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 مدخل :التعريف ابلبحث العلمي -1 
 هو:البحث املنظم عن احلقيقة

 هو:البحث املنظم حول الزايدة، وتنمية املعرفة
إلنسان، أو تاحة لفة املومات، أو عالقات جديدة، ولزايدة املعر هو:عملية فحص دقيق للكشف عن املعل

 التحقق منها,
كثر  لى حل أعحصول جراءات العلمية لللعدد من األساليب املتخصصة، واإل هو:االستخدام املنظم

 كفاية ملشكلة ما عما ميكن احلصول عليه بطريقة أخرى أكثر متيز
حوثة، أو دمية مبققيقة قيقة جديدة، أو التأكد على حمتعمقة متثل كشفا حل هو:عرض مفصل، أو دراسة

 إضافة شيئ جديد هلا، أو حل مشكلة كان قد تعهد شخص بتقصيها، وكشفها وحلها.
ائق شف احلقكإىل   هو:نشاط علمي منظم، وطرقة يف التفكري، واسلوب يف النظر يف الواقع؛ يسعى

نني لعامة، والقوااملبادئ اخالص تباط بني احلقائق مث استالعلمية معتمدا على مناهج موضوعية من أجل معرفة االر 
 العامة، أو القوانني التفسريية

نقد عميق مث و دقيق،  بتقص هو حماولة الكتشاف املعرفة، والتنقيب عنها، وتنميتها، وفحصها، وحتقيقها
 مالحيا شا سانياعرضها عرضا متكامال بذكاء؛ للحاق بركب احلضارة العاملية، واالسهام إسهاما إن

 لعلمية، بقصدحقائق اة للالبحث العلمي هو:"التقصي املنظم، أبتباع أساليب، ومناهج علمية معين
 ا"هلاكتشافها، أو التأكد من صحتها، أو تعديلها، أو نقضها، أو إضافة اجلديد 

 أنواع البحث العلمي-2 
 النوع األول: البحث العلمي النظري-2-1 

ة من أجل املعرفة النظرية فقط دون أن يكون هناك هدف تطبيقيي مقصود, ويهدف الوصول إىل املعرف  
ن النظر إىل ها، ودو حتصيلو فالبحث العلمي النظري يقوم به الباحث فقط من أجل اإلحاطة ابحلقيقة العلمية، 

ب ح زإشباع لغرائ قيقة،التطبيقات العلمية هلا، ويكمن غرض البحث النظري فقط يف الوصول إىل معرفة احل
 اته العلمية,بتطبيق طالقاإاإلستطالع، والطموح العلمي, والباحث العلمي يف إعداده النظري ال يكون مهتما 

 النوع الثاين: البحث العلمي التطبيقي-2-2 

ويهدف الوصول إىل املعرفة ليس فقط ابملعىن احملدد هلا، وإلجاهلا، وإمنا حتقيقا، وابتكارا، حلل معني،  
م تمع يف التقدراض اجملقيق أغواملشكالت اليت هتم اجملتمع، ويعاين منها واليت يساهم يف حتومقبول للقضااي، 

 االنتاجي، وحتسني أدواته.
وبعبارة أخرى يهدف البحث العلمي التطبيقي تسخري املكتشفات، واملبتكرات العلمية احلديثة، واليت  

 ية احلديثة يفل التقنوسائ سني أدواته ابستخداميتمخض عنها البحث العلمي املتطور يف مضاعفة االنتاج، وحت
 ود.مي املنشلوالتقدم الع رابح،، ومستوايت اخلدمة مما يؤدي ابلتايل إىل مضاعفة األتقليل النفقات، والتكاليف
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تكنولوجيا من البحث العلمي التطبيقي، تلك الكلمة اليت تعين التطبيق العملي لنتائج وقد نشأت كلمة ال 
 ي يف اإلنتاجية املفيدة للمجتمع.التقدم العلم

وتعين كلمة التكنولوجيا أيضا اإلملام املنظم ابلفنون الصناعية، أو أصول الصناعة، وتطبيق العلوم النظرية،  
 وتطويعها يف املعامل، لتستبط منها أشياء عملية حمسوسة، وملموسة.

ية النظرية، والتطبيقية؛ نظرا للتالحم، ولنا القول: بعدم الفصل التام، والدقيق بني نوعي البحوث العلم 
لنظري، لبحث العلمي اد إىل ااستن والرتابط فيما بينها، فالبحث العلمي التطبيق ال حيقق فوائده املرجوة إال إذا

د كبري على حها إىل ري منوكذلك البحث العلمي النظري، فالبحوث االنسانية، منها واالجتماعية يعتمد الكث
 معدات إلكرتونية دقيقة يف حتقيق أغراضهاأجهزة تطبيقية، و 

 البحث العلمي اآلكادميي-2-3 
 تبعا هلذا املعيار يقسم البحث العلمي إىل ثالث أنواع: 
 حبث دكتوراه العلوم-حبث املاسرت          جـ-حبث اللسانس      ب-أ 
  حبث اللسانس:-أ 
دراسة اجلامعية سواء يف األقسام، أو املعاهد، يعد أثناء الدراسة يف مرحلة اللسانس، أي أثناء سنوات ال 

عداد حبوث إل؛توطئة لبحوثاأو الكليات، وهو حبث تدرييب يقصد منه تدريب الطالب اجلامعي على كيفية إعداد 
 لعلميالبحث املاسرت، والدكتوراه، ولذا تنص معضم برامج اجلامعات على تدريس مقياس مناهج ا

لب اجلامعي على إعداد البحوث مث تنمية مواهبه، وتوسيع مدركاته، ويهدف حبث اللسانس تدريب الطا 
ملفردات ا سواء من حيث جيد، ، ويف أسلوب لغويوتنظيم أفكاره، والتعبري عما جيول يف فكره من خواطر، وأفكار

 املنتقاة، أو اجلمل، والتعابيري، واملصطلحات، أو احملسنات اللفظية....إخل.
سانس تدرييب فال تشرتط املثالية فيه. ولذا فالقيمة العلمية لبحث اللسانس إمنا وعلى اعتبار أن حبث الل 

 ، واإلرشادات،تعليماتيق اليتمثل يف إتباع الباحث لقواعد، وإجراءات، وخطوات إعداد البحث، ومن مث يف تطب
 .والنصائح املعطاة له، وكذلك يتمثل يف تنمية مواهبه وقدراته الذهنية

 حبث املاسرت:-ب 
وهو حبث ختصصي أعلى درجة من حبث اللسانس، ويشرتط إلعداد حبث املاسرت حصول الباحث على  

 شهادة اللسانس ومزاولة الدراسة ألربع سداسيات.
ويعترب حبث املاسرت حبثا ختصصيا غرضه إضافة اجلديد من العلوم، واملعارف، والثقافات. وكذا متكني  

لذكاء متحان اسرت احث املقا، وأكثر دقة يف اإلعداد، والتحقيق. فبالباحث من احلصول على جتارب أوسع نطا
وطئة افة اجلديد؛ تن مث إضق، ومالباحث، وموهبته، ولستعداداته، وقدراته على مواصلة البحث، والتأليف، والتحقي

 إلعداد حبث الدكتوراه.
 حبث الدكتوراه:-ج 
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ضافة اجلديد، واألكثر عمقا، وأصالة يف وهو أعلى حبث ختصصي، وهو قمة البحوث العلمية، غرضه إ 
ن كثرية، ويكم  ةيوجزئيات علم ميدان العلوم، والذي من شأنه أن يثري املكتبة أبفكار جديدة، ونظرايت مبتكرة،
د إىل ريس، واالستنا، والتدلعلومهدفه األمسى يف تكوين الشخصية العلمية اجلادة، واملميزة يف ميدان البحوث، وا

أن يكون  ه، ويصحن ختصصعلمي، يتحمل مسؤولية املسامهة يف النهضة العلمية جملتمعه، وضمالدكتور كمرجع 
ملتفق عليه توراه االدك حبث الدكتوراه يف موضوع جديد مبتكر، أو حتقيق دراسة ملخطوطة، وعدد صفحات حبث

 .قليل من عدد الصفحات.واالجتاه احلديث يف اجلامعات هو الت500-300أكادمييا 
 أخرى من البحوثأنواع  
 التقرير:-د 
غرضه مجع حقائق معينة، أو توصيات حمددة؛ إلذاعتها، وتبليغها للناس. ويعرب حبث التقرير عن  

 .ةلعلميالقرارات، أو التوصيات اليت أقرها مؤمتر من املؤمترات، أو ندوة من الندوات ا
 املقالة:-ه 
الكلمة. وال يلتزم كاتب املقالة بقواعد، غرضها عرض معلومات سابقة فقط، وال تعد حبثا مبعىن  

يج ر خوكذلك: كالت وإجراءات البحث:كتقسيماته إىل مقدمة، وأبواب، وفصول، وخامتة، وفهرس للمراجع،
 للنصنوص املنقولة ابإلشارة إىل مصادرها.

عرض واملقالة جمرد تعبري عن رأي الكاتب ال يقدم جديدا، وإمنا يدون مالحظات، ويضع استفسارات، وي 
على  نية يف الغالبته املبنتاجا، وتشوقه إىل معرفة رأي الكاتب، واستحتليالت شخصية، أبسلوب يثري رغبة القارئ

كاتب يف خصية الشتؤصل و مالحظات مطلقة، وغري حمددة، ولذا فاملقالة تتسم ابلسمة الشخصية يف التعبري، 
يف السمة  ي تنتفيي الذلى خالف البحث العلمآرائه، ومالحظاته، وتدويناته دون أن أتيت  جبدبد. وهذا ع

 السرد يفوضوعية ابمل الشخصية. ويهدف فقط توضيح املشكلة العلمية، واحلقيقة املطلوبة، وأبسلوب يتسم
 للمعلومات، وأتصيل املعارف اجلديدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خصائص البحث العلمي-3 
  رف جديدة:إضافة معا-3-1 

نها ماجلديد  تبينو وتعين اكتشاف معارف، وحقائق علمية جديدة، والتثبت من القدمي منها، 
 وتطويرها، والزايدة عليها

 ة ، ومعرفيلميةوتعين اكتشاف أفكار، وعناصر، وجزئيات، وحيثيات، وأبعاد، وموضوعات ع
 جديدة تثري املادة العلمية للبحث العلمي

 و أجديدة،  بادئديدة، أو قوانني جديدة، أو قواعد جديدة، أو موتعين اكتشاف نظرايت ج
 ضهاقضااي جديدة، وكحد أدىن تفتيش الباحث عن القدمي منها لتبنيهان أونق

 ة يف صياغ هبا وتعين اكتشاف أساليب، ووسائل، وطرق، وإجراءات، وأدوات جديدة يستعان
 املادة العلمية للباحث العلمي

 مة، وصحةسال هني، وحجج جديدة يستند إليها يف التأكد علىوتعين اكتشاف أدلة، وبرا 
 التحليالت، واملناقشات ألفكار البحث العلمي وعناصره

 ت، وإجراء ر العيناختياوتعين اكتشاف آالت، وأجهزة، وخمتربات، ومقاييس تعني الباحثني على ا
 التجارب

 دف ئية، واهلنهاصلة الوتعين اكتشاف مستجدات، ونتائج جديدة، واليت ميكن أن تشكل احمل
 األمسى إلعداد البحث العلمي.

وتعين هذه اخلاصية الدقة يف اختيار املوضوع عنوان البحث، حبث يكون  الدقة والتحديد:-3-2 
على  ددة، والدالةفاظ احملاألل ده.وذلك بضرورة استخدام أقل على املقصود منه، ومعناه، ومالدقيقا، حمددا داال

ات، وموضوعات ، وجزئيمقاصدعناوين العامة اجململة وغري الدقيقة، واليت حتتمل معان، و موضوعد بعيدا عن ال
ضة خترج ة، وغامعديد عامة، ومتشعبة؛حبث تعقد على الباحث عمله يف إعدادده لبحثه، وتقود إىل متاهات

 عنوان حبثهه و راستدحمل  البحث عن مراده، وحتيد به عن مشكلته اليت اختارها، وحددها الباحث أصال لتكون
وتعين هذه اخلاصية: املوضوعية، والنظرة إىل األمور العلمية، والبحثية بعني  :يةعاملوضوعية والواق-3-3 

أو البحث،  لق ابملنهجية،مر يتعان األكالواقعية العلمية، وليس بعني الواقعية الشخصية، واهلوائية، والنفسية، وسواء  
 و النتائج.أقتباس، و االأو العناوين، أو اخلطوات، أو الصياغة، أ أو التحليل، أو املناقشة، أو العرض،

ومالحظة الظواهر، واحلاالت ابتباع املنهجية النزيهة، واحلكم عليها، وحتليلها كما  وتعين النظرة إىل األمور 
مزجة، واأل امليول،و صية، هي حبسناهتا، وسيئاهتا، وصفاهتا، وواقعها، دون تدخل للمشاعر، واملؤثرات الشخ

 والعواطف االإنسانية، واألهواء واملشاعر النفسية
إن املنهج العلمي ميكن استخدامه من قبل العادل، والظامل، وامللتزم، وغري - احلياد، والتجرد:-3-4 

 ية.احواهلم النفسو زاجية م املامللتزم، واحلاكم، واحملكوم، وبغض النظر عن صفاهتم الشخصية، واخللقية، وميوهل
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املنهج العلمي السليم من قبل ذوي االختصاص يف وعند إعداد البحوث العلمية جيب أن  سخدامان ا- 
واحلقائق  لنتائج،اعلى  يكون بعيدا عن مثل تلك الصفات، واملؤثرات الشخصية واليت ميكن أن ينعكس أثرها

 العلمية فيبتعد هبا عن الدقة والصحة والصواب
 لعلمي عن كل ما يؤثر يف أهدافه، والوصول إىل نتائجهإن احليدة والتجرد تبتعد ابلبحث ا- 
إن احليدة، والتجرد جتعل من البحث العلمي مقياسا أكثر دقة، وأكثر صحة يف حتديده للنتئج، - 

 والوصول إليها، ومن مث تعميمها
 م النتيجة،عين تعميمي تإن خاصية التعميم، والتطبيق ابلنسبة للبحث العل التعميم والتكرار:-3-5

 .وتعميم التجربة، وتعميم املنهجية
االت، وظواهر حؤ بظهور لتنباوتعين استخدام النتائج املتوصل إليها ال حقا يف  التنبؤ والتخمني:-3-6

 اة آاثرهمعاجلمستقبلية مشاهبة؛ مما يسهل على ذوي االختصاص االستعداد وتوفري احللول هلا، و 
ات واألحباث املوضوعوم، و العلمية بتنوع، وتعدد العل أي تنوع، وتعدد البحوث التنوع والتعدد:-3-7

لق بعلمه، أو و املتعأريب، العلمية. وعلى الباحث أن يكون على علم مبناهجها حىت يستطيع اتباع املنهج الق
 .موضوعه، أو مشكلة دراسته، أو حبثه

بعاد، أو ، أو أرأفكا وتعين عدم التسليم مبا هو مبحوث، أو متوصل إليه من :الشك والتشكيك-3-8
، أو مطلق، ث كاملحبس كل حيثيات، أو جوانب، أو جزئيات، أو نظرايت، أو قوانني، أو نتائج، أو حلول، فلي

لى أرقى عصحاهبا حاز أأو مشبع فهناك كثري من األحباث حازت على أرفع التقديرات، وأمسى التقييمات، و 
 مالت حتتاج إىلال، وجم إكماآلخرون نواقص حتتاج إىل األومسة، والرتب، والدرجات، ومع ذلك قد جيد الباحثون

 ايت حتتاج إىلم، ونظر تنظي تفصيل، ومبهمات حتتاج إىل توضيح، وجزئيات حتتاج إىل إشباع، وأفكار حتتاج إىل
  وصفأتصيل، وقوانني حتتاج إىل إثبات، وظواهر حتتاج إىل مالحظة، ومشاهدة حتتاج إىل

، والتبصر يف ة البحثإعاد عين عدم التسليم مبا هو حمقق، ويعين ضرورةإن التشكيك يف البحث العلمي ي
 .منها األفكار، واملعاين واجلزئيات، واحليثيات حىت املروسة منها توصيال إىل اجلديد

ستقراء يعين ل، فااللتحليأي اجلمع بني املالحظة وااجلمع بني منهجي االستقراء واالستنباط:-3-9
إن و بياانت عنها، ميع الا، وجتعين التحليل، فاالستقراء يعين مالحظة الظواهر، وتفحصهاملالحظة، واالستنباط ي
 ميكن تعميمها جة اليتالنتي عدم صحة الظواهر.أي إىل عليها ومن مث الوصول إىل صحة، أوأمكن إجراء التجارب 

ى احلاالت األخر واهر، و لظى ايف شطل نظرية، أو قاعدة علمة، أو قانون، أو مبدأ عام ، حبيث ميكن تطبيقها عل
 ميكن  النتيجة اليتهاية إىل الناملشاهبة. فاالستقراء يعين مالحظة اجلزئيات، ومكوانت، وعناصر الظاهرة ليصل يف

 إىل الكليات ات ليصلجلزئيتعميمها يف شكل نظرية كليةـ أو قاعدة عامة، وذلك مبعىن أن االستقراء يبدأ اب
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يصل هبا ا، وفروعها؛ لمعلوماهتها، و ظرايت الكلية، والقواعد العامة إىل أجزائأما االستنباط فيعين حتليل الن
ات ط يبدأ ابلكليالستنباا أن إىل صحة فرضياهتا أي أجزائها، واليت يبدأ هبا عادة منهج االستقراء وذلك مبعىن

 ليصل إىل اجلزئيات.
 أهداف البحث العلمي-4 
ات الذهنية، وتوسيع املدارك العقلية، وحفز امللكات وتكوين القدر  تنمية املواهب العلمية:-4-1 

 درات الذهنية،ب، والقملواهاالذهنية حيث جيب أن يتسم الباحث أبعلى  وماتالفكرية، وترتيب األفكار، واملعل
ؤهله ت والبحثية قد لعلمية،اته اوالدرجات الذكائية، والنضج العقلي املرجعي. حيث أن الباحث الذي تتوفر فيه صف

ند إعداده عنطلقه العلمي ية يف مالقو  قان إبداعاته البحثية الفكرية. وقد تشكل مواهبه، وقدراته الذهنية اخللفيةإلت
 لبحثه العلمي.

ابلغوص، والتبحر، والتمعن، والتبصر يف األفكار، واملعلومات؛ومن مث اإلبداع، والتفوق العلمي: -4-2 
ز وكذا الرتكي كلية الفكرية.ضااي ال، والقاملركزة للمبادئ والقواعد العامة الرتكيز الفكري الذهين، والقراءة التحليلية

ق العلمية وصوال للحقائ رايهتا؛ا ونظالفكري يف اجلزئيات، والفروع، والنتائج، وربطها بكلياهتا، وقضاايها، ومبادئه
ه، وصياغته، قف صاحبو وي ماملنشودة، والبحث عن األدلة، واحلجج، والرباهني اليت تدعم البحث العلمي، وتق

اإلحكام،  لربط يفقوة اوحتليالته. فالابحث العلمي يفرتض أن يتسم يعمق العقل يف التبحر، والتحليل، و 
اإلحاطة  ، ويقضيشيمتهو والسبك، ودقة الصياغة، والتعبري يف اإلعداد. إن اإلبداع العلمي صفة الباحث، 

 التحصيل. ابحلقائق العلمية، والسمو يف التناول، والدقة يف
 ملختصرة،اواملركزة، و  يصية،األولية، والسطحية، واملوسعة، والتلخ إتقان فن القراءة أبنواعها:-4-3

بة، وتناول علومات القرياطة ابملاإلح واخلتامية، والزمنية، واملكانية، واملنزلية، واملكتبية مما يساعد الباحث على
 ت إعداد البحثهم خطواة من أمع املادة العلمية كخطو  سائل جاملعلومات البعيدة حيث تعترب القراءة من أهم و 

 العلمي
مفردات، مثل للدام األواألفكار الذهنية، والعلمية ابالستخإجادة التعبري عن املعلومات: -4-4

يب جلمل، والرتاكات، والتعبري واأللفاظ الدقيقة الدالة على معانيها، وكذلك االستخدام األمثل للمصطلحات، وا
تكون سق سوي سليم لكل متنا، وبشية، واألساليب الصياغية التعبريية، ومن مث إجادة فن الربط احملكم بينهااللغو 

، أو النصي، اللفظي لسياقتلك اجلمل، والرتاكيب متناسبة يف نسق لغوي تعبريي سلس بعيدا عن كل شذوذ يف ا
 .أو التعبريي، وحىت األسلويب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، واليت ال غىن للباحث عنها يف أوعند إعداده اإلحاطة ابألساليب، واملناهج العلمية الرئيسية-4-5 
 و مناهج علميةأبيقية، ية تطلبحوثه العلمية، ومراجعه، وكتبه، ومقاالته، وتقاريره. وسواء أكانت مناهج علم

كل لواحد. حيث أن لعلم العات اكلها، أو متعلقة مبوضو   أدبية،إنسانية.سواء أكانت هذه املناهج متعلقة ابلعلوم
علمية داد البحوث الة يف إعملتبعاموضوع، أو علم منهجيته يف البحث، واإلعداد. ومع تعدد وتنوع املناهج العلمية 
، ينهج االستنباطهي: املو عها، التطبيقية، واالنسانية، فإن أساتذة وعلماء البحث العلمي يتفقون على أهم أنوا

 لرتبوي.انهج واملنهج االستقرائي، واملنهج التجرييب، ومنهج التارخيي، واملنهج الوصفي، وامل
األدبية اإلنسانية، أو العلمية التطبيقية. وحبث يتناول  اإلعداد املتقن للبحوث العلمية أبنواعها:-4-6 

خطة  ة إعدادكيفيو بحث، ككيفية، وشروط عنوان الهذا الفن كل ما يتعلق بكبفية إعداد البحث العلمي:
ن البحث، ة أبركاإلحاطالبحث، وتقسيماهتا إىل أبواب، وفصول، ومباحث، ومطالب، وفروع، وبنود، وكذلك ا

. جعه.......إاخلرسة مرا، وفهوعناصره، ومسلماته، وخصائصه، ومقوماته، وأنواعه، وجماالته، وخطواته، وترتيبه
 نيحأو مرجع يف  حبث، كون مبقدور الباحث الواحد أتليف مئةوهذا ما يفرق الباحث عن القارئ، حيث قد ي

 احد.أنه قد ال يستطيع مئة قارئ ولو كانوا جمتمعني من إعداد حبث، أو أتليف كتاب و 
والعلوم مبا يستخدمه، أو يضيفه الباحث يف العلوم النظرية إضافة اجلديد من املعارف: -4-7 

 حديثة مل جتهاد يف قضاايطة ابإلستنبة؛ وذلك كاألحكام الشرعية اجلديدة املاإلنسانية، أو العلوم الطبيعية التطبيقي
سم البشري، ء يف اجلألعضاتكن معروفة من قبل، واليت قد تشكل نظرايت، وحقائق علمية جديدة: كنظرية زرع ا

قيق حد كبري يف حت ساهم إىل.مما ي.....إخل. اليت يعول عليها يف حل املشكالت اليت يعاين منها اجملتمعاتوظاهرة 
 ين، وتكنولوجيلمي، تققدم عتالتنمية العامة. وميكننا القول أن ما وصلت إليه بعض األمم، والدول اليوم من 

 هاأكادمييا، و ورايضي ما هو إال مثرة للبحوث العلمية اليت تعدها املؤسسات العلمية، وجامعاهت
م، واملعارف، واليت ال يستغين عنها الباحث يف مما يوسع من دائرة العلو  إتقان اللغات األجنبية:-4-8 

دول األخرى مم، والى األالبحث العلمي أحياان أن يستعني الباحث مبا لد هذه األايم، حيث تقتضي ضرورايت
 ني األمم.لعلمي بامنها و أن سادت سياسة االنفتاح،  من علوم، ومعارف، وتتعلق ببحثه، وتثريه، وخاصة بعد

القادرة على تقدمي شىت اخلدمات يف أوطاهنا حبل املشاكل  العلمية الثقافية:تكوين الشخصية -4-9 
نا أن لموخاصة إذا ع لعديدة،رية االعلمية، واالجتماعية واالقتصادية، وغريها. وابإلجابة عن شىت التساؤالت الفك

ية. وخاصة إذا البشر ت تمعامن أهداف البحث العلمي الرئيسية حل املشكالت أبنواعها، واليت تعاين منها اجمل
داد العلمية، وإع املصادرتب، و علمنا أيضا أن الشخصية العلمية املرجعية هي القادرة على أتليف املراجع، والك
 راه,لدكتو ااإلحباث العلمية، ومناقشتها، واإلشراف عليها، وتقييمها، وعلى رأسها أطروحات 

 العلم، واألخالق؛وذلك ابجلمع بني :ذات القدوة يفتكوين الشخصية املبدئية األخالقية-4-10 
العلم، واملبادئ، وبني القيم، واألخالق، حيث ينظر إىل الباحث العلمي يف أغلب األحوال نظرة مثالية، تفوقية 
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العلمي يضع نفسه  علما وثقافة، وسلوكا، وتعامال، وأداب، وأخالقا، وكما يقال: ال علم بال أخالق. إن الباحث
 دائرة االلتزام العلمي، والعملي، والسلوكي، وجيب أن يتعلم قبل أن يعلميف تقصيه للعلوم يف 

وهي الشكل واملنهجية واملوضوع، وتشكل هذه األركان الثالثة جوهر البحث، وحمور  أركان البحث:-5 
 .املناقشة ابلنسبة لألحباث

 الشكل-الركن األول– 5-1
، وصفحاته،ابتداءا من صفحة الغالف حىت ويعين التنظيم اهليكلي للبحث أي شكل البحث أبقسامه 

 اجع.صفحة فهرسة املر 
حيث يكتب عليه، ويف أعاله اسم اجلامعة وحتته اسم املعهد، شكلية صفحة الغالف اخلارجي:-أ 

 وأسفل منه القسم,
ويكتب يف الوسط األعلى: عنوان البحث وأسفل منه اسم الباحث وعلى ميينه اسم املشرف على  

 .أسفل الصفحة السنة اجلامعية ويكتب يف ،البحث
 أال توضع ضمن العملويفضل -شكلية صفحة اإلهداء-ب 
ويذكر فيها أصحاب االختصاص مبا فيهم املشرف والذين سامهوا  :والتقدير شكلية صفحة الشكر-ج 

 يف إعداد البحث
وبشكل  أي األبواب، والفصول، واملباحث، واملطالب، وعناوينها،شكلية صفحة حمتوايت البحث:-د 

 .حمكم، ومرتابط
وبعناصرها الثمانية: كالتعريف ابلبحث، وامهيته، واملنهجية املتبعة يف إعداده،  شكلية صفحة املقدمة:-ه 

 ,اوين الرئيسية، والعنعدادهوالدراسات السابقة، واخللفية النظرية، وعوائقه، والغرض منه، واملسامهني يف إ
وأفكار البحث الرئيسية، وصور صياغتها إما ابلعبارة وتتضمن عناصر، شكلية صفحة املشكلة:-و 

 .التقريرية اخلربية، وإما بصيغة السؤال
 وتتعلق ابإلجابة على مشكلة البحث بصيغة اإلثبات أو بصيغة النفي.شكلية صفحة الفرضية:-ي 
د أو وتتضمن اخلالصة، والنتائج اليت توصل إليها الباحث مع رأيه ابلتأييشكلية صفحة اخلامتة:-ن 
 املعارضة.
 والبلدودار النشر طبعة بذكر اسم املؤلف اسم املرجع وسنة نشره واجلزء والب شكلية صفحة املراجع:-ل 
ابلتذييل يف أسفل الصفحة لكل نقل حريف، أو اقتباس بذكر اسم املؤلف،  شكلية التخريج:-ك 

 منها راجع املقتبسمساء املث وأرواة احلديوالكتاب، ودار النشر، ورقم الصفحة، وذكر اسم السورة، ورقم اآلية, و 
 أثناء صياغة البحث كالفاصلة، والنقطة......اخلشكلية عالمات الرتقيم:-ع 
 مثل:اخل, وص ب، وت.... شكلية املختصرات:-س 
 سواء بوضع األرقام يف أسفل الصفحة، أو أعالهاشكلية ترقيم الصفحات:-ض 
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 شكلية الطباعة، والتجليد-م 
 املنهجية-الثاينالركن -5-2 
 وتعين منهجية إعداد البحث، وطريقته، وكيفية اختيار املوضوع، وخطواته، وصياغته 
 .وتتعلق املنهجية بركنيه اآلخرين الشكل واملوضوع 

 وميكن أتصيل املنهجية ضمن العناصر التالية:
و من قبل استاذه : والذي يكون عادة من قبل الباحث نفسه، أمنهجية اختيار املوضوع،أي العنوان-أ 

 املشرف، أو من قبل املعهد.
بتقسيم البحث إىل أبواب مث فصول، مث مباحث، مث مطالب، مث فروع مث منهجية إعداد اخلطة:-ب 

 البنود، وهذا هو التقسيم املنهجي للبحوث
 ,,اخلوتشمل القدمية واحلديثة والدورايت,,, منهجية مجع املراجع واملصادر:-ج 
 أي طرقها، ووسائلها كالقراءة والسماع واملالحظة واملقابلة واالستبيانادة العلمية:منهجية مجع امل-د 
أي صياغة املادة العلمية، وهي مادة العناوين كاألبواب، والفصول، واملباحث، منهجية الصياغة:-ه 

واألساليب، ، معلوماتيح للواملطالب ابلرتتيب احملكم للمعلومات، وااللتزام ابملوضوعية، واالستعمال الصح
التجردن و املوضوعية،  ةيواتباع منهج واملناهج العلمية، ومناقشة األدلة، والرباهني املقنعة، واالستشهاد ابألمثلة,

يمه،  قوسني، وترقوضعه بنيبتباس وجتنب التكرار، واألخطاء اللغوية، واالمالئيةن والنحوية، وإتقان منهجية االق
طرته ر شخصيته، وسيظهان وإلباحثاناقشة اهلادئة من قبل ل املنهجية أيضا املوتتناو  وخترجيهن وتذييله يف اهلامش

 على حبثه إىل غري ذلك من عناصر الصياغة املشروحة يف خطوة صياغة البحث
أي ترتيب البحث من صفحة الغالف حىت املراجع، واليت تكون كالتايل: صفحة منهجية الرتتيب:-و 
-ةللدراس ي مدخلصفحة الفصل التمهيد-صفحة املقدمة-احملتوايتصفحة -صفحة االهداء والشكر-الغالف

 صفحة املراجع-صفحة اخلامتة-صفحات العناوين أي املادة العلمية
 يف أعلى الصفحات أو أسفلهامنهجية الرتقيم:-ي 
كالنقطة، والنقطتان، والفاصلة، والفاصة   منهجية عالمات الرتقيم بوضعها يف أماكنها الصحيحة:-ن 

 ة، الشرطة، واألقواس,,,,,املنقوط
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 املوضوعية-الركن الثالث-5-3 
 اي املادة العلمية، واليت تشمل مجيع جوانب املوضوع، وعناصره، وأبعاده، وحيثياته، وأسبابه، وأدلته، 

كلته، وحلها، ته، ومشجماالو  صياغة معلوماته، وهدفه، ومعلوماته، وجزئياته، ومناهجه، وأساليبه املتبعة يف
األبواب،  مة، أو عناويناخلامت ية،أوونتائجها، وسواء تعلقت املادة العلمية بعناصر املقدمة، أو املشكلة، أو الفرض

ن ضامني عناويحوىن ومفغالب والفصول، واملباحث، واملطالب، والفروع، والبنود، وتشكل املادة العلمية يف ال
يد مبنهجية ، ابلتقماهتاالبحث، واليت تعترب جوهر البحث، أي شرح العناوين والتفصيل فيها، ومنقشة معلو 

ستخدام ابوية الدقيقة، هج اللغاملناالصياغة:كالتعبري ابدق األلفاظ الدالة على معانيها، وكاالستخدام األساليب، و 
ة وجتنب وية واالمالئية والنحللغوي وكذلك جتنب األخطاء االلغة العربية الفصحى يف الصياغة، والتعبري عن املعاين

 ثه....اخلعلى حب يطرتهالتكرار وجتنب القتباس الكثري وكذلك اتباع املوضوعية وإضهار شخصية الباحث وس
 خطوات إعداد البحث العلمي:-6 
اد وهي أوىل، وأهم خطوات إعد اخلطوة األوىل:خطوة اختيار موضوع أي عنوان البحث:-6-1 

يقتني أو ر يف طر تنحص البحث. ومن البديهي ان هذه اخلطوة ضرورية للسري يف اخلطوات األخرى، وقد تكاد
 ثالثة؛من قبل الباحث، من قبل األساذ املشرف، من قبل املعهد

 اختيار العنوان من قبل الباحث-الطريقة األوىل 
هو صاحب حبثه، وهومالكه، وهو  وهي الطريقة األسلم، واألسلوب األمثل يف االختيار، فالباحث 

لذا فالضروري و ة فيه، لكتاباملتخصص يف موضعه، وهو املسيطر على عناصره، وجزئياته، ولديه احلاجة امللحة ل
 تقتضي أن يكون االختيار من قبله.

لديه ويتم االختيار غالبا أثناء فرتة الدراسة اجلامعية، واستناد إىل مطالعات الباحث الغزيرة؛ حيث تتوفر  
، حوث املاجسترياضيع لباملو  اخللفية العلمية عن موضوعه، وأفكاره، وجزئياته وعناصره، ومن مث يرشح عددا من

 والرتشيح والدكتوراه حيث يكون لديه الوقت الكايف للتأصيل
 خيتارون املوضوع على عجلة سربعة لتسجيله، واحلصول على موافقة املعهد وهناك الكثري من الباحثني 

ىل لة مما يؤدي إو الرسابحث أالكتساب الوقت، وضمان البدء السريع للفرتة الزمنية الضرورية ملناقشة ال عليه
ته الزمنية إمكانياده، و االختيار الغري املوفق ويضع الباحث يف مأزق يصعب اخلروج منه إال على حساب جه

 والعلمية.
 :ستاذ املشرفاختيار العنوان من قبل األ-لثانيةالطريقة ا 
وهذا األسلوب وارد ابلنسبة للكثري من الباحثني، والذين ال تسعفهم إمكانياهتم الزمنية، أو العلمية من  

 اختيار املوضوع أثناء الدراسة اجلامعية، أو بعدها
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وهذه الطريقة ال متس سالمة االختيار، وعلى العكس قد يتوافر لدى األستاذ املشرف عدد من  
 رف موفقا، ويفذ  املشألستا تصلح أن يكتب فيها، فيكون اختيار الوضوع من قبل ااملوضوعات املهمة، أو اليت

 هذه احلالة يناقش املوضوع مع أستاذه لتتحقق قناعته به
 اختيار العنوان من قبل املعهد-الطريقة الثالثة 
 حيث تقرتح يف العادة عدة موضوعات، وتنشرها يف قائمة خيتار الباحث موضوعا واحدا منها 
 وهي: -شروط اختيار عنوان البحث 
أي أن يكون املوضوع جديدا مل يسبق أن كتب فيه، أو سجل، أو نوقش وهذا اجلدة واالبتكار:- 

ن مد حبثا ألكثر ع الواحملوضو لتحاشي ظواهر االتكال، والسرقة األدبية، والعلمية ولذلك فإنه مينع أن يكون ا
 ابحث إال يف بعض احلاالت,رسالة، أو يكتب يف املوضوع الواحد أكثر من 

وهي شرط ضروري يتعلق ابلباحث، ويتوقف عليها جناح البحث، فالباحث هو سيد حبثه، وهو الرغبة:- 
 صاحبه، وسوف تتأصل شخصيته العلمية من خالله، ومن الضروري أن يبدع فيه.

اضحا يف معناه يتناول هذا الشرط املعىن، والغرض فموضوع البحث جيب أن يكون و  الدقة والوضوح:- 
دة س، وكلمات حمدسلوب سل، أبداال على املراد منه، دقيقا يف تناوله لألفكار: متقننا يف الصياغة، والتعبيري

رضا فظا وحتديده غختيار لن االللغرض منه، فمهمة الباحث ليس فقط يف اختيار العنوان، أو املوضوع، وإمنا إتقا
 .وبتعبيري واضح جدذاب ال لبس فيه وال غموض

أبال يكون طويال ممال, وال قصريا خمال. فيشرتط ابلنسبة للموضوع،أو العنوان التحديد التحديد اللفظي:- 
 دلو ا قل لأللفاظ، والكلمات القليلة واليت تفي ابلغرض أي بيان املقصود، وخري الكالم م

حث أن يتجنب املواضيع يعترب توفرها شرطا ضروراي الختيار املوضوع، وعلى الباتوفر املصادر، واملراجع: 
يار املواضيع يف اخت لتسرعااليت تتصف بندرة املراجع حىت ال يضيع وقته وجهده ومن هنا تقتضي الضرورة عدم 

 املراجع.و  صادررة املالرباقة، واليت ال مراجع هلا، ويقوم بعض العلماء القيمة العلمية للرسالة بكث
وهي خطوة ال حقة خلطوة اختيار املوضوع، وسابقة : خطوة إعداد خطة البحث:ةاخلطوة الثاني-6-2 

 خلطوة مجع املادة العلمية، ولكنها متزامنة مع خطوة مجع املصادر العلمية
 للبحث وابملقانة فهي اهليكل التنظيمي، وتعترب خطة البحث أهم اخلطوات االساسية، واهلياكل التنظيمية 

ضع إبحكام، و ت ولذا جيب أن سام، وعناصر البحث املعنوية،والبناء اهليكلي للبحث، وهي املشروع اهلندسي ألق
 يف ع بل أن يستعنيأن يطل ا جيبوأن ترسم إبتقان، وكما هو احلال ابلنسبة للهيكل التنظيمي اهلندسي للمبىن، كم

 ثسية خلطة البحت الرئيخلطوااختطيطه لبحثه خبطط البحوث السابقة اسرتشادا هبا وليس اتباعا لطرقها وتتناول 
 األمور التالية وهي 

اخلامتة وجيب أن يراعى ابلنسبة -األبواب والفصول واملباحث واملطالب وعناوينها-املقدمة-عنوان البحث 
 -خلطة البحث مايلي:
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 جيب أن يبدأ التقسيم ابلباب، وليس ابلفصل، ألن الباب أعم من الفصل-أ 
 كن تفريع األبواب إىل فصول أفضلجيوز للباحث أن يكتفي بتقسيم البحث إىل أبواب فقط، ول-ب 
ليس هناك عدد حدد لألبواب، والفصول متفق عليه منهجيا.فهذا أر مرتوك للباحث حيدده تبعا -ج 

يلته زئوأفكاره، وج فاهيمه،مر يف ملقتضيات حبثه، ومنها غزارة العناوين من عدمها، فهناك من العناوين ما هو غزي
 وهلا إىل عدد أكرب من األبواب والفصول.ومشكالته حيتاج أتصيلها، والكتابة ح

ليس ابلضرورة أن يكون هناك متاثل بني أعداد التفريعات املتعلقة ابألبواب، والفصول، واملباحث، فقد -د 
ة ابب إىل ثالث ة تفريعلضرور تقضي الضرورة االكتفاء بعنوان أحد األبواب، وعدم تفريعه، يف حني إذا اقتضت ا

فريعات للنسبة ابلشيئ ان تقسم االبواب األخرى إىل نفس العدد من الفصول. ونفس فصول ثال، فال يشرتط أ
خرى إىل فصول األرع الالفصول، فإذا قسم أحد الفصول إىل عدد معني من املباحث.فليس من الضروري أن تف

 نفس العدد من تلك املباحث
احد، بل جيب أن ال تقل ال جيوز مطلقا تقسيم البحث إىل فرع واحد أي ابب واحد، أو فصل و -ه 

 التقسيمات عن اببني أو فصلني،أو مبحثني.
 ال جيوز تقسيم البحث إىل أبواب، وفصول، ومباحث دون ذكر عنوان لكل منها-و 
ضرورة التناسق، والرتابط بني العناوين كلها، ميعىن أن تكون العناوين من جنس بعضها البعض، أي -ي 

ناوين تكون ع ضي أنوأفكاره فاملنهجية يف إعداد خطة البحث تقت ضمن مؤشرات وضوع البحث، وجزئياته،
ن تكون اهبا؛وأن أبو األبواب من جنس العنوان الرئيسي للبحث، وأن تكون عناوين الفصول من جنس عناوي

 تابعة هلاباحث الن املعناوين املباحث من جنس عناوين الفصول، وأن تكون عناوين املطالب من جنس عناوي
فق عليه منهجيا أن ترتيب تقسيمات البحث كالتايل: الباب، مث الفصل مث املبحث، مث من املت-ك 

 املطلب، مث الفرع، مث البند
من املتفق عليه هنجيا أنه إذا فرع الباب إىل فصول يكتفى بكتابة مقدمة قصرية عنه، وعلى أن يرتك -م 

 الشرح، والصياغة املفصلة لفروعه إىل فصوله، ومباحثه، ومطالبه
 تعديل خطة البحث: 
وهو أمر جائز، وبعترب ضروري، وبديهيا يف كثري من احلاالت، وذلك على ضوء مطاعات الباحث املتأنية  

أو  د ما خيالفهابا ما جيوغال أثناء إعداد البحث.فخطة البحث األوىل، واليت سجلت يف البداية  هي خطة مبدئية
 بصفة رمسية تاوإبالغ اجله ديالت، ويشرتط أال تكون جوهرية ،يناقضها وعليه تسم أنظمة اجلامعات إبجراء تع
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وهي خطوة شكلية إجرائية ضرورية للحصول على موافقة : ة الثالثة:خطة تسجيل البحثو اخلط-6-3 
 لطباعة البحث املشرف ى إذناملشرف واملوافقة عليها يتم احلصول عل القسم ث املعهد بعد عرضها على األستاذ

شة من ر قرار املناقدها صدو شة(بعواليت غالبا ما تكون طباعة أولية.يليها صدور قرار بتشكيل جلنة خرباء )املناق
لقرار مث يعلنون ا يةصورة سر بلبحث ااهليئة املكلفة وموعد املناقشة، يف هناية املناقشة يتداول أعضاء اللجنة حول 

صحيح ذكرة بعد التتوضع املديل لسواء ابلقبول النهائي لتودع املذكرة على مستوى املصاحل أو ابلتأجيل أو ابلتع
 .واتباع التعديال والتعليمات الصادرة عن اللجنة

ويفضل االجياز ، واالكتفاء  )آخر ما ينجزه الباحث(:خطوة مقدمة البحث ة الرابعة:و اخلط-6-4 
 .إبجياز  ،حة إىل ثالث صفحات على االكثر ، وحبيث يذكر الباحث فيها العناصر التالية بصف

 سة.ته الرئيشكالأي عناصره ، وأفكاره ، وأبعاده ، وجزيئاته ، وم التعريف مبوضوع البحث :-

كذلك بحث ،، و مهية الأليها يبني الباحث مكامنها ، واالسباب ، واملربرات اليت تستند إأمهية البحث :-
 أمهية النتائج اليت توصل إليها الباحث يف حبثه.

ه ففلكل حبث هد .ديد ويتعلق ابلسبب الرئيسي الدافع العداد البحث ، وبشيء من التح غرض البحث :-
على سبيل  حث يبنيالباف، ودوافعه ، وأغراضه فضال عن اهلدف العام لكل البحوث ، وهواهلدف العلمي . 

 ة نظرية ،حأو اكتشاف ص هية .الغرض يكمن  يف دراسة إخبارية ، أو نظرية ، أو ترفياملثال : فيما اذا كان 
ة ه لبحثه ، وخاص إعداديفاحث أو تبنيها ، أو نقضها . أو اخرتاع آلة ، أو جهاز ، أو أداة يستعني هبا الب

ث حتليل حادثة باحة الاولحمإذا كان يتعلق ابلعلوم الطبيعية ، أو التطبيقية . وكذلك قد يكمن الغرض يف 
خصية قدمت ، أو ش سكريعاترخيية ، أو إجراء دراسة حول شخصية ما : كالعامل أو رجل سياسة ، أو قائد 

ددة . وقد منية حمز رتة خدمات جليلة لالنسانية . وقد يكمن الغرض أيضا يف إجراء دراسة معينة خالل ف
قيات ى امللتإحد أو نصائح تقررت يف يكمن الغرض أيضا يف استهداف صياغة توصيات ، أو مقررات ،

فع كري ، أو النفلأو التأمل ا ،الفكرية ، أو الندوات العلمية وقد يكمن الغرض أيضا يف أنه للمتعة العقلية 
 االقتدائي ، أو النصح الدعوي .

أو  تربوية ، ية ، أوو وصفأوما إذا كانت استنباطية ، أو استقرائية ، أو جتريبية ،  منهجية البحث :-
اد الباحث يف إعد ستخدمهايت ااسرتدادية اترخيية . و تتناول أيضا اخلطوات االساسية للبحث ، واالساليب ال

ية أيضا مل املنهجشوغريها . وت يب ،لبحثه : كاالساليب التعبريية ، واللفظية ، واملرتادفات ، واجلمل ، والرتاك
تعلق تح ، وغالبا ما االيضا  وسائلو واآلالت ، واالجهزة ، ، الوسائل املادية : كالعينات البشرية ، واالدوات ، 

 هذه ابلبحث العلمي التطبيقي .
ويذكر الباحث عالقتها الوثيقة ابلبحث ، وفائدهتا يف بلورة مشكلة البحث ،  الدراسات السابقة للبحث :-

أخطاء الباحثني السابقني واملناهج ، واالدوات اليت استخدمتها الدراسات السابقة لالستفادة منها . وكذلك 
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 .................................عنوان البحث:..............

 ميداني على مستوى....................... مشروع بحث

 إعداد الطلبة:............               إشراف األستاذ:.............

 السنة الجامعية : ......./........

 

 

 

، ونتائج دراساهتم ، ومسامهاهتم ابلنسبة ملشكلة البحث . وكذلك بيان املراجع لتلك الدراسات ، وغريها مما 
 يعترب إضافات جديدة يستند إليها الباحث لوضع حبثه يف موضعه السليم دراسيا .

 له. علومات امللبحث ، وتقدمياالشخاص ، واجلهات : ومنهم املشرفون الذين سامهوا يف إعداد ا-
ناوين الفصول ، أو ع بوابأي عناوين االبواب فقط إذا قسم البحث إىل اال العناوين الرئيسة للبحث :-

 فقط إذا اقتصر البحث على ذلك .
 لدراسةلإعداد اخلطة املقرتحة : ة اخلامسةو اخلط-6-5 
ائية ية اإلجر راسة من الناحكيفية السري يف الدمتثل خطة البحث اإلطار األساسي الذي حيدد للباحث          

لذي احتقيق اهلدف  به إىل تنتهيواملنهجية ، فهي تضع الباحث على بداية الطريق حنو الدراسة اليت يقوم هبا ، و 
 ينشده من تلك الدراسة .

مشكلة  وإعداد خطة الدراسة ال تكون بني ليلة وضحاها ، وإمنا تستغرق وقتا وجهدا كبريا منذ اختيار 
 خلطة.وحىت حتديد استكمال بقية عناصر ا –كما تقدم   –البحث وحتديدها وصياغتها بدقة 

وتتطلب عملية إعداد اخلطة املقرتحة للدراسة ضرورة اإلملام بعناصرها األساسية املكونة هلا . هذا وميكن  
 استعراض تلك العناصر فيما يلي:

 أوال : صفحة عنوان الدراسة : 
حة عنوان الدراسة ليس هلا شكل أو منوذج حمدد تنفق عليه ، ولكن ميكن هنا عرض ابلنسبة لصف 

لى البياانت ل جزء عكتوي  حيالنموذج الشائع يف تصميمها وميكن تقسيم صفحة العنوان إىل ثالث أجزاء ، حبيث 
 املطلوبة ، وميكن أن يتضح ذلك من خالل املثال التايل:

 يةمشروع البحث ويشمل العناصر التال
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 2 جامعة الحاج باتنة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم..........................

 (في.....الدكتوراهبحث مكمل لنيل شهادة ) اللسانس، الماستر،

 عنوان البحث:...............................................

 بحث ميداني على مستوى.......................

 ........               إشراف األستاذ:.............إعداد الطلبة:....

 السنة الجامعية : ......./........

 

 تقرير البحث النهائي ويشمل العناصر التالية
 
 
 
 
 
 

 : إشكالية الدراسةاثنيا:  
الدراسة بداية استهالكية  إشكالية تعترب  

منطقية تقود الباحث إىل صياغة مشكلة الدراسة املراد حبثها ، حيث تتضمن املعلومات والبياانت اليت ترتبط أو 
 الدراسة عدة أهداف منها : إشكالية لك جيب أن حتقق تتعلق مبوضوع الدراسة ، لذ

 استعراض العوامل واملتغريات اليت ترتبط مبوضوع الدراسة . -

املشكلة  أو حجم ح مدىاستعراض بعض اإلحصائيات واملؤشرات ) إذا لزم األمر( اليت يتمكن أن توض -
 وطبيعتها.

شكلة اقع املو كذلك و شكلة الدراسة االستعانة ببعض املصادر والدراسات اليت تساعد يف حتديد م -
 ومداها .

 إبراز أمهية الدراسة . -

 إبراز التفاعل بني متغريات الدراسة وابقي العناصر -

 اثلثا : مشكلة الدراسة :

ناصرها ، بلورة عا ، و حتديد املشكلة . ومتثل خطوة أوىل متقدمة ، وعلى الباحث أ، يقوم بتحديده
د مشكلة حبثه لى حتدياحث عر عديدة يضفي بياهنا وضوحا شديدا يساعد البوأفكارها ، واليت تتمحور حول حماو 
 ، وأبعادها ، ومن أهم هذه احملاور :

ريها البعاد وغاو واجلوانب ،  يات ،عناصر املشكلة ، واالفكار ، واملسائل ، و اجلزيئات ، واملبادئ ، واحليث -
ل على قيقة تدهتا داظها ، ومداوال، وحبيث جيب حتديدها ، وعدم تركها عامة وجيب أن تكون ألف

 معانيها املقصودة .
تتطلب عملية صياغة املشكلة استخدام عبارات ومجل دقيقة وحمددة بطريقة موضوعية . وأتخذ صياغة  

 املشكلة صور متعددة ميكن أن تتضح كما يلي:
 صياغة تقريرية : -أ
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 ات حمددةعبار على مجل و تصاغ مشكلة الدراسة يف صورة تقريرية ، حبيث تشتمل فقراهتا 
با ما متون اليت غال، و  وواضحة ، وكذلك تتضمن املصطلحات واملفاهيم املرتبطة مبوضوع الدراسة

 قد وردت يف عنوان الدراسة .
 صياغة استفهامية :-ب

ائج احملتملة أو النت وقعةميكن صياغة مشكلة الدراسة يف صورة أسئلة حبثية ، تعكس اإلجابة املت
دراسة ، وضوع السي ملدة ما تتمثل الصياغة يف حتديد التساؤل الرئيسي أو األساللدراسة وعا

 سي .ؤل الرئيلتسااوميكن كذلك االستعانة بتساؤالت فرعية تساعد الباحث يف اإلجابة على 
 صياغة جتمع بني الصورتني السابقتني : -ج

ث يستعرض الباحث ميكن صياغة مشكلة الدراسة  يف صورة تقريرية واستفهامية معاً، حي 
أكثر  ة كطريقةبحثيمشكلة الدراسة يف شكل فقرة أو فقرات ، مث يستخلص منها التساؤالت ال

 حتديدا ملا تسعى الدراسة لألجابة عليه.
وعلى وجه العموم ، فهناك عدة معايري أساسية جيب مراعاهتا عند صياغة املشكلة ، كما  

 " فيما يلي :  kerlingerحددها " كريلنجر
 ن تعكس املشكلة العالقة بني متغريين أو أكثر .أ -

 أن تكون املشكلة حمددة وواضحة ، بعيدة عن الغموض. -

 أن تكون املشكلة قابلة للدراسة، وميكن اختبارها وجتريبها . -

" سؤال املشكلة الذي يصاغ  " يف هذا الصدد :   hopkinsويقول " هوبكنر " "   
السؤال ال  ذلك فإنمر كاب عنه ب ) نعم أو ال( ، وإذا كان األصياغة جيدة ، هو السؤال الذي ال جي

 يتطلب حبثا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هداف الدراسةأ :رابعا 
 والغرض من هذه اخلطوة هو حتقيق اآليت

 هلان خاليريد التوصل إليه م الكشف عما يريد الباحث أن يفعله يف دراسته وكذا ما -

 الكشف عن الواقع احلايل ملتغريات وعناصر الدراسة- -

 احثالكشف عن املشكالت واألسباب املتعلقة مبوضوع الظاهرة اليت يدرسها الب- -

 االجابة عن تساؤالت الدراسة -

 راسةبني هدف الدراسة وبني أمهية الد قوجيب اإلشارة هنا إىل توضيح الفر  -

راسة داف الدحث أهقصد به ماتريد الدراسة أن تكشف عنه أو تتوصل إليه.حيث تبهدف الدراسة: ي
اسة عند اف الدر ف أهديف ماذا عن الظاهرة املراد دراستها، أو كيف حتدث ظاهرة ما . ولذلك تتوق

 حدود التوصل إىل النتائج ومعاجلة القضااي واملشكالت البحثية
ال العلمي ج يف اجملنتائ اسة؟ وما ميكن االستفادة به منامهية الدراسة ويقصد هبا ، ملاذ هذه الدر 

 ن تثري املعرفةأف ميكن ؟ وكيوالرتبوي...؟ وما تفيد القائمني على العمل يف اجملال الذي تدور يف فلكه
 سواء يف اجملال النظري أو التطبيقي؟

 براز أمهيتهاإبري يف ك   حدوجتدر اإلشارة هنا إىل أن استخالص الباحث ملربرات الدراسة قد يساعده إىل
ا ة فلسفية، ألهنكر ورؤيفها فوتعترب أمهية الدراسة بذلك ذات أبعاد فلسفية، حيث ميكن وراء حتقيق أهدا

ليت ميكن أن استفادة ى االال تتوقف عند حدود التوصل إىل النتائج البحثية، وإمنا تتعدى ذلك إىل مد
 جياد حلول هلااايها إة قضاد البشرية، من خالل معاجلحتققها نتائج الدراسة يف تطوير اجملتمعات وإسع

 
 منهج الدراسةا: خامس-
ينبغي على الباحث حتديد املنهج الذي يستخدمه يف حتقيق أهداف الدراسة ، ويتوقف هذا على  

وقد  وجدت(، سة)إنضرورة التعرف على طبيعة الدراسة وأهدافها، وكذلك على طبيعة صياغة فروض الدرا
فات خمتلفة دة تصنيعإىل  وقد صنفت مناهج البحثاحث يف دراسته أكثر من منهج وفقا ملا تقدم، .يستخدم الب

 حسب اهلدف أو الغرض منها مثل:
 مناهج تصنف حسب البعد الزمن وتشمل:-أ

 املنهج التارخيي)املاضي(-
 املنهج اإلمبرييقي)احلاضر(-
 ااملنهج التنبؤي)املستقبل(-
 شمل:مناهج حسب حجم العينة وت-ب
 منهج دراسة احلالة-
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 منهج العينة-
 منهج االصل االحصائي العام-
 مناهج حسب املتغريات املستخدمة يف الدراسة وتشمل-ج
 املنهج البعدي-
 املنهج شبه التجرييب-
 املنهج التجرييب-
 مناهج تصنف حسب اهلدف من الدراسة وتشمل:-د
 املنهج الوصفي-
 املنهج املقارن-
 املنهج االرتباطي-
 املنهج التفسريي-
 مناهج تصنف حسب الطريقة االستداللية وتشمل:-ه
 املنهج االستقرائي-
 املنهج االستنتاجي-
 تصنيفات أخرى لبعض املناهج وتشمل:-و
 املنهج االرتقائي)املقانة يف النمو والتغري( وهذا سنقسم إىل :-

 املنهج الطويل
 املنهج املستعرض

 منهج التحليل التتابعي
 قارناملنهج امل

 منهج التحليل البعد
 منهج التقارير السردية

 منهج الدراسات الكمية
 أدوات الدراسةا: سادس 

لدراسة ا وحتديد أدواتياانت.دوات الدراسة أحد أهم األساليب املستخدمة يف مجيع املعومات والبأتعترب 
إلجابة عناها لباحث ااريد  ياليت سيتم االستعانة هبا يف البحث يتوقف على مشكلة الدراسة والتساؤالت اليت

 وميكن استعراض أساليب مجع املعلومات فيما يلي:
 املالحظة-أ

 مالحظة مباشرة:-1
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 الحظةة مراقبة أو مت عمليحتهنم أبوتقوم على مراقبة سلوك أفراد العينة يف ظروف بيئية معينة ، مع العلم املسبق 
 مالحظة غري مباشرة-2

 ة دون علمهم أبهنم مراقبون وتتم مبالحظة سلوك أفراد العين
 قاييس الرتب: لرصد ومائم اومن األدوات املستخدمة يف احلصول على املعلومات بطريقة املالحظة ما يسمى بقو 

 قوائم الرصد-
 

 مثال مالحظة العالقات االجتماعية للفرد
 قائمة السلوك االجتماعي لألفراد

 ال نعم  م
    يشارك زمالئه بعض األعمال 
    يؤدي كثري من األعمال مبفرده 
    يقوم بتنظيم األشياء قبل البدء يف العمل 

 

 مقاييس الرتب:-
، ويعتمد ذلك العينة اد أوويتم احلصول بواستطها على املعلومات بصورة كمية للسلوك الصادر من األفر 

ن خالل درجات م، حيدد رتييبعلى قوة وأمهية السلوك، ومعىن هذا أن املتغري السلوكي يقاس ابستخدام مقياس ت
 قوة وأمهية ذلك املتغري

 مثال )قياس درجة السلوك التعاوين للرفد(
 غري متعاون 123456متعاون 

–عادة -ائمادعمال( اء األوقد يعكس مقياس الرتب تكرار السلوك مثل )يقوم الفرد مبشاركة اآلخرين أد
 ال حيدث -اندرا-أحياان

 لسلوكمن ا أو متغري مثل االجتاهات االبداع وغريذلك وميكن يف ضوء ما سبق قياس سلوك
 نةر مقياس الرتب املقا-

 ومي فيه ترتيب السلوك أو املتغري من 
 األفضل إىل األسو-
 القوي إىل الضعيف-
 املمتاز إىل املقبول-

 وعادة ما يصنف األفراد إىل فئات مئوية مثل )تصنيف مهارة الطالب
 %10..............من فئة أعلى 
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 %20..............من فئة أعلى 
 %30..............من فئة أعلى 
 %40..............من فئة أعلى 

 %50..............من فئة أقل
 وميكن إعطاء أرقام وصف ملقياس الرتب أو كالمها مثل

1 2 3 4 5 6 7 
أضعف 
 املهارات

أفضل  جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا
 املهارات

 لإىل أن هناك أدوات أخرى ميكن أن تصنف تبعا لطريقة املالحظة: مثوجيد اإلشارة 
 السجالت-دفاتر احلضور–اليوميا 
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 املقابلة:-ب

قد تزايد و تماعية ث االجيشيع هذا األسلوب يف البحو وهي اتصال شفهي مباشر مع أفراد العينة، وغالبا ما 
 استخدامه يف البحوث الرتبوية

 أنواع املقابالت:
 مقابلة مقيدة:-1

بطريقة  ملقابلةاخطة  وهي مقابلة تسري وفق خطة معينة، ويطلق عليها أيضا املوحدة حيث يتم بناء
 بلة املوجهةموحدة يف بناء العبارات واألسئلة، وميكن أن يطلق عليها املقا

 مقابلة غري مقيدة:-2
لفة. املواقف املخت وتناسب لعينةوهي مقابلة غري رمسية تتميز ابملرونة، حيث ميكن تعديلهل لتناسب أفراد ا
ذا لك يطلق على هلة، ولذملقابوفيما يسمح للفرد ابلتعبري عن ذاته حبرية، وحىت يشعر أبنه غري خاضع لعملية ا

 ابلة غري املوجهةالنوع من املقابالت ابملق
 االستبانة:-ج

لة اليت ن األسئابة عوهري عبارة عن قائمة منظمة من األسئلة تصمم هبدف مجع املعلومات بع اإلج
 ىل احلصول علىهتدف إ آلراءحتتويها، االستبانة هتدف إىل احلصول على معلومات احلقائق، بينما قائمة مسح ا

 اجتاهات األفراد وآرائهم جتاه قضية
 اانت:ياالستب أنواع

 االستبانة املوجهة )املغلقة(:
نعم او ال( لتها ب)ن أسئحيث حتتوي على عدد من األسئلة احملددة وهي تسري وفق خطة معينة، وعادة جياب ع

 انةالستبأو وضع دائرة أو مربع حول االجابة أو حتدد درجة على حسب ما يرد يف تعليمات ا
 االستبانة غري املوجهة:

اخلاص، أو  وأسلوب الفرد ة حبريةالجابالجابة املفتوحة للفرد عن األسئلة املنتضمنة ابالستبانة تكومن اوتعتمد على ا
 جييب عن االسئلة ابلطريقة اليت يرغبها

 االستبانة التوضيحية:
 وهي استبانة على شكل صور أو رسومات ختتلف حسب اهلدف منها

 االختبارات أو املقاييس:-د
م ء املنظك" واالجراالختبارات على أنه إجراء منظم لقياس عينة من السلو " اbrownيعرف براون "

ميع األفراد جلموحدة  الماتلالختبار هو العناصر املكونة له، كذلك إدارة االختبار واالشراف عليه، ووضع ع
 الذين يطبق عليهم االختبار
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لسلوك كما اينة من عحظة بارات ملالأما القياس هومقدار أداء الفرد بناء على مقياس رقمي، وتستخدم االخت
 تقدم، ألنه ال ميكن مالحظة مجيع أنواع السلوك املختلفة 

 اراتهالقدرات، امل جتاهات،، االويتميز االختبار اجليد ابملعيارية، ومن أمثلة تلك االختبارات: اختبرت االداء
 مزااي االختبارات املعيارية:

 الصدق–الثبات  -املوضوعية
 الدراسةحدود :سابعا 

دد الذي حي الطارامتثل حدود الدراسة أمهية كربى للبحوث والدراسات بصفة عامة، فهي مبثابة 
 االجراءات اليت تتم فيها الدراسة وميكن تصنيف حدود الدراسة كما يلي

 
 احلدود الزمانية:-

 ويتم فيها حتديد الفرتة الزمنية اليت مت فيها إجراء أو تطبيق الدراسة
 ريةاحلدود البش-

 ويقصد هبا حتديد الفئة املستهدفة اليت سيتم إجراء الدراسة عليها
 احلدود املكانية:-

 يا ملايلد وفقويتم فيها حتديد املكان الذي سيتم فيه إجراء الدراسة، وختتلف هذه احلدو 
 فروض الدراسة-أهداف الدراسة-تساؤالت الدراسة

 :عينة الدراسة -اثمنا
تمع األصلي لى اجملعتائج نقا لنوع مشكلة البحث وأهدافه، ويتوقف تعميم يتم اختيار عينة الدراسة وف

مع األصلي ا خصائص اجملتوزع فيهيت تتعلى مدى متثيل عينة الدراسة هلذا اجملتمع متثيال جيدا، والعينة اجليدة هي ال
من  %10 ل عنيق ذي الابلنسب كما جائت فيه، واتفق على أن يكون احلجم املناسب ألي عينة هو احلجم ال

 حجم اجملتمع األصلي
 فروض الدراسة -اتسعا

ة تلك ب لصياغساليإذا كانت طبيعة الدراسة حتتاج إىل صياغة فروض معينة، جيب معرفة أنسب األ
سابقة تلعب بحوث الت والالفروض، وال شك يف أن طبيعة تساؤالت الدراسة وأهدافها وكذلك حدودها والدراسا

 اغةدورا هاما يف عملية الصي
 يلي مها كماو وعني وجيدر االشارة إىل ضرورة نعرفة نوعي الفروض، حبيث ميكن التفرقة بني هذين الن

 الفرض التجرييب أو البحثي-أ
ميثل الفرض التجرييب يف الدراسة فرض البحث، ويقصد بذلك، أنه حدس جيد أو توقع معقول للنتيجة 

أو فرض البحث أييت نتيجة خالصة أتمل، وفهم  للعالقات اليت سوف تتوصل إليها الدراسة, والفرض التجرييب 
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بني املتغريات)املستقلة والتابعة(،وكذلك خالصة دراسات نظرية ونتائج دراسات وحبوث سابقة، لذلك فالفرض 
 التجرييب وثيق الصلة ابإلطار النظري للدراسة، ويفضل دائما صياغته يف صورة خربية

 الفرض اإلحصائي:-ب
دار ديد مقهو حت ة تستخدم الفروض إىل حتويل الفرض التجرييب إىل فرض إحصائيحتتاج أي دراس

 وميهالعالقة بني املتغريات، مع ضرورة مقارنة هذا املقدار مبحك أو مبستو معني لتق
 صياغة الفروض اإلحصائية

 الفرض الصفري:-أ
تمع األصلي توسط اجملبني مو ويفرتض يف الباحث وجود عالقة بني املتوسطات االحصائية احملسوبة للعينة 

 و اختالف راجعألصلي هتمع االذي اشتقت منه العينة. وأن االختالف بني قيمةإحصائية العينة وبيت قيمة اجمل
 تلفنيىل جمتمعني خمإنتسبان ال ي لعوامل املصادفة وأن الفرق هو فرق مصادفة، أي فرق ليس له قيمة وأهنما ابلفعل

 الفرض البديل:-ب
 وجود بديل إىلفرض الالذي حياول الباحث إثباته مقابل رفضه للفرض الصفري، ويشري الالفرض  هوو 

اوي دم التسعالقة فرق معنوي)حقيقي( بني متوسطات إحصاية العينة وبني متوسط الكجتمع األصل، أي ع
 وللفرض البديل نوعني من الصياغة:

الانت يف لذكور واني ابمثال)توجد فروق  وهو فرض يشري عدم التساوي دون حتديد للتجاه فرض غري موجه:-
 القدرة البدنية( فرض جترييب غري موجه

 كثر فعالية منلكلية ا ادريس وهو فرض يشري إىل عدم التساوي مع حتديد االجتاه مثال )طريقة الت فرض موجه:-
 طريقة التعليم اجلزئية( فرض جترييب موجه

 مصطلحات الدراسة::عاشرا
املرتبطة  لنفاهيماف على أمهية يف إعداد البحث، فهي تساعد الباحث يف التعر متثل مصطلحات الدراسة 

ن دراسة، أو ميكؤالت ال تسايفمبوضوع الدراسة، سواء كانت هذه املفاهيم متضمنة يف عنوان الدراسة أو متضمنة 
يد مصطلحات دحت كم أن عمليةهلذه املفاهيم أن تساعد بصفة عامة يف فهم العالقات املرتبطة مبوضوع الدراسة.

وحتقق له  مها يف دراستهسيستخد اليت الدراسة واملفاهيم املرتبطة هبا، تساعد الباحث على حتديد املفاهيم االجرائية
 أهداف تلك الدراسة
 مسلمات الدراسة:حادي عشر

 راسته بصورةري يف دى السوهي مبثابة افرتاضات يسلم هبا الباحث منذ بداية الدراسة، فهي تساعده عل
كم أهنا مل وجه.لى أكمنطقية وموضوعية، وبدون هذه املسلمات قد تصعب مهمة الباحث يف حتقيق دراسته ع

 تساعده على تربير اختيار الدراسة
 الدراسات السابقة::اثين عشر
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 ل:راسة مثت الدمتثل الدراسات السابقة أمهية خاصة، فهي تساعد الباحث يف كثري من إجراءا
 إعداد خطة الدراسة

 طار النظري للبحثاال
 إبراز حجم ومدى مشكلة الدراسة

 االستفادة من نتائجها يف صياغة الفروض
 االستفادو منها يف حتديد ادوات الدراسة واملنهج املستخدم

 االستفادة منها يف املعاجلة االحصائية
 اتهأمهي معرفة الباحث ملوقع دراسته بني هذه الدراسات وما تضيفه عن سابقاهتا مما تربز

 حتليل وتفسري نتائج الدراسة
يت ترتبط كذلك الو شرة، هذا ويفضل أن خيتار الباحث البحوث والدراسات السابقة اليت ترتبط بدراسته مبا

حلديثة ىل الدراسات الباحث إلجا ايابملفاهيم والعالقات واملتغريات اليت حيددها الباحث يف دراسته، كما يفضل أن 
 يف اجملال الذي يبحثه اندرة او قليلةأوال،إال إذا كانت الدراسة 

إمكانية  ضعفقد يرى الب وختتلف كثري من االجتاهات يف حتديد موضع الدراسات السابقة يف  فصول الدراسة.
ذاته, ويف  بمنفرد   فصلوضعها ضمن الفصل األول واخلاص خبطة الدراسة، بينما يرى البعض اآلخر بوضعها يف

 ف عليهما،التني فاملوضعني ال خالكال احل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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 :خطوة مجع املصادر واملراجعسادسةالاخلطوة -6-6 
تتسم ابلبحث األعمق، واالطالع األوسع،  تتزامن مع اخلطوة السابقة، وهي خطوة إعداد اخلطوة إال أهنا 

ألمور اه اخلطوة ضمن صيا هذننا أتقتناء األكرب للمصادر، واملراجع املتعلقة ابلبحث، وميكوالتفتيش األكثر، واال
 التالية

وع زيرة ختدم موضفرة، وغات واواليت جيد فيها الباحث مواد، وموضوع -مجع املصادر واملراجع املتعلقة ابلبحث-
 حبثه
 تزخر واليت . -لقدميةاملراجع در وااقتناء املصا- -نمجيع املصادر واملراجع املتعلقة ابالقتناء املادي أو التدوي-

تؤصل  يف الوقت نفسهو صلية . ت االالواضحة ، واجلزئيا ابملعلومات الوفرية ، واحلقائق الغزيرة ،واالفكار النرية
 ...اخل.أصول العلوم احلديثة بنظرايهتا، وأفكارها ، وقواعدها

والنظرايت ، حلديثة،اعلوم د فيها ميتغاء من الحيث جي-باحثاقتناء املصادر احلديثة، وهي ال غىن عنها لل-
 واالفكار املستجدة ، واليت ختدم موضوع حبثه، وغرضه.

 ،أو الشهرية  بوعية ،و االسأكاجملالت ، والنشرات ، واجلرائد ، والصحف اليومية ، –االطالع على الدورايت -
 . لدراسةاعالقة مبوضوع البحث حمل أو السنوية . حيث كثريا ما تنشر مقاالت ، أحباث هلا 

، أو يركل تقار نت يف شاحلكومية . سواء كا وهي النشرات ، واملطبوعات–االطالع على الواثئق الرمسية -
 .احصائيات ، أو أحباث . وال يكتفي فقط ابلنشرات غري احلكومية

بحث ، ابل ا التتعلقولو أهن ية حىتعاملواليت تنشرها دوائر املعادرف ال –االطالع على أمهات املراجع ، واملصادر -
ة داركها الذهنيمي توسع كل ؛فهل يف تكوين اخللفية الثقافة ، واليت الغىن عنها ولكنها ختدمه من حيث مسامهتها 

 ،وتعمق قدراته التحليلية ، وتنشط مواهبه 
واهلا ة اليت مل تتناالصلي ائققوهي ذات املعلومات ، واحل -االطالع على املصادر ، واملراجع االولية االصلية -

در ل . ومن املصاا ابلنقدوينهااليدي ، ومل جير اقتباسها من قبل ، ومل يقم أحد بتفسريها ، أو شرحها ، أو ت
 االولية :

فسري، ، والتالتحليل لشرح، و ية اباالطالع عل املصادر الثانوية ، وهي اليت تتناول املعلومات يف املصادر االصل-
افة هلا. ومن يف االضو لية ، والتقد. وهذه املصادر مهمة للباحث تساهم يف توضيح املعلومات االو والتعليق ، 

 املراجع الثانوية :
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 خطوة صياغة البحث-اخلطوة السابعة-6-7 
 وهي من أهم ، وآخر خطوات إعداد البحث العلمي تعقب خطوة مجع املادة العلمية 

 ،يقةلعموحتليالته ا ،جلديدة اءه ايكتبه بصورته النهائية جمسما فيه أر . وهبذه اخلطوة يصوغ الباحث حبثه، و 
 ،تقالله لبحثه ة يف اسلعلمياومن خالل عرضه لقدراته التعبريية يف اللفظ، واالسلوب مثبتا ذاتيته، وشخصيته 

 ا:منه وسيطرته عليه. وميكن تفريغ خطوة صياغة البحث ضمن إجراءات، وقواعد إمجالية
و لكمبيوتر ، أير ،أ ابلتصو احث أمامه املادة العلمية اليت مجعها سواء على البطاقات ، ، أو ابأن يضع الب-

 ابالنرتنت ، أو ابملقابلة ...اخل.
ع ن يفهم املوضو دين ،وأن شديأن يقرأ الباحث تلك املادة موضوعا موضوعا ، أو فقرة فقرة ، وبرتكيز ، وبتمع-

 اما .جيدا ، وأفكاره الرئيسة ، ويهضمه مت
اليبه، مفرداته ، وأسو ،  مجلهه ، و يعرب الباحث عما قرأه، وما غرس يف ذهنه من أفكار ، وذلك أبسلوبه، وتعبريات -

 وتراكيبه، وكلماته ، وألفاظه دون نقل هلا من الغري .
 ، واملوضوع.ضرورة صياغة البحث ابملنهجية املناسبة لنوعية الدراسة -

والكلمات ،  ،اللفاظ عنب ايل يعين: الطريقة ، واملسلك بينما االسلوب أن املنهج غري االسلوب .فاألو 
م لنتائج ، ويقو استخالص اا يف واجلمل ، والتعبريات اليت يعرب هبا الباحث عن املعاين ، واالفكار ، ويستخدمه

 والعذوبة. سة ،ابلربط احملكم بينما ، وبشكل انسيايب ، وحبيث يضفي على السياق التعبريي السال
قيا تقتضي ، تطبي و عملياومهما كان موضوع البحث أدبيا ، إنسانيا ، نظراي أ –إن مقتضيات الصياغة 

 مجع بني منهجي االستنباط، واالستقراء.ويل ، و بل متلي على الباحث اال
 إن عملية الصياغة ليست عشوائية فإما أن تكون استنباطية ،أو استقرائية ، 

حليل الدقيق ، عين التيقراء حليل األويل ، والشرح ، والسرد ، فإن االستوإذا كان االستنباط يعين الت
التجارب إن  ، وإجراءعاين ر يف املالتبصو والعميق ، واملالحظة ، واملشاهدة ، والقراءة املركزة ، والتمعن ، والتبحر ، 

ن الستقراء يتنوال، اباط ستنالالزم االمر .وكال املنهجني ال يستغين عنهما الباحث يف صياغة حبثه . إن منهجي 
اي لفهم اوتفكيك القض تها ،لتأكيد صحأثناء الصياغة حتليل النظرايت العلمية إلثباهتا ، واحلقائق العلمية 

لصياغة ايدعم عملية  نيوكال املنهج ، وربط املقومات ابلنتائج ، والكليات ابجلزيئات ، واملبادئ ابلفروع .عناصرها
 ا .ى أصحاهبلرد علا، ومن مث لتبينها ، أو دحضها ، أو اهني ، ومناقشتها ابألدلة ، واحلجج ،والرب 

كليهما يقتضيان حسن السبك ، والعرض لألفكار ، وترتيبها ، وحسن استخدام املختصرات وكذلك فإن  
الطباق ، واملطوالت .أي اإلطناب يف الشرح ، والتحليل ، واستخدام احملسنات البديعية بال مبالغة : كاجليناس ، و 

، ، واالستعارة ، والكناية ، والتمثيل . وكال املنهجني يقتضيان استخدام املصطلحات ، واجلداول ، واالحصائيات 
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والرسوم واالجهزة ، واالدوات ، واملقاييس ، والعوامل مما يسهل على الباحث االستنتاج املنطقي السليم ، واملنشود 
 وغريها. ، واستخراج ، وحساب املعدالت ، والنسب ،

جلية إذا  و واضحةية تبداستخدام منهجي االستنباط ، واالستقراء يف صياغة البحوث العلم إن ضرورة 
رب ت ، واليت تعتجملتمعااشاكل أن صياغة ، وإعداد البحوث ليست عمال ترفيهيا ، وإمنا للمسامهة يف حل م علمنا

م خصائص ن من أهأعتبار اا إال حللها ؛ وعلى العلمية عنصرا هاما ابلنسبة هلا ، وما كان إعدادهالبحوث 
 البحوث العلمية أهنا جمتمعية انسانية .

 اللحن. عذوبةوال شك أن أسلوب الغموض ، والتعقيد يذهب مجال املعىن ، ومراد اللفظ ، و 

رج داالعامي ، وال و اللفظألغة ، مع أسلوب ال وجيب التنويه:أن قواعد اللغة العربية الفحصى تتناىف متاما  -
ستخدم االلفاظ حث أن يللبا بني فئات العوام من اجلمهور خىت بعض املثقفني منهم . مبعىن أنه ال جيوز

 والتعابري العامية .
 طلحات .ة كاملصلضرور كذلك تقتضي تلك القواعد عدم استخدام الكلمات، والعبارات  االجنبية إال عند ا

أن  يت من النادرلاو واللغوية ،  ،االخطاء االمالئية ، والنحوية وتقتضي قواعد اللغة العربية الفصحى أيضا جتنب 
اجيستري ، ثي املحبصة يف ؛حيث تعترب هذه االخطاء عيبا منهجيا شكليا ، وخاختلوا منها البحوث املعاصرة 

 والدكتوراه.
 وضوحاالدقة يف التعبري ، وعرض احلقائق أبقل االلفاظ -
يب ع فإن التكرار لواحد .املعىن للفكرة الواحدة ، أو االمر الواحد ، أو اجتنب التكرار يف التعبري ، واللفظ -

 منهجي ال يضيف جديدا إىل البحث .
ون على حساب ك قد يكثل ذلالتقليل من االستشهاد ابألمثال ، واالشعار ، واحلكم ، واالقوال املشهورة ؛م-

 أفكار البحث ، وحيثياته، ونتائجه.
عية يف جتنب و ضوتتمثل املو  .وابألسلوب املوضوعي املنصف لذات الباحث ، واآلخرين املوضوعية يف الكتابة ، -

ع إلنصاف يف اجلماتناول عية ت. وقواعد املوضو اظ التهكم والسخرية ، واحلط لعلم، وأسلوب االخريناستخدام ألف
ن . أو لبناءة لآلخريغري ا ةالشد، و بني الباحث نفسه، وبني غريه من الباحثني . وتقنضي املوضوعية جتنب املبالغة

ذات للضمائر املدح فاظ ، و ام ألرين ذما . ويقتضي هذا جتنب استخدأخناملبالغة يف االعتداد ابلنفس مدحا ، واال
آلخرين ل . وابلنسبة ...اخل هيب في. ورأيي الذي اليناقش . وأان ، وحنن ، ونرى أن الع . مثل : قولنا الذي اليرد

ن مم وك وأقواهلم  ،نة هلم ال مكات الذم هلم مثل : ال يعلمون شيئا، وجهالء، وأغبياء ، و استخدام عباراال جيوز 
ثي منه خاصة ابح ذي حنذرذا الفاد ، وال استفادة . وه عامل نبذه الناس، وختلوا عن علومه لسوء أخالقه ؛ فال

 املاجستري ، والدكتوراه يف اجلامعات العربية .
وري يف البحث؛ تدعيما الستقالليته يف الصياغة، وقدرته على الكتابة ، ومتكنه أبراز شخصية الباحث أمر ضر -

، وسرده ، ، والتحكم يف عناصر موضوعه . يتمثل كل هذا يف آرائه ، وتعليقاته ، وأدلته ، ونقده من مادته 



 مميون عيىس د/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مرشوع مذكرةمقياس ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ السدايس الاول 
   

 29 

خصية الباحث تعين وأتصيله ، وتبنية للموافق ، واالفكار العلمية اجلديدة ، أو القدمية املطروحة. أن ابراز ش
، و أصالته، وهذا ما يفرقه عن االحباث اليت تعتمد على النقل حيث تغيب عنها شخصية سيطرته على حبثه 

 الباحث عادة . وهذا ما نراه اليوم ابلنسبة للكثري من االحباث العلمية سواء املؤسساتية ، أو االكادميية : 
ربز الباحث يموجزة  ةخالصل اغة اجلوهر . وضرورة إهناء الفصقبل الدخول يف صي بتمهيدضرورة ابتداء الفصل -

 ع ، رورة وضابلض خالصة الفصل ، وآراءه ، وأفكاره يف املوضوع ، أو الفكرة ، أو النتيجة ، وليس
ا هبى حقائق مسلم كيز علب الرت حتاشي عدم الفائدة يف الصياغة بتجنب اجلدال العقيم الذي الفائدة منه . وجتن-

، وأفكار راء وض يف آنب اخلالكتابة يف بديهات مسلم هبا حيث ال فائدة من ذكرها ، أو شرحها . وجت. وجتنب 
 انية .اإلنس ، أو املعارف، ومفاهيم اتفهة ال قيمة علمية هلا ، وال تضيف شيئا إىل العلوم 
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 مهارات تدوين البياانت:اخلطوة الثامنة :-6-8
 ن أحد املهاراتمراسته، ضوع دال شك أن البياانت واملعلومات اليت حيتاجها الباحث واليت هلا عالقة مبو 

سهولة  كن من خالهلاطريقة ميبهمة اليت جيب أن يتمتع هبا الباحث. وهذا حيتاج إىل تدوين الفقرات أو البياانت امل
ينة ات مواصفات معطاقات ذبت يف اسرتجاع البياانت، وحتقيق االستفادة املرجوة منها، وتدوين البينات واملعلوما

 من خالل اآليت: كويتضح ذل
 بطاقة تسجيل البياانت:-أوال 

 ت وبياانتاميتم فيها تدوين ما يقتبس من معلو 
 و التايل:لى النحذلك عملصدر الذي يتم االقتباس منه، و تسجل يف البطاقات البياانت الكاملة عن ا

على شرط و للبحث  علميةكثار من الثقل احلريف ، واالقتباس حيث حتط كثرته من القيمة الضرورة عدم اإل -
 اإلشارة اليه يف اهلوامش ، وخترجيه .

 :اضرورة التقيد ابلقواعد ، وشروط االقتباس . أي الكالم املنقول حرفيا ، ومنه -
 أ. أن يكون قصريا ، ويفضل أال يتعدى الصفحة الواحدة .

 ناقس بع املتالتتاب.أن يدمج االقتباس أبقصى درجة ممكنة يف النص حىت يتحقق التسلسل املنطقي ، و 
هلامش ومن اليه يف إشارة ج. ختريج االقتباس . وذلك بوضعه بني شولتني ، أو قوسني ، وترقيمه ومن مث اإل

ذا  إسلوبه . أما لباحث أباعنه  ج كل اقتباس ، أو اإلشارة اليه، وخاصة إذا كان قليال حيث يعربالضروري أن خير 
مل ، أو خاصة وظة لعاة حمفكان االقتباس كثريا كنصف صفحة ، أو صفحة ، أو نقال مشهورا لصاحبه ، أو معلوم

ا وضع وضعا مميز جب أن ي، في قوسنيمبفكر ، فهذه جيب خترجيها ، واإلشارة إليها . وفضال عن وضع املقتبس بني 
سع من هوامش تباس أو االق أبن يرتك فراغ قصري بني أول السطر ، واالقتباس . وحبيث يكون اهلامش يف بداية

مش حياان يف اهلاألذي يوضع وا – االسطر األخرى غري املنقولة ، واملكتوبة حتته. و أما ابلنسبة للكالم املقتبس
لسطور غ بني ان الفرا مخبط أصغر من كالم املتىن، وبفراغات بني سطوره أضيق  فإنه يكتب –أسفل الصفحة 

 العادية.
أي بصياغته  .بنقل املعىن  القتباسري اد.أما إذا جتاوز االقتباس الصفحة الواحدة ، فال جيوز النقل احلريف . وإمنا جي
بس املرجع املقت وقت إىلس الشري يف نفأبسلوب الباحث يلخص به احملتوايت املقتبسة ، بكالمه ، ومفرداته ، وي

 منه كمرجع من املراجع البحث.
 ه خربة فنية ،لها ممن ون مؤلفأبن تكون املصادر املقتبس منها أصلية ، أو أولية . وأن يك –ه.أصلية املصادر 

 ألكادمييةاث الى االحبراف عوعلمية كبرية سواء يف التأليف للكتب ، أو نشر البحوث ، أو التدريس ، أو االش
 :كاملاجيستري ، والدكتوراه .

ة بوضعها بني املضاف جلملةاو.يف حالة االضافة إىل االقتباس من قبل الباحث جيب أن يشار إىل الكلمة ، أو 
 قوسني آخرين كبريين لتمييز املضاف عن االقتباس .
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 ف .احملذو  عة حملابأفقية متت...قط نز. يف حالة احلذف من االقتباس جيب االشارة إليه بوضع ثالث 
عترب الباحث حيث ي سبه إىلعدم نح. االمانة ، والدقة يف النقل ، واالقتباس ابإلشارة إىل صاحبه ، وخترجيه ، و 

 سرقة حياسب عليها.
جرى العرف يف و كنا . ممذلك  ط. التقيد ابلقواعد اإلذن للكمية املقتبسة . وذلك إذا جرى العرف بذلك ، وكان

ن صاحبه . أما أن زاد على مكلمة ال حيتاج إىل إذن   300ية أن االقتباس إذا كان يف حدود اجلامعات األمريك
ىل حوايل ألف  إج إلذن حيتا  ذلك ، فاإلذن واجب. وتسمح بعض اجلامعات األمريكية أبن يبلغ االقتباس الذي ال

 كلمة .
لم ة لذلك . فالعاك ضرور ن هنا مل تكولنا التنويه:أن الضرورة ال تقتضي اإلذن ،أو اإلشارة لكل اقتباس ، وإذ

مفكر  وأو عامل ، أ ،عروف للجميع إال إذا كان االقتباس هو من تعابري ، وأفكار اشتهرت ألصحاهبا كمؤلف م
 مشهور.

 التقيد أبشكال االقتباس:-اثنيا

 ...دمية ، والق من الكتب ، واملؤلفات ،واجملالت ، والدورايت احلديثة –أ . االقتباس الكتايب 
 ضرات ، أو احملداثت العلمية .امن احمل –ب.االقتباس السماعي 

 وىلفحة االز الصابلنقل احلريف للفظ من مؤلفات الغري ، ويف حالة عدم جتاو  -ج.االقتباس احلريف
لباحث نفسه سلوب اياغته أبصوذلك بنقل املعىن من مؤلفات الغري دون اللفظ ، وبعد  –د. االقتباس التخليصي 

  حالة جتاوز االقتباس الصفحة الواحدة فأكثر.، وذلك يف
 تدوين البياانت للكتاب كمصدر-   

 اسم املولف
 اسم الكتاب كامال
 رقم الطبعة أو اجلزء

 بلد النشر
 الناشر

 اتريخ النشر
 رقم الصفحة اليت مت االقتباس منها

 تدوين البياانت للمجلة كمصدر-
 اسم املؤلف أو أمساء املؤلفني

 كامالاسم املقالة  
 اسم اجمللة

 رقم اجمللد واجلزء والعدد )حسب الرتتيب(
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 اجلهة اليت تصدر اجمللة واملؤسسة أو اهليئة اليت تتبعها تلك اجلهة
 تدوين البياانت للصحيفة كمصدر:-

 اسم كاتب املقالة .
 عنوان املقالة.

 اسم الصحيفة .
 رقم السنة منذ اتريخ أتسيسها )إن وجد(.

 العدد.
 الطبعة .

 نة )اخلاصة إبصدار املقال( الشهر ، اليوم )إن وجد(.الس
 تدوين البياانت للمؤمترات كمصدر:-

 اسم الباحث.
 عنوان الدراسة.

 اسم املؤمتر.
 عة للهيئةاسم اجلامعة أو املؤسسة اليت تعقد املؤمتر.

 ........اخل.-مركز -كلية  -املكان الذي يعقد به املؤمتر
 البلد.

 د فيها املؤمتر، السنة.الشهر ، الفرتة اليت عق
 تدوين البياانت للمؤسسات أو اهليئات كمصدر) ومل يكن هل كاتب أو مؤلف(:-

 عنوان املوضوع 
 جملس الوزاء...اخل( –رائسة  -منظم مركز –اسم اهليئة) وزارة 

 القسم أو اإلدراة التابعة للهيئة 
 البلد 

 السنةأو الشهر ، اليوم، السنة )إن وجد الشهر واليوم(.
يقوم الباحث بعد اإلنتهاء من عملية تدوين البياانت اخلاصة بدراسته ابختيار النص املراد اقتباسه، مث  

ب ي البطاقة وجيلك بوجهيف ذ ، مث يدون النص املقتبس مستفيدايدون البياانت اخلاصة ابملصدر يف رأس البطاقة
وإذا كانت البياانت تتعلق  ية القتباسأن يتبع الباحث طريقة موحدة يف تدوين املصادر ، وكذلك يف عمل

 ابلدراسات السابقة أو اليت هلا عالقة مبوضوع البحث ، فيجب تدون مايي:
 مشكلة البحث.

 تساؤالت الدراسة.
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 الفروض) إن وجد( .
 منهج البحث املستخدم وأدواته.

 وصف عينة الدراسة.
 التحليل أو املعاجلة اإلحصائية املستخدمة.

 ت إليها الدراسة.النتائج اليت توصل
 سته.ائج دراري نتبياانت أو معلومات أخرى ، يرى الباحث أهنا تفيده يف اإلطار النظري أو يف تفس

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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 مهارات أخرى هامة لتدوين املعلومات:-اثلثا

أو البياانت املتعلقة مبوضوع البحث إىل أربعة عناصر  ين املالحظات" عملية تدو   BESTصنف"لقد   
 ، وهي يف حقيقة األمر مهارات هامة جيب مراعاهتا كما يلي:

 النقل من املرجع بدقة-
 لبحث.للغة على الباحث أال يلجأ للنقل احلريف ، إال إذا كان النص املنقول ميثل أمهية اب-
 اقتبس وبني ما قبله وما بعده. ال بد من حتقيق االنسجام بني ما-
 اء .إذا كان االقتباس حرفيا ، جيب أن يكتب كما هو ، حىت لو اشتمل على بعض األخط-
 حتديد الفقرات املراد اقتباسها ذات العالقة ابلبحث.-

 التعبري أبسلوب الباحث"-
اخلاص ،  غته أبسلوبهومدى قدرة الباحث غلى فهم النص املراد االستعانة به يف البحث، مث إعادة صيا 

 ت كثرية.وحماوال ارساتبشرط عدم التشويه أو االخالل ابملعىن ، وبصفة عامة حتتاج هذه املهارة إىل مم
تعترب مهارة التلخيص من املهارات اليت جيب أن تدرب عليها الباحث ، ألهنا حتتاج   التلخيص-

 راكيب.ة من قواعد وتات اللغك مهار هذه ابلضرورة امتالللقراءة املتأنية والفهم ، والقدرة على التعبري ، وتتطلب 
 التقومي الناقد -

وتدوين جيب أن ميتلك الباحث القدرة على التعليق ، والتفسري والتحليل ، عندما يقوم بعملية القراءة   
 املعلومات.

 
 

 هيكل البحث أو الرسالة:: التاسعةاخلطوة -6-9      
ا رضية صلبة، فإذا على أواقف علمي الدعامة االساسية اليت جتعل الباحثميثل هيكل الريسالة أو البحث ال

يت قد ن الصعوابت اللعديد ماتياز ما أتقن الباحث مهارة كيفية بناء هذا اهليكل، فإنه يساعده بدرجة كبرية يف اج
اصر عىن ىخر العنة، أو مبلرسالتواجهه أثناء كتابة التقرير أ البحث، وميكن استعراض احملتوى الذي يضم هيكل ا

 األساسية حملتوى الرسالة وذلك كما يلي:
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 قائمة احملتوايت

 
 قائمة اجلداول

 الصفحة املوضوع

 ه-أ مقدمة

 لدراسةلالفصل )األول( التمهيدي: مدخل 

  اإلشكالية -1

 17 تساؤالت الدراسة -2

 17 فرضيات الدراسة -3

 18 أأهداف الدراسة -4

 19 أمهيةالدراسة -5

 19 دراسةمصطلحات ال -6

  حدود الدراسة -7

 21 الدراسات السابقة -7

 60 تعقيب على الدراسات السابقة -7-1        

 62 موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة -7-2        

 الباب األول : الدراسة النظرية

 نظرايهتا-مكوانهتا -مفهومها -الفصل الثاين: االجتاهات

  متهيد 

 65 االجتاهمفهوم  -1

 66 تعاريف االجتاه -1-1

 69 خالصة

  امليدانية: الدراسة الثاينالباب 

  االجراءات املنهجية للدراسة: .....الفصل 
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 قائمة األشكال والرسومات البيانية

 
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 80 يوضح مكوانت االجتاه 01
 90 يبني مفهوم االجتاه كما يتناوله الباحثون 02

رقم الرسم 
 البياين

 الرسومات البيانيةعنوان 
 الصفحة

 179 يبني مواصفات أفراد عينة الدراسة حسب متغري املستوى األكادميي 06
 180 يبني مواصفات أفراد عينة الدراسة حسب متغري االختصاص يف البكالوراي 07
 181 يبني مواصفات أفراد عينة الدراسة حسب متغري املعدل يف البكالوراي 08
سجيل غبات عند التاقة الر  بطيفبني مواصفات أفراد عينة الدراسة حسب متغري رتبة االختيار املوجه إليه ي 09

 األويل
182 

 
 

 قائمة مبالحق الدراسة
 
 

رقم 
 امللحق

 عنوان امللحق
 الصفحة

 80 أعداد السكان املقدرة يف التجمعات السكانية 01
 ــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول

 179 يبني مواصفات عينة الدراسة حسب متغري املستوى األكادميي 01

 180 اسة حسب متغري االختصاص يف البكالوراييبني مواصفات عينة الدر  02
 181 يبني مواصفات عينة الدراسة حسب متغري املعدل يف البكالوراي 03
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 صفحة الشكر والتقدير:
د العون يدمت له ليت قايوجه الباحث يف هذه الصفحة الشكر والتقدير لألشخاص واهليئات واملؤسسات 

ما و طبيق الدراسة تدته يف  ساعواملساعدة أثناء إجراء دراسته من حيث إمداده ببعض البياانت واملعلومات، واليت
 حة إلهداءإىل ذلك حىت أم الباحث دراسته وال حيق للباحث ختصيص صف

 التقيد بعالمات الرتقيم : - 
هبا ، إن  وهي تساعد على الفهم ، وإدراك املقصود من اللفظ ، وال تكتمل عناصر صياغة املادة إال  

رفة بداية ي تساعد على معفهثا ، ء عبعلماعالمات الرتقيم املهمة ، وفوائدها  كثرية يف الصياغة حيث مل أيهتا هبا ال
فإن  دوهنا ، ولكن لألسف الشديدوببحيث يتعذر الفهم أحياان ب اجلمل ، وهنايتها، وعلى فهم املعاين املقصودة ،

  :ما يلي كرقيم  معظم املؤلفني اليوم يهملون عالمات الرتقيم . وميكننا تبيان مواضع عالمات ال
 ل :. مث هناية اجلملة التامة للمعىن ، وعند انقضاء الكالم : النقطة ).( توضع يفأوال 
 وتوضعان يف احلاالت التالية:النقطتان العموديتان ):(  اثنيا:

 أي بني القول ، وبني املقول .–مجلة القول، وبني مجلة املقول بني  .أ

 بني الشيء ، وبني أقسامه.ب.
 ج.عند التمثيل ، وقبل االمثلة ، وبعد كلمة مثل . 
  

 
 

 الفاصلة )،( ومواضعها هي : اثلثا:
 بعد لفظ املنادى . .أ

 بني العطف ، واملعطوف عليه. .ب

 بني مجلة الشرط ، وبني مجلة اجلواب .ج. 
 قسم ، وجوابه.الد. بني 

 وموضعها : بني مجلتني الثانية سبب األوىل. رابعا: الفاصلة املنقوطة )؛(
 االستفهام .وموضعها هناية مجلة خامسا:عالمة االستفهام )؟( 

 .اخل.تأسي..وموضعها هناية التعجب ، أو احلزن ، أو الفرح ، أو ال :سادسا: عالمة التعجب
 ( وموضعها .-سابعا: الشرطة )

 ، أو يف القصص:بدل التكرار لألمساء اليت تتكرر يف احلوار  .أ
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 ب . بني العدد ، واملعدود إذا كان يف أول السطر.
 -مثل:أوال

 -اثنيا 
 -اثلثا 
 -1أو  
 2- 
 3- 

 ية .ضوعها قبل ن وبعد اجلملة االعرتاض( ومو --الشرطتان)اثمنا: 
 وموضعها كالتايل: أو ] [‘ . أو ) (: االقواس اتسعا

 ا اجلملة املنقولة حرفيا من كتب اآلخرين وتوضع بينه -"الشولتان  .أ

 مثل :اآلايت ، واآلحاديث، وأقوال العلماء .
م الوأحياان الك لقصري ،ينها عبارات التفسري ، والدعاء اويوضع ب –) (  القوسان الصغريان : .ب

 املقتبس.

ص منقول نباحث يف ا الويوضع بينها كل زايدة ، أو اضافة يدخله -ج. القوسان الكبريان :] [
 ، أو مقتبس .

 عالمة احلذف .)...( وهي ثالث نقط أفقية موضعها احملذوف من املقتبس.عاشرا: 
 التقيد ابإلختصارات . -
يف البحث  وهي متعلقة ابأللفاظ ، والكلمات ، واملصطلحات ، والتعبريات اليت يتكرر ورودها  

 ه ن وعلىبعرف ، أو الرسالة . وقد اتفق على اختصارها ن وإبعطاء رمز خاص لكل منها ت
 ه :الباحث أال يقوم ابختصار ما إال إذا جرى العرف على قبوله ، واستخدام

 أمثلة على االختصارات:
 ىل آخره  = اخل.إ

 انتهى = ا ه.
 جزء = ج.

 الصفحة = ص.
 سطر = س.

 قبل امليالد = ق.م. 
 بعد امليالد = م.

 التاريخ اهلجري =ه.
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 صندوق بريد = ص. ب .
 تلفون = ت.

 سجل جتاري = س.ت .
 . WWWاالنرتنت = 

  ترتاحااالستنتاجات وخالصة البحث واالق– اخلطوة العاشرة-6-10
ريعة سث خالصة لباحاقسام اخلطة ، وقبل خطوة فهرسة املراجع . يذكر فيها وهي آخر بند يف أ

ليت توصل لصة ، واملستخاإىل وجهات النظر ، والنتائج ، واالفكار الرئيسة للبحث ، ويشري فيها 
رأيه ،  أيضا يهافاحث إليها يف حبثه، ويشري كذلك إىل اجلديد املبتكر يف البحث . ويلخص الب

. يسة أفكار رئ، و  نسبة جلوهر البحث ، وما فيه من وجهات النظر ، ومفاهيمووجهة نظره ابل
زيئاته دون جبة لبعض لنسسواء ابملوافقة ، أو املخالفة ، وسواء ابلنسبة جلوهر املوضوع ، أو اب
البحث .  ته لفصولصياغجماملة ، أو زوغان ملخصا يف ذلك آراءه اليت أبداها أثناء كتابته ، و 

 ليت ترتسخ فيها شخصية الباحث ، ومركزه العلمي .تلك اآلراء ا
 خطوة فهرسة املراجع  –عشر  احلادياخلطوة -6-11

و أاء نقل منها ، ، وسو ثه د حبوتعين توثيق املراجع اليت استند إليها الباحث ، واستعان هبا يف اعدا
 .يال مل ينقل ، وسواء أكانت االستفادة ، أو حجم اإلطالع فيها كثريا أو قل

 
 تتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وتلخص يف طرقتني : –طرق توثيق املراجع 
 .كتابة املراجع يف هناية كل ابب ، أو فصل   –األوىل  
 كتابة املراجع كلها يف هناية الرسالة أو البحث.  –الثانية  

 املراجع يف هناية كل ابب ، أو فصل . كتابة  –االوىل 
مبراجعه .  ب مستقالل ابوتعين تدوين مراجع الفصل ، أو الباب الواحد يف هنايته . حبيث يكون ك

أو  ث ،لى الباحعبئا ويعيب هذه الطريقة أهنا تفرق مراجع الكتاب بني ثناايه . وهذا يشكل ع
 القارئ يف الرجوع إىل هذه املراجع .

 كتابة املراجع كلها يف هناية الرسالة أو البحث .  –الثانية   
 وتعين تدوين مراجع الباحث كلها يف هنايته ، ومييز هذه الطريقة سهولة الرجوع إىل املراجع. 

 وجنملها يف :  –قواعد توثيق املراجع 
ن و عنواأملؤلف ، اسم ابكتابة، وتوثيق املراجع مرتبة حسب احلروف األجبدية سواء أكان البدء -

 الكتاب . واألفضل البدء بكتابة اسم املؤلف.
 كتابة اسم املؤلف ، وبعده نقطتان ):(.  -
 ( .-كتابة عنوان الكتاب، وبعده )  -
 ( .-رقم الطبع ، وبعدها شرطة ) -
 (.-الناشر ، وبعدها شرطة ) -
 سنة النشر ، وبعدها فاصلة )،( . -
 . ب الطبعة تكتالطبعة ، واليكتب رقم إذا كان الكتاب منشورا دون ذكر رقم الطبعة ال  -
 إذا كان الكتاب قد صدر بال انشر ، يكتب بني قوسني ) بدون انشر ( . -
 إذا كان الكتاب قد صدر بال اتريخ ، يكتب بني قوسني )بدون اتريخ(. -
مث رقم  اب ،إذا كان الكتاب قد صدر ضمن سلسلة ، يكتب اسم املؤلف مث عنوان الكت -

 سم السلسلة ، مث رقم الطبعة ، مث الناشر فسنه النشر .الكتاب، مث ا
ملعلومات  بقية امثة ، مث اهليئ إذا كان الكتاب قد صدر من قبل هيئة ، فيكتب عنوان الكتاب  -

 ...اخل.
ية املعلومات ن مث بقة فالإذا كان الكتاب مرتمجا ، يكتب اسم املؤلف مث عنوان الكتاب مث ترمج -
. 
 مؤلفان يذكر املؤلفان معا. إذا كان للكتاب -
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 لقبه: جيب كتابة اسم املؤلف كما هو مكتوب على الكتاب ، وكذلك  -

 فضل .أالول االول ، أو ابسم العائلة ، والبدء ابالسم اجيوز البدء ابسم املؤلف -
رازها إما ذا ، واب, ك إذا كان  املرجع مقاال يف أحدى الدورايت يكتب اسم الدورية : كمجلة -

 وسني ، مثني قبع خط حتتها ، أو كتابتها خبط واضح ، أو أسود , ويكتب اسم املقال بوض
واتريخ  ،ورقم العدد  ،شأن الكتاب: كاملؤلف ، والسنة تكتب املعلومات األخرى للدورية شأهنا 

، ط امسه ورية يسقابلد إذا كان كاتب املقال  غري موجود - الصدرور ، مث رقم الصفحة ...اخل .
 املعلومات االخرى. وتكتب

ليمني ، اسار إىل الي إذا كان الكتاب ابللغة االجنبية ، وتكتب املعلومات  عنه هبا ، ومن -
 ويكتب اسم املؤلف ، وعنوان الكتاب ، مث ابقي املعلومات .

تاب كيعطى كل  و ة ، امسه مباشر إذا كان املؤلف الواحد له أكثر من كتاب تكتب مجيعها بعد  -
 .رقما خاصا به

 يتم ترتيب املراجع كما يلي : -ترتيب املراجع 
 ترتيب املراجع أجبداي ابلبدء أبمساء املؤلفني . -

 اء الكتب .أو ترتيب املراجع أجبداي أبمس -

 ترتيب املراجع العامة ، واهلامة أجبداي ، وحسب األولوية . -

 .ابلكتب القدمية ، تليها الكتب احلديثترتيب املراجع أجبداي ابلبدء  -

 تب.مستقلة ، ومنفصلة عن الكالدورايت أجبداي يف صفحة اجملالت و ترتيب     -     
 ترتيب األطروحات والرسائل اجلامعية يف صفحة مستقلة ، منفصلة     -     
 نفصةترتيب امللتقيات واإلايم والدراسية واالعالمية يف صفحة مستقلة ، م    -     
 ةستقلة ، منفصلواملناشري واجلرائد الرمسية يف صفحة م التقاريرترتيب اجملموعات ،     -     
 ترتيب املوسوعات والقواميس يف صفحة مستقلة ، منفصة    -     
 ترتيب املواقع االلكرتونية يف صفحة مستقلة ، منفصة    -     
 ونفس الشيئ مع املراجع األجنبية     
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 خطوة ترتيب البحث –عشر  الثانيةاخلطوة -6-12
 -2. يليه ورقة فارغة مث نسخة ورقية للغالف (جملد) بصفحة غالف البحث اخلارجي -1وتبدأ:  

 -5.  البحث( )قد توضع يف هنايةامللخصصفحة  -4صفحة  احملتوايت . -3.  الشكر والتقديرصفحة 
مدخل  مهيدي، الفصل الت صفحات -7.)الفصل التمهيدي(صفحة فاصة للفصل األول-6 . املقدمة اتصفح

)وهكذا ة البحث.صفحات ماد-9، ة للفصل األوللة للباب األول يليه صفحة فاصلفاص ةصفح -8.الدراسة
وايل ملافحة فاصة للفصل صيليه )الدراسة امليدانية(  صفحة فاصلة للباب الثاين -9 مع مجع الفصول النظرية

 – 10.املقرتحاتو نتاجات االستو واخلاص ابالجراءات املنهجية للدراسة، فعرض وحتليل النتائج، فمناقشة النتائج 
 (لبحثاملخص البحث بلغتني )حيبذ أن يوضع يف بداية  -12 ، املالحق-11صفحة املراجع ، 

 خطوة ترقيم البحث –عشر الثالثة اخلطوة -6-13
 ويقسم الرتقيم إىل نوعني : 
 الرتقيم ابألحرف األجبدية . –النوع االول  
 الرتقيم ابألرقام العددية. –النوع الثاين  

 الرتقيم ابألحرف األجبدية  –النوع األول 
، وعدد صفحات البحث . ومع العلم ، وال يدخل هذا الرتقيم ضمن أرقام ت املقدمةوترقم به صفحا 

 ث ال يرقمان أبداً.أبن صفحة الغالف الداخلي ، وصفحة حمتوايت البح
 وجيري الرتقيم إما: 
 .1-2-3-4-5واليت تسمى إجنليزية عرفا مثل : ابألرقام العربية ،-
 ، واليت تسمى عربية عرفا . أو ابألرقام اهلندية -

 والرتقيم العددي له طريقتان :
 الطريقة األوىل: 

 احدة .الو  الصفحة كتابة األرقام املتسلسلة يف أعلى الصفحات ، وفوق أول سطر من أسطر
 الطريقة الثانية :

وحتت آخر  فحة ،ة ، أي يف منتصف أسفل الصحأن ترقم الصفحات بكاتبة األرقام يف أسفل الصف
 الواحدة . ويف أسفل اهلوامش.سطر من أسطر الصفحة 

 خطوة طباعة وجتليد البحث  –عشر الرابعة اخلطوة -6-14
 طباعة البحث : –أوال 

 ، أو استنساخ البحث . ويف العادة ترتك احلرية للباحث يف اختيار نوعية الطباعة وتسمى أحياان نسخ  
 عدد النسخ املطلوب طبعها: 
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يوفر  د أدىن حطباعة  ق عليه. ومن املتفواملعاهد خيتلف ابختالف النظام يف اجلامعات بل  ويف الكليات 
ألقل وعلى ا واحدة حث نسخة ، ونسخة، ولكل عضو نسخة ، وللبانسخا حمددة إىل أعضاء جلنة املناقشة 

 تة الكلية ، وللعمادة.بملك
 جتليد البحث : -اثنيا

أو  أو اجلامعة، ، وهذا أمر ضروري يقوم به الباحث ، وقبل أن يسلم البحث ألعضاء جلنة املناقشة  
 التوزيع ، أو املكتبة .

النسخ جتليدا العادة أن جتلد بعض  ترتك للباحث ، ولظروفه املادية ، ولكن جرت إال أن نوعية التجليد 
واليت   ملهمة للبحث ،الشكلية امور فاخرا . وهي اخلاصة أبعضاء جلنة املناقشة ، واجلامعة . ويعترب التجليد من األ
 ضوعية.املو  كثريا ما يلفت النظر إليها من قبل أعضاء جلنة املناقشة ، وقبل مناقشة األمور

 
 
 

 املراجع ابللغة العربية:/ 
 
ردن : دار الفكر انشرون ) األ 3أساليبه ، ط –أدواته  –ذوقان عبيدات وآخرون ، البحث العلمي مفهومه -1

 م (.2011وموزعون ، 
، دار ،)القاهرة1ط حلديثة،اقنية زكراي الشربيين وآخرون، مناهج البحث العلمي األسس النظرية والتطبيقية والت-2

 (.2012الفكر العريب، 
ر امليسرة )األردن، دا ،1ن، مناهج البحث العلمي تصميم البحث والتحليل اإلحصائي، طسعيد التل وآخرو -3

 (.2007للنشر والتوزيع والطباعة، 
يسرة للنشر والتوزيع ،)األردن، دار امل1سعد التل وآخرون، مناهج البحث اإلحصاء يف البحث العلمي،ط-4

 (.2006والطباعة ، 

ار امليسرة للنشر والتوزيع د) االردن :  2عريف النظرية والتطبيق ، طعدانن يوسف العتوم ، علم النفس امل-5
 م ( .2010والطباعة ، 

 (. 2010يع ، التوز ماجد حممد اخلياط  ، أساليب البحث العلمي ، ) األردن ، دار الراية للنشر و -6

 ( . 2000سرية ، ر امل، ) عمان ، دا 1ملحم سامي حممد ،  مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس  ، ط-7

 (. 2000الرشيدي  بشري ، مناهج البحث الرتبوي ، ) القاهرة ، دار الكتاب احلديث ، -8

، ) عمان ،  2ية ، طجتماعوائل عبد الرمحن ، عيسى حممد قحل ، البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واال-9
 ( .2007دار احلامد للنشر والتوزيع ، 
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–جامعات لدار النشر ل هرة ،اهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية ، ) القارجاء حممود أبو عالم ، من-10
 ( . 2007مصر ، 

األردن، دار املناهج ،)1_غازي عناية، منهجية إعداد البحث العلمي، بكالويوس،ماجستري، دكتوراه، ط11
 (.2007للنشر والتوزيع، 
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