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  {القسم العملييهضك } ((االقتصاد الزراعيقسم  –خامسة السنة ال طالب))لـِ البحث والمنهجيات العلمية 

 {جامعة حماه -كلية الزراعة / سلمية } م / الفصل األول7108 -7107العام الدراسي الجامعي 

 0 يمؼيح* 

ويف مجيػػػػع التخصصػػػػات العلميػػػػة والتقنيػػػػة، وزبصصػػػػات العلػػػػـو  ،س مقيػػػػاس منػػػػاهج البحػػػػث العلمػػػػي يف كػػػػل اجلامعػػػػات عػػػػ  العػػػػاميػػػػدرّ 
 االجتماعية واإلنسانية.

 ،مػػػن اجلمػػػود الفكػػػري متخلصػػػاً  ...،هيف تفكػػػَتط وطروحاتػػػه وحبوثػػػ وهتػػػدؼ منهجيػػػة البحػػػث العلمػػػي إ  جعػػػل الطالػػػب اجلػػػامعي منهجيػػػاً 
أو  طالػب العلػمف ذبنػب إدػدار أيػة أحكػاـ تعسػفية مػن طػرؼ . حيػث أالنقػد والتحليػل ادلمػنهج وادلػن مضلو اإلبداع والتجديد و  ومتوجهاً 
 العلمية يرتكز على مدى تسلحه بادلنهجية العلمية وأساليب البحث وتقنياته .دائرة األخطاء  وقوعه يف

 

 0املؼـفح انؼهى ً* 

و كػػػل علػػػم ؽلثػػػل معرتػػػة جلملػػػة خادػػػة مػػػن هػػػدط القػػػوانُت اخلادػػػة بعػػػدد زلػػػدد واجملتمػػػع، الطبيعػػػة  لقػػػانوفهػػػو ادلعرتػػػة ادلنهجيػػػة  0انؼهمممى

 .ال واهر من

و الػيت تقػـو بفػرد ربديػد طبيعػة و أسػة  ،... ،التجريػب "ادلعرتة ادلنسقة اليت تنشع عن ادلبلح ػة و الدراسػة و و قد عرف أيضا بأنو* 
 .و أدوؿ ما مّت دراسته

 ادلبادئ.خصودا ذلك ادلتعلق بتنسيق ترسيخ احلقائق و  من تروع ادلعرتة ترع: العلم* 

و القػػوانُت و  وادلبػػادئالعلػػم جػػزء مػػن ادلعرتػػة يتئػػمن احلقػػائق  إفّ )): يػػد معػػٌت العلػػم تػػدور حػػوؿ تكػػرةإّف أغلػػب احملػػاوالت اذلادتػػة إ  ربد
 .))بصورة قاطعة و يقينية" احلقيقة اكتشاؼو الطرؽ و ادلناهج العلمية ادلوثوؽ هبا دلعرتة و  ،الثابتة و ادلنسقة الن ريات و ادلعلومات

 .العلمي ادلنهج أسة إ  باالستناد إليها الودوؿ مت واليت ادلًتاكمة العلمية اإلنسانية ادلعارؼ من مجلة عن عبارة هو :العلم* 
 
 أسػة علػى (،العلمػي ال هاف) للبحث قابلة وهي زلددين، ومكاف بزماف مرتبطة نسبية إنسانية معرتة عن عبارة هي :العلمية المعرفة*  

 .خبلله من إليها الودوؿ مت أيئا وهي العلمي ادلنهج

 ""Research and Scientific Methodologies   ًاملنيزٍاخ انؼهًٍحانثضج 
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كػر ككػائن مف اإلنسػاف اسػتطاعذلك إّف ادلعرتػة تشػمل كػل الردػيد الواسػع مػن ادلعػارؼ و العلػـو الػيت  ،أوسع من العلمإّف رلاؿ ادلعرتة * 
 للمعرفة:  ىناك ثالثة أنواع أساسيةو .ع  تاريخ اإلنسانيةأف غلمعه 

البسػػػيطة و  بواسػػػطة ادلبلح ػػػات ،تقػػػط رلموعػػػة ادلعػػػارؼ و ادلعلومػػػات الػػػيت تعػػػرؼ عليهػػػا اإلنسػػػاف حسػػػياً  وهػػػي: المعرفـــة الحســـية -0
 . ...(عن طريق حواسه)شرة و العفوية ادلبا

ادلعلومػػات الػػيت يتحصػػل عليهػػا اإلنسػػاف بواسػػطة أسػػاليب التفكػػَت و التعمػػل  و و هػػي رلمػػوع ادلعػػارؼ: المعرفــة الفلســفية التأمليــة -7
أسػػباب احليػػاة و ادلػػوت و خلػػق الوجػػود و  مثػػل التفكػػَت و التعمػػل يف ...،احلتميػػات البعيػػدة لل ػػواهر واألشػػياء، و األسػػباب الفلسػػفي دلعرتػػة

 .الكوف ادلعرتة العلمية

األمػور ووضػع الفػرود و األشػياء و ادلقصودة لل واهر و ساس ادلبلح ات العلمية ادلن مة و أ ادلعرتة اليت تتحقق على هيو : التجريبية 3 -
التنبػػمب دبػػا ػلػػدث و  علميػػاً  علػػى تفسػػَت ال ػػواهر واألشػػياء ادلنسػػقة القػػادرةالعلميػػة الثابتػػة و  القػػوانُتالن ريػػات العامػػة و  اكتشػػاؼو  اسػػتخراج

 .األشياءوالتحكم يف ال واهر و 

ى علػػ حيػػث ينطبػػق مصػػطلم العلػػم ،تػػرع مػػن ادلعرتػػةو العلػػم جػػزء و  ،ادلعرتػػة أ ػػل و أوسػػع مػػن العلػػم عفّ بػػنسػػتخلص  :خالصــة القــول** 
 . الفلسفية التعملية ، وال ينطوي على ادلعرتة احلسية و ادلعرتةادلعرتة العلمية التجريبية تقط

 

 : انؼهى ًظائف ً أىؼاف *

احلصػوؿ علػى  الن ػاـ السػائد يف هػدا الكػوف و تهػم قػوانُت الطبيعػة و اكتشػاؼاألساسػية و األدػلية هػي  إّف هدؼ العلػم و وييفػة العلػم
 ،زيػػادة قػػدرة اإلنسػػاف علػػى تفسػػَت األحػػداث و ال ػػواهر ، و ذلػػك عػػن طريػػقة علػػى قػػوى الطبيعػػة و الػػتحكم تيهػػاالطػػرؽ البلزمػػة للسػػيطر 

 ائف:والتحكم هبا. إذاً للعلم ثبلث وي ضبطهاو  ،التنبمب هباو 

 : التفسيرو  االكتشاف -أوالً 

ادلتشػػػػػػاهبة وادلًتابطػػػػػػة  األحػػػػػػداثالقػػػػػػوانُت العلميػػػػػػة العامػػػػػػة والشػػػػػػاملة لل ػػػػػػواهر و  اكتشػػػػػػاؼللعلػػػػػػم تتمثػػػػػػل يف  إّف الغايػػػػػػة و الوييفػػػػػػة األو 
بتجػارب علميػة سبكننػا ، والقيػاـ بواسطة سلتلف الفرضيات العلمية و ذلك عن طريق تصنيف و ربليل ال واهر و األحداث ...،ادلتناسقةو 

ث وتػػق األحػػدا لتفسػػَت هػػدط ال ػػواهر و الوقػػائع و ،شػػاملة -عامػػةأو  كانػػجخادػػة   القػػوانُت العلميػػة ادلوضػػوعية  مػػن الودػػوؿ إ  سلتلػػف
 .مبدأ و وقوانُت علمية ومنهجية
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 :الضبط و التحكم -ثانيا 

النتػػػائج  اسػػػتغبلؿن أجػػػل السػػػيطرة عليهػػا وتوجيههػػػا و يف ال ػػػواهر و األحػػػداث مػػ "الػػػتحكم العلمػػي الئػػػبط "إّف مػػن أهػػػم ويػػػائف العلػػم 
 .خلدمة اإلنسانية

 :التنبؤ -ثالثا

إثارهػػػا علػػػى  هبػػػدؼ التػػػعثَت عليهػػػا أو ذبنػػػب واالجتماعيػػػة،َت األحػػػداث و ال ػػػواهر الطبيعيػػػة سػػػطػػػرؽ و  تتعلػػػق هػػػدط الغايػػػة بػػػالتعرؼ علػػػى
ألمػػور الػػيت ا و غػػَت ذلػػك مػػن...، ويػػة،تطػػور األحػػواؿ اجل ،دبواعػػد اخلسػػوؼ و الكسػػوؼ مبالتنبػػاألمثلػػة علػػى ذلػػك تتمثػػل يف و . اإلنسػػانية

 ي اآلثار اجلانبية أو السلبية.اإلجراءات العلمية لتفاد و االحتياطاتو ذلك ألخد ، العلمي حبتميتها مبؽلكن التوقع و التنب

 

 0يناىذ انثضج انؼهًً –ًػهى املناىذ  ًاملنيذ يفيٌو املنيزٍح* 

   :و ىما عندما قسم ادلنطق إ  قسمُت "كانج"ألوؿ مرة على يد الفيلسوؼ  استخدمج "علم ادلناهج"إّف كلمة 

   العلمية. الدي يبحث يف الشروا و الطرؽ الصحيحة للحصوؿ على ادلعرتة المبادئ:مذىب  -أ

 .و بتحديد الطريقة اليت يتشكل و يتكوف هبا أي علم من العلـو ،الشكل العاـ لكل علم الدي يهتم بتحديد :علم المناىج -ب

   

 فهل المنهج ىو المنهجية؟ !ىناك من يجعل مفهوم المنهج مرادف لمفهوم المنهجيةومع ذلك 

علميػة لؤلشػياء إ  معرتػة  زبتص بدراسة ادلناهج أو الطرؽ الػيت تسػمم بالودػوؿ ،()علم ادلعرتة األبستمولوجيا ترع من تروع 0املنيزٍح* 

 .و ال واهر

، و الغايػػػة مػػػن تعريػػف الطالػػػب بادلنهجيػػػة  الفكػػػر ادلتبػػع يف األحبػػػاث العلميػػةدبفهومهػػػا الواسػػػع  هػػي تلسػػػفة البحػػث العلمػػػي و  المنهجيــة* 
 .ادلبتدئ" الباحث ليت يقع تيها عادةً ا  ذبنبه من الوقوع يف األخطاء "إ كعسلوب عاـ هتدؼ

 

يػػدؿ علػػى  ادػػطبلحي علػػى معػػٌت و ينطػػوي أيئػػاً  ،هػػو مشػػتق مػػن تعػػل كػػج أي سػػلكو  الواضػػم، هػػو الطريػػق يف الّلغػػة العربيػػة املنمميذ* 

 .التتابع

 .الن ر ادلعرتة، كما يعٍت الطريق ، البحثدراسةأّما يف اليونانية تكاف يف البداية يعٍت ال
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مػػػػن القواعػػػػد العامػػػػة ادلصػػػػوغة مػػػػن مجلػػػػة " :ف السػػػػابع عشػػػػر حيػػػػث أدػػػػبم يػػػػدؿ علػػػػىالقػػػػر  ، إالّ يف بدايػػػػةاالدػػػػطبلحييتحػػػػدد معنػػػػاط  مو 
 م".الودوؿ إ  احلقيقة يف العل أجل

 

 .بشكل علمي الدهنية اليت يقـو هبا الباحث إليهار حقيقة األشياء أو ال واهر اليت يدرسها رلمل اإلجراءات و العمليات المنهج:* 

ــأّن المــنهج يمكــنو *   ،ادلػػنهج التجػػريي علػػى: )و نتحػػدث يف هػػدط احلالػػة مػػثبل علمػػي مػػا، وضػػوعمهػػو موقػػف أمػػاـ  :أيضــا أن نعتبــر ب
 التارؼلي، االجتماعي، ...(. ،ادلنهج الطي

 . ربليلية خادة بفروع علمية شليزة تعٍت أيئا الّلجوء إ  أظلاا المنهجإّف كلمة **   

)ادلنػػاهج( دبػػا يتناسػػب مػػع موضػػوع مػػن بػػُت عػػدة طػػرؽ وأسػػاليب علميػػة هػػو ذلػػك الطريػػق أو األسػػلوب الػػدي ؼلتػػارط الباحػػث : المــنهج* 
 .ػهاوذلك دلعاجلة إشكاليته وتق خطوات حبث زلددة من أجل الودوؿ إ  حلوؿ ذلا أو إ  بعض النتائج بشعن ،حبثه
 

يف كيفيػة معاجلػة ادلوضػوع  تهو ي هر أساسػاً  الدي هو جزء أساسي منها، "علم المناىج"أ ل من  المنهجية أف :ولذلك يمكن القول
 .و خطة البحث وعلا من أجزاء البحثعلى مستوى ادلنت 

 
تهػػػي هتػػػتم بكػػػل أجػػػزاء وأقسػػػاـ البحػػػث العلمػػػي مػػػن خػػػبلؿ بيػػػاف عنادػػػرها وشػػػروطها و القواعػػػد الػػػيت  العلميـــة:البحـــث  منهجيـــةأمـــا * 

 ،...التوقف والًتقيميف اذلامش، كيفية توثيق قائمة ادلراجع، عبلمات  التوثيقربكمها، تئبل عن ادلسائل ادلتعلقة بالشكل مثل : كيفية 
 ادلناهج ادلنطقية.  و تفسَت الواقع( ؼلتلف عن مسعلة االستقراء) {كعملية أو نشاط فكري} العلمي إن معنى منهجية البحث* 
 .بتنفيدها مرحلة تلو األخرى االلتزاـو  ،شامل ألجزاء البحث العلمي ((تصويرو  تنظيمأسلوب ك)) العلمية المنهجيةإن مضمون * 
 
األخػَتة ال  و هػدط ،، وضع خطػة منهجيػة عمػلكوف له تصور واضم دلا يبحث تيه )ربديد موضوع البحثي أفالطالب  -على الباحثو 

 .  (البحثادلوضوع كتصور شامل ألبعاد الواقع أو  الستقراءو  الست هارلية ذهنية آيف التقنيات ادلمكن إتباعها بل  تتمثل
بػل  ة،ود لعدـ صلاعة التقنيػات ادلسػتعملالسبب ال يعو  ،أف ذبهض مشروع حبثه ؽلكنكبَتة  يتلقى دعوباتالطالب  -و ذلدا تإّف الباحث

 لعدـ سبكينه من ربديد و إتباع منهجية تشمل كل أجزاء البحث.
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 يفيٌو انثضج انؼهًً* 

 .قائقاحلهو التفتيش والتقصي حلقيقة من البحث في اللغة 
عبلقػات  معلومػات أو اكتشػاؼادلػن م والػدقيق الػدي يقػـو بػه الباحػث بفػرد  االستقصاءو  لبلستعبلـ هو وسيلة": إّن البحث العلمي

الػػػػدقيق،  االسػػػتعبلـيتبػػػػع يف هػػػدا الفحػػػػص و  علػػػى أف ،باإلضػػػػاتة إ  تطػػػوير أو تصػػػػحيم أو ربقيػػػق ادلعلومػػػػات ادلوجػػػودة تعػػػػبلً  ،جديػػػدة
 . "البلزمة للبحث و مجع البيانات الطريقة و األدوات اختيارو ي، علمالنهج ادلخطوات 

معرتػػة  ا ومسػػاعدة األتػػراد وادلمبسسػػات علػػىهػػو التحػػري عػػن حقيقػػة األشػػياء ومكوناهتػػا وأبعادهػػ إن الهــدف األساســي للبحــث العلمــي
 والعلميػة عمومػاً واالقتصػادية  ادلشػكبلت االجتماعيػةعدهم علػى حػل ، وشلػا يسػااليت سبثػل أعليػة لػديهم أو لػديها زلتوى ومئموف ال واهر

 .ـ األساليب العلمية وادلنطقيةاألكثر إحلاحا وذلك باستخداو 
الوسػػػػيلة االستقصػػػػائية ادلن مػػػػة الػػػػيت يقػػػػـو هبػػػػا الباحػػػػث يف ميػػػػداف العلػػػػـو اإلنسػػػػانية : "ومــــن خــــالل ذلــــك يعــــرف البحــــث العلمــــي بأنــــ

وذلػك مػن أجػل  ،، وذلك بإتباع أدوات حبث معينة ووتق خطوات حبث معينةوالزراعية ميداف العلـو الطبيعية والتقنية أو يف ،الجتماعيةاو 
 ".عف ادلشكلة زلل الدراسة والتحليلالكشف عن احلقيقة العلمية بش

العلميػػة بقصػػد التعكػػد مػػن التقصػػي ادلػػن م بإتبػػاع أسػػاليب ومنػػاهج علميػػة زلػػددة للحقػػائق " وبعبــارة أخــرى فــحن البحــث العلمــي ىــو:
   ."أو تعديلها وإضاتة اجلديد ذلا دحتها

  

 0عظائض انثضج انؼهًً* 

 :وىي كما يلي ،العلمي من خبلؿ التعاريف السابقةؽلكن أف نستنتج خصائص البحث 
  .البحث العلمي حبث موضوعي -أ

 .ابطة من ادلفاهيم تدعى الن رياترلموعة متسلسلة ومًت البحث العلمي حبث تفسَتي ألنه يهتم بتفسَت ال واهر واألشياء بواسطة  -ب
 .يف ذلك على العينات البحث العلمي يتميز بالعمومية يف دراسة وربليل ال واهر معتمداً  -ج
 ، األمػر الػدي غلعػل البحػث العلمػيالعلميػة دبفهومهػا الئػيق والواسػع ألنػه يقػـو علػى ادلنهجيػة ،البحث العلمي حبث من م ومئػبوا -د

 .موثوؽ به يف خطواته ونتائجهأمر 
 

 أٌَاع انثضج انؼهًً* 

 .لبحث ادلستخدمة إ  حبوث تارؼلية، حبوث ودفية، حبوث ذبريبيةهناؾ من يقسمها حسب مناهج وأساليب ا* 
 . )حبتة(، وحبوث تطبيقيةن رية تع البحث إ  حبوث أساسية هناؾ من يقسم البحوث حسب طبيعتها ودوا* 
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، تػػالبحوث لػػك للعبلقػة التكامليػػة بينهمػػا، وذلبحػػوث الن ريػػة والبحػوث التطبيقيػػةالتمييػػز والفصػػل بػُت ا يصػػعب أحيانػاً أنػػه  :والحقيقـة** 
، كمػا أف البحػوث الن ريػة تسػتفيد ادلتػواترة يف األدبيػات ادلختلفػة ما تعتمد يف بناء ترضػياهتا أو أسػئلتها علػى األطػر الن ريػة التطبيقية غالباً 

اهتػػا الن ريػػة مباشػػر مػػن النتػػائج الػػيت تتودػػل ذلػػا الدراسػػات واألحبػػاث التطبيقيػػة مػػن خػػبلؿ إعػػادة الن ػػر يف منطلق وبشػػكل مباشػػر أو غػػَت
 .لتكييفها مع الواقع

 
   :نجملها فيما يليمتعددة ؽلكن أف  ويف الواقع أف هداف النوعاف من البحوث ػلمبلف يف طياهتا أنواعا ترعية

الودػػػفي  البحػػػث ،يالبحػػػث االسػػػتطبلع ،كامػػػلتالبحػػػث ادل ،البحػػػث التفسػػػَتي النقػػػدي ،حلقػػػائقاواكتشػػػاؼ  علمػػػي التنقيػػػيالبحػػػث ال
 .يالبحث التجري ،والتشخيصي

 مــن أنــواع ثالثــة هنػػاؾ أف صلػػد. أساسػػها علػػى تسػػَت أو توجههػػا الػػيت العقليػػة العمليػػات نػػوع حيػػث مػػن البحػػث منػػاهج إ  ن رنػػا وإذا* 
 :المناىج

 والتعمػػل ادلنطػػق أسػػاس علػػى وعللهػػا األشػػياء وبػػُت والنتػػائج، ادلقػػدمات بػػُت العقػػل يػػربط وتيػػه :االســتنباطي أو االســتداللي المــنهج -1
 .اجلزئيات إ  منها ليصل بالكليات يبدأ تهو الدهٍت،

 التحقػػػق علػػػى يعتمػػػد وهػػػو عامػػػة، قػػػوانُت إ  منهػػػا ليصػػػل باجلزئيػػػات يبػػػدأ حيػػػث سػػػابقه، عكػػػة ؽلثػػػل وهػػػو: االســـتقرا ي المـــنهج -7
 .ادلختلفة ادلتغَتات يف والتحكم للتجريب اخلاضعة ادلن مة بادلبلح ة

 القػػوى ولتحليػػل األحػػداث، رلػػرى مػػن ليتحقػػق ادلاضػػي يف كػػاف مػػا اسػػًتداد عمليػػة علػػى ادلػػنهج هػػدا يعتمػػد :االســتردادي المــنهج -3
 .احلاضر داغج اليت وادلشكبلت

 :ىناك أن نجد الباحث، يستخدمها اليت الوسائل هموأ اإلجراء، أسلوب إ  استنادا البحث مناهج تصنيف حال وفي -4

 .معينة شروا ربج التجارب إجراء على يعتمد الدي وهو :التجريبي المنهج -أ

 والتحليلية. والودفية الكشفية الدراسة يتئمن وهو ،متعددة بوسائل ،"ميدانيا" البيانات مجع على يعتمد الدي :المسح منهج -ب

 خادة. ومقايية باختبارات ويرتبط اجتماعية، وحدة أو ،كاف ترداً  معينة، حالةو  دراسة على ينصب الدي الحالة: دراسة منهج -ج

 ادلختلفة. احلئارية وادلخلفات واآلثار الوثائق على يعتمد تهو التاريخي: المنهج -د
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 إٌ انثضج انؼهًً ٌتكٌٌ يٍ ألساو حاتتح ًى0ً * 

  أساسيةونقاا تتكوف من عدة عنادر هي مًتابطة، و و  :اإلشكالية - المقدمة –العنوان. 
 ويتفرع منه هيكلية وخطوات ومنهجية البحث العلمي. .وهو اجلدع الرئيسي للبحث :المتن 
 الفهرس ، وأخَتاً قا مة المراجع، مث الخاتمة. 
 والملخص، المالحقمثل: العلمية، واحلاجة  نوع البحثأجزاء حسب  وىناك. 
 

 0انؼهًً انثضج ػناطـ* 

 :التالية األسئلة على يجيب أن يجب العلمي البحث إن
 what                                ؟ أدرس ماذا -1
 why                    ؟ ال اهرة هدط أدرس دلاذا -2
 when                   ؟ ال اهرة هدط أدرس مىت -3
 where                  ؟ ال اهرة هدط أدرس أين -4
    who                       ؟ ال اهرة هدط هي ما -5
 How                 ؟ ال اهرة هدط أدرس كيف -6
 
 :باإلشكالية األسئلة ىذه عن نعبر
 البحث مشكلة -1

 (والتطبيقية لعلميةا) البحث أعلية -2

 التطبيقية...( -الن رية -األهداؼ البعيدة –األهداؼ القريبة  -األهداؼ النوعية -اخلاص –)اذلدؼ العاـ  البحث أهداؼ -3

 (البشرية/ اجملتمعية الزمانية، دلكانية،ا) البحث حدود -4

 .البيانات مجع وأدوات البحث منهج -5

 العلمي. البحثوأقساـ  لفصوؿ أويل سلطط -6

 .إليها العودة ؽلكن اليت ادلراجع أهم -7

 انؼايح0 -تظٍغتو األًنٍح  أرزاء انثضج انؼهًً
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 0كاَتً( ؼهًًان انثضج عـٌاخ)  خمتظـج تـاتثٍح ًفك اخلـٌاخ تؼؼاػ ميكٍ ػاو تشكم* 

 0تظًًٍٍح عـٌاخ* 

( وإجرائػي ودقيق واضم بشكل وذلك …ذلا حلوؿ وضع أو عبلجها ادلراد ادلشكلة أو ادلدروسة ال اهرة أو) الدراسة موضوع ربديد -1

 .البحث مشكلة شرح/

 بػال واهر ادلدروسػة ال ػاهرة بػربط وذلػك ،ادلشػكلة حػل أعليػة أو العلميػة زلػل الدراسػة والبحػث، ال ػاهرة أو البحػث أو ادلوضوع أعلية -2

 …. وتقدمه اجملتمعالعلم أو  لتطور بالنسبة البحث تنفيد أعلية توضيم وكدلك ،هبا ادلرتبطة األخرى

 .موضوعية - ذاتية الدراسة دواتع/ الدراسة م رات -3

 . (…والكوادر والعلمية والزمانية ادلادية القدرة) الدراسة إمكانية -4

 . … والثانوية ادلوضوعية واخلادة، العامة معادله: وجوانبه ادلوضوع أبعاد -5

 . …والعلمية  والتارؼلية والبشرية وادلكانية الزمانية: الدراسة رلاالت -6

 وتبيػاف ،…سػابقة ومقػوالت وقوانُت ونتائج ،وجدت إف واإلحصاءات ،الن رية الناحية من وذلك ادلوضوع حوؿ السابقة الدراسات -7

 . …مراجعة أو دراسة إ  حباجة والدي ،يدرس م وما دراسته سبج ما

 .والعملية العلمية والفرعية العامة الدراسة أهداؼ -8

 .  البحث خطوات جبميع وارتباطها البحث ،وحدة التحليل وحدة -9

 .الثانوية الرمسية، غَت ،األولية، الرمسية البيانات مصادر ربديد -11

 .البحث وعينة اإلحصائي اجملتمع -11

 .واألدوات والوسائل ادلتبعة ادلنهجية الطرؽ ربديد -12

 .للبحث األخرى اخلطوات جبميع وارتباطها ادلعتمدة واإلجرائية األولية التعريفات -13

/ العبلقػػػة وشػػدة ادلتغػػَتات بػػُت العبلقػػة/ والفرعيػػػة العامػػة وأنواعػػه وأعليتػػه االتػػًتاد معػػػٌت/ للبحػػث ادلسػػَتة واالتًتاضػػات التسػػاؤالت -14

 .زبيلية جداوؿ تصميم/ االتًتاد دياغة
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 .البيانات مجع أسلوب وربديد.( …، الشرائم،ادلقابلة االستمارة،) البيانات مجع وسائل/وسيلة وتصميم القياسية األسئلة وضع -15

 

 0 تنفٍؾٌح عـٌاخ* 

 مجع البيانات وتدقيقها. -1

 تفريغ البيانات وتدقيقها. -2

 جدولة البيانات وتصميم جداوؿ الربط بُت ادلتغَتات. -3

 التحليل اإلحصائي للبيانات. -4

 .للبيانات وتدعيهما ن رياً  لعلمي أو االجتماعيالتحليل ا -5

 للبحث. دياغة التقرير النهائي -6

 على ادلستوى التفصيلي. - النتائج على ادلستوى اإلمجايل -7

 .العلمية -ادلقًتحات/ التوديات -8

 وضع ثبج /تهرس ادلراجع وادلصادر.   -9

 وضع تهرس للجداوؿ/ األشكاؿ البيانية/ اإلطارات/ ادلفاهيم ادلفتاحية... . -11

 تنفيدي. -ملخص سياسايت -11

 وضع ادلقدمة. -12

 ضع تهرس زلتويات تفصيلي.و  -13

 

  خمتظـ. -ـٌاخ تكافح ػناطـىا تشكم تفظٍهًًاٌَ سنضاًل إٌـاػ ىؾه اخل* 

 ، نلله هلللم المراحللخ حللمط ار للي واللإار ر   لل  ض ،( شلل خ ضإحلل ح)علملل)  مراحللخ واللإار ء للراث ال حلل  ال* 
   كاآلتي: المنه ) علم)إضشضمخ على  اف  العناصر المالإ   إل راث ال ح  ال ،مق م  ءلى واإار فرع  
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 ختذدٌد انًشكه

 )اإلشكبنٍخ(

انظبْسح 

 -انؼهًٍخ

...  -االجتًبػٍخ

يذم اندزاسخ 

 ٔانجذث

 خانًطسٔدااا )اإلشاااكبنٍخ( خانًشاااكه ياااب ْاااً -

 ثبنؼجؾ ؟

 يب ْٕ ثؼدِ اإلشكبنً؟ -

ْاااام رٌ تزاسااااتّ ػااااسٔزٌخ اجتًبػٍااااب  رٔ  -

 ؟رٔ ػهًٍب ... يؼسفٍب  

-ػهًٍاااب  -ْااام رٌ تزاساااتّ يًكُاااخ  اجتًبػٍاااب   -

 ؟...يبتٌب  

رٌ ٌكٌٕ انجبدث يطهؼب  ػهى انُظسٌبد -

 انؼهًٍخ.

 ػبزفب  ثؼهى انًُبْج. -

ى اندزاساااابد انساااابث خ رٌ ٌطهااااغ ػهاااا -

 انًتؼه خ ثبنجذث.

 رٌ ٌؼٕت ئنى انخجساء. -

 رٌ ٌكٌٕ يالدظب  جٍدا . -

 رٌ ٌكٌٕ قبزء  جٍدا . -

 رٌ ٌكٌٕ يٕػٕػٍب . -

 رٌ ٌكٌٕ يًبزسب . -

رٌ تذتااام ندٌاااّ يشااااكهخ انجذاااث ًْااااب   -

 اجتًبػٍب .ػهًٍب  ٔيؼسفٍب  ٔ

 

2 

تذدٌاااااد انٓاااااد  

يٍ انجذاث ٔياٍ 

 تزاسبد سبث خ

 ؟رٌ تزاستّ يسجٕقخ ثدزاسبد )رثذاب((ْم  -

 رو رَّ ثذث جدٌد؟ -

 انخبطخ ٔانُٕػٍخ -انؼبيخ انٓد /األْدا   -

 انجؼٍدح.ان سٌجخ ٔ -ٔانتطجٍ ٍخ انؼًهٍخانُظسٌخ ٔ

3 

تذدٌد َٕع 

 اندزاسخ

 )َٕع انجذث(

 كشفٍخ -استطالػٍخ -

 )ثًب فً ذنك سجس انسري انؼبو( 

 فسػٍبد(.رٔ ثدٌٔ  ٔطفٍخ )يغ فسػٍبد, -

 انكشف ػٍ األسجبة انفبػهخ. -

 انكشف ػٍ اندٔافغ. -

 انكشف ػٍ انؼالقخ ثٍٍ انًتغٍساد. -

 تذدٌد انًفبٍْى 4
 انًفبٍْى انؼبيخ ذاد انظهخ ثبنًٕػٕع. -

 انًفبٍْى انخبطخ ذاد انظهخ ثبنًٕػٕع. -

 ب.ٌف انًتفق ػهٍٓانتؼبز -

 انتؼسٌف اإلجسائً )انخبص ثبنجذث( -

5 
تذدٌد رؽس 

 انجذث

 انجؼد انصيبًَ )انصيًُ(. -

 انجؼد انًكبًَ. -

 ...(-انؼٍُخ -انجؼد انجشسي )انفئخ انًستٓدفخ -

 انفتسح انتً سٍغطٍٓب انجذث.-

 انجذث َفسّ.-

 (4-1فً ػٕء انف ساد انسبث خ) -

6 
فسػااٍبد تذدٌاد 

انجذااااااااااااااااااااااااث 

 انتسبؤالدرٔ

 تسبؤالد )ٌستؼبٌ ثبندزاسبد انسبث خ( -

 اد ػهًٍخ خبػؼخ نهتذ ق. -ئجبثخ -

 ٔانظفسٌخ ٔانًؼبتح.انفسػٍبد انؼبيخ  -

 ٔاػذخيذدتح,  قظٍسح, -

 ٔاػذخ يذدتح, قظٍسح, -

 )َؼى,ال( ئٌجبثٍخ, طفسٌخ, -

7 
تذدٌااااااااااااااااااااااااااد 

 انًإشساد
 استُبتا  ئنى َٕع ْٔد  ٔفسػٍبد انجذث. -

 ٔانؼهًااااااااً  انطاااااااابثغ اإلٌاااااااادٌٕنٕجً -

 نهًإشساد

8 

تذدٌااااااااااااااااااااااااااد 

انًؼهٕيااااااااااااااابد 

 انالشيخ نهجذث

 زري/يٕقف. –يؼهٕيبد  -

 تٔافغ. –يؼهٕيبد  -

 ٔاقغ )كًٍخ ,كٍفٍخ(. –يؼهٕيبد  -

 يالدظخ. –يؼهٕيبد  -

 يؼهٕيبد ػبيخ ثٍٍ انًتغٍساد )تجسٌت( -

انتأكااد يااٍ رٌ ْاارِ انًؼهٕياابد ًٌكااٍ  -

 انذظٕل ػهٍٓب.

انتأكاااد ياااٍ رٌ ْااارِ انًؼهٕيااابد ْاااً  -

 انجذث.انًطهٕثخ نتذ ٍق ْد  

 تستٍت ٔػجؾ ْرِ انًؼهٕيبد. -

9 
تذدٌاااد يظااابتز 

 انًؼهٕيبد

 انًالدظخ )يختهف انظٕاْس /كم شًء(. -

 انً بثهخ  -

 استًبزح انجذث -

 اَثبز -

 .انٕثبئق انًختهفخ -

 .)ثبنؼٍُخ( -انتجسٌت  -

غٍااااس اإلدظاااابءاد انًختهفااااخ )انسسااااًٍخ ٔ -

 انسسًٍخ(.

 انؼهًٍخ.انسسبئم انًساجغ ٔانكتت ٔ -

 استُبتا  ئنى  

 َٕع اندزاسخ . -

 ْد  اندزاسخ. -

انٕقٕ  ػهى ئشكبالد كم يظدز يٍ  -

 ْرِ انًظبتز .

انٕقٕ  ػهى ت ٍُبد كم يظدز يٍ  -

 ْرِ انًظبتز.

11 
انًُاااااااااااااااااااااابْج 

 انًستخديخ

 انًُبْج انؼبيخ. -

 انخبص -رٔ ركثس –انًُٓج  -

 انطسائق ٔانت ٍُبد. -

يهًااب  ثاابنفس  ػهااى انجبدااث رٌ ٌكاإٌ  -

 ثٍٍ انًُبْج انؼبيخ ٔانخبطخ ٔانت ٍُبد.

11 
      يؼاااابٌٍس انثجاااابد 

 ٔانظذخ

 انًؼبٌٍس انًٕػٕػٍخ. -

 انًؼبٌٍس انراتٍخ. -
 انؼٕتح ئنى انًساجغ انًؼتًدح نهًُبْج. -
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12 

طااااٍبغخ رٔنٍاااااخ 

نهًشاااااااااااااااااسٔع 

 انتظٕزي

 َ بؽ / رفكبز زئٍسٍخ يذدتح ٔٔاػذخ  -

 ( انسبث خ.11استُبتا  ئنى انخطٕاد )

ػسع انًٕػإع ػهاى رداد انخجاساء  -

 )األسبترح(.

 انتذ ق ثبنؼٕتح نهًساجغ. -

13 

انظاااااااااااااااااااٍبغخ 

انُٓبئٍااااااااااااااااااااااخ 

نهًشاااااااااااااااااسٔع 

 انتظٕزي

انُ بؽ انسئٍسٍخ ٔانتفظٍهٍخ انتً تشتًم ػهى  -

 كبفخ خطٕاد انجذث ٔرثؼبتِ انًختهفخ.

 .انٕػٕح -

 ساليخ انهغخ. -

14 
ٔػاااااااغ تنٍااااااام 

 ػهًً نهجذث

ٔػااغ تستٍاات شيُااً يذاادت نكبفااخ خطاإاد  -

 ٔئجساءاد انجذث.
 تقخ ٔٔػٕح. -

2 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
2-1 

ً
ٌج
س
ج

انت
ث 

ذ
انج

 

15 

االساااااااااااااتؼدات  -

 – نهًٍاااااااااااااااااداٌ

 ...-انًختجس 

 تظًٍى استًبزح انجذث )رٔ انً بثهخ(. -

 تظًٍى انؼٍُخ انؼبيخ ٔانتجسٌجٍخ. -

 ٔػغ ثسَبيج ٔخطٕاد انجذث انتجسٌجً. -

ددٔت ٔيجبل اندزاسخ استؼداتا   االتظبل يغ -

 ...-انًختجس -نهًٍداٌ

انًساااابػدٌٍ  تاااادزٌت انجاااابدثٍٍ انًٍااااداٍٍٍَ -

ػااًٍ تٔزح  ٔذنااك, )فسٌااق انؼًاام ئٌ ٔجااد(

 تدزٌجٍخ يكثفخ ػهى انجذث.

 تذدٌد انًإشساد. -

 تذدٌد انًذبٔز. -

 تذدٌد األسئهخ. -

ٔػغ تظٕز يسجق نتفسٌغ االساتًبزح  -

 ٔجدٔنخ انًؼهٕيبد.

 انجدأل انظًبء. -

 تدزٌت انجبدثٍٍ. -

 تذدٌد ٔتٕشٌغ . -

انظاااااالدٍبد ػهاااااى كااااابتز )فسٌاااااق(  -

 انجذث.

16 
تُفٍر انجذث 

 انتجسٌجً

انُااااااصٔل نهًٍااااااداٌ ٔياااااامء االسااااااتًبزاد  -

 انتجسٌجٍخ.

ث ااابء انًشاااس  انؼهًاااً ػهاااى طاااهخ ٌٕيٍاااب   -

 ثبنجبدثٍٍ فً انًٍداٌ
17 

ػجؾ االستًبزح 

 ٔانًشسٔع

تؼاادٌم كبفااخ ػُبطااس انًشااسٔع انتظاإزي  -

فً ػٕء َتبئج انجذاث انتجسٌجاً )ئذا اقتؼاى 

 األيس(.

2-2 18 
تُفٍاااااار انجذااااااث 

 انسئٍسً

 اإلجساءاد انالشيخ نهًٍداٌ.اتخبذ كبفخ  -

 انُصٔل نهًٍداٌ ٔيمء االستًبزح, رٔ غٍسْب. -

جًغ كبفخ انًؼهٕيبد انًذدتح فاً انًشاسٔع  -

 انتجسٌجً.

 يساجؼخ اإلجبثبد ٔانتذ ق يٍ ساليتٓب. -

 تُفٍر انتؼهًٍبد ثدقخ -

 األيبَخ ٔانُصاْخ. -

 , انتذًم.انظجس, انجهد -

3 

م 
ىي

تق
و
ل 

لي
ح

وت
ت 

ج
ال
مع

يت
ان
يد

لم
 ا
ث

يا
ط

مع
ال

 

 ٍ
 ي

ق
ذ 

انت
ٔ 

ٍخ
داَ

ًٍ
 ان

د
ٍب
ط

ًؼ
 ان

س
سٍ

تف
ٔ 

م
ذهٍ

ٔت
ى 

ظٍ
تُ

ٓب
ذت

ط
 

 تُظٍى انًؼطٍبد 19
 انتُظٍى انكًً ٔانكٍفً نهًؼطٍبد انًٍداٍَخ. -

 تستٍت, تجٌٕت,...(. )تسيٍص, جدٔنخ,

 االستؼبَخ ثبألخظبئٍٍٍ. -

 انتفسٌغ انٍدٔي. -

  انتفسٌغ اَنً. -

 

 

 

 

 
 انًؼطٍبد تذهٍم 21

 انكٍفً. –انتذهٍم انكًً  -

 انتفسٍس ٔانتأٌٔم. -

 االستُتبجبد انُظسٌخ ٔانؼًهٍخ. -

 .اختجبز انفسٔع -

 ئيكبٍَخ انتؼًٍى. -

 ان ًٍخ انؼهًٍخ انًؼبفخ. -

 انفسػٍبد انجدٌدح انتً استثبزْب انجذث. -

 .)اَجثب  يجبٍْم جدٌدح( -

 اَجثب  فسػٍبد جدٌدح. -

ٔانُصاْااااااخ ػااااااسٔزح انًٕػاااااإػٍخ  -

 ٔانذٍبت .

 اػتًبت انً بزَخ. -

رٌ ٌتٕجااااّ انتذهٍاااام نتذ ٍااااق رْاااادا   -

 انجذث ٔاختجبز انفسػٍبد.

انؼهًٍاااااخ رٔ االساااااتُبت ئناااااى انُظسٌاااااخ  -

 انًؼتس  ثٓب. انسٍسٍٕنٕجٍخ

 .رٌ ٌكٌٕ انتذهٍم يؼجٕؽب  ٔٔاػذب   -

 انتذ ق 21
انؼٕتح ئنى كبفخ انخطٕاد انؼشاسٌٍ انسابث خ  -

 ساليتٓب جًٍؼب .نهتأكد يٍ 
 .ٌذتفظ ثكم ٔثبئق انجذث -
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 انظٍبغخ األٔنٍخ 22

 انجذث -تذدٌد انؼُبطس انسئٍسٍخ نهت سٌس -

تذدٌااااد انؼُبطااااس انفسػٍااااخ نكاااام ػُظااااس  -

 زئٍسً.

 .انجذث - ٔػغ يسٕتح رٔنٍخ نهت سٌس -

 انتأكد يٍ رٌ ْرِ انًسٕتح طبنذخ نهتجٍٍغ. -

ػسع ْرِ انظٍغخ ػهى ردد انخجساء  -

 ظٓب.نفذانؼهًٍٍٍ ٔانًُٓجٍٍٍ 

 . انتأكد يٍ ساليخ انهغخ -

اإلدظابئً ػسٔزح رٌ ٌسفق انتذهٍام  -

 .ٍذٍخثجدأل ٔزسٕيبد تٕػ

 .رٌ ٌكٌٕ انت سٌس يؼتدل انذجى -

 رٌ تكٌٕ انظٍبغخ سٓهخ انفٓى. -

 .تسقٍى ٔػَُٕخ انجدأل -

ػَُٕخ األشكبل انتٕػاٍذٍخ ئٌ تسقٍى ٔ -

 .ٔجدد

انتأكد يٍ طذخ اإلدبنخ ػاًٍ اناُض  -

 .نى انجدأل ٔاألشكبل انتٕػٍذٍخئ

  كتبثخ انًساجغ ثشكم طذٍخ -

 .* اسى انًإنف   

ًُإنف )انكتبة(     .* اسى ان

 .* يكبٌ انطجغ   

 .* تاز انُشس   

 .* سُخ انطجغ   

 .* زقى انطجؼخ ئٌ ٔجد   

 .* انظفذخ   

23 
انظاااااااااااااااااااٍبغخ 

 انُٓبئٍخ

 :وهي تقتضي بصىرة أساسيت* 

 ٔػغ انؼُٕاٌ انًًٍص ٔانًُبست . -

, ْٔااااااد  خ/اإلشااااااكبنٍخانتؼسٌااااااف ثبنًشكه -

 .األسبسٍخجذث, ٔفسػٍبتّ ٔيفبًٍّْ ان

انؼهًٍاااااااخ رٔ ثبنُظسٌاااااااخ  خزثاااااااؾ انًشاااااااكه -

ؼبيااخ ثًااب فااً ذنااك األثذااب( ان انسٍساإٍنٕجٍخ

 .انسبث خ

د خطاااإاد ٔ ئجااااساءاد ٔطااااؼٕثبد تذدٌاااا -

 .انجذث

 َتبئج انجذث ثشكم يفٕٓو ٔ ٔاػخ. ػسع -

خاااااالل انؼاااااسع ئناااااى اختجااااابز  اإلشااااابزح -

 .انفسػٍبد

 ذدٌد االستُتبجبد األسبسٍخ نهجذث.ت -

 د انًتستجخ ػهاى َتابئج انجذاث  ثًابانً تسدب -

 فً ذنك يتبثؼخ انفسػٍبد انؼبيخ.

 .انًالدق -

 .انًساجغ -

 .انفٓسض -

 انتذ ق انُٓبئً 24

 .نتأكد يٍ ساليخ كبفخ خطٕاد انجذثا -

انتأكاااد ياااٍ رٌ انت سٌاااس قاااد طاااٍغ ثبنشاااكم  -

 انظذٍخ.

ئناااى انطجاااغ ثظااإزتّ انجذاااث  –ت سٌاااستفاااغ ان

 .انُٓبئٍخ

 .انجٍدانتغهٍف  -

 .تذدٌد ػدت انُسخ انالشيخ -

 . دٌى انت سٌس ئنى يٍ ًٌٓٓى األيست -

25 
 -ؽجبػااخ انت سٌااس

 انجذث

 .انتأكد يٍ ساليخ ٔفٍُبد انطجبػخ -

ذبد ٔانجاااادأل انتأكااااد يااااٍ تااااسقٍى انظااااف -

 ( .ٔاألشكبل )ئٌ ٔجدد
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                         (14أو  12)احلرؼ قياس      ..... جامعة  
 ...... كلية  
 ..... قسم   
 

 (22قياس  –)احلرؼ األسود                العنواف: باللغة العربية                              
 

 (22قياس  –)احلرؼ العادي         العنواف )ضمن إطار(: باللغة اإلنكليزية                        
 

 
 (16أو  – 14قياس  –)احلرؼ        ((...(  -زبرج...  –درجة....  لنيل أعد) مشروع – حبث))                      

 
 
 
 

 (14أو  12)احلرؼ قياس         إعداد                    
 (16)احلرؼ قياس     االسم الثبلثي                    

 (14أو  12)احلرؼ قياس           اإلشراؼ                                                                                 
 (16)احلرؼ قياس      )االسم( -ةالصفة العلمي                                                                            

 
 
 
 
 

 (16)احلرؼ قياس          اجلامعي الدراسي العاـ                          
 ـ2118 – 2117

 ))دون ترقيم((

 شؼاؿ اجلايؼح
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 دون ترقيم – )لإلىداء الخاص(دفحة كاملة سلصصة  -7

 

 دون ترقيم – الشكر العلمية مخصصة لكلمةدفحة كاملة  -3

 

 ...((أو البلتينية -أو أحرؼ األجبدية –))يتم ترقيم الصفحات علا حبسب أحرؼ أجبد هوز المحتويات وتتضمن:  -4

تفرعػػات ....( حسػػب احلاجػػة ونػػوع البحػػث أو ادلشػػرع  –عنػػاوين  -تصػػوؿ -الشػػكل العػػاـ للمحتويػػات يتئػػمن: )أبػػواب

 البحثي، وحبسب حجمه... .

 ترعية،... .–وؽلكن أف يتئمن تصوؿ تقط، وعناوين ترعية، وعناوين ترعية 

 ترعية... . –...(، وعناوين ترعية، وعناوين ترعية -ثانياً  -ين رئيسية تقط )أوالً وؽلكن أيئاً أف يتئمن عناو 

وهػػػدا يعتمػػػد علػػػى عػػػدة أمػػػور كنػػػوع البحػػػث او ادلشػػػروع البحثػػػي، حجمػػػه، مادتػػػه العلميػػػة، طبيعتػػػه، رغبػػػة الباحػػػث أو ** 

أف تكػػػػػوف تقسػػػػػيمات األبػػػػػواب، والفصػػػػػوؿ، والعنػػػػػاوين  بشـــــرط لميػػػػػة،... .الع –الطالػػػػػب مػػػػػع التقيػػػػػد بادلنهجيػػػػػة البحثيػػػػػة 

 الرئيسية،..، متوازنة من حيث العدد.

رقم  المحتويات
 نهثضج ًاننظـي اإلؿاؿ املنيزً انثاب األًل0 الصفحة

 0 ةـــــــــــــــــــــمــقـدم
 الفصل األول: اإلطار المنهجي

  فرضياتها -وتساؤالتها مشكلة الدراسة -أوالا 
  أىمية الدراسة ومبرراتها -ثانياً 
 أىداف الدراسة -ثالثاً 
 

 
 الدراسات السابقة -رابعاً 
 

 
 المفاىيم و المصطلحات -خامساً 

 
 



 

 
 األستاذ األكاديمي: دمحمد عواد                           كلية الهندسة الزراعية –السنة الخامسة               القسم العملي   –البحث والمنهجيات العلمية    

 ))عناوين ودراسة نظرية سردية للموضوع العلمي الذي يتناولو الطالب بالبحث والدراسة(( 5 - 7يتضمن الفصل 

  الفصل()عنوان الفصل الثاني: 
 )عنوان ر يسي( -أوالً  

 
 

 )عنوان ر يسي( -ثانياً 
 

 
  )عنوان فرعي( -7-0
 )عنوان فرعي( -7-7
 

 
 )عنوان ر يسي( –ثالثاً 

 
 

 )عنوان ر يسي( -رابعاً 
 

 
 )عنوان الفصل(الفصل الثالث: 

  )عنوان ر يسي( -أوالً  
  )عنوان ر يسي( -ثانياً 
  )عنوان ر يسي( -ثالثاً 
 )عنوان فرعي( -3-0
 

 
 فرعية( –)عناوين فرعية  -3-0-0
 

 
 )عنوان الفصل( :الفصل الرابع

 )عنوان ر يسي( -أوالً 
 

 
 )عنوان ر يسي( –ثانياً 
 

 
 )عنوان فرعي( -7-0
 

 
  فرعية( –)عناوين فرعية -7-0-0
 )عنوان فرعي(  -7-7
 

 
 )عنوان الفصل( :الفصل الخامس

   -أوالً  
 

 
  -ثانياً 
 

 
  -لثاً ثا
 

 
3-0-   
 

 
3-7-   
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 انؼؿاسح املٍؼاٍَح :انثاب انخاًَ
 الفصل السادس: اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

 (التفسيري..." -التجريبي -"الوصفي التحليلي )الذي اعتمده الطالب منهج الدراسة -أوالً  
 

 
 ...(العينة المخبرية -دراسة الحالة -االجتماعي بالعينة)طريقة المسح الطرا ق المنهجية المستخدمة  -ثانياً 

 
 

 ،...(االستبانة، المقابلة ونوعها، المالحظة ونوعها –"االستمارة  )األدوات والوسا ل المنهجية أداة جمع البيانات -ثالثاً 

 
 

 (/ الفئة المستهدفة..."/العينةبشرياً  -زمانياً  –مكانياً " مجتمع الدراسة األصلي) مجاالت البحث و حدوده -رابعاً 
 

 

   عينة الدراسة -خامساً 
 

 
 للبياناتالعلمية  –المعالجة اإلحصا ية  -سادساً 

 

 
 تساؤالت الدراسة -سابعاً 

 

 
 التعاريف اإلجرا ية  -ثامناً 
 

 
 المقاييس )اإلحصا ية، العلمية، ...( -المؤشرات -تاسعاً 

 

 
 البحث - للدراسةالفصل السابع: النتا ج العامة 
 عينة البحثلمفردات العامة ص الخصا  -أوالً  

 

 
  )إن كان ىناك حاجة للربط(عينة البحث لمفردات الخصا ص العامة  -0-7-0

أي األداة المنهجيـــــــة  -االســـــــتبانة اإلحصـــــــا ية -محـــــــاور االســـــــتمارةخصـــــــا ص توضـــــــيح  -ثانيـــــــاً 
 المستخدمة

 

 
 البحث - الدراسةالفصل الثامن: العالقة بين متغيرات 

   .... ومتغير... العالقة بين  -أوالً 
 

 
  ...مع متغير ... العالقة بين  -0-0

 الفصل التاسع: ملخص نتا ج الدراسة والمناقشة واالستنتاجات والمقترحات
 ملخص النتا ج -أوالً  

 

 
 مناقشة واستنتاجات -ثانياً 

 

 
 مقترحات الدراسة -ثالثاً 
 

 
 المراجعقا مة المصادر 

 

 

  أداة البحث )المنهجية والعلمية(.... -  : استمارة البحث0المالحق //  ملحق رقم 

   أداة البحث ..... -: دليل بعض المصطلحات الواردة باالستمارة7ملحق رقم 

  ....-العينات العلمية المخبرية -الخرا ط –الشرا ح  -الصور –... : دليل 3ملحق رقم 
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 ًانـسٌو انثٍاٍَحفيـس األشكال 

 الصفحةرقم  عنوان الشكل

 ...أشكال  -( ىيكلية 0شكل رقم )
 

 

  ....( مخطط 7شكل رقم )

 ...(: يبين توزع 6الشكل البياني رقم )
 

 

  ...بحسب .. ( توزع أفراد العينة 7الشكل البياني رقم )

  ...( توزع أفراد عينة البحث بحسب 8الشكل البياني رقم )

 

 الجداولفهرس 
 اسم الجدول

 
 رقم الصفحة

  ( نموذج عن....0جدول رقم )

   ....( نماذج من المشاريع7الجدول رقم )

 

 

 العينة حسب مفردات ...  –توزع أفراد ( 3الجدول رقم )

 

 

 العينة بحسب ... مفردات  -توزع أفراد( 4جدول رقم )ال

 

 

 توزع .....( 5جدول رقم )ال

 

 

  
 ومن مث تصوؿ. -مث أقساـ )القسم األوؿ، القسم الثاين، ...( –* ؽلكن أف يتم وضع أبواب 
 ...، ...(-ب_ ج -، ثانياً.. أ1،2،3)أواًل..  –أو يتم االكتفاء بوضع تصوؿ 

 أو أقساـ ومن مث تصوؿ..
قسم. للتعريف بِه وحبجم خط مناسػب معتمػد بتعليمػات اإلخػراج  -تصل –* ويتم وضع دفحات تعريفية قبل كل باب 

 )سيتم اإلشارة إليها يف تصوؿ عملية الحقة(. -ادلنهجي عند تصميم البحوث وادلشاريع –الفٍت 
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 يمؼيح0* 

الطالػػب كفػػاءة علميػػة، وجهػػداً وتن يمػػاً، وتفكػػػَتاً  –يتطلػػب مػػػن الباحػػث  -شػػكبلً ومئػػموناً  –إف إخػػراج البحػػث أو ادلشػػروع البحثػػي 

 موضوعياً، ودقة لغوية، يف سلتلف مراحل عمله البحثي.

فهنـاك علـى سـبيل وزبتلف األحباث العلمية اجلامعية من حيث مناهجهػا، وأحجامهػا،...، تبعػاً للتخصػص وللمسػتوى وادلرحلػة العلمػي، 

 المثال:

( دفحة، يقدمها الطالػب يف مرحلػة اإلجػازة اجلامعيػة كجػزء مػتمم 25إ   15وتكوف غالباً من )حلقة البحث:  –الورقة البحثية  -0

 للمواد العلمية اليت يدرسها.

 ( دفحة، يقدمها الطالب عند مرحلة زبرجه يف مرحلة اإلجازة اجلامعية.71إ   41وتعيت حبدود من ) مشروع التخرج: –بحث  -2

: وهػػو حبػػث يقدمػػه طالػػب الدراسػػات العليػػا كجػػزء مػػتمم دلتطلبػػات درجػػة ادلاجسػػتَت، الغايػػة منػػه تػػدريب الطالػػب رســالة الماجســتير -3

 ( دفحة.211إ   111على إتقاف مفردات وآليات ومناهج البحث العلمي، ويكوف من )

 ( دفحة.311إ   251ه، وتكوف من )يقدـ الباحث من خبلذلا إضاتة علمية يف رلاؿ زبصصأطروحة الدكتوراه:  -4

 يعدها األساتدة اجلامعيوف من محلة الدكتوراط لنيل ترقية علمية. أبحاث الترقية العلمية: -5

 تُعد لصاحل ادلمبسسات العلمية أو الشركات الصناعية والتجارية وغَتها. األبحاث العلمية:  -6

 رلػػػاؿ زبصػػص علمػػي معػػػُت يُعػػد مػػػن أجػػل النشػػػر يف إحػػدى اجملػػػبلت وهػػػو حبػػث يف: الُمعـــد للنشــر – الُمحّكــمالعلمـــي البحــث  -7

الباحػث و  –البحثيػة ادلعتمػدة مػن قبػل اجلامعػة، وهػي جػزء مػتمم مػن رسػالة ادلاجسػتَت، أو أطروحػة الػدكتوراط، يُعػدها الطالػب  –العلميػة 

دة جػػامعيُت يف نفػػة رلػػاؿ التخصػػص أو أسػػات 3يشػػرؼ عليهػػا ادلشػػرؼ العلمػػي يف مرحلػػة الدراسػػات العليػػا، وزبئػػع للتحكػػيم مػػن قبػػل 

 ( دفحة.41 – 31البحث، وتتبع شروطها الفنية وعدد الصفحات للمجلة اليت ستقـو بنشرها، عادًة تكوف ما بُت )

 

 ًيناىزيا انؼهًٍح انثضٌث أٌَاع
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 ينيا0تنمسى انثضٌث انؼهًٍح إىل ألساو ًأطناف يتؼؼػج، ًالػتثاؿاخ خمتهفح،   *

 * العتبار الكمال والنقص، تنقسم إلى: 
   .   كاملة أحباث( أ)
 .(كاملة غَت) سبهيدية أحباث( ب)
 
 العتبار منهج البحث، تنقسم إلى : * 
 . ن رية أحباث( أ)  
 .ذبريبية علمية أحباث( ب)
 

 أعبلط التقسيم يشملها ، ومتداخلة لكنها هدط األشكاؿ والتصنيفات، غَت أخرى تقسيمات هناؾ. 
 

 0 انكايهح األحباث  -األًل اننٌع  -1

 .(سلتلفةوعلمية  زبصصية وأحباث ،والدكتوراط ادلاجستَت أحباث) :مثل، جديدة معرتة اإلنسانية ادلعرتة رديد إ  تئيف اليت وهي
 مػػػن النػػػوع هػػػدا ربػػػج وتنػػػدرج االسػػػم هبػػػدا التسػػػمية تسػػػتحق لكػػػي هبػػػا االلتػػػزاـ مػػػن البػػػد وشػػػروطها خصائصػػػها ذلػػػا الكاملـــة واألبحـــاث
 .  األحباث
 التمحػػػيص علػػػى اشػػػتماذلا أو، والنتيجػػػة األدػػػل حيػػػث مػػػن جديػػػد موضػػػوع ذات :كونهـــا فـــي الكاملـــة األبحـــاث خصـــا ص وتـــتلخص
 .والعلم اجملتمع ومشكبلتالعلمية  قئاياال حل يف اجلديدة احلقائق تستخدـ كوكا كدلك، واألدلة لل اهُت النقدي
 .  البحث مناهج أدحاب وضعها اليت العلمية والطرؽ وادلبادئ باألسة االلتزاـ يف تتتلخص :شروطها أما
 
 :والدكتوراه الماجستير بين الفرق** 
 ادلاجسػػتَت بػػُت تػػالفرؽ. اجلامعػػات سبنحهػػا علميػػة درجػػة آخػػر هػػي والػػدكتوراط. والػػدكتوراط الليسػػانة بػػُت مرحلػػة ادلاجسػػتَت أف ادلعػػروؼ مػػن

 .ذلا سابقة مرحلة عن دراسية مرحلة كل كاختبلؼ وذلك، األوؿ من ونئجاً  وعمقاً  خ ة أكثر األخَت أف واضم والدكتوراط
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 0انكايهح األحباث ألساو* 

 :  قسمين إلى الكاملة األبحاث تنقسم البحث طبيعة حيث من
 . ادلوضوع أحباث -1
 .  التحقيق أحباث -2
 

 معتمػداً ، للموضػوع إنشػائه ومػن اخلادػة طريقتػه علػى مػا مشػكلة حػل عػن الباحػث تيهػا يبحػث ما تهي :الموضوع أبحاث أما 
 . والتعبَتية العلمية قدراته على

 القػائم يف ويشػًتا ادلنقولػة أو األدػلية خبطوطهػا الكتػب دور يف ادلخزونػة الػًتاث كتػب إحيػاء زلاولػة تهي :التحقيق أبحاث أما 
 .العامة الباحث بصفات االتصاؼ بالتحقيق

 
 :  البحث منهج باعتبار الكاملة األبحاث أنواع
 : نوعُت إ  البحث منهج باعتبار الكاملة األحباث تنقسم* 
 .       ن رية أحباث -1
 .ذبريبية علمية أحباث -2
 

  0اننظـٌح األحباث( أ)

 وسػػػػائر والتػػػػاريخ ب األديػػػػافو  بواآلدا لفلسػػػػفاتا رلػػػػاالت يف غالبػػػػاً  وذبػػػػرى، وعقديػػػػة واجتماعيػػػػة تكريػػػػة مشػػػػكبلت تعػػػػاج أحبػػػػاث هػػػػي
  :الر يسية األنواع ىذه بذكرىنا  نكتفيس، كثَتة أنواع وذلا، اإلنسانية الدراسات

 .والفكرية الفلسفية األحباث -1
 . واألدبية اللغوية األحباث -2
 .  اجملتمعات يف الشائعة بال واهر ادلتعلقة حباثاأل -3
 .واإلدارية االقتصادية األحباث -4
 .  عامة بصفة األدياف رلاؿ يف أحباث -5
 .  التارؼلية األحباث -6
 . والنفسية الًتبوية األحباث -7
 .. ..واجلويةوالعلمية  الطبيعية بال واهر يتعلق ما وكل ،والفلكية اجلغراتية ادلباحث -8
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 :النظرية األبحاث مميزات
 كمػا، أيئػاً  ذلػا السػريع بػالتفرع األحبػاث هػدط تتميػز وكػدلك، تيهػا الشخصػي الػرأي تػدخل بسبب الن ريات بتعدد الن رية األحباث تتميز
 .اإلنسانية اأُلخرى العلـو من وغَتعلا ،االجتماع وعلم النفة علم يف هو
 

 :النظرية العلوم في البحث منهج
 تعصػم الػيت القػوانُت ويئػع، البشػري التفكػَت يػن م الػدي العلػم هػو وادلنطػق، االستنباطي ادلنطقي العقلي ادلنهج على األحباث هدط تعتمد

 العلػػم هػػدا بقػػوانُت يلػػم أف غلػػب تئػػارب وال تيػػه تنػػاقض ال سػػليماً  حبثػػه يكػػوف أف يريػػد الػػدي تالباحػػث. اخلطػػع يف الوقػػوع مػػن األذهػػاف
 :قوانين علمية أربعة وىي، هبا ويسلم
 .واختبلطها تغيَتها ـوعد ،األشياء ذاتية ثبوت ويعٍت: الذاتية قانون -0
 القػػانوف هػػدا وباتبػػاع. واحػػدة جهػػة ومػػن، واحػػد آف يف، واحػػد شػػيء يف دطوضػػ الشػػيء اجتمػػاع عػػدـ ويعػػٍت: التنــاقض عــدم قــانون -7

 .مثبلً ، آخر موضع يف ونفيها موضع يف ما تكرة بإثبات، حبثه يف االضطراب من الباحث يتجنب
 .ثالث وجه هناؾ ولية، أحدعلا من ؼللو ال، خطع وإما دواب إما الشيء أف ويعٍت :المرفوع الثالث قانون -3
 .  وال واهر احلوادث أسباب تفسَت وهو: التعليل قانون-4

 

  0 انتزـٌثٍح انؼهًٍح األحباث( ب)

 هػػدط وتعتمػػد. والفلػػك، ...(، والكيميػػاء، الطبيعيػػة العلػػـو) :مثــل. احملسوسػػة ال ػػواهر ربكمػػه الػػدي اجملػػاؿ يف ذبػػري الػػيت األحبػػاث وهػػي
 أف ينبغػي ولكػن، والمختبـر والتجربة المعمل وعلى ،الحسية المالحظة على يعتمد الدي ،التجريبي المنهج على الغالب يف األحباث

 هػدط مػن كثػَت معتمػد أيئػاً  والرياضـي االسـتنباطي العقلـي المنهج بل، العلمية للمعرتة الوحيد األساس ليسج ادلعملية التجربة أف يعلم
 أف وعليػه. عليػه يشػكل ما كل يف والتجربة وادلخت  ادلعمل على ن رط يقصر ال أف اجملاالت هدط مثل يف للباحث تينبغي. وتروعها العلـو
 .خادة ومناهج عامة مناهج هناؾ أف وذلك، ضيقة دائرته التجريي ادلنهج وأف، ادلبلئم حبثها منهج حقيقة لكل أف يعلم

 .ادلنطقي العقلي ادلنهج وهو، معاً  ماديةبلوال ادلادية للحقائق يصلم الدي هو العاـ تادلنهج
 
   :منها، كثَتة  تهي الخاصة المناىج أما
   .ادلاديات لدراسة إالّ  يصلم ال الدي ،التجريي البحث منهج* 
 .الكثَتة ادلناهج من وغَتها، اإلحصائي وادلنهج، التارؼلي البحث ومنهج، احلالة ودراسة ادلسم منهج* 
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 :القول وخالصة** 
 اجلوانػب أحػد هػو الروحػي الن ػري اجلانػب ألف، االسػتنباطي الن ػري ادلػنهج عػن واالسػتغناء ،التجريي ادلنهج على االقتصار ينبغي ال أنه 

 تغٍت حياة اإلنساف، ومعارته، وعلومه، وتقدمه،... . اليت األساسية
 

 0ًانتًيٍؼٌح اننالظح انثضٌث  -انخاًَ اننٌع -2

 األحبػػػاث مسػػػتوى إ  تصػػػل ال ألكػػػا، الناقصػػػة البحػػػوث مػػػن اعتػػػ ت وإظلػػػا، ...الدراسػػػية والبحػػػوث والتقػػػارير ادلقػػػاالت عػػػن عبػػػارة وهػػػي
   :عديدة نواحي من عنها يتميز بل، الكاملة
 ببحثهػا قػاـ مشػكلة أو دلوضػوع تلخػيص أو دراسػة رلػرد هػي وإظلػا، والعلميػة اإلنسػانية للمعرتػة جديػداً  الناقصـة البحوث تئيف ال :أوالً 

 .اآلخرين أتكار بعض اقتطاع من أكثر يكوف أف غلب الكامل البحث بينما .معُتباحث 

 .حبثه كتابة عندالعلمي  الباحث هبا يلتـز اليت البحث وإجراءات بقواعد المقالة كاتب يلتـز ال :ثانياً 

 موجهػػة تهػػي الكاملــة األبحــاث أمػػا. وسلتصػػرة مباشػػرة بطريقػػة النتػػائج علػػى واطبلعهػػم القػػراء علػػى التيسػػَت هػػو المقــال مػػن الغػػرد :ثالثــاً 

 .اخلاصالعلمي وادلنهجي  أسلوهبا وذلا من العلماء وادلتخصصُت والباحثُت، خادة لطبقة

 .الناقصة والبحوث المقال كاتب يف الغالب يف تتوتر ال خادة واستعدادات قدرات إ  الكاملة البحوث ربتاج :رابعاً 

 

 0املشاؿٌغ انثضخٍح  –صهماخ انثضج  – انظفٍح األحباث

   .اجلامعية الدراسة سنوات يف الطبلب بإعدادها يقـو اليتو  وغَتها، الصفية األحباث التمهيدية البحوث م اهر أبرز من

   :ذلك من والقصد

 بهدف: ذلكو ، والدكتوراط ادلاجستَت حبوثمشاريعه العلمية، و  إلعداد توطئةً  البحوث إعداد كيفية على اجلامعي الطالب تدريب

 .جيدوعلمي ومنهجي  لغوي بعسلوب خاطرط يف غلوؿ عما والتعبَت، أتكارط وتن يم، مداركه وتوسيع ،مواهبه تنمية
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 0انؼهًً* ٌكتة يشـًع انثضج 

 .بالفعل تنفيدها قبل ما بفكرة لئلقناع* 
 .ما مشروع أو تكرة لتنفيد أويل تصور*   
 .وعميقة شاملة ن رة على احلصوؿ* 
 .تعارد يهور مث ،تيها اخلود قبل الفكرة حوؿ اآلراء تبادؿ على العمل*   
 تعثَتها؟ مدى و والواقع وادلراحل اخلطوات ألهم يػةمبدئ دراسػة* 
 

 ملشـًع انثضخً؟ا نكتاتمح املفؼم األسهٌب يا* 

 .ومناتعه تعثَتط و بفوائدط اإلقنػاع -1
 .والبحث السمباؿ -2  
 .له احلاجػة مدى و بالواقع ربطه -3  
 .الفكرة تدعم متوقعة وسلرجات  نتائج أو سابقػة حصائياتمن إ -4  
 

 يـاػاهتا جية يؼاٌري* 

 (.الًتابط) شروع البحثيادل زلتويات تن يم -أ
 .ادلقًتح زلتويات  ولية -ب
 .العرد يف واالغلاز الوضوح -ج
 .والعلم واجملتمع بالواقع االستشهاد مدى -د
 

 منها:، وعلمية ومنهجية وتن يمية تنية شروا هنالك :املشـًع انثضخً كتاتح ػنؼ َظائش* 

 ...للناير شلتع اإلمبلئية، األخطاء من خاؿ القراءة، سهل يكوف أف غلب -1
 . ... علمية، منهجية واستخداـ وبسيطة، علمية بلغة كتابتها -2
 .والنتيجة السبب بُت العبلقة إبراز مع حقائق، من يرد ما دعم على القدرة -3
 ...وتعاقبها تكار،األ بُت والتسلسل والتن يم، االختصار، -4
 .ممبثرة إغلابية أساليب استخداـ -5

 ثضج انؼهًًيشـًع انعـٌاخ إػؼاػ 
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 .يقّدـ مرة كل يف البحثي، ادلشروع على تعديبلت إجراء دائماً  توقعوا -6

 

 تنضظـ عـٌاخ إػؼاػ انثضج انؼهًً يف 0* 

 .اختيار موضوع البحث -:أوالً 
 .البحثعداد خطة إ -:ثانياً 
 .مجع ادلصادر وادلراجع -:ثالثاً 
 .مجع ادلادة العلمية -:رابعاً 

 .دياغة وتوثيق البحث -:خامساً 
 .تهرسة ادلراجع -:سادساً 

 

 اعتٍاؿ يٌػٌع انثضج 0  - اخلـٌج األًىل

   :تيار الموضوع يكون بححدى طريقتينواخ، بحث وكدلك أدعبها ن راً ألعليتهاوهي أهم خطوات ال
يتو  مهػػاـ حبثػػه وهػػو هػػو الػػدي سػػ لػػبالطا -، ألف الباحػػثوهػػي األسػػلم واألمثػػل .الطالػػب -اختيػػار ادلوضػػوع مػػن قبػػل الباحػػث :األولــى

منػػػد الػػػدخوؿ يف  ، وػلسػػػن التفكػػػَت يف اختيػػػار ادلوضػػػوعيولػػػه ورغباتػػػه وقدراتػػػه وإمكانياتػػػه، وهػػػو ؼلتػػػار ادلوضػػػوع بنػػػاء علػػػى مادلتصػػػرؼ تيػػػه
 .الدراسة اجلامعية

 . ، أو حبسب احلاجة العلمية أو ادلواضيع العلمية ادلطروحة أو ادلتوترةر ادلوضوع من قبل األستاذ ادلشرؼتيااخ :الثانية
إذ يتػواتر لػدى  ،و تكػوف أَ  دأثناء الدراسة اجلامعية أو بعػدها، وهػدط الطريقػة قػويئطر إليه يف الغالب من م يتمكن من اختيار ادلوضوع 

 .تيهاوالبحث والتعمق  تصلم للكتابةموضوعات مهمة أو اجلهات العلمية والبحثية ادلشرؼ 
 
 .ذلك ربقيق وكيفية ربقيقها، تعتـز اليت األشياء تتئمن من م، تفكَت عملية ع  تتم ومن مة، زلكمة عمل خطة – ببساطة هو* 
   فعلو؟ تعتزم الذي ما

  لماذا؟
 المشروع؟ سأجري كيف من؟ مع
  احتاجها؟ سوف التي الموارد ىي ما
 .االساسية وعنادرط ادلشروع، موضوع وطبيعة والتحئَتية العلمية ادلسائل إ  باإلضاتة* 
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 شـًؽ اعتٍاؿ يٌػٌع انثضج في0ًأيا * 

  :الجدة واالبتكار –أواًل 
 .األدبية والعلميةتكاؿ والسرقة ، لكي ال تعم يواهر االعاً قد حبث تيه أو سجل به من قبلتبل ؼلتار موضو 

   :الرغبة –ثانياً 
تبل بد أف يكوف ادلوضوع شلا يرغب تيه الباحث رغبة ربثه على البحث اجلد واإلبداع ادلفيد وتعديل الشخصية، ولدا غلػب علػى الطالػب 

 :األسئلة اآلتيةل اختيار ادلوضوع أف يسعؿ نفسه قب
 ؟دبا تيه الكفاية مهميه؟ وهل هو هل أحب موضوعي وهل أميل إل – 1
 ؟أف أقـو هبدا العملأو قدريت العلمية والبحثية هل يف طاقيت  – 2
 ؟عن هدا ادلوضوع مشروع حبثي أو رسالة علمية،...،مكن إعداد هل من ادل – 3
 ؟جهد، ذهنياً أو جسدياً أو مادياً هل يستحق ما يبدؿ تيه من  – 4
 ؟دة لهداد البحث خبلؿ ادلدة احملدهل من ادلمكن إع – 5
 ؟من ادلمكن إغلاد ادلادة الكاتية ؟ وهلة البحث التغطية الكاملةهل من ادلمكن تغطي – 6
 

 : الدقة والوضوح –ثالثاً 
 .ال لبة تيه وال غمودتيجب أف يكوف ادلوضوع دقيقاً يف تناوله لؤلتكار وواضحاً يف معناط، 

 
 :التحديد اللفظي –رابعاً 

 وال قصَتاً تحبًل. ،حيث ال يكوف طويبل شلبلً 
 

حىت ال يدهب وقته وجهػدط عبثػاً، ومادته العلمية ومراجعه وسلابرط،...، تيجب التعكد من توتر مصادرط  :المصادر والمراجع –خامساً 
 .دلوضوع بعد قئاء وقج وجهد طويلُتوقد يئطرط الوضع إ  تغيَت ا

 

 0إػؼاػ عـح انثضج -خلـٌج انخاٍَح ا

 :الجيد عنوان البحث (0)
 :ويشترط فيو أيضاً دلوضوع نفسه، ، وقد يكوف العنواف هو اوهو أكثر ربديداً من ادلوضوع

 ..      .والعلمي ( التحديد اللف يج)                    الوضوح. االختصار و ( الدقة و ب)                  ( اجلدة واالبتكار. أ)
 وادلكانية و وحدة التحليل،... .)د( أف يتئمن أو يشَت إ  الدالالت الزمانية 
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 Address Propose0( املمرتس) * انؼنٌاٌ

 :التالية الصفات فيو تتوفر أن يجب
 .  سلتصر  
 .دقيق  
 :حيث من ادلشروع أو الدراسة عن شاملة تكرة يعطي  
 اإلشكالية  

 .(، عينة حبث علميزللية رلتمعات رلتمعية، تن يمات أتراد،) ادلستهدتُت
 .ادلشروع سيغطيها اليت ادلكانية – اجلغراتية وادلنطقة وادلكاف الزماف

 

 Problematic0(   اإلشكانٍح تٌػٍمش)  يمؼيح * 

 شػكل علػى دياغة. ))حبثّية مشكلة على ػلتوي سمباؿٍ  شكل على دياغته تتمّ  سلتصر نص   وهي دلعاجلة، ػلتاجُ  علمي   سمباؿٌ  :اإلشكالّية
 ((.زلددة مشكلة ومكونات وتاعلُت أحداث بُت قائمة عبلقات جملموعة سمباؿ
 :اإلشكالية أعلّية
 .البحث إطار ربديد يف ُتساهم -1  
 .كدلك البحث نتائج تكوف تاشلة، اإلشكالية قاعدة كانج تإف وجودها من بدّ  وال وقاعدته، البحث أساس تعدّ  -2  
 .تساؤؿ هيئة على بادلوضوع اإلشكالية تُِلمّ  -3  
 

 .والمشكلة اإلشكالية بين ما فرق يوجد: واإلشكالية المشكلة بين الفرق
 .  ذلا حل   عن البحث ضلاوؿ ومتغَّتات عبلقات عن تنتج مسعلة أو ياهرة عن عبارة هي :المشكلة* 
 .معّينة ُمشكلة أو مسعلة ُمعاجلة أجل من الباحث يصيغها زبمينّية أو تصّوريّة طريقة عن عبارة هي :اإلشكالية* 

 .ادلشكبلت لكل تتسع كادل لة هي واإلشكالية والكػػل، اجلزء وبُت وأجزائه الكل بُت كالعبلقة هي: واإلشكالية ادلشكلة بُت العبلقة
 .ادلقًتح خبلؿ من ذلا تسعى اليت  القئية توضيم و دياغة* 
 .واضحة بصورة ادلشكلة نقاا كاتة عن تتحدث أف غلب*   
 .لوجودؾ احلاجة دوف يفهمه أف ادلقًتح يقرأ من يتمكن*   
 (.البحث زلور ربديد) بادلادة ادلتعلق ادلوضوع اختيار -1
 ...(. ادلهمة، والقئايا اجلوانب ماهي الئاغطة؟ ال اهرة ماهي عنها؟ نتحدث اليت ادلسعلة أو ادلوضوع هو ما) :اإلشكالية ربديد -2
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 و واألتػػػراد اجملتمػػػع: »علػػػى الفكػػػرة أو ادلوضػػػوع أو ادلدروسػػػة ال ػػػاهرة(( أعليػػػة أو دور أو أثػػػر أو عبلقػػػة)) :خػػػبلؿ مػػػن اإلشػػػكالية تصػػػاغ* 
 ...« اجملتمعية التن يمات

 ((.الحقاً  إجابة إ  ربتاج)) البحث حوؿ أسئلة وضع- 3
 ...(.األعلية، ما الدور، ما األثر، ما العبلقة، ما: )رئيسي سمباؿ -أ

 (ؽلكن؟ هل اجلوانب؟ هي ما ادلعوقات؟ هي ما هل؟ طبيعة؟ ما هي؟ ما: )ترعية أسئلة -ب
 

 .وأولوياته ادلستهدتة، الفئة/  احمللي اجملتمع حاجات ربديد
 ادلشروع؟ يستهدتها اليت الفئة هي ما
 معاجلتها؟ على ادلشروع سيعمل اليت الفجوة هي ما
 لتحقيقه؟ ادلشروع يهدؼ اليت اجملتمعية التنمية أو التغيَت نوع هو ما
 ادلشروع؟ عليها سَتكز اليت اجلغراتية ادلنطقة هي ما
 

 (:اإلشكالية عرض) - أخرى بعبارة
 .معاجلتها إ  ادلشروع يهدؼ اليت احلاجة/  للقئية تلخيص هو

 .ادلشروع عليه يُبٌت الدي األساس يشكل
 مجلهػػا ورلمػػوع تقػػرات،( 3) عػػن تزيػػد ال ومنطقيػة، مًتابطػػة تقػػرات شػػكل علػػى عرضػػه خػبلؿ مػػن اإلمكػػاف، قػػدر واضػػحاً  يكػػوف أف غلػب

 .مجل( 5)
 .((واضم لكنه ملخّص، وادلقًتح اإلشكالية أو ادلشكلة بياف إف)) :تذكر* 
 
 :البحثمتن ( 7)

 :وتشمل عناصر عديدة
 حبيث يعيت الباحث تيه بتعريف واؼ موجز دبوضوع البحث وادلشكبلت اليت يثَتها. :( التعريف بالبحثأ)
 .تكمن من وراء إعدادط لدواتع اليتأي اذلدؼ الرئيسي وا :( غرض البحثب)

   the purpose of Project   املشـًع( غاٌاخ)  انغـع * 

 ... الكشف
 ... التنبمب

 ... التفسَت
 ... التحليل
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 ...ادلنفعة أو األثر أو األهداؼ ربقيق
 (.بعيدة، متوسطة ،قريبة: )التحقيق غايات* 
 
 .للبحثالوثيقة والنفع الدي تقدمه وعبلقتها  :( الدراسات السابقةج)

بعػد ربديػد واختيػار العلمػي، البحػث مشػروع تم االعتمػاد عليهػا يف يػتُعد الدراسات العلمية والبحثية السابقة من أهم الركػائز العلميػة الػيت 
 هػاوإغناء، إشػكالية  البحػث ادلعتػـز إصلػازط، وربديػد أبعػادط ورلاالتػه – مصدراً غنياً من خبلؿ بلورة مشػكلة تشّكلادلشكلة البحثية، ألكا 

دبجموعػػة متنوعػػة مػػن ادلعػػارؼ والدراسػػات والفرضػػيات وادلسػػّلمات والنتػػائج الػػيت تودػػل إليهػػا اآلخػػروف يف هػػدا اجملػػاؿ. وربديػػد األدوات 
 اتة للكثَت من ادلراجع وادلصادر.باإلض واألتكار واإلجراءات واالختبارات،ادلستخدمة يف البحث، 

االسػتفادة مػن اإلطػار و  ي،انطبلقة جديدة لدراسة جديدة من حيػث تػوتر ادلػ ر العلمػي والبحثػالدراسات السابقة نقطة قوة يف البحث و ت
علػػى منػػاهج متعػػددة وأسػػاليب سلتلفػػة يف التحليػػل واسػػتخداـ التقنيػػات اإلحصػػائية ادلختلفػػة، باإلضػػاتة لػػبعض النتػػائج  واالطػػبلعالن ػػري، 
 اذلامة.

 
 يف األدبيات العلمية احمللية والعربية والعادلية. ،مشروع البحث العلمي –عرد واستخبلص ما نشر حوؿ موضوع  :تهدف إلى

 :وتصنيفها استخدامها ةقطري
 إليها(. عنواكا، تاريخ نشرها، نوعها، ملخص مرّكز عنها، أهم النتائج اليت مت التودل)

 يراعى ما يلي في ترتيب الدراسات السابقة:
 . -بعض احلاالت )ادلهم ترتيبها حبسب تسلسل زمٍت مًتابط( غلوز العكة يف -األحدث.إ  األقدـ من  -أ

 يتم وضعها يف البحث حبسب الًتتيب التايل: -ب
 دراسات زللية. -1
 دراسات عربية. -2
 دراسات أجنبية. -3
 
 .ات اليت تستند إليها أعلية البحثيدكر تيها األسباب وادل ر  :( أىمية البحثد)
 جلميع اجلهات واألشخاص ادلادية وادلعنوية اليت ساعلج يف إعداد البحث. :( الشكر والثناءه)
 .ليب ادلعنوية وادلادية ادلستخدمةواألساوالفرضيات وتشمل اخلطوات والطرؽ  ( منهج الدراسة:)و
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 .(ادلشروع  العلمي – البحث زلور ربديد) بادلادة ادلتعلق الموضوع اختيار -0
 ...( ماهي ادلادة العلمية؟ الئاغطة؟ ال اهرة ماهي عنها؟ نتحدث اليت ادلشكلة ماهي) البحث: مشكلة تحديد -7
 ...والعلم والبحث واألتراد اجملتمع على الفكرة أو ادلوضوع أو ادلدروسة ال اهرة....  دور أو أثر أو عبلقة خبلؿ من اإلشكالية تصاغ* 
 
 ((الحقاً  إجابة إ  ربتاج)) البحث تساؤالت الدراسة / – أسئلة وضع- 3
 ..... ( الدور ما األثر، ما العبلقة، ما: )رئيسي سمباؿ -أ

 ......(  ؽلكن، هل اجلوانب، هي ما ادلعوقات، هي ما هل، طبيعة، ما هي، ما: )ترعية أسئلة -ب
   
 رأيك؟ حبسب البحث أعلية تعيت أين من: البحث أىمية -4

 Importance of the projectاملشمـًع   * أمهٍمح

 :أسئلة على نجيب
 ادلشروع؟ من ادلستفيد من
 .رلتمعية وتن يمات أتراداً  احمللي اجملتمعالعلم أو  على ادلشروع من ادلتوقعة العائدات ما
 للمشػروع؟ التنموية ووالعلمية  وادلاديػة النوعية القيمة ما
 
 به؟ تقـو الدي ادلشروع أعلية ما* 
 مشروعك؟ ؽلثلها اليت اإلضاتة ما* 
 ادلشروع؟ هبدا للقياـ ممبهل أنك ترى دلاذا* 
 
 :األىداف تحديد -5

 Objectivesاملشمـًع   يٍ اهلؼف* 

 .ادلشػروع تنفيد من الرئية اذلدؼ توضيم تدكر* 
 .العاـ اذلدؼ تًتجم واليت. لتحقيقها ادلشروع يسعى اليت( احملددة -النوعية ) الثانويػة األهداؼ تدكر* 
 .إليها للودوؿ الباحث يسعى اليت النتائج عن تبحث* 
 
 (.  االسًتاتيجي) العاـ اذلدؼ -1
 .(التكتيك) الثانوية أو احملددة -النوعية  األهداؼ -2
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 يمكن تصنيفها كـ:
 .بعيدةو  قريبة أهداؼ -3
 (.زمناً  زلدد ولية نوعاً  زلدد وهو ربقيقه، أو إليه، الودوؿ ادلشروع يريد دلا العاـ اإلطار) :للمشروع العام الهدف -أ
 (.............. دلعرتة للتعرؼ، لقياس، ميدانية دراسة إجراء) :0مثال* 
 ؟....لدى الصحة، التعليم، جودة احلياة، نوعية ربسُت :7مثال* 
 ... والتطوع ادلشاركة زيادة خبلؿ من احمللي اجملتمع تطوير يف ادلساعلة :3مثال* 
 قيػاس ومعػايَت ادلشػروع، لنشػاا ادلرشػد وهي إصلازط، كيفية وتوضم العاـ، اذلدؼ تًتجم دغَتة، أهداؼ رلموعة: )احملددة األهداؼ -ب

 (.صلاحه
 دور -مسػاعلة علػى التعرؼ... -األثار -النتائج عند الوقوؼ ،... -موقفهم -الفبلح رأي -األثر -النواقص: على ؼالتعرّ ): 0مثال* 
- )..... 
 ... .والتطوع ادلشاركة على األتراد حث ،ادلقدمة اخلدمات تطوير ،وادلشاركة العمل ترص االنتاجية، زيادة :7مثال* 
 
 (نفيها أو إلثباهتا ال هاف إ  وربتاج البحث أسئلة على مفًتضة إجابات) :فرضيات وضع -6

 .....  عكسية، عبلقية يوجد طردية، عبلقة يوجد ،...بُت ما عبلقة يوجد ال ،...بُت ما عبلقة يوجد
 

هػي اجلػواب االتًتاضػي ادلبػدئي وادلمبقػج لتفسػَت واقعػة علميػة مػا، وهػي ربتػاج إ  االختبػار إلثباهتػا، أو نفيهػا. وهػدا مػا يقػـو  :الفرضيات
مشروع حبثه العلمي، وقد يتم إثبات الفرضية، وقد ال يتكمن مػن ذلػك، أو يسػعى لنفيهػا،  -الطالب من خبلؿ دراسته  -عليه الباحث 

 يات اليت يستخدمها يف حبثه العلمي.وهدا يعود إ  نوع الفرض
يف شػػػكل عبلقػػة بػػُت ادلتغػػػَت ادلسػػتقل وادلتغػػَت التػػػابع، أو مػػن خػػبلؿ توقعػػػات خادػػة بالباحػػث العلمػػػي يتصػػورها مػػػن تصػػاغ الفرضػػيات * 

 خبلؿ ادلتغَتات اخلادة دبشكلة حبثه.
 مثال: 
 :  "الفرضية الصفريةالفروض اإلحصا ية "* 

 ما بُت تعليم الطبلب وما بُت ربسُت مستوى ربصيلهم العلمي. 0,0,ال يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ذات الصياغة السردية:البحثية التساؤالت  ذوالفروض * 

 يتحسن مستوى ربصيل الطبلب مع ارتفاع مستوى تعليمهم.
 
يعػػػود إ  اختيػػػار  ذلػػػكو  ،لبحثلنػػػوع وهػػػدؼ...ا االكتفػػػاء بالتسػػػاؤالت البحثيػػػة، تبعػػػاً اسػػػتخداـ الفػػػرود أو ربديػػػد نوعهػػػا. أو  يعػػػود) *

 .(العلمي ادلشرؼ وأ الطالب
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 أٌَاع انفـًع0* 

 تُقسم الفروض إلى فروض بحثية، وفروض إحصا ية.
بطريقػػػة إثباتيػػة تقريريػػػة )يف دػػػورة مجػػػل قصػػػَتة وبسػػػيطة(، ويعػػ  مػػػن خبلذلػػػا الباحػػػث عػػػن تفسػػػَتط ل ػػػاهرة، أو  ،ُتصـــال الفـــروض البحثيـــة

يقـو تبػٍت الفػرود تػرود غػَت موجهػة أو غػَت مباشػرة(. -2 –تػرود موجهػة  -1استنتاجه عبلقة سببية أو ارتباطية معينة، وتقسم إ  )
 .البحث العلمي وضوعار الن ري أو الدراسات السابقة دلأو برهاف أو حقائق علمية، ي هر من خبلؿ اإلطالبحثية على أساس دليل 
، تتصاغ يف دورة رياضية لدلك التفسَت أو االستنتاج، يتم اختبارها من خبلؿ االختبارات اإلحصػائية ادلختلفػة، أما الفروض اإلحصا ية

 جه(.ادلتّ  -بديل لالفرد ا -2-الفرد الصفري.  -1وهي نوعُت: )
 

 انفـًع انثضخٍح0 -أًال0ً

 ُيستخدـ الفرد ادلوجه عندما يتوقع أف: الفرض الموجو: -أ
 * هناؾ عبلقة مباشرة ين متغَتات الدراسة؛ سواء أكانج إغلابية، أو سلبية.

آخػر، أو عػدـ وجػود متغػػَت  * أو أف تكػوف هنػاؾ تػروؽ ذات اذبػاط واحػدد زلػػدد،؛كعف يتسػبب وجػود متغػَت مسػتقل يف وجػود متغػػَت تػابع
 ود ادلتغَت التابع، أو أف تتسبب زيادة أو نقص يف ادلتغَت ادلستقل يف زيادة أو نقص يف ادلتغَت التابع.جمستقل معُت يف عدـ و 

 من أمثلة الفرض الموجو:
 كلما زاد أداؤط العملي".،  "كلما حصل الفبلح على دعم )علمي، تٍت، مايل...(

 قلًّ رضاط". دخل الفرد،"كلما زاد 
 "كلما زادت الرقابة ادلباشرة، اطلفئج معنويات ادلويفُت"

 .ُيستخدـ عندما يراد أف يعّ  عن وجود عبلقة بُت ادلتغػَتات، لكػن اذبػاط تلػك العبلقػة غػَت معروتػة بالتحديػد الفرض غير الموجو: -ب
 ة اذباط العبلقة بُت ادلتغَتات.ربديد اذباط معُت لتلك العبلقة بُت ادلتغَتات. أو لنفي معرت أو ال ؽلكن

 الموجو:غير من أمثلة الفرض 
 ."توجد عبلقة بُت طبيعة العمل واالنت اـ يف الدواـ الرمسي"
 .  التزامهم باحلئور"، وما بُت ارتفاع معدالت الطالبتوجد عبلقة بُت "

إ  وجػػود تػػرؽ داّؿ، لكػػن مسػػتوى داللػػة أو مقػػدار هػػدا الفػػرؽ هنػػا غػػَت زلػػدد، ومػػن مث  تػػالفرد هنػػا غػػَت  * يشــير الفــرض غيــر الموجــو
 موجه؛ ألنه م يتم ربديد مستوى الداللة بالئبط.

 

 {انثؼٌم ًانفـع انظفـي انفـع ؿفغ أً ًلثٌل طٍاغح} –أٌَاع انفـًع يثضج عاص يثسؾ يف  -  يهضك
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 0"انفـًع اإلصظائٍح" - 1-0حاٍَاً

هػو الفػػرد الػدي م يوجػه ألي جهػة، تهػػو زلايػد وال يسػتند علػى دراسػػات أو  :Null Hypotheses))الفـرض الصـفري  -0
 .النتائجنتائج سابقة، بل هو ترد رياضي، وينص عادًة على عدـ وجود ترؽ يف 

 (.إف ادلتغَت ادلستقل ال يمبثر يف ادلتغَت التابع) :القول أي
 يستند إ  معطيات معلومات سابقة.. و ادلستقل يمبثر يف ادلتغَت التابعوهو الدي يشَت إ  أف ادلتغَت  :مّتجوالفرض البديل أو ال -7
 
 ".سبَتماف" و" بَتسوف"يستخدـ معها اختبار : الفروض الخاصة بالعالقة *
 تيستخدـ معها اختبار )ت(، واختبار )مربع كاي(. : بالفروقأما الفروض الخاصة * 
 
   :صيغة الفرض الصفري *
 جد تروؽ ذات داللة إحصائية...."."ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية، أو ال تو  :تكوف على النحو التايل* 
 تكوف على النحو التايل: "توجد عبلقة ذات داللة إحصائية أو توجد تروؽ ذات داللة إحصائية...". الفرض البديلديغة * 
 
 .يكتب بالفرد "عبلقة" :إذا كان الفرض فرض عالقة *
 ، يكتب بالفرد "تروؽ".فروقالفرض فرض  إذا كاف* 
 
 ، أو اختبار "ت"."سبَتماف"، أو "بَتسوف"هي واحدة يف مجيع تطبيق االختبارات؛ سواء استخدمنا معامل  :صياغة الفرض** 
 

 0ثٌل أً ؿفغ انفـع انظفـي ًانثؼٌملاػؼج ل  -2 -1حاًٍَا0

 0,0,، تإما أف تكوف هدط القيمة أك  أو أدغر من (sigؽلكن الن ر إ  القيمة االحتمالية اليت تشَت إليها ) (spss)يف برنامج ** 
 القاعدة في الفرض الصفري:  -0
 .رجة اجلدولية، نرتض الفرد الصفريالد أدغر أو تساوي( sig) االحتمالية قيمةإذا كانج ال* 
 اجلدولية، نقبل الفرد الصفري.الدرجة من ك  أ( sig) االحتمالية قيمةإذا كانج ال* 
 القاعدة في الفرض البديل:  -7
 .الفرد البديل نقبلاجلدولية، الدرجة أو تساوي  دغرأ( sig) االحتمالية قيمةإذا كانج ال* 
 الفرد البديل. نرتضاجلدولية، الدرجة من  ك أ( sigالحتمالية )ا قيمةإذا كانج ال* 
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 للفرض الصفري:مثال للصيغة الكاملة  -3
 معرتة العبلقة بُت مفهـو الدات والرضا عن احلياة: -على سبيل المثال  -إذا أردنا * 
 نستخدم الفرض الصفري القا ل: -أ
 (.% 0,0,)ا عن احلياة على مستوى داللة ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مفهـو الدات والرض)
  وقد نستخدم الفرض البديل القا ل: -ب

 (.% 0,0,) الرضا عن احلياة على مستوى داللةتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مفهـو الدات و 

 
 .)ت(اختبار ، أو "سبَتماف"أو  "بَتسوف"هي ناتج حل قانوف  :الدرجة المحسوبة -4

 أو اجلدولية.ة األك  احملسوبة، وتستخدـ الدرجة اجلدولية من ورقة اجلداوؿ، وعلى هدا األساس نعرؼ ما هي القيم
 
، وتعػٍت هنػا الداللػة، ((sigيف زاوية اجلدوؿ ربػج عنػواف  ((SPSSباستخداـ برنامج" دلعامل بَتسوف" ت هر قيمة الداللة اإلحصائية -أ

 .((sigدبعٌت أنك إذا أردت معرتة الداللة اإلحصائية، عليك أف تتجه إ  قيمة 
 
 (.% 0,0,)، تإما أف تكوف هدط القيمة أك  أو أدغر من  ((SPSSيف برنامج  sig))عند الن ر إ  قيمة  -ب
 
 .نرتض الفرد الصفري ونقبل البديلتإننا (. % 0,0,)أدغر من  (sig)إذا كانج قيمة  -0

 .والفرد البديل يعٍت: أنه العبلقة دالة إحصائيًّا 
 
 .البديلبل الفرد الصفري ونرتض تإننا نق (.% 0,0,)أك  من  (sig)إذا كانج قيمة  -7

 .وهدا يعٍت أف العبلقة ليسج دالة إحصائيًّا 
 مسألة كمثال:

 .Spssيف جدوؿ الػ  (sig = ,0,,0 (، والداللة أي الػ (0,0,)إذا كانج الدرجة احملسوبة َوتق معامل بَتسوف = 
 تهل العبلقة هنا دالة إحصائيًّا؟

 اإلجابة:
 .الفرد الصفري = ال يوجد داللة -أ
 دالة إحصائيًّا. الفرد البديل = -ب

ونقبػػل بػػالفرد البػديل، وهػػدا يعػػٍت أف العبلقػػة دالػػه  ،هنػػا سػػوؼ نػػرتض الفػرد الصػػفري 0,0,، وهػػي أدػػغر مػن  0,,0,= (sig) قيمػة 
 إحصائيًّا.
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 اختيار األدوات والطرق والوسا ل المنهجية. -7
 ترتبط باألهداؼ، والتساؤالت البحثية، وذبيب على الفرود العلمية والبحثية. بحثية: استمارة تصميم* 
 Methodologyالمقترحـة  العمل استراتيجيـة* 
 :ويضم( النهائي للتقوًن ودوالً  بالتنفيد، مروراً  التخطيط، من) :ادلستخدـ العلمي ادلنهج** 
 األهػػداؼ بتحقيػػق ويػػرتبط االساسػػي، وسػػمباله ادلشػػروع، نػػوع علػػى تعتمػػد: ادلسػػتخدمة والعلميػػة ادلنهجيػػة والوسػػائل واألدوات الطػػرؽ -1

 ،.... منه، والغايات
 .ادلشروع ومراحل تًتات: الزمٍت اجلدوؿ -2
 (.والتقوًن وادلتابعة والتنفيد، العمل ومراحل التمهيدية، االستطبلعية،: )العمل ومرحلة خطوات -3
 :ادلمبشرات وبناء والقياس التحقق أدوات -4

 .منهجي بشكل ادلرجوة، األهداؼ إ  الودوؿ ذباط تطوراً . ربقيقها ؽلكن درجة أي وإ  أهداته، ادلشروع سيحقق كيف معرتة
 .احملددة األهداؼ ربقيق يف ال نامج كفاءة مدى ربديد إ  وهتدؼ مرحلة، كل تشمل ودائمة مستمرة عملية :التقويم

 ادلطلوب؟ الزمن هو ما -3    أهداته؟ ادلشروع حقق هل -1
     ادلطلوبة؟.... وادلستلزمات والوسائل األدوات ماهي -4    التكلفة؟ هي ما -2

 وتعتمػد. ادلشػروع وتػعثَت النتػائج أو وادلخرجػات والعمليػات، كادلػدخبلت ادلتغَتات من عدد بقياس تسمم اليت األدوات هي :المؤشرات
 التػػعثَت، الفّعاليػػة، الودػػوؿ، قػػدرة) مثػػل معينػػة أوضػػاع علػػى تػػدلنا أف ؽلكػػن مطلقػػة أعػػداد أو معػػدالت ادلئويػػة، النسػػب مثػػل أدوات علػػى

 (.وغَتها اجلودة،
 
 :البحث وحدود مجاالت -8
 (  ؟البحث ينفد مىت) الزماين اجملاؿ -*
 .(؟سينفد أين) ادلكاين اجملاؿ -*
 .(؟البحثية العينة ادلستهدتة، الفئة هي من) البشري اجملاؿ -*
 
 البحث، ومناقشة واستنتاجات.نتا ج  -9
 .حبث...  أو مشروع ندخلها وػلتاجها اليت التقنية أو وادلعنويةوالعلمية  وادلادية البشرية ادلوارد رلموعة: مدخالت* ال

 .(out put) ادلخرجات وبُت( out com) النتائج بُت ترؽ هنالك
   .«،...ادلستفيدين عدد مثل» لل نامج أو للمشروع الكمي اجلانب :المخرجات* 
 .وبشرياَ  ومعنوياً  مادياً ادلشروع علمياً أو  بهِ  اسهم ما أي ،ادلدخبلت مزج خبلؿ من تتحقق اليتادلشروع  اصلازاتأي 
 .اجملتمعية، العينة البحثية...  التن يمات أو البشرية ادلوارد عليها حصلج اليت الفوائد رلموعة هي :النتا ج* 
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الرســــمي  للجهــــات العلميــــة والمراكــــز البحثيــــة، مراكــــز صــــنع القــــرار يوجهــــان)علميــــة، توصــــيات بحثيــــة  مقترحــــات وضـــع -01

 .(والعلمي،...
 
مشػروعه، وأيئػاً  –االلػب أثنػاء تصػميم وتنفيػد حبثػه  –الػيت واجهػج البحػث أو الباحػث  ادلشػاكل، التحػديات، العوائػق، ذكر: يجب* 

 .ذباوزها، وكيفية حلها، أو ادلقًتحة ذلا احللوؿ
 تمعيػةرل تن يمػاتو  أتػرادالبحث أو عينة البحث العملي من عينة علمية سل ية،  وجه يف عائق تقف اليت الصعوبات: – المعوقات -0

 ...(( رلتمعية، موضوعية، أسرية، شخصية،علمية،  ذاتية،. ))للهدؼ ودوالً الغاية  ربقيقباذباط 
 .واإلصلاز التحقق يف دعوبة أكثر البحث وأهداته عملية من ذبعل اليت( ، العلمية،...والتن يمية والتنموية، اجملتمعية،) :التحديات -7
 . ...البحث وادلشروع تنفيد أو االستطبلعية الدراسة أو التجريب أثناء ت هر اليت :المشاكل -3
 
 .(خاتمة) الشخصي الرأي تبيان -01
 
 النها ية: القوالب وعرض اإلخراج -00
 العريب القالب -أ

 English Template -ب
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 :  ( األبواب والفصول وعناوينها3)
 .ذكػػر عنػػواف أو تعريػػف لكػػل بػػاب وتصػػل، وال بػػد مػػن مباحػػث مث مطالػػب مث تػػروع مث بنػػود ينقسػػم البحػػث إ  أبػػواب مث إ  تصػػوؿ، مث

 مػػع ، وأحجامهػػا لئػػروري التماثػػل بػػُت أعػػداد الفصػػوؿ، ومػػن اًتوؾ للباحػػث ػلػػددط تبعػػاً دلوضػػوعهوربديػػد عػػدد األبػػواب والفصػػوؿ أمػػر مػػ
 التناسق والًتابط بُت عناوين األبواب والفصوؿ وبُت عنواف البحث الرئيسي.

 
 :الخاتـمـة -( 4)

اخلاسبػػػة جػػػزء أساسػػػي وهػػػاـ يف البحػػػث العلمػػػي، وتوضػػػع يف كايػػػة البحػػػث قبػػػل الفهػػػارس الفنيػػػة، وتكتػػػب بلغػػػة علميػػػة ردػػػينة بعيػػػدة عػػػن 
، وكػػدلك النتػػائج واألتكػػار الرئيسػػية ر تيهػػا الباحػػث خبلدػػة سػػريعة للبحػػثيػػدكالتكلػػف والسػػجع، علػػى شػػكل نقػػاا مسػػبوقة بشػػرطة. 

 .تيها شخصية الباحث ومركزط العلميتلك اآلراء اليت تًتسخ  ،اآلراء اليت أبداها أثناء كتابتهو  ،ثهخلصة أو اليت تودل إليها يف حبادلست
 وذلك حبسب تسلسل ترود الدراسة أو اسئلتها.

 يخلط البعض بين الخاتمة والملّخص، وىذا ما ينبغي الحذر منو. مالحظة:
 
 تعديل خطة البحث : **

ا أو يتنػاقض مػع ، وغالبػا مػا غلػد الباحػث مػا ؼلالفهػ  هػي خطػة مبدئيػة مرذبلػة زبمينيػةألف اخلطػة األو ، وهو أمر ال بعس بػه عنػد الئػرورة
مػػا يكػػوف  وغالبػػاً  ،التعػػديل أف ال ؽلػػة جبػػوهر ادلوضػػوعولكػػن يشػػًتا يف  ، ومػػا إ  ذلػػك أو تػػعخَتاً  ، أو يتطلػػب تقػػدؽلاً عنادػػرها وأتكارهػػا

 .يب العناوين بُت األبواب والفصوؿقل وإعادة ترت، أو نديل يف شكل استبداؿ عناوين بعخرىالتع
 

 مجغ املظاػؿ ًاملـارغ 0 –اخلـٌج انخانخح 

 :ل ىذه الخطوة ضمن األمور التاليةيمكننا تأصي
 .تعلقة بالبحث واليت زبدـ موضوعهمجع ادلصادر وادلراجع ادل -1
 .لقة باالقتناء ادلادي أو التدوينمجع ادلصادر وادلراجع ادلتع -2
 ، واليت تزخر بادلعلومات الوتَتة واحلقائق الغزيرة .اقتناء ادلصادر وادلراجع القدؽلة -3
 .علـو احلديثة والن ريات ادلستجدة، حيث غلد تيها الباحث مبتغاط من الاقتناء ادلصادر احلديثة -4
 .علقة دبوضوع البحثؼ على ادلخطوطات ادلتالتعرّ  -5
 . النشرات واجلرائد ...االطبلع على الدوريات كاجملبلت و  -6
 .االطبلع على الوثائق الرمسية -7
 .ادلصادر حىت ولو م تتعلق بالبحثاالطبلع على أمهات ادلراجع و  -8
 .دلصادر وادلراجع األولية األدليةاالطبلع على ا -9
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 .ثانويةاالطبلع على ادلصادر ال -11
يف  ، تػػإّف هػػدا التنػػوع يف ادلصػػادر يسػػاعدط كثػػَتاً والثانويػػة والقدؽلػػة واحلديثػػةلية وينبغػػي أال يغفػػل الباحػػث عػػن اجلمػػع بػػُت ادلصػػادر األدػػ* 

 .تنوع ادلعاجلة يف الكتابة والشرح، ومن مث الرؤيا الواسعة والواضحة للموضوعتكوين 
 

 :مجغ املاػج انؼهًٍح –اخلـٌج انـاتؼح 

 :جمع المادة العلمية بخمسة أشكال ، ويتمي أىم خطوات إعداد البحثوى
 .القراءة – أوالً 
 .ادلناقشة واالستبياف – ثانياً 
 .التدوين – ثالثاً 
 .االقتباس – رابعاً 

 .ادلبلح ة والتجربة – خامساً 
 

 انمـاءج 0 – أًالً

مث ، السػريع علػى تهػارس ادلراجػع العامػة، حيث تبدأ القراءة باالطبلع ا، وخطواهتا ومراحلهنه اجلميع ، وذلا أسلوهبا وذوقهاوهي من ال يتق
لية ، مث تعيت مرحلػة التعمػق والتبحػر يف اجلزئيػات والقػراءة الشػاملة للمراجػع األدػادة ذات العبلقة الوثيقة بالبحثعلى تهارس الكتب اخل
 .والثانوية والقدؽلة واحلديثة

 0املنالشح ًاالستثٍاٌ – حاٍَاً

وهػو مػا : وإمػا دبراسػلتهم كتابيػاً  .سػتبياف الشػفهيوهػو مػا يسػمى باال :إمـا مباشـرةً مسػاع ومناقشػة أهػل العلػم ادلختصػُت، وذلك عن طريػق 
 .الكتايب وهو أمر ال ؼلفى على أحد، وطريقة االستبياف الشفهي أو  وأنفع من طريقة االستبياف باالستبيان الكتابييسمى 

 0انتؼًٌٍ – حانخاً

ل ، وذلػك إمػا بالنقػلبحػث إمػا بالكتابػة أو التصػويرادلوضػوعات ادلتعلقػة بابعد مجع ادلصادر وادلراجع والتعرؼ عليها يقـو الباحػث بتػدوين 
 .احلريف أو االختصار أو التلخيص

، تفػػػي حالػػػة التػػػدوين علػػػى البطاقػػػات تقسػػػم و علػػػى مفكػػػرة الباحػػػثختصػػػة هبػػػدا الغػػػرد أويػػػتم تػػػدوين ادلعلومػػػات إمػػػا علػػػى البطاقػػػات ادل
 ، ويف أعلػى أحػد جوانػبات اخلادػة بالبػاب الػدي يتبعهػارلموعػة يػدوف تيهػا ادلعلومػ، وكل قات إ  رلموعات حسب عدد األبوابالبطا

 :تكتب المعلومات التاليةالبطاقة 
   .والصفحة -واجمللدات -بياف األجزاء -وتاريخ النشر -وادلكاف  -الناشر  –بياف النشر  -عنواف الكتاب كامبلً  -اسم ادلمبلف كامبل 
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 0االلتثاس  -ؿاتؼاً

 ....(روطه وقواعدطتعريفه وبياف أشكاله وش) خاص يف هدا ادلقرر العملي من حيثله مبحث 
 

 املالصظح ًانتزـتح 0  -عايساً 

د يف تنميػػػة مواهػػب الباحػػث الفكريػػػة، ، وهػػدا يسػػاع إ  ادلعػػاين البعيػػدة والعميقػػػةالتبحػػػر والغػػوص يف احلقػػائق تودػػػبلً  :وتعنــي المالحظــة
 ، واليت ؽلكن الستخدامها يف الكشف عن حقائق أخرى جديدة تفيد يف البحث . واستعداداته الدهنية اخلبلقة

 . ة والتجربة هي العلـو التطبيقيةوميداف ادلبلح ،بها الباحث دببلح اته واطبلعاتهتهي اخل ات اليت يكتس :أما التجربة
 

 0طٍاغح ًتٌحٍك انثضج –ٌج اخلايسح اخلـ

، ومػع مراعػاة قواعػد عاب ادلػادة اجملموعػة وهئػمها جيػداً ، وذلك بعد استيعسلوب ذايت وتعبَت شخصيأي كتابة البحث بصورته النهائية ب
، البحػث مثػل مجػاؿ األسػلوب وسبلسػته، واسػتخداـ اللغػة العربيػة الفصػحى، والدقػة يف التعبػَت، وذبنػب التكػرار ادلعيػػب وإجػراءات دػياغة

اجلػػداؿ ، وذبنػب ادلبالغػة والشػدة يف نقػد اآلخػػرين، وااللتػزاـ بادلوضػوعية ، وذبنػػبآلراءاؿ واوالتقليػل مػن اقتبػاس ادلشػػهور مػن األمثػاؿ واألقػو 
 .ة الطالب واستقبلليته يف الصياغة، وقدرته على الكتابة، وسبكنه من ادلادة. كل ذلك مع زلاولة إبراز شخصيالعقيم الدي ال تائدة منه

 

 فيـسح املـارغ 0 –اخلـٌج انساػسح 

 :ولو طريقتاناحث يف إعداد حبثه، ادلراجع اليت استفاد منها البوتعٍت توثيق 
 .ادلراجع يف كاية كل باب أو تصل كتابة  :األولى
 .كلها يف كاية الرسالة أو البحث  كتابة ادلراجع  الثانية:

 .اجملموعة يف مكاف واحدراجع دلا تتميز بسهولة الرجوع إ  ادل ،وال شك أف الطريقة الثانية أو  وأسلم من الطريقة األو * 
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 0انتضهٍم ًصؼج* 

 مػن علمػيال الباحػث سبكػن الػيت األساسػية الدعامػة ألكػا ،ادليػداين العلمػي البحػث تصػميم مراحػل مػن أساسػية مرحلػة التحليل وحدة تعت 
 ،علميػػةال للحيػاة دراسػته يف الباحػػث منػه يلػج الػيت الطريػػق وهػي ،العلميػة ال ػػواهر كنػه إ  منهػا يػدخل الػػيت واألداة. ادلػدروس اجملتمػع تهػم

 التحليػػل وحػػدة تعػػ  م إفحيػػث  -علميػػة ال الوقػػائع خبللػػه مػػن يػػدرؾ الػػدي وادلن ػػور ،دراسػػته أو حبثػػه تمػػعجمل تهمػػه إطػػار بئػػوئها تيحػػدد
  . -تاشلة ستكوف الدراسة تإف ال اهرة عن

 يف تعثَتهػػا خػػبلؿ مػػن الن ػػري بػػالنموذج مرتبطػػة التحليػػل وحػػدةت ،البحثيػػة الػػن م أو ال ػػواهر لفهػػم ربليػػل وحػػدة مػػن أكثػػر اسػػتخداـ ؽلكػػن
 .للبحث العاـ اإلطار مع وتتواتق النموذج ذلك يتئمنها اليت وادلمبشرات ادلفاهيم ربديد
 االجتماعيػػة ال ػػروؼ إطػػار يف التسػػويق أو ادلنػػتج: " بعكػػا مػػثبًل، ،ادلنػػتجالتسػػويق أو  لواقػػع دراسػػة يف التحليػػل وحػػدة ضلػػدد عنػػدما :مثــال

 االجتماعيػػة وال ػػروؼ ،هػػدط التحليػػل وحػػدة بػػُت مػػا تػػربط اتًتاضػػات وضػػع منػػا يسػػتلـز ذلػػك تػػإف".  بػػه احمليطػػةأو العلميػػة  واالقتصػػادية
 .  الدراسة يف ادلعتمدة اإلجرائية التعاريف ربدد اليتو  ،جوانبها جبميعوالعلمية  واالقتصادية

 

  0املتغرياخ* 

 زلػػػل التحليػػػل بوحػػػدة بالئػػػرورة مػػػرتبط وادلتغػػػَت. قيمػػػه يف تغيػػػَت هنػػػاؾ يكػػػوف أف تبلبػػػد امسػػػه ومػػػن الدراسػػػة، زلػػػل لل ػػػواهر خصػػػائص هػػػي
 "مساعلة ادلرأة الريفية يف دورة اإلنتاج الزراعي"  :مثال. الفرد
 كفرد" ادلرأة" :التحليل فوحدة
 :مثل متغَتات عدة هناؾ تكوف الفرد هدا بشعف :المتغير

 .سنة(  81 -18)  متفاوتة قيم يعخد الدي ادلرأة عمر -
 (.اجلامعي بعد ما         أمي) متفاوتة قيم يعخد أيئاً  ادلرأة تعليم مستوى -
 ... . (دائماً  مشاركة        دور ذلا  ال)  متفاوتة قيم يعخد السياسية ادلشاركة مستوى -
 

 :إ  أويل بشكل وتصنف إجرائي، تعريف وذلا للقياس قابلة مفاهيم :والمتغيرات
 (.األسرة حجم) منفصلة كمية(. الشخص وزف) متصلة كمية :كمية  -1
 .ترتيبية ،امسية: كيفية  -7
 
 :التحليلية الوييفة حسب أنواع ثبلثة هناؾ المتغير وظيفة حيث ومن* 

 يفاىٍى أساسٍح يف تظًٍى ًتنفٍؾ انثضج انؼهًً
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 .عليه العوامل تعثَت دلعرتة( يُقاس) يُدرس الدي تهو النتيجة، دبثابة وهو الباحث، أو الدراسة هدؼ هو: التابع المتغير -0
 .ال اهرة يف أثرط قياس أي ،(ادلمبثر العامل) السبب دبثابة هو :المستقل المتغير -7
 .(تابع متغَت) الطالب درجات يف تمبثر( مستقل متغَت)الدراسة  -ادلداكرة ساعات :مثال
 .التابع ادلتغَت يف ادلستقل ادلتغَت تيها يمبثر اليت اآللية أو الطريقة إ  يشَت :الضابط المتغير -3
 (.  تابع) التفوؽ الدراسي إ ( ضابط)والواجب  بادلسمبولية اإلحساس يل يف( مستقل) الدراسة تمبدي :مثال
 

  0انفـًع* 

 لػه يكػوف أف والبػد الختبػارط نسػعى ،بالفعػل وحػادث قػائم هػو دلػا سػببية عبلقػة بشػعف مبػدأي تعمػيم أو حبثػي، سػمباؿ عن أولية إجابة هي
 .لبلختبار طرحه يدعم ن ري أساس
 عاـ؟ بشكل لؤلطفاؿ إصلاباً  أقل العاملة ادلرأة دلاذا بالسمباؿ :مثال
 متغػَت) ألف علميػاً  مقبػوؿ الفػرد هػدا. النسػل ضػبط بوسائل دلعرتتهم لئلصلاب ميبلً  أقل ادلتعلمات النساء أف الفروض: أحد يكون فقد

 . الوعي يف دور له( التعليم
 
 

  0انؼٍنح ًصؼج* 

 يسػتحيل أو يصػعب الػدي الواسػع أدػلها سبثػل بودػفها العلميػة، ال واهر من كثَت بُت من يمبخد احلاالت من زلدد عدد عن عبارة العينة
 .ادليداين العلمي البحث يف ادلنهجية اخلطوات أهم العينة واختيار. كله به اإلحاطة
 ...(.ممبسسة، أسرة، ترد،: )تكوف وقد عليه، العد يتم جزء أدغر هي :العينة ووحدة
 .عنها لتع  رلموعة كل من واحدة مفردة طلتار مث ػػ رلموعات إ  ػػ اإلحصائي اجملتمع تكتيل هي العينة ففكرة

 
 . مفردة (51ادلدروس ) اجملتمع مثبلً  كاف إذا :العينة كسر
 % . 11 – 2 من العينة كسر أو نسبة ويكوف (،1/51)=  العينة كسر
 
 

 0اننظـي اننًٌؽد* 

 علميػة ل ػاهرة دراسػته عنػد ادللمػوس ادلػادي والواقػع ،احلاكمة للواقػع – اجملردة علميةال الن رية بُت ما للربط ،الباحث يصنعها منهجية أداة
 .  أعليته تعيت هنا ومن احملدد والواقع العامة الن رية بُت تربط وسطى مرحلة هي أي .معينة
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 للمسػائل ربليلػه يف الباحػث إليػه يرجػع الػدي للبحػث التحليلػي اإلطػار لتجسػيد الباحػث عليػه يرتكز الدي األساس هو الن ري والنموذج
 .  أمامه ادلطروحة العلمية

 
 :فهناك تعددىا، أو الدراسة مواضيع بتنوع النظرية النماذج أشكال * تتنوع
 .زلددة ياهرة لدراسة تستخدـ :البسيطة النماذج - 0
 .حبثية رلتمعات عدةيف  أو ،(واحدحبثي ) -دراسي  رلتمع يف عديدة يواهر لدراسة تستخدـ :المركبة النماذج - 7
 .سهمي سلطط له والصريم(. ضمٍت دريم،: )نوعاف لهو  التحليلي: النظري النموذج - 3

 :هي( زلدداهتا)عنادر بثبلثة ادلعطيات وتتحدد. دلدروسةا ال واهر أو ادلتغَتات عن الشعورية أو احلسية ادلدركات هي 0املؼـٍاخ* 

 .متغَت وجود -0
 .ربليل وحدة -7
 .(بشرياً  مكانياً، زمانياً،) :احملدد البحث رلتمع -3
 
 :مثال  

 .اجلامعي للطالب التعليمية احلالة عن: ادلتغَت
 (.الطالب) األساسي العنصر إ  يشَت: التحليل وحدة
 ـ. 2117 عاـ ،سلمية -الزراعة كليةجامعة محاط،   ،إنتاج حيواين أو قسم: اقتصاد زراعي –امسة اخل السنة طلبة: البحث رلتمع

 
 (كيفية-نوعية كمية،: )نوعاف ذلا والمعطيات. 

 
 

 .-ةمرئي ،ةمسموع ،ةمقروء -مكتوبة أو ملفوية رموز وهي ذهنية، تصورات هي 0املفيٌياخ* 

 (.اخلارجية ال اهرة) وقائع إ  تشَت(. معاين ربمل) معافٍ  على تدؿ  
 
 :وىما ،(اآلخر ػلدد إحداعلا) متفاعبلف جانباف للمفهـو* 
 .للمفهـو احملددة والثانوية اجلوهرية السمات (:المحتوى) التضمن -0
  :وىو .ادلفهـو هدا يصدؽ من على أي البحث، رلتمع التحليل، وحدة: الماصدق -7
 (.التحليل وحدة) ادلفهـو ػلمل الدي الفرد -
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 (.البحث رلتمع) ادلفهـو حاملي األتراد -
 

 ((:اإلنسان)) مفهوم :مثال
 (.سلوكه) تصرتاته ألداء عقله يستخدـ الدي الشخص :التضمن
 .األقل على سنة مليوف نصف مند وموجودة وبلداف، دوؿ يف األرد وجه على تعيش اليت البشرية، احلية الكائنات رلموع :الماصدق

 

 :وأنواعو. وماددقه تئمنه إ  يشَت واضم، تعريف للمفهـو 0انتؼـٌفاخ* 

 .إجرائي تعريف له لية الدي هو :نظري تعريف - 0
 زمػػاين ربديػػد يئػػاؼ األويل التعريػػف خلصػػائص تباإلضػػاتة بػػه، يقػػاس الػػدي بػػاإلجراء ادلفهػػـو تعريػػف (:عمالنــي) إجرا ــي تعريــف - 7

 .ودراستها ال اهرة ربديد من ليتمكن ممبقج بشكل الباحث يئعه إجراء تهو والتجريب، القياس إمكانية مع لل اهرة ومكاين
 

 :أخرى تصنيفات ىناك
 .لل اهرة األولية اخلصائص يتلمة حبثه، يف الباحث به يبدأ ما :أولي تعريف -أ 
 جديػد ذبريػدي بعػد إليػه مئاتاً  البحث خبلؿ من ادلكتشفة ال اهرة خصائص جبمع ببحثه، الباحث إليه يتودل ما :نها ي تعريف -ب

 .ادلدروسة ال اهرة نطاؽ تتعدى ل اهرات أخرى خبصائص بصلتها
 

 :نوعان ولها. الواقع من بينة أو بدليل ممبيدة أتكار هي 0انٌلائغ* 

 .مباشرة بصورة بالواقع دلتها من التحقق ؽلكن: بسيطة -0
 .مناسبة أدوات ع  مباشرة، غَت بطريقة يكوف ربققها: مركبة -7
 

 :... )البحث المّصغر(الميكرو البحث في الظاىرة مستويات
 .األخرى بال واهر وعبلقتها ال اهرة :العام المستوى - 0
 .ال اهرة به تُدرس الدي ربديداً  الواقع هبدا عبلقة له شيء :الخاص المستوى - 7
 ...وأشكاذلا، ربديداً، ال اهرة هدط أبعاد :المحدد المستوى - 3
 

 "للمرأةاإلنتاجية  – االقتصادية ادلشاركة" :مثال
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 .. ..االقتصادية بادلشاركة وعبلقتها.. والثقاتية. والقانونية االجتماعية البنية (:الكلي)العام  المستوى
 . ...،اإلنتاجية -االقتصادية التحوالت االقتصادي، النمط طبيعتها، ادلرأة، دور (:السياساتي)الخاص  المستوى
 . ...عواملها، أشكاذلا، أبعادها، للمرأة، االقتصادية ادلشاركة (:اإلجرا ي)المحدد  المستوى

 

 :إلى والمستند ،ادلوضوعية -العلمية  احلقيقة إ  الودوؿ يف ادلستخدـ الشامل التصور هو 0انؼهًً املنيذ* 

 .اإلنساين وادلنطق العقل أحكاـ  -أ  
 .وادللموس احملدد الواقع -ب
 .حدة على علم بكل اخلادة ادلختلفة وال هاف القياس ووسائل طرؽ -ج

 هنػاؾ ذلػك ومػع ،- ادلػنهج تعػدد أو وحدانيػة مشكلة -ادلختلفة والتخصصات العلماء قبل من ادلنهج استخداـ طرؽ يف اختبلؼ وهناؾ
 :منها ،العلمي البحث منهج يف مشًتكة كعنادر تعت  أحباثه خبلؿ عام كل هبا ؽلر رئيسية عمليات
 التجػػارب وتصػػميم الفرضػػيات، ووضػػع تيهػػا، ادلػػمبثرة والعوامػػل عنهػػا، ادلتػػواترة باحلقػػائق ادلتعلقػػة البيانػػات مجػػع ربديػػدها، بادلشػػكلة، الشػػعور

 .  وتفسَتها النتائج واستخبلص الختبارها،
 

  0انثضخٍح املشكهح* 

 رلموعػػة أو معػػُت، سػػلوؾ أو معينػة، قئػػية بشػػعف نعػػرؼ مػا نطػػاؽ ويف عقولنػػا، يف توجػػد مشػكلة أي األوؿ، ادلقػػاـ يف معرتيػػة مشػػكلة هػي
 مػػن موضػػوع بصػػدد عمليػػة أو ن ريػػة معئػػلة هػػي أي .أو اجملتمػػع النػػاس منهػػا يعػػاين واقعيػػة مشػػكلة حػػىت أو ،علميػػةال احلقػػائق مػػن مًتابطػػة

 علػى ادعػاء لًتجػيم الباحػث غلتهد حبيث. معينة إلجابات ربتاج واليت احملدد، ادلوضوع حوؿ التساؤالت من عدد تثَت احلياة، موضوعات
 مسػػتقلة متغػػَتات تػػعثَت شػػكل ادلشػػكلة هػػدط وتعخػػد(. الن ريػػة البحػػوث) العقليػػة ادلطارحػػات أو ،(ادليدانيػػة البحػػوث) ادليدانيػػة باألدلػػة آخػػر
 .ادليدانية األحباث حاؿ يف رئيسي تابع متغَت على
   :المشكلة لظهور محددة مصادر ىناك** 
 اخلارجية. ادلشاهدات* 
 البحثي. الًتاث* 
 السابقة. الن ريات* 
 .اخلادة واالهتمامات الشخصية ادليوؿ* 
 
   :وفقاً  البحثية المشكلة عادة تصنف** 

 .  أهداتها - هدتها*  عمقها.    -تعقيدها درجة*     * لنطاقها.
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 الواقػع يف له إجابة عن البحث يستطيع حبيث بالدراسة، يتناوله الدي ادلوضوع يف أو حبثه يف الباحث اهتماـ زلور هو 0انثضخً انسؤال* 

 .  علمياً  عليها ادلتعارؼ ادلنئبطة العلمية القواعد وتق بشعنه علمية مادة ذبميع ويستطيع للمبلح ة، قابل يكوف وأف االم يقي،/ ادليداين
 .  مباشرةً  اذلدؼ ضلو يتجه حبيث احلرتية عالية دياغة ومصاغ بدقة، زلدد يكوف أف :البحثي السؤال شروط ومن
 

 الطريقػة وزبتلػف ادلدروسػة،العلميػة  لل ػاهرة تفسػَتط أو كشػفه أو معاجلته يف الباحث توجه أشكاؿ من شكل عن عبارة هي 0انــٌمح* 

 .اذلدؼ أوالبحثية  –العلمية  ال اهرة طبيعة حبسب الدراسة يف ادلتبعة
 

 .أجزائه إ  الكل تفكيك  0* انتضهٍم

 البحػث أو. مسػبباهتا إ  النتيجػة إرجػاع أي ،التركيـب عكـس وىـو. ادلتمػايزة األحػداث عبلمػات خػبلؿ مػن( عنػه التعبػَت) الشيء إدراؾ
 .النتيجة إ  ادلمبدية األسباب عن
 

 .  مسبباهتا خبلؿ من األحداث تعليل أو إيهار أو كشف عن عبارة هو 0* انتفسري

 

 .السائد هو معُت سلوؾ ظلط أف صلد دلاذا مثل: ،التفسَتات وهي  0اننظـٌاخ* 

 

 (.استنتاج) أحياناً  ويسمى اخلاص، إ  العاـ من الفكرة انتقاؿ هو 0االستنثاؽ* 

 

 وتسػػمى. األخػػرى بتغػػَتتتغػػَت  إحػػداعلا تغػػَت عبلقػػة أو تواقػػج عبلقػػة إمػػا)طرديػػة(.  مطػػردة عبلقػػة بينهمػػا لػػواقعتُت دػػفة هػػو 0االلممرتاٌ* 

 (.مساوقة) بػ أحيانا
 

 (.  كلي -كلي) واسطة بدوف أو بواسطة سواء أخرى، من قئية استخراج عن عبارة هو 0االستؼالل* 

 .والنتيجة ادلقدمة بُت واسطة تكوف اجلزئية العمليات من بسلسلة إليه تصبو هدتاً  تبلغ عندما لعملية دفة هي واستداللي:
 

 .ومثيبلهتا هي أو وحدها هي يشملها عاـ حكم إ  لبلنتهاء اجلزئيات بعض أو مجيع تتبع عن عبارة هو 0االستمـاء* 
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 انكٍفٍح انؼهًٍح0 - نثضٌث انكًٍح ًانثضٌث اننٌػٍحا* 

  انثضج انك0ًً

كميػػة، غلػػرى علػػى تطويرهػػا حبيػػث يتػػواتر تيهػػا الصػػدؽ والثبػػات، وغلػػري هػػو حبػػث يعػػٌت جبمػػع البيانػػات مػػن خػػبلؿ اسػػتعماؿ أدوات قيػػاس  
تطبيقهػػا علػػى عينػػة مػػن األتػػراد سبثػػل اجملتمػػع األدػػلي. وتػػتم معاجلػػة البيانػػات الكميػػة بعسػػاليب إحصػػائية، تقػػود يف النهايػػة إ  نتػػائج ؽلكػػن 

 دلي ضمن مدى معُت من الثقة. تعميمها على اجملتمع األ
   مثال:
 تػػػتم دراسػػػة خصػػػائص عػػػدد كبػػػَت مػػػن األتػػػراد يف رلموعػػػات سلتلفػػػة مػػػن اجملتمػػػع، دبقارنػػػة بعػػػض القػػػيم اإلحصػػػػائية ادلسػػػحيةالبحػػػوث يف 

 االضلراؼ ادلعياري، التباين،...(.  )ادلتوسط،
خئػػػعج يف أو العينػػات البحثيػػػة تػػتم أيئػػػاً مقارنػػة متوسػػػطات مسػػة معينػػػة أو أداء معػػػُت عنػػد رلموعػػػة مػػن األتػػػراد  البحػػوث التجريبيػػػةويف 

م تتػػعثر بادلعاجلػػة أو العينػػات البحثيػػة رلموعػػة ذبريبيػػة(، دبتوسػػطات رلموعػػة أخػػرى مػػن األتػػراد ) يػػروؼ مئػػبوطة إ  معاجلػػة ذبريبيػػة معينػػة
 رلموعات ضابطة(. ) التجريبية

 الطبيعية. ايف يروتهالبحثية أو العينات وباستخداـ طرؽ إحصائية معينة نتودل إ  نتائج غلري تعميمها على اجملتمع األدلي لؤلتراد 
ويسػػتهدؼ البحػػث الكمػػي غالبػػاً اختبػػار بعػػض الفرضػػيات الػػيت تتعلػػق بودػػف واقػػع معػػُت مػػن خػػبلؿ قيػػاس بعػػض ادلتغػػَتات، واسػػتخداـ 

 البيانات ادلتواترة إلغلاد عبلقة ارتباطيه أو سببية.
 

  انثضج اننٌػً/ انكٍف0ً* 

مػن أجػل تهمهػا وتفسػَتها، وؽلكػن معرتػة هػدا النػوع أو العينػات البحثيػة يستخدـ هدا النوع من البحوث من أجل دراسػة بعػض ال ػواهر 
   خالل خصا صو:من البحوث من 

باعتبارهػا مصػدراً مباشػراً للبيانػات، وعلػى الباحػث نفسػه باعتبػارط أداة أساسػية يف  ،يف يروتهػا الطبيعيػةأو العينة البحثيػة دراسة ال اهرة * 
مجع هدط البيانػات. وهػدط البيانػات تكػوف ودػفية تسػتخدـ الكلمػات والصػور ولػية األرقػاـ، وتػدعم نتػائج البحػث دبقتطفػات مػن أقػواؿ 

 ، ػػػة ادلباشػػػرة، ادلقابلػػػة ادلتعمقػػة، الفحػػػص الػػػدقيق للوثػػػائق(ادلبلحشػػاطاهتم. ويػػػتم مجػػػع البيانػػػات بػػػ )ومػػدكرات األشػػػخاص أو دػػػور عػػػن ن
 ادلسجبلت، آالت التصوير،...(. ) وأدوات مساعدة أخرى

إذا أيهر البحث النوعي حدوث تغَت يف بعػض االذباهػات، مػن مقارنػة  مثال: ويهتم البحث النوعي بالعمليات أكثر من رلرد النتائج.* 
ختبػػػػار البعػػػػدي، تإنػػػػه يُ هػػػػر كيػػػػف ترمجػػػػج هػػػػدط االذباهػػػػات إ  نشػػػػاطات يوميػػػػة وإجػػػػراءات عمليػػػػة النتػػػػائج علػػػػى االختبػػػػار القبلػػػػي واال

 وتفاعبلت اجتماعية. 

 انــائك املنيزٍح -انؼؿاساخ  –انثضٌث  –تؼغ أٌَاع  املناىذ 
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ويعتمد البحث النوعي على ربليل البيانات بطريقة استقرائية، حبيث يبٍت مبادئ ون ريات عامة بواسطة مجػع ادلعلومػات اجلزئيػة وربطهػا * 
ط ادلبػػادئ والن ريػػات مػػن خػػبلؿ موادػػلة مجػػع البيانػػات، ومبلح ػػة مػػدى ارتباطهػػا بادلبػػادئ العامػػة، مػػع بعئػػها الػػبعض، وزبتػػ  وتطػػور هػػد

 اليت جرى تطويرها أثناء مراحل البحث. 
مػػن خػػبلؿ اهتمػػاـ الباحػػث ادلسػػتخدـ ذلػػدا البحػػث بوجهػػات ن ػػر أتػػراد الدراسػػة، واالتًتاضػػات الػػيت  ويهػػتم البحػػث النػػوعي "بػػادلعٌت"* 

م واألشػػػياء الػػػيت تعػػػد عنػػػدهم مػػػن ادلسػػػلمات، حبيػػػث يشػػػاركهم الباحػػػث حيػػػاهتم وثقػػػاتتهم اخلادػػػة، كمػػػا ػلػػػدث يف يكونوهػػػا عػػػن حيػػػاهت
 .االثنوجراتيةالبحوث 

 

 0 انثضج انكًً ًاننٌػً** 

خبػػبلؼ الطػػرؽ ادلتبعػػة للحصػػوؿ علػػى النتػػائج، والنتػػائج ، ربليلهػػا، ودػػوالً إ  نتػػائج زلػػددةهػػدتهما واحػػد وهػػو احلصػػوؿ علػػى ادلعلومػػة، و 
 نفسها. 

اإلنسػاين مػن جهػػة  -تالتفسػَت العلمػي الػدي يتئػػمن الكشػف عػن القػوانُت الػػيت ربكػم السػلوؾ الطبيعػػي مػن جهػة، والسػلوؾ االجتمػػاعي
مػن مشػػكبلت البحػػث ربػػدد أخػرى هػػو هػػدتهما. ولػية مػػن السػػهل ادلفاضػػلة بػُت مػػنهج البحػػث الكمػػي ومػنهج البحػػث النػػوعي. تكثػػَت 

بطبيعتها ادلنهج األكثر مبلئمة لبحثها. وهنػاؾ يف النهايػة حبػث مػتقن، وحبػث غػَت مػتقن. وعلػى أيػة حػاؿ، هنػاؾ رلػاالت يف البحػث يلػـز 
ال ػاهرة  فسػَتويػدعم بعئػها بعئػاً يف تهػم وتتيها اللجوء إ  توتَت البيانات الكمية والبيانات النوعية/ الكيفية الػيت يثػري بعئػها بعئػاً. 

 ادلدروسة.
 
 

 BRAINSTORMING0انؼظف انؼياغً/ انؾىين * 

طريقػػة منهجيػػة كيفيػػة يسػػتخدـ تيهػػا الػػدهن القتحػػاـ ومواجهػػة ادلشػػكبلت للتعامػػل معهػػا وإطػػبلؽ التصػػورات واألتكػػار. وهػػو موقػػف مػػن 
مهمػا بػدت غريبػة أو غػَت معلوتػة، جللػب عػدة مواقف حل ادلشػكلة، يعطػى للمشػاركُت هبػدط الطريقػة مشػكلة دلناقشػتها بعتكػارهم اخلادػة 

 حلوؿ دلشكلة ما، بالتفكَت باحللوؿ ادلناسبة عن طريق تسجيل مجيع األتكار ادلطروحة، واختيار ادلناسب منها حلل ادلشكلة.
 وتكوف األسئلة غَت معدة مسبقاً.  -عكة اجلماعات البمبرية - تعتمد على رلموعة واحدة غَت متجانسة

 مبدأين أساسيين:ويعتمد على * 
 تعجيل إددار أي حكم على األتكار ادلطروحة أثناء ادلراحل األو  من العصف. -1
 الكم يولد الكيف. -2
 :وسبر هدط الطريقة بعربعة مراحل أثناء حل ادلشكلة ادلطروحة* 

 .تقييم األتكار، توليد األتكار، بلورة ادلشكلة ،دياغة ادلشكلة



 

 
 األستاذ األكاديمي: دمحمد عواد                           كلية الهندسة الزراعية –السنة الخامسة               القسم العملي   –البحث والمنهجيات العلمية    

 FOCUS GROUPS0اجلًاػاخ انثؤؿٌح/ انرتكٍز * 

تعتمػػد علػػى تصػػميم منهجػػي_ ؽلكػػن اعتبارهػػا وسػػيلة منهجيػػة كوكػػا تعتمػػد علػػى أسػػلوب ادلقابلػػة، وؽلكػػن اعتبارهػػا طريقػػة أو منهجػػاً كوكػػا 
الودػػفية كجػػزء ملحػػق يف ، ُتسػػتخدـ يف البحػػوث االجتماعيػػة العلمػػيوكيفمػػا اعت ناهػػا تهػػي أداة هامػػة مػػن أدوات البحػػث ، علمػػي،...

)ادليكرو سوسػيولوجية( بطريقػة كميػة. حيػث أف طريقػة اجلماعػات البمبريػة طريقػة مكملػة )ملحقػة( علػى  دراسة ال واهر االجتماعية اجلزئية
تمػػػن خػػػبلؿ تكامػػػل  النػػػوعي، الػػػدي يغػػػٍت دراسػػػة مػػػا، تتطلػػػب تصػػػميم دراسػػػي علػػػى ادلسػػػتوى الكمػػػي والكيفػػػي معػػػاً. -ادلسػػػتوى الكيفػػػي

 )كعسػػػلوب كيفػػػي( تلقػػػي ضػػػوءً  وبُت معػػػاً ؽلكػػػن لنػػػا تصػػػميم دراسػػػة علػػػى مسػػػتوى حبثػػػي كبػػػَت، حيػػػث أف طريقػػػة اجلماعػػػات البمبريػػػةاألسػػػل
علػػى تصػػميم  بنػػاءً  ،حبػػث -هػػي ال تكفػػي لوحػػدها إلنتػػاج دراسػػةو  .تهػػي وسػػيلة ملحقػػة بػػالطرؽ الكميػػةوإيئػػاحاً علػػى الدراسػػة الكميػػة. 

 .ثي كبَت، ال ظللك معلومات حوذلاعلى مستوى حب ما الدراسة الكمية لدراسة ياهرة أو مشكلة
التبػػادؿ . تعتمػػد علػػى العبلقػػة الدينامكيػػة و تها الفػػرد، وعلػػى آثػػار هػػدط اخلػػ ةتركيػػز الباحػػث تيهػػا ينصػػب باالهتمػػاـ علػػى خػػ ة معينػػة دػػاد

يػػتم اختيػػار ادلبحػػوثُت وتػػق  ،(12ػػػػ  8) مبحػػوثُت متجانسػػُت عػػددهممػػدير اجللسػػة، مّيسػػر،  -باحػػث اللف ػػي مػػا بػػُت عػػدة أشػػخاص: )
اشػتماؿ كػل رلموعػة علػى متغػَت واحػد ): مم اجملموعػات البمبريػة وتػق دلبػدأمتغَتات البحث الكمي ادلعتمدة يف دراسة ال ػاهرة، حيػث تصػ

البحػث. حبيػث ال يتفػرع عػن  -على األقل(، مع مراعاة خصائص العينة يف الدراسة، وأهداتها، ومناقشة زلور واحػد مػن موضػوع الدراسػة
اجللسة ذبتمػع دلػرة واحػدة تقػط وتسػتمر لوقػج مػا بػُت  -وهدط ادلقابلةم مسبقاً. هدا احملور أكثر من سمبالُت رئيسيُت تقط، يتم اإلعداد ذل

 دقيقة. (91 – 61)أو من  (61 -45)
 يلي: بحيث يراعى ماكمي، يتم تصميم هدا النوع من الطرؽ أو األساليب الكيفية ليتكامل مع أسلوب البحث ال

 طرح ادلشكلة األساسية وربليلها لعنادرها وتداعياهتا. -1
 هداؼ الدراسة وتقسيماته وزلاورط.ربديد أ -2
 ربديد ادلتغَتات األساسية يف البحث الكمي كاتة، حبيث سُبثل مجيعها يف رلموعات، واختيار العينة وتوزعها. -3
 ص العينة وادلتغَتات يف كل رلموعة.ما هي طبيعة ادلشاركُت وتق خصائ -4
 ما هي احملاور اليت سيتم مناقشتها يف كل رلموعة على حدا ؟ وما هي األسئلة ادلتفرعة. -5
 ماهي اآللية اليت ستتبع يف سَت العمل مع كل اجملموعات ادلنتقاة أو احملددة. -6
 
 خطوات ىي:أما في مرحلة التحضير للجلسة نقوم باالستعداد لتنفيذ خمس * 
 ؟ج،...(الزماف، ادلكاف، الوقسيتم تنفيد العمل هبدط الطريقة )أين  -1
 ؟شخاص ادلشاركُت، وما هي خصائصهمماهي طبيعة األ -2
 ؟ثيلها يف كل رلموعة حبسب عنادرهاماهي ادلتغَتات اليت غلب سب -3
 ؟ط اجللسة، أي ادلوضوعات ادلطروحةما هو اذلدؼ من هد -4
 ؟رلموعة على حدا أو كل اجملموعات فيد كلماهي آليات تن -5
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 قة:البحوث المطبّ 
يهتم هدا النوع من البحوث يف مسائل التخطػيط وتقنياتػه وكيفيػة ربويػل الػ امج واألهػداؼ النوعيػة إ  بػرامج اسػتثمارية، كمػا يهػتم هػدا  

 النوع من البحوث يف كيفية ربويل االقًتاحات والتوديات احملددة إ  سياسات إجرائية ليتم تنفيدها من قبل ادلمبسسات ادلعنية.
 

 منهج البواقي: 
هو أحد مناهج )مل( األربعة، وقاعدته أف ربدؼ مػن ال ػاهرة القسػم الػدي تعػرؼ أنػه ناشػض عػن بعػض الشػروا ادلعلومػة، تػإذا بقػي مػن 

 كاف هدا ناتج عن الشروا الباقية.   ءشيال اهرة 
)أ( علػػة  كانــ )س( و)ج( علػػة )ر(،  علــةف )ب( أج(، و -ب-عػػن ال ػػاهرة )أناتجــة  ،علمنػػا أف ال ػػاهرة )ؾ( و)ر( و)س( إذامثػػاؿ: 
 )ؾ(.
 

 المنهج التأملي: 
 هو عبارة عن تفكَت عميق وطويل يف موضوع معُت لتحديد واستخراج جوانبه األساسية.

 
 المنهج التأويلي:

ادلعػٌت الكػامن مػن قػوؿ هو عبارة عن إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية إ  الداللة اجملازية. ويف علم النفة التحليلػي هػو اسػتخراج  
 أو سلوؾ شخص عن طريق البحث التحليلي.

 
 :القياس االجتماعي

هو عبارة عن طريقة تقـو على تطبيق القياس يف علم االجتماع. ويتم هدا القياس بوضع روائز، واستبيانات غليب تيها كل تػرد عػن رأيػه، 
 مث ربصى أجوبة األتراد وتبُت نسبتها العددية إ  اجملموع.

 
 : القياس(االستبطان )

هػػو عبػػارة عػػن تعمػػل بػػاطٍت ينصػػب علػػى مػػا غلػػري يف علػػم الشػػعور. ومنػػه االسػػتبطاف التجػػريي وهػػو مػػنهج بسػػيكولوجي، يػػتلخص يف أف 
 معينة ليصف شعورط أثناء التجربة.يوضع شخص ربج اختبارات 

 
 المنهج التجريبي: 

دحتها، وذلك من خبلؿ ادلبلح ػة ادلستشػارة الػيت يقصػد منهػا التحقػق مػن يقـو على ادلبلح ة والتصنيف ووضع الفرود والتحقق من 
 ددؽ تكرة ما.
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 ينيذ انتفكري انمٍاسً أً االستنثاؿ0ً* 

(، مػػن خػػبلؿ اتػػًتاد دػػحة ادلعرتػػة بقياسػػها علػػى معرتػػة أخػػرى سػػابقة )مقدمػػة ،للتحقػػق مػػن دػػدؽ ادلعرتػػة اجلديػػدة )نتيجػػة(يسػػتخدـ 
 لية.ويعرؼ ذلك باالستدالؿ على اجلزئي بالكلي، أو استنباا ادلعرتة اجلزئية من الكالسابقة، وإغلاد عبلقة بينهما. 

* أي انتقػاؿ الػػدهن مػػن قئػػية أو عػدة قئػػايا مسػػّلم هبػػا، غلػػى قئػية أو قئػػايا أخػػرى هػػي النتيجػة، وتػػق قواعػػد ادلنطػػق ودوف التجػػاء إ  
 التجربة.

 

 ينيذ انتفكري االستمـائ0ً* 

يسػػػتخدـ للتحقػػػق مػػػن دػػػدؽ ادلعرتػػػة اجلزئيػػػة، باالعتمػػػاد علػػػى ادلبلح ػػػة والتجربػػػة احلسػػػية. ونتيجػػػة لتكػػػرار حصػػػوؿ اإلنسػػػاف علػػػى نفػػػة 
 النتائج، تإنه يعتمد إ  تكوين تعميمات ونتائج عامة. 

عينػػػة ال ػػػاهرة  -ا مػػػن أتػػػراد* يقػػػـو علػػػى دراسػػػة أتػػػراد ال ػػػاهرة دراسػػػة كليػػػة أو جزئيػػػة للودػػػوؿ إ  حكػػػم عػػػاـ ينطبػػػق عليهػػػا وعلػػػى غَتهػػػ
 ادلدروسة.

ــامهنػػاؾ مػػا يسػػمى *  مػػن خػػبلؿ حصػػر كػػل احلػػاالت الفرديػػة يف تئػػة معينػػة والتحقػػق مػػن دػػحتها بػػاخل ة ادلباشػػرة عػػن طريػػق   اســتقراء ت
 احلواس، واحلصوؿ على معرتة يقينية ؽلكن تعميمها. 

ة شلثلػة ُيسػتخلص منهػا نتيجػة عامػة، يُفػًتد انطباقهػا علػى بقيػة مبلح ة عدد زلدد من احلاالت على شكل عينػ استقراء ناقصأيئاً * 
 .قريب للواقع(احلاالت ادلشاهبة، ومعرتتها تكوف معرتة احتمالية) ت
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 انثضج االستـالػ0ً* 

 ?what s happening؟ تطرح سمبااًل: ماذا حدث
 (.ودراسة الواقع كما هو)بشكل دحفياحلقيقة كما حصلج دوف ربليل، 

 
 إلى: تهدف .دغَت نطاؽ على أّولية دراسة عن عبارة االستطبلعية الدراسة* ت
 دبشػػروع ادلباشػػرة قبػػل الدراسػػة تصػػميم وتطػػوير ادلناسػػبة، العينػػة حجػػم لتحديػػد زلاولػػة يف وتػػعثَتط وكلفتػػه، ومّدتػػه، البحػػث، جػػدوى تقيػػيم 

 .واسع نطاؽ على البحث
 
 تتميز ىذه الدراسات بعدة أمور: * 
 (.)تسمى دراسات طيارةالعلمية زلل البحث او الدراسة وث دبعلومات أولية حوؿ ال اهرة مراكز البحتزود  -أ

توزعه، أنواعه، أين ندرس،...(. وعادة هػدط الدراسػات االسػتطبلعية  مثاًل: التسويق، اإلنتاج،... تّعرؼ مسات ال اهرة األساسية ) -ب
 تقـو على اإلحصاءات الرمسية.

 .ادلدروسة لكن ال تقدـ إجابات شاملة كاملة لل اهرة ،تعطي احتماالت -ج
 والباحث يعتمد عليها يف حبثه. ،* الدراسة االستطبلعية يف الغالب مهمة

 

 انثضٌث انٌطفٍح0* 

  ?how it happeningكيف حدث؟ ذبيب عن سمباؿ: * 
 :تدرس عادةً 

 ادلدروسة العوامل احمليطة بال اهرة* 
 .والتكرار والتزامنادلمبثرة هبا،  -احمليطة شدة العوامل * 
 .مدى تكرارها للعوامل* 
 .مدى تزامن العوامل* 
   .مدى شدهتا* 

 خصا صها:
 .ادلدروسة تعطي ودف متكامل لل اهرة -أ

 أهم عوامل حدوثها. -ب
 مدى تطور ال اهرة احلايل وادلستقبلي. -ج
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(، اجلػػنة )ذكػػور، إنػػاث ،...(. الكثاتػػة،اإلنتاجيػػة، اإلنتػػاج ، التسػػويقوأنواعػػه )باالقتصػػاد أو اإلنتػػاج، نػػب السػػكانية عبلقػػة اجلوا مثــال:
 حجمها... . هبا، الًتكز السكاين،...، عبلقة الزيادة السكانيةوزع السكاين، الزيادة السكانية، الت
 

 انثضٌث انتفسريٌح0* 

أو ال ػاهرة (، تتعلػق بتحديػد أسػباب حػدوث ادلشػكلة الواقػع -ال ػاهرة -ادلشػكلة )تعطػي سػبباً حلػدوث أحياناً تسػمى الدراسػات السػببية
 وادلتغَتات احملتملة.ادلدروسة أو الواقع،...، 

   ?why it happensتجيب عن سؤال: لماذا حدث؟ * 
 
 تستخدم أكثر في العلوم الطبيعية ألنها تتسم بالمواصفات التالية:* 
 يف ال اهرة. رباوؿ تهم التعثَتات الفعلية -أ

 تدرس رلموعة العوامل األساسية والثانوية ادلمبثرة يف ال اهرة. -ب
 تساعد على إغلاد حلوؿ علمية مستقبلية ل اهرة معينة.  -ج
 

 انؼؿاساخ انٌطفٍح0 -انثضٌث * 

 ، اليت تسعى لتحديد الوضع احلايل ل اهرة معينة، ومن مث تعمل على ودفها. تعت  أحد أشكاؿ البحوث الشائعة
سػػانية، مثػػاؿ: وبالتػػايل تعتمػػد علػػى دراسػػة الواقػػع أو ال ػػاهرة كمػػا توجػػد يف الواقػػع ويهػػتم بودػػفها ودػػفاً دقيقػػاً. وخصودػػاً الدراسػػات اإلن

 هدط احلالة.( ، حيث أننا هنا ال نستطيع إجراء ذبارب يف مثل )األطفاؿ اجلاضلُت
مشػػكلة زلػػددة، وتصػػويرها كميػػاً عػػن طريػػق مجػػع بيانػػات واقػػع أو وهػػو أحػػد أشػػكاؿ التحليػػل والتفسػػَت العلمػػي ادلػػن م لودػػف يػػاهرة أو 

وإخئػاعها للدراسػة الدقيقػة. وذلػك ضػمن هػدؼ تهػم احلاضػر  ،وربليلهػا ،وتصنيفها ،ادلشكلةالواقع أو ومعلومات مقننة عن ال اهرة أو 
 دلستقبل.ألجل توجيه ا

 أمناؽ انثضٌث/ انؼؿاساخ انٌطفٍح0* 

 (.يل العمل، دراسات ربليل ادلئموف، دراسات رأي عاـ، دراسات ربلحقليمسم اجتماعي، مسم ) دراسات مسحية: -0
 (.ة ادلقارنة، الدراسات االرتباطيةدراسة احلالة، دراسات العلي) دراسات العالقات المتبادلة: -7
 )دراسات النمو، دراسات االذباط(.دراسات نما ية:  -3
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 0 االرتًاػً - انؼهًً أٌَاع انثضج* 

، نهج يعخػد اسػم البحػث والعكػة دػحيمحيػث ؽلكننػا القػوؿ بػعف ادلػ .،..صنيف البحوث االجتماعية ومناهجهاتوجد معايَت متعددة لت
 .ث وادلنهج يعخد أحدعلا اسم اآلخروبعبارة أخرى البح

   ىناك:
 ة.حبث دراسة احلالة، حبوث ن ري، ، حبث تارؼلي، حبث ربليل ادلئموف، حبث مسم اجتماعي، حبث مقارنة()ذبرييحبث ميداين 

يف  ، أو )العػػاـ، اخلػػاص، األكثػػر خصودػػية(، )اذلػػاـ، ادلهػػم، األكثػػر أعليػػة(،...،()العػػاـ، الئػػروري، اجلػػوهري :وهػػي ضػػرورية للتودػػل إ 
 .العلمية اساتالبحث والدر ال واهر اليت تشكل موضوع 

 
 :المسح االجتماعي -0

وتتميػز هػدط األنػواع مػن البحػوث بعكػا  ،، ويف زمػاف ومكػاف معينػُتيف واقػع زلػدد ادلرتبطة بػاجملتمعال واهر تستخدـ هدط البحوث لدراسة 
 . تشعباهتا يف ادلرحلة الراهنة تساعدنا على دراسة كل أبعاد ال اهرة االجتماعية و

 .االستبياف( -االستمارة)ادلبلح ة، ادلقابلة،  :( ادلستخدمة هناالطرؽ ادلنهجية جلمع ادلعطيات )البيانات ومن أهم
، والبحوث الػيت تػدور حػوؿ البيئػة االجتماعيػة، والبحػوث اذلادتػة إ  قيػاس ادلزايا السكانية و الدؽلغراتية تالبحوث ادليدانية ادلتعلقة بودف

 .م تستعمل هدط األنواع من البحوثاقفهم واذباهاهتآراء األتراد واجلماعات ومو 
تقــوم للبحػػث  اسػػًتاتيجية، ويتخػػد لتػػـز ادلنهجيػػة العلميػػة ومعايَتهػػا، يعيػػة طػػورط البػػاحثوف السوسػػيولوجيوفوهػػو نػػوع مػػن البحػػوث االجتما

 على اآلتي:
طبيعيػػػة دبعػػػزؿ عػػػن ال ػػػروؼ ال ػػػواهر يف بيئتهػػػا ال، أي يقػػػـو بدراسػػػة يعيػػػة )ادلباشػػػرة(يػػػدعى تصػػػميم التجربػػػة الطب :لـــو تصـــميم تجريبـــي* 

 .ادلصطنعة
تقيػػة لل ػػاهرة ادلدروسػػة دلعرتػػة )خصائصػػها، مساهتػػا، مكوناهتػػا، عبلقاهتػػا مركػػزاً علػػى األبعػػاد األ :يســتعمل أســلوب التحليــل العرضــاني* 

 للمسم. ، أو خبلؿ مدة إسناد زمٍتيف اللح ة اآلنية (ادلتبادلة، وأبعادها االنتشارية وتوزعاهتا
رؼ علػػى األبعػػاد الرأسػػية لل ػػاهرة أي يعخػػد البعػػد الػػزمٍت باحلسػػباف كػػي يتعػػ يمكــن االســتعانة بالمســح إلجــراء تحلــيالت طوالنيــة:* 
 .دلعرتة التغَت والتطور احلادلُت( ، ومن مث إجراء ادلقارنةسم يف حل تُت زمنيتُت متعاقبتُتتطور وتغَت ال اهرة بالزماف عن طريق إجراء ادل)
 

   * أغراضو العامة:
. علػى الػرغم مػن أنػه يودػف واختبػار تػرود وتنبػمب( ،البحث العلمي األساسية من )كشف، ودػف، تفسػَت يستعمل لبلوغ كاتة أغراد

 .بالدراسات التقليدية بعنه ودفي )يصف احلاؿ(
وتطبيقيػة، وبصػػفة أساسػية لرسػػم  ،(اؿ أو الودػػف تقػط، تهػػو يسػتعمل ألغػراد عمليػػة )حػل ادلشػػاكلأمػا اآلف تلػم يعػػد يقتصػر علػػى احلػ
 .مشكبلت الواقع وانتشارها ادلكاينالسياسات واخلطط وتشخيص 
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 يتم استقصاء المعطيات فيو وفق أسلوبين ىما:* 
 .(كما هو حاؿ اإلحصاء السكاين العاـاالستقصاء باحلصر الشامل: ) – 1
 ( .مثبلً  محاطوى العاملة يف زلات ة كما يف دراسة القاالستقصاء بالعينة: ) – 2
 )تفسَت نتائج التحليل الكمية(. يستعمل بشكل أساسي وناجع أساليب التحليل الكمي، والكيفي وخبادة التفسَت -3
 إذاً أنواع المسح: * 
 ادلسم ادليكرو ربليلي . -2ادلسم ادلاكرو ربليلي .  -1: ادلسم العرضاين -أ 

 ادلسم الطوالين . -ب 
 .العينة –احلصر الشامل  أسلوب الرصد:* 
 ( .يعخد بطريقة واحدة تقط )االستبياف طريقة الرصد:* 
 .االستمارة أداة الرصد:* 
 

  0حتهٍم املؼًٌٌ – 2

ادلتػػػواترة سػػػواء يف الوثػػػائق ليػػػل ادلئػػػموف يػػػتم تن ػػػيم البيانػػػات ، وبواسػػػطة رببحػػػوثإف التحليػػػل الوثػػػائقي يشػػػكل جػػػوهر هػػػدا النػػػوع مػػػن ال
 .ة باإلضاتة إ  ربليلها وتقوؽلهااالجتماعي بية ادلتعلقة بالسلوؾ االجتماعي والعبلقاتالوثائق الكتااإلحصائية أو 

، وحػىت الكتابػات ادلوجػودة جملبلت وادلدكرات والسَت الداتية، والصحف واتراد واحلياة االجتماعية عموماً وتشكل الوثائق التارؼلية حوؿ األ
 .  )ميكرو باص، شاحنات، ...( مادة أولية لتحليل ادلئموف دلكتوبة على السياراتوالبلتتات اعلى اجلدراف واألبواب 

 .ز ذلك، لكن أغراضه اليـو تتجاو اً بُت البحوث ذات ادلنهج الودفيوهو نوع من البحوث يصنف تقليدي
، يسػػػتهدؼ يف اجملتمػػع واحليػػػاةتهػػو عمليػػػة تفكػػَت علميػػػة ومنهجيػػػة وربليليػػة من مػػػة بادلئػػػامُت ادلستخلصػػة مػػػن آثػػار ومعطيػػػات الفػػػاعلُت 

 . الودوؿ إ  استنتاجات
 لو شكالن ر يسيان:* 
 .ربليل كمي للموضوع -1
 ربليل كيفي للموضوع. -2
 (.... - طرائقه -أدواته  -أساليبه : )لكل منهماو 
 
 من مزايا ىذا النوع من البحوث :* 
 .تقط( نه يتعامل مع آثار الفاعلُتألقق قدراً كبَتاً من ادلوضوعية )ػل
 .تجيب دلتطلبات القياس بشكل شلتازيس -أ

 .ؽلتلك قدرة جيدة على التعميم -ب
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 .ية تكرار التجربة أو تكرار البحثيتيم إمكان -ج
 

 0 انــٌمح انتاؿخيٍح  –  3

عن القوانُت العامة الػيت ربكمهػا، والتنبػمب دبسػارها  ، للكشفرة يف ادلاضي و تطورها يف احلاضرتستخدـ هدط البحوث لدراسة نشعة ال اه
 .يف ادلستقبل
 .ستخدـ من قبل ادلفكروف التطوريوف. حيث ا رلتمعات مئج عليها سنوات كثَتةويبحث يف

 :لو غايات مختلفةاالجتماعي،  -العلمي هو ظلط من أظلاا البحث ، و يف الدراسات واألحباث له أعلية كبَتة
 البحوث احلقيقية ألنه موضوعي جداً . يقاؿ عنه بعنه من* 
تػػاج األحػػداث . هػػو إعػػادة إنعنػػد ادلفكػػرين التطػػوريُت (19حقيقػػي لػػه، سػػاد يف القػػرف  اسػػم)كػػػ التػػارؼلي   -هػػدؼ البحػػث االجتمػػاعي* 

 .التارؼلية
 

 0انثضج املماؿٌ -4

عنادػر التشػابه و االخػتبلؼ معينػة هبػدؼ احلصػوؿ علػى  علميػة واجتماعيػة نستخدـ هدط البحوث مػن أجػل القيػاـ دبقارنػات بػُت يػواهر
   فقد نستخدمو مثاًل: .بينهما

 .يف تًتات سلتلفة ولكنأو رلتمع زلدد،  ،يف بلد واحدواقع االقتصاد، التسويق، اإلنتاج، الزراعة، ياهرة... لدراسة  -1
ولكػػػن يف تػػػًتات زمنيػػػة   ،أو أكثػػػر رلتمعػػػُت، أو منطقتػػػُت،، أو اهرة يف بلػػػدين سلتلفػػػُتال ػػػالواقػػػع أو  اأو قػػػد نسػػػتخدمه لدراسػػػة هػػػد -2

 .  زلددة
 .عات وثقاتات سلتلفة يف نفة الزمنكما ؽلكن أف يقارف ال اهر بُت مجا -3
 .  ثة ادلقارنة اليت تستخدـ يف كل حبوالبحث ادلقارف ؼلتلف عن طريق  -4
 

 ولو طريقتان: 
 * ربليل طوالين )الصَتورة(.      
 .عرضاين )السَتورة(* ربليل       
عػػن األظلػػػاا  ( ... للكشػػفمػػثبلً  القػػدرة اإلنتاجيػػة يف بلػػد آخػػر – بلػػد مػػػايف  الػػدرة اإلنتاجيػػةمقارنػػة والبحػػث ادلقػػارف يعطػػي أظلػػاا )  -

 .ادلتعددةالعلمية 
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  0انثضج انتزـٌيب  - 5

متغَت واحد ؼلئعه الباحػث للتبػديل والتغيػَت، لقيػاس نتػائج الدي يعتمد على التحكم جبميع ادلتغَتات والعوامل ادلكونة لل اهرة، باستثناء 

 ذلك على اذباهات ال اهرة أو العينة ادلدروسة.

تقػػػـو هػػػدط البحػػػوث علػػػى مبػػػدأ إدخػػػاؿ متغػػػَت أو متغػػػَتات مسػػػتقلة علػػػى رلموعػػػة ذبريبيػػػة، مث مبلح ػػػة مػػػا ػلدثػػػه هػػػدا ادلتغػػػَت أو هػػػدط * 

 . م ندخل عليها أي تغيَت ذبرييخبلؿ مقارنة اجملموعة التجريبية باجملموعة الئابطة اليت ، وذلك منتغَتات من تغيَت يف هدط اجملموعةادل

يتحكم الباحث بكل شروا البحث وأيئاً بادلستجيبُت يف هدا النوع مػن البحػوث وهػو يقػـو علػى عنادػر التجربػة العشػوائية ادلباشػرة،  * 

 .  أو ادلخ ية كنوع من أنواع البحوث ادليدانية
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  انــائك0* 
 هي األسلوب الدي تتم به عملية معينة )مجع ادلعطيات البيانات من الواقع بشكل مباشر(. 

   1بعملية اإلدراؾ احلسي والشعوري لل اهرة جمع المعطيات* تسمى عملية 
 .تحليل المعطيات* أما عملية اإلدراؾ العقلي تهي 

 
 ألف دوف هدط ادلعطيات ال معٌت وال قيمة للن ريات والفرود )تبقى جوتاء(. املؼـٍاخ0* ملاؽا جنًغ 

خصػػائص ادلوضػػوع الكيفيػػة، مساتػػه ادلكانيػػة والزمانيػػة )اإلصلػػاز الػػدي يػػمبثر تيػػه البعػػد الزمػػاين وادلكػػاين( عنادػػرط )أجػػزاؤط( ،  * يمماؽا جنًممغ0
 تغَت بالزماف ألف هناؾ عبلقة تعثَت متبادؿ(. ي ءشيعوامله )ممبشرات اخلارج(، عبلقاته وتفاعبلته )كل 

 .هي ادلادة األولية وهي معرتة حسية بال واهر، تعاج بادلنطق العقلي تتتحوؿ إ  معلومات * فًا ىً املؼـٍاخ0
 ))ادلعلومة :تكوف بعد ربليل ادلعطيات((.

 
 نو يستٌٌاٌ 0كٍف جنًغ 0 * 
 لو طريقتان:ب استقصاء ادلعطيات: : ما هو أسلو األسلوب -0
 (.رلتمع البحثعينة  –)ألتراد  :باحلصر الشامل -أ

 .(و الدراسة وخلصائصه ومساته بالعينة: )غلب أف تكوف شلثلة جملتمع البحث -ب
 
  وىي نوعان:نها يف أي عملية عن مجع ادلعطيات، ال نستغٍت ع الطرا ق: -7
 هي أربعة طرائق: طرا ق أولية )بسيطة(: -أ
 .أنواع كثَتة ذلا :ادلبلح ة -1
 ."االستبانة" االستبياف -2
 .ادلقابلة: ذلا أنواع عدة -3
 .مجع ادلادة الوثائقية وترشفيها -4

 .ادلعلومات عنهم، حادثهم، خد معلوماهتم ووثائقهم(( ، خد))راقبهم
 
 .االمتحاف( ،االختبار جربة ادلعملية،طريقة اإلسقاا، الت الدهٍت، العصف اجلماعات البمبرية،) :طرا ق مركبة -ب

 ومنها:.  به الباحث يف حبثه، أو ما يستعُتتستعمل يف طرائق البحث وعملياته هي الوسائل اليت 0* األػًاخ
 .قائمة التفريغ الفردية والكليةكشف ادلقابلة، ،  كشف ادلبلح ةوأنواعها،   االستمارة

 ؿـق مجغ املؼـٍاخ
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 0ًأٌَاػيا * املالصظح

 غػػَت يف دبسػػماط يتكػػرر أو، مسػػمى مػػن أكثػػر لػػه الواحػػد النػػوعحيػػث صلػػد أف  ،ادلبلح ػػة ألنػػواع عرضػػها يف البحػػث منػػاهج كتػػبتتبػػاين  

 أمػاكن عػن تعػّ  تهػي  (والبيئيػة ادلعمليػة كادلبلح ػةللمبلح ػة ادلنهجيػة ) أنواعػاً  تكػوف أف تسػتحق ال ألنػواع تقسػيمات أو قد صلد، مرجع

 سػيتم اسػتبعاد ولػدلك .األداة هػدط هبػا تطبػق أف ؽلكػن الػيت والطرائػق األسػاليب عػرد هو األنواع من ادلقصود ألف، أساليبعن  وليسج

 .(وغَتها والبيج واجملتمع وادلدرسة والبيئة كادلخت ) التطبيق أماكن على تصنيفها يف اعتمدت اليت التقسيمات

 0 انؼثؾ نؼؿرح تاننسثح املالصظح أٌَاع -0

 واالسػتماع ادلشػاهدة مػن مبسػطة دػوراً  وتتئػمن ادلئػبوطة غػَت ادلبلح ػة وهػي(: Simple Observation) بسـيطة مالحظـة – أ

 األوليػػػة البيانػػػات جلمػػػع مفيػػػدة وهػػػي .العلمػػػي للئػػػبط إخئػػػاعها دوف الطبيعػػػة يػػػروؼ يف تلقائيػػػاً  ربػػػدث كمػػػا ،واألحػػػداث ال ػػػواهر إ 

 .ادلستقبل يف لدراستها سبهيداً  لل واهر

 

 مػػػن عاليػػػة لدرجػػػة زبئػػػع كوكػػػا حيػػػث مػػػن البسػػػيطة عػػػن وزبتلػػػف (:Observation Systemation) مـــةمنظّ  مالحظـــة -ب

 ووضػػػع ال ػػػاهرة عػػػن الدقيقػػػة البيانػػػات مجػػػع وهػػػدتها، بالوسػػػائل تيهػػػا ويسػػػتعاف، ال ػػػروؼ تيهػػػا وػلػػػدد، مسػػػبقاً سلطػػػط  وإتباعهػػػا، الئػػػبط

 .الفرود

 

 العػرد يف بسػيط اخػتبلؼ مػع. احملػددة غػَت ادلبلح ػة و( Structured)ادلنّ مػة  – احملػددة بادلبلح ػة النػوعُت هػدين إ  ريشا قد* 

 .منه اذلدؼ حسب على تقسيم وهو

 .بال اهرة احمليطة ال روؼ حسب مئبوطة ومبلح ة طبيعية مبلح ة كوكا إ  تشَت الكتب بعض* 

 يف الطبيعيػػة تادلبلح ػػة، اللف ػػي التنػوع خػػبلؼ مػػن ألكػػا (،مستسػاغةهػػي و ) ادلئػػموف علػػى تػمبثر ال ادلصػػطلحات يف االختبلتػػات هػدط* 

 .ومن مة زلددة علمياً  ادلئبوطة وادلبلح ة، زلددة وغَت بسيطة حقيقتها
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 0 انثاصج نؼًؿ ًفما املالصظح أٌَاع -7

 تمسى إىل ٌَػني0

 أو لل ػػاهرة بالنسػػبة ادلشػػاهد أو ادلتفػػرج دور الباحػػث تيهػػا يلعػػب حيػػث (:Non – Participant) مشــاركة غيــرب مالحظــة -أ

 .تيه الفعلية ادلشاركة دوف معُت اجتماعي موقف إ  واالستماع الن ر سوى يتئمن وال، اجملتمعيالعلمي أو  احلدث

ال ػػػػاهرة  – اجلماعػػػػة حيػػػػاة يف ادلشػػػػارؾ العئػػػػو بػػػػدور الباحػػػػث تيهػػػػا يقػػػػـو الػػػػيت وهػػػػي: (Participant) بالمشــــاركة المالحظــــة -ب

 اجلماعػػة سػلوؾ عػػن البيانػات غلمػع الػػدي الباحـث العلمـي ودور، المشــارك العضـو دور :دوريػػن يلعػب هنػاالعلمػػي  تالباحػثادلبحوثػة، 

 مػػن اخلفيػػة اجلوانػػب يبلحػػظ أف للباحػػث وتفػػتم وغزارهتػػا البيانػػات بصػػدؽ سبتػػاز بعكػػا القــول: يمكــن عــام وبشــكل .أترادهػػا وتصػػرتات

 وعوائق. أخطار من يصاحبها ما إ  باإلضاتة، تائقة مهارة إ  ربتاج إذ التطبيق دعبة ولكنها، السلوؾ

 

 0انثاصج اتظال صٍج يٍ املالصظح أٌَاع -3

                                                     : قسمين إلى تنقسم  

 الػػيت األشػػياء أو باألشػػخاص مباشػػرة اتصػػاله خػػبلؿ مػػن معػػُت سػػلوؾ دببلح ػػة الباحػػث يقػػـو حيػػث: (Direct) مباشــرة مالحظــة -أ

 . دراسته يود الدي بالسلوؾ الباحث اتصاؿ قوة النوع هدا يف ويتئم .يدرسها

                

 .اآلخروف أعدها اليت وادلدكرات والتقارير بالسجبلت الباحث يتصل حيث :(In-direct) مباشرة غير مالحظة -ب

 مػػن نػػوع إ  ربتػػاج تهػػي ،والسػػجبلت وادلػػدكرات التقػػارير هػػدط دبصػػداقية ،وسلرجاتػػه نتائجػػه مصػػداقية تػػعثرت مــن المالحظــة: النــوع وىــذا

 .والثبات بالصدؽ سبتاز دبعلومات ليخرج، عالية بدرجة التثبج

 

 0انمظؼ صٍج يٍ املالصظح أٌَاع -4

 ما. مواقف لتسجيل معينُت أشخاص أو معُت دبوقف اذلادؼ باالتصاؿ الباحث يقـو حيث: (Purposive) مقصودة مالحظة -أ
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 .ما سلوؾ وجود الصدتة طريق عن يبلحظ حيث: (Accidental) مقصودة غير مالحظة -ب

 الػدي األوؿ التقسػيم مػن جػداً  قريػب تقسػيم وهػو السػلوؾ مبلح ة يف الباحث قصد حيث من ادلبلح ة تناوؿ التقسيم من النوع وهدا*

 .العرد طريقة يف االختبلؼ مع( ادلئبوا و البسيط) الئبط درجة حيث من ادلبلح ة تناوؿ

 

 و الئػػبط يف درجػػة للمبلح ػػة أف وذلػػك، واحػػد حبػػث يف ادلبلح ػػة أنػػواع مػػن أكثػػر أو نػػوعُت تطبيػػق يسػػتطيع الباحػػث أف لنػػا يتئػػم** 

 .البيانات مجع يف الباحث يستخدمها، واحدة مبلح ة يف األنواع ذبمع ،ادلشاركة يف وطريقة ،ورائها من وقصداً  ،باحلدث اتصاالً 

 

 Interview 0* املماتهح 

ؽلكن تعريف ادلقابلة على أكا معلومات شفوية يقدمها ادلبحوث، من خبلؿ لقػاء يػتم بينػة وبػُت الباحػث أو مػن ينػوب عنػه، والػدي يقػـو 

 بطرح رلموعة من األسئلة على ادلبحوثُت، وتسجيل واإلجابات على االستمارات ادلخصصة لدلك.

يف العادة ذبري ادلقاببلت العلمية من أجل ربقيق أغػراد عػدة منهػا البحػث : غلب تكوف هادتة وزلددة اذلدؼ. و والمقابالت العلمية* 

 والتوجيه والعبلج، وقد تتكرر ادلقاببلت على تًتات منت مة وغَت منت مة.

 أٌَاع املماتالخ0* 

 ".تاندلُتحبسب تصنيف "ؽلكن تصنيف ادلقاببلت إ  أربع أدناؼ 

 :Individual Interviewالمقابالت الفردية   -0

ل )بػالفتم( حريػة التعبػَت عػن رأيػه وعػن ذاتػه. وتعتػ  ادلقابلػة الفرديػة مػن تتم ادلقابلة بشكل تردي بُت باحث ومبحوث حبيػث يػًتؾ للمقابَػ

 يف البحوث االجتماعية واإلنسانية. أكثر ادلقاببلت استخداماً 

 

 :Group Interview المقابلة الجماعية  -7

ل )بالكسر( وعػدد مػن ادلقػابلُت، ويتميػز هػدا النػوع مػن ادلقػاببلت بإعطػاء بيانػات ومعلومػات معمقػة بِ تتم ادلقابلة بشكل مجاعي بُت ادلقا

 ذات تائدة وتستخدـ يف القئايا ادلهمة وادلعقدة. 
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 على تدكر عنادر ادلعلومات أو مراجعتها. أنه ؽلكن أف يساعد ادلبحوثُت بعئهم بعئاً  :ومن مزايا ىذا النوع من المقابالت *

 نه قد يسيطر أحد أتراد اجلماعة على جو ادلقابلة، أو عدـ إعطاء الفردة الكاتية لآلخرين إلبداء آراءهم. أ :ومن عيوبها* 

كػػدلك قػػد ػلجػػم الػػبعض عػػن ذكػػر مشػػاكلهم الشخصػػية أمػػاـ أتػػراد اجلماعػػة. وقػػد يوجػػه ادلبحػػوثُت ادلقابلػػة إ  الوجهػػة الػػيت يريػػدوكا شلػػا 

 يمبدي إ  إتشاؿ ادلقابلة.

 

 :Unstructured Interviewالمقابلة الحرة )غير المقننة(   -3

. وبالتعكيػػد الباحػػث لديػػة تهػػم عػػاـ للموضػػوع ولكػػن لػػية لديػػة هػػدا النػػوع مػػن ادلقػػاببلت ال يعتمػػد علػػى اسػػتخداـ أسػػئلة زلػػددط مسػػبقاً 

 بادلرونة حيث ؽلكن تعديل أو إضاتة أسئلة يف أثناء ادلقابلة.  وتتميز المقابلة الحرة. قائمة أسئلة معدة مسبقاً 

، حيػػػث Exploratory Research"يف البحػػػوث االستكشػػػاتية " ويسػػػتخدـ أسػػػلوب ادلقػػػاببلت احلػػػرة الغػػػَت موجهػػػه يف الغالػػػب

 .بياف رمسيةيتم تيها استخداـ دحيفة است تشكل هدط البحوث مرحلة أولية للقياـ بدراسات معمقة الحقاً 

ــال علــى ذلــك:م والػػيت تقػػـو بدراسػػة إمكانيػػات دخوذلػػا  لػػبعض أنػػواع ادلنتجػػات الغدائيػػة،إذا رغػػب مػػدير يف إحػػدى الشػػركات ادلنتجػػة  ث

إلحدى األسواؽ اجلديدة دلعرتة اخلػ ات السػابقة دلسػتهلكُت سػابقُت ذلػدط ادلنتجػات، ومػا هػي اذباهػاهتم ضلوهػا، وادلقًتحػات الػيت يودػوف 

 .للبدء هبدط الدراسةؽلكن أف تعت  مرحلة أولية  (قننةادلغَت )هدط احلالة، تاف ادلقابلة  هبا لتطوير هدط ادلنتجات. تفي مثل

 

 :Structured Interviewالمقابلة المقيدة )المقننة(   -4

لػب تتم ادلقابلة ادلقيدة من خبلؿ قياـ الباحث بإعداد قائمة من األسئلة قبل إجراء ادلقابلة، ويػتم طػرح نفػة األسػئلة يف كػل مقابلػة وبالغا

 طط ذلا إذا ما رأى الباحث ضرورة لدلك. حسب نفة التسلسل، إال أف ذلك ال ؽلنع من طرح أسئلة غَت سل

وقػػد تكػػوف األسػػئلة ادلطروحػػة يف هػػدا النػػوع مػػن ادلقػػاببلت ذات كايػػات مقفلػػة حبيػػث يعطػػى ادلبحػػوث خيػػارات زلػػددة البػػد أف يلتػػـز هبػػا، 

 تئيها مناسبة.وقد تكوف األسئلة ذات كايات مفتوحة حيث يًتؾ للمبحوث حرية اإلجابة باختيار األسلوب والعبارات اليت ير 

غػَت أكثػر مػن ادلقابلػة  "علمػي"قػاببلت ويعتػ  هػدا النػوع مػن ادل .إجراءهػا وسػهولة تفريغهػا وربليلهػابسػرعة  :وتمتاز المقابالت المقننة* 

 وذلك لسهولة تفريغها وربليلها ولتوتَتها الئوابط البلزمة اليت تسمم بصياغة تعميمات علمية. ،قننةادل
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قننػػة. وغلػػب علػػى الباحػػث أف يعػػي أف ادلقابلػػة ادلغػػَت النػػوعُت مػػن ادلقػػاببلت ادلقننػػة و وعلػػى الباحػػث أف يكػػوف قػػادر علػػى إجػػراء كػػبل ** 

إكػػا تتطلػػػب مػػػن الباحػػث اخلػػػ ة والدرايػػػة بفػػن ادلقابلػػػة واإلدلػػػاـ  ،ات عامػػة، إكػػػا أوسػػػع مػػن ذلػػػك بكثػػػَتليسػػج رلػػػرد أسػػئلة عرضػػػية وإجابػػػ

 دبوضوع ادلقابلة.

 :يتميز ىذا األسلوب من المقابالت بما يليو * 

مػن الًتتيػب ادلػن م ادلرغػوب تيػه يف البيانػات الػيت  ف ذلػك يئػمن قػدراً إ، تػكوف األسئلة اليت يتكوف منهػا ظلػوذج ادلقابلػة معػدة مسػبقاً    -1

 يتم مجعها.

 شلا يمبدي إ  احتماؿ تقليل التعويل والفهم اخلاطض لؤلسئلة. ،يساعد اإلعداد ادلسبق لؤلسئلة يف اختيار األلفاظ والعبارات بعناية  -2

 يساعد على اختبارها والتعكد من دبلحيتها تبل إجراء ادلقابلة. إف وجود دحيفة استبياف معدة مسبقاً   -3

دي إ  األسػػئلة الػػيت تػػمب سػػهولة مراجعػػة وجدولػػة وربليػػل البيانػػات الػػيت يػػتم مجعهػػا مػػن ادلقػػاببلت ادلوجهػػة، وذلػػك للنمطيػػة العاليػػة يف   -4

 احلصوؿ على إجابات ظلطية.

 

 ٌَاع املماتهح0* أٌؼاً يٍ أ

 :  The Third – Person Techniqueأسلوب الشخص الثالث  -5

تعت  من أبسط األساليب اليت تستخدـ يف احلصوؿ علػى ادلعلومػات بشػكل غػَت مباشػر، وذلػك عنػد إحجػاـ ادلبحػوث عػن إبػداء رأيػه أو 

   .مواقفه ذباط قئايا معينةعبَت عن الت

اإلقبػاؿ ؼ علػى أسػباب رتػض تئػة مػن اجلمهػور بػإجراء حبػث تسػويقي للتعػرّ  الصػناعية –الزراعيػة قياـ إحدى الشػركات  :مثال على ذلك

هنػػاؾ نسػػبة مػػن اجلمهػػور  التــالي:ك ســؤالهمولكــن عنــدما  .غليبػػوا بصػػراحة ؽلكػػن أف ال، ؟دلػػاذا وعنػػد سػػمباذلم. علػػى منػػتج غػػدائي معػػُت

حجػػامهم عػػن اإلجابػػة أف إِ  تػػيمكن أف تكػػوف، م؟بػػرأيك سػػي، تمػػا هػػو السػػبب الرئيادلصػػّنع -الزراعػػي  –أكػػل هػػدا ادلنػػتج الغػػدائي تػػرتض 

 . هدط اإلجابة هي تعبَت غَت مباشر عن ادلبحوث نفسه.مثبًل اخلوؼ من األمراد احملتمل أف تتسبب بهِ  هو اإلقباؿ على هدا ادلنتج
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 :Focus Interview قةالمقابلة المعمّ  -6

 . عن رأيه دوف مقاطعة أو اعًتادوهي تناسب البحوث االستكشاتية، وتبدأ ادلقابلة بعف ػلدد الباحث ادلوضوع ويًتؾ للمبحوث التعبَت

 .  ؟شابه ذلك، ماذا تقصد هبدط العبارة أو ما ؟، يا ترى دلاذاع يم جداً  فيما يقال:وكل ما ؽلكن أف يقوله الباحث 

ه ضػػػبطهم وتػػػوجيههم مػػػن قبػػػل وذلػػػك لسػػػهول (،أشػػػخاص 6ينصػػػم أال يزيػػػد عػػػن )وثُت قػػػة مػػػع عػػػدد مػػػن ادلبحػػػتػػػتم ادلقابلػػػة ادلعمّ  وعػػػادةً 

 الباحث.

ارتفػػاع معػػدؿ البطالػػة يف مدينػػة مػػا بشػػكل مفػػاجض، حيػػث يػػتم ذلػػك مػػن  دراسػػة يػػاهرة مثــال علــى كيفيــة اســتخدام المقابلــة المعمقــة:

خبلؿ دعوة عػدد مػن اخلػ اء وادلختصػُت يف ادلوضػوع لبللتقػاء يف مكػاف مناسػب للتباحػث والتػدارس يف ادلشػكلة للوقػوؼ عػن كثػب علػى 

 أسباهبا وأبعادها.

 

 Samples0* انؼٍناخ 

 يف البػػدء منػػد البحػػث عينػػة يف بػػالتفكَت يبػػدأ الباحػػث أف شػػك وال. للبحػػث اذلامػػة وادلراحػػل اخلطػػوات مػػن للعينػػة الباحػػث اختيػػار يعتػػ 

 .  بالبحث للقياـ ادلناسبة واألدوات العينة نوع يف تتحكم اليت هي البحث طبيعة ألف وأهداته، البحث مشكلة ربديد

 .العينة وأسلوب ،الشامل احلصر أسلوب :وىما الشاملة مصادرها من األولية البيانات مجع يف رئيسياف أسلوباف هناؾ

  :الشامل الحصر أسلوب -0

 بػػػبعض ادلتعلقػػػة البيانػػػات بعػػػض بتجميػػػع وذلػػػك ،اإلحصػػػائي اجملتمػػػع مفػػػردات مػػػن مفػػػردة لكػػػلالشػػػامل  التعػػػداد أسػػػلوب أحيانػػػا ويسػػػمى

 مثػل نتػائج مػن حيػث ،(والصػناعي السػكاين التعػداد) الشـامل الحصـر أسـلوب أمثلـو ومن. األدلي اجملتمع مفردات مجيع عن ادلتغَتات

 مػػن كثػػَت يف اسػػتخدامه تعػػدر األسػػلوب هػػدا علػػى ويعــاب. التخطػػيط عمليػػة يف هبػػا االهتػػداء ؽلكػػن إحصػػائية ممبشػػرات الدراسػػات هػػدط

 .وتكلفة ووقج جهد يتطلب ذلك حيث كبَت األدلي الدراسة رلتمع كاف إذا وخبادة البحوث

   :العينة مفهوم -7

 تلػك اسػتخداـ مث ومػن عليهػا الدراسة وإجراء مناسبة، بطريقة اختيارها يتم الدراسة رلتمع من جزئية رلموعه أكا على العينة تعريف ؽلكن

 .األدلي الدراسة رلتمع كامل على وتعميمها النتائج،
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 دراسػة عػن الباحػث تغٍت عندما إليها اللجوء ويتموالسمات العامة،  والصفات اخلصائص حيث من الدراسة رلتمع من جزءاً  سبثل فالعينة

 األدلي للدراسة. اجملتمع وحدات كاتة

   :البحث مجتمع -3

 األشػػػخاص أو األتػػػراد مجيػػع البحػػػث رلتمػػع ؽلثػػػلو . الدراسػػة رلتمػػػع مفػػردات كاتػػػة هػػي أو. الدراسػػػة موضػػع ادلشػػػاهدات مجيػػع بػػػه يقصػػد

 .البحث موضوع

 

 Types of Samples: انؼٍناخ أٌَاع* 

 :رلموعتُت إ  العينات تقسيم ؽلكن

 .(العشوائية) االحتمالية العينات: األو  اجملموعة

 .حتماليةاال غَت العينات: الثانية اجملموعة

 

 :  Probabilistic Samples (انؼشٌائٍح) االصتًانٍح انؼٍناخ0 األًىل اجملًٌػح* 

 عينػػػة يف اختيارهػػػا احتمػػػاؿ يف الدراسػػػة رلتمػػػع مفػػػردات مػػػن مفػػػردة لكػػػل معروتػػػة أو متسػػػاوية تػػػرص تعطػػػى العينػػػات مػػػن األنػػػواع هػػػدط يف

 شلثلػػة عينػػة علػػى للحصػػوؿ ضػػماف هػػو العينػػات مػػن النػػوع هػػدا اسػػتخداـ إف ،معػػروتُت الدراسػػة رلتمػػع أتػػراد مجيػػع النػػوع هػػدا ويف ،الدراسػػة

 .األدلي الدراسة رلتمع مفردات مجيع على تعميمها ؽلكن ولدلك مفرداهتا اختيار يف دخل أي للباحث لية متحيزة غَت

 :يلي ما االحتمالية العينات ومن* 

 شرطين: توفر حالة يف العينات من النوع هدا إ  اللجوء يتم: Random Sample البسيطة العشوا ية العينة -0

 .معروتُت البحث رلتمع أتراد مجيع تكوف أف - أ

 .األتراد همبالء بُت ذبانة يكوف أف - ب

 :التالية األساليب وفق البسيطة العشوا ية العينة اختيار ويتم
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 يف وضػػعها يػػتم مث ،ومتشػػاهبة دػػغَتة ورؽ بطاقػػات يف األرقػػاـ هػػدط وكتابػػة األدػػلي اجملتمػػع أتػػراد تػػرقيم يػػتم حيػػث :القرعــة أســلوب - 0

 تقػط الصػغَتة العينػات سػحب يناسػب األسػاليب مػن النػوع وهػدا. عشػوائي بشػكل الصػندوؽ من ادلطلوب العدد سحب يتم مث دندوؽ

 .الصغَتة اجملتمعات من

 مػػن سلسػػلة منػػه الباحػػث ؼلتػػار جػػدوؿ يف نئػػعهم مث األدػػلي الدراسػػة رلتمػػع أتػػراد مجيػػع تػػرقيم يػػتم هنػػا: العشــوا ية األرقــام جــدول -7

 .  ادلناسب العينة حجم اختيار يتم أف إ  األتقية أو العمودية األرقاـ

 علػى (811)اؿ ادلفػردات تػرقيم يػتم هنػا. مفػردة (811) حجمػه رلتمػع مػن مفػرد (211) مػن مكونػة عينػة علػى احلصػوؿ أردنا لو :مثال

 أكػػػ  مػػع يتسػػاوى أف غلػػػب األرقػػاـ أقػػل يف اخلانػػػات عػػدد حيػػث (،،111،112،811) مثػػػل خانػػات ثػػبلث مػػػن عػػدد كػػل يتكػػوف أف

 .النهاية إ  نستمر مث عشوائيا االختيار بداية ربديد يتم ذلك بعد ،اجملتمع يف األرقاـ

 .  إرجاع وبدوف زلدود، رلتمع من باإلرجاع العشوائي االختيار يكوف إف وؽلكن

 :شرطان توفر إذا إرجاع بدون االختيار طريقة استخدام يمكن

 .األوؿ السحب يف متساوي األدلي اجملتمع أتراد اختيار احتماؿ -1

 .وهكدا الثاين السحب يف االختيار يف متساوية ترص األدلي اجملتمع يف الباقُت من ترد لكل يكوف أف غلب األوؿ، السحب بعد -2

 يػتم أف إ  واإلرجػاع السػحب ويتكػرر، الصػندوؽ إ  إرجاعهػا مث ادلفػردة سػحب خػبلؿ مػن تيكػوف باإلرجـاع العينـة اختيـار طريقة أما* 

 الدراسػة رلتمػع مفػردات جلميػع متكاتئة ترص إعطاء هو الصندوؽ إ  ثانية ادلسحوبة ادلفردات إرجاع من وادلغزى. ادلطلوبة العينة سحب

 عملػػي غػػَت األسػػلوب هػػدا أف إال. مػػرة مػػن أكثػػر ادلفػػردة نفػػة اختيػػار الطريقػػة هبػػدط ادلمكػػن ومػػن ،البحػػث عينػػة يف اختيارهػػا احتمػػاؿ يف

 .العلمية البحوث يف استخدامه ونادر

 

 اجملتمعػات دراسػة عنػد العينػات مػن النػوع هػدا يسػتخدـ :Systematic Random Sample المنتظمـة العشـوا ية العينـة -7

 عػادةً  ويػتم ،الدراسػة رلتمػع من ادلختارة ادلفردات بُت ادلساتات النت اـ المنتظمة بالعينة ومسيج. كثَتا مفرداهتا تتباين ال واليت ادلتجانسة

 عػػدد قسػػمة يػػتم بعػػدها. متسلسػػبلً  رقمػػا  تػػرد كػػل يعطػػى مث ،األدػػلي الدراسػػة رلتمػػع مفػػردات حصػػر خػػبلؿ مػػن ادلنت مػػة العينػػة اختيػػار

 الػيت وادلفػردة الدراسػة عينػة يف اختيارهػا يػتم مفػردة كػل بػُت سيفصػل الػدي الػرقم تينػتج ادلطلوبػة العينػة حجػم على البحث رلتمع مفردات

 . عشوائياً  األو  ادلفردة اختيار يتم وعادةً . تليها
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 وعػددهم البحػث وادلنهجيػات العلميػة طػبلب (1) رقػم شػعبة يف الدارسػُت الطػبلب عدد هو الدراسة رلتمع كاف لو :المثال سبيل على

 بعػدها. (5) تينػتج (12) علػى (61) قسػمة يػتم هنػا. ادلنت مة العينة بعسلوبطالب  (12) عددها عينة اختيار وادلطلوب ،طالبا (61)

 8) التػايل الػرقم طلتػار األو ، ادلفػردة رقػم تيكػوف( 3) الػرقم اخًتنػا أننػا ولنفػًتد (.5-1) األرقػاـ ضػمن عشػوائي بشػكل رقم اختيار يتم

 عػػدـ حالػػة يف البسػػيطة العشػػوائية العينػػة مػػن ربيػػزاً  أقػػل تكػػوف قػػد أكػػا هػػو العينػػات مػػن النػػوع ذلػػدا ميػػزة أهػػم إف. وهكػػدا (18،23، 13،

 .الدراسة رلتمع ذبانة

 

 متجانسػة الغػَت اجملتمعػات يف العينػات مػن النوع هدا يستخدـ:  Stratified Random Sample العشوا ية الطبقية العينة-3

 تقسػػيم وؽلكػػن. ،...(التخصػػص نػػوع اجلػػنة،الدراسػػة ) رلتمػػع دلفػػردات التعليمػػي ادلسػػتوى مثػػل معينػػة، خلػػواص وتقػػا مفرداهتػػا تتبػػاين والػػيت

. الػبعض بعئػها عػن الطبقػات وزبتلػف بينهػا تيما الواحدة الطبقة مفردات تتجانة وعادةً . اخلواص ذلدط وتقاً  طبقات إ  الدراسة رلتمع

 العينػػة اختيػػار ويػػتم ،الدراسػػة رلتمػػع تئػػات لكاتػػة شلثلػػة العينػػة تكػػوف حيػػث ادلتباينػػة للمجتمعػػات األنسػػب العينػػات مػػن النػػوع هػػدا ويعتػػ 

 :التالية اخلطوات ع  الطبقية العشوائية

 .معينة خلادية وتقا متجانسة رلموعات أو تئات إ  اجملتمع تقسيم -1

 .الكلية العينة مفردات عدد ربديد -2

 .األدلي اجملتمع حجم إمجايل إ  ادلختارة العينة يف طبقة كل نسبة ربديد -3

 .  ادلختارة العينة يف طبقة لكل األتراد عدد ربديد -4

 رلتمػع يف طبقػة لكػل النسي الوزف عن الن ر بغض الدراسة عينة يف طبقة كل سبثيل يتساوى حيث ادلتساوي األسلوب استخداـ يتم وقد

 التوزيػع اسػتخداـ يػتم وقػد. الدراسػة رلتمػع يف طبقػة لكػل النسػي التمثيل تساوي عدـ يل يف وخبادة دقيق غَت األسلوب وهدا. الدراسة

 اجملتمعػػات يف واألنسػػب موضػػوعية وأكثػػر أتئػػل األسػػلوب وهػػدا. الدراسػػة رلتمػػع يف النسػػي لوزكػػا وتقػػا طبقػػة كػػل سبثػػل حيػػث ادلتناسػػب

 .تجانسةادل غَت الطبقية

 مثال:
(، والػػػدنيا وعػػػددها 4111(، والوسػػػطى وعػػػددها )1111لػػػو اتًتضػػػنا هنػػػاؾ رلتمػػػع مكػػػوف مػػػن ثػػػبلث طبقػػػات، الطبقػػػة العليػػػا وعػػػددها )

 ( شخص من خبلؿ استخداـ أسلوب التوزيع النسي.111(. ادلطلوب اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من )5111)
 



 

 
 األستاذ األكاديمي: دمحمد عواد                           كلية الهندسة الزراعية –السنة الخامسة               القسم العملي   –البحث والمنهجيات العلمية    

 في الجدول التالي: اإلجابة يمكن حصرها

 
 

 حجم العينة ادلختارة نسبة % العدد الفئات
 11 11 1111 الطبقة العليا
 41 41 4111 الطبقة الوسطى
 51 51 5111 الطبقة الدنيا
 111 %111 11111 اإلمجايل

 

 تػوتر يتعػدر قػد أحيانػا ،اجملتمػع بعنادػر قائمػة تتوتر أف البد السابقة العشوائية العينات يف: Cluster Sample العنقودية العينة-4

 هػدط مػن عشػوائية عينػة اخًتنػا وإذا عناقيػد، التجمعػات هػدط تسػمى اجملتمػع، ذلػك ضػمن طبيعيػة ذبمعػات تتػوتر بينمػا ،القائمة هدط مثل

 .العنقودية بالعينة تسمى العناقيد

 :كالتالي مرحلتُت على عنقودية عينة طلتار تقد ،ما مدينة يف لؤلسرة السنوي الدخل دراسة أردنا لو :مثال

 .احلي حجم مع مناسب حبجم عينة منها ونعخد أحياء إ  ادلدينة نقسم وقد ادلدينة، أحياء األو  ادلرحلة يف العناقيد نعت  -0

 طهػد تسػكن الػيت األسػر دخل طلتار مث ،الشقق من مناسب عدد منها كل من وطلتار أبنية، إ  ادلختارة األحياء من حي كل نقسم -7

 .مرحلتُت من عنقودية عينة على ضلصل وهبدا. ادلختارة الشقق

 

 Area Sample (Single Stages & Multistage:)( المراحل ومتعددة وحيدة) المكانية العينة -5

 يف منتشػػر الدراسػػة رلتمػػع يكػػوف عنػػدما العينػػات مػػن النػػوع هػػدا إ  اللجػػوء يػػتم حيػػث جغػػرايف، أسػػاس علػػى العينػػات مػػن النػػوع هػػدا يقػػـو

 كػل نقسػم أف األمػر اقتئػى إذا أمػا متفاوتػة، جغراتيػة منػاطق مػن اختيارهػا مت إذا واحػدة مرحلػة ذات العينػة وتكػوف. عدة جغراتية مناطق

 .ادلراحل متعددة مكانية تصبم هنا العينة فتإ وحارات، أدغر مناطق إ  منطقة
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  Non Probabilistic Samples 0 (صتًانٍحاال غري انؼٍناخ ) 0انخاٍَح اجملًٌػح* 

 ومعػايَت وتقػديرات ألسػة وتقػاً  تػتم ظلاوإ ادلختلفة، االحتمالية لؤلسة وتقاً  تتم وال عشوا ي غير بشكل اختيارها يتم اليت العينات وهي

 .األدلي البحث رلتمع أتراد من ؼلتار ال ومن ؼلتار من وتقدير العينة اختيار يف الباحث يتدخل وتيها الباحث، يئعها معينة

 .االختيار يف الباحث ربيز احتماؿ :هو العينات من النوع هدا عيوب ومن* 

 يلي: ما العينات ىذه أنواع أبرز ومن

- طبقػاً  باختيارهػا يقػـو الباحػث فأل ن ػراً  االسم هبدا العينة هدط مسيج:  Purposive Sample القصدية – الغرضية العينة -0

 هػػي تكػػوف العينػػة مفػػردات يف زلػػددة دػػفات تػػوتر أسػػاس علػػى اختيارهػػا ويػػتم البحػػث، خػػبلؿ مػػن ربقيقػػه يسػػتهدؼ الػػدي للغػػرد وتقػػاً 

 .  البحث زلل اجملتمع مفردات هبا تتصف اليت الصفات

 تلػػك عادػػروا شلػػن األتػػراد مػػن عػػدد باختيػػار الغػػرد ذلػػدا يقػػـو ،منطقػػة مػػا يفريفيػػة  –زراعيػػة  عػػادات يػػدرس أف باحػػث أراد إذا فمــثاًل:

 .الحكمية أو ،القصدية أو الهادفة، أو الغرضية بالعينة العينة هدط مثل تسمى الفًتة،

 لػديهم الػدين األتػراد مػن عينػة ؼلتػار أف تعليػةادلنتج الزراعي،  أدناؼ من دنف حوؿ ادلستهلكُت آراء دراسة باحث أراد لو آخر: مثال

 يعرتوف عن ادلنتج شيء. ال اً أتراد العينة تتئمن إف ادلنطقي غَت من ألنه ،دلنتجا من الصنف هبدا وادلعرتة التجربة بعض

 

 طبقػاً  طبقػات إ  الدراسػة رلتمػع تقسػيم أسػاس علػى العينػات مػن النػوع هػدا اختيػار يػتم: Quota Sample الحصصية العينة -7

 مػػػن عػػػدد مػػػن تتكػػػوف حبيػػػث الطبقػػػات هػػػدط مػػػن طبقػػػة كػػػل مػػػن عينػػػة الباحػػػث ؼلتػػػار مث البحػػػث، زلػػػل بال ػػػاهرة تػػػرتبط الػػػيت للخصػػػائص

 .  اجملتمع يف الطبقة حجم مع يتناسب ادلفردات

 لكػي سلتلػف أعمػار مػن أشخادػاً  ادلػارة مػن ؼلتػار ولكنػة معػُت، موضػوع حػوؿ رأيهػم عػن الشػوارع أحػد يف ادلػارة باحػث يسػعؿ قػد مثال:

 رلتمػع تقسػيم يف الطبقيـة العشـوا ية العينـة كبػَت حػد إ  تشػبه العينػة هػدط أف ادلبلحػظ مػن. البحػث رلتمػع يف العمريػة الفئػات كػل ؽلثػل

 .  الدراسة رلتمع يف النسي وزكا مع يتناسب دبا الطبقات هدط من االختيار يتم مت طبقات، إ  الدراسة

 يػػتم بػػل احلصصػية، العينػػة يف االختيػػار يف العشػوائي األسػػلوب يسػػتعمل ال إذ طبقػة، كػػل أتػػراد اختيػار أسػػلوب هػػو بينهمــا الفـارق إن إال

 .واالجتماعية الًتبوية الدراسات ويف العاـ الرأي دراسة يف العينات من النوع هدا ويستخدـ. والقصد الصدتة أسلوب استعماؿ
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 يقػية إف الباحػث أراد تلػو. بالصػدتة الباحػث يقابلهم الدين األتراد من العينة تتكوف: Accidental Sample الصدفة عينة -3

 .  مكاف ما يف أو الشارع يف سواء بالصدتة يقابلهم شلن الناس من عدد ؼلتار نهتإ ما قئية حوؿ للجمهور العاـ الرأي

 ولكنهػا تقػط، نفسػها سبثػل العينػة هػدط إف. اجملتمع على نتائجها تعميم ؽلكن وال األدلي اجملتمع سبثل ال أكا هو العينة ىذه على ؤخذويُ 

 .النتائج دقة زادت العينة حجم زاد وكلما ،وبسرعة ادلبحوثة القئية حوؿ األتراد رأي عن تكرة وتعطي االستخداـ سهلة

 

، وعلى عوامل أخرى كثَتة، حجم اجملتمع األدلي، العينة البحث نوع على العينة حلجم دىناأل احلد يعتمد 0انؼٍنح صزى * حتؼٌؼ

 :خالل من للعينة المناسب الحجم يتحددو  ادلمثلة خلصائص ولسمات اجملتمع،... .

 .العينة حجم زاد كلما تراداأل بُت التجانة قل تكلما: الدراسة رلتمع تباين وأ ذبانة* 

 .التجريبية من ك أ عينة حجم تتطلب ادلسحية وأ الودفية تالدراسات: ادلستخدـ البحثونوع  سلوب* أ

 .تعميمها وأمكن الدراسة دقة زادت العينة حجم زاد تكلما: ادلطلوبة الدقة* 

 والقدرة والتكلفة،... . للدراسة ادلتاحة التكلفة مع العينة حجم ربط غلب* 

 ي.دلاأل اجملتمع من% 11 الودفية الدراسات يف* 

 .وجودها عدـ وأ متغَتين بُت عبلقة يثبج لكي مفحوداً  (31) ا  الباحث ػلتاج االرتباطية الدراسات يف *

 .مفحوداً عينة، شرػلة،  (15) ا  التجريبية الدراسات من كثَت ويف ادلقارنة العلية الدراسات يف* 

 0اَتٍح انظـًف يف ػـًؿٌح انكثريج انؼٍناخ ٌ* إ

 .الباحث سيطرة ربج ليسج كثَتة متغَتات بالدراسة يتواتر حُت *

 .ضعيفة عبلقات وأ دغَتة تروقا تتوقع عندما *

 .ترعية رلموعات  إ العينة تقسيم البحث يتطلب حينما *

 .الدراسة موضوع ادلتغَتات يف عالياً  تبايناً  متبايناً  اجملتمع يكوف حينما *

 .التابع للمتغَت ثابتة مقايية تتواتر ال حينما* 
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 ناللتثاس أشكال ػؼٌؼج أمهيا0

 .)احلريف( االقتباس النصي – 1
 .االقتباس عن طريق التلخيص – 2
 .)بتصرؼ( االقتباس بإعادة الصياغة – 3
 
 االقتباس النصي وشروطو: -0

 .هة ن ر، أو إبراز خطع داحب النصدوف أي تصرؼ تيها، بقصد تدعيم وج)حرتياً(، هو عبارة عن نقل عبارات الكاتب بنصها 
 

 أما شروط االقتباس النصي فهي كالتالي :
 التعكد من دحة نسبة النص إ  قائله، وذلك بالرجوع إ  مصدرط األدلي. – 1
 .عن كبلـ الباحث النص ادلقتبة بُت قوسُت لتمييزطوضع  – 2
، وبتئػػييق ه حبػػروؼ أدػػغر مػػن الكتابػػة العاديػػةيف حالػػة ازديػػاد حجػػم الػػنص ادلقتػػبة علػػى سػػتة أسػػطر ؽليػػز الػػنص ادلقتػػبة بكتابتػػ – 3

 .رؾ مساتة بيئاء على جاني الصفحةادلساتة بُت السطور وت
( وعنػػػد مػػػن النقػػػاا بػػػُت قوسػػػُت هكػػػدا: )... يوضػػػع مكػػػاف اجلػػػزء احملػػػدوؼ عػػػددعنػػػد حػػػدؼ جػػػزء مػػػن الػػػنص ادلقتػػػبة حلاجػػػة مػػػا  – 4

 . ...أيئاً اإلضاتة إ  النص 
 .قتبسة، حىت ال ينقض نص نصاً آخرمراعات التنسيق بُت النصوص ادل – 5
وشػػرح النصػوص الصػػعبة ، مهيػػد للػنص ادلنقػوؿ والتعليػػق عليػهزلات ػة الباحػث علػػى شخصػيته بػػُت االقتباسػات، وذلػك عػػن طريػق الت – 6

 .بُت النصوص بعئها ببعض تيه، وادلقارنة
 .ومكانه ،وتاريخ الطبع ،ورقم الصفحة ،واسم ممبلفه ،اذلامش اسم الكتاب ادلنقوؿ منه النصيف يدكر  – 7
 
 االقتباس عن طريق التلخيص: – 7

، ولكػػػن لػػػو ذهػػػب الباحػػػث يعػػػرد آراء سػػػابقيه مػػػن مث ػلػػػاوؿ أف يئػػػيف إليػػػه جديػػػداً ، و باحػػػث يف حبثػػػه علػػػى مػػػا كتبػػػه سػػػابقوطيعتمػػػد ال
واسػػتنتاجاهتم كمػػا هػػي يف حبثػػه ألدى ذلػػك إ  ازديػػاد حجػػم حبثػػه ازديػػاداً معيبػػاً، ومػػن هنػػا يسػػلك الباحػػث طريقػػاً آخػػر يتفػػادى بػػه هػػدا 

 .لبياناتنهاية إ  ادلرجع وبقية االعيب، وهو طريق التلخيص، حيث يستخلص دفحات متعدد يف سطور زلدودة، ويشَت يف ال
 
 

 االلتثاس
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 االقتباس بحعادة الصياغة: – 3
قد ػلتاج الباحث إ  إعادة دياغة النص إذا رأى تيه دعوبة على القارئ، تيعيد دياغته بعسػلوبه اخلػاص. ويوضػم مػا تيػه مػن الغمػود 

 .اء ، وذلك بعد تهمه واستيعابه لهواخلف
 والمقصود من استعمال ىذه الطريقة :

 .حيث ال يوجد هناؾ داعأو ادلشروع  بحث أو الرسالةال يفتقليل النقوؿ النصية  –أ 
 .يف تهم النصوص وحسن استخدامهاالباحث  -لببراز قدرات الطاإ –ب 
 .يق على األماكن احملتاجة إ  ذلكالئبط والتعل –ج 
 
 :التقويم واالستنتاج** 

واسػتنتاج  ، وإظلػا ادلقصػود تقوؽلهػاالرسػالة العلميػة وغَتهػاادلشػروع أو البحػث أو وتئخيم حجم  ،وص مجعهالية الغرد من اقتباس النص
 .رة جديدة عليها، وبالتايل الودوؿ إ  تكما ؽلكن استنتاجه منها
أدػػيل ال  ، وإظلػػا هػػو باحػػثمػػي لػػية جػػامع معلومػػات أو جػػامع علػػم، والباحػػث العلهػػو الػػدي يتميػػز باألدػػالة الفكريػة والبحــث العلمــي

 .تار ما هو داحل ومفيد لبحثه تحسبوإظلا يقـو بغربلتها وؼل، يعخد األتكار على علتها
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 املؼهٌياخ0 يـارغ  – ؿـٌمح تٌحٍك يظاػؿ* 

 ػهى انشكم اَت0ً( املظاػؿ –يف فيـس املـارغ ) ميكٍ تٌحٍك "يظاػؿ ًيـارغ املؼهٌياخ" -أًال0ً

)حبػػرؼ مائػػل أو أسػػود ربتػػه خػػط(، سػػنة الطبػػع، دار النشػػر، مكػػاف  عنــوان الكتــابكنيػػة ادلمبلػػف، االسػػم األوؿ للممبلػػف،   الكتــاب: -أ

 النشر، اجلزء )إف كاف هنالك أكثر من جزء(، الطبعة، )إف كاف هنالك أكثر من طبعة(.

ـ  ) عنـوان المقـالكنية الكاتػب، االسػم األوؿ للكاتػب،   المجلة العلمية )مقال في دورية(: -ب ادلدينػة، (، اسػم الدوريػة، حبمـف يغماٌ

 العدد، تاريخ الصدور.

 (، دار النشر، مدينة النشر، سنة الطبع، ادلادة، اجلزء.حبـف يغاٌـ) عنوان المعجمكنية ادلصنف، االسم األوؿ له،   المعجم: -ج

ـ  ) عنوان المقالكنية كاتب ادلقاؿ، االسم األوؿ لػه،   الموسوعة: -د النشػر، سػنة (، اسػم ادلوسػوعة، اجلهػة الناشػرة، مدينػة حبمـف يغماٌ

 النشر، الطبعة، اجلزء.

(، نوعػه، )رسػػالة ماجسػتَت، أطروحػة دكتػػوراط(، حبممـف يغمماٌـ) عنـوان البحـثكنيػػة الباحػث، االسػم األوؿ لػػه،   الرسـا ل الجامعيـة: -ه

 يف: )التخصص(، نوقشج وأجيزت يف جامعة: )اسم اجلامعة(، التاريخ.

ـ  ) عنـوان المقـال: كنية الكاتب، االسم األوؿ لػه، مقال على شبكة اإلنترن  -و ( نسػخ ولصػق، link(، الػرابط كػامبلً )حبمـف يغماٌ

 ثبج تاريخ الدخوؿ على ادلوقع اإللكًتوين.

اسػػػم الشػػػخص الػػػدي أجريػػػج معػػػه ادلقابلػػػة، يف مقابلػػػة شخصػػػية أجراهػػػا معػػػه الباحػػػث يف )ادلكػػػاف؟(، بتػػػاريخ  المقابلـــة الشخصـــية: -ز

 )الزماف؟(.

 اسم ادلتحدث، خبلؿ برنامج ...، بث على )اسم الوسيلة اإلعبلمية(، ادلكاف، التاريخ، الزماف. ا ل اإلعالم:وس -ح

 

 

 انتٌحٍك
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 حاالت خاصة في توثيق الفهارس:

 عند وجود أكثر من مؤلف: -0

 : يكتب االمسُت معاً حسب ترتيب الغبلؼ.إذا كانا اثنين -أ

 (.وآخرونيكتب االسم األوؿ حسب ترتيب الغبلؼ، ونكتب معه العبارة اآلتية ) إذا كانا ثالثة فأكثر: -ب

 نكتب الكنية، باقي اسم الكاتب أو ادلمبلف أو الباحث،... . مركباً أو طوياًل: الباحث - المؤلف  -إذا كان اسم الكاتب -ج

 

 إذا كان مترجماً:  -7

 ... . )عرّبه تبلف( (، ترمجة )اسم ادلًتجم( أوحبـف يغاٌـ) عنوان الكتابنكتب كنية ادلمبلف، االسم األوؿ للممبلف، 

 وكاف ادلرجع بلغة أُخرى، نئع بطاقة الكتاب أو ادلرجع بلغته األـ.في حال كتبنا البحث باللغة العربية،  -3

طبػع، وقػد ال صلػد أمسػاء )ال يوجد على الكتاب أحياناً اسػم دار النشػر، او سػنة العند عدم وجود المعلومة المطلوبة في التوثيق:  -4

 ممبلفي بعض ادلقاالت،...( ندكر مكاف ادلعلومة الناقصة )ببل(، أو مثبًل: دوف تاريخ )د. ف( إف م يكن موجوداً.

 

 ػهى انشكم اَت0ً( يف ينت انثضج) ميكٍ تٌحٍك "يظاػؿ ًيـارغ املؼهٌياخ" -حاٍَا0ً

االقتباسػػات داخػػل مػػنت البحػػث او الرسػػالة العلميػػة، ؽلكػػن اعتمػػاد الطػػريقتُت * هنػػاؾ مػػدارس منهجيػػة وطػػرؽ كثػػَت العتمػػاد طريقػػة توثيػػق 

 اآلتيتُت يف داخل منت البحث أو ادلشروع البحثي:

 ( يف أسفل الصفحة(.14توثيق يف هوامش الصفحة من األسفل )حجم اخلط يف اذلوامش ) -أ

 -21الكاتػػػب، التػػػاريخ، أرقػػػاـ الصػػػفحة أو الصػػػفحات "ص  -يُكتفػػى يف ادلػػػنت عنػػػد توثيػػػق االقتباسػػػات أف يُكتػػػب: )كنيػػػة ادلمبلػػػف -ب

22  )" 

 * عند استخداـ ادلرجع مرّة ثانية، يف البحث، نكتفي دبا يلي: )كنية ادلمبلف، مرجع سابق، ص...(.

يلي: )نفػػػة * أّمػػا إذا ذُكػػػر ادلراجػػع ذاتػػػه مػػػرّة ثانيػػة مباشػػػرة، أي م يفصػػػل أي مرجػػع سلتلػػػف بػػُت االقتبػػػاس األوؿ والثػػػاين ...، نكتػػب مػػػا

 ادلرجع(، وحباؿ اختلفج الصفحة اليت وثّقنا منها )نفة ادلرجع، ص...(. 
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 إّف إخراج البحث طباعياً بشكل الئق يساهم كثَتاً يف االستفادة منه، ويسّهل على الباحث 

 % من إنشاء الطاّلب، وجهدط وخ ته العلمية على األقل. 25يتئمن مشروع البحث العلمي غلب أف  -1

 .مسّود بين قوسين( )بخط  تدوين االقتباسات احلرتية  -2

 .خب ط مائلتُد وف االقتباسات "بتصرؼ"  -3

 للجهة اليت مت أخد ادلادة العلمية منها. ويكتب بُت قوسُت توثيق -االقتباس بتصرؼ -.....( يف حاؿ ( أن ر: -يتم كتابة عبارة  -4

 عمل الطالب يدو ف خبط عادي )اخلط ادلعتمد بادلشروع البحثي(. -5

 (.16((. وحجم اخلط )Traditional Arabicاخلط ادلعتمد )منهجياً( ي األحباث وادلشاريع والرسائل العلمية )) -6

 العريب ادلعتمد، من حيث احلجم والّنوع. اختيار خّط الّلغة اإلنكليزية دبا يتواتق مع اخلطّ  -7

 مسّود. –( 18حجم اخلط عند كتابة العناوين ) -8

 اذلوامش ادلعتمدة يف طباعة ادلشاريع والرسائل العلمية والبحثية: -9

 سم 3.5أيسر =  –* أؽلن              2.5سم       أو =  4.5أسفل =  –* أعلى 

 واإلحاالت )التقميش(:الهوامش  -العناوين الداخلية  -01

تسػػتعمل اذلػػػوامش لشػػػرح بعػػض النقػػػاا الغامئػػػة، او توضػػػيم بعػػض ادلصػػػطلحات ادلسػػػتخدمة، أو لوضػػع ادلعلومػػػات اخلادػػػة بادلصػػػادر و 

مادتػه العلميػة. وتوضػع اذلػوامش يف أسػفل الورقػة بطريقػة مرقمػة متكػررة يف كػل دػفحة، وهػو الطالب  –ادلراجع اليت استقى منها الباحث 

 دلبادئ ترتيبه حبيث غلب وضع أرقاـ أماـ الفكرة ادلنقولة وادلقتبسة مث إعادة كتابة الرقم نفسه يف اذلامش.ؼلئع 

 

 ( كلمة.11إ   9(، وعدد الكلمات يف الّسطر الواحد من )22إ   19، وعدد األسطر من )A4ورؽ الطباعة  -11

حيػث الشػكل واللػوف وألػواف اخلطػوا وأنواعهػا ... يُتفػق عليهػا مػع اجلهػة الغبلؼ الفٍت للبحث أو ادلشروع البحثػي أو الرسػالة مػن  -12

 العلمية والبحثية.

 ( مفرد ونصف1.5التباعد بُت األسطر ) -13

 علمي –بحثي  الشكل واإلخراج الطباعي / الفني لمشروع -الشروط المنهجية والعلمية 
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 26حجم  –( Boldاألبواب: لوف مسّود ) -14

 24 حجم –( Bold) مسّود لوفالفصوؿ:  -15

 22 حجم –( Bold) مسّود لوفادلباحث:  -16

 21حجم  –( Boldمسّود )ادلطالب: لوف  -17

 18حجم  –( Boldادلقادد: لوف مسّود ) -18

 16حجم  –( Boldاألرقاـ: لوف مسّود ) -19

 14حجم  –( Boldاألحرؼ: لوف مسّود ) -21

 

 ترقيم الصفحات: -70

 * يبدأ الًتقيم باستخداـ األرقاـ واألحرؼ لًتقيم الصفحات التمهيدية وعمـو البحث.

األحػػرؼ  -أ، ب، ت،... -باختيػػار األحػػرؼ األجبديػػة )أجبػػد هػػوز –قبػػل ادلقدمػػة  –يبػػدا الًتقػػيم لًتقػػيم دػػفحات البحػػث التمهيديػػة  -أ

 البلتينية،...(

 ( ويبدا الًتقيم تسلسلياً ودوالً لصفحات ادلبلحق.1ترقيم الصفحات من دفحة ادلقدمة وتعخد رقم ) يبدأ -ب

 .ـعريفية باألبواب والفصوؿ واألقساال يتم ترقيم الصفحات الت -ج

 ال ي هر الرقم على دفحة العنواف ودفحة التوقيع. -د

 

 ادلشروع باللغتُت العربية واالنكليزية أو الفرنسية. –الطالب ملخصاً للبحث  –يئع الباحث  (:Abstractالملّخص ) -77
 شروط الملّخص:

 ( كلمة.351 – 251ال يزيد عدد كلماته عن ) -1
 ادلشروع. -البحث –أف يتئمن أهداؼ الرسالة  -2
 ربديد منهجية الدراسة. -3
 التوديات العلمية الرئيسية. -تلخيص النتائج وادلقًتحات -4
 بيانية وغَتها، أو أي جداوؿ. كاؿال يتئّمن ادللخص أي مراجع أو أش -5
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 يخال تستؼًم ؟ يتى امسيا انؼاليح

 النقطة .
 .احملصوؿ سوِّؽَ  .يف كاية اجلملة اليت مت معناها *

 .وأبدأ بتسويقه غداً ، وخزنه جيداً ، صوؿاحمل خد .* يف كاية مجلة األمر

 الفادلة ،

 .، أقبلسامي يا * بعد لفظ ادلنادى 
 .جيداً  زلاورها جيداً، مث تكر يف احملاضرة اقرأ .* بُت مجلتُت بينهما حرؼ عطف

 .من تكلم ،سعيد، ال أنج الكلمات أو اجلمل ادلتئادة .* بُت 
 .سوريامن أك  مدف  دمشق، حلب، ريف دمشق * بُت األعبلـ بداًل من حرؼ العطف.

 .حرؼ، تعل، اسم: الكلمة أقساـ .* بُت أنواع الشيء أو أقسامه
 .ألداتحنك ،تاهلل .* بُت القسم وجوابه
 .تدرس، تنجم إف الشرا .* بُت مجلة الشرا وجواب 

 ادلنقوطة الفادلة ؛
سبب يف  احدعلا* بُت اجلملتُت اللتُت 
 األخرى.

 .الناس يدهبوف إ  ادلصايف تإف؛ اشتد احلر إذا

 النقطتاف :
 .اجملتهدينأحب  إين: ادلدرب قاؿ .* بعد القوؿ وشبهه
 ، ..الزاوية حاد: ادلثلث أنواع .* بُت الشيء وأقسامه

 .حدوث يف زمن مثل: قاـ على: ما دؿ الفعل .لفظ مثل * بعد

 ؟الريفإ   ذهبج هل .ية السمباؿ ادلبدوء بعداة استفهاـ* يف كا االستفهاـ عبلمة ؟

 التعجب عبلمة !
يف كاية اجلملة اليت تيها تعجب، أو  *

 .، أو دهشةتعثر، أو حزف
 !أمجل الربيع ما

 الشرطة -
كاف يف أوؿ د وادلعدود إذا  * بُت العد

 .السطر
1-        2-           3- 

 -: ثالثاً            -: ثانياً          -: أوالً 

 اد . –قد استشارط  وكاف –للفىت  احلكيم قاؿ .* يوضع بينهما الكبلـ ادلعًتد الشرطتاف -  -

 التنصيص عبلمة « » 
ادلنقوؿ من كبلـ  * يوضع بينهما الكبلـ

 .اآلخرين بنصه
 "السعادة طريق يف رحلة احلياة" قائلٌ  قاؿ

 ػالياخ انرتلٍى
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 القوساف )   (
 .زيرةمنطقة اجل( يكثر يف القطن) بيضاأل الدهب .ع بينهما الكبلـ ادلفسر دلا قبله* يوض

 .أعملوا جبد( )رمحه اهلل قاؿ .* مجلة الدعاء القصَت

 الكبَتاف القوساف ]   [
* يوضع بينهما الزيادة من الكاتب على 

 .من كبلـ اآلخرين ادلقتبسةاجلملة 
[ قراراً مهما كلية الزراعة يف ...] محاطجامعة  أددرت

 .م قبوؿ الطبلبين ّ 

 .* توضع مكاف الكبلـ احملدوؼ احلدؼ عبلمة ...
التنمية الشاملة: سلسلة متتالية من األنشطة والعمليات 
التنموية، ...، تشمل كل مناحي احلياة ومستوياته 

 واالقتصادية والثقاتية،... .االجتماعية 

 
 

 االعتظاؿاخ 0
هنػاؾ مصػطلحات وتعبػَتات يكثػر ورودهػا يف البحػث، وقػد اتفػق علػى اختصػارها واسػتعماؿ رمػز خػاص مكاكػا، تعلػى الباحػػث أف ال 

 من أمثلة االختصارات : ،يستخدـ منها إال ما جرى العرؼ على قبوله واستخدامه

 االعتظاؿ يخال

 ىم أ. اَتيى

 د رزء

 ص طفضح

 2ؽ ؿثؼح حاٍَح

 ط طضٍش انثغاؿي

 ـ طضٍش يسهى

 آعـًٌ 1 أكخـ يٍ يؤنف أً تاصج ًآعـًٌ اسى انكاتة،

 تـ تـمجح

 ػ. ٌ ػًٌ َاشـ

 . ٌـ ػ. نهنشـ ػًٌ يكاٌ

 . ٌػ.خ َشـ ػًٌ تاؿٌظ
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 0لسًني االستًاؿج * تؼى

يػتم اسػتخدامها مػن  –وغايتهػا  أو الدراسػة، البحػث يف منهػا والفائػدة واألعلية واألولوية الئرورة حبسب عامة بيانات 0األًل انمسى -1

 أجل الربط والتحليل وادلقارنة والتوضيم... .
 أنثى - ذكر: اجلنة* 
 متساوية مساتات ذات سلتلفة عمرية مستويات ضمن بتصنيفه نقـو أو... ادلستهدؼ قبل من ليحدد يًتؾ إما: العمر* 
21- 24 //25-29 //31- 34  //35- 39 //41+ 
 تعكثر جامعة – متوسط معهد -ثانوي – إعدادي – ابتدائي – ملم – أمي: التعليمي ادلستوى* 
   عايل – متوسط – ضعيف: االقتصادي ادلستوى*   
 + 41// 41 - 31//  31 – 21(:  س.ؿ وربديدها باآلالؼ، يقاس: )الدخل متوسط*   
 عػدد: * األسػرة أتػراد عػدد( )) * واحلاجػة الئػرورة حسػب إضػاتة ؽلكػن.... ) مطلػق – أرمػل – متػزوج – أعػزب: االجتماعية احلالة*  

 .: ...((األوالد
أو ذات مسػاتات منت مػة،  * عدد أتراد األسرة: )يًتؾ مفتوح وػلددط ادلستهدؼ، أو ؽلكن أف يتم وضػعه مػن قبػل الباحػث كفئػات رتبيػة

 تعكثر. 7، 6-5، 4-3، 2-1مثل: 
 .(، أخرى...... يب، خاص عمل -خاص قطاع – عاـ قطاع:  العمل مكاف*  أو... )  يعمل ال – يعمل: العملية احلالة* 

 * مصادر الدخل: ....

 * مصادر اإلنتاج: ....
 

 .(العينة البحثية -ادلستهدتة الفئة) ادلبحوثُت إ  ستوجه اليت البحث اسئلة 0انخاًَ انمسى -2

   :مقننة -أسئلة مغلقة  :شكل على تن يمها ويتم -أ
 ** ))يمكن اختيار بدا ل متنوعة تتبع الختيار الباحث، وأيضاً مقاييس أخرى: "مقاييس ثالثية، رباعية، خماسية )مقياس ليكرت(" (((

 ( ....... ال - أحياناً  - نعم) -( ال – نعم) ؟....... برأيك هل* 
 ..(. أثر أي ذلا يوجد ال – ضعيف – متوسط – قوي ؟.............تعثَت -دور – عبلقة -أثر ما برأيك* 
 (تدكر أخرى – تعثَت أي ذلا يوجد ال –سلي – إغلايب) ؟.............تلعبه الدي الدور ما* 
 ؟: ................ذلك اشرحإذا كاف اجلواب ...؟  ... ( ال نعم،) ؟... برأيك هل: نصف مقننة –مفتوحة  نصف -ب
 (................... ؟........تقًتح ماذا)  :مفتوحة اسئلة -ج
 

 يمرتصح )تؼؿٌثٍح( استًاؿج منٌؽد


