مث يوزع االستبيان على من م

جيدهم امامه ،و قد يضطر العديد من الباحثني اىل اختيار هذا النوع من العينة لسهولة استخدامها او الن الوقت 
النوع من العينات اهنا قد ال ُتثل اجملتمع األصلي ُتثيال  لديه حمدد او أي مربرات أخرى ، و من ابرز سلبيات هذا

صادقا خاصة اذا كان هناك تباين او عدم جتانس يف اخلواص او الصفات املطلوب دراستها يف اجملتمع األصلي 
 .للبحث

 :جمتمع الدراسة 
ان جموعة افراد او  جمتمع البحث مصطل  علمي منهجي يراد به كل من ميكن ان تعمم عليه نتائج البحث سواء اك

 ...كتب او مباين مدرسية 
 : وحصر جمتمع البحث يعد ضروريا لألسباب التالية . و ذلك طبقا للمجال املوضوعي للمشكلة

تربير االقتصار على العينة بدال من تطبيق البحث على جمتمعه ،فاالصل يف البحث العلمي ان يطبق على   -
ا يكاد يكون مستحيال او على األقل صعبا جدا خاصة كل مفردة من مفردات جمتمع البحث ولكن هذ

عندما يكون عدد افراد اجملتمع البحث كبريا جدا فيتطلب تطبيقه عليهم مجيعا تكاليف مادية ، ووقت 
 .طويل ، وهلذا يضطر البحاث االقتصار على عينة ممثلة جملتمع البحث

ية اليت جترى بغرض تعميم نتائجها ، وهذا فمعظم البحوث العلم.معرفة مدى قابلية نتائج البحث للتعميم -
 .حث الذي ال يتجاوزه تعميم النتائجبجمتمع ال)لن يتحقق ما مل يعرف االطار العام 

فيشرتط لصدق تعميم نتائج البحث املطبق على عينة ان تكون تلك .تأكيد ُتثل العينة جملتمع البحث -
 عدد افراد العينة و بني عدد افراد جمتمع أي ان يكون هناك تناسب بني. العينة ممثلة جملتمع البحث

 .البحث ، وهذا لن يتحقق ما مل يعرف جمتمع البحث
 :عينة اخلرباء 

 .عينة اخلرباء تعين اختيار العينة من افراد متخصصني يف بعض اجملاالت      
اخلرباء ، أوال قد تكون افضل يف الواقع هناك سببان الجراء عينة ". هبيئة اخلرباء"أحيانا يعرف هذا النوع من العينة 

السبب الثثاين الجراء عينة اخلرباء قد يكون الرغبة يف إضفاء . الطرق الستنباط اراء اشخاص ذوي خربة معينة 



 

 57 

عينة منطية و تعرف ان معايري اختيار  رلنفرتض انك أجريت اختيا.  دليل مصداقية على طريقة اختيار عينة أخرى
يف هذه احلالة فانك ختتار هيئة خرباء مكونة من افراد مشهود هلم باملعرفة يف جمال . العينة قد تتعرض لبعض النقد

ميزة هذه الطريقة هي انك جتد من يدعمك يف الدفاع . الدراسة و تطلب منهم التعليق على العينة و مصداقيتها
 .ناك سلبية حىت اخلرباء عادة ما خيطئونهعن قراراتك لكن 

  :مرحلة تصميم البحث
 :مل هذه املرحلة على اآليتوتش
حتديد منهجية البحث أي حتديد الطريقة اليت يسلكها الباحث يف معاجلة موضوع البحث هل هي  –

 .جتريبية أو دراسة حالة أو تارخيية تقوميية أو دراسة مقارنة
يار حتديد طريقة مجع البيانات سواء كانت كمية أو نوعية، وطريقة حتديد جمتمع الدراسة وأسلوب اخت

 العينة، وتعريف املتغريات وطريقة قياسها، وكيفية الوصول إليها ومصادر املعلومات األخرى 
 :خطة البحث

تقسم إىل ) املقدمة والتمهيد، وعناصر البحث : وتشمل خطة البحث يف صورهتا النهائية احملتويات اآلتية 
 .قرتحها الباحث مث فهرس املراجع، واخلاُتة مبا يشمل النتائج اليت ي(أبواب وفصول ومباحث ومطالب

 : أمهية وضع خطة البحث        
تكتب املذكرة أو األطروحة بلغة سليمة خالية من األخطاء النحوية واإلمالئية واملطبعية، باستخدام 

وأن تطيع على وجه ( Microsoft Word)احلاسوب عن طريق معاجل نصوص كربنامج مايكروسوفت وورد 
ن تكون الطباعة واضحة، أنيقة  و خالية من الكتابة باليد والشطب، وعلی وجه واحد فقط واحد فقط، ويراعى أ

 .وقواعدها قدر اإلمكان: . . .( ، ؛ ؟ ). من الورقة، وجيب احرتام عالمات الضبط 
 .يف حالة وجود مشرف مساعد، جيب اإلشارة إىل ذلك يف صفحة الغالف 

بحث إىل جمموعة فصول متناسبة مع احلجم تنطوي حتتها على الباحث تقسيم ال:  التوازن يف اخلطة
 جمموعة نقاط تفصيلية للعنوان، وهذا ال يعين

أن تكون مجيع الفصول حبجم واحد، إمنا يعين و جوب التناسب بني أجزاء البحث ولو نسبيا حبيث 
 .ال يکون هناك تفاوت كبري فيما بينها من حيث احلجم

ة فصول وعناوين ال عالقة هلا بالبحث أو ذكر معلومات غري جتنب االستطراد، وذلك بعدم زياد -
 .ضرورية
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تقليل االختصارات ما أمكن وعدم استخدامها إال للضرورة، وتكتب عند ورودها ألول مرة كاملة   -
ويوضع االختصار بني قوسني، وعند ورودها مرة أخرى يوضع االختصار فقط دون القوسني، على أن تدرج 

 (.اختيارا)ئمة االختصارات والرموز االختصارات يف قا
تبدأ صفحات العناوين الرئيسية لألبواب والفصول يف صفحات جديدة، وال جيوز أن تبدأ يف  - 

 . وسط أو آخر صفحة لباب أو فصل سابق
أي أنه جيب عدم التحول لصفحة جديدة إال يف حال : ال وجود للفراغات بداخل نفس الفصل -

 .اكتمال الصفحة السابقة
 .االبتعاد عن اجلمل والفقرات الطويلة جدا-
 .ال ميكن ترك سطرا منفردا حلاله يف آخر الصفحة أو أوهلا-
ينبغي االهتمام بالعالمات الضبط لتحديد املعني وجتنب اللبس وسوء الفهم وينبغي عدم اإلفراط يف  -
 .استخدامها

 . شكالال توضع نقاط يف هناية العناوين أو بعد عناوين الصور واأل-
 .يستعاض عن واو العطف بالفاصلة يف حالة التعداد، وال ينبغي أن تتالزما معا -
 ...(.عامل، دکتور، أستاذ، )مينع ذكر صفات املؤلفني والكتاب يف البحث العلمي  - 

اجتناب عبارات اجلزم والتاکيد کا توصل إليه من نتائج ما مل تكن األدلة تقتضي ذلك، آو عليه أن 
 احث النتيجة يف إطار الرتجي  يبقى الب

 .على الباحث أن ال ميدح نفسه وال يصف آراءه بأهنا عني الصواب
 .عدم استخدام العبارات واجلمل اليت حتمل طابع املبالغة أو السخرية أو التهكم أو ما شابه ذلك

وبدال من ...( اهبأنا أعتقد، األحباث اليت قمت )يف الكتابة مثل ( أنا)جتنب استعمال ضمري املتكلم 
أعتقد أن، يبدو أن، أرى أن، يتض ، ميكن القول، ولعل )ذلك يفضل استعمال عبارات بسيطة ومتواضعة مثل 

ويف تقديرنا ، وقد ) وميكن للباحث آن يستخدم اجلمع ...( : من الصواب القول، يف حدود علم الباحث، 
 .إىل غري ذلك من العبارات...( ذكرنا

ه الباحث ملشرفه، موضحًا فيه اهليكل العام للبحث ، وذلك عن طريق ذکر هي التصور الذي يقّدم
عناوين الفصـول ، وما يتفرع منها من نقاط رئيسة ، مبينا هدف البحـث ، واخلط الذي سيسري عليه ؛ ليصل إىل 

 .النتيجة املرجوة
 يف حبثه على هدى إن اخلطة الدقيقة احملكمة تبعد الباحث عن التشتت، وتنري الطريق أمامه؛ ليسري 

 .وبصرية حنو حتقيق اهلدف الذي رمسه لبحثه
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 : واخلطة اجليدة متكن الباحث من 
 .ترتيب موضوعات حبثه، وتنسيقها، وترابطها -1
 .جتنب تكرار األفكار أو املوضوعات -2
 .البعد عن التناقض بني أفكار املوضوع  -3
 .البعد عن نسيان نقاط جوهرية يف البحث  – 4

 : نوعان من اخلطط البحثية مها وهناك
خطة خمتصرة تقتصر على ذكر عناوين فصول البحث، دون ذكر النقاط الفرعية اليت تتشعب من  –أ 
 .فصوله 

خطة مفصلة يقّدمها الباحث، يوض  فيها طبيعة املوضوع، وأمهيته، وأسباب اختياره، ومنهجه ،  –ب  
 .، وأهم املصادر واملراجع اليت يتوقع أن يرجع إليها وفصوله ، ونقاطه الفرعية ، ودراساته السابقة 

 :كتابة مسودات البحث
 : املسودة األوىل

بعد انتهاء الباحث من مجع املادة العلمية ، وترتيب البطاقات وفق تسلسل حماور البحث وفصوله ،  
ليت تعاجلها ، مث قراءهتا قراءة تبدأ مرحلة كتابة املسودة األوىل ، وذلك برتتيب بطاقات احملور األول حسب الفكرة ا

متأنية فامهة مركزة ، وقراءة ما دونه من مالحظات حوهلا ، وال يباشر الكتابة إال بعد تضج الفكرة يف ذهنه ُتاماً، 
وعليه أن يوظف االقتباس يف املكان الذي يراه مناسبًا لتطوير الفكرة واكتماهلا ، فإذا ما انتهى من معاجلة الفكرة 

انتقل إىل الفكرة الثانية فعاجلها بالطريقة نفسها ، وهكذا حىت ينتهي من احملور األول ، مث ينتقل إىل احملور األوىل ، 
 .الثاين ، إىل أن ينتهي من الفصل األول 

 : مالحظات حول كتابة املسودة األوىل 
ض تفضل الكتابة على سطر وترك آخر؛ ليتمكن املشرف من تصويب الكلمات، وإضافة بع – 1 
 .العبارات

ترك اجلزء األسفل من الصفحة ؛ لتسجيل ما ميكن أن يطرأ على ذهن الباحث من أفكار وآراء  – 2 
 . وتعليقات 
 .كتابة اهلوامش والتوثيقات بدقة   – 3
كتابة الفصل األول وعرضه على املشرف؛ إلبداء الرأي واملالحظات والتوجيهات وتصويب   – 4 

 .يف كتابة الفصول األخطاء، كي يتجنبها الباحث
 .ضرورة تصويب األخطاء اللغوية والنحوية، واحملافظة على سالمة األسلوب ودقته –5 
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 : املسودة الثانية
بعد أن ينتهي الباحث من كتابة املسودة األوىل، وعرضها على املشرف؛ إلبداء الرأي فيها ، عليه أن 

 :يعيد كتابتها مرة ثانية مراعياً ما يأيت 
 .التوجيهات واملالحظات اليت أبداها املشرف تنفيذ – 1 
 .تصويب األخطاء اللغوية والنحوية – 2 
 .احملافظة على سالمة األسلوب  -3 

 : خامتة البحث 
) يفرد الباحث يف هناية البحث صفحة أو صفحات لتدوين النتائج اليت توصل إليها ، ويشار إليها بـ 

 .، وختتار االسم األخري( خاُتة البحث ) ، أو ( ملخص البحث ) ، أو ( نتائج مهمة 
 : تشتمل اخلامتة على

 .خالصة مكثفة للنقاط املهمة اليت أثارها البحث  –  
النتائج العلمية اليت توصل إليها الباحث ، وهذه النتائج إما تكتب مرتبة حسب ورودها يف البحث ،  -
 .ملهّم األهّم على ا كتب مرتبة حسب األمهية ، في كتبوإما أن تمن

 :مراحل املنهجية للبحث العلمي
 :عنوان البحث صفحةتصميم 

تعد صفحة العنوان مهمة ملا هلا من أثر واض  يف لفت نظر القارئ وجذبه لالطالع على موضوع البحث  
 :، ومن تقسيمات صفحة العنوان أن نطبق النقاط التالية يف هذه الصفحة املهمة وهي 

لمي حمدد، تعارفت عليه معظم األوساط واهليئات العلمية، فعلى الباحث ختضع صفحة العنوان ملنهج ع  
 :أن يدون يف هذه الصفحة

 القسم على اجلانب العلوي من الورقة ،اسم الكليةيوضع اسم اجلامعة مث اسم  - 1
 نوع البحث-2
 الدرجة املتقدم هلا -3
 .عنوان البحث بدقة  – 4
 .اسم الباحث کامالً  -5
 املشرف على البحث  اسم األستاذ -6
 السنة اجلامعية – 7
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 :املقدمة –1 
 :فاملقدمة جيب أن تكون جوابا عن السؤال التايل

ملاذا أجريت هذه الدراسة؟ هذا وإذا كانت الدراسة احلالية امتدادا لدراسة أو دراسات سابقة فالبد  
الدراسات السابقة، ومنه يتحتم على إذن من ذكر هذه الدراسات السابقة وتبيان عالقة الدراسة احلالية بتلك 

 .املقدمة املناسبة أن تعطي فكرة عن املشكلة وتبيان املعلومات املبحوث عنها جتريبيا من اجل حل املشكلة
 :حماور املقدمة 

 .حتديد موضوع البحث حتديداً دقيقاً، وتبيان أهدافه -1
 فرعية و الفرضياتحتديد االشكالية مع االسئلة ال -2
 ملوضوعا أسباب اختيار -3
 بيان أمهية املوضوع يف جمال البحث أو احلياة -4
 ابعاد الدراسة املكانية و الزمانية ، نظريا و تطبيقيا : حدود الدراسة  -5
 املنهج املتبع يف اعداد البحث- -6
   هيكل البحث- -7
  Title Study: عنوان الدراسة –2 

ه ، وحتديده بدقة تامة، ورمبا إن أول صعوبة تواجه الباحث هي اختيار املوضوع الذي سيكتب فيه حبث
يرجع السبب يف ذلك إىل عدم معرفة الباحث املبتدئ شروط اختيار املوضوع وإجراءاته، وإىل حمدودية درايته 

 وعلمه مبجال ختصصه وطبيعة مشكالته، أسئلة كثرية تدور يف ذهن الباحث
أنه يعترب ثاين ما يكتب بعد على الرغم من أن العنوان يكون يف صدارة البحث من حيث الرتتيب إال  

املقدمة، بعد أن يكون الباحث قد مهد لدراسته مبقدمة مناسبة حتىي ذهن القارئ إلشكالية الدراسة، مث تأيت 
اخلطوة الثانية واليت يتم من خالهلا عرض عنوان الدراسة والذي يأيت منسجما مع التمهيد الذي سبق وأن قاد 

توقع أن حيافظ عنوان الدراسة على عناصره األساسية منذ بدء البحث حىت القارئ إىل عنوان الدراسة ومن امل
 .االنتهاء منه
وتورد املراجع املتخصصة يف هذا اجملال جمموعة من املعايري الواجب توافرها يف عنوان الدراسة البحثية  

 : وهي
ن الصعب أن جيب أن يكون عنوان البحث حمددا ومشتمال على أهم متغريات البحث، حيث أنه م -

 . يتضمن العنوان مجيع متغريات وعناصر البحث
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جيب أن يشري عنوان الدراسة إىل موضوع الدراسة بشكل حمّدد ومباشر واالبتعاد عن العمومية  -
والغموض حيث أنه من املالحظ أن بعض العناوين البحثية يكتنفها الغموض مع العلم أهنا قد تكون واضحة يف 

 .بالنسبة إىل الباحثني اآلخرين غري واضحة ذهن الباحث نفسه ولكن
اليت تشري إىل جمال البحث   Key Words الدراسة على الكلمات املفتاحية  يفضل أن يشتمل عنوان - 

 . ومتغرياته األساسية
أن تكون اللغة املستخدمة يف العنوان لغة متعارف عليها بني الباحثني يف جمال التخصص واالبتعاد  -
 فية واالبتعاد عن استخدام الرموزحعن اللغة الص
 .يستحسن أن يكون العنوان خمتصرا قدر اإلمكان -
 : أن يكون املوضوع جديدا مل يسبق حبثه ، وتتمثل هذه اجلدة يف -
 .اخرتاع شيء جديد - أ

 إكمال نقص يف موضوع ما  - ب
 .شرح أمور غامضة حتتاج إىل توضي  وشرح - ت
 مجع أمور متفرقة  - ث
 .قة كشف جانب حمجوب من احلقي - ج
 .ترتيب أمور خمتلطة  - ح
 .تقدمي تفسري لظاهرة ما - خ
أن يكون املوضوع متصال مبجال اختصاص الباحث ، ونابعا من رغبته يف الكتابة فيه، ألن حب -2

 .املوضوع واحلماس الذايت لدى الباحث ميدانه بطاقة دافعة إىل العمل املتواصل ، وميكنانه من التعمق واالبتكار
 .والوقت احملدد إلجناز البحث  أن يتناسب املوضوع-3

قوه يف جماله البحثي، وميكنه التحقق من باإلملام جبهود من س: ومن األشياء اليت تنري الطريق للباحث 
 .ذلك مبراجعة فهارس املوضوعات باملكتبات املختلفة ، وسؤال ذوي اخلربة واالختصاص 

ديد احليز الزماين واملكاين واملوضوعي حت: ومن األمور اليت تساعد الباحث يف اختيار موضوع حبثه 
 .للبحث

عنوان البحث هو النافذة اليت نطل من خالهلا على املوضوع ، ومن مث فإن الواجب علينا أن نرتوى كثرياً 
فال يكون عاماً  -عند اختياره، حىت حنصل على عنوان دقيق يرتجم أهداف البحث ، ويعرّب عن املوضوع بدقة ، 

 .ال خاصاً واملوضوع عاماً واملوضوع خاص ، و 
 :وجيب علينا مراعاة ما يأيت عند اختيار عنوان البحث 
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 . حمدداً، ومكثفاً، وبعيداً عن العمومية –1
 .واضحاً، خالياً من الغموض -2
 . مباشرا يسهل فهمه  -3
 .خالياً من األخطاء اللغوية -4
 . معرباً عن مضمون البحث وحمتواه – 5          

 .مهية املوضوعمربزا أ -6
 :حتديد املفاهيم األساسية

بعد أن حيدد الباحث مشكلة الدراسة وإطارها العام يلجأ إىل ضبط املفاهيم الرئيسية املرتبطة مبوضوع  
الدراسة وحتديدها بشكل دقيق حىت ميكن إدراك املعاين واألفكار اليت يريد الباحث التعبري عنها دون شعور 

 .اصر املوضوع واملفاهيم األساسيةالقارئ بالغموض يف فهم عن
  Review of Literature: الدراسات السابقة والتعليق عليها

تكتسب الدراسات السابقة أمهية كبرية للدراسات املتخصصة والعلمية يف مرحليت املاجستري والدكتوراه، وذلك 
ومن خالهلا يستطيع . ةوإفادات مرجعية حول املوضوع حمل الدراس: ملا تشتمل عليه من رصيد معلومايت

الباحث أن يطل على موضوعه من مصادره، وأن يصل إىل إجابات من خالل حبثه املستمر يف املراجع 
 .واملصادر عن بعض األسئلة، أو جيد إضاءة حول سبل التعامل معها

مام ولذلك غالبًا ما تكون األعمال املرجعية، ومتابعة اإلصدارات اجلديدة يف موضوع البحث حمل اهت 
ومن خالل عرض الدراسات السابقة واستقصائها يستطيع الباحث أن يذكر أمهية حبثه بالنسبة .الباحثني

 .للبحوث السابقة، وإضافة مسامهته يف املوضوع
هذه املرحلة من مراحل البحث مهمة إذ يفرتض بالباحث أن يتسل  بفهم عميق لإلطار النظري لدراسته ويقصد 

مجلة النظريات والدراسات السابقة ذات العالقة باملشكلة البحثية،  العلمي  البحث عادة باإلطار النظري يف
فالباحث هنا خيتار الدراسات املشابه لدراسته أو القريبة منها حىت يطلع على النتائج اليت توصلت إليها ويقارهنا 

نقص والتقصري فيها حىت بالنتائج اليت يتوصل إليها فيما بعد، هذا من جهة ومن جهة أخرى حيدد جوانب ال
 .يستدركها يف دراسته ويتجنب الوقوع فيها مرة أخرى

وتعد رسائل املاجستري واملاسرت والدكتوراه والبحوث املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة إضافة إىل  
 مراجعة اإلطار مصدرا ثانيا من املصادر اليت تفيد يف ألنرتنيتقواعد البيانات االلكرتونية على الشبكة العاملية 

 .النظري
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 Pilot Study: جراء الدراسة االستطالعيةا
يلجأ كثري من الباحثني قبل االستقرار على خطة البحث وتنفيذها بشكل كامل إىل القيام مبا يسمى  

بالدراسة االستطالعية واليت جترى على عدد حمدود من األفراد ويتوقع الباحث من خالهلا أن حيقق األهداف 
 :يةالتال

التأكد من جدوى الدراسة اليت يرغب الباحث القيام هبا ويف هذا اإلجراء توفري للوقت واجلهد قبل  – 
 . الشروع باختاذ قرار هنائي

ُتكني الباحث من استقصاء املعيقات والعقبات اليت تعرتض سري تنفيذ إجراءات الدراسة األصلية  –
شكالت واملعيقات املتوقع ظهورها عند إجراء الدراسة األصلية، وهذا وبالتايل يتمكن من إجياد احللول املناسبة للم

العمل فإن الباحث يعمل على توفري وقته وجهده وهذا يقوده إىل بذل جهود حقيقية يف تصميم وتنفيذ وتقومي 
 .الدراسة

ه التعرف على عينة حبثه وجتريب عليها أدوات حبثه ويتأكد من مدى فهم هذه العينة ملفردات هذ – 
 .األدوات وبعد ذلك يتأكد من صدق وثبات هذه األدوات

 :حتديد األداة الالزمة للبحث 
إن مفهوم األداة هو الوسيلة اليت جيمع هبا الباحث البيانات اليت تلزمه وهذا املعىن فهو جييب على  

وات الالزمة جلمع الكلمة االستفهامية وبالتايل فإنه جييب على هذا االستفهام بتحديد نوع الوسيلة أو األد
 .املعطيات

وتكمن أمهية أدوات مجع البيانات يف كوهنا حتدد مدى دقة أو عدم دقة البيانات اليت حيصل عليها 
بواسطتها وبالتايل قيمة النتائج اليت يتم التوصل إليها جراء معاجلة هذه البيانات فالبحوث اليت تستخدم أدوات 

 .وباملوثوقيةا ال ينتظر أن تنتهي إىل نتائج تتمتع باملصداقية وثباهت هاوصدق وموضعيتهاقياس مشكوك يف صحتها 
ومن الوسائل اليت يلجأ إليها الباحث املالحظة، االستبيان، املقابلة، االختبارات، السجالت، حتليل 

هذه  ، وجتدر اإلشارة إىل أنه من الضروري وضعوالباحثنيواألدوات تتوقف على نوعية املوضوع . إخل...املضمون 
 .األدوات يف املالحق

 :حتديد جماالت الدراسة
ويقصد هبذه اخلطوة أن يقوم الباحث بتحديد اجملال البشري للدراسة وذلك بتحديد جمتمع البحث  

ومن مث أخذ عينة عن هذا اجملتمع إذا كان األمر يصعب إجراء دراسة شاملة على هذا اجملتمع وحتديد نوع هذه 
 .العينة

 .اهباين فيقصد به حتديد املنطقة أو البيئة اليت جترى فيها الدراسة والتعريف أما اجملال املك
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كما أن حتديد اجملال الزمين للدراسة يعد مرحلة هامة إذ يلجأ الباحث إىل حتديد الوقت الذي جتمع فيه 
 .البيانات

 : مجع البيانات من امليدان
يق من ينوبه والذين جيب أن تتوافر وهي خطوة ُتكن الباحث من مجع املعطيات بنفسه أو عن طر 

لديهم اخلربة والدراية الكافية بالبحوث امليدانية ألن صحة النتائج ودقتها تتوقف على عملية مجع املعطيات ومن 
 . يقوم هبا

 : تصنيف البيانات وتفريغها وتبويبها
ة أن تبدو واضحة بعد مراجعة البيانات يقوم الباحث بتصنيفها يف نسق معني يتي  للخصائص الرئيسي

 .أو مركبة وبطريقة يدوية أو آليةوجلية، كما أن عملية التبويب والتفريغ تتم يف جداول بسيطة 
 : حتليل البيانات وتفسريها

من الضروري بعد جدولة البيانات، يتم حتليلها إحصائيا إلعطاء صورة وصفية دقيقة حىت ميكن أن 
وبعد االنتهاء . ختريت منه العينة وعلى غريه من اجملتمعات املتشاهبةتعمم هبا نتائج البحث على اجملتمع الذي ا

احملصل عليها حىت ميكن اكتشاف العوامل املؤثرة يف  مرحلة تفسري النتائجمن عملية التحليل اإلحصائي، تأيت 
 . الظاهرة املدروسة والعالقة الرتابطية بني املتغريات
عالقة املوضوع ونتائجه  وثانيالنتائج وعالقتها باملوضوع، با أوال وبتعبري آخر يهتم التفسري العلمي

ارتباط النتائج باإلطار املرجعي الذي أثر تأثريا مباشرا أو غري مباشر يف الدراسة أو  ثالثابالنظريات السابقة، 
ري هو عالقة النتائج باملستهدفات اليت دفعت الباحث إىل إجراء البحث أو الدراسة وعليه التفس ورابعاالبحث، 

 حماولة اإلجابة على السؤال ملاذا؟ وكيف ؟ ملاذا هذه العوائق وكيف ظهرت؟
 :االستنتاج العام

ففي هذه املرحلة ميكن للباحث أن جييب إجابة مباشرة عن التساؤالت اليت طرحها يف إشكاليته  
لة بدراسة معمقة تساعد وبإمكانه تقدمي اقرتاحات حلل املشكلة أو الدعوة إىل إجراء حبوث أخرى تتناول املشك

 .على حل بعض املشكالت األخرى
 :ملخص البحث

ال حيتوي امللخص على معلومات جديدة يف البحث بل هو تقرير قصري خمتصر يشمل كل ما قام به  
فامللخص تقرير قصري خمتصر لتقرير البحث األصلي وتركيز . الباحث بدءا من حتديد املشكلة وحىت حتليل النتائج

 . وتذكري مبحتوياته األساسية والعامةألفكاره 
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ويعرض امللخص كل مراحل البحث بشكل خمتصر ودون حاجة إىل توثيق املعلومات وإرجاعها إىل 
مصادرها وخيدم هذا امللخص القارئ يف إعطائه وصفا سريعا للبحث والنتائج اليت توصل إليها إذا كان هدفه هو 

 .احلصول على هذه النتائج
 :ثمراجع البح –  
للبحث العلمي أصول وقواعد هامة ينبغي مراعاهتا والتقيد هبا ومن أبرز هذه القواعد ما يتعلق باملراجع  

 .اليت رجع إليها الباحث من حيث ضرورة توثيقها بدقة ووضوح حىت تكون دليال لكل باحث يف هذا اجملال
تعين أن  فاألمانةألمانة والدقة، وتتعلق هذه القواعد بأبرز اجتاهني من اجتاهات البحث العلمي وهي ا 

 . ننسب املعرفة أو املعلومة إىل صاحبها وأن ال نسجل إال املراجع اليت استخدمناها فعال
تعين أن نشري بوضوح إىل مصدر املعلومة سواء أخذناها من مقابلة شخصية أو من حماضرة غري  والدقة

 اخل...منشورة أو من تقرير مكتوب أو من كتاب منشور 
 :تعرض قائمة املراجع وفق أسس معينة تتمثل فيما يليو  
 .عرض املصادر حسب تسلسل احلروف األجبدية للمؤلفني – 
 . عرض املراجع العربية واألجنبية يف قائمتني منفصلتني – 
 .عرض قائمة خاصة بالكتب وقائمة خاصة بالدوريات واملنشورات –

 .ىل آخر مرجع بغض النظر عن نوعهيشرتط أن يكون الرتقيم متسلسال من أول مرجع إ
 : إّن ذكر املراجع يف كفاية البحث العلمي يؤدي الوظائف التالية 
إبراز قيمة البحث من خالل اإلشارة إىل املراجع واملصادر اليت رجع إليها الباحث واستفادة منها، إذ  -

 .تعد هذه املراجع مؤشرا هاما علی اطالع الباحث وسعة خرياته
دى حداثة املعلومات اليت رجع إليها الباحث حيث توض  قائمة املراجع تاريخ نشر كل توضي  م - 

مرجع كما توض  مدى أصالة املراجع وقيمتها مع مراعاة أن املعلومات تشري إىل وعي الباحث بآخر التطورات 
ب أمهيتها من أصالتها اليت جرت يف ميدان املعرفة وهذا ال ينفي طبعا أّن هناك كثريا من املراجع اهلاّمة تكتس

 . وقدمها وهذا يتوقف على طبيعة البحث وطبيعة املعرفة
تقدمي قائمة املراجع إىل الباحثني واملهتمني بالبحث يف موضوع معني توفر عليهم اجلهد والوقت  -

 .والنفقات شرط أن حتتوي هذه القائمة وصفا تفصيليا کامال  لکل مرجع
يت يستقي منها الباحث مادة حبثه ، ويتم عن طريقها تكوين مادة البحث املصادر واملراجع هي املنابع ال

وإغناؤها ، ومن خالل املصادر واملراجع يتمكن الباحث من تعرف آراء اآلخرين وأفكارهم ، ومن مّث مناقشتها ، 
ا يؤلفون ، وتأييدها أو معارضتها ، وقد ازداد اهتمام العلماء والباحثني باملصادر واملراجع ؛ هبدف توثيق م
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واالعرتاف بفضل السابقني ، وأصبحت كتابتها يف البحوث والرسائل العلمية تقليداً علمياً يرفع من قيمة البحث ، 
 .ويعلي من شأنه 

وعلى قدر عمقها وتنوعها وتوظيفها التوظيف األمثل قي البحث ، تتحدد قيمة البحث ، ودرجة  
 :من املراجع األساسية اليت ال غىن عنها ، ومن أمهها  وهناك جمموعة. جودته ، ومنزلته بني البحوث 

 :مصادر ومراجع أساسية للبحث العلمي
 ( :ببلوجرافيا ) كتب عن الكتب :  1

قدميًا للداللة على كل ما يتصل بصناعة الكتب ، ( Bibliography) استخدمت كلمة ببلوجرافيا 
ن مفهومها قد حتدد يف القرن التاسع عشر ، فصارت من حيث تأليفها ونسخها ، وتيسري اإلفادة منها ، بيد أ

أي جتميع مواد اإلنتاج الفكري املستخدمة يف قوائم ذات نظام موحد ، " الكتابة عن الكتب " الببلوجرافيا تعين 
ترتبط بني موادها صفة مشرتكة ، وحيكمها غرض معني ، كأن تكون حول شخص ، أو موضوع ، أو زمان ، أو 

 .إخل ... مكان 
 : معاجم ودوائر معارف وموسوعات متخصصة:  2
 احث يف مرحلة اختيار موضوع حبثه العودة إىل املراجع اليت اطلع عليها الب – 1
 .الرجوع إىل دوائر املعارف ، واإلفادة من الكتابات اليت تعاجل موضوع البحث – 2 
 .الرجوع إىل كتب الرتاجم إذا كان البحث يتناول أحد األعالم  –3 
 .اإلفادة من القوائم الواردة يف الكتب املتصلة مبوضوع البحث  – 4 
 (الفهرس اآليل ، الفهرس البطاقي : ) مراجعة فهارس املكتبة ومصادر املعلومات  –5 
 .متابعة األحباث اجلديدة يف الدوريات املتخصصة  –6          
 موضوع الدراسة  ثني املتخصصني يفاستشارة أهل اخلربة من األساتذة والباح -7 

 : الفرق بني أملصدر واملرجع
كل ما يشتمل على املادة العلمية األساسية للبحث ، ويعتمد عليه الباحث اعتماداً   :املصدر هو  

 مباشراً 
 :ومثال ذلك . كل ما يشتمل على معلومات هلا صلة باملادة األساسية الواردة يف املصدر   :واملرجع هو 

يمعّد مصدرًا ، أما ما عداه مما كتب (  التسويق) فإن كتابه  فيليب كوتالرجنازات إذا أردنا الكتابة عن إ
 .حول حياته وإجنازاته الطبية فيدخل يف عداد املراجع 

وإذا أردنا الكتابة عن اخلصائص األسلوبية للجاحظ فإن مجيع مؤلفاته تمعّد مصادر ، أما كتابات 
 .اآلخرين عنه فهي مراجع 
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 : التوثيق
 : ثيق لغة التو  
سجله بالطريق الرمسي ، : أحكمه، ووثق العقد وحنوه : إنه ثقة ، ووثق األمر : قال فيه : فالنًا ( وثق )

 .فكان موضع ثقة 
 :والتوثيق اصطالحا 
 .هو نسبة املعلومة إىل صاحبها أو مصدرها العلمي 
تغين عنه الباحث؛ نظرًا ملا للتوثيق أمهية كبرية يف كل حبث علمي، وال ميكن أن يس :أمهية التوثيق 

 . يكسبه من أمانة وثقة يف األوساط العلمية، وما يضفيه على البحث من أمهية ومصداقية
 :وتتنوع طرائق التوثيق بتنوع املادة املوثقة 

 :القرآن الكرمي : أوال 
حممد فؤاد ) لـ (  باملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي) تتّم عادة االستعانة يف توثيق اآليات القرآنية 

 ( . عبد الباقي 
 :وعند توثيق آية قرآنية نذكر اسم السورة ورقم اآلية ، وذلك على النحو اآليت 

سورة ( 1( )1" . )ها وما رّبك بظالم للعبيد من عمل صاحلاً فلنفسه وَمْم أساء فعلي: " قال تعاىل  
  6فصلت ، اآلية 
 : األحاديث النبوية الشريفة: ثانيا 

 ( املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الشريف ) ّم عادة االستعانة يف توثيق األحاديث النبوية الشريفة بـ تت 
صحي  ) إذا مت األخذ من كتب األحاديث النبوية الشريفة ، فإننا نذكر اسم املصدر األصلي  –أ

 . ة ، مث رقم اجلزء ، مث الكتاب ، مث الباب ، مث رقم الصفح( البخاري ، صحي  مسلم 
 .92صحي  البخاري ، اجلزء األول ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء ، ص  :مثال 

 . إذا أخذ من كتاب غري مبوب من كتب احلديث ، تمكتب بيانات الكتاب العادي  -ب 
،  السنة، (إن وجد )، اجلزء ( إن وجد ) العنوان ، دار النشر ، بلد النشر، رقم الطبعـة : املؤلف :  مثال

 :املعاجم واملوسوعات ودوائر املعارف املرتبة ألفبائيا : ثالثا .فحة رقم الص
 (.س ل م) القاموس احمليط ، مادة : يكتفي بذكر اسم املعجم واملادة :  املعاجم اللغويةـ 
،  1دائرة املعارف اإلسالمية ، ج : يكتفي بذكر أسم الدائرة واجلزء ، والصفحة :  دوائر املعارف - 

 .284ص 
 :يكون التوثيق منها على النحو اآليت : م األعالم معاج –
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 94 ، ص 5األعالم ، ج : خري الدين الزركلي  *
 . 73، ص  6معجم املؤلفني ، ج : عمر رضا كحالة * 

 :الكتب : رابعاا 
إن ) العنوان ، دار النشر ، بلد النشر، رقم الطبعة : يذكر اسم املؤلف: من كتاب ملؤلف واحد – 1 

 .،  رقم الصفحة  ،السنة( إن وجد )زء اجل، ( وجد 
 : يذكر االسم األول والثاين، حنو: من كتاب ملؤلفني اثنني – 2

أزمة املياه يف الوطن العريب ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، الطبعة : خالد إبراهيم، حممد صادق 
 . 18م، ص 1979األويل ، 

ملؤلفني الثالثة حسب ترتيب كتابتها على صفحة الغالف ، تمذكر أمساء ا:  من كتاب لثالثة مؤلفني -3
 :حنو 

فلسفة التعليم االبتدائي وتطبيقاته، دار الفكر العريب : عبد الغين عبود ، حسن عبد العال ، على خليل
 . 84، ص  1982، مصر، الطبعة األويل ، 

 : ، حنو " وآخرون" سم األول مع ذكر كلمة يمذكر اال:  من كتاب ألكثر من ثالثة مؤلفني – 4
طرائق تدريس اللغة العربية ، دار املعارف ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، : حممود رشدي خاطر وآخرون 

 . 64، ص 1981
يذكر اللقب أو الكنية أواًل، مث االسم بني قوسني ، :  كتاب ملؤلف قدمي له كنية أو لقب مشهور -5

 : وذلك على النحو اآليت
عبد السالم هارون ، دار الكتب العلمية ، القاهرة ، : الكتاب ، حتقيق ( : عثمان عمرو بن )سيبويه 
 .49، ص 3۳، ج  1987الطبعة الثالثة ، 

يذكر اسم املؤلف القدمي ، عنوان الكتاب ، اسم احملّقق، دار النشر، رقم :  من كتاب حمقق -6 
 :الطبعة، التاريخ ، اجلزء ، الصفحة ، حنو 

اجني ، القاهرة ، حممد فؤاد سزكني ، مكتبة اخل. د: جماز القرآن ، حتقيق ( : ر بن املثىنمعم) أبو عبيدة  
 . 23، ص 1988، الطبعة األويل
يمذكر اسم املؤلف أوال ، مث عنوان الكتاب املرتجم ، مث اسم املرتجم :  التوثيق من كتاب مرتجم -7

 .، الصفحة السنة،  ( إن وجد ) اجلزء  م الطبعة ،، دار النشر ، بلد النشر ، رق( ترمجة ) مسبوقاً بكلمة 
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 : مثال
مية ، لبنان ، هيثم علي حجازي ، دار الكتب العل: موجز تاريخ األدب األمريكي ، ترمجة : بيرت هاي  
 . 84، ص 1982، الطبعة األويل

 :التوثيق من كتاب بلغة أجنبية : خامسا 
 : بلد النشر ، رقم الطبعة ، التاريخ ، الصفحة ، حنو عنوان الكتاب ، دار النشر ، : اسم املؤلف 

Raman Selen: The theory Of Criticism, Long man, London, Tenth 
Impression, 1997, P 95. 

 :وترمجة التوثيق السابق هي 
 .91، ص 1997نظرية النقد ، دار لوجنمان ، لندن ، الطبعة العاشرة ، : رامان سلمدن  

 :(املقال من جملة علمية) رياتالدو : سادساا 
، اسم الدورية وحتتها خط بلد النشر ، رقم العدد ، السنة ،  "عنوان املقال  ": يمذكر اســم كاتب املقال  
 .الصفحة 

، السنة  68، الشارقة ، العدد  جملة شؤون أدبية،  "الرفاهية وبناء اإلنسان  ": فاروق زكي : حنو 
 .23، ص 1991السابعة ، 
 : ظاتالحم
 .تكتب بيانات النشر كاملة يف املرة األوىل فقط  – 1
عند أخذ اقتباس مرة ثانية من مصدر االقتباس السابق مباشرة حيال بكلمة املرجع السابق ، مث  –2 

 .يمذكر رقم الصفحة
يف حالة أخذ اقتباس من مرجع مت األخذ منه سابقًا وفصل بني االقتباسني مبراجع أخرى، يكتفي  -3

 .والصفحة  ، مرجع سبق ذكره،السنةر املؤلف والعنوانبذك
( صفحة )، و ( مج )ىل إ( جملد)، و(ج)إىل ( جزء) ، و( ط )إىل ( طبعة) ميكن أن ختتصر كلمة  -4 

 ( ص ) إىل 
 متتابعة ، تذكر أرقام الصفحات  إذا أخذت االقتباسات من صفحات حمددة غري – 5

 .22، 23،22ص : مثال 
قتباسات من صفحات متتالية يمذكر رقم الصفحة األوىل ورقم الصفحة األخرية ، وبني إذا أخذت ا – 6

 (. –) الرقمني شرطة 
 . 33 - 25ص  :مثال 
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، بعد ذكر رقم الصفحة ( بتصرف ) عند توثيق نص تصرف فيه الباحث، يمشار إىل ذلك بكلمة  – 7 
 ( .بتصرف )  52ص : مثال .

 :اهلامش 
يدون فيه معلومات هو اجلزء الذي خيصصه الباحث يف أسفل الصفحة ؛ ل اهلامش:  تعريف اهلامش

 ذات صلة ببحثه 
واهلامش خبط يقارب ثلث طول ( املعلومات املكتوبة فوق خط اهلامش ) ويفصل الباحث بني املنت  

 .السطر ، ويرتك يف اهلامش مساحة تتناسب واملعلومات اليت ستدون فيه 
  :أمهيته 

امش اهتمامًا كبريًا ؛ ألنه يمضفي على البحث صبغة علمية ، كما أنه يوض  اجلهد يويل الباحثون اهل
الذي بذله الباحث يف سبيل الوصول إىل املعلومة ، ويسهل على القارئ الرجوع إىل املصدر الذي استقيت منه 

 .املادة  العلمية للتثبت منها
املعلومات ، دون أن جيد هلا سندا أو دليال وخلو البحث من اهلامش يشعر القارئ أنه أمام كم كبري من 

 : طرق كتابة اهلامش
 : ق لرتقيم اهلامش وهي ر هناك ثالث ط 
(  3) ، (  2)، (:) ، هكذا( 1) بدءاً من الرقم  وضع أرقام مستقلة يف كل صفحة فيها اقتباس، -1

 : إخل ، إىل هناية الصفحة البحثية ، ويكتب هذا الرقم يف مكانني ... 
 . ية الفقرة املقتبسة ـ هنا
 .اهلامش  -

وكتابة الرقم يف املنت يلفت انتباه القارئ إىل وجود ملحوظة مهمة جيب الرجوع إليها، وعندما ينتقل 
 .الباحث إىل صفحة أخرى يصنع فيها ما صنع يف سابقتها

 .وهذه الطريقة أكثر الطرق شيوعاً يف البحوث العلمية
، (  1) تمعة متسلسلة يف هناية الفصل ، وتبدأ باألرقام بالرقم كتابة أرقام هوامش كل فصل جم  -2 

وهذه الطريقة فيها تشتيت لذهن القارى ؛ألهنا تلجئه إىل تقليب صفحات البحث ؛  . وتتواىل حىت هناية الفصل 
 .كي يعرف مصدر معلومة معينة ، أو معىن كلمة صعبة ، مث يعود إىل القراءة مرة أخرى 

ة للبحث كله يف صفحات مستقلة يف هناية البحث ، وتقتصر هذه الطريقة على كتابة أرقام مسلسل -4
 .حبوث الدوريات 
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 :وظائف اهلامش 
 . توثيق املادة اليت يقتبسها الباحث  – 1
 .تسلسل األفكار. تفسري معنی کلمة غامضة -2
 .توضي  مصطل  من املصطلحات العلمية-3
 .التعريف بأحد األعالم-4
 .األماكنالتعريف بأحد -5
 .إبداء بعض التحفظات اليت يرى الباحث أن ذكرها يف املنت يعوق -6

 .اإلشارة إىل رأي معني - 7          
 .اإلحالة إىل مكان آخر يف البحث – 8          

 .اإلحالة إىل جمموعة من املراجع ملن أراد التوسع يف فكرة ما – 9
 :فهرس املصادر واملراجع
املراجع على البحث قيمة علمية متميزة ، ورمبا أطلع عليه القارئ مع املقدمة يضفي فهرس املصادر و 

 .وفهرس احملتوى قبل قراءة البحث ، ومن مثّ فهو ذو أمهية كبرية يف تكوين االنطباع األول لديه 
وقبل أن تتحدث عن كيفية كتابة فهرس املصادر واملراجع تشري إىل ملحوظة مهمة ، وهي أنه جيب على 

فإذا بدأ : حث عند إعداد هذا الفهرس أن يسري على الطريقة اليت اتبعها يف أثناء كتابة املراجع يف اهلامش البا
عليه أن يبدأ به يف  باللقبباسم املؤلف ، فمن الواجب عليه أن يبدأ به يف فهرس املصادر واملراجع ، وإذا بدأ 

 .الفهرس املذکور 
 :صادر واملراجع أمور جتب مراعاهتا عند إعداد فهرس امل

 :يتبع يف فهرس املصادر واملراجع ما اتبع يف ترتيب األعالم ، ويمضاف ما يأيت  
 . كتابة أمساء مؤلفي الكتاب الواحد مجيعهم ، بدءاً باالسم املكتوب أواًل على صفحة الغالف   -1 

 لرمسية، مواقع االنرتنيتمث املذكرات و االطروحات، املؤُترات، اجلريدة ا املقاالتالبدء بالكتب مث  – 2
 .القرآن الكرمي ال خيضع لرتتيب ، بل يمكتب أعلى املصادر واملراجع  –3
 .كتابة بيانات املراجع كاملة ، ما عدا أرقام الصفحات املقتبس منها   – 4 
إذا استعان الباحث بأكثر من كتاب ملؤلف واحد ، يكتفي يذكر امسه أول مرة ، مث تمرّتب كتبه  -5 

 .ئياً ألفبا
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 :صفحة املصادر واملراجع
أ ب ت ث : ترتب صفحة قائمة املصادر واملراجع حسب أمساء املؤلفني ترتيبا ألفبائيًا ، وهي كما يلي 

 .ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع ف ق ك ل م ن ه و ي 
 1[ توثيق الكتب:] ويكون توثيق وترتيب املعلومات إذا كانت من الكتب كما يلي  
. سنة النشر  – 6رقم الطبعة  –5دار النشر -4مكان النشر  -3اسم الكتاب  –2ف اسم املؤل-

كما [ الصحف واجملالت اليومية واألسبوعية والشهرية : ]ويكون ترتيب وتوثيق املعلومات إذا كانت من دوريات
 : يلي 

االسم   ويوضع خط حتت  اسم الدورية  -3ويكون بني قوسني   ( عنوان املقال) –2اسم املؤلف -1
 .تاريخ نشر العدد - 6رقم والعدد اجمللد   – 5مكان النشر    –4

ويمفصل بني كل معلومة وأخرى بفاصلة، ويوضع خط حتت اسم الكتاب عندما يكون مرجعا ، ويوضع 
 .خط حتت اسم الدورية إذا كانت مرجعا، وتنتهي املعلومات بالنقطة

 :مثال على الكتاب 
  ، 1962، بريوت ، (  1) ، دار صادر ، ط  كاتبأدب العبد هللا بن مسلم . 
  ، 1991 ، عمان(1)، دار الفرقان ، ط  إعجاز القرآن الكرميفضل عباس. 
  1394، بريوت ، ( 2)مصطفی صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العريب ، ط 

 .م 1974/ هـ 
 :مثال الدوريات 

 1934، القاهرة ،  8للغة العربية ،ج أمحد أمني ، مجع اللغة العربية ، جممع ا -
أمحد عمر خمتار ،ظاهرة الرتادف بني القدماء واحملدثني ، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة  -

 . 1982،  2، جملد 6الكويت ، ع 
 41د ، اجملمع العلمي العراقي ، جمل جملة اجملمع العلمي العراقيصاحل العلمي ، مفردات اللغة العربية ،  -
 . 1982/ هـ 1411، بغداد ، 

  :طرق مجع املادة العلمية -
 : النقل احلريف  -
إىل ( اهلامش ) ، ويشار بعالمة أو مبعلومة يف احلاشية " "ويوضع النص املنقول بني عالميت تنصيص  

 .املصدر الذي أخذ عنه 
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 : النقل باملعنی - 
إىل املصدر (اهلامش ) و مبعلومة يف احلاشية ويوضع النص من غري عالميت تنصيص، ويشار بعالمة أ

 .الذي أخذ عنه
 إعداد البطاقات البحثية

بعد أن يتعرف الباحث مصادر ومراجع حبثه ، يشرع يف قراءهتا هبدف مجع املادة العلمية الالزمة ، وعليه 
واستخالص القضايا العلمية  أن يعلم أن دقة اختيار املادة العلمية ، وُتييز ما يتعلق منها مبوضوع حبثه من غريه ،

وعقب اختيار الباحث املادة العلمية املناسبة . اهلامة ، هي اليت ُتده مبعطيات يوظفها يف حبثه بشكل إجيايب 
لبحثه ، وتتي  البطاقات سهولة التعامل مع االقتباسات ، إذ ميكن إعادة ترتيبها بيسر ، واستبعاد غري الضروري 

 . منها
 : ات عند تدوين االقتباساتما يراعى يف البطاق

 .توحيد حجم البطاقات  – 1 
 .كتابة معلومة واحدة فقط على كل بطاقة   -2
يف أسفلها ، أو على ظهرها بلون ( بالنقد أو املقارنة أو التحليل )تسجيل التعليق على البطاقة  – 3

 .خمتلف 
 .مصدر االقتباس عنوان الفكرة ، والنص املقتبس ، و : يدون يف البطاقة الواحدة  – 4
 .وضع البطاقات املتشاهبة يف املوضوع أو الفكرة بعضها مع بعض  -5

وجتدر اإلشارة إىل أن اإلغراق يف نقل النصوص فضاًل عن أنه ميثل عبئًا على البحث ، فإنه غالبًا ما 
 :يؤدي إىل النتائج اآلتية

 . ـ عجز الباحث عن حتليل مجيع النصوص ، ونقدها ، والتأليف بينها
 .ـ تعطيل فكره عن التحليق واإلبداع واالبتكار

 .ـ إيراد بعض النصوص يف غري موضعها 
 .ـ إظهار البحث بصورة مفككة غري مرتابطة

وقد تقتضي طبيعة بعض املوضوعات اإلكثار من االقتباسات ، فاملوضوع الذي يتناول مثاًل حتلياًل  
 .خضاعها للتفسري والتحليل والنقد قدياً آلراء مفكر ما تكثر فيه االقتباسات ؛ إلن

 : وعلى الباحث أن يعلم أنه 
مسؤول عن كل ما يورده يف حبثه ، وال يعفيه من هذه املسؤولية أن يكون ما أورده قد أخذه عن عامل   –

 . كبري 
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:  من الواجب عليه أن يقتبس املعلومة من املصدر األصلي ، وال يأخذها من مؤلف اقتبسها من مصدرها األصلي
الحتمال أن يكون هذا املؤلف مل ينقل النص بدقة ، أو تصرف فيه ، أو وقع يف خطأ غري مقصود يف أثناء النقل 
، مما يوقع الباحث يف اخلطأ نفسه، ولتجنب ذلك عليه أن يعود إىل املصدر األصلي ، وإذا تعذرت عليه العودة 

ملصدر الذي اقتبس منه مباشرة ، وعلى سبيل املثال لو إىل املصدر األصلي لنفاد الطبعة مثاًل، فعليه أن يذكر ا
املوش  : للدكتور شوقي ضيف ، يكتب هكذا ( التطور والتجديد)نقلنا نصًا للمرزباين من املوش  عن كتاب 

ـ يمفضل االعتماد على طبعة واحدة يف البحث ، . للدكتور شوقي ضيف ( التطور والتجديد)للمرزباين ، نقاًل عن 
ن تكون األخرية ؛ ألن املؤلف عادة ما يزيد مادة حبثه وينقحها يف الطبعات املتتالية ، ورمبا يغري رأياً ويمستحسن أ

أو يعدل عنه ، ولو اعتمدنا الطبعات السابقة فقط ، ونقلنا عنها رأيه، ملا كنا منصفني له ، وإذا رجع الباحث إىل 
 .ش أكثر من طبعة لسبب ما، عليه أن يشري إىل ذلك قي اهلام

طبعة دار الكتب املصرية ، أو : وفيما يتعلق بكتب الرتاث غالباً ما يشار إىل مكان الطبع فقط، فيقال 
 .اخل ...طبعة بوالق ، أو طبعة دار احلياة بالشارقة

 :أمناط االقتباسات
اً لتنوع هناك أمناط عديدة جلمع املادة العلمية اليت يتكون منها البحث، وال شك أن هذه املادة تتنوع تبع

 :البحث وطبيعته وهدفه، و نورد فيما يأيت عدة أمناط جلمع مادة البحث منها
وهذا يتطلب من الباحث الدقة التامة يف النقل ، وعدم احلذف أو النسيان ، :  (النقل احلريف )  – 1 

مكان هذه  ، تشري إىل أن)... ( وإذا اضطر إىل حذف بعض الكلمات أو اجلمل ، فعليه أن يضع ثالث نقاط 
النقاط كلمات أو عبارات حمذوفة كما جيب على الباحث أن يضع املادة العلمية بني عالميت تنصيص ، وأن 

 .يكتب رقماً بعد إغالق القوسني 
 :  االقتباسی بتصرف -

وهنا جيوز للباحث أن يتصرف يف النص املقتبس ، بأن حيذف منه ما ال حاجة له إليه وقد يصل هذا 
ث النص أو أكثر ، وحياول الباحث أن حيتفظ بلغة املؤلف وأسلوبه ، وال يموضع هذا النص املقتبس احلذف إىل ثل

يف هناية بيانات ( بتصرف ) بني عالميت تتصيص ، ويمشار يف اهلامش إىل التصرف فيه ، وذلك بكتابة كلمة 
 .التوثيق
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 :اقتباس املعلومات جمملة – 1
عدة صفحات، فعليه أن يقرأها قراءة فامهة مستوعبة، مث يقوم  إذا أراد الباحث أن جيمل مضمون 

 .بكتابتها بأسلوبه، وعليه أن يشري إىل ذلك يف اهلامش
 :ترتيب البطاقات البحثية

 :ترتيب البطاقات وتوزيعها على فصول يقتضي من الباحث 
 .التأكد من وضع كل بطاقة يف حمورها  – 1 
 .باملوضوعإبعاد البطاقات اليت ال تتعلق  -2 

 : حثكيفية ترتيب الب
 :يضع الباحث فصول البحث أمامه – 1 
 .الفصل األول  –أ 
 .الفصل الثاين  –ب  
 .الفصل الثالث  –ج  
 .يوزع البطاقات على الفصول  –2 
 .يقوم بتوزيع البطاقات داخليا حسب حماور الفصل الواحد – 3 
اإلمكان ، فليس من املعقول أن يتكون فصل يوازن بني الفصول من حيث عدد البطاقات قدر  – 4 

 .من ثالثني بطاقة مثاًل، وآخر يتكون من ثالث أو أربع بطاقات فقط 
 :التمهيد لالقتباس والتعليق عليه 

من األمور املهمة يف البحث العلمي اتساق أسلوبه ، والربط احملكم بني أجزائه ، وال يتحقق ذلك إال  
ليق عليه ، والباحث اجليد هو من جيعل النص املقتبس متسقًا مع التمهيد والتعليق بالتمهيد للنص املقتبس والتع

 .ةويستطيع الباحث من خالل التمهيد والتعليق إبراز شخصيته يف البحث ، ومين  حبثه وزناً علمياً وقيمة موضوعي
 : ولتوظيف نص نقوم باآليت

مناسباً للنص املقتبس ، حبيث يكون الكالم  وهو ذلك التمهيد الذي يعّد مدخالً : التمهيد اجليد  – 1
 .متصاًل مع مضمون النص ، دون خلل يف السياق 

 (.إذا كان االقتباس حرفياً ) وضع النص املقتبس بني عالميت تنصيص  -2 
التعليق املناسب على النص املقتبس ، وهذا التعليق قد يكون تأييدًا له باألدلة والرباهني ، أو  -3
 إخل... نماذج ، أو بالشرح والتعليلباألمثلة وال
 



 

 77 

 :توظيف البطاقات البحثية
يضطر الباحث أحياناً يف رحلته البحثية اليت قد تطول إىل مجع معلومات حول موضوع ما من أكثر من 

 :وإزاء ذلك عليه أن يقوم مبا يأيتمرجع ، ومن هنا البد أن يدمج بني معلومتني أو أكثر يف صفحة حبثية واحدة ، 
 .الربط بني البطاقة األوىل والثانية – 4.      القراءة الفامهة للبطاقتني – 1
 .توظيف البطاقة الثانية – 5.      التمهيد لفكرة البطاقتني  – 2
 .التعليق على الفكرة يف البطاقتني  – 6.          توظيف البطاقة األوىل – 3

 :مالحق البحث -
كالربنامج الذي أعده وطبقه على عينة حبثه : الباحث مثالتشمل املالحق بعض املواد اليت أعدها  

وعلى املواد التدريبية اليت استخدمها أو األدوات واملقاييس اليت استعان هبا أو اجلداول واألشكال التفصيلية واليت 
ا ميكن مل ترد يف منت البحث لكنها ضرورية لتفسري أمور عديدة وردت يف البحث أو املراسالت اليت استخدمها مم

 .أن يفيد القارئ ويقدم صورة عن جهد الباحث 
 .ال تعترب املالحق جزءا من البحث -
ال توضع املالحق عادة يف التقارير الصغرية أو امللخصات أما يف البحوث الكبرية ورسائل املاجستري -

 .والدكتوراه فال بد يف كثري من األحيان من إحلاق بعض األمور بالرسالة
مع ضرورة ترقيم امللحق، وذكر عنوان امللحق )ث بعض االستبيانات أو الوثائق اهلامة إذا تضمن البح

 (.ومصدره
 :اخلامتة –
د النتائج النهائية اليت توصل صوهي دمرة البحث وحصيلته وتأيت يف آخر البحث يف ورقة مستقلة، وحت 

تذكري باملشكل : وضوع، وتتضمن إليها الباحث، حيث يتمكن القارئ من خالهلا معرفة ما أضافه الباحث للم
الرئيسي املدروس، النتائج األساسية املتوصل إليها، ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة، وتبيان أوجه التشابه 
واالختالف مع ما توصل إليه، مع ضرورة إثبات أو تفي فرضيات البحث، والبد أن تالءم النتائج دوافع البحت ؛ 

، أي ما هي اجملاالت اليت (نقد ذايت)صيات وآفاق الدراسة أي حدود البحث نظريا وتطبيقيا وأخريا تضم اخلاُتة تو 
ميكن أن يتطرق هلا باحثون آخرين مستقبال نظرا لكونه تعرض هلا بشكل خمتصر أو مل  يتعرض هلا أصال، لكي 

 .يفت  جمااًل لغريه يف البحث
  :الرتقيم -

جودة بعد الغالف اخلارجی، حبيث يعتمد الرتقيم يبدأ حساب ترقيم البحث من أول صفحة مو 
فيما خيص ما يسبق املقدمة من صفحات، علما أن الصفحة البيضاء بعد الغـالف ...( ، I ،III، II)الروماين 
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اخلارجي، صفحة الغالف الداخلي، صفحة اإلهداء و صفحة الشكر مجيعها حتسب وال ترقم ؛ ويعتمد الرتقيم 
من الصفحة ...( ، 3، 2، 1) يف املقدمة فقط ويعتمد الرتقيم العددي ...( ث.ت.ب.أ) ألفبائي /اهلجائي 

للفصل األول، وصوال إىل آخر صفحة يف البحث مبا فيه اخلاُتة، املراجع، املالحق والفهارس إذا  / األوىل للباب 
وال ترقم ويستحسن كان يف األخري ويستثين من الرتقيم تلك الصفحات الفاصلة لألبواب أو الفصول فهي حتسب 

أن يكون الرتقيم يف أسفل وسط الصفحة ؛ يف حالة اجلداول واألشكال املطبوعة بشكل مستعرض يوضع الرقم يف 
 .أعلى اجلدول أو الشكل، وعند التصغري ال جيوز أن يشمل التصغري حجم رقم الصفحة

 :عرض اجلداول واألشكال البيانية  -
ب ذكر العنوان يف األعلى جيللبيانات يف شكل خمتصر، ولدى  اجلداول واألشكال البيانية، هي ُتثيل

وسـطيا ويف اجلهة اليسرى وحدات القياس إن وجدت خبط أصغر من خط العنوان أما مصدرها فيدون أسفل 
 اجلدول  أو الشكل وسطيا 

 1دد ترقم اجلداول على حده وترقم األشكال البيانية على حده، ويتم الرتقيم تسلسليا بداية من الع 
 :يف كامل البحث، واألفضل أن جيدد يف كل فصل على النحو التايل 

 .من الفصل األول1يعين اجلدول رقم :  1.1مثال الشكل رقم 
 .من الفصل التايل 5رقم  يعين الشكل :  5. 2مثال الشكل رقم 

 :عالمات الضبط   –
لذي يسعى إىل أن عالمات الضبط هي ذات دالالت مهمة على معان مقصودة، وعلى الباحث ا

 ىنهم أن يهتم جيدا هذه العالمات ؛ فهي تساعد القارئ على الوصول إىل املعفيكون حبثه سهل القراءة وال
 .احلقيقي املراد

 .ىناجلملة التامة املع بدايةوتستخدم يف ) . (  النقطة
 :وتستخدم يف احلاالت التالية (  ) : النقطتان املرتادفتان
 .انيا وثالثابعد التفريغ بأوال وث

 .بعد العناوين الفرعية واجلانبية 
 .بني الشيء وأقسامه وأنواعه

 .بعد كلمة مثل، وقبل األمثلة اليت توض  قاعدة
 .قول، وبعد أي لفظ تريد تفصيلهنبني لفظ القول والكالم امل –

 : وتستخدم يف احلاالت التالية ) ... ( النقط األفقية 
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يف بداية وهناية النص املنقول حرفيا، للداللة على أن هناك حذفا يف  "...."توضع عالمتا االقتباس  –
 (.    حرفيا)النص املقتبس اقتباسا مباشرا 

 .إىل آخره: اليت تعين ( إخل)عوضا عن كلمة  –
 :لالختصار وعدم التكرار بعد مجلة – 
 –: وتستخدم بني ( ، )  الفاصلة. تالية اجلمل اليت حتمل معاين أخرى حلث القارئ على التفكري – 

 (:وصل اجلمل ببعضها البعض)زيادة حجم اجلملة وتوسيع مضموهنا 
 . الفصل بني العناصر املعّددة – 
 .الوقف البسيط داخل اجلملة  -
 .تؤدي دور العطف بني اجلمل آو الكلمات –
 .املعلومات البيبلوغرافية حني تدوين املصادر واملراجع-
حرفيا يف جزءه األول بكلمات أو مجال اعرتاضية، توضع فاصـلة قبل عندما يتبع النص املقتبس  – 

 .االقتباس يف اجلزء الثاين مـن النص املقتبس  ةوبعد الكلمات االعرتاضية مث تضاف عالم
 :وتستخدم يف حالة ( ؛) الفاصلة املنقوطة

  .الوقف الطويل نسبيا داخل اجلملة للفصل بني فكرتني  – 
 جلملة أطول من أن تستخدم فيها الفاصلة وأقل من أن تستخدم فيهـا النقطة الوقف عندما تكون ا –
 .الفصل بني مجلتني إحدامها  – 
 .الفصل بني مصدرين القتباس واحد –
 .القوائم العمودية أو األفقية على  –

 : وتستخدم يف احلاالت التالية ( ؟ )  عالمة االستفهام
  .داة االستفهام ظاهرة أم مقدرةبعد اجلمل االستفهامية سواء أكانت أ –
 .بني القوسني للداللة على شك يف رقم أو كلمة أو خرب –

وتستخدم بعد اجلمل قصد التأكيد على الفكرة ؛ وتعرب أيضا عن )!(  عالمة التعجب أو االنفعال
 .فرح أو حزن  أو تعجب أو استغاثة أو تأسف

 : وتستخدم يف احلاالت التالية (  -) الشرطة  
 .عد العدد يف العنوانب –
 .بني العدد واملعدود إن كان هنالك تفريع – 
  .يف أول السطر يف حالة التعداد باألرقام – 
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 .(y-xص .ص)بني أرقام صفحات املرجع يف حالة تتابعها  –
 .عن تكرار امسيهما نستغينيف أول السطر يف حالة احملاورة بني اثنني  –

حتواء اجلمل أو الكلمات االعرتاضية، ليتصل ما قبلها مبا وتستخدم ال( –....  –)  الشرطتان
 .داخل اجلملة االعرتاضية أو التوضيحية[ عند الضرورة]بعدها، وتستخدم األقواس املربعة أيضا 
توضع بعد آخر كلمة يف نص احلاشية هبدف وصله مع نص حاشية  : )=(عالمة التتابع أو االستمرارية 

ا تبدأ بنفس العالمة، وعموما تستخدم عالمة التتابع عندما يكون نص احلاشية يفوق الصفحة التالية، اليت بدوره
 .احليز املخصص له

وتستخدم يف حالة االقتباس املباشر، حيث يوضع ) "..." ( عالمة التنصيص أو الشولتني أو اهلاللني 
 .بينهما النص املقتبس حرفيا

 : ية وتستخدم يف احلاالت التال) (  األقواس املنحنية
 .توضع بينهما معاين العبارات واجلمل املراد توضيحها –
 .توضع حول عالمة االستفهام الدالة على الشك يف رقم أو خرب أو كلمة –

 : وتستخدم يف احلاالت التالية) ]....[ (  األقواس املربعة أو املعقوفتان
 بحث أو اهلامش توضع بينهما البيانات البيبلوغرافية ملصدر االقتباس داخل من ال –
 (.حرفيا)توضع بينهما التصحي  أو الزيادة املدخلة يف نص مقتبس اقتباسا مباشرا  –
 :تدوين األعداد وحدات القياس والوزن، التاريخ الوقت وأمساء البلدان والعمالت  -

  :األعداد 
: ما فوق ف 11تكتب األعداد من واحد إىل عشرة باحلروف كالكلمات، بينما تكتب األعداد من  –

 :رقميا، مع االستثناءات التالية
مخس عشرة منظمة غري حكومية حضرت : األعداد اليت تستهل هبا اجلملة تكتب باحلروف، مثل -أ
 :االجتماع 

  .يف املائة 7سم أو  5: عندما يلي العدد وحدة قياس، مثل  –ب  
 7و  4عدد أفراد اجملموعة بني يرتاوح : ... عندما تشري األعداد إىل جمموعتني متتاليتني، مثل -ت

 .أفراد
 .عندما تشري األعداد إىل رقم هاتف أو رقم فاكس –ث 
 .عندما تكون األعداد خارج النص -ج
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داخل النص لإلشارة إىل األرقام كاآلالف، ( ال نقطة وال فاصلة) تستخدم مسافة واحدة  –
 (000 000 150أو  11 111: مثل ... )املاليني،

 3/4و  1/3ثلث وثالثة أرباع املنتوج، بدال من )عدد داخل النص باحلروف تكتب كسور ال –
 ( :املنتوج

، بدون مساقة بني %(15)يف اجلداول واألشكال البيانية فقط )%( تستخدم عالمة النسية املئوية  –
 (.يف املائة 15)الرقم والعالمة، أما يف النص فتكتب باحلروف 

 :وحدات القياس والوزن 
، مع بيان معادهلا بني ...(طن، هکتار، )ستخدام النظام املرتي يف و حدات القياسی يفضل ا - 

  .قوسني عند الضرورة
 .مم5سم،  3ال يرتك فراع بني الرقم ووحدة القياس املختصرة، مثل  –

 :التاريخ
 . (بدون فاصلة بني الشهر والسنة) 2116ماي  12الثالثاء ، : يكتب التاريخ على هذا النحو 

 ؛(91وليس  1991)ة كاملة دون اختصار يف األرقام نكتب الست –
 :يشار إىل الفرتة الزمنية بالسنوات على هذا النحو

، وهذا يعين الفرتة بكاملها من (دون حذف إىل) 1996إىل  1995أو من  1995-1996الفرتة  
 : 1996إىل غاية  1995بداية 

  ن الواحد والعشرونالقر : تكتب القرون كاملة باحلروف وليس باألرقام 
  :الوقـت 

أو  8011الساعة )يفضل استخدام نظام األربع والعشرين ساعة عند اإلشارة إىل الوقت  –
مساء  7ظهرا،  12صباحا،  8الساعة )، وعند الضرورة، ميكن استخدام نظام أالثنيت عشرة ساعة (13031

 (.وهكذا....
 : أمساء البلدان والعمالت 

ن والعمالت صحيحة حسب ورودها يف صفحة منظمة األغذية والزراعة لألمم تكتب أمساء البلدا –
اجلزائر، ويرمز : هورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، بـ معلى االنرتنت، فمثال يشار إىل اجل -FAO –املتحدة 
 . الريال: لعملتها بـ اململكة العربية السعودية، وبرمز : الدينار؛ اململكة العربية السعودية ، بـ : لعملتها بـ 
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 :فهرس احملتوی 
، وميثل هذا الفهرس ( فهرس املوضوع)بعد ترقيم صفحات البحث، يبدأ الباحث يف عمل فهرس احملتوى 

بالنسبة للقارئ دليال ومرشدا إىل مكونات البحث ، ويتضمن أبواب البحث وفصوله ، ويوضع غالبًا يف هناية 
أوله بعد صفحة الغالف ، وكلما كان الباحث دقيقًا يف إثبات جزئيات  البحث ، وبعض الباحثني يضعونه يف
 .ا يريده بأقصى سرعة وأيسر سبيل البحث ساعد القارئ يف الوصول إىل م

يوجد يف اول البحث بالعناوين الرئيسية فقط و  الفهرساالول هو : يوجد نوعان من فهرس احملتوى
 يوجد يف اخر البحث بوضع مجيع العناوين الفرعية و الرئيسئة و قائمة احملتوياتالصفحات اما الثاين فهو 

 :املذكرة وتقرير الرتبص
 :التعريف باملذكرة وتقرير الرتبص –

أو تقرير تربص لغرض بيداغوجي، وهذا على /يطلب من املتكون يف هناية مساره التكويين إعداد مذكرة و
كليات التابعة للجامعات، ومرتشحي اخلربة احملاسبية والقانونية، مستوى مراكز التكوين املهين أو املدارس العليا أو ال

والتقرير ال يطلب فقط للطلبة املتكونني بل هناك فئة املوظفني الذين يطلب منهم إعداد تقرير عن وضعية أو حالة 
اد املذكرة ما، لغرض مهين يدخل يف مصلحة املؤسسة أو اإلدارة املعنية، ويف كل األحوال يتطلب من املكلف بإعد

 .أو التقرير إتباع منهجية معينة
للطالب املرتش ، إذ من خالهلما يتمكن  جلامعياملذكرة وتقرير الرتبص مها وثيقتني مهمتني ضمن املسار ا

الطالب من تعميق معارفه يف موضوع ما، واكتشاف قدراته العلمية والعملية، وتطبيق معارفه النظرية من خالل 
يف املؤسسات، وهذا على املستوى البيداغوجي، ومن جهة أخرى تتمثل يف املستوى الوظيفي  الرتبص الذي يقوم به

 .املهين فإن للتقرير أمهيته بالنسبة للموظف واملؤسسة اليت يعمل هبا
 :الفرق بني املذكرة والتقرير –
 :تقرير الرتبص -فيما يلي نورد الفروق بني املذكرة والتقرير  
 .نظري خيص املوضوع املعاجل وجانب تطبيقي، أما التقرير فذا طابع تطبيقي املذكرة تتضمن جانب  –
 .تتطلب املذكرة مدة زمنية أكثر من تقرير الرتبص -
 .تتضمن املذكرة عدد الصفحات أكثر من تقرير الرتبص – 
 .تتضمن املذكرة مادة أكثر كثافة من التقرير – 

 :أمهية الرتبص –
الندماج يف مجاعة عمل من خالل االحتكاك املستمر داخل كتشاف عامل الشغل وتعلم ا ا  -

 . املؤسسة
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استغالل املكتسبات النظرية يف مكان العمل وتعميقها، كاستخدام بعض األدوات والتقنيات  –
 .واملمارسات يف الواقع

 .اكتساب خربة أولية ُتهد الطريق أمام الطالب االندماج يف عامل الشغل –
 :التقرير –

ن أساليب الكتابة الوظيفية، يتضمن معلومات حول حالة معينة، ويتهيكل بصفة عامة التقرير أسلوب م
 عامة خاُتة و، (الفصل االول نظري و الفصل الثاين تطبيقي) فصلني، علمة من مقدمة 
 .مقدمة توض  موضوع التقرير واهلدف منه واإلشكالية املطروحة -
 .قة باملوضوعحمتوى التقرير يتضمن املعلومات املطلوبة املتعل –
 .اخلاُتة تتضمن تلخيصا للمعلومات وتقدمي نتائج التقرير –
ويتطلب . اإلجياز، الشمولية، الدقة ، املوضوعية، اإلقناع ،الوضوح :  من مواصفات التقرير اجليد 

الطريقة  الصحة اللغوية، التعبري املباشر، عدم املبالغة، إتباع: التقرير صياغة بأسلوب جيد وفق اخلصائص التالية
 .العلمية يف العرض، االلتزام باملوضوعية، جتنب التكرار

 :هيكلة تقرير الرتبص –
 (:صفحة 31إىل  21يتضمن التقرير بشكل عام من )فيما يلي نورد العناصر اهليكلية للتقرير  
 (واجهة تقرير الرتبص)صفحة الغالف  –
 .صورة لصفحة الغالف –
 .(اختياري)صفحة كلمة شكر وإهداء  –
 .صفحة الفهرسة واملتمثلة يف خطة التقرير  –
تقدمي للموضوع وإبراز أمهيته وهدفه، إشكاليته، املنهجية واإلجراءات املتعة، أسباب : صفحة املقدمة –

 .اختياره
قائمة   -( ان وجدت)قائمة املالحق  -( ان وجدت)قائمة  االشكال -( ان وجدت)قائمة اجلداول -

 ( ن وجدتا)االختصارات و الرموز 

 املقدمة العامة-

 اجلانب النظري: الفصل االول-

 اجلانب التطبيقي: الفصل الثاين-
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 اخلاُتة العامة -

 قائمة املراجع-

 املالحق ان وجدت-

 قائمة احملتويات -

 ورقة بيضاء -

 الغالف اخلارجي -
ة، أهداف التعريف باملؤسسة، اهليكل التنظيمي للمؤسس: تقدمي املؤسسة وقطاعها االقتصادي• 

، ظروف العمل املادية -املصلحة أو القسم يف املؤسسة –ونشاطات املؤسسة، حتديد منصب العمل أثناء الرتبص 
انتقال املعلومات،  –، نوعية االتصال الداخلي  –املسؤوليات واملهام -وغري املادية، تنظيم العمل يف املصلحة

 .نوعية العالقات، دورة الوثائق
التذكري بأهم املصطلحات واملفاهيم اليت هلا عالقة مبوضوع التقرير،  : الرتبص العمل على موضوع• 

التحليل والوصف باستخدام خمتلف أدوات البحث العلمي، حماولة اإلجابة على التساؤالت املطروحة يف 
 .اإلشكالية

ملوضوع واليت والتساؤالت متعلقة با. تتضمن النتائج وإبراز املهارات واملعارف املكتسبة :اخلامتة* 
 .باإلمكان أن تكون مواضيع لألحباث وتقارير مستقبلية

 مصادر املعلومات اليت يتضمنها التقرير من وثائق متعلقة باملؤسسة أو غريها :املراجع• 
 .الوثائق املتعلقة باملؤسسة :املالحق • 

 :مصادر و أدوات مجع البيانات و املعلومات للبحث العلمي
 :و املعلوماتمصادر مجع البيانات 

تعد مرحلة مجع البيانات و املعلومات من املراحل األساسية عند اجراء البحث العلمي و البد ان خيتار     
الباحث البيانات و املعلومات املطلوبة إلجناز حبثه و البد ان خبتار األدوات املناسبة جلمع البيانات و املعلومات 

 .بيعة حبثه، كما ميكن استخدام اكثر من طريقة يف ان واحد سواء كانت أولية او ثانوية مبا يناسب ط
بعد ان يقوم الباحث بتحديد مشكلة البحث و توضي  أمهيته و حتديد أهدافه و صياغة فروضه يتوجب عليه     

القيام جبمع البيانات و املعلومات الالزمة، كما ان صحة ودقة البيانات و املعلومات للوصول اىل نتائج علمية 
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دقة ،ولذلك البد من القاء الضوء ابتداء على مصادر مجع البيانات و املعلومات ووسائلها ، ان علماء البحث صا
العلمي و الدراسات املنهجية يقسمون املصادر و فروعها اىل مصادر أولية و مصادر مشتقة ، ويطلق على األوىل 

ة باحلقيقة املدروسة ، اما املصادر املشتقة و او مصادر فقط ، وهي اول مادة مباشرة متصل( مصادر أصلية)اسم 
 .، وهي تلك املصادر املقتبسة من املصادر األولية ( مبصادر ثانوية)تسمى 

 :مصادر البيانات و املعلومات الثانوية (1
و هي املصادر اليت تنقل معلوماهتا عن املصادر األولية بشكل مباشر او غري مباشر فضال عن اهنا ملقتبسة       

اليت تعتمد يف األساس يف مادهتا العلمية على ( املراجع)و هناك من يسميها ب ( االصلية)من املصادر األولية 
املصادر االصلية و حتوي على ملخصات كتبها اشخاص مل يالحظوا االحداث بأنفسهم و بذلك فهي معلومات 

منقولة او مرتمجة عرب مصدر ثان او ثالث و البيانات و املعلومات  منقولة عن املصادر األولية ،او ان تكون تلك
قد مت تناقل تلك املعلومات عن املصدر االويل بشكل غري مباشر و بذلك قد تكون معلومات املصدر الثانوي اقل 

 .دقة من معلومات املصادر األولية
معرفة مصادر و تتسم املراجع غالبا بالشمول يف التخطيط و الرتكيز يف العرض ، كما تقود الباحث اىل    

البحوث االصلية ، اليت حتتوي املزيد من احلقائق و املعلومات املفصلة ، هلذا كانت معرفة املراجع بأنواعها املختلفة 
 عو طريقة استخدامها امرا حيويا بالنسبة اىل باحثني على اختالف ختصصاهتم ، و السيما اذا كانت هذه املراج

املستخدمة يف ( املراجع)توصل اليها العلم ، و من امثلة املصادر الثانوية  تتعلق ببحوث علمية حديثة تعد اخر ما
 :األحباث العلمية ما يأيت 

 .املوسوعات و دوائر املعارف اليت جتمع معلومات عادة من خمتلف املصادر األولية و الثانوية    
شورة أخرى ، فمعظم املقاالت يف مقاالت الدوريات بشكلها العام و اليت تعتمد يف معلوماهتا على مصادر من  

 .اجمللدات العامة و املتخصصة و الصحف تقع يف هذا االطار
الكتب املتخصصة يف خمتلف املوضوعات و املعارف العلمية سواء كانت كتب منهجية او مساعدة او كتب   

 .موضوعية متخصصة
 .در اويل او ثانويةمصادر ووثائق أخرى حتمل بيانات و معلومات منقولة او مرتمجة من مصا 

 :مصادر البيانات األولية و املعلومات األولية (2
هي تلك املصادر اليت حتتوي على بيانات و معلومات اصلية ، اقرب ما تكون اىل  الواقع فضال عن دقتها ،     

غالبا ما و لذلك فهي تعكس احلقيقة ، فالشخص الذي يكتب كاشهد عيان حلادثة معينة او مرحلة تارخيية حمددة 
ميون اقرب للحقيقة من الشخص الذي يرويها عنه او الذي يقراها منقولة من شخص او اشخاص اخرين ، اذ ان 
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هذه املصادر تدون بشكل واض  دون مرورها مبراحل التفسري و التغيري و احلذف و اإلضافة و من امثلة املصادر 
 : األولية املستخدمة يف األحباث العلمية ما يأيت 

 .طوطات القدمية اليت ُتثل بيانات او معلومات اصلية مل يسبق نشرهااملخ -
 .الوثائق الرمسية مبختلف أنواعها اليت حتوي بيانات او معلومات اصلية مل يسبق نشرها -
الوثائق التارخيية احملفوظة يف دور الكتب و الوثائق و املراكز الوطنية املعنية حبفظ تلك الوثائق و التعامل  -

 .اهدات و االتفاقيات و ماشابه ذلكمعها كاملع
املطبوعات اإلحصائية الرمسية الصادرة عن املؤسسات الرمسية املعنية بالسكان و االقتصاد و التجارة و  -

 اخل.. الصناعة و الزراعة و الري و الرتبية و التعليم و التاريخ و الثقافة 
 .اكتشافات حديثة مل يسبق نشرها اجلامعية اليت ُتثل معلومات جديدة او وحاتالرسائل و االطار  -
 .املذكرات املسجلة بواسطة شخصيات عاصرت االحداث -
مصادر أخرى حتمل معلومات تنشر اول مرة على ان تكون منقولة مباشرة من اجلهة املعنية بإنتاج  -

 .تلك املعلومات
 : أدوات مجع البيانات و املعلومات األولية

وىل العناصر الرئيسية خلطة البحث يلجا اىل املرحلة الثانية و هي استعراض بعد ان حيدد الباحث يف املرحلة األ   
االطار النظري و الدراسات و األحباث السابقة اليت هلا عالقة باملوضوع البحث و يف املرحلة الثالثة خيتار الباحث 

ر حتديد مصادر مجع منهجية البحث املتضمنة جمتمع البحث الذي سيدرسه و خيتار العينة املناسبة و يأيت دو 
املعلومات و من مث اختيار أداة او اكثر من أدوات مجع البيانات و املعلومات املتمثلة باالستبيان و املقابلة و 

 .املالحظة و االختبار و تعد من املصادر األولية اليت ميكن استخدامها حبسب متطلبات البحث 
 االستبيان : أوال
استخداما يف البحوث العلمية ، وهو وسيلة فعالة جلمع املعلومات عن ظاهرة او  يعد االستبيان األداة األكثر   

وي على جمموعة من األسئلة احملددة باتفاق ، و يلعب تموقف معني او مشكلة معينة ، و يشكل منوذجا جاهزا حي
 .لنتائجدورا مهما يف تزويد الباحث مبعلومات واضحة وواقعية و كذلك يف مرحلة التحليل و استخالص ا

او تسلم اىل  االلكرتوين يتكون االستبيان يف ابسط صورة جمموعة من األسئلة اليت ترسل بواسطة الربيد     
األشخاص الذين مت اختيارهم ملوضوع البحث ليقوموا بتسجيل اجاباهتم على األسئلة الواردة فيه و اعادته الثانية ، 

واء يف فهم األسئلة او تسجيل اإلجابات عليها ، و عادة ما و يتم كل ذلك من دون مساعدة الباحث لألفراد س
تكون استمارة االستبيان وسيلة من وسائل مجع املعلومات و البيانات و تعد يف حد ذاهتا مرشدا بباحث يف مجع 
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معلوماته و بياناته و رسم اطار حمدد هلا ، و من ابرز الطرق إلرسال االستبيان هي من الباحث مباشرة او عن 
 ريق الربيد التقليدي او عن طريق الربيد االلكرتوين او أي طريقة أخرى مناسبة ط

 :تعريف االستبيان 
ان االستبيان هو طريقة حياول هبا الباحث الوصول اىل نتائج حبثه و ليس غاية بذاته فكلما كان اختيار هذه    

متسمة باملوضوعية والدقة اذا احسن  الوسيلة مالئما لطبيعة البحث و مشكلته و أهدافه كانت نتائج البحث
 .استخدامه بشكل علمي و منطقي

 :و هناك تعريفات عديدة لالستبيان نذكر منها ما يأيت    
  هي اداة تتضمن جمموعة من األسئلة او اجلمل اخلربية تتطلب إجابة عنها بطريقة حيددها الباحث حبسب

 .أغراض البحث
 وع حبث حمدد عن طريق استمارة جيري تعبئتها من املستجيبهي أداة جلمع البيانات املتعلقة مبوض. 
  وسيلة جلمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق اعدا استمارة يتم تعبئتها من عينة ممثلة من افراد

 .و يسمى الشخص الذي يقوم مبالء االستمارة باملستجيب
 ومات املتعلقة بالبحث عن طريق اعادا استمارة ميكن تعريف االستبيان بانه وسيلة و ليس غاية جلمع املعل

االستبيان بشكل دقيق و منظم و حتتوي على عدد حمدد من األسئلة املكتوبة يتم ارساهلا من الباحث او 
اية طريقة أخرى مناسبة و تعبئتها من قبل عينة ممثلة من جمتمع البحث للحصول عل إجابات او اراء 

 .املبحوثني حول أسئلة البحث
 :ات تصميم االستبيانخطو 
هبدف جعل االستبيان ناجحا جيب على الباحث إعطاء األمهية لتصميم االستبيان حبيث تكون األسئلة الواردة   

فيه ذات صلة وثيقة بالظاهرة موضوع البحث ، و هناك عدد من اخلطوات املهمة ينبغي مراعاهتا عند تصميم 
 :االستبيان وهي 

ومات اليت يرغب الباحث يف احلصول  عليها عند حتديد الباحث ملشكلة حتديد نوع البيانات و املعل (1
البحث و أهدافه و منهجيته جيمع البيانات و املعلومات اليت هلا عالقة بالبحث ، و ميكن تقسيم 

 .املوضوعات على أساس فرضيات و حتويل الفرضيات اىل أسئلة تتفق يف حل مشكلة البحث 
املختصر املفيد مبعىن ان حيتوي على عدد اقل ما ميكن من األسئلة حىت ان يكون االستبيان من النوع  (2

 .اليكون هناك ملل للشخص يف اثناء تعبئة االستبيان و من مث دقة اإلجابات
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و يف هذا اجملال جيب حتديد نوع السؤال على وفق . حتديد شكل األسئلة وصياغتها و تسللسها (3
اعية للفئة او العينة اليت توجه اليها األسئلة و ان يتم صياغتها املستويات الثقافية و التعليمية و االجتم

 .بشكل دقيق وواض  بعيدا عن الغموض وان يتم تدرج األسئلة من السهل اىل الصعب
 .جيب على الباحث التأكد بان املعلومات هي سرية للغاية و األغراض للبحث العلمي فقط (4
على خبري لغوي و خبري علمي للتقييم و إعطاء بعض  جيب مراجعة األسئلة من الباحث أوال مث عرضها (5

 .األفكار و املالحظات املهمة اليت ختدم البحث
 .يفضل جتربة االستبيان على عدد حمدد من االفراد للتاكد من صالحيته (6
 .ضرورة ان تكون األسئلة االستبيان واضحة و مفهومة و بعيدة عن الغموض و الحتتمل تفسريات أخرى (7
جع الباحث بعض الدراسات و األحباث السابقة و يطلع على مضمون االستبيان املشابه او ينبغي ان يرا (8

 .القريب لبحثه ليستفيد منه يف حبثه
البد للباحث ان حيدد الطريقة املناسبة لتبويب و تفريغ املعلومات اليت سوف جيمعها من خالل  (9

 .االستبيان
اسب و الذي سوف يعتمده يف معاجلة البيانات اليت ضرورة ان حيدد الباحث األسلوب االحصائي املن 10)

 .سوف يتم مجعها من خالل االستبيان
  :أنواع االستبيان 

 :هناك أنواع خمتلفة من االستبيانات حبسب طبيعة األسئلة و األجوبة  
يطلب من املستجيب او املبحوث ،هو الذي تكون اسئلته حمددة اإلجابة باختيارين : االستبيان املغلق .1

 .جابة الصحيحة من جمموعة من اإلجاباتاإل
 االسئلة املغلقة ذات االجوبة املغلقة:أسئلة الص  او اخلطا  -

 منذ بداية السنة الدراسية ، هل لديك طموح بالتفوق الدراسي؟: مثال
 ال)   ( نعم                          )    (   

 ث؟ تعتمد مكتبة كليتك للحصول على مصادر ملشروع البح: مثال
 ال)    (   نعم                          )   ( 

 نطرح سؤال و على اجمليب ان جييب بكل حرية:االسئلة املفتوحة ذات التجوبة املفتوحة -
 اجمليب لديه احلرية يف االجابة

وتكون اسئلته غري حمددة اإلجابات و يرتك للمستجيب حرية التعبري عن آرائه مع املرونة يف توضي  وجهة 
 .ره عن السؤال بطريقته و أسلوبه اخلاص الذي يعتقد بانه مناسبنظ
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يستخدم هذا النوع من األسئلة عندما ال يكون للباحث معلومات كافية عن موضزع البحث و حيتاج اىل 
 :معلومات مفصلة حول املشكلة املراد حبثها ، ومن ميزاته 

 .ال يقيد املستجيب بإجابات حمددة
 .ل للمستجيب فيما يريد كتابته يف ضوء السؤال احملددإعطاء اجملا          

 .مدى تاثري تقنيات التعليم على حتسني مستوى التعليمي للطلبةما : مثال 
 و هي أسئلة تقدم عدة اختيارات :املتعددة اتاالختيار ذات أسئلة   -

او عدة ا وتقدم هذه األسئلة للمستجيب عدة إجابات او بدائل حمتملة و جيب اختيار واحدة منه 
 خيارات

 :رتب املكتبات االتية حسب استخدامها لك : مثال 
)  ( مكتبة القسم العلمي       )    ( مكتبة الكلية    )  ( مكتبة اجلامعة     )  ( املكتبة الوطنية     )  ( 

 املكتبة اخلاصة
هذه االختيارات  و هي أسئلة تقدم عدة اختيارات و جيب على املستجيب ان يرتب: االسئلة املتدرجة -

 Likertهو عبارة عن سلم تدرجي للتفضيالت سلم .وفق تدرج حيدده السؤال 
 ماهو تقيمك خلدمات مكتبة كليتك ؟: مثال  . 

 متوسطة)   (            ضعيفة)    (          ايدحم)   ( جيدة     )  (  جيدة جدا    )  ( 
 :و من مميزات االستبيان   

 ابة عن اسئلتهسهولة و بساطة اإلج. 
 سهولة تفريغ املعلومات، اذ ال تتطلب وقت طويل من املستجيب او املبحوث لإلجابة عن فقراهتا. 
 ال حتتاج اىل جهد كبري من اإلجابة. 

 :ومن عيوبه
 .رمبا جييب املستجيب على أسئلة االستبيان بطريقة عشوائية  
 .صعوبة التحقق من صدق إجابات املستجيبني  

 يفكثرة التكال
 :قواعد عامة جيب مراعاهتا عند صياغة أسئلة االستبيان

يعتمد االستبيان على اعداد جمموعة من األسئلة ترسل اىل عينة من افراد اجملتمع البحث األصلي للبحث،    
 :الكثري من الباحثني استخدامها  عىوعلى الرغم من ان طريقة االستبيان هي طريقة شائعة يف البحث يس
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و ينبغي وجود أسئلة ( بنعم او ال)اإلمكان أسئلة االستبيان املغلقة مبعىن اإلجابة عنها جتنب قدر    (1
 .مفتوحة تتي  له اإلجابة حبرية خدمة الهداف البحث

االبتعاد عن أسئلة االستبيان اليت قد يعدها املبحوث ال أمهية هلا او هامشية و من مث التشجعه على   (2
 .اإلجابة بدقة و موضوعية

األسئلة الغامضة و غري املفهمومة و اليت تقبل تفسريات عديدة و هذا يقود الباحث اىل الدقة يف تفادي   (3
صياغة األسئلة بعبارات واضحة و حمددة حبيث ال تتضمن اكثر من إجابة حبيث حيتوي السؤال الواحد 

 .على فكرة واحدة
وقت املستجيب اذا كانت  ينبغي استخدام االستبيان بشكل خمتصر قدر اإلمكان حىت ال يأخذ من  (4

 .لديه اعمال و مسؤوليات عديدة
حدد مشكلة البحث حبيث تكون هناك عالقة مباشرة بني املشكلة و املعلومات اليت يسعى الباحث   (5

 .للحصول عليها حىت يصب  موضوع البحث اكثر وضوحا
 .ثننيححد نوع االستبيان، هل ترغب ان يكون االستبيان مفتوحا او مغلقا او يشمل اال  (6
توضي  بعض املصطلحات و العبارات الغامضة يف االستبيان بشكل خمتصر و يفضل ان يكون يف   (7

 .مقدمة االستبيان و فيها إرشادات واضحة للمستجيبني
 .عدم تضمني اكثر من معلومة يف سؤال واحد حىت يستطيع املستجيب اإلجابة بوضوح عن املعلومة  (8
ستوى التعبري يف أسئلة االستبيان وضاح و متسلسل و مفهوم لدى مستوى التعبري ، ينبغي ان يكون م  (9

اجلميع ، و يفضل ان ال يكون هناك اختصار اكثر مما جيب يف السؤال يقود اىل الغموض وعدم فهم 
لبية ساملستجيب لإلجابة و نبتعد عن االسهاب أيضا  يف السؤال النه يربك املستجيب و كالمها له اثار 

 .يب و اليستطيع الباحث احلصول على إجابات واضحة حمددةتشتت أفكار املستج
ة ئلاالهتمام بكتابة مقدمة قبل أسئلة و من األفضل ان يراعي تسلسل األسئلة و البداية تكون اس 10) 

سهلة و تتطلب إجابة سهلة أيضا مث تتدرج باالسئلة الصعبة حبيث ال تكثر بعدد األسئلة الهنا تربك 
 .إلجابة بدقة و موضوعيةاملستجيب و التدفعه ل

ميكن اجراء اختبار جترييب على أسئلة االستبيان عن طريق عرضها على عدد حمدد من افراد اجملتمع  11)
األصلي للبحث ، كما جيب عرض االستبيان على عدد حمدد من اخلرباء املختصني يف جمال البحث 

 .ة او حدف يستوجب ذلكالعلمي الخذ ارائهم يف مستوى األسئلة و مضموهنا او أي إضاف
يدرس الباحث املقرتحات و يقدر مدى مالئمتها لطبيعة البحث و أهدافه و بعدها تطبع بشكلها 12) 
 .او باليد او باي طريقة أخرى مناسبة االلكرتوين ائي و توزع على عينة البحث بالربيدهالن
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 .صياغته اللغوية جيدة يفضل عرض فقرات االستبيان قبل توزيعها على خبري لغوي حىت تكون 13)
 :املقابلة

هي عبارة عن تفاعل لفظي بني شخصني او اكثر من خالل حمادثة او حوار بني الباحث و املستجيب يشرح    
فيه الباحث الغرض من املقابلة للوصول اىل معلومات تعكس حقائق او مواقف حمددة يف ضوء اهداف حبثه، و 

إليضاحات اليت يطلب اإلجابة عنها و التعقيب عليها وجها لوجه بني الباحث ُتثل املقابلة جمموعة من األسئلة و ا
ماهو : و الشخص او األشخاص املعنيني بالبحث ، و تكون أسئلة املقابلة اما نوع من األسئلة املفتوحة مثل 

لة املقابلة فهي ؟ ، اما النوع الثاين من أسئ(س)رايك يف أسباب اخنفاض مستوى األداء لبعض العاملني يف املنشاة 
هل هتتم بتحقيق : مثال على ذلك(كثريا او قليال او احيانا)و ( بنعم او ال)األسئلة املغلقة فتكون اإلجابة عنها 
 النجاح بتفوق يف دراستك كل عام؟

املقابلة ميكن ان تتم مع شخص واحد لكي يشعر باحلرية يف التعبري و ميكن ان تتم مع جمموعة من األشخاص    
س املكان و الزمان، و توفر املقابالت اجلماعية على الباحث الكثري من اجلهد و الوقت و التكلفة ،و لكن يف نف

سلبياهتا تكمن يف صعوبة السيطرة على افراد العينة و التحفظ الذي قد يصيب بعضهم خالل املقابالت اجلماعية  
 .مما يؤدي اىل عد املشاركة الفعالة

 :تعريف املقابلة
 :تعاريف عديدة للمقابلة منها مايايت هناك    
هي أداة من أدوات البحث العلمي يتم مبوجبها مجع املعلومات اليت ُتكن الباحث من اإلجابة عن تساؤالت   

البحث او اختيار فروضه ، و تعتمد على مقابلة الباحث ملن جتري مع املقابلة وجها لوجه بغرض طرح عدد من 
 .جابة عنها من قبل من جتري معه املقابلةاألسئلة من قبل الباحث و اإل

حمادثة موجهة بني الباحث و شخص او اشخاص اخرين هبدف الوصول اىل حقيقة او موقف معني يسعى 
 .الباحث للتعرف عليه من اجل حتقيق اهداف البحث

ث عنها و ان وضع خطة للمقابلة و صياغة اسئلتها حبيث تتضمن حتديد اهلدف منها و احلقائق اليت يبح    
املعلومات اليت يريد مجعها ،و ينبغي صياغة مشكلة حبثه صياغة جيدة و بأسلوب لغوي سليم مع توفري املرونة يف 
املقابلة ، و ينبغي ان تتوفر يف الباحث بعض الصفات مثل البساطة و الشفافية و الصراحة و الثقافة و اجلدية و 

جتنب التعايل و االنفعال مع املبحوثني و ينبغي استخدام االلفاظ  والتوازن يف سلوكه و االنسجام مع املبحوثني 
 .املهذبة معهم و اليت تدل على اخللق و الثقافة و التواضع
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 :خطوات اجراء املقابلة 
يقدم الباحث نفسه بطريقة مهذبة و يذكر اهلدف او األهداف : حتديد اهلدف او األهداف من املقابلة  (1

او اجلهات اليت ستجري ( املبحوثني)قوم توضي  هذه األهداف لألشخاص من اجراء املقابلة و ان ي
 .املقابلة معها ، كما يؤكد الباحث بان املعلومات سرية و سوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي

 : االعداد املسبق للمقابلة (2
اسب مع وقت حتديد االفراد او اجلهات املشمولة باملقابلة حبييث تكون كافية ألغراض البحث و تتن ( أ

 .و جهد الباحث
حتديد األسئلة و االستفسارات املطلوب طرحها على االفراد و اجلهات املعنية بالبحث تكون واضحة  ( ب

و مفهومة و حتقق اهلدف املطلوب و يفضل البدء باالسئلة السهلة و تتدرج اىل األسئلة الصعبة بعد 
 .توضي  الباحث اهداف حبثه للمبحوث

لمبحوث ان اجلواب غري صحي  و عدم الدخوول يف جدل ال فائدة منه مما جتنب إعطاء انطباع ل ( ت
 .يؤثر على العالقة الطيبة وقد يسبب اهناء املقابلة

 : تنفيذ املقابلة (3
حتديد موعد و مكان مناسب الجراء املقابلة مع االفراد او اجلهات املعنية بالبحث و التزام الباحث  ( أ

 .بعيداعن أجواء العمل به ، و يفضل ان يكون املكان هادئا و
اهتمام الباحث باملظهر الالئق و إجياد جو مناسب للحوار و اختيار عبارات شفافة حمببة للنفس  ( ب

 .تشجع املبحوث او اجلهة املعنية على التجاوب معه و االنسجام مع األسئلة اليت توجه اليه
املبحوثة مما يسهم يف تعزيز  خلق مناخ اجتماعي غري رمسي بني الباحث و املبحوث او اجلهة املعنية ( ت

املودة و االحرتام و االنسجام بينهما مبا يساعد للخروج بنتائج إجيابية للمقابلة ختدم اهداف 
 .البحث

 .دراسة الوقت احملدد جلمع كل املعلومات و البيانات املطلوبة ( ث
ث او اجلهة جيب ان تسجل اإلجابات و املالحظات اليت يبديها الشخص املبحو : تسجيل املعلومات  (4

املعنية باملقابلة يف وقتها لتفادي ظاهرة النسيان و يفضل ان تسجل نفس الكلمات و اجلمل املستخدمة 
من الشخص املبحوث و ان يبتعد الباحث عن تفسري معاين العبارات الذين يعطيها األشخاص املعنييني 

 :، وميكن تسجيل املعلومات كما هو موض  ادناه( املبحوثني)بالبحث 
 .تسجيل البيانات واملالحظات األساسية على جمموعة أوراق معتمدة مسبقا ( أ
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اجراء توازن بني احلوار واحلديث و التعقيب من جهة و بني تسجيل و كتابة إجابات املقابلة من  ( ب
 .جهة أخرى

يفضل تسجيل احلوار و اإلجابات بواسطة جهاز التسجيل الصويت اذا كانت الضرورة تستوجب  ( ت
 .ذلك

 .إلجابات و تدقيقها وتنظيمها مبا خيدم متطلبات البحث و أهدافهمراجعة ا ( ث
 :أنواع املقابلة 

 :ميكن تقسيم املقابلة من حيث طريقة اجراءها و تنفيذها اىل ما يأيت  
تعد من اكثر الوسائل الفعالة يف احلصول على البيانات و املعلومات الضرورية : املقابلة الشخصية  .1

 .الباحث جيلس وجها لوجه مع الشخص او األشخاص املعنيني بالبحثللبحث العلمي ، كما ان 
و يتم اجراءها عن طريق االصال التلفوين و هي اما ان تكون مكملة للمقابلة : املقابلة التلفونية  .2

الشخصية أي استكماال لبعض املعلومات اليت كان قد حصل عليها الباحث او ان يتم اجراءها عن 
 .لألشخاص املبحوثني السباب خترج عن إرادة الباحث و املبحوثطريق االصال التلفوين 

فبعد ان انتشرت نظم االتصاالت و ثورة املعلومات اصب  بإمكان الباحث : املقابلة بواسطة احلاسوب .3
 .حماورة املبحوثني عن طريق الربيد االلكرتوين او التسجيالت الفيديوية عن بعد

 :املالحظة 
أداة املالحظة عندما يشعر بان األدوات األخرى جلمع املعلومات و البيانات مثل يلجا الباحث ألسلوب او   

 .االستبيان او املقابلة غري كاف للحصول على ما يريده من معلومات او بيانات لبحثه
 ( .ص)دراسة سلوك العاملني و مشاعرهم جتاه رؤسائهم يف املؤسسة : مثال ذلك     
ساس على قابلية و مهارة الباحث و قدرته على الصرب و التحمل و االنتظار فرتات تعتمد املالحظة بالدرجة األ   

 .مناسبة و تسجيل املعلومات و االستفادة منها مبا خيدم اهداف حبثه
 :تعريف املالحظة 

 :هناك عدد من التعاريف اخلاصة باملالحظة و منها مايايت   
رصد تغرياته   ردي او مجاعي معني بقصد متابعة وو سلوك فتأيت املالحظة االنتباه املقصود و املوجه حن    

 .ليتمكن الباحث بذلك من وصف السلوك فقط او وصفه و حتليله او وصفه و تقوميه
املالحظة ، و تعين املشاهدة و املراقبة الدقيقة لسلوك او ظاهرة معينة و تسجل املالحظات اول بأول ، كذلك 

سبة لطبيعة ذلك السلوك او تلك الظاهرة بغية حتقيق افضل النتائج و احلصول االستعانة بأساليب الدراسة املنا
 .على ادق املعلومات
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املالحظة عبارة عن تفاعل و تبادل املعلومات بني شخصني او اكثر احدمها الباحث و االخر املستجيب او 
 .املبحوث ،جلمع معلومات حمددة حول موضوع معني

 : أنواع املالحظة 
 : البسيطة املالحظة (1
و هي املالحظة اليت تتضمن صورا مبسطة من املشاهد املالحظة للظواهر ، كما حتدث تلقائيا يف ظروفها     

الطبيعية دون اخضاعها لضوابط علمية و دون استخدام األدوات امليكانيكية كاملسجالت و الكامريات ، حيث 
ة اليت هتدف اىل مجع املعلومات و البيانات األولية عن اذ هذا النوع من املالحظة مفيد يف الدراسات االستطالعي

 .الظاهر و االحداث ُتهيدا لدراستها دراسة متعمقة و منظمة يف املستقبل 
 :املالحظة املنظمة ( 2
و تسمى باملالحظة العلمية او املالحظة  املخططة و ختضع لدرجة عالية من الضبط العلمي و يتم فيها حتديد    

ان و يتعان بالوسائل امليكانيكية لتنفيذها كمسجالت الصوت و التصوير و غري ذلك هبدف مجع الزمان و املك
 .املعلومات و البيانات املشكلة او الظاهرة موضعة البحث

ان أمهية املالحظة املنظمة كأداة جلمع املعلومات و البيانات تكمن يف كوهنا أساس كل حبث علمي ، و هي     
املعلومات و التصنيفات يف العلوم الطبيعية كالكيمياء و امليكانيك ، اذ ميكن اخضاع املالحظة  األداة األولية جلمع

لنوع معني من الضبط باستخدام التجربة املعملية ، يف حني يصعب استخدام  التجارب يف العلوم اإلنسانية ، الن 
 .و مدى استجابته للمؤثرات املختلفةالكائنات البشرية متباينة و متغرية يف شخصيتها و افكارها و عواطفها 

ان املالحظة املنظمة عملية منهجية علمية ُتتاز باهنا تستخدم لتحقيق هدف علمي حمدد و ُتثل قاعدة العم ،    
وهناك فارق بني املالحظة السريعة و العابرة اليت يقوم هبا االنسان يف ظروف احلياة العادية و بني املالحظة املنظمة 

و ملعرفة  ةحماولة منهجية يقوم هبا الباحث بدقة تامة وفق قواعد حمددة للكشف عن تفاصيل الظاهر اليت ُتثل 
العالقات اليت تربط بني عناصرها ، ما ان املالحظة العلمية تثبت و تسجل تسجيال دقيقا و ميكن تكرارها بالعودة 

 .دقتها للظاهرة بنفسها مرة أخرى للتحقق من صحة املالحظة و الوقوف على مدى
 االختبارات 

، و ... الوصفية و التجريبية و التارخيية : تلعب االختبارات دورا مهما يف األحباث العلمية مبختلف أنواعها     
 .اهنا من اكثر أدوات مجع املعلومات انتشارا و استخداما يف جماالت احلياة املختلفة

وفق ضوابط و صيغ علمية دقيقة ، و يلزم الستخدامها االختبار هو قياس قدرة الباحث على أداء عمل معني     
 :اتباع اخلطوات االتية 
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 .حتديد اجملتمع األصلي الذي يوضع له االختبار .1
 .قياس الصعوبة و السهولة للفقرات املشمولة باالختبار .2
 .وضع تعليمات االختبار .3
 ( .جيد ، متوسط ، ضعيف)وضع معايري موضعية لالداء  .4
 .قياس صدق االختبار .5
 .ياس ثبات االختبار ق .6

 :تستخدم االختبارات يف جماالت متعددة لتشمل كافة مناحي احلياة و من بني هذه اجملاالت ما يأيت
للكشف عن قدرات الطلبة و قياس مستوى حتصيلهم و التعرف على مشاكلهم و : الرتبية و التعليم  .1

 ...تصنيفهم و قياس ذكائهم وميوهلم و توجيهم و ارشادهم
 ..لقياس قدرات الفرد و التعرف على شخصيته و العوامل املؤثرة يف سلوكه: س علم النف .2
من اجل ضمان تدريب العاملني و تقييم مستوى أدائهم الوظيفي و املهين و مدى تقبلهم : اإلدارة  .3

 .الدارة اجلودة الشاملة لالرتقاء مبستويات العمل حنو األفضل و معرفة قدرهتم 
 .االقتصاد .4
اجل اختبار الكوادر الفنية واملهنية من املوظفني والعمال يف ضوء اختصاصاهتم وتدريبهم من : الصناعة  .5

يف ورشة عمل فنية لتحسني مهاراهتم الفنية والتقنية وتقييمهم وفق معاير موضوعية وعلمية ومن مث 
 .توجيههم يف اجتاهات العمل املعاصرة

 . الجراء الدراسات وفحص املواد: اهلندسة .6
 .يص االمراض يف ضوء التحاليل من اجل تقييم العالجلتشخ: الطب .7

 :مواصفات االختبار اجليد 
عند استخدام اختبارا من اجل احلصول على معلومات تساعدنا يف اختاذ قرار ما، فإننا نواجه مشكلة أساسية    

 .عملية االختبار تتعلق بنوعية االختبار الذي يساهم يف تقدمي معلومات مفيدة و األسس اليت نستند عليها يف
من أبرز األمور اليت جيب األخذ هبا عند تقدمي جودة أداء القياس موضوع االختبار هي املوضوعية و الصدق و    

 :الثبات
هي صفة أساسية من صفات االختبارات ، يتوقف عليها صدق ( : Objectivity)املوضوعية  .1

بار نفس املعىن عند خمتلف افراد العينة اليت بنطبق االختبار و من مث ثباته ، و البد ان يكون السئلة االخت
عليها االختبار ، و يقصد باملوضوعية عدم اختالف املصححني يف تقدير اإلجابات على أسئلة 
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االختبارات ، و التخلص اىل اقصى حد ممكن من التحيز الشخصي اثناء عملية التصحي  و تقدير 
 .العالمات و تفسري النتائج

صدق من الشروط املهمة الواجب توفرها يف أداة مجع البيانات ، و يعين الصدق قدرة يعد ال: الصدق  .2
ار الذي اعد باألداء على قياس ما اعدت لقياسه فعال ، او انه يقيس االختبار ما وضع لقياسه ، فاالخت

يعين ان لقياس اثر البطالة على اجملتمع مثال البد ان تدور اسئلته حول هذا املوضوع دون غريه و هذا 
 .صدق األداة ترتبط بصدق كل سؤال او فقرة

 :أنواع الصدق 
يتحدد صدق أداة البحث عادة من خالل العالقة بني أداء املستجيب عليها و بني وظيفة تلك األداة ، و    

ميكن احلصول على عدد من املؤشرات اليت تعزز صدق األداة بعدة طرق و من ابرز هذه الطرق و اكثرها 
 :يف البحوث العلمية ما يأيت  استخداما
تكون األداة صادقة اذا كان مظهرها يشري اىل ذلك من حيث الشكل و من حيث : الصدق الظاهري  .1

ارتباط فقراهتا بالسلوك املقاس ، فاذا كانت حمتويات األداة و فقرهتا مطابقة للسمة اليت تقيسها فأهنا 
حقيقا اال انه ينال ثقة املستجيبني و تعاوهنم مع  ليس صدقا ق، و هذا النوع من الصد قاتكون اكثر صد

 .الباحث
و يتناول فقرات األداة و حمتوياهتا و مادهتا من حيث ترتيبها و عددها و :  صدق احملتوى او املضمون .2

ُتثيلها للجوانب و االبعاد املراد دراستها ُتثيال جيدا ، وفقا للوزن النسيب او درجة األمهية لكل جزء منها 
سمى هذا الصدق أيضا الصدق املنطقي وحيسب بفحص حمتوى االختبار و حتليل اسئلته ملعرفة ، و ي

مدى ُتثيلها للسلوك الذي يقيسه االختبار و التأكد من ان األسئلة تغطي مجيع جوانب السلوك ،و 
 :يتطلب ذلك ما يأيت 

 افحتديد األهداف و التأكد من ان االختبار يضم أسئلة تغطي مجيع هذه األهد. 
 وصفا حتليليا للمحتوى الذي يقيسه االختبار. 
 وواقع االمر ، ان هذا النوع من الصدق هو األكثر مالئمة لالختبارات التحصيلية. 
ويتم ذلك بعرض األداة على عدد من احملكمني من املتخصصني يف اجملال الذي تقيسه :  صدق احملكمني .3

ا ان هذه األداة تقيس السلوك الذي وضعت لقياسه فان فاذا قالو ( صدق اخلرباء )األداة و يسمى أحيانا 
 .الباحث يستطيع االعتماد على حكمهم

يعتمد هذا الصدق على التحليل العاملي الذي يعترب طريقة إحصائية لقياس العالقة : الصدق العاملي  .4
 :بني جمموعة من العوامل وفقا ملا يأيت 
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 ى عدد من املستجيبنييطبق الباحث جمموعة أدوات تقيس السمة نفسها عل. 
  اذا وجد ان هناك معامل ارتباط عال بني اداتني منها فان ذلك يعين ان هناك مسات مشرتكة بني هاتني

 .االداتني ، وميكن وضعهما حتت عامل مشرتك واحد يشملهما معا ، ويتم اعطاؤه امسا
داة الواحدة ، كما ميكن حسابه عن وميكن حساب الصدق العاملي عن طريق إجياد معامل االرتباط بني فقرات األ

طريق إجياد معامل االرتباط بني كل فقرة و بني األداة ككل ،ولذا فان الفقرة تكون صادقة اذا كان معامل االرتباط 
 .بينها و بني األداة الكلية عاليا

  :اسلوب الكتابة
اض  وحمدد ، بعيدا عن تعكس الكتابة طريقة تفكري الباحث ، فاملطلوب يف البحث العلمي هو أسلوب و 

 .االطناب و السجع و التكرار غري املربر
. فيجب ان تعكس كل فقرة فكرة رئيسة ، تتبعها أفكار فرعية او امثلة توضيحية او معلومات داعمة لتلك الفكرة 

و ويفضل ان تدعم األفكار باألرقام . كما جيب ان يبتعد عن الوصف االنشائي و املدح و التضخيم و املبالغة
ة عند احلديث عن مشكلة البحث او عن ياملعلومات و نتائج الدراسات كما يفضل االبتعاد عن أسلوب الشخص

، و )وقد قام الباحث ، ويرى الباحث ، و بالدنا اجلميلة ،ونقوم ،وجنن يف هذه املنطقة ) البحث عامة كان يقول 
، وعدم استخدام االلفاظ و االلقاب عند التوثيق ( ويف اململكة 'االبتعاد عن املصطلحات و األمساء غري احملددة 

، و (اخل ... ويرى الدكتور ، ام الشيخ فالن ، لقد ناقش العامل ، ام سعادة) داخل النص او يف قائمة املراجع  
 .زجها يف مواقع ال صلة هلا هبا متشكيل اآليات القرآنية ، و استخدامها يف املكان املناسب ، وعد

عن استخدام كلمة واحدة او مجلة او فقرة او تسلسل طويل فالبد من ترتيب ذلك ، لكي و بغض النظر    
له من معلومات ،  والبد من حتقيق االستمرار يف الكلمات ، و املفاهيم و  ميتمكن القارئ من فهم ما يقد

و القفز يف األفكار ، و املناقشة ، و يؤدي اىل عدم تنظيم الكلمات و اجلمل و املفاهيم  األفكار من املقدمة  اىل
االنتقال املفاجئ فيها او القطع يف التعبري او يف صلة املواضيع ببعضها اىل تشويش القارئ و عدم  استيعابه ملا 

 .يطرح يف البحث

و ميكن حتقيق االستمرارية و الربط بعدة طرق منها عالمات الرتقيم من خالل بيان العالقات بني األفكار ، و    
لقارئ يف فهم ما يقدم له ، اما الطريقة األخرى يف حتقيق االستمرارية و الربط فهي يف استخدام هي تساعد ا

استخدام الضمائر ، والحقا ، و بينما ، وحيثما ، وكنتيجة ) اجلمل االنتقالية او الكلمات االنتقالية من مثل 
 .(اخل...لذلك ، و باإلضافة اىل ذلك و مقارنة مع ، ولكن ، وبني و منذ 
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من مثل القول (  Jargon)و جيب جتنب الكلمات الفنية بشكل مستمر يف موقع غري مناسب او ما يسمى    
وعدم استخدام الكلمات اليت ( . الفقراء)و ذوي احلاجات البيولوجية و الغذائية غري املشبعة بدل استخدام كلمة 

تعين ( و بسبب و النه )حيث ان . .  . نه و ال. . . تعطي املعىن نفسه يف اجلملة الواحدة من مثل و بسبب 
وجيب جتنب تكرار و جيب استخدام الكلمات الضرورية فقط وعدم وضع كلمات ال حاجة هلا يف . املعىن ذاته

فمجموعة و " فرد  511مشلت عينة هذه الدراسة علة جمموعة مكونة من عينة حجمها " اجلملة ، مثل القول 
و من احملاذير األخرى طول اجلملة و عدم قدرة القارئ على متبعتها بشكل يوفر . عينة تكررت و تفي الشيء ذاته

و يفضل استخدام املبين للمعلوم و ليس املبين للمجهول اال يف حاالت الرتكيز على . له الفهم احلقيقي ملعناها
. ت االخريناملوضوع و ليس على االفعال ، كما يفضل استخدام صيغة املاضي عند احلديث عن نتائج دراسا

جيب االنتباه اىل مطابقة الفعل و املوضوع و التوفيق يف صيغة التذكري و التانيث يف اجلملة ، كما جيب  كما 
 .جتنب التحيز يف اللغة لثقافة او جمموعة ما

 :شروط التحرير
 سم 2االعلى و االسفل 0 105سم ، اليسار 3اليمني : اهلوامش-1 •
 بالنسبة للغة العربية  Traditional Arabic: نوع اخلط-2 •
 ( (Grasو خشن  16حجم : العناوين الرئيسية -3 •
 ( (Grasو خشن  14حجم : اخل0 املطالب 0 املباحث : العناوين الفرعية -4 •
 (simple)و عادي  14حجم :صلب النص -5 •
  (simple)و عادي  11حجم :التهميش -6 •
 سم 105: املسافة بني االسطر -7 •
  Time New Romanنوع اخلط و بالنسبة للغة االجنبية  •
 ( (Grasو خشن  14حجم : العناوين الرئيسية - •
  (Gras)و خشن  13حجم : اخلChapitres  0Sections  0: العناوين الفرعية - •
  (simple)و عادي  12حجم :صلب النص - •
  (simple)و عادي  9حجم :التهميش - •
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 :مالحظات مفيدة
 .للداللة على النسبة املئويةاملسبوقة برقم ( %) استخدام الرمز  -1
 .عدم استخدام الكلمات او االحرف للجداول و لكن رقم اجلداول عدديا تسلسليا -2
 .احلديث عن نتائج البحث بصيغة احلاضر -3
 .االلتزام بالتنظيم العلمي لفصول و حمتويات البحث -4
 .الربط املنطقي بني وحدات وفصول البحث باستخدام اجلمل الربطية املناسبة -5
 .تقدمي و ملخص لكل فصل من فصول الدراسةوضع  -6
 .استخدام عنوان حمدد و دقيق و خمتصر يعكس مشكلة الدراسة -7
 .ج مثل ان يقول دراسة ميدانية بدل امربيقية او مسحيةهعدم اخللط بني أنواع املنا -8
 .االلتزام بأنواع اخلطوط و احجامها املعتمدة يف كتابة العناوين و احملتوى -9

اشباه اجلمل و اجلمل اليت ال تشمل معلومات كافية ، وخاصة يف كتابة امللخصات  جتنب استخدام -11
 .باللغة اإلجنليزية

) و كلمة ( phenomene) مجع وليس مفرد و كلمة ( data)ان كلمة : االنتباه لكلمات األخطاء الشائعة مثل  -11
information  )مفرد و ليست مجع. 

 .ها بالفاصلةعند ذكر العناصر املتسلسلة ، افصل بين -12
 .ال ترتك فراغا بني الكلمة و الفاصلة او النقطة ، و لكن اترك فراغا واحدا بعد الفاصلة او النقطة دائما -13
 .وضع النقطة او الفاصلة بعد الكلمة مباشرة -14
 .ترتيب العناوين الرئيسة و الفرعية  منطقيا -15
 .البحثالتأكد من الرتتيب التسلسلي جبميع صفحات  -16
 .مل و العبارات الناقصة و الطويلةعدم استخدام اجل -17
 .االقتصاد يف التعبري و استخدام اقل عدد من الكلمات و اجلمل و الفقرات -18
 .حتاشي االستخدام املفرط لالفعال املبنية للمجهول -19
 .جتنب استخدام اجلمل االعرتاضية ، و اجلمل غري الضرورية -21
ت ، و صيغة املاضي يف عرض النتائج و الدراسات استخدام صيغة املضارع يف عرض االطار النظري ، و الفرضيا -21

 .السابقة
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 للمقياس ملخص

 خطوات إجراء البحث
 . اخلطوات اليت على الباحثني إتباعها إلجراء البحث

 البحث موضوع اختيار 
 السابقة والدراسات العلمي الرتاث مراجعة 

 البحث تساؤالت أو فروض وضع 
 البحث تصميم

 البيانات ومجع مليداينا البحث إجراء 
 النتائج عرض 
 البحث نشر 

 
الفهم، : العلم هو املعرفة املنسقة اليت تنشأ عن املالحظة والدراسة والتجريب، وحيقق العلم عدة أهداف

 .الوصف، التفسري، التنبؤ، الضبط
كلة ما هناك عالقة بني العلم والفكر، فالفكر هو ذلك النشاط العقلي الذي يواجه به اإلنسان مش

تصادفه يف حياته وتعرتض طريقه، وينتج عنهما ما يسمى بالتفكري العلمي الذي يتميز خبصائص منها االعتماد 
على احلقائق والشواهد، التحليل، املوضوعية، ومن أجل التطوير يستخدم العلم والفكر من خالل البحث العلمي 

سجيلها وتنظيمها وحتليلها الستخالص وتطوير الذي يعرف بأنه عملية منظمة وموضوعية جلمع البيانات وت
 .املعلومات لتزويدها للمؤسسة أو صاحب القرار الستخدامها يف عملية اختاذ القرار

يتطلب البحث اجليد عدة مستلزمات، كما أن الباحث يتطلب عدة مواصفات، كالتواضع والتجرد، 
 ...والصدق، والقدرة 

بع املراحل املختلفة إلعداد حبثا علميا هي من الدعائم األساسية إن إتباع املنهجية وتطبيق التخطيط وتت
لنجاع مشروع البحث، وجند اختالف بني الباحثني يف حتديد وتشخيص اخلطوات املطلوبة يف إعداد البحوث، إال 

ُتكنه  أن هناك اتفاق يف اخلطوات األساسية اليت ينبغي إتباعها، وىف هذا الصدد فإن فهم الباحث وجتربته وُترسه
من القيام بتلك اخلطوات بنجاح، وأن عملية البحث هي عملية كلية تتطلب حضور الذهن والرتكيز واالنسجام 

 الداخلي النفسي والفكري للباحث
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تعد منهجية البحث العلمي، جمموع املناهج والتقنيات اليت توجه إعداد البحث وترشد الطريقة العلمية، 
لغرض نشر وتصحي  املعارف، م فهي طرق منتظمة الكتشاف وحتليل وتنظيوبالنسبة ملناهج البحث العلمي 

 .وتكمن أمهية مناهج البحث العلمي يف إتباع اخلطوات واملبادئ العلمية للتفكري
، وهناك العديد من  و املنهج التحليلي املنهج الوصفي يوجد منهجني رئيسيني يف البحث العلمي مها،

 ...،االستقراء واالستنباط ج التارخيي ،  التجرييب،مناهج البحث العلمي منها املنه
لكل عمل منهج، والبحث العلمي يتطلب منهجية ومراحل معينة، ويتطلب جهد ووقت، وإلجناحه ال 

 بد من توفر اإلرادة والدوافع
 : معىن  البحث  -1

 تصنيف و تنظيم. 
 تأليف . 
 مجع متفرق . 
 إعداد وحتضري . 
 صناعة . 
 دراسة وحتليل . 
  و إبداع و جتديدإبتکار. 
 حتقيق معلومة جمهولة. 

ميكنك االستعانة باملكتبة . إّن كتابة البحث ال تعّد مها؛ ألنه ميكنك االستعانة بفكرك وقدراتك املسرتحية
وميكنك االستفادة من . وميكنك االستعانة بذوي اخلربة . وميكنك مناقشة موضوع البحث مع املشرف. اإلنرتنت

 .كتابة البحث  زميالتك ممن ُترست يف
 : خطوات البحت العلمي -3

، وطرح األسئلة ضمن (مشكلة البحث ) ويكون بتحديد املوضوع: تعريف مشكلة البحث: أوال 
 .الزمان واملكان واألحداث واألشخاص والعالقات

يؤثر ومعرفة ما ...( من الكتب واملراجع واملعاجم واملقابالت واالستبيانات : )  جتميع املعلومات: ثانيا 
 .فيها من عوامل ، أو عالقات تربط بينها وبني غريها من املتغريات واألفكار 

الفرض هو ختمني ذكي من صاحب املشكلة يتأثر بنوع اخلربة السابقة )  :تشكيل الفرضيات: ثالثاا  
 مبوضوع املشكلة ، ويكون على شكل مجلة خربية تتطلب البحث عن عالقة بني متغريين ، أو فكرتني ، أو

 ( .صفي و يؤثر الدوام الطويل للمكتبة على سرعة إجناز البحث ال: حنو : مقولتني 
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 ويكون بالتأكد من صحة الفرضيات( وهي القياسات ) :حتليل املعلومات:" رابعا
 .باختبارها ومراجعتها وموازنتها

التوصل إليه  ويكون بتفسري ومناقشة ما مت (التوصل إىل احلل ) استخالص النتائج ونشرها : خامسا  
 (.غاية البحث ) من حلول وكشف العالقات 

 .مهارات ضرورية يف كتابة البحث العلمي وهي متطلبات هامة للورقة البحثية: 4 
 تصميم صفحة العنوان. 
 بيانات املقدمة . 
 طرق نقل املعلومات للبحث . 
  (. التلخيص) اختصار املعلومات 
 حتديد عناوين البحث الرئيسة والفرعية . 
 ستخدام البطاقات لكتابة املعلومات ومجعها من مصادرهاا . 
 التقسيم إىل فصول. 
   (اهلوامش)توثيق البحث 
 اخلاُتة ونتائج البحث . 
 تنظيم صفحة احملتويات. 
  تنظيم مصادر ومراجع البحث. 

  :املقدمة وتتضمن العناصر التالية -5
 عنوان البحث. 
 أمهية موضوع البحث وسبب اختياره . 
 البحث وأمهيته  اهلدف من 
  الطريقة واإلجراءات(.]املنهج)طريقة معاجلة موضوع البحث.] 
 [.أقسامه أو أجزائهعرض فصول البحث أو . ]أقسام الورقة البحثية ومكوناهتا 
 اإلشارة إىل ما وجدته الباحثة من مالحظات أثناء قيامها بالبحث . 
 الدراسات السابقة باختصار. 
 ثة من مالحظات أثناء قيامها بالبحث اإلشارة إىل ما وجدته الباح. 
 أهم نتيجة توصلت إليها الباحثة. 
 توجيه الشكر لكل من قدم له مساعدة ومنهم املشرف. 
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 :شروط اختيار النقطة البحثية -6
 توفر املراجع واملصادر حوهلا. 
 اتصال النقطة البحثية بالتخصص املدروس. 
 مناسبتها للوقت الالزم إلجنازها . 
  من النقطة البحثيةوضوح اهلدف. 
 توفر املكان الذي تطبق فيه النقطة البحثية. 
 كيف نقوم بإجناز النقطة البحثية. 

 :الورقة البحثية تتضمن تعريفات كثرية فال بد من تفإذا كان: توجيهات ومالحظات -7
 .تعريف الكلمات واملصطلحات الواردة خصوصاً تلك املصطلحات اليت تتضمن معان كثرية •  
 .مي سؤاًل ليكون اجلملة الرئيسةاستخد -

 .جيب أن يكون التعريف جامعاً مانعاً غري ناقص وال جمتزأ
 : يف حالة وجود نوع من املقارنة يف الورقة البحثية فال بد من اآليت 

  تقدمي مفصل لكال النقطتني حمل املقارنة. 
  فصلي يف النقطة األوىل قبل االنتقال إىل املقارنة. 
 مقارنة ب ، من جهة أخرى، وعلى العكس من ، : اسبة للمقارنة مثل استخدم كلمات من

 ... ( .ومن جانب آخر، وبصورة أخرى ، وعلى النقيض من هذا الرأي ترى الباحثة ، 
 : يف حالة وجود وصف يف الورقة البحثية احرص على اآليت 

  مجلة رئيسة يف بداية الفقرة أو يف هنايتها . 
  املعلومات الضرورية ال تبسط يف الوصف بتقليل. 
  ًال تقدم حكماً مبكرا. 
  نظم املعلومات بطريقة سهلة وطبيعية . 

  :اخلامتـة: 8
. وتتضمن النتائج اليت توصل إليها الباحث بعد استعراض أشبه ما يكون مبا مت تقدميه يف املقدمة

 : وتتضمن العناصر التالية 
 .ه أو أجزائه عنوان البحث وعرض أو ذكر فصول البحث أو أقسام•  
إليها الباحث بشكل متسلسل حسب أسئلة الدراسة، أو حسب تسلسل  ىتقدمي النتائج اليت انته•  

 .فروضها أو حسب ورود القضايا واحملاور الرئيسة يف البحث
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 .املختلفة  إليها الباحث وبيان عالقتها باملتغريات حتليل وبيان أسباب تلك النتائج اليت توصل•  
 تها بنتيجة غريها من الباحثني مقارنة نتيج. 
 :النهائية  قائمة للتعرف على طريقة الكتابة حيث تساعد يف مرحلة املراجعة وقيل الكتابة -9
 :أوال  تركيب اجلملة 
ويشرتط يف الفقرة اخلاصة . تنظيم املعلومات اجملمعة للبحث ، وتقسيمها إىل أقسام صغرية مرتابطة 

 :بالتقسيم ما يلي
وحتديد األقسام وتعريف كل قسم مث ضرب . ة رئيسة حتدد النقطة األساسية يف الفقرة تقدمي مجل 

 .األمثلة، وأخريا مجلة ختامية تلخص األقسام السابقة
 :وميكن للتحقق من كتابة البحث طرح التساؤالت التالية

 هل اجلمل طويلة جدا؟ -
 هل اجلمل غري واضحة املعىن؟ -
 .مناسب للكتابة  (ماض، أم مضارع)هل الزمن  - 
 (.الرفع) هل املبتدأ واخلرب متناسقان إعراب ياً  - 
 هل الضمائر اليت تشري إىل أشخاص أو أحداث واضحة غري مربكة للقارئ ؟  -
 هل الصفات مناسبة للموصوفات من حيث العدد والنوع ؟  -
 داخليا( علی مستوی الفقرة) التنظيم  -13 
 باشرة؟هل الفكرة واضحة، خمتصرة، وم -
 هل حتوي كل فقرة فكرة جديدة ؟ -
 هل حتوي كل فقرة مجلة رئيسة تضبط الفقرة ؟ وما هي ؟-
 هل الفقرة كافية يف التفاصيل واألمثلة ؟  -
 هل كل مجلة يف الفقرة ترتبط عضوياً باجلملة الرئيسة ؟ -
 هل أدوات الربط مناسبة ؟ -
 هل املعلومات املقدمة متناسقة معنوياً ؟  -
 ل اخلاُتة كافية ؟ ه -
 هل دعمت اآلراء املقدمة باألمثلة والشواهد ؟-
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 :األسلوب  -11
، مباشرة أم أدبية،  هل اللغة واملفردات املستخدمة تناسب املعىن املقصود ؟  اللغة معاصرة أم تراثية -

 سهلة واضحة 
 هل استخدمت بعض العبارات أو املصطلحات أكثر من الالزم ؟  - 
تكرار يف بعض الكلمات ؟ ؛ الكاتب يلجأ إىل االستطراد وهل يكثر من املرتادفات هل هناك  -

 واألضداد وهل االستطراد مفيد أم معيب ؟
 هل يستخدم الكاتب املؤكدات يف بداية اجلمل ؟  -
 أي اجلمل أكثر سيطرة أهي اجلمل الفعلية أم االمسية ؟  -
 هل يلف الغموض الفكرة أم أهنا واضحة جلية ؟  -
هل استدل باآليات القرآنية واألحاديث النبوية أو املأثورات نثرا أو شعرا ؟ وهل االقتباسات تتناسب  -
 والسياق ؟ 
دقيق واض  ،  هل األسلوب سردي أو حواري أو بطريقة ترقيم األفكار ؟ وهل هو صعب معقد أو -

 وهل هو تعليمي
 :اإلمالء والرتقيم  -12
ه من األخطاء اإلمالئية، وخاصة يف كتابة اهلمزات ؛ لكثرة من مراجعة النص للتأكد من خلو  -
 .خيطئ فيها
 :تأكدي من وجود عالمات الرتقيم يف مكاهنا الصحيح املعرب عن الوقفات الصحيحة ، ومنها  -
 .النقطة  -
 .عالمات االستفهام -
 .عالمات التعجب  - 
 . الفاصلة  -
 .الفاصلة املنقوطة  -
 .الشرطة -
 .التنصيص عالمات  -
 .عالمات التقسيم إىل فروع -
 .األعداد وتنسيقها -
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 (.احملتويات: )فهرست البحث -13
يوضع يف بداية البحث أو يف آخره، ويتضمن توزيع املادة الواردة يف البحث حسب ورودها متسلسلة ،  

 حيث يوضع كل عنوان رئيسي أو فرعي ويقابله رقم الصفحات اليت ورد فيها
 :دة ترتيب البطاقات البحثيةطريقة إعا: 
جتمع املعلومات من مصادرها كما هي يف النص األصلي ، دون تلخيص أو إعادة صياغة أو عصرنة • 

 .أسلوب 
 . ميكن أن يكتب أكثر من بطاقة يف موضوع واحد ، وهذا أفضل  - 
لصفحة ، دار النشر ، اسم املؤلف ، اسم الكتاب ، اجلزء ، ا: تثبت على البطاقة املعلومات التوثيقية  -

 . ، وسنة النشرورقم الطبعة ومكان النشر 
 .تكتب البطاقات وختتار معلوماهتا بناء علی صلتها باملوضوع وحماوره وفرضياته وحمدداته -
 .من حماور البحث( أو فصل ) تصنف البطاقات بناء على صلة كل بطاقة مبحور  -
هنا ال تتصل باملوضوع صلة قوية ، أو إذا أدخلت ال ختدم تعزل البطاقات غري املناسبة أو اليت يظن أ -

 .املوضوع ، وتكون معلوماهتا حشوا 
 كيف ميكن أن تربز شخصية الباحث؟ : 11

 . إعادة صياغة أو عصرنة أسلوب ما.1. 1
 .املقارنة واملفارقة بني املعلومات املتناقضة أو املتشابه. 2. 2
 .موجزة  إضافة تفصيالت ملعلومات خمتصرة. 3. 3
 .نقض أدلة وبراهني بأدلة وبراهني أقوى، تقوية األدلة الواردة بأدلة وبراهني أخرى. 4. 4
 .إظهار املوافقة أو املخالفة مع بيان سبب مقبول مؤيد بالدليل. 5. 5
 .اختصار وتلخيص ما مت كتابته يف البطاقة. 6. 6
 .وجهة نظر الطالبة حتليل املقروء وإيراد األدلة والرباهني اليت تدعم. 7. 7
 .ال بد من أن تأخذي حريتك املسؤولة يف التعبري. 8. 8
 .تفرغ املعلومات وتكتب املعلومات واآلراء والتعليقات على مسودة البحث . 9. 9

تقدم مسودة البحث للمدرس املشرف على البحث ؛ كي يقوم مبراجعتها وتقدمي املالحظات . 11.11
 .العلمية
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مي جمهود مستمر ودائم يهدف إىل إنتاج املعلومات يف اجملتمع، من خالل البحث يعترب البحث العل  
عن حل ملشكلة أو املسامهة يف حلها؛ إضافة قيمة علمية جديدة كالكشف عن جانب حمجوب من احلقيقة؛ 

 .تقدمي تفسري جديد كتصحي  خلطأ علمي ؛ سد لنقص، شرح ملبهم أو مجع ملتفرق يف حبث واحد  
 :مستويات من البحوثتوجد ثالث 
اهلدف منه هو تدريب الطالب علی استعمال املصادر واملراجع، وکيفية مجع املعلومات :  حبث قصري

صفحة  41-21و ترتيبها، وتلخيصها بغرض تنمية املعارف لدى الطالب ؛ وعموما عدد صفحاته يرتاوح بني 
 (.مثل حبوث املقاييس وتقارير الرتبص)

للبحث العلمي، و يعترب أفضل وسيلة للتمكن من املعلومات احملصلة طيلة  وهو فاحتة:  حبث متوسط
الفرتة الدراسية للطالب، حيث أن الطالب سوف يدرك حقيقة ما درسه وتلقاه من علوم، ليختار جماال حمدد 

البحث ليتوسع فيه بإجنازه مذكرة هناية الدراسة يف هذا اجملال، ويشتمل البحت املتوسط على نفس املطلوب من 
القصري إال أنه يضاف إليه حتليل املضمون واستخالص النتائج واألفق اليت ميكن أن تضاف للبحث، وأن يستويف 

صفحة أو ما يزيد قليال يف حبوث مذكرات التخرج، وال   81 -41الشروط املنهجية ؛ وعموما عدد صفحاته بني 
 .صفحة يف حبوث املاجستري  251ميكن جتاوز 

ث شامل يتطلب فيه التميز، احلداثة واألصالة، حبوث أطروحة الدكتوراه، وهو حب مثل :حبث طويل 
وهو توثيق لعمل علمي مستقل يمعد مسامهة علمية يف جمال التخصص، وعموما عدد صفحاته کبري و غري حمدد، 

صفحة بالتقريب ؛ وخيتلف حجم األطروحة من باحث ألخر، حسب  511 – 311لكن يف العموم يقدر بني 
 .بيعة موضوع البحث، ومنهج الدراسة املعتمدط

على الباحث أن ال يعطي اهتماما كبريا بعدد الصفحات، فمتطلبات املوضوع هي اليت  :مالحظة 
 .حتدد عدد الصفحات، واملهم هو الوصول إىل النتائج املنتظرة
قاالت، ، الكتب، امل(أمهات الكتب)املصادر :  تعطی أولية اإلطالع يف البحث العلمي إىل

البدء "الدراسات، البحوث اجلامعية، الوثائق املختلقة مث مراجع اإلستأناس، ويرى بعض الكتاب أنه يستحسن 
 .باملراجع العامة مث الرجوع إىل املراجع اخلاصة املتخصصة  
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 منوذج تطبيقي
 :منوذج لفهرس احملتوى لنقطة حبثية

 فهرس ال
 الصفحة العامة املقدمة 

  لالفصل األو 
  الفصل الثاين
  اخلامتة العامة

  املراجع واملصادر     
 

 احملتويات قائمة
  هداءاتاال 

  التشكرات
  قائمة اجلداول

  قائمة  االشكال
  قائمة املالحق

  قائمة  االختصارات و الرموز
 الصفحة املقدمة العامة
  الفصل االول
  املطلب االول
  املبحث االول

  ثايناملبحث ال
  املطلب الثاين
  املبحث االول
  املبحث الثاين

  الثاينالفصل 
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  املطلب االول
  املبحث االول
  املبحث الثاين
  املطلب الثاين
  املبحث االول
  املبحث الثاين
  اخلامتة العامة
  قائمة املراجع

  املالحق
  قائمة احملتويات

  ورقة بيضاء
  الغالف اخلارجي

 
 :ئمة اجلداول، األشكال البيانية، املالحة ، االختصارات والرموز قا

 :األطروحة وفق النمط التايل /ينبغي عرض كل اجلداول واألشكال البيانية الواردة يف املذكرة
 قامتة اجلداول

 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول
 1.1اجلدول 
 2.1اجلدول 
 1.3اجلدول 
. 
 X. Y اجلدول

 

 عنوان اجلدول
 عنوان اجلدول  

 عنوان اجلدول
................... 
 عنوان اجلدول

 -
 -
 -
 -
 -
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 قائمة األشكال البيانية
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 1.1اجلدول 
 2.1اجلدول 
 1.2اجلدول 
. 
 X، Y اجلدول

 

 عنوان الشكل
 عنوان الشكل  

 عنوان الشكل
................... 
 عنوان الشكل

 -
 -
 -
 -
 -

X،Y الرقم األول خيص الفصل، والرقم الثاين خيص الرقم التسلسلي يف الفصل 
 قائمة املالحق

 الصفحة عنوان امللحق رقم امللحق
 1امللحق 
  2امللحق 
 3امللحق 
. 
 X امللحق 
 

 عنوان امللحق
 عنوان امللحق  

 عنوان امللحق
................... 

 عنوان امللحق

 -
 -
 -
 -
 -

 ت والرموزقائمة االختصارا
 الداللة الرمز/ االختصار
OMC 
PNB 

N 
. 
. 
. 

 منظمة التجارة العاملية
 اإلنتاج الوطين اخلام 

 حجم اجملتمع األصلي
.................... 
.................... 

..................... 
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 منوذج تطبيقي لصفحة الغالف
 

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
 تلمسان.يب بكر بلقليدجامعة ا

 كلية العلوم االقتصادية،علوم التسيري،العلوم التجارية،علوم املالية و احملاسبة
 تقرير تربص

 مقدم للحصول على شهادة ليسانس 
 علوم : يف شعبة

 : ختصص
 بعنوان 

 
 

 :ت اشراف االستاذةحت:                                                                   من اعداد الطالب 
 
 
 
 

 السنة اجلامعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 113 

 
 :قائمة املراجع

 
السيد عزت قذيل، عطاهللا ابو احلسن، املنهجية العلمية لتخطيط حبوث املوارد الطبيعية  -

 2333املتجددة،منشاة املعرف االسكندرية،
ت امحد بن مرسلي،مناهج البحث العلمي يف علوم االعالم و االتصال،ديوان املطبوعا -

 2335اجلامعية،اجلزائر،
 2006امحد شرف، امحد يوسف حافظ،مهارات البحث العلمي، -
 -الرسالة-نسيمة ربيعة جعفري،الدليل املنهجي للطالب يف اعداد البحث العلمي،املذكرة -

 2336االطروحة كل التخصصات،ديوان املطبوعات اجلامعية،بنعكنون اجلزائر،
و كتابتها، دليل عمليا لطلبة الدراسات العليا،اجلامعة مجال اخلطيب، اعداد الرسائل اجلامعية  -

 2336،دار الفكر، (1)االردنية، الطبعة 
عبد الناصر جنديل، تقنيات و مناهج البحث يف العلوم السياسية و االجتماعية،ديوان  -

 2335اجلزائر،.املطبوعات اجلامعية،بن عكنون 
لبناء املهارات البحثية،دار صفاء حسني حممد جواد اجلبوري،منهجية البحث العلمي مدخل  -

 2312للنشر و التوزيع،عمان،
ذياب البداينة،املرشد اىل كتابة الرسائل اجلامعية، دار اجلامد للنشر و التوزيع،  -

 2314االردن،عمان،
 2331زايد نواف الدويري، املسري يف منهج البحث العلمي، االردن، -
الجتماعية،اسس علمية و تدريبات،دار زرواطي رشيد، منهجية البحث العلمي يف العلوم ا -

 2334الكتاب احلديث، اجلزائر، 
 2332عبود عبدهللا العسكري،منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية،دار النمري،دمشق، -
اجة،اسس و مبادئ البحث العلمي،مكتبة و مطبعة ففاطمة عوض صابر،مريفت على خ -

 2333االشعاع الفنية،االسكندرية،
 2311االجتماعية،داررالثقافة،حث العلمي يف العلوم االنسانية املغريب،اساليب البكامل حممد  -
البحث العلمي الكمي و النوعي،دار الياذوري العلمية لللنشر عامر قنديلجي،اميان السمراين،  -

 2332و التوزيع، االردن،
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 2332ر،عصام توفيق قمر،البحث العلمي يف الوطن العريب،اشكاليات و اليات للمواجهة،مص -
عصام حسن امحد الدليمي، سؤال و جواب يف منهج البحث العلمي، دار الرضوان للنشر و  -

 2314التوزيع،عمان ،
 2332امحد عياد، مدخل ملنهجية البحث االجتماعي،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -
ماجدة امحد ابوزنط،البحث العلمي و صناعة املعرفة،دار تسنيم للنشر و  -

 2331الردن،عمان،التوزيع،ا
حممد مسلم،منهجية البحث العلمي،دليل طالب العلوم االجتماعية و االنسانية،دار الغرب  -

 2334لللنشر و التوزيع،وهران،
ناصر نور الدين غبد االطيف، منهجية البحث احملاسيب،مناذج العداد البحث العلمي احملاسيب  -

،دار التعليم اجلامعي " وماتحماسبة مالية و مراجعة ادارية و تكاليف و نظم معل"
 2314االسكندرية،

يف الغلوم االنسانية و االجتماعية، ، البحث العلمي قحل وائل عبد الرمحان التل، عيسى حممد  -
 2332االردن، 
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